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Abstract 

Title: (Juristic Regulations of Imam Bin Al-Qayem in Family Verdicts)  

All Praise to God and Peace Be upon his 
Messenger and his family, Companions, and 

Followers, and: 
The study included introduction, abstract, two units, a conclusion, the introduction 

includes the study importance and reasons to choose it, methodology and study plan. 

The abstract includes three themes:  

The first theme: biography of the Imam Bin Al-Qayem, it includes twelve demands. The 

second theme includes the juristic regulations, it includes ten demands. The third theme 

includes the characteristics of juristic regulation of Imam Bin Al-Qayem.  

The first unit: the juristic regulations of the eight chapters:  

The first chapter: intention regulations has five themes. The second chapter: benefits and 

blights includes nine themes. The third chapter: custom regulations includes three themes. 

The fourth chapter: certainty regulations includes eleven themes. Fifth chapter: dependent 

regulations includes five themes.  

The sixth chapter: facilitation regulations includes ten themes. Seventh chapter: contracts 

regulations includes four themes. Eighth chapter: conditions regulations includes three 

themes. 

The second unit: the juristic rules includes seven chapters:  

The first chapter: marriage rules includes nine themes. The second chapter: divorce rules 

includes five themes. He third chapter: the nursing rules includes four themes. The fourth 

chapter: number rules includes one theme. The fifth chapter: breastfeeding rules includes 

two themes. The sixth chapter: inheritance rules includes seven themes. The seventh 

chapter: the will rules includes one theme.  

Then the conclusion which included the most important results, recommendations and 

suggestions.  

Peace Be upon our Messenger (Mohammed) and 
his family, Companions, and Followers. 

 

 

 

Written by the student: Fouad Bin Sadakah Merdad  
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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهللا من شرور أنفسـنا  

 أن الشهد أ مضل له ومن يضلل فال هادي له ووسيئات أعمالنا من يهده اهللا فال

إله إال اهللا وحده الشريك له ، واشهد أن حممداً عبده ورسوله صـلى اهللا عليـه   

  :رياً أما بعد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كث

فإن من أهم املهمات ، وآكد الفرائض والواجبات ، أن يعرف العبد حكـم رب  

مسائل الشرع والدين، حىت يعبد اهللا على بصرية من العاملني ، ويتفقه فيما نزل به 

  .املهتدين 

فَلَوالَ نفَر مـن  :( وقد أمر اهللا بالتفقه يف الدين وتبليغ ذلك الفقه قال تعاىل

فرقَة منهم طَآئفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ في الدينِ ولينذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهـم  كُلِّ 

  .)١٢٢(التوبة )يحذَرونَ

ولذلك فقد انربى لعلم الشريعة واألحكام ، وفصل احلالل واحلرام، أئمة 

ي اهللا عنهم وأرضاهم ومن بعدهم ، علماء ، وأعالم فقهاء، من لدن الصحابة رض

  .جيل يف أثر جيل ، ورعيل وراء رعيل 
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القواعد الفقهيـة والضـوابط    ومن العلوم اليت ارتبطت بالفقه إرتباطاً وثيقاً علم 

ئل أهم العلوم وأنفعها يف ضبط املسـا  عية اليت حتكم املسائل الفقهية فهو منالشر

  .ومعرفة األصول وختريج الفروع

، عالماتيعتمد ا الفقيه يف الفصل بني املتشاات ،وتوضيح الدالئل والوهي آلة  

  .وإقامة احلجج والبينات

جتمع املسائل املتباعدة ، وتوحد الفروع املتباينة ، وترسم للفقيه خطوطاً واضحة  

  . يسري عليها يف التعليم والفتيااملعامل

بنظري القاصر أن اضرب  وملا كان هذا حال القواعد والضوابط وأمهيتها رأيت  

فيها بسهم ،وأضع رحايل على باا، ألل من معينها الصايف وأشرب من موردها 

  ٠العذب

األفاق ،فهو مشس السيما إذا كان األمر متعلق بعامل فذ جليل ، دوت شهرته يف  

  .العلم ، بذل وضحى ، وقدم وتفاىنجرئ اجلنان واسع الدين،وهو كذلك 

  قيم رمحه اهللا برمحته الواسعة ، وهو أقل ما يقدم وفاًءشيخ اإلسالم ابن ال 

  .خالل إظهار أصول قواعده وضوابطهذا العامل اجلليل من  

ويزداد األمر أمهية عندما يكون احلديث عن األحكام املتعلقة ببناء البيت املسـلم   

  .اًء من أحكام النكاح وما يتبعهامن اللحظات األوىل يف البناء ابتد
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فيه احملن  سيما يف عصر عصفت فيه الفنت وازدادتن األمر بالغ األمهية الوحيث أ 

كـام  وكثرت فيه املشكالت األسرية واخلالفات الزوجية واحتاج الناس إىل األح

  .الشرعية ذات التأصيل العلمي

قسـم   –يف الدراسات العليا الشـرعية   امعة أم القرى املباركة ممثلةوملا كانت ج

اإلمام ابن القيم حيث مت  سلسلة القواعد والضوابط الفقهية عندقد بدأت ب -الفقه 

  تسجيل اجلزء اخلاص بالعبادات وتاله تسجيل املعامالت 

فاعالً يف إخراج هذه السلسلة من خالل تسجيل اجلزء  ورأيت أن أكون مشاركاً 

  ٠اخلاص بأحكام األسرة  

  يف القول والعمل وأسأل اهللا العظيم رب العرش الكرمي أن يرزقنا اإلخالص 

  ٠٠وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد         

  كتبه                                                                 

  فؤاد مرداد  /الطالب  
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  :أمهية املوضوع وأسباب اختياره

  :ميكن حصر أسباب اختيار املوضوع يف ثالث حماور  

  :أمهية معرفة القواعد والضوابط الفقهية / ور األول احمل 

  .ى ضبط املسائل وردها إىل أصوهلاآلة بيد الفقيه تساعده عل ة القواعد الفقهي  

والناظر يف كتب الفقهاء املطوالت منها واملختصرات جيد املكانة احلقيقية للقواعد  

ومن هنا حرصـت   يعل واملناظرة والتخريج والتفروالضوابط خاصة يف االستدال

  .على التعمق يف هذا الفن

  :مرتلة اإلمام اجلليل مشس الدين ابن القيم /  احملور الثاين 

اتهـدين يف   ال خيتلف اثنان على املكانة اجلليلة اليت تبوءها اإلمام ابن القيم بني 

  .زمانه وبعد زمانه

على كـل   ختفىفطرحه الفريد واستدالالته املميزة اليت جعلت له طابع خاص ال 

   .من اشتغل بالعلم الشرعي

  .املوضوع فرغبة يف اإلحبار يف حبر هذا اإلمام دفعين ذلك لتسجيل هذا 

  : حاجة الناس إىل هذا املوضوع/ احملور الثالث 

واألسرة هي النواة األوىل للمجتمـع فـإذا    ،األسرة فالشك أن اتمعات على 

  .لنواة األساسية صلح اتمع كلهصلحت ا
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أحواهلا بدين اهللا جـل يف   واألسرة ال يكتب هلا صالح وال فالح إال إذا ربطت 

وحرصاً على إظهار فقه األسرة بتأصيله الشرعي الواضح من خالل بيـان  عاله، 

كله حرصت أن أسجل هـذه والـيت    القواعد والضوابط اليت تضبط مسائله هلذا

  ).ابن القيم يف فقه األسرةالقواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام (حتمل عنوان 

 
  :ميكن حصر منهج البحث يف ثالثة عناصر رئيسة  

  :مرحلة السرب : العنصر األول  

جلمـع القواعـد   بوعة وذلك من خالل االطالع على كتب اإلمام ابن القيم املط

  :والضوابط اليت أشار إليها رمحه اهللا يف األبواب املتعلقة بفقه األسرة وهي 

 –النفقات  –الرضاع  -العدد –الطالق جبميع أبوابه  –النكاح جبميع أبوابه  ( 

وذلك دف مجع القواعد والضوابط الفقهية مـن  )، املواريث ، الوصايا احلضانة

   .كتب اإلمام

   :التقسيم والتصنيف / القسم الثاين  

  :إىل قسمني  قمت بتقسيمهابعد مجع هذه القواعد والضوابط  

  ٠القواعد الفقهية / ل القسم األو - ١
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هذا القسم إىل عدة وقمت بتقسيم  ٠الضوابط الفقهية / القسم الثاين   - ٢

 ٠أبواب تبعاً ألبوابه الفقهية اخلاص ا

  :الطريقة وأسلوب البحث / القسم الثالث  

بدأت يف مجع كتب ابن القيم املطبوعة مث قمت بقراءا قراءة متأنية مـع   )١(

ضابط يف أوراق خاصة مع كتابة ما يـرد   تسجيل كل ما أظنه قاعدة أو

  .أحياناً من شرح وتعليق واستدالل على تلك القواعد الضوابط

حتصل عندي من القواعد والضوابط قمت بدراسة حتليلية هلا  بعد اجلمع ملا )٢(

استبعدت ما ظننته حكماً فقهيـاً  ووضابط أفأبقيت ما ظهر يل بأنه قاعدة 

 .لكأو نظرية أو قاعدة أصولية وحنو ذ

. )١(قمت بعرض هذه القواعد والضوابط على بعض مشاخينا املتخصصني  )٣(

وذلك دف التأكد من كوا قواعد وضوابط واسـتبعاد مـا مل يكـن    

 .كذلك

خمتلفة وجعلها يف قاعـدة   قمت جبمع القواعد املتشاة واملتكررة بألفاظ )٤(

 .اعدةف القواعد إىل أقسام باعتبار املعىن العام للقيوكذلك تصنواحدة 

                                                
حيث تفضل علي باستبعاد مـا   –حفظه اهللا تعاىل –أمحد بن محيد /  عرضها على مساحة شيخنا دمت )١(

 كان منها قاعدة أصولية أو حكم فقهي أو حنو ذلك فجزاه اهللا عين خري اجلزاء 
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  .أما الضوابط فجعلتها مرتبة على األبواب الفقهية كما سيأيت بيانه

 :تناولت مجيع القواعد والضوابط عرب املطالب التالية )٥(

  .شرح القاعدة أو الضابط/ املطلب األول       

  .أدلة القاعدة أو الضابط/ الطلب الثاين

  .تطبيقات القاعدة وفروع الضابط/ املطلب الثالث

مستثنيات القاعدة وذلك يف حالة وجود مستثنيات ظهرت / ابعاملطلب الر

  .يل أثناء البحث

حرصت على اختيار لفظ القاعدة أو الضابط من كالم ابن القيم رمحه اهللا  )٦(

وذلك بعد املقارنة بني األلفاظ األخرى اليت أورد ا القاعدة أو الضـابط  

القاعدة تصرفاً يسرياً فاختار أكثرها مشولية وقيوداً وأحياناً أتصرف يف لفظ 

 .إلظهار املعىن

اجتهدت يف جعل شرح القاعدة أو الضابط وذكر أدلتهما والتطبيقـات   )٧(

يف  ةفإن مل أجد حبثت يف الكتب املتخصص. والفروع من كالم ابن القيم 

 .الضابط وأدلتهما وتطبيقامالفقهية وغريها مما يوضح القاعدة والقواعد ا
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الضابط من كتب القواعد الفقهية والكتب الفقهية قمت بتوثيق القاعدة أو  )٨(

 ومنهجي يف ذلك أن أبـدأ .  القاعدةيف املذاهب الفقهية اليت أشارت إىل

ـ    ة بتوثيق القاعدة أو الضابط من كتب ابن القيم مث مـن الكتـب الفقهي

أحياناً ألفاظاً أخرى من الكتب األخرى للفقهاء دف  األخرى وقد أذكر

 .ة شرح وحنو ذلكتوضيح معىن أو زياد

حرصت يف شرح القاعدة أو الضابط ببيان املفردات الغريبة مث ذكر املعىن  )٩(

 .موثقاً ذلك من الكتب اخلاصة ذا الفن. اإلمجايل للقاعدة

رتبت األدلة بالترتيب املعروف عند الفقهاء مبتدءاً بالقرآن الكرمي مث السنة  )١٠(

دليـل مـن إحـدى     جودو ويف حالة عدم. املطهرة مث اإلمجاع مث النظر 

 .املراتب انتقل للمرتبة اليت بعدها

 .عزوت اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية  )١١(

فإذا كان احلديث . قمت بتخريج األحاديث واآلثار من املصادر األصلية  )١٢(

وإن كان يف أحدامها ذكرته وذكرت مـن  . يف الصحيحني اكتفيت ما 

وإذا كان احلديث يف السنن . صنفاتخرجه أيضاً من أصحاب السنن وامل

جعل اللفظ وأذكرت أقوال هذا الفن يف درجة احلديث وأو غريها خرجته 
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ويف كل ذلك . غالباً ملن قدمته يف التخريج وإذا كان غري ذلك نبهت عليه 

 .اذكر اسم الكتاب والباب واجلزء والصفحة ورقم احلديث

م بط مبتدءاً مبا أورده اإلمـا اذكر الفروع والتطبيقات على القواعد والضوا )١٣(

 .رجت الفروع من كتب الفقه والقواعدفإن مل أجد خ ،ابن القيم يف كتبه

ا ارتبـاط بالقاعـدة دون التعـرض    حرصت على ختريج الفروع اليت هل )١٤(

 .طول املقام  اخلالفية الواردة يف ذلك خشية للمسائل

 .يحقمت بالتعريف باألماكن والبلدان اليت حتتاج إىل بيان وتوض )١٥(

ترمجت لألعالم الذين وردت أمساهم يف البحث باستثناء األنبياء وكبـار   )١٦(

الصحابة املعروفني واألئمة األربعة واملعاصرين من األحيـاء ورجعـت يف   

 .ذلك كله إىل املصادر األصلية يف هذا الفن

صول إىل حمتويات البحـث  عمل فهارس فنية تساهم يف خدمة الوقمت ب )١٧(

 :وذلك على النحو التايل

  .فهرسة اآليات القرآنية •
 .فهرس األحاديث النبوية •
 .فهرس اآلثار •
 .فهرس األعالم املترجم هلم •
 .فهرس احلدود واملصطلحات •
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 .فهرس الكلمات الغريبة •
 .فهرس األماكن والبلدان •
 .فهرس القواعد  •
 .فهرس الضوابط •
 .فهرس املصادر واملراجع •
 .الفهرس العام للموضوعات •

 
  املقدمة والفصل التمهيدي وبابني وخامتة :واشتملت على 

وفيها بيان أمهية املوضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث واخلطة العامة :  املقدمة

  .للبحث

  : الفصل التمهيدي
  : العالمة ابن القيم وعلم القواعد والضوابط الفقهية

  :وفيه ثالثة مباحث

  التعريف باإلمام ابن القيم   :املبحث األول

  :البوفيه مط

  .امسه ونسبه ومولده/ املطلب  األول 

  .نشأته وأسرته  / املطلب الثاين 
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    .العصر الذي عاش فيه/ املطلب الثالث  

  .رحالته العلمية  / املطلب الرابع 

  .شيوخه / املطلب اخلامس 

   .تالميذه / املطلب السادس 

    .تتلمذه على شيخ اإلسالم وعالقته به/ املطلب السابع 

   .أعماله العلمية  / الثامن املطلب 

  .مكانته العلمية / املطلب التاسع 

    .صفاته وأخالقه / املطلب العاشر 

  .مؤلفاته  / املطلب احلادي عشر 

  .وفاته/ املطلب الثاين عشر 

  :علم القواعد والضوابط الفقهية:املبحث الثاين 

  :وفيه عشرة مطالب 
   .تعريف القاعدة الفقهية/ املطلب األول

  .نشأة القواعد الفقهية/طلب الثاين امل
   .املؤلفات يف علم القواعد الفقهية/املطلب الثالث
  .أمهية القواعد الفقهية /املطلب الرابع 

   .حجية القاعدة الفقهية/املطلب اخلامس
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  .تعريف الضابط الفقهي/املطلب السادس
  .الفرق بني القاعدة الفقهية والضابط الفقهي / املطلب السابع
  .الفرق بني القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية /املطلب الثامن 
  .الفرق بني القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية/ املطلب التاسع
  .الفرق بني القاعدة الفقهية واألشباه والنظائر/ املطلب العاشر
  .مسات القاعدة الفقهية عند اإلمام ابن القيم :املبحث الثالث

 
  :وفيه مثانية فصول

  قواعد النيات:الفصل األول 

 قواعد املصاحل واملفاسد:الفصل الثاين 

  قواعد العرف:الفصل الثالث 

  قواعد اليقني:الفصل الرابع 

  قواعد التابع:الفصل اخلامس

  قواعد التيسري:الفصل السادس 

  قواعد العقود:الفصل السابع 

  قواعد الشروط:الفصل الثامن 

  



 

 

١٣ 

 

 

 
  :ة مباحث وفيه مخس

  األعمال بالنيات: املبحث األول

 القصود يف العقود معتربة: املبحث الثاين

 املعاقبة بنقيض القصد  ثابتة شرعاً وقدراً: املبحث الثالث

ما ضمن احملرمات من املفاسد واملأمورات من املصاحل مينع أن : املبحث الرابع

  ا يبيحها ويسقطهايشرع إليها التحيل مب

  كالم اهلازل معترب: املبحث اخلامس 

 
  :وفيه تسعة مباحث 

  ميتنع تأخري البيان عن وقت احلاجة :املبحث األول

 إذا تعارضت املصلحة واملفسدة قدم أرجحهما :املبحث الثاين

صلحتني وإن فات أدنامها قاعدة الشرع والقدر حتصيل أعلى امل: املبحث الثالث

 ودفع أعلى املفسدتني وإن وقع أدنامها

  ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند احلاجة واملصلحة الراجحة :املبحث الرابع



 

 

١٤ 

 

 

الشرائع مبناها على حتصيل املصاحل حبسب اإلمكان وتكميلها  :املبحث اخلامس  

  وتعطيل املفاسد حبسب اإلمكان وتقليلها

  العدل واجب يف كل حال :املبحث السادس

الشريعة جاءت باملنع من التشبه بالكفار واحليوانات والشياطني  :املبحث السابع

  والنساء واألعراب وكل ناقص

  خيار األمور أوسطها :املبحث الثامن 

فاضل الشرع بني الذكر واألنثى وجعل األنثى على النصف من :املبحث التاسع

 الذكر

 
  وفيه ثالثة مباحث 

  املشروط عرفاً كاملشروط لفظاً:املبحث األول 

  ذن اللفظياإلذن العريف كاإل: املبحث الثاين 

  زل على العرف العقود املطلقة إمنا تنـ:املبحث الثالث 

  

  :اًحثأحد عشر مبوفيه 

  يف حكم املعدوم األحكام إمنا هي للغالب الكثري والنادر :املبحث األول 



 

 

١٥ 

 

 

  الدافع أسهل من الرافع :املبحث الثاين 

  اليمني مشروعة يف جانب أقوى املتداعيني:املبحث  الثالث

  األصل يف األبضاع التحرمي :املبحث الرابع

  القرعة طريق شرعي للتقدمي عند تساوي املستحقني:املبحث اخلامس

  يقدم الظاهر القوي على األصل :املبحث السادس

  إذا تعارض ظاهران تساقطا :السابعاملبحث 

  الزائل العائد كالذي مل يزل :املبحث الثامن

  النكول مبرتلة البينة :املبحث التاسع

  اهول كاملعدوم :املبحث العاشر

  األصل بقاء ما كان على ما كان :املبحث احلادي عشر

 
   وفيه مخسة مباحث

  ع واألبدال ال يصار إليها إال عند تعذر األصولأن الفرو :املبحث األول 

  ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع:املبحث الثاين

  التابع أضعف من املتبوع :املبحث الثالث

  يف املتبوعات ريغتفر يف األتباع ماال يغتف:املبحث الرابع



 

 

١٦ 

 

 

كلها مجلة بعد مرة مل ميلك املكلف إيقاع مراته  ما كان مرة:املبحث اخلامس

  واحدة

 
  مباحث ةعشروفيه 

  الضرورات تنقل احملظورات إىل حال املباح:املبحث األول 

  ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها:املبحث الثاين 

  حاجة الناس جتري جمرى الضرورة :املبحث الثالث 

 من فعل احملظور ناسياً جيعل وجوده كعدمه ونسيان ترك املأمور :املبحث الرابع 

  ال يكون عذراً يف سقوطه

  ال واجب مع عجز وال حرام مع ضرورة:املبحث اخلامس 

  األحكام إمنا تترتب على املكلف بعد علمه بأسباا:املبحث السادس

كل ما يعلم أنه ال غىن باألمة عنه ومل يزل يقع يف اإلسالم ومل :املبحث السابع 

اره وال من الصحابة فهو من يعلم من النيب صلى اهللا عليه وسلم تغيريه وال إنك

  الدين

  املشقة العظيمة منتفية بالشرع:املبحث الثامن



 

 

١٧ 

 

 

أقوال املكلف إمنا مع علم القائل  بصدورها ومعناها وإرادته  :املبحث التاسع

  للتكلم ا

  زلة كالمه مطلقاًـمن لةزـإشارة األخرس من :املبحث العاشر

 
  :حثوفيه أربعة مبا 

  عقود االلتزام ال تؤثر فيها اجلهالة:  املبحث األول

  جيب يف الفاسد من العقود نظري ما جيب يف الصحيح منها:املبحث الثاين 

العقد الذي وقع يف حال الكفر ال حيكم له بصحة وال فساد بل : املبحث الثالث

ودهم يقرون عليه كما يقرون على كفرهم فإن استمروا على الكفر مل نتعرض لعق

وإن أسلموا حكم ببطالن ما يقتضي اإلسالم بطالنه من حني اإلسالم ال قبل ذلك 

  كاحلكم يف سائر عقودهم

  أقام الشارع املوت مقام الدخول يف استيفاء املعقود عليه:املبحث الرابع

 
  :وفيه ثالثة مباحث

  عدمهاحلكم املعلّق بالشرط عدم عند  :املبحث األول 



 

 

١٨ 

 

 

وكتابه فهو باطل ومامل خيالف فهو كل شرط خالف حكم اهللا  :املبحث الثاين 

  .الزم

 الشروط املتقدمة كاملقارنة:املبحث الثالث 

 

 
  :وفيه سبعة فصول

 

 

 

 

 

 

 



 

 

١٩ 

 

 

 

 
  :وفيه  تسعة مباحث

  املرأة تستحق املهر مبا استحل من فرجها :املبحث األول 

  األحزابكل األقارب حرام إال األربعة املذكورات يف سورة :املبحث الثاين

  كل امرأة حرمت حرمت ابنتها :املبحث الثالث 

  كل امرأة حرم نكاحها حرم وطؤها مبلك اليمني:املبحث الرابع 

كل امرأتني بينهما قرابة لو كان أحدمها ذكراً حرم على اآلخر :املبحث اخلامس

  فإنه حيرم اجلمع بينهما

  اعتبار الدين يف الكفاءة أصالً:املبحث السادس

  الصداق ال يتقدر أقله :املبحث السابع

كل عيب ينفر الزوج منه وال حيصل به مقصود   النكاح من :املبحث الثامن

  الرمحة واملودة يوجب اخليار

  األمة واحلرة ال يصريان فراشاً إال بالدخول:املبحث التاسع



 

 

٢٠ 

 

 

 

 
  وفيه مخسة  مباحث

  ه والية احلُكم واإللزاماحلَكَم من ل:املبحث األول 

  اخللع فسخ :املبحث الثاين  

  الرجعية زوجة :الثالث املبحث 

  اللعان فسخ :املبحث الرابع 

 باب الطالق جعل حكم العدة فيها واحداً بائنة ورجعية:املبحث اخلامس 

 

 
:وفيه أربعة  مباحث   

  جد منها النكاحاألم أحق بالطفل ما مل يو:املبحث األول

أقارب األب يقدمون على أقارب األم:املبحث الثاين  

الولد يف النسب يتبع أباه ويف احلرية  والرق أمه ويف الدين خريمها :املبحث الثالث

  ديناً

  ال يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل احلسن يف احلضانة:املبحث الرابع



 

 

٢١ 

 

 

 

  

   :مبحث واحد وفيه 

كل أَمة أُمن عليها احلمل فال يلزم فيها االسترباء وكل من غلب :املبحث األول  

  على الظن كوا حامالً أو شك يف محلها أو تردد فيه فاالسترباء الزم فيها

 

  

  :وفيه مبحثان

  ما يثبت للنسب من التحرمي ثبت للرضاعة:املبحث األول

القطع العارض لتنفس أو استراحة يسرية والعود عن قرب ال خيرجه :لثايناملبحث ا

  عن كونه رضعة واحدة

 

  

  :وفيه  سبعة  مباحث



 

 

٢٢ 

 

 

إذا اجتمع ذكر وأنثى يف طبقة واحدة فإما أن يأخذ الذكر ضعف :األول املبحث

  ما تأخذه األنثى أو يساويها

  بالقريب وتقدمي األقرب على األبعدإسقاط البعيد :املبحث الثاين 

كل حكم اختص به اجلماعة عن الواحد اشترك فيه االثنان :الثالث املبحث

  ومافوقهما

  البعيد من العصبات يعصب من هو أقرب منه إذا مل يكن له فرض:الرابع املبحث

كل بين أب أدىن وإن بعدوا عن امليت يقدمون يف التعصيب على :اخلامس املبحث

  ب األعلى وإن كانوا أقرب إىل امليتبين األ

  العصبة ال يرثون يف املسألة إال إذا كانوا من جنس واحد:السادس املبحث

  جنس أهل الفروض مقدمون على جنس العصبة:السابع  املبحث

 

 
   :وفيه مبحث واحد

 الوصية تربع:املبحث األول

 

 



 

 

٢٣ 

 

 

 
  .نتائج هلذا البحث مث توصيات ومقترحاتوقد اشتملت على أهم ال

  :عد وب

مقل بذل الوسع مـع علمـه   فإن مجيع ما كتب يف هذا البحث ما هو إال جهد 

بعظيم تقصريه ، ومع هذا فالفضل هللا وحده على ما من به من نعمة وأوىل به من 

  .فالشكر أوالً وآخراً له سبحانه فهو املستحق للشكر واحلمد . منة 

زيل العميم لشيخي وأستاذي صاحب الفضيلة األستاذ الدكتور فرج مث الشكر اجل

اإلشراف والتوجيه هلذه الرسالة وكان مثاالً ذي أفاض علي بكرمه فقبل زهران ال

مع أدب جم وتواضع رفيـع حـىت   . للعامل املتمكن واألستاذ املريب واألب احلنون

كان  ولقدة ت يب حادثكلما واجهتين معضلة أو أمل يف حيايت جعل من امسه نصيباً

فله مين الشكر والتقـدير  .ملالحظاته وتوجيهاته بالغ األثر يف إخراج هذه الرسالة 

  .والثناء والدعاء

لقرى  شامخ جامعة اخلري والرب جامعة أمكما أتقدم بالشكر اجلزيل لصرح العلم ال

يف  وأخص فيها كليتنا املباركة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية اليت سـامهت 

  .نشر العلم الشرعي يف كل أرجاء املعمورة



 

 

٢٤ 

 

 

برأي أو مشـورة أو   موصول لكل من أعانين أو أفادينء والشكر والتقدير والدعا

  .اقتراح

م وختاماً هذا ما سطره القلم وأماله وىل أن جيعل ذلك يف موازين حسناسائالً امل

من فضـل  الفؤاد فإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان وإن كان من صواب ف

ونسأل اهللا أن جيعل هذا العلم حجة لنـا ال  وأىب اهللا العصمة إال لكتابه . الرمحن 

  .علينا

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً

  كتبه                                                                 

  فؤاد مرداد  /الطالب  

  



 

 

٢٥ 

 

 

 

 

 
  :وفيه ثالثة مباحث







  
  

  

  

  

  



 

 

٢٦ 

 

 

  

 
 

 
  :وفيه مطالب

  امسه ونسبه ومولده/ ول األ املطلب 
   نشأته وأسرته / املطلب الثاين 

   العصر الذي عاش فيه / املطلب الثالث  
   رحالته العلمية / املطلب الرابع 

  شيوخه / املطلب اخلامس 
   تالميذه / املطلب السادس 
   تتلمذه على شيخ اإلسالم وعالقته به / املطلب السابع 
     أعماله العلمية/ املطلب الثامن 
  مكانته العلمية / املطلب التاسع 
    صفاته وأخالقه / املطلب العاشر 

   مؤلفاته / املطلب احلادي عشر 
  وفاته/ املطلب الثاين عشر 



 

 

٢٧ 

 

 

 

 
مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زين الدين أبو 

   .حلنبلي الشهري بابن قيم اجلوزية دمشقي اعبداهللا الزرعي األصل مث ال

رعي بضم الزاي املشددة املعجمة نسبة إيل زرع بضم الزاي قرية من عمـل  زوال

  . )٢(تبعد عنها مجسة ومخسني ميالً جنوب شرق من أعمال دمشق حوران

) زره(أو رمبا مسيت قريـة  ) زر(وقد نقل أن هذه القرية كانت تسمى يف القدمي 

) بـر (وقريباً منها قريـة  )زرعأ(وتسمى اليوم بـموي يف معجمه وقد ذكرها احل

وأما نسبته بالدمشقي باعتبار أـا مـوطن الـوالدة    .)٣()اللحا(بالضم ويقال هلا 

  .الذي بعده املطلبوالنشأة كما سيأيت يف 

                                                
 –) ٤/٢٨٩( توضيح املشتبه  –) ٢/٦٤٨(السحب الوابلة  –) ١/٢٦٩(انظر املعجم املختص للذهيب  )١(

س يف تـاريخ املـدارس   رالدا)١٤/٢٣٤(البداية والنهاية  -)١/٦٨(الرد الوافر )٢/٥٧(املقصد األرشد 
وانظر متام الترمجـة يف  -)٢/١٤٣(الطالع  البدر-)١/٦٢(بغية الوعاة )٦/١٦٨(شذرات الذهب )٢/٩٠(

باحلـاء  ) حريـز  (. للشيخ العالمة بكر بن عبداهللا أبوزيد)موارده-آثاره -ابن قيم اجلوزية حياته(كتاب 
والراء املهملتني مث الياء املثناة والزاي املعجمة على وزن فعيل بفتح الفاء وهو ما رجحه الشيخ بكر أبـو  

 )١٨اته وآثاره صالقيم اجلوزية حيابن (زيد 
  )١١/٢٤٠(انظر الضوء الالمع  )٢(
 )١٩(أبو زيد  ابن قيم اجلوزية  بكر –) ١/٤٢٠(معجم البلدان  )٣(



 

 

٢٨ 

 

 

وأما شهرته بابن قيم اجلوزية فذلك أن والده اإلمام الشيخ أبو بكر بـن أيـوب   

قـيم  (اً على مدرسة اجلوزية بدمشق مدة من الزمن فقيـل لـه   مالزرعي كان قي

  . )١(واشتهرت به ذريته وحفدته من بعد ذلك) اجلوزية 

وزية بفتح اجليم ال غري مدرسة بسوق القمح بالقرب من اجلـامع بدمشـق   واجلَ

مث آل أمر النظـارة  ) هـ٦٥٦(وىف سنة وكان قد بناها حمي الدين بن اجلوزي املت

عظم مدارس احلنابلـة  د ابن القيم رمحه اهللا برمحته الواسعة وهي من أفيها إىل وال

  .بدمشق الشام 

وقد وقف املدرسة اجلوزية بدمشق وهي مـن أحسـن املـدارس    (:قال النعيمي 

  .)٢()وأوجبها  تقبل اهللا منه 

وأما اجلوزي بفتح اجليم وسكون الواو ويف آخرها الزاي ، هذه النسبة إىل اجلوز 

إبر اهيم بـن موسـى    شتهر مجاعة باالنتساب إليه منهم أبو اسحاقوبيعه وقد ا

    )٣(.القوزي اجلوزي

                                                
  ) ٢٣ص(ابن قيم اجلوزية بكر أبو زيد  )١(
والنعيمـي  )٢/٢٤(الدارس  –) ٢٤ص(ابن قيم اجلوزية  بكر أبو زيد   -) ١٣/١١٢(البداية والنهاية  )٢(

املفاخر عبدالقادر بن حممد بن عمر بن نعيم النعيمي الدمشقي الشافعي العالمة املـؤرخ  هو حمي الدين أبو 
تذكرة اإلخوان يف حـوادث الزمـان تـويف سـنة     -احملدث له مصنفات منها الدارس يف تاريخ املدارس

   )٤/٢٩٢(الضوء الالمع -)٨/١٥٣(هـ انظر شذرات الذهب ٩٢٧
 ) ١٢٠/ ٢(األنساب )٣(



 

 

٢٩ 

 

 

  : والدته 

كل الكتب اليت ترمجت لإلمام ابن القيم أمجعت على أن والدته كانت يف سـنة  

  .وحددت بعض املراجع اليوم والشهر ) هـ٦٩١(

لي املعـروف  اإلمام العالمة مشس الدين احلنب:(ذلك بقوله حيث ذكر  الصفدي 

  )١()إحدى وتسعني وست مائة  بابن قيم اجلوزية مولده سابع صفرسنة

أم يف ) رعز(وأما مكان الوالدة فلم تصرح الكتب املترمجة له مبكاا هل هـو يف  

   )٢(إال أن املراغى يف طبقات األصوليني جزم بأا يف دمشق).دمشق(

  

  

  

  

  

  

                                                
 ) ٢/١٩٥(يات الوايف بالوف )١(
وانظر  ابن القيم وآثاره  بكر أبـو زيـد ص   -)٢/١٦١(الفتح املبني يف طبقات األصوليني للمراغي  )٢(
)٢١(  



 

 

٣٠ 

 

 

 

 
لك نشأة أي عامل يتطرق إىل البيئة الداخليـة واخلارجيـة لـذ    إن املتحدث عن

والبيئة الداخلية املتعلقة بأسرة العامل هلا أثر كـبري يف تكـوين شخصـيته    ،العامل

  .وتشكيل اجتاهاته 

ولذلك سأتعرض يف هذا املطلب إىل تصوير البيئة األسرية هلذا العامل الفذ نبـدأها  

  .رمحه اهللا تعاىل بوالده

  :مام أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي احلنبلي والده اإل

رف بالعبادة والصالح والتعبد وقلة التكلف وأثىن الناس عليه خرياً حىت كانـت  ع

  . )١(جنازته مشهودة من الناس

ر صالح  الوالد وعلمه يف ولده حيث استفاد ابنه اإلمام حممد علم الفرائض وقد أثّ

   . )٢(منه كما ذكره الشوكاين  وغريه

  

  
                                                

 )١٤/١١٠(البداية والنهاية  )١(
 )٢/١٤٣(البدر الطالع  )٢(



 

 

٣١ 

 

 

  :زين الدين  أخوه

) هـ٦٩٣(أبوالفرج عبدالرمحن بن أيب بكر ولد بعد أخيه اإلمام ابن القيم يف عام 

شارك أخاه يف أكثر شيوخه وتتلمذ على يديه احلافظ ابن رجب وكانت وفاتـه  

   .)١(بدمشق) هـ٧٨٩(عام 

  : ابن اخيه زين الدين 

الرمحن مـن األفاضـل تـويف    عماد الدين أبو الفداء  إمساعيل بن زين الدين عبد

  . )٢()هـ٧٩٩(عام

ر كثرياً يف نشأة هذا  اإلمام حيث نشأ يف أحضان فمثل هذا اجلو العلمي اإلمياين أثّ

ظـى بـه إال   العلم بني أسرة علمية ومنها إىل مدرسة اجلوزية يف برنامج قل أنّ حي

من اهللا سبحانه  موفق.  

دليالً على ذلك أنه بدأ بالسماع  ولذلك كانت نشأته على العلم والعلماء يكفيك

لبـه للعلـم ورحالتـه    ط عنوهو يف السابعة من عمره كما سيأيت عند احلديث 

  .هذه النشأة جعلته عاملاً فذاً يتخرج من حتت يديه العلماء وطلبة العلم. العلمية

  

                                                
  ) ٣٨(ابن القيم حياته وآثاره ص )١(
  )٣٨ص (املصدر السابق  )٢(



 

 

٣٢ 

 

 

  :ه وممن تتلمذ على يديه من أسرت 

  :ابنه عبداهللا  ) أ(

ختم القرآن وصلى به سـنة  ) هـ٧٢٣(ة وهو شرف الدين عبداهللا الذي ولد سن

عرف بالعلم والصالح والذكاء والغـرية  .وهو ابن تسع سنني تقريباً ) هـ٧٣١(

  . )١(على حدود اهللا

  : )٢(ابنه إبراهيم

أخذ العلم عن أبيه وحضـر  ،)هـ٧١٦( برهان الدين إبراهيم بن اإلمام ولد سنة 

 يف أنواع العلوم ، وأفـىت على أيوب الكحال ومنصور بن سليمان البعلي واشتغل 

بالصدرية وشرح ألفية ابن مالك ومساه إرشاد السـالك إىل   ودرس وناظر ودرس

  .وعرفت عنه األجوبة املسكتة )٣(٠)حل ألفية ابن مالك

ـ ) هـ٧٦٧(تويف يوم اجلمعة مستهل صفر سنة   ن باملزة وصلي عليه جبامعها ودف

  .وكانت جنازته حافلة  ٠عند أبيه

                                                
 ) ٢/٥٧(املقصد األرشد  –) ١٨٠/ ٦(ذرات الذهب ش –) ١٤/٢٣٥(البداية والنهاية  )١(
منادمـة   –) ٦/٢٠٨(شذرات الـذهب   –) ٩٠-٢/٨٩(انظر ترمجته يف الدارس يف تاريخ املدارس  )٢(

  )١/٦٥(الدرر الكامنة  –) ١/٢٤٠(األطالل 
عوض السهلي وهـو يف  مطبوع يف جملدين عند دار أضواء السلف بالرياض بتحقيق الدكتور حممد بن  )٣(

  ٠دكتوراه يف اجلامعة االسالمية األصل رسالة 



 

 

٣٣ 

 

 

 

 
ذكرنا يف املطلب السابق تأثري البيئة الداخلية واخلارجية على العامل وتعرضـنا يف  

ويف هذا املطلب سنتحدث عـن  .املطلب السابق إيل بيئة اإلمام ابن القيم الداخلية 

واملصـنف  . م البيئة اخلارجية واملقصود ا العصر الذي عاش فيه اإلمام ابن القـي 

القرن الثامن وبالتحديد من عـام  أواخر القرن السابع وأوائل  رمحه اهللا عاش يف 

هـ يف بالد الشام اليت رضخت يف تلك الفترة حتت حكـم  ٧٥١إىل  عام -٦٩١

فمن الناحية السياسية عاش رمحه اهللا مرحلة ازدهار وزهـو يف الدولـة   .املماليك

ا الناصر بن قالوون وكانت مـدة خالفتـه   اململوكية وهي الفترة اليت حكم فيه

عد قبلـها مـرتني   بأزل وهـ إال أنه ع٧٤١حىت سنة -هـ ٦٩٣طويلة من سنة 

هـ أي بعد أقل من عـام  ٧٠٩هـ وعاد إيل سلطنته سنة )٧٠٨-٦٩٨(سنيت 

  . )٢(مضى على مفارقتها

                                                
استفدت يف هذا املطلب من رساليت يف املاجستري اليت ترمجت فيها لإلمام ابن مفلح وهو من املعاصرين  )١(

 لإلمام ابن القيم رمحه اهللا
  )٣٤/ ١( موسوعة عصر سالطني املماليك  )٢(



 

 

٣٤ 

 

 

ـ  واستقر األمر له واشتهر يف الناس ذكره وعم ة ت البالد خبريه وباألعمـال الطيب

  .املباركة

  )١()وترمحوا على امللك وتأسفوا عليه( :وقال ابن كثري رمحه اهللا 

ومل ير أحد مثل سعادة ملكه (:قال ابن حجر يصف االستقرار السياسي يف عصره 

  . )٢()وعدم حركة األعادي عليه براً وحبراً مع طول املدة 

  : ولعل من أبرز أعمال الناصر مايلي 

هر ذلك من خالل بناء اجلوامع ومدارس العلم وإعطـاء  تعظيمه ألهل العلم يظ-١

   )٣(.املناصب ألهل العلم

  )٤(للمكوس الظاملة آنذاك  إبطاله-٢

  .تضييقه اخلناق على البغايا وأهل الفساد-٣

  

  
                                                

  ) ٢٠٢/ ١٤( البداية والنهاية  )١(
وابن حجر هو شيخ اإلسالم وإمام احلفاظ يف زمانه وحافظ الديار املصرية  )١٤٧/ ٤( نة الدرر الكام )٢(

شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر الكناين العسقالين مث املصري الشافعي بـرع يف  
تـويف  احلديث وتقدم يف مجيع فنونه له التصانيف املفيدة من أشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري 

  )١/٥٥٢( طبقات احلفاظ -)٦/٥٢(هـ انظر شذرات الذهب ٨٥٢سنة 
  )١٣٥-٦/١٤٣( شذرات الذهب  )٢(
  ) ٣٤/ ١(عصر سالطني املماليك  )٤(



 

 

٣٥ 

 

 

هـ لينتقل امللك إىل أبنائه )٧٤١(عام  يفهللا كتابه باحلق على الناصر فتومث كتب ا

اعتلى عرش البالد منهم بعد أبـيهم  ،ولداً ذكراً  وقد كان له من األبناء أحد عشر

وا اخللل الذي حصل بوفاة والدهم فالناصر ولكنهم مل يستطيعوا أن يسد.)١(مثانية 

بال ريب من أعظم سالطني الدولة، وبعد ذلك بدأ الصراع على السـلطة بـني   

يف عهـد   ابن القيم رمحه اهللا  اإلماماألمراء وهكذا بدأ العصر الذهيب الذي عاشه 

قد عاين فتريت القـوة   القيمنحل عقده وينتهي ازدهاره ، وذا يكون ابن تالناصر 

  .   والضعف ، والتماسك واالحنالل

أدرك ثالثة من اخللفاء العباسيني بالدولة العباسية الثانية مبصـر   القيمعلماً بأن ابن 

في كتس ابن اخلليفة املس أبو العباوهم أبو الربيع املستكفي باهللا ، واحلاكم بأمر اهللا

  . باهللا ، واملعتضد باهللا ابن املسكتفي باهللا 

  :)٢(الناصر الذين تولوا احلكم بعد أبيهم أبناءومن 

  .ليلة)٥٩(مل يستمر يف احلكم أكثر من :املنصور سيف الدين أبوبكر -١

  قل من مثاين سنواتأتوىل احلكم وهو ) كعالء الدين كج(األشرف -٢

  هـ٧٤٢توىل بعد خلع أخيه سنة )الدين أمحدشهاب (الناصر -٣

  هـ٧٤٣أبو الفداء توىل السلطة عام ) إمساعيلعالء الدين (الصاحل -٤
                                                

  )١/٣٤(عصر سالطني املماليك  )١(
  )٣٦-١/٣٤(عصر سالطني املماليك  )٢(



 

 

٣٦ 

 

 

  هـ٧٤٦توىل عام ) شعبان( الكامل -٥

  هـ٧٤٧توىل عام )حاجي(املظفر -٦

  هـ ٧٤٨توىل عام )أبو احملاسن حسن(الناصر -٧

  .هـ ٧٥٢توىل عام ) صالح الدين(الصاحل -٨

الناحية العلمية فقد شهد هذا العصر حركة علمية كبرية فقد كانت وعلى صعيد 

  . بالد الشام ومصر حاضرة العامل اإلسالمي بعد سقوط بغداد 

  :ومما يؤكد هذه احلركة العلمية مايلي 

  : املراكز العلمية : أوالً 

  :لت املراكز العلمية يف اجلوامع واملساجد وكثرة املدارس ومن أشهر اجلوامع متثّ

حلقـة   ةعشـر  ىحدإوهو أعظم جوامع دمشق وكانت فيه : اجلامع األموي /أ

   )١(للتدريس

وهو مبحلة احلسودية خارج دمشق بناه فضـل اهللا بـن   : مسجد احلسودية /ب

  )٢(الشهري واإلمام املتفنن قرأ عليه غالب أعيان الفضالء األستاذعيسى البوسنوي 

  

                                                
  )٣٦٣( ص  األطاللمنادمة  )١(
  )٣٧٧-٣٧٦(ص األطاللمنادمة  )٢(



 

 

٣٧ 

 

 

  :وأما الدور فكثرية منها 

  )١(خارج دمشق قبلي باب اجلابية موجودة اآلن:صابونية دار القرآن ال/أ

وهي داخل باب توما وكانت داراً للشيخ اء الـدين  : دار احلديث البهائية /ب

    )٢(أيب حممد القاسم

  :وجود العلماء يف ذلك الوقت:ثانياً 

وجود عدد من العلماء واحلفاظ يف تلك الفترة كانوا على مستوى  عالٍ من العلم  

ثروا احلياة العلمية وكان هلم أبلغ األثر فيهـا  أالذين وعرفة والتمكن والربوز ، ملوا

واليت سيأيت  رمحه اهللا العلمية اإلماموكان لبعضهم األثر األكرب يف تكوين شخصية 

   ٠ الذين استفاد منهم ئهبياا يف املطلب اخلاص بذكر علما

  : نذكر على سبيل املثال منهم 

بن عبد الرحيم بن حممد الشيخ العالمة أبو عبد اهللا اهلندي  صفي الدين حممد) ١(

هـ كان فقيهاً أصولياً متكلماً ، من تصانيفه يف ) ٧١٥(األرموي املتويف سنة 

النهاية والرسالة السيفية وهو  –علم الكالم الزبدة والفائق ، ويف أصول الفقه 

    )٣(من املتكلمني على مذهب األشاعرة 
                                                

  )١/١٣(الدارس يف تاريخ املدارس -)١٧( األطالل منادمة )١(
  ) ١/٥٥(الدارس يف تاريخ املدارس -)٣٢٤( لاألطالمنادمة  )٢(
  )٦٨/ ٨( شذرات الذهب –) ٢٢٧٠٢٢٩/ ٢( طبقات الشافعية  )٣(



 

 

٣٨ 

 

 

د بن حممد بن علي األنصاري البخاري الشافعي أبو العباس ابن جنم الدين أمح) ٢(

الرفعة امللقب بالفقيه لغلبة الفقه عليه وكان إماماً يف علوم كـثرية ، وهـو   

املطلـب  ( –) الكفاية شرح التنبيه( صاحب املصنفني العظيمني املشهورين 

  .)١(هـ مبصر) ٧١٠( ت)   شرح الوسيط 

بن عبد الواحد بن عبد الكرمي بن خلف بن نبهان  كمال الدين حممد بن علي) ٣(

أبـو   .خرشة الصحايب األنصاري السماكي  بن خالد بن أيب دجانة مساك بن

  .املعايل املعروف بابن الزملكاين

 تـويف يف  ،أهل زمانه وشيخ الشافعية بالشام كان من بقايا اتهدين ومن أذكياء 

  .)٢(هـ ) ٧٢٧(رمضان سنة 

حممد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد ، الشيخ اإلمام العالمـة  صدر الدين ، )٤(

ذو الفنون أبو عبد اهللا الشافعي الشهري بابن املرحل وبابن الوكيل املتويف سنة 

)٧١٦(يل مشيخة دار احلديث األشرفية  وكان شيخ الشـافعية يف  هـ ، و

  .)٣(وقته

                                                
  ) ٨/٤١( شذرات الذهب –) ٢١٣-٢١١/ ٢( طبقات الشافعية  )١(
  ) ٨/١٤٠(شذرات الذهب -)٢٩٤-٢/٢٩١(طبقات الشافعية  )٢(
  ) ١١٥/ ٤( الدرر الكامنة –) ٧٤/ ٨( شذرات الذهب -)٢٣٤-٢٣٣/ ٢(طبقات الشافعية  )٣(



 

 

٣٩ 

 

 

لم األعـالم  إلسالم وعتقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين شيخ ا)٥(

  .)١(هـ )٧٢٨( املتويف سنة 

علم الدين القاسم بن حممد بن يوسف اإلمام احلافظ املؤرخ املفيد علم الدين ) ٦(

أبو حممد الربزايل األشبيلي األصل الدمشقي ويل مشيخة دار احلديث النورية 

  .)٢(هـ ) ٧٣٩(تويف حمرماً خبليص يف ذي احلجة سنة 

سف بن عبد الرمحن بن يوسف احلليب األصل املزي الشافعي أبو مجال الدين يو)٧(

  )٣(هـ)٧٤٢(احلجاج املتويف سنة 

مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب مؤرخ اإلسالم املتـويف  )٨(

  .)٤(هـ)٧٤٨(سنة 

صـنف    ،  احلنبلـي   الفقيه  املقدسي حممدبن  مفلحمشس الدين حممد بن )٩(

من أشهرها كتاب الفروع قال فيه ابن داً يف أنواع العلم ، تصانيف كثرية ج

                                                
  سيأيت ترمجة شيخ اإلسالم يف شيوخ املصنف  )١(
  ) ٢٣٧/ ٣( الدرر الكامنة –) ١٢٢/ ٦( شذرات الذهب –) ٢٨٠-٢٧٩/ ٢( طبقات الشافعية  )٢(
 ٠ ستأيت ترمجته يف ذكر شيوخ املصنف رمحه اهللا )٣(
  ٠ستأيت ترمجته يف ذكر شيوخ املصنف رمحه اهللا  )٤(



 

 

٤٠ 

 

 

لفلك أعلم مبذهب اإلمام أمحد من ابن مفلح تتلمذ علـى  اماحتت قبة (:القيم 

  )١(هـ)٧٦٣(سنة تويف)شيخ اإلسالم ابن تيمية 

خليل بن كيكلدي  بن عبد اهللا اإلمام البارع احملقق بقية   احلفاظ صـالح  ) ١٠(

الدمشقي ، مث املقدسي أقام بالقدس مـدة طويلـة    يعالئالدين أبو سعيد ال

يدرس ويفيت وحيدث ويصنف إىل آخر عمره، فكان إماماً يف الفقه والنحـو  

  )٢(واألصول ومن تصانيفه القواعد وهو كتاب مشهور نفيس

عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي الشـافعي املتـويف سـنة    )١١(

قه  واحلديث والتفسري ومن مصنفاته تفسـريه  هـ كان إماماً يف الف)٧٧٤(

  )٣(والبداية والنهاية –املشهور 

مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن األموي األسنوي املصـري الشـافعي   ) ١٢(

هـ كان إماماً يف األصول والفروع انتهت إليه رئاسـة  ) ٧٧٢(املتويف سنة 

  .  )٤(وعرف برباعته يف التفسري والفقه واألصول،  الشافعية

  

                                                
  ).٢/١٧٦(الفتح املبني -)٤/٦٧٨(إيضاح املكنون -)١١٤-١١٢(اجلوهر املنضد   )١(
  )٢/٩٠(الدرر الكامنة -)٩٣-٣/٩١(طبقات الشافعية  )٢(
  )٣٧٤/ ١( الدرر الكامنة  )٣(
 ١٣٧ستأيت ترمجته ص )٤(



 

 

٤١ 

 

 

  

  ) املكتبات ( خزانات الكتب : ثالثاً 

إن مما يدل على وجود ضة علمية واضحة ومنتشـرة انتشـار الكتـب    

يفسـر   .وهذا ماحظى به هذا العصر  .تعترب املراجع الرئيسة يف العلومالعلمية اليت 

حيث  .اهللا رمحه مامذلك ويؤكده الكتب واملراجع العلمية الكثرية اليت توفرت لإل

  . له مامل يتوفر لغريه توفر

يؤكد ذلك غزارة املادة العلمية يف مؤلفاته واستشهاداته من الكتـب الكـثرية   و

  :يف معرض كالمه عن اإلمام أمحد )إعالم املوقعني (قال رمحه اهللا يف .املتنوعة 

وكان رضي اهللا عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتب وكان حيب جتريد احلـديث  (

ويشتد عليه جداً فعلم اهللا حسن نيته وقصده فكتب مـن  ويكره أن يكتب كالمه 

كالمه وفتواه أكثر من ثالثني سفراً من اهللا سبحانه علينا فلـم يفتنـا منـها إال    

  )١()القليل

وهذه املكتبات منها ما هو ملحق باجلوامع واملساجد ، ومنـها مـاهو ملحـق    

األعيان ، قال ابـن  باملدارس ، ومنها ما هو حمبوس يف قصور السالطني واألمراء و

علم أنه كان جلميع املدارس شأن عظيم ، فما من مدرسة إال اف(: محه اهللابدران ر

                                                
 )١/٢٨(إعالم املوقعني  )١(



 

 

٤٢ 

 

 

وقد كان ا من الطلبة املنشغلني بالعلم ليالً واراً مما تضيق املدرسة  عن سكاا 

   .)١(لكثرم وبكل واحدة منها دار لنفائس الكتب

  :ومن األمثلة على تلك املكتبات ما يلي

 لالختالسوكان به خزانة كتب وقد تعرضت : مكتبة اجلامع األموي  )١(

ففتش عنها امللك الظاهر ركن الـدين ومجعهـا ورتبـها وجلـدها     

  )٢(.وأتقنها

   )٣(وا عدة خزائن للكتب املوقوفة: خية يخزانة املدرسة العمرية الش )٢(

                                                
  )١٠٥ص(منادمة األطالل  )١(
 )٣٦٣-٣٦٢( منادمة األطالل ص )٢(

 ٠)٢٤٤(منادمة األطالل ص )٣(



 

 

٤٣ 

 

 

 

 
جم ابن القيم رمحه اهللا ندرك متاماً البداية اجلادة منه يف طلب بالتتبع واالستقراء لترا

وقـد   .العلم ويكفي الناظر واملتأمل ثبت  شيوخه الذين تلقى العلم على أيـديهم 

  .وأسرته اجلو العلمي الذي نشأ فيهأدركنا من خالل نشأته 

سـنة  فعندما تتأمل بداية تلقيه على يد شيخه الشهاب العابر رمحـه اهللا املتـوىف   

تعرف أن ابن القيم بدأ يطلب العلم وهو يف قرابة السابعة من عمره )١()هـ٦٩٧(

وهذه كانت حال شيخنا هذا ورسوخه يف العلم  وقد أخذ عنه شيئاً مـن تعـبري   

ومسعت عليه عدة أجزاء ومل يتفق يل قراءة هذا العلم عليـه  (:الرؤيا قال يف الزاد 

  .)٢()لصغر السن واخترام املنية  له رمحه اهللا

يف العربية على  وقريباً من ذلك قراءته عدداً من الكتب يف علم العربية واملطوالت

وهذه علوم متقدمة يدرسها املتقن من طالب )هـ٧٠٩(كي سنة أيب الفتح البعلب

   .)٣(العلم درسها وهو يف الثامنة عشر من عمره

                                                
 ) ثبت شيوخه(سيأيت ذكره يف املطلب اخلامس )١(
 )٤٩(ابن قيم اجلوزية  حياته وآثاره ص ٠)٣/٦١٥(زاد املعاد  )٢(
 وسيأيت ذكره يف ثبت شيوخه  –) ٤٩(ابن القيم حياته وآثاره  ص )٣(



 

 

٤٤ 

 

 

تنوعة واملتعددة من ومما يؤكد نشأته العلمية القوية كثرة مساعه وشيوخه وعلومه امل

  .علوم الشريعة وعلوم اآللة 

  .)١(مع ميزة مجيلة يف ذلك وهي دراسة هذه العلوم على علماء عصره املتفننني

وسنذكر طائفة من أقوال العلماء يف املطلب اخلاص مبكانته العلمية واليت تؤكـد   

   .)٢(للعلمتفنن هذا العامل الفذ يف العلوم املختلفة مما يدل على طلبه املبكر 

  :رحالته العلمية 

   .الضرورة احلديث عن رحالته العلميةإن احلديث عن طلب العلم للعامل يستلزم ب

واملتتبع لتراجم األئمة العلماء والسادة احملدثني والفقهاء جيد تلك التـراجم قـد   

امتألت بالرحالت العلمية املباركة يف طلب العلم فقد كان هلم االهتمام الفائق يف 

  .حلة لطلب العلم رال

اليسـري  ترمجته املوجودة بني أيدينا إال  إال أن اإلمام ابن القيم مل يذكر يف مصادر

  : من رحالته مع بعض ماذكره هو عن نفسه وذلك على النحو التايل

  :مصر )١(

  :حيث قال )٣(صر يف كتابه هداية احليارىمل ابن القيم رمحه اهللا إىل سفره أشار 
                                                

 )٥١(قيم حياته ص ابن ال )١(
 .انظر املطلب التاسع )٢(
 ) ٨٧( هداية احليارى ص  )٣(



 

 

٤٥ 

 

 

  .)مبصر مع أكرب من يشري إليه اليهود بالعلم والرياسة جرت يل مناظرة  وقد( 

 :وقد ذكر كذلك يف إغاثة اللهفان ما يؤكد سفره إىل مصـر قـال رمحـه اهللا    

وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب مبصر ذا فقال واهللا لو سافرت إىل الغرب يف (

  .)١()معرفة هذه الفائدة لكان سفراً قليالً أو كما قال

  :مكة )٢(

الترمجة وكذلك حديث ابن القيم عن نفسه بزيارته ملكـة حجـاً   أشارت كتب 

وحج مرات كثرية وجـاور مبكـة   (قال ابن رجب يف الذيل وجماورة عدة مرات 

   )٢()وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه

  :أما ماجاء من نصوصه رمحه اهللا يف رحالته إىل مكة فهذه بعض النصوص 

  :فاء مباء زمزم طلبه االستش)أ(

سقام أولقد أصابين أيام مقامي مبكة ( :قال رمحه اهللا يف معرض حديثه عن الشفاء 

خمتلفة وال طبيب هناك وال أدوية كما يف غريها من املدن فكنت استشفي بالعسل 

  .)٣()عجيباًوماء زمزم ورأيت فيهما من الشفاء أمراً 

  
                                                

  ) ١/١٧(غاثة اللهفان إ )١(
 ) ١/٤٤٥( ذيل طبقات احلنابلة  )٢(
 ) ١/٢٥٠(مفتاح دار السعادة  )٣(



 

 

٤٦ 

 

 

  : تأليفه بعض الكتب يف مكة)ب(

دل على أنه ألفه مدة ماي) مفتاح دار السعادة(ذكر رمحه اهللا يف مقدمة كتاب      

  :بقائه مبكة 

ومسيته مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة إذ كان هـذا  : (قال

فتح اهللا ا على حني انقطاعي إليه عند بيته وإلقائي  اليت  من بعض الرتل والتحف

  .)١()ته وحوله بكرة وأصياليكيناً ذليالً وتعرضي لنفحاته يف بنفسي ببابه مس

  :وقال يف بدائع الفوائد

وقد كتبت على مواضع متفرقة من القرآن حبسب ما يسنح من هذا النمط وقت (

  .)٢()مقامي مبكة وبالبيت املقدس واهللا املرجو إمتام نعمته

  :خدامه الرقية يف عالج نفسه مبكةاست) ج( 

وأما شهادة (  : يف كتابه مدارج السالكني عندالكالم على أثر الرقيةقال رمحه اهللا

التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر وذلك يف كل زمان وقد جربت أنا مـن  

نه كان يعرض يل عجيبة والسيما مدة املقام مبكة فإذلك بنفسي ويف غريي أموراً 

لطواف وغريه فأبـادر  تكاد تقطع احلركة مين وذلك يف أثناء ا حبيثآالم مزعجة 

                                                
 ) ١/٤٧(مفتاح دار السعادة  )١(
 )١/١٤٩(بدائع الفوائد  )٢(



 

 

٤٧ 

 

 

إىل قراءة الفاحتة وأمسح ا على حمل األمل فكأنه حصاة تسقط جربت ذلك مراراً 

   .)١()عديدة 

  :تغيريه لبعض املنكرات يف املشاعر املقدسة ) د(

       : حيث ذكر رمحه اهللا تغيري منكر ضرب الدف والغناء يف املشاعر املقدسة قـال  

ـ ويقيمونه أيضاً يف مسجد ا(   يخليف أيام مىن وقد أخرجناهم منه بالضرب والنف

مراراً ورأيتهم يقيمونه باملسجد احلرام نفسه والناس يف الطواف فاستدعيت حزب 

  .)٢()اهللا وفرقنا مشلهم ورأيتهم يقيمونه بعرفات والناس يف الدعاء والتضرع 

  :بيت املقدس  )٣(

   )٣(قد تقدم معنا أنه كتب بعض تفسريه يف بيت املقدس

  : كتبو )٤(

قال الشيخ ( حيث جاء يف مقدمة الرسالة التبوكية ما يشعر أنه رحل إىل تبوك 

اإلمام العامل حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية رضي اهللا عنه وأرضاه 

٤()ره من تبوكيف كتابه الذي سي( .    

                                                
 )٥٨-١/٥٧(مدارج السالكني  )١(
 ) ١/٢٣١(هفان إغاثة الل )٢(
  ) ١/١٤٢( بدائع الفوائد  )٣(
 ) ٢٩(الرسالة التبوكية ص  )٤(



 

 

٤٨ 

 

 

قـيم  تب اإلمام ابن الولعل من ختام القول يف هذا املطلب أن نقول أن مجلة من كُ

  :رمحه اهللا قد ألفها يف حال سفره عن وطنه وبعده عن مكتبته ومنها 

   )١(مفتاح دار السعادة )١(

  )٢(زاد املعاد يف هدي خري العباد )٢(

  )٣(روضة احملبني يف نزهة املشتاقني )٣(

   )٤(الفروسية )٤(

ت رحالت ابن القيم يف طلـب  مضمونه ملاذا قلّ هولعل تساؤالً مهماً يطرح نفس

  العلم؟

  : لى ذلك يلخص يف اآليت واجلواب ع

العصر العلمي الذي عاش فيه ودونت فيه العلوم اإلسالمية وانتشرت  )١(

  . )٥(يف سائر أقطار املعمورة وقد تقدم ذكر هذا يف املطلب السابق

فإليهـا توجهـت    ،مدينة دمشق اليت عاش فيها كانت مؤمل العلماء )٢(

ذكر النعيمي  األنظار ورمقتها األبصار وتوافد عليها طالب العلم وقد 
                                                

  ) ١/٤٧(مفتاح دار السعادة  )١(
 )١/٧٠(زاد املعاد  )٢(
 )١٤(روضة احملبني ص )٣(
  )٨٤(الفروسية ص )٤(
 .انظر املطلب الثالث )٥(



 

 

٤٩ 

 

 

املدارس واجلوامع اليت عدها يف دمشق مع ذكر عدد جم من العلمـاء  

 .)١(األجالء ، وأهل الفقه الفضالء

نشأته رمحه اهللا يف كنف والده ويف ربوع املدرسـة اجلوزيـة وبـني     )٣(

أحضان علمائها فكان العلم ينهمل بني يديه كالغيث األمـر الـذي   

  .يف طلب العلم الرحلة املستغرقة  أراحه كثرياً من

  

 

                                                
 وما بعدها) ٢/٣٠٣(الدارس يف تاريخ املدارس  )٢(



 

 

٥٠ 

 

 

 

 
قد تقدم يف املطلب الرابع نشأته رمحه اهللا يف طلب العلم وكثرة شيوخه وجلوسه 

إىل علماء عصره املتقنني ويف هذا املطلب سنعرض لذكر مشاهري شيوخه باستثناء 

شيخه الذي الزمه طويالً وهو شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث سأعقد لـه مطلبـاً   

صاً نظراً لألثر الواضح الذي تركه ابن تيمية على تلميذه ابن القـيم رمحهمـا   خا

   .)١(اهللا

  :وقد رتبتهم على حروف املعجم وذلك على النحو التايل 

  :ابن عبد الدائم املقدسي  )١(

أبو بكر بن أمحد بن عبد الدائم بن نعمة املقدسي النابلسي األصل الصاحلي ولـد  

ن وستمائة مسع الصحيح كله من ابن الزبيدي سنة مخس وعشرين أو ست وعشري

ومسع أيضاً من الناصح ابن احلنبلي وأجاز له ابن روزبة وحج ثالث مرات وأضر 

  .)٢(قبل موته بيسري وكان ذا مهة وجاللة وفهم وله عبادة وأحكام

                                                
 .عانظر املطلب الساب )١(
 )١/٥٢٣(الدرر الكامنة  )٢(



 

 

٥١ 

 

 

وابـن رجـب يف    )٢(والنعيمي )١(وقد ذكره يف مشيخته صاحب أجبد العلوم

  ٠)٣(الذيل

  ) :والده(قيم اجلوزية  )٢(

رعي الرجل الصاحل العابد وأخذ عليه الفرائض كمـا  أبو بكر أيوب بن سعد الز

  . )٤(تقدم ذكره

ـ ٧٢٣(فجأة ليلة األحد تاسع عشر ذي احلجة باملدرسة اجلوزية عام  تويف ) هـ

    ٠ )٥(وصلى عليه بعدالظهر باجلامع ودفن  بباب الصغري

  : أبو بكر املرسي )٣(

األصل الشيخ جمدد الدين التونسي ولد بتونس  املرسيأبو بكر بن حممد بن قاسم 

واشتغل ببالده وتعلم القراءات ودخل القاهرة وأقام ا مدة فأخذ ) هـ٦٥٦(سنة 

على يد الزين  الزواوي وجلس باجلامع لإلقراء   واشتهر أمره وشاعت فضـائله  

  . )٦()هـ٧١٨(ودرس النحو بالناصرية توىف سنة 

                                                
 )٣/١٣٩(اجبد العلوم  )١(
 ) ٢/٩٠( الدارس يف تاريخ املدارس  )٢(
 )٢/٤٤٨(ذيل طبقات احلنابلة  )٣(
 .انظر املطلب الثاين  )٤(
  )١٤/١١٠(البداية والنهاية  )٥(
 )٥٥٢-٥٥١/ ١(الدرر الكامنة  )٦(



 

 

٥٢ 

 

 

والصـفدي يف   )١(يف الدرر الكامنـة  وخ ابن القيمشي يف ابن حجر وقد ذكره

  .)٢(الوايف

  :أمحد الواسطي  )٤(

أمحد بن إبراهيم بن عبدالرمحن عماد الدين أبو اسحاق الواسـطي مث الدمشـقي   

  .على مذهب الشافعي وتعبد وانقطع  تفقه) هـ٦٥٧(الصويف ولد سنة 

ة وكان ذا ورع وإخالص وله نظم حسن ، مات يف شهر ربيع اآلخـر سـن  

  . )٣()هـ٧١١(

والذي يليق بـه  ( :وقد أشار ابن القيم إىل تتلمذه عليه يف شفاء العليل حيث قال 

ماذكره شيخنا أبو العباس أمحد بن إبراهيم الواسطي يف شرحه فذكر قاعـدة يف   

  .) )٤(الفناء واالصطالح

  

  

  

                                                
 )٥/١٣٧(الدرر الكامنة  )١(
 )٢/١٩٥(الوايف بالوفيات  )٢(
  ) ١/١٠٣(الدرر الكامنة  )٣(
 ) ١٦(شفاء العليل  )٤(



 

 

٥٣ 

 

 

  : الشهاب العابر النابلسي  )٥(

بن نعمة النابلسي احلنبلي ولد ليلـة  أبو العباس أمحد بن عبدالرمحن بن عبد املنعم 

بنابلس مسي بالعابر ألنه كان عاملاً )هـ٦٢٨(شعبان سنة  من  ثالث عشرالالثالثاء 

    .بتعبري الرؤيا ومسع من عمه تقي الدين يوسف 

ومن حمي الدين بن اجلوزي ومسع من سبط السلفي وغـريه وترحـل إىل مصـر    

يف علم التعبري وله مصـنف   ال يدرك ، وهو إمام فقيه عامل ودمشق واإلسكندرية

وكان عجباً يف تفسري املنامات (: كبري البدر املنري يف علم التعبري قال عنه ابن كثري 

عن سـبعني سـنة   ) هـ٦٩٧(وتويف يف ذي القعدة سنة   )وله فيه  اليد الطوىل

  . )١(كانت جنازته حافلة رمحه اهللا تعاىلو

 )٤(وابن العماد )٣(والصفدي )٢(ب يف الذيلوقد ذكره يف مشيخة ابن القيم ابن رج

وهذه (:وقد ذكر  ابن القيم بعض مامسع منه من التعبري يف الزاد مث ختم النقل بقوله

                                                
 )  ٤٥/٣٣٣(تاريخ اإلسالم –) ١٣/٣٥٣(البداية والنهاية  –) ٥/٤٣٧(شذرات الذهب  )١(
 )٥/١٧١(ذيل طبقات احلنابلة  )٢(
 )٢/١٩٥(الوايف بالوفيات  )٣(
 )٦/١٦٨(شذرات الذهب  )٤(



 

 

٥٤ 

 

 

كانت حال شيخنا ورسوخه يف علم التعبري ومسعت عليه عدة أجزاء ومل يتفق يل 

  .)١()قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام املنية  له رمحه اهللا تعاىل

  :جمد الدين احلراين )٦(

جمد الدين أبو الفداء إمساعيل بن الفراء احلراين مث الدمشقي شيخ احلنابلة بدمشـق  

وتفقـه وبـرع يف   ) هـ٦٧٠(مث قدم دمشق سنة ) هـ٦٤٦أو ٦٤٥(ولد سنة 

املذهب ومسع من ابن أيب عمر وابن الصرييف وغريمها ومهر يف الفقه مـع الـدين   

  .لورع وا

ى وضـبط  انتفع به خلق كثري مع الديانة والتقـو ومدة طويلة ،لفتوى لتصدى و

  .اللسان والورع يف املنطق 

وقيل أنه قرأ املقنع مئة مرة وكان عدمي التكلف حيمل حاجته بنفسه وليس له كالم 

وذكره يف  )٢()هـ٧٢٩(يف غري العلم وال خيالط أحداً وأوقاته حمفوظة مات سنة 

حيث أشار إىل أنه  )٤(، والصفدي يف الوايف )٣(ررشيوخ ابن القيم ابن حجر يف الد

                                                
  )٣/٦١٥(زاد املعاد  )١(
 ) ٦/٨٩(شذرات الذهب  –) ١/٤٥٠(الدرر الكامنة  )٢(
 ) ٥/١٣٧(الدرر الكامنة  )٣(
 ) ٢/١٩٥(الوايف بالوفيات  )٤(



 

 

٥٥ 

 

 

الروضة يف األصـول البـن    قرأ عليه خمتصر اخلرقي واملقنع البن قدامة وقرأ عليه

  .قدامة 

  :صدر الدين ابن مكتوم )٧(

إمساعيل امللقب بصدر الدين واملكىن بأيب الفداء بن يوسف بن مكتـوم القيسـي   

ع احلديث وجلس إىل مكرم بـن أيب  مس) هـ٦٢٣(الدمشقي الشافعي ولد سنة 

الصقر وأيب نصر ابن الشريازي والسخاوي وغريهم وكان حسن اخللق حمبـاً يف  

   )١()هـ٧١٦(فحدث باحلرم ومات يف شوال سنة ) هـ٧١١(السماع وحج سنة 

  .)٣(والصفدي )٢(وذكره يف مشيخة ابن القيم ابن حجر
  

  :الكحلي )٨(

ـ ٦٤٠( الدمشقي الكحلي ولد سـنة  أيوب زين الدين بن نعمة النابلسي مث ) هـ
حدث باحلديث عن املرسي والرشيد العراقي وحدث مبصر ودمشق تكسب بصنعة    

عـن  ) هـ٧٣٠(الكحال اليت أخذها عن طاهر الكحال تويف يف ذي احلجة سنة 
  . )٥(وذكره الصفدي يف شيوخ ابن القيم )٤(أزيد من تسعني سنة

                                                
 ) ١/٤٥٨(الدرر الكامنة  )١(
  ) ٥/١٣٧(الدرر الكامنة  )٢(
  )٢/١٩٥(الوايف بالوفيات  )٣(
 ) ١/٥١٨(الدرر الكامنة  –) ٦/٩٣(شذرات الذهب  )٤(
 )٢/١٩٥(الوايف بالوفيات  )٥(



 

 

٥٦ 

 

 

  :احلاكم )٩(

الفضل بن محزة بن أمحد بن قدامة املقدسي احلنبلي مسند سليمان تقي الدين أبو 

الشام وكبري قضاا أكثر السماع عن الشيوخ فأجازه أكثر من سبعمائة شيخ ولد 

جلوزية عرف بالعبادة وىل القضاء أكثر من عشرين سنة ودرس با) هـ٦٢٨(سنة 

  . )١()هـ٧١٥(ذي القعدة سنة يف  والتهجد تويف

والصفدي وصـاحب   )٣(وابن حجر )٢(القيم ابن رجبوقد ذكره يف شيوخ ابن 

  .)٤(ه توضيح املشتب

  : شرف الدين ابن تيمية )١٠(     

أبو حممد عبداهللا بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين شرف الدين أخو 

كان بارعاً يف فنون عديدة وله مرتلة ) هـ٦٦٦(شيخ اإلسالم بن تيمية ولد سنة 

  .شيخ اإلسالم عظمى عند أخيه 

                                                
  )٢/٢٨٥(الدرر الكامنة  –) ٦/٣٦(ذهب شذرات ال )١(
 ) ٢/٤٤٨(ذيل طبقات احلنابلة  )٢(
  )٥/١٣٧(الدرر الكامنة  )٣(
 )٤/٢٨٩(توضيح املشتبه  –) ٢/١٩٥(الوايف بالوفيات  )٤(



 

 

٥٧ 

 

 

عرف باحلديث والفقه واملناظرة مع صدق وإخالص وقناعة باليسري وكثرة عبادة 

وقد استفاد ابن القيم من فقهـه  . )١()هـ٧٢٧(وذكر وصدقة تويف بدمشق سنة 

  . )٢(كثرياً ذكره الصفدي

يف مسـألة  عالم املـوقعني  تبه حيث قال يف إكما أشار إليه ابن القيم يف بعض ك

  : الطالق وأنه بيمني وليس بطالقني يفخمارج اليم

   ) )٣(وهذا اختيار شيخنا أيب حممد بن تيمية أخي شيخ االسالم(

نكتفي : (كر مناظرته مع أحد اجلهمية قالوذكره كذلك يف الصواعق املرسلة يف ذ

من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بني جهمي معطل وسـين مثبـت حـدثين    

   )٤()ة رمحه اهللا أنه مجعته وبعض اجلهمية جملسمبضموا شيخنا عبداهللا بن تيمي

  :عالء الدين الكندي الوداعي    )١١(

قرئ احملـدث عـالء   علي بن الظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد األديب البارع امل

   .سكندراين مث الدمشقي املعروف بالوداعيالدين الكندي اإل

                                                
 ) ٦/٧٦(شذرات الذهب  –) ٣/٤٢(الدرر الكامنة  )١(
 )٢/١٩٥(الوايف بالوفيات  )٢(
 ) ٤/١١٤(اعالم املوقعني  )٣(
 )١/٣٢٠(اعق املرسلة الصو )٤(



 

 

٥٨ 

 

 

مسع من عبـداهللا  عرف باحلديث والسماع ونسخ األجزاء و) هـ٦٤٠(ولد سنة 

اخلشوعي والصدر البكري ومن بعدهم ونظر يف العربية وحفظ كثرياً من أشـعار  

خبطه فيها عدة متون تـوىف  الكندية يف مخسني جملد  العرب وهو صاحب التذكرة

   )٢(وقد ذكره الصفدي يف مشيخة ابن القيم. )١()هـ٧١٦(سنة 

  :املطعم) ١٢(

أو  ٦٢٥( املقدسي احلنبلي ولد سنة يلشرف الدين عيسى بن عبد الرمحن بن معا

عم يف األشجار والسمسـار يف  مسند وقته وعامل عصره مشهور باملطُ) هـ٦٢٦

العقار ألنه يطعم األشجار ويسمسر يف الدور مسع من ابـن الزبيـدي والضـياء    

  .خرين وأجاز له ابن الصباح ومكرم وآ

خر عمره مـات يف ذي  قعد بآوأخذ عنه مجع من الطلبة فاشتهر بالصرب عليهم وأُ

 )٥(وابن حجر )٤(وذكره يف مشيخة ابن القيم ابن رجب.)٣()هـ٧١٧(احلجة سنة 

   )٦(والصفدي وغريهم

                                                
 ) ٢/١٢٤(الوايف بالوفيات  )١(
 ) ٢/١٩٥(الوايف بالوفيات  )٢(
 ) ٤/٢٤٠(الدرر الكامنة  -)١/٢٣٢(املعني يف طبقات احملدثني  )٣(
 ) ٢/٤٤٨(ذيل طبقات احلنابلة  )٤(
  ) ٥/١٣٧(الدرر الكامنة  )٥(
 )٤/٢٨٩(توضيح املشتبه  –) ٢/١٩٥(الوايف بالوفيات  )٦(



 

 

٥٩ 

 

 

  :  )١(بنت جوهر البطائحي) ١٣(

أم حممد فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن حممود بن جوهر البطائحي ولـدت سـنة   

م عن ابن راوية الصحيح عن ابن الزبيدي مرات ومسعت صحيح مسل)هـ٦٢٥(

) هـ٧١١(احلصني شيخ احلنفية وكانت دينة متعبدة صاحلة توفيت يف صفر سنة 

   )٢(.)سنة ٨٦(عن عمر يناهز 

   .)٤(والنعيمي يف الدارس )٣(وقد ذكره يف مشيخة ابن القيم ابن رجب يف الذيل

  :البهاء بن عساكر ) ١٤( 

اهللا بن عبداهللا بن  القاسم بن أيب غالب مظفر بن حممود بن أمحد بن احلسن بن هبة

ـ ٦٢٩(املولود سـنة  الدمشقي الطبيب  اء الدين حممد بن عساكر مسـع  ) هـ

احلديث من الرشيد العراقي وحدث اإلجازة عن القطيعي وأيب الوفاء بـن منـده   

وغريمها وكان يعاجل املرضى وكان يتودد إىل احملدثني وكان متصدقاً وجعـل داره  

  .دار حديث 

                                                
تح الباء املنقوطة بواحدة والطاء املهملة نسبة إىل البطائح موضع بني واسط والبصرة وهي عدة قرى بف )١(

 )١/٣٦٦(األنساب .  جمتمعة يف وسط املاء 
 )٢٥٩ -٤/٢٥٨(الدرر الكامنة  –) ٦/٢٨(شذرات الذهب  )٢(
 ) ٢/٤٤٨(ذيل طبقات احلنابلة  )٣(
 ) ٩٠٠/ ٢(الدارس يف تاريخ املدارس  )٤(



 

 

٦٠ 

 

 

وقد ذكره يف مشيخة ابن . )١()هـ٧٢٣(ات يف شعبان سنة مع صرب على الطلبة م

  . )٢(القيم الصفدي يف الوايف

  :القاضي بدر الدين بن مجاعة )١٥(

حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة بن علي بن حازم بن صخر بـن حجـر   

مسع احلديث من شيخ الشيوخ )هـ٦٣٩(الكناين احلموي الشافعي ولد حبماة سنة 

بن أيب اليسر وابن األزرق والنجيب والتاج القسطالين واد ابن دقيق حبماة ومن ا

ف صن) هـ٩٣(ونقل إىل قضاء الشام سنة ) هـ٨٧(العيد وويل القدس يف سنة 

 ىكثرياً يف عدة متون عارفاً بالفقه وأصوله ذكياً فطناً مناظراً ورعاً تويف يف مجـاد 

وقد ذكـره يف   )٣(شهرنني وأوقد جاوز التسعني بأربع س) هـ٧٣٣(اآلخرة سنة 

  . )٤(مشيخة ابن القيم الصفدي

  :الصفي اهلندي ) ١٦(

حممد بن عبد الرحيم بن حممد الشيخ العالمة صفي الدين أبو عبـداهللا اهلنـدي   

وكـان جـده   ) هـ٦٤٤(األرموي املتكلم مولده ببالد اهلند يف ربيع اآلخر سنة 

                                                
 ) ٢٨٠ -٤/٢٧٩(الدرر الكامنة  )١(
 )٢/١٩٥(الوايف بالوفيات  )٢(
 ) ٢/٢٨٠(طبقات الشافعية  –) ٥/٥(الكامنة  الدرر )٣(
  ) ٢/١٩٥(الوايف بالوفيات  )٤(



 

 

٦١ 

 

 

ها امللك املظفـر ويل مشـيخة   ألمه فاضالً فقرأ عليه ودخل اليمن فأكرمه صاحب

وكـان فقيهـاً    ،الشيوخ يف دمشق وانتصب لإلفتاء واإلقراء يف األصول واملعقول

  . )١()هـ٧١٥(أصولياً متكلماً متعبداً تويف يف صفر سنة 

 )٣(وابـن حجـر يف الـدرر    )٢(وذكره يف مشيخة ابن القيم صاحب بغية الوعاة

  . )٤(والشوكاين يف البدر الطالع

  :املعايل بن الزملكاين أبو ) ١٧(

حممد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكرمي بن خلف بن بنهان بن سلطان بـن  

هــ  )٦٦٦(أمحد ينتهي نسبه إىل الصحايب اجلليل أيب دجانة ولـد يف شـوال   

طلب احلديث وقرأ الفقه على تاج الدين الفزاري واألصول على اء ) هـ٦٦٧أو

سنة بغري رضاه وهو كـبري الشـافعية يف   ٢٤الدين بن الزكي وويل قضاء حلب 

  .صره وكان ذكي الفطرة نافذ الذهن ع

                                                
 ) ٥/٢٦٢(الدرر الكامنة  –) ٢/٢٢٧(طبقات الشافعية  )١(
 ) ١/٦٢(بغية الوعاة  )٢(
 ) ٥/١٣٧(الدرر الكامنة  )٣(
  )٢/١٤٣(البدر الطالع  )٤(



 

 

٦٢ 

 

 

له مؤلفات منها تفضيل امللك على البشر وكتاب عجالة الراكـب وكتـاب يف   

ومحل إىل القاهرة ليدفن ) هـ٧٢٧(تويف يف الطريق إىل مصر سنة  ٠أصول الفقه 

  . )١(ا

  . )٢(بو زيد وقد ذكره يف مشيخة ابن القيم الدكتور بكر أ

  :أبو الفتح البعلبكي ) ١٨(

حممد بن حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي البعلبكي احلنبلي العالمة الفقيـه  

وقرأ النحو على ابن مالك وبرع فيه والزمه وأتقن ) هـ٦٤٥(النحوي ولد سنة 

حسـن   العربية وكان إماماً عاملاً فاضالً له معرفة تامة بالنحو متعبـداً متواضـعاً  

الشمائل جيد اخلربة بألفاظ احلديث وقد صنف كتباً منها شرح اجلرجانية وشرح 

ألفية بن مالك واملطلع على أبواب املقنـع مـات يف القـاهرة يف حمـرم سـنة      

                                                                          )٣()هـ٧٠٩(

  .  )٤(جر يف الدرروذكره يف مشيخة ابن القيم ابن ح

                                                
  ) ٥/٣٢٨(الدرر الكامنة  –) ٢/٢٩١(طبقات الشافعية  )١(
 ) ١٧٦(ابن قيم اجلوزية حياته وآثاره  )٢(
 )  ٦/٢٠(شذرات الذهب  –) ٢/٤٨٥(املقصد االرشد  –) ١/٢٠٧(بغية الوعاة  )٣(
 )٥/١٣٧(الدرر الكامنة  )٤(



 

 

٦٣ 

 

 

وقرأ العربية على أيب الفتح البعلي قرأ عليه امللخص أليب البقاء مث (  :قال الصفدي 

  .)١()قرأ اجلرجانية مث قرأ ألفية ابن مالك وأكثر الكافية الشافية وبعض التسهيل 

  : أبو نصر الشريازي) ١٩(

 بن حممد بن حيي أبو نصر حممد بن حممد بن عماد الدين حممد بن حممد بن هبة اهللا

املزي ولد يف شـوال   بن بندار بن مجيل الفارسي األصل ابن الشريازي الدمشقي

مسع احلديث على جده وعلى السخاوي وابن الصابوين وابـن  أ) هـ٦٢٩(سنة 

اجلميزي وتفرد بأجزاء وعوايل وكان ساكناً وقوراً متواضعاً وكان إليه املنتهى يف 

   )٢()هـ٧٢٣(سندين بدمشق تويف ليلة عرفة سنة تذهيب املصاحف وهو خامتة امل

  . )٣(وقد ذكره يف مشيخة ابن القيم الشوكاين والصفدي وغريهم

  :ابن مفلح املقدسي ) ٢٠( 

حممد مشس الدين أبو عبداهللا بن مفلح بن حممد بن مفرج املقدسي احلنبلـي أبـو   

مبلغاً عظيماً يف نقـل   عبداهللا كان عاملاً بارعاً فاضالً متمكناً يف علوم الفروع وبلغ

مذهب اإلمام أمحد ومجع مصنفات كثرية وكان يلقب مبكنسة املـذهب وإليـه   

عـن حنـو   ) هـ٧٦٣(انتهت رئاسة مذهب احلنابلة تويف بدمشق يف رجب عام 

                                                
  ) ٢/١٩٥(الوايف بالوفيات  )١(
 ) ١/٢١٧(الوايف بالوفيات  -)١٤/١٠٩(بداية والنهاية ال –) ٥/٥٠٣(الدرر الكامنة  )٢(
 ) ١/٦٢(بغية الوعاة  –) ٢/١٩٥(الوايف بالوفيات  )٣(



 

 

٦٤ 

 

 

له  ،مخسني سنة وكانت له جنازة حافلة حضرها القضاة كلهم وخلق من األعيان

ذكره يف شيوخ  )١(الشرعية وغريها مصنفات كثرية من أشهرها الفروع واآلداب

ابن القيم الشيخ بكر أبو زيد مستنداً مبراجعته له مسائل املذهب قال ابن القـيم  

  .)٢()ماحتت قبة الفلك أعلم مبذهب اإلمام أمحد من ابن مفلح(رمحه اهللا 

  :اإلمام املزي )٢١(

 مجال الدين يوسف بن زكي الدين عبدالرمحن بن يوسف القضـاعي مث الكلـيب  

مام احملدثني وخامتة احلفاظ املولـود يف ربيـع الثـاين سـنة     شافعي إالدمشقي ال

باملزة وحفظ القرآن يف صغره وقرأ شيئاً من الفقه والعربية وطلب أنش) هـ٦٥٤(

 .مث رحل إىل القاهرة ومسع من مجع احلديث يف دمشق ومسع من خالئق ال حيصون

االتفاق والصـدق وحسـن اخلـط    كان اإلمام األوحد العامل احلجة احلافظ مع 

ه مؤلفات منها ذيب الكمال يف أمساء ل.هلدي الصاحل والديانة والسمت احلسن وا

  . )٣()هـ٧٤٢(الرجال وحتفة األشراف مبعرفة األطراف تويف يف صفر سنة 

                                                
 ) ٥٦-١٨/ ١(ص (  /رسالة املاجستري للباحث  –) ٤/٢٦٥(السلوك  –) ١٤/٢٩٤(البداية والنهاية  )١(
 ) ٥٦-١٨/  ١(  ص رسالة املاجستري للباحث  –) ١٧٦(ابن قيم اجلوزية حياته وآثاره ص  )٢(
/ ١(طبقـات احلفـاظ    –) ٤/١٤٩٨(تذكرة احلفاظ  –) ١/١١٠(طرح التثريب يف شرح التقريب  )٣(

 )  ١/٤٤(الشهادة الزكية  –) ١٠/٧٦( النجوم الزاهرة  –) ١/٢٩٩(معجم احملدثني  –) ٥٢١



 

 

٦٥ 

 

 

وقد نقل عنه ابن القيم يف كثري من كتبه خاصة يف تراجم الرجال بالتعبري بلفـظ  

ورجح شيخنا اإلسالم :(قوله يف كتابه على سنن أيب داود  ومن أمثلة ذلك شيخنا

قـال شـيخنا يف   (وقـال أيضـاً    )١()أبو احلجاج املزي وأبو العباس بن تيمية 

  .)٣(وقد ذكره يف مشيخة ابن القيم الشيخ  بكر أبو زيد)٢()التهذيب

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  )١/٧٨(حاشية ابن القيم على السنن  )١(
 )٨٣(جالء األفهام ص )٢(
 ) ١٧٧(زية حياته وآثاره ص ابن قيم اجلو )٣(



 

 

٦٦ 

 

 

 

 
يدرك أنه تتلمذ على يديه مجع غفري من  الناظر يف تراجم اإلمام ابن القيم  رمحه اهللا

سعيت جاهداً مجعهم يف هذا املطلب وترتيبهم على حروف املعجـم  وقد الطلبة 

  :وذلك على النحو التايل 

  :ابنه برهان الدين إبراهيم ) ١(

وقد نص على تلمذته الذهيب يف  )١(تقدمت ترمجته يف مطلب أسرة اإلمام رمحه اهللا

   .)٢(املعجم املختص

تفقه بأبيه وشارك يف العربية ومسع وقرأ وتنبه وأمسعـه  : ( صاحب الشذرات  قال

  .)٣()أبوه باحلجاز وطلب نفسه

  :اإلمام ابن كثري ) ٢(

عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الشافعي املفسر احملـدث  

لعلـم  قدم دمشق وله سبع سنني وطلب ا) هـ٧٠٠(احلافظ املشهور املولود سنة 

                                                
 انظر املطلب الثاين )١(
 )٦٧(املعجم املختص   )٢(
 )٦/٢٠٨(شذرات الذهب  )٣(



 

 

٦٧ 

 

 

ان الفزاري والكمال بن قاضي على كبار العلماء من أمثال ابن تيمية واملزي والربه

  .شهبة

سـة العلـم يف التـاريخ    والفتوى والتحديث وإليه انتهت رئا عرف حبفظ املتون

   )١(.)هـ٧٧٤(واحلديث والتفسري وتصانيفه كثرية مشهورة تويف سنة 

ادته  من ابن القيم ضمن ترمجته لإلمام وقد أشار اإلمام ابن كثري إىل صحبته واستف

   )٢()وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس له ( ابن القيم حيث قال 

  :الصفدي ) ٣(

صـالح الـدين    لعالمة األديب البليغ البارع املـتقن خليل بن أيبك بن عبداهللا ا

مسع الكثري وقـرأ احلـديث   ) هـ٦٩٧هـ أو ٦٩٦(الصفدي مولده بصفر سنة 

اضي بدر الدين ابن مجاعة وابن سيد الناس والقاضي تقـي الـدين   وأخذ عن الق

السبكي له املؤلفات املشهورة ومنها الوايف بالوفيات وأعيان العصر وغريمها تـويف  

   )٣(.يف دمشق) هـ٧٦٤(بالطاعون ليلة عاشوراء سنة 

  .)٤(وقد أشار يف ترمجة ابن القيم إىل استفادته منه للقصيدة امليمية

                                                
 ) ١/٤٤٥(الدرر الكامنة  –) ٦/٢٣٠(شذرات الذهب  )١(
  ) ١٤/٢٣٤(البداية والنهاية  )٢(
 ) ٣/٩٠(طبقات الشافعية  –) ١٠/٥(طبقات الشافعية الكربى  )٣(
 ) ٢/١٩٦(الوايف بالوفيات  )٤(



 

 

٦٨ 

 

 

  :عائشة )٤(

عائشة ابنة حممد بن عيسى بن عبد اهللا أم حممد ابنة اإلمام الشـمس أيب عبـداهللا   

وذكر تلمذا على ابن القيم وإجازته هلا صاحب ) هـ٧٢٩(البعلي توفيت سنة 

     )١(.الضوء الالمع

  : ابن رجب احلنبلي )٥(

 زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن عبد الرمحن بن احلسن بن

حممد ابن أيب الربكات مسعود البغدادي مث الدمشقي احلنبلي احلافظ احلجة الفقيه  

طلب احلديث وهو صغري وأجازه  ابـن النقيـب   ) هـ٧٣٦(ولد يف بغداد سنة 

وأجاز له النووي ومسع بنفسه مبكة على الفخر عثمان واشتغل بسماع احلـديث  

نووية وفتح الباري يف شـرح  باعتناء والده وله مصنفات مفيدة كشرح األربعني ال

   )٢()هـ٧٩٥(البخاري وغريها من املصنفات الكثرية املفيدة تويف يف رمضان سنة 

    ٠ )٣(وقد ذكر صاحب الرد الوافر  يف ترمجة ابن رجب حتديثه عن ابن القيم

  

  

                                                
 )١٢/٨٢(الضوء الالمع  )١(
 )١/١٨١(حلظ األحلاظ -)٢/٨١(املقصد األرشد  )٢(
  )٦٨(الرد الوافر  )٣(



 

 

٦٩ 

 

 

 :شرف الدين عبداهللا ابنه  )٦(

   )١(تقدمت ترمجته يف مطلب أسرة اإلمام

غـريه وكـان مفـرط    واشتغل على أبيـه و ( منة قال ابن حجر يف الدرر الكا

  .)٢()الذكاء

  :عالء الدين القونوي    ) ٧(

التربيزي الشافعي ولـد مبدينـة    علي بن إمساعيل بن يوسف القونوي أبو احلسن

اشتغل هناك مث قدم دمشق فازداد ا اشتغاالً ومسـع  ) هـ٦٦٨(يف سنة  )٣(قوينة

وويل مشيخة الشيوخ  ،دة مدارس كباراحلديث مث سافر إىل مصر  فدرس ا يف ع

  .ا وبدمشق ومل يزل يشتغل ا وينفع الطلبة

وكان يضـبط   )٤(له تصانيف يف الفقه وغريه من أشهرها خمتصر املنهاج للحليمي 

علوماً كثرية منها النحو والتصـريف وغريهـا تـويف يف  ذي القعـدة سـنة      

                                                
 .انظر املطلب الثاين  )١(
 ) ٣/٧١(الدرر الكامنة  )٢(
 -وا قرب أفالطون احلكيم:  بالضم مث السكون من أعظم مدن اإلسالم بالروم قال ابن اهلروي/ قونية  )٣(

  ) ٤/٤١٥(معجم البلدان عاوية بن حديج انتهى يف غزوة أفريقية غلي قونية وقيل أن م
 ) ١٢/٣٦٦(فتح الباري  )٤(



 

 

٧٠ 

 

 

على يـد اإلمـام ابـن    وقد نص ابن حجر يف الدرر على تتلمذه  )١()هـ٧٢٩(

   )٢(.القيم

  :اإلمام السبكي )٨( 

علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى بن سليم السبكي تقـي  

واشتغل بالفقه علـى  ) هـ٦٨٣(الدين أبو احلسن ولد يف أول يوم من صفر سنة 

والده ، دخل القاهرة واشتغل على ابن الرفعة ودرس النحو والتفسري واألصـول  

ا االبتهاج بشرح املنـهاج للنـووي والـدر يف    هاحلديث ، له مؤلفات كثرية منو

التفسري وكان ال يقع له مسألة مستغربة أو مشكلة إال ويعمل فيها تصنيفاً جيمـع  

وقد نص ابن حجر يف الدرر على  )٣()هـ٧٥٦(فيه شتاا طال أو قصر تويف سنة 

   ٠ )٤(تتلمذه على يد اإلمام

  :ي املقدسي ابن عبد اهلاد) ٩(

مشس الدين أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بـن قدامـة املقدسـي مث    

الصاحلي الفقيه البارع املقرئ اود احملدث احلافظ النحوي صاحب الفنون ولـد  

                                                
 ) ١٤/١٤٧(البداية والنهاية  )١(
  ) ٤/٢٩(الدرر الكامنة  )٢(
  )  ٦/١٨٠( شذرات الذهب  –) ٤/٧٤(الدرر الكامنة  –) ١/١٦٦(معجم احملدثني  )٣(
 ) ٤/٧٤(الدرر الكامنة  )٤(



 

 

٧١ 

 

 

ومسع الكثري من القاضي وأيب بكر بن عبد الدائم وطائفة وعـين  ) هـ٧٠٥(سنة 

ة حمفوظات ومؤلفات وتعاليق مفيدة تويف يف بفنون احلديث ومعرفة رجاله  وله عد

( وقد ذكره ابن رجب يف ترمجة ابن القيم بقوله  )١()هـ٧٤٤(مجاد األوىل سنة 

  .)٢()كان الفضالء يعظمونه ويتتلمذون له كابن عبد اهلادي وغريه 

  : مجال الدين اليمين ) ١٠(

كي مجال الـدين  حممد بن سامل بن إبراهيم بن علي احلضرمي األصل اليمين مث امل

مبكة ومسع ا من الشرف حيي الطربي والفخر القـوزري  ) هـ٦٨٦(ولد سنة 

والرضى الطربي والصفي أمحد أخيه ومسع من ابن الصواف وكان خرياً صـاحلاً  

وذكر تتلمذه على ابن القيم ابن حجـر يف   )٣()هـ٧٦٢(متعبداً مات مبكة سنة 

  ٠)٤(الدرر

  

