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  مقّدمة 
 

إنّ احلمد هللا حنمده و نستعينه و نستغفره و نتوب إليه، و نعوذ باهللا من شـرور                  
ضلّ له، و من يضلل فال هـادي لـه،               أنفسنا، و من سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال م         

و أشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له، و أشهد أنّ حممدا عبده و رسوله، صلوات                   
 اهللا و سالمه عليه، و على آله و صحبه، و من اهتدى هبديه و دعا بدعوته إىل يوم الّدين، 

 :أّما بعد 
ي، الذي هو أفضل العلوم، و ذروة       فإنّ خري ما يشتغل به العبد دراسة العلم الشرع        

من حتلّى بلباسه فقد ساد، و من بالغ يف         . . . سنامه الفقه، فهو عماد احلّق، و نظام اخللق         
 .)1(ضبط معامله فقد شاد

 :       و من سعى يف طلبه كان ّممن قال فيهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم 
 .)2 (» من يرد اهللا به خريا يفقّهه يف الّدين «

 ميثّــل روح اإلســالم، و اجلانــب العملــي للفكــر – يف حقيقتــه –فالفقــه 
، و هو ال يـزال العامـل األساسـي للتجديـد            )3(اإلسالمي الذي مل تفسده الفلسفات    

و اإلصالح ؛ لذا فإّنه من اخلـري أن تتـضافر اجلهـود علـى إحيائـه، و تنظيمـه،                           
 الّنظر فيما كتبه اجملتهـدون األوائـل، و مـا           و العمل على نشر تراثنا الفقهي اجمليد، و       

أبدعته قـرائحهم، و أسـفرت عنـه تـأمالّهتم و مقارنـاهتم، و اسـتقراء اهتـم يف                   
النصوص و غاياهتا، و حكمة الشريعة و مقاصدها، من أجـل إخـضاع كـلّ قـضايا                 

 .احلياة و لوازمها و مستجداهتا لدين اهللا عّز و جلّ

                                                           
 . م1994، 1، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط )1/34( انظر الذّخرية )1(
يب سفيان يف كتـاب العلـم، بـاب مـن يـرد اهللا بـه                 رواه البخاري يف صحيحه عن معاوية بن أ        )2(

 ط األوىل،   – بـريوت    –املكتبـة العـصرية، صـيدا         ). 71:رقـم (،  )1/50(خريا يفقهه يف الدين     
 . م1997 – هـ 1417

 . . .  خالفا لعلم الكالم و التصّوف )3(
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 تقـوى أسـسها، إالّ بتعميـق البحـث يف           و إنّ دراسة الفقـه اإلسـالمي ال       
ــسائله                ــط م ــده، و رب ــاهج تقعي ــده، و تطــوير من ــه و قواع أصــوله، و كلّيات

إن كــان مفترقــا تبــّددت حكمتــه، و قلّــت طالوتــه،           " و موضــوعاته، فإّنــه 
 .)1("و بعدت عن الّنفوس طلبته 

 بني الفقه و أصوله، فلّمـا       و من هنا، كانت رغبيت يف البحث يف موضوع جيمع         
وجدت الكثري من مواضيع أصول الفقه قد درست و حبث فيها، عمدت إىل علم قريـب                
منه، عميق اجلذور، وافر األغصان، حلو الثمرات، يتسابق إليه طالب العلم، و يتنافسون             

مي، على موضوعاته ؛ و هو علم القواعد الفقهية ؛ ذلك العلم الذي ميثّل قمة الفقه اإلسال               
و هو العمدة يف    . و األسلوب الوحيد جلمع مسائله املشتتة، و تسهيل مسالكه على الفقيه          

ضبط أحكام النوازل املتشعبة، و القاعدة اليت عليها االسـتناد يف مـستجدات القـضاء                      
 .و اإلفتاء املعقّدة

هما معـا   و هذا ما نّبه إليه اإلمام القرايف ،حيث جعلها موازية ألصول الفقه، و أنّ             
. . . فإنّ الشريعة املعظمـة     : " فقال  . ميثالن أصلني كبريين من أصول الشريعة اإلسالمية      

. . .       أحدمها املـسمى أصـول الفقـه        : اشتملت عل أصول و فروع و أصوهلا قسمان         
 .)2("و القسم الثاين قواعد كلية فقهية جليلة كثرية العدد عظيمة القدر 

تهدين إدراك الفوائد العظمى هلذا العلم، فقرروها و نبهوا عليها و مل يفت أئمتنا اجمل
يف كتبهم و مصّنفاهتم، و اعتربوها السبيل الوحيد إىل حفظ اجلزئيات، و مجـع شـتات                

 .الفقه، و املرجع األساسي عند االجتهاد ألّنها رأس الفقه و عماده
ا، و هذا مـا قـّرره       لذا فإنّ االشتغال هبا ضرورة فقهية ال غىن لطالب العلم عنه          

وهذه القواعد مهمة يف الفقه، عظيمة النفع، وبقـدر         :" اإلمام القرايف و أكّد عليه فقال       
اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتّتضح مناهج الفتوى             

 .)3("وتكشف

                                                           
 ).1/36( انظر الذّخرية )1(
 .، عامل الكتب، بريوت)1/2( انظر الفروق )2(
 ).3-1/2(ر املرجع نفسه  انظ)3(



 8

 :  سبب اختيار املوضوع -
تقّر يف نفسي البحـث يف موضـوعها،        و هلذه األمهّية العظيمة للقواعد الفقهية اس      

فرأيت أن أتتبع املسائل الفقهية حسب القواعد اليت تربطها، و ذلك بتجريدها من مظاهنا،              
مثّ دراستها و ربطها بفروعها، و هذا من خالل دراسة استقرائية ألحد أّمهـات كتـب                

ختلفـة يف هـذه     الفقه، ليس ملعرفة ما فيها من اختالف، و لكن ملعرفة العقلية الفقهية امل            
األصول، و تصويرها، و شرحها، و بذلك ميكن الوصول إىل تصّور احلكم الفقهـي يف               

 .كثري من املسائل اليت يصعب حلّها
 :و تظهر الفائدة يف اختيار هذا النوع من الدراسات يف النقاط التالية 

 . عدم إضاعة  الوقت يف أمر حبث فيه سابقا:أّوال 
ضي و احلاضر يف رسالة واحدة، من حيث عـرض املـادة             اجلمع بني املا   :ثانيا  

الفقهية للكتاب كما أوردها مؤلفها، و التركيز عليها من اجلانب الدراسي احلديث، و هو              
 .استخراج القواعد اليت بنيت عليها األحكام، و دراستها، و مقارنتها بالدراسات احلديثة

 مصّنفاهتم ملعرفة مراحل التطور      من خالل  – القدامى   – إبراز مناهج العلماء     :ثالثا  
 و الوصـول إىل     – و يف هذا البحث هو فّن القواعد الفقهية          –العلمي لكلّ فّن من الفنون      

 .التفكري العلمي املّتزن
 تعميق البحث الفقهي، و تطوير منهجه، و اخلروج به من دائرة العـرض                :رابعا  

 علـى   – إلباسه ثوب املواكبة العـصرية       و اجلمع إىل دائرة التحليل و التقعيد و التنظري، و         
  –ضوء الشريعة اإلسالمية و أصوهلا  

و من هنا، بدأت أحبث بني الكتب الفقهية عّما أجد فيها مطليب، و أحقّق فيهـا                
بغييت، فوجدت عددا كبريا من أّمهات الكتب اليت صّنفها أصحاهبا يف الفقه، و ضـمنوها         

 :األحكام، و مسالك االستدالل، منها  عند تعليل – و أصولية –قواعد فقهية 
  – يف الفقه احلنفي –بدائع الصنائع لإلمام الكاساين  •
املعونة و اإلشراف يف مسائل اخلالف كالمها للقاضي عبد الوّهاب و اجلواهر             •

  – يف الفقه املالكي –الثمينة البن شاس 
 – يف الفقه الشافعي –اجملموع شرح املهذّب للنووي  •
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 – يف الفقه احلنبلي –دامة، و إعالم املوقعني البن القّيم املغين البن ق •

و لكوين من أهل املغرب العريب، الذي يغلـب عليـه الفقـه املـالكي، فقـد                 
ركّزت جهودي الختيار مصّنف يف هذا املـذهب، يـضيف شـيئا مـا إىل املكتبـة                 

عـة  الفقهية، حىت وفقين اهللا سـبحانه و تعـاىل إىل كتـاب مل يـر النـور إالّ يف طب                   
لإلمام شهاب الّدين أمحـد بـن إدريـس         " بالذّخرية  " واحدة، و هو الكتاب املوسوم      

 .، صاحب التآليف البديعة، و التصانيف الرفيعة)هـ 684ت (القرايف 
  فلّما تّصفحته، وأمعنت النظر فيه، ألفيته كتابا زاخرا بالقواعد، حافال بـأنواع            

 كثريا من   – يف شأن دراسته     –ل ؛ فاستشرت    املعارف و الفوائد، جامعا لألصول و املسائ      
 لكونه مصّنفا   –أساتذيت، فاستحسنوه ؛ فتقّدمت لقسم أصول الفقه بدراسة لبعض أجزائه           

 فأشارت علّي جلنة اخلرباء بدراسة كلّ األجزاء مـع          –ضخما مؤلفا من ثالثة عشر جملدا         
 .االقتصار على أهّم القواعد الواردة فيها

 كثريا يف بـادئ األمـر، لكـن بعـد تـصفّح خمتلـف               و قد استعظمت األمر   
أجزاء الكتاب، و االطّالع على حمتـواه، وجدتـه عقـدا حمكـم الـّصناعة، مـرتبط                 

 .احللقات، ال ينفك بعضها عن بعض
فرغم ضخامته، و كثرة أبوابه، و تشّعب مسائله و فروعه، إالّ أنّ معظمها يلتـف     

فروع عليها يف أبواب متعّددة ّممـا يـوحي         حول قواعد معّينة، يترّدد ذكرها و ختريج ال       
 .بأمهّيتها و احلاجة إىل دراستها

و بعد هذا األخذ و الرّد، استخرت اهللا يف أمري، فلّمـا اطمأّنـت نفـسي إىل                 
 :البحث، سّجلته حتت عنوان 

 القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب الذّخرية 
 لإلمام شهاب الدين القرايف

 :أمهّية املوضوع 
 :هر أمهّية هذا املوضوع و سبب اختياري له يف النقاط التالية و تظ
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 أّنه للعالّمة شـهاب الـدين القـرايف الـذي ذاع صـيته يف اآلفـاق،                       :أّوال  
و شهد له العلماء بالرياسة يف الفقـه و األصـول، و بالرباعـة يف التـصنيف، و قـد                    

 باحثـة   –فـأردت أن أعرفـه      " الفروق يف القواعد    "  من خالل كتابه     – طالبة   –عرفته  
 ".الذّخرية "  من خالل موسوعته –

 .و لو كان له غري هذين املصّنفني لكفاه فخرا
 أنّ هذا الكتاب من أهّم كتب املالكية، فقد اعتمد فيه صاحبه علـى حنـو             :ثانيا  

أربعني من تصانيف املذهب املالكي، و خّص مخسة منها كمصادر أساسية يرجع إليهـا                 
مدّونة سحنون القريواين، و الّتلقني للقاضي عبد الوّهاب        : بينها و يناقش، و هي      و يقارن   
، و اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة لعبد اهللا بن شـاس             )هـ 442ت  (البغدادي  
، و الرسـالة    )هـ 378ت  (، و التفريع البن اجلالّب البصري       )هـ 610ت  (املصري  

 ).هـ 386ت (البن أيب زيد القريواين 
يغنيـه عـن اإلطّـالع علـى غريهـا، فهـو            " الذّخرية  " فاملطّلع على كتاب    
 .جامع لثمرهتا مصفاة لعسلها

 أنّ هذا الكتاب يعّد موسوعة علمية، فقـد مـزج فيـه صـاحبه بـني                 :ثالثا  
الفقه و أصوله، و اللّغة و قواعـدها، و املنطـق و الفلـسفة، و احلـساب و اجلـرب،                       

 .اليت تقتضيهاو املقابلة يف املواطن 
 أنّ هذا الكتاب يعّد كتابا جامعا ألبواب الفقه كلّها على مذهب اإلمـام              :رابعا  

مالك بن أنس، وفق منهج مزدوج، ميزج بني أسلوب العراقيني يف تفريع املسائل بالفرض              
 .و التقدير، و أسلوب القرويني يف تفّحص الروايات و تتّبع اآلثار

وائل كتب الفقه اإلسالمي اليت تناولت مادة الفقه         أنّ هذا الكتاب من أ     :خامسا  
 .املقارن، و اليت تعرض أّدلة املخالفني، و تناقشها و ترّجح األقوى منها

كما أّنه يعّد مرجعـا مهّمـا يف الفقـه املـالكي املـدلّل، و مثلـه نـادر يف                    
 .املكتبات اإلسالمية
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ذ ال جند لكبار فقهاء املالكيـة        أّنه من أهّم أّمهات الكتب يف الفقه املالكي، إ         :سادسا  
ّممن عاصروا القرايف، أو جاءوا بعده سوى خمتصرات مل تزد الفقه إالّ تعقيدا، مثّ توالت الشروح                

 .على هذه املختصرات
 أنّ كثريا من مصادر الفقه املالكي املهّمة اليت استقى منها الكتـاب، ال تـزال                :سابعا  

عامل، أو ال وجود هلا، و إن طبعت فإّنه مل يـصلنا            خمطوطة، و موجودة يف عدد من مكتبات ال       
اجملموعة البن عبدوس، و الدمياطية أليب جعفـر الـّدمياطي، و   : منها إالّ الرتر اليسري، و منها  

 .احلاوي يف الفقه أليب فرج اللّيثي
 أنّ ما قّرره اإلمام القرايف يف هذا الكتاب يدلّ على سبق مالك يف بناء مذهبـه                 :ثامنا  

هي على قواعد أصولية حمكمة ؛ فإذا كان ذلك، فإنّ مزّية الذّخرية، أن بناها صاحبها على                الفق
 .تّتبع األصول يف خمتلف األبواب ليظهر بذلك علّو مالك يف األصول كما ظهر يف الفروع

 أنّ هذا الكتاب يعّد مرجعا مالكيا هاما، حيـث اّتخـذه الفقهـاء الـذين                :تاسعا  
  كتبهم و آرائهم، فريجعـون إليـه عنـد التفريـع و االسـتدالل،              جاءوا من بعده مصدرا ل    

 .و الّتعليل
يف التأليف، فقد وضعه صاحبه يف الفقه،       " الفروق"يسبق  " الذّخرية" أنّ كتاب    :عاشرا  

و عّززه بقواعد كثرية مفترقة يف األبواب، مثّ أوجد اهللا يف نفسه أن جيمع تلـك القواعـد يف                   
و بياهنا و الكشف عن أسرارها و حكمها، ليكون ذلـك أظهـر             كتاب و يزيد يف تلخيصها،      

 .لبهجتها و رونقها
 عليه بالرجوع إىل الذّخرية، و مـن        – الفقهية   –" الفروق  " فمن أراد الّتفريع لقواعد     

حرص على دراسة منهج القرايف يف القواعد، مل يكفه االعتماد على الفروق، و لزمه الّنظـر يف                 
 . و نقطة البدايةالذّخرية ألّنها األصل

 أنّ اإلمام القرايف كان له فضل كـبري، و يـد طـوىل يف توضـيح                 :احلادي عشر   
بعض القواعد الفقهية و ختريج الفروع عليها، فهو من أوائل الـذين فّرقـوا بـني القواعـد                  
الفقهية و القواعد األصولية، و هو من أوائل من ألّفوا يف الفـروق بـني القواعـد، و مـن                    

 .الفروق بني الفروعقبله مجعوا 
 أنّ هذا املوضوع يكشف عن منهج القرايف الفقهي، و جوانب اإلبـداع             :الثاين عشر   

عنده، و أسرار عبقريته ضمن منظور علمي رفيع، وسط االضطرابات و األحداث اليت عـاش               
 .فيها، مع إظهار مدى تأثره هبا، و تأثريه فيها
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جاءت متفرقة و متنـاثرة، و      " الذّخرية  "  أنّ القواعد الفقهية يف كتاب       :الثالث عشر   
قد يبذل الباحث جهده، و ميضي الكثري من وقته للوقوف عليها، و رّبما ال يتأتى له منـها إالّ                   

 .الرتر اليسري، فرأيت أن أضبط للقارئ موضعها لتكون قريبة التناول، سهلة املأخذ
إالّ أّنه مل يكن مقتصرا على      نفسه يف فروقه،    " القرايف  " و هذا العمل و إن سبقين إليه        

 .القواعد الفقهية فقط، بل حيوي أيضا قواعد أصولية، و لغوية، و فروق لغوية
 :و قد كان الدافع هلذا االختيار بالدرجة األوىل 

إثراء املكتبة اإلسالمية، و خدمة العامل اإلسالمي املتطّلع ليس إىل معرفة آثار األقـدمني              
 .ت أفكارهم، و إلقاء الضوء على مناهجهمفحسب بل و للوقوف على مثرا

إبـرازا  " الـذّخرية   " و من هنا كان مجع القواعد الفقهية و استخراجها من كتـاب             
 .خلطوط هذا الفّن عند اإلمام القرايف و أثره فيمن بعده

 كما أّنه حماولة مين يف اإلسهام جبهد متواضع خلدمـة تـراث هـذا العـامل اجلليـل                  
 .لي لشخصيته العلميةو إظهار اجلانب العم

 :الدراسات احلديثة يف هذا املوضوع 
  . تناول كثري من  الباحثني بالّدراسة شخصية اإلمـام القـرايف مـن زوايـا خمتلفـة                

 :و من أهّم تلك الّدراسات 
 اإلمام شهاب الّدين و أثره يف الفقه اإلسالمي، للدكتور عبد اهللا إبراهيم صالح              :أّوال  

لة جامعية من جامعة األزهر، و قد قّدم فيه ترمجة موّسعة عن حياة اإلمام              رمحه اهللا، و هو رسا    
القرايف الذاتية و العلمية، و ركّز على بعض آرائه الفقهية الفروعية، معتمدا يف ذلك على الطبعة                

 – هــ      1381( الصادر عن كلّيـة الـشريعة بـاألزهر          – الوحيد   –األوىل للجزء األّول    
 ).م1961

الّدين القرايف و آراؤه األصولية للـدكتور عياضـة نـامي الـّسلمي،              شهاب   :ثانيا  
و قد ركز فيها على بعض آراء الشهاب األصولية اليت انفرد هبا، مع التقـدمي هلـا بدراسـة                   

 .جّيدة حلياته و آثاره العلمية و ما يتبع ذلك
 يف   اإلمام الشهاب القرايف حلقة وصل بني املشرق و املغرب يف مذهب مالـك             :ثالثا  

 ما أغفله   القرن السابع بإعداد األستاذ الصغري بن عبد الّسالم الوكيلي، الذي حاول أن يضيف            
   سابقوه من جوانب أخرى، فتناول الشهاب القرايف من حيث كونه حلقة وصل بني املـشرق               

 .و املغرب، مثبتا إسناد هذه احللقة جيال بعد جيل
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صوال و اعتقادا ؛ و هذا وجه مل يتناوله         كما حاول إبراز أثره يف املغاربة فقها و أ        
من سبقه ؛ كما تناول الشهاب باعتباره أستاذ مدرسة هلا منهجها يف الّتخريج و التقعيـد                

 .يف مذهب مالك، فبّين منهجه يف تناول فقه املذهب و تقعيد قواعده
فجاءت دراسته أكثر اّتساعا و مشوال من سابقتيها، سواء من حيث النتائج العامة             

 .ليت توّصل إليها، أو من حيث ما تفّرد به من دراسة منهجها
القواعد و الضوابط الفقهية يف أبواب التمليكات املالية عند اإلمام القرايف،             :رابعا  

 .، من إعداد الدكتور عادل عبد القادر قوته"الفروق"و " الذّخرية"من خالل كتابيه 
 جامعـة أّم    –راسات اإلسـالمية      و هي رسالة دكتوراه من كلّية الّشريعة و الدّ        

 . و اليت مل أمتكّن من االطّالع على فحواها-القرى
القواعد األصولية و الفقهية املستخرجة من كتاب الفروق لإلمام القرايف           :خامسا  

 من إعداد الدكتور سعد الدين دداش ؛ و هي رسالة دكتـوراه مـن               – دراسة و حتقيق     –
   - اجلزائر –م اإلسالمية بقسنطينة جامعة األمري عبد القادر للعلو

فكانت هذه األعمال، باإلضافة إىل ما ذكره املترمجون يف كتبهم، و احملققـون يف              
دراساهتم ملصّنفات القرايف، و ما أشار إليه الشهاب عن نفسه يف ثنايا كتبه، كـلّ ذلـك         

خرية، حماولـة أن  كان اخلطوة األوىل اليت خطوهتا يف حبثي مع اإلمام القرايف و كتابه الـذّ          
أمجع دقائق حياته من خمتلف هذه الكتب، و أقارن بينها لتصحيح بعض األخطاء اليت وقع               
فيها بعض الباحثني، فأنقّح ما ذكره السابقون، و أزيد عليه بالتركيز على جانـب مـن                
جوانب فكر اإلمام القرايف، املتعلّق بالتقعيد الفقهي، ألنظر فيه هل كانت القواعد عنـده              
نقال عن غريه ؟ و هل ساهم فيها بقواعد جديدة ؟ و هل تأثر بغريه ؟ و هل كان له تأثري                     

 على من أتى بعده ؟ و هل كان له دور يف وضع اخلطوط الرئيسية هلذا العلم ؟
و حىت و إن سبقين إىل ذلك األستاذ الصغري بن عبد الـسالم الـوكيلي، فإّنـه                 

 كمـا أّنـه و إن       – و هي صـلب حبثـي        –بيقية    مل يتناول هذا اجلانب من الناحية التط      
وّضح يل الكثري من جوانب شخصية اإلمام القرايف إالّ أّنه مل يعتمـد املنـهج العلمـي                 

 .األكادميي للرسائل اجلامعية
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و أّما العمل الذي قام به الـدكتور عـادل عبـد القـادر قوتـه، و الـذي مل              
الـذّخرية  "اسة جتمع بـني كتـابني       أمتكّن من االطّالع على فحواه، فإّنه فوق ذلك در        

، كما أّنها تتناول القواعـد و الـضوابط الفقهيـة يف بـاب املعـامالت                "و الفروق   
املالية فقط، يف حني قمت باستخراجها من كتاب الـذّخرية كلّـه، و انتقيـت منـها                 

 . من أبواب شّتى–  للدراسة –جمموعة  
كـلّ نـوع مـن القواعـد        و أّما رسالة الدكتور دداش فقد حاول فيها جتريد          

الواردة يف الفروق، و دراستها، وإجراء تطبيقـات عليهـا مبينـا منـهج القـرايف يف                 
 . و خصائصه– بنوعيها –تقرير القواعد 

جانب التأصيل، و جانب التعليل، مثّ انتقـل إىل بيـان           : فركّز فيه على جانبني     
فحاولت االسـتفادة ّممـا     خصائص التقعيد الفقهي عند القرايف دون اإلشارة إىل أصوله،          

توصل إليه من نتائج، و متحيصها، و التركيز على منهج القرايف يف القواعد الفقهية خاصة،               
و إضافة اجلوانب اليت مل يتطرق إليها الدكتور، و اليت ميكنها أن توضح أكثـر شخـصية       

 .اإلمام القرايف و طريقته يف االستدالل بالقواعد، و منهجه يف صياغتها
ين خصصت القسم الثاين من هذه الرسالة لتخريج الفروع على القواعـد،              كما أنّ 

و هذا ما يقتضيه صلب البحث، و يتماشى مع طبيعة الكتاب حمور الدراسة، حيث عمد               
فيه صاحبه إىل ختريج الفروع الفقهية، يف حني كان قصده يف الفروق حتقيق القواعـد ؛                

 . إىل ذلكلذلك كان ذكره للفروع قليال بقدر احلاجة
 :خطة البحث 

و ألجل حتقيق األهداف اليت توخيتها يف هذا البحث فقد رمست لنفسي منهجيـة              
 .األّول دراسي، و الثاين تطبيقي: تتمثل يف قسمني 

 أن أجعله وفق خطّة ثنائية      – من حيث التنظيم     –أما القسم الدراسي فقد حرصت        
 :متسلسلة العناصر على النحو التايل 

 .هيد و بابانمقّدمة و مت
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و تشتمل املقّدمة على بيان أمهّية هذا املوضوع، و قيمته العلمية، و إبراز سـبب               
 .اختياري له، وسط منهجية حمّددة

مثّ مّهدت للبابني بتمهيد ضروري و خمتصر، حتّدثت فيه عـن عـصر املؤلـف               
ـ                  ى سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا، و فكريا، و بّينت مدى تـأثري تلـك األحـوال عل

 .القرايف، و تأثريه فيها
 :مثّ رمست خطّة البابني على الشكل التايل 

 

 "الذّخيرة " دراسة عن حياة اإلمام القرافي و كتابه  : الباب  األّول 
 و فيه فصالن، 

 :حياة اإلمام القرافي، و فيه مبحثان : الفصل األّول 

 حياة القرافي الذاتية: المبحث األّول 
  القرايف و نسبه و أسرتهاسم: املطلب األّول  •
 .اسم القرايف و نسبه: الفرع األّول  -
 .أسرة القرايف: الفرع الثاين  -
 .والدة القرايف و نشأته: املطلب الثاين  •
 .والدة القرايف: الفرع األّول  -
 .نشأة القرايف: الفرع الثاين  -
 .شخصية القرايف: املطلب الثالث  •
 .هوفاة القرايف و مكان دفن: املطلب الرابع  •

 :حياة القرافي العلمية : المبحث الثاني 
 .القرايف و طلبه للعلم و العوامل اليت ساعدت على تكوين ثقافته: املطلب األّول  •
 .القرايف و طلبه للعلم: الفرع األّول  -
 .العوامل اليت ساعدت على تكوين ثقافة القرايف: الفرع الثاين  -
 .ميذهشيوخ القرايف و أقرانه و تال: املطلب الثاين  •
 .شيوخ القرايف: الفرع األّول  -
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 .أقران القرايف: الفرع الثاين  -
 .تالميذ القرايف: الفرع الثالث  -
 .فقه القرايف و اجتهاده و ثناء العلماء عليه: املطلب الثالث  •
 .فقه القرايف و اجتهاده: الفرع األّول  -
 .ثناء العلماء على القرايف: الفرع الثاين  -
 .ئف اليت تقلّدها القرايف و مصّنفاته وآثارهالوظا: املطلب الرابع  •
 .الوظائف اليت تقلّدها القرايف: الفرع األّول  -
 .مصّنفات القرايف و آثاره: الفرع الثاين  -

 "الذخيرة " دراسة كتاب : الفصل الثاني 
 :و فيه مبحثان 

 :التعريف بالكتاب : المبحث األّول 
 . تأليفهتوثيق كتاب الذّخرية و سبب: املطلب األّول  •
 .موضوع الكتاب: املطلب الثاين  •
 . أمهّية الكتاب و مرتلته العلمية: املطلب الثالث  •
 .وصف النسخة املعتمد عليها: املطلب الرابع  •

 :منهج القرافي في الذّخيرة : المبحث الثاني 
 .منهج القرايف يف عرض املادة الفقهية و أسلوبه يف الكتاب: املطلب األّول  •
 .منهج القرايف يف عرض املادة الفقهية : الفرع األّول -
 .أسلوب القرايف يف الكتاب: الفرع الثاين  -
 .منهج القرايف يف االستدالل: املطلب الثاين  •
 .املصادر املعتمد عليها يف الكتاب: املطلب الثالث  •
 .املآخذ على الكتاب: املطلب الرابع  •

هيـة  مـع     دراسة  تفـصيلية عـن  القواعـد  الفق          :  الباب  الثاني      
 بيان  منهج  القرافي  فيها

 :دراسة القواعد الفقهية، و فيه مبحثان : الفصل األّول 
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 معنى القواعد الفقهية و أقسامها: المبحث األّول 
 

 .معىن القواعد الفقهية و الفرق بينها و بني ما يقارهبا: املطلب األّول  •
 – لغة و اصطالحا –معىن القاعدة الفقهية : الفرع األّول  -
 .الفرق بني القاعدة الفقهية و بني ما يقارهبا: الفرع الثاين  -

 .الفرق بني القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي: أّوال 
 .الفرق بني القاعدة الفقهية و األصل: ثانيا 
 .الفرق بني القاعدة الفقهية و القاعدة األصولية: ثالثا 
 .قهيةالفرق بني القاعدة الفقهية و النظرية الف: رابعا 

 .الفرق بني القواعد الفقهية و التقاسيم الفقهية: خامسا 
 .أقسام القواعد الفقهية: املطلب الثاين  •

 .تاريخ علم القواعد الفقهية: المبحث الثاني 
 .نشأة القواعد الفقهية و تطّورها: املطلب األّول  •
 .أمهّية القواعد الفقهية: املطلب الثاين  •

 :ي في القواعد، و فيه مبحثان منهج القراف: الفصل الثاني 

أصول التقعيد الفقهي عند القرافي، و منهجه فـي         : المبحث األّول   
 .االستدالل بالقواعد

 .أصول التقعيد الفقهي عند القرايف: املطلب األّول  •
 .منهج القرايف يف االستدالل بالقواعد: املطلب الثاين  •

افي، و أثر منهجه    صياغة القواعد و نقدها عند القر     : المبحث الثاني   
 .في أصحاب القواعد بعده

 .صياغة القواعد و نقدها عند القرايف: املطلب األّول  •
 .أثر منهج القرايف يف أصحاب القواعد: املطلب الثاين  •

" الذّخرية  " أّما القسم الثاين، فقد خصصته للقواعد الفقهية املستخرجة من كتاب           
 . بعد حنيو قد سلكت فيه منهجا سأبّينه, و دراستها
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و ذّيلت هذه الدراسة خبامتة أذكر فيها أهّم النتـائج الـيت توّصـلت إليهـا يف                 
 .البحث، و تقدمي اقتراحات متعلّقة باملوضوع

 : املنهج املّتبع يف البحث  •
لقد سلكت يف حترير هذا املوضوع املنهج الوصفي االستقرائي التحليلي، و اّتبعت            

 :ألجل ذلك اخلطوات التالية 
 قمت بوصف العصر الذي عاش فيه اإلمام القرايف، كما وصفت النـسخة              :أّوال

املعتمد عليها يف البحث من حيث حمتواها و موضوعها، و قّدمت حملة عن تطـور نـشأة                 
 .القواعد الفقهية

 قمت بعملية وصف حتليلي ملنهج اإلمام القرايف يف كتابه من حيث عرضـه              :ثانيا  
تمد يف الكتاب، و كذا املصادر املعتمد عليها، كما بّينـت           للمادة الفقهية، و أسلوبه املع    

 .منهجه يف التقعيد من حيث استدالله بالقاعدة و صياغتها
ضـبطا و اسـتخراجا، مثّ      " الـذّخرية   "  استقرأت القواعد الفقهيـة يف       :ثالثا  

قمت بفحصها و متحيصها علـى أسـاس املقيـاس العلمـي االصـطالحي للقاعـدة                
 و أقـصد بـذلك      –توفر فيهـا شـروطها اسـتثنيتها مـن الدراسـة            الكلّية، فما مل ت   

 و استخلـصت منـها جمموعـة        –الضوابط الفقهية اليت تندرج فيها جزئيات حمـدودة         
 .من القواعد الكلّية املهّمة، اليت هلا أثر كبري يف كثري من أبواب الفقه

لقواعـد   قمت بترتيب تلك القواعد، و تصنيفها حسب أمهّيتها، فبدأت با          :رابعا  
الكلّية اخلمس و ما يتفرع عنها، مثّ نظرت إىل جانبها املوضوعي، فانتقيت منها ما يتعلّق               
مبوضوعات معّينة كقواعد الّضمان، و قواعد السياسة الشرعية، مثّ رتبت باقي القواعـد             
الكلّية حسب ورودها يف أغلب كتب القواعد، و هي قواعد كلّية يف خمتلـف األبـواب                

 .الفقهية
 حافظت على صيغة القاعدة كمـا أوردهـا اإلمـام القـرايف رمحـه               :سا  خام

اهللا، مثّ ذكرت تعبرياهتا و صيغها عند الفقهاء مـن خمتلـف املـذاهب، و عزوهتـا إىل                  
 .مصادر القواعد الفقهية
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 شرحت القاعدة بالقدر الذي تتـّضح بـه، مثّ بّينـت أصـلها مـن                :سادسا  
 . العقليةالقرآن و الّسنة أو غريمها من األّدلة

 – غالبا   –، و اخترت منها       "الذّخرية  "  خّرجت الفروع الفقهية عليها من       :سابعا  
 .ما رأيته أكثر أمهّية و واقعية

 أبرزت القواعد دون التطرق إىل اخلالف الفقهي فيهـا، إالّ مـا أثـاره               :ثامنا  
 .اإلمام القرايف رمحه اهللا

 و مل أدرسها، فإنين أقتـصر علـى          أّما القواعد األخرى اليت استخرجتها     :تاسعا  
 .عرضها يف هناية البحث دون شرحها إالّ بالقدر الذي أوضحها به اإلمام القرايف نفسه

 كما أقّدم عرضا لنوع آخـر مـن القواعـد الـيت ورد ذكرهـا يف                 :عاشرا  
الكتاب و هي القواعد األصولية دون أن أتناوهلا بالدراسة أو التحليـل لـئال خيـرجين                

 .ضوع البحث و صميمهذلك عن مو
 :أّما من الناحية الشكلية للبحث فقد اعتمدت اخلطوات التالية 

 حاولت قدر املستطاع االستفادة من املصادر األصلية يف كلّ مذهب عنـد             – 1
 .التعرض ألي مسألة خالفية

 سلكت املنهج نفسه مع األعالم املترجم هلم، فأذكر اسم العلم، و كنيته اليت              -2
و مذهبه، و بعض كتبه، و تاريخ وفاته، مثّ أحيل تفـصيل ذلـك إىل كتـب    اشتهر هبا،   

 .التراجم مع ذكر اجلزء و الصفحة
و مل استثن من التراجم إالّ من اشتهر من كبـار الـصحابة لـشهرهتم، و أّمـا                  
كبار الفقهاء كمالك و الشافعي و أيب حنيفـة و أمحـد بـن حنبـل فقـد ذكـرهتم                    

 .بإجياز من باب اإلفادة
عزوت اآليات القرآنية بذكر اسم السورة، و رقم اآلية، و اعتمدت يف ذلك              – 3

 .على رواية حفص عن عاصم
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 أّما األحاديث النبوية، و اآلثار فإّنين أخّرجها من مظاهنا، فـإن كانـت يف               – 4
فإّنين اكتفي هبما لتلقي العلماء هلما بـالقبول، فـأذكر          ) البخاري و مسلم  (الصحيحني  

 . مثّ اجلزء و الصفحة و رقم احلديث إن وجدالكتاب و الباب
و إن وردت يف غريمها و صـّححها أحـد العلمـاء كالترمـذي و احلـاكم،                 

فأكتفي به أيضا، فإن مل أجـد، عمـدت إىل بيـان درجتـها مـن حيـث الـصحة                      
 .أو الضعف معتمدة يف ذلك على أهل الفّن و الصنعة

لذّخرية بذكر اجلزء و الـصفحة يف        أحيل إىل فروع القاعدة املستخرجة من ا       – 5
صلب البحث، حتاشيا لكثرة اهلوامش، و عدم تشتيت ذهن القارئ بكثرة االلتفـات إىل              

 .اهلوامش لتكّرر األمر كثريا
كما أحيل إىل مظان القاعدة يف كتب القواعد املختلفة عند ذكر القاعـدة ألّول              

 .مرة، حتاشيا للتكرار و كثرة اهلوامش
شرح األلفاظ الغامضة على كتب اللّغة و املعـاجم، و كتـب             اعتمدت يف    – 6

 .املصطلحات قدميها و حديثها
 : وضعت بعض الرموز يف البحث تقليال للحجم و هي – 7

 .رمز للقاعدة: ق 
 .رمز للمادة الواردة يف جملة األحكام العدلية: م 

للـشيخ  " املـدخل الفقهـي العـام       " رمز للفقرة الـواردة يف كتـاب        : ف  
 .طفى أمحد الزرقامص

 .رمز للصفحة: رمز للطبعة، و ص : ط 
 .رمز للجزء: رمز للمجلد، و ج : مج 
 .رمز يعين تاريخ الوفاة: ت 
 و أخريا وضعت فهارس خمتلفة شاملة خدمة للرسالة ملـن أراد الرجـوع إىل      – 8

 :شيء فيها و الوصول إليه بسهولة و يسر، و هي تتضمن 
 .فهرس اآليات القرآنية •
 .س األحاديث النبوية و اآلثارفهر •
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 .فهرس األعالم املترجم هلم •
 .فهرس البلدان •
فهرس للقواعد و الضوابط الواردة يف صلب البحث مرّتبـة علـى حـروف               •

 .املعجم
 .فهرس املراجع و املصادر مرّتبة حسب الفنون املختلفة •

 :أهّم الصعوبات اليت واجهتين 
از هذا البحث و إخراجه يف الـصورة        ال أنكر أّنه واجهتين صعوبات كثرية يف إجن       

اليت هو عليه، سواء كانت هذه الصعوبات شخصية أو متعلقة بذات البحث، و لوال رمحة               
 .اهللا و عنايته أّوال، و تشجيع أستاذي املشرف ثانيا ما متكّنت من إجناز هذا املشروع

 :و سأكتفي باإلشارة إىل أهّم الصعوبات املتعلّقة بذات البحث، و منها 
 أنّ الفروع اليت تذكر مع القاعدة ترد يف بعض األحيان يف عبارات خمتصرة،              – 1

حبيث تأخذ مّني جهدا لفهمها، و الرجوع إىل املصدر الذي استقاها منه اإلمام القـرايف،                
  – و لعلّ األمر يرجع لعدم دراييت هبذا اجملال  –و خباصة فيما يتعلّق جبانب املعامالت املايل  

ثر القواعد الفقهية يف كتاب الذّخرية، كلّفـين جهـدا كـبريا لتتّبعهـا                 تنا – 2
 .و استخراجها و انتقاء فروعها

 ضخامة الكتاب و غزارة مادته العلمية أرهقتين عند تـصفّحه و اسـتخراج              – 3
القواعد منه، و أخذت من عمري و وقيت السنوات العديدة، األمر الذي دفعين يف هنايـة                

 .ص البحث و االكتفاء بدراسة جمموعة من القواعداملطاف إىل تقلي
 أنّ الكتاب مل يوضع يف القواعد، و إّنمـا ذكرهـا اإلمـام القـرايف فيـه                  -4

ضمنا، و استخراجها حيتاج إىل دقّة نظر، و اطّـالع سـابق علـى كتـب القواعـد،                    
 .و تعبريات الفقهاء املختلفة، مع حسن الفهم

ي مراجعة كتب القـرايف األخـرى إذ قـد           أنّ طبيعة املوضوع اقتضت منّ     – 5
" الفـروق : "أجد فيها من االستدالل و التحليل ما ال أجـده يف الـذّخرية، و خباصـة               

اإلحكام يف متييز الفتـاوى عـن األحكـام و تـصّرفات     "، و "األمنية يف إدراك النية"و  
 ".القاضي و اإلمام
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 بـىن عليهـا فـروع        أنّ اإلمام القرايف كثريا ما يشري إىل القواعـد الـيت           – 6
 . . . كذا : املسائل اليت تندرج حتتها فيقول القاعدة 

و قد يقصد بذلك قاعدة كلّية، أو ضـابطا، أو مـدركا، أو قاعـدة أصـولية،                 
و قد تكون قاعدة حنوية، و قد تكون من باب التقاسـيم الفقهيـة، أو مـن القواعـد                   

 .يف انتقائهااملنهجية، أو من األحكام األساسية ّمما كلّفين جهدا 
و مع كلّ هذه الصعوبات، أخذت على نفسي بأن أحـاول قـدر اسـتطاعيت               
إخراج هذه الرسالة، و وضعها بني يدي القراء لالسـتفادة و النقـد، ذلـك لعلمـي                 

مـا ال يـدرك كلّـه       " بأّني لست مؤهلة تأهيال كامال ملثل هذا العمل الـّشاق، إالّ أنّ             
 ".ال يترك جلّه 

ّني استسمح القارئ الكرمي ّممـا سـيجده يف هـذا العمـل             و بناء على هذا فإ    
من خطأ أو سهو أو تكرار ؛ و من وجد من ذلك شيئا فـال يبخـل علـّي بنـصحه،                     
إذ ال خري يف قوم ال يـسدون الّنـصح إلخـواهنم، و ال خـري يف قـوم ال يقبلـون                      

 .النصيحة، و لكن باليت هي أحسن لليت هي أقوم
ه و تعاىل حبمد و ثنـاء يليقـان جبـالل وجهـه             و ختاما أتوجه إىل اهللا سبحان     

الكرمي، و عظيم سلطانه، على ما مّن علّي من توفيق و سداد، و أسـأله عـّز و جـلّ                    
أن ييّسر على كلّ من يّسر علّي أمرا، و يفتح أبواب رمحته لكـلّ مـن فـتح يل بابـا،                

بإعـارة  و يعني كلّ من أسدى إيلّ عونا يف هذا العمل، سواء كان ذلـك بـدعاء، أو                  
 .كتاب، أو حلّ مشكلة، أو حنو ذلك

كما أسأله تعاىل أن يدمي علّي فضله، و أن يقبل مـين هـذا اجلهـد املتواضـع،             
خالصا لوجهه الكرمي، فينفع به عباده، و يّدخره يل عـّدة ليـوم امليعـاد، إّنـه نعـم                   

 .املوىل و نعم النصري، و احلمد هللا رّب العاملني
 

دك، أش    م و بحم بحانك الله تغفرك   س ت، اس ه إّال أن     هد أن ال إل
 . و أتوب إليك

 .صفية بنت الوناس حسين
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 مبحث متهيدي
 دراسة عصر اإلمام القرايف

 
عاش اإلمام القرايف يف حقبة زمنية من أحرج الفترات الـيت مـّرت هبـا األّمـة                 

نتـهاء الدولـة األيوبيـة،      اإلسالمية، وذلك يف القرن السابع اهلجري، حيـث شـهد ا          
ـ  648(وما عانته من حروب الصليبيني، وميالد دولـة املماليـك سـنة              ومـا  ) هـ

 .كابدته من ويالت التتار والصليبيني معا
وال شك أن هلذه األحداث أثـرا يف نفـس كـل مـسلم، ومنـهم اإلمـام                  

يف، القرايف، وأنّ هلا دورا يف صقل شخصيته والتأثري علـى تكوينـه الفكـري والثقـا               
ومن هنا رأيت أن أعرض هلذين العصرين بدراسـة وجيـزة، فـألقي الـضوء علـى                 

 .اجلوانب اليت كان هلا أكرب األثر يف حياته العامة واخلاّصة
  :احلياة السياسية يف القرن السابع اهلجري : املطلب األّول

 :)  م1250-1171/ هـ648-567( العصر األيويب : الفرع األّول
وبية على يد صالح الدين يوسف بـن جنـم الـدين أيـوب              قامت الدولة األي  

 الذي استطاع حبنكته السياسية ودهائه وشـجاعته مـن ختلـيص معظـم              )1(بن شادي 
، وتوحيـد كلمـة املـسلمني، وتتـويج انتـصاراته           )2(البالد اإلسالمية من الصليبيني   

 ).هـ583(بفتح بيت املقدس سنة 

                                                           
إحسان عباس، دار صادر، بريوت ،         / ، حتقيق د  )7/139( انظر ترمجته يف وفيات األعيان البن خلكان         )1(

عبد الفتاح حممد احللو و     / ، حتقيق د  )369-7/339(وطبقات الشافعية الكربى لتاج الّدين السبكي       
 .م1992 – هـ 1413صر، ط الثانية، حممود الطناحي، هجر للطباعة و النشر و التوزيع، م/ د

 وذلك ابتداء من معركة حطني اليت مهدت الطريق السترداد بيت املقدس وسقوط اململكة الـصليبية يف                 )2(
، دار  )2/274(انظر معجم البلدان أليب ياقوت احلمـوي        . وحطني بلدة تقع قرب حبرية طربية     . الشام

 .م1993صادر، بريوت، ط األوىل، 
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نائه وبعض أقاربـه وأخيـه العـادل        وبعد وفاته انقسمت الدولة األيوبية بني أب      
الذي آل إليه األمر يف معظم املمالك بعد أن دّب الـشقاق واخلـالف بينـهم، وبعـد                  

تولّى ابنه الكامـل حممـد مـصر و بيـت املقـدس، ونتيجـة               ) هـ615(موته سنة   
 بيـت املقـدس إىل اإلمرباطـور        )1(اخلالف بينه وبني إخوته سـلّم امللـك الكامـل         

ـ  628(ك الصليبيني يف اتفاقية يافا سـنة        فريديريك الثاين مل   وذلـك ليتفـرغ    ) هـ
فبكـى املـسلمون علـى      . إىل قتال ابن أخيه امللك الناصر داود ابن املعظّـم عيـسى           

 .ضياع بيت املقدس، وأعّدوا العّدة السترجاعه فتّم هلم ذلك على يد الناصر داود
نيـة للـصليبيني سـنة       ، متّ تسليمها للمرة الثا     )2(ويف عهد امللك الصاحل إمساعيل    

 حيث امللك الصاحل جنم الدين أيوب ابن        –وحتالف معهم للهجوم على مصر      ) هـ639(
 وأباح هلم شراء السالح من املسلمني، فأنكر عليه العلماء ذلك أشـد اإلنكـار،               –أخيه  

، فاعتقال مدة، وبعـد     )3(وعلى رأسهم الشيخ العّز بن عبد السالم، والشيخ ابن احلاجب         
 .حهما خرجا إىل الديار املصرية حيث تتلمذ القرايف على أيديهماإطالق سرا

ويف مصر استعّد املسلمون للقاء الصليبيني حتت لواء الصاحل جنم الدين فهزمـوهم             
، وآلت إليه بالد الشام ومعظم فلسطني، أّما بيت املقدس فلم           )هـ 639(عند غزة سنة    

، حلفاء الصاحل أيوب آنذاك،      )4(وارزميةيتّم للمسلمني استرجاعها إال بعد مدة على يد اخل        

                                                           
امل من أهل العلم، و قد حّدث باإلجازة عن أيب حممـد بـن بـري اللّغـوي املـشهور                     و كان الك   )1(

ـ 581ت  ( ـ  598ت  (، و عن أيب القاسم البويصري       ) ه انظـر النجـوم الزاهـرة البـن        ).  هـ
، تقـدمي و تعليـق حممـد حـسني مشـس الـّدين، دار الكتـب                 )265-6/216(تغري بردي   

 ).5/79( ؛ و وفيات األعيان م1992 – هـ 1413العلمية، بريوت، ط األوىل، 
هو ابن امللك العادل، وقد متلك دمشق مدة مث أسره الصاحلية مماليك الـصاحل أيـوب          :  الصاحل إمساعيل    )2(

 .ن.ت.، دار الفكر، د)5/241(أنظر شذرات الذهب البن العماد احلنبلي ). هـ648(وقتلوه سنة 
 .  ستأيت ترمجتهما عند ذكر شيوخ القرايف)3(
هم أتباع السلطان جالل الدين بن خوارزم شاه عالء الدين حممد بن تكش الذي خرج عن      : وارزمية   اخل )4(

طاعة اخلليفة العباسي واستوىل على عراق العجم وماردين وخوزاستان وكانت بينه وبـني الـصليبيني               
دار ،  )238:ص(عصام الدين الفقـي     / انظر كتاب معامل تاريخ و حضارة اإلسالم د       . والتتار حروب 

 .م1998 – هـ 1419الفكر العريب، القاهرة، ط 
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و لكن سرعان ما دّب اخلالف بينهم فقاتلهم الصاحل أيوب و هزمهم شّر هزمية، و متكّن                
 .بعد ذلك أن جيمع بني مصر و دمشق و بيت املقدس، فقويت دولته و عّز جانبه

هاجم الصليبيون مرة أخرى بقيادة لويس التاسـع ملـك    ) هـ 646(و يف سنة    
سا، فتصّدى له الصاحل أيوب رغم مرضه، و تويف و احلرب ال تزال قائمة، فأخفـت                فرن

 خرب وفاته عن اجلند حىت ال يفت ذلك من عزائمهم، و اسـتدعت              )1(زوجته شجرة الدرّ  
 من خارج مصر ليتولّى قيادة اجليش، فأبلى بالء حسنا، و أدار            – ابن زوجها    –توران شاه   

 .ار األيوبيني على الصليبينياحلرب بكفاءة حىت انتهت بانتص
و ما إن تولّى توران شاه زمام احلكم حّتى دّب اخلالف بينه و بني األمراء و قواد                 

 .)2() م1249/هـ 647(اجليش و شجرة الدّر فدّبروا مؤامرة للتخلص منه سنة 
و وليت مكانه شجرة الدّر اليت تزوجت عّز الدين أيبك، مثّ تنازلـت لـه عـن                 

 .ك انتهت الدولة األيوبية و ابتدأت دولة املماليك و بذل)3(احلكم
 على تقدير أّنـه ولـد سـنة         –و كان عمر القرايف آنذاك اثنني و عشرين عاما          

 فقد أدرك فترة حرجة مـن عمـر الدولـة األيوبيـة، حيـث شـهد                 –) هـ 626(
الصراعات القائمة بني ملوكها، من جهة و احلروب الدائرة بينـها و بـني الـصليبيني                

 .جهة أخرى، و كان لذلك أكرب األثر على حياتهمن 
 

 
                                                           

 شجرة الدّر، و هي عصمة الدين شجرة الدّر أم خليل بن الصاحل أيوب، كانت أم ولد للملك الـصاحل                    )1(
 هـ بعد   655قتلت سنة   . أيوب، و قد حظيت عنده مبكانة مرموقة و قد اشتهرت بالذكاء و الدهاء            

 ).6/332(انظر النجوم الزاهرة . أن دّبرت قتل زوجها عّز الدين أيبك
 ).5/240( انظر شذرات الذهب )2(
 مل تستمر مدة حكم شجرة الدّر أكثر من مثانني يوما، تنازلت بعـدها عـن امللـك لزوجهـا      و                          )3(

ذلك للمعارضة الكبرية اليت أثريت ضد توليها حكم مـصر، فقـد أرسـل اخلليفـة العباسـي إىل                   
 كانت الرجال قد عدمت عنـدكم، فأعلمونـا حـىت نـسري إلـيكم               إن: " زعماء املماليك يقول    

 ).6/332(انظر النجوم الزاهرة ". رجال 
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 ) : م1517-1250/ هـ923-648(العصر اململوكي  : الفرع الثاين
وقبل احلديث عن احلياة السياسية يف هذا العصر، البد من اإلشـارة إىل أصـل               

 .املماليك وثقافتهم وكيفية انتقال السلطة إليهم
 :أصل املماليك  : أّوال

فأصـلهم  . لوك، وهو الذي اشتري باملال وأصبح ملكا لشاريه       واملماليك مجع مم  
أرقّاء، جلبهم األيوبيون من بالد وأجناس خمتلفة، فكانوا خليطا من األتراك والشراكـسة             

 .فكانوا ينسبون إىل ساداهتم.واألكراد، فضال عن أقلية من خمتلف البلدان األوروبية 
م وصـراعاهتم الداخليـة،     وقد اعتمد عليهم احلكـام األيوبيـون يف منافـساهت         

حيث كانوا يشتروهنم صغارا، مث يعهدون هبـم إىل مـن يعلّمهـم العربيـة ويلقّنـهم                 
مبادئ الدين اإلسـالمي، مث يتـدربون علـى احليـاة العـسكرية، وفنـون احلـرب                 
ليلتحقوا بعد ذلك باحلرس اخلاص أو بالـديوان أو باجلنـد وقـد يـصل بعـضهم إىل              

 .)1(أعلى مراتب القيادة
د شّيد هلم الصاحل جنم الـدين أيـوب قلعـة خاصـة جبزيـرة الروضـة،                 وق

ولذلك مسوا باملماليك البحرية، وعلى أيديهم انتقل امللك من بـين أيـوب إىل أمـراء                
 .املماليك، وأّوهلم عّز الدين أيبك التركماين 

 :كيفية انتقال السلطة إليهم  : ثانيا
 هو عّز الـدين أيبـك       –ت سابقا   كما ذكر –أّول من تولّى السلطة من املماليك       

بعد سبع سـنوات مـن      ) هـ 655(الذي مت اغتياله على يّد زوجته شجرة الدّر سنة          
احلكم، فخلفه ابنه نور الدين علي، وكان صغري السّن، فتولّى الوصاية عليه سيف الدين              

ى لعدم قدرته عل  ) هـ 657(قطز بن عبد اهللا املعزي، مث عزله وتولّى احلكم مكانه سنة            
إدارة شؤون البالد يف تلك الظروف العصيبة اليت مرت هبا الـبالد اإلسـالمية، حيـث                

                                                           
علي الـسيد علـي     /قاسم عبده قاسم، ود   /، د ) التاريخ السياسي والعسكري  ( انظر األيوبيون واملماليك     )1(

 م ؛ ومعـامل  1996، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية و االجتماعية، اهلرم، ط الثانية،     )126:ص(
 ).186:ص(تاريخ وحضارة اإلسالم 
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 وخربوها، وأذاقوا أهلها الذلّ واهلوان، وأراقوا الدماء وقتلوا العلمـاء،           )1(اجتاحها التتار 
. ، وحتركوا لغزو مصر   )هـ 656(وسقطت بغداد يف أيديهم سنة      . . . وحرقوا الكتب   

املظفّر سيف الدين قطز، وأحرز عليهم انتصارا رائعا يف معركـة           فخرج إليهم السلطان    
، غري أنه ما لبث أن قتل أثناء عودته إىل القـاهرة سـنة              )هـ658(عني جالوت سنة    

 وكان أشهر سالطني املماليك ومؤسس      )2(، فخلفه قائده بيربس البندقداري    )هـ 658(
 الوظائف اهلامـة، وحـّصن      دولتهم، فقد نظّم اإلدارة احلكومية، واستحدث كثريا من       

وكان ميتـاز بالعـدل والفروسـية       . الثغور، وأعّد جيشا قوّيا حملاربة الصليبيني و التتار       
 .ويف عهده ازدهر التعليم والعمران ازدهارا كبريا. واإلقدام

وقد اّتخذ الظاهر بيربس القاهرة مقرا للخالفة العباسية بعد أن زالت من بغـداد              
 إلجياد الصبغة الشرعية لسلطانه األمر الذي يكـسبه احتـرام           على أيدي التتار، وذلك   

                                                           
 التتار أو املغول، هم أسالف جنكيز خان، عاشوا يف شظف مـن العـيش، وكثـر بينـهم الـشقاق                     )1(

والرتاع حىت ظهر فيهم جنكيز خان الذي وّحد قبائلهم، ووضـع هلـم نظامـا اجتماعيـا وحربيـا                   
يع رقعة بالده، فاسـتوىل علـى منـاطق واسـعة           وقد تطّلع هذا القائد إىل توس     " الياسا"صارما مساه   

من أرض الصني، مث اكتسح جبيوشه اجلرارة بالد املسلمني، ابتـداءا بالدولـة اخلوارزميـة اجملـاورة                 
وكـان مـن أهـّم أسـباب        . له، حىت وصل بغداد عاصمة اخلالفة اإلسالمية فدّمرها عن آخرهـا          

اخلالفـة العباسـية يف بغـداد       :  دويـالت    سقوط اخلالفة العباسية انقسام الدولـة اإلسـالمية إىل        
ودولـة  .وضواحيها، والدولة اخلوارزمية يف املنـاطق الـشرقية مـن حـدود اخلالفـة العباسـية                 

 .املوحدين يف املغرب العريب، وإمارات األيوبيني يف مصر والشام مث املماليك
  .سيطرة الصليبيني على قسم كبري من املدن والقالع على سواحل بالد الشام-
 . انغماس اخللفاء العباسيني يف اللهو والترف-

 1418، دار الكتب العلمية، بريوت، ط الثانيـة،         )185-13/182(انظر البداية والنهاية البن كثري      
؛ و تاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف       )  و ما بعدها   7/42(م ؛ و النجوم الزاهرة      1997 –هـ  

، دار اجليل، بـريوت، ط الرابعـة عـشرة،          )154-4/125(حسن إبراهيم حسن    /واالجتماعي، د 
؛ وموسـوعة التـاريخ     ) 237/253:ص(م ؛ ومعامل تاريخ وحضارة اإلسالم       1996-هـ1416

 .م1990، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط الثامنة، )5/245(أمحد شليب /اإلسالمي، د
و مسي هبذا   .  البندق خلف السلطان أو األمري     نسبة إىل البندقدار، و هو الذي حيمل قوس       :  و البندقداري    )2(

االسم ألّنه كان يف أّول أمره مملوكا لألمري أيدكني البندقدار، و يذكر املؤرخون أنه هو من دّبر مؤامرة                  
 ).92-7/86(انظر النجوم الزاهرة . اغتيال السلطان قطز
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املسلمني، وجيمع القلوب حوله، ويّدعم عرشه ؛ فقد اسـتدعى أحـد أوالد اخللفـاء               
 ).هـ 659(، وبايعه وذلك سنة )1(العباسيني

مث صار تعيني اخلليفة العباسي سّنة سار عليها سالطني املماليك، على أن يقوموا             
لة، وليس للخليفة سوى السلطة الشكلية االمسية واليت تقتـصر علـى            هم بتصريف الدو  

املظاهر الدينية، وذكر امسه يف اخلطبة قبل السلطان، ونقش امسه على العملة ؛ ومن حاول               
 .منهم إغضاب السلطان عّرض نفسه للنفي أو السجن أو غري ذلك

السعيد ناصـر   خلفه ابنه امللك    ) هـ 676(وبعد وفاة امللك الظاهر بيربس سنة       
الدين حممد امللقب بركة خان، مث خلع، وتوىل بعده أخوه سيف الدين سالميش الذي ما               

- أتابك العسكر  -لبث أن خلع أيضا ليتوىل بعده املنصور سيف الدين قالوون الصاحلي          
وقد متكّن من استرجاع قـسم      ) هـ 688(، والذي استمر إىل سنة      )هـ 678(سنة  

واستمرت حـروب   . )2(دي الصليبيني، كما خلّصها من التتار     كبري من بالد الشام من أي     
 ).هـ 807(املماليك مع التتار إىل سنة 

وبعد هذا االستعراض املوجز لألحداث السياسية يف مصر إبـان حيـاة اإلمـام              
 :القرايف ميكننا أن نستخلص النتائج التالية 

ثـرت يف    أنّ القرايف عاش فترة اضطرابات وانقالبات داخليـة، حيـث ك           -أ  
عصره اخلالفات و املنازعات على الـسلطة، فمـا يكـاد أحـدهم يعتلـي عـرش                 

 .السلطنة حىت خيلع أو يقتل، ويأيت آخر بدله
 أنّ الفوضى والغدر وعدم الوالء كان طابع املماليك يف كثري من األحيـان،              -ب

 :وهذا راجع لعّدة أسباب أمهها 
ي، فقد كـانوا    أّنهم من أجناس خمتلفة، وال يعرف هلم نسب أصل         •

 .ينسبون إىل من يشتريهم ووالؤهم له

                                                           
حممد بـن الناصـر لـدين اهللا أمحـد           وهو املستنصر باهللا أبو القاسم أمحد بن اإلمام الظاهر أيب نصر             )1(

 ).7/99(انظر النجوم الزاهرة . ابن املستضيئ باهللا العباسي
 ).323-7/223( انظر تاريخ سلطنة بيربس و أوالده يف النجوم الزاهرة )2(
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أّنهم تلقّوا تربية عسكرية قاسـية، يف قـالع خاصـة معزولـة              •
 . عن عامة الّناس

وهذا ما جعل السلطنة عندهم خاضعة ملبدأ القوة، فكثرت بينـهم املـؤامرات،                  
طز الذي مل يتمتع    وأمهّها ما حيك ضد أّول سالطينهم عّز الّدين أيبك، و القائد املظفر ق            

 .بنصره على التتار إالّ زمنا يسريا
 أنّ اخلالفة العباسية يف القاهرة كانت جمـّرد سـلطة صـورية، ذلـك أنّ                -ج

اخلليفة كان حمروما من الّتدخل يف شؤون السلطان، و إن جتّرأ علـى ذلـك تعـّرض                 
 .للنفي أو السجن أو رمبا القتل

احلياة مضطربة، مستها عدم االستقرار       و ما من شّك أنّ مثل هذه األوضاع جتعل          
والقلق الدائم، و هذا ما يثري سخط الشعب و خاّصة على هؤالء األمراء الذين حييكـون                

. . تلك املؤامرات الدنيئة، و ال يتركون الفرصة لسلطان أن يشّيد جمدا أو ينصف مظلوما             
ل من رغبتهم يف الّتقرب     كما أنّ مثل هذه األمور تبعد العلماء عن بالط السالطني، و تقلّ           

إليهم، أو تولّي شيء من مناصبهم، ملا يعرف عنهم من غدر و عدم والء ألقرب النـاس                 
 .إليهم، فكيف يكون مع غريهم

 كما عاصر القرايف احلروب الصليبية املستمرة على مصر و الشام، و مل تكن              –د  
إلسـالمية، قادهتـا    حروهبم مقتصرة على قتال و معارك، بل مشلت حربا على العقيدة ا           

 .اليهود و النصارى، و سالحهم التشكيك يف عقيدة اإلسالم و حماولة صرف الناس عنها
و القرايف و إن مل يواجه احلـروب األوىل، و مل حيمـل سـالحه كمـا فعـل                 

 فإّنـه قـد جاهـد بقلمـه و          – و منهم شيخه العّز بن عبد الـّسالم          –بعض العلماء   
النـصارى و اليهـود يف ادعـاءاهتم باألدلّـة العقليـة            دافع عن دينه بلسانه، و واجه       

 .و مؤلفاته يف هذا اجملال خري شاهد على ذلك. الداحضة حّتى أفحمهم
 و من األحداث اليت أثّرت يف اإلمام القرايف كثريا، حروب التتار الشرسة،              -هـ

ـ        – عاصمة اخلالفة اإلسالمية     –وسقوط بغداد    فرت  بني أيديهم و لكنها رغم هوهلا، أس
 :للمسلمني عن أمور خطرية ما كانوا ليدركوها لوال مصاهبم و أمهّها 
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عدم الرضوخ املطلق للحكام و اخللفاء، و وجوب إسداء النـصح هلـم              •
 .ومناقشتهم فيما يأتون من أفعال

تطلّع ذوي الفكر إىل احلرية السياسية، و تأليف املصّنفات يف الـسياسة             •
األحكام يف متييز الفتاوى عن     "م القرايف   الشرعية، و من ذلك ما ألّفه اإلما      

 ".األحكام وتصّرفات القاضي و اإلمام 
إضافة إىل هذا فإنّ هذه احلروب قد يّسرت هجرة الكثري من العلماء إىل مـصر،               
فازدهرت هبم احلياة الفكرية العلمية فيها، و مّهدت لإلمام القرايف أن ينهل من هـؤالء               

 .الشيوخ و يكون تلميذا هلم
 :احلياة العلمية والفكرية  : طلب الثاينامل

إنّ املتصفّح لتاريخ العامل اإلسالمي يف هذه الفترة، جيده يتخبط يف فوضى 
 ومثل -كما سبق بيان ذلك-واضطرابات داخلية، وحروب طاحنة مع الصليبيني و التتار

 وفترت هذه األوضاع جتعل احلركة الفكرية جامدة وراكدة، حيث مال الناس إىل التقليد،
مهمهم عن التجديد واالجتهاد، فكثرت املختصرات واملتون، اليت مل تزد الفقه إال تعقيدا، 

ويف خضم هذه الصراعات ظهر شعاع من مصر، . مما دفع العلماء إىل العناية بشرحها
 رغم اشتغال حكامها بإمخاد نار -حيث ازدهرت فيها احلركة العلمية ازدهارا كبريا 

 :لك إىل عدة عوامل أمهّها  ويرجع ذ-احلروب 
 :العوامل الداخلية  : الفرع األّول

اهتمام األيوبيني واملماليك بـالعلم و العلمـاء، فقـد أّسـسوا املـدارس               •
وشجعوا التعليم، وعنوا بنشر الفقه على مذاهبـه األربعـة، كمـا عنـوا              
بنشر احلديث، وزّودوا املكتبات بالكتب يف خمتلـف العلـوم و الفنـون،             

اجلرايات واملنح للمدرسني وطـالّب العلـم، ليكفـوهم مؤونـة           وأجروا  
السعي لطلب الرزق، فيتفرغوا لطلـب العلـم وتعليمـه ؛ وكـان هـذا               
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 املدرسة الـصاحبية، وهنـل مـن        )1(شأن اإلمام القرايف حيث أفاد من جامكية      
 .تلك املكتبات ما حيتاج إليه يف توسيع معارفه

، و خوانـق و زوايـا، و الـيت لعبـت            انتشار دور التعليم من مساجد و مدارس       •
دورا كبريا يف ازدهار احلركـة العلميـة يف ذلـك الوقـت، و ختـّرج منـها علمـاء                    

 .كثريون
 :ومن أهّم تلك املساجد 

 وهو أول مسجد أّسس مبصر، وقد أواله األيوبيـون           :)2(جامع عمرو بن العاص    -
 . املدّرسني فيهواملماليك عناية خاّصة باإلصالح واإلعمار، وكان القرايف أحد

، و هـو مـن أهـّم مـواطن          )3( و هو أّول مساجد القـاهرة      :اجلامع األزهر    -
 .الثقافة يف مصر إىل يومنا هذا

 :أّما املدارس فقد أّسست مدارس كثرية أمهّها 
 و اليت تنـسب إىل الـسلطان الناصـر صـالح الـدين بـن                :املدرسة الناصرية    -

ـ 566(أيوب، و قد أّسسها سنة       عظـم مدرسـة يف ذلـك الوقـت         ، وكانت أ  ) ه
 .فكانت تدعى بتاج املدارس

 566 و هي للمالكية، بناها صـالح الـدين األيـويب سـنة          :)4(املدرسة القمحية  -
 .هـ، و كان القرايف أحد مدّرسيها

 و قد أنشأها يف مصر، الّصاحب صفّي الدين عبد اهللا بن علي بن            :املدرسة الّصاحبية    -
.  هـ،   و جعلها للمالكية 618لك الكامل، و ذلك سنة      شكر، وزير امللك العادل، و امل     

 نّص على ذلك    و كان هبا مكتبة ضخمة أفاد منها القرايف و غريه من طالّب العلم، و قد              

                                                           
غريهـم، إالّ أنّ     و هي ما يرتب يف األوقاف ألصحاب الوظائف، و قيل هي كالعطاء، و هو ما يثبت يف الديوان باسم املقاتلة أو                       )1(

، دار إحياء التراث العريب،     )3/417 (– حاشية ابن عابدين     –انظر رّد احملتار على الدّر املختار     . العطاء سنوي و اجلامكية شهرية    
 .  م1987 – هـ 1407بريوت، ط الثانية، 

 . و سيأيت تفصيل احلديث عنه عند التعرض للوظائف اليت تقلّدها القرايف)2(
انظر املساجد يف اإلسالم، تأليف الشيخ ). هـ361( الصقلي بأمر من املعّز لدين اهللا أول خلفاء الفاطميني سنة  أنشأه جوهر)3(

 ).4/578(م ؛ و تاريخ اإلسالم حلسن إبراهيم 1988 –هـ  1409، دار العلم للماليني، ط األوىل، )475:ص(طرالويل، 
 .دها القرايف وسيأيت  احلديث عنها عند ذكر الوظائف اليت تقلّ)4(
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و هذه الفصول وجدهتا يف كتاب يف اخلزانة        : "  . . يف كتابه نفائس األصول، فقال      
 . )1(. "الصاحبية الوزيرية 

د أنشأها السلطان امللـك الكامـل حممـد بـن            و ق  :دار احلديث الكاملية     -
هـ، و وقفها علـى املـشتغلني بعلـم احلـديث، مثّ             621العادل الكبري سنة    

من بعدهم على فقهاء الشافعية، و بىن فيهـا منـازل للطلبـة و املدّرسـني، و                 
 .)2(جعل فيها خزانة للكتب

يف  و هي للمالكيـة و الـشافعية، و قـد كـان القـرا              :املدرسة الطيربسية    -
 .)3(أّول مدّرس هلا من املالكية

فهذه جمموعة من املدارس اليت وجدت يف عصر اإلمام القرايف، واليت كان هلا دور 
فّعال يف نشر احلركة العلمية، وغريها ال يقلّ عنها أمهّية، إال أّنين اقتصرت على ذكر أهّم 

 .املدارس اليت يكون اإلمام القرايف قد تأثّر هبا أو أثّر فيها
إضافة إىل املساجد واملدارس، فقد ظهرت اخلوانق والزوايا، واليت كان هلا دورها و

 .أيضا يف ازدهار احلركة العلمية مبصر
و اخلوانق مجع خانقاه، وهي كلمة معّربة من الفارسية خانكان مبعىن رباط 

 .)4(الصوفية أو بيت الدراويش الذي جيتمعون فيه للذكر والعبادة
يسها أن جتعل مكانا لتدريس العلوم الدينيـة، وأصـبحت          وكان الغرض من تأس   

مأوى للصوفية ملا فيها من املرافق اخلدمية، حىت آل أمرها يف النهاية إىل أن صارت منامـا                 

                                                           
، حتقيق عـادل أمحـد عبـد املوجـود، و علـي             )1/499( انظر نفائس األصول يف شرح احملصول        )1(

 .م1999 – هـ 1420حممد معوض، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، ط الثالثة، 
، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، )2/262( انظر حسن احملاضرة يف تاريخ مصر و القاهرة للسيوطي )2(

 .م1967 – هـ1387ار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب و شركاه، ط األوىل، د
 . وسيأيت احلديث عنها عند ذكر الوظائف اليت تقلّدها القرايف )3(
، مكتبة )94-93:ص(عاصم حممد رزق / انظر معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية، د)4(

، )881:ص( احمليط للفريوز أبادي، باب القاف، فصل اخلاء م ؛ والقاموس2000مدبويل، ط األوىل، 
 .م1998 – هـ 1419مؤسسة الرسالة، بريوت، ط السادسة، 
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للفقراء والدراويش ّممن ال عمل هلم وال مأوى، فصار دورها سلبيا بعد أن كان إجيابيـا                
 .)1(فاعال يف اجملتمع

 .)2(ت، خانقاه سعيد السعداء مبصرولعل أقدم هذه اخلانقوا
مث انتشرت اخلانقوات بعد ذلك على نطاق واسـع يف عهـد املماليـك، كمـا       
ظهرت الربط والزوايا، وهي عبـارة عـن معاهـد دينيـة أنـشئت لغـرض إيـواء                  

 .)3(املنقطعني للعلم والعبادة
 :العوامل اخلارجية  : الفرع الثاين

مي، والذين عملوا على نشر النصرانية،      ظهور خطر الصليبيني يف املشرق اإلسال      •
والتشكيك يف العقيدة اإلسالمية، األمر الذي دفع العلماء إىل تأليف املؤلفات وعقـد             
املناظرات إلبطال دعاوى النصارى واليهود، ومنهم اإلمام القرايف حيث ألّف رسـالته          

 .يف الرّد على أباطيلهم املشكّكة يف العقيدة اإلسالمية
، و سقوط عاصـمة اخلالفـة يف        )يف يد التتار  ( البالد اإلسالمية    وقوع كثري من   •

أيدي التتار، وما حلق ذلك من قتل لألهايل والعلماء، وإتـالف لرمـوز احلـضارة               
والعمران من مدارس ومكتبات، ّمما أّدى إىل جلوء كثري من العلمـاء والطـالب إىل               

السالم، وابن احلاجـب    مصر، حيث األمن والسالم، ومن هؤالء الشيخ العّز بن عبد           
 .والذين تتلمذ على أيديهم اإلمام القرايف وغريه

وفود كثري من العلماء و األدباء من املغرب العريب واألندلس إىل مصر، حيـث               •
وجدوا فيها األمان الذي افتقدوه يف بالدهم إّما بسبب محالت الفرجنة على األندلس،             

 .)4(أو بسبب طغيان وظلم حكّامهم
                                                           

 ).94-93:ص( انظر معجم املصطلحات )1(
 . انظر املرجع نفسه)2(
لطا، ط األوىل، ، مركز دراسات العامل اإلسالمي، ما)3:ص(عبد اهللا إبراهيم صالح /  انظر القرايف وأثره يف الفقه، د)3(

واملالحظ أن هذه اخلانقوات والزوايا قد حادت عن اهلدف الذي سطر هلا، وهو نشر العلم الّسين، . م1991خريف 
 - أي دولة األيوبيني واملماليك -فاختذها الصوفية مقّرا هلم فأصبحت من املآخذ على هاتني الدولتني 

 األندلسي، وابـن منظـور اإلفريقـي، وابـن خلـدون املغـريب،              ومن هؤالء العامل الكبري الطرطوشي، وابن مالك       )4(
وكل هؤالء كان هلم دور يف ازدهار احلركة العلمية، وظهور كـثري مـن العلمـاء يف مـصر يف خمتلـف                      …وغريهم

 .العلوم والفنون
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 :احلياة االجتماعية واالقتصادية يف القرن السابع اهلجري  : لثاملطلب الثا
 :احلياة االجتماعية  : الفرع األّول

أثّرت احلروب والرتاعات الداخلية املستمرة على حياة الناس، وأّدت إىل تفكك 
.  الروابط بينهم، واحنالل وحدة األّمة، وانقسام اجملتمع إىل طبقات وطوائف دينية متطاحنة

 :ن ذلك فيما يلي وبيا
  :)1(ظهور طبقات يف اجملتمع : أّوال

 و تشمل احلكام و األمراء و رجال الدولة البارزين من وزراء  : طبقة اخلّاصة –أ 
 .وقواد و كّتاب، و هؤالء هلم السلطة الكاملة على الدولة، و ميتازون حبياة الرخاء

 : و تشمل عّدة فئات : طبقة العاّمة –ب 
 و العلماء و األدباء و الـشعراء و كبـار التجـار، و هـؤالء                فئة املثقفني  •

منهم من تقّرب إىل احلكام فأجزلوا هلم العطـاء، و منـهم مـن حتاشـى         
 .جمالسهم فلم يكن له حظّ وافر معهم كاإلمام القرايف

فئة الزّراع والصّناع وصـغار التجـار وأصـحاب احلـرف، وهـؤالء              •
 .ميثلون السواد األعظم من الرعية

أهل الذّمة، واملتمثلني يف طوائف اليهـود والنـصارى وكـان منـهم             فئة   •
 .املقّربون إىل السالطني

 :كثرة اخلالفات املذهبية  : ثانيا
فقد انقسم اجملتمع إىل عدة طوائف نتيجة للخالفات املذهبية واملعتقدات الدينية 

ات الدم من عرب السائدة يف تلك الفترة من الزمن، إضافة إىل العصبيات املتعّددة كعصبي
إىل جانب . . . وفرس وأتراك وأكراد، وعصبيات جهوية كمصريني وكوفيني وبصريني

                                                           
؛ و تـاريخ اإلسـالم حلـسن إبـراهيم          ) 375:ص( انظر تاريخ اإلسالم و حضارته للدكتور الفقي         )1(

)4/586.( 
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العصبيات الدينية بني أهل السّنة والشيعة، وبني فقهاء املذاهب األربعة بعضهم مع 
 .، والعصبيات الكالمية من معتزلة وأشاعرة وغريهم)1(بعض

ـ        ؤدي حتمـا إىل كثـرة اجلـدال        و وجود هذه املذاهب والتيارات املختلفة ي
ويف . . . والنقاش واملناظرات، كما يـؤدي إىل زعزعـة كيـان األمـة وإضـعافها               

وسط هذه األمواج املتالطمة عاش اإلمـام القـرايف، وتـدّرب، فكـان مـن كبـار                 
 .املناظرين املفحمني باحلّجة والربهان

 :ضعف األخالق و انتشار الفساد بني الناس  : ثالثا
خلالفة اإلسالمية كان بزوال رجاهلا، وضياع األخالق من حكامها، إنّ زوال ا

وإذا أردنا أن نهلك  (: وانتشار اللهو والفساد بينهم، حىت جاءهم الوعيد من العزيز اجمليد 

 .)2 () قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحّق عليها القول فدّمرناها تدميرا
ويرتدعوا عن ضالهلم، ويعودوا إىل فسلّط عليهم أعداءهم ليصحوا من غفلتهم، 

دينهم، وقّيض هلم علماء يذكّروهنم ويوجهوهنم ؛ فهذا سلطان العلماء العّز بن عبد السالم 
 يقف يف وجه من جترأ على حرمات الدين ومقّدساته فيسقط – شيخ اإلمام القرايف –

لألباطيل بكلّ ما و هذا شيخنا القرايف يدافع عن معتقدات املسلمني و يتصّدى . )3(شهادته
 .أويت من حّجة و برهان أو دليل

 :الناحية االقتصادية  : الفرع الثاين
فقد كانت ظروف املعيشة يف هذه الفترة عصيبة وذلك بسبب احلروب املستمرة 

من جهة، وبسبب اجلدب واجلفاف الذي أصاب مصر يف بعض السنوات ّمما أّدى إىل 
 .انتشار الفقر وارتفاع األسعاراخنفاض مستوى الدخل، فأّدى ذلك إىل 

                                                           
 ).53:ص(عبد اهللا إبراهيم صالح /  انظر القرايف وأثره يف الفقه د)1(
 .16اآلية :  اإلسراء )2(
 فقد بىن معني الدين ابن شيخ الشيوخ أستاذ دار السلطان الصاحل جنم الدين أيوب بيتا للهو والفساد فوق                   )3(

انظر . ادة معني الدين  أسطح أحد مساجد مصر، فحكم الشيخ ابن عبد السالم هبدم البناء، وإسقاط شه            
إحـسان  /، حتقيـق د   )2/351(؛ و فوات الوفيات للكتيب      ) 8/210(طبقات الشافعية البن السبكي     

 ).5/302(عباس، دار صادر، بريوت ؛ و شذرات الذهب 
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أنّ األسعار قد غلت يف هذه ) هـ 643(وقد نقل ابن كثري يف حوادث سنة 
السنة غالء فاحشا، وهلك الصعاليك يف الطرقات، وكانوا يسألون لقمة، مث صاروا 

 .)1(يسألون لبابة، مث تنازلوا إىل فلس يشترون به خنالة يبلّوهنا مث يأكلوهنا
 كغريه من أهل مصر قد تأثّر هبذه الظروف خاصة وأنه مل يكن من واإلمام القرايف

املقربني إىل السالطني واألمراء ومل يكن ذا جتارة، بل كان طالب علم حيتاج إىل األرزاق 
 .املوقوفة على املساجد واملدارس وطلبة العلم

 ويف هذه احلوادث على وجه اخلصوص، ازداد اهتمام السالطني بالفقراء واملرضى
 . وطالّب العلم، فأكثروا من العطاء، واألوقاف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ).13/141( انظر البداية و النهاية )1(
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 املبحث األّول
  الذّاتية)1(حياة القرايف

 :لقرايف ونسبه وأسرتهاسم ا : املطلب األّول
 اسم القرايف ونسبه:  الفرع األول

، )2(هو أمحد بن أيب العالء إدريس بن عبد الـّرمحن بـن عبـد اهللا بـن يلـّين                  
الّصنهاجي األصل، البهفـشمي، البهنـسي، املـصري، الـّشهري بـالقرايف، امللّقـب              

 .بشهاب الّدين، و املكّنى بأيب العّباس
هملة، و سكون الّنـون، و فـتح اهلـاء و األلـف             و الّصنهاجي بفتح الّصاد امل    

وهي نـسبة إىل صـنهاجة إحـدى القبائـل الكـربى            . )3(بعدها جيم مفتوحة و هاء    
 .الرببرية من املغرب العريب

إنّ صنهاجة بطن مـن قبيلـة محـري اليمنيـة،           : "  يف اللّباب    )1(قال ابن األثري  
 .)2(" العلماءاملشهورة باملغرب، ينسب إليها خلق كثري من األمراء و

                                                           
ـ  )17/277( انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء لشمس الدين الـذهيب            )1( ق حممـد عمـر علّـوش، دار        ، حتقي

م ؛ و الـديباج املـذّهب البـن         1997 – هــ    1417الفكر للطباعة و النـشر، بـريوت، ط األوىل،          
، دراسة و حتقيق مأمون بن حمي الـدين اجلنـان، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط                   )128:ص(فرحون  
بعـة دار الكتـب     ، حتقيق أمحـد يوسـف جنـايت، مط        )1/125( هـ ؛ و املنهل الّصايف       1417األوىل،  

، حتقيق فهيم حممد شـلتوت، مكتبـة اخلـاجني، القـاهرة،            )2/39(املصرية، ط األوىل ؛ و الدليل الشايف        
، دار الكتـب العلميـة، بـريوت،        )1/99(كالمها البن تغري بـردي ؛ و هديـة العـارفني للبغـدادي              

لفكـر للطباعـة    ، دار ا  )188:ص( م  ؛ و شجرة الّنور الّزكيـة حملمـد خملـوف              1992 – هـ   1413
، دار العلـم للماليـني، بـريوت ؛ و كـشف            )95-1/94(و النشر و التوزيع ؛ و األعـالم للزركلـي           

 1994 – هــ    1414، دار الفكـر للطباعـة و النـشر، بـريوت،            )2/1256(الظنون حلاجي خليفة    
، تقـدمي الـشيخ حـسن خالـد، مؤسـسة نـويهض       )1/28(م ؛ و معجم املفّسرين لعـادل نـويهض       

، )1/158(؛ و معجــم املــؤلفني لرضــا كحالــة )  م1988 - هـــ 1409ة، ط الثالثــة، الثقافيــ
 .م1993 - هـ 1414مؤسسة الرسالة، ط األوىل، 

انظـر الـديباج    .  بياء مثناة مفتوحة و الم مشّددة مكسورة و ياء ساكنة مثناة من حتـت و نـون سـاكنة                   )2(
 ).128:ص(

 .، مكتبة املثىن، بغداد)2/249(ري اجلزري  انظر اللباب يف هتذيب األنساب البن األث)3(
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وعلى هذا فالقرايف مغريب صميم بال ريب، صـّرح مبغربيتـه كـثريون ّممـن               
 .)3(ترمجوا له

بفتح الباء املوّحدة و سـكون اهلـاء و فـتح الفـاء و كـسر                : و البهفشيمي   
 .و هي نسبة إىل هبفشيم. )4(الّشني املعجمة بعدها مثناة حتتية بعدها ميم

 إّنه مل يقف على معىن هـذه الّنـسبة ولعلّهـا             يف الّديباج،  )5(وقال ابن فرحون  
 .قبيلة من قبائل صنهاجة

 .)7( يف هدية العارفني)6(و بذلك صّرح أيضا البغدادي

                                                                                                                                                                      
كان إمامـا   .  هو علّي بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، أبو احلسن، عّز الدين بن األثري                  )1(

الكامل : له مصّنفات كثرية منها     . حافظا للحديث و التواريخ، و خبريا بأنساب العرب و أخبارهم و وقائعهم           
تويف باملوصل  .  و كتاب أخبار الصحابة املسمى أسد الغابة، كما اختصر كتاب األنساب للسمعاين            يف التاريخ، 

ـ 630سنة   ؛ و األعـالم    ) 16/285(؛ و سري أعالم النـبالء       ) 350-3/348(انظر وفيات األعيان    .  ه
)4/331.( 

الـّصنهاجي املعـروف    أبو عبـد اهللا حممـد بـن غليـون           : و من هؤالء العلماء     ). 2/249(  انظر اللباب     )2(
بالوقاد، فقيه مالكي، و أبو عبد اهللا حممد بن علي بن محـاد الـّصنهاجي، و اإلمـام حممـد بـن سـعيد                        

 .الّصنهاجي البويصري، و حممد بن داود الّصنهاجي املعروف بابن آجروم و غريهم
اتـه و آراؤه األصـولية      ؛ و شهاب الـّدين القـرايف حي       ) 11-1/10(مقدمة الذّخرية   :  انظر ترمجة القرايف     )3(

 . ، مطابع الشرق األوسط، الرياض)6:ص(للدكتور عياضة الّسلمي 
 ).130:ص( انظر الديباج )4(
 هو إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون اليعمري برهان الّدين من علمـاء املالكيـة، ولـد و نـشأ       و                             )5(

 799 هــ، تـوىف سـنة        793باملدينـة سـنة     مات باملدينة املّنورة، و أصله من املغرب، تولّى القـضاء           
الديباج املـذّهب يف تـراجم علمـاء املالكيـة، و تبـصرة احلكـام يف أصـول                  : هـ، له مصّنفات منها     

انظـر الـديباج    . األقضية و مناهج األحكام، وطبقات علماء املغـرب، و تـسهيل املّهمـات، و غريهـا               
 ).1/52(؛ و األعالم ) 222:ص(؛ و شجرة النور ) 6/357(؛ و شذرات الذهب ) 128:ص(

 هو إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي، مؤّرخ عـامل بالكتـب و مؤلفيهـا، ولـه كتـاب             )6(
انظـر األعـالم    .  م   1899تـوىف سـنة     . إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون، و هدية العارفني         

 ).290-2/289(؛ و معجم املؤلفني ) 1/326(
 ).1/99( هدية العارفني  انظر)7(
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و إّنما أصله من    : " غري أنّ صاحب املنهل الّصايف قد علّق على هذه الّنسبة فقال            
 .)1("قرية من قرى يوسن من صعيد مصر األسفل تعرف ببهبشيم

ة يوسن مصحفّة عن بوش، و هي كورة و مدينة مبصر من نواحي الـصعيد  و لعلّ كلم 
،  وّمما يؤكد أنّ     )2(األدىن يف غريب الّنيل بعيدة عن الّشاطئ، و هي هببشيم من قرى بين سويف             

كلمة يوسن مصحفّة عن بوش ما ذكره صاحب الوايف بالوفيات من أنّ أصل القرايف من قريـة                 
 .)3(سفل تعرف ببهفشيممن كورة بوش من صعيد مصر األ

نسبة إىل البهنسا بفتح الباء املوّحدة و اهلاء و سكون النون بعدها سـني              : و البهنسي   
كان كثري من املغاربة يقصدها لتواجـد       . مهملة مفتوحة بعدها ألف، و هي بلدة بصعيد مصر        

 .)4(.األسر املغربية فيها
 .نسبة إىل القرافة حملّة مبصر القدمية: و القرايف 

 ذكر اإلمام القرايف أنّ تلك احمللّة مسيت باسم قبيلة القرافة اليت سكنت تلك البقعـة،                و
 . اسم جّدة القبيلة)5(وأنّ القرافة

و اشتهاري بالقرايف ليس ألجل أّني من ساللة هذه القبيلة، بـل للـّسكن              :" مث قال   
النسبة القرافة الكربى، ذلك    و املقصود يف    . )6("بالبقعة اخلاصة مّدة يسرية فاتفّق االشتهار بذلك      

و هي الكائنة بني مصر و بركة       : " أنّ القرافة قرافتان كربى و صغرى، قال القرايف يف وصفها           
 .)7("األشراف، و هي املسماة بالقرافة الكبرية 

                                                           
انظر املنهل الـّصايف    .  بفتح الباء املوّحدة و هاء مفتوحة و باء موّحدة ساكنة و شني معجمة مكسورة بعدها ياء و ميم                  )1(

)1/215.( 
 ).1/215( املرجع نفسه )2(
ملانيا، ط الثانية، ، حتقيق هلموت رينر، نشر فرانز شتانري بفيسبادن، أ)6/233( انظر الوايف بالوفيات للصفدي )3(

 .م1972 –هـ 1392
؛ و اإلمام شهاب الدين القرايف حلقة وصل بني املشرق و املغرب ) 1/195(؛ و املنهل الصايف ) 1/192( انظر اللّباب )4(

 1417، اململكة املغربية، )1/148(يف مذهب مالك يف القرن السابع، إعداد األستاذ الصغري بن عبد السالم الوكيلي 
 .م1996 –هـ

، تقدمي حممد )4/32(انظر األنساب للّسمعاين .  و القرافة مقربة مصر، و كانت حملة نزهلا القرافة و هو بطن من املعافر)5(
 .م1999 – هـ 1419أمحد حالّق، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط األوىل، 

سة و حتقيق األستاذ حممد علوي بنصر، اململكة ، درا)550-1/549( انظر العقد املنظوم يف اخلصوص و العموم للقرايف )6(
 . م1979 – هـ 1418املغربية، 

 ).1/549(انظر املرجع نفسه ) 7(
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و هذا ال يتعارض مع ما ذهب إليه أغلب املترمجني للقرايف، فقد نقل ابن فرحون               
رته بالقرايف أّنه ملا أراد الكاتب أن يثبت امسـه يف بيـت             عن بعض تالمذته أنّ سبب شه     

الّدرس كان حينئذ غائبا، فلم يعرف امسه، و كان إذا جاء للّدرس يقبل من جهة القرافة،                
 .)1(فكتب القرايف فجرت عليه هذه الّنسبة

و أكّد بعض املؤرخني مضمون هذه الّرواية، و أنّ القرايف نسب إىل القرافة مـن               
كنها، و إّنما سئل عنه عند تفرقة اجلامكية مبدرسة الّصاحب ابن شكر فقيـل              غري أن يس  

 .)2(اكتبوه القرايف، فلزمه ذلك: توّجه إىل القرافة، فقال : عنه 
ومن هنا ميكن اجلمع بني هذه األسباب، بأن يكون القرايف قد سكن تلك احملّلـة               

سة الّصاحب ابن شـكر، وأنّ      مّدة يسرية كما قال، و كان جييء منها إىل الّدرس يف مدر           
و كذا فعل كاتب األرزاق مبـشورة       : كاتب الّدرس كتبه القرايف لكونه جييء من جهتها         

 .)3(بعض من يعرفه، فانطبق عليه اللّقب بالّتكرار
و يتّضح لنا من كل ما تقّدم أنّ اإلمام القرايف مغريب األصل، صّرح مبغربيته كـثري              

هم مثل عبد الّرؤوف سعد الذّي قال يف تقدميـه لـشرح   ّممن ترمجوا له، و جزم هبا بعض    
 –و ال ريـب يف أنّ مؤلّفنـا           : " تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول للقرايف         

 .)4(" مغريب ما يف ذلك شّك –رضي اهللا عنه 
 
 

                                                           
 ).130:ص( انظر الديباج )1(
 ).1/215( انظر املنهل الصايف )2(
 ).9:ص( انظر شهاب الدين القرايف حياته و آراؤه األصولية للدكتور السلمي )3(
 ، حتقيق طه عبـد الـرؤوف سـعد، دار الفكـر للطباعـة،  ط               )ح:ص(ل   انظر شرح تنقيح الفصو    )4(

 .م1973 – هـ 1399األوىل، 
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 :أسرة القرايف  : الفرع الثاين
رب، كما نّص على أسرة الّشهاب القرايف من األسر اليت قدمت مصر من أرض املغ  

 .)1("و إّنما أنا من صنهاجة الكائنة يف قطر مراكش بأرض املغرب: "ذلك هو حيث قال 
أبو العالء إدريس، و هو و إن مل تشر إليه كتب التراجم حيتمـل أن               : ووالده هو   

، "بالبهنـسا "يكون من أهل العلم، رحل من املغرب إىل مصر طلبا للعلم، و استقر زمنا               
 .سر الوافدة من املغرب، و هبا ولد له الشهاب القرايفحيث تكثر األ

 – تلميـذ القـرايف      – )2(و الذي يقّوي هـذا االحتمـال أنّ اإلمـام البقـوري           
ملّـا وقعـت علـى    : " ، و لقّبه بالشيخ األجلّ، فقـال  "ترتيب الفروق"ذكره يف كتابه  

 الـدين أمحـد     الفروق اليت هي لشيخنا األجلّ اإلمام األفضل، العامل العلـم، شـهاب           
 .)3("ابن الشيخ األجلّ املرحوم إدريس القرايف قّدس اهللا روحه، و نّور ضرحيه 

 .فدلّ ثناؤه له على رفيع مرتلته و علّو قدره
 :والدة القرايف و نشأته  : املطلب الثاين
 :والدة القرايف  : الفرع األّول

 تاريخ و مكان والدته،      من الذين تناولوا حياة القرايف بالترمجة ذكر       )4(أغفل كثري  
 .)5(و ذكر بعضهم أّنه ولد سنة ست و عشرين و ستمائة للهجرة، مبدينة البهنسا

العقـد  "و لعلّ مستندهم يف ذلك ما نـّص عليـه اإلمـام القـرايف يف كتابـه                  
و نـشأيت و مولـدي مبـصر سـنة سـت               : " ، فقال   "املنظوم يف اخلصوص و العموم    

 .)6("و عشرين و ستمائة 
                                                           

 ).550-1/549( انظر العقد املنظوم يف اخلصوص و العموم )1(
 . ستأيت ترمجته عند ذكر تالميذ القرايف)2(
ـ          )1/19( انظر ترتيب الفروق و اختصارها لإلمام البقوري         )3( اد، مطبعـة فـضالة،     ، حتقيـق األسـتاذ عمـر بـن عب

 .م1994 – هـ 1414اململكة املغربية، 
؛ و حممـد  ) 1/215(؛ و ابـن تغـري بـردي يف املنـهل الـصايف      ) 128:ص( و منهم ابن فرحون يف الـديباج         )4(

 ).188:ص(خملوف يف شجرة النور الزكية 
؛ و املراغي يف الفـتح      ) 2/1153(؛ و حاجي خليفة يف كشف الظنون        ) 1/99( و منهم البغدادي يف هدية العارفني        )5(

 .، ملتزم الطبع و النشر عبد احلميد احلنفي، مصر)2/89(املبني يف طبقات األصوليني 
 ).1/550( انظر العقد املنظوم يف اخلصوص و العموم )6(
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 والدة املؤلـف يف     – قسم الدراسة    –بعد الدكتور حّجي يف مقّدمة الذّخرية       و است 
البهنسا أو هبفشيم، و أكّد غربته عن مصر و طرّوه عليها، بدليل عدم التعرف عليه و هو                 
طالب نابه يدرس بإحدى املدارس الشهرية يف القاهرة، و يستحّق اجلامكية، كما رّجـح              

الرجال، و يدلّ على ذلـك أنّ مـن بـني شـيوخه                      خروجه إىل مصر بعد أن بلغ مبلغ        
 .)1(و تالمذته مغاربة و أندلسيني، و أّنه قد متّ االتصال هبم قبل اخلروج إىل مصر

 كما  –و هذه دعوى ميكن تفنيدها، ألنّ شيوخه قد هاجروا من املغرب إىل مصر              
 . فيكون قد التقى هبم يف مصر مباشرة–سنعرف ذلك عند ذكر شيوخه 

و على تقدير كونه مغريب املولد و النشأة، فإّنه قد افترض أن تكون هجرته و هو                
يف الثالثني من العمر، و هذا ال يستقيم، ألّنه على هذا األساس يكون قد الزم اإلمام عّز                 
الّدين بن عبد الّسالم مدة أربع سنوات فقط، و هذه مّدة قصرية، و لـيس كمـا قـال                   

 . أّنه الزمه مدة طويلة– عند ذكره لشيوخ القرايف –الدكتور حّجي فيما بعد 
فالراجح أّنه ولد و نشأ مبصر، ال سـيما و أنّ القـرايف صـّرح بـذلك، ّممـا                   

 .يزيل كلّ شك أو احتمال
من أنّ مولده كان حنو سنة تسعني        " شرح تنقيح الفصول  "أّما ما ذهب إليه حمقّق      

 .و ال يقوم على دليلو مخسمائة للهجرة، فهو زعم مبين على التخمني، 
 :نشأة القرايف  : الفرع الثاين

نشأ القرايف يف تلك البلدة الّصغرية بوش و هبا تعلّـم القـراءة و القـرآن علـى                  
عادة أقرانه، ثّم انتقل إىل مصر القدمية فدرس و حّصل، و جـّد يف طلـب العلـوم، و                   

الكـثرية الـيت    جلس إىل حلقات الّدرس و جمالس العلم و املنـاظرات، يف مدارسـها              
يقصدها طالّب العلم، ينهلون من علومها، خاّصة و أنّ الّدولـة قـد كفتـهم مؤونـة                 

 . الّرزق و أجرت هلم اجلرايات و املنح، ليتفّرغوا لطلب العلم
 

                                                           
 ).1/11( انظر الذّخرية )1(
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و يف املدرسة الّصاحبية درس القرايف، و تتلمذ على شيوخها، و استفاد من املنحة              
إمنا سئل عنه عند تفرقة      : " )1(لك قول الّصفدي  املخّصصة لطالب العلم كما يّدل على ذ      

 .)2("…اجلامكية مبدرسة الّصاحب ابن شكر 

فأخذ القرايف العلم عن الشيخ العّز بن عبد الّسالم، و الـشريف الكركـي، وأيب               
 . من الفقهاء و األفاضل)3(عمرو بن احلاجب و اخلسروشاهي، و غريهم

 :شخصية اإلمام القرايف  : املطلب الثالث
حـسن املظهـر و الـّسمت،        : ")4(كان اإلمام القرايف كما يقـول الـّصفدي       

 ".تبدو عليه سيماء الوقار
و قد منحه اهللا تعاىل كثريا من املواهب اليت أّهلته لتلقـي العلـم عـن كبـار                  

 .علماء عصره، فقد كان غاية يف الذّكاء كما تدلّ على ذلك أعماله و مصّنفاته
 : تكوين شخصيته الفذّة، أمهّها و قد تضافرت عدة عوامل على

طول مالزمته للعّز بن عبد الّسالم، األمر الذي أكسبه العقلية العلمية و الفكر احلـّر                -
املّتزن، مع قّوة الشخصية و كرم التواضع، و الورع، وهو يرى من شـيخه مواقفـه                

 .اجلليلة مع امللوك و الّسالطني و بسالته يف الّدفاع عن مقّدسات املسلمني
تأثّره باحلالة السياسية يف عصره، فقد عاصر كثريا من امللوك و السالطني، و ذلـك                 -

بسبب كثرة االنقالبات الّداخلية اليت غالبا ما تؤدي إىل قتل امللك القـائم و نـصب                
باإلضافة إىل استمرار احلروب بني سالطني مصر و دمشق و غريمها من مـدن              . غريه

                                                           
با يف صفد بفلسطني،     هـ تقري  697 هو خليل بن أيبك بن عبد اهللا صالح الدين أبو الصفاء، ولد سنة               )1(

ـ 746تعلم صناعة الرسم فمهر فيها، مث حبب إليه األدب فولع به، تويف سنة               انظـر البدايـة و     .  ه
؛ و الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر العسقالين           ) 14/303(النهاية البن كثري الدمشقي     

 .م1993 – هـ 1414، دار اجليل، بريوت، )1754:  رقم 177 –  2/176(
 ).6/233( انظر الوايف بالوفيات )2(
 . سيأيت ذكرهم  فيما بعد)3(
 ).6/234( انظر الوايف بالوفيات )4(
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الس الّسالطني و األمراء، فلم يكن يأمن جانبهم ملا         فكلّ هذا جعله ينفر من جم     . الّشام
حييط هبم من الغدر و عدم استقرارهم، فلم يتول هلم منصبا رغم كثرة علومه و جالل                
قدره، و لعلّه أشفق على نفسه من شّرهم و خاصة بعدما عاش مواقف شيوخه معهم               

 .و ما القوه من سوء معاملة و عدم تقدير
ّنب مواجهة السالطني، فقد تـصّدى للحمـالت اليهوديـة                 و إن كان القرايف قد جت      -

. )1(و النصرانية على العقيدة اإلسالمية وجاهدها بقلمه و لسانه و براعته يف املنـاظرة             
 .فجزاه اهللا عن اإلسالم و املسلمني خري اجلزاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 و يتضح هذا يف رسائله يف الرّد علـى النـصارى و املـشككني يف العقيـدة اإلسـالمية، و سـيأيت                     )1(

 .ذكرها عند عرض مصّنفاته
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 :وفاة القرايف و مكان دفنه  : املطلب الرابع
رة بعظـائم األعمـال و اآلثـار، تـويف اإلمـام القـرايف              بعد حياة علمية زاخ   

 .، املعروفة اآلن بدار الّسالم بالقرب من مصر القدمية)1(بالقاهرة يف دير الطّني
و اختلف املؤرخون يف تاريخ وفاته، فذهب أكثـرهم  إىل أنّ وفاتـه كانـت                

ـ  684(سنة أربع و مثان و ستمائة من اهلجرة          أنّ و منـهم مـن ذهـب إىل         . )2()هـ
ـ  682(وفاته كانت سنة اثنتني و مثانني و ستمائة من اهلجـرة              املوافقـة لـسنة      )هـ

 .)3() م1283(ثالث و مثانني و مائتني و ألف من امليالد 
يف حتديـد تـاريخ وفـاة       " كشف الظنـون    " و قد اضطرب صاحب كتاب      

، )4(ةالقرايف، فذكر يف مواضع كثرية أنّ وفاته كانت سـنة أربـع و مثـانني و سـتمائ                 
فوافق بذلك غالبية املؤرخني، و ذكر يف مواضـع أخـرى أّنـه تـويف سـنة اثنـتني                         

 على غرار ما ذهـب إليـه الـّصفدي و ابـن تغـري               )5(و مثانني و ستمائة من اهلجرة     
 ، غري أّنه يف موضع آخر ذكر أّنه تويف سنة أربـع و تـسعني و سـتمائة مـن                   )6(بردي

                                                           
لفـسطاط، و قـد كـان متـصال بقريـة ذات البـساتني              قرية على شاطئ النيل قرب ا     :  دير الطني    )1(

انظـر املنـهل الـّصايف      . على شاطئ شرقي النيل و اليت كانـت مـن أمجـل منتزهـات مـصر               
)1/217 .( 

؛ و الفكر الّسامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي حملمد بـن احلـسن احلجـوي               ) 130:ص( انظر الديباج    )2(
م ؛ و هديـة العـارفني       1995 – هـ     1416 ،   ، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل      )4/68(
 ).1/94(؛ و األعالم ) 1/158(؛ و معجم املؤلفني ) 188:ص(؛ و شجرة النور ) 1/99(

 ).1/217(؛ و املنهل الصايف ) 6/234( انظر الوايف بالوفيات )3(
 ).162-1/77( انظر كشف الظنون )4(
 ).529-499-57-1/50( انظر كشف الظنون )5(
ولد سـنة   .  بن تغري بردي بن عبد اهللا الظاهري القاهري أبو احملاسن مجال الدين األتابكي              هو يوسف  )6(

 هـ تقريبا، كان فقيها و أديبا، مولعا بالتاريخ، و بارعا يف فنون الفروسية، له مصّنفات نفيـسة                  813
ها، تـويف سـنة   النجوم الزاهرة يف ملوك مصر و القاهرة، و املنهل الصايف و الدليل الشايف و غري          : منها

 ).223–8/222(؛ و األعالم ) 7/317(انظر شذرات الذهب .  هـ874
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ا قال الدكتور الـّسلمي يف كتابـه شـهاب الـدين            و لعلّه خطأ مطبعي كم    . )1(اهلجرة
 .)2(القرايف حياته و آراؤه األصولية

و الذّي يترّجح يل، أنّ القرايف تـويف سـنة أربـع و مثـانني و سـتمائة مـن                    
 :اهلجرة لألسباب التالية 

 . أنّ أكثر املؤرخني الذين ترمجوا له ذكروا أّنه تويف يف هذه السنة -
 .ن فرحون، وهو أعلم برجال مذهبه من غريهأنّ هذا التاريخ ذكره اب -
، وهو حجة يف تأريخ الّرجال، وقد نّص على يوم وفاتـه              )3(أّنه مذهب احلافظ الذّهيب    -

إّنه تويف يف آخر يوم من مجادى اآلخرة و دفـن يـوم االثـنني               : " و يوم دفنه فقال     
 .خذ به، فكان يف قوله زيادة فائدة، فينبغي األ)4(" هـ 684 مستهل رجب سنة

 .)5(و دفن رمحه اهللا يف مقربة القرافة املشهورة مبصر
 
 
 

                                                           
 ).2/1153( انظر كشف الظنون )1(
 ).65:ص( انظر شهاب الدين القرايف حياته و آراؤه األصولية )2(
 هو حممد بن أمحد بن عثمان بن قيماز الذّهيب مشس الدين أبـو عبـد اهللا احملـّدث املـشهور، ولـد                       )3(

 هـ، مسع من عمر بن القواس، و أمحد بن هبة اهللا بن عـساكر و ابـن دقيـق العيـد،                        673سنة  
ـ 748و محلة كبرية من املشايخ، تويف سنة         التـاريخ الكـبري، و سـري       : له مـصنفات منـها      .  ه

انظـر ترمجتـه يف طبقـات الـشافعية         . أعالم النبالء، و طبقات احلفاظ و طبقات القّراء، و غريهـا          
؛ و  ) 157-6/153(؛ و شـذرات الـذهب       ) 123-9/100( الـدين الـّسبكي      الكربى لتاج 

ــنوي    ــشافعية لألس ــات ال ــريوت، ط األوىل، )559-1/558(طبق ـــ  1407، ب  – ه
 .م1987

 396: هـ، و هو خمطوط بدار الكتب حتت رقم 684 انظر تاريخ اإلسالم، اجلزء األخري، وفيات عام )4(
 ).64:ص(ياته و آراؤه األصولية تأريخ، نقال عن شهاب الدين القرايف ح

 ).1/217(؛ و املنهل الصايف ) 130:ص( انظر الديباج )5(
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 املبحث الثاين
 حياة القرايف العلمية

 :القرايف و طلبه للعلم و العوامل الّتي ساعدت على تكوين ثقافته  : املطلب األّول
 :القرايف و طلبه للعلم  : الفرع األّول

ارسـها درس و جـّد يف        و يف مد   – كمـا رأينـا سـابقا        –نشأ القرايف مبصر    
طلب العلوم، و مل يرحل عنها إىل غريهـا، إذ وجـد فيهـا بغيتـه مـن العلمـاء يف                     

خمتلف العلوم و املذاهب، و الذين قدموا مصر مـن الـّشام و غريهـا، مـن أمثـال                     
 .العّز بن عبد السالم و الّشريف الكركي و ابن احلاجب و غريهم كثري

لقرايف ثقافـة متعـّددة اجلوانـب، فـشملت         و من هنا فقد تكّون لدى اإلمام ا       
 .الفقه و األصول، و اللّغة و العلوم العقلية و غريها

 :العوامل اليت ساعدت على تكوين ثقافة القرايف  : الفرع الثاين
  :)1(اجتمعت عّدة عوامل ساعدت على تكوين هذه الثقافة العلمية، أمهّها

، فقـد كـان احلكّـام علـى           ازدهار احلركة الفكرية و العلمية يف عـصره         -
الّرغم من اشتغاهلم مبحاربة الـّصليبيني، يـشجّعون الّتعلـيم و يعملـون علـى بنـاء                 
املدارس، و خيّصصون ملدرّسيها و طالّهبـا مـا يكفـيهم مؤونـة الـّسعي لكـسب                 

 .الّرزق، كما زّودوا املكتبات بالكتب يف خمتلف الفنون و العلوم
ار على الـّشام أثـر يف ازدهـار احليـاة             و كان لسقوط بغداد و زحف الّتت        -

العلمية يف مصر حيث نزح إليها كثري من العلماء و الطالّب مـن بغـداد و البـصرة،                  
 .و بالد الّشام، فكثر عدد الطالّب و املّدرسني، و اشتّد التّنافس بني املدارس

   ظهور املوسوعات العلمية الكربى اليت جذبت أنظار العلماء الذّين رحلـوا إىل     -
 .مصر فرارا من الّتتار، و الذّين تتلمذ على أيديهم اإلمام القرايف

                                                           
 انظر املراجع اليت أشرت إليها يف املبحث التمهيـدي اخلـاص بدراسـة عـصر القـرايف، و انظـر                     )1(

؛ و القـرايف و أثـره يف        )  و مـا بعـدها     45:ص(شهاب الدين القرايف حياته و آراؤه األصـولية         
 ).66-65:ص(الفقه 
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 أّنه أخذ العلم عن أكابر العلماء، فقد هنل الفقه عن سـلطان العلمـاء العـّز                 -
بن عبد الّسالم، و درس األصول على يدي العالّمة ابن احلاجـب، و العلـوم العقليـة                 

      ، و كـذا يف خمتلـف العلـوم         عن أستاذه اخلسروشاهي، و أخذ اللّغـة عـن أهلـها          
  .و الفنون

 و ّمما زاد ثقافته منّوا، اجتماعه بأقرانه من أهل عـصره مـن أمثـال الـّشيخ                  -
ابن دقيق العيد، و أمحد بن املنّيـر و غريمهـا، فتعـّرف علـى آرائهـم و ناقـشها،                          

 .و ناظرهم و أخذ منهم، على عادة أهل العلم
ي يف ذلك الوقـت قبلـة طـالّب العلـم، لكثـرة               أّنه نشأ بالقاهرة، و ه      -

جوامعها و مدارسها و مكتباهتا، و هتافت العلماء عليهـا، األمـر الـذّي يـّسر لـه                  
 .االلتقاء هبم، و أخذ العلم عنهم

 اليت كانت قـد انتـشرت يف مـصر علـى يـد              – أّنه تعلّم طريقة العراقيني      -
 مل تـدم طـويال حيـث حلّـت           و الـيت   – )1(القاضي عبد الوّهاب البغدادي املالكي    

، و قـد نقلـها عنـه العالّمـة          )2(حملّها طريقة األندلسيني على يد أيب بكر الطّرطوشي       
 .)3(ابن احلاجب، و أخذها عنه الشهاب القرايف، فاجتمعت له الطريقتان

                                                           
 هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أمحد بن حسني بن هارون بن أمري العرب مالك بن طوق التغليب، ولد و نشأ ببغداد   )1(

خرج من بغداد إىل مصر بسبب ضيق العيش فيهـا،          . و تفقه على كبار فقهائها كابن القصار و ابن اجلالب و غريهم           
 هـ، له مصّنفات كثرية منها كتـاب الـتلقني و           422ها إىل أن مات سنة      فاستقبل فيها خري استقبال، و ولّي قضاء      

، ضبطه و صّححه حممد سـامل       )2/272(انظر ترتيب املدارك للقاضي عياض      . اإلفادة و التلخيص و املعونة و غريها      
؛ و شجرة   ) 262-261:ص( م ؛ و الديباج      1998 –هـ  1418هاشم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل،        

 ).104 – 103:ص(نور ال
 و – بـضم الطـاءين   –نـشأ بطرطوشـة   .  هو أبو بكر حممد بن الوليد الفهري الطرطوشي، يعرف بابن أيب رندقـة           )2(

أخذ مسائل اخلالف عـن أيب الوليـد البـاجي، و تفقّـه بـه، مث رحـل إىل                  . رحل لطلب العلم يف أقطار األندلس     
يف األصول   و مسائل اخلـالف، و لـه كتـاب يف البـدع، و لـه                   له تآليف مهمة    . بغداد مث الشام مث اإلسكندرية    

ـ  520تويف باإلسكندرية سـنة     . سراج امللوك يف السياسة    و . مدينـة يف شـرق األنـدلس      : و طرطوشـة    .  هـ
؛ و معجـم  ) 3/256(؛ و الفكـر الـسامي      )  و مـا بعـدها     371:ص(انظـر الـديباج     . لفظة إفرجنية : رندقة  

 ).12/96(املؤلفني 
ـ  1402،  )اجلـزء األّول الوحيـد    (، مطبعة املوسوعة الفقهيـة، ط الثانيـة،         )8:ص(الذّخرية، املقدمة    انظر   )3(  - هـ

 .م1982
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 .و هنا ينبغي اإلشارة إىل الفرق بني طريقة العراقيني و طريقة األندلسيني و املغاربة
 : طريقة العراقيني بعدة مميزات أمهّها فقد امتازت

سعة االطّالع على مؤلفات املذاهب األخـرى و االقتبـاس مـن طرقهـا                         -
 .و أساليبها

أنّ الفقهاء العراقيني أشاعوا قواعد املذهب علـى غـرار األصـوليني مـن               -
 .األحناف و الشافعية

هب، فخلّفـوا   أّنهم درسوا املذهب املالكي باملقارنة مع غـريه مـن املـذا            -
،     )1(تراثا فقهيا ضخما يف فقه اخلـالف، كعيـون األدلّـة البـن القـّصار              

 ".املمّهد و النصرة و اإلشراف"و كتب القاضي عبد الوّهاب 
االعتماد على الفقه الفرضي و التقـديري، و التوسـع يف العمـل بـالرأي                 -

 .و القياس يف تقرير األحكام
 .فقهيةو يف عصرهم ازدهر فّن القواعد ال

أما املغاربة، فقد كانوا يعتمدون على نقل النصوص و التحقـق مـن نـسبتها               
 حينما حتـدث عـن الطـريقتني و ّمسامهـا           )2(إىل السابقني، و هذا ما أوضحه املقّري      

 :املصطلحني، فقال 
و أهل العراق جعلوا يف مصطلحهم مسائل املدونة كاألساس، و بنوا عليها ". . . 

لّة و القياس، و مل يعرجوا على الكتاب بتصحيح الروايات، و مناقشة فصول املذاهب باألد
األلفاظ، و دأهبم القصد إىل إفراد املسائل و حترير الّدالئل،  على رسم اجلدليني و أهل 

النظر من األصوليني، و أّما االصطالح القروي فهو البحث عن ألفاظ الكتاب، و حتقيق ما 
صحيح الروايات، و بيان وجوه االحتماالت، و التنبيه احتوت عليه مواطن األبواب، و ت

                                                           
ولد . كان أصوليا نظارا  .  هو علي بن عمر بن أمحد بن القصار البغدادي، املكّنى بأيب احلسن، من أعالم العلماء احملققني                )1(

ـ 398تويف سنة   . قضاء بغداد  انظر . كتابه يف مسائل اخلالف، و مقدمته يف األصول       : مة، أمهها   له مؤلفات عظي  .  ه
 ).157:ص(؛ و طبقات الفقهاء للشريازي ) 296:ص(؛ و الديباج ) 2/214(ترتيب املدارك 

قام برحالت عديدة يف ألحناء خمتلفة طلبا للعلم، و دّوهنـا يف            .  هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد املقري، التلمساين           )2(
له مؤلفات قّيمـة    . توىل قضاء اجلماعة يف فاس، و كان سفريا إىل غرناطة         ". نظم الآليل يف سلوك األهايل    "مؤلف أمساه   

. هـ 758تويف رمحه اهللا سنة . ، و غريها"الكليات الفقهية"، و "القواعد"، و "عمل من طب ملن حّب "كتاب : منها 
 ).99-1/53(كر بن حيي ؛ و كتاب القواعد للمقري ، و فيه حممد بن أمحد بن ب)382:ص(انظر الديباج 
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على ما يف الكالم من اضطراب اجلواب، واختالف املقاالت، مع ما انضاف إىل ذلك من 
تّتبع اآلثار، و ترتيب أساليب األخبار، و ضبط احلروف على حسب ما وقع يف الّسماع، 

 .)1("وافق على ذلك عوامل اإلعراب أو خالفها 
ـ    ور طريقـة العـراقيني و مدرسـتهم، بـدأ علمـاء املغـرب                       لكن بعد ظه

و األندلس يف تطوير منهجهم، و ذلك مبزج أسلوهبم مـع أسـلوب أهـل العـراق يف                  
 .تفريع املسائل بالفرض و التقدير

 :شيوخ القرايف و أقرانه و تالميذه  : املطلب الثاين
 القرايف، و أشهر و يف هذا املطلب سأتعرض ألهم الشيوخ الذين أخذ عنهم

 .تالمذته، و كبار العلماء الذين كانوا أقرانا له
 :شيوخ اإلمام القرايف  : الفرع األّول

لقد تتلمذ القرايف على عدد وافر من علمـاء عـصره، و درس عنـهم فروعـا                 
 :علمّية شّتى، و أشهرهم 

 )2(الّشيخ مجال الّدين ابن احلاجب  - 1
ن يـونس الـّدوين املـصري، مث الّدمـشقي            هو عثمان بن عمر بن أيب بكر ب       

مث اإلسكندري، امللّقب جبمال الـّدين، و املكّنـى بـأيب عمـرو، و املـشهور بـابن                  
 .احلاجب، فقيه أصويلّ حنوّي و متكلّم

 .كان والده حاجبا لألمري عّز الّدين موسك الّصالحّي، فعرف ولده بذلك
 

                                                           
م، نقـال عـن     1978، صندوق إحيـاء التـراث، الربـاط،         )3/22( انظر أزهار الرياض للمقري      )1(

، حتقيـق و دراسـة محـيش عبـد احلـق،            )61 – 1/60(املعونة للقاضي عبد الوّهاب، الدراسة      
 .مكتبة نزار مصطفى الباز، مكّة املكّرمة

؛ و النجـوم الّزاهـرة      ) 289:ص(؛ و الديباج    )  و ما بعدها   3/248(ه يف وفيات األعيان      انظر ترمجت  )2(
؛ و املفتاح املبني يف طبقات      ) 167:ص(؛ و شجرة الّنور     ) 5/234(؛ و شذرات الذّهب     ) 6/319(

 ).4/270(؛ و الفكر الّسامي ) 655-1/654(؛ و هدية العارفني ) 2/65(األصوليني 
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ـ  570(مائة  ولد اإلمام ابن احلاجب يف أواخر سـنة سـبعني و مخـس             ) هـ
، ونشأ بالقـاهرة، و هنـاك أخـذ علـم القـراءات و الفقـه عـن                  )1("أسنا"مبدينة  

 .شيوخها، و أتقن علمي الّنحو و العروض حىت أصبح مرجعا فيهما
هـ و دّرس باجلـامع األمـوي، فقـصده الطّـالب، و التزمـوا دروسـه يف الفقـه و            617مث رحل إىل دمشق سنة      

 .الّنحو و األصول و املنطق

مث خرج من دمشق بعد طول إقامة إىل مصر بصحبة اإلمـام عـّز الـّدين بـن                  
ـ  639(عبد الّسالم، و كان ذلك سنة تـسع و ثالثـني و سـتمائة                ، و ذلـك    )هـ

 ملا أنكر عليه حتالفـه مـع الفرجنـة              )2(بعد أن ساءت العالقة بينه و بني سلطان دمشق        
 .و بيع الّسالح هلم

، فأخذ عنه هبـا خلـق كـثري،         )3(درسة الفاضلية و بعد وصوله مصر دّرس بامل     
مث انتقل إىل اإلسـكندرية و أقـام هبـا إىل أن مـات سـنة سـّت                   . و القرايف أحدهم  

 .للهجرة )646(و أربعني و ستمائة 
 . و قد خلّف ابن احلاجب مصّنفات مفيدة يف غاية اإلتقان و اإلبداع

حلسن و اإلفـادة، و خـالف       و كل تصانيفه يف هناية ا     : " قال صاحب الوفيات      
 .)4("…الّنحاة يف مواضع، و أورد عليها أشياء تبعد اإلجابة عنها 

 :و من هذه املّصنفات 
 . منتهى الّسول و األمل يف علمي األصول  واجلدل -

                                                           
هلمزة و كسرها، و سكون الّسني املهملة، و فـتح النـون و بعـدها ألـف، و هـي                    بفتح ا " : أسنا ")1(

 ).6/319(انظر هامش النجوم الزاهرة . مدينة قدمية مشهورة بالّصعيد األعلى
 . و هو آنذاك السلطان الّصاحل إمساعيل)2(
 احلـسن    و هي مدرسة للشافعية و املالكية، أنشأها القاضي الفاضل، عبد الـرحيم بـن علـي بـن                  )3(

ـ  596ت  (العسقالين املصري    ـ  580، سـنة    ) هـ انظـر ترمجتـه يف وفيـات األعيـان         .  هـ
؛ و طبقـات الـشافعية البـن الـسبكي          ) 15/496(؛ وسري أعالم النـبالء      ) 3/158-163(
)7/166-168.( 

 ).3/250( انظر وفيات األعيان )4(
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 .كتاب جامع األّمهات يف الفقه -
 و له الكافية يف الّنحو، و له عليها شرح، و نظّمها يف أرجوزة و ّمساهـا                 -
 .ة و شرحهاالوافي

 .و املقصد اجلليل يف العلم اخلليل، و هي قصيدة يف علم العروض -
 . و القصيدة املوّضحة باألمساء املؤنثة -
 . و مجال العرب يف علم األدب -

 .و له مؤلفات أخرى يف العقيدة و القراءات، و غريها
و قد ذكره القرايف يف كتابه الفـروق عنـد الكـالم عـن بعـض األبيـات                  

وقد وقع هـذا البيـت لـشيخنا اإلمـام الـّصدر، العـامل مجـال                : " ل  املشكلة فقا 
الفضالء، رئيس زمانه يف العلوم، و سيد وقته يف الّتحصيل و الفهـوم، مجـال الـّدين                 

 .)1("…الشيخ أبو عمرو بأرض الشام و أفىت فيه و تفّنن و أبدع 
ين و هذا الّنص يدلّ على أنّ القرايف يعّد ابـن احلاجـب مـن مـشاخيه الـذّ                 

 .تلّقى عنهم العلم
 
 

 

                                                           
 .، عامل الكتب، بريوت)1/64( انظر الفروق للقرايف )1(

 و هـا    …" ص يوحي أنّ القرايف قد أخذ عن ابن احلاجب بالّشام و خاصـة بعـد قولـه                  و هذا النّ  
، و لكن هذا ليس دلـيال قوّيـا ألنّ ابـن احلاجـب              "أنا قائل لك لفظه الذّي وقع يل بفّصه و نّصه           

ذكر أّنه سئل عن ذلك البيت يف مصر و يف الشام و أّنـه كـّرر اجلـواب عنـه، مثّ إّنـه اسـتوطن               
 ).2/67(انظر الفتح املبني . ام مثّ رجع إىل املصر فاستوطنهامصر مثّ الّش

 :و هذه األبيات املشكلة هي 
           و ال زال عنده إحسان ما يقول الفقيه أّيـده اهللا

 قبل ما قبل قبله رمضان  يف فىت علّق الطالق بشهر
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 )1(  مشس الّدين اخلسروشاهي- 2
هو أبو حممد عبد احلميد بن عيسى بن عمويه بن يونس بن خليـل بـن عبـد                  

 الــشافعي، امللّقــب بــشمس الــّدين، و املعــروف )2(اهللا بــن يوســف الّتربيــزي
 .هـ خبسروشاه 580،ولد سنة مثانني ومخسمائة )3(باخلسروشاهي

ـ 606ت  ()4(الكالم على اإلمام فخر الّدين الـّرازي   قرأ األصول و علم      ،      )ـ ه
و غريه، كما أخذ عنه كثري من العلماء األفاضل، منهم الشيخ القرايف عند قدومه مـصر،                 

ومـن  . ، و كان رمحه اهللا فقيها، أصوليا، متكلّما، حمقّقا، بارعا يف املعقـوالت            )5(و غريه 
 :مصّنفاته 
 . يف فقه الّشافعي)6(سحاق الّشريازي خمتصر كتاب املهذب أليب إ -

                                                           
 لألســنوي ؛ وطبقــات الــشافعية )8/161( انظــر ترمجتــه يف طبقــات الــشافعية الكــربى )1(

ــرة  )1/233( ــوم الّزاه ــذهب ) 7/29(؛   و النج ــذرات ال ــشف ) 5/255(؛ و ش ؛ و ك
 ).1/506(؛ و هدية العارفني ) 1913-2/1055(الظنون 

بكسر الّتاء املثناة من فوق، و سكون الباء املوحـّدة، و كـسر الـّراء و بعـدها اليـاء                    :  التربيزي   )2(
انظـر اللّبـاب    . إىل تربيز، و هي أشهر بلـدة بأذربيجـان        املثناة من حتت، و يف آخرها زاي، نسبة         

 ).1/206(يف هتذيب األنساب 
بضم اخلاء املعجمة و سكون الّسني املهملـة و فـتح الـّراء املهملـة بعـدها واو                  :  اخلسروشاهي   )3(

ساكنة مث شني معجمة، و بعدها ألف و يف آخرها هاء، نـسبة إىل خـسروشاه قريـة مـن قـرى                      
 ).1/443(باب انظر اللّ. تربيز

 هو أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي التيمي البكري الطربستاين األصل، الرازي                   )4(
 هجرية بالرين و تويف     543املولد، امللقب بفخر الدين، املعروف بابن اخلطيب، فقيه شافعي، ولد سنة            

كبري،    و احملـصول يف أصـول الفقـه و    تفسري القرآن ال: من مؤلفاته .  هـ مبدينة هراة     606سنة  
 ).6/313(؛ و األعالم ) 22-5/21(انظر شذرات الذهب . غريها

 . مثل امللك الناصر داود بن املعظم، و احلافظ أبو حممد الّدمياطي)5(
 393ولد سـنة    .  هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآبادي، أبو إسحاق الشريازي، شيخ الشافعية            )6(

من مصنفاته  . هـ، و كان عابدا ورعا، إماما يف الفقه و األصول و احلديث و غريها             396هـ و قيل    
ـ  476تويف سنة   . املهذّب يف املذهب، و التنبيه، و التبصرة، و اللمع يف أصول الففه و غريها             :  .  هـ

؛ و كـشف الظنـون      ) 351-3/349(؛ و شذرات الذهب     ) 18/452(انظر سري أعالم النبالء     
)5/10.( 
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 .)1( و خمتصر الّشفا يف املنطق البن سينا -
 . تلخيص اآليات الّبينات لفخر الّدين الّرازي -

 .للهجرة) 652(تويف رمحه اهللا بدمشق يف شوال سنة اثنتني و مخسني و ستمائة 
 يف مـواطن كـثرية، و أثـىن       " نفائس األصـول    " و قد ذكره القرايف يف كتابه       

و كان الـشيخ مشـس الـّدين اخلـسروشاهي ورد الـّديار املـصرية،                    : " عليه فقال   
و كان حيّرك هذه املسألة، و يطلب الفرق بني اسـم اجلـنس و علـم اجلـنس فمـا                    
كان جيد من جييبه، و كان يزعم أّنـه ال يعـرف حتقيـق هـذا املوضـع يف الـّديار                     

ن يـذكر الفـرق لطلبتـه و نقلتـه          و كـا  . املصرية إالّ هو، و مل أر أنا مـن يعرفـه          
 .)2("عنه

 )3( زكّي الّدين عبد العظيم املنذري– 3 
هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا بن سالمة بـن سـعد بـن سـعيد                   

ولـد  . املكّنى بأيب حممد املنذري، الشامي، املصري، الشافعي، امللّقـب بزكـّي الـّدين            
 .ة مبصرللهجر) 581(سنة إحدى و مثانني و مخسمائة 

، و تتلمـذ علـى يديـه خلـق كـثري،            )4(فقيه جليل، أخذ الفقه عن كثريين     
 .منهم الشيخ القرايف، و الشيخ ابن دقيق العيد، وغريمها

                                                           
و أبو علي احلسني بن عبد اهللا بن سينا، امللقّب بالشيخ الرئيس، فيلسوف، طبيب و عامل، ولد سـنة                    ه )1(

ـ 427 هـ، و تعلّم ببخارى و غريها، تويف سنة          370 كتـاب الـشفاء و     : له مؤلفات كثرية    .  ه
 انظر علماء العرب، كتـاب املوسـوعة      . النجاة   و اإلشارات يف الطب، و كتاب القانون، و غريها           

 .يوسف فرحات، ترادكسيم، جنيف، سويسرا/ ، إعداد و حتقيق د)108-103:ص(
 ).2/618( انظر نفائس األصول يف شرح احملصول )2(
، دار الكتب العلمية، بـريوت،      )1106:رقم(،  )504:ص( انظر ترمجته يف طبقات احلفاظ للّسيوطي        )3(

؛ و طبقات الـشافعية     ) 8/259(م ؛ و طبقات الشافعية للسبكي       1994 – هـ   1414ط الثانية،   
؛ و شذرات الذهب    ) 7/63(؛ و النجوم الّزاهرة     ) 1/610(؛ و فوات الوفيات     ) 2/253(لألسنوي  

 ).2/1735-1/128(؛     و كشف الظنون ) 5/277(
 منهم اإلمام أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد القرشي بن الـوراق، و حممـد بـن سـعيد املـأمون،         )4(

 . و احلافظ علي ابن املفضل املقدسي و غريهمو ربيعة اليمين،
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ــم     ــم يف عل ــع العل ــا، واس ــورع، فقيه ــديد ال ــه اهللا ش ــان رمح ك
احلــديث، عاملــا بــصحيحه و ســقيمه، متبحــّرا يف معرفــة أحكامــه و معانيــه، 

 .لتعديلماهرا يف اجلرح و ا
 .)1("مل يكن يف زمانه أحفظ منه : " قال عنه الذهيب 

دّرس باجلـــامع الظـــاهري مبـــصر، مثّ ويل مـــشيخة دار احلـــديث 
 .الكاملية، فالزم التدريس هبا عشرين عاما، مكّبا على العلم و اإلفادة

 : له مصّنفات كثرية أغلبها يف احلديث، منها 
 . الترغيب و الترهيب -
 . خمتصر صحيح مسلم -
 . و كتاب كفاية املتعّبد و حتفة املتزّهد -

 .و خّرج لنفسه معجما مفيدا
ــس          ــنة مخ ــدة س ــن ذي القع ــع م ــوم الراب ــه اهللا يف الي ــويف رمح و ت

ــتمائة ــا  ) 655( و مخــسني و س ــيت أصــيب فيه ــسنة ال ــي ال ــهجرة، و ه لل
 .املسلمون بأعظم املصائب و هي هجوم التتار على بالدهم

 يف بيـان الفـرق بـني قاعـدة          )2( كتابـه الفـروق    و قد ذكره القـرايف يف     
صوم رمـضان و سـت مـن شـوال، و بـني قاعـدة صـومه و صـوم مخـس                         

 : أو سبع من شوال، فقال 
قال يل الشيخ زكي الّدين عبد العظيم احملّدث رمحه اهللا أنّ الذي خـشي منـه                " 
ى عادهتم و القوانني     رمحه اهللا تعاىل قد وقع بالعجم فصاروا يتركون املّسحرين عل          )3(مالك

 . . . ".و شعائر رمضان إىل آخر الستة األيام فحينئذ يظهرون شعائر العيد 

                                                           
 ).5/277( انظر شذرات الذهب )1(
 ).2/191( انظر الفروق )2(
 هو ابن عامر بن عمر بن احلارث اإلمام احلافظ، فقيه األمـة، إمـام دار اهلجـرة، شـيخ اإلسـالم أبـو عبـد اهللا             )3(

ـ  179 هـ، و وفاتـه سـنة        93ولد سنة   . األصبحي املدين الفقيه   ؛        ) 1/102( انظـر ترتيـب املـدارك        . هـ
 ).292 – 1/289(؛ و شذرات الذهب ) 56:ص(و الديباج املذهب 
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 )1( العّز بن عبد السالم– 4
هو عبد العزيز بن أيب القاسم بن حسن بـن حممـد بـن مهـذّب الـّسلمي،                  
املشهور بالعّز بن عبد السالم، شيخ اإلسالم، و سـلطان العلمـاء، و اإلمـام الفقيـه                 

 .صويل، احملّدث، الشافعي املذهباأل
للـهجرة   )577( ولد بدمشق سـنة سـبع أو مثـان و سـبعني ومخـسمائة             

بدمشق، و نشأ هبا، و درس الفقـه و األصـول و احلـديث، و رحـل إىل بغـداد،                    
فأقام هبا مّدة، و أخذ عن شيوخها، مث عاد إىل الّشام مـّرة أخـرى، و أخـذ يطلـب                    

عالم، و بلغ رتبة االجتـهاد، و انتـهت إليـه رئاسـة             العلم حىت أصبح أحد األئمة األ     
املذهب الّشافعي، و ويلّ اإلفتاء، و أسند إليه تـدريس الفقـه و العلـوم اإلسـالمية يف                  

 .الزاوية الغزالية بالّشام
 .)2(و قد أخذ العلم عن كثري من علماء عصره

 ،    )3( و تتلمذ على يديه ابن دقيق العيد، و عالء الـّدين أبـو احلـسن البـاجي                
 .و ابن املنّير، و شهاب الّدين القرايف و غريهم

كانت له مواقف جريئة و جليلة يف وجه احلكـام و الـّسالطني، فقـد كـان                 
األمـر الـذي    . شديدا عليهم، ال جياملهم و ال يلني أمـامهم، و ال يقبـل عطايـاهم              

 .كان يغيضهم عليه، فيعزلونه، أو يقوم بعزل نفسه

                                                           
؛ و  ) 2/197(؛ و طبقات الّشافعية لألسـنوي       ) 8/209( انظر ترمجته يف طبقات الّشافعية للسبكي        )1(

؛     و      ) 2/75(؛ و الفـتح املـبني       ) 1/580(؛ و هدية العارفني     ) 2/350(فوات الوفيات للكتيب    
 ).5/468(؛ و كشف الظنون ) 5/301(شذرات الذهب 

 منهم سيف الّدين اآلمدي، و فخر الّدين بن عـساكر، و احلـافظ أبـو حممـد القاسـم بـن أيب                       )2(
 .القاسم بن عساكر، و شيخ الشيوخ عبد اللطيف بن إمساعيل البغدادي و غريهم

لقـب بعـالء الـّدين، املكّنـى بـأيب احلـسن،            هو علي بن حممد بن خطاب الباجي، امل       :  الباجي   )3(
. ، و تفقه بالّشام على ابـن عبـد الـّسالم و غـريه             هـ 631ولد سنة   . الفقيه  الّشافعي األصويل   

 ).6/227(انظر شذرات الذهب .  هـ بالقاهرة714تويف سنة 



 61

 جرأة، فتواه بتحـرمي بيـع الـّسالح للعـدّو، و تـرك              و لّعل من أشّد مواقفه    
الّدعاء للملك الصاحل إمساعيل الذّي استعان بالصليبيني على أخيه امللـك جنـم الـّدين               
أّيوب سلطان مصر، و تنازل هلم عن بعض القـالع اإلسـالمية، و أذن هلـم بـشراء                  

 .دمشقالسالح من دمشق، األمر الذي أغضب السلطان عليه، و أمره مبغادرة 
 الذي وقف نفـس     –هجرية   639فخرج منها بصحبة اإلمام ابن احلاجب سنة        

 إىل مصر، حيث استقبلهما سلطاهنا و أهلها بكل حفاوة و ترحيب، فتولّى قضاء              –موقفه  
مصر، و فّوض إليه التدريس باملدرسة الصاحلية، فقصده طالّب العلم من كـل صـوب،                  

 . حضرته إجالال لهو امتنع كبار العلماء عن اإلفتاء يف
و قد ظلّ متمسكا مبواقفه البطولية، منها موقفه من حرب الّتتار، و خروجه بنفسه              

 .)1(لقتاهلم، و موقفه من أمراء املماليك حني عرضهم للبيع من أجل حتريرهم
 هجرية باملدرسة الـصاحلية خملّفـا وراءه مـصّنفات          660 تويف رمحه اهللا سنة   

 :كثرية أمهّها 
 .الكربى و القواعد الصغرى القواعد  -
 . و كتاب الفرق بني اإلميان و اإلسالم -
 . و اإلمام يف أدلة األحكام -
 .  و قواعد الّشريعة -
 . و الفوائد يف خمتصر القواعد، و غريها كثري -

و قد تأّسى القرايف بشيخه ابن عبد الـّسالم، و الزمـه حـىت وفاتـه و كـان         
مـن   )269(تاسـع و الـستني و املـائتني         كثري الثناء عليه، فقال عنـه يف الفـرق ال         

و لقد حضرت يوما عند الشيخ عّز الّدين بن عبـد الـّسالم، و كـان مـن          : " الفروق
أعيان العلماء و أويل اجملد يف الّدين، و القيـام مبـصاحل املـسلمني خاّصـة و عاّمـة،                      

                                                           
 ) .8/313( راجع هذه املواقف يف طبقات الشافعية الكربى للّسبكي )1(
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 و الثبات على الكتاب و السنة غري مكترث بامللوك فـضال عـن غريهـم، ال تأخـذه                 
 .)1("يف احلّق لومة الئم 

و برغم تأّسيه بإمامه ابن عبـد الـّسالم إالّ أنـه كـثريا مـا كـان ينـاقش                    
 .)2(أقواله أو يعارضها

  )3( مشس الّدين املقدسي– 5
هو حمّمد بن إبراهيم بن عبد الواحد املقدسي مشس الـّدين أبـو بكـر قاضـي                 

هبا على أيـدي عـدد مـن         هـ بدمشق، و تفقّه      603ولد سنة   . قضاة احلنابلة مبصر  
مث رحـل إىل بغـداد و أخـذ         . علمائها منهم موفّق الّدين بن قدامة املقدسي، و غـريه         

 .عن علمائها، مثّ استقّر به املقام يف مصر و سكنها إىل أن مات هبا
 ، و ولّي القضاء مّدة مثّ عزل منـه، و اعتقـل مـّدة مث                )4(لقّب بشيخ الشيوخ  
 .ّصاحلية، و هو أول من دّرس هبا من احلنابلةأطلق فأقام مبرتله يّدرس بال

 .)5(مسع منه علماء كثريون منهم القرايف و غريه
للـهجرة، و خلّـف مـصّنفات       ) 676(تويف سنة ست و سبعني و سـتمائة         

اجلدل، و عيون األخبـار، و وصـول ثـواب القـرآن، و قـد مسعـه منـه                   : منها  
 .)6(القرايف

 
 

                                                           
 ).2/157(، و انظر أيضا آخر الفرق اخلامس و التسعني )4/251( انظر الفروق )1(
 ).1/86( املرجع السابق )2(
 ).354-5/353(؛ و شذرات الذهب ) 7/134( انظر ترمجته يف الّنجوم الزاهرة )3(
 . إذ توىلّ مشيخة خانقاه سعيد الّسعداء)4(
 . منهم الدمياطي و احلارثي)5(
كر الدكتور عبد اهللا إبراهيم صالح يف كتابه اإلمام شهاب الـّدين            و قد ذ  ). 128:ص( انظر الديباج    )6(

، أّنه أخذ عن حممد بن إبراهيم اإلدريسي، و أّنه قد نقـل             )99:ص(القرايف و أثره يف الفقه اإلسالمي       
 .هذا عن ابن فرحون، و لعلّه خطأ مطبعي يف الطبعة اليت اعتمد عليها، ألنّ يف غريها ذكر املقدسي
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  )1( الّشريف الكركي- 6
ن عمران بن موسى بن عبد العزيز بن حممد بن حزم الّشريف احلسيين،             هو حممد ب  

: املكّنى بأيب حممد بن أيب عبد اهللا امللّقب بشرف الّدين، و املعروف بالّشريف الكركـي                
 .اإلمام العالّمة، شيخ املالكية و الشافعية بالّديار املصرية و الشامية يف وقته

و هبا أخذ املذهب املالكي عـن الـشيخ أيب    باملغرب العريب،  )2(كان مولده بفاس  
، مث رحل إىل مصر، و صحب الشيخ العّز بن عبد الّسالم، و تفقه عليـه يف         )3(حممد صاحل 

 ج. و غريه)4(املذهب الّشافعي، و عنه أخذ القرايف
 . للهجرة689تويف رمحه اهللا مبصر سنة مثان أو تسع و مثانني و ستمائة 

تفّرد مبعرفة ثالثني علمـا وحـده، و شـارك الّنـاس            إّنه  : "  قال عنه القرايف    
 .)5("يف علومهم 

  )6( ابن أيب الفضل املرسي– 7
هو حممد بن عبد اهللا بن حممد بن أيب الفضل املرسي، أبو عبد اهللا العالّمة شـرف                 

 هـ، كان فقيها حمّدثا، و مفسرا أصوليا، حنويا و أديبـا،            570الدين، و لد مبرسية سنة      
 .بدازاهدا و متع

الكايف يف  "، و   "ري الظمآن "، و امسه    "التفسري الكبري : "له مصّنفات كثرية، منها     
 .، و غريها يف الفقه و األصول و اخلالف"النحو

ذكره اإلمام القرايف يف كتابه االستغناء واصفا له بالشيخ اإلمام، يفهم من كالمـه            
 .، و حكى عنه مناظرة قامت بينهما)7(أّنه أخذ عنه مشافهة

                                                           
 ).2/276(؛ و الفكر الّسامي ) 416:ص(ديباج انظر ال) 1(
 ).2/407(انظر اللّباب . بالفاء و سكون األلف و بعدها سني مهملة، و هي من أشهر مدن املغرب بالقرب من سبتة: فاس ) 2(

 653تـويف سـنة     . لـه تقييـد علـى الرسـالة       . أبو حممد صاحل اهلسكوري من أهل فاس، كان شيخ املغرب علما و عمال            ) 3(
 ).2/271(انظر الفكر الّسامي . ، و دفن بفاسهـ

 .على الرغم من أّنه من معاصري القرايف الذين تتلمذوا على العّز بن عبد الّسالم، فقد أخذ عنه القرايف و هذا دليل على علمه) 4(

 ).416:ص( انظر الديباج )5(
 ).5/269(؛ و شذرات الذهب ) 8/69( انظر ترمجته يف طبقات الشافعية الكربى )6(
 - هــ  1406، حتقيق حممد عطا، دار الكتب العلميـة، بـريوت، ط األوىل،   )274:ص( انظر االستغناء يف االستثناء للقرايف      )7(

 .م1986
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 : أقران اإلمام القرايف  :الفرع الثاين
لقد وجد القرايف يف زمن هنضة علمية قّيمة، أنتجت لإلسالم أعظم رصيد علمي،             
فاستفاد من كبار علماء زمانه، و هنل منهم العلم، كما اجتمع بأقرانه من أهل عـصره،                

؛ و  فتعّرف على آرائهم و ناقشها و أخذ منها، فاكتسب بذلك ثقافـة علميـة نـادرة                 
و من أهّم العلماء الذين اجتمع هبـم        . ازدخرت املكتبة اإلسالمية مبناظراهتم املفيدة املمتعة     

 :نذكر 
 )1(  صدر الّدين بن أيب العّز- 1

، املكّنـى بـأيب الّربيـع،        )2(هو سليمان بن أيب العّز وهب بن عطاء األذرعـي         
تفقـه علـى الـشيخ      . مانهو امللّقب بصدر الّدين، احلنفي الّدمشقي، شيخ احلنفية يف ز         

 .مجال الّدين احلصريي
أقام بدمشق مفتيا و مدّرسا مّدة، مث انتقل إىل مصر، و تـوىلّ قـضاء العـسكر،                
و الّتدريس باملدرسة الّصاحلية، مثّ عاد إىل دمشق فتولّى الّتدريس باملدرسـة الظّاهريـة،                   

 . و تولّى قضاء الشام ملدة قصرية
كان إماما عاملا متبّحرا عارفا بدقائق الفقـه و غوامـضه،           : " قال الّصفدي عنه    

 ". انتهت إليه رئاسة األصحاب مبصر و الّشام 
 . هجرية677تويف رمحه اهللا سنة 

 مناظرة جرت بينهما يف محل املطلق       )3(و قد حكى اإلمام القرايف يف كتابه الفروق       
ى املقّيد خالفا للـشافعية، و كـان        احلنفية ال يرون محل املطلق عل     : " على املقّيد، فقال    

إنّ الشافعية تركوا أصلهم ال ملوجب فيما ورد        : قاضي القضاة صدر الّدين احلنفي يقول       

                                                           
 ).5/357(؛ و شذرات الذهب ) 13/232( انظر البداية و النهاية )1(
ملـة، نـسبة إىل      بفتح األلف و سكون الذّال املعجمـة و فـتح الـّراء و يف آخرهـا العـني امله                   )2(

 ).93-1/92(انظر اللّباب . أذرعات، بلدة بناحية الشام
 ).193-1/192 ( انظر الفروق)3(
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إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا         «: عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلم         
 .)1 (» إحداهّن بالتراب

مقّيـد بكونـه أّوال، و مل       " والهن  أ" فقوله إحداهن مطلق، و قوله عليه الّسالم        
حيملوا املطلق على املقّيد فيعّينوا األوىل بل أبقوا اإلطالق على إطالقه، و كان يورد هـذا                

هـذا ال   : السؤال على الّشافعية فيعسر عليهم اجلواب عنه فسمعته يوما يورده، فقلت له             
ا قلنا حبمل املطلق علـى      يلزمهم ألجل قاعدة أصولية مذكورة يف هذا الباب، و هي أّنا إذ           

املقّيد فورد املطلق مقّيدا بقيدين متّضادين فتعذّر اجلمع بينها تساقطا، فإن اقتضى القياس،             
احلمل على أحدمها ترّجح، و يف هذا احلديث ورد املطلق فيه مقّيدا بقيدين متّضادين فورد               

قه فلـم خيـالف     على إطال " إحداهن  " فتساقطا و بقي    " أخراهن  " ، و ورد    "أوالهن  " 
 ".الّشافعية أصوهلم 

 )2( ابن املنّير- 2
هو أمحد بن حمّمد بن منصور بن أيب القاسم بن خمتار بن أيب بكر بن علي، املكّنى 

، )5(، اجلذامي)4(، اجلروي)3(بأيب العباس، و امللّقب بناصر الّدين، املعروف بابن املنّير
 .)6(اإلسكندري األبياري

                                                           
، و  )178:رقم(،  )1/81( أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، باب املاء الذي يغسل به شعر اإلنسان              )1(

و ،  )649       و         646:رقـم (،  )175-3/174(مسلم يف الطهارة، باب حكم ولوغ الكلـب         
،    و أبـو داود يف         )1/177(النسائي يف الطهارة، باب تعفري اإلناء بالتراب من ولوغ الكلب فيـه             

، و الترمذي يف الطهارة، باب ما جـاء يف          )71:رقم(،  )1/18(الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب      
 .، و اللّفظ للنسائي)91:رقم(، )1/151(سؤر الكلب 

؛ ) 188:ص(؛ و شجرة الّنور     ) 5/381(؛ و شذرات الذهب     ) 132:ص( انظر ترمجته يف الديباج      )2(
 ).1/99(؛ و هدية العارفني ) 2/88(و الفتح املبني 

 . بضم امليم و فتح النون و ياء مثناة من حتت)3(

 . بفتح اجليم و الّراء نسبة إىل جرى بن عوف بن مالك بن سود بن تدليل بن جشم من جذام)4(

 ).1/265(انظر اللّباب .  املعجمة و يف آخره ميم، نسبة إىل جذام قبيلة باليمن بضم اجليم و فتح الذّال)5(
 بفتح اهلمزة و سكون الباء املوّحدة و فتح الياء حتتها نقطتان، و بعد األلف راء، نسبة إىل أبيار، و هي )6(

 ).1/27(انظر اللّباب . قرية من أعمال مصر يبني خنلها للمنحدر من مصر إىل اإلسكندرية



 66

 مسع من أبيه و غريه من الفقهاء، و قرأ األصول علـى             هجرية، و  626ولد سنة   
اإلمام ابن احلاجب و حفظ خمتصره قبل أن جيتمع به، و قد أجازه ابن احلاجب بالفتيـا،                   

 .و اشتهر أمره فقصده طالب العلم، و منهم ابن راشد القفصي، تلميذ اإلمام القرايف
و أصـول الـّدين، أديبـا       و كان رمحه اهللا فقيها بارعا، عاملا يف أصول الفقـه            

 .و خطيبا، متبحرا يف كثري من العلوم الشرعية
 .و دّرس باجلامع اجليوشي، و ولّي األحباس و املساجد و ديوان الّنظر و القضاء

الّديار املصرية تفتخر برجلني :" و كان سلطان العلماء العّز بن عبد الّسالم يقول 
 ".ملنّير باإلسكندرية ابن دقيق العيد بقوص، و ابن ا: يف طرفيها 

