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  :البحث ملخص

 ومنها اخلربي، منها العلم، أهل عند متعددة بصياغات حكمه يعطىوردت قاعدة ما قارب الشيء 

 الدنو أكان سواء   منه، دنا ما حكم يعطى فإنه الشيء من دنا ما أن: هبا واملقصود االستفهامي،

 وقد .الدنو فيه يتحقق مما ذلك إىل وما الصفة أو الزمان أو املكان يف الدنو أكان وسواء   معنويا، أو احسي

 .املالكية هلا ذكرا فأكثرهم القاعدة، هلذه العلماء ذكر تفاوت

 وقاعدة وجود، قبل الشيء حكم يثبت ال كقاعدة الفقهية، القواعد من بعدد عالقة القاعدة وهلذه

قاعدة املشرف و  باملآل، أو باحلال العربة وقاعدة كالواقع، جيعل هل املتوقع وقاعدة ق،كاحملق الغالب
 .الزائل حكم يعطى هل الزوال على

 ما الفقه، أبواب غالب يف تأثري وللقاعدة الشروط، من عدد توافر على متوقف بالقاعدة والعمل

 أن كما بالشبهات، تدرأ واحلدود شبهة، فيها بالتقري ألن فيها؛ للقاعدة أثر فال هبا، يتعلق وما احلدود عدا

 .الفقهية األصولية القواعد من القاعدة هذه يف البحث رأيت ولذا األصولية، املسائل من عدد يف أثرا هلا
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Abstract: 

The rule of ''Similarities take the same judgment'' has been stated by 

scholars in different forms; such as the informative and interrogative form. 

The rule means that what is similar to something takes its judgment 

whether that similarity is perceivable or conceivable. Moreover, the 

similarity may also have to do with the place, time, attribute and other areas 

of similarities. Reference to this rule has varied, but it was most mentioned 

by the Malikis. 

This rule is connected with other jurisprudent rules such as the 

following rules: "the judgment is not made on something if it is not 

existed'', ''probability is like certainty'', ''can what is expected be treated like 

what is real?'', ''does what matter the current or futuristic situation?” and 

''can those who are about to die take the same judgment as the dead?'' . 

Applying the rule has to meet a number of conditions. The rule has 

an influence on most issues of Islamic jurisprudence except for the 

penalties and the associated issues where the rules are not applied. That is 

because assumption is considered as a doubt and applying penalties is 

invalid when there is a doubt. However, the rule affects a number of 

fundamental issues; therefore, I decided to investigate this fundamental 

jurisprudent rule. 
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 وعظيم وجهه جبالل يليق محدا أمحده الدين، يوم مالك الرحيم، الرمحن العاملني، رب هلل احلمد

 .املزيد وأسأله وآالئه، فضله على وأشكره أهله، هو مبا عليه وأثين نقمه، ويدفع نعمه، جيلب محدا سلطانه،

 وإمام األولياء، فوةص املورود، واحلوض احملمود، املقام صاحب ورسوله، هللا عبد حممدا أن وأشهد

 أثرهم اقتفى ومن األبرار، النجباء وأصحابه األطهار، الطيبني بيته آل وعلى وسلم، عليه هللا صلى األتقياء،

 :بعد أمَّا .القرار يوم إىل هنجهم واتبع

 من يناسبه مبا أمر كل وخص املعامل وأوضح الفرائض وفرض احلدود حد وتعاىل سبحانه هللا فإن

 بأصل عمال الواجب؛ فهو ممكنا ذلك كان فإن واالستطاعة، القدرة حسب ذلك بالتزام مروأ األحكام،

 ما حكم الشيء إعطاء جتيز قد الشريعة فإن تعسر أو ذلك تعذر وإن نفسه، حكم أمر كل أخذ يف الشريعة

: قوهلم وهي ،مشهورة قاعدة املعىن هذا من الفقهاء صاغ وقد هبم، ورمحة العباد على تيسريا منه؛ قريبا كان
 ."حكمه يُعطى الشيء قارب ما"

 هلذه ملا ونظرا هبا، والعمل ذكرها من يكثرون العلم، أهل عند مشهورة مهمة قاعدة القاعدة وهذه

 أحكامها، وإيضاح حقيقتها، وجتلية معناها، وبيان دراستها، يف املسامهة أحببت واألمهية املكانة من القاعدة

 .آثارها وحتديد

 :وضوعامل أهمية

 :أمهها عديدة، أمور خالل من القاعدة دراسة أمهية تتبني

 وله العلم، أهل عند مهم مبحث وهو الشريعة، يف التقريب حول يدور القاعدة هذه موضوع :أوال

 به العمل ميكن ال شائك، مبحث أنه كما حكمه، يف خمتلفون والعلماء األحكام، من كثري يف واضح أثر

 كبري بشكل يسهم هبا العمل شروط وحتديد حقيقتها وبيان القاعدة هذه ودراسة الق،بإط إمهاله وال بإطالق

 .منه العلم أهل موقف وبيان وأحكامه، التقريب حقيقة إظهار يف

 املهم من فكان وأصوهلا، الشريعة قواعد من جبملة ارتباطا هلا جعل ومشوهلا القاعدة هذه عموم :ثانيا

 .وتطبيقاهتا القاعدة حقيقة يف اأثره وبيان العالقة، هذه حتديد
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 بالظن العمل جهة من وذلك الشريعة، يف التخفيف مظاهر من مظهرا القاعدة هذه متثل :ثالثا

 .نفسه حكم الشيء إعطاء يف املتمثل اليقيين بالعلم اإللزام وعدم قاربه، ما حكم الشيء إعطاء من املستفاد

 :السابقة الدراسات
 والقواعد الفقه يف والسيما املختلفة، مؤلفاهتم يف القاعدة ذه ه عن العلم أهل من عدد حتدث

 .ومتناثرا خمتصرا كان عنها كالمهم أن إال وأحكامها، حبقيقتها املتعلقة األمور من طائفة وبينوا الفقهية،

 وجه على أو قصدا ذلك أكان سواء القاعدة، هذه عن املعاصرين الباحثني من عدد تكلم كما

 :ذلك ومن التبع،

 لنيل مقدم تكميلي حبث حكمه، أخذ الشيء قارب ما لقاعدة الفقهية التطبيقات: األوىل الدراسة

 ه.9241للباحث: بشر بن أسامة مشعل،  للقضاء، العايل باملعهد املقارن الفقه بقسم املاجستري درجة

 حبثه من عظماأل السواد جعل مث باختصار، حبثه متهيد يف للقاعدة التأصيلي اجلانب الباحث تناول

 .العنوان عليه يدل كما حبثه، من األول املقصود هي ألهنا الفقهية؛ األبواب خمتلف يف القاعدة تطبيقات يف

 أمحد .د.أ: تأليف اإلسالمية، العلوم يف وتطبيقها والتغليب التقريب نظرية :الثانية الدراسة

 العلوم جماالت يف النظرية هذه تطبيقات بني مث والتغليب، التقريب حقيقة بيان على املؤلف ركز الريسوين،

 وقد هبا، العمل وضوابط النظرية، هذه لتأصيل الباحث تطرق مث الفقه، وأصول والفقه، احلديث،: اإلسالمية

 إال ذلك، إىل وما به العمل وضوابط التقريب كحقيقة عموما، بالقاعدة املتعلقة القضايا بعض املؤلف تناول

 .القاعدة هذه عن للحديث معينا موضعا خيصص مل أنه

 حممد بن مسلم .د :تأليف والفقهي، األصويل التقعيد يف وأثرها الشرعية التقديرات :الثالثة الدراسة

 يف الشرعية التقديرات أثر بني مث وأسبابه، وأنواعه، الشريعة، يف التقدير حقيقة عن املؤلف حتدث الدوسري،
 على مبنية فقهية قواعد عشر املوضع هذا يف ذكر حيث الفقهي، يدالتقع يف أثرها مث األصويل، التقعيد

 بعدد وعالقتها فيها التقدير وأثر معناها بني حيث حكمه، أعطي الشيء قارب ما قاعدة إحداها التقدير،

 .بالتقدير الصلة ذات الفقهية القواعد من
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 الدراسة من حقها تنل مل القاعدة هذه أن يتبني السابقة للدراسات املوجز العرض هذا خالل ومن

 هذه فهم يف عنها يستغىن ال مهمة جوانب على الضوء ليسلط البحث هذا فجاء املناسبة، التأصيلية

 وعالقتها العلم، أهل عند هبا الواردة واأللفاظ القاعدة، حقيقة بيان: األخص وجه على ذلك ومن القاعدة،

 األحكام وبناء اعتمادها من العلم أهل وموقف هبا، العمل وشروط وقواعدها، الشريعة أصول من غريها مع

 .واألصولية الفقهية املسائل من عليها ينبين وما عليها،

 :املوضوع أهداف
 :مقدمتها ويف املهمة، األهداف من عدد حتقيق إىل حبثه خالل من الباحث يريد

 .حكمه يعطى الشيء قارب ما قاعدة حقيقة بيان .9

 .وأصوهلا الشريعة قواعد من بغريها حكمه يعطى شيءال قارب ما قاعدة عالقة حتديد .4

 .مبقتضاها والعمل القاعدة هبذه األخذ من العلم أهل موقف إيضاح .3

 .القاعدة هذه اعتبار على الدالة األدلة أهم إبراز .2

 .القاعدة هبذه العمل شروط بيان .5

 .واألصولية الفقهية املسائل يف القاعدة هذه أثر بيان .6

 :البحث منهج
 فيما مالحمه أهم إجياز وميكن الشرعية، البحوث يف املعتمد العلمي املنهج البحث هذا يف التزمت

 :يأيت

 حبسبها مسألة كل يف األصلية املصادر على االعتماد.  

 لسورها وعزوها اآليات، أرقام بيان.  

 السنة كتب من الواردة األحاديث ختريج.  

 مباشرة لكتبهم وآرائهم العلماء نصوص عزو.  
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 بكلمة مسبوقا ذلك وبذكر بالنص، منه النقل كان إذا والصفحة واجلزء امسه بذكر املصدر إىل لةاإلحا 

 .باملعىن منه النقل كان إذا (انظر)

 املصادر قائمة يف البحث مبصادر املتعلقة املعلومات بذكر االكتفاء.  

 هلم ذكر ولأ يف وذلك البحث، منت يف ذكرهم الوارد لألعالم الوفاة سنة بذكر االكتفاء. 

 املسألة حكم يف االستطراد عن النظر بغض بالقاعدة، يتعلق ما على التطبيقية الدراسة يف االقتصار 

 .فيها الراجح وتقرير حياهلا العلماء وآراء

 :البحث تقسيمات

 .وفهارس وخامتة، مباحث، وأربعة مقدمة، من البحث يتكون

 البحث، ومنهج املوضوع، وأهداف بقة،السا والدراسات املوضوع، أمهية :وتشمل املقدمة،
 .البحث وتقسيمات

 :مطالب ثالثة وفيه الصلة، ذات بالقواعد وعالقتها القاعدة، معىن: األول املبحث

 :مسألتان وفيه القاعدة، معىن: األول املطلب

 .اإلفرادي املعىن: األوىل املسألة

 .اإلمجايل املعىن: الثانية املسألة

 .القاعدة فاظأل: الثاين املطلب

 :مسائل ست وفيه الصلة، ذات بالقواعد القاعدة عالقة :الثالث املطلب

 .وجود قبل الشيء حكم يثبت ال بقاعدة القاعدة عالقة :األوىل املسألة

 .كاحملقق الغالب بقاعدة القاعدة عالقة :الثانية املسألة



 971جملة العلوم الشرعية 
 ه5341لعدد احلادي والثالثون ربيع اآلخر ا

 .عكالواق جيعل هل املتوقع بقاعدة القاعدة عالقة :الثالثة املسألة

 .باملآل أو باحلال العربة بقاعدة القاعدة عالقة :الرابعة املسألة

 .الزائل حكم يعطى هل الزوال على املشرف بقاعد القاعدة عالقة :اخلامسة املسألة

 .باالحتياط بالعمل القاعدة عالقة :السادسة املسألة

 :مطلبان وفيه وأدلتها، القاعدة، حجية :الثاين املبحث

 .القاعدة جيةح :األول املطلب

 .القاعدة أدلة :الثاين املطلب

 .بالقاعدة العمل شروط :الثالث املبحث

 القاعدة تطبيقات :الرابع املبحث

 .اخلامتة

 .الفهارس

 .املشاهبة بالقواعد وعالقتها القاعدة، معىن :األول املبحث

 :مسألتان وفيه القاعدة، معىن :األول املطلب

 .اإلفرادي املعىن :األوىل املسألة

 :يأيت ما منها التعريف إىل حيتاج األلفاظ، من عدد من القاعدة تتكون
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 موصوال تكون وقد الشيء، قارب الذي :املعىن فيكون الذي، مبعىن امسيا موصوال تكون قد ما

، فيكون املعىن مقارب الشيء أو متصرفا كان إذا " ما" بعد الذي الفعل مع مصدرا يسبك الذي وهو حرفيا
 .(9)قريب الشيء 

اللغة دال على  يف وهو قَ ُرَب، الفعل وأصل وجاَلَس، كقاَتلَ  فاَعَل، وزن على فعل: اللغة يف قاَربَ 
(: 315. وقال ابن فارس )ت: (4)ه(: "قرب الشيء يقرب قربا: أي دنا" 313الدنو، قال اجلوهري )ت: 

 .(3)"القاف والراء والباء أصل صحيح واحد يدل على خالف البعد" 

