لاػذج "ما ال يذسن كهً ال يرتن خهً"
ذأصيال َذطثيما

د  .عبداللطيف بن سعود الصرامي
قسم أصول الفقو  .كلية الشريعة
جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية
مهخص انثحث:
إف قاعدة  .ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو  .مفادىا  :أنو إذا تعذر حصوؿ الشيء كامبل  ،كأمكن اؼبكلف فعل بعضو ،
فإنو يفعل اؼبقدكر عليو  ،كال يًتؾ الكل حبةج عةج ه عن بعضو  ،ألف إهباد الشيء يف بعض أفراده .مع اإلمكاف  .أكىل من
إعدامو كلي  .كتأيت أنبي ىذه القاعدة من جه اتساع ؾباؿ إعماؽبا  ،إذ يندرج ربهتها مسالل ك َتة من أبواب شيت ،
لكوهنا تهتعلق باؼبأمورات الشرعي اليت ىي سب ل غالب الهتكاليف الشرعي  ،كقد ركعي يف امهت اؽبا قدرة اؼبكلف  ،كالهتدرج
حبسب اسهتطاعهتو ،باالنهتقاؿ من اغباؿ اليت يعةج عنها إىل اغباؿ اليت يطيقها  .كيعد أقدـ من صرح بذكرىا .فيما كقفت
عليو .ىو اؼببل علي القارم يف كهتابو " اؼبرقاة شرح اؼبشكاة  . .كقد جاء يف معناىا  :القاعدة الشهَتة اؼبيسور ال يسقط
باؼبعسور " إذ يهتم ل فيهما جانب الهتيسَت كالهتففيف  ،غَت أف قاعدة  .ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو  .أكسع يف ؾباؿ
الهتفريع  ،إذ تشمل ما ىو الزـ كما ليس ببلزـ من ندب كإباح  ،بل تهتةجاكزه .إىل ما هبرل ؾبرل األباار  .كما أف ؽبا
صل بقواعد فقهي أبرل  :منها ما يهتفق معها دالل كمعٌت  ،كمنها ما يقارهبا يف ذلك  ،أك يشاركها يف بعض ما تدؿ
عليو.
اغبمد هلل ذم الطوؿ كالآالء كصلى اهلل كسلم على سيدنا ؿبمد بامت الرسل كاألناياء  ،كعلى آلو كأصحابو األلم األتقياء
 ،كمن تاعهم بإحساف كاىهتداء .
أما بعد  :فإف ربقيق الكماؿ ماهتغى أكىل اؼبطالب  ،كمطمح كل سالك كإف كماؿ الشيء حبصوؿ صبيع صفاتو اػباص بو
 ،كصدكر آثاره اؼبقصودة منو ( ،)1كبقدر نقصانو من ذلك يفوتو الكماؿ  ،كيهتضاءؿ عن رتا الهتماـ  ،كلكن ياقى منو ما
بقي لو من الصفات كالآثار  ،كال ريب أف ىذه اغباؿ بَت من زكالو كلي  ،فإف حصوؿ اؼبقصود من الشيء يف بعض أفراده
 -مع اإلمكاف  -أكىل من فقده على كجو الكماؿ .

()1انظر  :اؼبواقف لئلؾبي(ص . )3
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كيف معناه ما قالت اغبكماء  -يف الصديق كالصاحب – "من لك بأبيك كلو " ك " أم الرجاؿ اؼبهذب ؟ "  ،كقوؽبم :
" من ك ر صوابو مل يطرح لقليل اػبطأ "(. )1
كمل يكن ىذا األمر دبنأل عن نظر الشارع اغبكيم  ،فإنو يف باب الهتكليف مل يطالب اؼبكلفُت إال دبا ىم مطيقوف لو
قادركف عليو  ،دكف أف يلحقهم فيو حرج أك مشق فمن قدر على ما كلف بو ل مو فعلو  ،كمن عةج عن بعضو  ،انهتقل
من حاؿ الهتماـ اليت يعةج عنها إىل اليت أدىن منها كيطيقها .قاؿ تعاىل ( :ال يُ َكلِّ ُ َّ
وس َع َها) (الاقرة286/
سا إالَّ ْ
ف اللوُ نَ ْف ً
استَطَ ْعتُ ْم) (الهتغابن ،)16/كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  ( :إذا أمرتكم بشيء فأتوا منو ما
) ،كقاؿ ( :فَاتَّ ُقوا اللَّوَ َما ْ
اسهتطعهتم ) مهتفق عليو(.)2

قاؿ الشيخ عاد الرضبن بن سعدم  -يف شرح ىذا اغبديث( " : - )3فأكامر الشريع كلها معلق بقدرة العاد كاسهتطاعهتو
 ،فإذا مل يقدر على كاجب من الواجاات بالكلي  ،سقط عنو كجوبو.
كإذا قدر على بعضو  ،كذلك الاعض عاادة  ،كجب ما يقدر عليو منو  ،كسقط عنو ما يعةج عنو  ،كيدبل يف ىذا من
مسالل الفقو كاألحكاـ ما ال يعد كال وبصى " .
كقد حفلت كهتب القواعد الفقهي دبةجموع من القواعد اليت سب ل فيها ىذا اعبانب ، 4أم  :جانب الهتففيف كالهتيسَت
على اؼبكلفُت دبا يهتناسب مع أحواؽبم ،كمراعاة الهتدرج حبسب قدراهتم  ،كمن تلك القواعد قاعدة  " :اؼبيسور ال يسقط
باؼبعسور " ىذه القاعد الشهَتة اليت أشاد هبا العلماء  ،حىت قاؿ عنها إماـ اغبرمُت( :)5إهنا من األصوؿ الشالع اليت ال
تكاد تنسى ما أقيمت أصوؿ الشريع  .ا .ىػ .

()1انظر ىذه األم اؿ كغَتىا يف  :رسالل اعباحظ(  ، )78/ 4كاألم اؿ كاغبكم للماكردم( . )862
()2أبرجو الافارم( ،)7288كمسلم( )1337عن أيب ىريرة .
()3هبةج قلوب األبرار(ص )361
 4انظر على سايل اؼب اؿ  :كهتاب القواعد كالضوابط الفقهي اؼبهتضمن للهتيسَت للدكهتور عاد الرضبن العاد اللطيف.
()5غياث األمم يف الهتياث الظلم(ص.)337
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كقريب منها معٌت كحكما ما تردد على ألسن ك َت من طبلب العلم اؼبعاصرين من قوؽبم  " :ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو )
 ،فإهنما تهتفقاف فيما تدالف عليو  ،كذلك " :أف من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضو كعةج عن بعضو  ،فإنو
يأيت دبا قدر عليو  ،كيسقط عنو ما عةج عنو " (.)1
كىذه اؼبقال مع شيوعها يف ىذا ال ماف  ،كك رة االسهتشهاد هبا فيما يعسر فعلو كلو ،كيبكن اإلتياف باعضو  -كالسيما يف
كبلمهم عن طلب العلم كآدابو  -فإنٍت مل أع ر بعد على ذكر ؽبا يف كهتب القواعد الفقهي  -سواء اؼبهتقدـ منها أك اؼبهتأبر
 كال يف كهتب الفقو كأصولو  .كقد كجدت يف ذلك ذريع يل بالكهتاب عنها  ،كذلك باياف  :من ابهتكرىا كأكؿ من تكلمهبا  ،كتأصيلها  ،كصلهتها بالقواعد األبرل  ،كالهتفريع عليها.
كفبا شةجعٍت كقول ع يبيت على ذلك  ،أنٍت مل أجد كهتاب عصري مهتفصص تناكلهتها.
كجعلت عنواف ىذا الاحث " قاعدة  :ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو  -تأصيبل كتطايقا"
كال يفوتٍت أف أشَت إىل دراسهتُت يظن أف ؽبما صل هبذا اؼبوضوع  ،نبا:
ا  -كهتاب فقو اؼبمكن على ضوء قاعدة اؼبيسور ال يسقط باؼبعسكر  :للدكهتور /إبراىيم ناجي السويد(.)2
 - 2نظري الهتقريب كالهتغليب كتطايقها يف العلوـ اإلسبلمي  :للدكهتور/أضبد الريسوين(.)3
فهاتاف الدراسهتاف مل تهتعرضا ؽبذه القاعدة ال تصروبا كال تلووبا  ،كما تناكلهتو الدراس ال اني فبا لو صل هبذه القاعدة  ،فهو
فيما يهتعلق بذكر بعض القواعد الفقهي اليت ؽبا صل هبا  ،ككذلك بعض ما يصلح أف يكوف أم لو ؽبا.
كأما الدراس األكىل  -كىي األقرب ؽبذا الاحث باعهتاار توافق ىذه القاعدة مع قاعدة  :اؼبيسور ال يسقط باؼبعسور -
فإهنا تناكلت إصباال  :ما يفيده معٌت قاعدة  ".ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو"  ،كبعض أدلهتها اإلصبالي  ،كبعض الهتفريعات
عليها.
()1قواعد األحكاـ يف مصاحل األناـ لع الدين بن عاد السبلـ(. )7/2
()2نشر كطاع دار الكهتب العلمي بَتكت  ،يف شواؿ  1 426ق .
()3نشر دار الكلم مصر  ،الطاع األكىل  14 18ىػ
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كمن اؼبااحث إىل جدت يف ىذا الاحث ما يأيت  :أنبي القاعدة  ،نشأهتا كأكؿ من تكلم هبا  ،أدلهتها اػباص  ،حاؿ
اؼبكلف عند اإلتياف باؼبأمور بو  ،الهتوسع يف ذكر الهتطايقات الفقهي كالسيما اؼبعاصر منها  ،دفع شاهات حوؿ القاعدة.
كأما بط الاحث فإهنا تهتألف من  :سبهيد كتسعو مااحث كباسب :
فالهتمهيد  :فيو أكال  :الهتعريف دبفردات العنواف كاأللفاظ ذات الصل بو.
ثانيا  :اؼبعٌت االصطبلحي لقاعدة "ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو " .
ثانثا  :أٌميح انماػذج .
اؼباحث األكؿ  :نشأة القاعدة .
اؼباحث ال اين  :أكل القاعدة .
َفيً مطهثان :
اؼبطلب األكؿ  :األدل العام .
اؼبطلب ال اين  :األدل اػباص .
اؼباحث ال الث  :شرط إعماؿ القاعدة .
اؼباحث الرابع  :صل القاعدة بشرط القدرة كأحواؿ اؼبكلفُت عند اإلتياف باؼبأمور بو.
َفيً ثالثح مطانة:
اؼبطلب األكؿ  :صل القاعدة بشرط القدرة .
اؼبطلب ال اين  :أحواؿ اؼبكلف بالنظر إىل القدرة كالعةج يف بدنو كالآالت اؼبأمور هبا.
747
مجلة جامعة اإلمام
العدد السادس محرم 7247ه

د  .عبداللطيف بن سعود الصرامي

قاعدة "ما ال يدرك كلو ال يترك جلو"

اؼبطلب ال الث  :أحواؿ اؼبكلف يف قدرتو على بعض اؼبأمور بو كعةج ه عن باقيو .
اؼباحث اػبامس  :بُت ىذه القاعد كقاعدة اؼبيسور ال يسقط باؼبعسور ".
اؼباحث السادس  :صل القاعدة بالقواعد الفقهي األبرل .
اؼباحث السابع  :الهتطايقات الفقهي للقاعدة .
اؼباحث ال امن  :الفركع اؼبسهت ناة من القاعدة .
اؼباحث الهتاسع  :دفع إشكاالت كشاهات حوؿ القاعدة .
َأما ادلىٍح ادلرثغ يف كراتح انثحث فٍُ ػهّ انىحُ اآلذي:
 - 1حبث ىذه القاعدة ككل ما لو صل هبا يف كهتب القواعد الفقهي  ،ككذلك يف كهتب الفقو كأصولو  ،كربرير ذلك بشيء
من الدق كالاياف .
 - 2الهتعريف لغ كاصطبلحا دبا يرد يف الاحث من اصطبلحا ت  ،كتوثيق ذلك من اؼبصادر اؼبعهتمدة يف ىذا الشأف 3 .
 نسا الآراء كالنقوؿ إىل قالليها  ،كتوثيقها من كهتاهم أك كهتب علماء مذىاهم  ،كإف تعذر ذلك فااإلحال إىل الكهتباليت فيها تلك الآراء كالنقوؿ منسوب إىل أصحاهبا.
 - 4االسهتقصاء يف ذكر األدل من الكهتاب كالسن دبا يدؿ على ثاوت القاعدة  ،كالعناي بهتهتاع أحواؿ اؼبكلف بالنظر إىل
قدرتو كعةج ه يف بدنو كالآالت اؼبأمور هبا  ،كقدرتو على بعض اؼبأمور بو كعةج ه عن بعضو  ،مع ضرب األم ل على ما
يذكر.
 - 5ع ك الآيات القرآني إىل سورىا  ،كزبريج األحاديث كالآثار الواردة يف الاحث  ،فإف كانت يف الصحيحُت أك أحدنبا
اكهتفيت بالع ك إليهما  ،كإال بينت درجاهتا صح كضعفا.
 - 6اؼبسالل الفقهي اؼبفرج على ىذه القاعدة إذا مل يكن مهتفقا على حكم اؼبسأل فإين أشَت  -غالاا  -إىل أقواؿ
العلماء فيها  ،مع توثيق ذلك من كهتب الفقو  ،كما أين حرصت على الهتنويع يف ذكر ىذه اؼبسالل  :فةج ء منها فبا اشهتهر
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يف كهتب القواعد الفقهي  ،كج ء منها فبا اسهتفرجهتو من كهتايب " الهتنقيح اؼبشاع " للمرداكم (ت  88 5ىػ) ك "اإلقناع
لطالب االنهتفاع " للحةجاكم ( ت  968ىػ)  ،كج ء ثالث رك ت فيو على بعض اؼبسالل كالنوازؿ اؼبعاصرة.
 - 7كضع فهرس ؼبصادر الاحث يشمل  :اسم الكهتاب  ،كمؤلفو  ،كاحملقق  -إف كجد  -كجه كتاريخ النشر  ،مع
ترتيب ذلك على حسب حركؼ اؽبةجاء .
كاهلل أساؿ أف هبعلو عمبل بالصا لوجهو الكرًن  ،كأف ينفعٍت بو كمن قرأه  ،كصلى اهلل على ناينا ؿبمد  ،كعلى آلو
كصحاو  ،كسلم تسليما.
انرمٍيذ:
أَال  :انرؼشيف مبفشداخ انؼىُان َاألنفاظ راخ انصهح تً.
أ -ذؼشيف اإلدسان :
اإلدراؾ لغ  :اللحاؽ()1كالوصوؿ إىل الشيء  ،يقاؿ  :أدركهتو إدراكا إذا طلاهتو فلحقهتو( ،)2كالدرؾ  -ؿبرك الراء  -اسم

من اإلدراؾ م ل اللحق(.)3

كىف االصطبلح  :الصورة اغباصل من الشيء عند العقل مطلقا

()4

.

كىو أعم من أف يكوف ذلك الشيء ؾبردا أك ماديا  ،ج ليا أك كليا  ،حاضرا أك غالاا  ،حبكم أك ببل حكم  -أم تصديقا
أك تصورا  -حاصبل يف ذات اؼبدرؾ أك يف آلهتو(.)1
()1يف الصػػحاح( " )1582 / 4اإلدارة اللحػػوؽ "  ،كق ػاؿ يف ـبهتػػار الصػػحاح(ص  " : )157قلػػت  :ص ػوابو اللحػػاؽ  ،كيف
اؼبصااح اؼبنَت(ص  " : )2 1 0غبقو ال من غبوقا  :ل مو  .فاللحرؽ الل كـ  ،كاللحاؽ اإلدراؾ .
()2انظر  :لساف العرب( ، )1364 /2كمقاييس اللغ ( ، )269 / 2كاؼبصااح اؼبنَت(ص  )73مادة  :درؾ .
()3انظر  :لساف العرب( )1364 / 2كالقاموس احمليط(ص  : )1 2 11درؾ .
()4كشاؼ اصطبلحات الفنوف( ، )484 /2كحاشي السيالكويت علي شرح اؼبواقف( . )8 0 / 1
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كالظاىر أف اؼبقصود بو ىنا ما يفيده اؼبعٌت اللغوم  :أدرؾ الشيء إذا غبقو كبلغو كنالو(.)2
ب  -ذؼشيف انكم:
الكل لغ  :اسم عبميع أج اء الشيء  ،للمذكر كاؼبؤنث( .)3كال تدبل عليو األلف كالبلـ ؛ ألنو الزـ اإلضاف  ،إال إذا
كانهتا عوضا عن اؼبضاؼ إليو ؼ " الكل" تقديره  :كلو  .أك يراد لفظو كما يقاؿ  " :الكل " إلحاط األفراد(.)4
كيف االصطبلح  :ما تركب من ج أين فصاعدا(.)5
كاؼبراد بو ىنا  :ما يكوف اغبكم فيو على اجملموع  ،ال اعبميع(.)6
ج -ذؼشيف انرتن :
ىو لغ  :من ترؾ الشيء تركا  ،أم ببله(.)1

()1انظر ؟ كشاؼ اصطبلحات الفنوف( ، )4 84 / 2كالاحر احمليط( ، )5 1 /3كالهتعريفات(ص . )13
()2انظر  :اؼبعةجم الوسيط(ص . )281
()3القاموس احمليط(ص  : )1361كل.
()4الكليات للكفوم(ص  : )74 2كل.
()5انظر  :آداب الاحث كاؼبناظرة للشنقيطي(ص  ، )2 1كالهتعريفات للةجرجاين(ص ق .)1 9
()6كيشًتؾ معو يف ىذه اؼبادة اصطبلحاف آبراف  :الكلي  ،كالكلي.
فالكلي  :ىي اغبكم على كل فرد من أفراد اغبقيق  .كالفرؽ بينهما  :أف الكل ال يهتاػع اغبكػم فيػو كػل فػرد مػن أفػراده حػاؿ
كونو مسهتقبل  ،بل وبكم عليو باحملموؿ على ؾبموعو ال صبيعو  .كأما الكلي  :فإف اغبكم يهتاع فيها كل فرد من أفرادىا.
كالكلػي  :ىػو مػا ال يبنػع تعقػػل معنػاه كقػوع الشػرك فيػو  .كالفػػرؽ بينػو كبػُت الكػل  :أف الكلػي يبكػػن اغبمػل عليػو بنفسػو مػػن
غَت حاج إىل االشهتقاؽ أك إضاف  .كأما الكل فبل وبمل على أفراده ضبل مواطأة بل ضبل إضاف .
انظر  :الكليات للكفوم( ص ، )745ككشاؼ اصطبلحات الفنوف( ، )1259/3كآداب الاحث كاؼبناظرة(ص . ) 22
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كيف االصطبلح  :عدـ فعل اؼبقدكر مطلقا ( .)2سواء كاف ىناؾ قصد من الهتارؾ أك ال  ،كما يف حال الغفل كالنوـ ،
كسواء تعرض لضده أك مل يهتعرض(.)3
د  -ذؼشيف اجلم:
()6

من جل الشيء إذا عظم  ،كجل الشيء  :معظمو( ،)4كجلو ك َتة( ،)5كاعبلل :األمر العظيم
اغبقَت ،كعلى ذلك قولو  :كل مصيا بعده جلل(." )7

"كعرب بو عن الشيء

كىو من األضداد  ،يكوف للحقَت كالعظيم( .)8كالظاىر أنو مل يسمع إال يف " جلل" دكف غَتىا من تصاريف الكلم كػ"

اعبليل " فإهنا ال تكوف إال للعظيم(.)9

()1انظػػر  :لس ػاف العػػرب(  ، )43 0 / 1كالصػػحاح(  ، )1 577/ 4كتػػاج العػػركس( : )53 0 / 13تػػرؾ  .كانظػػر  :شػػرح
اؼبواقف للةجرجاين( ، )139 / 6ككشاؼ اصطبلحات الفنوف(  ، )168/ 1كالكليات(ص. )2 99 -298
()2انظر  :كشاؼ اصطبلحات الفنوف(  )1 68/ 1كالكليات(ص  ، )299 -298كليس فيهما لفظ  :مطلقا.
()3كقيل  :انصراؼ القلب عن الفعل  ،ككف النفس عن إرتياده  ،كإمبا يكوف فيما قصد تركو دكف ما مل يقصد.
كقيل  :فعل ضد ما ىو مقدكر لو  .كاحًتز فيو من " العدـ " فإنو ال يصلح اثرا للقدرة اغبادث .
انظر  :شرح اؼبواقف للةجرجاين( ، )139/ 6ككشاؼ اصطبلحات الفنوف(  ، )168/ 1كالكليات(ص .)2 99-2 98
()4انظر  :لساف العرب(  ، )663/ 1كالقاموس احمليط(ص  : )1 264جلل.
()5انظر  :شرح مشكاة اؼبصابيح للمبل علي القارم( ، )612 -61 1 /2كالنهاي البن األثَت(. )287/ 1
()6مقاييس اللغ ( :)417/1جل
()7اؼبفردات يف غريب القرآف(ص ق  : )9جل.

()8انظر  :ؾبموع كهتب األضداد لؤلصمعي كالسةجسهتاين كالبن السكيت(فقرة  ()281 ، 1 12 ، 6كالنهاي البن األثَت( )289/ 1
()9انظر  :لساف العرب( . )66 4 / 1
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ذؼشيف األنفاظ راخ انصهح تانماػذج :
أ -انرؼشيف تانمذسج :
ىي لغ  :القوة كاليسار(.)1
كاصطبلحا  :ىيئ يهتمكن هبا اغبي من فعل الشيء إذا أراده(.)2
ب -ذؼشيف انؼدض:
ىو لغ  :الضعف كنقيض اغب ـ(.)3
كاصطبلحا  :قصور عن فعل الشيء (.)4
كإمبا يوصف بو اغبي  ،فبل يقاؿ للةجال  :عاج (.)5

ج -ذؼشيف ادليسُس  :ىو لغ  :مفعوؿ دبعٌت فاعل من اليسر  ،كالسهول كالغٌت  ،كىو ضد العسر ( .)6كاصطبلحا
 :عمل ال هبهد النفس كال ي قل اعبسم(.)7

()1انظر  :الصحاح(  ، )787/ 2كاؼبصااح الصرب(ص  : )188قدر .

()2اؼبفردات يف غريب القرآف(ص  ، )39 4كالكليات للكفوم(ص . )71 .
()3انظر  :مقاييس اللغ ( ، )232 /4كـبهتار الصحاح( ص ق  : )38عةج .

()4اؼبصدر نفسو( ص . )3 2 2
()5نقل اؼبناكم عن أيب الاقاء يف الهتوقيف على مهمات الهتعاريف( ص . )237
()6انظر  :القاموس احمليط(ص  ، )643كلساف العرب(  ، )4 9 58/ 6كـبهتار الصحاح(ص  : )5 43يسر.
()7انظر نقلو عن اغبرايل يف  :نظم الدر( ، )34 4/ 1كالهتوقيف للمناكم(ص . )347
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د -ذؼشيف ادلؼسُس :

ىو كاؼبيسور اشهتقاقا  ،كضده يف اؼبعٌت  ،يقاؿ  :عسر فهو عسَت أم  :صعب شديد()1كاصطبلحا  :ما هبهد
النفس كيضر اعبسم(.)2
كالفرؽ بُت ىذه اؼبصطلحات  :أف القدرة كالعةج من الصفات اؼبهتعلق بالادف  ،كأما اليسر كالعسر فإهنما من
مهتعلقات األفعاؿ .
ٌـ -ذؼشيف انكثشج :
ىي لغ  :نقيض القل  ،كالك رة  :معظم الشيء كأك ره(.)3
كاصطبلحا  :صبع ك َت يقاؿ على ما يقابل الواحد كالقليل(.)4
كقسيم الوحدة فهي " كوف الشيء حبيث ال ينقسم  ،كالك رة حبيث ينقسم " (.)5
َ -ذؼشيف انغانة:
ىو لغ  :من الغلا كىي القهر( ،)6كيقاؿ  :غلب عليو الكرـ  ،أم  :ىو أك ر بصالو (.)7
()1انظػػر  :الصػػحاح( ، )74 5/ 2كلسػػاف العػػرب(  ، )29 4 0 / 4كالقػػاموس احملػػيط(ص  ، )564كمقػػاييس اللغ ػ ( / 4
. )4 19
()2انظر  :نظم الدرر( ، )3 4 4 / 1كالهتوقيف على مهمات الهتعاريف(ص . )3 47
()3انظر  :ـبهتار الصحاح(ص  ، )413كتاج العركس( : )435 / 7ك ر.
()4الكليات للكفوم(ص . )774
()5شرح اؼبواقف للسيد اعبرجاين( . )34 / 4
()6انظر  :اؼبقررات للراغب(ص  ، )363كالقاموس احمليط(ص  ، )155كـبهتار الصحاح(صر : )353،غلب.
()7لساف العرب( : )3279/ 5غلب.
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كاصطبلحا  :ما ك ر كجوده  ،كإف كاف خببلؼ القياس  ،كزبلف أحيانا.
كضده النادر كىو  :ما قل كجوده  ،كإف مل يكن خببلؼ القياس(.)1
ص -ذؼشيف انشائغ:

ىو لغ  :من الشياع كىو االنهتشار كالهتقوي  ،يقاؿ  :شاع اغبديث إذا ذاع كانهتشر ،كشيع الرجل  :من يهتقول هبم(.)2
كاصطبلحا  :األمر الذم يصاح معلوما للناس كذالعا بينهم(.)3
انفشق تني ٌزي االصطالحاخ انثالثح:
أف الغالب  :ما كاف يف أك ر األشياء  ،سواء كاف يف مقابلو قليل أك ك َت.
كأما الك رة فدكنو( ،)4كتقع على ما يقابل القليل مطلقا  ،كاالثنُت كال بلث بالنسا إىل الواحد  ،فكل منهما يعد ك َتا ،
كالواحد إىل مقابلهما قليل.
كأما الشيوع فيقًتف بو  -غالاا  -تكرار كتعود  ،حىت يصَت معلوما ذالعا.
ذ  -ذؼشيف انكمال :
ىو لغ  :الهتماـ(.)5
كاصطبلحا  :حصوؿ ما فيو الغرض منو (.)1
()1انظر  :الكليات للكفوم(ص . )529
()2انظر  :مقاييس اللغ ( ،)235، 228/ 3كاؼبفردات للراغب(ص  ، )2 7 0كالهتوقيف للمناكم( ص . )2 1 0
()3ؾبل األحكاـ العدلي للقارم(مادة  4 2ص ق . )4
()4انظر  :الكليات للكفوم(ص . )774 ، 52 9
()5انظر  :لساف العرب( ، )3930 / 5كالقاموس احمليط(ص . )1362
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ط  -ذؼشيف األصم:
ىو لغ  :أساس الشيء الذم ياٌت عليو غَته(.)2

كاصطبلحا يطلق على معاف ت يد على سهت  ،كاألقرب ضبل ( األصل ) على معناه اللغوم  :ما ياٌت عليو غَته(.)3
ثاويا  :مؼىن انماػذج اصطالحا:
إذا تعذر فعل الشيء على كجو الكماؿ  ،لقصور يف قدرة اؼبكلف  ،كقد أمكنو اإلتياف باعض الفعل  ،فإنو يفعل اؼبقدكر
عليو  ،كال يرؾ الكل حبةج عةج ه عن بعضو؛ ألف إهباد الشيء يف بعض إفراده  -مع اإلمكاف  -أكىل من إعدامو كلي .
ثانثا  :أٌميح انماػذج :
ىذه القاعدة بالنظر إىل ؾباالت تطايقها كإعماؽبا  ،فإهنا ال تهتقيد جبانب معُت من العلم  ،كال بااب كاحد من أبواب
الفقو  ،بل يندرج ربهتها مسالل ك َتة من أبواب شىت؛ لكوهنا تهتعلق باؼبأمورات الشرعي  ،كاليت ىي سب ل اعبانب الغالب من
الهتكاليف الشرعي  ،إذ الشريع إما أكامر يراد امهت اؽبا  ،أك نواه يراد اجهتناهبا.
مث إف األكامر الشرعي كلها مناط بقدرة اؼبكلف كاسهتطاعهتو ؛ ألف " ما أكجاو اهلل تعاىل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم  ،أك
جعلو شرطا للعاادة  ،أك ركنا فيها  ،أك كقف صحهتها عليو  :ىو مقيد حباؿ القدرة ؟ ألهنا اغباؿ اليت يؤمر فيها بو  .كأما
يف حاؿ العةج فغَت مقدكر كال مأمور ،فبل تهتوقف صح العاارة عليو "(.)4