 :و قال عنه شيخه ابن احلاجب 
 مباحث ساكن اإلسكندرية  لقد سئمت حيايت اليوم لوال

 بكل غريبة كالعبقرية   حني يأيت)1(كأمحد سبط أمحد
 :له مصنفات كثرية منها 

و اعترض عليه يف هذه التسمية بأنّ البحر ماحل     :  البحر الكبري يف خنب التفسري       -1
 .ه حملّ للعجائب و الّدررفأجاب بأّن
و قد أثىن عليه الشيخ ابن عبـد الـسالم،                    :  كتاب اإلنصاف من الكشاف      -2

 .و اخلسروشاهي
 .و غريها. . .   و هو من أحسن خمتصراهتا :  خمتصر هتذيب املدوّنة -3

 .هـ  683تويف رمحه اهللا سنة 
 

 

 

                                                           
انظـر الـديباج   . و هو اإلمام كمال الـّدين أمحـد بـن فـارس    :  قوله سبط أمحد يريد جّده ألّمه    )1(

 ).132:ص(
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     )1( وجيه الدين البهنسي– 3
 بن احلسن بن عبد الوّهاب املهليب، وجيه الدين البهنسي، املصري           هو عبد الوّهاب  

الشافعي، تولّى قضاء مصر و القاهرة، مثّ أخذ منه قضاء القاهرة و الوجه البحري سـنة                
 .هـ، و استمّر على قضاء مصر و الوجه القبلي إىل أن تويف رمحه اهللا  681

بن عبد السالم و غريه، و قد  كبار فقهاء عصره كالعّز كان إماما فقيها، أخذ عن
 .دّرس بالزاوية اجملدية باجلامع العتيق مبصر

كان الوجيه من كبـار األئمـة، فقيهـا أصـوليا،           : "  عنه   )2(قال ابن السبكي  
 .)3("حنويا، متدّينا متّعبدا 

كان فقيها أصوليا حنويا عـايل الكـالم يف         : "  يف الشذرات    )4(و قال ابن العماد   
 الشيخ شهاب الدين القرايف مرة يف الدرس و هو يتكلم يف األصـول              املناظرة، حضر عند  

: " فناظره القرايف و كالم الوجيه يعلو، فقام طالب يتكلم بينهما فأسكته الوجيه و قـال                
 . هـ685تويف رمحه اهللا سنة . )5("فّروج يصيح بني الديكة 

                                                           
؛ و شـذرات الـذهب      ) 1/135(؛ و طبقات األسنوي     ) 318-8/317( انظر طبقات السبكي     )1(

 .و غريها)     5/396(
فقيـه  . ، األنـصاري الـسبكي     هو اإلمام أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكـايف              )2(

، و قـدم دمـشق مـع والـده، و ويل هبـا              هـ 727ولد بالقاهرة سنة    . أصويل، مؤرخ و أديب   
ـ  771تويف سـنة    . القضاء، و خطابة اجلامع األموي     مجـع اجلوامـع، و     : مـن مـصنفاته   . هـ

طبقات الشافعية الصغرى و الوسطى و الكـربى، و شـرح منتـهى الـسول و األمـل يف علمـي          
؛ و شـذرات الـذهب      ) 2/425(انظر ترمجته يف الـدرر الكامنـة        . ل   و اجلدل و غريها      األصو

 ).6/225(؛   و معجم املؤلفني ) 6/221(
 ).8/317( انظر طبقات السبكي )3(
 هـ،    1032ولد يف صاحلية دمشق سنة      .  هو عبد احلي بن أمحد بن العماد العكري احلنبلي أبو الفالح           )4(

ـ 1089 طويلة، و مات حاجا مبكة سنة        و أقام بالقاهرة مدة    . كان مؤرخا، فقيها، عاملا بـاألدب     .  ه
انظر األعالم  . يف فقه احلنابلة  " شرح منت املنتهى  "، و   "شذرات الذهب يف أخبار من ذهب       "من تآليفه   
 ).5/107(؛ و معجم املؤلفني ) 3/290(للزركلي 

 ).5/396( انظر شذرات الذهب )5(
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 )األصفهاين ()1( مشس الدين األصبهاين-4
، امللّقـب بـشمس الـّدين      )2(مد بن عبـاد العجلـي  هو حممد بن حممود بن حم  

و املكّنى بأيب عبد اهللا، اإلمام الشافعي، ينتـهي نـسبه إىل أيب دلـف العجلـي، ولـد                 
 .)3()أصفهان(رمحه اهللا بأصبهان 

 حـىت   – و كان نائب سلطنة أصفهان           -اشتغل جبملة من العلوم يف حياة أبيه،        
، و القاهرة، فاكتمل له من العلوم و الفنـون مـا            فاق أقرانه، مث رحل إىل بغداد و حلب       

 .جعله موضع التقدير و االحترام من األمراء و احلكّام
 .و عليه ختّرج علماء كثريون. )4(و أخذ الفقه و العلوم عن كبار علماء عصره

 :و ترك مصّنفات كثرية منها 
حصول، و قد وقف على شرح القرايف للم      :  شرح احملصول لفخر الدين الرازي       -
فأودع شرحه الكثري من حماسن شرح القرايف       " نفائس األصول يف شرح احملصول    "املسّمى  

 .بأسلوب حسن
يف أصـول الفقـه و أصـول الـّدين،             :  كتاب القواعد يف العلوم األربعـة        -

 .و اخلالف و املنطق
 . كتاب غاية املطلب يف علم املنطق و غريها-

 . بالقرافةهـ، و دفن  688تويف رمحه اهللا سنة 

                                                           
ــشافعي)1( ــسبكي  انظــر طبقــات ال ؛ و ) 1/80(؛ و طبقــات األســنوي ) 103-8/100(ة لل

ــة العــارفني ) 2/93(؛ و الفــتح املــبني ) 5/406(شــذرات الــذهب  و ) 2/136(؛ و هدي
 .غريها

 . نسبة إىل أيب دلف العجلي الشافعي)2(
 بكسر النون أو فتحها و سكون الصاد املهملـة و فـتح البـاء املوحـدة و اهلـاء، و يف آلخرهـا                        )3(

انظـر اللبـاب    .  نسبة إىل أشهر بلدة بإيران، و كانـت قـدميا عاصـمة الـبالد الفارسـية                نون،
)1/69. ( 

 . منهم تاج الدين األرموي و أثري الدين األهبري و سراج الدين اهلرقلي)4(
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  )1( ابن دقيق العيد-5
هو تقّي الّدين أبو الفتح حممد بن الشيخ جمـد الـّدين أيب احلـسن علـي بـن                   

، املـالكي،   )3( القوصـي نـسبة إىل قـوص       )2(وهب بن مطيع، القشريي املنفلـوطي     
 .الشافعي، املعروف بابن دقيق العيد

ينـة  هـ، على ظهر البحر األمحـر، قريبـا مـن سـاحل مد      625ولد سنة 
و بعـد والدتـه طـاف       . ينبع باحلجاز، و أبواه متوجهان إىل مكة ألداء فريضة احلـجّ          
 .به والده حول الكعبة، و جعل يدعو اهللا أن جيعله عاملا عامال

نشأ بقوص نشأة صاحلة، فحفظ القرآن الكرمي، و تفقه على والده، فأخـذ عنـه               
 .ن األصبهاينالفقه املالكي، و األصول، و درس األصول على مشس الّدي

مثّ رحل يف طلب العلم إىل القاهرة و اإلسكندرية، و دمشق و احلجاز، فأخذ عن               
كبار علمائها، و منهم الشيخ احلافظ املنذري و العّز بن عبد الّسالم و الزمه كثريا حـىت                 

 .أتقن فقه الشافعية، فاجتمع له هبذا املذهبان املالكي و الشافعي
، و دّرس باملـسجد الـشافعي و بالكامليـة،             تولّى التدريس مبـصر و الـشام      
 .و الفاضلية، كما تولّى قضاء الديار املصرية

و قد ختّرج عليه كثري من العلماء و األئمـة، و كـان الطلبـة يرحلـون إليـه                   
ملكانته العلمية، و فضله و تقواه، فقد بلغ درجة االجتـهاد املطلـق ؛ و انتـهت إليـه                   

 .رئاسة العلم يف زمانه

                                                           
؛ و شـذرات الـذهب      ) 2/102(؛ و طبقات األسنوي     ) 249-9/207( انظر طبقات السبكي     )1(

؛ و طبقـات احلفـاظ      ) 2/140(؛ و هدية العـارفني      ) 189:ص(؛   و شجرة النور       ) 6/665(
 ).513:ص(للسيوطي 

 . نسبة إىل منفلوط إحدى مدن مصر، و هي موطن أسرة الشيخ قبل هجرهتا إىل قوص)2(
 .انظر املراجع السابقة.  من أشهر مدن الّصعيد مبصر)3(
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و مل أر أحدا من أشياخنا خيتلف يف أنّ ابن دقيق العيـد             : " ه ابن الّسبكي    قال عن 
 املصطفوي النبوي، صلّى    )1(هو العامل املبعوث على رأس السبعمائة، املشار إليه يف احلديث         

 .)2("اهللا على قائله و سلّم، و أّنه أستاذ زمانه علما و دينا و أدبا 
 .ريون ّممن ترمجوا لهو قد أثىن عليه و على فضله و علمه كث

 :ترك مؤلفات كثرية منها 
 . كتاب اإلملام يف احلديث و شرحه، و ّمساه اإلمام يف احلديث-
 . شرح خمتصر ابن احلاجب يف فقه املالكية و مل يكّمله-

 .  هـ بالقاهرة، و دفن بالقرافة الّصغرى702تويف رمحه اهللا سنة 

  :تالميذ اإلمام القرايف:  الفرع الثالث
إنّ شهرة اإلمام القرايف، و علـّو مكانتـه العلميـة، جعلـت طـالّب العلـم                 
يتوافدون إليه، و يكّبون على األخذ منه، فسمع عنـه خلـق كـثري، خاصـة و أّنـه                   
دّرس يف مدارس كثرية زمنا طويال، غري أنّ كتـب الّتـراجم ذكـرت عـددا قلـيال                  

 :منهم لعلّهم أشهر تالميذه، و هم 
 

 

                                                           
يبعث اهللا هلذه األمة على     : " م أّنه قال     روى هذا احلديث أبو هريرة عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سل             )1(

-4/106(أخرجه أبو داود يف السنن يف كتـاب املالحـم           ". رأس كل مائة سنة من جيّدد هلا دينها         
، و  )8639:رقـم (،  )5/730(، و صّححه احلاكم من حديث ابن وهـب          )4291:رقم(،  )107

د عثمـان الغـشت، دار      ، حتقيق حمم  )238:رقم(،  )204-203:ص(السخاوي يف املقاصد احلسنة     
و قد اّدعى كلّ قوم يف إمامهم أّنه املراد         : "م، و قال    1985 – هـ   1405الكتاب العريب، ط األوىل،     

 ".هبذا احلديث، و الظاهر و اهللا أعلم أّنه يعّم محلة العلم من كلّ طائفة و كلّ صنف من أصناف العلماء
 ).9/209( انظر طبقات السبكي )2(
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  )1(بنت األعّز تقي الّدين بن -1
و هو عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن خلف بن بـدر العالمـي تقـي الـّدين                  

من علماء الـشافعية املـشهورين، تفقـه علـى          . بن بنت األعّز، و املكّنى بأيب القاسم      
مشايخ عصره  و درس النحو و األدب، و مجـع بـني القـضاء و الـوزارة يف عهـد                     

و قـد   . مع األزهـر، و دّرس يف عـدة مـدارس         امللك الكامل، و تولّى اخلطابة باجلـا      
عزل عن كل تلك املناصب بسبب هتمة لفقت له من بعـض حـّساده و هـو منـها                   

مثّ أعيد إىل حاله بعد القبض على الوزير و معاقبتـه، فبقـي قلـيال مث تـويف                  .)2(بريء
ـ  695سنة   قرأ األصول على اإلمام القرايف و أخذ عنه تعليقـه علـى املنتخـب،              . هـ

احملصول، و أخذ الفقه عـن والـده، و عـن الـشيخ ابـن عبـد الـّسالم                           و شرح   
 .و غريهم

  )3( شهاب الّدين املرداوي-2 
هو أمحد بن حممد بن عبد الويلّ بن جبارة أبو العباس الفقيـه احلنبلـي، امللّقـب            

 . ، فقيه، أصويل، مقرئ، حنوي، مفّسر و عالّمة وقته)4(بشهاب الّدين املقدسي
 هـ ، و نشأ يف صـالح و ديـن و زهـد، و انتـهت                 649لشام سنة   ولد با 

 .إليه مشيخة بيت املقدس

                                                           
ــوات الو)1( ــات  انظــر ف ــسبكي ) 2/279(في ــشافعية لل ــات ال ؛ و ) 175-8/172(؛ و طبق

 ).5/431(؛ و شذرات الذهب ) 1/78(طبقات األسنوي 
 و هو حممد بن عثمان التنوخي املعروف بابن الّسعلوس وزيـر امللـك األشـرف صـالح الـّدين                    )2(

ـ            . خليل بن السلطان املنصور سيف الّدين قالوون       شق، مثّ  و قـد كـان واليـا علـى احلـسبة بدم
 .و اهتمه بتهمة اللّواط. وزيرا، و تكّبر على الّناس

 ).1/107(؛ و هدية العارفني ) 6/87( انظر شذرات الذهب )3(
بفتح امليم و سكون القاف و كسر الّدال املهملـة و يف آخرهـا سـني مهملـة نـسبة                    :  املقدسي   )4(

 ).3/246(انظر اللّباب . إىل بيت املقدس
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، مث رحـل إىل مـصر حيـث         )1(و قد أخذ العلم عن أكابر علماء بيت املقدس        
قرأ األصول على الشهاب القرايف، و تفقه يف املـذهب احلنبلـي حّتـى انتـهت إليـه                  

 .رئاسته
 :له مصّنفات كثرية منها   
 ).هـ 590ت  ()2(ية يف القراءات أليب القاسم الّشاطيبشرح الشاطب -
 .و صّنف كتاب فتح القدير يف التفسري -

 .هجرية 728تويف رمحه اهللا سنة . و له مصّنفات أخرى يف النحو و غريها

 )3(أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم البقّوري – 3 
 . بأيب عبد اهللا األندلسي، املكّنى)4(و هو حممد بن إبراهيم بن حممد البقّوري

ولد ببقّور و نشأ هبا، و أخذ العلم عن أكابر فقهائها، مثّ رحل إىل مصر فتلقّـى                 
 .مثّ رجع إىل مراكش. . . العلم عن مشاخيها، و منهم الشيخ شهاب الّدين القرايف 

 :ترك مصّنفات كثرية منها . كان إماما عاملا عمدة يف األصول و الفروع
 .   على صحيح مسلم)5(ضي عياضللقا" إكمال الكمال  " -
 .  و خمتصر الفروق للقرايف-

                                                           
 .ة، و ابن حصورة، و ابن عبد الّدائم و منهم خطيب مراد)1(
كـان آيـة يف القـراءات و احلـديث و اللّغـة                   .  هو أبو حممد القاسم بن فرية الشاطيب الـضرير املقـرئ           )2(

انظـر الـديباج    . له نظـم يف القـراءات ّمسـاه حـرز األمـاين و وجـه التـهاين                . و غريها من الفنون   
 ).4/301(رات الذهب ؛ و شذ) 4/266(؛ و الفكر السامي ) 323:ص(

؛  و  )2/109(؛ و الفـتح املـبني    )211:ص(؛ و شـجرة الّنـور الزكيـة     )410:ص( انظر الـديباج  )3(
 ).2/141(هدية العارفني 

 .بفتح الباء املوحدة و تشديد القاف مع ضّمها، بعدها واو مثّ راء مهملة، إحدى بالد األندلس:  بقّور )4(

ـ 476ولد سنة   .  اليحصيب األندلسي مثّ السبيت املالكي      هو أبو الفضل عياض بن موسى      )5( من أهل العلـم         .  ه
ـ 544تويف سنة   . و التفّنن، توىل القضاء بسبتة مدة طويلة، و نقل عنها إىل غرناطة زمنا             لـه مـصّنفات    .  ه

انظر ". سلمإكمال املعلم شرح صحيح م    "، و   "اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية و تقييد السماع       : "كثرية منها   
 ).4/138(؛ و شذرات الذهب ) 15/37(؛ و سري أعالم النبالء ) 485-3/483(وفيات األعيان 
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و أشار ابن فرحون إىل أنّ له كالما على كتـاب شـهاب الـّدين القـرايف يف                  
 .)1(األصول

 . هجرية و دفن هبا707تويف رمحه اهللا بعد عودته من احلّج مبراكش سنة 
  )2( إبراهيم املطماطي-4 

 املطمـاطي، املكّنـى بـأيب       )3(الّتنـسي هو إبراهيم بن خيلف بن عبد الـسالم         
كان إماما جليال، و فقيها صاحلا، انتهت إليه رئاسـة التـدريس و الفتـوى               . إسحاق

 .يف أقطار املغرب العريب كلّها
 .استوطن تلمسان، و دّرس هبا، و تتلمذ على يديه كثري من العلماء

ملنطـق    رحل إىل مصر و الّشام لطلب العلم، فلقـي كبـار العلمـاء، فأخـذ ا               
و اجلدل عن اإلمام القرايف، و قرأ احملصول على الـشيخ الـّشمس األصـبهاين، كمـا                 

لـه  .  )4(أخذ على الشيخ تقي الّدين بن دقيق العيد و الزمه، كما أخذ عـن آخـرين               
 :مصّنفات كثرية منها 

، و هو تأليف ضخم يف عشرة       "شرح كتاب التلقني للقاضي عبد الوّهاب املالكي      "
تويف رمحه اهللا بتلمسان، و مل تذكر كتب التراجم         .  ضاع يف حصار تلمسان    أسفار، و قد  

 .تاريخ وفاته و ال مولده
 
 

                                                           
 ).410:ص( انظر الديباج )1(
، هبامش الديباج البن فرحون، مطبعة الـسعادة،        )35:ص( انظر نيل االبتهاج بتطريز الديباج للتنبكيت        )2(

 ).218:ص( هـ  ؛ و شجرة الّنور 1320مصر، ط األوىل، 
 .موطن نشأته، نسبة إىل مدينة تنس الساحلية الواقعة غرب عاصمة اجلزائر:  الّتنسي )3(
 منهم ابن كحيلي، و ناصر الّدين الشاذيل، و الّسيف احلنفي الـذي قـرأ عليـه كتـاب اإلرشـاد                     )4(

 .اليعمري حّتى أمته
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 )1( ابن راشد البكري-5 
، املكّنـى بـأيب عبـد       )3( القفـصي  )2(هو حممد بن عبد اهللا بن راشد البكـري        

ـ              . اهللا، و املشهور بابن راشد     ة ولد يف قفصة بتونس و تعلّـم هبـا، مثّ رحـل إىل مدين
تونس لطلب العلم، مثّ اإلسكندرية، و تفقه على كبـار علمائهـا، و منـهم الـشيخ                 
ناصر الّدين بن املنّير، مثّ انتقل إىل القاهرة فالتقى بالشيخ القـرايف و الزمـه، و تفقـه                  

 .عليه، حّتى أجازه يف الفقه و أصوله، و أذن له يف التدريس
، و درس العقليـات علـى       كما قرأ على ابن دقيق العيد خمتصر ابـن احلاجـب          

 هــ ذهـب ألداء فريـضة    680و يف سـنة  . الشيخ الّشمس األصبهاين، و غريهـم     
احلّج، فقابل علماء احلرمني، و أخذ عنهم علوما خمتلفـة، مثّ رجـع إىل وطنـه بعلـم                  
جّم، فشرع يف التدريس، و تولّى القضاء عّدة مـرات و كـان يعـزل عنـه بـسبب                   

 .ملكانته العلميةكيد الكائدين و حسد احلاسدين 
 :ترك الكثري من املصّنفات منها 

 .  النظم البديع يف اختصار التفريع-
 . حتفة الواصل يف شرح احلاصل يف أصول الفقه-
 .   الشهاب الثاقب يف شرح خمتصر بن احلاجب-
 . املذهب يف ضبط قواعد املذهب-
 . و شرح جامع األمهات البن احلاجب، و غريها-

 .هـ 736بتونس سنة تويف رمحه اهللا 
                                                           

؛ و الفتح  )208-207(ور ؛ و شجرة الّن  )235:ص (؛ و نيل االبتهاج  )417:ص( انظر الديباج )1(
 ).6/234(؛ و األعالم للزركلي  )2/134(؛ و هدية العارفني  )2/144(املبني 

و هـذه النـسبة إىل مجاعـة مـن          . بفتح الباء املوحدة و سكون الكاف و يف آخرها راء         :  البكري   )2(
 ).1/170(انظر اللّباب . امسهم أبو بكر

بعدها صـاد مهملـة، نـسبة إىل قفـصة و هـي مدينـة               بفتح القاف و سكون الفاء،      :  القفصي   )3(
 ).3/50(انظر اللّباب . باملغرب
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  )1( تاج الّدين الفاكهاين-6 
هو عمر بن أيب اليمن علي بن سـامل بـن صـدقة اللّخمـي، اإلسـكندري،                 

و هو فقيـه أصـويل حمـّدث، لـه          . املكّنى بأيب حفص، الشهري بتاج الّدين الفاكهاين      
 . هـ654ولد باإلسكندرية سنة . علم باللّغة العربية و األدب

هاب القـرايف، و ابـن املنّيـر، و ابـن دقيـق العيـد،                   درس األصول على الش   
رحل إىل دمشق، و منـها إىل احلـّج، فـزّود نفـسه بـالعلم، مثّ عـاد إىل                  . و غريهم 
 :له مؤلفات كثرية منها . بالده

 . شرح على العمدة يف احلديث-
 .املنهج املبني يف شرح األربعني:  شرح األربعني النووية و ّمساه -
 .ختارة يف الّرد على منكري الزيارة التحفة امل-
 . كتاب اإلشارة يف اللّغة العربية، و غريها-

 . هـ734تويف رمحه اهللا سنة 
 )2( عبد الكايف بن علي بن متام السبكي-7 

تقلّـد  . و هو جّد صاحب الطبقات، قرأ األصـول علـى الـشهاب القـرايف             
 . هـ733القضاء، و تويف سنة 

 جائي أبو الربيع سليمان الل-8 
و هو من فقهاء فاس، و أحد تالميذ القرايف، و هو أّول مـن أدخـل خمتـصر                  

 .)3(ابن احلاجب يف األصول إىل املغرب

                                                           
، و )7/96(؛ و شـذرات الـذهب    )204:ص(؛ و شـجرة الّنـور    )286:ص( انظر الـديباج  )1(

 .    هـ731فيه الفاكهاين و أّنه تويف سنة 

 ).2/396 (؛ و الدرر الكامنة) 90-10/89( انظر الطبقات الكربى للشافعية للسبكي )2(
مبناسبة ترمجتـه لعبـد اهللا الـوانغيلي الـضرير تلميـذ            ) 148:ص( ذكره التنبكيت يف نيل اإلبتهاج       )3(

 .اللّجائي
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  ناصر الدين البكري-9 
و هو حممد بن عوض بن عبد اخلالق بـن عبـد املـنعم بـن حيـي التميمـي                    

ـ      .  هـ تقريبـا   644البكري املالكي، ناصر الدين، ولد سنة        ى تفقـه يف األصـول عل
 .)1( هـ733تويف سنة . الشهاب القرايف

  مشس الدين بن عدالن املصري-10 
و هو حممد بن أمحد بن عثمان بن إبـراهيم بـن عـدالن املـصري الـشافعي                  

تفقـه علـى الـشهاب القـرايف            .  هـ أو بعدها بقليـل     660مشس الدين، ولد سنة     
 .)2(و الوجيه البهنسي و غريمها

  أبو حّيان النحوي-11 
و حممد بن يوسف بن علي بن حّيان، أثـري الـدين، الغرنـاطي، اجليـاين،                و ه 

 . هـ654ولد بغرناطة سنة . النفزي، أصله من جيان من األندلس الوسطى
إحتاف األديب مبا يف "، و "البحر احمليط: "له تصانيف عّدة منها . عامل حنوي كبري

 . التدريس و اإلقراء مبصر و تولّى)3(أخذ عن القرايف. و غريها" القرآن من الغريب
و قد ذكر األستاذ الصغري بن عبد السالم الوكيلي أمسـاءا أخـرى حيتمـل أن                
يكونوا تالميذ لإلمام القرايف مبا ثبت لديه مـن ارتبـاطهم بـسند القـرايف، أو أشـار                  

 .)4(إليهم بعض املترمجني ّممن اعتمد ترمجتهم

                                                           
، حتقيـق حممـد أبـو       )1/204(؛ و بغيـة الوعـاة للـسيوطي         ) 2/127( انظر الدرر الكامنـة      )1(

 .الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت
 ).4/127 ( انظر الدرر الكامنة)2(
انظـر مواهـب اجلليـل،      ). 1/14( و ّممن ذكر ذلك احلطّاب يف مقدمة شرحه ملختـصر خليـل              )3(

 .م1995 – هـ 1416دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 
 انظر اإلمام الشهاب القرايف حلقة وصل بني املشرق و املغرب يف مذهب مالك يف القرن الـسابع، يف                   )4(

 .م1996 – هـ 1417، اململكة املغربية، )1/241(اإلمام القرايف الفصل اخلاص بتالميذ 
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 أنّ من بني تالميذ    )1(ر حممد حّجي  كما ذكر حمقّق اجلزء األّول من الذّخرية الدكتو       
القرايف املغاربة الذين عنوا بكتبه و شرحوها و نشروها أمحد بن عبـد الـرمحن التـاديل                 

، و مل يشر إىل ذلك أحد ّممن تـرجم          )3(، و قاسم ابن الشاط األنصاري السبيت      )2(الفاسي
ضعه التـاديل علـى   للقرايف، و لعلّه يقصد أهنما تلميذان له باإلجازة نظرا للشرح الذي و       

التنقيح، و التعقيب الذي تعقّب به ابن الشاط فروق القرايف، و الذي حظـي باهتمـام                
عليك بفروق القـرايف و ال      : " الفقهاء و خباصة املغاربة منهم، حىت اشتهرت قولتهم فيه          

 ".تقبل منها إالّ ما سلّمه ابن الشاط 
 هنلوا من علومه الغزيـرة، و ال        فهؤالء زبدة من تتلمذ على يدي اإلمام القرايف، و        

شّك أنّ غريهم كثري، و لكن هذا ما استطعت مجعه من خالل املراجع املتوفرة لدي، كما                
أشري إىل أنّ هناك من قصد اإلمام القرايف لألخذ عنه لكن حالت املنية بني ذلك، و هـو                  

صر عقب  دخلت م : " ، الذي كتب عن ذلك آسفا فقال        )4(اإلمام حممد بن رشيد السبيت    
و كانت وفاته يوم األحد     . . . وفاته بثمانية أيام، ففات لقاؤه فإّنا هللا و إّنا إليه راجعون            

متّم مجادى األخرية عام أربعة و مثانني و ستمائة، و دفن يوم االثنني غرة رجب، فلقيـت                
 .)5("أصحابه و قد فّرق مجعهم 

                                                           
 ).1/14( انظر مقدمة الذّخرية )1(
لـه  .  هو أمحد بن عبد الرمحن التاديل الفاسي، كان فقيها فاضال، متفننا، إمامـا يف أصـول الفقـه                  )2(

لـى  شرح على رسالة ابن أيب زيد، و شرح عمدة األحكـام يف احلـديث، و لـه تقييـد مفيـد ع                     
ـ  741استوطن املدينة املنورة و تولّى نيابة القضاء هبا، و تـويف هبـا سـنة                . للقرايف" التنقيح" .  هـ

 ).1/265(؛ و معجم املؤلفني ) 138:ص(انظر الديباج 
 643ولد سنة   .  هو قاسم بن عبد اهللا بن حممد بن الشاط األنصاري، نزيل سبتة، و الشاط اسم جده                )3(

أنوار الربوق يف تعقّب    : له تآليف منها    .  و اللّغة و األدب و نظر يف العقليات        كان له باع يف الفقه    . هـ
ـ  723تويف بسبتة سـنة     . الفروق، و غنية الرائض يف علم الفرائض و غريها         انظـر الـديباج    .  هـ

 ).4/280(؛ و الفكر السامي ) 1/829(؛ و هدية العارفني )  324:ص(
له .  سبتة، أبو عبد اهللا، خطيب و حمّدث و فقيه أصيل النظر حممد بن عمر بن رشيد الفهري، من أهل)4(

.  هـ721تويف بفاس سنة . ملء العيبة، وتلخيص القوانني يف النحو و غريها: مؤلفات جليلة منها 
 ).6/314(؛ و األعالم ) 6/115(؛ و كشف الظنون ) 400:ص(انظر الديباج 

 . و هذا ما يؤكد أيضا تاريخ وفاة اإلمام القرايف)5(
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 :اء عليه فقه القرايف و اجتهاده و ثناء العلم : املطلب الثالث
لقد برع القرايف يف أنواع شىت من العلوم حّتى فاق أترابـه، و اشـتهر أمـره،                 

بعد صيته، و صار من العلماء املشهود هلـم بالـسبق و التفـوق يف العلـم، فـأثىن                   و  
 .عليه و على مؤلفاته الكثريون

و قبل أن نذكر شهادات العلماء له بالفـضل، نبـّين أّوال مرتلتـه و مكانتـه                 
 .ة و االجتهاديةالفقهي

 فقه القرايف و اجتهاده: الفرع األّول 
لقد استطاع القرايف أن جيمع يف فقهه بني طريقيت البغداديني و األندلـسيني مـن               

املالكية، فكان هلذا أثره الواضح يف نبوغه الفقهي ؛ كما كان للعلماء الذين أخذ عنـهم                   
 .فقهية، األصولية العظيمةو نقل عن مصّنفاهتم دور كبري يف تكوين شخصيته ال

و بفضل هذه املكتسبات اليت خّزهنا القرايف يف عقله، فقد برع يف الفقه   و أصوله 
 :  فاجتمع له أمران 

 .التّمكن من الفقه املالكي مع سعة الّتفكري: أّوهلما 
 .سعة الّتحليل يف إبداء الّنظر الثاقب يف حترير املسائل الفقهية الدقيقة: ثانيهما 

هذا يبدو جليا يف كتبه و مصّنفاته الفقهية و األصولية، ّمما يعطيها وزنا خاصـا               و  
 .سواء داخل املذهب املالكي، أو يف عموم الفقه اإلسالمي

كما كان رمحه اهللا ملّما بآيات األحكام، عاملا هبا، و علـى درايـة بأحاديـث                
آراء اآلخرين، من أهل الفقه     األحكام، و مالكا لناصية اللّغة العربية، واسع االطّالع على          

 . . و العلم و الرأي 
 .و من توفرت فيه هذه الشروط حق أن يوصف باجملتهد

فما هي مرتلته يف االجتهاد ؟ هل هو جمتهد مطلق، أم منتسب ؟ هل هـو مقلّـد                  
 ألقوال إمامه، أم من أهل الترجيح و التخريج ؟
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علماء كلّ مذهب يف فصل      يف كتابه حسن احملاضرة      )1(لقد ذكر اإلمام السيوطي   
القرايف أحـد األعـالم     : " خاص، و عّد القرايف يف طبقة اجملتهدين ملكانته العلمية فقال           

 .)2("انتهت إليه رياسة املالكية يف عصره 
فهو يف اجتهاده منتسب إىل مـذهب اإلمـام مالـك رمحـه اهللا، مـن أهـل                  

 و خـصوصا الـذّخرية      –التخريج      و الترجيح، و هذا واضح من خالل مـصّنفاته                
 فقد  امتاز فقهه بدقّة التحريـر و الـّضبط، فهـو ال يقتـصر علـى جمـّرد الّنقـل                      –

للّنصوص بل يستدل لكلّ مسألة،  و يشري إىل رأي املخـالفني و أدلتـهم، و ينقـدها                  
 .)3(باحلّجة و الربهان

و فوق ذلك كلّه، فاإلمام القـرايف مـن الفقهـاء الـداعني إىل االجتـهاد، و                 
إنّ : " عتقدين بوجوبه، و قد قّرر ذلك يف كتابـه شـرح تنقـيح الفـصول فقـال                  امل

اجملتهد ال جيوز له أن يقلّد، بل حيصل العلـم بتلـك املـسألة و يعمـل مبقتـضى مـا                     
 .)4("حصل له 

بـابني لالجتـهاد و     " الـذّخرية   " كما خّصص يف مقدمته األصولية لكتـاب        
و مـذهب مالـك و مجهـور        : " جتـهاد   مجيع أدلّة اجملتهدين، قـائال يف حكـم اال        

 .)5(" وجوبه و إبطال التقليد – رضوان اهللا عليهم -العلماء 
 – يف كـثري مـن األحيـان         –و رغم كون القرايف جمتهدا، إالّ أّنـه متمـسك           

 .برأي اإلمام مالك، و منظّر له، و حمقّق ألقواله
 :و توضيح ذلك يف النقاط التالية 

                                                           
عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السيوطي، جالل الـّدين                  :  السيوطي   )1(

و اشـتغل بالتـأليف و   . قرأ على أكثر شيوخ عصره. هـ  849الفقيه األصويل النحوي، ولد سنة 
ة، و املزهر يف اللّغة،     األشباه و النظائر يف القواعد الفقهي     : التدريس فبلغت مؤلفاته مخسمائة كتاب منها       

ـ 911تويف سنة   . و اإلتقان يف علوم القرآن، و غريها       -8/51(انظر ترمجته يف شذرات الذهب      .  ه
 ).1/137(؛ و كشف الظنون ) 52

 ).1/316( انظر حسن احملاضرة )2(
 . و سيأيت تفصيل القول يف هذا األمر، عند بيان منهج اإلمام القرافيب يف الذّخرية)3(
 ).286:ص(شرح تنقيح الفصول   انظر)4(
 .من الذّخرية) 1/140( انظر )5(
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 :ذهب اإلمام مالك متّسك القرايف مب : أّوال
  :)1(يعترب القرايف مذهب اإلمام مالك أقرب الطرق للوصول إىل احلّق ألمور أمهّها

، و تظاهر اآلثار بشرف معاليـه، و اختـصاصه          )2( ورود احلديث النبوي فيه    –أ  
 .مبهبط الرسالة، و امتيازه بضبط أقضية الصحابة

 .نبوع االطالعطول عمره يف اإلقراء و اإلفتاء سنني، و مها ي –ب 
 . كثرة مصّنفاته يف األحكام الشرعية، و تعّدد فتاويه خبالف غريه–ج 
 . أنّ اهللا تعاىل سّدده لعمل أهل املدينة، و هو مقّدم على غريهم–د 
 :حتقيق القرايف ألقوال املذهب  : ثانيا

فهو حريص على حترير أقـوال املـذهب، و إذا كـان يف املـسألة الواحـدة                 
كثر فإّنه يوضح ذلك، مثّ يقّرر الذي يظهر لـه أّنـه الـراجح مـن ذلـك                    روايتان أو أ  

 . باالستدالل–غالبا -و يتبعه  
 :  ال حتصى، منها - يف الذّخرية –و األمثلة على ذلك 

و : قوله يف حكم الوضوء من إناءين وقع الشك يف أّيهما الطاهر و أّيهما النجس 
 بأن يكون متغريا بقراره أو الزمه إىل لون املختلط من الطهور و غريه، و يتصور ذلك

 . . . جناسته وقعت يف بعضه، فالتبس بالبعض اآلخر 
فإن وجد ما يتيقن طهوريته مل جيتهد، و إن مل جيد فلألصحاب : قال، و يف اجلواهر

 :أربعة أقوال 
يتوضأ باإلناءين وضوءين، و يصلي صالتني، و يغسل أعضاء  : )3(قال حمّمد بن مسلمة

وئه من اإلناء الثاين قبل وضوئه منه، إن كان أحدمها جنسا إلمكان الوصول إىل اليقني، وض
 .و هو األشبه بقول مالك رمحه اهللا: كمن نسي صالة من مخس، قال األصحاب 

                                                           
 ).35-1/34( راجعها يف الذّخرية )1(
يوشك أن يضرب الناس أكباد اإلبل يطلبون العلم فال جيدون أحدا : "  و يقصد به حديث أيب هريرة )2(

 .، و قال حديث حسن)2680رقم (أخرجه الترمذي يف سننه، ". أعلم من عامل املدينة
 . هجرية206تويف سنة . هو أحد أصحاب اإلمام مالك، من فقهاء املدينة )3(
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مثله، إالّ الغسل من اإلنـاء الثـاين قبـل الوضـوء، لعـدم               )1( امللك و قال عبد  
 .تيقن النجاسة

حرى أحدمها فيتوضأ بـه،كما يـصلي إىل جهـة مـن            يت  :)2(وقال ابن املواز  
 .اجلهات عند التباس جهة الكعبة 

وقال سحنون أيضا يتيمم ويتركها، وال يـشّرع لـه التحـري، كأختـه مـن                
خبـالف الثيـاب    : قـال الطرطوشـي يف تعليقـه        . الرضاع إذا اختلطـت بأجنبيـة     

 .)3(املشتبهة، فإّنه ال بدل هلا، وههنا بدل، وهو التيّمم
د سرده لألقوال األربعة وحتقيقه هلـا خيتـار مـا جيـده صـوابا ومطابقـا            وبع

 :ألصول املذهب، فيقول 
لكن دعت الضرورة للعمل  . . . األصل أالّ تبىن األحكام إالّ على العلم: قاعدة 

فتثبت عليه األحكام لندرة خطئه و غلبة إصابته،     , بالظّن، لتعذر العلم يف أكثر الّصور
 يترك للنادر، و بقي الشك غري معترب إمجاعا، مثّ شرط العمل بالظّن اقتباسه و الغالب ال

مثّ حيث ظفرنا بالعلم ال نعدل عنه إىل الظّن، كتحصيل صالة . من األمارات املعتربة شرعا
 .من مخس بفعل اخلمس، و حيث مل نظفر به اتبعنا الظّن

 .)4(مثّ جنده يشرح هذه القاعدة و خيّرج عليها فروعا عّدة
 :تنظري القرايف للمذهب املالكي  : ثالثا

يعترب اإلمام القرايف من كبار املنظّرين للمذهب املالكي اخلارجني به عن نطاق 
 .اجلمود يف التعامل مع العقل، و االحتجاج للفروع

 :و األدلّة على ملكته التنظريية و قدرته على اجلدل كثرية أمهّها 

                                                           
 .  هجرية باألندلس238تويف سنة . هو عبد امللك بن حبيب من كبار فقهاء املالكية )1(
تـويف  . هو حممد بن إبراهيم بن زياد اإلسكندري املعروف بابن املـواز، الفقيـه املـالكي الـشهري                 )2(

 .ة هجري269بدمشق سنة 
 ).176-1/175(انظر الذّخرية  )3(
 ).178-1/177( املرجع نفسه )4(
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قد شهد له أكثر مـن ترمجـوا لـه برباعتـه            ، ف شهادات العلماء له بذلك    -أ  
يف الفقه و األصول و العلوم العقلية، كما شـهد لـه تلميـذه ابـن راشـد البكـري                    

 .)1(. . ."كان مربزا على الّنظّار : " . . . بذلك حيث قال 
 اليت نلمس فيها عصارة فكره و فقهه، و بديع اسـتنباطه               كتبه و مصّنفاته   -ب  

الهلا على رصيده يف الّرأي و االستدالل العقلي، من ذلك كتابـه            و فهمه، و نطّلع من خ     
"      االستبصار فيما يـدرك باألبـصار     "و  " األجوبة الفاخرة يف الرّد على األسئلة الفاجرة      "

فكل هذه الكتب، تدلّ بعناوينها على اعتماد صـاحبها         " . . . االحتماالت املرجوحة "و  
 .املنهج العقلي فيها

األصولية و الفقهية على مسلكه و ذلك من خالل اعتماده علـى            كما تدلّ كتبه    
 .االستدالل بالعقل و النقل

، فالقرايف مـع مـا ميلكـه مـن ذكـاء            مناظراته لكبار العلماء يف زمانه     -ج  
حاد، ونفاذ البصرية، وقوة احلجـاج، جنـده كـثري الغـوص والتنقيـب يف املـسائل                 

ح له وجـه الـصواب فيهـا، فـإذا متّ           الغامضة، شغوفا بكشف القناع عنها، حىت يتض      
 .له ذلك دافع عنه وناظر اخلصوم واألقران

، وهـي تـدلّ داللـة       )2(ومناظراته مع أقرانه كثرية، سبق اإلشارة إىل بعـضها        
واضحة على سعة علمه وطول نفسه يف احلجاج، كما تـدلّ علـى أمانتـه يف نقـل                  

 .كالم خصمه وتقريره
، فلقـد جـادل القـرايف       و أهـل الكتـاب    جمادلته ألهل امللل و النحل،       –د  

أهل امللل و النحل و األهواء املختلفـة، فنـاظر املعتزلـة، و املرجئـة، و مـن ذلـك                    
ال تضر مع اإلميـان معـصية كمـا ال تنفـع مـع الكفـر                : " جمادلته معهم يف قوهلم     

مرة واستدلّ علـى ذلـك بقولـه        ) يعين املرجئة (وقد ناظرين بعضهم    : " طاعة، فقال   

                                                           
كما أّنه كثريا ما كان يثين على نفسه و براعته يف التنظري يف             .  سيأيت ذكر هذه الشهادات يف الفرع الثاين       )1(

 .مصنفاته، و لعلّ هذا ما جعل احلاسدين يتحاملون عليه
 .رانه، مثل مناظرته لصدر الّدين بن أيب األعّز سبق اإلشارة إليها عند احلديث عن أق)2(
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ــاىل  اده (: تع ه عب ك يخوف اهللا ب ــاىل )1 () ذل ــبحانه و تع ــه س ا  (: ، و قول وم

 .)2 ()نرسل باآليات إال تخويفا
هذه اآليات عليكم ال لكم، فإّنه إن يكن احلّق ما تقولونه ال تكـون              : فقلت له   

 .)3(اآليات خموفة، وأي خوف مع اجلزم بأن ظاهر الوعيد غري مراد ؟
أشار إىل ذلك رمحه اهللا يف كتابه األجوبة الفاخرة         كما جادل اليهود والنصارى، و    

يف الرد على األسئلة الفاجرة، و أشار إىل مناظرة حدثت بينه وبني أحد أعيان النصارى،               
إّني ال أكلف الّنصارى إقامة دليل على صحة دينـهم، بـل أطالبـهم أن               : وأنه قال له    

 . )4( عن اجلواب، فأفحمه احلّجة، و أعجزه"يصوروه تصويرا يقبله العقل 
فهذه النصوص و املناظرات تكشف عن عقلية هذا املنظّر الكبري، الـذي خـاض              
جلاج األمواج من أجل إبراز احلّق باملنقول واملعقول، سائرا على هنج من سبقه من العلماء               

 الذين رمسوا ألنفسهم أصول مذهبهم وعكفوا عليها باالستدالل – من املالكية  -واملنظرين  
 .جاج حىت أخرجوه من دائرة اجلمود والتقليد اليت أحاطت به زمنا طويالو االحت

 ثناء العلماء عليه: الفرع الثاين 
مسا قدر القرايف، و شاع ذكره يف اآلفاق، حّتى أثىن عليه كبار علمـاء عـصره،                    

 .و شهد له بالفضل و الدراية كلّ من ترجم له
ع الشافعية و املالكية على أنّ أفضل       أمج: " فهذا قاضي القضاة ابن شكر يقول فيه        

القرايف مبصر القدمية، و الشيخ ناصر الـّدين بـن املنّيـر            : عصرنا بالديار املصرية ثالثة     
 ".باإلسكندرية، و الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بالقاهرة املعزية 

                                                           
 .16اآلية :  الزمر )1(
 .59اآلية :  اإلسراء )2(
 ).1108-3/1107( انظر نفائس األصول )3(
و املرجئة من اإلرجاء و هو التـأخري،          ). 9-8:ص( انظر األجوبة الفاخرة يف الرّد على األسئلة الفاجرة          )4(

 ).1/1108(انظر نفائس األصول . ال أي أسقطوا اعتبارهاو هؤالء املرجئة أّخروا األعم
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 بغـزارة التـأليف فقـال       )1(و شهد له الشيخ مشس الدين بن عدالن الـشافعي         
ين خايل احلافظ شيخ الشافعية بالديار املـصرية أنّ شـهاب الـدين القـرايف               أخرب: " 

 ". أو قال مثانية علوم يف أحد عشر شهرا –حّرر أحد عشر علما يف مثانية أشهر 
القـرايف وحيـد دهـره، وفريـد عـصره،          : " و قال ابن فرحون يف الّديباج       

 رياسة الفقـه علـى مـذهب        أحد األعالم املشهورين و األئمة املذكورين، انتهت إليه       
مالك رمحه اهللا تعاىل، و جّد يف طلب العلم، فبلـغ الغايـة القـصوى، فهـو اإلمـام                   

 دلّت مـصّنفاته علـى غـزارة فوائـده، و أعربـت عـن               …احلافظ، و البحر الالفظ     
حسن مقاصده، فجمع فأوعى، و فاق أضرابه جنسا و نوعـا، و كـان إمامـا بارعـا                  

 .)2("م العقلية، و له معرفة بالتفسري يف الفقه و األصول و العلو
كان القرايف مؤلفا متقنـا و شـيخا للـشيوخ، و هـو             : " و قال حممد خملوف     

عمدة أهل التحقيق و الّرسوخ، و مصّنفاته شـاهدة لـه بالرباعـة و الفـضل، ألّـف                  
 .)3("التآليف البديعة البارعة 

ـ       : " و قال حممد احلجوي      ذهب املـالكي،   هو أحد األعالم املـشهورين يف امل
و قد انتهت إليه الرئاسة يف وقته، و كان عاملـا يف العلـوم العربيـة و لـه املؤلفـات                     

 .)4("الكثرية الّنافعة، و هي عجيبة الصنع، عظيمة الوقع 
كما شهد له تلميذه اإلمام ابن راشد البكري التونسي بعلمـه الواسـع فقـال               

قـاهرة إىل شـيخ املالكيـة يف         مثّ رحلـت لل    …: " عند سرده سريته يف طلب العلـم        
وقته، فقيد األشكال و األقران، كان مربزا علـى الّنظـار، حمـرزا قـصب الـسبق،                 

جامعا للفنون، معتكفا على التعليم على الدوام، فـأحلّين حمـلّ الـسواد مـن العـني                    
و الروح من اجلسد، فجلت معه يف املنقول و املعقول، فحفظـت احلاصـل، و قرأتـه                 

                                                           
 . سبقت ترمجته عند ذكر تالميذه)1(
 ).1/316( انظر حسن احملاضرة )2(
 ).188:ص( انظر شجرة النور الزكية )3(
 ).4/273( انظر الفكر الّسامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي )4(
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ــع احملــصول،  ــدريس           م ــم األصــول، و أذن يل يف الت ــة يف عل فأجــازين باإلمام
 . )1("و اإلفادة

 وغريهـم   –فهذه شهادات من أولئك الثقات الذّين ترمجوا للقرايف أو أخذوا عنه 
 و هي تّدل على تبحره يف كثري من العلوم و الفنون، كما أنّ مـصّنفاته يف شـىت                   –كثري  

فقد صّنفها مبنهاج جديد و أسلوب ممّيز، و أتى         . و علّو مهّته  العلوم تشهد له أيضا بفضله      
فيها بفوائد غزيرة و بالنظر إليها ميكن الوقوف أكثر على شخصيته الفـذّة، و مكانتـه                
العلمية ؛ فهو فقيه أسهم يف الفقه اإلسالمي جبهود شهد اجلميع بفضلها، و مـا زالـت                 

تحصيل، منها كتاب الذّخرية الذي يعّد حبّق       يقبل عليها أهل العلم بالدراسة و ال      مصّنفاته  
 ج.ذخرية و موسوعة فقهية تفتخر هبا املكتبة املالكية خاصة

و هو أصويل فذّ، حفيد لإلمام فخر الّدين الـّرازي يف هنجـه، و هـو لغـوي                    
و حنوي كبري، أحـاط بأسـرار اللّغـة العربيـة و حقائقهـا، ذو أسـلوب قـوّي،                            

لّ على متكّنه من قواعد اللّغة، و هـو كـثريا مـا ينقـل عـن                 و عبارات واضحة تد   
علماء اللّغة املشهورين، و هذا واضح يف كتبه األصولية حيـث خـّص فـصوال منـها                 

 .للمباحث اللّغوية، كما أفرد كتبا يف  علوم اللّغة و قواعدها
، فقد نقل عنـه     )2(و هو مفّسر كما ذكر ذلك ابن فرحون و غريه ّممن ترمجوا له            

 .)5(، كما نقل عنه غريه)4(، بعض آرائه يف التفسري يف روح املعاين)3(لوسياآل
                                                           

 
 ).235:ص(انظر نيل االبتهاج بتطريز الديباج للتنبكيت ) 1(
 ).1/28(؛ و معجم املفسرين لعادل نويهض ) 125:ص( انظر الديباج )2(
 هو حممد بن عبد اهللا احلسيين، اآللوسي شهاب الّدين أبو الثناء مفّسر و حمّدث، ولد و نـشأ يف بغـداد         )3(

ـ 1270و تويف هبا سنة      غرائـب  "، و   "روح املعـاين يف التفـسري     : "له مصّنفات كثرية منـها      .  ه
انظر ترمجتـه يف األعـالم للزركلـي        . و غريها " األجوبة العراقية على األسئلة اإليرانية    "، و   "غتراباال
)7/176-177.( 

، دار إحياء التـراث العـريب،       )172-26/171( انظر روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم لآللوسي          )4(
 .بريوت

، حتقيق حممـد عبـد املـنعم        )1/305(م الترتيل    فقد نقل عنه ابن جزي الكليب يف كتابه الّتسهيل لعلو          )5(
 .اليونسي و إبراهيم عطوة عوض، طبعة دار الكتب احلديثة، مصر
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و هو يف علم الكالم و املنطق و العقليات إمام بارع، شـهد لـه بـذلك ّممـن                   
كـان وحيـد دهـره و فريـد عـصره           : " ترمجوا له، فقال عنه صاحب الفتح املبني        

فـسري و احلـديث و العلـوم        حافظا مفّوها، منطقيا بارعا يف الفقـه و األصـول و الت           
 .)1(.. "العقلية و علم الكالم و النحو 

و إىل جانب هذه العلوم، فقد كان القرايف مـاهرا يف اهلندسـة و الرياضـيات                
و علم الفلك فجعل يف كتابه الفقهي الذخرية أبوابـا يف احلـساب و اجلـرب و املقابلـة         

املنـاظرة يف   : املـضمار منـها     و ألّف مؤلّفات تشهد له بذكائه و براعته يف هـذا            ... 
 ج.الرياضيات، و غريها

و مل يقتصر القرايف على هذه العلـوم النظريـة، بـل كـان حيـسن صـناعة                  
التماثيل املتحركة يف اآلالت الفلكية و غريها، و قـد حتـّدث عـن ذلـك يف كتابـه                   

 :، فقال "نفائس األصول"
لليل ساعة انفتح باب بلغين أنّ امللك الكامل وضع له مشعدان كلما مضى من ا" 

منه و خرج منه شخص يقف يف خدمة امللك، فإذا انقضت عشر ساعات طلع الّشخص 
 .صّبح اهللا الّسلطان بالّسعادة، فيعلم أنّ الفجر قد طلع: على أعلى الشمعدان و قال 

و عملت أنا هذا الشمعدان و زدت فيـه أنّ الـّشمعة يـتغري لوهنـا يف كـلّ                   
 عينـاه مـن  الـسواد الـشديد إىل البيـاض الـشديد مثّ إىل                 ساعة، و فيه أسد تتغّير    

احلمرة الشديدة يف كلّ ساعة هلما لون، و تسقط حـصاتان مـن طـائرين، و يـدخل                 
شخص و خيرج شخص غريه، و يغلق بـاب و يفـتح بـاب، و إذا طلـع شـخص                    

 .)2("على أعلى الشمعدان و إصبعه يف أذنه يشري إىل األذان 
، حيث أشار يف مواطن كـثرية مـن كتابـه نفـائس             كما أنّ له معرفة بالطب    

األصول إىل بعض األدوية و شرح فوائدها مبا يـّدل علـى خربتـه يف هـذا الـشأن،                   

                                                           
 ).2/89( انظر الفتح املبني )1(

 
 ). 1/441( انظر نفائس األصول )2(
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إنّ داللة األلفاظ  لو كانـت ذاتيـة ملـا اختلفـت بـاختالف                : " )1(و قوله :" فقال  
، ال يـتّم، فـإنّ الـشيء إذا كـان يقتـضي             "النواحي و ال اهتدى كل أحد إىل لغة         

الشيء لذاته قد يكون ذلك االقتضاء ضروريا كاقتضاء الّسيف القطـع ملـا فيـه مـن                 
 تفتيح سدود الكبـد، فإّنـه ال يطلّـع          )2(اجلّدة، و قد يكون نظريا كاقتضاء ماء اهلندبا       

 .)3("على حقيقته إالّ األطباء 
أنّ فكم يف العامل من يعلم الترياق و الفاروق بالّسماع، و ال يعرف :" و قال أيضا 

  مخسمائة - أي يف اجلسم – و ال يعرف أنّ فيه …حوائجه نّيف و سبعون حاجة 
 .)4("عضلة حتركه، و ال عدد عظامه، و أوردته، و شرايينه، غري ذلك من أجزائه 

و القرايف رغم مكانته العلمية الفذّة مل يكن مـن املنظـور إليـه نظـرة تليـق                  
  :)5(لقائلمبقامه، و هلذا كان كثريا ما يتمثل بقول ا
 خذ العذرا: و تأخري ذي علم فقالت  عتبت على الدنيا لتقدمي جاهل

 فأبناؤها أبناء ضّريت األخرى بنو اجلهل أبنائي، و كلّ فضيلة 
كما أنه مل يسلم من كيد الكائدين و حسد احلاسـدين فكـان يتمثـل أيـضا                 

  :)6(هبذين البيتني
 لعلوم الشرديف جو باطنك ا  و إذا جلست إىل الرجال فأشرقت

    دتغتاظ أنت و يستفيد و حيرد   فاحذر مناظرة احلسود، فإّنما
 

                                                           
 . أي قول اإلمام فخر الّدين الرازي)1(
عاعة، و أصل اللّفظ يوناين، و هو نبات طيب مقـّو           بقل زراعي سنوي، تسمى اهلندبا و اهلندب و اللّ        :  اهلندباء   )2(

انظر كتاب األمراض الشائعة و التداوي باألعشاب       .  اخل …لفاقة الّدم، مطّهر، مفرغ للّصفراء، دافع للحمى        
 .م1998 – هـ 1418، دار النفائس، ط الثالثة، )347:ص(للدكتور هاين عرموش 

 ).1/459( انظر نفائس األصول )3(
 ).1/112(س املرجع  انظر نف)4(
 . و هو الفقيه حمي الّدين املعروف حبايف رأسه)5(
 ).130:ص( انظر الديباج )6(
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 :الوظائف اليت تقلّدها القرايف و مصّنفاته و آثاره   : املطلب الرابع
 :الوظائف اليت تقلّدها القرايف  : الفرع األول

مل يتولّ القرايف طيلة حياته وظيفة غـري مهّمـة التـدريس، فـدّرس يف عـدة                 
 : هاّمة منها مدارس

 :)1( املدرسة الصاحلية -1
و اليت أنشأها امللك الصاحل جنم الّدين أيوب بن السلطان الكامل حممد بن امللـك               
العادل سيف الّدين أيب بكر بن األمري جنم الّدين أّيوب بن شادي األيويب سلطان مـصر                

 . هـ أثناء جهاده مع الصليبيني647املتوىف سنة  
، و كانت من أجلّ مدارس القاهرة فخامة و سعة،          هـ 641ة  و متّت عمارهتا سن   

 .و كانت مقّسمة إىل أربع مدارس للمذاهب األربعة
و املدرسة تقع داخل سور كبري حييط مببانيها، و هلا بوابة كبرية عليها مئذنة و من                
الّداخل تنقسم إىل قسمني، قسم للمدرستني املالكية و الشافعية، و قـسم للمدرسـتني              

 .فية و احلنبلية، و لكل منهما باب خيّصه، و بينهما هبو واسعاحلن
و اندثرت هذه املدرسة اآلن ومل يبق منـها إالّ قاعـة املالكيـة و جـزء مـن                   

 .قاعة الشافعية
شرف الـّدين بـن     " و قد قام القرايف بالتدريس يف هذه املدرسة بعد وفاة الشيخ            

ض و ويل عليها قاضـي قـضاة        ، مث أخذت منه لسبب غام     هـ 667 سنة   )2("الّسبكي
ـ  680 املتوىف سنة    )3("نفيس الّدين بن حممد بن هبة اهللا بن شكر        "املالكية مبصر    ، مث  هـ

 .)4(أعيد للتدريس فيها بعد مّدة، و ظلّ مدّرسها إىل أن تويف رمحه اهللا

                                                           
؛ و القـرايف و أثـره يف الفقـه          ) 1/216(؛ و املنـهل الـصايف       ) 6/302( انظر النجوم الزاهـرة      )1(

 ).51-50:ص(؛ و القرايف و آراؤه األصولية ) 75-74:ص(
؛ و حسن احملاضرة ) 7/121(انظر النجوم الزاهرة . يف عهد بيربس و هو أّول قضاة املالكية )2(

)2/188.( 
و ولّي القضاء بعد تقي .  هـ605 هو قاضي القضاة بالديار املصرية، امللّقب بنفيس الدين، ولد سنة )3(

 ).2/188(؛ و حسن احملاضرة ) 413:ص(انظر الديباج . الدين احلسني بن شاس
 ).6/233(؛ و الوايف بالوفيات ) 1/216( انظر املنهل الّصايف )4(
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  :)1( املدرسة الطيربسية-2
ش، و نـسبتها    ، نقيـب اجليـو    )2(أنشأها األمري عالء الّدين طيربس اخلازنداري     

تقع هذه املدرسة على ميني الّداخل من الباب الغـريب الكـبري للجـامع األزهـر                . إليه
 .)3(املعروف بباب املزّينيني

 .و يف هذه املدرسة يدّرس الشافعية يف اإليوان الغريب، و املالكية يف اإليوان الشرقي
.     )4(الكي فيهاو قد توىلّ القرايف التدريس يف هذه املدرسة، و هو أول مدّرس م
و هذا يدلّ على . و هبذا يكون قد مجع بني التدريس يف هذه املدرسة، و املدرسة الصاحلية

 .سعة أفقه، و متكّنه من مهنة التدريس حّتى مجع بني مدرستني
كان أحسن من ألقى الّدروس، و حلّي : " و قد قال عنه ابن فرحون يف الّديباج 

و املدرسة اآلن جعلت ملحقا ملكتبة األزهر . )5(.. "من بديع كالمه حنور الطّروس 
 .)6(الشريف، و تشغل جزءا منها جلنة الفتوى باألزهر

  :)7( املدرسة القمحية-3
 و هي أول مدرسة أنشأت للمالكية، أنشأها السلطان صالح الّدين يوسف بن 

شرع يف بنائها . أيوب بن األمري جنم الّدين بن شادي بن مروان امللك الناصر أبو املظفّر
 هـ، و وقف عليها ضيعة بالفيوم كانت تغلّ قمحا كان يفّرق على مدّرسيها، 566سنة 

                                                           
 ).9/175(؛ و النجوم الزاهرة ) 1/216(انظر املنهل الصايف ) 1(
 و كان من أجلّ األمراء، مواظبا على فعل اخلري، و له مـن اآلثـار اجلميلـة اجلـامع، و اخلانقـاه،                         )2(

 ).9/177(انظر النجوم الزاهرة . و هذه املدرسة، و جعل لكل منها أوقافا
 عرف هبذا االسم ألنّ احلالقني كانوا جيلسون يف دهليـزه قـدميا حلالقـة شـعر الطلبـة بـاألزهر،                     )3(

 ).76:ص(انظر القرايف و أثره يف الفقه . فاشتهر بذلك
 ).6/233( انظر الوايف بالوفيات )4(
 ).128:ص( انظر الديباج )5(
 ).76:ص( انظر القرايف و أثره يف الفقه )6(
 ). 5/365(الزاهرة  انظر النجوم )7(
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و قد ختّرج من هذه املدرسة كثري من العلماء، و قام بالتدريس . فعرفت باملدرسة القمحية
و . ، و القرايف و غريمها)1(عبد اهللا بن جنم بن شاس: فيها مجاعة من أكابر العلماء منهم 

قد اندثرت هذه املدرسة اآلن و بقيت أرضها فضاء يف اجلهة الشرقية من جامع عمرو ابن 
 .)2(العاص مبصر القدمية

  :)3( جامع عمرو-4
بنـاه عمـرو بـن العـاص مـع          . و هو أّول مسجد أّسس مبصر يف اإلسـالم        

و قـد متّ جتديـده و الزيـادة         .  هـ، و يعرف باجلامع العتيق     21مدينة الفسطاط سنة    
 .يه على يد كثريين من أمراء مصرف

و كانت تعقد فيه حلقات الّدرس، و ندوات الفكر، و كانت به عّدة زوايا فقهية، 
 .)6(، و الكمالية)5(، و الزاوية الّصاحبية)4(مثل زاوية اإلمام الشافعي، و زاوية اجملدية

 .و قد تولّى القرايف التدريس يف هذا اجلامع كغريه من العلماء
 
 
 

                                                           
 هو أبو حممد جالل الدين عبد اهللا بن جنم بن شاس اجلذامي السعدي، الفقيه املالكي، كان رمحه اهللا من                    )1(

أخذ العلم عن أكابر    . بيت علم و إمارة، و كان مؤلفا بارعا عارفا باألصول و الفروع و حترير النوازل              
تويف رمحـه اهللا    . صّنف كتابه اجلواهر و غريه    . نذريعلماء زمانه، و حّدث عنه احلافظ زكي الدين امل        

 ).165:ص(؛ و شجرة النور ) 229:ص(انظر الديباج . هـ 616جماهدا سنة 
 ).76:ص( انظر القرايف و أثره يف الفقه )2(
ــات )3( ــوايف بالوفي ــر ال ــّصايف ) 6/233( انظ ــهل ال ــرة ) 1/216(؛ و املن ــسن احملاض ؛ و ح

)2/239-245.( 
جمد الّدين البهنسي، وزير امللك األشـرف موسـى بـن العـادل، مثّ درس فيهـا قريبـه                    نسبة إىل    )4(

 .قاضي القضاة وجيه الّدين عبد الوّهاب البهنسي
 . نسبة إىل الّصاحب تاج الّدين حمّمد بن فخر الّدين حمّمد بن هباء الّدين بن حنا)5(
 . نسبة إىل كمال الّدين السمنودي)6(
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 :مصّنفات القرايف و آثاره  :  الثاينالفرع
لقد خلّف القرايف ثروة علمية ضخمة يف فنون خمتلفة، و كلّها يف غايـة اإلتقـان                    

 .و اجلودة
سارت مصّنفاته مسري الشمس، و رزق فيها احلظّ        : " قال ابن فرحون يف الديباج      

ـ           ترته فيهـا األمسـاع            السامي عن اللمس، مباحثه كالرياض املونقة، و احلدائق املعرقة، ت
و األبصار، و جيين فيها الفكر ما هبا من أزهار و مثار، و كم حّرر مناط اإلشكال، و فاق                   
أضرابه النظراء و األشكال، و ألّف كتبا مفيدة، انعقد على كماهلا اإلمجاع، و تـشّنفت               

 .)1("بسماعها األمساع 
 :و أهّم هذه املؤلفات اليت وصلت إلينا 

 :مؤلفات القرايف يف الفقه : أّوال 
الذي يعّد موسوعة علميـة، و ذّخـرية غاليـة تفتخـر            " الذّخرية" كتاب   -1

 و سـيأيت احلـديث عنـها        –هبا املكتبة اإلسالمية، و املالكية على وجـه اخلـصوص           
 –بالتفصيل 
مل يـسبق إىل مثلـه،       : " الذي قال فيه ابـن فرحـون        " الفروق" و كتاب    -2

 .)2(، و قد مجع فيه من القواعد الفقهية الشيء الكثري"و ال أتى أحد بشبهه 
 :و قال القرايف يف بيان سبب تأليفه هلذا الكتاب 

فوضعت هذا الكتاب للقواعد خاصـة و زدت قواعـد كـثرية ليـست يف               " 
 و مسيته لذلك أنوار الربوق يف أنواء الفـروق، و لـك أن تـسميه األنـوار                  …الذّخرية  

وار و القواعد السنية يف األسرار الفقهيـة، كـل ذلـك لـك               و األنواء، أو كتاب األن    
و مجعت فيه من القواعد مخسمائة و مثانية و أربعني قاعدة فأوضـحت لكـل قاعـدة                 

 .)3("ما يناسبها من الفروع حىت يزداد انشراح القلب لغريها 

                                                           
 ).129:ص( انظر )1(
 .انظر الديباج الصفحة نفسها )2(
 ).1/4( انظر الفروق )3(
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و قـد ألّفـه يف بيـان حقيقـة النيـة               :  و له كتاب األمنية يف إدراك الّنية         -3
لّها و مدى اعتبارها شرعا مع بيان شروطها و ألقـسامها، و التنبيـه إىل مـسائل                 و حم 

 – و هو كتاب مطبوع –تتعلق هبا 
 ".البيان فيما أشكل من التعاليق و األميان"  و له -4
 املسّمى كفايـة اللبيـب يف كـشف         )1( و شرح كتاب التهذيب للرباذعي     -5

 .غوامض التهذيب
املعروف بـالتفريع يف الفـروع الفقهيـة البـن          " اجلالّب"  و شرح كتاب     -6
 .)2(اجلالّب

 و قد ذكر حمقّق كتاب التلقني للقاضي عبـد الوّهـاب، أنّ لـه شـرحا                  -7
على التلقني بعنوان املعني على التلقني، و هو خمطوط مبكتبة اخلزانـة العامـة بالّربـاط                

 .)3()ق/30(برقم 
 :مؤلفات القرايف يف أصول الفقه  : ثانيا
نفـائس  : " ح حمـصول اإلمـام الـّرازي يف كتـاب نفـيس ّمسـاه                شر -1

 -  مطبوع  –و هو شرح كبري " األصول يف شرح احملصول 
                                                           

 و هو خلف بن أيب القاسم األزدي املعروف بالرباذعي املكّنـى بـأيب سـعيد، مـن كبـار حفـاظ                      )1(
املذهب املالكي، و من كبار أصحاب أيب حممد بـن أيب زيـد و أيب احلـسن القابـسي و عليهمـا                      

التمهيـد ملـسائل    "تهـذيب يف اختـصار املدونـة و         كتابـه هـذا ال    : له تآليف كثرية منها     . تفقّه
 400تـويف سـنة     ". اختـصار الواضـحة   "و الشرح و التمامات ملسائل املدونـة، و لـه           " املدونة
 ).182:ص(؛ و الديباج ) 2/284(انظر ترتيب املدارك . هـ

تفقه باألهبري .  أصويل و هو عبيد اهللا بن احلسني بن احلسن أبو القاسم بن اجلالّب، املغريب املالكي، فقيه)2(
له كتاب مسائل اخلالف، و كتاب التفريع . و غريه، و تفقه به القاضي عبد الوّهاب و غريه من األئمة

علي /، حتقيق د)157:ص(انظر ترمجته يف طبقات الفقهاء للشريازي . هـ 378تويف سنة . يف املذهب
م ؛ و ترتيب 1997 – هـ   1418 حممد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، الظاهر، مصر، ط األوىل،

 ).92:ص(؛ و شجرة النور ) 237:ص(؛ و الديباج ) 2/216(املدارك 
، حتقيق حممـد ثالـث سـعيد الغـاين، مكتبـة            )20:ص( انظر مقدمة التلقني للقاضي عبد الوّهاب        )3(

 .نزار مصطفى الباز، الرياض
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مجعت فيـه مـن أصـول الفقـه مـا لـيس             : يقول فيه القرايف    :  تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول         -2

 .كتب أصحابنا، مبّينا بذلك مذهب مالك يف مسائل األصول يف
 . جعله املقدمة الثانية لكتاب الذخرية، مثّ أفردها يف كتاب مستقل و شرحهاو قد

 . شرح تنقيح الفصول-3
و هو كتـاب مهـّم فيـه الكـثري          :  العقد املنظوم يف اخلصوص و العموم        -4

، يف جملد واحد، و هـو مطبـوع يف جـزئني، و لعـلّ هـذا                 )1(من القواعد األصولية  
 .)2("العموم و رفعه"يف الديباج باسم الكتاب هو الذي ذكره ابن فرحون 

و املقـصود   . و قد صنفها البـن بنـت األعـزّ        :   تعليقات على املنتخب     -5
باملنتخب، منتخب األصول للّرازي، و قـد نـسبه القـرايف للـشيخ ضـياء الـّدين                 

أخــربين الــشيخ مشــس الــّدين : " حــسني، فقــال يف كتابــه نفــائس األصــول
ّدين الّرازي اختـصر مـن احملـصول كراّسـني فقـط،            اخلسروشاهي أنّ اإلمام فخر ال    

فلّما كمل وجد عبارتـه ختـالف الكراّسـني األّولـني،           " ضياء الّدين حسني  "مثّ كّمله   
، فاملنتخـب لـضياء الـّدين حـسني ال لإلمـام            "املنتخب"فغّيرمها بعبارته، و هذا هو      

 فخـر   قال حممد بـن عمـر إشـارة لإلمـام         : فخر الّدين، و يوجد يف بعض النسخ        
 .)3("الّدين، و هو وهم، و ليس لإلمام فخر الّدين يف اختصاره شيء 

و قد ذكر القرايف سبب تأليفه :  اإلحكام يف التمييز بني الفتاوى و األحكام - 6
أّما بعد، فإّنه قد وقع بيين و بني الفضالء مع تطاول األّيام : " يف مقدمة الكتاب فقال 

 اليت تبقى معها فتيا املخالف، و بني احلكم الذي ال ينقضه مباحث يف أمر الفرق بني الفتيا
 .)4("املخالف، و بني تصرفات احلكام و بني تصرفات األئمة 

                                                           
 ).2/1153( انظر كشف الظنون )1(
 ).129:ص( انظر الديباج )2(
 ).106-1/105( انظر نفائس األصول )3(
، حتقيـق   )19-18:ص( انظر اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكـام و تـصرفات القاضـي و اإلمـام،                  )4(

 .م1989أيب بكر عبد الرازق، املكتب الثقايف، مصر، ط األوىل، 
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ذكـره ابـن فرحـون          ". االحتمـاالت املرجوحـة     "  و له أيضا كتاب      - 7
 .و صاحب هدية العارفني

 :مؤلفات القرايف يف اللّغة و النحو و األدب  : ثالثا
و هـو كتـاب قـّيم تنـاول         " :  االستغناء يف أحكام االسـتثناء       " كتاب   -1

و لـه فيـه آراء قيمـة        . فيه كل ما يتعلق باالستثناء من املباحث اللغوية و األصـولية          
 .تدلّ على متكّنه من العلمني

و قد أشار إليه القرايف يف الفـروق و يف شـرح تنقـيح الفـصول فقـال يف                   
 :وات و بني قاعدة االستثناء من الّصفات الفرق بني قاعدة االستثناء من الذّ

و قــد بــسطت هــذه املــسائل يف كتــاب االســتغناء يف أحكــام  " . . . 
االستثناء، و هو جملد كبري حيتوي علـى واحـد و مخـسني بابـا، و بـه أربعمائـة                    

 .)1( "…مسألة، ليس يف مجيع ذلك إالّ االستثناء 
 ."القواعد الّسنية يف أسرار العربية "  كتاب -2
 .)2( و اخلصائص يف قواعد العربية-3
.  يف األدبيـات   )3( األجوبة على األسئلة الواردة على خطـب ابـن نباتـة           - 4

 .نسبه إليه ابن فرحون و البغدادي
 
 

                                                           
ـ         )257:ص(؛ و شرح تنقيح الفصول      ) 3/168( انظر الفروق    )1( تغناء ، و انظـر أيـضا كتـاب االس

 ).10:ص(يف االستثناء 
 ).1/95( ذكره الزركلي يف األعالم )2(
هو عبد الرحيم بن حممد بن إمساعيل بن نباتة الفـارقي، أبـو حيـي صـاحب اخلطـب                   :  ابن نباتة    )3(

 هــ، و ديـوان      374تـويف سـنة     . املنربية، ولد يف ديار بكر و سكن حلب و كـان خطيبـها            
ها يف عهد سيف الدولة احلمـداين لـيحض هبـا النـاس             خطبه هذا عبارة عن جمموعة خطب وضع      

 ).3/83(؛ و شذرات الذهب ) 3/156(انظر ترمجته يف وفيات األعيان . على اجلهاد
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  :مؤلفات القرايف يف العقائد : رابعا
 اإلنقاذ يف االعتقاد، و هو كتاب يف علم الكـالم، أشـار إليـه صـاحبه                 -1

 .)1(يف كتابه االستغناء
.      شرح كتاب األربعني يف أصول الـّدين لإلمـام فخـر الـّدين الـّرازي               -2

و نّص عليه القـرايف يف الفـروق و يف األجوبـة الفـاخرة يف الـرّد علـى األسـئلة                     
 .)2(الفاجرة

 بـه علـى أهـل        األجوبة الفاخرة يف الرّد على األسـئلة الفـاجرة، يـردّ           -3
أمـا بعـد، فـإنّ      : " ه لسبب تأليفه فقـال      الكتاب، فقد جاء يف مقدمة الكتاب، بيان      

بعض النصارى قد أنشأ رسالة على لسان الّنـصارى مـشريا أنّ غـريه هـو القائـل،                    
و أّنه هو السائل، مشتملة على االحتجاج بـالقرآن الكـرمي علـى صـحة مـذهب                 
النصرانية، فوجدته قد التبس عليه املنقول، و أظلمـت لديـه قـضايا العقـول، فـإنّ                 

 .)3("لعزيز و كتبهم دالة على صحة مذهبنا، و إبطال مذهبهم كتابنا ا
 . أّدلة الوحدانية يف الّرد على النصرانية-4

، كمـا ذكـره الـذين قـاموا         )4(ذكره إمساعيل البغدادي يف هدية العـارفني      
و الكتـاب يف املقارنـة بـني اإلسـالم و ديـن             . بتحقيق اجلزء األول من الـذّخرية     

أهل الكتاب و إقامة الدليل علـى أّدلـة الـدين اإلسـالمي             النصارى، و هو رّد على      
 .و هو غرب الكتاب السابق كما توهم البعض. األحّق

 
 

                                                           
 ).277:ص( انظر االستغناء يف االستثناء )1(
، دار  )39:ص(؛ و األجوبـة الفـاخرة يف الـرّد علـى األسـئلة الفـاجرة                ) 3/27( انظر الفروق    )2(

 .م1986  – هـ 1406، بريوت، ط األوىل، الكتب العلمية
 ).3:ص( انظر األجوبة الفاخرة )3(
 ).1/99( انظر هدية العارفني )4(
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 :مؤلفات القرايف يف العقليات : خامسا
 .  االستبصار يف مدركات األبصار-1
 .نسبه إليه البغدادي.  املناظر يف الرياضيات-2
ب يـشتمل علـى مـسائل       ، و هـو كتـا     )1( اليواقيت يف أحكام املواقيت    -3

تتعلق بأوقات الصالة و باألّهلة، و قد أبرز فيه القرايف براعته يف علـم الفلـك لبيـان                  
 .مواقيت الصالة

 :مؤلفات القرايف يف الفنون املختلفة  : سادسا
 . ذكره ابن فرحون و البغدادي.  البارز للكفاح يف امليدان-1
و هـو يف    .  حيرم، و مـا يكـره       املنجيات و املوبقات، ما جيوز منها، و ما        -2

 .)2(الدعوات اجلائزة و املكروهة و احملّرمة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 أشار إليه القرايف يف الفروق يف الكـالم علـى قاعـدة مـا جيـوز مـن الـسلم و مـا ال جيـوز                           )1(

 .، و ذكره ابن فرحون و البغدادي)3/292(، )200:ق(
و ملخص هذا الكتاب يف الفـروق الثالثـة األخـرية مـن             ). 1/144(روق   نّص عليه القرايف يف الف     )2(

 ".الفروق"
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 املبحث األّول
 التعريف بالكتاب

 :توثيق كتاب الذّخرية و سبب تأليفه  : املطلب األّول
  :توثيق الكتاب : الفرع األّول

إلمام القرايف، و الذين ذكروا كتابه الذّخرية، ينسبونه إليه، و مل           إنّ جلّ املترمجني ل   
ينسبه أحد إىل غريه، فاإلمجاع حاصل إذن على نسبة هذا الكتاب إىل مؤلفه اإلمام شهاب               

 .الّدين القرايف
: ، فقـال    "شرح تنقيح الفصول    " كما أنّ القرايف قد أشار إليه يف مقدمة كتابه          

يح الفصول يف اختصار احملصول كان اهللا يّسره علّي ليكون مقدمة           أّما بعد فإنّ كتاب تنق    "
 .)1( "…أّول كتاب الذّخرية يف الفقه، مثّ رأيت مجاعة كثرية رغبوا يف إفراده عنها 

هـو أجـلّ كتـاب      : " و هو من أشهر كتبه يف الفقه، قال عنه ابن فرحـون             
 .)2("يف الفقه املالكي 

  :سبب تأليف الكتاب : الفرع الثاين
مسيته بالـذّخرية، و هـو      : لسببني، فقال   " الذّخرية"و قد أطلق عليه مصّنفه اسم       

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إالّ من         «:  ذّخرية إن شاء اهللا للمعاد لقوله عليه السالم         
،  و ذخرية لطالّب     )3(» ثالث، علم ينتفع به أو صدقة جارية، أو ولد صاحل يدعو له             

 .)4(لبهم، و تقريب مقاصدهمالعلم يف حتصيل مطا

                                                           
 ).2:ص( انظر شرح تنقيح الفصول )1(
 ).129:ص( انظر الديباج )2(
 أخرجه مسلم يف اجلامع الصحيح يف كتاب الوصية عن أيب هريـرة، بـاب وصـول ثـواب الـصدقات إىل امليـت                        )3(

، دار )280:رقــم(، )3/117(داود يف ســننه يف كتــاب الوصــايا ، دار املعرفــة، بــريوت، و أبــو )5/73(
، دار اجليـل، بـريوت،      )6/251(م، و النـسائي يف سـننه يف الوصـايا           1992 – هـ   1412اجليل، بريوت،   

ــذي يف ســننه يف األحكــام م،1991–هـــ  1411ط األوىل،  ــم(، )3/660( و الترم ، دار )1376:رق
 .لفظ إذا مات اإلنسان و مل أجده هبذا اللّفظو فيها كلّها ب. الكتب العلمية، بريوت

 ).40-1/39( انظر الذّخرية )4(
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 :موضوع الكتاب  : املطلب الثاين
كتاب الذّخرية موسوعة كربى يف الفقه اإلسـالمي، و قـد صـّنفه صـاحبه               

فـإنّ الفقـه عمـاد احلـّق، و نظـام اخللـق،                    : " على مذهب اإلمام مالك، فقـال       
لباسـه فقـد سـاد،      و وسيلة السعادة األبدية، و لباب الرسالة احملمدية، و من حتلّـى ب            

: و من أجلّه حتقيقا، و أقربـه إىل احلـق طريقـا             . و من بالغ يف ضبط معامله فقد شاد       
 ".مذهب إمام دار اهلجرة النبوية، و اختيارات آرائه املرضية 

 .)1(مثّ ذكر األمور اليت جعلته يعتقد بأفضلية هذا املذهب على غريه
ملـالكي و فتـاواه فحـسب       و هذا الكتاب ال يقتصر على عرض آراء الفقـه ا          

فقد قارن فيه بني فقه الـصحابة و التـابعني و علمـاء             . بل يوازهنا و يقارهنا مع غريها     
 .األمصار من أهل الرأي و احلديث، و ذكر أدلّة هذه املذاهب من مصادرها

كتاب الذّخرية مبتكر يف الفقه املالكي فروعه و أصوله، بدع          : "قال حمقّق الذّخرية    
 .صره اليت هي يف األعّم األغلب اختصارات أو شروح أو تعليقاتمن مؤلفات ع

و رّمبا كانت الذّخرية أهم املصّنفات يف الفقه املالكي خـالل القـرن الـسابع               
اهلجري، و آخر األّمهات يف هذا املذهب، إذ ال جند لكبـار فقهـاء املالكيـة الـذين                  

ـ               ه إالّ تعقيـدا دون     عاصروا القرايف أو جاءوا بعـده سـوى خمتـصرات مل تـزد الفق
 . )2(إدراك روح التشريع

و أنـت تعلـم أنّ      : " فجاء القرايف بذخريته و أخرج الفقه يف قالب جديد، فقال         
الفقه و إن جلّ، إذا كان مفترقا تبّددت حكمته، و قلّت طالوته، و بعدت عن النفـوس                 

 هنضت اهلمـم  و إذا رتبت األحكام خمّرجة على قواعد الشرع مبنّية على مآخذها،    . طلبته
 .)3("حينئذ القتباسها، و أعجبت غاية اإلعجاب بتقّمص لباسها 

 

                                                           
 ).35-1/34( انظر الذّخرية )1(
 ) .5:ص( انظر مقدمة الذّخرية )2(
 ).1/36( انظر الذّخرية )3(
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 :أمهّية الكتاب و مرتلته العلمية  : املطلب الثالث
 :أمهّية الكتاب  : الفرع األّول

يعّد الذّخرية من أوائل كتب الفقـه اإلسـالمي الـيت تناولـت مـادة الفقـه                 
ف، الـيت تعـرض أدلـة املخـالفني         املقارن، أو ما كان يسمى قدميا بكتـب اخلـال         

 .وتناقشها وترّجح األقوى منها
يف الفقه املالكي املدلّل، لشموله على معظم املـسائل          كما أنه يعترب مرجعا مهّما    

واألحكام الفقهية، واحتوائه االستدالالت على فروع ومسائل املذهب املـالكي مقارنـة            
 – ومثله نادر يف املكتبة املالكية    –بغريها 
 :لعلّ أمهية هذا الكتاب ترجع إىل املميزات اليت متّيز هبا، وأمهّها و

أن القرايف اعتمد فيه على مخسة دواوين أساسية متثّل بذاهتا مدارس خمتلفة            : أّوال
فالرسالة تونسية التأليف، واجلـواهر مـصري التـأليف،         . باختالف بيئتها وظروفها  

ة حجازية األصل، مصرية اجلمـع، تونـسية   والتلقني والتفريع عراقيا التأليف، واملدون 
 .التدوين

ولعلّ السبب الداعي هلذا التنوع هـو املقارنـة بـني فروعهـا الختيـار األمتّ                
ومـىت وجـدت الفـرع أّتـم يف         : " منها، وهذا ما قّرره القرايف يف مقّدمة كتابه فقال          

 .)1("كتاب نقلته منه وأعرضت عن غريه 
اق غريه بـه، أّمـا إن كـان مرتبطـا ببيئـة             ومىت كان الفرع تاّما ، سهل إحل      

معّينة وظروف خاّصة فإّنه ال جيوز للمفيت أن يفـيت علـى وفقـه، وهـذا مـا قـّرره                 
، مفادهـا أّنـه ال جيـوز للمفـيت أن يفـيت يف              )2(القرايف يف قاعدة قّعدها يف فروقـه      

 .مذهبه حىت يعلم مطلقه ومقّيده وعدم وجود املعارض
 واملطّوالت من بـاب توسـيع التحـصيل ملـا يف            فالتنوع من هذه الشروحات   

 .املذهب من تقييد أو ختصيص

                                                           
 ).1/37( انظر الذّخرية )1(
 .، الفرق الثامن و السبعون)2/107( انظر الفروق )2(



 101

 أّنه كتاب جيمع بني األصول والفروع، وهذا ما فسح فيه اجملال لتقعيد كثري              :ثانيا  
 ، األمر الذي دفع القرايف إىل إخراجها يف كتـاب مـستقلّ             - أو الضوابط    –من القواعد   
 .ّول للفروقفالذّخرية هي احملضن األ. وهي الفروق
 أّنه ينقل فتاوى العلماء و آراءهم من مصادر تعّد مفقودة، كـآراء ابـن               :ثالثا  

 .)1(عبدوس، و أيب جعفر الدمياطي، و أيب الفرج الليثي
 أّنه كتاب تظهر فيه عبقرية العامل املتعقلن،وحماولتـه يف ربـط األحكـام              :رابعا  

تاب الفرائض فطبق عليها كثريا مـن       الشرعية بالعقليات، حيث استعان بالرياضيات يف ك      
 . قواعد اجلرب واملقابلة، وهذا شيء مل يكن قبله

كما أنه طبق فيه كثريا من قواعد الفلك لتوقف بعض العبادات على ذلك كمعرفة 
القبلة ومطالع األهلّة إىل غري ذلك ّمما حيتاج إليه املؤقت ،ولعلّ هذا ما دفعه إىل تأليف 

 . املواقيتكتابه اليواقيت يف علم
 . تنّوع مصادره و كثرهتا ّمما أغىن الكتاب:خامسا 

 :مرتلة الكتاب العلمية  : الفرع الثاين
ذا قيمة علمية كربى، فهو موسـوعة فقهيـة يف الفقـه    " الذّخرية " يعترب كتاب  

املالكي يرجع إليها كلّ طالب علم، أو متخّصص ، أو فقيه، وذلك ملا احتواه من الذّخائر                
 .، اليت جعلت منه كرتا فريدا من نوعهالنادرة

ولعلّ قيمته العلمية تظهر يف كونه حاول أن يستويف قواعد وفروع كل باب مـن               
أبواب الفقه يف أّتم حترير وأهبج صورة، وهذا ما جعل العلماء والفقهاء بعـده يتـهافتون                

 . عليه، وجيعلونه مرجعا هلم يف تآليفهم وفتاواهم
 :ومن هؤالء 

 
 

                                                           
 .ذكر مصادر الكتاب ستأيت ترمجتهم عند )1(
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يف كتابه مواهب اجلليـل     ) هـ 954ت   ()1(العباس املعروف باحلطّاب   أبو   – 1
 :لشرح خمتصر خليل، فقد نقل عنه يف مواضع عديدة منها 

 .)2(مسألة كراهة املاء املستعمل يف احلدث يف طهارة احلدث -
 .)3(و مسألة الوضوء باملاء املشمس -
 الربوق يف مجع مـا      عّدة: " يف كتابيه    )4( أبو العباس أمحد بن حيي الونشريسي      – 2

املعيار املعرب و اجلامع املغرب عن فتاوى علمـاء         "، و   "يف املنهج من اجلموع و الفروق     
 :، و نقله عنه كثري يف كال الكتابني، من ذلك "افريقية و األندلس و املغرب

 .)5(مسألة املسح على اخلف املغصوب -
 .)6(قواعد تبىن عليها مسائل يف اإلرث -
 .)7(ألحكام السياسيةمسالة التوسعة يف ا -
 احلبيب بن طاهر يف كتابه الفقه املـالكي و          – من املعاصرين    – كما نقل عنه     – 3

 .)8(أدلّته، و ذلك يف مواضع متعّددة
 :وصف النسخة املعتمد عليها يف البحث  : املطلب الرابع

                                                           
ولـد  . إمام املالكية يف عصره.  هو مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن املغريب األصل املعروف باحلطّاب الرعيين         )1(

ـ 902مبكة سنة    مواهـب  : من تصانيفه .  هـ954تويف بطرابلس سنة . شارك يف الفقه و بعض العلوم األخرى     .  ه
؛    ) 338-337:ص(انظر نيل االبتهاج    . و قرة العني بشرح الورقات للجويين و غريها       اجلليل يف شرح خمتصر خليل،      

 ).11/230(؛ و معجم املؤلفني ) 4/319(و الفكر السامي 
، ضبطه و خّرج آياته و أحاديثـه الـشيخ زكريـا عمـريات، دار الكتـب العلميـة،                   )1/96( انظر مواهب اجلليل     )2(

 .م1995 – هـ 1416بريوت، ط األوىل، 
 ).422 و 1/206(، و انظر أيضا )1/109( انظر مواهب اجلليل )3(
 هــ،       834 هو أمحد بن حيي بن حممد الونشريسي، الفاسي، املالكي، أبو العباس، اإلمام الفقيه، ولد بونشريس سـنة                   )4(

ـ 914و تويف بفاس سنة      ى علمـاء إفريقيـة          املعيار املعرب و اجلامع املغرب عن فتـاو  : "له عدة مصّنفات منها     .  ه
 ).1022:رقم(انظر شجرة الّنور ". و األندلس و املغرب

، حتقيق محزة أبو فارس، دار الغرب اإلسالمي،        )101:ص( انظر عدة الربوق يف مجع ما يف املنهج من اجلموع و الفروق              )5(
حممد حّجي، دار الغـرب     ، إشراف الدكتور    )1/70(م ؛ و املعيار املعرب      1990 – هـ   1410بريوت، ط األوىل،    

 .  م1983 – هـ 1403اإلسالمي، بريوت، ط األوىل، 
 ).229:ص( انظر عّدة الربوق )6(
 ).10/145( انظر املعيار املعرب )7(
 .م1998  - هـ 1418، دار ابن حزم، ط األوىل، )154 و 10-1/9( انظر الفقه املالكي و أدلّته )8(
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 حقّقهـا الـدكتور     و الـيت  . اعتمدت يف حبثي هذا على النسخة اليت طبعتـها و نـشرهتا دار الغـرب اإلسـالمي                
 .حممد حّجي، و األستاذ سعيد أعراب،        و األستاذ حممد بوخبزة

و هي أول طبعة كاملة أخرجت كتاب الـذّخرية مـن عـداد املخطوطـات،               
ـ  1381حيث طبع اجلزء األّول منها يف عام          الـصادر عـن كلّيـة        م، 1961 / هـ

يف و عبـد الـسميع أمحـد        الشريعة باألزهر بإشراف الشيخني عبد الوّهاب عبد اللط       
إمام، مث أعادت طبعها وزارة األوقـاف و الـشؤون اإلسـالمية مبطبعـة املوسـوعة                

ـ 1402الفقهية عام      و اليت اعتمدت عليهـا يف بعـض األحيـان            –   م 1982 / ه
 و هذه الطبعة، رغم جهود الشيخني فيها، فإّنهـا مليئـة بالتـصحيف و البتـر                 –أيضا  

 .)1( الكتب املصرية فقط دون مقابلتها مع غريهاالطالعهما على خمطوطة دار
ميثل اجلزء األخـري    . و تقع هذه الطبعة يف أربعة عشر جزءا جملدا جتليدا مذهّبا          

منها فهرسة عامة حملتويات الكتاب، ّمما يسهل على القارئ الرجـوع إىل مـضمون              
 .الكتاب

 :و فيما يلي عرض حملتويات هذه األجزاء 
 : صفحة، و يشمل مقدمتني 422 يف و يقع : اجلزء األّول

 .  أوالمها يف بيان فضيلة العلم و آدابه-
 و ثانيهما يف أصول الفقه و املعروفة بتنقيح الفصول و اليت أفردها فيما بعـد يف     -

 .كما حيتوي على كتاب الطّهارة. شرح تنقيح الفصول
 :صفحة، و يشمل  584 و يقع يف : اجلزء الثاين

 . يامكتاب الّصالة و الص
 : صفحة، و يشمل 488و يقع يف  : اجلزء الثالث

 .كتاب الزكاة، و احلّج، و كتاب اجلهاد
 :صفحة، و يشمل  498و يقع يف  : اجلزء الرابع

                                                           
 ).1/19( انظر مقدمة الذّخرية )1(
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كتاب األميان، و كتاب النذر، و كتاب األطعمة، و األشربة، وكتاب الذبائح، و             
 .كاحاألضحية، و كتاب العقيقة، وكتاب الصيد، و جزء من كتاب الن

 منه، و كتاب الطـالق كلّـه، و صـدر كتـاب البيـوع،                   اجلزء األخري أّما  
 .)1( كما صّرح بذلك حمقق الكتاب-و نتف من أبواب أخرى، فكله مفقود، 

 :صفحة، و يشمل  580و يقع يف  : اجلزء اخلامس
 .كتاب البيوع، وكتاب الصلح، و اإلجارة

 : الكتب التالية  صفحة، و يشمل386و يقع يف  : اجلزء السادس
اجلعالة، القراض، املساقاة، املزارعة، املغارسة، إحياء املـوات، العاريـة، اهلبـة و             

 .الصدقة، العدة، الوقف
 : صفحة، و يشمل 402و يقع يف  : اجلزء السابع

 .كتاب الوصايا، و كتاب القسمة، و الشفعة
 : صفحة، و يشمل الكتب التالية 352و يقع يف  : اجلزء الثامن

الوكالة، الشركة، الرهون، التفليس و ديون امليت، احلجر، و أّول كتاب الغصب            
 .و االستحقاق

 : صفحة، و يشمل 332و يقع يف  : اجلزء التاسع
آخر كتاب الغصب و االستحقاق، كتاب اللّقطة، اللّقيط، الوديعـة، احلمالـة،            

 .احلوالة، اإلقرار
 :صفحة، و يشمل  454و يقع يف  : اجلزء العاشر

 .كتاب األقضية، الشهادات، الوثائق
 
 

                                                           
 ).1/17(انظر الذّخرية  )1(
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 : صفحة، و يشمل 396و يقع يف  : اجلزء احلادي عشر
كتاب الدعاوى، وكتاب األميان، و العتق، و التـدبري، و الكتابـة،  و أّمهـات                

 . األوالد
و يالحظ أّنه تناول األميان مرتني ؛ ففي اجلزء الرابع، تناول ما يتعلق حبكم اليمني               

فارة مع بيان مدارك الرب و احلنث، و أنواع الكفارة، أّما يف اجلزء احلـادي               و املوجب للك  
 .عشر فقد نظر يف احلالف، و احمللوف عليه، و احللف، وحكمه، و النكول

 : صفحة، و يشمل 438و يقع يف  : اجلزء الثاين عشر
 .كتاب اجلنايات، و كتاب موجبات الضمان، و اجلراح

 :  صفحة، و هو مقّسم إىل ثالثة أقسام 438 ويقع يف : اجلزء الثالث عشر
 .قسم تناول فيه كتاب الفرائض و املرياث

 .و قسم يف بيان االصطالحات يف علم اجلرب و املقارنة
هـذا الكتـاب    :    " ، و هو كما يقول عنه القرايف        "باجلامع"و قسم ثالث مساه     

 هـو مـن حماسـن       خيتص مبذهب مالك ال يوجد يف تصانيف غريه من املذاهب،     و              
الّتصنيف ألّنه تقع فيه مسائل ال يناسب وضعها يف ربع من أرباع الفقه، أعين العبادات، و                

 .املعامالت، و األقضية، واجلنايات
فجمعهــا املالكيــة يف أواخــر تــصانيفها، و مسوهــا باجلــامع، أي جــامع 

ـ        . األشتات من املسائل اليت ال تناسب غريه من الكتـب          ا و هـي ثالثـة أجنـاس م
يتعلق بالعقيدة، و ما يتعلـق بـاألقوال، و مـا يتعلـق باألفعـال، و هـو األفعـال                            

 .)1("و التروك جبميع اجلوارح 
 صـفحة، و هـو عبـارة عـن فهرسـة            389و يقع يف     : اجلزء الرابع عشر  

عامة كما ذكرت سـابقا، فيـشمل فهرسـة لآليـات، و األحاديـث، و اآلثـار،                       
م، و فهرسـا لألمـم و القبائـل و الفـرق، و فهرسـا لألمـاكن               و القوايف، و األعال   

 .و البلدان اليت ورد ذكرها يف الذّخرية

                                                           
 ).13/231( انظر الذّخرية )1(
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 املبحث الثاين
 "الذّخرية " منهج اإلمام القرايف يف 

 :منهج القرايف يف عرض املادة الفقهية و أسلوبه يف البحث  : املطلب األّول
ميكنه أن يدرك جودة هـذا التـأليف،             " الذّخرية  " إنّ املطّلع على خمتلف أجزاء      

و يلمس براعة صاحبه يف فّن التصنيف ؛ فقد سلك فيه صاحبه منهجا علميا يدلّ علـى                 
دقّته يف إيضاح املسائل، و مناقشتها، و متكّنه من نواحي اللّغة و األدب مع قوة األسلوب                

 . الكتاب و منهجه فيهكما مّهده و صّدره خبطبة بّين فيها سبب تأليف. و جزالة التعبري
 :و ميكن إيضاح اجلانب املنهجي هلذا الكتاب يف الفرعني التاليني 

 .منهج القرايف يف عرض املادة الفقهية: الفرع األّول 
 .أسلوب القرايف يف الكتاب: الفرع الثاين 

 : و يّتضح يف النقاط التالية:منهج القرايف يف عرض املادة الفقهية  : الفرع األّول
 :احلرص على اإلخالص و حتّري الصواب  : الأّو

فقد اختار القرايف أن يصّنف كتابه هذا يف الفقه باعتباره عماد احلـّق، و نظـام                
اخللق، و وسيلة للسعادة األبدية، كما حرص على حتّري أقرب املذاهب إىل احلّق، فاختار              

 :مذهب إمام دار اهلجرة النبوّية معلّال اختياره بأمور أمهّها 
 .رود احلديث النبوي فيه، و اختصاصه مبهبط الوحي، و امتيازه بأقضية الّصحابةو •
أّنه أملى يف مذهبه حنوا من مائة و مخسني جملدا يف األحكـام الـشرعية ّممـا يـدلّ                    •

 .على سعة علمه و تضلعه يف الفتوى
ن أنّ اهللا سّدده لعمل أهل املدينة، حيث ينقل أخالفهم عن أسالفهم األحكام و الـّسن          •

 ).و قد سبق اإلشارة إليها. (الّنقل املتواتر املوصل إىل العلم اليقيين
و ألجل هذه االختيارات فقد وجد اإلمام القرايف نفسه مدينا هلذا العامل اجلليـل              
بالفضل ّمما تعّين عليه القيام حبقّه، و استفراغ اجلهد يف مكافأة اإلحسان ؛ فألّف كتابـه                
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م املعاد، و ذخرية لطلبة العلم يف حتصيل مطالبهم، سائال العون           الذّخرية ليكون ذخرية له يو    
 .)1(على خلوص النّية من املوىل تبارك و تعاىل

 :األمانة العلمية و الّدقة يف النقل  : ثانيا
 : و ذلك بتوثيق نقوله و عزوها إىل مصادرها حيث يوضح ذلك فيقول 

ا عزيته لكتابه ليكون الفقيـه      فإن مل يكن منه   . . . و أعزي الفرع إىل املدونة      " 
 .)2("على ثقة من نقله لعلمه بالكتاب املنقول منه و مىت شاء راجعه 

 وهو خيتار من األقوال أشهرها يف املذهب، و يقّدمه على غـريه مـن األقـوال                
 .ليستدلّ الفقيه بتقدميه على مشهوريته

فه، ليجمع بني   كما يعتمد الّدقة يف الّنقل حيث يشري إىل صاحب الكتاب و مصنّ           
 :القائل و الكتاب املقول فيه حيث يقول 

قال صاحب البيان أو قال صاحب املقدمات أو صـاحب          : و اخترت أن أقول     " 
الّنكت، ألمجع بني القائل و الكتاب املقول فيه، فإنّ صاحب البيان قد ينقل يف املقّدمات،               

 .)3(. . ."و صاحب الّنكت قد ينقل يف هتذيب الطّالب 
ه شيمة العلماء و الفضالء الذّين يعترفون ألهـل الفـضل بفـضلهم و ال               و هذ 

 .ينسبون ألنفسهم جهد غريهم
 :مجع أحكام الفقه حتت قواعد واضحة  : ثالثا

فقد مجع أحكام الفقه حتت قواعـد واضـحة تلـّم شـتات فروعـه و تـربز                  
 .حكمة تشريعه، حماوال بذلك اجلمع بني خمتلف طرق من سبقه يف التأليف

 :أشار إىل أنّ الّتصنيف يف الفقه كان على طريقتني ف
 .ذكر الفتاوى دون مراعاة الترتيب، كشّراح املدوّنة و غريها -

                                                           
 ).35-1/34( انظر الذّخرية )1(
 ).37-1/36( املرجع نفسه )2(
 ).1/37( املرجع نفسه )3(
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 يف  )1(االعتماد على الترتيب و التهذيب دون التوجيـه أو التعليـل كـابن شـاس               -
 .كتابه اجلواهر

 .)2(فعمد إىل اجلمع بني هذين املسلكني
اول أن خيّرجـه علـى قاعـدة معّينـة لريبـط            فنراه إذا ذكر حكم مسألة ما حي      

 . . .بني مجيع فروعها 
سـتر   ()3(ففي موضوع شروط الّصالة مثال عند ذكره للشرط الّرابع و اخلـامس           

 :فإّنه جيمع الفروع الّداخلة حتتها يف جمموعة من القواعد منها ) العورة و استقبال القبلة
ا، تعّين تقدمي املقاصد     الوسائل أخفض رتبة من املقاصد، فمهما تعارض       -

 .على الوسائل
 .األصل يف التكاليف العلم -
 .املصلحة الغالبة ال تترك للمفسدة النادرة -
 .مهما تبّين عدم إفضاء الوسيلة إىل مقصدها، بطل اعتبارها -
 .و غريها. . . قاعدة االجتهاد  -
 :استيعابه ملسائل أصولية نفيسة  : رابعا

 جمموعة من املسائل األصـولية النفيـسة الـيت          فقد أودع اإلمام القرايف ذخريته    
و أودعتـه مـن أصـول الفقـه         : " زادته تألّقا و جودة، حيث قال يف مقّدمة الكتاب          

و قواعد الشرع و أسرار األحكام و ضوابط الفـروع مـا فـتح اهللا علـّي بـه مـن                     
 ).1/38" (فضله، مضافا ملا أجده يف كتب األصحاب حبسب اإلمكان و التيسري

ه يعتـرف بالفـضل و الرئاسـة لإلمـام مالـك، فإّنـه يقـدم آراءه                 و لكون 
 :األصولية على غريه فيقول 

                                                           
 . سبقت ترمجته عند ذكر الوظائف اليت تقلّدها القرايف)1(
 ).1/36( انظر الذّخرية )2(
 ).134 إىل 2/101( املرجع نفسه )3(
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و بّينت مذهب اإلمام مالك رمحه اهللا يف أصول الفقـه ليظهـر علـّو شـرفه                 " 
يف اختياره يف األصول كما ظهر يف الفروع، و يطّلع الفقيـه علـى موافقتـه ألصـله                  

بـه حّتـى يطّلـع علـى مدركـه، و يطلـع             أو خمالفته له ملعارض أرجح منـه، فيطل       
 ).1/39" (املخالفني يف املناظرات على أصله 

كما أّنه قد أفرد مقّدمة أصولية لكتابه هذا و ّمساها تنقـيح الفـصول، حيـث                
و املقّدمـة األخـرى يف قواعـد الفقـه               . . . و أقّدم بني يديـه مقـّدمتني        : " يقول  

العلـم، ملّـا يكـون حليـة للفقيـه، و جّنـة             و أصوله، و ما حيتاج إليه من نفـائس          
 ).1/39" (للمناظر، و عونا على الّتحصيل 

 :و من أهم املسائل األصولية اليت تعّرض هلا خالل فصوله يف الذّخرية نذكر 
أوامـر و نـواه، فـالنواهي جبملتـها خيـرج           : التكاليف على قسمني    : قاعدة  

: و األوامـر علـى قـسمني         . . . اإلنسان من عهدهتا و إن مل ينوها و ال شعر هبـا           
منها ما تكون صورة فعله كافية يف حتصيل مـصلحة بغـري نيـة، كـرّد املغـصوب،                     

فإنّ اإلنسان إذا فعل ذلك بغـري نيـة خـرج مـن عهـدهتا، ألنّ                . . . و أداء الديون    
 .املصاحل املقصودة منها االنتفاع بتلك األعيان، و قد حصلت فال يضّر فقد النّية

ما ال تكون صورة فعلـه كافيـة يف حتـصيل مـصلحته كالـّصالة                    :  ومنها
و احلّج و الصيام، فإنّ املقصود منها تعظيم الرّب تعـاىل و إجاللـه و اخلـضوع لـه                   

 . . . هبا، و ذلك إّنما حيصل إذا قصد اهللا سبحانه و تعاىل هبا 
فمنشأ : " ال  و بناء على هذه القاعدة، أوضح منشأ اخلالف يف إزالة النجاسة، فق           

هل اهللا سبحانه و تعاىل حّرم على عباده املثول بـني يديـه             : اخلالف يف إزالة النجاسة     
مالبسني للنجاسات، فتكون من باب احملّرمات، فيستغين عن الّنية، أو أوجب علـيهم أن              
يتطهروا من اخلبث كما يتطهرون من احلدث، فتكون من باب املأمورات اليت ال تكفـي               

 ).1/190(حتصيل مصلحتها، فتحتاج إىل نّية ؟ صورهتا يف 
و أشار يف ذلك إىل آراء الفقهاء يف املـسألة كالطرطوشـي، و ابـن القـصار،                          

 .و ستأيت ترمجتهم عند عرض املصادر. و القاضي عبد الوّهاب، و املازري و غريهم
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 :عدم التعّصب املذهيب، و األدب مع املخالفني  : خامسا
لقرايف عند عرضه للمسائل الفقهية يبّين حكمها على مذهب اإلمـام           جند اإلمام ا  

مالك، مث يثنيه بعرض احلكم عند املخالفني، فيبّين حججهم و يبسط أدلّتهم، مث يناقـشها               
و قد آثـرت    : " مناقشة علمية، بعيدا عن التعّصب املذهيب، وهو القائل يف مقّدمة كتابه            

 و مآخذهم يف كثري من      – رمحهم اهللا    – األئمة الثالثة    التنبيه على مذاهب املخالفني لنا من     
املسائل تكميال للفائدة، و مزيدا يف اإلطالع، فإنّ احلق ليس حمصورا يف جهـة، فـيعلم                

 ).38-1/37" (الفقيه أّي املذهب أقرب للتقوى، و أعلق بالسبب األقوى 
ألسـلوب  و قد اّتسمت مناقشاته للخصوم بالعدل و اإلنصاف، ملتزما يف ذلك ا           

 ).و غريه) 12/71(انظر مثال (العلمي الّرصني الواضح، و العبارات املتقنة احملكمة 
و اإلمام القرايف و إن كان يأخذ بآراء اإلمام مالك، فلألسباب اليت سبقت اإلشارة        
إليها، مث إّنه ال يأخذ هبا من باب التقليد احملض، و ال يدافع عنها مـن بـاب التعـّصب                    

ّنها توافق اجتهاده الذي بناه على أصول سار عليها سواء كانـت نقليـة                  املذهيب، بل أل  
و هو إىل جانب ذلك بعيد عن التهّجم على الفقهاء، و ليس ّممـن ينتقـصون                . أو عقلية 

للعلماء قدرهم و إن خالفوه الّرأي، بل كان يعترف بفضلهم، فيتناول أقواهلم و يبـسط               
 كتبهم، فيناقش الفكرة، و ينقد الرأي و يرّد عليه يف           أدلّتهم و لكأنّ القارئ يتصفّحها من     

غاية املوضوعية و التجريدية، دون أن يطعن يف آراء غريه أو ينتقص من شأهنا، إذ لعـلّ                 
 .احلّق يف اجلانب اآلخر، و هذا ما أشار إليه يف مقّدمته

 :إبراز مقاصد الشريعة اإلسالمية و حكمها  : سادسا
مواطن عّدة من كتابه، حيـث ميـزج بـني حتقيـق            و هذه اخلاصية جندها يف      

الفقه يف املسألة املعروضة، و بني الـربط باألدلّـة، و مقاصـد الـشريعة اإلسـالمية                     
 . و مدى اشتماهلا على احلكمة و املصلحة

 :و يبّين ذلك على جمموعة من القواعد منها 
ـ            • سدة إذا تعارضت املفسدة املرجوحة و املصلحة الراجحـة، اغتفـرت املف

 .يف جنب املصلحة
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 .فعل الوسائل لتحصيل املقاصد من قواعد الشرع و عادته •
عادة الشرع دفع أعظم املفسدتني بإيقاع أدنامها، و تفويت املصلحة الـدنيا             •

 ).3/453(لتوقع املصلحة العليا 
فهذه القواعد و غريها تشري إىل أنّ عادة الشرع هـي جلـب املـصاحل للنـاس                 

 . و دفع املفاسد عنهم
و هذا ما يوّضحه يف كثري من الفروع اليت تدخل حتت هذه القواعد، و من ذلك                

شّرع اهللا تعاىل السلف للمعروف و اإلحسان،       : " قوله يف بيان حكمة تشريع عقد الّسلم        
و لذلك استثناه من الّربا احملّرم، فيجوز دفع أحد النقدين فيه ليأخذ على مصلحة الّربـا،                

 و لكن رّجحت مصلحة اإلحسان على مصلحة الّربـا فقـّدمها            فقّدمها يف غري القرض،   
" الشرع عليها على عادته يف تقدمي أعظم املصلحتني علـى أدنامهـا عنـد التعـارض                 

)5/231.( 
 كما جنده يفّصل القول يف قاعدة املصاحل، و يبسط الكالم عنها يف القياس مـن               

قاعدة املصاحل الشرعية ثالثة    : " ول  مقّدمة الكتاب، مث يفّرع عليها التفريعات الفقهية فيق       
و متامية، و الرتبة األوىل مقّدمـة علـى الثانيـة،                 . . . و حاجية   . . . ضرورية  : أقسام  

و الثانية على الثالثة عند التعارض، و كذلك دفع الّضرر عن النفوس و املشقّة مـصلحة                   
 )).7/159(و ) 5/224(انظر " (و لو أفضت إىل خمالفة القواعد

 :أسلوب القرايف يف الكتاب  : الفرع الثاين
 :يتميز أسلوبه يف الكتاب باخلصائص التالية 

 :اإلسهاب و اإلطناب يف عرض املسائل و حتليلها  : أّوال
و هذه اخلاصية ميتاز هبا اإلمام القرايف، و تظهر يف مجيع أجزاء كتابـه، فهـو ال                 

راء الفقهاء فيها، بل يبسط األدلّـة، و يـربز          يكتفي باإلشارة إىل حكم املسألة، أو بيان آ       
أسباب اخلالف، و يناقش اآلراء و مآخذ األقوال، و حييط باملسألة من مجيع جوانبـها، مثّ    

 .يبّين ما هو الصواب من ذلك كلّه اعتمادا على األصول اليت اختارها
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و املتصفّح ملواضيع الذّخرية جيد هذه الـّسمة بـارزة علـى مجيـع صـفحاهتا                
و يأيت جبملة أحكام الباب فيفّصلها، مث يعقـد فـصوال تفـصيلية مـستقلّة لفـروع                  فه

و مسائل ذلك الباب، و يدلّل هلا و يذكر شروطها و مـا يتعلـق هبـا مـن أحكـام                        
و تدليل و تفريع، ّمما يدلّ على سعة علمه، و معرفتـه بـاخلالف، و إحاطتـه بـآراء                   

 .املذاهب األخرى و قواعدها و أصوهلا
و أخذنا مثال كتاب النكاح من اجلزء الرابع فإّنه يقدم له بثالث مقّدمات، أّوهلا              فل

 .يف النظر إىل املخطوبة، و ثانيها يف حكم اخلطبة، و ثالثها يف حترمي اخلطبة على اخلطبة
أي (جاعال الباب األّول يف أقطـاب العقـد         . مث يقّسم الكتاب إىل ثالثة أبواب     

حد األركان، عقد له فصلني أو فصوال متعّددة و حتت كل فصل   فإذا حتّدث عن أ   ) أركاهنا
مباحث متعّددة، فيفيض يف شرحه، و ذكر شروطه، و خالف الفقهاء يف ذلـك كلّـه،                    

 .و يفّرع له التفريعات املتعّددة لإلحاطة جبميع جوانبه
أّما الباب الثاين ففي أسباب اخليـار، عيـوب الرجـال و النـساء، و البـاب                 

 .يف التوابعالثالث 
و هذا املنهج الذي اّتبعه اإلمام القرايف يف عرضه للمسائل يدلّ على استفادته مـن               

 .مؤلفات السابقني، حيث مل تكن مرتبة هبذا الترتيب، و ال مبّوبة هبذه الّدقة
 :بذل الفائدة ألدىن مالبسة  : ثانيا

ـ            عا جيـد فيـه     لقد أودع اإلمام القرايف كتابه هذا فوائد نفيسة، فال يترك موض
فائدة إالّ و ذكرها، و يغتنم الفـرص لـذكر معلومـات مهّمـة و يتوقـف عنـدها                   
بالشرح و التوضيح لتكون أثبت يف الذهن، فجاء كتابـه غنيـا مبعلومـات و فوائـد                 

 :و من ذلك . و غريها. . . لغوية و حنوية و فقهية 
 ).1/232(الفرق بني السنة و الغفوة و النوم : الفائدة األوىل 

إنّ األخبرة متصاعدة على الدوام يف اجلسد إىل الدماغ، فمىت صادفت منـه             : قال  
فتورا أو إعياء استولت عليه، و هو معدن احلّس و احلركة، فيحصل فيه فتور و هو السنة،                 

 .فإن عّم االستيالء حاسة البصر فهو غفوة، و إن عّم مجيع اجلسد فهو نوم مستثقل
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 مـن األرض بياضـا و املـزروع سـوادا ألنّ            مسـي اخلـايل   : الفائدة الثانية   
 ).6/108(األرض مشرقة بضوء الشمس 

إّنما مسي اخلايل من األرض بياضا و املزروع سوادا، ألنّ األرض مـشرقة             : فقال  
   - بسبب ذلـك    –بضوء الشمس بالّنهار، و بنور الكواكب بالليل، فاألرض كلها بياض           

 . .و غريها من الفوائد . . . 
 :استشهاده بالشعر  : ثالثا

و كثريا ما جنده يستشهد بأبيات من الشعر ما يالئم املوضوع الذي يتناوله، فإّما               
 . . . يأيت به على سبيل توضيح ملسألة أو قاعدة، أو لزيادة فائدة، أو لتوضيح معىن لغوي 

 :و من ذلك 
 : استشهاده يف بيان فضيلة العلم بقول اإلمام علّي رضي اهللا عنه - 1
 أبوهم آدم و األّم حواء   ناس من جهة التمثيل أكفّاءال

 الطني و املاء: فإنّ نسبتنا   فإن أتيت بفخر من ذوي نسب
 على اهلدى ملن استهدى أدالّء   ما الفخر إالّ ألهل العلم إّنهم
 و اجلاهلون ألهل العلم أعداء   و قيمة املرء ما قد كان حيسنه

 فالناس موتى و أهل العلم أحياء  فاطلب لنفسك علما و اكتسب أدبا
تقدمي الثناء قبـل طلـب احلـوائج مـن اهللا           :  استشهاده لتوضيح قاعدة     – 2

  :)1(تعاىل بقول الشاعر
 حياؤك إنّ سيمتك احلياء  أأذكر حاجيت أم قد كفاين
 كفاه من تعرضك الثناء  إذا أثىن عليك املرء يوما
 )2/189 (مساءعن اخللق اجلميل و ال    كرمي ال يغّيره صباح

  :)2( كما ذكر قول الشاعر– 3
 كذلك أمر الناس عاد و طارقة  أجارتنا بيين فإّنك طالقة

                                                           
 .عر أمّية بن أيب الّصلت و هو الشا)1(
 . و هو الشاعر األعشى)2(
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و ذلك لبيان أنّ الشريك يسّمى جارا ملخالطته مبلكه، و منه تسمية الزوجة جارة،              
فاستشهد هبذا البيت الشعري و قال أنّ الشاعر مل يسّمها جارة لقرهبا، فيلحق هبا اجلـار،                

 ).320-7/319(لمخالطة، فإّنها تسّمى جارة و إن بعدت دارها بل ل
 و يف بيان احلكمة من تشريع حّد الـسرقة جنـده يـذكر هـذه الفائـدة                  – 4

 .احملتواة يف هذه األبيات الشعرية
  :)1(أنشد الشاعر

 ما باهلا قطعت يف ربع دينار  يد خبمس مئني عسجد فديت
 ببارينا من الّنارفنستعيذ   تناقض مالنا إالّ السكون له

 :فأجابه القاضي عبد الوّهاب املالكي رضي اهللا عنه 
 صيانة العضو أغالها و أرخصها    خيانـة املـال فـافهم حكمـة البـاري                 

)12/185 ( 
فهذه بعض النماذج عن استشهاده بالشعر باختالف املناسـبات و األغـراض،                  

 .ا يناسب موضوعه ليزيده مجاال، و قّوةو هذا يدلّ على براعته يف اختيار م. و غريها كثري
كما يدلّ على سعة اطّالعه بكـالم العـرب و أشـعارهم، و مثـل هـذا ال                  

 .يقدر عليه إالّ فحول العلماء
 :حسن الترتيب و براعة التقسيم  : رابعا

لقد برع اإلمام القرايف يف كتابه الذّخرية، حيث خّرجه يف صورة جديدة، و اعتىن              
 :ه و فصوله و تقسيم مسائله حتت عناوين بارزة فيه بترتيب أبواب

 – تتمـة    – فـرع مرتـب      – فرع   – قاعدة   – متهيد   – قسم   – فصل   –باب  
 .. نظائر– سؤال – تنبيه –فائدة 

 :اجلزء الرابع يف كتاب األميان وفيه ستة أبواب : فمثال 
 يف حكمه: الباب األول 
 :يف موجب الكفّارة و فيه فصالن : الباب الثاين 

 :يف الصريح و الكناية، و حتته العناوين التالية : لفصل األّول ا

                                                           
 . و هو الشاعر املعّري)1(
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 فوائد •
 قواعد •
 متهيد •
 تنبيه •
 فرع •

 .و هكذا يف خمتلف األبواب، حيث يقّسمها و ما يناسب مسائلها و عناصرها
و على هذا النمط يسري يف خمتلف أجزاء الذّخرية، ّممـا يـدلّ علـى اجتـهاده                 

 .ناهج العلماء الّسابقنييف فّن الّتصنيف، و استفادته من م
 :مراعاة التيسري و التبسيط و عدم التعقيد  : خامسا

راعى اإلمام القرايف يف كتابه هذا التيسري و عدم التعقيد يف اللّفظ أو املعىن، كمـا                
متّيز كتابه بوضوح العبارات و داللتها على املقصود، بعيدا عن التطويل الذي متـلّ منـه                

 :ذي ال يكاد يفهم من ورائه شيء، حيث يقول يف مقّدمته النفوس، أو االختصار ال
" و أقصد أن يكون لفظه خاليا عن التطويـل املّمـل، و االختـصار املخـلّ                 " 

)1/39.( 
و مبا أنّ هذا الكتاب قد وضع لطلبة الفقه فإّنه ال حيتاج إىل األسـلوب املعقّـد                       

 .قهاء و األصولينيو املركّب، فذاك أهله املتخّصصون و النظراء من الف
و هو ذخرية لطلبـة العلـم يف حتـصيل          " و يؤكد هذا قول القرايف يف مقّدمته        

 ).1/40" (مطالبهم، و تقريب مقاصدهم 
 :و اعتماد القرايف على هذا األسلوب يدلّ على عّدة أمور 

تار متكّنه من اللّغة العربية، و معرفة ألفاظها و معانيها و اشتقاقاهتا و قواعدها، حيث خي               •
و أودعتـه مـا     " منها ما يناسب املقام و املقال، و يضع لكلّ فّن أسلوبه املناسب ؛              

 ).1/38" (حتتاجه األبواب من اللّغة يف االشتقاق و غريه، و ما حتتاجه من النحو 
درايته بأساليب الفقهاء، حيث يعاجل أدلّتـهم، و ينـاقش أقـواهلم و يـربز وجـه                  •

ر عن ذلك كلّه بأسلوب واضـح يـدلّ علـى عمـق             استدالهلم من األدلّة، و يعبّ    
 .الفهم و سعة االطّالع
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متكّنه من وظيفته التدريسية، فاملدّرس هو من خيتار لتالميذه ما يناسـب مـستواهم،               •
و يؤكد ذلـك كثـرة      . ليصل هبم إىل بّر الفهم السليم العميق، دون تكلّف أو تعقيد          

 .فني حول حلقاته، و املعتنني بكتبهاملدارس اليت تولّى التدريس فيها، و كثرة امللت
استخدام األسلوب العلمي البعيد عـن زخرفـة القـول، فهـو ال مييـل فيـه إىل                   •

 .الصور البيانية و احملّسنات البديعية
 :منهج القرايف يف االستدالل  : املطلب الثاين

باعتبار اإلمام القرايف فقيها مالكيـا، و منظـرا للمـذهب املـالكي، فهـو ال                
و بّينـت مـذهب     : "  استدالله عن حدود أصول اإلمـام مالـك، فيقـول            خيرج يف 

اإلمام مالك رمحه اهللا يف أصول الفقه ليظهـر علـّو شـرفه يف اختيـاره يف األصـول                   
 .)1("كما ظهر يف الفروع 

 :و على هذا فإنّ منهجه يف االستدالل مبّين على األصول التالية 
ع أهل املدينـة، و القيـاس، و قـول          ة، و إمجاع األمة، و إمجا     الكتاب، و الّسن  

الصحايب، و املصلحة املرسلة، و االستصحاب، و الرباءة األصلية، و العوائد، و االستقراء،             
و سّد الذرائع، و االستدالل، و االستحسان، و األخذ باألخّف، و العصمة، و إمجاع أهل       

 .)2(الكوفة، و إمجاع العشرة، و إمجاع اخللفاء األربعة
إبراز منهج القرايف و كيفية استدالله بأهّم هذه األصول يف الذّخرية يف            و سأحاول   

 :الفرعني التالني 
 :و تشمل  :األصول املّتفق عليها  : الفرع األّول

 :الكتاب و الّسنة  : أّوال
فنجده يعتمد كثريا على نصوص الكتاب و الّسنة، و يوّضح وجه االستدالل منها،             

و أضيف األحاديث إىل مـصّنفيها      : " األحاديث، فيقول   كما كان يتحّرى ما صّح من       

                                                           
 ).1/39( انظر الذّخرية )1(
، بــاب يف مجــع أدلّــة اجملتهــدين ؛ و شــرح تنقــيح الفــصول )1/149( انظــر الــذّخرية )2(

 ).445:ص(
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لتقوية احلّجة يف املناظرة، و العلم بقوة السند من ضعفه، و أتكلم على األحاديـث ملـا                 
 .)1("حتتاجه من إشكال أو جواب فيه أو إشارة فائدة منه

 .و األمثلة على االستدالل هبما كثرية، ال حتصى
 :اإلمجاع  : ثانيا

ة يوجب االّتباع، كما أّنـه يعتـرب اإلمجـاع باآلحـاد حّجـة،                فهو عنده حجّ  
 .)2(و كذلك إمجاع أهل املدينة، اّتباعا ألصول اإلمام مالك يف ذلك

 :القياس الصحيح و النظر و املعقول  : ثالثا
و االعتداد به كثري يف الذّخرية، باعتباره شيخ املعقولني، و هو يقّدمه على خـرب               

ذلك ألنّ خرب اآلحاد إّنما يرد لتحصيل احلكـم،       و القيـاس                  اآلحاد عند التعارض    
 .متضمن للحكمة

و القياس عنده أصل من أصول االستدالل جبميـع أنواعـه و مراتبـه، و قـد                 
 ). و ما بعدها1/127(فّصل فيه القول يف مقّدمته األصولية 

 :األصول املختلف فيها : الفرع الثاين
 :املصلحة املرسلة  : أّوال
:  االستدالل هبا كثري عند اإلمام القرايف، من ذلك مسألة تضمني الصّناع، فقال           و  

:    و قال   . )3("كلّ ما استعمل فيه الّصّناع فهو عمل مضمون حىت يشترط عمل أيديهم             " 
كما أّنه بىن على    .)4("كلّ موضع ال يصّدق يف الّصّناع ال يصّدق يف الّرد إالّ يف الّصّناع            " 

دة اعتماد املصاحل يف العقوبات نفيا للمفاسد دون التحرمي، فتضرب البهائم           هذا األصل قاع  
إصالحا هلا، و الصبيان هتذيبا ألخالقها، فيضرب الصّيب على الغصب و الّزنا و السرقة نفيا  

 .)5(للفساد بني العباد ال للتحّري
                                                           

 ).1/38( انظر الذّخرية )1(
 ).116-1/115( املرجع نفسه )2(
 ). 5/382( املرجع نفسه )3(
 ).5/454( املرجع نفسه )4(
 ).271-8/270( املرجع نفسه )5(
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 :االستصحاب  : ثانيا
ه حّجـة إذا انفـرد عـن        و قد استدلّ به يف مواضع كثرية من الذّخرية و اعترب          

 :و من مجلة املسائل اليت استدلّ فيها باالستصحاب . )1(املعارض
األصل أالّ  : مسألة من تّيقن الطّهارة و شّك يف احلدث، فقد خّرجها على قاعدة             

يعترب يف الشرع إالّ العلم، و كلّ مشكوك فيه ليس مبعترب، و جيب اعتبار األصل الـسابق                 
الف العلماء يف هذه املسألة، و سبب خالفهم يف وجه اسـتعمال            مثّ ذكر خ  . على الشكّ 

هذه القاعدة، فمنهم من استصحب الطّهارة املتّيقنة على الشّك، و منهم من استـصحب              
شغل الذّمة بالصالة فأوجب إعادة الطّهارة ألنّ الشّك يف الـشرط يوجـب الـشّك يف                

 .)2(- و هو مذهب مالك رمحه اهللا –املشروط 
 :لعرف ا : ثالثا

و االستدالل به كثري يف الكتاب، فهو يقّدمـه علـى اللّغـة عنـد التعـارض،                 
فيحمل كالم كلّ متكلم على عرفه، كما أّنه يقـّسمه إىل قـسمني لفظـي و فعلـي،                  
و جيعل اللّفظي صاحلا لتخصيص العام و تقييد املطلق، و علـى هـذه القواعـد بـىن                  

  .)3(مسائل احلنث و الّرب يف األميان
عله من األصول املعتمد عليها يف البيوع، من ذلك قوله يف بيـان أحكـام               كما ج 

مدرك األصحاب و غريهم من العلماء فيما حيسب و ما ال حيسب و ما لـه                : " املراحبة  
 .)4("ربح و ما ال ربح له، إّنما هو عرف التجارة 

 :سّد الذرائع  : رابعا
 القـرايف فيـه مبّينـا       و هو من أهم أصول اإلمام مالك، و قد فـّصل اإلمـام            

معىن الذرائع و أقسامها، و مؤكدا عـدم خـصوصية مـذهب اإلمـام مالـك هبـذا                  

                                                           
 ).1/158( انظر الذّخرية )1(
 ).219-1/218( املرجع نفسه )2(
 .و ميكن مراجعة هذه القواعد يف مواضعها من الرسالة). 30 و 4/22( املرجع نفسه )3(
 ).5/163( املرجع نفسه )4(
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فحاصـل القـضية    : " األصل، و أنّ مجيع الفقهاء يأخذون به بتفاوت بينـهم، فقـال             
 .)1("أّننا قلنا بسّد الذرائع أكثر من غرينا، ال أّنها خاّصة بنا 

الذرائع يف الذّخرية، مسألة اختالف الفقهاء يف       و من املسائل اليت استدلّ فيها بسّد        
حملّ الشركة، فإن كان مبثلني كان الغرض بالشركة اإلرفاق ال املعاوضـة، و إن كـان                
مبختلفني كان الغرض منها املبايعة، و هو ممنوع لعدم القبض و دخول الّنساء يف النقدين،               

أنّ الـضرورة قـد تـدعو       فمن الحظ هذه منع يف املثليات، و من مل يالحظ، و الحظ             
 .)2(فمنشأ اخلالف هو مالحظة قاعدة سّد الذرائع. للشركة بقسم املختلفات عليه جوزه

 :االستحسان  : خامسا
و قد ورد االستدالل به يف بعض املواطن من الكتاب، من ذلك ما جاء يف كتاب                

ن من قبـل تـسليم      الشفعة، أّنه إذا استقال املشتري فأقاله بغري زيادة و ال نقصان يف الثم            
و لكـن   : " قـال القـرايف     . الشفيع الشفعة، فالقياس أنّ الشفيع يأخذ ّممن يشاء منهما        

 ).7/355" (االستحسان فيه أن ال يكون له األخذ إالّ من املشتري ألّنه يترك فرارا 
 :شرع من قبلنا  : سادسا

 :و قد استدلّ به يف مواضع من الذّخرية من ذلك 
لى احلكام، و أّنها موافقة لقواعد الشرع، و منـها اخـتالف            مسألة التوسعة ع  " 

األحكام و الشرائع حبسب اختالف األزمان و األحوال، و هي سنة اهللا يف سائر األمـم،                  
 ).10/47" (و شرع من قبلنا شرع لنا 

 :كما استدلّ به يف بيان حكم اجلناية على النفس، و أنّ األصل فيها قوله تعاىل 
ي ( ا عل األنف و و آتبن العين و األنف ب ين ب النفس و الع نفس ب ا أّن ال هم فيه

 .)3 () . . . األذن باألذن و السن بالسن و الجروح قصاص
فيقتل الصحيح بالسقيم و األجـدع و األبـرص و املقطـوع اليـدين                       : " قال  

 ).12/317" (و الرجلني، و إّنما هي النفس، و شرع من قبلنا شرع لنا 

                                                           
 ).1/153(؛ و الذّخرية ) 449-448:ص( انظر شرح تنقيح الفصول )1(
 ).8/22( انظر الذّخرية )2(
 .45اآلية :  املائدة )3(
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 "الذّخرية"املصادر املعتمد عليها يف  : ثالثاملطلب ال

اعتمد القرايف يف كتابه هذا على مصادر عّدة تعتـرب مـن أهـم              
كتب الفقه املالكي، كما مجع لـه مـن كتـب احلـديث و اللّغـة و                 

 .الرياضة ما جعله حبّق موسوعة علمية نادرة
ـ        : " يقول القرايف يف أّول مقّدمته هلذا الكتاب         صانيف و قد مجعت لـه مـن ت

املذهب حنو أربعني تصنيفا ما بني شرح و كتـاب مـستقل، خارجـا عـن كتـب                  
احلديث و اللّغة، و ال يكاد أحد جيـد فيهـا فرعـا إالّ نقلتـه مـضافا ملـا مجعتـه،                             

 .)1("و أطالعها مجيعها قبل وضع الباب، و حينئذ أضعه
ف عليها و قد آثرت أن أمجع بني الكتب اخلمسة اليت عك: " و قال أيضا 

 . املالكيون شرقا و غربا، حىت ال يفوت أحدا من الناس مطلب، و ال يعوزه إرب
املدونة، و اجلواهر، و التلقني، و اجلـالب و الّرسـالة، مجعـا مرتبـا               : و هي   

حبيث يستقر كل فرع يف مركزه و ال يوجد يف حّيز غريه، علـى قـانون املناسـبة يف                   
 يـتعني تقدميـه مـن الكتـب و األبـواب                        تأخري ما يتعني تـأخريه، و تقـدمي مـا         

 .)2("و الفصول، متمّيزة الفروع 
و تبعا هلذا القانون الذي اختاره القرايف يف كتابـه، فـإّني سـأذكر املـصادر                
الفقهية اليت اعتمدها يف كتابه هذا مرتبة حـسبما ذكرهـا، مثّ أذكـر غريهـا مرتبـة                  

مث أشـري إىل كتـب احلـديث        . خذه منـها  حسب أمهيتها من حيث اعتماده عليها و أ       
و اللغة و غريها كلّ يف فّنه، فأعّرفهـا و أتـرجم ألصـحاهبا، أو أشـري إىل حملـها يف                     

 .كتب التراجم
 كتب الفقه و اخلالف الفقهي : الفرع األّول

 :كتب الفقه املالكي  :  أّوال

                                                           
 ).1/39( انظر مقدمة كتاب الذّخرية )1(
 ).1/36( انظر املرجع السابق )2(
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 املدّونة  )1(
نقلـها عـن ابـن القاسـم        ، و فيها املسائل اليت      )1(و هي للعامل الكبري سحنون    

 .عن مالك
و تعترب األصل الثاين للفقه املالكي بعد املوطأ، و قد اعتمـدها القـرايف كـثريا                

 .يف الذّخرية
و مسيت بكتاب املدّونة ألنّ سـحنون بـن سـعيد هـو مـن قـام بتـدوين                   

مسائلها، و تسّمى باملختلطـة الخـتالط بعـض مـسائلها يف أبـواب ال تناسـبها،                      
يضا باألم ألّنها أصـل جلميـع الفـروع الفقهيـة يف املـذهب املـالكي،                      و تسّمى أ  

 .و تسّمى كذلك بالكتاب لشهرهتا به، و به يعّرب عنها القرايف يف الذخرية
 بـالتلقي عـن عبـد    )2(و أصل املدونة هي األسدّية اليت دّوهنا أسد بن الفـرات  

 املسألة، أو مبـا تـرجح عنـده         ، الذي كان جييبه برواية مالك يف      )3(الرمحن بن القاسم  
أظـّن و أخـال     " من روايته، أو بناء على أصول اإلمام مالك، فكثرت فيها عبـارات             

و ملّـا تلقـى سـحنون       . ، ّمما جعلها مثارا للشك عنـد أهـل القـريوان          "و أحسب   
األسدّية، أراد أن يستوثق ّمما كان ظنا، فرحـل إىل ابـن القاسـم و عرضـها عليـه،                   

                                                           
هو عبد الّسالم بن سعيد بن حبيب بن حّسان التنوخي القريواين، املكـىن بـأيب سـعيد، و امللقـب                     )1(

 ، انتـهت إليـه رئاسـة العلـم يف املغـرب العـريب،                     هـ 160 سنة   بسحنون، فقيه مالكي، ولد   
 هــ، و أخـذ عـن علمائـه كـابن            188و توىل قضاء القريوان، رحل إىل املشرق العريب سنة          

ـ 240وهب و غريه تويف سنة       ) 263:ص(؛ والـديباج    ) 1/339(انظـر ترتيـب املـدارك       .  ه
 ).69:ص(؛  و شجرة الّنور 

 هــ، رحـل إىل      145ت بن سنان، أبو عبد اهللا، أصله من نيسابور ولـد سـنة              هو أسد بن الفرا    )2(
املشرق فسمع من اإلمام مالك املوطأ، كما لقي صـاحيب أيب حنيفـة، و مسـع مبـصر عـن ابـن                      

انظـر  .  هــ    213تـويف رمحـه اهللا سـنة        . القاسم، و عنه دّون األسدية و رجع هبا إىل القريوان         
 ).62:ص(؛ و شجرة الّنور ) 161:ص( الديباج ؛ و) 277-1/270(ترتيب املدارك 

 هو عبد الرمحن بن القاسم العتقي، اإلمام العامل املـشهور، أبـو عبـد اهللا، و هـو مـن أصـحاب                       )3(
ـ  191مالك الذين كان هلم األثر البالغ يف تدوين مذهبـه، تـويف رمحـه اهللا سـنة                   انظـر   .  هـ

 ).58:ص( و شجرة الّنور ؛) 239:ص(؛ و الديباج ) 258-1/250(ترتيب املدارك 
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ا، و أسقط ما كان فيها مـن الظـّن، و كتـب إىل أسـد ليعـارض                  فأعاد النظر فيه  
كتبه بكتب سحنون، فأىب، ّممـا جعـل النـاس يكّبـون علـى كتـب سـحنون و                   

 .يهجرون األسدّية
و قد قام سحنون بعد ذلك بتهذيب كتبـه و ترتيبـها، و زاد عليهـا خـالف                  

ت املدونـة   أصحاب مالك له، و ذّيل أبواهبا بكثري من األحاديـث و اآلثـار، فجـاء              
جامعة آلراء مالك املروية عنه، و املخرجـة علـى أصـوله، و بعـض آراء أصـحابه،                

 .)1(و بعض اآلثار و األحاديث الواردة يف املسائل الفقهية
 :كما أخذ من شروح املدّونة و خمتصراهتا و أمهّها 

 : شروح املدونة -أ
ب يف ثالثـني     و هـو كتـا     )2("سند بـن عنـان      " للعالمة الكبري   :  الطراز   -

و قد استمد منـه القـرايف الـشيء الكـثري جلودتـه                 . سفرا، و قد تويف قبل أن يتّمه      
 .و إحكام تأليفه و حسن عباراته

 كتاب املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسـوم املدّونـة مـن األحكـام               -
لإلمـام العالّمـة    : الشرعية، و التحصيالت احملكمات ألمّهات مـسائل املـشكالت          

 .  ، و هذا الكتاب من أوائل الكتب على املدّونة)3(القرطيب حممد بن رشد

                                                           
 )274-1/272( انظر ترتيب املدارك )1(
 هو أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم األزدي املصري، اإلمام الفقيـه الفاضـل، أخـذ الفقـه عـن                      )2(

لـه  . أيب بكر الطرطوشي، و أخذ عنه مجاعة منهم أبـو الطـاهر إمساعيـل بـن عـوف و غـريه                    
ذا، و مؤلفات يف اجلدل و غـريه، تـويف باإلسـكندرية سـنة              كتابه الطراز ه  : مؤلفات جّيدة منها    

 ).125:ص(؛ و شجرة الّنور ) 207:ص(انظر الديباج .  هـ541
 هو حممد بن أمحد بن حممد املالكي، يكّنى بـأيب الوليـد، قـرطيب، زعـيم فقهـاء وقتـه بأقطـار                       )3(

 و أخـذ عنـه مجاعـة    تفقه بابن مرزوق و أيب عبد اهللا بـن فـرج و غريمهـا،   . األندلس و املغرب  
الكتـاب  : مـن مؤلفاتـه     . منهم ابنه حممد، و القاضي عياض، و أبو بكر بـن حممـد اإلشـبيلي              

،       "املقـدمات "، و   "البيان و التحـصيل ملـا يف املـستخرجة مـن التوجيـه و التعليـل                 " املشهور  
  انظـر  . هجريـة  520تـويف سـنة     . و غريهـا  " هتذيب كتاب الطحاوي يف مـشكلة اآلثـار       "و  

 ). 129:ص(؛ و شجرة الّنور ) 378:ص(الديباج 
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و قد ألّفه حني طلب منه بعض من كان حيضر جمالسه الفقهيـة أن جيمـع مـا                  
 .)1(كان يلقيه عليهم عن استفتاح أبواب املدونة

لعبـد احلـّق بـن حممـد     :  كتاب النكـت و الفـروق ملـسائل املدونـة       -
 ".هتذيب الطالب"و له أيضا . أوائل تصنيفه، و هو من )2(الّصقلي

 و هـو تعليـق مفيـد             )3(للعالّمـة أيب احلـسن اللّخمـي      " التبصرة" كتاب   -
و تقييد حسن على املدونة، و قد اعتىن فيه صـاحبه بتخـريج اخلـالف يف املـذهب                   

 .و استقراء أقواله، فخرجت اختياراته عن املذهب
ح مـشكالت املدونـة و املختلطـة         كتاب التنبيهـات املـستنبطة يف شـر        -

 .)4(للقاضي أيب الفضل عياض
 
 

                                                           
حممـد حجـي، دار الغـرب       /، حتقيـق د   )6-5:ص(البن رشد، املقدمة    " املقدمات املمهدات " انظر   )1(

 .م1988 – هـ 1408اإلسالمي، بريوت، ط األوىل، 
 شـيوخ    هو عبد احلق بن حممد بن هارون القرشي السهمي الصقلي، املكىن بأيب حممد، أخذ العلم عن                )2(

القريوان كأيب بكر بن عبد الرمحن، و ألب عمران الفاسي و غريمها، كما أخذ عـن القاضـي عبـد                    
اسـتدراك  "الوهاب البغدادي، و أبا ذر اهلردي، و لقي إمام احلرمني اجلويين، له باإلضافة إىل ما سبق،                 

باإلسـكندرية سـنة   تويف . ، وعقيدة رويت عنه، و جزء يف بسط ألفاظ املدرسة       "على خمتصر الربادعي  
 ).116:ص(؛ و شجرة الّنور ) 275:ص(انظر الديباج .  هـ466

 هو علي بن حممد الربعي املكىن بأيب احلسن، و املعروف بـاللّخمي، قـريواين، نـزل صـفاقس،   و                      )3(
كـان  . تفقه بابن حمرر، و أيب الفضل بن بنـت خلـدون، و أيب الطيـب، و التونـسي و غريهـم                    

أخـذ عنـه كـثري مـن        . بقي بعد أصحابه فحاز رياسة إفريقيـة كلّهـا        . لنظرفقيها فاضال، جّيد ا   
. العلماء منهم أبو عبد اهللا املازري، و أبو الفضل النحوي، و عبـد احلميـد الصفاقـسي و غريهـم                   

ـ  478تويف سـنة    . له مؤلفات قيمة منها كتابه املذكور و غريه        ) 2/344(انظـر املـدارك     .  هـ
 ).117:ص(جرة الّنور ؛ و ش) 298:ص(؛   و الديباج 

 . سبقت ترمجته)4(
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 .)1(و هي تنبيهات و فوائد وضعها القاضي على شرح املدونة حملمد بن سحنون
 .)2( تعليقات التونسي-
 : خمتصرات املدونة -ب
، و قـد  )3(و هـو خمتـصر ابـن أيب زيـد    :  النوادر و الزيادات على املدونة  -

 .  يف كتب األمهات من املسائل و اخلالفمجع فيه صاحبه مجيع ما
خللف بن أيب القاسـم الرباذعـي، و قـد شـرحه القـرايف        :  هتذيب املدونة    -

   و لـه خمتـصرات      – و سبق اإلشارة إليه عند ذكر كتب اإلمام القـرايف الفقهيـة                  –
و قـد شـرحه نفـيس       " التمهيد ملـسائل املدونـة    : "أخرى معتمدة يف الذّخرية منها      

 ".العوفية" يف كتاب مساه )4(مكي بن إمساعيلالدين 
 

 

                                                           
تفقه بأبيه و غريه، كان فقيها، عاملا باآلثار قوي املنـاظرة،           .  هو حممد بن سحنون أبو عبد اهللا التنوخي        )1(

، و "كتـاب الـسري  "، و "املسند يف احلديث: " هـ بالقريوان، له مؤلفات كثرية منها 256تويف سنة  
 ).335-333:ص(؛ و الديباج ) 1/424(دارك انظر امل". الرد على أهل البدع"

له شروح حسنة و تعاليق مستعملة علـى  .  هو إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي، عامل جليل فاضل     )2(
 ).144:ص(انظر الديباج . كتاب ابن املواز، و املدونة

اين، إمام املالكية يف وقتـه،       هو عبد اهللا بن أيب زيد بن عبد الرمحن النفزي، يكّنى أبا حممد، الفقيه القريو               )3(
، و  "الرسـالة "كتابه املـذكور،       و           : جامع مذهب مالك و شارح أقواله، له مؤلفات كثرية منها           

ـ 386، و غريها، تويف سنة      "هتذيب العتبية " ؛ و  ) 150:ص(انظر طبقات الفقهـاء للـشريازي       .  ه
 ).96:ص(؛ و شجرة الّنور ) 222:ص(الديباج 

ن أبو احلرم إمساعيل بن مكي بن عوف بن أيب الطاهر، إمام فقيه عارف باألصول و حترير                  هو نفيس الدي   )4(
، و مل   "شرح على كتاب ابن اجلـالّب     "، و   "شرح كتاب التهذيب  : "النوازل، له مؤلفات كثرية منها      

 ).165:ص(؛ و شجرة الّنور ) 156:ص(انظر الديباج . يعرف تاريخ وفاته رمحه اهللا
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و هو خمتصر كـبري، قـال عنـه          : )1( خمتصر حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنني        – 
 .)2("ليس يف خمتصراهتا مثله باتفاق: "ابن فرحون 

 .و هو كتاب مشهور يف الفقه يف اختصار املدونة : )3( خمتصر محديس-
  املدينةاجلواهر الثمينة يف مذهب عامل ) 2(

قـال فيـه    . البن شاس و هو من الكتب القيمة املعتمـدة يف الفقـه املـالكي             
كتاب اجلواهر كتاب نفيس صنفه مؤلفـه علـى ترتيـب الـوجيز             : "صاحب الديباج   

أليب حامد الغزايل، و فيه داللة علـى غـزارة فـضائله، و الطائفـة املالكيـة مبـصر                   
وقـد  .وابـه، و وضـوح عبارتـه      عاكفة عليه حلسنه و كثرة فوائـده، و تنـسيق أب          
 .اختصره أبو عمرو بن احلاجب صاحب املختصر

 الّتلقني ) 3(
للقاضي عبد الوهاب، و هو من الكتب املهمة جدا يف املذهب املالكي،   و عليه                

 . و غريهم)4(اعتمد كبار الفقهاء يف نقوهلم كابن احلاجب، و املازري

 

                                                           
عبد اهللا بن عيسى بن أيب زمنني القرطيب، أبو عبد اهللا، كـان مـن كبـار العلمـاء   و                       هو حممد بن     )1(

 لـه مؤلفـات كـثرية منـها         …احملدثني، على معرفة واسعة باختالف العلماء، و اإلعراب و الشعر           
 399، تـويف سـنة              "كتـاب املهـذب   "، و   "املنتخب يف اإلحكام  "تفسري القرآن الكرمي، و     : "
 ).101:ص(؛ و شجرة الّنور ) 365:ص(باج انظر الدي. هـ

 ).365:ص( انظر الديباج )2(
.  هو محديس بن إبراهيم بن أيب حمرز اللخمي من أهل قفصة، نزل مصر، و هبـا تـويف، فقيـه ثقـة                      )3(

 ).178:ص(؛ و الديباج ) 1/520(انظر املدارك .  هـ299تويف سنة 
ى أبـا عبـد اهللا، و يعـرف باإلمـام، أصـله مـن                هو حممد بن علي بن عمر التميمي املازري، يكنّ         )4(

مدينة يف جزيرة صقلية، و هو إمام أهل إفريقية و مـا ورائهـا مـن أهـل املغـرب، لـه                      " مازر"
 536تـويف سـنة     . للجـويين " شـرح الربهـان   "، و   "شرح كتاب مسلم  : "مؤلفات كثرية منها    

 ).6/277(م ؛ و األعال) 11/32(؛ و معجم املؤلفني ) 374:ص(انظر الديباج . هـ
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 :كما شرحه الكثري من العلماء و منهم 
ؤلّف  نفسه إالّ أّنـه مل يـتم هـذا الـشرح، و املكتـوب منـه غـري                     امل -1
 .موجود

 شهاب الّدين القرايف صاحب الذخرية، و قد أشار فيه إىل املذاهب املعروفة، و         -2
 .)1(سلك يف شرحه مسلك اإلسهاب و اإلطناب و املقارنة بني املذاهب كعادته

 .التلقني أبو حممد عبد اهللا املازري و هو من أجود شروح -3
فنجد القرايف ينقل عن التلقني يف كثري من املواضع، كمـا نقـل عـن كتـاب                 

ملذهب عامل املدينة، و هو مرجع مهم يف الفقه املالكي مـن حيـث التـدليل                " املعونة"
، "شرح الرسالة البـن أيب زيـد القـريواين        "و هو خمتصر لكتايب     . و التوجيه و التعليل   

بـد الوهـاب، فجعلـه مـدخال لـذينك الكتـابني            ، و كالمها للقاضي ع    "املمهد"و  
ليكون سهل احململ قريب املأخذ و احلفظ، فهو ميتاز بـشموله علـى معظـم املـسائل                 
و األحكام الفقهية يف عبارة موجزة سهلة، و احتوائـه االسـتدالالت علـى فـروع                 

 .)2(و مسائل املذهب املالكي
ى، و جيعلـها مـصدرا      كما جنده ينقل عن مصنفات القاضي عبد الوّهاب األخر        

 .و غريها" التلخيص"و " اإلفادة"أساسيا لكتابه مثل 
 كتاب التفريع البن اجلالّب ) 4( 

و هو كتاب مهّم مشهور يف املذهب، بـه كـثري مـن التفريعـات الفقهيـة،                    
 و قـد سـبق احلـديث عنـه          –و قد شرحه اإلمام القرايف، و عرف بشرح اجلـالّب             

  .–يف الفقهية  عند الكالم على كتب القرا
" شرح أيب الطاهر نفيس الّدين مكـّي، و ّمسـاه           : و من شروح هذا الكتاب      