  

  

                                                
  ) ١/٢١٠(املعني يف طبقات احملدثني  –) ١/١٤٨(جم الذهيب مع )١(
 ) ٢/٤٥٠(ذيل طبقات احلنابلة  )٢(
 )١/١٠٣(حلظ األحلاظ -)٥/١٨٣(الدرر الكامنة  )٣(
 )٥/٨٣(الدرر الكامنة  )٤(



 

 

٧٢ 

 

 

  :الطرابلسي)١١(

اهللا الطرابلسي احلليب الشافعي الفروع احلنبلـي األصـول عـرف    حممد بن عبد 

بالفضل والذهن احلاضر والنظم احلسن ودرس بالظاهرية ومات يف رمضان سـنة  

  ٠)١(وذكر صحبته وتتلمذه على يد اإلمام ابن القيم صاحب الشذرات) هـ٧٧٩(

  :مشس الدين النابلسي ) ١٢(

قادر بن حمي الدين عثمان بـن عبـد   مشس الدين أبو عبداهللا بن حممد بن عبد ال

الرمحن بن عبد املنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور اجلعفري النابلسـي احلنبلـي   

ومسع ا من اإلمـام  ) هـ٧٢٧(املعروف  باجلنة العامل العالمة ولد بنابلس سنة 

مشس الدين أيب حممد عبد اهللا بن يوسف واحلافظ صالح الدين العالئي ورحل إىل 

من الفضالء واألكابر  وكان يلقب باجلنة لكثرة ما عنده من العلـوم   دمشق ومسع

ألن اجلنة فيها ما تشتهي األنفس وكان عنده ما تشتهي أنفس الطلبة وانتهت إليه 

الرحلة يف زمانه له مصنفات منها خمتصر طبقات احلنابلة  تويف يف شـوال سـنة   

  )٣(بن العماد يف الشذراتتلمذته على يد ابن القيم اإيل  وقد أشار )٢()هـ٧٩٧(

                                                
 ) ٦/٢٦٢(شذرات الذهب  )١(
  ) ٦/٣٤٩(شذرات الذهب  –) ٥/٢٦٨(الدرر الكامنة  )٢(
  ) ٦/٣٤٩(شذرات الذهب  )٣(



 

 

٧٣ 

 

 

  : حممد احلليب )١٣(

حممد بن عمر بن حسن بن عمر بن حبيب بن عمر بن شويخ بن عمر الدمشقي 

ـ ٧٠٣(األصل احلليب كمال الدين ولد يف مستهل ربيع األول سنة  طلـب  ) هـ

وعثمـان  احلديث ومسعه من مجع من العلماء وأجازه مجع منهم    الـدمياطي   

 ىإليه وأكثر عنه أهل مكة وكانت وفاته بالقاهرة يف مجاد ورحل الناس احلمصي

  ٠)١(وذكر تلمذته على ابن القيم ابن حجر يف الدرر) هـ٧٧٧(اآلخرة سنة 

  :املقري ) ١٤(

قاضي اجلماعـة   بكر القرشي املقري  التلمساين حممد بن حممد بن أمحد بن أيب 

ونقالً ونزاهة يقوم أمت القيام  بفاس كان مشاراً إليه اجتهاداً وحفظاً وعناية واطالعاً

على العربية والفقه والتفسري وحيفظ احلديث  واألخبار والتاريخ واألدب تويف يف 

  ) هـ٧٥٩(حمرم عام 

أخذ العلم عن مجاعة وذكر منهم بدمشق عن الشـمس  (قال الشوكاين يف ترمجته 

   )٢()ابن قيم اجلوزية 

                                                
 ) ٥/٣٦١(الدرر الكامنة  )١(
  ) ١/٢١(بغية الوعاة  )٢(



 

 

٧٤ 

 

 

مث أخذت علـى  (جده قوله  الطيب يف معرض ذكره شيوخ نفح يف وقال حفيده

الشام فلقيت بدمشق مشس الدين بن قيم اجلوزية صاحب الفقيه ابن تيمية وصدر 

  ) ٠٠ )١(الدين الغماري املالكي

  : الغزي) ١٥(

حممد بن حممد بن اخلضر بن مشري الزبريي األسدي العيزري  مشس الدين نزيـل  

القاهرة فأخذ عن مشس واشتغل بالعلم يف ) هـ٧٢٤(غزة ولد يف ربيع اآلخر سنة 

الدين بن عدالن وبرهان الدين احلكري وغريمها وانتقل إىل غزة وارحتل بعدها إىل 

دمشق فأخذ عن اء الدين اإلمحيمي والقطب  التحتاين  وغريمها له مؤلفات منها 

تويف يف ذي احلجة  املوانع يف مجع اجلوامع وغريمها تعليق على الشرح الكبري ومنع

   )٢(.)هـ٨٠٨(سنة 

  .)٣(وقد أشار إىل تتلمذه على ابن القيم صاحب الضوء الالمع والبدر الطالع 

  :الفريوز أبادي ) ١٦(

حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر بن أيب بكر الفريوز أبادي الشريازي 

حفظ القرآن وهو ) هـ٧٢٩(اللغوي الشافعي جمد الدين ولد يف ربيع اآلخر سنة 

                                                
 )٥/٢٥٤(نفح  الطيب    )١(
 ) ٩/٢١٨(الضوءالالمع  -)  ٥٩ -٤/٥٨(طبقات الشافعية  )٢(
  ) ٢/٢٥٤(البدر الطالع  –) ٩/٢١٨(الضوء الالمع  )٣(



 

 

٧٥ 

 

 

اخلط وأخذ اللغة واألدب عن والده ومسع الصحيح على الشمس  دوجو،ابن سبع 

ومصر واهلند وله مؤلفات كثرية منها  الشام   مث ارحتل إىل عدة أمصار األنصاري

وقد ذكر  تتلمذه على ابن  )١()هـ٨١٧(منها القاموس احمليط تويف يف شوال سنة 

يخ بكر أبو زيـد  وذكره كذلك الش )٢(القيم صاحب الضوء الالمع والبدر الطالع

   :)هـ٧٥٥(وعقب بعد ذكره بأن الشوكاين ذكر أنه ارحتل إىل دمشق سنة 

فيكون تتلمذه على يديه غري ممكن إال ) هـ٧٥١(ومعلوم أن ابن القيم تويف سنة (

  .)٣()إذا كان قد دخل دمشق مرة أخرى قبل وفاة ابن القيم

                                 

  

  

  

  

  

                                                
  )  ١/٢١(الشقائق النعمانية   ) ٨٠ -١٠/٧٩(الضوء الالمع  )١(
 ) ٢/٢٨٠(البدر الطالع  –) ١٠/٧٩(الضوء الالمع  )٢(
 )١٨٣( ابن قيم اجلوزية حياته وآثاره ص  )٣(



 

 

٧٦ 

 

 

 
 
مالزمة العلماء هي مسة طلبة العلم اجلادين يف الطلب حيث تـواترت هـذه   

  .املالزمة بني العلماء وطلبة العلم 

وكل من ترجم لإلمام ابن القيم ينص على ارتباطه الوثيق بشيخ اإلسالم ابـن  

  ٠اهللا تعاىل ماتيمية رمحه

اليت اتسمت ،وفاق  آلروف شهرة ابن تيمية يف زمانه اليت أطبقت اومن املعلوم املع

برد الناس إىل العقيدة السلفية الصحيحة ومن هنا كانت له اليد الطوىل يف زمانـه  

  .رص على مالزمة هذا اجلبل الشامخاألمر الذي جعل ابن القيم حي

دة فـروع  برز مالمح هذه العالقة يف عاول جاهداً يف هذا املطلب تلخيص أوسأح

  .العون والسدادسائالً من اهللا 

  

  

  



 

 

٧٧ 

 

 

نصوص العلماء يف تتلمذ اإلمام ابن القيم وارتباطه بشـيخ  / الفرع األول

  :اإلسالم بن تيمية 

وملا عاد الشيخ تقي الدين ابـن  (  :قال ابن كثري عن االمام ابن القيم )١(

تيمية من الديار املصرية يف سنة ثنيت عشرة وسـبعمائة الزمـه إىل أن   

   )١(.)ت الشيخ فأخذ عنه علماً مجاًما

ن ابن تيمية وكان من عيون تفقه بشيخ اإلسالم تقي الدي(: ذهيبقال ال )٢(

   )٢(.)أصحابه

وعزم شيخ اإلسالم تقي الدين بـن  ( :قال أبو احملاسن بن تغري بردي )٣(

تيمية بعد عوده من القاهرة يف سنة اثنيت عشرة وسبعمائة وأخذ عنـه  

   )٣()حد أفراد زمانهعلماً كثرياً حىت صار أ

مشس الدين بن قيم اجلوزية صاحب الفقيـه ابـن   (: قال  التلمساين )٤(

 . )٤()تيمية

  

                                                
 )١٤/٢٣٤(البداية والنهاية  )١(
 )٦/٢٨٢(من ذيول العرب  )٢(
 ) ١٠/٢٤٩(النجوم الزاهرة  )٣(
 )٥/٢٥٤(نفح الطيب  )٤(



 

 

٧٨ 

 

 

   )١()ابن قيم اجلوزية تلميذ ابن تيمية (  :قال مرعي احلنبلي )٥(

ولزم شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيميـة بعـد   (  :قال املقريزي )٧(

      )٢()عوده من القاهرة 

عليه حب ابن تيمية حىت كان ال خيرج عـن  وغلب (  :قال الشوكاين )٨(

  )٣()شيء من أقواله بل ينتصر له يف مجيع ذلك وهو الذي نشر علمه

قرأ على إمساعيل بن حممد مث على (  :قال الصفدي عن ذكر مشائخه )٩(

  )٤()..الشيخ تقي الدين ابن تيمية قرأ عليه 

  )٥()عنهوالزم شيخ اإلسالم ابن تيمية وأخذ ( : قال عبد القادر بدران )١٠(

وهذا  )٦()وقرأ الفرائض على ابن تيمية واألصلني عليه(: قال السيوطي )١١(

غيض من فيض من العلماء الذين ذكروا تلمذته على شيخ اإلسالم ابن 

 ٠تيمية رمحه اهللا

  

                                                
 ) ١/٣٣(الشهادة الزكية  )١(
 ) ٤/١٣٢(السلوك  )٢(
 )٢/١٤٣(البدر الطالع  )٣(
 )٢/١٩٦(لوايف بالوفيات ا )٤(
 )٢٤٠(منادمة األطالل  )٥(
 )١/٦٢(بغية الوعاة  )٦(



 

 

٧٩ 

 

 

  :مدة املالزمة بينهما / الفرع الثاين 

الم ابـن  رأينا فيما سبق أن املترمجني اتفقوا على أن أول لقاء كان بني شيخ اإلس

وهي سنة عودة ابن تيمية من مصر ) هـ٧١٢(تيمية وتلميذه ابن القيم كان سنة 

   )١()هـ٧٢٨(إىل دمشق ليستقر فيها إىل مماته سنة 

  .تة عشر عاماً رمحهما اهللاوقد الزمه ابن القيم طيلة هذه املدة مبا يعين أنه الزمه س

   :م رمحهما اهللا بتلميذه ابن القي اهتمام شيخ اإلسالم/ الفرع الثالث 

ولقد شعر شيخ اإلسالم ابن  .ء االعتناء بطالب العلم احلريصنيجرت عادة العلما

تيمية حبرص ابن القيم على الطلب ولذلك اهتم به وأواله عنايتـه بالتوجيهـات   

  :املستمرة واإلرشادات الدائمة نعرض منها يف هذا املقام مناذج منها 

قـال ابـن القـيم يف مـدارج      إرشاده إىل ترك التوسع يف املباح )١(

وقال يل يوماً شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه ( :السالكني

يف شيء من املباح هذا ينايف املراتب العالية وإن مل يكـن تركـه   

   )٢()مشرطاً يف النجاة أو حنو هذا من الكال

                                                
  )١٤/١٣٤(البداية والنهاية  )١(
 )٢/٢٦(مدارج السالكني )٢(



 

 

٨٠ 

 

 

إرشاده إياه يف مسألة داللة العامل للمستفيت على غريه حيث قـال يف   )٢(

  : ملوقعني عالم اإ

وكان شيخنا قدس اهللا روحه شديد التجنب لذلك ودللت مرة حبضـرته علـى   (

ففهمت من كالمه أنك  لتبـوء   .الك وله دعه م :مفت  أو مذهب فانتهرين وقال

  .)١()ملاعساه حيصل له من اإلمث وملن أفتاه

إرشاده إياه يف املنع من كثرة اإليرادات والشبهات حيث يقول ابن  )٣(

 :فتاح دار السعادة القيم يف م

بعد إيـراد   يراداًإوقال يل شيخ اإلسالم رضي اهللا عنه وقد جعلت أورد عليه (

ال جتعل قلبك لإليرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشرب ا فال ينضح إال :

ا ولكن اجعله كالزجاجة املصمتة متر الشبهات بظاهر ها وال تستقر فيهـا  

     .)٢()فرياها بصفاته ويدفعها بصالبته

  

  

  

                                                
 )٤/٢٠٧(عالم املوقعني إ )١(
 ) ١/١٤٠(مفتاح دار السعادة  )٢(



 

 

٨١ 

 

 

  :اهتمام ابن القيم بشيخه/الفرع الرابع 

املتتبع لكتب ابن القيم يرمحه اهللا يدرك مدى اهتمامه بشيخه وحفاوته إياه فهـو  

ا بل ال يكاد يد ون مواقفه وسؤاالته له وأحواله واختياراته ومقاالته وحشد كتبه

   .يوجد كتاب من كتبه خيلو من ذكر شيخه

  :ن مناذج منها نعرض يف هذا املوط

  :مسائل العقيدة / أوالً

وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول مـن  (قال يف مفتاح دار السعادة  )١(

    )١()فارق الدليل ضل السبيل 

  :قال يف مسألة النهي عن اختاذ القبور مساجد )٢(

وهذه العلة اليت ألجلها ى الشارع عن اختاذ املساجد على القبـور  : قال شيخنا(

ت كثرياً من األمم إما يف الشرك األكرب وفيما دونه من الشرك فـإن  هي اليت أوقع

النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصاحلني ومتاثيـل يزعمـون أـا طالسـم     

للكواكب وحنو ذلك فإن الشرك بقرب الرجل الذي يعتقـد صـالحه أقـرب إيل    

  )٢()النفوس من الشرك خبشبة أو حجر

                                                
 )١/٨٣(مفتاح دار السعادة  )١(
  )١/١٨٤(إغاثة اللهفان  )٢(



 

 

٨٢ 

 

 

  :مور املبتدعة عند القبور قال رمحه اهللا تعاىل يف مسألة األ )٣(

وهذه األمور املبتدعة عند القبور مراتب أبعدها عن : قال شيخنا قدس اهللا روحه(

   )١()الشرع أن يسأل امليت حاجته ويستغيث به فيها كما يفعله كثري من الناس 

  :قال يف مسألة النظر إيل وجه اهللا يوم القيامة ) ٤(

نة وسلف األمة وأئمة اإلسالم قال احلسن وعلى ذلك مجيع أهل الس: قال شيخنا (

لو علم العابدون أم ال يرون رـم يف  :البصري شيخ اإلسالم يف زمن التابعني 

  .)٢()اآلخرة لذابت نفوسهم يف الدنيا شوقاً إليه

  :نقله لتصحيحاته يف األحاديث  /ثانياً

يف حـديث السـبعني الـذين يـدخلون     قال يف مفتاح دار السـعادة    )١(

هذه الزيـادة وهـم مـن     :فسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول(:اجلنة

وأيـده ابـن   ) الراوي مل يقل النيب وال يرقون ألن الراقي حمسن إىل أخيه 

 .)٣(لرأيا القيم على هذا

  

   
                                                

  )١/٢١٧( إغاثة اللهفان )١(
 )٤/١٤٥٤(الصواعق املرسلة  )٢(
  )٢/٢٣٤(مفتاح دار السعادة  )٣(



 

 

٨٣ 

 

 

  ):لعن احمللل واحمللل له(قال يف حديث أيب هريرة  )٢(

  )١()وقال شيخ اإلسالم بن تيمية هذا إسناد جيد(    

  ):من أدخل فرساً بني فرسني (قال يف حديث  )٣(

رفع هذا احلديث إيل النيب صلى اهللا عليه : ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول(

وهذا مما يعلم أهل العلـم  : وسلم خطأ وإمنا هو من كالم سعيد بن املسيب ،قال

باحلديث أنه ليس من كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا هو من كالم سعيد بن 

ه وهكذا رواه الثقات األثبات من أصحاب الزهري عنه عن سعيد بن املسيب نفس

املسيب مثل الليث بن سعد وعقيل ويونس ومالك بن أنس وذكره يف املوطأ عـن  

سعيد بن املسيب نفسه ورفعه سفيان بن حسني الواسطي وهو ضعيف ال حيـتج  

  .)٢()مبجرد روايته عن الزهري لغلطه يف ذلك

   :لتفسري نقل أقواله يف ا/ ثالثاً

وكثرياً ماكنت أمسع شيخ اإلسـالم ابـن   (:قال يف مدارج السالكني  )١(

تيمية قدس اهللا روحه يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعني تدفع 

  )٣( .)الكربياء 
                                                

  )٣/٤٥(عالم املوقعني إ )٤(
 )٢٣٢(الفروسية  )٢(
  )١/٥٤(مدارج السالكني  )٣(



 

 

٨٤ 

 

 

  :)١(قال رمحه اهللا تعاىل يف معىن شهادة املرأة يف آية البقرة  )٢(

يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن  فإن مل: (قال شيخنا ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل (

فيه دليل علـى أن  )ترضون من الشهداء أن تضل أحدامها فتذكر أحدامها األخرى

استشهاد امرأتني مكان رجل إمنا هو الذكار إحدامها األخرى إذا ضلت وهذا إمنا 

  .)٢()يكون فيما يكون فيه الضالل يف العادة وهو النسيان وعدم الضبط 

  :)٣() سبحِ اسم ربك الْأَعلَى(يف معىن قوله تعاىل قال رمحه اهللا ) ٣(

وعرب يل شيحنا أبو العباس ابن تيمية قدس اهللا روحه عن هذا املعىن بعبارة لطيفة (

املعىن سبح ناطقاً باسم ربك متكلماً به وكذا سبح رربك املعـىن  : وجيزة فقال 

يعرف قدرها فاحلمـد هللا   نوهذه الفائدة تساوي رحلة لكن مل. سبح ذاكراً امسه

  .)٤()املنان بفضله ونسأله متام نعمته 

  

  

  

                                                
  )٢٨٢(سورة  البقرة آية  )١(
  )٢٢١(الطرق احلكمية  )٢(
  )١(سورة األعلى آية  )٣(
 )١/٢٤(بدائع الفوائد  )٤(



 

 

٨٥ 

 

 

  :مسائل متفرقة :رابعاً

وسـألت  (:قال يف جالء األفهام  يف مسألة تفضيل خدجيه عن عائشـة   )١(

اختص كل واحدة منها خباصة فخدجية :شيخنا ابن تيمية رمحه اهللا فقال 

صلى اهللا عليـه  اهللا  كان تأثريها يف أول اإلسالم وكانت تسلي رسول

  )١()اخل ٠٠وسلم 

يناقض قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وجتويز احليل ( :قال يف إغاثة اللهفان  )٢(

  )٢() ن الشارع يسد الطريق إىل ذلك احملرم سد الذرائع مناقضة ظاهرة فإ

مسألة هل يعود اإلنسـان بعـد    يف  اجلواب الكايف يف ذكر حتقيقهقال  )٣(

  :ها قبل املعصية التوبة إىل درجته اليت كان في

التحقيـق أن   :وحكم شيخ اإلسالم ابن تيمية بني الطائفتني حكماً مقبوالً فقال (

  )٣()من التائبني من يعود إىل أرفع من درجته ومنهم من يعود إىل مثل درجته 

مسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا تعـاىل  : (قال يف الوابل الصيب  )٤(

اء للسمك فكيف يكون حال السمك روحه يقول الذكر للقلب مثل امل

  .)٤()إذا فارق املاء
                                                

  )٢٣٤(جالء األفهام  )١(
  )١/٣٧٠(إغاثة اللهفان  )٢(
  )٥٨(اجلواب الكايف  )٣(



 

 

٨٦ 

 

 

ومسعت شيخ اإلسـالم ابـن   ( :وقال يف موضع آخر من الوابل الصيب )٥(

تيمية قدس اهللا روحه يقول إن يف الدنيا جنة من مل يدخلها ال يـدخل  

  .)١()جنة اآلخرة 

  :قال يف طريق اهلجرتني  )٦(

خ هؤالء فقال يل احملبـة  ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول عاتبت بعض شيو(

  .)٢()نار حترق من القلب ماسوى مراد احملبوب

  :نقله عن  شيخ اإلسالم بواسطة: خامسا

وحدثين تقي الدين بن شقري قال خرج شيخ اإلسالم ابن ( :قال يف  روضة احملبني 

تيمية يوماً فخرجت خلفه فلما انتهى إىل الصحراء وانفرد عن الناس حبيث ال يراه 

  : ته يتمثل بقول الشاعرأحد مسع

  )٣(وأخرج من بني البيوت لعلين               أحدث عنك القلب بالسر خالياً 

                                                                                                                           
  )٥٣(الوابل الصيب  )٤(
  )٦٩(الوابل الصيب  )١(
  )١٥٥(طريق اهلجرتني  )٢(
  )٢٨١(روضة احملبني  )٣(



 

 

٨٧ 

 

 

  :ثناؤه العام على كتبه:سادساً

وقد كفانا شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا املقصد يف عامة ( :قال يف طريق اهلجرتني 

  .)١()لنقل الصحيح ال سيما كتابه الذي ومسه ببيان موافقة العقل الصريح ل كتبه

  :عرضه بعض األجوبة عليه: سابعاً

اإلتيان بالضمري يف قوله اهدنا الصراط ضمري مجع فقـد  (  :قال يف بدائع الفوائد  

قال بعض الناس يف جوابه إن كان كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة ظاهرة 

من أعضائه  وباطنة مفتقرة إىل هداية خاصة به فأتى بصيغة اجلمع ترتيالً لكل عضو

مرتلة املسترشد الطالب هلداه وعرضت هذا اجلواب على شيخ اإلسالم ابن تيميـة  

  .)٢()قدس اهللا روحه فاستضعفه جداً

وهذا غيض من فيض وقليل من كثري و إال فإنين لو حاولت احلصـر لطـال يب   

     .)٣(املقام

                                                
  )٣٦٢(املرجع السابق  )١(
  )٢/٢٧٥(بدائع الفوائد )٢(
ب إبراهيم الغامدي الطبعـة األوىل دار  انظر لالستزادة كتاب مارواه ابن القيم عن شيخ اإلسالم للكات )٣(

هـ وكتاب أحوال وأقوال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتب االمام ابن قيم اجلوزيـة  ١٤٢٧القاسم عام 
 هـ١٤١٣عام –مطبعة سفري –للكاتب يوسف اخلويطر الطبعة األوىل 



 

 

٨٨ 

 

 

  :؟بن تيمية مقلداً متعصباً لشيخ اإلسالم اابن القيم هل كان / الفرع الرابع 

برغم كل هذه احلفاوة واإلجالل والتعلق من ابن القيم  بشيخه إال أنه مل ميتـزج  

بل كانت له شخصيته املستقلة اليت تظهر يف مجلة  امتزاجاً كامالً بشخصيته وأقواله

  .من األمور سنذكرها يف هذا الفرع

ل أن ابـن  لكن كثرة نقل التلميذ عن شيخه وظهور التأثر عليه دفع البعض ليقو

 ٠القيم نسخة من شيخه ابن تيمية 

تاريخ هذه املقالة واليت ابتدأها ابن حجر يف الدرر  )١(وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد

  :يف ترمجته حيث قال   )٢(الكامنة

وكان جرئ اجلنان واسع العلم عارفاً باخلالف ومذاهب السلف وغلب عليـه  ( 

حب ابن تيمية حىت كان ال خيرج عن شيء من أقواله بل ينتصر له يف مجيع ذلك 

  .)وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه 

ذ لشيخه حممدة عرفت عند وهذه يف جمملها مدح وثناء البن القيم ألن حب التلمي

  .العلماء

  .حتتاج إىل وقفة) شيء من أقواله أنه ال خيرج عن ( ه لكن قول

                                                
 ) ١٤١(ابن قيم اجلوزية حياته وآثاره  )١(
  ) ٥/١٣٨(الدرر الكامنة  )٢(



 

 

٨٩ 

 

 

ذلك أن الواقع خالف ذلك يتضح ذلك ملياً يف أمثلة من كالم واختيارات ابـن  

ا مع احتمال أن يكون مقصد ابن حجر أن حمبة ابـن القـيم   نذكرهالقيم اليت س

ا لشيخه جعلته ينتصر ألقواله عن قناعة وليس من باب التعصب األعمى يؤكد هذ

  .ماذكره الشوكاين يف ترمجته البن القيم بعد ذكر كلمة احلافظ السابقة

وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السـياق مـاال   : ( حيث قال 

فهام كالمه ومتيل إليه األذهان وحتبـه  األيقدر عليه غالب املصنفني حبيث يعشق 

مييل نـادراً إىل املـذهب   القلوب وليس له على غري الدليل معول يف الغالب وقد 

الذي نشأ عليه ولكنه ال يتجاسر على الدفع يف وجوه األدلة باحملامل الباردة كما 

بني بل ال بدله من مستند يف ذلك وغالب أحباثه اإلنصـاف  هيفعله غريه من املتمذ

  .الشوكاين فهذا بيان مناسب من اإلمام. )١()وامليل مع الدليل حيث مال

ابن القيم كثرياً يف هذه املسألة وسيأيت الرد عليهم يف طيات  وقد جتىن بعضهم على

      )٢(.األمثلة املذكورة

ارات ابن القيم واليت توضح خطأ من قال ختيوسأشرع يف ذكر مناذج من أقوال وا

  :ه نسخة من شيخه وذلك من عدة وجوهبأن

                                                
 )٢/١٤٤(بدر الطالع ال )١(
  )١٤١ص(ابن القيم حياته وآثاره  )٢(



 

 

٩٠ 

 

 

  :موارده املختلفة / الوجه األول 

صر املؤلف أنه عصر اتسم باملؤلفات وتوفرها اخلاص بع) الثالث(ذكرنا يف املطلب 

واملتأمل يف كتب ابن القيم يدرك مدى تضافر النقل والتعددية يف املراجع مما يؤكد 

على شيخه ابن تيمية وإن كان نقله عن شيخه أخذ النصيب الكلي  عدم اعتماده

   )١(.األوفر

  :يميةاختياراته اليت خالف فيها شيخ اإلسالم ابن ت/ الوجه الثاين 

يظهر بالتتبع أن ابن القيم خيالف شيخه يف بعض املسائل وقد ذكر الشيخ بكر أبو  

  : بعض األمثلة على تلك االختيارات نذكر منها ما يوضح املقال )٢(زيد

بسطه القول يف نسك النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجته هل كان متمتعاً أم ) أ(

النسك عند أهل العلم وذكر أن اختيار ابن قارناً أم مفرداً مث بني حكم الفسخ يف 

تيمية خبصوصية وجوب النسخ يف الصحابة وخالفه بالوجوب للجميع وإليك نصه 

   :)٣(يف املسألة يف الزاد

   .اختصاص جواز ذلك بالصحابة وهو الذي فهمه من حرم الفسخ :أحدها(

                                                
أورد الشيخ بكر أبو زيد فصالً كامالً ذكر فيه موارد ابن القيم بالتتبع من خالل كتبه ميكن الرجـوع   )١(

  ) ٣٢٣ص(ابن القيم حياته وآثاره .  إليها 
 ) ١٥٠ص(املرجع السابق  )٢(
 ) ٢/١٩٣(زاد املعاد  )٣(



 

 

٩١ 

 

 

روحـه   اختصاص وجوبه بالصحابة وهو الذي كان يراه شيخنا قدس اهللا :الثاين

إم كانوا قد فرض عليهم الفسخ ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : يقول 

هلم به وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا يف املبادرة إىل امتثالـه وأمـا اجلـواز    

واالستحباب فلألمة إىل يوم القيامة لكن أىب ذلك البحر ابـن عبـاس وجعـل    

على كل مفرد وقارن مل يسق اهلدي أن  الوجوب لألمة إىل يوم القيامة  وأنه فرضاً

  )حيل وال بد بل قد حل وإن مل يشأ وأنا إىل قوله أميل مين إىل قول شيخنا

  :خمالفته لقوله يف التفسري ) ب(

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حني موتها والَّتـي لَـم   (من ذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىل 

يمِسك الَّتي قَضى علَيها الْموت ويرسلُ الْـأُخرى إِلَـى أَجـلٍ    تمت في منامها فَ

    )١()مسمى إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

رواح األحياء واألموات  مـن عـدمها   حيث ذكر قويل العلماء يف مسألة تالقي أ

  :وهي 

قي يف املنام فيتساءلون بينهم فيمسك اهللا أن أرواح األحياء واألموات تلت/ األول 

  .يرسل أرواح األحياء إىل أجسادهاأرواح املوتى و

                                                
 ) ٤٢(ية سورة الزمر آ )١(



 

 

٩٢ 

 

 

ىف وفاة النوم فمـن اسـتكملت   وأن املمسكة واملرسلة يف اآلية كالمها ت/ والثاين 

أجلـها ردهـا إىل    أجلها أمسكها عنده فال يردها إىل جسدها ومن مل تستكمل

  .جسدها لتستكمله

والسنة  عليه يدل القرآن : واختار شيخ اإلسالم هذا القول وقال( :يمقال ابن الق

إمساك اليت قضى عليها املوت من هذه األنفس اليت توفاها  قال فإنه سبحانه ذكر

مساك وال بإرسال بل هي وفاة النوم وأما اليت توفاها حني موا فتلك مل يصفها بإ

بحانه أخرب بوفاتني وفاة كربى والذي يترجح هو القول األول ألنه س.قسم ثالث 

م األرواح قسـمني  قضـى   وهي وفاة املوت ووفاة صغرى وهي وفاة النوم وقس

مسكها عنده وهي اليت توفاها وفاة املوت وقسماً هلا بقيـة أجـل   عليها باملوت فأ

فردها إىل جسدها إىل استكمال أجلها وجعل سبحانه اإلمساك واإلرسال حكمني 

     )١(.)٠٠أوال للوفاتني املذكورتني

–الرب (اختالف رأيه مع رأي شيخه يف مسألة علة الربا يف األصناف األربعة ) ج(

  .ية وهو أن العلة االقتياتحيث اختار قول املالك) امللح -التمر –الشعري 

                                                
 ) ٢١(الروح  )١(



 

 

٩٣ 

 

 

وطائفة خصته بالقوت (عالم املوقعني أقوال العلماء يف العلة مث قال ذكر يف إ وقد 

  )١()ك وهو أرجح هذه األقوال كما ستراهوما يصلحه وهو قول مال

بينما اختيار شيخ اإلسالم بن تيمية أن العلة كوا مطعوم مكيالً أوموزوناً كمـا  

    )٢(ذكره البعلي يف األخبار العلمية  من االختيارات الفقهية

  :إضافات وإفاضات يف مباحث شرعية مل تعرف لشيخه / الوجه الثالث 

م ابن تيمية وتلميذه جيد أن بينهما اختالفاً واضـحاً يف  املتتبع لكتب شيخ اإلسال 

  .عند أحدمها ماال جتده عند اآلخرالبسط والتوسع يف بعض املسائل فأحياناً جتد 

كن أن يظهر ذلـك  وهذا يؤكد استقاللية التلميذ عن الشيخ وظهور شخصيته ومي

  .بالتأمل 

  :فعلى سبيل املثال 

يف السرية النبويـة واألحكـام   ) بادزاد املعاد يف هدي خري الع(كتاب  )١(

الفقهية بترتيب شيق هلدي النيب صلى اهللا عليه وسلم وال يوجد كتـاب  

  .تلميذه النبوي مبثل أسلوب يخ اإلسالم بن تيمية يتناول اهلديلش

                                                
 ) ٢/١٥٦(عالم املوقعني إ )١(
  )  ١٨٨(  األخبار العلمية من االختيارات الفقهية  )٢(



 

 

٩٤ 

 

 

فقد مجع فيه مؤلفه من صنوف العلـم يف اللغـة   ) بدائع الفوائد( كتاب )٢(

    .اجلمع والترتيب لدى شيخهده بنفس والفقه والتفسري وغريها ماال جت

   ١.واألمثلة على ذلك كثرية وإمنا أردنا بيان أن لإلمام ابن القيم شخصيته املستقلة

واهللا  ٠٠شخصيته املستقلة  ف يدرك أن ابن القيم قد كانت لهنصوباجلملة فإن امل

  .أعلم 

  

  

                                                
  )١٤٧/ص(ابن القيم حياته وآثاره  ١



 

 

٩٥ 

 

 

 

 
هذا اإلمام منذ نشأته يف أحضان العلمـاء أن  قد ال يكون مستغرباً ملن يقرأ سرية 

يقوم جبملة من األعمال العلمية العظيمة اليت ميكن حصرها من خالل تتبع سـريته  

  :وفيما يلي عرض ألبرز األعمال اليت قام ا رمحه اهللا

  :  التدريس والتعليم  :أوالً

ملتوقعـة أن  العلم الشرعي الغزير الذي حتصل لإلمام ابن القيم كان من نتائجـه ا 

  .وهذا الذي عرف عنه . ونشره حاله كحال غريه من العلماءيتفرغ لتدريسه 

 س يف إال أن املترمجني مل حيددوا زمان بدايته للتدريس لكن املنصوص عليه أنـه در

وأخذ عنه العلم خلق كثري من (:حياة شيخه حيث ذكر ابن رجب يف الذيل قوله 

وهذا يؤكد تدريسه املبكر ذلك أن شيخه  )١()حياة شيخه إىل أن مات فانتفعوا به 

  .)سنة ٣٧(وهو آنذاك مل يتجاوز ) هـ٧٢٨(تويف سنة 

فمن هذه األماكن اليت درس فيها املدرسـة   .س رمحه اهللا يف أماكن كثرية وقد در

   :)هـ٧٤٣(الصدرية قال ابن كثري يف البداية والنهاية يف حوادث عام 

                                                
 )٢/٤٤٩(ذيل طبقات احلنابلة  )١(



 

 

٩٦ 

 

 

الصدرية صاحبنا اإلمام العالمة حممد بن أيب ويف يوم اخلميس سادس صفر درس ب(

ودرس (وأكد ذلـك النعيمـي بقولـه    .)١()بكر بن أيوب الزرعي إمام اجلوزية 

   .)٢()بالصدرية وغريها 

   ٠تالمذته يدرك مدى اشتغاله بالتدريس رمحه اهللامباحث والناظر يف 

  :الفتيا:ثانياً

األعمى ولذلك ظهر يف فتاويـه   متيز ابن القيم ببحثه عن احلق والتحرر من التقليد

  ٠وال تكاد جتد مترمجاً له إال ويذكر متيزه يف الفتوى  ٠التمسك بالكتاب والسنة 

   )٣()وقد كان متصدياً   لإلفتاء(  :قال ابن كثري يف البداية والنهاية بعد ذكر صفاته

 رشد نقالًوقال يف املقصد األ)٤()تفقه يف املذهب وبرع وأفىت ( :وقال ابن رجب 

وكان لديه علوم جيدة وذهـن حاضـر حـاذق أفـىت ودرس     (  :عن ابن كثري

   .)٥()وناظر

                                                
 )١٤/٢٠٢(البداية والنهاية  )١(
  ) ٢/٧٠(الدارس يف تاريخ املدارس  )٢(
 ) ١٤/٢٣٥(البداية والنهاية  )٣(
 ) ٥/١٧١(الذيل على طبقات احلنابلة  )٤(
 ) ٢/٥٧(املقصد الرشد  )٥(



 

 

٩٧ 

 

 

واملتأمل يف مؤلفاته جيد أنه رمحه اهللا قد ألف بعضها يف جواب على من سأله ومن 

املرسـلة ،  ذلك كتاب اجلواب الكايف ملن سأل عن اجلواب الشايف والصـواعق  

  .وهداية احليارى وغريها

  :ج من فتاويه ولعلين أذكر مناذ

مسألة الطالق الثالث بلفظ واحد هذه الفتوى اليت ابتلي بسببها فدخل  )١(

السجن حيث أخذ برأي شيخه فيها وهو أنه الطالق الثالث بلفظ واحد 

يعترب واحدة وقد أشار ابن كثري يف ترمجته بأن هذه الفتوى سببت لـه  

      ٠ )١(حمنة مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغريه

  :ألة الشفاعة والتوسل باألنبياء مس )٢(

أنكر رمحه اهللا جمرد القصد للقرب الشريف دون مقصد املسجد النبوي فكان مـن  

ثـنني  ويف يـوم اال (  :يزي رمحه اهللاوراء ذلك أذية عظيمة له ولشيخه قال املقر

سادس شعبان حبس تقي الدين أمحد بن تيمية ومعه أخوه زين الدين عبـدالرمحن  

رب مشس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية وشهر علـى  بقلعة دمشق وض

                                                
  )١٤/٢٣٥(البداية والنهاية  )١(



 

 

٩٨ 

 

 

محار بدمشق وسبب ذلك أن ابن قيم اجلوزية تكلم بالقدس يف مسألة الشـفاعة  

   )١()والتوسل باألنبياء وأنكر جمرد القصد للقرب الشريف دون قصد املسجد النبوي

  :اإلمامة باجلوزية :ثالثاً

القيم إمامته باملدرسة اجلوزية أكد هـذا ابـن   يذكر املترمجون يف سرية اإلمام ابن 

   )٢()إمام اجلوزية وابن قيمها(:كثري يف البداية والنهاية بعد ذكر امسه 

ويف سـلخ  : ( وأكد ابن كثري إمامة ابن القيم يف أحد جوامع دمشق حيث قال 

رجب أقيمت اجلمعة باجلامع الذي أنشأه جنم الدين ابن خليخان جتاه باب كيسان 

  )٣()قبلة وخطب فيه الشيخ اإلمام العالمة مشس الدين ابن قيم اجلوزية من ال

مشس الدين ابن قيم اجلوزية اخلطيـب  ( :وقال يف املقصد األرشد يف بداية ترمجته 

   )٤()جبامع خليخان وهو أول من خطب به

  :التأليف:رابعاً

ت املختلفـة  من األعمال اجللية اليت اشتغل ا اإلمام التأليف العلمـي يف اـاال  

واملتتبع لتلك املؤلفات يدرك العناية الفائقة اليت بذهلا رمحه اهللا يف التأليف بأسلوب 

                                                
 ) ٣/٨٩(السلوك  )١(
 ) ١٤/٢٣٤(البداية والنهاية  )٢(
 )١٤/١٧٤(البداية والنهاية  )٣(
 ) ٢/٥٧(املقصد األرشد  )٤(



 

 

٩٩ 

 

 

ميل مـن  علمي ، وجزالة يف اللفظ وحسن انتقاء للعبارة مما جيعل القارئ ال يكاد 

وأوقف كتبـاً  ( :قال صاحب الدارس يف تاريخ املدارس .قراءة هذه الكتب الفائقة

وقال ابن   )٢()ومصنفاته سائرة مشهورة (:وقال الذهيب  .)١()شىتحساناً يف علوم 

وقال املغريزي  .)٣()وانتفع به الناس قاطبة وصنف وألف وكتب (  :تغري بردي

   )٤(.)الدنيا  وتصانيفه كثرية  فصار أحد أفراد(

  .احلادي عشر املبحثوسيأيت بإذن اهللا تعاىل الكالم على هذه املؤلفات يف 

  

  

  

  

  

  

 
                                                

 ) ٢/٩٠(الدارس  )١(
 ) ٦/٢٨٢(من ذيول العرب  )٢(
 ) ١٠/٢٤٩(النجوم الزاهرة  )٣(
 ) ٤/١٣٢(السلوك  )٤(



 

 

١٠٠ 

 

 

 

 
ـ   اء عليـه مـن   املكانة العلمية للعامل إمنا تعرف من عدة مصادر منها ثنـاء العلم

  .املعاصرين ومن بعدهم

واملتتبع لترمجة اإلمام يرى ذاك اإلعجاب الواضح من العلماء واملـؤرخني الـذين   

  . أطلقوا عبارات الثناء العطر على جهد هذا العامل الفذ يف نشر العلم

وال غرو يف ذلك فإن نشأة ابن القيم يف  أحضان العلم والعلماء وبذلـه لنفسـه    

ترميـه األبصـار    ودقته يف التحصيل والطلب ومالزمته للعلماء جعلت منه عاملاً

  .وترمقه األنظار

  .)١()وبرع يف عدة علوم مابني تفسري وفقه وعربية (  :قال املقريزي  يف ترمجته

ع احلديث واشتغل بالعلم وبرع يف علوم متعددة ال سـيما  ومس( :وقال ابن كثري 

فصار فريداً يف بابه يف متون كثرية مع كثرة (:إىل أن قال )علم التفسري واحلديث 

  .)٢()الطلب ليالً واراً 

                                                
 )٤/١٣٢(السلوك  )١(
 ) ١٤/٢٣٤(البداية والنهاية  )٢(



 

 

١٠١ 

 

 

وأفىت ودرس وناظر وصنف وأفاد وحدث عـن شـيخه التعـبري    :(وقال الذهيب 

  . )١()وغريه

متون من العلوم صاحب إدراك  لسرائر املنطـوق   فكان ذا(  :وقال مرعي احلنبلي

واملفهوم وبرع يف علم احلديث حبيث انتهت إليه فيه الرئاسة قال احلافظ أبو بكر 

ابن القيم يف درجة ابن خزمية فقـال   :قلت لشيخنا احلافظ املزي :حممد بن احملب

   .)٢()ن خزميةبهو يف هذا الزمان كا

ناظر وحـج مـرات وكـان أعجوبـة     رس وأفىت ود( :رشدوقال يف املقصد األ

   .)٣()زمانه

إىل أن قـال  ) أحد احملققني علم املصنفني نادرة املفسـرين (  :وقال يف الرد الوافر

   )٤()فنون من العلوم وخاصة التفسري واألصول من املنطوق واملفهوم وكان ذا(

 :أن قـال  إىل)العالمة الكبري اتهد املطلق املصنف املشهور (  :وقال الشوكاين 

  .)٥()وبرع يف مجيع العلوم وفاق  األقران واشتهر يف األفاق (

                                                
  ٦/٢٨٢(من ذيول العرب  )١(
 )١/٣٣(الشهادة الزكية  )٢(
 )٢/٥٨(املقصد األرشد  )٣(
 )٦٨(الرد الوافر  )٤(
 ) ٢/١٤٢(البدر الطالع  )٥(



 

 

١٠٢ 

 

 

واشتغل كثرياً ناظر واجتهد وواكب على الطلب وصنف وصار (:وقال الصفدي 

من األئمة الكبار يف علم  التفسري واحلديث واألصول فقهاً وكالمـاً والفـروع   

   .)١()مثلهوالعربية ومل خيلف الشيخ العالمة تقي الدين ابن تيمية 

وصنف وناظر واجتهد وصار من األئمة الكبـار يف التفسـري   ( :وقال السيوطي 

   .)٢()واحلديث والفروع واألصلني والعربية 

على هذا اإلمام وإمنا املقصود بيـان   ئهمهذا غيض من فيض من كالم العلماء وثنا

  .مكانته العلمية رمحه اهللا

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 )٢/١٩٦(الوايف بالوفيات  )١(
 ) ١/٦٣(ة الوعاة بغي )٢(



 

 

١٠٣ 

 

 

 

 
بن القيم أن يقف أمام تلك الصـفات  ال لإلماماألمانة العلمية لكل من يترجم من 

  .ة اليت اتصف ا هذا اجلبل األشمالعظيم

وعندما تتأمل عبارات بعض املترمجني لإلمام تدرك متام اإلدراك أن صفاته الكرمية 

  .فاققه احلسنة أطبقت اآلوأخال

   .عون من اهللا سبحانه  والوسأذكر هاهنا طرفاً من أخالقه رمحه اهللا

  :عبادته/ أوالً

  كان لإلمام ابن القيم احلظ الوافر يف احلرص على العبادة يظهر ذلك يف عدة أمور

  :منها 

يف الصالة قياماً وسجوداً وكثرة الـذكر  والتطويل كثرة االبتهال والتضرع إىل اهللا 

تالوة القرآن بالتـدبر  واإلنابة واالستغفار واالفتقار إىل اهللا سبحانه مع االهتمام ب

  .والتفكري وكذلك االهتمام بالنسك حجاً وعمرة مع كثرة الطواف



 

 

١٠٤ 

 

 

وال أعرف هذا العامل يف زماننا أكثر عبادة منـه  ( :تعاىل قال ابن كثري رمحه اهللا 

كثري من  هوكانت له طريقة يف الصالة يطيلها جداً وميد ركوعها وسجودها ويلوم

    .)١()جع وال يرتع عن ذلك رمحه اهللاأصحابه يف بعض األحيان فال ير

وكان رمحه اهللا تعاىل ذا عبادة وجد وطول صالة إىل الغايـة  (:وقال ابن رجب 

القصوى وتأله وهلج بالذكر وشغف باحملبة واإلنابة واالستغفار واالفتقـار إىل اهللا  

   .)٢()واالنكسار له واالنطراح بني يديه على عتبة عبوديته مل أشاهد مثله يف ذلك

وكان مدة حبسه مشتغالً بتالوة القرآن بالتدبر والتفكري ففتح عليه (  :وقال أيضا

من ذلك خري كثري وجعل له جانب عظيم مـن األذواق واملواجيـد الصـحيحة    

وتسلط بسبب ذلك على الكالم يف علوم أهل املعارف والدخول يف غوامضـهم    

ة وكان أهل مكة يـذكرون  وحج مرات كثرية وجاور مبك٠وتصانيفه ممتلئة بذلك

  .)٣()عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه 

وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يـذكر  (  :وقال ابن حجر يف الدرر الكامنة 

مل أقعدها سقطت قواي وكان يقول  اهللا حىت يتعاىل النهار ويقول هذه غدويت لو

                                                
 )١٤/٢٣٥(البداية والنهاية  )١(
 )٢/٤٥٠(ذيل طبقات احلنابلة  )٢(
 )٢/٤٤٨(ذيل طبقات احلنابلة  )٣(



 

 

١٠٥ 

 

 

يقول ال بد للسالك من مهـة تسـريه    بالصرب والفقر ينال اإلمامة يف الدين وكان

  .)١()وترقيه وعلم يبصره ويهديه

وكل ما ذكر عنه رمحه اهللا ليس مبستغرب ألن القارئ يف مؤلفاته رمحه اهللا يدرك 

  .ئ باليقني باهللا واالفتقار إليه ما وصل إليه من القلب املمتل

صل موضـوعه  والدالئل والشواهد يف كتبه ال تعد كثرة بل إن من كتبه ما كان أ

     .)مدارج السالكني(أعمال القلوب ككتاب 

  :أخالقه : ثانيا

اشـرة وصـفاء   يكاد جيمع املترمجون لإلمام بأنه اتصف حبسن اخللق وطيب املع

  .السريرة حمباً للناس 

وكان حسن القراءة واخللق كثري التـودد ،ال حيسـد   (  :يقول ابن كثري رمحه اهللا

ه وال حيقد على أحد وباجلملة كان قليل النظـر يف  أحداً وال يؤذيه ، وال يستعيب

   )٢()جمموعه وأموره وأحواله والغالب عليه اخلري واألخالق الفاضلة 

ومن أبرز  أخالقه تواضعه اجلم الذي اتصف به وحث عليه  فهاهو صاحب الوايف 

  :فيقول يذكر قصيدته امليمية يف الضراعة والتواضع )٣(بالوفيات
                                                

 )٥/١٣٨(الدرر الكامنة  )١(
 )١٤/٢٣٥(البداية والنهاية  )٢(
  )٢/١٩٦(الوايف بالوفيات  )٣(



 

 

١٠٦ 

 

 

  فليس على من نال من  عرضه إمث    ذنوبه                  بين أيب بكر كثري 

  له العلم أىنّ جهول بأمر اهللا     بين أيب بكر جهول بنفسه               

  يعلم علماً وهو ليس له علم     بين أيب بكر غداً متصدراً               

  والذنوب له هموصال املعايل     بين أيب بكر غداً متمنياً                  

  إيل جنة املأوى وليس له عزم  روم ترقياً                     بين أيب بكر ي

  يزول ويفىن والذي تركه  الغنم       بين أيب بكر يرى العزم يف الذي      

  إذا مل يكن يف الصاحلات له سهم     بين أيب بكر لقد خاب سعيه           

  هلوع كنود وصفه اجلهل والظلم               ين أيب بكر كما قال ربه     ب

   بفتواهم هذي اخلليقة تأمت                    بين أيب بكر وأمثاله غدوا

  وال الزهد والدنيا لديهم هي اهلم   وليس هلم يف العلم باع وال التقى         

  م أفاضلهم قالوا هم الصم والبك  فواهللا لو أن الصحابة شاهدوا            

وهو رمحه اهللا حيث على األخالق احلسنة والتواضع وقبول اعتذار املعتذر يقول يف 

بل حقيقة التواضع أنه إذا جاءك قبلته منه وإذا كان له عليك ( :مدارج السالكني 

حق أديته إليه فال متنعك عداوته من قبول حقه وال من إيتائه إياه وأما قبولك من 

ن أساء إليك مث جاء يعتذر من إساءته فإن التواضـع  املعتذر معاذيره فمعناه أن م

يوجب عليك قبول معذرته حقاً كانت أو باطالً وتكل سريرته إىل اهللا تعاىل كما 



 

 

١٠٧ 

 

 

فعل رسول اهللا يف املنافقني الذين ختلفوا عنه يف الغزو فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه 

التواضـع أنـك إذا   فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إىل اهللا تعاىل وعالمة الكرم و

  .)١()رأيت اخللل يف عذره ال توقفه عليه

ولعل املطلع القارئ لكتبه رمحه اهللا يرى أن تواضعه صـفة بـارزة يف كتاباتـه    

  :ومؤلفاته ومن أمثلة ذلك 

  :ماذكره يف مقدمة كتابه روضة احملبني) ١(

كتاب أن ومسيته روضة احملبني ونزهة املشتاقني واملرغوب إىل من يقف على هذا ال(

يعذر صاحبه فإنه علقه يف حال بعده عن وطنه وغيبته عن كتبه فما عسى أن يبلغ 

لها أن يقال فيـه  خاطره املكدود وسعيه اهود مع بضاعته املزجاة اليت حقيق حبام

شـقني  وهاهو قد نصب نفسه هدفاً لسهام الرا، خري من أن تراهتسمع باملعيدي 

غرمه وهذه بضـاعته تعـرض   وعلى مؤلفه نمه فلقارئه غوغرضاً ألسنة الطاعنني 

 دم منـه إمسـاكاً  ن صادفت كفؤاً كرمياً هلا لن تعدى إليك فإ  عليك وموليته

مبعروف أو تسرحياً بإحسان وإن صادفت غريه فاهللا تعاىل املستعان وعليه التكالن 

                                                
 )٢/٣٣٧(مدارج السالكني  )١(



 

 

١٠٨ 

 

 

وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافت قبوالً واستحساناً وبرد مجيـل إن  

  )١(.)ظها احتقاراً واستهجاناً كان ح

أَلَم تر كَيف (ن املعاين الواردة يف قوله تعاىل عالم املوقعني عندما بيإقال يف و) ٢(

 )٢()ضرب اللّه مثَالً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها فـي السـماء  

العظيم اجلليل من األسرار واحلكم ولعلها قطـرة   هذا املثل ماتضمنهفهذا بعض  :(

من حبر حبسب أذهاننا الواقفة وقلوبنا املخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنـا الـيت   

  . )٣()توجب التوبة واالستغفار 

  ٠٠فرحم اهللا هذا اإلمام رمحة واسعة فلقد كان مدرسة يف أخالقه

  

  

  

  

  

 
                                                

 )١٤(روضة احملبني  )١(
 )  ٢٤(  يم آية سورة إبراه )٢(
 )١/١٧٥(عالم املوقعني إ )٣(



 

 

١٠٩ 

 

 

 

 
طلب الثامن أن من األعمال العلمية اليت قام ا اإلمام ابن القـيم   لقد ذكرت يف امل

التأليف فقد كان له اليد الطوىل يف هذا اال ، ولعل من أسباب هذا اإلحبـار يف  

  .التأليف ما تيسر له من الكتب فقد ذكر املترمجون أنه كان شغوفاً جبمع الكتب 

من كتب السلف  شرهلغريه حتصيل ع واقتىن من الكتب ماال يتهيأ(:قال ابن كثري 

وكان مغرياً  جبمع الكتب فحصل منها ماال حيصـل  :(وقال ابن حجر)١()واخللف

حىت كان أوالده يبيعون منها بعد موته دهراً طويالً سوى مـا اصـطفوه منـها    

بنا يف هذا املقام اإلشارة إىل أنه وقع وهم وخطأ كثري عنـد  وجيدر .)٢()ألنفسهم 

يف ذكر مؤلفات ابن القيم وأرجع الشيخ بكر أبو زيد األمر لعـدة   بعض املترمجني

  :)٣(أسباب منها

أن ابن القيم رمحه اهللا تعاىل قد يسمي الكتاب يف مقدمته مث يشري إليه يف  )١(

جـالء  (لكتاب مثال ذلك كتابـه ،  بعض كتبه األخرى إىل موضوع ا

                                                
 )١٤/٢٣٥(البداية والنهاية  )١(
 )٥/١٣٤(الدرر الكامنة  )٢(
  ) ١٨٥(ابن القيم حياته وآثاره  )٣(



 

 

١١٠ 

 

 

ك يف مقدمته مث فإنه مساه بذل) فهام يف الصالة والسالم على خري األناماأل

باسم كتاب تعظيم شأن الصالة على ) بدائع الفوائد(أشار إليه يف كتابه 

وقد ذكرنا بعـض  ( :قال يف بدائع الفوائد .النيب  صلى اهللا عليه وسلم 

مايف هذه اآلية من األسرار واحلكم العجيبة يف كتاب تعظيم شأن الصالة 

                                       .)١()والسالم على خري األنام 

أن يكون اسم الكتاب مكوناً من مركبني إضافيني متعـاطفني فيـذكر    )٢(

روضة (مثل كتاب ء من العنوان على أنه كتاب مستقل،املترجم كل جز

وبعضـهم  )روضة احملبني(فبعضهم يقول كتاب ) احملبني ونزهة املشتاقني

  .)نزهة املشتاقني(يسميه 

 قد الجيعل للكتاب امساً فيطبع الكتاب باسم أن ابن القيم رمحه اهللا تعاىل )٣(

ذلـك    يناسب مادته مث يعاد طبعه باسم آخر يناسب فهم النقلة مثـال 

اجلواب الكايف ملن سأل عـن الـدواء   ( خر ومسماه اآل) الداء والدواء(

 .)الشايف 

التسرع باحلكم على كتاب ما بأنه البن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل من  )٤(

 .مي غري توثيق عل

                                                
 )٢/٤١٤(بدائع الفوائد  )١(



 

 

١١١ 

 

 

وعلى كل حال سأذكر فيما يلي ما تيسر الوقوف عليه من مؤلفاتـه سـواء   

ذكره مترمجوه أو ذكره اإلمام يف طيات مؤلفاته مرتبة على حروف املعجم مع 

  :تقسيمها إىل قسمني املطبوع منها واملخطوط
   :املؤلفات املطبوعة/ القسم األول  
   .)١(واجلهميةاجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة )١(
  . )٢(أحكام أهل الذمة)٢(
  .)٣(الصالة والسماعملوازنة بني أسرار الصالة والفرق وا) ٣(    
  .)٤(عالم املوقعني  عن رب العاملنيإ) ٤(    

  .)١(إغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان) ٥(
                                                

-) ٦/١٧٠(شـذرات الـذهب   ) ١/٤(الفوائد –) ١/١٠٠(ذكره يف اجلواب الكايف الداء والدواء   )١(
  ). ٦/٥٦(األعالم  –) ١٥٨/ ٦(هدية العارفني -) ٣/١٤٢(أجبد العلوم  –) ٢٤١(ل منادمة األطال

انظر ابن القيم حياتـه وآثـاره               ) هـ١٣٥١(مث طبع باملطبعة املنريية ) هـ١٣١٤(وقد طبع يف اهلند سنة 
  .  ىلالطبعة األو) هـ١٤٠٤(ومن طبعاته املعاصرة طبعة دار الكتب العلمية ببريوت )٢٠( ص  

وقد طبع للمرة األوىل يف   –) ١/٢٩٩(ذكره اإلمام ابن القيم يف شفاء العليل بلفظ أحكام أهل امللل  )٢(
ومن طبعاته املعاصرة طبعـة دار  ) ٢٠٢(جملدين بتحقيق صبحي الصاحل انظر ابن القيم حياته وآثاره ص 

  .شاكر البارودي –الطبعة األوىل بتحقيق يوسف البكري ) هـ١٤١٨(رمادى للنشر بريوت 
ـ ١٤٢٦(بريوت الطبعة الثانية  –طبع بتحقيق إياد بن عبد اللطيف القيسي دار ابن حزم  )٣( وقـد  ) هـ

 . مستقل وليس مستالً من كتاب آخروضح حمققه يف مقدمته أنه كتاب 
كشف الظنون  –) ٢/٢٥٩(أجبد العلوم  –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  –) ١/٢٢(إغاثة اللهفان  – )٤(
البـدر الطـالع    –) ١٣٦(الرسائل الشخصية  –) ١٢٦ (احلطة يف ذكر الصحاح الستة  – )١/١٢٥(
وقـد طبـع   ) ١/٦٣(بغية الوعاة  –) ١٢٤(منادمة األطالل   -) ٥/١٣٩(الدرر الكامنة  –) ٢/١٤٤(

بتحقيق حمي الدين عبد احلميد  ابـن  ) هـ١٣٧٤(مراراً يف أربع جملدات منها مطبعة السعادة مبصر عام 
 )٢٠٩(م حياته وآثاره ص القي
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  .)٢(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) ٦(
  .)٣(بدائع الفوائد) ٧(

  .)٤(يف أقسام القرآن التبيان) ٨(

  . )٥(حتفة املودود يف أحكام املولود)٩(

  . )٦(ذيب خمتصر سنن أيب داود)١٠(

   .)١(جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على خري األنام) ١١(
                                                                                                                           

ومن طبعاته طبعـة املكتـب اإلسـالمي    ) ٦/١٧٠(شذرات اللهفان  –) ٣/٣٠٨(مدارج السالكني  )١(
 ٠الطبعة األوىل بتحقيق حممد عفيفي ) هـ١٤٠٦(بريوت 

 –) ٦/١٧٠(أو انظر شذرات الذهب ) ١/٦(مساه مؤلفه ذا االسم يف مقدمة الكتاب إغاثة اللهفان   )٢(
عجائـب اآلثـار    –) ٢/١٤٤(البدر الطالع  –) ٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ١/١٢٩(ون كشف الظن

هـ الطبعة ١٣٩٥وقد طبع عدة مرات منها طبعة دار املعرفة بريوت ) ١/٣٥٨(أجبد العلوم  –) ٢/٥٩١(
  ٠الثانية حتقيق حممد حامد الفقي

اجبـد العلـوم    -)١/٦٣(بغيـة الوعـاة    –) ٢٤١(منادمة األطالل  –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  )٣(
ومـن  ) ٦/١٥٨(هدية العـارفني   –) ٢/١٤٤(البدر الطالع  –) ١/٢٣٥(كشف الظنون –) ٢/٥٨٧(

 ٠هـ بتحقيق هشام عبد العزيز وآخرون ١٤١٦طبعاته طبعة مكتبة نزار الباز مكة املكرمة 
ات شـذر  –) ١/١٣٧(كشف الظنـون   –) ٦/١٥٨(هدية العارفني  –)   ١٤٣(  اجلواب الكايف  )٤(

  ٠ومن طبعاته طبعت دار الفكر) ٦/١٧٠(الذهب
كشف الظنـون   –) ٣/١٤٢(أجبد العلوم  –) ٢٤١(منادمة األطالل  –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  )٥(
هـ الطبعة األوىل حتقيق عبد القادر ١٣٩١(وقد طبع مراراً منها طبعة مكتبة دار البيان دمشق ) ١/٣٧٥(

   ٠االرناؤؤط
شـذرات الـذهب    –) ٤/٢٨٩(توضيح املشتبه  –) ٢/٤٠٤(بدائع الفوائد  –) ١/١٥٤(زاد املعاد  )٦(
أجبد العلوم  –) ١/٦٣(بغية الوعاة  -)٢٤١(منادمة األطالل  -)٢/١٩٦(الوايف بالوفيات  –) ٦/١٦٩(
)٣/١٤١(  



 

 

١١٣ 

 

 

   .)٢(حادي األرواح إىل بالد األفراح)١٢( 

  . )٣(الداء والدواء)١٣(

  .)٤(رسالة ابن القيم إىل أحد أخوانه)١٤(

  . )٥(الرسالة التبوكية)١٥(

  

  

  

                                                                                                                           
 -)١/٨٧(زاد املعاد  –) ٢/٤١٤(بدائع الفوائد  –) ٢٧(هكذا مساه املؤلف يف مقدمته جالء األفهام  )١(

) ١/٦٣(بغية الوعاة  –) ٧/٢٣٣(الضوء الالمع  -)٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ٥/١٣٩(رر الكامنة الد
عبـد القـادر    –بتحقيق شـعيب األرنـاؤوط    –) هـ١٤٠٧(ومن طبعاته طبعة دار العروبة الكويت 

  . األرناؤوط 
العجـالن  لقطـة   –) ١/٦٢٣(كشف الظنون  –) ٢/١٤٤(البدر الطالع  -)٥/١٩٣(الدرر الكامنة  )٢(
   ٠وقد طبع مراراً منها طبعة دار الكتب العلمية بريوت ) ٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ١/٨٠(
مع أن املصنف رمحه اهللا مل يذكر له اسم بعينه لكـن عامـة   ) اجلواب الكايف ( وامسه اآلخر املشهور  )٣(

أجبد  –) ٢٤١(ألطالل منادمة ا –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) الداء والدواء( املترمجني ذكروه باسم 
 ٠بريوت –وقد طبع مراراً منها طبعة دار الكتب العلمية ) ٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ٣/١٤٢(العلوم 

 –الريـاض   –وقدطبع مبطابع الشـرق األوسـط   ) ٢٥٠(ذكره بكر أبو زيد ابن القيم حياته وآثاره  )٤(
 .الطبعة األوىل بتحقيق عبداهللا بن حممد املديفر ) هـ١٤٢٠(
باملطبعة السلفية مبصر بتصحيح عبد ) هـ١٣٤٧(ذكر الشيخ أبو زيد أن الكتاب طبع ألول مرة سنة  )٥(

مبطبعة املدين مبصـر ،  )هـ١٣٧٦(سنة ) حتفة األحباب (الظاهر أبو السمح ، وطبعت للمرة الثانية باسم 
  ) .٢٥٠(ابن القيم حياته وآثاره ص



 

 

١١٤ 

 

 

  . )١(الروح)١٦(

   .)٢(روضة احملبني ونزهة املشتاقني) ١٧(

  .)٣(زاد املعاد يف هدي خري العباد)١٨(

  . )٤(شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل)١٩(

  . )٥(الصالة وحكم تاركها)٢٠(

  

  
                                                

وقد طبع مـراراً منـها     –) ٢/١٤٤(البدر الطالع  –) ١/٦٣(بغية الوعاة  -)١/٢٦٤(جالء األفهام  )١(
 ).هـ١٣٩٥(طبعة دار الكتب العلمية بريوت 

أجبد العلوم  –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) ٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ٩٣٢/ ١(كشف الظنون  )٢(
سـتاذ  بتحقيق األ) هـ١٣٧٥(وقد طبع الكتاب عدة طبعات أوهلا مبطبعة السعادة مبصر سنة ) ٣/١٤٢(

  . )هـ١٤١٢(بريوت  –أمحد عبيد ومن طبعاته طبعة دار الكتب العلمية 
الـوايف بالوفيـات    -)١/٣٣(الشهادة الزكية  –) ١/٦٨(الرد الوافر –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  )٣(
م ند ومصر والشام وبريوت ابـن القـي  وقد طبع عدة طبعات يف اهل) ٣/١٤٠(أجبد العلوم  –) ٢/١٩٦(

حتقيق شعيب ) هـ١٤٠٧(طبعاته طبعة مؤسسة الرسالة مكتبة املنار اإلسالمية بريوت حياته وآثاره ومن 
 .عبد القادر األرناؤوط –اآلرناؤوط 

وقد طبع مرتني الطبعة ) ٢/١٤٤(البدر الطالع  –) ٥/١٣٩(الدرر الكامنة  –) ١/٥٦(إغاثة اللهفان  )٤(
مبطبعة أنصار السنة احملمدية مبصر ) م١٩٧٥(ة باملطبعة احلسينية مبصر والثانية سن) هـ١٣٢٣(األوىل سنة 

حتقيق حممد بـدر  ) هـ١٣٩٨(بريوت  –ومن طبعاته طبعة دار الفكر ) ٢٦٦(ابن القيم حياته وآثاره  –
  .الدين أبو فراس النعساين احلليب

ـ ١٤١٦(بـريوت   -قربص –ومن طبعاته مطبعة دار ابن حزم   –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  )٥( ) هـ
 ٠د الوهاب حتقيق بسام عب



 

 

١١٥ 

 

 

  . )١(الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة)٢١(

  . )٢(الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية)٢٢(

  . )٣(طريق اهلجرتني وباب السعادتني)٢٣(

  .)٤(عدة الصابرين وذخرية الشاكرين)٢٤( 

  . )٥(الفروسية)٢٥(

  .)٦(الفوائد )٢٦(

                                                
هديـة العـارفني    –) ٢/١٤٤(البدر الطالع  -)٣/٣٥٢(مدارج السالكني  -)٢/١١٤(إغاثة اللهفان  )١(
ـ ١٤١٨(وقد طبع ومن طبعاته طبعة دار العاصمة الرياض ) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  -)٦/١٥٨( ) هـ

    ٠علي بن حممد الدخيل اهللا/بتحقيق د
كشـف   -)٢٤٢(منادمة األطـالل   –) ١/٢٧٧(ة الرسائل الشخصي –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  )٢(

ـ ١٣١٧(وقد طبع مراراً أوهلا سنة ) ٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ٢/١١١(الظنون  مبطبعـة اآلداب  ) هـ
  ٠حممد مجيل غازي/ حتقيق د –القاهرة  –ومن طبعاته طبعة املدين ) ٢٧٤(مبصر ابن القيم حياته وآثاره 

بغيـة الوعـاة    -)٥/١٣٩(الدرر الكامنة  -)٢/١٩٦(وفيات الوايف بال -)١/٩١(مدارج السالكني  )٣(
وقدطبع مراراً أوهلا على هـامش   –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) ٢/١٤٤(البدر الطالع  –) ١/٦٢(

 –ومن طبعاته طبعة دار ابن القـيم  ) ٢٧٢(مبصر ابن القيم حياته وآثاره ) هـ١٣٢١(اغاثة اللهفان سنة 
  ٠بن حممود أبو عمر حتقيق عمر  –) هـ١٤١٤( –الدمام 

وقد طبع مـراراً  ) ٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ٢٤٢(منادمة األطالل  –)  ٦/١٧٠(شذرات الذهب  )٤(
حتقيـق   –بـريوت   –ومنها طبعة دار الكتب العلمية ) هـ١٣٤١(منها طبعة مطبعة العصور مبصر سنة 

  زكريا علي يوسف 
ومـن طبعاتـه طبعـة دار األنـدلس     ) ٢/١٩٦(الـوايف بالوفيـات    –) ٤/٢٢(عالم املـوقعني  إ )٥(

  ٠بتحقيق مشهور بن حسن )هـ١٤١٤(السعودية
  )هـ١٣٩٣(بريوت  –ومن طبعاته طبعة دار الكتب العلمية ) ٢٨٤(ابن القيم حياته وآثاره  )٦(



 

 

١١٦ 

 

 

   .)١(الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية) ٢٧(

  . )٢(كشف الغطاء عن حكم مساع الغناء)٢٨(

  . )٣(السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعنيمدارج ) ٢٩(

  .  )٤(مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية العلم واإلرادة) ٣٠(

   )٥(املنار املنيف يف الصحيح والضعيف)٣١(

  )٦(هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى)٣٢(

  

                                                
شذرات  –) ١/٦٣(بغية الوعاة  –) ٥/١٣٩(الدرر الكامنة  -)١/١١١(اجتماع اجليوش االسالمية  )١(

  ٠)٦/١٥٨(هدية العاارفني  –) ٣/١٤٠(اجبد العلوم   -)٢/١٩٦(الوايف بالوفيات  – )٦/١٧٠(الذهب 
إغاثة اللـهفان   -)٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ٢/١٩٦(الوايف بالوفيات  –) ١/٦٥٠(كشف الظنون  )٢(
)١/٢٦٨(  
الـدرر الكامنـة    –) ٢/١٤٤(البدر الطـالع   –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) ٤/١٧٧(زاد املعاد  )٣(
بـريوت   –وقد طبع عدة مرات منها طبعة دار الكتاب العريب  –) ٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ٥/١٣٩(
  .بتحقيق حممد حامد الفقي –) هـ١٣٩٣(
منادمـة   –) ٢/١٩٦(الوايف بالوفيـات   –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) ١/٩١(مدارج السالكني  )٤(

 –) ٢/١٢١٦(كشف الظنـون   –) ١/٩٧(أجبد العلوم   -)١/٦٣(بغية الوعاة  –) ١/٢٤١(األطالل 
  .بريوت  –وقد طبع مراراً منها طبعة دار الكتب العلمية ) ٦/١٦٩(هدية العارفني 

وقد طبع مراراً  بأمساء خمتلفة منـها طبعـة   ) ٦/١٥٩(هدية العارفني  –) ١/٦٣(مسط النجوم العوايل  )٥(
 .و غدة حتقيق عبد الفتاح أب) هـ١٤٠٣(مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب 

وقد طبـع    -)٦/١٥٩(هدية العارفني  –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  -)١/٥٤٩(أحكام أهل الذمة  )٦(
  ٠املدينة املنورة  –مراراً منها طبعة اجلامعة اإلسالمية 
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   )١(الوابل الصيب من الكلم الطيب) ٣٣(

  .)٢(يز بني املقبول واملردودنقد املنقول واحملك املم )٣٤(

  :املؤلفات املخطوطة / ثانياً

  .)٣(التعليق على األحكام) ١(

  . )٤(رفع اليدين يف الصالة)٢(

   .)٥(طريقة البصائر إىل حديقة السرائر يف نظم الكبائر)٣(

  . )٦(املسائل الطرابلسية) ٤(

  

                                                
هديـة   -)١٩٩٤/ ٢(كشف الظنـون   –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  -)٢/٤٣٠(مدارج السالكني  )١(

بتحقيق حممد عبـد  ) هـ١٤٠٥( –منها دار الكتاب العريب بريوت وقد طبع مراراً ) ٦/١٥٩(العارفني 
  .الرمحن عوض

 –) ٥/١٧٥(الذيل على طبقات احلنابلـة   –) ٦/١٥٩(هدية العارفني  –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  )٢(
بريوت حتقيق حسن –دار القادري -هـ١٤١١وقد طبع الكتاب الطبعة األوىل عام )٣/١٤٢(أجبد العلوم 

  .السماعي
 )٢٣١(ابن القيم حياته وآثاره ) ١/١٦١(كره ابن القيم يف كتاب جالء األفهام ذ١ )٣(
الـوايف   –) ٥/١٧٥(الذيل على طبقات احلنابلة  –) ١/٦٣(بغية الوعاة  –) ٥/١٣٩(الدرر الكامنة  )٤(

  .) ٢/١٩٦(بالوفيات 
نسخة نفيسـة مـن   ذكرها الشيخ بكر أبو زيد وأشار إىل أن فهارس أوقاف بغداد اشارت إىل وجود  )٥(

  ) ٢٧٦(ابن القيم حياته وآثاره  -ألفها ابن القيم رمحه اهللا ) هـ٨١١(الكتاب سنة 
   ).٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ٢٤٢(منادمة األطالل  -) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  )٦(



 

 

١١٨ 

 

 

  : الكتب املفقودة / ثالثاً

من املؤلفات اليت ذكرت أا مـن تأليفـه وال    داًبالتتبع لتراجم ابن القيم جند عد

  : أعرف يف حدود علمي أا موجودة ومنها

  . )١(االجتهاد والتقليد)١(

  . )٢(أصول التفسري) ٢(

  . )٣(اإلعالم باتساع طرق األحكام)٣(

   .)٤(اقتضاء الذكر حبصول اخلري ودفع الشر)٤(

   .)٥(مايل املكيةاأل) ٥(

  .)٦(رآنأمثال الق)٦(

  .)٧(جيازاال)٧(

                                                
  ) ٢٠٠(ابن القيم حياته وآثاره ) ٦/٣٤١(ذيب السنن  –) ١/٢٥٧(مفتاح دار السعادة  )١(
  ).٢٠٨(ابن القيم حياته وآثاره ) ٣/٥٣٨(بدائع الفوائد  –) ١/١٥٩(ألفهام جالء ا )٢(
  ).٢/١٩٦(الوايف بالوفيات  –) ٢/١١٩(إغاثة اللهفان  )٣(
  ). ٢٢٠(ابن القيم حياته وآثاره  –) ٢/١٩٦(الوايف بالوفيات  )٤(
  ) .٢٢٠(ابن القيم حياته وآثاره  –) ٢/٢٥٣(بدائع الفوائد  )٥(
 )٥/١٧٦(الذيل على طبقات احلنابلة –) ٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ٦/١٧٠(ب شذرات الذه )٦(
 ).٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ١/٢٠٦(كشف الظنون  )٧(



 

 

١١٩ 

 

 

  .)١(بطالن الكيمياء من أربعني وجهاً)٨(

  .)٢(بيان االستدالل على بطالن حملل السباق والنضال) ٩(

  .  )٣(التحيريملا حيل وحيرم من لباس احلرير)١٠(

  . )٤(التحفة املكية)١١(

   .)٥(حتفة النازلني جبوار رب العاملني)١٢(

  . )٦(تفضيل مكة على املدينة)١٣(

  .)٧( السنن واآلثاراجلامع بني)١٤(

  .)٨(ما قد قدر واقع ناجلواب الشايف ملن سأله عن مثرة الدعاء إذا كا)١٥(

                                                
أجبد العلوم  –) ٢٤٢(منادمة األطالل  -)٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) ١/٢٢٢(مفتاح دار السعادة  )١(
 ).٦/١٥٨(هدية العارفني  -)٣/١٤٢(
بغيـة الـدعاة    –) ٢/١٩٦(الوايف بالوفيات  -)٦/١٧٠(شذرات الذهب  -)٤/٢٢(عالم املوقعني إ )٢(
)١/٦٣( 
  ).٦/١٥٨(هدية العارفني  -)٢/١٩٦(الوايف بالوفيات  –) ٤/٧٨(زاد املعاد )٣(
ويف مواضع أخرى كثرية من الكتاب طريق اهلجـرتني وبـاب السـعادتني    ) ١/١٢٧(بدائع الفوائد  )٤(
  ).٢٤٢(منادمة األطالل  -)٦/١٥٨(هدية العارفني  -)١/٣٠٣(
  ).٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ١/٢٣٠(مدارج السالكني  )٥(
أجبـد العلـوم   –) ٢٤٢(منادمة األطالل  -)٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  )٦(
)٣/١٤٢ (  
 ).٢٣٦(ابن القيم حياته وآثاره   -) ٤/٨٦٨(بدائع الفوائد  )٧(
 ) .٢٣٩(ابن القيم حياته آثاره  -)٢/١٤٤(البدر الطالع  )٨(



 

 

١٢٠ 

 

 

  .)١(جوابات عابدي الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان)١٦(

  . )٢(احلامل هل حتيض أم ال) ١٧(

  . )٣(حكم تفضيل بعض األوالد على بعض يف العطية) ١٨(

  . )٤(احملمدية الرسالة احللبية يف الطريق)١٩(

  . )٥(زيلـرفع التن)٢٠(

  .  )٦(زاد املسافرين إىل منازل السعداء يف هدي خامت األنبياء) ٢١(

  . )٧(شرح أمساء الكتاب العزيز) ٢٢(

  . )٨(شرح األمساء احلسىن)٢٣(

                                                
هديـة العـارفني    –) ٣/١٤٢(أجبد العلوم  –) ٢٤٢(منادمة األطالل  –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  )١(
)٦/١٥٨ ( 
  ).٢٤١(ابن القيم حياته وآثاره ) ١٧٩/  ٦(ذيب سنن أيب داود  )٢(
  ) .٢٤٤(ابن القيم حياته وآثاره ) ٣٣٥/ ٩( ذيب سنن أيب داود  )٣(
  ) .١/٨٦١(كشف الظنون  –) ١/٦٣(بغية الوعاة  –) ٢/١٩٦(الوايف بالوفيات  )٤(
  ) .١/٩٠٩(كشف الظنون  –) ٦/١٥٨(هدية العارفني  )٥(
  ) .٦/١٥٨(هدية العارفني  -)٣/١٤٢(أجبد العلوم  –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  )٦(
هدية العـارفني   -)٦/١٦٩(شذرات الذهب  –) ٢/١٩٦(الوايف بالوفيات  –) ٣/١٤٢(أجبد العلوم  )٧(
)٦/١٥٨(  
وقد مجع أقوال اإلمام ابن القيم –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  –) ٥/١٧٦(الذيل على طبقات احلنابلة  )٨(

–املنصـورة  -يف أمساء اهللا احلسىن الشيخ حممد امحد عيسى وذلك يف كتاب من طبعة دار الغد اجلديـد 
  هـ ١٤٢٦-القاهرة 



 

 

١٢١ 

 

 

  .)١(الصرب والشكر)٢٤(

  .)٢(الصراط املستقيم يف أحكام أهل اجلحيم)٢٥(

  .)٣(الطاعون)٢٦(

  .)٤(حلائض طالق ا) ٢٧(

عقد حمكم األحباء بني الكلم الطيب والعمـل الصـاحل املرفـوع إىل رب    )٢٨(

   )٥(السماء

  .)٦(الفتح املقدسي)٢٩(

   .)٧(هالفرق بني اخللة واحملبة ومناظرة اخلليل لقوم)٣٠(

   .)٨(فضل العلم وأهله)٣١(

                                                
 ). ٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ٢٦٧(قيم حياته وآثاره ابن ال –) ٢/١٤٣٢(كشف الظنون  )١(
 –) ٦/١٥٨(هدية العـارفني   –) ٦/١٧٥(شذرات الذهب  -)٥/١٧٦(الذيل على طبقات احلنابلة  )٢(

 ).  ١/٢٤٢(منادمة األطالل 
 )٦/١٥٨(هدية العارفني  -)٥/١٧٦(الذيل على طبقات احلنابلة  –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  )٣(
 )٢٧٦(ابن القيم حياته وآثاره  –)  ١٨٠/  ٦( يب داود ذيب سنن أ )٤(
  ) ٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ٢٤٢(منادمة األطالل  –) ٦/١٦٩(شذرات الذهب  )٥(
 –) ٢٤٢(منادمـة األطـالل    –) ٥/١٧٦(الذيل على طبقات احلنابلـة   –) ٢/٤٣٧(بدائع الفوائد  )٦(

   -) ٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ٣/١٤٢(أجبد العلوم  –) ١/٣٤٨(طبقات املفسرين 
  ) ٣/١٤٢(أجبد العلوم  –) ٢٤٢(منادمة األطالل  –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  )٧(
  ) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) ١/٥٢١(طريق اهلجرتني  –) ٥/١٧٥(الذيل على طبقات احلنابلة  )٨(



 

 

١٢٢ 

 

 

  . )١(قرة عيون احملبني وروضة قلوب العارفني )٣٢(

  .)٢(يف النحو الكافية الشافية)٣٣(

  .)٣(الكبائر) ٣٤(

  .)٤(اللمحة يف الرد على ابن طلحة ) ٣٥(

  .)٥(معاين األدوات واحلروف ) ٣٦(
  . )٦(مقتضى السياسة يف شرح نكت احلماسة) ٣٧(
  .)٧(املهذب) ٣٨(
  .)٨(املورد الصايف والظل الوايف) ٣٩(
  .)٩(مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ٤٠(
  .)١٠(نكاح احملرم)٤١(
 )١١( نور املؤمن وحياته) ٤٢(

                                                
 ) ٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ١/٩٢(مدارج السالكني  )١(
 ) ٦/١٥٨(هدية العارفني  –) ٢/١٣٦٩(كشف الظنون  )٢(
هدية  –) ٢/١٣٦٩(كشف الظنون  –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) ٥/١٧٥(الذيل على طبقات احلنابلة  )٣(

 ) ٦/١٥٨(العارفني 
  )٢٩٥(ابن القيم حياته وآثاره ) ١/١١٦(فيض القدير  )٤(
 ) ١/٦٣(بغية الوعاة  –) ٢/١٩٦(الوايف بالوفيات  -)٦/١٥٨(هدية العارفني  )٥(
  ) ٣٠٢(ابن القيم حياته وآثاره  )٦(
 )٣٠٧(ابن القيم حياته وآثاره ) ٢/١٩١٤(كشف الظنون  )٧(
  ) ٦/١٥٩(هدية العارفني  –) ١/١٠٣(طريق اهلجرتني  -)٢/٥٤(مدارج السالكني  )٨(
 )٣٠٥(ابن القيم حياته وآثاره  –) ٢/١٤٤(البدر الطالع  )٩(
   )٦/١٦٩(شذرات الذهب   )١٠(
 )٦/١٦٩(شذرات الذهب  –) ٥/١٧٥(على طبقات احلنابلة  الذيل )١١(



 

 

١٢٣ 

 

 

 

 
اتفقت كتب  التراجم اليت ترمجت لإلمام ابن القيم رمحه بأن وفاته كانت ليلـة  

وقد بلغ الستني من عمره ) هـ٧٥١(اخلميس الثالث عشر من شهر رجب لعام 

وقد أشار الشيخ أبو زيد إىل الوهم الذي حدث عند بعض املترمجني يف تقييـد  ،

  .  )٢()هـ٧٥٤(شف الظنون بسنة وفاته حيث قيده صاحب ك

وكانت وفاته يف وقت أذان العشاء وصلى عليه من الغد بعد صالة الظهر باجلامع 

  .األموي مث جبامع جراح

وقد كانت جنازته جنازة حافلة مشهودة قال واصفاً هلا ابـن كـثري يف البدايـة    

ان والصاحلون وقد كانت جنازته حافلة رمحه اهللا شهدها القضاة واألعي( :والنهاية 

                                                
الـوايف   –) ٤/٢٨٩(توضيح املشـتبه   –) ٢/٦٤٨(السحب الوابلة  –) ١٤/٢٣٥(البداية والنهاية  )١(

  ) ٢/١٤٥(البدر الطالع  –) ٢/١٩٥(بالوفيات 
  ) ١/١٦٨(كشف الظنون  –) ٣١١(ابن القيم حياته وآثاره  )٢(



 

 

١٢٤ 

 

 

وقد دفن رمحه اهللا مبقـربة  )١(.)من اخلاصة والعامة وتزاحم الناس على محل نعشه

  .)٢(الباب الصغري من دمشق عند والديه

رمحه اهللا ١له بعد وفاته رؤى حسنة كثرية تذكر غري واحد ممن ترجم له أنه رؤيو

  .برمحته الواسعة وأجزل له املثوبة واألجر

  

  

  

  

                                                
 )١٤/٢٣٥(البداية والنهاية  )١(
 ) ٦٨(الرد الوافر  )٢(
 )٢/١٤٥(البدر الطالع  –) ٦/١٧٠(شذرات الذهب  –) ٥/١٧٦(الذيل على طبقات احلنابلة  ١



 

 

١٢٥ 

 

 

 
 

 
  :وفيه عشرة مطالب 

  تعريف القاعدة الفقهية / املطلب األول
  .نشأة القواعد الفقهية/املطلب الثاين 
  املؤلفات يف علم القواعد الفقهية /املطلب الثالث
  أمهية القواعد الفقهية /املطلب الرابع 
  حجية القاعدة الفقهية /املطلب اخلامس
  تعريف الضابط الفقهي/املطلب السادس
  الفرق بني القاعدة الفقهية والضابط الفقهي / املطلب السابع
  الفرق بني القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية /املطلب الثامن 
  الفرق بني القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية/ املطلب التاسع
  الفرق بني القاعدة الفقهية واألشباه والنظائر /املطلب العاشر

  

 



 

 

١٢٦ 

 

 

 

 
ب الوقوف على التعريف الشامل هلا الـذي يظهـر   طلّتدراسة القواعد الفقهية ت

ن مقاصدهامعاملها ويبي.  