االصطالح: مل أجد أحدًا من أهل العلم عرف هذا املصطلح بلفظه، ومن خالل النظر قارب يف 
يف استعمال أهل العلم هلذا املصطلح يظهر أهنم يستعملونه مبعناه اللغوي الدال علي الدن، من الشيء بأي 

بأن  وجه من أوجه الدن، يف الزمان أو املكان أو العدد أو الصفة وما إيل ذلك، ولذلك ميكن القول
ه(، إذ يقول: "والقرب يستعمل يف  9912املقاربة علي عمومها، كما يفهم من كالم الكفوي )ت: 

الزمان واملكان والنسبة واخلطوة والرعاية والقدرة، واألوالن معنيان أصليان له، والبواقي مأخوذة منهما بنوع 
 .(2)جتوز" 

 لوضوحها، رمبا الكلمة، هذه بتعريف - اطالعي حسب- اللغوية املعاجم هتتم ملالشيء يف اللغة: 

ه(، حيث عرف الشيء بأنه  989)ت:  سيبويه ذكره ما الشأن هذا يف اللغويني كالم من وجدت والذي
ه( يف اللغة بأنه: "عبارة عن الوجود، وهو اسم 896)ت: ، وعرفه اجلرجاين (5)ما يصح أن يعلم وخيرب عنه 

 .(7)امل للموجود واملعدوم، املمكن واحملال، كما قرره الكفوي ، وهو هبذا املعىن ش(6)جلميع املكونات" 

                                           
 (.346 – 345/ 9انظر: القواعد والضوابط الفقهية القرافية )( 9)
 ( مادة "قرب".918/ 9الصحاح )( 4)
 ( مادة "قرب".885مقاييس اللغة )( 3)
 (.743الكليات )( 2)
 (.44/ 9انظر: الكتاب )( 5)
 (.97التعريفات )( 6)
 (.545انظر: الكليات )( 7)
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 عرفه وإمنا واألصوليني، الفقهاء عند للشيء اصطالحي تعريف على أعثر مل :االصطالح يف الشيء

، (8)بأنه "املوجود الثابت املتحقق يف اخلارج  الشيء عرف حيث اجلرجاين ومنهم االصطالح، علماء بعض
 .(1)ذلك  إىلسياً كاألجسام، أم معنوياً كاألقوال وما سواء أكان الوجود ح

 وامليم والكاف .احلاء" :فارس ابن قال املنع، اللغة يف ومعناه َحَكَم، للفعل مصدر :اللغة يف احلكم

 .(99) الظلم من املنع وهو احلكم، ذلك وأول املنع، وهو واحد، أصل

و أ، (99)سلبًا  أو إجيابا آخر إىل أمر إسناد": به يراد اإلطالق عند احلكم: االصطالح يف احلكم
 .(94)إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه 

 ه(، وهي:9314واحلكم أنواع ثالثة، كما يقرره األمني الشنقيطي )ت: 

 حكم عقلي، وهو: ما عرفت فيه النسبة بالعقل.

 حكم عادي: وهو: ما عرفت فيه النسبة بالعادة.

 .(93)وع حكم شرعي: وهو املقصود يف هذا املوض

املكلفني باالقتضاء  بأفعال املتعلق هللا خطاب: بأنه األصوليني من مجع الشرعي احلكم عرف وقد
 .(92)أو التخيري أو الوضع 

                                           
 (.545(، وانظر: الكليات )979التعريفات )( 8)
 (.545انظر: الكليات )( 1)
 (، مادة "حكم".9194 – 9199/ 5ادة "حكم" وانظر: الصحاح )( م477مقاييس اللغة )( 99)
 (.943التعريفات )( 99)
 (.48انظر: مذكرة يف أصول الفقه )( 94)
 (.48انظر: املرجع السابق )( 93)
(، 932 – 948/ 9(، تيس  ري التحري  ر )67(، ش  رح تنق  يح الفص  ول )345/ 9انظ  ر: خمتص  ر اب  ن احلاج  ب م  ع ش  رحه بي  ان املختص  ر )( 92)

 (.427/ 9(، شرح خمتصر الروضة )9/9/997(، احملصول )998 – 997/ 9ر احمليط )البح
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 .اإلمجايل املعىن :الثانية املسألة

 أكان وسواء   معنويا، أو حسيا الدنو أكان سواء   منه، دنا ما حكم يعطى فإنه الشيء من دنا ما أن

 .الدنو فيه يتحقق مما ذلك إىل وما الصفة أو الزمان أو ملكانا يف الدنو

 .بينهما فرق فال واملكان كالزمان والتأخر التقدم فيه يتصور الشيء كان وإن

 ال فإنه ولذلك ذكره، سبق كما املقاربة أنواع كل يف واالطراد العموم صفة هلا املعىن هبذا والقاعدة
 معىن بيان يف بعضهم قال حيث الباحثني، بعض قرره كما العلة يف املقاربة على القاعدة معىن قصر يصح

 غري فإن منصوص، غري واآلخر حكمه على منصوصا أحدمها وكان العلة يف تقاربا إذا الشيئني إن" :القاعدة

 .(95)حكم املنصوص من باب إحلاقه به وقياسه عليه  يعطى املنصوص

 هي املعىن هبذا ألهنا جديدا؛ معىن حتمل ال ودهاحد تضييق إىل باإلضافة املعىن هبذا والقاعدة

 كما التعريف، هذا مع تتفق ال القاعدة هلذه العلماء يذكرها اليت األمثلة أن إىل إضافة بينهما، فرق ال القياس

 وفق القاعدة حكم فلها كانت وجه بأي املقاربة بأن القول ميكن وهبذا التطبيقي، املبحث يف سيتضح

 .هاذكر  اآليت شروطها

   

 

                                           
 (.214نظرية التقعيد الفقهي )( 95)
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 .القاعدة ألفاظ: الثاني املطلب
 ومن االستفهام، بصيغة وبعضها اخلرب، بصيغة بعضها العلم، أهل عند خمتلفة بألفاظ القاعدة وردت

 :يأيت ما األلفاظ هذه أشهر

 .اخلربية الصيغ :أوال

 .(96)ما قارب الشيء له حكمه  .9

 .(97)ما قارب شيئاً يعطي حكمه  .4

 .(98)ما قارب الشيء مثله  .3

 .(91)ما قارب الشيء أعطى حكمه  .2

 .(49)ما قارب من الشيء أخذ حكمه  .5

 .(49)ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه  .6

 .(44)يعطي القريب ما قد قربا منه لدى أهل األصول النجبا  .7

 ال فإهنا ولذلك تردد، فيها ليس فيه، باتة باحلكم مشعرة أهنا يتضح الصيغ هذه يف النظر وعند
 :أمرين أحد على دالة حينئذ وهي دة،القاع يف باخلالف تشعر

 .أساسا القاعدة يف اخلالف وجود عدم :األول

 .فيها اخلالف وجود عن النظر بغض القاعدة، يف قاهلا من رأي عن التعبري: الثاين

 .االستفهامية الصيغ: الثاين

                                           
 (.366/ 5الذخرية )( 96)
 (.399/ 9إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام )( 97)
 (.272/ 4مواهب اجلليل )( 98)
 (.922/ 3املنثور )( 91)
 (.995/ 5البحر الرائق )( 49)
 (.597/ 9ة مع شرحه فتح القدير )اهلداي( 49)
 (.45الدليل املاهر الناصح )( 44)
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 .(43)ما قارب الشيء هل هو كهو يف احلكم أو ال؟  .9

 .(42)ما قارب الشيء يعطي حكمه أو ال؟  .4

 .(45)هل قريب الشيء كهو؟  .3

 .(46)هل قريب الشيء كالشيء  .2

 .(47)ما قارب الشيء هل يعطي حكمه؟  .5

 .(48)ما قرب من الشيء هل له حكمه أم ال؟  .6

 .(41)اختلف املالكية يف إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله  .7

 (39)اختلف فيما قرب من الشيء هل له حكمه أم ال؟  .8

 القاعدة، يف اخلالف على دالة هي وإمنا باحلكم، مشعرة غري أهنا يتضح الصيغ ههذ يف النظر وعند

 .الحقا املذكور البيان حسب

 .الصلة ذات بالقواعد القاعدة عالقة: الثالث املطلب
 العالقة هذه وبيان وأصوهلا، الشريعة قواعد من بكثري عالقة هلا فإن ومشوهلا القاعدة هذه لعموم نظرا

 .هبا العمل وجمال القاعدة حدود رسم يف الواضح أثره له الزم، أمر

 يف وذلك وأبرزها، أمهها سأتناول ولذلك كلها، عنها للحديث املقام يتسع ال كثرية القواعد وهذه
 :اآلتية املسائل

                                           
 (.24إعداد املهج )( 43)
 (.292املواهب السنية )( 42)
 (.954شرح املنهج املنتخب )( 45)
 (.954املرجع السابق )( 46)
 (.949، 991لنظائر للسيوطي )(، األشباه وا543/ 4(، األشباه والنظائر البن امللقن )18/ 9األشباه والنظائر البن السبكي )( 47)
 (.954(، وانظر: شرح املنهج املنتخب )979إيضاح املسالك )( 48)
 (.393/ 9القواعد )( 41)
 (.426/ 9شرح اليواقيت الثمينة )( 39)



 925جملة العلوم الشرعية 
 ه5341لعدد احلادي والثالثون ربيع اآلخر ا

 .وجوده قبل الشيء حكم يثبت ال بقاعدة القاعدة عالقة :األوىل املسألة

قال: "قاعدة: ال يثبت حكم الشيء قبل وجوده، ه(، ف 779ذكر هذه القاعدة السبكي )ت: 
 .(39)وإن شئت قلت: ال يثبت حكم املعلوم قبل وقوعه، ليشمل املوجود واملعدوم" 

حكم نفسه،  فيأخذ وجد، إذا إال حكمه يأخذ ال الشيء أن: وهو ظاهر، القاعدة هبذه واملقصود
 .(34)وهذا هو األصل يف الشريعة، كما قرره أهل العلم 

 حكم يثبت ال قاعدة من مستثناة املقاربة قاعدة أن يتبني القاعدتني من كل معىن يف لنظرا وعند

 كان ما حكم الشيء إعطاء تفيد حكمه يعطى الشيء قارب ما قاعدة أن :ذلك ووجه وجوده، قبل الشيء

 أن بعد السبكي قال وهلذا وجوده، قبل الشيء حكم يثبت ال قاعدة خبالف موجودا، يكن مل وإن منه قريبا

 الفرع هلذا: فنقول هذا عرفت إذا ...": وجوده قبل الشيء حكم يثبت ال لقاعدة األمثلة بعض ضرب

 يعطى هل الشيء قارب ما أن وهو األصل، هذا عن كاملستثىن يقع آخر أصل على التفات وأشباهه
 .(33)حكمه؟ 

 اليت هي ألهنا الزمانية؛ املقاربة يف تكون إمنا -قريبا قرر ما حسب- بينهما العالقة بأن القول وميكن

 كاملقاربة األخرى املقاربة أنواع أما وجوده، قبل الشيء حكم يثبت ال قاعدة تفيده كما القبلية فيها يتصور

 بنوع إال وجوده قبل الشيء حكم يثبت ال قاعدة يف تدخل فال ذلك إىل وما العدد أو الصفة أو املكان يف

 .التجوز من

 .كاحملقق الغالب بقاعدة القاعدة عالقة :الثانية املسألة

ه( بقوله: 239)ت:  الدبوسي ذكرها حيث العلم، أهل عند خمتلفة بألفاظ القاعدة هذه وردت
، وأكثر (32)"األصل عند أيب حنيفة أن الشيء إذا غلب عليه وجوده جيعل كاملوجود حقيقة وإن مل يوجد 

ه(: "املشهور من مذهب مالك: أن  758ي )ت: ، قال املقر (35)املالكية من ذكرها بألفاظ خمتلفة 

                                           
 (.17/ 9األشباه والنظائر )( 39)
 (.963 – 964انظر: شرح املنهج املنتخب )( 34)
 (.18 – 17/ 9املرجع السابق )( 33)
 (.95النظر )تأسيس ( 32)
 (.999(، املنهج املنتخب مع شرح املنجور )936(، إيضاح املسالك )429/ 9انظر: قواعد املقري )( 35)
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ه( بأسلوب االستفهام فقال:  192. وذكرها الونشريسي )ت: (36)الغالب مساو للمحقق يف احلكم 
 .(37)"الغالب هل هو كاحملقق أم ال؟ 

. واحملقق: ما كان وقوعه الظن على يغلب حبيث عدمه من أقوى حصوله احتمال كان ما :والغالب
 .(38)غري احتمال  وقوعه ثابتا من

 يرتتب ما حيث من كالواقع جيعل وقوعه يغلب الذي الشيء أن: القاعدة معىن يكون هذا وعلى

 .أحكام من عليه

 جوانب من جانبا متثل كاحملقق الغالب قاعدة أن يتبني القاعدتني من كل معىن يف النظر وعند

 فيعطى الوقوع قريب فهو وقوعه الظن على غلب ما أن جهة من حكمه، يعطى الشيء قارب ما قاعدة

 القاعدة عن متفرعة- كاحملقق الغالب- القاعدة هذه": األمر هذا مقررا الروكي حممد .د يقول حكمه،

 يعطى الشيء قارب ما أن قبيل من هو كاحملقق الغالب كون ألن ؛-حكمه يعطى الشيء قارب ما- السابقة

 .(31) حكمه

 .كالواقع جيعل هل املتوقع عدةبقا القاعدة عالقة :الثالثة املسألة

 العلم أهل، وذكرها بعض (29) كالواقع جيعل هل املتوقع" :قاعدة السابقة القاعدة من وقريب

 على الواقع غري أن :ذلك وبيان كذلك، جيعل ال وقد كالواقع جيعل قد املتوقع ألن االستفهام؛ بصيغة

 :قسمني

 .الوقوع من القريب الواقع غري :األول القسم

 .الوقوع من البعيد الواقع غري :الثاين سمالق

                                           
 (.429/ 9قواعد املقري )( 36)
 (.936إيضاح املسالك )( 37)
 (.594(، نظرية التقعيد الفقهي )936انظر: حاشية احملقق على إيضاح املسالك )( 38)
 (.593)نظرية التقعيد الفقهي ( 31)
( 969/ 3(، وذك   ر الزركش  ي ه   ذه القاع  دة يف املنث   ور )991(، واألش  باه والنظ   ائر للس  يوطي )18/ 9األش  باه والنظ   ائر الب  ن الس   بكي )( 29)

 بصيغة اجلزم فقال: "املتوقع ال جيعل كالواقع".
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 يكن مل إن" :الواقع غري أن قرر حيث حكمهما، وبني القسمني هذين إىل السبكي ابن أشار وقد

الشيء هل يعطي حكمه"  قارب ما مسألة فهو قريبا كان وإن الواقع، حكم يعطى فال الوقوع من قريبا
(29). 