 .و قد اعتمد عليه القرايف أيضا". تذكرة ذوي األلباب يف شرح كتاب ابن اجلالّب 

                                                           
و قد أشـار احملقـق إىل أنّ هـذا الـشرح موجـود مبركـز                ). 20-19:ص( مقدمة كتاب التلقني     )1(

البحث العلمي، و هو ميكرو فيلم مصور من النسخة املوجـودة مبكتبـة اخلزانـة العامـة بالربـاط                   
 ).ق/30(برقم 

 ).64-1/63(للقاضي عبد الوهاب، املقدمة " املعونة" انظر )2(
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 الرسالة البن أيب زيد القريواين  )5(
كورة ببـا "و هي من أهم املصادر املعتمد عليها يف الفقـه املـالكي، و تلقـب                

، فقد اهتم هبا املالكية و أكثروا مـن شـرحها و التعليـق عليهـا إىل جانـب                   "السعد
 .)1(تدريسها
 العتبية  )6(

، مجعها من مساعـه مـن اإلمـام سـحنون، و غـريه                  )2(حملمد بن أمحد العتيب   
و قـد هـذهبا الكـثري       .و تسمى أيضا باملستخرجة، و كانت عّدة الفتوى باألنـدلس         

 أبو حممد بن أيب زيـد القـريواين، و البـن رشـد عليهـا كتابـه                  من العلماء منهم  
 ". البيان و التحصيل ملا يف املستخرجة من التوجه و التعليل: "املشهور 

كمـا اختـصرها    . و هو كتاب حافل و خالصة وافية حميطة بالفقـه املـالكي           
 . يف املنتخبة)3(حيي الكناين
 
 
 

                                                           
ـ 731ت  (أبو علي منصور املشذايل     : هؤالء   و من    )1( ، له شرح على الرسالة، و أبو سامل إبـراهيم          ) ه

ـ 749ت  (الستويل   انظر قواعد املقري، حتقيق و دراسة أمحد بن عبـد اهللا بـن             . ، له تقييد عليها   ) ه
 .، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية)47:ص(محيد، 

عزيز بن عتبة، و قيل هـو مـوىل آلل عتبـة بـن أيب سـفيان، قـرطيب                    هو حممد بن أمحد بن عبد ال       )2(
عهـد إليـه برئاسـة ديـوان املظـامل يف           . األصل،مسع من سحنون و أصبغ و ابن حبيب و غريهم         

الطهـارة يف فـضائل     : "القريوان لشهرته، و كان عاملا باختالف أهل املدينة، لـه مؤلفـات منـها               
ـ  254 تـويف رمحـه اهللا سـنة         ،"اآلثـار و الفوائـد    "، و   "مالك بن أنس   انظـر املـدارك    .  هـ

 ).75:ص(؛ و شجرة الّنور ) 336:ص(؛ و الديباج ) 1/449(
 حيي بن عمر بن يوسف بن عامر الكناين، أبو زكريا، أصله من قرطبة، عمل فقيها يف القريوان و تويف يف                     )3(

و "      يف الرّد على الشافعي    احلّجة:"  هـ، له مؤلفات كثرية يف الفقه و األثر، منها           289سوسة سنة   
 ).432:ص(؛ و الديباج ) 1/505(انظر املدارك ". اختالف ابن القاسم و أشهب"كتاب 
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 كتاب اجلامع  )7(
سحنون، و يعد هذا الكتـاب مـن أشـهر و أضـخم             لإلمام حممد بن اإلمام     

قـال  . و هو جمموعة لفـروع خمتلفـة يف الفقـه         . مؤلفاته، إذ يبلغ حوايل الستني جزءا     
هو كتاب مشهور مجع فيه فنـون العلـم و الفقـه، و بـه عـدة                 : "عنه ابن فرحون    

 .)1(. . . "كتب حنو الستني 
 املوازية  )8(

و كـان راسـخا يف الفقـه             : " باج  ، قال عنـه صـاحب الـدي       )2(البن املواز 
و الفتيا، عاملا يف ذلك، و له كتابه املـشهور الكـبري، و هـو أجـلّ كتـاب ألّفـه                     

 .)3( "…املالكيون، و أّصحه مسائل، و أبسطه كالما و أوعبه 
و قد قصد فيه صاحبه بناء فـروع املـذهب غلـى أصـوله، حـىت صـارت                  

هر و أكرب كتـب الفقـه يف مشـال إفريقيـا،            املوازية يف القرن الرابع اهلجري أحد أش      
حيث ضمنت كل املسائل العويصة يف الفقه املالكي، فـضال عـن االهتمـام بفـروع                

 .  )4(املالكية
 

 
 

                                                           
 ).334:ص( انظر الديباج )1(
 و هو حممد بن إبراهيم بن زياد اإلسكندري، املعروف بابن املواز، تفقـه علـى ابـن املاجـشون، و                     )2(

حلارث بن مسكني و غريهـم، كـان قويـا يف الفقـه و              ابن عبد احلكم، و روى عن ابن بكري و ا         
تـويف سـنة          . و غريهـا  " الوقـوف "، و كتـاب     "املوازيـة : "الفتيا، له مؤلفـات كـثرية منـها         

ـ 281 هـ و قيل سنة      269 ؛ و املـدارك    ) 145:ص(انظر طبقـات الفقهـاء للـشريازي        .  ه
 ).68:ص(؛ و شجرة الّنور ) 331:ص(؛ و الديباج ) 1/405(

 ).332:ص(انظر الديباج  )3(
، نقلـه عـن األملانيـة       )152:ص( انظر دراسات يف مصادر الفقه اإلسـالمي مليكلـوش مـوراين             )4(

 .م1988 – هـ 1409جمموعة من الدكاترة، دار الغرب اإلسالمي، ط األوىل، 
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 :  الواضحة يف السنن و الفقه)9(
، و هو مـن أهـم الكتـب         )1(و هو لعبد امللك بن حبيب بن سليمان القرطيب        

 اهلجرة، و قـد حظـي هـذا الكتـاب مبكانـة             الفقهية يف القرنني الثالث و الرابع من      
و هـو ال حيتـوي فقـط علـى مـأثورات            . متميزة بصفة خاصة يف بالد األنـدلس      

املالكية املبكرة، و إّنما أيضا على شـروح و بعـض اآلراء املذهبيـة البـن حبيـب،                  
.       كما تناول بالدراسة املستفيضة اخلالفـات املذهبيـة للجيـل الـذي يلـي مالكـا               

مهية الواضحة يف أّنه يعرض االخـتالف يف الـرأي يف عـصر مالـك بـني                 و تكمن أ  
حلقات علماء أهـل املدينـة، و كـذلك االخـتالف يف روايـات تالميـذ مالـك                         

 . ،و قد اختصرها الرباذعي)2(و املعاصرين
 : كتاب اجملموعة على مذهب مالك و أصحابه ) 10(

.  قـّيم يف املـذهب املـالكي      ، و هو كتـاب      )3(للعامل اجلليل حممد بن عبدوس    
 .و قد تويف صاحبه قبل إمتامه

أنّ ابن عبدوس هذا مؤلـف اجملموعـة هـو رابـع            : و جاء يف كتاب املدارك      
احملمدين، الذين اجتمعوا يف عصر واحد، مـن أئمـة مـذهب مالـك، مل جيتمـع يف                  

                                                           
 حيـي،      و          هو أبو مروان عبد امللك بن حبيب الّسلمي القرطيب البريي، فقيه األندلس، تفقـه حيـي بـن                  )1(

عيسى بن دينار و احلسني بن عاصم، مث رحل إىل املدينة فـسمع مـن بـن املاجـشون، و مطـرف،    و                          
لـه كتـب كـثرية يف الفقـه و          . عبد الرمحن بن رافع الزبريي و غريهم، مثّ رجع إىل األندلس بعلم واسـع             

ب يف تفـسري املوطـأ و       و كتاب يف فـضل الـّصحابة، و كتـا         " الواضحة"األدب و التاريخ ؛ منها كتاب       
ـ  238تويف رمحـه اهللا سـنة       . غريها ؛ و طبقـات الفقهـاء      ) 386-1/381(انظـر املـدارك     .  هـ

 ).74:ص(؛ و شجرة النور )252:ص(؛ و الديباج ) 152:ص(للشريازي 
 ). 63-53-52:ص( راجع دراسات يف مصادر الفقه اإلسالمي )2(
 من العجم، و هو من موايل قـريش مـن كبـار أصـحاب               أصله:  هو حممد بن ابراهيم بن عبدوس بن بشري        )3(

لـه  . كان ثقة إماما يف الفقه، عاملا مبا اختلف فيه أهل املدينـة و مـا أمجعـوا عليـه                  . سحنون و أئمة وقته   
، فـّسر فيهـا أصـوال مـن العلـم كتفـسري كتـاب              "كتاب التفاسري "، و   "اجملموعة: "كتب كثرية منها    

تـويف رمحـه اهللا سـنة       . و غريهـا  "  جمالس مالـك  "و  " فضائل مالك " له   املراحبة و املواضعة و الشفعة، و     
؛ و الــديباج ) 148:ص(؛ و طبقــات الفقهــاء للــشريازي ) 1/433(انظــر املــدارك .  هـــ260

 ).70:ص(؛ و شجرة الّنور ) 353:ص(
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وس    ، و ابن املـواز املـصريان، و ابـن عبـد           )1(ابن عبد احلكم  : زماهنم مثلهم، و هم     
 .و ابن سحنون القريوانيان

و قد ذكر ميكلوش موراين يف كتابه دراسات يف مـصادر الفقـه املـالكي أنّ                
هذا الكتاب مل تتبق منـه قطعـة واحـدة، و لكـن مـضمونه يف كتـاب النـوادر                            

 . )2(و الزيادات البن أيب زيد
    كتاب االستذكار)11(

ار اجلـامع ملـذاهب فقهـاء األمـصار         ، و هو كتاب االستذك    )3(البن عبد الربّ  
و علماء األقطار فيما تضمنه املوطّأ من معاين الرأي و اآلثـار، و شـرح ذلـك كلـه                   
باإلجياز و االختصار، و هو كتاب فقهي عظـيم، سـلك فيـه صـاحبه منـهجا مل                  
يسبقه فيه أحد، حيث كان أّول فقيه و حمدث أندلسي يعارض اجلمـود الـذي سـاد                 

و قد تعـرض فيـه للمـسائل الفقهيـة          . و إىل التجديد و االجتهاد    يف األندلس، و يدع   
 .)4(املتضمنة يف أحاديث املوطأ بصورة أوسع ّمما يف كتابه التمهيد

                                                           
 هو عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني بن الليث، موىل عمري امـرأة مـن مـوايل عثمـان بـن عفـان                         )1(

كان فقيها حافظا، و إليه انتـهت رئاسـة املـذهب مبـصر بعـد               . ضي اهللا عنه، و قيل موىل رافع      ر
فـضائل  "، و   "القـضاء يف البنيـان    "و كتـاب    " األهـوال "كتاب  : له مؤلفات كثرية منها     . أشهب

ـ  214تـويف رمحـه اهللا سـنة        . و غريهـا  " عمر بن عبد العزيز    انظـر ترتيـب املـدارك      .  هـ
 ).59:ص(؛ و شجرة الّنور ) 217:ص(يباج ؛ و الد) 1/304-307(

 ).148:ص( انظر دراسات يف مصادر الفقه اإلسالمي )2(
 هــ، و    368 هو شيخ اإلسالم يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب، أبو عمر، ولد بقرطبة سنة                   )3(

تهـدا يف   كان ناصرا للّسنة جمـددا و جم      . نشأ هبا، و تفقه على علمائها حىت حاز لقب حافظ املغرب          
ـ 463تويف سنة   . استنباط األحكام  الكايف يف  "و  " االستذكار"و  " التمهيد"له مؤلفات قيمة منها     .  ه
؛ و شذرات الذهب    ) 440:ص(؛ و الديباج    ) 72-7/66(انظر وفيات األعيان    ". عمل أهل املدينة  

)3/314.( 
ـ       )129-1/119( انظر االستذكار البن عبد الرب       )4( عبـد املعطـي    /صوصه د ، دقق أصوله و خـّرج ن

 . م1993 – هـ 1414قلعجي، مؤسسة الرسالة، ط األوىل، 
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    كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه)12(
و هو كتاب جليـل، مجـع فيـه مؤلفـه           . )1(لإلمام إبراهيم بن بشري التنوخي    

أنّ من أحاط بـه علمـا ترقّـى عـن درجـة             : كثريا من أسرار الشريعة، و ذكر فيه        
 .التقليد إىل رتبة االختيار و الترجيح

و اعتمد يف كتابه هذا على استنباط أحكـام الفـروع مـن قواعـد أصـول                 
الفقه، كما يتعقب فيه أبا احلسن اللّخمـي يف كـثري مـن املـسائل، و يـرد عليـه                    

 ".التبصرة"اختياراته يف كتابه 

  كتاب املبسوط) 13(
، و هو مـن أفـضل الكتـب الفقهيـة، و مـن              )2(ضي إمساعيل البغدادي  للقا

و قد أثرت مؤلفاته، و خاصـة املبـسوط علـى نـشر             . الدواوين املشهورة يف املذهب   
الفقه املالكي يف العراق، فهو عمدة الفقهاء يف معرفة طريقة البغـداديني مـن املالكيـة                

 .يف الفقه و التأليف

                                                           
كان إمامـا فقيهـا حافظـا    .  هو إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري املكّنى بأيب الطاهر التنوخي املهدوي         )1(

       للمذهب املالكي، من العلماء املربزين يف املذهب، املترفعني عن درجـة التقليـد إىل رتبـة االختيـار                    
،   "األنوار البديعة إىل أسرار الـشريعة     "، و "جامع األمهات "كتاب  : له مؤلفات كثرية منها     . و الترجيح 

؛ وشجرة الّنور   ) 143-142:ص(انظر الديباج   . و غريها " املختصر"، و   "التذهيب على التهذيب  "و  
نّ القرايف صـّرح يف     و ذكر حمققو الذّخرية أنّ هذا الكتاب البن عبدوس و هو غلط، أل            ). 126:ص(

 .أّنه أليب الطاهر) 2/495(الذّخرية 
.  القاضي إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد بـن زيـد األزدي، أحـد األعـالم املـشهورين                   )2(

كانت أسـرته مـن أجـلّ األسـر بـالعراق، و عنـهم              .بصري املولد و املنشأ، و بغدادي املوطن      
ـ     . انتشر املذهب املالكي هناك    شـرح املوطـأ و أحكـام القـرآن،                 : ثرية منـها    لـه مؤلفـات ك

تـويف رمحـه اهللا سـنة       . و املبسوط يف الفقه، و كتاب يف الفرائض، و االحتجاج بالقرآن و غريهـا             
ـ 282 ؛ و ترتيـب املـدارك      ) 153:ص(انظـر ترمجتـه يف طبقـات الفقهـاء للـشريازي            .  ه

 ).151:ص(؛ و الديباج ) 65:ص(؛ و شجرة الّنور )1/463(
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 كتاب املختصر ) 14(
املختـصر  " بن احلكم، و يـسمى باملختـصر الكـبري، و لـه أيـضا                لعبد اهللا 

 .يف القواعد الفقهية" املوطأ"قصره على علم " املختصر الصغري"، و "األوسط
و يعّد املختصر الكبري من أشهر كتب املالكية،و يتناول مسائل فقهية متفرقة بنـاء            

 .يف شرح مفيد )2(، وقد شرحه أبو بكر األهبري)1(على آراء قدامى املالكية
    كتاب خمتصر ما ليس يف املختصر    )15(

و قد نقل عنـه القـرايف، كمـا نقـل عـن كتابـه               . )3(البن شعبان القرطيب  
 . الزاهي الشعباين املشهور يف الفقه

 كتاب احلاوي ) 16(
، و هو كتاب مفيد يف الفقه، قـارن فيـه بـني روايـات               )4(أليب الفرج اللّيثي  

 .كخمتلفة عن اإلمام مال
 

                                                           
 ).28:ص( انظر دراسات يف مصادر الفقه اإلسالمي )1(
كان إمام أصـحابه يف وقتـه، انتـهت إليـه الرياسـة يف              .  هو حممد بن عبد اهللا بن صاحل، أبو بكر األهبري          )2(

تفقه ببغداد على كثري من العلمـاء، و عنـه انتـشر املـذهب املـالكي يف العـراق، لـه                  . املذهب املالكي 
،   "األصـول "البـن عبـد احلكـم، و كتـاب          " شرح املختصرين الكبري و الـصغري     : "مؤلفات ّمجة، منها    

ـ 395تويف سنة   . و غريها " إمجاع أهل املدينة  "و   ؛ و الـديباج    ) 2/124(انظـر ترتيـب املـدارك       .  ه
 ). و ما بعدها351:ص(

، رأس   هو حممد أبو إسحاق بن القاسم بن شعبان بن حممد بـن ربيعـة بـن داود بـن سـليمان القـرطيب                       )3(
لـه مؤلفـات    . كـان واسـع الروايـة كـثري احلـديث         . املالكية مبصر يف وقته، و أحفظهم مبذهب مالك       

ـ  355تـويف سـنة     . كتاب يف أحكام القرآن، و كتاب يف مناقب مالـك و غريهـا            : كثرية منها    .  هـ
 ).345:ص(انظر الديباج 

بن حممد بن عبد اهللا البغدادي، : قال ابن فرحون  هو عمرو بن حممد بن عمرو اللّيثي القاضي املكىن بأيب الفرج، )4(
و ترجم له صاحب شجرة الّنور بعنوان عمر بن حممد اللّيثي، أصله من البصرة و نشأ ببغداد، و تفقه مع 

اللمع يف أصول "، و "احلاوي يف الفقه"كتاب : له مؤلفات كثرية منها . القاضي إمساعيل البغدادي و غريه
و ذكر حمققو ). 79:ص(؛ و شجرة الّنور ) 309:ص(انظر الديباج .  هـ331 سنة و غريها، تويف" الفقه

 .أّنه أليب الفرج) 193 و 2/50(الذّخرية أنّ احلاوي للربزيل و هو خطأ ألنّ القرايف صّرح يف الذّخرية 
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  :)1( كتاب ابن مزين )17(
 .و املعروف بتفسري املوطأ، و هو حول املواد الفقهية اليت تناوهلا املوطأ

  اجلعدية) 18(
 .)2(ألشهب بن عبد العزيز اجلعدي

  الّدمياطية) 19(
،و هي جممـوع مساعـه مـن أصـحاب          )3(لعبد الرمحن بن أيب جعفر الّدمياطي     

 .مالك
 )4(تعليق البصري ) 20(

 . كتاب يف الفقه مشهورو هو
   )5( خمتصر الوقّار) 21(

 .و هو يف الفقه
 

                                                           
 طليطلة      و         هو حيي بن زكرياء بن إبراهيم بن مزين موىل رملة بنت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، أصله من                   )1(

انتقل إىل قرطبة، رحل إىل املشرق حيث روى املوطأ عن مطرف و حبيب، و كان حافظا له، فقيها فيه،   له                      
و املعـروف   " علل حديث املوطأ  "، و   "تسمية رجال املوطأ  "، و كتاب    "تفسري املوطأ : "مؤلفات حسنة منها    
 ). 436:ص(؛ و الديباج ) 1/441(رك انظر ترتيب املدا.  هـ259تويف سنة . باملستقصية و غريها

 هو أشهب بن عبد العزيز أبو عمرو القيسي العامري اجلعدي، من ولد جعـدة بـن كـالب بـن ربيعـة،                       )2(
انتـهت إليـه رئاسـة العلـم مبـصر بعـد ابـن              . من أهل مصر، من الطبقة الوسطى من أصحاب مالك        

 .  هجرية بعد الشافعي بثمانية عشر يوما204تويف سنة . القاسم
 ).162:ص(؛ و الديباج ) 1/238(؛ و وفيات األعيان ) 262-1/259(انظر ترتيب املدارك 

 روى عن مالك ومسع من كبار أصحابه كابن وهـب و ابـن القاسـم و أشـهب، و لـه عنـهم مسـاع                          )3(
) 1/308(انظـر ترتيـب املـدارك       .  هجريـة  220تويف سنة   . خمتصر، مؤلف حسن معروف بالدمياطية    

 ).59:ص(؛ و شجرة الّنور ) 242:ص(؛  و الديباج 
نـزل  . و طابـث قريـة مـن قـرى البـصرة          .  هو  أبو احلسن علي بن حممد بن إسحاق الطابثي البصري           )4(

 ).257:ص(انظر الديباج . مصر، و أخذ بالعراق عن مجاعة كبرية من العلماء
، و خمتـصرين    "الـسنة "تـاب    هو أبو بكر حممد بن أيب حيي زكريا الوقّار، كان حافظا للمـذهب، ألّـف ك                )5(

؛          )  1/416(انظـر ترتيـب املـدارك    ). و قيـل ثـالث و قيـل أربـع        ( هـ   269تويف سنة   . يف الفقه 
 ).10/8(؛ و معجم املؤلفني ) 68:ص(؛ و شجرة الّنور ) 333:ص(و الديباج 
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 كتاب اخلصال )  22(

و هو كتـاب يف فـروع املالكيـة،         . )1(للقاضي أيب بكر حممد املالكي القرطيب     
 .ذكر يف أّوله نبذة من األصول و مساه باألقسام و اخلصال

 كتاب السليمانية  )23(
 .)2(لإلمام أيب الوليد الباجي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ـ 317ولد سنة .  هو حممد بن يبقى بن زرب، أبو بكر، القرطيب     )1( مانـه  كـان أحفـظ أهـل ز   .  هـ

 . هـ381ملذهب مالك، توىل قضاء اجلماعة بعد وفاة القاضي ابن الّسليم إىل أن مات سنة 
؛ و كـشف    ) 364:ص(انظـر الـديباج     . كتـاب اخلـصال يف الفقـه      : له مصّنفات كثرية منها     

 ).1/542(الظنون 
ك، ألنّ املواضـع الـيت ذكـر فيهـا          و أشار حمققو الذّخرية أنّ اخلصال الذي اعتمده القرايف هو البن حـزم، و ال أظنـه كـذل                  

الكتاب، تتناول فروعا فقهية، و هذا يتناسب مع كتاب اخلصال يف فروع املالكيـة، إضـافة إىل أنّ القـرايف مل يأخـذ الفـروع                         
 ).3/59(و لعلّ سبب االلتباس أّنه ذكر يف الفروق اخلصال لألندلسي . من غري املالكيني

ن خلف بن سعيد بن أيـوب بـن وارث البـاجي، أصـلهم مـن                 هو سليمان القاضي، أبو الوليد ب      )2(
رحـل إىل املـشرق         . بطليوس مث انتقلوا إىل باجة األندلس، مث باجـة افريقيـة، مث باجـة اصـبهان               

كتـاب  : له مؤلفـات كـثرية منـها        . و أقام به حنو ثالثة عشر عاما، و قد حاز الرئاسة باألندلس           
. و غريهـا  " املقتـبس "، و   "اخلـالف " و كتـاب مـسائل       ،"السراج يف علم احلجاج   "، و   "االمياء"

؛ و  ) 200 إىل   197:ص(انظـر الـديباج     .  هــ، و دفـن بالربـاط       494تويف رمحه اهللا سـنة      
 .و غريها) 3/125(؛ و األعالم ) 120:ص(شجرة الّنور 
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 :كتب اخلالف الفقهي   : ثانيا
 كتاب اآلثار و الدالئل يف اخلالف   )1(

، و هو املسمى الـدالئل إىل أمهـات املـسائل، شـرح             )1(أليب حممد األصيلي  
 .به صاحبه املوطأ، و ذكر فيه خالف مالك و أيب حنيفة و الشافعي

 إلشراف على مسائل اخلالفا  )2(
أمهات كتب الفقه اإلسالمي اليت عنيت بعـرض        للقاضي عبد الوهاب، و هو من       

 .الفروع و املسائل الفقهية و دراستها دراسة فقهية مقارنة
 )التفريع(مسائل اخلالف   )3(

 .البن اجلالّب، و قد سبق احلديث عنه
 )التعليق(مسائل اخلالف    )4(

 علماء  ، و هو الكتاب املعروف بعيون األدلة يف مسائل اخلالف بني          )2(البن القّصار 
:     و يعترب عند املالكية من املآثر احلميدة، و قد وصفه اإلمام الـشريازي فقـال                . األمصار

،   )3("و له كتاب يف مسائل اخلالف كبري، ال أعرف هلم كتابا يف اخلالف أحسن منـه                 " 
و قد مجع فيه صاحبه األدلة و احلجج يف مسائل اخلالف بني مالك و بني من خالفه مـن                   

و املطلع على هذا الكتاب يدرك امللكة العلمية عند ابن القّصار يف تطبيق الفروع              . الفقهاء
على األصول، و الرجوع باألحكام إىل مداركها، و مسايرة األئمة اجملتهدين يف أنظارهم             

                                                           
لعـدوة   هو عبد اهللا بن إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا األصيلي، رحل به أبوه إىل أصـيال مـن بـالد ا                      )1(

فسكنها و نشأ هبا، و تفقه بقرطبة، و رحل يف طلب العلـم و انتـهت إليـه الرئاسـة باألنـدلس،                      
ـ  392تويف رمحه اهللا سنة      ؛ و املـدارك    ) 153: ص(انظـر طبقـات الفقهـاء للـشريازي         .  هـ

 ).100:ص(؛ و شجرة الّنور ) 224:ص(؛ و الديباج ) 2/241(
كـان  . بغدادي، املكّنى بأيب احلسن، من أعالم العلماء احملققـني  هو علي بن عمر بن أمحد بن القصار ال         )2(

ـ 398تويف سنة   . توىل قضاء بغداد  . أصوليا نظارا  كتابه يف مـسائل    : له مؤلفات عظيمة، أمهّها     .  ه
؛ و طبقات   ) 296:ص(؛ و الديباج    ) 2/214(انظر ترتيب املدارك    . اخلالف، و مقدمته يف األصول    

 ).157:ص(الفقهاء للشريازي 
 ).157:ص( انظر طبقات الفقهاء )3(
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و قـد قـّدم     . للمقاصد و املعاين، مسايرة خلّص هبا املذهب املالكي من التعصب املذهيب          
 .)1( مسائل األصول مساها مقدمة يف األصولملعلمته هذه جبمل من

 .و قد تأثر اإلمام القرايف بطريقة ابن القّصار و اقتبس من كتابه الشيء الكثري
 كتاب الشامل   )5(

 و هو كتاب يف مسائل اخلالف، و هـو عمـل مهـم              )2(البن الوراق املروزي  
اخلالفيـة  و فيـه أشـار إىل اآلراء     . عن اختالف املذهب، و هـو ذو طـابع مـالكي          

 .)3(للمالكية كثريا حىت يف أدق التفاصيل
 تعليق الطرطوشي )  6(

سراج "، و   "احلوادث و البدع  "و له أيضا كتاب     . و هو كتاب يف مسائل اخلالف     
 .، و قد أخذ منها القرايف مجيعا"امللوك

 كتب أصول الفقه: الفرع الثاين 
 اإلشارة )  1(

كتـاب  "قّيم يف أصول الفقه، و قد أمساه        لإلمام أيب الوليد الباجي، و هو كتاب        
، و قد اختصره من كتابه الكـبري        "اإلشارة إىل معرفة األصول، و الوجازة يف معىن الدليل        

، فبّسطه عـن األصـل و       "إحكام الفصول يف أحكام األصول    "املفصل يف األصول و هو      
 ترجيحه باحلّجـة    اقتصر فيه على بيان ما ترّجح لديه من اآلراء األصولية املالكية مدعما           

 .النقلية و العقلية
                                                           

، قرأها و علّق عليهـا حممـد بـن احلـسني            )16:ص( انظر املقدمة يف األصول البن القّصار، املقدمة         )1(
 .م1996السليماين، دار الغرب اإلسالمي، ط األوىل، 

ه  هو حممد بن أمحد بن حممد بن اجلهم، املعروف بابن الـوراق املـروزي، أبـو بكـر، كـان جـد                      )2(
بيـان  "كتـاب   : وراقا للمعتضد، مسع من إمساعيل القاضي و غريه، لـه مؤلفـات كـثرية منـها                 

. و غريهـا  " شرح خمتصر بـن عبـد احلكـم الـصغري         "، و   "احلجة ملذهب مالك  "، و كتاب    "السنة
ـ  333 هـ و قيل سنة      329تويف سنة    ؛       ) 155:ص(انظـر طبقـات الفقهـاء للـشريازي         .  هـ
 ).341:ص(و الديباج 

 ).179:ص( انظر دراسات يف مصادر الفقه اإلسالمي )3(



 137

 شرح الربهان )  2 (
،          )1(لإلمام املـازري و هـو شـرح لكتـاب الربهـان أليب املعـايل اجلـويين                

 ".إيضاح احملصول من برهان األصول"و ّمساه 

 التلخيص يف أصول الفقه )  3(
لخيص للتقريب و   إلمام احلرمني اجلويين، و قد ألّفه على طريقة املتكلمني، و هو ت           

 .اإلرشاد للباقالين
 الرسالة )  4(

 .، و هو أّول كتاب ألف يف أصول الفقه)2(لإلمام حممد بن إدريس الشافعي
 كتب مصادر األحكام : الفرع الثالث

 :و أّما مصادر أّدلة األحكام اليت اعتمد عليها فهي 
 املوطّأ )  1(

ـ           ث و األخبـار و فتـاوى       لإلمام مالك، و قد مجع فيه الّصحاح مـن األحادي
 .و يعّد األّول يف الّتأليف يف الفقه و احلديث معا. الّصحابة و التابعني

: و قد أثىن عليه الكثري من العلماء، فقد قـال القاضـي عيـاض يف مداركـه                  
 .)3(. . . "ليس هناك كتاب بعد كتاب اهللا أنفع للناس من كتاب املوطّأ "

لى بضعة عـشر تابعيـا، و كلّهـم واطـؤوه     و مسي باملوطّأ ألنّ مالكا عرضه ع      
 .)4(على صّحته، فسمي باملوطّأ

                                                           
 هـ، و لقّب باجلويين ألنّ والده ولد يف         419ولد سنة   .  هو إمام احلرمني، أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف            )1(

 يف أصـول    كلّهـا " التلخيص"، و   "الورقات"، و   "الربهان: "من أهّم مؤلفاته    . جوين و هي ناحية من نواحي نيسابور      
ـ 478و غريها، تويف سنة     " الشامل يف علم الكالم   "الفقه، و    ؛ و وفيـات    ) 14/16(انظر سري أعالم النـبالء      .  ه
 .و غريها) 222-5/165(؛ و طبقات الشافعية الكربى ) 3/358(؛ و شذرات الذهب ) 170-3/167(األعيان 

ي الشافعي املكـي، نـسيب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       هو حممد بن إدريس بن العباس، اإلمام أبو عبد اهللا القرش       )2(
ـ  204 هـ، و تويف سـنة       150ولد سنة   . و سلم و ابن عمه ، عامل حمدث فقيه         " األم: "مـن أشـهر مؤلفاتـه     .  هـ

 ).99-10/5(؛ و سري أعالم النبالء ) 1/192(انظر طبقات الشافعية البن السبكي ". الرسالة"و 
 ).1/100( انظر ترتيب املدارك )3(
 ).53:ص( انظر شجرة النور )4(
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و أهـّم شـروحه     . و قد اعتىن علماء كثريون باملوطّأ من ملّخـص و شـارح           
 :اليت اعتمدها القرايف 

 .و هو شرح حسن مشهور:   )1( تفسري املوطّأ للبوين–أ 
و هـو   .  عبـد الـربّ    البن:  التمهيد ملا يف املوطّأ من املعاين و األسانيد          –ب  

كتب ضخم أراد به صاحبه تبسيط و متهيد موطّأ اإلمـام مالـك، و مـا فيـه مـن                    
و كـان يـشري فيـه إىل        . معان و أسانيد، و إصالح طرقـه باملتابعـات و الـشواهد           

 .)2(املسائل الفقهية دون شرحها
 .)3(أليب بكر بن العريب:  القبس -ج
 .أ، و قد سبق اإلشارة إليهو هو يف تفسري املوطّ:  كتاب ابن مزين –د 

للباجي، و هو يف شرح كتاب املوطّـأ، و هـو شـرح كـبري              :  املنتقى   –هـ  
االسـتيفاء  "و كان املؤلّف قد ابتدأ كتابا قبل هذا أكرب منه، و ّمسـاه كتـاب                . ضخم

و هو كتاب قّيم، مثّ اختصر منـه كتـاب املنتقـى، و اختـصر مـن                 " يف شرح املوطّأ  
و قد نقل اإلمام القـرايف عـن هـذه الكتـب            ". اإلمياء"اه كتاب   املنتقى كتابا آخر مسّ   

 .القّيمة
 

                                                           
 هو مروان أبو عبد امللك بن علي البوين، أندلسي األصل، سكن بونة و هي مدينة عنابة الساحلية الواقعة )1(

انظر . مات قبل األربعني و أربعمائة من اهلجرة. أقصى شرق اجلزائر، و كان من الفقهاء املتفننني
و فيه مروان بن حممد األسدي األندلسي البوين ) 12/221(؛ و معجم املؤلفني ) 423:ص(الديباج 

 .املالكي أبو عبد امللك
، حقّقه و خّرج أحاديثـه عبـد الـرزاق املهـين،            ) و ما بعدها   33:ص( انظر التمهيد البن عبد الرب       )2(

 .هـ 1420دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط األوىل، 
بن أمحد املعروف بابن العريب املعافري، يكّنى أبا بكر، اإلمام  هو حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا )3(

له مؤلفات كثرية . رحل إىل املشرق و أخذ عن علمائه، مث عاد إىل األندلس بعلم وافر. العالّمة، احلافظ
على سنن الترمذي " عارضة األحوذي"يف شرح املوطّأ، و " كتاب املسالك"، و "أحكام القرآن: "منها 

) 1/489(؛ و وفيات األعيان )  و ما بعدها176:ص(انظر الديباج .  هـ543ويف سنة ت. و غريها
 .و غريها) 6/230(؛ و األعالم ) 4/141(؛      و شذرات الذهب 
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 كتاب اجلامع الصحيح)   2(
، و هو أّول الكتب الّستة يف احلـديث، و هـو مـن أصـّح                )1(لإلمام البخاري 

كتب األحاديث سندا و متنا، و قـد أمجـع العلمـاء علـى أنّ كتـاب الـصحيح                   
 .صّحهاللبخاري هو من أجلّ كتب احلديث و أ

 اجلامع الصحيح)   3(
، و هو الثاين من الكتب الـّستة، و يلـي صـحيح البخـاري                )2(لإلمام مسلم 

و هو كتاب حسن الترتيب و قـد كثـرت عليـه الـشروح، و أهـّم مـا                   . يف الرتبة 
 :اعتمد القرايف منها 

روح لإلمام أيب عبد اهللا املازري، و يعّد املعلم من أّول ش           : املعلم بفوائد مسلم   –أ  
، و هذا الكتاب ليس من تأليف املازري        )3(صحيح مسلم حيث مل يسبقه سابق إىل شرحه       

و إّنما من إمالئه، تلّقاه عنه بعض تالميذه و قد اعتمد يف شرحه هذا طريقـة مبتكـرة،                  
حيث ركّز حبوثه على االستنتاج و االستنباط، ّمما جعله حيظى بعناية كبرية لدى كثري من               

حيث تعّرض للمـسائل الـيت مل       " إكمال املعلم "ه القاضي عياض يف     العلماء، فقد شرح  
 . يشرحها املازري، و اعتىن بالكالم على اإلسناد

 .وقد نقل عنه اإلمام القرايف أيضا يف بعض املواضع من الذّخرية
                                                           

 هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري، أبو عبد اهللا، اإلمام املشهور يف علم احلديث، رحل يف طلب                      )1(
له مصنفات كثرية يف خمتلف الفنون، و خباصة يف         .  مجيع حمدثي األمصار، و أفىن عمره يف تعليم الناس احلديث          العلم إىل 

ـ 256تويف سنة   . علم الرجال و العلل    ؛ ) 1/541(؛ و كشف الظنون     ) 2/19(انظر طبقات الشافعية للسبكي     .  ه
 ).26-11/25(و البداية و النهاية 

 هـ، و تلقى    204ج بن مسلم القشسري النيسابوري، أبو احلسن احلافظ، ولد بنيسابور سنة             هو اإلمام مسلم بن احلجا     )2(
ـ 261تويف رمحه اهللا سنة     . العلم عن كبار علماء عصره، و الزم اإلمام البخاري و أخذ عنه            انظر شذرات الذهب   .  ه

 ).11/33(؛ و البداية و النهاية ) 2/144(
ـ  528ت  (رح أيب احلسن عبد الغافر بـن إمساعيـل الفارسـي             إالّ ما شرحه بعض معاصريه مثل ش       )3( ،  و قـد     ) هـ

و شـرح قـوام الـّسنة أليب القاسـم بـن            " املفهم يف شرح غريب صحيح مسلم     "اقتصر فيه على الغريب، و ّمساه       
 هــ قبـل   526 هـ، و قد أكمل به شرح ابنـه الـذي تـوىف سـنة        535حممد األصفهاين احلافظ املتوىف سنة      

، تقـدمي و    )270-269:ص(؛ و املعلـم بفوائـد مـسلم، املقدمـة           ) 4/114( شذرات الـذهب     انظر. إكماله
 .م1987حتقيق الشيخ حممد الشاذيل الّنيفر، الدار التونسية للنشر، ط الثانية، 
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 )1(سنن أيب داود)   4(
و هو من الكتب الّستة املعتربة يف احلديث، و ذكـر فيهـا صـاحبه الـّصحيح                 

و قد اختـصرها زكـّي الـدين عبـد العظـيم            . حلديث و ما يشبهه و ما يقاربه      من ا 
 .املنذري شيخ اإلمام القرايف

 . . . كما اعتىن به كثريون، فمن شارح له و خمتصر، و مهذّب 
 )2(سنن الترمذي)   5(

 .و هو رابع الكتب الّستة يف احلديث، و عليه شروح و خمتصرات كثرية قّيمة
 )3(يسنن النسائ)   6(

ألّف النسائي أّوال كتابا يف الـّسنن، اشـتهر بالـّسنن الكـربى، مثّ خلـّصه يف                 
، قصره علـى األحاديـث الـّصحيحة، و تـرك مـن             "اجملتىب"الّسنن الصغرى، و ّمساه     

هـو أحـد الكتـب      " املختـصر "و  . الّسنن الكربى كل ما تكلم يف إسناده بالتعليـل        
 .الّستة يف احلديث، و عليه شروح و تعليقات

  )4(سنن الّدارقطين)   7(

                                                           
 هــ، و رحـل و طـوف             202 هو سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجـستاين، ولـد سـنة               )1(

انظـر  .  هــ بالبـصرة    275تويف رمحـه اهللا سـنة       . عراق و الشام و غريها    و مجع، و مسع خبراسان و ال      
 .و غريها) 2/248(طبقات الشافعية للسبكي 

أخذ احلديث عن مجاعـة مـن أئمـة احلـديث    و               .  هو اإلمام احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى الترمذي         )2(
انظـر اللّبـاب   . ابـه اجلـامع هـذا   له مؤلفات كثرية يف علم احلديث، و أحسنها كت . منهم اإلمام البخاري  

 ).1/539(؛ و كشف الظنون ) 1/174(
أخـذ العلـم و احلـديث عـن         .  هو أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، أحد األئمة احلفاظ الفقهـاء             )3(

ـ  303تـويف سـنة     . له كتب يف احلديث و العلـل و غـري ذلـك           . كبار املشايخ  انظـر اللبـاب    .  هـ
 ).11/133(؛ و البداية ) 2/307(

ـ 306 هو علي بن عمر بن أمحد، أبو احلسن، احلافظ الشهري صاحب السنن، ولد سنة                )4(  تـصانيف   صّنف.  ه
ـ 385تويف سنة   . سننه، و كتاب املختلف و املؤتلف، و كتاب العلل        : كثرية منها    و الدارقطين نسبة إىل    .  ه

 ).2/48(انظر كشف الظنون . دار القطن، و هي حملّة كبرية ببغداد



 141

 كتب اللّغة و شرح غريب األلفاظ : الفرع الرابع
 :و أهّم ما اعتمد عليه القرايف يف هذا الفّن 

 إصالح ما تغلط فيه العاّمة)   1(
 .و يسمى كتاب إصالح املنطق. )1(البن الّسكيت

 )2(الّصحاح للجوهري )  2(
 كتاب العني يف النحو و اللّغة   )3(

و هو أصل الكتب يف اللّغة، و قيل إّنه لليث بـن            . )3(ل بن أمحد الفراهيدي   للخلي
 .، و إّنما نسبه إىل اخلليل بن أمحد لينفق)4(املظّفر

 .)5(و قيل إنّ اخلليل عمل قطعة منه، و كّمله اللّيث و هلذا ال يشبه أّوله آخره
 
 
 

                                                           
لـه تـصانيف    . كان عاملا بالنحو و اللّغة، و القـرآن و الـشعر          .  هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق      )1(

كتاب األلفاظ، كتاب يف معاين الشعر، كتاب القلـب و اإلبـدال، كتـاب إصـالح                : كثرية منها   
ـ 244تويف سنة   . املنطق ، و وفيـات األعيـان      )2/349(انظـر بغيـة الوعـاة للـسيوطي         .  ه

، حقّقـه الـدكتور مـصطفى الـشوميي،         )327-325:ص(فهرست البن الندمي    ، و ال  )2/457(
 .م1985- هـ 1405الدار التونسية للنشر، تونس، 

كـان إمامـا يف    . مـن بـالد التـرك     " فاراب" هو إمساعيل بن ّمحاد اجلوهري، أبو نصر الفارايب، من           )2(
. يف الّنحـو، و الـّصحاح     له مصّنفات كثرية منها كتاب يف العـروض، و مقدمـة            . اللّغة و األدب  

 ).98-2/95(؛ و كشف الظنون ) 1/447(انظر بغية الوعاة . تويف يف حدود األربعمائة
.  هو خليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي، أبو عبد الرمحن البصري العروضي النحوي اللّغـوي                 )3(

ـ 170 هـ، و تويف سنة      100ولد سنة    لّغة، كتـاب اإليقـاع،     فائت العني يف ال   : من مصّنفاته   .  ه
انظر وفيات  . كتاب الشواهد، كتاب العروض، كتاب النغم، و كتاب العني يف النحو و اللّغة و غريها              

 ).200-199:ص(؛ و الفهرست ) 5/287(؛ و كشف الظنون ) 2/244(األعيان 
 ).2/378(انظر كشف الظنون .  هو الليث بن نصر بن سّيار اخلراساين)4(
 ).201:ص(، و الفهرست )2/378(ون  انظر كشف الظن)5(
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 كتاب الغريبني )  4(
 غريب القرآن الكرمي، و احلديث و قد اعتىن فيه صاحبه بتفسري. )1(للهروي

 .و قد اعتمد عليه القرايف يف بيان غريب احلديث. النبوي، فصار عمدة الباحثني
 جممل اللّغة )  5(

 .)2(البن فارس
 املفّصل)   6(

 513شـرع يف تأليفـه سـنة        . و هو كتاب كـبري يف النحـو       . )3(للزخمشري
ـ 515هـ، و فرغ منه سنة        هـذا الفـن بـشروح كـثرية         و قد اعتىن عليه أئمة    .  ه

 ". اإليضاح" منها شرح اإلمام ابن احلاجب املسّمى 
 االشتقاق )   7(

 .كما نقل عن كتبه األخرى يف النحو و اللّغة. )4(للّزجاج

                                                           
.  هو أبو عبيد أمحد بن حممد بن حممد بن أيب عبيد العبدي املؤدب اهلروي الفاشاين، أبو ذر، أصله مـن هـراة                    )1(

، و  "اجلـامع "كتـاب   : له تآليف كثرية منها     . كان مالكيا خّيرا فاضال، بصريا باحلديث و علله، و متييز الرجال          
؛ ) 2/275(انظر ترتيب املدارك    . هـ  435تويف سنة   . و غريها " مسانيد املوطّأ "، و   "الّسنة و الصفات  "كتاب  

 ).4/66(؛ و األعالم ) 311:ص (و الديباج 
كـان حنويـا علـى طريقـة     .  هو أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب، أبو احلسني اللغوي، القزويين  )2(

لّغة، و فقه اللّغة، و اختالف النحويني، و حليـة الفقهـاء و             اجململ يف ال  : له مصّنفات كثرية منها     . الكوفيني
 ).1/352(انظر بغية الوعاة .  هـ395تويف سنة . غريها

.  هو أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمي الزخمشري، إمام كبري يف احلديث و التفسري و النحو و اللّغة  و املعاين)3(
الكشاف يف تفسري القرآن، و الفائق يف تفسري احلديث، : منها له مصّنفات كثرية .  هـ بزخمشر467ولد سنة 

انظر سري أعالم .  هـ538تويف رمحه اهللا سنة . و أساس البالغة يف اللّغة، و املنهاج يف األصول و غريها
 ).2/625(؛ و كشف الظنون ) 14/596(النبالء 

كـان معلّمـا ألوالد     . ب املّربد قراءة عليـه     هو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن الّسري الّزجاج، أقدم أصحا           )4(
كتاب ما فسره من جامع النطق، كتاب معاين القرآن، االشتقاق، القوايف،           : له مصّنفات كثرية منها     . املعتضد

ـ 310تويف سنة   . العروض، كتاب خمتصر النحو، النوادر و غريها       ، )274-272:ص(انظر الفهرست   .  ه
 ).11/354(و سري أعالم النبالء 
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 كتب يف فنون خمتلفة : الفرع اخلامس
 

  :)1(تفسري ابن عطية)   1(
عتـرب تفـسريه هـذا       و املسّمى احملّرر الوجيز يف التفسري و علوم القـرآن، و ي           

و يتعـّرض فيـه صـاحبه للمعـاين اللغويـة              . من أهّم املصادر املعتمدة عند املفّسرين     
و الشرعية أللفاظ القرآن، و يربز العالقـة بـني املعنـيني، كمـا يتعـرض للمعـاين                  

 .)2(األصولية الفقهية
  :)3(أحكام ابن زياد)   2(

هورة فيها بالغ من املعرفـة و        و هو يف األقضية و األحكام يف عشرة أجزاء مش         
 .دربة على احلكومة

  :)4(الّرعاية للمحاسيب)   3(
 .)5( و فيه كلمات كثرية من التقشف و شّدة السلوك، و احملاسبة الدقيقة

                                                           
كان عاملا بالتفـسري        .  هجرية 481ولد سنة   .  هو أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن احملاريب           )1(

تـويف  . و كتابه يف التفسري   " الفهرسة"له  . و هو أحد قضاة األندلس املشهورين     . و األحكام و احلديث   
 ).14/472(؛ و سري أعالم النبالء ) 276-275:ص(انظر الديباج .  هجرية542سنة 

 انظر مقدمة التحقيق لفهرس ابن عطية، حتقيق حممد أبو األجفـان، و حممـد الّزاهـي، دار الغـرب                    )2(
 .م1983اإلسالمي، بريوت، ط الثانية، 

 هو أمحد بن حممد بن زياد بن عبد الرمحن بن شبطون اللّخمي، من بيوت العلم بقرطبـة، يكّنـى أبـا                      )3(
؛ و الديباج   ) 1/200(انظر ترتيب املدارك    .  هجرية 312نة  تويف س ". األقضية"ألّف كتاب   . القاسم

 ).86: ص(، و شجرة النور )2/104(؛ و معجم املؤلفني ) 90:ص(
              كـان عاملـا باألصـول     .  هو أبو عبد اهللا احلارث بـن أسـد احملاسـيب، مـن أكـابر الـصوفية                 )4(

ـ  243تويف ببغداد سنة    . له مؤلفات عديدة  . و املعامالت  انظـر صـفة الـصفوة  البـن         . ة هجري
ــوزي  ــريوت، ط األوىل، )2/240(اجل ــة، ب ــب العلمي ـــ 1409، دار الكت     م ؛ 1989 – ه

، حتقيـق مـصطفى     )113-10/79(و حلية األولياء و طبقات األصفياء أليب نعـيم األصـفهاين            
 .م1997 – هـ 1418عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 

 ).1/678(شف الظنون  انظر ك)5(
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 . و له أيضا الوثائق.)1()أيب الطاهر(نظائر ابن بشري )   4(
 .)2(نظائر العبدي)   5(
 .)3(الوثائق البن مغيث)   6(
 .)4(الوثائق البن القاسم)   7(
 .)5(تاريخ القريوان)   8(
 .)6(إحياء علوم الدين للغزايل)   9(
 .)7(طبقات الفقهاء للشريازي)   10(
 و هو كتاب صّنفه للوزير غياث الدين نظام امللـك،               .الغياثي للجويين )   11(

لك فيه مسلك األحكام    و ّمساه الغياثي أو غياث األمم يف التياث الظلم يف اإلمامة، و قد س             
 . )8(السلطانية
و هو يشتمل   .  و هو املسمى هناية املطلب يف دراية املذهب        .النهاية للجويين )   12(

 .)9(على أربعني جملدا، مثّ خلّصه و مل يتم
 

                                                           
 .و قد سبقت ترمجته.  هو إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري املكّنى بأيب الطاهر التنوخي)1(
إمـام املالكيـة بالبـصرة،   و صـاحب تدريـسهم،   و                .  هو أمحد بن حممد بن حسن بن الصّواف أبو يعلى العبدي البصري            )2(

 ).3/161" (شذرات الذهب"، و )100:ص" (جالديبا"انظر . مدار فتياهم، و ذو التآليف يف وقته
 هـ، كان بصريا 470ولد سنة .   هو يونس بن حممد بن مغيث أبو احلسن، القرطيب املالكي، اإلمام العالّمة، احلافظ املفيت الكبري)3(

 ).14/578(انظر سري أعالم النبالء .  هـ532تويف سنة . بالرجال و أزماهنم، عارفا بعلماء األندلس، جامعا للكتب
 .و قد سبقت ترمجته.  هو عبد الرمحن بن القاسم صاحب اإلمام مالك)4(
 .هل هو اجلامع و البيان للصنهاجي أو تاريخ القريوان للرقيق القريواين أو البن رشيق.  و مل أقف على نسبته)5(
ولـد  . ّنـه جبـل مـن جبـال العلـم           هو حممد بن حممد بن أمحد الطوسي، أبو حامد الغزايل، حّجة اإلسالم، و قيل عنـه بأ                  )6(

ـ 450بطوس سنة    ـ 505تويف سنة   . و كان والده يغزل الصوف    .  ه لـه مـصّنفات كـثرية منـها املستـصفى مـن            .  ه
 ).7/219(؛ و األعالم ) 4/10(انظر شذرات الذهب . علم األصول، و املنخول، و شفاء الغليل و غريها

درس .  هـ بفريوزآباد، و نـشأ هبـا  393ولد سنة . ازي، الشيخ اإلمام اجملتهد هو إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق الشري   )7(
ـ 476تويف سنة   . على كبار فقهاء البصرة    التنبيه، و املهذّب يف الفقـه، و اللمـع و شـرحه، و             : له مصّنفات كثرية منها     .  ه

 ).14/7( أعالم النبالء ؛ و سري) 216-4/215(انظر طبقات الشافعية للسبكي . التبصرة يف أصول الفقه و غريها
 ).2/207( انظر كشف الظنون )8(
 ).2/784( املرجع نفسه )9(
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 :املآخذ على الكتاب  : املطلب الرابع
لكي، إالّ أّنه ال    إنّ كتاب الذّخرية رغم كونه دّرة مثينة يف مكتبة الفقه اإلسالمي املا           

 اليت ميكن تسجيلها علـى هـذا املؤلـف          – القليلة   –خيلو من بعض املآخذ و املالحظات       
 :و فيما يلي ذكر هلذه املالحظات مع ضرب األمثلة هلا . العظيم

 : االحتجاج باحلديث الضعيف، أو ال أصل له -1
لفقهاء، حىت قال   إنّ اعتماد احلديث الضعيف يف االستدالل قد وقع فيه الكثري من ا           

حذّر الناصحون من أحاديث الفقهاء، و حتميالت الشيوخ،        : "اإلمام أبو عبد اهللا املقّري      
 .)1("و خترجيات املتفقهني، و إمجاعات احملدثني 

و اإلمام القرايف قد وقع يف هذا اخلطأ، فنجده يستدلّ يف بعض األحيـان بـبعض              
 أنّ نسبة الضعيف املستدلّ به يف كتابه هـذا          األحاديث الضعيفة، أو اليت ال أصل هلا، غري       

 .قليلة باملقارنة باألحاديث الصحيحة املستشهد هبا
 :و من األمثلة على ذلك 

، و هـو حـديث      )2 (»أكرمـوا عّمـتكم النخلـة        « استدالله حبـديث     -
ضعيف جدا، و هو عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنـه بأسـانيد سـاقطة، حكـم                   

 .)3(بالوضعمن أجلها على احلديث 
 

                                                           
 ).1/177( انظر قواعد املقّري )1(
أكرموا عمتكم النخلة، فإّنها خلقت من فضلة طني أبـيكم          " ، و متام احلديث   )4/43( انظر الذّخرية    )2(

لدت حتتها مرمي بنت عمران، فأطعموا      آدم،       و ليس من الشجر شجرة أكرم على اهللا من شجرة و                 
 ".نساءكم الوالدة الرطب، فإن مل يكن رطبا فتمر 

؛ ) 8068:رقـم (،  )6/132( انظر ما قاله أبو نعـيم يف حليـة األوليـاء و طبقـات األصـفياء                  )3(
عبـد املعطـي أمـني قلعجـي،     /، حتقيـق د )1853:رقم(، )4/256(والعقيلي يف الضعفاء الكبري     

 ).ن.ت.د. (ية، بريوت، ط األوىلدار الكتب العلم
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، و هـذا احلـديث      )1 (»خذوا شطر دينكم عن هذه احلمرياء        « و حديث    -
 . )2(مشهور البطالن عند احملدثني

 :أّنه كان ينقل األحاديث بالرواية  -2
 : و من ذلك مثال 

مل يوجد هبذا اللّفظ، قال احلـافظ يف  . )3 (» حّجكم يوم حتّجون «: حديث   -
 .)4("مل أجده هكذا: "التلخيص 

و احلديث  . )5 (» ال يقبل اهللا الصالة إالّ بطهور و بالصالة عليّ         «: حديث   -
و هو عند مسلم و ابـن       ". و بالصالة عليّ  "مل يرد يف الصحاح هبذه الزيادة         

 .)6("ال يقبل اهللا صالة بغري طهور و ال صدقة من غلول"ماجة بلفظ 
 

                                                           
 ).3/250( انظر الذّخرية )1(

؛ و كشف اخلفاء و مزيل اإللباس       ) 432:رقم(،  )321:ص( انظر كتاب املقاصد احلسنة للّسخاوي       )2(
، ضبط و تصحيح الشيخ حممد عبـد        )1/332(عّما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس للعجلوين         

 .م1997 – هـ 1418علمية، بريوت، ط األوىل، العزيز اخلالدي، دار الكتب ال
 ).3/258( انظر الذّخرية )3(
، حتقيق و تعليق عـادل أمحـد عبـد املوجـود            )553-2/552( انظر تلخيص احلبري البن حجر       )4(

ـ  1419وعلي حممد معوض، دار الكتب العلميـة، بـريوت، ط األوىل،             م ، و قـال     1998- هـ
ركم يوم تفطرون، وأضـحاكم يـوم تـضحون، و عرفـة            فط: "واحلديث رواه الشافعي بلفظ     : "

، و رواه الـدارقطين يف سـننه يف كتـاب احلـّج مـن حـديث عائـشة مرفوعـا                     "يوم تعرفون 
 .م1986 – هـ 1406، عامل الكتب، ط الرابعة، بريوت، )37:رقم(، )2/225(

 ).2/218( انظر الذّخرية )5(
، و ابن ماجـة يف كتـاب   )1/140( للصالة  أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة       )6(

انظر صحيح ابن ماجـة لأللبـاين،       ). 1/104(الطهارة و سننها، باب ال يقبل اهللا صالة بغري طهور           
 .م1997 – هـ 1417مكتبة املعارف، الرياض، ط األوىل، 

نظـور  انظر لسان العـرب البـن م      . اخليانة، و أصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة        : و الغلول   
 ).1039:ص(م ؛ و القاموس احمليط 1988 – هـ 1408، دار اجليل، بريوت، )4/1008(
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 : أّنه ينسب احلديث إىل من مل خيّرجه -3
 :و من ذلك 

.    )1 (» أّول الوقت رضوان اهللا، و آخره عفو اهللا        «و ما يف أيب داود      :  قوله   -
 .)2(و احلديث مل أقف عليه يف سنن أيب داود، و إّنما هو يف السنن الكربى

جنبوا مـساجدكم صـبيانكم            «: قال   ρو يف الصحيح أنّ النّيب        :  و قوله    -
و حدودكم، و سلّ سيوفكم، و بـيعكم           و جمانينكم و رفع أصواتكم، و خصوماتكم،        

 .)3 (» و شراءكم
و احلديث ال أثر له يف الصحيحني، و إّنما هو عنـد ابـن ماجـة و الطـرباين،                            

 .)4(و أسانيده كلّها ضعيفة
 :قصوره عدم اتباعه املنهج العلمي يف الّتخريج  -4

 :ل ذلك و ذلك كأن يروي احلديث كثريون، و يعزوه لواحد فقط، و مثا
أقطع عليه   «:  احتجاجه يف فصل زكاة املعدن، يف بيان موضعه مبا يف أيب داود              -

و احلديث مل يتفرد به أبـو داود، بـل رواه           . )5 (» السالم امللح الذي مبأرب مثّ نزعه     
 .)6(الترمذي و ابن ماجة أيضا

 و ال ال حتل الصدقة لغين   «: و يف بيان أصناف الزكاة، احتج مبا يف أيب داود            -
 .)7 (» لذي مّرة سوّي

                                                           
 ).2/29( انظر الذّخرية )1(
 .م1992 – هـ 1413، دار املعرفة، بريوت، )436-1/435( انظر السنن الكربى للبيهقي )2(
 ).10/59( انظر الذّخرية )3(
، )63:ص(، باب ما يكره يف املساجد، عن واثلة بن األصقع            انظر ضعيف ابن ماجة لأللباين، كتاب املساجد       )4(

 و كـشف اخلفـاء و مزيـل         م،1997 –هـ   1417، مكتبة املعارف، الرياض، ط األوىل،       )148:رقم(
 ).3/347(، و الضعفاء الكبري للعقيلي )1/299(اإللباس 

 ).3/62( انظر الذّخرية )5(
،      )3064:رقم(،  )3/172(و الفيء، باب يف إقطاع األراضني        انظر سنن أيب داود، كتاب اخلراج و اإلمارة          )6(

، و ابن ماجة يف الرهون، بـاب        )1380:رقم(،  )3/664(و الترمذي يف األحكام، باب ما جاء يف القطائع          
 .و هو صحيح). 2022:رقم(، )2/297(إقطاع األهنار و العيون 

 ).3/144( انظر الذّخرية )7(
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 .)1(و احلديث مل يتفرد به أبو داود، بل رواه الترمذي و النسائي أيضا
 :أّنه ال يورد احلديث مسندا  – 5

فالقرايف و إن كان يذكر احلديث، و ينسبه إىل خمّرجه، إالّ أّنـه كـان يـورده                 
األوىل أن يثبـت    و كـان    " كـذا    " ρلقولـه     : مباشرة بعد الم التعليل، فيقول مثال       

احلــديث خمّرجــا مــسندا، ألنّ يف االســتدالل باحلــديث دون خترجيــه أو إســناده 
 :و أمثلة ذلك كثرية منها . استدالل ضعيف

 بقولـه   ρ استدالله يف بيان أحكام مصارف الزكاة، و أّنها ال جتوز آلل النيب                -
 .)3/143( )2 (» إّنا معاشر األنبياء ال نورث، ما تركنا صدقة «: عليه السالم 

 أّنه يستدلّ يف بعـض األحيـان باحلـديث الـضعيف أو املوضـوع يف                - 6
 :مقابلة الصحيح 

 : ما جاء يف كتاب األميان : و من ذلك 
 . ال يأكل إداما حينث باإلدام عرفا: و احلالف 

 
 
 
 

                                                           
،         )1634:رقـم (،  )2/121(لزكاة، باب من يعطي من الصدقة و حّد الغّين           انظر سنن أيب داود يف ا      )1(

، و سنن النـسائي     )652:رقم(،  )3/42(و الترمذي يف الزكاة، باب ما جاء فيمن ال حتلّ له الصدقة             
 .و حّسنه الترمذي). 5/99(بشرح السيوطي يف الزكاة، باب إذا مل يكن له دراهم و كان له عدهلا 

ال نـورث، مـا ورثنـا        : "ρ البخاري يف صحيحه يف كتاب الفرائض، باب قـول الـنيب               أخرجه )2(
عـن عائـشة، املكتبـة العـصرية، بـريوت، ط األوىل،            ) 6727:رقـم (،  )4/2102(،  "صدقة  

ال نـورث، مـا تركنـا فهـو          : " ρم، و مسلم يف اجلهاد، باب قول النّيب           1997– هـ   1417
 ).5/153(، "صدقة 
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.           و املعّول يف ذلك على العـادة كـالتمر و الزيتـون و حنـوه                : " قال القرايف   
نعـم   « : ρو خّصصه أبو حنيفة مبا يصنع فيـه دون اللحـم و الـشواء، لقولـه                     

 .)2 (» ائتدموا بالزيت فإّنه من شجرة مباركة «، و )1 (»اإلدام اخللّ 
و اجلواب عنه أّنـه معـارض بقولـه           : " قال القرايف معترضا على أدلّة احلنفية       

ρ : »  3 (»اللحم سيد إدام الدنيا و اآلخرة(. 
  .نّ اإلدام معناه االئتالف ألّنه يؤلف اخلبز مع النفسو أل

 :عدم التناسق يف الترتيب و التقسيم  – 7
 .لو كان األفضل االلتزام مبنهج واحد ليظهر الكتاب يف صورة أوضح و أمج. فتارة يقّسم الباب يف املوضوع الواحد إىل فصول، و يقّسم الباب الثاين إىل أقسام، و بابا آخر إىل نظائر

فمثال يف كتاب الزكاة، جعل الباب األّول يف زكاة النقدين، و قّسمه إىل ثالثـة               
 .أقسام، و فّصل القسم الثالث إىل نظائر، و حتتها مباحث

 .أّما الباب الثاين فقّسمه إىل فصول، و كذلك فعل يف الباب الثالث
 اخلـامس            أّما الباب الرابع فجعله يف نظائر مخسة، مثّ عـاد إىل تقـسيم البـاب              

 –و السادس إىل فصول ؛ ّمما ال يعطي نظرة دقيقة عن منهجه الذي اعتمده يف التقسيم                     
  –أو أنّ هذه األلفاظ حتمل عنده مدلوالت أخرى قصد هبا هذا التقسيم 

مثّ إنّ كثرة هذه التقسيمات و املبالغة فيها تؤدي إىل إربـاك القـارئ و عـدم                 
 .القدرة على الربط بينها

 
 
 

                                                           
، و أبـو    )6/125( األشربة، باب فضيلة اخلل و التأدم به عن جـابر بـن عبـد اهللا                  رواه مسلم يف   )1(

 ).3820:رقم(، )3/359(داود يف األطعمة، باب يف اخللّ 
 .و هو صحيح). 2698:رقم(، )3/130( أخرجه ابن ماجة يف السنن، كتاب األطعمة، باب الزيت )2(
؛ و الآللـئ املـصنوعة يف       ) 267:ص ( انظر ضعيف ابن ماجة، كتاب األطعمـة، بـاب اللحـم           )3(

، تعليق أبـو عبـد الـرمحن صـالح بـن حممـد بـن                )2/190(األحاديث املوضوعة للسيوطي    
 .م1996 – هـ 1417عويضة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 
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 : االكتفاء عند العزو إىل املصادر يف بعض األحيان بذكر اسم املؤلف فقط  – 8
فنجد القرايف يف بعض األحيان يكتفي بذكر اسم املؤلف فقط أو يذكر طرفا من               

االسم، يصعب معه حتديد اسم الشخص، أو يكتفي بذكر عنوان الكتاب املقتبس منـه،                
 و هو هبذا خيالف املنهج الذي نّص عليـه يف           –نه    حسب ما اشتهر يف زما      -أو طرفا منه    

مقدمة كتابه، ّمما أوقع القارئ يف االلتباس مع كتب أخرى حتمل نفس العنـوان، مثـل                
فقد التبس األمر على حمققي الذّخرية، فظنوا أّنه البـن حـزم، و هـو               " اخلصال"كتاب  

 .للقاضي أيب بكر حممد املالكي القرطيب
 اللّباب، و مل أقف علـى نـسبته، و ذكـر فروعـا              كما أّنه اقتبس من كتاب    

من السليمانية لإلمام أيب الوليد سليمان الباجي، و مل أقـف يف كتـب الترمجـة الـيت                  
اعتمدهتا على كتاب لإلمام الباجي حيمـل هـذا العنـوان، فلعلّـه يقـصد شـرحه                 

 ".االستيفاء"للمدونة، أو كتابه 
كتاب املقتبس منه، فيذكره بلقبـه      و كثريا ما يشري إىل اسم الشخص دون ذكر ال         

قال ابـن بـشري، ّممـا     : قال أبو الطاهر، و بنسبه تارة أخرى فيقول    : تارة، فيقول مثال    
صّعب علّي معرفة الشخص املقصود، لتشابه األلقاب، فهل يقصد شخصا واحدا فيكون            

 .. ابن بشري هو أبو طاهر التنوخي، أم يقصد أبا الطاهر بن عوف أم غريه
 بعض املالحظات اليت ال حتط من قيمة الكتاب و ال من مرتلته صاحبه، بـل                فهذه

 . إّنها مغمورة يف حبر حماسنه و مميزاته
و اإلمام القرايف و إن مل خيّرج بعض األحاديث وفق املنهج العلمي فذلك ليس عن               

 .قصور منه أو هتاون، و إّنما لكونه جعل كتابه يف الفقه ال يف احلديث
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 الباب الثاين
دراسة تفصيلية عن القواعد الفقهية مع 

 بيان منهج القرايف فيها
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 الفصل األول
 دراسة القواعد الفقهية
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 املبحث األّول

 معىن القواعد الفقهية وأقسامها
 معىن القواعد الفقهية و الفرق بينها و بني ما يقارهبا : املطلب األّول
 : لغة و اصطالحا –معىن القاعدة الفقهية  : لالفرع األّو

  :التعريف اللّغوي -1
 .أصل الشيء و قوامه و أساسه، سواء كان حسّيا أو معنويا : )1(القاعدة يف اللّغة

راهيم  (: فمــن احلــسّي قواعــد البيــت، يقــول اهللا تعــاىل  ع إب و إذ يرف

 .)2 () القواعد من البيت و إسماعيل
عد اهلودج، و هي خشبات أربع معترضة يف أسفله، تركّب          قوا: و من ذلك أيضا     

 .عيدان اهلودج فيها
 ومنه أيضا القواعد من النساء، مجع قاعد، و هي املرأة املسّنة، اليت قعـدت عـن    

 .احليض و الولد
قواعـد اإلسـالم، و قواعـد      : أّما القاعدة املعنويـة، فمثـل قـول العلمـاء           

 .اإلعراب، و قواعد الفقه
  :ف االصطالحي الفقهيالتعري -2

 :اختلفت تعريفات الفقهاء للقاعدة الفقهية على قولني 
 ().)3(و هو مذهب أكثر الفقهاء.  إّنها األمر الكلّي:القول األّول  - أ

                                                           
ريين ؛ و لـسان     ، طبعة قدمية مجعها نصر أبو الوفا اهلو       )253:ص(انظر الّصحاح للجوهري، باب الّدال، فصل القاف        ) 1(

؛ و القاموس احمليط للفريوزآبادي، بـاب الـدال، فـصل القـاف             ) 5/138(العرب احمليط البن منظور، مادة قعد       
)1/311.( 

 .127اآلية : سورة البقرة ) 2(
 م ؛ و احمللّى على مجع اجلوامع حاشية 1985، مكتبة لبنان، بريوت، طبعة )219:ص(انظر التعريفات للجرجاين ) 3(

 م ؛ 1998 – هـ 1418، ضبط حممد  عبد القادر شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، )1/62(ين البنا
 ، ضبط زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل،)1/35(و شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين 

نزيه محاد، /حممد الزحيلي، و د/يق د، حتق)1/44( م ؛ و شرح الكوكب املنري البن النّجار 1996 – هـ 1416
 . م، و غريها1993 –  هـ 1313مكتبة العبيكان، الرياض، 
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هي األمر الكلّي الذي ينطبـق عليـه جزئيـات           : " )1(قال تاج الّدين السبكي   
 .)2("كثرية، تتفهم أحكامها منها 

ال كلّي، ينطبق على أكثر ) أو أغليب(ها حكم أكثري  إّن:القول الثاين  -ب
 .جزئياته، و هو قول بعض احلنفية

هي عند الفقهاء حكم أكثري، ال كلّي، ينطبق على         : "  بقوله   )3(فعّرفها احلموي 
 .)4("أكثر جزئياته، لتعرف أحكامها منه 

ل و منشأ اخلالف ؛ أنّ من اعتمد على التعريف املنطقـي العـام للقاعـدة قـا                
إّنها كلّية، و من نظر إىل الصور املستثناة منها، الـيت ال ينطبـق عليهـا حكمها،قـال                  

 .)5(إّنها أغلبية 
 :و لعلّ التعريف األّول أكثر دقّة، ملا يلي 

 .)6( أنّ شأن القواعد أن تكون كلّية -1
 أنّ ختلف آحاد اجلزئيات عن مقتضى الكـل، ال ينـايف كليتـها بالنـسبة                -2

 .ة غريهاجلزئيات كثري
 

                                                                                                                                                                      
 .سبقت ترمجته) 1(
، حتقيق الشيخ عـادل أمحـد عبـد املوجـود، و الـشيخ              )1/11(انظر األشباه و النظائر للسبكي      ) 2(

 . م1991 – هـ  1411علي حممد عوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 
هو أمحد بن حممد مكي، أبو العبـاس شـهاب الـّدين احلـسيين، احلمـوي األصـل احلنفـي،                    ) 3(

لـه مـصنفات كـثرية منـها        . توىل التدريس باملدرسة السليمانية بالقاهرة، و إفتاء احلنفية       . املصري
كـشف الرمـز عـن خبايـا        "البن جنيم، و    " غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه و النظائر       : "
 ).1/239(للزركلي " األعالم"انظر . هـ 1098 تويف سنة ".الكرت

 .م1985 –هـ  1405، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، )1/51(انظر غمز عيون البصائر ) 4(

 ).1/36(انظر هتذيب الفروق و القواعد السنية على هامش الفروق للشيخ حممد بن حسني املكي ) 5(

 ) .1/45(يف شرح الكوكب املنري ذكر هذا املعىن ابن النجار ) 6(
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إذ شأن الشرائع الكلّية أن تراعي األمور العامة : "  رمحه اهللا )1(قال اإلمام ابن القيم  
  .)2("املنضبطة، و ال ينقصها ختلّف احلكمة يف أفراد الصور 

 إنّ ختلّف هذه اجلزئيات قد يكون لوصف خارج عن مقتضى الكلّ اخـتص              -3
 باجلزئيات املتخلفة قد يكون حلكم خارجـة     و أيضا : "  بقوله   )3(و قد ذكره الشاطيب   . به

 .)4("عن مقتضى الكلّ فال تكون داخلة حتته أصال 
 أنّ الغالب األكثري معترب يف الشريعة اعتبار العام القطعي، ألنّ املتخلفـات             -4

 .)5(اجلزئية ال ينتظم منها كلّي يعارض هذا الكلّي الثابت
 ال تغّض من شأن القواعد الكلية، ألنّ         أنّ تلك املتخلفات اجلزئية و املستثنيات      -5

 .)6(القواعد يف سائر العلوم ال ختلو من الشواذ و املستثنيات
)1( 

                                                           
ولـد سـنة    . هو أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر الّزرعي، الشهري بـابن قـّيم اجلوزيـة                 ) 1(

تـويف  . كان كـثري العبـادة و الـورع و الزهـد          . ، و نشأ يف بيت علم و فضل و دين         هـ 691
مـدارج  "، و   "لعـاملني إعـالم املـوقعني عـن رب ا       : "له مصّنفات كثرية منـها      . هـ 751سنة  

انظـر البدايـة          . ، و غريهـا   "إغاثة اللـهفان مـن مـصايد الـشيطان        "، و   "الفوائد"، و   "السالكني
 403-3/400(؛ و الـدرر الكامنـة البـن حجـر           ) 189-14/188(و النهاية البن كـثري      

ــم  ــذهب )1067رق ــذرات ال ــون ) 171-6/168(؛ و ش ــشف الظن -6/1154(؛ و ك
157.( 

، طبعة جديـدة موثقـة باعتنـاء صـدقي حممـد            )1/383(م املوقعني عن رّب العاملني      انظر إعال ) 2(
 . م1999 – هـ 1421العطّار، دار الفكر، بريوت، 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب، أصويل، مفّسر، فقيـه، لغـوي                     ) 3(
له مصّنفات قيمـة    . هـ 790تويف سنة   . ن يف التأليف  كان من أئمة املالكية، و من اجملددي      . و حمّدث 
 ).1/75(انظر األعالم ". االعتصام يف احلوادث و البدع"، و "املوافقات يف أصول الفقه: "منها

، شـرح الـشيخ عبـد اهللا دراز، دار الكتـب            )2/41(انظر املوافقات يف أصول الشريعة للشاطيب       ) 4(
 .العلمية، بريوت

 .انظر املرجع نفسه) 5(

 . م2000 – هـ  1420، دار القلم، دمشق، ط اخلامسة، )44:ص(انظر القواعد الفقهية للندوي ) 6(
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 .  أنّ املستثنيات قليلة، فهي مبثابة الشواذ اليت ميكن إدراجها حتت قاعدة أخرى-6
 أنّ املقصود بالكلّية، الكلّية النسبية ال الـشمولية، حبيـث ال ختلـو أكثـر                -7
 .لفقه من النوادر و املستثنيات، و الشاذ ال حكم له، و ال ينقض قاعدةقواعد ا

و على الرغم من اعتبار التعريف األّول أكثر دقـة، غـري أّنـه ال خيلـو مـن                   
 :االنتقاد     و ذلك من وجهني 

 .، فيصلح تعريفا للقاعدة يف أي فّن)1( أّنه تعريف منطقي جتريدي للقاعدة-
 .ن دخول الّضابط  أّنه تعريف غري مانع م-

كـل كلـّي هـو      : " لذا فإنّ تعريف املقرّي أكثر دقة، حيث عّرفهـا بقولـه            
 و سائر املعاين العقلية العامـة، و أعـّم مـن العقـود و مجلـة                 )2(أخّص من األصول  

 )1(".الضوابط الفقهية اخلاصة
تبارها عند حديثه عن أمهية القواعد الفقهية باع      " الفروق"و إىل هذا أشار القرايف يف       

 فذكر أّنها قواعد كلّية فقهية لكل منها فروع         – بعد أصول الفقه     –األصل الثاين للشريعة    
كثرية تندرج حتتها، فمن اهتّم بتخريج الفروع باملناسبات اجلزئية دون القواعد الكلّيـة،             

 . اضطربت عليه هذه الفروع، و تناقضت و صعب عليه حصرها و حفظها
 
 
 

                                                           
 انظر مقدمة كتاب قواعد الفقه اإلسالمي من خـالل كتـاب اإلشـراف علـى مـسائل اخلـالف                    )1(

، دار القلـم، دمـشق، و جممـع الفقـه           )108:ص(حممد الروكي   /للقاضي عبد الوّهاب، تأليف د    
 . م1998 – هـ 1419، جدة، ط األوىل، اإلسالمي

 فقوله كلّي مبعىن احلكم العام الذي ينطبق على جمموعة من األفراد املتجانسة املندرجـة فيـه و املـراد            )2(
أصول الشرع و قواعده العامة اليت يتوصل إليها باستقراء النـصوص أو بتتبـع مقاصـد                : باألصول  
 ).109:ص(إلسالمي من خالل اإلشراف انظر مقدمة كتاب قواعد الفقه ا. الشريعة
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 الفقه بقواعده استغىن عن حفظ أكثر اجلزئيات الندراجها         و من ضبط  : " مثّ قال   
 .)1("يف الكلّيات 

و من خالل هذه العبارات ميكن أن حنـدد تعريفـا للقاعـدة الفقهيـة عـن                 
األصل الفقهي، أو الكلّية الفقهية الـيت تنـدرج فيهـا و ختـّرج عليهـا                : القرايف بأّنها 

 .فروع و جزئيات فقهية كثرية
عريف ما اختاره الشيخ مصطفى الزرقاء حيث عّرف القواعد         و قريب من هذا الت    

أصول فقهية كلّية يف نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تـشريعية           : "الفقهية بأّنها   
 .)2("عامة يف احلوادث اليت تدخل حتت موضوعها 

فالقاعدة الفقهية هي إذن حكم كلّي فقهـي ينطبـق علـى جزئيـات كـثرية                
 .تدخل حتت موضوعه

 :الفرق بني القاعدة الفقهية و بني ما يقارهبا  : ع الثاينالفر
و يتناول هذا املطلب بالدراسة الفروق بني القاعدة الفقهية و بني بعض املفـاهيم              

 .االصطالحية القريبة منها
 .الفرق بني القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي : أّوال

و الضابط أن نعّرف الضابط     و حيسن بنا قبل أن نبني الفرق و الوفق بني القاعدة            
 .أّوال

 :تعريف الضابط  : 1
من الضبط، ضبطه ضبطا و ضباطة، و ضبط الشيء حفظه باحلزم           :  الضابط لغة   

 ح.)3(حفظا بليغا، و أحكمه و أتقنه، و الرجل ضابط أي حازم

                                                           
 ). 1/3(انظر الفروق ) 1(

، دار القلـم، دمـشق، ط       )2/947(انظر املدخل الفقهي العام للشيخ مـصطفى أمحـد الزرقـاء            ) 2(
 . م1998 - هـ 1418األوىل، 

؛ و القاموس احملـيط لفـريوز آبـادي، بـاب الطـاء،             ) 3/509(انظر لسان العرب، مادة ضبط      ) 3(
، )533:ص(؛ و املعجم الوسيط جملموعة مـن األسـاتذة، بـاب الـضاد              ) 1/675(د  فصل الضا 

 . م1990 – هـ 1410دار األمواج، بريوت، ط الثانية، 
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 .)1(هو ما جيمع فروعا من باب واحد: و يف االصطالح 
 :ضابط الوفق و الفرق بني القاعدة و ال : 2

و من خالل هذا التعريف يتبني أنّ القاعدة و الضابط يشتركان يف أنّ كالّ منهما               
 .ينطبق على عدد من اجلزئيات الفقهية

و يفترقان يف أنّ الضابط يشمل اجلزئيات من باب واحد على حني أنّ القاعـدة               
 .)2(تشمل جزئيات من أكثر من باب

لّدين بن الّسبكي بعد أن ذكـر تعريـف         و قد أشار إىل هذا الفرق العالّمة تاج ا        
 :القاعدة فقال 

كل كفارة سببها معصية فهي على الفور،        : و منها ما ال خيتص بباب كقولنا         " 
 .)3("و الغالب فيما اختص بباب و قصد به نظم صور متشاهبة أن يسمى ضابطا 

من العقود و مجلة و قد تقّدم يف تعريف أيب عبد اهللا املقّري أنّ القاعدة الفقهية أعّم 
الضوابط الفقهية اخلاصة، و معىن ذلك أنّ جمال الضابط الفقهي أضيق من جمال القاعدة 
الفقهية، حيث تشمل كثريا من الفروع و اجلزئيات من أبواب متعددة، و ال تتسع دائرة 

 .الضابط الفقهي إالّ للجزئيات املندرجة يف باب واحد، أو يف جزء من باب
 بعض العلماء بعرض الضوابط و إفرادها عن القواعـد بـصورة            و من هنا اعتىن   

و العالّمـة   " الفوائد الزينية يف فقه احلنفيـة     "بارزة، مثل العالّمة ابن جنيم احلنفي يف كتابه         
  ج.املقري املالكي يف كلياته

و رغم هذا االختالف، فإنّ الكثريين من املتقدمني مل يكونوا يشددون يف التفريق             
 )1 .لقون القاعدة و يريدون هبا الضابطبينهما، فيط

                                                           
 ).1/7(؛ و األشباه و النظائر يف النحو للسيوطي ) 1/31(انظر غمز عيون البصائر للحموي ) 1(
، حتقيـق حممـد مطيـع احلـافظ، دار          )192:ص(هذا الفرق ذكره ابن جنيم يف األشباه و النظائر          ) 2(

 . م1983 – هـ 1403الفكر، ط األوىل، 
 ).1/11(انظر األشباه و النظائر لتاج الّدين السبكي ) 3(
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إىل عامـة           " األشـباه و النظـائر    "فاإلمام الّسبكي مثال يقسم القواعد يف كتابه        
 .  )1(و خاصة، و يعين باألخرية الضوابط

، "القواعد يف الفقه اإلسـالمي    " يف كتابه    )2(و كذا فعل اإلمام ابن رجب احلنبلي      
 :و ضابط، مثاله على ما ه" القاعدة"حيث يطلق 

املاء اجلاري هل هو كالّراكد أو كلّ جرية منه هلا حكـم املـاء              : القاعدة األوىل   
 .)3(املنفرد

هل يتوقف امللك يف العقود القهرية على دفع الثمن أو يقع           : و القاعدة اخلمسون    
 .)4(بدونه مضمونا يف الذّمة

م العارض هل يـستتبع حتـرمي   الوطء احملّر: القاعدة السادسة و الثالثون بعد املائة      
 )5(مقدماته أم ال؟

يف قـسم   " األشباه و النظائر  "و أّما اإلمام الّسيوطي فقد جعل الضوابط، يف كتابه          
القواعد املختلف فيها و ال يطلق الترجيح الختالفه يف الفرع، و ذكر عـشرين قاعـدة،                

 : كلّها ضوابط، و منها 

 )1()6(سلك الواجب، أو اجلائز ؟النذر، هل يسلك به م: القاعدة الرابعة  -

 

 
                                                           

 ).1/200(انظر األشباه و النظائر ) 1(
ولـد  . هو زين الّدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي، احلنبلـي، الـشيخ، احملـدث،  احلـافظ                  ) 2(

شـرح علـل الترمـذي و القواعـد الفقهيـة، و            : له مصنفات كثرية منـها      .  هجرية 706سنة  ببغداد  
انظـر ترمجتـه يف شـذرات الـذهب         .  هجريـة  795تويف سـنة    ".  صحيح البخاري "شرح قطعة من    

ــة  ) 6/339( ــّدرر الكامن ــم 2/331(؛ و ال ــسيوطي  ) 2276:  رق ــاظ لل ــات احلف ؛ و طبق
 ).1170، رقم 540:ص(

 .، دار الفكر)3:ص(د يف الفقه اإلسالمي انظر القواع) 3(
 ).72:ص(املرجع نفسه ) 4(
 ).302:ص(املرجع نفسه ) 5(
، حتقيق و تعليـق حممـد املعتـصم بـاهللا البغـدادي،             )301:ص(انظر األشباه و النظائر للسيوطي      ) 6(

 . م1998 – هـ 1418دار الكتاب العريب، بريوت، ط الرابعة ، 



 160

 .)1(اإليراد هل هو إسقاط، أو متليك ؟ قوالن:  القاعدة الثامنة  -
 )2(هل العربة باحلال، أو املآل ؟: القاعدة اخلامسة عشر  -

 أيضا مل يفرق بني القاعدة و الضابط حيث مساها كلّها قواعد،            )3(و اإلمام احلصين  
كل من دخل عليه وقت الصالة و هو من أهـل           : دة  قاع: قاعدة تتعلق بالصالة    : فيقول  

 .)4(الفرض وجب عليه فعلها على حسب حاله
كل من وجبت نفقته على غريه وجبـت        : و قاعدة تتعلق بالزكاة، فذكر قاعدة       

 .)5(عليه فطرته، و من ال فال
 )6(مدة اخليار يف العقد هل جتعل كابتداء ؟: و يف العقود، ذكر قاعدة 

يف نفس حنـوهم يف كتابـه الـذخرية، حيـث مل يفـرق بـني                و قد حنا القرا   
 :و أمثلة ذلك كثرية منها . القاعدة       و الضابط

إزالـة النجاسـة تـارة تكـون باإلزالـة كالغـسل باملـاء و تـارة                 : قاعدة  
 . )7(باإلحالة

 .)8(أنّ السهو إذا تكرر من جنس واحد و من جنسني أجزأت فيه سجدتان: قاعدة 
 .)9( للوارث كلّ ما كان ماال أو متعلقا باملال أو فيه ضرر عليهينتقل: قاعدة 

و من خالل ما سبق ميكن أن نستخلص أنّ الفقهـاء الـذين مل يفّرقـوا بـني                  
القاعدة و الضابط، إّنما هو عدم تفريق اصطالحي، فهـم يعتـربون الـضابط مرتبـة                

 -.من مراتب القواعد

                                                           
 ).312:ص( للسيوطي انظر األشباه و النظائر) 1(
 ).322:ص(املرجع نفسه ) 2(
و هـي قريـة   ) احلـصن (هو أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن، تقي الّدين، احلصين مث الدمشقي، الفقيه الـشافعي، و احلـصين نـسبة إىل           ) 3(

ـ 752ولد سنة   . من قرى حوران   ازي، و كتـاب    للـشيخ بـن إسـحاق الـشري       " التنبيه"شرح كتاب   : له مصّنفات عديدة منها     .  ه
و غريهـا كـثري يف خمتلـف        " القواعـد "جلمـال الـّدين األسـنوي، و كتـاب          " تلخيص املهمات "، و   "كفاية احملتاج يف حل املنهاج    "

ـ 829تويف سنة   . الفنون ؛ ) 1/236(؛ و هديـة العـارفني       ) 2/69(؛ و األعـالم     ) 189-7/188(انظر شـذرات الـذهب      .  ه
 ). و ما بعدها1/87(سة للدكتور عبد الرمحن بن عبد اهللا الشعالن و كتاب القواعد للحصين، قسم الدرا

 م 1997 - هـ1418جربيل البصيلي، مكتبة الرشد، الرياض، ط األوىل، /، حتقيق د)4/81(انظر القواعد لإلمام احلصين ) 4(
 ).4/99(املرجع نفسه ) 5(
 ).4/136(املرجع نفسه ) 6(
 ).1/167(انظر الذّخرية ) 7(
 ).2/291( نفسه املرجع) 8(
 ).8/101(، و )6/215(، و )6/58(، و )7/55(املرجع نفسه  ) 9(
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منها ما يشمل معظم الفروع الفقهية و منها        مثّ إنّ القواعد الفقهية يف ذاهتا أنواع ف       
ما يشمل جزءا كبريا من هذه الفروع و اجلزئيات، و منها ما يشمل قسما من األقـسام                 
الكربى للفقه كقسم العبادات أو املعامالت أو جزءا من أحد هذه األقـسام، كقواعـد               

 . . .العقود، و قواعد الضمان 
فال مشاحة إذن بالتعبري عـن      . قواعد فقهية و رغم ذلك فإّنهم متفقون مجيعا أّنها        
 .)1(الضابط بالقاعدة، إذ العربة باملعىن ال باللفظ

و يبدو أّنه مل يتميز الفرق بينهما إالّ يف العصور املتأخرة حيث أصـبحت كلمـة                
اصطالحا متداوال شائعا لدى الفقهاء و الباحثني يف الفقه اإلسـالمي، فهـم             " الضابط"

 .)2(لكلمتني يف اجملاالت الفقهيةيفّرقون اآلن بني ا
 الفرق بني القاعدة الفقهية و األصل : ثانيا
 :تعريف األصل  : 1

 .)3(أسفل الشيء وأساسه الذي يقوم عليه، و مجعه أصول: األصل يف اللّغة 
 :)4(يطلق على عدة معاين منها: و يف االصطالح 

لّراجح عند السامع هو    ، أي ا  "األصل يف الكالم احلقيقة   "كقوهلم  :  الّرجحان   -1
 .احلقيقة ال اجملاز

ملن كان متيقنـا    " األصل الطهارة "كقوهلم  :  املستصحب أو القاعدة املستمرة      -2
الطهارة و شك يف احلدث، أي تستصحب الطهارة حىت يثبت حـدوث نقيـضها، ألنّ               

 .اليقني ال يزول بالشك
 0.م السابقأي استمرار احلك" األصل بقاء ما كان على ما كان"و قوهلم 

                                                           
 ).113:ص(انظر قواعد الفقه اإلسالمي للدكتور الّروكي ) 1(
 ).52:ص(انظر القواعد الفقهية للندوي ) 2(
؛ و القـاموس احملـيط، فـصل اهلمـزة بـاب الـالّم              ) 1/68(انظر لسان العرب، مادة  أصـل        ) 3(

 ).20:ص( و املعجم الوسيط، باب اهلمزة ؛) 960:ص(
، دار إحياء التـراث     )1/8(انظر فواتح الرمحوت شرح مسلّم الثبوت على هامش املستصفى للغزايل           ) 4(

 ).1/39(م ؛ و شرح الكوكب املنري 1993 – هـ 1414العريب، بريوت، ط الثالثة، 
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أصل من أصـول الـشريعة           " ال ضرر و ال ضرار    : كقوهلم  :  القاعدة الكلية    -3
 ".األمور مبقاصدها"و 

 :الفرق بني القاعدة و األصل  - 2
و الفرق بني القاعدة و األصل، أنّ األصل أعّم من القاعدة، إذ أّنه جيمع مـسائل                

الف القاعدة، فإّنها جتمعهـا مـن       متفرقة من أبواب شّتى، و جيمعها من باب واحد، خب         
 – كما سبق بيانه –أبواب شّتى و ال جتمعها من باب واحد  

كـلّ  : "و قد سبق أن أشار إىل هذا الفرق اإلمام املقّري يف تعريفه للقاعدة فقال               
كلّي أخّص من األصول و سائر املعاين العقلية العامة، و أعّم من العقود، و مجلة الضوابط                

 .)1("اّصةالفقهية اخل
و على هذا، فقد يطلق األصل على القاعدة، كما يطلق على الـضابط و هـذا                

 يف  )2(واضح يف كتب الكثريين من القدامى ؛ فنجد هذا اإلطالق عند اإلمـام الدبوسـي              
 يف رسالته يف األصـول، حيـث        )3(، و اإلمام أيب احلسن الكرخي     "تأسيس النظر "كتابه  

 9".األصل" وان جيمعان القاعدة و الضابط حتت عن
 

                                                           
 ).1/212(انظر القواعد لإلمام املقري ) 1(
.           بن عمر بن عيـسى الدبوسـي البخـاري، القاضـي أبـو زيـد، شـيخ احلنفيـة                  هو عبيد اهللا    ) 2(

انتـهت إليـه مـشيخة خبـارى          . و الدبوسي نسبة إىل الدبوسية، و هي قرية بني خبارى و مسرقنـد            
ـ  430تويف ببخـارى سـنة      . و هو أّول من وضع علم اخلالف      . و مسرقند و ما واالمها     لـه  . هـ

انظـر تـاج التـراجم يف       . س النظر، و كتاب األسرار، و تقـومي األدلـة         تأسي: عدة مصنفات منها    
م ؛ و كـشف الظنـون       1962، مكتبة املـثىن، بغـداد،       )36:ص(طبقات احلنفية البن قطلوبغات     

)1/380.( 
هو عبيد اهللا بن احلسني بن دالل البغدادي الكرخي أبو احلسن الفقيـه، مفـيت العـراق، و شـيخ                    ) 3(

ـ  340 هـ و تـويف سـنة        260ولد سنة   . احلنفية انظـر طبقـات الفقهـاء للـشريازي        .  هـ
ــراجم ) 134:ص( ــاج الت ــصيمري  ) 96:ص(؛ و ت ــحابه لل ــة و أص ــار أيب حنيف ؛ و أخب
 .م1985 – هـ 1405، عامل الكتب، بريوت، ط الثانية، )167-166:ص(
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 :و من أمثلة ذلك يف تأسيس النظر 
ـ  150 ت ()1( األصل عند أيب حنيفة    - رمحـه اهللا أنّ احملـرم إذا أّخـر         ) هـ

النسك عن الوقت املوقت له أو قّدمه لزمه دم كمن جـاوز امليقـات بغـري إحـرام مث                   
 . ، فهذا ضابط)2(أحرم

طريـق اإلحالـة       األصل عند أيب حنيفة أّنه من عرف ثبـوت الـشيء عـن               -
، فهنـا يـشري إىل      )3(و التيقن ألي معىن كاف فهو على ذلك مـا مل يتـيقن خالفـه              

 . اليقني ال يزول بالشك: قاعدة 
 األصل عند أيب حنيفة أنّ سبب اإلتالف مىت سبق ملك املالك فإّنه ال يوجـب                -

 .)4(الضمان على املتلف ملن حدث امللك له
 :للكرخي " يف األصولرسالة "و من أمثلة ذلك من كتاب 

 ).110ص ( األصل أنّ ما ثبت باليقني ال يزول بالشك -
 ).111ص ( األصل أنّ للحالة من الداللة كما للمقالة -
 األصل إنّ جواب السؤال جيري على حسب ما تعارف كل قـوم يف مكـاهنم               -

 -).112ص (
ر و على هذا درج أيضا اإلمـام القـرايف يف كتابـه الـذّخرية، فتـارة يـذك                 

 .األصل و يقصد به القاعدة و تارة يقصد به الضابط

                                                           
لكويف، موىل بين تيم اهللا     هو اإلمام الفقيه، عامل العراق، أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي ا             ) 1(

.  هـ يف حياة صغار الصحابة و رأى أنس بن مالك ملّا قدم عليه من الكوفـة                80ولد سنة   . بن ثعلبة 
ـ 150تويف سنة   . عين بطلب اآلثار، و ارحتل يف ذلك، و إليه يرجع التدقيق يف علم الرأي              انظـر  .  ه

 ).92-15:ص( للصيمري ؛ و أخبار أيب حنيفة و أصحابه) 6/429(سري أعالم النبالء 
، نشره زكريـا علـي   )8:ص(انظر تأسيس النظر للدبوسي و معه رسالة اإلمام الكرخي يف األصول           ) 2(

 .يوسف، مطبعة اإلمام، القاهرة
 ).10:ص(املرجع نفسه ) 3(
 ).21:ص(املرجع نفسه ) 4(
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 :فمن األمثلة على إطالقه األصل على القاعدة، قوله 
 .)1( األصل أالّ تبىن األحكام إالّ على العلم-
 .)2( األصل البناء على اليقني-
 .)3( األصل ترتيب احلكم على سببه-

 :و من األمثلة على إطالقه األصل على الضابط، قوله 
 .)4( األصل يف الكفارات أالّ تكون إالّ مع اإلمث-1
 األصل املنع مـن االنتفـاع مبـال الغنيمـة إالّ بعـد القـسمة حلـصول                  -2

 .)5(االشتراك يف السبب
 .)6( األصل عدم ضمان اإلنسان ملا حيدث يف ملك غريه-3
 األصل عدم القبض يف الثمن و املثمن حىت يثبـت االنتقـال إّمـا بالبّينـة                  -4

  -. )7(بعادة مستقرةأو 
 الفرق بني القاعدة الفقهية و القاعدة األصولية : ثالثا

و إن كان علم الفقه يستقل بذاته عن علم أصول الفقه، و لكلّ منهما قواعده 
اخلاصة به، إالّ أنّ بينهما ارتباطا وثيقا يف جمال األدلة و األحكام الشرعية و يشتركان يف 

 .فقهية الكثرية العددتأصيل الفروع و اجلزئيات ال
لذلك اعتربمها اإلمام القرايف أصول الشريعة اليت تضبط فروعها، مثّ بـّين وجـه              

 زاد اهللا تعاىل    –فإنّ الشريعة املعظمة احملمدية     : " االختالف بينهما، فقال يف مقدمة فروقه       
: أحـدمها   :  اشتملت على أصول و فروع، و أصـوهلا قـسمان            –منارها شرفا و علّوا     

سمى بأصول الفقه، و هو يف غالب أمره ليس فيه إالّ قواعد األحكـام الناشـئة عـن                  امل
                                                           

 ).1/177(انظر الذّخرية ) 1(
 ).2/287(املرجع نفسه ) 2(

 ).3/427(املرجع نفسه ) 3(
 ).3/323(املرجع نفسه ) 4(
 ).3/419(املرجع نفسه ) 5(
 ).5/114(املرجع نفسه ) 6(

 ).5/321(املرجع نفسه ) 7(
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األلفاظ العربية خاصة، و ما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ و الترجيح، و حنـو األمـر                 
 ...للوجوب و النهي للتحرمي، و الصيغة العامة للعموم و حنو ذلك 

عـدد، عظيمـة املـدد، مـشتملة        قواعد فقهية كلّية، كثرية ال    : و القسم الثاين    
على أسرار الشرع و حكمه، لكلّ قاعدة من الفـروع يف الـشريعة مـا ال حيـصى،                   
و مل يذكر شيء منها يف أصول الفقه، و إن اّتفقـت اإلشـارة إليـه هنالـك علـى                    

 .)1("سبيل اإلمجال فبقي تفصيله مل يتحّصل 
ه ال ميكن الفصل بني هذين      و رغم هذا التفريق الذي أوضحه اإلمام القرايف إالّ انّ         

األصلني، ألنّ القواعد األصولية تعترب مبثابة األصول و األسس اليت يقوم عليهـا الفقـه،               
فيتخذها الفقيه كأدوات لالستنباط قبل أن يقوم بتجميع الفروع و اجلزئيات يف قواعدها             

 .الفقهية
ألمـر  و من هنا ميكن القول أنّ وظيفـة القواعـد األصـولية هـي يف هنايـة ا                 

ال خيفـى   : "  فيقـول    )3( و هذا مـا يؤكـده اإلمـام الزجنـاين          )2(وظيفة فقهية حمضة  
عليك أنّ الفروع إّنما تبىن على األصول و أنّ من ال يفهـم كيفيـة االسـتنباط، و ال                   
يهتدي إىل وجه االرتباط بني أحكام الفروع و أدلتها الـيت هـي أصـول الفقـه، ال                  

فريع عليها حبال، فإنّ املـسائل الفرعيـة علـى اتـساعها            يتسع له اجملال، و ال ميكنه الت      
و بعد غايتها، هلا أصول معلومة، و أوضاع منظومـة، و مـن مل يعـرف أصـوهلا مل                   

 ج.)4("حيط هبا علما 

                                                           
 ).3-1/2(انظر الفروق ) 1(
 ).118:ص(انظر قواعد الفقه اإلسالمي من خالل كتاب اإلشراف للدكتور الّروكي ) 2(
اين الـشافعي، نـسبة إىل مدينـة زجنـان علـى            هو أبو املناقب حممود بن أمحد شهاب الّدين الزجن        ) 3(

أحد األئمة األعالم، عاش حياة زاخـرة بـالعلم و التـأليف، و تـوىل منـصب                 . حدود آذربيجان 
تـرويح األرواح يف هتـذيب الـصحاح        : لـه مـصّنفات كـثرية منـها         . قاضي القضاة ببغـداد   

ـ  656تـويف سـنة     . للجوهري، و ختريج الفروع على األصول      الـسبكي  انظـر طبقـات     . هـ
 .)7/168(؛ و األعالم ) 8/368(

حممـد أديـب صـاحل، مؤسـسة الرسـالة،          /، حتقيق د  )34:ص(انظر ختريج الفروع على األصول      ) 4(
 .  م1984-  هـ 1404بريوت، ط اخلامسة، 



 166

و إذا كانت القواعد األصولية و الفقهية تشتركان يف بعـض اخلـصائص إالّ أنّ               
  :)1(بينهما فروقا كثرية أمهّها

األصولية تتعلق باأللفاظ من حيث دالالهتا على األحكـام، أّمـا            أنّ القواعد    -1
 .القواعد الفقهية فتتعلق باألحكام ذاهتا

األمر يقتضي الوجـوب    :  أنّ القواعد األصولية متعلقة باألدلة الشرعية مثل         -2
 .فإّنها متعلقة بكل دليل شرعي فيه أمر، أّما القواعد الفقهية فهي متعلقة بأفعال املكلفني

 أنّ القواعد األصولية قواعد كلية مطردة تنطبـق علـى مجيـع جزئياهتـا                           -3
و موضوعاهتا، و ال يستثىن منها شيء، أّما القواعـد الفقهيـة فهـي أغلبيـة ال كلّيـة                   

  -كما رأينا سابقا –
 أنّ القواعد األصولية قواعد إمجالية عاّمة، جتريديـة، ّممـا جيعلـها صـاحلة               -4

يف النصوص القانونية الوضعية، أّمـا القواعـد الفقهيـة فهـي حمـّددة،              للتطبيق حىت   
مرتبطة جبزئياهتا ارتباطا وثيقا، و هي متفاوتـة مـن حيـث عمومهـا و خـصوصها،                   

 .)2(و من مثّ ال ميكن اعتبارها نصوصا للقضاء

 أنّ قواعد األصول إّنما وضـعت لتـضبط للمجتهـد طـرق االسـتنباط                  -5
 للفقيه مناهج البحث و النظـر يف اسـتخراج األحكـام الكليـة              و استدالله، و ترسم   

من األدلة اإلمجالية، و أّما قواعد الفقه فهي عبارة عـن جمموعـة األحكـام املتـشاهبة                 
اليت ترجع إىل علّة واحدة جتمعها، و الغرض منـها ربـط املـسائل املختلفـة بربـاط                  

 -.)3(امتحد و حكم واحد ألجل تقريب املسائل الفقهية و تسهيله
 
 

                                                           
؛ و موسوعة القواعد الفقهية للدكتور حممـد صـدقي          )  و ما بعدها   67:ص(انظر القواعد الفقهية للندوي     ) 1(

 . م1997 – هـ  1418، مكتبة التوبة، الرياض، ط الثانية، ) و ما بعدها26:ص(البورنو 
 ).119:ص(قواعد الفقه اإلسالمي من خالل كتاب اإلشراف للدكتور الّروكي ) 2(

؛ و  ) 69:ص(؛ و القواعد الفقهيـة للنـدوي        ) 1/26(موسوعة القواعد الفقهية للدكتور حممد صدقي البورنو        ) 3(
 ).120:ص(كي قواعد الفقه للرو
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 أنّ قواعد األصول هي تلك األدوات الـيت يـستعني هبـا اجملتهـد علـى                 -6
استنباط األحكام من الكتاب و السنة، و قواعد الفقه هـي مرجـع الفقيـه و املفـيت                  

. الذي يستعني به على معرفة و استحضار أحكام كثري مـن مـسائل الفقـه املتـشاهبة                
ه سـبقت يف الوجـود القواعـد الفقهيـة،          و من هنا ميكن القول أنّ قواعد أصول الفق        

ألنّ األوىل هي اليت متت بواسطتها معرفة األحكام الشرعية، أّمـا الثانيـة فهـي الـيت                 
 .)1(نظمت سلك هذه األحكام، و يّسرت تطبيقها على املسائل

هذا، و بعد توضيح أهّم الفروق بني القواعد الفقهية و القواعد األصولية، ال بـد               
وجود قواعد مشتركة بني العلمني، و لكن ينظر إليهـا مـن زاويـتني              من اإلشارة إىل    

فالقاعدة األصولية ينظر إليها باعتبارها دليال شـرعيا السـتنباط األحكـام،                    . خمتلفتني
 .و القاعدة الفقهية ينظر إليها باعتبارها فعال للمكلّف

ملرسـلة  فقاعدة العرف مثال، إذا فـّسرت باإلمجـاع العملـي أو املـصلحة ا             
كانت قاعدة أصولية، و إذا فّسرت بالقول الذي غلـب يف معـىن معـّين، أو بالفعـل                  

 -. )2(الذي غلب اإلتيان به كانت قاعدة فقهية
 الفرق بني القاعدة الفقهية و النظرية الفقهية : رابعا

يرى بعض الفقهاء أنّ القواعد الفقهية هي النظريات الفقهية، و منهم اإلمام أبـو              
 عند إرادته التفرقة بني علم أصول الفقه، و بني القواعـد اجلامعـة              –، حيث قال    )3(زهرة

لألحكام اجلزئية، و هي اليت يف مضموهنا يصح أن يطلق عليها النظريات العامـة للفقـه                
 .)4("…كقواعد امللكية يف الشريعة، و قواعد الضمان . . . اإلسالمي 

                                                           
، دراسة و حتقيق الصادق بن عبد الرمحن الغرياين، دار احلكمة،           )32:ص( انظر إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك للونشريسي          )1(

 .، دار الفكر العريب، القاهرة)8:ص( م، و انظر أيضا أصول الفقه حملمد أيب زهرة 1997طرابلس، ط الثانية، 
 ).1/28(؛ و موسوعة القواعد الفقهية ) 71-70:ص(للندوي  انظر القواعد الفقهية )2(
تعلم مبدرسة القضاء الشرعي، و عّين . م1898 - هـ1316ولد مبصر سنة . أكرب العلماء يف عصره.  هو حممد بن أمحد أبو زهرة)3(

 يف اإلسالم، أصول الفقه،     تاريخ اجلدل : من تآليفه   . م، و عضوا للمجلس األعلى للبحوث العلمية      1935أستاذا يف اجلامعة سنة     
 ).26-6/25(انظر األعالم . م1974 - هـ1394تويف بالقاهرة سنة . امللكية و نظرية العقد و غريها

 ).10:ص( انظر أصول الفقه أليب زهرة )4(
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  الفقهية ملـا جيتمعـان فيـه مـن           فنجده يسّوي بني القاعدة الفقهية و النظرية      
 .صفة العمومية

غري أّنه ال بد من التفريق بينهما، ألنّ القواعد الفقهية هي تلك األصول اليت تنتظم               
يف كل منها جمموعة من الفروع و اجلزئيات الفقهية، أّمـا النظريـات الفقهيـة فهـي                 

نها صلة فقهيـة،    موضوعات فقهية تشتمل على مسائل و قضايا فقهية، تقوم بني كل م           "
 – بتصرف – )1("جتمعها وحدة موضوعية حتكم هذه العناصر مجيعا

 :و هذا ما أوضحه األستاذ مصطفى الزرقاء عند بيانه ملعىن النظرية فقال 
و معىن هذه النظريات تلك الدساتري و املفاهيم الكربى اليت يؤلف كل منها             "... 

و حتكم عناصر ذلك النظام ... ه اإلسالمي على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا مثبتا يف الفق     
يف كل ما يتصل مبوضوعه من شعب األحكام، و ذلك كفكرة امللكية و أسباهبا، و فكرة                

و فكرة الضمان و أسبابه، و أنواعه، و فكـرة العـرف                 . . . العقد و قواعده و نتائجه،    
ى اليت يقـوم علـى      و سلطانه على حتديد االلتزامات، إىل غري ذلك من النظريات الكرب          

أساسها صرح الفقه بكامله، و يصادف اإلنسان أثر سلطاهنا يف حلول مجيـع املـسائل                    
 ح.)2("و احلوادث الفقهية

و من هنا ميكن القول أنّ النظريات الفقهية أوسع جماال من القواعد الفقهية الكلية،              
ابط بالنسبة لتلك النظريـات،     ، و أنّ هذه القواعد هي مبثابة ضو       )3(اليت هي مبثابة املبادئ   

 .)4(حيث تقوم بتأطريها و ضبطها و مجع أطرافها، و احلّد من سعتها
فالقواعد الفقهية ما هي إالّ مكّون من مكّونات النظريات الفقهية، غري أنّ بينهما             

 :اختالف أساسي ميكن تلخيصه فيما يلي 

                                                           
 ).63:ص(انظر القواعد الفقهية للندوي ) 1(
 ). 1/329(انظر املدخل الفقهي للزرقاء ) 2(
أنّ القواعد الفقهية مياثلها ما يسمى اليوم يف االصطالح القانوين باملبادئ،           " الشيخ مصطفى الزرقاء حيث يقّرر    هذا ما يشري إليه     ) 3(

انظـر املـدخل    . . .". ألّنها تصور الفكرة الفقهية املبدئية اليت تعّبر عن املنهاج القياسي العام يف حلول القضايا و ترتيب أحكامها                  
 ).2/966(الفقهي للزرقاء 

 ).64:ص(؛ و القواعد الفقهية للندوي ) 115:ص(انظر قواعد الفقه اإلسالمي للروكي ) 4(
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 التأصـيل، فهـي      أنّ القاعدة الفقهية حتمل يف عناصرها معـىن التقعيـد و           -1
كالسلسلة اليت ترتبط هبا حلقاهتا ارتباطا طبيعيا، أّما النظرية العامة فهي مبثابة الوحـدات              
الكربى  أو احملاور األساسية اليت تدور يف فلكها أحكام فقهية كثرية ألبواب و فـصول                

 .)1(متجانسة  و متشابكة يف إطار كبري واحد جيمعها
 حكما فقهيـا يف ذاهتـا، ينتقـل إىل الفـروع             أنّ القاعدة الفقهية تتضمن    -2

املندرجة حتتها، خبالف النظرية الفقهية فإّنهـا ال تتـضمن حكمـا فقهيـا يف ذاهتـا                 
…كنظرية امللك، و البطالن

)2(. 
 القاعدة الفقهية ال تشتمل علـى أركـان و شـروط، خبـالف النظريـة                -3

 .)3(الفقهية فال بد هلا من ذلك
تاز بإجيـاز صـيغتها، و عمـوم معناهـا، و سـعة              أنّ القاعدة الفقهية مت    -4

استيعاهبا للفروع اجلزئية من أبواب خمتلفـة خبـالف النظريـة الفقهيـة الـيت تـشمل         
  ط.)4(جانبا واسعا من الفقه اإلسالمي و مباحثه

   –هذا، و ميكن إدراج جمموعة من القواعد الفقهية اليت تتحد يف موضوعها العـام               
 : حتت نظرية معينة مثل القواعد التالية –ا و إن اختلفت يف جزئياهت

 .  اجلواز الشرعي ينايف الضمان-
 . اخلراج بالضمان-
 . الغرم بالغنم-
 . األجر و الضمان ال جيتمعان-

                                                           
 ).116-115:ص(انظر قواعد الفقه اإلسالمي للروكي ) 1(
، )44:ص(انظر النظريات العامة للمعامالت يف الـشريعة اإلسـالمية، أمحـد فهمـي أبـو سـنة                ) 2(

 عـن القـسم الدراسـي لكتـاب          م،  نقـال    1967 – هــ    1386مطبعة دار التأليف، مصر،     
 ).110-109:ص(للمقري " القواعد"

 ).44:ص(املرجع نفسه ) 3(
 ).66:ص(انظر القواعد الفقهية للندوي ) 4(
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 . ال جيوز ألحد أن يتّصرف يف ملك الغري بال إذن-
 . املباشر ضامن و إن مل يتعّد-
 . املتسّبب ال يضمن إالّ بالتعّمد-
 .مع املباشر و املتسّبب يضاف احلكم إىل املباشر إذا اجت-
 . جناية العجماء جبار-

نظريـة  "فهذه اجملموعة من القواعد الفقهية ميكن وضعها مجيعا حتـت عنـوان             
 إىل  …، و هكذا أيضا يف القواعد اليت تتناول موضوع العرف، أو تتعلق بالعقـد             "الضمان

 .غريها من القواعد اليت ميكن وضعها حتت نظريات معّينة

 الفرق بني القواعد الفقهية و التقاسيم الفقهية : خامسا
 : تعريف التقاسيم و شروطها - 1

 .مجع تقسيم، و هو يف اللّغة مصدر قّسم الشيء إذا أجزأه: التقاسيم لغة 
ة ؛ أحدمها مبعـىن اجلمـال و        و ذكر ابن فارس أنّ هذه الكلمة هلا أصالن يف اللّغ          

 .، و هو املالئم للمعىن االصطالحيد)1(احلسن، و ثانيهما مبعىن جتزئة الشيء
التقسيم هو حتليل ما يصدق عليه اسم كلّي، حبيث ميكـن أن            : و يف االصطالح    
 .)2(منيز بعض أجزائه عن بعض

 :و يشترط يف التقاسيم شروط أمهّها 
 

                                                           
، مادة قسم، حتقيق عبـد الـسالم حممـد هـارون،            )5/86(انظر معجم مقاييس اللّغة البن فارس       ) 1(

 .م1991 –هـ  1411دار اجليل، بريوت، ط األوىل، 
، مطبعـة جلنـة التـأليف و الترمجـة            )48:ص( املنطق التوجيهي للدكتور أليب العالء عفيفي        انظر) 2(

، مكتبـة الرشـد،     )85:ص(م، نقال عـن القواعـد الفقهيـة للباحـسني           1983و النشر، مصر،    
 .م1998 – هـ 1418الرياض، ط األوىل، 
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 أساس واحد، يسّمى أساس التقسيم ؛  و ذلك           أن تكون القسمة قائمة على     – 1
 . . . مثل تقسيم الطالق باعتبار حكمه، و باعتبار أثره : مبراعاة اعتبارات معينة 

 أن تكون القسمة مستنفذة كلّ ما نقسمه، فال يبقى خارجها شـيء مـن               – 2
 .أفرادها، كتقسيم الطالق إىل واجب، و حمّرم، و مكروه، و مستحب،       و مباح

 : الفرق بني التقاسيم و القواعد الفقهية - 2
هذه التقاسيم ال ينطبق عليها مصطلح القاعدة الفقهية، و ال الضابط الفقهي، ألّنها           

و من النـاس  : " ليست قضايا كلّية مباشرة، و قد نّبه إىل ذلك اإلمام ابن السبكي، فقال     
ا حيث يترّدد الذهن، فهـي      من يدخل يف القواعد تقاسيم تقع يف الفروع يذكرها أصحابن         

 .)1("ذات أقسام كثرية و ال تعلق هلذا بالقواعد رأسا 
و رغم هذا التباين الشديد بني القواعد و التقاسيم، فإنّ بعض الفقهاء مل يلتزمـوا               

 716ت   ()2(باملصطلحات، و أطلقوا القواعد على التقسيمات، كقول ابـن الوكيـل          
 ) :هجرية

م خيتّص بالطويل قطعا، و قسم ال خيتّص قطعـا، و           السفر أقسام، قس  : قاعدة  " 
 .)3(. . . "قسم فيه قوالن 

األحكام املتعلقة باالجيار بالنـسبة إىل      : القاعدة األربعون   : " و كقول ابن رجب     
 .)4(. . . "تبدلّ األمالك و اختالفها عليها نوعان 

                                                           
 ).2/306( انظر األشباه و النظائر )1(
 عبد الصمد الشافعي العثمـاين، صـدر الـّدين أبـو عبـد اهللا بـن                  هو حممد بن عمر بن مكي بن       )2(

هــ، و نـشأ بدمـشق و تفقـه      665املرحل املعروف بابن الوكيل املصري، ولد بدمياط سـنة  
ـ  617على والده، و على كبار فقهاء عصره، تويف بالقاهرة سنة  انظـر طبقـات الـشافعية    . هـ

 ).1143:رقم(، )2/254(وي ؛ و طبقات الشافعية لألسن) 267-9/253(الكربى 
أمحـد بـن حممـد العنقـري،        /، حتقيق و دراسـة د     )1/412( انظر األشباه و النظائر البن الوكيل        )3(

 .م1993 – هـ 1413مكتبة الرشد، الرياض، ط األوىل، 
 .، دار الفكر)51:ص( انظر القواعد البن رجب )4(
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لقاعدة   و يريد به      و قد حنا اإلمام القرايف نفس هذا املنحى، فكثريا ما يطلق لفظ ا            
 :تقسيما ؛ مثل 
عام وخاص، فالعام كالّصالة،     و الثـاين           : التكاليف قسمان   : قاعدة  : " قوله  

كاحلدود و التعازير، و تولية القضاة و حنوه، فهذا خاص باألئمة        و نواهبم، فال جيوز           
 ).10/44" (ألحد أن يفعله إالّ بإذهنم 

واجب إمجاعا، كتوحيـده    : اهللا بالتعظيم ثالثة أقسام     توحيد  : قاعدة  : " و قوله   
بالعبادة و اخللق و اإلرزاق، و ما ليس بواجب إمجاعا، كتوحيده بـالعلم و الوجـود و                 
حنومها، فيجوز أن يوصف غريه بذلك إمجاعا، و خمتلف فيه، كاحللف باهللا تعاىل، فإّنـه               

 ).4/7" (فيه أم ال ؟ تعظيم له، و اختلف العلماء هل جيوز أن يشرك معه غريه 
منها ما مينع ابتـداء احلكـم و        : املوانع الشرعية ثالثة أقسام     : قاعدة  : " و  قوله    

استمراره، كالرضاع مينع ابتداء احلكم و يقطعه إذا طرأ عليه، و الرق يف أحد الزوجني، و                
ما اختلـف    : ما مينع ابتداء فقط كاالسترباء مينع العقد، و إذا طرأ ال مينع، و منها             : منها  

فيه هل يلحق باألّول أو بالثاين ؟ كوجود الطّول،   و املاء يف التّيمم مينع ابتداء التيمم، و                   
هل يبطله إذا طرأ عليه ؟ خالف، و اإلحرام مينع وضع اليد على الصيد، و هـل حيـرم                   

 ).4/346" (اإلمساك ؟ خالف 
 

 :أقسام القواعد الفقهية  : املطلب الثاين
 :لقواعد الفقهية من عّدة اعتبارات ميكن تقسيم ا
بــالنظر إىل مشوهلــا ومــدى اســتيعاهبا  :االعتبــار األّول  : الفــرع األّول

 : ؛ وهي هبذا االعتبار على ثالث مراتب )1(للفروع الفقهية
 
 

                                                           
 ).1/32( انظر موسوعة القواعد الفقهية للدكتور البورنو )1(
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و هي القواعد اليت تشمل مسائل كثرية من أبواب          :  القواعد الكلّية الكربى   :أّوال  
 : وهي متعّددة كالقواعد اخلمس

 . األمور مبقاصدها-
 . اليقني ال يزول بالشك-
 . املشقّة جتلب التيسري-
 . الّضرر يزال-
 . العادة حمكّمة-

و هـي    :  القواعد اليت تشمل مسائل كثرية، و لكنها أضيق من سـابقتها             :ثانيا  
 :قسمان 
الـضرورات تبـيح    :" مثل قاعدة   :  قسم يندرج حتت القواعد الكلّية السابقة        -أ

 ".املشقة جتلب التيسري"فهي تتفّرع عن قاعدة " حملظوراتا
 ".اليقني ال يزول بالشك"، فهي تتفرع على قاعدة "األصل براءة الذّمة"و قاعدة 

االجتهاد ال يـنقض    "كقاعدة  :  قسم ال يندرج حتت القواعد الكلّية السابقة       -ب
 ".إعمال الكالم أوىل من إمهاله"و " باالجتهاد

و قاعدة  " الدفع أقوى من الّرفع   " كقاعدة   : اليت تشمل مسائل قليلة       القواعد :ثالثا  
 ".الرضا بالشيء رضا مبا يتولد منه"

بالنظر إىل االتفاق على مضموهنا أو االخـتالف         :االعتبار الثاين    : الفرع الثاين 
 : ؛ و هي هبذا االعتبار تنقسم إىل قسمني )1(فيها

ي اليت جرى االتفاق عليها سـواء بـني          قواعد متفق عليها، و ه      :القسم األّول 
 :خمتلف املذاهب أو يف املذهب الواحد، و هي نوعان 

                                                           
؛ و القواعــد ) 299، 286:ص(؛ و األشــباه و النظـائر للـسيوطي   ) 1/32( انظـر املوسـوعة   )1(

 ).1/111(للمقري، قسم التحقيق 
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 و تشمل القواعد اخلمـس الكـربى، و الـيت تعتـرب             :قواعد كلّية أساسية     -أ
و قـد نظمهـا بعـض       . أّمهات قواعد اإلسالم، و عليها تبىن معظم مسائل األحكـام         

 : بقوله )1(فقهاء الشافعية
 للشافعي هبا تكون خبريا  واعد مذهبمخس حمّررة ق

 و كذا املشقة جتلب التيسريا  ضرر يزال و عادة قد حكّمت
 و الّنية اخلص و إن أردت أجورا  و الّشك ال ترفع به متّيقنا

 .و قد اهتم كثري من العلماء بشرحها، و التفريع عليها
، و يتخّرج عليها  و هي أقلّ اّتساعا من القواعد اخلمس الّسابقة    :قواعد عاّمة    -ب

 .كثري من الفروع الفقهية
و مجـع   . و قد ذكر اإلمام الّسبكي من هذا النـوع سـّتا و عـشرين قاعـدة               

، و مجـع    "القواعـد الكلّيـة   "اإلمام الّسيوطي منها أربعني قاعدة، و أطلق عليها اسـم           
 .ابن جنيم تسع عشرة قاعدة

 :و أمثلتها كثرية منها 
 .)2("االجتهاداالجتهاد ال ينقض ب" قاعدة -
 .)3("إعمال الكالم أوىل من إمهاله" قاعدة -
 .)4("الوالية اخلاّصة أقوى من الوالية العاّمة" قاعدة -
 .)5("امليسور ال يسقط باملعسور" قاعدة -

                                                           
خمطـوط مبكتبـة األزهـر، حمقّـق        " شرح القواعد اخلمس  " هو عبد اهللا بن علي سويدان الشافعي يف          )1(

عبـد  /أمحـد حممـود، و مراجعـة د       تيسري فائق   /، حتقيق د  )1/18(للزركشي  " املنثور يف القواعد  "
 .م1982 – هـ 1402الستار أبو غدة، طباعة مؤسسة اخلليج، الكويت، ط األوىل، 

 ).115:ص(؛ و البن جنيم ) 201:ص( انظر األشباه و النظائر للسيوطي )2(
؛ و للــّسبكي ) 150:ص(؛ و البــن جنــيم ) 245:ص( انظــر األشــباه و النظــائر للــسيوطي )3(

)1/171.( 
 ).186:ص(؛ و البن جنيم ) 286:ص(ظر األشباه و النظائر للسيوطي  ان)4(
 ).1/155(؛ و للّسبكي ) 293:ص( انظر األشباه و النظائر للسيوطي )5(
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و من الفقهاء من حصر اهتمامه يف هذين النوعني من القواعـد كـأيب سـعيد                
     ،        "مغـين ذوي األفهـام    " يف   )2(هلـادي ، و ابـن عبـد ا      "جمامع احلقائق " يف   )1(اخلادمي

 ".جامعي اجمللة العدلية"و 
  قواعد خمتلف فيها، و هي اليت وقع فيها خالف بني الفقهاء، و نتج               :القسم الثاين 

 :و هي نوعان. عن ذلك اختالف يف املسائل الفرعية، و هي غالبا ما ترد بصيغة االستفهام
 و هـي قواعـد تتعلـق مبـذهب          : الواحـد     قواعد خمتلف فيها يف املذهب     -أ

دون غريه، غري أّنه حصل خالف يف األخذ هبا بني فقهـاء املـذهب، فترّتـب علـى                  
 .ذلك خالف يف جزئياهتا

و هذا النوع يكثر وجوده يف كتب الفقه، حيث يذكره الفقهاء عند ذكر سـبب               
 . املختصر الفقهي يف بداية اجملتهد، و ابن احلاجب يف)3(اخلالف يف املسألة، كابن رشد

و هناك من الفقهاء من اهتّم هبا على وجه اخلصوص، كأيب زيـد الّدبوسـي يف                
،   )4(تأسيس الّنظر، حيث ذكر األصول اليت وقع فيها اختالف بني أيب حنيفة و صـاحبيه              

 .أو مع أحدمها، أو بني الصاحبني أحدمها مع اآلخر، و جعل ذلك كلّه يف أقسام
لونشريسي على قواعد اخلالف داخل املـذهب املـالكي يف          كما اقتصر العالّمة ا   

 :و من األمثلة على ذلك ". إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك"كتابه 
 .)5( املعدوم شرعا هل هو كاملعدوم حّسا، أم ال-
 .)6( الشك يف الشرط مانع من ترّتب املشروط-

                                                           
 1113ولد يف قرية خادم سنة .  هو العالّمة حممد بن حممد بن مصطفى اخلادمي أبو سعيد، الفقيه احلنفي األصويل، أصله من خبارى)1(

" حاشية على درر احلكام شرح غرر األحكام"و " منافع الدقائق"له شرح على جممع احلقائق أمساه .  هـ1176ة هـ و تويف سن
 ).7/68(؛ و األعالم للزركلي ) 3/116(انظر الفتح املبني يف طبقات األصوليني للمراغي .  يف فقه احلنفية

له مصنفات كثرية . هـ 705ولد سنة . قدسي، مقرئ، حمدث، حافظ هو مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد اهلادي امل)2(
تويف ". العقود الدرية يف مناقب ابن تيمية"، و "احملرر يف األحكام"، و "تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق البن اجلوزي: "منها 
 ).30-1/29(يوطي  ؛ و بغية الوعاة للس888: ، رقم )3/331(انظر ترمجته يف الدرر الكامنة . هـ  744سنة 

مـن  . لـه مـشاركة يف األصـول و علـم الكـالم         .  هو أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد احلفيد، قاضي اجلماعـة بقرطبـة              )3(
تصانيفه بداية اجملتهد و هناية املقتصد، و الكليات يف الطـب، و شـرح كتـاب القيـاس ألرسـطو، و خمتـصر املستـصفى                            

 ).4/267(؛ و الفكر السامي ) 6/83(كشف الظنون انظر .  هـ595تويف سنة . و غريها
 . و مها حممد بن احلسن الشيباين، و أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم)4(
 ).2:ق(، )59:ص( انظر إيضاح املسالك )5(
 ).21:ق(، )80:ص( انظر املرجع السابق )6(
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، ذكر بعـضها اإلمـام      و اختلف الشافعية يف االعتداد ببعض القواعد يف املذهب        
الكتاب "، و اإلمام الّسيوطي حتت عنوان       "الكالم يف القواعد اخلاّصة   "الّسبكي حتت عنوان    

و من أمثلتها   ". الثالث يف القواعد املختلف فيها، و ال يطلق الترجيح الختالفه يف الفروع           
: 

 .)1("حق االستثناء الشرعي قد يلحق باالستثناء اللّفظي أو احلسي، و قد ال يل " -
 .)2("هل االعتبار حبال التوكيل أو حبال إنشاء الّتصّرف  " -
 .)3("العربة بصيغ العقود أو مبعانيها ؟  " -

و اختلف احلنابلة يف االعتداد بـبعض القواعـد، أشـار إليهـا احلـافظ ابـن                 
 ".قواعده"رجب يف 

 :و من أمثلتها 
هل يسقط إذنـه بالكليـة         من حرم عليه االمتناع من بدل الشيء سئله فامتنع ف          -

 .)4(أو يعترب و جيربه احلاكم عليه ؟
 هل يتوقف امللك يف العقود القهريـة علـى دفـع الـثمن أو يقـع بدونـه                   -

 .)5(مضمونا يف الذّمة؟
 .)6( هل خيتص اللّفظ العام بسببه اخلاص إذا كان الّسبب هو املقتضى له؟-

عـد تتماشـى مـع أصـول         و هي  قوا    : قواعد خمتلف فيها بني املذاهب       –ب  
مذهب دون غريه، فاختلف الفقهاء يف االعتداد هبا، و بنـاءا علـى ذلـك، اختلفـوا                 

 :يف فروعها ؛ و من أمثلتها 
 . الّرخص ال تناط باملعاصي، فهذه القاعدة غري معتربة عند احلنفية-

                                                           
 ).1/265( انظر األشباه و النظائر للّسبكي )1(
 ).1/327( املرجع السابق )2(
 ).304:ص( انظر األشباه و النظائر للّسيوطي )3(
 ).23ق (، )31:ص( انظر القواعد البن رجب )4(
 ).50ق (، )72:ص( املرجع السابق )5(
 ).124ق (، )278:ص( املرجع السابق )6(
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 العربة يف العقود للمقاصـد و املعـاين ال لأللفـاظ و املبـاين، فهـي غـري                   -
 .ند الشافعيةمعتربة ع

، )1( مـن ناحيـة كوهنـا أصـلية أو تابعـة           :االعتبار الثالث    : الفرع الثالث 
 :فهي تنقسم إىل قسمني 

 و هي اليت ال تكـون تابعـة لقاعـدة أخـرى، و غـري                : قواعد أصلية    -1
و هـي تـشمل     . مندرجة حتتها ؛ و هي اليت يطلق بعض الفقهاء اسم القواعد الكلّيـة            

املشار إليها سـابقا كالقواعـد اخلمـس الكـربى، و القواعـد             القواعد املتفق عليها    
 ".األشباه و النظائر"األربعون اليت ذكرها الّسيوطي يف الكتاب الثاين من كتابه 

 و هي اليت تكون تابعة لقاعدة أخرى، بأن تنـدرج حتتـها،                   : قواعد تابعة    -2
 :و أمثلتها كثرية منها . أو تقّيدها
 : املتفرعة عن قاعدة أكرب منها  أمثلة عن القواعد-أ

 . األصل بقاء ما كان على ما كان-
 . األصل براءة الذّمة-
 . من شك يف شيء هل فعله، أو ال ؟ فاألصل أّنه مل يفعله-

 .)2("اليقني ال يزول بالشك : " فهذه القواعد تندرج حتت قاعدة 
 : أمثلة عن القواعد اليت تكون قيدا لقاعدة أخرى -ب

 .)3("الضرر يزال:"الّضرر ال يزال بالّضرر، فإّنها قيد لقاعدة : قاعدة 
 .)4("املشقة جتلب التيسري:"الرخص ال تناط باملعاصي، فهي تقيد قاعدة : و قاعدة 

                                                           
 – قـسم التحقيـق      –؛ و القواعـد للحـصين       ) 2/977( انظر املدخل الفقهـي العـام للزرقـاء          )1(

)1/31.( 
 ).118:ص(شباه و النظائر للّسيوطي  انظر األ)2(
 ).176:ص( املرجع نفسه )3(
 ).160:ص( املرجع نفسه )4(
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 املبحث الثاين
 تاريخ علم القواعد الفقهية

 نشأة القواعد الفقهية و تطّورها : املطلب األول
ل أن تصل إىل ما هي عليـه مـن احلبـك                   مّرت القواعد الفقهية بعدة مراحل قب     

 .)1(و ميكن تقسيمها إىل املراحل التالية. و جودة الصياغة
 . مرحلة الوجود الواقعي-
 . مرحلة النمو و التدوين-
 . مرحلة التقعيد و التنسيق-

 و كانت يف عصر التشريع اإلسـالمي        :مرحلة الوجود الواقعي     : الفرع األّول 
فالقرآن الكرمي و السنة النبوية حيتويان علـى        .  األوىل للقواعد الفقهية   الذي رسم املالمح  

 :كلمات جامعة متثل بذاهتا و ألفاظها قواعد تشريعية جاهزة ومن ذلك 
 .)2() يريد اهللا بكم اليسر و ال يريد بكم العسر " -1: قوله تعاىل 

 ".التيسرياملشقة جتلب " فهذه اآلية الكرمية متثل مصدرا للقاعدة الفقهية 
 .)3( ) فمن اضطر غري باغ و ال عاد فال إمث عليه " -2       

 ".الضرورات تبيح احملظورات " و منها تؤخذ القاعدة الفقهية 
 .)4( ) و جزاء سّيئة سّيئة مثلها " -3       

 ".اجلزاء من جنس العمل " و منها تؤخذ قاعدة 
ة كربى، أو مادة خصبة تستقى إىل غري ذلك من اآليات اليت تعّد كليات تشريعي

 د.منها القواعد و األصول الفقهية
  : ρو من األحاديث النبوية اليت جتري جمرى القواعد، قوله  

                                                           
 ). و ما بعدها89:ص( انظر القواعد الفقهية للندوي )1(
 .184اآلية :  البقرة )2(
 .172اآلية :  البقرة )3(
 .40اآلية :  الشورى )4(
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 .)1( "البّينة على املّدعي و اليمني على من أنكر " -
 .)1( "اخلراج بالضمان " -
 .)1( "العجماء جرحها جبار " -
 .)1( "ال ضرر و ال ضرار " -

من األحاديث اليت اعتمدها الفقهاء كقواعد جاهزة و فّرعوا عليها كثريا           و غريها   
 .من املسائل الفقهية، أو صاغوا منها الكثري من القواعد

كما جند أقواال مأثورة عن بعـض الـصحابة و التـابعني تـصلح أن تكـون                 
 :قواعد كلية، منها 

، فهـذه   )2("ء  احلق قدمي ال يبطله شـي     : " قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه        
 . ، و هذه قاعدة يف الشروط)3("مقاطع احلقوق عند الشروط :" و قوله . قاعدة يف القضاء

، و هو يعـّد     )4("من قاسم الربح فال ضمان عليه       : " و قول علّي رضي اهللا عنه       
 . قاعدة يف جمال الفقه املايل من املضاربة و الشركة

 :و من أقوال التابعني جند مثال 
من شرط على نفسه طائعا غري مكره فهـو عليـه            : " )5(قاضي شريح  قول ال  - 

 د.)7(، فهذه قاعدة يف الشروط اجلعلية، و هي ما يسمى اليوم قانونا بالشرط اجلزائي)6("

                                                           
 .  سيأيت ختريج هذه األحاديث يف مظاهنا)1(
ه هذا مستخلص من رسالته يف القضاء اليت كتبها أليب موسى األشعري، و قد تناوهلا الكثري من العلماء بالدراسة  و  و قول)2(

إنّ احلّق قدمي، و مراجعة احلّق خري من : "، بلفظ )73-10/71(؛ و الذّخرية ) 1/68(انظر أعالم املوقعني . التحليل
 ".التمادي يف الباطل

ـ  1401شرح الكرماين، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط الثانية،           انظر صحيح البخاري ب    )3(  بـاب    م،1981 -هـ
 ).19/111(الشروط يف املهر عند عقدة النكاح، و باب  الشروط يف النكاح 

، حتقيق حبيب عبد الرمحن األعظمي، املكتـب اإلسـالمي، بـريوت، ط األوىل،              )8/253( انظر مصّنف عبد الرزاق      )4(
 .م1972 –هـ 1392

 هو أبو أمّية شريح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الكندي، من أشهر القـضاة الفقهـاء يف صـدر اإلسـالم، أصـله                         )5(
عّمـر طـويال، و مـات بالكوفـة     . من اليمن، ويل قضاء الكوفة يف زمن عمر و علي و معاوية رضـي اهللا عنـهم    

 ).3/24(انظر صفة الصفوة البن اجلوزي .  هـ78سنة 
 ).12/56(يح البخاري بشرح الكرماين، باب ما جيوز من اإلشتراط و الثنيا يف اإلقرار و الشروط  انظر صح)6(
 ).93:ص( انظر القواعد الفقهية للندوي )7(
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و يف عصر أئمة الفقهاء حيت اّتسع نطاق اإلفتاء، و ازدهرت حركة االسـتنباط،              
 و إن كـان     –ء الفقهاء و رسـائلهم      كان للقواعد الفقهية جماال واسعا يف مصّنفات هؤال       

 –أغلبها يتّسم بالطابع اإلمجايل، ومل تأخذ بعد الشكل التقنيين العلمي 
 :و من أبرز هذه املصّنفات و الرسائل 

و ّمما جاء فيهمـا مـن       : لإلمام مالك بن أنس     " املدونة"و  " املوطأ" كتاب   -1
 :العبارات اليت جتري جمرى القواعد 

صانا من الصالة فإنّ سجوده قبل السالم، و كـلّ سـهو            كلّ سهو كان نق   "  •
  .)1("كان زيادة يف الصالة فإنّ سجوده بعد السالم

 .)2("ال يورث بالشّك و ال يورث أحد إالّ بيقني " •
 : و ّمما جاء فيه  : )3(أليب يوسف" اخلراج" كتاب -2
 .)4("التعزير إىل اإلمام على قدر عظم اجلرم و صغره "  •
 .)5("م أن خيرج شيئا من يد أحد إالّ حبق ثابت معروف ليس لإلما"  •
 : لإلمام حممد بن إدريس الشافعي " األم"و " الرسالة "- 3
 
 

                                                                                                                                                                      
 
 .، رواية حيي بن حيي الليثي، دار الكتب العلمية، بريوت)51:ص( انظر املوطأ )1(
 .القاسم، دار صادر، بريوت، رواية سحنون عن أيب )3/384( انظر املدونة الكربى )2(

 هو اإلمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بـن حبـيش األنـصاري الكـويف صـاحب أيب حنيفـة،                     )3(
ـ  182هـ، و تويف سنة     113ولد سنة   . قاضي القضاة  انظـر أخبـار أيب حنيفـة و أصـحابه          .  هـ

، دار الفكـر،    )99-95:ص(؛  و أبـو حنيفـة وأصـحابه للكريانـوي            ) 108-97:ص(للصريمي  
 .م1989ريوت، ط األوىل، ب
 . هـ1392، املطبعة السلفية، القاهرة، ط الرابعة، )167:ص( انظر اخلراج )4(
 ).65:ص( املصدر نفسه )5(
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 " :األم"و ّمما جاء يف كتاب 
 .)1("الرخص ال يتعدى هبا مواضعها" •
ال ينسب إىل ساكت قول و ال عمل عامل، إّنما ينـسب إىل كـلّ قولـه                        " •

 .)2("و عمله
 :و ّمما جاء فيه : أليب داود السجستاين"  )3(مسائل اإلمام أمحد " كتاب-4
 .)4("كلّ ما جاز فيه البيع جتوز فيه اهلبة و الصدقة و الّرهن" •
و أّما غـري    . كلّ شيء يشتريه الرجل ّمما يكال أو يوزن فال يبيعه حىت يقبضه           " •

 .)5("ذلك فرّخص فيه
 بدأ تدوين القواعد الفقهية باعتبارها  و :مرحلة التدوين و التأليف : الفرع الثاين

 :و قد سلك الفقهاء يف ذلك مسلكني . فّنا مستقال بذاته يف مطلع القرن الرابع اهلجري
 - أو الفقه املقارن – ذكر القواعد الفقهية ضمن كتب اخلالف :أّوال 

و ذلك لبيان منـاهج اسـتدالهلم، و تعليـل أحكـامهم، و تأييـد مذهبـهم                 
ري له، أو يذكروهنا على أّنهـا هـي مرجـع اخلـالف يف فـرع مـن                  الفقهي و التنظ  

 . . .فروعها، أو يعترضون هبا على فرع خيالفها 
 : و أبرز هذه الكتب 

 

                                                           
 – هــ    1420، باب صالة العذر، دار إحياء التراث العريب، بـريوت،           )1/244( انظر كتاب األم     )1(

 .م2000
 .عات اليت تكره فيها الصالة، باب اخلالف يف السا)1/402( املصدر السابق )2(

 هو أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الذهلي الشيباين املروزي مث البغدادي، أحد أعالم بغداد، ولـد                    )3(
ـ 241 هـ، و تويف سنة      164هبا سنة    انظـر  ". املسند"من أشهر مؤلفاته    . و هو أحد األئمة األربعة    .  ه

 ).546-9/434(بالء ؛ و سري أعالم الن) 97-2/96(شذرات الذهب 
 .، تقدمي السيد رشيد رضا، طبعة بريوت الثانية)203:ص( انظر كتاب مسائل اإلمام أمحد )4(
 ).202:ص( املرجع السابق )5(
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للقاضي عبد الوّهاب املالكي، و هو      " اإلشراف على مسائل اخلالف   "  كتاب   -أ
 د.يضم أكثر من مائة قاعدة فقهية كلية

أوائل "و  كتاب    " لس يف فقه خمتلف املذاهب    اختصار عيون اجملا  "و كذلك كتابه    
 .كلّها يف الفقه املقارن" األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء امللّة

أليب " عيون األّدلة يف مـسائل اخلـالف بـني فقهـاء األمـصار            " كتاب   -ب
 د.احلسن علي بن القصار

 ،    ) هجـري  656ت  (لإلمام الزجناين   " ختريج الفروع على األصول   " كتاب   -ج
و هو كتاب يضم العديد من القواعد الفقهية و األصولية مع عرض فروعها على املذهب               

 .الشافعي، متبوعة مبا خيالفها من مذهب أيب حنيفة
 .لإلمام القرايف" الذّخرية" كتاب -د

 .)1(للعالّمة مجال الدين احلصريي" التحرير شرح اجلامع الكبري" كتاب -هـ
حيث قام الفقهاء جبمع القواعد اليت كانت       : ة بالتدوين    إفراد القواعد الفقهي   :ثانيا  

  – مع بيان ما يستثىن منها –مبثوثة يف كتب الفقه، و ذكر الفروع املندرجة يف كل منها 
و ّمما يشهد له التاريخ، أنّ فقهاء املذهب احلنفي كـانوا أسـبق مـن غريهـم                 

يف الفـروع و أخـذهم      إىل صياغة القواعد الفقهية و إفرادهـا بالتـأليف، لتوسـعهم            
 .بعض األصول عن فروع أئمة مذهبهم

 
 
 

                                                           
 
 
 هو العالّمة مجال الدين أبو احملامد حممود بن أمحد بن عبد السيد البخاري احلصريي، التاجري، و هو )1(

  636تويف بدمشق سنة . انتهت إليه رئاسة املذهب احلنفي. احلصر فيهامنسوب إىل حملة ببخارى ينسجون 
 ).16/351(انظر سري أعالم النبالء  ". شرح اجلامع الكبري:"له عدة مصنفات منها . هـ
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و لعلّ أقدم ما يذكر يف مجع القواعد الفقهية يف الفقـه احلنفـي، مـا روي أنّ                  
 قد مجع أهم قواعـد مـذهب اإلمـام أيب حنيفـة يف سـبع                )1(اإلمام أبا طاهر الّدباس   

 عنـه بعـض     ، و نقـل   )3( رحـل إليـه    )2(عشرة قاعدة، و حكي أنّ أبا سعيد اهلروي       
 :هذه القواعد، منها 

 . األمور مبقاصدها-1
 .اليقني ال يزول بالشك-2
 .املشقة جتلب التيسري-3
 . الّضرر يزال-4
 =. العادة حمكّمة-5

، فأخذ تلـك القواعـد و       )هـ 340( مث جاء بعده اإلمام الكرخي املتوىف سنة        
 .دةضّمها إىل رسالته املشهورة اليت حتتوي على سبع و ثالثني قاع

غري أنّ هذه القواعد ليست كلّها من قبيل القواعد الفقهية باملعىن االصطالحي هلا،             
 :فمنها جمموعة من القواعد األصولية، كقوله 

 

                                                           
 هو حممد بن حممد بن سفبان، أبو طاهر الّدباس، من فقهاء احلنفيـة، ولـد ببغـداد و ويل القـضاء                      )1(

تـويف  .  احلسن الكرخي، و كان يوصف بـاحلفظ و معرفـة الروايـات            كان من أقران أيب   . بالشام
 .، دار املعرفة، بريوت)187:ص(انظر الفوائد البهية يف تراجم احلنفية للكنوي . مبكة

اهلـروي مـن أهـل هـرات، فقيـه          ) و قيل أبـو سـعد     ( هو حممد بن أمحد بن أيب يوسف أبو سعيد           )2(
يف شـرح أدب القـضاء      " لـى غـوامض احلكومـات     اإلشـراف ع  "له  . شافعي،     و قاضي مهذان       

ـ 488تويف سنة   . للعبادي ؛ و األعـالم    ) 5/365(انظر طبقات الـشافعية الكـربى للـسبكي         .  ه
)5/316.( 

 ).35:ص( انظر قصته يف األشباه و النظائر للسيوطي )3(
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 . )1("األصل أنّ الّنص حيتاج إىل التعليل بغريه ال حبكم نفسه  " -
األصل أّنه يفّرق بني علّة احلكم و حكمته فـإنّ علتـه موجبـة و حكمتـه          "-
 . )2("غري موجبة

و منها ما جاء من قبيل األفكار التوجيهية لرجال املذهب احلنفي يف تعليل 
 :، كقوله )3(املسائل

األصل أنّ كل آية ختالف قول أصحابنا فإّنها حتمل على الّنسخ أو على  " -
 . )4("الترجيح، و األوىل أن حتمل على التأويل من جهة التوفيق 

يء خبالف قول أصحابنا فإّنه حيمل على الّنسخ أو على األصل أنّ كل خرب جي " -
أّنه معارض مبثله مثّ صار إىل دليل آخر أو ترجيح فيه مبا حيتّج به أصحابنا من وجوه 

 .)5("الّترجيح، أو حيمل على الّتوفيق 
 كتابـه   )6(و جبانب هذه الرسالة، ألّف اإلمام حممد بن احلارث اخلشين املـالكي           

 .ذي يتناول طائفة كبرية من القواعد و الكلّيات الفقهيةال" أصول الفتيا"
 430ت  (و يف القرن اخلامس اهلجري جـاء اإلمـام أبـو زيـد الّدبوسـي                

، و ضمنه ما يقارب مائة أصـل مـن األصـول            "تأسيس النظر "فوضع كتابه   ) هجري
الفقهية، على غرار أصول الكرخي ؛ إالّ أّنها ليـست كلّهـا مـن صـميم القواعـد                  

 د.ة باملعىن العلميالفقهي

                                                           
 ).118:ص(انظر رسالة يف األصول ) 2( و )1(
 ).147:ص( اإلشراف  انظر القواعد الفقهية من خالل كتاب)3(
 ).116:ص(رسالة يف األصول ) 5( و )4(
تـويف  .  هو حممد بن حارث بن أسد اخلشين، القريواين، أبو عبد اهللا، فقيه، حمّدث، مـؤّرخ، و أديـب      )6(

ـ 371 هـ و قيل سنة      361باألندلس سنة    من تصانيفه اإلتقان و اإلختالف، و الفتيا، و تاريخ         .  ه
؛ و معجـم املـؤلفني      ) 355:ص(؛ و الـديباج     ) 12/204(الم النـبالء    انظر سري أع  . األندلسيني

)9/168.( 
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 : يف القواعد كتابني مها )1(و يف نفس القرن ألّف اإلمام ابن حزم الظّاهري
 ". اإلمالء يف قواعد الفقه  " -
، و ذكره احلافظ    "الّدرة"باسم   )2("احمللّى" و قد ذكره يف كتابه      " ذي القواعد  "-

 .)3("دّر القواعد  يف فقه الظّاهرية"الذهيب بعنوان 
رن السادس اهلجري، صّنف اإلمام عـالء الـّدين حممـد بـن أمحـد               و يف الق  
 د".إيضاح القواعد" مصّنفا أمساه )4(الّسمرقندي

 :و يف القرن السابع اهلجري، برز عّدة مؤلفني يف هذا الفّن، منهم 
القواعد يف " ألّف كتابا بعنوان )5(العالّمة حممد بن إبراهيم اجلاجرمي الّسهلكي

قواعد " اإلمام العالّمة عّز الّدين بن عبد السالم ألّف كتابه املشهور ، و"فروع الشافعية
 .و قد أرجع فيه قواعد الفقه إىل جلب املصاحل و درء املفاسد" األحكام يف مصاحل األنام

                                                           
 هو اإلمام أبو حممد بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، عامل األندلس يف عصره، ولد بقرطبة سنة )1(

.  هـ456تويف سنة . ، و غريها"كتاب امللل و النحل"، و "احمللّى باآلثار: "من مصنفاته .  هـ384
 ).13/540(؛ و سري أعالم النبالء ) 3/299(شذرات الذهب انظر 

 .، دار اجليل، بريوت)1/57( انظر احمللّى )2(
 ).13/545( انظر سري أعالم النبالء )3(
حتفة "الّدين أبو بكر احلنفي، من كبار فقهاء احلنفية، اشتهر بكتابه  هو حممد بن أمحد الّسمرقندي عالء )4(

انظر الفوائد . هـ  540، تويف سنة "لباب يف أصول الفقهاء"أخرى منها ، و له مصّنفات "الفقهاء
 ).6/90(؛ و هدية العارفني ) 5/317(؛ و األعالم ) 158:ص(البهية 

.  هو العالمة معني الّدين، أبو حممد بن إبراهيم، الّسهلي، الفقيه الشافعي، سكن نيـسابور و درس هبـا                  )5(
انتفع به النـاس و بكتبـه خـصوصا         ". إيضاح الوجيز "ه كتاب   ، و ل  "الكفاية"صّنف يف الفقه كتاب     