فال ريب أن اجلدير بكل طالب علم أن يتصوره أوالً حبده أو رمسه ليكون علـى  (

من جهة وحدة املوضـوع  بصرية أو زيادا يف طلبه ألن التعريف للعلم إمنا يؤخذ 

يز عن احلقـائق األخـرى بتلـك    أو الغاية أو كلتيهما ألن حقيقة ذلك العلم تتم

  )١().اجلهة

ويف هذا املطلب سأتعرض لتعريف القاعدة آخذاً يف عني االعتبار تعريفها باعتبارها 

  .) فقه(و) قاعدة(مركباً إضافيا مكوناً من كلمتني 

علم بعينه فإن إدراك الشيء كوحدة كلية يتوقف  مث أردف ذلك بتعريفها لقباً على

اعلم أن املركب ال ميكن أن يعلـم إال  (:على معرفة مفرداته يقول اإلمام الرازي 

   .)٢()بعد العلم مبفرداته

                                                
  )١/٣٤(التقرير والتحبري  )١(
 ) ١/٩(احملصول  )٢(



 

 

١٢٧ 

 

 

  :القاعدة يف اللغة 

  )١(واليت تفيد الثبات واالستقرار) ق ع د(من مادة  

  . )٢(ومنه القعود ضد القيام

إِذْ يرفَع و( :رة يف هذه املادة قواعد البيت أساسه ومنه قوله تعاىلومن املعاين املذكو

   .)٣()إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ

ومن ذلك ذو القعدة الشهر ، )٤(وقواعد اهلودج خشبات أربع معترضات يف أسفله

  .كانت العرب تقعد فيه عن األسفارالذي 

ر املعىن اللغوي هلذه اللفظة يدور حول االستقرار والثبـات  وعلى العموم فإن مدا

   .واألساس

  :القاعدة يف اصطالح الفقهاء 

  : تعددت تعاريف الفقهاء للقاعدة وسأذكر بعضاً من تعاريفهم

   )٥()القواعد القضايا الكلية (: قيل )١(

                                                
 )١/١٧١(احملكم واحمليط األعظم–) ١٠٩/  ٥(معجم مقاييس اللغة  )١(
  )  ٣٥٧/ ٣(لسان العرب  )٢(
 ) ١٢٧(سورة البقرة آية  )٣(
  )١/١٦٩(يط احملكم واحمل–مادة قعد )  ٣٥٧/ ٣(لسان العرب  –)  ١/٢٢٧( الصحاح  )٤(
  )  ٣٥/ ١(التلويح على التوضيح -هذا تعريف صدر الشريعة احلنفي انظر )٥(



 

 

١٢٨ 

 

 

القاعدة اصطالحاً قضية كلية من حيث اشتماهلا بالقوة علـى  ( : وقيل )٢(

  .)١()ات موضوعهاأحكام جزئي

 ) )٢(قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياا( : وقيل هي )٣(

 ) )٣(األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته( : وقيل هي  )٤(

حكم  كلي ينطبق على  جزئياته ليتعـرف أحكامهـا   (:وقيل هي   )٥(

  .)٤()منه

حكم أكثري ال كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعـرف  (:وقيل هي  )٦(

  .)٥()أحكامه منه

ومن خالل تأمل التعاريف السابقة للعلماء يتضح لنا أا تلتقي يف عـدة مسـات    

  : رئيسية لتعريف القاعدة منها

أن القاعدة كلية،مع اختالف عند بعض العلماء باعتبار وجود استثناءات  )١(

 :واخلالف يف هذه املسألة ميكن تلخيصه يف قولني .يف بعض القواعد 

                                                
  )   ١/٧٢٨(الكليات أليب البقاء  )١(
  ) ٢١٩( تعريفات اجلرجاين  )٢(
  مادة قعد ) ٥١٠/  ٢(املصباح املنري  )٣(
 )١/٣٥(شرح التلويح على التوضيح  -هكذا عرفها اإلمام التفتازاين انظر )٤(
 )١/٥١(غمز عيون البصائر  )٥(



 

 

١٢٩ 

 

 

  .)١(عدة كلية وهو قول مجهور العلماء يرى أن القا: القول األول 

  )٢(يرى أن القاعدة أغلبية ،وهو قول لبعض احلنفية :القول الثاين

بأـا  :بأا كلية نظر إيل أصل القاعدة ، ومن قـال : ومنشأ اخلالف أن من قال

  .)٣(أغلبية نظر إيل وجود مستثنيات يف القاعدة 

كلية وختلف بعض اجلزئيات ال  واألرجح القول األول ألن شأن القواعد أن تكون

  : خيرجها عن هذا الوصف قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

ختلـف   اإذ شأن الشرائع الكلية أن تراعى األمور العامة املنضبطة ،وال ينقضـه (

والقواعد يف سائر العلوم ال ختلو  مـن املسـتثنيات    )٤()احلكمة يف أفراد الصور 

  .  )٥(والشواذ

جزئياا وتعرف أحكامها وأحكام موضوعاا ولـذلك  أا تنطبق على  )٢(

  ٠جتد استخدام لفظ القاعدة يف سائر العلوم والفنون 

   

                                                
-)١/٣٥(شرح التلويح على التوضيح -)٢١٩(التعريفات للجرجاين -)١/٣٥(التلويح على التوضيح  )١(

 )٣٢-١/٣١(حاشية العطار -)١/٧٢٨(الكليات أليب البقاء 
 )١/٥١(انظر غمز عيون البصائر  )٢(
  )١٦٢(عبد ايد اجلزائري ص القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني للباحث )٣(
  )٢/١٠١(إعالم املوقعني  )٤(
 )٤٤(القواعد الفقهية للندوي )٥(



 

 

١٣٠ 

 

 

  ): الفقهية ( تعريف لفظة 

أصل واحد ) الفاء والقاف واهلاء (ـالفهم والعلم ف:الفقه لغة الفقهية نسبة للفقه و

  . )١(يدل على إدراك الشيء والعلم به

  )٢(.ا التفصيليةلم باألحكام الشرعية العملية من أدلتهالع :والفقه اصطالحاً 

   :وهلذا التعريف قيود

حيث خيرج ماليس بأحكام كأحكام الذوات والصـفات  : األحكام / القيد األول

  ٠واألفعال

  ٠حيث خيرج األحكام غري الشرعية كالعقلية  :الشرعية / القيد الثاين 

  ٠االعتقادية  حيث خيرج األحكام :العملية / القيد الثالث 

هللا حيث خيرج ما علم من غري دليل كعلم النيب صـلى ا  :من أدلتها / القيد الرابع 

   .عليه وسلم املتلقى عن الوحي 

خيرج األدلة اإلمجالية ألا مـن اختصـاص علمـاء    : التفصيلية/ القيد اخلامس 

   )٣(.األصول

  
                                                

  ) ٢/٤٧٩(املصباح املنري -)٤/١٢٨(احملكم احمليط -) ٤٤٢/ ٤(معجم مقاييس اللغة  )١(
  )٦٧(احلدود األنيقة -)٢١٦(التعريفات للجرجاين -)١/٢٨(التقرير والتحبري -)٤١٤(قواعد الفقه  )٢(
   ) ٣٨ص(يعقوب الباحسني /القواعد الفقهية د )٣(



 

 

١٣١ 

 

 

  : تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً مستقالً 

ـذا العلـم    ابقني واملعاصرين إيل ذكر تعريف خاصٍدد من العلماء السذهب ع

  .هم يف هذا املقام وسأذكر بعضاً من تعاريف

القواعد أصول فقهيـة كليـة يف   (:بقولهفها الشيخ مصطفى أمحد الزرقا عرفقد 

نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة يف احلوادث اليت تـدخل  

   )١(.)حتت موضوعها

فها الدكتور الندوي بتعريفني وعر:  

  .هي حكم شرعي يف قضية أغلبية يتعرف منها أحكام مادخل حتتها : أوهلما

يعية عامة من أبواب متعددة أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشر هي: وثانيهما 

    . )٢(يف القضايا اليت تدخل حتت موضوعه

غليب يتعرف منه حكم اجلزئيـات  حكم أ( أمحد بن محيد بأا / وعرفها شيخنا د 

  . )٣()الفقهية مباشرة 

العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية اليت (الباحسني بقوله /وعرفها د

جزئياا قضايا فقهية كلية من حيث معناها وماله صلة به ومن حيث بيان أركاا 
                                                

  )٢/٩٦٥(املدخل الفقهي العام -)٣٤(شرح القواعد الفقهية للزرقا ص )١(
  )  ٤٥-٤٣( القواعد الفقهية للندوي ص )٢(
 ) ١/١٠٧(أمحد بن محيد / مقدمة القواعد للمقري بتحقيق د )٣(



 

 

١٣٢ 

 

 

جزئيـات   وشروطها ومصدرها وحجيتها ونشأا وتطورها وماتنطبق عليه مـن 

   )١().ومايستثىن منها 

حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثرية ال مـن  (ناصر امليمان بقوله/وعرفها د

  . )٢()باب املباشرة 

يتعرف منـها  أحكـام     حكم شرعي يف قضية أغلبية(:السدالن بقوله/د وعرفها

  .)٣()مادخل حتتها

لـى فـروع مـن    قضية كلية فقهية منطبقـة ع : (حممد السواط بأا/ وعرفها د

  .)٤()أبواب

كلية يتعرف منها أحكـام   قضية شرعية عملية(:حممد الشريف بأا / وعرفها د

  .)٥()جزئياا

  وليته ملعىن القاعدة واهللا أعلم والتعريف املختار يف نظري هو التعريف األخري لشم 

  

  
                                                

 )٥٦(الباحسني / القواعد الفقهية د )١(
 )١٢٧(لضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف كتايب الطهارة والصالة القواعد وا )٢(
 )١٢(السدالن / القواعد الفقهية الكربى وما تفرع  عنها د )٣(
 )١/١٨٦(القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام ابن القيم يف العبادات  )٤(
 )١/٢٥(مقدمة حتقيق اموع املذهب  )٥(



 

 

١٣٣ 

 

 

 

 
من املقرر كذلك أن عصـر  و بعد نشأة الفقه ن املقرر أن القواعد الفقهية نشأتم

الرسالة أو عصر التشريع كانت البذرة األوىل للقواعد الفقهية فإن النيب صلى اهللا 

عليه وسلم الذي أنطقه اهللا جبوامع الكلم ، كانت أحاديثه الشريفة يف كثري مـن  

  .)١(األحكام مبثابة القواعد العامة اليت تنطوي حتتها فروع فقهية كثرية 

ظهـور   نقصد من هذا املطلب وليس املقصود بيان بداية النشأة والتكوين، ولكن

ن وسأشري إىل هذه الفترة حتديداً مع أن القواعد ل مدوالقواعد الفقهية كعلم مستق

  .)٢(ظهرت مع ظهور احلركة الفقهية من زمن الصحابة والتابعني ومن بعدهم

وين ،ففي بداية القرن الثاين اهلجري ونقصد هنا مايسميه البعض طور النمو والتد

تطورت احلركة الفقهية واجتهت إيل افتراض املسائل ووضع األحكام اخلاصة ـا  

٣(.نوا أحكامهم وتبلورت قواعدهم وأصوهلمكما ظهر أئمة املذاهب الذين دو(        

                                                
 )٩٠(القواعد الفقهية للندوي  )١(
   )٢٩٨(القواعد الفقهية الباحسني  )٢(
 )٢٤(السدالن / القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها د )٣(



 

 

١٣٤ 

 

 

د ،ويشـه )١(إال أن إفراد هذا العلم بالتصنيف إمنا كان إبان القرن الرابع اهلجري 

التاريخ فيما يظهر أن فقهاء املذهب احلنفي كانوا أسبق من غريهم يف هذا املضمار 

وقد ،)٢(يظهر أن أول تدوين للقواعد كانت يف أصول أيب احلسن الكرخي حيث 

  .)٣(كانت مجلة من الضوابط اخلاصة باملذهب احلنفي 

قد مجع  )٤(لدباسوأشار العالمة السيوطي يف األشباه والنظائر أن اإلمام أبا طاهر ا

أهم قواعد مذهب أيب حنيفة يف سبع عشرة قاعدة كلية ومن مجلتـها القواعـد   

   :اخلمس اليت تعترب من أمهات القواعد وهي

املشقة جتلب التيسري  –اليقني ال يزال بالشك  -الضرر يزال –األمور مبقاصدها (

  . )٥()العادة حمكمة  –

                                                
  -)٢٥(السدالن / القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها د) ١٣٣(القواعد الفقهية للندوي  )١(
هـ واليه انتهت ٢٦٠عبداهللا بن احلسن الكرخي نسبة إيل كرخ العراق ولد سنة /أبو احلسن الكرخي  )٢(

 )١٤٨(طبقات الفقهاء  هـ٣٤٠رئاسة املذهب احلنفي تويف 
  )٣٢٧(القواعد الفقهية الباحسني )٣(
هو حممد بن حممد بن سفيان أبو طاهر الدباس الفقيه من أقران أيب احلسن الكرخي يوصف بـاحلفظ   )٤(

 )٢/١١٦(وجاور مكة وتويف ا انظر طبقات احلنفية 
 )  ٧(والنظائر السيوطي األشباه  –   )٥(



 

 

١٣٥ 

 

 

ثر عليه مـن املؤلفـات إىل القواعـد أو    ىل أن أقدم ما عالباحسني إ/وقد اشار د

أليب الليـث  ) تأسـيس النظـائر  ( الضوابط الفقهية بعد رسالة الكرخي كتاب 

   .)١()هـ٣٧٣(قندي املتوىف سنة السمر

ويف بداية القرن السابع ألف أبو حامد اجلاجرمي كتـاب القواعـد يف فـروع    

   . )٢(الشافعية

ان العلماء العز بن عبـد السـالم   ومن مؤلفات هذا القرن الكتاب الشهري لسلط

  . )٣()قواعد األحكام  يف مصاحل اآلثام ( –) هـ٦٦٠(ت

وجاء القرن الذي شهد االزدهار احلقيقي حلركة التأليف العلمي يف علم القواعـد  
األشـباه  (وذلك يف بداية القرن الثامن حيث ظهرت املؤلفات اليت حتمل عنـوان  

ة بقواعد املـذهب  ملذاهب يف تأليف كتب خاصوبدأ العلماء يف مجيع ا) والنظائر 
  . ي  هذا املطلب إىل بعض املؤلفات يف هذا العلميل وسأشري يف املطلب الذي  

                                                
الكتاب حققه الشيخ علي حممد حممد رمضان يف رسالة ماجستري من كلية الشريعة والقانون جامعـة   )١(

  )٣٢٩(الباحسني ص/األزهر  القواعد الفقهية د
هو أبو حامد حممد بن إبراهيم السهلي اجلاجرمي امللقب مبعن الدين فقيه شـافعي اشـتهر بنيسـابور     )٢(

     ) شرح أحاديـث املهـذب   (و) ايضاح الوجيز ( له مؤلفات منها ) هـ٦١٣(تويف سنة  ٠ ودرس فيها
وانظـر  )  ٢/٦٢( طبقات الشافعية البن قاضي شـهبة  )  ٤/٢٥٦( وفيات األعيان  انظر-)الكفاية ( و

  )١٣٦(القواعد الفقهية للندوي
الشـافعية املعـروفني تـويف سـنة     عبد العزيز بن عبد السالم بن احلسن السلمي الدمشقي من علماء  )٣(
 ٢(اإلملام يف أدلة األحكام انظر طبقات ابن قاضـي شـهبة       –وله مؤلفات منها الفوائد ) هـ٦٦٠(
  ) ٢٠٩/   ٨(طبقات الشافعية الكربى  –)  ١٠٩/



 

 

١٣٦ 

 

 

 

 
سأذكر يف هذا املطلب مجلة من املؤلفات اليت ألفت يف هذا العلـم يف العصـور   

ء من القرن السابع باعتبار وضوح التـأليف  املختلفة وذلك على سبيل اإلجياز ابتدا

  :اخلاص ذا العلم فيه 

  :من مؤلفات القرن السابع)١(

   )١(القواعد يف فروع الشافعية أليب حامد اجلاجرمي)١(

   )٢(قواعد األحكام يف مصاحل اإلمام للعز بن عبد السالم)٢(

  :من مؤلفات القرن الثامن )٢( 

   )٣(.لاألشباه والنظائر البن الوكي) ١(

  .)هـ٧٢٨(بن تيمية تاالقواعد النورانية الفقهية لشيخ اإلسالم )٢(

                                                
   تقدمت اإلشارة إليه )١(
  تقدمت اإلشارة إليه )٢(
لقب بابن املرحل وابن الوكيل تـوىل مشـيخة دار   هو أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن مكي الشافعي امل )٣(

) األشـباه والنظـائر   ( بالقاهرة وله مؤلفات منـها  ) هـ٧١٦(احلديث اإلشرافية سبع سنني توىف سنة 
 فوات الوفيـات  ) ٥/٢٢٥(الدرر الكامنة –)  ٤٠/  ٦( انظر شذرات الذهب  –) ديوان طراز الدار(و
  ).١٣٨(وي وانظر القواعد الفقهية للند) ٤١٦/  ٢(



 

 

١٣٧ 

 

 

  .القواعد البن املقرى)٣(

  )١(اموع املذهب أليب سعيد صالح الدين خليل بن كيكلدي)٤(

  )٢()هـ٧٧١(القواعد الفقهية البن قاضي اجلبل ت)٥(

  .)٣()هـ٧٧٢( ـاألشباه والنظائر جلمال الدين األسنوي ت)٦(

  .)٤()هـ٧٩٥( ـقرير القواعد وحترير الفوائد البن الفرج بن رجب تت)٧(

  .)٥()هـ٧٩٩( ـالقواعد يف الفروع لشرف الدين الغزي ت)٨(

                                                
هو أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهللا العالئي الدمشقي املولود يف دمشق كان إماما يف الفقـه   )١(

جامع التحصـيل يف  ( من مؤلفاته ) هـ٧٦١(والنحو واألصول استقر يف آخر عمره بالقدس وتويف سنة 
طبقات الشافعية  –   –) ٢/٢١٢(انظر الدرر الكامنة ) تنقيح الفهوم يف صيغ العموم (أحكام املراسيل و

 ).١٣٨(وانظر القواعد الفقهية للندوي ) ١٠/٣٥(الكربى
هو أبو العباس أمحد بن احلسن بن عبد اهللا املقدسي احلنبلي امللقب بشرف الدين عامل احلديث والفقـه   )٢(

) لتوكيـد القصد املفيد يف حكم ا( له مؤلفات منها  –) هـ٧٧١(والنحو واألصول تويف يف دمشق سنة 
معجم الكتب  –)  ١٣٨/ ١(الدرر الكامنة  –) ٦/٢١٩(انظر شذرات الذهب  -٠)ومسألة رفع اليدين

  ).٣٤١(الباحسني /وانظر القواعد الفقهية د -) ١١٠( 
هو أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن بن علي األسنوي الشافعي ولد يف صعيد مصر وانتـهت إليـه يف    )٣(

له مؤلفات  –) هـ٧٧٢(ف برباعته يف التفسري والفقه واألصول تويف مبصر سنة زمانه رئاسة الشافعية عر
 –) اية السول شرح منهاج الوصول يف أصول الفقه(و) التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ( منها 

 ).١٣٨(وانظر القواعد الفقهية للندوي )٢/١٨٧٩(كشف الظنون  –) ٢٢٣/  ٦(انظر شذرات الذهب 
 ٠الفرج عبد الرمحن بن رجب تقدمت ترمجته  هو أبو )٤(
هو عيسى بن عثمان بن عيسى الشافعي امللقب بشرف الدين تصدر لإلفتاء يف اجلامع األمـوي وويل   )٥(

انظر إيضاح املكنون  -)أدب القضاء(و) خمتصر املهمات(من مؤلفاته ) هـ٧٩٩(نيابة احلكم يف دمشق ت
 )١٣٩(القواعد الفقهية للندويوانظر ) ٣/١٥٩(طبقات الشافعية -)٣/٥١(



 

 

١٣٨ 

 

 

  :من املؤلفات بعد القرن الثامن ) ٣(

  .)١()هـ٨٠٨(سىن املقاصد يف حترير القواعد حملمد اخلضري الزبريي تأ) ١(

لك الفقهية لشهاب الدين بن عماد الدين حترير القواعد العالنية ومتهيد املسا) ٢(

  .)٢()هـ٨١٥(املقدسي ت

   )٣()هـ٨٤٤(حواشي القواعد الفقهية حملب الدين بن نصر اهللا احلنبلي ت )٣(

نظم الذخائر يف األشـباه والنظـائر لشـرف الـدين اخلليلـي املقدسـي       )٤(

  .)٤()هـ٨٧٦(ت

                                                
هو مشس الدين حممد بن حممد بن حممد بن خضر الزبريي العريزي من فقهاء الشافعية ولـد بالقـدس    )١(

 -)غرائب السري يف علوم احلديث(و) أدب الفتوى(من مؤلفاته  -)هـ٨٠٨(ونشأ يف القاهرة وتويف سنة 
 )١٣٩( القواعد الفقهية للندوي-)٩/٢١٨(انظر الضوء الالمع 

هو شهاب الدين املعروف بابن اهلائم أمحد بن حممد بن عماد الدين من كبـار علمـاء الرياضـيات     )٢(
بغيـة  )انظـر   –) مرشد الطالب ( له مؤلفات منها ) هـ٨١٥(البارعني بالفرائض واحلساب توىف سنة 

وانظر ) ٤/١٧( طبقات الشافعية-)١/٢٣٩(اكتفاء القنوع )٦/١٧٨( هدية العارفني -)١/٢٢٢(الوعاة 
 )١٣٩(القواعد الفقهية للندوي 

حمب الدين أمحد بن نصر اهللا بن أمحد البغدادي مث املصري من علماء احلنابلة ويل القضاء يف القـاهرة   )٣(
شـرح اجلـامع   (و ) النكت علـى التنقـيح   ( من مؤلفاته ) هـ٨٤٤(ودرس وأفىت وناظر وتويف سنة 

  -)١/٥٤٩(كشف الظنون )  ٢/٣٤٥( شذرات الذهب  –انظر   -)الصحيح
عبد الرمحن بن عالء الدين علي بن شرف الدين إسحاق اخلليلي املقدسي الشافعي من علماء الشافعية  )٤(

/  ٤(انظر إيضاح املكنـون  –وله مؤلفات منها مددالرمحن يف أسباب نزول القرآن ) هـ٨٧٦(توىف سنة 
 )١٤٠(وانظر القواعد الفقهية للندوي –) ٥٥



 

 

١٣٩ 

 

 

ـ القواعد الك)٥( د اهلـادي احلنبلـي   لية والضوابط الفقهية جلمال الدين ابن عب

  )١()هـ٩٠٩(ت

املقاصد السنية والقواعد الشرعية لعبـد الوهـاب بـن أمحـد الشـعراين      ) ٦(

   )٢()هـ٩٧٣(ت

  

  

 

 

 

 
                                                

مجال الدين يوسف بن احلسن بن أمحد املعروف بابن عبد اهلادي احلنبلي من علماء احلنابلـة لـه   هو  )١(
ت سـنة  )النهاية يف اتصال الرواية ( و ) مفيت ذوي األفهام عن الكتب الكثرية يف األحكام (مؤلفات منها

 )  ٣/٣٩(إيضاح املكنون-)٦/٥٦٠(انظر ترمجته هدية العارفني  –) هـ٩٠٩((
عبد الرمحن عبد الوهاب بن أمحد بن علي الشعراين الشافعي عرف بالفقه واألصول واحلديث تويف أبو  )٢(

انظر ترمجته يف كشـف   –) كشف الغمة عن مجيع األمة (و) أدب القضاة (من مؤلفاته ) هـ٩٧٣(سنة 
 )٣٢٤(أمساء الكتب )١٥٨( اكتفاء القنوع )٣/٤٦٧(إيضاح املكنون ) ١/١٢(الظنون 



 

 

١٤٠ 

 

 

 

 
علم القواعد الفقهية من العلوم جليلة القدر ورفيعة املرتلة وقد اهتم العلماء ـذا  

  .االعلم اهتماما بين

ية هذا العلم وعظيم أثره يف تكوين وترسيخ امللكة الفقهية لطالب العلم وذلك ألمه

  :القواعد الفقهية من خالل فرعني وسأبني أمهية.

  أقوال العلماء يف أمهية هذا العلم/الفرع األول

  برز النقاط املميزة هلذا العلمأ/الفرع الثاين

  :أقوال العلماء يف أمهية هذا العلم/ الفرع األول

  :لة من أقوال العلماء على سبيل املثال الاحلصر فأقول وباهللا التوفيقسأذكر مج

قال اإلمام القرايف رمحه اهللا تعاىل بعد تقسيمه الشريعة إىل قسمني أصول  )١(

قه والثاين القواعد الفقهية وفروع وأصوهلا إىل قسمني أحدمها أصول الف

د عظيمة املـد  والقسم الثاين قواعد كلية فقهية جليلة كثرية العدد(:قال 

كل قاعدة من الفروع يف الشريعة مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ل

وإن اتفقت االشارة إليه  ومل يذكر منها شيء يف أصول الفقهماال حيصى 



 

 

١٤١ 

 

 

وهذه القواعد مهمة ،هنالك على سبيل اإلمجال فبقى تفصيله مل يتحصل 

ويشـرف  يـه  يف الفقه عظيمة النفع وبقدر اإلحاطة م يعظم قدر الفق

وتتضح مناهج الفتاوى وتكشـف فيهـا   ويظهر رونق الفقيه ويعرف، 

تنافس العلماء وتفاضل الفضالء وبرز القارح على اجلذع وحاز قصـب  

السبق من فيها برع ، ومن جعل خيرج الفروع باملناسبات اجلزئيـة دون  

خواطره فيهـا   اقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلتالقواعد الكلية تن

واحتاج إىل حفظ جزئيـات  ،ضاقت نفسه لذلك وقنطت واضطربت و

بط ومن ض ،اليت ال تتناهى وانتهى العمر ومل تقض نفسه من طلب مناها

كثر اجلزئيات الندراجها يف الكليـات  الفقه بقواعده استغىن عن حفظ أ

وأجاب الشاسـع البعيـد    عنده ما تناقض عند غريه وتناسب ، واحتد

ألزمان وانشرح صدره ملا أشرق فيه وحصل طلبته يف أقرب ا ،وتقارب

 .)١()املقامني شأو بعيد وبني املرتلتني تفاوت شديد من البيان فبني

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف بيان أمهية أن يكـون  و )٢(

نـذكر قاعـدة    وحنن:(يه قواعد كلية جتمع له الفروع طالب العلم لد

ول البد أن يكون مـع اإلنسـان   جامعة يف هذا الباب لسائر األمة فنق

                                                
  )٨-١/٦(مع هوامشهالفروق  )١(



 

 

١٤٢ 

 

 

أصول كلية ترد إليها اجلزئيات ليتكلم بعلم وعدل مث يعرف اجلزئيـات  

كيف وقعت وإال فيبقى يف كذب وجهل يف اجلزئيات وجهل وظلم يف 

  .)١()الكليات فيتولد فساد عظيم

 يف مقدمـة كتـاب األشـباه    ل اإلمام السيوطي رمحه اهللا تعـاىل وقا )٣(

ن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ألشباه النظائر فإعلم أن فن ا:(النظائر

ومداركه ومآخذه وأسراره ويتمهر يف فهمه واستحضاره ويقتدر علـى  

اإلحلاق والتخريج ومعرفة أحكام املسـائل الـيت ليسـت مبسـطورة      

  . )٢()واحلوادث والوقائع اليت التنقضى على ممر الزمان

فإن ضـبط األمـور    :بعد أما:(ل اإلمام الزركشي رمحه اهللا تعاىل وقا )٤(

ى حلفظها وأدعى لضـبطها  أوعاملنتشرة املتعددة يف القوانني املتحدة هي 

وهي إحدى حكم العدد اليت وضع ألجلها واحلكيم إذا أراد التعليم البد 

  .)تسكن إليه يأن جيمع بني بيانني إمجايل تتشوف إليه النفس وتفصيل

                                                
 )١٩/٢٠٣(جمموع الفتاوى )١(
 )٦( األشباه النظائر للسيوطي )٢(



 

 

١٤٣ 

 

 

قيه أصول املذهب تطلعه من مآخـذ  هذه قواعد تضبط للف(:إىل أن قال رمحه اهللا 

حتـت   املنثور يف سلك تستخرج له مايـدخل  الفقه على اية املطلب تنظم عقده

  .)١( )ملك

  :ل احلافظ ابن رجب رمحه اهللا تعاىلوقا

أما بعد فهذه قواعد مهمة وفوائد مجة تضبط للفقيه أصول املذهب وتطلعه مـن  (

له منثور املسائل يف سلك واحـد   وتنظم،مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب 

  .)٢()وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد

  :أبرز النقاط املميزة هلذا العلم/ الفرع الثاين

من خالل استقراء النصوص السابقة للعلماء وغريها ميكن الوقوف علـى أبـرز   

  :النقاط  اليت تعطي أمهية عظمى لعلم القواعد الفقهية ومن ذلك 

فقهية تساعد على تيسري الفقه اإلسالمي ومل شعثه حبيث تنتظم القواعد ال )١(

 )٣(. الفروع الكثرية يف سلك واحد متسق حتت قاعدة واحدة

                                                
  )٦٦-١/٦٥(وراملنث )١(
 )٣(القواعد البن رجب ص  )٢(
  )٣٢٧(القواعد الفقهية للندوى ص  )٣(



 

 

١٤٤ 

 

 

دراسة القواعد الفقهية وحفظها أيسر طريق ملعرفة أحكـام اجلزئيـات    )٢(

ن مث تذكرها وم اولة معرفة حكم كل واقعة على حدهأما حم ،وتذكرها

  .)١(عند احلاجة أمر عسري

تساعده على كون عند الباحث ملكة فقهية قوية دراسة القواعد الفقهية ت )٣(

امه الطريق لدراسة أبـواب  اإلحاطة ا الفروع الفقهية املختلفة وتنري أم

عرفة األحكام الشرعية واستنباط احللول للوقـائع  مواملتعددة والواسعة 

   .)٢(املتجددة واملسائل املتكررة 

ـ  )٤( ر للبـاحثني تتبـع جزئيـات األحكـام     دراسة القواعد الفقهية تيس

واستخراجها من موضوعاا املختلفة وبـذلك يتفـادى التنـاقض يف    

فإن العناية بالفروع الفقهية فقط ميكن أن يوقع طالب  ،املتشاة األحكام

  .)٣(العلم يف شيء من التناقض

                                                
 )١/٣٧(عبد الرمحن الشعالن /مقدمة حتقيق كتاب القواعد د )١(
 )١٦١(القواعد الفقهية للباحسني ص _) ٢٤(الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ص  )٢(
عبد الـرمحن الشـعالن ص   / مقدمة حتقيق القواعد للحصين د_ ) ٢٤(للندوى ص  ةالقواعد الفقهي )٣(
)٣٧.(  



 

 

١٤٥ 

 

 

دراسة القواعد الفقهية تريب عند الباحث ملكة املقارنة بـني املـذاهب    )٥(

  .)١(ة وتوضح له وجها من وجوه االختالف وأسبابه بني املذاهب املختلف

تساعد دراسة القواعد الفقهية على متكني الفقيه مـن إدراك مقاصـد    )٦(

وتظهر أيضا مدى استيعاب الفقه اإلسالمي لألحكام  ،هامالشريعة وحك

 عومراعاته للحقوق والواجبات وتسهل على غري املختصني بالفقه اإلطال

   .)٢(ا الدين على حماسن هذ

  

                                                
  ).٢٥(ص ايضاح قواعد الفقه الكلية  الوجيز يف )١(
واعـد الفقـه   الوجيز يف إيضاح ق_) ١/٢٨(الن عبد الرمحن الشع/ لقواعد للحصين دحتقيق كتاب ا )٢(

  ).٢٥(الكلية ص 
  



 

 

١٤٦ 

 

 

 

 
على القواعد الفقهية حبث مسألة دليليـة   من املباحث العلمية املهمة عند احلديث

يؤخذ  يستند إليه يف استنباط احلكام ومدركاً ليالًهذه القواعد أي صحة جعلها د

  . )١(به يف التعليل والترجيح

  :يف املطلب يف فرعني وسأحاول اختصار ماذكره العلماء

  :أقوال العلماء يف املسألة/ ولالفرع األ

  :ء يف هذه املسألة يف ثالثة مذاهبميكن حصر أقوال العلما

  .)٢(يرى عدم  حجية القواعد الفقهية وجواز اإلحتجاج ا كدليل/ املذهب األول

                                                
  )٢٧٣(الباحسني ص /القواعد الفقهية د )١(
حيث يقول رمحه اهللا ) ١/٣٦٠(ممن ذهب إىل هذا املذهب امام احلرمني اجلويين يف كتابه غياث األمة  )٢(
من قاعدة الشرع مثلني  يقضي الفطن العجب منهما وغرضي بإيرادمها تنبيه القـرائح  -ن اضربوأنا اآل(

وكذلك ابـن دقيـق العيـد    ) املسلك  الذي مهدته يف الزمن اخلايل ولست اقصد اإلستدالل ما لدرك
وكـذلك  ) ١/٣٠٨(غمز عيون البصـائر  انظريم ابن جنم وقال ذا الراي اإلما) ١/٨٧(الديباج املذهب 

ألحكـام  م شرح جملـة ا ه القواعد لإلستئناس فقط درر احلكاماجاء يف مقدمة الة العدلية من كون هذ
)١/١٥( 



 

 

١٤٧ 

 

 

  .)١(ايرى حجية القواعد الفقهية وجواز اإلحتجاج واإلستدالل / املذهب الثاين

يرى التفصيل ذلك أن القواعد الفقهية اليت هلا نص شرعي ثابت / املذهب الثالث

  .)٢(يدل عليه فهي حجة أما غريها فهي لإلستئناس

  :الترجيحاألدلة و/  الفرع الثاين

  )٣(:أدلة املذهب األول:أوالً

ة وليست كلية وذلك لكثرة املستثنيات فيهـا  يأن القواعد الفقهية أغلب )١(

  .تمال أن يكون الفرع املراد إحلاقه من تلك املستثنياتويرد االح

ن الكثري منها مل يسـتند إىل اسـتقراء   أن القواعد الفقهية استقرائية وأ )٢(

  .تطمئن له النفوس ألا كانت نتيجة تتبع فروع فقهية حمددة

                                                
بن عبد الصمد املعروف بابن بشري التنوخى من علمـاء  اإلمام أيب طاهر إبراهيم  نسب هذا القول إىل )١(

وكان رمحه اهللا يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه ) (١/٨٦(باج املذهب الدي املالكية قال يف
دين بن دقيق العيد أا غـري خملصـة وأن   وعلى هذا مشى يف كتاب التنبيه هي طريقة بىن الشيخ تقى ال

  .)الفروع اليطرد خترجيها على القواعد األصولية
 وافقاتوانظر امل) ٦(وكالم السيوطي يف األشباه النظائر يشبه االنتصار هلذا املذهب األشباه والنظائر ص 

  ) ١/٣٢(للشاطيب 
مقدمة حتقيق كتاب ) ٣٣١(ص  لندويالقواعد الفقهية ل–) ١/٤٦( ورنوموسوعة القواعد الفقهية للب )٢(

 )١/١١٦(أمحد بن محيد /القواعد للمقرى د
 )٣٨(ورنو ص الوجيز للب) ٢٨٠(الباحسني / هية دانظر القواعد الفق )٣(



 

 

١٤٨ 

 

 

أن هذه القواعد مثرة للفروع املختلفة وجامع ورابط هلا ولـيس مـن    )٣(

  .الستنباط أحكام الفروع  مثرة وجامع دليالًاملعقول أن جيعل ما هو 

  :أدلة املذهب الثاين:ثانياً

منا جاء من جمموع األدلة اجلزئية لفروع تلك القاعـدة  ية القواعد الفقهية إأن حج

فإذا كان كل دليل لكل فرع يعترب حجة فالعتبار حجية القاعدة أوىل من هـذا  

  .)١(الوجه 

  :أدلة املذهب الثالث :ثالثاً

لقواعد الفقهية اليت أصلها ومصدرها النصوص الشرعية الثابتة يصح االحتجاج أن ا

  .)٢(ا لصحة االحتجاج بأصلها ومصدرها 

  : الترجيح

الذي يترجح يف نظري والعلم عند اهللا أن القول الثالث هو أقـرب األقـوال إىل    

  :الصواب وذلك ملا يلي 

ثابتة بالدليل الشرعي ية القاعدة الصحة دليلهم العقلي فإن اعتبار حج )١(

 .ما هو إال إثبات حلجية ذلك الدليل

                                                
 ).٨٥(القواعد الكلية حممد شبري ص  )١(
 ).٤٠(الوجيز للبورنو ص  )٢(



 

 

١٤٩ 

 

 

ن ذا القول اجلمع بني القولني السابقني حيث حيمل القول األول كمي )٢(

على القواعد اليت ال تستند إىل دليل صريح من الكتاب أو السـنة أو  

  .)١(اإلمجاع 

ن كتاب اهللا من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره م:(حممد البورنو / قال د

على أدلة واضـحة   ون مبنياًة رسوله صلى اهللا عليه وسلم أو يكسبحانه أو من سن

أو مبنياً على دليل شرعي من األدلة املـثرية عنـد    من الكتاب والسنة املطهرة ،

فـإذا   ،االستدالل القياسي وتعليل األحكـام على العلماء أو تكون القاعدة مبنية 

كرمياً فهي قبل أن تكون قاعدة أو جترى جمرى القواعد كانت القاعدة نصاً قرآنياً 

فهي دليل شرعي باالتفاق فهل إذا جرى النص القرآين جمرى القاعدة خرج عـن  

       .)٢()كونه دليالً شرعياً معموالً به وال جيوز تقدمي غريه عليه

                                                
رسـالة  _ لإلمام اخلطـايب  ) أيب داودمعامل السنن شرح سنن (القواعد والضوابط الفقهية من كتاب  )١(

 ).٧٤(سلطان العمري جامعة أم القرى ص  باحثماجستري لل
 .) ١/٤٦(ية للبورنو موسوعة القواعد الفقه_) ٤٠(الوجيز للبورنو ص  )٢(



 

 

١٥٠ 

 

 

 

 
:تعريف الضابط   

يف ) ضبط(فمادة  ن الضبط الذي هو لزوم الشيء وحبسهمأخوذ م :الضابط لغة 

   .وضبط الشيء حفظه باحلزمللغة تفيد احلصر واحلبس واللزوم ،ا

وللضبط معاين كثرية تدور حول هذا األصل وهو احلصر واحلبس والقوة فيقـال  

  .)١(قوي شديد أي:رجل ضابط 

  :الضابط يف االصطالح 

 آخر فله تعريف عند احملدثني وتعريـف  خيتلف معىن الضابط اصطالحاً من فن إىل

  .كما سنبني بإذن اهللا  طالقاتإعند الفقهاء وتعريفه عند الفقهاء له عدة  

  :الضابط عند احملدثني /أوالً
تيقظ الراوي حني حتمله وفهمه ملـا  (الضابط وصف للراوي عند احملدثني ومعناه 

  )٢(.)مسعه وحفظه لذلك من وقت التحمل إىل وقت األداء

                                                
 ) ١١/٣٣٩(ذيب اللغة -)٧/٢٣(العني –)  ٣٤٠/ ٧( لسان العرب   )١(
األثـر   املختصـر يف علـم  -)١/١١٩(ح اهلداية شر الغاية يف –)  ١٢٣( أصول احلديث للخطيب  )٢(
)١/١٥٦( 



 

 

١٥١ 

 

 

هو شرط من شروط احلديث املقبول وبالتأمل يف التعريف نرى ارتباطه الواضح و

  .يث يدور املعىن على احلبس واحلفظباملعىن اللغوي ح

  :الضابط عند الفقهاء / ثانياً

  : للضابط عند الفقهاء مفاهيم عديدة منها

الضابط كالقاعدة إذ اليوجد فرق بينهما  وإىل هذا املعىن ذهب مجـع مـن   ) ١(

لعلماء منهم الكمال بن اهلمام فإنه حني ذكره لتعريف القاعدة ذكر منها الضابط ا

  .)١(واألصل واحلرف ومل يشد إىل التفريق

كمـا نقلـه   ) ر عن األشباه والنظائر كشف اخلطائ( وكذلك النابلسي يف كتابه 

 القاعدة يف االصطالح مبعىن(  والفيومي أيضاً يف املصباح حيث قال.)٢(الندوي عنه

   .)٣()الضابط

 الضابط غري القاعدة فالضابط بباب واحد والقاعدة تدخل يف أبواب متعـددة )٢(
شىت والضابط جيمع فروعاً مـن بـاب    ،فالقاعدة عندهم جتمع فروعاً من أبواب

  .)٥(وهو اختيار ابن جنيم .)٤(واحد

                                                
  )٣٤/  ١(تحرير بشرح التقرير والتحبري ال )١(
 )٤٧ص(القواعد الفقهية للندوي )٢(
 مادة قعد)  ٢/٥١٠(املصباح املنري  )٣(
  )٧٢٨(الكليات  )٤(
 )  ٣١/ ١(غمز عيون البصائر   )٥(



 

 

١٥٢ 

 

 

يستعمل الضابط يف استعماالت أخرى غري ما ذكر كما أشار إىل ذلك ابـن  )٣(

   . )١(كيالسب

  :ومن هذه االستعماالت 

العصبة كل ذكر ليس بينـه  ( إطالق الضابط على تعريف الشيء مثل )١(

  .)٢()وبني امليت أنثى

وضـابط  (كقوله : إطالقه على املقاييس اليت تدل على حتقيق املعاين  )٢(

  )٣(.)املشقة املؤثرة يف التخفيف من غريها 

  :لشيء وأنواعهإطالقه على تقاسيم ا )٣(

ضابط الناس يف اإلمامة  أقسام األول من ال جتـوز إمامتـه   (يوطي ول السمثل ق

  .)٤()٠٠حبال

ة وال ضـابطاً ومنـها قـوهلم    إطالقه على أحكام فقهية ال متثل قاعد )٤(

رض إال يف صورة واحـدة  ضابط ليس لنا وضوء يبيح النفل دون الف(

                                                
  )٦٤ -٦٢(الباحسني /عد الفقهية دالقوا –) ٣٠٤(للسيوطي  األشباه والنظائر )١(
 ) ٢٠٤(القاعدة ) ٢/٤٤٩(القواعد  )٢(
 )١/٢١٩(الفروق مع هوامشه  )٣(
 )٤٤٠(األشباه والنظائر للسيوطي  )٤(



 

 

١٥٣ 

 

 

اجلنب إذا تيمم وأحدث حدثاً أصغر ووجـد مـا يكفيـه    يف وذلك 

  )١().وضأ به فإنه يباح له النفل دون الفرضللوضوء فقط فت

وبناء علـى  بط من باب ضرب املثال وليس احلصـر، هذه بعض االطالقات للضا

  :يكون التعريف املختار للضابط هو ماسبق 

 جـامع  ملتفت فيها  إىل معـىن غري   ،انتظم صوراً متشاة يف موضوع واحد ما(

  .)٢()مؤثر

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 )٤٣١(األشباه والنظائر للسيوطي )١(
 )٦٧(الباحسني انظر القواعد الفقهية / هذا التعريف اختاره د )٢(



 

 

١٥٤ 

 

 

 

 
تضح لنا يف املطلب السابق أن الصحيح من اختيار العلماء التفرقة  بني الضـابط  إ

  .حوالقاعدة من حيث االصطال

وبناء على ذلك يكون من متام البحث بيان أبرز الفروق بني الضـابط والقاعـدة   

  :واليت سنذكرها فيما يلي 

فروعاً من أبـواب   الضابط جيمع فروعاً من باب واحد والقاعدة جتمع )١(

ن اختاروا التفريق وقـد  متعددة وهذا الفرق اجلوهري عند العلماء الذي

  .يف املطلب السابق تقدم ذكر هذا

القواعد يف جمملها حمل اتفاق عند أكثر املذاهب أمـا الضـوابط فهـو     )٢(

   .)١(يف غالب أمره هاصطالح مقيد لكل مذهب على حد

ـ  و طرادوليس اإلعلى األغلب  وهذا الفرق دث فيـه  إال فإن من القواعد مـا حي

  .اخلالف بني املذاهب كذلك

                                                
  )٢٩(الكلية للبورنو ص الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه )١(



 

 

١٥٥ 

 

 

القواعد تراعي العلة املشتركة يف الفروع واجلزئيات اليت تشملها بينمـا   )٣(

الضوابط ال تراعي ذلك فبمجرد وجود رابط يربط بني تلك الفرعيات 

ويضبطها مبعىن مشترك ميكن أن جتتمع عليه وإىل هذا الفرق أشار ابـن  

  :لهالسبكي بقو

ما عم صوراً فإن كان املقصود من ذكره القدر املشترك الذي به اشتركت الصور (

ن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع مـن أنـواع   فإ يف احلكم فهو املدرك وإال

  . )١()الضبط من غري نظر يف مأخذها فهو الضابط وإال فهو القاعدة 

  :وتوضيح ذلك باملثال 

كل الصور اليت تتحقق فيها املشقة إذ هي مأخذ  قاعدة املشقة جتلب التيسري جتمع

) احلالف البد له من كراهة الشرط واجلـزاء  ( حكم التيسري خبالف ضابط مثل 

فاملقصود فيه مجع صور األميان اليت توفر فيها هذا الوصف بقطع النظر ملن عليـه  

  .)٢()وصف كراهة الشرط واجلزاء وعدم عليته

  

  

                                                
 )١/٣٠(شرح الكوكب املنري  –) ١/١١(األشباه والنظائر البن السبكي  )١(
 )١/١٨٨(حممد التمبكيت  /القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اإلميان والنذور د )٢(



 

 

١٥٦ 

 

 

 


  

عدة الفقهية أمـا األصـول يف   تقدم معنا بيان معىن القاعدة عند احلديث على القا

يـبىن   ثابتاً وأصل الشيء جعل له أصالً،مجع أصل واألصل أسفل كل شيء:اللغة

ي يثبـت منـه ،واهلمـزة    عليه،وأصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه ومنشأه الذ

  .)١(ثة أصول متباعد بعضها من بعض أحدها أساس الشيء ثال موالصاد والال

صطالحا هو معرفة دالئل الفقه إمجاال وكيفية االستفادة منه وحال وعلم األصول إ

  .)٢(املستفيد

  . )٣(والقواعد األصولية هي القواعد اليت يتوصل ا إىل استنباط الفقه 

 وثيق وذلك كارتباط األصل ارتباط و القواعد الفقهية والقواعد األصولية بينهما 

  .بفرعه 

                                                
 )١/١٠٩(معجم مقاييس اللغة ) ١/٢٠(املعجم الوسيط _ ) ١١/١٦(لسان العرب  )١(
 ) ١/١٩(االاج  )٢(
  ) ١/٣٤( التقرير والتحبري  )٣(



 

 

١٥٧ 

 

 

فـإن الشـريعة املعظمـة    :أما بعد ( :قال اإلمام القرايف يف مقدمة كتابه الفروق 

احملمدية زاد اهللا تعاىل منارها شرفاً وعلواً  اشتملت على أصول وفروع وأصـوهلا  

أحدمها املسمى بأصول الفقه وهو يف غالب أمره ليس فيـه إال قواعـد    :قسمان 

م الناشئة عن األلفاظ العربية خاصةً وما يعرض كتلك األلفاظ من النسـخ  األحكا

والترجيح وحنو األمر للوجوب والنهي للتحرمي والصيغة اخلاصة للعموم وحنو ذلك 

  . الواحد وصفات اتهدين لنمط إال كون القياس حجة وخرب وما خرج عن هذا ا

لعدد عظيمة املدد مشتملة علـى  قواعد كلية فقهية جليلة كثرية ا :والقسم الثاين 

أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع يف الشريعة ما ال حيصى ومل يذكر 

  .)١(منها شيء يف أصول الفقه 

ومع هذا االرتباط بني القاعدة الفقهية واألصولية إال أنه ميكن التفريق بينهما بعدة 

  :فروق ومنها

فهـي   على الفروع عمومـاً  فالقاعدة األصولية متقدمة :ترتيب الوجود  )١(

متقدمة على القواعد الفقهية وتتأخر عنها ألنه ال ميكن استنتاج القاعـدة  

الفقهية إال على القاعدة األصولية فالفروع تبىن على األصـول فـالفرض   

                                                
  ) .٥_١/٥. (الفروق مع هوامشه )١(



 

 

١٥٨ 

 

 

الذهين يقتضي وجودها قبل الفروع ألا القيود اليت أخذ الفقيه نفسه ا 

   .)١(عند االستنباط 

تستمد القاعدة األصولية أصوهلا من اللغـة العربيـة    :ملصادراالستمداد وا )٢(

أما القاعدة الفقهية فهي قواعـد  ،وعلم الكالم والصورة الكلية لألحكام 

تبىن على استقراء وتتبع الفروع الفقهية فهي مستمدة من األدلة الشـرعية  

  .)٢(واملسائل الفرعية املتشاة يف األحكام 

ية موضوعها اليت تعىن به األدلة الشرعية أمـا  فالقاعدة األصول :املوضوع  )٣(

القاعدة الفقهية فموضوعها أفعال املكلفني فتطبيق القاعدة الفقهية يكـون  

  .)٣(بالنظر إىل فعل املكلف 

يستفيد من القاعدة األصولية العامل اتهد الذي يعىن بالبحـث   :املستفيد  )٤(

ة فإنه يستفيد منـها املفـيت   أما القاعدة الفقهي. يف األدلة واإلٍٍٍستنباط منها

والعامل واملتعلم واملقلد فإا تضيف هلم مسائل فقهية متعددة من خـالل  

       .)٤(قواعد حمددة 

                                                
 ) ٦٩(القواعد الفقهية للندوى ص  )١(
 ).١/٢٥(عبد الرمحن الشعالن / مقدمة حتقيق كتاب القواعد للحصين د )٢(
 ).١٣٩_١٣٨(الباحسني ص/ القواعد الفقهية  د )٣(
 ).١/٤٢(الشريف / املذهب د مقدمة حتقيق اموع )٤(



 

 

١٥٩ 

 

 

تتصف القاعدة األصولية بالعمومية والشمولية جلميع فروعها فال :العمومية  )٥(

أما القاعدة الفقهية ففيها عمومية لكن يعترض عليهـا  ،يدخلها اإلستثناء  

    .)١(ناً بعض االستثناءات أحيا

يستفاد من القاعدة األصولية احلكم الشـرعي لكـن    :طريقة االستفادة  )٦(

أما القاعدة الفقهية فـإن   ،بواسطة الدليل فال يستفاد منها احلكم مباشرة

     .)٢(احلكم يستفاد منها مباشرة ألا أحكام شرعية كلية 

ومواضعه ومسائله ألا قواعد األصول حمصورة يف أبواب األصول  :العدد )٧(

وأما القواعد الفقهية فهي ليست حمصـورة أو  .  )٣(مرتبطة بأدلة الشرع 

حمدودة العدد بل هي كثرية جداً منثورة يف كنب الفقه العام والفتوى عند 

  . )٤(مجيع املذاهب

  

                                                
 للبورنـو   الـوجيز   _) ١٤١(الباحسني ص / القواعد الفقهية د).  ٦٨(القواعد الفقهية  للندوى ص  )١(

 ). ٢١(ص 
 ).١٣٧(الباحسني ص / القواعد الفقهية د )٢(
 ).٢٠٢(التأسيس يف أصول الفقه  على ضوء الكتاب والسنة مصطفى سالمة ص  )٣(
 ).٢١(الكلية ص  الفقه ح قواعدالوجيز يف إيضا )٤(



 

 

١٦٠ 

 

 

 



 
اعدة الفقهية والنظرية الفقهية جيدر يب أن أبني معىن النظرية قبل بيان الفرق بني الق

  .الفقهية

ه يف األمر احتمل أن يكون تفكرا في مشتق من نظر ينظر يقال نظرت :النظرية لغة 

وتدبرا بالقلب والنظر الفكر يف الشيء تقدره ويقال نظر الشيء بالشيء نـاظره  

  )٢(ي إىل استعالم ما ليس مبعلوم ومة على وجه يؤدلوالنظر ترتيب أمور مع. )١(به

تلك الدساتري واملفاهيم الكربى اليت يؤلف كل منها علـى  ( :وعرفها الزرقا بأا 

  . )٣()ياً منبثاً يف الفقه اإلسالمي عحدة نظاماً حقوقياً موضو

  

                                                
معجم مقـاييس  _ ) ٢/٩٣٢(املعجم الوسيط ) ١٤/٢٤٥(تاج الدروس _ ) ٥/٢١٥(لسان العرب  )١(

 )٩٠٤/ (الكليات للكفوي ص  ) ٥/٤٤٤(اللغة 
وقد نقله عن كتـاب النظريـات العامـة    ) ١/١٠٩(أمحد بن محيد / حتقيق كتاب القواعد للمقري د )٢(

 ).  ٤٤(أبو سنة ص / د ة اإلسالمية الت يف الشريعللمعام
 ).١/٣٢٩(ا ل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاملدخ )٣(



 

 

١٦١ 

 

 

  :مث ضرب مناذج هلا فقال

األهليـة  وفكرة  ،وذلك كفكرة امللكية وأسباا وفكرة العقد وقواعده ونتائجه(

وفكرة النيابة وأقسامها البطالن والفساد والتوقف  ،وأنواعها ومراحلها وعوارضها

وفكرة الضـمان وأسـبابه   ،وفكرة التعليق والتقييد واإلضافة يف التصرف القويل 

وأنواعه وفكرة العرف وسلطانه على حتديد االلتزامات إىل غري ذلك من النظريات 

رح الفقه بكامله ويصادف اإلنسان أثر سلطاا الكربى اليت يقوم على أساسها ص

    )١()يف حلول مجيع املسائل واحلوادث الفقهية

الباحسني إىل أن ماكتبه الشيخ مصطفى الزرقا يعتـرب مـن أقـدم    / وقد أشار د

  . )٢(وأوضح من كتب يف هذا الشأن 

 حقوقيـاً  النظرية معناها املفهوم العام الذي يؤلف نطاقاً(:الزحيلي بقوله.وعرفها د

جزيئات موزعة يف أبواب الفقه املختلفة كنظريـة احلـق    هتنطوي حتت موضوعياً

  .)٣()ونظرية العقد ونظرية األهلية

                                                
 )١/٣٢٩(ا ل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاملدخ )١(
 ). ١٤٥(الباحسني ص / القواعد الفقهية د )٢(
 )٤/٧(وهبة الزحيلي /الفقه اإلسالمي وأدلته د )٣(



 

 

١٦٢ 

 

 

برز الفروق بني القاعـدة الفقهيـة   ل ما سبق من التعاريف ميكن ذكر أومن خال

  :والنظرية الفقهية فيما يلي

قواعد يف إطار خل المن القواعد ومن املمكن أن تد لنظريات أوسع نطاقاًا )١(

الفرق تتناول التعريف بالعقد وبيان  رية العقد مثالًظالنظريات وختدمها فن

ببيان أركانـه  لزام والكالم عن تكوين العقد فيما بينه وبني التصرف واإل

  .)١(ان الصيغة بالشروط وأثر ذلك يف العقد قتروا وشروط انعقاده وصيغته

ليست سوى ضابط يف ناحيـة   مثالً) واملعاينالعربة يف العقود للمقاصد (وقاعدة 

  .)٢(خمصوصة من ميدان أصل نظرية العقد وهكذا سواها من القواعد 

يف ذاا وهذا احلكم الذي تتضمنه  فقهياً القاعدة الفقهية تتضمن حكماً )٢(
القاعدة ينتقل إىل الفروع املتدرجة حتتها خبالف النظرية فاا التتضـمن  

  .)٣(فقهياً حكماً
                                                

 )١٥٠( ص نيالباحس/ القواعد الفقهية د )١(
ويرى بعض الباحثني بأن هذا على وجه الغالب ) ١/٣٣٠(املدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا  )٢(

وإال فإن القاعدة قد تكون أعم من النظرية وذلك بأن تكون ذات صلة بعدة نظريات فقهيـة كقاعـدة   
لك  انظر القواعـد والضـوابط   األمور مبقاصدها فإا تتصل بعدة نظريات كنظرية العقد وامللكية وغري ذ

الفقهية املروية عن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا يف كتبه ومسائله من كالمه رسالة ماجستري جبامعـة أم  
  )١/٢٨(القرى للطالب سعود بن عبد اهللا التوجيري 

/ دقلـه عـن   يف الشريعة اإلسالمية ون ذكر هذا الفرق الدكتور أبو سنة يف النظرية الغامة  للمعامالت )٣(
ص  اعد الفقهية على الندويوانظر القو) ١/١٠٢(من ) القواعد للمقرى(أمحد بن محيد يف مقدمة كتاب 

)٦٤ ( 



 

 

١٦٣ 

 

 

دة الفقهية التشتمل على أركان وشروط خبالف النظرية الفقهيـة  القاع )٣(

  .)١(فال بد هلا من ذلك

نفي اشتمال القاعدة الفقهية علـى  (:الباحسني حيث قال /وقد رد هذا الفرق د

ليسـت علـى   )الضرورات تبيح احملظورات(شروط وأركان غري مسلم فقاعدة 

ظورات االبشرط عدم نقصاا إطالقها بل هي مقيدة وحمددة بشروط فال تباح احمل

  .  )٢()عنها

  

  

  

  

  

  

                                                
  ) ٦٤(ص  اعد الفقهية على الندويالقو )١(
 )١٤٩(الباحسني ص /القواعد الفقهية د )٢(



 

 

١٦٤ 

 

 

 



 
  :تعريف األشباه والنظائر : ألولالفرع ا

األشباه مجع شبه والشبه والشبيه املثل واجلمع أشباه وأشبه الشيء الشيء ماثلـه  

ات املتماثالت ومنه قولـه تعـاىل   املشكالت واملتشا )١(واملشتبهات من األمور

)ابِهشتم رغَيبِهاً وتش٢()م(.  

ـ  ته األمر ليس عليه واشتبهت األموربه عليوش باه بعضـها  شات التبسـت إلش

  .)٣(بعضا

شـكال واألخـالق واألفعـال    مجع نظرية هي املثـل والشـبه يف األ  والنظائر 

  .)٥(ونظري الشيء مثله.)٤(واألقوال

                                                
 )١٣/٥٠٣(لسان العرب  )١(
 )٩٩(سورة ا ألنعام  آية رقم   )٢(
 )١/٣٢٠(ة أساس البالغ )٣(
 )٥/٢١٦(لسان العرب  )٤(
 )١/٢٧٨(خمتار الصحاح  )٥(



 

 

١٦٥ 

 

 

  .)١(ا من هذا القياس أي إذا نظر إليه وإىل نظريه كانا سواءوهذا نظري هذ

  .بني املصطلحني لغوياًفالظاهر هو التشابه 

االشتراك يف أكثر :أما يف جهة اإلصطالح فقد أشار السيوطي إىل أن املشاة هي  

 الوجوه الكلها وأن املناظرة يكفي فيها اإلشتراك يف بعض الوجوه ولو كان وجهاً

   .)٢(واحداً

أن األشباه هي الفروع الفقهية اليت أشبه بعضـها  ( :فيكون خالصة التفريق بينهما

بعضا يف حكم سواء كان له شبه بأصول أخر أضعف من شبهها مبا أحلقت به أو 

  ).)٣(والنظائر تفسر مبا فيها أدىن شبه مل تكن

هيـة  فقالفروق ال حمصطل على ومن العلماء من يرى انطباق معىن األشباه والنظائر

  :ها بقولهكما أشار إليه احلموي حيث عرف

األشباه والنظائر من املسائل واألشباه مجع شبه والشبيه املثل والنظائر مجع نظـري  (

املسائل اليت تشبه بعضها بعضا مع اختالفها يف احلكم  وهو املناظر واملثل واملراد ا

  .)٤( )ا كتباً ألمور خفية أدركها الفقهاء بدقة أنظارهم وقد صنفوا لبيا

                                                
 )٥/٤٤٤(معجم مقاييس اللغة  )١(
 )٩١(القواعد الفقهية للباحسني ص ) ٧ (األشباه والنظائر للسيوطي  )٢(
 )٩٣(القواعد الفقهية للباحسني  )٣(
  )١/٧(غمز عيون البصائر  )٤(



 

 

١٦٦ 

 

 

 صطلح كتاب عمر بن اخلطـاب إىل أيب وقد أشار السيوطي إىل أن أصل ظهور امل

ـ ( :موسى األشعري حيث ذكره بسنده وفيه ة حمكمـة  أما بعد فإن القضاء فريض

المينعك قضـاء   ،إليك فإنه الينفع تكلم حبق النفاذ له وسنة متبعة فافهم إذ أدين

رشدك أن تراجع احلق فإن احلـق قـدمي    راجعت فيه نفسك وهديت فيه قضيته

الفهم الفهم فيما خيتلج يف صدرك ممـا  ،ومراجعة احلق خري من التمادى يف الباطل 

عمد األمور عندك فا ، إعرف األمثال واإلشباه مث قسمل يبلغك يف الكتاب والسنة

  .)١()إىل أحبها عند اهللا وأشبهها باحلق 

ه قطعة من كتابه وهي صرحية يف األمر بتتبع هذ(:على ذلك  مث قال رمحه اهللا معلقاً

  .)٢()النظائر وحفظها ليقاس عليها ما ليس مبنقول

  :نشأا :الثاين الفرع

حيث .مصطلح األشباه والنظائر أقدم من حيث النشأة من مصطلح القواعد الفقهية
كان من أقدم من ألف يف مصطلح األشباه والنظائر مقاتل بن سـليمان البلخـي   

  رآن العظيمبه األشباه والنظائر يف تفسري القيف كتا )٣(ـه١٥٠سنة املتوىف 

                                                
وقد ضـعفه  )٤/٢٠٦(والدار القطين يف سننه) ١٠/١١٥(ى اخرج هذا األثر البيهقي يف السنن الكرب )١(

 ألن فيه عبداهللا بن محيد وهو ضعيف) ٤/٨١(الزيلعي نصب الراية 
 )٧(للسيوطياألشباه والنظائر  )٢(
هو مقاتل بن سليمان بن بشري البلخي أبو احلسن أصله من بلخ مث انتقل إىل البصرة وعـرف بأخـذه    )٣(

ه من كتبه الناسخ واملنسوخ والتقييد الكبري ) ١٥٠(هد وعطاء املتوىف سنة للحديث على مشاهري منهم جما



 

 

١٦٧ 

 

 

رة إىل بالفروع الفقهية فقد تقدمت اإلشـا  وأما يف كتب األشباه والنظائر اخلاصة

  :ومنها)١(بعض املؤلفات 

 ـه٧١٦بن الوكيل املتوىف سنة األشباه النظائر ال )١(

 ـه٧٧١األشباه النظائر للسبيكي املتوىف  سنة  )٢(

 ـه٨٠٤والنظائر إلبن امللقن املتوىف سنة األشباه  )٣(

 ـه٩١١األشباه والنظائر للسيوطي املتوىف سنة  )٤(

  ـه٩٧٠يم املتوىف سنة األشباه والنظائر إلبن جن )٥(

  :الفرق بني األشباه والنظائر والقواعد الفقهية/ املطلب الثالث

الشك ان هناك أوجه توافق بني املصطلحني يف كون موضوعهما إبراز الفـروع   

  .لفقهية اليت يظهر فيها التشابه ا

أما الفرق بني املصطلحني فيظهر بالنظر والتأمل حيث أن القواعد الفقهيـة متثـل   
الرابط واجلامع بني الفروع املتشاة ودراسة العالقة والصفات املشتركة اليت تنطبق 

  .أما األشباه والنظائر فهي متثل الفروع املتشاة ذاا. عليها القاعدة

                                                                                                                           
األنسـاب  ) ١/٣٠٩(مرآة اجلنـان  ) ٥/١٩٢(الكامل يف التاريخ ) ١/٢٢٧(وغريها شذرات الذهب =
)٢/٣٣٧( 
 انظر املطلب اخلاص بنشأة القواعد الفقهية  )١(



 

 

١٦٨ 

 

 

اجلامع والرابط بني الفروع إجته إىل إطالق القواعد يف كتابـه   ن نظر إىل املعىنفم(
  . )٢()ومن نظر إىل الفروع اجلزئية إجته إىل إطالق األشباه والنظائر

 

 

 

 

 

 
                                                

 )٩٩-٩٨(القواعد الفقهية للباحسني ص  )٢(



 

 

١٦٩ 

 

 

 
 
 
 

 


  

  

  

  

  



 

 

١٧٠ 

 

 

 
القواعد الفقهية جبملـة مـن السـمات     يدعقتاتصف منهج اإلمام ابن القيم يف  

  .من هذا العلم هواخلصائص اليت تدل على عميق فقه رمحه اهللا ومتكن

  :ومن هذه السمات    

املتتبع للقواعد الفقهية اليت ذكرها اإلمام جيد أا ذات :  التأصيل الشرعي/ أوالً 

  .ل االعتماد على الكتاب والسنةتأصيل شرعي واضح وذلك من خال

  :قال رمحه اهللا تعاىل 

األصول كتاب اهللا وسنة رسوله وإمجاع أمته والقياس الصحيح املوافق للكتـاب  (

والسنة فاحلديث الصحيح أصل بنفسه فكيف يقال األصل خيالف نفسه هذا مـن  

رسوله ومـا  أبطل الباطل واألصول يف احلقيقة اثنان ال ثالث هلما كالم اهللا وكالم 

عدامها فمردود إليهما فالسنة أصل قائم بنفسه والقياس فرع فكيف يرد األصـل  

  .)١() بالفرع 

 ن رمحه اهللا تعاىل أن القرآن والسنة اشتمال على قواعد عامة وقضـايا كليـة   وبي

  .جتمع حتتها فروعاً وأنواعاً 

  
                                                

 ).  ٢/٣٣( وقعني عالم املإ )١(



 

 

١٧١ 

 

 

امع حتيط مبـا  ضبطون مذاهبهم وحيصروا جبووإذا كان ارباب املذاهب ي:( قال 

فاهللا ورسوله املبعوث جبوامع الكلم أقدر على  ،حيل وحيرم عندهم مع قصور بيام

ذلك فإنه صلى اهللا عليه وسلم يأيت بالكلمة اجلامعة وهي قاعدة عامة وقضية كلية 

  .)١()جتمع أنواعاً وأفراداً 

ل رمحه اهللا كما أن من تأصيله الشرعي التقيد يف بناء القواعد على فهم الصحابة قا

  : تعاىل 

أما املدارك اليت شاركناهم فيها من دالالت األلفاظ واألقيسة فال ريـب أـم   ( 

كانوا أبر قلوباً وأعمق علماً وأقل تكلفاً وأقرب إىل أن يوفقوا فيها ملا مل نوفق لـه  

ملا خصهم اهللا تعاىل به من توقد األذهان وفصاحة اللسـان وسـعة العلـم    ،حنن 

وحسن اإلدراك وسرعته وقلة املعارض أو عدمه وحسن القصـد   وسهولة األخذ

فالعربية طبيعتهم وسليقتهم واملعاين الصحيحة مركـوزة يف   ،وتقوى الرب تعاىل

اإلسناد وأحوال الرواة وعلل احلديث  يف فطرهم وعقوهلم وال حاجة م إىل النظر

ليني بل قد غنوا واجلرح والتعديل وال إىل النظر يف قواعد األصول وأوضاع األصو

قال اهللا تعاىل كذا وقال رسـوله   :عن ذلك كله فليس يف حقهم إال أمران أحدمها

تني املقدمتني وأحظى األمـة  ناه كذا أو كذا وهم أسعد الناس امع :كذا والثاين

                                                
 ). ١/٣٣٣( عالم املوقعني إ )١(



 

 

١٧٢ 

 

 

ون فقـواهم متفرقـة ومهمهـم    ما فقواهم متوفرة جمتمعة عليهما وأما املتأخر

  .)١()ةبعمتش

 أن الصحابة كانوا أصحاب السبق يف معرفة األصـول وتفريـع   وأكد رمحه اهللا

لوا الوقـائع بنظائرهـا   فالصحابة رضي اهللا عنهم مثّ: ( الفروع عليها حيث قال 

وشبهوها بأمثاهلا وردوا بعضها إىل بعض يف أحكامها وفتحـوا للعلمـاء بـاب    

 مسة التأصـيل  فهذه السمة أعين )٢() اإلشتهاد وجوا هلم طريقة وبينوا هلم سبيله 

  .)٣(الشرعي متيز ا منهج اإلمام يف تقعيد القواعد

  : اإلجياز والدقة يف الصياغة / ثانياً 

بالتتبع واإلستقراء للقواعد الفقيهية اليت يذكرها اإلمام ابن القيم جند أـا متتـاز   

  . باإلجياز يف الصياغة والدقة يف العبارة مع اتساع معناها وكلية مضموا 

  : أمثلة ذلك ومن 

 )٤(العدل واجب يف كل حال   )١(

                                                
 ) . ٤/١٤٩( عالم املوقعني إ )١(
 ) . ١/٢١٧( عالم املوقعني إ )٢(
)        لفظـاً   شـروط املشروط عرفـاً كامل ) ( يتنع تأخري البيان عن وقت احلاجة : ( لقواعد التالية انظر ا )٣(

  ما ذكر للمثال فقط وليس  للحصرو) كان على ما كان  األصل بقاء ما(  –)  الرافع أسهل من ا لدافع( 
 ). ٢٨٨( حتفة املودود  )٤(



 

 

١٧٣ 

 

 

 )١(خيار األمور أوسطها  )٢(

 )٢(املشروط عرفا كاملشروط لفظاً  )٣(

 )٣(األصل يف اإلبضاع التحرمي  )٤(

 )٤(التابع أضعف من املتبوع  )٥(

  )٥(األعمال بالنيات  )٦(

  وقد يطيل رمحه اهللا تعاىل ألفاظ بعض القواعد الفقهية لفائدة والتوضيح ومن ذلك 

رمات من املفاسد واملأمورات من املصاحل مينع أن يشرع ما ضمن احمل )١

 .)٦(إليها التحيل مبا يبيحها ويسقطها 

من فعل احملظور ناسياً جيعل وجوده كعدمه ونسيان ترك املـأمور ال   )٢

 .)٧(يكون عذراً يف سقوطه 

  

  
                                                

 ) . ٢٢٦( الصالة وحكم تاركها ص  )١(
 ) . ١١٨/  ٥( زاد املعاد  )٢(
 ) . ٣٤٠/  ٢( عالم املوقعني إ )٣(
  ) . ٢٥٥/  ٣( عالم املوقعني إ )٤(
 ) . ١١٠/  ٥( زاد املعاد  )٥(
 ) .  ١٨٥/  ٣( عالم املوقعني إ )٦(
 ) . ٥١/  ٢( عالم املوقعني إ )٧(



 

 

١٧٤ 

 

 

  :العمومية/ ثالثاً 

اظ وقد بـرزت  من خصائص القاعدة الفقهية عموماً الشمولية والعمومية يف األلف

ـ   د بألفـاظ  هذه اخلاصة يف قواعد اإلمام ابن القيم حيث اتصفت أغلـب القواع

  :العمومية ومن أمثلة ذلك

   .)١(هو باطل وما مل خيالف فهو الزمكل شرط خالف حكم اهللا وكتابه ف) ١      

ومل يعلم من مة عنه ومل يزل يقع يف اإلسالم كل ما يعلم أنه ال غىن باأل) ٢        

  )٢(لنيب صلى اهللا علية وسلم تغيريه وال  إنكاره وال من الصحابة فهو من الدينا

  )٣(رها دقما ثبت للضرورة يقدر ب) ٣        

كما  جيدر التنبيه بأن اإلمام ابن القيم امتاز مبنهج النقد العلمي يف قبوله للقواعـد  

 الثابتة فإن مثّ املذهبية فال يسلم ا حىت يعرضها على األصول الشرعية الصحيحة

ـ قأمـا أن ن : ( هج بقوله رمحه اهللا ني هذا املنوب .موافقة أخذ ا و إال ردها  د ع

قاعدة ونقول هذا هو األصل مث ترد السنة ألجل خمالفة تلك القاعدة فلعمـر اهللا  

  . )١()هلدم ألف قاعدة مل يؤصلها اهللا ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد 

                                                
 ).٣٩٠/ ٣(عالم املوقعني إ )١(
 )٤/٨٧٥(بدائع الفوائد  )٢(
 ).٨٦/ ٢(أحكام أهل الذمة  )٣(
 ).٣٥٠/  ٢(الم املوقعني إع )١(



 

 

١٧٥ 

 

 

بني نقده لألصول والقواعد الفاسدة وتوضيحه لألصل الصحيح ومن النماذج اليت ت

ـ ظإن اجارة ال: ماذكره رمحه اهللا تعاىل يف الرد على من قال  ر علـى خـالف   ئ

  :القياس

ر على خالف القياس فبناء منهم على هذا األصل الفاسـد وهـو أن   ئظإجارة ال(

مل يدل عليه كتـاب   املستحق بعقد اإلجارة إمنا هو املنافع ال األعيان وهذا األصل

صول أن األعيان اليت وال سنة وال إمجاع وال قياس صحيح بل الذي دلت عليه األ

شئياً مع بقاء أصلها حكمها حكم املنافع كالثمر يف الشجر واللنب يف حتدث شيئاً ف

          . )٢()احليوان واملاء يف البئر 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).٣٤/ ٢(عالم املوقعني إ )٢(



 

 

١٧٦ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

١٧٧ 

 

 

 

 

 
  :مباحث  وفيه مخسة



 

 







 
  

  



 

 

١٧٨ 

 

 

 

 

 

 
  

  :وفيه ثالثة مطالب
  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  

  

  

  

  



 

 

١٧٩ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة :املطلب األول 

  .)٢(نية وهو القصد والعزم على فعل الشيء مجع/ النيات لغة 

  . )٣(القصد إيل الفعل وهي اإلرادة الباعثة لألعمال/ اصطالحاً

.)٤(وقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل قصد فعل الشيء فكل عازم على فعل فهو ناويه

    

                                                
زاد املعـاد   –ة هـو املعتـرب   وذكرها اإلمام ابن القيم بلفظ آخر العمل مع الني) ٥/١١٠(زاد املعاد  )١(
أنظـر قواعـد الفقـه    ) األعمال بالنيـات  إمنا ( وهذه القاعدة يذكرها  بعض الفقهاء بلفظ ) ٥/٢٠٣(
األحكام البن حزم -) ١/٢٩٦(املوافقات  –) ٣/١١١(إعالم املوقعني  –) ٣/٢٨٤(املنثور  –) ١/٥٢(
( وبعضـهم ذكرهـا بلفـظ    ) ٢/٩٦(ان إغاثة اللهف –) ٤٧(شرح القواعد الفقهية للزرقا –) ٥/١٣١(

درر احلكام شرح جملة األحكام  –) ١/١٦(الة ) ٨(انظر األشباه والنظائر للسيوطي ) األمور مبقاصدها
التحبري شـرح   –) ١/٣٧(غمز عيون البصائر  –) ٢/٣٩٩(حاشية العطار على مجع اجلوامع –) ١/١٧(

وانظـر  ––) ١/١٨٠(قواعد األحكـام  ) ١٠٤(ية الفروس) ٩٤(وانظر حتفة املودود ) ٣/٢٣٠(التحرير 
 وانظر بتوسع األمنية يف إدراك النية للقرايف) ١/٣٢٠(القواعد البن رجب 

 )٥/٣٦٦(معجم مقاييس اللغة  –) ١/١٣٦(إغاثة اللهفان  –) ٤٠/١٣٩(تاج العروس   )٢(
  ) ١/٥٣٧(قواعد الفقه    )٣(
 )١/١٣٧(إغاثة اللهفان   )٤(



 

 

١٨٠ 

 

 

لفظ النية يف كـالم  (وذا يكون معىن النية شرعاً مبعىن اإلرادة قال شيخ اإلسالم 

رب من جنس لفظ القصد واإلرادة وحنو ذلك تقول العرب نواك اهللا خبـري أي  الع

أرادك خبري ويقولون نوى منوية وهو املكان الذي ينويه يسمونه نوى كما يقولون 

قبض مبعىن مقبوض والنية يعرب ا عن نوع من إرادة ويعرب ا عن نفـس املـراد   

إتياا ويقولون نيته قريبة أو بعيدة كقوله هذه نييت يعين هذه البقعة هي اليت نويت 

أي البقعة اليت نوى قصدها لكن من الناس من يقول أا أخص من اإلرادة فـإن  

إرادة اإلنسان تتعلق بعمله وعمل غريه والنية ال تكون إال لعمله فإنك تقول أردت 

  .))١(من فالن كذا وال تقول نويت من فالن كذا

لكربى اليت ذكرها العلماء ومعناها أن احلكـم  وهذه القاعدة من القواعد اخلمس ا

  .إمنا يكون على مقتضى املقصود منهاملترتب على األفعال واألقوال 

  :أركان النية 

أسباب مشـروعية    وجعلها بعضهمية رمحه اهللا تعاىل أن للنية ركننيذكر ابن تيم

  :)٢(النية

                                                
  )٢٥٢-١٨/٢٥١( جمموع الفتاوى  )١(
 )١٢(انظر األشباه والنظائر للسيوطي   )٢(



 

 

١٨١ 

 

 

ت عن العادات ومثالـه  أن ينوي العبادة والعمل أي مبا مييز العبادا/ الركن األول 

طرات قد كالوضوء والغسل يتردد بني التنظيف والتربد والعبادة واإلمساك عن املف

داوي أو لعدم احلاجة إليه أو للطاعة والعبادة وهكذا شـرعت  يكون للحمية والت

  .لنية هنا لتمييز القرب من غريهاا

الة لتتميز عن سائر أن ينوي ما تتميز به عبادة عن عبادة فينوي الص/ الركن الثاين

أجناس العبادات وينوي صالة الظهر مثالً لتتميز عن صـلوات سـائر األوقـات    

وهكذا يف كل ما مييز تلك العبادة من غريها سواء كانت مفروضة أو مسـتحبة  

وأشار شيخ اإلسالم  أن هذه النية هي اليت يتكلم عليها يف مسـائل الفقـه ألن   

اعه والفقه يف شرائع الدين وفروعه إمنا هـو  الركن األول متعلق بأصل الدين ومج

  .)١(بعد حتقيق أصوله إذ الفرع يف كمال األصول وإمتامها

وهذه القاعدة هلا أمهية عظمى يف الشريعة اإلسالمية قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

 ،فالنية روح العمل ولبه وقوامه وهو تابع هلا يصح بصحتها ويفسد بفسـادها :( 

اهللا عليه وسلم قد قال كلمتني قد كفتا وشفتا وحتتهما كنوز العلـم  والنيب صلى 

  ) )٢(إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى( ومها قوله  

                                                
 –) ١٢ (األشباه والنظائر للسـيوطي   – )٣/٧٠٦(بدائع الفوائد  –) ٥٧٨ -٤/٥٧٦(شرح العمدة  )١(

 ) ١/١٨١(قواعد األحكام 
  وأما ختريج احلديث فسيأيت يف مطلب األدلة ) ٣/١١١(إعالم املوقعني   )٢(



 

 

١٨٢ 

 

 

  : إرادتنيواعتبار النيات ال بد فيه من 

  .االختيار / األوىل

   .إرادة املقتضى للفعل/ والثانية 

  :بار النيات واملقاصد يف األلفاظ اعت :فصل: (  قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات واملقاصد يف األلفاظ وأا ال تلزم ا أحكامهـا  

حىت يكون املتكلم ا قاصداً هلا مريداً ملوجباا كما أنه البد أن يكـون قاصـداً   

راً وإرادة فال بد من إرادتني إرادة املتكلم بـاللفظ اختيـا   ،للتكلم باللفظ مريداً 

بل إرادة املعىن آكد من إرادة اللفظ فإنه ملقصود  واللفظ وسيلة  ،موجبه ومقتضاه

   .))١(وهو قول أئمة الفتوى من علماء اإلسالم

   :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي / أوالً 

ولَكن يؤاخذُكُم بِمـا  الَّ يؤاخذُكُم اللّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم : (قوله تعاىل  )١(

يملح غَفُور اللّهو كُمقُلُوب تب٢( كَس((.  

  

                                                
  )٣/٦٢(إعالم املوقعني   )١(
   )٢٢٥(سورة البقرة آية  )٢(



 

 

١٨٣ 

 

 

  :وجه الداللة من اآلية 

شارة إىل ترتيب املؤاخذة على ما يكسبه القلب وذلك مما يتعلق باألقوال يف اآلية إ

واألفعال الظاهرة ومل يؤاخذ على أقوال وأفعال مل يعلم ا القلـب ومل يتعمـدها   

الذي يقع نسياناً وخطأ من دون قصد وكذلك ما حيدث املرء بـه نفسـه مل   ك،

  .)١(يؤخذ منه إال مبا قاله أو فعله

لَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَأْتم بِه ولَكن مـا تعمـدت   : (قوله تعاىل  )٢(

  .))٢( قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً

  :آلية وجه الداللة من ا

اآلية جاءت يف موضوع نسبة االبن إىل غري أبيه فجاء األمر اإلهلي لعباده املؤمنني 

وإذا حصل منهم نداءهم ونسبتهم إىل غري آبـائهم   ،أن ينتسبوا  هؤالء إىل أبائهم

فكان ذلك ٠سهواً أو خطأً فال حرج عليهم يف ذلك وإمنا املؤاخذة ملن تعمد هذا 

   .)٣(العمل دليل على اعتبار النية يف

  

  
                                                

 ) ١٠٧(ص السدالن/اعد الفقهية اخلمس الكربى دالقو  )١(
  )٥(سورة األحزاب آية   )٢(
 ) ١٠٧(ص السدالن/ عد الفقهية اخلمس الكربى دالقوا  )٣(



 

 

١٨٤ 

 

 

  :احلديث النبوي / ثانياً 

عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   ) ١(

  :وسلم يقول

إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله ( 

رأة يتزوجها فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو إىل ام

  .))١(فهجرته إىل ما هاجر إليه

  :وجه الداللة من احلديث 

ن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث واضح املعىن يف الداللة على القاعدة فقد بي

إمنا ( :هذا احلديث أن مرد األعمال واعتبارها إىل النيات وهذا هو التقدير يف قوله 

  .)األعمال بالنية

بالنيات ألن األخبار مع ارورات حمذوفة فتقدر ويكون ارور األعمال معتربة ف

  .)٢(متعلقاً ا

  

                                                
أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب النكاح باب من هاجر أو عمل خرياً لتزويج امرأة فله ما نـوى    )١(
واللفظ له ومسلم يف كتاب األمارة باب قول النيب صلى اهللا عليه وسـلم إمنـا   ) ٤٧٨٣(رقم ) ٥/١٩٥(

  ) ١٩٠٧(رقم ) ٣/١٥١٥(األعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعمال 
  )١٥١(األمنية يف إدراك النية للقرايف   )٢(



 

 

١٨٥ 

 

 

  :وقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف بيان احلديث 

فبني يف اجلملة األوىل أن العمل ال يقع إال بالنية وهلذا ال يكون عمل إال بنية مث ( 

وهذا يعم العبـادات  ،ما نواه  بني يف اجلملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إال

   .))١(واملعامالت واألميان والنذور وسائر العقود واألفعال

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   ) ٢(

إن أول الناس  يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى فعرفه نعمـه   (:يقول

كـذبت   :لت فيك حىت استشهدت قـال قات :فما عملت فيها قال :فعرفها قال

ولكنك قاتلت ألن يقال جرئ وقد قيل مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقـى  

 :نعمه فعرفها قـال فه ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعر ،يف النار

كـذبت  :علم وعلمته وقرأت فيك القـرآن قـال  تعلمت ال :فما عملت فيها قال

ل عامل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل مث أمر به ولكنك تعلمت العلم ليقا

ورجل وسع اهللا عليه وأعطاه من أصناف ،فسحب على وجهه حىت ألقى يف النار 

ما تركـت مـن    :فما عملت فيها قال :املال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال

                                                
  )٣/١١١(إعالم املوقعني  )١(



 

 

١٨٦ 

 

 

ل هو كذبت ولكنك فعلت ليقا :سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك قال

  .)١()جواد فقد قيل مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقى يف النار

  :وجه الداللة من احلديث 

هذا احلديث العظيم أشار إىل ثالثة أعمال من أحب األعمال إىل اهللا وبرغم هـذا  

عتـهم  كان جزاء أصحاا دخول النار والعياذ باهللا وذلك بسبب النوايا الـيت دف 

  .)٢(فدل ذلك على أن املعترب يف العمل هو النية مسعة،للعمل حيث عملوها رياء و

   :تطبيقات القاعدة:املطلب الثالث 

لو جامع أجنبية يظنها زوجته أو أمته مل يأمث بذلك ولو جامع يف ظلمـة   )١(

من يظنها أجنبية فبانت زوجته أو أمته أمث على ذلـك بقصـده ونيتـه    

  .)٣(للحرام

ية وحرة وحنوه يقع طالقـاً إذا  ابة يف الطالق كقوله أنت خلألفاظ الكن )٢(

  .)٤(كانت نيته الطالق

                                                
) ١٩٠٥(رقم ) ٣/١٥١٣(باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار  أخرجه مسلم يف كتاب األمارة )١(

) ٣١٣٧(رقـم  ) ٦/٢٣(والنسائي يف سننه كتاب اجلهاد باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هـي العليـا   
) ٩/١٦٨(والبيهقي يف سننه كتاب اجلهاد باب بيان النية اليت يقاتل عليها ليكون يف سبيل اهللا عز وجـل  

  ) ١٨٣٣٠(رقم 
 )١١٢( السدالن/اعد الفقهية اخلمس الكربى دالقو –) ١٤/١١٣(جمموع الفتاوى   )٢(
  )٣/١١١(إعالم املوقعني  )٣(
 ) ٢/٦١(إغاثة اللهفان   )٤(



 

 

١٨٧ 

 

 

ك لو قال أنت طالق البتة وهو يريد أن حيلف على شيء مث بدا له وتـر  )٣(

  .)١( اليمني ال يلزمه شيء ألنه مل يرد أن يطلقها

لو قال إن لبست ثوباً أو أكلت طعاماً أو شربت شراباً أو كلمت امرأة  )٤(

أو شراباً أو امرأة معيناً قبلت نيته بغري  فامرأته طالق ونوى ثوباً أو طعاماً

  .)٢(خالف وأمره إىل اهللا

ولو أكله وهو حالل يظنـه  ،لو أكل طعاماً حراماً يظنه حالالً مل يأمث به  )٥(

  .)٣(حراماً وقد أقدم عليه أمث بنيته

   .)٤(لو قتل من يظنه مسلماً معصوماً فبان كافراً حربياً أمث بنيته )٦(

وماً مل يأمث ولو رمـى معصـوماً فأخطـأه    لو رمى صيداً فأصاب معص )٧(

  .)٥(وأصاب صيداً أمث

 .)٦(من توضأ وهو ال يقصد الطهارة للصالة فإن وضوءه ال يعتد به )٨(

  

                                                
  )٣/٦٣(إعالم املوقعني   )١(
 ) ٤/١٠٩(إعالم املوقعني   )٢(
 )٣/١١١(إعالم املوقعني   )٣(
  ) ٣/١١١(إعالم املوقعني   )٤(
 ابقاملصدر الس  )٥(
 )١/٦٢(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود   )٦(



 

 

١٨٨ 

 

 

    .)١(من لبس اإلحرام دون قصد التلبس بالنسك ال يعتد بإحرامه )٩(

   .)٢(من طاف بالبيت طالباً لرجل أو متروحاً باملشي مل يكن ذلك طوافاً )١٠(

  .)٣(فطرات ومل يقصد الصوم مل يعترب له صوممن أمسك عن امل )١١(

  .وتطبيقات هذه القاعدة كثرية جداً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  )٣/٥٨٢(شرح العمدة  –) ١/٦٢(حاشية ابن القيم   )١(
  ) ٣/٥٨٢(شرح العمدة   )٢(
 املصدر السابق  )٣(



 

 

١٨٩ 

 

 

 

 

 
  

  :وفيه ثالثة مطالب
  شرح القاعدة:املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

 

 

 

 

 



 

 

١٩٠ 

 

 

 

 
   :شرح القاعدة :املطلب األول 

لصـاد  مجع قصد وقصد يقصد قصداً أي إتيان الشيء والقـاف وا / القصود لغة

ه واآلخـر علـى كسـر    ا على إتيان شيء  وأموالدال أصول ثالثة يدل أحده

   . )١(وانكسار واآلخر على اكتناز يف الشيء

                                                
وللقاعدة ألفاظ أخرى كثرية ذكرها اإلمام ابن القيم يف أكثر من ) ٥/١٠٩(زاد املعاد  –) ٣/١٠٩(انظر إعالم املوقعني  )١(
املقاصـد  -) ٣/٩٥(عالم املوقعني إ –االعتبار يف العقود واألفعال حبقائقها ومقاصدها  دون ظواهر ألفاظها وأفعاهلا :وطنم

إذا اجتمع -) ٣/٦٦(عالم املوقعني إ –واالعتقادات معتربة يف التصرفات والعبارات كما هي معتربة يف التقربات والعبادات 
املرعى يف العقود حقائقها ومعانيها ال صورها -) ٣/١٠٥(عالم املوقعني إ –ترتب احلكم  القصد والداللة القولية أو الفعلية

 –املقاصد والنيات معتربة يف التصرف والعادات كما هي معتربة يف القربات والعبادات -) ٥/٢٠٠(زاد املعاد  –وألفاظها 
 –مل تقصد ا معانيها وحقائقها أو قصـد غريهـا   القصود يف العقود دون األلفاظ اردة اليت -) ١/٣٧٧(إغاثة اللهفان 

عالم املـوقعني  إ –االعتبار يف العقود واألفعال حبقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعاهلا -) ٣/١١٩(عالم املوقعني إ
د لعينـها بـل   األلفاظ ال ترا-) ٥/٨١٣(زاد املعاد  -االعتبار يف العقود حبقائقها ومقاصدها ال مبجرد ألفاظها -) ٣/٩٥(

األلفاظ ال تراد لعينها بل للداللة -)٥/١١٠(زاد املعاد  –للداللة على املعاين فإذا ظهرت املعاين واملقاصد فال عربة باأللفاظ 
-) ٣/١٨١(عالم املوقعني إ –االعتبار باملقاصد واملعاين يف األقوال واألفعال -) ٥/٣٢٠(زاد املعاد  –على مقاصد الفظها 

 –املعاين والعلل مؤثرة يف األحكام نفيـاً وإثباتـاً   -بتصرف يسري ) ٥/٤٣٥(زاد املعاد  –لل مؤثرة يف األحكام املعاين والع
الشـارع  -) ٣/٩٥(عالم املـوقعني  إ –الشارع ألقى األلفاظ اليت مل يقصد املتكلم ا معانيها -) ١/١٩٩(عالم املوقعني إ

إتباع ألفـاظ  -بتصرف يسري ) ٤/٨٥(عالم املوقعني إ –كلم  ا وإرادته رتب األحكام على األلفاظ لداللتها على قصد املت
) ٢٠/٢٣٠(وانظر جمموع ) ١/٢٩٢(إعالم املوقعني  –العبادات والوقوف معها وأما العقود واملعامالت فإمنا تبع مقاصدها 

ة يف العقود للمقاصد واملعاين العرب( بلفظ ) ٣(الة مادة  –) ٢٢(األمنية يف إدراك النية  –) ٣٢/٢٩٨( –) ٢٠/٥٥٢( –
وذكرها علماء الشـافعية  ) ٣/١٢٥(الفروق مع هوامشه  –) ١/٥٥(شرح القواعد الفقهية للزرقا  –) ال لأللفاظ واملباين 
    )١٦٦(األشباه والنظائر للسيوطي –) ٢/٣٧١(املنثور  –) هل العربة بصيغ العقود أم مبعانيها (بصيغة  االستفهام 

   )٥/٩٥(معجم مقاييس اللغة  –) ٢/٧٣٨(املعجم الوسيط  –) ٣/٣٥٣(رب لسان الع  )١(



 

 

١٩١ 

 

 

  .)٢(هو نية الفعل ومراده/ اصطالحاً

ومعىن القاعدة أن العقود مبناها على مقاصدها ال على ألفاظها فاأللفاظ ما هي إال 

  .اصدوسيلة لتوضيح تلك املق

  .ألن املعول فيها على نية العاقد وهي من قواعد النيات

  : والقاعدة من القواعد الشرعية املهمة قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

ها أن املقاصـد واالعتقـادات معتـربة يف    وقاعدة الشريعة اليت ال جيوز هـدم ( 

فالقصـد والنيـة    ،التصرفات والعبارات كما هي معتربة يف التقربات والعبادات

واالعتقاد جيعل الشيء حالالً أو حراماً وصحيحاً أو فاسداً وطاعة أو معصية كما 

   .))٣(أن القصد يف العبادة جيعلها واجبة أو مستحبة أو حمرمة أو صحيحة أو فاسدة

تعليل بناء هذه القاعدة وذكر  أن صيغ : ن االمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل وقد بي

ال بد يف صـحتها مـن   أو متضمنة األمرين ف إنشاءأو  إخبارالعقود إما أن تكون 

  .مطابقة املعىن

  : قال رمحه اهللا تعاىل 

 )ردة اليت ومما يوضح ما ذكرناه من أن القصود يف العقود معتربة دون األلفاظ ا

 مل تقصد ا معانيها وحقائقها أو قصد غريها أن صيغ العقود  كبعت واشـتريت 
                                                

 )١/٧١(احلدود األنيقة   )٢(
  )٣/٩٦(إعالم املوقعني    )٣(



 

 

١٩٢ 

 

 

خبارات عما وإما أا متضمنة لألمرين، فهي إ إنشاءاتخبارات وإما وأجرت إما إ

حلصول العقود يف اخلـارج   وإنشاءاتيف النفس من املعاين اليت تدل على العقود 

عما يف النفس من تلك املعاين وال  إخباروهي ،فلفظها موجب ملعناها يف اخلارج 

بد يف صحتها من مطابقة خربها ملخربها فإذا مل تكن تلك املعاين يف النفس كانت 

خرباً كاذباً وكانت مبرتلة قول املنافق أشهد أن حممداً رسول اهللا ومبرتلة قوله آمنت 

د بلفظ التـزوج  وكذلك احمللل إذا قال تزوجت وهو ال يقص ،باهللا وباليوم اآلخر

فإنا نعلم أن هذه ،باطالً  وإنشاءكاذباً  إخبارااملعىن الذي جعله اهللا يف الشرع كان 

اللفظة مل توضع يف الشرع وال يف العرف وال يف اللغة ملن قصـد رد املطلقـة إىل   

زوجها وليس له قصد يف النكاح الذي وضعه اهللا بني عباده وجعله سبباً للمـودة  

وليس له قصد يف توابعه حقيقة وال حكماً فمن ليس لـه  ،جني والرمحة بني الزو

قصد يف الصحبة وال يف العشرة وال يف املصاهرة وال يف الولـد وال املواصـلة وال   

بل قصده أن يفارق لتعود إىل غريه فاهللا جعل النكاح سـبباً   اإليواءاملعاشرة وال 

تزوج ليطلق فهـو منـاقض   للمواصلة واملصاحبة واحمللل جعله سبباً للمفارقة فإنه 

 ،خالف ما يف قلبه بإظهارهلشرع اهللا ودينه وحكمته فهو كاذب يف قوله تزوجت 

ومبرتلة من قال لغريه وكلتك أو شاركتك أو ضاربتك أو ساقيتك وهو يقصد رفع 

خبارات عما يف الـنفس مـن   ، وقد تقدم أن صيغ العقود إهذه العقود وفسخها



 

 

١٩٣ 

 

 

مبدأ احلقيقة اليت ا يصري اللفظ كالماً معترباً فإا ال املعاين اليت هي أصل العقود و

تصري كالماً معترباً إال إذا قرنت مبعانيها فتصري إنشاًء للعقود والتصرفات من حيث 

خبارات  من حيث داللتها على املعاين اليت احلكم وا وجد، وإ أثبتتأا هي اليت 

كرهت وتشبه يف املعـىن قـم   و أبغضتأو  أحببتيف النفس فهي تشبه يف اللفظ 

وهذه األقوال إمنا تفيد األحكام إذا قصد املتكلم ا حقيقة أو حكماً مـا   ،واقعد

  .))١(جعلت له إذا مل يقصد ا ما يناقض معناها وهذا فيما بينه وبني اهللا تعاىل

                                                
  )٣/١٢٠(عالم املوقعني إ  )١(



 

 

١٩٤ 

 

 

  :خالف العلماء يف القاعدة 

الشافعية ساقوا القاعدة إىل كون القاعدة فيها خالف بني العلماء ف اإلشارة تتقدم

  ؟)١(هل العربة بصيغ العقود أم مبعانيها: بلفظ االستفهام وذلك بقوهلم 

وقد استطرد ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف ذكر أدلة من يقول جبريان العقود علـى  

  : قال رمحه اهللا تعاىل رها ال على مقاصدها بإنصاف كامل حيث ظاه

سألة القصود يف العقود وحنن حناكمكم إىل القرآن فإن قيل قد أطلتم الكالم يف م( 

والَ أَقُولُ للَّذين تزدرِي (حكاية عن نبيه نوح : والسنة وأقوال األئمة قال اهللا تعاىل 

       ـنـي إِذاً لَّمإِن ـي أَنفُِسـهِمـا فبِم لَـمأَع راً اللّهيخ اللّه مهيتؤلَن ي كُمنيأَع

نيمم ورد علم ما يف أنفسـهم إىل العـامل   ))٢(الظَّالفرتب احلكم على ظاهر أميا

بالسرائر تعاىل املنفرد بالعلم ذات الصدور وعلم مايف النفوس من علم الغيب وقد 

وقد  ،))٣(الَ أَقُولُ لَكُم عندي خزآئن اللّه والَ أَعلَم الْغيب و: (قال تعاىل لرسوله 

عن قلوب النـاس وال أشـق    أنقبإين مل أؤمر  أن ( سلم قال صلى اهللا عليه و

                                                
   )٢/٣٧١(املنثور  –) ١٦٦(للسيوطياألشباه والنظائر  )١(
  )  ٣١(سورة هود آية   )٢(
  )   ٣١( سورة هود آية   )٣(



 

 

١٩٥ 

 

 

الناس حىت يقولوا ال إلـه إال اهللا فـإذا    أقاتلأمرت أن (  :وقد قال،) )١(بطوم 

)  )٢(قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسـام علـى اهللا  

ختلفوا عنـه  وكذلك فعل بالذين  ،منهم بالظاهر ووكل سرائرهم إىل اهللا فاكتفى

وكـذلك   ،واعتذروا إليه قبل فهم عالنيتهم ووكل سرائرهم إىل اهللا عز وجـل 

ويكل سرائرهم إىل اهللا عز وجـل   إسالمهمكانت سريته يف املنافقني قبول ظاهر 

ومل جيعل لنا علماً بالنيات واملقاصد ) )٣(والَ تقْف ما لَيس لَك بِه علْم( :وقال تعاىل

  .) )٤(الدنيوية ا فقولنا ال علم لنا به تتعلق األحكام

مث استطرد رمحه اهللا يف أدلة هذا الفريق ناقالً لبعض األدلة من كالم اإلمام الشافعي 

  :وختم املسألة بقوله

فانظر ملتقى البحرين ومعترك الفريقني فقد أبرز كل منهما حجته وخاض حبـر  ( 

مبا ال يدفع وقال ما هو حقيق بأن  العلم فبلغ منه جلته وأدىل من احلجج والرباهني

                                                
خرجه البخاري يف كتاب املغازي باب بعث علي بن أيب طالب عليه السالم وخالد بن الوليد رضـي  أ )١(

ومسلم يف كتاب الزكـاة بـاب ذكـر    )٤٠٩٤(رقم ) ٤/١٥٨١(اهللا عنه إيل اليمن قبل حجة الوداع 
  ) ١٠٦٤(رقم )٢/٧٤٢(اخلوارج وصفام 

ا الصالة وآتـوا الزكـاة فخلـوا سـبيلهم     أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان باب فإن تابوا وأقامو )٢(
ومسلم يف كتاب اإلميان باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا حممد رسول )٢٥(رقم )١/١٧(

  )٢١(رقم )١/٥(اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا جبميع ماجاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 ) ٣٦( سورة اإلسراء آية   )٣(
  )١٠٤-٣/٩٩(عالم املوقعني إ  )٤(



 

 

١٩٦ 

 

 

وحجج اهللا ال تتعارض وأدلة الشرع ال تتنـاقض  ،يقول له أهل العلم قل يسمع 

  .))١(واحلق يصدق بعضه بعضاً

مث رد على هذه األدلة ممهداً بذكر قاعدة وفصول ، أما القاعدة مفادهـا ترتيـب   

  .األحكام الشرعية على املقاصد بواسطة األلفاظ 

  : هللا تعاىلقال رمحه ا

إن اهللا تعاىل وضع األلفاظ بني عباده تعريفاً وداللة على ما يف نفوسهم فإذا أراد ( 

ورتب على تلك اإلرادات  ،أحدهم من اآلخر شيئاً عرفه مبراده وما يف نفسه بلفظ

واملقاصد أحكامها بواسطة األلفاظ ومل يرتب تلك األحكام على جمـرد مـا يف   

أو قول وال على جمرد ألفاظ مع العلم بأن املتكلم ا مل  النفوس من غري داللة فعل

يرد معانيها ومل حيط ا علماً بل جتاوز لألمة عما حدثت به أنفسها مامل تعمل به 

وجتاوز هلا عما تكلمت به خمطئة أو ناسية أو مكرهة أو غري عاملة به  ،أو تكلم به

فإذا اجتمع القصد والداللـة  ، إذا مل تكن مريدة ملعىن ما تكلمت به أو قاصدة إليه

هذه قاعدة الشريعة وهي من مقتضيات عدل اهللا ،القولية أو الفعلية ترتب احلكم 

                                                
  )٣/١٠٤(عالم املوقعني إ  )١(



 

 

١٩٧ 

 

 

وحكمته ورمحته فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس ال تدخل حتت االختيار فلـو  

    .))١(ترتبت عليها لكان يف ذلك أعظم حرج ومشقة على األمة 

صول بني فيها أقسام األلفاظ بالنسبة إىل مقاصـد  مث بعد ذكر القاعدة ذكر عدة ف

  .لمني ونيام وإرادام ملعانيهااملتك

  :مث ذكر تقسيماً جامعاً يف هذا الباب جيدر ذكره قال رمحه اهللا تعاىل 

وحنن نذكر تقسيماً جامعاً نافعاً يف هذا الباب نبني به حقيقة األمر فنقول املتكلم (

فإن مل يقصـد   ،صداً للمتكلم ا أو اليكون قاصداًبصيغ العقود إما أن يكون قا

التكلم ا كاملكره والنائم وانون والسكران واملغلوب على عقله مل يترتب عليها 

شيء وإن كان يف بعض ذلك نزاع وتفصيل فالصواب أن أقوال هؤالء كلها هدر 

للـتكلم   وإن كان قاصداً،كما دل عليه الكتاب والسنة وامليزان وأقوال الصحابة 

ا فإما أن يكون عاملاً بغاياا متصوراً هلا أو ال يدري معانيها البتة بل هي عنـده  

فإن مل يكن عاملاً مبعناها وال متصوراً لـه مل يترتـب عليـه     ،كأصوات ينعق ا

وإن كان متصوراً ملعانيها عاملاً  ،أحكامها أيضاً وال نزاع بني أئمة اإلسالم يف ذلك

فإن كان قاصداً هلا ترتبت أحكامهـا يف  ،أن يكون قاصداً هلا أو ال مبدلوهلا فإما 

وإن مل يكن قاصداً هلا فإما أن يقصد خالفها أو ال يقصد ال معناهـا  ،حقه ولزمته 

                                                
  )٣/١٠٥(إعالم املوقعني   )١(



 

 

١٩٨ 

 

 

وإن قصد  ،وال غري معناها فإن مل يقصد غري التكلم ا فهو اهلازل ونذكر حكمه

فإن قصد ما جيوز له قصده حنو غري معناها فإما أن يقصد ما جيوز له قصده أو ال 

أن يقصد بقوله أنت طالق من زوج كان قبلي أو يقصد بقوله أميت أو عبدي حر 

أنه عفيف عن الفاحشة أو يقصد بقوله امرأيت عندي مثل أمي يف الكرامة واملرتلة 

، وأما يف احلكم فإن وحنو ذلك مل تلزمه أحكام هذه الصيغ فيما بينه وبني اهللا تعاىل

بكالمه قرينة تدل على ذلك مل يلزمه أيضاً ألن السياق والقرينة بينة تـدل   قترنا

وإن مل يقترن بكالمه قرينة أصالً وادعى ذلك دعوى جمردة مل تقبـل   ،على صدقه

تكلم بنكحت وتزوجت يقصد التحليـل  كاملوإن قصد ا ما ال جيوز قصده  ،منه

ى فعـل احمللـوف عليـه    بقصد احليلة علت واشتريت بقصد الربا وخمالعتها وبع

الزكاة أو الشفعة وما أشبه ذلك فهذا ال حيصل  إسقاطومبلكت بقصد احليلة على 

فـإن يف حتصـيل    إليهله مقصوده الذي قصده وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلة 

للواجب وإعانة على معصية اهللا ومناقضة لدينـه   اًوإسقاطمقصوده تنفيذاً للمحرم 

    .))١(وشرعه

،لكـن  مث رد رمحه اهللا رداً تفصيالً على أدلة من يقول بأعمال ظاهر األلفاظ فقط 

   .واإلراداتيطول املقام بذكره وختم املسألة بترجيح اعتبار املقاصد 

                                                
  )٣/١٢١(إعالم املوقعني   )١(



 

 

١٩٩ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

  .للقاعدة أدلة كثرية من القرآن والسنة ذكرها ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

  : رآن الكرميأدلة الق/ أوالً 

والَ ( )١()وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلـك إِنْ أَرادواْ إِصـالَحاً  (قوله تعاىل ) ١(

   .))٢(تمِسكُوهن ضراراً لَّتعتدواْ 

  :وجه الداللة من اآليتني 

التعويل يف اآليتني دليل على أن الرجعة إمنا تكون ملن قصد الصالح ففيه دليل على 

  .على املقاصد 

  :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

اآلية نص يف أن الرجعة إمنا ملكها اهللا تعاىل ملن قصد الصالح دون من قصـد  ( 

  ) )٣(الضرار

ذلك نص يف أن الرجعة إمنا تثبت ملن قصد الصالح دون الضـرار  (  :وقال أيضاً

  .))٤)فإذا قصد الضرار مل ميلكه اهللا تعاىل الرجعة

                                                
   ) ٢٢٨( سورة البقرة آية  )١(
   ) ٢٣١(سورة البقرة آية )٢(
  )٣/٩٦(إعالم املوقعني   )٣(
  ) ١/٣٧٧(إغاثة اللهفان   )٤)



 

 

٢٠٠ 

 

 

فَإِنْ خفْتم أَالَّ يقيما حدود اللّه فَالَ جناح علَيهِما فيما افْتـدت  :( قوله تعاىل ) ٢(

١(بِه( (.  

فَإِن طَلَّقَها فَالَ جناح علَيهِما أَن يتراجعا إِن ظَنا أَن يقيمـا حـدود   : (وقوله تعاىل

٢(اللّه((.   