()1اؼبفردات للراغب(ص . )441
قاؿ اغبرايل  :االنهتهاء إىل الغاي اليت ليس كراءىا م يد من كل كجو( نقلو عنو الاقاعي يف نظم الدررا .)37/
()2انظر  :مقاييس اللغ (  ، )109 / 1كاؼبصااح اؼبنَت(ص  ، )6كتاج العركس( . )20 / 1 4
()3انظر  :الهتوضيح على الهتنقيح(  ، )1 5/ 1كاإلحكاـ لؤلمدم(  )167/ 1كهناي السوؿ( . )18/ 1
()4هتذيب السنُت البن القيم( . )47/ 1
755
مجلة جامعة اإلمام
العدد السادس محرم 7247ه

د  .عبداللطيف بن سعود الصرامي

قاعدة "ما ال يدرك كلو ال يترك جلو"

كإذا قدر على بعض اؼبأمور كعةج عن باقي  ،كجب عليو فعل ما يقدر عليو  ،كال يسقط عنو ؛ لكونو يعةج عن فعل
كل اؼبأمور بو  ،أك يشق عليو؛فما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ كلو(.)1
ادلثحث األَل  :وشأج انماػذج :
لعل أقدـ من صرح بذكرىا  -فيما كقفت عليو  -ىو العبلم اؼببل علي القارم (ت  1014ىػ) يف كهتابو" مرقاة اؼبفاتيح
شرح مشكاة اؼبصابيح "( ، )2فقد أكردىا بلفظ  " :ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ كلو "  ،كتابعو على ذلك من جاء بعده
كحسن صديق باف يف " أجبد العلوـ "( ، )3كأيب الطيب آبادم يف "عوف اؼبعاود"( ، )4كابن سعدم يف تفسَته " (.)5
كعلى الرغم من شيوع ىذه القاعدة كترددىا على ألسن طبلب العلم اؼبعاصرين ،كك رة اسهتشهادىم هبا  -كذلك فيما يع
على اؼبرء اإل تياف بو كلو  ،كأمكنو فعل بعضو ،كالسيما يف حدي هم عن طلب العلم كآدابو  -فإف كهتب القواعد الفقهي
ككذلك كهتب الفقو كأصولو مل تسعفنا بشيء عن حاؿ من ابهتكرىا أك أكؿ من تكلم هبا  ،بل  -إىل ساعيت ىذه  -مل أقف
ؽبا على ذكر يف شيء من مؤلفات تلك العلوـ .
كىذا ال يعٍت عا ؟؟؟ ًن ؽبا بهتاتا  ،فقد جاء يف كبلـ بعض الفقهاء كاألصوليُت ما يفيد معناىا  ،كيدؿ على فحواىا .من

ذلك  :قوؿ أيب الطيب الصعلوكي (ت  404ىػ)  " :إذا كاف رضا اػبلق معسوره ال يدرؾ كاف ميسورة ال يًتؾ "(، )6
كقريب منو قوؿ إماـ اغبرمُت اعبويٍت ( ت  478ىػ) يف كهتابو الغياثي "(" : )7إف اؼبقدكر عليو ال يسقط بسقوط احملةجوز
عنو " ،كقاؿ اؼباكردم (ت  450ىػ) يف كهتابو اغباكم ( " :)8العةج عن بعض الواجاات ال يسقط ما بقي منها" كيف "
()1انظر  :موسوع القواعد الفقهي للدكهتور ؿبمد الاورنو( ، )9 5 4 /8كهبةج قلوب األبرار البن سعدم(ص ق . )18
( ،)380/ 5()2ك(. )517/ 6
(.)267/ 3()3
()326/ 10()4
()5تيسَت الكرًن الرضبن(ص . )651
()6انظر نسا ىذه اؼبقال إليو يف  :طاقات الشافعي الكربم( . )398/ 4
(()7ص )337
()374/ 3()8
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اؼبغٌت "( .)1البن قدام  " :ال يًتؾ القليل من السن للعةج عن ك َتىا" كأيضا قوؿ للقرايف يف "الفركؽ "( " : )2إف
اؼبهتعذر يسقط اعهتااره ؛ كاؼبمكن يسهتصحب فيو الهتكليف "  ،ك يف " اؼبن ور"( )3لل ركشي " :الاعض اؼبقدكر عليو ىل
هبب ؟ "  ،كبعاارة أبرل " :من قدر على بعض الشيء ل مو (.")4
كقاؿ الع بن عاد السبلـ (ت  660ىػ)  -كاعبامع ؼبا ذكر يف تلك القواعد( " :-)5إف من كلف بشيء من الطاعات
فقدر على بعضو كعةج عن بعضو  ،فإنو يأيت دبا قدر عليو  ،كيسقط عنو ما عةج عنو "  .مث صاغها يف موضع آبر -
لهتكوف قاعدة  -بصياغ مرك ة ؿبكم  ،فقاؿ  " :ال يسقط ميسور دبعسوره "( ، )6مث تناقلها من بعده فاشهتهرت بلفظ :
" اؼبيسور ال يسقط باؼبعسور "(.)7
كقد جاء يف كهتب اللغ كآداهبا ما يوحي دبعناىا كيفيد مدلوؽبا  ،فبا يعٍت عدـ ابهتصاصها بهتلك العلوـ ال بلث  -القواعد
()9
الفقهي كالفقو كأصولو  -من ذلك  -ما تقدـ ذكره  " : -من لك بأبيك كلو "( ، )8كدبعناه " أم الرجاؿ اؼبهذب "
()9

"

.

( ، )137/ 1 ()1كانظر  :موسوع القواعد الفقهي (. )953/ 8
( )198/ 3()2كهبامشو هتذيب الفركؽ كالقواعد السني البن حسُت(. )226/ 3
()2 27/ 1 ()3
()4يف االشياه كالنظالر البن الوكيل( " :)386/ 1القادر على بعض الواجب يف صور " مث ساقها.
كيف شرح منهاج النوكم للمحلي(  )35 / 2كهناي احملهتاج(" : )119/ 3احملافظ على الواجب بقدر اإلمكاف "
()5قواعد األحكاـ يف مصاحل األناـ(.)7 /2
()6اؼبصدر نفسو( . )23/ 2
( .)7انظر ىػذه القاعػدة يف  :الغايػ القصػول للايضػاكم) ، )238/ 1كاألشػااه كالنظػالر البػن السػاكي(  )155/ 1كالقواعػد
للحصٍت(  ، )48/ 2كاألشياه كالنظالر للسيوطي(ص  ،)293كاؼبي اف للشعراين( .)210/1
()8قالو أك م بن صيفي  .انظر  :اؼبعمرين للسةجسهتاين(ص  )12كصبهرة األم اؿ للعسكرم(.)1921،448
()9من شعر النابغ الذبياين يف ديوانو(ص  )28سبامو  :كلست دبسهتاق أبا ال تلمو على شعث ...
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كقوؽبم  " :من ك ر صوابو مل يطرح لقليل اػبطأ"( ، )1ك " ارض من اؼبركب بالهتعليق "( ، )2ك " رضي من الوفاء باللفاء
باللفاء "( - )3أم  :اغبقَت  -كأيضا  " :كل اغبذاء وبهتذم اغبايف الوقع "( ، )4ك " قد يدفع الشر دب لو إذا أعياؾ غَته
"( ، )5كقاؿ بكر اؼب ين  " :اجهتهدكا يف العمل فإف قصر بكم ضعف فكفوا عن اؼبعاصي "( ، )6إىل غَت ذلك(.)7
تنايو:
آثرت أف تكوف صياغ ىذه القاعدة بلفظ " ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو "بدال عما كرد يف تلك الكهتب  -اؼبذكورة آنفا
 لكونو أدؽ كأدؿ على مفاد القاعدة ؛ إذ لفظ " جل " دبعٌت معظم الشيء كأك ره  ،خببلؼ لفظ " كل " فإهنا ىنادبعٌت ؾبموع الشيء ال صبيعو  ،فاهتكرارىا كأنو قاؿ  :ما ال يدرؾ ؾبموعو ال يًتؾ ؾبموعو(. )8
اؼباحث ال اين  :أدؽ القاعدة :
اؼبطلب األكؿ  :األدل العام :

()1انظره يف  :األم اؿ كاغبكم( ،)862كقوانُت الوزارة(ص  )151كتسهيل النظر(ص  )246ثبلثهتها للماكردم
()2انظره يف  :ؾبمع األم اؿ للميداين(.)1588
()3انظر يف  :اؼبصدر نفسو( . )1 6 0 4
()4انظره يف  :اؼبصدر نفسو(. )3 0 12
()5انظره يف  :اؼبصدر نفسو(. )2857
()6نساو إليو اعباحظ يف الاياف كالهتايُت( ، )161 /3كذكره بدكف نسا اؼباكردم يف أدب الدنيا كالدين(ص . )1 4 1
()7كقوؽبم " :زكج من عود بَت من قعود " ،انظره يف  :ؾبمع األم اؿ(. )1729
كقوؿ طرف  :أبا منذر أفنيت فاسهتق بعضنا حنانيك بعض الشر أىوف من بعض.
كقػػوؽبم  " :يكفيػػك مػػن القػػبلدة مػػا أحػػاط بػػالعنق " ،ذكػػره اعبػػاحظ يف  :الايػػاف كالهتايػػُت( ، )68/ 2، 207/ 1كيف كهت ػاب
اغبيواف( )9 9 /3
()8كقػػد كرد الهتعاػػَت عنهػػا هبػػذا اللفػػظ " مػا ال يػػدرؾ كلػػو ال يػػًتؾ جلػػو "يف بعػػض كهتػػب اؼبعاصػرين  ،انظػػر علػػى سػػايل اؼب ػػاؿ :
نظري الهتقريب كالهتغليب للريسوين(ص . )29 .
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ا  -ما كرد من النصوص الدال على رفع اغبرج عن ىذه األم سواء يف أحكاـ الشريع بعام أك يف قضايا معين  ،كقولو
ِ
ِ
(ما يُ ِري ُد اللَّوُ لِيَ ْج َع َل َعلَْي ُكم ِّم ْن َح َر ٍج) (اؼبالدة)6/
(وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم في الدِّي ِن م ْن َح َر ٍج) (اغبج )78/كقولو َ :
تعاىل َ :
الم ِر ِ
ج) (النور ، 61 /كالفهتح  ،)17/كؼبا
يض َح َر ٌ
ج وال َعلَى األَ ْع َر ِج َح َر ٌ
س َعلَى األَ ْع َمى َح َر ٌ
ج وال َعلَى َ
 ،كقولو( :لَْي َ

صبع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بُت الظهر كالعصر ،كبُت اؼبغرب كالعشاء ،قيل لو  ،فقاؿ  ( :صنعهتو لئبل تكوف أميت
يف حرج ) ( ، )1كقاؿ  ( :عااد اهلل  ،كضع اهلل اغبرج إال من اقًتض من عرض أبيو شيئا  ،فذلك حرج كىلك) أبرجو
اػبمس إال الًتمذم(.)2
كمن معاين "رفع اغبرج" أف من عةج عن فعل اؼبأمور بو كأمكنو اإلتياف باعضو ،فعل ما قدر عليو منو  ،كاؼبصلي إذا مل

يسهتطع الصبلة قالما صلى قاعدا  ،كإال فعلى جنب(.)3

 - 2النصوص الواردة يف الهتيسَت كدفع اؼبشق عن ىذه األم كقولو تعاىل( :يُ ِري ُد اللَّوُ بِ ُك ُم اليُ ْس َر وال يُ ِري ُد بِ ُك ُم العُ ْس َر)
ف َعن ُكم ُ ِ
ض ِعي ًفا) (النساء ، )28/كقوؿ النيب صلى اهلل عليو
(الاقرة  ،) 185 /كقولو ( :يُ ِري ُد اللَّوُ أَن يُ َخ ِّف َ
اإلنسا ُن َ
ْ
وخل َق َ
كسلم  ( :إف بَت دينكم أيسره ) ( ،)4كقاؿ  ( :إف اهلل تعاىل رضي ؽبذه األم اليسر  ،ككره ؽبا العسر(.)5

()1أبرجو الطرباين يف الكاَت( ، )1 0 52 5كيف األكسط(  )4 1 17عن ابن مسعود .
قاؿ اؽبي مي يف ؾبمع ال كالد( : )1 6 1 / 2كفيو عاداهلل بن عاد القدكس  ،ضعفو ابػن معػُت كالنسػالي  ،ككثقػو ابػن حاػاف
 ،كقاؿ الافارم  :صدكؽ إال أنو يركم عن أقواـ ضعفاء  .قلت  :ركل ىذا عن األعمش  ،كىو ثق ا ىػ.
()2أبرج ػ ػ ػ ػ ػ ػػو أضب ػ ػ ػ ػ ػ ػػد( ، )278/ 4كاب ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ماج ػ ػ ػ ػ ػ ػػو( )3436كاللف ػ ػ ػ ػ ػ ػػظ ؽبم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  ،كأب ػ ػ ػ ػ ػ ػػو داكد( ، )2 0 15كالنس ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي يف
الكػربل()7554كاغبػاكم(  )121 / 1ك(  )399 ، 1 98/ 4كصػححو ككافقػو الػذىيب ،كصػححو األلاػاين يف
الصحيح (.( 432
()3انظر  :مفاتيح الغيب()74 / 23
()4أبرج ػػو أضب ػػد(  ، )32 / 5 ، 338/ 4كالطيالس ػ ػي( ، )1 29 6كالاف ػػارم يف اإلدب اؼبف ػػرد(  )34 1عػ ػػن ؿبةج ػػن بػ ػػن
األركع مطوال  .صححو اغبافظ يف الفهتح( ، )126/ 1كحسنو األلااين يف الصحيح ()1635
()5أبرجو الطرباين يف الكاَت()707/ 20عن ؿبةجن األدرع .
قاؿ اؽبي مي يف ؾبمع ال كالد( " : )18/ 4كرجالو رجاؿ الصحيح" .كانظر  :السلسل الصحيح (. )1635
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فإف صبيع ما أمر اهلل بو عااده يف غاي السهول يف أصلو  ،كإذا حصلت بعض العوارض
اؼبوجا ل قلو سهلو تسهيبل آبر  :إما بإسقاطو  ،أك زبفيفو بأنواع الهتففيفات(.)1
 - 3ما كرد من الآيات النافي للهتكليف دبا ليس يف كسع اؼبكلف كطاقهتو كقولو تعاىل ( :ال يُ َكلِّ ُ َّ
سا إالَّ
ف اللوُ نَ ْف ً
وس َع َها) (ا ألنغاـ .)152/
وس َع َها) (الاقرة  ، )286/كقولو ( :ال نُ َكلِّ ُ
سا إالَّ ْ
ْ
ف نَ ْف ً
فإف اهلل ال وبمل النفس أال ما يف حدكد سعهتها كطاقهتها  ،كدكف بلوغ غاي الطاق كاجملهود( .)2فمن عةج عن الفعل كلو
سقط ع نو  ،كإف قوم على بعضو  ،كعةج عن بعضو الآبر  ،سقط ما عةج عنو كل مو ما قدر عليو  ،سواء كاف أقلو أك
أك ره(.)3
اؼبطلب ال اين  :األدل اػباص :
استَطَ ْعتُ ْم) (الهتغابن  ، )16/كقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ( :إذا أمرتكم بشيء فأتوا
ا  -قولو تعاىل ( :فَاتَّ ُقوا اللَّ َو َما ْ

منو ما اسهتطعهتم  ،كإذا هنيهتكم عن شيء فدعوه ) مهتفق عليو .فإمبا قيد األمر باالسهتطاع دكف النهي ؛ ألف اؼبنهي عنو
عاارة عن اسهتصحاب حاؿ عدمو  ،أك االسهتمرار على عدمو  ،كليس يف ذلك ما ال يسهتطاع حىت يسقط الهتكليف بو،
خببلؼ فعل اؼبأمور بو فإف العةج عن تعاطيو ؿبسوس ؛ إذ ىو إبراج من العدـ إىل الوجود  ،كذلك يهتوقف على شركط
كأسااب  ،كالقدرة على الفعل ككبوىا(.)4

()1هبةج قلوب األبرار(ص  )168بهتصرؼ .
()2انظر  :احمللى البن ح ـ(  ، )68/ 1كتفسَت ابن ك َت(  ، )52 6/ 2كرفع اغبرج للدكهتور يعقوب الااحسُت(ص )63
()3انظر  :قواعد األحكاـ للع بن عاد السبلـ( ، )7/ 2كهتذيب السنن البن القيم( . )48/ 1
()4انظر  :الهتعيُت يف شرح األربعُت(ص  ،)112- 111كفهتح الاارم()326/ 13
764
مجلة جامعة اإلمام
العدد السادس محرم 7247ه

د  .عبداللطيف بن سعود الصرامي

قاعدة "ما ال يدرك كلو ال يترك جلو"

فإذا مل يقدر اؼبكلف على شيء من الفعل سقط عنو بالكلي  ،إذا قدر على بعضو كعةج عن بعضو الآبر  ،فعل اؼبقدكر
عليو كسقط اؼبعةجوز عنو ؛ ربصيبل ؼبا يبكن إهباده من مصلح الفعل  ،كىذا بَت من تفويهتها بالكلي  " ،فإف ما ال يدرؾ
كلو ال يًتؾ كلو "(. )1
كمن ىذا القايل  :النصوص الدال على أف الهتكاليف الشرعي مشركط باالسهتطاع  ،كأف من عةج عنها  ،أك عن بعض
َّاس ِح ُّج الب ْي ِ
كاجااهتا سقط عنو ما عةج عنو  ،كذلك كقولو تعاىل ( :ولِلَّ ِو َعلَى الن ِ
اع إلَْي ِو َسبِيالً)(آؿ عمراف
استَطَ َ
ت َم ِن ْ
َ
(وعلَى الَّ ِذ ِ
ِ
ام ِم ْس ِكي ٍن) (الاقرة  8 4 /ا ).
 ،)97 /كقولو َ :
ين يُطي ُقونَوُ ف ْديَةٌ طَ َع ُ
َ
كعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ  :كنا إذا بايعنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على السمع كالطاع يقوؿ لنا رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم (فيما اسهتطعهتم )مهتفق عليو( .)2كيف حديث بيعهتو صلى اهلل عليو كسلم للنساء يقوؿ  ( :فيما
اسهتطعنت كأطقنت ) أبرجو أضبد( .)3كقولو صلى اهلل عليو كسلم  ( :إذا كاف أحدكم يصلي  ،فبل يدع أحدا يبر بُت يديو ،
كليدرأ ما اسهتطاع ) أبرجو مسلم(.)4

 - 2األحكاـ اليت كردت مرتا كركعي فيها الهتدرج كالهتن ؿ حبسب اسهتطاع اؼبكلف  ،كذلك بانهتقالو من حاؿ الهتماـ اليت
يعةج عنها إىل اليت أدىن منها كيطيقها ،كىكذا من األعلى إىل األدىن ؛ ألف الهتكليف يف حدكد االسهتطاع  ،فمن عةج
عن اإلتياف باؼبأمور بو كلو كقدر على بعضو  ،أتى دبا سبكن من اإلتياف بو(.)5

من ذلك  :قولو صلى اهلل عليو كسلم لعمراف بن حصُت  ( :صل قالما  ،فإف مل تسهتطع فقاعدا  ،فإف مل تسهتطع فعلى
جنب) أبرجو الافارم( ،)1كقولو صلى اهلل عليو كسلم  ( :من رأل منكم منكرا فليغَته بيده  ،فإف مل يسهتطع فالسانو ،
فإف مل يسهتطع فاقلاو  ،كذلك أضعف اإليباف ) أبرجو مسلم(.)2
()1اؼبرقاة شرح اؼبشكاة للمبل علي القارم(. )380 / 5
انظر  :شرح مسلم للنوكم( ، )1 03/ 9كإعبلـ اؼبوقعُت( ، )27/ 3كجامع العلوـ كاغبكم( .)256 ، 254 / 1
()2أبرجو الافارم( ، )72 0 2كمسلم(. )1867
( ، )2 57/ 6()3كأبرجو النسالي( ، )149/ 7كابن ماجو(  ، )2874كالًتمذم( )1 597كقاؿ  :حسن صحيح.
( )5 0 5()4عن أيب سعيد اػبدرم .
()5انظر  :الهتعيُت للطويف(ص  )29 0كشرح األربعُت النوكي البن دقيق العيد(ص  ، )36كفهتح الاارم(. )748/ 2
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كمنو أيضا  :الآيات الواردة يف كفارات القهتل()3كالظهار()4كاليمُت()5كىدم الهتمهتع ()6كحديث كفارة اعبماع يف
رمضاف(.)7
 - 3ما كرد من النصوص اليت يذكر فيها شيئاف  ،فضل أحدنبا على الآبر ،كلكل منهما نصياو من الفضل ،
فاحًتز()8بذكر الفضل اعبامع بينهما  ،لئبل يهتوىم أحد ذـ اؼبفضل عليو( ،)9كؼبا فيو من تطييب باطره  ،كما أف فيو ح ا

( )1 1 17 ()1عن عمراف بن اغبصُت.
()2عن أيب سعيد اػبدرم .
ٍ
3
ِ
ِ
س لَّ َمةٌ إلَ ى أ َْىلِ ِو وتَ ْح ِري ُر َرقَبَ ٍة ُّم ٍِْمنَ ٍة فَ َم ن لَّ ْم يَ ِج ْد
( )يف قولػو تعػػايل  (:وإن َك ا َن م ن قَ ْوم بَ ْي نَ ُك ْم وبَ ْي نَ ُهم ِّميَِ ا ٌ فَديَةٌ ُّم َ
ِ
ام َش ْه َريْ ِن ُمتَتَابِ َع ْي ِن تَ ْوبَةً)(النساء )92/
فَصيَ ُ
4
ِ ِ
َّ ِ
وعظُو َن
ودو َن لِ َما قَ الُوا فَتَ ْح ِري ُر َرقَبَ ٍة ِّم ن قَ ْب ِل أَن يَتَ َم َّ
اس ا ََلِ ُك ْم تُ َ
سائِ ِه ْم ثُ َّم يَعُ ُ
( )يف قولو تعػايل (:والذ َ
ين يُظَاى ُرو َن من نِّ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ام
ام َش ْه َريْ ِن ُمتَتَ ابِ َع ْي ِن ِم ن قَ ْب ِل أَن يَتَ َم َّ
اس ا فَ َم ن لَّ ْم يَ ْس تَط ُْ فَ ط َْع ُ
بِو واللَّوُ بِ َما تَ ْع َملُو َن َخبِي ٌر( )1فَ َم ن لَّ ْم يَج ْد فَص يَ ُ
ِ
ِّين ِم ْس ِكينًا)(اجملادل )4 - 3 /
ست َ
5
ش رةِ م ِ
ين ِم ْن أ َْو َس ِ َم ا تُط ِْع ُم و َن أ َْىلِ ي ُك ْم أ َْو كِ ْس َوتُ ُه ْم أ َْو تَ ْح ِري ُر َرقَبَ ٍة فَ َم ن لَّ ْم
( )يف قولو تعاىل (:فَ َك َّف َارتُوُ إط َْع ُ
س اك َ
ام َع َ َ َ َ
ِ ِ
ام ثَالثَِة أَيَّ ٍام)( اؼبالدة )89 /
يَج ْد فَصيَ ُ
()6يف قولو تعاىل  (:فَ ََا أ َِمنتم فَمن تَمتَُّ بِالْعمرةِ إلَى الح ِّج فَما است ي ِ
ِ ِ
ام ثَالثَ ِة أَيَّ ٍام فِ ي
س َر من َ
اله ْد ِي فَ َمن لَّ ْم يَج ْد فَصيَ ُ
َ َ َْْ َ
ُْ َ َ َ َُْ
ش َرةٌ َك ِاملَةٌ)(الاقرة)196/
ْك َع َ
وس ْب َع ٍة إ ََا َر َج ْعتُ ْم تِل َ
َ
الح ِّج َ
()7عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف رجبل كقع بامرأتو يف رمضاف  ،فاسهتفىت رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم عػن ذلػك  ،فقػاؿ
 (:ىػػل ذبػػد رقا ػ ؟) ق ػاؿ  :ال  .قػػاؿ  (:كىػػل تس ػهتطيع صػػياـ شػػهرين ؟) قاؿ:ال.قػػاؿ(:ف ػأطعم س ػهتُت مسػػكينا) أبرجػػو
الافارم(  ، )682 1كمسلم()82/ 111كعندنبا أيضا بأكسع من ىذا اللفظ
()8كيسمي عند الابلغيُت ب " االحًتاس  .كىو زيادة يف الكػبلـ يػدفع هبػا اؼبػهتكلم إيهامػا امشهتػل عليػو كبلمػو( الابلغػ العرياػ
للميداين  ، 84 / 2كانظر  :الهتلحيص للق كيٍت ص . )229
( .،)9انظػػر  :تفسػػَت ابػػن ك ػػَت( ، )4 1 4 -413/ 13كتفسػػَت ابػػن سػػعدم(ص ق  ، )19كالقػػوؿ اؼبفيػػد البػػن ع يمػػُت(2
)366/
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()1
ِِ
ين بِأ َْم َوالِ ِه ْم وأَن ُف ِس ِه ْم
ض
ف
(
:
تعاىل
لو
و
كق
كذلك
.
لو على تبليف الهتقصَت ،كاسهتدراؾ ما يبكنو اسهتدراكو
َ
َّل اللَّوُ ُ
الم َجاىد َ
َ
ِِ
الح ْسنَى) (النساء ، )95/كقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  ( :اؼبؤمن القوم بَت
ين َد َر َج ًة وُكالِّ َ
وع َد اللَّوُ ُ
َعلَى ال َقاعد َ

كأحب إىل اهلل من اؼبؤمن الضعيف  ،كيف كل بَت) اغبديث أبرجو مسلم(.)2

فاؼبفضوؿ كإف فاتو كماؿ الفضل  ،كتعذر حصولو على سباـ األجر كال واب على ما عمل  ،فإنو ال يفوتو نصياو من ذلك
بقدر ما يسهتحق.
" ككذلك يف اعبانب الآبر إذا ذكرت مراتب الشر كاألشرار  ،كذكر الهتفاكت بينهما  ،فيناغي بعد ذلك أف يذكر القدر
اؼبشًتؾ بينهما من أسااب اػبَت أك الشر  ،كىذا ك َت يف الكهتاب كالسن "(. )3
كمن ىذا القايل  :أف الناس ؼبا أنكركا على الوليد بن عقا سَتتو يف إمارتو ف عوا إىل ابن مسعود  -رضي اهلل عنو  -فقاؿ
ؽبم  :اصربكا فإف جور إماـ طبسُت عاما بَت من ىرج شهر  ،كذلك أين ظبعت رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -يقوؿ
( :البد للناس من إمارة برة أك فاجرة  ،فأما الربة فهتعدؿ يف القسم  ،كيقسم بينكم بالسوي  ،كأما الفاجرة فياهتلي فيها
اؼبؤمن  ،كاإلمارة الفاجرة بَت من اؽبرج ) قيل  :يا رسوؿ اهلل كما اؽبرج ؟ قاؿ  ( :القهتل كالكذب ) أبرجو الطرباين يف
(الكاَت) (.)4
فاإلمارة الفاجرة  ،كإف كاف فيها مفاسد كببلء على الناس  ،كلكن ما يهتحقق يف ظلها من عدؿ نسيب كاسهتقام لؤلمور ،
ىي بَت  -يف ىذا اعبانب  -من اغباؿ اليت ينفرط فيها عقد األمن  ،كتسود الفوضى باالعهتداء على الدماء كاألمواؿ
كاغبرمات .