 بفتح اجلـيمني       –و اجلاجرمي . هـ  613مات سنة . ، فإنّ الناس أكّبوا على االشتغال هبا"القواعد"
؛  ) 16/96(انظر سري أعالم النبالء     . بلدة بني جرجان و نيسابور    :  نسبة إىل جاجرم     –و بسكون الّراء    

 ).45-8/44(؛ و طبقات السبكي ) 5/56(و شذرات الذهب 
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أنـوار  "و من فقهاء املالكية ألّف إمامنا الشيخ شهاب الـّدين القـرايف كتابـه               
ـ "، املشهور "الربوق يف أنواء الفروق   ، وضـعه لبيـان الفـروق و القواعـد،      "الفروقب

 و إن مل تكـن كلّهـا يف         –قاعـدة    548و مجع فيه مثانيـة و أربعـني و مخـسمائة            
 كما ألّف تلميذه اإلمام حممد بـن عبـد اهللا بـن راشـد البكـري                 –القواعد الفقهية   
 ".املذهب يف ضبط قواعد املذهب"القفصي كتابه 

رت حركة تدوين القواعد الفقهية، و اّتسعت و مبجيء القرن الثامن اهلجري ازده
 :رقعتها، و كثرت املصّنفات فيها، ومن أشهر ما ألّف يف هذا العصر 

 .البن الوكيل الشافعي" األشباه و النظائر" -
 .)1(لنجم الّدين الطّويف" القواعد الكربى يف فقه احلنابلة"د -
 .)2(لشيخ اإلسالم ابن تيمية" القواعد النورانية الفقهية" -
 ).هجري 758ت (للمقّري املالكي " القواعد"كتاب  -
 .)3(للعالئي الشافعي" اجملموع املذهب يف ضبط قواعد املذهب" -
 ).هجري 771ت (لتاج الّدين الّسبكي " األشباه و النظائر" -

 

                                                           
 
 هو سليمان بن عبد القوّي بن عبد الكرمي الطّويف الّصرصري مث البغدادي، فقيه أصويل، املكّنى بـنجم                  )1(

خمتـصر  "له . هـ  716و تويف بالشام سنة " طوىف"ولد سنة بضع و سبعني و سبعمائة بقرية . الّدين
 ).6/39(انظر شذرات الذهب ". القواعد الصغرى"، و "ىالقواعد الكرب"يف األصول، و " الروضة

ولد .  هو تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية، احلراين مث الدمشقي احلنبلي                  )2(
ـ 661سنة   امتحن و أوذي عدة مرات، و حبس بقلعة دمشق         . له دراية بالرجال و العلل و الفقه      .  ه

ـ 728 سنة   مرتني، و تويف هبا    انظـر  . من تصانيفه الفتاوى الكربى، و اقتضاء الصراط املـستقيم        .  ه
 ).4/433(؛ و الفكر السامي ) 1/144(الدرر الكامنة 

 هو اإلمام احلافظ الفقيه خليل بن كيكلدي، صالح الّدين أبو سعبد، العالئي الشافعي، ولد بدمشق سنة                 )3(
ـ 694 انظـر طبقـات    ". حتفة الرائض بعلوم آيات الفرائض    "، و   "القواعد"له عدة تصانيف منها     .  ه

 ).91-2/90(؛ و الّدرر الكامنة ) 2/109(األسنوي 
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 .)1(جلمال الّدين اإلسنوي" األشباه و النظائر" -
 .)2()هـ 794ت (لبدر الّدين الزركشي " املنثور يف القواعد" -
 ).هـ  795ت (للحافظ ابن رجب احلنبلي " القواعد يف الفقه اإلسالمي" -
 د.)3(لعلّي بن عثمان الغّزي" القواعد يف الفروع" -

 :و يف القرن التاسع اهلجري، جند مؤلفات كثرية منها 
 . )4(البن امللّقن الشافعي" األشباه و النظائر" كتاب – 1
 .)5(حملمد بن حممد الزبريي" دأسىن املقاصد يف حترير القواع" كتاب -2

                                                           
ولد سنة .  هو اإلمام عبد الرحيم بن احلسن بن علي األموي اإلسنوي، الشيخ مجال الّدين أبو حممد)1(

، و "التمهيد"، و "ئراألشباه و النظا"له مصّنفات مفيدة منها . هـ  772هـ بإسنا و تويف سنة   704
 ).465-2/463(انظر الّدرر الكامنة ".شرح املنهاج للبيضاوي"

.  هو حممد بن هبادر بن عبد اهللا بدر الّدين الزركشي، أبو عبد اهللا، مصري املولد و الوفاة، تركي األصل                   )2(
 فقيها، هـ و كان  745ولد سنة . و الزركشي نسبة إىل الّزركش فقد تعلم صنعة الّزركش يف صغره

الربهـان يف علـوم   : "له مصّنفات عديدة منـها  . هـ  794مات سنة . أصوليا، حمدثا، أديبا فاضال
؛ و األعـالم للزركلـي      ) 6/335(انظر شذرات الذهب    . يف أصول الفقه  " البحر احمليط "، و   "القرآن

)6/60.( 
عـصره، تـويف سـنة       هو شرف الّدين علي بن عثمان الغزي، الدمشقي احلنفي، من كبـار فقهـاء                )3(

؛       ) 1/726(انظـر هديـة العـارفني    . يف الفقـه " الـّدرر "، و "اجلواهر"من تصانيفه . هـ  799
 ).6/360(و شذرات الذهب 

ولـد بالقـاهرة سـنة      .  بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي، املعروف بـابن امللّقـن            هو سراج الّدين أبو حفص عمر      )4(
تـويف سـنة   . و غريمهـا " شـرح العمـدة  "، و "شـرح البخـاري  "يث، و صّنف فيهما هـ، برع يف الفقه و احلد  723
 ).7/44( ؛       و شذرات الذهب 1173، رقم )2/542(انظر طبقات احلفاظ للسبوطي . هـ 804

ولـد بالقـدس    .  هو حممد بن حممد بن محد بن اخلضر الّشمس الزبريي الّغّزي و يعـرف بـالعيزري                )5(
 و دخـل  54 فـسكن غـّزة إىل سـنة    49قاهرة مث فارقهـا يف سـنة   هـ و نشأ بال  724سنة 
شـرح األلفيـة أمسـاه    "، و "الظّهري على فقـه الـّشرح الكـبري       : "له مصّنفات كثرية منها     . دمشق

ـ  808مات سنة   ". بلغة ذي اخلصاصة يف حال اخلالصة     " انظـر الـضوء الالّمـع لـشمس        .  هـ
 ).7/44( بريوت ؛ و األعالم ، دار اجليل،)537 رقم 219-9/218(الدين السخاوي 
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البـن  " حترير القواعد العالئية و متهيد املسالك الفقهية      "و  " القواعد املنظومة  "-3
 .)1(اهلائم املقدسي

 .لتقي الّدين احلصين" القواعد" كتاب -4
لعبد الرمحن بن علي املقدسي املعـروف       " نظم الذخائر يف األشباه و النظائر      "-5

 د.)2("بشقري"
 . هـ744البن عبد اهلادي املتويف سنة " قواعد الكلّية و الضوابط الفقهيةال "-6

ـ  910و يف القرن العاشر اهلجـري جـاء العالّمـة الـّسيوطي             ، و قـام  هـ
األشـباه            "جبمع القواعد املتناثرة عنـد العالئـي و الـّسبكي و الّزركـشي يف كتابـه         

 .)3(لك هو يف أّول كتابه، و نقّحها و زاد عليها كما ذكر ذ"و النظائر
هــ بـنظم     912 املـالكي  )4(كما قام العالّمة أبو احلسن الزقـاق التجـييب  

القواعد الفقهية بعد اسـتخراجها مـن كتـب الـّسابقني مثـل الفـروق للقـرايف،                         
 . و قواعد املقّري

                                                                                                                                                                      
 
ولد . هو أمحد بن حممد بن علي الّشهاب الّسلمي الشافعي مث احلنبلي و يعرف بابن اهلائم و باملنصوري                ) 1(

تعلّـم فنونـا   . هـ 887 و مات سنة 855هـ و نشأ هبا مثّ قطن القاهرة سنة  798باملنصورة سنة 
عراء القاهرة، و مجع نظمه يف ديوان كبري مثّ انتخبـه يف            خمتلفة كالفقه و اللّغة و الشعر حىت صار من ش         

 ).1/231(؛ و األعالم ) 427:، رقم151-2/150(انظر الضوء الالمع . جملّد أوسط
هو عبد الرمحن بن علي بن إسحاق، زين الّدين أبو الفرج الّتميمي الّداري، اخلليلي الشافعي، املعروف                ) 2(

له عـدة  . هـ  876تويف سنة .   ببلد اخلليل و نشأ هبا795 هـ و قيل سنة 793ولد سنة . بشقري
انظر الضوء الالمع   . مصّنفات منها اإلصابة يف ما رواه الّسادة الّصحابة و الذخائر يف األشباه و النظائر             

 ).5/154(؛ و معجم املؤلفني ) 279:، رقم 4/95-96(
 ). 28-27:ص(انظر األشباه و النظائر للّسيوطي ) 3(

ألّف المية . و احلسن علّي بن القاسم الزقاق الفاسي التجييب، نسبة إىل جتيب قبيلة من قبائل اليمنهو أب) 4(
انظر .  هـ912تويف سنة . يف األحكام، و وضع تعليقا على خمتصر خليل، و نظّم القواعد الفقهية

 ).4/320(؛ و األعالم ) 274:ص(شجرة النور الزكية 
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و قد احتلّ هذا الكتاب مكانا رفيعا عنـد فقهـاء املالكيـة، حيـث تتابعـت                 
 .)1(على هذه املنظومةاألعمال 

هــ كتابـه    970 )2(و يف هذا العصر أيضا، ألّف العالّمة ابن جنـيم احلنفـي  
على طراز ابن الـّسبكي و الـّسيوطي، غـري أّنـه جـّرده مـن                " األشباه  و النظائر   "

و قد قّسمه إىل سـبعة حمـاور أساسـية ّمساهـا فنونـا، و خـّص                 . القواعد األصولية 
 ج.لقواعد الفقهيةاألّول و الثاين منها يف ا

و يف منتصف القرن الثاين عشر اهلجـري، جـاء الفقيـه حممـد أبـو سـعيد                  
"      جمـامع احلقـائق   : "اخلادمي التركي، احلنفي فوضع متنـا يف أصـول الفقـه مسـاه              

و ختمه مبجموعة من القواعد الفقهية، مرتبة على حـروف املعجـم، و قـد بلغـت                 
 ).154(أربعا و مخسني و مائة قاعدة 

 :مرحلة  التقعيد و التنسيق   :لفرع الثالثا
على الرغم من اجلهود السابقة ظلت القواعد الفقهية متفرقة يف مدونات خمتلفة،  

و كثريا ما يصاحبها فنون فقهية أخرى كالفروق و األلغاز، أو تدون معها قواعد 
وضعت جملة  و مل يستقر أمرها إالّ يف أواخر القرن الثالث عشر اهلجري، حيث …أصولية

 1286األحكام العدلية على أيدي جلنة من علماء األحناف بأمر من الدولة العثمانية سنة 
قاعدة، خمتارة من قواعد ابن جنيم احلنفي، و أيب ) 99(هـ، و صدرت تسعا و تسعني 

 .سعيد اخلادمي
 .و قد عين بشرحها كثري من الفقهاء منهم الشيخ أمحد بن حممد الزرقاء

                                                           
، حيث وّضح مسائلها و فّرع )هـ  991ت (ح أمحد بن علي املنجور و من شروح هذه املنظومة شر) 1(

انظر اإلسعاف بالطلب خمتصر شرح املنهج املنتخب       .  قاعدة 125عليها تفريعات مسهبة تشتمل على      
م ؛   و إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام          1997، دار احلكمة، طرابلس،     )7:ص(أليب القاسم التوايت    

 .)38:ص(مالك، الدراسة، 

هـ   926ولد بالقاهرة سنة . هو الشيخ العالّمة زين الدين إبراهيم بن حممد الشهري بابن جنيم احلنفي) 2(
ـ 970و تويف سنة     البحر الرائـق   "، و   "شرح املنار "، و   "األشباه و النظائر  "له عدة مصنفات منها     .  ه

 ).3/64(؛ و األعالم ) 8/358(انظر شذرات الذهب ". شرح كرت الدقائق
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اجمللة و اشتهارها قام العالّمة الشيخ حممود محزة الّدمشقي احلنفـي           و بعد ظهور    
باستقصاء القواعد و الضوابط و األصول يف معظم األبواب الفقهية ّمما وراء قواعد اجمللة،              

، و رّتبها حـسب     "الفوائد البهّية يف القواعد و الفوائد الفقهية      : "و مجعها يف كتاب ّمساه      
 .ا ببعض األمثلةالترتيب الفقهي، و أوضحه

فهذه أهم املراحل اليت مّر هبا تدوين القواعد الفقهية حىت اكتملـت و أخـذت               
 .شكلها النهائي

 :و يف يومنا ظهرت مؤلفات يف القواعد منها 
 .القواعد الفقهية للندوي

 .والقواعد الفقهية للدكتور الباحسني
 .و موسوعة القواعد الفقهية للبورنو

 : القواعد الفقهية أمهية : املطلب الثاين
إنّ علم القواعد علم عظيم، و قد أشاد كثري من العلماء بأمهّيته و شأنه، و نّوهوا                

 . بأمره، و حثّوا على طلبه لغزارة فوائده و علّو مرتلته
 :قال اإلمام القرايف مشيدا بأمهّية القواعد 

 يعظم قدر الفقيه    هذه القواعد مهّمة يف الفقه، عظيمة الّنفع، و بقدر اإلحاطة هبا          " 
فيها تنافس  . و يشرف، و يظهر رونق الفقه و يعرف، و تتضح مناهج الفتاوى و تكشف             

، و حاز قصب السبق من فيهـا        )1(العلماء و تفاضل الفضالء، و برز القارح على اجلذع        
برع، و من جعل خيّرج الفروع باملناسبات اجلزئية، دون القواعد الكلّية، تناقضت عليـه              

اختلفت، و تزلزلت خواطره فيها و اضطربت، و ضاقت نفسه لذلك و قنطت،             الفروع و   
و احتاج إىل حفظ اجلزئيات اليت ال تتناهى، و انتهى العمر و مل تقض نفسه من طلـب                  
مناها، و من ضبط الفقه بقواعده، استغىن عن حفظ أكثـر اجلزئيـات النـدراجها يف                

ناسب و أجاب الشاسع البعيد و تقارب،       الكلّيات، و اّتحد عنده ما تناقض عند غريه و ت         

                                                           
أّنه : و مراد القرايف من ذلك      . ما أوىف مخس سنني   : ما أوىف السنتني، و القارح منها       :  اجلذع من اإلبل     )1(

 ).122:ص(الروكي / انظر قواعد الفقه اإلسالمي، د. ال يربز يف هذا العلم إالّ من تضلّع فيه
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و حصل طلبته يف أقرب األزمان، و انشرح ملا أشرق فيه من البيان، فبني املقامني شـأو                 
  .هـ ا)1("بعيد، و بني املرتلتني تفاوت شديد 

فإنّ ضـبط األمـور املنتـشرة       : أّما بعد   : " و من ذلك قول اإلمام الّزركشي       
، هو أوعى حلفظها، و أدعـى لـضبطها، و هـي إحـدى              املتعّددة يف القوانني املتحدة   

 ... حكم العدد اليت وضع ألجلها 
و هذه القواعد تضبط للفقيه أصول املـذهب، و تطلعـه مـن مآخـذ الفقـه                 

 .)2("على هناية املطلب 
و من خالل هذين النصني تربز لنا أمهّيـة علـم القواعـد، و تتجلـى كثـرة                  

 :فوائده، و تفصيلها فيما يلي
 القواعد الفقهية جتمع شتات املسائل، و تربط بـني الفـروع الفقهيـة               أنّ -1

املتناثرة، فيسهل بذلك معرفة أحكامها، و استحضارها على الفقيـه مـىت شـاء، ّممـا                
 . ييّسر عملية اإلفتاء، و يوفّر فيها الوقت و طول البحث

عـن  و من ضبط الفقه بقواعـده اسـتغىن         : "و هذا ما أشار إليه القرايف بقوله        
، و مثاله ما ذكـره الزركـشي سـابقا،          "حفظ أكثر اجلزئيات الندراجها يف الكلّيات     

تـضبط للفقيـه أصـول      " و ابن رجب احلنبلي فقـال يف وصـفه للقواعـد بأّنهـا              
املذهب، و تطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغّيـب، و تـنظّم لـه منثـور                    

 .)3(" تقرب عليه كل متباعد املسائل يف سلك واحد، و تقّيد له الّشوارد، و
 أّنه لوال هذه القواعد لبقيت األحكام فروعا مشتتة، تتعارض ظواهرها، ّمما -2

يوقع طالب العلم يف شيء من التناقض، أّما إذا استحضر القاعدة الفقهية و أحلق كل فرع 
 جعل و من:"بقاعدته لزال عنه كثري من التناقض، و هذا ما أشار إليه القرايف يف قوله 

خيرج الفروع باملناسبات اجلزئية دون القواعد الكلّية تناقضت عليه الفروع و اختلفت،   
 .)4("و تزلزلت فيها خواطره و اضطربت 

                                                           
 ).3-1/2( انظر الفروق )1(
  ).66-1/65( انظر املنثور يف القواعد للزركشي )2(
 ). 3:ص( انظر قواعد ابن رجب )3(
 ).1/3( انظر الفروق )4(
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 أنّ معرفة القواعد الفقهية تريب يف الباحـث امللكـة الفقهيـة، و القـدرة                -3
هـذا مـا   على اإلحلاق و التخريج، و معرفة أحكام ما ال نص فيـه مـن املـسائل، و                

اعلم أنّ فّن األشباه و النظـائر فـّن عظـيم، بـه يطّلـع               : " أشار إليه الّسيوطي فقال     
علــى حقــائق الفقــه و مداركــه و مآخــذه و أســراره، و يتّمهــر يف فهمــه  و 
استحضاره، و يقتدر على اإلحلاق و الّتخريج ملعرفة أحكـام املـسائل الـيت ليـست                

 .)1(" تنقضي على ّممر الزمان مبسطورة، و احلوادث و الوقائع اليت ال
 هي أصول الفقـه يف      …: " و لعلّ هذا ما عناه ابن جنيم يف تنويهه بعلم القواعد            

 .)2("احلقيقة، و هبا يرتقي الفقيه إىل درجة االجتهاد، و لو يف الفتوى 
 أنّ معرفة القواعد الفقهية العاّمة تعطي تصّورا واضحا عن مقاصد الـشريعة             -4

 .سرارها، و تدلّ على أنّ أحكامها جاءت لتحقيق املصاحل  و دفع املفاسداإلسالمية و أ
فإّنه يفهم منها أنّ التيسري على العباد من مقاصـد          " املشقة جتلب التيسري  "كقاعدة  

 .أنّ رفع الضرر من مقاصدها أيضا" الضرر يزال"الشريعة، كما يفهم من قاعدة 
 التقعيدي، التأصيلي، و يكشف عن       أنّ علم القواعد يربز عن الفكر اإلسالمي       -5

امللكة العلمية و الطاقة الذكائية اليت استطاع هبا الفقهاء املسلمون أن يـصوغوا املـسائل               
الفقهية املتناثرة يف قوالب و أطر جامعة حافظة ّمما يتيح لرجال القانون و غري املتخصصني               

 .)3(سر الطرقيف علم الشريعة اإلسالمية اإلطّالع على الثروة الفقهية بأي
و إىل جانب هذه املعامل اليت توّضح أمهّية القواعد الفقهية فإّنه ميكن القـول بـأنّ                
دراسة هذه القواعد يوّسع دائرة التطبيقات فيها، و يطـور صـياغتها، و يقلّـل مـن                 
االستثناءات فيها، فتنشأ عنها قواعد جديدة، تثري الفقه، ّمما يساعد على إجياد احللـول              

 .)4(املسائل العصرية املستعصية، و استيعاب كل هذه التطورات احلياتيةلكثري من 
                                                           

 ).31:ص( انظر األشباه و النظائر للّسيوطي )1(
 ).15:ص( انظر األشباه و النظائر البن جنيم )2(
 هذه الفائدة أشار إليها الدكتور الّروكي يف كتابه قواعـد الفقـه اإلسـالمي مـن خـالل كتـاب                     )3(

 ).124:ص(اإلشراف 
 ).34:ص" (إيضاح املسالك" أشار إىل هذه الفائدة الغرياين حمقق كتاب  و قد)4(
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سلك اإلمام القرايف مسلكا متمّيزا يف تقعيد القواعد، متأثرا يف ذلك مبن سـبقه يف       
 متّيز بـه مـن قـوة        هذا اجملال، و على رأسهم شيخه العّز بن عبد السالم، و مبتكرا مبا            

 .االستدالل، و ختريج علل األحكام، و رّد الفروع إىل أصوهلا
 :و يتّضح لنا منهجه من خالل املبحثني التالييني 

أصول التقعيد الفقهي عند القـرايف، و منهجـه يف االسـتدالل            : املبحث األّول   
 .بالقواعد

ر منهجه يف أصـحاب     صياغة القواعد و نقدها عند القرايف، و أث       : املبحث الثاين   
 .القواعد بعده

و سأبسط احلديث عن هذه النقاط حماولة إبراز أهّم خصائص و ممّيزات املنـهج              
 .القرايف يف القواعد

 املبحث األّول
 أصول التقعيد الفقهي عند القرايف و منهجه يف االستدالل بالقواعد

 :أصول التقعيد الفقهي عند القرايف  : املطلب األّول
م القرايف إىل مجع فروع الفقه و ضبطها حتت قواعد كلّية تغين عن حفظ              عمد اإلما 

، مـستندا يف ذلـك إىل       )1(اجلزئيات غري املتناهية، و تسّهل حتصيلها يف أقرب األزمـان         
 كعادة أهل الفقه يف تقعيد      – من القرآن و الّسنة و اإلمجاع        –األصول و املصادر الشرعية     

 غالبا ما يرجعها إىل أصلها الشرعي، و ذلـك قبـل            فكان إذا عرض القاعدة،   . القواعد
 :حتليلها و ذكر فروعها ؛ غري أّنه مل يلتزم هبذا املنهج يف سائر القواعد، و ذلك لسببني 

 أنّ عملية التقعيد عنده يف الذّخرية كانت يف مرحلتها األوىل، و مل تـرق               :أّوهلما  
فوضـعت هـذا    : " ّدمة فروقه فقال    ؛ و قد أشار إىل ذلك يف مق       " الفروق"إالّ يف كتابه    

الكتاب للقواعد خاّصة و زدت قواعد كثرية ليست يف الذّخرية، و زدت ما وقع منها يف                
الذّخرية بسطا و إيضاحا، فإّني يف الذّخرية رغبت يف كثرة النقل للفروع ألّنـه أخـّص                

                                                           
 ).1/3( انظر الفروق )1(
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 فيخرج  بكتب الفروع، و كرهت أن أمجع بني ذلك و كثرة البسط يف املباحث و القواعد              
 .)1(. . . "الكتاب إىل حّد يعسر على الطلبة حتصيله 

 أنّ اهتمامه كان منصبا على بيان ما تفّرع عـن هـذه القواعـد مـن         :ثانيهما  
الفروع و اجلزئيات، أّمـا أدلّتـها و مـصادرها الـشرعية فمعلومـة و مبـسوطة يف                  

 .مظاهنا يف كتب أصول الفقه
ـ        رايف يف الـذّخرية، تبـّين يل أّنـه بناهـا           و بعد االطّالع على قواعد اإلمام الق

 .على أدلّة الشرع النقلية و العقلية
 :و توضيح ذلك يف الفروع التالية 

 .التقعيد بواسطة الّنص الشرعي: الفرع األّول 
 .التقعيد بواسطة القياس: الفرع الثاين 

 .التقعيد بواسطة االستدالل: الفرع الثالث 
 .ة الترجيحالتقعيد بواسط: الفرع الرابع 

 :التقعيد عند اإلمام القرايف بواسطة الّنص  : الفرع األّول
  :)2(التقعيد بالّنص له صورتان

أن يكون الّنص بذاته قاعدة كلّية جاهزة الصياغة لتمّيـزه بتعـبري مـوجز،               -
 .جامع و دستوري

أن حيمل الّنص الشرعي حكما عاما صاحلا لكثري من الفـروع و اجلزئيـات،              -
 .اء إليه الستنباط قاعدة كلّيةفيعمد الفقه

و كلتا هاتني الصورتني جندمها يف منهج اإلمام القرايف، فكثري من الّنصوص هـي              
 قواعد جاهزة الصياغة، و كثريا ما يعمـد إىل اسـتنباط            – كما جندها عند غريه      –عنده  

 :و توضيح ذلك يف النقاط التالية . القواعد من نصوصها الشرعية
 

                                                           
 ).1/3( انظر الفروق )1(
، الربـاط، اململكـة     )87:ص( انظر نظرية التقعيد الفقهي و أثرها يف اختالف الفقهـاء للروكـي              )2(

 .م1994 - هـ1414املغربية، ط األوىل، 
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 :لّنص الشرعي قاعدة كلّية عند اإلمام القرايف اعتبار ا : أّوال
هناك جمموعة من اآليات القرآنية و األحاديث النبوّية تعتـرب جامعـة و حميطـة               

 .باألحكام الشرعية العملية، فأجراها الفقهاء جمرى القواعد الفقهية
و من األحاديث النبوية، اليت تعّد من قبيل جوامع الكلم، و اليت اعتمدها اإلمـام               

 :القرايف كقواعد فقهية ألّنها تغطي جانبا معّينا من األحكام نذكر 
 فهو يؤكد القواعـد الـشرعية يف إزالـة          » ال ّضرر و ال ضرار     «حديث   -

 .)1(الّضرر عن املكلّفني
العجمــاء جرحهــا  «، و حــديث » اخلــراج بالــّضمان «حــديث  -

 فهـي   »على اليـد مـا أخـذت حـىت تؤديـه               «، و حديث    »جبار
 .)2(امعة يف باب الّضمانأحاديث ج

 فهـو يـنّص     »البّينة على من املدّعي و اليمني على من أنكـر            «حديث   -
على قاعدة حمكمة يلجأ إليهـا القاضـي عنـد فـّض اخلـصومات و رّد                

 .)3(احلقوق إىل أصحاهبا
 :التقعيد بواسطة االستنباط من الّنص عند اإلمام القرايف  : ثانيا

فقهاء من دالالت الّنصوص التشريعية عن طريـق        كثري من القواعد استخرجها ال    
و اإلمام القرايف باعتباره من اجملتهدين املستنبطني فقد اعتمـد هـذا            . االجتهاد و التعليل  

 :الطريق الستخراج بعض القواعد الفقهية، و اليت نّص عليها يف ذخريته، منها 
ناها علـى قولـه     ، فقد ب  )4("األصل أالّ تبىن األحكام إالّ على العلم      : "قاعدة   -

 .)5 ()و ال تقف ما ليس لك به علم (: تعاىل
                                                           

 .ية يف مظاهنا راجع القواعد التال)1(
 . راجع القواعد التالية يف مظاهنا)2(
 .من البحث) 403: ص( راجع القاعدة التالية )3(
 ).1/177( انظر الذخرية )4(
 .36اآلية :  اإلسراء )5(
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كلّ من ويل والية ال حيال له أن يتصرف إالّ جبلب مـصلحة أو               : ")1(قاعدة -
من ويل من أمـور      « : ρ، فقد استنبطها من قول رسول اهللا          "درء مفسدة 

لـه  و قو . )2(»أميت شيئا مثّ مل جيهد هلم و مل ينصح هلم فاجلّنة عليه حـرام                 
 .)3() و ال تقربوا مال اليتيم إّال بالتي هي أحسن (:       تعاىل 

 :التقعيد عند القرايف بواسطة القياس  : الفرع الثاين
يعّد القياس عند الفقهاء من أكثـر وسـائل االسـتنباط و التخـريج، و قـد                 
أعمله اإلمام القرايف يف ختريج كثري مـن القواعـد الفقهيـة باعتبـاره يعتمـد علـى                  

 .لتعليل و استعمال العقل يف إبراز األحكاما
 :و من هذه القواعد 

 ).2/316(كلّ ما يبطل عمده يوجب السجود سهوه  -
 ).324-3/323(العمد و اخلطأ يف ضمان املتلفات سواء  -
 ).5/93(العرف كالشرط  -
ترتيل اإلذن الشرعي مرتلة اإلذن القويل فإنّ العوائد تقـوم مقـام األقـوال               -

)5/364.( 
 ).8/5(ن جاز له التّصرف لنفسه فإّنه جتوز له االستنابة كلّ م -
 ).10/261(كلّ من جازت لك شهادته جازت لك عدالته  -

 :التقعيد بواسطة االستدالل  : الفرع الثالث
و املراد باالستدالل إيراد الدليل الذي ليس نّصا و ال إمجاعا و ال قياسا، و هـو                 

حاب، و االستصالح، و االستقراء، و قيـاس        يشمل جمموعة من األدلة العقلية كاالستص     
 .)4(و غريها. . . العكس، و قياس الّداللة 

                                                           
 ).10/43(انظر الذّخرية  )1(
 ).6/9( رواه مسلم يف اإلمارة يف باب فضيلة اإلمام العادل و عقوبة اجلائر )2(
 .152اآلية  :  األنعام)3(
 1405، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط األوىل،           )4/367( انظر اإلحكام يف أصـول األحكـام لآلمـدي           )4(

، دار  )350:ص(؛ و إرشـاد الفحـول للـشوكاين         ) 445:ص(م ؛ و شرح تنقـيح الفـصول         1985 –هـ    
 .الكتب العلمية، بريوت
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و قد اعتمد اإلمام القرايف على االسـتدالل يف تقعيـد الكـثري مـن القواعـد                 
 :و بيان ذلك كاآليت . الفقهية

 :التقعيد باالستصحاب  : أّوال
 الفقيه يعمد إىل نفـس       مصدرا للتقعيد الفقهي، أنّ    )1(و املراد بكون االستصحاب   

منهج االستصحاب، فيحكم على مجلة من الفروع و اجلزئيات حبكم شـرعي واحـد،              
 .)2(مرجعه يف ذلك إىل االستصحاب

 :و من القواعد اليت أصلها االستصحاب عند اإلمام القرايف 
 .)3(األصل براءة الذّمة -
 .)3(األصل يف األمور العارضة العدم -
 .)3( كاناألصل بقاء ما كان على ما -
 ).9/100(األصل بقاء األموال ملالكها  -
 ).10/219(األصل استصحاب العدالة  -
 ).10/219(األصل عدم قبول الشهادة إالّ حيث تيقّّنا العدالة  -

 -)4( االستصالح –التقعيد بواسطة املصلحة املرسلة  : ثانيا
ة عن طريق   و املراد بالتقعيد بواسطة االستصالح أن يتوصل الفقيه إىل أحكام كليّ          

 .االستصالح، تندرج حتت كلّ واحد منها فروع كثرية
 

                                                           
ر بنفس احلكم الذي يثبت له يف الزمان املاضي          و االستصحاب هو احلكم على الشيء يف الزمان احلاض         )1(

 ).352:ص(؛ و إرشاد الفحول ) 445:ص(انظر شرح تنقيح الفصول . إذا مل يرد دليل خبالفه
 ).135:ص( انظر نظرية التقعيد الفقهي )2(
 . انظر هذه القواعد يف مظاهنا)3(
سلة ؛ وهي املصلحة اليت مل يـرد يف          و االستصالح هو بناء األحكام الفقهية على مقتضى املصلحة املر          )4(

 ).446:ص(انظر شرح تنقيح الفصول . الّشرع نّص باعتبارها و ال بإلغائها
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 :و من القواعد اليت قّعدها اإلمام القرايف باالستصالح 
و هي قاعدة مرتبطة بأصل سّد      . )1(الوسائل تتبع املقاصد يف أحكامها    : قاعدة   -

 .الذرائع، و معناها العام حترمي الوسائل املفضية إىل املفاسد
 .، و هي مرتبطة أيضا بأصل سّد الذرائع)1(نقيض األصلاألخذ ب: قاعدة  -
 – )2( حتقيقا لالستصالح–يعتمد املصاحل نفيا للمفاسد دون التحرمي : قاعدة  -

 :التقعيد بقياس االستدالل  : ثالثا
و معناه أنّ الفقهاء قد يتوّصلون إىل أحكام كلّية عن طريق إجراء قياس العكـس                

 .)3(لة أو غريها من صور قياس االستداللأو قياس الّشبه أو قياس الدال
و التقعيد بقياس االستدالل يدلّ على عمق العقلية الفقهية اإلسالمية و ما وصلت             

 .)4(إليه من نضج و اكتمال يف إطار تعميق البحث الفقهي و تأصيله
 :و من القواعد اليت تدخل يف هذا اإلطار عند اإلمام القرايف 

 ).8/279(أو إذا بطل األصل بطل الفرع ) 8/279(منع األصل منع للفرع  -
 ).9/174(انتفاء الشرط يوجب انتفاء املشروط  -
 ).1/153(كلّما سقط اعتبار املقصد سقط اعتبار الوسيلة  -
 ).9/281(نفي القلّة يقتضي حصول الكثرة  -
 ).2/201(اجلزء ال ينايف الكلّ  -

 

 

 

                                                           
 . انظرها يف مظاهنا)1(
يعتمـد املـصاحل املفاسـد دون التحـرمي         : بعيارة  ) 8/270( و جاء ذكر هذه القاعدة يف الذخرية         )2(

 .حتقيقا لالستصالح، و لعلّ ما ذكرته هو األصوب
 ).271-4/270( انظر اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )3(
 ).155:ص( انظر نظرية التقعيد الفقهي )4(
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 :التقعيد عن طريق الترجيح  : الفرع الرابع
فـإذا ورد   . و تغليب أحد الدليلني و تقويته للعمل بـه دون اآلخـر           الترجيح ه 

يف املسألة الواحدة دليالن متعارضان، فإنّ الفقيـه جيتهـد يف البحـث عـن القـرائن                    
 .)1(و األمارات اليت يقّوي هبا أحدمها على اآلخر، فيعمل به دون اآلخر
 :يح و من القواعد اليت خّرجها اإلمام القرايف عن طريق الترج

، )1/288(إذا تعارض احملّرم و غريه من األحكـام األربعـة قـّدم احملـّرم                -
 .فريّجح التحرمي أخذا باالحتياط الشرعي

إذا تعارضت املفسدة املرجوحة و املصلحة الراجحـة، اغتفـرت املفـسدة             -
، فتقـّدم املـصلحة الغالبـة علـى         )385 و   1/198(يف جنب املصلحة    

 .املفسدة النادرة عند التعارض
 ).5/231(تقّدم أعظم املصلحتني على أدنامها عند التعارض  -
إذا تزامحت الواجبات، قـّدم املـضّيق علـى املوّسـع، و الفـوري علـى                 -

 ).3/183(التراخي، و األعيان على الكفاية 
 ).3/317(و ) 2/107(إذا اجتمع السبب و املباشرة غلبت املباشرة  -
 ).5/495(ألّنها األصل إذا تعارضت اإلشارة و العادة قّدمت العادة  -
إذا تعارض اخلاص و العام، قّدم اخلاص يف صـورة وروده، و بقـي العـام                 -

 ).10/122(معموال به يف غري تلك الصورة 
 

 

 

 

 

                                                           
؛ و أصـول الفقـه للخـضري بـك          ) 4/460( انظر اإلحكام يف أصـول األحكـام لآلمـدي           )1(

 .م1988 – هـ 1409، دار الفكر، بريوت، )366:ص(
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 :منهج اإلمام القرايف يف االستدالل بالقواعد  : املطلب الثاين
يب املسائل  اعتمد اإلمام القرايف قانون املناسبة و الترتيب منهجا يسري عليه يف ترت           

الكثرية و الفروع املتناثرة، و مجعها حتت قواعد كلّية تغنيه عن ذكـر مجيـع اجلزئيـات                       
و تعينه على ضبط الفقه كلّه ؛ و هلذا جنده يكثر من االستدالل بالقواعد، و ال يكاد خيلو                  

 .فصل أو مبحث إالّ و جتد فيه قاعدة أو أكثر
د مجع شتات الفقه فحسب، و إّنما يبتغي        و مل يكن غرضه من االستدالل بالقواع      

من وراء ذلك تأكيد الفروع و تقويتها، أو تعليل األحكام الفقهية، و أحيانا يستدلّ هبا يف                
 .احلوادث االجتهادية أو يف معرض بيان أسباب اخلالف

 :و أمثلة ذلك كثرية يف الذّخرية، نذكر بعضا منها يف الفروع التالية 
 :تدالل بالقاعدة ألجل تأكيد الفروع و تقويتها االس : الفرع األّول

و هذا املسلك هو الغالب يف الكتاب، حيث جنـده يـذكر الفـروع الفقهيـة،                
 :و من ذلك . مثّ خيّرجها على القاعدة اجلامعة الكلّية تأكيدا و تقوية هلا

 :ختريج فروع اجلنايات و الّضمانات على القواعد التالية 
 .)1(ب الّضمانوضع اليد العادية هو سب -
 .)1(إذا اجتمع السبب و املباشرة غلبت املباشرة -
 .)1(جرح العجماء جبار -
 .)1(اخلراج بالّضمان -

 :و ختريج مسائل الدعاوى على القواعد التالية 
 .)1(املّدعي أضعف املتداعيني سببا، و املدّعى عليه أقوى املتداعيني سببا -
يه حكم الرجلني، و ال حيتاج إىل كلّ ما ال يطّلع عليه الرجال، حكم امرأتني ف -

 ).10/250(ميني 
 ).10/261(كلّ شهادة جتلب نفعا ملن ال جتوز الشهادة له متتنع  -
 

                                                           
 .خرية يف القسم التطبيقي سيأيت تفصيل القول فيها، و بيان مظاهنا من الذّ)1(
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و علـى هـذه القاعـدة ختـّرج مـسائل           : " و كان كثريا ما يقول عند ذلك        
 ".ختريج فروع هذا الفصل على هذه القاعدة " و " هذا الباب 

 :ة ألجل تعليل األحكام الفقهية االستدالل بالقاعد : الفرع الثاين
و هذا املسلك كثري أيـضا يف الـذّخرية، فهـو ال يكتفـي بـذكر الفـروع                        
و مجعها حتت قواعد ضابطة، و إّنما يعلّـل و يوّضـح تلـك العالقـة بـني الفـرع                         

و أصله وفق منهجه اخلاضع للتنظيم العقلـي، و الـذي ال يـرى فيـه تعارضـا مـع                  
 :سيلة لتنظيم النقل و تقعيده، حيث يوّضح ذلك فيقول النقل، بل جيده و

من اّتسع عقله لالعتبارات العقلية و الشرعية، مل يـشكل عليـه مـن هـذا                " 
 .)1("املكان و أشباهه شيء 

و من األمثلة على االسـتدالل بالقاعـدة الفقهيـة ألجـل تعليـل األحكـام                
 :الفقهية 
حكـام ال تـبىن إالّ علـى        فاأل". الغالب ال يترك ألجـل النـادر        " قاعدة   •

العلم، و لكن يعمل بالظّن ألّنه الغالب، و الغالب ال يتـرك ألجـل النـادر                
)1/177.( 
فيلتــزم الــسكران ". املعاصــي ال تكــون أســباب الــّرخص " قاعــدة  •

باألحكــام كالقــصاص و احلــدود، ألنّ املعاصــي ال تكــون أســباب 
 ).12/273(الّرخص 

فإذا شرف الشيء و عظم ". م خطره كلّما عظم شرف الشيء عظ" قاعدة  •
، كثر شروطه تعظيما له، ألنّ )كالنكاح و املعامالت املالية(يف نظر الشارع 

 ).5/298(شأن كل عظيم القدر أن ال حيصل بالطرق السهلة 
 :االستدالل بالقاعدة يف املسائل و احلوادث االجتهادية  : الفرع الثالث

 مقتفيا بذلك آثار شـيخه العـّز بـن عبـد            اهتم اإلمام القرايف بالفقه املصلحي    
 .السالم، و آخذا بأصول فقه اإلمام مالك

                                                           
 .م1986، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، )72:ص( انظر األمنية يف إدراك النّية )1(
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 :و قد بىن فقهه على نوعني من املصاحل 
 و هـي املـصلحة املبنيـة علـى املناسـبة،                :املصلحة املرسـلة     : النوع األّول 

 .و هي اليت مل يشهد هلا الشرع باالعتبار أو اإللغاء
 و هي غري املصلحة املرسـلة، بـل أعلـى رتبـة             :العليا  املصلحة   : النوع الثاين 

 .منها،   و ميكن إحلاقها بالقواعد األصلية
و هي مـا أمسـاه بقواعـد الـشرع و أسـرار األحكـام، و ّمسـاه أحيانـا                    

 و هي نوع من التفلسف الفقهـي األصـيل املـبين علـى تعقّـل املعـاين                  )1(باملقاصد
 .)2(مورالفقهية للوصول إىل النظرة الكلّية لأل

و قد أشار إىل هذه املصاحل أثنـاء حديثـه عـن التوسـعة علـى احلكـام يف                   
األحكام السياسية، و أنّ ذلك ليس خمالفا للشرع، بل تـشهد لـه القواعـد الـشرعية                 

 .)3(من وجوه
 وجوب احملافظة على املصاحل الـضرورية للعبـاد، و تقـدميها علـى              :أحدها  

 .النص رفعا للحرج
 .ل باملصاحل املرسلة وجوب العم:ثانيها 

 . مراعاة املصاحل العليا، و هي غري املصاحل املرسلة:و ثالثها 
أنّ الشرع شّدد يف الشهادة أكثر من الرواية لتوّهم العـداوة،           : و ثالثها   : " فقال  

فاشترط العدد و احلرية، و وّسع يف السلم و القراض و املساقاة  و سائر العقود املـستثناة                  
 و مل يقبل يف الزىن إالّ أربعة، و قبل يف القتل اثنني، و الدماء أعظم، لكن                 ملزيد الضرورة، 
و هذه املباينات كثرية يف الشرع الختالف األحوال، فكذلك ينبغي          . . . املقصود الستر   

أن يراعى اختالف األحوال يف األزمان، فتكون املناسبة الواقعة يف هذه القوانني ّمما شهدت    
 "مرسلة، بل أعلى رتبـة فتلحـق بالقواعـد األصـلية           بار، فال تكون    القواعد هلا باالعت  

)10/45.( 

                                                           
 ).1/2(؛ و مقدمة الفروق ) 1/38(انظر مقدمة الذّخرية ) 1(
 ).254-252:ص( انظر اإلمام الشهاب القرايف حلقة وصل بني املشرق و املغرب للوكيلي )2(
 ).10/45(رية  راجع الذّخ)3(
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فهذا الّنص يوضح جليا حماولة اإلمـام القـرايف تأسـيس املقاصـد الـشرعية                  
 . عليها– االجتهادية –و ختريج املسائل الفقهية 

 :و من القواعد الفقهية اليت بناها على الفقه املصلحي 
 . أحكامهاالوسائل تتبع املقاصد يف •
 ).12/380(أنّ اجلوابر شّرعت لتحصيل املصاحل و الزواجر لدفع املفاسد  •
مقصود الشارع ضبط األموال على العباد، ألّنه أناط هبـا مـصاحل دنيـاهم                      •

 ).5/240(و أخراهم 
 ).10/42(يقّدم يف كلّ والية من هو أقوم مبصاحلها  •
 ).4/288( درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل  •

 :االستدالل بالقواعد يف معرض بيان سبب اخلالف  : الفرع الرابع
و كثريا ما يستدلّ اإلمام القرايف بالقاعدة الفقهية لبيـان قـّوة مذهبـه علـى                
غريه، و يشري إىل أنّ سـبب اخلـالف يف املـسألة يرجـع إىل اخـتالفهم يف اعتبـار                    

ليهـا الفـروع العديـدة      القاعدة أو عدم اعتبارها، فيفّصل القول فيهـا، و خيـّرج ع           
 :و من ذلك . تقوية هلا، و أّنها من القواعد املعتربة يف الشرع

 :التهمة تقدح يف التصرفات : قاعدة  •
 .)1(و هي منشأ اخلالف يف مجيع موانع الشهادة

  :)2( بالعرف و العادة– و ختصيص العام –تقييد املطلق : قاعدة  •
فقهيـة بنـاء علـى اخـتالفهم يف         و قد اختلف الفقهاء يف كثري من الفروع ال        

 .هذه القاعدة
األصل ترتيب األسباب على مسبباهتا و األصل يف احلكم انتفاؤه : قاعدة  •

 .)2(النتفاء علّته
و اختلف الفقهاء يف مدى اعتبار هـذه القاعـدة، بنـاء علـى اخـتالفهم يف                 

 .تعريف العلّة و دوراهنا مع احلكم
                                                           

 ).288 إىل 10/259( انظر الذّخرية، باب موانع قبول شهادة العدول )1(
 . راجعها يف مظاهنا)2(
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 املبحث الثاين
  عند القرايف، و أثر منهجه يف أصحاب القواعد بعدهصياغة القواعد و نقدها

إنّ النظرة الدقيقة اليت متّيز هبا اإلمام القرايف و الّنزعة القوّية يف حتليـل املعـاين و                 
متحيصها أنتجت عنده الّدقة يف املصطلحات، األمر الذي كان له أثر كـبري يف تقعيـده                

 .اللقواعد و صياغتها و نقد ما ال يراه مناسبا منه
و من هنا فإّنين سأضع بعض اخلطوط على منهج اإلمام القرايف يف صياغته للقواعد              

 .و نقدها
 :صياغة القواعد و نقدها عند القرايف  : املطلب األّول
 :صياغة القواعد عند القرايف  : الفرع األّول

 :متتاز القاعدة الفقهية عند اإلمام القرايف من حيث صياغتها بعّدة ممّيزات 
بل أن نشري إىل هـذه املميـزات، يستحـسن أن نـربز خطـوط منـهج                 و ق 

 :القرايف يف صياغته للقواعد، و ذلك يف الفقرتني التاليتني 
 :منهج اإلمام القرايف يف صياغة القاعدة الفقهية  : الفقرة األوىل

 .إنّ معرفة املنهج ضروري جدا، إذ تعطينا تصورا كامال عن القواعد
 د اإلمام القرايف ميكن تلخيص منهجه فيها يف النقاط التاليةو من خالل دراسة قواع

، و قد يدمج قاعدتني أو أكثـر يف  "قاعدة" يبتدئ كلّ قاعدة مستقلة بلفظ :أّوال  
 .قاعدة واحدة، و يشري إىل ذلك

 :و أمثلة األّول كثرية منها 
كلّما سقط اعتبار املقـصد سـقط اعتبـار الوسـيلة فإّنهـا             : قاعدة  : " قوله  

 ).1/153" (بعت
 ).1/155" (أنّ األصل يف املنافع اإلذن و يف املضار املنع : القاعدة : " قوله 
األصل يف األسباب الشرعية أن تترتب عليها مسبباهتا حتصيال حلكم تلك           : " قوله  

 ).5/260" (األسباب 
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 : و مثال الثاين 
م ال يكـون معّينـا،            املعينات ال تثبت يف الذّمم، و ما يف الذّم        : قاعدة  : " قوله  

و املعّين ال يقبل البدل، فاجلمع بينهما حمال، و هذه القاعدة يظهر أثرهـا يف املعـامالت                     
، ألنّ األداء معّين بوقته فال يكون يف الذّمة، و القاعـدة أنّ مـن شـرط                 )1(و ههنا أيضا  

 ).2/38" (االنتقال إىل الذّمة تعذّر العني 
الفقهية بأنواعها، القواعد الكلّية، و القواعد اخلاصة بـأبواب          ايراد القواعد    :ثانيا  

فقهية خاصة، و القواعد املذهبية، و القواعد اخلالفية، سواء كان اخلالف فيها بني األئمة              
 .أيب حنيفة، و مالك، و الشافعي، أو داخل املذهب املالكي نفسه: الثالثة 

 :مثال القواعد الكلّية 
 ).493 و 5/93( العرف كالشرط – 1
 ).219-1/218( كلّ مشكوك فيه ملغى – 2
 ).318 و 8/281( اخلراج بالّضمان – 3

 :و مثال القواعد اخلاصة 
 كلّما بطلت صالة اإلمام بطلت صـالة املـأموم إالّ يف نـسيان احلـدث                 – 1
 ).2/390(و سبقه 

 ).2/316( كلّ ما يبطل عمده، يوجب السجود سهوه – 2
 ).4/273(لولد و يدرأ احلّد ينشر لبنه احلرمة  كلّ وطء يلحق به ا– 3

 :و مثال القواعد املذهبية 
كلّ من عمل لغريه عمال أو أوصل إليه نفعا فعليه رّد مثل            : " قاعدة مذهبية   : قال  

 ).203 و 112-9/93(و ) 8/130 ()2("ذلك املال أو أجرة املثل يف العمل 
                                                           

 . و يقصد بذلك كالمه عن أوقات الصالة الضرورية)1(
كلّ من عمل عمال لغريه يوصل إليه نفعا ّمما ال بد له من اإلنفاق "  و قد ذكرها املقري يف كلياته بلفظ )2(

، )163:ص(انظر الكلّيات الفقهية لإلمام املقّري ".  ينفق على مثله فله بذل و أجرة ما عملفيه مبا
 .دراسة و حتقيق حممد بن اهلادي أبو األجفان، الدار العربية للكتاب، تونس
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 :و مثال القواعد اخلالفية بني األئمة الثالثة 
سجود السهو عند مالك للنقصان قبل، و للزيادة علـى سـبيل            : "  قاعدة   – 1

 ).2/292" (األوىل، و قال الشافعي كالمها قبل، و قال أبو حنيفة كالمها بعد 
 عند مالك، ال شفعة يف بيع اخليار حىت يتم البيع، و قاله أبو حنيفة و أمحـد،                  – 2

تلف فيها، هل امللك يف زمن اخليار للبـائع     خالفا للشافعي، و خالفهم مبين على قاعدة خم       
 ).309-7/308(أو املشتري ؟ 

 :و مثال القواعد اخلالفية داخل املذهب املالكي 
 تكبرية الركوع هل جتزئ عن تكبرية اإلحرام ملن نسيها ؟ فتجزئ عند ابـن               – 1

 ).2/170(املسّيب، و ال جتزئ عند ربيعة بن أيب عبد الرمحن 
 :مميزات القاعدة عند القرايف  : الفقرة الثانية

 :و ميكن حتديدها يف النقاط التالية 
 فهي تشمل على حكم جامع لكـثري        :سعة استيعاهبا لكثري من اجلزئيات      :   أّوال

 :و األمثلة على ذلك كثرية منها . من الفروع، يسري عليها
مان فتبىن عليها أحكام الضّ   : وضع اليد غري املؤمتنة هو سبب الّضمان        : قاعدة   •

 . . .يف مجيع عقود األمانة كاإلعارة و الوديعة و اللقطة و القراض 
فقد بىن عليها أحكاما كثرية و قـال        : قاعدة النادر ملحق بالغالب يف الّشرع        •

، فنجـدها يف العبـادات             )1("و هو كثري ال حيصى كثـرة      : "عن هذا األصل    
 .)2(و املعامالت

ـ   :إحكام الّصياغة    : ثانيا صوغ القاعـدة يف عبـارات مـوجزة دقيقـة            فهو ي
 .و حمكمة، تدلّ على احلكم اليت تشتمل عليه داللة قوّية

                                                           
 ).4/104( انظر الفروق )1(
 .من البحث) 307:ص( انظر دراسة القاعدة )2(
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غري أّنه يف بعض األحيان ال يلتزم هبذا اإلحكام، فنجـده خيـرج عـن اإلجيـاز                 
يف الّصياغة، فيّعرب عن القاعدة يف مجل أو فقرة أو أكثر مـن ذلـك، فتـصبح عاريـة                   

 : لسببني عن إحكام الّصياغة، و ذلك
فقهي، و مل جيعله يف القواعد، و القواعد        ) أي الذّخرية ( أنّ مصّنفه    :الّسبب األّول   

 .فيه جاءت عرضا، للتأكيد أو التعليل
 أّنه أراد و قصد هبا ضبط أصول املذهب، و اطّالع القارئ على ما              :الّسبب الثاين   

 .بهقد يغيب عنه من مآخذ الفقه، و هذا ما أوضحه يف مقّدمة كتا
 :و من األمثلة على القواعد احملكمة الّصياغة 

 .يقّدم يف كلّ والية من هو أقوم مبصاحلها: قاعدة  •
 .األصل يف التكاليف العلم: قاعدة  •
 .األخذ بنقيض األصل: قاعدة  •
 .الّضرر ال يشّرع دفعه بالّضرر: قاعدة  •
 .قاعدة احلدود تدرأ بالّشبهات •

 :يلتزم فيها بإحكام الّصياغة فأذكر منها أماّ األمثلة على القواعد اليت مل 
فإّنه مل يصغها بعبارة موجزة مثلما هـي عنـد الفقهـاء أي             : قاعدة املشقة    •

، لكّنه بّينها من خالل ذكر أنـواع املـشاق، و مـا             "املشقّة جتلب التيسري  "
 .يتبع ذلك من تيسري

ب الّشرع  إذا نص : " فقد صاغها بقوله    : قاعدة ترتيب األسباب على مسّبباهتا       •
سببا الشتماله على حكمة، اختلف العلماء يف االقتصار على عني الّسبب، ألنّ            

الّشرع مل ينّصب غريه، و جيوز اعتبار احلكمة ألّنها أصل وضـع الـّسبب،                   
 ).4/276" (و األصل أقوى من الفرع 

إذا شـرف   " ، فقد ذكرها بعبارة     "إذا شرف الشيء عظم خطره      : " قاعدة   •
ظم يف نظر الّشرع كثر شروطه و شّدد يف حصوله تعظيما له، ألنّ             الشيء و ع  

 ).5/298" (شأن كلّ عظيم القدر أن ال حيصل بالطرق الّسهلة 
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و هو يف صياغته للقواعد متأثّر بشيخه العّز بن عبد الّسالم، فكثريا مـا يـذكر                
، و قواعد النّية    القاعدة كما ذكرها شيخه، مثل قاعدة املشاّق، و قاعدة اجلوابر و الزواجر           

 فيلخصها أو يزيد يف شرحها، حماوال مجع فروعها                – اليت سيأيت بياهنا يف القسم التطبيقي        –
 .و الوصول إىل الصيغة املناسبة

 و هو ما يعّبر عنـه خباصـية التجريـد، و ذلـك              :الكلّية يف املضمون     : ثالثا
 جبزئيـة بعينـها، فيكـون       بأن تكون القاعدة مشتملة على حكم جمّرد عـن االرتبـاط          

احلكم الذي تقوم عليه القاعدة جامعـا و مـستوعبا و كلّيـا، و صـاحلا لالنطبـاق                  
 .)1(على كلّ أو أغلب اجلزئيات املعلولة بعلّته

 .و ميكن مالحظة ذلك يف القواعد املختارة يف الّدراسة النموذجية
 :نقد القاعدة عند القرايف  : الفرع الثاين

 القرايف مبنهج العراقيني و القرويني، فجمع بني الّنظر و الّتحقيق يف            لقد تأثّر اإلمام  
الّنصوص، كما تأثّر بشيخه ابن احلاجب، و أخذ عنه الفلسفة العقلية لألحكام الفقهيـة ؛          
و كلّ هذا كان له أثر واضح يف قواعده، فهو ال يأخذها كمسلّمات بل يعرضها علـى                 

، فما )2(ته العقلية للوصول إىل الّنظر على حّد تعبريه الّنصوص الّصحيحة، أو خيضعها لفلسف    
 .كان منها معارضا و مناقضا هلذه األصول رّده بقّوة

 :و من األمثلة على ذلك 
 " :الوسيلة إذا مل تفض إىل املقصد سقط اعتبارها "  قاعدة :املثال األّول 

ايف مل  فقد اعتربها عامة الفقهاء مـن القواعـد املطّـردة، لكـن اإلمـام القـر               
يعتربها كذلك، بل قال إّنها منخرمة مبسألة إمرار املوسـى علـى األقـرع يف احلـّج،                 

، فـسقوط املقـصد     )3(فإّنه واجب شرعا، و إمرار املوسى على الشعر وسـيلة إلزالتـه           
 .مل يستلزم سقوط الوسيلة يف هذه املسألة

                                                           
 ).170:ص( انظر القواعد الفقهية للباحسني )1(
 ).58:ص( انظر األمنية يف إدراك النّية )2(
و ما ذهب إليه اإلمام القرايف صحيح، ألنّ شأن القواعد الفقهية أن تكون كلّيـة ال مطـرّدة،                  ). 2/33( انظر الفروق    )3(

 .فيدخلها االستثناء يف بعض اجلزئيات، فال إشكال يف خمالفة هذه املسألة للقاعدة
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مـرار  ال جيـب إ    : )1(و قد اختلف الفقهاء يف هذه املـسألة، فعنـد الـشافعية           
 :املوسى على األقرع، فقالوا 

 .ذلك ألّنه عبادة تتعلق جبزء من البدن فيسقط بذهابه كالطّهارة يف اليدين -
 .و ألّنه ال يوجب فدية قبل التحلّل فال حيصل به التحلّل -
أنّ الوسائل يسقط اعتبارها عند تعذّر املقاصـد،         : و ألنّ القاعدة املّتفق عليها       -

 .زالة الشعرو إمرار املوسى وسيلة إل
 رضي اهللا عنـهما، و ألّنهـا    )2(لنا فعل عبد اهللا بن عمر     : " فأجاب القرايف فقال    

 ".عبادة تتعلّق بالشعر فتنتقل للبشرة عند تعذّره كاملسح يف الوضوء 
فلّما تعارضت القاعدة مع فعل الصحايب و القياس، ألغاها اإلمام القرايف يف هـذه              

 .املسألة
 .)3( بأنّ الوسيلة إذا كانت تعبدّية مل تسقط بسقوط مقصدهاكما أّنه ميكن القول

 " :األعيان ال تضمن بالبدل إالّ مع فواهتا "  قاعدة :املثال الثاين 
و مفادها أنّ البدل يقوم مقام املبدل منه عنـد تعـذّره، أّمـا مـا دام األصـل                   

 .ممكنا فال يصار إىل البدل
ل القـول يف األبـدال و جعلـها         و خالف اإلمام القرايف هذا اإلطالق، ففـصّ       

و هـذه القاعـدة تظهـر       : " مخسة أقسام، و بّين خاصية كلّ قسم منـها، مثّ قـال             
البدل يقوم مقام املبـدل مطلقـا، و أن يفعـل إالّ عنـد تعـذّر                : بطالن قول القائل    

 ).8/147(و ) 2/330" (املبدل، بل ذلك خيتلف يف الّشرع 

                                                           
؛ و مغين احملتـاج إىل معرفـة معـاين ألفـاظ املنـهاج للـشربيين                ) 3/121( انظر موسوعة األم     )1(

، دراسة و حتقيق الشيخ علي حممد معّوض، و الـشيخ عـادل أمحـد عبـد املوجـود،                   )2/270(
 .م1994 – هـ 1415دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 

، دار  )3/214. . . (بعـد احلـجّ    رواه ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب احلّج، باب يف الرجل يعتمر              )2(
 .م1995 – هـ 1416الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 

 كما صّرح بـذلك يف الفـروق        – و لعلّ هذا ما خفي عن اإلمام القرايف فأشكل عليه يف هذه املسألة               )3(
 .تعبدّية أو ألّنه بفلسفته العقلية لألحكام الفقهية عمد إىل إجراء القياس حىت يف األمور ال–) 2/33(
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 " :لب التيسري املشقة جت" قاعدة :املثال الثالث 
فاإلمام القرايف مل يعتربهـا هبـذا اإلطـالق، بـدليل أّنـه مل يـذكرها هبـذه                  
الصياغة، بل أوضح أّوال أنـواع املـّشقة، مثّ ذكـر مـا يـشملها التيـسري و مـا ال                 
يشملها، و كأّنه هبذا يريد أن يبّين أنّ هذه القاعدة ليـست علـى إطالقهـا، بـل ال                   

 .بّد هلا من تقييد
 :شاق إىل قسمني فقّسم امل

 .و هي ما ال تنفك عنه العبادة: ما ال يوجب ختفيفا  -
و هذا القسم بنـاه علـى قاعـدة اعتبـار املـصاحل             : ما يوجب التخفيف     -

 ).أي الضرورية(العليا 
فاملشقّة يتبعها التيسري عند اإلمام القرايف بناء على قاعدة املصاحل، فما كـان فيـه               

فيف، و ما كانت فيه املصاحل من املرتبة الّدنيا مل يدخلـه            حتصيل املصاحل العليا دخله التخ    
 .)1(التخفيف، و ما كان بني هاتني املرتبتني نظر إىل أقرهبما فيعمل به

 :أثر منهج القرايف يف أصحاب القواعد بعده  : املطلب الثاين
كان لطريقة القرايف يف عرضـه و حتليلـه للقواعـد أثـر كـبري يف أصـحاب                  

 و هـم    –ذهب املالكي أو خارجه، فمنـهم مـن أخـذها مباشـرة             القواعد داخل امل  
 و ذلـك إّمـا باالقتبـاس و         – و خباصـة الفـروق       – و منهم من اهتّم بكتبه       –تالمذته  

 .االعتماد أو النقد و التمحيص
 :و يّتضح ذلك يف الفرعني التاليني 

 :أثر منهج القرايف يف أصحاب القواعد داخل املذهب  : الفرع األّول
الذين تأثّروا مبنهج القـرايف مـن املالكيـة كـثريون، فمنـهم مـن أفـرد           إنّ  

 :و من هؤالء . القواعد بالتأليف، و منهم من أدجمها يف كتب الفروع
   فقد قام بتهذيب فروق شيخه و ترتيبـها         :تلميذه أبو عبد اهللا البقّوري       - أّوال

 :هتذيبه، حيث قال و هذا واضح يف مقّدمة . و التعليق عليها بالنقد و التصحيح

                                                           
 . انظر تفصيل القول يف هذه القاعدة يف موضعها)1(
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فإّني ملّا وقعت على الفروق اليت لشيخنا األجـلّ، اإلمـام األفـضل، العـامل               " 
و علمت ما شهدت بـه مـن فـضل مؤلفهـا             . . . العلم، شهاب الّدين أيب العباس      

فرأيت أن أخلّصه و أن أرّتبه، و أن أنّبه علـى مـا يظهـر خـالل                 . . . جاللة قدره    و
ق به ما يناسـبه ّممـا مل يـذكره رمحـه اهللا، فيكـون هـذا                 ذلك يف كتابه، و أن أحل     

 .)1("كالعون على فهم الفروق املذكورة و حتصيلها 
فهذا الّنص واضح يف مدى أثر الـشهاب يف تلميـذه، و سـلوكه منهجـه يف                 

و قد انتشر هذا التهذيب بني الّناس، فنقـل عنـه علمـاء كـثريون منـهم                 . التأليف
 .نهج املنتخباإلمام املنجور يف شرحه للم

 و يعترب عند املالكية إماما يف القواعد، و هو ّممن عـرف             :اإلمام املقّري    - ثانيا
بإفراد القواعد بالتأليف فجاء بكتابه القواعد الذي حيتوي عددا ضخما من القواعد، و قد              

،  كان كثري النقل فيه عن الشهاب القرايف، و متأثّرا مبا استنبطه قبله من قواعد يف الفروق               
 .و لكّنه أحيانا يصّرح بالنقل عنه، و أحيانا ال يصّرح

 :و األمثلة على ذلك كثرية منها 
نّص عليها  : الّنية يف العبادات للتمّيز و الّتقرب       : القاعدة اخلامسة و األربعون      •

.   ، و يف الفروق، الفرق الثاين و الثمانون       )1/242(اإلمام القرايف يف الذّخرية     
 .يف عن شيخه العّز بن عبد السالم، و أخذها املقّري عنه و قد أخذها القرا

تقّدم املصلحة الغالبة علـى املفـسدة النـادرة         : القاعدة احلادية و السبعون      •
ــا  ــرك هل ــذّخرية : و ال تت ــلها يف ال ،         )13/322(و ) 1/198(و أص

 .و وردت يف الفروق أيضا
صد يوجب سـقوط اعتبـار      سقوط اعتبار املق  : القاعدة السادسة بعد املائة      •

و قد أخذها عن الفروق، الفرق الثامن و اخلمسون و هي مذكورة            : الوسيلة  
 ).270-3/269(أيضا يف الذّخرية 

 .و يف كلّ هذه القواعد، كان املقّري ينقل عن القرايف دون أن يشري إليه

                                                           
 1416، حتقيق األستاذ عمر ابـن عّبـاد، اململكـة املغربيـة،             )1/19( انظر ترتيب الفروق و اختصارها، املقدمة        )1(

 . م1996 –هـ 
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 :و من القواعد اليت نّص فيها على القرايف 
األصل ال يـسقط الوجـوب      : " ال املقّري   ق: القاعدة السادسة و الثمانون      •

و هذه القاعدة نّص . )1(قال القرايف و أسقطه مالك يف مخس نظائر ". بالنسيان  
 ).1/196(عليها اإلمام القرايف يف الذّخرية 

قـال القـرايف ال     : " قـال املقـّري     : القاعدة احلادية و األربعون بعد املائة        •
لقبلـة لتعـارض أدلّـة األحكـام        جيري القول بأنّ كلّ جمتهد مصيب يف ا       

و هـذه القاعـدة     . )2("دون أدلّة القبلة فال يقع اخلالف فيها بـني عـاملني            
 ).2/128(منصوص عليها يف الذّخرية 

 فهو ينقل كثريا عن اإلمـام القـرايف يف كتابـه إيـضاح              :الونشريسي   - ثالثا
 .لقرايفاملسالك، كما جنده كثري الّنقل عن املقّري الذي نقل بدوره عن ا

 :و من األمثلة على ذلك 
و هـي نفـس     :  ؟   )3(الغالب هـل هـو كـاحملقّق أو ال        : القاعدة األوىل    •

القاعدة املنصوص عليها عند القـرايف يف الفـرقني اخلـامس و الـسبعني و               
، و يف )239(، و الفــرق التاســع و الــثالثني و املــائتني )175(املائــة 

 ).188، 187، 1/177(الذّخرية يف مواضع متعّددة منها 
إذا تعـارض األصـل و الغالـب، هـل يؤخـذ             : )4(القاعدة السابعة عشر   •

باألصل، أو الغالب، فيه قوالن، مثّ نّبه إىل قـول القـرايف إنّ هـذا لـيس                 
على إطالقه، بل اجتمعت األّمة على اعتبار األصـل، و إلغـاء الغالـب يف               

إلغـاء األصـل    دعوى الدين و حنوه، و اّتفق الناس على تقـدمي الغالـب و              
و هـذا الكـالم     . فليس اخلالف على اإلطـالق    . . . يف البّينة إذا شهدت     

 .ذكره اإلمام القرايف يف فروقه، يف الفرق التاسع و الثالثني و املائتني

                                                           
 ).1/311( انظر قواعد املقّري )1(
 ).2/389( انظر املرجع نفسه )2(
 ).59:ص( انظر إيضاح املسالك )3(
 ).74:ص( املرجع نفسه )4(
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فقـد  : درء املفاسد مقّدم على جلب املصاحل        : )1(القاعدة الرابعة و الثالثون    •
 .ا يدلّ على عمق تأثره بهصّرح أثناء شرحه بالنقل عن القرايف، و هذ

 يف نظمه املسّمى املنـهج املنتخـب، و معـه شـرح             :اإلمام الّزقّاق    - رابعا
 .املنهج البن منجور و خمتصره اإلسعاف بالطلب أليب القاسم التوايت

و يف كتابه جند أثر من سبقه من أصحاب القواعد واضحا، فهـو ينقـل عـن                 
ا عن القرايف، كما ينقل مباشـرة عنـه، مـن           الونشريسي و املقّري الذين نقال بدورمه     
 .الذّخرية أو من األمنية أو من الفروق

 :و األمثلة على ذلك 
اجلهل هـل   : قال الونشريسي   :  ؟ قال    )2(هل يعذر ذو اجلهل أو ال     : قاعدة   •

 .)3(ينتهض عذرا أو ال ؟ و عليه اخلالف يف إحلاقه بالناسي يف العبادات
ما : قال القرايف يف ضابط ما يعفى عنه من اجلهاالت          : قاعدة   : )4(و قال املقّري  

 .يتعذّر االحتراز عادة منه، أّما ما ال يتعذّر و ال يشّق فال يعفى عنه
 و اإلمجاع على أنّ املكلّف ال جيوز له أن يقدم على فعـل         – أي القرايف    -مثّ قال     

اجبا، كان اجلاهـل يف     حىت يعلم حكم اهللا فيه، و إذا كان العلم مبا يقدم عليه اإلنسان و             
 .الّصالة عاصيا بترك التّعلم، فهو كاملتعّمد للترك

، )2/150(، و يف الفروق    )6/29(و هذا الكالم ذكره اإلمام القرايف يف الذّخرية         
 .يف الفرق الرابع و التسعني

فقد صّرح ابن منجور بأخذها عن القرايف،        : )5(قاعدة التقديرات الشرعية   •
 .)6(احلادي و السبعني و املائة، و من األمنية يف إدراك النيةمن فروقه، يف الفرق 

                                                           
 ).87:ص( انظر إيضاح املسالك )1(
 ).85-84:ص( انظر اإلسعاف بالطلب )2(
 ).38/ق( انظر إيضاح املسالك )3(
 ).165/ق( انظر قواعد املقّري )4(
 ).225:ص( انظر اإلسعاف بالطلب )5(
 ).70-66:ص(؛ و األمنية يف إدراك النية ) 3/189( انظر الفروق )6(
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 :أثر منهج القرايف يف أصحاب القواعد خارج املذهب  : الفرع الثاين
مل يقتصر أثر القرايف علـى أصـحاب مذهبـه فقـط، بـل تعـّداه إىل املـذاهب                   

ـ                   ن األخرى كالسبكي و اإلسنوي و العالئي و السيوطي مـن الـشافعية، و ابـن جنـيم م
احلنفية، و ابن رجب و ابن اللّحام و ابن القّيم من احلنابلة، فنقلوا عنـه، و أخـذوا بكـثري                    

 .من قواعده، و اعتمدوا كتبه يف الشرح و التمثيل
 :و النماذج التالية تربهن على ذلك 

 فهو كمـصّنف يف علـم القواعـد مل يغفـل عّمـا              :تأثر السبكي بالقرايف     : أّوال
لم، فيطالعه لألخذ أو النقد، و هلذا جنـده يـشري إىل اشـتهار قاعـدة                كتب قبله يف هذا الع    

و زعـم القـرايف أنّ كـلّ أحـد يقـول هبـا، و ال                : " سّد الذرائع عند املالكية، مثّ قال       
، فـذكر كـالم القـرايف، و أعقبـه          )1("خصوصية للمالكية إالّ من حيث زيـادهتم فيهـا          
لـذرائع، و أنّ مـا اعتـربه الـشافعي يف           بالنقد و بيان عدم أخذ الشافعية بأصـل سـّد ا          

 .)2(مسائل هو من باب حترمي الوسائل
و اعلـم أنّ    : " كما نقل عنه عند حديثه عن قاعدة الفرض أفضل من النفل، فقـال              

 .)4(" كالما على هذه القاعدة يقبل املؤاخذة )3(للقرايف يف الفروق

 فقد كان رأيـه     : القرايف   تأثر اإلسنوي و العالئي و ابن خطيب دهشة مبنهج         : ثانيا
 يف خمتصره من قواعد العالئـي        )5(ينقل و يناقش عندهم، و هذا ما ذكره لنا ابن خطيب دهشة           

لفظ الذكور و هو الذي ميتاز عن اإلناث بعالمة، كاملسلمني و فعلوا            :  و كالم اإلسنوي فقال     
ن يعظ، فطلب مـن     كا و حنو ذلك، ال يدخل فيه اإلناث، و من فروعها مسألة الواعظ الذي            

احلاضرين شيئا فلم يعطوه، فقال طلقتكم ثالثا، و تبّين أنّ زوجته كانت من احلاضرين، فوقـع            
 .النقاش هل تطلّق أم ال ؟

                                                           
 ).3/266(؛ و الفروق ) 448:ص(انظر شرح تنقيح الفصول ) 1(
 ).120-1/119( انظر األشباه و النظائر )2(
 .، الفرق اخلامس و الثمانون)2/122( انظر الفروق )3(
 ).1/188( انظر األشباه و النظائر )4(
يـب دهـشة، شـافعي،       أبو الثناء نور الدين حممد بن أمحد احلموي، الفيومي األصل، املعروف بـابن خط              )5(

اليواقيـت املـضية يف املواقيـت الـشرعية، و وسـيلة اإلصـابة يف               : من مؤلفاته   . قاضي، عامل باحلديث  
 ).7/162(انظر األعالم .  هـ834تويف سنة . صنعة الكتابة
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و احلّق فيه احلنث، ألنّ داللة اللّفظ فيه موجودة، غري أّنه أكّد بعـض              : قال ابن دهشة    
لة اللّفظ، و وجد يف غري املنوي داللـة  األفراد بقصده، فاجتمع على البعض املنوي قصده و دال  

 .اللّفظ فقط، و هي كافية
 .)1(و هذا الذي ذكرته قد أجاب به القرايف بعينه: مثّ قال 

فهذا املثال يدلّ على مدى تأثر أصحاب القواعد الشافعية بالقرايف، حّتـى رجحـوا              
 .على قاعدة من قواعده مذهبهم بناءا

 كـان اإلمـام ابـن القـّيم جمتهـدا،           :مبنهج القرايف   تأثر اإلمام ابن القّيم      : ثالثا
متحّررا من قيود التقليد األعمى، يبحث عن احلّق و يأخذ به حيثمـا وجـده، و ال جيمـد                   

 .على مذهبه
فقد نقل عن املالكية قوهلم يف وجوب الرجوع إىل العرف و حتكيمه، و عدم اجلمـود                

 الّناس مبجرد املنقول يف الكتـب علـى         و هذا حمض الفقه، و من أفىت      : " على املنقول، فقال    
 .)2("فقد ضلّ و أضلّ . . . اختالف عرفهم و عوائدهم و أزمنتهم 

، يف الفـرق الثـامن          )3(و ما نقله عن املالكية هو كالم اإلمـام القـرايف يف فروقـه             
و العشرين بني قاعدة العرف القويل يقضى به على األلفـاظ و خيّصـصها، وبـني قاعـدة                  

 .لفعلي ال يقضى به على األلفاظ و ال خيّصصهاالعرف ا
و هذا يدلّ على اطّالعه على كتبه و األخذ منها، ونقد ما ال يراه مناسبا فيها ؛ فقـد                   
خّرج اإلمام القرايف أميان الطالق و العتاق و صيغ الصرائح و الكناية على قاعدة حتكيم العرف،                

 ما يلزمه على هذه القاعدة   و ما جرت به العادة             إذا قال أميان البيعة تلزمين، فتخّرج     : " فقال  
 . )4("يف احللف عند امللوك املعاصرة إذا مل تكن له نية 

جتزئ فيها الكفـارة الواحـدة، و عليـه تـدلّ فتـاوى الـّصحابة          : قال ابن القّيم    
 .)5(رضي اهللا عنهم، و قوهلم أصّح و أفقه و أقرب إىل الكتاب و الّسنة

                                                           
، دراسـة و حتقيـق             )2/455(انظر خمتصر من قواعـد العالئـي و كـالم األسـنوي  البـن خطيـب دهـشة                  )1(

 .م1984 مصطفى حممود البنجيوي، مطبعة اجلمهور، املوصل، العراق، /د
 ).2/59(انظر إعالم املوقعني  )2(
 ).177-176، 1/46(انظر الفروق  )3(
 ).1/177(انظر املرجع نفسه  )4(
 ).61-2/60(انظر إعالم املوقعني  )5(
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 )القاعدة األوىل(
 األعمال معتربة بالنّيات

وقد اشتهرت على ألسنة    . هذه القاعدة عظيمة، وهي أّول القواعد الكلّية اخلمس       
 .)1("األمور مبقاصدها " الفقهاء بلفظ 

ومعناها أنّ األعمال ال يترتب عليها ثواب أو عقـاب إالّ علـى حـسب نّيـة                 
 .)2(الفاعل وقصده

فدلّت هذه القاعدة على أمهية النّية ومـدى تأثريهـا يف األفعـال مـن حيـث                 
 .الّصحة أو الفساد

وهي قصد اإلنسان بقلبه ما يريده بفعله، فهي : " وقد بّين اإلمام القرايف حقيقتها فقال 
 .من باب العزوم و اإلرادات، ال من باب العلوم واالعتقادات

. . . أنّ اإلرادة تتعلق بفعل الغـري خبالفهـا       : طلقة  والفرق بينها وبني اإلرادة امل    
. . ." أنّ العزم تصميم على إيقاع الفعل، والنّية متييـز لـه            : والفرق بينهما وبني العزم     

)1/240.( 
فالّنية عنده هي نوع مـن اإلرادة، و هـي مـن األعمـال القائمـة بـالنفس                       

 .)3(و املّتصلة بالعقل
مسعت رسول اهللا صلى :  بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال واألصل فيها ما رواه عمر

ِإنََّما الْأَْعَمالُ ِبالنِّيَّاِت َوِإنََّما ِلكُلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى فََمْن كَاَنـْت             «: اهللا عليه وسلم يقول     
َرُتُه ِلـُدْنَيا ُيـِصيُبَها        ِهْجَرُتُه ِإلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه فَِهْجَرُتُه ِإلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه َوَمْن كَاَنْت ِهجْ          

 .)4 (»أَْو اْمَرأٍَة َيَتَزوَُّجَها فَِهْجَرُتُه ِإلَى َما َهاَجَر ِإلَْيِه
                                                           

؛ وكتـاب   ) 22:ص( والبـن جنـيم      ؛) 6:ص(؛ وللـسيوطي    ) 1/54( انظر األشباه والنظائر لإلمـام الـسبكي         )1(
، دار القلـم، دمـشق،      )2/م(؛ وشرح القواعـد الفقهيـة للزرقـا         ) 2/م(؛ و اجمللة    ) 1/208(القواعد للحصين   

 ).81/4ف(م ؛ و املدخل الفقهي العام 1998 – هـ 1419ط اخلامسة، 
 ).174:ص( انظر قواعد الفقه اإلسالمي من خالل اإلشراف للروكي )2(
 ).20:ص(نية يف إدراك الّنية  انظر األم)3(
، ومـسلم يف  )1:رقم(أخرجه البخاري يف كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول صلى اهللا عليه وسلم     ) 4(

 ).6/48(إّنما األعمال بالنّيات، وأّنه يدخل يف الغزو وغريه : كتاب اإلمارة باب قوله صلى اهللا عليه وسلم 
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ومعىن هذا احلديث أنّ األعمال معتربة بالنّيات فـإنّ خـرب     :" يقول اإلمام القرايف    
يـه لـيس    املبتدأ حمذوف وهذا أحسن ما قّرر به، فوجب احلمل عليه، فيكون ما ال نّية ف              

" مبعترب، وهو املطلوب، وهذا احلديث يتناول سائر األعمـال لعمـوم األلـف والـالّم              
)1/241-242.( 

 على عظم قدر هذا احلديث وعموم حكمـه، حّتـى قـال             )1(وقد أمجع العلماء  
إّنه نـصف   : "، وقال عنه أبو داود      "إّنه يدخل يف سبعني بابا من أبواب الفقه       : "الشافعي  
 .دين إّما ظاهر، و هو العمل، وإّما باطن، وهو النّيةألنّ ال" اإلسالم

وقال ابن  . )2("ويرجع إليه كثري أبواب الفقه    :". . . وقال اإلمام احلصين رمحه اهللا      
هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتـان، ال خيـرج عنـهما    : "-رمحه اهللا–  رجب 
 .)3(شيء

واب واملعامالت واحلدود وكـذا     كما ذكر العالّمة الّسيوطي ما يرجع إليه من األب        
 .)4(سائر املباحات إمجاال

وهذا يدلّ على أن النّية أصل كل عمـل، وأّنهـا تـدخل يف معظـم أبـواب                  
الدين، فهي معيار لتصحيح األعمال، فحيث صلحت النيـة صـلح العمـل، وحيـث               

 .)5(فسدت فسد العمل
األمـر وعمـوده،    فأّمـا النّيـة، فهـي رأس        : " قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا       

وأساسه و أصله، الذي عليه يبىن، فإّنها روح العمل وقائده وسـائقه، والعمـل تـابع                
 .)6(. . . "هلا، يبىن عليها، ويصّح بصّحتها، ويفسد بفسادها 

                                                           
 .)1/17( انظر فتح الباري )1(
 ).1/209( انظر القواعد )2(
، حتقيق شـعيب األرنـاؤوط و إبـراهيم بـاجس،           )1/72( انظر جامع العلوم و احلكم البن رجب         )3(

 .دار اهلدى، اجلزائر
 ).41-40:ص( انظر األشباه و النظائر )4(
، حتقيـق و تعليـق حممـد صـديق املنـشاوي، دار             )15:ص( انظر شرح األربعني النووية للنووي       )5(

 .ضيلة، القاهرةالف
 ).468:، ص4/ ، ج2مج( انظر أعالم املوقعني )6(
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كما أفرد بعض العلماء مصّنفات خاصة لبيان أحكام النّية، منهم القرايف يف كتابه             
 ".مقاصد املكلّفني"عمر سليمان األشقر يف / ملعاصرين د، و من ا"األمنية يف إدراك النّية"

و جند هلذه القاعدة شواهد عديدة من الكتاب و الّسنة النبوية تؤكد على أمهيـة               
 :النّية و أثرها يف قبول األعمال، و نذكر منها 

 :من القرآن الكرمي  –أ 
 .)1() . . . ِلِصيَن َلُه الدِّيَنَوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخ (: قوله تعاىل 

أي خيلصون له دون غريه، و هذا يدلّ على أنّ مـا لـيس              : " قال اإلمام القرايف    
 ).1/241" (كذلك ليس مأمورا به، فوجب أالّ يربئ الذّمة من املأمور به 

ــبحانه ــه س اِلحً  (: و قول ا َص ْل َعَمًل ِه َفْلَيْعَم اَء َربِّ وا ِلَق اَن َيْرُج ْن َآ ا َفَم ا َوَل

 .)2 ()ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا
ا                 (: و قال عّز من قائل       ُذُآْم ِبَم ْن ُيَؤاِخ اِنُكْم َوَلِك ي َأْيَم اللَّْغِو ِف ُه ِب َلا ُيَؤاِخُذُآْم اللَّ

 .)3 ()َآَسَبْت ُقُلوُبُكْم
فهذه اآليات و حنوها تدلّ داللة واضحة على وجـوب النّيـة يف مجيـع األعمـال،                 

 أنّ عليها مدار الثواب و العقاب، و أنّ أعمال اإلنـسان و أقوالـه تتعلّـق بالنّيـة                   و
 .اليت يستبطنها

 :من الّسنة املطّهرة  –ب 
 : يف غزاة فقال  ρعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال كّنا مع النّيب  

ْعُتْم َواِدًيـا ِإلَّـا كَـاُنوا َمَعكُـْم         ِإنَّ ِبالَْمِديَنِة لَِرَجالًا َما ِسْرُتْم َمِسًريا َولَا قَطَ        «
 . » َحَبَسُهْم الَْمَرُض

و ذلك حسب نّياهتم، فمن     . )4 (»ِإلَّا َشاَركُوكُْم ِفي الْأَْجرِ     «و يف رواية أخرى     
 .)5(نوى الغزو و غريه من الطاعات، فعرض له عذر منعه، حصل له ثواب نّيته

                                                           
 .5اآلية :  البينة )1(
 .110اآلية :  الكهف )2(
 .225اآلية :  البقرة )3(
 ).6/43( أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض )4(
 – هــ    1419حا، دار املعرفة، بـريوت، ط اخلامـسة،         ، حتقيق الشيخ خليل مأمون شي     )13/59(انظر شرح مسلم للنووي     ) 5(

 .م1998
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  :ρاهللا  و عن عائشة رضي اهللا عنها قالت، قال رسول 
. يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من األرض خيسف بأّوهلم و آخـرهم             «

قالت، قلت يا رسول اهللا كيف خيسف بأّوهلم و آخرهم و فيهم أسواقهم و من لـيس                 
 .)1(» خيسف بأّوهلم و آخرهم مثّ يبعثون على نّياهتم: منهم ؟ قال 

 :و يدخل حتت هذه القاعدة قواعد أخرى منها 
 املقصود من النّية متييز العبادات عن العادات، و متييز مراتب العبـادات             :ال  أّو

 .)2()بعضها عن بعض(يف أنفسها 
و هي متييز العبادات عن العادات : " قال اإلمام القرايف يف بيان حكمة إجياب النّية 

كافأة العبد ، أو متييز مراتب العبادات يف أنفسها، لتتميز م)3(ليتميز ما هللا عن ما ليس له
 .على فعله، و يظهر قدر تعظيمه لرّبه

الغسل يكون تربدا و عبادة، و دفـع األمـوال يكـون صـدقة              : فمثال األّول   
 . . .شرعية و مواصلة عرفية 
الصالة تنقسم إىل فـرض، و منـدوب، و الفـرض ينقـسم             : و مثال القسم الثاين     

 راتـب كالعيـدين و      إىل الصلوات اخلمس، قضاء و أداء، و املنـدوب ينقـسم إىل           
 .الوتر، و غري راتب كالنوافل

و كذلك القول يف قربـات املـال، و الـّصوم، و النـسك، فـشّرعت النّيـة                  
 ).1/242. . " (لتمييز هذه الّرتب

                                                           
، و مسلم يف الفنت،     )2118:رقم(،  )2/630( أخرجه البخاري يف البيوع، باب ما ذكر  يف األسواق            )1(

 ).8/167(باب اخلسف باجليش الذي يغزو البيت 
عثمان مجعة ضمريية، /و دنزيه كمال ّمحاد /، حتقيق د)1/311( انظر قواعد األحكام البن عبد السالم )2(

          ؛  )23:ص(م ؛ و األمنية يف إدراك النّية 2000 – هـ 1421دار القلم، دمشق، ط األوىل، 
؛ و األشباه و النظائر ) 1/214(؛ و كتاب القواعد للحصين  )1/57(و األشباه و النظائر للسبكي 

 ).45:ق(؛ و القواعد للمقري ) 29:ص(؛ و البن جنيم  )23:ص(للسيوطي 

 .كذا يف األصل، و األصّح عّما) 3(



 223

مثّ أفاض اإلمام القرايف يف بيان أمهّية هذه القاعـدة و مـا يتفـرع عنـها مـن                   
 : مسائل و قواعد، فقال 

ت يف سّت قواعد يف الـّشريعة، فنـذكرها ليتـّضح           و هذه احلكمة قد اعترب    " 
القربـات، و األلفـاظ، و املقاصـد، و النقـود،           : و هي   . للفقيه سّر الّشريعة يف ذلك    

 ".و احلقوق، و التصرفات 
 القربات اليت ال لبس فيها ال حتتاج إىل نّية كاإلميان باهللا و تعظيمه :القاعدة األوىل 

 .ألذكار لكوهنا متمّيزة جلنابه سبحانه و تعاىلو إجالله، و التسبيح، و سائر ا
 األلفاظ إذا كانت نصوصا يف شيء غري مترّددة مل حتتج إىل نّية، :القاعدة الثانية 

 .)1(النصرافها بصراحتها ملدلوالهتا، فإن كانت كناية أو مشتركة مترّددة افتقرت إىل النّية
 إن كانت متعّينة استغنت عّما  املقاصد من األعيان يف العقود،:القاعدة الثالثة 

مل حيتج إىل تعيني املنفعة يف العقد، . . يعّينها، كمن استأجر بساطا أو قدوما، أو ثوبا 
و إن كانت العني مترّددة، كالّدابة . النصراف هذه األشياء بصورها إىل مقاصدها عادة

 .)2(نيللحمل و الركوب، و األرض للزرع و الغرس و البناء، افتقرت إىل التعي
 النقود إذا كان بعضها غالبا مل حيتج إىل تعيينه يف العقد، و إن مل :القاعدة الرابعة 
 .يكن احتاج إىل الّتعيني

 احلقوق إذا تعّينت ملستحقّها كالدين املنقول فإّنه معّين لربه، فال :القاعدة اخلامسة 
رهن، و اآلخر بغري رهن، فإنّ أحدمها ب: و إن ترّدد احلّق بني دينيني . . .  حيتاج إىل نّية 

 .)3(الدفع يفتقر يف تعيني املدفوع ألحدمها إىل النّية
 التصرفات إذا كانت دائرة بني جهات شىت ال تنصرف جلهة :القاعدة السادسة 

 . . . و مىت كان التصرف متحدا انصرف جلهته بغري نّية . . . إالّ بنّية 
يف العبـادات التمييـز             1، و مقـصودها   و النّية يف هذه األمور مقصودها التمييز      

 ).244-1/243. (و التقرب معا

                                                           
 ) .42/ق(و ذكرها املقري .  و سيأيت تفصيل هذه القاعدة)1(
 ).43/ق( ذكرها املقري هبذا اللّفظ )2(
 ).44/ق( انظر قواعد املقري )3(
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 أي أنّ أعمال الطاعات ال يستحّق عليها )1( الثواب ال يكون إالّ بالنّية:ثانيا 
صاحبها الثواب إالّ إذا فعلها بقصد الطاعة و القربة، و لذلك كان الكفّار غري مثابني على 

 .)2(و الّرب، ألّنها عارية عن قصد التعّبد و القربةما يصدر منهم من أعمال اخلري 
َوالَِّذيَن َآَفُروا َأْعَماُلُهْم َآَسَراٍب ِبِقيَعٍة  (: يقول اهللا تعاىل يف شأن الكفّار 

 . )3(     ) َيْحَسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّى ِإَذا َجاَء ُه  َلْم َيِجْدُه َشْيًئا
 حصول اجلزاء األخروي، و ال خيرج اإلنسان فالنّية يف أعمال الطاعات شرط يف

 .عن عهدهتا إالّ بالنّية املصاحبة هلا
و قد وّضح اإلمام القرايف مفهوم هذه القاعدة عند بيانه ملا يفتقر إىل النّية الشرعية، 

األعمال كلّها، إّما مطلوب، أو مباح، و املباح ال يتقرب به إىل اهللا تعاىل فال : " فقال 
 . فيه، و املطلوب نواه و أوامرمعىن للنّية

 . .  فالنواهي كلّها خيرج اإلنسان عن عهدهتا و إن مل يشعر هبا، فضال عن القصد إليها 
إن شعرنا باحملّرم و نوينا تركه هللا تبارك و تعاىل، حصل لنا مع اخلروج عن : نعم 

  ".العهدة الثواب ألجل النّية، فهي شرط يف الثواب ال يف اخلروج عن العهدة
األّول منها ما يكون صورة فعله كافية يف : و األوامر على قسمني : مثّ قال 

حتصيل مصلحته كأداء الديون و الودائع و الغصوب، و نفقات الزوجات و األقارب، فإنّ 
املصلحة املقصودة من هذه األمور انتفاع أرباهبا، و ذلك ال يتوقف على قصد الفاعل هلا، 

 .)4(ا و إن مل ينوهافيخرج اإلنسان من عهدهت

                                                                                                                                                                      
 
 ؛ و قواعد الفقه اإلسالمي من خالل كتاب اإلشراف  )14:ص(انظر األشباه و النظائر البن جنيم ) 1(

 ).178:ص(
 . انظر قواعد الفقه اإلسالمي، املرجع نفسه، نفس الصفحة)2(
 .39اآلية :  النور )3(
. فإن قصد يف هذه الصور كلّها امتثال أمر اهللا تعاىل حصل له الثواب و إالّ فال : " و أضاف يف الفروق     ) 4(

ال مانع من أن يثـاب يف       و هذا الذي قاله عندي فيه نظر، فإّنه         : " و خالفه يف ذلك ابن الشاط فقال        
انظر إدرار الـشروق علـى أنـواء الفـروق          ". هذه الصورة، و يكفيه من النية كونه قصد أداء دينه         

)1/129-130.( 
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و القسم الثاين من األوامر ما تكون صورة فعله ليست كافية يف حتصيل مصلحته 
املقصودة منه، كالّصلوات و الطهارات و الّصيام و النسك، فإنّ املقصود منها تعظيمه 

تعاىل بفعلها و اخلضوع له يف إتياهنا، و ذلك إّنما حيصل إذا قصدت من أجله سبحانه و 
فهذا القسم هو الذي أمر فيه . . . ، فإنّ التعظيم بالفعل بدون قصد املعظم حمال تعاىل

 ).1/190(، و انظر أيضا )246-1/245. ()1(الّشرع بالنّيات
األصـل أنّ اللّفـظ الـصريح ال        :  )2( اللّفظ الصريح حيتـاج إىل نّيـة       :ثالثا  

قصد خبالفـه فإّنـه يفتقـر       حيتاج إىل نّية النصرافه بصراحته ملدلوله، و لكن إذا ظهر ال          
 .إىل النّية، و هو معىن القاعدة

و النظر إىل العبارتني يوحي بالتناقض، فكيف حيتاج اللّفظ الصريح إىل نّية و ال 
عند حتقيق الفرق بينهما يتّضح املعىن و يزول االلتباس، و هذا ما 2حيتاج إليها ؟، و لكن

و إطالق لفظ النّية على ألسنة الفقهاء " ن  وّضحه اإلمام القرايف حيث قال يف كتاب األميا
: من مشكالت املذهب، فقد غلط فيه كثري من الفقهاء الذين ال حتصيل هلم، و بيان ذلك 
أّنهم أمجعوا على أنّ صريح الطالق ال يفتقر إىل نّية، و قال اللّخمي يف باب اإلكراه على 

الصحيح من املذهب، أنّ " : "اتاملقدم"الطالق، و أبو الوليد يف صرحيه و كناياته يف 
الصريح ال بد فيه من النّية، فإن كان املراد بالنّية واحدا فقد تناقض قوهلم و لزم خالف 

أنّ لفظ النّية عند األصحاب مشترك بني : و الذي يكشف الغطاء عن ذلك . . . اإلمجاع 
و بني الكالم النفساين، اإلرادة املخصصة و احلقائق املترّددة، و هي املشترطة يف العبادات، 

ال بد مع الصريح من : الصريح ال يفتقر إىل نّية، فهو املعىن األّول، و إذا قالوا : فإذا قالوا 
                                                           

 و على هذه القاعدة يتخّرج خالف العلماء يف إجياب النّية يف إزالـة النجاسـة، فمـن اعتقـد أنّ اهللا                      )1(
 حالة املثول بني يديـه تعظيمـا لـه، فيكـون مـن              تعاىل أوجب على عباده جمانبة احلدث و اخلبث       

باب املأمورات اليت ال تكفي صورهتا يف حتصيل مصلحتها، فتجب فيهـا النّيـة، و مـن اعتقـد أنّ                    
اهللا تعاىل حّرم على عباده مالبسة اخلبث، فيكون عنده من باب املنـهيات، فـال يفتقـر إىل النّيـة                     

 ). 246-1/245(ة انظر الذّخري. و هو اختيار اإلمام القرايف
 ).42/ق( انظر قواعد املقري )2(
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النّية، املراد الثاين مبعىن أّنه ال بد أن يطلّق بكالمه النفساين كما يطلّق باللّسان، فإنّ اللّساين 
 ).59-4/58. " (. . دليل عليه، و الدليل مع عدم املدلول باطل 

إنّ النّية : " ، فقال "األمنية يف إدراك النّية"و قد ذكر نظري هذا الكالم يف رسالته 
: يف املذهب من األلفاظ املشتركة بني القصد اخلاص و بني كالم الّنفس، فحيث قالوا 

 مدلوله الصريح ال يفتقر إىل النّية اتفاقا، معناه أنّ الصريح ال يفتقر إىل إرادة استعماله يف
 .بل ينصرف بصراحته املدلولة. . .  إىل نّية 

إنّ الصريح يفتقر إىل نّية اتفاقا، أّنه ال بد يف الصريح من القصد : و معىن قوهلم 
: يا طالق، أو أراد أن يقول: إىل إنشاء الصيغة، حذرا عّمن أراد أن يقول يا طارق، فقال 

نه، و سبق ال يقصده، لذلك فال تناقض بني أنت منطلقة، فقال أنت طالق، ألّنه التّف لسا
 .)1(اشتراط النّية يف إرادة النطق، و بني عدم اشتراطها يف انصراف اللّفظ ملدلوله بعد الّنطق

 :و إىل هذا أشار اإلمام احلصين فقال 
 .)2("أّما الصريح فال حيتاج إىل نّية اإليقاع، لكن حيتاج إىل قصد الفعل" 

 .اقض بني العبارتنيفدلّ ذلك على عدم التن

 

 

 

 

                                                           
 ).29-28:ص( انظر األمنية يف إدراك النّية )1(
 ).2/310(؛ و املنثور للزركشي  )1/255( انظر القواعد للحصين )2(
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 )القاعدة الثانية(
 

 )1( ختصيص العام بالنّية، و تقييد املطلق

 

و أشار اإلمام القرايف إىل هذه القاعدة يف كتاب األميان يف باب مدارك الّرب        
النّية تقّيد املطلقات، و ختّصص العمومات، إذا صلح " : و يف اجلواهر: "و احلنث، فقال 

 . . . "كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة منه هلا اللّفظ 
 : فقال " األمنية يف إدراك النّية"و وّضح معناها يف رسالته 

: صرف األلفاظ عن حقائقهـا املـدلوالت إىل جمازاهتـا           : النوع الثاين   " . .  
كاحلالف أو الناذر، بلفظ عام أو مطلق، و ينوي به ختصيص ذلك العام، أو تقييد ذلـك                 

 .)2(.."طلق، فالشرع إّنما يعترب اجملاز املنوي، دون احلقيقة املدلولة امل
فمنع اإلمام أبو حنيفـة     . و قد اختلف الفقهاء يف جواز التقييد و التخصيص بالنية         

ذلك يف اللّفظ الدال على معناه بداللة االلتزام، و أشار اإلمام القرايف إىل هـذا اخلـالف                 
و التخصيص يف مـدلول اللّفـظ املطـابقي و التـضميين                       جيوز عندنا التقييد    : " فقال  

ال جيوز يف االلتزامي، و يتخّرج علـى  : ، و قاله الشافعي، و قال أبو حنيفة )3(و االلتزامي 
فيجوز له عندنا ختصيصه أو تقييده إن قيل بعدم العمـوم           : اخلالف يف  احلالف ال آكل       

ال جيوز ألنّ الفعل إّنمـا يـدلّ علـى          : عنده  لبعض املأكوالت فال حينث مبا سواه، و        
 ).4/26".(املأكوالت التزاما فيحنث عنده جبملة املأكوالت و ال تنفعه النّية 

3 
                                                           

 ؛ و الفـروق و معـه إدرار الـشروق         ) 117-116:ص( انظر اإلحكام يف متييز الفتاوى عـن األحكـام           )1(
ــن شــاط  ــة )1/178(الب ــة يف إدراك الني ــوقعني ) 34:ص( ؛ و األمني ــالم امل ؛ و )2/375(؛ و أع

 ).125ق (؛ و القواعد البن رجب ) 70-1/69(األشباه         و النظائر للسبكي 
 ).34:ص(انظر ) 2(

و هـو   : املنطـوق   :   إىل قـسمني      - عند مجهـور املـتكلمني       – ينقسم اللّفظ من حيث داللته على معناه         )3(
و هـو إثبـات نقـيض حكـم املنطـوق           : و املفهوم   . ليه اللّفظ باملطابقة أو التضمن أو االقتضاء      ما دلّ ع  

للمسكوت عنه، و يسمى داللة االلتـزام، و ينقـسم إىل مفهـوم املوافقـة و مفهـوم املخالفـة، و هـذا             
) 270 و   53:ص(؛ و شـرح تنقـيح الفـصول         ) 1/58(انظر الـذّخرية    . األخري غري معترب عند احلنفية    

 ).2/466(؛   و اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 
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 :و علّل اإلمام القرايف مذهبه مبدركني 
ــاىل :أحــدمها  ــه تع ْم (:  قول اَط ِبُك ا َأْن ُيَح ِه ِإلَّ ْأُتوَنِني ِب ــأخرج . )1 ()َلَت ف

االت اليت مل يدلّ عليهـا اللّفـظ إالّ التزامـا، فكـذلك يـصّح               حالة اإلحاطة من احل   
اإلخراج بالنّية لبعض املفاعيل و األزمنة و البقاع جبـامع احتيـاج املكلّـف إىل متييـز                 

 .  موضع املصلحة، و كالمها إخراج
ال آكل أكال، فإنّ الّنية تنفعه، و األكل إّنما يدلّ على املأكوالت            :  لو قال    :الثاين  

 .)2(ما، و هو بعينه املراد بالفعلالتزا
فهو ال يرى الّنية خمصصة إالّ إذا نوى إخراج األمر املقابل من مشموالت نّيتـه،               
حبيث تكون مضادة خمالفة للفظ يف بعض مدلوله، أّما االقتصار على إرادة بعض مـدلول               

 .)3(اللّفظ فال يراه خمّصصا بل مؤكدا
ة إخراج اللّفظ عن بعض مسمياته اسـتثناء        و خالفه يف ذلك ابن الشاط فاعترب نيّ       

بالنّية، و أنّ النّية تكون خمّصصة و إن مل تكن منافية من جهة أنّ القواعد الشرعية تقتضي                 
أّنه ال تترتب األحكام الشرعية يف العبادات و املعامالت إالّ على النّيات و القصود، و ما                

 .اخذ بسببهليس مبنوي و ال مقصود فهو غري معتّد به، و ال مؤ
و محل اختيار القرايف على أّنـه تـوهم يف اعتبـار حكـم النّيـات كحكـم                  

 .)4(األلفاظ الّدالة على املدلوالت
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 :و يتفّرع على هذه القاعدة قاعدتان خمتلف فيهما 
 )1( هل اليمني على نّية الطالب أو احلالف ؟:املسألة األوىل 

لف يف الطالق و العتاق، و يف غريمها، فهـي          فعند احلنفية أنّ اليمني على نّية احلا      
 . )2( و على نّية املستحلف إن كان احلالف ظاملا– إن كان مظلوما –على نّية احلالف 

        – مـا مل يكـن ظاملـا         –و وافقهم يف ذلك ابن القّيم يف اليمني على نّية احلالف            
 .)3(و أرجع هذا القول إىل أصل اإلمام أمحد

 . فاليمني على نّية املستحلف)4( و الشافعية– يف املشهور –ة أّما عند املالكي
 .و سبب خالفهم يرجع إىل مدى اعتبار النّية يف ختصيص العام و تقييد املطلق

فالذين يرون أنّ ختصيص العام و تقييد املطلق بالنّيـة يكـون ديانـة و قـضاء                 
ا إىل أّنهـا علـى نّيـة        ذهبوا إىل أنّ اليمني على نّية احلالف مطلقا، و اآلخرون ذهبـو           

 .)5(احلالف ديانة و على نّية احمللوف له قضاء
 :قال اإلمام القرايف نقال عن اجلواهر 

النية تقّيد املطلقات، و ختّصص العمومات، إذا صلح هلا اللّفظ كانت مطابقة له             " 
ق إن كانت يف الطـال    : هي على ثالثة أقسام     : أو زائدة فيه، أو ناقصة منه، قال اللّخمي         

أو العتاق و أحلفه الطالب مل يصّدق يف بينة و قضى بالظّاهر، فإن مل تكن عليه بينة ميينـه   
و إن تطـّوع بـاليمني           . ّمما ال يقضى هبا، فهل هي على نّية الطالب أو احلالف ؟ قوالن            

 ).4/25. . . " (و كان له التخلص بغريها فله نّيته 
 

                                                           
 ).65-3/64(؛ و الفروق ) 4/25(انظر الذّخرية ) 1(
 ).186:ص(؛ و غمز عيون البصائر للحموي ) 57:ص( انظر األشباه و النظائر البن جنيم )2(
 ).375، 2/72( انظر إعالم املوقعني )3(
 ).105:ص( انظر األشباه و النظائر للسيوطي )4(
 ؛       125، قاعدة رقم    )279:ص(؛ و القواعد البن رجب      ) 56:ص( انظر األشباه و النظائر البن جنيم        )5(

 ).181-180:ص(و قواعد الفقه اإلسالمي من خالل اإلشراف 
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 : و نقل عن صاحب اإلكمال 
علـى نيـة    : احللف على نية املستحلف، و قيـل        : ك و ابن القاسم     قال مال " 

 ).4/26. . ." (احمللوف له مطلقا استحلف أم ال، و قيل على نية احلالف 
 )1( هل األميان مبنية على األلفاظ أو على األغراض ؟:املسألة الثانية 

ـ                  د فعند املالكية تبىن األميان على األلفـاظ و املقاصـد معـا، بينمـا هـي عن
 . مبنية على األلفاظ ال على األغراض– يف أحد القولني –األحناف و الشافعية 

ما ذكـره القـرايف يف مـسألة تعـارض املقاصـد              : و من فروعها يف الذّخرية      
ال يفعـل شـيئا أو زمانـا        : فمن حلـف    . و الوضع اللّغوي و الشرعي، و أّنها تغلّب       

 ).4/43( العرف فإن فقد فاللّغة أو دهرا، فذلك كلّه سنة، و محله الشافعي على
و احلالف، ال يكلّم فالنا فيؤم قوما فـيهم فـسلّم مـن الـّصالة علـيهم، مل                  
حينث ألّنه ليس كالما عادة، و لو كتب إليه أو أرسل إليـه حنـث خالفـا للـشافعي                   
و ابن حنبل إالّ أن ينوي املشافهة، ألنّ املقصود من الكالم إّنما هـو مـا يـدلّ علـى                    

 ).49-4/48. . . ( و احلروف الكتابية يف ذلك كالنطقية املقاصد،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
؛ و قواعـد الفقـه اإلسـالمي مـن خـالل اإلشـراف              )  و مـا بعـدها     4/34( انظر الـذّخرية     )1(

 ).57:ص(؛ و البن جنيم ) 77:ص(وطي ؛ و األشباه و النظائر للسي)181:ص(
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 )القاعدة الثالثة(
 

 اّتباع املعاين يف العقود و املعاوضات
 و اّتباع األلفاظ يف الشروط و الوصايا

 

 فتلـك يف    – أي األعمال معتـربة بالنّيـات        –هذه القاعدة متفّرعة عن سابقتها      
 .)1(، و هذه يف العقود و املعاوضات خاّصةالّتصرفات و العبادات عاّمة

 . و معناها، أنّ العقود مبنية على املعاين و املقاصد، ال على األلفاظ و املباين
و قد اختلف الفقهاء يف اعتبارها، فاختلفت بذلك تعبرياهتم عنها ؛ فعّبـر عنـها               

 .)2("باين العربة يف العقود للمقاصد و املعاين ال لأللفاظ و امل" احلنفية بلفظ 
 .)3("االعتبار للمعىن ال لأللفاظ " و ذكرها ابن جنيم يف كتاب البيوع بعبارة 

ال تترتـب األحكـام الـشرعية يف العبـادات             " أّما املالكية فصاغوها بلفـظ      
ــصود  ــات و الق ــى الّني ــامالت إالّ عل ــارة " و املع ــربة يف " و بعب املقاصــد معت

 .)4("الّتصرفات، من العبادات و العادات 
 .)5("اختلف املالكية يف املقّدم من اللّفظ و القصد عند تعارضهما: "و قال املقري 

 – ّمما يـدلّ علـى االخـتالف فيهـا           –و أوردها الونشريسي بصيغة االستفهام      
 .)6("إذا تعارض القصد و اللّفظ أّيهما يقدم ؟: "فقال 

 

                                                           
 إنّ اعتبار هذه القاعدة يف العقود، إّنما هو من باب الّتغليب، فإّنها تشمل العقود و غريها من الّتصرفات و األقوال الـيت                       )1(

، و عّممهـا  )110:ص(فقد أجراها اإلمام الكرخي يف الّدعاوى يف رسـالته يف األصـول     . تبىن عليها آثار و أحكام    
؛ و قواعد   ) 1/180(انظر إدرار الشروق البن الشاط      . لكية و احلنابلة يف العبادات و املعامالت و سائر الّتصرفات         املا

 ).3/73ج/2مج (؛ و إعالم املوقعني ) 176:ص(الفقه اإلسالمي من خالل اإلشراف 
 ).81/5:ف(؛ و املدخل الفقهي ) 3/م(؛ و شرح القواعد الفقهية ) 3/م( انظر اجمللة )2(
 ).242:ص( انظر األشباه و النظائر )3(
؛ و قواعـد الفقـه اإلسـالمي مـن خـالل            ) 2/246(؛ و املوافقات    ) 1/180( انظر إدرار الشروق البن الشاط       )4(

 ).176:ص(اإلشراف 
 ).351/ق( انظر قواعد املقري )5(
 ).50/ق( انظر إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك )6(
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تبـار يف العقـود            إنّ االع "  بعبـارة    – مـن احلنابلـة      –و ذكرها ابـن القـّيم       
 .)1("و األفعال حبقائقها و مقاصدها دون ظواهر ألفاظها و أفعاهلا 

إذا وصل بألفاظ العقود ما خيرجها : " و صاغها ابن رجب بصيغة االستفهام فقال        
عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أم جيعل كناية عّما ميكن صّحته على ذلك الوجه ؟                

 .)2(" املغلّب هل هو اللّفظ أم املعىن ؟فيه خالف يلتفت إىل أنّ
أّما فقهاء الشافعية فغلّبوا جانب اللّفظ على القصد، و أوردوها بصيغة االستفهام            

 .)3("هل العربة بصيغ العقود أو مبعانيها ؟"أو " هل العربة باللّفظ أم باملعىن ؟:"أيضا فقالوا 
ل كالم املـتكلم علـى      و يعود سبب خالفهم يف هذه القاعدة إىل خالفهم يف مح          

 ظاهره و إن كان خمالفا ملقصوده، أم للنّيات تأثري يوجب االلتفات إليها و مراعاهتا ؟
فمن اعترب الّنيات يف مجيع العقود و الّتصرفات، غلّب جانب الّنية علـى اللّفـظ،                   

 .)4(و من مل يعترب الّنية يف العقود غلّب جانب اللّفظ ألّنه األصل و املعىن تابع له
 :و األدلّة على هذه القاعدة كثرية منها 

 : من القرآن –أ 
 .)5 () و بعولتهن أحّق برّدهن في ذلك إن أرادوا إصالحا (: قوله تعاىل 

و هذا نّص يف أنّ الّرجعة إذا قصد هبـا الـّصالح جـازت، و إذا قـصد هبـا                    
 .)6 () او ال تمسكوهن ضرارا لتعتدو (اإلضرار مل جتز، بدليل قوله تعاىل 

 .)7(فالرجعة واحدة، لكن احلكم خيتلف فيه حبسب الّنية و القصد

                                                           
 ).2/73(  انظر إعالم املوقعني)1(
 ).38/ق( انظر القواعد يف الفقه اإلسالمي )2(
؛ و للـسيوطي    ) 1/174(؛ و األشـباه و النظـائر البـن الـسبكي            ) 1/401( انظر القواعد للحـصين      )3(

 ).296-1/253(؛ و خمتصر من قواعد العالئي ) 304:ص(
 ).1/401(؛ و القواعد للحصين ) 2/84( انظر إعالم املوقعني )4(
 .226اآلية  :  البقرة)5(
 .231اآلية :  البقرة )6(
 ).175:ص( انظر قواعد الفقه اإلسالمي من خالل اإلشراف )7(
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 .)1 () من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار (: و قوله تعاىل 
فقّدم الوصّية على املرياث إذا مل يقصد هبـا املوصـي ضـرارا، فـإن قـصده                 

 .)2(فللورثة إبطاهلا
 : من الّسنة –ب 

إنّ اهللا و رسـوله     : "  يقـول    ρ رسـول اهللا       عن جابر رضي اهللا عنه أّنه مسع      
يـا رسـول اهللا أرأيـت       :  فقيـل    حّرم بيع اخلمر و امليتة و اخلرتيـر و األصـنام،            

شحوم امليتة فإّنه يطلى هبا السفن و يدهن هبا اجللود، و يستـصبح هبـا النـاس؟ قـال                   
هللا ملّـا   قاتـل اهللا اليهـود إنّ ا      : "  عنـد ذلـك      ρ، مث قال رسول اهللا        ال هو حرام  : 

 .)4("، مثّ باعوه و أكلوا مثنه )3(حّرم شحومها مجلوه
فلو تعلّق التحرمي مبجرد اللّفظ و ظاهر القـول دون مراعـاة النّيـة و املقـصود                

 .)5(للشيء احملّرم مل يستحقوا اللعنة
صيد الّرب حالل لكـم و أنـتم حـرم مـا مل             : "  قال   ρو عنه أيضا أنّ النّيب        

 .)6("تصيدوه أو يصد لكم 

                                                           
 .12اآلية :  النساء )1(
 ).2/74( انظر إعالم املوقعني )2(
 ).1/503(انظر لسان العرب .  أي أذابوه و استخرجوا دهنه)3(
، و مـسلم يف     )2236:رقـم (،  )2/658(م   أخرجه البخاري يف البيوع، باب بيع امليتـة و األصـنا           )4(

 ).5/41(املساقاة، باب حترمي بيع اخلمر و امليتة و اخلرتير و األصنام 
 ).87-2/86( انظر إعالم املوقعني )5(
و         ،  )1850:رقـم (،  )2/177( أخرجه أبو داود يف املناسك، باب حلـم الـصيد للمحـرم              )6(

ـ         و        ، )846:رقـم (، )3/204(صيد للمحـرم  الترمذي يف احلّج، باب ما جـاء يف آكـل ال
، و احلـاكم يف     )5/187(النسائي يف املناسك، باب إذا أشار احملـرم إىل الـصيد فقتلـه احلـالل                

  ، )1701:رقـم (،  )2/101(احلّج، باب حلّة حلم الصيد للمحرم مـا مل يـصده أو يـصاد لـه                 
ـ     . و احلديث يف إسناده انقطاع    . و صّححه  ريج أحاديـث اهلدايـة للزيلعـي       انظر نصب الرايـة خت

 –هــ    1416، حتقيق أمحد مشس الدين، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط األوىل،               )3/169(
 ).2/585( ؛ و تلخيص اجلبري البن حجر م1996
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 .)1(فالصيد واحد، و لكن املقصد هو الذي جيعله حالال أو حراما
و قد أشار اإلمام القرايف إىل هذه القاعدة يف مبحـث حكمـة إجيـاب النّيـة                 

 :، فذكر أّنها معتربة يف سّت قواعد من الشرع منها )2(يف الشرع
قاعدة املقاصد من األعيان يف العقود، فـإن كانـت متعّينـة اسـتغنت عّمـا                

 ).1/242( - بتصرف –يعّينها النصرافها بصورها إىل مقاصدها عادة 
قـال بعـض    : " و ذكرها يف كتاب الوقف عـن صـاحب اجلـواهر فقـال              

العلماء إذا أخلّ اإلمام بصالة يف املسجد، هل ينقص بعـددها كمـن اسـتؤجر علـى                 
 العقـود    مخسة أثواب فخاط أربعة، قال، و احلّق ال، ألنّ القاعـدة اّتبـاع املعـاين يف               

و املعاوضات، و اّتبـاع األلفـاظ يف الـشروط و الوصـايا، و الوقـف مـن بـاب                    
 ).6/336. . . " (اإلصداق و اإلرفاد، ال من باب املعاوضات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 ).175:ص( انظر قواعد الفقه اإلسالمي من خالل اإلشراف )1(
 ).25:ص( و انظر أيضا األمنية يف إدراك النّية )2(
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 )القاعدة الرابعة(
 

 )1(األصل أالّ يعترب يف الّشرع إالّ العلم و كلّ مشكوك فيه ليس مبعترب
 

هذه القاعدة تعترب من أّمهات القواعد يف الفقه اإلسالمي، و أصال عظيما من أصـول               
 .الّشرع، حيث ترجع إليها أكثر مسائل الفقه

ول مبجرد طروء الشّك عليه، بل ال       و معناها أنّ األمر الثابت باليقني ال يرتفع، و ال يز          
و قد اشتهرت هذه القاعدة على ألسنة الفقهاء بعبـارة          . بّد إلزالته من يقني أقوى منه أو مثله       

 ".ال يرفع بالشّك" أو " اليقني ال يزول بالشّك"
 .)2(العلم، و إزاحة الشّك و حتقيق األمر: و اليقني يف اللّغة 

 الظاهر، ال حقيقة العلم و اليقني، ألنّ األحكام الفقهية          الظّن: و املراد به عند الفقهاء      
و الوصول إىل اليقني يتعذّر يف كثري من األحيان، فجّوز الشرع الظن            . )3(إّنما تبىن على الظّاهر   

 .الغالب لندرة خطئه و غلبة إصابته
الّضرورة، و قد اعترب اإلمام القرايف اعتداد الفقهاء بالظّن يف بناء األحكام عليه من قبيل               

ِه        (: األصل أن ال تبىن األحكام إالّ على العلم، لقوله تعاىل           : "فقال   َوَلا َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِب
، و لكن دعت الضرورة للعمل بالظّن، لتعذّر العلم يف أكثر الـصور، فتثبـت عليـه                 )4()ِعْلٌم

                                                           
ـ   ) 110:ص(؛ و رسالة يف األصول للكرخـي        ) 10:ص( انظر تأسيس النظر     )1( ؛ و الفـروق    ) 2/110(د األحكـام    ؛ و قواع

ـ  1418، دار اجليـل، بـريوت، ط األوىل،         )224 و   128-21/127(؛ و جمموع الفتاوى البن تيمية       ) 2/163(  - هـ
؛ ) 2/286(؛ و املنثور يف القواعد      ) 1/13(؛ و األشباه و النظائر البن السبكي        )266-1/265(م ؛ و أعالم املوقعني      1997

؛ و القواعـد  ) 1/268(؛ و القواعـد للحـصين   ) 159ق (؛ و القواعد البن رجب ) 1/176(ي  و خمتصر من قواعد العالئ    
؛ ) 1/193(؛ و غمز عيون البصائر      ) 60:ص(؛ و البن جنيم     ) 124:ص(؛ و األشباه  و النظائر للسيوطي          ) 66:ق(للمقري  

؛ و القواعد الفقهية للندوي     ) 81/6ف  (فقهي  ؛ و املدخل ال   ) 4/م(؛ و شرح القواعد الفقهية      ) 4/م(و شرح اجمللة لرستم باز      
؛ و كتاب قاعدة اليقني ال يزول بالشك للباحسني، مكتبة الرشد           ) 184:ص(؛ و قواعد الفقه من خالل اإلشراف        ) 354:ص(
، دار القلـم، دمـشق، ط األوىل،        )219:ص( م؛ و النظريات الفقهية حملمد الزحيلي        1996 – هـ   1417 ط   – الرياض   –

، الزهراء للنشر و التوزيع، اجلزائر، ط الثانيـة،         )92:ص(م ؛ و علم أصول الفقه لعبد الوهاب خالف          1993 - هـ   1414
 .م1993

 ).6/1015( انظر لسان العرب )2(
ـ  1415، حتقيق و تعليق حممد جنيب املطيعي، دار النفائس، الريـاض، ط جديـدة،               )1/240( انظر اجملموع للنووي     )3( - هـ

 .م1995
 .36اآلية :  اإلسراء )4(



 236

ي الشّك غري معتـرب     األحكام، لندرة خطئه و غلبة إصابته، و الغالب ال يترك للنادر، و بق            
 ).219-1/218".(إمجاعا

 .)1(التداخل، و هو نقيض اليقني: أّما الشّك فمعناه يف اللّغة 
حالة نفسية يترّدد معهـا     (و أقّر جممع اللّغة العربية يف القاهرة إطالق الشّك على           

 .)2()الذّهن بني اإلثبات و الّنفي و يتوقف عن احلكم
الترّدد بني وجود الشيء، و عدمه، سواء كان الطرفان          : )3(و املراد به عند الفقهاء    

 .)4(متساويني يف الترّدد، أو أحدمها راجحا
اليقني ال يـزول    "و قد أنكر بعض األصوليني على الفقهاء اإلطالق املذكور، أي           

الشّك إذا طرأ مل يبق هناك يقني ؛ ألنّ الـيقني االعتقـاد اجلـازم،                      : "، و قال    "بالشك
و هذا اإلنكار مردود، ألنّ مراد الفقهاء أنّ حكم الـيقني ال يـزول              ". متردد  و الشاك   

 .)5(بالشّك، فيستصحب األصل املتيقن، ال أنّ اليقني نفسه يبقى مع الشّك، فذلك حمال
ففي هذه العبارة جتوز، ألنّ اليقني ال جيتمع بالـشّك، و هـذا مـا نّبـه إليـه                   

الطهـارة، و شـّك يف احلـدث أو شـّك يف            أّما مـن تـيقن      : "اإلمام القرايف فقال    
استـصحب عـني الطهـارة، جمـاز،        : الطالق، ففيه استصحاب، غري أنّ قول الفقيه        

 .)6("ألنّ اليقني ال يكون مع الشّك 

                                                           
 ).3/173( انظر معجم مقاييس اللّغة البن فارس )1(
 ).1/491( انظر املعجم الوسيط )2(
حممـد شـرف    /، حتقيـق د   )1/264(؛ و املغين البـن قدامـة        ) 1/220( انظر اجملموع للنووي     )3(

 – هــ    1416الـسيد حممـد الـسيد، دار احلـديث، القـاهرة، ط األوىل،              / الدين حطاب و د   
 ).82:ص( و األشباه و النظائر للسيوطي م ؛   1996

ذلـك أنّ   .  غري أنّ هذا التعريف غري مطّرد، إلخراج الظّن من دائرة الّشك يف كـثري مـن املـسائل                  )4(
الظّن هو ما ترّجح فيه أحد الطرفني، مع إمكان الطرف اآلخـر، فيظهـر الفـرق بـني املـساوي                      

 ).2/255(انظر املنثور يف القواعد للزركشي . و الّراجح
 ).1/13(؛ و األشباه و النظائر للسبكي ) 2/286( انظر املنثور يف القواعد )5(
 ).9/4208( انظر نفائس األصول )6(
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الـيقني ال   "و هلذا مل يطلق املالكية يف تعبريهم علـى هـذه القاعـدة بعبـارة                
 :ا على جانبني تفاديا من الوقوع يف هذا اللبس، فقصروه" يزول بالشك

  – كما عند القرايف  -االعتداد بالعلم و عدم اعتبار الظّّن  : اجلانب األّول 
الذّّمـة إذا عمـرت بـيقني       : "عمارة الذّّمة و عدمها، فقـالوا       : اجلانب الثاين   

 .)1("فال تربأ إالّ بيقني
 : و أدلّة هذه القاعدة كثرية منها 

 :من القرآن  –أ 
 .)2()ا َيتَِّبُع َأْآَثُرُهْم ِإلَّا َظنًّا ِإنَّ الظَّنَّ َلا ُيْغِني ِمْن اْلَحقِّ َشْيًئاَوَم (: قوله تعاىل 

ْن               ... (:و قوله سبحانه     اَءُهْم ِم ْد َج َأْنُفُس َوَلَق َوى اْل ِإْن َيتَِّبُعوَن ِإلَّا الظَّنَّ َوَما َتْه

 .)3()َربِِّهْم اْلُهَدى
 .على معىن الشّك املراد عند الفقهاءو الظّن يف هذه اآليات و حنوها حيمل 

يف اآلية األوىل، إالّ    " إالّ ظّنا "إنّ املراد من قوله تعاىل         : ")4(قال ابن جرير الطّربي   
ما ال علم هلم حبقيقته و صّحته بل هم منه يف ّشك و ريبة، إنّ الشّك ال يغين من الـيقني                     

 .)5("اج إىل اليقنيشيئا، و ال يقوم يف شيء مقامه، و ال ينتفع به حيث حيت
 

 
                                                           

 ).27:ق(؛ و إيضاح املسالك ) 396:ق( انظر قواعد املقري )1(
 .36اآلية :  يونس )2(
 .23اآلية :  النجم )3(
أصـله مـن آمـل      .  إمـام جمتهـد و مفـّسر        هو حممد بن جرير بن يزيد، أبو جعفـر الطـربي،           )4(

تفـسري القـرآن و هـو مـن         :  هـ، له تصانيف عديدة قيمة منـها         224بطربستان، ولد هبا سنة     
 هــ، انظـر سـري أعـالم النـبالء           310تويف سنة   . أجلّ التفاسري، و كتاب يف التاريخ، و غريها       

ــات ) 11/291( ــسبكي  ) 4/191(؛ و الوفي ــربى لل ــات الك  ؛ ) 128-3/120(؛ و الطبق
 ).6/69(و األعالم 

 .م1988 – هـ   1408، دار الفكر، بريوت، )11/116( انظر جامع البيان للطربي )5(
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إالّ توّهم أنّ مـا      " .. " إن يتبعون إّال الّظن   " يف قوله تعاىل    : و قال األلوسي    
 .)1("هم عليه حّق توّهما باطال، فالظّن هنا مراد به الّتوهم، و شاع استعماله فيه

 :من السّنة  – ب 
 خييل إليـه     الرجل ρشكي إىل رسول اهللا     :  رضي اهللا عنه     )2(عن عبد اهللا بن زيد    
 .)3(» لَا َيْنَصِرُف َحتَّى َيْسَمَع َصْوًتا أَْو َيِجَد ِرًحيا «: فقال . أّنه جيد الشيء يف الّصالة

فمن تيقّن الطّهارة و شّك يف احلدث فهو بـاق علـى طهارتـه حـىت يتـيقن                  
 .خالف ذلك

و هذا احلديث أصل من أصول اإلسالم،          : " يف شرح هذا احلديث      )4(قال النووي 
و قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، و هي أنّ األشياء حيكم ببقائها على أصوهلا حىت يتـيقن                

 .)5("خالف ذلك، و ال يضر الشّك الطارئ عليها 
ِإذَا َشـكَّ    «:  ρ قال رسول اهللا : و عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال 

ا أَْم أَْرَبًعا فَلَْيطَْرْح الشّك َولَْيـْبِن َعلَـى َمـا           أََحُدكُْم ِفي َصلَاِتِه فَلَْم َيْدِر كَْم َصلَّى ثَلَاثً       
اْسَتْيقََن ثُمَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْيِن قَْبلَ أَنْ ُيَسلَِّم فَِإنْ كَانَ َصلَّى َخْمًسا َشفَْعَن لَُه َصـلَاَتُه َوِإنْ                

 .)6(» كَانَ َصلَّى ِإْتَماًما ِلأَْرَبٍع كَاَنَتا َتْرِغيًما ِللشَّْيطَاِن
 .ذا احلديث يدلّ على وجوب طرح الشّك و العمل باليقنيفه

                                                           
 .م1994 – هـ 1414، دار الفكر، بريوت، )27/89(انظر روح املعاين ) 1(
ت مع رسول اهللا صلّى اهللا      شهد العقبة و بدرا و سائر الغزوا      .  هو عبد اهللا بن زيد احلارثي بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي          )2(

ـ 32تويف سنة   . و هو الذي أري األذان يف النوم       .  عليه و سلم   ، حتقيـق   )3/45(انظر االستيعاب البن عبد الرب      .  ه
م ؛ و أسد الغابـة      1995 – هـ   1415علي معوض و عادل عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل،             

 .م1997 - هـ 1418خ خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، ط األوىل، ، حتقيق الشي)2/602(البن األثري 
، )137:رقـم (،  )1/72( أخرجه اإلمام البخاري يف كتاب الوضوء، باب ال يتوضأ مـن الـشّك حـىت يـستيقن                 )3(

و مسلم يف كتاب احليض، باب الّدليل على أنّ من تيقّن الطهارة مثّ شـّك يف احلـدث فلـه أن يـصلي بطهارتـه                         
)1/189-190.( 

ـ  631ولد سنة   .  هو حيي بن شرف الدين بن مري بن حسن، شيخ اإلسالم أبو زكريا النووي، الفقيه الشافعي                )4( .  هـ
ـ 676تويف سنة   . ولّي مشيخة دار احلديث    اجملموع شرح املهذب، رياض الصاحلني، شرح صحيح       : من مصنفاته   .  ه

 )6/408( الظنون ؛ و كشف) 8/395(انظر طبقات السبكي . مسلم و غريها
 ).4/173( انظر شرح النووي على صحيح مسلم )5(
 ).2/84( أخرجه مسلم يف كتاب املسجد، باب السهو يف الصالة و السجود له )6(
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 الـشّك يف    –و هذان احلـديثان و إن كانـا قـد وردا يف موضـوع خـاص                 
 فإنّ الفقهاء قـد ذهبـوا فيهمـا إىل تعمـيم احلكـم و عـدم                 –الوضوء و يف الّصالة     

 .قصره على السبب اخلاص الذي ورد فيه
و ليس املراد ختصيص هذين      : "-اهللا   رمحهما   – نقال عن اخلطايب     )1(قال ابن حجر  

 .)3(" باليقني، ألنّ املعىن إذا كان أوسع من اللّفظ كان احلكم للمعىن)2(األمرين
 :من اإلمجاع  -ج

قال . فقد أمجع الفقهاء على االعتداد هبذه القاعدة، و إن اختلفوا يف بعض تطبيقاهتا   
ي أنّ كل مـشكوك فيـه جيعـل         فهذه قاعدة جممع عليها، و ه     : ". . . اإلمام القرايف   

 .)4("كاملعدوم الذي جيزم بعدمه
فهذه القاعدة جممع عليها ال تنتقض،      . . . "و قال يف الذّخرية بعد ذكره للقاعدة        

 ).1/219" (و إّنما وقع اخلالف بني العلماء يف وجه استعماهلا
 :من العقل  –د 

 : العقلية منها فقد استدلّ بعض األصوليني و املتكلمني جبملة من األدلّة
أنّ اليقني أقوى من الشّك، ألنّ يف اليقني حكما حازمـا فـال ينهـدم                -
 .)5(بالشّك

                                                           
 هو شيخ اإلسالم، و إمام احلفاظ يف زمانه، قاضي القضاة، شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممـد                     )1(

ـ 773ولد سنة   . صري املولد و املنشأ الشهري بابن حجر      الكناين العسقالين األصل، امل    بـرع يف علـوم     .  ه
ـ 852احلديث، تويف سنة     من تصانيفه فتح الباري شرح صحيح البخاري، و لسان امليـزان و هتـذيب              .  ه

حسني /، حتقيق د)103:ص(؛ و البدر الطالع للشوكاين  ) 40-2/36(انظر الضوء الالمع    . التهذيب و غريها  
 .م1998 – هـ 1419ر الفكر، بريوت، ط األوىل، العمري، دا

 . أي صحة الصالة ما مل يتيقن احلدث)2(
م ؛ و   1986 – هــ    1407، دار الريان للتراث، القاهرة، ط األوىل،        ) 238-1/237( انظر فتح الباري     )3(

عبـد  ، دراسة و حتقيق الشيخني علي حممد معـّوض و عـادل             )1/311(انظر أيضا نيل األوطار للشوكاين      
 .م2000 – هـ   1420املوجود، دار الكتاب العريب، بريوت، ط األوىل، 

 .، الفرق العاشر)1/111( انظر الفروق )4(
 ).2/981( انظر املدخل الفقهي للزرقا )5(
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أنّ اليقني أخذ يف معناه عدم إمكان الزوال، و من مقّوماتـه االسـتقرار                    -
 .)1(و الثبات، و هو ينايف زواله الشّك

مـسألتان، املـسألة    و من الفروع الفقهية اليت ساقها اإلمام القرايف هلذه القاعدة           
 :األوىل، الشّك يف احلدث بعد الطهارة، و ذكر خالف العلماء يف ذلك، فقال 

، )2(الطهارة متيقنة و املـشكوك فيـه ملغـى        :  يقول   – رمحه اهللا    –فالشافعي  " 
 .فنستصحبها

شغل الذّمة بالّصالة متيقن حيتاج إىل سبب مربئ، و الشّك       : مالك رمحه اهللا يقول     
ب الشّك يف املشروط، فيقع الشّك يف الّصالة الواقعة بالطهارة املـشكوك            يف الشرط يوج  

 . فيها، و هي السبب املربئ، و املشكوك فيه ملغى، فيستصحب شغل الذّمة
إذا شّك يف عدد صلواته فقد شّك يف السبب املـربئ، فيستـصحب             : و كذلك   

 و الشّك يف السبب     شغل الذّمة حىت يأيت املكلف بسبب مربئ، و كذلك العصمة متيقنة،          
 ).1/219"(الواقع، فيستصحبها، و كذلك جيب على الفقيه ختريج فروع هذه القاعدة 

فاإلمام مالك قد اعترب الشّك يف املـسألة األوىل، و ألغـاه يف املـسألة الثانيـة،                 
يـبين علـى ثـالث      : كما اعترب الشّك فيمن شّك يف صالته هل صلّى ثالثا أم أربعـا              

فـال شـيء عليـه،      : م، و ألغى الشّك فيمن شّك هل سـها أم ال            و يسجد بعد السال   
 .)3(و نظائر ذلك كثرية يف مذهبه

و سبب خمالفة املالكية هلذا األصل هو تعارضه مع أصل آخر، و هـو يف املـسألة          
األوىل انشغال الذّمة بالصالة، و األصل أنّ الذّمة املشغولة ال تربأ إالّ باألداء الصحيح، فال               

 .ة صحيحة إالّ بوضوء صحيحتكون الصال
 فـال بـد مـن       - كما قال ابـن القـيم      –فاملسألة تتجاذب أصلني متعارضني     

فمن رجع إىل أصل الّصالة خـالف أصـل الطهـارة،           . إعمال أحدمها و خمالفة اآلخر    
                                                           

 ).1/483( انظر جامع العلوم و احلكم البن رجب )1(
م ؛           1995 – هــ      1416ألوىل،  ، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط ا         )1/53( انظر املهـذّب للـشريازي       )2(

 ).2/74(و اجملموع 
 ).1/218( انظر الذّخرية )3(
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و أوجب على الشاك إعادة الوضوء، و من أخذ بأصـل الطهـارة و خـالف أصـل                  
 .وريتهالّصالة فإّنه حيكم للشاك ببقاء طه

و سبب ترجيح املالكية ألصل الّصالة على أصل الطهارة، أنّ الّصالة من املقاصد،             
و الطهارة من الوسائل، و الوسائل أخفض رتبة من املقاصد، فكانت العنايـة بالـّصالة                    

:     و إلغاء املشكوك فيه أوىل من رعاية الطهارة و إلغاء احلدث الواقع هلا عمـال بقاعـدة                  
 .)1(" يف الشرط مانع من ترتيب املشروطالشّك" 

و قد اعترض اإلمام ابن حجر على ذلك و اعتـربه مغـايرا ملـدلول احلـديث                 
صلّى اهللا عليه و سلّم الـشاك يف طهارتـه بعـدم االنـصراف              الذي أمر فيه رسول اهللا      
 .)2(حىت يتحقق من احلدث

النّص إذا وجد فيـه     إنّ القاعدة، أنّ مورد     : و أجاب املالكية على هذا االعتراض       
 .معىن ميكن أن يكون معتربا يف احلكم، فاألصل اعتباره و عدم إلغائه

و قد ارتبط إلغاء الشّك يف احلديث بشرط آخـر و هـو كونـه موجـودا يف                  
و الدخول يف الّصالة يقني مانع من إبطاهلـا مبجـرد الـشّك، ألنّ الـشّك ال                 . الّصالة

 . يقوى على إزالة اليقني السابق عليه
و لكن ال يلزم من إلغاء الشّك مع وجود املانع من اعتباره إلغـاؤه مـع عـدم                  

، فانبىن على هذا أنّ املالكية يطرحون الشّك يف هذا املوضع، لكنهم يعملونـه يف               )3(املانع
موضع آخر و هو يف حالة كونه خارج الّصالة، فيطالبون الشاك يف الطهارة بعد تيقنـها                

 .عمال للحديثباإلتيان هبا، و يف هذا إ
 
 

                                                           
 ؛ و الفـروق     21، قاعـدة    )80:ص(انظر إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالـك للونشريـسي           ) 1(

)1/111.( 
 ).1/287( انظر فتح الباري )2(
، حتقيق أمحـد شـاكر، دار       )120:ص (انظر إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد        ) 3(

 .م1995 – هـ 1416اجليل، بريوت، ط الثانية، 
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يف الطالق، فمن شّك هل طلّق زوجته أم ال ؟ فإّنهم يلغـون             : أّما املسألة الثانية    
، )1("الشّك يف املانع ال أثر لـه      "الشّك و حيكمون ببقاء الزوجة يف عصمته عمال بقاعدة          

لكن من تّيقن أّنه طلّق زوجته و شّك هل طلّقها واحدة، أو اثنتني، أو ثالثـا ؟ فـإّنهم                   
 .)2("الشّك يف الزيادة كتحققه"تربونه قد طلقها ثالثا، احتياطا للّشرع، و عمال بقاعدة يع

بدعوى االحتياط الشرعي، بل هو      و قد أنكر ابن حزم على املالكية تفريقهم هذا        
و كلّ احتياط أّدى إىل الزيـادة يف        : " عنده تشريع ما مل يأذن به اهللا، إذ يقول رمحه اهللا            

ذن به اهللا تعاىل، أو إىل النقص منه، أو إىل تبديل شيء منه، فليس احتياطـا                 الّدين ما مل يأ   
: و ال هو خريا، بل هو هلكة و ضالل، و شرع ما مل يأذن به اهللا تعاىل، و االحتياط كلّه                   

 .)3("لزوم القرآن و الّسنة 
و الواقع أنّ املالكية مل ينفردوا خبروجهم عن هـذه القاعـدة، بـل هـو أمـر                  

، حيث خالفوا مقتـضى هـذه القاعـدة و جعلـوا هلـا              )4( مجيع املذاهب  موجود يف 
استثناءات و تقييدات عديدة لتتماشـى و قواعـدهم العلميـة الـيت وضـعوها، و مل                 
يعترب خروجهم هذا هلكة أو ضالال، فلماذا يعترب كذلك عنـد اإلمـام مالـك، و مـا                  

ى، و إالّ فالكـلّ     هو منه إالّ ترجيح لقواعد علمية على أخـرى ملـرّجح يـراه أقـو              
 .جممع على العمل هبذه القاعدة، و وجود استثناءات هلا

فهذه القاعدة جممع عليها من حيث اجلملة، غري أّنه قد تعذر           : " قال اإلمام القرايف    
الوفاء هبا يف الطهارات، و تعني الغاؤها من وجه، و اختلفت العلماء رمحهم اهللا بأي وجه                

 .)5(" اعتبارها تلغى و إالّ فهم جممعون على
أصل من أصـول االسـتدالل عنـد        " اليقني ال يزول بالشكّ   "و يرتبط بقاعدة    1

 ".االستصحاب"األصوليني و هو 

                                                           
؛ و االسـعاف    ) 22:ق(،  )81:ص( ؛ و إيـضاح املـسالك        44، الفـرق    ) و ما بعـدها    1/225( انظر الفروق    )1(

 ).249:ص(بالطلب 
 ).194:ص ( ؛ و اإلسعاف بالطلب28، قاعدة )83:ص(؛ و إيضاح املسالك ) 1/226( انظر الفروق )2(
 .، دار الكتب العلمية، بريوت)2/7( انظر اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم )3(
 ).52:ص( انظر مثال األشباه و النظائر للسيوطي )4(
 ).2/164( انظر الفروق )5(
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اعتقاد كون الشيء يف املاضي أو احلاضر يوجب        : "و قد عّرفه اإلمام القرايف بأّنه       
 ).1/151" (ظّن ثبوته يف احلال، أو االستقبال

 ثبت له يف الزمان املاضـي إىل أن يـرد الـدليل             أو هو احلكم على الشيء مبا     2
 .)1(املخالف

 :و يرتبط هبذا األصل قواعد فقهية كثرية أمهّها 
 

  )2(األصل بقاء ما كان على ما كان حىت يرد دليل خبالفه: أّوال 
كاحلـلّ         (أنّ األشياء الـيت ثبـت هلـا يف الـّشرع حكـم معـني                : و معناه   

 .حلكم إىل أن يرد غريهفهي على ذلك ا) أو احلرمة
 :و يتفرع عن هذا األصل مسائل و ضوابط فقهية، أشار القرايف إىل بعضها مثل 

  )3( األصل يف املياه الطهارة-أ 
و ذلك شامل جلميع أنواع املاء املطلق كمياه األمطار و البحار و العيون و األهنار،               

الظـاهر دوامـه و بقـاؤه،       و احلكم مىت ثبت شرعا، ف     . و قد دلّ الّشرع على طهارهتا     
 . فيستصحب احلكم الذي دلّ عليه الدليل حىت يرد دليل آخر خالفه

 :و األدلّة اليت نّصت على هذا األصل كثرية منها 
 .)4()َوُيَنزُِّل َعَلْيُكْم ِمْن السََّماِء َماًء لُيَطهَِّرُآْم ِبِه (: قوله تعاىل 

                                                                                                                                                                      
 
 
 
 ).3/181( انظر اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )1(
، حتقيـق حممـد حامـد الفقـي، مكتبـة املعـارف، الريـاض، ط                )222:ص( انظر القواعد النورانية البن تيمية       )2(

-147:ص(؛ و للـسيوطي     ) 1/14(م ؛ و األشـباه و النظـائر البـن الـسبكي             1983 – هـ   1404الثانية،  
؛ و جمــامع احلقــائق ) 114ق (؛ و إيــضاح املــسالك للونشريــسي ) 62:ص(؛      و البــن جنــيم ) 150

؛ و شـرح    ) 5/م( هــ ؛ و شـرح اجمللـة          1303دي البـسنيوي،    ، مطبعة احلاج حمرم أفن    )44:ص(للخادمي  
؛ و  ) 356:ص(؛  و القواعـد الفقهيـة للنـدوي          ) 81/7:ف(؛ و املـدخل الفقهـي       ) 5/م(القواعد الفقهيـة    

 ).104:ص(قاعدة اليقني ال يزول بالشك للباحسني 
؛ و قاعـدة  ) 149:ص(؛ و األشـباه و النظـائر للـسيوطي    ) 335:، ص158ق ( انظر قواعـد ابـن رجـب      )3(

 ).115 و 95:ص(اليقني ال يزول بالشك 
 .11اآلية :  األنفال )4(
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 .)1()اِء َماًء َطُهوًرا  َوَأنَزْلَنا ِمْن السََّم (: و قوله سبحانه 
 .)2( »الَْماُء طَُهوٌر لَا ُيَنجُِّسُه َشْيٌء «صلّى اهللا عليه و سلّم و قول رسول اهللا 

ُهَو الطَُّهوُر َمـاُؤُه الِْحـلُّ       .. «: و قال يف شأن ماء البحر فيما رواه أبو هريرة           
 .)3 (» َمْيَتُتُه 

يان أقـسام امليـاه، فالقـسم األّول        و أشار اإلمام القرايف إىل هذا األصل عند ب        
و هو الباقي على أصل خلقته، و هـو للـذي يتطّهـر بـه               : "املطّهر، قال   : منها هو   

، فينحصر املطّهر فيـه بـسبب ختـصيص الـّشرع لـه             )4(متعّد، فيكون سببا للطّهارة   
 ".بالذكر، و منع القياس يف األسباب

إذا شّك فيمـا    : " التلقني   و من الفروع اليت توّضح هذا األصل ما جاء يف شرح          
 ).1/171.."(يفسد املاء، فاألصل بقاؤه على الطهورية 

  )5( األصل يف األرض و ما تولّد فيها الطّهارة–ب 
التراب و األحجار و الـسباخ و الرمـال،              : و املراد من األرض و ما تولّد فيها         
 .و املعادن و النباتات و األشجار و غريها

 : ط إىل عدة أدلّة شرعية تدلّ على ثبوته منها و يرجع هذا الضاب
:     صلّى اهللا عليـه و سـلّم        قال رسول اهللا    :  عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال          

 .)6( »َوُجِعلَْت ِلي الْأَْرُض َمْسِجًدا َوطَُهوًرا  «

                                                           
 .48اآلية :  الفرقان )1(
، والترمـذي يف كتـاب      )1/17(،  )66:رقـم ( أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة باب ما جاء يف بئـر بـضاعة                )2(

وقـال حـديث حـسن، والنـسائي        ) 1/95(،  )66:رقـم (أبواب الطهارة باب ما جاء أنّ املاء ال ينجسه شيء           
 ).1/174(، )326:رقم(يف كتاب املياه باب ذكر بئر بضاعة 

وقـال  ) 1/100(،  )69:رقـم ( أخرجه الترمذي يف كتاب أبواب الطهارة بـاب يف مـاء البحـر أّنـه طهـور                   )3(
 ).1/50(، )59:رقم(حديث حسن صحيح، والنسائي يف كتاب الطهارة باب ماء البحر 

 ".يكون للذي يفعل به الفعل: فعول : "للقاعدة النحوية  و هذا تطبيقا )4(
 ).118:ص( انظر قاعدة اليقني ال يزول بالشك )5(
،  )1/155( أخرجه البخاري يف كتـاب أبـواب املـساجد، بـاب قـول الـنيب جعلـت يل األرض مـسجدا                       )6(

، )2/131(ملقـربة   ، والترمذي يف أبواب الصالة بـاب مـا جـاء أنّ األرض كلـها مـسجدا إال ا                  ) 438:رقم(
 ).337:رقم(
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 الصَِّعيَد ِإنَّ « : صلى اهللا عليه و سلمقال رسول اهللا : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
 .)1(» الطَّيَِّب طَُهوُر الُْمْسِلِم َوِإنْ لَْم َيِجْد الَْماَء َعْشَر ِسِنَني
 .و يلزم من جواز التيمم بالتراب أن يكون طاهرا

 :و تتفرع عن هذا الضابط مسائل ذكر القرايف بعضا منها مثل 
 باألصل، و ألنّ    احلّي كلّه طاهر عمال   : "فقال   : )2( األصل يف األعيان الطّهارة    -

 ).1/179. . . " (احلياة علّة الطهارة 
عمـال باالستـصحاب   :  األصل يف األصواف و األوبار و الشعور أّنها طاهرة         -

)1/183-184.( 
ألنّ القول بتنجيسها يفضي     : ")3(األصل يف اجلمادات و النباتات الطّهارة      -
 ).1/179" (إىل إبعادها
  )4( األصل يف امليتة النجاسة–ج 

فالنجاسة تعترب من الصفات الالزمة للمّيت، فاألصـل فيهـا الوجـود و هـذا               
، و قـد ربـط      "األصـل يف امليتـات التحـرمي      "األصل له عالقة بأصل آخر، و هـو         

العلماء بني النجاسة و التحرمي، و الطهـارة و احلـلّ، فجعلـوا احلـلّ دلـيال علـى                   
 .الطّهارة، و التحرمي دليال على النجاسة

احلّي كلّه طاهر عمال باألصـل، و ألنّ        : " نقال عن صاحب اجلواهر      قال القرايف 
احلياة علّة الطهارة عمال بالدوران يف األنعام، فإّنها حال حياهتا حّية طاهرة، و حال موهتا               
ليست حّية و ال طاهرة، و الدوران دليل علّية املدار الدائر، فيلحق به حمل الرتاع كالكلب                

 ).1/179(و اخلرتير و حنومها 
                                                           

، )1/211(جاء يف التـيمم للجنـب إذا مل جيـد املـاء               أخرجه الترمذي يف كتاب أبواب الطهارة باب ما        )1(
 .، وقال حديث حسن صحيح)124:رقم(

؛ و قاعـدة الـيقني      ) 1/218(؛ و األشباه و النظائر البـن الـسبكي          ) 1/479( انظر القواعد للحصين     )2(
 ) .119:ص(ال يزول بالشك 

 ).1/218( انظر األشباه و النظائر البن السبكي )3(
 .158، قاعدة )336:ص( انظر قواعد ابن رجب )4(
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 جناسة امليتة باشتماهلا على الفضالت املستقذرة و اليت من          – رمحه اهللا    –و قد علّل    
 ).1/179(أسباهبا وجود الّدم يف البدن 

و قد استثىن من هذا األصل ما ال نفـس لـه كالـسمك و اجلـراد، أو مـا                    
 .ذكي ّمما جاز أكله