  :يتني وجه الداللة من اآل

بني اهللا تعاىل أن اخللع املـأذون فيـه   (  :ما ذكره ابن القيم رمحه اهللا تعاىل بقوله

   .))٣(والنكاح املأذون فيه إمنا يباح إذا ظنا أن يقيما حدود اهللا

  .))٤(من بعد وصية يوصى بِها أَو دينٍ غَير مضآر(قوله تعاىل ) ٣(

  :وجه الداللة من اآلية 

  . اإلضرارن اهللا قدم الوصية على املرياث بشرط صالح املقصد وعدم نية أ

إمنا قدم اهللا الوصية على املرياث إذا مل يقصد ا : ( قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

   .))٥(إبطاهلاالضرار فإن قصده فللورثة  الوصي

                                                
  )٢٢٩(سورة البقرة آية   )١(
  )٢٣٠( سورة البقرة آية   )٢(
  )١/٣٧٧(إغاثة اللهفان  –) ٣/٩٦(إعالم املوقعني   )٣(
  )١٢(سورة النساء آية   )٤(
  )١/٣٧٧(إغاثة اللهفان  –) ٣/٩٦(إعالم املوقعني   )٥(



 

 

٢٠١ 

 

 

فَأَصلَح بيـنهم فَـالَ إِثْـم    فَمن خاف من موصٍ جنفاً أَو إِثْماً : (قوله تعاىل ) ٤(

هلَي١(ع((.  

  :وجه الداللة من اآلية

  :ما ذكره ابن القيم رمحه اهللا بقوله  

رفع اإلمث عمن أبطل اجلنف واإلمث من وصية املوصى ومل جيعلـها مبرتلـة نـص    (

  .) )٢(الشارع الذي حترم خمالفته

ألمث  يف الوقف ومصـرفه أو  إذا ظهر للحاكم أو الوصي اجلنف أو ا: (وقال أيضاً 

وليس له أن يعني الواقف على  ،بعض شروطه فأبطل ذلك كان مصلحاً ال مفسداً

  .) )٣(اجلنف واإلمث وال يصلح هذا الشرط إمضاء

  .ويف ذلك كله اعتبار للمقاصد والنيات وهو معىن القاعدة 

  :احلديث النبوي/ ثانياً

ع رسول اهللا صلى اهللا عليـه  عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أنه مس )١(

أن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتـة   :وسلم يقول عام الفتح وهو مبكة

يا رسول اهللا أرأيت شحوم امليتة فإا يطلى ـا   :واخلرتير واألصنام فقيل
                                                

  )١٨٢( سورة البقرة آية   )١(
  ) ٣/٩٦(إعالم املوقعني   )٢(
  )١/٣٧٨(إغاثة اللهفان   )٣(



 

 

٢٠٢ 

 

 

ال  هو حرام مث قـال   :السفن ويدهن ا اجللود ويستصبح ا الناس فقال

قاتل اهللا اليهود إن اهللا ملا حرم  :م عند ذلكرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  .))١(شحومها مجلوه مث باعوه فأكلوا مثنه

  :من احلديث وجه الداللة 

  :بقوله ما ذكره اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

فمعلوم أنه لو كان التحرمي معلقاً مبجرد اللفظ وبظاهر من القول دون مراعـاة  ( 

أن : ه وكيفيته مل يستحقوا اللعنة لـوجهني أحـدمها   املقصود للشيء احملرم ومعنا

على أن يكون شحماً وصار ودكاً كما خيرج الربا باالحتيال  الشحم خرج جبمله

  .)فيه عن لفظ الربا إىل أن يصري بيعاً عند من يستحل ذلك

فمن املستحيل على شريعة أحكم احلاكمني أن حيرم ما فيه مفسدة ( :إىل أن قال 

يؤذنه حبرب منه ورسوله ويوعده أشد الوعيد مث يبيح التحيل علـى  ويلعن فاعله و

أن اليهود مل ينتفعوا بعني الشحم وإمنا انتفعـوا  : الوجه الثاين  .حصول ذلك بعينه

بثمنه ويلزم من راعى الصور والظواهر واأللفاظ دون احلقائق واملقاصد أن حيـرم  

                                                
ومسلم يف كتاب ) ٢١٢١(رقم ) ٢/٧٧٩(كتاب البيوع باب بيع امليتة واألصنام أخرجه البخاري يف  )١(

   ) ١٥٨١(رقم ) ٣/١٢٠٧(املساقاة باب حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلرتير واألصنام 



 

 

٢٠٣ 

 

 

على حترميه علم أن الواجب  ذلك فلما لعنوا على استحالل الثمن وإن مل ينص هلم

    .))١(النظر إىل احلقيقة واملقصود ال إىل جمرد الصورة

من أخذ : ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال )٢(

  ))٢(أتلفه اهللا إتالفهاأموال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه ومن أخذ يريد 

  :وجه الداللة من احلديث

ن أراد سداد الدين مبنية على النظر إىل مقصده ونيته وكذلك العكس اهللا مل إعانة

فدل ذلك على أن  فخذالن اهللا ملن أخذ أموال الناس ومل يعقد العزم على السداد

  .)٣(املقاصد مقصودة

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

ن املتواطأ بالتحليل يف مسألة نكاح التحليل يعترب آمثاً مع فساد العقـد وإ  )١(

 .)٤(مل يلفظه لكن العربة بالقصد

  

                                                
  ) ٣/١١٤(عالم املوقعني إ  )١(
رقم ) ٢/٨٤١(أخرجه البخاري كتاب االستقراض باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتالفها   )٢(
وأمحد ) ٢٤١١(رقم ) ٢/٨٠٦(وابن ماجه يف كتاب الصدقات باب من أدان ديناً مل ينو قضاءه) ٢٢٥٧(

  ) ٨٧١٨( رقم ) ٢/٣٦١(يف املسند 
  )٣/٩٨(إعالم املوقعني   )٣(
  ) ٥/١١٠(زاد املعاد  )٤(



 

 

٢٠٤ 

 

 

اخللع يعد فسخاً ولو كان بلفظ الطـالق ألن املعـول علـى النيـة      )٢(

  .)١(والقصد

يف الوصية إذا ظهر للحاكم أو الوصـي اجلنـف أو اإلمث يف الوقـف     )٣(

ومصرفه أو بعض شروطه فأبطل ذلك كان مصلحاً ال مفسداً وليس له 

وال يصح هذا الشـرط وال  ، اجلنف واإلمث إمضاءأن يعني الواقف على 

حيكم به فإن الشارع قد رده وأبطله فليس له أن يصحح مارده الشارع 

   .)٢(وحرمه فإن ذلك مضادة له ومناقضة

يقع الطالق من العجمي والتركـي واهلنـدي بألسـنتهم ألن العـربة      )٤(

   .)٣(باملقصد

ال جيوز بيع العنب ملن يعرف أنه يعصره وجيعله مخراً ملكـان القصـد    )٥(

 .)٤(لنيةوا

  

  

                                                
 )٥/٢٠٠(زاد املعاد   )١(
  ) ١/٣٧٨(إغاثة اللهفان   )٢(
 ) ٥/٣٢١(زاد املعاد   )٣(
 )٣/٩٥(إعالم املوقعني   )٤(



 

 

٢٠٥ 

 

 

إذا نكح ونوى أن ذلك ملوكله أو موليه كان له وإن مل يـتكلم بـه يف    )٦(

  .)١(العقد وإن مل ينوه له وقع له

نفق عليه نفقة واجبة أو حنو ذلك ينوي التربع لو قضى عن غريه ديناً أو أ )٧(

مل ينو فله الرجوع إن كـان بإذنـه   واهلبة مل ميلك الرجوع بالبدل وإن 

  .)٢(تفاقاًإ

بدرهم مث وهبـه   إياهادرمهاً بدرمهني كان رباً صرحياً ولو باعه  لو باعه )٨(

  . )٣(درمهاً آخر جاز والصورة واحدة وإمنا فرق بينهما القصد

  

  

  

  

   

  

  

                                                
  )٣/٩٨(عالم املوقعني إ )١(
 )٣/٩٩(عالم املوقعني إ  )٢(
 املصدر السابق  )٣(



 

 

٢٠٦ 

 

 

 

 

 
  

  :مطالب ةعبوفيه أر
  القاعدةشرح : املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  تطبيقات القاعدة: لب الثالثاملط
  مستثنيات القاعدة: املطلب الرابع 

  

  

  

  

  

 



 

 

٢٠٧ 

 

 

 

 
    :شرح القاعدة :املطلب األول 

 واالسـم من عاقب يعاقب واملعاقبة أن جتزي الرجل مبا فعل سـوءاً   :املعاقبة لغة 

   )٢(العقوبة

م ابن تيمية العقوبات الشرعية بأا أدوية نافعة يصلح اهللا ـا  وعرف شيخ اإلسال

  .)٣(مرض القلوب وهي من رمحة اهللا لعباده ورأفته م

وعرفها بعضهم بأا احلدود اليت شرعت زواجر عن ارتكاب أسباا احملصورة حقاً 

  .)٤(هللا تعاىل خالصاً

                                                
   :ا اإلمام بلفظ آخروذكره) ٢/١٨٠(عالم املوقعني إ )١(

وانظـر جممـوع   )  ١/٣٥٨(احملتال الباطل معامل بنقيض قصده شرعاً وقدراً إغاثة اللـهفان   -
وانظر قريباً من معـىن  ) ١/٢٦١(املوافقات  –) ٥٣ /١(ج السالكنيمدار-) ٣٣/٨٨(الفتاوى 

درر احلكـام   -) ٣/١٨٣(املنثور ) من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه( القاعدة  قاعدة 
شـرح القواعـد الفقهيـة     –) ١/٢٨) (٩٩(الة مـادة رقـم    –) ١/٨٧(جملة األحكام 

  )  ١٥٢ (األشباه والنظائر للسيوطي  –) ١/٤٥٣(غمز عيون البصائر  –) ٤٧١(للزرقا
 )١/٦١٩(لسان العرب   )٢(
 ) ١٥/٢٩٠(جمموع الفتاوى   )٣(
 ) ٢/٢٩٤(أصول السرخسي   )٤(



 

 

٢٠٨ 

 

 

و بناء فـالنقض ضـد   ما أبرمت من عقد أ إفسادمن النقض وهو   :نقيض لغةوال

  .)١(البناء

أو مها أمران ال جيتمعان وال .)٢(والنقيض والنقيضان ما ال يصلح أحدمها مع اآلخر

  .)٣(يرتفعان

وهذه القاعدة من قواعد النيات املشتهرة واملهمة ومفادها أن اإلنسان حياسب على 

  .السيئ بعكس ما يتمىن ويصبو إليه قصده

  : مبيناً أصل هذه القاعدة ومناذجها يف الشرع قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

وأصل هذا أن اهللا سبحانه جعل عقوبات أصحاب اجلرائم بضد ما قصدوا لـه  (

كالمه ورده عليه وجعل عقوبة الغال  إهدارفجعل عقوبة الكاذب ،بتلك اجلرائم 

وجعـل   ،متاعـه  وإحراقتكثري مال بالغلول حرمانه سهمه من الغنيمة ملا قصد 

وجعل عقوبة من تكرب ،حترمي ما صاده وتغرميه نظريه من اصطاد يف احلرم  عقوبة 

عن قبول احلق واالنقياد له أن ألزمه من الذل والصغار حبسب ما تكرب عنه مـن  

وجعل عقوبة من استكرب عن عبوديته وطاعته أن صريه عبداً ألهل عبوديته ،احلق 

أن تقطع أطرافه وتقطـع  وجعل عقوبة من أخاف السبيل وقطع الطريق ،وطاعته 

                                                
 ) ٦٥١(أساس البالغة  –) ٢/٩٤٧(املعجم الوسيط  –) ٧/٢٤٢(لسان العرب   )١(
 )١/٥٠٤(املفردات يف غريب القرآن   )٢(
 ) ١/٧٣(احلدود األنيقة   )٣(



 

 

٢٠٩ 

 

 

من ألتذ فيها إال خائفاً وجعل عقوبة عليه الطرق كلها بالنفي من األرض فال يسري 

بدنه كله وروحه بالوطء احلرام إيالم بدنه وروحه باجللد والرجم فيصل األمل إىل 

وشرع النيب عقوبة من اطلع يف بيت غريه أن تقلع عينه بعود  ،حيث وصلت اللذة

للعضو الذي خانه به وأوجله بيته بغري أذنه وأطلع به علـى حرمتـه    وحنوه إفساداً

وعاقب كل خائن بأنه يصل كيده ويبطله وال يهديه ملقصوده وإن نـال بعضـه   

) )١(وأَنَّ اللّه الَ يهـدي كَيـد الْخـائنِني   (فالذي ناله سبب لزيادة عقوبته وخيبته

بأن شرع منعه وحرمانـه مـا    والقضاء واإلمارةوعاقب من حرص على الوالية 

وهلذا عاقب أبا البشر آدم ))٢(إنا ال نويل عملنا هذا من سأله(حرص عليه كما قال 

الشجرة ليخلد فيها فكانت عليه السالم بأن أخرجه من اجلنة ملا عصاه باألكل من 

آخر ينتصر به ويتعزز به  إهلاوعاقب من اختذ معه ،هخراجه منها ضد ما أملّعقوبته إ

واتخذُوا من دون اللَّـه  : (جعله عليه ضداً يذل به وخيذل به كما قال تعاىل بأن 

وقال تعاىل ))٣(كَلَّا سيكْفُرونَ بِعبادتهِم ويكُونونَ علَيهِم ضداً آلهةً لِّيكُونوا لَهم عزاً

) :رنصي ملَّهةً لَعهآل اللَّه ونن دذُوا مخاتونَو  ندج ملَه مهو مهرصونَ نيعطتسلَا ي

                                                
  ) ٥٢(ة يوسف آية سور )١(
) ٦٧٢٩(رقم ) ٦/٢٦١٣(أخرجه البخاري يف كتاب األحكام باب مايكره من احلرص على اإلمارة  )٢(

  )١٧٣٣(رقم ) ٣/١٤٥٦(ومسلم يف اإلمارة باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها 
   ) ٨٢-٨١(سورة مرمي آية  )٣(



 

 

٢١٠ 

 

 

 تجعل مع اللّه إِلَــهاً آخـر فَتقْعـد مـذْموماً     الَّ: (وقال تعاىل ))١(محضرونَ

وعاقب الناس إذا  ،من النصر واملدح اإللهضد ما أمله املشرك من اختاذ ))٢(مخذُوالً

سلطان عليهم يأخذ من أمواهلم أضعاف ما يبخس به ر الالكيل وامليزان جبوخبسوا 

ألمواهلم حببس الغيـث   وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة ترفيهاً،بعضهم بعضاً 

وعاقبـهم إذا   ،عنهم فيمحق بذلك أمواهلم ويستوي غنيهم وفقريهم يف احلاجـة 

أعرضوا عن كتابه وسنة نبيه وطلبوا اهلدى من غريهم بأن يضلهم ويسد علـيهم  

ره جيده متضمناً ملعاقبـة  وهذا باب واسع جداً عظيم النفع فمن تدب،أبواب اهلدى 

دنيـا   الرب سبحانه من خرج عن طاعته بأن يعكس عليه مقصوده شرعاً وقدراً

    .) )٣(وأخرى

وقد أشار ابن القيم رمحه اهللا تعاىل أن القصد هو النية ولكن بني القصـد والنيـة   

ق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غريه والنية ال تتعلق إال لّأن القصد مع :فرقان أحدمها

  .عل غريه ويتصور أن يقصده ويريده بنفسه فال يتصور أن ينوي الرجل ف

                                                
  ) ٧٥-٧٤(سورة يس آية   )١(
  )٢٢( سورة اإلسراء آية   )٢(
  بتصرف يسري ) ١/٣٦٠(إغاثة اللهفان   )٣(



 

 

٢١١ 

 

 

أن القصد ال يكون إال بفعل مقدور يقصده الفاعل وأما النية فينوي  :والفرق الثاين

  .)١(اإلنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه

   :عدةأدلة القا :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي  :أوال

حق اللّه الْربا ويربِي الصدقَات واللّه الَ يحب كُلَّ كَفَّـارٍ  مي: (قوله تعاىل  )١(

  .))٢(أَثيمٍ

  :وجه الداللة من اآلية 

شارة إىل أن اهللا جازى املتعاملني بالربا طلباً للثراء وكثرة املال مبحق إ يف هذه اآلية

  .نقيض ما قصده الربكة وهو

  :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

عاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن ميحق ماله فال بد أن ميحـق  ( 

  .))٣(مال املرايب ولو بلغ ما بلغ

                                                
 )٣/٧٠٨(بدائع الفوائد   )١(
   )٢٧٦( سورة البقرة آية  )٢(
  ) ١/٣٥٨(إغاثة اللهفان   )٣(



 

 

٢١٢ 

 

 

إىل قولـه  ) واَسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحـرِ : (قوله تعاىل  )٢(

)تا عفَلَمنيئاسةً خدرواْ قكُون ما لَهقُلْن هنواْ عها نن ماْ ع١(و((.  

  :وجه الداللة من اآلية 

جازى ربنا سبحانه أصحاب القرية الذين صادوا يف اليوم احملرم طلباً للدنيا جازاهم 

   .بأن جعلهم قردة وخنازير ففات ما كان من مقصودهم

  : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

  .))٢(عاقب من احتال على الصيد احملرم بأن مسخهم قردة وخنازير( 

  :احلديث النبوي/ ثانياً 

دخلت على النيب صلى اهللا عليه : عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال ) ١(

نا يا رسول وقال اآلخر مثله رأم :وسلم أنا ورجالن من قومي فقال أحد الرجلني

  .))٣(ا من سأله وال من حرص عليهإنا ال نويل هذ:فقال 

  

  

  
                                                

  )١٦٦-١٦٣(سورة األعراف من آية   )١(
  )١/٣٥٨(إغاثة اللهفان   )٢(
    ٢٠٩تقدم خترجيه ص   )٣(



 

 

٢١٣ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث 

ريص عليه أا طالب األمارة واحلن يف احلديث أن ى اهللا عليه وسلم بيأن النيب صل

  .)١(فكان ذلك حكماً نقيضاً ملقصود السائل ال تعطى له

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث

أمحد رمحه  اإلمامداً وهو رواية عن حترمي املنكوحة يف العدة على الناكح أب )١(

    . )٢(اهللا

  .)٣(منع املرياث على من قتل مورثه ونقل مرياثه إىل غريه )٢(

  .)٤(سيده ليعجل العتقبطالن تدبري املدبر إذا قتل  )٣(

  . )٥(املريض لوارثه مبال ألنه يتخذه حيلة على الوصية له إقراربطالن  )٤(

  .)٦(ء ومعاقبة بنقيض مرادهالغال من الغنيمة حيرم منها وحيرق متاعه جزا )٥(

  .)٧(فإنه حيرم عليه األكل اإلحرامالصائد يف احلرم أو من صيد له يف حال  )٦(

                                                
 )١/٣٥٨(إغاثة اللهفان   )١(
  )٣٣/٨٨(جمموع الفتاوى  –) ١/٣٥٨(ان إغاثة اللهف  )٢(
 ) ١/٣٥٨(إغاثة اللهفان   )٣(
)٤(  املصدر السابق واملدبر هو العبد الذي يعتق دأنت حر بعد : ر موت سيده أو هو الذي قال له سيده ب

 ) ١/٢٦٥(مويت  التعريفات 
  املصدر السابق   )٥(
 )١/٣٥٨(إغاثة اللهفان   )٦(
 املصدر السابق   )٧(



 

 

٢١٤ 

 

 

  :مستثنيات القاعدة :املطلب الرابع 

  :)١(من مستثنيات القاعدة ما ذكره بعض الفقهاء 

قاعدة أن أم الولد تعتق  لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعاً لئال ختتل )١(

  .باملوت

 .رثها ورثها يف األصحإشرا ألجل ك زوجته مسيئاً علو أمس )٢(

  .الفجر فأصبح مريضاً جاز له الفطرلو شرب شيئاً ليمرض قبل )    ٣(

  

  

 

 

 

 

 
                                                

  )١٥٣ ( األشباه والنظائر للسيوطي   )١(



 

 

٢١٥ 

 

 

 

 





 
  

  :وفيه ثالثة مطالب
  القاعدةشرح : األول املطلب 

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  



 

 

٢١٦ 

 

 

 





 
   :القاعدةشرح :املطلب األول 

ل واحملالة واالحتيال والتحول كل ذلـك معنـاه   من احليلة واحلوي :التحيل لغة  

  .)٢(احلذق  وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى ) ٣/١٨٥(عالم  املوقعني إ )١(

  ) ٣/٣١٢(عالم املوقعني إ-احليلة ال تدفع املفسدة   -
) ٣/٣٢٣(عالم املوقعني إ -تزيل  املفسدة اليت حرم ألجلها سائر احليل ال  -  

 ) ٤/٨٣٥(إبطال احليل  بدائع الفوائد  -
بتصرف يسري وانظر ) ٣/١٨٤(عالم املوقعني إ - زوال املفسدة وال يف حتقيقها ال تؤثر يفاحليلة  -

يف شرح القاعدة إسهابا كبرياً  يف كتاب طريـق  اإلمام  وقد أسهب ) ١/٣٣٨(إغاثة اللهفان 
التحـبري   –) ١/١١٩(القواعد النورانية  –) ٣/٥٨١(وانظر زاد املعاد –) ١/٦٠٠(اهلجرتني 

 –) ٢/٩٣(املنثور  –) ٢٩/٢٨( –) ٢٠/٣٤٩(جمموع الفتاوى  –) ١/١٧٥(شرح التحرير 
  ٠وانظر بتوسع كتاب إبطال احليل البن بطة وغريه) ٤/٢٥٧(تقومي النظر 

 ) ١٤٨(أساس البالغة  –) ١١/١٨٦(لسان العرب   )٢(



 

 

٢١٧ 

 

 

فاحليلة هي نـوع  : (ن معناها ابن القيم رمحه اهللا تعاىل بقوله بي :ويف االصطالح

خمصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إىل حال مث غلـب  

لوك الطرق اخلفية اليت يتوصل ا الرجل إىل حصول عليها بالعرف استعماهلا يف س

فهذا أخص من موضوعها ،غرضه حبيث ال يتفطن له إال بنوع من الذكاء والفطنة 

يف أصل اللغة وسواء كان املقصود أمراً جائزاً أو حمرماً أو خص من هذا استعماهلا 

   . )١()يف التوصل إىل الغرض املمنوع منه شرعاً أو عقالً أو عادة

وهذه القاعدة من القواعد الشرعية املهمة واليت ختتص باملقاصد والنيات ومفادها   

  .الواجب شرعاً حمرم وال اعتبار له إلغاءأن االحتيال للوصول إىل احملرم أو 

  : وقد أشار ابن القيم إىل خطورة احليلة وأنواعها حيث قال رمحه اهللا تعاىل 

الم وأهله احليل واملكر واخلـداع الـذي   ومن مكايده اليت كاد ا اإلس: فصل (

وهـي مـن    ،ما فرضه ومضادته يف أمره ويه وإسقاطيتضمن حتليل ما حرم اهللا 

فإن الرأي رأيان رأي يوافق النصوص  ،الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه

ورأي خيـالف   ،وتشهد له بالصحة واالعتبار وهو الذي اعتربه السلف وعملوا به

  .))٢(وه وأنكروهفهو الذي ذم واإلهدار باإلبطالهد له النصوص وتش

  
                                                

 ) ٣/٢٤٠(عالم املوقعني إ  )١(
  )١/٣٣٩(إغاثة اللهفان   )٢(



 

 

٢١٨ 

 

 

  : ذكر للحيلة نوعنيمث 

وهو ما يتوصل به إىل فعل ما أمر اهللا تعاىل به وترك ما ى :النوع احملمود / األول 

عنه والتخلص من احلرام وختليص احلق من الظامل املانع له وختليص املظلوم من يد 

  .ثاب فاعله ومعلمهغي فهذا النوع يالظامل البا

الواجبات وحتليل احملرمات وقلب املظلـوم ظاملـاً    إسقاطهو ما يتضمن / الثاين 

والظامل مظلوماً واحلق باطالً والباطل حقاً فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمه 

   .)١(وصاحوا بأهله من أقطار األرض

اب الـيت أوقعـت   وقد أشار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل إىل األسب

  : قال رمحه اهللا تعاىل  ،الناس يف احليل

ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس يف احليل فوجدته أحد شـيئني إمـا ذنـوب    ( 

جوزوا عليها بتضييق يف أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إال باحليـل فلـم   

    : السبت من اليهود كما قال تعـاىل  ألصحابتزدهم احليل إال بالء كما جرى 

) ملَه لَّتأُح اتبطَي هِملَيا عنمرواْ حاده ينالَّذ نوهذا الذنب ذنـب  )  )٢(فَبِظُلْمٍ م

وإما مبالغة يف التشديد ملا اعتقدوه من حترمي الشـارع فاضـطرهم هـذا     ،عملي

ذ فمن اتقى اهللا وأخ وإالاالعتقاد إىل االستحالل باحليل وهذا من خطأ االجتهاد 
                                                

  )١/٣٣٩(إغاثة اللهفان  )١(
  ) ١٦٠(رة النساء آية سو  )٢(



 

 

٢١٩ 

 

 

فإن اهللا ال حيوجه إىل احليل املبتدعة أبـداً فإنـه   ،ى ماوجب عليه ما أحل له وأد

سبحانه مل جيعل علينا يف الدين من حرج وإمنا بعث نبينا صلى اهللا عليـه وسـلم   

والظلم ،والسبب الثاين هو عدم العلم ،باحلنيفية السمحة فالسبب األول هو الظلم 

وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَـانَ ظَلُومـاً   (يف قوله واجلهل مها وصف لإلنسان املذكور 

  .)٢())١(جهوالً

  :أقسام احليل ومراتبها 

  :ذكر اإلمام ابن القيم رمحه اهللا أقساماً للحيل 

  .أن تكون احليلة حمرمة ويقصد ا احملرم / القسم األول

حرامـاً حتـرمي    أن تكون مباحة يف نفسها ويقصد ا احملرم فيصري/ القسم الثاين 

   .الوسائل كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس املعصومة

إليه  موضوعة للمقصود والباطل احملرم ومفضيةوهذان القسمان تكون احليلة فيهما 

ه فإن السفر طريق صاحل كما هي موضوعة للمقصود والصحيح اجلائز ومفضية إلي

  .هلذا وهذا

                                                
   ) ٧٢(سورة األحزاب أية  )١(
 )٤٦-٢٩/٤٥(جمموع الفتاوى   )٢(



 

 

٢٢٠ 

 

 

وإمنا وضعت مفضية إلفضاء إىل احملرم أن تكون الطريق مل توضع ل/ القسم الثالث 

إلقرار والبيع والنكاح واهلبة وحنو ذلك فيتخذها املتحيـل سـلماً   إىل املشروع كا

  .رام وهو املقصود من هذه القاعدةوطريقاً إىل احل

وهذا القسم ينقسـم إىل   .أن يقصد باحليلة أخذ حق أو دفع باطل/ القسم الرابع 

   :ثالثة أقسام أيضاً

أن يكون الطريق حمرماً يف نفسه وإن كان املقصود به حقاً مثل أن / ول القسم األ

ن ة له فيقيم صاحبه شاهدي زور يشهدانيل حق فيجحده وال بيكون له على رج

  .ذا يأمث على الوسيلة دون املقصودفهبه وال يعلمان بثبوت هذا احلق ،

ع وهـذه هـي   أن يكون الطريق املشروعة وما يفضي إليه مشرو/ القسم الثاين 

  .واملزارعة واإلجارةاألسباب اليت نصبها الشارع مفضية إىل مسبباا كالبيع 

املضار وهذا القسم ال ويدخل يف هذا القسم التحيل على جلب املنافع وعلى دفع 

  .يذم صاحبه 

أن حيتال على التوصل إىل احلق أو على دفع الظلم بطريق مباحة مل / القسم الثالث

ذلك بل وضعت لغريه فيتخذها هو طريقاً إىل هـذا املقصـود   توضع موصلة إىل 

الصحيح أو قد يكون قد وضعت له لكن تكون خفية وال يفطن هلا والفرق بـني  

هذا القسم والذي قبله أن الطريق يف الذي قبله نصبت مفضـية إىل مقصـودها   



 

 

٢٢١ 

 

 

 والطريق يف هذا القسم نصبت مفضية إىل ،ظاهراً فسالكها سالك للطريق املعهود

    .)١(غريه فيتوصل ا إىل مامل توضع له فهي يف الفعال كالتعريض اجلائز يف املقال

  :أدلة القاعدة  :ملطلب الثاين ا

  :أدلة هذه القاعدة كثرية جداً قال ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل

واالعتبار كثرية ذكرنا منـها   واإلمجاعودالئل حترمي احليل من الكتاب والسنة ( 

  :فمن األدلة ))٢(ثني دليالً فيما كتبناه يف ذلكحنواً من ثال

  :القرآن الكرمي :أوالً 

 ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللّه وبِالْيومِ اآلخرِ وما هم بِمؤمنِني: (قوله تعاىل )١(

  .))٣(يشعرونَيخادعونَ اللّه والَّذين آمنوا وما يخدعونَ إِالَّ أَنفُسهم وما 

نَّ الْمنافقني يخادعونَ اللّه وهو خادعهم وإِذَا قَـامواْ إِلَـى   : (قوله تعاىل  )٢(

  .))٤( الصالَة قَامواْ كُسالَى يرآؤونَ الناس والَ يذْكُرونَ اللّه إِالَّ قَليالً

إِنَّ حسبك اللّه هو الَّذي أَيـدك  إِن يرِيدواْ أَن يخدعوك فَو: (قوله تعاىل  )٣(

نِنيمؤبِالْمو رِهص١(بِن((.  

                                                
 )٣٣٧-٣/٣٢٨(عالم املوقعني إ  )١(
   )٢٩/٢٩(جمموع الفتاوى  )٢(
  ) ٩-٨(سورة البقرة آية   )٣(
  ) ١٤٢(سورة النساء آية   )٤(



 

 

٢٢٢ 

 

 

  :اآلياتوجه الداللة من 

أخرب سبحانه أن هؤالء اخلادعني خمدوعون وهم ال يشعرون وأن اهللا تعاىل خادع 

   .من خدعه وأنه يكفي املخدوع شر من خدعه

خالفه ليحصل مقصـود   إبطانخلري مع هي االحتيال واملراوغة بإظهار اواملخادعة 

  .املخادع

وملا كان القائل آمنت مظهراً هلذه الكلمة غري مريد حقيقتها املرعية املطلوبة شرعاً 

بل مريد حلكمها ومثرا فقط خمادعاً كان املتكلم بلفظ بعت واشتريت وطلقـت  

 ونكحت وخالعت وآجرت وأوصيت غري مريد حلقائقها الشرعية املطلوبة منـها 

فذاك خادع يف أصل ،شرعاً بل مريد ألمور أخرى له أو ضد ما شرعت له خمادعاً 

   .)٢(اإلميان وهذا خمادع يف أعماله وشرائعه

                                                                                                                           
  ) ٦٢(سورة األنفال آية   )١(
 )٣٤٠-١/٣٣٩(إغاثة اللهفان   )٢(



 

 

٢٢٣ 

 

 

  : احلديث النبوي :ثانياً 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  :عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال  )١(

  ) )١(حلديثا٠٠بالنيات وإمنا لكل أمرئ ما نوى  لإمنا األعما(:وسلم 

  :وجه الداللة من احلديث 

ة ل على النيات واملقاصد فهو رد على كل حيلهذا احلديث فيه دليل على أن املعو

  .باطلة

  .))٢(احليل وبه احتج البخاري على ذلك إبطالهو أصل يف : ( قال ابن القيم 

)٢( ثه أن أبا بكر كتب له فريضـة  عن مثامة بن عبد اهللا بن أنس أن أنساً حد

متفرق وال جيمع بني ( :اهللا عليه وسلم دقة اليت فرض رسول اهللا صلى الص

  .))٣(واليفرق بني جمتمع خشية الصدقة

                                                
  ١٨٤تقدم خترجيه ص  )١(
  )٣/١٦٤(عالم املوقعني وانظر إ –) ١/٣٤٧(إغاثة اللهفان   )٢(
أخرجه البخاري كتاب احليل باب يف الزكاة وأن ال يفرق بني جمتمع وال جيمع بني مفتـرق خشـية    )٣(

) ١٥٦٧(رقم ) ٢/٩٧(وأبو داوود يف الزكاة باب يف زكاة السائمة )  ٦٥٥٥(رقم ) ٦/٢٥٥١(الصدقة 
  وغريهم  ) ٢٤٥٥(رقم ) ٥/٢٨(نسائي يف الزكاة باب يف زكاة الغنم وال



 

 

٢٢٤ 

 

 

  :ة من احلديثوجه الدالل

الزكـاة أو   إسـقاط هذا نص يف حترمي احليلة املفضية إىل :(ذكره ابن القيم بقوله

ول حتيالً على تنقيصها بسبب اجلمع والتفريق فإذا باع بعض النصاب قبل متام احل

  .))١(الزكاة فقد فرق بني اتمع فال تسقط الزكاة عنه بالفرار منها إسقاط

  : اإلمجاع :ثالثاً 

الصحابة على حترمي احليل بعد ذكر أقوال وفتاوى لعدد مـن   إمجاعنفل ابن القيم 

  . الصحابة

  :قال بعدها رمحه اهللا تعاىل 

وظهورها  إشهارهاوالعادة توجب هذه وقائع متعددة ألشخاص يف أزمان متعددة (

بينهم ال سيما وهؤالء أعيان املفتني من الصحابة الذين كانت تضـبط أقـواهلم   

وتنتهي إليه فتاويهم والناس عنق واحد إليهم متلقون لفتاويهم ومع هذا فلم حيفظ 

احليل مـع تباعـد األوقـات وزوال أسـباب      إباحةعن أحد منهم اإلنكار وال 

  .))٢(السكوت

                                                
  )٣/١٧٢(إعالم املوقعني   )١(
   ) ٣/١٧٣(إعالم املوقعني  )٢(



 

 

٢٢٥ 

 

 

  :النظر :اً رابع

  : ذكر ابن القيم دليالً من النظر على حترمي احليل قال رمحه اهللا تعاىل 

إن باب احليل احملرمة مداره على تسمية الشيء بغري امسه وعلى تغيري صورته مـع  (

مع بقاء املسمى وتغيري الصورة مـع بقـاء    االسمبقاء حقيقته فمداره على تغيري 

ر اسم التحليل إىل اسم النكاح واسم احمللل إىل الـزوج  فإن احمللل مثالً غي ،احلقيقة

١(ر مسمى التحليل بأن جعل صورته صورة النكاح واحلقيقة حقيقة التحليلوغي((.  

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

ك ماله من أراد أن يتزوج بأمة وهو قادر على نكاح حرة مث حيتال بأن ميلّ )١(

املال منه فهذه احليلة ال ترفع املفسـدة   درلولده مث يعقد على األمة مث يست

اليت حُم ألجلها نكاح األمة وال ختففها وال جتعله عادماً للطول فهو حيلة ر

  .)٢(على استباحة نفس ما حرم اهللا تعاىل

التواطء مع الزوج املطلق طالقاً بائناً وذلك بتحليل زوجته وهـي حيلـة    )٢(

  .)٣(باطلة ال حتل احلرام

                                                
  )٣٥٠-١/٣٤٩(إغاثة اللهفان   )١(
  )٣٠٧-٣/٣٠٦(إعالم املوقعني  )٢(
 )٣٢/١٥١(جمموع الفتاوى  –) ١/٢٨١(إغاثة اللهفان  –) ١٦٨(الفروسية   )٣(



 

 

٢٢٦ 

 

 

جارية دون البلوغ وكتبت هلا أمواهلا ومل تزل حتت يدها  املرأة أعتقتلو  )٣(

فللورثة أن ينتزعوا التركة  ،إىل حال وفاا أي السيدة املعتقة وخلفت ورثة

إن كانت اهلبة يف الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب واملوهوب له ألن ذلك 

  .)١(من احليل اليت متنع املرياث فهي هبة باطلة

  .)٢(ه حيلة إىل ما حرم اهللا وهو الرباحترمي بيع العينة ألن  )٤(

الزكاة فقد فـرق   إسقاطإذا باع بعض النصاب قبل متام احلول حتيالً على  )٥(

  .)٣(بني اتمع فال تسقط الزكاة عنه بالفرار

من احليل احملرمة الباطلة أن يشتري جارية ويريد وطأها مبلك الـيمني يف   )٦(

بل أن يبيعها منه فتصري زوجته البائع ق إياهااحلال من غري استرباء فيزوجه 

وقد ،مث يبيعه إياها فينفسخ النكاح وال جيب عليه استرباء ألنه ملك زوجته 

  .النكاح فصار حالالً مبلك اليمنيكان وطؤها حالالً له بعقد 

وهي حيلة باطلة يف الشرع ألا تتضمن أن بائعها يطؤها بكرة ويطؤها املشـتري  

الشارع من االسترباء ومبطل لفائـدة االسـترباء   عشية وأن هذا مناقض ملا قصده 

  .)٤(بالكلية
                                                

  ) ٣١/٣٠٧(موع الفتاوى جم  )١(
 )١٦٨(الفروسية  –) ١/٣٥٢(إغاثة اللهفان  –) ٣/٣٢٣(إعالم املوقعني   )٢(
  )٣/١٧٢(إعالم املوقعني   )٣(
 بتصرف يسري) ٣/٣٢٥(إعالم املوقعني  )٤(



 

 

٢٢٧ 

 

 

 

 

 

 

 
  :مطالب وفيه ثالثة

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

   

 

 



 

 

٢٢٨ 

 

 

 

 
  :ح القاعدة شر :املطلب األول

  .)٢(من هزل يهزل ومعناه اللعب وهو ضد اجلد :اهلازل لغة

اهلازل هو الذي يتكلم بالكالم من غري قصد ملوجبه وحقيقته بل على  :واصطالحاً

  .)٣(وجه اللعب ونقيضه اجلاد

  . )٤(من يريد بالشيء مامل يوضع له عقالً أو شرعاً :وعند األصوليني هو

واعد النيات واملقاصد ذلك أا تبني أن اهلازل يؤاخـذ  وهذه القاعدة مندرجة يف ق

  .نظر عن نيته يف كونه جاد أو هازلمبا قال من ألفاظه ألنه قصد الكالم بغض ال

                                                
ليس اهلازل معذوراً خبالف اجلاهـل  ( وللقاعدة لفظ آخر ذكره اإلمام ابن القيم ) ٥/٢٠٤(زاد املعاد   )١(
وأصول ) ٣/١٢٣(نظر يف حكم اهلازل  إعالم املوقعني وا –) ٤/٨٦(إعالم املوقعني  -)املخطئ والناسيو

) ١/١٣٠(القواعد البن رجب  –) ٢/٢٦٧(التقرير والتحبري  –) ٢/٣٩١(املنثور  –) ١/٣٥١(البزدوي
تقـومي النظـر   -) ٤/٤٩٦( كشـف األسـرار   –) ٢/٦٢(تيسري التحرير  –) ٢/٣٢٧(املوافقات  –
 )   ١٥٨(شرح القواعد الفقهية  –) ٤/٢٢٧(
 )٧٠١(أساس البالغة  –) ٢/٩٨٥(املعجم الوسيط  –) ١١/٦٩٦(لسان العرب   )٢(
 ) ٣/١٢٣(إعالم املوقعني   )٣(
  )٤/٤٩٦(كشف األسرار   )٤(



 

 

٢٢٩ 

 

 

واهلازل حكمه خيتلف عن النائم والناسي ألن الناسي إذا تكلم فإنـه ال يقصـد   

  .ماتكلم به ملكان النسيان خبالف اهلازل 

  : اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل ويف بيان هذا الفرق يقول

اهلازل قاصد اللفظ غري مريد حلكمه وذلك ليس إليـه فإمنـا إىل   والفرق بينهما (

املكلف األسباب وأما ترتيب مسبباا وأحكامها فهو إىل الشارع قصده املكلـف  

والعربة بقصده السبب اختياراً يف حال عقله وتكليفه فإذا قصـده  ،أو مل يقصده 

١(الشارع عليه حكمه جد به أو هزل وهذا خبالف النائمب رت((.  

وبناء على هذا التفريق ذكر ابن القيم رمحه اهللا تعاىل مراتب للفظ مـع القصـد   

  :وهي

  .يقصد احلكم وال يلفظ به:األوىل املرتبة  

  .ال يقصد اللفظ وال حكمه :ثانية  املرتبة ال

   .يقصد اللفظ دون حكمه :املرتبة الثالثة 

  .يقصد اللفظ واحلكم :رتبة الرابعة امل

                                                
  )٥/٢٠٤(زاد املعاد   )١(



 

 

٢٣٠ 

 

 

فاألوليان لغو  واآلخرتان معتربتان هذا الـذي  ( :ن حكم هذه املراتب بقوله مث بي

واهلازل يقع يف املرتبـة   .))١()يعين الشارع( استفيد من جمموع نصوصه وأحكامه 

   .واهللا أعلم  الثالثة

  :خالف العلماء يف القاعدة 

   :ء يف جرياا وذلك على ثالثة أقوالهذه القاعدة اختلف العلما

  .كالم اهلازل معترب وملزم مطلقاً )١(
 .ًكالم اهلازل غري معترب وغري ملزم مطلقا )٢(

واختـار   )٢(التفريق بني النكاح والطالق والعتاق وسائر العقود األخـرى  )٣(
   :قال رمحه اهللا تعـاىل  .اإلمام ابن القيم القول الثالث وهو القول بالتفريق

ه أن اهلازل أتى بالقول غري ملزم حلكمه وترتيب األحكام على والفقه في(
األسباب للشارع ال للعاقد فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أىب ألن 

وذلك أن اهلازل قاصد للقول مريد لـه مـع   ،ذلك ال يقف على اختياره 
علمه مبعناه وموجبه وقصد اللفظ املتضمن للمعىن قصـد لـذلك املعـىن    

  .) )٣(لتالزمهما

                                                
  )٥/٢٠٤(زاد املعاد   )١(
) ٨/١٩٧(تفسري القرطيب  –) ١٥٨(لقواعد الفقهية شرح ا –) ٢/٥٤٣( أحكام القرآن البن العريب  )٢(
   )٣/١٢٤(إعالم املوقعني  –

  )٣/١٢٤(إعالم املوقعني   )٣(



 

 

٢٣١ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي:أوالً 

ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله (:قوله تعاىل 

إِن نعف عن طَآئفَة مـنكُم   الَ تعتذرواْ قَد كَفَرتم بعد إِميانِكُم * كُنتم تستهزِئُونَ

نيرِمجواْ مكَان مهفَةً بِأَنطَآئ ذِّبع١( ن((.  

  :من اآليةوجه الداللة 

لدين فكان كالمهم اهلازل معتـد  اآلية أشارت إىل كفر أولئك الذين استهزءوا با

  .به

  :قال ابن القيم رمحه اهللا بعد ذكره لآلية 

اهللا ال ميكن قوله مع رفع ذلك احلق إذ ليس للعبد أن يهزل الكالم املتضمن حلق ( 

وحاصل األمر أن ( :إىل أن قال ) مع ربه وال يستهزئ بآياته وال يتالعب حبدوده 

اللعب واهلزل واملزاح يف حقوق اهللا تعاىل غري جائز فيكون جد القـول وهزلـه   

  .))٢(سواء

                                                
  ) ٦٦-٦٥( سورة التوبة آية رقم   )١(
  ) ٣/١٢٥(إعالم املوقعني   )٢(



 

 

٢٣٢ 

 

 

  :احلديث النبوي  :ثانياً 

ثـالث  ( :عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال   عن أيب هريرة رضي اهللا
  .))١(د النكاح والطالق والرجعة د وهزهلن جِهن جِدجِ

  :وجه الداللة من احلديث 
احلديث واضح الداللة أن كالم اهلازل معترب فقد جعله النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .ةدليل على معىن القاعدة املذكور يف مرتلة اجلاد يف حديثه وهو
  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

  .)٢(عى أنه هازلولو اد هاهلازل بالطالق كاجلاد فيقع طالق) ١(
  .)٣(زوجتك فإن النكاح يقع :اهلازل بلفظ النكاح كأن يقول) ٢(
   .)٤(ارجعتك هازالً فإنه حيكم بالرجعة :الرجعة من اهلازل تقع فلو قال) ٣(

                                                
 –) ٢١٩٤(رقـم  ) ٢/٢٥٩(أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الطالق باب يف الطالق على اهلـزل    )١(

) ١١٨٤(رقـم  ) ٤٩٠/ ٣(يف كتاب الطالق واللعان باب ما جاء يف اجلد واهلزل يف الطـالق  والترمذي
والبيهقي  –) ٢٠٣٩(رقم ) ١/٦٥٨(وابن ماجه يف كتاب الطالق باب من طلق أو نكح أو راجع العباً 

والدار قطين يف سننه كتاب النكـاح    –) ١٤٧٧٠( رقم ) ٧/٣٤٠(يف سننه باب صريح ألفاظ الطالق 
وضعفه يف تنقـيح حتقيـق   ) ٤/٣٠٤(نه الترمذي حتفة األحوذي وحس) ٤٥(رقم ) ٣/٢٥٦(املهر  باب

وأشار ) ٣/٢١٥(أحاديث التعليق ألن فيه ابن عجالن وهو متروك احلديث تنقيح حتقيق أحاديث التعليق 
حيح أن ابن اجلوزي وهم وجعله عطاء يف السند ابن عجالن والص) ٣/٢١٠(ابن حجر يف تلخيص احلبري 
أنه ابن أيب رباح ولذلك صححه ابن القيم يف حاشـيته علـى سـنن أيب داود    ح احلديث وكذلك صح

)٦/١٨٨ (  
جممـوع الفتـاوى    –) ٦/١٨٨(حاشية ابن القيم على سـنن أيب داود   –) ١/٥٢(طالق الغضبان   )٢(
)٣٣/٢٣٩ ( 
 ) ٣/١٢٥(إعالم املوقعني   )٣(
 املصدر السابق )٤(



 

 

٢٣٣ 

 

 

 

 
  :وفيه تسعة مباحث 


 


 

















 

 

٢٣٤ 

 

 

 

 

 

 

 
  :وفيه ثالثة مطالب

  القاعدةشرح : ب األول املطل
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  

 

 

 



 

 

٢٣٥ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول 

تبني هذه القاعدة ما اختصت به هذه الشريعة املباركة من رفع احلرج والتيسـري  

  .سانه عند احلاجة إىل ذلك ال جيوزأن الساكت عن البيان بل على األمة ومعناها

فاملقصود من تشريع األحكام تطبيقها عند احلاجة إليها بوجود أسباا واسـتيفاء  

ولذلك ،عرفة حقائقها وبيان كيفية أدائهاشروطها وال ميكن تطبيق األحكام دون م

كان تكليفاً باملسـتحيل  مل عن وقت احلاجة إليه و إال ال جيوز أن يؤخر بيان ا

   .)٢(وذلك ال جيوز

                                                
  :وهلا  ألفاظ أخرى منها) ٤/٣٢٤(-)٥/١٣٢( زاد املعاد )١(

  )٣٧(الطب النبوي  -تأخري البيان ال جيوز عن وقت احلاجة-
  ) ٤/٣٢٤(زاد املعاد -تأخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع - 
كل ماوجـب  ( ومبعىن قريب منه -) ١/٣٠٨(إغاثة اللهفان -تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز  –

  ). ٣/٢٣٥(إعالم املوقعني -)حرام بيانه فالتعريض فيه
) ٣/٣٤٤(املوافقـات   –) ١/١٨٥(روضة الناظر  –) ١٦٣( املسودة  –) ٢٩٣) (٢٧٠(وانظر املدخل 

  ) ٦٧(قواعد الفقه  –) ١/٣٢٩(الفقيه واملتفقه  –) ٣٦٠(إجابة السائل شرح بغية األمل  –
 ) ٣/١٤٨(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )٢(



 

 

٢٣٦ 

 

 

وال خالف بني العلماء يف أنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة إىل الفعل وال 

ر النظـر  اختالف أيضاً أنه جيوز تأخري البيان إىل وقت الفعل ألن املكلف قد يؤخ

ـ    وقد خيطئ إذا نظر فهذان م الضربان متفق عليهما ال اختالف بـني أهـل العل

  .)١(فيهما

وقت اخلطاب إىل وقت احلاجة  وإمنا وقع اخلالف بني العلماء يف تأخري البيان عن

  : اإلاجلفعل ولتوضيح املسألة قال صاحب ل

تأخريه عن وقت اخلطاب إىل وقت احلاجة فيقدم عليه أن اخلطاب احملتـاج إىل  (

 ،يان التخصيصباهر وقد استعمل يف خالفه كتأخري ماله ظ :البيان ضربان أحدمها

وتأخري بيان النسخ وتأخري بيان األمساء الشـرعية إذا اسـتعملت يف املسـميات    

سم النكرة إذا أريد ا شي وحنو ذلك بيان ا،الشرعية كالصالة إذا أريد ا الدعاء 

  .)٢()ماال ظاهر له كاألمساء املتواطئة واملشتركة  :والثاين،معني

  

  

                                                
 )١/١٩٢(املستصفى  –) ١/١٨٥(روضة الناظر  –) ٣/٣٤٤(املوافقات  –) ٢٩٥لة قواطع األد )١(
وصاحب اإلاج هو أيب احلسن علي بن عبدالكايف بـن   )٤/١٣٥(فتح الباري  –) ٢/٢١٥(اإلاج  )٢(

متام السبكي قاضي القضاة تقي الدين الفقيه املفسر احلافظ األصويل له مؤلفات من أشهرها الدر النظيم يف 
  )١/٧(كشف الظنون -)١/٢٨٦(هـ انظر طبقات املفسرين ٧٥٦فسري القرآن العظيم تويف سنة ت



 

 

٢٣٧ 

 

 

ألة تأخري البيان عن وقت اخلطاب إىل وقـت  وميكن تلخيص أقوال العلماء يف مس

  :احلاجة إىل الفعل يف بيان امل وختصيص العموم  فيما يلي 

جيوز تأخري البيان عن وقت اخلطاب إىل وقت احلاجـة  : القول األول  )١(

لعموم وهذا القول لبعض الشافعية إىل الفعل يف بيان امل وختصيص ا

   .حنيفة  وطائفة من أصحاب أيب

 .من الشافعية ال جيوز تأخريه وذا القول قال طائفة :ثاين ال القول )٢(

لعموم جيوز تأخري بيان امل وال جيوز تأخري ختصيص ا: القول الثالث )٣(

 .)١(احلسن الكرخي وهو قول أيب

ان امل العموم وال جيوز تأخري بي ختصيص جيوز تأخري: القول الرابع )٤(

 .وبه قال بعض الشافعية

وال جيوز تأخري بيان وز تأخري بيان األوامر والنواهي جي: القول اخلامس )٥(

         .)٢(عن الكرخياألخبار وحكي 

وقد ثبت يف بعض النصوص تأخري البيان عن وقت اخلطاب وذلك كما يف حديث 

قال ) )٣( الَّذين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِميانهم: (قوله تعاىل  ا نزلمل :عبداهللا بن عمر قال

                                                
  ١٣٤تقدمت ترمجته ص  )١(
  ) ٥٠(احملصول البن العريب  –) ٢٩٥(انظر يف املسألة وذكر األقوال قواطع األدلة  )٢(

  ٠) ١/١٢٤(خترج الفروع على األصول  –) ٣/٢٧٩(احملصول ) ١/٢٠٧(التبصرة  –) ٦٨(املنخول 



 

 

٢٣٨ 

 

 

نَّ الشرك لَظُلْم (أينا مل يظلم فأنزل اهللا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم اب رسول أصح

يمظ٢()))١( ع(.   

  : قال ابن حجر يف تعقيبه على احلديث بعد ذكر اخلالف يف املسألة 

ألم حيث احتاجوا إليـه مل  واحلق أن يف القضية تأخري البيان عن وقت اخلطاب (

  )٣(.)يتأخر

  : أدلة القاعدة :ثاين املطلب ال

  :القرآن الكرمي  :أوالً

  . )٤()الَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِالَّ وسعها: (قوله تعاىل ) ١(

  :وجه الداللة من اآلية 

فنا مبا ال نطيق وتأخري البيان عن وقت احلاجة تكليف مبا ال يطـاق  أن اهللا مل يكلّ

  . )٥(فانتفى يف الشريعة

                                                                                                                           
  )٨٢(سورة األنعام آية  )٣(
 )١٣(سورة لقمان آية  )١(
 )٣٢(رقم ) ١/٢١(صحيح البخاري كتاب اإلميان  باب ظلم دون ظلم  )٢(
 )١/٨٨(فتح الباري  )٣(
 )  ٢٨٦( سورة البقرة آية  )٤(
  ) ٢/٢١٥(اإلاج  )٥(



 

 

٢٣٩ 

 

 

ومل يترك اخللـق  ط سبحانه يف شرعه بشيء ،يفر وملعة تامة فالدين كامل والشري

ج إليه العباد يف املعاش واملعادن هلم ما حيتاسدى بل بي.  

وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك أو حترميه لكـان  (:قال ابن القيم رمحه اهللا 

ـ  ،وإبطاله  هال جيوز احلكم بتحرمي ذلك عفواً ا فإن احلالل ما أحله اهللا واحلـرام م

   .)١()حرمه اهللا وما سكت عنه فهو عفو

   )٢() قَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِالَّ ما اضطُرِرتم إِلَيهو: (قوله تعاىل ) ٢(

  :  من اآلية وجه الداللة

يف اآلية دليل على أن اهللا سبحانه جعل يف شرعه البيان الكامل والتفصيل الشامل 

  .هذا التفصيل الشامل يف الشريعة وقت احلاجة يتعارض معوتأخري البيان عن 

  : قال ابن القيم رمحه اهللا 

)ن اهللا وال رسوله صلى اهللا عليه وسلم حترميه من املطاعم واملشارب فكل ما مل يبي

ل لنا ما حرم فإن اهللا سبحانه قد فص ،واملالبس والعقود والشروط فال جيوز حترميها

األشياء حراماً فال بد أن يكون حترميه مفصالً وكما أنه ال علينا فما كان من هذه 

      .)٣()جيوز إباحة ما حرمه اهللا فكذلك ال جيوز حترمي ما عفا عنه ومل حيرمه 

                                                
  ) ٣٤٥ -١/٣٤٤(إعالم املوقعني  )١(
 ) ١١٩(سورة األنعام آية  )٢(
 ) ١/٣٨٣(إعالم املوقعني  )٣(



 

 

٢٤٠ 

 

 

  :  احلديث النبوي :ثانياً

ذروين : (عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم قـال   عن أيب هريرة رضي اهللا عنه )أ(

بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فـإذا   ماتركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم

  .)١()يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

  :وجه الداللة من احلديث 

فجعل األمور ثالثة ال رابع هلا مأمور به فالفرض ( :نه ابن القيم رمحه اهللا بقوله بي

 ،ض علـيهم اسـتجابة بالكليـة   عنه فالفر ومنهي،عليهم فعله حبسب االستطاعة

وسكوت عنه فال يتعرض للسؤال والتفتيش عنه وهذا حكم ال خيتص حبياته فقط 

ـ وال خيص الصحابة دون من بعدهم بل فرض علينا حنن امتثـال أمـره حب   ب س

االستطاعة واجتناب يه وترك البحث والتفتيش عما سكت عنه وليس ذلك الترك 

  .)٢()وكم العفوجتهيالً حلكم بل إثبات حلجهالً 

ويف هذا دليل واضح على أن من متام الشريعة وضوح األحكام وتأخري البيان عن 

  . يتفق مع جالء الشريعة ووضوحهاوقت احلاجة ال

                                                
كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلـف مـاال    يف البخاري أخرحه )١(

صحيح مسلم كتاب الفضائل باب تـوقريه صـلى اهللا عليـه وسـلم     و) ٦٨٥٨(رقم )٦/٢٦٥٨(يعنيه 
  واللفظ ملسلم   ) ١٣٣٧(رقم )٤/١٨٣١(
 )١/٢٤٣(إعالم املوقعني  )٢(



 

 

٢٤١ 

 

 

كنا نعزل والقرآن يرتل فلو كان شـيء  ( :مارواه جابر رضي اهللا عنه قال ) ب(

  .)١()ينهى عنه لنهى عنه القرآن 

  :من احلديث  وجه الداللة

الصحابة رضي اهللا عنهم أن عدم البيان دليل اإلباحة ففيـه تأكيـد ملعـىن     فهم 

لبيان مع وجود احلاجة إىل اإلباحة بعدم اعلى  واحيث أن الصحابة استدلدة القاع

  .البيان

  :رمحه اهللاقال ابن القيم 

ال مـا  أن أصل األفعال اإلباحة وال حيرم منـها إ  :وهو يدل على أمرين أحدمها(

أن علم الرب تعاىل مبا يفعلونه يف زمن شرع  :الثاين على لسان رسوله ،حرمه اهللا

   .)٢()الشرائع ونزول الوحي وإقراره هلم عليه دليل على عفوه عنه

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقاً هلا وجيعلها زوجته بغري إذـا وال  ) ١(

ال لفظ نكاح وال تزويج كما فعل صلى اهللا عليـه وسـلم   شهود وال ويل غريه و
                                                

كتاب النكـاح   يف مسلمو) ٤٩١١(رقم )٥/١٩٩٨(ب العزل كتاب النكاح بايف البخاري  أخرجه )١(
وإمنا جـاءت يف  ) ٠٠٠فلو كان (ومل يذكر أحد منهم زيادة ) ١٤٣٩(رقم)٢/١٠٦٥(باب حكم العزل 

ى كنا نعزل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبلغ ذلك نيب اهللا صـل ( رواية أخرى ملسلم بلفظ 
 )اهللا عليه وسلم فلم ينهنا 

 )٢/٣٨٧(عالم املوقعني إ )٢(



 

 

٢٤٢ 

 

 

ومل يقـل   أمتهإىل ذلك مع علمه بإقتداء  خاص يب وال أشار بصفية ومل يقل هذا

   .)١()أحد من الصحابة أن هذا ال يصلح لغريه

عن وقت ألن تأخري البيان ،ولو كانت خاصة له عليه الصالة والسالم لبني ذلك 

  .احلاجة ال جيوز 

فـإن سـبايا   ( :از وطء الوثنيات مبلك اليمني قال ابن القيم رمحـه اهللا  جو) ٢(

مل يكن كتابيات ومل يشترط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وطئهن  )٢(أوطاس

فقط وتأخري البيان عن وقـت احلاجـة    االسترباءومل جيعل املانع منه إال  إسالمهن

   .)٣()ممتنع

حلـديث  ند من أجازه من الفقهاء اسـتناداً  الثالث يف الطالق ع إيقاعجواز ) ٣(

أخرب رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم عن رجل  :النسائي عن حممود بن لبيد قال

                                                
  )٣/٣٤٩(زاد املعاد  )١(
ة منهم فيهم الرئيس هي سرية أرسلها النيب صلى اهللا عليه وسلم سببها أن هوازن ملا ازمت ذهبت فرق )٢(

فبعـث   فلجئوا إىل الطائف فتحصنوا ا وسارت فرقة فعسكروا مبكان يقال له أوطـاس  مالك بن عوف
 ٠إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية من أصحابه عليهم أبو عامر األشعري فقاتلوهم فغلبـوهم  

 ) ٣/٦١(السرية  احللبية  –) ٤/٣٣٧(البداية والنهاية 
 ) ٣/٢١٠(سبل السالم  –) ٧/١١٣(وانظر نيل األوطار ) ٥/١٣٢(زاد املعاد  )٣(



 

 

٢٤٣ 

 

 

بكتاب اهللا وأنا بني  أيلعب :ق امرأته ثالث تطليقات مجيعاً فقام غضبان مث قالطلّ

       .)١()أال أقتله:أظهركم حىت قام رجل فقال يا رسول اهللا

ومل يقل أنه مل يقع عليه إال واحدة بـل الظـاهر أنـه    ( :م رمحه اهللا قال ابن القي

طلقها ثالثاً  ومل يقع عليه إال واحدة بني له ذلك ألنه إمناأجازها عليه إذ لو كانت 

لقال له هي زوجتك بعد وتأخري البيان عن وقت احلاجة  هم يلزميعتقد لزومها فلو 

  .)٢()ال جيوز 

م النيب صلى وذلك يف قصة العرنيني حيث أجاز هل اللحممأكول طهارة بول ) ٤(

  .بل والتداوي باحملرمات غري جائز أبوال اإلاهللا عليه وسلم التطبب ب

بغسل أفـواههم   باإلسالمومل يؤمروا مع قرب عهدهم ( :قال ابن القيم رمحه اهللا 

  . )٣()وما أصابته ثيام من أبواهلا للصالة وتأخري البيان ال جيوز عن وقت احلاجة 

                                                
) ٦/١٤٢(ق باب طالق الثالث اموعة وما فيه مـن التغلـيظ   كتاب الطال أخرجه النسائي يف سننه )١(

 ٠واحلدبث رجاله ثقات لكن حممود بن لبيد ولد يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يثبت  له مسـاع  
قال البخاري له صحبة وقال أبو حامت ( :) ٦/٣٩٨(وقال يف مرقاة  املفاتيح ) ٩/٣٦٢(فتح الباري انظر 

ابن عبد الرب الصـواب قـول    :قال -وذكره مسلم يف التابعني يف الطبقة الثانية منهمال يعرف له صحبة 
 ) البخاري فأثبت له صحبة 

ومسألة الطالق بالثالث ووقوعها فيه خالف كبري بني العلماء ليس هذا مقام )١/٣٠٨( إغاثة اللهفان )٢(
  .بياا

وحـديث العـرنيني أخرجـه    ) ٣/٦٤١(ائد بدائع الفو –) ٣٧(الطب النبوي  –) ٤/٤٨(زاد املعاد  )٣(
 ) ٦٤٢٠(رقم)٦/٢٤٩٦(أعني احملاربني  -البخاري كتاب احملاربني باب مسر النيب صلى اهللا عليه وسلم  



 

 

٢٤٤ 

 

 

فإن النيب صلى (  :جواز االستياك بعد الزوال للصائم قال ابن القيم رمحه اهللا) ٥(

لسواك  الصيام وما يكره هلم ومل جيعل ام أمته ما يستحب هلم يفاهللا عليه وسلم علّ

مـوم  عليه بأبلغ ألفاظ الع حضهموقد ،كروه وهو يعلم أم يفعلونه م املقسمن ال

ويعلـم   اإلحصاءو صائم مراراً كثرية تفوت وهتاك والشمول وهم يشاهدونه يس

أم يقتدون به ومل يقل هلم يوماً من الدهر ال تستاكوا بعد الزوال وتأخري البيـان  

  .)١()عن وقت احلاجة ممتنع

ر باجلماع يف ار رمضان لـيس  رمحه اهللا أن املفطمام األوزاعي ختاره اإلما ا) ٦(

ن له حكم الكفـارة  ل صلى اهللا عليه وسلم بيعليه القضاء مع الكفارة ألن الرسو

  .)٢(ومل يبني له القضاء

  

  

                                                
 ) ٢٥٠(الطب النبوي  –) ٤/٣٢٤(زاد املعاد  )١(
وزاعـي  واإلمام األوزاعي هو عبدالرمحن بن عمرو األ–) ٣/١٤٨(موسوعة القواعد الفقهية  للبورنو  )٢(

أبو عمرو العلم املنشور واإلمام املبجل واحد زمانه وإمام عصره عرف بالعلم والتقوى والصـدع بـاحلق   
رجال صحيح البخـاري  -)٣/٢٠٧(أخبار القضاة –) ٦/١٣٥(هـ انظر حلية األولياء ١٥٧تويف سنة 

ذا جامع يف وحديث املفطر باجلماع يف ار رمضان أخرجه البخاري كتاب الصوم باب إ   -)١/٤٥١(
ومسلم كتاب الصوم باب تغليظ ) ١٨٣٤(رقم )٢/٦٨٤(رمضان ومل يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر 

والقـول بإجيـاب   ) ١١١١(رقم)٢/٧٨١(حترمي اجلماع يف ار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة 
 ٠القضاء مع الكفارة هو قول مجهور العلماء وهو األقرب إىل الصواب واهللا أعلم 



 

 

٢٤٥ 

 

 

  

  

  

 

 
  

  :وفيه ثالثة مطالب

  القاعدةشرح : املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  

  

  

  



 

 

٢٤٦ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة   :املطلب األول

صب ومنع وصـار  عترض انتتعارض عرض الشيء يعرض وامن ال :تعارضت لغة

عارضاً كاخلشبة املنتصبة يف النهر والطريق وحنوها متنع السالكني سلوكها ويقـال  

اً أي وقـع فيـه   وأعترض فالن فالن.)٢(أعترض الشيء دون الشيء أي حال دونه

  .)٢(وعارضه أي جانبه وعدل عنه

  .)٤(اقتضاء كل من دليلني عدم مقتضى اآلخر:ويف االصطالح عند األصوليني 

                                                
  :ومن ألفاظ القاعدة) ٢/٢٦(إعالم املوقعني  )١(

  ) ٢/١٦(مفتاح دار السعادة –املصلحة واملفسدة  إذا تقابلتا فاحلكم للغالب  -
  ) ١/٢٦٥(أحكام أهل الذمة  –الشريعة جاءت بتقدمي املصلحة الراجحة على املفسدة املرجوحة -
  ) ١٨-٢/١٧(مفتاح دار السعادة  –إذا عارض املفسدة مصلحة أرجح منها ترتب احلكم على الراجح -

 –) ٥٣٨/ ٢٠(جمموع الفتـاوى   –) ٣/١٦٤(الفروق مع هوامشه    -) ١/٨٣(وانظر قواعد األحكام 
الفوائد يف  –) ٣٠(جملة األحكام العدلية مادة  –) ١٥١(اجلواب الكايف  –) ٣/٣٠٣(األحكام لآلمدي 
 –) ١/١٣٢(القواعـد النورانيـة    –) ١/١٢٨( املنثور ) ٢/١٢٩(احملصول  –) ٤٧( اختصار املقاصد 

  )  ١/٣١١(روضة الناظر  –) ١/٣٣٥(املدخل 
 )٧/١٦٨(لسان العرب )٢(
  )١/١٧٨(خمتار الصحاح  )٢(
  ) ٣/٣(التقرير والتحبري  )٤(



 

 

٢٤٧ 

 

 

  .)١(التعارض بني الشيئني هو تقابلهما على وجه مينع منهما مقتضى صاحبه:وقيل

الصالح ضد الفسـاد  وواحدة من املصاحل وأصلها من صلح يصلح :لغةاملصلحة 

  .)٢(حاً وصلوحاً زال عنه الفسادوصلح صال

 :وقيـل ،)٣(على مقصود الشرعاحملافظة املصلحة :ويف االصطالح عند األصوليني 

  .)٤(احملافظة على مقصود الشرع بدفع املفاسد عن اخللق

املعـىن  و.)٥(واحدة املفاسد من فسـد يفسـد نقـيض الصـالح    : املفسدة لغة 

  .هي نقيض معىن املفسدة :االصطالحي

من رجح يرجح والراجح الوازن وأرجح امليزان أي أثقلـه حـىت    :لغة  الترجيح

  .)٦(مال

هو تقوية أحد الطرفني على اآلخر فيعلم األقوى فيعمل : ويف اصطالح األصوليني 

  .)٧(به ويطرح اآلخر

                                                
 ) ٢/٢٧٣(اإلاج  )١(
 )٢/٥١٦(لسان العرب  –) ١٥٤(خمتار الصحاح  –) ١/٥٢٠(املعجم الوسيط  )٢(
  )١٧٤(املستصفى    )٣(
 ) ٢/١٥٢(شرح  التلويح ) ٤/٣٧٧(البحر احمليط  -)٤٠٣(إرشاد الفحول  )٤(
   )٢/٦٨٨(املعجم الوسيط  –) ٨/٤٩٦( تاج العروس -)٣/٣٣٥(لسان العرب  )٥(
 )١/٣٢٩( املعجم الوسيط  –) ٢/٤٤٥(لسان العرب   )٦(
 )٤٥٥( إرشاد الفحول   )٧(



 

 

٢٤٨ 

 

 

  .)١(على األخرى ليعمل ا األمارتنيحدى هو تقوية إ: وقيل

مي ألا متكن الفقيه من املقارنـة بـني   قاعدة هلا أمهية عظمى يف الفقه اإلسالوال

املصاحل واملفاسد والنظر إىل األرجح منهما مما جيعل فتواه أقرب إىل قواعد الشريعة 

ني مصلحة ومفسدة فـإن األرجـح   اإلسالمية ومدار القاعدة أن الفعل إذا دار ب

  .يقدم

  :رمحه اهللا تعاىلقال العز بن عبد السالم 

ضة فإن أمكن درؤها درأنا وإن تعذر درء اجلميع درأنا وإذا اجتمعت املفاسد احمل(

فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخري وقد خيتلف  ،األفسد فاألفسد واألرذل فاألرذل

      .)٢()يف التساوي والتفاوت

فسنته سـبحانه يف  ( :وهذه القاعدة أصل من أصول الدين قال ابن القيم رمحه اهللا

فـإذا   ،اجح واألمر باخلري اخلالص والـراجح خلقه وأمره فعل اخلري اخلالص والر

تناقضت أسباب اخلري والشر واجلمع بني النقيضني حمال قدم أسباب اخلري الراجحة 

ودفع أسباب الشـر الراجحـة    ،على املرجوحة ومل يكن تفويت املرجوحة شراً

باألسباب املرجوحة ومل يكن حصول املرجوحة شراً بالنسبة إىل ما اندفع ا مـن  

                                                
  -) ٤/١١٢(كشف األسرار  –) ٤/٤٢٦(حر احمليط الب –) ٥/٥٢٩(احملصول  –) ٣/٢٠٨(اإلاج  )١(

 )٨/٤١٤٠(التحبري شرح التحرير 
 ١٣٥تقدمت ترمجته ص والعز بن عبدالسالم )١/٧٩(قواعد األحكام  )٢(



 

 

٢٤٩ 

 

 

م اخلري الراجح وإن كـان يف  الراجح وكذلك سنته يف شرعه وأمره فهو يقد الشر

   .)١()ل الشر الراجح وإن فات بتعطيله خري مرجوحضمنه شر مرجوح ويعطّ

  :ويوضح ابن تيمية رمحه اهللا معىن القاعدة بقوله

القاعدة العامة إذا تعارضت املصاحل واملفاسد واحلسنات والسيئات أو تزامحـت  (

ب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدمحت املصاحل واملفاسـد وتعارضـت   فإنه جي

متضمناً لتحصيل مصـلحة ودفـع   فإن األمر والنهي وإن كان ،املصاحل واملفاسد 

مفسدة فينظر يف املعارض له فإن كان الذي يفوت من املصاحل أو حيصـل مـن   

ته أكثـر مـن   به بل يكون حمرماً إذا كانت مفسـد   مأموراًاملفاسد أكثرمل يكن 

     .)٢()مصلحته لكن اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد هو مبيزان الشريعة

ابـن تيميـة    هوالقاعدة هلا انتشار واسع يف مجيع أبواب الفقه يؤكد ذلك ما ذكر

  : رمحة اهللا حيث قال

ت فيها آثار يما يف األزمنة واألمكنة اليت نقصباب التعارض باب واسع جداً الس(

فإن هذه املسائل تكثر فيها وكلما أزداد النقص ازدادت هذه ،فة النبوة النبوة وخال

ووجود ذلك من أسباب الفتنة بني األمة فإنه إذا اختلطـت احلسـنات   ،املسائل 

بالسيئات وقع االشتباه والتالزم فأقوام قد ينظرون إىل احلسنات فريجحون هـذا  
                                                

  ) ٢٥٠(شفاء العليل  )١(
 )٢٨/١٢٩(جمموع الفتاوى   )٢(



 

 

٢٥٠ 

 

 

السيئات فريجحـون   وأقوام قد ينظرون إىل،اجلانب وإن تضمن سيئات عظيمة 

واملتوسطون الذين ينظرون األمرين قد ال ،اجلانب اآلخر وإن ترك حسنات عظيمة 

أو ألكثرهم مقدار املنفعة واملضرة أو يتبني هلم فال جيدون مـن يعينـهم   يتبني هلم 

العمل باحلسنات وترك السيئات لكون األهواء قارنت اآلراء وهلذا جاء يف احلديث 

ر النافذ عند ورود الشبهات وحيب العقل الكامل عند حلـول  إن اهللا حيب البص(

وقد يكون الواجـب يف  ،فينبغي للعامل أن يتدبر أنواع هذه املسائل )١()الشهوات

بعضها كما بينته فيما تقدم العفو عند األمر والنهي يف بعض األشياء ال التحليـل  

ها فيترك األمر ـا  مثل أن يكون يف أمره بطاعة فعالً ملعصية أكرب من ،واإلسقاط

ظامل فيعتدي عليه يف  ل أن ترفع مذنباً إىل ذي سلطان دفعاً لوقوع تلك املعصية مث

   .)٢()العقوبة ما يكون أعظم ضرراً من ذنبه

م ابن القيم رمحه اهللا األعمال من حيث اشتماهلا على املصاحل واملفاسد إىل وقد قس

  .مخسة أقسام 

  
                                                

ب مسند الشـهاب  وكذلك أخرجه صاح)٩٥٤(رقم )٣٤٦(احلديث أخرجه البيهقي يف الزهد الكبري  )١(
وهو حديث مرسل كما حكم عليه ابن القـيم رمحـه اهللا   )١٠٨٠(رقم )٢/١٥٢(عن عمران بن حصني 
وقد جعله ابن كثري أثـراً علـى بعـض    )٤/١٨٨(وانظر أضواء البيان ) ٢/١٦٧(تعاىل يف إغاثة اللهفان 

 )  ١/٣١٠(البداية والنهايةانظر السلف 
   )٥٨-٢٠/٥٧(جمموع الفتاوى  )٢(



 

 

٢٥١ 

 

 

  : قال رمحه اهللا

اجحة وإما أن تشتمل علـى  صة أو رة خالما أن تشتمل على مصلحفاألعمال إ(

فهـذه أقسـام    ،راجحة وإما أن تستوي مصلحتها ومفسدا أو خالصةمفسدة 

آمرة بـه  مخسة منها أربعة تأت ا الشرائع فتأيت مبا مصلحته خالصة أو راجحة 

 دامهإعحكمها فيه النهي عنه وطلب وما مفسدته خالصة أو راجحة فمقتضية له ،

وتعطيـل   اإلمكانا حبسب مفتأيت بتحصيل املصلحة اخلالصة والراجحة أو تكميله

فمدار الشرائع والديانات  اإلمكان با حبسماملفسدة اخلالصة أو الراجحة أوتقليله

       .)١()على هذه األقسام األربعة 

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

   :القرآن الكرمي:أوالً

  )١()لَكُم في الْقصاصِ حياةٌ ياْ أُولي اَأللْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَو: (قوله تعاىل ) أ(
  :من اآليةوجه الداللة 

يترتب على القصاص مفسدة خاصة مبن وقع القصاص عليه ومصلحة عامة حبفظ 

  .األمن وإقامة احلدود والشرائع فقدمت املصلحة لرجحاا 

                                                
 )٢/١٤(مفتاح دار السعادة   )١(
  )١٧٩(سورة البقرة آية  )١(



 

 

٢٥٢ 

 

 

بني العقوبات مع استواء اجلرائم قبيح يف الفطر  تالتفاو:(قال ابن القيم رمحه اهللا 

فـأوقع  ،والعقول وكالمها تأباه حكمة الرب تعاىل وعدله وإحسانه إىل خلقـه  

النفس إذا انتهت اجلناية يف عظمها إىل غاية القبح كاجلنايـة   بإتالفالعقوبة تارة 

العقوبـة   على النفس أو الدين أو اجلناية اليت ضررها عام فاملفسدة اليت هـي يف 

: خاصة واملصلحة احلاصلة ا أضعاف أضعاف تلك املفسدة كمـا قـال تعـاىل   

فلوال القصاص لفسـد  )  لَكُم في الْقصاصِ حياةٌ ياْ أُولي اَأللْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَو(

   )١(.)يفاًء تواس  ابتداًءالعامل وأهلك الناس بعضهم بعضاً  

علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شـيئاً  تب ك: (قوله تعاىل ) ب(

    )٢()وهو خير لَّكُم وعسى أَن تحبواْ شيئاً وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ

  :من اآليةوجه الداللة 

لعامة يف إقامة الدين ونشره جتعله مطلبـاً  هاد شاق على النفوس لكن مصلحته ااجل

  .يدعو الشرع إليه

ن أن اجلهاد الذي أمروا به وإن بيف( :ه اهللا تعاىل بعد ذكر اآلية قال ابن القيم رمح 

للنفوس شاقاً عليها فمصلحته راجحة وهي خري هلم وأمحد عاقبـة   كان مكروهاً

بالنسبة مغمور فالشر الذي فيه  البقاء والراحة وإيثاروأعظم فائدة من التقاعد عنه 
                                                

 ) ٢/١٢٢(عالم املوقعني إ )١(
 )٢١٦(سورة البقرة آية  )٢(



 

 

٢٥٣ 

 

 

عنه فهو راجح املفسدة وإن كان حمبوباً  منهيوهكذا كل إىل ما تضمنه من اخلري 

   .)١()للنفوس موافقاً للهوى فمضرته ومفسدته أعظم مما فيه من املنفعة

 ومنافع للناسِ يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِري: (قوله تعاىل ) ج(

   .)٢()....اآلية... وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما

  : من اآلية وجه الداللة

ظم على العقل أن اخلمر فيها مصاحل مادية ألصحاب التجارة ا لكن مفسدا أع

  .والدين ولذلك حرمت

  :قال ابن القيم رمحه اهللا بعد ذكر اآلية

واحش والسحر وشرب اخلمر وإن كانت شـروراً ومفاسـد   فالربا والظلم والف(

ففيها منفعة ولذة لفاعلها ولذلك يؤثرها وخيتارها و إال فلو جتردت مفسدا مـن  

وملا كانت خاصة العقـل النظـر إىل   ،كل وجه ملا آثرها العاقل وال فعلها أصالً 

بـة وإن  العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم ملا ترجحت مفسدته يف العاق

   .)٣()كانت فيه لذة ما ومنفعة يسرية بالنسبة إىل مضرته

  
                                                

 )٢/١٥(مفتاح دار السعادة   )١(
  ) ٢١٩(البقرة آية  )٢(
 ) ٢/١٤(مفتاح دار السعادة   )٣(



 

 

٢٥٤ 

 

 

  :احلديث النبوي :ثانياً 

حديث أم كلثوم رضي اهللا عنها أا قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١

خرياً أو يقول فينمي ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس ( :وسلم يقول 

عه يرخص يف شيء مما يقـول  ومل أمس( :ويف رواية قالت أم كلثوم ) خرياً

الناس إال يف ثالث يعين احلرب واإلصالح  بني الناس وحـديث الرجـل   

  .)١()امرأته وحديث املرأة لزوجها

  :من احلديثوجه الداللة 

الكذب مفسدة لكن املصلحة اليت ترتبت من ورائه يف احلرب واإلصـالح بـني   

  .)٢(الناس وبني الزوجني أعظم

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم :نها قالت حديث عائشة رضي اهللا ع - ٢

ياعائشة لوال قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت هلا بابني باب (

  .)٣()يدخل الناس وباب خيرجون

                                                
رقـم  )٢/٩٥٨(الناس  لح بنيأخرجه البخاري يف صحيحة كتاب الصلح باب ليس الكاذب الذي يص )١(
ومسلم يف كتـاب الـرب والصـلة واألدب بـاب حتـرمي الكـذب وبيـان املبـاح منـه          ) ٢٥٤٦(
 )٢٦٠٥(رقم)٤/٢٠١١(
 )٣/٢٣٦(عالم املوقعني إ )٢(
أخرجه البخاري يف كتاب العلم باب من ترك بعض االختيار خمافة أن  يقصر فهم بعض النـاس عنـه    )٣(

رقم )٢/٩٦٨(ومسلم يف كتاب احلج باب نقض الكعبة وبناؤها )١٢٦(رقم ) ١/٥٩(فيقعوا يف أشد منه 
)١٣٣٣  (  



 

 

٢٥٥ 

 

 

  :من احلديثوجه الداللة 

  :قال ابن حجر يف تعليقه على احلديث وذكر فوائده 

 بدئإذا تعارضا  وأمالحة ع املفسدة وجلب املصوفيه تقدمي األهم فاألهم من دف(

    .)١()بدفع املفسدة وأن املفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل املصلحة 

ويف هذا احلديث دليل لقواعد من األحكام منها إذا تعارضـت  :( وقال النووي 

مصلحة ومفسدة وتعذر اجلمع بني فعـل املصـلحة وتـرك    املصاحل أو تعارضت 

  .)٢()املفسدة بدئ باألهم

  

  

                                                
وابن حجر هو شيخ اإلسالم وإمام احلفاظ يف زمانه وحافظ الـديار املصـرية   )٣/٤٤٨(فتح الباري  )١(

شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر الكناين العسقالين مث املصري الشافعي بـرع يف  
دم يف مجيع فنونه له التصانيف املفيدة من أشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري تـويف  احلديث وتق

 ) ١/٥٥٢( طبقات احلفاظ -)٦/٥٢(هـ انظر شذرات الذهب ٨٥٢سنة 
مام العالمة شيخ اإلسالم أبو زكريا حيي بن شرف واإلمام النووي هو اإل)٩/٨٩(مسلم النووي  على  )٢(

فريد أوانه برع يف الفقه واحلديث والعلوم املختلفة وله تصـانيف كـثرية   بن مري النووي وحيد زمانه و
هــ  ٦٧٦روضة الطالبني تويف سـنة  –رياض الصاحلني –متنوعة من أشهرها شرحه على صحيح مسلم 

  )١/٥١٣(طبقات احلفاظ -)١/١٠٥(طرح التثريب يف شرح التقريب -)٤/١٤٧٠(انظر تذكرة احلفاظ 



 

 

٢٥٦ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث

لكن املصلحة املترتبـة عليـه   وجوب اخلتان برغم وجود مشقة على املختنت ) ١(

ة للمخـتنت  ضافة إىل املصلحة اجلسدية الصحيألنه من شعائر الدين باإل أرجح ،

  . )١(بإزالة النجاسة املتوقع جتمعها يف هذا املكان

)٢(حلعلة فيه أنه ذريعة ا :لك ذريعة إىل اجلور وقيلم نكاح أكثر من أربع ألن ذر

إىل كثرة املؤنة املفضية إىل أكل احلرام وأباح األربع وإن كان ال يؤمن اجلـور يف  

اجتماعهن ألن حاجته قد ال تندفع مبا دون فكانت مصلحة اإلباحة أرجح مـن  

  . )٢(مفسدة اجلور املتوقعة

هلـم يف   أباحهاع ربا أو خماطرة فيها ضرر النهي عن بيع املزابنة ملا فيها من نو)٣(

  . )٣(العرايا للحاجة ألن ضرر املنع من ذلك أشد

  .)٤(امليتة عند الضرورة مع خبثها ألن ضرر املوت أشد إباحة) ٤(

جواز املساقاة مع ما فيها من غرر نظراً ملصلحة اإلجارة الراجحة قال ابـن  ) ٥(

من مينعها كأيب حنيفة ومنهم من خيصـها   واملساقاة من الفقهاء: ( القيم رمحه اهللا

                                                
   ) ١٦٣(حتفة املودود  )١(
  )٣/١٤٠(عالم املوقعني إ )٢(
  )٢٠/٥٣٨(جمموع الفتاوى  –) ٢/٢٦(عالم املوقعني إ )٣(
 ) ٢٠/٥٣٨(جمموع الفتاوى  –) ٢/٢٦(عالم املوقعني إ )٤(



 

 

٢٥٧ 

 

 

زها يف مجيع  الشجر فقد تعذر عليه املساقاة يف بسـتانه  بالنخل والكرم ومن جو

والرجل له غرض يف الثمار قد ال حيسن املساقاة فتتعطل مصلحة صاحب البستان 

ومصلحة اإلجارة أعظم مما ،ومصلحة املستأجر ويف هذا فساد ال تأيت به الشريعة 

ر فيها من الفساد بكثري والشريعة جاءت بتقدمي املصلحة الراجحة على املفسدة يقد

     .)١()املرجوحة

   .جواز التكين بكىن أهل الذمة والسالم عليهم إذا كان ذلك تأليفاً هلم) ٦(

قلت ومدار هذا الباب وغريه مما تقـدم  ( :قال ابن القيم رمحه اهللا بعد ذكر املسألة

والسـالم   الغياريف كنيته متكينه من اللباس وترك فإن كان  على املصلحة الراجحة

إسالمه وإسالم غريه كان فعله أوىل كمـا   ءتأليفاً له ورجاعليه أيضاً وحنو ذلك 

    .)٢()يعطيه من مال اهللا لتألفه على اإلسالم فتألفه بذلك أوىل 

من توسط أرضاً مغصوبة فإنه مأمور من حني دخل فيهـا بـاخلروج منـها    ) ٧(

فحكم الشارع يف حقه املبادرة إىل اخلروج وإن استلزم ذلك حركـة يف األرض  

املغصوبة فإا حركة تتضمن ترك الغصب فمفسدة هـذه احلركـة مغمـورة يف    

  .)٣(مصلحة تفريغ األرض واخلروج من الغصب

                                                
 ) ١/٢٦٥(أحكام أهل الذمة  )١(
 )٣/١٣٢١(أحكام أهل الذمة  )٢(
 )٢/١٨(مفتاح دار السعادة   )٣(



 

 

٢٥٨ 

 

 

إباحة اخليالء بالقول والفعل يف احلرب ملا فيها من املصلحة الراجحة املوافقة ) ٨(

   .)١(اجلهادملقصود 

جب عليه الرتع عيناً وحيرم عليه استدامة فالوا من طلع عليه الفجر وهو جمامع) ٩(

واملفسدة اليت يف حركة الرتع مفسدة مغمورة يف مصلحة إقالعـه   واللبثاجلماع 

   .)٢(ونزعه

   .ى النساء عن زيارة القبور لعظم املفسدة مقارنة باملصلحة) ١٠(

  : قال ابن القيم رمحه اهللا

وأما النساء فإن هذه املصلحة وإن كانت مطلوبة منهن لكن ما يقارن زيـارن  (

والفساد الذي ال سبيل اليت يعلمها اخلاص والعام من فتنة األحياء وإيذاء األموات 

 ،إىل دفعه إال مبنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسرية حتصل هلـن بالزيـارة  

كانت مفسدة أرجح من مصلحته ورجحان  والشريعة مبناها على حترمي الفعل إذا

  .)٣()به فمنعهن من الزيارة من حماسن الشريعةال خفاء هذه املفسدة  

  .عدة كثرية ال حصر هلا واهللا أعلمالقاهذه وتطبيقات 

  

                                                
 )٢/٦٧(عالم املوقعني إ  )١(
 )٢/١٨(ار السعادة مفتاح د  )٢(
  )٤٤/ ٩(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود )٣(



 

 

٢٥٩ 

 

 

  

  

  

 





 
  :وفيه ثالثة مطالب

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  

  



 

 

٢٦٠ 

 

 

 


 
                                                

    ) ٣/٢٧٩(عالم املوقعني إ )١(
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى 

مدار الشرع والقدر على حتصيل أعلى املصلحتني بتفويت أدنامها وارتكـاب أدىن املفسـدتني لـدفع     -
  ) ٢/٩٠٨(أحكام أهل الذمة  –أعالمها 

 –فع أعلى املفسدتني باحتمال أدنامها وحتصيل أكمل املصلحتني بتفويت أدنامهـا  مبىن الشريعة على د -
 –يقدم خري اخلريين بتفويت أدنامها ويرتكب أخف الشرين خشية حصول أقوامها  -) ٣/٤٨(زاد املعاد 

 -) ٢/١٠٤٥(أحكام أهل الذمة  –دفع أعظم الشرين باحتمال أيسرمها  -) ٣/٢٨٥(مدارج السالكني 
كرب املصلحتني وأعالمها وإن فاتت املصلحة اليت هي دوا والدخول يف أدىن املفسدتني لدفع ما هو إيثار أ

اجلـواب   –أكرب منها فتفوت مصلحة ليحصل ما هو أكرب منها وترتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها 
  ) ١٠٨(الكايف 

  ) ٢/٢٦(عالم املوقعني إ –دفع أعلى الضررين باحتمال أدنامها  -
شريعة جاءت بالتزام الدخول يف أدىن املفسدتني دفعاً ألعالمها وتفويـت أدىن املصـلحتني حتصـيالً    ال -

احتمال أدىن املفسدتني إلزالة أعظمهما وتفويـت أدىن املصـلحتني    -) ١٢٠(روضة احملبني  –ألعالمها 
الطـرق   –جيب حتري خري اخلريين ودفع شـر الشـرين    -) ٤/١٤٥(زاد املعاد  –لتحصيل أعظمهما 

  )٣٤٧(احلكمية 
  )  ٣/٤٨٨(زاد املعاد  –الشريعة ال تعطل املصلحة الراجحة ألجل املرجوحة  -
 –) ٣/٤٤٣(البحر احمليط يف أصـول الفقـه    –) ١/٣٤٨(املنثور  –) ١/٥٢(وانظر قواعد األحكام  -

 –) ٣/٢١(الفروق مع هوامشـه   –) ٨٨(األشباه والنظائر للسيوطي -)٦/٣٠٣٩(التحبري شرح التحرير
 –) ٣/١٥١(اإلحكـام لآلمـدي    –) ١٢٧(الفوائد يف اختصار املقاصد –) ٣/٤٦١(اآلداب الشرعية 

  ) ٢٨/٢٨٤( –) ٤٨/ ٢٠(جمموع الفتاوى  –) ١/٢٨٨(االستقامة 



 

 

٢٦١ 

 

 

  :شرح القاعدة :املطلب األول 

مية وقد تعددت ألفاظها لكنها قاعدة من القواعد العظيمة يف الشريعة اإلسالهذه ال

  .)١()رء املفاسداملصاحل ودجلب ( تنبثق من القاعدة املشهورة  مجيعها

على عظـم مكانتـها وأمهيتـها    دليل وصيغها مع احتاد معناها  هافاختالف ألفاظ

  .وأثرها

للضرورة جاز ف إحدامهامن ارتكاب وتدل على أنه إذا ابتلى إنسان ببليتني وال بد 

هو باخليار يف ارتكاب ن أو الضرران أو احملرمان متساويني فذلك فإن كانت البليتا

  .أيهما شاء

أما لو كانا خمتلفني وأحدمها أخف مفسدة أو أقل ضرراً أو أهون شراً من األخـر  

ملفاسد ويدفع األعظم واألشد ألن ارتكاب احملرم واإلقدام على ااألخف فريتكب 

جيوز اإلقـدام  وإذا أمكن دفع الضرورة باألخف فال ،ال جيوز إال لضرورة شديدة 

     .)٢(ضرورة يف حق الزيادةعلى األشد ألنه ال 

  :  كليتني والقاعدة تتضمن قضيتني

  .صيل أعلى املصلحتني بفوات أدناهمحت/ األوىل 

                                                
 )٣١٣(القواعد الفقهية للندوي   )١(
  ) ١/٢٣١(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو  )٢(



 

 

٢٦٢ 

 

 

  .أعلى املفسدتني بارتكاب أدنامها دفع/ الثانية 

  :ول منهمافاألصل األ

معناه أنه يف حالة تزاحم املصاحل وعدم القدرة على حتصيلها مجيعاً كان الواجـب  

  :قال ابن القيم رمحه اهللا.حتصيل األعلى منهما فالعليا حتصل بتفويت الدنيا 

وأن ال يفوت منها شيء  اإلمكانإن الشريعة مبناها على حتصيل املصاحل حبسب ( 

وإن تزامحت ومل ميكن حتصـيل بعضـها إال    ،فإن أمكن حتصيلها كلها حصلت

    .)١()بتفويت البعض قدم أكملها وأمهها وأشدها طلباً للشارع

  :واألصل الثاين 

معناه أنه يف حالة تزاحم املفاسد وعدم القدرة على دفعها مجيعاً فإنـه يصـار إىل   

لف أن خيتـار الضـرر   ارتكاب األخف واألدىن دفعاً لألكرب واألعظم فعلى املك

  .خف فريتكبهاأل

رع أباح ارتكاب الصغرى دفعاً للمفسدة الكربى ألنه إذا كانت الضـرورة  فالش

   .)٢(توجب ارتكاب أدىن املفسدتني فال ضرورة يف ارتكاب الزيادة

  

  
                                                

 )٢/١٩(مفتاح دار السعادة   )١(
   ) ١٢/٣١١(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )٢(



 

 

٢٦٣ 

 

 

  :قال ابن القيم رمحه اهللا

كن رفعه فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن املكلفني ما أمكن فإن مل مي( 

  )١(.)ه على حاله وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه بهه بقاّإال بضرر أعظم من

هـاء  قفرمحه اهللا و إال فإن كثرياً مـن ال  وإيراد ابن القيم القاعدة بشقيها من فقهه

يقتصرون على ذكر أحد الشقني فقط وأكثرهم يقتصر على ذكر الشـق الثـاين   

   .)٢(فقط

  :قال العز بن عبدالسالم  ومعظم املصاحل واملفاسد معروفة بالعقل واحلال

عقل واحلال كذلك يف معظـم  معروفة بالومعظم مصاحل الدنيا ومفاسدها كذلك (

قبل ورود الشرع أن حتصيل املصاحل احملضـة ودرء  فال خيفى على عاقل ، الشرائع

املفاسد احملضة عن نفس اإلنسان وعن غريه حممود حسـن وإن تقـدمي أرجـح     

وإن درء أفسد املفاسد فأفسدها حممود حسـن  ،املصاحل فأرجحها حممود حسن 

وإن تقدمي املصاحل الراجحة على املفاسد املرجوحة حممود حسن وإن درء املفاسد 

  .)٣()الراجحة على املصاحل املرجوحة حممود حسن واتفق احلكماء على ذلك

                                                
 ) ٢/١٣٩(عالم املوقعني إ  )١(
 ) ٦/٣٠٣٩(التحبري  –) ٣/١٥١(األحكام لآلمدي  –) ٨٨(األشباه والنظائر للسيوطي  )٢(
 )١/٤(قواعد األحكام  )٣(



 

 

٢٦٤ 

 

 

واملفاسد مبين على فهم مقاصد التشريع احلكيم ومـن  معاين املصاحل  لكن إدراك  

  .)١(وم أن حظوظ الفقهاء متفاوتة يف هذا االاملعل

  :قال العز بن عبد السالم رمحه اهللا 

ه من جممـوع  ومن تتبع مقاصد الشرع يف جلب املصاحل ودرء املفاسد حصل ل( 

ن هذه املصلحة ال جيوز إمهاهلا وأن هذه املفسدة ال جيوز أذلك اعتقاد أو عرفان ب

الشـرع  نفس نص وال قياس خاص فإن فهم  وال إمجاعقرباا وإن مل يكن فيها 

  .)٢()يوجب ذلك

واملعيار الذي يكون عليه الترجيح يف املصاحل واملفاسد ما ذكره ابن تيمية رمحه اهللا 

  :يف جمموع الفتاوى يف معرض ذكره للقاعدة حيث قال رمحه اهللا 

ن علـى  لكن اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد هو مبيزان الشريعة فمىت قدر اإلنسا(

ـ  عنه و إال اجتهد برأيه إتباع النصوص مل يعدل ائر وقـل أن  ملعرفة األشباه والنظ

    . ))٣(ا وبداللتها على األحكامخبرياً تعوز النصوص من يكون 

املصاحل ودرء املفاسد يف اإلسالم هـو القـرآن    إلدراكفاملعيار الصحيح الوحيد 

ذا كان من أفضل نعم اهللا تعاىل لح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم والكرمي وما ص

                                                
 ) ٣١٤(القواعد الفقهية الندوي   )١(
 )٢/١٦٠(قواعد األحكام   )٢(
  ) ١٢٩/ ٢٨(جمموع الفتاوى  )٣(



 

 

٢٦٥ 

 

 

على عباده العقل الراجح والبصرية النافذة هلذا فهو يدرك املصاحل ويدرك حسـن  

الشريعة وقبح ما خالفها وبه تعرف األمور على ماهي عليه ومييز احلق من الباطل 

النصوص ال يعدل عنها واال أجتهـد برأيـه ملعرفـة     إتباعفإن قدر املكلف على 

     .)١(لنظائراألشباه وا

  :وهناك ضوابط ومعايري ميكن النظر إليها عند الترجيح بني املصاحل واملفاسد منها

  : األمهية) ١(

فتقدم املصلحة األقوى واألهم على غريها فمثالً مصاحل الدين تقدم على ما سواها 

  .)٢(من املصاحل والضرورية تقدم على احلاجية وهكذا

  : العموم واخلصوص) ٢(

العامـة علـى اخلاصـة    املفسدة  املصلحة العامة على اخلاصة وتراعى حيث تقدم

ما أن يكون عاماً يصيب جمموع األمة أو خاصاً بفرد فما كان ضرراً فالضرر مثالً إ

خاصاً فهو أخف املفسدتني وما كان عاماً فهو أعظمهما فريتكب الضرر اخلـاص  

والضـرر  ،ون الضررين ألن الضرر اخلاص أخف املفسدتني وأهدفعاً للضرر العام 

  . )٣(الضررين العام هو أعظم املفسدتني وأشد
                                                

  ) ٥١٧(القواعد الفقهية اخلمس الكربى للسدالن   )١(
 ) ٣٤١(سواط ال/اإلمام ابن القيم يف العبادات د القواعد والضوابظ الفقهية عند  )٢(
 )٣٢٢/ ١٢(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو  )٣(



 

 

٢٦٦ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي  :أوالً 

يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِري وصد عن (:قوله تعاىل ) أ(

بِه كُفْرو بِيلِ اللّه١()س( .  