()1انظر  :يف ظبلؿ القرآف( ، )74 1 /2كركح اؼبعاين(. )179/ 5
( )266 4()2عن أيب ىريرة .
()3هبةج قلوب األبرار(ص . )69
()10210/ 132/ 10()4كقاؿ اؽبي مي يف اجملمع( : )224/ 5كفيو كىب اهلل بن رزؽ كمل أعرفو  ،كبقي رجالو ثقات .اىػ
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كنظَته ما يقوـ بو بعض طوالف اؼباهتدع كاعبهمي كالرافض من دعوة الكفار إىل دين اإلسبلـ  ،فيسلم على أيديهم منهم
بلق ك َت ،كيصَتكف مسلمُت على شيء من الادع كالضبلؿ  ،كال شك أف ىذا بَت من أف ياقوا على الكفر ،
فاإسبلمهم يقل شرىم كيصاح كالؤىم للمسلمُت عام (.)1
 - 4شواىد من السن تفيد ىذا اؼبعٌت  :أ ف الشيء إذا تعذر ربقيقو على كجو الكماؿ  ،كأمكن حصوؿ بعضو كربقق بو
اؼبقصود  ،فإنو ال يًتؾ لعدـ اإلتياف بو كلو.
من ذلك  :حديث أنس  -رضي اهلل عنو  -قاؿ النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  ( : -م ل اعبليس الصاحل م ل العطار ،
أف مل يعطك من عطره أصابك من روبو ) أبرجو أبو داكد (.)2
أم  :أف اعبليس الصاحل يف صبيع أحوالك معو أنت يف غنم كبَت ،كحالك مع العطار  ،فإذا مل يهتيسر لك األبذ من
عطره  ،فبل أقل من أف تنهتفع جبلوسك معو ،فهتصيب من رالحهتو الطيا (.)3
كمنها  :حديث أيب ذر رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ( :إف اؼبرأة بلقت من ضلع ،كأنك إف
تريد أف تقيمها تكسره  ،كإف تداريها فإف فيها أكدا كبلغ ) أبرجو أضبد (.)4

( )1كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمي " :كىذا كاغبةجج كاألدل اليت يذكرىا ك َت من أىل الكبلـ كالرأم ،فإنػو ينقطػع هبػا ك ػَت مػن
أىػػل الااطػػل  ،كيقػػوم هبػػا قل ػػوب ك ػػَت مػػن أىػػل اغبػػق ،كإف كان ػػت يف نفس ػػها باطل ػ فغَتى ػػا أبطػػل منهػػا ،كاػبػػَت كالشػػر
درجػػات ،فينهتفػػع هبػػا أق ػواـ ينهتقلػػوف فبػػا كػػانوا عليػػو إىل مػػا ىػػو بػػَت منػػو" إىل أف قػػاؿ" :كاهلل تعػػاىل بعػػث الرسػػل بهتحصػػيل
اؼبصاحل كتكميلها ،كتعطيػل اؼبفاسػد كتقليلهػا  ،كالنػيب صػلى اهلل عليػو كسػلم دعػا اػبلػق بغايػ اإلمكػاف كنقػل كػل شػفص
ِ
وى ْم ال يُظْلَ ُم و َن }(األحقػاؼ
إىل بَت فبا كاف عليو حبسب اإلمكاف { ولِ ُك ٍّل َد َر َج ٌ
ات ِّم َّما َع ِملُوا وليُ َوفِّيَ ُه ْم أَ ْع َمالَ ُه ْم ُ
(" )19 /ؾبموع الفاتوم .)96 ،95 /13
( ، )482 9 ()2كصححو اغباكم(  )28 0 / 4ككافقو الذىيب مث األلااين  .كيف الصحيحُت دبعناه كأطوؿ منو.
()3انظر  :هبةج قلوب األبرار البن سعدم( ص )313
( ، )169 ،150 /5()4كأبرجػو الافػارم يف األدب اؼبفػرد( ، )747كالنسػالي يف الكػربل( ، )9152كالػدارمي()2221
كالا ار(  ، )3970 – 3969كرم لو األلااين باغبسن.
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كيف حديث ظبرة بن جندب قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم (فدارىا تعش هبا) أبرجو أضبد أيضا (.)1
كمنها  :حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ( :ال يفرؾ مؤمن مؤمن  ،إف كره منها
بلقا رضي منها آبر  ،أك قاؿ  :غَته ) أبرجو مسلم (.)2
قاؿ الشيخ عاد الرضبن ابن سعدم (": )3من غبظ األمرين  ،ككازف بينهما ،كعامل ال كج دبقهتضى كل كاحد منها  ،كىذا
منصف  ،كلكنو قد حرـ الكماؿ .
كىذا األدب الذم أرشد إليو صلى اهلل عليو كسلم  ،كيناغي سلوكو كاسهتعمالو مع صبيع اؼبعاشرين كالعاملُت ؛ فإف نفعو
الديٍت كالدنيوم ك َت ،كصاحاو قد سعى يف راح قلاو  ،كيف الساب الذم يدرؾ بو القياـ باغبقوؽ الواجا كاؼبسهتحا ؛ ألف
الكماؿ يف الناس مهتعذر ،كحسب الفاضل أف تعد معاياو " .
كمنها  :حديث اغبكم بن ح ف الكلفي رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ ( :يا أيها الناس إنكم لن تفعلوا

 ،كلن تطيقوا كل ما أمرمت بو  ،كلكن سددكا كأبشركا ) أبرجو أضبد ( ،)4كيف حديث أيب ىريرة قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم  ( :إف الدين يسر  ،كلن يشاد الدين أحد إال غلاو  ،فسددكا كقاربوا كأبشركا ) أبرجو الافارم ( ،)5كعند
مسلم آبره (.)6

( )8/ 5 ()1كأبرجو أيضا  :ابن حااف( ، )4178كالا ار( ، )1476كاغباكم( )174 / 4كصححو ككافقو الذىيب.
()1469()2
( )3هبةج قلوب األبرار(ص . )247
( ، )212/ 4()4كأبرجو أبو داكد(  ،)1096كابن ب يب ( ، )1452كالطرباين يف الكاَت( )31 65كحسنو األلااين.
(. )39()5
(. )2818 ،2816 ()6
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فالسداد  :ىو حقيق االسهتقام  ،باإلصاب يف صبيع األقواؿ كاألفعاؿ كاؼبقاصد ،كالذم يرمي إىل غرض فيصياو  ،فمن مل
يدرؾ السداد من كل كجو فليقارب الغرض  ،فإف من مل يدرؾ الصواب كلو فليكهتف باؼبقارن  ،كمن عةج عن العمل كلو
فليعمل منو ما يسهتطيعو (.)1
كمنها  :كبو قولو صلى اهلل عليو كسلم  ( :يا نساء اؼبسلمات  ،ال ربقرف جارة عبارهتا كلو فرسن شاة) مهتفق عليو (،)2

كقولو صلى اهلل عليو كسلم  ( :ردكا السالل كلو بظلف ؿبرؽ ) أبرجو النسالي (.)3

أم  :يناغي أف يكوف اعبود دبا تيسر كإف كاف قليبل  ،حىت كلو اقهتصر على ؾبرد الاشاش يف الوجو  ،فإف ذلك بَت
من العدـ (.)4
ادلثحث انثانث  :ششط إػمال انماػذج :
يشًتط إلعماؿ كتطايق قاعدة " ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو "  :أف يهتعذر ربقق الشيء كامبل  ،فمىت أمكن اإلتياف بو
أك كجوده على كجو الهتماـ كالكماؿ  ،كاف ىو اؼبهتعُت ،كحينئذ يكوف العمل دبقهتضى القاعدة يفضي إىل اإلببلؿ
باؼبأمورات  :إما يف األركاف  ،أك الشركط  ،أك الواجاات  ،مع القدرة على اإلتياف بو  ،كمن يصلي معهتمدا على شيء كىو
قادر على القياـ بنفسو  ،أك من يهتيمم يف الربد مع قدرتو على اسهتعماؿ اؼباء أك تسفينو (.)5

كنظَت ىذا العمل بالظن كاليقُت  ،من جه أف حصوؿ الشيء يقينا يقهتضي اإلتياف بو تاما يف قدره ككصفو كسالر
مهتعلقاتو  ،كأف اإلببلؿ بشيء من ذلك يعٍت ن كلو إىل درج الظن.

( )1انظر  .جامع العلوـ كاغبكم(  ،)511 /1كهبةج قلوب األبرار(ص . )1 69
( )2أبرجو الافارم(  ، )2 566كمسلم(  )1 03 0عن أيب ىريرة .
( )81 / 5()3عػػن أـ وبيػػد األنصػػاري  ،كأبرجػػو أيضػػا مػػن حػػدي ها أضبػػد(  ، )383/ 6 ، 70 / 4كأبػػو داكد( ، )1667
كالًتمذم( )665كصححو  ،كأيضا ابن حااف( )3374 ، 3373كاغباكم(  )4 17/ 1ككافقو الذىيب . ،
( )4انظر  :فهتح الاارم( .)248 /5
( )5انظر  :الركض اؼبربع(  ، )341 - 340 / 2ككشاؼ القناع( . )1 63 ، 1 62 / 1
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كإذا كاف الظن يف رتا أدىن فإنو ال يصار إليو إال عند تعذر اليقُت  -كما قرر ذلك العلماء  -كإمبا جاز العمل بو ؛
ربص كتيسَتا على اؼبكلفُت ؛ لهتعذر اليقُت عليهم يف كل شيء  ،كىذا ال يلغي ربصيلو  ،بل ياقى أمرا مطلوبا على قدر
االسهتطاع (.)1
كتعذر اإلتياف بالشيء كامبل يرجع غالاا إىل كوف اؼبكلف قد تعرض لاعض اؼبشاؽ اليت حدت من قدرتو كأضعفهتها ،
كنظرا البهتبلؼ الناس يف قدراهتم كطاقاهتم ،كنوعي اؼبشق اليت تعًتضهم  ،كاف من العسَت ربديد اؼبشق اليت يرتاط هبا
الهتيسَت كالهتففيف  ،كقد اجهتهد العلماء يف ضاط اؼبشق غَت اؼبعهتادة  ،ككاف من أىم الضوابط اليت اعهتربكىا يف ذلك :
ضاط مشق كل عاادة بأدىن اؼبشق اؼبعهتربة فيها (.)2
كقد قرر ذلك الع بن عاد السبلـ يف كهتابو " قواعد األحكاـ " ( )3تقريرا حسنا ،فقاؿ  :إف اؼبشق اليت تنفك عن العمل
غالاا ثبلث أنواع  :مشق عظيم  ،كمشق بفيف  ،ككاقع بُت ىاتُت اؼبشهتقُت.
فاألكىل كمشق اػبوؼ على النفوس كاألطراؼ  ،فهذه موجا للهتففيف كالًتبيص.
كال اني كأدىن كجع يف أصاع أك أدىن صداع  ،فهذه ال يلهتف إليها.
كال ال ـبهتلف يف اػبف كالشدة  ،فما دنا منها من اؼبشق العليا أكجب الهتففيف  ،كما دنا منها من الدنيا مل يوجب
الهتففيف  ،إال عند أىل الظاىر.
كما كقع بُت ىاتُت الرتاهتُت ـبهتلف فيو  ،منهم من يلحقو بالعليا  ،كمنهم من يلحقو بالدنيا  ،فكلما قارب العليا كاف أكىل
بالهتففيف  ،ككلما قارب الدنيا كاف أكىل بعدـ الهتففيف  .كقد تهتوسط مشاؽ بُت الرتاهتُت حبيث ال تدنو من أحدنبا
فيهتوقف فيها  ،كقد يرجح بعضها بأمر بارج عنها.

( )1انظر  :القواعد للمقرم(  ، )372/ 2 ، 289 / 1كنظري الهتقريب كالهتغليب للريسوين(ص .)238
( )2انظر  :كهتاب الربص الشرعي يف األصوؿ كالقواعد الفقهي للدكهتور عمر كامل(ص . )248
( )11 - 10 / 2()3بهتصرؼ
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كزبهتلف اؼبشاؽ بابهتبلؼ العاادات يف اىهتماـ الشرع فما اشهتد اىهتمامو بو شرط يف زبفيفو اؼبشاؽ الشديد أك العام ،
كمامل يههتم بو بففو باؼبشاؽ اػبفيف  ،كقد زبفف مشاقو مع شرفو كعلو مرتاهتو ؛ لهتكرر مشاقو ؛ كيبل يؤدم إىل اؼبشاؽ
العام الك َتة الوقوع .ا ىػ.
ادلثحث انشاتغ  :صهح انماػذج تششط انمذسج َأحُال ادلكهفني ػىذ اإلذيان تادلأمُس تً:
ادلطهة األَل  :صهح انماػذج تششط انمذسج :

مل ىبهتلف العلماء يف أف امهت اؿ األكامر الشرعي مشركط بقدرة اؼبكلف  ،كبدكهنا ال يصح الهتكليف  ،كإف ما أكجاو الشارع
 ،أك أكقف صح العمل عليو  :شرطا كاف أك ركنا أك كاجاا  ،ىو مقيد بكوف اؼبكلف قادرا عليو  ،ألنو اغباؿ اليت يؤمر
فيها بو (.)1
كشرط القدرة  :أف توجد حقيق ال حكما  ،بأف يكوف اؼبكلف مهتمكنا من الفعل من غَت عسر كال مشق  ،فلو سبكن
من الفعل لكن غبقو فيو ضرر  ،فإنو ين ؿ من ل العاج  ،كالهتطهَت باؼباء  ،كالصياـ يف اؼبرض  ،كالقياـ يف الصبلة ؛ ربقيقا
لقولو تعاىل ( :يُ ِري ُد اللَّوُ بِ ُك ُم اليُ ْس َر وال يُ ِري ُد بِ ُك ُم العُ ْس َر ) (الاقرة  ،) 185كقولو َ ( :وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم فِي الدِّي ِن ِم ْن

َح َر ٍج ) (اغبج  ) 78/كقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  ( :إمبا بع هتم ميسرين  ،كمل تاع وا معسرين) أبرجو الافارم (.)2

فإذا ابهتلت قدرة اؼبكل ف بفف عنو الهتكليف دبا يهتبلءـ مع حالو كقدرتو  :إما باإلسقاط كإسقاط اعبمعات كالصوـ
كاغبج بأعذار معلوم  ،أك بهتففيف الهتنقيص كقصر الصبلة  ،أك زبفيف اإلبداؿ كإبداؿ الوضوء كالغسل بالهتيمم  ،أك
زبفيف الهتقدًن أك العكس كهتقدًن العصر إىل الظهر  ،أك تأبَت الظهر إىل العصر  ،أك زبفيف الًتبيص كصبلة اؼبهتيمم مع
اغبدث (.)3
( )1انظر  :هتذيب السنن(  ، )47/ 1كؾبموع الفهتاكم(  ، )634 /21كفواتح الرضبوت( . )135/ 1
( . )22 0 ()2كانظ ػ ػ ػػر  :ؾبم ػ ػ ػػوع الفهت ػ ػ ػػاكم( ، )439 /8كاؼبوس ػ ػ ػػوع الفقهي ػ ػ ػ ػ  -إص ػ ػ ػػدار كزارة األكق ػ ػ ػػاؼ يف الكويػ ػ ػ ػت –
( .)331 /3
( )3انظر  :قواعد األحكاـ للع بن عاد السبلـ(  ، )9 - 8 /2كاألشااه كالنظالر للسػيوطي(ص  ، )170كاجملمػوع اؼبػذىب
يف قواعد اؼبذىب للعبللي()106 - 105 /1
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كما أمكنو فعلو من تلك األحكاـ اليت طرأ عليها الهتففيف ألىل األعذار  ،ل مو اإلتياف بو  ،كال هبوز لو ترؾ الكل حبةج
أنو يعةج عن اإلتياف باألحكاـ األصلي  ،أك لكوهنا تشق عليو  ،بل هبب عليو فعل ما أمكنو  ،ألف اؼبقدكر عليو ال
يسقط باؼبعةجوز عنو (.)1
ادلطهة انثاوي  :أحُال ادلكهف تانىظش إىل انمذسج َانؼدض يف تذوً َ اآلالخ ادلأمُس تٍا:
"اؼبكلف بالنسا إىل القدرة كالعةج يف الشيء اؼبأمور بو  ،كالآالت اؼبأمور دبااشرهتا من الادف  ،لو أربع أحواؿ  :أحدىا :
قدرتو هبما  ،فحكمو ظاىر  ،كالصحيح القادر على اؼباء  ،كاغبر القادر على الرقا الكامل .
ال اني  :عةج ه عنهما كاؼبريض العادـ للماء  ،كالرقيق العادـ للرقا ( ،)2فحكم أيضا ظاىر.
ال ال  :قدرتو بادنو  ،كعةج ه عن اؼبأمور بو  ،كالصحيح العادـ للماء  ،كالعاج عن الرقا يف الكفارة  ،فحكمو االنهتقاؿ
إىل بدلو إف كاف لو بدؿ يقدر عليو  ،كالهتيمم أك الصياـ يف الكفارة ككبو ذلك  ،فإف مل يكن لو بدؿ سقط عنو كجوبو ،
كالعرياف العاج عن سًت عورتو يف الصبلة  ،فإنو يصلي كال يعيد.
الرابع  ":عةج ه بادنو  ،كقدرتو على اؼبأمور بو أك بدلو " .
ىذا الهتقسيم أكرده ابن القيم يف كهتابو " بدالع الفوالد "
األقساـ  ،مث ساؽ لو ثبلث صور :

()3

كذكر أف ىذا القسم األبَت  :ىو مورد اإلشكاؿ يف ىذه

األكىل  :اؼبعضوب الذم ال يقدر على ال اوت على الراحل إال دبشق غَت ؿبهتمل  ،مىت كجد من ينوب عنو يف اغبج  ،كلو
ماؿ يقدر أف وبج بو عنو  ،فالصحيح كجوب اغبج عليو دبالو  ،لقدرتو على اؼبأمور بو  ،كإف عةج عن مااشرتو .ىو بنفسو
،كالصوـ إذا عةج عنو افهتدل .

( )1انظر  :اؼبن ور لل ركشي(  ، )232 / 1كرفع اغبرج يف الشريع األسبلمي البن ضبيد(ص . )97
( )2الرقيػق يف ذاتػو عػػاج  ،إذ الػرؽ كمػا عػػرؼ  ":عةجػ حكمػي  ، " -.كغبقػو عةجػ مػػن جهػ مػػا أمػر بػو مػػن عهتػق الرقاػ يف
الكفارة ! لكونو معدما ال ماؿ لو.
()30 – 29 /4 ()3
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كغبديث أيب رزين رضي اهلل عنو أنو أتى النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ  :إف أيب شيخ كاَت ال يسهتطيع اغبج كال العمرة .
فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم ( :حج عن أبيك كاعهتمر ) أبرجو اػبمس كصححو الًتمذم (.)1
كحديث ابن عااس رضي اهلل عنهما يف قص اؼبرأة اػب عمي قالت  :يا رسوؿ اهلل  ،إف فريض اهلل يف اغبج أدركت أيب
شيفا كاَتا ال يسهتطيع أف يسهتوم على الراحل  ،قاؿ ( :فحةجي عنو )مهتفق عليو (.)2
كىذا قوؿ األك رين كاأللم ال بلث ببلفا ؼبالك  ،فَتل أنو ال حج عليو إال أ ف يسهتطيع بنفسو (.)3
كنظَته من عةج عن اعبهاد بادنو كقدر عليو دبالو  ،كجب عليو باؼباؿ يف أصح قويل العلماء  ،كنبا ركايهتاف منصوصهتاف
عن اإلماـ أضبد رضبو اهلل ( ،)4قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمي ( " : )5كيناغي أف يكوف ؿبل الركايهتُت يف كاجب الكفاي  ،كأما
إذا ىةجم العدك فبل ياقى للفبلؼ كجو  ،فإف دفع ضررىم عن الدين كالنفس كاغبرم كاجب إصباعا " .
الصورة ال اني  :الشيخ الكاَت العاج عن الصوـ  ،القادر على اإلطعاـ  ،فهذا يفطر كهبب عليو اإلطعاـ عن كل يوـ
مسكينا  ،يف قوؿ صبهور العلماء كأيب حنيف كال ورم كاألكزاعي كأضبد كالشافعي يف أحد قوليو  ،كىو مركم عن صباع من
الصحاب  ،كيف معناه  :اؼبريض الذم ال يرجى برؤه  ،كىو ؿبموؿ على من ال يرجو إمكاف القضاء  ،فإف رجا ذلك فبل
فدي عليو  ،كهبب عليو انهتظار القضاء كفعلو بنفسو إذا قدر عليو.
كقاؿ مالك  :ال هبب عليو شيء  ،ألنو ترؾ الصوـ لعةج ه  ،فلم ذبب فدي (.)1
( )1أبرجػػو أبػػوداكد(  ، )1810كالًتم ػذم( ، )930كالنس ػالي( ، )117/ 5كابػػن ماجػػو(  ، )2906كأضبػػد( 11 ،10 / 4
 )12 ،كصححو أيضا  :ابن ب يب (  ، )2040كابن حااف(  ، )3991كاغباكم(  )48/ 1ككافقػو الػذىيب  ،كابػن حةجػر
يف ىداي الركاه(  )2461كقاؿ" :كأشار أضبد إىل صحهتو".
( )2أبرجو الافارم(  ، )1513كمسلم( )1334
( )3انظػػر  :اؽبداي ػ للمرغين ػاين(  ، )134/ 1كاألم ػاـ للشػػافعي( ، )123/ 2كاؼبغػػٍت( ، )2 0 - 19 / 5كالكػػايف البػػن عا ػد
الرب(  ، )356/ 1كاحملرر للمةجد ابن تيمي ( . )133/ 1
( )4انظر  :اؼبصدر نفسو( ، )170 / 2كأحكاـ القرآف للةجصاص( . )316/ 4
( )5االبهتيارات الفقهي (ص  ، )308كانظر  :ؾبموع الفهتاكم(. )87/ 28
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الصورة ال ال  :اؼبريض كاعبريح إذا باؼ على نفسو باسهتعماؿ اؼباء  ،فهو كالعادـ ،ينهتقل إىل الهتيمم يف قوؿ أك ر العلماء
 ،كالشيخ العاج عن الصياـ  ،ينهتقل إىل اإلطعاـ (.)2
كبهتم ابن القيم كبلمو يف ىذه الصور بقولو ( " :)3كضابط ىذا أف اؼبعةجوز عنو يف ذلك كلو  ،إف كاف لو بدؿ انهتقل إىل
بدلو  ،إف مل يكن لو بدؿ سقط عنو كجوبو" .
المطلب الِالث  :أحوال المكلف في قدرتو على بعض المأمور بو وعجزه عن باقية:
إذا قدر اؼبكلف على بعض العاادة كعةج عن باقيه ا  ،فبل ىبلو حالو  :إما أف يكوف العةج باعض الادف أك عن بعض
الواجب  ،كال اين ال ىبلو إما أف يكوف مقصودا بالعاادة أك ال يكوف  ،فإف كاف مقصودا بالعاادة ال ىبلو إما أف يكوف حقا
ماليا أك ال يكوف  ،فإف مل يكن حقا ماليا فإما أف يكوف ج ء عاادة أك يكوف كجب تاعا لغَته  ،فإف كاف ج ء عاادة فإما
أف يكوف مشركعا يف نفسو أك ال يكوف  .فهده سهت أقساـ (:)4

القسم األكؿ  :أف يكوف العةج باعض الادف  ،فهذا هبب عليو ما قدر عليو بادنو كيسقط عنو ما عةج عنو  ،كما لو كاف
بعض بدنو جروبا كبعضو الآبر صحيحا  ،غسل الصحيح كتيمم للةجريح  ،يف الصحيح من مذىب اغبنابل  ،كاؼبشهور
من مذىب الشافعي ( ،)5غبديث صاحب الشةج قاؿ صلى اهلل عليو كسلم  ( :إمبا كاف يكفيو أف يهتيمم كيعصب على
جرحو برق مث يبسح عليها  ،كيغسل سالر جسده ) أبرجو أبو داكد (.)6
( )1انظر  :اؼبغٍت البن قدام (  )396 – 395 /4كفهتح القدير( )356/ 2كاؼبدكن (  )211 / 1كاجملموع(.211 / 6
( )2انظر  :اؼبغٍت(  ، )335/ 1كاغباكم للماكردم(  ، )269 / 1كالركض اؼبربع( . )360 / 1
( )3بدالع الفوالد( . )3 1 - 3 0 / 4
( )4انظرىػػا يف  :قواعػػد ابػػن رجػػب(  ، )5 0 - 43/ 1كربفػ أىػػل الطلػػب البػػن سػػعدم(ص  -9ا ا)  ،كبػػدالع الفوالػػد(/4
.)34 – 33
( )5ببلفا للحنفي فبل يركف اعبمع بُت اؼباء كالهتيمم  ،كيف اؼبذىب اؼبالكي أربع أقواؿ .
انظػػر  :اجملمػػوع( ، )327 -32 6/ 2ككشػػاؼ القنػػاع(  ، )165/ 1كبػػدالع الصػػنالع(  ، )51 / 1كحاشػػي الدسػػوقي( 1
 ، )272 /كحاشي ابن عابدين( . )2 57/ 1
( ، )336()6كأبرجو الدارقطٍت(  ، )190 / 1كالايهقي(  )228/ 1كضعفو  ،ككذلك اغبافظ يف بلوغ اؼبراـ()147
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كنظَته  :إذا ذىب بعض أعضاء كضولو  ،كجب عليو غسل ما بقي (.)1

القسم ال اين  :أف يكوف اؼبقدكر عليو غَت مقصود بالعاادة  ،بل ىو كسيل ؿبض إليها  ،كهتحريك اللساف بالهتكاَت كالقراءة
يف الصبلة للعاج عن القراءة أك الكبلـ  ،كإمرار األصلع اؼبوسى على رأسو ألجل اغبلق يف اؼبناسك  ،ككذلك إمرار
اؼبوسى على ؿبل اػبهتاف ؼبن كلد كال قلف لو  ،فهذا ليس بواجب (.)2
القسم ال الث  :أف يكوف حقا ماليا فهذا نوعاف  :حقوؽ هلل كحقوؽ لآلدميُت.
فالنوع األكؿ  :اغبقوؽ اؼبالي الواجا هلل تعاىل  ،كىي  -كما صنفها ابن القيم  -أقساـ أربع :
أحدىا  :حقوؽ اؼباؿ كالكاة  ،فإهنا ت ات يف الذم بعد الهتمكن من أدالها  ،كلو عةج عنها بعد ذلك مل تسقط  ،كإف
عةج عنها كقت الوجوب مل ت ات يف الذم  ،كأغبق هبا صدق الفطر (.)3
ثانيها  :ما كجب بسب الكفارة  ،ككفارة األيباف  ،كالظهار كاعبماع يف هنار رمضاف  ،ككفارة القهتل  ،فإذا عةج عنها
كقت انعقاد أسااهبا  ،ففي بقالها يف ذمهتو إىل يسره قوالف مشهوراف يف مذىب الشافعي كأضبد  ،كقياس مذىب أيب حنيف
كال ورم ثاوهتا يف ذمهتو إىل اؼبيسرة (.)4
ثال ها  :ما يف معٌت ضماف اؼبهتلف  ،كةج اء الصيد  ،فإذا عةج عنو كقت كجوبو ثات يف ذمهتو ؛ تغلياا ؼبعٌت الغرام كج اء
اؼبهتلف.

( )1انظر  :اؼبغٍت( . )174 - 1 73 / 1
( )2انظ ػ ػػر  :اؼبغ ػ ػػٍت(  ، )306 / 5 ، 13 0 / 2كاالبهتي ػ ػػارات الفقهيػ ػ ػ (ص  ، )55كربفػ ػ ػ اؼب ػ ػػودكد(ص  ، )120ككشػ ػ ػاؼ
القناع( )8 1 / 1
( )3ىذا قوؿ اعبمهور  ،كقاؿ أبو حنيف تسقط بهتلف النصاب  ،إال أف يكوف اإلماـ طالاو هبا فمنعها.
انظر  :اؼبغٍت(  ، )144 / 4كبدافع الصنالع( )64 / 2كمغٍت احملهتاج(  ، )418 / 1كالركض اؼبربع(. )33/ 4
( )4انظر  :اؼبغٍت( ، )385/ 4كفهتح القدير( ، )34 1 / 2كحلي العلماء(. )2 0 4 /3
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كأغبق جب اء الصيد  -يف ىذا اغبكم  -فدي اغبلق كالطيب  ،كاللااس يف اإلحراـ  ،كالصحيح أف ىذه ليست كذلك ،
ألهنا ترفو ال إتبلؼ  ،إذا الشعر كالظفر كما أغبق هبما لو كانت إتبلفا لهتقيدت بالقيم  ،كال قيم ؽبا  ،كإمبا ىي من باب
الًتفو احملض كهتغطي الرأس كاللااس  ،فبل فدي على القوؿ الراجح  ،كتسقط بفعل ىذه احملظورات جهبل أك نسيانا (.)1
رابعها  :دـ النسك كاؼبهتع كالقرآف  ،فإف عةج عنو كجب عليو بدلو من الصياـ  ،فإف عةج عن الصياـ ترتب يف ذمهتو

أحدنبا  ،فمىت قدر عليو ل مو  ،كىل االعهتاار حباؿ الوجوب أك بأغلظ األحواؿ ؟ فيو أقواؿ ( )2إىػ .