لـى الفـضالت    امليتة حتف أنفهـا كلّهـا جنـسة، الشـتماهلا ع          "قال القرايف   
ُهـَو الطَُّهـوُر َمـاُؤُه        «: عليه الـسالم يف املوطـأ       املستقذرة إالّ ميتة البحر، لقوله      

 .و احللّ دليل الطهارة )1(» الِْحلُّ َمْيَتُتُه
و ميتة ما ليس له نفس سائلة طاهرة لعدم الذم منه الذي هو علّة االستقذار، لقوله                

   )2("باب يف إناء أحدكم فليغمسه كلّه مث ليطرحه       إذا وقع الذ  : "عليه السالم يف البخاري     
"  لكان عليه السالم أمر بإفساد الطعـام       – مع أنّ الغالب موته      –و لو كان ينجس باملوت      

)1/179(. 
 ).1/166(و انظر أيضا 

  )3(األصل يف الّصفات العارضة العدم: ثانيا 
 :و الّصفات يف األشياء على قسمني 

 .ئا و عارضا، فاألصل فيها العدمإّما أن يكون وجودها طار
أو يكون وجودها مقارنا لوجود الشيء، و أن تكون طبيعته مشتملة عليها، فهذه             

 .تسّمى صفات أصلية، و األصل فيها الوجود
فاألمور العارضة هي كلّ ما حيدث للـشيء و يطـرأ عليـه مـن الـّصفات                     

 فيهـا العـدم ألّنـه متـيقّن،          األصل: و األحوال ّمما أصله عدم الوجود، فهذه األمور         
 .و من اّدعى وجودها فعليه بالّدليل

                                                           
 ).257-256:ص( رواه مالك يف كتاب الصيد، باب ما جاء يف صيد البحر )1(
 ).5782:قمر(، )4/1845. . . ( رواه البخاري يف كتاب الطب عن أيب هريرة، باب إذا وقع الذباب يف إناء )2(
؛ و شرح القواعـد الفقهيـة   ) 9/م(؛ و اجمللة  ) 69:ص(؛ و البن جنيم     ) 129:ص( انظر األشباه و النظائر للسيوطي       )3(

 ).137:ص(؛ و نظرية التقعيد الفقهي للّروكي ) 192:ص(؛ و قواعد الفقه من خالل اإلشراف )9/م(
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 ".األصل العدم: "و قد عّبر عنها السيوطي و ابن جنيم و غريمها بقوهلم 
و هذا التعبري غري سليم ألّنه يفيد أنّ العدم أصل يف كلّ األمور، و ليس كـذلك                 

ه إليه ابن جنيم بعد ذكره للقاعدة،       ألنّ العدم أصل يف األمور الطارئة العارضة، و هذا ما نبّ          
ليس األصل العدم مطلقا و إّنما هو يف الّصفات العارضة، و أّمـا يف الـّصفات                : "فقال  

 .)1("األصلية فاألصل الوجود
و يتفرع عن هذا األصل كثري مـن الـضوابط و املـسائل الفقهيـة، و الـيت                  

ـ             ع بيـان مـوجز هلـا،              أشار القرايف إىل العديد منها، و سأكتفي بـذكر أمهّهـا، م
 .و توضيح لكيفية بنائها و خترجيها على القاعدة

فاألصل يف اإلنـسان    :  و هو معىن واسع يشمل أمورا كثرية         :األصل الّسالمة    -أ
الّسالمة من العيوب و األمراض، و األصل يف املبيع الّسالمة من العيوب، مـا مل يثبـت                 

 .خالف ذلك بالدليل
 املشتري يف وجود العيب و عدمه قبل انعقاد العقد، فـالقول            فلو اختلف البائع و   

قول البائع لتمّسكه بالصفة األصلية، و هي الّسالمة، و على املشتري اإلثبات و هذا مـا                
 : أشار إليه القرايف، فقال 

و يـصّدق البـائع يف      . . . يرجع إىل أهل املعرفة يف تنقيص العيب للثمن         ". . . 
 ).83-5/82" (صل الّسالمة املشكوك فيه، ألنّ األ

 و اعترب هذا األصل من فروعها، ألنّ الطّهارة من          :)2( األصل يف املياه الطهارة    -ب
 .الّصفات األصلية للمياه، أّما النجاسة فمن صفاهتا العارضة

التراب املطروح عمدا يف املـاء ال       :".. و من املسائل املخرّجة عليها يف الذّخرية        
 ).1/170" (قا للطارئ باألصلي يسلبه طهوريته، إحلا

 
                                                           

 ).71:ص( انظر األشباه و النظائر )1(
لثبوت احلكـم فيـه     " األصل بقاء ما كان على ما كان      "ج أيضا ضمن فروع قاعدة       و هذا األصل يدم    )2(

 .بدليل شرعي، فيستصحب ذلك احلكم حىت يرد خالفه
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  )1(األصل براءة الذّمة: ثالثا   
و هذه القاعدة ناشئة أيضا عن قاعدة االستصحاب، و هلـا نفـس املعـىن، إالّ                
أنّ األوىل تعّم مجيع األحكام، و هذه تتناول على وجه اخلـصوص أبوابـا معّينـة مـن                  

 .أبواب الفقه كالقضاء و احلدود
في االلتزام و املـسؤولية، حبـسب مـا يقتـضيه األصـل                و املقصود بالرباءة ن   

 .)2(و هو العدم
و معىن هذه القاعدة أنّ اإلنسان خلق خاليا من املسؤوليات و االلتزامـات، و ال               
جيوز شغل ذّمته بأي حق أو التزام إالّ بيقني أو بدليل، ألنّ التحمل و االلتزام صفة طارئة،                 

 .فراغ الذّمة إىل أن يثبت خالف ذلكفيستصحب األصل املتّيقن به و هو 
استصحاب حكم العقل يف عـدم األحكـام،             : و قد عّرفها اإلمام القرايف بأّنها       

و ثبوت عدم احلكم يف املاضي يوجب ظّن عدمه يف احلال، فيجب االعتماد علـى هـذا                 
 ).1/151. . . (الظّن، بعد الفحص عن رافعه و عدم وجوده 

 : - رمحه اهللا    –قال الشيخ ابن عبد السالم      . قاعدة واسع و جمال تطبيقات هذه ال    
األصل براءة ذّمته من احلقوق، و براءة جسده من القصاص و احلـدود و التعزيـرات،                      "

 . )3("و براءته من االنتساب إىل شخص معّين، ومن األقوال كلّها، و األفعال بأسرها
 
 

                                                           
؛ و  )1/218(؛ و األشـباه و النظـائر للـسبكي     )2/65( انظر قواعد األحكام البن عبد السالم )1(

؛ و شـرح   )120:ص(ة للنـدوي  ؛ و القواعد الفقهي )64:ص(؛ و البن جنيم  )74:ص(للسيوطي 
؛ و قاعدة اليقني ال يـزول   )2/984(؛ و املدخل الفقهي للزرقا  )105:ص(القواعد الفقهية للزرقا 

 ).8/م(؛ و شرح اجمللة لرستم باز  )97:ص(بالشك للباحسني 
 ).1/183(؛ و لسان العرب ) 237-1/236( انظر معجم مقاييس اللّغة )2(
 ).2/65( انظر قواعد األحكام )3(
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 ما يتعلق باألحكام الشرعية و منها ما        و قد أوردها القرايف يف أبواب متعّددة، منها       
يتعلق باملعامالت املدنية، و منها ما يتعلق باجلنايات، و ما يتعلـق بالـدعاوى و طـرق                 

 :اإلثبات، و سأقتصر على مثال لكلّ نوع منها 
مينع من لنب الصيد :  قال يف احملرم :ففيما يتعلق بالعبادات و األحكام الشرعية  * 

إن وجده حملوبا فال شيء عليه كلحم الّصيد، فإن حلبه فنقص ضمن            كما مينع من بيضه، ف    
ما نقص عند أيب حنيفة، و ال يضمن عندنا، ألّنه ليس من أجزاء الّصيد، و ال يكون منـه                   

، و  )4/74(، و   )1/183(و انظـر أيـضا      ). 3/317. (صيد، و األصل براءة الذّمة    
)4/86.( 

إذا اختلفـا يف    : "يف االختالف يف املبيع     قال  : و فيما يتعلق باملعامالت املالية      * 
العدد أو الوزن أو الصفة، صّدق البائع مع ميينه إن اّدعى ما يشبه، ألنّ األصل عدم انتقال                 
ملكه يف الزائد، و إالّ فاملشتري فيما يشبه، ألنّ البائع يّدعي عليه شغل ذّمته بغـري مـا                  

 ).5/327" (اعترف به، و األصل براءهتا
) 304-267-150-8/109(و  ) 533-321-320-5/131( و انظر أيضا  

 .)305-304-300-294-291-286-285-281-186-9/108(و 
ففي مجيع املعامالت ال يؤخذ بدعوى شغل الذّمة بأي حّق من احلقوق، ما مل يقم               

 .)1(الدليل على ذلك، و القول قول النايف ملوافقته براءة ذّمته
 مسألة التعـارض بـني أصـلني أو بـني            ذكر يف   :)2(فيما يتعلق باجلنايات  * 

 : أصل  و ظاهر، فقال 
حنو رجل قطـع رجـال ملفوفـا نـصفني، مثّ نـازع             :  إذا تعارض أصالن     -

فاألصـل بـراءة الذّمـة مـن القـصاص،               . أولياؤه يف أّنه كان حيـا حالـة القطـع       
فرقـة بـني    فاختلف العلماء يف نفي القـصاص و ثبوتـه، أو الت          . بقاء احلياة : و األصل 

و حنو العبـد إذا انقطـع خـربه، فهـل           . أن يكون ملفوفا يف ثياب األموات أو األحياء       
                                                           

 ).100:ص( انظر قاعدة اليقني ال يزول بالشك )1(
األصـل بـراءة    : " و قد تفرعت أصول كثرية عن هذا األصل يف القوانني اجلنائية املعاصـرة، منـها                 )2(

انظـر قاعـدة الـشك      ". الشك يفّسر لصاحل املتـهم    "، و   "املتهم بريء حىت تثبت إدانته    "، و   "املتهم
 ).101-100:ص(ال يزول إالّ بيقني 
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جتب زكاة فطره ألنّ األصل بقاء حياتـه، أو ال جتـب ألنّ األصـل بـراءة الذّمـة،                   
 ).1/157. (خالف

حنو اخـتالف اجلـاين مـع اجملـين عليـه يف            :  و إذا تعارض أصل و ظاهر        -
الظاهر سالمة أعضاء الناس و وجودهـا، و األصـل بـراءة            . سالمة العضو أو وجوده   

فاختلف العلماء يف مجيع ذلك، و اتفقوا على تغليـب األصـل علـى الغالـب                . الذّمة
)  1/158. . . " (املعـامالت   : يف الدعاوى، فإنّ األصل بـراءة الذّمـة، و الغالـب            

 ).383-12/346(و انظر ) 506-5/505(و 
فقد أورد قاعدة يف ضبط املّدعي و املدعى عليه،          :  فيما يتعلق بطرق اإلثبات   * 

لو أعطى الناس بدعواهم، الّدعى قوم دماء قوم و أمواهلم، لكن           : " قال، قال عليه السالم     
فليس كلّ طالب مدعيا و ال كلّ مطلوب        ". البّينة على من اّدعى و اليمني على من أنكر          

اهر فهو املّدعي الذي عليه البّينـة       مّدعى عليه، بل من كان قوله على خالف أصل أو ظ          
       كان الظاهر عادة أو قرينة حالية أو مقالية، و كلّّ من كان قوله علـى موافقـة أصـل                   
أو ظاهر، فهو املّدعى عليه و يصدق مع ميينه كالطالب من غريه دينا فهـو مـّدع ألنّ                  

وديعة بغري بّينـة و قـد     األصل براءة الذّمة، ألنّ اإلنسان ولد بريئا من حّق، و كمّدعي ال           
و نظـائره   . . . قبضها ببّينة، فإنّ الظاهر أّنه ال يرد إالّ ببّينة، فهو مطلوب و عليه البّينة               

. كثرية، فعلى هذه القاعدة تتّخرج فروع الدعاوى يف املـساقاة و القـراض و غريهـا               
 ).117 و 6/54(، و )5/458(، و )7/234(، و )8/146(، و )9/161(

ت البّينة على املّدعي ألنّ األصل املتـيقن منـه هـو بـراءة ذّمـة                و إّنما جعل  
املّدعى عليه، فال يزول هذا اليقني إالّ بيقني مثله، و هـو البّينـة هنـا، و إذا مل تقـم                     

 و بعبـارة أخـرى كمـا قـال          )1(البّينة، يكتفى بيمني املنكر، ألنّ األصل يشهد لـه        
ـ          "القرايف   " ّدعي هـو املرجـوح الـسبب      املدعى عليه هـو أرجحهمـا سـببا، و امل

 ).161 و 9/153(، و انظر )6/118(
 
 

                                                           
 ).102:ص( قاعدة اليقني ال يزول بالشك )1(
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 )1(األصل يف املنافع اإلذن و يف املضار املنع: رابعا 
 

و تتعلق هذه القاعدة باألشياء اليت سكت عنها الـّشرع، فمـا حتقّـق نفعـه،                 
و مل يرد عن الّشارع دليل بشأنه، فهو مباح، و ال يرتفع عنـه هـذا احلكـم مبجـرد                    

و ما حتقّق ضرره، و مل يرد عن الـّشارع دليـل بـشأنه، فهـو حـرام، و ال                    . الّشك
 .يرتفع عنه هذا احلكم مبجرد الّشك

، و هـو اختيـار اإلمـام        )2(و هذا ما ذهب إليه مجهور الفقهاء و األصـوليني         
أنّ األصـل يف    : القاعـدة الثانيـة     : " القرايف ؛ حيث قال يف بيان قواعد االسـتدالل          

و قـد تعظـم املنفعـة،       . . . ذن و يف املضار املنع، بأدلة الّسمع ال بالعقل          اإل: املنافع  
و قد تعظـم املـضرة، فيـصحبها التحـرمي          . فيصحبها الندب أو الوجوب، مع اإلذن     

 ).1/155 ()3("على قدر رتبتها، فيستدلّ على األحكام هبذه القاعدة 
و حترميـه فهـو     كلّ ما سكت عـن إجيابـه أ       : "و قد أوردها ابن القيم بعبارة       

 .)4("عفو عفا عنه لعباده
                                                           

؛ و القواعــد النورانيــة           ) 73:ص(؛ و البــن جنــيم ) 133:ص( انظــر األشــباه و النظــائر للــسيوطي )1(
ــشافعي ) 223-222:ص( ــام ال ــالة لإلم ــاكر، دار )202-201:ص(؛ و الرس ــق أمحــد ش ، حتقي

 ). و ما بعدها139:ص(ول بالّشك للباحسني  هـ ؛ و كتاب قاعدة اليقني ال يز1309الفكر، 
األصـل يف   " و قد تكلم كثري من األصوليني يف هذه املسألة، فمنهم من أطلق الكالم فيها فـذكرها بعنـوان                    )2(

انظر اإلهباج للسبكي   . ، و منهم من قال إّنه لإلباحة، و قال غريهم للتحرمي، و مال آخرون إىل الوقف               "األشياء
، دار الكتـب    )2/545(ب العلمية، بريوت ؛ و حاشية البناين على شرح اجلالل احمللّى            ، دار الكت  )3/165(

؛ و إرشاد الفحـول     ) 2/40(م ؛ و املوافقات للشاطيب      1998 – هـ   1418العلمية، بريوت، ط األوىل،     
، حتقيق عبد   )2/687(؛ و إحكام الفصول للباجي      ) 4170-9/4166(؛ و نفائس األصول     ) 420:ص(

م ؛ و كتاب رفع احلـرج يف       1995 – هـ       1415كي، دار املغرب اإلسالمي، بريوت، ط الثانية،        اجمليد تر 
، مؤسسة الرسالة، دار العلوم اإلسالمية، دمـشق،        )258:ص(الشريعة اإلسالمية للدكتور عدنان حممد مجعة،       

 ). و ما بعدها189:ص(م ؛ و قواعد الفقه اإلسالمي للروكي 1992 –هـ 1413ط الثالثة، 
  و إن    – و الذي يبدو من كالم القرايف أّنه جيعل هذه القاعدة مـن بـاب املـصلحة املرسـلة، غـري أّنهـا                          )3(

 ال ترقـى إىل قـوة املـصلحة املرسـلة، فـال             –كانت شاملة لكل ما تضمن منفعة إذا مل يوجد معـارض            
 ).151:ص(ك انظر قاعدة اليقني ال يزول بالّش. تصّح معارضة األدلّة و القواعد الشرعية هلا

 ).192-1/191( أعالم املوقعني )4(
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 :و تشمل هذه القاعدة أصلني 
 - أو اإلباحة – األصل يف املنافع اإلذن -1

 :و األدلّة على هذا األصل كثرية منها 
اِدِه          (:  قولـه تعـاىل    : من القرآن    –أ   َرَج ِلِعَب ي َأْخ ِه الَِّت َة اللَّ رََّم ِزيَن ْن َح ْل َم ُق

 .)1() .. الرِّْزِقَوالطَّيَِّباِت ِمْن
 .و املراد باالستفهام يف اآلية اإلنكار من اهللا على من حيّرم الزينة و الطيبات

و إنكار التحرمي يقتضي انتفاءه، و إذا انتفت احلرمة تعّينت اإلباحة و اإلذن، و إالّ               
 .)2(ملا كان لإلنكار فائدة
 .)3()ْل ُأِحلَّ َلُكْم الطَّيَِّباُتَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم ُق (: و قوله تعاىل 

، و وجه الداللة أنّ الـالم        )4( )اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكْم الطَّيَِّباتُ    (: و قوله يف اآلية بعدها      
تفيد االختصاص على جهة االنتفاع، و ليس املراد بالطيبات هو املباحات، و إالّ             " لكم"يف  

وس السليمة و ال تستخبثه، و ذلك يدلّ على حـلّ      للزم التكرار، بل املراد ما تستطيبه النف      
 .)5(املنافع بأسرها

ا َأْن                  (: و قوله تعاىل     ُه ِإلَّ اِعٍم َيْطَعُم ى َط ُقْل َلا َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَل

 . )6( )ا ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِهَيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِزيٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسًق
 .)7(و وجه االستدالل أنّ اهللا تعاىل جعل اإلباحة أصال و التحرمي مستثىن

                                                           
 .32اآلية :   األعراف )1(
طه جـابر العلـواين، مؤسـسة الرسـالة، ط الثالثـة،            /، دراسة و حتقيق د    )103-6/102(  انظر احملصول للرازي      )2(

 ).420:ص(م ؛ و إرشاد الفحول 1997 – هـ 1418
 .4اآلية :   املائدة )3(
 .5اآلية :   املائدة )4(
 ).420:ص( انظر إرشاد الفحول )5(
 .145اآلية :  األنعام )6(
 ).421:ص( انظر إرشاد الفحول )7(
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:          قـال ρعـن سـعد بـن أيب وقـاص أنّ رسـول اهللا        :  من الـّسنة  –ب  
إنّ أعظم املسلمني يف املسلمني جرما من سأل عن شـيء مل حيـّرم علـى النـاس                  " 

 .)1(" مسألته فحّرم من أجل
و وجه الداللة فيه أنّ ما حرم بعد السؤال كان قبل السؤال حـالال، فاألصـل                

ُسْؤُآْم     (اإلباحة، و اهللا تعاىل يقول       َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم َت

 . )2 () ْبَد َلُكْم َعَفا اللَُّه َعْنَها َواللَُّه َغُفوٌر َحِليٌمَوِإْن َتْسَأُلوا َعْنَها ِحيَن ُيَنزَُّل اْلُقْرآُن ُت
ا    " فقوله تعاىل    ا اهللا عنه تصريح بأنّ مـا سـألوا كـان معفـوا عنـه،                    " عف

و سؤاهلم عنها كان سببا يف حترميهـا، و العفـو مبعـىن التـرك، أي تركهـا اهللا و مل                     
 .)3(يذكرها بشيء فال ينبغي البحث عنها

ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َعـْن           «: ن سلمان الفارسي قال     و ع 
السَّْمِن َوالُْجْبِن َوالِْفَراِء فَقَالَ الَْحلَالُ َما أََحلَّ اللَُّه ِفي ِكَتاِبِه َوالَْحَراُم َما َحرََّم اللَُّه ِفـي                

 .)4(»فَا َعْنُه  ِكَتاِبِه َوَما َسكََت َعْنُه فَُهَو ِممَّا َع
و وجه الداللة من احلديث أنّ اهللا تعاىل قد بّين احلالل، و فّصل احلرام، يف كتابه                 
و سنة نبيه، و عفا عن أشياء بالسكوت عنها، و املعفّو عنه هو ما ال حرج يف فعله فيشمل      

يف املنافع كالسمن و اجلنب و الفراء املسكوت عنها، فهذه األشـياء ال نـّص عليهـا ال                  
 .الكتاب و ال يف الّسنة، فهي ّمما عفي عنه و ال حرج يف فعله

                                                           
 أخرجه البخاري يف االعتصام، بـاب مـا يكـره مـن كثـرة الـسؤال، و مـن تكلّـف مـا ال يعنيـه                           )1(

، و تـرك إكثـار سـؤاله        ρ، و مسلم يف كتاب الفضائل، بـاب تـوقريه           )7289: رقم  (،  )4/2276(
 ).7/92( ضرورة إليه، أو ال يتعلق به تكليف عّما ال

 .101اآلية :  املائدة )2(
 ).ن.ت.د(، تعليق سعيد حممد اللّحام، دار الفكر، بريوت )2/119( انظر فتح القدير للشوكاين )3(
 ، و ابن ماجة يف األطعمة،     )1726: رقم  (،  )4/192( أخرجه الترمذي يف اللباس، باب ما جاء يف لبس الفراء            )4(

، )158-5/157(، و احلـاكم يف املـستدرك        )3430: رقـم   (،  )3/140(باب أكل اجلنب و الـسمن       
و لكـن أخرجـه     . سيف بن هارون الربمجي و هو ضعيف متروك       : ،   و يف سند ابن ماجة         )7198:رقم(

عنـه  ما أحلّ اهللا يف كتابه فهو حالل، و ما حّرم فهو حرام، و ما سكت                : " احلاكم من حديث أيب الدرداء      
؛ و فـتح    ) 3471:رقـم (،  )3/127(راجع املرجع السابق    . ، و صّححه  "فهو عافية، فاقبلوا من اهللا العافية       

 ).13/280(الباري 
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فسبب سكوت الّشارع عن هذه األشياء من بـاب الرمحـة بعبـاده، و يـدلّ                
إنّ اهللا فـرض    : "قـال    ρ أنّ رسـول اهللا      )1(على ذلك حديث أيب ثعلبـة اخلـشين       

ـ          م فرائض فال تضيعوها، و حّد حدودا فال تعتدوها،وسكت عـن أشـياء رمحـة بك
 .)2( "غرب نسيان فال تبحثوا عنها

ذَُروِني َما َتَركُْتكُْم فَِإنََّما َهلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُْم        : " قال   ρحديث أيب هريرة عن النيب      
 .)3("…ْمِبكَثَْرِة ُسَؤاِلِهْم َواْخِتلَاِفِهْم َعلَى أَْنِبَياِئِهْم فَِإذَا أََمْرُتكُْم ِبَشْيٍء فَأُْتوا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُت

فجعل األمـور   : ". . . قال ابن القيم يف بيان وجه االستدالل من هذا احلديث           
مأمور به، فالفرض عليهم فعله حبسب االستطاعة، و منهّي عنه فالفرض        : ثالثة ال رابع هلا     

و ليس  . . . عليهم استجابة بالكلّية، و مسكوت عنه، فال يتعّرض للسؤال و التفتيش عنه             
ال و جتهيال حلكمه، بل إثبات حلكم العفو، و هو اإلباحة العامة، و رفـع               ذلك الترك جه  

 ).1/270 ()4(. ."احلرج عن فاعله، فقد استوعب احلديث أقسام الدين كلّها 
 :من األثر  –ج 

ما مل يذكر يف القـرآن      : ، قال   )هجرية 68ت  (عن ابن عباس رضي اهللا عنهما       
ما تقـول   : الشيء مل حيرم، فيقول عفو، و قيل له         و كان يسأل عن     . فهو ّمما عفا اهللا عنه    

 .العفو، يعين ال تؤخذ عنهم زكاة: يف أموال أهل الذّمة ؟ فقال 
                                                           

. صحايب مشهور، معروف بكنيته، اختلـف يف امسـه، و يف اسـم أبيـه كـثريا                :  أبو ثعلبة اخلشين     )1(
و قيـل مـات     . ل خالفـة معاويـة    مات يف أوّ  . كان ّممن بايع حتت الشجرة    . ينسب إىل بين خشني   

ـ 75سنة   ، حتقيـق علـي     )7/58(؛ و اإلصـابة البـن حجـر         ) 4/183(انظر االستيعاب   .  ه
 .م1992 – هـ 1412، ط األوىل، البجاوي، دار اجليل، بريوت

، و إسناده ضعيف، ألنّ فيه انقطاعا بني مكحـول و أيب            )184-4/183( أخرجه الدارقطين يف سننه      )2(
، كتاب االعتصام بالسّنة، باب ما يكره من كثرة السؤال          )13/280(أيضا فتح الباري    و انظر   . ثعلبة

 ).111-8/110(؛      و نيل األوطار . . . 
، و  )7288:رقـم (،  )4/2275 (ρ انظر البخاري يف اإلعتـصام، بـاب اإلقتـداء بـسنن الـنيب               )3(

 و  ρئل، بـاب تـوقريه    و يف الفـضا   ) 4/102(مسلم يف احلّج، باب فرض احلّج مـرة يف العمـر            
 .)7/91(. . . ترك إكثار سؤاله 

 ).1/270( انظر أعالم املوقعني )4(
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كّنا نعزل و القرآن يرتل فلو كـان        : "و عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال           
 .)1("شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن

  :)2(من املعقول -د
ان ما كلّفـوا بـه تكليـف مبـا ال يطـاق،                إنّ تكليف الّناس بدون بي     -

و اهللا تعاىل ال حيكم على قوم بضاللة حىت يبّين هلـم املعاصـي فريتكبوهـا، فمـا مل                   
 .)3(يكن كذلك ال يكون حراما

أنّ اهللا سبحانه و تعاىل إّما أن يكون خلق األشياء حلكمة أو لغري حكمة،               -
ا    (:  و الثاين باطل، لقولـه تعـاىل       ا َخَلْقَن اعبين                               َوَم ا َل ا َبْيَنُهم َأْرَض َوَم سََّماَء َواْل  ال

()4(. 
و اللعب ال جيوز على اهللا، فثبت أنّ اخللق حلكمة و هي انتفاع املخلوقات هبـذه                

 .و إذا كان األمر كذلك كان نفع احملتاج مطلوب احلصول أينما كان. األشياء
 ذلك، و حينئذ يكون خارجا عن املقام،         و ال مينع منه إالّ إذا رجع إليه ضرر من         

 . )5(فثبت بذلك أنّ األصل يف املنافع اإلباحة
 

 - أو التحرمي – األصل يف املضار املنع - 2
فكلّ ما فيه ّضرر، ال تأيت الّشريعة بإباحته، فاألصل يف كلّ مستخبث التحرمي كما              

 .أنّ األصل يف كلّ مستطاب احللّ
 . املضارة ثابتة بالقرآن و السّنة و اإلمجاع و املعقولو األدلّة على منع الّضرر و

                                                           
، و مسلم يف النكـاح، بـاب حكـم العـزل            )5208:رقم(،  )3/1676( أخرجه البخاري يف النكاح، باب العزل        )1(

ـ               : "، وقوله   )4/160( ة   أو مـن راوي       فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، هذا تفسري من سفيان بـن عيين
فعلناه زمن التشريع و لو كان حراما مل نقـر         : (قال ابن حجر يف توجيه ذلك و كأّنه يقول          . احلديث جابر بن عبد اهللا    

 ).306-9/305(انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ). عليه
ـ                   )2( دة، و اقتـصر علـى األدلـة         و الذي يلفت إليه أنّ اإلمام القرايف مل يعتمد األدلة العقليـة يف إثبـات هـذه القاع

 .السمعية  و لعلّه يقصد من وراء ذلك إثباهتا باألدلة النقلية كما هي ثابتة عقال
 ).355:ص(؛ و أصول الفقه حملمد اخلضري ) 105-6/104( انظر احملصول )3(
 .16اآلية :  األنبياء )4(
 ).474:ص(؛ و إرشاد الفحول ) 2/546( انظر احملصول )5(
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 :من القرآن  -1
وردت آيات كثرية يف مواضع متعّددة تـدلّ مبجموعهـا علـى منـع الـّضرر                  

 :و املضارة منها 
 .)1 ()َلا ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَلا َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه (:  قوله تعاىل  -

 .)2()َوَلا ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا ِلَتْعَتُدوا (:  ملطلقات و قوله سبحانه يف ا -
ا                (: و يقول يف بيان أحكـام البيـع          - ٌب َوَل َضارَّ َآاِت ا ُي اَيْعُتْم َوَل ِهُدوا ِإَذا َتَب َوَأْش

 .)3()َشِهيٌد

 :من السّنة  -2
 .)4(»َرلَا َضَرَر َولَا ِضَرا  «: قال ρ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنّ رسول اهللا 

و وجه الداللة من احلديث، أنّ الّضرر عام، و كذلك الضرار، ألنّ كالّ  منـهما                
 .نكرة يف سياق النفي فتعّم

فاحلديث يدلّ على نفي الّضرر، و ليس املراد نفي وقوعه و ال إمكانه، بل املـراد                
نفي وقوعه  منه النهي، ألنّ الّضرر واقع موجود بكثرة، فال يصّح أن يراد نفي إمكانه و ال                

ألنّ ذلك يلزم منه الكذب يف خرب رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم، و هو حمال، فتعّين أن                   
 .)5(يكون املراد نفي اجلواز
 .)6("هذا من األحاديث اليت يدور الفقه عليها: "قال أبو داود 

                                                           
 .233آلية ا:  البقرة )1(
 .231اآلية :  البقرة )2(
 .282اآلية :  البقرة )3(
 ".الّضرر يزال" سيأيت خترجيه حتت قاعدة )4(
م، 1996 – هــ    1389، مطبعة حممـد علـي صـبيح، مـصر،           )4/387( انظر سلم الوصول     )5(

 ).264:ص(مجعة /؛ و رفع احلرج د) 153:ص(نقال عن قاعدة اليقني ال يزول بالشّك 
 ).2/211(امع العلوم و احلكم البن رجب  انظر ج)6(
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هذا احلديث قاعـدة مـن قواعـد الـّدين تـشهد لـه               : ")1(و قال الشوكاين  
 .)2("اتكلّيات و جزئي

كما جند أحاديث أخرى كثرية يف مـسائل خاصـة تـدلّ مبجموعهـا علـى                
حترمي كلّ ضار، منها أحاديث النهي عن أنواع من البيـوع ملـا فيهـا مـن الـّضرر                   

 .)3(الذي يلحق أحد املتعاقدين
  :من العقل  –ج 

إنّ إباحة الّضرر قبيحة، و القبيح ال يليق أن يصدر من اهللا سبحانه، الذي وصف               
 .)4(نفسه بالرمحة، و وصف شرعه بأّنه إصالح لشؤون العباد

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 هــ،       1173ولـد بـشوكان بـاليمن سـنة         .  هو حممد بن علي بن حممد الشوكاين مث الصنعاين         )1(

 هــ و    1229ولّـي قـضاء صـنعاء سـنة         . فقيه جمتهد من كبار علماء الـيمن      . و نشأ بصنعاء  
 الطـالع، و الفوائـد اجملموعـة        نيل األوطـار، و البـدر     : له مصّنفات كثرية منها     . مات حاكما هبا  

؛ و التـاج املكلـل للقنـوجي        ) 742-732:ص(انظر البـدر الطـالع      . يف األحاديث املوضوعة  
 .م1995 – هـ 1416، مكتبة دار السالم، الرياض، ط األوىل، )452:ص(

 ).3/650( انظر نيل األوطار )2(
 . و غريها منها بيع تلقي الركبان، و بيع احلاضر للغائب، و بيع النجش)3(
 ).155:ص( انظر قاعدة اليقني ال يزول بالشّك )4(
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  )1(األصل يف األبضاع الّتحرمي: خامسا 
 

و هذه القاعدة متعلقة بسابقتها، و معناها أّنه إذا تقابل يف املرأة حـلّ و حرمـة،                 
حيتـاط   ":قال اإلمام القرايف رمحه اهللا      . غلبت احلرمة، و هلذا ال جيوز التحري يف الفروج        

الّشرع يف اخلروج من احلرمة إىل اإلباحة أكثر من اخلروج من اإلباحة إىل التحـرمي، ألنّ                
الّتحرمي يعتمد املفاسد فيتعني االحتياط له، فلذلك حرمت املرأة مبجرد عقـد األب، و ال               

 .حتلّ املبتوتة إالّ بالعقد و الوطء احلالل و الطالق، و انقضاء العّدة و العقد األّول
فلهذه القاعدة أوقعنا الطالق بالكنايات و إن بعدت حـىت أوقعنـاه بالتـسبيح                     

و التهليل إذا أريد به الطالق، ألّنه خروج من احللّ فيكفي فيه أدىن سـبب، و مل جيـز                   
النكاح بكلّ لفظ، بل مبا فيه قرب من مقصود النكاح، ألّنه خروج من احلرمة إىل احللّ،                

 الصيغ و األفعال الدالة على الرضا بنقل امللـك يف العرضـني، ألنّ              و جوزنا البيع، جبملة   
األصل يف الّسلع اإلباحة حىت متلك خبالف الّنساء، و لعموم احلاجة للبيع، و لقـصوره يف                

 ). 4/398 ()2("االحتياط عن الفروج
 :و أصل هذه القاعدة 

ماءكم و أمـوالكم    إنّ د «:  أّنه قال ρ ما رواه أبو بكر رضي اهللا عنه عن النيب         
 .)3 (» و أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا

 : صلّى اهللا عليه و سلّم قال رسول اهللا : و ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه قال 
 . )4 (» دمه و ماله و عرضه: كلّ املسلم على املسلم حرام  «

                                                           
؛ و البـن جنـيم      ) 135:ص(؛ و األشـباه و النظـائر للـسيوطي          ) 1/266( انظر أعالم املوقعني     )1(

؛ و رســالة يف القواعــد ) 123-122:ص(؛ و قاعــدة الــيقني ال يــزول بالــشّك ) 74:ص(
 .م1994 – هـ 1414األوىل، ، عامل الكتب، بريوت، ط )28:ص(الفقهية للسعدي 

 .، الفرق السابع و اخلمسني و املائة)3/145( و انظر أيضا الفروق )2(
: رقـم   " (رّب مبلغ أوعى من سـامع        : " ρ أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب قول رسول اهللا           )3(

 ).5/108" (تغليظ حترمي الدماء و األعراض و األموال"، و مسلم يف كتاب القسامة، باب )67
حترمي ظلم املسلم و خذلـه و احتقـاره و دمـه و عرضـه   و                  " أخرجه مسلم يف الّرب و الّصلة، باب         )4(

 ).8/11" (ماله
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 :و من فروعها 
وطء من ال جيوز اجلمع بينها و بـني         : "رايف يف موانع النكاح      ما ذكره اإلمام الق   
د سلف                (: غري املوطوءة لقوله تعـاىل       ا ق ين إّال م ين األخت وا ب       . . . )1 () و أن تجمع

كلّ امرأتني بينهما من الّنسب أو الّرضاع ما مينع تناكحهما، لو قدر أحدمها             : و ضابطه   
 ).4/310" (طء بعقد و ال ملكرجال ال جيوز اجلمع بينهما يف الو

ألنّ األصل يف الفروج التحرمي حىت يتـّيقن  . . . حترمي اجلمع بني األختني مبلك اليمني      " و من ذلك أيضا     
 .بتصّرف) 314-4/313" (احللّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .23اآلية :  النساء )1(
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 )1(األصل عصمة األموال: سادسا 
 

 يأخذ مال أخيه املـسلم  و معناه أنّ األصل يف األموال التحرمي، فال جيوز ملسلم أن         
 .إالّ بوجه حّق، و اليقني من احللّ

األصـل يف دمـاء املـسلمني            : "و قد عّبر بعض الفقهاء عن هذه القاعدة بعبارة          
 ".و أمواهلم و أعراضهم التحرمي

: وهذا األصل ثابت بنصوص الشرع املتعّددة، و هي نفس األدلّة املثبتة لقاعـدة              
 .)2("حرمياألصل يف األبضاع الّت"

 :و قد أشار اإلمام القرايف إىل هذا األصل يف مواضع متعّددة من الذّخرية منها 
 :ما جاء يف باب االضطرار، يف بيان جنس املستباح، فقال  -

إذا وجد امليتة و طعام الغري أكل الطعام، و إن أمن أن يعّد سارقا، و حيث قلنا                 " 
ال، أّدت الّضرورة إىل بذل الطعام، أّما جمانا يأكل، يضمن القيمة، ألنّ األصل عصمة األمو  

 ).4/111. . . " (فال 
 :و قال يف كتاب الوقف، يف بيان أحكامه 

و جيب اتباع شروط الوقف، فلو شـرط مدرسـة أو أصـحاب             : يف اجلواهر   " 
مذهب معّين، أو قوم خمّصصني لزم، ألّنه ماله و مل يأذن يف صرفه إالّ على وجه خمصوص،                 

 ).6/327. . . " ( األموال العصمة و األصل يف
 ).158 و 132 و 9/109(، و )7/70(، و )343 و 6/274(و انظر أيضا 

 
 

                                                           
؛ و قاعـدة    ) 19-18:ص(؛ و رسـالة يف القواعـد للـسعدي          ) 2/232( انظر قواعد األحكـام      )1(

 ).120:ص(اليقني ال يزول بالشّك 
؛ و رسـالة يف القواعـد الفقهيـة للـسعدي           ) 177-3/176( الفتاوى البن تيميـة       انظر جمموع  )2(

 ).19-18:ص(
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إذا وقع الّتعارض يف الّشرع بني أصلني و ظاهرين و أصـل و ظـاهر               : سابعا  
 فأّيهما يقّدم ؟

 

األصلني يقع الّتعارض يف الّشرع بني الدليلني و البّينتني، و : "  يقول اإلمام القرايف   
 .)1("و الظاهرين، و األصل و الظاهر، خيتلف العلماء يف مجيع ذلك 

و حمتوى كالمـه هـذا يـضم جمموعـة مـن القواعـد املرتبطـة بأصـل                  
 :االستصحاب و هي 

 .تعارض األصلني -
 .و تعارض الظّاهرين -
 .و تعارض األصل و الظّاهر -

 :و بياهنا كاآليت 
  :)2(تعارض األصلني : أّوال

 .القاعدة املستمرة، أو االستصحابهو : األصل 
ليس املراد بتعارض األصلني تقابلهما على وزن واحـد يف          : " قال إمام احلرمني    

الّترجيح، فإنّ هذا كالم متناقض، بل املراد التعارض حبيث يتخيل الناظر يف ابتداء نظـره               
ي اخلـالف،       مثّ تارة جيزم بأحد األصلني و تارة جيـر        . لتساويهما، فإذا حقّق فكره رّجح    

 .)3("و يرّجح مبا عّضده من ظاهر أو غريه 

                                                           
 ).453:ص( انظر شرح تنقيح الفصول )1(
؛ و األشـباه و النظـائر       ) 1/266(؛ و إعـالم املـوقعني       ) 104-2/103( انظر قواعد األحكام     )2(

؛ و قواعـد ابـن رجـب        ) 1/330(؛ و املنثور يف القواعـد للزركـشي         ) 1/15(البن السبكي   
؛ ) 147:ص(؛ و األشــباه والنظــائر للــسيوطي ) 1/275(؛ و القواعــد للحــصين ) 158:ق(

 ).2/1067(و املدخل الفقهي 
 ).1/32(؛ و ابن السبكي ) 147:ص ( نقله عنه السيوطي يف أشباهه )3(
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 يف معرض بيانه لبعض األحكـام املتعلقـة         )1(و أورد اإلمام القرايف هذه القاعدة     
يقع الّتعارض يف اإلجارة بني أصلني و ظاهرين، و أصـل              : " بالّضمان يف اإلجارة فقال     

 .ما يقّدم ؟و ظاهر، و دليلني و بينتني، و خيتلف العلماء أّيه
بقـاء  : زكاة الفطر عن العبد الذي انقطـع خـربه، األصـل            : فاألصالن حنو   

حياته، و األصل عدم وجوب الزكاة، و املقتـول ملفوفـا فينـازع يف حياتـه قبـل                  
: مثّ قـال    . . . بقاء حياتـه، و األصـل الـرباءة مـن القـصاص             : اجلناية، األصل   

 ).506-5/505" (فتالحظ هذه القاعدة يف هذه الفروع 
 : و من تلك الفروع 

يصّدق مستأجر الغنم و الـّدواب  إىل مكّـة ذاهبـا و راجعـا               : يف الكتاب   " 
يف ضياعها يف االبتداء، ألّنه أمني، و عليه األجرة، ألنّ تسليم العـني تـسليم منفعـة،                 

براءته من الّضمان إالّ أن يـأيت ببّينـة علـى           : و األصل بقاؤها عنده، كما أنّ األصل        
 ).5/505" (ت الّضياع، فال أجرة لعدم املنفعة وق

و على هذه القاعدة، تبىن مسألة االختالف يف طهوريـة املـاء الـذي وقعـت                
 )173-1/172. (فيه جناسة، و شّك يف بلوغه القلتني

  :)2(تعارض الظّاهرين : ثانيا
 .الظّاهر هو الغالب أو ما يترّجح وقوعه
 . فإن تساويا تساقطا، و يرجع إىل األصلفإذا تعارض الظّاهران عمل باألرجح،

 
 

                                                           
سبب خمالفة املالكية   و انظر أيضا تطبيق هذه القاعدة يف بيان         ). 285-1/284( انظر موسوعة القواعد     )1(

يف مسألة الشك يف احلدث بعد الطّهارة، و قـد سـبق تفـصيلها يف           " اليقني ال يزول بالشك   "لقاعدة  
 .من البحث) 240:ص(

؛ و األشباه و النظـائر للـسيوطي        ) 2/104(؛ و قواعد األحكام     ) 111:ص( انظر أصول الكرخي     )2(
 ).453:ص(لفصول ؛ و شرح تنقيح ا) 1/38(؛ و البن السبكي ) 154:ص(
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األصل أنّ الظّاهرين إذا كان أحدمها أظهر مـن اآلخـر،   : " قال اإلمام الكرخي   
 .)1("فاألظهر أوىل لفضل ظهوره 

و أورد اإلمام القرايف هذه القاعدة يف بيان موانـع الـشهادة، و سـاق فروعـا                 
 :كثرية منها 
 له دين على املشهود له جازت شـهادتك إن          إذا كان : قال مالك   : يف البيان   " 

و كذلك إذا كان    : كان املشهود له موسرا و إالّ فال، ألّنه جتّر لنفسك، قال ابن القاسم              
له عليه حّق، ألّنك ترجو بشهادتك تأخريه، و الساقط إالّ أن تكون مليا فتجوز، و هـذا                 

لويلّ، و جتوز شهادته له فيما عدا   إذا كان الدين حاال، أو حلوله قريبا، أّما بعيدا فتجوز كا          
 ).10/277. . " (األموال 

ليدفعن حقّك إليك، و إّنه حنث      : إذا شهدت عليه بطالق امرأته      : " و قال أيضا    
جوازها، ألنّ التطليق عليه ال     : و الظّاهر   : قال صاحب البيان    . ترّد شهادته لتعلقها حبقّك   

ني، لكّنك لو شهدت عليه فذلك قبل احلنث        يدعوه إىل تعجيل حقّك، و إّنما يدعوه اليم       
رّدت شهادتك فرّدت بعد احلنث الحتمال أن يكون ذلك وقع و أردت حتقيق دعـواك               

 ).10/278" (و هو ضعيف : مثّ قال . ثابتا
و هذه الفروع   : " تعارض الظّاهرين، فقال    : و قد خّرج هذه الفروع على قاعدة        

الّصدق، و ظاهر كونه مديونا للمشهود لـه          : ظاهر عدالة العدل  : تعارض فيها ظاهران    
التهمة، و عدم الديون بالّصدق، فيختلف العلماء أّي الظّاهرين يقّدم، فهذه           : أو غري ذلك    

قاعدة ختّرج عليها فروع كثرية يف الّشريعة، فتأملّها يف مواطنها، و عليها ختّرج مـسائل               
 ).10/278 " ()2(موانع الشهادة يف مجيع هذا الباب

  :)3(تعارض األصل و الظاهر : ثالثا

                                                           
 ).111:ص( انظر أصول الكرخي )1(
 . و يقصد كتاب الشهادات)2(
؛ و األشـباه و     ) 3/271(؛ و إعـالم املـوقعني       ) 2/103( انظر تفصيل القاعـدة يف قواعـد األحكـام           )3(

؛ و القواعـد البـن      ) 339-1/311(؛ و املنثـور يف القواعـد        ) 21-1/14(النظائر البـن الـسبكي      
؛ و ) 140:ص(؛ و األشــباه للــسيوطي ) 290-1/286( القواعــد للحــصين ؛ و)159:ق(رجــب 

 ).4/104(؛ و الفروق ) 454:ص(شرح تنقيح الفصول 
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فإذا وقع التعارض بني أصل و ظاهر، يرّجح تـارة األصـل، و تـارة الظّـاهر،                 
 :و بيان ذلك كاآليت 

 فريّجح األصل إن عارضه احتمال جمّرد، أو كان         : تقدمي األصل على الظّاهر      – 1
 :و أمثلة ذلك كثرية منها . مستندا إىل سبب ضعيف

:  يقع التعارض بني أصل و ظاهر : "  قال اإلمام القرايف :ة املنبوشة  مسألة املقرب–أ  
عدم النجاسة، و الظّاهر اختالط تراهبـا بـصديد األمـوات                   : كاملقربة القدمية، األصل    

 ).5/506" (و فضالت بطوهنم 
 قال القـرايف نقـال عـن شـرح          : الشّك يف النجاسة بعد تّيقن الطّهارة        –ب  

 ).1/171" (ذا شّك فيما يفسد املاء، فاألصل بقاؤه على الطهورية إ: " التلقني 
 و يرّجح الظّاهر قطعـا إذا اسـتند إىل سـبب            : تقدمي الظّاهر على األصل      – 2

 .منصوب شرعا، كالشهادة املعارضة لألصل، و الرواية و العرف و العادة املطّردة
 .كما يرّجح أيضا إذا كان سببا قّويا منضبطا

  :)1(لة على ذلكو من األمث
ظاهر العادة دفعها، و األصـل      : "  قال القرايف    :اختالف الزوجني يف النفقة      •

 ". الثاين )2(بقاؤها، فغلبنا حنن األّول و الشافعي
:  قـال القـرايف      :اختالف اجلاين و اجملين عليه يف سالمة العضو أو وجوده            •

اختلـف  . ة الذمة الظاهر سالمة األعضاء يف الناس و وجودها، و األصل براء         "
العلماء يف مجيع ذلك و اتفقوا على تغليب األصل على الغالب يف الـّدعاوى              
فإنّ األصل براءة الذّمة، و الغالب املعامالت ال سيما إذا كان املدعي من أهل              
الّدين و الورع، و اتفقوا على تغليب الغالب على األصل يف البّينة، فإنّ الغالب              

 ". ذّمة صدقها، و األصل براءة ال
                                                           

 ).454:ص( راجع األمثلة يف شرح تنقيح الفصول )1(
، حتقيـق الـشيخني علـي معـوض              )11/447( انظر احلاوي الكبري يف فقه الـشافعي للمـاوردي           )2(

 .م1999 – هـ 1419دار الكتب العلمية، بريوت، و أمحد عبد املوجود، 
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 )القاعدة اخلامسة(
 

   )1(الّضرر يزال
 

هذه القاعدة الثالثة من القواعد األساسية، و هي أصل عظيم من أصول اإلسالم،             
و تكّملـها،   " املشقة جتلب التيسري  "ينبين عليه كثري من أبواب الفقه، و هي تّتصل بقاعدة           

يل املقاصد و تقريرها بدفع     ترجع إىل حتص  "فهي تفيد رفع الّضرر و املشقة بعد وقوعها و          
 .)2("املفاسد أو ختفيفها

 .)3(» لَا َضَرَر َولَا ِضَراَر «: و أصلها قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أي أّنه ال جيوز إيقاع الّضرر بأحد ابتداء، و ال جيوز اجلـزاء بالـّضرر مقابـل                 

 .ما حلقه من ّضرر
 .)4(ا كان من اثنني كلّ منهما باآلخرفالّضرر ما كان من فعل واحد، و الّضرار م

 :و شواهد هذه القاعدة كثرية يف القرآن و الّسنة، منها 
                                                           

؛     "الّضرر مزال"و قد عّبر عنها بلفظ ) 1/333(؛ و القواعد للحصين  )2/413ج( انظر أعالم املوقعني )1(
؛ و  )94:ص(؛ و البن جنـيم   )173:ص(؛ و للسيوطي  )1/49(و األشباه والنظائر البن السبكي 

؛ و القواعد الفقهية للنـدوي   )20/م( شرح القواعد الفقهية ؛ و )81/20: ف /2(املدخل الفقهي 
؛ و النظريات الفقهيـة حملّمـد    )207:ص(؛     و علم أصول فقه لعبد الوهاب خالف  )287:ص(

 ).202:ص(؛   و قواعد الفقه من خالل اإلشراف ) 223:ص(الزحيلي 
 ).4/444( انظر الكوكب املنري )2(
، )2/257" (مـن بـىن يف حقـه مـا يـضر جبـاره              "م، بـاب    أخرجه ابن ماجة يف األحكـا     ) 3(

عـن أيب سـعيد اخلـدري و        ) 2392:رقـم (،  )2/369(، و احلاكم يف املستدرك      )1909:رقم(
، و أمحـد يف     )409:ص(صّححه، و مالك يف املوطـأ، يف األقـضية، بـاب القـضاء يف املرفـق                 

ـ           )2867:رقم(،  )1/672(املسند   ابر اجلعفـي و هـو      ، عن عبد اهللا بن عبـاس، ويف سـنده ج
انظـر  . ضعيف، لكنه جاء من طرق كثرية يقوي بعضها بعضا، و هلذا صّححه مجـع مـن األئمـة                 

، و اهلدايـة يف ختـريج أحاديـث البدايـة           )211-2/207(جامع العلوم و احلكم البن رجـب        
 .م1987 – هـ 1407، عامل الكتب، ط األوىل، )1532:رقم(، )8/10(للغماري 

 ). 1/334(حصين  انظر القواعد لل)4(
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 :من القرآن  -أ
نٍ         ... (:  قوله تعاىل    -1 ا َأْو َدْي فنـهى عـن    . )1() ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصيَن ِبَه

ه بعد ذلـك    اإلضرار يف الوصّية، و جعل ذلك من التعدي على حدود اهللا إذ يقول سبحان        
اُر    ( ا اْلَأْنَه ْن َتْحِتَه ِري ِم اٍت َتْج ُه َجنَّ وَلُه ُيْدِخْل َه َوَرُس ْع اللَّ ْن ُيِط ِه َوَم ُدوُد اللَّ َك ُح ِتْل

ُه         )13(َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ     ُدوَدُه ُيْدِخْل دَّ ُح وَلُه َوَيَتَع َه َوَرُس ِص اللَّ َوَمْن َيْع
 .)2(  )  ًدا ِفيَهاَناًرا َخاِل

رُِّحوُهنَّ        (:  و قوله تعاىل يف الرجعة يف النكاح         -2 ُروٍف َأْو َس ِسُكوُهنَّ ِبَمْع َفَأْم

 .)3 ()  ِبَمْعُروٍف َوَلا ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا ِلَتْعَتُدوا َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه
 .فمن كان قصده بالرجعة املضارة، فإّنه آمث

 .)4 ()  َلا ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَلا َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه (:  و كذلك قوله تعاىل -3
فال حيل لألّم أن متتنع عن إرضاعه إضرارا بأبيه، و ال حيل لألب أن مينع األّم مـن                  

 .)5(ذلك، مع رغبتها يف اإلرضاع
 : أّما من الّسنة  -ب

:      هللا عنـه أنّ رسـول اهللا عليـه و سـلم قـال               فما رواه أبو هريرة رضـي ا      
فنهى عـن منـع املـاء الـذي         . )6(» لَا َتْمَنُعوا فَْضلَ الَْماِء ِلَتْمَنُعوا ِبِه فَْضلَ الْكَلَإِ        «

 .يفضل عن حاجته لئال يضر بغريه

                                                           
 .12اآلية :  النساء )1(
 .14-13اآلية :  النساء )2(
 .231اآلية :  البقرة )3(
 .233اآلية :  البقرة )4(
 – هــ    1405، دار إحياء التراث العريب، بـريوت،        )3/167( انظر اجلامع ألحكام القرآن القرطيب       )5(

 .م 1985
، )2/702(احب املاء  أحـّق باملـاء حـىت يـروى         أخرجه البخاري يف املساقاة، باب من قال إنّ ص         )6(

. . . ، و يف كتاب احليل، باب ما يكره من االحتيال يف البيوع، و ال مينع فضل املـاء                   )2354:رقم(
 ).5/34(، و مسلم يف املساقاة، باب حترمي بيع فضل املاء )6962:رقم(، )4/2177(
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قال صاحب الّنكت يـروى     : " و أشار اإلمام القرايف إىل معىن هذا احلديث فقال          
. .   و بئر، و هو املاء الواقف الذي ال يسقي عليه، أو يسقي و فيه فـضل                 نقع بئر، و ره   

 .)1("و املاشية إذا مل تشرب املاء ال تأكل الكأل، فصار منع املاء منع الكأل 
  لَا َيْمَنْع أََحُدكُْم َجاَرُه      «:  و ما رواه أيضا عن النّيب صلّى اهللا عليه و سلم قال             

 .)2 (»   ِجَداِرِهأَنْ َيْغِرَز َخَشَبةً ِفي
فنهى النّيب صلّى اهللا عليه و سلم اجلار أن مينع جاره من االنتفـاع مبلكـه ألنّ يف            

 .ذلك ّضررا له
: و من الفروع اليت ساقها القرايف يف هذا الشأن ؛ ما جاء يف كتاب إحياء املوات                 

ك، فإن استعاره   قال اجلدار لك بني الّدارين ال يتصرف فيه جارك إالّ بإذن          :  يف اجلواهر " 
لوضع جذعه عليه مل تلزمك اإلعارة، ألنّ اإلنسان ال جيرب على دفع ملكه إالّ لّضرر الغري                
و ال ّضرر ههنا، و هلذه القاعدة محل قوله عليه السالم ال مينع أحدكم جاره من وضـع                  

 .خشبة على جداره على الّندب
الّضرر، ألنّ العاريـة    و إذا أعرت ال ترجع إالّ لضرورة تعرض جلدارك و مل ترد             

محال للنهي يف احلـديث     . . . متليك منافع، و روي ليس عليك نزعها و إن طال الزمان            
 ).185-6/184. . . (على التحرمي و وجوب متليك املنفعة 

إذا حفرت يف دارك ما يضّر جبارك ليس لك         : قال أشهب   : و يف الكتاب، قال     " 
ه نفيا للّضرر، و إالّ فلك، ألّنه يضّر بك تركه،          ذلك، إذا وجدت منه بدا، و مل تضطر إلي        

كما يضّر بك فعله، و أنت مقّدم بامللك، و منعه ابن القاسم، و هو أوىل ألنّ اجلار سبق                  
 ). 178-6/177" (إىل تلك املنفعة، فال تفسدها عليه 

       ). 196-7/193(كتـاب القـسمة     : و انظر فروعا أخرى هلذه القاعـدة يف         
 ).190-189-6/178(، و كتاب إحياء األرض املوات )8/331(صب و كتاب الغ

 

                                                           
 ).6/168( انظر الذّخرية )1(
، )8/738(ظامل، باب ال مينـع جـار جـاره أن يغـرز خـشبة يف جـداره                   أخرجه البخاري يف امل    )2(

 ).5/57(، و مسلم يف املساقاة، باب غرز اخلشب يف جدار اجلار )2463:رقم(
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 )القاعدة السادسة(
 

 )1(الّضرر ال يشّرع دفعه بالّضرر 
 

قـال ابـن    . و تصلح قيـدا هلـا     " الّضرر يزال "هذه القاعدة تندرج حتت قاعدة      
 أي يـزال و لكـن       –الـّضرر يـزال     : و هو كعائد لعود على قوهلم       : " . . . السبكي
فشأهنما شأن األخص مع األعّم يف احلقيقة، بل هم سـواء، ألّنـه لـو أزيـل                  –بّضرر  

 .)2("بالّضرر ملا صدق الّضرر يزال
و معناها أّنه ال جيوز ألحد أن يدفع عن نفسه ضرورة بإحلـاق مثلـها بغـريه،                 

أّما إذا مل تفض إزالتها إىل إحلاق مثلها بـالغري، و إّنمـا أفـضت إىل أخـّف منـها،                       
 .)3( إىل أّي ّضرر، فهي ضرورة معتربة تشرع إزالتهاأو مل تفض

و قد أشار إليها اإلمام القرايف يف مواضع من الـذّخرية، مـن ذلـك قولـه يف                  
مينع فتح الكوة يكـشف منـها اجلـار، و كتـب            : يف الكتاب   :" كتاب إحياء املوات    

ـ                      ا عمر رضي اهللا عنه أن يوقف على سرير فإن نظـر إىل مـا يف دار جـاره منـع نفي
للّضرر، و إالّ فال، ألّنه  تصّرف يف ملكه، و ال مينـع مـن رفـع البنيـان، و إن منـع                
عنك اهلواء و الشمس، ألّنه تصّرف يتوقّع فيـه غـرض صـحيح يف ملكـه، خبـالف        
فتح الكّوة، و ألنّ الّضرر ال يدفع بـّضرره، بـل أنـت بالـّضرر أوىل لعـدم امللـك                    

)6/175.( 
 

                                                           
؛ و البـن الـسبكي    )115:ص(؛ و للـسيوطي   ) 96:ص( انظر األشباه و النظـائر البـن جنـيم    )1(

؛ و شـرح   )195:ص(الفقهيـة  ؛ و شـرح القواعـد    )589/ف(؛ و املدخل الفقهـي   )1/41(
 ".الّضرر ال يزال مبثله:"، و صاغتها اجمللة بلفظ )251/م(اجمللة 

 ).1/41( انظر األشباه و النظائر )2(
 انظر نظرية الضرورة الـشرعية، حـدودها و ضـوابطها للـدكتور مجيـل حممـد بـن مبـارك،                     )3(

 – هــ    1408 األوىل،   ، دار الوفاء للطباعـة و النـشر و التوزيـع، املنـصورة، ط             )328:ص(
 .م1988
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 قوله رمحه اهللا يف املوانـع الـيت متنـع الـّرد يف              و من فروع هذه القاعدة أيضا،     
 :كتاب البيوع 

حدوث العيب عنده مينع رده بالعيب القدمي، ألنّ         : )1(و قال الشافعي و أبو حنيفة     
الّرد شرع لدفع الظالمة و الّضرر عن املشتري، و الّرد ضرر على البـائع، و الـّضرر ال                  

 . . . يف العيب القدمي يشّرع دفعه بالّضرر، بل يتعني أخذه األرش 
أنّ البائع مفّرط يف عدم اطالعـه علـى عيـب سـلعته             : و اجلواب عن األّول     

حّق الـّرد ثابـت قبـل حـدوث         : خبالف املشتري، فلذلك رجحنا ضرره، أو يقول        
العيب عند املشتري، و ذّمة البائع مشغولة ببقاء جزء من املبيع عنـده، فـرّجح ذلـك                 

ـ       ضـرر البـائع بـاألرش، و ضـرر      : رب الـّضررين    عمال باالستـصحاب، و ألن جي
-5/107. . . (املشتري بالّرد، خبالف العكـس يتـضّرر فيـه املـشتري وحـده              

108.( 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
     ، دراسـة   )2/425(؛ و مغـين احملتـاج للـشربيين         ) 5/244( انظر احلاوي الكـبري للمـاوردي        )1(

 1415و حتقيق الشيخني علي معوض و أمحد عبـد املوجـود، دار الكتـب العلميـة، ط األوىل،                   
تـب العلميـة،    ، دار الك  )6/328(م ؛ و شرح فتح القدير للكمال بـن اهلمـام            1994 –هـ      

، دار الكتـب    )6/59(م ؛ و البحـر الرائـق للنـسفي          1995 – هـ   1415بريوت، ط األوىل،    
 .م1997 - هـ 1418العلمية، بريوت، ط األوىل، 



 270

 )القاعدة السابعة(
 

 عادة الّشرع دفع أعظم املفسدتني بإيقاع أدنامها
 )1(و تفويت املصلحة الّدنيا لتوقّع املصلحة العليا

 
لني من أصول الّشريعة اإلسالمية و قواعدها القائمة على         تتضمن هذه القاعدة أص   
 .جلب املصاحل و درء املفاسد

أّنه إذا تعارضت املصاحل و املفاسد فيما بينها وجب تقـدمي الـراجح                 : و معناها   
 .و ترك املرجوح منها

و قد أشار اإلمام القرايف إىل هذه القاعدة يف مسألة أخذ اجلزية عن الكفار فأورد               
عادة الّشرع دفع أعظم مفسدتني بإيقاع أدنامها، و تفويت املصلحة الّدنيا           : "ا السؤال   هذ

لتوقّع املصلحة العليا، و مفسدة الكفر تويف على مصلحة املأخوذ من أموال الكفار جزية،              
بل على مجلة الّدنيا، فلم أقّرهم الّشرع على الكفر هبذا الرتر اليسري ؟ و مل ال حّتم القتال                  

  ملفسدته ؟درءا
.      أنّ هذا من باب التـزام املفـسدة الـّدنيا لتوقّـع املـصلحة العليـا               : جوابه  

و ذلك أنّ الكافر إذا قتل انسّد عنـه بـاب اإلميـان و مقـام الـسعادة، فـشّرع اهللا                     
اجلزية رجاء أن يسلم يف مستقبل الزمـان، و ال سـيما مـع اطّالعـه علـى حماسـن        

 و ذرّيـة ذرّيتـه إىل يـوم القيامـة، و            يتوقع ذلك من ذرّيتـه    اإلسالم، و إن مات على كفره ف      
 .) 3/454(. . . " ساعة من إميان تعدل دهرا من كفر 

 :فجمع يف كالمه هذا أصلني، و تفصيل القول فيهما على النحو اآليت 

  )2(دفع أعظم املفسدتني بإيقاع أدنامها :  األصل األّول

                                                           
-3/4(؛ و أعـالم املـوقعني       ) 44-1/43(؛ و ترتيـب الفـروق للبقـوري         ) 09-1/08(انظر قواعد األحكام     )1(

 ).23-2/20( و املوافقات ؛) 349-1/348(؛ و قواعد الزركشي ) 6
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فإذا تعارضـت مفـسدتان           ". زال بالّضرر الّضرر ال ي  "و هذا األصل يقّيد قاعدة      
و كان املكلّف ال خيار له يف ارتكاب إحداها، فإّنه يقدم على فعـل أخفهمـا ّضـررا،                        

و هذا ما تقتضيه أحكام الّشريعة اإلسالمية املبنية على أساس جلـب            . (و أقلّهما مفسدة  
 ).املصاحل و درء املفاسد

دفع "دة بصيغ خمتلفة، فذكرها ابن السبكي بصيغة و قد عّبر الفقهاء عن هذه القاع      
  ". باحتمال أدنامهاأعظم املفسدتني 

إذا اجتمع للمضطر حمّرمان كلّ منـهما ال يبـاح          " و عّبر عنها ابن رجب بلفظ       
بدون ضرورة، وجب تقدمي أخفهما مفسدة و أقلهما ّضررا، ألنّ الزيادة ال ضرورة هلا فال           

 ".تباح
 ". احتمال أخف املفسدتني لدفع أعظمهما"بارة و أوردها احلصين بع

إذا تعـارض   "و ذكرها الّسيوطي و ابن جنيم يف أشباههما، و كذا اجمللة بعبـارة              
 ".مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما

" الّضرر األشّد يـزال بالـّضرر األخـّف    : "  و صاغتها اجمللة بصيغتني أخريتني  
 ).29/م" (شّرينخيتار أهون ال"، و )27/م(

إذا تقابـل مكروهـان أو حمظـوران               "و ذكرها الونشريسي يف اإليضاح بعبارة       
، و يف القاعـدة     )42/ق" (أو ضرران، ومل ميكن اخلروج عنهما، وجب ارتكاب أخفّهما        

 ".إذا اجتمع ضرران أسقط األصغر باألكرب"بلفظ ) 101(
 :و يشهد هلذا األصل أدلّة كثرية منها 

 :لقرآن من ا -1
دٌّ                    (: قوله تعاىل    ٌر َوَص ِه َآِبي اٌل ِفي ْل ِقَت ِه ُق اٍل ِفي َراِم ِقَت َيْسَأُلوَنَك َعْن الشَّْهِر اْلَح

ُة                        ِه َواْلِفْتَن َد اللَّ ُر ِعْن ُه َأْآَب ِه ِمْن َراُج َأْهِل َراِم َوِإْخ ْسِجِد اْلَح َعْن َسِبيِل اللَِّه َوُآْفٌر ِبِه َواْلَم
 .)1()ْتِلَأْآَبُر ِمْن اْلَق

                                                                                                                                                                      
؛ و القواعد البـن رجـب   ) 1/45(؛ و األشباه و النظائر البن السبكي    ) 130-80 و   1/09(انظر قواعد األحكام     )2(

؛ و إيـضاح  ) 29-28-27/م(؛ و اجمللة ) 98:ص(؛ و البن جنيم ) 178:ص(؛ و األشباه للسبوطي  )112/ق(
 ).347 و 1/320(عد للحصين ؛ و القوا) 101 و 42/ق(املسالك للونشريسي 

 .217اآلية :  البقرة )1(
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 .فقّدم مفسدة قتل النفس على مفسدة الكفر ألنّ ّضرر الكفر أشّد من ّضرر قتل النفس
سَِّفيَنُة     (:  و قوله سبحانه يف سورة الكهف عن قصة اخلضر عليه السالم             ا ال َأمَّ

اَن َوَرا                 ا َوَآ َأَرْدُت َأْن َأِعيَبَه ِر َف ي اْلَبْح وَن ِف َساِآيَن َيْعَمُل لَّ        َفَكاَنْت ِلَم ُذ ُآ ٌك َيْأُخ ْم َمِل َءُه
 .)1()َسِفيَنٍة َغْصًبا 

فخرق السفينة مفسدة أخّف من مفسدة غصب امللـك هلـا، فـدفعت أعظـم               
 .املفسدتني باحتمال أخفّهما

 :من الّسنة  -ب
قال رسول اهللا صلّى اهللا عليـه          :  ما روته السيدة عائشة رضي اهللا عنها قالت          -

ِ  ِبكُفٍْر لََنقَْضُت    - قَالَ اْبُن الزَُّبْير     -لَْولَا قَْوُمِك َحِديثٌ َعْهُدُهْم       َيا َعاِئَشةُ     «: و سلّم   
 .)2(»الْكَْعَبةَ فََجَعلُْت لََها َباَبْيِن َباٌب َيْدُخلُ النَّاُس منه َوَباٌب َيْخُرُجونَ فَفََعلَُه اْبُن الزَُّبْيِر

و يستفاد منه تـرك     : " ث  قال احلافظ ابن حجر يف بيان ما يستفاد من هذا احلدي          
 .)3("املصلحة ألمن الوقوع يف املفسدة، و منه ترك إنكار املنكر خشية الوقوع يف أنكر منه

جاء أعـرايب فبـال يف طائفـة        «:  حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال          -
املسجد، فزجره الناس، فنهاهم النّيب صلّى اهللا عليه و سلّم، فلّما قضى بوله أمر النّيب               

 .)4(» لّى اهللا عليه و سلّم بذنوب من ماء فأهريق عليهص
مل بنكر النّيب صلّى اهللا عليه و سلّم على الـصحابة و مل             : " قال اإلمام ابن حجر     

يقل هلم مل هنيتم األعرايب ؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، و هو دفع أعظـم                 
 .)5(... "املفسدتني باحتمال أيسرمها

حال البول يؤدي إىل مفاسد أشّد من بوله يف ذلك املوضـع، مـن         فمنع األعرايب   
 .)6(تنجيس بدنه و ثيابه، و احتباس بقية البول عليه، أو تنجيس مواضع أخرى من املسجد

                                                           
 .79اآلية :  الكهف )1(
 ).4/98(، و مسلم يف احلّج، باب نقض الكعبة )1586:رقم(، )1/472(أخرجه البخاري يف احلّج، باب فضل مكة و بنياهنا  )2(
 ).1/271(فتح الباري شرح صحيح البخاري  انظر )3(
، و مـسلم يف الطهـارة، بـاب          )221:رقـم (،  )1/93(يهريـق املـاء علـى البـول         : ، باب   أخرجه البخاري يف الطهارة    )4(

 ).1/163(وجوب غسل البول و غريه من النجاسات إذا حصلت يف املسجد 
 ).1/388(فتح الباري  انظر )5(
 ).172-3/171(؛ و شرح مسلم للنووي ) 1/349(؛ و القواعد للحصين  )1/386(انظر املرجع السابق  )6(
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 عن صلح احلديبية    )1( كما يدلّ على أصل هذه القاعدة ما رواه الرباء بن عازب           -
ِه َوَسلََّم الُْمْشِرِكَني َيْوَم الُْحَدْيِبَيِة َعلَى ثَلَاثَِة أَْشـَياَء         َصالََح النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَيْ     «: قال  

َعلَى أَنَّ َمْن أََتاُه ِمْن الُْمْشِرِكَني َردَُّه ِإلَْيِهْم َوَمْن أََتاُهْم ِمْن الُْمْسِلِمَني لَْم َيُردُّوُه َوَعلَى أَنْ                
ةَ أَيَّاٍم َولَا َيْدُخلََها ِإلَّا ِبُجلُبَّاِن السِّلَاِح السَّْيِف َوالْقَـْوِس          َيْدُخلََها ِمْن قَاِبٍل َوُيِقيَم ِبَها ثَلَاثَ     

 .)3(»  َيْحُجلُ ِفي قُُيوِدِه فََردَُّه ِإلَْيِهْم)2(َوَنْحِوِه فََجاَء أَُبو َجْنَدٍل
و مصاحلة النّيب صلّى اهللا عليه و سلّم للمشركني كان فيهـا إذالل للمـسلمني                     

لدنّية يف دينهم، إالّ أّنه احتمل لدفع مفاسد أعظـم، و هـي قتـل املـؤمنني                           و إعطاء ا  
و املؤمنات الذين كانوا مستخفني مبكّة، فاحتملت أخّف املفسدتني لدفع أقوامهـا، و إىل              

 .)4() و لوال رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم (: ذلك أشار قوله تعاىل 
قال بعض العلماء إّنمـا التـزم       : "  اهللا يف كتاب اجلامع      قال اإلمام القرايف رمحه   

رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يف صلح احلديبية إدخال الّضيم على املـسلمني دفعـا                 
ملفاسد عظيمة، و هي قتل املؤمنني و املؤمنات احلالني مبكّة، فاقتضت املصلحة أن ينعقـد               

ليه ألّنه أهون من قتل املؤمنني، مـع أنّ اهللا          الصلح على أن يرّد إىل الكفار من جاء منهم إ         
تعاىل علم أنّ يف تأخري القتال مصلحة عظيمة، و هي إسالم مجاعة منهم، و لذلك قال اهللا                 

 .)5() ليدخل اهللا في رحمته من يشاء (تعاىل 
ا            (: و كذلك قال     ذابا أليم نهم ع روا م  أي لو متيز    ) لو تزيلوا لعذبنا الذين آف

 .)13/355(ملؤمنني الكافرون من ا

                                                           
مل يـشهد بـدرا لـصغر سـنه، و شـهد مجيـع              .  هو الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي، أبو عمارة، األوسي األنـصاري             )1(

ـ 24و هو فاتح بالد الري سنة       . الغزوات بعد ذلك   انظـر  .  حـديثا  305 هــ، و بلغـت مروياتـه         72تويف سـنة    .  ه
 .)1/199(؛ و أسد الغابة ) 1/278(؛ و اإلصابة ) 1/239(االستيعاب 

 هو أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري، كـان مـن الـسابقني إىل اإلسـالم، و ّممـن عـذّب بـسبب                          )2(
مل يشهد بدرا، و ال شيئا من املشاهد قبل الفتح، و مل يزل هو و أبـوه جماهـدين بالـشام حـىت ماتـا يف                          . إسالمه

 ).70-7/69(؛ و اإلصابة ) 4/187(انظر االستيعاب . خالفة عمر
، و مـسلم يف     )2700:رقـم (،  )1/821(أخرجه البخاري يف كتاب الـّصلح، بـاب الـّصلح مـع املـشركني                )3(

 ).5/174(كتاب اجلهاد و السري، باب صلح احلديبية 
 .25اآلية :  الفتح )4(
 .25اآلية : الفتح  )5(
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 )1(حتصيل أعلى املصلحتني و إن فاتت أدنامها :  األصل الثاين
و معناها أنّ حتصيل املصاحل أمر مطلوب شرعا، فإذا تزامحت و مل ميكن حتـصيل               

 .بعضها إالّ بتفويت البعض اآلخر، قّدم أمهّها و أكملها يف نظر الّشرع
قـال رسـول اهللا     : اهللا عنه قال    و ّمما يشهد هلذا األصل حديث أيب هريرة رضي          

الِْإَميانُ ِبْضٌع َوَسْبُعونَ أَْو ِبْضٌع َوِستُّونَ ُشْعَبةً فَأَفَْضلَُها قَْولُ لَـا             «صلّى اهللا عليه و سلّم      
 .)2(»ِإلََه ِإلَّا اللَُّه َوأَْدَناَها ِإَماطَةُ الْأَذَى َعْن الطَِّريِق َوالَْحَياُء ُشْعَبةٌ ِمْن الِْإَمياِن

فدلّ احلديث على أنّ املصاحل اليت أتى هبـا هـذا الـّدين، متفاوتـة يف العلـّو                     
و الرتبة، فإذا كان أعالها متمثال يف شـهادة التوحيـد، و أدناهـا متمـثال بإماطـة                  

األذى عن الطريق، فإنّ ما بـني هـذين الطـرفني مـن املـصاحل متـدّرج يف العلـّو                           
 .)3( البعد إىل كلّ منهماو الرتول بينهما حسب مدى القرب و

: املصاحل الشرعية ثالثة أقسام     : " قال اإلمام القرايف يف بيان التفاوت بني املصاحل         
ضرورية كنفقة اإلنسان، و حاجية كنفقة الزوجات، و متامية كنفقة األقارب، و الرتبـة              

و  )5/224(.." األوىل مقدمة على الثانية، و الثانيـة علـى الثالثـة عنـد التعـارض         
)10/42(. 

شـرع اهللا تعـاىل     : و على هذه القاعدة األصولية تبىن قاعـدة الـسلم فقـال             
السلف للمعروف و اإلحسان، و لذلك استثناه من الربا احملـّرم، فيجـوز دفـع أحـد                 
النقدين فيه ليأخذ مثله نسيئة، و هو حمّرم يف غري القـرض، لكـن رجحـت مـصلحة                  

ّشرع عليها على عادتـه يف تقـدمي أعظـم املـصلحتني             ال  فقّدمها )4(اإلحسان على مصلحة الربا   
 .)5/231(.." على أدنامها عند التعارض 

                                                           
طي ؛ و ضـوابط املـصلحة للبـو    )3/215(؛ و أعـالم املـوقعني    )1/104(انظر قواعد األحكام  )1(

 .، مكتبة رحاب، اجلزائر)271-248:ص(
و مـسلم يف اإلميـان،      ) 9:رقـم (،  )1/29(أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان، باب أمور اإلميـان           )2(

 .، و اللّفظ له)1/46(باب بيان شعب اإلميان 
 ).223:ص(انظر ضوابط املصلحة  )3(
 ).294-3/293(و انظر أيضا الفروق  )4(
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 )القاعدة الثامنة(
 

 )1(درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل
 

أي إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما      "و هذه القاعدة نظري القاعدة السابقة       
مفسدة و مصلحة، و كانت املفسدة      و معناها أّنه إذا تعارضت      ". ّضررا بارتكاب أخفهما  

غالبة على املصلحة، وجب تقدمي املفسدة و إن أفضى ذلك إىل تفويـت املـصلحة، ألنّ                
حرص الّشارع على منع املنهيات أشّد من حرصه على حتقيق املأمورات، لقول رسول اهللا                

ρ  :» 2(»   هإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، و إذا هنيتكم عن شيء فاجتنبو(. 
إذا تعارض احملّرم و غريه من األحكـام        : "قال اإلمام القرايف يف بيان هذه القاعدة        

أحدمها أنّ احملّرم ال يكون إالّ ملفسدة، و عنايـة الـّشرع                    : األربعة، قّدم احملّرم لوجهني     
م يفـضي إىل    و العقالء بدرء املفاسد أشّد من عنايتهم بتحصيل املصاحل، و ألنّ تقدمي احملرّ            

 .)4/288(" موافقة األصل و هو الترك
 :و شواهدها كثرية منها 

  :من القرآن  -1
اِس             (: قوله تعاىل    اِفُع ِللنَّ َيْسَأُلوَنَك َعْن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َآِبيٌر َومَن

 .)3() َوِإْثُمُهَما َأْآَبُر ِمْن َنْفِعِهَما
 . )4(خلمر و امليسر حني غلبت مفسدهتما على ما فيهما من املنافعفحّرم اهللا تعاىل ا

 

                                                           
؛ و القواعد للمقـري  ) 3/104(؛ و أعالم املوقعني  ) 1/39( البن عبد السالم  انظر قواعد األحكام)1(

؛ و البن جنـيم  ) 179:ص(؛ و للسيوطي  )1/105(؛ و األشباه و النظائر البن السبكي ) 201:ق(
؛ و املـدخل الفقهـي    )34/ق(؛  و إيضاح املـسالك  ) 1/354(؛ و القواعد للحصين  ) 99:ص(
 ).30/م(اعد الفقهية ؛ و شرح القو) 81/26/ف(

 . . . سبق خترجيه حتت قاعدة األصل يف املنافع اإلذن )2(
 .219اآلية :  البقرة )3(
 ). 1/354( انظر القواعد للحصين )4(
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أّمـا إمثهمـا فهـو يف الـّدين،             : " يف تفسري هذه اآلية      )1(قال احلافظ ابن كثري   
و أّما املنافع فدنيوية من حيث إنّ فيهـا نفـع البـدن و هتـضيم الطعـام و إخـراج                     

و كـذا بيعهـا     .. بة الـيت فيهـا      الفضالت و تشحيذ بعض األذهان و لذّة الشدة املطر        
و االنتفاع بثمنها، و ما كان يقمشه بعـضهم مـن امليـسر علـى نفـسه و عيالـه،                         

و لكن هذه املـصاحل ال تـوازي مـضرته و مفـسدته الراجحـة، لتعلّقهـا بالعقـل                          
 . اهـ)2() و إثمهما أآبر من نفعهما (: و الدين، و هلذا قال اهللا تعاىل 

 :  ρقال رسول اهللا  : سّنة فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت و أّما من ال
 َيا َعاِئَشةُ لَْولَا قَْوُمِك َحِديثٌ َعْهُدُهْم ِبكُفٍْر لََنقَْضُت الْكَْعَبةَ فََجَعلُْت لََها َباَبْيِن             «

 .» َباٌب َيْدُخلُ النَّاُس َوَباٌب َيْخُرُجونَ
ـ          ادة بنـاء الكعبـة علـى قواعـد         فترك النّيب صلّى اهللا عليه و سلّم مصلحة إع

إبراهيم عليه السالم دفعا ملفسدة راجحـة، و هـي خـشية عـدم احتمـال قـريش                  
 .لذلك، لقرب عهدهم باإلسالم

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََعـَن           «: و عن أيب هريرة رضي اهللا عنه        
 .)3(» َزوَّاَراِت الْقُُبوِر

النساء من اإلكثار من زيارة القبور، ملا يترتب عنها من مفاسد             ρ  فقد هنى النيبّ  
عظيمة كفتنة األحياء و إيذاء األموات، و درء هذه املفاسد خري من املصاحل اليسرية املترتبة               

 . ، و من هنا ورد املنع- كتذكّر اآلخرة و املوت –على إباحة زيارهتن للقبور 

                                                           
 هــ،    701ولـد سـنة     .  هو أبو الفداء عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البـصروي             )1(

ـ   . و برع يف الفقه و التفـسري و احلـديث          تفـسري القـرآن الكـرمي، و البدايـة                  : صّنفاته  مـن م
ـ  774تـويف سـنة     . و النهاية، و الباعث احلثيث شرح خمتصر علوم احلديث         انظـر الـدرر    .  هـ

 ).168:ص(؛ و البدر الطالع ) 6/231(؛ و شذرات الذهب ) 1/374(الكامنة 
 ).1/274( انظر تفسري القرآن العظيم )2(
، )372-3/371(نـائز، بـاب مـا جـاء يف كراهيـة القبـور للنـساء                أخرجه الترمذي يف اجل    )3(

، و ابن ماجة يف اجلنائز، باب مـا جـاء يف النـهي عـن زيـارة النـساء للقبـور                      )1056:رقم(
 .هذا حديث حسن صحيح: ، و قال الترمذي )1598: رقم(، )2/38(
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مـا جـاء يف كتـاب       : يف هـذه القاعـدة      و من الفروع اليت ساقها القـرايف        
و ال حيـضر ذو اهليئـة موضـع اللّهـو،           : ". . . الّنكاح، يف تلبية دعوة الوليمة، فقال       

و يرجع املدعّو إن وجد املنكر، ألنّ التحـرمي يقـّدم علـى اإلجيـاب، ألنّ املفاسـد                  
 .)4/452( )1(. . "مقّدمة الّدفع على املصاحل 

كل من ويل واليـة اخلالفـة فمـا دوهنـا           : عدة  قا: "و قال يف كتاب القضاء      
إىل الوصية ال حيال له أن يتصرف إالّ جبلب مـصلحة أو درء مفـسدة، لقولـه صـلّى                   

من ويل من أمور أمـيت شـيئا مثّ مل جيهـد هلـم، و مل ينـصح                   «: اهللا عليه و سلّم     
 .)2(» فاجلّنة عليه حرام

 .)3( " . . .التي أحسنو ال تقربوا مال اليتيم إّال ب: " و لقوله تعاىل 
عـزل احلـاكم إذا ارتـاب فيـه دفعـا      ) أي اخلليفـة  (و جيب عليه    : "مث قال   

ملفسدة الريبة و يعزل املرجوح عند وجود الراجح حتّيال ملزيـد املـصلحة، و اختلـف                
:   ميتنع ألّنـه لـيس أصـلح األئمـة، و قيـل             : يف عزل أحد املتساويني باآلخر، فقيل       

ل بالعزل و التـهم مـن النـاس، و ألنّ تـرك الفـساد أوىل مـن                  و ألّنه يؤذي املعزو   
 ).44-10/43" (حتصيل الصالح للمتويل

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ملنكـر لزمـه احلـضور      و            إذا أمكنه إزالـة ا    :  و هو قول الشافعي، و قال أبو حنيفة و ابن حنبل             )1(
، دار الكتـب    )5/190(انظـر كـشف القنـاع للبـهويت         . اإلنكار، و إن مل يقـدر مل حيـضر        

ـ  1418العلمية، بريوت، ط األوىل،      ، دار  )5/233(م ؛ و الفـروع البـن مفلـح          1997- هـ
 .م1997 – هـ  1418الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 

 ).6/9( بن يسار بنحوه، باب فضيلة اإلمام العادل، و عقوبة اجلائر  أخرجه مسلم يف اإلمارة عن معقل)2(
 .152اآلية :  األنعام )3(
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 )القاعدة التاسعة(
 

 )1(تقدمي املصلحة الّراجحة على املفسدة املرجوحة
 

و هذه القاعدة عكس سابقتها، فإذا اجتمعت مـصلحة و مفـسدة، و كانـت               
 .تفرت املفسدة جبنب املصلحةاملصلحة أعظم و أرجح من املفسدة، اغ
 :و األدلّة على ذلك كثرية منها 

 : من القرآن -أ
 .)2( )َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة  َيا ُأْوِلي اْلَأْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن (:  قوله تعاىل -1

فقتل اجلاين مفسدة بتفويت حياته، و لكن يف ذلك حكمة عظيمة و هي حفـظ               
 .)3(ه العمومالنفوس على وج

َمْن َآَفَر ِباللَِّه ِمْن َبْعِد ِإيَماِنِه ِإلَّا َمْن ُأْآِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ            (:  قوله سبحانه    -2
 .)4( ) ِباْلِإيَماِن

التلفظ بكلمة الكفـر    : "و وجه الداللة منها كما قال الشيخ عّز الدين بن عبد السالم             
 اإلكراه إذا كان قلب املكره مطمئنا باإلميان، ألنّ حفـظ           مفسدة حمّرمة، لكّنه جائز باحلكاية و     

 .)5("املهج و األرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة ال يعتقدها اجلنان
 :من الّسنة  -ب

صلّى اهللا عليه و سلّم يقول       رضي اهللا عنها أّنها مسعت رسول اهللا         )6(فعن أّم كلثوم  
ُح َبْيَن النَّاِس َوَيقُولُ َخْيًرا َوَيْنِمي َخْيًرا قَالَ اْبُن ِشـَهاٍب  لَْيَس الْكَذَّاُب الَِّذي ُيْصِل« : 

                                                           
؛         و ) 449:ص(؛ و شـرح تنقـيح الفـصول    ) 4/399(؛ و أعـالم املـوقعني    ) 1/196( انظر قواعـد األحكـام       )1(

 ).27-2/26(؛ و املوافقات ) 1/354(؛ و القواعد للحصين ) 71:ق(قواعد املقري 
 .179اآلية :  البقرة )2(
ففـي كـلّ ذلـك مفـسدة        . . .  و مثل هذا يقال يف إقامة خمتلف احلدود، كقطع يد الـسارق، و حـّد الزنـا و القـذف                      )3(

و لكنها مرجوحة أمام املصاحل املتوخاة منـها حبفـظ املـوال، و صـيانة أعـراض                 . . . بتفويت العضو، أو هتك األعراض      
 ).157-1/156(ألمثلة يف قواعد احلكام انظر هذه ا. . .  الناس 

 .106اآلية :  النحل  )4(
 ).1/137( انظر قواعد األحكام )5(
 أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط، من املهاجرات األوائل، هاجرت سنة سـبع عـام اهلدنـة، و تزوجهـا زيـد بـن حارثـة                            )6(

 ).8/291( و اإلصابة ؛) 4/508(انظر االستيعاب . فقتل عنها يوم مؤتة مث تزوجها غريه
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َولَْم أَْسَمْع ُيَرخَُّص ِفي َشْيٍء ِممَّا َيقُولُ النَّاُس كَِذٌب ِإلَّا ِفي ثَلَاٍث الَْحْرُب َوالِْإْصلَاُح َبْيَن     
 .)1(» النَّاِس َوَحِديثُ الرَُّجِل اْمَرأََتُه َوَحِديثُ الَْمْرأَِة

فمصلحة احلرب، و اإلصالح بـني النـاس، و بـني الـزوجني أرجـح مـن                 
 .مفسدة الكذب

صلّى اهللا عليـه و سـلّم أنّ        ، أّنها ذكرت لرسول اهللا      )2(و عن فاطمة بنت قيس    
 :  ρ معاوية بن أيب سفيان، و أبا جهم خطباها فقال رسول اهللا 

 .)4(» ْن َعاِتِقِه َوأَمَّا ُمَعاِوَيةُ فَُصْعلُوٌك لَا َمالَ لَُه فَلَا َيَضُع َعَصاُه َع)3( أَمَّا أَُبو َجْهٍم«
الغيبة مفسدة حمّرمة، لكنها    : "و وجه الداللة منه كما قال الشيخ ابن عبد السالم           

فذكرمها مبا يكرهانه نصحا هلا و دفعا لضيق        . جائزة إذا تضمنت مصلحة واجبة التحصيل     
 .)5(. . "فهذا جائز . اجلهمعيشها مع معاوية و تعرضها لضرب أيب 

 : و من املسائل اليت ساقها اإلمام القرايف حتت هذه القاعدة 
 هل ينجس أم ال ؟. مسألة وقوع القليل من النجاسة يف املاء أو الزيت

                                                           
، )2/818(أخرجه البخاري يف كتاب الصلح، باب ليس الكـاذب الـذي يـصلح بـني النـاس                   )1(

، و مسلم يف كتاب الّرب و الصلة و األدب، بـاب حتـرمي الكـذب و بيـان املبـاح                     )2692:رقم(
 .، و اللّفظ ملسلم)8/28(منه 

. كانـت ذات مجـال و عقـل   . وائـل  فاطمة بنت قيس بن خالد، القرشـية، مـن املهـاجرات األ           )2(
يف بيتـها اجتمـع أهـل       . تزوجها أبو بكر بن حفص مثّ طلّقها، و تزوجها بعده أسامة بـن زيـد              

؛ و االسـتيعاب    ) 8/69(انظـر اإلصـابة     ). 34(عـدد أحاديثهـا     . الشورى بعد مقتـل عمـر     
)4/454.( 

ـ                 )3( ن املعّمـرين، اشـتهر      أبو جهم بن حذيفة العدوي، صحايب من قريش أسلم يف الفـتح و كـان م
انظـر اإلصـابة   . مات يف أواخـر عهـد معاويـة بـن أيب سـفيان      . كان عاملا باألنساب  . بالّشدة

 ).4/189(؛ و االستيعاب ) 7/71(
 ). 4/195(أخرجه مسلم يف كتاب الطالق، باب املطّلقة ثالثا ال نفقة هلا  )4(
 ).1/153( انظر قواعد األحكام )5(
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إنّ هذا له أصـل يف الـّشرع يرجـع إليـه، فـال              : و أمكن أن يقال     : "فقال  
 إذا تعارضـت املفـسدة املرجوحـة         :يكون رخصة، و هو أنّ القاعدة اجملمع عليهـا          

و املصلحة الراجحة، اغتفرت املفسدة يف جنـب املـصلحة، كقطـع اليـد املتآكلـة                
 .و نظائر ذلك كثري يف الّشرع. لبقاء النفس

و النقطة النجسة مشتملة على املفسدة، و كلّ نقطة من املـائع مـشتملة علـى                
 . املعارض، فيكون املائع طاهرامصلحة، فنقطة معارضة بنقطة، و بقية املائع سامل من

 : اجلواب من وجهني : قلنا . يشكل ذلك بالقليل املائع: فإن قيل 
 .أنّ عظم املفسدة يف إراقة املائع الكثري أمتّ : األّول

ـ . أنّ هذه املفسدة يندر وجودها، فغلبـت يف القليـل احتياطـا            : و الثاين   اهـ
)1/198 ( 

مة على أنّ املفسدة املرجوحة مغتفرة مـع        أمجعت األ : " و قال يف كتاب اجلامع      
: املصلحة الّراجحة، فكيف وقع اخلالف إذا خالط يسري حرام كثريا حالال ؟ و اجلـواب                

أنّ اجلمع ههنا متيسر باإلبراء من ذلك اليسري أو االنتظار للقسمة، أو اإلقرار عند احلاكم،               
 ).2/124 (و انظر أيضا) 13/322. (و موضع اإلمجاع حيث يتعذر اجلمع
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 )القاعدة العاشرة(
 

 )1(املشقّة جتلب التيسري
 

و هذه القاعدة هي إحدى القواعد اخلمس الكربى اليت تعترب من أسس الـّشريعة              
 .اإلسالمية و دعائمها، و اليت تبىن عليها معظم املسائل الفقهية

يف و معناها أنّ املكلّف إذا شـّق عليـه تكليـف مـا، كـان ذلـك سـببا                    
التخفيف عنه بنوع من أنـواع التخفيـف، ألنّ الـّشريعة مل تكلّـف النـاس مبـا ال                   

 .يستطيعون، أو مبا يوقعهم يف احلرج
 :و يدلّ على هذه القاعدة نصوص كثرية من القرآن و الّسنة منها 

 : من القرآن  -أ
 .)2()ُعْسَرُيِريُد اللَُّه ِبُكْم اْلُيْسَر َوَلا ُيِريُد ِبُكْم اْل (: قوله تعاىل 

 .)3 ()َلا ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفًسا ِإلَّا ُوْسَعَها (: و قوله سبحانه 
 .)4 () ُيِريُد اللَُّه َأْن ُيَخفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق اْلِإنَساُن َضِعيًفا (: و قوله عّز و جلّ 

رَ              (: و قوله تبارك و تعـاىل        ْن َح ْيُكْم ِم َل َعَل ُه ِلَيْجَع ُد اللَّ ا ُيِري ُد     َم ْن يِري ٍج َوَلِك

 .)5 () .. ِلُيَطهَِّرُآْم

                                                           
-2/406(؛ و إعالم املوقعني  )14:، الفرق1/118(؛ و الفروق  )22-2/12( انظر قواعد األحكام )1(

؛ و ) 84:ص(؛ و البن جنـيم   )160:ص(؛ و للسبوطي  )1/48(؛ و األشباه البن السبكي ) 407
؛ و شرح القواعـد   )17/م(؛ و اجمللة  )1/308(و القواعد للحصين  ؛ ) 3/169(املنثور يف القواعد 

؛ و قواعـد   )302:ص(؛ و القواعد الفقهية للندوي  )81/30(دخل الفقهي ؛ و امل )17/م(الفقهية 
؛ و الوجيز  )227:ص(حممد الزحيلي / ؛ و النظريات الفقهية د )197:ص(الفقه من خالل اإلشراف 

؛ و علـم أصـول الفقـه خلـالف     )123-2/93(؛ و انظر أيضا املوافقـات   )218:ص(للبورنو 
 ).241:ص(؛ و ضوابط املصلحة  )209:ص(

 .184اآلية :  البقرة )2(
 .286اآلية :  البقرة )3(
 .28اآلية :  النساء )4(
 .6اآلية :  املائدة )5(
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و وجه الداللة فيها، و يف غريها من اآليات اليت تضافرت يف هذا املوضـوع، أنّ                
الّشريعة اإلسالمية تؤكد رفع احلرج و املشقة يف التكاليف، و توجب مشروعية الـّرخص                

 .)1(و التيسري عند وقوع املشقة
  :أّما من الّسنة  -ب

 : قال ρاه أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النّيب  فما رو
إنّ الّدين يسر، و لن يشاّد الّدين أحد إالّ غلبه، فسّددوا و قاربوا و أبشروا                      «

 .)2(»  و استعينوا بالغدوة و الروحة وشيء من الدجلة
يـسروا و ال    «:  قـال     ρو ما رواه أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النّبـي               

 .)3(» روا و ال تنفّرواتعسروا و بّش
كان الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم إذا         «:  و عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        

 .)4 (» . . .أمرهم، أمرهم من األعمال ما يطيقون 
 « :                     ρقال رسـول اهللا   : و عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال         
 .)5 (»  مع كلّ صالةلوال أن أشّق على أميت ألمرهتم بالسواك 

 تدلّ على مدى عناية الّشرع بالتخفيف و رفع املّشقة          – و غريها    –فهذه األحاديث   
 :عن الناس و يظهر ذلك يف اجلوانب التالية 

 .أنّ بعضها يتناول يسر الّدين و مساحته و رفع احلرج عن العباد -

                                                           
 ).18/م( انظر اجمللة )1(
 ).39:رقم(، )1/36. . . ( أخرجه البخاري يف اإلميان، باب الّدين يسر )2(
، )4/1930" (يسروا و ال تعسروا     "  أخرجه البخاري يف األدب، باب قول النيب صلى اهللا عليه و سلم              )3(

 ).5/141(، و مسلم يف اجلهاد و السري، باب يف التيسري و ترك التنفري )6125:رقم(
و أنّ املعرفـة فعـل      ". أنا أعلمكـم بـاهللا       :"  ρ أخرجه البخاري يف كتاب اإلمبان، باب قول النيب          )4(

 ).20:رقم(، )1/31 (القلب
، و مـسلم يف     )887:رقـم (،  )1/266(السواك يـوم اجلمعـة       أخرجه البخاري يف اجلمعة، باب       )5(

 ).1/151(الطهارة، باب السواك 
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ف، و هني   و قسم منها يتعرض ألوامر الّنيب صلّى اهللا عليه و سلّم بالتخفي            -
 .الناس عن التعمق و التشديد

و باقيها يف بيان ما ترك الّنيب صلّى اهللا عليه و سلّم من بعض القرب خشية            -
 .)1(املشقّة على أّمته

" املشقّة جتلـب التيـسري    " ومن جمموع هذه النصوص استخلص الفقهاء قاعدة        
يسري غري أنّ املـشاق     عذرا للتخفيف و الت    فحيثما وجد أمر شّق معه التكليف فإّنه ينتهض       

ال تقتضي مجيعها التخفيف، فمنها ما يكون مالزما للعبادة، ال تنفك عنه، فهذه ال ختفيف               
فهذه املشاق : "فيها ؛ و قد أوضح الشيخ عّز الدين بن عبد السالم احلكمة من ذلك فقال         
 أثرت لفاتـت    كلّها ال أثر هلا يف إسقاط العبادات و الطّاعات، و ال يف ختفيفها، ألّنها لو              

مصاحل العبادات و الطّاعات يف مجيع األوقات، أو يف غالب األوقات، و لفات ما رتـب                
 .)2("عليها من املثوبات الباقيات ما دامت األرض و السماوات

 . و منها ما تنفك العبادات عنه، و هي بال ريب مشلها التخفيف و التيسري
 :املشاق قسمان :  قاعدة :" )3(و قد ضبط اإلمام القرايف أنواع املشاق فقال

ال تنفك عنه العبادات، كالوضـوء و الغـسل يف الـربد، و الـصوم               : أحدمها  
يف النهار األطول، و املخاطرة بالنفوس يف اجلهاد، و حنـو ذلـك ال يوجـب ختفيفـا                  

 .يف العبادة ألّنها قررت معه
 :و هو ثالثة أنواع : تنفك العبادة عنه : و القسم الثاين 

 كاخلوف على النفوس و األعضاء و املنافع، فهذا يوجـب           : املرتبة العليا    نوع يف 
التخفيف، ألنّ حفظ هذه األمور هو سبب مصاحل الدنيا و اآلخرة، فلو حـصلنا هـذه                

 .العبادة لثواهبا لذهب أمثاهلا

                                                           
 ).307:ص( انظر القواعد الفقهية للندوي )1(
 ).14-2/13( انظر قواعد األحكام )2(
 ).14:، الفرق1/118(؛ و الفروق  )1/340( انظر الذّخرية )3(
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 كأذى وجع يف إصبع، فتحصيل هذه العبادة أوىل من درء           :و نوع يف املرتبة الدنيا      
 .، لشرف العبادة و خّسة هذه املشقّةهذه املشقّة

 مشقّة بني هذين النوعني، فما قرب من العليا أوجب التخفيـف،              :النوع الثالث   
و ما قرب من الدنيا مل يوجب، و ما توسط خيتلف فيه، لتجاذب الطرفني له، فعلى هذه                 

 .)1(القاعدة تتخرج الفتاوى يف مشاق العبادات
 :مسائل حيسن ذكرها و هي و أعقب هذه القاعدة بفوائد و 

فما كـان  : "، فقال )2( أنّ املشاق ختتلف باختالف رتب العبادات  :املسألة األوىل   
يف نظر الشرع أهّم اشترط يف إسقاطه أشّد املشاق أو أعّمها، فإنّ العموم بكثرته يقـوم                
مقام العظم، كما سقط التطّهر من اخلبث يف الّصالة اليت هي أفضل العبـادات بـسبب                

عدم املاء          لتكرار، كدم الرباغيث و ثوب املرضع، و كما سقط الوضوء فيها بالتيمم لكثرة            ا
و ما مل تعظم رتبته يف نظر الشرع تؤثر فيه املشاق           . أو احلاجة إليه أو العجز عن استعماله      

 ).1/341(الذّخرية " اخلفيفة
و يعلل  : املعامالت أيضا    ال ختتص املشاق بالعبادات، بل جتري يف         :املسألة الثانية   

و مجيع حبث هذه القاعدة يطّرد يف أبواب الفقـه، فكمـا            : " اإلمام القرايف ذلك فيقول     
متفق على اعتباره، و متفق علـى عـدم         : وجدت املشاق يف الوضوء على ثالثة أقسام        

اعتباره، و خمتلف فيه، كذلك جند يف الصوم و احلّج، و األمر باملعروف و النـهي عـن                  
نكر، و توقان اجلائع للطعام عند حضور الّصالة، و التأذي بالرياح البـاردة يف الليلـة                امل

الظلماء، و املشي يف الوحل، و غضب احلكام و جوعهم املانع من استيفاء النظر، و غـري                 
 ). 1/341( الذّخرية )3("و كذلك الغرر و اجلهالة يف البيع ثالثة أقسام . ذلك

                                                           
 ).2/15(انظر قواعد األحكام .  املعامالت، كالغرر يف البيوع ال ختتص املشاق بالعبادات فقط، بل جتري أيضا يف)1(
 ).103:ق(، )1/327( انظر املقري )2(
 . ما يعسر اجتنابه ؛ كبيع الفستق و الرمان و البطيخ يف قشورها فيعفى عنه-:  و هي )3(
 .ما ال يعسر اجتنابه، فال يعفى عنه -
ى عنه كبيع اجلوز األخضر يف قشرته، و ما خّف الغرر فيه مع مسيس               ما يقع بني الرتبتني ؛ فما عظم الغرر فيه فال يعف           -

 ).16-2/15(انظر قواعد األحكام . احلاجة إىل بيعه، فاألصّح جوازه، كبيع الباقالء األخضر يف قشرته
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 بط املشقّة املؤثرة يف التخفيف من غريها ؟  ما ضا:املسألة الثالثة 
من املشاق ما نّص الشرع على ضوابط التخفيـف فيهـا كالـسفر و املـرض،                         

و اإلكراه و اخلطأ و النسيان، و هذه ال إشكال يف اعتبارها، و لكن قد ال يرد من الشرع                   
 لشرع ؟حتديد للمشقّة فحينئذ هل يرجع إىل العرف أم إىل التقريب بقواعد ا

يرى اإلمام القرايف أنّ ما مل يرد الشرع بتحديده يتعني تقريبه بقواعد الشرع، ألنّ              
 .التقريب خري من التعطيل ملا اعتربه الشرع

فنقول على الفقيه أن يفحص عن أدىن مشاق تلك العبادة املعنية فيحققـه بـنّص                  
مثل تلك املشقّة أو أعلـى،      أو إمجاع أو استدالل، مثّ ما ورد عليه بعد ذلك من املشاق،             

التأذي بالقمل يف احلّج مبـيح للحلـق،        : مثاله  . جعله مسقطا، و إن كان أدىن مل جيعله       
حبديث كعب بن عجرة، فأي مرض أّدى مثله أو أعلى منه أباح و إالّ فال، و السفر مبيح                  

 ).1/341(الذّخرية . )1(للفطر بالّنص فيعترب به غريه من املشاق
 : أنّ ما ال ضابط له و ال حتديد وقع يف الشرع على قسمني :عة املسألة الراب

   – و هذا يف املعامالت      – )2(قسم اقتصر فيه على أقلّ ما تصدق عليه تلك احلقيقة         
و القسم اآلخر ما وقع مسقطا للعبادات، مل يكتف الشرع يف إسـقاطه مبـسّمى تلـك                 

ة يف إسقاطها، فمـا الفـرق بـني         املشاق، بل لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها املؤثر        
 العبادات و املعامالت ؟

أنّ املعامالت مشتملة علـى مـصاحل العبـاد                 : و جوابه   : " قال اإلمام القرايف    
و مواهب ذي اجلالل و سعادة األبد السرمدية، فال يليق تفويتها مبسّمى املشقّة مع يسارة               

و ألنّ تعاطي العبادة مع     . لعبادات أوىل احتماهلا، و لذلك كان ترك الرخص يف كثري من ا         
و أّما املعامالت فتحصل مـصاحلها      . . . املشقّة أبلغ يف إظهار الطّاعة، و أبلغ يف التقّرب          

                                                           
 ).2/20(انظر قواعد األحكام .  كاملرض املبيح للفطر فينبغي أن تعترب مشقّته مبشقّة القيام يف السفر)1(
كمـا لـو أسـلم يف شـيء وصـفه بـصفات             .  أي أنّ ما ال ميكن ضبطه جيب أن حيمل على أقلّه           )2(

 .متعددة، فإّنه حيمل على أدناهن
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اليت بذلت األعواض فيها مبسمى حقائق الشروط، بل التزام غري ذلك يـؤدي إىل كثـرة                
 ).342-1/341" (اخلصام و نشر الفساد و إظهار العناد 

 :فروع اليت بناها القرايف على هذه القاعدة و من ال
 : قال " املستثنيات من النجاسة: "ما جاء يف فصل 

القاعدة أنّ كل مأمور يشّق على العباد فعله سقط األمر به، و كل منهي شـّق                " 
 .عليهم اجتنابه سقط النهي عنه
كما لو كانـت    مشقّة يف املرتبة العليا فيعفى عنها إمجاعا،        : و املشاق ثالثة أقسام     

 .طهارة احلدث أو اخلبث تذهب الّنفس أو األعضاء
و مشقّة يف املرتبة الدنيا فال يعفى عنها إمجاعا، كطهارة احلدث و اخلبث باملـاء               

 .البارد يف الشتاء
و مشقة مترّددة بني املرتبتني، فمختلف يف إحلاقها باملرتبة العليا فتؤثر يف اإلسقاط،             

 تؤثر، و على هذه النجاسة هل يشّق اجتناهبا أم ال ؟أو باملرتبة الدنيا فال 
 :مث ذكر تسع عشرة صورة ملثل هذه النجاسة منها 

 .إذا رأى يف ثوبه يسريا من الّدم و هو يف الّصالة مضى على صالته -
 .جواز االنتفاع مبا ينسجه النصارى و حيركونه بأيديهم، و هم أهل جناسة -
 .ما مل يتفاحشثوب املرضع يعفى عن بول الصيب فيه  -
 .املرأة ملا كانت مأمورة بإطالة ذيلها للّستر، جعل الّشرع ما بعده طهورا له -

 ).201-1/196(انظر هذه الصور و غريها يف 
 .اليت تفّسرها و تكّملها" الّضرر يزال"و تتصل هبذه القاعدة قاعدة  
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 )القاعدة احلادية عشر(
 

 )1(ما ضاق شيء إالّ اّتسع
 

و هـي   . )2(دة منسوبة إىل اإلمام الشافعي فيما ذكره القرايف و غريه         و هذه القاع  
 ".املشقة جتلب التيسري"مندرجة حتت القاعدة السابقة 

و معناها أّنه كلّما ضاق األمر، و وقع احلرج، الحت بوادر التيسري، و اّتسع األمر على املكلّـف لـدفع                    
 .الّضرر و املشقّة عنه

 .)3 () إّن مع العسر يسرا (: و األصل فيها قوله تعاىل 
و هي مبثابة القيـد     " إذا اّتسع األمر ضاق   : "و يذكر جبانبها قاعدة أخرى، و هي        

 .)4(هلا، حبيث إذا اندفعت الضرورة الداعية إىل التخفيف عاد األمر إىل ما كان عليه
كـلّ مـا جـاوز األمـر        : "و مجع اإلمام الغزايل بني هاتني القاعدتني بقولـه          

 .)5("كس إىل ضّدهحّده انع
 
 

                                                           
؛      ) 121-1/120(؛ و املنثور يف القواعد للزركشي       ) 2/233( انظر قواعد األحكام البن عبد السالم        )1(

؛ و املـدخل الفقهـي      ) 93:ص(جنيم  ؛ و البن    ) 175-172: ص(و األشباه و النظائر للسبوطي      
؛ و القواعـد الفقهيـة للنـدوي        ) 18/م(؛ و شرح القواعد الفقهية      ) 1003: ص 81/31:ف/2(
، مؤسسة الرسالة، ط اخلامـسة،      )223-221:ص(؛ و نظرية الّضرورة لوهبة الزحيلي       ) 394:ص(

 .م1997 - هـ 1418
 ).121-1/120(؛ و املنثور يف القواعد ) 10/46( انظر الذّخرية )2(
 .07اآلية : االنشراح  )3(
؛ و رفـع    ) 304:ص(؛ و القواعـد الفقهيـة للنـدوي         ) 163:ص( انظر شرح القواعد الفقهيـة       )4(

 ).237:ص(احلرج يف الشريعة اإلسالمية للدكتور عدنان حممد مجعة 
 ).1/123( نقله عنه الزركشي يف املنثور يف القواعد )5(
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و قد أشار اإلمام القرايف إىل هذه القاعدة يف اجلـزء العاشـر مـن الـذّخرية يف                  
بيان صفة تقاليد الواليات، و اختالف أحكامها املترتبـة عليهـا يف مـسألة اشـتراط                

و مل يشترطها بعضهم يف اإلمامـة العظمـى لغلبـة           : العدالة يف اإلمامة العظمى، فقال      
مث . . . هتا، فلو اشـترطت لتعطلـت التـصرفات املوافقـة للحـق             الفسوق على وال  

 :وّضح ذلك يف كالم طويل، فقال 
ما تقّدم من التوسعة يف أحكام والة املظامل و أمراء اجلرائم ليس خمالفا للشرع،              " 

أنّ الفساد قد كثر و انتشر خبـالف العـصر          : أحدها  : بل تشهد له القواعد من وجوه       
ك اختالف األحكام، حبيث ال خيرج عن الّشرع بالكلية لقوله صلى           األّول، و مقتضى ذل   

، و ترك هذه القوانني يؤدي إىل الّضرر، و يؤكـد           "ال ضرر و ال ضرار    "اهللا عليه و سلم     
 ..."ذلك مجيع النصوص الواردة بنفي احلرج

 و شهودهم و والهتم و أمناءهم لو كانوا         أّنا ال نشك أنّ قضاة زماننا     : و خامسها   
فإنّ خيار زماننا هـم     . . . العصر األّول ما ولّوا و ال حرج، و واليتهم حينئذ فسوق            يف  

فقد حسن ما كان قبيحا و اّتسع ما كان ضـّيقا، و اختلفـت              . . . أراذل ذلك الزمان    
أنّ الشرع وّسع للموقع    : األحكام باختالف األزمان، و يعضد ذلك من القواعد األصولية          

ملطر يف طينه، و أصحاب القروح، و جوز ترك أركان الـّصالة               يف النجاسة، و يف زمن ا     
و شروطها إذا ضاقت احلال عن إقامتها، و كذلك كثري يف الـّشرع، و كـذلك قـال                  

فكذلك إذا ضاق علينا احلال يف درء       . . ما ضاق شيء إالّ اتسع      : الشافعي رضي اهللا عنه     
 ).10/46. . . (املفاسد اّتسع كما اتسع يف تلك املواطن
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 )القاعدة الثانية عشر(
 

 )1(الّضرورات تبيح احملظورات
 

 ".الّضرر يزال"و " املشقّة جتلب التيسري"و هذه القاعدة تتصل اّتصاال وثيقا بقاعديت 
أّنه إذا طرأ على اإلنسان مشقّة شديدة، أو خطر كبري، حبيث خيـاف             : و معناها   

هبا أو بأحد توابعها، فيضطر حينها إىل ارتكاب        على نفسه من اهلالك، أو من ّضرر يلحق         
 .)2(احملّرم أو ترك الواجب، أو تأخريه عن وقته، جاز له ذلك دفعا للضّرر عنه

، "احملظورات ال تباح إالّ يف حالة الّضرورة      "و قد عّبر عنها العالّمة ابن القيم بعبارة         
 .)3("ال حرام مع ضرورة"و بصيغة أخرى 

ظّن خوف اهلـالك    "يحة الرتكاب احملّرم أو ترك الواجب هو        و حّد الّضرورة املب   
 .)4("على النفس، و ال يشترط اإلشراف على املوت

 :قال الشيخ مصطفى الزرقا 
و الذي أراه أّنه ال يشترط حتقّق اهلالك باالمتناع عن احملظور، بـل يكفـي أن                " 

ان يف ذلك أن يكون مـا       و امليز . يكون االمتناع مفضيا إىل وهن ال حيتمل، أو آفة صّحية         
فصيانة النفس عن اهلـالك أعظـم            . يترتب على االمتناع أعظم حمذورا من إتيان احملظور       

 .)5("و أوجب من صيانة مال الغري و احترام حقّه، أو من أكل حلم اخلرتير أو امليتة 
                                                           

؛         )22 و 2/15(؛ و أعالم املـوقعني   )165:ص(؛ و القواعد النورانية  )195  و2/7( انظر قواعد األحكام )1(
؛ و إيضاح املـسالك   )94:ص(؛ و البن جنيم  )173:ص(؛ و للسيوطي  )1/45(و األشباه البن السبكي 

؛ و املـدخل الفقهـي    )1/333(؛ و قواعـد املقـري    )177:ص(؛ و اإلسعاف بالطلـب   )106:ص(
) 308:ص(؛ و القواعد الفقهية للندوي  )21/م(؛ و شرح القواعد الفقهية  )1003:، ص81/32:ف/2(

 ).228:ص(؛ و النظريات الفقهية للزحيلي  )207:ص(؛  و قواعد الفقه من خالل اإلشراف 
 ) .68-67:ص(وهبة الزحيلي /  انظر نظرية الضرورة الشرعية، د)2(
 ).22 و 2/15( انظر إعالم املوقعني )3(
 ).4/109( اجلواهر، نقال عن الذّخرية  انظر)4(
، و رأيه هذا مـستنبط مـن أقـوال العلمـاء الـسابقني يف حتديـدهم                 )81/32ف  ( انظر املدخل الفقهي     )5(

، دار إحيـاء التـراث العـريب، بـريوت، ط الثالثـة،       )1/99(انظر املستصفى للغـزايل  . مليزان الضرورة
 ).101-13/100(ين ؛ و املغ )3/223(م  ؛ و األّم 1993 هـ 1414
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و من هنا، فإنّ هذه القاعدة، تنّص على التوسعة على املسلم يف شـأن ارتكـاب                
 .ظور حالة الّضرورة، و هو أمر يتماشى و مقاصد الّشريعة اإلسالميةاحمل

 : و قد دلّت على هذه القاعدة نصوص قرآنية كثرية منها 
وٌر      ( :  قوله تعاىل -1 َه َغُف ِإنَّ اللَّ ِإْثٍم َف اِنٍف ِل َفَمْن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَج

 .)1()َرِحيٌم
 .)2 ()صََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإلَّا َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْيِهَوَقْد َف (: و قوله سبحانه-2
 .)3 ()ِإلَّا َمْن ُأْآِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباْلِإيَماِن(  :  و كذلك قوله عّز و جلّ -3

فاهللا تعاىل قد استثىن حاالت االضطرار يف ظروف خاّصـة، تـدفع املـسلم إىل               
 .)4(و النطق بكلمة الكفر عند اإلكراه، و هذا ّمما عفا اهللا عنه عن عبادهارتكاب احملظور، أ

 : و من الفروع اليت ساقها القرايف هلذه القاعدة
 :مسألة تأخري رمي مجرة العقبة، فقال  -

أّنه عليه السالم رّخـص لرعـاة اإلبـل يف البيتوتـة عنـد مـىن                : يف املوطأ " 
.  )5("بعد الغد ليومني، مث يرمـون يـوم النفـر         يرمون يوم النحر، مث يرمون من الغد أو         

و لوال أنّ الوقت وقت الرمي ملا جاز تأخريهم، ألنّ العبـادة ال تـؤخر للـضرورة إالّ                  
 ).3/266. . . (يف وقت أدائها كالّصلوات 

ظهور ما يدلّ على الّرضا بالعيب مـن قـول              : " و قال يف املوانع املبطلة للخيار       
 . . . و التقصري عند االطالع و مكث من غري عذر فيبطل الّردأو فعل أو سكوت، و ه

لـه  : فروى ابن القاسم عن مالك      : فإن وجد العيب بعد السفر بالداّبة يف السفر         
رّدها، ألّنه كاملكره بالسفر، و ليس عليه يف ركوهبا شيء، و تركها بقية الـسفر، فـإن                 

أخذ قيمة العيب، ألنّ االضـطرار      وصلت حباهلا رّدها، أو عجفت نقصها، أو حيبسها و ي         
 ).5/104. . . (مبيح مال الغري، و السفر ضرورة 

                                                           
 .3اآلية :  املائدة )1(
 .119اآلية :  األنعام )2(
 .106اآلية :  النحل )3(
 ).308:ص(؛ و القواعد الفقهية للندوي  ) 8/350مج ( انظر روح املعاين لآللوسي )4(
 ).929:رقم(، )215:ص( أخرجه مالك يف كتاب احلج، باب الرخصة يف رمي اجلمار )5(
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 )القاعدة الثالثة عشر(
 

 )1(ما جاز للضرورة يقّدر بقدرها
 

و هي من القواعد املكّملة للقاعدة الـسابقة، و معناهـا أنّ احملظـورات الـيت                
ـ                ّضرورة، و ال جيـوز   تباح للّضرورة، إّنما جيوز منها مبقدار مـا تنـدفع بـه تلـك ال

 .التوّسع أو االسترسال فيها
وٌر                           (:  و أصلها قوله تعاىل    َه َغُف ِه ِإنَّ اللَّ َم َعَلْي ا ِإْث اٍد َفَل ا َع اٍغ َوَل َر َب ُطرَّ َغْي ْن اْض َفَم

 .    )2()َرِحيٌم
و قد اختلفت آراء العلماء يف بيان مقدار ما يتناول املضطر من احملظور حفاظـا               

  اختلفوا يف املسافر مبعصية هل جيوز له ذلك أم ال ؟على نفسه، كما
، و ميكـن    )3(و قد مجع اإلمام القرايف هذه األقوال يف معرض بيانه حلّد الضرورة           

 :ضبطها يف األوجه التالية 
يأكل املضطر من احملظور ما يسّد به رمقه، فال يبغي و ال يعتدي             : الوجه األّول    

 . )4( الّضرورةيف األكل منها إالّ مبقدار زوال

                                                           
؛ و أعـالم   )2/320(؛ و املنثـور يف القواعـد للزركـشي     )2/287(حكـام   انظـر قواعـد األ  )1(

؛ و اجمللـة،   )95:ص(؛ و البـن جنـيم    )173:ص(؛ و األشـباه للـسيوطي    )1/54(املـوقعني  
؛ و  )81/33/ف(؛ و شـرح القواعـد، املـادة الـسابقة ؛ و املـدخل       )22/م(شرح رستم باز 

وهبـة الزحيلـي   /  نظريـة الـضرورة، د  ؛ و )210:ص(قواعد الفقـه مـن خـالل اإلشـراف     
 ).229:ص(حممد الزحيلي / ؛ و النظريات الفقهية، د )251-245:ص(

 .173اآلية :  البقرة )2(
 ).110-4/109( انظر الذّخرية )3(
، )1/130(انظر املراجع الـسابقة ؛ و أحكـام القـرآن للجـصاص             .  و هو اختيار مجهور الفقهاء     )4(

 هــ ؛ و اجلـامع ألحكـام القـرآن للقـرطيب             1335 ط األوىل،    دار الكتاب العريب، بـريوت،    
 ) .101-13/100(؛ و املغين ) 3/223(؛ و األّم ) 2/231(
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املقصود بالضرورة خوف املـوت أو اجلـوع، و علـى هـذا             : الوجه الثاين    
، و بـه قـال اللّخمـي،        )1(و هو قول مالك يف املوطـأ      . يأكل شبعه و يتزّود يف سفره     
 .)2(و القاضي عياض يف اإلكمال

أي باملعصية، فـإذا كـان   " غير باغ  " أنّ املقصود بقوله تعاىل  : الوجه الثالث    
املشهور : سبب االضطرار معصية كسفر معصية، هل جيوز له األكل من احملظور ؟ قوالن              

 .)3(جوازه، ألنّ منعه يفضي إىل القتل، و هو ليس عقوبة جنايته
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، )258:ص( انظر املوطأ، كتـاب الـصيد، بـاب مـا جـاء فـيمن يـضطر إىل أكـل امليتـة                       )1(

 ).1075:رقم(
 إمساعيـل، دار    حيـي /، حتقيـق د   )6/374( انظر إكمال املعلم بفوائـد مـسلم للقاضـي عيـاض             )2(

 .م1998 – هـ 1419الوفاء، املنصورة، ط األوىل، 
 ).4/110( انظر الذّخرية )3(
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 )القاعدة الرابعة عشر(
 

 )1(الّرخص ال تستباح باملعاصي
 

ملكلّف، يشترط فيـه أن ال       على ا  )2(أنّ ما يوجب التخفيف و التيسري     : و معناها   
 . كالسفر ملعصية)3(يكون معصية، فإن كان معصية سقط التخفيف

 و الشافعية   )4(و الفقهاء يف هذه القاعدة خمتلفون، فمنهم من يقّرها مطلقا كاحلنابلة          
 .)5("الّرخص ال تناط باملعاصي"يف الصحيح عندهم، و يعّبرون عنها بصيغة النفي بعبارة 

 .)6(ا و ال يعترب قاعديتها كاألحنافو منهم من يبطله
أّما املالكية فمنهم من منع الّترخص يف املعصية مطلقا، و منهم من أجازه، و منهم               

 .)7(من فّصل القول فيه
 ".هل الرخصة معونة أو ختفيف ؟: "و هلذا جند املقري يذكرها بصيغة االستفهام 

 ".الّترخيص ؟ العصيان هل ينايف : "و تبعه يف ذلك الونشريسي فقال 
َر       (:  و قد استدلّ القائلون مبنع الّترخص يف املعصية بقوله تعاىل            ُطرَّ َغْي ْن اْض َفَم

 .)8() َباٍغ َوَلا َعاٍد َفَلا ِإْثَم َعَلْيِه

                                                           
؛ و املنثـور يف القواعـد    )260:ص(؛ و للسيوطي ) 1/135( انظر األشباه و النظائر البن السبكي )1(

        ؛ )70:، ص 12ق (؛ و إيــضاح املــسالك ) 112:ق(، )1/337(؛      و املقــري )2/167(
   ؛) 211:ص(؛      و قواعد الفقه اإلسالمي من خالل اإلشـراف               ) 53-52(و اإلسعاف بالطلب    

 ).248:ص(و نظرية التقعيد الفقهي للروكي 
  الـسفر، و املـرض، و اإلكـراه، و اخلطـأ و النـسيان،                     :  و موجبات التخفيـف كـثرية منـها          )2(

 . .و اجلهل، و االضطرار 
 ). 211:ص( من خالل اإلشراف  انظر قواعد الفقه)3(
 ).103-13/102( انظر املغين )4(
 ).260:ص(؛ و للسيوطي  )1/135(؛ و األشباه البن السبكي  )3/224( انظر األّم )5(
 ).1/127( انظر أحكام القرآن للجّصاص )6(
 ).234-2/232( انظر أحكام القرآن للقرطيب )7(
 .173اآلية :  البقرة )8(
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إنّ الّرخصة إّنما أباحها اهللا عونا للمكلّف، و العاصي ال حيلّ أن يعـان،              : فقالوا  
 .)1(فإن أراد أن يأكل فليتب و ليأكل

 .)2 () و ال تقتلوا أنفسكم  (:و الذين أجازوا الترخص يف املعصية، استدلّوا بقوله تعاىل
و من امتنع عن املباح حىت مات كان قاتال نفسه متلفا هلـا              : " )3(قال اجلّصاص 

عند مجيع أهل العلم، و ال خيتلف يف ذلك عندهم حكم العاصي و املطيع، بـل يكـون                  
 .)4("ل زيادة على عصيانه امتناعه عند ذلك من األك

اد      " و محلوا معىن قوله تعاىل       اغ  و ال ع ر ب أي يف أكله فوق حاجته و يف  " غي
 .زيادته على حملّ الّضرورة، ألنّ الضرورة تقّدر بقدرها

 . هو االشتراك اللغوي الواقع يف اجلملة: و سبب خالفهم 
 :حيتمل معنيني  " غير باغ  و ال عاد" فقوله تعاىل 

 .فره، فيكون سفره سفر طاعة ال معصيةيف س -
 .)5( له األخذ منه إالّ قدر حاجتهفال جيوز: يف تناوله األكل احملّرم  -

 فقد فّرقوا بني املعصية اليت تكون سببا للرخـصة،             )6(أّما الذين فّصلوا يف القاعدة    
 : و بني املعصية اليت تكون مصاحبة هلا، و يف هذا يقول اإلمام القرايف 

                                                           
 ).2/232(قرآن للقرطيب  انظر أحكام ال)1(
 .29اآلية :  النساء )2(
تفقه على أيب حسن    . من الفقهاء اجملتهدين  .  هو أبو بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي املعروف باجلّصاص          )3(

 370تويف يف بغداد سنة     . كان على جانب كبري من الزهد و الورع       . الكرخي، و أيب سهل الزجاجي    
انظر تاج  .  و شرح خمتصر الطحاوي، و الفصول يف األصول و غريها          من مؤلفاته أحكام القرآن،   . هـ

 ).1/48(؛ و معجم املفسرين ) 136:ص(؛ و طبقات الفقهاء للشريازي ) 6:ص(التراجم 
 ).1/127( أحكام القرآن )4(
 ). 248:ص( انظر نظرية التقعيد الفقهي للروكي )5(
 . اإلمام القرايف و منهم ابن خويز منداد، و القاضي عبد الوهاب، و)6(
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ا املعاصي فال تكون أسبابا للّرخص، و لذلك العاصي بسفره ال يقـصر و ال            فأّم" 
السفر، و هو يف هذه الصورة معصية، فال يناسبه الرخصة، ألنّ           : يفطر، ألنّ سبب هذين     

 . ترتيب الّرخص على املعصية سعي يف تكثري تلك املعصية بالتوسعة على املكلّف بسببها
الّرخص فال متنع إمجاعا، كما جيوز ألفسق النـاس           و أّما مقارنة املعاصي ألسباب      

و أعصاهم التيمم إذا عدم املاء، و هو رخصة، و كذلك الفطر إذا أضـّر بـه الـصوم،                          
و اجللوس إذا أضّر به القيام يف الّصالة، و يقارض و يساقي، و حنو ذلك من الـّرخص،                     

 عري معصية، بل هي عجـزه عـن         و ال متنع املعاصي من ذلك، ألنّ أسباب هذه األمور         
و هبذا الفرق   . فاملعصية هنا مقارنة للسبب ال سبب     . الصوم و حنوه، و العجز ليس معصية      

إنّ العاصي بسفره ال يأكل امليتة إذا اضطر إليها، ألنّ سبب أكلـه             : يبطل قول من قال     
 .)1("خوفه على نفسه ال سفره

الّرخص ال  : معىن قولنا   " قال  و نفس هذا التفريق أوضحه السيوطي يف أشباهه ف        
أنّ فعل الرخصة مىت توقف على وجود شيء، نظر يف ذلك الشيء، فإن             : تناط باملعاصي   

كان يف تعاطيه يف نفسه حراما، امتنع معه فعل الّرخصة، و إالّ فال، و هبذا يظهر الفرق بني    
 .)2("املعصية بالسفر و املعصية فيه 

فالقـصر      . ، دفع للّضرر و املشقة عن املكلّـف       و يف التفريق بني هاتني الصورتني     
 .و الفطر رخصتان متعلقتان بالسفر، فيمنعان، و منعهما ال يلحق ضررا باملكلّف

أّما أكل امليتة و التيمم فتركهما يترتب عليه ضرر كبري باملكلّف بإتالف نفـسه،               
 .أو إضاعة صالته، و هذا أمر مناف ملقاصد الّشريعة اإلسالمية

 

 
 
 

                                                           
 .، الفرق الثامن و اخلمسون)2/32( انظر الفروق )1(
 ).263:ص( انظر األشباه و النظائر )2(
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مـا جـاء يف املـسح       : و من الفروع اليت أوردها اإلمام القرايف هلذه القاعـدة           
 :على اخلفني 
قال صاحب الطراز إذا قلنا ال ميسح إالّ املسافر فيشترط يف السفر اإلباحة، : " قال 

 .قياسا على القصر و الفطر، و ألنّ الّرخص ال تستباح باملعاصي
 ، فهل يمسح العاصي بسفره ؟يمسح الحاضر و المسافر: و إذا قلنا 

 ).1/322" (قوالن، و الصحيح املسح، ألنّ عدم االختصاص يصري طرديا يف الّرخصة 
التزام األحكام، فال قصاص علـى      : من شروط اجلاين    : "و قال يف كتاب اجلراح      

صيب، و ال جمنون، و ال حريب ألنّ اإلسالم جيّب ما قبله، و يقتص من الـذّمي اللتزامـه                   
" ، ألنّ املعاصـي ال تكـون أسـباب الـّرخص          )1(ا يف عدم التظامل، و السكران     أحكامن

 .بتصرف يسري) 12/273(
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 فالّسكران يقتص منه باتفاق الفقهاء، سدا للذرائع أمام املفـسدين اجلنـاة، إذ لـو مل يقـتص منـه                     )1(

انظـر هـذه    .  اإلسـالمية  لكان عصيانه سببا لسقوط العقوبة عنه، و هذا يتناىف و عدالـة الـشريعة             
، دار شـريفة، اجلزائـر ؛             )2/388(؛ و بداية اجملتهد البـن رشـد         ) 11/374(املسألة يف املغين    

، دار القلـم، بـريوت ؛ و املهـذّب للـشريازي            )226:ص(و القوانني الفقهيـة البـن جـزي         
 ).20/274(؛ و اجملموع )3/171(
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 )القاعدة اخلامسة عشر(
 )1(العادة حمكّمة

 
 اليت تبىن عليها  ما ال حيصى        -وهذه القاعدة من كربيات القواعد الفقهية اخلمس      

 .عاداهتم املتعلقة بأعراف الّناس و-من الفروع الفقهية 
إنّ كلّ ما ال ينص على ضبطه يرجع فيـه          :" وقد عّبر عنها اإلمام القرايف بعبارة       

 ).12/164" (للعادة 
 .)2("اعتبار العادة والرجوع إليها:" وذكرها احلصين بلفظ 

و العـادة،   : " قال ابن فـارس     . مأخوذة من العود أو املعاودة    : والعادة يف اللغة    
 .)3("  حىت يصري له سجية الدربة و التمادي يف شيء

أي . القضاء و الفصل بني الّناس    : اسم مفعول من التحكيم، و معناه       : و حمكّمة   
 .)4(أنّ العادة هي املرجع للفصل بني الّناس عند التنازع

هـي مـا اسـتّمر الّنـاس        : "  بقوله   )5(أّما يف االصطالح فقد عّرفها اجلرجاين     
:   و عّرفهـا القـرايف بقولـه       . )6("عـد أخـرى     على حكم العقول، و عادوا إليه مرة ب       

 .)7("غلبة معىن من املعاين على الّناس : و العادة " 
                                                           

؛ و كتـاب القواعـد      ) 101:ص(؛ و البـن جنـيم       ) 182:ص(؛ و للـسيوطي     ) 1/50( انظر األشباه و النظائر للـسبكي        )1(
ــصين  ــري ) 1/357(للح ــسالك ) 117:ق(، )1/345(؛ و املق ــضاح امل ــور  ) 172:، ص117ق (؛ و إي ؛ و املنث

؛ و شـرح القواعـد الفقهيـة     )36/م(؛ و اجمللـة   )81/36ف (؛ و املـدخل الفقهـي    )2/356(يف القواعد للزركشي 
 - هـــ 1419، مؤســسة الرســالة، ط اخلامــسة، )270:ص(الــوجيز يف إيــضاح القواعــد للبورنــو ؛ و  )36/م(

؛ و  ) 216:ص(؛ و قواعـد الفقـه مـن خـالل اإلشـراف             ) 293:ص(م ؛         و القواعد الفقهية للنـدوي                1998
 .، دار إحياء التراث العريب، بريوت)2/113(نشر العرف البن عابدين ضمن جمموعة رسائله 

 ).1/357(نظر القواعد  ا)2(
 . انظر معجم مقاييس اللغة البن فارس)3(
 ).273:ص( انظر الوجيز )4(
ولـد جبرجـان و نـسب إليهـا، و درس يف            .  هو علي بن حممد بن علي اجلرجاين احلسيين احلنفي، و يعرف بالسيد الـشريف              )5(

ـ  816شرياز، و أقام فيها بعد موت تيمورلنك حىت مات فيها سنة             يف علـوم كـثرية، و خباصـة يف العلـوم           شـارك   .  هـ
انظـر الـضوء    . التعريفات؟، و مقاليد العلوم، و شـرح الـسراجية يف الفـرائض           : من مؤلفاته   . العقلية، و كان عالّمة دهره    

 ).412:ص(؛ و التاج املكلّل ) 197-2/196(؛ و بغية الوعاة ) 330-5/328(الالمع 
 ).154:ص( انظر التعريفات )6(
 ).484:ص(تنقيح الفصول  انظر شرح )7(
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ما استقرت النفوس   : العرف  : "  ، قال اجلرجاين     )1(و العادة و العرف شيء واحد     
 .)2("و كذا العادة : " مثّ قال ". بشهادة العقول و تلّقته الطبائع بالقبول 

 العادة و العرف أصل معترب يف الفقه اإلسالمي ختضع له أحكام  أنّ: فمعىن القاعدة   
الّناس يف عقودهم و تصرفاهتم و التزاماهتم، فتثبت تلك األحكام على وفق ما تقضي بـه                

 – ما مل خيالف نّصا شرعيا -العادة و العرف 
 :و قد دلّ على هذه القاعدة نصوص كثرية من الكتاب و السنة و األثر منها 

 :الكتاب  من –أ 
 .)3(  )ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعْن اْلَجاِهِليَن (: قوله تعاىل 

كلّ خـصلة   : فقد أمر اهللا عباده باألخذ بالعرف، و العرف و املعروف و العارفة             
 .)4(حسنة ترتضيها العقول، و تطمئن إليها النفوس

 .)5 ()  ي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِفَوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذ (: و قوله تعاىل 
 .فجميع احلقوق اليت تثبت للمرأة، و اليت عليها، مرّدها إىل ما يتعارفه الّناس

                                                           
 و ذهب بعض العلماء إىل أنّ العادة هي ما يصدر من الفرد أو من عامة الّناس، أّما العرف فهو ما صدر                      )1(

، دار  )282/ ج(انظر التقرير و التحبري البن أمري احلاج        . من عامة الّناس، فالعادة هبذا أعّم من العرف       
 .م1983 –ـ  ه1403الكتب العلمية، بريوت، ط الثانية، 

و احلقيقة أنّ الفرق بينهما إّنما هو يف التعاريف، أّما عند النظر إىل استعماالت الفقهاء فال نكاد جنـد                    
فالعادة و العرف مبعىن واحد من حيث املاصدق و إن          : " و هذا ما أشار إليه ابن عابدين بقوله         : فرقا  

 ).2/112(انظر رسائل ابن عابدين ". اختلفا من حيث املفهوم 
و املتأمل يف تعريفي اجلرجاين للعرف و العادة، جند أنّ تعريـف العـادة              ). 154: ص( انظر التعريفات    )2(

اعترب فيه االستمرار بينما اعترب يف تعريف العرف االستقرار، و ذلك يفيد أنّ العادة حتدث أّوال، فـإذا                  
 ).1/362(د احلصين، التحقيق انظر قواع. استقرت يف النفوس على ذلك األمر املعتاد أصبح عرفا

 .199اآلية :  األعراف)3(
 ).7/346( انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )4(
 .228اآلية :  البقرة )5(
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ي        (:  يف كفـارة الـيمني       – جلّ شأنه    –و قوله    اللَّْغِو ِف ُه ِب ُذُآْم اللَّ ا ُيَؤاِخ َل
ْدُتْم اْلَأيْ          ا َعقَّ ُذُآْم ِبَم ْن ُيَؤاِخ َساِآيَن          َأْيَماِنُكْم َوَلِك َشَرِة َم اُم َع ُه ِإْطَع اَن َفَكفَّاَرُت َم

 .)1 () . . ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِآْسَوُتُهْم
فأمر اهللا تعاىل بإطعام املـساكني مـن أوسـط مـا يطعـم الّنـاس أهلـيهم،                  

 .)2(و املرجع فيه إىل العرف
 : من الّسنة -ب

أَنَّ ِهْنَد ِبْنَت ُعْتَبةَ قَالَْت َيا َرُسولَ اللَّـِه ِإنَّ أََبـا             «،  عن عائشة رضي اهللا عنها    
ُسفَْيانَ َرُجلٌ َشِحيٌح َولَْيَس ُيْعِطيِني َما َيكِْفيِني َوَولَِدي ِإلَّا َما أََخذُْت ِمْنُه َوُهَو لَا َيْعلَـُم                

 .)3( » فَقَالَ ُخِذي َما َيكِْفيِك َوَولََدِك ِبالَْمْعُروِف
 :حلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف بيان ما يستفاد من هذا احلديث قال ا

 .)4("فيه اعتماد العرف يف األمور اليت ال حتديد فيها من قبل الّشرع " 
أَنَّ َناقَةً ِللَْبَراِء ْبِن َعاِزٍب َدَخلَْت َحاِئطَ َرُجٍل « : رضي اهللا عنه )5(حديث حميصة

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َعلَى أَْهِل الَْحَواِئِط ِحفْظََهـا           فَأَفَْسَدْت ِفيِه فَقََضى َرُسولُ ال    
 .)6(»  ِبالنََّهاِر َوأَنَّ َما أَفَْسَدْت الَْمَواِشي ِباللَّْيِل َضاِمٌن َعلَى أَْهِلَها

                                                           
 .89اآلية :  املائدة )1(
 ).26/64( انظر جمموع الفتاوى البن تيمية )2(
 بغـري علمـه مـا يكفيهـا           أخرجه البخاري يف النفقات، باب إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخـذ             )3(

؛ و مـسلم يف األقـضية، بـاب قـضية هنـد             ) 5364/رقـم (،  )4/1728(و ولدها باملعروف    
)5/129.( 

 ).9/420( انظر فتح الباري )4(
 شـهد أحـدا و اخلنـدق               .  هو حميصة بن مسعود بن كعـب األنـصاري األوسـي، أبـو سـعيد               )5(

؛ و أسـد الغابـة      ) 6/45(نظـر اإلصـابة     ا. كـان رسـوال إىل أهـل فـدك        . و املشاهد كلّها  
)4/89.( 

انظـر املوطـأ    .  أخرجه مالـك يف كتـاب األقـضية، بـاب القـضاء يف الـضواري و احلريـسة                  )6(
؛ و أبـو داود يف كتـاب البيـوع، بـاب      ) 9/175(؛ و اإلمام أمحـد يف املـسند   ) 410:ص(

 ) .3570:رقم(، )3/296(املواشي تفسد زرع قوم 
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 .)1(و هو أدلّ على اعتبار العادة يف األحكام الشرعية: قال احلصين 
س إرسال مواشيهم بالنهار للرعي، و حبسها بالليل للمبيـت،            ذلك ألنّ عادة الّنا   

و عادة أهل البساتني و املزارع الكون يف أمواهلم بالنهار غالبا دون الليل، فبىن الّنيب صلى                
 .)2(اهللا عليه و سلم التضمني على ما جرت به عادهتم

 : أّما من األثر -ج
مـا رآه املـسلمون     : " ه قال   فما روي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنّ          

 .)3( "حسنا فهو عند اهللا حسن، و ما رآه املؤمنون قبيحا فهو عند اهللا قبيح
باب من  : " ، بابا ترجم له بقوله      )4(  و قد عقد اإلمام البخاري يف كتاب البيوع       

أجرى أمر األمصار على ما يتعارفون بينهم يف البيوع و اإلجارة و املكيـال و الـوزن،                      
و سننهم على نّياهتم و مذاهبهم املشهورة، و ذكر فيه قول رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                       

ان     : " ؛ و قوله تعـاىل       " خذي ما يكفيك و ولدك باملعروف     :" و سلم هلند     و من آ
  ". . . فقيرا فليأآل بالمعروف

 و أّنـه    مقصوده هبذه الترمجة إثبات االعتماد على العرف،      : قال ابن املنّير و غريه      
 .)5(يقضى به على ظواهر األلفاظ

 

                                                           
 ).1/359(لحصين  انظر القواعد ل)1(
 ).1/359(، نقال عن القواعد للحصين )خمطوط( انظر اجملموع املذهب للعالئي )2(
، و اخلطيـب يف     )4522:رقم(،  )4/28(، و احلاكم يف املستدرك      )1/379( أخرجه أمحد يف املسند      )3(

دية، ط  ، حتقيق عادل بن يوسف العزاري، دار ابن اجلوزي، السعو         )167-1/166(الفقيه   و املتفقه      
رواه أمحـد و    ) " 1/178(و قال احلافظ اهليثمي يف جممع الزوائد        .  م 1997 – هـ   1417األوىل،  

 – هـ   1402، دار الكتاب العريب، بريوت، ط الثالثة،        "البّزار و الطرباين يف الكبري، و رجاله موثّقون         
 1412، ط اخلامـسة،     ، مكتبة املعارف، الرياض   )2/17(م ؛  و األلباين يف السلسلة الضعيفة         1982

 .ال أصل له مرفوعا، و إّنما ورد موقوفا على ابن مسعود: م، و قال 1992 –هـ 
 ).2212:رقم ()4(
 ).4/474( انظر فتح الباري )5(
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 :و من الفروع اليت ساقها القرايف حتت هذه القاعدة 
 :جاء يف كتاب الّسرقة 

أشار عليه السالم إىل اعتبار احلرز يف حديث اجلرين، ومل يّبني           : قال الطرطوشي   
ص علـى   و القاعدة أنّ كلّ ما ال يـن       . صفته، و وكله إىل اجتهاد العلماء ليعظم أجرهم       

ضبطه يرجع فيه للعادة كالنفقات و غريها، فحرز كـل شـيء علـى حـسبه عـادة                  
)12/164.( 

 :و جاء يف كتاب الدعاوى 
 . . . يف دعوى حيازة الّدار ؛ أنّ الرجوع يف ذلك إىل العادة 

و من أقامت بيده دار سنني يكري و يهدم و يبين، و قامت بينة أّنها               : يف الكتاب   
... ك و ثبتت املواريث، و أنت حاضر تراه يفعل ذلك فال حّجة لك            لك أو ألبيك أو جد    

و كلّ شيء يكذبه العرف و العادة وجب أن ال يؤمر به، بل يؤمر بامللك للحـائز ألّنـه                   
العرف فيمن رأى هذه التصرفات مع طول السنني من غري مانع و مل يـّدع ملكـا و ال                   

 ).11/12(ار إليه ببيع تعّرض، و يكذب دعواه، و يصّدق احلائز أنّ ذلك ص
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 )القاعدة السادسة عشر(
 

  )1(العرف كالشرط
 

 و أوردهـا    – أي العـادة حمكّمـة       –و هذه القاعدة مندرجة حتـت سـابقتها         
الفقهاء بألفاظ خمتلفة، فقد ذكرها اإلمام الـّسيوطي، و اإلمـام ابـن جنـيم بعبـارة                     

 . ، و بنفس هذه العبارة صاغتها اجمللة" الشرط ؟ العادة املطّردة هل ترتّل مرتلة" 
و معناها أنّ املعروف بني الّناس، و إن مل يـذكر صـرحيا يف العقـود، يـصري                  

 .كأّنه مشروط يف نصوص العقود
فالعرف ينظر إليه باعتباره مكّمال للعقد، ما مل يّتفـق علـى خالفـه، أّمـا إذا                 

قـال  . ، و مل يبق لـذلك العـرف اعتبـار         صّرح املتعاقدان خبالفه فهما على ما اشترطا      
و كلّ ما ثبت يف العـرف إذا صـّرح املتعاقـدان خبالفـه              : " الشيخ ابن عبد الّسالم     

 .)2("ّمما يوافق مقصود العقد صّح 
و تعليل ذلك أنّ العرف يعترب مكّمال و مبّينـا ملـا سـكت عنـه املتعاقـدان،                  

ـ         ام إليـه، ألنّ املعـروف عرفـا        فسكوهتما داللة على االعتماد على العرف و االحتك
كاملشروط شرطا، و التصريح خبالف ما يقتضي به العرف القائم يـدلّ علـى إلغائـه                
و بطالنه، ألنّ ما يستفاد بالتصريح مقّدم على ما يستفاد بالداللـة، أخـذا بالقاعـدة                

 .)3("ال عربة للداللة يف مقابلة التصريح " الفقهية 
 
 

                                                           
؛ و البـن جنـيم      ) 192:ص(؛ و األشـباه و النظـائر للـسيوطي          ) 2/311( انظر قواعد األحكام     )1(

؛ و ) 43/م(؛ و شــرح القواعــد الفقهيــة ) 81/43ف /2(؛ و املــدخل الفقهــي ) 108:ص(
 ).306:ص(؛ و الوجيز يف قواعد الفقه ) 221:ص(قواعد الفقه من خالل اإلشراف 

 ).2/311( انظر قواعد األحكام )2(
؛    ) 81/42ف  /2(؛ و املـدخل الفقهـي       ) 13/م( انظر شرح القاعدة يف شرح القواعـد للزرقـا           )3(

 ).201:ص(و الوجيز 
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 للعرف إّنما يعمل بـه و يقـّدم علـى العـرف             غري أنّ هذا التصريح املخالف    
، و يف ذلـك احتـرام إلرادة املتعاقـدين          )1(إذا أمكن الوفاء به، و كان موافقا للـشرع        

 .و حتقيق ملصلحتهما
و من املسائل املخّرجة على هذه القاعدة، ما جاء يف كتاب البيـوع، يف املوانـع                

و البيع بالرباءة يقتـضي     : "  قال القرايف    ؛" الرباءة من العيوب عند العقد    : "املبطلة للخيار   
اجلهل بعاقبة املبيع، و ألّنه خيار فسخ فال جيوز إسقاطه بالشرط كاشتراطه إسقاط خيـار               

األصل يقتضي أن ال يرّد بالعيب مطلقا ألّنه إذا          :  )2(و قال احلنفية  . الرؤية يف بيع الغائب   
 املعدوم، لكن العرف اقتضى الـسالمة       بعتك هذا، فالعقد إّنما يتناول املوجود دون      : قال  

من العيوب، فكان كالشرط، فريجع بالعيب استدراكا لظالمة، فإذا اشترط األصل فقـد             
صار األصل مقصودا بلسان املقال الذي هو مقّدم على العرف، فإنّ كلّ عـادة صـّرح                

 . . . خبالفها ال تعترب 
 غرر العيوب شرط الرباءة     و أبو حنيفة يرى أنّ    : مث قال بعد بيانه لسبب اخلالف       

 عن نفسه، و غريه يراه من الغرر املمنوع،         من الغرر املفتقر لضرورة البائع لدفع اخلصومة      
 ).5/93. . " (ألّنه قد يأيت على أكثر صفات املبيع 

 :و جاء يف كتاب اإلجارة 
رط جيوز اشتراط الترميم من الكراء، و ميتنع ما زاد على الكراء من عنده، ألّنه ش              " 

و جيوز اشتراط كنس املرحاض و التراب و غريمها فيما يكون بعد      . . . سلف يف اإلجارة    
 ).5/493" (العقد، ألّنه أمر معروف، و أماّ ما هو عند العقد فال، لعدم العادة فيه 

 
 
 

 

                                                           
 ).2/311(األحكام  انظر قواعد )1(
، حتقيق حممد عدنان بن ياسني درويـش، دار إحيـاء           )549-4/548( انظر بدائع الصنائع للكاساين      )2(

 ).4/95(م ؛ و رّد احملتار على الدّر املختار 1998 – هـ  1419التراث العريب، بريوت، ط الثانية، 
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 )القاعدة السابعة عشر(
 

 )1(العرف العام أقوى من العرف اخلاص
 

 .صدر منها إىل عام و خاصينقسم العرف باعتبار اجلهة اليت ي
  و هو العرف الذي جيري بني عامة الّنـاس يف كـلّ الـبالد                :العرف العام    -1

اإلسالمية أو معظمها، كالتعارف على بيع االستصناع يف كثري من احلاجات و اللـوازم،               
 .و التعارف على تقسيم املهر إىل معّجل و مؤّجل

لـد دون بلـد، أو بفئـة مـن       خمصوصا بب   و هو ما يكون    :العرف اخلاص    -2
الّناس دون أخرى، كاألعراف اليت جتـري بـني الّتجـار، أو الـزّراع، أو الـّصناع                    

 .أو غريهم من فئات اجملتمع
 :و كلّ من العرف العام و اخلاص يشترط العتباره و حتكيمه 

أن يكون مطّردا أو غالبا بني أهله حبيث جتري عليـه تـصرفات الّنـاس يف مجيـع                   -
 أّمـا إن مل يتكـرر اسـتعماله، و مل           – أو يف أكثرهـا      – الـيت يـشتملها      احلوادث

 .)2(يستقر يف التعامل فال يرجع إليه
أن يكون مقارنا أو سابقا للتصرفات املراد حتكيمه فيها، أّما إذا كان متأخرا عنها فال                -

 .)3("ال عربة بالعرف الطارئ : " عربة فيهن و لذلك قال الفقهاء 
 .)4(ريح خبالفهأن ال يعارضه تص -

                                                           
؛ و املـدخل الفقهـي    )112:ص(؛ و البـن جنـيم    )191:ص( انظر األشباه و النظائر للـسيوطي  )1(

 ).918 إىل 913 و 878-2/877(للزرقا 
؛ و قواعـد الفقـه مـن خـالل اإلشـراف       )103:ص( انظر األشـباه و النظـائر البـن جنـيم     )2(

 ).115-2/114(؛ و نشر العرف البن عابدين  )185:ص(؛  و السيوطي  )218:ص(
ـ   )193:ص( انظر األشباه و النظائر للـسيوطي  )3( ؛ و شـرح القواعـد    )110:ص(يم ؛ و البـن جن

 ).219– 218:ص(؛و قواعد الفقه من خالل اإلشراف  )220:ص(للزرقا 
 ".كلّ عادة صّرح خبالفها ال تعترب: "  و هذا الشرط يدلّ على قاعدة أخرى و هي )4(
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فإذا توفرت هذه الشروط هل يعترب العرف العام و اخلاص كالمهـا يف األحكـام               
 الشرعية أم العرف العام فقط ؟

يفترق العرف اخلاص عن العام بأنّ اخلاص خيتص حكمه بأهله فقط، أّما العـرف              
 .العام فيثبت حكمه على أهل كلّ البالد

 .)1(هو مذهب مجهور الفقهاءفالعرف العام أقوى من العرف اخلاص، و 
فالعرف العام عندهم يترك به القياس، و يصلح خمّصصا للدليل الـشرعي، أّمـا              

العرف اخلاص فال يعترب إذا عارض نصا شرعيا، و ال يترك به القياس، و خيّص به األثـر،                      
 .و لكّنه يعترب إذا عارض الّنصوص الفقهية املنقولة عن الفقهاء

ن العرف اخلاص يف األحكام الشرعية، و جييزون ختصيص العـام           و املالكية يعتربو  
 .به، و لكنهم حيملون لفظ كلّ متكلم على عادته

 :و يف هذا يقول اإلمام القرايف يف كتابه نفائس األصول 
فإن كانت عادة   . العادة أن تكون عادة الّناس و قد تكون عادة صاحب الّشرع          " 

فكلّ من لـه    . . . لفظون به يف وصاياهم و أمياهنم       خّصصت عموم الّناس الذي ي    : الّناس  
عادة يف لفظه محل لفظه على عرفه الذي تقدم نطقه، أّما املتأخر عن نطقه فال، كانـت                 

 .العادة خاصة به، أو عامة يف بلده، أو يف مجيع األقاليم
و ال حيمل كالم متكلم على عادة غريه، و ال خيّصص هبـا عمـوم أهـل بلـد                   

، و كذلك ميتنع التقييد كما امتنـع التخـصيص، و العوائـد املتـأخرة               بعادة بلد آخر  
 .مطلقا ال ختّصص و ال تقّيد

                                                           
 ).136-2/114( انظر رسائل ابن عابدين )1(

       )      بـن حيـي و حممـد بـن مـسلمة       كنصري(و خالف يف ذلك بعض احلنفية كمشايخ خبارى و بلخ           
و خوارزم و أبو علي النسفي، فقالوا باعتبار العرف اخلاص دليال و خمّصصا، فأفتوا جبواز كـثري مـن                   

انظر أشباه ابن   . املعامالت اليت مينعها الّدليل كجواز استئجار احلائك يف الغزل ببعض ما خيرج من عمله             
و يرى اإلمام أبو زهرة أنّ العرف اخلـاص ال          ). 2/114(؛ و نشر العرف     ) 114-112ص  (جنيم  

يقف أمام الّنص، و لكّنه يقف أمام القياس الذي ال تكون علته ثابتة بطريق قطعي من ّنص أو ما يشبه                    
 ).256:ص(انظر أصول الفقه . الّنص يف وضوحه و جالئه
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للـشرع  : و أّما عرف الّشارع و عادته، فيحمل لفظه عليهـا، كمـا تقـول               
و املخّصص يف هـذه الـصورة كلّهـا         . . . عادة يف األميان، و هي احللف باهللا تعاىل         

 )1(اهـ".إّنما هو العوائد 
: ن الفروع املخّرجة على هذه القاعدة يف الذّخرية ما جاء يف كتاب اللّقطـة               و م 

 :قول اإلمام القرايف 
و هي من أّدى عن غريه ماال شأنه أن يعطيه، أو عمل لغـريه              : قاعدة مذهبية    " 

عمال شأنه أن يستأجر عليه، رجع بذلك املال، و بأجرة ذلك العمل، كان دفع ذلك املال                
لدين أو غري واجب كخياطة الثوب و حلق الرأس، و ذلك ترتيال للـسان              واجبا عليه كا  

. و األئمة جعلوا الّدافع متربعا حىت يوجد إذن بلسان املقال         . . . احلال مرتلة لسان املقال   
و وافقونا على االكتفاء بلسان احلال يف تعيني النقود، فال حيتاج إىل تعيني الّنقد إذا غلب                

و يفرق بأنّ املوجب يف  موضع الوفاق العرف العام، و هو أقوى              . . .يف البلد على غريه     
 .من العرف اخلاص لعمومه

أنّ العرف العام إّنما قضي به ملا فيه من الظهور يف الداللة، و الظهـور               : و جوابه   
يف العرف اخلاص، بل قد يقوى ظاهر حال أكثر من قوة العام، و الواقع يشهد لذلك، فال                 

  )2(اهـ".و هلذه القاعدة فروع كثرية . ثارة الظّن بسقط اعتبار الفرقأثر للعموم يف إ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ).5/2235( انظر نفائس األصول )1(
)2() 9/93-94.( 
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 )القاعدة الثامنة عشر(
 

 )1(النادر ملحق بالغالب يف الّشرع
 الغالب ال يترك للنادر

 الغالب حصول األغلب، و ال عبرة بالّنادر

 النادر ال يلزم
 

الغلبـة          هذه القاعدة تعّبر عـن بعـض شـرائط العـرف، و هـي شـريطة                 
و املراد أنّ األحكام ال تراعى فيها األمور النـادرة اليـسرية، و إّنمـا تـبىن                 . و االطّراد 

 .)2(على الغالب الشاّئع
األصـل أنّ   : "و قد عّبر عنها الفقهاء بصيغ متعّددة، فنجدها عند الكرخي بلفظ            

 ".السؤال و اخلطاب ميضي على ما عّم و غلب ال على ما شذّ و ندر
،    "العربة للغالب الشائع ال للنـادر     " عّبر عنها اخلادمي يف جمامع احلقائق بصيغة         و

 .و بنفس العبارة صاغتها اجمللة
أّما اإلمام القرايف فقد أوردها بعبارات متقاربة، يف الفروق و الذّخرية، فقال رمحه             

، و هو شأن الـشريعة   اعلم أنّ األصل اعتبار الغالب و تقدميه على الّنادر        : " اهللا يف فروقه    
 .)3("و هو كثري ال حيصى كثرة 

                                                           
؛ و خامتـة جمـامع      ) 19/ق(؛ و املقري    ) 112:ص(؛ و رسالة يف األصول      ) 2/244(حكام   انظر قواعد األ   )1(

؛ و املــدخل الفقهــي ) 42/م(؛ و شــرح القواعــد الفقهيــة ) 42/م(؛ و اجمللــة ) 46:ص(احلقــائق 
 ).81/39:ف/2(

 .، الفرق التاسع و الثالثون و املائتان)4/104( انظر الفروق )2(
 :ة مستثناة من هذا األصل، و هي على قسمني  و لكن هناك مسائل كثري)3(

أنّ الغالب على ثياب الصبيان و الكفار       :  ما ألغى الشرع فيه الغالب و قّدم النادر عليه رمحة بالعباد و من ذلك                -1
 .النجاسة و النادر سالمتها، فأثبت النادر و ألغى الغالب رمحة و توسعة على العباد

شهادة اجلمع الكثري مـن     :  النادر معا رعاية للضرورة و رمحة للعباد و من ذلك             ما ألغى الشرع فيه الغالب و      -2
النسوان يف أحكام األبدان، فالغالب صدقهن و النادر كذهبن، و قد ألغى الشارع كال األمرين لطفا باملـدعى                  

 املـالكي   ؛ و هتذيب الفروق و القواعد السنية على هامش الفروق حملمد علي           ) 4/104(انظر الفروق   . عليه
)4/170.( 
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 :أّما يف الذّخرية فقد تعّددت صيغها، و تناثرت فروعها، منها 
بري لـه   : احليوان ثالثة   : "فقال رمحه اهللا    : مسألة ذكاة ما ليس له نفس سائلة        

ة، و بري ليس    نفس سائلة ال حتلّ إالّ بالذكاة، و حبري ال حياة له يف الّرب حيلّ من غري ذكا                
 أي  –فمن الحظ هـذه القاعـدة       : له نفس سائلة، و حبري يعيش يف الّرب اختلف فيهما           

 أسقط ذكاة ما يعيش يف الّرب من دواب البحر نظـرا            –النادر ملحق بالغالب يف الّشرع      
) 4/126 ()1("لغالبه، و من الحظ أنّ ميتة البحر على خـالف األصـل مل يـسقطها              

 .بتصرف
األصل أالّ تبىن األحكام إالّ علـى العلـم لقولـه           : "  الطهارة   و قال يف كتاب   

م           : " تعاىل   ه عل ك ب يس ل لكن دعت الـضرورة للعمـل بـالظّن،         " و ال تقف ما ل
لتعذّر العلم يف أكثر الصور، فتثبت عليه األحكـام لنـدرة خطئـه و غلبـة إصـابته،                           

 ).1/177" (و الغالب ال يترك للنادر
مقصود الشارع ضبط األمـوال علـى       : "  اهللا    السلم قال رمحه   و يف بيان شروط   

العباد، ألّنه أناط هبا مصاحل دنياهم و أخراهم، فمنع لذلك من تسليم األموال للـسفهاء،                 
و هنى عليه السالم عن إضاعة املال، و عن بيع الغرر و اجملهول كذلك، فيجب لذلك أن                 

 أو الصفة و هو رخصة لفوات بعـض     –ألصل   و هو ا   –يكون املشترى إما معلوما بالرؤية      
املقاصد لعدم الرؤية، لكن الغالب حصول األغلب، فال عربة للنادر، فما ال تضبطه الصفة              

 ).5/240" (متتنع املعاوضة عليه لتوقع سوء العاقبة بضياع املالية يف غري معترب تلك املالية 
و حيمـل   : ". . .  قال   و يف ضبط األوصاف اليت تتعلق هبا األغراض لدفع اخلطر،         

 ).5/243" (األمر فيه على الوسط املتعارف، و النادر ال يلزم 
 ).10/73(و ) 8/232(و ) 98-2/96(و انظر باقي الفروع يف 
                                                           

الـذكاة شـرعت    :  و بنبين خالفهم على قاعدة أخرى ذكرهـا اإلمـام القـرايف و هـي قاعـدة                   )1(
الستخراج الفضالت احملرمات من األجساد احلالل بأسهل الطرق علـى احليـوان، فمـن الحـظ                
     عدم الفضالت مما ليس له نفس سائلة  و جعلها أصـال، و إراحـة احليـوان تبعـا أجـاز ميتتـه،                      

انظـر الـذّخرية   . و من الحظ شـرعية زهـوق الـروح و جعلـه أصـال يف نفـسها مل جيزهـا        
)4/126.( 
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 )القاعدة التاسعة عشر(
 

 )1(كلّ متكلم له عرف حيمل لفظه على عرفه
 –غة  العرف يقّدم على اللّ–املسّمى العريف يقّدم على املسّمى اللّغوي 

 

هذه القاعدة تتناول مسألة تعارض العرف و اللّغة، و معناها إذا دار اللفـظ بـني    
املعىن العريف، و املعىن اللّغوي، محل على املعىن العريف، سواء كان ذلـك يف الـشرعيات                    

 .أو املعامالت أو اإلقرارات أو سائر التصرفات
 سـواء كانـت متعلّقـة بعـرف     )3(ة تقّدم على الّداللة اللّغوي  )2(فاحلقيقة العرفية 
 .الّشرع أو بعرف الّناس

فأّما احلقيقة العرفية الشرعية فإّنها مقّدمة على الّداللة اللغوية، ألنّ التـشريع لـه              
 خيالف به عن حقائقها اللّغوية، فيجب محل        )4(عرف خاص يف استعماله لكثري من األلفاظ      

                                                           
؛        )106ص (؛ و البن جنيم  )188:ص(؛ و للسيوطي  )1/51( انظر األشباه و النظائر البن السبكي )1(

 ).1/176(؛ و الفروق  )3/58(؛ و أعالم املوقعني  )390-2/383(و قواعد الزركشي 
.  األلفاظ عند األصوليني تدور بني حقائق لغوية و حقائق شرعية، و اللّغوية تنقسم إىل وضعية و عرفيـة                  )2(

هي اللفظ املستعمل فيما وضع     : و العرفية   . هي اللفظ املستعمل فيما وضع له أّوال يف اللّغة        : فالوضعية  
سم الغائط علـى اخلـارج      له بعرف االستعمال اللغوي كاختصاص الدابة بذوات األرض و إطالق ا          

و أّما احلقيقة الشرعية فهي استعمال االسم الشرعي فيما كان موضوعا لـه أّوال             . املستقذر من اإلنسان  
 ).273-1/271(؛ و اإلهباج للسبكي  )27-1/26(انظر اإلحكام لآلمدي . يف الشرع

اضـع عمـال بالوضـع     و قد خالف يف ذلك يعض األصوليني فقدموا احلقيقة اللفظيـة يف بعـض املو       )3(
انظـر كتـاب التلخـيص يف       . اللغوي، و منهم اإلمام الغزايل و اآلمدي و إمام احلـرمني اجلـويين            

عبد اهللا النبيلـي و بـشري أمحـد العمـري، مكتبـة دار              /، حتقيق د  )2/142(أصول الفقه للجويين    
 .م1996 – هـ 1417الباز، ط األوىل، 

فهـي ذات مفـاهيم و حقـائق شـرعية          . . . ّج، و الربـا      و ذلك مثل لفظ الصالة و الصيام و احل         )4(
قصدها الشارع كعرف خاص له يف االستعمال، فوجب أن تصرف هـذه األلفـاظ عـن معانيهـا                  

 . اللغوية إىل معانيها العرفية الشرعية
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ع ؛ و هذا ما يفّسر الّنص و يـبني إرادة           تلك األلفاظ على معانيها العرفية يف لسان الشر       
 .)1(املشّرع من هذا املعىن العريف الذي أصبح متبادرا إىل الذهن عند إطالقه

و يفّرق اإلمام القرايف بني العرف القويل و الفعلي فـريى أنّ العـرف الفعلـي                
لـى  غري مقّدم على اللّغة و ال معارض للوضع، أّما العرف القويل فإّنـه مقـّدم كلّـه ع                 

اللّغة ألّنه عليه استعمال اللّفظ يف غري املسّمى اللّغوي، فهـو ناسـخ للّغـة، و الناسـخ           
 . )2(مقّدم على املنسوخ

 :و تتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخرى و هي 
 )3(هل األميان مبنية على العرف أو اللّغة ؟

 :و قد اختلف فيها الفقهاء على عّدة أقوال 
و هو مذهب   . ان مبنية على العرف ال على احلقيقة اللّغوية       إنّ األمي  : القول األّول 

  .، و قول عند احلنابلة)4(احلنفية
إّنه ينبغي تتبع اللّغة عند عدم خمالفـة العـرف الثابـت هلـا،               : )5(القول الثاين 

فإن خالفها عرف ثابت عمل به، فيعمل باللّغة عنـد ظهورهـا و مشوهلـا، و يعمـل                  
 .بالعرف إذا استمر و اطّرد

و معىن ذلك أّنه إذا تطابق العرف و الوضع اللّغوي عمل به، و إن اختلفا فـذلك                 
و يرى اإلمام الغزايل اعتبار     . حملّ إشكال بني الشافعية، و املشهور عندهم العمل بالوضع        
 .العرف ال سيما يف األميان ألنّ العرف حيكم يف التصرفات

                                                           
، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، ط        )458:ص( انظر املناهج األصولية للـدكتور فتحـي الـّدريين           )1(

 .م1997 –ـ  ه1418الثالثة، 
 ).4/2235(؛ و نفائس األصول ) 211:ص(؛ و شرح التنقيح  ) 28-4/27( انظر الذخرية )2(
؛ و األشباه و النظـائر للـسيوطي          )1/429(؛ و القواعد للحصين  )121ق ( انظر قواعد ابن رجب )3(

 ).157:ص(؛ و الوجيز  )106:ص(؛ و البن جنيم  )188:ص(
 ).106:ص(ظائر البن جنيم  انظر األشباه و الن)4(
 ).188:ص(؛ و األشباه و النظائر للسيوطي  )1/429( و هو مذهب الشافعية، انظر القواعد للحصين )5(
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على النّية، فإن مل يكن له نّية فعلى السبب        أّما املالكية فإنّ األميان عندهم مبنية أّوال        
 فإن مل يكن باعـث فعلـى        – و هو ما يسمى عندهم بالبساط        –املثري لليمني أو الباعث     

 فـإن فقـدت النّيـة              – و هذا هو املشهور عندهم       –العرف، و إالّ فعلى الوضع اللّغوي       
لشرعي إن وجد ؟ اختلفت     و البساط، هل حيمل اللفظ على اللّغة أو العرف أو مقتضاه ا           

 .)1(يف ذلك أقوال املالكية
فمن حلف ال يأكل رؤوسا أو بيـضا، حينـث بـرؤوس الـسمك و بيـضها                 
خالفا للشافعي ألنّ لفظ الرؤوس و البيض مل خيـتص يف العـرف بـبعض أنواعهـا،                  
و إّنما اختص األكل ببعضها، و العرف الفعلي ال عربة بـه، و إّنمـا املعتـرب العـرف                   

 .، و هو مذهب ابن القاسمالقويل
و وافق أشهب الشافعي فيمن حلف على الرؤوس، ال حينث إالّ برؤوس األنعـام              

 .)2(ألّنها املقصودة باألمثان عادة، فهو عرف قويل يف خصوص ألفاظ األميان
و يرجع سبب اختالفهما إىل االختالف يف حتقيق املناط يف هذه املسألة، و ذلك ما               

 :أوضحه القرايف فقال 
" القوالن مبنيان على أنّ أهل العـرف قـد نقلـوا هـذا اللفـظ املّركـب                  " 

دون غريها بسبب كثـرة اسـتعماهلم لـذلك         " كلّ رؤوس األنعام  "ال  " أكلت رؤوسا 
املركب يف هذا النوع خاصة دون بقية أنواع الرؤوس، فهذا مـدرك أشـهب فيقـدم                

 .النقل العريف على الوضع اللّغوي
تعمال أهل العرف لذلك، و لكن مل يصل االستعمال عنده          و ابن القاسم يسلم اس    

و ضابط الّنقل أن يصري     . . . إىل هذه الغاية املوجبة للنقل، فأنّ الغلبة قد تقصر عن النقل            
املنقول إليه هو املتبادر األّول من غري قرينة، و غريه هو املفتقر إىل القرينة فهذا هو مدرك                 

م على أنّ النقل العريف مقّدم علـى اللّغـة إذا وجـد                     القولني فاتفق أشهب و ابن القاس     
 .)3("و اختلفا يف وجوده هنا، فالكالم بينهما يف حتقيق املناط 

                                                           
 ).30-4/29( انظر الذّخرية )1(
 ).4/44( نفس املرجع )2(
 ).1/175( انظر الفروق )3(
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 – و هو بدوي أو حضري       –و عندهم من حلف أالّ يسكن بيتا فسكن بيت شعر           
لنّية، فتبىن  فاليمني هنا خالية عن ا    . )1(حنث لصدق االسم عليه، و ألنّ اهللا تعاىل مساه بيتا         
 .)2(على االستعمال القرآين، و هو موافق للوضع اللّغوي

فيالحظ أنّ يف اعتبار العرف عندهم خالف، فتارة يقدمونه على اللّغـة و هـو               
 و هو   –املشهور يف املذهب، و تارة حيملون اللّفظ عند عدم النّية على اللّغة دون العرف                 

–أحد قويل اإلمام مالك 
)3(.   