  :من اآليةوجه الداللة 

ة على الكفر ألن الكفر مفسـدة  قدم يف اآلية قتل النفس يف احلرم مع كونه مفسد

  .أعظم

الكفار على املسلمني من قتال يف الشهر احلرام وإن كان نقمه القرآن أن ما  فأخرب

اه وباملسـجد  ل هدوبسبيبه فما أنتم عليه من الصد عن سبيل اهللا والكفر مفسدة 

  .)٢(خراج أهله منه أكرب عند اهللارام وصدكم عنه و إاحل

  

  

  

  

                                                
  ) ٢١٧(سورة البقرة آية  )١(
 ) ٣١٥(شرح القواعد الفقهية للزرقا  )٢(



 

 

٢٦٧ 

 

 

يف قصة احلديبية ومصاحلة النيب صلى اهللا عليه وسلم ملشركي مكة قوله تعاىل ) ب(

ولَولَا رِجالٌ مؤمنونَ ونِساء مؤمنات لَّم تعلَموهم أَن تطَؤوهم فَتصيبكُم مـنهم  (:

ةٌ بِغرعم مهنوا مكَفَر ينا الَّذنذَّبلُوا لَعيزت اُء لَوشن يم هتمحي رف لَ اللَّهخديلْمٍ لرِ عي

   .)١()عذَاباً أَليماً

  :من اآليةوجه الداللة 

ما ذكره اإلمام ابن القيم يف معرض بيان الفوائد املستخرجة من قصة احلديبية قال 

  :رمحه اهللا

مني جائزة للمصـلحة  لعلى املس ضيمأن مصاحلة املشركني ببعض ما فيه ومنها (

   .)٢(الراجحة ودفع ما هو شر منه ففيه دفع أعلى املفسدتني باحتمال أدنامها

  :قال العز بن عبد السالم 

على املسـلمني وإعطـاء    الضيم إدخالمل التزم ذلك يف صلح احلديبية  :فإن قيل(

ذلك دفعاً ملفاسد عظيمة وهي قتل املؤمنني واملؤمنـات   التزم :يف الدين قلنا الدنية

الذين كانوا مبكة ال يعرفهم أهل احلديبية ويف قتلهم معرة عظيمة علـى املـؤمنني   

                                                
 –أي لو متيز الكفار من املؤمنني الذين بني أظهـرهم   :تزيلوا–اإلمث والغرامة : املعرة و) ٢٥(فتح آية ال )١(

 ) ٤/٢٠٣( تفسري البغوي  –) ٤/١٩٤(تفسري ابن كثري 
  ) ٣/٢٠٦(زاد املعاد   )٢(



 

 

٢٦٨ 

 

 

إىل   منـهم ى أن يرد إىل الكفار مـن جـاء    الصلح عل إيقاعفاقتضت املصلحة 

  .)٣()املؤمنني أهون من قتل املؤمنني اخلاملني 

  :صة اخلضر مع موسى عليه السالم قوله تعاىل يف ق) ج(

ما السفينةُ فَكَانت لمساكني يعملُونَ في الْبحرِ فَأَردت أَنْ أَعيبها وكَانَ وراءهم أ(

    .)١()ملك يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصباً

  :من اآليةوجه الداللة 

  . )٢(ف وهي خرق السفينةدفع اخلضر مفسدة غصب امللك السفن مبفسدة أخ

  :قال ابن القيم رمحه اهللا 

من أحسن األحكام وهو من دفـع   تسلم مجيعها مث يعيدهلاللوح منها فكان قلع ( 

  .)٣()أعظم الشرين باحتمال أيسرمها

  

  

  

                                                
 )١/٨١(قواعد األحكام   )٣(
  ) ٧٩( سورة الكهف آية  )١(
  ) ٣٣٤(املوقعني للجزائري  عالمالقواعد الفقهية يف كتاب إ  )٢(
 ) ٢/١٠٤٥(أحكام أهل الذمة  )٣(



 

 

٢٦٩ 

 

 

  :احلديث النبوي:ثانياً 

 فيها فصاحأن أعرابياً قام إىل ناحية يف املسجد فبال ( :عن أنس رضي اهللا عنه ) أ(

فلما فرغ أمر رسـول اهللا   دعوه:(ليه وسلم به الناس فقال رسول اهللا صلى اهللا ع

  .)٤()وب فصبت على بولهنصلى اهللا عليه وسلم بذَ

  : من احلديث وجه الداللة

  :ما ذكره اإلمام النووي بقوله

 )دعوه:(لقوله صلى اهللا عليه وسلم  أخفهماوفيه دفع أعظم الضررين باحتمال ( 

أنه لو قطـع  :حدامها هللا عليه وسلم دعوه ملصلحتني إكان قوله صلى ا قال العلماء

 إيقـاع فكان احتمال زيادته أوىل من عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل 

يف جزء يسري من املسجد فلو أقاموه يف أن التنجيس قد حصل  :الضررين والثانية

   .)١()واهللا أعلم  أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضيع كثرية من املسجد

                                                
ومسلم كتـاب   –) ٢١٩(رقم )١/٨٩(أخرجه البخاري كتاب الطهارة باب يهريق املاء على البول  )٤(

 ) ٢٨٤(رقم) ١/٢٣٦(الطهارة باب وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت يف املسجد 
 )٣/١٩١(شرح النووي على مسلم  )١(



 

 

٢٧٠ 

 

 

(  :أن رسول اهللا صلى اهللا  عليه وسلم قال رضي اهللا عنها حديث أم سلمة) ب(

فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقـد  أنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون 

  .)٢()قال ال ماصلواأفال نقاتلهم : ولكن من رضي وتابع قالوا سلم

  : من احلديث وجه الداللة

   :يقول رمحه اهللاحيث م وجه الداللة يف تعليقه على احلديث يوضح ابن القي

من  بإنكارهاملنكر ليحصل  إنكار إجيابإن النيب صلى اهللا عليه وسلم شرع ألمته (

املنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض  إنكاراملعروف ما حيبه اهللا ورسوله فإذا كان 

يبغضه وميقت أهلـه وهـذا   ن اهللاوإن كا إنكارهغ إىل اهللا ورسوله فإنه ال يسو 

على امللوك والوالة باخلروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إىل آخـر   إلنكاركا

    .)١()الدهر 

  :تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث 

قال ابن  .إياهممصلحة متليك الرجال الطالق أعلى وأكرب من مصلحة منعه ) ١(

صيل أعلى املصـلحتني وإن فـات   ر حتشرع والقدوقاعدة ال: ( القيم رمحه اهللا 
                                                

رقـم  ) ٣/١٤٨٠(مسلم كتاب األمارة باب وجوب اإلنكار على األمراء فيمـا خيـالف الشـرع     )٢(
والترمـذي يف   –) ٤٧٦٠(رقم)٤/٢٤٢(سنن أيب داود كتاب الفنت باب يف قتال اخلوارج  –)١٨٥٤(

باب الصرب على أذى يصيبه من جهـة   الكربى والبيهقي يف سننه –) ٢٢٦٥(رقم)٤/٥٢٩(كتاب الفنت 
 )١٦٣٩٧(رقم )٨/١٥٨(مامه إ
 )٣/٤(عالم املوقعني إ )١(



 

 

٢٧١ 

 

 

وهكذا ما حنن فيه سـواء فـإن   ،دفع أعلى املفسدتني وإن وقع أدنامها و،أدنامها 

  ه علـيهم  مصلحة متليك الرجال الطالق أعلى وأكثر وأكرب من مصـلحة سـد

  .)٢()هلم فتحه  ه عليهم أكرب من مفسدة ة سدومفسد

)٢ (معدماً ال شيء له على ذلك فظهر  الرجل املرأة بأنه ذو مال فتزوجته إذا غر

على امرأته ومل تقدر على أخذ كفايتها مـن مالـه    اإلنفاقأو كان ذا مال وترك 

    .)٣(كم أن هلا الفسخابنفسها وال باحل

جواز القبلة والضم من الزوجة وهو صائم إذا خشي على نفسه املرض مـن  ) ٣(

  .شدة الشبق وحنوه

يب أن النظر والقبلة والضم إذا تضمن شفاءه من وال ر( :قال ابن القيم رمحه اهللا 

    .)١()دائه كان أسهل من االستمناء باليد والوطء يف ار رمضان

جواز النظر إىل املخطوبة وجواز نظر الطبيب إىل املرأة األجنبية فـالنظر إىل  ) ٤(

  .األجنبية مفسدة لكن أمر استدامة الزواج والعالج أعظم 

  

  

                                                
 ) ٣/٢٧٩(عالم املوقعني إ)٢(
  )٥٢١/ ٥(زاد املعاد  )٣(
 )١٢٠(روضة احملبني  )١(



 

 

٢٧٢ 

 

 

  :هللاقال ابن القيم رمحه ا

إليـه احلاجـة للخاطـب     منه ما تدعووملا حرم عليهم النظر إىل األجنبية أباح (

  .)٢()عامل والشاهد والطبيب وامل

   .)٣(جواز االستمناء باليد ملن خاف على نفسه الزنا دفعاً للمفسدة األعظم) ٥(

  .قريبه الكافر برغم اختالف الديننفقة املسلم على ) ٦(

فالنفع احلاصل له باإلسالم يف الدنيا واآلخرة أضـعاف  (  :قال ابن القيم رمحه اهللا

اخلري  إضاعة فعة وليس يف شرع اهللا وال يف قدرهأضعاف الضرر احلاصل بتلك املن

 ذلك اخلري البتة بل مدار الشـرع  من شر يسري ال نسبة له إىل  العظيم ملا يف ضمنه

املفسـدتني   ىندب أوالقدر على حتصيل أعلى املصلحتني بتفويت أدنامها وارتكـا 

   .)١()لدفع أعالمها

إذا رأى إنسان ظاملاً يستأصل مال مسلم غائب فدفعه عنه ببعضه كان حمسناً ) ٧(

   .)٢(إىل الظامل قطعاً فإنه حمسن وما على احملسنني من سبيل ه ضمان مادفعهومل يلزم

  

                                                
  ) ٢/٢٦(عالم املوقعني إ )٢(
  )١٢٠( روضة احملبني  )٣(
 ) ٢/٩٠٨(أحكام أهل الذمة  )١(
  )٢/١٠٤٥(أحكام أهل الذمة  )٢(



 

 

٢٧٣ 

 

 

  

 

 



 
  :وفيه ثالثة مطالب

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  

 



 

 

٢٧٤ 

 

 

 



 
   :شرح القاعدة :املطلب األول 

والسبب إىل الشيء يقال فالن ذريعيت إليك مجع ذريعة وهي الوسيلة : لغة  الذرائع

   .)٢(إليك وتذرع فالن بذريعة أي توسل بوسيلة الذي أتسبب به ووصليتسبيب أي 

                                                
  عدة ألفاظ أخرى وللقا –) ٤/٧٨(زاد املعاد  )١(

عالم إ –باب سد الذرائع مىت فاتت به مصلحة راجحة أو تضمني مفسدة راجحة مل يلتفت إليه  -
  )٣/١٦٥(املوقعني 

 )٢/١٦١(ماحرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة إعالم املوقعني  -
 )٢/١٥٩(إعالم املوقعني  –ما حرم سداً لذريعة أخف مما حرم حترمي املقاصد  -
 ) ٥/١٤٨(زاد املعاد  –اب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة عليه قاعدة ب -
 )٣/٤٨٨(زاد املعاد  –ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة  -
 )٩٢(روضة احملبني  -ماحرم حترمي الوسائل فإنه يباح للمصلحة الراجحة -
وانظر  –) ٢/٢٤٢(زاد املعاد  –ما حرم حترمي الوسائل فإنه يباح للحاجة أو املصلحة الراجحة  -

القواعد الفقهيـة   –) ٧/٥٤٦(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو  -)٢٣/٢١٤(جمموع الفتاوى 
القواعد الفقهية املسـتخرجة مـن   ) ٣١٦-٣١١(خمدوم /قواعد الوسائل د -)١٤٥(للندوي 

  ) ٣٢٠(كتاب إعالم املوقعني 
 (     أساس البالغة  –) ٣١٠(يط املعجم الوس –) ١/٩٣(خمتار الصحاح  –) ٩٦/ ٨(لسان العرب  )٢(
)٢٠٤ (  



 

 

٢٧٥ 

 

 

املسألة اليت ظاهرها اإلباحة ويتوصل ا إىل  :الذريعة يف اصطالح األصوليني هي و

  .)١(فعل احملظور

ا الوسيلة والطريقة إىل ال :فهاومن العلماء من عرشيء بغض النظر عن كونـه  بأ

  .حراماً أو حالالً 

  )٢(.)ما كان وسيلة وطريقاً إىل الشيء: ( قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

والقاعدة معناها أن الفعل إذا كان منهياً عنه من باب سد الذريعة مث تعلقت بـه  

  .نه يباح للمكلف أن يباشره شرعاًاحلاجة واملصلحة الراجحة فإ

جة هنا املشقة اليت تلحق املكلف بسبب ترك هذا الفعل حبيث ال تصل واملراد باحلا

    .)٣(إىل درجة التلف واهلالك

والقاعدة مستندها قاعدة تعارض املصاحل واملفاسد فمـىت تعارضـت مفسـدة    

   .)٤(مرجوحة مبصلحة راجحة قدمت املصلحة الراجحة وتقدم ذكر هذا سابقاً

ة مجيعها مبنية على أن املفسدة املقتضية للتحرمي والشريع( :قال ابن تيمية رمحه اهللا 

  .)١()إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح احملرم 

                                                
  ) ٤١١(إرشاد الفحول   )١(
 )٣/١٣٥(عالم املوقعني إ  )٢(
  )٣١١(خمدوم/ قواعد الوسائل د )٣(
  انظر القاعدة السابقة  )٤(



 

 

٢٧٦ 

 

 

   :أدلة القاعدة :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي  :أوالً 

لِّلْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم  لق( :قوله تعاىل

وقُل لِّلْمؤمنات يغضضن مـن أَبصـارِهن ويحفَظْـن     اللَّه خبِري بِما يصنعونَ إِنَّ

   .)٢() ...اآلية.....فُروجهن ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها

  : من اآليةوجه الداللة 

ه ابن القيم رمحه اهللا بقوله وضح:  

لوسائل دأ بذكره وملا كان حترميه حترمي اغض البصر أصالً حلفظ الفرج ب ملا كان(

فيباح للمصلحة الراجحة وحيرم إذا خيف منه الفساد ومل يعارضه مصلحة أرجح 

  من تلك املفسدة مل يأمر سبحانه بغضه مطلقاً بل أمر بالغض منه وأما حفظ الفرج 

  .)٣()حبفظه فواجب بكل حال ال يباح إال حبقه فلذلك عم األمر

  

  

  
                                                                                                                           

 ) ٢٩/٤٩(جمموع الفتاوى  )١(
   )٣١-٣٠(سورة النور آية  )٢(
 ) ٩٢(روضة احملبني  )٣(



 

 

٢٧٧ 

 

 

  : احلديث النبوي:ثانياً  

وكذلك رجـوع   )١(حديث سفر أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط يف اهلجرة) أ(

  .)٢(عائشة رضي اهللا عنها مع صفوان بن املعطل يف حادثة اإلفك

  :من احلديث  وجه الداللة

ـ    ود أن سفر املرأة بدون حمرم إمنا حرم لسد ذريعة املنكر احملتمـل يف حـال وج

فلما وجدت املصلحة واحلاجة إليه كما يف سفر أم كلثوم بنت عقبة بن أيب ،اخللوة

معيط يف اهلجرة بدون حمرم وكذلك عودة عائشة رضي اهللا عنها مع صفوان بـن  

  .جازاملعطل يف غزوة بين املصطلق 

مث إن ماى عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة : ( قال ابن تيمية رمحه اهللا 

ا يباح النظر إىل املخطوبة والسفر إذا خيف ضياعها كسفرها من دار احلـرب  كم

مثل سفر أم كلثوم وكسفر عائشة ملا ختلفت مع صفوان بن املعطل فإنه مل ينه عنه 

                                                
ط باب ما جيوز مـن الشـروط يف اإلسـالم واألحكـام واملبايعـة      أخرجه البخاري كتاب الشرو )١(
  )٢٥٦٤(رقم )٢/٩٦٧(
ومسلم يف التوبة باب حديث  -)٣٩١٠(رقم )٤/١٥١٨(أخرجه البخاري يف املغازي حديث اإلفك  )٢(

 ) ٢٧٧٠(رقم )٤/٢١٣١(اإلفك 



 

 

٢٧٨ 

 

 

ضياً إىل قتضياً للمصلحة الراجحة مل يكن مففإذا كان م ضي إىل املفسدةفإال ألنه ي

    ).)١(املفسدة

ص أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رخ( :ضي اهللا عنهرحديث أنس بن مالك ) ب(

  .)٢()لعبد الرمحن بن عوف والزبري يف قميص من حرير من حكة كانت ما 

  :من احلديثوجه الداللة 

لبس احلرير حمرم على الرجال لسد ذريعة التشبه بالنساء واتقاء املرض مصـلحة  

  .راجحة وبالتايل جاز لذلك 

  : قال ابن القيم رمحه اهللا

مصلحة ذلك  كان ونظري هذا جواز لبس احلرير يف احلرب وجواز اخليالء فيه إذا(

    .))٣(أرجح من مفسدة لبسه

ويف هذا احلديث دليل جلواز لبس احلرير عند الضـرورة كمـن   ( :وقال النووي 

  .)٤()فاجأته احلرب ومل جيد غريه

  
                                                

  )١٨٧-١٨٦/ ٢٣(  –) ١٥/٣٥٤(جمموع الفتاوى  )١(
ومسلم كتاب اللباس )٢٧٦٢(رقم ) ٣/١٠٦٩(ير يف احلرب باب احلر أخرجه البخاري كتاب اجلهاد )٢(

  ) ٢٠٧٦(رقم )٣/١٦٤٦(والزينة إباحة لبس احلرير للرجل إذا كان به حكة وحنوه 
 ) ٣/٤٨٨(زاد املعاد   )٣(
 )١٤/٥٣(شرح النووي على مسلم  )٤(



 

 

٢٧٩ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

بية سداً للذريعة وأبيح للمصلحة الراجحـة كـالنظر إىل   حترمي النظر لألجن) ١(

    .)١(املخطوبة ونظر الطبيب إىل املريضة للحاجة

   :قال ابن القيم رمحه اهللا ز وطء املرضع ملصلحة حاجة الرجل جوا) ٢(

بالولد  اإلضرارواملنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع اليت قد تفضي إىل (

  .)٢()ئع إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت عليهوقاعدة باب سد الذرا

والنساء ويبـاح حلاجـة كمـرض     رير سداً لذريعة التشبه بالكفارحترمي احل) ٣(

  . )٣(وخيالء يف احلرب لالستعالء على العدو

بالصالة يف أوقات النهي سداً لذريعة املشاة الصـورية بعبـاد    مي التنفلرحت) ٤(

  .قضاء للفوائت وصالة اجلنازة منللمصلحة الراجحة  وأبيحتالشمس 

  :قال ابن القيم رمحة اهللا 

قبل طلوع الشمس وبعد العصر عن الصالة  ونظري هذا يه صلى اهللا عليه وسلم (

سداً لذريعة التشبه بالكفار وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت وقضاء 

                                                
   )٩٢(روضة احملبني  –) ٤/٧٨(زاد املعاد  )١(
 ) ٥/١٤٨(زاد املعاد  )٢(
 ) ٤/٧٨(زاد املعاد   )٣(



 

 

٢٨٠ 

 

 

ن مفسدة النـهي  السنن وصالة اجلنازة وحتية املسجد ألن مصلحة فعلها أرجح م

   .)١()واهللا أعلم

  :وقال ابن تيمية رمحه اهللا 

د الذرائع لئال يتشبه باملشـركني  وأيضاً فالنهي عن الصالة فيها هو من باب س( 

إىل الشرك وما كان منهياً عنه لسد الذريعة ال ألنه مفسدة يف نفسه يشرع فيفضي 

الصالة هللا ،راجحة و إذا كان فيه مصلحة راجحة وال تفوت املصلحة لغري مفسدة

فيه ليس فيها مفسدة بل هي ذريعة إىل املفسدة فإذا تعذرت املصلحة إال بالذريعة 

  .)٢()شرعت

إليه احلاجة مـن  منه ما تدعو  وأبيححترمي ربا الفضل سداً لذريعة ربا النسيئة ) ٥(

  ٠العرايا

كمـا  ئع وأما ربا الفضل فتحرميه من باب سد الـذرا ( :قال ابن القيم رمحه اهللا 

ري رضي اهللا عنه عن النيب صـلى اهللا عليـه   صرح به يف حديث أيب سعيد اخلد

                                                
 )٩٩(روضة احملبني –) ٣/٤٨٩(زاد املعاد   )١(
 ) ٢٣/٢١٤(جمموع الفتاوى   )٢(



 

 

٢٨١ 

 

 

ما هو الربـا  والر)١()مارهم بالدرمهني فإين أخاف عليكم الال تبيعوا الدر(:وسلم 

فمنعهم من ربا الفضل  ملا خيافه عليهم من ربا النسيئة وذلك أم إذا باعوا درمهاً 

  السكةما يف اجلودة وإما يف للتفاوت الذي بني النوعني إ ا إالبدرمهني وال يفعل هذ

بالربح املعجل فيها إىل الربح املؤخر وهو تدرجوا وإما يف الثقل واخلفة وغري ذلك 

أن سد عليهم هـذه  وهذه ذريعة قريبة جداً فمن حكمة الشارع  ،عني ربا النسيئة

حكمة معقولة مطابقـة  مهني نقداً ونسيئة فهذه الذريعة ومنعهم من بيع درهم بدر

  . )٢()للعقول وهي تسد عليهم باب املفسدة 

إىل  وزا ألن احلاجة تدعوجواز بيع احللية املصوغة صياغة مباحة بأكثر من ) ٦(

  .ذلك

قدم بيانه إمنا كان سداً للذريعة كما تالفضل حترمي ربا : ( قال ابن القيم رمحه اهللا

اجحة كما أبيحت العرايا من ربا الفضل للذريعة أبيح للمصلحة الر اًوما حرم سد

وكما أبيح النظـر  ،وكما أبيحت ذوات األسباب من الصالة بعد الفجر والعصر 

للخاطب والشاهد والطبيب واملعامل من مجلة النظر احملرم وكذلك حترمي الـذهب  

                                                
) ١١٠١٧(رقـم  )٣/٤( رضي اهللا عنه أخرجه ذا اللفظ اإلمام أمحد يف املسند عن أيب سعيد اخلدري )١(
يف مسـلم كتـاب   وأصـله  )  ٢٢٤٩٥(رقم )٤/٤٩٨(وابن أيب شيبة يف مصنفه عن عبداهللا بن عمر  –

  )  ١٥٨٤(رقم)٣/١٢٠٨(املساقاة باب الربا 
 ) ٤/٧٨(زاد املعاد  –) ٢/١٥٥(عالم املوقعني إ  )٢(



 

 

٢٨٢ 

 

 

امللعون فاعله وأبيح منه مـا  ه بالنساء يلسد ذريعة التشب مرح واحلرير على الرجال

احللية املصوغة صياغة مباحة بأكثر  بيع وكذلك ينبغي أن يباح،إليه احلاجة  وتدع

١()إىل ذلك وحترمي التفاضل إمنا كان سداً للذريعة ا ألن احلاجة تدعومن وز( .  

وأما إذا وصلت الرائحة إىل أنفه واللذة مينع احملرم من قصد شم الطيب للترفه ) ٧(

  .)٢(تعالمه عند شرائه مل مينع منهمن غري قصد منه أو مشه قصداً الس

  .)٣(العرايا منها للمصلحة الراجحة وإباحةحترمي املزابنة ) ٨(

السمر بعد العشاء يف األصل مكروه ألنه ذريعة إىل ضياع صـالة الليـل أو   ) ٩(

  .صالة الفجر فإذا كان ملصلحة شرعية كطلب علم وحنوها جاز 

الليل فإن عارضه مصـلحة   تفويت قيام والسمر بعدها ذريعة إىل( :قال ابن القيم 

   .)٤()لسمر يف العلم ومصاحل املسلمني مل يكرهراجحة كا

دفع الرشوة يف حالة احلاجة واملصلحة الشرعية الراجحة جائزة من جهـة  ) ١٠(

   .)٥(خذالدافع مع بقاء حرمتها من جهة اآل

                                                
 )٢/١٦١(إعالم املوقعني   )١(
  )٢/٢٤٢(زاد املعاد  )٢(
-)٢٧٠(واملزابنة هي بيع الرطب على النخيل بتمر جمذوذ مثل كيله التعريفات ) ٣/٤٨٨(زاد املعاد   )٣(

عطية الثمر دون الرقبة أو هي بيع رطب يف :والعرايا مجع عرية وهي )٤/٣٨٤(فتح الباري-)٢٤٠(املطلع
  )٤/٣٩٠(فتح الباري -)٢٤١(املطلع –رؤوس النخل بتمر كيالً 

 ) ١٤٨/ ٣(إعالم املوقعني   )٤(
 )٣١٤(قواعد الوسائل  –) ١/١١٠(قواعد األحكام   )٥(



 

 

٢٨٣ 

 

 

 

 





 
  :وفيه ثالثة مطالب

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  

  

  

 



 

 

٢٨٤ 

 

 

 



 
  : شرح القاعدة :املطلب األول

قاعدة من القواعد العظيمة يف الشريعة اإلسالمية مرجعها إىل األصـل الشـرعي   

  .)درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل ( الشهري 

                                                
  :اظ أخرى وللقاعدة ألف) ١/٣٨٨(مدارج السالكني  )١(

  ) ٥/٧٥١(زاد املعاد  –الشريعة إمنا حترم املفاسد اخلالصة أو الراجحة وطرقها وأسباا املوصلة إليها  -
ما حرمه الشارع فإمنا حرمه ملا يتضمنه من املفسدة اخلالصة أو الراجحة فإذا كان مصلحة خالصة أو راجحة مل  -

 ) ٤/١١١(عالم املوقعني إ-حيرمه البتة 
 ) ١٥١(اجلواب الكايف  –يوجبان حتصيل املصاحل وتكميلها وإعدام املفاسد وتقليلها  العقل والشرع -
 ) ٣/٣(بناء الشريعة على مصاحل العباد يف املعاش واملعاد  -
 ) ٣/٣٠٤(عالم املوقعني إ –الشرائع مبنية على مصاحل العباد  -
 ) ٤/١٩٨(عالم املوقعني إ –الشريعة شرعت لتحصيل مصاحل العباد حبسب اإلمكان  -
 ) ٥/٨١٠(زاد املعاد  –الشرائع مبناها على رعاية مصاحل العباد  -
 )٢/١٩(مفتاح دار السعادة  –الشريعة مبناها على حتصيل املصاحل حبسب اإلمكان  -
وانظـر   –) ٢٤٩(الوابـل الصـيب    –مدار الشريعة على تعطيل املفاسد وتقليلها ال على حتصيلها وتكميلها  -

/ ٢٧( –) ٢٤/٢٧٩( –) ٢٠/٤٨(–) ١٠/٥١٢( –) ٨/٩٤( –) ١/٢٦٥( -)١/١٣٨(الفتـاوى جممـوع  
٣١/٢٦٦( –) ٣٠/٣٥٩(–) ٣٠/٢٣٤( –) ١٩٣/ ٣٠( –) ٢٩/٢٥١) (  ٢٨/٢٨٤( –) ١٧٨ (– 

) ٤/٢٠٧(املوافقات  –) ٣٧(الفوائد يف اختصار املقاصد )١/١٣١( –) ١/٣(قواعد األحكام  –) ٣٢/٢٣٣(
األشـباه   –) ١/٢٩٨(املدخل  –) ٨١(قواعد الفقه ) ٢/٣٠٧(الفروق مع هوامشه  –) ٢/١٠٩(املعتمد  –

  ) ٥/٣١٥(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو  –) ٨(والنظائر 



 

 

٢٨٥ 

 

 

والفقه كله كما يعده بعض الفقهاء واألصوليني مرجعه إىل اعتبار املصـاحل ودرء  

  .)١(اعتبار املصاحل فإن درء املفاسد من مجلتهااملفاسد بل قد يرجع الكل إىل 

  .ها وسرب معانيها حيتاج إىل طول نفس وألمهية القاعدة فإن شرح

  :قال ابن تيمية رمحه اهللا 

الرسول بعث بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها فما أمر اهللا  إذ(

مل هلـا بسـط ال   به فمصلحته راجحة وما ى عنه فمفسدته راجحة وهذه اجل

  .)٢()تتحمله هذه الورقة واهللا أعلم

ـ  اد ومـا  وجممل معناها أن اإلسالم يف سائر أحكامه جاء باحلث على مصاحل العب

يت تضـر العبـاد يف دنيـاهم    والنهي والدرء للمفاسد ال ينفعهم يف املعاش واملعاد

  .وأخراهم

  : القاعدة هي منهج سائر األنبياء قال ابن تيمية رمحه اهللاو 

والرسل صلوات اهللا عليهم بعثوا بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيـل املفاسـد   (

  .)٣()اإلمكانوتقليلها حبسب 

                                                
 )٨(األشباه والنظائر للسيوطي  )١(
 ) ١/١٣٨(جمموع الفتاوى  )٢(
 ) ٨/٩٤(جمموع الفتاوى   )٣(



 

 

٢٨٦ 

 

 

فإن اهللا أمر بالصالح وى عن الفسـاد وبعـث رسـله    (  :وقال يف موطن آخر

وقَالَ موسى َألخيه هارونَ (:بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها 

نْ أُرِيد إِالَّ إ(:وقال شعيب )١()نِي في قَومي وأَصلح والَ تتبِع سبِيلَ الْمفِْسديناخلُفْ

تطَعتا اسم الَحضِ قَالُواْ ( :وقال تعاىل  )٢() اِإلصي اَألرواْ ففِْسدالَ ت ميلَ لَهإِذَا قو

   .)٤())٣() إِنما نحن مصلحونَ

  :احل هو أساس الشريعة قال ابن القيم رمحه اهللا فتحصيل املص

فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد وهـي  (

ل مسألة خرجت عـن  فك،عدل كلها ورمحة كلها ومصاحل كلها وحكمة كلها 

وعن الرمحة إىل ضدها وعن املصلحة إىل املفسدة وعن احلكمـة   العدل إىل اجلور

فالشريعة عدل اهللا بني  ،العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل إىل

   .)٥()يف أرضه وحكمته الدالة عليه  وظلهعباده ورمحته بني خلقه  

فإن كل شـيء فيـه    وإالوالتأمل يف املصاحل واملفاسد حيتاج إىل دقة وعلم وفهم 

  .مصلحة قد يتضمن مفسدة من وجه آخر 
                                                

 )  ١٤٢(سورة األعراف آية   )١(
  )   ٨٨( سورة هود آية   )٢(
 )  ١١( رة البقرة آية سو )٣(
 )٢٦٦/ ٣١(جمموع الفتاوى   )٤(
  )٣/٣(عالم املوقعني إ )٥(



 

 

٢٨٧ 

 

 

  :ه اهللاقال ابن تيمية رمح

مجيع احملرمات من الشرك واخلمر وامليسر والفواحش والظلم قد حيصل لصـاحبه  (

به منافع ومقاصد ولكن ملا كانت مفاسدها راجحة علـى مصـاحلها ـى اهللا    

األموال قـد   وإنفاقكما أن كثرياً من األمور كالعبادات واجلهاد ،ورسوله عنها 

    .)١()مفسدته أمر به الشارع تكون مضرة لكن ملا كانت مصلحته راجحة على 

  :وقال يف موطن آخر 

ويعلم أن الشريعة مبناها على حتصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها ( 

 يوازن مايف الفعل والترك من املصلحة الشرعية واملفسدة الشرعية فقد فمن مل وإال

   .)٢()يدع واجبات ويفعل حمرمات 

حتصيل املصاحل ودرء املفاسد فـإن أمكـن فهـو     مكانيةإوبعد املوازنة ينظر إىل 

  .م درء املفسدة على جلب املصلحةداالمتثال الكامل ألمر اهللا وإال يق

  :قال العز بن عبد السالم 

لنا ذلـك  كن حتصيل املصاحل ودرء املفاسد فعإذا اجتمعت مصاحل ومفاسد فإن أم(

 )٣() فَاتقُوا اللَّه ما اسـتطَعتم : (اىل امتثاالً ألمر اهللا تعاىل فيهما لقوله سبحانه وتع

                                                
 ) ١/٢٦٥(جمموع الفتاوى   )١(
 ) ٣١/٢٦٦(جمموع الفتاوى   )٢(
  )١٦(سورة التغابن آية  )٣(



 

 

٢٨٨ 

 

 

ن املصلحة درأنا املفسـدة  وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت مفسدة أعظم م

  .)١()ةبفوات املصلح وال تباح

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي  :أوالً 

ره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شيئاً وهو كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُ( :قوله تعاىل ) أ(

  .)٢()خير لَّكُم وعسى أَن تحبواْ شيئاً وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ

  : من اآلية وجه الداللة

ه اإلمام ابن القيم رمحه اهللا بقولهبين:  

ته للنفوس شاقاً عليها فمصـلح  روا به وإن كان مكروهاًفبني أن اجلهاد الذي أم( 

البقـاء   وإيثـار وأعظم فائدة من التقاعد عنه راجحة وهو خري هلم وأمحد عاقبة 

من اخلري وهكذا كل منـهي  ي فيه مغمور بالنسبة إىل ماتضمنه والراحة فالشر الذ

ه ومفسدته عنه فهو راجح املفسدة وإن كان حمبوباً للنفوس موافقاً للهوى فمضرت

  يف جنـب أعظم مما فيه من املنفعة وتلك املنفعة واللـذة مغمـورة مسـتهلكة     

  .)٣()مضرته
                                                

 )١/٨٣(قواعد األحكام   )١(
  ) ٢١٦(سورة البقرة آية  )٢(
 ) ٢/١٥(مفتاح دار السعادة   )٣(



 

 

٢٨٩ 

 

 

  :وقال ابن تيمية رمحه اهللا 

جحة على ما حيصـل  فأمر باجلهاد وهو مكروه للنفوس لكن مصلحته ومنفعته را(
العافية فإن مصـلحة   من يشرب الدواء الكريه لتحصل له مبرتلة للنفوس من أمله 

وكذلك التاجر الذي يتغرب عن  ،حصول العافية له راجحة على أمل شرب الدواء
وطنه ويسهر وخياف ويتحمل هذه املكروهات مصلحة الربح الذي حيصـل لـه   

  .)١()راجحة على هذه املكاره
ـ إِ :(قوله تعاىل)ب( هنيى وبي الْقُراء ذإِيتو انساِإلحلِ ودبِالْع رأْمي ـنِ  نَّ اللّهى ع

    .)٢()الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

  :من اآليةوجه الداللة 

يف اآلية دليل واضح على أن الشريعة جاءت بتحصيل مصـاحل العبـاد فالعـدل    

  .قرىب من املصاحل العظيمة للعبادواإلحسان وصلة ال

  .قوالً وفعالً من أعظم املفاسد على العبادوالنهي عن الفحشاء واملنكر والظلم 
وهذا أمر باملصاحل وأسباا وي عن الفحشاء واملنكر ( :قال العز بن عبد السالم  

والزاجـرة عـن    باإلصالحوالبغي وهذا ي عن املفاسد وأسباا واآليات اآلمرة 
    .))٣(الفساد كثرية

                                                
 ) ٢٤/٢٧٩(الفتاوى جمموع   )١(
 )٩٠(سورة النحل آية   )٢(
   )١/١٣١(قواعد األحكام  )٣(



 

 

٢٩٠ 

 

 

والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثْمِ والْعـدوان   وتعاونواْ علَى الْرب: (قوله تعاىل ) ج(

   .)١()واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شديد الْعقَابِ

  :من اآليةوجه الداللة 

يف اآلية دليل على أن الشريعة دعت إىل حتصيل املصاحل من خالل احلث بالتعاون 

عدم التعاون على  خالل احلث على على الرب والتقوى ودعت إىل درء املفاسد من

  .اإلمث والعدوان

  :قال العز بن عبد السالم بعد ذكر اآلية 

  .)٢()وهذا ى عن التسبب إىل املفاسد وأمر بالتسبب إىل حتصيل املصاحل(

  : احلديث النبوي : ثانياً  

نساء املسلمات ال حتقرن جارة جلارا  يا( قوله عليه الصالة والسالم  ) أ(

   .)٣()شاه نفرسولو

                                                
 ) ٢(سورة املائدة آية   )١(
 ) ١/١٣١(قواعد األحكام   )٢(
 –) ٢٤٢٧(رقـم  )٢/٩٠٧(أخرجه البخاري كتاب اهلبة وفضلها باب فضلها والتحريص عليهـا    )٣(
رقـم  )٢/٧١٤(وال متنع من القليل الحتقـاره   مسلم كتاب الزكاة باب احلث على الصدقة ولو بالقليلو
وفرسن الشاة بكسرها هو كالقدم من اإلنسان قال غري واحد وهو مادون الرسغ وفوق احلـافر  ) ١٠٣٠(

 )  ٢/١٥٣(مشارق األنوار 



 

 

٢٩١ 

 

 

  :من احلديثوجه الداللة 

يف احلديث دليل واضح على أن الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل واحلث عليهـا  

فاألمر باملعروف واإلحسان إىل الناس من مصاحل العباد اليت حث الدين احلنيـف  

  .)١(عليها

  )٢()وحمقرات الذنوب  إياكم( قوله عليه الصالة والسالم   ) ب(

  : يث من احلد وجه الداللة

أن الذنوب كلها مفاسد على اإلنسان يف الدنيا واآلخرة واإلسالم جاء بتعطيـل  

  . )٣(ى عن كل مفسدةا ولذ فاسد ملا

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

 األحكـام  كـل  تقدم يف املطلب اخلاص بشرح القاعدة أن هذه القاعدة تشـمل 

لشـرعية مرجعهـا هلـذه    بل سائر الـرخص ا الشرعية ألا أساس يف الشريعة،

   .)٤(القاعدة

                                                
 ) ١/١٣٢(قواعد األحكام  )١(
ري والطـرباين يف املعجـم الكـب    –) ٢٢٨٦٠(رقـم  )٥/٣٣١(أخرجه أمحد بن حنبل يف مسـنده   )٢(
ورجـال أمحـد رجـال    ) ٢٠٢٧٨(رقم )١١/١٨٤(وعبدالرزاق يف مصنفه –) ٥٨٧٢(رقم )٦/١٦٥(

  ) ٩/٥٣٩(مرقاة املفاتيح    -) ٣/١٢٧(فيض القدير  –الصحيح انظر
  )١/١٣٢(قواعد األحكام   )٣(
  )٤/٢٠٧(املوافقات   )٤(



 

 

٢٩٢ 

 

 

  :ومن الفروع اليت ذكرها ابن القيم 

حني أوجب للـزوج  ها وأبيها فوق ثالث يف حداد على أممنع املرأة من اإل) ١(

ن اآلصـار الـيت كانـت يف    وهذا من التخفيف على املرأة م،أربعة أشهر وعشراً

  .اجلاهلية

ها وأبيها فـوق ثـالث   حداد على أماإلومنع املرأة من :( قال ابن القيم رمحه اهللا 

هذا من متام حماسـن  :وأوجبه على زوجها أربعة أشهر وعشرا وهو أجنيب فيقال 

حـداد  وه فإن اإلصاحل العباد على أكمل الوجهذه الشريعة وحكمتها ورعايتها مل

على امليت من تعظيم مصيبة املوت اليت كان أهل اجلاهلية يبالغون فيهـا أعظـم   

ر والـدعاء  وضيفون إىل ذلك شق اجليوب ولطم اخلدود وحلق الشـع املبالغة وي

بالويل والثبور ومتكث املرأة سنة يف أضيق بيت وأوحشه ال متس طيباً وال تغتسل 

   .)١()إىل غري ذلك

   .الفسخ لمرأةفلداق أو عن الوطء أو عن النفقة إذا عجز الزوج عن الص) ٢(

قياس عجز الزوج عن الصداق أو عجزه وطرد هذا ال: ( قال ابن القيم رمحه اهللا 

  .)١()عن النفقة والكسوة وطرده عجز املرأة عن العوض يف اخللع أن للزوج الرجعة

                                                
 )٢/١٦٦( عالم املوقعني إ  )١(
  ) ٢/٢١(عالم املوقعني إ )١(



 

 

٢٩٣ 

 

 

عفاف على القريب من بـاب حتصـيل   جياب النفقة والكسوة واملسكن واإلإ) ٣(

  ٠املصاحل وتكميلها

  :قال ابن القيم يف تعقيبه على مسألة الدين على أهل القاتل

حماسن الشريعة وقيامها مبصاحل العباد أن أوجب بدله على من عليـه   فكان من( 

مواالة القاتل ونصرته فأوجب عليهم اعانته على ذلك هذا كإجياب النفقات على 

  .)٢()األقارب وكسوم وكذا مسكنهم واعفافهم إذا طلبوا النكاح

   .)٣(جواز اخللع للمرأة ألن مصلحته أرجح من مفسدته) ٤(

عدالة الويل يف النكاح واحلضـانة لتحصـيل املصـاحل وتكميلـها     اشتراط ) ٥(

  .)٤(للعبادات

ومعلـوم أن  :( ا قال ابن القيم رمحه اهللا النجاسة واالستصباح  إيقادجواز ) ٦(

عن هذه املفسدة وعن مالبستها باطناً  النجاسة واالستصباح ا انتفاع خالٍ إيقاد

كان هكذا فالشريعة ال حترمـه فـإن    وما،وظاهراً فهو نفع حمض ال مفسدة فيه 

   .)١()الشريعة إمنا حترم املفاسد اخلالصة أو الراجحة وطرقها وأسباا املوصلة إليها

                                                
 ) ٢/٣٦(املوقعني  إعالم  )٢(
  )٤/١١١(إعالم املوقعني   )٣(
 ) ٢/٣٧٥( املنثور   )٤(
 )٧٥١/ ٥(زاد املعاد  )١(



 

 

٢٩٤ 

 

 

جيوز بيع املعدوم تبعاً للموجود وال تأثري للمعدوم وهذا كاملنافع املعقود عليها ) ٧(

  .)٢(فعة واحدةث ددفإا معدومة وهي مورد العقد ألا ال ميكن أن حت اإلجارةيف 

   .)٣(إباحة السلم ملا فيه من مصاحل العباد والتيسري عليهم) ٨(

 املواطن اليت كفارة غيبة املسلم االقتصار على االستغفار له وذكره باحملاسن يف) ٩(

  .كخباره بذلاغتابه فيها دون إ

صلى إال عكس مقصود الشارع  بإعالمهوال حيصل له :( قال ابن القيم رمحه اهللا 

ولعله يهيج عداوتـه   ،ى به عليه وسلم فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا مسع ما رماهللا

وسـلم   وما كان هذا سبيله فإن الشارع احلكيم صلى اهللا عليه،له أبداً  وال يصفو

يحه وال جيوزه فضالً عن أن يوجبه ويأمر به ومدار الشريعة علـى تعطيـل   ال يب

    . )٤()املفاسد وتقليلها ال على حتصيلها وتكميلها

  

 
 

                                                
   ) ٨١٠/ ٥(زاد املعاد  )٢(
 )٢/٢٠(إعالم املوقعني  )٣(
 )٢١٩(الوابل الصيب   )٤(



 

 

٢٩٥ 

 

 

 

 

 

 
  :وفيه ثالثة مطالب

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  

  

  

  

  

  



 

 

٢٩٦ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة : املطلب األول 

ما قام يف النفوس أنه مستقيم وهو ضد اجلور عدل احلاكم يف احلكـم  : لغةالعدل 

  .يعدل عدالً وهو عادل من قوم عدول

   . )٢(ويف أمساء اهللا سبحانه العدل وهو الذي ال مييل به اهلوى فيجور يف احلكم

   .)٣(احلكم باحلق:والعدل اصطالحاً

  
                                                

  وللقاعدة ألفاظ أخرى  –) ٢٢٨(حتفة املودود  )١(
  )١٧٢(الفروسية -الشرع مبناه على العدل   -
 )٢/٧(إعالم املوقعني -صل يف العقود العدل  األ -
 ) ٢٨٧(الفروسية -العقود مبناها على العدل   -
 ) ١٧٤(الفروسية -اإلنصاف مدار العقود   -
 )١٩٥(الفروسية   -مدار الشريعة على العدل -

  ) ٢٠/٥١٠( -)٣٠/٨٤(كتب ورسائل ابن تيمية  –) ١/٤٢٥(وانظر أحكام أهل الذمة 
 –) ١/١٥٥(قواعد األحكام )٣٠/١٠٤( –) ١٤٦ -٢٨( –) ٨٤-٢٠/٨٢(جمموع الفتاوى  -

  )٢/١٧٨(املوافقات  ) ٢/٢٧٦(الفتاوى الكربى 
احملكـم   –) ٢/١٢٣(ذيب اللغـة  -) ٤/٢٤٦(معجم مقاييس اللغة  –) ٤٣٠/ ١١(لسان العرب  )٢(

 )٢/١١(واحمليط األعظم 
 )٢/١٢٥(ذيب اللغة  )٣(



 

 

٢٩٧ 

 

 

  :قال ابن القيم رمحه اهللا يف شفاء العليل 

اب أن العدل وضع األشياء يف مواضعها اليت تليق ا وإنزاهلـا كمـا أن   والصو( 

  .)١()الظلم وضع الشيء يف غري موضعه وقد تسمى سبحانه باحلكم العدل

والعدل (  :قال ابن القيم رمحه اهللا ةوهذا يعين أن العدل من احلكمة بل هو احلكم

  .)٢()واحلكمة اليت ترتل األشياء منازهلا وتضعها مواضعها 

وهذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية ألا تدخل يف مجيع أبواب املعامالت مـن  

  .غريها البيع واإلجارة والوكالة والوصايا والنفقات واهلبات واحلقوق الزوجية و

  .فالعدل هو قوام العاملني واهللا أرسل رسله وأنزل كتبه على العدل 

  :قال ابن القيم رمحه اهللا 

على العدل فإن اهللا سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم النـاس  فالشرع مبناه ( 

بالقسط وقد حرم اهللا سبحانه الظلم على نفسه وجعله حمرماً بني عباده والعقـود  

على العدل بني املتعاقدين عقود املعاوضات واملشـاركات جائزهـا    اكلها مبناه

  .)٣()والزمها

                                                
 )٢٧٦(شفاء العليل  )١(
  )٢١٩ (ليل شفاء الع )٢(
 )١٧٣(الفروسية  )٣(



 

 

٢٩٨ 

 

 

لها إمنا هو العدل الذي بعثـت بـه   واألصل يف العقود ك(:وقال رمحه اهللا تعاىل 

قَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنـا معهـم   ل(:الرسل وأنزلت به الكتب قال تعاىل

طسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابت٢())١(اآلية ..الْك(  

  .لعدل وأن الوجود قام به وقد أشار ابن القيم رمحه اهللا يف كتبه كثرياً إىل أمهية ا

  :قال رمحه اهللا يف روضة احملبني 

والسموات واألرض إمنا قامت بالعدل الذي هو صراط اهللا الذي هو عليه وهـو  (

  .)٢()أحب األشياء إىل اهللا تعاىل 

  :وهو ما أكده اإلمام الغزايل يف أحياء علوم الدين

اوز حده انعكس على وعلى اجلملة فبالعدل قامت السموات واألرض فكل ماج( 

  .)٤()ضده

ها ظلم واملقصود من القاعدة أن من مقاصد الشريعة العظيمة العدل وكل مسألة في

  .فإا ال متت للدين بصلة 

                                                
  )٢٥(سورة احلديد آية  )١(
 )٢/٧(إعالم املوقعني  )٢(
 )٦٠-٥٩(روضة احملبني  )٢(
حممد بن حممد أبو حامد الطوسي املعـروف بـالغزايل   / واإلمام الغزايل هو )٢/٤٥(إحياء علوم الدين  )٤(

–كثرية منها الوسـيط   فل الديانات له تصانيالفقيه الشافعي كان إماماً يف الفقه مذهباً وخالفاً ويف أصو
  )  ٥٥/٢٠٠(تاريخ مدينة دمشق -)٢/١٧٣(هـ البداية والنهاية ٥٠٥حياء علوم الدين وغريها تويف سنة إ



 

 

٢٩٩ 

 

 

  : أدلة القاعدة :لثاين املطلب ا

   :القرآن الكرمي :أوالً

  :اآليات الواردة يف القرآن وتأمر بالعدل كثرية منها 

  )١()تم فَاعدلُواْ ولَو كَانَ ذَا قُربىوإِذَا قُلْ(:قوله تعاىل  -

 )٢()قُلْ أَمر ربي بِالْقسط(:وقوله تعاىل  -

 )٣()أُمرت لأَعدلَ بينكُمو(:وقوله سبحانه  -

إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلهـا وإِذَا  (:وقوله جل يف عاله  -

يم بتكَملِ حدواْ بِالْعكُمحاسِ أَن تالن ٤()٠٠ن( 

  :من اآلياتوجه الداللة 

عمل به قال مجيع اآليات السابقة تدل داللة واضحة على وجوب حتقيق العدل وال

  :ابن القيم رمحه اهللا 

بـه آمـر   فإن أمره بالعدل وهو احلق يتضمن أنه سبحانه عامل به معلم له راض (

بل ترته عن ضده الذي هو اجلـور والظلـم   ،ر بسواه ميأ لعباده به حمب ألهله ال

                                                
 )١٥٢(سورة األنعام آية  )١(
 )٢٩(األعراف  )٢(
 )١٥(الشورى آية  )٣(
  )٥٨(النساء آية  )٤(



 

 

٣٠٠ 

 

 

وهم  وأحباؤهوالسفه والباطل بل أمره وشرعه عدل كله وأهل العدل هم أولياؤه 

  .)١()له عن ميينه  ونااور

  :احلديث النبوي :ثانياً 

ين أيب عطية فقالت أعطا( :حديث النعمان بن بشري حيث قال وهو على املنرب )أ(

ال أرضى حىت نشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فـأتى   : حةعمرة بنت روا

إين أعطيت ابىن من عمرة بنـت رواحـة   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

ال  :أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال: عطية فأمرتين أن أشهدك يا رسول اهللا قال 

فـال  ( ويف رواية  ))٢(فرجع فرد عطيته:فاتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم قال :قال 

  .)٤()قال فال أشهد على جور( ويف رواية  )٣()فإين ال أشهد على جور تشهدين إذاً

أيسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء :مث قال )فأشهد على هذا غريي (ويف رواية 

  .)فال إذاً :بلى قال:قال 

                                                
 )١٦٢-١/١٦١(إعالم املوقعني  )١(
ومسلم كتاب اهلبات باب ) ٢٤٤٧(رقم )٢/٩١٤(البخاري كتاب اهلبة باب اإلشهاد يف اهلبة  أخرجه )٢(

 )  ١٦٢٣(رقم )٣/١٢٤٢(كراهية تفضيل بعض األوالد يف اهلبة 
  ) ١٦٢٣(رقم )٣/١٢٤٣(مسلم كتاب اهلبات باب كراهية تفضيل بعض األوالد يف اهلبة  )٣(
  )١٦٢٣(رقم ) ٣/١٢٤٣(األوالد يف اهلبة  مسلم كتاب اهلبات باب كراهية تفضيل بعض )٤(



 

 

٣٠١ 

 

 

  :من احلديثوجه الداللة 

لى وجوب العدل بـني األوالد يف  هذا احلديث مع اختالف ألفاظه إال أنه يدل ع

  .إىل وجوب العدل عموماً إشارةوفيه . )١(العطية

  :ل ابن القيم مبيناً وجه الداللة قا

وهذا احلديث من تفاصيل العدل الذي أمر اهللا به يف كتابه وقامت به السـموات  (

واألرض وأسست عليه الشريعة فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه 

  :)شهد على هذا غريي إ(ل رمحه اهللا معلقاًَ على رواية وقا.)٢()األرض 

وهذا أمر ديد قطعاً ال أمر إباحة ألنه مساه جوراً وخالف العدل وأخرب أنـه ال  (

  .)٣()يصح وأمره برده

ن املقسـطني  إ:( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  عن عبداهللا بن عمر)ب(

ني الرمحن عز وجل وكلتا يديـه ميـني الـذين    عند اهللا على منابر من نور عن مي

  .)٤()يعدلون يف حكمهم وأهليهم وماولوا

                                                
  )٥/٢١٤(فتح الباري  )١(
 )٢/٣٢٩(إعالم املوقعني  )٢(
 ) ٢٢٨(حتفة املودود  –) ٤/٣٣٣(إعالم املوقعني  )٣(
  ) ١٨٢٧(رقم )٣/١٤٥٨(أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر  )٤(

واإلمام أمحد يف  –) ٥٩١٦(رقم )٣/٤٦٠(حلاكم العادل يف حكمه والنسائي كتاب القضاء باب فضل ا
 ) ٦٤٨٥(رقم )٢/١٥٩(مسنده 



 

 

٣٠٢ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث 

يف احلديث إشارة إىل فضل ومرتلة العادلني يوم القيامة وفيه دليل على احلث على 

  .شرعاًل وكون فاعله مثاب  وممدوح العد

ومعناه أن هذا الفضل إمنا (  :ديث رمحه اهللا يف تعليقه على احلقال اإلمام النووي 

مارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم أو ملن عدل فيما تقلده من خالفة أو إهو 

  .)١()صدقة أو وقف وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله وحنو ذلك واهللا أعلم

ابن القيم يف كتابه طريق اهلجرتني حيث جعلهم الطبقة  أئمة العدل وقد ذكر فضل

  :سة يف مراتب املكلفني يف الدار اآلخرة قال رمحه اهللاخلام

الطبقة اخلامسة أئمة العدل ووالته الذين تؤمن م السبل ويستقيم ـم العـامل   (

ويستنصر م الضعيف ويذل م الظامل ويأمن م اخلائف وتقام ـم احلـدود   

حكم الكتاب ويدفع م الفساد ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويقام م 

والسنة وتطفأ م نريان البدع والضاللة وهؤالء الذين تنصب هلم املنابر من النور 

  .)٢()عن ميني الرمحن عز وجل يوم القيامة فيكونوا عليها 

                                                
  )١٢/٢١٢(شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
  )٥٢٤(طريق اهلجرتني  )٢(



 

 

٣٠٣ 

 

 

   :تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث

  .جوب العدل بني األوالد يف العطيةو) ١(

عـدلوا بـني   إ:(أن حيمل قولـه   ومن العجب( :قال ابن القيم يف حتفة املودود 

مـر  مطلق مؤكد ثالث مرات وقد أخرب اآلعلى غري الوجوب وهو أمر  )أوالدكم

هـذا  ،به أن خالفه جور وأنه ال يصح وأنه ليس حبق وما بعد احلق إال الباطـل  

والعدل واجب يف كل حال فلو كان األمر به مطلقاً لوجب محله على الوجـوب  

  .)١()ياء تؤكد وجوبه فتأملها يف ألفاظ  القصة فكيف وقد اقترن به عشرة أش

قة أو الكسوة إذا عجز الزوج عن دفع الصداق أو عجز عن الوطء أو عن النف) ٢(

ومثله إذا عجزت املرأة عن دفع العوض يف اخللع فإن للزوج .فللمرأة طلب الفسخ

  .)٢(الرجعة

  .حترمي الربا وامليسر ملا فيهما من الظلم ) ٣(

والشارع ى عن الربا ملا فيه من الظلم وعن امليسر ملا ( :ة رمحه اهللا قال ابن تيمي

  .)٣()فيه من الظلم والقرآن جاء بتحرمي هذا وهذا

                                                
 ) ٢/٣٢٩(إعالم املوقعني  –) ٢٢٨(حتفة املولود  )١(
 )٢/٢١(إعالم املوقعني  )٢(
 ) ٢/٧(وقعني إعالم امل –) ٢٠/٥١٠(جمموع الفتاوى  )٣(



 

 

٣٠٤ 

 

 

الصلح عن القصاص إذا مل حيصل له ما يصاحل عليه فلـه العـود إىل طلـب    )٤(

   .القصاص

يصـاحل   ومراده الصلح عن القصاص إذا مل حيصل له ما( :قال ابن القيم رمحه اهللا 

عليه فله العود إىل طلب القصاص فهذا موجب العدل ومقتضى قواعد الشـريعة  

  .)١()وأصوهلا 

إذا عجز املشتري عن دفع الثمن كان للبائع الرجوع يف عني مالـه وسـواء   ) ٥(

   .)٢(حكم احلاكم بفلسه أم ال ملا يف ذلك من مصلحة للعباد

   .وب ألنه مقتضي العدل والقياسجواز انتفاع املرن بالرهن املركوب واحلل) ٦(

مقتضى العدل والقياس ومصـلحة الـراهن واملـرن    ( :قال ابن القيم رمحه اهللا 

واحليوان أن يستوىف املرن منفعة الركوب واحللب ويعوض عنهما بالنفقة ففـي  

فإن نفقة احليوان واجبة علـى صـاحبه   ،هذا مجع بني املصلحتني وتوفري احلقني 

ومنفعـة   ،فق عليه أدى عنه واجباً وله فيه حق فله أن يرجع ببدلـه واملرن إذا أن

فأخذها خري من أن در على صـاحبها   الركوب واحللب تصلح أن تكون بدالً

باطالَ ويلزم بعوض ما أنفق املرن وإن قيل للمرن ال رجوع لك كان يف ذلـك  

                                                
 ) ٢/٣٢٩(إعالم املوقعني  )١(
 )٢/٢١(إعالم املوقعني  )٢(



 

 

٣٠٥ 

 

 

الشـريعة هـو   به ومل تسمح نفسه بالنفقة على احليوان فكان ماجاءت به  إضرار

  .)١()الغاية اليت مافوقها يف العدل واحلكمة واملصلحة شيء خيتار

  .)١(جواز املزارعة ألا أقرب إىل العدل وأبعد عن اخلطر) ٧(

   .مبىن كل الشركات على العدل بني الشريكني) ٨(

  .)٣()فإن مبىن املشاركات على العدل بني الشريكني( :رمحه اهللاقال ابن القيم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ) ٢/٤٢(إعالم املوقعني  )١(
واملزارعة هي املعاملة على األرض ببعض مـاخيرج  )٢٥/٦١(جمموع الفتاوى  –) ٢/٨(إعالم املوقعني  )١(

 )٣٨٥(منها التعاريف 
  )٢/٦(عالم املوقعني إ )٣(



 

 

٣٠٦ 

 

 

 

 





 
  :وفيه ثالثة مطالب

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  

  

  

  

  



 

 

٣٠٧ 

 

 

 





 
  :شرح القاعدة :املطلب األول 

ثلـه  جلمع أشباه وأشبه الشيء الشـيء ما مأخوذ من شبه الشبه والشبيه وا التشبه

  .)٢(وشبه عليه األمر لبس عليه

ـ   :الكفار لغة  ارس من الكفر وهو يف اللغة بالفتح من الستر والتغطية قال ابـن ف

   )٣()الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معىن واحد وهو الستر والتغطية(

  .)٥(والكافر يستر احلق ويغطيه. )٤(يقال لليل كافر ألنه يستر األشياء بظلمته

                                                
 –) ١٢٥١/ ٣( –) ٣/١٢٤٧(أحكام أهل الذمـة  -) ١/٢٢٤(زاد املعاد  وانظر) ١٢٢(الفروسية  )١(
  ) ٣/١٣٧(إعالم املوقعني  -)١٧٢(الصالة وحكم تاركها  –) ٣/١٣١٣(–) ٣/١٢٨٥(
معجـم   –) ٣/٢٤٣(معجم مقاييس اللغـة   –) ٣٢٠(أساس البالغة  –) ١٣/٥٠٣(لسان العرب  )٢(

  ) ٣٤١(األفعال   
أسـاس   –) ٥/١٩١(معجم مقاييس اللغـة   –) ٢٣٩( ار الصحاح خمت –) ٥/١١٤(لسان العرب  )٣(

  )٢/٧٩١(املعجم الوسيط  –) ٥٤٧(البالغة 
 ) ٣/٢٩٤(ذيب األمساء  )٤(
 ) ٤١(  ألفاظ التنبيه  حترير )٥(



 

 

٣٠٨ 

 

 

الكفر هو عدم اإلميان سواء كان (  :والكفر يف االصطالح ذكره ابن تيمية بقوله

فمن مل حيصـل يف قلبـه التصـديق     راضإعباء أو إ استكبار أو معه تكذيب أو

  .)١()واالنقياد فهو كافر

د وأشطنه أبعده وشطنت الدار عمجع شيطان أصله من شطن عنه أي ب:والشياطني 

  .)٢(من اإلنس واجلن والدواب شيطان متمرد وكل عات،تشطن شطوناً  بعدت 

بانتوائهم فهم  هم من نزل البادية أو جاور البادية فظعن بظعنهم وانتوى واألعراب

   .)٣(أعراب

ؤمن رفعـة يف  ومعىن القاعدة على وجه العموم النهي عن التشبه بالنواقص فإن للم

  .دينه ودنياه وآخرته 

وهذه القاعدة هلا مشولية يف الفروع مما يؤكد أمهيتها وقد افتتح شيخ اإلسالم ابـن  

 بيان أمهية هذه تيمية كتابه اقتضاء الصراط املستقيم يف خمالفة أصحاب اجلحيم يف

ما جميباً عن التشـبه  فإين يت  إما مبتدئاً وإ:وبعد : ( ل رمحه اهللاقاحيث القاعدة 

بالكفار يف أعيادهم وأخربت ببعض ما يف ذلك من األثر القدمي والداللة الشرعية 

ومـا  نبة هدي الكفار ومن الكتابيني واألميني وبينت بعض حكمة الشرع يف جما

                                                
 )٧/٦٣٩(جمموع الفتاوى  )١(
 ) ٣٢٩(أساس البالغة  –) ١٣/٢٣٨(لسان العرب  –) ١٤٢(خمتار الصحاح  )٢(
  )٤١٣(أساس البالغة  –) ١/٥٨٦(لسان العرب  –) ٣/٣٣٤(   تاج العروس )٣(



 

 

٣٠٩ 

 

 

وإن كانت هـذه قاعـدة   ،من خمالفة أهل الكتاب واألعاجم جاءت به الشريعة 

صالً جامعاً من أصوهلا كثري الفـروع  من قواعد الشريعة كثرية الشعب وأ عظيمة

لكين نبهت على ذلك مبا يسره اهللا تعاىل وكتبت جواباًَ يف ذلك مل حيضرين الساعة 

  .)١()وحصل بسبب ذلك من اخلري ماقدره اهللا سبحانه

لقاعدة املنع من التشبه بفئات عدة منها ما هو حمدود وهي الكفـار  وقد اشتملت ا

) وكل ناقص( واحليوانات والشياطني والنساء واألعراب ومنها ماهو عام يف قوله 

  .على حدهكل فئة من هذه الفئات يف املطلب اخلاص باألدلة دليل وسأذكر 

ذه الفئات له ح القـيم رمحـه اهللا   م ذكر بعضها ابن كَوال شك أن منع التشبه

م منع التشبه بالكفار كَوكذلك شيخه ابن تيمية فمن ح:  

أن التشبه بظواهرهم يقتضي موافقتهم يف املقاصد واألعمال قال ابن القيم رمحـه  

ذلك أن املشـاة    وسر( :املوقعني بعد ذكر حديث النهي عن التشبه إعالماهللا يف 

  . )٢()لقصد والعمل يف اهلدي الظاهر ذريعة إىل املوافقة يف ا

  :اللهفان إغاثةوأكد هذا املعىن يف 

وى عن التشبه بأهل الكتاب وغريهم من الكفار يف مواضع كثرية ألن املشاة (

 ،الظاهرة ذريعة إىل املوافقة الباطنة فإنه إذا أشبه اهلدى اهلدى أشبه القلب القلـب 
                                                

  )١/١(اقتضاء الصراط املستقيم  )١(
  )٣/١٤٠(إعالم املوقعني  )٢(



 

 

٣١٠ 

 

 

من تشبه بقـوم فهـو   (خالف هدينا هدي الكفار ويف املسند مرفوعاً :وقد قال 

  .)١()منهم

أن املخالفة منفعة وصالح للمسلم إذ أنه أعمال الكفار كلـها   أيضام كَومن احل

   .مضرة وفساد

   :قال ابن تيمية رمحه اهللا

وهذا وإن دل على أن خمالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك الينفي أن تكـون يف  (

ظر عن خمالفتهم فإن هنا نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع الن

  :شيئني 

أن نفس املخالفة هلم يف اهلدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد اهللا املـؤمنني   :أحدمها

ملا يف خمالفتهم من اانبة واملباينة اليت توجب املباعدة عن أعمال أهل اجلحيم وإمنا 

عليهم اتصف به املغضوب  تنور قلبه حىت رأى ماملن لك يظهر بعض املصلحة يف ذ

أن  :والثاينضرره أشد من ضرر أمراض األبدان، والضالون من مرض القلب الذي

نفس ماهم عليه من اهلدى قد يكون مضراً أومنقصاً ينهي عنه ويؤمر بضده ملا فيه 

من املنفعة والكمال وليس شيء من أمورهم إال وهو إما مضر أو ناقص ألن مـا  

وما بأيديهم مما مل ينسـخ  .وحنوها مضرةاملبتدعة واملنسوخة  بأيديهم من األعمال

                                                
 )١/٣٦٤(إغاثة اللهفان  )١(



 

 

٣١١ 

 

 

أصله فهو يقبل الزيادة والنقص فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما حيصله علـى وجـه   

الكمال وال يتصور أن يكون شيء من أمورهم كامالً قط فإذا املخالفة فيها منفعة 

وصالح لنا يف كل أمورنا حىت ماهم عليه من اتقان أمور دنياهم قد يكون مضراً 

  .)١()نا أو مبا هو أهم منه من أمر دنيانا فاملخالفة فيه صالح لنابآخرت

لدروس دين اهللا وظهور ع التشبه بالكفار أن التشبه أصل م العظيمة ملنكَبل من احل

  .الكفر واملعاصي 

  :قال ابن تيمية يرمحه اهللا 

فقد تبني لك أن من أصل دروس دين اهللا وشرائعه وظهور الكفـر واملعاصـي   (

خـري احملافظـة علـى سـنن األنبيـاء       كما أن من أصل كل،بالكافرين  التشبه

وهلذا عظم وقع البدع يف الدين وإن مل يكن فيها تشبه بالكفار فكيف ،وشرائعهم

  .)٢()إذا مجعت الوصفني

ابن عبد الرب يف التمهيد أن احلكمة من منع التشبه بالكفار  الفصل بـني   نوقد بي

ليه وسلم يكره التشبه وكان صلى اهللا ع( :هللا تعاىلديننا ودينهم حيث قال رمحه ا

ب خمالفتهم وبذلك وردت سنته صلى اهللا عليه وسلم وكأنه أراد واهللا بالكفار وحي

                                                
 ) ٥٧ -١/٥٦(اقتضاء الصراط  )١(
 )١/١١٦(اقتضاء الصراط املستقيم  )٢(



 

 

٣١٢ 

 

 

أعلم أن يفصل دينه من دينهم إذ هم أولياء الشيطان وحزبه فنهى عن الصـالة يف  

  .)١()تلك األوقات كذلك

ة األخالم لتحرمي التشبه باحليوانات مشاكَومن احل ق  قال ابن تيمية رمحه اهللا      :

التشبه بالبهائم يف األمور املذمومة يف الشرع مذموم منهي يف أصواا وأفعاهلـا  ( 

وحنو ذلك مثل أن ينبح بنبح الكالب أو ينهق بنهيق احلمري وحنو ذلـك وذلـك   

ـ   :لوجوه أحدها به أنا قررنا يف اقتضاء الصراط املستقيم ي الشارع عـن التش

الذين جنسهم ناقص كالتشبه باألعراب وباألعاجم وبأهل الكتاب وحنو  باآلدميني

ا أن من أسباب ذلك أن املشاة تورث مشاة وبين ،ذلك يف أمور من خصائصهم

شرة بعض الـدواب اكتسـب مـن أخالقهـا     األخالق وذكرنا أن من أكثر ع

جلفاء وقسوة القلـوب  كالكالبني واجلمالني وذكرنا مايف النصوص من ذم أهل ا

أهل اإلبل ومن مدح أهل الغنم فكيف يكون التشبه بنفس البـهائم فيمـا هـي    

بل هذه القاعدة تقتضي بطريق التنبيه النهي عن التشبه بالبهائم مطلقـاً  ،مذمومة 

فيما هو من خصائصها وإن مل يكن مذموماً بعينه ألن ذلك يدعو إىل فعل ما هـو  

                                                
ن عبداهللا بن عبدالرب النمري األندلسي القرطيب هو أبو عمر يوسف ب/وابن عبدالرب )٤/١١(التمهيد     )١(

جامع –املالكي إمام األندلس وعاملها صاحب التصانيف الفائقة ومنها االستيعاب يف معرفة أمساء الصحابة 
نفح الطيب -)١٨/١٥٣(هـ انظر سري أعالم النبالء )٤٦٣(الكايف وغريها تويف سنة -بيات العلم وفضله

)٤/٢٩ ( 



 

 

٣١٣ 

 

 

أن كون الشخص أعرابياً أو عجمياً خرياً مـن كونـه    مذموم بعينه إذ من املعلوم

كلباً أو محاراً أو خرتيراً فإذا وقع النهي عن التشبه ذا الصنف من اآلدمـيني يف  

خصائصه لكون ذلك تشبهاً فيما يستلزم النقص ويدعو إليه فالتشبه بالبهائم فيما 

  .)١()هو من خصائصها أوىل أن يكون مذموماً ومنهياً عنه 

تـداء  بالنسبة ملنع التشبه بالشياطني فالذي يظهر أن التشبه م حب هلم واق وأما

  .بأفعاهلم وهذا مذموم شرعاً 

ثر ن ابن القيم رمحه اهللا أن هذا التشبه يـؤ وأما بالنسبة ملنع التشبه بالنساء فقد بي

اإلناث قال رمحه اهللا يف معرض حديثـه عـن   على قلب اإلنسان فيكسبه صفات 

م على الرجال ملا فيه من مفسدة تشبه الرجـال  رفح:(حلرير للرجال حكم لباس ا

ومنهم مـن  ،م ملا يورثه من الفخر واخليالء والعجب رح :بالنساء ومنهم من قال

م ملا يورثه مبالمسة البدن من األنوثة والتخنث وضد الشهامة والرجولـة  رح :قال

ال تكاد جتد من يلبسه يف وهلذا ، اإلناثفإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات 

األكثر إال وعلى مشائله من التخنث والتأنث والرخاوة ماال خيفى حىت لوكان من 

   .)٢()أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية

                                                
 )٣٢/٢٥٨( جمموع الفتاوى )١(
 )٤/٨٠(زاد املعاد  )٢(



 

 

٣١٤ 

 

 

     :من اجلهل قال ابن تيميـة رمحـه اهللا   لقرم فبة ملنع التشبه باألعراب وأما بالنس

 مع ما ذكرناه من الفضـل  فـيهم    وجه النهي عن مشاة األعراب واألعاجم( 

ذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل جعـل  وعدم العربة بالنسب واملكان مبين على أصل و

 هماال يقتضيسكىن القرى يقتضي من كمال اإلنسان يف العلم والدين ورقة القلوب 

كما أن البادية توجب من صالبة البدن واخللق ومتانـة الكـالم     ،سكىن البادية

القرى هذا هو األصل وإن جاز ختلف هذا املقتضى ملانع وكانـت   مااليكون يف

  .)١()البادية أحياناً أنفع من القرى ولذلك جعل اهللا الرسل من أهل القرى

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

  :احلديث النبوي

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    :حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال - ١

  .)٢()هو منهم من تشبه بقوم ف: ( وسلم 

                                                
 )١/١٤٥(اقتضاء الصراط املستقيم  )١(
وأخرجـه   –) ٤٠٣١(رقـم  )٤/٤٣(أخرجه أبو داود يف السنن كتاب اللباس باب يف لباس الشهرة  )٢(

وابن أيب شبيبة ) ٢١٦(رقم) ١/١٣٥(مسند الشاميني  –) ٥١١٤(رقم)٢/٥٠(اإلمام أمحد يف مسنده يف 
ــم)٤/٢١٢(يف مصــنفه  ــة ) ١٩٤٠١(رق وأخرجــه الطــرباين يف املعجــم األوســط عــن حذيف

وأخرجه موقوفاً على عمر –) ١١/٥٢(عون املعبود بسند ضعفه احلافظ العراقي ) ٨٣٢٧(رقم)٨/١٧٩(
وحسن احلديث ابن حجـر يف  ) ١١/٤٥٣(بن اخلطاب عبد الرزاق يف مصنفه باب حلق القفا والزهد   

وابن تيمية يف اقتضاء الصراط املسـتقيم   –) ٦/١٠٤( فيض القدير واملناوي يف)  ٦/٩٨(الفتح بشواهده 
لـيس  ( وأخرجه الترمذي من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  قوله عليه الصالة والسالم  –) ١/٨٢(

رقـم  )٥/٥٦(كتاب االستئذان باب ماجاء يف كراهيـة إشـارة اليـد بالسـالم     ) منا من تشبه بغرينا 
 . وضعفه)٢٦٩٥(



 

 

٣١٥ 

 

 

   :من احلديثوجه الداللة 

داللة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفـار يف  يف احلديث  

أقواهلم وأفعاهلم ولباسهم وأعيادهم وعبادام وغري ذلك من أمورهم اليت مل تشرع 

١(عليها رلنا وال نقر(.  

   :تهقال ابن تيمية بعد ذكره احلديث والتأكيد على صح

أمحد وغريه ذا احلديث وهذا احلديث أقل أحواله أنه يقتضـي   اإلماموقد احتج (

مـن  و(:حترمي التشبه م وإن كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه م كما يف قولـه  

مهنم هفَإِن نكُمم ملَّهوت٢() ي(.  

إن اليهود (:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢

  .)٣()والنصارى ال يصبغون فخالفوهم

                                                
  ) ١/١٤٩(ابن كثري تفسري  )١(
 سورة املائدة ) ٥١(واآلية رقم ) ١/٨٣(اقتضاء الصراط املستقيم  )٢(
ومسـلم  ) ٣٢٧٥(رقـم  )٣/١٢٧٥(أخرجه البخاري يف كتاب األنبياء باب ماذكر عن بين إسرائيل  )٣(

 ) ٢١٠٣(رقم )٣/١٦٦٣(كتاب اللباس والزينة باب يف خمالفة اليهود يف الصبغ 



 

 

٣١٦ 

 

 

  : من احلديث وجه الداللة

احلديث واضح الداللة يف أمره عليه الصالة والسالم مبخالفة اليهـود والنصـارى   

  .وهو ما يتضمن األمر بعدم التشبه م 

احلديث يدل على أن العلة يف شرعية اخلضاب هي خمالفة أهل الكتاب وـذا  ف  

سـلم يبـالغ يف   تحباب اخلضاب وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه ويتأكد اس

  .)١(خمالفتهم ويأمر ا 

وذلك يقتضي أن يكون جنس خمالفتهم أمراً مقصـوداً  ( :قال ابن تيمية رمحه اهللا 

وإن كـان األمـر   ،للشارع ألنه إن كان األمر جبنس املخالفة حصل املقصـود  

جل مافيه من املخالفة فاملخالفة إما علة مفردة باملخالفة يف تغيري الشعر فقط فهو أل

أو علة أخرى أو بعض علة وعلى مجيع التقديرات تكون مـأموراً ـا مطلوبـة    

  .)٢()للشارع

                                                
  ) ٥/٣٥٤(وانظر حتفة األحوذي   –) ١١/١٧٢(عون املعبود  )١(
 )١/٥٠(اقتضاء الصراط املستقيم  )٢(



 

 

٣١٧ 

 

 

قعـاء  واين عن نقرة كنقرة الديك وإقعـاء كإ ( حديث أيب هريرة وفيه  - ٣

  )١()الكلب والتفات كالتفات الثعلب

  :وجه الداللة من احلديث

ى عـن  ( :الداللة يف النهي عن مشاة احليوانات قال ابن القيم  احلديث واضح

 التشبه يف الصالة باحليوانات فنهى عن بروك كربوك البعري والتفـات كالتفـات  

                                                
والبيهقي يف السنن الكربى كتاب الصالة باب ) ٨٠٩١(رقم )٢/٣١١(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  )١(

وحسن إسـناده  ) ١/٣٣٨(والطيالسي يف مسنده -) ٢٥٧٤(رقم )٢/١٢٠(اإلقعاء  املكروه يف الصالة 
وضعفه ابن حجر يف ) ٢/٩٢(وقبله لالحتجاج به الزيلعي يف نصب الراية ) ٢/٨٠(الزوائد  صاحب جممع

  ) ١/٢٢٦(تلخيص احلبري 
ى رسـول اهللا صـلى اهللا   : وهناك أحاديث أخرى يف نفس املعىن منها حديث عبدالرمحن بن شبل قال 
) سجد كما يـوطن  الـبعري   عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل املكان يف امل

رقم )١/٢٢٨(أخرجه أبوداود يف سننه كتاب الصالة باب صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود 
وابن ماجه يف كتاب ) ٦٩٦(رقم )١/٢٣٣(والنسائي يف التطبيق باب النهي عن نقرة الغراب  –) ٨٦٢(

احلاكم و –) ١٤٢٩(رقم)١/٤٥٩(صلى فيه إقامة الصالة والسنة فيها باب يف توطني املكان يف املسجد ي
وابـن   –) ٢٢٧٧(رقـم  )٦/٥٣(وصححه ابن حبان يف صحيحه ) ٨٣٣(رقم)١/٣٥٢(يف مستدركه 

 –) ٦٦٢(رقـم )١/٣٣١(خزميه يف صحيحه  كتاب الصالة باب النهي عن نقرة الغراب يف السـجود  
م بـن حممـود األنصـاري    وضعفه العقيلي ألن فيه متي) ١٥٥٧٢(رقم)٣/٤٢٨(واإلمام أمحد يف مسنده 

واملقصود بنقرة الغـراب أو الـديك   ) ١/٢٤٤(وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود  –) ١/٦٧٠(
النهاية يف غريب األثـر   –ختفيف السجود وأنه ال ميكن فيه إال قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله 

)٥/١٠٣ (  
 ) ٣/٥٥(جلسة الكلب عون املعبود واقعاء الكلب معناه أن جيعل  إليتيه  على عقبيه ك



 

 

٣١٨ 

 

 

قعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفـع  الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإ

  .)١()األيدي وقت السالم كأذناب اخليل الشمس

اخلسيسـة يف األخـالق    إىل النهي عن التشبه باحليوانـات  إمياءث احلدي ففي  

  .)٢(ة القعودوالصفات وهيئ

: حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال - ٤

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان (

  .)٣()يأكل بشماله ويشرب بشماله

التـأكلوا  : (هللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال وعن جابر رضي ا

  .)٤()بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال 

   :من احلديثوجه الداللة 

ل ذلك بأنه تشـبه  احلديث نص واضح على حترمي األكل والشرب بالشمال وعلّ

  .بأفعال الشيطان 

                                                
 )١/٢٢٥(زاد املعاد  )١(
 ) -)١/٥٥٣(فيض القدير  )٢(
 )٢٠١٨(رقم )٣/١٥٩٨(أخرجه مسلم يف كتاب األشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما  )٣(
 )٢٠١٩(رقم )٣/١٥٩٨(أخرجه مسلم يف األشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما  )٤(



 

 

٣١٩ 

 

 

اجتناب األعمـال   يف احلديث أنه ينبغي( :قال ابن حجر يف تعليقه على احلديث 

   .)١()اليت تشبه أعمال الشياطني والكفار

:  عن عائشة رضي اهللا عنها يف وصفها لصالة النيب صلى اهللا عليه وسـلم   - ٥

  )٢()وكان ينهى عن عقبة الشيطان( 

  :من احلديثوجه الداللة 

ذلك بأنه مشـاة لفعـل    قعاء يف الصالة وعللاحلديث يدل على النهي عن اإل

  .الشيطان 

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه :(عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال  عن - ٦

  .)٣()وسلم  املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال 

                                                
 )٩/٥٢٣(ي فتح البار )١(
أخرجه مسلم كتاب الصالة  باب ما جيمع صفة الصالة وما يفتح به وخيـتم بـه وصـفة الركـوع      )٢(

واالعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتني من الرباعية وصفة اجللوس بني السـجدتني ويف التشـهد األول   
  )٤٩٨(رقم ) ١/٣٥٧(

ق ألييه باألرض وينصب ساقيه ويضـع يديـه   بضم العني االقعاء املنهي عنه وهو أن يلص :وعقبة الشيطان
 ) ٤/٢١٤(على األرض كما يفرش الكلب وغريه من السباع شرح النووي على مسلم 

رقـم  )٥/٢٢٠٧(أخرجه البخاري يف كتاب اللباس باب املتشبهني بالنساء واملتشـبهات بالرجـال    )٣(
)٥٥٤٦( 



 

 

٣٢٠ 

 

 

   :من احلديثوجه الداللة 

قال (  :يف احلديث داللة واضحة على حترمي التشبه بالنساء قال ابن حجر يف الفتح

للرجال التشبه بالنساء يف اللباس والزينة اليت ختتص بالنساء  الطربي املعىن ال جيوز

  .)١()وال العكس قلت وكذا يف الكالم واملشي

عن عبداهللا املزين رضي اهللا عنـه أن الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم       - ٧

التغلبنكم األعراب على اسم صالتكم املغرب قال وتقول األعراب (:قال

  .)٢()هي العشاء

مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    :رضي اهللا عنهما قالومثله حديث ابن عمر 

التغلبنكم األعراب على اسم صالتكم إال إا العشاء وهم يعتمون ( :وسلم يقول

ويف رواية أخرى عن ابن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  )باإلبل

هللا العشاء  كتاب اال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم العشاء فإا يف( :يقول

  . )٣()حبالب اإلبلوإا تعتم 

  

                                                
 )١٠/٣٣٢(فتح الباري  )١(
 )٥٣٨(رقم )١/٢٠٦(صالة باب من كره أن يقال للمغرب العشاءأخرجه البخاري كتاب مواقيت ال )٢(
 –) ٦٤٤(رقم )١/٤٤٥(أخرجه مسلم كتاب املساجد ومواضع الصالة باب وقت العشاء وتأخريها  )٣(

 ٠) ٥/٤٣(ومعىن يعتمون باإلبل أي يؤخرونه إىل شدة الظالم شرح النووي على مسلم 



 

 

٣٢١ 

 

 

  :من احلديث  وجه الداللة

يف األحاديث السابقة دليل صريح على كراهة التشبه باألعراب يف تسمية العشاء 

   .بالعتمة وذلك ألنه خالف االسم الذي ورد يف الشرع وحىت الحيدث اللبس

مـن بعـد صـلَاة    (له تعاىل وإمنا امسها يف كتاب اهللا العشاء يف قو(:قال النووي 

  .)٢()فينبغي لكم أن تسموها العشاء )١()الْعشاء

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث

فعل العقيقة عن اجلارية والغالم خالفاً ألهل الكتاب الـذين يعقـون عـن    ) ١(

  .)٣(األنثى

واستبدال كراهية أن يلطخ رأس الطفل املولود بدم العقيقة ألنه فعل اجلاهلية ) ٢(

  . )٤(ذلك حبلق رأسه والتصدق بوزن الشعر

بذلك ألنه تشبه ـم   أيضاالكتاب وتسمية األطفال أهل منع التسمي بأمساء ) ٣(

والثـاين كجـرجس   ( :قال ابن القيم يف أحكام أهل الذمة يف تسميتهم بأمسائهم 

                                                
 )٥٨(  سورة النور آية  )١(
 )٥/١٤٣(رح مسلم النووي على ش )٢(
 )  ٤٤(حتفة املودود  )٣(
 )  ٩٧(حتفة املودود  )٤(



 

 

٣٢٢ 

 

 

بذلك  وبطرس ويوحنا ومىت وحنوها فال مينعون منه وال جيوز للمسلمني أن يتسموا

  .)١()ملا فيه من املشاة فيما خيتصون به

  .ة منعاً من التشبه بتحايل اليهودالنهي عن االستفادة من دهن جلود امليت) ٤(

ومن احتياهلم أن اهللا سبحانه ( :اللهفان من مصائد الشيطان إغاثةقال ابن القيم يف 

م وأن الشحم هـو  الف إدخالهوتعاىل ملا حرم عليهم الشحوم تأولوا أن املراد نفس 

وقالوا ما أكلنا الشحم ومل ينظروا ،اجلامد دون املذاب فجملوه فباعوه وأكلوا مثنه 

                    .)٢()يف أن اهللا تعاىل إذا حرم االنتفاع بشيء فال فرق بني االنتفاع بعينه أو ببدله

عصر سـداً لذريعـة التشـبه    النهي عن الصالة قبل طلوع الشمس وبعد ال) ٥(

  .بالكفار

وسد الذريعة بأن منع الصالة بعد العصر والصبح التصال هذين (  :قال ابن القيم

    .)٣()الوقتني بالوقتيني اللذين يسجد املشركون فيهما للشمس

فتنة الشرك ( :قال ابن القيم .النهي عن الصالة يف القبور ملشاة عباد األوثان ) ٦(

ان أعظم بكثري من مفسدة الصالة بعد العصر بالصالة يف القبور ومشاة عباد األوث

والفجر فإذا ي عن ذلك سداً لذريعة التشبه اليت التكاد ختطر ببال املصلي فكيف 

                                                
 )٣/١٣١٧(أحكام أهل الذمة  )١(
  )١/٣٤٨(إغاثة اللهفان  )٢(
 )  ٩٣(اجلواب الكايف  )٣(



 

 

٣٢٣ 

 

 

صـاحبها إىل الشـرك ودعـاء املـوتى      ريعة القريبة اليت كثرياً ماتدعوذه الذ

  . )١()واستغاثتهم وطلب احلوائج منهم 

ام اجلالس سداً لذريعة التشبه بالكفار قال صالة املأمومني جلوساً خلف اإلم) ٧(

أمر املأمومني أن يصلوا جلوساً إذا صلى أمامهم جالساً سداً لذريعـة  (:ابن القيم 

    . )٢()التشبه بفارس والروم يف قيامهم وقعودهم على ملوكهم وهو قعود

النهي عن صيام يوم اجلمعة منفرداً حىت ال يوجب التشبه بأهل الكتـاب يف  ) ٨(

  .)٣(صيص بعض األيام بالتجرد عن األعمال الدنيويةخت

ختصيص أيام الصيام غري األيام اليت حددها الشرع منعاً من التشبه بالكفار يف ) ٩(

ما خصصه الشـارع كيـوم   :(ختصيص أعيادهم بالتعظيم والصيام قال ابن القيم 

ثالثـاء  االثنني ويوم عرفة ويوم عاشوراء سنة وأما ختصيص غريه كيوم السبت وال

واألحد واألربعاء فمكروه وما كان منها أقرب إىل التشبه بالكفار لتخصيص أيام 

   .)٤()أعيادهم بالتعظيم والصيام فأشد كراهة وأقرب إىل التحرمي

                                                
 ) ١/١٨٨(إغاثة اللهفان  )١(
 ) ١/٣٦٧(إغاثة اللهفان  )٢(
 )١/٤٢٠(زاد املعاد  )٣(
 )١/٤٢١(زاد املعاد  )٤(



 

 

٣٢٤ 

 

 

ألن فيه تشبهاً بالنساء فيما هو من ،حترمي لبس الذهب واحلرير على الرجال ) ١٠(

  .ئص النساء على قول لبعض العلماءخصا

هو هلـم يف  (:ه بالكفار على قول آخر استناداً لقوله عليه الصالة والسالم أو تشب

  . )١()الدنيا ولكم يف اآلخرة 

النهي عن التشبه يف الصالة باحليوانات مثل بروك البعري وافتـراش السـبع   ) ١١(

  .)٢(وقت السالم كأذناب اخليل  الشمس واقعاء الكلب ونقر الغراب ورفع األيدي

                                                
واحلديث أخرجه البخاري كتاب اللباس باب لبس احلرير وافتراشه للرجال وقدر ) ٢٤٣(ودود حتفة امل )١(

  من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهما)٥٤٩٣(رقم )٥/٢١٩٤(ماجيوز منه 
 ) ١/٢٢٥(زاد املعاد  )٢(



 

  

٣٢٥ 

 

 

 

 

 
  :وفيه ثالثة مطالب

  القاعدةشرح : املطلب األول 

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث



 

  

٣٢٦ 

 

 

 

)١(    

  :شرح القاعدة :املطلب األول 

ـ   وخمففمشدد ر ري وخيخري يعين رجل خ مفردهمجع  :لغةخيار   ة روامـرأة خي

واملعـىن  ، )٢(مجع خرية وهـي الفاضـلة  )  أُولَـئك لَهم الْخيرات( :كقوله تعاىل

  .أفضل األمور أوساطها التفضيل أي

                                                
 –) ٢/٢٤٢(مفتاح دار السـعادة   –) ١/١٨٢(إغاثة اللهفان  –) ٢٢٦(نظر الصالة وحكم تاركها ا )١(

احملصـول   – )١/٥٨(وانظر شرح قصيدة ابن القيم  –) ٢٢٠(روضة احملبني  –) ٤/٩٦٦(بدائع الفوائد 
شرح التلويح على  –) ٢/٣٦٠(اإلاج ) ٨٠(قواعد الفقه  –) ١/٢٧٠(اإلحكام لآلمدي  –) ٤/٩٦(

موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ) خري األمور أوساطها ( وقد ذكرها بعضهم بلفظ ) ٢/١٠٥(التوضيح 
)٥/٣٠٢ (  

رجه البيهقي يف شعب اإلميان عن وهذا احلديث أخ) خري األمور أوسطها ( وهذه القاعدة أصلها حديث 
وانظر تاريخ مدينة دمشق  –) ٧/١٤٢(وابن سعد يف الطبقات الكربى ) ٦٦٠١(رقم )٥/٢٦١(مطرف 

وقد ضعفت هذه الرواية ) ٣٥١٢٨(رقم )٧/١٧٩(وأخرجه كذلك ابن أيب شيبة يف مصنفه ) ٥٨/٣٠٤(
الفوائـد اموعـة يف    –) ٢/٧٤٠(باإلرسال تارة وبالعضل تارة أخرى انظر املغين عن محل األسـفار  

وجاءت رواية أخرى عن علي بن أيب طالب وضعفها أيضـاً  صـاحب   ) ١/٢٥١(األحاديث املوضوعة 
وقد ٠) ١/٤٦٩(وضعفه  العجلوين  يف كشف اخلفا ٠نقالً عن ابن السمعاين ) ١/٣٣٢(املقاصد احلسنة 

السـنة النبويـة    محه اهللا يف منهاجذلك ابن تيمية روك) ١١/٢٧٥(استدل باحلديث ابن حجر يف الفتح 
)٣/٤٦٨  ( 
  ) ٨٨(واآلية املذكورة يف سورة التوبة آية رقم )٤/٢٦٤(لسان العرب  )٢(



 

  

٣٢٧ 

 

 

 أحياناًويراد ، )١(بني طريف الشيء وهو منه ط بالتحريك اسم ملاسالومن :طها أوس

. )٢(من طرفيه بأوسط الشيء أفضله وخياره كوسط املرعى خري  

 إفراطللقاعدة أن أخري األمور وأقرا إىل الصواب هو التوسط فال  اإلمجايلواملعىن 

  . إجحافوال تفريط وال غلو وال 

إن لكل شيء طرفني ووسطاً فإذا أمسك بأحد الطـرفني  ( :قال وهب رمحه اهللا 

مال اآلخر وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان وقال علـيكم باألوسـاط مـن    

    .)٣()األشياء

ز اهللا هذه األمة على سائر األمم بأن جعلها األمة الوسط وقد مي.  

  :قال ابن القيم رمحه اهللا 

وقد جعل اهللا هذه األمة هي األمة الوسط يف مجيع أبواب الدين فـإذا احنـرف   (

غريها من األمم إىل أحد الطرفني كانت هي يف الوسط كما كانت وسطاً يف باب 

وكانت وسـطاً  ،عاىل وصفاته بني اجلهمية واملعطلة واملشبهة واملمثلة أمساء الرب ت

                                                
 ) ٤٢٧/ ٧(لسان العرب  )١(
  ) ٢٠/١٧٥(تاج العروس  )٢(
عبداهللا التابعي األنبـاري   وبنبه بن كامل بن سيج أوهب بن م/ ووهب هو )١٢/٦٢(املطالب العالية  )٣(

 )٨/١٦٤(التاريخ الكبري -)٢/٤٤٥(هـ انظر ذيب األمساء١١٤اين تويف سنة اليم



 

  

٣٢٨ 

 

 

باهللا كالنصارى وبني من قتلهم  وأشركهميف باب اإلميان بالرسل بني من عبدهم 

   .)١()وتركوهم من العبودية وكذم فآمنوا م وصدقوهم

لـهم  فكذلك جع( :بلتهم قال الوسطيه لألمة حىت يف اختيار ق بل يؤكد رمحه اهللا

   .)٢()ختار القبلة الوسط يف اجلهات لألمة الوسط يف األممأمة وسطاً فا

غالياً وال جافياً فمن حاد عن  ولذلك كان من خريية اإلنسان أن يكون وسطاً ال

   .هذه الوسطية أصابته اآلفات

  :  قال ابن القيم رمحه اهللا 

ألوسط الذين ارتفعوا عن فدين اهللا بني الغايل فيه واجلايف عنه وخري الناس النمط ا(

وقد جعل اهللا سبحانه هذه األمة وسط  ،تقصري املفرطني ومل يلحقوا بغلو املعتدين

وهي اخليار العدل لتوسطها بني الطرفني املذمومني والعدل هو الوسط بني طـريف  

إىل األطراف واألوساط حمميـة بأوسـاطها    تتطرقاجلور والتفريط واآلفات إمنا 

  . )٣()اطهافخيار األمور أوس

كل خصلة حممودة فلها طرفان مذمومان فإن السخاء وسط بني البخل والتبذير و

والشجاعة وسط بني اجلنب والتهور واإلنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مذموم 

                                                
  ) ٢/٢٤٣(مفتاح السعادة  )١(
 )٤/٩٦٦(بدائع الفوائد  )٢(
 )١/١٨٢(إغاثة اللهفان  )٣(



 

  

٣٢٩ 

 

 

وأبعـد    ،عداً ازداد منـه تعريـاً  وجتنبه بالتعري منه والبعد عنه فكلما ازداد منه ب

ا وهو غاية البعد عنهما فإذا كان مل طرفني وسطهاجلهات واملقادير واملعاين من ك

يف الوسط فقد ب١(د عن األطراف املذمومة بقدر اإلمكان ع(.  