النوع ال اين  :حقوؽ الآدميُت فإهنا ال تسقط بالعةج عنها  ،كلكن إف كاف عةج ه بهتفريط منو يف أدالها طولب هبا يف
الآبرة  ،كآبذ ألصحاهبا من حسناتو ( )3؛ لقولو صلى اهلل عليو كسلم  ( :من كانت عنده مظلم ألبيو من عرض أك
شيء  ،فليهتحللو منو اليوـ  ،قال أف ال يكوف دينار كال درىم  ،إف كاف لو عمل صاحل أبذ منو بقدر مظلمهتو  ،كإف مل
تكن لو حسنات أبذ من سيئات صاحاو فحمل عليو ) أبرجو الافارم (.)4
كإف كاف عةج ه بغَت تفريط منو  ،كمن احًتؽ مالو أك غرؽ  ،أك كاف اإلتبلؼ بطأ مع عةج ه عن ضمانو  ،ففي إشغاؿ
ذمهتو بو  ،كأبذ أصحابو من حسانو نظر ( ،)5كقد يسهتأنس لذلك حبديث ( :كأما الديواف الذم ال يًتؾ اهلل منو شيئا
فمظامل العااد بينهم ) أبرجو أضبد (.)6
( )1انظر  :اؼبغٍت( ، )393-392 / 5كالغاي القصول( . )4 5 0 / 1
( )2يف بدالع الفوالد( . )34 - 33 /4
( )3اؼبصدر نفسو( .)34 /4
( )2449()4عن أيب ىريرة ،كأبرجو من حدي و مسلم(  )2581دبعناه كسياؽ أطوؿ .
( )5بدالع الفوالد(. )34 / 4
( ، )24 0 /6()6كأبرجػػو اغبػػاكم( ، )575/ 4كالايهقػػي يف الشػػعب( )7473عػػن عالش ػ مرفوعػػا كأكلػػو  (:الػػدكاكين عن ػد
اهلل ع ػ كجػػل ثبلث ػ  :دي ػواف ال يعاػػأ أنػػو بػػو شػػيئا  ،كدي ػواف ال يػػًتؾ اهلل من ػو شػػيئان  ،كدي ػواف ال يغفػػر اهلل منػػو شػػيئان) قػػاؿ
اغباكم  " :صحيح اإلسناد كمل ىبرجاه ! كتعقاو الذىيب بأف صدق ضعفوه  ،كابن بابنوس فيو جهال .
كلػػو شػػاىد مػػن حػػديث سػػلماف مرفوعػػا دبعنػػاه أبرجػػو الط ػرباين( ، )6133كغبال ػو حسػػن اغبػػديث سػػعد اغبميػػد يف ربقيقػػو
ؼبفهتصر اسهتدراؾ الذىيب البن اؼبلقن(حديث )167
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قاؿ الطييب  :قولو ( :ال يًتؾ ) يؤذف بأف حق الغَت ال يهمل قطعا  ،إما بأف يقهتص من بصمو  ،أك يرضيو اهلل عنو (0)1
اىػ.
القسم الرابع  :ما كجب تاعا لغَته  ،كىو نوعاف :
أحدنبا  :ما كاف كجوبو احهتياطا للعاادة ليهتحقق حصوؽبا  ،كغسل اؼبرفق يف الوضوء  ،فإذا قطعت اليد من اؼبرفق ىل
هب ب غسل العظم الذم ىو طرؼ العضد؟ كجهاف يف مذىب اغبنابل  ،كاؼبنصوص عن اإلماـ أضبد كجوبو  ،كىو قوؿ
صبهور العلماء (.)2
كإف كاف من فوؽ اؼبرفق سقط الغسل لعدـ ؿبلو  ،كإمساؾ ج ء من الليل يف الصوـ  ،ال يل ـ من أبيح لو الفطر باالتفاؽ
كاؼبريض كاؼبسافر (.)3
ثانيهما  :ما كجب تاعا لغَته على كجو الهتكميل كاللحوؽ  ،كرمي اعبمار كاؼبايت دبٌت ؼبن فاتو الوقوؼ بعرف  ،فإنو ال

يل مو ذلك يف كقوؿ صبهور العلماء  ،بل حكي إصباعا ( ،)4ألمر عمر بن اػبطاب أبا أيوب رضي اهلل عنهما  ،ؼبا فاتو
اغبج أف يصنع ما يصنعو اؼبعهتمر  ،يهتحلل من اغبج  ،أبرجو مالك يف " اؼبوطأ " (.)5
القسم اػبامس  :ما كاف ج ء عاادة  ،كليس عاادة مشركع يف نفسو بانفراده  ،أك ىو غَت مأمور بو لضرره .
فاألكؿ  :كإمساؾ بعض اليوـ ؼبن عةج عن إسبامو  ،فبل يل مو ببل ببلؼ (.)6

( )1نقلو عنو اؼبناكم يف فيض القدير( . )553 /3
( )2انظر  :اغباكم اؼباكردم(  ، )113/ 1كالكايف البن عاد الرب(  ، )167/ 1كاألشااه كالنظالر للسيوطي(ص .)239
( )3انظر  :اؼبغٍت(  ، )175 – 173 /1كربف أىل الطلب(ص  ، )1 . - 9كاغباكم اؼباكردم( . )113 / 1
( )4انظر  :اؼبغػٍت( ، )425 / 5كشػرح كهتػاب اغبػج مػن العمػدة(  ، )656 /2كهنايػ احملهتػاج( ، )370 /3كبدايػ اجملهتهػد(5
 ، )468/كفهتح القدير( . )136 /3
( ، )383/ 1 ()5كعنو الشافعي( ، )1104كالايهقي(  ، )174 /5كصحح إسناده األلااين يف اإلركاء( . )1132
( )6انظر  :بدالع الفوالد(  ، )30 /4كا ألشااه كالنظالر للسيوطي( ص  ، )295كربف أىل الطلب( ص . )1 0
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كال اين  :كعهتق الرقا لو قدر على بعضها  ،كعةج عن رقا كامل  ،مل يل مو عهتق الاعض  ،كؽبذا شرع السراي كالسعاي (،)1
كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم (ليس هلل شريك ) أبرجو أبو داكد ( .)2كلقولو تعاىل ( :فَ َمن لَّ ْم يَ ْستَ ِط ُْ ) (اجملادل ) 4 /
كالقادر على بعض الرقا غَت مسهتطيع ربرير رقا فينهتقل إىل الصياـ  ،مث إىل اإلطعاـ (.)3
القسم السادس  :ما كاف ج ءا من العاادة  ،كىو عاادة مشركع يف نفسو  ،فهذا منو ما هبب أداء اؼبقدكر منو قطعا ،
كمنو ماال هبب  ،كمنو ما ىو ـبهتلف فيو.
فأما ما هبب فيو أداء اؼبقدكر منو قطعا  ،فكمن قدر على قراءة بعض الفارب كعةج عن باقيها  ،ككذلك من قدر على
القياـ يف الصبلة دكف الركوع كالسةجود  ،أك دكف القراءة  .كأيضا يدبل فيو  :من كجد بعض ما يسًته يف الصبلة  ،كمن
قدر على بعض غسل اعبناب  ،كمن سبكن من بعض أعماؿ اغبج بنفسو  ،فعل ذلك كلو  ،كمن كاف ؿبدثا كعليو قباس ،
كمل هبد إال ما يكفي أحدنبا فعليو غسل النةجاس (.)4

( )1الس ػراي  :اغبكػػم بس ػرياف عهتػػق باقي ػ تاعػػا لعهتػػق بعضػػو الس ػابق  .كالسػػعاي  :أف يكلػػف العاػػد االكهتسػػاب كالطلػػب حػػىت
وبصػػل قيم ػ نصػػيب الش ػريك الآبػػر  ،فػػإذا دفعهػػا إليػػو عهتػػق  .ىكػػذا فسرىػ ػ صبهػػور القػػاللُت باالسهتسػػعاء( ش ػرح مسػػلم
للنوكم . )136 / 1 0
( ، )3933()2كأبرج ػػو أيض ػػا النس ػالي يف الك ػػربل(  ، )4972 - 4970كأضب ػػد( )75 / 5ع ػػن أس ػػام ب ػػن عم ػػَت اؽب ػػذيل.
كقواه اغبافظ يف الفهتح  ،كصححو األلااين يف اإلركاء( . )1522
()3انظر  :األشااىػ كالنظالر البن الوكيل(  ، )387/ 1كبدالع الفوالد(  ، )3 1 / 4كربف أىل الطلب(ص . )1 0
( )4انظػػر ىذىػ ػ اؼبسػػالل يف  :اؼبغػػٍت(  ، )1 59/ 2 ، 1 52/ 1كاجملمػػوع اؼبػػذىب(  ، )248 / 1كجػػامع األمهػػات(ص 6
 )9كالركض اؼبربع( ، )271 /3كالكايف البن عاد الرب(  ، )239/ 1كالغاي القصػول(  ، )285/ 1ككشػاؼ القنػاع( 1
 )1 63/كالػػوجي للغ ػ ايل(  ، )2 0 / 1كبػػدالع الفوالػػد(  )3 0 / 4كاألشااىػ ػ كالنظػػالر البػػن الوكيػػل(  )386/ 1كربف ػ
أىل الطلب(ص )11
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كأما ما ال هبب قطعا كما إذا أكصى ب ل و أف يشًتل بو رقا  ،فلم يف هبا  ،ال يشًتم بو شقص  ،أم  :ج ء
فبلوؾ (.)1كأما ما ابهتلف يف كجوبو  ،فكالعاج عن تكميل الصاع يف زكاة الفطر  ،فاؼبذىب عند اغبنابل كمنصوص
الشافعي أنو يل مو إبراجو  ،كيف كجو عند أصحابو كركاي أبرل عند اغبنابل ال يل ـ (.)2
كأيضا من كجد بعض ما يكفيو لوضولو أك غسلو  ،مل يسهتعملو بل يهتيمم يف قوؿ أيب حنيف كمالك كالشافعي يف القدًن ،

كيف اعبديد عنده أنو يل مو اسهتعمالو كقد نص عليو اإلماـ أضبد يف االغهتساؿ  ،كألصحابو يف الوضوء كجهاف (.)3

كمن ال يقدر على بفض رأسو يف السةجود ؼبرض أك غَته فهل لو أف هبعل كسادة يضع عليها جاههتو ؟ قوالف للعلماء :
أحدنبا  :يرل الشافعي كأضبد جواز ذلك.
كثانيهما  :ذىب اغبنفي كمالك إىل كراىهتو  ،إذا كاف ببل رفع  ،كأما مع الرفع فاعبمهور على الكراى (.)4
كمن ملك نصابا بعضو عنده كبعضو الآبر غالب  ،فإنو يكي ما يف يده يف اغباؿ  ،يف األصح عند الشافعي  ،كىو قوؿ

بعض اغبنابل (.)5

اؼباحث اػبامس  :بُت ىذه القاعدة كقاعد " اؼبيسور ال يسقط باؼبعسور":
مقارن بُت القاعدتُت قبد أف لقاعد " اؼبيسور ال يسقط باؼبعسور " شهرة كأقدمي فبا هبعلها كاؼبنطلق كالاناء لغَتىا  ،فقد
اسهتعملها صبهرة العلماء  ،كتداكلوىا بينهم  ،كبنوا عليها فركعا ك َتة ؛ فقاؿ إماـ اغبرمُت اعبويٍت (ت  478ىػ) ( ( :)6إف
من األصوؿ الشالع اليت ال تكاد تنسى ما أقيمت أصوؿ الشريع  :أف اؼبقدكر عليو ال يسقط بسقوط اؼبعةجوز عنو ).

( )1انظر  :األشااه كالنظالر للسيوطي( ص . )295
( )2انظر  :اغباكم للماكردم( ، )374 /3كاؼبغٍت( . )310 / 4
( )3انظر  :اغباكم للماكردم(  ، )283/ 1كاؼبغٍت(  ، )315 / 1كجامع األمهات(ص . )66
( )4انظر  :األـ(  ، )69 / 1كاؼبدكن (  ، )77/ 1كاؽبداي للمرغيناين(  ، )53/ 1كالركض اؼبربع(. )271-27 0 /3
( )5انظر  :األشااه كالنظالر للسيوطي(ص  ، )294ككشاؼ القناع( . )172 / 2
( )6غياث األمم يف الهتياث الظلم(ص . )337
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ككركدىا يف كبلـ ىذا اإلماـ بلفظ مقارب للفظ اؼبشهور  ،يعٍت ابهتكارىا كظهورىا يف كقت مهتقدـ  ،يف حُت أف قاعدة "
ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو" على ما مر ذكره ( - )1مل أقف ؽبا على ذكر يف شيء من كهتب القواعد الفقهي كال الفقو
كأصولو  -ككاف أقدـ من صرح هبا  -فيما أعلم  -ىو اؼببل علي القارم ( ت  1014ىػ) يف كهتابو " مرقاة اؼبفاتيح شرح
مشكاة اؼبصابيح " (. )2
كبالنظر إىل ما تفيده القاعدتاف فإنو يهتم ل فيهما جانب الهتيسَت كالهتففيف عن العااد فيما كلفوا بو  ،ذلك أف الشارع
راعى ما يعرض لئلنساف من ظركؼ طارل كاؼبرض كبوه  ،ذبعل قيامو بالهتكاليف الشرعي  -مع يسرىا كسهولهتها  -شاقا
كصعاا  ،كؼبراعاة ذلك بفف الشارع عنو الهتكاليف دبا يناسب حالو كقدرتو  ،فإف (اؼبأمورات الشرعي كلها مشركط بقدرة
العاد كاسهتطاعهتو  ،فإذا مل يقدر على الواجب بالكلي سقط عنو كجوبو  ،كإذا قدر على بعضو كجب ما يقدر عليو منو ،
كسقط عنو ما يعةج عنو) (.)3
كلئن كانت قاعدة " اؼبيسور ال يسقط باؼبعسور " ربظى دبا ربظى بو من االشهتهار
كالساق يف الظهور  ،فإف اؼبهتأمل يف الفركع اؼبفرج عليها يدرؾ أف ؾباؿ إعماؽبا إمبا ىو يف األكامر اليت ال يسع اؼبكلف
تركها  ،باإلضاف إىل ما ينائ عنو لفظ اؼبيسور" ك " اؼبعسور" فهما ضداف مؤدانبا  :أف اؼبكلف يل مو اإلتياف باألمر
الشرعي  ،فإف سبكن من امهت الو فهو من اؼبيسور  ،كإف تعذر عليو كفاؽ قدرتو فهو من اؼبعسور .
كأما قاعدة " ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو " فيمكن توسيع ؾباؿ إعماؽبا  ،فإف لفظو " يدرؾ " تعٍت  :الوصوؿ إىل الشيء
 ،كال يل ـ ضركرة أف يكوف ذلك فيما ىو الزـ  ،كىكذا لفظو "يًتؾ "! فإهنا تعٍت  :عدـ فعل اؼبقدكر مطلقا  ،سواء بإرادة
من الهتارؾ أكال (.)4

( )1يف اؼباحث األكؿ  :نشأة القاعدة .
( ، )380 / 5 ()2ك( )517 / 6
( )3هبةج قلوب األبرار( ص  ، )361كانظر  :القواعد الفقهي الكربل للسدالف(ص . )311
( )4انظر  :شرح اؼبواقف(. )139 / 6
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فبل ىبهتص جرياهنا فيما ىو الزـ  ،بل يكوف فيما ليس بواجب من ندب كإباح كقولو صلى اهلل عليو كسلم  ( :إذا أتى
أحدكم بادمو بطعامو  ،فإف مل هبلسو معو فليناكلو أكل أك أكلهتُت  ،أك لقم أك لقمهتُت  ،فإنو كيل حره كعبلجو ) مهتفق
عليو (.)1
قاؿ ابن حةجر  :قولو  ( :فإف مل هبلسو معو ) يفهم منو إباح ترؾ إجبلسو معو ( ،)2كحكي عن ابن اؼبنذر أنو نقل عن
صبيع أىل العلم  :أف الواجب إطعاـ اػبادـ من غالب القوت الذم يأكل منو م لو يف تلك الالد  ،كأف للسيد أف يسهتأثر
بالنفيس من ذلك  ،كإف كاف األفضل إشراكو معو يف ذلك ( 0)3ا ىػ.
كقاؿ اؼببل علي القارم ( :)4يف شرح قولو صلى اهلل عليو كسلم  ( :فليناكلو أكل أك أكلهتُت ) "أك للهتنويع  ،أك دبعٌت بل ،
كسااو أف ال يصَت ؿبركما ؛ فإف ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ كلو "  .كأيضا ال يقهتصر إعماؽبا يف األكامر كالهتكاليف  ،بل
يهتةجاكز ذلك إىل ما هبرم ؾبرل األباار  ،كحديث أيب ضبيد الساعدم رضي اهلل عنو لو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
 ( :إف بَت دكر األنصار :دار بٍت النةجار  ،مث عاد األشهل  ،مث دار بٍت اغبارث مث بٍت ساعدة  ،كيف دكر األنصار بَت)
قاؿ سعد بن عاادة  :يا رسوؿ اهلل  ،بَت دكر األنصار فةجعلنا آبرا .فقاؿ  ( :أك ليس حبساهم أف تكونوا من اػبيار )
أبرجو الافارم (.)5
فقولو صلى اهلل عليو كسلم  ( :حبساكم أف تكونوا من اػبيار ) أم  :يعد داركم من اػبيار من دكر األنصار حصلت لكم
الفضيل  ،كإف مل يهتحقق لكم سبامها.

( )1أبرجو الافارم(  )5460 ،2557كالسياؽ لو  ،كمسلم(  )1663عن أيب ىريرة .
( )2فهتح الاارم(. )227 / 5
( )3اؼبصػػدر نفس ػػو(  ، )726 /9كانظػػر  :ربف ػ األح ػػوذم( ، )587/ 5كش ػػرح ـبهتص ػػر ص ػػحيح مسػػلم لص ػػديق ب ػػاف( / 4
.)86
( )4مرقاة اؼبفاتيح شرح مشكاة اؼبصابيح( ،)517 / 6كم لو يف عوف اؼبعاود(. )326 / 10
( )379 1 ()5كأبرج ػػو الاف ػػارم أيض ػػا( ، )3789كمس ػػلم(  )2511عػ ػن أيب أس ػػيد  ،كأبرج ػػو مس ػػلم(  )2512ع ػػن أيب
ىريرة .
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المبحث السادس  :صلة القاعدة بالقواعد الفقهية األخرى :

ىناؾ عدد كاَت من القواعد ؽبا صل بقاعدتنا ىذه " ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو" غَت أف ىذه القواعد ليست على درج
كاحدة يف القرب  ،فمنها ما يهتفق معها دالل كمعٌت  ،كمنها ما يقارهبا يف ذلك  ،أك يشاركها يف بعض ما تدؿ عليو.
مه األَل  :مما يرفك مؼٍا دالنح َمؼىن:
ا  -من قدر على بعض العاادة كعةج عن باقيها ىل يل مو اإلتياف دبا قدر عليو منها؟ (.)1
 - 2ال يًتؾ القليل من السن للعةج عن ك َتىا (.)2
 -3من قدر على بعض الشيء ل مو (.)3
 - 4احملافظ على الواجب بقدر اإلمكاف (.)4
 -5العةج عن بعض الواجاات ال يسقط ما بقي منها (.)5
 -6الطاع حبسب  -أك على حسب  -الطاق (.)6
كمن ال اين  :فبا يقارهبا يف الدالل كاؼبعٌت  ،أك يشاركها يف بعض ما تدؿ عليو:
( )1ذكرت هبذا اللفظ يف :قواعد ابن رجب(  ، )43/ 1كربف أىل الطلب(ص  ، )9ككبوه يف قواعد األحكاـ(.)7/ 2
( )2انظرىا هبذا اللفظ يف  :اؼبغٍت البن قدام (  ، )137/ 1كموسوع القواعد الفقهي (. )953 / 8
( )3انظرى ػ ػا هبػ ػػذا اللفػ ػػظ يف  :اؼبصػ ػػدر نفسػ ػػو(  . )1155 / 11 ، 953 / 8كيف اؼبن ػ ػػور لل ركش ػ ػي(  )227/ 1بلفػ ػػظ " :
الاعض اؼبقدكر عليو ىل هبب ؟" .كيف األشياء كالنظالر البن الوكيل(  " )386 / 1القادر علػى بعػض الواجػب يف صػور
".
( )4ذكرت هبذا اللفظ يف  :شرح منهاج النوكم للمحلي(  ، )35 /2كهناي احملهتاج( . )119 / 3
( )5ذكرت هبذا اللفظ يف  :اغباكم للماكردم( . )374 / 3
( )6ذكرت هبذا اللفظ يف  :اؼباسوط للسربسي(  ، )2 12 ، 74/ 1كموسوع القواعد الفقهي (. )301 /6
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د  .عبداللطيف بن سعود الصرامي

قاعدة "ما ال يدرك كلو ال يترك جلو"
ا  -معظم الشيء يقوـ مقاـ كلو (.)1

كيف لفظ  :األك ر يقوـ مقاـ الكل ( ،)2أك األقل تاع لؤلك ر  ،كلؤلك ر حكم الكل (.)3
كيف لفظ  :حكم الاعض كحكم الكل (.)4
معٌت القاعدة  :أف الشارع  -يف بعض اؼبسالل  -قد هبعل ألك ر الشيء حكم كلو ،فإذا كجد ذلك األك ر اسهتحق

حكم الكل  ،كال يؤثر فيو زبلف األقل أك عدـ كجوده ( )5إذ عدـ حصوؿ الكل ال يبنع من تعلق اغبكم باألك ر.
من فركع القاعدة :

أ  -من أدرؾ الركوع مع اإلماـ أدرؾ الركع كال يل مو قضاؤىا  ،كإف كاف قد فاتو قراءة الفارب يف قوؿ اعبمهور كاأللم
األربع ( ، )6كيكوف أيضا مدركا للةجماع يف قوؿ اؼبالكي كابهتيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمي (.)7
ب  -لو أصيب جبراح يف رأسو كأك ر أعضالو سليم  ،فإنو يًتؾ الرأس كيغسل سالر األعضاء  ،كيبسح موضع

اعبراح (.)8

 - 2ما قارب الشيء ىل يعطى حكمو ؟ (.)1
( )1ذكرت هبذا اللفظ يف  :اؼبن ور لل ركشي(  . )183 / 3كيف بدالع الصنالع( : )152 / 6األقل يدبل يف األك ر.
( )2انظر  :اؼباسوط(  ، )77 ، 65/ 4 ، 6 4 / 1كبدالع الصنالع(.)389 ، 311 ،135 ، 6 0 /3
( )3انظر  :اؼبصدر نفسو( ، )39 /3 ، 52 / 2كبدالع الصنالع( )89 ، 69 /3ػ كقواعد اؼبقرم(. )5 1 0 / 2
( )4ذكرت هبذا اللفظ يف  :بدالع الصنالع( . )496 ، 322 / 4
( )5انظر  :كهتاب القواعد كالضوابط الفقهي اؼبهتضمن للهتيسَت(  ، )438/ 1كموسوع القواعد الفقهي (. )254 / 2
( )6انظر  :اؼبدكنػ (  ، )72 / 1كاجملمػوع للنػوكم(  )100 / 4كالػركض اؼبربػع(  ، )143 / 3كشػرح معػاين الآثػار( 18 / 1
)2
( )7انظر  :جامع األمهات(ص  ، )111كؾبموع الفهتاكم( ، )332 / 23كحاشي ابن عابدين( . )59 / 2
( )8انظر  :البهتيارات الفقهي (ص  ، )20كالقواعد الفقهي للندكم(ص  ، )345كاجملموع للنوكم( . )316 / 2
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قاعدة "ما ال يدرك كلو ال يترك جلو"

معناىا  :أف الشيء إذا كاف مهتوقعا كجوده يف زمن آت قريب  ،فهل ي ات حكمو كأنو موجود حاال أك ال ي ات حكمو
إال بعد كجوده ؟ ببلؼ بُت العلماء  :فمن أثات لو حكم الوجود ج ـ فقاؿ " :ما قارب الشيء لو حكمو " كمن نفى
قاؿ  " :ال ي ات حكم الشيء قال كجوده" .
فعلى القوؿ األكؿ  :أف تعليق اغبكم باؼبقارب للموجود كمن أمكنو اإلتياف باعض الشيء كعةج عن باقي ؛ ألف إهباد
الشيء يف بعض أفراده مع اإلمكاف أكىل من إبطالو بالكلي .
مه فشَع انماػذج :
أ  -من كاف عليو عشرة أياـ من رمضاف مل يقضها حىت بقي من شعااف طبس أياـ فهل هبب عليو دفع فدي ما ال يسعو
الوقت يف اغباؿ  ،أك ال يل مو حىت يدبل رمضاف ؟ قوالف للعلماء (.)2
ب  -لو حلف ليأكلن ىذا الرغيف غدا  ،فأتلفو قال الغد  ،فهل وبنث يف اغباؿ أك حيت هبيء الغد ؟ قوالف (.)3
 - 3الضرر يدفع بقدر اإلمكاف (.)4
معناىا  :أف الضرر هبب دفعو قال كقوعو  ،فإف ربقق ذلك ببل ضرر أصبل فذاؾ  ،كإال يهتففف من الضرر بقدر اإلمكاف
 ،ىذا يف اؼبنهي عنو  ،كيف اؼبأمور يفعل ما يبكنو من اؼبقدكر عليو.

( )1انظر ىذه القاعدة يف  :األشػياء كالنظػالر البػن السػاكي(  ، )98/ 1كالقواعػد للمقػرم(  ، )287/ 1كاؼبن ػور()144/3
.
( )2انظر  :اجملموع كهبامشو فهتح الع ي (  ، )463 ، 365 / 6كاجملموع اؼبذىب للعبللق( . )32 0 / 1
( )3انظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر  :اؼبغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍت( ، )57 0 / 13كرؤكس اؼبس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالل اػببلفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( ، )900 / 6كاؽبدايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (  ، )367/ 2كاجملم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع
اؼبذىب( )306 / 1
( )4انظر ىذىػ القاعدة كأم لهتها يف  :شرح اجملل (مادة  ، )31كاؼبدبل الفقهي العاـ) ؼ . )587
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قاعدة "ما ال يدرك كلو ال يترك جلو"
مه فشَع انماػذج :

أ  -لو أحاط الكفار باؼبسلمُت كال مقاكم هبم  ،جاز دفع اؼباؿ إليهم  ،ككذلك اسهتنقاذ األسرل منهم باؼباؿ إذا مل
يهتمكنوا بغَته (.)1
ب  -من بشي اؽببلؾ على نفسو جوعا  ،فلو أف يأكل من طعاـ غَته بقدر ما يدفع عن نفسو اؽببلؾ  ،كلو مل يرض
صاحاو  ،إال أف يكوف ؿبهتاجا إليو كحاج ىذا الغاصب إليو (.)2
 - 4إذا تعارضت مفسدتاف ركعي أعظمهما ضررا بارتكاب أبفهما (.)3
كيف لفظ  :ىبهتار أىوف الشرين  ،أك أىوف الضررين (.)4
كيف لفظ  :ربصيل أعلى اؼبصلحهتُت كإف فات أدنانبا  ،كدفع أعلى اؼبفسدتُت كإف كقع أدنانبا (.)5
معناىا  :إذا كجد ضرراف  -ككاف البد من ارتكاب أحدنبا  -ل ـ ارتكاب أبفهما كأىوهنما ؛ ألف مااشرة اغبراـ ال ذبوز
إال للضركرة ،ك ال ضركرة يف ارتكاب ال يادة .كىكذا إذا كجدت مصلحهتاف  ،كال يبكن ربصيلهما معا  ،فإنو يل ـ ربصيل
أعظمهما بهتفويت أدنانبا (.)6

( )1انظر  :األشااه كالنظالر للسيوطي(ص  ، )178كبدالع الصنالع(  ، )109 / 7كحاشي رد احملهتار( . )247/ 3
( )2انظػػر  :حلي ػ العلمػػاء(  )417 / 3كاؼبهػػذب(  ، )251 /1كاؼبغػػٍت( ، )334/ 13كالهتمهيػػد البػػن عاػػد ال ػرب(1 0 / 14
. )2
( )3انظرىا هبذا اللفظ يف  :األشااه كالنظالر للسيوطي(ص  ، )178كاألشااه كالنظالر البن قبيم(ص . )89
( )4انظرىا هبذا اللفظ يف  :اجملل (مادة  ، )29كاؼبدبل الفقهي العاـ( ؼ  )591كموسوع القواعد( . )23 0 / 1
( ))5ذكػػرت هبػػذا اللفػػظ يف  :إعػػبلـ اؼبػػوقعُت(  )279 / 3كيف ؾبمػػوع الفهتػػاكل البػػن تيميػ (  )183 - 182 / 23بلفػػظ" :
يرجح بَت اػبَتين بهتفويت أدنانبا  ،كيدفع شر الشرين بالهت اـ أدنانبا " .
( )6انظر  :اؼبن ور لل ركشي( )439 / 1
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قاعدة "ما ال يدرك كلو ال يترك جلو"

كىو ظاىر يف تعارض اؼبصلحهتُت  ،فبل تًتؾ إحدانبا لعدـ إمكاف اعبمع بينهما .كأما تعارض اؼبفسدين فكالقاعدة
السابق  ،فإذا تعذر دفع الضرر بالكلي فبل أقل من أف يهتففف منو بارتكاب أقلهما مفسدة .
مه فشَع انماػذج :
أ  -من غص بلقم كمل هبد ما يسيغها بو إال اػبمر ،فإنو يسيغها بو ؛ ألف مفسدة شرب اػبمر أىوف من مفسدة فوات
الركح (.)1
ب إنقاذ اؼبعصوـ من ىلك  ،فإذا كاف ال يبكنو إال بالهتقول عليو باألكل كالشرب جاز لو الفطر  ،بل هبب ؛ ألف
مصلح إنقاذ اؼبعصوـ أكىل من أداء الصوـ  ،ؼبا يف ذلك من النفع اؼبهتعدم كاعبمع بُت اؼبصلحهتُت فبكن  ،بأف ينقذ
اؼبعصوـ مث يقضي الصوـ (.)2
 -5يىضل غانة انظه مىضنح انيمني (.)3
كيف لفظ  :غالب األحكاـ ماين يف أدالها ككقهتها على الظن (.)4
كيف لفظ  :ىل الغالب فاحملقق ؟ ( .)5كيف لفظ  :ين ؿ اؼبسهتفيض من ل اؼبعلوـ (.)6
معناىا  :إذا ثات الشيء بيقُت مل يعدؿ عنو إىل غَته  ،كلكن إف تعذر ذلك اكهتفى فيو بغلا الظن ؛ كىذا أكىل من تفويهتو
بالكلي .