ائل اهلاّمة املخرجة على هذه القاعدة ما ذكره اإلمام القرايف يف كتابـه             و من املس  
 :مسألة عدم جواز اإلفتاء يف املسائل املتعلقة باأللفاظ إالّ باألعراف فقال : الفروق 

إنّ األحكام املترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت و تبطل معها إذا بطلت         " 
 يف األعواض يف البياعات و حنو ذلك، فلو تغريت العادة           كالنقود يف املعامالت و العيوب    

يف النقد و الّسكّة إىل ّسكّة أخرى حلمل الثمن يف البيع عند اإلطالق على الـّسكّة الـيت                  
 . . . جتددت العادة هبا دومنا قبلها 

و على هذا القانون تراعى الفتـاوى علـى طـول األيـام فمهمـا جتـدد يف                  
 أسقطه، و ال جتمد علـى املـسطور يف الكتـب طـول              العرف إعتربه، و مهما سقط    

عمرك، بل إذا جاءك رجل من غرب أهل إقليمـك يـستفتيك ال جتـره علـى عـرف                   
بلدك، و اسأله عن عرف بلده و أجره عليه، و أفته بـه دون عـرف بلـدك و املقـرر                     
يف كتبك، فهذا هو احلق الواضح، و اجلمود على املنقـوالت أبـدا ضـالل يف الـّدين                  

 .)4(" مبقاصد علماء املسلمني و السلف املاضني و جهل
 
 
 

                                                           
لكـم مـن جلـود األنعـام        و اهللا جعل لكم من بيوتكم سكنا و جعـل           : "  و ذلك يف قوله تعاىل       )1(

 .80اآلية : النحل . . . ". بيوتا تستخفوهنا يوم ظعنكم و يوم إقامتكم 
 ).4/44( انظر الذّخرية )2(
 ).75-4/74( يراجع مسألة املعترب يف النذر من الذّخرية )3(
 ).177-1/176( انظر الفروق )4(



 313

 )القاعدة العشرون(
 

 )1( بالعرف و العادة– و ختصيص العام –تقييد املطلق 
 )1(كلّ من أطلق لفظه محل على عرفه

 

فاللّفظ املطلق جيوز تقييده بالعادة، و مثل ذلك أيضا ختـصيص العـام بـالعرف                     
غري أنّ اإلمام القرايف ينفي أن يكـون        . ف قوليا أو عمليا    سواء كان هذا العر    )2(و العادة 

العرف الفعلي صاحلا للتخصيص أو التقييد، و هو عنده غري العرف العملي، بل يعّده أحد               
 .عرف قويل و عرف فعلي: قسمي العرف اللّفظي، حيث قّسمه إىل قسمني 

اللّفظ يف معىن   أن تكون عادة أهل العرف يستعملون       : " فأّما العرف القويل فهو     
أحدمها يف املفردات، حنو الّدابـة للحمـار،            : معّين و مل يكن ذلك لغة، و ذلك قسمان          

و من هذا الباب قوهلم فالن يعـصر        . . . و ثانيهما يف املركّبات     . . . و الغائط للنجو    
ة اخلمر مع أنّ اخلمر ال تعصر بل صار هذا التركيب موضوعا لعصر العنب، و مقتضى اللّغ               

لكن أهـل   . أن ال يصح هذا الكالم إالّ مبضاف حمذوف تقديره فالن يعصر عنب اخلمر            
 .)3(. . "العرف ال يقصدون هذا املضاف بل يعّبرون هبذا املركّب عن عصر العنب 

                                                           
؛ و قواعـد ابـن رجـب        ) 2/270(؛ و إعـالم املـوقعني       ) 2/225( انظر قواعـد األحكـام       )1(

ــصين ) 122-121/ق( ــد للح ــسالك  )1/336(؛ و القواع ــضاح امل ؛ و ) 179:ص(؛ و إي
 ).221:ص(قواعد الفقه من خالل اإلشراف 

 و هو مذهب مجهور األصوليني خالفا للحنفية و بعض املالكية، و حكى بعض العلماء االتفـاق علـى                   )2(
و احلاصل أنّ مجهـور األصـوليني       . ف يف العادة الفعلية   جواز ختصيص العموم بالعادة القولية، و اخلال      

ينفون ختصيص العام بالعرف الطارئ أّما ما كان حاصال يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـلم،                     
 .أو أمجع عليه بعد وفاته فإّنه جيوز التخصيص به

ـ  )2/111(؛ و املستـصفى   )2/181(اإلهبـاج  : راجع تفصيل املسألة يف  ام لآلمـدي  ؛ و اإلحك
؛ و رسائل ابـن   )240:ص(؛ و إرشاد الفحول  )389-3/383(؛   و الكوكب املنري  )2/334(

؛ و شـرح تنقـيح الفـصول     )2238-2235/ 5(؛   و نفائس األصول  )139-122(عابدين 
 ).1/282(؛ و التقرير و التحبري البن أمري احلاج ) 211:ص(

 ).28-4/27(العشرون ؛ و الذّخرية ، الفرق الثامن و )1/171( انظر الفروق )3(
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و أّما العرف الفعلي فمعناه أن يوضع اللّفظ ملعىن يكثر استعمال أهل العرف لبعض          
أن لفظ الثوب صادق لغة على ثياب الكّتان        : اعه، مثاله   أنواع ذلك املسّمى دون بقية أنو     

و القطن و احلرير و الوبر و الشعر و أهل العرف إّنما يستعملون من الثياب الثالثة األّول                 
 .)1(دون األخريين فهذا عرف فعلي

و بعد أن ساق القرايف مجلة من األمثلة يوّضح هبا هذا التقسيم، بـّين أنّ العـرف         
و هذا  .  إالّ استعمال للمعىن اجملازي للّفظ، و مع اطّراده أصبح حقيقة عرفية           اللّفظي ما هو  

هو العرف القويل، و هو يؤثر يف اللّفظ بالتخصيص و التقييد خبالف العرف الفعلي فإّنه ال          
 .)2(يرتقي إىل ذلك لعدم معارضته لوضع اللّغة

ما قاله مـن أنّ     : لت  ق: " قول القرايف يف هذا األمر فقال        و قد أكّد ابن الّشاط    
 .)3("العرف الفعلي ال يؤثر يف وضع اللّفظ للجنس كلّه صحيح

، و هـو أمـر      )5( عن أيب حنيفة أنّ العرف الفعلـي كـالقويل         )4(و نقل اآلمدي  
و مل أر أحـدا حكـى اخلـالف يف العـادة الفعليـة إالّ               : " مل يسلّم به القرايف، فقال      

قولية، و قـد التبـست بالفعليـة فـيظّن          سيف الّدين، و أخشى أن يكون ذلك عادة         
و أظن أّني مسعت الشيخ عـّز الـّدين بـن عبـد             : مثّ قال . أّنهم خالفوا، و ما خالفوا    

 .)6("الّسالم حيكي فيها اإلمجاع، و هو املّتجه  
و من هنا يتّضح لنا أنّ العرف الفعلي غري العرف العملي، فاألّول قسم من أقسام               

ين فهو ما يتعلق بعوائد الّناس و تقاليدهم، و ما جـروا عليـه يف               العرف اللّفظي، أّما الثا   
 .عقودهم و تصرفاهتم، و هذا النوع ال خالف يف أّنه خيّصص العام و يقّيد املطلق

                                                           
 ).1/172( انظر الفروق )1(
 ).4/2235(؛ و نفائس األصول ) 174-1/173( انظر الفروق )2(
 ).1/174( انظر إدرار الشروق هبامش الفروق البن الّشاط )3(
ـ .  هو أبو احلسن سيف الدين علي بن أيب علي بن حممد التغليب، اآلمـدي، احلنبلـي مث الـشافعي                   )4( ع بـني   مج

ولد بآمـد، و أقـام ببغـداد مث مـصر، و تـويف بدمـشق                . احلكمة و املنطق و الكالم و األصول و الفقه        
ـ 631سنة   . من مصنفاته اإلحكام يف أصول األحكام، و غايـة األمـل يف علـم اجلـدل و غريهـا                  .  ه

 ).294-3/293(؛ و وفيات األعيان ) 1/73(انظر طبقات الشافعية لألسنوي 
 ).2/534(حكام يف أصول األحكام لآلمدي  انظر اإل)5(
 ).115-2/114(؛ و انظر أيضا رسائل ابن عابدين ) 2238-5/2237( انظر نفائس األصول )6(
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 :غري أنّ الشيخ مصطفى الزرقا نسب إىل املذهب املالكي اخلالف يف ذلك فقال 
 العرف العملي خمّصـصا     و يف املذهب املالكي اختالف بني فقهائه حول اعتبار        " 

لعموم الّنص، و لكن احملققني من فقهاء املذهب على أنّ العرف العملي القائم خيـّصص               
الّنص العام، كما يقّيد الّنص املطلق، خالفا ملا قاله القرايف يف فروقه من أنّ العرف العملي                

 .)1("ال يصلح لتخصيص اللّفظ أو تقييده 
ك أنّ اإلمام القرايف مل ينف كون العرف العملي         و احلّق خالف ما قاله الشيخ، ذل      

خمّصصا أو مقّيدا، و إّنما نفى ذلك عن العرف الفعلي، و هو أحد قسمي العرف اللّفظي                
 . و هذا ما ينبغي التفطّن إليه– كما سبق اإلشارة إليه آنفا –

 :و من الفروع اليت ساقها القرايف هلذه القاعدة 
ّصالة ؛ فإّنها مكروهة عند اإلمام مالك، و واجبة عند          قراءة البسملة يف ال   : مسألة  

: غريه، و استدلّ القرايف على مذهب إمامه جبملة من األدلّة منها ؛ حديث أيب هريرة قال                 
قسمت الّصالة بـيين و بـني       :  قال اهللا تبارك و تعاىل       «:  يقول   ρمسعت رسول اهللا    

: ما سأل، قال عليه الـسالم       عبدي نصفني، فنصفها يل، و نصفها لعبدي، و لعبدي          
و سـاق   . . . محدين عبدي   : احلمد هللا رّب العاملني، يقول اهللا       : يقول العبد   : اقرؤوا  
 .)2 (»احلديث 

و القسمة ليست يف أفعال الّصالة لعدم ذكرها، و ال يف غري الفاحتة من              : " مث قال   
ة الواجبة، إّما من باب التعبري      األذكار، فتعّين أن يكون لفظ الّصالة استعمل جمازا يف القراء         

باجلزء عن الكلّ، ألنّ الّدعاء جزؤها، أو التعبري بالكلّ عن اجلزء، ألنّ الفاحتة جزء الّصالة،         
إنّ احلقيقة الّشرعية و اللّغويـة ليـستا        : و مل يذكر البسملة فيها فليست منها، فإن قيل          

قيقة اللّغوية اليت هي الـّدعاء إىل       مرادتني إمجاعا، فلم يبق سوى اجملاز، و هو جماز عن احل          
و اجلواب عن ذلك أنّ التجّوز عن احلقيقـة الـشرعية أوىل            . .  قراءة مقسومة بنصفني    

و ثانيهما أنّ التجّوز عـن      . . أنّ كلّ من أطلق لفظه محل على عرفه         : لوجهني، أحدمها   
 ).178-2/177. . . " (الكلّ إىل اجلزء أوىل من اجلزء إىل الكلّ 

                                                           
 ).917: ص72/5: ف /2( انظر املدخل الفقهي )1(
 ).2/9( و احلديث بطوله عند مسلم يف كتاب الّصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كلّ ركعة )2(
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 )قاعدة احلادية و العشرونال(
 

 )1(اختالف األحكام و الشرائع حبسب اختالف األزمان و األحوال
 

إنّ الّشريعة اإلسالمية راعت يف تقريرها لعوائد الّناس ما يقتضي جلب املصاحل هلم             
و ملّا كانت أعرافهم تـتغري حبـسب اخـتالف          . و دفع املفاسد عنهم يف املعاش و املعاد       

م و أحواهلم، فإنّ أحكام الّشريعة تتغري وفق ذلك دفعا للحرج و الضيق             أزمنتهم و أمكنته  
 .عن الّناس

و املراد باألحكام اليت تتبدل بتبدل الزمان و املكان هي األحكام االجتهادية املبنية             
 .على القياس أو على املصلحة والعرف

حكـام ؛     و العرف الذي تتغري األحكام بتغريه هو ما كان مناطا و سببا لتلك األ             
 . )2(و دوران األحكام مع مناطاهتا و أسباهبا ال يبدلّ و ال يغّير من جوهرها

و الّناس حتدث هلم أحكام بقدر ما حيـدثون مـن           : " . . . يقول اإلمام القرايف    
السياسات و املعامالت و االحتياطات، وهي على القـوانني األوىل غـري أنّ األسـباب               

 ). 13/300 " (جتّددت، و مل يكن يف الّسلف
و قد أوضح اإلمام الشاطيب يف موافقاته هذا األمـر يف معـرض بيانـه ألنـواع                 

 :العوائد فقال 
 

                                                           
؛               ) 115-111:ص(؛ و اإلحكام يف متييـز الفتـاوى عـن األحكـام      )2/123(نشر العرف  انظر )1(

فقد ذكر فصال يف تغّير الفتـوى،              )  و ما بعدها   3/3(؛ و أعالم املوقعني     ) 284-3/283(و الفروق   
 و ما 2/215(وافقات و اختالفها حبسب تغّير األزمنة و األمكنة و األحوال و النيات و العادات ؛ و امل           

؛ و شرح القراعد الفقهية  ) 81/46ف(؛ و املدخل الفقهي ) 183:ص(؛ و الوجيز للبورنو ) بعدها
؛          )91:ص(؛ و علم أصول الفقه خلـالّف   )254-244:ص(؛ و ضوابط املصلحة للبوطي ) 39/م(

؛ و أصـول   م1996 - هـ 1416، دار الفكر، سوريا، )837-2/835(و أصول الفقه للزحيلي 
 ).264:ص(الفقه أليب زهرة 

 ). 247:ص( انظر ضوابط املصلحة للبوطي )2(
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 :و العوائد املستمرة ضربان 
العوائد الشرعية اليت أقّرها الّدليل الشرعي أو نفاها، و يف ذلك أن يكون             : أحدمها  

 .رميا أو أذن فيها فعال و تركاالّشرع أمر هبا إجيابا و ندبا، أو هنى عنها كراهة و حت
 لـيس يف نفيـه و ال        هي العوائد اجلارية بـني اخللـق مبـا        : و الضرب الثاين    

 .إثباته دليل شرعي
كسائر األمور الشرعية، كاألمر بإزالة النجاسة، و سـتر         : فأّما األّول فثابت أبدا     

 .العورات و النهي عن الطواف بالبيت و ما أشبه ذلك
فقد تكون العوائد ثابتة و قد تتبدل، و مع ذلـك فهـي أسـباب               : و أّما الثاين    

ألحكام تترتب عليها، فالثابتة كوجود شهوة الطعام و الـشراب و الوقـاع و النظـر                        
و الكالم، و البطش و املشي و أشباه ذلك، و إذا كانت أسبابا ملسببات حكم هبا الّشارع                 

 ).بتصّرف يسرياهـ  ()1(حلكم على وفقها دائمافال إشكال يف اعتبارها و البناء عليها و ا
فاألحكام املبنية على العرف و العادة يتغري احلكـم فيهـا عنـد تغـيري العـادة                 

و هـذا مـا قـرره القـرايف حتـت           . اليت بنيت عليها إىل ما تقتضيه العادة املتجـددة        
: كلّ حكم مرتب على عرف و عـادة يبطـل عنـد زوال تلـك العـادة                  : " قاعدة
 الّنقود يف املعامالت، و احلنـث بـاألمور املتعارفـات، و صـفات الكمـال                  كإجياب

و النقص يف عيوب البياعات، تعترب يف ذلك كلّـه العـادات إمجاعـا، فـإذا تغـريت                  
 ).10/58" (تلك العوائد تغّيرت تلك األحكام إمجاعا 

يث لـو   و كما تتغري األحكام بتطور األعراف، فإّنها تتغري أيضا بفساد الزمان، حب           
بقي احلكم على أصله للزم منه حدوث ضرر كبري بالّناس، و هذا ما ينايف قواعد الّشريعة                

 .)2(اإلسالمية املبنية على التخفيف و التيسري و دفع الّضرر

                                                           
 ).216-2/215( انظر املوافقات )1(
 ).2/123( انظر نشر العرف )2(
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و قد نّبه اإلمام القرايف إىل هذا األمر، فأشار يف والية املظامل يف كتاب القضاء إىل                
ظامل و أمراء اجلرائم ليس خمالفا للشرع، بل تشهد له القواعد           أنّ التوسعة يف أحكام والّة امل     

 :من وجوه أمهها 
 أنّ الفساد قد كثر و انتشر خبالف العصر األّول، و مقتضى ذلك اختالف              :أّوال  

 :األحكام، حبيث ال خيرج عن الّشرع بالكلّية لقوله صلى اهللا عليه و سلم 
 هذه القوانني يؤدي إىل الـّضرر، و يؤكـد   ، و ترك)1(» لَا َضَرَر َولَا ِضَراَر   «

 .ذلك مجيع الّنصوص الواردة بنفي احلرج
أنّ املصلحة املرسلة قال هبا مالك و مجع من العلماء، و هي املصلحة اليت مل               : ثانيا  

 .يشهد الشرع باعتبارها و ال بإلغائها، و هذه القوانني مرسلة يف أقل مراتبها
عـض األحكـام كاشـتراط العـدد و احلريـة يف            أنّ الّشرع شّدد يف ب    : ثالثا  

الشهادة أكثر من الرواية، و وّسع يف أحكـام أخـرى كمـا يف الـسلم و القـراض                       
و هـذه املباينـات كـثرية يف       : مث قـال    . . . و املساقاة و سائر العقود ملزيد الضرورة        

الّشرع الخـتالف األحـوال، فكـذلك ينبغـي أن يراعـي اخـتالف األحـوال يف         
ان، فتكون املناسبة الواقعة يف هذه القوانني مما شهدت هلـا القواعـد باالعتبـار،               األزم

 .فال تكون مرسلة، بل على رتبة فتلحق بالقواعد األصلية
أّنا ال نشك أنّ قضاة زماننـا و شـهودهم و والهتـم و أمنـاءهم لـو           : رابعا  

فـإنّ  . . . كانوا يف العصر األّول ما ولّوا و ال حـرج، و واليتـهم حينئـذ فـسوق                  
خيار زماننا هم أراذل ذلك الزمان، و واليـة األراذل فـسوق، فقـد قـال احلـسن                  

أدركت أقواما كانت نـسبة أحـدنا إلـيهم كنـسبة البقلـة إىل الّنخلـة،                    : البصري  
و هذا زمان احلسن فكيف زماننا، فقد حسن ما كـان قبيحـا و اّتـسع مـا كـان                    

: ان، و يعّضد ذلك مـن القواعـد األصـلية         ضّيقا، و اختلفت األحكام باختالف الزم     
أنّ الّشرع وسع للموقـع يف النجاسـة، و يف زمـن املطـر يف طينـه، و أصـحاب                    

القروح، و جوز ترك أركان الّصالة و شـروطها إذا ضـاقت احلـال عـن إقامتـها،                    
                                                           

 . سبق خترجيه حتت قاعدة الضرر يزال)1(
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مـا ضـاق شـيء    : و كذلك كثري يف الّشرع، و كذلك قال الشافعي رضي اهللا عنـه       
ذلك إذا ضاق علينا احلـال يف درء املفاسـد اّتـسع كمـا اّتـسع يف                 فك. . إالّ اتسع   

 .تلك املواطن
أنّ من لطف اهللا بعباده أن يعاملهم معاملـة الوالـد لولـده فالطفـل               : خامسا  

لضعف حاله يغذّى باللنب، فإذا اشتّد نقل إىل لطيف األغذيـة، فـإذا اشـتّد نقـل إىل                  
سـنة اهللا يف خلقـه، فـأّول بـدء          غليظها، فإن مرض عومل مبقتضى مرضه، و هـذه          

اإلنسان يف زمن آدم كان احلال ضعيفا ضّيقا فأبيحـت األخـت ألخيهـا، و أشـياء                 
كثرية وّسع فيها، فلّما اتسع احلال و كثرت الذرية، و عتـت النفـوس حـّرم ذلـك                  
يف زمن بين إسرائيل، و حّرم السبت   و الشحوم و أمـور كـثرية، و فـرض علـيهم                     

 غري ذلك من التـشديدات، مث جـاء آخـر الزمـان فهرمـت               إىل. . مخسون صالة   
الدنيا، و ضعف اجلسد، و قلّ احلبيـب، و الن النفـوس، أحلـت تلـك احملّرمـات،                    
و عملت الّصلوات مخسا، و خفّفت الواجبات، فقد اختلفـت األحكـام و الـشرائع               

 فيكون ذلك بيانـا علـى االخـتالف عنـد         . . . حبسب اختالف األزمان و األحوال      
اختالف األحوال يف زماننا، و ظهر أّنها مـن قواعـد الـّشرع، و أصـول القواعـد،                    

 .بتصرف يسري) 47-10/45(الذّخرية . و ليس بدعا عّما جاء به الّشرع
فهذه األدلّة اليت أوردها القرايف تدلّ مبجموعهـا علـى مـدى تـأثري العـرف                  

بـدلّها إالّ تبـدلّ للوسـائل             و لـيس ت   . "و العادات يف تغّير األحكام املبنيـة عليهـا        
، و هذا ما أشار إليـه األسـتاذ الزرقـا مـضيفا،             "و األساليب املوصلة إىل غاية الّشرع     

فإنّ تلك الوسائل و األسـاليب يف الغالـب مل حتـددها الـّشريعة اإلسـالمية بـل                  "
تركتها مطلقة، لكي خيتار منها يف كلّ زمـان مـا هـو أصـلح يف التنظـيم نتاجـا،                        

 .)1(" أجنح يف التقومي عالجاو
 
 

                                                           
 ).2/942( انظر املدخل الفقهي )1(
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و من املسائل املهمة املترتبة على هذه القاعدة، مـسألة تغّيـر الفتـوى بتغّيـر                
اإلحكـام يف متييـز الفتـاوى عـن         "العرف، و قد أوردها اإلمام القـرايف يف كتابـه           

هل إذا تغّيرت العوائد و صـارت ال تـدل علـى مـا              : حتت سؤال مفاده    " األحكام
ه أّوال، فهل تبطل الفتاوى املسطورة يف كتب الفقهـاء ؟ و يفـيت مبـا                كانت تدلّ علي  

حنن مقلدون و مـا لنـا إحـداث شـرع لعـدم             : تقتضيه العوائد املتجّددة، أو يقال      
 !أهليتنا لالجتهاد، فنفيت مبا يف الكتب املنقولة عن اجملتهدين ؟

 : و اجلواب 
 العوائد، خـالف اإلمجـاع،          أنّ أمر األحكام اليت مدركها العوائد مع تغيري تلك        

و جهالة يف الّدين، بل كلّ ما يف الّشريعة يتبع العوائد يتغري احلكم فيه عند تغيري العادة إىل                  
ما تقتضيه العادة املتجّددة، و ليس جتديد لالجتهاد من املقلدين حىت يشترط فيـه أهليـة                

، فنحن نتبعهم فيها من غـري       االجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء و أمجعوا عليها         
 ).بتصّرف يسرياهـ  ()1(استئناف اجتهاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ) .111:ص(انظر اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ) 1(
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 )القاعدة الثانية و العشرون(
 

 )1(اخلراج بالّضمان
 

غلته و منفعته، فخراج الـشجر مثـره، و خـراج احليـوان             : و خراج الشيء    
 .نسله و دّره

ضمن الشيء ضـمانا،    : و الّضمان لغة يعين االلتزام، و يأيت مبعىن الكفالة، تقول           
 .فهو ضامن و ضمني، إذا كفله، و تسّمى أيضا احلمالة و الزعيم

 .)2(ضمنته الشيء تضمينا إذا غّرمته: و يأيت أيضا مبعىن التغرمي، تقول 
 :و بناء على التعريف اللّغوي، فإنّ الّضمان عند الفقهاء يراد به أحد هذين املعنيني 

 .ة غريه من حقوق الّناس، فهو كفيل و زعيم و محيل التزام الشخص بتحّمل ما يف ذّم–أ 
 . )3( أّنه مبعىن الغرم، كضمان املتلفات و الغصوب و التعييبات–ب 

و يـستعمل   ". شغل الذّمة حبّق، أو بتعويض عن ّضرر        : " و كتعريف جامع هو     
 .)4(مبعىن املسؤولية املدنية عن التعويض، و مبعىن املسؤولية اجلنائية عن اجلرمية

ما خرج من   : "  يف قواعده    – رمحه اهللا    –و معىن هذه القاعدة كما قال الزركشي        
الشيء من عني و منفعة و غلّة، فهي للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان امللك، فإّنه                 

 .)5("لو تلف املبيع كان من ضمانه، فالغلّة له، ليكون الغنم يف مقابلة العزم 

                                                           
؛ و شـرح القواعـد الفقهيـة        ) 175:ص(؛ و البـن جنـيم       ) 255:ص( انظر األشباه و النظائر للسبوطي       )1(

؛ و قواعــد ) 406:ص(؛ و القواعــد الفقهيــة للنــدوي ) 81/81ف(؛ و املــدخل الفقهــي ) 85/م(
 ). 226:ص(الفقه اإلسالمي من خالل اإلشراف 

 ).1212:ص(حمليط ؛ و القاموس ا) 3/550( انظر لسان العرب )2(
 و على هذا املعىن تبىن نظرية الضمان مبفهومها الفقهي احلديث، و تدخل حتت إطار املسؤولية العقدية يف الفقـه                    )3(

، دار  6/127ج/2انظر مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي للدكتور عبد الرزاق الـسنهوري، مـج              . اإلسالمي
 .الفكر

، مكتبـة التـراث اإلسـالمي، الكويـت ؛ و نظريـة             )14:ص(   انظر نظرية الضمان للدكتور فـيض اهللا       )4(
 .م1998 – هـ 1418الضمان للزحيلي، دار الفكر، سوريا، 

 ).2/119( انظر املنثور يف القواعد للزركشي )5(
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أَنَّ : " وي روته السيدة عائشة رضي اهللا عنها        و هذه القاعدة يف أصلها حديث نب      
َرُجلًا اْبَتاَع غُلَاًما فَأَقَاَم ِعْنَدُه َما َشاَء اللَُّه أَنْ ُيِقيَم ثُمَّ َوَجَد ِبِه َعْيًبا فََخاَصَمُه ِإلَى النَِّبـيِّ                  

لَ اللَِّه قَْد اْسَتَغلَّ غُلَـاِمي فَقَـالَ        َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََردَُّه َعلَْيِه فَقَالَ الرَُّجلُ َيا َرُسو         
 .)1("َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْخَراُج ِبالضََّماِن 

يتوقع الّضمان، فإّنـه إّنمـا      : معناه  : " و نّبه القرايف إىل معىن هذا احلديث فقال         
 الغلّة اآلن، و اسـتحقاقها      ضمن على تقدير التلف، و هذا التقدير مل حيصل بعد مع أخذ           

 ).9/61" (يكون لتوقع الّضمان ال بالّضمان نفسه 
 :و من الفروع اليت ساقها اإلمام القرايف هلذه القاعدة 

إّنها ال  " ما أورده يف كتاب البيوع يف مسألة الزوائد احلادثة يف يد املشتري، فقال              
ه العقد، و مل يتناول العقد الزوائد، بـل     متنع الرد بالعيب ألنّ الفسخ ال يتناول إالّ ما تناول         

استفادها املشتري مبلك، فال يتناوهلا حكم الفسخ كما ال يتناوهلا حكم البيع إذا حـدثت               
 ).5/76 " (– و ذكر احلديث –عند البائع، و ملا يف أيب داود 

و هـو   : يف الواجـب يف الـّضمان       : و يف كتاب الغـصب و االسـتحقاق         
 أمورا مترّددة بني املاليـة و عـدمها، اختلـف العلمـاء فيهـا               األموال، ذكر أنّ هناك   

:       مسألة منفعة األعيان، هل تـضمن بـالفوات حتـت اليـد العاديـة ؟ قـال                  : منها  
أنّ املنافع هـل هـي مـال يف نفـسها فتـضمن بـالفوات، أو ال                 : و أصل الفرع    " 

ـ            ا أجـرة املثـل، فـال       تكون ماال إالّ بعقد أو شبهة عقد كاإلجارة الفاسدة، فإنّ فيه

                                                           
، )3/582( أخرجه الترمذي يف البيوع، باب ما جاء فيمن اشترى العبد و يستغله مثّ جيـد بـه عيبـا                     )1(

، و أبو داود يف البيوع، باب       )4/254(ائي يف البيوع،  باب اخلراج بالضمان        ،  و النس   )1285:رقم(
، و ابـن ماجـة يف       )3510 و   3508:رقم(،  )3/282(من اشترى عبدا فاستعمله مثّ وجد به عيبا         

، )9/305(، و أمحـد     )1836:رقـم (،  )2/233(كتاب التجارات، بـاب اخلـراج بالـضمان         
، )2/309( مجـع مـن العلمـاء منـهم احلـاكم            و هذا احلديث قد صـّححه     ). 24279:رقم(
-3/54(، و وافقه الذهيب و الترمذي  و ابن القطان فيما نقله عنه احلافظ يف التلخيص                 )2226:رقم(

، حتقيق الشيخ علـي حممـد   )2111:رقم(، )4/320(، و حسّنه اإلمام البغوي يف شرح الّسنة        )55
 .م1992 – هـ1412مية، بريوت، ط األوىل، املعوض و الشيخ عادل عبد املوجود، دار الكتب العل
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، و األعيـان     "اخلـراج بالـضمان   : " قوله عليه الـسالم     : لنا  . . . تضمن بالفوات   
مضمونة فتكون منافعها للضامن قال يـضمنها، و هـو املطلـوب، و احلـديث و إن                 

 )1("كان إّنما ورد يف الرّد بالعيـب، فـالعربة بعمـوم اللّفـظ ال خبـصوص الـسبب                 
)8/281.( 

قول صـاحب الـّشرع       : " لة وجوب الضمان على الغاصب فقال  مثّ نّبه إىل مسأ   
اخلراج بالّضمان، ليس على ظاهره، فإنّ ظاهره يقتضي أنّ الغاصب و غـريه             : و العلماء   

يأخذ الغلّة بسبب ألّنه ضمن، و ليس كذلك، فإنّ العني إذا مل تتغري رّدها و بـرئ مـن                   
.       ن إالّ إذا هلكت أو تغـريت و إالّ فـال          ضماهنا، و مع ذلك فله الغلّة، و العني ال تضم         

املتعّدي ضامن، أي على تقدير التغّير، و إالّ فال ضمان، و هذا التقرير هو              : و معىن قولنا    
 ). 8/318. . . " (أحد أسباب اخلالف 

 و 48، 36، 9/35(و ) 7/367(و ) 114 و 76، 5/64(و انظــر أيــضا 
49.( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 ).176:ص(انظر األشباه و النظائر للسيوطي .  و خيالف يف هذه القاعدة الشافعية)1(
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 )لعشرونالقاعدة الثالثة و ا(
 

 اإلذن العام من قبل صاحب الّشرع يف الّتصرفات ال يسقط
 )1(الّضمان، و إذن املالك يف الّتصرفات يسقط الّضمان

 

و معناها أنّ الّشرع إذا أذن للمضطر بأخذ مال الغري، فإنّ إذنه ال يوجب سقوط               
أبرأه صاحب املال   الّضمان، و إّنما ينفي عنه اإلمث و املؤاخذة بالعقاب األخروي، أّما إذا             

 .فال ضمان عليه، ألنّ إذن املالك يوجد
فاملضطر جيوز له أن يأكل من مال الغري بقدر ما يدفع عنـه اهلـالك، و لكـن                  
جيب عليه الّضمان، ألنّ االضطرار و إن أباح فعل احملظور، لكّنـه ال يرفـع الـّضمان                 

 .)2(و ال يبطل حّق الغري
،   )3("االضطرار ال يبطل حّق الغري      : " ة بعبارة   و هلذا عّبر الفقهاء عن هذه القاعد      

 .)4("اإلكراه ال يبيح إتالف مال الغري " و 
 إذن املالك املأذون له شرعا أن يأذن      : " و أوضح اإلمام القرايف هذه القاعدة فقال        

الّضمان، و لذلك ال يضمن املودع و ال املستعري فيما ال يعاب عليه، و ال يضمن                 مسقط
ا حّول الوديعة من زاوية بيته إىل زاوية بيت آخر، و اإلذن الّشرعي إذا عري عن                املودع إذ 

إذن رّب املال ال يسقط الّضمان، و لذلك فإنّ اإلنسان أذن له الشارع يف التـصرف يف                 
                                                           

؛      )3/425(؛ و القواعـد للحـصين    )26:ق(؛ و القواعد البـن رجـب    )1/195( انظر الفروق )1(
؛ و شـرح القواعـد    ) 33/م(؛ و شـرح اجمللـة    )177:ص(و األشـباه و النظـائر للـسيوطي    

؛ و القواعـد الفقهيـة للنـدوي     )81/34ف (؛ و املدخل الفقهـي العـام    ) نفس املادة(الفقهية 
 ).221-220:ص(؛ و نظرية الضمان ) 102:ص(

 و هكذا يف مجيع األفعال االضطرارية سواء كانت بسبب مساوي كاجملاعة أو بـسبب غـري مسـاوي                   )2(
 . ّس حقوق اآلخرين املالية و جيب ضماهناكاإلكراه امللجئ ؛  فإّنها ال مت

 ).الفقرة السابقة(؛ و املدخل الفقهي ) نفس املادة(؛ و شرح القواعد الفقهية  )33/م( انظر اجمللة )3(
علـى أنّ مـن أتلـف       " ، و نّص يف الـسادسة و العـشرين          )286:ص( انظر القواعد البن رجب      )4(

 ).36:ص"(دفع أذاه به ضمنه شيئا لدفع أذاه له مل يضمنه، و إن أتلفه ل
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بيته، و لو شال شيئا فسقط على الوديعة ضمنها النفراد اإلذن الشرعي، ألنّ رّبها مل يأذن                
ملضطر أذن له الشرع يف أكله طعاما و يضمنه النفراد اإلذن الّشرعي،            و ا . . . له يف ذلك    

فيتخلّص أّنه إذا اجتمع اإلذنان فال ضمان كاملودع، أو انتفيا، ضمن كالغـصب، أو أذن               
 ).12/260 ()1(. . .املالك فقط ضمن 

فيقّدم إذن املالك يف وجوب الّضمان على اإلذن الّشرعي، و هذا ما أشـار إليـه                
إنّ امللك إذا دار زواله بني املرتبة الّدنيا، و املرتبة العليـا،            : " القرايف يف فروقه فقال     اإلمام  

محل على الّدنيا استصحابا للملك حبسب اإلمكان، و انتقال امللك بعوض هو أدىن رتب              
 .)2("االنتقال، و هو األقرب ملوافقة األصل من االنتقال بغري عوض 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ".أو أذن الشارع فقط ضمن :  كذا يف األصل، و لعلّ األصّح )1(
 .، الفرق الثاين و الثالثون)1/195( انظر الفروق )2(
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 )عدة الرابعة و العشرونالقا(
 

 )1(من تصّرف يف مال غريه بغري إذنه ضمنه
 

إنسان أن يتصّرف يف ملك غريه بدون إذنه، سواء          ألّي و معناها أّنه ال حيل شرعا     
 . أكان التصرف فعليا أو قوليا

فالتصرفات الفعلية يف ملك الغري تعتـرب تعـديا، كالغـصب، فإّنـه يوجـب               
جازة املالك، فإّنه مـع اإلجـازة ينقلـب مأذونـا فيـه، آلنّ              الّضمان، إالّ إذا حلقته إ    

 .)2(اإلجازة تلحق األفعال كاألقوال
أّما التصرفات القولية، كالتعاقد بدون إذن يف أمـوال الغـري بـالبيع أو اهلبـة                 
أو اإلجارة و حنو ذلك، فإّنها تعترب تصرفات غـري نافـذة، و متوقفـة علـى إجـازة                   

 .)3(ة كالوكالة السابقةاملالك، و اإلجازة الالحق
ال جيـوز التـصرف     : " و قد عّبر العالمة ابن جنيم عن هذه القاعـدة بعبـارة             

ال جيـوز ألحـد أن   : " و صاغتها اجمللـة بـصيغة   ". يف مال الغري بغري إذنه و ال والية       
 ".يتصرف يف ملك الغري بال إذنه 

ـ  : " قال الدكتور وهبة الزحيلي معلّقا علـى هـذه الـصياغة             ان ينبغـي   و ك
ال جيوز ألحـد أن يتـصرف يف ملـك الغـري بـال              : "صياغة القاعدة على هذا الّنحو      
، حـىت يـشمل الكـالم حـال التـصرف بالواليـة                    "إذن و ال والية و ال ضـرورة       

أو الوصاية أو الضرورة، ففي هذه األحوال جيـوز التـصرف يف مـال الغـري لـإلذن                  
 .)4(" اإلذن داللة الشرعي بذلك، و مثله اإلذن العريف، و

                                                           
نفـس  (؛ و شـرح القواعـد الفقهيـة    ) 96/م(؛ و اجمللـة  ) 339:ص( انظر األشباه و النظائر البن جنـيم    )1(

 ).210-208:ص(؛ و نظرية الضمان للزحيلي ) 81/85:ف(؛ و املدخل الفقهي ) املادة
 ).462:ص(؛ و شرح القواعد الفقهية ) 339:ص(انظر األشباه و النظائر البن جنيم .  و هي قاعدة حنفية)2(
 .انظر املراجع السابقة.  و هو مذهب احلنفية و املالكية)3(
 ).209-208:ص( انظر نظرية الضمان للزحيلي )4(
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ال جيـوز ألحـد أن      : " و ذكرها الشيخ مصطفى أمحد الزرقا يف املدخل بعبارة          
 أي يف كلمـة  –و قد رجحنا حذف الضمري : " ، و قال "يتصرف يف ملك الغري بال إذن   

 .)1(" ليشمل إذن الشرع –بال إذن 
:  يف الوديعة فقال     و قد أشار اإلمام القرايف إىل هذه القاعدة يف فصل يتعلق بالرتاع           

أنفقتها على أهلك و ولدك و صّدقوه ضمن، إالّ أن تقوم له ببينة و يـشبه                : إذا قال   ". . 
نفقة مثلهم، و مل يبعث إليهم بالنفقة، لعدم إذنك له يف ذلك، و من تصرف يف مال غريه                  

 ). 9/152. ." (بغري إذنه ضمنه
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
 
 ).2/1040( الفقهي  انظر املدخل)1(
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 )شرونالقاعدة اخلامسة و الع(
 

  )1(األعيان ال تضمن بالبدل إالّ مع فواهتا
 

و معناها أنّ احلّق الواجب تسليمه إىل صاحبه هو عني حقّه، فإذا تعذّر رّده بذاته               
فالبدل يقوم مقام املبدل منه عند العجز عنه         . بسبب تلفه أو إتالفه، وجب رّد عوض عنه       

 .البدلو تعذّره، أّما ما دام األصل ممكنا فال يصار إىل 
و هذه القاعدة واسعة، و تدخل يف أبواب فقهية متعددة، كما أّنها ترتبط بأصـل               
آخر من أصول الّشريعة اإلسالمية يتعلق بتخفيفات الشارع عند املشقّة رفعا للحرج عـن    

 .)2("بدل الشيء يقوم مقامه و يسّد مسّده " األّمة، و هو 
 فيكـون حكمـه حكـم       و وجه العالقة أنّ بدل الشيء يقوم مقـام أصـله،          

املبدل منه، و لكن بشرط العجز عنه، أّما مع القدرة عليـه، فـال يـصار إىل البـدل،                   
 .ألنّ األصل و البدل ال جيتمعان

فالتيمم مثال بدل عن الوضوء، و يقوم مقامه يف احلكم، لكـن بـشرط عـدم                
 .القدرة على األصل و هو املاء

 .)3(ملثليات، و القيمة يف القيمياتو البدل يف ضمان املتلفات يكون باملثل يف ا
و قد أورد الفقهاء هذه القاعدة بعبارات خمتلفـة، فقـال العالّمـة ابـن عبـد                 

األصل يف الّضمان أن يضمن املثلي مبثله، و املتقـّوم بقيمتـه، فـإن تعـذّر                : "السالم  
 3".املثل رجع إىل القيمة جربا للمالية 

                                                           
-30/178(و انظر أيضا  )308-20/302(؛ و جمموع الفتاوى  )2/325(انظر قواعد األحكام ) 1(

؛ و إيـضاح املـسالك    )226/ق(؛ و القواعد للمقـرّي   )2/309(؛      و أعالم املوقعني ) 179
؛ و  )44:ص(؛ و جمـامع احلقـائق    )3/428(؛ و القواعد للحصين ) 143-142:ص(، )89/ق(

؛ و املـدخل الفقهـي    )نفـس املـادة  (؛ و شرح القواعد الفقهيـة   )53/م(شرح اجمللة لرستم باز 
 ).81/73:ف(

، رسالة  )326-324:ص(انظر القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب أعالم املوقعني لعبد اجمليد مجعة            ) 2(
 .م1994 – هـ 1415ماجستري، املعهد العايل ألصول الدين، اجلزائر، 

 ).8/288(انظر الذّخرية . و من العلماء من أوجب القيمة مطلقا، و منهم من أوجب املثل مطلقا) 3(
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األصل أنّ مجيع املتلفـات تـضمن        " :و ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية بعبارة        
 ".باجلنس حبسب اإلمكان مع مراعاة القيمة 

إنّ الفـروع و األبـدال ال يـصار إليهـا إالّ            : " و عّبر عنها ابن القيم بعبارة       
 ".عند تعذّر األصول 

 ". ال يقوم البدل حىت يتعذّر املبدل منه : " أّما العالّمة املقّري فقد ذكرها بلفظ 
األصل قضاء ما يف الذّمة مبثلـه، فـإن تعـذّر           " ه الونشريسي بلفظ    و نقلها عن  

 ".أو تعّسر رجع إىل القيمة
 ".إعواز املثل : " و ذكر معناها اإلمام احلصين حتت قاعدة 

 ". إذا بطل األصل يصار إىل البدل : " بصيغة : اجمللة "و صاغها اخلادمي و 
:       قال الشيخ الزرقـا يف املـدخل         و معىن إذا بطل األصل، بأن صار متعذّرا، هلذا        

 ".إذا تعذّر األصل يصار إىل البدل" 
البـدل يف الـشرع     : "و قّسم اإلمام القرايف البدل إىل مخـسة أقـسام، فقـال             

 :مخسة أقسام 
 . كاجلمعة بدل الظهر، و الكعبة بدل من املقدس:بدل من املشروعية  -
 من الغسل، و مسح اجلـبرية        كاخلفني بدل  :و بدل من الفعل يف حملّه و ذاته          -

 .بدل الغسل
 كالتيمم مع الوضوء يباح به بعـض مـا يبـاح            :و بدل يف بعض األحكام       -

بالوضوء و ترتفع اجلنابة باملاء دون التيمم، و إّنما تباح به صـالة، و تبـاح                
 .بالوضوء صلوات

 كخصال الكفارة، فإنّ مجيع ما يترتب على هـذه          :و بدل يف كلّ األحكام       -
 .يترتب على األخرى باعتبار السبب املوجباخلصلة 

 كالعزم بدل من تعجيل الّصالة، و حاالت الّصالة         :و بدل يف بعض األحوال       -
 .التعجيل و التأخري و التوسط
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 :و لكلّ واحد أحكام ختّصه : " مثّ ذكر أحكام كل قسم و خصائصه فقال 
عنه إالّ عند تعـذر     أن يكون البدل أفضل، و أن ال يفعل املبدل           : فخاصية األّول 

 .البدل، عكسه غريه، أو قد ال يفعل البتة كالّصالة للمقدس
املساواة يف احمللّ، و قد يستوي احلكم كاجلبرية، و قد خيتلـف             : و خاصية الثاين  

 .كاخلّف لوجوب األعلى دون األسفل
أن ال ينوب عن املبدل يف غري ذلك احلكـم، بـل خيـتص               : و خاصية الثالث  

 .أحكاماملبدل منه ب
 .استواء البدل و املبدل يف األحكام بسببهما : و خاصية الرابع

أنّ الفعل جبملة أحكامه باق، و إّنما الساقط بالبدل حالة من            : و خاصية اخلامس  
 ".األحوال دون شيء من األحكام 

البدل يقوم مقـام املبـدل      : و هذه القاعدة تظهر بطالن قول القائل        : " مثّ قال   
 - كمـا تـرى      –يفعل إالّ عند تعذّر املبدل، بل ذلك خيتلف يف الـشرع            مطلقا، و أن    

 ).8/147(، و انظر أيضا )2/330(
و إن آنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد           ( : و أصل هذه القاعدة قوله تعاىل     

ا فامسحوا  وا صعيدا طيب اء فتيمم دوا م م تج ساء فل ائط أو المستم الن نكم من الغ م
 .)1 () كم منهبوجوهكم        و أيدي

فاهللا عّز و جلّ جعل التيمم بدال عن الوضوء عند عدم وجود املاء أو عدم القدرة                
 4.على استعماله، أّما مع القدرة عليه، و هو األصل، فال يصار إىل البدل و هو التيمم

ــاىل  ــه تع ــذلك قول ن     ( : و ك انكم، و لك ي أيم الّلغو ف ذآم اهللا ب ال يؤاخ
دتم األ    ا عّق ذآم بم ا         يؤاخ ط م ن أوس ساآين م شرة م ام ع ه إطع ان فكفارت يم

ام،            ة أّي صيام ثالث د ف م يج ن ل ة، فم ر رقب سوتهم أو تحري يكم، أو آ ون أهل تطعم
 .)2 () ذلك آفارة أيمانكم إذا حلفتم

فجعل الصيام بدال عن اإلطعام أو الكسوة أو حترير رقبة، و ال يصار إليه إالّ عند                
 . فال ينتقل إليهعدم القدرة عليها، أّما مع القدرة

                                                           
 .6اآلية : املائدة ) 1(
 .89اآلية : املائدة ) 2(
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ما رواه عبد اهللا بن     : كما دلّ على إجياب املثل يف املثليات، و القيمة يف القيميات            
من أعتق شركا له يف عبد، فكان له مال يبلغ مثن  «: أّنه قال ρ  عمر عن رسول اهللا  

 .)1( » . . .العبد، قوم عليه قيمة العدل 
غرض خبصوصه، وجبت قيمتـه، خبـالف       فلّما تعذر مثله لتعلق ال    : " قال القرايف   

املكيالت و حنوها، ال يتعلق الغرض خبصوصها، فقام كلّ فرد من ذلك اجلـنس مقـام                
 – بتصرف يسري – )2("اآلخر

  »على اليد ما أخذت حىت تؤديه «: قال ρ عن النّيب  )3(و عن مسرة بن جندب
ل ألنّ املثل أقـرب     فاألصل رّد عني اهلالك، فإن تعذر ذلك، فاملث       : " قال القرايف   

و القيمة ليس فيها إالّ املالية، فكان املثـل أوىل إذا مل            . لألصل جلمعه بني اجلنسية و املالية     
يفوت غرضا، و القيمة أوىل حيث يتعلق الغرض خبصوص اهلالك، فالقيمة تـأيت عليـه                     

دية، و القطـع    و ألنّ املثلي جنس قطعي، و القيمة ظين اجتها        . و ختلفه، و ال خيلفه املثل     
مقدم على الظّن، فكان إجياب املثل يف املثليات و القيمة يف غريها أعدل و أمجع لألحاديث      

 5).8/288(" و أوفق لألصل 
 :و املسائل املخّرجة على هذه القاعدة يف الذّخرية كثرية منها 

 نّيـة   يف الفرق بني الوضوء و التيمم يف إجزاء النّية فيهما عن          :  املسألة األوىل    – 1
 .اجلنابة و عدم إجزائها

تنوب نّية الوضوء عن نّية اجلنابة، و ال تنوب نّية التيمم للوضوء            : " فقال رمحه اهللا    
 ذلـك أنّ  – و إن كان بدال من الوضوء فرضا كاجلنابة         –عن نّية التيمم للغسل إذا نسيه         

الوضوء و الغسل أصالن    التيمم عن الوضوء بدل الوضوء، و بدل البعض ال يقوم مقام الكلّ، و              
 ).1/351" (متساويان بإجزاء أحدمها عن اآلخر 

                                                           
، )2/760( أخرجه البخاري يف كتـاب العتـق، بـاب إذا أعتـق عبـدا بـني اثـنني، أو أمـة بـني الـشركاء                        )1(

 ).5/95( باب من اعتق شركا له يف عبد ، و مسلم يف األميان،)2522:رقم(
 ).8/287( انظر الذّخرية )2(
سكن البصرة .  أحد هو مسرة بن جندب بن هالل بن جريج، أبو سليمان الفازاري، أجازه النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم  )3(

 ).3/178(؛ و اإلصابة ) 2/213(انظر االستيعاب .  حديثا123بلغت مروياته .  هـ58و تويف هبا سنة 
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 .)1(يف وجوب الرّد بعيب التصرية:  املسألة الثانية – 2
 .املتروك حالهبا لتجمع اللنب، فيغتّر مشتريها بكرب ضرعها: و املصّراة 

ال  «: و مشهور مذهب مالك رمحه اهللا الرّد بعيب التصرية حلديث أيب هريـرة              
لقوا الركبان للبيع، و ال يبع بعضكم على بيع بعض، و ال تناجشوا، و ال يبع حاضر                 ت

لباد، و ال تصّروا اإلبل و الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبـري النظـرين بعـد أن     
 . )2( » حيلبها، فإن رضيها أمسكها و إن سخطها رّدها و صاعا من متر

 .)3(فقّدم اخلرب على القياس
يفة إىل أنّ التصرية ليست بعيب و ال توجب الّرد بالقياس على ما             و ذهب أبو حن   

خمالفـا   و اعترب حديث أيب هريـرة     . إذا رأى ضرعها كبريا و ظنه لبنا، و أّنه ال يرّد اتفاقا           
لألصول، ألّنه أثبت الّرد من غري عيب و ال شرط، بل نقصان اللّنب لو كان عيبا لرّد بـه                   

بدل اللنب مع قيماته، و األعيان ال تضمن بالبدل إالّ مـع            و ألّنه أوجب    .  من غري تصرية  
و ألّنه أوجبه مترا، و اللّنب يضمن اللّنب، و ألّنه قّدره بصاع مع اختالف البدل، و                . فواهتا

 .)4(مساواة البدل للمبدل: األصل 
 :فأجاب اإلمام القرايف عن هذه االعتراضات فقال 

ّنا ال نعين بالعيب إالّ فوات أمر مظنـون،  ليس بعيب، فال نسلم، أل: أّما قولكم  " 
و أّمـا   . . . نشأ الظّن فيه عن شرط أو عرف أو تغرير، و هذا نشأ الظّن فيه عن تغريـر                

فيتعذّر رّد العني باختالطه مع لنب املشتري احلادث بعد العقد، فهو           : البدل مع بقاء العني     
" خلـصومات بعـدم اإلنـضباط       يف معىن املعدوم،    و أّما تقديره بالصاع فلتقليـل ا            

)5/66.(6 

                                                           
صريت املاء يف احلـوض و اللـنب يف الـضرع،                 : اإلجتماع، و منه الّصراء للماء اجملتمع، و يقال         :  و أصل هذه اللفظة      )1(

؛ و القـاموس احملـيط      ) 3/436(؛ و لـسان العـرب       ) 5/63(انظر الـذّخرية    . و ليس من الصّر الذي هو الربط      
 ).1302:ص(

،   )2150:رقـم (،  )4/423(باب النهي للبائع أن ال حيفّـل اإلبـل و البقـر و الغـنم                 أخرجه البخاري يف البيوع،      )2(
 ).5/4(و مسلم يف البيوع، باب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه 

 ).5/65( انظر الذّخرية )3(
 ).4/537(؛ و بدائع الصنائع ) 7/222( انظر رد احملتار على الدر املختار )4(
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 )القاعدة السادسة و العشرون(
 

 )1(جرح العجماء جبار
 

 .)2(هي احليوان أو البهيمة، و مسيت عجماء لعدم إفصاحها: العجماء 
جنايتها، و هي كلّ فعل ممنوع شرعا ينشأ منه الّتلـف              : و معىن جرح العجماء     
،   "جناية العجماء جبار  "هبذا اللّفظ صاغتها اجمللة أي      و  . )3(أو النقصان بالّنفوس أو األموال    

 .)4(أي هدر، ال مؤاخذة و ال ضمان فيه) : بضم اجليم(و جبار 
أنّ اإلتالف الذي حيدثه احليوان من تلقاء نفسه يف الـّنفس أو املـال،              : و معناها   

عدم دون تفريط مالكه يف حفظه، حيث جيب عليه حفظه، فال ضمان فيه على صاحبها، ل              
 .وجود اإلدراك الذي هو أساس املسؤولية

أّما إذا قّصر صاحبها يف حفظها بأن سّيبها ليال، أو كان راكبا هلـا أو سـائقا،                 
 .)5(فأحدثت تلفا، فعليه الّضمان

، ρو أصل هذه القاعدة، حديث نبوّي رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه عن الـنيبّ                  
 .)6(» َوالِْبئُْر ُجَباٌر َوالَْمْعِدنُ ُجَباٌر َوِفي الرِّكَاِز الُْخُمُسالَْعْجَماُء َجْرُحَها ُجَباٌر «: قال 

                                                           
املـادة  / 60:ص(؛ و شـرح اجمللـة لرسـتم بـاز           ) 94/م(؛ و اجمللـة     ) 45:ص(لخـادمي    انظر جمامع احلقائق ل    )1(

؛ و  ) 81/92ف  (؛ و املـدخل الفقهـي       ) 457:نفـس املـادة، ص    (؛ و شـرح القواعـد الفقهيـة         ) السابقة
 ). و ما بعدها4/185(؛ و انظر أيضا الفروق ) 405:ص(القواعد الفقهية للندوي 

، ط الثانيـة،    )205:ص(؛ و املصباح املـنري للفيـومي املقـرئ، املكتبـة العـصرية              ) 4/698( انظر لسان العرب     )2(
 .م1997 – هـ 1418

 .، دار الفكر، سوريا)70:ص( انظر القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب )3(
 ).51:ص(؛ و املصباح املنري ) 1/396( انظر لسان العرب )4(
كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيـه،         : "  عنه، قال     و هذا ما أشار إليه حديث الرباء بن عازب رضي اهللا           )5(

فكلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم فيها فقضى أنّ حفظ احلوائط بالنهار على أهلها، و أنّ حفظ املاشية بالليل على                      
املواشي تفـسد زرع قـوم      رواه أبو داود يف البيوع، باب       ". أهلها، و أنّ على أهل املاشية ما أصابت ماشيتهم بالليل           

، )2/255(، و ابن ماجة يف األحكـام، بـاب احلكـم يف مـا أفـسدت املواشـي                   )3570:رقم(،  )3/296(
، و أمحـد    )410:ص(،       و مالك يف املوطأ يف األقضية، باب القضاء يف الـضواري و احلريـسة                      )1902:رقم(
 ).18629:رقم(، )6/428(

، و مـسلم يف     )6913: رقـم   (،  )4/2156(لعجمـاء جرحهـا جبـار        أخرجه البخاري يف الـّديات، بـاب ا        )6(
 ).128-5/127(احلدود، باب جرح العجماء جبار، و البئر جبار 
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 :و فروع هذه القاعدة كثرية يف كتاب الذّخرية منها 
 :قوله رمحه اهللا يف كتاب اإلجارة 

إذا اكتريت ثورا فكسر الطّاحون و آلتها، مل يضمن رّبه ألنّ فعل            : يف الكتاب   " 
 ).5/524" (العجماء جبار
 قال يف كتاب الغصب و االستحقاق جميبا على من احتّجوا بأّنـه إذا اجتمـع                و

السبب و املباشرة اعتربت املباشرة دونه، و قالوا أنّ الطري مباشر باختياره حلركة نفـسه،                 
 :و  أنّ قصده معترب فقال 

"         جـرح العجمـاء جبـار     "إنّ قصد الطائر و حنوه ضعيف لقوله عليه السالم          " 
 ).8/329(، و انظر )8/261" (آلدمي يضمن قصد أو مل يقصد و ا

 :و قال يف كتاب موجبات الّضمان يف الّنظر يف إتالف البهائم 
ما وطئت الّدابة بيد أو رجل، أو أصابته بيدها أو فمها، و عليهـا              : يف النوادر   " 

 :راكب، قال مالك 
لتـسّببه، أو مـن     إن كان الراكب جيريها أو يشيلها أو يضرهبا فترمح، ضـمن            

،     )12/264 " (جـرح العجمـاء جبـار     " فعلها خاّصة فهدر، لقوله عليه الـسالم        
 ).269-12/267(و انظر أيضا 
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 )القاعدة السابعة و العشرون(
 

 )1(العمد و اخلطأ يف ضمان املتلفات سواء
 

 عمـدا       لزمه الّضمان، سواء أتلفه    )2(و املراد بذلك أنّ من باشر إتالف حق غريه        
 .أو خطأ، ألنّ الّضمان ال يتوقّف على القصد

و وجه التسوية بني العمد و اخلطأ، أنّ جمرد املباشرة لإلتالف كافيـة إلجيـاب               
الّضمان، بغّض النظر عن العمد أو اخلطأ، فإذا صادف ذلك تعّمد ترّتب علـى املباشـرة                

على تعّمده، فيكون   حكم على مباشرة اإلتالف فيضمن قضاء، و حكم         : حينئذ حكمان   
 .)3(أّما يف حالة اخلطأ فليس عليه إالّ الضمان لرفع اإلمث عنه باخلطأ. آمثا ديانة

هو : ، و املباشر "املباشر ضامن و إن مل يتعمد"و هذه القاعدة صاغتها اجمللة بعبارة  
 .الذي حيصل الّضرر بفعله بال واسطة

 : اب احلّج يف مجع من القواعد، فقال و قد أشار اإلمام القرايف إىل هذا املعىن يف كت
العمد و اخلطأ يف ضمان املتلفات سواء إمجاعا يف املفهوم إذا خـرج خمـرج               "  

الغالب فليس حبّجة إمجاعا، األصل يف الكفارات أن ال تكون إالّ مع اإلمث كما يف الظّهار،                
التأثيم عن املخطئ،   ألنّ التكفري فرع التأثيم، و قد يوجد بدونه، كما يف قتل اخلطأ لرفع              

 باحلنث إذا رأى غريها خـريا       )5(، و حنث اليمني، ألمره عليه السالم      )4(للحديث املشهور 
 . منها، و حنث معه، و هو عليه السالم ال يفعل اإلمث و ال يأمر به

                                                           
كتـاب  (؛ و األشـباه و النظـائر البـن جنـيم،            ) 392:ق(؛ و قواعد املقـري      ) 2/265( انظر قواعد األحكام     )1(

؛ و املـدخل    ) 92/م(ح القواعـد الفقهيـة      ؛ و شـر   ) 92/م(؛ و شرح اجمللـة      )  و ما بعدها   338:الغصب، ص 
؛ و نظريـة الـّضمان      ) 232:ص(؛ و قواعد الفقه اإلسـالمي مـن خـالل اإلشـراف              ) 89-81ف  (الفقهي  

 ).196:ص(للزحيلي 
 .  سواء كان من حقوق اهللا أو من حقوق العباد)2(
 ).453:ص(فقهية ؛ و شرح القواعد ال) 232:ص( انظر قواعد الفقه اإلسالمي من خالل اإلشراف )3(
، رواه ابـن ماجـة يف الـّسنن         "إنّ اهللا وضع عن أميت اخلطأ و النسيان و ما اسـتكرهوا عليـه               : "  و يقصد حديث     )4(

 ). 1677:رقم(، )179-2/178(يف الطالق، باب طالق املكره و الناسي عن ابن عباس و رواته ثقات 
 غريها خريا منها، أن يأيت الـذي هـو خـري و يكفّـر عـن                  رواه مسلم يف األميان، باب ندب من حلف ميينا فرأى          )5(

إذا حلف أحـدكم علـى ميـني فـرأى غريهـا خـريا منـها                : ، عن عدّي بن حامت مرفوعا بلفظ        )5/86(ميينه  
 .فليكفّرها و ليأت الذي هو خري
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 : فإن جعلنا جزاء الصيد من باب الكفارات لظاهر قوله تعاىل 
َسا      .  . . ( اُم َم اَرٌة َطَع  و هو املشهور، فنجيب عن نفي اإلمث مبـا          )1 ()ِآيَنَأْو َآفَّ

ًدا      (تقّدم، و عن مفهوم قوله تعاىل        ْنُكْم ُمَتَعمِّ ُه ِم ، فإّنه خرج خمرج الغالـب      )2 ()َوَمْن َقَتَل
 و هو أحد األقوال     –على الصيد، إّنما يقتل مع القصد، و إن جعلناه من باب قيم املتلفات              

 ).324-3/323. . . " (عمد و اخلطأ بالقاعدة اإلمجاعية   سوينا بني ال-لنا و للعلماء 
 ".املباشر ضامن و إن مل يتعمد"و قد صاغت اجمللة هذه القاعدة بصيغة 

و إن مل   : " و األصّح أن يقال يف هذه القاعـدة         : " قال الدكتور الزحيلي معقّبا     
. . . العمد فيها سواء    إذ ال عربة للقصد اجلنائي يف ضمان األموال، و أنّ اخلطأ و             " يتعّد  

و هذا ما مييز املباشر عن املتسّبب، ففي التسّبب يشترط للتضمني وجود التعـّدي، و يف                
 .)3("املباشرة ال يشترط التعّدي 

أي أنّ اإلتالف اخلطأ مقيس على اإلتالف العمد يف         : و أصل هذه القاعدة القياس      
 .)4(حكم الّضمان جبامع اإلتالف يف كلّ منهما

 :دلّة على صحة هذا القياس من وجوه و األ
 أنّ الشارع عّز و جلّ إّنما جتاوز عن خطأ املكلّف، و رفع عنـه اجلنـاح و         - 1

، خبالف حقوق العباد، إذ لو أسـقط ضـمان          )5(اإلمث فيما يتعلق حبقوق اهللا كالعبادات     
 .إتالفها خطأ لتعّدى الّناس بعضهم على بعض بذريعة اخلطأ

                                                           
 . 95اآلية :  املائدة )1(
 .95اآلية :  املائدة )2(
 ).196:ص( انظر نظرية الّضمان )3(
 ).460 إىل 188:ص( نظرية التقعيد الفقهي للروكي  انظر)4(
 و سقوط اإلمث فيها ال يتناىف مع وجوب تداركها، كوجوب القـضاء علـى املخطـئ يف الـصوم، و                     )5(

 . . .وجوب الفدية على احملرم املخطئ 
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ن املخطئ ال يلـزم منـه رفـع الـّضمان، أّمـا العمـد                أنّ رفع اإلمث ع    - 2
فيترتب عليه الّضمان مع اإلمث، فيجتمعان من حيـث وجـوب الـّضمان، و خيتلفـان                

 .من حيث سقوط اإلمث أو عدمه
 أنّ اخلطأ سبب مترّدد بني احلظر و اإلباحة، فاملخطئ ال ينفك عن ضـرب               - 3

اعيا لوجوب الكفارة عليـه جـزاء       تقصري، و هو ترك التثبت و االحتياط، فكان ذلك د         
 : ، و منه كفارة القتل اخلطأ لقوله تعاىل )1(تقصريه
 .)2( ). . .َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه (
مث، ألّنـه    أنّ إجياب الّضمان يف اخلطأ ال يتناىف مع كونه عذرا يف إسقاط اإل             – 4

ضمان إتالف ال جزاء فعل فيعتمد عصمة احمللّ، فمن أتلف مال إنسان خطأ وجب عليه               
 .)3(الّضمان ألّنه ضمان مال ال جزاء فعل

 :و من الفروع اليت خّرجها اإلمام القرايف على هذه القاعدة، ما جاء يف كتاب الوصايا 
: د عبد بعشرين، فقال   أوصى أن يشترى عبد بعشرة فيعتق منه فوج       : قال مالك   " 

بعه بعشرة و أنا أعطيك عشرة فباعه بعشرة و مل يعلم            : - و هو حّر     –أخو العبد للسيد    
الوصّي، فهو عيب يرجع به على البائع من الثمن، ألنّ األخ قد شارك يف العتق فما دفـع                  

عتق  و تنظر قيمته بغري شرط ال     : قال ابن القاسم    . فكأّنه أعتق النصف، و الوصّي النصف     
 . و بشرطه، و يرجع مبا بني القيمتني

و ليس بصواب، بل هو كالذي استحّق نصفه و جيعل ذلك يف رقبة أخرى،              : قال  
فإن كانت الوصية يف عتق واجب مل جيز، و ضمن املوصي عند أشـهب، ألنّ اخلطـأ يف     

اسم الّضمان كالتفريط، و يشتري رقبة أخرى فيعتقها عن املوصي و ال يضمن عند ابن الق              
 ).7/114" (لعدم علمه، و يرجع على الورثة يف باقي الثلثني 

                                                           
؛ و كـشف األسـرار لعبـد العزيـز البخـاري      ) 2/412(انظر شرح التلويح علـى التوضـيح    ) 1(

 .م1991 – هـ 1411 الكتاب العريب، بريوت، ط األوىل، ، دار)4/627(
 .92اآلية :  النساء )2(
 ).4/626(؛ و كشف األسرار ) 412-2/411( انظر شرح التلويح على التوضيح )3(
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 )القاعدة الثامنة و العشرون(
 

 )1(السبب يف اإلتالف يوجب الّضمان
 

.       هو إحلاق الضرر بالغري، و لكن بواسـطة أخـرى          – كما سلف بيانه     –الّسبب  
 نفسه ضمن مـا  و على هذا، فمعىن هذه القاعدة أنّ من تسّبب يف إتالف مال شخص أو           

 .)2(أتلفه، سواء كان متعمدا أو مفّرطا
 :و قد وردت هذه القاعدة عند الفقهاء بعبارات خمتلفة 

إتالف املتسّبب كإتالف املباشر يف     : "  بعبارة   – رمحه اهللا    –فقد ذكرها ابن القيم     
 ".أصل الّضمان 

 .)3("املتسّبب ال يضمن إالّ بالتعّمد : " و صاغتها اجمللة بصيغة 
:      و أوردها الدكتور الروكي ضمن القواعد املستخلصة من اإلشـراف، بلفـظ             

 ".املفرط ضامن " 
و قد أشار اإلمام القرايف إىل هذه القاعدة يف معرض بيانه ألسباب الّضمان الثالثة              

 : و فّرع عليها فروعا كثرية، من ذلك – و اليت سبق ذكرها -

                                                           
؛ و  ) 2/355(؛ و إعالم املـوقعني      ) 2/188(؛ و ترتيب الفروق للبقوري      )  2/266 ( انظر قواعد األحكام   )1(

؛ و نظرية الّضمان ) 81/90:ف(؛ و املدخل الفقهي     ) 93/م( ؛ و شرح القواعد الفقهية       )93/م(شرح اجمللة   
 ).229:ص(؛ و قواعد الفقه اإلسالمي من خالل اإلشراف ) 98:ص(للزحيلي 

انظر شـرح   .  األحناف ال يوجبون الّضمان على املتسّبب إالّ إذا كان متعّمدا، و هذا ما نصت عليه عبارة اجمللة                 )2(
 :أّما الشافعية فقد زادوا سببا آخر يف الّضمان، و هو الشرط، و املراد به عندهم ). 455:ص( الفقهية القواعد

 ". إجياد ما يتوقف عليه اإلتالف، و ليس مبباشرة و ال تسّبب، كاملمسك مع املباشر أو املتسّبب " 
 ).2/267(انظر قواعد األحكام البن عبد الّسالم 

، و ذلك ألن شرط تضمني املتسّبب هو وجود التعّدي          "إالّ بالتعدي : "ه القاعدة    األصّح أن يقال يف هذ     )3(
الوارد يف قاعدة التسّبب هـذه      " التعّمد"إنّ التعبري بلفظ    : " قال الشيخ الزرقا    . سواء كان بقصد أم ال    

 موهم، و مل أر     إّنما املراد به معىن التعّدي ال معىن القصد، و هو تعبري غري سديد ال سيما يف قاعدة ألّنه                 
 ).2/1047(انظر املدخل الفقهي ". من نّبه على ذلك من الّشراح 
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 :دة اخليار من غلبة و جناية و غريمها قوله يف كتاب البيوع، فيما جيد يف م
إتالف حنو قتل احليوان، أو التسّبب لإلتالف، حنو حفر         : أسباب الّضمان ثالثة    " 

بئر ليقع فيه إنسان، أو وضع اليد غري املؤمنة بقبض املشتري للمبيع بيعا فاسدا و الغاصب،            
بيع بأمر مساوي، و عليها     و هذه األسباب منفية يف بيع اخليار يف حق املشتري إذا أصيب امل            

 ).5/43" (تتخّرج فروع الّضمان و عدمه 
 :و يف بيان أحكام القراض 

إذا اشترى من يعتق عليه عاملا بذلك مليئا، عتـق عليـه و غـرم رأس املـال                  " 
لك و حصتك من الربح، ألنّ بعلمه دخل على التـزام املـال، و مللئـه ينفـذ عتـق                    

بب يف اإلتـالف يوجـب الـّضمان، فـإذا تـسّبب            و القاعدة التس  . . . قريبه عليه   
 ).6/82"(بإدخال قريبك يف ملكك ضمن

 :و يف كتاب موجبات الّضمان 
ال ضمان على الطبيب، و احلجام، و البيطار إن مات حيوان ّمما صنع بـه إن مل                 " 

و إن ضرب معلّم الكّتاب، أو الّصنعة، صبيا ما يعلم ألّنه من األدب             : خيالفوا، قال مالك    
فمات، مل يضمن و إن ضربه بغري األدب تعديا، أو جتاوز األدب، ضـمن مـا أصـابه،                        

و ما أتى على يد الطبيب ّمما مل        . . .و كذلك الطبيب إن مل يكن له علم، و دخل جرأة            
. . . يضمن، ألّنه قتل خطأ، و ال يضمن، ألّنه تولّد عن فعل مباح             : يقصده، فيه روايتان    
 أو ما أذن له يف احلفر ملنفعته، كقناة داره فأسقط جدار داره، ضـمنه                و إن حفر يف ملكه    

و إن أوقد نارا على سطحه يف يوم ريح عاصف، ضمن ما أتلفته ّمما كان يغلب على الظن                 
. عند وقودها وصوهلا إليه، و إن عصفت الريح بعد الوقود بغتة فال ضمان لعدم التفريط                

اإلفساد بغري  : أسباب الّضمان ثالثة    : قاعدة  : لة قال   و بعد أن ساق جمموعة من األمث      . . 
إذن كإحراق الثوب، أو التسّبب كوقد النار بقرب الزرع، أو وضع اليد غـري مؤمنـة،                

 ).259-12/257" (كالغاصب و قبض املبيع بيعا فاسدا 
)         9/182(و  ) 8/296(و  ) 7/245(و  ) 6/250(و  ) 5/374(و انظر أيضا    

 ).10/300(و 
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 )القاعدة التاسعة و العشرون(
 

 )1(إذا اجتمع الّسبب و املباشرة غلبت املباشرة
 

 .)2(اسم ملا يتوصل به إىل مقصود: الّسبب يف اللّغة هو 
من حيدث أمرا يؤدي إىل تلف شيء آخر عـادة، إالّ أنّ            : و منه املتسّبب، و هو      

 .الّتلف ال يقع من املتسّبب نفسه، و إّنما بواسطة أخرى
 .هي ما ينتج عن املباشر الذي حصل الّضرر بفعله من غري واسطة: باشرة و امل

أّنه إذا اجتمع على إتالف املال شخـصان، أحـدمها باشـر            : و معىن القاعدة    
اإلتالف، و اآلخر تسّبب فيه، فإنّ الّضمان حينئذ يكون على املباشر ألّنـه هـو املـؤثر                 

 .األقوى يف حدوث الّضرر
 استند إتالف أموال اآلدميني و نفوسهم إىل مباشرة و سبب        إذا: " قال ابن رجب    

تعلق الّضمان باملباشرة دون الّسبب إالّ أن تكون املباشرة مبنية على الّسبب و ناشئة عنـه                
 .)3("سواء كانت ملجئة أو غري ملجئة 

،   )4("إذا اجتمع املباشر و املتسّبب أضيف احلكم إىل املباشـر           : " و قال ابن جنيم     
 .)5("إذا اجتمع الّسبب و الغرور و املباشرة، قدمت املباشرة : " ل السيوطي وقا

و إذا اجتمع منها سببان كاملباشرة و التسّبب        : " قال اإلمام القرايف موضحا ذلك      
من جهتني غلبت املباشرة على التسّبب، كمن حفر بئرا لإلنسان ليقع فيه، فجاءه آخـر               

                                                           
؛ و القواعـد البـن      ) 2/190(؛ و ترتيـب الفـروق للبقـوري         ) 2/265( انظر قواعد األحكام     )1(

؛ و  ) 90/م(؛ و شـرح اجمللـة       ) 190:ص(؛ و األشباه و النظائر البـن جنـيم          )127/ق(رجب  
ــة  ــد الفقهي ــي ) 90/م(شــرح القواع ــدخل الفقه ــه ) 81/91/ف(؛ و امل ــد الفق ؛ و قواع

 و مـا    188:ص(؛ و نظريـة الـّضمان للزحيلـي         ) 230:ص(اإلسالمي من خـالل اإلشـراف       
 ).بعدها

 ).121:ص( انظر التعريفات للجرجاين )2(
 ).285:ص( انظر القواعد )3(
 .غتها اجمللة، و بنفس هذه العبارة صا)190:ص( انظر األشباه و النظائر البن جنيم )4(
 ).297:ص( انظر األشباه و النظائر للسيوطي )5(
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متسّبب، فالّضمان على الثاين دون األّول تقدميا للمباشرة        فألقاه فيه، فهو مباشر و األّول       
 .)1("على الّسبب، ألنّ شأن الّشريعة تقدمي الراجح عند التعارض 

و على هذا، فإنّ الّضمان على املباشر إذا كان الّسبب ال ينفرد باإلتالف، أّما إذا               
 .غري مسؤوليعمل بانفراده، فإنّ الّضمان يعود عليه وحده دون املباشر لكونه 

 هي رجحان املباشرة على التسّبب، و كوهنا أقوى منه، فإذا وجدت            – إذا   –فالعلّة  
صورة كان التسّبب فيها قويا قوة املباشرة أو أكثر، أعطي حينئذ حكمها فيـشتركان يف               

و قد يكون التسّبب أقوى من املباشرة فيغلب عليها، و يكون موجبا للـّضمان              . الّضمان
لزور، فإّنهم يضمنون ما تسببوا به من ضياع املال على املشهود عليـه،                دوهنا، كشهود ا  

 ألّنه معذور يف حكمه، و لقـوة تـسببهم يف           – مع أّنه املباشر     –و ال ضمان على احلاكم      
 .)2(اإلتالف من جهة، و حتكيما للمصلحة من جهة ثانية

عدم تضمني احلكام   غري أنّ املصلحة العامة قد اقتضت       : " قال القرايف معلّال ذلك     
ما أخطؤوا فيه ألنّ الّضمان لو تطّرق إليهم مع كثرة احلكومات و ترّدد اخلصومات، لزهد         
األخيار يف الواليات، و اشتد امتناعهم، ففسد حال الّناس بعدم احلكام، فكان الـشاهد              

 .)3("بالّضمان أوىل، ألّنه متسّبب للحاكم يف اإللزام و التنفيذ 
 :ة يف الذّخرية و خّرج عليها فروعا كثرية، فقال و ذكر هذه القاعد

اإلتالف، أو التسّبب لإلتالف، أو وضع اليد       : أسباب الّضمان يف الّشريعة ثالثة      " 
اليت ليست مؤمنة، كيد الغاصب و املشتري يف اخليار، و إذا اجتمع التسّبب و املباشـرة                

 الّسم إلنسان فأكلـه، و إذا مل        غلبت املباشرة إالّ أن تكون معمورة كقتل املكره و تقدمي         
 ختـّرج فـروع هـذا       )4(يترتب على الّسبب مسببه سقط اعتباره، و على هذه القاعدة         

 ).3/317" ( و اجلنايات و الضمانات )5(الفصل

                                                           
 .، الفرق احلادي عشر و املائة)2/208( انظر الفروق )1(
 ).192:ص(؛ و نظرية الّضمان للزحيلي ) 230:ص( انظر قواعد الفقه اإلسالمي من خالل اإلشراف )2(
 ).2/208( انظر الفروق )3(
 .، فقد مجع هذه األسباب و مساها قاعدة. . . "ب الضمان ثالثة أسبا"  و يقصد بالقاعدة، قاعدة )4(
 .ما يتعلق مبوجب الّضمان يف اإلحرام:  و املراد بالفصل هنا )5(
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 : و من ذلك ما جاء يف موجبات الّضمان يف اإلحرام 
ها صـيد   و إذا تعلّق بأطناب فسطاطه صيد فعطب، أو حفر بئرا فوقع في           " . . . 

 ).319-3/318" (فعطب فال جزاء فيه، ألنّ ذلك فعل الصيد 
و إذا أمسك حمرم صيد الّرب ملثله فقتله حرام، فعلـى القاتـل جـزاؤه،                      " . . .  

، أو حالل   )1(أو حالل فعلى املمسك جزاؤه، و إن أمسكه ملن يقتله حرام فعليهما جزاآن            
 .)3/320. . . " (فعلى احملرم جزاؤه وحده 

الرجوع عن الشهادة، ذكر فروعا تتخّرج على هذه        : و يف كتاب األقضية، باب        
 :القاعدة أيضا، منها 

قال ابن يونس تقطع يـد الـشاهدين بيـد املـشهود عليـه، خالفـا أليب                 " 
أنّ علي بن أيب طالب رضـي اهللا عنـه شـهد عنـده            : " ، و روى ابن وهب      )2(حنيفة

كّنـا ومهنـا، و هـذا هـو،         :  مثّ آتيا بآخر و قاال       اثنان على رجل بالسرقة فقطع يده،     
لو أعلمكمـا تعمـدمتا قطعـه       : فأبطل شهادهتما عن اآلخر، و أغرم دّية األّول و قال           

، فأكثر األصحاب علـى ضـمان الديـة يف الـنفس و اليـد و العمـد                        )3(لقطعتكما
        :و اخلطأ، و لو شهدا بقطع يـده قـصاصا فحكـم بـه، مث رجعـا، قـال حممـد                      

 ).  10/297" (ال يقتص منه، قاله سحنون 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .كذا يف األصل، و األصح جزاءان) 1(
، دار الكتـب العلميـة،      )9/169(انظـر املبـسوط للسرخـسي       . حيث أوجب عليهما الديـة    ) 2(

 ).7/232(م ؛ و البحر الرائق 1993 – هـ 1414بريوت، ط األوىل، 
أخرجه البخاري تعليقا يف كتاب الديات، يف ترمجة بـاب إذا أصـاب قـوم مـن رجـل، هـل                     ) 3(

وصـله الـشافعي عـن سـفيان        : قال احلافظ يف الفتح     ). 4/2150(يعاقب أو يقتص منهم كلّهم      
 ).12/237(بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعيب 
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 )القاعدة الثالثون(
 

  )1(وضع اليد غري املؤمتنة هو سبب الّضمان
 أصل اليد الّضمان

 

و معىن ذلك أنّ الّضمان واجب على احلائز الذي وضع يده على الـشيء قـصد                
  – باملثل أو بالقيمة –متلكه أو ملصلحة نفسه، فإذا عجز عن رّده لصاحبه لزمه الّضمان 

أّما إذا كانت حيازته للشيء ال بقصد الّتملك، بل باعتباره نائبـا عـن املالـك                
كاملودع، و املستعري، و املستأجر، و حنوهم، فيده يد أمانة ال ضمان، فال يـضمن إالّ إذا                 

 .)2(هلكت بتقصري أو تعّد، أي ال جيب ضماهنا بالّتلف بل باإلتالف
أو التـسّبب   . . . اإلهـالك   : أسباب الـّضمان ثالثـة      : " يف  قال اإلمام القرا  

" أو وضع اليد غرب املؤّمنة كيد الغاصـب، أو قـابض املبيـع الفاسـد                . . . لإلهالك  
)7/245.( 

 . )3(و اعترب الشافعية اليد ضامنة سواء أكانت مؤمتنة أو ال
 : ال القرايف ، ق)5( عن يد الّضمان بكوهنا اليد العادية)4(و عّبر بعض الفقهاء

 .)6("اليد املتعّدية حذرا من البيع الفاسد و غريه : غري مؤمنة خري من قولنا : و قولنا " 

                                                           
 ؛ و ترتيـب الفـروق      217، الفـرق    )4/27(؛ و الفـروق     )  2/265(م   انظر قواعـد األحكـا     )1(

؛ و األشـباه و النظـائر للـسيوطي         ) 91 و   89 و   43/ق(؛ و القواعد البن رجـب       ) 2/188(
 ).225:ص(؛    و نظرية الّضمان للزحيلي ) 578:ص(

 ).174-173:ص( انظر نظرية الّضمان للزحيلي )2(
 ).579-578:ص(؛ و األشباه و النظائر للسيوطي ) 2/265(لسالم  انظر قواعد األحكام البن عبد ا)3(
 ).202-201:ص(، و انظر قواعد ابن رجب ))9/9(كما ذكر القرايف يف الذّخرية ( و منهم احلنابلة )4(
. أي اجلائرة الظاملة، املعتدية، من الفعل عدا عليه يعدو إذا جار عليه و طغى و اعتدى و جتّبـر                  :  العادية   )5(

 .، باب الواو و الياء، فصل العني)1309:ص(؛ و القاموس احمليط ) 4/711(لسان العرب انظر 
 ).2/189(؛ و ترتيب الفروق ) 6/210(و ) 7/245( انظر الذّخرية )6(
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: و أصل هذه القاعدة ما رواه مسرة بن جندب عن النّيب صلّى اهللا عليه و سلّم قال         
 .)1 (» على اليّد ما أخذت حىت تؤديه «

 أمالك الغري، و ال يربأ القـابض        و هو أساس عام يف وجوب رّد ما قبضه املرء من          
من املسؤولية إالّ بوصول الشيء إىل صاحبه أو من يقوم مقامه، بدليل قوله صلّى اهللا عليه                

 .، و ال تتحقّق التأدية إالّ بذلك "حىت تؤديه: " و سلّم 
. و قد اعتمد الفقهاء على هذا احلديث يف إجياب الّضمان على الغاصب و املعتدي             

و ترتيب احلكم على الوصف يدلّ على علّية ذلك الوصـف           : " علّال ذلك   قال القرايف م  
 .)2("لذلك احلكم، فتكون اليد هي سبب الّضمان، فيترتب الّضمان عليه 

كاإلعـارة و الوديعـة          (و اختلفوا يف وجـوب الـّضمان يف عقـود األمانـة             
ف يف احلـديث،    بناء علـى اخـتالفهم يف املتعلـق احملـذو         . . .) و القراض و اللّقطة     

علـى اليـد ضـمان مـا أخـذت             : فيكون معىن احلديث    . فهو إّما ضمان أو حفظ    
 .أو حفظ ما أخذت

أوجبه على املستعري و املودع، و من قـدر احلفـظ أوجبـه             : فمن قّدر الّضمان    
 .)3(عليهما، و مل يوجب الّضمان إذا وقع الّتلف مع احلفظ املعترب

لة الّضمان يف هذه العقود، كلّ يف بابه، و تعـّرض           و قد تناول اإلمام القرايف مسأ     
 .العارية و اللّقطة: ألدلّة املخالفني بالرّد، و سأقتصر منها على عقدين مها 

 
 
 

                                                           
، و قال حديث )1266:رقم(، )3/566( أخرجه الترمذي يف البيوع، باب ما جاء يف أنّ العارية مؤداة      )1(

، و ابن ماجة    )3561:رقم(،  )3/294( البيوع، باب يف تضمني العارية       حسن صحيح، و أبو داود يف     
، و البيهقي يف السنن الكربى      )7/20107(، و أمحد    )275 - 2/274(يف الصدقات، باب العارية     

)6/90.( 
 ).8/296( انظر الذّخرية )2(
 ).3/692( انظر نيل األوطار )3(
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 مسألة هل على املستعري ضمان ؟ -1
 . يد املستعري يد أمانة، فال يضمن إالّ بتعّد أو تقصري)1(اعترب احلنفية
ما يغاب عليه، أي ما ميكن إخفـاؤه كالثيـاب              يضمن املستعري   : و قال املالكية    

 .و احللي، و ال يضمن ما ال يغاب عليه كاحليوان و العقار
 .)2(و ضمن الشافعية و احلنابلة مطلقا

 هو النظر إىل خلـوص املنفعـة للمـستعري          – كما قال القرايف     –و منشأ اخلالف    
 .)3(منفيضمن، أو إىل أّنها قبض بإذن املالك من غري عوض فال يض

 :مث ساق أدلّة القائلني بوجوب الّضمان و أردفها بأجوبة متعّددة، و أمهّها 
قال يل رسول اهللا صلّى اهللا عليـه و          «: ، قال   )4( ما رواه صفوان بن أمّية     -1

أغصبا يـا   : سلّم بعد فتح مكة، هل لك من سالح أو أدرع يف غزوة حنني ؟ فقلت                
 .)5(» بل عارية مضمونة مؤداة: الم رسول اهللا أم عارية ؟ فقال عليه الس

 .)6(صفة كاشفة حلقيقة العارية، أي أنّ شأن العارية الّضمان" مضمونة"و لفظ 
، فال  » على اليد ما أخذت حىت تؤديه      « و حديث مسرة بن جندب السابق        -2

 .)7(تتحقق التأدية إالّ بالّضمان

                                                           
 ).8/476(على الدّر املختار البن عابدين ؛ و رّد احملتار ) 7/478( انظر البحر الرائق )1(
؛ و مغـين احملتـاج للـشربيين        ) 15/45(؛ و اجملمـوع     ) 30/170(و  ) 20/193( انظر جمموع الفتاوى     )2(

)3/319.( 
 ).6/200( انظر الذّخرية )3(
 سـالحا يف    ρاسـتعار منـه رسـول اهللا          .  هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب، القرشـي اجلمحـي            )4(

كـان كأحـد    . ملا ظفر املسلمون أجزل له رسول اهللا العطاء، فأسلم، فكان من املؤلفـة قلـوهبم              حنني، و   
ـ  42قتل مبكـة سـنة      . األشراف يف اجلاهلية، و أحد املطعمني      ؛ و  ) 2/272(انظـر االسـتيعاب     .  هـ

 ).2/453(أسد الغابة 
، )5/223(، و أمحـد     )3562:رقـم (،  )3/294( رواه أبو داود يف البيوع، باب يف تـضمني العاريـة،             )5(

، و أورد له شاهدا مـن حـديث ابـن عبـاس،              )2347:رقم(،  )2/354(، و احلاكم    )15302:رقم(
 .، و صّححه"بل عارية مؤداة "و لفظه 

 ).4/693( انظر نيل األوطار )6(
 .، حتقيق عصام الصبابطي و عماد السيد، دار احلديث، القاهرة)3/96( انظر سبل السالم للصنعاين )7(
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ـ             -3 ضمن كالغـصب و     قالوا، و ألّنه قبض لينتفع من غري إذن يف إتـالف، في
 . و القرض و قبض البيع الفاسد)1(السوم

و ألنّ اليد إن كانت يد ضمان ضمن مـا ال يغـاب عليـه               :  و قالوا أيضا     -4
 .كالغاصب، أو ال، فال يضمن كالوديعة

 :و قد أجاب اإلمام القرايف على أدلتهم مبا يلي 
مـضمونة أم  قلت يا رسول اهللا أعارية « : أّنه روي :  اجلواب عن األّول -1

 . فنفى عنها الّضمان» بل عارية مؤداة: عارية مؤداة ؟ فقال 
 .و حتتمل تلك الرواية أن تكون التزاما للّضمان، ال إخبارا عنه فال يتعّدى لغريه

 .مضمونة الرّد احترازا من الغصب، فإّنه مل يلتزم رّده: أو معناه 
 مؤونـة الـرّد،     و حيمل قوله مؤداة على نفس الدفع، و مضمونة علـى محـل            

 .فال تلغى إحدى العبارتني
إن شئت ضمّناها    «: فقدت بعض أدراعي، فقال عليه السالم        : )2(و يف احلديث  

و لو كان الّضمان صفة للعارية مل يعلق على مشيئته، و إّنما ضمنها حسن عشرة               . »لك  
 .و ترغيبا له يف اإلسالم

تلف و ضمان الـرّد، و الثـاين        حيتمل ضمان ال  ) على اليد (أنّ  :  و عن الثاين     -2
و ألنّ ضـمان    . متفق عليه فيحمل عليه، ألنّ محل كالم الشارع على اجملمع عليـه أوىل            

 .التلف يلزمه ضمان الرّد من غري عكس
أنّ األجزاء يف تلك الصورة مـضمونة خبـالف العاريـة،                    :  و عن الثالث     – 3

 .و الغصب عدوان، و بقية الصور تعويض خبالفها
 

                                                           
؛ و القـاموس    ) 3/244(أنظـر لـسان العـرب       . هو أن يساوم بسلعته، أي يغـايل هبـا        :  السوم   )1(

 .، باب امليم، فصل السني)1124:ص(احمليط 
، و البيهقـي يف الـسنن الكـربى، كتـاب           )162:رقـم (،  )3/640(  رواه الدارقطين يف سـننه        )2(

 ).6/89(العارية، باب العارية مضمونة 
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أنّ اليد يد أمانة من جهة اإلذن و عدم العوض، و يد ضـمان              :  و عن الرابع     -4
من جهة أّنه قبض حلق نفسه، خبالف الوديعة، ففارق الغصب باإلذن، و الوديعـة بأّنـه                
ينتفع، فقويت شائبة الّضمان فيما يغاب عليه بالتهمة فضمناه، و شائبة األمانة بظهر العني              

 عدم الّضمان لكل واحد من اجملموعني ال باليد من حيث هـي             فالّضمان و . فلم نضمنه 
ليس علـى    «: يد، فال يلزم من كون اليد غري مضمنة أالّ يضمن ؛ و عنه عليه السالم                

 .  يعين املتعّدي من الغلول)1 (» املستعري غري املغلّ ضمان
  مسألة هل على امللتقط ضمان ؟-2

وديعة غري مضمونة، و ال جيب عليه الّضمان        اتفق الفقهاء على أنّ اللّقطة أمانة و        
 .إالّ بالتعّدي و التقصري

و لكن اختلفوا يف بعض الشروط ؛ فذهب احلنفية إىل أنّ اللّقطة أمانة بـشرط أن                
يشهد أّنه أخذها للحفظ و لريّدها لصاحبها، و عندئذ ال يضمنها إن تلفت إالّ بالتعـّدي                

من التقط فليشهد ذوي عدل، و ال        «يه و سلّم    ، لقول رسول اهللا صلّى اهللا عل      )2(عليها
 .)3 (»يكتم و ال يغّيب، فإن جاء رّبها فهو أحّق هبا، و إالّ فمال اهللا يؤتيه من يشاء 

و ذهب اجلمهور إىل عدم اشتراط اإلشهاد على االلتقـاط، و إّنمـا هـو أمـر                 
 رضي  )5(خالد، بدليل حديث زيد بن      )4(مستحّب، فال يضمن إذا مل يشهد، ألّنها وديعة       

 : سئل رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم عن اللّقطة الذهب و الورق ؟ فقال: اهللا عنه، قال 

                                                           
، و صـوبا وقفـه علـى        )168:رقـم (،  )3/41(، و الـدارقطين     )6/90(الـسنن الكـربى      أخرجه البيهقي يف     )1(

انظـر لـسان    . و يف إسناده ضعيفان عمرو بن عبد اجلبار الـسنجاري و عبيـدة بـن حـسان العنـربي                  .  شريح
، حتقيق الشيخ عبـد املوجـود و علـي معـوض، دار الكتـب العلميـة،                 )422 و   4/148(امليزان البن حجر    
 .م1996 –هـ 1416وىل، بريوت، ط األ

 ).255-5/251(؛ و البحر الرائق ) 113:ص( انظر أصول الكرخي )2(
، و  )2048:رقـم (،  )2/307(، و ابـن ماجـة يف اللّقطـة          )1705:رقـم (،  )2/138( رواه أبو داود يف اللّقطة       )3(

 .، و إسناده صحيح)18364:رقم(، )6/370(أمحد 
 ).27-8/26(؛ و املغين البن قدامة ) 577-3/576(تاج ؛ و مغين احمل) 16/171( انظر اجملموع )4(
 هو زيد بن خالد اجلهين، اختلف يف كنيته و يف تاريخ وفاته و سّنه، اختالفا كثريا، فقيـل أبـو عبـد الـرمحن، أبـو                      )5(

 هــ و هـو ابـن مخـس      و                68تويف باملدينة سـنة     . كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح     . طلحة، أبو زرعة  
 ).2/603(؛ و اإلصابة ) 2/119(انظر االستيعاب . ة، و قيل غري ذلكمثانني سن
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 مث عّرفها سنة، فإن مل تعـرف فاسـتنفقها،                )2( و عفاصها  )1(اعرف وكاءها  «
 .)3(» . . . و لتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأّدها إليه

 . يف احلديث األّول على االستحبابفيحمل اإلشهاد
حلّق املالك احملض كالوديعة فأمانة     : القابض ملال غريه ثالثة أقسام      : " قال القرايف   

إمجاعا و ال ّضمان، و حلّق القابض للّصرف كالقرض فليس بأمانة إمجاعـا، و حلقهمـا                
ع احلقّان، فيختلف   كالرهن، فلواله مل يعامل صاحبه، و لواله ما توثق املرهتن عنده، فاجتم           

 ).9/105" (العلماء فيه بالّضمان و عدمه، و اللّقطة من باب الوديعة فال تضمن 
 :و على هذه القاعدة خّرج فروع اللّقطة، و منها 

أخذهتا لتذهب هبا، و قلت ألعرفها صدقت، ألّنه يدّعي عليك وجود           : إذا قال   " 
 على حدود اإلسالم فيجتمع معك      سبب الّضمان، و األصل عدمه، و ظاهر املسلم املشي        

 ).9/105" (األصل و الظاهر، فتصّدق مع ميينك إن اهتمت و إالّ فال ميني 
 :و انظر فروعا أخرى هلذه القاعدة يف 

 ).5/374(كتاب اإلجارة  -
 ).7/245(كتاب القسمة  -
 ).8/110(كتاب الّرهن  -
 ).320 و 8/296(كتاب الغصب و االستحقاق  -
 ).9/181(كتاب الوديعة  -
 ).12/259(كتاب موجبات الّضمان  -

                                                           
 ).345:ص(؛ و املصباح املنري ) 6/973(انظر لسان العرب .  الوكاء هو ما يشّد به الكيس و غريه)1(
وقيـل  .  العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقـة، و يوضـع غالفـا للقـارورة                   )2(

 ).216:ص(؛ و املصباح املنري ) 4/824(سان العرب انظر ل. هو صمامها
، و مسلم يف اللّقطة، باب      )2427:رقم(،  )5/99( أخرجه البخاري يف كتاب اللّقطة، باب ضالة اإلبل          )3(

 ).5/134(معرفة العفاص و الوكاء و حكم ضالة الغنم و اإلبل 
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 )القاعدة احلادية و الثالثون(
 

  )1(يقّدم يف كلّ والية من هو أقوم مبصاحلها
 

هذه القاعدة من قواعد السياسة الشرعية، املتعلقة بوالية احلكم، ففي كلّ واليـة             
 .يقّدم األقوم فاألقوم حتقيقا للمصلحة العامة للمسلمني

يقّدم يف كلّ والية من هو أقـوم بـصالحها، فيقـّدم يف             : " قال اإلمام القرايف    
احلروب من هو أعلم بسياسة اجليوش و مكائد احلروب، و يف القضاء مـن هـو أعلـم                  
باألحكام و وجوه احلجاج، و يف األيتام من هو أعلم بقيمة املال و استصالح األطفـال،                 

اعة بدينه و ورعه، و قـد       و يف إقامة الصلوات من هو أعلم بأحكام الّصالة و أقرب للشف           
يكون املقّدم يف باب مؤخرا يف باب كالنساء مقدّمات يف احلضانة، و مؤخرات يف اجلهاد               
و الّصالة، ألنّ تزّيد شفقتهن و صربهن يقتضي مزيد صالحهن لألطفال و مصاحل العيال،              

 ).10/42" (فهذه القاعدة تقوم يف مجيع الواليات على تباينها من هو أقوم هبا 
. . األفضل هو األصلح للقيام على اخللق مبا يستصلحهم           : "  قال إمام احلرمني     و

فإذا كانت احلاجة يف مقتضى اإليالة تقتضي تقدمي املفضول قدم ال حمالة، إذ الغرض مـن                
نصب اإلمام استصالح األمة، فإذا كان يف تقدمي الفاضل اختباطها و فسادها، و يف تقدمي               

 .)2("ادها، تعّين إيثار ما فيه صالح اخلليقة باتفاق أهل احلقيقة املفضول ارتباطها و سد
و أمحـد   : " و نسب اإلمام ابن القّيم هذه القاعدة إىل اإلمـام أمحـد، فقـال               

يوجب تولية األصلح فاألصلح من املوجودين، و كلّ زمـان حبـسبه، فيقـّدم األديـن                
 .)3(. . . "العدل على األعلم الفاجر 

                                                           
فرق السادس و التسعني ؛ و      ، ال )103-3/102(؛ و الفروق    ) 108-1/105( انظر قواعد األحكام     )1(

 ).1/388(؛ و املنثور يف القواعد ) 1/84(؛ و إعالم املوقعني ) 2/507(ترتيب الفروق 
 .م1997 – هـ 1417، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، )77:ص( انظر الغياثي للجويين )2(
 ).1/84( انظر إعالم املوقعني )3(



 350

عدة ما ثبت يف سنة رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم أّنه كـان               و يشهد هلذه القا   
فولّى خالدا بن الوليد حني أسـلم علـى         . يويل األنفع للمسلمني على من هو أفضل منه       

حروبه لنكايته يف العدّو، و قّدمه على بعض السابقني من املهاجرين و األنصار، مثل عبد               
ء ّممن أنفق من قبل الفتح و قاتل، و هـم           الرمحن بن عوف، و عبد اهللا بن عمر، و هؤال         

أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا، و خالد كان ّممن أنفق من بعـد الفـتح                        
 .)1(و قاتل، فإّنه أسلم بعد صلح احلديبية

 أحرص علـى    – مع كونه خليقا باإلمارة      –و أّمر أسامة بن زيد مكان أبيه، ألّنه         
و قّدم أباه زيدا يف الوالية على جعفر ابن عمه مع أّنـه مـوىل،                   طلب ثأر أبيه من غريه،      

و لكّنه أسبق الناس إسالما قبل جعفر، و مل يلتفت إىل طعن الناس يف إمارة أسامة و زيد،                  
إن تطعنوا يف إمارته فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيه من قبل، و امي اهللا إن كـان   « : و قال 

 .)2 (» ن ملن أحّب الناس إيلّ، و إنّ هذا ملن أحّب الناس إيلّ بعده خلليقا لإلمارة، و إن كا

 :و خّرج اإلمام القرايف على هذه القاعدة فروعا متعّددة منها 
مـن أفـرد بـالعلم    :  . . . الترجيح بني األئمة يف الّصالة إذا اجتمعوا، فقـال   

تعـّدد مـن    و الورع فهو أوىل، إذ هبما تؤدى الـّصالة و حتـصل الـشفاعة، فـإن                 
. . .      مجعها، رّجح بالفـضائل الـشرعية و اخللقيـة و املكانيـة كـشرف النـسب                 

و كمال الصورة، و حسن اللباس، فإّنه يـدلّ علـى شـرف الـنفس و البعـد عـن                    
النجاسات لكوهنا مستقذرات، و كمـال البنيـة فإّنـه يـدلّ علـى وفـور العقـل،                    

ف، و تقّدد األمـري علـى الّرعيـة، لـئال           و حسن اخللق، فإّنه من أعظم صفات الشر       
تنقص حرمته يف النفوس بتقدم غريه عليه فتختـل املـصاحل العامـة، و الفقيـه علـى                  

                                                           
 انظر أيـضا فـضائل خالـد بـن الوليـد يف اإلصـابة يف متييـز                  ؛ و ) 1/84( انظر أعالم املوقعني     )1(

؛ و االسـتيعاب يف معرفـة األصـحاب البـن           ) 254-2/251(الصحابة البن حجر العسقالين     
 ).12-2/11(عبد الّرب 

 أخرجه البخاري يف مناقب الصحابة، باب مناقب زيد بن حارثة مـوىل الـنّيب صـلّى اهللا عليـه   و                       )2(
، )3/1288(، و يف املغازي، باب غـزوة زيـد بـن حارثـة              )3730:مرق(،  )3/1147(سلّم  

، و مسلم يف فضائل الصحابة، باب فضل زيـد بـن حارثـة و أسـامة بـن زيـد                     )4250:رقم(
 .عن ابن عمر) 7/131(رضي اهللا عنهما 
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الصاحل، ألنّ الفقه مقصود لصون األركان و الـشروط عـن املفـسدات و الـصالح                
من التتمات، فإن تساووا و تشاحوا، أقـرع بينـهم إن طلبـوا الفـضيلة ال الرياسـة،            

يؤم القوم أقـرؤهم لكتـاب اهللا، فـإن كـانوا يف القـراءة سـواء                 )1(مسلمو يف   
فأعلمهم بالسّنة، فإن كانوا يف السّنة سـواء ، فأقـدمهم هجـرة، فـإن كـانوا يف                  
اهلجرة سواء، فأقدمهم سنا، و ال يـؤّم الرجـل الرجـل يف سـلطانه، و ال يقعـد                   

 ).2/254 " (على تكرمته إالّ بإذنه
 :ح، يف مبحث ترتيب األولياء و قال يف كتاب الّنكا

. . " إذا اجتمع األولياء يقّدم من وصفه أقرب حلسن النظـر يف الوليـة              " . . . 
)4/246.( 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 أخرجه مسلم يف كتاب املساجد و مواضع الّصالة، باب مـن أحـّق باإلمامـة ؟ عـن أيب مـسعود                      )1(

 ).2/133" (ال يقعد يف بيته على تكرمته إالّ بإذنه "  و فيه األنصاري،
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 )القاعدة الثانية و الثالثون(
 

  )1(كلّ من ويل والية ال حيال له أن يتصرف إالّ جبلب مصلحة أو درء مفسدة
 

رة العامة، و السياسة الشرعية لكلّ من يتوىل أمـرا          هذه القاعدة ترسم حدود اإلدا    
 .من أمور املسلمني، و تضبط الغاية من تصّرفات الوالة ملا فيه املصلحة العامة للرعّية

و كلّ عمل أو تصرف من الوالة على خالف هذه املصلحة ّمما يؤدي إىل ّضـرر                 
 .)2(أو فساد فهو غري جائز

مرتلة اإلمـام مـن     : " لشافعي، فقال رمحه اهللا     و هذه القاعدة نّص عليها اإلمام ا      
 .)3("الرعّية مرتلة الويلّ من اليتيم 

تصّرف "  باعتباره قاعدة فقهية بلفظ      )4(مث اشتهر هذا القول عند كثري من الفقهاء       
 ".اإلمام على الرعّية منوط باملصلحة 

متـصّرف  كلّ  : " و قد صاغها ابن السبكي بصيغة أعّم و أمشل، فأوردها بعبارة            
 ".عن الغري فعليه أن يتصّرف باملصلحة 

املتويل على الغري هل جيب عليـه أن        : " و ذكرها احلصين بصيغة االستفهام فقال       
 ".يتصّرف باملصلحة ؟ أو الواجب عليه أن ال يتصّرف باملفسدة ؟ 

                                                           
 ؛ و اإلحكـام يف متييـز        223، الفرق   )4/39(؛ و الفروق    ) 159-2/158(انظر قواعد األحكام     )1(

؛ و  ) 1/309(؛ و املنثور يف القواعد      ) 2/396(؛ و إعالم املوقعني     ) 28:ص(الفتاوى عن األحكام    
؛ و األشـباه و النظـائر       ) 4/12(؛ و القواعد للحـصين      ) 1/310(سبكي  األشباه و النظائر البن ال    

؛ و شرح )45:ص(؛ و جممع احلقائق للخادمي      ) 137:ص(؛      و البن جنيم          ) 233:ص(للسيوطي  
؛ )81/94ف(؛ و املدخل الفقهي     ) 58/م(؛       و شرح القواعد الفقهية            ) 58/م(اجمللة لرستم باز    

 ).238:ص(؛ و النظريات الفقهية للزحيلي )317:ص (و القواعد الفقهية للندوي
 ).317:ص(؛ و القواعد الفقهية للندوي ) 2/1050(انظر املدخل الفقهي  )2(
؛ و الزركـشي يف املنثـور يف القواعـد          ) 233:ص(نقلها عنه اإلمام السيوطي يف األشباه و النظائر          )3(

)1/309.( 
يوطي، و ابن جنيم، و اخلادمي يف مجع احلقائق، و بنفس هـذا             و منهم اإلمام الزركشي، و العالّمة الس       )4(

 .اللّفظ صاغتها اجمللة
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  :و األدلّة على هذه القاعدة كثرية يف كتاب اهللا عّز و جلّ، و الّسنة املطّهرة، منها
  :من القرآن  -1

ين            (: قوله تعاىل    تم ب ا، و إذا حكم ى أهله ات إل إّن اهللا يأمرآم أن تؤدوا األمان

 .)1 ()  . . .الناس أن تحكموا بالعدل
هـذه اآليـة مـن أّمهـات        : "  يف تفسري هـذه اآليـة        )2(قال اإلمام القرطيب  

ّنهـا عامـة يف     و األظهـر يف اآليـة أ      . . . األحكام، تضمنت مجيع الّدين و الـشرع        
فهي تتناول الوالة فيما إليهم مـن األمانـات يف قـسمة األمـوال، و رّد                . مجيع الناس 

و تتناول من دوهنـم مـن النـاس يف حفـظ            . . . الظالمات، و العدل يف احلكومات      
 .)3("الودائع، و التحّرز يف الشهادات و غري ذلك 

 .)4()  . . . هي أحسنو ال تقربوا مال اليتيم إّال بالتي (: و قوله تعاىل 
 .)5(. .فال يصّح التصرف يف مال اليتيم إالّ مبا فيه مصلحته، كتثمريه، و حفظه 

يتصّرف الوالة و نواهبم مبا هـو       : " قال اإلمام عّز الدين بن عبد السالم رمحه اهللا          
 :  لقوله تعاىل. . . األصلح للمولّى عليه، درءا للّضرر و الفساد، و جلبا للنفع و الرشاد 

 .) و ال تقربوا مال اليتيم إّال بالتي هي أحسن (
فإذا كان هذا يف حقوق اليتامى فأوىل أن يثبـت يف حقـوق عامـة املـسلمني                 
فيما يتصّرف فيه األئمة من األموال العامة، ألنّ اعتناء الشرع باملـصاحل العامـة أوفـر                

 .)6("و أكمل من اعتنائه باملصاحل اخلاصة 
 

                                                           
 . 58اآلية : النساء  )1(
.  هو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي القرطيب، مـن كبـار املفـسرين و العلمـاء الزاهـدين                       )2(

ـ 671تويف سنة   . رحل إىل مصر و أقام هبا      اجلـامع ألحكـام القـرآن، و األسـىن يف شـرح            : من مصنفاته   .  ه
كانت له صحبة مـع اإلمـام القـرايف فيمـا ذكـره الـصفدي يف                . أمساء اهللا احلسىن، و التقريب لكتاب التمهيد      

 ).406:ص(و انظر ترمجته الديباج ). 123-2/122(الوايف بالوفيات 
 ).256-5/255(انظر اجلامع ألحكام القرآن  )3(
 .152اآلية : ، و األنعام 34اآلية : اإلسراء  )4(
 ).7/134(؛ و اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) 3/201(انظر أحكام القرآن للجصاص  )5(
 ).2/158( قواعد األحكام  انظر)6(
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  :من الّسنة  -2
ما  «:  يقول   ρمسعت رسول اهللا    :  قال   – رضي اهللا عنه     – )1(ن معقل بن يسار   ع

 .)2( "من عبد يسترعيه اهللا رعّية فلم حيطها بنصحه مل جيد رائحة اجلّنة
ما من وال يلي رعّية من املسلمني فيموت و هو غاش هلـم إالّ               «: و يف رواية    
 .» حّرم اهللا عليه اجلّنة

معناه : قال القاضي عياض رمحه اهللا      : " رح هذا احلديث    قال اإلمام النووي يف ش    
بّين يف حتذير من غّش املسلمني ملن قلّده اهللا شيئا من أمرهم، و استرعاه عليهم و نـّصبه                  
ملصلحتهم يف دينهم أو دنياهم، فإذا خان فيما أؤمتن عليه فلم ينصح فيمـا قلّـده، إمـا                  

م به، و إّما بالقيام مبا يـتعني عليـه مـن            بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم و أخذه       
شرائعهم و الذّب عنها لكلّ متصّد إلدخال داخلة فيها أو حتريـف معانيهـا أو إمهـال                 
حدودهم أو تضييع حقوقهم أو ترك محاية حوزهتم و جماهدة عّدوهم أو ترك سرية العدل               

 .  اهـ)3("فيهم فقد غّشهم 
كلّ من ويل والية اخلالفة فما دوهنا إىل         : " قال اإلمام القرايف يف بيان هذه القاعدة      

الوصية ال حيال له أن يتصّرف إالّ جبلب مصلحة أو درء مفسدة، لقوله صـلّى اهللا عليـه                      
، "من ويل من أمور أميت شيئا مث مل جيهد هلم و مل ينصح هلم فاجلّنة عليه حرام                  : " و سلّم   

و ال يبيع الوصـّي     " . . .  باليت هي أحسن     و ال تقربوا مال اليتيم إالّ     : " و لقوله تعاىل    
صاعا بصاع و ال فائدة فيه، و ال للخليفة أن يفعل ذلك يف أموال املسلمني، و جيب عليه                  
عزل احلاكم إذا ارتاب فيه دفعا ملفسدة الريبة، و يعزل املرجوح عند وجود الّراجح حتّيال               

 .)10/43(" ملزيد املصلحة 
 

                                                           
شهد بيعـة   .  هو معقل بن يسار بن عبد اهللا بن مضر املزين، أبو عبد اهللا، سكن البصرة، و إليه ينسب هنر معقل                    )1(

 ).6/184(؛ و اإلصابة ) 3/485(انظر االستيعاب . يف بالبصرة يف آخر خالفة معاويةاحلديبية، و تو
،         )7150:رقـم (،  )4/2234(أخرجه البخاري يف األحكام، باب مـن اسـترعى رعّيـة فلـم ينـصح                 )2(

، و يف اإلمـارة، بـاب فـضيلة    )1/88(و مسلم يف اإلميان، باب استحقاق الوايل الغـاش لرعّيتـه الّنـار        
 ).7151:رقم(، و الرواية الثانية للبخاري )6/9(اإلمام العادل و عقوبة اجلائر 

 ).2/345(انظر شرح النووي  )3(
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 )ثونالقاعدة الثالثة و الثال(
 

 )1(التهمة تقدح يف الّتصرفات
 

 .تّصرفات احلكام من قضاة و والة و غريهم: املراد بالّتصرفات 
 .و هذه القاعدة مهّمة جدا، و تتلّق بالقضايا املّتصلة بالشهادة يف القضاء

فأحكام القضاء ال بد أن تقوم على أسس حمكمة و دقيقة، و تصان عن الّشبهات               
 .)2(تها شبهة قادحة، فإّنها تفسخ و ال تلزمو الشوائب، فإذا صاحب

و قد ذكرها اإلمام القرايف يف عّدة مواضع من الذّخرية، كما ذكرها يف الفروق يف               
القسم الرابع من األقسام اخلمسة املتعلقة بالفرق بني ما ينفّـذ مـن تـّصرفات الـوالة                          

 قادحة يف التّصرفات إمجاعا، و هي       التهمة: " و القضاة، و بني ما ال ينفّذ من ذلك، فقال           
خمتلفة املراتب، فأعلى رتب التهمة معترب إمجاعا كقضائه لنفسه، و أدىن رتب التهم مردود              
إمجاعا كقضائه جلريانه و أهل صقعه و قبيلته، و املتوسط من التهم خمتلف فيه هل يلحـق                 

 .)3("باألّول أو بالثاين لوجود الشبهني ؟
ال تقبـل شـهادة خـصم و ال          « : ρل رسـول اهللا     و أصل هذه القاعدة قو    

 .)4 (»ظنني 
و الظنني من الظّنة و هي التهمة، و التهمة كما تبطل الـشهادة فإّنهـا تبطـل                 
احلكم و القضاء من باب أوىل، فقد اّتفق الفقهاء علـى أنّ الـذي ال جتـوز شـهادته                   

 .)5(ال جيوز حكمه
                                                           

؛ و ترتيــب الفــروق             ) 4/43(؛ و الفــروق )  و مــا بعــدها2/69( انظــر قواعــد األحكــام )1(
 ).429:ص(؛ و القواعد للندوي ) 2/244(و اختصارها 

 ).108:ص(؛ و نظرية التقعيد الفقهي للروكي ) 429:ص(لفقهية للندوي  انظر القواعد ا)2(
 ).4/43(؛ و الفروق ) 10/109( انظر الذّخرية )3(
،      )395:ص( أخرجه مالك يف املوطأ، يف األقضية بالغـا موقوفـا عـن عمـر، و لكّنـه معـضل                     )4(

حلـافظ ابـن حجـر يف       و قـال ا   . ، و صّححه و وافقه الـذّهيب      )5/134(و احلاكم يف املستدرك     
 .ليس له إسناد صحيح، لكن له طرق يقّوي بعضها بعضا) : 490-4/489(الّتلخيص 

 ).4/43( انظر الفروق )5(
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 : دحة يف الشهادة فجعلها عشرا و هي و قد عّدد اإلمام القرايف أنواع التهمة القا
فتجوز شهادة األخ و األجري، و الصديق املالطف،         : هتمة القرابة و النكاح    - 1

أنّ كـلّ   : و ضـابطها    . و ال جتوز شهادة الوالد ألوالده و أحفاده، أو آلبائه و أجداده           
ه جازت لك   شهادة جتلب نفعا ملن ال جتوز الشهادة له متتنع، و كلّ من جازت لك شهادت              

 ).10/260(عدالته، و من ال فال 
فتجوز شهادة املسلم علـى الكـافر، و يف اجلـواهر، ال يقبـل               : العداوة – 2

 .العدّو على عدّوه
فتجوز شـهادة الوصـيني          : هتمة جّر الشاهد الّنفع لنفسه يف ضمن الشهادة        – 3

 ).10/270(أو الوارثني بدين على املّيت ما مل جيّروا ألنفسهم نفعا 
فيمنع الشهادة احلرص على الـرباءة ّممـا         : هتمة احلرص بزوال معّرة الكذب     – 4

 ).10/281(ينسب إليه من توهم الكذب، كمن شهد فرد لنفسه مثّ تاب فال تقبل 
فال جتوز شهادة من يف عيالك لك، و كذلك السؤال إالّ يف             : هتمة اإلحسان  – 5

 ).10/282(القدر اليسري 
فال تقبل شهادة لبدوي يف احلضر على حـضري، و ال            : ن احلقّ هتمة بطال  – 6

. . بدوي إالّ يف اجلراح، و القتل، و الزنا، و الشرب، و الضرب، ألّنهمـا تقـع بغتـة                   
)10/284.( 

فال تقبل شهادة من ال يفهم ما يـشهد          : هتمة عدم الضبط من جهة التغفل      – 7
 ).10/286(ف ما هو عليه فيه، أو تذهب عليه األمور فيحمل الشيء على خال

بأن جيعل غـريه مثلـه       : هتمة احلرص على زوال التغيري بالتأسي و التسلي        - 8
 ).10/286(كقّصة زليخة، فال يقبل احملدود فيما حّد فيه و إن صلحت حاله 

فمن بـادر    : هتمة احلرص على منصب الشهادة باالبتداء هبا حيث ال جتب          – 9
 ).10/287(قبل بالشهادة قبل طلبه هلا مل ت

فمن اشتبه عليه، فرجع قبل احلكم بشهادته، قبـل رجوعـه،               : هتمة الريبة  – 10
 ).10/288. . . (و فيما يستقبل أو بعد احلكم مل ينقض 
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و قد اختلف الفقهاء يف االعتداد هبذه الّتهم، و اعتبارها قادحـة يف الّتـصرفات                    
 .دى اعتبار هذه القاعدةو الشهادات، و منشأ خالفهم يف ذلك هو م

 : فمن مل يعترب هذه الّتهم موجبة للرّد احتّج بعموم الّنصوص كقوله تعاىل 
نكم ( دل م هدوا ذوي ع ــضا )1 () و أش ــه أي هيدين  ( و قول شهدوا ش فاست

الكم    ، و من اعتربها موجبة للرّد احـتّج بنـصوص احلـديث، و اخلـاّص               )2 () من رج
 .)4(ا بنصوص و أدلّة أخرى، كما اعتضدو)3(يقّدم على العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2اآلية :  الطالق )1(
 .282اآلية :  البقرة )2(
 ).267 و 10/265( انظر الذّخرية )3(
 ).288 إىل 10/259( و ميكن مراجعتها يف الذّخرية يف باب موانع شهادة العدول )4(
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 )القاعدة الرابعة و الثالثون(
 

  )1(األخذ بنقيض األصل
 

 .هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية يف القمع و سّد الذرائع
و معناها أنّ املكلّف إذا فعل فعال كان ذريعة إىل تعطيل أو نقض مقصود الشارع،         

و كلّ وسيلة تفضي إىل تعطيل مقصود       .  و عدم ترتب آثاره عليه     فإّنه يعاقب بنقض فعله   
 .الشارع حتّرم، غلقا لباب الفوضى و الفساد

أن يكون قـصده يف العمـل       : قصد الشارع من املكلّف     : " قال اإلمام الشاطيب    
 .)2("موافقا لقصده يف التشريع 

ه فقد نـاقض    كلّ من ابتغى يف تكاليف الشريعة غري ما شرعت ل         : " و قال أيضا    
الشريعة، و كلّ من ناقضها فعمله يف املناقضة باطل، فمن ابتغى يف التكاليف ما مل تشرع                

 .)3("له فعمله باطل 
:      و قد ذكر الفقهاء هذه القاعدة بألفاظ متعّددة ؛ فعّبر عنها ابن القـّيم بقولـه                 

 ". نقيض قصده و قد استقّرت سنة اهللا يف خلقه شرعا و قدرا على معاقبة العبد ب" 
ما ربط به الشارع حكما، فعمد املكلّف إىل        : " و ذكرها ابن السبكي بعبارة      

استعجاله لينال ذلك احلكم، فهل يفّوت عليه معاملة لـه بنقـيض مقـصوده، أو ال،           
 ".لوجود األمر الذي علّق الشارع احلكم عليه ؟ 

                                                           
؛ و املنثور يف القواعـد      ) 1/168(؛ و األشباه و النظائر البن السبكي        ) 2/190( انظر أعالم املوقعني     )1(

؛ و القواعد للحـصين     ) 102: ق(؛ و القواعد البن رجب      ) 638:ق(؛ و قواعد املقّري     ) 3/183(
؛ و  ) 184:ص(ن جنـيم    ؛ و الب  ) 283:ص(؛ و األشباه و النظائر للسيوطي       )  و ما بعدها   3/241(

؛ ) 99/م(؛ و شرح اجمللة     ) 227:ص(؛ و اإلسعاف بالطلب البن منجور       ) 87:ق(إيضاح املسالك   
؛ و رسالة يف القواعد للـسعدي       ) 81/62ف  (؛ و املدخل الفقهي     ) 99/م(و شرح القواعد الفقهية     

هـي للروكـي    ؛ و نظرية التقعيـد الفق     ) 275:ص(؛ و قواعد الفقه من خالل اإلشراف        ) 23:ص(
 ).150:ص(

 ).2/281( انظر املوافقات )2(
 ).2/252( املرجع نفسه )3(
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ض املقـصود   املعاملـة بنقـي   : مـن األصـول     : " و عّبر عنها املقّري بقولـه       
 .و عنه نقلها الونشريسي" الفاسد 

من أتى بسبب يفيد امللك أو احللّة، أو يسقط : " و صاغها ابن رجب بعبارة 
الواجبات على وجه حمّرم، و كان ّمما تدعو النفوس إليه، ألغي ذلك السبب، و صار 

 ".الوجود كالعدم، و مل يرتب عليه أحكام 
املعاملـة بنقـيض   : " أكثر مشوال و اتساعا فقال   و صاغها العالّمة احلصين بعبارة      

 .فشملت بذلك القصد الفاسد و غريه ما دام يوصل إىل املمنوع" املقصود 
 :و أشار إليها ابن ناصر السعدي يف رسالته بقوله 

 قد باء باخلسران مع حرمانه معامل احملظور قبل أوانه
، و هـي    "قب حبرمانـه    من استعجل الشيء قبل أوانه عو     : " و هذا معىن قوهلم     

 .الصياغة اليت اختارها السيوطي، و ابن جنيم، و اجمللة
إنّ صـيغتها التقليديـة الـيت       : " قال الشيخ مصطفى أمحد الزرقا معلّقا عليهـا         

. أتت هبا اجمللة تضّيق نطاق القاعدة فتقصره على سوء القـصد املـرتبط باالسـتعجال              
إذ تـشمل كـلّ التـصرفات الـيت تقـوم           بينما حقيقة القاعدة أوسع من ذلك بكثري،        

على سوء النّية و القصد، و لو تذّرع هلا الـشخص بوسـيلة مـشروعة، طاملـا كـان                 
 .)1("هدفه الوصول إىل نتيجة ممنوعة 

من قصد بتصرفه غرضا غري مشروع عومـل        : " مث اقترح صياغة جديدة للقاعدة      
 .و هي ترجع إىل نفس تعبري املالكية" بنقيض مقصوده 

هد هلذه القاعدة آثار ثابتة عن الصحابة، فقد نقل عن عمر بن اخلطاب رضي              و يش 
اهللا عنه أّنه أفىت يف املرأة اليت يطلّقها زوجها فتتزوج غريه قبل انقضاء عّدهتا، بأّنها حتـّرم                 

                                                           
 ).2/1061( انظر املدخل الفقهي )1(
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، و ذلك معاملة هلا بنقـيض قـصدها         )1( حرمة مؤبدة  – إذا دخل هبا     –على الزوج الثاين    
 .)2(عية يف املصاحل املرسلةمبقتضى السياسة الشر

أنّ عبد الرمحن بن عـوف طلّـق        : " و عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف          
 .)3("امرأته البتة و هو مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عّدهتا 

 .فحقّها يف اإلرث ثابت، معاملة له بنقيض قصده
ـ             إّنـه فـار مـن      : " ال  و سئل شريح يف من يطلّق امرأته ثالثا يف مرضـه فق

 . )4("كتاب اهللا، ترثه 
 يف بيـان    –و ذكر اإلمام القرايف هذه القاعدة يف ذخريته، فقال يف كتاب التدبري             

ال يعتق يف ثلث مـال، و ال دّيـة، و ال   : فإن قتل سيده عمدا، ففي املوازية  "  –أحكامه
 ).11/244" (يض قصده يباع و ال يتبع بشيء، ألّنه استعجل ما أّجله اهللا، فيؤخذ بنق

إذا أوصى لقاتل بعد جرحه عمـدا أو خطـأ              : " . . . و قال يف كتاب الوصية      
و علم أّنه اجلاين أم ال، يصّح يف اخلطأ يف املال و الدّية، و يف العمد يف املال دون الدّيـة،                     

عمد عـن   ألّنها يف العمد غري معلومة له، و الوصية ختتص باملعلوم، فلو تأخرت اجلناية ال             
 ).29-7/28. . " (الوصية بطلت يف املال و الدّية معاقبة له بنقيض قصده 

 
 
 
 
 

                                                           
؛ و الطحـاوي يف شـرح معـاين اآلثـار           ) 1127:، رقـم  281:ص( أخرجه مالـك يف املوطـأ        )1(

 ، حتقيق و تعليق حممد زهري النجار، و حممد سـيد جـاد احلـّق، عـامل                )4888:، رقم 3/151(
 م1994 – هـ 1414الكتب، بريوت، ط األوىل، 

 ).2/1005( انظر املدخل الفقهي )2(
 ).1200:، رقم303:ص( أخرجه مالك يف املوطأ )3(
 ).19036:، رقم4/177( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصّنفه )4(
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 )القاعدة اخلامسة و الثالثون(
  )1(احلدود تدرأ بالشبهات

 

الفصل بني الشيئني لـئال خيـتلط أحـدمها         : مجع حّد، و هو يف اللّغة       : احلدود  
 .باآلخر، أو لئال يتعّدى أحدمها على اآلخر

ّد كذلك املنع و الفصل بني الشيئني، فكأنّ حدود الشرع فصلت بـني  و أصل احل  
 .)2(احلالل و احلرام

و مسيت عقوبات املعاصي حدودا ألّنها يف الغالب متنع الشخص من اإلقدام على             
 .)3(املعصية كما متنعه من العود إليها بعد ارتكابه

 مـن   هي تلك العقوبات املقـدرة شـرعا، علـى أنـواع          : و يف االصطالح    
 تنتهك فيهـا حرمـات اهللا، و يعتـدى فيهـا علـى إحـدى الكليـات                  )4(اجلرائم
 .)6( اليت قام الشرع حبفظها)5(اخلمس

و هذه القاعدة يتجلى فيها االحتياط و التدقيق يف تنفيذ احلـدود و اجلنايـات،                    
و عدم وجود   أنّ احلّد ال يقام على املتهم إالّ بعد التثبت من ارتكابه للجرمية،             : و معناها   

 7.أي شبهة تشكّك يف ثبوت احلّد عليه أو عدم ثبوته، اجتنابا ألّي ظلم أو عدوان
                                                           

 ؛ و إعـالم   ) 2/314(؛ و ترتيب الفـروق      ) 4/172(؛ و الفروق    ) 2/221( انظر قواعد األحكام     )1(
؛ و األشـباه و     ) 4/75(؛ و القواعد للحـصين      ) 2/255(؛ و املنثور يف القواعد      ) 1/77(املوقعني  

؛ و قواعد الفقه مـن خـالل اإلشـراف          ) 142:ص(؛ و البن جنيم     ) 236:ص(النظائر للسيوطي   
) 103:ص(؛ و نظرية التقعيد الفقهي للروكي       ) 278:ص(؛ و القواعد الفقهية للندوي      ) 228:ص(

، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط الـسادسة،       )1/208(شريع اجلنائي اإلسالمي لعبد القادر عودة       ؛ و الت  
 . م1985 – هـ 1405