 اإلفراطقد أطبق العقل والنقل على أن طريف ف عدة موافقة للعقل والنقلوهذه القا

   .)٢(والتفريط يف األفعال واألحوال واألقوال مذموم 

إىل أقصاه فيحدث الطبع  مييل اا جاءت باملنع ممولذلك كان من حكمة الشريعة أ

  .اخللل

من أسرار الشريعة أن كل ما يطلب الطبع فيـه الطـرف   :(قال الغزايل رمحه اهللا 

األقصى وكان فيه فساد جاء الشرع باملبالغة يف املنع منه على وجه يـومئ عنـد   

رك أن املقصود م يداجلاهل إىل أن املطلوب مضادة مايقتضيه بغاية اإلمكان والعال

  .)٣()الوسط

واملقصود أن هذه القاعدة من قواعد الشريعة العظيمة وتندرج حتتها فروع خمتلفة 

  .العبادات واملعامالت واهللا أعلميف 

  
                                                

 )٥/١٨٣(النهاية يف غريب األثر  )١(
 )٦/٢٥٨(فيض القدير  )٢(
 )٣/٩٦(إحياء علوم الدين  )٣(



 

  

٣٣٠ 

 

 

   :أدلة القاعدة :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي  :أوالً

  .)١()كَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاًو( :قوله تعاىل ) ١(

  :من اآليةالداللة وجه 

جعلها أمة على ما أختص اهللا به هذه األمة من بني سائر األمم حيث يف اآلية دليل 

  .وسطاً يف األمور كلها

عد عن الطرفني وال شك أن الوسط حقيقة يف الب  معىن الوسطية لألمة فمن وجوه 

الطرفني أن طريف اإلفراط والتفريط رديئان فاملتوسط يف األخالق يكون بعيداً عن 

  .)٢(فكان معتدالً فاضالً

  .ىن القاعدة وأا أساس يف الدينإىل مع إشارة فيها اآليةو

وخري األشياء أوسطها وقال الكليب يعين أهـل  ( :تعليقه على اآلية يف قال البغوي 

  .)٣()دين وسط بني الغلو والتقصري ألما مذمومان يف الدين

                                                
 )١٤٣(سورة البقرة آية  )١(
 )٤/٨٩(التفسري الكبري  )٢(
أبو حممد حسني بن حممد بن مسعود الفراء البغـوي الشـافعي   /والبغوي هو )١/١٢٢(تفسري البغوي  )٣(

تـذكرة   -هــ انظـر  ٥١٦حمي السنة له مؤلفات منها شرح السنة والتهذيب ومعامل الترتيل  تويف سنة 
 )٢/١٧٢٦(كشف الظنون -)٤/١٢٥٧(احلفاظ 



 

  

٣٣١ 

 

 

مور وقد ذكرها ابن القيم رمحه اهللا تعاىل اآليات اليت تدعو إىل الوسط يف األ) ٢(

  :)١(وهي اللهفان إغاثةيف 

والَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك والَ تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعـد  (قوله تعاىل ) أ(

  .)٢()ملُوماً محسوراً

ني وابـن السـبِيلِ والَ تبـذِّر    وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسـك (قوله تعاىل ) ب(

  .)٣()تبذيراً

والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتـروا وكَـانَ بـين ذَلـك     (قوله تعاىل ) ج(

  .)٤()قَواماً

  .)٥() وكُلُواْ واشربواْ والَ تسرِفُواْ إِنه الَ يحب الْمسرِفني(قوله تعاىل)د(

  :وجه الداللة من اآليات

يط  وال إىل الوسطية يف أمور الدين فال إفراط وال تفـر شارة واضحة يف اآليات إ

  .غلو وال إجحاف

                                                
  )١/١٨٢(ان إغاثة اللهف )١(
 )٢٩(سورة اإلسراء آية  )٢(
  )٢٦(سورة اإلسراء آية  )٣(
 )٦٧(سورة الفرقان آية  )٤(
 )٣١(سورة األعراف آية  )٥(



 

  

٣٣٢ 

 

 

  :قال ابن القيم رمحه اهللا بعد ذكره لآليات 

موضع من كتابه الطرفني املنحرفني يف غري وقد مدح اهللا تعاىل أهل التوسط بني (

فمنع ذي القرىب واملسكني وابن السـبيل حقهـم   (:بقوله  قمث ذكر اآليات وعلّ

احنراف يف جانب اإلمساك والتبذير احنراف يف جانب البذل ورضـاء اهللا فيمـا   

وهلذا كانت هذه األمة أوسط األمم وقبلتها أوسط القبل بـني القبلـتني   ،بينهما 

سرع فقـد  أما األطراف فاخللل إليها أ ،املنحرفتني والوسط دائماً حممي األطراف

     .)١()اتفق شرع الرب تعاىل وقدره على أن خيار األمور أوساطها 

  :السنة املطهرة  :ثانياً 

وردت أحاديث كثرية تدل على أمهية االقتصاد والوسطية يف الدين يف العبـادات  

  : وغريها فمن هذه األحاديث 

هلـك  (: عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال  )أ(

   )٢(املتنطعون قاهلا ثالثاً

                                                
 )٢٢٦(الصالة وحكم تاركها  )١(
وأبو داود كتـاب السـنة   ) ٢٦٧٠(رقم )٤/٢٠٥٥(أخرجه مسلم كتاب العلم باب هلك املتنطعون  )٢(

واملتنطعون أي املتعمقون الغالون ااوزون احلدود يف أقواهلم ) ٤٦٠٨( رقم)٤/٢٠١(باب يف لزوم السنة 
  )١٦/٢٢٠(وأفعاهلم  شرح النووي على مسلم 



 

  

٣٣٣ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث

إىل االقتصاد والوسطية يف العبادة فقد ى النيب صلى اهللا عليـه   إشارةيف احلديث 

  .ين أي املبالغة وااوزة للحدودوسلم عن التنطع يف الد

بني سـلمان وأيب  آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم  :اهللا قالعن وهب بن عبد)ب(

مـا شـأنك    :فقال هلـا   متبذلةالدرداء فرأى أم الدرداء الدرداء فزار سلمان أبا 

أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة يف الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً :قالت

فلما كان الليل فأكل  :ما أنا بآكل حىت تأكل قال :كل قال فإين صائم قال :فقال

فلما كان من آخـر  من :مث ذهب يقوم فقال  من فنام :يقوم قالذهب أبو الدرداء 

له سلمان إن لربك عليك حقاً ولنفسـك   :سلمان قم اآلن فصليا فقال :الليل قال

فأعط كل ذي حق حقه فأتى النيب صلى اهللا عليه  وألهلك عليك حقاً عليك حقاً

  . )١()صدق سلمان  :النيب صلى اهللا عليه وسلم :وسلم فذكر ذلك له فقال

  : من احلديث وجه الداللة

  .أوساط األمور إىلدين الوسطية ويدعو  اإلسالماحلديث واضح الداللة يف أن 

                                                
عليه قضاء إذا كـان   على أخيه ليفطر يف التطوع ومل يرأخرجه البخاري كتاب الصوم باب من أقسم  )١(

 ).١٨٦٧(رقم )٢/٦٩٤(أوفق له 



 

  

٣٣٤ 

 

 

فإن سلمان رضي اهللا عنه قد أشار على أخيه أباالدرداء بالوسطية وعدم احلمـل  

١(.ده على ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعلى النفس وأي(   

النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه  أخرب  :عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال) ج(

رسول اهللا صلى اهللا عليـه   :النهار ماعشت فقال الليل وألصومن ألقومن :يقول

قد قلته يارسول اهللا فقال رسول اهللا صلى  :وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له

فإنك التستطيع ذلك فصم وأفطر ومن وقم وصم من الشهر ثالثة  :اهللا عليه وسلم

قلت فإين أطيق أفضـل  :نة بعشر أمثاهلا وذلك مثل صيام الدهر قال أيام فإن احلس

قلت فإين أطيق أفضل من ذلك قـال  :صم يوماً وأفطر يومني قال  :من ذلك قال

 :وذلك صيام داود عليه السالم وهو أعدل الصيام قال قلت صم يوماً وأفطر يوماً:

 ،ال أفضل من ذلك فإين أطيق أفضل من ذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما ألن أكون قبلت الثالثة األيام الـيت قـال   :قال 

  .)٢()من مايل وأهلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أحب إيلّ

                                                
  )٤/٢١٢(فتح الباري  )١(
وأخرجه مسلم كتاب الصـيام  ) ٦٩٨/  ٢(ه البخاري كتاب الصوم باب صوم يوم وإفطار يوم أخرج )٢(

ت حقاًَ أومل يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يـوم  باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر أو فو
 واللفظ ملسلم ) ٢/٨١٢(وإفطار يوم 



 

  

٣٣٥ 

 

 

  :من احلديثوجه الداللة 

توجيه النيب صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا بن عمرو بن العاص يف هـذا احلـديث   

  .ىل أن اإلسالم يدعو إىل الوسطية ة إواضح الدالل

فق رسول اهللا صـلى  فيه بيان ر(:يف ذكر فوائد احلديث قال ابن حجر يف الفتح  

 إيـاهم يصلحهم وحثه  إياهم إىل ما وسلم بأمته وشفقته عليهم وإرشادهاهللا عليه 

إىل  إفضـائه من يهم عن التعمق يف العبادة ملا خيش عليه و  الدوامعلى مايطيقون 

امللل املفضي إىل الترك أو ترك البعض وقد ذم اهللا تعاىل قوماً الزمـوا العبـادة مث   

  .)١()فرطوا فيها

  

  

  

                                                
 )٤/٢٢٥(فتح  الباري  )١(



 

  

٣٣٦ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث

غري املشـروع أو سـلوك    النكاح إمنا هي وسط بني تركهمشروعية  )١(

  .)١(طريق احلرام والشهوة احملرمة

معتدالً فال يضرب الوجه ضرب الرجل زوجته يف النشوز يكون ضرباً  )٢(

      .)٢(وال يقبح وال يزيد على عشر وهو الوسط واالعتدال يف التأديب

بالصفة الشرعية للوضوء كما ثبت عن النيب صـلى اهللا عليـه    اإلتيان )٣(

   .)٣(ة تبلغ حد الوسوسةم بدون تقصري يف الواجبات أو زيادوسل

عية وسط بني حلدود الشرمشروعية الزكاة املفروضة وصدقة التطوع با )٤(

خراج الواجب أو املبالغة يف الصدقة جبميع مـايف ملـك   البخل عن إ

٤(على اآلخرين اإلنسان حىت يكون كال(. 

  

                                                
  )١/١١٦(إغاثة اللهفان  )١(
  )١/٩٩(السياسة الشرعية  )٢(
  )١/١١٦(إغاثة اللهفان  )٣(
 املرجع السابق  )٤(



 

  

٣٣٧ 

 

 

مما أباح اهللا وسط بني من امتنع عـن  الطعام والشراب بالقدر املناسب  )٥(

الطعام أو جتاوز حىت أكل احلرام اخلالص أو جتاوز القدر املطلوب من 

  .)١(القلوب واألبدانالطعام مما يضر ب

الضرب املعتدل يف اجللد بالسوط يف العقوبات الشرعية هو الوسـط   )٦(

  .)٢(والتفريط اإلفراطواالعتدال بني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ) ١/١١٦(إغاثة اللهفان  )١(
 املرجع السابق )٢(



 

  

٣٣٨ 

 

 

  

  

 


 
  :مطالب عةوفيه أرب

  القاعدةشرح : املطلب األول 

  أدلة القاعدة: اين املطلب الث

  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  مستثنيات القاعدة: املطلب الرابع
  

  

  

  



 

  

٣٣٩ 

 

 

 



 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول 

أن الشـارع   ومفادها الشرعية اليت جاءت ملصلحة العبادهذه القاعدة من القواعد 

احلكيم لعلمه خبلق عباده وصفام وقدرام جعل األنثى على النصف من الـذكر  

فبعض األحكام تتساوى املرأة فيـه مـع    ،يف بعض األحكام الشرعية دون بعض

الرجل وبعض األحكام تكون املرأة على النصف من الرجل وكل ذلك مـرده إىل  

  .هد اليت اقتضتها حكمة الرب سبحانمصلحة العبا

  :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

 )ي بني الرجل واملرأة يف العبادات البدنية واحلدود وجعلها على النصف منـه  سو

ـ    ذا أيضـاً مـن كمـال شـريعته     يف الدية والشهادة واملـرياث والعقيقـة فه

ولطفها فإن مصلحة العبادات البدنية ومصـلحة العقوبـات الرجـال    ،وحكمتها

                                                
) ١/١٦٠(زاد املعاد  –) ١/٣٦١) (٢/١٦٩( –) ٢/١٠٤(عالم املوقعني وانظر إ) ٦٨(حتفة املودود   )١(
 –) ٣/٢٤٦(تقومي النظر  –) ٣/٦٧٣(الفوائد بدائع  –) ٨/٣١(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود  –

 ) ٥/٣٨٩(املغين  –) ٣/٢٤(أضواء البيان 



 

  

٣٤٠ 

 

 

وحاجة أحد الصنفني إليها كحاجة الصنف اآلخر فال يليق  والنساء مشتركون فيها

نعم فرقت بينهما يف أليق املواضع بالتفريق وهو اجلمعة واجلماعـة   ،التفريق بينهما

فخص وجوما بالرجال دون النساء ألن لسن من أهل الربوز وخمالطة الرجـال  

ى بينهما ،ها قت بينهما يف عبادة اجلهاد اليت ليس اإلناث من أهلوكذلك فروسو

يف وجوب احلج الحتياج النوعني إىل مصلحته ويف وجـوب الزكـاة والصـيام    

والطهارة وأما الشهادة فإمنا جعلت املرأة فيها على النصف من الرجل حلكمة أشار 

يفة العقـل قليلـة الضـبط ملـا     إليها العزيز احلكيم يف كتابه وهي أن املرأة  ضع

ى النساء يف العقول والفهم واحلفظ والتمييز فـال  وقد فضل اهللا الرجال علحتفظه،

لكثري مـن   إضاعةتقوم املرأة يف ذلك مقام الرجل ويف منع قبول شهادما بالكلية 

احلقوق وتعطيل هلا فكان من أحسن األمور وألصقها بالعقول أن ضـم إليهـا يف   

دة الرجل قبول الشهادة نظريها لتذكرها إذا نسيت فتقوم شهادة املرأتني مقام شها

وأمـا  ،)١(ويقع من العلم أو الظن الغالب بشهادما ما يقع بشهادة الرجل الواحد

الدية فلما كانت املرأة أنقص من الرجل والرجل أنفع منها ويسد ما ال تسده املرأة 

من املناصب الدينية والواليات وحفظ الثغور واجلهاد وعمـارة األرض وعمـل   

امل إال ا والذب عن الدنيا والدين مل تكن قيمتهما الصنائع اليت ال تتم مصاحل الع

                                                
 )٢٨٢( سورة البقرة آية رقم )أَن تضلَّ إْحداهما فَتذَكِّر إِحداهما اُألخرى(يعين بذلك قوله تعاىل   )١(



 

  

٣٤١ 

 

 

فإن دية احلر جارية جمرى قيمة العبد وغـريه مـن   ،مع ذلك متساوية وهي الدية 

األموال فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفـاوت  

ال من وأما املرياث فحكمة التفضيل فيه ظاهرة فإن الذكر أحوج إىل امل ،ما بينهما

األنثى ألن الرجال قوامون على النساء والذكر أنفع للميت يف حياته من األنثـى  

وقد أشار سبحانه وتعاىل إىل ذلك بقوله بعد أن فرض الفرائض وفـاوت بـني   

وإذا كان الذكر  .))١(آبآؤكُم وأَبناؤكُم الَ تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً (مقاديرها 

ن األنثى وأحوج كان أحق بالتفضيل ، وأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابع أنفع م

لشرف الذكر وما مز به على األنثى وملا كانت النعمة به على الوالد  أمت والسرور ي

والفرحة به أكمل كان الشكران عليه أكثر فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها 

  .))٢(أكثر واهللا أعلم

مع النافع لإلمام ابن القيم فيه رد على مـن يزعمـون أن ديـن    وهذا الكالم اجلا

كم األحكام فقد أويت خـرياً  اإلسالم ظلم املرأة وسلبها حقوقها فإن من يؤيت ح

  .ألمهيتهمناسباً ن ايراد كالم ابن القيم كثرياً ولذلك كا

  

                                                
  ) ١١(سورة النساء آية   )١(
  ٠يسري بتصرف) ١٦٩-٢/١٦٨(إعالم املوقعني   )٢(



 

  

٣٤٢ 

 

 

   :أدلة القاعدة :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي :أوالً 

  ))١(كُم اللّه في أَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ اُألنثَيينِ يوصي(قوله تعاىل 

  :وجه الداللة من اآلية 

يف اآلية دليل واضح على املفاضلة بني الذكر واألنثى وأن األنثى على النصف من 

  .اثالرجل يف املري

لبيان الذي يف هذه اآلية الكرمية أنه يبني خللقه هذا ا منه سبحانه ح تعاىليصرت وهو

ى بينهما فيـه  من مجلته تفضيل الذكر على األنثى يف املرياث لئال يضلوا فمن سو

  .)٢(فهو ضال قطعاً

  :احلديث النبوي  :ثانياً 

أميا أمرئ : ( عن أيب أمامة وغريه من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ١(

عضو منهما عضواً  مسلم أعتق امرأتني مسلمتني كانتا فكاكه من النار جيزئ كل

                                                
   ) ١١(سورة النساء آية رقم  )١(
  )٣/٢٤(أضواء البيان   )٢(



 

  

٣٤٣ 

 

 

منه وأميا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار جيـزئ كـل   

  .))١(عضو منها عضواً منها

   :وجه الداللة من احلديث 

يف احلديث دليل واضح على تفضيل الذكر على األنثى وكون األنثى على النصف 

وق متاماً فـإذا اعتـق   فإن الذي يعتق الرجل يكون فكاكه بذلك املعت،من الرجل 

امرأتني كانتا له فكاكاً كفكاكه من عتق الرجل فدل على أن املرأة على النصـف  

  .)٢(من الرجل

عن حممد بن ثابت بن سباع أخربه أن أم كرز أخربته أا سألت رسول اهللا ) ٢( 

عن الغالم شاتان وعن األنثى واحدة وال  :(صلى اهللا عليه وسلم عن العقيقة فقال

    .))٣(إناثاًذكرانا كن أم  يضركم
                                                

من حديث  عمرو بن عبسة والترمـذي يف  ) ١٩٤٥٧(رقم ) ٤/٣٨٦(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   )١(
 ٠واللفـظ لـه   ) ١٥٤٧(رقـم  ) ٤/١١٧(سننه كتاب النذور واإلميان باب ما جاء يف فضل من أعتق 

من حديث كعب بن مـرة وكـذلك   ) ٤٨٨١(رقم ) ٣/١٦٩(فضل العتق والنسائي كتاب العتق باب 
) ٢١٠٩٨(رقـم  ) ١٠/٢٧٢(البيهقي يف سننه الكربى يف العتق باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبـة 

  ) ٥/١٤٧(وابن حجر يف فتح الباري ) ٦٨(وحتفة املولود ) ١/١٦٠(وصححه ابن القيم يف زاد املعاد 
 )٨/٣١(ة ابن القيم على سنن أيب داودوحاشي) ١/١٦٠(زاد املعاد   )٢(
واللفظ لـه  ) ١٥١٦(رقم ) ٤/٩٨(أخرجه الترمذي يف سننه كتاب األضاحي باب ما جاء يف العقيقة  )٣(

وابن ماجه يف كتاب الـذبائح   ) ٢٨٣٥( رقم ) ٣/١٠٥(وأبو داود يف كتاب األضاحي باب يف العقيقة 
) ٧/١٦٤(ب األضاحي باب العقيقة من الغـالم  والنسائي كتا) ٣١٦٢(رقم ) ٢/١٠٥٦(باب العقيقة 

واستدل به ابن حجـر يف  ) ٦٦( واحلديث صححه الترمذي وابن القيم يف حتفة املولود ) ١٩٠٥٩(رقم =
وحممد بن ثابت بن سباع اخلزاعي تابعي يروي عن عائشـة  )٤/١٣٩(وتلخيص احلبري ) ٩/٥٩٢(الفتح 

/ ٥(وانظر الثقات البـن حبـان  )٤٧(يب التهذيب وعن أم كرز وغريمها قال عنه ابن حجر صدوق تقر
   )٢٤/٥٥٠(ذيب الكمال -)٢/١٦٠(الكاشف-)٣٦٩



 

  

٣٤٤ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث 

ن النيب صلى اهللا عليه وسلم حكم العقيقة وهي شاتان عن الغالم وشـاة عـن   بي

  . )١(األنثى فدل ذلك على أن األنثى على النصف من الرجل وهو معىن القاعدة

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث

  .)٢(نثيني فاألنثى على النصف من الذكريف املرياث للذكر مثل حظ األ) ١(

  .)٣(يف الشهادات شهادة امرأتني بشهادة رجل واحد) ٢(

  .)٤(يف العتق عتق رجل يف األجر كعتق امرأتني) ٣(

  .)٥(يف العقيقة يعق عن الغالم بشاتني ويعق عن اجلارية بشاة واحد) ٤(

  .)٦(يف الديات دية األنثى على النصف من دية الرجل) ٥(

  

                                                
  ) ٦٦(حتفة املولود   )١(
  ) ٣/٦٧٣(بدائع الفوائد  –) ١/١٦٠(زاد املعاد  –) ٨/٣١(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود  )٢(
 ) ٦٨(د حتفة املولو –) ٨/٣١(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود   )٣(
 ) ٣/٦٧٣(بدائع الفوائد  –) ١/١٦٠(زاد املعاد   )٤(
 ) ١/٢٠٦( إعالم املوقعني  –) ٦٨(حتفة املولود   )٥(
 )٨/٣١(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود  –) ٣/٦٧٣(بدائع الفوائد  –) ١/١٦٠(زاد املعاد   )٦(



 

  

٣٤٥ 

 

 

  :مستثنيات القاعدة :طلب الرابع امل

  :للقاعدة مجلة من املستثنيات فمنها

  .)١(العبادات البدنية واحلدود الشرعية تتساوى املرأة مع الرجل )١(

 .)٢(يتساوى مرياث األم واألب يف وجود الولد )٢(

 .)٣(أوالد األم يتساوون يف املرياث أخوة وأخوات )٣(

  .)٤(ل هم على السواءيف الوصية ال جيوز تفضيل الذكر على األنثى ب )٤(

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ) ٢/١٦٨(إعالم املوقعني   )١(
 )١/٣٦١(إعالم املوقعني   )٢(
 )٦/٣١٧(املغين   )٣(
 املصدر السابق  )٤(



 

  

٣٤٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
  

  

  



 

  

٣٤٧ 

 

 

 

 

 

 
  :مطالب ةه ثالثوفي

  القاعدةشرح : املطلب األول 

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  

  



 

  

٣٤٨ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة :ب األول املطل

شراط ومنه قوله ة واجلمع أط يشرط بالتحريك وهو العالمرمن ش :املشروط لغة 

  :اىل تع

ومنه االشتراط الذي يشترط الناس بعضهم على بعـض  ، )٢() قد جاء أَشراطُهاف(

راء والطاء أصل يـدل علـى علـم    والشني وال )٣(أي هي عالقات جيعلوا بينهم

   .)٤(وااللتزام يف البيع وحنوه اإللزامة وما قارب ذلك من علم ومنه وعالم

                                                
  وللقاعدة ألفاظ أخرى منها ) ٥/١١٨(انظر زاد املعاد  )١(

  ) ٥/١١٨(زاد املعاد  –) ٢/٤١٤(الشرطي العريف كاللفظي     إعالم املوقعني  -
  )٣/٨٢(جرت العادة جمرى الشرط  إعالم املوقعني  -
  ) ٣٩٤(لة مرتلة الشرط  الفروسية العادة مرتّ -

العادة املطردة يف ناحية هل ترتل عـادم مرتلـة   ( بقوله ) ١/٩٦(وأوردها ابن جنيم يف األشباه والنظائر 
) ٢/١٠٨(بلفظ العرف كالشرط وانظر قواعد األحكـام  ) ٤/٢(وأوردها الدسوقي يف حاشيته ) الشرط 

لـة  جم –) ٢٣٩(شرح القواعد الفقهيـة للزرقـا   ) ٦٥(شرح القواعد الفقهية للندوي  –) ٢/١٥٨(–
  ) ٢٣٠/ ٢٠( جمموع الفتاوى  –) ٣/٣٥٤( –) ٢/٢٣٧(الفتاوى الكربى ) ٤٣/مادة (األحكام العدلية 

 ) ٥/١٦٣( الفروع  –) ٣/١٣٠(حاشية ابن عابدين 
  )١٨(سورة حممد آية  )٢(
 )٣٢٦(أساس البالغة  –) ٧/٣٢٩(لسان العرب  )٣(
  ) ٧/٣٢٩(لسان العرب ) ٣/٢٦٠(معجم مقاييس اللغة  )٤(



 

  

٣٤٩ 

 

 

   .شيء إالبه وال يكون داخالً يف حقيقتهماال يتم ال :ويف االصطالح عند الفقهاء

ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجـود والعـدم    :وعند األصوليني

   .لذاته

ما يتوقف عليه الشيء وال يكون داخالً يف الشـيء وال   :ويف اصطالح املتكلمني 

   .)١(مؤثراً فيه

علم بالشيء ومعناه من عرف يعرف الشيء يعرفه معرفة وعرفاً وهو ال :لغةالعرف 

  .ن الناس يتعارفون بهومسيت عرفه بعرفة أل.)٢(هنا الشيء املتعارف عليه بني الناس

أصـالن  العني والراء والفـاء  ( : معىن التتابع قال ابن فارس واللفظ يدل على  

اآلخر يدل علـى  دل أحدمها على  تتابع الشيء متصالً بعضه ببعض ويصحيحان 

  .)٣()السكون والطمأنينة

                                                
 –) ٨٤(أنـيس الفقهـاء    –) ٥٢٩(الكليـات   –) ١/٢٧٤(شرح التلويح  –) ٧٢(احلدود األنيقة  )١(

 )١/٤٧٩(املعجم الوسيط 
 )١/١٠٨٠(القاموس احمليط  –) ٩/٢٣٦(لسان العرب  )٢(
أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيـب  :وابن فارس )٤/٢٨١(معجم مقاييس اللغة  )٣(

مقاييس اللغة تـويف  –جممل اللغة –د أئمة األدب متقن حاذق له مصنفات منها جامع التأويل النحوي اح
 )٣/١٣٢(شذرات الذهب -)٢/٢١٥(التدوين يف أخبار قزوين –هـ انظر )٣٩٠(سنة 



 

  

٣٥٠ 

 

 

وقد ورد استعمال لفظ العرف يف القرآن الكرمي يف أكثر من موضع فأحياناً يـأيت  

وعلَـى  (وأحياناً باجلمع مثـل  .)١()خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف(وله تعاىل مفرداً مثل ق

  .)٢()اَألعراف رِجالٌ

ع بالقبول العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائ:اصطالحاً 

   .)٣(وهو حجة

فالعرف هو األمر الذي اطمأنت إليه النفوس وحتقق يف قراراا وألفته مستندة إىل 

استحسان العقل ومل ينكره أصحاب الذوق السليم يف اجلماعة وهذا االستقرار إمنا 

  .)٤(هو نتيجة االستعمال الشائع املتكرر  الصادر عن امليل والرغبة

إال أـا يف نطـاق خـاص    ) العادة حمكمة(لقاعدة العامة والقاعدة متفرعة عن ا

ن املتعارف عليه املعامالت فإ ه إذا مل تذكر شروط يف العقود أووهي تبني أنوحمدد،

    وهناك قواعد أخرى تفرعت عن القاعـدة العامـة   . )٥(يقوم مقام التنصيص عليها

                                                
 )١٩٩(سورة األعراف آية  )١(
 )٤٦(سورة األعراف آية  )٢(
  )٦١٧(الكليات  –) ٧٢(احلدود األنيقة  )٣(
 )٣٤(الباحسني ص/كمة دالعادة حم )٤(
 )٤٥٠(القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها ص–) ١٩٦-١٩٥(العادة حمكمة ص )٥(



 

  

٣٥١ 

 

 

لتعيني بالعرف كالتعيني ا(وقريبة يف املعىن من هذه القاعدة منها ) العادة حمكمة ( 

  . )١()املعروف بني التجار كاملشروط منهم( وقاعدة )  بالنص

إن مـا   :كما أن القاعدة تعرب عن سلطان العرف العملي عند الفقهاء ولذلك قالوا

هو قائم مقـام الشـرط يف    تعارف عليه الناس يف معامالم وإن مل يذكر صرحياً

  .)٢(والتقييد مااللتزا

ففي ( :تصادم نصاً صرحياً قال الزرقا رمحه اهللا الّالقاعدة أ تطبيق هذهلكن يشترط ل

كل حمل يعترب ويراعى فيه شرعاً صريح الشرط املتعارف وذلك بـأن اليكـون   

مصادماً للنص خبصوصه إذا تعارف الناس واعتادوا التعامل عليه بدون اشتراط فهو 

  :محه اهللا قال رأن إيل )مرعي ويعترب مبرتلة االشتراط الصريح 

وأما إذا كان الشرط املتعارف عليه معترب شرعاً وذلك بأن كان مصادماُ للـنص  (

  .)٣()خبصوصه فال يكون معترباً إذا تعارف الناس العمل عليه بدون اشتراط 

  

  

  
                                                

  )٤٥٠(القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها ص )١(
 )١٠/٧٥٠(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )٢(
 )٢٣٧(شرح القواعد الفقهية للزرقا ص )٣(



 

  

٣٥٢ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

   :النبوي ديث احل

ليه وسلم يقول وهـو  مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع:سور بن خمرمة قال مارواه امل

م بن املغرية استأذنوا يف أن ينكحوا ابنتهم علـي بـن أيب   اشإن بين ه( :على املنرب

بن أيب طالب أن يطلق ابنيت وينكح اأن يريد  إالذن آ طالب فال آذن مث الآذن مث ال

  .)١()أراا ويؤذيين ما آذاها هكذا قال هي بضعة مين يريبين ما فإمناابنتهم 

  :من احلديث وجه الداللة 

  :ابن القيم يف الزاد بعد ذكره احلديث  اإلمامما ذكره 

فسـخ  كاملشروط لفظاً وأن عدمه ميلـك ال ويؤخذ من هذا أن املشروط عرفاً ( 

فلو فرض من عادة قوم أم ال خيرجون نساءهم من ديارهم وال ميكنون ،ملشترطه 

وهو مطرد لفظاً  واستمرت عادم بذلك كان كاملشروط البتةأزواجهم من ذلك 

على قواعد أهل املدينة وقواعد أمحد رمحه اهللا أن الشـرط العـريف كـاللفظي    

  .)٢()سواء

                                                
رقـم  )٥/٢٠٠٤(ب ذب الرجل عن ابنته يف الغرية واإلنصـاف  صحيح البخاري كتاب النكاح  با )١(
          ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنـت الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم     )  ٤٩٣٢(
 ٠) ٢٤٤٩(رقم )١٩٠٢/ ٤(
  )٥/١١٨(زاد املعاد  )٢(



 

  

٣٥٣ 

 

 

أن يتزوج على فاطمة  رضي اهللا عنه عليه الصالة والسالم لعليويف هذا املنع منه 

  :حكمة عظيمة ذكرها ابن القيم رمحه اهللا بقوله 

عنها وبني بنت أيب جهل حكمـة  ويف منع علي من اجلمع بني فاطمة رضي اهللا (

 ع له فإن كانت يف نفسها ذات درجةباملرأة مع زوجها يف درجته تبديعة وهي أن 

ية بنفسها وبزوجها وهذا شأن فاطمـة  الية وزوجها كذلك كانت يف درجة عالع

وعلي رضي اهللا عنهما ومل يكن اهللا عز وجل ليجعل ابنة أيب جهل مـع فاطمـة   

وبينهما من الفرق ما بينهما  ،ة واحدة وال بنفسها وال تبعاًرضي اهللا عنها يف درج

فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العاملني مستحسناً ال شرعاً وال قدراً وقد أشار 

 رسول اهللا وبنت عـدو اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل هذا بقوله واهللا ال جتمع بنت 

  .)١()يف مكان واحد أبداً

   :لقاعدةتطبيقات ا :املطلب الثالث 

  :للقاعدة تطبيقات كثرية منها

لو كانت املرأة من بيت اليتزوج على نسائهم ضرة وال ميكنونه من ذلـك  ) ١( 

وكذلك لو كانت ممن يعلم أـا المتكـن   ،وعادم بذلك كان كاملشروط لفظاً 

                                                
 )٥/١١٩(زاد املعاد  )١(



 

  

٣٥٤ 

 

 

الضرة عليها عادة لشرفها وحسبها وجاللتها كان ترك التـزوج عليهـا    إدخال

  .)١(سواءكاملشروط لفظاً 

ن يضع كل واحدة مهر يبطل عقد النكاح ويعترب شغاراً إذا نوى املتعاقدان أ) ٢(

عادم بذلك وإن مل يصـرحوا بـذلك ألن املشـروط عرفـاً     لألخرى وجرت 

  .)٢(كاملشروط لفظاً

  عدم متكني املرأة من املهر املؤجل إال مبوت أو فرقة كما جرت به العادة )٣(

ملطلق من العقود ينصرف إىل العرف والعادة عند املتعاقدين فإن ا(  :قال ابن القيم

كما يف النقد والسكة والصفة والوزن والعادة جارية بني األزواج بترك املطالبـة  

  .)٣()بالصداق إال باملوت أو الفراق فجرت العادة جمرى الشرط

)٤ (ال أو  جتب األجرة على من دفع ثوبه إىل غسـ قص و از أار أو عجينة إىل خب

طعامه إىل طباخ يعملون باألجرة أو دخل احلمام أو استخدمه من يغسله من عادته 

   . )٤(يغسل باألجرة وحنو ذلك ومل يشرط  هلم أجرة أنه يلزمه أجرة املثل

                                                
 )٥/١١٨(زاد املعاد  )١(
 )٥/١٠٩(زاد املعاد  )٢(
 )٣/٨٢(عالم املوقعني إ)٣(
  )٥/١١٨(زاد املعاد  )٤(



 

  

٣٥٥ 

 

 

ووجوب احللول حىت كأنه مشـروط لفظـاً    اإلطالقوجوب نقد البلد عند ) ٥(

  .)١(إليه وإن مل يقتضه لفظه بإطالقهفانصرف العقد 

)٦ (غ له الرد بوجوب العيب ترتيـالً الشـتراط   السالمة من العيوب حىت يسو

  .)٢(سالمة املبيع عرفاً مرتلة اشتراطها لفظاً

وجوب وفاء املسلم فيه يف مكان العقد وإن مل يشترط لفظاً بناًء على الشرط ) ٧(

   .)٣(العريف

باعه أو اشترى منه  اعتبار التسليم املتعارف عليه عادة ولو مل يشترط مثاله لو)٨(

  .)٤(داراً له فيها متاع كثري ال ميكن نقله يف يوم وال يومني

  

  

  

  

  

                                                
 )٢/٤١٤(إعالم املوقعني  )١(
 املصدر السابق )٢(
  املصدر السابق )٣(
  )٣٩١(الفروسية  )٤(



 

  

٣٥٦ 

 

 

  

  

  

 

 
  :مطالب وفيه ثالثة

  القاعدةشرح : املطلب األول 

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  

  



 

  

٣٥٧ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول 

أذن له يف الشيء إذناً أباحه له واستأذنه طلب منه األذن وأذن له عليه  :ذن لغة اإل

  .)٢( األمري أخذ له منه األذن يقال ائذن يل على

  . )٣(صرف ملن منع منهطالق التذن هو إاإل :اًاصطالح

عل شيء أو متلكه أو تناوله وكـان ذلـك   ذن بفاإل عىن القاعدة أن مادل علىوم

  .)٤(ذنمعروفاً بني  الناس فهو يف قوة التصريح باإل

                                                
  )١/٣٨٨(مدارج السالكني  )١(

عـالم املـوقعني   إ)  لعريف جيري جمـرى اإلذن اللفظـي  اإلذن ا(وقد أوردها اإلمام ابن القيم بلفظ آخر 
)٢/٤١٣(  

اإلذن العريف يقوم ( وبعضهم بقوله ) ٤/٣٤٥(املبدع ) اإلذن العريف كاحلقيقي(ر إليها بعضهم بقوله وأشا
والقواعـد   –) ٣/٤١٤( –) ٤/٦١٢(وانظر الفتاوى الكـربى  ) ٤/٣٠١(املغين ) مقام اإلذن احلقيقي 

  القواعـد للمقـري   –) ٢/١٥٠(شرح الزركشـي   –) ٢/١٠٧(قواعد األحكام  –) ١١٤(النورانية 
 )٣٤٨/ ٥(  وسوعة القواعد الفقهية للبورنو م –) ١٥٣(القواعد الفقهية للندوي  –) ١٨٦(
 –) ١/١١(واملعجـم الوسـيط   ) ٣٤/١٦٣(وانظر لالستزادة تاج العروس ) ١٣/١٠(لسان العرب  )٢(

 ) ١٣(أساس البالغة 
  ) ٣٢٥(طلبة الطلبة  )٣(
 ) ٥/٣٤١(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو  )٤(



 

  

٣٥٨ 

 

 

باحة شيء أو متليكه أو التصرف بطريق الوكالـة  فكل ما تعارف عليه الناس يف إ

  .)١(ل مرتلة األذن الصريحبدون إذن صريح يرتّ

  :قال ابن تيمية رمحه اهللا بعد ذكر أنواع التصرفات 

ليك أو التصـرف بطريـق   ذن العريف يف اإلباحة أو التموما يلتحق ذا أن اإل( 

ينعقد مبا يدل عليها مـن   واإلباحةذن اللفظي فكل واحد من الوكالة الوكالة كاإل

   .)٢() للرضىقول وفعل والعلم برضى املستحق يقوم مقام إظهاره 

   :أدلة القاعدة :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي :أوالً

لَا علَى الْمـرِيضِ  و لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج: (قوله تعاىل 

 كُماتهأُم وتيب أَو كُمائآب وتيب أَو كُموتين بأْكُلُوا مأَن ت لَى أَنفُِسكُملَا عو جرح

أَخ وتيب أَو انِكُموإِخ وتيب أَو  أَو كُمـاتمع وتيب أَو كُماممأَع وتيب أَو كُماتو

 كُملَيع سلَي كُميقدص أَو هحفَاتم ملَكْتا مم أَو كُمالَاتخ وتيب أَو كُمالوأَخ وتيب

  .)٣()جناح أَن تأْكُلُوا جميعاً أَو أَشتاتاً

                                                
 )٣٦١(عالم املوقعني للجزائري واعد الفقهية املستخرجة من كتاب إالق )١(
 )١١٥-١١٤(القواعد النورانية  )٢(
 )٦١(سورة النور آية  )٣(



 

  

٣٥٩ 

 

 

  :ية وجه الداللة من اآل

فإن يف اآلية داللة إىل جواز األكل من بيوت من ذكرم اآليـة مـن األقـارب     

ذن العريف والعادة السائدة قال ابن دون إذن لفظي بل اعتماداً على اإلواألصدقاء ب

وأما بيت الصديق فإنـه إذا  (:بيت الصديق العريب  يف تعليقه على اآلية يف مسألة 

   .)١()ة استحكمت األخوة جرى التبسط عاد

   :احلديث النبوي :ثانياً 

أعطاه دينـاراً  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  :قيالباراجلعد  حديث عروة بن) أ(

يشتري له به شاة فاشترى له به شاتني فباع أحدمها بدينار وجاء بـدينار وشـاة   

  )٢(.)فدعا له بالربكة يف بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه

                                                
حممد بن عبداهللا بن حممد عبـداهللا بـن أمحـد    /وابن العريب هو )٣/٤٢٥(أحكام القرآن البن العريب  )١(

اإلمام العالمة احلافظ املتبحر ختام علماء األنـدلس مـن   املعروف بابن العريب املعافري من أهل اشبيلية 
هـ انظـر الـديباج   ٥٤٦عارضة األحوذي تويف سنة –املسالك يف شرح املوطأ –مؤلفاته أحكام القرآن 

  )١٩/١٣٠(سري أعالم النبالء -)٢٨١(املذهب 
رقـم  )٣/١٣٣٢) ( يعرفونه كما يعرفون أبناءهم( صحيح البخاري كتاب املناقب باب قول اهللا تعاىل  )٢(
والترمذي يف البيوع باب املضاربة ) ٣٣٨٤(رقم )٣/٢٥٦(وأبو داود يف البيوع باب املضاربة ) ٣٤٤٣(
 ) ١٢٥٨(رقم )٣/٥٥٩(



 

  

٣٦٠ 

 

 

  :ديث من احلوجه الداللة 

  :ابن القيم بقوله  اإلمامما ذكره 

ي وكيل النيب ملك النيب بغري إذنه لفظاً واشترى له وقد باع عروة بن اجلعد البارق( 

ببعض مثنه مثل ما وكله يف شرائه بذلك الثمن كله مث جاءه بـالثمن وباملشـترى   

ـ  وأشكل ،فقبله النيب ودعا له ويل هذا على بعض الفقهاء وبناه على تصرف الفض

وبناه آخرون على  ،ض وهذا قبض وأقبضقبِأن الفضويل اليقبض وال يعليه  فأورد

وهذا أفسد من األول فإنه ال يعـرف عـن   ،أنه كان وكيالً مطلقاً يف كل شيء 

والصـواب  مسلم ، كالة مطلقة البتة وال نقل ذلك عنهل أحداً ورسول اهللا أنه وكّ

  .)١()ذن اللفظي كاإلعلى هذه القاعدة أن اإلذن العريف بينأنه 

  :عالم املوقعني بعد تقريره للقاعدة وذكر أمثلة عليهاوقال يف إ

 )البـارقي حيـث   اجلعد ج حديث عروة بن وهذا أكثر من أن حيصر وعليه خير

أعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم ديناراً يشتري له به شاة فاشترى شاتني بـدينار  

وأقبض وقبض بغري إذن  فباع والشاة األخرىفباع أحدمها بدينار وجاءه بالدينار 

                                                
 )١/٣٨٩(مدارج السالكني  )١(



 

  

٣٦١ 

 

 

ذن العريف الذي هو أقـوى مـن اللفظـي يف أكثـر     لفظي اعتماداً منه على اإل

  .)١()املواضع

 ايعة النيب صلى اهللا عليه وسلم مب وفيه رضي اهللا عنه حديث عبد اهللا بن عمر)ب(

ـ  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مـد ( :عثمان يف بيعة الرضوان وفيهل ده الـيمىن  ي

  .)٢()فضرب ا على يده فقال هذه لعثمان

  :وجه الداللة من احلديث 

ى عل اًأن النيب صلى اهللا عليه وسلم بايع عن عثمان بدون إذن لفظي منه بل اعتماد

  . )٣(يرتل مرتلة اللفظيعلى أن اإلذن العريف ما يعرفه عن عثمان رضي اهللا فدل 

   :تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث 

وقد أجرى العرف جمـرى  ( :تطبيقات القاعدة كثرية جداً قال ابن القيم رمحه اهللا 

  .مث أخذ يف ذكرها )٤()النطق يف أكثر من مائة موضع 

                                                
 ) ٢/٤١٣(إعالم املوقعني  )١(
 )٣٤٩٥(رقم )٣/١٣٥٢(صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عثمان بن عفان  )٢(
  )١١٥-١١٤(القواعد النورانية  )٣(
  )٢/٤١٢(إعالم املوقعني  )٤(



 

  

٣٦٢ 

 

 

  :ومن هذه التطبيقات 

مرتلة  وإنزالهاالكتفاء يف موافقة املرأة البكر على النكاح بالسكوت والصمت ) ١(

روف استحياء املرأة البكر من احلـديث  اإلذن اللفظي الصريح وذلك ألن من املع

    .)١(باملوافقة

إىل مالكه  إحسانامن رأى مبال غريه موتاً وهو مما ميكن استدراكه بذحبه فذحبه )٢(

  .)٢(ونصحاً له فهو مأذون فيه عرفاً

منه فصاحله عليه ببعضه بـدون إذن  إذا غصب ظامل مال غريه أو خاف عليه ) ٣(

  .)٣(مالكه ففعله مأذون فيه

إذا رأى مال غريه آيالً إىل تلف حمض فباعه وحفظ مثنه له وحنو ذلك فإن هذا )٤(

  .)٤(فيه عرفاً مأذونكله 

مريض عجز أصحابه يف السفر أو احلضر عن استئذانه يف إخراج شيء مـن  ) ٥(

ما هو مضـطر إليـه بـدون     يف عالجه وخيف عليه فإم خيرجون من ماله ماله

   .)٥( ذلكاستئذان بناًء على العرف يف

                                                
  )١٠٠-٥/٩٨(زاد املعاد  )١(
 )١/٣٨٩(مدارج السالكني  )٢(
 املصدر السابق )٣(
 املصدر السابق  )٤(
 املصدر السابق )٥(



 

  

٣٦٣ 

 

 

جواز تناول اليسري مما سقط من الناس من مأكول وغريه والشرب من خوايب ) ٦(

   .)١(يف الطرق ومصانعهالسيل 

   .)٢(لفظاً مع احلمامي اإلجارةدخول احلمام وإن مل يعقد عقد ) ٧(

ن مائه واالتكاء جواز التخلي يف دار من أذن له الدخول إىل داره والشرب م) ٨(

   .)٣(صوبةاملن على الوسادة

  . )٤(األكل من الثمرة الساقطة من الغصن الذي على الطريق) ٩(

إذن املستأجر للدار ملن شاء من أصحابه أو أضيافه يف الـدخول واملبيـت   ) ١٠(

عنده من االنتفاع بالدار وان مل يتضمنهم عقد االجارة لفظاً اعتماداً على واملثوي 

   .)٥(اإلذن العريف

  . )٦(لذي استأجره للبس مدة حيتاج فيها إىل الغسلغسل القميص ا) ١١(

                                                
س مجع خابية وهي اجلرة الكبرية وقيل هـي الزيـر تـاج العـرو    /واخلوايب)٢/٤١٢(إعالم املوقعني  )١(
  )  ٢٤٢(املطلع -)١/٢٠٧(
  املصدر السابق  )٢(
  املصدر السابق  )٣(
  املصدر السابق )٤(
  املصدر السابق )٥(
  املصدر السابق )٦(



 

  

٣٦٤ 

 

 

لو اجتاز حبرث غريه يف الطريق ودعته احلاجة إىل التخلي فيه فله ذلك إن مل ) ١٢(

  .)١(ين فيهيق الطريق أو لتتابع املارجيد موضعاً سواه إما لض

 مل يقطعه سرت إىل إنيف طرفه فتيقن أنه  )٢(لو استأجر غالماً فوقعت األكلة)١٣(

  .)٣(نفسه فمات جاز له قطعه وال ضمان عليه

ادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظـه  فبلو رأى السيل مير بدار جاره ) ١٤(

   .)٤(عليه جاز ذلك ومل يضمن نقب احلائط

إىل لـئال تسـري   لو وقعت النار يف دار جاره فهدم جانباً منها على النار  ) ١٥(

  .)٥(بقيتها مل يضمن

خر حطباً أو حجارة وحنو ذلك جاز له أن يدخل ملكه من آل لو باع رجل) ١٦(

  .)٦(الدواب والرجال ماينقلها به وإن مل يأذن له يف ذلك لفظاً

   .)٧(لو وجد هدياً منحوراً ليس عنده أحد جاز له أن يقتطع منه ويأكل منه) ١٧(

                                                
 املصدر  السابق )١(
 )١١/٢٢(لسان العرب  –داء يقع يف العضو فيتآكل منه / األكلة  )٢(
 )٢/٤١٢(إعالم املوقعني  )٣(
   )٢/٤١٣(عالم املوقعني إ )٤(
 املصدر السابق )٥(
 املصدر السابق )٦(
  املصدر السابق )٧(



 

  

٣٦٥ 

 

 

ه يف باب رق حلقة الباب عليه وإن كان تصرفاًلو أتى إىل دار رجل جاز له ط) ١٨(

  .)١(مل يأذن له فيه لفظاً

   .)٢(جواز االستناد إىل جدار دار اجلار واالستظالل به) ١٩(

  .)٣(جواز أخذ احلرب من حمربة اجلار)٢٠(

وهـذا أكثـر مـن أن    ( يف تأكيد كثرة فروع القاعدة  قال ابن القيم رمحه اهللا

   .)٤()حيصر

 

 

 

 

 
                                                

 )٢/٤١٣(عالم املوقعني إ )١(
  املصدر السابق )٢(
 املصدر السابق )٣(
 املصدر السابق )٤(



 

  

٣٦٦ 

 

 

 

 

 
 

  :مطالب ةوفيه ثالث

  القاعدةشرح : املطلب األول 

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  

  



 

  

٣٦٧ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول 

سبيله وأطلقت املطلقة من أطلق يطلق ومطلق وأطلق األسري أي خلى  :لغةاملطلقة 

مبعىن  واإلرسال وحل العقد ويكون إطالقهوالتطليق التخلية  ،الناقة أي حل عقاهلا

    .)٢(الترك واإلرسال وأطلق الكالم مل يقيده بشرط

ـ    :هوواملطلق يف اصطالح األصوليني  وع الذي ال مينع نفس مفهومـه مـن وق

  .)٣(واحلركة والفرس واإلنسانالسواد  االشتراك يف معناه كقولك

والقاعدة تعين أن كل عقـد   ،واملعىن أا عقود الشروط فيه موضحة وال حدود

  .إىل عرف الناس وعادم فإن مرده مطلق مل يقيد بشرط أو حد 

                                                
لعـرف والعـادة   املطلق من العقود يتصرف إىل ا -وأوردها اإلمام بلفظ آخر  –) ٥/١٨٨(زاد املعاد  )١(

االكتفاء يف العقود املطلقة مبا يعرفـه  (وذكرها ابن تيمية بلفظ ) ٣/٨٢( عالم املوقعنيإ -عند املتعاقدين  
 –) العقد املطلق يرجع يف موجبه إىل العـرف  ( وكذلك بلفظ  –) ٢٠/٢٣٠(جمموع الفتاوى  -)الناس

   ) ٢/٣١٩(وانظر الفروق مع هوامشه  –) ٣٤/٩١(جمموع الفتاوى 
 ) ٣٩٤(أساس البالغة  –) ٢/٥٦٣(املعجم الوسيط  –) ٢٢٩-١٠/٢٢٨(لسان العرب  )٢(
 ) ١/٢٦(املستصفى يف علم األصول    )٣(



 

  

٣٦٨ 

 

 

وهذه القاعدة حمل اتفاق بني الفقهاء وحكى اإلمجاع عليها ابن تيمية حيث قـال  

  . )١()ن باتفاق الفقهاءاملتبايعافيحمل العقد املطلق على ما يعرفه (  :رمحه اهللا

   :أدلة القاعدة :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي  :أوالً

  )٢()ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف(قوله تعاىل 

  :اآلية من وجه الداللة 

أن النكاح عقد مطلق وملا كان كذلك رد املوىل سبحانه احلقـوق والواجبـات   

   .)٣(لناس وعادمللزوجني فيه إىل عرف ا

علـيهن  أي هلن من حقوق الزوجية على الرجال مبثل مـا للرجـال   ومعىن اآلية 

فيحسن عشرا مبا هو معروف من عادة الناس أم يفعلون لنسائهم وهي كذلك 

مـن  عادة الناس أن يفعلنه ألزواجهـن  حتسن عشرة زوجها مبا هو معروف من 

    .)٤(طاعة وتزين وحتبب وحنو ذلك

  

                                                
 ) ٢٠/٤٣٧(جمموع الفتاوى  )١(
  ) ٢٢٨( سورة البقرة آية  )٢(
  ) ٢٩/١٧٤(جمموع الفتاوى  )٣(
 ) ١/٢٣٦(فتح القدير  )٤(



 

  

٣٦٩ 

 

 

  :احلديث النبوي  :نياً ثا

لرسول اهللا صلى  رضي اهللا عنها قالت هند أم معاوية:عن عائشة رضي اهللا عنها 

جناح أن آخذ من مالـه   ن أبا سفيان رجل شحيح فهل عليإ(  :اهللا عليه وسلم

  .)١()خذي أنت وبنوك ما يكفيك باملعروف :سراً قال

  :وجه الداللة من احلديث

إىل العرف ألن عقد النكاح  عليه وسلم رد هند بنت عتبةى اهللا أن رسول اهللا صل

فيه فأرجعها إىل العرف وقد اسـتدل باحلـديث يف تقريـر     فالنفقة مطلقة مطلق

  .)٢(القاعدة ابن تيمية رمحه اهللا

أمر األمصار علـى مـا   من أجرى :للحديث بباب  )٣(ب اإلمام البخاريوقد بو

ففيه دليل أن العقود املطلقة  .كيال والوزنيتعارفون بينهم يف البيوع واإلجارة وامل

  .مردها ومرجعها إىل العادة والعرف

                                                
لبيـوع  أخرجه البخاري كتاب البيوع باب من أجرى أمر األمصار على مـا يتعـارفون بينـهم يف ا    )١(

ومسلم يف كتاب األقضـية بـاب قضـية هنـد     )٢٠٩٧(رقم ) ٢/٧٦٩(واإلجارة  واملكيال والوزن 
 ) ١٧١٤(رقم )٣/١٣٣٨(
 )٢٩/١٧٤(جمموع الفتاوى  )٢(
اإلمام البخاري هو أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن بشري  البخاري صاحب الصحيح مـن   )٣(

تلقت األمة كتابه الصحيح بالقبول وله مصنفات منها التـاريخ  خيار الناس مجع وصنف ورحل وحفظ و
تـاريخ  –) ١/٢٩٥(اإلكمال -)١/٢٥٢(هـ انظر طبقات احلفاظ ٢٥٦األدب املفرد تويف سنة –الكبري 
 )٢/٦٨(األنساب -)٢١/٣٤(بغداد



 

  

٣٧٠ 

 

 

قوله خذي ما يكفيك باملعروف فأحاهلا ( :وقال ابن حجر يف تعليقه على احلديث 

  .)١()على العرف فيما ليس فيه حتديد شرعي

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

ن أغلب املسائل املتعلقة كاح وغريه بل إة خاصة يف عقد النللقاعدة تطبيقات كثري

   .باحلقوق بني الزوجني مردها يف التقدير إىل العرف

واملعروف فيما له وهلا هو موجب العقد املطلق فـإن  (  :قال ابن تيمية رمحه اهللا 

  .)٢()العقد املطلق يرجع يف موجبه إىل العرف

  :ومن تطبيقات القاعدة

لعادة بذلك فعلى املرأة أن ختدم الرجل باعتبار خدمة املرأة للرجل إذا جرت ا) ١(

    .)٣(أن العرف والعادة هو خدمة املرأة وقيامها مبصاحل البيت الداخلة

عدم متكني املرأة من املطالبة باملهر املؤجل إال مبوت أو فرقة جلريان العـادة  ) ٢(

   .)٤(بذلك

  

                                                
 )٤/٤٠٧(فتح الباري  )١(
  ) ٣٤/٩١(جمموع الفتاوى  )٢(
  )٥/١٨٨(زاد املعاد  )٣(
  )٣/٨٢(وقعني إعالم امل )٤(



 

  

٣٧١ 

 

 

القه يقتضى ملك جيوز أن ينقل زوجته إىل حيث شاء فإن عقد النكاح يف إط) ٣(

االستمتاع املطلق الذي يقتضيه العرف حيث شاء ومىت شـاء إذا مل يكـن فيـه    

  .)١(ضرر

ألن عقـد النكـاح    يثبت للمرأة الفسخ إذا ثبت أن الزوج جمبوب أو عنني) ٤(

  .)٢(يف أحقية االستمتاع هلا مطلق

ـ  ) ٥( د النفقة واالستمتاع للمرأة وللزوج مقداره ومرجعه إىل العـرف ألن عق

  .)٣(النكاح من العقود املطلقة اليت مردها إىل العرف

)٦ (ل إذا أطلق العقد بني املتعاقدين يف نوع العقد ونوع الذهب والوزن فإن املعو

   .)٤(عليه العرف والعادة

  :يمية رمحه اهللا قال ابن ت

إىل مـا يعرفونـه مـن     اإلطالقك بعشرة دراهم أو دنانري انصرف إذا قال بعت( 

نه يف املكان الواحـد  ثل ذلك العقد يف ذلك املكان حىت إاللفظ يف م مسمى هذا

يكون لفظ الدينار يراد به مثن بعض السلع الذهب اخلالص ويف سلعة أخرى ذهب 
                                                

  )٢١٥(القواعد النورانية  –) ٢٩/١٧٣(جمموع الفتاوى  )١(
)                                                    ٨٧٢(هو مقطوع الـذكر واخلصـيتني انظـر الكليـات     / وابوب)٢٩/١٧٣(جمموع الفتاوى  )٢(

 )٢/١٠٧(مشارق األنوار -)٣١٩( بكسر العني وتشديد النون هو العاجز عن الوطء املطلع/ والعنني
 املصدر السابق )٣(
  ) ٣/٨٢(عالم املوقعني إ )٤(



 

  

٣٧٢ 

 

 

مغشوش ويف سلعة أخرى مقدار من الدراهم فيحمل العقد املطلق على ما يعرفـه  

   .)١()املتبايعان باتفاق الفقهاء

لبيض فإنه ينصرف إىل البيض الذي يأكلـه النـاس وال   إذا حلف أال يأكل ا) ٧(

  .)٢(ينصرف إىل بيض السمك أو النمل أو حنوه ألنه مطلق فريجع إىل العرف

جارة وما إجارة فهو إوه ه الناس بيعاً فهو بيع وما عدعد يف العقود املطلقة ما)٨(

عد٣(وه وقفاً فهو وقفوه هبة فهو هبة وما عد( .  

فقا على احللول فإنه ينصرف هذا العقد املطلـق إىل العـرف   مل يتإذا تبايعا و) ٩(

  .)٤(وهو احللول ألن العقد املطلق يقتضي احللول

  

  

  

  

  

                                                
 )٢٠/١٣٧(جمموع الفتاوى  )١(
 ) ٢٠/٤٣٧(جمموع الفتاوى  )٢(
  ) ٢٠/٢٣٠(جمموع الفتاوى  )٣(
 )٢٠/٣٤٣(جمموع الفتاوى  )٤(



 

  

٣٧٣ 

 

 

 
  :مباحث أحد عشر وفيه



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

٣٧٤ 

 

 

 

 

 


 
  :ة مطالبوفيه ثالث

  القاعدةشرح : املطلب األول 

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  



 

  

٣٧٥ 

 

 

 



 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول

من غلب يغلبه غلباً من القوة والقهر يقال غلب الرجل غلباً فـالغني   :لغة الغالب

 استويصحيح يدل على قوة وقهر وشدة وتغلب على بلد كذا  والالم والباء أصل

  .)٢(عليه قهراً

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى منها –) ٥/٤٢١(زاد املعاد  )١(

  )٥/١٣١(زاد املعاد  –عم األغلب األباألصل إحلاق الفرد  -
 ) ٣/٢٧٩(عالم املوقعني إ –الشرائع العامة ال تبىن على الصور النادرة  -
اجلـواب الكـايف    –) ١/٣٩٧(مدارج السالكني  –) ١/١٣(إغاثة اللهفان ) احلكم للغالب( -

مفتاح دار السـعادة   -)٥٦٣(طريق اهلجرتني  –) ١/٥٤(اقتضاء الصراط املستقيم  –) ٦٠(
)٢/١٦ ( 

جمموع الفتاوى  –) ٤/٨٩٨(بدائع الفوائد  –) ١/٣٩٧(مدارج السالكني  -) احلكم لألغلب( -
وقد ذكرها بعض األصوليني والفقهاء بألفاظ أخـرى  ) ١٢٣(القواعد النورانية  –) ٢٩/٣٤(

 ) ١/١٩٦(املبسوط للسرخسي   -منها احلكم الينبين على النادر
 )٢/٦٩(تبصرة احلكام  –) ٣/٢٤٤(نثور النادر إذا دام يعطى حكم الغالب  امل -
 -)١/٣٨٥(وانظر شرح العمـدة  ) ٢/٩٤(ماكان يف غاية الندرة فحكمه حكم املعدوم  املغين  -

  )  ٢/٢٢١(املوافقات 
 )٤٥٣(أساس البالغة  –) ٤/٣٨٨(معجم مقاييس اللغة  –) ١/٦٥١(لسان العرب  )٢(



 

  

٣٧٦ 

 

 

لـو  ( :قهر والقوة والغلبة فيقال مثالًويف االصطالح استعمله الفقهاء تارة مبعىن ال

واستعملوه مبعىن الكثرة فمـثالً  ،)١()٠٠غلب اخلوارج على بلد فأقاموا فيه اجلمعة 

  .)٢()٠٠وان غلب اللنب (يقولون 

يل سقط وشذ ونوادر الكالم مـا  من ندر الشيء يندر ندوراً سقط وق :لغةر الناد

  . )٣(قليلة أحياناويقال ال يكون ذلك إال ندرة أو يف الندرة يعين شذ،

   .)٤(قليل الوقوع واالحتمال نماكاالفقهاء واألصوليني هو  دوالنادر عن

د املـال  ظ على فقعدم يعدم والعدم فقدان الشيء وذهابه وغلب اللف :لغةاملعدوم 

والعني والدال وامليم أصل واحد يـدل علـى فقـدان     وقلته ومعدوم ال مال له ،

  .)٥(الشيء وذهابه

  .)٦(املعدوم هو املفقود :ويف اصطالح األصوليني

على   وإمنا تبىنومعىن القاعدة أن األحكام الشرعية التبىن على الشيء النادر اليسري 

  .الغالب الشائع الكثري

                                                
 )٢/١٦٤(املبدع  –) ٢/٨١(الفروع  –) ٢/٢٩١(املغين  –) ٢/٣٩٨(اإلنصاف  )١(
 )٨/٣٦٠(املبدع  –) ٥/٤٣٦(الفروع  )٢(
   ) ١٤/٦٧(ذيب اللغة  –) ٢/٩١١(املعجم الوسيط  –) ٥/١٩٩(لسان العرب  )٣(
 )٨/٣٨٨٨(التجبري شرح التحرير  –) ٣/٢٤٤(التقرير والتحبري  )٤(
 )٢/١٤٨(ذيب اللغة  –) ١٢/٣٩٢(لسان العرب  –) ٤/٢٤٨(معجم مقاييس اللغة  )٥(
 )٢٠(املستصفي  )٦(



 

  

٣٧٧ 

 

 

اعلم أن األصل ( :القاعدة شأن الشريعة كما قال اإلمام القرايف رمحه اهللا  بل هذه 

ا يقدم الغالب يف طهارة وهو شأن الشريعة كم ،باعتبار الغالب وتقدميه على النادر

املسلمني ويقصر يف السفر ويفطر بناًء على غالب احلال وهو املشـقة   املياه وعقود

وهو كثري يف الشـريعة ال  احليف غالب منهم ومينع شهادة األعداء واخلصوم ألن ال

    .)١()حيصى كثرة 

تقدميـه علـى   ووذا يتضح أن األصل يف الشريعة اإلسالمية هو اعتبار الغالب 

   .)٢(النادر

فلو بىن حكم على أمر غالب فإنه يبين عاماً وال يؤثر على عمومه واطراده ختلـف  

  .)٣(ذلك األمر يف بعض األفراد أو يف بعض األوقات

فيه فكان  متيقنوهذه القاعدة هلا ارتباط بقاعدة اليقني ال يزول بالشك ألن األعم 

  .)٤(عمال اليقني واحلاالت النادرة مشكوك فيهااألغلب به من باب إ إحلاق

                                                
أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القـرايف املصـري   /والقرايف هو )٤/٢٤٠(الفروق مع هوامشه  )١(

التبيـان يف  -اإلمام العالمة وحيد عصره انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك من مصنفاته الفـروق 
 ) ٦٢(الديباج املذهب ) ٣١١(رين هـ انظر طبقات املفس٨١٥تفسري غريب القرآن تويف سنة 

  )٣٩٩(الفقهية الكربى  القواعد )٢(
 )٢٣٥(للزرقاشرح القواعد الفقهية  )٣(
 الباحسني / لالستزادة انظر قاعدة اليقني ال يزول بالشك د )٤(



 

  

٣٧٨ 

 

 

  :وهلا ارتباط من جهة أخرى بقاعدة العرف قال الشيخ السدالن حفظه اهللا تعاىل 

ألنه باالطراد والغلبـة   )يقصد قاعدة العرف(اهذه القاعدة وثيقة الصلة مبا قبله( 

يف اعتبارها ترك العمل ا يف بعـض    يقدحتكون العادة مقطوعاً بوجودها وال 

  .)١()الوقائع القليلة ألن العربة للغالب الشائع ال للقليل النادر

  :حاالت النادر مع الغالب 

  :)٢( وهي ذكر بعض األصوليني حاالت أربعة للنادر مع الغالب

  :يلحق النادر بالغالب قطعاً / ىل احلالة األو

قطعـاً يف   اإلبكـار داخلـة يف حكـم    فهـي  مثاله كمن خلقت بال بكـارة 

  .ميز الزائد  جيب غسلهما قطعاً وكما إذا خلق له وجهان ومل يت،االستئذان

  :ال يلحق النادر بالغالب مطلقاً  /احلالة الثانية 

  .لية يف الديةزائدة ال تلحق باألصمثاله األصبع ال

  :يلحق النادر بالغالب على األصح/ احلالة الثالثة 

بالغالب املتصل والنقض خبروج النادر  إحلاقاًكنقض الوضوء مبس الذكر املقطوع 

  .جمن الفر

                                                
 )٣٩٨(السدالن/دالقواعد الفقهية الكربى  )١(
   )٣/٢٤٣(املنثور  )٢(



 

  

٣٧٩ 

 

 

  :ماال يلحق على األصح/ ة الرابعة احلال

  .اخليار ال يثبت فيه خيار الشرط  مثاله الشيء يتسارع إليه الفساد يف مدة

من املالحظ أن العمل بالنادر يف بعض األحيان حلكمة تقتضـيه وال يـتم   ن ولك

جزافاً وال يكون مصادفة بل وال يعترب من األمور املوكلة إىل رغبة اإلنسان مىت ما 

شاء عمل ا وفقاً ملصاحله بل ذلك يتم وفق قواعد شرعية معتربة وضوابط معروفة 

   . )١(ه املختلفةومسائل حمصورة وهي مبثوثة يف أبواب الفق

   :أدلة القاعدة :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي  :أوالً 

ومن خفَّـت موازِينـه   * فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ(:قوله تعاىل 

  .)٢()فَأُولَئك الَّذين خِسروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ

  :من اآلياتاللة وجه الد

الطاعة كما أن احلكم ملن ثقلت موازينه يوم القيامة بغالب أمره وهو اإلكثار من 

ن أنه ال ميكن يف مسألة قبول الشهادة من عدمها حيث بيأشار إليه بعض العلماء 

من الصغائر استجاز  اإلكثارقبول الشهادة مع الكثري من الصغائر ألن من استجاز 

                                                
  )٤٠٥(القواعد الفقهية الكربى  )١(
  )١٠٣ -١٠٢(سورة املؤمنون اآلية رقم  )٢(



 

  

٣٨٠ 

 

 

احلكم على الغالب من أفعاله ألن احلكم للغالب والنادر ال  قلّهد بالزور فعأن يش

   .)١(حكم له

  :احلديث النبوي :ثانياً 

حديث عبد اهللا بن عباس يف قصة الكتاب الذي بعثه النيب صـلى اهللا عليـه    )١(

عظيم الروم سـالم  من حممد عبد اهللا ورسوله إىل هرقل ( :وسلم إىل هرقل وفيه 

عاية اإلسالم اسلم تسلم يؤتـك اهللا  فإين أدعوك بد :ا بعداتبع اهلدى أمعلى من 

لْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَـى  ق(األريسينيأجرك مرتني فإن توليت فإن عليك أمث 

ذَ بختالَ يئاً ويش بِه رِكشالَ نو إِالَّ اللّه دبعأَالَّ ن كُمنيبا وننياء بوس ةضاً كَلَمعا بنضع

   .)٢()أَرباباً من دون اللّه فَإِن تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلمونَ

                                                
 ) ٤٠٠(القواعد الفقهية الكربى وما يتفرع منها  –) ٢/٣٢٥(املهذب   )١(
أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم     )٢(
رقل يـدعوه إىل   عليه وسلم إىل هومسلم كتاب اجلهاد والسري باب كتاب النيب صلى اهللا)٧(رقم ) ١/٩(

 )٦٤( سورة آل عمران آية رقم  يف واآلية)١٧٧٣(رقم ) ٣/١٣٩٤(اإلسالم 



 

  

٣٨١ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث 

ن الكتاب آيات من القرآن ومعلوم أن القرآن ال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ضم

فر باعتبار أن اآليات ليسـت  ميسه إال طاهر ورغم هذا أرسله إىل هرقل وهو كا

   .)١(الغالبة يف الكتاب بل الغالب الكالم فاعترب الغالب

إذا ( :سألت النيب صلى اهللا عليه وسـلم فقـال    :حديث عدي بن حامت قال)٢(

 تأكل فإمنا امسـكه علـى نفسـه    أرسلت كلبك املعلم فقتل فكل وإذا أكل فال

كلبك ومل  أكل فإمنا مسيت علىفال ت:أرسل كليب فأجد معه كلباً آخر قال :قلت

ّ٢()كلب آخرعلى   تسم(.  

  :من احلديث  وجه الداللة

 صيد لصاحبه وليس لنفسه ألنه معلم،م يغلب على حاله أنه إذا أرسل يعلَّالكلب املُ

إذا وجدت قرائن تدل على  فلذلك غلب النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه احلالة إال

  . )٣(حينها يكون الصيد للكلبلنفسه بأن يأكل منها ف أنه صاد

  
                                                

   ) ١/٣٨٥(شرح العمدة  )١(
 –) ١٧٣(رقـم  )١/٧٦(أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب املاء الذي يغسل به شعر اإلنسـان    )٢(

رقـم  )٣/١٥٢٩(لصيد بـالكالب املعلمـة   ومسلم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان باب ا
)١٩٢٩( 
  ) ٣/٧٨٩(بدائع الفوائد   )٣(



 

  

٣٨٢ 

 

 

   :تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث 

واعتباره يف ثبوت النسب ألن وجود الشبه بني األجانب بالقيافة ثبوت العمل ) ١(

وانتفاؤه بني األقارب وإن كان واقعاً فهو من أندر شيء وأقله واألحكام إمنا هـي  

   .)١(للغالب الكثري والنادر يف حكم املعدوم

  .البينة يف الغالب  إقامةسقوط احلد باللعان على الزوجة لعدم القدرة على ) ٢(

قامة البينة على زناها يف الغالب وهي ال تقر وال ميكن إ:( قال ابن القيم رمحه اهللا 

  .)٢()به وقول الزوج عليها غري مقبول فلم يبق سوى حتالفهما

كان الذين يرتضـونه أكثـر    إذا إمامتهجواز اإلمامة ملن يكره بعض املصلني ) ٣(

  .)٣(تغليباً لألكثر

عدم جواز بيع املغيبات من الزروع والثمار كالكراث والفجل الذي يكـون  ) ٤(

  .)٤(أعظم املقصود منه أصوله دون فروعه ألن احلكم للغالب

جواز مس كتب التفسري واحلديث والفقه والرسائل اليت فيها شيء من القرآن ) ٥(

  .)٥(ألغلبباعتبار أن احلكم ل

                                                
  ) ٥/٤٢١(زاد املعاد   )١(
 )٢/١٣٠(إعالم املوقعني   )٢(
 )٤/٨٩٨(بدائع الفوائد   )٣(
  )٢٩/٣٤(جمموع الفتاوى    )٤(
 )١/٣٨٥(شرح العمدة  )٥(



 

  

٣٨٣ 

 

 

  

  

  

 
 

  :مطالب وفيه أربعة

  القاعدةشرح : املطلب األول 

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  مستثنيات القاعدة:املطلب الرابع

 

 

 



 

  

٣٨٤ 

 

 

 

 
   :ةشرح القاعد :املطلب األول 

  . )٢(اه وأزاله بقوةفع الشيء حنّوالتحنية يقال د اإلزالةفع من دفع والد: افع لغةالد

  .)٣(هو صرف الشيء قبل الورود :واصطالحاً

                                                
  وأوردها بلفظ آخر ) ٢/٣٤٣(إعالم املوقعني  )١(

-وأوردها ابـن تيميـة يف امـوع بلفـظ     )  ٤/٦٣(عالم املوقعني من املانع إ والرافع أقوى -
  ) ٣٢/١١٦) (٢١/٣١٢(االستدامة أقوى من االبتداء جمموع الفتاوى 

وردت يف الـة  و) ٦٢٨(القواعد يف الفقـه  ) املنع أسهل من الرفع(وذكرها ابن رجب بلفظ  -
 ) حيتمل يف الدوام ماال حيتمل يف االبتداء(بلفظ 

فع وانظر تيسري التحرير ع أقوى من الدبلفظ الرف) ١٣٨(وأوردها ابن جنيم يف األشباه والنظائر  -
 )٢/١٨٤(غمز عيون البصائر–) ١/٣٣٢(

شـرح  ) ٢/١٥٥( املنثـور  –) ٣/١٥٣(اإلـاج   –) ٣/١٤٦(البحر احمليط يف أصول الفقه  -
 ) ٢٩٣(القواعد الفقهية للزرقا ص

تقـومي النظـر    –) ٢/٤٥٥(كشف األسـرار   –) ٤/٥٥٨(درر احلكام شرح جملة األحكام  -
اإلـاج   –) ١/٢٨٤(حاشية اجلمل على شـرح املنـهاج    –) ٨/١٤٧(املغين  –) ٤/١٢٢(
)٣/١٥٣ (– 

تـاج العـروس    –) ١/٤٣٠(الفـائق   –) ١/٢٨٩(املعجـم الوسـيط    –) ٨/٨٧(لسان العرب   )٢(
)٢٠/٥٥٣ ( 
 ) ٤٥٠(الكليات   )٣(



 

  

٣٨٥ 

 

 

من الرفع ضد الوضع يقال رفعته فارتفع فهو نقيض اخلفض يف كـل   :الرافع لغة

  .)١(شيء

  .)٢(صرف الشيء بعد وروده :والرفع اصطالحاً

ق فيها بـني االبتـداء   فرأن هناك كثري من األحكام الشرعية اليت يومعىن القاعدة 

والدوام فيحتاج يف ابتدائها إىل ماال حيتاج إليه دوامها وذلك لقوة الدوام وثبوتـه  

  . )٣(واستقرار حكمه

وهذه القاعدة ناشئة عن التعليل لبعض األحكام الفقهية وتدل أن بعض التصرفات 

س أصـحاا ـا وأريـد    اب فإذا تلبلسبب من األسبها من أول األمر نعميكن م

     .)٤(خراجهم عن هذه التصرفات قد يصعب ذلكإ

                                                
 ) ٣٤١(أساس البالغة  –) ١/٣٣٨(رب يف ترتيب املعرب املغ –) ٨/١٢٩(لسان العرب   )١(
 )٤٥٠(الكليات   )٢(
  ) ٢/٣٤٣(إعالم املوقعني   )٣(
  ) ٤٣٤(القواعد الفقهية للندوي   )٤(



 

  

٣٨٦ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

  :احلديث النبوي 

إذا أدرك أحدكم :( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة قال ) ١(

ته وإن أدرك سجدة من سجدة من صالة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صال

  .)١()صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صالته

  :وجه الداللة من احلديث 

  :ماذكره اإلمام ابن القيم بقوله 

االبتداء والنهي عـن   بإمتامفإن األمر بإمتام الصالة وقد طلعت الشمس فيها أمر ( 

 يقـل ال تتمـوا   فإنه مل،الصالة يف ذلك الوقت ى عن ابتدائها العن استدامتها 

وأين أحكام االبتداء من الدوام وقـد   ،وإمنا قال التصلواالصالة يف ذلك الوقت 

ق النص واإلمجاع والقياس بينهما فال تؤخذ أحكام الدوام من أحكام االبتـداء  فر

   .)٢()وال أحكام االبتداء من أحكام الدوام يف عامة مسائل الشريعة 

                                                
رقـم  )١/٢٠٤(أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصالة باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب   )١(
 –) ١٥٣٣(رقـم  )١/٤٧٩(باب من أدرك ركعة من صالة الصبح  والنسائي كتاب املواقيت –) ٥٣١(

  ) ١٠١٣٣(رقم )٢/٤٧٤(واإلمام أمحد يف مسند أيب هريرة 
 )٢/٣٤٢(إعالم املوقعني   )٢(



 

  

٣٨٧ 

 

 

 كنت أطيب رسول اهللا صـلى اهللا : ( التحديث عائشة رضي اهللا عنها ق) ب(

   .)قبل أن يطوف بالبيت عليه وسلم إلحرامه حني حيرم  

كأين أنظر إيل وبيص الطيب يف مفارق رسـول اهللا  : ( ويف احلديث اآلخر قالت

  .)١()صلى اهللا عليه وسلم وهو حمرم

  :وجه الداللة من احلديث 

يف ابتدائه لكن إذا وضعه بعـد  يف احلديث داللة واضحة أن الطيب  للمحرم مينع 

٢(عنه اًالتحلل مث أحرم وبقى أثره عليه فال يعترب منهي(.  

                                                
احلديثان أخرجهما اإلمام البخاري يف كتاب احلج باب الطيب عن اإلحرام وما يلبس إذا أراد أن حيرم  )١(

ومسلم يف كتاب احلج باب الطيب للمحـرم عنـد اإلحـرام    )١٤٦٤(رقم ) ٢/٥٥٨(ويترجل ويدهن
  ) ١١٩٠(رقم )٢/٨٤٧(

بفتح الواو وكسر املوحدة بعدها ياء حتتانية مث صاد مهملة هو الربيق وقال االمساعيلي وبيص /يص بِوالو
لسان العرب  –) ١/٣٨١(فتح الباري  –الطيب تأللؤه يقال وبص الشيء يبص وبصاً ووبيصاً برق وملع 

-)١/٣٨١(فتح الباري  –وهو وسط الرأس بفتح امليم وكسر الراء وجيوز فتحها / ق فرِواملَ) ٧/١٠٤(
  )١٠/٣٠١(لسان العرب 

 ) ٢/٢٤٣(زاد املعاد   )٢(



 

  

٣٨٨ 

 

 

  ويرد على من قال خبصوصية احلديث بالنيب صلى اهللا عليه وسلم بورود حديث

كنا خنرج مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   (:عائشة رضي اهللا عنها وذلك بقوهلا 

والطيب عند اإلحرام فإذا عرقت إحـدانا  وسلم إىل مكة فنضمد جباهنا باملسك 

   . )١()سال على وجهها فرياه النيب صلى اهللا عليه وسلم فال ينهانا

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

عـالم املـوقعني   ابن القيم يف كتاب إللقاعدة تطبيقات كثرية وقد عد منها اإلمام 

  :فروعاً كثرية ومنها

  .)٢(ء النكاح وال مينع دوامهاإلحرام والعدة مينع ابتدا) ١(

   . )٣(النكاح ينايف قيام العدة والردة دون استدامتها) ٢(

ف العنت ينايف ابتداء النكاح على األمة دون استدامته عند اإلمـام  زوال خو) ٣(

  .)٤(أمحد

  . )٥(ة ينايف لزوم النكاح يف االبتداء دون الدوامفقد الكفاء) ٤(

                                                
واسـتدل باحلـديث     –) ١٨٣٠(رقـم  )٢/١٦٦(أخرجه أبو داود كتاب احلج باب مايلبس احملرم   )١(

 ) ٩/١٥٨( دة القاريوكذلك صاحب عم –) ٣/١٩(صاحب  نصب الراية 
   ) ٢١/٣١٢(جمموع الفتاوى  –) ٢/٣٤٢(إعالم املوقعني  )٢(
  املصدر السابق  )٣(
 املصدر السابق   )٤(
 املصدر السابق  )٥(



 

  

٣٨٩ 

 

 

حداث كنيسة يف دار اإلسالم وال مينعـون مـن   إمينع أهل الذمة من ابتداء ) ٥(

  .)١(استدامتها

لو حلف اليتزوج وال يتطيب أو اليتطهر فاستدام ذلك مل حينث وإن ابتـدأه  ) ٦(

  .)٢(حنث

  . )٣(ث ينايف ابتداء املسح على اخلفني دون استدامتهاحلد) ٧(

مـام أمحـد   دون استدامته عنـد اإل الزنا من املرأة ينايف ابتداء عقد النكاح ) ٨(

  .)٤(أيضا

  . )٥(الذهول عن نية العبادة ينايف ابتداءها دون استدامتها) ٩(

  .)٦(حصول الغىن ينايف جواز األخذ من الزكاة ابتداء وال ينافيه دوماً) ١٠(

حصول احلجر بالسفه واجلنون ينايف ابتداء العقد من احملجور عليه وال ينايف ) ١١(

  .)٧(دوامه

                                                
 ) ٢/٣٤٣(إعالم املوقعني   )١(
 املصدر السابق  )٢(
  املصدر السابق   )٣(
 املصدر السابق  )٤(
  املصدر السابق   )٥(
  ) ٢/٤٣٢( إعالم املوقعني )٦(
 املصدر السابق  )٧(



 

  

٣٩٠ 

 

 

شهادة من الفسق والكفر والعدوان بعد احلكم ا ال مينع ا طريان مامينع ال) ١٢(

    .)١(على الدوام ومينعه يف االبتداء

    .)٢(الدواماً القدرة على التكفري باملال متنع التكفري بالصوم ابتداًء) ١٣(

    .)٣(القدرة على هدي التمتع متنع االنتقال إىل الصوم ابتداًء ال دواماً) ١٤(

للترفه واللذة فأما إذا وصلت الرائحـة إىل  رم من قصد شم الطيب مينع احمل) ١٥(

أنفه من غري قصد منه أو مشه قصداً الستعالمه عن شرائه مل مينع منه ومل جيب عليه 

  .)٤(سد أنفه

                                                
  )٢/٤٣٢(إعالم املوقعني  )١(
 املصدر السابق  )٢(
  املصدر السابق  )٣(
 )٢/٢٤٢(زاد املعاد   )٤(



 

  

٣٩١ 

 

 

  :مستثنيات القاعدة :املطلب الرابع 

ء هذه القاعدة فيها عموم ولكن استثىن منها بعض العلماء صوراً يكون فيه االبتدا

   )١(:أقوى من االستدامة فمن ذلك

)١( منها مالو فوض طالق امرأته لعاقل فجق مل يقفطلّ نض إليه ع ولو فو

  .جمنوناً فطلق وقع

ق احنجر ولو أذن له وهـو آبـق   ومنها مالو أذن لعبده يف التجارة فأب )٢(

  .صح

ارتد مسلم فإن وقفه الذي أوقفه حال إسالمه يبطل وأما  ا ما لوومنه )٣(

يف حال ردته فإن كان امرأة صح وقفهـا   رتد عقاره ابتداًءلو وقف امل

د مسلماً صـح  ألا التقتل بالردة وإن كان رجالً يتوقف وقفه فإن عا

  .وإن قتل أو مات بطل 

    . )٢(موانع النكاح متنع يف االبتداء والدوام لتأبدها )٤(

  

  

                                                
 ) ٢٩٦ -٢٩٥ص ( شرح القواعد الفقهية للزرقا  )١(
  ) ٢/٣٤٧(املنثور  )٢(



 

  

٣٩٢ 

 

 

 

 

 
 

  :مطالب ثةوفيه ثال

  القاعدةشرح : املطلب األول 

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  

  



 

  

٣٩٣ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول 

م كانوا إذا ميت بذلك ألمبعىن القسم واجلمع أمين وأميان وقيل إمنا س :لغةاليمني 

   .)٢(حتالفوا ضرب كل امرئ منهم ميينه على ميني صاحبه

مأخوذة من تداعى يتداعى تفاعل من الدعوى يقال أدعيته الشيء  :لغة املتداعيني

   .)٣(زعمته يل حقاً أو باطالً واالسم الدعوى

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى منها ) ١١٠(الطرق احلكمية  )١(

  ) ١/١٠١(عالم املوقعني إ –أقوى املتداعيني  اليمني تشرع من جهة -
 ) ١٢/١٦٥(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود  –اليمني تكون يف جانب أقوى املتداعيني  -
 ) ٢٠٦(الطرق احلكمية  –) ٥/٣٦٥(زاد املعاد  –اليمني تكون من جنبة أقوى املتداعيني  -
 )١٦٦(الطرق احلكمية  –اليمني تشرع يف جنبة أقوى املتداعيني  -

  :وذكرها ابن تيمية بلفظ 
  ) ٢٠/٣٨٨(جمموع الفتاوى  –يرجح جانب أقوى املتداعيني وجيعل اليمني يف جانبه  -
 )٣٤/٨١(جمموع الفتاوى  –أقوى املتداعيني  اليمني مشروعة يف جنبة  -وبلفظ  -

  )   ١٣٧/ ٢(شرح الزركشي  –) ٢/٣٥٠(بداية اتهد  –) ٣١٧(وانظر جامع العلوم واحلكم 
 ) ١٣/٤٦٢(لسان العرب  –) ١/٣١٠(خمتار الصحاح   )٢(
 ) ٢٦١ -٢٦٠/ ١٤(لسان العرب   )٣(



 

  

٣٩٤ 

 

 

والقاعدة من القواعد املهمة يف الفصل بني املتخاصمني وهي من مرتكزات احلكم 

  .)١(ئيالقضا

يد القاعدة أن أي من اخلصوم ترجح جانبه بإحدى املرجحات املعتربة كالرباءة وتف

    .)٢(األصلية أو اليد احلسية أو العادة العملية فإن اليمني تشرع يف جهته

  .)٣(موقفاً من املتمسك خبالف األصلتمسك باألصل والظاهر أقوى فامل

وق والواجبات ورفض اخلصـومات  فالقاعدة يستفيد منها القاضي يف إثبات احلق

    .)٤(والرتاعات

  :أدلة القاعدة وخالف الفقهاء فيها :املطلب الثاين 

يف هذا املطلب سأتناول ذكر خالف بني الفقهاء يف القاعدة وذلك لتعارضـها يف  

  )البينة على املدعي واليمني على من أنكر( الظاهر مع قاعدة أخرى وهي قاعدة 

  :ولتوضيح اخلالف أقول

 إذا تداعى خصمان فإن القاضي سيطلب اليمني من أحد املتداعيني فهل يطلبه من

املدعي عليه دائماً أم من املدأم ممن هو أقوى يف التداعي؟ يع  
                                                

رسـالة   –القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاا يف النظام القضائي يف اململكة العربية السعودية   )١(
 .  ىلدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود للدكتور حسني آل الشيخ حفظه اهللا تعا

 )٣٤/٨١(جمموع الفتاوى  )٢(
  ) ٨١/ ٣٤(جمموع الفتاوى  )٣(
  ) ٦١٠(عالم املوقعني للدكتور اجلزائري ص واعد الفقهية املستخرجة من كتاب إالق  )٤(



 

  

٣٩٥ 

 

 

  :وفيما يلي سأذكر خالف العلماء يف املسألة مع ذكر أدلتهم 

  :القول األول 

ول اإلمام ابن القيم إىل اليمني تشرع يف جنب أقوى املتداعيني وقد نسب هذا الق

     . )١(اجلمهور ومنهم اإلمام مالك واإلمام أمحد والشافعي وغريهم

  :القول الثاين 

  .)٢(اليمني تشرع من جانب املدعى عليه على األصل

  :األدلة 

  :أدلة اجلمهور :أوالً 

أن رسـول اهللا   :رضي اهللا عنهما ستدل اجلمهور حبديث عبد اهللا بن عباسا )١(

   .)٣( عليه وسلم قضى بيمني وشاهدصلى اهللا

                                                
  )  ٢/٦٢٧(اإلقناع  للشربيين –) ٦/٢٢٧( –) ٣/٥٦(األم  –) ٢/١٤٥(بداية اتهد  )١(

  ) ٢٠/٣٨٨(ى جمموع الفتاو –) ٣/٦٨(شرح الزركشي   -
 )٦/٢٢٧(بدائع الصنائع  –) ٤/٢١٧(اهلداية شرح البداية  –) ١٨٤/ ١١( املبسوط للسرخسي   )٢(
   )١٧١٢(رقم ) ٣/١٣٣٧(كتاب األقضية باب القضاء باليمني والشاهد  أخرجه مسلم يف صحيحه )٣(

ـ )٢/٧٩٣(وابن ماجه عن أيب هريرة كتاب األحكام باب القضاء بالشاهد والـيمني    –) ٢٣٦٨(م رق
وللحديث طرقاً كثرية قال ابن حجـر  ) ٢٨٨٨(رقم )١/٣١٥(وأخرجه اإلمام أمحد يف مسند ابن عباس 

ت مـن طـرق   بثله طرق كثرية مشهورة بل ي وحديث القضاء بالشاهد واليمني[:) ٥/٢٨٢(يف الفتح 
  ]صحيحة متعددة 

يمني رواها عـن رسـول اهللا   وأحاديث القضاء بالشاهد وال[  :)٤٧٩/ ٤(وقال صاحب حتفة األحوذي 
  ]صلى اهللا عليه وسلم نيف وعشرين نفساً



 

  

٣٩٦ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث

أنه ملا ترجح جانب املد١(ي بالشاهد الواحد شرعت اليمني من جهتهع(.  