 .كالواقع القريب ملتوقعا :للقاعدة الدقيقة الصياغة فتكون وعليه

 من قريب املتوقع أن جهة من وذلك املقاربة، قاعدة يف داخلة القاعدة هذه فإن هذا على وبناء

 يف النضج حكم يأخذ الثمار نضج وتوقع البلوغ، حكم يأخذ فإنه البلوغ كتوقع حكمه، فيعطى الواقع
 .البيع جواز

، ووجه ذلك: أن قاعدة (24) كالواقع املتوقع عدةقا من أعم املقاربة قاعدة أن السبكي ابن قرر وقد
املقاربة تشمل القريب سواء أكان متوقعًا أم غري متوقع، أما قاعدة املتوقع كالواقع فإهنا خمتصة بالقريب 

 املتوقع فقط، كما سبق ذكره قريباً.

 .باملآل أو باحلال العربة بقاعد القاعدة عالقة :الرابعة املسألة

باحلال أو املآل"  العربة هل": قاعدة الشافعية والسيما العلم أهل عند فيها فاملختل القواعد من
. واملراد هبا: أنه إذا علق الشخص تصرفه على زمن، فهل يسري حكمه من احلال، أو ال يسري ذلك (23)

 .(22)إال يف زمنه الذي يؤول إليه 

ه( يعرب بإحدامها عن  199: )ت السيوطي جعل الذي األمروالقاعدتان بينهما تقارب يف املعىن، 
األخرى، حيث قال: "القاعدة اخلامسة عشرة: هل العربة باحلال أو باملآل؟ فيه خالف، والرتجيح خمتلف، 

 .(25)ويعرب عن هذه القاعدة بعبارات، منها: ما قارب الشيء هل يعطي حكمه" 

 املقاربة يف اعدتانالق تتفق حيث الوجهي، واخلصوص العموم هي بينهما العالقة أن يظهر والذي

 وتنفرد املقاربة، فيه يتحقق ال مبا واملآل احلال قاعدة وتنفرد واملآل، احلال فيها يتصور اليت املقاربة أو الزمانية،

                                           
 (.18/ 9األشباه والنظائر البن السبكي )( 29)
 املرجع السابق.( 24)
 (.398/ 4(، وانظر: األشباه والنظائر البن الوكيل )991(، األشباه والنظائر للسيوطي )18/ 9بن السبكي )األشباه والنظائر ال( 23)
 (.672القواعد الفقهية على املذهب احلنفي والشافعي )( 22)
 (.991األشباه والنظائر للسيوطي )( 25)
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 املآل، أو باحلال العربة هل :قولنا" :قال حيث السبكي ابن األمر هذا قرر وقد يؤول، ال مبا املقاربة قاعدة

 .وخصوص عموم حكمه أعطي الشيء قارب ما :قولنا وبني بينه

 كان سواء معا، األمرين حكم واملآل احلال حاليت من كل يف الشيء نعطي أنا حيث من أعم فإنه

 .ال أم لآلخر مقاربا أحدمها

 .(26)إليه  يؤول ألن موضوعا يكن مل وإن حكمه يعطى الشيء مقارب إن حيث من وأخص

باحلال أو باملآل؟  العربة قاعدة من أعم املقاربة قاعدة أن إىل الزحيلي حممد الدكتور أشار: تنبيه
(27). 

 األستاذ وهم مصدر أن يل يظهر والذي" :فقال ومها، هذا املشعل العزيز عبد الدكتوروقد عد 

 حكمه؟ يعطى هل الشيء قارب ما قاعدة عن تكلم عندما السيوطي كالم من يبدو ما هو الزحيلي الدكتور

، وهو (28): "تنبيه: وأعلم من هذه القاعدة" بقوله ذلك عن معربا قبلها، اليت القاعدة من أعم إهنا :قال
يقصد أقرب مذكور: حبكم عواد اسم اإلشارة إليه وأقرب مذكور تناوله السيوطي هو قاعدة تنزيل 

 .(21)االكتساب منزلة املال احلاضر 

 أول للناظر يبدو قدو  موضوعها لشمول منها؛ أعم حكمه يعطى الشيء قارب ما قاعدة أن شك وال

 االكتساب تنزيل قاعدة قبل ذكرها اليت القاعدة أهنا باعتبار باملآل؛ أو باحلال العربة قاعدة يقصد أنه وهلة

 أهنا ورأى فقط، تنبيها هلا فعقد االكتساب تنزيل قاعدة أما خاصا، رقما هلا ووضع هبا، واعتىن مباشرة،

 .(59)أعلم  هللاو باملآل، أو باحلال العربة بقاعدة ملحقة

 .الزائل حكم يعطى هل الزوال على املشرف بقاعد القاعدة عالقة :اخلامسة املسألة

                                           
 (.18/ 9األشباه والنظائر البن السبكي )( 26)
 (.671لى املذهب احلنفي والشافعي )انظر: القواعد الفقهية ع( 27)
 (.949األشباه والنظائر )( 28)
 (.949األشباه والنظائر ) (21)
 (.12قاعدة العربة باحلال أو باملآل وتطبيقاهتا الفقهية، حبث منشور يف جملة وزارة العدل، العدد اخلمسون )( 59)
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 :قاعدة وهي الشافعية، والسيما العلماء عند ذكرها يكثر أخرى قاعدة السابقة القاعدة من وقريب

 .(59)" الزائل حكم يعطى هل الزوال على املشرف"

 هل الزوال، على مشرفا الشيء ذلك وكان شيء، زوال على قامعل احلكم كان إذا أنه :هبا واملراد

 زواله؟ من بد ال أو الزوال، على إشرافه حال الزائل حكم يعطى

والعالقة بني القاعدتني: أن قاعدة املشرف على الزوال أخص، لتعلقها باملشرف على الزوال فقط، 
 .(54)لزوال واملشرف على الوجود أما قاعدة املقاربة فهي أعم، لشموهلا األمرين: املشرف على ا

 عالقة القاعدة بالعمل باالحتياط. املسألة السادسة:

العمل باالحتياط أصل من أصول الشريعة، دلت عليه نصوصها، وانتظمت عليه أحكامه، 
 .(53)واعتمده أهل العلم يف فتاويهم وأحكامهم، على تفضيل يف ذلك ليس هذا موضع بسطه 

 حرتاز من الوقوع يف منهي أو تر  مأمور عند االشتباه" حواملقصود باالحتياط: "اال

 .(52)واملقصود باالحتياط: "االحرتاز من الوقوع يف منهي أو تر  مأمور عند االشتباه" 

 وقاعدة املقاربة قد تتفق مع العمل باالحتياط يف جهة وختتلف معه يف جهة أخرى.

م ما قاربه مما كان أعلى منه يف احلكم أمراً فتتفق معه يف بعض الصور اليت يعطي فيها املقارب حك
أو هنياً، فما قارب املأمور به فهو مأمور به عماًل بقاعدة املقاربة وباالحتياط كليهما، وما قارب املنهي عنه 

 فهو منهي عنه عمالً هبما معا.

،  وختتلف معه يف بعض الصور اليت تقتضي فيها القاعدة حكما خيالف مقتضى العمل باالحتياط
 كما سيأيت معنا عدد من املسائل يف املبحث التطبيقي.

                                           
 (.991شباه والنظائر للسيوطي )(، األ996/ 3(، املنثور )18/ 9األشباه والنظائر البن السبكي )( 59)
 (.18/ 9انظر: األشباه والنظائر البن السبكي )( 54)
لالط  الع عل   ى حقيق   ة االحتي   اط وأحكام   ه وموق  ف العلم   اء من   ه، انظ   ر: العم   ل باالحتي  اط يف الفق   ه اإلس   المي، ت   أليف: مني   ب حمم   ود ( 53)

 شاكر.
 (.28العمل باالحتياط يف الفقه اإلسالمي )( 52)
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كما أن القاعدة ختالف العمل باالحتياط من جهة أخرى، وهيك أن العمل باملقاربة كثريا ما 
يكون من باب العمل بالظن مع إمكان األخذ باليقني كما سيأيت قريبا، وهذا خالف مقتضى العمل 

ستفاد من الظن خطأ، والعمل باالحتياط يقتضي األخذ باليقني باالحتياط، الحتمال أن يكون احلكم امل
 الذي ال حيتمل اخلطأ، وتر  الظن احملتمل للخطأ.

***
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 .وأدلتها القاعدة، حجية: الثاني املبحث

 .القاعدة حجية: األول املطلب
 نأكا القاعدة، سواء   هذه ذكر من أكثروا أهنم جند العلماء مدونات يف والنظر التتبع خالل من

 والتعليل االستدالل جمال يف كان ذلك أم الفقهية، القواعد كتب يف وذلك والتأصيل التقعيد جمال يف ذلك

 .واألحكام الفقه كتب يف وذلك

 وعند املذاهب املختلفة، يف العلم أهل عند واحدة وترية على يكن مل القاعدة هذه ذكر أن على

 الشافعي، املذهب علماء مث هلذه القاعدة، ذكرا األكثر هم املالكي املذهب علماء أن جند والنظر التأمل

 احلنفي املذهب علماء يأيت مث قريبا، بيانه سبق كما قرب منها ما أو بلفظها القاعدة بذكر ذلك أكان سواء

 .ذكره تقدم كما القاعدة معاين بعض إىل اإلشارة يف غريهم من كانوا أسبق وإن الثالثة، املرتبة يف

 موقفهم مع هذا متسقا يكون وقد كتبهم، يف القاعدة هذه ذكر فيندر احلنبلي هباملذ علماء أما

 هذا عندهم أجد فال احلنابلة وأما علماء": يقول إذ الدوسري م مسل .د يقرره كما عموما، التقريب من

 .(55)التقعيد الفقهي املرتبط هبذا املوضوع"  من شيء إىل يسرية إشارات سوى االهتمام

 القاعدة يأخذون هبذه العلم أهل أن يظهر فالذي: العلم أهل عند القاعدة حبجية قيتعل ما أما

 :يأيت ما ذلك على ويدل مبقتضاها، ويعملون

 كثرة ذكرهم هلا تقعيدا وتأصيال. .9

 كثرة عملهم هبا استدالاًل وتعليال. .4

د الفقهية عدم وجود أحد من العلماء صرح بعدم العمل هبذه القاعدة، كما هو الشأن يف القواع .3
 املختلف فيها.

 القاعدة وردت هبا اليت االستفهام صيغ القاعدة، هبذه العلماء أخذ من تقرر ما على يشكل وقد

 يف اخلالف على دالة صيغة االستفهام أن والظاهر سابقا، ذكر كما املالكية والسيما العلم، أهل بعض عند
 .القاعدة

                                           
(55 ) 
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 :وجهني من اإلشكال هذا على اجلواب وميكن

 دالة أهنا ليست إال به، ومشعرة اخلالف على دالة كانت وإن االستفهامية الصيغ هذه أن :ولاأل

 .بالقاعدة بعدم العمل صرح العلم أهل من أحدا البحث بعد جند مل أننا بدليل قطعا؛ عليه

 إىل راجعة قد تكون وإمنا نفسها، يف القاعدة حكم إىل ترجع ال االستفهامية الصيغ هذه أن :الثاين

 - معلوم هو كما- والقرب حول القرب، تدور واليت العلم أهل بني فيها املختلف الفقهية الفروع من عدد

 .اجلميع لتشمل الصياغة فذكرت هذه كذلك، ليس ما ومنه مؤثر هو ما منه أنواع

 انك وما فيه املوانع، وانتفت الشروط فيه حتققت الذي املؤثر، القرب هو القاعدة يف املراد والقرب

 .اعتباره يف اخلالف عدم فالظاهر كذلك

 قريبا ما أمرا يعد اإلنسان فقد األفهام، فيها ختتلف نسبية مسألة القرب أن :عليه التنبيه ينبغي ومما

 القاعدة، حتت الداخلة املسائل بعض العلماء يف اختالف أسباب من هذا يكون وقد كذلك، غريه يعده وال

 ال؟ أم قريب هو هل ما، أمر يف خيتلفون قد لكنهم يعطى حكمه، شيءال قارب ما أن على متفقون فهم

 :القاعدة أدلة: الثاني املطلب
 إعطاء فيها كان األصل وإن الشريعة أن منها يفهم اليت األدلة من بعدد للقاعدة االستدالل ميكن