( )1انظر  :اؼبغٍت(  ، )5 0 0 / 1 2كبداي اجملهتهد( ، )347 / 6كاجملموع اؼبذىب( .)125 / 1
( )2انظر  :ؾبالس شهر رمضاف البن ع يمُت(ص  ، )36كقواعد األحكاـ(  ، )66/ 1كالهتنقيح اؼبشاع(ص . )1 69
( )3انظرىا هبذا اللفظ يف  :القواعد كالضوابط اؼبهتضمن للهتيسَت( . )635 / 2
( )4هبذا اللفظ يف  :باسب مغٍت ذكم اإلفهاـ(ص . )176
( )5انظرىا هبذا اللفظ يف  :موسوع القواعد الفقهي (. )52/ 12
( )6ذكرت هبذا اللفظ يف  :األشااه كالنظالر البن الساكي(  ، )427 / 1كموسوع القواعد الفقهي (. )486/ 1 2
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قاعدة "ما ال يدرك كلو ال يترك جلو"

من فركع القاعدة  :العمل يف الشهادة بغلا الظن إذا تعذر اليقُت  ،كىكذا يف كل مامل يهتيقنو كمعرف جه القال  ،كأعداد
الركعات  ،كموضع النةجاس (. )1
 - 6إرا ذؼزس األصم يصاس إىل انثذل (.)2
كيف لفظ  :إذا بطل األصل يصار إىل الادؿ (.)3
معناىا  :أف األصل إذا مل يبكن الوصوؿ إليو لهتعذره  ،ك كاف لو بدؿ فإنو يصَت دبن لهتو كيأبذ حكمو  ،كإف تقاصر عن رتا
األصل  ،لكنو أكىل من العدـ بالكلي .
من فركعها:
أ  -إذا تعذر رد عُت اؼبغصوب بأف كاف ىالكا أك مسهتهلكا  ،كجب حينئذ رد بدلو من م ل أك قيم (.)4
ب  -إذا عةج اؼبهتمهتع يف اغبج عن اؽبدم  ،انهتقل إىل الصياـ (.)5

( )1انظػػر  :اؽبداي ػ (  ، )48 ، 39 / 1كاؼبهػػذب(  ، )67 ، 4 9/ 1كاؼبغػػٍت(  ، )489 / 2 ، 1 0 2 / 1كف ػهتح الع ي ػ (6
.)329 /
( )2انظرىا هبذا اللفظ يف  :اؼبدبل الفقهي العاـ( ؼ  )641كالوجي لاورنو(ص . )2 1 1
( )3انظرىا هبذا اللفظ يف  :اجملل ( اؼبادة (53
( )4انظػ ػ ػػر  :اؼبغػ ػ ػػٍت( ، ) 504 ، 361 /7كحلي ػ ػ ػ العلمػ ػ ػػاء( ، )211 / 5كالكػ ػ ػػايف البػ ػ ػػن عا ػ ػ ػد الػ ػ ػػرب( ، )841 /2كربف ػ ػ ػ
الفقهاء()91 /3
( )5انظر  :شرح اجملل لسليم رسهتم باز(  ، )41 / 1كاؼبغٍت( )363/ 5كجامع األمهات(ص . )216
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قاعدة "ما ال يدرك كلو ال يترك جلو"
 -7إػمال انكالو أَىل مه إٌمانً

د  .عبداللطيف بن سعود الصرامي
()1

.

كيف لفظ  :مىت أمكن ضبل الكبلـ على كجو صحيح مل هب إلغاؤه (.)2
كيف لفظ  :إذا تعذرت اغبقيق يصار إىل اجملاز (.)3
معناىا  :أف األلفاظ الصادرة من الشارع أك من العقبلء إف كانت ؿبهتمل ألك ر من معٌت  ،كأحد ىذه اؼبعاين يًتتب عليو
حكم دكف غَته  ،فإنو هبب ضبل اللفظ عليو ،كإف مل يكن يف أعلى رتب الدالل كاجملاز ؛ ألف ذلك أكىل من إنباؿ الكبلـ
كإلغالو مطلقا.
مه فشَع انماػذج :
أ  -لو أكقف على أكالده كليس لو إال أكالد األكالد  ،فإنو يصرؼ إليهم ؛ صيان للفظ عن اإلنباؿ عمبل باجملاز ( .)4ب
 لو حلف ليأكلن من ىذه النفل حنث باألكل من شبرىا ؛ ألنو ال يبكن األكل من جذعها كبشاها  ،فحمل علىاؼبعٌت اجملازم (.)5

( )1انظرىا هبذا اللفظ يف  :األشااه كالنظالر البن الساكي(  ، )171 / 1كاؼبن ػور لل ركشػي(  ، )183/ 1كاألشػااه كالنظػالر
لليومي( ص  ، )245كاألشااه كالنظالر البن قبيم( ص  ، )135كاجملل (اؼبادة . )6 0
( )2انظرىا هبذا اللفظ يف  :اؼبغٍت البن قدام ( ، )270 /7كبنحوه يف موسوع القواعد الفقهي ( . )1 1 19/ 1 1
( )3انظرىا يف  :األشااه كالنظالر البن قبيم(ص  ، )13 5كاؼبدبل الفقهي العػاـ(ؼ  ، )6 1 5كموسػوع القواعػد الفقهيػ (
)29 1 / 1
( )4انظر  :كشاؼ القناع(  ، )278 / 4كالركض اؼبربع(. )4 6 5 /7
( )5انظر  :تيسَت الهتحرير( ، )1 69 / 2كمغٍت احملهتاج(  ، )342 / 4كشرح اجملل لرسهتم باز(ص . )4 4
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 - 8ما خؼم غايح فُخُد أَنً كاف (.)1

معناىا  :أف ما جعل هناي للشيء  ،فإف كجود أكلو كاؼ يف االعهتداد بو  ،كال يشًتط بلوغ هنايهتو ؛ ألف ما بقي يف حكم
اؼبوجود كتاع لو  ،إذ ال يل ـ من عدـ حصوؿ صبيع الشيء أف ال يهتعلق اغبكم ألك ره .
من فركع القاعدة :
أ  -اؼبهتمهتع بالعمرة إىل اغبج يل مو اؽبدم  ،إذا أحرـ باغبج  -عند صبهور العلماء  -ال بإسباـ أعماؿ اغبج  ،لقولو تعاىل :
(فَمن تَمتَُّ بِالْعمرةِ إلَى الح ِّج فَما است ي ِ
اله ْد ِي ) (الاقرة  ) 196/فاغبج غاي لوجوب دـ الهتمهتع  ،كمل يشًتط
س َر من َ
َ َ َْْ َ
َ َ َ َُْ
إكمالو كلو (.)2

ب  -إذا تداينا بدين كجعبل األجل إىل شهر  ،تعلق األداء بأكلو (.)3
 - 9الع ـ يف العاادات مع العةج يقوـ مقاـ األداء يف عدـ اإلمث (. )4
معناىا  :إذا كرد األمر بالعاادة كعةج اؼبكلف عن فعلها  ،فإنو يل مو حينئذ ني الع ـ على الفعل  ،كإال أمث على تركو الع ـ
؛ ألف الشيء إذا تعذر كجوده  ،ككاف لو بدؿ حل ؿبلو  ،كإف كاف دكنو يف اؼبن ل  ،لكونو أكىل من إلغاء اغبكم مطلقا.
مه فشَع انماػذج :
أ  -من أراد اغبج الواجب كمل هبد من يدلو الطريق مع جهلو بو  ،أك كاف أعمى كمل هبد قالدا يوصلو إليو  ،مل هبب اغبج
عليهما  ،ألف كل منهما غَت مسهتطيع فأشاو فاقد ال اد كالراحل  .كىذا مذىب الشافعي  ،ككذلك اغبنابل إال أهنم قيدكه
بأف ال هبدا من يدؽبما بأجرة اؼب ل  ،ال تربعا للمن .
( )1انظرىا هبذا اللفظ يف  :اؼبغٍت البن قدام (  ، )359 / 5كموسوع القواعد الفقهي (. )1 1 2 /9
( )2انظر  :اؼبغٌت(  ، )359 / 5كمغٍت احملهتاج(  ، )516 / 1كالفقو اإلسبلمي كأدلهتو لل حيلي(. )2 2 4 /3
()3انظر  :اؼبهذب(  ، )299 / 1كجامع األمهات(ص  ، )372ككشاؼ القناع(. )3 0 0 /3
( )4اإلقناع اغبةجاكم( )342 / 1
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كيف ركاي عن أضبد كابهتارىا أك ر أصحابو أف ذلك من شرالط ل كـ األداء  ،ألنو قد يهتعذر األداء دكف القضاء كاؼبرض
اؼبرجو برؤه  ،كعدـ ال اد كالراحل يهتعذر معو اعبميع  .فعلى ىذا يأمث إف مل يع ـ على فعل اغبج إذا كجد األعمى قالدا ،
كاعباىل بالطريق دليبل (.)1
ب  -إذا أدركت اغبالض من كقت الصبلة قدر تكاَتة اإلحراـ ( ،)2فإنو يل مها الع ـ على القضاء إذا زاؿ العذر كإال أشبت
؛ ألف الصبلة كجات بدبوؿ كقهتها كاسهتقرت  ،فبل تسقط بوجود اؼبانع.
اؼباحث السابع  :الهتطايقات الفقهي للقاعدة :
تاُت فيما مضى ( )3اتساع ؾباالت إعماؿ قاعدة "ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو" كأهنا تهتناكؿ مسالل ك َتة من أبواب شىت ؛
نظرا الرتااطها باألكامر الشرعي  -كاليت سب ل شطر األحكاـ الهتكليفي  -كقد ركعي يف امهت اؽبا قدرة اؼبكلف  ،كالهتدرج
حبسب اسهتطاعهتو  ،باالنهتقاؿ من اغباؿ اليت يعةج عنها  ،إىل اغباؿ اليت يطيقها  ،كذلك كالهتدرج يف مراتب تغيَت اؼبنكر ،
كحاؿ العاج يف الصبلة  ،كبصاؿ الكفارات .
كأيضا فإف ىذه القاعدة تلهتقي مع قاعد " اؼبيسور ال يسقط باؼبعسور " فيما تفيده  ،كما ىبرج عليها من الفركع ( ،)4فما
يصلح أف يفرع على إحدانبا يصلح لؤلبرل  ،كقد ساؽ العلماء الذين تناكلوا قاعدة " اؼبيسور ال يسقط باؼبعسور" ؽبا
فركعا ك َتة  ،أم اؿ ابن الوكيل كابن الساكي كالسيوطي يف كهتاهم اؼبوسوم ب " األشااه كالنظالر "(.)1
( )1كش ػ ػاؼ القن ػػاع(  )39 2 / 2بهتص ػػرؼ  ،كانظ ػػر  :اغب ػػاكم للم ػػاكردم(  ، )1 4 / 4كف ػ ػهتح الق ػػدير الب ػػن اؽبم ػػاـ( / 2
. )415
( )2ىذا ىو اؼبذىب عند اغبنابل .
كذىب الشافعي إىل أنو إذا مضى زمن يبكن فعل الفرض فيو  .كعند بعضهم  :إذا أدركت ركع .
كيرل مالك كزفر كركاه عن أيب حنيف  ،كابهتاره ابن تيمي أف يهتضايق عليها الوقت عن فعلها مث يوجد اؼبانع.
انظ ػ ػ ػػر  :االبهتي ػ ػ ػػارات الفقهي ػ ػ ػ (ص  ، )34كاجملم ػ ػ ػػوع ش ػ ػ ػرح اؼبه ػ ػ ػػذب(  ، )67/ 1كب ػ ػ ػػدالع الص ػ ػ ػػنالع(  ، )96/ 1كج ػ ػ ػػامع
األمهات(ص  ، )82كالركض اؼبربع( . )9 0 / 2
( )3يف أنبي القاعدة من الهتمهيد.
( )4انظر  :اؼباحث اػبامس بُت ىذه القاعد كقاعد  .اؼبيسور ال يسقط باؼبعسور " .
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كقد اجهتهدت يف اسهتفراج فركع أبرل  -مل تذكر يف تلك الكهتب  -يبكن تطايقها على قاعدتنا "ما ال يدرؾ كلو ال
يًتؾ جلو "  ،اسهتفرجهتها من كهتاب " الهتنقيح اؼبشاع " للمرداكم (تػ 885ىػ) ككهتاب " اإلقناع " قسم العاادات -
للحةجاكم (تػ 968ىػ) كما أنٍت حرصت على إيراد أم ل ؽبا صل بالواقع اؼبعاصر.
كلعل من سباـ الفالدة  -قال ذكر تلك الهتفريعات  -أف أسرد بعض األم ل اليت أكردىا ىؤالء ال بلث ابن الوكيل كمن معو ،
كىي على النحو الآيت:
ا  -إذا كاف مقطوع بعض األطراؼ  ،كجب غسل الااقي من ؿبل الفرض ج ما ،كىكذا إذا كاف القطع من مفصل اؼبرفق
أك الكعب  ،كجب غسل رأس عظم العضد كالساؽ (.)2
 - 2إذا كاف ؿبدثا كعليو قباس كمل هبد إال ما يكفي أحدنبا  ،غسل النةجاس (.)3
 - 3القادر على بعض السًتة يسًت بو القدر اؼبمكن ج ما (.)4
 - 4القادر على بعض الفارب يأيت بو ببل ببلؼ (.)5
 - 5لو قدر على االنهتصاب كىو يف حد الراكع  ،فالصحيح أنو يقف على تلك اغباؿ (.)6
 -إذا مل يبكنو رفع اليدين يف الصبلة إال بال يادة على القدر اؼبشركع  ،أك بالنقص  ،أتى باؼبمكن (.)1

( )1انظ ػػر  :األشػ ػااه كالنظ ػػالر الب ػػن الوكي ػػل( ، )388 -386/ 1كاألشػ ػااه كالنظ ػػالر الب ػػن الس ػػاكي(، )158 - 1 56/ 1
كاألشااىػ كالنظالر للسيوطي(ص . )2 9 4 - 2 93
( )2انظر  :اؼبهذب للشَتازم(  ، )17/ 1كبلغ السالك(  ، )4 2 / 1كالهتنقيح اؼبشاع( ص . )55
( )3كانظر :اإلقناع(  ، )53 - 52/ 1كالهتنقيح اؼبشاع(ص . )64
( )4كانظر :شرح اؼبنهاج للمحلي(  ، )178/ 1كجامع األمهات(ص  ، )89ككشاؼ القناع( . )272 / 1
( )5كانظر :ركض الطالاُت(  ، )2 4 6/ 1كجامع األمهات(ص  ، )9 4كالركض اؼبربع( . )2 59-2 58/ 2
( )6كانظر :كشاؼ القناع( .)498 / 1
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 - 7من ملك نصابا بعضو عنده  ،كبعضو غالب  ،فاألصح أنو ىبرج عما يف يده (.)2
 - 8إذا قدر على بعض الصاع يف زكاة الفطر ل مو إبراجو  ،على األصح (.)3
 - 9لو انهتهى يف الكفارة إىل اإلطعاـ فلم هبد إال إطعاـ ثبلثُت مسكينا  ،فاألصح كجوب إطعامهم (.)4
 – 1 0إذا باؼ اعبنب من اػبركج من اؼبسةجد ككجد غَت تراب اؼبسةجد  ،كجب عليو الهتيمم  ،صرح بو القفاؿ كغَته .
كأما الفركع اليت اسهتفرجهتها من كهتاب "الهتنقيح اؼبشاع" ك "اإلقناع" ( )5فمنها:
 - 1 1تصح صبلة الفرض على الراحل  ،كاقف كانت أك سالرة؛ بشي الهتأذم بوحل أك مطر أك ثلج أك برد  ،أك بشي
االنقطاع عن الرفق  ،أك حصوؿ ضرر باؼبشي ،كعليو اسهتقااؿ القال  ،كما يقدر عليو من شركط كأركاف ككاجاات  ،كما ال
يقدر عليو ال يكلف بو (.)6
يلحق هبا يف ىذا اغبكم سالر اؼبراكب اؼبسهتعمل يف ىذا الوقت  ،كالقطارات كالسيارات

( )1كانظػػر اؼبهػػذب(  ، )71 / 1كالفػػركع(  ، ) 168 / 2كاإلقن ػاع(  )1 1 4 / 1كحاشػػي ابػػن قاسػػم علػػى الػػركض( 6/ 1
.)1
( )2كانظر :اؼبهذب(  ، )1 7 0 / 1كاإلقناع( . )2 4 4 / 1
( )3كانظر اغباكم للماكردم(  ،)374 / 3كاؼبغٍت البن قدام ( )310 / 4كجامع األمهات(ص . )168
( )4كانظر  :اجملموع اؼبذىب(  ، )2 4 9 / 1كركض الطالاُت( ، )3 0 8/8كقح الع ب للرافعي()2 2 6/ 2
()5مل أرد اسهتقصاء الهتطايقات على القاعدة من صبيع اؼبذاىب األربعػ  ،كإمبػا قصػد ذكػر صبلػ صػاغب مػن الفػركع  ،كقػد كقػع
األبهتيار على ىذين الكهتابُت باعهتاارنبا من كهتب اغبنابل  ،كؼبا امهتازا بو  ،ؼ "الهتنقح اؼبشاع"  .حػرر فيػو اؼبػذىب علػى
القوؿ الراجح  ،كىو تلفيص لكهتابو الطويل "اإلنصاؼ" .
كأما " اإلقناع فلك رة مساللو  ،ككونو يذكرىا مقركن بالدليل كالهتعليل كمناقش دليل اؼبفالف  ،كل ذلك بإهباز .
()6انظر  :الهتنقيح اؼبشاع(ص  ، )1 1 2كاإلقناع(  ، )178 / 1كاالبهتيارات الفقهي (ص . )74
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كالطالرات كالسفن  ،فإذا حاف كقت الصبلة كمل يهتيسر للراكب الوقوؼ كأداء الصبلة يف كقهتها على األرض  ،كجب عليو
أداؤىا بقدر االسهتطاع  ،ركوعا كسةجودا كاسهتقااال للقال  ،كإىل ىذا ذىب صبهور أىل العلم (.)1
 - 12إف عةج اؼبصلي عن إسباـ الفارب باإلرتاج عليو  ،فكالعاج عن القياـ يف أثناء الصبلة  ،يأيت دبا يقدر عليو ،
كيسقط عنو ما عةج عنو  ،كال يعيدىا كالآمي (.)2
 -13يصح صوـ الهتطوع من اغبالض إذا طهرت يف يوـ بصوـ بقيهتو  ،ككذا الكافر إذا أسلم يف يوـ  ،مامل يأتيا فيو كدبفسد
؛ لصح صوـ النفل بني من النهار ( .)3مث ال دليل على اشًتاط أف يكوف أىبل للصوـ قال الني  ،كال يبنع أف هبرل جرياف
ال واب من أكؿ اليوـ ؛ ألف ما قال الني تابع ؼبا بعده  ،كإف سلم أنو ال وبصل ال واب إىل من حُت الني  -كما ىو ابهتيار
األك ر  -لكن ال يل ـ من ذلك عدـ صح الصوـ ؛ إذا ال تبلزـ بُت الصح اؼبذكورة كال واب على الوجو اؼبذكور  ،هبذا
قاؿ ك َت من اغبنابل كبعض الشافعي (.)4
 - 14األصلع الذم ال شعر على رأسو  ،يسهتحب أف يب اؼبوسى على رأسو  ،هبذا قاؿ صبهور العلماء  ،كحكي ابن
النذر اإلصباع فيو ( .)5ألنو إذا تعذر الفعل الواجب ل كاؿ الشعر  ،فبل أقل من أف يااشر فعبل يشاهبو.

()1انظر  :فهتاكم اللةجن الدالم للاحوث العلمي كاإلفهتاء بالسعودي (. )123، 120/ 8
()2انظػػر  :اإلقنػػاع(  ، )13 0 / 1ككشػػاؼ القنػػاع(  ، )379 / 1كاؼبغػػٍت( ، )2 9 /3كاألجوبػ السػػعدي البػػن سػػعدم(ص
. )4 9
()3غبػػديث عالش ػ دبػػل علػػي النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم فقػػاؿ  (:ىػػل عنػػدكم شػػيء؟) فقلنػػا  :ال .قػػاؿ(فػػإين إذف صػػالم)
أبرجو مسلم(. )1 1 54
()4انظػػر  :الهتنقػػيح اؼبشػػاع( ص  ، )1 63ككشػػاؼ القنػػاع( ،)317/ 1كحاشػػي ابػػن قنػػدس(  )4 58/ 4كمنهتهػػى اإلرادات(
)2 2 0 / 1
()5انظػ ػػر  :الهتنقػ ػػيح اؼبشػ ػػاع (ص  ، )191كاإلقنػ ػػاع(  ، )391 / 1كاإلصبػ ػػاع البػ ػػن اؼبنػ ػػذر(  ، )2 2 9كاؼبغػ ػػٍت(3 0 6/ 5
 ، )307،كحلي ػ ػ ػ العلم ػ ػ ػػاء( ، )34 4 /3كب ػ ػ ػػدالع الص ػ ػ ػػنالع(  ، )1 4 0 / 2كربف ػ ػ ػ اؼب ػ ػ ػػودكد(ص  ، )1 2 0كج ػ ػ ػػامع
األمهات(ص . )2 0 1
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 - 15يسن لؤلب أف يذبح العقيق عن الغبلـ شاتُت مهتقاربهتُت سنا كشاها  ،فإف تعذر فواحدة ؛ إذ ال يًتؾ قليل السن
للعةج عن ك َتىا  .كهبذا قاؿ اغبنابل كالشافعي (.)1
 - 16إف بقيت يف يده أمواؿ مغصوب ال يعرؼ أرباهبا كسلمها إىل اغباكم برمء من عهدهتا  ،كيل مو قاوؽبا  ،كما ىو
مذىب صبهور العلماء مالك كأيب حنيف كأضبد؛ ألنو معذكر يف الرد إىل مالكها للةجهل بو.
ككذلك لو رد الغاصب على كرث اؼبغصوب منو برمء من إمث اؼباؿ اؼبغصوب ؛ ألنو كصل إىل مسهتحقو  ،ال من إمث
الغصب  ،بل ياقى عليو إمث ما أدبل على قلب مالكو من أمل الغصب  ،كمضرة اؼبنع من ملكو مدة حياتو (.)2
 - 17ال يصح بيع اؼبصحف ؼبسلم كال لكافر ؛ ألف تعظيمو كاجب كيف بيعو ابهتذاؿ لو  ،كلكن هبوز شراؤه ؛ ؼبا فيو من
تيسَت اغبصوؿ على اؼبصاحف  ،كاالنهتفاع بالقرآف حفظا كقراءة  .هبذا قاؿ اإلماـ أضبد يف ركاي عنو  ،كىي اؼبعهتمد يف
اؼبذىب عند أصحابو (.)3
كقريب منو ذبوي بعض العلماء اؼبعاصرين شراء الدـ للضركرة كاغبكم بإمث من باعو

()4

()1كذى ػػب اغبنفيػ ػ كاؼبالكيػ ػ إىل أن ػػو يكف ػػي ع ػػن الغ ػػبلـ ش ػػاة كاعباريػ ػ  .انظ ػػر  :الهتنق ػػيح اؼبشػ ػاع(ص  ، )197كاإلقن ػػاع(1
 ،)409/كحاشي ابن عابدين( ، )2 13/ 5كبلغ السالك(  ، )3 1 1 / 1كشرح اؼبنهاج للمحلي( . )2 56/ 1
()2انظػػر  :الهتنقػػيح اؼبشػػع( ص  ، )287ككشػػاؼ القنػػاع( )116 - 1 1 5/ 4كؾبمػػوع الفهتػػاكم( ، )327/30كقواعػػد ابػػن
رجب( قاعدة  ، )1 0 6 ، 97 :كاالبهتيارات الفقهيػ ( ص ، )165كفهتػاكم اللةجنػ الدالمػ (2 / 2 2 ، 17 0 / 13
. )2 2
()3كيف ركايػ أبػػرل جػواز بيعػػو مػػع الكراىػ  ،كىػػو مػػذىب الشػػافعي  .كيف ركايػ ثال ػ عػػن أضبػػد اعبػواز بػػبل كراىػ بيعػػا كشػراء
كىو مذىب اعبمهور ؛ ألف الايع يقع على اعبلد كالورؽ  ،كبيع ذلك مااح .
انظػػر  :الهتنقػػيح اؼبشػػاع(ص ، )213ككشػػاؼ القنػػاع( )155 /3كالفػػركع كتصػػحيحو( )136 / 6كبلغ ػ السػػالك(، )5/ 2
كاجملموع للنوكم( ، )2 52 /9كحاشي ابن عابدين( ، )229/ 5كفهتاكم اللةجن الدالم (.)39/ 19، 55/ 13
()4كى ػػو الش ػػيخ ؿبم ػػد اغبام ػػد يف كهتابػ ػ "ردكد عل ػػى أباطي ػػل "  .كصبه ػػور العلم ػػاء عل ػػى اؼبن ػػع مطلق ػػا  ،كي ػػرل اعبػ ػواز مطلق ػػا
األسهتاذاف علي القره داغي  ،كعلى احملمدم يف كهتاهبما فقو القضايا الطاي اؼبعاصرة(ص .)5 4 9
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 - 1 8هب ئ يف عهتق الكفارة من قطعت بعض أصابعو  ،أك فيو عرج يسَت ؛ ألنو قليل الضرر  ،هبذا قاؿ اغبنابل
كالشافعي كمقهتضى مذىب أيب حنيف (.)1
 - 19وبكم خبط الشاىد إذا كاف ميهتا عند بعض اغبنابل ()2؛لدعاء اغباج إليو ؛ إذ الكهتاب أحد اللسانُت  ،فإذا تعذر
ظباعها منو  ،أقيم بطو مقاـ نطقو.
 - 2 0تقال شهادة أىل الكهتاب الرجاؿ يف السفر على كصي من حضره اؼبوت  ،إذا كاف مسلما  ،كليس عنده أحد من
اؼبسلمُت ؛ ألجل الضركرة  .كىذا مركم عن كابن عااس ()3أيب موسى األشعرم ( ،)4كصباع من الهتابعُت ( ،)5كىو قوؿ
ال ورم كأضبد ابن حنال (.)6

كانظر  :األحكاـ اؼبفيدة للمسػالل اعبديػدة صبػع كطاػع ماجػد أبػو الليػل(ص  ، )5 .كبػدالع الصػنالع( ، )1 4 0 / 5كهنايػ
احملهتاج( )19/ 3كاؼبغٍت()358/ 6
()1انظر  :الهتنقيح اؼبشاع( ص  ، )401ككشاؼ القناع(،)380/ 5كاؼبغٍت(  ، )83/ 1 1كفهتح القدير) .)260/ 4
()2قػاؿ شػػيخ اإلسػػبلـ بػػن تيميػ  " :اػبػػط كػاللفظ إذا عػػرؼ أنػػو بطػػو عنػػد اعبمهػػور  ،كىػػو يعػػرؼ بطػػو كمػػا يعػػرؼ صػوتو،
كجػػوز أضبػػد كمالػػك الشػػهادة علػػى الصػػوت  ،كالشػػهادة علػػى اػبػػط أضػػعف لكػػن ج ػوازه أقػػول مػػن منعػػو "(اإلبهتي ػارات
الفقهي ص  )361، 349كانظر  :الهتنقيح اؼبشاع(ص  ، )486ككشاؼ القناع()427، 364/ 6 ، 183/ 4
()3أبرجو ابن جرير يف تفسَته( ، )68 ،67/ 7كابن أيب حامت يف تفسَته(  )6934من طرؽ عنو.
()4أبرجو ابن جرير يف تفسَته()68/ 7من طريق الشعيب عنو.
()5حكاه ابن أيب حامت بعد أثر ابن عااس عن طبس عشر منهم.
()6كذىب اعبمهور كاأللم ال بلث إىل أف اغبكم منسوخ ؛ لئلصباع على أف شهادة الفساؽ ال ذبوز ،كال أشنع من الكفر.
انظر  :الهتنقيح اؼبشاع(ص ،)497ككشاؼ القناع( ،)417/ 6كفهتح الاارم( )517/ 5كتفسَت القرطيب(.)223/ 6
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َمه فشَع انماػذج أيضا (:)1