عن بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة قال  وفيه القسامةاستدلوا حبديث  )٢(

 هل بـن  خرج عبد اهللا بن س :وعن رافع بن خديج أما قاال :وحسبت قال  حيىي

قا يف بعض ما هنالـك مث  بن مسعود بن يزيد حىت  إذا كانا خبيرب تفرزيد وحميصة 

إذا حميصة جيد عبد اهللا بن سهل قتيالً فدفنه مث أقبل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه  

هو وحويصة بن مسعود وعبد الرمحن بن سهل وكان أصغر القوم فـذهب  وسلم 

ـ :ل له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  عبد الرمحن ليتكلم قبل صاحبيه فقا ر كب

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا

فتسـحقون صـاحبكم أو    أحتلفون مخسني مييناً:قتل عبد اهللا بن سهل فقال هلم م

يهود خبمسني ميينـاً قـالوا     فتربئكم:وكيف حنلف ومل نشهد قال : قاتلكم قالوا

بل أميان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى وكيف نق

   .)٢(عقله

                                                
 )١/١٠١(إعالم املوقعني   )١(
ومسلم يف كتاب القسـامة  ) ٦٥٠٢(رقم ) ٦/٢٥٢٨(أخرجه البخاري كتاب الديات باب القسامة   )٢(

بـالفتح  :والقسامة .واللفظ ملسلم ) ١٦٦٩(رقم )٣/١٢٩٥(واحملاربني والقصاص والديات باب القسامة 
 ) ٣٦٩-٣٦٨(اليمني كالقسم باهللا تعاىل يقال إمنا مسي القسم قسماً ألا تقسم على أولياء الدم املطلع 



 

  

٣٩٧ 

 

 

  :من احلديثوجه الداللة 

ح جانب أحد املتداعيني طلبت اليمني منه كما فعله النيب يدل احلديث أنه إذا ترج

  .صلى اهللا عليه وسلم مع أولياء الدم

رجح جانبه بالشاهد الواحد شـرعت  ملا ت يعفإن املد: ( ن القيم رمحه اهللا قال اب

فشرعت من جهتهم باللوث وكذلك أولياء الدم ترجح جانبهم ،اليمني من جهته 

  .)١()وأكدت بالعدد تعظيماً خلطر النفس

  :حديث اللعان)٣(

أن هالل بن أمية قذف امرأته فجاء (: ماوفيه عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنه

إن اهللا يعلم أن أحدكما كاذب فهـل  : قول فشهد والنيب صلى اهللا عليه وسلم ي

   .)٢()منكما تائب مث قامت فشهدت

   : من احلديث وجه الداللة

وكذلك الزوج يف اللعان جانبه أرجح ( :بقوله  رمحه اهللا ذكره اإلمام ابن القيم ما

من املرأة قطعاً فإن إقدامه على إتالف فراشه ورميهـا بالفاحشـة علـى رؤوس    
                                                

  )١/١٠١(إعالم املوقعني   )١(
هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار املقتول قبل أن ميوت أن فالناً قتلين أو يشهد شاهدان على / واللوث

 )  ٢/١٨٥(لسان العرب  –و حنو ذلك وهو من التلوث التلطخ عداوة بينهما أو ديد منه له أ
ومسلم كتـاب  )٥٠٠١(رقم ) ٥/٢٠٣٢(أخرجه البخاري كتاب الطالق باب يبدأ الرجل بالتالعن   )٢(

 )١٤٩٦(رقم ) ٢/١١٣٣(اللعان 



 

  

٣٩٨ 

 

 

سه لعقوبة الدنيا واآلخرة وفضيحة أهله ونفسه علـى رؤوس  األشهاد وتعريض نف

األشهاد مما يأباه طباع العقالء وتنفر عنه نفوسهم لوال أن الزوجة اضطرته مبا رآه 

وتيقنه منها إىل ذلك فجانبه أقوى من جانب املرأة قطعاً فشرعت الـيمني مـن   

   .)١()جانبه

أن رسول  ماباس رضي اهللا عنهاستدل أصحاب القول الثاين حبديث ابن ع :ثانياً 

عى ناس دماء رجـال  داللو يعطى الناس بدعواهم : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .)٢()وأمواهلم ولكن اليمني على املدعى عليه

   :من احلديثوجه الداللة 

واحلكمة فيـه أن جانـب   : ( ه ما ذكره الزرقاين يف شرح القواعد الفقهية بقول

املدخالف الظاهر فكانت احلجة القوية واجبة عليه ليتقوى  دعيي ضعيف ألنه يع

ى عليه قوي ألن األصل علبينة وجانب املداا جانبه الضعيف واحلجة القوية هي 

                                                
 )١/١٠١(إعالم املوقعني   )١(
وابـن ماجـه   ) ١٧١١(رقم )٣/١٣٣٦(أخرجه مسلم كتاب األقضية باب اليمني على املدعى عليه  )٢(

والبيهقـي  ) ٢٣٢١(رقـم  )٢/٧٧٨(كتاب األحكام باب البينة على املدعى واليمني على املدعى عليـه  
   )٢٠٩٨٦(رقم )١٠/٢٥٢(كتاب الدعوى والبينات باب البينة على املدعى واليمني على املدعى عليه 



 

  

٣٩٩ 

 

 

فاكتفى منه باحلجة الضعيفة وهي اليمني وهذا أصـل ال يعـدل   عدم املدعى به 

     .)١()عنه

لني وبني األحاديث اليت استدل ويذهب ابن القيم رمحه اهللا أنه ال تعارض بني القو

ا الفريقان حيث حيمل حديث اليمني على املدعى عليه على مشروعية الـيمني  

  .تكون مع املدعى إال جمرد الدعوى على املدعى عليه حيث ال

وليس يف شيء من هـذا مـا يعـارض    ( :قال رمحه اهللا بعد ذكر أدلة اجلمهور 

لو يعطى النـاس بـدعواهم   ( وسلم احلديث الصحيح وهو قوله صلى اهللا عليه 

فإن هذا إذا مل يكن  )عى قوم دماء قوم وأمواهلم ولكن اليمني على املدعى عليهالد

فأما إذا ترجح جانبه  ،مع املدعى إال جمرد الدعوى فإنه ال يقضى له مبجرد الدعوى

بشاهد أو لوث أو غريه مل يقض له مبجرد دعواه بل الشاهد اتمع من تـرجيح  

  ).)٢(جانبه ومن اليمني

  :تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث 

يف اللعان بني الزوجني يكون طلب اليمني من الرجـل دون املـرأة لقـوة    ) ١(

  .)٣(دعواه
                                                

 ) ٣٦٩(شرح القواعد الفقهية   )١(
 )١٠٢-١/١٠١(إعالم املوقعني   )٢(
  )١/١٠١(إعالم املوقعني  )٣(



 

  

٤٠٠ 

 

 

كل منـهما   يت أو تداعى النجار واخلياط آلةلبإذا تداعى الزوجان يف متاع ا) ٢(

 ع ميينه فإذا نكل قوى جانب املدعيفإنه يقضى ملن تدل احلال على صحة دعواه م

فظن من صدقه فشرع اليمني يف حقه فإن اليمني إمنا شرعت يف جانب املـدعى  

  .)١(عليه لقوة جانبه باألصل

نه مل يعطها نفقة قبل قوهلا لو أخذت املرأة نفقتها من ماله باملعروف وادعت أ) ٣(

  .)٢(طها على ذلكمع ميينها يف هذه الصورة ألن الشارع سلّ

يشتد إذا رأينا رجالً من أشراف الناس حاسر الرأس بغري عمامة وآخر أمامه ) ٤(

مة اليت بيـده إىل حاسـر   نا ندفع العماويف يده عمامة وعلى رأسه أخرى فإ عدواً

  .)٣(ب اليد القول قولك مع ميينكل قوله وال نقول لصاحالرأس ونقب

  .)٤(تحليف املدعني فإن حلفوا مخسني مييناً استحقوا الدمبيف القسامة يبدأ ) ٥(

  

                                                
 ) ٣/٣٩٥(إعالم املوقعني   )١(
 )٣٤/١٤٧( –) ٣٤/٨٠(جمموع الفتاوى   )٢(
 ) ٣٣٢-٢/٣٣١(إعالم املوقعني   )٣(
 ) ٢٠/٣٨٨(جمموع الفتاوى  –) ٥/٣٦٥(زاد املعاد   )٤(



 

  

٤٠١ 

 

 

 

 

 

 

 
  :مطالب وفيه ثالثة

  القاعدةشرح : املطلب األول 

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  



 

  

٤٠٢ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول

هو النكاح واملباضعة  :ضع بضم الباء هو الفرج وقيلوالب عضمجع ب :لغةاألبضاع 

وهو كنايـة عـن   ،لك عقدة نكاحها ويقال ملك فالن بضع فالنة إذا م،ة اامع

  .)٢(وج يقال باضع الزوجة أي باشرهاموضع الغشيان وابتضع فالن وبضع إذا تز

واصطلح الفقهاء على نفس املعىن اللغوي فالبضع عندهم مبعىن اجلماع والتـزويج  

   .)٣(والنكاح

وهلـذا امتنـع   ،ومعىن القاعدة أنه إذا تقابل يف املرأة حل وحرمة غلبت احلرمـة  

اإلباحة حمصورات ألنه ليس أصلهن قرية االجتهاد فيما إذا اختلطت حمرمة بنسوة 
                                                

  وأورد هلا اإلمام ألفاظاً أخرى ) ٢/٣٤٠(عالم املوقعني إ )١(
  ) ٥/١٢٩(زاد املعاد  -احلرمة  األصل يف األبضاع -
 ) ١/٩٦(أحكام أهل الذمة  –األصل يف األبضاع حترميها  -
 ) ٢٣٢-٥/١١٣(زاد املعاد  –األبضاع يف األصل على التحرمي  -
 ) ٤/٣٣٢(البحر احمليط يف أصول الفقه  –) ٦١(وانظر األشباه والنظائر للسيوطي  -

  ) ٤/٣٣(إحكام األحكام  –) ٢/٣٤٧(نثور امل –) ٤/١٥٥(تقومي النظر  –) ٢٥٨/ ١(املوافقات 
  ) ٩(قواعد الفقه  –) ٢/١٠١(قواعد األحكام يف مصاحل األنام  –

 )١/٩٦(مشارق األنوار –) ١/٦٠(املعجم الوسيط  –) ٨/١٤(لسان العرب   )٢(
  ) ٢٥٤( حترير ألفاظ التنبيه  –) ٢٧٢( املطلع على أبواب املقنع  -)١/٥١(املصباح املنري   )٣(



 

  

٤٠٣ 

 

 

نكاح يف صـورة غـري احملصـورات    حىت يتأيد االجتهاد باستصحابه وإمنا جاز ال

   .)١(من اهللا رخصة

بضاع ألا القاعدة الشرعية اليت تدعو لالحتياط وذلك وإمنا كان االحتياط يف األ

  .يف اخلروج من احلرمة إىل اإلباحة 

أكثر من  اإلباحةرمة إىل الشرع يف اخلروج من احل حيتاط: ( قال القرايف رمحه اهللا

له فـال  إىل احلرمة ألن التحرمي يعتمد املفاسد فيتعني االحتياط  اإلباحةاخلروج من 

يقدم على حمل فيه املفسدة إال بسبب قوي يدل علـى زوال تلـك املفسـدة أو    

دفعاً للمفسـدة حبسـب    ومينع اإلباحة ما فيه مفسدة بأيسر األسباب،يعارضها 

إال بعقد ووطء املبتوتة ت املرأة مبجرد عقد األب وال حتل ولذلك حرم ،اإلمكان

  .))٢(حالل وطالق وانقضاء عدة من عقد األول ألنه خروج عن حرمة إىل إباحة

بضاع أمرها عظيم يف الشرع والعقل والفطرة جاء التأكيـد علـى   نت األوملا كا

ره شدد فيه قاعدة الشرع أن الشيء إذا عظم قد: (حرمتها قال القرايف رمحه اهللا 

إال لسبب قوي تعظيماً لشأنه ورفعاً لقدره وهو شأن  إبعادهوكثرت شروطه وبالغ 

ولذلك فإن املرأة النفيسة يف ماهلا ومجاهلا ودينـها ونسـبها ال    ،امللوك يف العوائد

إال باملهر الكثري والتوسل العظيم وكذلك املناصب اجلليلـة والرتـب    إليها يوصل
                                                

 )٦١(األشباه والنظائر للسيوطي   )١(
 ) ٣/٢٦٨(الفروق مع هوامشه   )٢(



 

  

٤٠٤ 

 

 

ـ  وأم ،العلية يف العادة ا يف الشرع فالذهب والفضة ملا كانا رؤوس األمـوال وقم ي

وغري ذلك من الشروط اليت  والتناجز املتلفات شدد الشرع فيهما فاشترط املساواة 

 نية اإلنسان منع بيعهماكان قوام بوالطعام  ،مل يشترطها يف املبيع يف سائر العروض

، فكـذلك  من السـلع  بعضه ببعض ومنع مالك بيعه قبل قبضه دون غريهنسيئة 

املكرم املفضـل   اإلنسايناخلطر جليل املقدار ألنه سبب بقاء النوع عظيم النكاح 

على مجيع املخلوقات وسبب العفاف احلاسم ملادة الفساد واخـتالط األنسـاب   

وسبب املودة املواصلة والسكون وغري ذلك من املصاحل فلذلك شدد الشرع فيـه  

  .)١()وخصوص األلفاظ دون البيع فاشترط الصداق والشهادة والويل

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

  :يث النبوي احلد

رضي اهللا عنه يف ذكر حجة الوداع وخطبته صلى اهللا عليه  أيب بكرةحديث  )١(

  :وسلم فيها وفيه قوله عليه الصالة والسالم 

ة كحرموأحسبه قال وأعراضكم حرام عليكم : قال حممددماءكم وأموالكم فإن  (

  .))٢(لدكم هذا يف شهركم هذايومكم هذا يف ب

                                                
  ) ٢٦٧ -٣/٢٦٦(الفروق وهوامشه  )١(
  ) ٤١٤٤(رقم )٤/١٥٩٩(كتاب املغازي باب حجة الوداع  أخرجه البخاري يف صحيحه  )٢(



 

  

٤٠٥ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث 

 .وتعظيمها مما يؤكد معىن القاعـدة يف احلديث داللة واضحة على حترمي األعراض 

املراد ذا كله بيان توكيـد غلـظ   ( :قال اإلمام النووي يف شرحه على احلديث 

  .))١(حترمي األموال والدماء واألعراض والتحذير من ذلك

وإمنا شبهها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التحرمي بيوم احلج ألم كانوا ال يـرون  

   .)٢(استباحة تلك األشياء وانتهاك حرمتها حبال

إين قـد   :تزوجت امرأة فجاءت امـرأة فقالـت  :عن عقبة بن احلارث قال  )٢(

عنك أو  ادعهوكيف وقد قيل  :ارضعتكما فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .) )٣(حنوه

   :وجه الداللة من احلديث 

بضاع وذلك بناء على األصل ب االحتياط يف األ عليه وسلم غلّأن النيب صلى اهللا

  .رر يف القاعدة أا على التحرمي املق

                                                                                                                           
            ومسلم يف كتاب احلج باب حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم مـن حـديث جـابر رضـي اهللا عنـه     =
  ) ١٢١٨١(رقم )٢/٨٨٩( 

 )١٦٩/ ١١(شرح النووي على مسلم  )١(
 )٦/٣١٤(حتفة األحوذي  )٢(

  )٢٥١٧(رقم )٢/٩٤١( أخرجه البخاري كتاب الشهادات باب شهادة املرضعة   )٣(
 



 

  

٤٠٦ 

 

 

  :قال صاحب الفتح 

ويؤخذ من احلديث عند من يقول أن األمر بفراقها مل يكن لتحرميها عليه بقول ( 

لالحتياط  أن حيتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج مث اطلع على أمر فيه املرضعة بل 

خالف بني العلماء كمن زىن ا أو باشرها بشهوة أو زىن ا أصله أو فرعـه أو  

خلقت من زناه بأمها أوشك يف حترميه عليه بصهر أو قرابـة وحنـو ذلـك واهللا    

   .))١(أعلم

   : سول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   قال ر: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  )٣(

املسلم على املسلم حرام دمـه   كلمن الشر أن حيقر أخاه املسلم  امرئحبسب ( 

   .))٢(وماله وعرضه

  :وجه الداللة من احلديث 

  .احلديث يدل على حترمي العرض وهو مادلت عليه قاعدتنا

  

  
                                                

   ) ٩/١٥٣(فتح الباري  )١(
احتقاره ودمه وعرضـه  أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب باب حترمي ظلم املسلم وخذله و  )٢(

رقـم  )٢/١٢٩٨(وابن ماجه كتاب الفنت باب حرمة دم املؤمن ومالـه  ) ٢٥٦٤(رقم )٤/١٩٨٦(وماله 
رقـم  )٦/٩٢(والبيهقي كتاب الغضب باب حترمي الغضب وأخذ أموال النـاس بغـري حـق    ) ٣٩٣٣(
  ) ٧٧١٣(رقم )٢/٢٧٧(وأمحد يف املسند  –) ١١٢٧٦(



 

  

٤٠٧ 

 

 

   :قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا 

وأمواهلم وأعراضهم حمرمة من بعضهم على بعـض ال   األصل أن دماء املسلمني( 

   .))١(بإذن اهللا ورسوله إالحتل 

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

)١ (أنا أرضعتك وزوجتك أو قال له رجل :ج امرأة فقالت امرأة أخرىلو تزو: 

  . )٢(بضاعرضاعة فاألصل أال يطأها حلرمة األهذه أختك من ال

أهل الكتاب على قول اجلمهور مع جـواز وطـؤهن   من  ءاإلماحترمي نكاح ) ٢(

املؤمنات واألصـل يف   يف جواز نكاح اإلماءمبلك اليمني ألن النص القرآين ورد 

  .)٣(بضاع احلرمةاأل

حترمي نكاح اجلنية ألن آية النكاح وردت يف اسم النساء واسم النساء اسـم  ) ٣(

  .)٤(يرد دليل على احلل بضاع احلرمة حىتبين آدم خاصة فاألصل يف األ إلناث

                                                
 ) ٣/٢٨٣(جمموع الفتاوى   )١(
   ) ٢/٣٤٠(إعالم املوقعني  )٢(
من لَّـم  و: (ويقصد بالنص القرآين املخصص لنكاح اإلماء املؤمنات قوله تعاىل )  ٥/١٢٨(زاد املعاد   )٣(

        كُمـاتيـن فَتكُم مـانمأَي لَكَـتـا مـن مفَم ـاتنمؤالْم اتنصحالْم حنكالً أَن يطَو نكُمم عطتسي
نمؤالْمالَ (ويف اآلية األخرى تأكيد للمعىن وذلك يف قوله تعـاىل  )  ٢٥(سورة النساء آية...) اآلية..اتو

نمؤى يتح رِكَاتشواْ الْمحنك٢٢١(سورة البقرة آية )  ت( 
 ) ٢٥٧( األشباه والنظائر للسيوطي   )٤(



 

  

٤٠٨ 

 

 

لصـفة  ل شخصاً يف شراء جارية ووصفها فاشترى الوكيل جاريـة با لو وكّ) ٤(

 حيل للموكل وطؤها الحتمال أنه اشتراها لنفسه ومات قبل أن يسلمها للموكل مل

وإن كان شراء الوكيل اجلارية بالصفات املذكورة ظاهراً يف احلل لكـن األصـل   

  .)١(لالتحرمي حىت يتيقن سبب احل

  

  

  

                                                
 )٢٥٧( األشباه والنظائر للسيوطي   )١(



 

  

٤٠٩ 

 

 

  

 

 


 
  :مطالب ةوفيه أربع

  القاعدةشرح : املطلب األول 

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  القاعدة مستثنيات :املطلب الرابع

  
  

  



 

  

٤١٠ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة :املطلب األول 

مأخوذ من القرع يقال قرعت الشيء أقرعه ضربته ومقارعة األبطال  :لغة رعة القُ 

والقاف والراء والعني معظم الباب ضرب الشـيء وقارعـه    ،قرع بعضهم بعضاً

   .)٢(فقرعه يقرعه أي أصابته القرعة دونه

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى ) ٥/٤٦٩(زاد املعاد  )١(

الطـرق  -املوضع الذي تلحق فيه التهمة شرعت فيه القرعة نفياً وماال تلحق فيه ال فائدة منها  -
احلقوق إذا تساوت على وجه ال ميكن التمييز بينها إال بالقرعة صح استعماهلا -)٤٤٠(احلكمية 

املدعيان من كل وجـه ومل   منا يصار إليها إذا تساوىالقرعة إ-) ٤٣٧(الطرق احلكمية  –فيها 
 –القرعة إمنا تكون عند التزاحم والتنافس -) ٣/١٤٧(زاد املعاد  –يترجح أحدمها على اآلخر 

) ٤٦٩ -٥/٤٣٠(وانظر زاد املعـاد  -) ١/١٦٧(اغاثة اللهفان  –) ١/٤٤٧(طريق اهلجرتني 
) ٦٤-٢/٦٣(إعالم املوقعني -) ٢/٧٤٦(أحكام أهل الذمة  –) ٣٦٨(الفروسية  –) ٣/١٤٧(
وأطـال  -)٣/٧٨٠(بدائع الفوائد -القرعة معينة يف كل موضع تتساوى فيه احلقوق ) ٢/٣٣٧(

مبا يزيد عن ) ٧٨٨-٣/٦٥٠(اإلمام النفس يف الرد على منكري القاعدة يف كتابه بدائع الفوائد 
 –) ١/٤٠٠(صفحة وكذلك عقد هلا فصالً يف كتابه الطرق احلكمية وانظـر القواعـد   ) ٣٨(

قواطـع األدلـة يف    –) ٣/٦٢(املنثور  –) ٤/٥٩(الفروق مع هوامشه  –) ٤٢٧(لفقه قواعد ا
اإلقـراع عنـد   (وذكرها بلفظ ) ١/٧٧(قواعد األحكام يف مصاحل اإلمام  –) ٣٦١ (األصول 

جمموع  –حتت باب الدعوى يف املرياث  –) ١٧/٤١(املبسوط للسرخسي  –) تساوي احلقوق 
) ١/٣٨٦(موسوعة القواعـد الفقهيـة للبورنـو    -) ٣٠/٢٧( –) ٣٧٢-٣١/٣٢٧(الفتاوى 

 ) استعمال القرعة لتعيني املستحق أصل يف الشرع ( وذكرها بلفظ  
 ) ٢١/٥٣٤(تاج العروس  –) ٣/٢٦٧(ذيب األمساء  –) ٥/٧٢(معجم مقاييس اللغة   )٢(



 

  

٤١١ 

 

 

القرعة حيلة ليتعني ا سـهم   وإلقاءهم والنصيب بالضم الس :والقُرعة اصطالحاً 

  . )١(اإلنسان أي نصيبه

   .)٢(من استحق يستحق واستحقه أي أستوجبه أي صاحب احلق :لغةواملستحقني 

هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية وذلك باعتبار انتشارها يف األبواب الفقهية و

  .كما سنذكره يف مطلب التطبيقات 

عة من حماسن الشريعة اإلسالمية وذلك أا سبب لتطييب القلوب ومشروعية القر

   .وتآلفها ودفع الضغائن عنها

إن القرعة قد ثبت هلا اعتبار يف الشرع كما قدمناه وهي أقـرب  ( :قال ابن القيم 

وأما التوقف وتعطيـل  ،أبعد عن مة الغرض وامليل إىل العدل وأطيب للقلوب و

ضرر ماال خفاء به فكانت القرعة من حماسـن هـذه   ا من الماالنتفاع يف كل منه

    .))٣(الشريعة وكماهلا وعموم مصاحلها

فعندما تتساوى احلقوق وال يوجد مرجح تكون القرعة مرجحاً دافعاً للضـغائن  

   . توالتحاسد والعناد ومن هنا شرع

                                                
 ) ٤٨(املطلع على أبواب املقنع  –) ٤٢٧(قواعد الفقه  )١(
  )١/٦٢(خمتار الصحاح   )٢(
   ) ٣/٧٨٦(بدائع الفوائد  )٣(



 

  

٤١٢ 

 

 

ولذلك أقرع الشرع دفعـاً للضـغائن   ( :قال العز بن عبدالسالم رمحه اهللا تعاىل

املؤدية إىل التباغض والتحاسد والعناد فإن من يتوىل األمر يف ذلـك إذا   حقادواأل

وإىل أن حيسد املتأخر املتقدم فشرعت م بغري قرعة أدى ذلك إىل مقته وبغضته قد

حتني رجحـت علـى   املصـل  إحـدى القرعة دفعاً هلذا الفساد والعناد ال ألن 

  .)١()األخرى

فقد مرجح آخر يعني على توضيح احلـق  ولذلك األصل أن تستعمل القرعة عند 

ال إذا تسـاوى  وال يكون ذلك إ. )٢(وحنوه إقراراملستحق سواء كان ذلك بينة أو 

  .املدعيان من كل وجه

تستعمل عند فقدان مـرجح  (  :عن استعمال القرعةقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

القرعة يف هذه احلال املستحق بأو قافة وليس ببعيد تعيني  إقراروسواها من بينة أو 

  .))٣(هي غاية املقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى إذ

  .فالقرعة سبيل لقطع اخلصومات وفعلها إذا أغلقت مجيع األبواب 

  

  

                                                
 بتصرف يسري ) ١/٧٨(قواعد األحكام   )١(
  ) ٢/٦٤(إعالم املوقعني  )٢(
  ) ٥/٤٣١(زاد املعاد   )٣(



 

  

٤١٣ 

 

 

  : قال ابن القيم 

الطـرق ومل يبـق إال   ضاقت  فإذا،وقطع اخلصومات بأقرب الطرق  الفصلبل ( 

دة قضايا حيـث مل يكـن هنـاك    القرعة تعينت طريقاً كما عينها الشارع يف ع

  . ))١(غريها

  :)٢(وقد جعل هلا بعض العلماء مواضع الستخدامها ومن تلك املواضع

هم غري معـني عنـد تسـاوي    بمتييز املستحق إذا ثبت االستحقاق ابتداء مل) ١(

كاجتماع األولياء يف النكاح والورثة يف استيفاء القصاص وغسل امليت املستحقني 

  .)٣(احلاضنات إذا كن يف درجة والصالة عليه ويف

 ،)٤(متييز املستحق املعني يف نفس األمر عند اشتباهه والعجز عن االطالع عليه) ٢(

جيت طـالق  وإن مل يكن فزو  حر فعبديإن كان هذا الطائر غراباً :مثاله لو قال 

  .وأشكل عليه فله أن يقرع

                                                
  ) ١٧٠ -١٦٨/ ١(إغاثة اللهفان   )١(
 ) ٣/٦٣(املنثور  –) ٤٠٠(القواعد   )٢(
 ) ١/٣٨٦( موسوعة القواعد الفقهية  للبورنو   )٣(
  )١/٣٨٦(عد الفقهية للبورنو موسوعة القوا )٤(



 

  

٤١٤ 

 

 

يف الثلث ـم أي زادوا  مل  قراع بني العبيد إذاومثاله اإل )١(يف متييز األمالك) ٣(

  .عن الثلث 

  .حم على الصف األول وأحياء املواتيف حقوق االختصاصات كالتزا) ٤(

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

ثبت يف القرعة ستة (  :للقاعدة أدلة من القرآن ومن السنة قال ابن القيم رمحه اهللا

  .))٢(ان من كتاب اهللاأحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفيها آيت

  .ذكر بعض األدلة مبا يقتضيه املقام سنو. رمحه اهللا تعاىلمث عددها 

  :القرآن الكرمي :أوالً 

وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُون أَقْالَمهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت (:قوله تعاىل  )١(

  .))٣(لَديهِم إِذْ يختصمونَ

  :لداللة من اآلية وجه ا

وشرع من كفالتها ، على ع قومهاإىل ما حدث يف قصة مرمي وتناز إشارةيف اآلية 

  .ا ففيه دليل على مشروعية القرعةقبلنا شرع لن

  
                                                

  ) ٢٩٤/ ٥(فتح الباري   )١(
 )٢/٣٣٧(إعالم املوقعني  )٢(

 ) ٤٤(سورة آل عمران آية رقم  )٣(



 

  

٤١٥ 

 

 

  :قال ابن حجر يف الفتح 

لها فأخرج كل واحد منهم قلمـاً  واملعىن أم اقترعوا على كفالة مرمي أيهم يكفُ( 

قلم زكريا ع اجلرية إىل أسفل وارتففجرت أقالم اجلميع مع وألقوها كلها يف املاء 

  .))١(فأخذها

  :وقال القرطيب رمحه اهللا 

القرعة وهي أصل يف شرعنا لكل من  إثباتاستدل بعض علماؤنا ذه اآلية على ( 

  .) )٢(أراد العدل يف القسمة

  .))٣(مدحضنيساهم فَكَانَ من الْف(قوله تعاىل يف قصة يونس عليه السالم  )٢( 

  :وجه الداللة من اآلية 

إىل ما حدث يف قصة ركوب نيب اهللا يونس عليه السالم السـفينة   إشارةيف اآلية 

الناس فكانت القرعة بني أهل السـفينة  ة ملا فيها من احلمل الكثري وفثقلت السفين

                                                
 )٥/١١١(وانظر األم  –) ٥/٢٩٤(فتح الباري  )١(
 )٤/٨٦(تفسري القرطيب  )٢(

 )١٤١( سورة الصافات آية  )٣(



 

  

٤١٦ 

 

 

يف اليم كما هو منصوص اآلية فكان يونس عليـه  يلقى على أن من خيرج سهمه 

   .)١(سالم من املدحضني أي املغلوبني يف هذه القرعةال

  :قال ابن حجر يف الفتح 

القرعة يتوقف على القول بأن شرع مـن قبلنـا    إثباتاالحتجاج ذه اآلية يف ( 

وهو كذلك مامل يرد يف شرعنا ما خيالفه وهـذه املسـألة مـن هـذا     شرع لنا 

  .))٢(القبيل

  :احلديث النبوي: ثانياً

كـان إذا خـرج   ( :رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلمعن عائشة ) ١(

  .))٣(أقرع بني نسائه

  :وجه الداللة من احلديث 

احلديث ظاهر الداللة يف مشروعية القرعة إذا تساوت احلقوق فإن النيب صلى اهللا 

عليه وسلم كان يقرع بني نسائه عند خروجه للسفر وكان ذلك أطيب لقلـون  

                                                
الـدر املنثـور    –) ٢٦/١٤٣(التفسري الكبري  –) ٤/٢٤٢(أضواء البيان  –) ٣/٧٨١(إعالم املوقعني  )١(
 )٢٣/٩٨(تفسري الطربي -) ٧/١٢٤(
 )٥/٢٩٤(فتح الباري  )٢(
)   ٤٩١٣(رقم )٥/١٩٩٩(أخرجه البخاري كتاب النكاح باب القرعة بني النساء إذا أراد سفراً  )٣(

 ) ٢٤٤٥( رقم حديث ) ٤/١٨٩٤(ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب يف فضل عائشة رضي اهللا عنها 



 

  

٤١٧ 

 

 

قـراع يف القسـم بـني    حقاد بينهن ففي احلـديث صـحة اإل  األوأبلغ يف دفع 

   .)١(الزوجات

 لـو : ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال) ٢(

 ،يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا

لمون مايف العتمة والصبح ألتوهـا  ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه ولو يع

  .))٢(ولو حبواً

   :وجه الداللة من احلديث 

يف احلديث داللة على فضل بعض العبادات كاألذان والتبكري إىل الصالة والصف 

األول وأنه لو تزاحم الناس عليها ومل جيدوا وسيلة للتقدمي عليها إال القرعة لفعلوا 

ل على مشروعية القرعـة عنـد تـزاحم    فهو يد ،ذلك ملا فيها من عظيم األجر

  .احلقوق

                                                
إغاثة  –) ١/١٥٢(زاد املعاد  –) ١٥/٢٠٩(شرح النووي على مسلم  –) ٩/٣١١(فتح الباري  )١(

 )١/١٦٧(اللهفان 
ومسلم يف ) ٥٩٠(حديث رقم )  ١/٢٢٢(كتاب األذان باب االستهام يف اآلذان  يف أخرجه البخاري )٢(

االزدحام على الصف األول و  منها كتاب الصالة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول
والتهجري التبكري إىل ) ٤٣٧(حديث رقم ) ١/٣٢٥(واملسابقة إليها وتقدمي أويل الفضل وتقرم من اإلمام 

 )٢/٩٧(فتح الباري -الصالة 



 

  

٤١٨ 

 

 

ومعناه أم لو علموا فضيلة األذان وقدرها (  :قال النووي يف شرحه على مسلم 

وعظيم جزائه مث مل جيدوا طريقاً حيصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعـد أذان أو  

لكونه ال يؤذن للمسجد إال واحد القترعوا يف حتصيله ولو يعلمون مايف الصـف  

ألول من الفضيلة حنو ما سبق وجاءوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم مث مل يسمح ا

القرعة يف احلقوق اليت يزدحم عليهـا   إثباتبعضهم لبعض به القترعوا عليه وفيه 

    .))١(ويتنازع فيها

   :تطبيقات القاعدة:املطلب الثالث 

كثري من العلماء  يف كافة األبواب الفقهية ولذلك عدللقاعدة فروع كثرية وامتداد 

مسـائل    ألبواب الفقهية وذكر بعضـهم كثرياً من فروع القاعدة مروراً بأغلب ا

  .)٢(من أول الفقه إىل آخرهالقرعة 

وإمنا شرعت القرعة عند تسـاوي احلقـوق دفعـاً    ( :وقال يف قواعد اإلحكام 

  ) )٣(للضغائن واألحقاد والرضا مبا جرت به األقدار وقضاه امللك اجلبار

  .عدد فروعاً ال تكاد حتصى كثرة مث

  
                                                

  )٤/١٥٨(شرح النووي على صحيح مسلم   )١(
 )٤٠٠(القواعد  )٢(

 )٧٨ -١/٧٧(قواعد األحكام  )٣(



 

  

٤١٩ 

 

 

  :ومن التطبيقات هلذه القاعدة 

  .)١(والقافة واإلقرارالنسب عند فقد البينة  إثباتعمال القرعة يف إ )١(

سلم مث مات عن أكثر من أربع زوجات فإنه جترى القرعة ألربع منهن إذا أ )٢(

  .)٢(وذلك ألخذ املرياث

مبهمـة فإنـه يصـري إىل     قق أو طلّطلّزوجاته ونسى املُ إحدى قإذا طلّ )٣(

القرعة فمن خرجت عليها القرعة حكم بطالقها وهو اختيـار  استخدام 

  .)٣(شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل

ت عليـه  يدري أيهم فيقرع بينهم فأيهم وقع إذا أعتق عبداً من عبيده وال )٤(

  .)٤(القرعة أعتق

عليها القرعة خترج يقرع بني نسائه فمن تقع  الزوج فإنه فراسإذا أراد أن ي )٥(

 .)٥(معه

  

  
                                                

 )٥/٤٣٠(زاد املعاد  –) ٢/٦٤( إعالم املوقعني )١(
 )٢/٧٤٥(أحكام  أهل  الذمة  )٢(
 )٤٤٨(الطرق احلكمية  –) ٣١/٣٧٢(جمموع الفتاوى  –) ١/١٦٨(إغاثة اللهفان  )٣(
 )٤٢٨(الطرق احلكمية  )٤(

 )١/١٥٢(زاد املعاد  )٥(



 

  

٤٢٠ 

 

 

إذا استوت درجة من له حق احلضانة على احملضون مل يتنـازل أحـدهم    )٦(

  .)١(لآلخر قدم أحدهم بالقرعة

ومع عموم هذه القاعدة إال أن هلا صوراً :مستثنيات القاعدة: املطلب الرابع

ما لو اشتد املوج على ركاب يف سفينة لثقل محلها   - ١:ومنهامستثناة منها  

وخافوا من الغرق فإن القرعة الجتري بني الركاب لعصمة أنفسهم واستوائهم يف 

وأما : ( قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل .اإلقراع بني أمتعتهم ذلك وإمنا يكون 

مسألة اغتالم البحر فال جيوز إلقاء أحد منهم يف البحر بالقرعة وال غريها 

قاية لنفس القائل به وليس أوىل وقتل من ال ذنب له و ،الستوائهم يف العصمة

نعم لوكان يف السفينة مال أو حيوان وجب إلقاء املال مث احليوان ،بذلك منه ظلم 

ألن املفسدة يف فوات األموال واحليوانات أوىل من املفسدة يف فوات أنفس الناس 

      .))٢(املعصومة

ج من ثلثه إال ذلك لو قال يف مرضه إذا أعتقت ساملاً فغامن حر ومل خيرمن و-٢ 

أحدمها فإن ساملاً يعتق وحده واليقرع بينهما ألن ذلك  رمبا أدى إيل عتق 

   .)٣(املشروط دون الشرط وذلك غري جائز
                                                

 )٥/٤٥٠(زاد املعاد  )١(
  ) ٢/٢٠( مفتاح دار السعادة   )٢(
  )٧/٣٣٢(املغين  )٣(



 

  

٤٢١ 

 

 

  

  

  

 

 
 

  :وفيه ثالثة مطالب

  القاعدةشرح : املطلب األول 

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث
  

  

  

                                                                                                                           
 



 

  

٤٢٢ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة : املطلب األول 

ن وبرز بعد اخلفاء فهو خالف من ظهر يظهر ظهوراً فهو ظاهر أي تبي :الظاهر لغة

   . )٢(الباطن ومنه مسي الظهر ظهراً ألنه أظهر أوقات النهار وأضؤوها

معناه العمل بظاهر اللفظ أو احلال فهو اسم لكالم  :قهاءوالظاهر يف اصطالح الف

  . )٣(ظهر املراد منه بصيغته ويطلق بعضه أحياناً على الغالب

        .)٣(عند األصوليني هو اللفظ احملتمل ملعينني هو يف أحدمها أرجح داللةوالظاهر 

  .)٤(أسفل كل شيء ومجعه أصول :األصل لغة 

                                                
وقد عقد هلذه القاعدة مجع من العلماء فصوالً مستقلة انظر قواعد األحكام ) ٣/٣٥٢(إعالم املوقعني   )١(
وانظـر  ) ٤/٢٤٢(الفروق مع هوامشه  –) ١/٣٨٩(القواعد البن رجب ) ١/٣١١(املنثور  –) ٢/٤٥(

 -)١١٠-١٠٥(شرح القواعد الفقهيـة   ) ٨/٣٧٥٩(التحبري شرح التحرير  -) ٣/١٣٩(تيسري التحرير 
 )٦٤(األشباه والنظائر للسيوطي 

  ) ٣/٤٧١(معجم مقاييس اللغة  –) ٢/٥٧٥(املعجم الوسيط  –) ٤/٥٢٣(لسان العرب   )٢(
  ) ٨(أصول البزدوي  –) ١/٣١١(املنثور  –) ٣٦٧( قواعد الفقه   )٣(
  ) ١/١٧٨(روضة الناظر  –) ١/١٨٨(املدخل   )٣(
 )٨(اح خمتار الصح –) ١١/١٦(لسان العرب   )٤(



 

  

٤٢٣ 

 

 

  : طالقات  له أربعة إل يف اصطالح األصولينيواألص

املسألة الكتاب والسـنة أي  الدليل ويطلق عليه غالباً كقوهلم أصل هذه / األول 

  .دليلها

كقولـك األصـل يف    يطلق على الرجحان أي على الراجح من األمرين/ الثاين 

سامعأي الراجح عند الاز الكالم احلقيقة ال ا.  

ر كقولك أكل امليتة على خالف األصل القاعدة املستمرة أو األمر املستم/ الثالث

  .ى خالف احلالة املستمرة يف احلكمأي عل

  .باب القياس وهو ما يقابل الفرع يف املقيس عليه / الرابع 

واملعىن املراد هنا يف القاعدة هو املعىن الثالث أي أن األصل هو األمر املسـتمر أو   

   .)١(القاعدة املستمرة

تعارض أصل ثابت وظاهر وكان ذلك الظاهر قد قوي وهذه القاعدة تفيد أنه إذا 

  .على األصلمبرجحات شرعية كالشهادة والرواية أو العرف وحنو ذلك فإنه يقدم 

  :له حالتان  بيد أن الظاهر عند الفقهاء

   .مامل يصل يف الظهور إىل درجة اليقني/ األوىل 

  .لذي وصل فيه إىل درجة اليقني ا/ والثانية 

                                                
   ) ١/٣١١(املنثور  –) ١٥٣-١/١٥٢(التحبري شرح التحرير  )١(



 

  

٤٢٤ 

 

 

  .)١(انية غري مرادة هنا وإال لقطع بالعمل اوهذه احلالة الث

ويفيد منصوص القاعدة بأن الظاهر ال يقدم إال إذا عيف املنثـور  د حبجة قـال ض :

واعلم أن الضابط أنه إن كان الظاهر حجة جيب قبوهلا شرعاً كالشهادة والرواية (

لعـرف  واألخبار فهو مقدم على األصل قطعاً وإن مل يكن كذلك بل كان سنده ا

عمل باألصل وتـارة يعمـل   الظن فهذه يتفاوت أمرها فتارة ي أو القرائن أو غلبة

  . .))٢(بالظاهر وتارة خيرج خالف

  :حاالت التقدمي عند تعارض الظاهر واألصل

يف أربعـة   على األصل والعكس وذلـك ذكر األصوليون حاالت تقدمي الظاهر 

   :)٣(حاالت

  .ابطه أن يعارضه احتمال جمرد وض ما يرجح فيه األصل جزماً/ األوىل 

نصوص شـرعاً  ما يرجح فيه الظاهر جزماً وضابطه أن يستند إىل سبب م/ الثانية

  .كالشهادة تعارض األصل

                                                
 ) ١٠٧(للزرقا شرح القواعد الفقهية   )١(
  )١/٣١٥(املنثور   )٢(
 )٦٤(للسيوطياألشباه والنظائر   )٣(



 

  

٤٢٥ 

 

 

ما يرجح فيه األصل على األصح وضابطه أن يستند االحتمال إىل سـبب  / الثالثة 

معـاً   مناأسل :لو اختلف الزوجان الوثنيان قبل الدخول فقال الزوج:ضعيف مثاله 

  . األظهر ألن األصل بقاء النكاح فالنكاح باق وأنكرت فالقول قوله يف

ما ترجح فيه الظاهر على األصل بأن كان سبباً قوياً منضبطاً مثاله مـن  / الرابعة 

فإنه ال يـؤثر ألن الظـاهر   شك بعد الصالة أو غريها من العبادات يف ترك ركن 

  .ل يف عدم الفصللصحة خالفاً لألصالعبادة على اانقضاء 

  :أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  :احلديث النبوي 

اهللا إنا بأرض قوم أهـل  يانيب :قلت  :عن أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه قال) ١(

مبعلـم   صيد أصيد بقوسي وبكليب الذي ليس أكل يف آنيتهم وبأرضالكتاب أفن

الكتاب فإن وجدمت غريها  ا ما ذكرت من أهلأم :قال ،وبكليب املعلم مما يصلح يل

وما صدت بقوسك فذكرت ،فال تأكلوا فيها وإن مل جتدوا فاغسلوها وكلوا فيها 

وما صدت بكلبك املعلم فذكرت اسم اهللا فكل وما صدت بكلبك ،اسم اهللا فكل 

   .))١(ذكاته فكل فأدركتغري معلم 

                                                
   )٥١٦١(حديث رقم  –) ٥/٢٠٨٧(أخرجه البخاري كتاب الذبائح والصيد باب صيد القوس  )١(



 

  

٤٢٦ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث 

أكلوا يف آنية أهل الكتاب إذا وجدوا غريها أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن ال ي

أو بغسلها إذا مل جيدوا غريها فيه تغليب للظاهر على األصل فإن األصل طهـارة  

  .شرب اخلمر فيهااآلنية لكن ملا كان الظاهر من حال أهل الكتاب 

ولذلك احتج ذا احلديث من قال بأن الظن املستفاد من الغالب راجح على الظن 

  . )١(األصل املستفاد من

جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النيب صلى :عن عائشة رضي اهللا عنها قالت )٢(

الصـالة  ين امرأة استحاض فال أطهر أفأدع يارسول اهللا إ:اهللا عليه وسلم فقالت 

رق وليس باحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الصـالة وإذا  ال إمنا ذلك ع(:فقال 

   ).)٢(أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

                                                
 ) ٩/٦٠٦( فتح الباري  –) ٢٨٥ -٢٨٤(حلكم جامع العلوم وا  )١(
ومسلم كتـاب  ) ٣٠٠( حديث رقم ) ١/١١٧(أخرجه  البخاري كتاب احليض  باب االستحاضة   )٢(

  ٠واللفظ ملسلم ) ٣٣٣(حديث رقم  –) ١/٢٦٢(احليض باب املستحاضة وغسلها وصالا 
 )١/٣٣٢(واالستحاضة جريان الدم من فرج املرأة يف غري أوانه فتح الباري 



 

  

٤٢٧ 

 

 

  :من احلديث وجه الداللة 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عمل بالظاهر املعتضد بعادة النسـاء وهـو أن دم   

احليض ال يتجاوز ستة أو سبعة أيام فعمل بالظاهر كونه دم فساد وعلة ومـرض  

  .وألقى األصل يف كون الدم اخلارج من رحم املرأة دم حيض 

  :قال ابن تيمية يف الفتاوى 

ل يف كل ما خيرج من الرحم أنه حيض حىت يقوم دليل على أنه استحاضة واألص(

   .))١(ألن ذلك هو الدم األصلي اجلبلي

لم إذا كان صـائماً  كان النيب صلى اهللا عليه وس :حديث سهل بن سعد قال) ٣(

  .))٢(غابت الشمس أفطرقد  : على نشز فإذا قالأمر رجالً فأوىف

                                                
   ) ١٩/٢٤١(جمموع الفتاوى  )١(
حديث صـحيح   : وقال)١٥٨٤(حديث رقم ) ١/٥٩٩(أخرجه احلاكم يف املستدرك كتاب الصوم   )٢(

على شرط الصحيحني ومل خيرجاه ووافقه الذهيب وأخرجه ابن حبان يف صحيحه باب ذكر العلة اليت من 
وابن خزمية ) ٣٥١٠(حديث رقم ) ١/٢٧٧(ار أجلها كان حيب النيب صلى اهللا عليه وسلم تعجيل اإلفط

فه بعـض  واحلديث ضـع ) ٢٠٦١(حديث رقم ) ٣/٢٧٥(باب ذكر ظهور الدين ماعجل الناس فطرهم 
وذلك ألن فيه الواقدي ، وصححه األلباين يف صحيح الترغيـب  )٥/١٥٨(العلماء كصاحب فيض القدير 

  ) ٣٩٠(على القاعدة  واستشهد به ابن رجب يف القواعد دليالً) ١/٦٢٢(والترهيب 



 

  

٤٢٨ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث 

يف  الظاهر القوي من خالل شـهادة الثقـة  نيب صلى اهللا عليه وسلم عمل بأن ال

فيه دليل على أن الظاهر القوي يقـدم  وغروب الشمس وترك األصل وهو بقاؤها 

  .)١(على األصل

   :تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث

دة اليت عاشـت  ا النفقة والكسوة يف امليعطهمل عت املرأة أن زوجها دإذا ا )١(

فإن الناس واجلريان يشاهدون دخوله بالطعام وحنوه طوال املدة  معه وكان

وإن كان األصـل عـدم النفقـة     ،دعواها ال تقبل عمالً بالظاهر القوي

  .والكسوة

ني يشـاهده النـاس   إذا كانت املرأة مع الزوج مدة سن( :قال ابن القيم رمحه اهللا

عت بعد ذلـك أنـه مل   اد واجلريان داخالً بيته بالطعام والفاكهة واللحم واخلبز مث

لف عليها أو يسمع دعواها غري مسموعة فضالً عن أن حيينفق عليها يف هذه املدة ف

ـ وكل دعوى :هلا بينة قالوا  ا العادة فإا مرفوضـة غـري   ينفيها العرف وتكذ

  .) )٢(مسموعة وهذا املذهب هو الذي ندين اهللا به

                                                
 )٣٩٠(القواعد البن رجب   )١(
   ) ٣/٣٥٢(إعالم املوقعني  )٢(



 

  

٤٢٩ 

 

 

)٢( ألموال لظاهر أن تلك اب والظلم ألن اف بالغصرِعدم جواز معاملة من ع

  .)١(ب برغم أن األصل جواز املعاملة معهاليت سيتعامل ا حرام وغص

نـه  وراً ليس عنده أحد جاز له أن يقتطع منه ويأكل منحلو وجد هدياً م )٣(

   .)٢(األصل حترمي األكل من مال الغري ألن الظاهر أنه للصدقة مع كون

ة مع أن األصل عدم ثبوت دخول شهر رمضان برؤية اهلالل من واحد ثق )٤(

  .)٣(خرب كانت ظاهراً قوياً فعمل بهدخوله لكن الثقة والعدالة يف امل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ) ٣/٦٢٢(بدائع الفوائد   )١(
  ) ٢/٦٢(إغاثة اللهفان  –) ٢/٤١٣(إعالم املوقعني   )٢(
  )٢/٦٣(إغاثة اللهفان   )٣(



 

 

٤٣٠ 

 

 

 

 

 
 

  :مطالب وفيه ثالثة 

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  

  

  

  

  



 

 

٤٣١ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول 

وتساقط الشيء تتابع سقوطه وأسـقط   أسقطمأخوذ من سقط يسقط و :تساقطا

  . )٢(سقط فالناً حط مرتلتهالشيء أي أنزله وأوقعه وأ

مل باألرجح منهما العتضاده مبـا  واملعىن العام للقاعدة أنه إذا تعارض الظاهران ع

  .يا تساقطا ويرجع آنذاك إىل األصليرجحه فإن تساو

   :قال ابن القيم رمحه اهللا

أن كل ظـاهر ال يعـدو    ذلك) )٣(جيح عند التعارضشرط العمل بالظنيات التر(

  .كونه ظنياً 

                                                
درر  –) ٢/٤٧(وانظر تأصيل القاعدة قواعد األحكام يف مصـاحل األنـام   ) ١/٣٤٠(عالم املوقعني إ )١(

البحر  –) ١/٥٠٨(التبصرة  –) ٢/٧٦٩(الربهان يف أصول الفقه ) ٤/٤٩٥(احلكام شرح جملة األحكام 
إذا عارض الظاهر ما هو أقـوى منـه   ( السواط بلفظ / وقد ذكرها  د) ٤/٤٧٠(احمليط يف أصول الفقه 

القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام ابن القيم يف العبادات رسالة دكتـوراه جامعـة أم   )  عمل باألقوى
  هـ ١٤٢٦القرى عام 

  )٣٠٠(أساس البالغة  –) ١/٤٣٥(املعجم الوسيط  –) ٧/٣١٦( لسان العرب   )٢(
  ) ٤/٨٣٥(دائع الفوائد ب  )٣(



 

 

٤٣٢ 

 

 

ثقة املخـرب والعـدد والعـادة    ويستخدم للترجيح بني الظاهرين أموراً عدة منها 

  :والعرف وحنو ذلك قال يف الربهان 

فإذا تعارض ظاهران يتطرق التأويل إىل كل واحد منهما فتتسع مسالك الترجيح (

على غلبات الظنون وهي حرمة بالترجيحات فإذا تعارضا فإن مبىن التعليق بالظاهر 

ـ  ـذه  وتأيد أحدمها مبزية ثقة الراوي أو العدد يف الرواة فالوجه التمسك مباتأي د

  .))١(اجلهات

وال يقع التعارض يف نفس الظاهر وإمنا يف أسبابه كتعارض البينـتني واإلمـارتني   

  .وعند ذلك يكون الترجيح 

  : قال ابن القيم رمحه اهللا

فإذا تعارضت أسباب  ،ااتعارض وإمنا يقع يف أسباا وعالموال يقع يف الظنون ( 

الظنون فإن حصل الشك مل حيكم بشيء وإن وجد الظن يف أحد الطرفني حكـم  

 ظنٍ فإذا تعارض سببا ،له تدل على ضعفهواحلكم للراجح ألن مرجوحية مقاب،به 

وإن مل ،كتعارض البينتني واإلمارتني  اوكان كل واحد منهما مكذباً لآلخر تساقط

بة عليها خر عمل ما على حسب اإلمكان ،كدآيكن كل واحد منهما مكذباً لآل

                                                
ك بن عبداهللا بن يوسف اجلويين وصاحب الربهان هو اإلمام عبداملل)٢/٧٦٩(الربهان يف أصول الفقه   )١(

الربهان يف أصول الفقه تويف سنة –املعايل شيخ الشافعية واإلمام الكبري له مصنفات منها اية املطلب  أبو
  ) ١٨/٤٦٨(أعالم النبالء  سري-)١٢/١٢٨(هـ انظر البداية والنهاية ٤٥٧



 

 

٤٣٣ 

 

 

راكبان وعبد ممسك بيديه اثنان ودار فيها ساكنان وخشبة هلا حـامالن وجـدار   

ـ فإن كان أحدمها أرجح من اآلخر ع ،متصل مبلكني ونظائر هذا ل بـالراجح  م

       .))١(ءة األصلية ومع اليد يقدم عليهما لرجحانهكالشاهد مع الربا

                                                
  )٢/٦٥(إغاثة اللهفان   )١(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٤٣٤ 

 

 

   :أدلة القاعدة :املطلب الثاين

  احلديث النبوي 

إين أرضعتكما :تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت  :عن عتبة بن احلارث قال) ١(

  .) )١(فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل عنك أو حنوه

  :وجه الداللة من احلديث 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا تعارض ظاهر كون املرأة أجنبية عنه مباح لـه أن  

ظاهرين وعاد إىل األصل ينكحها بظاهر مثله وهو شهادة املرأة بالرضاع أسقط ال

  .بضاع على التحرمي من كون اإل

  :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

ظاهر احلال مع كوا أجنبيـة  بضاع على التحرمي وإمنا أبيحت الزوجة بأصل األ( 

وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله أو أقوى منه وهو الشهادة فإذا تعارضا تساقطا 

وبقي أصل التحرمي ال معارض له فهذا الذي حكم به النيب صلى اهللا عليه وسـلم  

  .))٢(وهو عني الصواب ونص القياس وباهللا التوفيق

                                                
   ٤٠٥تقدم خترجيه ص )١(
  )١/٣٤٠(إعالم املوقعني   )٢(



 

 

٤٣٥ 

 

 

بينمـا  ( :صلى اهللا عليه وسـلم قـال  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب ) ٢(

هذه لصاحبتها إمنـا   :امرأتان معهما ابنامها جاء الذئب فذهب بابن احدمها فقالت

إمنا ذهب بابنك فتحاكمتا إىل داود فقضـى بـه   :ذهب بابنك وقالت األخرى 

 ائتـوين  :للكربى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السالم فأخربتاه فقـال 

الصغرى ال يرمحك اهللا هـو ابنـها فقضـى بـه     :ما فقالت بينك أشقهبالسكني 

   .) )١(للصغرى

  :وجه الداللة من احلديث 

باعتبار أنه  ىأن سليمان عليه السالم تعارض عنده ظاهران ظاهر بأن االبن للكرب

نه للصغرى بقرينة الشـفقة والعطـف   يف يدها كما قال بعض الشراح وظاهر بأ

  .ح أنه للصغرى لقوة القرينة رجف

فقضى به للصغرى فاستدل بقرينة الرمحة والرأفة اليت يف :( قال ابن القيم رمحه اهللا 

يف فقد الولد على  أسواقلبها وعدم مساحتها بقتله ومساحة األخرى بذلك لتصري 

   . )٢()أنه ابن الصغرى

                                                
)  وهبنا لداوود سلَيمانَ نِعم الْعبد إِنـه أَواب (أخرجه البخاري يف كتاب األنبياء باب قول اهللا تعاىل   )١(
رقـم  ) ٣/١٣٤٤(ومسلم يف كتاب األقضية باب بيان اختالف اتهـدين  ) ٣٢٤٤(قم ر) ٣/١٢٦٠(
  واللفظ ملسلم ) ١٧٢٠(
   ) ٣/١٤٦(زاد املعاد  )٢(



 

 

٤٣٦ 

 

 

  :وقال صاحب مرقاة املفاتيح 

يف هذه القضية هـي  ومستند قضائهما واعلم أن قضاءمها حق لكوما جمتهدين (

القرينة لكن القرينة اليت قضى ا سليمان أقوى من حيث الظاهر وقيل حيتمل أن 

   ).)١(ذات اليد إحدامهالو كانت  يعينال كانت يف شرعهم مبثابة البينة قرائن األحو

وعدمـه يف  بأنه لألخرى ألن قرينة الشـفقة فيهـا    إقرارهاوال يقال بأن الظاهر 

   .األخرى أقوى

  :صاحب الفتح  قال

بقوهلا هو ابن الكربى ألنه علم أا آثرت حياته فظهر له  إقرارهاومل يلتفت إىل (

من قرينة شفقة الصغرى وعدمها يف الكربى مع ما انضاف إىل ذلك من القرينـة  

   .))٢(م به على احلكم للصغرىالدالة على صدقها ماهج

                                                
وصاحب املرقاة هو علي بن سلطان بن حممد القاري اهلروي املكي احلنفي ) ١٠/٣٩٧(مرقاة املفاتيح   )١(

املشرب الوردي يف حقيقة املهدي تويف سـنة  –ج األكري احلظ األوفر باحل-له مصنفات منها مرقاة املفاتيح
  )٣٨٨(اكتفاء القنوع-)٣/٢١(إيضاح املكنون -)١/٦٧١(هـ انظر كشف الظنون ١٠١٤

  )٤٦٥ -٦/٤٦٤(فتح الباري   )٢(



 

 

٤٣٧ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

عـى  عاه كل واحد منـهما أو اد وجان يف متاع البيت فادلو اختلف الز )١(

أحدمها االشتراك يف اجلميع فإن القول قول من يدل احلال علـى صـدقه   

  . )١(وحنوها يابفللمرأة ما يناسبها من املتاع وللرجل ما خيتص به من ث

لو رأى رجالً مكشوف الرأس واملعروف عنه أنه يغطي رأسه وأمامه آخر  )٢(

عمامة كان احلكم لألول باعتبار قرينة العادة والظـاهر   هارب منه وبيده

   .)٢(القوى

)٣( وإن كانت عليه  لقطةكاز املدفون إذا كانت عليه عالمة املسلمني فهو الر

   .)٣(وذلك لقوة الظاهر بالعالمة ركازفهو عالمة الكفار 

إذا اصطاد يف املاء مث شك هل مات الصيد باجلرح أو بالغرق يف املاء فإنه  )٤(

رم عليه أكله ألنه شك يف سبب احلل واألصـل يف احليـوان التحـرمي    حي

                                                
  )٢/٤٧(قواعد األحكام  –) ٣١(الطرق احلكمية  )١(
  )٣١(الطرق احلكمية   )٢(
كسر الراء هو دفني اجلاهلية مسي ركاز ألنه يف األرض حترير ألفـاظ  كاز بوالر) ٣١(الطرق احلكمية   )٣(

  )١١٥(التنبيه 



 

 

٤٣٨ 

 

 

وتعارض ظاهران ظاهر الصيد وظاهر الغرق وال قرينـة لتقويـة أحـد    

   .)١(الظاهرين فإما يتساقطان ويرجع إىل األصل من التحرمي

ة يف جسده حكـم  على لقيط ووصف أحدمها عالمة خفي إذا تداعى اثنان )٥(

  .)٢(ت أحد الظاهرينية قوله به ألن العالمة اخلف

دخول هالل رمضان برغم تـراءى   إثباتقبول شهادة الواحد العدل يف  )٦(

الناس له وال يعد هذا الشاهد كاذبا تغليباً للظاهر املقترن بقرينة العدالـة  

   .)٣(فيه

       

  

  

  

  

  

  

                                                
 ) ١/١٧٩( إغاثة اللهفان   )١(
 )١٣(الطرق احلكمية   )٢(
  ) ١٨٧(الطرق احلكمية   )٣(



 

 

٤٣٩ 

 

 

 

 

 
 

  :مطالب وفيه ثالثة

  رح القاعدةش: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  

  



 

 

٤٤٠ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول 

واالضـمحالل  من زال يزول زواالً وزائل من الذهاب واالسـتحالة   :لغة  الزائل

  .اله غريه ن مكانه يزول زواالً أزوزال الشيء ع

   .)٢(تنحي الشيء عن مكانهعلى فالزاي والواو والالم أصل واحد يدل 

من عاد يعود عوداً ومعاداً أي رجع ولذا مسي العيد عيداً ألنه يعود كـل   :د عائال

    .)٣(سنة

ومعىن القاعدة أنه إذا وجد أمر وله حكم مث زال ذلك األمر أصبح له حكم الزوال 

  يكون حكمه كأنه مل يزل أو حكمه كأنه مل يعد؟ مث عاد ذلك الزائل فهل 

  .قوالن للعلماء وجزم ابن القيم بأنه مل يزل فله حكمه كأنه مل يزل

                                                
  ) ٢/٨٤٩(وانظر أحكام أهل الذمة  -)٣/٣٠١(إعالم املوقعني   )١(

 –) ٢/١٧٨(املنثـور   –) ٥/٤٢٢(الفقهية للبورنو  وموسوعة القواعد –) ١/٥٨(القواعد البن رجب 
يف األشـباه   لسيوطياوقد أوردها ) ٦/٢٩٨٠(التحبري شرح التحرير  –) ٣/٢٣٩(الفروق مع هوامشه 

 ) الزائل العائد هل هو كالذي مل يزل أو كالذي مل يعد( بلفظ) ١٧٦( والنظائر 
  ) ٣/٣٨(مقاييس اللغة معجم  –) ١٠٤/ ٢( األفعال  –) ١١/٣١٣(لسان العرب   )٢(
  ) ١/١٩٣(خمتار الصحاح  –) ٣/٣١٩(لسان العرب   )٣(



 

 

٤٤١ 

 

 

حـق األب يف   إسقاطحيلة باطلة يف  :فصل(  :وقد ذكرها ابن القيم حتت عنوان

  )الرجوع يف اهلبة وحق الزوج يف الرجوع يف نصف الصداق

يل الباطلة اليت ال تسقط احلق إذا أراد االبن منـع  ومن احل( :قال رمحه اهللا تعاىل 

وكـذلك املـرأة إذا   ،أن يبيعه لغريه مث يستقيله إياه  إياهاألب الرجوع فيما وهبه 

أرادت منع الزوج من الرجوع يف نصف الصداق باعته مث استقالته وهذا ال مينـع  

ري حقاً والزائـل  حق الغري من العني وهذا ال يبطل للغ إبطالفإن احملذور ،الرجوع 

 إبطـال ا جعل ذريعة وصورة إىل منالعائد كالذي مل يزل وال سيما إذا كان زواله إ

يوضحه أن احلق كان متعلقاً بالعني تعلقـاً قـدم    ،حق الغري فإنه ال يبطل بذلك

الشارع مستحقه على املالك لقوته وال يكون صورة إخراجه عـن يـد املالـك    

ثبت الشارع انتزاعه مـن يـد   ي أستحقاق الذال حقيقة له أقوى من اال إخراجا

    .))١(املالك

وهذه القاعدة حمل خالف بني العلماء فمنهم من يرى أن الزائل العائد كالذي مل 

  .)٢(يعد

  .)٣(ومنهم من يرى أن الزائل العائد كالذي مل يزل

                                                
   )٣٠٢-٣/٣٠١(إعالم املوقعني  )١(
 )٢/٤٥٥(الوسيط ) ٣/٥٢(إعانة الطالبني  –) ٣/٤٧٥(انظر للشافعية روضة الطالبني  )٢(
 ) ٥٨(انظر للحنابلة القواعد البن رجب  )٣(



 

 

٤٤٢ 

 

 

  .خالفاً لفظياً بل هو خالف حقيقي وهذا اخلالف ليس 

عود بياناً الستمرار حكم األول والقائل بالثاين يقول فالذي يقول باألول جيعل ال 

ارتفع احلكم األول بالزوال فال يرجع حكمه بالعود وقد ظهر ـذا التقريـر أن   

    .)١(الرتاع ليس لفظياً من كل وجه بل معنوي لكن يعود القوالن إىل مقصد واحد

فقال رمحـه  وقد ذكر صاحب املنثور للقاعدة أربعة أقسام وذكر أمثلة لكل نوع 

  :)٢(اهللا

فمنه لو زال امللك عن العبد قبل ليلـة هـالل    .ًماهو الذي مل يعد قطعا : األول

شوال مث متكن بعد الغروب ال جتب عليه فطرته قطعاً ولو تغري املـاء مث زال فإنـه   

يعود طهوراً فلو عاد بعد زواله فإنه يبقى على طهوريته قطعاً فكأن التغري مل يعـد  

  .النجاسة حكمية ا إذا كانتهذ

اشترى معيباً مث باعه مث علم العيب  كالذي مل يزل قطعاً فمنه ما لو ما هو :الثاين 

  .و رد عليه بالعيب فله رده قطعاً فال أرش له فل

ومنه لو فسق ناظر الوقف مث صار عدالً فإن كانت واليته مشـروطة يف أصـل   

  .إال فالالوقف منصوصاً عليه بعينه عادت واليته و

                                                
  )٦/٢٩٨٠(التحبري شرح التحرير   )١(
  )٢/١٧٨(املنثور   )٢(



 

 

٤٤٣ 

 

 

  :ما فيه خالف واألصح أنه كالذي مل يزل / لثالثا

فلو زال وعاد تعلـق   ،نصف بدلهق قبل الدخول وقد زال ملكها فله طلّفمنه لو 

ولو ة عاد حقها يف احلضانة،قت املرألّوإذا طُ،ني يف األصح ألنه أقرب إىل حقه بالع

  .األصح م الرهن فلو عاد الرهن يف ختمر العصري املرهون بعد القبض ارتفع حك

  :يه خالف واألصح أنه كالذي مل يعدما ف/ الرابع

وزال  فمنه لو زال ملك املوهوب مث عاد مل يرجع األب يف األصح ولو اشترى عيناً

ليس لبائعه الرجوع عليه ملكه عنها مث عاد إليه مبلك آخر مث حجر عليه بالفلس ف

      .يف األصح

يث قال ن رمحه اهللا الضابط يف هذه املسائل حمث بي:  

ق فيه شرعياً إذا عاد فهو كالذي مل يزل كـاملفلس إذا  والضابط أن ما كان املعلّ( 

وإن كان وضـعياً  ،حجر عليه قبل اقباض الثمن وكان قد خرج عن ملكه مث عاد 

طالقها على الدخول مث أباا مث تزوجها فعـادت ال  ق فكالذي مل يعد كما لو علّ

  .))١(يقع يف األصح

  

  

                                                
  )٢/١٨٢( املنثور   )١(



 

 

٤٤٤ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :اين املطلب الث

  :القرآن الكرمي  :أوالً 

كَيف يهدي اللّه قَوماً كَفَرواْ بعد إِميانِهِم وشهِدواْ أَنَّ الرسولَ حـق  (:قوله تعاىل 

نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي اللّهو اتنيالْب ماءهجإِ*  ون بواْ مابت ينالَّ الَّذ   ـكذَل ـدع

يمحر واْ فَإِنَّ اهللا غَفُورلَحأَص١( و((.   

  :وجه الداللة من اآلية 

ـ  أشارت اآلية إىل أن املرتد التائب تقبل توب ف ته فكأنه مل يرتد فالزائل عنـه وص

  .ميان بالتوبة فكان كالذي مل يزل اإلميان بالردة والعائد إليه اإل

كـان  (  :ا من حديث عبد اهللا بن عباس قالويفسر اآلية ما ورد يف سبب نزوهل

يل  اسـلو :إىل قومه  لرجل من األنصار أسلم مث ارتد وحلق بالشرك مث تندم فأرس

فجاء قومه إيل رسول اهللا صـلى   ؟هل يل من توبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ؟إن فالناً قد ندم وأنه أمرنا أن نسألك هل له مـن توبـة   :فقالوا اهللا عليه وسلم 

  .))٢(فأرسل إليه فأسلم) ٠٠اآلية٠٠يف يهدي اللّه قَوماً كَ( فرتلت اآليات 

                                                
   ) ٨٩ -٨٦(سورة آل عمران آية رقم  )١(
وصححه ابـن حبـان يف   ) ٣٥٣١(رقم ) ٢/٣٠٣(أخرجه النسائي كتاب احملاربة باب توبة املرتد   )٢(

وانظـر  ) ١٢/٢٦٩(وابن حجر يف فتح الباري ) ٢/١٥٤(واحلاكم يف املستدرك ) ١٠/٣٢٩(صحيحه 
  ) ٧/٣٠٧(شرح مشكل اآلثار ) ٣/٢٧٥(آن للجصاص أحكام القر



 

 

٤٤٥ 

 

 

  :احلديث النبوي:ثانياً 

أنؤاخذ مبا عملنا يف اجلاهلية  :قيل يا رسول اهللا:قال  رضي اهللا عنه عن ابن مسعود

من أحسن يف اإلسالم مل يؤاخذ مبا عمل يف اجلاهليـة ومـن أسـاء يف    : ( فقال 

   .))١(م أخذ باألول واآلخراإلسال

  :ديث وجه الداللة من احل

بين النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث بأن اإلسالم جيمـا قبلـه فـال     ب

حياسب اإلنسان مبا كان منه يف اجلاهلية إذا أسلم أما إذا أرتد فإنه حياسب علـى  

  .ن منه يف اجلاهلية وبعد اإلسالم ماكا

ا عاد مرة أخرى بالردة كان كأنه مل يزل فيحاسـب علـى   فالزائل وهو الكفر إذ

  .رب به النيب صلى اهللا عليه وسلم األول واآلخر كما أخ

  :يف احلديث بالكفر قال يف الفتح  اإلساءةوهذا على تفسري 

 املعاصي فإذا أرتد ومات على كفره املراد باإلساءة الكفر ألنه غاية اإلساءة وأشد(

   .))٢(على مجيع ما قدمه كان كمن مل يسلم فيعاقب

                                                
أخرجه البخاري يف كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم باب إمث من أشرك بـاهللا وعقوبتـه يف     )١(

ومسلم كتاب اإلميان باب هل يؤاخـذ بأعمـال اجلاهليـة    ) ٦٥٢٣(رقم ) ٦/٢٥٣٦(الدنيا واآلخرة 
  )  ١٢٠(رقم ) ١/١١١(
  )١٦/٣٠(وانظر جمموع الفتاوى ) ١٢/٢٦٦(ي فتح البار  )٢(



 

 

٤٤٦ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

لقت رجع إليها حـق احلضـانة ألن   تسقط حضانة األم بزواجها فإن طُ )١(

 .احلضانة حق هلا وزال مبانع النكاح مث عاد بزوال املانع فكأنه مل يزل

مانع  املقتضى حلقها من احلضانة هو قرابتها اخلاصة وإمنا عارضها( :قال ابن القيم 

الطفل واشتغاهلا حبقوق الزوج األجـنيب منـه عـن     إضاعةالنكاح ملا يوجبه من 

مصاحله وملا فيه من تغذيته وتربيته يف نعمة غري أقاربه وعلـيهم يف ذلـك منـة    

فإذا انقطع النكاح مبوت أو فرقة زال املانع واملقتضى قائم فترتب عليه ،وغضاضة 

ة مانع منها ككفر أو رق أو فسـق أو  وهكذا كل من قام من أهل احلضان،أثره 

النكـاح   فهكـذا فإنه ال حضانة له فإن زالت املوانع عاد حقهم من احلضانة  بدو

  .))١(والفرقة

فإنه ال يرث فإذا أسلم قبـل القسـمة يف    اًإذا مات األب وكان ابنه كافر )٢(

املرياث جيعله يف حكم مامل يكن كافراً فله أن يرث فإذا عاد قبل القسـمة  

  . )٢(لكفر كان كالذي مل يزل فال مرياث لهإىل ا

                                                
   ) ٥/٤٥٣(زاد املعاد  )١(
 )٢/٨٤٩(أحكام أهل الذمة   )٢(



 

 

٤٤٧ 

 

 

م االسـتعمال فـإذا اسـتحالت    من ماء وغريه حرتنجست املائعات  إذا )٣(

رجعـت إىل أصـل   النجاسة حبيث مل يظهر هلا لون وال طعم وال ريـح  

  .)١(الطهارة كأا مل تزل

الشراب املتخمر حيرم شربه واستعماله فإذا تغري باالستحالة فإنـه يعـود    )٤(

لزوال املوجب والزائل هنا الطهورية زالت بالتخمر فلما عـادت   لطهارته

  .)٢(باالستحالة أو حنوها كانت كأا مل تزل

بسـت وعلفـت   م طعامها ولبنها فـإذا ح حربة إذا علفت بالنجاسة الدآ )٥(

  .)٣(بالطاهرات حل لبنها وحلمها ألن الزائل العائد كالذي مل يزل

  

  

  

  

  

  

                                                
 )٢/١٢(إعالم املوقعني   )١(
 )٢/١٤( إعالم املوقعني   )٢(
 )٢/١٤(إعالم املوقعني   )٣(



 

 

٤٤٨ 

 

 

  

  

  

 
 
  :مطالب وفيه ثالثة

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

 

 



 

 

٤٤٩ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول

   .)٢(من نكل ينكل نكوالً نكص يقال نكل عن العدد أي نكص عنهم :النكول لغة

نـاع عـن   متواملراد به هنـا اال ، )٣(وهو يف اصطالح الفقهاء واحملدثني االمتناع

    .)٤(اليمني

ى عحدى البينات اليت يثبت به احلكـم يف مسـائل املـد   ومعىن هذه القاعدة أن إ

واملده عن اليمني إذا طلب اليمني منه ،فيكون النكول ي عليه امتناع املدعى عليع

  .دليالً عليه 

                                                
بلفـظ    ذكرها بعضهمو) ١/٩٤(عالم املوقعني إ –) ٢٣٠(الطرق احلكمية  –) ٥/٢٨٣(زاد املعاد  )١(

املبـدع   -النكول مبرتلة اإلقـرار -وبعضهم بلفظ ) ٢/٥٥(شرح منتهى اإلرادات  -البينة النكول كإقامة
املبسوط  -النكول قائم مقام اإلقرار -وذكرها األحناف بلفظ –) ٣/٢٣٦(كشاف القناع  –) ٤/١١١(
  ) ٦/٢٢٣(بدائع الصنائع  –) ٥/٥(
قواعد األحكـام   –) ١/٦٣٩(ام شرح جملة األحكام درر احلك –) ٤/٤٠٣(وانظر حاشية البجريمي -
   )  ٣/٢٨٣(املنثور –) ١٣٥(قواعد الفقه  –) ٢/٢٦(
  ) ٦٥٥(أساس البالغة  –) ١١/٦٧٧(لسان العرب   )٢(
  ) ٣/١٦٨(الديباج على مسلم  –) ٢/٢٠٦(عمدة القارئ  –) ١/٩٤(إعالم املوقعني   )٣(
  )٤/٤٠٣(حاشية البجريمي   )٤(



 

 

٤٥٠ 

 

 

دعى عليه فقط أو ترد اليمني على املدعى فإذا حلف كـان  ضى بنكول املوهل يق

   .له؟قوالن ألهل العلم ياًذلك شاهداً ثان

  ؟إقرارومرجع القولني إىل مسألة هل النكول بينة أو 

حنيفة وأمحد يف أشهر الـروايتني   قضوا به وهو مذهب أيب راقرفالذين قالوا هو إ

  . )١(عنه

إليه ميني املدعى وآنذاك يكون ميني املدعى دليالً ثانياً  أضافواوالذين قالوا أنه بينة 

  .)٢(وهو قول مجهور العلماء من املالكية والشافعية ورواية عن اإلمام أمحد

  : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

أو بدل وهذا جيد إذا كان املـدعى   إقرارفمن قضى عليه بالنكول قال النكول ( 

تـه  حتلف أنك بع:قال عثمان البن عمر  ،ق دون املدعيعليه هو الذي يعرف احل

وأما األكثرون فيقولون إذا نكـل  ،)٣(وما به عيب تعلمه فلما مل حيلف قضى عليه

فصار  ً،ترد اليمني على املدعى فيكون نكول الناكل دليالً وميني املدعى دليالً ثانيا
                                                

 )٣١/٣٢١( جمموع الفتاوى  –) ٤/٤٦٤(ام شرح جملة األحكام درر احلك  )١(
حاشـية البجريمـي    –) ٦/٢٢٠(التاج واإلكليل  –) ٤/٢٢٠(الذخرية  –) ٢/٢٨٧(الشرح الكبري  )٢(
  ) ٣١/٣٢١(جمموع الفتاوى  –) ٤/٤٠٣(
) ١٠٥٦٨(قم ر) ٥/٣٢٨(هذا األثر أخرجه البيهقي يف السنن الكربى كتاب البيوع باب بيع الرباءة   )٣(

واإلمام مالك يف موطئه كتاب البيوع باب العيـب  ) ٢٠٨٠٨( رقم ) ٤/٣٣٨(وابن أيب شيبة يف مصنفه 
وابن القيم يف الطـرق احلكميـة   ) ٦/٥٥٨(وصححه يف البدر املنري ) ١٢٧٤(رقم ) ٢/٦١٣(يف الرقيق 

)١٧٨  ( 



 

 

٤٥١ 

 

 

صومة بشاهدين ألن كم يف اخلجعل احل إمناوالشارع ،احلكم بدليلني وشاهد وميني 

املدفكـان أحـد    أيضـا وقد حيلف ،ال حيكم له مبجرد قوله واخلصم منكر  يع

وميينه كشاهد ويبقى الشـاهد اآلخـر    إنكارهيقاوم اخلصم املنكر فإن الشاهدين 

   .))١(خرب عدل ال معارض له فهو حجة شرعية ال معارض هلا

  :العتبار القاعدة شروطاً  وقد جعل بعض العلماء

كمن نكل عن احللف  ،أن يكون احلق آلدمي فأما يف حقوق اهللا تعاىل فال/ دهاأح

  .ولو اجتمع احلقان كالسرقة فوجهان ، )٢(حيد على أنه مل يزن ال

أن ذلك بالنسبة للحالف والناكل وأما يف حق ثالث فال يتعدى ليخرج من / الثاين

  .تحق تتحمله العاقلة إذا حلف املسنكل عن ميني نفي القتل فال 

  .)٣(أنه بالنسبة لألمور التقديرية ال التحقيقية/ الثالث

   :أدلة القاعدة :املطلب الثاين 

  :احلديث النبوي 

إذا : ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال 

عت املرأة طالق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها اد
                                                

  ) ٩٤/ ١(إعالم املوقعني  )١(
  ) ٥/٣٦٧(زاد املعاد  –) ٩/٤٥٦(فتح الباري  –) ٥/١٤٨(أحكام القرآن للجصاص  )٢(
  )٣/٢٨٣(املنثور   )٣(



 

 

٤٥٢ 

 

 

عنه شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله مبرتلة شاهد آخر وجـاز  فإن حلف بطلت 

  .))١(طالقه

  :وجه الداللة من احلديث 

شارة واضحة إىل قضاء النيب صلى اهللا عليه وسلم بـالطالق للمـرأة   يف احلديث إ

العتبار النكـول  شاهد ونكول الزوج عن اليمني ويف هذا دليل  بإحضارهاوذلك 

  .كالبينة 

حديث عمرو بن شعيب هذا على أنه يثبـت بشـاهد    دلّ قدو( :قال ابن القيم 

  .))٢(ونكول الزوج وهو الصواب إن شاء اهللا تعاىل

إن النكول مبرتلة البينة فلما أقامت شاهداً واحداً وهو شطر البينـة  (: أيضاوقال 

  .))٣(كان النكول قائماً مقام متامها

  

  

                                                
والـدار قطـين   ) ٢٠٣٨(رقم ) ١/٦٥٧(أخرجه ابن ماجه كتاب الطالق باب الرجل جيحد الطالق  )١(

) ٢/١٢٥(نه صاحب مصباح الزجاجة وحس) ١٥٥(رقم ) ٤/٦٤(كتاب الطالق واخللع واإليالء وغريه
) ٤/٣٥٢(إعـالم املـوقعني    –) ٥/٢٨٣(وابن القيم يف زاد املعاد  –) ٩/٢٧٨(كرت العمال وصاحب 

   )  ٢٣٠(الطرق احلكمية 
  ) ٥/٢٨٣(زاد املعاد   )٢(
  )٢٣٢(الطرق احلكمية   )٣(



 

 

٤٥٣ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

)١( عت املرأإذا ادـ ة طالق زوجها وجاءت بشاهد واحد فإن الزوج ي ف حلّ
فإذا نكل حتلف املرأة على الصحيح فإذا حلفت قضى هلا بـالطالق وإذا  

  . )١(حلف الزوج قضى له بعدم الطالق
مع ميني املرأة  إذا نكل الزوج فإنه جيعل نكوله(  :قال ابن القيم يف املسألة )١(

   .))٢(كشاهد آخر
)٢( إذا ادعى شخص عند وصي اه وكان املوصى لـه  أن له مال عند من وص

تعامالت كثرية مع الناس وقد أوصى بأنه إذا جاء من يطلب دين له يعطي 
  .)٣(فإن الوصي يستحلفه فإذا حلف يعطيه وإذا نكل فالحق له

عـت  واد  وجهل عدد القتلى أو مقـدار املـال  ال بني طائفتنيتقلوكان  )٣(
ما أن تقـيم  فها على نفي ذلك وإدة فإما أن حتلّحدامها على األخرى بزياإ

  .)٤(متتنع عن اليمني فيقضى برد اليمني أو النكول وإماالبينة 
)٤( عى شخص وجود وديعة عند آخر وطلب من اآلخـر أن حيلـف   إذا اد

  .)٥(بوجود الوديعة عنده إقراربالعدم ونكل فإن هذا 
  

                                                
   )١/٩٩(إعالم املوقعني  )١(
  ) ٥/٢٨٣(زاد املعاد   )٢(
 )٣١/٣٢٠( جمموع الفتاوى   )٣(
 ) ٣٥/٨٦( جمموع الفتاوى   )٤(
 )٢/٢٣٢(م درر احلكا  )٥(



 

 

٤٥٤ 

 

 

  

  

 

 
  :مطالب وفيه ثالثة

  شرح القاعدة: ول املطلب األ
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  

  

  

  



 

 

٤٥٥ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول 

ال أعالم ا وال جبال وإذا كـان ـا    ولةجمه رضيأغري املعروف يقال : اهول

   .)٢(ةمعارف وأعالم فليست مبجهول

ال أعدمين اهللا فضلك أي ال  :من العدم وهو فقدان الشيء وذهابه يقال :ملعدوموا

العني والدال وامليم أصل : أذهب عين فضلك فاملعدوم هو املفقود قال ابن فارس 

   . )٣(وأحد يدل على فقدان الشيء وذهابه

عجز والقاعدة مبناها أن الشيء اهول الذي ال يعرف نوعاً أو كماً أو كيفاً إذا 

  .املعدوم وذلك من تيسري الشريعة  اإلنسان عن معرفته فإن حكمه حكم

  .)٤(برغم أن األصل بقاء اهول لكنه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره
                                                

 –وذكرها بلفـظ آخـر   )٥/١٣١(زاد املعاد  –) ٤٤٧(الطرق احلكمية  –) ٣/٧٧٢(بدائع الفوائد  )١(
مـدارج   -اهول يف الشرع كاملعـدوم  –ولفظ ) ٢/٧٣٤(أحكام أهل الذمة -ترتيل اهول كاملعدوم 

لقواعـد البـن   ا –) ١٤/٨١(وانظر جمموع الفتاوى )١٧١/ ١(إغاثة اللهفان  –) ١/٣٨٨(السالكني 
   ) ١٧/١٨٥(املبسوط  –) ٤/٦٥(مطالب أويل النهى  –) ٢٧١(رجب 

  ) ٦/٣٧( ذيب اللغة  –) ١١/١٣٠(لسان العرب   )٢(
  ) ٢/٥٨٨(املعجم الوسيط  –) ١٢/٣٩٢(لسان العرب  –) ٤/٢٤٨(معجم مقاييس اللغة   )٣(
 )٢٧١(القواعد البن رجب  )٤(



 

 

٤٥٦ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي :أوالً 

  .) )١(...اآلية... اتقُوا اللَّه ما استطَعتمف(:قوله تعاىل) ١(

  :وجه الداللة من اآلية 

أن اهللا عز وجل أمرنا بتقواه بفعل أوامره وترك نواهيه بقدر االستطاعة وملا كـان  

معرفة اهول والعمل به متعذر وليس يف استطاعة اإلنسان مل يكلف بـه فكـان   

    .)٢(حكمه حكم املعدوم

  .) )٣(..اآلية... عهاالَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِالَّ وس(:قوله تعاىل ) ٢(

  :وجه الداللة من اآلية 

الشريعة ال تكلف اإلنسان ماال يستطيع فال يكلف اإلنسان إال وفـق اسـتطاعته   

ومعرفة اهول والعمل به من التكليف مبا ال يستطيع اإلنسان فلذلك كانـت يف  

    .)٤(حكم املعدوم

                                                
   ) ١٦( سورة التغابن آية  )١(
  ) ٢٩/٢٦٣(جمموع الفتاوى   )٢(
  )   ٢٨٦(سورة البقرة آية رقم   )٣(
  ) ٢٦٣/ ٢٩(جمموع الفتاوى  )٤(



 

 

٤٥٧ 

 

 

يسـعها فـال   ما اهللا نفساً إال  وتأويل اآلية إذاً ال يكلف( :قال الطربي رمحه اهللا 

   .))١(جيهدها وال يضيق عليها يف أمر دينها

  :احلديث النبوي :ثانياً 

دعوين ما تركتكم إمنـا  :(عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  )١(

فإذا يتكم عن شيء  أنبيائهمأهلك من كان قبلكم سؤاهلم واختالفهم على 

  .))٢(أتوا منه ما استطعتمفاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر ف

  :وجه الداللة من احلديث 

يلتزم بأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما كان  إىل أن املسلم إشارةيف احلديث 

من استطاعته وما كان دون استطاعته ال يلزمه القيام به وملا كان اهول خـارج  

  .عن استطاعة اإلنسان كان كاملعدوم 

   :ية رمحه اهللابن تيم اإلسالمقال شيخ 

فاهللا إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليه والتمكن من العمل به فمـا  ( 

      .))٣(عجزنا عن معرفته أو عن العمل به سقط عنا
                                                

والطربي هو حممد بن جرير بن يزيد بن كثري الطربي أبو جعفر عامل العصر )٣/١٥٥( تفسري الطربي   )١(
انظر العرب يف خـرب   هـ٣١٠الثقة املستبحر من أشهر مصنفاته التفسري والتاريخ وغريها تويف ببغداد سنة 

  ) ١٤/٢٦٧(سري أعالم النبالء -)٧/٩(الكامل يف التاريخ -)٢/١٥٢(من غرب 
أخرجه البخاري كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب االقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   )٢(
  )١٣٣٧(رقم ) ٩٧٥/ ٢(ومسلم كتاب احلج باب فرض احلج مرة يف العمر ) ٦٨٥٨(رقم ) ٦/٢٦٥٨(
   )٢٩/٣٢٢(جمموع الفتاوى  )٣(



 

 

٤٥٨ 

 

 

النيب صلى اهللا عليه   جاء أعرايب:عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه قال  )٢(

ووكاءها فـإن  عفاصها ظ فها سنة مث احفعر:وسلم فسأله عما يلتقطه فقال 

  .))١(جاء أحد خيربك ا وإال فاستنفقها

  :وجه الداللة من احلديث 

صـاحبها فلـه أن    يأتفها سنة فإذا مل للقطة يعرأشار احلديث إىل كون امللتقط 

مل يستطع أن يصل وينفقها على نفسه برغم أا ليست ملكه لكن صاحبها جمهول 

  . )٢(إليه فرتل مرتلة املعدوم

  :تطبيقات القاعدة :طلب الثالث امل

الزوج املفقود أربع سنني يف أرض املعركة بدار احلرب جيوز للحـاكم أن   )١(

   .)٣(واهول كاملعدوم ج امرأته ألن حاله جمهولةاجه ويزويفسخ زو

                                                
ومسـلم يف كتـاب   )  ٢٢٩٥(رقم ) ٢/٨٥٥(أخرجه البخاري يف كتاب  اللقطة باب ضالة اإلبل   )١(

مشارق األنوار -بكسر العني الوعاء الذي يكون فيه الشيء : فاصوالع)١٧٢٢(رقم ) ٣/١٣٤٦(اللقطة 
غريب احلـديث  -اخليط الذي يشد به السقاء اسم :والوكاء)٣/٢٦٣(النهاية يف غريب األثر -)٢/٩٧(

  ) ٢/٤٨٢(البن اجلوزي 
  )٢٩/٣٢٢) (٢٦٢/ ٢٩(جمموع الفتاوى   )٢(
  ) ٥٧٨/ ٢٠(جمموع الفتاوى  –) ٣/٧٧٢(بدائع الفوائد  )٣(



 

 

٤٥٩ 

 

 

  :قال ابن تيمية رمحه اهللا 

وم وكذلك املفقود قد أخذ أمحد بأقوال الصحابة الذين جعلوا اهول كاملعـد ( 

فإذا علـم  ،فجعلوها زوجة الثاين مادام األول جمهوالً باطناً وظاهراً كما يف اللفظ 

ري بني امرأته واملهر فإن اختار امرأتـه  ه فخورد إجازتهصار النكاح موقوفاً على 

ـ كانت زوجته وبطل نكاح الثاين ومل حيتج إىل طالقه واملقصود هنا أن أمحد ت ع بِ

١(هول كاملعدومالصحابة الذين جعلوا ا((.  

قة فإنه يصري إىل القرعة ألن اهـول  زوجاته مث نسي املطلّ إحدىق إذا طلّ )٢(

  .)٢(هنا كاملعدوم

إذا كان أحدمها قد مات قبل اآلخر ومل يعرف أيهما مات قبـل اآلخـر    )٢(

فذاك جمهول واهول كاملعدوم فيكون أحدمها على اآلخر معدوماً فـال  

  .)٣(يرث أحدمها صاحبه

غصوب وودائع ال يعرف أصحاا فإنه يتصدق ـا   أمثانو حصل بيده ل )٣(

  .)٤(عنهم ألن اهول كاملعدوم يف الشريعة واملعجوز عنه كاملعدوم

                                                
  ) ٣١/٣٥٦(جمموع الفتاوى   )١(
 ) ١/١٦٩(إغاثة اللهفان  –) ٤٤٦(الطرق احلكمية   )٢(
   )٣١/٣٥٦(جمموع الفتاوى  )٣(
 ) ٢٩/٢٦٢(جمموع الفتاوى  –) ١/٣٨٧(مدارج السالكني   )٤(



 

 

٤٦٠ 

 

 

امللتقط إذا جهل حال املالك كان اهول كاملعدوم فصار مالكاً ملا التقطه  )٤(

  .)١(لكالعدم العلم بامل

املال ترتيالً للمجهول مرتلـة  من مات وال يعرف له قرابة كان ماله لبيت  )٥(

  .)٢(املعدوم

من اختلط ماله احلالل باحلرام ومل يعرف أيهما أكثر فإنه خيرج نصف ماله  )٦(

   .)٣(والنصف الباقي له حالل ألن اهول يرتل مرتلة املعدوم

لو أتلف كل من الرجلني ثوب اآلخر وال يعلم واحد منهما قيمة واحـد   )٧(

  )٤(يالً للمجهول مرتلة املعدوممن الثوبني يكون ثوب بثوب ترت

  

  

  

  

  

                                                
 )٣١/٣٥٦(جمموع الفتاوى  –) ٣/٧٧٢(بدائع الفوائد   )١(
  )٧٧٣-٣/٧٧٢(بدائع الفوائد  )٢(
  ) ٣٠/٣٢٧(جمموع الفتاوى  )٣(
  )١٤/٨٢( جمموع الفتاوى   )٤(



 

 

٤٦١ 

 

 

 
 

 
  :مطالب وفيه ثالثة

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  

  

 



 

 

٤٦٢ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :األول املطلب 

       ت قاعـدة هذه القاعدة من القواعد الفقهية املهمة واليت يدرجها بعض العلماء حت

وهي كذلك مبعىن قاعدة االستصحاب كما أشار إليـه   )اليقني ال يزول بالشك( 

  .)٢(ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

وت شيء بنـاء  هو احلكم بتحقيق وثب :فه بعض الفقهاء بقولهيعر واالستصحاب

  . )٣(على حتقق وثبوت ذلك الشيء يف وقت من األوقات

  . )٤(وقيل هو احلكم ببقاء أمر حمقق غري مظنون عدمه

                                                
احملصـول   –) ١/٣٤٥(وانظـر شـرح العمـدة    ) ٤/٢٦١( –) ٤/٢٣٢) (٢/١٢(عالم املوقعني إ )١(
التحـبري شـرح التحريـر     –) ٣/٢٨١(الفروق مع هوامشه  –) ١/١٦) (٥(الة مادة  –) ٦/٢٣٧(
 –) ٥٩(قواعـد الفقـه   ) ١٩٧(القوانني الفقهيـة   –) ٥١(األشباه والنظائر للسيوطي  –) ٨/٣٧٤٥(

بحـر احملـيط يف   ال –) ١/١٥١(األحكام لآلمدي  –) ١/٤٨٩(التمهيد لألسنوي  –) ١/٢٨٦(االاج 
قواطع األدلة يف  –) ١/٤(القواعد النورانية  –) ١/١٩٨(غمز عيون البصائر  –) ٤/٣٢٧ (أصول الفقه 

  )٢/٢٧١(املنثور للزركشي  –) ١/١٠١(حكام األحكام شرح مصاحل األنام إ –) ٢/٣٥(األصول 
 )١/٣٣٩(عالم املوقعني إ  )٢(
  ) ١/٢٠(درر احلكام شرح جملة األحكام   )٣(
  ) ٤/٢٩٥(درر احلكام شرح جملة األحكام   )٤(



 

 

٤٦٣ 

 

 

أن ما ثبت يف الزمن املاضي يف األصل بقـاؤه يف الـزمن    :بعضهم بقوله  هويعرف

  .)١(املستقبل

كان ثابتاً أو نفي هي استدامة اثبات ما : ( فه ابن القيم رمحه اهللا تعاىل بقوله وعر

  :م ابن القيم االستصحاب إىل ثالثة أقساموقد قس.))٢(ما كان منفياً

   .استصحاب براءة الذمة وهو ما مساه بالرباءة األصلية/ األول 

  .استصحاب احلكم الثابت/ الثاين 

  .)٣(استصحاب حكم اإلمجاع يف حمل الرتاع/ الثالث

ل على اثبات حكم مث يستصحب حكم الدلي واستصحاب احلال إمنا يثبت إذا دلّ

  .)٤(ذلك الدليل يف موضع من غري أن يكون لفظ الدليل تناوله ودل عليه

ل آخر يدل فالقاعدة تفيد بقاء احلكم األصلي الثابت على ما هو عليه حىت يرد دلي

  .على ارتفاع ذلك احلكم 

  

  

                                                
 ) ٤/٣٢٧(البحر احمليط   )١(
  )١/٣٣٩(عالم املوقعني إ  )٢(
  )١/٣٣٩(عالم املوقعني إ )٣(
 )٢/٣٥(قواطع األدلة   )٤(



 

 

٤٦٤ 

 

 

  :ل ابن القيم هذه القاعدة بقولهوقد علّ

ىل سبب حادث  ولكن يفتقر إىل بقاء سبب ثبوتـه وأمـا   إن البقاء ال يفتقر  إ( 

احلكم املخالف فيفتقر إىل ما يزيل احلكم األول وإىل ما حيدث الثاين وإىل ما ينفيه 

فكان ما يفتقر إليه احلادث أكثر مما يفتقر إليه الثاين فيكـون البقـاء أوىل مـن    

  .))١(التغري

م بعض العلماء االستصحاب إىل حالتني وقس:  

  :استصحاب املاضي باحلال/ وىلاأل

السابق مـامل   وهو احلكم على الشيء ببقائه على احلال الذي كان عليه يف الزمن

  .يقم دليل على خالفه

  :استصحاب احلال باملاضي/ الثانية 

وهو اعتبار حالة الشيء يف الزمن احلاضر أا حالة ذلك الشيء يف املاضي مـامل  

  .)٢(يثبت خالف ذلك بدليل

  

  

                                                
  )١/٣٤٢(عالم املوقعني إ  )١(
 )١/٢١(درر احلكام   )٢(



 

 

٤٦٥ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :طلب الثاين امل

  :احلديث النبوي 

قال يل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    :قال رضي اهللا عنها عن عدي بن حامت) ١(

إذا أرسلت كلب فاذكر اسم اهللا فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذحبه (  :وسلم

وإن أدركته قد قتل ومل يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلباً غريه وقد قتل 

ذكر اسم اهللا فإن غاب وإن رميت سهمك فا،تدري أيهما قتله فال تأكل فإنك ال 

عنك يوماً فلم جتد فيه إال أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقاً يف املـاء  

  .))١(فال تأكل

  :وجه الداللة من احلديث 

ذبائح حمرمة حىت يدل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أجرى بقاء األصل وهو أن ال

يد الذي صاد لغاء هذا األصل بوجود أثر السهم للصائد أو كلبه الوحدليل على إال

  .ذلك الصيد

  

  
                                                

       رقم ) ٥/٢٠٨٩(اب عنه يومني أو ثالثة أخرجه البخاري يف كتاب الذبائح والصيد باب الصيد إذا غ )١(
) ١٩٢٩(رقم ) ٣/١٥٣١(والذبائح باب الصيد بالكالب املعلمة  ومسلم يف كتاب الصيد )  ٥١٦٧(  

  ٠واللفظ ملسلم 



 

 

٤٦٦ 

 

 

  :قال ابن القيم 

ملا كان األصل يف الذبائح التحرمي وشك هل وجد الشرط املبـيح أم ال بقـي   ( 

  .))١(الصيد على أصله يف التحرمي

)٢ (اهللا عليـه وسـلم   أنه شكا إىل رسول اهللا صلى  :اد بن متيم عن عمهعن عب

الينفتل أو ال ينصـرف حـىت   :(الرجل خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة فقال 

   .))٢(يسمع صوتاً أو جيد رحياً

  :وجه الداللة من احلديث 

ه النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا الشاكي من الوسواس يف الصالة إىل أنـه ال  وج

قـاًء لألصـل مـن    اً وذلك ابينصرف من صالته إال إذا مسع صوتاً أو وجد رحي

  :قال ابن تيمية رمحه اهللا يف تعليقه على احلديث.طهارته على ما كان

ذلك علـى   فلما اه عن قطع الصالة وعن اخلروج من املسجد مع الشك دلّ( 

  .))٣(جواز بناء الصالة على طهارة مستصحبة مبينة على اليقني

  
                                                

  ) ١/٣٤٠(عالم املوقعني إ  )١(
)  ١٣٧(رقـم  ) ١/٦٤(أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء باب ال يتوضأ من الشك حىت يسـتيقن    )٢(

ومسلم يف كتاب الوضوء باب الدليل على أن من يتقن الطهارة مث شك يف احلدث فله أن يصلي بطهارته 
 )٣٦١(رقم ) ١/٢٧٦(تلك 

   )١/٣٤٥(شرح العمدة  )٣(



 

 

٤٦٧ 

 

 

  :وقال ابن القيم 

هر على طهارته مل يأمره بالوضـوء مـع الشـك يف    ملا كان األصل بقاء املتط( 

  .))١(احلدث

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    :قال رضي اهللا عنه عن أيب سعيد اخلدري) ٣(

إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى ثالثاً أم أربعـاً فليطـرح   ( :وسلم 

ساًَ الشك ويبين على ما استيقن مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم فإن كان صلى مخ

  .))٢(متاماً ألربع كانتا ترغيماً للشيطانشفعن له صالته وإن كان صلى إ

  :وجه الداللة من احلديث 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر الشاك يف صالته البقاء على ما كان من األصـل  

  .وهو األقل يف الركعات ألنه اليقني فال يتحول عن هذا األصل إال بدليل يقيين 

ملا كان األصل بقاء الصالة يف ذمته أمر الشاك أن يبين على اليقني ( :يم قال ابن الق

  .))٣(ويطرح الشك

  
                                                

  )١/٣٤٠(عالم املوقعني إ  )١(
رقم ) ١/٤٠٠(أخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة باب السهو يف الصالة والسجود له   )٢(
والبيهقي يف سننه باب من شك يف صالته فلم يـدر  ) ١١٧٩٩(رقم ) ٣/٨٣(وأمحد يف املسند ) ٥٧١(

   )٣٦١٩(رقم ) ٢/٣٣١( صلى ثالثاً أو أربعاً
  )١/٣٤٠(عالم املوقعني إ  )٣(



 

 

٤٦٨ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

ـ  ق وجاءت املرأة بشاهد وانه مل يطلّإذا حلف الزوج أ )١( ق مل حد أنـه طلّ

حتكم بالطالق وترجح جانبه بكون األصل معه ويستصـحب حكـم   

   .)١(النكاح

ثبت ما يزيل هـذا األصـل    الولد ينسب ألمه وأبيه إال إذااألصل أن  )٢(

  .)٢(وحنوه وذلك ألن األصل بقاء ما كان على ما كانباللعان 

املاء إذا القته النجاسة ومل تغري لونه وال طعمه وال رحيه فإنه باق علـى   )٣(

  . )٣(أصل خلقته من الطهارة ألن األصل بقاء الطهارة

أو مل حيدث فإنه ال خيـرج مـن    إذا شك املصلي يف صالته هل أحدث )٤(

الصالة حىت يثبت له احلدث بسماع صوت أو شم رائحة ألن األصـل  

  .)٤(بقاء الطهارة

                                                
   )١/١٠٠(عالم املوقعني إ )١(
 ) ٥/٤١٣(زاد املعاد   )٢(
 )٢/١٢(عالم املوقعني إ  )٣(
 )١/٣٤٠(عالم املوقعني إ  )٤(



 

 

٤٦٩ 

 

 

رق يف املاء أو صـاد  إذا شك يف صيده هل صاد بنفسه أم أن الصيد غ )٥(

غريه فإن احلكـم التحـرمي ألن األصـل يف الـذبائح     كلبه مع كلب 

  .)١(التحرمي

 وقعت له مرة أخرى فـإن ذكرهـا وذكـر    إذا أفىت املفيت يف واقعة مث )٦(

فىت ا من غري نظر فإن يتجدد له ما يوجب تغري اجتهاده أ مستندها ومل

ذكرها ونسي مستندها فله أن يفيت دون البحث عن املستند ألن األصل 

   .)٢(بقاء ما كان على ما كان

إذا استفىت املستفيت عن حكم حادثة فأفتاه املفيت وعمل بقوله مث وقعت  )٧(

له مرة أخرى فله أن يعمل بالفتوى األوىل وال يلزمه االستفتاء مرة ألن 

    )٣(األصل بقاء ما كان

ث قريبه املسلم سالم الكافر وعتق العبد عند املوت مل نورنا يف إلو شكك )٨(

  . )٤(منه إذ األصل بقاء الكفر والرق

  

                                                
 )١/٣٤٠(عالم املوقعني إ )١(
  ) ٤/٢٣٢(عالم املوقعني إ )٢(
 )٤/٢٦١(عالم املوقعني إ  )٣(
 )٤/٨١٧(بدائع الفوائد   )٤(



 

 

٤٧٠ 

 

 

  

  

 
  وفيه مخسة مباحث














  



 

 

٤٧١ 

 

 

 
 



 
  :مطالب ةوفيه ثالث

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  

  

  



 

 

٤٧٢ 

 

 

 



)١(  

  :شرح القاعدة  :املطلب األول 

  .)٢(مجع فرع وفرع كل شيء أعاله:الفروع لغة

عت من هذا األصل مسائل ع من األصل وبين عليه يقال فرهو ما تفر :اصطالحاً

  .)٣(فتفرعت أي استخرجت

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى ذكرها اإلمام ابن القيم رمحه اهللا منها ) ٣/٣٩٩(إعالم املوقعني  )١(

  ) ٢/٧٧٥( أحكام أهل الذمة-القدرة على األصل متنع املصري إىل اخللف  -
وانظر بدائع الفوائـد  ) ٥/٢٩٧(حاشية ابن القيم على السنن  -األبدال جتوز عند عدم مبدالا -

املغـين  ) البدل ال يصار إليه إال عند تعذر املبدل ( كما ذكرها غريه بألفاظ مقاربة ) ٣/٥٦٨(
اجـة  احل) (٥/٥٢٩(مطالب أويل النـهى  ) شرعت األبدال لقيامها مقام املبدالت ) (٢/٩٧(

األصول الـيت هلـا   ) (٢٢/٣٣٣(جمموع الفتاوى ) توجب االنتقال إىل البدل عند تعذر األصل
شـرح  ) إذا أبطل األصل يصار إىل البـدل  ) (١/١٧٨(املنثور ) أبدال ينتقل إليها عند العجز 

البحر احمليط يف أصول الفقـه   –) ١/١٤٩(وانظر األحكام لآلمدي )  ٢٨٧(القواعد الفقهية 
التحبري شرح التحرير  –) ٤/٢٣٧(كشف األسرار  –) ٢/١٩٣(تيسري التحرير  –) ١/١٦٥(
الذخرية  –) ١/٤٩(درر احلكام شرح جملة األحكام  –) ١/٢٨(قواعد األحكام  –) ٢/٩١٢(
  )   ٣/١٤٥(تقومي النظر  –) ٢/٥٢(

 ) ١/٢٠٩(خمتار الصحاح  –) ٢/٦٨٤(املعجم الوسيط  –) ٢٤٦/ ٨(لسان العرب   )٢(
 ) ٢١٣ (التعريفات  –) ٢/٤٦٩(املصباح املنري   )٣(



 

 

٤٧٣ 

 

 

    .)١(الشيء بغريه يء غريه وبديله اخللف منه وأبدلمجع بدل وبدل الش:األبدال لغة 

  .)٢(الشيء املوضوع مكان غريه لينتفع به هو :اصطالحاً

بـدل إال  ومعىن القاعدة يدل على وجوب العمل باألصل وعدم االنتقال منه إىل ال

  .إذا تعذر ذلك األصل

ألن إيفاء األصل هو األداء وأما اإليفاء بالبدل فهو باخللف عن األصل والرجـوع  

  .)٣(إىل اخللف مع وجود األصل غري جائز

مل باألصل فإذا كـان  شرط العمل بالبدل والفروع هو تعذر العفالقاعدة جعلت 

   .)٤( األصل ممكناً فإنه ال يصار إىل البدل

دليل على تساحمها وتيسريها ألنه ال يتصور  اإلسالميةومشروعية البدل يف الشريعة 

كان ذلك مـن املشـقة   بدل ويؤاخذ على عدم القيام به ولأن يطالب املكلف بامل

  .يف يأت به الشرع الكامل احلن الذي مل لعسروا

                                                
 ) ١/٣٠٠(مجهرة  اللغة ) ٤٨/ ١١(لسان العرب  –) ١/١٨(خمتار الصحاح   )١(
 )١/٢٦٢(الفرق   )٢(
 )١/٤٩(درر احلكام شرح جملة األحكام   )٣(
  ) ٢٨٧(شرح القواعد الفقهية للزرقا )٤(



 

 

٤٧٤ 

 

 

خيفف اهللا تعـاىل   وغري مستنكر يف واجبات الشريعة أن( :قال ابن القيم رمحه اهللا 

الشيء منها عند املشقة بفعل ما يشبهه من بعـض الوجـوه كمـا يف األبـدال     

   .))١(وغريها

ال يشرع البدل إر بعض العلماء أن املبدل خري من البدل بدليل أن الشرع مل ويقر

  .عند تعذر املبدل 

  :قال يف قواعد األحكام 

وليس صـوم  ،األبدال كلها ال تساوي مبدالا فليس التيمم كالوضوء والغسل ( 

وال تساوت األبدال واملبدالت يف املصاحل لصيامها  إطعامهاوال  كإعتاقهاالكفارة 

   .))٢(ملا يف شرط االنتقال إىل أحدمها فقد اآلخر

  :من ضربني ىل البدل فإن البدل ال خيلوكلف إنتقل املوإذا ا

ب ال جيوز العدول إليه إال بالعجز عن املبدل كالتيمم والرقبـة يف  بدل مرت/ أوالً

  .رةالكفا

  .)٣(ر بينه وبني األصل كاملسح على اخلفني وجزاء الصيدبدل خميّ/ ثانياً

  
                                                

  )٣/٢١١( إعالم املوقعني   )١(
  )١/٢٨(ام قواعد  األحك  )٢(
 )٢/٤٢٤(احلاوي الكبري   )٣(



 

 

٤٧٥ 

 

 

  :بالفرع  وجود األصل مع القيام

  : )١(وهذه املسألة هلا حالتان

  .تقل إليهقدر على األصل هل ين أثنائهإذا شرع يف الفرع ويف / وىل األ

 كما لو قدر  .لغريه استقر حكمهيف نفسه ليس يراد  كان البدل مقصوداًظر إن ن

على العتق بعد الشروع يف الصوم وكما لوقدر املتمتع على اهلدي بعد صيام ثالثة 

ومثلـه إذا   هأثر لوجود اهلدي بعدالعشرة وال  إمتامأيام ورجوعه فإنه يتمادى على 

  .م األمةقر حكتالطول األمة مث قدر عليه اسعادم نكح 

ومنه املعتدة باألشهر إذا رأت الدم ال ترجع لألشهر ألن العدة ليست مقصودة يف 

ومنه لو حضر شهود األصل عنـد شـهادة   ،نفسها وإمنا القصد استفادة النكاح 

من ترتب احلكم على شـهادة الفـرع    شهود الفرع وقيل احلكم امتنع القاضي

  .وهكذا 

ظر فإن كان الوقت مضيقاً فقد مضـى  منه مث قدر على األصل ن إذا فرغ/الثانية 

 إعـادة كما لو كان ماله غائباً وتيمم لعدم القدرة وصلى مث رجع املال وال ،األمر 

الصالة وكذا املتمتع إذا مل جيد اهلدي وصام مث عاد املال ألن وقته مضيق ك،عليه 

وإن كان موسعاً فقوالن كما لو عاد ماله بعد الصوم يف كفارة الظهار ويف احلج 

                                                
  )١/٢٢٠(انظر تفصيل املسألة يف املنثور   )١(



 

 

٤٧٦ 

 

 

إذا وجب قبل الغصب أو عاد ماله وبقي مدة وقد لزمه فإن مات حج عنه وإن مل 

  .نيتقدم وجوبه وال قدر فيه الرجوع فوجها

ولو مسح على اخلف مث نزعه وهو بطهارة املسح فإنه جيزيـه غسـل قدميـه يف    

  .ألصحا

  :أدلة القاعدة  :طلب الثاين امل

  :القرآن الكرمي :أوالً

الَ يؤاخذُكُم اللّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَـكن يؤاخـذُكُم بِمـا   (:قوله تعاىل )١(
ونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم نياكسم ةرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارماَألي مقَّدتع يكُمل

أَو كسوتهم أَو تحرِير رقَبة فَمن لَّم يجِد فَصيام ثَالَثَة أَيامٍ ذَلـك كَفَّـارةُ   
   لَّكُـملَع ـهاتآي لَكُم اللّه نيبي ككَذَل كُمانمفَظُواْ أَياحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممأَي

  .))١( تشكُرونَ
  :لة من اآلية وجه الدال

أو الكسوة أو حتريـر الرقبـة    اإلطعامأشارت اآلية إىل أن الصيام يكون بدالً عن 
وذلك يف حال عدم القدرة على هذه الثالثة ففيه دليل واضح أن البدل ال يصـار  

٢(لإليه إال عند تعذر املبد(.  