 .منه قريبا كان ما الشيء حكم تعطي قد -احلاالت بعض يف- أهنا إال نفسه حكم الشيء

 اإلشارة، من باب عليه دالة هي وإمنا املوضوع يف نصا ليست سأذكرها اليت األدلة أن يظهر وهبذا

 : القاعدة هذه عن كالمه معرض يف قال حيث األمر، هذا رشد ابن قرر وقد

 نفسه إعطاؤه حكم فأما لعينها، يشهد دليال هلا أجد ومل الفقهاء، يذكرها ما كثريا القاعدة هذه"

 وإن يتجه، فهذا الليل من جزء به، كإمسا  إال يتم ال مما كان فإن: قاربه ما حكم إعطاؤه وأما األصل، فهو

 .(56)له حبديث.."  حيتج فقد ذلك خالف على كان

                                           
 (.963 – 964له عنه املنجور يف شرح املنهج املنتخب )نق( 56)
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، وقد أشار ابن رشد (57)وسلم: )موىل القوم من أنفسهم(  عليه هللا صلى النيب قول :األول الدليل
دة إذ قال: "هذه القاعدة كثرياً ما يذكرها الفقهاء، ومل أجد هلا دليالً إىل االستدالل هبذا احلديث على القاع

 .(58)يشهد لعينها... فقد حيتج له حبديث: )موىل القوم منهم( 

أنفسهم، ملقاربته للدخول  القوم حبكم للموىل حكم وسلم عليه هللا صلى النيب أن :االستدالل وجه
 .(51)يف جنسهم بطريق الوالء فيكون حكمه حكمهم 

 .(69)الدليل الثاين: قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )املرء مع من أحب( 

إذا أحبه فقد  ألنه أحبه؛ من مبعية للمحب حكم وسلم عليه هللا صلى النيب أن: االستدالل وجه
ه(: "ملحق هبم حىت تكون من زمرهتم، وهبذا يندفع 854، قال ابن حجر )ت: (69)قاربه حسا وروحا 

زهلم متفاوتة فكيف تصح املعية! فيقال: إن املعية حتصل مبجرد االجتماع يف شيء ما، وال تلزم إيراد أن منا
 .(64)يف مجيع األشياء" 

)إن احلالل بني وإن احلرام بني، وبينهما مشتبهات  :وسلم عليه هللا صلى النيب قول :الثالث الدليل
وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام،  ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه 

 .(63)كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن ير تع فيه" 

 فيها ألن الوقوع الشبهات؛ يف الوقوع من حذر وسلم عليه هللا صلى النيب أن :االستدالل وجه

ه(:  796يف حكمه، قال الطويف )ت:  مؤثر الشيء من الشيء قرب أن على فدل احلرام، يف للوقوع مقرب

                                           
أخرج  ه البخ  اري بلفظ  ه م  ن ح  ديث أن  س ب  ن مال  ك رض  ي هللا عن  ه، كت  اب: الف  رائض، ب  اب: م  وىل الق  وم م  ن أنفس  هم واب  ن أخ  ت الق  وم ( 57)

 .9966، ص: 6769منهم، رقم احلديث: 
 (.963 – 964نقله عنه املنجور يف شرح املنهج املنتخب )( 58)
 (.245(، التقديرات الشرعية )68/ 5انظر: عون املعبود ) (51)
، 6961، 6968هللا ب  ن مس  عود كت  اب: األدب، ب  اب: عالم  ة احل  ب يف هللا، رق  م احل  ديث:  عب  د أخرج  ه البخ  اري بلفظ  ه م  ن ح  ديث( 69)

، 6799، 6799يث: ، ومسلم بنحوه من حديث أنس بن مالك، كتاب: الرب والصلة، باب: املرء م ع م ن أح ب، رق م احل د9975ص: 
 .9921ص: 

 (.245انظر: التقديرات الشرعية )( 69)
 (.555/ 99فتح الباري )( 64)
، 54متف  ق علي  ه م  ن ح  ديث النعم  ان ب  ن بش  ري، أخرج  ه البخ  اري بنح  وه، كت  اب: اإلمي  ان، ب  اب: فض  ل م  ن اس  تربأ لدين  ه، رق  م احل  ديث: ( 63)

 .618، ص: 2912باب: أخذ احلالل وتر  الشبهات، رقم احلديث، ، وأخرجه مسلم بلفظه، كتاب: املساقاة، واملزارعة، 94ص: 
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"يوشك أي يقرب أن يرتع فيه، ألن من قارب الشيء خالطه، ومنه قوله تعاىل: )تلك حدود هللا فال 
 .(62)تقربوها( هني عن املقاربة حذرا من املواقعة 

 نفسا، تسعة وتسعني قتل رجل قبلكم كان فيمن كان: )والسالم الصالة عليه قوله :الرابع الدليل

 توبة؟ من له فهل نفسا، تسعة وتسعني قتل إنه :فقال فأتاه راهب، على لفدُ  األرض، أهل أعلم عن فسأل

 مائة قتل إنه: فقال عامل، رجل على فُدل أهل األرض، أعلم عن سأل مث مائة، به فكمل فقتله، ال، :فقال

 اساأن هبا فإن وكذا، كذا أرض إىل انطلق التوبة؟ وبني بينه حيول ومننعم، : فقال توبة؟ من له فهل نفس،

 الطريق أتاه نصف إذا حىت فأنطلق سوء، أرض فإهنا أرضك إىل ترجع وال معهم، هللا تعاىل فاعبد هللا يعبدون

 إىل بقلبه مقبال جاء تائبا :الرمحة مالئكة فقالت العذاب، ومالئكة الرمحة مالئكة فيه فاختصمت املوت،

 :فقال بينهم، فجعلوه آدمي، يف صورة كمل فأتاهم قط، خريا يعمل مل إنه :العذاب مالئكة وقالت هللا،

له، فقاسوا فوجدوه أدىن إيل األرض اليت أراد، فقبضته  فهو أدىن، كان أيتهما فإىل األرضني، بني ما قيسوا
 .(65)مالئكة الرمحة( 

 يدل مما بدليل املقايسة، منها لقربه اخلري؛ أرض حبكم التائب هلذا حكم امللك أن :االستدالل وجه

 .حكمه إعطائه يف أثر له آخر أمر من األمر قرب أن على

 .(66): قوله عليه الصالة والسالم: )سددوا وقاربوا...( الدليل اخلامس

بينه النووي بقوله: "معىن )سددوا وقاربوا(: اطلبوا السداد واعملوا به وإن عجزمت  وجه االستدالل:
 .(67)عنه فقاربوه أي: اقربوا منه" 

)ألقوها وما  :فقال مسن، يف سقطت فأرة عن وسلم عليه هللا صلى النيب سئل :السادس الدليل
 .(61)، ويف رواية: )أمر مبا قرب منها فطرح، مث أكل( (68)حوهلا وكلوه( 

                                           
 (.999التعيني يف شرح األربعني )( 62)
، ص: 327متفق عليه من حديث أيب س عيد اخل دري رض ي هللا عن ه، أخرج ه البخ اري بنح وه، كت اب: أحادي ث األنبي اء. رق م احل ديث: ( 65)

 .9911، ص: 7998وبة التائب ورن كثر قتله، رقم احلديث: ، وأخرجه مسلم بلفظه، كتاب: التوبة، باب: قبول ت585
، 6267العم ل، رق  م احل  ديث:  عل  ىأخرج ه البخ  اري بلفظ ه م  ن ح ديث عائش  ة رض  ي هللا عن ه، كت  اب: الرق اق، باب  ك القص  د واملداوم ة ( 66)

ي دخل أح د اجلن ة بعمل ه ب ل  ، وأخرجه مسلم بنحوه من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، كت اب: ص فات املن افقني، ب اب: ل ن9944ص: 
 .9446، ص: 7997برمحة هللا تعايل، رقم احلديث: 

 (.964/  97شرح صحيح مسلم )( 67)
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 النجاسة من حيث حكمها الفأرة قارب ما أعطى وسلم عليه هللا صلى النيب أن :االستدالل وجه

 .بطرحه فأمر

 العمل قواعد الشريعة ومن الغالب، بالظن عمل قاربه ام حكم القريب إعطاء أن :السابع الدليل

، وقاعدة: "غلبة الظن  (79)منزلة اليقني  منزَّلة الظن غلبة": هذا يف العلم أهل قواعد ومن الغالب، بالظن
 .(79)كاليقني" 

 الشيء وذلك بإعطاء املسائل، هذه مثل يف باليقني األخذ على قادر الناظر إن قائل يقولوقد 

 أن جيوز فإنه تعسر أو ذلك تعذر وإذا فهو املتعني نفسه حكم الشيء إعطاء أمكن إذا: فنقول ،نفسه حكم

شيخ اإلسالم ابن تيمية: "والعدول عن العلم إيل الظن جائز عند  ل قو عليه ويدل غريه، حكم يعطى
ظن توجب العمل، ، وغلبة ال(73)، وقول زكريا األنصاري: "وقد يقوم الظن مقام العلم للحاجة (74)احلاجة" 

 .(72)اليقني، كما يقرره أهل العلم  علىلعدم توقفه 

   
 

 

                                                                                                                            
، ص: 5529رواه البخ اري ع  ن ميمون ة، كت  اب: ال ذبائح والص  يد، باب  ك إذا وقع ت الف  أرة يف الس من اجلام  د أو ال ذائب، رق  م احل  ديث: ( 68)

185. 
 .185، ص: 5531والصيد، باب: إذا وقعت الفأرة يف السمن اجلامد أو الذائب، رقم احلديث:  رواها البخاري، كتابك الذبائح( 61)
 (.89/ 3البحر الرائق شرح كنز الدقائق )( 79)
 (.295/ 4(، ورد احملتار )27/ 3كشاف القناع )( 79)
 (.279/ 2الفتاوى الكربى )( 74)
 (.421/ 5الغرر البهية )( 73)
 (.915قه )انظر: املغين يف أصول الف( 72)
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 :بالقاعدة العمل شروط: الثالث املبحث
 كثري شأن يف ذلك شأهنا توافرها، من بد ال شروط لذلك بل بإطالق، القاعدة هبذه العمل يصح ال

 .الفقهية القواعد من

 أصول تُفهم من أن ميكن لكنها نصا، ذكرها نياملتقدم العلماء من أحدا أر مل الشروط وهذه

 .املقاربة متعلقا بقاعدة والقواعد األصول هذه من كان ما والسيما العامة، وقواعدها الشريعة

الريسوين، وذلك عند  أمحد الدكتور املعاصرين الباحثني من الشروط هذه إىل أشار من أبرز ومن
 .(75)الشريعة  حديثه عن الضوابط العامة للعمل بالتقريب يف

 وإليك هذه الشروط على وجه االختصار:

 .الشارع قبل من دقيقا حتديدا حمددا احلكم يكون أال :األول الشرط

 :قسمان التحديد حيث من الشرعية األحكام

 :نوعان وهي الشارع، حددها أحكام :األول القسم

 الصلوات والركعات دكأعدا فيه، الناس خيتلف ال دقيقا حتديد الشارع حددها أحكام :األول

 للقرب تأثري ال الذي التحديد الدقيق لوجود القاعدة؛ حكم حتت تدخل ال فهذه ذلك، إىل وما والطلقات

 .معه

                                           
 ( وما بعدها.497انظر: نظرية التقريب والتغليب )( 75)

 وقد أمجل هذه الشروط فيما يأيت:
 أن تكون املسألة مما جيوز فيه التغليب والتقريب. – 9
 أن يتعذر أو يتعسر اليقني والضبط التام. – 4
 أن يستند التقريب والتغليب إيل دليل معترب. – 3
 مكافئا هلا.أن يكون دليل املسألة  – 2
 أال يعارف التقريب ما هو أقوى منه. – 5
 أال يتسع حد التقريب كثريا. – 6
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 ختتلف األنظار قد فإن ولذلك دقيق، غري هلا الشارع حتديد لكن الشارع، حددها أحكام :الثاين

 معنا سيأيت كما القاعدة، تؤثر فيها األحكام ذهوه ذلك، إىل وما املشاعر وحدود املكانية كاملواقيت فيه،

 .بعد فيما

الزوجة واألوالد، والواجب  على كالنفقة مطلقة، تركها وإمنا الشارع حيددها مل أحكام :الثاين القسم
ه(: "ما مل يرد فيه الشرع بتحديد يتعني تقريبه بقواعد الشرع،  682يف هذا القسم كما قال القرايف )ت: 

 أن العلم أهل قرره كما الشرع بقواعد تقريبه ووجه ،(76)خري من التعطيل فيما اعتربه الشرع" ألن التقريب 

ورد به الشرع  ال السيوطي: "قال الفقهاء: كل ماالعرف إذا مل يستفد التحديد من اللغة، ق إىل فيه يرجع
 .(77)مطلقا وال ضابط له فيه وال يف اللغة يرجع فيه إىل العرف" 

 املتعلقة ذلك األحكام ومن الشارع، حيدده مل ما كل يف عام السيوطي قرره يالذ احلكم هذا

العلم أن القرب مرجعه إىل العرف، قال  أهل بعض صرح ولذلك القاعدة، هذه يف داخل هو مما بالقرب
 .(78)ه(: "واملشهور أن القرب مقدر بالعرف" 9339الواليت )ت: 

 واجب القسم الثاين ويف مشروع، األول القسم من اينالث النوع يف بالقاعدة العمل بأن وقد يقال

 .واجبا فيكون التقريب، على وجه إال ذلك ميكن وال واجب، األحكام هبذه العمل ألن القرايف؛ قال كما