، باب الدال، فـصل     )276:ص(، مادة حدد ؛ و القاموس احمليط        )584-1/583( انظر لسان العرب     )2(
 .احلاء

، دار اقـرأ،    )55:ص(علـي أمحـد مرعـي       /  انظر القصاص و احلـدود يف الفقـه اإلسـالمي، د           )3(
 . م،1982 – هـ 1402بريوت،لبنان، ط الثانية، 

 .الزىن و القذف، و السرقة، و احلرابة، و الشرب، و البغي:  اجلرائم اليت توجب حدا هي )4(
 . و هي الدين، و النفس، و العقل، و العرض و املال)5(
 ).56:ص(؛ و املرجع السابق ) 268:ص( انظر قواعد الفقه من خالل اإلشراف )6(
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 : و أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف رواه عبد اهللا بن مسعود موقوفا 
 .)1 (» ادرءوا احلدود بالشبهات «

 
ؤوا  ادر «:   و عن عائشة رضي اهللا عنها أنّ النّيب صلّى اهللا عليه و سـلّم قـال                 

احلدود عن املسلمني ما استطعتم، فإن كان له خمرج فخلوا سبيله، فإنّ اإلمام أن خيطئ               
» يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة 

) 2(. 
 و يشهد هلذا شّدة حتريه صلّى اهللا عليه و سلّم يف إقامة احلّد على الناس، و مـن                  

لعلّـك  : فسه بالّزنا، فقال له ما صنعه مع ماعز األسلمي الذي جاءه معترفا على ن    : ذلك  
كلّ ذلك ليصرفه صلّى اهللا عليه و سـلّم عـن           . . .قّبلت، لعلّك غمزت، لعلّك نظرت      

إقراره، و يلقّنه ما يسقط به عنه احلّد ، لكّنه أصّر على اعترافه على نفسه بالّزنـا، فأقـام    
 .)3(عليه النّيب صلّى اهللا عليه و سلّم احلّد

فة صحة اإلقرار، و نفي كلّ الشبهات، ألنّ الدليل الوحيد          و كلّ هذا التحري ملعر    
يف هذه اجلرمية هو اإلقرار، و كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يلقّن املقّر أن يعـدل                   

 .)4(عن إقراره، و العدول عن اإلقرار شبهة يف إسقاط العقوبة

                                                                                                                                                                      
 
 
روي هذا احلديث من طرق متعّددة، لكنها ال ختلو مـن مقـال يف سـندها، و أصـّح                   ). 8/238( أخرجه البيهقي    )1(

و روي عـن علـي      ". و هو موقـوف حـسن اإلسـناد         : " . . . قال اإلمام ابن حجر   . ما فيها طريق ابن مسعود    
قالـه  ( بـن نـافع، و هـو منكـر احلـديث             و فيـه املختـار    ". ادرؤوا احلدود بالشبهات  "بن أيب طالب مرفوعا     

؛ و نـصب الرايـة ختـريج أحاديـث اهلدايـة للزيلعـي              ) 4/161(انظر تلخيص احلبري البن حجـر       ). البخاري
 ).57:ص(؛ و املقاصد احلسنة للسخاوي )3/483(

 ، و الـدارقطين يف سـننه      ) 1424:، رقـم  4/25( أخرجه الترمذي يف احلدود، بـاب مـا جـاء يف درأ احلـدود                )2(
،        )8224:، رقـم  5/549(إن وجـدمت ملـسلم خمرجـا فخلّـوا سـبيله            : ، و احلاكم يف احلدود، باب       )3/84(

متـروك  : يزيد بـن زيـاد، قـال النـسائي          : " و صّححه و كلّهم من طريق يزيد بن زياد، و تعقّبه الذهيب بقوله              
 ؛ و املقاصـد احلـسنة       )161-4/160( ؛  و تلخـيص احلـبري      ) 3/482(انظـر نـصب الرايـة       ". احلديث  

 ).3/84(؛ و تعليق املغين على الدارقطين أليب الطيب آبادي ) 75:ص(للسخاوي 
 ).6824:رقم(، )4/2128(لعلّك ملست أو غمزت ؟ : هل يقول اإلمام للمقّر :  أخرجه البخاري يف احلدود، باب )3(
 ).1/208( انظر التشريع اجلنائي اإلسالمي )4(
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قامة احلدود،  و على نفس هذا النهج سار الصحابة من بعد، درءا لكلّ شبهة يف إ             
ألن أعطّل احلدود بالشبهات أحّب إيلّ من       : " فهذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول         

 .)1(أن أقيمها بالشبهات
لعلّه وقع عليك   : " و روي عن علي رضي اهللا أّنه قال المرأة جاءته معترفة بالّزنا             

 .)2( "أنت نائمة، لعلّه استكرهك، لعلّ موالك زّوجك منه و أنت تكتمينهو 

و مل يكن يقصد من ذلك إالّ التحري و االحتياط، و صرفها عن إقرارها مثلمـا                
 . فعل رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم

 :و أورد اإلمام القرايف هذه القاعدة يف مواضع متعّددة من الذّخرية، منها 
: ثالثـة أقـسام     : املسقطة للحد املوجبة للحـوق النـسب        : قاعدة  : " قوله  

و يف  .  يف الواطئ، و هو اعتقاده احللّ، كمـن وطـئ أجنبيـة يظنـها زوجـة                شبهة
املوطوءة كاألمة املشتركة، فإنّ ما فيها من ملكه مبيح، و ما فيهـا مـن ملـك الغـري                   

و هو كون الـوطء خمتلفـا فيـه، ألنّ اجملـّوز            : حمّرم، فحصل االشتباه، و يف الطريق       
 ).9/61(مبيح، و احملّرم حاظر فيحصل االشتباه 

 :و خّرج على هذه القاعدة فروعا منها 
) :   أي صاحب النكـت   : (اململوكة ال صداق هلا، و لذلك فلو اغتلّها، الغلّة له، قال            

و األشبه أن ال غلّة، ألّنه غري ضامن، ألّنها لو ماتت رجع بثمنه، و وجه قوله يأخذها                 
 ولدت من نكاح، و قد ثبت       و كأّنها . املستحق ألّنها مملوكة، و استيالد الغري ال مينع       

أّنها لو غّرت من نفسها فتزّوجها رجل على أّنها حّرة فولدت ال مينع ذلك أخـذها                
 . بشبهة امللك، و شبهة كلّ عقد مردودة إىل صحيحه

                                                           
، و البيهقـي    )28484: ، رقم   5/507(بة يف احلدود، باب درأ احلدود بالشبهات         أخرجه ابن أيب شي    )1(

و رواه أبو حممد بن حـزم يف        ) : " 4/162(، و قال احلافظ ابن حجر يف تلخيص احلبري          )8/238(
 ).74:ص(و صّححه الّسخاوي يف املقاصد احلسنة ". كتابه اإليصال بإسناد صحيح 

و املــرأة هــي شــراحة ). 16963:رقــم(، )8/384(ربى  أخرجــه البيهقــي يف الــسنن الكــ)2(
 ).3/493(و انظر أيضا نصب الراية .    اهلمذانية



 364

ألّنه وطء يرفع احلد فيلزمه القيمة، كما إذا        . . . ليس له رّد قيمتها     : و وجه قوله    
 ).58-57:ص/9( له و لغريه وطئ أمة ولده أو األمة املشتركة

 ) :املقّر(و قال يف بيان أركان اإلقرار 
ما فهم عن األخرس من سائر احلقوق لزمه، و قاله الشافعي، و عند أيب حنيفـة                " 

كذلك يف املال و القصاص دون احلدود، الختصاصها عنده باإلقرار و هو متعذر منـه،                   
: سه شبهة تعذّر عليه إظهارها باإلشارة فقال        و ألنّ احلدود تدرأ بالشبهات، و لعلّ يف نف        

 ).9/265(و ال يقام عليهم احلّد بالبّينة أيضا لتعذّر إبداء الشبهة 
ــر  و ) 227 و 10/292(و ) 204 و 105 و 12/74(و ) 12/56(و انظ

 ).331 و 11/290(
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 )القاعدة السادسة و الثالثون(
  )1(قاعدة يف اجلوابر و الزواجر

 جلوابر مشروعة جللب ما فات من املصاحل، و الزواجر لدرء املفاسدا
 

 .)2(اجلوابر من اجلرب و هو خالف الكسر، و هي مبعىن إصالح الشيء
 .)3(فهي كالّردع لإلنسان. و الزواجر من الزجر مبعىن املنع و النهي

 لتحـصيل   كما شّرع اهللا تعاىل الزواجر باجلوابر، فاجلوابر      : " قال اإلمام القرايف    
املصاحل و الزواجر لدفع املفاسد، و املقصود من اجلوابر إخالف ما فات من مصاحل حقوق               

اهللا تعاىل و حقوق عباده، و ال يشترط وجود األّول و لذلك جيـرب اخلطـأ، و العمـد،                         
و اجملهول، و املعلوم، و الذكر و النسيان، و على اجملانني، و الصبيان، خبالف الزواجـر،                

 معظمها على العصاة، زواجر عن املعصية، و قد تكون على غريهم دفعا للمفاسد من               فإنّ
 .)4("غري إمث، كتأديب الصبيان و رياضة البهائم إصالحا هلم 

و هذه قاعدة مهمة، تدخل يف أبواب فقهية متعّددة، تبىن عليها أحكام الضمانات             
كام الزواجر املختلفة، و ما جيـب       يف املتلفات، و اجلوابر يف العبادات و اجلنايات، و أح         

 .على األئمة استيفاؤه منها مراعاة ملصاحل الناس
و اجلـوابر تقـع يف العبـادات و األمـوال               : " قال الشيخ ابن عبـد الـسالم        

و النفوس و األعضاء و منافع األعـضاء و اجلـراح، و الزواجـر تقـع يف العبـادات                       
 .)5("و غريها، و هي أنواع كثرية 

                                                           
، الفـرق التاسـع و الثالثـون ؛ و ترتيـب     )1/213(؛ و الفـروق  ) 1/263( انظر قواعد احلكام   )1(

؛ و األشــباه و )3/418(؛ و القواعــد للحــصين ) 1/418(الفــروق و اختــصارها للبقــوري 
 ).148:ص(البن جنيم النظائر 

 ).360:ص(؛ و القاموس احمليط، باب الراء، فصل اجليم ) 1/395( انظر لسان العرب، مادة جرب )2(
 ).399:ص(؛ و القاموس احمليط، باب الراء، فصل الزاي ) 3/12( انظر لسان العرب، مادة زجر )3(
نظر أيضا الفـروق    ، و ا  )290-8/289(و  ) 303-3/301(و  ) 383-12/381( انظر الذخرية    )4(

)1/213.( 
 .و عنه نقل اإلمام القرايف هذه األنواع). 1/263( انظر قواعد األحكام )5(
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 كجرب الطهارة باملاء بالطهارة بالتراب، و جرب ما فات بالسهو يف            : العبادات   ففي
الّصالة بالسجود، و جرب ما بني الّسنني بالدراهم يف الزكاة، و جرب الصيام باإلطعام يف من                

 .مل يصم أواخر القضاء، و جرب الصيد املأكول يف احلرم باملثل أو الطعام أو الصيام
 فاألصل رّد احلقوق بأعياهنا، فإن رّدها ناقصة األوصـاف          :ل  و أّما جوابر األموا   

جربت باملال، أو مل يرّدها جربنا املثلي، ألّنه أقرب للعني من القيمة، و يف غـري املثلـي                  
 .بالقيمة، ألّنها حتصيل املثل

 : فضربان :و أّما املنافع 
فال جـرب   . . مس   منفعة حمّرمة، كمنافع املالهي و الفروج احملّرمة و اللّ         :أحدمها  

 .إالّ املنفعة احملّرمة يف املزين هبا كرها فتجرب بصداق املثل. هلذه املنافع احتقارا هلا
 أن تكون املنفعـة مباحـة متقومـة، فتجـرب يف العقـود الفاسـدة                      :ثانيهما  

و الصحيحة، و الفوات حتت أيدي الغّصاب، ألنّ الشرع قـد قّومهـا و نّزهلـا مرتلـة                  
ال فرق بني جربها يف العقود و جربها بالتفويـت و اإلتـالف، ألنّ املنـافع                األموال، ف 

 .هي الغرض األظهر من مجع األموال
فخارجة عن قاعدة جرب األموال، و املنافع و األوصاف، إذ ال جيرب             : و أّما النفوس  

بأمثاهلا، و تساوت جوابرها مع اختالف األوصاف يف احلـسن و القـبح و الفـضائل                        
، و إّنما ختتلف باختالف األديان و الذكورة و األنوثة، فيجرب املسلم مبائة من              )1(و الرذائل 

اإلبل، و املسلمة خبمسني منها، و جيرب اليهودي و النصراين بثلث دّية املسلم، و ال عربة يف                 
 جرب األموال باألديان ألنّ اجملبور هو املالية دون األديان، فيجرب العبـد اجملوسـي الـذي               

 .يساوي ألفا بألف، و جيرب العبد املسلم الذي يساوي مائة مبائة
 : فضربان :و أّما اجلراح 

 مقّدر ال يزيـد و ال       )2( ما يصل إىل العظام يف الوجه و الرأس، و أرشه          :أحدمها  
 .ينقص بسبب طوله و ال قصره و ال ضيقه و ال اتساعه

                                                           
 أنّ مزايا الرجال غري معتربة يف باب الدماء، و مزايا األمـوال معتـربة،          – كما قال القرايف     – و القاعدة يف ذلك      )1(

 ).8/204(ظر الذخرية ان. فدية أشجع الناس و أعلمهم كدية أجنب الناس و أجهلهم
؛    ) 1/46(انظر لسان العـرب     . و مسي أرشا ألّنه من أسباب الرتاع      . من الدّية، و هو دّية اجلراحات     :  األرش   )2(

 ).19:ص(، باب الشني، فصل اهلمزة ؛ و القاموس الفقهي )584:ص(و القاموس احمليط 
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هـو علـى قيـاس      و  :  مـن اجلـراح      )1( ما جتب فيه احلكومـة     :و ثانيهما   
اإلتالف، جيرب بأرش النقص من اجملين عليه لو كان سليما و جمنيا عليـه، و جيـب مـا                   

 .)2(بينهما بالنسبة إىل الّدية دون القيمة
 :و أّما الزواجر فنوعان 

 ما هو زاجر عن اإلصرار على ذنب حاضر، أو مفسدة مالبـسة ال إمث               :أحدمها  
 . سدة املوجودة، و يسقط باندفاعهاعلى فاعلها، و هو ما قصد به دفع املف

 :و أمثلته كثرية منها 
ضرب الصبيان على ترك الّصالة، فـإن صـلّوا تركـوا، و هـو زجـر عـن                  

و حترمي املطلقة ثالثا على من طلّقهـا، زجـرا لـه عـن تكريـر                . مفسدة ال إمث فيها   
 .أذيتها بالطّالق فيزجر بنكاية التحليل

نب ماض متصّرم، أو عـن مفـسدة ماضـية           ما يقع زاجرا عن مثل ذ      :و الثاين   
 :و هو ضربان . متصّرمة، و ال يسقط إالّ باالستيفاء

 ما جيب إعالم مستحقه به ليربئ منه أو يستو فيه، كالقصاص يف          :الضرب األّول   
 .النفوس و األطراف، و كحّد القذف

 . ما األوىل فيه الستر كحّد الّزنا و اخلمر و السرقة:و الضرب الثاين 
 :جلرائم املزجور عنها قسمان و ا

كالكفارات الزاجرة عن إفساد الصوم     :  ما جيب زاجرها على مرتكبها       :أحدمها  
 .و إفساد احلّج و إفساد االعتكاف و الظّهار

 :و هو ثالثة .  ما ال جيب زاجرها على فاعلها:و الثاين 

                                                           
؛       ) 1/690(انظر لـسان العـرب      . ة معلومة و معناها يف أرش اجلراحات اليت ليس فيها ديّ        :  احلكومة   )1(

 ).97:ص(و القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب 
-12/381(؛ و الـذّخرية     ) 271-1/264( انظر هذه األنواع يف قواعد األحكام البن عبد السالم           )2(

 ).290-8/289 (و) 303-3/301(و )     383
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 ؛ كحـّد     ما جيب على األئمة استيفاؤه إذا ثبت عندهم باحلجج الشرعية          :أحدها  
 .الّشرب و السرقة و احملاربة و الّزنا

 ما يتخري مستوفيه بني استيفاؤه و بني العفـو عنـه، و العفـو أفـضل،                 :ثانيها  
 .كالقصاص يف النفوس و األعضاء

 التعزيرات املفوّضة إىل األئمـة و احلكـام، فـإن كانـت للجنايـات               :ثالثها  
و إن كانـت هللا     . مـستحقّها على حقوق الناس، مل جيز هلـم إسـقاطها إذا طلبـها             

 .)1(تعاىل، فاستيفاؤها مبين على األصلح
 :و تتخّرج على هذه القاعدة مسألتان اختلف فيهما الفقهاء و هي 

 هل احلدود زواجر أم جوابر ؟: املسألة األوىل 
 .إنّ احلدود و التعزيرات زواجر و روادع عن اجلرائم : )2(فقال احلنفية

ذنب يف اآلخرة إالّ بتوبة اجلاين، و استدلوا بآيات العقاب          و ال حيصل التطّهر من ال     
، و قوله يف قطّـاع      "و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها          : " كقوله تعاىل   

 "ذلك هلم خزي يف الدنيا، و هلم يف اآلخرة عذاب عظيم : " الطريق بعد أن ذكر عقاهبم 
تحّق العقاب يف اآلخرة إالّ من تـاب،      فعموم هذه اآليات يدلّ على أنّ املذنب يس       

 .فسقط عنه العقوبة األخروية
إنّ العقوبات زواجر يف الدنيا، و جوابر لسقوط العقوبـة           : )3(و قال أكثر العلماء   

 فمن أقيم عليه احلّد يف الدنيا، كان له كفارة جلرميته،             – إذا استوفيت يف الدنيا      –يف اآلخرة   
 . ع على عبده عقوبتنيو اهللا تعاىل أكرم من أن جيم

 

                                                           
 ).285-1/281( انظر قواعد األحكام )1(
؛ و البحـر الرائـق      ) 412-5/411(تح القدير على اهلدايـة للكمـال بـن اهلمـام             انظر شرح ف   )2(

 ).2/412(؛ و أحكام القرآن للجّصاص ) 4-5/3(شرح كرت الدقائق للنسفي 
؛ و قواعــد ) 22/3(؛ و اجملمــوع للنــووي ) 8/397( انظــر األّم للــشافعي، بــاب احلــدود )3(

 ).383-12/381(خرية ؛ و الذّ) 283-1/281(األحكام البن عبد السالم 
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 :و يستندون إىل نصوص مثل 
كّنا مع الـنيب     «:  ما رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه، قال            

تبايعوين على أالّ تشركوا باهللا شيئا و ال تزنـوا   : صلّى اهللا عليه و سلّم يف جملس فقال        
حلّق، فمن وفّى منكم فأجره علـى       و ال تسرقوا و ال تقتلوا النفس اليت حّرم اهللا إالّ با           

 .)1 (» . . .  اهللا، و من أصاب شيئا من ذلك فعوقب به يف الدنيا فهو كفارة له 
 :و عن علّي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قال 

من أصاب حدا فعجل عقوبته يف الدنيا فاهللا أعدل من أن يثين على عبـده   «
آلخرة، و من أصاب حّدا فستره اهللا عليه و عفا عنه فاهللا أكرم من أن يعود         العقوبة يف ا  

 .)2 (» إىل شيء قد عفا عنه
فاحلدود تعترب زواجر و جوابر يف وقت واحـد، فهـي تـردع النـاس عـن                 
ارتكاب اجلرائم خمافة نزول العقوبة هبا، و هي جترب ذنب العبـد و تقيـه مـن العقوبـة                 

و يتجلّى هذا من حـديث املـرأة اجلهنيـة          . قلع عن ذنبه  األخروية شرط أن يتوب و ي     
إّنهـا تابـت توبـة لـو         «:  اليت قال النيب صلّى اهللا عليه و سلّم لعمـر يف شـأهنا              

 .)3 (» قسمت بني سبعني من أهل املدينة لوسعتهم

                                                           
، و يف كتـاب     )7213:رقـم (،  )4/2255(  أخرجه البخاري يف األحكام، بـاب بيعـة النـساء             )1(

، و  )4895:رقـم (،  )3/1559(،  ]12: املمتحنـة  [التفسري، باب إذا جاءك املؤمنـات يبايعنـك         
 ).5/127(مسلم يف احلدود، باب احلدود كفارات ألهلها 

، )5/17( بــاب مــا جــاء ال يــزين الــزاين و هــو مــؤمن  أخرجــه الترمــذي يف اإلميــان،)2(
،   و قـال عنـه حـديث حـسن غريـب صـحيح، و احلـاكم يف املـستدرك                      )2626:رقم(
،       و صـّححه، و ابـن ماجـة يف احلـدود، بـاب احلـّد كفـارة                        )13:رقم(،  )1/153(
يف و صـّححه، و ابـن األثـري         ) 2/334(انظر صحيح سنن ابن ماجة لأللبـاين        ). 2652:رقم(

، دار الفكـر، بـريوت،      )1944:رقـم (،  )611-3/610(جامع األصول يف أحاديث الرسـول       
 .م1983 – هـ 1403ط الثانية، 

  أخرجه مسلم يف احلدود، عن عمران بـن حـصني، بـاب مـن اعتـرف علـى نفـسه بالّزنـا                        )3(
 ).203-11/202(،  انظر صحيح مسلم بشرح النووي )5/150(



 370

  هل الكفارات زواجر أم جوابر ؟:املسألة الثانية 
تر، و منه مسي الزارع كافرا لـستره    و هو الس   – بفتح الكاف    –الكفارة من الكفر    

 .احلّب بالتراب، و املشرك كافرا لستره احلّق
 .)1(و ملا كان أصل الكفارة لزوال اإلمث و ستره، مسيت كفارة

و الكفارة جتب يف القتل اخلطأ، و اليمني، و الظهار،و الصوم و ارتكـاب أحـد                
 .حمظورات احلّج

، )2(و اختلف يف بعـضها .  أو حّق العبدو هي جرب ملا فات من حّق اهللا عّز و جلّ        
 .هل هي زواجر أم جوابر ؟ كارتكاب أحد حمظورات احلّج أو العمرة

و قد اختلف يف بعض الكفارات، هل هي زواجر         : " قال الشيخ ابن عبد السالم      
أم جوابر ؟ فمنهم من جعلها زواجر عن العصيان، ألنّ تفويت األموال و حتميل املـشاق                

 .اإلمث و العدوانرادع زاجر عن 
و الظاهر أّنها جوابر، ألّنها عبادات و قربات  ال تـصح إالّ بالنيـات، و لـيس                  
التقرب إىل اهللا زاجرا، خبالف احلدود و التعزيرات، فإّنها ليست بقربات، إذ ليس فعـال               

 .)3("للمزجور، و إّنما يفعلها األئمة و نواهبم 
 كانت كفارته جربا ال زجرا، فإذا       و ما جازت مباشرته من هذه احملظورات لعذر،       

 فليست كفارته زاجرة، بل جابرة، إذ ال زجر عّمـا           – و هو مضطر     –أكل احملرم الصيد    
 .)4(أوجبه اهللا تعاىل أو أذن فيه، و إّنما الزجر عن املفاسد احملقّقات

                                                           
، بـاب الـراء، فـصل الكـاف ؛               )471:ص( ؛ و القاموس احملـيط       )5/274( انظر لسان العرب     )1(

 ).4/61(و الذّخرية 
 اخلالف إّنما جرى يف بعض الكفارات، فكفارة القتـل اخلطـأ مـثال هـي للجـرب احملـض قـوال                      )2(

 ).3/418(؛ و القواعد للحصين ) 1/294(انظر قواعد األحكام . واحدا
؛ و  ) 303-3/301(و  ) 381-12/380(نظر أيضا الذّخرية    ؛ و ا  ) 1/263( انظر قواعد األحكام     )3(

 ).1/418(؛ و ترتيب الفروق ) 1/213(الفروق 
 ).1/290( انظر قواعد األحكام )4(
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رتب و الذي يظهر يل أّنها زواجر ابتداء، حيث إّنها تزجر املسلم عن ارتكاهبا خمافة ما يت               
عليها و هذا ما أشار إليه الشيخ ابن عبد السالم عن بيان أنواع اجلرائم املزجور عنـها،                 

كالكفارات الزاجرة عن إفساد الصوم     : ما جيب زاجرها على مرتكبها      : أحدمها  : " فقال  
 ".و إفساد احلّج و إفساد االعتكاف و الظهار 

 .و جلّو هي جوابر انتهاء، فتجرب ما فات من حّق اهللا عّز 
مثّ األظهر يف كفارة الظهار و يف إفساد الصوم و احلّج أّنها            : " قال اإلمام احلصين    

تشتمل على املعنيني، فإنّ وجوهبا زاجر عن تعاطي أسباهبا، خبالف الواجبة يف كفارة قتل              
 .)1("اخلطأ فإّنها للجرب احملض 

 :و يندرج حتت قاعدة اجلوابر و الزواجر قواعد جزئية أمهّها 
 :اجلوابر ال تسقط بالنسيان  -أّوال 

 .)2(هو عدم استحضار الشيء وقت احلاجة إليه: و النسيان 
 على أّنه مسقط لإلمث مطلقا حلديث رسول اهللا صلّى اهللا عليـه                )3(و اتفق الفقهاء  

 .)4 (» إنّ اهللا وضع عن أميت اخلطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه   «: و سلّم 
النسيان غالب علـى اإلنـسان، فـال إمث علـى           : "  عبد الّسالم    قال الشيخ ابن  

 .)5("ناس 
و أّما بالنسبة لترتب احلكم على الفعل، فإن وقع يف تـرك مـأمور مل يـسقط،                        

و وجب تداركه إذا كان ّمما يقبل التدارك كالصالة و الزكاة و الصوم و الكفارات، و إذا                 
 .بفواته، كاجلهاد و اجلمعات و الرواتبكان ّمما ال يقبل تداركه سقط وجوبه 

األصل أنّ الواجب ال يسقط مع النسيان، و أسقطه مالـك           : " قال اإلمام القرايف    
يف النضح، و غـسل النجاسـة، و املـواالة يف الوضـوء،                      : رمحه اهللا يف مخسة مواضع      

 هـذه اخلمـسة،     و الترتيب يف املنسيات، و التسمية يف الذكاة، على القول بالوجوب يف           
                                                           

 ).3/418( انظر القواعد )1(
 ).94:ص(؛ و أصول الفقه للخضري بك ) 360:ص( انظر األشباه و النظائر البن جنيم )2(
 ).2/6(؛ و قواعد األحكام ) 360:ص(؛ و البن جنيم ) 339:ص(يوطي  انظر األشباه و النظائر للس)3(
 .  سبق خترجيه)4(
 ).2/6( انظر قواعد األحكام )5(
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" لضعف مدرك الوجوب بسبب تعارض املآخذ، فقـوي اإلسـقاط بعـذر النـسيان               
)1/192.( 

: و على هذا األصل بىن قاعدة وجوب سجود السهو جلرب الّصالة، فقال رمحه اهللا               
" من تكلّم ناسيا سجد بعد، ألنّ كلّ ما يبطـل عمـده، يوجـب الـسجود سـهوه                 "
)2/316.( 

 سهوا على اليت فسدت عمـدا، يف حكـم الـّضمان            فتقاس العبادة إذا فسدت   
 .)1(باإلعادة أو القضاء

و إن وقع النسيان يف فعل منهي، فإّما أن يكون املنهي عنه من قبيل اإلتالف كقتل                
الصيد يف اإلحرام فتلزمه الكفارة، و أكل الطعام بعد بيعه، فيلزمه الّضمان، ألّنهما مـن               

 .اناجلوابر، و اجلوابر ال تسقط بالنسي
 .و إن مل يكن املنهي عنه من باب اإلتالف، سقط إمثه من غري بدل

اجلوابر مشروعة الستدراك املـصاحل الفائتـة، و الزواجـر     : " قال اإلمام القرايف    
مشروعة لدرء املفاسد، و ال يشترط فيمن وجب يف حقه اجلابر أن يكون آمثا، و لـذلك                 

 ).3/301" ( و النسيان شرع اجلرب مع العمد و اجلهل و العلم و الذكر
و بناء على هذه القاعدة خّرج فروع إجياب الكفارة على مرتكـب احملظـور يف               

 ).3/311. . " (و النسيان ال يكون عذرا يف احللق : " . . اإلحرام فقال 
 ).3/312" (فمن قّص ظفره جاهال أو ناسيا، أو قلّم له بأمره افتدى " 
 
 

                                                           
العمـد و اخلطـأ يف ضـمان        " و ترتبط هذه القاعدة بقاعدة أخرى سـبق بياهنـا و هـي قاعـدة                 )1(

ـ            " املتلفات سواء  رب عنـد تفويتـها     فكما أنّ املتلفات تضمن عمدا أو خطأ، فكـذلك العبـادات جت
هلـذا  . عمدا أو سهوا، و اجلوابر  و الكفارات يف العبادات تقابل الـّضمان يف املتلفـات احملـسوسة                 

انظـر ختـريج الفـروع علـى        ". اإلفساد يف العبـادات كـاإلتالف يف احملـسوسات        "قال احلنفية   
 ).96:ص(األصول للزجناين 
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 :قاعدة تداخل اجلوابر  -ثانيا 
  :)1(يقع التداخل يف الّشريعة اإلسالمية يف ستة مواضع: " ال اإلمام القرايف ق

.          كالوضوء إذا تعّددت أسـبابه أو تكـرر الـسبب الواحـد            : الطهارة: األّول  
 .و الوضوء مع اجلنابة

كسجود السهو إذا تعّددت أسبابه، و العمـرة مـع احلـّج             : العبادات: الثاين  
 .يف القران
كما لو أفطـر يف األّول مـن رمـضان مـرارا خبـالف               : الكفارات: ث  الثال

 .)2(اليومني أو أكثر
 .إذا متاثلت إذا مل يتخلل بني أسباهبا حّد : احلدود: الرابع 

 .إذا كانت العّدتان لشخص واحد : العدد: اخلامس 
كدّية األطراف مع النفس إذا سرت اجلراحات، و الصدقات          : األموال: السادس  

 ).20-4/19(و ) 288-3/287. (اهـ" وطء الشبهات يف 
. فاحلدود يقع فيها التداخل، ألّنها أسباب مهلكة، و الّزجر حيصل بالواحد منـها            

أال ترى أنّ اإليالج سبب احلّد، و الغالب تكـرار اإليالجـات، فلـوال              : " قال القرايف   
 .)4(ة إذ جتب عليه حدود متعّددة بوطأة واحد)3("تداخلها هلك الزاين 

 
 
 
 

                                                           
الزكـوات و الـصدقات و ديـون العبـاد      و                 و من العبادات ما ال تتقبل التداخل كالصلوات و           )1(

فمن أحرم حبجتني أو عمرتني، أو نوى الـّصالة عـن طهـرين، انعقـد لـه حـّج         . احلّج و العمرة  
 ).2/367(انظر قواعد األحكام . واحد، و عمرة واحدة، و مل تنعقد صالته

 ).2/484(لرائق انظر البحر ا.  خالفا أليب حنيفة يف إجيابه كفارة واحدة يف مجلة رمضان)2(
 ).3/288( انظر الذّخرية )3(
 ).2/368( انظر قواعد األحكام )4(
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و لكن يتكّرر احلّد إذا ختلل بني جـرميتني كـزنيتني أو سـرقتنب، ألنّ اجلـاين                 
مل يرتجر باحلّد األّول، فيجّدد عليه احلّد إصـالحا لـه بـالزجر، و فطامـا لـه عـن                    

 .)1(املعاودة، إذ ال ميكن إمهال اجلناة بغري حّد فيؤدي إىل تكثري الفساد
  التداخل أم ال ؟و اختلف يف الكفارات هل يقع فيها

 أن ال تـداخل يف الكفـارات، ألنّ التـداخل           )2(و الذي عليه أغلب الفقهـاء     
 .)3(على خالف األصل، و األصل تعّدد األحكام بتعّدد األسباب
 .)4(فإن اّتحدت األسباب و النّيات و اجملالس وقع التداخل

ـ  – و هـو حمـرم       –إذا لـبس قلنـسوة      : " . . . قال اإلمام القرايف     ع مث   لوج
نزعها فعاد إليه الوجع فلبسها، فيهـا فـديتان، و إن كـان ناويـا مراجعتـها عنـد                   

و إن  . . . مراجعة املرض ففدية واحدة نظـرا الحتـاد النيـة و الـسبب كاحلـدود                
احتاج يف فور واحد ألصناف فلبس خفني و قميصا و قلنـسوة و سـراويل فكفـارة                 

قمـيص فلبـسه فكفارتـان، لتعـّدد        واحدة، و إن احتاج إىل خفني فلبـسهما مث إىل           
السبب، و إن قلّم اليوم أظفار يده، و يف غد أظفار يـده األخـرى، ففـديتان لتعـّدد                   
اجمللس، و إن لبس و تطّيب و حلق و قلّـم يف فـور واحـد ففديـة واحـدة، و إن                      

 ).349-3/348" (تعّددت اجملالس تعّددت الفدية 
 
 
 

 
 

                                                           
 . انظر املرجعني السابقني)1(
 ).2/368( انظر قواعد األحكام )2(
 ).148:ص(؛ و األشباه و النظائر البن جنيم ) 3/324(؛ و الذّخرية ) 2/368( انظر قواعد األحكام )3(
، الفـرق الـسابع و اخلمـسون ؛ و          )30-2/29( ؛ و الفـروق      )349-3/348( انظر الذّخرية    )4(

 ).1/422(ترتيب الفروق 
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 )القاعدة السابعة و الثالثون(
 

 )1(يف االستعمال احلقيقة ال اجملازاألصل 
 

، و يف االصطالح هي اسـتعمال       )2(احلقيقة فعيلة من احلّق مبعىن الثابت أو املثبت       
 .)3(اللّفظ فيما وضع له يف العرف الذي وقع فيه التخاطب

، و يف   )4(أّما اجملـاز، فهـو مـشتق مـن اجلـواز مبعـىن العبـور و التعـّدي                 
يف غري ما وضـع لـه يف العـرف الـذي وقـع بـه                هو استعمال اللّفظ    : االصطالح  

 .)5(التخاطب لعالقة بينهما
 حيمـل علـى معنـاه احلقيقـي، أّنـه           – عند اإلطالق    –أنّ الكالم   : و معناها   

املتبادر إىل الذهن، و ال يصار إىل اجملاز ألّنه خلف عن احلقيقـة، فتـرّجح هـي عليـه                   
 .يف نفسها، و ال يعدل عنها إالّ بدليل

 :على هذه القاعدة كثرية منها و األّدلة 

                                                           
؛ و البـن جنـيم      ) 139:ص(؛ و األشباه و النظـائر للـسيوطي         ) 1/393( انظر القواعد للحصين     )1(

ــة ) 77:ص( ــد الفقهي ــرح القواع ــي ) 12/م(؛  و ش ــدخل الفقه ؛ و ) 81/48:ف(؛ و امل
؛ و كتاب القاعـدة الكليـة إعمـال الكـالم           ) 172:ص(باحسني  قاعدة اليقني ال يزول بالشك لل     

 – هــ    1406، ط األوىل،    )105:ص(أوىل من إمهاله للشيخ حممد مـصطفى عبـود هرمـوش            
 .م، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بريوت، لبنان1987

 ).78:ص( انظر املصباح املنري )2(
حقيقة لغوية، و حقيقة شرعية،  و عرفيـة         : ا القرايف إىل أربعة أقسام      و قّسمه ) : 1/60( انظر الذّخرية    )3(

) 27-1/26(و انظر تعريفات أخرى يف اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي           . عامة، و عرفية خاصة   
 ).1/271(؛ و اإلهباج للسبكي ) 94:ص(؛  و التعريفات للجرجاين 

؛      ) 64:ص(اجلـيم ؛ و املـصباح املـنري         ، بـاب الـزاي، فـصل        )506:ص( انظر القاموس احمليط     )4(
 ).1/27(؛ و اآلمدي ) 294-1/293(و انظر احملصول للرازي 

؛ و التعريفـات    ) 1/273(؛ و اإلهبـاج     ) 1/27(؛ و اإلحكـام لآلمـدي       ) 1/61( انظر الذّخرية    )5(
م، و عريف   جماز لغوي، و شرعي، و عريف عا      : و ينقسم اجملاز أيضا إىل أربعة تقسيمات        ).   214:ص(

 .خاص
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 إمجاع العلماء على أنّ األصل يف الكالم احلقيقة، و يؤيد صحة هذا القول ما               – 1 
ال أدري ما فاطر السماوات حـىت آتـاين         : " روى ابن عّباس رضي اهللا عنهما أّنه قال         

 .)1("أنا فطرهتا أنا ابتدأهتا : أعرابيان خيتصمان يف بئر، فقال أحدمها 

و مل يكن األصل يف الكالم احلقيقة لكان األصل ال خيلو حاله إّما أن يكون                ل – 2
هو اجملاز، و ال قائل به، فيجب القضاء بفساده، أو ال يكون واحدا منهما أصال، و هـو                  

مها احلقيقة و اجملـاز،     : باطل أيضا، ألّنه يلزمه أن يكون كالم الشارع مترددا بني أمرين            
 .)2( املراد من خطاباته، و هو باطل باإلمجاعفيكون جممال ال ميكن فهم

 أنّ اجملاز ال يتم حتقيقه إالّ عند نقله من شـيء إىل شـيء آخـر لعالقـة                   – 3
 :بينهما، و ذلك يستدعي أمورا ثالثة 

وجود علّـة   : نقله إىل الفرع، و الثالث      : وضعه لألصل، و الثاين     : األمر األّول   
 إىل الوضع األّول، و الذي يتوقف على شـيء أغلـب            أّما احلقيقة فال حتتاج إالّ    . النقل

 .)3(وجودا ّمما يتوقف على ذلك الشيء مع شيئني آخرين
، ذلك أنّ كـالم     "إعمال الكالم أوىل من إمهاله      " و ترتبط هذه القاعدة بقاعدة      

املكلّف جيب أن يصان عن اإللغاء و اإلمهال، فيحمل على معانيه احلقيقية، ألنّ احلقيقـة               
 .)4(صل يف االستعمال، فإذا تعذّر احلمل عليها حيمل على اجملاز إعماال لههي األ

فاألصل يف الكالم احلقيقة،    " اليقني ال يزول بالشك   "كما أنّ هلا صلة وثيقة بقاعدة       
و هو الّراجح، و اليقني من الكالم احلقيقة، فيطرح احتمال اجملاز عند عدم وجود القرينة،               

 . اليقنيكما يطرح الشّك يف مقابلة

                                                           
، طبعـة دار الفكـر ؛ و التفـسري الكـبري            )238-12/237( انظر تفسري روح املعاين لآللوسـي        )1(

ــرازي  ــريوت، ط األوىل، )26/03(لل ــة، ب ــب العلمي و . م1990 – هـــ 1411، دار الكت
، )1682:رقـم (،  )2/258(األثر أخرجه البيهقي يف شـعب اإلميـان، بـاب يف طلـب العلـم                

 .م1990 – هـ 1410ر زغلول، دار املعرفة، بريوت، ط األوىل، حتقيق أيب هاج
 ).108-107:ص( انظر قاعدة إعمال الكالم أوىل من إمهاله )2(
 ).1/314(؛ و اإلهباج للسبكي ) 1/340( انظر احملصول للرازي )3(
 ).106:ص( انظر قاعدة إعمال الكالم أوىل من إمهاله للشيخ عبود هرموش )4(
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فإرادة احلقيقة يقني ألّنه األصل، و إرادة اجملاز شـّك ألّنـه خـالف األصـل،                
 .)1(و اليقني أقوى من الشّك

 :و تطبيقات هذه القاعدة و فروعها غري حمدودة، و سأقتصر على بعضها 
  :)2( ذهب املالكية إىل أنّ مالمسة النساء بلذّة توجب الوضوء-1

:     ت النـساء تلمـس طلبـا للـذّة، قـال اهللا تعـاىل               و ملا كان  : " قال القرايف   
ساء     (  و األصل يف االستعمال احلقيقة، فيكون هـذا نـصا علـى             )3 () أو المستم الن

 ).1/229" (اشتراط اللّذة و الطلب 
 : مسألة اشتراط اإلشهاد يف عقد الزواج – 2

 اإلشهاد عند املالكية شرط يف صحة الـدخول دون العقـد، و اشـترط أئمـة               
ال نكـاح إالّ بـويلّ  و         : " ρاملذاهب األخرى الشهادة يف العقد، لقول رسـول اهللا          

 .)4( "صداق و شاهدي عدل
أنّ النفـي    : و أجاب اإلمام القرايف على استدالهلم هبذا احلديث من وجوه، منها            

و حنن حنمله على الدخول، ألنّ      :  دائر بني العقد و الدخول، قال        – الوارد يف احلديث     –
 ).4/399(" اللّفظ فيه حقيقة، و فيما ذكروه جماز، و احلقيقة مقّدمة على اجملاز 

 ).8/285(و ) 3/326(و ) 4/268(و انظر مسائل أخرى يف 
 

                                                           
 ).106:ص(إعمال الكالم خري من إمهاله للشيخ عبود هرموش  انظر قاعدة )1(
 و خالف يف ذلك احلنفية فلم يوجبوا الوضوء مبجرد اللّمس، و أوجبـه الـشافعية مبجـّرد اللمـس و                     )2(

 ).2/29(؛ و اجملموع للنووي ) 1/67(انظر املبسوط للسرخسي . لو بدون حصول اللّذة
 .7اآلية :  املائدة )3(
ال نكاح إالّ بويلّ و شهود و مهر إالّ ما كان من النيب صلّى اهللا عليه                 " بلفظ  ) 3/220(قطين   رواه الدار  )4(

مرسال عـن   ) 7/125(، و وقفه على أيب سعيد اخلدري، و رواه البيهقي يف السنن الكربى              "و سلم   
 لـه   و. احلسن البصري هبذا اللّفظ بسند رجاله ثقاة، و روي موصوال عن عمران بن حصني و عائشة               

، إشراف حممـد    )6/258(انظر إرواء الغليل لأللباين     ". ال نكاح إالّ بويلّ و شاهدين       " شواهد بلفظ   
 .م1979 – هـ 1399زهري الشاوشي، املكتب اإلسالمي، ط األوىل، 
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 )القاعدة الثامنة و الثالثون(
 

 )1(إذا تعذّرت احلقيقة محلت على اجملاز
 

 ".إمهاله إعمال الكالم أوىل من " تتفرع هذه القاعدة عن القاعدة الكلّية 
و معناها أنّ الكالم إذا تعذّر محله علـى احلقيقـة محـل علـى اجملـاز، ألّنـه                   

 .خلف عن احلقيقة
فعند تعذّر احلقيقة، ال خيلو الكالم من أن حيمل علـى اجملـاز فيعمـل، و إّمـا                  

، فوجـب   )2(أنّ إعمال الكالم أوىل مـن إمهالـه       : أن ال حيمل عليه فيلغى، و القاعدة        
 . اجملازحينها محله على

و قد وقع االختالف يف اعتبار هذه القاعدة بناء على االختالف يف اعتبار اجملـاز،               
 .)3(فكلّ من أنكر اجملاز أنكرها، و اعترب تقسيم الكالم إىل حقيقة و جماز تقسيما باطال
 .و مجهور الفقهاء على اعتبارها صونا لكالم العاقل عن اإلمهال و اإللغاء

 :قاعدة يف الذّخرية و من تطبيقات هذه ال
 :الزواج ) أي أركان( ما جاء يف أقطاب – 1

                                                           
؛ و شـرح القواعـد      ) 150:ص(؛ و األشباه و النظائر البن جنيم        ) 1/441( انظر القواعد للحصين     )1(

؛ و قاعدة إعمـال الكـالم أوىل مـن إمهالـه             )81/49:ف(؛ و املدخل الفقهي     ) 61/م(الفقهية  
؛ و نفائس األصـول     ) 28-1/27(و انظر أيضا اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي         ). 199:ص(
 ).317-1/315(؛ و اإلهباج شرح املنهاج للسبكي ) 2/997(

و املـراد   .  عدم ترتب مثرة علمية عليه    : إعطاؤه حكما شرعيا، و معىن إمهاله       :  و معىن إعمال الكالم      )2(
بالقاعدة أنّ ألفاظ املكلّف إذا كان محلها على أحد املعاين املمكنة يترتب عليه حكم، و محلـها علـى             
معىن آخر ال يترتب عليه حكم، فالواجب محل هذه األلفاظ على املعىن املفيد حلكم جديد ألنّ خالفـه             

 . عن ذلكإمهال و إلغاء، و كالم العقالء يصان
؛ و األشباه و النظائر البن جنيم       ) 59/م(انظر شرح القاعدة و تفصيلها يف شرح القواعد الفقهية للزرقا            

 ).245:ص(؛ و للسيوطي ) 150:ص(
ـ 418ت  ( و من هؤالء  أبو إسحاق االسفرايين         )3( ـ 297ت  (، و ابن داود الظاهري      ) ه ،  و ابـن     ) ه

 ). هـ390ت (خويز منداد من املالكية 
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العاقد، و هو الـزوج أو الـويل، و ال جيـوز عقـد املـرأة                : القطب األّول   " 
 )1(قاله الشافعي، و ابن حنبـل، و جـّوزه أبـو حنيفـة            . . . على نفسها و ال غريها      

نكحن أزواجهن   (: يف الرشــيدة لقولــه تعــاىل  نكح   (: لــه ، و قو)2 () أن ي حتى ت

ره    ا غي ، فأضاف العقد إليها، و ألّنهـا متـصرفة يف ماهلـا ففـي نفـسها                )3 () زوج
: بطريق األوىل، ألنّ احلجر على البالغ العاقـل علـى خـالف األصـل، و األصـل                  

أنّ النكـاح   : و اجلـواب عـن األّول       : ملك اإلنسان ملصاحل نفـسه، قـال القـرايف          
املـرأة، و إذا تعـذّرت احلقيقـة فحملـه عـل            حقيقة يف الوطء و هو متعـذر مـن          

 ).4/201. . . " (التمكني منه أوىل، ألّنه أقرب اجملازات إىل احلقيقة 
 ما جاء يف كتـاب اجلـامع، يف العقيـدة، يف مـسألة تأويـل أمسـاء اهللا                        – 2

 رضـي   –و إذا قلنا بالتأويل فيحمـل مـذهب الـسلف           : " و صفاته، فقال رمحه اهللا      
 على مواطن استواء األدلـة و عـدم التـرجيح، و هـذا هـو املـشهور                  –اهللا عنهم   
، و على أي شيء تأّول ؟ فقيل علـى صـفات جمهولـة غـري الـصفات                  )4(لألشعرية

و قيل بل الـصفات الـسبعة و حنوهـا          . السبعة املتقدم ذكرها استأثر اهللا تعاىل بعلمها      
م و حنـوه للقـدرة، و الوجـه         ّمما يناسب كلّ آية، فاليد للقدرة و العني للعلم، و القد          

للذّات، و اجلنب للطاعة، ألنّ هذه احملامل املناسـبة مـن اجملـازات هلـذه احلقـائق،                    
 )5("و مىت تعذّر محل اللّفظ على حقيقته تعّين صـرفه ألقـرب اجملـازات إليـه لغـة                   

)13/236.( 

                                                           
؛    و ) 4/154(؛ و رّد احملتار ) 9/141(؛ و املغين    ) 2/426(؛ و املهذّب    ) 9/149( انظر احلاوي    )1(

و أّسس احلنفية قوهلم على قاعدة و هي أنّ كلّ من جيوز تـصرفه يف مالـه                 ). 3/193(البحر الرائق   
 .بوالية نفسه جيوز نكاحه على نفسه

 .232اآلية :  البقرة )2(
 .230ية اآل:  البقرة )3(
ـ  324ت  ( نسبة أليب احلسن علي بن إمساعيل بـن أيب بكـر األشـعري               )4( انظـر ترمجتـه يف     ).  هـ

 ).305-2/303(؛ و شذرات الذهب )  3/284(وفيات األعيان 
 و اإلمام القرايف يف سلوكه مسلك التأويل مل يكن عن تقليد بل اعتقادا منـه أّنـه الـسبيل األوحـد                      )5(

 ).13/244(انظر الذّخرية . يل النصارى و اليهودملواجهة تشكيكات و أباط
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 )القاعدة التاسعة و الثالثون(
 

 )1(الكتابة تقوم مقام اللّفظ
 

أنّ الكتابة ميكن أن تقوم مقام الّنطق يف اإلجياب و القبول سواء كان يف              و مفادها   
العقود املالية أو العقود الشرعية كالنكاح و الكفالة و غريهـا، أو التـّصرفات القوليـة                

 .كالطالق و اإلقرار و اإلشهاد
 ".الكتاب كاخلطاب " و اشتهرت عند الفقهاء بلفظ 

ان أحد أركان اإلقرار، و هو البّينـة، و اعتـرب           و قد ذكرها اإلمام القرايف يف بي      
 :الكتابة وسيلة من وسائل اإلقرار فقال 

لفالن علّي حكما بألف، إقرار، ألّنه ال يكتب يف العـادة إالّ مـا              : إذا كتب   " 
 ).9/272" (وجب 

 :و قال مبّينا مذهب احلنفية يف هذه القاعدة 
ندهم، ألنّ الكتابة تقوم مقام     إذا كتب، فلك علّي كذا، جازت شهادته بذلك ع        " 

اللّفظ، ألّنه صلّى اهللا عليه و سلّم وجب عليه التبليغ و بلغ البعض بالكتابة، و يف العرف                 
 .يعجز عن خماطبة الغائبني، فيكتب إليهم

و ال يعترب عند احلنفية كتابة البسملة ألّنه ال يقوم مقام اخلطـاب بـل               : " مثّ قال   
 ).9/274" (كتابة للتذكرة، فبقيت العربة بال

 
 
 
 
 
 

                                                           
؛ و البـن    ) 507:ص(؛ و األشـباه و النظـائر للـسيوطي          ) 521-2/520( انظر أعالم املوقعني     )1(

 ).81/41:ف(؛ و املدخل الفقهي ) 69/م(؛ و شرح القواعد الفقهية )  403:ص(جنيم 
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 )القاعدة األربعون(
 

 )1(حكم الكالم يتقّرر بالسكوت
 

األصل أّنه ال ينسب إىل ساكت قول، و لكن يف مسائل كـثرية يكـون فيهـا                 
:        السكوت كالنطق ما مل تدعمه قرائن مرّجحة، لذا عّبر عنها فقهـاء احلنفيـة بقـوهلم                 

 ".ت يف معرض احلاجة إىل البيان بيان ال ينسب إىل ساكت قول، و لكن السكو" 
 :قال اإلمام القرايف يف معرض بيانه ألحكام اإلقرار 

قبلي ألف درهم لزيد إقرار بالدين ال بالعني، ألّنه الغالب إالّ أن            : و عند احلنفية    " 
 ).9/271" (يبّين موصوال أّنه وديعة، ألنّ حكم الكالم يتقّرر بالسكوت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
؛ و املـدخل    ) 66/م(لقواعـد الفقهيـة     ؛ و شـرح ا    ) 178:ص( انظر األشباه و النظائر البن جنيم        )1(

 ).81/13:ف(الفقهي 
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 )القاعدة احلادية و األربعون(
 

  )1(األصل يف التكاليف العلم
 

،    )3( يف فهم اخلطاب التكليفـي     )2(هذه قاعدة مهّمة، تفيد أنّ العلم شرط أساسي       
و أنّ املكلّف مطالب بفهم خطاب الّشارع و العلم به حّتى يكـون معنيـا باألحكـام                 

 .التكليفية
ط يف خطاب التكليف علم املكلّف و قدرتـه         اعلم أّنه يشتر  : " قال اإلمام القرايف    

 .)5(" فال يشترط ذلك )4(على ذلك الفعل و كونه من كسبه خبالف خطاب الوضع
أحكـام  " و تناول الفقهاء هذه القاعدة بعبارات متعّددة، فذكرها ابن القيم بلفظ    

 ".التكاليف تتفاوت حبسب التمكن من العلم و القدرة 
 ".  و اجلهل، مسقط لإلمث مطلقا )6(أنّ النسيان: الفقه قاعدة : "  و قال السيوطي 

                                                           
مـج  (؛ و إعالم املـوقعني      )) 202-10/200( و   30-28 و   64-22/62( انظر جمموع الفتاوى     )1(

؛ و  ) 2/15(؛ و املنثـور يف القواعـد        ) 1/381(؛     و األشباه و النظائر البن السبكي            ) 2/484
ص (؛ و البن جنـيم      ) 340-339:ص(لتظائر للسيوطي   ؛ و األشباه و ا    ) 2/287(القواعد للحصين   

، 38ق  (؛ و إيـضاح املـسالك       ) 106 ق   237:ص(؛ و القواعد البـن رجـب        ) 361-363
، دار الكتـب العلميـة،      )55-53:ص(؛ و القواعد و الفوائد األصولية البن اللّحام         ) 94-93:ص

 .م1995 - هـ 1416بريوت، ط األوىل، 
القـدرة علـى ذلـك التكليـف،     و             : ن ليتحقق االمتثال فعال، و مها        و يضاف إليه شرطان آخرا     )2(

 .كونه من اختياره و إرادته
انظر اإلحكـام يف أصـول األحكـام        .  و هو خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال املكلّفني اقتضاء أو ختيريا           )3(

 ).18:ص(؛ و أصول الفقه للخضري بك ) 67:ص(؛ و شرح تنقيح الفصول ) 1/84(لآلمدي 
 فال يشترط العلم باخلطاب يف احلكام الوضعية، بل هي مرتبطـة بوجـود أسـباهبا أو شـروطها   أو                      )4(

موانعها، فمىت وجدت ترتب عليها احلكم املرتبط هبـا دون النظـر إىل علـم املكلّـف بـذلك   أم                    
 .و على هذا ال يؤثر اجلهل يف رفع األحكام الوضعية. ال

 ).78:ص( شرح تنقيح الفصول ؛ و) 1/162( انظر الفروق )5(
 و من العلماء من اعترب النسيان نوعا من اجلهل الطارئ، و قيل هو جهل اإلنسان مبا كان يعلمه ضرورة                    )6(

، و من هنا نالحظ أنّ أحكام       )4/455(انظر كشف األسرار للبخاري     . مع علمه بأمور كثرية ال بآفة     
 .هنا يف قاعدة الزواجر و اجلوابرو قد سبق بيا. الناس تدخل حتت هذه القاعدة أيضا
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 "اجلهل هل ينتهض عذرا أم ال ؟: "و عّبر عنها الونشريسي بصيغة االستفهام فقال
 . عذرا يف األحكام الشرعية)1(ّمما يدلّ على اختالف الفقهاء يف مدى اعتبار اجلهل

 ألّنـه غافـل عـن       و الذي عليه مجهور الفقهاء أّنه ال جيوز تكليف اجلاهـل،          
فهم اخلطاب، فال يصّح تكليف من ال يفهم، ألّنه لو صـّح ذلـك، لـصّح تكليـف                  

 . )2(البهائم و هو حمال
 :و ضابط اجلهل الذي جعلوه عذرا يف األحكام الشرعية هو 

 .أن يكون ّمما يشّق و يتعذّر االحتراز عنه عادة -
 . يف ذلكأن يعجز املكلّف عن إزالته مع استفراغه الوسع و اجلهد -
 .أن ال يتعلق به حّق للغري، أّما إن تعلّق به فال يعذر جبهله فيه -

اعلم أنّ صاحب الشرع قـد تـسامح يف جهـاالت يف            : " قال اإلمام القرايف    
الشريعة فعفا عن مرتكبها، و أخذ جبهاالت فلم يعف عـن مرتكبـها، و ضـابط مـا                  

، و مـا ال يتعـذّر       )3(ه عـادة  اجلهل الذي يتعذّر االحتراز عن    : يعفى عنه من جهاالت     
 .)4("االحتراز عنه و ال يشّق مل يعف عنه 

. فاجلاهل مكلّف فيما مل يعلمه من األحكام إذا قـّصر يف حتـصيل العلـم هبـا                
حبيث كان بإمكانه إزالة اجلهل بالتعلّم، و هلذا ال يعـذر اجلاهـل جبهلـه فيمـا علـم                   

جبـات الـيت تركهـا، أو املنـهيات         كما أّنه مأمور بتدارك الوا    . من الّدين بالضرورة  
 8.اليت ارتكبها و تعلّق هبا حق للغري، و هو جاهل حلكمها

                                                           
، باب الالم، فصل )980( ؛ و القاموس احمليط) 1/524(انظر لسان العرب .  و اجلهل يف اللّغة ضد العلم)1(

، دار الكتب العلمية، )22-1/21(انظر الربهان للجويين . و يف االصطالح هو انتفاء العلم باملقصود. اجليم
؛ و شرح تنقيح األصول ) 1/25(م ؛ و املستصفى للغزايل 1997 - هـ 1418بريوت، ط األوىل، 

 ).361:ص(؛ و األشباه و النظائر البن جنيم ) 84:ص(؛        و التعريفات للجرجاين ) 64-63:ص(
 ).1/129( انظر اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )2(
هله حبـاهلم فـال إمث عليـه لتعـذّر           كمن أكل طعاما جنسا يظنه طاهرا، و القاضي حيكم بشهادة الزور مع ج             )3(

 ).6/29(؛ و الذّخرية )  2/150(انظر الفروق . االحتراز عن ذلك
 ).150-21/149( انظر الفروق )4(
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فرض كفاية و فرض    : انعقد اإلمجاع على أنّ العلم قسمان       : " قال اإلمام القرايف    
عني، و هو علم اإلنسان حبالته اليت يالبسها، فكلّ من قدم على فعل جيب عليه التوقـف                 

بترك العلم و بترك العمـل،       : يه، فإن مل يفعل ذلك عصى معصيتني        حىت يعلم حكم اهللا ف    
 ).3/343" (و ال يعذر جبهله 

 : و من األدلّة اليت تشهد هلذه القاعدة 
 . )1( ) فاتقوا اهللا ما استطعتم (: قوله تعاىل 

إنّ اهللا تعـاىل أوجـب علـى العبـاد أن           : " قال اإلمام ابن القّيم رمحـه اهللا        
تطاعتهم، و أصل التقوى معرفة ما يّتقـى، مثّ العمـل بـه، فالواجـب               يّتقوه حبسب اس  

على كلّ عبد أن يبذل جهده يف معرفة ما يّتقيه ّممـا أمـره اهللا بـه، و هنـاه عنـه، مث                       
يلتزم طاعة اهللا و رسوله، و ما خفي عليه فهو فيه أسـوة أمثالـه ّممـن عـدا رسـول                     

، و مل خيرجـه ذلـك عـن كونـه           اهللا، فكلّ أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء به          
 .)2("من أهل العلم، و مل يكلّفه اهللا ما ال يطيق من معرفة احلّق و اّتباعه 

 .)3() و ال تقف ما ليس لك به علم (: و قوله تعاىل 
فاهللا تعاىل هنى عن القول بال علم، و ال جيوز لإلنسان أن يعمـل إالّ مبـا علـم                         

 .)4(لمه فغري مكلّف بهأو غلب على ظّنه، أّما ما مل يع
هنى اهللا تعاىل نبيه عليه السالم عن اّتباع غري املعلوم فال جيوز            : " قال اإلمام القرايف    

 9.)5("الشروع يف شيء حىت يعلم، فيكون طلب العلم واجبا يف كلّ حالة 
 : بالعذر باجلهل، من ذلك ρأّما من الّسنة فقد تضافرت األخبار عن رسول اهللا 

                                                                                                                                                                      
 
 .16اآلية :  التغابن )1(
 ).512:، ص2، ج 1مج ( انظر إعالم املوقعني )2(
 .36اآلية :  اإلسراء )3(
؛ و تفـسري القـرآن العظـيم البـن كـثري            ) 10/258( انظر اجلامع ألحكام القـرآن للقـرطيب         )4(

)4/100.( 
 ).2/124(؛ و الذّخرية ) 2/149( انظر الفروق )5(
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أنّ النّيب صلّى اهللا عليـه و سـلّم دخـل           : " و هريرة رضي اهللا عنه      ما رواه أب  
املسجد، فدخل رجل فصلّى، مث جاء فسلّم على النيب صلّى اهللا عليه و سلّم، فرّد النّيب                

فقـال  . ثالثـا . . ارجع فصلّ فإّنك مل تصلّ      : " صلّى اهللا عليه و سلّم السالم فقال        
إذا قمـت إىل الـصالة      : قال  . ن غريه فعلمين  و الذي بعثك باحلّق فما احس     : الرجل  

فكّبر، مثّ اقرأ ما تيسر معك من القرآن، مثّ اركع حىت تطمئن راكعا، مثّ ارفـع حـىت                  
 .)1( "إىل آخر احلديث. . . تعتدل قائما 

ين     (ملـا نزلـت       : "  رضي اهللا عنه قـال       )2(و عن عدّي بن حامت     ى يتب حت
 عمـدت إىل عقـال أسـود، و إىل     )3( ) لكم الخيط األبيض من الخيط األسود          

عقال أبيض، فجعلتهما حتت وساديت، فجعلـت أنظـر إىل الليـل فـال يـستبني يل،                 
إّنمـا  : " فغدوت على رسول اهللا صلّى اهللا عليه   و سلّم فذكرت لـه ذلـك، فقـال           

 .)4( "ذلك سواد الليل و بياض النهار
جبهله بوجوب الطمأنينة، و مل     فالنّيب صلّى اهللا عليه و سلّم عذر املسيء يف صالته           

يأمره بإعادة ما مضى، و عذر عدّي بن حامت بأكله يف رمضان حني جهل معىن اخلـيط                 
 .األسود و األبيض، و مل يأمره باإلعادة

 :و من الفروع املخّرجة على هذه القاعدة يف الذّخرية 
 10هل يبطلها أم ال ؟. ما جاء يف مسألة الكالم يف الصالة عن جهل

                                                           
 أخرجه البخاري يف اآلذان، باب أمر النيب صلّى اهللا عليه و سلّم الـذي ال يـتم ركوعـه باإلعـادة                      )1(

 ).2/11(ركعة ، و مسلم يف الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كلّ )793:رقم(، )1/243(
 هو عدي بن حامت بن عبد اهللا أبو طريف، ابن حامت الطائي الذي يـضرب بـه املثـل يف الكـرم   و                          )2(

روى  عـن رسـول اهللا صـلّى اهللا عليـه و سـلّم أحاديـث                 . أسلم بعد أن كان نصرانيا    . اجلود
انظـر  .  سـنة  120 هـ و قيل غـري ذلـك، و عمـره            67تويف سنة   .  حديثا 66عديدة تقارب   

 ).4/469(؛ و اإلصابة ) 3/168(ستيعاب اال
 .187اآلية :  البقرة )3(
 إىل  –و كلـوا و اشـربوا         ) (187البقـرة   ( أخرجه البخاري يف الصوم، بـاب قـول اهللا تعـاىل             )4(

، و مسلم يف الـصيام، بـاب بيـان أنّ الـدخول يف الـصوم                )1916:رقم(،  )2/569) (الليل–
 ) .3/128(حيصل بطلوع الفجر 
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جيب على كلّ مكلّف أن يعلم أحكام اهللا تعاىل يف كلّ فعل            : " إلمام القرايف   قال ا 
يقدم عليه، فإن مل يتعلم ذلك، كان عاصيا، و علم اإلنسان حبالته اليت هو فيها فرض العني                 
من العلم، فإذا أقدم على الّصالة و مل يعلم حترمي الكالم فيها، فهو عاص مفّرط ؛ فلذلك                 

ه بالعامد املقّصر دون الناسي املعذور فتخرج فروع اجلاهل يف الـّصالة        كان املشهور إحلاق  
 ).2/139" (على هذه القاعدة 

و إذا أفسد املتمتع حّجـه فعليـه دم املتعـة و هـدي الفـساد عنـد حّجـة                    
تعـّددت الفديـة و     . . القضاء، و من أفسد حّجه فأصاب صيدا أو حلـق أو تطّيـب              

امه، أو جاهال بوجـوب إمتامـه احتـدت الفديـة،           اجلزاء، فإن كان متأّوال سقط إحر     
ألّنه مل توجد منه اجلرأة على حمرم، و عليه اهلدي، و يتعّدد اجلزاء ألّنـه إتـالف غـري                   

 .متوقف على اإلمث
و هاهنا عـذره باجلهـل، فينبغـي أن يعلـم أنّ         : " . . . قال القرايف رمحه اهللا     

و . . . ه، و مـا يـشّق فيعـذر بـه           ما ال يشّق دفعه عادة فال يعذر ب       : اجلهل قسمان   
 ).343-3/342" (مشاق احلّج كثرية فناسب التخفيف 

كلّ من فعل فعال، أو قـال قـوال،            : " و يف بيان أحكام املتعاقدين قال رمحه اهللا         
أو تصّرف تصّرفا من املعامالت أو غريها، ال جيوز له اإلقدام حىت يعلم حكم اهللا تعاىل يف                 

و إن مل يتعلم و مل يعمل فقد عـصى اهللا           . . . عمل أطاع اهللا طاعتني     ذلك، فإن تعلّم و     
  . . . ".معصيتني بترك التعلم و بترك العمل إن كان واجبا

" فلهذه القاعدة حـّرم علـى اجلاهـل كـسبه احلـرام كالعامـد               : " مث قال   
)6/28-29.( 

 :و يتخّرج على هذه القاعدة مسألتان يهّم ذكرمها 
  هل يعترب اجلهل شبهة مسقطة للعقوبات ؟:املسألة األوىل 
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الذي عليه مجهور الفقهاء أنّ العقوبات تـسقط بـشبهة اجلهـل، و القاعـدة               
أنّ من جهل حرمة شيء ّمما جيـب فيـه احلـّد أو العقوبـة و فعلـه، مل                   " يف ذلك       

 11.)1("حيّد، و إن علم احلرمة و جهل احلّد أو العقوبة حّد أو عوقب 

يعتقدها امرأته، أو شرب مخـرا يعتقـدها خـال، ال يقـام             فمن وطء األجنبية    
و كذلك مجيع األسـباب الـيت هـي جنايـات و أسـباب للعقوبـات                " عليه احلّد،   

 .)1("يشترط فيها العلم و القصد و القدرة 
أّما من علم حرمة الشيء، و جهل ما يترتب عليـه، لزمتـه العقوبـة، كمـن                 

و كـذا لـو علـم       .  احلّد، فإّنه حيّد اتفاقـا     علم حترمي الّزنا، و اخلمر، و جهل وجوب       
 .حترمي القتل، و جهل وجوب القصاص، وجب عليه القصاص

أنّ من علم حترمي الشيء، و جهـل مـا يترتـب عليـه،              : " و القاعدة يف ذلك     
 .)2("مل يفده ذلك 

فاجلهل شبهة يف إسقاط العقوبة، فيسقط اإلمث عـن اجلاهـل لكّنـه ال يـسقط                
يـه، فيجـب عليـه جـرب املتلفـات يف األمـوال و النفـوس و                 احلكم املترّتـب عل   

 .)3(اجلراحات
و أّمـا   : " . . . قال اإلمام السيوطي بعد أن ذكر أنّ اجلهـل مـسقط لـإلمث              

أو فعـل منـهي،     . .  فإن وقعا يف ترك مأمور مل يسقط، بل جيـب تداركـه             : احلكم  

                                                           
 ).358:ص(؛ و للسيوطي ) 1/381(ظر األشباه و النظائر البن السبكي ان) 1(
و اعترب القرايف هذه األسباب من خطاب الوضع و أنّ الشارع قد اسـتثناها              ). 1/162( انظر الفروق    )1(

 .رمحة بعباده، ألنّ رمحته تأىب عقوبة من مل يقصد الفساد و ال يسعى فيه بإرادته
قلت ليس ذلك باستثناء من خطاب الوضـع و لكنـه           : " الستثناء فقال   و علّق ابن الشاط على هذا ا      

ازدوج يف هذه األمور خطاب التكليف و الوضع فلحقهما اشتراط العقل و ما معـه مـن جهـة                   
 ).1/162(انظر إدرار الشروق على أنواء الفروق ". خطاب التكليف ال من جهة خطاب الوضع 

 ).358:ص( انظر األشباه و النظائر للسيوطي )2(
 . و هذا ما سبق بيانه يف قاعدة اجلوابر و الزواجر)3(
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ـ               ّضمان، فـإن كـان     ليس من باب اإلتالف فال شيء فيه، أو فيه إتالف مل يـسقط ال
 12.)4("يوجب عقوبة كان شبهة يف إسقاطها 

 
 

 ".اليقني ال يزول بالشّك "  عالقة هذه القاعدة بقاعدة :املسألة الثانية 
 .سبق أن رأينا أنّ األصل يف الشرع أالّ يعترب إالّ العلم، و كلّ مشكوك فيه ملغى

 : تقرير و التحبري و اليقني هو العلم و إزاحة الشّك، و الشّك كما جاء يف ال
عدم احلكم بشيء بعد الشعور، للتساوي، فيخـرج أحـد قـسمي اجلهـل              "  
 .)2("، فإنّ من اجلهل البسيط ما يكون كذلك كما يف خايل الذهن )1(البسيط

 .فالشّك نوع من اجلهل
و هلذا جند اإلمام القرايف يسوق هذه القاعدة لبيان عدم هنوض الشّك أمام اليقني،              

ك        : "ألصل أالّ تبىن األحكام إالّ على العلم، لقوله تعاىل          ا: " فقال   يس ل ا ل و ال تقف م
 ).1/177" (لكن دعت الضرورة للعمل بالظّن، لتعذر العلم يف أكثر الصور " به علم

فهذه القاعدة تفيد رفع التكليف  عن الشاك و عن اجلاهل لعـدم حتقّـق العلـم                 
 13.ألحكام اجلهل املتمثل يف الشّكعندمها، و أنّ الشارع مل يعترب يف بناء ا

 
 
 

                                                           
 ).340-339:ص(انظر املرجع السابق ) 4(
و جهـل مّركـب، و      . جهل بسيط، و هو جهل فطري و يراد به عـدم الـشعور            :  فاجلهل قسمان    )1(

ة القواعـد و الفوائـد األصـولي      : انظر يف بيـان أقـسامه       . هو اعتقاد الشيء على خالف ما هو به       
 ).53-52:ص(البن اللّحام 

 ).1/42( انظر التقرير و التحبري البن أمري احلاج )2(
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 )القاعدة الثانية و األربعون(
 

 )1(الوسائل تتبع املقاصد يف أحكامها
 

هذه القاعدة واسعة، تشمل ما ال حيـصى مـن فـروع الـّشريعة اإلسـالمية،                
: فهي مرتبطة بأحكام أفعال املكلّفني، و هـي مـن جهـة نظـر الـشرع قـسمان                   

 .كام املقاصد ألّنها تفضي إليهامقاصد و وسائل، و للوسائل أح
 :موارد األحكام على قسمني : " قال اإلمام القرايف 

 .و هي املتضمّنة للمصاحل و املفاسد يف أنفسها:  مقاصد 
و هي الطرق املفضية إليها، و حكمها حكـم مـا أفـضت إليـه               : و وسائل   

 .)2("من حترمي أو حتليل، غري أّنها أخفض رتبة من املقاصد يف حكمها 
فكلّ وسيلة هلا حكم مقـصدها يف اقتـضاء الفعـل أو التـرك، و إن كانـت                  
أخفض منه يف ذلك الباب، فالوسيلة إىل الواجـب واجبـة، و إىل املنـدوب مندوبـة،                 

 .)3(و إىل احلرام حمّرمة، و إىل املكروه مكروهة، و إىل املباح مباحة
 :د إىل ثالثة أقسام و قّسم اإلمام القرايف الوسائل من حيث ارتباطها باملقاص

 ما يبعد جدا، فال يعطـى حكـم املقـصد، كزراعـة العنـب               :القسم األّول   
 .املفضية إىل مخر

 . ما قرب جدا فال يعطى حكم املقصد، كعصر اخلمر:القسم الثاين 
ما هو مترّدد بني القريب و البعيـد، فيختلـف فيـه العلمـاء              : القسم الثالث   
 .كاقتناء اخلمر للتخليل

                                                           
؛ و  ) 139:ص(؛ و القواعد النورانية     ) 3/111 و   2/32(؛ و الفروق    ) 177-1/74( انظر قواعد األحكام     )1(

 و رسالة   ؛          ) 46:ص(؛ و جمامع احلقائق     ) 146:ق(و  ) 231:ق(؛ و املقري    ) 3/103(إعالم املوقعني   
 ).20:ص(يف القواعد 

و قد خالفه ابن الّشاط يف أن يكـون         ). 2/33(؛ و الفروق    ) 4/192 و   2/129 و   1/153( انظر الذّخرية    )2(
مـا ال يـتم     "للوسيلة حكم ما تفضي إليه من وجوب و غريه على وجه اإلطالق، و أرجع ذلك إىل قاعـدة                   

انظـر  ". نّ ذلك غري الزم فيما مل يصّرح الشرع بوجوبـه و الصحيح أ: "، و قال    "الواجب إالّ به فهو واجب    
 ) .2/32(إدرار الشروق على هامش الفروق 

 ).2/129(و ) 1/153( انظر الذّخرية )3(
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 .ة املوضوعة لإلفضاء إىل املفسدة حمّرمة قطعا فيعطى هلا حكم املقصدفالوسيل
و الوسيلة املوضوعة للمباح إن قصد هبا التوّسـل إىل املفـسدة فهـي حمّرمـة                
أيضا، و إن مل يقصد هبا التوّسل إىل املفسدة لكنها مفضية إليهـا غالبـا، و مفـسدهتا                  

لحتها أرجـح مـن مفـسدهتا       أرجح من مصلحتها فهي كسابقتها، أّما إن كانت مص        
 .)1(فهي جائزة يف نظر الشرع
قد تكون وسـيلة احملـّرم غـري حمّرمـة، إذا أفـضت إىل         : " قال اإلمام القرايف    

مصلحة راجحة، كالتوّسل إىل فداء األسرى بـدفع املـال إىل العـدّو، الـذي حـّرم                 
ة، إذا عجـز    عليه االنتفاع به، و كدفع املال لرجل يأكله حراما حّتى ال يـزين بـامرأ              

عن ذلك إالّ به، و كدفع املال للمحارب حّتـى ال يقتتـل هـو و صـاحب املـال،                       
 ).154-1/153" (و اشترط مالك فيه اليسارة 

 :و يشهد هلذه القاعدة أدلّة كثرية منها 
أ و ال نصب و ال مخمصة                  (: قوله سبحانه و تعاىل      صيبهم ظم أّنهم ال ي ك ب ذل

م             في سبيل اهللا، و ال يطؤون م       وطئا يغيظ الكفار و ال ينالون من عدو نيال إّال آتب له
 .)2 () به عمل صالح

فأثاهبم اهللا على الظمأ و النصب و إن مل يكونا من فعلهم فعلم بـسبب أّنهمـا                 
حصال هلم بسبب التوّسل إىل اجلهاد الذي هو وسيلة إلعزاز الدين و صـون املـسلمني،                

 .)3(فيكون االستعداد وسيلة الوسيلة
ساء أو             (: قوله عّز و جلّ     و   ة الن ه من خطب ا عّرضتم ب و ال جناح عليكم فيم

وا                أآننتم في أنفسكم، علم اهللا أّنكم ستذآروهن و لكن ال تواعدوهن سرا، إّال أن تقول
 .)4 ()  قوال معروفا، و ال تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

                                                           
 ).291:ص(أليب زهرة " مالك"؛ و ) 258-2/254(؛ و املوافقات ) 2/104(انظر أعالم املوقعني ) 1(
 .120اآلية :  التوبة )2(
 ).2/33(؛ و الفروق ) 1/153( انظر الذّخرية )3(
 .135اآلية :  البقرة )4(
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اختالط األنساب باجتماع املائني يف      : فاحملّرم مقصدا ههنا  : " قال اإلمام القرايف    
الّرحم من الزوج السابق و الالحق، و العقد حرام حترمي الوسائل، إلفضائه إىل الـوطء،                  

و التصريح كذلك إلفضائه للعقد فهو وسيلة الوسيلة، و ملّا بعد التعويض عن املقـصد مل                
 ).4/193" (حيرم و اإلكنان أبعد منه 

 عن اخلمر فنهاه أو كره ρ سأل النيب     )1( بن سويد اجلعفي   أنّ طارق : و من السنة    
 .)2( "إّنه ليس بدواء و لكنه داء:" إّنما أصنعها للدواء، فقال : أن يصنعها، فقال 

فنهى عن التداوي باخلمر، و إن كانت مصلحة التداوي راجحة علـى مفـسدة              
 .مالبستها، ألّنه وسيلة لقرباهنا

 إنّ من أكرب الكبائر أن      : " قال   ρ  عنه أنّ النّيب     و عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا       
يـسّب  : يا رسول اهللا و كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال           : قيل  . يلعن الرجل والديه  

 .)3( "الرجل أبا الرجل فيسّب أباه و يسّب أّمه فيسّب أّمه
 .)4(قصده سابا العنا ألبويه بتسّببه إىل ذلك و توّسله إليه و إن مل يρ فجعله النّيب 

 :و تندرج حتت هذه القاعدة قاعدتان 
 
 
 
 
 

                                                           
؛ و أسد الغابة ) 3/508(انظر ترمجته يف اإلصابة . له صحبة.  هو طارق بن سويد احلضرمي)1(

)2/479.( 
 ).6/89( أخرجه مسلم يف كتاب األشربة، باب حترمي التداوي باخلمر )2(
 ).5973:رقم(، )4/1892(ديه  أخرجه البخاري يف األدب، باب ال يسب الرجل وال)3(
 ).2/106( انظر إعالم املوقعني )4(
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  :)1(قاعدة تعارض املقاصد و الوسائل:  األوىل
الوسائل أبدا أخفض رتبة من املقاصـد إمجاعـا، فمهمـا           : " قال اإلمام القرايف    

تعارضا، تعّين تقدمي املقاصد على الوسائل، و لذلك قّدمنا الّصالة على الّتوجه إىل الكعبة              
رطا و وسيلة، و الّصالة مقصد ؛ و لذلك قّدمنا الركوع و السجود الذين مهـا                لكونه ش 

و انظـر أيـضا     ) 122 و   119 و   2/107" (مقصدان على السترة اليت هي وسـيلة        
 ).4/373(و )   3/74(

  :)2(الوسيلة إذا مل تفض إىل املقصد سقط اعتبارها : الثانية
 تعيني املقاصد كتمّيز األخـت مـن        االجتهاد قد يكون يف   : " قال اإلمام القرايف    

األجنبية، و قد تقع يف الوسائل كاالجتهاد يف أوصاف املياه و تقاديرها عند مـن يعتـرب                 
أّنه مهما تبّين عدم إفضاء الوسيلة إىل املقصد،        : و القاعدة   . املقدار و املقصد هو الطهورية    

فه ماء ورد منقطع، فإّنه جيـب       بطل اعتبارها كما إذا تيقنا أنّ املاء الذي اجتهدنا يف أوصا          
 ).130-2/129" (إعادة الّصالة بطهارة أخرى لتحصيل املقصد الذي مل حيصل بعد 

 ).4/262(و ) 3/177(و انظر أيضا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، )1/330(مراعـاة املقاصـد مقّدمـة علـى مراعـاة الوسـائل             :  عّرب عنـها املقـري بعبـارة         )1(

 ).107:ق(
 ).106:ق(، )1/329(سقوط اعتبار املقصد بسقوط اعتبار الوسيلة :  ذكرها املقري بلفظ )2(
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 )القاعدة الثالثة و األربعون(
 

  )1(إذا تعارض احملّرم و غريه من األحكام األربعة قّدم احملّرم
 

 املرّجحات اليت يرجع إليها عند تعارض دليلني، أحدمها يفيد          تعترب هذه القاعدة من   
التحرمي، و اآلخر يفيد حكما من األحكام األربعة كالوجوب أو اإلباحـة أو الكراهـة،               

 .فيغلب جانب التحرمي عمال هبذه القاعدة، و أخذا باالحتياط يف الدين
لب جانب احلظر   ، غ )2(فإذا تعارض حكمان أحدمها يفيد احلظر، و اآلخر اإلباحة        
 .ألنّ مالبسة احلرام موجبة للمأمث خبالف املباح، فكان أوىل باالحتياط

حيتاط الشرع يف اخلروج من احلرمة إىل اإلباحة أكثر مـن           : " قال اإلمام القرايف    
اخلروج من اإلباحة إىل احلرمة، ألنّ التحرمي يعتمد املفاسد فيتعّين االحتياط له، فال يقـّدم          

 مفسدة إالّ بسبب قوّي يدلّ على زوال تلك املفسدة، أو يعارضها و مينـع               على حملّ فيه  
 . اهـ)3("اإلباحة ما فيه مفسدة بأيسر األسباب دفعا للمفسدة حبسب اإلمكان 

و إذا تعارض حكمان أحدمها يفيد احلظر، و اآلخر الوجوب، قّدم احملـّرم، ألنّ              
وجوب حتصيل مصلحة، و اهتمام الشرع      الغالب من احلرمة إّنما هو دفع املفسدة، و يف ال         
 .بدفع املفاسد أبلغ من اهتمامه بتحصيل املصاحل

                                                           
) 265:ق(؛ و املقري    ) 622 و   2/573( ؛ و إعالم املوقعني      157لفرق  ، ا )3/145( انظر الفروق    )1(

؛    و     ) 1/337(؛ و املنثور يف القواعد للزركـشي        ) 1/117(؛ و األشباه و النظائر البن السبكي        
؛ و األشـباه و     ) 2/577(؛ و خمتصر من قواعد العالئي البن اخلطيـب          ) 2/90(القواعد للحصين   
؛ و  ) 44:ص(؛ و جممع احلقائق للخـادمي       ) 121:ص(؛ و البن جنيم     ) 209:ص(النظائر للسيوطي   

 ).274:ص(قواعد الفقه اإلسالمي من خالل اإلشراف 
 : و اختلف األصوليني يف هذه املسألة على ثالثة مذاهب )2(

 .تقدمي مقتضى احلظر: األّول 
 .تقدمي مقتضى اإلباحة: الثاين 

 .التساوي و التساقط: الثالث 
؛ و  ) 5/439(؛ و احملـصول للـرازي       ) 479-4/478(املسألة يف اإلحكام لآلمدي     انظر تفصيل   

 ).2/761(؛ و إحكام الفصول للباجي ) 3/233(اإلهباج البن السبكي 
 ).3/145( انظر الفروق )3(
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و إذا تعارضت حرمة و كراهة، فاحلرمة أوىل، للتساوي بني احلظر و الكراهـة يف   
طلب الترك، و زيادته عليه مبا يدلّ على اللّوم عند الفعل، و ألنّ املقصود منهما هو دفـع                  

 .)1(، و حتصيله باحملّرم أوىفاملفسدة املالزمة للفعل
و أورد الفقهاء هذه القاعدة بعبارات متعّددة ؛ فعّبر عنها ابـن القـّيم بعبـارة                        

 ".إذا تعارض حاظر و مبيح، قّدم احلاظر احتياطا " 
 ".إذا اجتمع مسقط و موجب فأّيهما يقدم ؟: "و ذكرها املقري بصيغة االستفهام، فقال 

 ".ما اجتمع احلالل و احلرام أو املبيح        و احلرام غلب جانب احلرام " ي بلفظ و أوردها ابن السبك

إذا اجتمـع حظـر و إباحـة        " و يف كتاب القواعد للحـصين وردت عبـارة          
 ".غلب جانب احلظر 

 ".إذا اجتمع احلالل    و احلرام غلب احلرام " و عّبر عنها السيوطي و ابن جنيم و اخلادمي بلفظ 

الحظ عن هذه العبارات أّنهـا تتنـاول املـسألة األوىل مـن التعـارض                 و ّمما ي  
 أّما الـصيغة الـيت أوردهـا اإلمـام القـرايف فإّنهـا              – أي تعارض احلظر و اإلباحة       –

 .تشمل مجيع األحكام
 مسعت  : "و األصل يف هذه القاعدة ما رواه النعمان بن بشري رضي اهللا عنه، قال               

احلالل بّين و احلرام بّين، و بينهما أمـور         : "  سلّم يقول    صلّى اهللا عليه و   رسول اهللا   
مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه و عرضه،              
و من وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يقـع                 

أال و إنّ يف اجلسد مـضغة إذا  فيه، أال و إنّ لكل ملك محى، أال و إنّ محى اهللا حمارمه،       
 .)2("صلحت صلح اجلسد كلّه، و إذا فسدت فسد اجلسد كلّه، أال و هي القلب 

و يعترب هذا احلديث أصال من أصول اإلسالم، و هـو أحـد األحاديـث الـيت                 
يدور عليها الدين كلّه، ذلك أّنه نّبه على أصـول األحكـام الثالثـة و هـي احلـالل                     

 .و احلرام و املتشابه

                                                           
 ).479-4/478( انظر اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )1(
، و يف البيـوع، بـاب       )52:رقم(،  )1/41(لدينه   أخرجه البخاري يف اإلميان، باب فضل من استربأ          )2(

، و مسلم يف املساقاة، باب أخذ احلالل و تـرك           )2051:رقم(،  )2/611(احلالل بّين و احلرام بّين      
 ).5/50(الشبهات 
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فأّما احلالل فبّين واضح، و كذلك احلرام ال خيفى حكمه، أّما املتشابه فهـو مـا                
 .خفي حكمه على كثري من الناس، و ال يعرفه إالّ أهل العلم

صلّى اهللا عليه و سلّم، و حذّر من الوقوع         و هذا القسم هو ما نّبه إليه رسول اهللا          
 .فيه احتياطا للدين و العرض

د الشبهة بأهنا مرتلة بـني احلـالل و احلـرام، و فـّسرها              و قد فّسر اإلمام أمح    
، فيغلّب التحـرمي علـى اإلباحـة، و تتـرك الـشبهة             )1(تارة باختالط احلالل باحلرام   

 .خمافة الوقوع يف احلرام
 :و يشهد هلذا املعىن أحاديث أخرى تدعو إىل ترك الشبهات منها 

ـ   : " ما رواه عدّي بن حامت رضي اهللا عنه، قال           ا رسـول اهللا، إّنـي      قلـت ي
إذا أرسـلت كلبـك        : أرسل كليب و أّمسي، فقال النيب صـلّى اهللا عليـه و سـلّم               

إّنـي  : قلـت   . و ّمسيت فأخذ و قتل فأكل، فال تأكل، فإّنما أمسك علـى نفـسه             
ال تأكـل، فإّنمـا     : أرسل كليب أجد معه كلبا آخر ال أدري أّيهما أخـذه، فقـال              

 .)2( " غريهّمسيت على كلبك و مل تسم على
و وجه الداللة منه، وقوع التعارض بني حظر و إباحة، فاألصل يف امليتة التحرمي،               

 .و حصل الشّك يف إباحة الصيد، فبقي احلكم على أصله يف التحرمي، و هو اليقني
 
 
 
 
 

                                                           
 ).199:ص( انظر جامع العلوم و احلكم البن رجب )1(
، )4/1765( كلبـا آخـر       أخرجه البخاري يف كتاب الذبائح و الصيد، باب  إذا وجد مع الـصيد              )2(

 ).6/57(، و مسلم يف الصيد و الذبائح، باب الصيد بالكالب املعلّمة )5486:رقم(
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مّر النّيب صلّى اهللا عليه و سـلّم بتمـرة يف           : " و عن أنس رضي اهللا عنه، قال        
 .)1( " أّني أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتهالوال: الطريق قال 

صلّى اهللا عليه و سلّم هل هي مباحة أم حمرمة تركها احتياطا و تورعـا               فلّما ترّدد   
 .)2(خلشية أن تكون من الصدقة اليت حّرمت عليه، و إالّ فإّنها مباحة

و أورد اإلمام هذه القاعـدة يف مـسألة الـشّك يف أصـل الغـسل، قـال يف                   
 يبتدئه ألّنه يف عهده الواجب حىت يفعلـه، و إن شـّك هـل هـي ثالثـة أم           :اجلواهر  

رابعة، تنازع األشياخ يف فعلها هل تكـره خمافـة أن تكـون حمّرمـة، أو ال تكـره ؟                    
ألنّ األصل بقاء املأمور به من الطهارة متوّجها على اإلنسان، و البنـاء علـى الـيقني                 

 . . يف الطهارة 
 : قال اإلمام القرايف 

إذا تعارض احملّرم و غريه من األحكـام األربعـة قـّدم احملـّرم              " القاعدة، أّنه   و  
أحدمها أنّ احملّرم ال يكون إالّ ملفسدة، و عنايـة الـشرع و العقـالء بـدرء                 : لوجهني

املفاسد أشّد من عنايتهم بتحصيل املصاحل، و ألنّ تقـدمي احملـّرم يفـضي إىل موافقـة                 
ه القاعـدة قـال بـالترك، و مـن قـال يغـسل              فمن الحظ هذ  . األصل و هو الترك   

 .احملّرم رابعة بعد ثالثة متيقنة، و مل يتيقن ثالثة فال حيرم: يقول
 .)288-1/287(و اهللا أعلم . )3("و ما أظن يف الّصالة خالفا : مث قال 

 
 
 

                                                           
،    )2431:رقـم (،  )2/727( أخرجه البخاري يف كتاب اللّقطة، باب إذا وجـد متـرة يف الطريـق                )1(

 ).2055:رقم(، )2/612(و يف البيوع، باب ما يترته من الشبهات 
 ).5/104(و ) 4/345(ي  انظر فتح البار)2(
 أي مسألة الشّك يف عدد الركعات يف الّصالة، و قد سبق بيان هذه املـسألة حتـت قاعـدة الـيقني                      )3(

 .ال يزول بالشّك
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  :)1(و قال يف بيان حّجة املالكية يف مسألة االستظهار للمستحاضة
 حرام، و من الطاهر واجبة، و القاعدة مىت تعـارض            الّصالة من احلائض   :سؤال  

احملّرم و الواجب قّدم احلرام ترجيحا لدرء املفاسد على حتصيل املصاحل، و تغليبا جلانـب               
 .األصل، فكان االحتياط هاهنا ترك العبادة

 أنّ حترمي الّصالة مـشروط بـالعلم بـاحليض و هـو غـري حاصـل،                 :جوابه  
 .فانتفى التحرمي جزما

الب البقاء على العوائد، فيكـون الزائـد استحاضـة، و مـا يف املوطـأ                             و الغ 
:     و الصحيحني من قوله عليه السالم لفاطمة بنت أيب حبيش يف احليضة يتمـادى دمهـا                 

 و هو حّجة االستظهار، فإنّ احليضة       )2( "إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم و صلّي       " 
 .)5/299(و انظر أيضا ) 1/385(. قد يزيد قدرها و قد ينقص

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 و االستحاضة هي جريان الدم من فرج املرأة يف غري أوانه، و هـو خيـرج مـن عـرق يقـال لـه                         )1(

؛ و شـرح مـسلم للنـووي        ) 1/487(ي  انظر فـتح البـار    ). بعني مهملة و ذال معجمة    (العاذل  
 ).1/770(و انظر أيضا لسان العرب ). 3/242(

، و  )132:رقـم (،  )37:ص( أخرجه مالـك يف املوطـأ، كتـاب الطهـارة، بـاب املـستحاضة                )2(
، و بـاب إقبـال احملـيض        )306:رقـم (،  )1/116(البخاري يف كتاب احليض، باب االستحاضة       

لم يف كتاب احلـيض، بـاب املـستحاضة و غـسلها و             ،  و مس   )320:رقم(،  )1/120(و إدباره   
 ).1/180(صالهتا 
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 )القاعدة الرابعة و األربعون(
 

 األصل ترتيب األسباب على مسّبباهتا
  )1(و األصل يف احلكم انتفاؤه النتفاء علّته

 

هذه القاعدة من القواعـد املهّمـة يف الفقـه اإلسـالمي، تتعلّـق باألحكـام                
 .الشرعية اليت تدرك عللها

ر مع علته وجودا و عدما، فمىت وجـدت العلّـة وجـد            و معناها أنّ احلكم يدو    
 .)2(احلكم، و مىت انتفت العلّة انتفى احلكم

و قد عّبر الفقهاء عن هذه القاعدة بعبارات متعّددة، فذكرها الشيخ ابـن عبـد               
: و قال أيضا    " مناسبة العلل ألحكامها، و زوال األحكام بزوال أسباهبا         : " الّسالم بقوله   

 .)3("تزول األحكام بزوال عللها و األصل أن " 
احلكـم يـدور مـع علّتـه و سـببه           " و عّبر عنها ابن القّيم رمحه اهللا بعبارة         

 ".وجودا و عدما 
العلّة إذا زالـت هـل يـزول        : " و ذكرها الونشريسي بصيغة االستفهام فقال       

 ".احلكم بزواهلا، أم ال ؟ 
القاعدة، بناء على اختالفهم يف     ّمما يدلّ على اختالف الفقهاء يف مدى اعتبار هذه          

 .تعريف العلّة و دوراهنا مع احلكم
  14.و على هذا سأذكر تعريفات العلّة و حملّ اختالف العلماء فيها

                                                           
، )1/110(؛ و الفـروق     ) 2/394مـج   (؛ و إعـالم املـوقعني       ) 8-2/7( انظر قواعد األحكام     )1(

؛ و ) 61:، ص6ق (؛ و إيــضاح املــسالك ) 2/95(الفــرق الثــامن ؛  و القواعــد للحــصين 
قـه اإلسـالمي مـن خـالل اإلشـراف          ؛ و قواعـد الف    )30:ص(رسالة يف القواعد للـسعدي      

 ).510-509:ص(؛      و نظرية التقعيد الفقهي ) 274:ص(
انظر اإلحكام يف أصـول     .  و هو ما يعّبر عنه األصوليون بدوران العلّية، أو اجلريان أو الطّرد و العكس              )2(

؛ و شرح خمتصر منتـهى      ) 296:ص(؛ و شرح تنقيح الفصول      ) 208-3/206(األحكام لآلمدي   
، مراجعة و تصحيح الدكتور شعبان حممد إمساعيـل،         )2/246(صول للقاضي عضد الدين اإلجيي      األ

 .م1983 – هـ  1403مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 
 ).8-2/7( انظر قواعد األحكام )3(
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 .)1(و هو مذهب مجهور األصوليني. أّنها املعّرف للحكم : التعريف األّول -1
 .)2(هو اختيار الغزايلأّنها مناط احلكم أو العالمة على احلكم، و  : التعريف الثاين -2
أّنها الوصف الباعث على احلكم، و املقصود بالباعث كوهنا مـشتملة           : التعريف الثالث    -3

على حكمة خمصوصة صاحلة أن تكون مقصودا للشارع من تشريع احلكم، ال مبعىن أّنه ألجلها               
 .)5(، و الشاطيب يف املوافقات)4(، و اختاره اآلمدي)3(و هو مذهب احلنفية. شّرعه

و كان من املتبادر أن يرتبط احلكم الشرعي حبكمته، ألّنها الباعث على تـشريعه                
و الغاية املقصودة منه، و لكن ملا كان منها ما ال ميكن بناء احلكم عليـه، إّمـا لعـدم                    
ظهورها، أو لعدم انضباطها، قّرر مجهور األصوليني منع التعليل باحلكمة، إذ لو بين احلكم              

 .يزان التكليف و التعاملعليها الختل م
و على هذا فجميع األحكام الشرعية تبىن على عللها، و ترتبط هبا وجودا و عدما،           

 .)6(ألنّ ربط احلكم هبا حيقّق املقصود من تشريع احلكم، و هو مظّنة حتقّق حكمته
تعـذّر  األصل اعتبار األوصاف املشتملة على احلكم، فإذا        : " قال اإلمام القرايف    

إّما لعدم انضباطها أو خلفائها، أقيمت مظنتها مقامها، فكان األصـل إناطـة             : ا  اعتباره
األحكام بالعقل حالة وجوده، لكنه ملا مل ينضبط زمانه، أقيم البلوغ مقامه لكونه مظّنة له،               
و موجب انتقال األمالك الرضا، و ملّا مل يعلم، أقيم اإلجياب و القبول مقامه، و املـشقّة                 

                                                                                                                                                                      
 
 
 ).2/354(؛ و حاشية البناين  ) 3/39(؛ و اإلهباج للسبكي ) 135-5/134( انظر احملصول للرازي )1(
عبـد العزيـز    / ، دراسـة د   )276:ص(؛ و ابـن قدامـة و آثـاره األصـولية            ) 2/230( انظر املستصفى    )2(

 . م1979– هـ 1399السعيد، اململكة العربية السعودية، ط الثانية، 
-2/134( انظر التنقيح مع شرحه املسّمى التوضيح لإلمـام عبيـد اهللا بـن مـسعود البخـاري احلنفـي                     )3(

التلويح على التوضيح للتفتازاين ؛ و فواتح الرمحـوت بـشرح مـسلّم الثبـوت               ، مطبوع مع شرح     )135
 ).2/260(لألنصاري على هامش املستصفى للغزايل 

 ).3/180( انظر اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )4(
 ).1/196( انظر املوافقات )5(
 ).64:ص( انظر أصول الفقه لعبد الوّهاب خالّف )6(



 400

" لقصر،  فلما مل تنضبط أقيمت املسافة مقامها، لكوهنـا مظّنـة هلـا               سبب الترخص با  
)2/360.(15 

 .أّما الذين عّرفوا العلّة بكوهنا مناط احلكم و أمارته، فلم يفّرقوا بني السبب و العلّة
فالسبب هو الوصف الظاهر املنضبط، الذي جعله الشارع أمارة للحكم، فيلزم من            

 .)1(عدمهوجوده وجود احلكم، و من عدمه 
فيكون هبذا املعىن أعّم من العلّة لعدم األخذ باملناسـبة يف تعريفـه، فكـلّ علّـة                 

 .سبب و ليس كلّ سبب علّة
فإذا كانت هناك مناسبة بني الوصف و احلكم تدركها عقولنا، مسي الوصف علّة             

 .و سببا كالسفر لقصر الّصالة الرباعية علّة و سبب
تدركها العقول، فيسمى الوصف سببا فقط كـزوال        أّم إذا كانت املناسبة ّمما ال       
 .)2(الشمس سبب لوجوب ّصالة الظهر

و بناء على اختالفهم يف حتديد العلّة، اختلفوا يف إفادة الدوران للعلّية، فمن جعلها              
 .مبعىن الباعث منع ذلك، و من جعلها مبعىن الوصف املعّرف للحكم قال بالدوران للعلّية

 :ا اإلمام القرايف على هذه القاعدة كثرية، منها  و الفروع اليت خّرجه
 : قوله يف بيان قواعد السهو -1

أنّ الّسهو إذا تكرر من جنس واحد، و من جنـسني أجـزأت فيـه               : القاعدة  
 .إذا اجتمع الزيادة و النقصان سجد قبل و بعد: سجدتان، و قال بعضهم 

                                                           
 
 
؛ و أصـول    ) 92-1/91(؛ و املستـصفى     ) 1/110( أصول احلكـام لآلمـدي        انظر اإلحكام يف   )1(

 )117:ص(الفقه لعبد الوّهاب خالّف 
؛ و أصـول الفقـه      ) 2/95(؛ و القواعـد للحـصين       ) 2/347( انظر كشف األسرار للبـزدوي       )2(

؛ و األصول العامـة للفقـه املقـارن حملمـد تقـي احلكـيم               ) 68-67:ص(لعبد الوّهاب خالّف    
 .، دار األندلس للطباعة و النشر و التوزيع، بريوت)310:ص(
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م علـى الوصـف     أنّ السجود وجب لوصف الّسهو، و ترتيب احلك       : و جوابه   
يوجب علّية ذلك الوصف لذلك احلكم، و إذا كان وصف الّسهو هو العلّة، انـدرجت               
سائر أفراده حتت سجدتني كما أّنه ملا وجبت الفدية يف احلّج لوصف الطيـب، انـدرج                

 16 -بتصرف يسري - )2/291. (أفراده يف الفدية الواحدة
 :  و يف بيان أحكام اليمني -2

استحّب مالـك تأخريهـا بعـد احلنـث         : " ها قبل احلنث    قال يف مسألة تقدمي   
 ".فإن قّدمها أجزأه 

ترتب احلكم على الوصف يدلّ على سببية ذلك الوصـف لـذلك            : و القاعدة   
تم       (: احلكم، و قوله تعاىل      انكم إذا حلف  و مل يقل إذا حنثتم، يقتضي       )1( ) ذلك آفارة أيم

 )68-4/67. (أنّ السبب إّنما هو احللف
، و هو الرضاع، ذكر ما جيب به التحرمي بنـاء   بيان أحد موانع النكاح   و يف  -3

إذا نّصب الشرع سببا الشتماله على حكمة اختلف        : " على هذه القاعدة، فقال رمحه اهللا       
العلماء يف االقتصار على عني السبب، ألنّ الّشرع مل ينصب غريه، و جيوز اعتبار احلكمة،               

 .ل أقوى من الفرعألّنها أصل وضع السبب، و األص
كما شّرع الّسرقة سببا يف القطع حلكمة صون األموال، و الّزنا سببا للحّد حلكمة              
صون األنساب، و هاهنا شّرع الرضاع سببا للتحرمي حلكمة كونه يغذّي حىت يصري جزء              
املرأة الذي هو لبنها جزء املرضع، كما يصري منيها و طمثها جزءا من الولد يف النـسب،                 

لت املشاركة حصلت البنّوة، فإذا استهلك اللّنب، عدم ما يسمى رضاعا و لبنـا،    فإذا حص 
:  و قال بعـض األصـحاب       . و مل يبق إالّ احلكمة، فهل تعترب أم ال ؟ هذا منشأ اخلالف            

و ليس كذلك، ألنّ لنب احليوان حيـصل         " – أي القرايف    –قال  . اللّنب املستهلك ال يغذّي   
 17. يف جوفه و إن قلت و كثر املخالطآخر الغذاء ّمما خالطهما 

                                                           
 
 
 .89اآلية :  املائدة )1(
 
 



 402

أنّ احلرمة ال تقع بدمها و ال       : و يدلّ على عدم اعتباره هذه احلكمة إذا انفردت          
 .حلمها و إن أغذيا الولد إمجاعا، و أنّ الكبري يغذّى باللّنب و ال حيرمه

و على هذه القاعدة يتخّرج إرضاع الذكور، و رضاع الكبري، و احلقنة،            : مثّ قال   
 )277-4/276. (، و الكحل، و كثري من الفروع فتأّملها بفكر حسن)1(السعوطو 

و على نفس هذه القاعدة خّرج مسألة حصانة القاذف هـل تعـود بالعدالـة؟               
)4/288-289.( 

ــرى يف  ــا أخ ــر فروع ، 231، 2/22(و ) 228، 191، 1/164(و انظ
، 346،  308،  4/212(و  ) 427،  387،  3/314(و  ) 471،  360
و ) 6/18(و  ) 436،  434،  386،   207،   21،   5/20(و   ) 444

و ) 9/175(و   ) 296،   283،   262،   8/114(و   ) 7/291(
)10/86.(18 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
انظـر لـسان    . يقال أسعطه الـدواء، أي أدخلـه أنفـه        .  و هو الضم أعلى    –يف األنف     :  السعوط   )1(

 ).145:ص(؛ و املصباح املنري ) 3/149(العرب 
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 )القاعدة اخلامسة و األربعون(
 

 املدّعي أضعف املتداعيني سببا
 )1(و املدّعى عليه أقوى املتداعيني سببا

 

لقـضاء إلثبـات احلقـوق      تعّد هذه القاعدة مستندا هاما يرتكز عليه يف جمال ا         
 .و فّض الّنزاعات

و معناها أّنه مىت ترّجح جانب أحد املتداعيني على اآلخر بسبب قوّي كـالرباءة              
 .األصلية أو العادة الظاهرة، جعلت اليمني من جهته سواء كان طالبا أو مطلوبا

 :قال اإلمام القرايف 
من كان قوله علـى     ليس كلّ طالب مّدعيا و ال كلّ مطلوب مّدعى عليه، بل            " 

خالف أصل أو ظاهر فهو املّدعي الذي عليه البّينة، كان الظاهر عادة  أو قرينـة حاليـة                     
أو مقالية ؛ و كلّ من كان قوله على موافقة أصل أو ظاهر فهو املّدعى عليه، و يصّدق مع         

لد بريئا من   ميينه كالطالب من غريه دينا فهو مّدع ألنّ األصل براءة الذّمة، ألنّ اإلنسان و             
حّق ؛ و كمّدعي الوديعة بغري بّينة و قد قبضها ببّينة، فإنّ الظاهر أّنه ال يرد إالّ ببّينة، فهو                   

و كذلك الوصّي يّدعي إنفاق مال اليتيم يف مّدة ال ينفق فيها مثله،       : مطلوب و عليه البّينة     
 عليه هو أرجحهمـا     فاملّدعى. . و هو مطلوب و عليه البّينة و الطالب منه مّدعى عليه،            

 ).118-6/117" (سببا، و املّدعي هو املرجوح السبب 
 : و قد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني 

 تشّرع من جهة أضعف املتداعيني سببا، و اليمني تشّرع من           )2(أنّ البّينة : أحدمها  
 .و هو مذهب مجهور الفقهاء. جهة أقوى املتداعيني

                                                           
؛ و القواعـد للحـصين      ) 81-1/80(و إعـالم املـوقعني      ؛  ) 4/74(؛ و الفروق    ) 2/52( انظر القواعد الكربى     )1(

؛ و القواعـد  ) 76/م(؛ و شرح القواعد الفقهية للزرقـا        ) 770:ص(؛ و األشباه و النظائر للسيوطي       ) 4/2/444(
، دار )76/م(؛ و شرح اجمللـة لعلـي حيـدر    ) 3/133(؛ و موسوعة القواعد الفقهية    ) 400:ص(الفقهية للندوي   

 .وتالكتب العلمية، بري
 البّينة هي الشهادة العادلة اليت تؤيد صدق املّدعي، و مسيت بّينة و حّجة ألنّ اخلـصم يتغلـب هبـا علـى خـصمه،                         )2(

انظـر  . و ذهب بعض الفقهاء إىل أّنها أعّم من الشهادة، فتشمل كلّ ما به البيـان، كالوسـائل العلميـة احلديثـة                    
 ).1/66(درر األحكام شرح جملة األحكام لعلي حيدر 
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و الذي جاءت به الّشريعة أنّ اليمني تشّرع من         : "  رمحه اهللا    قال اإلمام ابن القّيم   
جهة أقوى املتداعيني، فأّي اخلصمني ترّجح جانبه جعلت اليمني من جهته، و هذا مذهب              

 .)1("اجلمهور كأهل املدينة و فقهاء احلديث كاإلمام أمحد و الشافعي و مالك و غريهم 
و أنّ اليمني ال تشّرع إالّ من جانب املـدّعى          إنّ البّينة على املّدعي     : القول الثاين   

 :و جعلوا ذلك أصال ال يعدل عنه فقالوا . )2(عليه، و هو مذهب أيب حنيفة و أصحابه
 ".البّينة على املّدعي و اليمني على من أنكر " 

 : قال   ρو احتجوا مبا رواه عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أنّ رسول اهللا 
بدعواهم الّدعى رجال أموال قوم و دماءهم، و لكن البّينـة           لو يعطى الناس    " 

 .)3("على املّدعي و اليمني على من أنكر 
و احلكمة فيه أنّ جانب املـّدعي ضـعيف، ألّنـه يـّدعي خـالف               : " قالوا  

الظاهر، فكانت احلّجة القوية واجبة عليه ليتقـّوى هبـا جانبـه الـضعيف، و احلّجـة                 
 املّدعى عليـه قـوّي، ألنّ األصـل عـدم املـّدعى بـه،               و جانب . القوّية هي البّينة  

 .)4("فاكتفى منه باحلّجة الضعيفة و هي اليمني 
 : و استدلّ اجلمهور بأدلّة أمهّها 

. )5(  قـضى بـيمني و شـاهد        ρ ما ثبت عن ابن عباس أنّ رسـول اهللا             -1
فـي  فإنّ املّدعي يترّجح جانبه بسبب شهادة الـشاهد الواحـد لـه، و لكّنهـا ال تك                

 .)6(للقضاء له، فشرعت اليمني من جهته تتميما للشهادة الناقصة
                                                           

 ).1/80( انظر إعالم املوقعني )1(
 ).11/579(؛ و رّد احملتار ) 7/348( انظر البحر الرائق )2(
 أخرجه البيهقي يف السنن الصغرى، كتاب الّدعوى و البّينات، باب البّينة على املّدعي و اليمني على من                  )3(

 .م1999 – هـ 1420، دار املعرفة، بريوت، ط األوىل، )4715:رقم(، )2/671(أنكر 
 ).369:ص( انظر شرح القواعد الفقهية للزرقا )4(
و لـه شـواهد عـن       ). 5/128( أخرجه مسلم يف كتاب األقضية، باب القضاء باليمني و الـشاهد             )5(

 ).4/215(انظر نصب الراية . مجع من الصحابة
 ).451-8/448(؛ و األّم ) 14/17(؛ و املغين ) 1/80( انظر إعالم املوقعني )6(
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 أّنه عرض األميان يف القسامة على املـّدعني أّوال، فلّمـا أبـوا              ρ ثبت عنه    -2
 .)1(جعلها من جانب املّدعى عليهم

 فـشّرعت الـيمني مـن جهتـهم                )2(فأولياء الدم يـرّجح جانبـهم بـاللّوث       
 .)4(ا حلظر النفس تعظيم)3(و أكّدت بالعدد

أنّ اهللا تعاىل جعل أميان اللّعان من جانـب الـزوج أّوال لتـرّجح جانبـه،                 -3
ألنّ الغالب يف الزوج نفي الفواحش عن امرأته، و أّنـه يتعّيـر بظهـور زناهـا، و إن                   
يف تعريض نفسه لعقوبة الدنيا و اآلخـرة، و فـضيحة أهلـه و نفـسه علـى رؤوس                   

السليمة، و لوال صـدقه يف هـذه الواقعـة ملـا أقـدم علـى                األشهاد ّمما تأباه العقول     
 .)5(فجانبه أقوى من جانب املرأة قطعا، فشّرعت اليمني من جانبه. ذلك

لـيس  " البّينة على املـّدعي و الـيمني علـى مـن أنكـر              "  أنّ حديث    – 4
للحصر، بدليل أنّ اليمني تشّرع يف حـّق املـودع إذا اّدعـى رّد الوديعـة و تلفهـا،                      

يف حّق األمناء لظهور جنايتهم، و يف حـّق املالعـن و يف القـسامة، و تـشّرع يف                   و  
 .)6(حّق البائع و املشتري إذا اختلفا يف الثمن و السلعة قائمة

                                                           
، و مـسلم يف القـسامة       )6898:رقـم   (،  )4/2151(ه البخاري يف الّديات، باب القسامة        أخرج )1(

أنّ حميصة بن مسعود و عبد اهللا بن سهل انطلقـا        " عن سهل بن أيب حثمة و رافع بن خديج          ) 5/98(
عمه قبل خيرب، فتفرقا يف النخل، فقتل عبد اهللا بن سهل، فاهتموا اليهود ، فجاء أخوه عبد الرمحن و ابنا                    

 ، فتكلم عبد الرمحن يف أمر أخيه و هو أصغر منهم، فقال رسـول اهللا                 ρحويصة  و حميصة إىل النّيب         
ρ :      ليبدأ األكرب، فتكلما يف أمر صاحبهما، فقال رسول اهللا          : كّبر الكرب، أو قالρ :   يقسم مخسون

 .و اللّفظ ملسلم". منكم على رجل منهم فيدفع برّمته 
، و فيـه لوثـة أي       "ألـوث "و منه قيل للرجل الـضعيف       . البّينة الضعيفة غري الكاملة   :  اللّوث بالفتح    )2(

 ).288:ص(انظر املصباح املنري . محاقة
انظـر القواعـد    .  فجعلت مخسني ميينا ملا يف ذلك من بعد اجلرأة علـى اهللا خبمـسني ميـني كاذبـة                  )3(

 ).2/66(البن عبد السالم 
 ).81-1/80( انظر إعالم املوقعني )4(
 ).2/67(؛ و القواعد الكربى البن عبد الّسالم ) 1/81( املرجع نفسه )5(
 ).14/18( انظر املغين )6(
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كقبـول  :  يف قبول قول املّدعي مع ميينه إقامة ملصلحة عامة يف بعـض املـسائل                -5
ء يف قبـول األمانـات، و       قول األمناء يف تلف األمانة، فلو مل يشرع لزهـد األمنـا           

لفاتت املصاحل املبنية على حفظ األمانات و قبول قول احلكام فيمـا يّدعونـه مـن                
اجلرح و التعديل و غريمها من األحكـام و لـو مل يقبـل لفاتـت مـصاحل تلـك                    
األحكام برغبة احلكام عن والية األحكام و قـد يكـون يف قبـول قـول املـّدعي                  

عي تلف املغصوب، فـالقول قولـه مـع ميينـه،           رفع لضرورة خاصة، كالغاصب يدّ    
 . ألّنا لو رددنا قوله ألّدى إىل ختلّده يف السجن إىل موته

 .)1("و جيب طرد هذا يف كلّ يد ضامنة كيد املستعري و املستام " 
 :و من الفروع املخّرجة عليها يف الذّخرية 

 :الرتاع يف الّرهن  -
طان سـلّمت الـثمن للمـرهتن            إذا قال املأمور ببيع الـرهن مـن قبـل الـسل           
 .و جحد املرهتن ضمن املأمور ألنّ األصل عدم القبض

و إن قال الراهن مل حيلّ األجل صّدق ألن األصل عـدم حلولـه إذا أتـى مبـا                   
 .يشبه و إالّ فال

 :مثّ خّرج القرايف هذه الفروع على هذه القاعدة و قال 
 ).147-8/146( " و على هذه القاعدة ختّرج مسائل هذا الباب" 
 :التنازع يف الوديعة  -

. تتخّرج عليها مـسائل هـذا الفـصل يف التنـازع          : قاعدة  : " قال رمحه اهللا    
الـذي حيلـف    : من كان قوله على خالف أصل أو ظاهر، و املّدعى عليـه             : املّدعي  

فقابض الوديعة ببّينة، الظـاهر أّنـه إّنمـا يـرد ببّينـة، فـإذا               . . . و يصدق مع ميينه     
 ).9/161(" اّدعى خالفه فهو خالف الظاهر، فعليه البّينة 

 
                                                           

 ).2/68( انظر قواعد األحكام )1(
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 :يف اختالف املتبايعني  -
إذا اختلف املتبايعان يف مقدار الـثمن يتحالفـان و يتفاسـخان إالّ أن يقـبض                

 .املشتري املبيع فيصدق
إذا اختلف املتايعان و ليس بينهما بّينة، و فيه أّنه          : " و يعّضده ما جاء يف النسائي       

 .)1("ه الّصالة و السالم أمر البائع باحللف، مثّ خيتار املبتاع األخذ أو الترك علي
 يف  – مـا يف اجلـواهر       –و إذا اختلفا يف قبض الثمن، فاألصل عـدم القـبض            
 .الثمن و املثمن حىت يثبت االنتقال إّما بالبّينة أو بعادة مستقرة

 ).329 إىل 5/322(و خّرج فروع هذا الفصل على هذه القاعدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
،       و        )3511:رقـم (،  )3/283( رواه أبو داود يف البيوع، باب إذا اختلف البيعان و املبيع قـائم               )1(

،      و        )7/303(ود، باب اخـتالف املتبـايعنب يف الـثمن          النسائي يف البيوع عن عبد اهللا مب مسع       
، و ابـن ماجـة يف       )1270:رقم(،  )3/570(الترمذي يف البيوع، باب إذا اختلف البيعان و غربمها          

، و احلـاكم يف املـستدرك       )1793:رقـم (انظر صحيح ابن ماجة     . التجارات، باب البيعان خيتلفان   
انظر نـصب   . و احلديث له طرق يقوي بعضها بعضا      . ، و صّحح إسناده   )2340:رقم(،  )2/351(

 ).4/228(الراية 
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 )القاعدة السادسة و األربعون(
 

 )1(التقادير الشرعية: قاعدة 
 

و هي قاعدة إعطاء املوجود حكم املعدوم، و إعطاء املعدوم حكم املوجود، كما             
 .يقع يف التقدير إعطاء املتقّدم حكم املتأّخر، و املتأّخر حكم املتقّدم

 . تدخل يف أبواب فقهية كثريةو هذه القاعدة مشهورة يف الفقه اإلسالمي، و
و املراد منها أّنه بقّدر رفع الواقع بعد وقوعه و إن كان حماال شرعا و عقال مراعاة                 

 .حلاجات الناس و مصاحلهم الضرورية
 :و قد ضبط اإلمام القرايف مىت يرجع إليها فقال 

 قيام  و هي حيتاج إليها إذا دلّ دليل على ثبوت احلكم مع عدم سببه أو شرطه أو               " 
 .)2("مانعه، و إذا مل تدع الضرورة إليها ال جيوز التقدير حينئذ ألّنه خالف األصل 

كما بّسط القول فيها يف مواضع متعّددة من الذّخرية، و من ذلك قوله يف ختـريج                
 .مسائل املقاصة و بيوع اآلجال

نذكر قواعد شرعية تبىن عليها املقاصة و بيوع اآلجال و ما يـدخل فيـه سـّد                 
لذرائع، ألنّ مالكا رمحه اهللا يقّدر األسباب املبيحة معدومة، و املقتضي للفساد موجـود،            ا

 :و التقدير من األمور العامة يف الشرع، فأبسط القول فيه فأقول 
إعطاء املوجود حكم املعدوم و املعدوم حكم املوجود، فإعطاء املعـدوم           : التقدير  

م و كذلك البالغون حالة الغفلة، و اإلخـالص           حكم املوجود كإميان الصبيان قبل تعلّمه     
و الرّياء فيمن مات على شيء من هذه الصفات، فالشرع حيكم عليهم هبذه الصفات حالة               

                                                           
ــام  )1( ــد األحك ــر قواع ــروق ) 2/205( انظ ؛ و ) 3/189(و ) 2/202(و ) 1/161(؛ و الف

ــة   ــة يف إدراك الني ــصين  ) 70-66:ص(األمني ــد للح ــري ) 2/239(؛ و القواع ؛ و املق
ــنري ) 259:ق( ــب امل ــسالك ) 4/453(؛ و الكوك ــضاح امل ــعاف ) 54/ق(؛ و إي ؛ و اإلس

 ).225:ص(بالطلب 
 ).2/202( انظر الفروق )2(
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عدمها و جتري عليهم أحكامها، و يبعثهم عليها بعد املوت، و كذلك النّيات يف العبادات               
كذلك كلّ عيب نشأ يف املبيـع       و  . . . حالة الغفلة يف أثناء العبادة فهو يف حكم الناوي          

 .بسبب التدليس ال مينع الرّد
، و الّرقبـة عنـد      )1(و إعطاء املوجود حكم املعدوم كاملاء مع احملتاج له لتعطيشه         

 .املكفّر احملتاج إليها
و من النقدين إعطاء املتقّدم حكم املتأّخر، و املتأّخر حكم املتقّدم، فاألّول كمـن              

عد موته شيئا فأفسده، فإّنه يضمنه و يقّدر تقّدمـه قبـل            رمى سهما أو حجرا فأصاب ب     
 .املوت حىت يصّح أن يورث عنه

و الثاين كتقدير احلروف السابقة على احلرف األخري من لفظ الطـالق و البيـع                   
و لو  , و سائر صيغ العقود مع احلرف األخري، فحينئذ يقضى عليه بأّنه متكلّم بتلك الصيغ             

 عند آخره ملا اعترب احلرف األخري، ألّنه ليس سببا شرعيا، و كـذلك              مل يقّدر أّول الكالم   
و ال  . . . تقّدر النّية يف آخر العبادات، و إن كانت متقّدمة يف أّوهلا فنعّده ناويا يف آخرها                

يكاد ينفك شيء من العقود عن التقدير، و إيراده على املعدوم، فالّسلم و القرض يقتضي               
كذلك منافع النكاح و النفقة و الـسكن         . . .  إذن يف معدوم     عوضه معدوما، و الوكالة   

 .بتصرف يسري) 308-5/306. . . " (و الكفالة التزام ملعدوم 
 ).5/340(و انظر أيضا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
انظـر األمنيـة يف   .  أي املاء الذي حيتاجه املسافر لعطشه أو عطش غـريه، فإّنـه كاملعـدوم فيتـيّمم                )1(

 ).67:ص(إدراك النّية 
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 )القاعدة السابعة و األربعون(
 

 إذا شرف الشيء و عظم يف نظر الّشرع 
 )1(كثر شروطه و شّدد يف حصوله تعظيما له

 

و قـد ذكرهـا     . قاعدة من القواعد الفقهية اليت تدخل فيها فروع كثرية        و هذه ال  
 :اإلمام القرايف، و نّبه على أمهّيتها فقال رمحه اهللا 

إذا شرف الشيء و عظم يف نظر الشرع كثر شروطه و شّدد يف حصوله تعظيما               " 
 ).5/298" (له ألنّ شأن كلّ عظيم القدر أن ال حيصل بالطرق السهلة 

 :رت الّنصوص الشرعية على هذه القاعدة، منها و قد تظاه
دوا                    (:  قوله تعاىل    -1 ذين جاه م اهللا ال ا يعل ة و لّم دخلوا الجّن أم حسبتم أن ت

 .)2( ")  منكم            و يعلم الصابرين
و وجه الداللة منها، أنّ دخول اجلّنة لن حيصل حىت يبتلي اهللا عبـاده املـؤمنني،                     

فلّما عظم شأن اجلّنة عنـد اهللا،  . ين، و الصابرين على مقاومة األعداءو يرى منهم اجملاهد  
 .عظم شروط الدخول إليها

فعن عائشة  رضي    . التشديد يف اشتراط الويلّ و الشهود يف النكاح، خلطورته        – 2
 .)3 (» ال نكاح إالّ بويلّ و شاهدي عدل « : ρقال رسول اهللا : اهللا عنها قالت 

فال يباع واحد بأكثر منه و ال بنـسيئة لكوهنـا منـاط             . د التشديد يف النقو   – 3
األعراض و رؤوس األموال و قيم املتلفات، و كذلك الطعام لكونه حافظا جلنس احليوان،              

 .)4(و به قوام بنية اإلنسان، و املعونة على العبادة، فال يباع قبل قبضه
        "  : ρقـال رسـول اهللا      : فعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قـال          

الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، و الـّرب بـالّرب و الـشعري بالـشعري، و التمـر                  

                                                           
 ).329:ص(؛ و نظرية التقعيد الفقهي للروكي ) 3/144(انظر الفروق ) 1(
 .142ة اآلي:  آل عمران )2(
 . سبق خترجيه)3(
 ).5/298( انظر الذّخرية )4(
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بالتمر، و امللح بامللح، مثال مبثل، سواء بسواء، يدا بيد، فـإذا اختلـف األصـناف                
 .)1("فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 

مـن اشـترى    : "  قـال    ρو عن ابن عمر رضي اهللا عنـهما أنّ رسـول اهللا             
 .)2( "عاما فال يبعه حىت يستوفيه و يقبضهط

 :و من فروع هذه القاعدة 
 (:     ما ذكره القرايف يف بيان أحكام احلرابة، أنّ عقوبة احملارب ثابتة بقوله تعاىل              

وا أو                        سادا أن يقّتل سعون في األرض ف ذين يحاربون اهللا و رسوله و ي إّنما جزاء ال
 .)3 ()  من خالف أو ينفوا من األرضيصّلبوا أو تقّطع أيديهم   و أرجلهم

فمن حارب من الذّمة أو املسلمني، و نصب نصبا شديدا، أو عال أمره و طـال                
اآلية للترتيب فال يقتله إذا مل يقتل،        :  فقالوا   )4(زمانه فإّنه يقتل عند مالك، و خالف األئمة       

قّدرون الشرط املكـّرر    و ال يقطعه إذا مل يأخذ املال، و ال جيمع بني القتل و الّصلب، و ي               
أن يقتلوا إذا قتلوا، أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خالف إن أخذوا املال،              : يف اآلية مبعىن    

البدايـة  : إنّ عادة اهللا تعاىل يف التخـيري        : و قالوا   . أو ينفوا إن مل يفعلوا شيئا من ذلك       
ب، و ألنّ األصل أنّ     باألّخف كما يف كفارة اليمني، و يف الترتيب باألشّد، فتكون للترتي          

 .عظم العقوبة يتبع عظم اجلناية، فال يترتب القتل إالّ حيث القتل
: لنـا   : " و بعد أن ساق اإلمام القرايف مجلة من اعتراضـاهتم أجـاب فقـال               

 .عدم اإلضمار و إرادة احلقيقة، و هي التخيري الذي هو مسّمى: أنّ األصل 
، لكونـه   "أو"، و التخيري بصيغة     "إن"يغة  أن يذكر بص  : أّما الترتيب فاملستند فيه     

هاهنا فتكون للتخيري، و أنّ ما بدأ هاهنا باألشّد إشارة " أو"أشّد و أضعف، و قد وجدت  
 ).12/198(و انظر أيضا . )128-12/127(" إىل عظم رتبة احلرابة يف اجلنايات 

 

                                                           
 ).5/44( أخرجه مسلم يف البيوع، باب الصرف و بيع الذهب بالورق نقدا )1(
 ).5/8( أخرجه مسلم يف البيوع، باب بطالن بيع املبيع قبل القبض )2(
 .33اآلية :  املائدة )3(
؛ و املغين ) 52-6/51( و بدائع الصنائع ؛) 6/186(؛ و رّد احملتار ) 13/353( انظر احلاوي )4(

)12/409.( 
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 )القاعدة الثامنة و األربعون(
 )1(األقلّ تبع لألكثر

 

 .)2("التابع تابع " قاعدة إىل قاعدة و ترجع هذه ال
و التابع هو ما ال يوجد مستقال بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غريه، فينـسحب               

 .عليه حكمه
و قد أوردها اإلمام القرايف يف مواضع متعّددة من الذّخرية، و نقل عن العبدي أنّ               

 :األقل يتبع األكثر يف إحدى عشر مسألة 
 .بة صّح اجلميع، و إذا استويا، صّح يف املسكونإذا سكن أقل احلبس أو اهل

 غنم البلد   –و إذا اجتمع الضأن و املعز أخرج من األكثر يف زكاة اإلبل من غالب               
 . ضأنا كان أو معزا، أو السقي و النضح، و يزكى على الغالب–

و إذا أدار بعض ماله، حكم للغالب يف زكاة التجارة ؛ و زكاة الفطر من غالـب                 
د، و البياض يف املساقاة تبع إذا كان أقل، و إذا نبت أكثر الغـرس فللغـارس                 عيش البل 

اجلميع، و إذا نبت األقلّ، فال شيء له فيهما ؛ و قيل له سهمه من األقل ؛ و إذا أطعـم                     
أكثر الغرس سقط عليه العمل، أو أقلّه فله السقي، و إذا أّبر أكثر احلائط، فاجلميع للبائع،                

أو وجد به عيب فليس له رّد ما استحق و ال التسليم، بـل يرجـع                و إذا استحق األقل     
 ).5/159(و ) 322-6/321(انظر . بقدره

 و  2/246(و  ) 351 و   307 و   1/304(و انظر أيضا فروع هذه القاعدة يف        
 و  203 و   140 و   6/55(و  ) 159 و   158 و   5/108(و  ) 3/130(و  ) 471
 ).72 و 9/46(و )  8/187(و ) 319

                                                           
 ).2/310(و ) 1/275( انظر قواعد األحكام )1(
؛ و األشـباه و النظـائر للـسيوطي         ) 272:ق(؛ و املقري    ) 84 و   83ق  ( انظر قواعد ابن رجب      )2(

؛ و إيـضاح    ) 1/361(؛ و غمز عيون البصائر للحمـوي        ) 133:ص(؛ و البن جنيم     ) 228:ص(
؛ و  " االتباع هل يعطى هلا حكم متبوعاهتا أو حكـم أنفـسها          "بصيغة  ) 55/ق(ك للونشريسي   املسال

؛ و املـدخل    ) 47/م(؛ و شرح القواعد الفقهيـة       ) 47/م(؛ و اجمللة    )150:ص(اإلسعاف بالطلب   
؛ و موسوعة القواعد الفقهيـة      ) 401:ص(؛      و القواعد الفقهية للندوي           ) 81/66:ف(الفقهي  

)3/158.( 
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 خامتة

 .كلّ عمل له مثراته، منها ما ينضج فيمكن قطفه، و منها ما ينتظر إىل حني
فأّما ما استطعت اقتطافه من مثـرات هـذا البحـث، فـإّني أسـّجله ضـمن                 

 :النتائج اليت توصلت إليها و هي 

 :ما يتعلّق حبياة القرايف و عصره و ما يتبع ذلك ؛ و أمهّها : أّوال 
لعصر الذي عاش فيه القرايف قـد شـهد حيـاة علميـة نـشيطة، و                 أنّ ا  – 1

ذلك رغم الفنت و احلروب اليت كانت تعصف بدولة اإلسالم آنـذاك، حيـث شـهد                
إقباال كبريا على طلب العلم يف خمتلف اجملاالت، كما شـهد املراحـل األوىل لتـدوين                

 .العلوم املختلفة، و منها علم القواعد الفقهية
 مغريب األصل، مصري املولد و املنشأ، ما يف ذلك شّك، و خاصة              أنّ القرايف  – 2

و هو هبـذا ميثّـل      ". العقد املنظوم يف اخلصوص و العموم     "بعد أن صّرح بذلك يف كتابه       
 .حلقة وصل بني املشرق و املغرب

 أنّ شخصية القرايف بكلّ ما متتاز به من سيماء الوقار، و قّوة العزمية، و توقّد                – 3
رم التواضع و البعد عن جمالس األمراء و السالطني، كلّ ذلك كـان وليـد               الفكر مع ك  

الظروف اليت عاشها القرايف، و ما شهده من مكر السالطني و خداعهم، و ّمما أكتسبه من                
 .شيوخه الذين صحبهم و تأثّر هبم كالعّز بن عبد السالم و ابن احلاجب

لعقلية، حّتـى لقّـب بـشيخ        أنّ الشهاب القرايف ترّبع على كرسي العلوم ا        – 4
املعقولني، و ما كان اختياره هلذا الطريق إالّ العتقاده بوجوب حتّرر العقل، و فتح اجملـال                
أمامه من أجل البحث و التحّري للوصول إىل جادة احلّق ؛ و أنّ هذا هو السبيل الوحيد                 

 .لرّد أباطيل النصارى و اليهود و املشكّكني يف عقيدة اإلسالم
القرايف من العلماء اجملتهدين، املنتسبني يف اجتهادهم إىل مـذهب اإلمـام             أنّ   – 5

 .مالك، املنظّرين له باحلّجة و الربهان، البعيدين عن التقليد
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 أنّ القرايف امتاز بـالتحقيق بـني املعـاين و األنظـار، و املقارنـة بـني                  – 6
 يف  القواعد، و ضـبطها و حتريرهـا، فكـان بـذلك مفتاحـا للـضبط و التـدقيق                 

 .املصطلحات و استنباط القواعد

 :فقد سّجلت النقاط التالية : ما يتعلق بكتاب الذّخرية : ثانيا 
 أّنه كتاب يف الفقه املقـارن، سـلك فيـه صـاحبه مـسلك التبـسيط                        – 1

 .و وضعه لطلبة العلم
 أّنه آخر أّمهات كتب الفقه املالكي، فما جـاء بعـده كـان خمتـصرات                 – 2

 .ختصراتأو شروحا مل
 أنّ القرايف مل يؤلف هذا الكتاب ابتكـارا لعلـم جديـد، و إّنمـا هـو                  – 3

حصيلة لعلم السابقني، فقد مجعه ّمما يزيد عن أربعـني مـصّنفا مـن كتـب الفقـه،                  
 .ناهيك عن كتب احلديث و اللّغة و غريها

 أنّ هذا الكتاب كان نواة لكتاب الفروق الذي يعترب بدعا من التـأليف، و               – 4
 . مبتكرات ما ابتكر يف فّن القواعدأحد

 . أنّ منهج القرايف فيه متمّيز، سواء من حيث الشكل أو من حيث املضمون– 5
أّما من حيث الشكل، فقد سلك فيه مسلك الترتيب و التقسيم وفـق              •

 .قانون املناسبة يف تأخري ما يتعّين تأخريه و تقدمي ما يتعّين تقدميه
 :اعتمد فيه مرحلتان و أّما من حيث املضمون، فقد  •

مرحلة اجلمع و الشرح و البسط و التحليـل و التمحـيص                  -
 .و النقد

 .و مرحلة التأصيل و التحرير و التقعيد و االبتكار -
 أنّ هذا الكتاب يربز بوضوح الطريقة القرافية يف عرض أدلّة اخلصوم و ايراد              – 6

 .االستشكاالت عليها، و الرّد عليها
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 : بالقواعد الفقهية ما يتعلّق: ثالثا 
 إنّ القاعدة الفقهية أصل فقهي كلّي يتضمن أحكاما تشريعية عاّمة يف القضايا             – 1

 .اليت تدخل حتت موضوعه، و ال يضّر ختلّف أحد جزئياهتا، أو وجود مستثنيات منها
 إنّ الفرق بني القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي مل يتمّيـز إالّ يف العـصور                – 2
يث تقّرر أنّ القاعدة الفقهية هي ما جتمع فروعا خمتلفة مـن أبـواب شـّتى،                       املتأخرة ح 

  – و القرايف مل يفّرق بينهما هبذه الّدقة  –و الضابط جيمعها من باب واحد 
 إنّ األصل أعّم من القاعدة فهو جيمع جزئيات كثرية من أبواب خمتلفـة، و               -  3

 .قد جيمعها من باب واحد، خبالف القاعدة
 إنّ الفرق األساسي بني قواعد أصول الفقه و قواعـد الفقـه أنّ القاعـدة                – 4

األصولية موضوعها استنباط احلكم من الدليل التفصيلي، أّما القاعدة الفقهية فموضوعها           
 .فعل املكلّف من حيث ترّتب أحكام الفقه عليه

ام و تقييد    مثل قاعدة ختصيص الع    –و ميكن إدراج بعض القواعد يف كال النوعني           
 فإذا نظر إليها على أّنهـا دليـل         –املطلق بالعرف و العادة، و قاعدة ال قياس يف الّرخص           

مساعد على استنباط األحكام من األدلّة التفصيلية، كانت قاعدة أصولية، و إذا ذكـرت              
و هلذا جند بعض القواعد األصولية      . حكما لعّدة أفعال متشاهبة يف العلّة كانت قاعدة فقهية        

 .عند القرايف، هي قواعد فقهية عند غريه
 إنّ فّن القواعد برز كعلـم مـستقلّ يف ذاتـه يف مطلـع القـرن الرابـع                   – 5

اهلجري، و أنّ حركة التـدوين فيـه بـدأت بـوادر ازدهارهـا يف القـرن الـسابع                   
اهلجري، و كان للقرايف دوره و أثره يف ذلك مبا أويت مـن أصـالة فكـر، و جـودة                    

 . االبتكارنظر، و قدرة على
 إنّ للمالكية دورهم يف تأصيل القواعد الفقهية و االبتكار فيها، و القرايف خري              – 6

من يثبت ذلك، من خالل تأسيسه لبعض القواعد، و تأصيله للبعض اآلخر يف عبـارات               
 .دقيقة، و صياغة حمكمة
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 إنّ القواعد الفقهية على قـسمني بـالنظر إىل االتفـاق علـى مـضموهنا                  – 7
 :الختالف فيها أو ا

قواعد مّتفق عليها بني الفقهاء، كالقواعـد اخلمـس         : القسم األّول    -
 .األساسية

قواعد خمتلف فيها، و ختّص مذهبا معّينا من املـذاهب،            : القسم الثاين    -
 .و ترد غالبا بصيغة االستفهام
 .و كال هذين النوعني وارد يف الذّخرية

 :فأشري إىل النتائج التالية:خرجة من الذّخريةما يتعلق بالقواعد الفقهية املست:رابعا
القـرآن و الـّسنة     :  إنّ هذه القواعد مستقاة من األدلّة الشرعية املختلفـة           – 1

فمـا مـن قاعـدة إالّ و هلـا أصـل            . و اإلمجاع، و آثار الصحابة، و القياس الصحيح       
 .ترجع إليه
 إطار واحـد، و يف       إنّ هذه القواعد تلّم شتات الفروع الفقهية و تنظمها يف          – 2

 .هذا تيسري للتعامل مع الفقه اإلسالمي و خباّصة يف جمال القضاء و الفتوى
 إنّ كثريا من هذه القواعد روعي فيها جانب املصلحة، و هبذا كانت هـذه               – 3

القواعد النواة األوىل لعلم املقاصد عند اإلمام القرايف، و يظهر ذلك جليا أثنـاء ذكـره                
 ) .10/42(ليت ليست من املصاحل املرسلة للمصاحل العليا و ا

 إنّ طريقة القرايف يف عـرض القواعـد، و شـرحها، و ختـريج الفـروع                 – 4
عليها، و نقدها، طريقة مبتكرة، فإّنه و إن مل يكن لـه فـضل املؤّسـس األّول، فلـه                   

 .فضل املنظّم و املهذّب

ا الثمـار الـيت مل      كانت تلك هي أهّم النتائج اليت توّصلت إليها يف البحث، و أمّ           
 :تنضج بعد فإّنين أتركها لغريي توصيات يقتطفوهنا بعدي، و أمهّها 

 متابعة هذا املوضوع، و ذلك بدراسة القواعد الفقهيـة الـيت مل أمتكّـن               :أّوال  
 .من دراستها
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.  دراسة النظريات الفقهية عند القرايف من خالل قواعده من كتاب الذّخرية           :ثانيا  
 . . . ن، أو نظرية العقد مثل نظرية الّضما

 . يف كتاب الذّخرية و الفروق– يف القواعد – املقارنة بني منهج القرايف :ثالثا 
 تقنني القواعد و توسيع دائرة تطبيقاهتا، و تطوير صياغتها ّمما يثري الفقه،             :رابعا  

 .و يساعد على إجياد احللول لكثري من املسائل املستعصية
رة املقاصد عند اإلمـام القـرايف، و الـيت ميكـن أن             إثبات ميالد فك   : خامسا

 .ترفعه إىل درجة اجملتهد املطلق املستقلّ
 املسامهة يف خدمة تراث اإلمام القرايف بإخراجه من حّيز املخطوطات إىل            :سادسا  

 .دائرة املطبوعات، و حتقيقه حتقيقا علميا دقيقا
الكي و كتاب شـرح     و من ذلك شرحه لكتاب التلقني للقاضي عبد الوّهاب امل         

 .األربعني يف أصول الّدين و االستبصار فيما يدرك باألبصار
 دراسة مدى تأثر القرايف مبنهج شيخه العّز بن عبـد الـسالم يف تقعيـد                :سابعا  

 .القواعد، و إفرادها ببحث مستقل
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 اجلزء و الصفحة القواعد و الضوابط الفقهية
اتباع املعاين يف العقود و املعاوضات، و اتباع األلفـاظ يف الـشروط  -

 .و الوصايا
 .اإلجارة املضمونة كالّسلم -
 .اإلحرام هل يزيل امللك، أو ال يزيل و إّنما عليه اإلرسال -
 .األحكام تتبع أسباهبا -
 .اختالف العباداتاألحكام ختتلف ب -
 األخذ هل هو نقض للبيع من أصله أو ابتداء للبيع ؟ -
 .اختلفت األحكام و الشرائع حبسب اختالف األزمان و األحوال -
 .األدىن يتبع األعلى -
 .إذا اجتمع السبب و املباشرة غلبت املباشرة -
 إذا اجتمع املبيح و املانع، و قصد املبيح هل يغلب املبيح أو املانع ؟ -
 .تقّر حكم يف زمانه عليه الّسالم ال يبطل بعده لتعذّر النسخإذا اس -
 .إذا بطل األصل بطل الفرع -
 .إذا بطل املقصد بطلت الوسيلة -
إذا احتد جنس الّربا من الطرفني و كان معهما أو مع أحـدمها عـني                -

 .أخرى ربوي أم ال، امتنع الّربا
 .إذا تعارضت اإلشارة و العادة قّدمت العادة ألّنها األصل -
 .إذا تعارض احملّرم و غريه من األحكام األربعة قّدم احملّرم -
إذا تعذرت احلقيقة فحمله على التمكني منه أوىل، ألّنه أقرب اجملازات            -

 .إىل احلقيقة
 .إذا تعلق احلكم بعلّة زال بزواهلا -
 .إذا تيسر املقصود بدون وسيلة معّينة سقط اعتبارها -
 .به حبسب اإلمكانإذا ثبت امللك يف عني فاألصل استصحا -
إذا دار امللك بني أن يبطل بالكلية أو من وجه فالثاين أوىل ألّنه أقـرب                -

 .لبقاء امللك
 . . . إذا ذهب إحياء املوات عاد مواتا  -
 . . .إذا شرف الشيء و عظم يف نظر الشرع كثر يف شروطه  -

 

6/336

6/138
3/320
4/444

10/18
8/183

10/47
1/304،351 ، 

2/244
3/317
5/299
12/393
10/194
2/186
7/215

4/495
1/288
4/201
8/114
3/177

6/328 ، 
9/93،95

11/133

4/187
5/298
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 اجلزء و الصفحة القواعد و الضوابط الفقهية
 .إذا شّك فيما يفسد املاء، فاألصل بقاؤه على الطهورية -
 .إذا عدم التحرمي ثبتت اإلباحة -
أن يفعله مضى فعله عليه و كان لـه  إذا فعل اإلنسان عن غريه ما شأنه     -

 .الرجوع إليه
 .إذا منع املتربع ال يسقط لتعذّر الّتابع -
إذا نّصب اهللا تعاىل سببا حلكمة، اختلف العلماء هل جيوز ترتيب احلكم             -

على تلك احلكمة حيث وجدت ألّنها األصل يف اعتبار ذلك الـسبب            
 أوال جيوز ؟

 .تبارهإذا مل يترتب على السبب مسّببه سقط اع -
 .اإلذن الشرعي إذا عري عن إذن رّب املال ال يسقط الضمان -
 .إذن املالك املأذون له شرعا أن يأذن مسقط للضمان -
 .إزالة النجاسة تارة تكون باإلزالة، و تارة باإلحالة، و تارة هبما -
أسباب متلك املباح الفعلية تبطل ببطالن ذلك الفعل و أسباب امللـك             -

 . ببطالهناالقولية ال يبطل امللك
 .استصحاب الشيء ال يلزم أن يقوم مقامه -
 .االستعاذة مبا مل جيعله الشرع عوذة ممنوع -
 .األشياء املباحة ال متلك إالّ باألسباب اململكة هلا -
 .األصل استحقاق البئر للماشية و الزرع، و إّنما لغريمها الفضل -
 .األصل استصحاب األمالك -
 .األصل استصحاب العدالة -
 .رار امللك على السلعة إالّ مبا أقّر بالرضا بهاألصل استم -
 .أصل االصطياد اإلرسال -
 .األصل إضافة احلكم للسبب الظاهر -
 .األصل اعتبار األلفاظ -
األصل اعتبار األوصاف املشتملة على احلكم، فإذا تعـذّر اعتبارهـا،            -

 .أقيمت مظنتها مقامها
 .األصل اعتبار العقود -

 

1/171
1/164
5/364

3/135
4/

176،288،346

3/317
12/259
12/259
1/167
6/150

8/296
4/163
6/155
6/167

6/278،288
10/219،220

5/21
3/323
12/402

7/64
2/360
5/505
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 اجلزء و الصفحة القواعد و الضوابط الفقهية
 .األصل اعتبار الكالم حبسب اإلمكان -
 .األصل إعمال الدليل حسب اإلمكان -
 .ف إليها فعل اخلروجاألصل اإلقامة حىت ينضا -
 .األصل أقوى من الفرع -
 .األصل أالّ تبىن األحكام إالّ على العلم -
 .األصل أالّ يعترب يف الشرع إالّ العلم -
 .األصل أنّ األجرة بقدر العمل -
األصل أنّ اجلناية مىت بلغت ثلث دية اجلاين أو اجملين عليه محلت علـى               -

 .عواقلهم
 . يكون عذرااألصل أنّ اجلهل ال جيدي خريا و ال -
 .األصل أنّ عظيم العقوبة يتبع عظيم اجلناية -
 .األصل أنّ كلّ ذي ملك أحّق مبلكه -
 .األصل أن ال يتعدى الضمان مورد اإلتالف -
 .األصل أن ال خيرج من مال املّيت إالّ ما يتّيقن -
 .األصل أن ال يرث املسلم الكافر -
 .األصل أن ال يغّرم إالّ مستويف املنفعة -
 .لزم اإلنسان إالّ شهادة العدل عند احلاكماألصل أن ال ي -
 .األصل أنّ ما سقط يسقط مطلقا، و ما ال يسقط ال يسقط مطلقا -
األصل أنّ ما يعرض للبيع مينع اجلعل فيه إالّ يف اليسري، و ما ال يعرض                -

 .للبيع و ال ينقل جيوز فيه اجلعل
 .األصل أنّ الواجب ال يسقط مع النسيان -
االستصحاب أو بـالظهور إذا انفـرد عـن         األصل أن حيكم الشرع ب     -

 .املعارض
 ،  4/31،74،86 ،   3،317 ،   1/157،158. األصل براءة الذمة   -

5/131،317،320،321،327   ، 6/54،117   ، 7/234  ، 
8/109،147،150،267،268،304     ، 11/132   ، 

12/346،380،420 
 

9/300
9/98
3/20
3/364
1/177
1/218
9/103
12/385

6/29
12/127
7/282
8/290

7/69
11/33

4/394
10/232

2/39
6/10

1/192،196
1/158

9/
108،153،186،
281،286،287،
291،293،300،
304،305
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 اجلزء و الصفحة القواعد و الضوابط الفقهية
 .األصل براءة الذّمة من احلقوق و بقاء ما كان على ما كان -
 .األصل الرباءة من األجرة -
 .األصل الرباءة من الضمان -
 .صل الرباءة من القصاصاأل -
 .األصل بقاء األموال ملالكها -
 .األصل بقاء احلياة -
 .األصل بقاء الّرق حىت يتّيقن زواله -
 .األصل بقاء العني عند املستأجر -
 .األصل بقاء امللك على املال و الشفعة و بدهلما -
 .األصل البناء على اليقني -
 .أصلنا التحرمي باألقل -
 .اهتااألصل ترتب األسباب على مسّبب -
 
 .األصل ترتيب األحكام على أسباهبا -
 
 .األصل تفاوت العقوبات بقدر تفاوت اجلنايات -
 .األصل الّسالمة -
 .األصل شغل الذّمة بالواجب حىت نأيت به -
 .األصل ضمان املفلس للديون حىت تصل إىل أرباهبا -
 .األصل عدم االختصاص -
 .األصل عدم اإلخالل بالعقد -
 .األصل عدم اإلذن -
 
  – عدم استحقاق األجرة – االستحقاق األصل عدم -
 .األصل عدم اإلكراه -
 .األصل عدم انتقال امللك على األعيان و املنافع إالّ بعوض -
 .األصل عدم انتقال امللك -

 

4/458
5/533
5/505
5/506
9/100
1/157
1/137
5/505
5/453
1/287
11/210

2/22 ، 4/378 ، 
5/20،386 ، 12/84

2/292،476 ، 
3/427 ، 5/434 ، 

6/18
12/198

5/83
3/188

8/191،192
8/68
5/447

5/449 ، 
6/207،276 ، 

9/178 ، 11/38
5/321،448
12/203،204

9/158
5/328
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 اجلزء و الصفحة القواعد و الضوابط الفقهية
 .األصل عدم الّتربع -
 
 .األصل عدم تداخل األعمال البدنية -
 .األصل عدم التسليم يف املنفعة -
 .عدياألصل عدم الت -
 
 .األصل عدم دخول غريك يف ملكك و يده عليه ظاهرة يف امللك -
 .األصل عدم الّدين -
 .األصل عدم الّرد -
 - يف هبة الثواب بأقلّ من قيمتها –األصل عدم الرضى  -
 .األصل عدم السبب املبيح -
 .األصل عدم شغل الذّمة -
 .األصل عدم ضمان اإلنسان ملا حيدث يف ملك غريه -
 .األصل عدم العتق -
 .صل عدم العدواناأل -
 