 - 2 1أف الهتوب تصح من الذنب  ،كإف كاف مصرا على غَته  ،إذا مل يكن من جنس الذنب الذم تاب منو ()2؛ألف
الهتوب فرض من الذناُت  ،فإذا تاب من أحدنبا يكوف أدل أحد الفرضُت كترؾ الآبر  ،فبل يكوف ما ترؾ موجاا لاطبلف ما
فعل  .ىذا أحد أقواؿ اؼبسأل  ،كعليو صباع من احملققُت كابن القيم (.)3
 - 22أف العلم ال حد لو كال هناي  ،كال يبكن اإلؼباـ جبميع أطرافو كدقالقو  ،كيف األثر (من ظن أف للعلم غاي  ،فقد
خبسو حقو  ،ككضعو يف غَت من لهتو اليت كصفو اهلل هبا
حيث يقوؿ (و َما أُوتِي ُتم ِّمنَ ال ِع ْل ِم إالَّ َقلِيلا) ( اإلسراء.)4( )85 /
كإذا كاف العمر ال يهتسع عبميع العلوـ  ،كال سايل إىل اإلحاط بفنوهنا  ،كجب صرؼ العناي إىل أنبها كأفضلها  ،كالهتدرج
يف ربصيلها  ،كالاداءة باألىم فاألىم منها ( .)5كأفضل العلوـ كأجلها العلم النافع الذم يورث اػبشي من اهلل تعاىل ،

()1فبا مل يذكره صاحاا الهتنقيح كاإلقناع  ،ككذلك ما مل يورده أصحاب كهتب " األشااه كالنظالر " .
()2كما لو تاب من الربا  ،كمل يهتب من شرب اػبمر م بل  ،فػإف توبهتػو مػن الربػا صػحيح  .كأمػا لػو تػاب مػن ربػا الفضػل ،كمل
يهتب من ربا النسيئ كأصر عليو  ،أك بالعكس  ،مل تصح توبهتو  .انظر  :مدارج السالكُت( . )275/ 1
()3انظػػر  :اؼبصػػدر نفسػػو( )275 ، 273/ 1كريػػاض الصػػاغبُت بشػرح ابػػن ع يمػػُت(  )81 ، 73/ 1كإحيػػاء علػػوـ الػػدين( 4
)41 /
()4ذكػػره اؼبػػاكردم مرفوعػػا إىل النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم يف كهتابػػو أدب الػػدنيا كالػػدين( ص  ، )43كمل أقػػف علػػى مػػن أسػنده
أك ذكره .
()5قاؿ الغ ايل يف إحياء علوـ الػدين( " : )65/ 1ال يػدع طالػب العلػم فنػا مػن فنػوف العلػوـ احملمػودة  ،كال نوعػا مػن أنواعػو ،
إال كينظػػر في ػو نظ ػرا يطلػػع بػػو علػػى قصػػده .كغايهتػػو  ،مث إف سػػاعده العمػػر طلػػب الهتاحػػر في ػو  ،كإال اش ػهتغل بػػاألىم منػػو
كاسهتوفاء كتطرؼ من الاقي  ،فإف العلوـ مهتعاكن ،كبعضها مرتاط بػاعض ..فػاغب ـ أف يأبػذ مػن كػل شػيء أحسػنو يكهتفػي
منو بشمو ،كيصرؼ صباـ قوتو يف اؼبيسور من علمو إىل اسهتكماؿ العلم الذم ىو أشرؼ العلوـ  ،كىو علم الآبرة " .
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كيصاحاو العمل الصاحل  ،كأصلو كمسهتمده من الكهتاب كالسن  ،كيدبل فيو كل ما تعلق هبما كتفرع عنها كالعربي
كاألصولُت كالفقو  ،كما كاف لو هبما صل من العلوـ الهتةجرياي كالطب كاإلعةجاز العلمي (.)1
 - 23االسهتفادة من الهتقاكًن الفلكي يف ربديد أكقات الصلوات على سايل الهتقريب ( ،)2كأما ما وبصل فيها من ابهتبلؼ
يف بعض األكقات فيحهتاط لو ب يادة دقيق أك دقيقهتُت أك أك ر (.)3
 - 24جواز إجهاض اعبنُت إذا كاف يف اسهتمراره بطر على سبلم أمو بأف ىبشى عليها اؽببلؾ من اسهتمراره  ،سواء كاف
اعبنُت مشوىا أـ ال  ،إذا قرر ذلك عبن طاي موثوق  ،بعد اسهتنفاد كاف الوسالل إلنقاذ حياتو ؛ دفعا ألعظم الضررين
بارتكاب أبفهما  .هبذا قاؿ صباع من العلماء ()4كعليو فهتيا اللةجن الدالم لئلفهتاء بالسعودي (.)5
 -25أجاز الفقهاء شق بطن اؼبرأة اغبامل إذا ماتت ألجل اسهتفراج الولد ( ،)6كأغبق العلماء اؼبعاصركف هبذه اغباؿ أمرين
أمرين أيضا  :الهتشريح لغرض الهتحقق من دعول جنالي  ،كلغرض الهتحقق من أمراض كبالي ؛ لهتهتفذ على ضولو
االحهتياطات الكفيل بالوقاي منها (.)1

()1انظر  :أدب الدنيا كالدين( ص ، )44كفيض القدير( )245،154/ 2كرسال الذؿ كإال نكسار البن رجب( ص)45
( ))2انظر  :فهتاكم اللةجن الدالم ()141/ 6
( ))3انظر  :لقاءات الااب اؼبفهتوح للشيخ ؿبمد بن ع يمُت(  )463/ 1اللقاء السادس عشر( السؤاؿ . )603 :
()4انظػػر  :فهتػػاكم اللةجن ػ الدالم ػ ( ، )436-435/21كحاشػػي ابػػن عابػػدين( ، )380/ 2كاجملمػػوع للنػػوكم(، )301 /5
كاؼبغٍت(  ، )81 ، 79 / 12كاحمللى( ، )31 -29 /11كفقو القضايا الطاي اؼبعاصرة(ص . )446
()5كيرل اجملمع الفقهػي اإلسػبلمي الهتػابع لرابطػ العػامل اإلسػبلمي يف دكرتػو( )12دبكػ يف شػهر رجػب(  1410ىػػ) باألك ريػ
 :أف اعبنُت " قال مركر مال كعشرين يوما من اغبمل  ،إذا ثات كتأكد بهتقرير عبن طايػ مػن األطاػاء ،اؼبفهتصػُت ال قػات
 كبناء على الفحوص الفنيػ بػاألجه ة كالوسػالل اؼبفهتربيػ  -أف اعبنػُت مشػوه تشػويها بطػَتا  ،غػَت قابػل للعػبلج  ،كانػوإذا بقػػي ككل ػػد يف موع ػػده  ،س ػهتكوف حيات ػػو س ػػيئ  ،كآالم ػػا علي ػػو كعل ػػى أىل ػػو  ،فعندلػػذ هب ػػوز إس ػػقاطو بن ػػاء عل ػػى طل ػػب
الوالدين  ،كاجمللس إذ يقرر ذلك  :يوصي األطااء كالوالدين بهتقول اهلل  ،كالهت ات يف ىذا األمر"
انظر  :فهتاكم اللةجن الدالم ( ، )452 - 440 /21كقفو القضايا الطاي اؼبعاصرة(ص . )451
()6كىو مذىب صبهور العلماء خببلؼ اغبنابل فإهنم منعوا ذلك إال أف ىبرج بعضو حيا فيشق للااقي ليهتقن حياتو.
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 - 26اؼبايت دبٌت ليايل الهتشريق من كاجاات اغبج عند صبهور العلماء  ،فإف ترؾ اؼبايت ل مو دـ  -على تفصيل عند
الشافعي كاغبنابل  -كإف تعذر عليو أف هبد مكانا يف مٌت للن كؿ فيو بعد الاحث الهتاـ يف مٌت كلها  ،سقط عنو اؼبايت فيها
 ،كلكن ىل يل مو أف ياحث عن أقرب مكاف إىل مٌت كين ؿ عند منهتهى آبر بيم  ،أك أنو يايت حيث شاء يف مك أك
م دلف أك يف أم مكاف آبر ؛ رجح األكؿ فضيل الشيخ ابن ع يمُت  ،كالقوؿ ال اين ىو ظاىر فهتول اللةجن الدالم لئلفهتاء

بالسعودي برلاس ظباح الشيخ عاد الع ي ابن باز (.)2

كما أف الواجب يف اؼبايت أف ياقى يف مٌت أك ر الليل سواء من أكلو أك آبره  ،كإف كاف األفضل كاألكمل أف يبكث فيها
كل الليل  .هبذا يفيت الشيفاف ابن باز كابن ع يمُت  -رضبها اهلل  -كىو مذىب الشافعي (.)3
 - 27هبوز إجراء عقود اؼبعامبلت بُت غالاُت إذا أمكن تواصل اإلهباب كالقاوؿ بينهما بوسالل االتصاؿ اغبدي كاؽباتف
كالناسوخ كشاشات اغباسب الآيل ككبوه ؛ ألف كبل منهما  ،كإف كاف ال يرل الآبر كال يسمع كبلمو  ،لكنهما يف حكم

اجملهتمعُت اغباضرين  ،فصح الهتعاقد بينهما كفق ضوابط معين  ،كما قرر ذلك ؾبمع الفقو اإلسبلمي يف دكرتو السادس (.)1

انظ ػػر  :ج ػػامع األمه ػػات(ص  )137كحاش ػػي اب ػػن عاب ػػدين( ، )238/ 2كحليػ ػ العلم ػػاء(  )354 /2كاجملم ػػوع للن ػػوكم(5
 ،)301/كمسالل اإلماـ أضبد بركاي أيب داكد(ص  ، )150كمنار السايل(  )172 / 1ككشاؼ القناع(. )146/ 2
()1كأما الهتشريح للغرض العلمي تعلمػا كتعليمػا  ،فػبل هبػوز تشػريح ج ػ اؼبسػلم اؼبعصػوـ  ،ؼبػا يف الهتشػريح مػن امهتهػاف كرامهتػو ،
كأف ضركرة الهتعليم تنهتفي بهتيسَت اغبصوؿ على ج ث أموات غَت معصومُت.
هبػػذا أفػػىت ىيئ ػ كاػػار العلمػػاء  ،كاللةج ػ الدالم ػ  ،كاجملمػػع الفقهػػي  ،كابهتػػاره األلاػػاين يف عػػدـ تش ػريح ج ػ اؼبسػػلم بقصػػد
الهتعليم.
انظر  :أحباث ىيئ كاار العلماء( ،)68/ 2كفهتاكم اللةجن الدالم ( ، )189/ 12كأحكاـ اعبنال لؤللااين(ص )234
()2كانظػػر  :اؼبغػػٍت( )324/ 5كاؽبداي ػ ( ، )150/ 1كحلي ػ العلمػػاء( ، )352/ 3كاجملمػػوع للنػػوكم( )247/ 8كالكػػايف البػػن
عا ػػدالرب(  )376/ 1كال ػػركض اؼبرب ػػع( )304/ 5كفهت ػػاكم اللةجنػ ػ الدالمػ ػ ( )268/11كؾبم ػػوع فهتػ ػاكم اب ػػن ع يم ػػُت(23
. )240/
()3انظ ػػر  :اجملم ػػوع للن ػػوكم( ، )247/ 8كهناي ػ احملهت ػػاج( ، )309/ 2كؾبم ػػوع فهت ػاكم اب ػػن ع يم ػػُت( ، )244 / 23كفهت ػػاكم
إسبلمي صبع كترتيب  :ؿبمد بن عادالع ي اؼبسند( .)274/ 2
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 - 28جواز تعامل الانوؾ اإلسبلمي مع الانوؾ الربوي يف م اكل العمل اؼبصريف اعبال  ،كإجراء ربويبلت  ،كإصدار
شيكات مصرفي  ،كتلقي شيكات كأكراؽ ذباري مسحوب على بنوؾ أبرل  ،فبا يهتطلب الواقع الفعلي من اتصاؿ بالانوؾ
الربوي كالهتعامل معها إلقباز ما يطلاو العمبلء  .كذلك مشركط كلو بأف يكوف بعيدا عما حرمو اهلل تعاىل (.)2
 -29جواز السفر إىل الابلد غَت اإلسبلمي ألجل دراس العلوـ الدنيوي كالهتطايقي  ،كالطب كاؽبندس ككبونبا  ،إذا مل
يهتيسر دراسهتها يف الابلد اإلسبلمي  ،كمل يهتيسر أيضا اسهتقداـ من يضطر إليو من اؼبهتفصصُت األمناء يف العلوـ الكوني إىل
الابلد اإلسبلمي  ،للقياـ بهتدريسها للطبلب اؼبسلمُت  ،ككانوا يف حاج ماس إىل ىذه العلوـ (.)3
()1كنػػص ق ػراره  " :أكال  :إذا مت الهتعاقػػد بػػُت كغػػالاُت ال هبمعهمػػا مكػػاف كاحػػد  ،كال ي ػرل أحػػدنبا الآبػػر معاين ػ  ،كال يبسػػع
كبلمػػو  ،ككانػػت كسػػيل االتصػػاؿ بينهمػػا الكهتابػ أك الرسػػال أك السػػفارة( الرسػػوؿ)  ،كينطاػػق ذلػػك علػػى الػػربؽ كال ػهتلكس
كالفػػاكس كشاشػػات اغباسػػب الآيل( اغباسػػوب)  ،ففػػي ىػػذه اغبال ػ ينعقػػد العقػػد عنػػد كصػػوؿ اإلهب ػاب إىل اؼبوجػػو إليػػو
كقاولو.
ثانيػا  :إذا مت الهتعاقػػد بػػُت طػػرفُت يف كقػػت كاحػػد كنبػػا يف مكػػانُت مهتااعػػدين  ،كينطاػػق ىػػذا علػػى اؽبػػاتف  ،كالبلسػػلكي ،فػػإف
الهتعاقد بينهما يعهترب تعاقدا بنب حاضرين  ،كتطاق على ىذه اغبال األحكاـ األصلي اؼبقررة لدل الفقهاء ..
 .ثال ا  :إذا أصدر العارض هبػذه الوسػالل إهبابػا ؿبػدد اؼبػدة  ،يكػوف مل مػا بالاقػاء علػى إهبابػو بػبلؿ تلػك اؼبػده  ،كلػيس لػو
الرجػوع عنػو  .رابعػػا  :إف القواعػػد السػػابق ال تشػػمل النكػاح الشػًتاط اإلشػػهاد فيػػو  ،كال الصػػرؼ الشػًتاط الهتقػػابض ،كال
السػػلم الش ػًتاط تعةجيػػل رأس اؼبػػاؿ  .بامسػػا  :مػػا يهتعلػػق باحهتمػػاؿ الهت ييػػف أك الهت كيػػر أك الغلػػط يرجػػع فيػػو إىل القواعػػد
العام لئلثاات) .
انظر  :ؾبل ؾبمع الفقو اإلسبلمي( ، )785/ 2كقرارات كتوصيات ؾبمع الفقو اإلسبلمي(ص. )112- 111
()2كاألصػػل فيػػو  :أف النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كػػاف يهتعامػػل مػػع اليهػػود  ،فقػػد تػػويف كدرعػػو مرىون ػ عنػػد يه ػودم  ،ب بلث ػُت
صاعا من شعَت ،أبرجو الافارم( . )4467،2916كمعلوـ أف اليهود من أك ر الناس تعػامبل بالربػا  ،كأف أك ػر أمػواؽبم
ربا  ،كقد أبذ منو الفقهاء ذبوي الهتعامل مع من مالو بليط من الربا كغَته .
انظػػر  :الانػػوؾ اإلسػػبلمي بػػُت النظريػ كالهتطايػػق للػػدكهتور /عاػػداهلل الطيػار( ص ، )317كاإلعػػبلـ بفوالػػد عمػػدة األحكػػاـ(/7
)362
()3انظر  :فهتاكم اللةجن الدالم (. )138/12
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 -30هبوز للمسلمُت اؼباهتلُت باإلقام يف الدكؿ العلماني أك الكافرة أف هبهتمعوا كيهتعاكنوا فيما بينهم  ،سواء كاف ذلك
باسم أح اب إسبلمي أك صباعات إسبلمي  ،ؼبا يف ذلك من الهتعاكف على الرب كالهتقول .
كما هبوز للمسلم أف يرشح نفسو يف االنهتفابات اليت ذبرم يف الدكؿ العلماني اليت ربكم بغَت ما أن ؿ اهلل  ،إذا كاف
يرجو بدبولو يف ذلك الهتوصل إىل ربويل اغبكم إىل العمل بشريع اإلسبلـ  ،بشرط أف يعمل يف مناصب ال تهتناىف مع

الشريع اإلسبلمي (.)1

 - 31االعهتماد على الاصم الوراثي ()2يف ؾباؿ إثاات النسب  ،كحاالت الهتنازع على ؾبهوؿ النسب كاللقيط ،
كاؼبوطوءة بشاه  ،كحاالت االشهتااه يف اؼبواليد يف اؼبسهتشفيات كمراك رعاي األطفاؿ  ،كاالشهتااه يف أطفاؿ األنابيب ،
كأيضا حاالت ضياع األطفاؿ كابهتبلطهم  ،بساب اغبوادث أك الكوارث أك اغبركب  ،كتعذر معرف أىلهم ،أك كجود
ج ث مل يبكن الهتعرؼ على ىويهتها  .غَت أنو ال هبوز االعهتماد على الاصم الوراثي يف نفي النسب  ،كال تقديبها على

اللعاف (.)3

اؼباحث ال امن  :الفركع اؼبسهت ناة من قاعدة " ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو" :
كجدت فركع فقهي مل تنضو ربت مظل ىذه القاعدة  ،فحينما تعذر كجود اغبكم يف بعض أفراد القضي امهتنع إثااتو فيما
بقي من األفراد  ،كصار "ذكر بعضها كذكر كلها ،كإسقاط بعضها كإسقاط كلها " ()4كم ل ذلك ال يقلل من أنبي

()1انظر  :فهتاكم اللةجن الدالم () 407/23
()2ىػي  " :الانيػ اعبينيػ  -نسػا إىل اعبينػات أم  :اؼبوركثػػات  -الػيت تػدؿ علػى ىويػ كػػل فػرد بعينػو " بأبػذ عينػ مػػن األب
اؼبشكوؾ يف أمره كاألـ كاالبن م بل  ،كيهتم فصل اغبمػض النػوكم  ،مث تكاػَت ىػذه الهتهتابعػات  .كيبكػن أبػذ العينػ مػن أم
بلي من الدـ  ،أك اللعاب  ،أك اؼبٍت  ،أك الاوؿ  ،أك غَته .
انظر  :قرار ؾبمع الفقػ اإلسػبلمي يف دكرتػو()16اؼبنعقػد دبكػ مػا بػُت( 1422/ 10 /26 -21ى ػ)  ،كفقػو القضػايا الطايػ
اؼبعاصرة(. )366-341
()3انظر  :اؼبصدرين السابقُت  ،كفهتاكم اللةجن الدالم (.)333- 329/20
()4ىذا ج ء من قاعدة أكؽبا  " :ما ال يقال الهتاعيض يكوف ابهتيار بعضو كابهتيار كلو " .
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قاعدتنا  ،كال وبةجم من اتساعها ؛ إذ لكل قاعدة ما يسهت ٌت منها  ،أك يناو عن حكمها ( ،)1كىذه االسهت ناءات ترجع إىل
أحد األسااب الآتي (:)2
األكؿ  :كجود نص بصص اؼبسهت ٌت من حكم القاعدة :
م الو  :عدـ جواز الهتشريك يف الني ؛ دبا ياطل ث واب األعماؿ أك ينقصها  ،من رياء كظبع  ،أك قصد شيء من حظوظ
الدنيا  ،ؼبنافاتو اإلصبلح  ،فإذا كاف الااعث لو على العاادة مراءاة الناس دكف أف يقصد الهتقرب إىل اهلل تعاىل  ،كمن قاـ
يصلي من أجل نظر الناس إليو  ،فهذا شرؾ كالعاادة كلها باطل  ،غبديث  ( :قاؿ اهلل تاارؾ كتعاىل  :أنا أغٌت الشركاء عن
الشرؾ  ،من عمل عمبل أشرؾ فيو معي غَتم  ،تركهتو كشركو ) أبرجو مسلم (،)3كابن ماجو ()4كلفظو  ( :فأنا برمء منو ،
كىو للذم أشرؾ ) .
كلذا ال تقال النياب كال الهتوكيل يف الني ؛ ألف اؼبقصود ابهتاار سر العاادة  ،كاسهت ٍت من جواز الهتوكيل يف الني إذا كانت
العاادة مالي  ،أك مركا من مالي كبدني ؛ الفهتقار .تلك العاادات إىل ني من يااشرىا  ،كذلك كهتفريق زكاة  ،كذبح أضحي
 ،كحج (.)5

انظرىػػذه القاعػػدة يف  :األشػػااه كالنظػػالر البػػن الس ػاكي(  ، )105/ 1كاألشػػااه كالنظػػالر للسػػيوطي(ص  ، )296كاألشػػااه
كالنظالر البن النةجيم(ص  )162كاؼبن ور لل ركشي( ، )153/ 3كموسوع القواعد الفقهي ( . )221 / 9
()1كلذلك عرفوا القاعػدة الفقهيػ  :بأهنػا " حكػم أك ػرم ال كلػي  ،ينطاػق علػى أك ػر ج لياتػو لهتعػرؼ أحكامهػا منػو " 0انظػر
ى ػػذا الهتعريػ ػف كغ ػػَته يف  :غمػ ػ عي ػػوف الاص ػػالر(  )51 / 1كاألش ػػااه كالنظ ػػالر الب ػػن السػ ػاكي(  )11/ 1كالهتل ػػويح عل ػػى
الهتوضيح( )35/ 1
()2انظر يف ىذا  :االسهت ناء من القواعد الفقهي أساابو كأثاره للدكهتور عد الرضبن الشعبلف(ص . )74 - 56
(. )2985()3
( )4202()4كقاؿ الاوصَتم  :إسناده صحيح  ،كرجالو ثقات اىػ .ككافقو األلااين يف أحكاـ اعبنال (ص . )53
()5انظر  :الوجي يف إيضاح القواعد الكلي (ص  ، )59كمقاصد اؼبكلفُت لؤلشقر(ص . )287
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انثاوي  :أن يذل اإلمجاع ػهّ امرىاع احلاق ادلسأنح ادلسرثىاج تانماػذج :
م الو  :من قدر على إمساؾ بعض يوـ كعةج عن إسبامو  ،فبل يل مو ببل ببلؼ  ،ألنو ج ء من العاادة  ،كال يقع عاادة
يف نفسو بانفراده (.)1
كأما من مل يالغو دبوؿ لشهر رمضاف إال أثناء النهار  ،يل مو اإلمساؾ كلو بعد فطره  ،كالقضاء  ،كىكذا كل من صار
يف أثناء يوـ من رمضاف أىبل للوجوب  ،كما لو أسلم كافر  ،أك أفاؽ ؾبنوف  ،أك بلغ صغَت ،ل مهم إمساؾ ذلك اليوـ
كقضاؤه ؛ غبرم الوقت  ،كلقياـ الاين فيو بالرؤي  ،كإلدراكو ج ءا من كقهتو كالصبلة (.)2
كإمبا ل مهم القضاء ؛ ل اوتو من رمضاف  ،كمل يأتوا فيو بصوـ صحيح  ،كغبديث :أف قايل أسلم أتت النيب صلى اهلل عليو
كسلم فقاؿ  ( :صمهتم ىذا اليوـ ؟) قالوا  :ال  .قاؿ ( :فأسبوا بقي يومكم كاقضوه ) أبرجو أبو داكد (.)3

()1انظر  :قواعد ابن رجب(  ، )48/ 1كبدالع الفوالد(  ، )30 / 4كأشااه السيوطي( ص. )295
()2انظػػر  :اإلقنػػاع( ، )305/ 1ككش ػاؼ القن ػاع( ، )903/ 2كاألشػػااه كالنظػػالر للسػػيوطي(ص ، )295كالشػػرح الصػػغَت(1
 )244/كحاشي قليويب على شرح اؼبنهاج للمحلي(  ، )52 / 2كالركض اؼبربع(.)284/ 4
( ،)2447()3كأبرجو النسالي يف الكربل( )2852-2850لكن بدكف قولو (:كاقضوه) كيف سنده  :عاػد الػرضبن بػن سػلم
أك مسلم اػب اعي  ،كثقو ابن حاػاف  ،كقػاؿ ابػن القطػاف  :ؾبهػوؿ  .كقػاؿ يف الهتقريػب  :مقاػوؿ  .لػذلك قػاؿ األلاػاين يف
الصػحيح ()251/ 6عػػن ال يػػادة  » :منكػرة))  . ،كأبرجػػو الافػػارم( ،2007 ،1924كمسػلم( )1135بػػدكف ال يػػادة
من حديث سلم بػن األكػوع  :أف النػيب صػلى اهلل عليػو كسػلم بعػث رجػبل ينػادم يف النػاس يػوـ عاشػوراء (:إف مػن أكػل
فليهتم  -أك فليصم  -كمن مل يأكل فبل يأكل)  .كأبرجو أيضا الافارم( ، )1960كمسػلم( )1136مػن حػديث الربيػع
بنت معوذ كبوه .
كقػػد أبػػذ بعػػض العلمػػاء مػػن ىػػذا اغبػػديث أف ىػػؤالء اؼبػػذكورين  :الكػػافر إذا أسػػلم كاجملنػػوف إذا أفػػاؽ  ،كالصػػيب إذا احػهتلم ،
كمن بلغو اػبرب بأف ىػبلؿ رمضػاف رؤم الاارحػ  ،هبػ يهم نيػ الصػياـ مػن النهػار حػُت صػاركا أىػبل للوجػوب  ،كال يلػ مهم
قضاؤه  ،كإف كاف الواحد منهم أكل أك شػرب قاػل ذلػك  .كإىل ىػذا ذىػب ابػن حػ ـ كشػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػ كتلميػذه
ابن القيم كالشوكاين كأبو اغبسن السندم كاأللااين كغَتىم.
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انثانث َ :خُد ضشَسج أَ حاخح مىؼد مه إحلاق ادلسانح ادلسرثىاج تانماػذج :
م الو  :إذا كاف اؼباء الذم وبملو قليبل  ،كباؼ على نفسو من العطش  ،كأمكنو أف يهتوضأ  ،مث هبمع اؼباء الذم توضأ بو
كيشربو  ،مل يل مو  ،كلو أف يهتيمم ؛ ألف النفس تعاؼ شرب اؼباء اؼبسهتعمل (.)1
م اؿ آبر  :من كجد ثلةجا أك بردا  ،كتعذر عليو تذكياو  ،ل مو مسح أعضاء كضولو بو يف اؼبنصوص عن أضبد كاؼبذىب
عند الشافعي (.)2
انشاتغ  :أن يظٍش لياط ميىغ مه إحلاق ادلسانح ادلسرثىاج تانماػذج :
م الو  :األبرس كمقطوع اللساف وبرـ للصبلة بقلاو  ،كال وبرؾ لسانو ،كىكذا حكم القراءة كالذكر كالهتكاَت ،يأيت بو بقلاو
 ،كال وبرؾ لسانو أف قدر عليو؛ ألنو عاث  ،كمل يرد الشرع بو  ،كالعاث بسالر جوارحو  .إىل ىذا ذىب اغبنابل  ،كابهتاره