 .ذلك يتعسر أو نفسه حكم الشيء أعطاء يتعذر أن :الثاين الشرط

 كان وما هو املتيقن، ذلك نأل نفسه؛ حكم الشيء إعطاء الشريعة يف األصل أن قررنا وأن سبق

 يقيين؛ أو قطعي هو مبا إال يكون ال عليها واالستدالل الشرعية األحكام إثبات ألن املتعني؛ فهو كذلك

 .(71)( وال تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  تعاىل: ) لقوله حتقيقا للذمة؛ وبراءة اخلطأ عن بعدا

 فهو فادحة، غري مشقة من ممكنا نفسه حكم الشيء إعطاء كان فإن :سبق ما على وتأسيسا

 بالتقريب العمل ألن الشرط؛ هذا القاعدة؛ لتخلف من املستفاد بالتقريب حينئذ العمل يصح وال الواجب،

                                           
 (.324 – 329/ 9الذخرية )( 76)
 (.61األشباه والنظائر )( 77)
 (.39الدليل املاهر الناصح )( 78)
 ( من سورة اإلسراء.36من اآلية رقم )( 71)
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 فادحة مشقة بغري اليقني على القدرة" :يقولون والعلماء فيه اليقني، ميكن فيما االجتهاد أنواع من نوع حينئذ

 .(89)االجتهاد"  من متنع

 من ضربا لكون ذلك بالقاعدة؛ العمل صح ذلك، تعسر أو نفسه حكم الشيء إعطاء تعذر إذا إما

 العمل تعذر عند بالظن جواز العمل من العلم أهل قرره ما مع متسق وهذا املعترب، بالظن العمل ضروب

 :ذلك يف ومن أقواهلم هبم، ورأفة بعباده هللا من رمحة تعسره، أو باليقني

 ه(: "أما اجملتهد إمنا جيوز له احلكم بظنه لعجزه عن العلم، فالضرورة دعت 595)ت:  قال الغزايل
 .(89)إليه يف كل مسألة ليس فيها دليل قاطع" 

 ( :وال تَ ْقُف َما لَْيَس قال القرايف: "قاعدة: األصل أال تبين األحكام إال علي العلم، لقوله تعاىل
عمل بالظن، لتعذر العلم يف أكثر الصور، فتثبت عليه لكن دعت الضرورة لل، (84)( َلَك بِِه ِعْلم  

األحكام لندرة خطئه، وغلبة إصابته، والغالب ال يرت  للنادر، وبقي الشك غري معترب إمجاعاً" 
(83). 

  :الضرورة ه(: "األصل املنع من احلكم بالظن إال حيث تدعو  794قال ابن دقيق العيد )ت
 .(82)إليه" 

  :(85)ه(: "وقد يقوم الظن مقام العلم للحاجة"  461قال زكريا األنصاري )ت. 

  قال املقري: "املعترب يف األسباب والرباءة وكل ما ترتب عليه األحكام: العلم، وملا تعذر أو تعسر
.. (86)( فَإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَنات  يف أكثر ذلك، أقيم الظن مقامه، لقربه منه، ولذلك مسي بامسه )

(87). 

                                           
 (.379/ 4القواعد )( 89)
 (.693/ 4) املستصفى( 89)
 ( من سورة اإلسراء.36ن اآلية رقم )م( 84)
 (.976/ 9الذخرية )( 83)
 (.343/ 9إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام )( 82)
 (.421/ 5الغرر البهية )( 85)
 (، من سورة املمتحنة.99من اآلية رقم )( 86)
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 أن يستطيع ال اإلنسان ألن بعباده؛ هللا رمحة من تعسره أو تعذره عند اليقني نزلةم الظن وتنزيل

 علما عليه اإلقدام يريد ما كل حميطا بعلم اإلنسان كون من ذلك يتطلبه ملا كلها؛ أموره يف يقني على يكون

 ومشقة بالغة ةبصعوب ذلك يكون فإمنا أحيانا متكن منه وإن غالبا، اإلنسان منه يتمكن ال وهذا قاطعا،

 .وضيق حرج املكلفني بسببه يلحق الذي األمر شديدة،

أهل العلم، وهي قاعدة:  ذكرها أخرى بقاعدة تعلق له األمر هذا اشرتاط أن :عليه التنبيه ينبغي ومما
، وهي من القواعد اخلالفية، واملقام ال (88)"القادر على اليقني هل جيوز له االجتهاد واألخذ بالظن؟" 

 بسط القول فيها.يناسب 

 الشيء مظنوناً ظناً غالباً. أن يكون القرب إىل الشرط الثالث:

 مهما بأي ظن العمل يعين ال هذا فإن تعسره، أو اليقني تعذر عند بالظن العمل جواز ثبت إذا

 األدلة وجوه من يقوى بوجه الذي الظن وهو غالبا، ا ظن الظن يكون أن بد ال بل وقوته، درجته كانت

العمل بالظن اقتباسه من األمارات املعتربة "شرط : األمر هذا مقررا القرايف يقول شرعا، املعتربة اراتواألم
، مث يبني حكم ما كان خالف ذلك من الظن، فيقول: "وقد ال ينشأ عن أمارة شرعية، فال (81)شرعاً" 

 .(19)يعترب شرعا، ورن كان أرجح يف النفس من الناشئ عن األمارة الشرعية" 

قد نص أهل العلم علي تنزيل الظن الغالب منزلة اليقني، ودلت عليه القواعد الفقهية، كقاعدة: و 
 .(14)، وقاعدة: "غلبة الظن كاليقني" (19)"غلبة الظن منزلة منزلة اليقني" 

أما الظن الضعيف فإنه ال أثر له، وال جيوز االستدالل به على األحكام، وعلي حُتمل النصوص 
إن يَ تَِّبُعوَن إالَّ الظَّنَّ وَما تَ ْهَوى األَنُفُس وَلَقْد يف ذم الظن والتحذير منه، كقوله تعاىل: ) الشرعية الواردة

                                                                                                                            
 (.481/ 9القواعد )( 87)
 (.943األشباه والنظائر للسيوطي )( 88)
 (.976/ 9الذخرية )( 81)
 رجع السابق.امل( 19)
 (.89/ 3البحر الرائق شرح كنز الدقائق )( 19)
 (.27/ 3كشاف القناع )( 14)
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وَما هَلُم ِبِه ِمْن ِعْلم  إن يَ تَِّبُعوَن إالَّ الظَّنَّ وإنَّ الظَّنَّ ال يُ ْغِِن ، وقوله تعاىل: )(13)( َجاَءُهم مِِن رَّّبُِِِم اهلَُدى
 .(12)( ًئاِمَن احلَقِِ َشيْ 

 أم حقيقيا أكان قربا سواء غالبا، ظنا غريه من الشيء قرب ظن يكون أن :الشرط هبذا واملقصود

 األوهام ذلك مستند أن يكون يصح وال النظر، العلم أهل يدركها اليت بالدالئل بالعمل وذلك معنويا،

 .والتخرصات والتخيالت

 القرب يكون نسيب، فقد أمر غريه من الشيء قرب ظن أن: وهو مهم، أمر إىل التنبيه ينبغي أنه على

 آحاد يف بالقاعدة العمل يف أثره األمر له وهذا غريه، عند كذلك يكون وال ما، إنسان عند غالبا ظنا مظنونا

 العموم. وجه بالقاعدة على العمل على االتفاق بعد واملسائل الصور

 .مانع بالتقريب العمل من مينع أال :الرابع الشرط

 يف لألصل املقرر خالفا االجتهاد، ضروب من ضرب قاربه ما حكم الشيء إعطاء أن سابقا رتقر 
 منه، أقوى هو ما التقريب أال يعارض يشرتط وحينئذ نفسه، حكم الشيء إعطاء وجوب من املسألة هذه

 .بالقاعدة العمل يصح مل منه أقوى هو ما عارضه فإن

 أهل عند ومن املقرر والقواعد، األدلة بني التعارض إىل مرجعها منه أقوى هو ملا التقريب ومعارضة

 .بالتقريب يتعلق فيما متعددة ولذلك صور املتعارضني، الطرفني أقوى هو التعارض عند املقدم أن العلم

 مبوجب ذلك احلكم أمثلة ومن املقاربة، من أقوى دليل املسألة يف يوجد أن :ذلك صور فمن

 شبهة، هذه واحلالة التقريب يصح؛ ألن ال فإنه هبا، يتعلق وما عليها ادةوالشه احلدود قضايا يف التقريب

 .العلم أهل عند مقرر هو كما بالشبهات تدرأ واحلدود

 العمل مل يصح وجد فإن بالتقريب، العمل يلغي دليل املسألة يف يوجد أن :أيضا ذلك صور ومن

 صور بعض يف وجد عموما، لكن النسب ثبوت يف مؤثر الشبه يف القرب أن :ذلك أمثلة ومن بالقاعدة،

 ولكن األم، زنا لثبوت مقرب أمه به مبن رميت الولد شبه فإن املالعنة، يف كما به، العمل تلغي أدلة ذلك

                                           
 (، من سورة النجم.43من اآلية )( 13)
 (، من سورة النجم.48اآلية )( 12)
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 صلى النيب عهد يف حصل كما املالعنة، نصوص من ورد مبقتضاها؛ ملا يعمل وال هبا يؤخذ ال املقاربة هذه

)أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينني  :وسلم عليه هللا صلى قوله ذلك من وحمل الشاهد وسلم، عليه هللا
سابغ اإلليتني خدجل الساقني فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النيب صلى هللا عليه 

 تر  وسلم عليه هللا صلى أن النيب: والشاهد،(15)وسلمك لوال ما مضى من كتاب هللا لكان يل وهلا شأن( 

 وتلغي املتالعنني، بني تفصل اليت املالعنة آية وإمنا لوجود مؤثرة، ليست ألهنا ال هبا، حيكم ومل بهالش مقاربة

 .الشبه مبوجب العمل

 بعد قاله( معلقا على هذا احلديث: "فالنيب صلى هللا عليه وسلم إمنا  759قال ابن القيم )ت: 

 أعلم وهللا فهذا وهلا شأن، يل لكان هللا بكتا من مضى ما لوال :به رميت الذي شبه على الغالم ولدت أن

 حكم ولكن غريه، آخر حكما قتضيي به مبن رميت الولد شبه لكان باللعان بينهما هللا حكم لوال به أراد إمنا

 كما وهذا واجبا، به العمل فكان اآلخر، من أقوى وأحدمها فإهنما دليالن، الشبه، حكم ألغي باللعان هللا

 .(16)ش ودليل الشبه، فإنا نعمل دليل الفراش وال نلتفت إىل الشبه بالنص واإلمجاع" الفرا دليل تعارض لو

   
 

 

                                           
 ، ص: 2727رواه البخاري، كتاب: تفسري القران، باب: قوله تعاىل: )ويدرأ عنها العذاب(، رقم احلديث: ( 15)
 (.993 – 994/ 3قعني )إعالم املو ( 16)
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 .القاعدة تطبيقات: الرابع املبحث

 يف ذلك أكان املختلفة، سواء وتطبيقاهتا القاعدة هذه بذكر األحكام ومدونات الفقه كتب زخرت
 اليت املسائل من عددا املطلب هذا يف وسأسوق .املقاربة اعأنو  من غريمها يف أم املكانية يف أم الزمانية املقاربة

 ما العلم أهل نصوص من ذاكرا املسائل، هذه يف أثرها بيان على مقتصرا هبذه القاعدة، فيها الفقهاء استأنس

 .يؤيد ذلك

 .الطويل الليل أو النهار ذات البلدان يف والصوم الصالة :األوىل املسألة

 على الصيام فيجب يف األمر وكذلك والليلة، اليوم يف مرات مخس تؤدى أن الصالة يف األصل

 من أكثر مدة ليلها أو ميتد هنارها بالد يف يعيش اإلنسان كان إذا لكن رمضان، هنار يصوم أن اإلنسان

 احلكم؟ فما ساعة، وعشرين أربع عن أي يزيد كله، اليوم مستغرقا ليلها أو هنارها يكون حبيث املعتاد،

 مخس وعشرين ساعة أربع كل يف يصلون بأهنم وأفتوا املسألة، هذه املعاصرون اءالفقه حبث

 كبار هيئة قرار يف حكمه، جاء يُعطى الشيء قارب ما ألن إليهم، البالد أقرب على اعتمادا صلوات،

 يف أو شتاء، الشمس فيها تطلع وال الشمس صيفاً  عنها تغيب ال بالد يف يقيم كان من" :نصه ما العلماء
 اخلمس الصلوات يصلوا أن عليهم وجب مثاًل، أشهر ستة ويستمر ليلها أشهر، ستة إىل هنارها يستمر بالد

 إليهم بالد أقرب على ذلك يف معتمدين وحيددوها أوقاهتا، هلا يقدروا وأن وعشرين ساعة، أربع كل ي ف

 .(17)تتمايز فيها أوقات الصلوات املفروضة بعضها من بعض" 

ه(: "وقال بعضهم: يقدر حبسب مدهتما يف أقرب بلد يكون،  9249)ت:  وقال ابن عثيمني
 جغرافيته يف البلد إحلاق ألنفيه ليل وهنار يتعاقبان يف أربع وعشرين ساعة، وهذا أقرب األقوال إىل الصحة، 

 .(18)به من غريه"  شبهاً  أقرب ألنه بالبعيد، إحلاقه من أوىل إليه أقرب هو مبا

                                           
 (.264/ 2أحباث هيئة كبار العلماء )( 17)
 (.391/ 91فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني )( 18)
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 شهر عليهم صيام جيب وكذلك العلماء: " كبار هيئة قرار يف جاء ام،الصي يف كذلك واألمر

 يوم كل يف واإلفطار اإلمسا  وهنايته، وبدء رمضان شهر بدء فيحددوا لصيامهم يقدروا أن وعليهم رمضان،

 من الليل فيها يتميز إليهم البالد أقرب يف مشسه، يوم وغروب كل فجر وبطلوع وهنايته، الشهر ببدء منه

 .(11)جمموعهما أربعاً وعشرين ساعة"  ويكون ار،النه

 .يومني أو بيوم العيد قبل الفطر صدقة إخراج :الثانية املسألة

فعن ابن عمرات )ت:  العيد، يوم بإخراجها وأمر الفطر، زكاة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فرض
أو صاعا من شعري، على العبد ه( رضي هللا عنهما قال: )فرض رسول هللا زكاة القطر صاعا من متر  763

واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري من املسلمني، وأمر هبا زن تؤدى قبل خروج الناس إيل الصالة( 
(999). 