 .األصل عدم الغرم -
 .األصل عدم الغلط -
األصل عدم القبض يف الثمن و املثمن حىت يثبت االنتقال بالبينة أو بعادة             -

 .مستقرة
 .األصل عدم قبول الشهادة إالّ حيث تيقّنا العدالة -
 .األصل عدم لزوم الكراء -
 .األصل عدم اجملاز و االقتصاد على احلقيقة -
 .ة سبب امللكاألصل عدم معارض -
 .األصل عدم النجاسة -
 .األصل عدم نفوذ تصرف غري اإلنسان عليه إالّ للضرورة -
  - أو يف اهلبات –األصل عدم النقل يف األمالك  -

 

5/456 ، 
6/166،208 ، 

9/132
3/298
5/534

5/509 ، 6/206 ، 
8/152
4/458
7/244
8/153

6/273 ، 8/156
12/49،53

5/52 ، 8/17
5/114
11/151

7/230،231 ، 
8/152 ، 

9/36،47،178
8/150
7/233

5/325 ، 8/145 ، 
9/302
10/219
5/491
4/269

11/22
1/191
5/540

6/217،271،272
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 .األصل عدم الوالية على الغري -
 .األصل عصمة األموال -
 
 .األصل على التمليك باإلحياء حىت يتعّين الضرر -
 .صل يف اإلتالف إجياب الضماناأل -
 األصل يف األسباب الشرعية أن تترتب عليها مسّبباهتا حتصيال حلكـم            -

 .تلك األسباب
 .األصل يف االستعمال احلقيقة -
 .األصل يف األعواض وجوهبا بالعقود فإّنها أسباهبا -
 .األصل يف التكاليف العلم -
 .األصل يف الّرد العيب -
 .األصل يف الشركة التسوية -
 .صل يف العروض القنية، فريجع إىل أصلها بالنّيةاأل -
 .األصل يف العقود اللزوم -
 .األصل يف الفروج التحرمي حىت يتيقن احللّ -
 .األصل يف القصاص التساوي -
األصل يف كثرة الثواب و العقاب و قلتهما أن يتبعا املصلحة يف الفعـل  -

 .و قلتها، و كثرة املفسدة و قلتها
 . تكون مع اإلمثاألصل يف الكفارات أالّ -
 .األصل يف الكالم احلقيقة -
 .األصل يف املبيعات التقابض إالّ بشرط، أو كانت عادهتم التأخري -
 .األصل يف املنافع اإلذن و يف املضار التحرمي -
 .األصل يف امليتة النجاسة -
 .األصل يف النذر أن ال جيزي عنه غريه و إن كان أفضل منه عند اهللا تعاىل -
 .بدل للمبدلاألصل مساواة ال -
 .األصل مع التباين عدم التكرار -
 .األصل مساواة العقوبة للجناية -

 

7/158
4/111 ، 

6/274،343 ، 7/70 
 ،9/109،132،158

6/177
12/13

5/260

1/229 ، 8/285
4/378
6/227

5/80،95
6/262

3/20
4/401 ، 5/20 ، 

6/326
4/314

12/340،347
2/33،368،548 ، 

3/6 ، 5/295
3/323
3/321
5/194
1/155
1/166

4/89
5/65،67

9/285
3/334
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 اجلزء و الصفحة القواعد و الضوابط الفقهية
 .األصل مقارنة النية ألّول أجزاء املنوي -
 .األصل ملك اإلنسان ملصاحل نفسه -
 .األصل منع القرعة لتضمنها نقل ملك اإلنسان بغري رضاه -
 .عد القسمةاألصل املنع من االنتفاع مبال الغنيمة إالّ ب -
 .األصل الوفاء بالصيغة -
 .األصل وجوب العوض على مستويف العوض -
 .أصل اليد الضمان -
 .االضطرار مبيح مال الغري، و السفر ضرورة -
 .االعتراف بالشيء إّنما يقوم مقام الشيء يف حّق املقّر خاّصة -
 .إعطاء املتقدم حكم املتأخر، و املتأخر حكم املتقدم -
 .دوم، و املعدوم حكم املوجودإعطاء املوجود حكم املع -
 
 .األعمال البدنية ال تدخلها النيابة -
 .إعمال احلجتني كلّ واحدة منهما من وجه أوىل من إلغائهما -
 .اإلقرار أقوى من الدعوى -
 .اإلقرار دليل سبب االستحقاق -
 .اإلقرار كاإلنشاء -
 . األقل يتبع األكثر -
 
 
 
 
 .اإلكراه مسقط العتبار األسباب -
 .فعل املكره كالعدماإلكراه يصري  -
 .اإلكراه مينع املؤاخذة باألقوال و ال مينع يف األفعال و األحوال -
 
 

2/499
4/201
7/229
3/419

4/90
4/222
9/145
5/104
6/319
5/307

5/306،340 ، 
11/184 ، 

12/416
3/280

11/24
9/303
9/267

7/59
1/307 ، 

3/
24،130،239،24

2 ، 
5/108،158،159 

 ،
6/55،140،203،

319 ، 8/187 ، 
9/46،72

12/14
10/300
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 اجلزء و الصفحة القواعد و الضوابط الفقهية
 .إحلاق األقل باألكثر -
 .إحلاق الوسائل باملقاصد -
 .األلفاظ إذا كانت نصوصا يف شيء غري مترّددة ال حتتاج إىل نية -
 .امتناع مؤاخذة اإلنسان بفعل غريه -
 .األمر بعد احلظر اإلباحة -
ة من الغصوب و غريها إذا علمت أرباهبـا رّدت إلـيهم األموال احملّرم  -

 .و إالّ فهي من أموال بيت املال
 .أّم الولد إذا حرم وطؤها عتقت -
 .إنّ تقدمي احلكم على شرطه إذا تقّدم سببه جائز -
 .إنّ الشهادة على أحكام األبدان إذا كان مقصودها األموال -
صف الرشد حيث وجد    إنّ صّحة العبارة و نفوذ الّتصرف ينشآن عن و         -

 .و عن احلكم، و الفقه اعتبار الرشد و عدمه ال احلكم
 .إنّ العلم بأن مشتراه قريبه يقتضي ظاهر حاله أنّته التزم مثنه بّرا به -
إنّ الفعل يكون راجحا يف نفسه و ال يكون ضّمه لغريه أو ضّم غريه له                -

 .راجحا، و قد يكون
 .أعتق عليه بامللك كمل عليهإنّ املليء إذا أعتق شقصا باإلنشاء أو  -
إنّ فعل العاقل يصرف مىت دار بني اإللغاء و االعتبار، و كان محله على               -

 .االعتبار أوىل، صونا لإلنسان عن خطط الفساد
 .األميان مبنية على املقاصد العرفية و الوصايا على األلفاظ -
 .بدل البعض ال يقوم مقام الكلّ -
 
 .البعض ليس له حرمة الكلّ -

 

2/471
1/53
1/243
4/321
9/249

6/28

11/371
3/137
7/179
9/197

6/82
4/85

6/82
4/75

7/53
1/319،351 ، 

4/157 ، 8/147
3/56
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 اجلزء و الصفحة القواعد والضوابط الفقهية
 . التحالف يف اإلجارات كالتحالف يف البيوع -
و ترددها حتتاج العبادات إىل النيات لتردد ما بينها وبني العادات  -

 .بني مراتبها من الفرض و النفل
 .التحرمي يقدم على اإلجياب -
 .ختتلف األحكام باختالف األعراف -
 .ختتلف املشاق باختالف رتب العبادات -
ترتيب احلكم على الوصف يوجب علية ذلك الوصف لذلك  -

 .احلكم
 
 
 .ترتيب األسباب على مسبباهتا فيأمث بعدم الترتيب -
 .لقولالترك بالفعل كالترك با -
 .ترك الفساد أوىل من حتصيل الصالح -
 الترك هل هو فعل فيضمن أم ال ؟ -
 .التسبب قي اإلتالف يوجب الضمان -
التصرفات إذا كانت دائرة بني جهات شىت ال تصرف اجلهة إال  -

 .بنية ومىت كان التصرف متحدا انصرف جلهته بغري نية
 .تصرفات العقالء حممولة على الصحة -
ملوت ال ينافيه املوت خبالف املعلق على التصرف املعلق قبل ا -

 .احلياة
 .تعارض األصل والغالب -
 .التعظيم بالفعل بدون قصد املعظم حمال -
 .التعيني هو األصل يف العبادات -
 .التعيني يوجب تعلق احلق به -

5/455
3/18

4/452
5/163
1/341

2/291 ، 3/314،387 
 ،4/67،308،379 ، 

6/220 ، 9/251
3/58
3/70
10/44

4/180
6/82
1/243

7/233
7/164

2/96،99
1/245
3/221
7/150



 429

اجلزء و الصفحة القواعد والضوابط الفقهية
 .تفاوت العقوبات بتفاوت اجلنايات -
 .تقدم أعظم املصلحتني على أدنامها عند التعارض -
 .تقدم املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة -
 .ةتقدمي املصلحة الغالبة على املفسدة النادر -
 تكبرية الركوع هل جتزئ عن تكبرية اإلحرام ملن نسيها ؟ -
ترتيل اإلذن الشرعي مرتلة اإلذن القويل، فإن العوائد تقوم مقـام            -

 .األقوال
تنفيذ تصرفات املكلفني وسيلة لبقاء نفوسهم، فإن بقاء العني مع           -

 .تعذر كل املقاصد حمال
 .التهمة قادحة يف التصرفات -
 .جرح العجماء جبار -
 
 .ء ال ينايف الكلاجلز -
 .اجلمع بني طهارتني خالف قواعد الشرع يف األحداث -
 .اجلوابر مشروعة جللب املصاحل، والزواجر لدرء املفاسد -
 
 احلجر هل يثبت بالشرع أم حبكم احلاكم؟ -
 .احلدود تدرأ بالشبهات -
 
 
 .احلدود تعبدية من جهة مقاديرها و معقولة احلكمة من جهة -
 .ة و ال حلمها و إن أغذيا الولداحلرمة ال تقع بدم املرضع -
 
 

12/272
5/231
2/466
10/210
2/170
5/364

7/10

10/109،264
8/261،329 ، 

10/213 ،
12/264،267،269

2/201
1/320

3/301 ، 8/284 ، 
12/260
8/245

4/284 ، 9/265 ، 
10/104،227،292 ، 

11/290،331،361
4/289
4/277
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 ء والصفحةاجلز القواعد والضوابط الفقهية
احلصانة ال تعود بالعدالة، فمن ثبتت جنايتـه ذهبـت           -

 .حصانته
احلقوق إذا تعينت ملستحقها ال حتتـاج إىل نيـة، وإذا            -

 .ترددت فإهنا تفتقر إىل نية
حق هللا صرف، وللعبد صرف، و      : احلقوق ثالثة أقسام     -

 خمتلف فيه هل يغلب فيه حق اهللا أو حق العبد؟
 .احلق ال يترك ألجل الباطل -
 .احلقيقة مقدمة على اجملاز -
 .احلكم إذا صادف سببه الشرعي فإنه ال يغري الفتوى -
 .حكم األهوية حكم ما حتتها -
 .احلكم بالسند حكم بصحته -
 .حكم الكالم يتقرر بالسكوت -
حكم كل وسيلة حكم مقصدها يف اقتـضاء الفعـل أو            -

 .الترك و إن كانت أخفض منه يف ذلك الباب
 .ما وجدت ترتب احلكماحلكم معلل بعلتني فأيه -
 .احلكم يتبع السبب ال الدعاوى -
 .احلكم يتكرر بتكرر سببه -
 .احلكم ينتفي النتفاء سببه -
 .محل تصرفات العقالء على الصحة ما أمكن -
 .محل كالم كل متكلم على عرفه -
 .اخلراج بالضمان -
 
 .اخلطأ يف الضمان كالتفريط -
 .اخلطأ و العمد يف أموال الناس سواء -

4/288
1/243

8/70 ،11/139 ،
12/110
4/452
4/399
10/145
6/184

10/89
9/275
2/129

7/291
9/313
3/324
2/231

7/185،233
4/64،105

5/65،76،114،134 ،
8/318 ،9/61،35،48

7/144
9/45
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اجلزء و الصفحة القواعد والضوابط الفقهية
الدباغ يرد األشياء إىل أصوهلا بعد املوت، واحليوانات طـاهرة           -

 .بله، فكذلك بعده بالدباغق
دفع الضرر عن النفوس و املشقة مصلحة ضرورية و لو أفضت            -

 .إىل خمالفة القواعد
 .ذكاة اجلنني ذكاة أمه -
الذكاة شرعت الستخراج الفضالت احملرمات مـن األجـساد          -

 .احلالل بأسهل الطرق على احليوان
الذكاة يف الشرع سبب حلكمني، إباحة األكـل و الطهـارة،  -

 .و الذكاة ال تفيد اإلباحة فيه إمجاعا، فكذلك الطهارة
 .الرخصة تقتضي تقدم حظر -
 .الرخص ال تستباح باملعاصي -
 .الرّد بالعيب فسخ للعقد من أصله -
 .الرضا بالتحالف رضا بالفسخ -
الرواية تثبت حكما عاما يف األمصار و األعصار، فليست مظنة           -

الواحـد ال يقبـل يف      العداوة، فال يشترط فيها العدد، و الرجل        
 .اتفاقا الشهادة

 .الزيادة اليت يبطل السجود عمدها موجبة للسجود -
سجود السهو عند مالك للنقصان قبل، و للزيادة بعد على سبيل            -

 .األوىل
السفيه ال تنفذ تصرفاته صونا ملاله على مصاحله، و تنفذ وصاياه            -

 .صونا ملاله على مصاحله
ة املعروف بني العباد،    السلف رخص فيه صاحب الشرع ملصلح      -

 .فإن فعل لغري املعروف امتنع
 

1/166

5/224

4/129،417
4/120

1/165

5/202
1/322
4/475
5/455
2/192

2/291
2/292

4/207

5/255،260
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اجلزء و الصفحة القواعد و الضوابط الفقهية
السهو إذا تكرر من جنس واحد أو من جنسني أجـزأت فيـه              -

 .سجدتان
 .سهو يف النافلة كالفريضةال -
 .شبهة كلّ عقد مردودة إىل صحيحه -
الشرع كما ينصب خصوص الشيء سببا، فكـذلك ينـصب           -

 .مشتركا بني أشياء و يلغي خصوصيتها
 .شرع اهللا األحكام، و شرع لكلّ حكم سببا لنفيه إذا ثبت -
 .الصيب ينعقد نكاحه دون طالقه -
يـة، خبـالف    الصريح يف باب، نقله إىل باب آخر نسخ بالكلّ         -

 .الكناية ألنه أحد حمتمليها
الصريح يف كلّ باب ما يتعني له وضعا، و الكناية ما حيتمله مع              -

 .غريه
ضابط قضاء الصلوات املنسية يف أقل منها بواحدة ، و يزيد على           -

 .املتحصل واحدة، و يصلي اجلميع
"إذا كان السلف للنفع دون املعروف فيمتنع." ضع و تعجل: ق -
 .دفع عنك بضررهالضرر ال ي -
 .ضمان األموال ممكن خبالف األفعال البدنية -
 .الضمان سبب التمليك -
ضمان العبد ضمان الدماء، و خراجه مـن قيمـة كخـراج             -

 .احلر من ديته
 .العادة أصل معاملة اإلسالم -
 .العادة أنّ املشهود به ال يدفع إال بنية -
 .ادالعادة أنّ من شدد عليه باإلشهاد أنه ال يرد إال باإلشه -

2/291

2/293
9/58
4/397

9/58
4/206

11/101،102

12/93

2/383

5/298
5/107
3/299

9/9
8/295

6/144
5/325
5/458
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اجلزء و الصفحة القواعد و الضوابط الفقهية
 .العادة تقوم مقام القصد -
عادة الشرع دفع أعظم املفـسدين بإيقـاع أدنامهـا،           -

 .املصلحة العلياوتفويت املصلحة الدنيا التوقع 
 .العبادة تلزم بالشروع كما تلزم بالنذر -
 .العبادة ال تأخر للضرورة إال يف وقت أدائها -
العجز عن إزالة النجاسة ال يسقط وجـوب الركـوع           -

 .والسجود
 .العرف العام أقوى من العرف اخلاص -
 .العرف الفاسد ال يعتربه الشرع -
 .العرف القويل مقدم على اللغة -
 .العرف كالشرط -
 .لعرف يقتضي أن ما أخذ بنية ال يرد إال بنيةا -
العقود أسباب الشتماهلا على حتصيل حكمها يف مسبباهتا  -

بطريق املناسبة، و الشيء الواحد باالعتبار الواحـد ال         
 .فال جتتمع العقود لتضاد أحكامها-يناسب املتنافيني

العقود كالنكاحات واإلجازات تتناول مجيع األزمان إال        -
 .العرق أو استثناه الشرعما استثناه 

العقود املستثنيات من األصول إذا فسدت هـل تـرد إىل            -
 صحيح نفسها فيما يستحق ألنه األصل أو صحيح أصلها ؟

 .على اليد ما أخذت حىت ترده -
 .العمد واخلطأ يف أموال الناس سواء -
 .العمد واخلطأ يف ضمان املتلفات سواء -
 .الغالب حصول األغلب فال عربة بالنادر -
 .لغالب ال يترك للنادرا -

2/363
3/453

4/83
3/260

2/84
9/94
5/387

4/28
6/213
8/146

7/30

4/416

6/14،45

8/320
6/131 ، 12/259

3/323
5/240
1/177
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اجلزء والصفحة القواعد والضوابط الفقهية
 .الغلة بالضمان -
 . القاصر عن حمل اإلمجاع ال يلحق به -
 .ةالقربات ال تقبل املعاوض -
 .القربات اليت ال لبس فيها ال حتتاج إىل نية -
القرض خولفت فيه قاعدة الربا يف الربويـات، وقاعـدة           -

املزابنة يف غري املثليات، وقاعدة بيع ما لـيس عنـدك يف            
 .املثليات ألجل مصلحة املعروف

 .القصد إىل األسباب الشرعية ال يقوم مقامها -
 .القيمة تقوم مقام العني -
 .يث ال يثبت أصلهالفرع قد يثبت ح -
 .الفرع ال يزيد على األصل -
 .فعل العجماء جبار -
 .فعل الوسائل لتحصيل املقاصد من قواعد الشرع -
 .القاصر عن حمل اإلمجاع ال يلحق به -
 .القربات ال تقبل املعاوضة -
 .القربات اليت ال لبس فيها ال حتتاج إىل نية -
القرض خولفت فيه قاعدة الربا يف الربويـات، و قاعـدة     -

ملزابنة يف غري املثليات، و قاعدة بيع ما لـيس عنـدك يف             ا
 .املثليات ألجل مصلحة املعروف

 .القصد إىل األسباب الشرعية ال يقوم مقامها -
 .القيمة تقوم مقام العني -
 .الكتابة تقوم مقام اللفظ -
العم،و ابن العم، و    : كلّ أخ ال يرث دون أخته إال أربعة        -

 .ابن األخ، و املوىل املعتق

7/367-8/249-
9/36

1/186-1/188-
8/286
4/157
1/243

5/289-290

4/23
5/322
7/338
8/252
5/524
1/325

1/186،188 ،8/286
4/157
1/243

5/289،290

4/23
5/322
9/274

13/68
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اجلزء والصفحة القواعد والضوابط الفقهية
كلّ اثنني اجتمعا يف درجة واحدة ذكر و أنثى فللـذكر            -

 .ثيني إال اإلخوة ألم فللذكر مثل حظ األنثىمثل حظ األن
كلّ أخوين يتوارثان بأهنما شقيقان فلهما أب ثابت شرعا          -

 . . .إال ثالثة 
 .كلّ إقرار رّد ثبت يف ذمته -
 .الكالم إذا سيق ملعىن ال يستدل به يف غريه -
 .الكالم بآخره -
كلّ امرأتني بينهما من النسب ما مينع تناكحهما، لو قدر           -

 ال جيوز اجلمع بينهما يف الوطء بعقـد و ال           أحدمها رجال 
 .ملك

كلّ أمرين ال جيتمعان يقدم الشرع و العـرف و العقـل             -
 .أقوامها

 .كلّ بائن الطالق ال ترث إال املطلقة يف مرض املوت -
كلّ تربع يف املرض املخوف فهو حمسوب يف الثلث و إن            -

 .كان منجزا
يا، كلّ تصرف خرج عن العادة مل يستجلب به حدا شرع          -

 .و قد تكرر منه ، فإنه حيجر عليه
 .كلّ تصرف ال يترتب عليه مقصوده ال يشرع -
كلّ جرح فيه قصاص يقضي فيه بالشاهد، و كلّ جرح ال            -

قصاص فيه مما هو متلف، كاجلائفة و املأمونة يقبل فيـه           
 .الشاهد      و اليمني

 .كلّ جرح ال قصاص فيه جيوز الشاهد و اليمني -
القود فيه خلطـره، و هـو موجـود يف          كلّ جرح يتعذر     -

 .موجود يف اجلاين محلته العاقلة

13/67

13/68

8/171
4/313

9/300،302
4/310

4/341
13/68
7/137

10/44

4/341
11/50

10/252

12/386
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اجلزء والصفحة القواعد والضوابط الفقهية
كلّ جنس قبلت شهادته على انفراد كفى من شخـصني           -

 .و ال يكفي منه واحدة كالرجالكالرجال، 
كلّ حادثة يكون فيها ضمان املبيع باقيا من البائع فحدوث  -

العيب فيها يوجب اخليار للمبتاع، و كلّ حالـة انتقـل           
 .الضمان فيها للمبتاع فحدوثه حينئذ ال يوجب له خيارا

كلّ حد هللا أو قصاص اجتمع مع قتل أجـزأ القتـل إال              -
 .يف حد القذف

 .بل فيه الرجوع إال أن يأيت مبا يشبه البينةكلّ حد هللا يق -
 .كلّ حق تعني سببه نفذ التصرف فيه، و لو فقد شرطه -
كلّ حق لو ثبت بالبينة حال املرض سـاوى مـا ثبـت              -

 .بالبينة حال الصحة
 .كلّ حكم شرعي البد له من سبب شرعي -
كلّ حكم مرتب على عرف و عادة يبطـل عنـد زوال             -

 .تلك العادة
بت إال بشاهدين، ال حيلف فيها مبجـرد        كلّ دعوى ال تث    -

 . . . الدعوى، و ال يرد املدعي، و ال جيب فيها 
 .كلّ ذات رحم فولدها مبرتلتها -
كلّ ذكر عاصب أنثى من نوعه البد أن يكون يف درجتها            -

 .إال ابن االبن يعصب بنت االبن و هو أسفل منها
كلّ سببني بينـهما تـالزم شـرعي فـإن القـصد إىل              -

 . لآلخرأحدمها قصد
كلّ شخصني يعرض هلما فرض واحد فهمـا يف درجـة            -

 . . . واحدة إال اجلدتني 

 10/256

5/57

12/82

12/179
4/458
9/261

1/164 ،4/397 
10/58

11/58

7/90
13/68

1/307

13/68
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اجلزء والصفحة القواعد والضوابط الفقهية
 .متتنعكلّ شهادة جتلب نفعا ملن ال جتوز الشهادة له  -
كلّ شهادة ردت لعدم العدالة أو التهمـة، ال ميـني علـى              -

 .املشهود عليه
 .كلّ شيء أبني عن احلي مما حتله احلياة فهو ميت -
كلّ طالق ال يندفع الضرر إال به فهو بائن إال طالق املعـسر  -

 .و ما يف معناه
 .كلّ عادة صرح خبالفها ال تعترب -
ال يورث إال املكاتب    كلّ عبد أو من فيه بقية رق ال يرث و            -

 –على خالف   - يرثه من معه يف الكتابة إال الزوجة  
كلّ عضو فيه منفعة، فالدية للمنفعة، و العضو تبـع، فـإن             -

 .ذهبت املنفعة وحدها ففي العضو احلكومة
 .كلّ عظم طاهر جيوز استعماله -
كلّ عقد اقتضى عضوا غري مسمى ال يفرق فيه األعلى مـع             -

 .األدىن
 . حيصل احلكمة اليت شرع ألجلها ال يشرعكلّ عقد ال -
 .كلّ علة لتحرمي يكون عدمها علة لإلباحة -
كلّ عمل يوصل للغري نفع مال أو غـريه بـأمره أو بغـري               -

أمره، فعليه رد مثل ذلك املال يف القيـام باملـال، و دفـع              
 .أجرة املثل يف العمل

 .كلّ عيب نشأ يف املبيع بسبب التدليس ال مينع الرد -
 . ال يصح االنتفاع هبا مع بقاء عينها صح وقفهاكلّ عني -
. . . كلّ غرم وجب بالقتل استوى قليله و كثريه يف التحمل  -
 . . .كلّ قاتل ال يرث إال القاتل عمدا غري عدوان  -
 . . .كلّ كافر ال يرثه املسلم إال أربعة  -
 .كلّ ما أبطل الطهارة خارج الصالة أبطلها داخل الصالة -

10/261
10/279

1/184
4/444

5/92
13/67

12/369

1/169
6/271
4/212
1/164
5/453

5/306
6/313
12/391

13/68
13/67

1/364

 



 438

اجلزء والصفحة القواعد والضوابط الفقهية
 .كلّ ما أفضى إىل املطلوب فهو مطلوب -
كلّ ما استعمل فيه الصناع فهو عمل مضمون حىت يـشترط            -

 .عمل أيديهم
 .ام يظنه لك فلك أخذه بالثمنكلّ ما باعه اإلم -
كلّما بطلت صالة اإلمام بطلت صالة املأموم إال يف نـسيان            -

 .احلدث و سبقه
كلّ ما بيع مع الشقص مما ال شـفعة فيـه مل جيـز األخـذ                 -

 .قبل معرفة الثمن
 .كلّما جاز بيعه جازت إجارته -
 .كلّ ما جازت اجلعالة فيه جازت اإلجازة عليه -
 إال بسببه، وكلّ ما حل وصفه ال        كلّ ما حرم لوصفه ال حيل      -

 .حيرم إال بسببه
 .كلّما سقط احلد حلق النسب، ومن حيد ال يلحق به النسب -
 .كلّما سقط اعتبار املقصد سقط اعتبار الوسيلة فإهنا تبع -
كلّ ما شرط فبه رب املال على العامل أمرا فضره به علـى              -

جره نظره أو اشترط زيادة لنفسه، أو شرطها العامل لنفسه فأ         
 .املثل وإال فقراض املثل

كلّ ما عرف هالكه بأمر من اهللا ال يـضمنه املبتـاع، ألنّ              -
 .يده يد شبهة

كلّ ما كان صرحيا يف باب، ال ينـصرف إىل بـاب آخـر               -
 .إال بالنية

 .كلّ ما كان هللا استعني ببعضه على بعض، ألن الكلّ حق هللا -
 ما كان   كلّ ما كان ماال أو متعلقا باملال انتقل للوارث وكلّ          -

 .متعلقا ببدن املوروث ال ينتقل
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اجلزء والصفحة القواعد والضوابط الفقهية
و متعلق  كلّ ما كان ماال أو متعلقا باملال انتقل، وكلّ ما ه           -

 .بالنفس أو بالعقل والرأي فال ينتقل
 .كلّ ما ال منفعة له فيه بعد القلع ال شيء له فيه -
كلّ ما ال يطلع عليه الرجال حكم امـرأتني فيـه حكـم              -

 .الرجلني، وال حيتاج إىل ميني
 .كلّ ماال ينص عليه يرجع فيه للعادة -
كلّ ما له ظاهر فهو منصرف لظاهره إال عند قيام املعارض            -

 .لراجح وكلّ ما ليس له ظاهر ال يترجح إال مبترجحا
كلّ ما وجبت فيه الزكاة مـن جنـسه ال جتـب فيـه               -

 .الزكاة من غري جنسه
كلّ ما هلك بسبب حامله أو دابته فال كراء لعدم تسليم املنفعة -
 . . .كلّ ما هو مال أو تابع  له يورث وماال فال  -
 .كلّ ما هو معترب يف األصول معترب يف الفروع -
كلّ ما هو مفتقر إىل فحص وتلخيص وختتلف فيه األحوال           -

 .ال يقع إال حبكم احلاكم
 .كلّ ما وجب إظهاره وجب قبوله -
 .كلّ ما وجب املشي إليه وجب إعمال الركاب إليه -
 .كلّ ما وجد قدميا ليس من تركة امليت فلواجده -
كلّ ما يبتدئ القاضي السؤال عنه قبل فيه الواحـد ألنـه             -

بتدأ به غريه فال بد من اثنني ألنه مـن بـاب            رواية وما ا  
 .الشهادة

 .كلّ ما يبطل عمده يوجب السجود سهوه -
كلّ ما جيز أصله وخيلف ميتنع، وكلّ ما جيز مثرته وال خيلف             -

 .جيوز كان أصله ثابتا أم ال
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اجلزء والصفحة القواعد والضوابط الفقهية
كلّ ما جيزئ كلّ واحد من اخلصال وتوصف بالوجوب إذا           -

 .فعلت تربأ الذمة
كلّ ما حيرم فيه التفاضل ال يقسم بالتحري وكلّ ما جيـوز       -

 - قول مالك -فيه التفاضل جيوز حتريه 
ـ          - شترط فيـه   كلّ ما يشترط من أسباب املالية عند العقد ي

 .املعقود عليه عند التسليم
كلّ ما يشتريه العامل يقع على ملكه صلح للتنميـة أم ال             -

 .لظاهر التفويض إليه
 ق حنفية   –كلّ ما يوجب احلّد ال يوجبه إال مع اإلمام نفسه            -

– 
 .كلّ ما مينع من الرّد بالعني فإنه مينع األخذ يف الفلس -
 .كلّ متبوع بكفالة تلزمه -
 عرف يف لفظه إمنا حيمل لفظه علـى كـلّ           كلّ متكلّم له   -

 .عرفه
كلّ متكلّم له عرف حيمل لفظه على عرفه يف الـشرعيات            -

 .واملعامالت واإلقرارات وسائر التصرفات
 .كلّ متلف وجب مثله فإّنما جيب إذا ساواه يف القيمة -
كلّ مسألة ال خترج األم عن الثلث أو السدس إال زوجـة             -

 . بقيوأبوان هلا الربع وهو ثلث ما
 .كلّ مسألة ال يفرض فيها لألخت مع اجلد شئ إال األكدرية -
 .كلّ مسلوب األهلية يف والية ال تنعقد به -
كلّ مشكوك فيه ليس مبعتـرب وجيـب اعتبـار األصـل             -

 .السابق على الشك
كلّ مشكوك فيه ملغى إمجاعا، فمىت شككنا يف السبب ال           -

  . . .نرتب احلكم، أو شككنا يف املانع انتقى احلكم 
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اجلزء والصفحة القواعد والضوابط الفقهية
إن كان معـدوما قبـل      –كلّ مشكوك فيه يستصحب عدمه       -

. إن كان موجودا قبل الشك- ويستصحب وجوده  –الشك 
  - عند مالك -مك كلّ معروف أشهدت به لز -
 أو ال يدوم لكـن  -كجمع بني األختني –كلّ مفسد يدوم   -

 فيسلم فيهـا، فهـو      –كالزوج يف العّدة    –أدركه اإلسالم   
 .باطل، وماال فال

 .كلّ من أطلق لفظه محل على عرفه -
.كلّ من بيع عليه شيء من ماله وهو حاضر ال ينكر لزمه البيع -
 .هكلّ من جازت لك شهادته جازت لك عدالت -
 .كل من جاز له التصرف لنفسه فإنه جيوز له اإلستنابه -
كل من عضد قوله عرف أو أصل فهو مدعى عليه، و كل             -

 .من خالف قوله عرفه أو أصله فهو مدع
كل من عمل لغريه عمال أو أوصل إليه نفعا فعليه رد مثل             -

 .ذلك املال و أجرة املثل يف العمل
ت خارجة عن   كل منفعة اشترطها أحدمها على صاحبه ليس       -

املال و ال خالصة ملشترطها، و مىت كانت خارجة من املال 
 .أو كان غررا حراما فأجرة املثل

كل من فعل فعال، أو قال قوال، أو تصرف تصرفا، ال جيوز             -
 .عليه اإلقدام عليه حىت يعلم حكم اهللا يف ذلك الفعل

كل من قدم على فعل جيب عليه التوقـف حـىت يعلـم              -
 .حكم اهللا فيه

كل من كـان أنثـى أو يـديل بـأنثى ال يعـصب إال                -
 .األخوات مع البنات

 .كل من ال جتوز الشهادة له ال جتوز لغريه حبال -
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اجلزء و الصفحة القواعد والضوابط الفقهية
 .كل من ال جيوز وطؤها ال جيوز عقدها -
كل من ال يرث ال حيجب إال االخوة ألم حيجبون األم و ال يرثون،               -

 .و اإلخوة لألب حيجبون اجلد مع األشقاء و األم و ال يرثون
 .كل من له شريك شافعه -
كل من مات بعد موروثه ال يسقط نصيبه إال اجلنني إذا مات يف              -

 .بطن أمه بعد موت املورث
 .اجلدة لألم و املعتق األعلى:  من ورث ورث منه إال اثنني كل -
كل من ويل والية اخلالفة فما دوهنا إىل الوصية ال حيال لـه أن               -

 .يتصرف إال جبلب مصلحة أو درء مفسدة
 .كل من جيوز استلحاقه جيوز له شراؤه جبميع املال -
هكل من يدخل الضرر بإقراره على غريه ميتنع إقراره ملن يتهم علي -
 .كل من يديل بشخص حجبه ذلك الشخص -
كل من يديل بشخص ال يرث مع وجوده إال اإلخوة ألم مع األم -
كل من يرجع على وارث من غرمي أو مرضى له يستوعب مـن              -

 .املليء مجيع ما صار له
العمة، و بنت األخ و بنت العم،       : كل من يورث يرث إال أربعة        -

 .و املوىل األسفل
 .ضياع ال يصدق يف الرد إال يف الصناعكل موضع ال يصدق يف ال -
كل موضع يصح فيه التدبري يكون الوالء فيه للسيد األسفل و إال             -

 . فمعتق إىل أجل، و الوالء لألعلى
كل نكاح كانا مغلوبني على فسخه و أدرك قبل البناء يفـسخ  -

قبل البناء و بعده بغري طالق، و كل ما فسخ بعده هلما فساده يف              
سمى و كل ما فسخ قبل البناء فال صـداق فيـه عقده، ففيه امل  

 .و ترده إن قبضته
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اجلزء و الصفحة القواعد والضوابط الفقهية
األبـوان و الزوجـان : كل وارث ميكن أن يسقط إال أربعـة          -

 .و األبناء و البنات
 .كل وطء يلحق به الولد، و يدرأ احلد ينشر لبنه احلرمة -
كما شرع اهللا تعاىل الزواجر باجلوابر، فاجلوابر لتحصيل املصاحل          -

 .و الزواجر لدفع املفاسد
 .ال يأخذ أحد من مال خصمه شيئا إال بإذن القاضي -
 .ال يبطل عقد من العقود إال ما ينايف مقصوده -
رب إىل اهللا مبناسـبات العقـول، و إمنـا يتقـرب إليـه              ال يتق  -

 .بالشرع املنقول
 .ال يتقرر ملك يف غريه -
ال جيتمع العوض و املعوض لـشخص واحـد، كـيال تبطـل              -

 .حكمة املعاوضة
 .ال جيتمع يف الشرع العوضان يف باب املعاوضة لشخص واحد -
 .ال يستحق أحد سلبا إال بإذن اإلمام -
 .ال ضرر و ال ضرار -
ترب الشرع من املقاصد إال ما تعلق به غرض صحيح حمصل           ال يع  -

 .ملصلحة أو دارئ ملفسدة
 . لسان احلال يقوم مقام لسان املقال -
للصالة فرائض و سنن و فضائل، و الفرائض البد منها، و السنن             -

ينوب السجود عنها إن سها عنها و الفضائل ال يسجد لسهوها           
 .و ال تعاد الصالة هلا

 .ورد محل على عرفه حىت يرد خالفهلفظ الشارع إذا  -
لكلّ حال حكم شرعي و ال يترتب احلكم الشرعي قبل سـببه،  -

 .و إن قطع بوقوعه
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و الصفحةاجلزء  القواعد والضوابط الفقهية
 .اللفظ حبمل عند عدم النية على اللّغة دون العرف -
هللا تعاىل أحكام يف الظاهر على يد احلاكم ال تثبت يف البـاطن              -

على ألسنة املفتني، و كلّ حكم يف الباطن فهو حكم اهللا تعاىل يف             
 .الظاهر إذا ثبت، و قد يثبت يف القضاء ما ال يثبت يف الفتوى

 .هليس كلّ مباح تصح إجارت -
 .ما أبني عن احلي فهو ميتة -
 .ما اختلف إىل احتياجه إىل الذكاة، خيتلف يف ديته -
 .ما أسكر كثريه فقليله حرام -
 .ما تطول حياته يف الرب يفتقر إىل الذكاة -
 .ما تقرر بدله امتنع أخذ العوض عنه -
 .ما تقرر قرضا تقرر سلما جبامع ضبط الصفة -
ن فيمنـع، أو ال     ما حلّ أو أقرب حلوال فيتقي أحـد الفـسادي          -

 .يقع يف أحدمها
 .ما شأنه أن يكون هللا إذا وقع لغري اهللا امتنع -
 .ما شرع حلكمة ميتنع إيقاعه غري متضمن تلك احلكمة -
 .ما ضاق شيء إالّ اتسع -
ما قسم على التفاضل عند السعة قّسم علـى التفاضـل عنـد              -

 .الضيق قياسا على املواريث
 .يهما ال تضبطه الصفة متتنع املعاوضة عل -
 .ما ال يباع ال يعاوض به يف القسم -
 .ما ال يبطل الصوم قليله ال يبطله كثريه -
 .ما ال يتمول ال يصح بيعه -
 .ما ال جيب يف أصل خلقته ال يكون واجبا -
 .ما ال يعرف بعينه ال جتوز إجارته -
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اجلزء و الصفحة القواعد والضوابط الفقهية
 .ما ال يقبل ال يشّرع فعله -
 .ما مل يرد الشرع بتحديده يتعني تقريبه بقواعد الشرع -
املانع مىت كان عقليا اعترب قوال واحـدا، أو عاديـا أو شـرعيا               -

 .فقوالن
يبه منه مىت شـاء جيـوز إذا        ما ينقسم و يعرف بعينه يأخذ نص       -

 .ضرب أجال، و ما ال ينقسم فال
 .ما يوجد له أمثال إذا أحدث فيه حدثا، فإن غرم مثله أعدل -
 .مىت اختلفت املنافع يف احليوان أسلم بعضه يف بعض -
 . . . مىت تعارض احملرم و الواجب قّدم احلرام  -
 . أرجحمىت دار تصرفه عليه السالم بني القضاء و الفتيا، فالفتيا -
 .مىت اجتمع السبب و املباشرة قّدمت املباشرة -
 .مىت زال االسم و عامة املنافع بزيادة من جهته ملك العني -
 . . .مىت كان للفرع أصل واحد حلق به  -
مىت كان املقصود حيصل من الوكيل كما حيصل مـن املوكـل             -

 . جازت الوكالة و إالّ فال
ه فهو أقرب مـن     مىت يثبت الشرع حكما فإن أمكن تقديرها مع        -

 .إثباته، و إالّ عّد مستثىن من تلك القاعدة
 .املثبت للزيادة أحفظ -
 .اجملوز مبيح و احملّرم حاظر، فيحصل االشتباه -
 .احملّرم ال قيمة له شرعا -
املدعي أضعف املتـداعيني سـببا، و املـدعى عليـه أقـوى              -

 .املتداعيني سببا
ـ           - صدق مـن   املدعي الذي عليه البينة، و املدعى عليه الـذي ي

 .وافق أصال
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 اجلزء و الصفحة القواعد و الضوابط الفقهية
 .املرقدات تغيب العقل و ال حيد شارهبا، و حيل قليلها إمجاعا -
.ربة يف باب الدماء، و مزايا األموال معتربةمزايا الرجال غري معت -
 .املصلحة الغالبة ال تترك للمفسدة النادرة -
 . . .مطابقة البينة و اليمني للدعوة  -
مظنة الشيء تعطي حكم ذلك الشيء، و إن أمكن الوقـوف            -

 .عليه
 – أو الرخص –املعاصي ال تكون أسباب املساحمات  -
 .املعاقبة بنقيض األصل -
 . املفاسد دون املعاصياملعقودات تتبع  -
املعينات تثبت يف الذمم، و ما يف الذمم ال يكون معينا، و املعني              -

 . ال يقبل البدل، فاجلمع بينهما حمال
 . . .املعني الذي يتأخر قبضه ميتنع  -
املقاصد من األعيان يف العقود إن كانت متعينة استغنت عّمـا            -

 .عينييعينها، و إن كانت العني مترددة افتقرت إىل الت
 .مقتضى الصيغة الدوام -
 .املقصد مقّدم على الوسيلة -
 .امللك جيب استصحابه حسب اإلمكان -
 .من أبطل تصرفاته أبطل إجازته -
 .من أثبت حكما أوىل من نافيه -
من أذن له إذن خاص فأّدى إىل التلف، هل يسقط عنـه اإلذن              -

 أثر اجلناية أو ال ؟
 .من استعجل ما أّجله اهللا فيأخذ بنقيض قصده -
 .املنافع احملرمة ال تقابل باألعواض -

 

4/116
8/294

2/124،294
4/306
1/226

12/258،273
7/29
10/230

2/38

5/478
1/244

6/339
3/74
9/168

7/43
10/213
2/154

11/244
5/398

 
                                                                                               



 447

 اجلزء و الصفحة القواعد و الضوابط الفقهية
املنافع هل هي مال يف نفسها فتضمن بالفوات، أو ال تكـون             -

 ماال إالّ بعقد أو شبهة عقد، فال تضمن بالفوات ؟
 .من تصّرف يف مال غريه بغري إذنه ضمنه -
من تكّررت الصغرية منه مع ختلل التوبة و الندم ال يقـدح يف              -

 .الشهادة
 .ت كلّها تلزم بالنذر إالّ ما يفضي إىل ترك رخصةاملندوبا -
 .من سبق إىل ما مل يسبق إليه فهو أحّق به -
 .من سقط إقراره حجر عليه -
 من سلّط على ماله خطأ هل تسقط الغرامة له التسليط أم ال ؟ -
 .من شرط االنتقال إىل الذّمة تعذّر العني -
 .من صّح إنشاؤه صّح إقراره -
 .عاجز عنه أخذه من غري علمهمن ظفر حبقّه من خصمه ال -
 .منع األصل منع للفرع -
 .منع الشريعة عند الضرورة يدلّ على عظم املفسدة -
من غلب على ظّنه حترمي شيء بطريق من الطرق كـان ذلـك          -

 .الطريق يقضي به احلاكم أم ال، فإنّ ذلك الشيء حيرم عليه
من فعل لغريه فعال ما شأنه فعله من مال أو عمله لزمه ذلـك               -

 –  قاعدة مذهبية–ال و أجرة ذلك العمل امل
 .من ال يعترب رضاه ال يعترب حضوره -
 .من مات عن حق مايل أو متعلق باملال فلورثته قياسا على املال -
 . و يف غريهم خالف–من ملك أصوله أو فصوله عتقوا عليه  -
 من ملك ظاهر األرض هل ملك باطنها ؟ -
ضها، و من ملك    من ملك املنفعة له املعاوضة عليها و أخذ عو         -

 . أن ينتفع ليس له املعاوضة
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8/245
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 اجلزء و الصفحة القواعد و الضوابط الفقهية
 . ماله ال يوقفمن وكل يف بيع -
 .مهما أمكن البقاء على موافقة األصل فعلنا -
 .مهما تبّين عدم إفضاء الوسيلة إىل املقصد بطل اعتبارها -
.مهما شرط وصفا يتعلّق بفواته نقصان ماليته ثبت اخليار بفواته -
املّيت إذا ترك ماال و دينا هل هو على ملكه حىت يويف دينه، أم               -

 على ملك الوارث ؟
 . يلزمالنادر ال -
 .النادر ملحق بالغالب يف الشرع -
 .الناسي مفّرط خبالف الشاك -
 ال يؤخر إالّ يف مندوب فما ال رجحان يف فعله           – عندنا   –النذر   -

 .يف نظر الشرع ال يؤثر فيه
 .النظر إىل قرائن األحوال و الغالب على احلال -
النقود إذا كان بعضها غالبا مل حيتج إىل تعيينه يف العقـد و إن               -

 .كن احتاج إىل تعينيلك ي
 .نفي القلّة يقتضي حصول الكثرة -
النّية شرعت لتمييز العبادات عن العادات أو لتمييـز مراتـب            -

 .العبادات
النّية العرّية عن اللّفظ هل ينعقد هبا ميني حىت يترتب على الفعل             -

 حنث  أو بّر ؟
النّية ال حتتاج إالّ عند االختالف ألّنها شرعت لتمييز مراتـب            -

 . . .دات عن العادات العبا
النّية من باب القصود و اإلرادات ال مـن بـاب العلـوم و               -

 . االعتقادات
 هل تفتقر تكبرية اإلحرام إىل نّية غري نّية الصالة ؟ -
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4/69

1/247 ، 4/58

2/170



 449

 اجلزء و الصفحة القواعد و الضوابط الفقهية
 هل تكبرية اإلحرام ركن أو شرط ؟ -
هل الرهن تّربع فال يلزم إالّ بالقبض أم أّنه حمبـوس بالـّدين              -

 فيكون االختصاص قائما مقام ملك العني ؟
 هل السكوت من احلاضر العامل إذن أم ال ؟ -
الّ عذر السبق، فيكون    هل القيام فرض على املأمور ال يسقطه إ        -

فيه الشروع مانعا من االّتباع، أو ليس بفـرض قياسـا علـى         
 املسبوق فال يكون مانعا ؟

 هل الكفارات زواجر أم جوابر ؟ -
 هل كلّ جمتهد مصيب يف األحكام الشرعية ؟ -
هل للمجتهد أن يقلّد أقواال مذكورة يف األصول، فإن مل يكن            -

التقليد، فـإن اختلـف     املشورة و   : من أهل االجتهاد ففرضه     
العلماء قضى بقول أعلمهم أو أكثرهم، أم يـتخري و يتحـّرى           

 الصواب ؟
 هل امللك يف زمن اخليار للبائع أو املشتري ؟  -
هل يدخل املصلّي يف الـّصالة بـاهلمزة األوىل أو ال يـدخل              -

 إالّ بالّراء ؟
 هل يشبه الدباغ باحلياة أو بالذكاة ؟  -
 مغريا للنب حىت تكون نـسبته       هل يكون طرؤ الزوج أو احلمل      -

 إىل الطارئ أوىل أم ال ؟
 .الواجب إّنما يقّدم إذا تعذّر اجلمع -
الوسائل أخفض من املقاصد إمجاعا فمهما تعارضا، تعّين تقدمي          -

 .املقاصد على الوسائل
 .الوسائل تتبع املقاصد -
 .الوسائل يسقط اعتبارها عند تعذّر املقاصد -
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8/264
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12/380
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10/87،88

7/309
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4/273
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 اجلزء و الصفحة القواعد و الضوابط الفقهية
 .وضع اليد هو سبب الضمان -
الوعد غري الزم إالّ أن يدخل املوعود يف خطر، أو يترتب عليه            : ق   -

 .تعليق
 .علّق هبا حّق للغريالوكالة عقد جائز من اجلانبني ما مل يت: ق  -
الولد يتحّرك ملثل ما خلق فيه، و يوضع ملثل ما حتـرك فيـه، : ق   -

 .و كلّ محل قبل أجله ميتنع حلوقه، أو مع أجله حلق
جيب على كلّ مكلّف أن يعلم أحكام اهللا تعاىل يف كلّ فعل يقـدم               -

 .عليه
 جيوز أن ينوي باللّفظ ما حيتمله لغة من تقييد، و ختصيص، و جماز             -

 .و حنوه إمجاعا إالّ يف أميان فال يقبل ظاهرا و ال باطنا
جيوز الغرر و اجلهالة فيما ال معاوضة فيه، و ال جيوز فيمـا فيـه                -

 .معاوضة صونا للمالية
حيتاط الشرع يف اخلروج من احلرمة إىل اإلباحة أكثر من اخلـروج             -

 .من اإلباحة إىل التحرمي
حكم غريه و لـو ثبـت       خياطب كلّ أحد هبالل قطره و ال يلزمه          -

 .بالطرق القاطعة
 .اليد العادية مضمنة -
 .يعتمد املصاحل نفيا للمفاسد دون التحرمي حتقيقا لالستصالح -
 .يقّدم يف كلّ والية من هو أقوم بصالحها -
  - يف املذهب –يقضى بالغالب من اجليد أو الرديء، ال بنادره  -
 ظـاهر يقع التعارض يف الشرع بني أصلني و ظاهرين، و أصل و           -

 . و دليلني و بّينتني
 .يلحق النادر بالغالب -
 –اليمني ال يغّير حكـم احمللـوف عليـه يف إباحـة و ال منـع                    -

  -خمتلف فيها 
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 اجلزء و الصفحة ابط األصوليةالقواعد والضو
 .األخص مقّدم على العام -
 .إذا اجتمعت أجزاء العلة ترتب احلكم -
 .إذا استقر حكم يف زمانه ال يبطل بعده لتعذر النسخ -
إذا تزامحت الواجبات قدم املضيق على املوسع، و الفـوري           -

 .على التراخي
 .إذا تعارضت األخبار بقي معنا النظر -
ام، قدم اخلاص يف صـورة وروده، و        إذا تعارض النص و الع     -

 .بقي العام معوال به يف غري تلك الصورة
 .إذا تعلق احلكم بعلة زال بزواله -
إذا دار الفعل بني الوجوب و الندب فعـل، و إذا دار بـني               -

 .التحرمي        و الكراهة ترك
إذا دار اللفظ بني احلقيقة املرجوحة و اجملاز الراجح محل على            -

 .اجملاز
ب احلكم عقب أوصاف مناسبة جعل جمموعها علة له، إذا رت  -

 .و إن كان بعضها ليس مبناسب اعترب املناسب
إذا علق احلكم على اسم هل يقتصر على أوله أو يستوعب ؟ -
إذا علق احلكم على اسم هل يقتصر على أدنـاه أو يرتفـع              -

 ألعاله ؟
 .إذا عمل باملطلق يف صورة سقط االستدالل به فيما عداها -
 .ثناء من النفي إثبات و من اإلثبات نفياالست -
استعمال اللفظ املشترك يف مجيع مسمياته و غري املشترك يف           -

 .جمازاته املستوية
 .األصل يف االستثناء االتصال -
 .األصل يف احلكم انتفاؤه النتفاء علته -
 ).قاعدة مجع الفرق(اقتضاء املعىن الواحد حكمني متناقضني  -
 و النهي عن الشيء ليس هنيا عناألمر بالشيء أمر بأجزائه  -
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 اجلزء و الصفحة القواعد والضوابط األصولية
 األمر للوجوب أم ال ؟ -
 ال ؟األمر هل يقتضي التكرار أم  -
 .انتفاء الشرط يوجب انتفاء املشروط -
إن مالبسة السبب توجب توجه األمر، أما من مل يالبس  -

 .السبب ال يكون تاركا للمأمور به
 .تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز -
 .التجوز عن الكل إىل اجلزء أوىل من اجلزء إىل الكل -
 .ختصيص بعض أنواع العام بالذكر ال يقتضي ختصيصه -
 .لتخيري يف الشريعةا: ق  -
ترتيب احلكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف  -

 .لذلك احلكم 
 .تصرفات العقالء حممولة على الصحة -
 تصرف النيب هل يقع باإلمامة، أم بالقضاء، أم بالفتيا ؟ -
تعلق احلكم بسببه أقوى من تعلقه بشرطه، ألنه يلزم من  -

 .وجود السبب وجود احلكم خبالف الشرط
 .حلكم على الشرط إذا تقدم سببه جيوزتقدمي ا -
 .تقدمي اخلاص على العام -
 .أوامر و نواهي: التكاليف قسمان : ق  -
 .خاص و عام: التكاليف قسمان : ق  -
 .ثواب الواجب أعظم من ثواب املندوب -
 . اجلزء ال ينايف الكل -
 . احلدان ال يدخالن يف احملدود -
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 اجلزء و الصفحة القواعد والضوابط األصولية
احلكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود  -

 .شرطه
 .محل اللفظ على حقائقه و جمازاته -
 .محل املطلق على املقيد -
 
 
 
 .اخلاص يقدم على العام -
 
 . اخلرب إذا ورد على خالف القواعد رد إليها -
 .خطاب التكليف و خطاب الوضع: ق  -
 .ذكر بعض أنواع العموم ال خيصصه -
الرخص إذا وقعت على خالف األصل هل يلحق هبا ما يف  -

 معناها ؟
بوت الرخصة تقتضي انتفاء الوجوب لقيام املانع، و ث -

 .الوجوب عند عدمه
 .الرخصة يف التأخري ال خترج فيه العبادة عن وقتها -
 الرخص هل يقاس عليها أم ال ؟ -
 .الزيادة على النص نسخ، و نسخ القرآن بالسنة غري جائز -
 .سد الذرائع: ق  -
 .الشرط ال يعترب إال عند حتقق الشروط -
 .شرع من قبلنا شرع لتا حىت يدل الدليل على خالفه -
للغوية أسباب، و األصل ترتيب مجلة املسبب على الشروط ا -

 .السبب من غري تأخري
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اجلزء و الصفحة القواعد والضوابط األصولية
الشروط اللغوية أسباب، ألنه يلزم من وجودها الوجود،  -

 .و من عدمها العدم خبالف الشروط العقلية
الشروط اللغوية أسباب و إن وجد أحدها ترتب عليه  -

 .احلكم
الصريح يف كل باب ما يتعني له وضعا، و الكناية ما  -

 .حيتمله مع غريه
 . . .الضروريات اخلمس : ق  -
 .الضمري اخلاص ال يوجب ختصيص عامة -
 .ال تترك األصول و ال تفسخ بالقياس -
لكل حال حكم شرعي و ال يترتب احلكم الشرعي قبل  -

 .سببه  و إن قطع بوقوعه
 .اللفظ إذا خرج خمرج الغالب ال يكون له مفهوم -
 .اللفظ إمنا يقال له شرعي إذا غلب استعماله عليه -
 االجتهاد بذل اجلهد كيف كان، بل يشترط فيه ليس -

 .معرفة األدلة املنصوبة
 – وهو مقدور للمكلف –ماال يتم الواجب املطلق إال به  -

 .فهو واجب
 .ما ليس بواجب ال جيزئ عن الواجب -
 .ما يترك الواجب له فهو واجب -
.مىت كان فعله بيانا جململ، كان حكمه حكم ذلك اجململ -
 شرط فأخر عن سببه و شرطه مىت كان للحكم سبب و -

 .صح إمجاعا أو قدم عليهما بطل إمجاعا
 .املتواتر مقدم على اآلحاد عند التعارض -
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اجلزء و الصفحة صوليةالقواعد والضوابط األ
 .اجملاز أوىل من اإلضمار -
 .تنقيح املناط و ختريج املناط: مسالك التعليل : ق  -
 .املشتق إطالقه قبل وجود املشتق منه ليس حقيقة -
ضرورية و حاجية و متامية، : املصاحل الشرعية ثالثة أقسام  -

 عند و الرتبة األوىل مقدمة على الثانية، و الثانية على الثالثة
 .التعارض

 .املطلق ذا عمل به يف صورة سقط اقتضاؤه فيما عداها -
 .املنطوق مقدم على املفهوم -
 .نفي احلرج إثبات للجواز، و إذا حرم الترك وجب الفعل -
 .النهي اخلاص بالشيء أقوى مما يعمه أو يعم غريه -
 .النهي عن املنكر واجب على الفور -
 .علالنهي للتحرمي، و إذا حرم الترك وجب الف -
 .النهي يقتضي فساد املنهي عنه -
 هل له عليه السالم أن جيتهد يف األحكام أم ال ؟ -
 . . . الواجب املخري و املوسع و الكفاية : ق  -
الوصف جيري جمرى الشرط، و يلزم من عدم الشرط عدم  -

 .املشروط
جيب على كل مكلف أن يعلم أحكام اهللا يف كل فعل يقدم  -

 عليه
 يف مدلول اللفظ املطابقي و التضميين جيوز التقييد و التخصيص -

 .و االلتزامي
حيمل تصرف العاقل على الصحة حىت يـدل الـدليل علـى             -

 .البطالن
 .يلزم من انتفاء الشرط انتفاء املشروط -
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 فهرس اآليات القرآنية
 سورة البقرة

 اآلية
 الصفحة الرقم

 153 127 و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إمساعيل

 و ال جناح عليكم فيما عّرضتم به من خطبة النساء 
135 390 

 و 291 و 178 172 اغ و ال عاد فال إمث عليهفمن اضطر غري ب
293 

 و لكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب لعلكم تتقون
179 278 

 281 و 178 184 يريد اهللا بكم اليسر و ال يريد بكم العسر
 385 187 حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود

 271 217 يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه 

 ألونك عن اخلمر و امليسر قل فيهما إمث كبري يس
219 275 

 ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم 
225 221 

 و بعولتهن أحّق برّدهن يف ذلك إن أرادوا إصالحا
226 232 

 و هلّن مثل الذي عليهّن باملعروف
288 298 

 379 230 حىت تنكح زوجا غريه
 266 231 فأمسكوهّن مبعروف أو سّرحوهّن مبعروف

 256 و 232 231 و ال متسكوهن ضرارا لتعتدوا
 379 232 أن ينكحن أزواجهن

 266 و 256 233 . . . ال تضاّر والدة بولدها 
 357 282 . . .و استشهدوا شهيدين من رجالكم 

 256 282 و أشهدوا إذا تبايعتم و ال يضاّر كاتب و ال شهيد 
 281 286 ال يكلّف اهللا نفسا إالّ وسعها 

 سورة آل عمران
 410 142 . .  أم حسبتم أن تدخلوا اجلّنة و ملّا يعلم اهللا الذين جاهدوا
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 سورة النساء
 

  12 من بعد وصية يوصي هبا أو دين غري مضار 
 266 و 233

 - 13 . . . تلك حدود اهللا و من يطع اهللا و رسوله يدخله 
14 

266 

 259 23 و أن جتمعوا بني األختني إالّ ما قد سلف

 281 28 يريد اهللا أن خيفّف عنكم و خلق اإلنسان ضعيفا

 294 29 و ال تقتلوا أنفسكم

 337 92 و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

 368 92 و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها

 سورة املائدة
 290 3 فمن اضطر يف خممصة غري متجانف إلمث

 252 4 . . .  هلم قل أحلّ يسألونك ماذا أحلّ

 252 5 . . . اليوم أحلّ لكم الطيبات 

 330 6 . . . و إن كنتم مرضى أو على سفر 

 377 6 أو المستم النساء

 281 6 . . . ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج 

 411 33 إّنما جزاء الذين حياربون اهللا و رسوله

يف اآلخرة عذاب عظيمذلك هلم خزي يف احلياة الدنيا و هلم 
33 368 

 119 45 و كتبنا عليهم فيها أنّ الّنفس بالّنفس

 89 . . . ال يؤاخذكم اهللا باللّغو يف أميانكم 
 330 و 299

 401 89 . . . ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم . . 

 336 95 و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم . . 

 336 95 . . مساكني أو كفارة طعام . . 

 253 101 . . . يا أّيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء 
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 سورة األنعام
 119290 و قد فّصل لكم ما حّرم عليكم إالّ ما اضطررمت إليه

 145252 . . . قل ال أجد فيما أوحي إيلّ حمّرما 
 و  277 و   152197 . . . و ال تقربوا مال اليتيم إالّ باليت هي أحسن 

353 
 سورة األعراف

 252 32 قل من حّرم زينة اهللا الذي أخرج لعباده

 298 199 خذ العفو و أمر بالعرف

 سورة األنفال
 243 11 . . و نرتّل عليكم من السماء ماء ليطهركم به  . . 

 سورة التوبة
 390 120 . . .ذلك بأّنهم ال يصيبهم ظمأ و ال نصب و ال خممصة 

 سورة يونس
 237 36 يّتبع أكثرهم إالّ ظّنا، إنّ الظّن ال يغين من احلق شيئاو ما 

 سورة يوسف
 228 66 لتأتنين به إالّ أن حياط بكم. . 

 سورة النحل
 312 80 . . . و اهللا جعل لكم من بيوتكم سكنا 

290 و 278 106. . من كفر باهللا من بعد إميانه إالّ من أكره و قلبه مطمئن 

 سورة اإلسراء
 36 16 . . .  إذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مترفيها و

 353 34 . . . و ال تقربوا مال اليتيم إالّ باليت هي أحسن 
 و  235 و   196 و   38 36 . . . و ال تقف ما ليس لك به علم 

384 
 83 59 . . . و ما نرسل باآليات إالّ ختويفا 

 سورة الكهف
 272 79 . . . أّما السفينة فكانت ملساكني 
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 221 110 . . .فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا . . 

 سورة األنبياء
 255 16 و ما خلقنا السماء و األرض و ما بينهما العبني

 سورة النور
 224 39 . . . و الذين كفروا أعماهلم كسراب 

 سورة الفرقان
 244 48 و أنزلنا من السماء ماء طهورا

 سورة الزمر
 83 16 . . . ك خيّوف اهللا به عباده ذل. .  

 سورة الشورى
 178 40 و جزاء سيئة سيئة مثلها

 سورة الفتح
 273 25 . . . و لوال رجال مؤمنون و نساء مؤمنات 

ليدخل اهللا يف رمحته من يشاء لو تزيلوا لعذّبنا الذين كفروا 
 منهم عذابا أليما

25 273 

 سورة النجم
 237 23  و ما هتوى األنفسإن يتبعون إالّ الظّن. .  

 سورة التغابن
 384 16 فاتقوا اهللا ما استطعتم

 سورة الطالق
 357 2 . . . و أشهدوا ذوي عدل منكم . . 

 سورة الشرح
 287 6 إنّ مع العسر يسرا 

 سورة البّينة
 221 5 . . . و ما أمروا إالّ ليعبدوا اهللا خملصني 
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 فهرس األحاديث النبوية
 
صفحةال احلديث

 149 ائتدموا بالزيت فإّنه من شجرة مباركة
 362 ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم
 407 . . . إذا اختلف املتبايعان و ليس بينهما بينة 

 395 . . . إذا أرسلت كلبك و مسيت فأخذ و قتل 
 275 إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
 397 . . .م إذا ذهب قدرها فاغتسلي عنك الّد

 238 . . . إذا شّك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلّى 
 148 إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث

 98 . . . إذا مات ابن آدم انقطع عمله إالّ من ثالث 
 246 . . . إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم 

 65 . . . إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله 
 348  عفاصها مثّ عّرفها سنةاعرف وكاءها و

 147 أقطع عليه السالم امللح الذي مبأرب
 145 . . . أكرموا عّمتكم النخلة 

 279 . . . أّما أبو جهم فال يضع عصاه من عاتقه 
 148 . . . إّنا معاشر األنبياء ال نورث، ما تركنا صدقة 

 253 . . . إنّ أعظم املسلمني يف املسلمني جرما من سأل 
 221 . . . إنّ باملدينة لرجاال ما سرمت مسريا و ال قطعتم واديا 

 350 . . . إن تطعنوا يف إمارته فقد كنتم تطعنون 
 258 إنّ دماءكم و أموالكم و أعراضكم حرام عليكم
 282 إنّ الدين يسر و لن يشاد الّدين أحد إالّ غلبه

 405 أنّ رسول اهللا عرض األميان يف القسامة على املدعني
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 الصفحة احلديث
 406 أنّ رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قضى بيمني و شاهد
 276 أنّ رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم لعن زوارات القبور

 245 إنّ الصعيد الطيب طهور املسلم
 254 . . . إنّ اهللا فرض فرائض فال تضّيعوها، و حّد حدودا 

 233 خلمرإنّ اهللا و رسوله حّرم بيع ا
 371 . . . إنّ اهللا وضع عن أميت اخلطأ و النسيان 
 299 . . . أنّ ناقة للرباء بن عازب دخلت حائط 

 219 إّنما األعمال بالنيات
 385 إّنما ذلك سواد الليل و بياض النهار

 391 إنّ من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه
 385. سجد فدخل رجل فصلّى أنّ النيب صلّى اهللا عليه و سلّم دخل امل
 369 . . . إّنها تابت توبة لو قسمت بني سبعني 

 391 إّنه ليس بدواء ة لكنه داء
 147 . . . أّول الوقت رضوان اهللا 
 274 . . .  شعبة – أو بضع و ستون –اإلميان بضع و سبعون 

 404-196-179 البّينة على من ادعى و اليمني على من أنكر

 348-346-345  مضمونة مؤداةبل عارية

 369 . . . تبايعوين على أالّ تشركوا باهللا شيئا 
 272 جاء أعرايب فبال يف طائفة املسجد

 147 جّنبوا مساجدكم صبيانكم
 146 حّجكم يوم حتّجون

 394 . . .  احلالل بّين و احلرام بّين 
 253 احلالل ما أحلّ اهللا يف كتابه و احلرام ما حّرم اهللا

 146 خذوا شطر دينكم عن هذه احلمرياء



 463

 الصفحة احلديث

 300-299 خذي ما يكفيك و ولدك باملعروف

-322-196-179 اخلراج بالضمان
323 

 254 . . . ذروين ما تركتكم فإّنما هلك من قبلكم 
 411 . . . الذهب بالذهب، و الفّضة بالفّضة 

 273 وم احلديبيةصاحل النيب صلّى اهللا عليه و سلّم املشركني ي
 233 صيد الّرب حالل لكم و أنتم حرم ما مل تصيدوه

334-196-179 العجماء جرحها جبار
-344-331-196 على اليد ما أخذت حىت تؤديه

345 
 315. . . قسمت الصالة بيين و بني عبدي : قال اهللا تبارك و تعاىل 

هم مـن   كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم إذا أمرهم، أمـر           
 . .األعمال 

282 

 258 . . . كلّ املسلم على املسلم حرام دمه 
 147 . . . ال حتلّ الصدقة لغين 

 146 . . . ال يقبل اهللا الصالة  إالّ بطهور 
 355 ال تقبل شهادة خصم و ال ظنني

 332 . . . ال تلقوا الركبان و ال يبع بعضكم 
 266 كألال متنعوا فضل املاء لتمنعوا به فضل ال

-256-196-179 ال ضرر و ال ضرار
318 

 410-377 . . . ال نكاح إالّ بويل 
 267 . . . ال مينع أحدكم جاره أن يغرز خشبة 

 238 . . . ال ينصرف حىت يسمع صوتا 
 149 اللّحم سّيد إدام الدنيا و اآلخرة
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 الصفحة احلديث

 396 . . . لوال أّنين أخاف أن تكون من الصدقة  

 282 . . . لوال أن أشّق على أّميت 
 404 لو يعطى الناس بدعواهم الّدعى رجال أموال قوم و دماءهم

 279-278 . . .ليس الكذّاب الذي يصلح بني الناس 
 347 ليس على املستعري غري املغلّ ضمان

 354 . . . ما من عبد يسترعيه اهللا رعّية 
 354  . . .ما من وال يلي رعّية من املسلمني 

 411 من اشترى طعاما فال يبعه حىت يستوفيه
 369 . . . من أصاب حّدا فعّجل عقوبته يف الدنيا 

 331 . . . من أعتق شركا له يف عبد 
 347 من التقط فليشهد ذوي عدل

 277-197 . . . من ويل من أمور أميت شيئا مث مل جيهد هلم 
 6 من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين

 149 م اإلدام اخللّنع
 246-244 هو الطهور ماؤه

 244 و جعلت يل األرض مسجدا و طهورا
 276-272 . . . يا عائشة لوال قومك حديث عهدهم بكفر 

 351 يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا
 70 . . . يبعث اهللا هلذه األمة على رأس كلّ مائة سنة 

 282 . . . يّسروا و ال تعّسروا و بّشروا 
 222 . . . يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من األرض 
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 فهرس األعالم
 الصفحة اسم الشهرة اسم العلم

 124 ابن إسحاق التونسي إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي
 131 ابن بشري التنوخي إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري، أبو الطاهر التنوخي

 42 ابن فرحون ون اليعمريإبراهيم بن علي بن حممد بن فرح
 54 الشريازي إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق

 189 ابن جنيم إبراهيم بن حممد، زين الدين
 142 الّزجاج إبراهيم بن حممد بن الّسرّي، أبو إسحاق

 155 الشاطيب إبراهيم بن حممد اللّخمي الغرناطي، أبو إسحاق
 160 احلصين الدينأبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن، تقي 

 254 أبو ثعلبة اخلشين أبو ثعلبة اخلشين
 273 أبو جندل أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري

 279 أبو اجلهم أبو جهم بن حذيفة العدوي
 185 ابن حزم أبو حممد بن أمحد بن سعيد بن حزم

 185 الّسهلي أبو حممد بن إبراهيم، معني الدين الّسهلي
 63 اهلسكوري  صاحلأبو حممد

 134 الباجي أبو الوليد بن خلف بن سعيد بن أيوب
 140 الّنسائي أمحد بن شعيب، أبو عبد الرمحن

 186 ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، تقي الدين أبو العباس
 77 الّتاديل الفاسي أمحد بن عبد الرمحن

 294 اجلصاص أمحد بن علي، أبو بكر الرازي
 239 ابن حجر أمحد بن علي بن حممد، أبو الفضل شهاب الدين

 142 ابن فارس أمحد بن فارس بن زكريا، أبو احلسني

 142 اهلروي أمحد بن حممد بن أيب عبيد العبدي
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 الصفحة اسم الشهرة اسم العلم
 144 أبو يعلى العبدي أمحد بن حممد بن حسن بن الّصواف

 181 ابن حنبل ي الشيباينأمحد بن حممد بن حنببل الذهل
 143 ابن زياد أمحد بن حممد بن زياد بن عبد  الرمحن بن شبطون

188 ابن اهلائم أمحد بن حممد بن علي الشهاب الّسلمي
 154 احلموي أمحد مب حممد مكي، أبو العباس شهاب الدين

 102 الونشريسي أمحد بن حيي بن حممد أبو العباس
 121 أسد بن الفرات أبو عبد اهللاأسد بن الفرات بن سنان، 

 131 القاضي إمساعيل البغدادي إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد بن زيد
 141 اجلوهري إمساعيل بن محاد اجلوهري، أبو نصر الفارايب

 276 ابن كثري إمساعيل بن عمر بن كثري، عماد الدين أبو الفداء
 42 البغدادي باينإمساعيل بن حممد أمري بن مري سليم البا

 124 ابن مكي إمساعيل بن مكي بن عوف بن أيب الطاهر، نفيس الدين
 25 الصاحل إمساعيل إمساعيل بن امللك العادل

 133 أشهب بن عبد العزيز أشهب بن عبد العزيز، أبو عمرو القيسي اجلعدي
 278 أم كلثوم أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط

 273 الرباء بن عازب ث بن عدي، أبو عمارةالرباء بن عازب بن احلار
 28 بيربس بيربس البندقداري

 143 احملاسيب احلارث بن أسد احملاسيب، أبو عبد اهللا
 58 ابن سينا احلسني بن عبد اهللا بن احلسن بن علي أبو علي

 125 محديس محديس بن إبراهيم بن أيب حمرز اللّخمي
 92 الرباذعي خلف بن أيب القاسم األزدي، أبو سعيد

 141 الفراهيدي خليل بن أمحد بن عمرو بن متيم، أبو عبد الرمحن
 47 الصفدي خليل بن أيبك بن عبد اهللا صالح الدين أبو الصفاء

 186 العالئي خليل بن كيكلدي، صالح الدين أبو سعيد
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 الصفحة اسم الشهرة اسم العلم
 347 زيد بن خالد زيد بن خالد اجلهين

 140 أبو داود األشعث بن اسحاق األزديسليمان بن 
 186 الطويف سليمان بن عبد القوّي بن عبد الكرمي

 331 مسرة بن جندب مسرة بن جندب بن هالل بن جريج، أبو سليمان
 122 سند بن عنان سند بن عنان بن إبراهيم األزدي، أبو علي

 26 شجرة الدر شجرة الّدر، عصمة الدين
 88 القاضي شرف الدين شرف الدين بن السبكي

 179 القاضي شريح شريح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الكندي، أبو أمّية
 345 صفوان بن أمّية صفوان بن أمّية بن خلف بن وهب

 391 طارق بن سويد طارق بن سويد اجلعفي
 143 ابن عطية عبد احلّق بن غالب بن عبد الرمحن احملازي، أبو حممد

 123 الصقلي ن هارون السهمي الصقلي، أبو حممدعبد احلق بن حممد ب
 67 ابن العماد عبد احلي بن أمحد بن حممد، أبو الفالح

 159 ابن رجب عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي، زين الدين
 79 السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد، جالل الدين
 121 لقاسمابن ا عبد الرمحن بن القاسم العتقي، أبو عبد اهللا

 188 شقري عبد الرمحن بن علي بن إسحاق، زين الدين أبو الفرج
 187 األسنوي عبد الرحيم بن احلسن بن علي، مجال الدين أبو حممد

 94 ابن نباتة عبد الرحيم بن حممد بن إمساعيل
 121 سحنون عبد السالم بن سعيد بن حبيب القريواين

 135 األصيلي  اهللاعبد اهللا بن إبراهيم بن حممد بن عبد
 124 ابن أيب زيد القريواين عبد اهللا بن أيب زيد بن عبد الرمحن النفزي
 238 عبد اهللا بن زيد عبد اهللا بن زيد احلارثي بن تغلبة األنصاري
 130 ابن عبد احلكم عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني بن اللّيث
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 الصفحة اسم الشهرة اسم العلم
 90 ابن شاس  شاس، جالل الدين أبو حممدعبد اهللا بن جنم بن

 129 ابن حبيب عبد اهللا بن حبيب الّسلمي القرطيب
 137 اجلويين عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف أبو املعايل

 67 تاج الدين السبكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف            
 52  الوهابالقاضي عبد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أمحد التغليب
 92 ابن اجلالب عبيد اهللا بن احلسني بن احلسن أبو القاسم
 162 الكرخي عبيد اهللا بن احلسني بن دالل البغدادي

 162 الدبوسي عبيد اهللا بن عمر بن عيسى
 385 عدي بن حامت عدي بن حامت بن عبد اهللا أبو طريف

 314 اآلمدي علي بن أيب علي بن حممد التغليب سيف الدين
 187 الغزي علي بن عثمان شرف الدين الغزي
 140 الدارقطين علي بن عمر بن أمحد أبو احلسن

 53 ابن القصار علي بن عمر بن أمحد بن القصار البغدادي
 188 الزقاق التجييب علي بن القاسم الزقاق الفاسي

 133 البصري علي بن حممد بن إسحاق أبو احلسن
 60 عالء الدين الباجي دينعلي بن حممد بن خطاب عالء ال

 42 ابن األثري علي بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين
 297 اجلرجاين علي بن حممد بن علي السيد الشريف

 123 اللخمي علي بن حممد الربعي أبو احلسن
 187 ابن امللقن عمر بن علي بن أمحد أبو حفص سراج الدين

 132 لليثيأبو الفرج ا عمرو بن حممد بن عمرو الليثي
 72 القاضي عياض عياض بن موسى اليحصيب أبو الفضل

 77 ابن الشاط قاسم بن عبد اهللا بن حممد
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 الصفحة اسم الشهرة اسم العلم
 72 الشاطيب املقرئ القاسم بن فرية أبو حممد
 279 فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس بن خالد

 59 الك بن أنسم مالك بن أنس بن عامر أبو عبد اهللا األصبحي
 128 ابن املواز حممد بن إبراهيم بن زياد االسكندري
 129 ابن عبدوس حممد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشري

155 ابن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر الزرعي مشس الدين أبو عبد اهللا
 167 أبو زهرة حممد بن أمحد 

 353 القرطيب حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري
 133 الوقار حممد بن أمحد بن أيب حيىي زكريا

 184 اهلروي حممد بن أمحد بن أيب يوسف أبو سعيد
 175 ابن عبد اهلادي حممد بن أمحد بن أمحد مشس الدين املقدسي   

 127 العتيب حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عتبة
 50 الذهيب حممد بن أمحد بن عثمان بن قيماز مشس الدين

 185 السمرقندي مد بن أمحد عالء الدين أبو بكرحم
 175 ابن رشد القرطيب حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد أبو الوليد

 122 أبو الوليد القرطيب حممد بن أمحد بن حممد أبو الوليد 
 136 ابن الوراق املروزي حممد بن أمحد بن حممد بن اجلهم أبو بكر

 137 الشافعي  أبو عبد اهللاحممد بن إدريس بن العباس
 139 البخاري حممد بن امساعيل بن ابراهيم بن املغرية اجلعفي

 187 الزركشي حممد بن هبادر بن عبد اهللا بدر الدين
 237 ابن جرير الطربي حممد بن جرير بن زيد أبو جعفر

 184 اخلشين حممد بن حارث بن أسد اخلشين أبو عبد اهللا
 124 حممد بن سحنون د اهللا التنوخيحممد بن سحنون أبو عب

 132 األهبري حممد بن عبد اهللا بن صاحل أبو بكر
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 الصفحة اسم الشهرة اسم العلم
 125 ابن زمنني حممد بن عبد اهللا بن عيسى أبو عبد اهللا

 138 أبو بكر ابن العريب حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد
       85 اآللوسي شهاب الدين حممد بن عبد اهللا احلسيين 

 125 املازري جممد بن علي بن عمر التميمي املازري، أبو عبد اهللا
 57 الرازي حممد بن عمر بن احلسني فخر الدين 
 77 الفهري حممد بن عمر بن رشيد أبو عبد اهللا

171 ابن الوكيل حممد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن املرحل
257 الشوكاين  حممد بن عبد اهللاحممد بن علي بن

 140 الترمذي حممد بن عيسى أبو عيسى 
 132 ابن شعبان القرطيب حممد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق

 144 أبو حامد الغزايل حممد بن حممد بن أمحد الطوسي
 53 املقري حممد بن حممد بن أمحد املقري التلمساين

 187 لعيزريا حممد بن حممد بن أمحد بن اخلضر 

 102 احلطاب حممد بن حممد بن عبد الرمحان مشس الدين
 183 الدباس حممد بن حممد بن سفيان أبو طاهر
 175 اخلادمي حممد بن حممد بن مصطفى أبو سعيد
 52 الطرطوشي حممد بن الوليد الفهري ابن رندقة

 134 القاضي أبو بكر حممد بن يبقى بن زرب أبو بكر القرطيب
 165 الزجناين بن أمحد أبو املناقب شهاب الدينحممود 

 182 احلصريي حممود بن أمحد بن عبد السيد مجال الدين
 215 ابن خطيب دهشة حممود بن أمحد احلموي أبو الثناء نور الدين 

 142 الزخمشري حممود بن عمر أبو القاسم اخلوارزمي
 299 حميصة حميصة بن مسعود بن كعب أبو سعيد

 138 البوين  علي أبو عبد امللك مروان بن
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 الصفحة اسم الشهرة اسم العلم
 139 اإلمام مسلم مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي

354 معقل بن يسار معقل بن يسار بن عبد اهللا بن مضر املزين
163 أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التميمي

 88 كرابن ش نفيس الدين بن حممد بن هبة اهللا بن شكر
 238 النووي حيي بن شرف الدين بن مري بن حسن

 133 ابن مزين حيي بن زكريا بن إبراهيم بن مزين
 127 حيي الكناين حيي بن عمر بن يوسف بن عامر أبو زكريا

 141 ابن السكيت يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف
 180 أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش

 49 ابن تغري بردي بن عبد اهللا الظاهرييوسف بن تغري بردي 
 130 ابن عبد الّرب يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الّرب، أبو عمر

 24 صالح الدين األيويب يوسف بن جنم الدين أيوب بن شادي
 144 ابن مغيث يونس بن حممد بن مغيث، أبو احلسن
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 فهرس املراجع و املصادر
 

 كتب التفسري
 

: الطبعة األوىل   ). هـ370:ت(، أليب بكر أمحد بن علي الّرازي        أحكام القرآن 
 - لبنان –دار الكتاب العريب، بريوت .  هـ1335

 

ـ 774ت  (، لعماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري         تفسري القرآن العظيم   الطبعة ).  ه
  –ئر   اجلزا-دار الثقافة، بئر مراد رايس .  م1990 – هـ 1410: األوىل 

 

ـ 604ت  (، لفخر الدين الرازي     التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب     : الطبعة األوىل   ).  ه
 – لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت .  م1990 – هـ 1411

 

حتقيق حممد عبد املنعم اليونسي و إبـراهيم        . ، البن جزي الكليب   التسهيل لعلوم الترتيل  
 .طبعة دار الكتب احلديثة، مصر. عطوة عوض

 

 – هــ    1405: طبعـة   . ، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب       اجلامع ألحكام القرآن  
 .دار إحياء التراث العريب، بريوت.  م1985

 

 1408: طبعة  . ، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي      جامع البيان عن تأويل آي القرآن     
 .دار الفكر، بريوت.  م1988 –هـ 

 

 – هـ   1414: طبعة  . ، حملمد بن عبد اهللا اآللوسي     عظيمروح املعاين يف تفسري القرآن ال     
 . دار الفكر، بريوت.  م1994

 

حممد بـن   : ، للشوكاين   فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم التفسري          
ـ 1250: ت(علي بن حممد     دار الفكر  . وثّق أصوله و علّق عليه سعيد حممد اللّحام       ).  ه

 .وزيعللطباعة و النشر و الت
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 كتب احلديث و شروحه
 

الطبعة الثانية  . حتقيق أمحد شاكر  . ، البن دقيق العيد   إحكام األحكام شرح عمدة األحكام    
 . دار اجليل، بريوت.  م1995 – هـ 1416: 

 

حممد : إشراف . ، للشيخ ناصر الدين األلباينإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل 
 .املكتب اإلسالمي.  م1979 – هـ 1399 :الطبعة األوىل . زهري شاويش

 

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار و علماء األقطـار فيمـا تـضّمنه املوطـأ               
أبو عمر يوسـف بـن عبـد اهللا النمـري           : ، البن عبد الّرب     من معاين الرأي و اآلثار    

ـ 463ت  (القرطيب   دقّق أصوله و خـّرج نـصوصه الـدكتور عبـد املعطـي             ).  ه
 .مؤسسة الرسالة.  م1993 – هـ 1414: طبعة األوىل ال. قلعجي

 

. حتقيـق الـدكتور حيـىي امساعيـل       . ، للقاضـي عيـاض    إكمال املعلم بفوائد مسلم   
 – مصر –دار الوفاء، املنصورة .  م1998 – هـ 1419: الطبعة األوىل 

 

 852ت  (البن حجـر العـسقالين      تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري،        
الطبعة األوىل .  قيق وتعليق الشيخني علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود        حت). هـ
 - بريوت -دار الكتب العلمية .  م1998 - هـ 1419: 

 

ـ  1420: الطبعـة األوىل    . ، حتقيق عبـد الـرزاق املهـين       التمهيد دار إحيـاء   .  هـ
 .التراث العريب، بريوت

 

زيـن  : ، البن رجب    جوامع  الكلم  جامع العلوم و احلكم يف شرح مخسني حديثا من          
ـ 795ت  (الدين أبو الفرج     . ن.ت.د. حتقيق شعيب األرناؤوط و إبراهيم بـاجس      ).  ه
 . دار اهلدى، اجلزائر

 

 1182ت  (حممد بن امساعيـل الكحـالين       : ، للصنعاين   سبل السالم شرح بلوغ املرام    
 - القاهرة -دار احلديث . حتقيق عصام الصبابطي، و عماد السيد). هـ
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: الطبعة اخلامسة . لأللباينسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة،         
 - الرياض -مكتبة املعارف .  م1992–  هـ 1412

 

ـ 275ت  (سليمان بن األشعث السجستاين     : ، أليب داود    السنن  1412: طبعـة   ).  ه
 . دار اجليل، بريوت.  م1992 –هـ 

 

ـ 279ت  (ى حممد بن عيسى     أبو عيس : ، للترمذي   السنن حتقيق حممد فؤاد عبـد     ).  ه
 - بريوت -دار الكتب العلمية . الباقي

 

ـ 385ت  (علي بن عمر    : ، للدارقطين   السنن ، و بذيله التعليق املغين على الدارقطين أليب        ) ه
 -لبنان-عامل الكتب، بريوت.  م1982 – هـ 1402: الطبعة الرابعة . الطيب حممد آبادي

 

ـ 458ت  (أبو بكر أمحد بن احلسني      : للبيهقي  غرى،  السنن الص  : الطبعـة األوىل    ).  ه
 – بريوت –دار املعرفة .  م1999–هـ 1420

 

ـ 845ت  (، للبيهقي، و يف ذيله اجلوهر النقي البن التركماين          السنن الكربى  طبعة ).  ه
 . املعرفة، بريوت دار.  م1992 – هـ 1413: 

 

ـ  303ت  ( أمحد بـن شـعيب اخلراسـاين         أبو عبد الرمحن  : ، للنسائي   السنن     ،) هـ
 – هــ  1411: الطبعـة األوىل    . و هبامشه شرح احلافظ جـالل الـدين الـسيوطي         

 .دار اجليل، بريوت. م1991
 

دار . حتقيـق و تعليـق حممـد صـديق املنـشاوي          . ، للنووي شرح األربعني النووية  
 .الفضيلة، القاهرة

 

ـ 516ت  ( مسعود   أبو حممد احلسني بن   : للبغوي  شرح السنة،    حتقيق الـشيخني   ).  ه
 1992 - هـ   1412: الطبعة األوىل   . علي حممد معوض، و عادل أمحد عبد املوجود       

 – بريوت –دار الكتب العلمية . م
 

 - هــ    1410: الطبعـة األوىل    . حتقيق أبو هاجر زغلـول    . للبيهقيشعب اإلميان،   
 .م1981
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: طبعـة جديـدة   . إمساعيل البخـاري  ، للحافظ أيب عبد اهللا حممد بن        صحيح البخاري 
 –  بريوت -املكتبة العصرية، صيدا .  م1997 – هـ 1417

 

دار إحياء .  م1990 - هـ 1401: الطبعة الثانية . صحيح البخاري بشرح الكرماين   
 - بريوت -التراث العريب 

 

 – هــ    1417: الطبعـة األوىل    . ، حملمد ناصر الدين األلبـاين     صحيح سنن ابن ماجة   
 .مكتبة املعارف للنشر و التوزيع، الرياض.  م1997

 

ـ 261ت (، لإلمـام مـسلم بـن احلّجـاج النيـسابوري         صحيح مسلم  دار ).  هـ
 - لبنان -املعرفة، بريوت 

 

حتقيق الدكتور عبد املعطـي أمـني   . أبو جعفر حممد بن عمرو   : ، للعقيلي الضعفاء الكبري 
 . بريوتدار الكتب العلمية،. ن.ت.د: الطبعة األول . قلعجي

 

مكتبـة  .  م 1997 – هــ    1417: الطبعة األوىل   . ، لأللباين ضعيف سنن ابن ماجة   
 .املعارف للنشر و التوزيع، الرياض

 

: الطبعـة األوىل    . ، البـن حجـر العـسقالين      فتح الباري شرح صحيح البخـاري     
 -  مصر -دار الريان للتراث، القاهرة .  م1986 – هـ 1407

 

. ، للعجلوين س عّما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس       كشف اخلفاء و مزيل اإللبا    
 – هــ    1418: الطبعـة األوىل    . ضبط و تصحيح الشيخ حممد عبد العزيز اخلالـدي        

  -  لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت .  م1997
 

تعليـق أبـو عبـد الـرمحن        .  للـسيوطي  الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضـوعة     
.  م 1996 – هــ    1417: الطبعـة األوىل    . عويـضة صالح الدين بن حممـد بـن        

  –  لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت 
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دراسة وحتقيق الشيخني علي حممد معوض وعادل أمحد عبد         . البن حجر   لسان امليزان،   
 - هــ      1416: الطبعـة األوىل    . املوجود، مبشاركة الدكتور عبد الفتاح أبو سـنة       

  -وت  بري-دار الكتب العلمية . م1996
 

ـ  807ت  (أبو بكـر    : للهيثمي  جممع الزوائد ومنبع الفوائد،      الطبعـة الثالثـة   ).  هـ
 – بريوت –دار الكتاب العريب .  م1982 –هـ 1402: 

 

 تلخـيص أبو عبـد اهللا احلـاكم، ومعـه         : ، للنيسابوري   املستدرك على الصحيحني  
 -هــ    1418: الطبعـة األوىل    . صنعه أبو عبـد اهللا بـن عمـر علـوش          . الذهيب

 - بريوت -دار املعرفة . م1998
 

 1414: الطبعـة الثانيـة     . تعليق صدقي حممد مجيـل العطـار      . لإلمام أمحد املسند،  
 .دار الفكر. املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز.  م1994-هـ

 

ـ 211ت  ( أبو بكر ابـن اهلمـام الـصنعاين         :  للحافظ عبد الرزاق     املصنف، ). هـ
 - هـــ 1392: الطبعــة األوىل . ان األعظمــيحتقيــق الــشيخ حبيــب الرمحــ

 - بريوت -املكتب اإلسالمي . م1972
 

احلافظ أبو بكر عبد اهللا بن حممد الكويف        : ، البن أيب شيبة     املصنف يف األحاديث واآلثار   
دار الكتب العلميـة ـ   .  م1995 - هـ  1416: الطبعة األوىل ).  هـ211ت (

 بريوت ـ
 

ـ         ، ثري مـن األحاديـث املـشتهرة علـى األلـسنة          املقاصد احلـسنة  يف بيـان ك
 - هــ    1405: الطبعـة األوىل    . دراسة وحتقيق حممد عثمان اخلـشت     . للسخاوي

 .دار الكتاب العريب.  م1985
 

ـ 676ت  ( حميي الدين   : ، للنووي   املنهاج شرح صحيح مسلم    حتقيـق الـشيخ    ).  ه
 – بريوت – املعرفة دار.  م 1998 – هـ 1419: الطبعة اخلامسة . خليل مأمون شيحا

 

  - لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت . رواية حيىي بن حيىي الليثي. ، لإلمام مالكاملوطأ
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مجال الـدين عبـد اهللا بـن يوسـف          : ، للزيلعي نصب الراية ختريج أحاديث اهلداية    
ـ 862ت  ( احلنفي    1416: الطبعـة األوىل    . حتقيـق أمحـد مشـس الـدين         ).  ه

 - بريوت -الكتب العلمية دار .  م1996 -هـ 
 

.  م 1987 - هـ   1407: الطبعة األوىل   . ، للغماري اهلداية يف ختريج أحاديث البداية    
 .عامل الكتب

 
 كتب أصول الفقه

 

ت  (اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للقاضي البيضاوي           
ـ 685 ـ 756ت  (، للشيخ علي بن عبد الكايف السبكي        ) ه  ابنه القاضي تـاج     و)  ه

 .دار الكتب العلمية، بريوت).  هـ771ت (الدين السبكي 
 

: الطبعـة الثانيـة     . ، دراسة الدكتور عبد العزيز الـسعيد      ابن قدامة و آثاره األصولية    
 .اململكة العربية السعودية.  م1979 – هـ 1399

 

حزم الظاهري  أبو حممد بن أمحد بن سعيد بن        : ، البن حزم    اإلحكام يف أصول األحكام   
 .دار الكتب العلمية، بريوت).  هـ456ت (
 

 631ت  (سيف الدين أيب احلسن علي اآلمدي       : ، لآلمدي   اإلحكام يف أصول األحكام   
 .دار الكتب العلمية، بريوت.  م1985 – هـ 1405: الطبعة األوىل ). هـ

 

ت (سليمان القاضي، أبـو الوليـد بـن خلـف البـاجي             : ، للباجي   إحكام األصول 
ـ 494 .  م1995 – هــ  1415: الطبعـة الثانيـة     . حتقيق عبد اجمليد تركـي    ).  ه

 .دار الغرب اإلسالمي، بريوت
 

ت (حممـد بـن علـي       : ، للشوكاين   إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول       
 .دار الكتب العلمية، بريوت).  هـ1250
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الطبعة . حتقيق حممد عطا  . يسشهاب الدين أمحد بن إدر    : ، للقرايف   االستغناء يف االستثناء  
 .دار الكتب العلمية، بريوت.  م1986 – هـ 1406: األوىل 

 

 .دار الفكر العريب، القاهرة).  هـ1394ت (حممد بن أمحد : ، أليب زهرة أصول الفقه
 

 .دار الفكر، بريوت.  م1988 – هـ 1409: طبعة . ، للخضري بكأصول الفقه
 

:  م، إصـدار     1986: الطبعة األوىل   . هبه الزحيلي ، للدكتور و  أصول الفقه اإلسالمي  
  –  سوريا -دار الفكر، دمشق .  م1996 – هـ 1416

 

دار األنـدلس للطباعـة و النـشر        . ، حملمد تقي احلكـيم    األصول العامة للفقه املقارن   
 .والتوزيع، بريوت

 

دين حممد بن أيب    أبو عبد اهللا مشس ال    : ، البن قّيم اجلوزية     إعالم املوقعني عن رّب العاملني    
ـ 751ت  (بكر الزرعي     1421: طبعة جديدة   . موثقة باعتناء صدقي حممد العطار    ).  ه

 .دار الفكر، بريوت.  م1999 –هـ 
 

، للجويين، أبو املعايل عبد امللك بـن عبـد اهللا بـن يوسـف               الربهان يف أصول الفقه   
ـ 478ت  (  1418: الطبعـة األوىل    . تعليق صالح بـن حممـد بـن عويـضة         ).  ه

 .دار الكتب العلمية، بريوت.  م1997 –هـ 
 

 656ت  (شهاب الدين حممـد بـن أمحـد         : ، للزجناين   ختريج الفروع على األصول   
 – هــ    1404: الطبعـة اخلامـسة     . حتقيق الدكتور حممـد أديـب صـاحل       ). هـ

 .مؤسسة الرسالة، بريوت.  م1984
 

ـ 861ت   (التقرير و التحبري على حترير اإلمام الكمال بن اهلمام         ، البن أمري احلاج    ) ه
 .دار الكتب العلمية، بريوت.  م1983 – هـ 1403: الطبعة الثانية ).  هـ879ت (
 

. حتقيق الدكتور عبد اهللا النبيلي و بشري أمحد العمري. ، للجويينالتلخيص يف أصول الفقه
 .مكتبة دار الباز، مكة.  م1996 – هـ 1417: الطبعة األوىل 

 



 479

. ، لإلمام عبيد اهللا بن مـسعود البخـاري احلنفـي          ملسمى التوضيح التنقيح مع شرحه ا   
 .مطبوع مع شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين

 

عبد الرمحن بن جاد    : ، للبناين   حاشية البناين على شرح اجلالل احمللى على مجع اجلوامع        
ـ 1198ت  (اهللا   : وىل  الطبعة األ . ضبط نّصه و خّرج آياته حممد عبد القادر شاهني        ).  ه

 .دار الكتب العلمية، بريوت.  م1998 – هـ 1418
 

ـ 204ت  (حممد بن إدريس    : ، لإلمام الشافعي    الرسالة حتقيق و شرح أمحد حممد     ).  ه
 .دار الفكر.  هـ1309: طبعة . شاكر

 

. حتقيق طه عبد الرؤوف   . ، للقرايف شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول       
 .دار الفكر للطباعة.  م1973 – هـ 1393: الطبعة األوىل 

 

حتقيق الـدكتور حممـد   ).  هـ972ت (، البن النجار شرح الكوكب املنري يف أصول الفقه 
 .مكتبة العبيكان، الرياض.  م1993 – هـ 1313: طبعة . الزحيلي و الدكتور نزيه محاد

 

ـ 792ت  (سعد الدين   : ، للتفتازاين   شرح التلويح على التوضيح    يـا  ضبط زكر ).  ه
 .دار الكتب العلمية، بريوت.  م1996 – هـ 1416: الطبعة األوىل . عمريات

 

مراجعة وتصحيح الدكتور شعبان    . ، للقاضي عضد الدين اإلجيي    شرح خمتصر منتهى األصول   
  -  القاهرة-مكتبة الكليات األزهرية . م1983– هـ 1403: طبعة . حممد امساعيل

 

مطابع الشرق  . ، للدكتور عياضة ناسي السلمي    يةشهاب الدين القرايف و آراؤه األصول     
 .األوسط، الرياض

 

طبعـة  . حممد سعيد رمضان  : ، للدكتور البوطي    ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية    
 .مكتبة رحاب، اجلزائر. جديدة

 

دراسة و حتقيق األستاذ حممـد علـوي        . ، للقرايف العقد املنظوم يف اخلصوص و العموم     
 .اململكة املغربية.  م1979 – هـ 1418: طبعة . بنصر
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.  م 1993: الطبعـة الثانيـة     ).  م 1956ت  (، لعبد الوهاب خالّف     علم أصول الفقه  
 .الزهراء للنشر و التوزيع، اجلزائر

 

، لعبد العلي حممد بن نظـام الـدين األنـصاري           فواتح الرمحوت شرح مسلّم الثبوت    
ـ 1180ت  ( ـ  1414: الثانيـة الطبعـة   . على هامش املستصفى للغـزايل    )  ه  – هـ

 .دار إحياء التراث العريب، بريوت.  م1993
 

أبـو  : ، البن اللّحـام     القواعد و الفوائد األصولية و ما يتعلق هبا من األحكام الفرعية          
ـ 803ت  (احلسن عالء الدين بن عباس       الطبعـة  . ضبط و تصحيح حممد شـاهني   ).  ه

  -  لبنان -وت دار الكتب العلمية، بري.  م1995 – هـ 1416: األوىل 
 

ضـبط  . ، لعبد العزيـز البخـاري     كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم للبزدوي      
 – هــ    1411: الطبعـة األوىل    . و تعليق و ختريج حممد املعتـصم بـاهللا البغـدادي          

 .دار الكتاب العريب، بريوت. م1991
 

. علـواين دراسة و حتقيق الدكتور طه جابر فياض ال       . ، للرازي احملصول يف علم األصول   
 .مؤسسة الرسالة.  م1997 – هـ 1418: الطبعة الثالثة 

 

ـ 771ت   (احمللّى على مجع اجلوامع لإلمام تاج الدين بن السبكي         ، لشمس الدين   ) ه
ـ 864ت  (احمللّى    – هــ    1418: الطبعة األول   . ضبط حممد عبد القادر شاهني    ).  ه

 .دار الكتب العلمية، بريوت.   م1998
 

ـ  505ت  (أبو حامد حممد بن حممـد حّجـة اإلسـالم           : يل  ، للغزا املستصفى ).  هـ
 .دار إحياء التراث العريب، بريوت.  م1993 – هـ 1414: الطبعة الثالثة 

 

ـ 397ت  (، البن القّصار املالكي     املقدمة يف األصول   قرأها و علّق عليها حممد بن      ).  ه
 .مي، بريوتدار الغرب اإلسال.  م1996: الطبعة األوىل . احلسني السليماين

 

، للدكتور حممـد فتحـي      املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي       
 .مؤسسة الرسالة، بريوت.  م1997 – هـ 1418: الطبعة الثالثة . الّدريين
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 790ت  (أبو إسحاق إبراهيم بـن موسـى        : ، للشاطيب   املوافقات يف أصول األحكام   
 .ار الكتب العلمية، بريوتشرح الشيخ عبد اهللا دراز، د). هـ

 

حتقيق عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد        . ، للقرايف نفائس األصول يف شرح احملصول    
 -  بريوت -املكتبة العصرية، صيدا .  م1999 – هـ 1420: الطبعة الثالثة . معوض

 
 كتب الفقه و القواعد الفقهية

 

حتقيق أبو  . ، للقرايف اضي و اإلمام  اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام و تصّرفات الق        
 .املكتب الثقايف، مصر.  م1989: الطبعة األوىل . بكر عبد الرزاق

 

قاسـم بـن عبـد اهللا حممـد بـن           : ، البن الشاط    إدرار الشروق على أنواء الفروق    
 .عامل الكتب، بريوت).  هـ723ت (الشاط 

 

ـ 975 ت(، البن منجور    اإلسعاف بالطلب خمتصر شرح املنهج املنتخب      مجـع        ).  ه
و اختصار و ترتيب أيب القاسم بن حممد بن أمحد التوايت، مراجعة و تصحيح محزة أبـو                 

   -  ليبيا -دار احلكمة، طرابلس .  م1977: طبعة . فارس و عبد املطلب قنباشة
 

 716ت  (أبو عبد اهللا صدر الدين حممد بـن عمـر           : ، البن الوكيل    األشباه و النظائر  
 – هــ    1413: الطبعة األوىل   .  و دراسة الدكتور أمحد بن حممد العنقري       حتقيق). هـ

 .مكتبة الرشد، الرياض.  م1993
 

ـ 970ت  (زين الدين بن إبراهيم     : ، البن جنيم    األشباه و النظائر   حتقيق حممد مطيع   ).  ه
 – سوريا –دار الفكر، دمشق .  م1983 – هـ 1403: الطبعة األوىل . احلافظ

 

ـ  771ت  (تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكايف        : ، للسبكي   نظائراألشباه و ال   ).  هـ
 1417: الطبعـة األوىل    . حتقيق الشيخني عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض         

  -  لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت .  م1991 –هـ 
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أبـو الفـضل    : للـسيوطي    ،األشباه و النظائر يف قواعد و فـروع فقـه الـشافعية           
ـ 911ت  (جالل الدين عبد الرمحن      حتقيـق و تعليـق حممـد املعتـصم بـاهللا           ).  ه

 . دار الكتاب العريب، بريوت.  م1998 – هـ 1418: طبعة . البغدادي
 

الطبعة . لعبد اهللا إبراهيم صالح    ،اإلمام شهاب الدين القرايف و أثره يف الفقه اإلسالمي        
 .سالمي، مالطةمركز دراسات العامل اإل.  م1991خريف : األوىل 

 

 .املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر.  م1986: طبعة . للقرايف ،األمنية يف إدراك النية
 

أبو العباس أمحـد بـن حيـي        : للونشريسي   ،إىل قواعد اإلمام مالك    إيضاح املسالك 
ـ 914ت  ( الطبعـة الثانيـة    . دراسة و حتقيق الصادق بن عبد الـرمحن الغريـاين         ).  ه
 .احلكمة، طرابلسدار .  م1997: 

 

أبو الربكات عبد اهللا بـن أمحـد حـافظ          : ، للنسفي   البحر الرائق شرح كرت الدقائق    
ـ  710ت  (الدين   دار الكتـب   .  م 1997 - هــ    1418: الطبعـة األوىل    ).  هـ

 . العلمية، بريوت
 

عالء الدين أبو بكر بن مسعود احلنفـي        : للكاساين   ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع    
 – هــ  1419: الطبعة الثانية . حتقيق حممد عدنان بن ياسني درويش     ). ـ ه 587ت  (

 .دار إحياء التراث العريب، بريوت.  م1998
 

ت (أبو الوليد حممـد بـن أمحـد القـرطيب           : ، البن رشد  بداية اجملتهد و هناية املقتصد    
 .، دار شريفة، اجلزائر)هـ595

 

 و معه )  هـ430ت ( عيسى احلنفي أبو زيد عبيد اهللا عمر بن: للدبوسي ،تأسيس النظر
ـ 340ت  (أبو احملاسن عبيد اهللا بن احلسني       :  للكرخي   رسالة يف األصول،   نـشره  ).  ه

 .زكريا علي يوسف، مطبعة اإلمام، القاهرة
 

 1414: طبعـة   . حتقيق األستاذ عمر بن عّباد    . ، للبقوري ترتيب الفروق و اختصارها   
 .غربيةمطبعة فضالة، اململكة امل.  م1994 –هـ 
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 – هـ   1405: الطبعة السادسة   . للشهيد عبد القادر عودة    ،التشريع اجلنائي اإلسالمي  
 .مؤسسة الرسالة، بريوت. م1985

 

مكتبـة  . ن.ت.د. حتقيق حممد ثالـث سـعيد الغـاين       . للقاضي عبد الوهاب   ،التلقني
 . نزار مصطفى الباز، الرياض

 

 ،فقهيـة علـى هـامش الفـروق       هتذيب الفروق و القواعد السنية يف األسـرار ال        
 .للشيخ حممد بن حسني مكي 

 

أليب احلسن بن حبيب املاوردي، حتقيق الشيخني علـي          ،احلاوي الكبري يف فقه الشافعي    
 . م1999 – هـ 1419: معوض و أمحد عبد املوجود، طبعة 

 

ـ 182ت  ( يعقوب بن إبراهيم    : أليب يوسف    ،اخلراج  1392: الطبعة الرابعـة    ).  ه
 .طبعة السلفية، القاهرةامل. هـ

 

 مطبعـة املوسـوعة الفقهيـة،       – اجلزء األّول الوحيد     –الطبعة الثانية   . للقرايف ،الذّخرية
 م، حتقيـق حممـد بـوخبزة و         1994:  م و الطبعـة األوىل       1982 –هـ   1402

 .سعيد أعراب و حممد حّجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت
 

. فهمـي احلـسيين   : تعريـب احملـامي     . يدر، لعلي ح  درر احلكام شرح جملة األحكام    
 .دار الكتب العلمية، بريوت

 

 – هــ    1407: الطبعـة الثانيـة      – حاشية ابن عابدين     –رّد احملتار على الّدر املختار      
 .دار إحياء التراث العريب، بريوت.  م1987

 

ـ  1376ت  (البـن ناصـر الـسعدي        ،رسالة يف القواعد   : الطبعـة األوىل    ).  هـ
 .عامل الكتب، بريوت.  م1994 – هـ 1414

 

: الطبعـة الثالثـة     . للدكتور عدنان حممـد مجعـة      ،رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية    
 .مؤسسة الرسالة، دمشق.  م1992 – هـ 1413
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ـ 1357ت  (، للشيخ أمحد بن حممد الزرقا       شرح القواعد الفقهية   تصحيح وتعليق  ).  ه
 .دار القلم، دمشق.  م1998 – هـ 1419: الطبعة اخلامسة . مصطفى أمحد الزرقا: 

 

ـ 687ت  (البن اهلمام احلنفي     ،شرح فتح القدير   علـى اهلدايـة شـرح بدايـة        )  ه
ـ  593ت  (املبتدي للمرغينـاين     .  م 1995 – هــ    1415: الطبعـة األوىل    ).  هـ

 .دار الكتب العلمية، بريوت
 

ـ 1338ت  ( ، لسليم بن رستم باز      شرح جملة األحكام العدلية    دار .  الثالثة الطبعة).  ه
 .إحياء التراث العريب، بريوت

 

 1414: الطبعة األوىل   . ، للدكتور حممد أمحد سراج    ضمان العدوان يف الفقه اإلسالمي    
 .املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر و التوزيع، بريوت.  م1993 –هـ 

 

. و فارس حتقيق أب . للونشريسي ،عّدة الربوق يف مجع ما يف املنهج من اجلموع و الفروق          
 .دار الغرب اإلسالمي، بريوت.  م1990 – هـ 1410: الطبعة األوىل 

 

أمحـد  : للحمـوي   ،غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه و النظـائر للـسيوطي     
ـ  1098ت  (بن حممد احلنفـي      .  م 1985 – هــ    1405: الطبعـة األوىل    ).  هـ

  -  لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت 
 

ـ 762ت  ( مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن مفلح املقدسي           :البن مفلح    ،الفروع ).  ه
دار الكتـب   .  م 1997 – هـ   1418: الطبعة األوىل   . حتقيق أبو الزهراء حازم القاضي    

 .العلمية، بريوت
 

لإلمام القرايف و هبامشه إدرار الشروق البـن الـشاط ؛ و هتـذيب الفـروق                 ،الفروق
 - بريوت -عامل الكتب  . حملمد بن حسني املكي

 

 – هــ    1418: الطبعـة األوىل    . للحبيـب بـن طـاهر      ،الفقه املالكي و أدلّتـه    
 .دار ابن حزم.  م1998
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: الطبعـة األوىل    . حتقيق عادل بن يوسف الفزاري    . للخطيب البغدادي  ،الفقيه و املتفقه  
 .دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية.  م1997 – هـ 1417

 

: الطبعـة الثانيـة   . للدكتور علي أمحد مرغـي     ، الفقه اإلسالمي  القصاص و احلدود يف   
    - لبنان –دار اقرأ، بريوت .  م1982 – هـ 1402

 

. ، حملمـد مـصطفى عبـود هرمـوش        القاعدة الكلية إعمال الكالم أوىل من إمهالـه       
املؤسـسة اجلامعيـة للدراسـات و النـشر         .  م 1987– هـ   1406: الطبعة األوىل   

   - لبنان –والتوزيع، بريوت 
 

 1417: طبعة  . ، للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسني     قاعدة اليقني ال يزول بالشك    
 .مكتبة الرشد، الرياض.  م1996 –هـ 

 

 .دار الفكر. ن.ت.د).  هـ795ت ( عبد الرمحان بن أمحد : البن رجب  ،القواعد
 

ـ 758ت  (أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد         : للمقري   ،القواعد حتقيق و دراسة   . ) ه
جامعة أّم القرى، مركز إحياء التراث اإلسـالمي، مكـة          . أمحد بن عبد اهللا بن محيد     :  

  -  اململكة العربية السعودية -املكرمة 
 

حتقيق الدكتور ) .  هـ660ت ( البن عبد السالم  ،قواعد األحكام يف إصالح األنام
 2000 – هـ 1421: بعة األوىل الط. نزيه كمال محاد و الدكتور عثمان مجعة ضمريية

 .دار القلم، دمشق. م
 

للقاضـي  قواعد الفقه اإلسالمي من خالل كتاب اإلشراف على مـسائل اخلـالف             
ـ 422ت  ( الوّهاب املالكي    عبد : الطبعـة األوىل    . للـدكتور حممـد الروكـي      ،) ه

 .دار القلم، دمشق.  م1998 – هـ 1419
 

 1418: الطبعـة األول    . عقوب بن عبد الوهاب   ، للدكتور الباحسني ي   القواعد الفقهية 
 .مكتبة الرشد، الرياض.  م1998 –هـ 
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مفهومها، نشأته، تطورها، دراسة مؤلفاهتا، أدلتها، مهمتها، تطبيقاهتا،        :القواعد الفقهية 
 .دار القلم، دمشق.  م2000 – هـ 1420: الطبعة اخلامسة . علي أمحد: للندوي 

 

، لعبـد اجمليـد     من كتاب أعالم املوقعني البن قيم اجلوزية      القواعد الفقهية املستخرجة    
 .  م1994 – هـ 1418 - اجلزائر -رسالة ماجستري، املعهد العايل ألصول الدين . مجعة

 

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم           : البن تيمية    ،القواعد النورانية 
ـ 728ت  (  .  م1983 – هــ    1404: طبعة الثانية   ال. حتقيق حممد حامد الفقي   ).  ه

 .مكتبة املعارف، الرياض
 

ت ( بـن أمحـد الكلـيب الغرنـاطي         أبو القاسم حممد    : البن جزي    ،القوانني الفقهية 
 )هـ741

 

ت ( أبو بكر تقي الدين بـن حممـد بـن عبـد املـؤمن               : للحصين  كتاب القواعد،   
ـ 829 الن و الـدكتور جربيـل      حتقيق الدكتور عبد الرمحان بن عبد اهللا الـشع        ).  ه
 .مكتبة الرشد، الرياض.  م1997 – هـ 1418: الطبعة األول . البصيلي

 

ـ 1051ت  ( منصور بن يونس احلنبلي     : ، للبهويت كشف القناع عن منت اإلقناع     ).  ه
دار .  م 1997 - هــ    1418: الطبعـة األوىل    . حتقيق أيب عبد اهللا إمساعيل الشافعي     

 .الكتب العلمية، بريوت
 

الدار . دراسة وحتقيق حممد بن عبد اهلادي أبو األجفان       . ، لإلمام املقري  ليات الفقهية الك
 .العربية للكتاب

 

ـ 490ت  ( أبو بكر حممد بن أمحد احلنفي       : ، للسرخسي   املبسوط : الطبعة األوىل   ).  ه
 .دار الكتب العلمية، بريوت. ن.ت.د
 

 . اج حمرم أفندي البسيوينمطبعة احل.  هـ1303: طبعة . ، للخادميجمامع احلقائق
 

 .دار إحياء التراث العريب، بريوت. ، البن عابدين حممد أمنيجمموعة رسائل ابن عابدين
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الطبعـة  . حتقيق حممد جنيب املطيعـي    . ، لإلمام النووي  اجملموع شرح املهذب للشريازي   
 .دار النفائس، الرياض.  م1995 – هـ 1415: األوىل 

 

الطبعة . اعتىن هبا و خّرج أحاديثها عامر اجلزار و أنور الباز         . ة، البن تيمي  جمموع الفتاوى 
 . م1997 - هـ 1418: األوىل 

 

دراسـة وحتقيـق    . ، البن خطيب دهـشة      خمتصر من قواعد العالئي وكالم األسنوي     
 - العراق -مطبعة اجلمهور، املوصل . الدكتور مصطفى حممود البنجيوي

 

 - هــ    1418: الطبعـة األوىل    . محد الزرقاء ، للشيخ مصطفى أ   املدخل الفقهي العام  
 .دار القلم، دمشق.  م1998

 

دار . روايـة سـحنون عـن أيب القاسـم        . ، لإلمام مالك بـن أنـس      املدونة الكربى 
 .صادر، بريوت

 

الطبعـة  . تقـدمي الـسيد رشـيد رضـا       . ، أليب داود السجستاين   مسائل اإلمام أمحد  
 .بريوت. الثانية

 

دار الفكر  . ن. ت. د. ، للدكتور عبد الرزاق السنهوري    الميمصادر احلق يف الفقه اإلس    
 . للطباعة و النشر و التوزيع

 

مكتبة دار نـزار    . حتقيق و دراسة محيش عبد احلق     . ، للقاضي عبد الوهاب املالكي    املعونة
 .مصطفى الباز، مكة املكرمة

 

، املغـرب املعيار املعرب و اجلامع املغرب عن فتاوى علماء افريقيـة و األنـدلس و               
 م  1983 - هـ     1403: الطبعة األوىل   . إشراف الدكتور حممد حجي     . للونشريسي

 .دار الغرب اإلسالمي، بريوت. 
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ـ  630ت  ( موفق الدين أبو عبد اهللا أمحد بن حممد املقدسي          : ، البن قدامة    املغين ).  هـ
ـ  . حتقيق الدكتور حممد شرف الدين خطاب و الدكتور السيد حممد السيد           ديث، دار احل

 .القاهرة
 

دراسـة  . مشس الدين بن حممد اخلطيب    : ، للشربيين   مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج     
 1415: الطبعـة األوىل    . وحتقيق الشيخني علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود        

 .دار الكتب العلمية، بريوت.  م1994 -هـ 
 

ـ  520ت  (  الوليد   حممد بن أمحد أبو   : ، البن رشد    املقدمات املمهدات  حتقيـق  ).  هـ
دار الغرب اإلسالمي،   .  م 1988 – هـ   1408: الطبعة األوىل   . الدكتور حممد حجي  

 . بريوت
 

 794ت  ( بدر الدين حممد بن هبـادر بـن عبـد اهللا            : ، للزركشي املنثور يف القواعد  
. حتقيق  الدكتور فائق أمحد حممود، ومراجعة الدكتور عبد الـستار أبـو غـدة              ). هـ
 . م1962 -هـ  1402: طبعة األوىل ال
 

ـ 476ت  ( أبو اسحاق إبراهيم بن علي      : ، للشريازي   املهذب ضبط و تـصحيح    ).  ه
دار الكتب العلميـة،    .  م 1995– هـ   1416: الطبعة األوىل   . الشيخ زكريا عمريات  

 .بريوت
 

ـ  954ت  ( ، للحطـاب    مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل     خـّرج آياتـه        ).  هـ
.  م 1995 - هــ    1416: الطبعـة األوىل    .  الـشيخ زكريـا عمـريات      و أحاديثه 

 - لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت 
 

. خّرج آياته و أحاديثه و صنع حواشيه أمحد عبيدو عناية         . ، لإلمام الشافعي  موسوعة األم 
 .دار إحياء التراث العريب. م2000 - هـ 1420: طبعة

 

 هـ  1418: الطبعة الثانية   . د صدقي البورنو    ، للدكتور حمم  موسوعة القواعد الفقهية  
 - الرياض -مكتبة التوبة .  م1997-
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. ، للـدكتور حممـد الروكـي        نظرية التقعيد الفقهي و أثرها يف اخـتالف الفقهـاء         
 رقـم   –سلـسلة رسـائل و أطروحـات        .  م 1994 - هـ     1414: الطبعة األوىل   

 . الرباط، اململكة املغربية– 25
 

 - هــ    1418: الطبعة اخلامـسة    . ، للدكتور وهبة الزحيلي   لشرعيةنظرية الضرورة ا  
 .مؤسسة الرسالة.  م1997

 

الطبعة . ، للدكتور مجيل حممد بن مبارك     نظرية الضرورة الشرعية، حدودها و ضوابطها     
  - مصر-دار الوفاء و النشر و التوزيع، املنصورة .  م1988 - هـ 1408: األوىل 

 

مكتبة التـراث اإلسـالمي،     . ن.ت.د. مد فوزي فيض اهللا   ، للدكتور حم  نظرية الضمان 
 .الكويت

 

دار الفكر،  .  م 1998 - هـ   1418: طبعة  . ، للدكتور وهبة الزحيلي   نظرية الضمان 
 .سوريا

 

.  م 1993 – هــ    1414: الطبعة األوىل   . ، للدكتور حممد الزحيلي   النظريات الفقهية 
 . دار القلم، دمشق

 

  - هــ      1419: الطبعة اخلامـسة    . ، للبورنو ه الكلية الوجيز يف إيضاح قواعد الفق    
 .مؤسسة الرسالة، بريوت.  م1998

 
 كتب التراجم و السري و التاريخ

 

، حلبيب أمحد الكريواين على ضوء ما أفاده الشيخ أشـرف           أبو حنيفة و أصحابه   
 .دار الفكر، بريوت.  م1989: الطبعة األوىل . علي التهانوي

 

ـ  436ت  (أبو عبد اهللا حسني بن علي       : ، للصريمي   حابهأخبار أيب حنيفة و أص     ).  هـ
 .عامل الكتب، بريوت.  م1985 – هـ 1405: الطبعة الثانية 
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حتقيق ).  هـ463ت (أبو عمر يوسف : ، البن عبد الرب     االستيعاب يف أمساء األصحاب   
 – هـ   1415: الطبعة األوىل   . الشيخني علي حممد معوض، و عادل أمحد عبد املوجود        

 .م، دار الكتب العلمية، بريوت1995
 

الطبعـة  . حتقيق الشيخ مأمون شيحا   . ، البن األثري اجلزري   أسد الغابة يف معرفة الصحابة    
 .دار املعرفة، بريوت.  م1997 – هـ 1418: األوىل 

 

ـ 852ت  (أمحد بن علي    : ، البن حجر العسقالين     اإلصابة يف متييز الصحابة    حتقيق ).  ه
 .دار اجليل، بريوت.  م1992 – هـ 1412: الطبعة األوىل . علي حممد البجاوي

 

 .دار العلم للماليني، بريوت. ن.ت.د. ، خلري الدين الزركلياألعالم
 

اإلمام شهاب الدين القرايف حلقة وصل بني املشرق و املغرب يف مذهب اإلمام مالـك            
 – هــ    1417: طبعـة   . ، لألستاذ الصغري بن عبد السالم الـوكيلي       يف القرن السابع  

 .اململكة املغربية.  م1996
 

 1999 – هــ    1419: الطبعة األوىل   . تقدمي حممد أمحد حالّق   . ، للسمعاين األنساب
 .دار إحياء التراث العريب، بريوت. م
 

، للـدكتور قاسـم عبـده       )التاريخ الـسياسي و العـسكري     (األيوبيون و املماليك    
عـني للدراسـات          .  م 1996: يـة   الطبعـة الثان  . قاسم و الدكتور علي السيد علـي      

  – مصر –و البحوث اإلنسانية و اإلجتماعية، اهلرم 
 

دار .  م 1997 – هــ    1418: الطبعـة الثانيـة     . ، البـن كـثري    البداية و النهاية  
 .الكتب العلمية، بريوت

 

حتقيـق  . حممـد بـن علـي     : ، للشوكاين   البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع      
.  م 1998 – هــ    1419: الطبعـة األوىل    .  بن عبـد اهللا العمـري      الدكتور حسني 

 .دار الفكر، بريوت
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حتقيق حممـد أبـو     . جالل الدين : ، للسيوطي   بغية الوعاة يف طبقات اللّغويني و النحاة      
  – بريوت –املكتبة العصرية، صيدا . الفضل إبراهيم

 

اء زيـن الـدين قاسـم       أبـو الفـد   : البن قطلو بغا    تاج التراجم يف طبقات احلنفية ،       
 – بغداد –مكتبة املثىن .  م1962: طبعة ).  هـ879ت (احلنفي 

 

، لصديق بن حسن احلسيين البخاري التاج املكلّل من جواهر مآثر الطراز اآلخر و األّول
 .مكتبة دار السالم، الرياض.  م1995 – هـ 1416: الطبعة األوىل . القنوجي

 

. ، للدكتور حسن ابراهيم حـسن     والثقايف واالجتماعي تاريخ اإلسالم السياسي والديين     
 .   دار اجليل، بريوت.  م1996 - هـ  1416: الطبعة الرابعة عشر

 

: طبعـة   . ، للدكتور عصام الدين عبـد الـرؤوف الفقـي         تاريخ اإلسالم و حضارته   
 . دار الكتاب احلديث، الكويت. م1995 –هـ 1416

 

حتقيق الدكتور  . ، للقاضي عياض   مذهب مالك  ترتيب املدارك و تقريب املسالك ملعرفة     
 .دار مكتبة احلياة، بريوت. أمحد بكري

 

حتقيـق حممـد أبـو الفـضل        . للـسيوطي ،  حسن احملاضرة يف تاريخ مصر و القاهرة      
دار إحيـاء الكتـب العربيـة،       .  م 1967 – هــ    1387: الطبعـة األوىل    . إبراهيم

 .عيسى البايب احلليب و شركاه
 

. حتقيق مصطفى عبد القادر عطا. ، ألبو نعيم األصفهاينطبقات األصفياءحلية األولياء و 
 .دار الكتب العلمية، بريوت.  م1997 – هـ 1418: الطبعة األوىل 

 

نقله عن األملانية جمموعـة مـن       . ، مليكلوش موراين  دراسات يف مصادر الفقه اإلسالمي    
 .اإلسالميدار الغرب .  م1988 – هـ 1409: الطبعة األوىل . الدكاترة

 

 – هــ    1414: طبعـة   . ، البن حجر العسقالين   الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة     
 .دار اجليل، بريوت.  م1993
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مجال الدين أبو احملاسن يوسـف      : ، البن تغري بردي     الدليل الشايف على املنهل الصايف    
ـ 874ت  ( اخلـاجني،  مكتبـة   . الطبعة األوىل . حتقيق و تقدمي فهيم حممد شلتوت     ).  ه

 .القاهرة
 

ـ 799ت  (، البن فرحون املالكي     الديباج املذّهب يف معرفة أعيان علماء املذهب       ).  ه
ـ 1417: دراسة و حتقيق مأمون بن حمي الدين اجلنان، الطبعة األوىل            دار الكتـب   .  ه

 .العلمية، بريوت
 

ـ 748ت  (، لشمس الدين الذهيب     سري أعالم النبالء   . حتقيق حممد عمـر علـوش     ).  ه
 .دار الفكر للطباعة و النشر، بريوت.  م1997 – هـ 1417: الطبعة األوىل 

 

دار الفكـر للطباعـة           . ، حملمد بن حممد خملوف    شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية     
 .و النشر و التوزيع

 

عبد احلي بن أمحد العكري، احلنبلي،      : ، البن العماد    شذرات الذهب يف أخبار من ذهب     
 .دار الفكر. ن.ت.د).  هـ1089ت (فالح أبو ال

 

دار .  م 1989 – هــ    1409: الطبعـة األوىل    . ، البـن اجلـوزي    صفة الـصفوة  
 .الكتب العلمية، بريوت

 

مشس الدين حممد بـن عبـد الـرمحن         : ، للسخاوي   الضوء الالمع ألهل القرن التاسع    
 .دار اجليل، بريوت).  هـ902ت (القاهري 

 

دار .  م1994 – هـــ 1414: الطبعــة الثانيــة . ، للــسيوطيطبقــات احلفــاظ
 .الكتب العلمية، بريوت

 

ـ 772ت  (مجال الدين عبد الرحيم     : ، لألسنوي   طبقات الشافعية  : الطبعة األوىل   ).  ه
 .دار الكتب العلمية، بريوت.  م1987 – هـ 1407
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حللـو     حتقيق الدكتور عبد الفتاح حممد ا     . ، لتاج الدين السبكي   طبقات الشافعية الكربى  
هجر للطباعـة و    .  م 1992 – هـ   1413: الطبعة الثانية   . و الدكتور حممود الطناحي   
 .النشر    و التوزيع، مصر

 

ـ 476ت  (، أليب إسحاق الشريازي     طبقات الفقهاء  حتقيق الدكتور علـي حممـد      ).  ه
  – مصر –مكتبة الثقافة الدينية، الظاهر .  م1997 – هـ 1418: الطبعة األوىل . عمر

 

ترادكـسيم،  . إعداد و حتقيق الدكتور يوسف فرحات     . علماء العرب كتاب املوسوعة   
  – سويسرا –جنيف 

 

ملتزم الطبع و النشر عبد احلميـد       . ن.ت.د. ، للمراغي الفتح املبني يف طبقات األصوليني    
 .احلنفي، مصر

 

الطبعـة  . ، حملمـد بـن احلـسن احلجـوي        الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي     
 .دار الكتب العلمية، بريوت.  م1985 – هـ 1416: ىل األو

 

أبو احلسنات حممد عبد احلي بن حممد عبـد         : ، للكنوي   الفوائد البهية يف تراجم احلنفية    
ـ 1304ت  (احلليم اهلندي    تصحيح و تعليق السيد حممد بدر الـدين أيب الفـراس      ).  ه

 . لبنان–دار املعرفة، بريوت . النعساين
 

ـ 764ت  (حممد بن شاكر الكتيب     : ، للكتيب    الذيل عليها  فوات الوفيات و   حتقيق ).  ه
 .دار صادر، بريوت. ن.ت.د. الدكتور إحسان عباس

 

 1985 – هـ  1405: طبعة  . حتقيق الدكتور مصطفى الشوميي   . ، البن الندمي  الفهرست
 .الدار التونسية للنشر، تونس. م
 

مـصطفى بـن عبـد      : فـة   ، حلاجي خلي  كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون      
ـ  1067ت  (اهللا أبو طاهر القسطنطيين      .  م 1994 – هــ    1414: طبعـة   ).  هـ

 .دار الفكر للطباعة و النشر، بريوت
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 .مكتبة املثىن، بغداد. ن.ت.د. ، البن األثري اجلزرياللّباب يف هتذيب األنساب
 

 – هــ    1419: طبعـة   . ، للدكتور عصام الدين الفقي    معامل تاريخ و حضارة اإلسالم    
 .دار الفكر العريب، القاهرة.  م1998

 

 .دار صادر، بريوت.  م1993: الطبعة األوىل . ، لياقوت احلمويمعجم البلدان
 

مؤسـسة  .  م 1993 – هـ   1414: الطبعة األوىل   . ، لعمر رضا كحالة   معجم املؤلفني 
 .الرسالة

 

 هـ  1409: لثة  الطبعة الثا . تقدمي الشيخ حسن خالد   . ، لعادل نويهض  معجم املفسرين 
 .مؤسسة نويهض الثقافية.  م1988 –
 

مكتبـة  .  م 1990: الطبعة الثامنـة    . ، للدكتور أمحد شليب   موسوعة التاريخ اإلسالمي  
 .النهضة املصرية، القاهرة

 

الطبعة . حتقيق أمحد يوسف جنايت   . ، البن تغري بردي   املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف    
 .صريةمطبعة دار الكتب امل. األوىل

 

تقدمي و تعليق حممد حسني     . ، البن تغري بردي   النجوم الزاهرة يف ملوك مصر و القاهرة      
 .دار الكتب العلمية، بريوت.  م1992 – هـ 1413: الطبعة األوىل . مشس الدين

 

ـ 1036ت  (سيدي أمحد بابا أبو العباس      : ، للتنبكيت   نيل االبتهاج بتطريز الديباج    ).  ه
 .مطبعة السعادة، مصر.  هـ1329: الطبعة األوىل 

 

 – هــ    1413: طبعـة   . ، للبغدادي هدية العارفني يف أمساء املؤلفني و آثار املصنفني       
 .دار الكتب العلمية، بريوت.  م1992

 

 – هــ    1392: الطبعـة الثانيـة     . حتقيق هلموت ريند  . ، للصفدي الوايف بالوفيات 
 – أملانيا –نشر فرانز شتاينر، فيسبادن .  م1972
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حتقيـق  . أمحد بن حممد بن إبراهيم    : ، البن خلكان    فيات األعيان و أبناء أبناء الزمان     و
 .دار صادر، بريوت. ن.ت.د. الدكتور إحسان عباس

 
 كتب اللّغة

 

ـ 911ت  ( جالل الدين   : للسيوطياألشباه و النظائر يف النحو،       الدكتور : حتقيق  ).  ه
 –مؤسـسة الرسـالة     .  م 1985 –ـ   ه 1406: الطبعة األوىل   . عبد العال سامل مكرم   

 –بريوت 
 

ـ 816ت  (السيد الشريف علي بن حممد احلسيين       : ، للجرجاين   التعريفات : طبعة  ).  ه
  -  لبنان -مكتبة لبنان، بريوت .  م1985

 

 طبعة قدمية مجعهـا   . إمساعيل بن ّمحاد اجلوهري، أبو نصر الفارايب      : ، للجوهري   الّصحاح
 .نصر أبو الوفا اهلوريين

 

.  م 1998 -  1419: الطبعـة األوىل    . لـسعدي أبـو حبيـب      ،القاموس الفقهي 
 .دار الفكر، سوريا

 

ـ 817ت  (جمد الدين حممد بن يعقوب الشريازي       : ، للفريوز آبادي    القاموس احمليط  ).  ه
 .مؤسسة الرسالة، بريوت.  م1998 – هـ 1419: الطبعة السادسة 

 

 711ت  (لدين أبو الفضل حممد بن مكـرم        مجال ا : ، البن منظور    لسان العرب احمليط  
 1408: طبعـة   . قّدم له الشيخ عبد اهللا العاليلي، إعداد و تصنيف يوسف خّياط          ). هـ
 .دار اجليل، بريوت، و دار لسان العرب، بريوت.  م1988 –هـ 

 

أمحد بن حممد بن علي املقري      : ، للفريمي   املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي      
 .املكتبة العصرية.  م1997 – هـ 1418: الطبعة الثانية ).  هـ770ت (
 

الطبعـة  . ، للدكتور عاصم حممـد رزق     معجم مصطلحات العمارة و الفنون اإلسالمية     
 .مكتبة مدبويل.  م2000: األوىل 
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حتقيـق عبـد    . أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا      : ، البن فارس    معجم مقاييس اللّغة  
 .دار اجليل، بريوت.  م1991 – هـ 1411:  الطبعة األوىل .السالم حممد هارون

 

  - هــ      1410: الطبعـة الثانيـة     . ، جملموعـة مـن األسـاتذة      املعجم الوسـيط  
 .دار األمواج، بريوت.  م1990

 

 كتب يف فنون خمتلفة
 

 - هـ 1406: الطبعة األوىل . ، للقرايف األجوبة الفاخرة يف الرّد على األسئلة الفاجرة
 .دار الكتب العلمية، بريوت.  م1986

 

إمام احلرمني ، أبو املعايل عبد امللـك            : ، للجويين   غياث األمم يف التياث الظلم    = الغياثي
ـ 418ت  (   1997 -هـ  1417: الطبعة األوىل   . وضع حواشيه خليل منصور   ).  ه
 .دار الكتب العلمية، بريوت. م
 

.  م 1983: الطبعة الثانيـة    . د الزاهي ، حتقيق حممد أبو األجفان و حمم      فهرس ابن عطية  
 .دار الغرب اإلسالمي، بريوت

 

: الطبعة الثالثة   . ، للدكتور هاين عرموش   كتاب األمراض الشائعة و التداوي باألعشاب     
 .دار النفائس.  م1998 – هـ 1418

 

 1988 – هــ    1409: الطبعـة األوىل    . ، للـشيخ طرالـويل    املساجد يف اإلسالم  
 .ينيدار العلم للمال. م
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 فهرس املوضوعات
                                                                                                                    املوضـوع 
 الصفحة
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إهداء  

 22 - 6. .   :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة 
  7 . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . .. . . .سبب اختيار املوضوع  -
 9. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . . أمهية املوضوع   -
 12. . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . .  الدراسات احلديثة يف املوضوع  -
 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خطة البحث  -
 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هج املّتبع يف البحثاملن -
 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أهم الصعوبات اليت واجهتين  -
 

 37 – 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دراسة عصر القرايف: مبحث متهيدي 
 

 24. . . . . . . . . . . . ية يف القرن السابع اهلجري احلياة السياس: املطلب األول 

 24) . ..  م1250-1171/  هـ648-567(العصر األيويب : الفرع األول 
 27). . م1517-1250/  هـ923-648( العصر اململوكي : الفرع الثاين 

   31.. . . . .  .  . احلياة العلمية و الفكرية يف القرن السابع اهلجري: املطلب الثاين 
 31. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  العوامل الداخلية : الفرع األول 
 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .العوامل اخلارجية:  الفرع الثاين 

 35. . . ..احلياة االجتماعية و االقتصادية يف القرن السابع اهلجري: املطلب الثالث 
 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . احلياة االجتماعية :الفرع األول 
 36.             . . . . . . . . . .  . . .  . . .احلياة االقتصادية  : الفرع الثاين 
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 القسم األول
 "الذّخرية " دراسة عن حياة اإلمام القرايف و كتابه  : الباب األّول 

 و فيه فصالن 

 : اة اإلمام القرايف، و فيه مبحثان حي: الفصل األّول 
 50 - 41. . . . . . . . . . . . . .  . . .  . حياة القرايف الذاتية : املبحث األّول 

      41. . . . . . . . . . .  . . . . . . .  اسم القرايف و نسبه و أسرته : املطلب األّول 
  41 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اسم القرايف و نسبه: الفرع األّول  

 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أسرة القرايف: الفرع الثاين   
 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .والدة القرايف و نشأته : املطلب الثاين 

 45 ..                    . . . . . . . . . . . . .والدة القرايف: الفرع األّول 
 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشأة القرايف:         الفرع الثاين 

 47.. . . . . . . . . . . . .. . .  . . . . . . .  .شخصية القرايف: املطلب الثالث 
 49. . . .  ... . . . . . . . .. . . . . . وفاة القرايف و مكان دفنه: املطلب الرابع 
 97 - 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حياة القرايف العلمية : املبحث الثاين 
 51.  القرايف و طلبه للعلم و العوامل اليت ساعدت على تكوين ثقافته: املطلب األّول 

 51. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . القرايف و طلبه للعلم: الفرع األّول 
  51. . . . . . .  العوامل اليت ساعدت على تكوين ثقافة القرايف: الفرع الثاين 

 54. . . . . . . . . . . . . .  . .  شيوخ القرايف و أقرانه و تالميذه: املطلب الثاين 
 54 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . ..شيوخ اإلمام القرايف:         الفرع األّول 

 64. . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  أقران  اإلمام القرايف: رع الثاين         الف
 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . تالميذ القرايف:         الفرع الثالث 
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 78. . . . . . . . . . . .فقه القرايف و اجتهاده و ثناء العلماء عليه: املطلب الثالث 
  78. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فقه القرايف و اجتهاده: ع األّول         الفر

   83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثناء العلماء عليه :         الفرع الثاين 
 88. . . . . . . ..  الوظائف اليت تقلّدها القرايف و مصّنفاته وآثاره: املطلب الرابع 

  88. . . . . . . . . . . . . . .  .  الوظائف اليت تقلّدها القرايف: الفرع األّول         
 91. . . . . . . . . . . . . . . . . .  مصّنفات القرايف و آثاره:         الفرع الثاين 

 "الذّخرية " دراسة كتاب : الفصل الثاين 
 :و فيه مبحثان 

  105 - 98 . . . . . . . . . . . . . . . . .التعريف بالكتاب : املبحث األّول 
 98. . . . . . . . . ... . . .  توثيق كتاب الذّخرية و سبب تأليفه: املطلب األّول 

  98.         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .توثيق الكتاب: الفرع األّول 

 98 .              . . .. . . . . . . . . .سبب تأليف الكتاب: الفرع الثاين  
 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موضوع الكتاب: املطلب الثاين 

  100. . . . . . . . . . . . . . .. . أمهّية الكتاب و مرتلته العلمية: املطلب الثالث 
 103 . . . .. . . . . . . . . . . . . .وصف النسخة املعتمد عليها: املطلب الرابع 

 152 - 106. . . . . . . . . . . . .  منهج القرايف يف الذّخرية: املبحث الثاين 
 106. . . .  منهج القرايف يف عرض املادة الفقهية و أسلوبه يف الكتاب: املطلب األّول 

 106. . . . . . . . . .  . منهج القرايف يف عرض املادة الفقهية:         الفرع األّول 
 111. . . . . . . . . . . . . .  . . أسلوب القرايف يف الكتاب:        الفرع الثاين  

 116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .منهج القرايف يف االستدالل: املطلب الثاين 
 116                   . .. . .. . . . . . . . األصول املتفق عليها:       الفرع األول 

       117. . . . . . . . . . . . . . . . .   األصول املختلف فيها :     الفرع الثاين     



 500
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  136. . . . . . . . . . .كتب أصول الفقه:   الفرع الثاين        

               137. ..           . . . . . . . . . كتب مصادر األحكام : الفرع الثالث  

 141. . . . . . . . . .  . كتب اللغة و شرح غريب األلفاظ : الفرع الرابع 
 143 . . . . . . . . . .  . . . . . .كتب يف فنون أخرى : الفرع اخلامس 
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 دراسة تفصيلية عن القواعد الفقهية مع بيان منهج القرايف فيها:  الباب الثاين  
 دراسة القواعد الفقهية، و فيه مبحثان : الفصل األّول 
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 197. .    . .. . . .. .التقعيد عند القرايف بواسطة القياس :   الفرع الثاين             

 197. . . . . . . . . التقعيد عند القرايف بواسطة االستدالل :         الفرع الثالث 

 200. . . . . . . . . . القرايف عن طريق الترجيح التقعيد عند:         الفرع الرابع 
     201. . . . . . . . . . . . . . منهج القرايف يف االستدالل بالقواعد: املطلب الثاين 

  201. . . .االستدالل بالقاعدة ألجل تأكيد الفروع و تقويتها: الفرع األول 
 202. . . ليل األحكام الفقهية االستدالل بالقاعدة  ألجل تع:         الفرع الثاين 

 202االستدالل بالقاعدة يف املسائل و احلوادث االجتهادية  :         الفرع الثالث 
 204. . . االستدالل بالقواعد يف معرض بيان سبب اخلالف :         الفرع الرابع 

 صياغة القواعد و نقدها عند القرايف، و أثر منهجه يف أصحاب: املبحث الثاين 
  216 - 205. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  القواعد بعده
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  205. . . . . . . . . . . . . . صياغة القواعد و نقدها عند القرايف: املطلب األّول 
 205. . . . . . . . . . . . . . . صياغة القواعد عند القرايف :         الفرع األول 

  209. . . . . . . . . . . . . . . .  نقد القاعدة عند القرايف :  الثاين         الفرع
 211. . . . . . . . . . . .. . .أثر منهج القرايف يف أصحاب القواعد: املطلب الثاين 

 211. . أثر منهج القرايف يف أصحاب القواعد داخل املذهب :         الفرع األول 
 215. . .  منهج القرايف يف أصحاب القواعد خارج املذهب أثر :         الفرع الثاين 

 
 القسم الثاين

 

 القواعد الفقهية املستخرجة من الذّخرية و تطبيقاهتا
 219. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .األعمال معتربة بالنيات ) : 1(القاعدة 

 :القواعد املندرجة حتتها 
 222. دات عن العادات، و متييز مراتب العبادات يف أنفسها املقصود من النية متييز العبا-
 224. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الثواب ال يكون إال بالنية-
 225 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللفظ الصريح حيتاج إىل نية -

  227. . . . . . . . . . . . . .  و تقييد املطلقختصيص العام بالنية،) : 2(القاعدة 
 :و يتفرع عنها 

  229. . . . . . . . . . . . . . .    هل اليمني على نية الطالب أو على احلالف ؟ - 
  230. . . . . . . . . .  هل األميان مبنية على األلفاظ أو على األعراض ؟  -
املعاوضات و اتبـاع األلفـاظ يف الـشروط                 اتباع املعاين يف العقود و      ) : 3(القاعدة  
 231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  و الوصايا

 235 األصل أال يعترب يف الشرع إال العلم، و كل مشكوك فيه ليس مبعترب) : 4(القاعدة 
 : القواعد املرتبطة هبا 

 243. . . . . . . . . . لى ما كان حىت يرد الدليل خبالفهاألصل بقاء ما كان ع: أّوال 
 243. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األصل يف املياه الطهارة- 
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 244. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األصل يف األرض وما تولد فيها الطهارة-
 245. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .  األصل يف امليتة النجاسة-

 246. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .األصل يف الصفات العارضة العدم: ثانيا 
 248. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األصل براءة الذمة: ثالثا 
 251. . . . . . . . . . . . . .. . . . .ضار املنعاألصل يف املنافع اإلذن ويف امل: رابعا 

 258. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . األصل يف األبضاع التحرمي: خامسا 
 260. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  األصل عصمة األموال: سادسا 
. رين وأصل وظاهر فأيهما يقدم ؟     إذا وقع التعارض يف الشرع بني أصلني وظاه       :سابعا

.261 
 265. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  الضرر يزال) : 5(القاعدة 
 268. . . . . . . . . . . . . . . . .   الضرر ال يشرع دفعه بالضرر) : 6(القاعدة 
تفويت املصلحة الدنيا   عادة الشرع دفع أعظم املفسدتني بإيقاع أدنامها و       ) : 7(القاعدة  

 270. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . لتوقع املصلحة العليا
 275. . . . . . . . . . . . . . .  درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل) : 8(القاعدة 
 278 .   . . . . . .  .تقدمي املصلحة الراجحة على املفسدة املوجودة) : 9(القاعدة 
 281. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . املشقة جتلب التيسري: ) 10(القاعدة 
 287. . . . . . . . . . . . . . . . . .    ما ضاق شيء إال اتسع) : 11(القاعدة 
 289. . . . . . . . . . . . . . .. .   الضرورات تبيح احملظورات) : 12(القاعدة 
 291. . . . . . . . . . . . . . .  ما جاز للضرورة يقدر بقدرها : )13(القاعدة 
  293. . . . . . . . . . . . . . . .  الرخص ال تستباح باملعاصي) : 14(القاعدة 
 297. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العادة حمكمة) : 15(القاعدة 
 302 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .العرف كالشرط) : 16(القاعدة 
 304. . . . . . . . . . .. . العرف العام أقوى من العرف اخلاص) : 17(القاعدة 
 307. . . . . . . . . . .. . . . .النادر ملحق بالغالب يف الشرع) : 18(القاعدة 
 309. . .. . . . . .  . كل متكلم له عرف حيمل لفظه على عرفه) : 19(القاعدة 
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كل من أطلق لفظه ( بالعرف والعادة - وختصيص العام -تقييد املطلق ) : 20(القاعدة  
 313. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . )محل على عرفه

 316.  اختالف األحكام والشرائع حبسب اختالف األزمان واألموال) : 21(القاعدة 
 321. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . خلراج بالضمانا) : 22(القاعدة 
اإلذن العام من قبل صاحب الشرع يف التصرفات ال يسقط الضمان،           ) : 23(القاعدة  

 324. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  وإذن املالك يف الضمان يسقط الضمان
 326. . . . . . . . . . . . . .   ضمنهمن تصرف يف مال بغري إذنه) : 24(القاعدة 
 328. . . . . . . . . .. . .   ال تضمن بالبدل إال مع فواهتااألعيان) : 25(القاعدة 
 333. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جرح العجماء جبار) : 26(القاعدة 
 335 . . .. . . . . .. . . . .العمد واخلطأ يف ضمان املتلفات سواء) : 27(القاعدة 
 338. . . . . . . . . . . . .  . السبب يف اإلتالف يوجب الضمان) : 28(القاعدة 
 340. . . . . . . .  . . إذا اجتمع السبب واملباشرة غلبت املباشرة) : 29(القاعدة 
 343. . . . . . . .  . . .  وضع اليد غري املؤمتنة هو سبب الضمان) : 30(القاعدة 

 349. . . . . . . . . . . .يقدم يف كل والية من هو أقوم مبصاحلها) : 31(قاعدة ال
. . كل من ويل والية ال حيال له أن يتصرف إال جبلب مصلحة أو درء مفسدة) : 32(القاعدة 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  .       . . .352 
 355. . . . . . . . . . . . .  . . . . . التهمة تقدح يف التصرفات) : 33(اعدة الق

 358. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األخذ بنقيض األصل) : 34(القاعدة 
 361. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلدود تدرأ بالشبهات) : 35(القاعدة 
 365.     .شروعة جللب ما فات من املصاحل، والزواجر لدرأ املفاسداجلوابر م:) 36(القاعدة 

 371. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .   اجلوابر ال تسقط بالنسيان- 1    
 373. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   قاعدة تداخل اجلوابر-2    

 375. . . .  . . . . . . . .   ستعمال احلقيقة ال اجملازاألصل يف اال) : 37(القاعدة 
 378. . . . . . .. . . . .  . . إذا تعذرت احلقيقة محلت على اجملاز) : 38(القاعدة 
 380. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  الكتابة تقوم مقام اللفظ: ) 39(القاعدة 
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 381. . . . . . . . . . . . . . . . . .حكم الكالم يتقرر بالسكوت) : 40(القاعدة 
 382. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  األصل يف التكاليف العلم) : 41(القاعدة 
  389. . . . . . . . .  . . . . .   الوسائل تتبع املقاصد يف أحكامها) : 42(القاعدة 

 392 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   قاعدة تعارض املقاصد و الوسائل-1     
 392. . . . . . . . .. . . .   الوسيلة إذا مل تفض إىل املقصد سقط اعتبارها-2      

 393. . . . إذا تعارض احملّرم و غريه من األحكام األربعة قّدم احملّرم) : 43(القاعدة 
انتفاؤه األصل ترتيب األسباب على مسبباهتا و األصل يف احلكم ) : 44(القاعدة 

 398. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . النتفاء علته
 403.     ..املدعي أضعف املتداعيني سببا و املدعى عليه أقوى املتداعيني سببا) : 45(القاعدة 
إعطاء املوجود حكم املعـدوم، و إعطـاء        : قاعدة التقادير الشرعية    ) : 46(القاعدة  

 408. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ملعدوم حكم املوجودا
إذا شرف الشيء و عظم يف نظر الشرع كثر شـروطه و شـّدد يف               ) : 47(القاعدة  

  410. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . حصوله تعظيما له
 412. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ا لألكثراألقل تبع) : 48(القاعدة 

 

  414. .     . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .اخلامتة 
 : مالحق الرسالة 

  420. . . . . . . . .  ملحق  بالقواعد و الضوابط الفقهية الواردة يف الذّخرية 
 451. . . . . . . . . الضوابط األصولية الواردة يف الذّخرية ملحق بالقواعد و 

 : الفهارس العامة 
 457. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فهرس اآليات القرآنية
 461. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فهرس األحاديث النبوية

 465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .فهرس األعالم املترجم هلم 
 472. . . . . . . . . . .   فهرس املراجع و املصادر املعتمد عليها يف البحث 

 497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فهرس احملتويات 