شيخ اإلسبلـ ابن تيمي ككافقو تلميذه ابن القيم  ،كنقل عنو أنو قاؿ (" :)3كلو قيل  :إف الصبلة تاطل بذلك كاف أقرب ؛
()4
ألنو عاث ينايف اػبشوع  ،كزيادة عمل غَت مشركع "
انظ ػػر  :االبهتيػ ػارات الفقهيػ ػ (ص  ، )107كزاد اؼبع ػػاد(  ، )72 / 2كهت ػػذيب الس ػػنن( ، )328/ 3كؾبم ػػوع الفهت ػػاكم(/25
 ، )117، 109كحاش ػ ػي الس ػػندم عل ػػى س ػػنن اب ػػن ماج ػػو(  ، )529 ، 528/ 1كني ػ ػل األكط ػػار(  ، )167/ 4كف ػ ػهتح
الاارئ( )312، 178/ 4
()1انظر  :اإلقناع(  ، )51 / 1ككشاؼ القناع(، )164/ 1كالفركع( . )276/ 1
()2كيف قوؿ آبر عندىم  :يهتيمم عن الوجو كاليدين  ،مث يبسح بو الرأس مث يهتيمم للػرجلُت  ،كعػن أضبػد يف اإلعػادة ركايهتػاف .
انظر  :فهتح الع ي ( ،)227- 226/ 2كاجملمػوع للنػوكم( ، )269/ 2كالفػركع كتصػحيحو( ، )298-297/ 1كاجملمػوع
اؼبذىب(ص ، )247كاألشااه كالنظالر البن الساكي( ، )159 / 1كاألشااه كالنظالر للسيوطي(ص. )294
( .)3ربف ػ ػ ػ اؼب ػ ػ ػػودكد(ص ، )120كاالبهتي ػ ػ ػػارات الفقهي ػ ػ ػ (ص  ، )55كانظ ػ ػ ػػر  :اإلقن ػ ػ ػػاع( ،)114/ 1ككش ػ ػ ػاؼ القن ػ ػ ػػاع(/ 1
)331كالهتنقيح اؼبشاع( ص ، )60كالفركع( )164/ 2كالركض اؼبربع()227/ 2
()4كقي ػل  :يل مػػو أف وبػػرؾ لسػػانو كش ػفهتيو بػػالهتكاَت ككب ػوه  ،كىػػو مػػذىب الشػػافعي كذكػػر العراقيػػوف مػػنهم أنػػو مػػن منصػػوص
الشافعي كاسهتشكلو إماـ اغبرمُت  ،كبرجو بعضهم فيمن طرأ برسو بعػد قدرتػو علػى الكػبلـ  .ألنػو حينئػذ يكػوف كنػاطق
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اخلامظ  :أن ميىغ مه دخُل ادلسأنح يف انماػذج َخُد لاػذج أخشِ ٌي أَىل تٍا:
م الو  :إذا عةج الشفيع عن بعض شبن الشقص -أم  :حص شريك  -سقطت الشفع  ،كال يأبذ من الشقص مقابل
ما كجد من ال من ؛ ألف يف أبذه بدكف دفع كل ال من إضرارا باؼبشًتم  ،كيف القاعدة األبرل " الضرر ال ي اؿ
دب لو"

()1

اؼباحث الهتاسع :دفع إشكاالت كشاهات حوؿ القاعدة :
قد ي ار حوؿ تطايق القاعدة إشكاالت كشاهات زبل بإعماؽبا  ،أك تاطلها  .من ذلك:
الر ُس ُ
وما آتَا ُك ُم َّ
وما نَ َها ُك ْم َع ْنوُ
ول فَ ُخ ُذوهُ َ
ا  -أف مفاد قاعدة " ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو " يعارضو قولو تعاىلَ ( :
َّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّوَ َح َّق تُ َقاتِِو وال تَ ُموتُ َّن إالَّ وأَنتُم ُّم ْسلِ ُمو َن) (آؿ عمراف
ين َ
فَانتَ ُهوا) (اغبشر ،)7/كقولو تعاىل( :يَا أَيُّ َها الذ َ
 )102/ففي ىذه الآي  :أمر من اهلل تعاىل لعااده اؼبؤمنُت أف يهتقوه كما هبب أف يهتقى  ،بفعل صبيع األكامر كترؾ اؼبناىي

كلها  ،كأف يسهتمركا على ذلك  ،كي اهتوا عليو إىل اؼبمات (.)2كما أف الآي األكىل دلت على كجوب اتااع أكامر النيب صلى
اهلل عليو كسلم مطلقا  ،كمل ىبص اؼبسهتطاع منها دكف غَته ( .)3كأجيب عن ىذه اؼبعارض  :بأف الآيهتُت بصهتا بقولو تعاىل
استَطَ ْعتُ ْم) (الهتغابن )16/كالهتقول تشهتمل على صبيع اؼبأمورات  ،فصار معٌت الآي األكىل  :كما آتاكم
( :فَاتَّ ُقوا اللَّوَ َما ْ
انقطػػع صػػوتو في ػهتكلم بػػالقوة  ،كال يسػػمع صػػوتو  ،خبػػبلؼ مػػن برسػػو أصػػلي فػػبل هبػػب علي ػو ؛ ألن ػو ال وبسػػن ش ػيئا مػػن
اغبركؼ حىت وبرؾ لسانو  .كاغبق بو اغبنابل مػن مل وبسػن الفاربػ كال شػيئا مػن الػذكر ،ل مػو أف يقػف بقػدر الفاربػ  ،كال
وبرؾ لسانو ؼبا تقدـ.
انظر  :اؼبهذب(  ، )71 -70 / 1كشػرح اؼبنهػاج للمحلػي(  ، )143/ 1كاألشػااه كالنظػالر البػن السػاكي( ، )1 57/ 1
كاألشااه كالنظالر للسيوطي(ص ، )294كاإلقناع( ،)117/ 1ككشاؼ القناع(  ، )341/ 1كالفركع( . )178/ 1
()1انظ ػػر  :الهتنق ػػيح اؼبش ػػاع( ص )292ككش ػػاؼ القن ػػاع( ، )160/ 4كال ػػركض اؼبرب ػػع( ، )229 /7كاألش ػػااه كالنظ ػػالر الب ػػن
الساكي(  ، )158/ 1كاالشااه كالنظالر للسيوطي( ص ، )295كبلغ السالك( )229 / 2
()2انظر  :تفسَت ابن سعدم(ص ، )141كمفاتيح الغيب()179 /8
()3الهتعيُت يف شرح األربعُت للطريف(ص )111بهتصرؼ .
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الرسوؿ فافعلوا منو ما اسهتطعهتم  ،كمعٌت الآي ال اني  :فاتقوا اهلل حق تقاتو ما اسهتطعهتم  ،مث جاء قوؿ النيب صلى اهلل عليو
كسلم  ( :ما أمرتكم بو فأتوا منو ما اسهتطعهتم) موافقا لآلي اؼبفصص  ،كما جاء قولو صلى اهلل عليو كسلم  -يف حديث
َّاس ِح ُّج الب ْي ِ
جربيل  ( -كربج الايت إف اسهتطعت إليو سايبل )( )1موافقا لقولو تعاىل ( :ولِلَّ ِو َعلَى الن ِ
اع إلَْي ِو)
استَطَ َ
ت َم ِن ْ
َ
(آؿ عمراف .)2()97/

ِ
استَطَ ْعتُ ْم)؛ ألف
كالقوؿ بالهتفصيص كالاياف أكىل من القوؿ بأف آي (اتَّ ُقوا اللَّ َو َح َّق تُ َقاتِو) منسوب بقولو (فَاتَّ ُقوا اللَّ َو َما ْ

النسخ إمبا يصار إليو عند تعذر اعبمع  ،كاعبمع ىنا فبكن  ،بأف الهتقول يف الآي إف أريد هبا  :األمر كالوجوب  ،فإف
األكامر كالواجاات تكوف على قدر االسهتطاع  ،فهتكوف كل من الآيهتُت موافق لؤلبرل (.)3
كإف أريد هبا  :ترؾ اؼبعاصي  ،فيكوف معٌت قولو ( :اتَّ ُقوا اللَّوَ َح َّق تُ َقاتِِو) أف هبهتنب صبيع معاصيو  ،كم ل ىذا ال هبوز أف

ينسخ ؛ ألنو إباح لاعض اؼبعاصي.

كإذا تقرر ذلك صار معٌت الآيهتُت كاحدا ؛ ألف من اتقى اهلل ما اسهتطاع فقد اتقاه حق تقاتو  .كال هبوز أف يكوف اؼبراد
بقولو َ ( :ح َّق تُ َقاتِِو) ما ال يسهتطاع من الهتقول ؛ ألف اهلل ساحانو أبرب أنو ال يكلف نفسا إال كسعها  ،كالوسع دكف الطاق
 ،كنظَت ىذه الآي قولو تعاىل ( :وج ِ
اى ُدوا فِي اللَّ ِو ح َّق ِجه ِ
ادهِ) (اغبج .))4() 78/
َ َ
ََ
 - 2أف حقوؽ الآدميُت إذا أدل بعضها كعةج عن باقيها  ،مل يسقط اؼبعةجوز عنو ،فإف كاف عةج ه بهتفريط منو يف رده
طولب بو يف الآبرة  ،كأبذ ألصحابو بقدر حقوقهم من حسناتو  ،كإف كاف بغَت تفريط منو فإنو ال يهمل ىذا اغبق قطعا
 ،غبديث ( :الدكاكين ثبلث  :فديواف ال يغفر اهلل منو شيئا  ،كديواف ال يعاأ اهلل بو شيئا  ،كديواف ال يًتؾ اهلل منو شيئا )
إىل أف قاؿ  ( :كأما الديواف الذم ال يًتؾ اهلل منو شيئا فمظامل العااد بينهم  ،كالقصاص ال ؿبال ) أبرجو أضبد كاغباكم
كصححو.

()1أبرجو مسلم( اغبديث األكؿ) عن عمر بن اػبطاب .
()2انظر  :الهتعيُت يف شرح األربعُت(ص ، )111كتفسَت ابن السمعاين(  ، )345/ 1كاعبامع ألحكاـ القرآف(. )102/ 4
()3تفسَت ابن السمعاين(  )345/ 1بهتصرؼ  ،ككبوه يف  :فهتاكم ابن الصبلح(ص . )20- 19
()4مفاتيح الغيب( )177/ 8بهتصرؼ .
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فقولو  ( :القصاص ال ؿبال ) "أم  :البد أف يطالب هبا حىت يقع القصاص من بعضهم لاعض" (.)1
كلبلىهتماـ حبقوؽ اؼبفلوقُت مع بعضهم جعل تفويت بعض اغبق موجاا لضماف صبيعو إذا كاف اإلتبلؼ ـببل باؼبقصود
األعظم من اؼبهتلف  ،كما لو غصب عادا فأبق ،أك حنط فأصاهبا بلل فاحش  ،ضمن  ،مع بقاء الهتقرب يف األكؿ بالعهتق
 ،كبقاء اؼبالي يف ال اين لكن جل اؼبقصود ذىب  ،كمن الضوابط يف الضماف "إذا ذىب جل منفع الشيء يضمن
اعبميع (." )2
كأجيب عنو  :بأف ىذه القاعدة يهتوجو إعماؽبا يف الهتكاليف الشرعي اليت ىي حق هلل تعاىل ؛ ألف حقوؽ اهلل تعاىل
يدبلها العفو كاؼبساح  ،لقولو تعاىل َّ ( :
شاءُ) (النساء 48/
ك لِ َمن يَ َ
إن اللَّوَ ال يَغْ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِو ويَغْ ِف ُر َما ُدو َن ََلِ َ
. )116،
خببلؼ حقوؽ الآدميُت فإف ماناىا على اؼبشاح ؛ لفقرىم كحاجهتهم  ،لذلك فإهنا ال تسقط إال بإذف من لو اغبق  ،كىو
اؼبفلوؽ  ،حىت لو تاب اؼبكلف كعليو حقوؽ للعااد فبل تكمل توبهتو إال برد اغبقوؽ إىل أصحاهبا  ،أك إبرالو منها (.)3
مث ما ذكركا من الهتعليل ال يبنع من إعماؿ القاعدة يف بعض حقوؽ العااد  ،كلو بقيت اؼبطالا هبا  -كما يف ماؿ اؼبفلس
إذا ضاؽ عن ديونو  ،فإنو يقسم على غرمالو باحملاص  ،فلو كاف دينو عشرة آالؼ  ،كمالو طبس آالؼ  ،أعطي كل غرًن
نصف حقو (.)4
كىكذا يف نفق ال كج لو أعسر دبا زاد على نفق اؼبعسر  ،أبذتو كال بيار ؽبا بالفسخ ؛ ألف تلك ال يادة تسقط بإعساره
 ،كيبكن الصرب عنها  ،كيقوـ الادف دبا دكهنا ( .)5كأيضا فإف اإلتبلؼ إذا كاف ـببل باؼبقصود جعل ما تلف من العُت اؼبهتلف

()1فيض القدير( )552 /3كانظر أيضا  :مرقاة اؼبفاتيح للقارم(. )858/ 8
()2انظر  :الفركؽ للقرايف( .)31، 30 / 4
()3انظر  :الفركؽ للقرايف( ، )174 /3ككشاؼ القناع(  , )108/ 4كرياض الصاغبُت بشرح ابن ع يمُت( . )77/ 1
()4انظر  :الركض اؼبربع(. )528/ 6
()5انظر  :اؼبغٍت البن قدام ()363- 362/ 11
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كاؼبعدكـ كلي  ،كصار ذىاب بعضها كذىاب كلها  ،كما لو ربوؿ من حاؿ إىل حاؿ  ،أك زاؿ عنو اظبو باف زبمر
العصَت ،أك انقلب ببل (.)1
 - 3اشهتماؿ الشريع على مسالل ك َتة ألغي فيها حكم الغالب كقدـ عليو النادر ،كما اشهتملت أيضا على مسالل أبر
ألغي فيها حكم الغالب كالنادر معا (.)2
فمن األكؿ  :الغالب على ثياب الصاياف النةجاس  ،كالسيما مع طوؿ لاسهم ؽبا ،كالنادر سبلمهتها  ،كقد ثات عن النيب
صلى اهلل عليو كسلم أنو كاف يصلي كىو حامل أمامو بنت زينب بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ( ،)3فألغى حكم
الغالب كأثات حكم النادر ؛ لطفا بالعااد (.)4
كمنو أيضا  :االشهتغاؿ بالعلم مأمور بو مع أف الغالب على الناس عدـ اإلببلص  ،كمقهتضى ذلك النهي عن االشهتغاؿ
بالعلم ؛ ألنو كسيل إىل الرياء  ،ككسيل اؼبعصي م عصي  ،فلم يعهترب الشارع حكم ىذا الغالب  ،كأثات حكم النادر (.)5
كمن ال اين  :شهادة اعبمع الك َت من النساء يف أحكاـ اعبنايات  ،الغالب صدقهن كالنادر كذهبن  ،كال سيما مع العدال ،
كقد ألغى الشارع صدقهن ككدهبن يف ىذه األحكاـ ؛ لطفا باؼبدعى عليو (.)6

()1انظر ؟ اؼبهذب(  ، )370/ 1كاإلنصاؼ( ، )195/ 6كالركض اؼبربع()237 ،236/ 7
()2الفركؽ للقرايف( )109، 104/ 4بهتصرؼ .
()3أبرجو الافارم( ، )516كمسلم( )543عن أيب قهتادة األنصارم .
()4انظر  :الفركؽ للقرايف(  ، )105/ 4كاإلعبلـ بفوالد عمدة األحكاـ( ، )156/ 3كفهتح الاارم( . )778/ 1
()5الفركؽ(. )107- 106/ 4
()6انظر  :اؼبصدر نفسو(  )109/ 4كجامع األمهات(ص  )472كاؼبهذب للشَتازم( )335/ 2كاحملرر يف الفقػو للمةجػد بػن
بن تيمي (  )313-312 /2ككباصر القدكرم( ص . )219
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كمنو  :القرء الواحد يف العدة  ،الغالب عليو براءة الرحم  ،كالنادر شغلو  ،فلم وبكم الشارع بأحدنبا  ،حىت ينضاؼ إىل
القرء قرآف آبراف (.)1
فإلغاء الشارع غبكم الغالب يف ىذه اؼبسالل كغَتىا  ،يعٍت عدـ االلهتفات إليو يف األحكاـ الشرعي  ،فبا يربىن على عدـ
جدكل القاعدة ؛ إذ اغبكم فيها بعدـ الًتؾ مهتوجو على الاعض  -اؼبوجود أك اؼبقدكر عليو  -فيحهتمل أف يكوف من قايل
ما ألغاه الشارع بغض النظر عن كونو من قايل الغالب أك النادر  ،كلذلك أم ل ك َت مر قرياا ذكر طرؼ منها
فهتاُت عدـ اسهتقام معٌت القاعدة  ،كصبلحها للهتفريغ عليها.

()2

.

كأجيب عنو  :بأف ما ذكر من عدـ اطراد اغبكم بالغالب يف األحكاـ الشرعي  ،ؾبرد دعول  ،ذلك ألف اغبكم بالغالب
يعود يف أك ر صوره إىل العمل بغلا الظن  ،كالعمل بالظن يف ك َت من األحكاـ الشرعي مهتعُت لكوف األدل القطعي قليل
بالنسا إليو  ،كقد تظافرت األدل الشرعي على العمل بالظن  :من الكهتاب كالسن كاإلصباع كالضركرة كالاداى (.)3
كأما كجود بعض اؼبسالل الفركعي اليت ألغي فيها الشارع حكم الغالب  ..فإف ذلك يعد قليبل  ،بل نادرا يف جانب ما
حكم فيو الشارع بالغالب  ،كم ل ذلك القدر من اؼبسالل ال يؤثر كال يقلل من القوؿ باطراد اغبكم بالغالب  .كىذه
القاعدة كغَتىا من القواعد الفقهي فهي أغلاي دبعٌت  :أهنا تطاق على غالب ما يهتناكلو لفظها  ،كال تكاد ذبد قاعدة
كاحدة مطردة اطرادا كما يقهتضيها عموـ لفظها  ،بل ذبد تطايقات عديدة مسهت ناة من مقهتضاىا  ،حىت قيل  :من القواعد
 " :عدـ اطراد القواعد " (.)4

()1كنظَت ىػذا  :إنقػاء احملػل يف االسػهتةجمار قػد وبصػل حبةجػر كاحػد  ،كمػع ذلػك اشػًتاط الشػارع العػدد بػاف ال يقػل عػن ثبلثػ
أحةج ػػار  ،غب ػػديث س ػػلماف الفارس ػػي هنان ػػا الن ػػيب ص ػػلى اهلل علي ػػو كس ػػلم أف نس ػهتنةجي بأقػ ػل م ػػن ث ػػبلث أحةج ػػار .أبرج ػػو
مسلم(. )262
انظر  :الفركؽ للقرايف(  ، )110 / 4كمعامل السنن اػبطايب(  ، )17/ 1كفهتح الاارم()341/ 1
()2يف اؼباحث ال امن الفركع اؼبسهت ناة من القاعدة .
()3انظر  :نظري الهتقريب كالهتغليب للدكهتور أضبد الريسوين(ص  ، ) 164 -153كالقواعد البن اللحاـ( . )5 - 6/ 1
()4انظر اؼبصدر نفسو(ص ، )104كنظري الهتقعيد الفقهي للدكهتور ؿبمد الرككي(ص. )41
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كقد ناو صباع من العلماء يف تعريفهم للقاعدة الفقهي إىل اتصافها باألك ري كالغالاي  ،كمن ذلك ما ذكره اغبموم يف
تعريفها بقولو  " :حكم أك رم ال كلي ينطاق على أك ر ج لياتو لهتعرؼ أحكامها منو " (.)1
اخلامتح:
مه أتشص انىرائح انري ظٍشخ مه خالل ٌزا انثحث ما يأذي:
 أف قاعدة " .ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو" مفادىا  :أنو إذا تعذر حصوؿ الشيء كامبل  ،كأمكن اؼبكلف فعلبعضو  ،كجب عليو فعل اؼبقدكر عليو ؛ ألف إهباد الشيء يف بعض أفراده  -مع اإلمكاف  -أكىل من إعدامو كلي .
 تربز أنبي القاعدة من جه اتساع ؾباؿ إعماؽبا ؛ إذ يندرج ربهتها مسالل ك َتة من أبواب شىت ؛ لكوهنا تهتعلقباؼبأمورات الشرعي اليت ىي سب ل غالب الهتكاليف الشرعي .
 أقدـ من صرح بذكر القاعدة  -فيما كقفت عليو  -ىو العبلم اؼببل علي القارم (  0 1 4ا ىػ) يف كهتابو "مرقاةاؼبفاتيح شرح مشكاة اؼبصابيح "  .كعلى الرغم من ك رة ترددىا عل ألسن ك َت من اؼبهتعلمُت يف ىذا ال من  ،إال
أنٍت مل أقف عليها يف شيء من كهتب القواعد الفقهي  ،كال الفقو كأصولو  ،لكن جاء يف كبلـ بعض العلماء ما
يفيد معناىا  ،كقوؿ أيب الطيب الصعلوكي (ت  4 0 4ىػ) "إذا كاف رضا اػبلق معسورة ال يدرؾ  ،كاف ميسورة ال
يًتؾ "  ،كقوؿ اؼباكردم (ت  4 50ىػ) " العةج عن بعض الواجاات ال يسقط ما بقي منها "  ،كقوؿ اعبويٍت
(ت  478ىػ) " اؼبقدكر عليو ال يسقط بسقوط اؼبعةجوز"  ،مث شاعت كاشهتهرت بعدىم بلفظ "اؼبيسور ال يسقط
باؼبعسور"
 ك رة األدل العام كاػباص على ثاوت القاعدة  ،كصح معناىا كصبلحها للهتفريغ عليها. إذا كاف الظن ال يعمل بو إال عند تعذر اليقُت  ،فإف ىذه القاعد أيضا ال يعمل دبقهتضاىا إال عند تعذر كجودالشيء كامبل  ،كىذا الهتدرج غالاا إمبا يكوف ؼبا يلحق اؼبكلف من اؼبشق اليت أضعفت قدرتو  ،كقد ضاط العلماء
اؼبشق غَت اؼبعهتادة يف كل عاادة بأدىن اؼبشق اؼبعهتربة فيها.
()1غم عيوف الاصالر(. )51 /1
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قدرة اؼبكلف على بعض العاادة كعةج ىا عن باقيها أقسامو سهت :

 أ  -أف يكوف العةج باعض الادف  ،فيةجب أف يفعل ما قدر عليو  ،كيسقط ما عةج عنو. ب  -أف يكوف اؼبقدكر عليو غَت مقصود بالعااد  ،فبل هبب عليو فعلو. ج  -أف يكوف اؼبقدكر عليو مقصودا بالعاادة كيكوف حقا ماليا  ،فإف كاف حقا هلل تعاىل كالكاة فإهنا ت ات يفالذم بعد الهتمكن من أدالها  ،كما كجب بساب الكفارة  ،أك فيو معٌت ضماف اؼبهتلف كةج اء الصيد  ،فإف عةج
عنو فاقاؤه يف ذمهتو ببلؼ على قولُت.
 كىكذا دـ النسك ينهتقل إىل بدلو الصياـ  ،فإف عةج عنو فاقاؤه يف ذمهتو ببلؼ . كأما حقوؽ الآدميُت فإف عةج عنها بهتفريط منو طولب هبا يف الآبر  ،كإف كاف بغَت تفريط ففي إشغاؿ ذمهتونظر.
 د  -ما كجب تاعا لغَته فإف كاف كجوبو احهتياطا للعاادة ففي اإلل اـ بو ببلؼ  ،كإف كاف كجوبو على كجوالهتكميل كاللحوؽ فبل يل ـ  ،كمن فاتو الوقوؼ بعرف ال يل مو م ا بعده من أعماؿ اغبج  ،بل يهتحلل بعمرة على
القوؿ الصحيح.
 ىػ -ما كاف ج ء عاادة كليس مشركعا يف نفسو بانفراده  ،أك ىو غَت مأمور بو ،ال هبب ببل ببلؼ . ك  -ما كاف ج ء عاادة كىو عاادة مشركع يف نفسو  :منو ما هبب  ،كمنو ما ال هبب  ،كمنو ما ىو ـبهتلف فيو. ؽبذه القاعدة صل بقاعدة " .اؼبيسور ال يسقط باؼبعسور " إذ يهتم ل فيها جانب الهتيسَت كالهتففيف  ،فإذا مليقدر اؼبكلف على الواجب بالكلي سقط عنو كجوبو ،كإف قدر على بعضو كعةج عن بعضو الآبر ل مو ما يقدر
عليو منو  .كىي كإف كانت أشهر كأساق يف الظهور  ،إال أف قاعدة " ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو" أكسع يف ؾباؿ
الهتفريع ؛ إذ تشمل ما ىو الزـ كما ليس ببلزـ من ندب كإباح  ،بل تهتةجاكزه إىل ما هبرم ؾبرل األباار.
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 ىذه القاعدة ؽبا صل بقواعد فقهي أبرل  :منها ما يهتفق معها دالل كمعٌت  ،كمنها ما يقارهبا يف ذلك  ،أكيشاركها يف بعض ما تدؿ عليو.
 ىذه القاعدة ؽبا تطايقات ك َتة ؛ نظرا الرتااطها باؼبأثورات الشرعي ؛ إذ ىي سب ل شطر األحكاـ الهتكليفي  ،كقدركعي يف امهت اؽبا قدرة اؼبكلف  ،كالهتدرج حبسب اسهتطاعهتو  ،باالنهتقاؿ من اغباؿ اليت يعةج عنها إىل اغباؿ اليت
يطيقها.
 كجدت فركع فقهي مل تندرج ربت القاعدة  ،ذلك أنو ؼبا تعذر كجود اغبكم يف بعض األفراد امهتنع إثااتو يفالاقي  ،فكاف إسقاطو يف بعضها إسقاطا لو يف صبيعها  .كىذا ال يقلل من أنبي القاعد كال يضيق من اتساعها ؛
إذ لكل قاعدة ما يشذ عنها.
-

أثَت حوؿ إعماؿ ىذه القاعدة شاهات قد زبل بإعماؽبا أك تاطلها  ،كبالنظر يف الشاهات أمكن دفعها كاعبواب
عنها  ،فبل تؤثر يف صح القاعدة كثاوهتا.
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فٍشط ادلصادس :