أهل العلم جبواز  أفىت لكن احلديث، هبذا عمال الصالة قبل العيد يوم الصدقة إخراج واألصل
ه( معلقا على تقدمي  774قاعدة، قال الزركشي )ت: إخراجها قبل العيد بيوم أو يومني وربطوه هبذه ال

الصدقة بيوم أو يومني: "هذا منصوص أمحد رمحه هللا، وقول أصحابه، ال أعلمهم خيتلفون يف ذلك، ألن يف 
، وهذا إشارة إىل مجاعتهم، (999)يومني(  أو بيوم العيد قبل يعطونحديث ابن عمر يف الصحيح: )وكانوا 

يشري الزركشي إىل احلكمة من مشروعية زكاة الفطر، وأهنا إغناء الفقراء عن  ، مث(994)فيكون كاإلمجاع" 
السؤال يف يوم العيد، وأهنا تتحقق قبله بيوم أو يومني مث يعلل ذلك بقول: "إذ ما قارب الشيء أعطي 
حكمه، ومفهوم كالم اخلرقي أنه ال جيوز تقدميها أكثر من ذلك وهو املذهب بال ريب، إذ ظاهر األمر 

                                           
 (.263/ 2أحباث هيئة كبار العلماء )( 11)
، ص: 9593ث: هللا ب ن عم ر، رواه البخ اري بلفظ ه، كت اب الزك اة، باب ك ف رض ص دقة الفط ر، رق م احل دي عب د متفق عليه من حديث( 999)

، ويف 315، ص: 4478، ورواه مس  لم بنح  وه، كت  اب: الزك  اة، ب  اب: زك  اة الفط  ر عل  ى املس  لمني م  ن التم  ر والش  عري، رق  م احل  ديث: 425
 .317، ص: 4488باب: األمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصالة، رقم احلديث: 

، ص: 9599ب: ص دقة الفط ر عل ى احل ر واململ و ، رق م احل ديث: هللا بن عمر، كتاب الزكاة، با عبد رواه البخاري بنحوه من حديث( 999)
426. 

 (.538 – 537/ 4شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي )( 994)
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أدائها قبل الصالة، واإلغناء عن السؤال يف يوم العيد، وحنو ذلك يقتضي أن ال جيوز التقدمي مطلقاً، خرج ب
 .(993)منه التقدمي باليوم واليومني ملا تقدم، فيبقى فيما عداه على مقتضي الدليل" 

 .بيسري احلول قبل الزكاة إخراج :الثالثة ملسألةا

 جيوز الوجوب، وال وقت ألنه احلول؛ متام عند الزكاة إخراج وجوب على الشرعية األدلة دلت

 احلول؟ متام قبل تقدميها جيوز هل لكن هذا، يف إشكال وال ذلك، عن تأخريها

 متام من قرب ما عنه، فأجازوا والبعيدة احلول من القريبة املدة بني التفريق إىل العلم أهل بعض ذهب

 اإلبل يف أو املاشية يف ماله زكاة يعجل أرأيت الرجل: قلت": املدونة يف قال منه، بعيدا كان ما دون احلول

 وقال: قال نعم،: قال مالك؟ قول وهذا :قلت ال، :قال ذلك؟ السنتني، أجيوز أو السنة املال أو الزرع يف أو

 .(992)يكون قرب احللول أو قبله بشيء يسري، فال أرى بذلك بأساً"  أن إال: مالك يل

 .امليقات من بالقرب حراماإل :الرابعة املسألة

عباس )ت: ابن  روى فقد منها، باإلحرام وأمر ألهلها، املواقيت وسلم عليه هللا صلى النيب حدد
 الشام وألهل احلليفة، ذا املدينةه( رضي هللا عنهما قال: )وقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألهل  68

 احلج يريد كان ملن أهلهن غري من عليهن أتى هلن وملن فهن يلملم، اليمن وألهل قرنا، جند وألهل اجلحفة،

 .(995)والعمرة( 

 قارهبا، مما اإلحرام يكون فإن ذلك تيسر مل فإن املواقيت، هذه من اإلحرام الواجب فإن ولذلك

 :أمهها من صور ولذلك

 أن لكذ ومن قريبا منه، كان مما اإلحرام يشرع فإنه بالنص احملدد املكان هجر إذا :األوىل الصورة

 :حجر ابن قال قرهبا، لكوهنا ذلك برابغ، وجاز الناس استبدهلا خربت ملا ولكن اجلحفة، الشام أهل ميقات

                                           
 (.538/ 4املرجع السابق )( 993)
 (.422 – 423/ 9املدونة )( 992)
، ومس   لم 9546: ، رق   م احل   ديث428 – 427متف   ق علي   ه، أخرج   ه البخ   اري بلفظ   ه، كتاب   ك احل   ج، ب   اب: مه   ل أه   ل الش   ام، ص: ( 995)

 .4893، رقم احلديث: 278بنحوه، كتاب: احلج، باب: مواقيت احلج، ص: 
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 رابغ اآلن املصريون منه حيرم الذي واملكان ......... خربة وهي قرية املهملة، وسكون اجليم بضم اجلحفة"

 .(996)من اجلحفة"  قريب .........

، (997)حيرم مبحاذاهتا  أن عليه الواجب فإن املواقيت هذه من شيء على مير ال من :الثانية الصورة
واحملاذاة تكون باختيار أقرب امليقاتني إىل الطريق املسلو ، ألن القادم إىل مكة البد أن مير بني ميقاتني، 

 .(998)وعليه أن يعتمد أقرهبما إيل طريقه، وحتديد األقرب ال ميكن إال على وجه التقريب 

ه( عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قال: )ملا فُتح  456البخاري )ت:  رواه ما هذا يؤيد ومما
هذا املصران، أتوا عمرا، فقالوا: يا أمري املؤمنني إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حد ألهد جند قرنا، وهو 

د هلم ذات عرق( جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فح
(991). 

يتسع لبسط القول فيها  ال واملقام باملناسك، املتعلقة املسائل يف كبريا أثرا للقاعدة فإن وعموما
(999). 

 .الربوية األموال صرف يف التقابض يف التأخر :اخلامسة املسألة

                                           
 (.219/ 3فتح الباري )( 996)
 (.218/ 3املرجع السابق )( 997)
 (.19انظر: نظرية التقريب والتغليب )( 998)
، رق   م 428ل الع   راق، ص: هللا ب   ن عم   ر رض   ي هللا عنهم   ا، كت   اب: احل   ج، ب   اب: ذات ع   رق أله    عب   د أخرج   ه البخ   اري بلفظ   ه ع   ن( 991)

 .9539احلديث: 
 من هذه املسائل على وجه التمثيل ال احلصر:( 999)

 الرمي قريباً من احلوض. -

 السعي قريباً من املسعى. -

 املبيت قريبا من مين. -

 املبيت قريباً من مزدلفة. -

 حدود احلرم املكي واملدين. -

 احللق باملاكينة هل هو كاملوس. -
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 مبتحد   أو االربوية مبثله األموال بيع يف العقد جملس يف التقابض وجوب على الشرعية األدلة دلَّت

 املتداولة النقدية األوراق بيع حكمهما من يف وما بالفضة الذهب أو بالذهب الذهب كبيع العلة، يف معها

وسلم: )يداً بيد... فإذا اختلفت هذه األنصاف فبيعوا كيف شئتم  عليه هللا صلى قوله معىن هو وهذا اليوم،
 .(999)إذا كان يداً بيد( 

أن يكون فورياً يف جملس العقد، فهل التأخر اليسري يف القبض مؤثر وإذا كان الواجب يف التقابض 
 يف صحة العقد؟

 الشيء قارب أن ما باب من العقد؛ جملس من القريبة اليسرية املدة جواز إىل العلم أهل بعض ذهب

 مصلحة من هو مما ذلك إىل السجالت وما أو الصندوق إىل املتصارفني أحد يذهب كأن حكمه، يعطى

ه(: "وسئل مالك عن الرجل يصرف من الرجل دنانري بدراهم،  549اجلد )ت:  رشد ابن قال الصرف،
ويقول له: اذهب هبا فزهنا عند هذا الصراف وأره وجوهها وهو قريب منه، فقالك أما الشيء القريب فأنا 

 .(994)أرجو أال يكون به بأس" 

 القاعدة، على هذه وبنوها يسرية،ال املفارقة أجازوا حيث ذلك، من أبعد هو ما إىل بعضهم وذهب

الذي حصلت فيه مفارقة يسرية قبل  الصرف القاعدة فروع من أن قرر حيث الواليت، ذلك إىل أشار وممن
 .(993)أخذ العوض وبعد عقد الصرف 

 بالتأخري جرى العرف حيث املصارف، جتريها الصرف عمليات يف بالتأخر يتعلق ما الباب هذا ومن

تسميتها ب   "مبهلة يومي عمل"، لقرهبا من  على اصطلح ما وهي يسرة، ملدة الربويني البدلني أحد قبض يف
 .(992)جملس العقد فتأخذ حكم التقابض الفوري 

                                           
، رق    م احل    ديث: 613 – 614: املس    اقاة واملزارع    ة، ب    اب: الص    رف وبي    ع ال    ذهب ب    الورق نق    دا، ص: أخرج    ه مس    لم بلفظ    ه، كت    اب( 999)

2963. 
 (.289/ 6البيان والتحصيل )( 994)
 (.48الدليل املاهر الناصح )( 993)
ص  ورة ال  يت ي  تمكن (، وج  اء يف ق  رار: "ويغتف  ر ت  أخري القي  د املص  ريف بال774/ 9انظ  ر: جمل  ة جمم  ع الفق  ه اإلس  المي، ال  دورة السادس  ة )( 992)

/ 9) املستفيد هبا من التسلم الفعلي للمدد املتعارف عليها يف أسواق التعامل"، وقرارات اهليئة الشرعية لشركة الراجح ي املص رفية لالس تثمار
ة نفس ها أب داً، وق د (، وجاء يف قرارها: "أن املصارفة عقد مباح، واحلاجة إليه عامة، وال تتأتى املصارفة باحلس ابات املص رفية يف الس اع984
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 .السلم مال رأس تسليم تأخري :السادسة املسألة

 جملس يف وجوب تسليمه إىل اجلمهور وذهب السلم، مال رأس تعجيل اشرتاط على العلم أهل نص

 .(995)التفرق بعد  التسليم تأخر إذا السلم عقد بطالن على اونصو  العقد،

 عبد الثالثة، قال ابن أو كاليومني يسرية مدة السلم مال رأس تأخري جواز إىل املالكية ذهب بينما
ه(: "ويكون رأس مال السلم ناجزًا ال يفرتقان حىت يقبضه املسلم إليه، وإن تأخر اليوم  263الرب )ت: 

، وبىن املالكية (996)ومل يفسد بذلك السلم" ة بشرط أو بغري شرط جاز أيضًا عند مالك، واليومني والثالث
 .(997)مذهبهم على أن هذه املدة قريبة من العقد، وما قارب الشيد أعطي حكمه 

 .املطلقة البنت تزويج :السابعة املسألة

 هي أم أبوها، زوجهاالبكر في حكم يف هي فهل قريبا، طلقها مث زوجها هبا ودخل البنت تزوجت إذا

 .برضاها إال يزوجها فال الثيب حكم يف

 إن لكن ال، الزوج أم وطأها ثيب فهي طلقها مث شرعية خلوة زوجها هبا خال إذا املرأة أن األصل

 ال؟ أم يزوجها أن ألبيها فهل قليلة الزوج عند بقائها مدة كانت

 أن قبل يفارقها معها مث ويقيم هبا ويدخل ةاملرأ يتزوج الرجل عن مالكا سألت :قال" :املدونة يف قال

 برضاها؟  إال أبوها يزوجها أو ال ثانية إياها تزوجيها يف البكر حال يف أهي أبيها، إىل فرتجع ميسها

                                                                                                                            
عل ى ال تتأتى يف اليوم نفسه إال مبشقة وكلفة زائدة، ولعل هذه احلاجة العامة يصح تنزيلها منزلة الضرورة اخلاصة، فيعف ي ع ن مهل ة الي ومني 

هذا النوع من أساس الضرورة، لتحقيق هذا التعامل الذي تتعلق به احلاجة العامة مع أهنا خالف األصل"، وكذلك: "إن قبض العوضني يف 
 املصارفات تُعورف فيه على مهلة اليومني، فيمكن اعتبار وقوعه يف هذه املهلة تقابضاً فورياً حكمياً مبقتضي هذا العرف".

 (.494/ 5(، بدائع الصنائع )298/ 6(، املغىن )54منهاج الطالبني )( 995)
 (.619/ 4الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي )( 996)
 (.973ك )إيضاح املسال( 997)
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 يزوجها ال فإن تلك النساء مشاهد وشهدت زوجها مع إقامتها طالت قد اليت أما :مالك قال :قال

 .(998)له أن يزوجها  أرى فإين القريب الشيء كان إذا اوأم زوجها، يصبها مل وإن برضاها إال

 أحلقت زالت بكرا ما بأهنا ادعائها مع زواجها يوم من قريبا أبيها إىل ورجوعها طالقها كان فلما

 فجاز بكارهتا، ببقاء فحكم أعطي حكمه، بكرا كوهنا فرتة من قرب فما بكرا، كوهنا وهي األوىل حبالتها

 .(991)األب ابنته البكر  تزويج وهي األوىل، حلالتها يزوجها أن لألب

 تنبيه:

يف عدد من املسائل األصولية، اليت ميكن خترجيها على القاعدة بوجه من النظر للقاعدة أثر 
واالستنباط، وإن مل يصرح بذلك أحد من أهل العلم فيما أعلم، ولذلك ميكن القول بأن هذه القاعدة من 

 هذه املسائل:القواعد الفقهية األصولية، ومن 

 املسألة األوىل: العمل بالظن.

تقرر عند األصوليني جواز العمل بالظن وبناء األحكام عليه، وإن كان األصل البناء على اليقني  
كما سبق ذكره وتقريره قريباً، والعمل بالظن من باب املقاربة، قال املقري: "املعترب يف األسباب والرباءة وكل 

العلم، وملا تعذر أو تعسر يف أكثر ذلك، أقيم الظن مقامه، لقربه منه، ولذلك  ما ترتبت عليه األحكام:
 .(949)..." (949)( فَإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَنات)مسي بامسه 

 وللعمل بالظن أمثلة كثرية متجددة ال ميكن حصرها، وليس هذا موضع ذكرها.

 ما ال يتم الواجب إال به. املسألة الثانية:

                                           
 (.999/ 4املدونة )( 998)
 (.555/ 4انظر: القواعد الفقهية املستنبطة من املدونة الكربى )( 991)
 (، من سورة املمتحنة.99من اآلية رقم )( 949)
 (.481/ 9القواعد )( 949)
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تم الواجب إال به فهو واجب أو مقدمة الواجب من القواعد األصولية املشهورة قاعدة ما ال ي
، واملراد هبا: أن الفعل الواجب إذا مل ميكن اإلتيان به إال بفعل أمر آخر يف مقدور املكلف غري (944)

 واجب يف األصل فإنه يكون واجباً.

ن الواجب على اإلنسان أن ومن أمثلة هذه املسألة: وجوب إمسا  جزء من الليل يف الصيام، أل
يتيقن من صيام مجيع الوقت، وهذا ال يتم إال باستغراق مجيع أوقاته، وال ميكن اجلزم بذلك إال من خالل 

 إمسا  جزء من الليل.

مبينة على املقاربة يف كثري من فروعها، قال ابن رشد:  –أعين: مقدمة الواجب  –وهذه املسألة 
 مما كان فإن :قاربه ما حكم إعطاؤها كثريا ما يذكرها الفقهاء... وأم  –قاربة يعين قاعدة امل –"هذه القاعدة 

 .(943)يتجه"  فهذا الليل من جزء كإمسا  به، إال يتم ال

 .(942)ما ال يتم اجتناب احلرام إال باجتنابه فهو حرام  املسألة الثالثة:

 باجتنابه إال اجتناب احلرام يتم ال مما احلرام من قرب فما السابقة، املسألة من قريبة املسألة وهذه

 .حرام فهو

 عليه هللا النيب صلى أمر فقد ذكرها، السابق السمن، يف تقع اليت الفأرة مسألة: ذلك أمثلة ومن

 إال النجاسة اجتناب ميكن ال منها ألنه قرب ما إلقاء ووجب ذكره، سبق كما منها قرب وما بإلقائها وسلم

 .بذلك

 اليت فروعها من يف كثري املقاربة على مبينة فهي املسألة، هذه يف يقال ابقةالس املسألة يف قيل وما

 ميكن ال قربا احملرم األمر من لقربه بالتحرمي؛ -حمرم غري األصل يف هو- ما أمر على العلماء فيها حكم

 .باجتنابه إال احملرم اجتناب

                                           
 (.969ول )(، شرح تنقيح الفص989/ 9(، روضة الناظر )397/ 4/ 9انظر كالم األصوليني حول هذه القاعدة: احملصول )( 944)
 (.963 – 964نقله عنه املنجور يف شرح املنهج املنتخب )( 943)
 (.457/ 9(، البحر احمليط )57انظر كالم أهل العلم حول هذه املسألة: اللمع )( 942)
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 فقد املقام، يف هذا هبا لنا عالقة فال القرب، غري احملرم اجتناب عليها يتوقف اليت األخرى األمور أما

 .(945)غريمها  أو التبعية أو االحتياط باب من يكون

 .األكثر بقول االحتجاج :الرابعة املسألة

 ال؟ أو به االحتجاج يصح هل األكثر، قول يف العلم أهل اختلف

 األكثر ن رأيأ: منها عديدة، بأدلة هؤالء واستدل األكثر، بقول االحتجاج إىل منهم طائفة فذهب

من القواعد الفقهية اليت تدل على هذا  بعدد رأيهم وأيدوا حكمه، ويأخذ منزلته فينزل الكل؛ رأي من قريب
، ومعظم الشيء يقوم مقام كله (947) األكثر على الكل، ويطلق (946) املعين، ومنها  "لألكثر حكم الكل"

 حيث من وذلك حكمه، يُعطى الشيء اربق ما قاعدة مع الداللة يف الثالث متفقة، وهذه القواعد (948)

 .حكمه فيأخذان الكل من قريبان ومعظمه أكثر الشيء أن

 .القياس :اخلامسة املسألة

 يف املشاهبة قائم على أدق ومبعىن والفرع، األصل بني اجلامع اعتبار على قائم األصوليني عند القياس
 حممد .د يقول األمر، هذا على معىن القاعدة قصر إىل الباحثني بعض دعا ما وهذا فيها، املقاربة أو العلة

 غري فإن منصوص، غري واآلخر حكمه على منصوصا وكان أحدمها العلة يف تقاربا إذا الشيئني أن" :الروكي

 .(941)حكم املنصوص من باب إحلاقه به وقياسه عليه"  يعطى املنصوص

                                           
 (.446 – 449انظر: التقديرات الشرعية )( 945)
 (.412/ 6رد احملتار )( 946)
 (.58/ 4شرح خمتصر الروضة )( 947)
 (.983/ 3املنثور )( 948)
 (.214نظرية التقعيد الفقهي )( 941)
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لفرع بني أصلني فأكثر، فيلحق وكذلك األمر يف قياس الشبه، وأعين به يف هذا املوضع: تردد ا
مراعاة درجة القرب، فهو قريب من األصلني، فيحكم بلحوقه  على، إذ هو قائم (939)بأكثرمها شبها به 

 باألقرب منهما.

 كل بناء املقصود بيان بل هلا، فرع هو أو القياس عن متفرعة القاعدة أن بيان ههنا املهم وليس

 األحكام. يف املؤثر القرب على منهما

   

 

 

                                           
 (.433/ 5البحر احمليط )( 939)
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 اخلامتة

 :النتائج :أوال

 :أمهها النتائج، من بعدد الباحث خرج -

 .ومنها االستفهامي اخلربي، منها العلم، أهل عند متعددة بصياغات القاعدة وردت -

 أو حسيا أكان الدنو سواء   منه، دنا ما حكم يعطى فإنه الشيء من دنا ما أن: القاعدة معىن -

 .الدنو فيه يتحقق مما إىل ذلك وما الصفة أو الزمان أو ملكانا يف الدنو أكان وسواء   معنويا،

 الدالة النصوص عدد من مالك اإلمام عن أثر وقد املالكية، هم القاعدة هلذه ذكرا العلماء أكثر -

 .ذلك يف متوسطني احلنفية والشافعية كان بينما احلنابلة، هم ذلك يف وأقلهم ذلك، على

: ذلك على ويدل ويعملون مبقتضاها، هبا ويستأنسون عدة القا يعتربون العلم أهل أن يظهر الذي -
 .هبا العمل بعدم صرح العلماء أحد من وجود وعدم هبا، وعملهم هلا، ذكرهم كثرة

 :اآلتية الشروط توافر على متوقف بالقاعدة العمل -

 أال يكون احلكم حمدداً حتديدا دقيقاً من قبل الشارع. .9

 .ذلك يتعسر أو نفسه حكم الشيء عطاءإ يتعذر أن .4

 .غالبا ظنا مظنونا الشيء إىل القرب يكون أن .3

 .مانع بالتقريب العمل من مينع أال .2

احلدود وما يتعلق هبا، فال أثر للقاعدة فيها، ألن  عدا ما الفقه، أبواب غالب يف تأثري للقاعدة -
 التقريب فيها شبهة، واحلدود تدرأ بالشبهات.

 .الفقهية القواعد األصولية من القاعدة فهذه ذا ول صولية،األ املسائل من عدد يف القاعدة أثرت -

 :التوصيات :ثانيا

 :يأيت مبا الباحث يوصي
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 .علمية دراسة ودراستها باملقاربة، املتعلقة الفقهية املسائل مجع -

 .باملقاربة املتعلقة املستجدة واملسائل النوازل على القاعدة تطبيق -

 .علمية دراسة ودراستها ربة،باملقا املتعلقة األصولية املسائل مجع -
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 :املراجع قائمة

 .الكرمي القرآن .9

العلماء  كبار هليئة العامة األمانة: إعداد السعودية، العربية باململكة العلماء كبار هيئة أحباث .4

 الطبعة األوىل، السعودية، العربية باململكة للنشر القاسم دار: الناشر السعودية، العربية باململكة

 .ه9249 :ةسن

 دقيق العيد، بابن الشهري علي بن حممد الدين تقي: تأليف األحكام، عمدة شرح كام األح إحكام .3

 .األوىل الطبعة بالقاهرة، الفكر عامل مكتبة :الناشر

دار : الناشر السيوطي، بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل: تأليف الفروع، يف والنظائر األشباه .2

 .بلبنان والتوزيع روالنش للطباعة الفكر

 عبد بن محد تأليف: امللقن، بابن املعروف علي بن عمر الدين سراج تأليف: والنظائر، األشباه .5

 سنة األوىل، الطبعة بباكستان، اإلسالمية والعلوم القرآن إدارة: الناشر اخلضريي، العزيز

 ه.9297:

 اعبد  أمحد عادل: حتقيق بكي،الس الكايف عبد بن علي بن الوهاب عبد :تأليف والنظائر، األشباه .6

 .ه 9299: سنة األوىل، الطبعة بلبنان، العلمية الكتب دار: الناشر معوض، حممد وعلي ملوجود

األمني  حممد بن أمحد: تأليف املالكي، الفقه قواعد يف املنهج من لالستفادة املهج إعداد .7

 .األوىل الطبعة ببريوت، العريب الفكر دار :الناشر الشنقيطي،
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 الوكيل، الرمحن عبد :حتقيق اجلوزية، قيم بن بكر أيب: تأليف العاملني، رب عن املوقعني إعالم .8

 .مبصر تيمية ابن مكتبة :الناشر

 بو طاهر أمحد: حتقيق الونشريسي، حيىي بن أمحد: تأليف مالك، اإلمام قواعد إىل املسالك إيضاح .1

 ودولة اإلمارات املغربية اململكة بني املشرت  اإلسالمي الرتاث إحياء صندوق: الناشر اخلطايب،

 .ه 9299 :سنة األوىل، الطبعة املتحدة، العربية

دار : الناشر احلنفي، جنيم ابن إبراهيم بن الدين زين: تأليف الدقائق، كنز شرح الرائق البحر .99

 .الثانية الطبعة اإلسالمي، الكتاب

حترير  الشافعي، الزركشي هبادر بن حممد الدين بدر: تأليف الفقه، أصول يف احمليط البحر .99

األشقر  سليمان بن عمر . ود األشقر سليمان بن حممد . ود غدة أبو الستارعبد  .د: ومراجعة

الكويت،  بدولة اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة: الناشر العاين، هللاعبد  القادرعبد  والشيخ

 .ه 9293 :سنة الثانية، الطبعة مبصر، الصفوة بدار طُبع

 دار: الناشر الكاساين، أمحد بن مسعود بكر أيب: تأليف الشرائع، ترتيب يف الصنائع بدائع .94

 .ه 9296 :سنة الثانية، الطبعة بلبنان، العلمية الكتب

 الرمحنعبد  بن حممود الثناء أيب الدين مشس: تأليف احلاجب، ابن خمتصر شرح املختصر يانب .93

 اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمي البحث مركز: الناشر بقا، مظهر حممد .د: حتقيق األصفهاين،

 .ه 9296 :سنة األوىل، الطبعة املكرمة، مبكة القرى أم جبامعة

 ،)داجل (املالكي القرطيب رشد بن أمحد بن أمحد بن حممد الوليد أيب: تأليف والتحصيل، البيان .92

 .ه 9298 :نةس الثانية، الطبعة ببريوت، اإلسالمي الغرب دار :الناشر
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 القباين، حممد مصطفى: حتقيق الدبوسي، عمر بن عبيدهللا زيد أيب: تأليف النظر، تأسيس .95

 .بالقاهرة األزهرية الكليات ومكتبة بلبنان زيدون ابن دار: الناشر

 دار: الناشر األبياري، إبراهيم: حتقيق اجلرجاين، علي بن حممد بن علي: تأليف التعريفات، .96