 - 1آداب الاحث كاؼبناظرة  :للشيخ ؿبمد األمُت الشنقيطي  ،طاع دار ابن تيمي بالقاىرة .
 - 2أحباث ىيئ كاار العلماء باؼبملك العربي السعودي  :نشر الرلاس العام لئلفهتاء  ،األكىل  4 0 9ا ىػ
- 3أجبد العلوـ  :للعبلم صديق بن حسن القنوجي  ،نشر اؼبكهتا القدكسي بااكسهتاف  ،األكىل  4 0 3ا ىػ
- 4األحكاـ شرح أصوؿ األحكاـ  :للشيخ عادالرضبن بن قاسم  ،ال اني  4 0 6ا ىػ
 - 5أحكاـ اعبنال  :للشيخ ؿبمد ناصرالدين األلااين  ،طاع اؼبكهتب اإلسبلمي  ،الرابع 1406ىػ .
 - 6اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ  :لآلمدم  ،علق عليو  :الشيخ عاد الرزاؽ عفيفي ،األكىل 1388ىػ .
- 7أحكاـ القرآف  :أليب بكر اعبصاص  ،طاع دار إحياء الًتاث العريب بَتكت عاـ 1405ىػ .
- 8أحياء علوـ الدين  :لئلماـ أيب حامد الغ ايل  ،طاع دار الكهتب العلمي بَتكت .
 - 9االبهتيارات الفقهي من فهتاكم شيخ اإلسبلـ ابن تيمي  :ابهتارىا :عبلء الدين ابن اللحاـ  ،طاع دار الفكر.
 - 10أدب القاضي  :أليب اغبسن اؼباكردم  ،ربقيق  :ؿبيي ىبلؿ السرحاف  ،نشر رلاس ديواف األكقاؼ بالعراؽ  ،طاع
مطاع العاين باغداد عاـ  1392ىػ
 - 11األدب اؼبفرد  :لئلماـ الافارم  ،تعليق  :األلااين  ،طاع دار الصديق اعبايل  ،األكىل 1414ىػ
 - 12أدب الدنيا كالدين  :أليب اغبسن اؼباكردم  ،ربقيق  :مصطفى السقا ،طاع مكهتا الرياض اغبدي .
 - 13إركاء الغليل  :للعبلم ؿبمد ناصر الدين األلااين  ،طاع اؼبكهتب اإلسبلمي  ،ال اني 1405ىػ
- 14األشااه كالنظالر :عببلؿ الدين السيوطي  ،طاع دار الكهتب العلمي بَتكت  ،الرابع
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- 15األشااه كالنظالر :ل ين الدين بن قبيم  ،طاع دار الكهتب العلمي  ،األكىل 1413ىػ .
- 16األشااه كالنظالر:البن الوكيل  ،ربقيق  :د .أضبد العنقرم كرفيقو  ،طاع مكهتا الرشد  ،األكىل  1413ىػ.
- 17األشااه كالنظالر  :لهتاج الدين بن الساكي  ،طاع دار الكهتب العلمي  ،األكىل 1411ىػ.
 - 18األضداد (ؾبموع ثبلث كهتب لؤلصمعي كللسةجسهتاين كالبن السكيت ) طاع دار الكهتب العلمي بَتكت .
 - 19األعبلـ بفوالد عمدة األحكاـ  :البن اؼبلقن  ،ربقيق  :عاد الع ي اؼبشيقح  ،نشر دار العاصم  4 17ا ىػ
 - 20أعبلـ اؼبوقعُت عن رب العاؼبُت  :البن القيم  ،علق عليو  :طو عاد الرؤكؼ  ،طاع دار اعبيل  ،عاـ  1 973ـ .
- 21األـ  :لئلماـ ؿبمد بن إدريس الشافعي  ،صححو  :ؿبمد زىرم النةجار  ،طاع دار اؼبعرف بَتكت .
 - 22األم اؿ كاغبكم  :أليب اغبسن اؼباكردم  ،ربقيق  :د.فؤاد عاداؼبنعم  ،نشر دار اغبرمُت قطر  4 03 ،اىػ
- 23اإلنصاؼ  :للمرداكم  ،ربقيق  :ؿبمد حامد الفقي  ،طاع دار إحياء الًتاث العريب ،ال اني 1400ىػ.
- 24الاحر احمليط  :لادر الدين ال ركشي  ،نشرة كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمي بالكويت  ،ال اني  1413ىػ
- 25بدالع الصنالع يف ترتيب الشرالع  :لعبلء الدين الكاساين  ،طاع دار الكهتب العلمي  .ال اني 1406ىػ
 - 26بدالع الفوالد :للعبلم ابن القيم  ،تصحيح إدارة الطااع اؼبنَتي  ،نشر دار الكهتاب العريب بَتكت .
- 27بداي اجملهتهد كهناي اؼبقصد :البن رشد ،ربقيق  :يوسف اؼبرعشلي  ،نشر عامل الكهتب  ،األكىل  1407ىػ
- 28الابلغ العربي  :للشيخ عاد الرضبن اؼبيداين  ،طح دار القلم دمشق  ،األكىل 1416ىػ.
- 29هبةج قلوب األبرار كقرة عيوف األبيار يف شرح جوامع األباار  :للشيخ عاد الرضبن ابن سعدم  ،ربقيق  :نادر بن
سعيد الهتعمرم  ،نشر دار ابن ح ـ بَتكت  ،األكىل 1424ىػ .
- 30الاياف كالهتايُت  :أليب ع ماف اعباحظ  ،ربقيق  :عادالسبلـ ىاركف  ،طاع دار اعبيل.
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 - 31تاج العركس من جواىر القاموس  :ؼبرتضى ال بيدم  ،ربقيق  :علي شَتم  ،نشر دار الفكر بَتكت  1414ىػ.
 - 32ربف األحوذم بشرح جامع الًتمذم  :للشيخ ؿبمد اؼبااركفورم  ،نشر اؼبكهتا السلفي اؼبدين  ،ال اني .
 - 33ربف أىل الطلب يف ذبريد أصوؿ قواعد بن رجب  :للشيخ عاد الرضبن ابن سعدم  ،ربقيق  :د .بالد اؼبشيقح ،
نشر دار ابن اعبوزم الدماـ  ،ال اني 1423ىػ.
- 34ترتيب مسند اإلماـ الشافعي  :رتاو  :ؿبمد عابد السندم  ،طاع دار الكهتب العلمي  ،عاـ 1370ىػ
- 35الهتعريفات  :للعبلم الشريف اعبرجاين  ،طاع مكهتا لاناف بَتكت عاـ  1978ـ.
 - 36الهتعيُت يف شرح األربعُت  :لنةجم الدين الطويف  ،ربقيق  :أضبد ع ماف  ،نشر اؼبكهتا اؼبكي  ،األكىل 1419ىػ.
- 37تفسَت القرآف  :للعبلم أيب اؼبظفر السمعاين  ،ربقيق  :ياسر بن إبراىيم  ،نشر دار الوطن  ،األكىل  1418ىػ
- 38تفسَت القرآف العظيم  :البن ك َت ،ربقيق  :مصطفى السيد  ،نشر مؤسس قرطا مصر ،األكىل 1421ىػ.
- 39الهتفسَت الكاَت كيسمى ( مفاتيح الغيب) لففر الدين الرازم  ،نشر دار الفكر بَتكت عاـ 1414ىػ
- 40الهتلفيص يف علوـ الابلغ  :للق كيٍت  ،شرح  :عاد الرضبن الربقوقي  ،نشر دار الكهتاب العريب بَتكت .
 - 41الهتنقيح يف أصوؿ الفقو ،كشرحو الهتوضيح  :كبلنبا لصدر الشريع الافارم  ،كهبامشو شرحو الهتلويح على الهتوضيح
 :لسعد الدين الهتفهتازاين  ،طاع دار الكهتب العلمي  ،األكىل  1416ىػ
 -42الهتنقيح اؼبشاع يف ربرير أحكاـ اؼبقنع  :لعبلء الدين اؼبرداكم  ،ربقيق  :د .ناصر السبلم  ،نشر مكهتا الرشد
الرياض  ،األكىل 1425ىػ
- 34هتذيب ـبهتصر سنن أيب داكد  :للعبلم ابن القيم  ،ربقيق  :ؿبمد حامد الفقي  ،مطاوع مع  ".ـبهتصر سنن أيب
داكد" للحافظ اؼبنذرم ك "معامل السنن "  :أليب سليماف اػبطايب ،نشر اؼبكهتا السلفي باؼبدين اؼبنورة .
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 - 44الهتوقيف على مهمات الهتعاريف  :لعاد الرؤكؼ اؼبناكم  ،ربقيق  :د .عاد اغبميد ضبداف  ،طاع عامل الكهتب القاىرة
 ،األكىل 1410ىػ
- 45تيسَت الكرًن الرضبن يف تفسَت كبلـ اؼبناف  :للشيخ عاد الرضبن بن سعدم  ،ربقيق :عاد الرضبن اللووبق  ،طاع
مؤسس الرسال  ،األكىل 1420ىػ
- 46جامع األمهات  :البن اغباجب  ،ربقيق  :األبضر األبضرم  ،نشر مكهتا اليمام دمشق  ،األكىل 1421ىػ
- 47جامع العلوـ كاغبكم  :البن رجب  ،ربقيق  :شعيب األرناؤكط  ،طاع مؤسس الرسال  ،األكىل  1411ىػ
- 48اعبامع ألحكاـ القرآف  :أليب عاد اهلل القرطيب  ،نشر دار الكهتب العلمي  ،األكىل عاـ 1408ىػ
 - 49اعبامع لشعب األيباف  :للحافظ الايهقي  ،ربقيق  :د .عاد العلي حامد كرفيقو  ،نشر الدار السلفي بوماام اؽبند ،
األكىل 1406ىػ1413 -ىػ
- 50صبهرة األم اؿ  :أليب ىبلؿ العسكرم  ،ربقيق  :د.أضبد عاد السبلـ  ،نشر دار الكهتب العلمي 1408 ،ىػ
- 51حاشي ابن عابدين اؼبسمى در احملهتار على الدر اؼبفهتار  :طاع مكهتا مصطفى الاايب ،ال اني 1386ىػ
 - 52حاشي الدسوقي على الشرح الصغَت :حملمد الدسوقي  ،طاع دار الكهتب العلمي  ،ا ألكىل 1417ىػ .
- 53اغباكم  :أليب اغبسن اؼباكردم  ،ربقيق  :علي معوض كرفيقو  ،نشر دار الكهتب العلمي  ،األكىل 1414ىػ
- 54حلي العلماء يف معرف مذاىب الفقهاء  :أليب بكر الشاشي القفاؿ  ،ربقيق د .ياسُت درادك  ،طاع مؤسس
الرسال  ،اعبو  1420ـ.
- 55الربص الشرعي يف األصوؿ كالقواعد الفقهي  :للدكهتور عمر عاد اهلل كامل  ،نشر اؼبكهتا اؼبكي  ،األكىل
1420ىػ
- 56رسالل اعباحظ  :ربقيق  :عاد السبلـ ىاركف  ،طح دار اعبيل بَتكت  ،األكىل 1411ىػ.
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- 57رفع اغبرج يف الشريع اإلسبلمي دراس أصولي تأصيلي  :للدكهتور يعقوب عاد الوىاب الااحسُت طاع دار النشر
الدكيل الرياض  ،ال اني 1416ىػ
- 58رفع اغبرج يف الشريع اإلسبلمي ضوابطو كتطايقاتو  :للدكهتور صاحل بن ضبيد  ،نشر معهد الاحوث العلمي جبامع أـ
القرل  ،األكىل 1403ىػ
- 59ركح اؼبعاين يف تفسَت القرآف العظيم كالساع اؼب اين  :لؤللوسي  ،طح دار أحياء الًتاث العريب بَتكت .
- 60الركض اؼبربع  :ؼبنصور الاهويت كهبامشو حاشي عليو  :للشيخ ابن قاسم  ،الطاع ال اني 1403ىػ كنسف أبرل
علق عليها  :أ د .عاد اهلل الطيار كرفاقو  ،طاع دار الوطن الرياض  ،األكىل 1416ىػ
- 61ركض الطالاُت كعمدة اؼبفهتُت  :لؤلماـ النوكم  ،طاع اؼبكهتب اإلسبلمي  ،ال اني 1405ىػ
- 62رؤكس اؼبسالل اػببلفي بُت صبهور الفقهاء  :أليب اؼبواىب العكربم  ،ربقيق  :د .بالد بن سعد اػبشبلف كرفيقو ،
طاع دار إشايليا الرياض  ،األكىل 1421ىػ
- 63رياض الصاغبُت  :أليب زكريا النوكم  ،كمعو ش رح عليو  :للشيخ ؿبمد بن ع يمُت ،ربقيق  :د .عاداهلل بن ؿبمد
الطيار  ،طاع دار الوطن الرياض  ،األكىل 1415ىػ
- 64زاد اؼبعاد يف ىدم بَت العااد  :لشمس الدين ابن القيم  ،ربقيق  :شعيب األرناؤكط  ،نشر مؤسس الرسال  ،ال ال
كالعشركف  ،عاـ 1409ىػ
- 65سلسل األحاديث الصحيح  :لناصر الدين األلااين  ،طاع اؼبكهتب اإلسبلمي  ،كمكهتا اؼبعارؼ بالرياض .
 - 66سنن أيب داكد :ربقيق  :ع ت عايد الدعاس  ،كرفيقو  ،طاع كنشر دار اغبديث ،األكىل 1388ىػ
- 67سنن الًتمذم  :ربقيق الشيخ أضبد شاكر  ،طاع دار الكهتب العلمي  ،عاـ 1408ىػ
- 68سنن الدار قطٍت  :طاع عامل الكهتب  ،ال اني 1403ىػ
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- 69السنن الكربل  :لئلماـ النسالي  ،ربقيق د .عاد الغفار الاندارم  ،نشر دار الكهتب العلمي  ،األكىل 1411ىػ
- 70السنن الكربل  :للحافظ الايهقي  ،طاع دار اؼبعرف  ،مصورة عن الطاع األكىل باؽبند عاـ 1355ىػ
- 71سنن ابن ماجو  :ربقيق  :ؿبمد فؤاد عاد الااقي  ،طاع دار إحياء الًتاث العريب عاـ 1395ىػ
- 72سنن النسالي  :طاع دار الاشالر اإلسبلمي  ،ال ال 1409ىػ مصورة عن الطاع اؼبصري عاـ 1348ىػ
- 73شرح األربعُت النوكي  :للعبلم ابن دقيق العيد  ،نشر االرباد اإلسبلمي العاؼبي عاـ 1406ىػ
 - 74الشرح الصغَت :للشيخ أضبد الدردير ،كمعو "بلغ السالك ألقرب اؼبسالك" ألضبد ابن ؿبمد الصاكم  ،طاع دار
الكهتب العلمي  ،األكىل 1417ىػ
 - 75شرح القواعد الفقهي ( شرح قواعد ؾبل األحكاـ العدلي ) تأليف  :الشيخ أضبد ال رقاء ،تعليق  :ابنو الشيخ
مصطفى ال رقاء  ،نشر دار القلم دمشق  ،الطاع ال اني 1409ىػ
- 76شرح الكوكب اؼبنَت :لهتقي الدين الفهتوحي  ،ربقيق د .ؿبمد ال حيلي  ،نشر معهد الاحوث العلمي جبامع أـ القرل ،
طاع دار الفكر عاـ 1400ىػ
- 77شرح اجملل  :لسليم رسهتم باز  ،طاع دار إحياء الًتاث العريب بَتكت  ،ال ال 1406ىػ
- 78شرح معاين الآثار :للطحاكم  ،ربقيق  :ؿبمد زىرم النةجار ،طاع دار الكهتب العلمي  ،ال اني

1407ىػ

- 79شرح منهاج الطالاُت  :للمحلي  ،كعليو حاشي لشهاب الدين القليويب  ،طاع دار إحياء الكهتب العربي مصر.
- 80شرح اؼبواقف  :للشريف اعبرجاين  ،كمعو حاشيهتاف للسيالكويت كاعبليب على شرح اؼبواقف  ،تصحيح  :ؿبمود عمر
دمياطي  ،طاع دار الكهتب العلمي  ،األكىل 1419ىػ
 - 81الصحاح يف اللغ  :للةجوىرم  ،ربقيق  :أضبد عاد الغفور عطار ،طاع دار العلم للمبليُت  ،ال اني  1399ىػ
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- 82صحيح الافارم كمعو ؛ فهتح الاارم شرح صحيح الافارم  :للحافظ ابن حةجر العسقبلين  ،علق على أكلو :
الشيخ عاد الع ي ابن باز ،طاع دار الكهتب العلمي  ،األكىل 1410ىػ
- 83صحيح الًتغيب كالًتىيب للمنذرم  :لناصر الدين األلااين  ،طاع مكهتا اؼبعارؼ  ،األكىل 1421ىػ
- 84صحيح ابن حااف كيسمي "الهتقاسيم كاألنواع " مطاوع بًتتيب عبلء الدين بن بلااف باسم " اإلحساف يف تقريب
صحيح ابن حااف " ربقيق  :شعيب األرناؤكط كرفاقو  ،طاع مؤسس الرسال  ،ال اني 1414ىػ
- 85صحيح مسلم  :ربقيق  :ؿبمد فؤاد عاد الااقي  ،نشر مطاع دار إحياء الكهتب العربي مصر.
 - 86عوف اؼبعاود :أليب الطيب آبادم  ،ربقيق  :عاد الرضبن ؿبمد ع ماف  ،نشر اؼبكهتا السلفي باؼبدين  1388ىػ
- 87الغاي القصول يف دراي الفهتول  :للايضاكم  ،ربقيق  :أ د .علي القره داغي  ،طاع دار اإلصبلح الدماـ .
 - 88غاي اؼبراـ يف زبريج أحاديث اغببلؿ كاغبراـ  :لؤللااين  ،طاع اؼبكهتب اإلسبلمي ،األكىل 1400ىػ
- 89غم عيوف الاصالر :لشهاب الدين اغبموم  ،نشر دار الكهتب العلمي  ،األكىل 1405ىػ
- 90غياث األمم يف الهتياث الظلم  :للةجويٍت  ،ربقيق  :د .مصطفى حلمي  ،نشر دار الدعوة اإلسكندري .
- 91فهتاكم اللةجن الدالم للاحوث العلمي كاإلفهتاء  :صبع كترتيب  :الشيخ أضبد بن عاد الرزاؽ الدكيش  ،طاع كنشر
مؤسس األمَتة العنود بنت عادالع ي بن مساعد  ،الرابع  1423ىػ
- 92فهتح الع ي بشرح الوجي  :أليب القاسم الرافعي  ،مطاوع هبامش " اجملموع شرح اؼبهذب " .أليب زكريا النوكم  ،طاع
دار الفكر بَتكت .
 - 93فهتح القدير شرح اؽبداي  :لكماؿ الدين ابن اؽبماـ  ،طاع مطاع مصطفى الاايب ،األكىل 1389ىػ
- 94فهتح اؼباُت شرح األربعُت  :البن حةجر اؽبيهتمي  ،طاع دار الكهتب العلمي عاـ  1398ىػ.
 - 95فهتح اؼبغيث شرح ألفي اغبديث  :للسفاكم  ،طاع دار الكهتب العلمي  ،األكىل  1414ىػ
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 - 96الفركع  :لشمس الدين ابن مفلح  ،كمعو" تصحيح الفركع" لعبلء الدين اؼبرداكم ،كحاشي البن قندس  ،ربقيق :د.
عاد اهلل الًتكي  ،طاع مؤسس الرسال  ،األكىل 1424ىػ
 - 97الفركؽ  :للعبلم القرايف  ،كهبامشو "هتذيب الفركؽ كالقواعد السني " حملمد بن حسُت  ،طاع عامل الكهتب.
 -98فقو القضايا الطاي اؼبعاصرة  :تأليف  :أ د .علي ؿبيب الدين القره داغي  ،ك أ د .علي احملمدم  ،نشر دار الاشالر
اإلسبلمي بَتكت  ،األكىل 1426ىػ
 - 99فواتح الرضبوت بشرح مسلم ال اوت  :لعاد العلي بن نظاـ الدين  ،ال اني  1403ىػ ،مصورة عن طاع اؼبطاع
األمَتي باوالؽ مصر 1324ىػ
 - 100فيض القدير شرح اعبامع الصغَت :لعاد الرؤكؼ اؼبناكم  ،طاع دار اؼبعرف بَتكت  ،مصورة عن طاع مطاع
مصطفى ؿبمد بالقاىرة عاـ 1356ىػ
 -101يف ظبلؿ القرآف  :للشيخ سيد قطب  ،طاع شرك دار العلم جبدة  ،الطاع ال اني عشر 1406ىػ
 -102القاموس احمليط  :للفَتكزآبادم  ،ربقيق  :مكهتب ربقيق الًتاث يف مؤسس الرسال  ،ال اني 1407ىػ
 -103قرارات كتوصيات ؾبمع الفقو اإلسبلمي  :تنسيق كتعليق  :د .عاد السهتار أبوغدة ،طاع دار القلم دمشق  ،ال اني
1418ىػ
 -104قواعد األحكاـ يف مصاحل األناـ  :لع الدين ابن عاد السبلـ  ،طاع دار اعبيل ،ال اني 1400ىػ .
 -105القواعد :لهتقي الدين اغبصٍت  ،ربقيق  :د  .عاد الرضبن الشعبلف كرفيقو  ،نشر مكهتا الرشد.
 -106القواعد  :أليب عاداهلل اؼبقرم  ،ربقيق  :د .أضبد بن ضبيد  ،نشر معهد الاحوث العلمي جبامع أـ القرل .
 - 107قواعد ابن رجب  :اؼبسمى " تقرير القواعد كربرر الفوالد " ل ين الدين بن رجب ،ربقيق  :مشهور آؿ سلماف ،
نشر دار ابن عفاف  ،األكىل 1419ىػ
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 -108القواعد الفقهي الكربل  :للدكهتور صاحل السدالف  ،نشر دار بلنسي  ،األكىل  1417ىػ
- 109القواعد الفقهي مفهومها نشأهتا :للدكهتور علي أضبد الندكم  ،نشر دار القلم دمشق  ،األكىل 1406ىػ
- 110القواعد كاألصوؿ اعبامع  :للشيخ ابن سعدم  ،ربقيق  :بالد اؼبشيقح  ،نشر دار الوطن  ،ال اني 1422ىػ
- 111القواعد كالضوابط الفقهي اؼبهتضمن للهتيسَت :للدكهتور عاد الرضبن العاد اللطيف ،نشر كطاع اعبامع اإلسبلمي
باؼبدين  ،األكىل 1423ىػ
- 112القوؿ اؼبفيد على كهتاب الهتوحيد :للشيخ ؿبمد بن صاحل الع يمُت  ،طاع دار ابن اعبوزم  ،الرابع 1421ىػ
 - 113الكايف يف فقو أىل اؼبدين اؼبالكي  :البن عاد الرب ،ربقيق  :د .ؿبمد ؿبمد اؼبوريهتاين ،نشر مكهتا الرياض اغبدي
 ،ال ال  1406ىػ
- 114الكامل يف ضعفاء الرجاؿ  :البن عدم  ،ربقيق  :سهيل زكار ،طاع دار الفكر ،ال ال 1409ىػ
- 115كهتاب اغبيواف  :أليب ع ماف اعباحظ  ،ربقيق  :عاد السبلـ ىاركف  ،نشر دار اعبيل بَتكت  ،عاـ  1408ىػ
- 116كشاؼ اصطبلحات الفنوف  :للشيخ ؿبمد بن علي الهتهانوم  ،طاع دار صارت بَتكت .
- 117كشاؼ القناع عن منت اإلقناع  :للشيخ منصور الاهويت  ،طاع عامل الكهتب بَتكت  ،عاـ 1403ىػ
- 118لساف العرب  :عبماؿ الدين ابن منظور  ،ربقيق  :عاد اهلل الكاَت  ،كرفيقيو  ،طاع دار صارت بَتكت .
 - 119اؼباسوط  :لشمس األلم السربسي  ،طاع دار اؼبعرف  ،الطاع ال اني .
 -120اؼبن ور يف القواعد :لادر الدين ال ركشي  ،ربقيق :د .تيسَت فالق  ،نشر كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمي الكويت
 ،عاـ 1404ىػ
- 121ؾبل ؾبمع الفقو اإلسبلمي الدكيل  :تصدر عن ؾبمع الفقو اإلسبلمي اؼبنا ق من منظم اؼبؤسبر اإلسبلمي جبدة .
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 -122ؾبمع األم اؿ  :أليب الفضل اؼبيداين  ،ربقيق  :ؿبمد ؿبيي الدين عاد اغبميد  ،نشر دار النصر بدمشق.
 -123ؾبمع ال كالد كمناع الفوالد  :للحافظ نور الدين اؽبي مي  ،نشر مكهتا اؼبعارؼ عاـ 1406ىػ
 -124ؾبموع فهتاكم ابن كتيمي  :صبع  :الشيخ عاد الرضبن ابن قاسم  ،مصورة عن الطاع األكىل عاـ  381ا ىػ
 -125اجملموع اؼبذىب يف قواعد اؼبذىب  :للعبللي  ،ربقيق  :د .ؾبيد العايدم  ،نشر اؼبكهتا اؼبكي  ،عاـ 1425ىػ
 -126احملرر يف الفقو  :جملد الدين بن تيمي اغبراين  ،طاع مكهتا اؼبعارؼ الرياض  ،ال اني 1404ىػ
 -127احمللى  :أليب ؿبمد بن ح ـ الظاىرم  ،ربقيق  :الشيخ أضبد شاكر  ،طح دار الآفاؽ اعبديدة بَتكت .
 -128ـبهتصر منهتهى السوؿ كاألمل  :البن اغباجب  ،طاع دبطاع كردسهتاف العلمي بالقاىرة عاـ 1326ىػ
 -129مدارج السالكُت  :البن القيم  ،ربقيق  :ؿبمد الفقي  ،نشر دار الكهتاب العريب بَتكت  ،ال اني  1393ىػ
 -130اؼبدكن الكربل إلماـ دار اؽبةجرة مالك بن أنس  :لئلماـ عاد الرضبن بن القاسم ،طاع دبطاع السعادة مصر.
 -131اؼبدبل الفقهي العاـ  :لؤلسهتاذ مصطفى أضبد ال رقا  ،طاع دار الفكر عاـ  1967ـ .
 -132مرقاة اؼبفاتيح شرح مشكاة اؼبصابيح  :للمبل علي القارم  ،طاع اؼبكهتا الهتةجاري دبك .
 -133اؼبسهتصفى  :أليب حامد الغ ايل  ،مصورة عن الطاع األكىل عاـ  1322ىػ باؼبطاع األمَتي باوالؽ .
 -134مسند اإلماـ أضبد بن حنال  :ربقيق  :شعيب األرناؤكط كرفاقو  ،نشر مؤسس الرسال  ،ا ألكىل 1421ىػ
 -135اؼبسالل الفقهي من كهتاب الركايهتُت كالوجهُت  :للقاضي أيب يعلى  ،ربقيق :د .عاد الكرًن البلحم  ،طاع مكهتا
اؼبعارؼ الرياض  ،األكىل 1405ىػ
 -136مسند الا ار :ربقيق :د .ؿبفوظ الرضبن زين اهلل  ،نشر مكهتا العلوـ كاغبكم ،األكىل 1409ىػ
 -137مسند الطيالسي  :طاع دار اؼبعرف بَتكت  ،مصورة عن طاع حيدر أبار باؽبند عاـ  1321ىػ
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 -138اؼبعةجم األكسط  :للطرباين  ،ربقيق  :ؿبمد حسن الشافعي  ،طاع دار الفكر عماف  ،األكىل 1420ىػ
 -139اؼبعةجم الكاَت :للطرباين  ،ربقيق  :ضبدم السلفي  ،نشر كزارة األكقاؼ بالعراؽ  ،الطاع ال اني .
 -140اؼبعةجم الوسيط  :إلبراىيم مصطفى كزمبللو  ،طاع دار الدعوة تركيا ،عاـ 1410ىػ
 - 141اؼبغٍت  :ؼبوفق الدين بن قدام  ،ربقيق د .عاد اهلل الًتكي  ،كرفيقو  ،طاع ىةجر ،األكىل 1406ىػ
 -142مغٍت احملهتاج  :للشيخ ؿبمد الشربيٍت اػبطيب  ،طاع مكهتا مصطفى الاايب  ،عاـ 1377ىػ
 -143اؼبفردات يف غريب القرآف  :للراغب األصفهاين  ،ربقيق  :ؿبمد سيد كيبلين  ،طاع دار اؼبعرف بَتكت .
 - 144مقاييس اللغ  :أليب اغبسُت ابن فارس  ،ربقيق  :عاد السبلـ ىاركف  ،طاع دار الفكر  ،عاـ 1399ىػ
 -145منهتهى اإلرادات  :لهتقي الدين الفهتوحي  ،ربقيق :د .عاد الغٍت عاد اػبالق  ،طاع عامل الكهتب.
 -146منهتهى السوؿ كاألمل يف علمي األصوؿ كاعبدؿ  :البن اغباجب  ،طاع دار الكهتب العلمي  ،األكىل  1405ىػ
- 147اؼبهذب  :للشيخ أيب إسحاؽ الشَتازم  ،طاع مطاع عيسى الاايب اغبليب.
 - 148اؼبواقف يف علم الكبلـ  :لعضد اؼبل اإلهبي  ،طاع عامل الكهتب بَتكت .
- 149موسوع القواعد الفقهي  :تأليف :د.ؿبمد الاورنو ،طاع مؤسس الرسال  ،األكىل 1424 -1416ىػ
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 - 150اؼبوطأ :لئلماـ مالك بن أنس األصاحي  ،ربقيق  :ؿبمد فؤاد عاد الااقي  ،طاع دار إحياء الكهتب العربي مصر.
- 151اؼبي اف الكربل  :أليب اؼبواىب الشعراين الشافعي  ،طاع دار الفكر.
 - 152ن ى النظر لشرح لبا الفكر :البن حةجر العسقبلين  ،ربقيق  :علي عاد اغبميد ،طاع دار ابن اعبوزم  ،السادس
 1422ىػ
- 153نظري الهتقريب كالهتغليب  :للدكهتور أضبد الريسوين  ،نشر دار الكلم مصر  ،األكىل عاـ  1418ىػ
- 154نظري الهتقعيد الفقهي  :للدكهتور ؿبمد الرككي  ،نشر جامع ؿبمد اػبامس اؼبغرب  ،عاـ  1994ـ .
- 155نظم الدرر يف تناسب الآيات كالسور :لربىاف الدين الاقاعي  ،طاع دار الكهتب العلمي  ،األكىل 1415ىػ
 - 156هناي السوؿ  :عبماؿ الدين اإلسنوم  ،كهبامشو " سلم الوصوؿ لشرح هناي السوؿ" للشيخ ؿبمد خبيت اؼبطيعي ،
طاع دار عامل الكهتب.
 - 157هناي احملهتاج  :للعبلم ؿبمد بن أضبد الرملي  ،طاع مطاع مصطفى الاايب  ،عاـ 1386ىػ
 - 158هناب الوصوؿ يف دراي األصوؿ  :لصفي الدين اؽبندم  ،ربقيق د .صاحل بن سليماف اليوسف كزميلو  ،طاع
اؼبكهتا الهتةجاري مك  ،األكىل  1416ىػ
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 - 159ىداي الركاة إىل زبريج أحاديث اؼبصابيح كاؼبشكاة  :للحافظ ابن حةجر العسقبلين ،زبريج  :ناصر الدين األلااين
 ،نشر دار ابن القيم الدماـ  ،األكىل عاـ 1422ىػ
- 160اؽبداي شرح بداي اؼباهتدم  :أليب اغبسُت اؼبرغيناين  ،نشر اؼبكهتا اإلسبلمي .
 - 161الوجي  :أليب حامد الغ ايل  ،نشر دار اؼبعرف بَتكت  ،عاـ 1399ىػ
 - 162الوجي يف إيضاح القواعد الفقهي الكلي  :تأليف د .ؿبمد الاورنو ،نشر مؤسس الرسال  ،األكىل 1404ىػ
- 163الوجي يف شرح القواعد الفقهي يف الشريع اإلسبلمي  :للدكهتور عادالكرًن زيداف  ،طاع مؤسس الرسال  ،األكىل
 1422ىػ
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