 .ه 9297 :سنة الثالثة، الطبعة ببريوت، يبالعر  الكتاب

 حاج أمحد: حتقيق الطويف، القويعبد  بن سليمان الدين جنم: تأليف ربعني،األ شرح يف التعيني .97

 :سنة األوىل، الطبعة املكرمة، مبكة املكية واملكتبة ببريوت الريان مؤسسة: الناشر عثمان، حممد

 .ه9291

 دار :الناشر الدوسري، حممد بن مسلم .د :تأليف الفقهي، تقعيدال يف وأثرها الشرعية التقديرات .98

 .ه 9239 :سنة األوىل، الطبعة بالرياض، والتوزيع والنشر للطباعة زدين

 مطبعة مصطفى احلنفي، بادشاه بأمري املعروف أمني حممد: تأليف التحرير، شرح التحرير تيسري .91

 .ه 9359 :سنة احلليب، البايب

 حيىي الواليت، حممد: تأليف الراجح، املذهب قواعد يف الواضح اجملاز شرح اصحالن املاهر الدليل  .49

 .ه 9292 :سنة األوىل، الطبعة بالرياض، الكتب عامل دار مطابع :الناشر

ببريوت،  العلمية الكتب دار: الناشر القرايف، إدريس بن أمحد الدين شهاب: تأليف الذخرية، .49

 .ه 9244 :سنة األوىل، الطبعة

 عادل: حتقيق دين، عاب بابن املعروف عمر بن أمني حممد: تأليف املختار، الدر على احملتار رد .44

 .ه 9243 :سنة بالرياض، الكتب عامل دار :الناشر معوض، وعلي املوجودعبد 
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ابن  حممد بن أمحد بن هللاعبد  الدين موفق: تأليف الفقه، أصول يف املناظر وجنة الناظر روضة .43

والتوزيع  للنشر الرشد مكتبة: الناشر النملة، علي بن الكرميعبد  .د: قيقحت املقدسي، قدامة

 .ه 9293 :سنة األوىل، الطبعة السعودية، العربية باململكة

 دار :الزركشي، الناشر هللا عبد بن حممد الدين مشس: تأليف اخلرقي، خمتصر على الزركشي شرح .42

 .ه 9293 :سنة األوىل، الطبعة العبيكان،

 حممد الشيخ: حتقيق املنجور، علي بن أمحد: تأليف املذهب، قواعد إىل املنتخب نهجامل شرح .45

 .الشنقيطي هللاعبد  دار :الناشر األمني، حممد

 أيب: تأليف الفقهية، والفوائد والنظائر القواعد يف املدينة لعامل انتمى فيما الثمينة اليواقيت شرح .46

 مكتبة: الناشر بدوي، الباقيعبد  :حتقيق دراسة السجلماسي، القاسم أيب بن حممد هللاعبد 

 .ه 9245 :سنة األوىل، الطبعة الرشد،

إدريس  بن أمحد العباس أيب: تأليف األصول، يف احملصول اختصار يف الفصول تنقيح شرح .47

: سنة الثانية، الطبعة األزهرية، الكليات مكتبة: الناشر سعد، الرؤوفعبد  طه: حتقيق القرايف،

 .ه9292

إدريس  بن أمحد العباس أيب: تأليف األصول، يف احملصول اختصار يف الفصول تنقيح رحش .48

: سنة الثانية، الطبعة األزهرية، الكليات مكتبة: الناشر سعد، الرؤوفعبد  طه: حتقيق القرايف،

 .ه 9292

عبد  .د: حتقيق الطويف، القويعبد  بن سليمان الربيع أيب الدين جنم: تأليف الروضة، خمتصر شرح .41

 .ه 9291: سنة الثانية، الطبعة ببريوت، الرسالة مؤسسة: الناشر الرتكي، احملسنعبد  بن هللا



 قاعدة ما قارب الشيء يعطي حكمه: حقيقتها، وتطبيقاهتا 453 
 الرمحن بن ناصر الرشيد عبد د. أمحد بن     

 الغفورعبد  أمحد: حتقيق اجلوهري، محَّاد بن إمساعيل: تأليف العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح .39

 .م 9119 :سنة الرابعة، الطبعة بلبنان، للماليني العلم دار :الناشر عطَّار،

 صاحل: ومراجعة إشراف البخاري، إمساعيل بن حممد هللاعبد  أيب اإلمام: تأليف البخاري، صحيح .39

 دار: الناشر الوطين، باحلرس واإلرشاد التوجيه جهاز مطبوعات من الشيخ، آل العزيزعبد  بن

 .ه 9249 :سنة الثانية، الطبعة بالرياض، السالم

النيسابوري،  القشريي مسلم بن احلجاج بن ممسل احلسني أيب اإلمام: تأليف مسلم، صحيح .34

 واإلرشاد باحلرس التوجيه جهاز مطبوعات من الشيخ، آل العزيزعبد  بن صاحل: ومراجعة إشراف

 .ه 9249 :سنة الثانية، الطبعة بالرياض، السالم دار :الناشر الوطين،

الرتاث  إحياء دار: الناشر شاكر، حممود منيب: تأليف اإلسالمي، الفقه يف باالحتياط العمل .33

 .ه 9298 :سنة األوىل، الطبعة ببريوت، العريب

عبد  :وحتقيق ضبط آبادي، العظيم احلق مشس حممد: تأليف داود، أيب سنن شرح املعبود عون .32

 .ه 9388: سنة الثانية، الطبعة املنورة، باملدينة السلفية املكتبة: الناشر عثمان، حممد الرمحن

 املطبعة: الناشر األنصاري، زكريا بن حممد بن زكريا: تأليف الوردية، البهجة شرح يف البهية الغرر .35

 .امليمنية

ببريوت،  العلمية الكتب دار: الناشر تيمية، بن أمحد اإلسالم شيخ :تأليف الكربى، الفتاوى .36

 .ه 9298 :سنة األوىل، الطبعة
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 :حتقيق العسقالين، حجر بن علي بن أمحد الفضل أيب :تأليف البخاري، صحيح شرح الباري فتح .37

 9299 :سنة األوىل، الطبعة ببريوت، العلمية الكتب دار :الناشر باز، بن هللاعبد  بن العزيز عبد

 .ه

 الرمحن املشعل،عبد  بن العزيزعبد  .د: تأليف الفقهية، وتطبيقاهتا باملآل أو باحلال العربة قاعدة .38

 .ه 9234 اآلخر ربيع اخلمسون، العدد العدل، وزارة جملة يف منشور حبث

 .ه 9291 :سنة األوىل، الطبعة لالستثمار، املصرفية الراجحي لشركة الشرعية اهليئة قرارات .31

الرتاث  دار: الناشر زقور، أحسن .د: تأليف الكربى، املدونة من املستنبطة الفقهية القواعد .29

 .ه 9246 :سنة األوىل، الطبعة ببريوت، حزم ابن ودار باجلزائر

 جملس النشر: الناشر الزحيلي، حممد .د: تأليف والشافعي، احلنفي املذهب على هيةالفق القواعد .29

 .م 9111 :سنة األوىل، الطبعة الكويت، جبامعة العلمي

بن  القادرعبد  بن عادل .د: تأليف ،)املالية التمليكات زمرة ( القرافية الفقهية والضوابط القواعد .24

 .ه 9245 :سنة األوىل، الطبعة ببريوت، إلسالميةا البشائر دار :الناشر قوتة، ويل حممد

 الرمحن الشعالنعبد  .د: حتقيق احلصين، الدين بتقي املعروف حممد بن بكر أيب: تأليف القواعد، .23

 .ه 9298 :سنة األوىل، الطبعة بالرياض، الرشد مكتبة :الناشر بصيلي، جربيل .ود

 :محيد، الناشر بن هللاعبد  بن أمحد .د: حتقيق املقَّري، أمحد بن حممد بن حممد: تأليف القواعد، .22

 .القرى أم جبامعة اإلسالمي الرتاث إحياء مركز



 قاعدة ما قارب الشيء يعطي حكمه: حقيقتها، وتطبيقاهتا 456 
 الرمحن بن ناصر الرشيد عبد د. أمحد بن     

الرب عبد  بن حممد بن هللاعبد  بن يوسف عمر أيب: تأليف ملالكي، ا املدينة أهل فقه يف الكايف .25

 ياض احلديثةالر  مكتبة: الناشر املوريتاين، حممد حممد .د: وتعليق وتقدمي حتقيق القرطيب، النمري

 .ه 9318 :سنة األوىل، الطبعة بالرياض،

 السالم حممدعبد  :حتقيق بسيبويه، املعروف قنرب بن عثمان بن عمرو بشر أيب: تأليف: الكتاب .26

 .ه 9298 :سنة الثانية، الطبعة بالقاهرة، اخلاجني مكتبة :الناشر هارون،

العلمية  الكتب دار: الناشر بهويت،ال يونس بن منصور: تأليف اإلقناع، منت عن القناع كشاف .27

 .ه 9294 :سنة ببريوت،

درويش  عدنان .د: فارسه ووضع قابله الكفوي، موسى بن أيوب البقاء أيب: تأليف الكليات، .28

 .ه 9293 :سنة الثانية، الطبعة ببريوت، الرسالة مؤسسة :الناشر املصري، وحممد

ديب  الدين حميي :حتقيق الشريازي، علي بن مإبراهي إسحاق أيب: تأليف الفقه، أصول يف اللمع .21

الطبعة  بدمشق، كثري ابن ودار بدمشق الطيب الكلم دار: الناشر بديوي، علي ويوسف مستو

 .ه 9296 :سنة األوىل،

التعاون  ملنظمة التابع جبدة، اإلسالمي الفقه جممع عن الصادرة اإلسالمي، الفقه جممع جملة .59

 .اإلسالمي

ناصر  بن فهد: وترتيب مجع العثيمني، صاحل بن حممد الشيخ فضيلة ورسائل فتاوى جمموع .59

 .ه 9242 :سنة األوىل، الطبعة بالرياض، للنشر الثريا دار :الناشر السليمان،
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فياض  جابر طه: حتقيق الرازي، احلسني بن عمر بن حممد: تأليف الفقه، أصول يف احملصول .54

 .ه 9311 :سنة األوىل، الطبعة اإلسالمية، ودسع بن حممد اإلمام جامعة :الناشر العلواين،

 .ببريوت العلمية الكتب دار :الناشر األصبحي، مالك بن أنس بن مالك اإلمام :تأليف املدونة، .53

 العريب، سامي :حتقيق الشنقيطي، األمني حممد: تأليف الناظر، روضة على الفقه أصول مذكرة .52

 .ه 9291 :سنة األوىل، عةالطب مبصر، والتوزيع للنشر اليقني دار :الناشر

 حممد إبراهيم: تعليق الغزايل، حممد بن حممد حامد أيب: تأليف األصول، علم من املستصفى .55

 .والتوزيع والنشر للطباعة األرقم أيب بن األرقم دار :الناشر رمضان،

 قا،ب مظهر حممد .د :حتقيق اخلبازي، حممد بن عمر الدين جالل: تأليف الفقه، أصول يف املغين .56

 .ه 9244 :سنة الثانية، الطبعة املكرمة، مبكة القرى أم جبامعة العلمية البحوث معهد :الناشر

عبد  بن هللاعبد  .د: حتقيق املقدسي، قدامة ن ب أمحد بن هللاعبد  الدين موفق: تأليف املغين، .57

 واإلعالن زيعوالتو  والنشر للطباعة هجر دار: الناشر احللو، حممد الفتاحعبد  . ود الرتكي احملسن

 .ه 9294 :سنة الثانية، الطبعة مبصر،

 أيب الدين شهاب :حتقيق الرازي، زكريا بن فارس بن أمحد احلسني أيب: تأليف اللغة، مقاييس .58

 .ه 9298 :سنة الثانية، الطبعة ببريوت، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار :الناشر عمرو،

 أمحد فائق تيسري .د: حتقيق الزركشي، هبادر بن حممد الدين بدر: تأليف القواعد، يف املنثور .51

 .م 9113 :سنة الثانية، الطبعة بالكويت، اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة :الناشر حممود،



 قاعدة ما قارب الشيء يعطي حكمه: حقيقتها، وتطبيقاهتا 452 
 الرمحن بن ناصر الرشيد عبد د. أمحد بن     

 املعرفة دار: الناشر النووي، شرف بن حيىي زكريا أيب: تأليف املفتني، وعمدة الطالبني منهاج .69

 .ببريوت والنشر للطباعة

 :الناشر احلطَّاب، الرمحنعبد  بن حممد بن حممد: تأليف خليل، خمتصر شرح يف ليلاجل مواهب .69

 .الفكر دار

 اجلرهزي سليمان بن هللاعبد  :تأليف الفقهية، القواعد نظم يف البهية الفرائد شرح السنية املواهب .64

 .اجلنية الفوائد :انظر .اجلنية الفوائد حاشيته مع مطبوع الشافعي،

 دار: الناشر الريسوين، أمحد .د: تأليف اإلسالمية، العلوم يف وتطبيقاهتا لتغليبوا التقريب نظرية .63

 .ه 9298 :سنة األوىل، الطبعة مبصر، والتوزيع للنشر الكلمة

 حزم ابن دار: الناشر الروكي، حممد :تأليف الفقهاء، اختالف يف وأثرها الفقهي التقعيد نظرية .62

 :سنة األوىل، الطبعة باجلزائر، الصفاء ودار السعودية عربيةال باململكة والتوزيع والنشر للطباعة

 .ه9249

 اهلداية، شرح العناية شرحه مع مطبوع املرغيناين، بكر أيب بن علي احلسن أيب: تأليف اهلداية، .65

 .األوىل الطبعة ببريوت، الفكر دار :الناشر

   

 

 

 