                                                
   ) ٨٩(سورة املائدة آية   )١(
  )١/٢٤٢( تفسري السعدي  –) ٢/٩٢(تفسري ابن كثري   )٢(



 

 

٤٧٧ 

 

 

أَو جاء أَحـد   وإِن كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ( :قوله تعاىل يف آية الوضوء   )٢(
منكُم من الْغآئط أَو الَمستم النساء فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ صـعيداً طَيبـاً   

  .))١( فَامسحواْ بِوجوهكُم وأَيديكُم إِنَّ اللّه كَانَ عفُواً غَفُوراً
  :وجه الداللة من اآلية

دل الوضوء وهو التيمم وبينت أنه ال يصار إىل البـدل  أشارت اآلية الكرمية إىل ب

وهو التيمم إال عند فقد الوضوء أو العجز عنه وذلك ألنه ال يصار إىل البـدل إال  

  .)٢(عند تعذر املبدل

إِذَا أَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ ف( :قوله تعاىل )٣(
ةٌ   فَمـرشع لْـكت متعجإِذَا ر ةعبسو جي الْحامٍ فأَي ثَالثَة اميفَص جِدي ن لَّم

  .))٣( ..اآلية..كَاملَةٌ
  :وجه الداللة من اآلية 

بينت اآلية اهلدي الالزم على من كان نسكه يف احلج متمتعاً وذلك بذبح اهلدي مث 

عجز عن اهلدي يصار إىل صيام عشرة أيام ثالثـة  بينت اآلية الكرمية أنه يف حالة ال

                                                
  ) ٤٣(سورة النساء آية   )١(
  )٣/٣١(الدر املنثور  –) ١/٣٥٣(انظر يف تفسري اآلية أضواء البيان   )٢(
   )١٩٦(سورة البقرة آية  )٣(



 

 

٤٧٨ 

 

 

منها يف احلج وسبعة إذا رجع احلاج إىل بلده وذلك ألن الصيام بدل فال يصار إليه 

    .)١(إال إذا عجز عن املبدل منه وهو الذبح

  :احلديث النبوي :ثانياً 

بينما حنن جلوس عند النيب صلى اهللا عليه  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال )١(

إن اآلخر وقع علـى   :سلم جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالو

فتستطيع أن تصوم  :ال قال :أجتد ما حترر رقبة قال :امرأته يف رمضان فقال

 :ال قال :فتجد ما تطعم به ستني مسكيناً قالأ: ال قال :شهرين متتابعني قال

أطعـم هـذا    :يل قالرق فيه متر وهو الزبفأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بع

فأطعمـه   :ا ما بني البتيها أهل بيت أحوج منا قالعنك قال على أحوج من

     ).)٢(أهلك

  :وجه الداللة من احلديث

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرشد هذا السائل إىل كفارة ما فعل من الوقوع على 

يستطع فعليه  مل نعتق الرقبة فإ زوجته يف ار رمضان فبني أن ما جيب عليه ابتداًء
                                                

 ) ١/٢٠٦(زاد املسري  –) ١/١٧٠(تفسري البغوي   )١(
أخرجه البخاري يف كتاب الصوم باب إذا جامع يف رمضان ومل يكن له شيء فتصدق عليه فليكفـر    )٢(
ومسلم يف كتاب الصوم باب تغليظ حترمي اجلماع يف ار رمضان على الصائم ) ١٨٣٥(رقم ) ٢/٦٨٤(

لكفارة الكربى فيه وبياا أا جتب على املوسر واملعسر وتثبت يف ذمة املعسر حـىت يسـتطيع   ووجوب ا
  )١١١١(رقم ) ٢/٧٨١(



 

 

٤٧٩ 

 

 

ستني مسكيناً فجعل االنتقال من املبدل  إطعامصيام الشهرين فإن مل يستطع فعليه 

  .إىل البدل يف حالة العجز عن املبدل

  :قال ابن حجر يف الفتح 

ويف احلديث أيضاً أن الكفارة باخلصال الثالث على الترتيب املذكور قال ابـن  ( 

لم نقله من أمر بعد عدمه ألمر آخر وليس هذا ألن النيب صلى اهللا عليه وس :العريب

   .))١(شأن التخيري

ـ   )٢( ه عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا صـلى اهللا علي

ن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتـة  إ(:وسلم يقول عام الفتح وهو مبكة 

يطلـى ـا   يا رسول اهللا أرأيت شحوم امليتة فإا  :واخلرتير واألصنام فقيل

ال هو حـرام مث قـال   :السفن ويدهن ا اجللود ويستصبح ا الناس فقال 

قاتل اهللا اليهود أن اهللا ملا حرم (  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك

  .))٢(شحومهما مجلوه مث باعوه فأكلوا مثنه

                                                
   )٤/١٦٧(فتح الباري  )١(
ومسـلم يف  ) ٢١٢١(رقـم  ) ٢/٧٧٩(أخرجه البخاري يف كتاب البيوع  باب بيع امليتة واألصنام   )٢(

 )١٥٨١(رقم ) ٣/١٢٠٧(مر وامليتة واخلرتير واألصنام كتاب املساقاة واملزارعة باب حترمي بيع اخل



 

 

٤٨٠ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث 

عن احليل واملكر واخلـداع مـن   ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف معرض ذكره  هذكر

ومن احتياهلم أن اهللا سبحانه وتعاىل ملا حرم عليهم : ( مكايد الشيطان حيث قال 

الشحوم تأولوا أن املراد نفس إدخاله الفم وأن الشحم هو اجلامـد دون املـذاب   

اهللا تعـاىل إذا   فجملوه فباعوه وأكلوا مثنه وقالوا ما أكلنا الشحم ومل ينظروا يف أنّ

البدل يسد مسده فال  بني االنتفاع بعينه أو ببدله إذ م االنتفاع بشيء فال فرقحر

  .))١(فلو كان مثنه حالالً مل يكن يف حترميه كثري أمر وودكه جامده فرق بني حال

   :تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث

يف والية النكاح ال ينتقل من الويل القريب إىل الويل البعيـد إال إذا تعـذر    )١(
  .)٢(صول إىل الويل القريب لعدمه أو عدم وجود الصفات الالزمة لواليتهالو

يف استحقاق املرياث ال يرث البعيد الذي يديل بالقريب للميت مع وجـود   )٢(
  . )٣(ذلك القريب فإذا عدم القريب انتقلنا إىل البدل وهو البعيد

قراء بـاأل ألشهر إال عند تعذر االعتـداد  يف العدة ال تنتقل املرأة لالعتداد با )٣(
  .  )٤(كنحو انقطاع وغريه

                                                
  )١/٣٤٨(إغاثة اللهفان   )١(
  )٣/٣٩٩(إعالم املوقعني  )٢(
  )٣/٣٩٩(إعالم املوقعني   )٣(
 )٥/١٩٧(حاشية ابن القيم على السنن   )٤(



 

 

٤٨١ 

 

 

وكان املهر حرام كخمـر   مل تقبض مهرها إذا أسلم الزوجان وكانت املرأة )٤(

   .)١(هلا مهر املثل ألنه يتعذر الوصول إىل األصل فصار إىل البدل وخرتير فإن

يصار إىل التراب يف الطهارة وذلك عند تعذر املاء لعدم وجـوده أو عـدم    )٥(

  .)٢(القدرة على استعماله

أو اللبـاس أو   لإلطعامينتقل يف كفارة اليمني إىل الصيام عند تعذر القدرة  )٦(

  .)٣(عتق الرقبة

عند تعـذر التقـدير بالكيـل      اخلرصيف زكاة الزروع والثمار يصار إىل  )٧(

  .)٤(وحنوه

للشيخ الكبري غري القادر على الصيام وكذلك املريض امليؤس منـه   اإلطعام )٨(

  .)٥(وذلك عند تعذر الصيام هلما

الذبيحة املذكاة وذلك لتعذر وجود   جواز أكل امليتة عند احلاجة كبدل على )٩(

    .)٦(كاة وقيام احلاجةاملذ

                                                
  )٢/٧٧٣(أحكام أهل الذمة   )١(
 ) ٢٢/٣٣٣(جمموع الفتاوى  –) ٣/٣٩٩(إعالم املوقعني   )٢(
 ) ٣/٣٩٩(إعالم املوقعني   )٣(
  )٢٢/٣٣٣( –) ٢٠/٣٥١(جمموع الفتاوى  )٤(
 )٣/٢١١(إعالم املوقعني   )٥(
 )٢٢/٣٣٣(جمموع الفتاوى   )٦(



 

 

٤٨٢ 

 

 

  

  

 

 
 

  :ة مطالبوفيه أربع

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  مستثنيات القاعدة: الرابع املطلب

  

 

 

 



 

 

٤٨٣ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول 

 احلكم فـال  هذه القاعدة تدل على أنه إذا سقط األصل سقط الفرع التابع له يف

  .يثبت فرع بدون أصله 

سـقط  فـرع أو إذا سقط ال أمافإنه يسقط التابع بسقوط املتبوع والفرع باألصل 

    .)٢(التابع فال يسقط املتبوع

ثبـوت   إمكانيـة رادها فريى بعضهم طّخالف بني العلماء يف إوهذه القاعدة حمل 

الفرع بدون أصله فمثالً جيوز احلكم على الغائب إذا اتصل القضاء حباضر حمكوم 

  .)٣(عليه كوكيل الغائب
                                                

  :وللقاعدة ألفاظ أخرى منها ) ٤/٤٢(عالم املوقعني إ )١(
  ) ٧/٨٣(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ) إذا ارتفع األصل امتنع بقاء الفرع بعده(  -
 ) ٥/٥٦٨(زاد املعاد ) إذا مل يثبت األصل فال يثبت فرعه ( -
) ١/٢٦٣(إعالم املـوقعني  ) تشابه الفرع واألصل يقتضي أال يثبت الفرع إال مبا يثبت األصل( -

-١١٨( األشباه والنظائر للسـيوطي   –) ١/٢٦٥( –) ١/١٦٠(وانظر أيضا إعالم املوقعني 
وذكرهـا  ) ١/٢٣٥(التبصـرة   –) ٢/٢٥٧(اإلاج  –) ٣/١٧٩(األحكام لآلمدي  -)١١٩

انظر درر احلكـام  ) التابع ينتفي بانتفاء املتبوع) ( التابع يسقط بسقوط املتبوع ( بعضهم بلفظ 
  ) ٦٧(قواعد الفقه  –) ١/٤٨(شرح جملة األحكام 

  )١/٤٨(درر احلكام شرح جملة األحكام   )٢(
 ) ٤/٤٢(م املوقعني عاللألحناف ابن القيم رمحه اهللا يف إنسب القول  )٣(



 

 

٤٨٤ 

 

 

جود فالذين يقولـون  ومرجع اخلالف هل هناك تالزم بني األصل والفرع يف املو

بالتالزم يرون أن ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع والذين يقولون بعدم التالزم يرون 

  .)١(ثبوت الفرع مع عدم ثبوت األصل إمكانية

ثبت الفـرع دون  يقد ( :ومن هنا نص بعضهم على قاعدة أخرى وذلك بقوهلم 

   .))٢(األصل

  .))٣(ثبوت الفرع مع عدم ثبوت األصل وارد( أو بلفظ 

ظر يف الفرع فـإن  والضابط أنا نن(  :بقولهوقد جعل بعضهم ضابطاً هلذه املسائل 

وإن مل يثبت األصل وإن استقل ال ،كان يستقل بإنشائه بطريق األصالة ثبت قطعاً 

كـالبيع يف   بإنشائهو مل يستقل بطريق األصالة بل بالفرعية على غريه كالضامن أ

  .) )٤(خلالف واألصح الثبوتة ودعوى الزوجية جاء اصورة الشفع

سل العضو كغأما إذا كان التابع مقصوداً مل يسقط بسقوط املتبوع ( :وقوله أيضاً 

  .))٥(يشرع مع قطع اليد من فوق املرفق ألن تطويل الغرة مقصود بنفسه

                                                
شرح القواعد  –) ٣/٢٢(املنثور  –) ٩٨(قواعد الفقه  –) ١/٦٧١(درر احلكام شرح جملة األحكام  )١(

 )٤١٣-٤١١(الفقهية 
   )٣/٢٢(املنثور  )٢(
  ) ١/٦٧١(درر احلكام شرح جملة األحكام   )٣(
  ) ٢٤-٣/٢٣(املنثور   )٤(
  )١١٩( لسيوطي وانظر األشباه والنظائر ل) ٢٣٥(املنثور   )٥(



 

 

٤٨٥ 

 

 

  .وسأذكر بعد ذكر تطبيقات القاعدة بعض املستثنيات منها بناء على هذا اخلالف

   :القاعدة أدلة :املطلب الثاين

  :القرآن الكرمي :أوالً

  ) )١( قَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباء منثُوراًو(قوله تعاىل  -

  :وجه الداللة من اآلية 

أشارت اآلية الكرمية إىل أن أعمال الكفار الصاحلة يف الدنيا تصبح يوم القيامة هباًء 

على الدين فلما زال األصل وهو الدين  فرعن األعمال منثوراً مثل الغبار وذلك أل

    .)٢(ردت األعمال اليت هي فرعه

  :احلديث النبوي :ثانياً

العن بـني  ( :أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  رضي اهللا عنهما عن ابن عمر -

٣(ق بينهما وأحلق الولد باملرأةرجل وامرأته فانتفى من ولدها ففر((.  

                                                
   ) ٢٣( سورة الفرقان آية  )١(
 ) ٤/٧٠( فتح القدير  –) ٦/٨٣(زاد املسري   )٢(
ومسلم يف ) ٥٠٠٩(رقم ) ٥/٢٠٣٦(أخرجه البخاري يف كتاب الطالق باب التفريق بني املتالعنني   )٣(

  ) ١٤٩٤(رقم ) ٢/١١٣٢(كتاب اللعان 



 

 

٤٨٦ 

 

 

  : يثوجه الداللة من احلد

الزوج نسب الو لد له انتفى كل ما يتبع ذلك من املرياث والنفقة وحنوه  أنه ملا نفى

   .)١(ألن األصل هو النسب والباقي فرع عنه فلما مل يثبت األصل مل يثبت الفرع

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

ألب الوالء يف اللعان لعصبة األم برغم أن األصل أن الوالء ملـوايل ا  إثبات )١(

فلما مل يثبت يف األب وهو األصل وذلك بنفيه للولد يف اللعان مل يثبـت  

  .)٢(فرعه يف الوالء واملرياث وغريه

لو أرضعت مخس أخوات طفالً كل واحدة منهن رضـعة فـإن والـد     )٢(

األخوات اخلمسة ال يكون جداً للطفل ألن كونه جداً فرع على كـون  

وكذلك لو كان هلن أخ مل يكن ابنته أماً وليست واحدة منهن أماً للطفل 

  .)٣(فرع حمض على األمومة اخلؤولةألن ،خاالً له 

                                                
  )٩/٤٦٠(فتح الباري  –) ٨/٨٣(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود   )١(
 )٨/٨٣(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود   )٢(
 ) ٥/٥٦٨(زاد املعاد   )٣(



 

 

٤٨٧ 

 

 

ملوطـوءة بشـبهة زىن   حداد على امليت ال يشرع للمطلقة البـائن أو ا اإل )٣(

حداد أربعة أشهر وعشراً فرع تابع ألصله وهـو العالقـة   وغريها ألن اإل

  .)١(الزوجية فلما انقضى األصل انقضى فرعه

ئب أن له عند فالن وديعة فإنه يفـرض هلـا ممـا يف    عت زوجة غادلو إ )٤(

   .)٢(يديه

املال على الغائب وذلـك   إثباتيلة يف ما ذكره ابن القيم رمحه اهللا يف احل )٥(

  :بقوله 

إذا كان لرجل على رجل مال فغاب الذي عليه املال وأراد الرجل أن يثبت ماله ( 

كم عليه يف حال غيبته عليه حىت حيكم احلاكم عليه وهو غائب جاز للحاكم أن حي

له أن جييء برجل فيضمن هلذا الرجل الذي له املال فاحليلة ،مع بقائه على صحبته 

مجيع ماله على الرجل الغائب ويسميه وينسبه ويشهد على ذلـك مث يقدمـه إىل   

قد ضمنت له ماله على فالن بن فالن وال  :القاضي فيقر الضامن بالضمان ويقول

ف املضمون له أن دري له عليه مال أم ال فإن القاضي يكلّأدري كم له عليه وال أ

حيضر بينة قبلها القاضي مبحضر مـن  ة على ذلك مباله على فالن فإذا أحضر البين

ال مبوجب ضمانه وجيعـل  هذا الضمني وحكم على الغائب وعلى هذا الضامن امل
                                                

 ) ٧٠٠ -٥/٦٩٩(زاد املعاد   )١(
  )٤/٤٢( إعالم املوقعني   )٢(



 

 

٤٨٨ 

 

 

وز احلكـم  الضمني باملال على الغائب ألنه قد ضمن ما عليه وال جيالقاضي هذا 

على هذا الضمني حىت حيكم على املضمون عنه مث حيكم بذلك على الضمني ألنه 

  .))١(فرعه فما مل يثبت املال على األصل ال يثبت على الفرع

     :مستثنيات القاعدة : املطلب الرابع

  :من مستثنيات القاعدة 

  .)٢(إذا ماتت املستولدة قبل موت السيد بقى حكم االستيالد يف حق الولد )١(

إذا ماتت األمهات والفروع نصاب ال ينقطع حول األمهات بـل جتـب    )٢(

   .)٣(الزكاة فيها عند متام حول األمهات

)٣( عى الزوج اخللع وأنكرت ثبتت البينونة وإن مل يثبت املال الذي هـو  لو اد

  .)٤(األصل يف اخللع

عتقه زيد فأنكر زيد أو قال بعته من نفسـه  لو قال بعت عبدي من زيد وأ )٤(

    .)٥(العبد عتق فيهما ومل يثبت العوض فأنكر

                                                
   ) ٢/٤٦(إغاثة اللهفان  )١(
  ) ٣/٣٥٧(املنثور  )٢(
  املصدر السابق   )٣(
 )  ١١٩(األشباه والنظائر للسيوطي   )٤(
 املصدر السابق   )٥(



 

 

٤٨٩ 

 

 

لو قال لزوجته أنت أخيت من النسب وهي معروفة النسب من غري أبيـه   )٥(

  .)١(ففي حترميها عليه وجهان والصحيح انفساخ نكاحها

ر وجهان قال أحد االبنني فالنة بنت أبينا وأنكر اآلخر ففي حلها للمق لو )٦(

   .)٢(وازوم به التحرمي

  

                                                
 )١١٩(األشباه والنظائر للسيوطي  )١(
 املصدر السابق  )٢(



 

 

٤٩٠ 

 

 

  
 

 
  :مطالب ةوفيه أربع

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
  مستثنيات القاعدة: املطلب الرابع 

  
  

  

  

  

  



 

 

٤٩١ 

 

 

 

)١(  

  :شرح القاعدة :املطلب األول 

تبع الشيء يتبعه مشى خلفه وتبعت الشيء تبوعاً سرت يف أثـره  من  :التابع لغة

  .)٢(والتابع التايل

   .)٣(هو الذي ال ميكن انفكاكه عن املتبوع :اصطالحاً

بل األصل أن عف من أن يستقل حبكم عن املتبوع ،وهذه القاعدة معناها التابع أض

  .أعلى ولذلك ال يفرد التابع حبكمدرجة املتبوع 

فإن التابع ال يدرك املتبوع أبداً فيما هـو  (  :م ابن تيمية رمحه اهللاقال شيخ اإلسال

  ). )٤(تابع له فيه إذ لو أدركه مل يكن تابعاً له

                                                
عـالم  إ) التابع ال يفرد حبكـم (ام بقوله وللقاعدة ألفاظ أخرى ذكرها اإلم) ٣/٢٥٥(إعالم املوقعني  )١(

غمـز عيـون البصـائر     –) ١١٧( بتصرف يسري وانظر األشباه والنظائر للسيوطي ) ٢/٧٠(املوقعني 
شـرح القواعـد الفقهيـة    ) التابع ال يفرد حبكم مامل يصر مقصودا( بلفظ ) ٤٨(الة مادة ) ١/٣٦١(
قواعـد  ٠)١/٤٧(درر احلكام شرح جملة األحكام  -)التابع ال يفرد( بلفظ ) ١/٢٣٤(املنثور  –) ٢٥٧(

    ٠)بلفظ  ال جيوز أن يثبت يف التابع حكم آخر سوى الثابت فيمن هو أصل) (١٠٩(الفقه 
 ) ٨/٢٧(لسان العرب  –) ١/٩١١(القاموس احمليط   )٢(
 ) ١/٣١٣(الكليات   )٣(
  ) ٢/٢٢١(جمموع الفتاوى   )٤(



 

 

٤٩٢ 

 

 

     أن هذه القاعدة تدخل حتت القاعـدة العامـة  إيل  وقد أشار الفقهاء واألصوليون

  .)١()التابع تابع( 

تـه ولـيس فيـه حكـم     مقصود لذا وهذه القاعدة جمراها على كون التابع غري

  .الل االستق

وألجل ذلك يلغى جانب التابع يف جنب املتبوع فال يعترب التابع إذا كان اعتباره (

يعود على املتبوع باإلخالل أو يصري منه كاجلزء أو كالصفة أو كالتكملة وكلـه  

دليل على قوة املتبوع يف االعتبار وضعف التابع فاألمر املتعلق بـاملتبوع آكـد يف   

   .))٢(تبار من األمر املتعلق بالتابعاالع

صد شرعاً فال يأخذ حكم املتبوع وجيوز الل وقُالتابع فيه حكم االستق أما إذا كان
كالثمرة بعد اليبس وولد احليوان بعد استغنائه عن أمه ومال العبد (أن يفرد حبكم 

ـ  كم التبعية منقطع عنه وحكمه بعد االنتزاع وما أشبه ذلك فال خالف أن ح ع م
  .))٣(األصل حكم غري املتالزمني

التابع ال يفـرد  ( :وأكد هذا املعىن بعض الفقهاء وذلك حني صاغ القاعدة بقوله 
  .))٤(باحلكم مامل يصر مقصوداً

                                                
  )١١٧(األشباه والنظائر للسيوطي  )١(
   ) ١/٢٨٧(بتصرف يسري وانظر كذلك القواعد البن رجب ) ٣/٢٠٨(املوافقات  )٢(
  ) ١١٨(  للسيوطي وانظر األشباه والنظائر) ٣/١٧٧(املوافقات   )٣(
  ) ٢٥٧(شرح القواعد الفقهية  –) ٤٨(الة مادة   )٤(



 

 

٤٩٣ 

 

 

ومن النوع األول ماكان متصالً كاتصال خلقة كاللنب يف الضـرع واللؤلـؤ يف   

 الثمر فإنـه ال  الصدف والصوف على ظهر الغنم واجللد على احليوان والنوى يف

  .)١(يفرد حبكم

   :أدلة القاعدة :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي :أوالً

  ) )٢( ما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخرتِيرِإنَِّ(قوله تعاىل 

  :وجه الداللة من اآلية 

سائر أجزائـه   أن اهللا سبحانه وتعاىل خص يف هذه اآلية حترمي حلم اخلرتير مع أن

أيضاً يف حكمه وذلك ألنه معظم ما يؤكل من احليوان وألن سائر أجزائه مبرتلـة  

  .)٣(التابع له فال تفرد حبكم

  :احلديث النبوي :ثانياً 

إمنا جعـل  ( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أنس بن مالك قال ) ١(

مسع  :وإذا رفع فارفعوا وإذا قالاإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فأركعوا 

                                                
  ) ٢٥٧(شرح القواعد الفقهية   )١(
   ) ١٧٣(سورة البقرة آية  )٢(
 ) ٤/٢٤٣(تفسري البحر احمليط  –) ١/٩١(تفسري أيب السعود   )٣(



 

 

٤٩٤ 

 

 

ربنا ولك احلمد وإذا صلى قائماً فصلوا قيامـاً وإذا صـلى    :اهللا ملن محده فقولوا

  .) )١(جالساً فصلوا جالساً أمجعون

  :وجه الداللة من احلديث

يف هذا احلديث داللة واضحة على أن املأموم تابع لإلمام ولذلك مل يفرد حبكـم  

  .)٢(كام أمامه يف الركوع والسجود وسائر أفعال الصالةأحكامه تابعة ألح وإمنا

  :قال صاحب الفتح 

املقارنة  موم إلمامه يف أحوال الصالة فتنفيمتابعة املأ يقتضيتمام  ئواملراد أن اال( 

  .))٣(واملسابقة واملخالفة إال مادل الدليل الشرعي عليه

:  عليه وسلم قال حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا) ٢(

  .))٤(ذكاة اجلنني ذكاة أمه( 

                                                
رقـم  ) ١/٢٤٤(ه أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلماعة واإلمامة باب إمنا جعل اإلمام ليؤمت ب  )١(
  ) ٤١١(رقم ) ١/٣٠٨(ومسلم يف كتاب الصالة باب ائتمام املأموم  باإلمام ) ٦٥٧(
 ) ٢/٢٦٥(إعالم املوقعني   )٢(
  ) ٢/١٧٤(فتح الباري   )٣(
والترمـذي  ) ٢٨٢٧(رقـم  ) ٣/١٠٣(أخرجه أبو داود كتاب األضاحي باب ماجاء يف ذكاة اجلنني  )٤(

واللفظ له  وأخرجه اإلمام أمحـد يف  ) ١٤٧٦(رقم ) ٤/٧٢(اة اجلنني كتاب األطعمة باب ما جاء يف ذك
والبيهقي يف السنن الكربى كتاب الضحايا باب ما جاء يف ذكاة مـا يف  )١١٣٦١(رقم )٣/٣٩(املسند =

وصححه ابن حبان يف صحيحه باب ذكر البيان بأن اجلنني إذا ) ١٩٢٧٦(رقم ) ٩/٣٣٥(بطن الذبيحة 
رقـم  ) ٤/١٢٨(واحلاكم يف املسـتدرك يف األطعمـة   ) ٥٨٨٩(رقم ) ١٣/٢٠٧(ذكيت أمه حل أكله 

وصاحب الدرايـة يف أحاديـث   -)٢٣/٧٦(وصححه ووافقه الذهيب وابن عبدالرب يف التمهيد ) ٧١١٠(
  ) .٢/٢٠٨(اهلداية 



 

 

٤٩٥ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث 

  :ما ذكره اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل بقوله 

أجزاء املذبوح و ،كيدها وكبدها ورأسهاذكاة أمه ذكاة له ألنه جزء من أجزائها (

واحلمل مادام جنيناً فهو كاجلزء منها ال ينفرد حبكـم  ،تقر إىل ذكاة مستقلة ال تف

  .))١(الذكاة على مجيع أجزائها اليت من مجلتها اجلنني أتت فإذا ذكيت األم

خالف األصول من حترمي رمحه اهللا يف بيان أن هذا احلديث ليس على  أيضاوقال 

  :أكل امليتة

كاة أمه بأا خـالف  رد السنة الصحيحة الصرحية احملكمة بأن ذكاة اجلنني وذ( 

الذي جاء على لسانه حترمي امليتة هو الذي أبـاح   :األصول وهو حترمي امليتة فيقال

ر أا ميتة لكان استثناؤها مبرتلة استثناء السمك واجلـراد  داألجنة املذكورة فلو قُ

ت على مجيع جزء من أجزاء األم والذكاة قد أتفكيف وليست مبيتة فإا من امليتة 

فهذا  ،ا فال حيتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة واجلنني تابع لألم جزء منهاأجزائه

فكيـف وقـد وردت    باإلباحةد بالسنة و مقتضى األصول الصحيحة ولو مل تره

  .))٢(املوافقة للقياس واألصول باإلباحة

                                                
  )٨/١٩(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود   )١(
  )٢/٣٥٣(إعالم املوقعني   )٢(



 

 

٤٩٦ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

  .)١(هفراً تبعاً لوالديالصيب املسيب مبرتلة البالغ الكافر من حيث كونه كا )١(

إذا اشترى املسلم طفالً كافراً يكون مسلماً تبعاً له فتنقطـع املـواالة    )٢(

واملرياث واحلضانة ألن تبعيته بوالديه انقطعت وأصبحت للمسلم ألنه 

 .)٢(أصبح املالك له واألحق به وهو تابع له

املرياث تابع لثبوت النسب فإذا مل يثبت النسـب مل يثبـت املـرياث     )٣(

 . )٣(لعكسوا

 .)٤(ذكاة أم اجلنني ذكاة جنينها ألنه تابع هلا فال يفرد حبكم )٤(

احلر من أمة الغري رقيق وولد  ع لألم يف احلرية والرق وهلذا ولدالولد تاب )٥(

 .)٥(العبد من احلرة حر ويتبع خري الوالدين يف الدين

 .ه أو أحدمها اوإن كان معه أبو اإلسالملسابيه يف الطفل تابع  )٦(

تبعاً لسابيه إذا  بإسالمهوقد أمجع الناس على أنه حيكم ( :القيم رمحه اهللا قال ابن 

١(يب وحده قالوا ألن تبعيته قد انقطعت عن أبويه وصار تابعاً لسابيهس( (.  
                                                

  )١/٢٩٧(شفاء العليل  –) ٢/١٠٤٧(أحكام أهل الذمة  )١(
 )٢/٧٠(إعالم املوقعني  )٢(
 )٣/٢٥٥(إعالم املوقعني   )٣(
 )٨/٤٩(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ) ٢/٣٥٣(إعالم املوقعني   )٤(
 )٢/٦٧( –) ٢/٦٥(إعالم املوقعني   )٥(



 

 

٤٩٧ 

 

 

الوالء ملا كان من آثار الرق وموجباته كان تابعاً له يف حكمه فكـان   )٧(

   .)٢(ملواىل األم

ود وسائر أفعال الصالة فال يفرد عنه عقلمامه يف القيام واأموم تابع إلامل )٨(

  .)٣(حبكم

   .حيمل اإلمام عن املأموم سجود السهو وقراءته وسترته ألنه تابع له )٩(

 أموم سجود السهو بصحة صالة اإلمامسقط عن املوأ: ( قال ابن القيم رمحه اهللا 

ه هلا فهو يتحمل عن املأموم سـهو  اإلماموخلوها من السهو وقراءة الفاحتة بتحمل 

   .))٤(وقراءته وسترته

  

  

                                                                                                                           
 )٢/٦٨(إعالم املوقعني  )١(
   )٢/٦٧(إعالم املوقعني  )٢(
 ) ٢/٢٦٥(عني إعالم املوق  )٣(
  ) ١٣٤(الروح   )٤(



 

 

٤٩٨ 

 

 

  :مستثنيات القاعدة  :املطلب الرابع 
  :من مستثنيات القاعدة 

  .)١(له برغم أنه تابع ملتوىف قبالًده ااجلنني إذا ولد حياً يرث من وال )١(
لكفيل يصبح بريئاً واحلال أن الكفالة ثابتـة للـدين   إذا أبرأ املكفول إليه ا )٢(

  . )٢(الكفيل حبكمه يفرد أالوالدين باق فكان من الواجب 
املتولدة تكون رهناً تبعاً وال يقابلها شيء من الـدين  املنفصلة  ائد الرهنزو )٣(

ولكن إذا صارت مقصودة بالفكاك ،فلو هلكت ال يسقط شيء من الدين 
تفك حبصتها من الدين فيقسم الـدين علـى   بأن بقيت بعد هالك األصل 

من الـدين حصـة    قيمتها يوم الفكاك وقيمة األصل يوم القبض ويسقط
  .)٣(األجل وتفتك الزوائد حبصتها

  .)٤(اجلنني يورث فتكون غرته بني ورثته )٤(
لو أبطل املديون األجل صح وحيل الدين مع أن األجل صفة له والصـفة   )٥(

   .)٥(تابعة للموصوف
احلول وجيب يف الفـروع   ت والفروع نصاب ال ينقطع لو ماتت األمها )٦(

  .)٦(فزال حكم املتبوع وبقى حكم التابع
  

                                                
 )١/٤٨(درر احلكام شرح جملة األحكام  )١(
  املصدر السابق   )٢(
 ) ٢٥٨(شرح القواعد الفقهية   )٣(
 )٢٥٨(شرح القواعد الفقهية   )٤(
  املصدر السابق  )٥(
 )٣/٣٥٧(املنثور   )٦(



 

 

٤٩٩ 

 

 

  

  

  

 
   

  :مطالب وفيه ثالثة

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  

  



 

 

٥٠٠ 

 

 

 

 
  :قاعدة شرح ال:املطلب األول 

القاعدة هلا ارتباط بالقواعد السابقة يف التابع ومفاد القاعدة أنه يغتفر ويتسـامح  

يف التابع ما اليتساهل يف املتبوع ويغتفـر يف الفـرع مـا اليغتفـر يف      ويتساهل

   .)٢(األصل

وبـني مايثبـت متبوعـاً      وضمناً والقاعدة تدل على وجود فرق بني مايثبت تبعاً

  . التابع ما اليتسامح يف املتبوع فيتسامح يف وأصالةً

                                                
وت الضمين ما اليغتفـر يف األصـل   يغتفر يف الثب-وللقاعدة ألفاظ أخرى ) ٥/٧٩٤(انظر زاد املعاد   )١(

أحكـام  -)٧٨٩/ ٢( أحكام أهل الذمة -يثبت يف التبع ما اليثبت يف املتبوع -)٨٣١/ ٤( بدائع الفوائد 
يغتفر فيما دخل ضمناً وتبعاً ما اليغتفـر  -) ٣٤٣/ ٢( إعالم املوقعني -التبع فيها ما اليثبت يف املتبوعات 

يقع يف األحكام الضمنية التبعية ما اليقع مثله يف املتبوعات -)٥/٨٢٥(زاد املعاد -يف األصول واملتبوعات 
  ) ٣٣٩/ ٣(إعالم املوقعني 

وذكرها ابن تيميـة  .بتصرف ) ٢٠٧(الطرق احلكمية -يغتفر يف األحكام التبعية ما اليغتفر يف األصل -
يثبت تبعـاً مـا    قد( وبلفظ )٢٤/٢٠٧(جمموع الفتاوى )اليشترط يف التابع مايشترط يف املتبوع(بلفظ 

األشـباه والنظـائر   -)٣٩٠(وانظر القواعد البن رجب)٢٩/٤٨٠( جمموع الفتاوى ) اليثبت استقالالً 
درر –) ٢٩١(شرح القواعد الفقهيـة  –) ٢/١٥٧(قواعد األحكام يف مصاحل األنام -)١٢٠( للسيوطي 

 )٥٤(الة مادة رقم -)١/٥٠(احلكام شرح جملة األحكام 
  )١/٢٩٢(لفقهية شرح القواعد ا )٢(



 

 

٥٠١ 

 

 

بألفاظ خمتلفة  وقد ذكر اإلمام ابن القيم هذه القاعدة يف أكثر من موطن من كتبه

  .لكنها مبعىن واحد

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

  :احلديث النبوي 

  :يستدل هلذه القاعدة باجلمع بني احلديثني التاليني 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   :نهما عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا ع) ١(

   ).)١(ى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها ى البائع واملبتاع(

ـى أن  (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  :ومثله حديث أنس رضي اهللا عنه 

  ).)٢(تبتاع مثرة النخل حىت تزهو

 عليـه وسـلم   عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا) ٢(

   ))٣(رت فثمرا للبائع إال أن يشترط املبتاعبمن باع خنالً قد أُ: (قال

                                                
رقـم  ) ٢/٧٦٦(أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صـالحها   )١(
ومسلم يف صحيحة كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها بغري شرط القطع ) ٢٠٨٢(
  ) ١٥٣٤(رقم ) ٣/١١٦٧(
رقـم  ) ٢/٧٦٦(ع الثمار قبل أن يبدو صـالحها  كتاب البيوع باب بي ري يف صحيحهأخرجه البخا  )٢(
)٢٠٨٣ ( 
) ٢٥٦٧(رقـم  ) ٢/٩٦٨(كتاب البيوع باب إذا باع خنالً قد أبـرت   أخرجه البخاري يف صحيحه )٣(

 )١٥٤٣(رقم ) ٣/١١٧٢(ومسلم يف كتاب البيوع باب من باع خنالً عليها مثر



 

 

٥٠٢ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديثني 

ن فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ال جيوز بيع الثمار حىت تظهر احلديث األول بي

ار عليه عالمات الصالح وفسر هذه العالمات يف احلديث اآلخر بالزهو وهو احلم

  .أو الصفار دفعاً للغرر واجلهالة

مل يبدو صـالحه لكنـه مل    وهو مثر، )١( املؤبرويف احلديث اآلخر أجاز بيع الثمر 

لبيع أصالً ومتبوعاً بل األصل النخل والثمرة تبع فجاز لذلك خبـالف  ا يكن يف 

  .بوعالصورة األوىل الذي كان فيها الثمر أصالً ويغتفر يف التابع ماال يغتفر يف املت

شترط املبتاع الثمـر  إذا ا:( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تعليقه على احلديثني  

٢(بر جاز بالنص واإلمجاع وهو مثر مل يبد صالحه جاز بيعه تبعاً لغريهاملؤ((.  

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث

)١( ولو املريض مبال لوارث مل يقبل إقراره لو أقر إقـراره بـوارث قبـل    أقر 

   .)٣(واستحق ذلك املال وغريه

                                                
 –) ٤/١٥١(الديباج على مسلم -لنخل  أن يشق طلع النخل ليذر فيه شيء من طلع ذكر ا: التأبري   )١(

 )٢/٥١(تنوير احلوالك  
  )٢٩/٤٨٠(جمموع الفتاوى   )٢(
   ) ٤/٨٣١(بدائع الفوائد  )٣(



 

 

٥٠٣ 

 

 

حلمل الطفل وإلقامه الثدي واللنب يدخل تبعاً فيغتفر الظئر  استئجار جواز )٢(

   .)١(فيه ماال يغتفر لو كان أصالً

وقـد   )٢(درك املبيـع مستحقه رجع عليه ب لو أشترى منه سلعة فخرجت )٣(

 أشـتراها   صرحيا مثله بامللك وقد أقر له بامللك  إقرارهتضمن شراؤه منه 

  .)٣(فخرجت مستحقة ال يرجع عليها بالدرك

لو أستأجر أرضاً وفيها بئر ماء فإنه جيوز دخول البئر يف االستئجار ألنـه   )٤(

  .)٤(تبع ويغتفر تبعاً ماال يغتفر متبوعاً

جواز إمتام الركعة الثانية من صالة الفجر بعد طلوع الشـمس ودخـول    )٥(

  .)٥(املتبوعاتوقت النهي ألنه تبع ويثبت يف التبع ماال يثبت يف 

قبول شهادة الذمي على زواج املسلم بالذمية مما يترتـب عليـه قبـول      )٦(

شهادته يف حقوق النكاح من مهر ونفقة وسكىن برغم عدم قبوهلا علـى  

                                                
 )٢٩/٤٨١(جمموع الفتاوى   )١(
 )٢/٢٩٦(حاشية الدسوقي -أي ضمان املبيع / درك املبيع  )٢(
 ) ٤/٨٣١(بدائع الفوائد   )٣(
 ) ٥/٧٩٤(زاد املعاد   )٤(
 ) ٣٤٣-٢/٣٤٢( م املوقعني إعال  )٥(



 

 

٥٠٤ 

 

 

املسلم أصالً لكنها ثبتت هنا ضمناً وتبعاً ويثبت يف التبع ما ال يثبـت يف  

   .)١(املتبوع

)٧( عبد مسلم عتق عليه مجيعه يف أحـد  ركاً له يف إذا أعتق الكافر املوسر ش

   .)٢(الوجهني ولو قال للمسلم يعين عبدك املسلم حىت أعتقته مل يصح بيعه

عليه لكنه مدرك للجمعة ضمناً  يف صالة اجلمعة ال جيهر فيما بقي املسبوق )٨(

  . )٣(وتبعاً وال يشترط يف التابع ما يشترط يف املتبوع

س احليطان وداخلها مغيب لكنه اإلمجاع على جواز بيع العقار مع أن أسا )٩(

  .)٤(يغتفر ألنه تبع

  

  

  

  

  

                                                
 )٢/٧٨٩(أحكام أهل الذمة   )١(
   )٤/٨٣١(بدائع الفوائد  )٢(
 ) ٢٤/٢٠٧(جمموع الفتاوى   )٣(
 ) ٢٩/٤٩١(جمموع الفتاوى   )٤(



 

 

٥٠٥ 

 

 

  

  

  

 


  
  :مطالب وفيه ثالثة

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  



 

 

٥٠٦ 

 

 

 



 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول 

كلف بالشيء كلفاً وكلفة فهو كلف ومكلف أي حتمـل األمـر    :املكلف لغة 

فت الشيء جتشمته على مشقة وكلفه أمراً أو جبه عليه وفرض عليه أمراً ذا وتكلّ

  .)٢(مشقة

 إبـالغ الكاف والالم والفاء أصل صحيح يدل على  :جم مقاييس اللغةقال يف مع

  .)٣(بالشيء وتعلق به

  .)٤(هو كل عاقل بالغ:اصطالحاً

والقاعدة معناها أن األحكام الشرعية اليت وردت يف نصوص الوحيني وجاء األمر 

  .مسلم املكلف أن يوقعها مرة واحدةبإيقاعها مرة بعد مرة ال جيوز لل فيها
                                                

الصـواعق املرسـلة    -)٣٣/٨٠) (١٣-٣٣/١١(انظر جمموع الفتـاوى   -) ٣٣/ ٣(إعالم املوقعني  )١(
   )٢٨٤-١/٢٨٣(إغاثة اللهفان –) ٥/٢٤٤(زاد املعاد  –) ٥٧٠ -٢/٥٦٩(
 ) ٢/٧٩٥(املعجم الوسيط  –) ٩/٣٠٧(لسان العرب   )٢(
 )٥/١٣٦(معجم مقاييس اللغة   )٣(
 ) ) ١/١٧٦(أنيس الفقهاء   )٤(



 

 

٥٠٧ 

 

 

كر اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل األدلة على القاعدة وأن املراد بذكر العدد وملا ذ

ومجيع ما ذكر فيه تعدد املرة فهذا سبيله ( :هو إيقاعه مرة بعد مرة قال رمحه اهللا 

  .))١(فالثالث اموعة بكلمة واحدة مرة واحدة

ليل وقوعها مـرة  املرات دوهذه القاعدة توافق األصل يف لغة العرب وهو أن ذكر 

  .بعد أخرى

 إالوال يعقل العرب يف لغتـها وقـوع املـرتني    (  :رمحه اهللا تعاىل ابن القيم قال

    .))٢(متعاقبتني

  :وقال يف موطن آخر مؤكداً أن هذه القاعدة سائرة يف مجيع لغات الناس

 واملرتان يف لغة العرب بل وسائر لغات الناس إمنا تكون ملا يأيت مرة بعد مـرة (  

فهذا القرآن من أوله إىل آخره وسنة رسول اهللا وكالم العـرب قاطبـة شـاهد    

  .))٣(بذلك

                                                
  )  ٥٧٠/ ٢(الصواعق املرسلة    )١(
   )٥/٢٤٤(زاد املعاد  )٢(
  )٢٨٤ -١/٢٨٣(إغاثة اللهفان   )٣(



 

 

٥٠٨ 

 

 

   :قال رمحه اهللا ا املعىن شامل لألقوال واألفعال وهذ

ال يقال فعل ذلك ثالثاً وقال ثالثاً إال من فعل وقال مرة بعد مـرة هـذا هـو    ( 

وشتمه ثالثاً وسـلم   املعقول يف لغات األمم عرم وعجمهم كما يقال قذفه ثالثاً

  .))١(عليه ثالثاً

  :القاعدة أدلة :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي :أوالً

وممن حولَكُم من اَألعرابِ منافقُونَ ومن أَهلِ الْمدينة مردواْ علَـى  (:قوله تعاىل 

هذِّبعنس مهلَمعن نحن مهلَمعفَاقِ الَ تيمٍالنظذَابٍ عونَ إِلَى عدري نِ ثُميتر٢( م م((  

  :وجه الداللة من اآلية 

 مرتني أي مرة بعد مـرة فلـيس   إىل كون عذاب هؤالء املنافقني إشارةيف اآلية 

  .)٣(املقصود أن املرتني مرة واحدة أبداً

هما والثانية منوقيل بفضيحتهم بالنفاق واملرتان األوىل منهما بإقامة احلدود عليهم 

  . )٤(عذاب القرب

                                                
  )٣٦٢ -٥/٣٦١(زاد املعاد   )١(
   )١٠١(سورة التوبة آية رقم  )٢(
 )٣/٣٣(عالم املوقعني إ  )٣(
 ) ٤/٢٧٤(الدر املنثور  –) ٢/٨٣(التسهيل لعلوم الترتيل   )٤(



 

 

٥٠٩ 

 

 

  :احلديث النبوي :ثانياً 

  :أحاديث منها ةاستدل اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف تقرير القاعدة بعد

من قال  :(عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال )١(

ـ  د سبحان اهللا وحبمده يف يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زب

  .))١(البحر

  :وجه الداللة من احلديث 

أن الفضل الوارد يف هذا احلديث ال يكون إال ملن قال الذكر املراد مائة مرة بعـد  

   .)سبحان اهللا وحبمده مائة مرة ( مرة وال يكون ملن قال 

مل حيصل لـه   )سبحان اهللا وحبمده مائة مرة( فلو قال : ( قال ابن القيم رمحه اهللا 

  .)  )٢(ىت يقوهلا مرة بعد مرةهذا الثواب ح

إذا جاء أبو كنت يف جملس من جمالس األنصار  :ري قالعن أيب سعيد اخلد )٢(

استأذنت على عمر ثالثاً فلم يؤذن يل فرجعت :موسى كأنه مذعوراً فقال 

استأذنت  ثالثاً فلم يؤذن يل فرجعت وقال رسـول  :مامنعك قلت  :فقال

                                                
)  ٦٠٤٢(رقـم  ) ٥/٢٣٥٢(كتاب الدعوات باب فضـل التسـبيح    أخرجه البخاري يف صحيحه  )١(

) ٤/٢٠٧١(يل والتسبيح والـدعاء  ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  باب فضل التهل
  ) ٢٦٩١(رقم 

 )٣/٣٣(إعالم املوقعني   )٢(



 

 

٥١٠ 

 

 

أذن أحدكم ثالثاً فلـم يـؤذن لـه    إذا است( : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .))١(احلديث ٠٠٠٠فلريجع

  :وجه الداللة من احلديث 

أن املستأذن ال يعترب مستأذناً ثالثاً إال إذا أوقعه مرة بعد مرة قال اإلمام ابن القـيم  

هكذا كانت مـرة واحـدة حـىت    لو قال الرجل ثالث مرات : ( رمحه اهللا تعاىل

  .))٢(يستأذن مرة بعد مرة

  :دليل النظر  :ثالثاً

عقل والعرف ال يعرف فيه طلب العدد إال بإيقاعه مرة بعـد مـرة ال   أن اللغة وال

  .)٣(حدةقاع مرآته مرة وايإ

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

شـرع   ألن اهللا تعاىل ،حكم الطالق الثالث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة )١(

  .)٤(قيم رمحه اهللا تعاىلختاره اإلمام ابن الالطالق مرة بعد مرة وهو ما ا

                                                
رقـم  ) ٥/٢٣٠٥(كتاب االستئذان باب التسليم واالسـتئذان ثالثـاً    أخرجه البخاري يف صحيحه )١(
  )  ٢١٥٣(رقم ) ٣/١٦٩٤(ومسلم يف كتاب اآلداب باب االستئذان ) ٥٨٩١(
  )٣/٣٣(إعالم املوقعني   )٢(
 السابق املصدر  )٣(
  )٥/٢٤٤(زاد املعاد  –) ٣/٣٣(إعالم املوقعني  )٤(



 

 

٥١١ 

 

 

شهادة الزوجني يف اللعان تكون أربعاً مرة بعد مرة فلو قال أشـهد بـاهللا    )٢(

  .)١(الصادقني كانت مرة واحدةين ملن إأربع شهادات 

لو حلف يف القسامة وقال أقسم باهللا مخسني مييناً أن هذا قاتله كان ذلك  )٣(

  .)٢(مييناً واحداً

ربع مرات أين زنيت كان مرة واحدة فمن يعترب أ قرلو قال املقر بالزىن أنا أُ )٤(

  .)٣(األربع ال جيعل ذلك إال إقراراً واحداً

  

  

  

  

  

  

 

                                                
 )٢/٥٦٩(الصواعق املرسلة  –) ٣/٣٤(عالم املوقعني إ  )١(
 املصدران السابقان   )٢(
 املصدران السابقان  )٣(



 

 

٥١٢ 

 

 

 

 






















 

  



 

 

٥١٣ 

 

 

 
 

 
  :مطالبة وفيه أربع

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
  مستثنيات القاعدة: املطلب الرابع

  
  

  

  

  

 



 

 

٥١٤ 

 

 

 

)١(  

  :شرح القاعدة :املطلب األول 

مجع ضرورة والضرورة كالضرة والضرار واملضارة وليس عليك  :لغة  الضرورات

 أجلئأي ذو حاجة وقد اضطر إىل الشيء أي ضرر وال ضرورة ورجل ذو ضرورة 

  .)٢(عليه

   . )٣(وز بسببه أجراء الشيء املمنوعهو القدر الذي جي :الضرورة اصطالحاًو

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى منها ) ٥/٧٠٤(زاد املعاد  )١(

  ) ٣/٢٩(عني عالم املوقإ-ال تباح  إال يف حال الضرورة احملظورات 
  ) ٥/٧٠٤(زاد املعاد -املضطر إىل شيء ال حيكم له حبكم املرفه املتزين بالزينة  

الفوائـد يف   -)٨٤(األشباه والنظائر للسـيوطي   –) ٢/٣١٧(املنثور  –) ١/٨٨(وانظر قواعد األحكام 
 التحـبري شـرح   –) ٤/٢٠٦(الفروق مع هوامشه  –) ١/٢٩٨(املدخل  -)١/١١١(اختصار املقاصد 

درر احلكـام   –) ٢١(الة مـادة   -)٤/١٤٥(املوافقات  –) ٨٩(قواعد الفقه  –) ٨/٣٨٤٧(التحرير 
قواطع األدلـة يف األصـول    –) ٢/١٩٧(التقرير والتحبري  –) ١٦٣(شرح القواعد الفقهية  -)١/٣٣(
  )  ١١٦(القواعد والفوائد األصولية  –) ٢/٥١(
 ) ٣٧٤(ة أساس البالغ –) ٤/٤٨٣(لسان العرب    )٢(
  ) ١/٣٤(درر احلكام   )٣(



 

 

٥١٥ 

 

 

حداً إن مل يتناول املمنـوع هلـك أو قـارب    فالضرورة بلوغه (:ثور نقال يف امل

كاملضطر لألكل واللبس حبيث لو بقي جائعاً أو عريانـاً ملـات أو تلـف منـه     

   .)١()عضو

مجع حمظور من احلظر وهو املنع وهو خـالف اإلباحـة واحلـاء     :احملظورات لغة

  . )٢(اء والراء أصل واحد يدل على املنعوالظ

   .)٣(ما يثاب بتركه ويعاقب على فعله :واصطالحاً

من باح يبوح بوحاً أي ظهر وأباح الشيء أطلقه واملبـاح خـالف    :املباح لغة 

  .)٤(احملظور

هو الشيء الذي جيوز تركه وفعله يف نظر الشرع واملقصود من املباح  :واصطالحاً

  .)٥(ةهنا ماليس به مؤاخذ

واملعىن العام للقاعدة أن اإلنسان إذا وصل إىل مرحلة فيها الضرورة امللحة مـن   

خوف اهلالك أو فوات العضو ومل يكن له للخلوص من هذه الضرورة إال فعـل  

  . عليه فإن هذا احملظور يباح لهاحملظور الذي حرمه اهللا
                                                

 ) ٢/٣١٩(املنثور   )١(
 ) ١/٢٨٣(املعجم الوسيط  –) ٢/٨٠(معجم مقاييس اللغة  –) ٤/٢٠٢(لسان العرب   )٢(
  ) ٢/٢٧(دستور العلماء   )٣(
 ) ٢/٤١٦(لسان العرب   )٤(
 )١/٣٤(درر احلكام شرح جملة اإلحكام   )٥(



 

 

٥١٦ 

 

 

عها بعضهم على وهذه القاعدة تدل على يسر الشريعة ودفعها للمشقة ولذلك يفر

جـاء الشـرع   وذلك باعتبار أن الضرورة مشقة ف) املشقة جتلب التيسري(قاعدة 

   .)١(ر فيها إىل املباحبالتيسري فيها بنقل احلظ

ـ ) ال ضرر وال ضرار ( عها بعضهم على قاعدة وفر الضـرر  (واليت يعرب عنها بـ

لذي مل تـأت  باعتبار أن الضرورة إذا نزلت على املرء أصبحت كالضرر ا) يزال

ا مـن  وإن كان األقرب يف معناها قر.)٢(الشريعة به فآنذاك ينبغي دفعها وأزالتها

  .قواعد التيسري واهللا أعلم

ـ  ويف هذه القاعدة دليل على تكامل الشريعة ام ومشوليتها ومناسبتها لعلل األحك

  :قال العز بن عبد السالم .وزوال األحكام بزوال أسباا 

لعلل ألحكامها وزوال األحكام بزوال أسـباا فالضـرورات   فصل يف مناسبة ا( 

     .))٣(ملصاحلها مناسبة إلباحة احملظورات جلباًً

بن تيمية رمحه اهللا تعاىل أنه باستقراء الشريعة يف مواردها اوقد أشار شيخ اإلسالم 

ومن استقرأ الشريعة يف (:ومصادرها وجد أا مبنية على هذا األصل قال رمحه اهللا

منِ اضطُر غَير باغٍ والَ عاد ف(:اردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعاىل مو

                                                
 ) ٢٨٣(السدالن / القواعد الفقهية اخلمس الكربى د –) ١٦٣(شرح القواعد الفقهية للزرقا   )١(
 )٨٤(األشباه والنظائر للسيوطي   )٢(
  ) ٢/٣(قواعد األحكام    )٣(



 

 

٥١٧ 

 

 

هلَيع ف(:وقوله  )١()فَال إِثْم غَفُور لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّه انِفجتم رغَي ةصمخي مف طُرنِ اضم

يمحبه معصية هي تـرك  فكل ما احتاج الناس إليه يف معاشهم ومل يكن سب )٢()ر

واجب أو فعل حمرم مل حيرم عليهم ألم يف معىن املضطر الذي ليس بباغ وال عاد 

وإن كان سببه معصية كاملسافر سفر معصية اضطر فيه إىل امليتة واملنفق للمال يف 

املعاصي حىت لزمته الديون فإنه يؤمر بالتوبة ويباح له مايزيل ضرورته فيبـاح لـه   

   .))٣(دينه من الزكاة وإن مل يتب فهو الظامل لنفسه احملتال امليتة ويقضى عنه

وليس كل ضرورة تعترب سبباً لنقل احملظورات إىل املباح بـل ال بـد أن تكـون    

  :للضرورة شروط منها

ده عن احملظورات فتكون الضرورة أعظم كما قيان الضرورات عدم نقص )١(

  . )٤(باح له احملظورفإذا نقصت فإنه ال يبعض الشافعية رمحهم اهللا تعاىل 

  . )٥(االقتصار على املقدار الذي تندفع به احلاجة والضرورة فقط )٢(

                                                
 )١٧٣(سورة البقرة آية    )١(
 )٣(سورة املائدة آية   )٢(
 )٢٩/٦٥(جمموع الفتاوى   )٣(
األشـباه والنظـائر    –) ٨/٣٨٤٧(التحبري شرح التحريـر   –) ١٨٥(شرح القواعد الفقهية للزرقا  )٤(

   ) ٨٤(للسيوطي 
  ) ٨٤(األشباه والنظائر للسيوطي  –) ٤/٩٠٦(بدائع الفوائد   )٥(



 

 

٥١٨ 

 

 

فإنه إذا دعت الضرورة واملشقة إىل  لضرورة واضطرار املكلف هلااستمرار ا )٣(

اتساع األمر فإنه يتسع إىل غاية اندفاع الضرورة واملشـقة فـإذا زالـت    

  .)١(ةروضرالضرورة عاد األمر إىل ماكان عليه قبل نزول ال

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

   :القرآن الكرمي :أوالً

إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخرتِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ (:قوله تعاىل  )١(

إِنَّ اللّه هلَيع فَال إِثْم ادالَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم اللّه يمحر ٢( غَفُور((.  

منِ اضطُر في مخمصة غَير متجانِف لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّـه غَفُـور   ف(:قوله تعاىل  )٢(

يمح٣( ر((.  

ل الَّ أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍ يطْعمه إِالَّ أَن ق(:قوله تعاىل  )٣(

ةً أَوتيكُونَ مي  رِ اللّهيغلَّ لقاً أُهسف أَو سرِج هرتِيرٍ فَإِنخ ملَح فُوحاً أَوسماً مد

يمحر غَفُور كبفَإِنَّ ر ادالَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم ٤( بِه((. 

  

                                                
 ) ١٦٣(شرح القواعد الفقهية للزرقا   )١(
  )١٧٣(سورة البقرة آية   )٢(
  )٣( سورة املائدة آية   )٣(
  ) ١٤٥(سورة األنعام آية   )٤(



 

 

٥١٩ 

 

 

  ))١( رتم إِلَيهوقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِالَّ ما اضطُرِ( :قوله تعاىل )٤(

نما حرم علَيكُم الْميتةَ والْدم ولَحم الْخرتِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللّه إ(:قوله تعاىل  )٥(

يمحر غَفُور فَإِنَّ اللّه ادالَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم ٢( بِه((.  

  :وجه الداللة من اآليات 

قـوع  شارة واضحة وصرحية بأن التلبس حبالـة االضـطرار وو  إ يف هذه اآليات

  .الضرورة جيعل احملظور مباحاً

وسائر احملرمات بسبب املخمصة تدل أن من دعته ضرورة إىل أكل امليتة  فاآليات

فإنه يباح له ذلك لكن بشرط أال يكون مائالً حلـرام وطلبـاً   الشديد اجلوع  أي

  .)٣(له

بِاللّه من بعد إميانِه إِالَّ من أُكْـرِه وقَلْبـه مطْمـئن    من كَفَر  (:قوله تعاىل  )٦(

 ذَابع ملَهو اللّه نم بغَض هِملَيراً فَعدبِالْكُفْرِ ص حرن شن ملَـكو انبِاِإلمي

يمظ٤( ع((.  

                                                
 )١١٩(سورة األنعام آية  )١(
  )١١٥(سورة النحل آية   )٢(
  )٣/٢٠(الدر املنثور  –) ٦/٦٤(تفسري القرطيب  )٣(
  )١٠٦(سورة النحل آية   )٤(



 

 

٥٢٠ 

 

 

  :وجه الداللة من اآلية 

ن بالكفر ليتقي ضرر العدو شـريطة أن  أن يتلفظ اإلنسا إباحةبينت اآلية الكرمية 

يكون اإلميان مستقراً يف قلبه وذلك ألن الضرورة اليت نزلت عليه أباحت له فعـل  

  .)١(احملظور وهو التلفظ بالكفر

   :احلديث النبوي :ثانياً

)١( عن الربيعوذ قالت ع بنت م):   كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسـلم نسـقي

  .) )٢(ىل املدينةونداوي اجلرحى ونرد القتلى إ

  :وجه الداللة من احلديث 

األصل أنه ال جيوز للمرأة مداواة الرجل وال محله ألا أجنبية عنه لكن ملا وجدت 

الضرورة يف القتال للمداواة والنقل إىل املدينة أبيح هلن ذلك ألن الضرورات تبيح 

   .)٣(احملظورات

  

                                                
 ) ٣/١٩٨( فتح القدير للشوكاين  )١(
) ٣/١٠٥٦(و كتاب اجلهاد والسري باب مداواة النساء اجلرحى يف الغـز   صحيحهأخرجه البخاري يف )٢(

رقـم  ) ٤/١٣٩(ما جاء يف خروج النسـاء يف احلـرب    يف كتاب السري بابوالترمذي ) ٢٧٢٦(رقم 
)١٥٧٥ (   
  )٦/٨٠(فتح الباري   )٣(



 

 

٥٢١ 

 

 

وفيـه   مبكة مع امرأة كتاباً للمشركني )١(ةأيب بلتعبن قصة إرسال حاطب  )٢(

خرب نية النيب صلى اهللا عليه وسلم لغزو مكة فأرسل النيب صلى اهللا عليـه  

وسلم بعض أصحابه فلما أدركوها أنكرت أن يكـون معهـا كتـاب    

    .)٢(فهددوها إن مل خترج الكتاب ليجردا فأخرجته من حجزا

  :وجه الداللة من احلديث

إذا اضطر الرجـل إىل النظـر يف   ( ت باب ذكر اإلمام البخاري هذا احلديث حت

  .)إذا عصني اهللا وجتريدهن واملؤمنات شعور أهل الذمة 

شارة واضحة إىل معىن القاعدة فإن النظر إىل شعر األجنبيـة أو جتريـد   ويف هذا إ

لباسها من احملرمات واحملظورات فلما كانت الضرورة ملحة كمصـلحة عامـة   

  .و ذلك جاز الكشفهذه احلادثة وحن للمسلمني كما يف

  .))٣(مناسبته للترمجة ظاهرة يف رؤية الشعر( :قال يف الفتح 

  

                                                
حاطب بن أيب بلتعه بن عمرو بن عمري بن سلمة اللخمي املكي صحايب جليل من املهاجرين شـهد    )١(

 ) ٢/٥(اإلصابة يف متييز أمساء الصحابة  –) ١/٥٢٨(انظر أسد الغابة  ) هـ٣٠(بدراً تويف سنة 
أخرجه البخاري يف صحيحة كتاب اجلهاد والسري باب إذا اضطر الرجل إىل النظر يف شـعور أهـل     )٢(

  ) ٢٩١٥(رقم ) ٣/١١٢٠(الذمة واملؤمنات إذا عصني اهللا وجتريدهن 
  )١٥/٥٠(وحجزة اإلزار هي معقد اإلزار والسراويل  شرح النووي على مسلم 

  )٦/١٩١(فتح الباري   )٣(



 

 

٥٢٢ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث

  :للقاعدة تطبيقات كثرية يف كافة أبواب الفقه أذكر بعضاً منها 

جواز الكحل للمرأة احملتدة احملتاجة املضطرة إليه لعالج وحنوه خوفاً مـن   )١(

  .)١(أو ضرره اذهاب بصره

وذلـك ألن   ند الضرورة كعدم وجود احلرة وحنـوه جواز نكاح األمة ع )٢(

إن اهللا تعاىل منع من (:قال ابن القيم رمحه اهللا  الضرورات تبيح احملظورات

نكاح اإلماء ألن يف الغالب ال حيجنب حجب احلرائر وهـن يف مهنـة   

سادان وحوائجهن وهن برزات ال خمدرات وهذه كانت عادة العرب يف 

وإىل اليوم فصان اهللا تعاىل األزواج أن تكون زوجان ذه املثابـة   مائهنإ

مع ما يتبع ذلك من رق الولد وأباحه هلم عند الضرورة إليه كمـا أبـاح   

   .))٢(امليتة والدم وحلم اخلرتير عند املخمصة

   .)٣(يباح للمضطر أكل امليتة والدم عند الضرورة )٣(

 حال الضرورة كخوف عـدو  جواز دخول املسجد للحائض واجلنب يف )٤(

  .وحنوه
                                                

  )٥/٧٠٢(زاد املعاد  )١(
  ) ٥/١١٢(زاد املعاد  –) ٢/٢١(وانظر مفتاح دار السعادة  –) ٤/١٠(إعالم املوقعني   )٢(
 ) ٢/٢٨٤(إعالم املوقعني   )٣(



 

 

٥٢٣ 

 

 

  :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

الضرورة تبيح دخول املسجد للحائض واجلنب فإا لو خافت العـدو أو مـن   (

على الفاحشة أو أخذ ماهلا ومل جتد ملجأ إال دخول املسجد جاز هلـا  يستكرهها 

  .))١(دخوله مع احليض

طواف حلرمة املسجد أو لل جواز طواف احلائض للضرورة مع كونه حمظور )٥(

  .أوهلما مثل من طافت عريانة

  :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

وإذا تبني هذا فغاية هذه إذا طافت مع احليض شبه بالصالة يوغاية الطواف أن ( 

  .))٢(للضرورة أن تكون مبرتلة من طافت عريانة للضرورة

الشرعي مثـل   فقد النص عدم جواز الفتوى بالرأي إال عند الضرورة من )٦(

  .أكل امليتة

  :قال ابن القيم رمحه اهللا
وهذا هو الواجب على كل مسلم إذ اجتهاد الرأي إمنا يباح للمضطر كما تباح (

له امليتة والدم عند الضرورة فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه إن اهللا غفور 
   .))٣(رحيم

                                                
  )٣/٢٠(إعالم املوقعني   )١(
  )٣/٢٢(إعالم املوقعني   )٢(
  )٢/٢٨٤(إعالم املوقعني   )٣(



 

 

٥٢٤ 

 

 

الشـرع فـإن    مقتضىقطع يف ااعة للضرورة وهذا هو سقوط حكم ال )٧(

السنة إذا كانت سنة جماعة وشدة غلب على الناس احلاجة والضرورة فال 

   .)١(إىل ما يسد به رمقهيكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه 

  :مستثنيات القاعدة : املطلب الرابع

  :ذكر بعض العلماء بعض مستثنيات القاعدة ومنها

)١( ه على قتل شخص فال أجربد آخر بالقتل أو بقطع العضو ولو أن شخصاً هد

مساوية للمحظور بل أن قتـل   ه أن يوقع القتل ألن الضرورة هناحيق للمكر

  .)٢(ه أخف ضرراً من أن يقتل شخصاً آخراملكر

لو أكره على الزنا مل جيز له القيام به ملا فيه من املفسدة اليت تقابـل حفـظ    )٢(

  .)٣(مهجة املكره

مته أشد من عدم تكفينـه  لو دفن بال تكفني فال ينبش فإن مفسدة هتك حر )٣(

  .)٤(هالذي قام الستر بالتراب مقام

  

                                                
 )٣/١١(إعالم املوقعني   )١(
  )١/٣٤(درر احلكام شرح جملة األحكام  )٢(
 ) ٨٤(األشباه والنظائر للسيوطي   )٣(
 املصدر السابق   )٤(



 

 

٥٢٥ 

 

 

  

  

  

 

 
  :مطالب وفيه ثالثة

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  

 



 

 

٥٢٦ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :ألول املطلب ا

  .قةالقاعدة الساب تقدم شرح كلمة الضرورة يف

  .)٢(در عليه ضيق عليهقدر الشيء مبلغه وقُ :بقدرها

والقاعدة تابعة ومقيدة للقاعدة اليت قبلها فلما بينت القاعدة السابقة تيسري الشريعة 

القاعدة السابقة وهـو   اب احملظور جاءت هذه القاعدة لتقييدعلى املضطر يف ارتك

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى )  ٢/٨٦(أحكام أهل الذمة  )١(

  ) ٤/٧٣٢(بدائع الفوائد - ما أبيح بشرط الضرورة فهو عدم عند عدمها  -
 ) ٣/٥٤٧(بدائع الفوائد  -ما قدر للضرورة ال يتعدى به ما تقتضيه الضرورة  -
جممـع الفتـاوى    –) ١/٥٨٦(أحكام أهـل الذمـة   -احلكم املقيد بالضرورة مقدر بقدرها   -

أصـول   –) ٢/٣٢٠(املنثور للزركشـي   –) ١/٣٧٠(وانظر مدارج السالكني )  ٢١/٣٥٣(
درراحلكـام شـرح جملـة    ) ٢٢(الة رقم ) ١/٤٤١(شرح العمدة  –) ١/٢٤٨(السرخسي 

ألحكـام  قواعد ا –) ١٨٧(شرح القواعد الفقهية   –) ٨٩(قواعد الفقه  –) ١/٣٤(األحكام 
تيسري التحريـر   –) ٢/١٨٨(البحر احمليط يف أصول الفقه  –) ٤/٥٩(املوافقات  –) ٢/١٤١(
األشـباه   –) ٢/٦٤(كشف األسرار  –) ١/١٠٦(شرح التلويح على التوضيح  –) ١/٣٠٤(

  ) ٢/١٨٨(البحر احمليط يف أصول الفقه  –) ١٤٦(القواعد البن رجب  –) ٨٤(والنظائر 
 )١/٢١٩(خمتار الصحاح  -)٥/٧٧(لسان العرب  )٢(



 

 

٥٢٧ 

 

 

لقدر الذي تندفع بـه  ت إمنا يرخص منه اأن ما تدعو إليه الضرورات من احملظورا

  .الضرورة فحسب

حملظور فليس له أن يتوسع يف احملظور بل يقتصر على قدر مـا  فإذا اضطر اإلنسان 

  .)١(تندفع به الضرورة فقط

   :أدلة القاعدة :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي :أوالً

انِف لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّـه غَفُـور   منِ اضطُر في مخمصة غَير متجف(:قوله تعاىل  )١(

يمح٢( ر((  

ل الَّ أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍ يطْعمه إِالَّ أَن ق(:قوله تعاىل  )٢(

غلَّ لقاً أُهسف أَو سرِج هرتِيرٍ فَإِنخ ملَح فُوحاً أَوسماً مد ةً أَوتيكُونَ مـرِ  يي

يمحر غَفُور كبفَإِنَّ ر ادالَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم بِه ٣( اللّه((. 

إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والْدم ولَحم الْخرتِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللّه (:قوله تعاىل  )٣(

  .) )٤( د فَإِنَّ اللّه غَفُور رحيمبِه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ والَ عا

                                                
 )١٨٧( شرح القواعد الفقهية للزرقا  )١(
 ) ٣(سورة املائدة آية   )٢(
 ) ١٤٥(سورة األنعام آية   )٣(
  ) ١١٥(سورة النحل آية   )٤(



 

 

٥٢٨ 

 

 

  :وجه الداللة من اآليات 

كر يف اآلية األوىل جواز أكل امليتة للمضطر بشرط أال يكون مائالً لإلمث وامليـل  ذُ

   .هو الزيادة على قدر الضرورةلإلمث 

  : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

كلها وهذا هو الشرط الذي ال يبـاح  املتجانف لإلمث املائل إىل القدر احلرام من أ( 

له بدونه وألا إمنا أبيحت للضرورة فتقدرت اإلباحة بقدرها وأعلمهم أن الزيادة 

    .))١(سبباً حلله واهللا أعلمعليها بغي وعدوان وإمث فال تكون اإلباحة للضرورة 

غيـاً أو  ن أن املضطر جيوز له األكل بشرط أال يكون باويف اآلية الثانية والثالثة بي

ر ابن القيم رمحه اهللا تعاىل الباغي والعادي بقولهعادياً وفس:   

فالباغي الذي يبتغي امليتة مع قدرته على التوصل إىل املذكى والعـادي الـذي   (

  .))٢(يتعدى قدر احلاجة بأكلها

  

  

  

                                                
  ) ١/٣٧٠(مدارج السالكني   )١(
 ) ١/٦٧(إعالم املوقعني   )٢(



 

 

٥٢٩ 

 

 

   :احلديث النبوي :ثانياً 

فأتيت رسول  )٢(ةحتملت محال: رضي اهللا عنه قال  )١(اهلاليلخمارق عن قبيصة بن 

حىت تأتينا الصدقة فنأمر لك ـا  أقم : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسأله فيها فقال

إال ألحد ثالثة رجل حتمل محالة فحلت له  ياقبيصة إن املسألة ال حتل :مث قال :قال

املسألة حىت يصيبها مث ميسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له املسألة 

سداداً من عيش ورجل أصابته فاقة حىت يقوم  :اماً من عيش أو قالوحىت يصيب قَ

فحلت له املسألة حـىت   )٤(من قومه لقد أصابت فالناً فاقة )٣(ثالثة من ذوي احلجا

سداداً من عيش فما سواهن من املسألة ياقبيصـة  :اماً من عيش أو قال ويصيب قَ

  .))٥(سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً

  

                                                
شداد بن معاوية بن أيب ربيعة بن هالل بن عامر  هو الصحايب اجلليل قبيصة بن املخارق بن عبد اهللا بن )١(

 –) ٥/٤١٠(اإلصابة يف متييز الصـحابة   –أحاديث  اهلاليل أبو بشر روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ٤/٤٠٥(أسد الغابة  –) ٣/١٢٧٣(االستيعاب 

 ) ١/٢٤٣(احلمالة الغرم عن القوم كالديات وحنوها غريب احلديث البن اجلوزي / محالة   )٢(
 ) ١/٣٤٨(النهاية يف غريب األثر  –هو العقل ذلك أن العقل مينع اإلنسان من الفساد / احلجا  )٣(
  ) ٢/٦١(غريب احلديث البن  اإلسالم  –هو الفقر / الفاقة   )٤(
وأبو داود ) ١٠٤٤(رقم ) ٢/٧٢٢(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الزكاة باب من حتل له املسألة   )٥(

والنسائي يف سـننه الكـربى   ) ١٦٤٠(رقم ) ١٢٠/ ٢(الزكاة باب ما جتوز فيه املسألة  يف سننه كتاب
  ) ٢٣٦٠(رقم ) ٢/٤٧(كتاب الزكاة باب الصدقة ملن حتمل محالة 



 

 

٥٣٠ 

 

 

  :ديث وجه الداللة من احل

ن األصناف الثالثة من الناس اليت حتل هلم املسألة واليت هي يف األصـل  احلديث بي

لكن هذه املسألة حلت هلم بقدر حاجتـهم  .حمرمة وإمنا جازت هلم الضطرارهم 

ماً أو سداداً مـن  اوحىت يصيب قَ(:وضرورم ولذلك قال عليه الصالة والسالم 

  .))١(عيش

  :القاعدة تطبيقات  :طلب الثالث امل

القاعدة هلا تطبيقات كثرية وكل ما يكون تطبيقاً يف القاعدة السابقة يكون تطبيقاً 

  :بوضع قيد هذه القاعدة ومن هذه التطبيقات 

يزيـد   الضرورة فقط فال رجواز أكل امليتة وحلم اخلرتير للمضطر على قد )١(

  .)٢(عنها

  من عقـار ق الكفار ممنوعون من االستيالء على ما ثبت للمسلمني فيه ح )٢(

ة من مسـلم ألن  حياء موات أو متلك بشفعإ أو رقيق  أو زوجة مسلمة أو

                                                
  ) ٢٨٣(السدالن / القواعد الفقهية اخلمس الكربى د  )١(
الطـرق   –) ١/٤٤١(شرح العمدة  –) ١/٣٧٠(مدارج السالكني  –) ٢/٨٠٦(أحكام أهل الذمة  )٢(

  ) ١/٣٩٥(احلكمية  



 

 

٥٣١ 

 

 

وا باجلزية للضرورة رمقصود الدعوة أن تكون كلمة اهللا هي العليا وإمنا أقُ

  .)١(العارضة واحلكم املقيد بالضرورة مقدر بقدرها

  .)٢(احلاجة إليه  املريضة األجنبية بقدر ما تدعوجواز نظر الطبيب إىل )٣(

الضرر فإا ضرورة تبيح له الفطر  هئإذا كان الصائم به شبق حيصل من ورا )٤(

ر والقبلة والضم مل جيز له بالنظر بقدرها فلو أمكن إذهاب شبقه ولكن تقد

االستمناء باليد أو الوطء يف ار رمضان ألن الضرورة تقدر بقدرها وعليه 

  .)٣(قضاء ما أفطر

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ) ١/٥٨٦(أحكام أهل الذمة   )١(
 ) ٢/٢٦(إعالم املوقعني   )٢(
 )١٢٠(روضة احملبني   )٣(



 

 

٥٣٢ 

 

 

  

 

 

 
 

  :مطالب وفيه ثالثة

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  



 

 

٥٣٣ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول 

   .)٢(و االضطرار إىل الشيءاحلاء والواو واجليم أصل واحد وه :لغة  احلاجة 

هي احلالة اليت تستدعي تيسرياً أو تسهيالً ألجل احلصول على املقصود  :اصطالحاً 

ـ    ها مسـتمراً  فهي دون الضرورة من هذه اجلهة وإن كان احلكم الثابـت ألجل

  .)٣(والثابت للضرورة مؤقتاً

                                                
           )٣٧٦(الطـرق احلكميـة    –) ١/١٢(بتصرف وانظر بـدائع الفوائـد   ) ٤/٨٥٢(بدائع الفوائد   )١(

 –) ٣/٤٨٨(زاد املعـاد   -)١٦١-١٦٦ -١٥٩ -٣٥ -٢٦-٢٠-٢/٧( إعالم املوقعني -) ٢٦٣( و 
الة مـادة  -)١١-٢/١٠(املوافقات  –) ١/١٢٥(القواعد النورانية -) ٣٦-٢٩/٣٥(جمموع الفتاوى 

-)١/٣٨(درر احلكام شرح جملة األحكام  –) احلاجة ترتل مرتلة الضرورة عامة أو خاصة (بلفظ ) ٣٢(
      بلفـظ  ) ٢/٢٤(املنثـور  -) ١/٣٤٧(الفـروق   –) ٧٥(قواعد الفقه  –) ٢٠٩(شرح القواعد الفقهية 

 –) ٢/٦٠٩(الربهان يف أصول الفقـه  -) احلاجة العامة ترتل مرتلة الضرورة اخلاصة يف حق آحاد الناس( 
  )٨٨( األشباه والنظائر للسيوطي –) ١٧٩ -٢/١٧٨(قواطع األدلة يف األصول 

  ) ٢/٢٤٣(لسان العرب  –) ٢/١١٥(معجم مقاييس اللغة   )٢(
 ) ٢٠٩(القواعد الفقهية  شرح  )٣(



 

 

٥٣٤ 

 

 

إىل مـاال   جئةملوذا يتضح أن احلاجة حالة أقل من الضرورة ألن الضرورة حالة 

  .)١(بد منه

  :)٢(وتأكيداً لذلك قال يف املوافقات يف معىن احلاجيات

أا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالـب إىل احلـرج   (

واملشقة الالحقة بفوت املطلوب فإذا مل تراع دخل على املكلفني علـى اجلملـة   

العادي املتوقع يف املصاحل العامة وهـي   احلرج واملشقة ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد

  .)جارية يف العبادات والعادات واملعامالت واجلنايات 

مل إذا واملعىن العام هلذه القاعدة أن احلاجة اليت حيتاج إليه الناس لليسر والسعة واليت

يسر الشرع فيهـا فأنزهلـا   احلاجية تراع أصاب الناس ضيق وحرج هذه املصاحل  

   .احملرمات إباحةيف مرتلة الضرورة 

وذلك من بـاب   )٣(احلاجة والضرورة جيعله بعض العلماء مبعىن واحد يومصطلح

  .اتالتساهل يف العبار

                                                
 )٢٠٩(القواعد الفقهية شرح  )١(
بو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنـاطي املـالكي   أ/ والشاطيب هو )١١ -٢/١٠(وافقات امل  )٢(

هــ  ٧٩٠شرح رجز ابن مالك تويف سنة -اإلعتصام-اإلمام احملدث األصويل له مصنفات منها املوافقات
 )١/١٩١(س الفهارس انظر فهر

  )٥٥(صاحل بن محيد ص/ رفع احلرج د –) ٢/١٤١(قواعد األحكام  )٣(



 

 

٥٣٥ 

 

 

والواقع أن بني الضرورة واحلاجة فرق جلي ذلك أن فقدان الضروريات يؤدي إىل 

ضياع مصاحل الدين والدنيا ويؤدي إىل الفساد والفوضى بل قد يؤدي باألمـة إىل  

ك وعلى مستوى األفراد يؤدي إىل فقدان أحد األمور اخلمسة وهـي الـدين   اهلال

  .ض واملال والنسب يقيناً أو ظناً والعقل والعر

أما احلاجة فهي يف درجة أقل من الضرورة ففقداا يؤدي إىل عسر ومشـقة دون  

خلل عظـيم   إدخالالوصول إىل درجة ضياع مصلحة من هذه املصاحل اخلمس أو 

  .)١(فيها

قد أشار بعضهم إىل فرق آخر وذلك أن الضرورة حكمها مسـتمر واحلاجـة   و

   .)٢(حكمها مؤقت مبدة قيام الضرورة

جعلوا نص القاعدة يفيد مشولية وم بعض العلماء احلاجة إىل عامة وخاصة وقد قس

  .))٣(احلاجة ترتل مرتلة الضرورة عامة أو خاصة( :العامة واخلاصة فقالوا 

أن القاعدة شاملة للتسمية فالشريعة شريعة تيسري قال رمحه وأكد صاحب املنثور 

إن الشرع كما اعتىن بدفع ضرورة الشخص الواحد فكيف ال يعـتين  : ( اهللا تعاىل

                                                
 )٥٤(صاحل بن محيد ص/رفع احلرج د  )١(
  ) ٢٠٩(شرح القواعد الفقهية   )٢(
  ) ٨٨(األشباه والنظائر للسيوطي  –) ٣٢(الة مادة   )٣(



 

 

٥٣٦ 

 

 

بدفع حاجة اجلنس ولو منع اجلنس مما تدعو احلاجة إليه لنال آحاد اجلنس ضرورة 

    .))١(تزيد على ضرورة الشخص الواحد فهي بالرعاية أوىل

احملظـور   بعض العلماء حاالت لترتيل احلاجة مرتلة الضـرورة يف إباحـة   وذكر

  :)٢(منها

)١( زها أن تكون احلاجة ورد فيها نص جيو.  

أال يكون قد ورد فيه نص جيوزه وأيضاً مل يرد فيه نص مينعه خبصوصـه   )٢(

مقتضـاه   الوفاء فإنكما يف بيع   ،وكان له نظري يف الشرع ميكن إحلاقه به

أو ،ل الربا ألنه انتفاع بالعني مبقابلـة الـدين   يقبإما من  عدم اجلواز ألنه

صفقة مشروطة يف صفقة كأنه قال بعته منك بشرط أن تبيعـه مـين إذا   

  يف خبـارى ولكن ملا مست احلاجة إليه ،جئتك بالثمن وكالمها غري جائز 

بسبب كثرة الديون على أهلها جوز على وجه أنه رهن أبـيح االنتفـاع   

  .على هذه الكيفية جائز  بإنزاله والرهن

أن يكون قد ورد فيه نص جيوزه ومل يرد نص مينعه ومل يكن له نظري جائز  )٣(

يف الشرع ميكن إحلاقه به ولكن كان فيه نفع ومصلحة كما وقع يف الصدر 

األول من تدوين الدواوين وضرب الدرهم والعهد باخلالفة وغري ذلك مما 
                                                

  )٢/٢٤(املنثور   )١(
 )٢١٠(شرح القواعد الفقهية  )٢(



 

 

٥٣٧ 

 

 

ه احلاجة يلإنه دعت له نظري قبل فإ مل يأمر به الشرع ومل ينه عنه ومل يكن

غته املصلحةوسو.  

   :أدلة القاعدة :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي  :أوالً 

  ))١( وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم: (قوله تعاىل 

  :وجه الداللة من اآلية 

حرجاً وملـا  ف عباده شيئاً يشق عليه أو يسبب هلم لّأن اهللا سبحانه وتعاىل مل يك

  .سبب مشقة وضيقاً نزلت مرتلة الضرورة كان املنع من فعل احلاجة ي

االستدالل احلرج بنا ساغ  رادةنفى اهللا عن نفسه إهو الضيق ولما كان احلرج ف 

ثبات التوسعة يف كل ما اختلـف فيـه مـن أحكـام     بظاهره يف نفي الضيق وإ

  . )٢(يكون القائل مبا يوجب احلرج والضيق حمجوباً بظاهر هذه اآليةالسمعيات ف

                                                
   ) ٧٨(سورة احلج آية  )١(
  ) ٤/٣٣(أحكام القرآن للجصاص   )٢(



 

 

٥٣٨ 

 

 

  :احلديث النبوي :ثانياً

قدح النيب صلى اهللا عليه وسـلم  :حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن ) ١(

١(عب سلسلة من فضةأنكسر فاختذ مكان الش( .  

  :وجه الداللة من احلديث 

كسور بشيء من الفضة مـع أن األكـل   يف احلديث بيان جواز إصالح  اإلناء امل

والشرب واالستعمال إلناء الذهب والفضة ال جيوز كما هو ثابـت باألحاديـث   

  . )٢(األخرى

كان الناس ة وذلك للحاجة إليه ولو منع منه لفأجاز إصالح اإلناء املكسور بالفض

خاصة إذا كان بالناس ضيق وقلة ذات يد فرمبا ال جيد أحـدهم  ،يف حرج وضيق 

لت هذه احلاجة وهي ضرورة إصـالح  زفلذلك ن،ستعملهاآلنية إال إناء واحد ين م

  .)٣(اإلناء بالفضة مرتلة الضرورة فأبيح احملظور يف استعمال الفضة

                                                
كتاب اجلهاد والسري باب ماذكر من درع النيب صلى اهللا عليه وسـلم    أخرجه البخاري يف صحيحه  )١(

–ي فيه والشعب هو مكان الصدع والشق الذ) ٢٩٤٢(رقم ) ٣/١١٣١(وعصاه وسيفه وقدحه وخامته 
  )٢/٤٧٧(النهاية يف غريب األثر 

الذي يشرب يف إنـاء  ( سلمة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال مثل حديث أم   )٢(
) ٢١٣٣/ ٥(أخرجه البخاري يف كتاب األشربة باب آنية الفضـة  ) الفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم 

ومسلم يف كتاب اللباس والزينة باب حترمي استعمال أواين الذهب والفضـة يف الشـرب   ) ٥٣١١(رقم 
  ) ٢٠٦٥(رقم ) ٣/١٦٣٤(ه وغري

 )٣٠١-٣٠٠(السدالن / القواعد الفقهية اخلمس الكربى د  )٣(



 

 

٥٣٩ 

 

 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   :حديث زيد بن ثابت رضي اهللا عنه) ٢(

 .)١(رخص يف العرايا أن تباع خبرصها كيالً

  :ديث من احلوجه الداللة 

ن احلديث جواز بيع الرطب بالتمر متفاضالً باخلرص وهو بيع جـنس ربـوي   بي

  .جبنسه متفاضالً وهو حمرم وإمنا أجازه حلاجة الفقراء 

  :قال ابن القيم رمحه اهللا

وهلذا ملا اهم عن املزابنة ملا فيها من ربا أو خماطرة أباحها هلم يف العرايا للحاجة (

أشد من ضرر املزابنة وملا حرم عليهم امليتة ملا فيهـا مـن   ألن ضرر املنع من ذلك 

  .))٢(خبث التغذية أباحها هلم للضرورة

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

  . )٣(و إىل نكاحهاعإباحة النظر للخاطب إىل خمطوبته بقدر ما يد)١(

جواز اإلجارة بالسعر دون حتديد مثن وإمنا يكتفي العمل بإجـارة املثـل   ) ٢(

  .للحاجة 

                                                
ومسـلم يف  ) ٢٠٨٠(رقم ) ٢/٧٦٥(كتاب البيوع باب  تفسري العرايا  أخرجه البخاري يف صحيحه )١(

   ) ١٥٣٩(رقم ) ٣/١١٦٩(كتاب البيوع باب حترمي بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا 
 )٢/٢٦(عني إعالم املوق  )٢(
  )٢/٢٦(إعالم املوقعني  )٣(



 

 

٥٤٠ 

 

 

  :قال ابن القيم رمحه اهللا

فإن الرجل يعامل اللحام واخلباز والبقال ويأخذ كل يوم ما حيتاج إليه أحدهم من (

الفقهاء وغريها فحاجة الناس إىل جرايات غري تقدير مثن الذي ينقطع به وكذلك 

هذه املسألة جتري جمرى الضرورة وما كان هكذا ال جييء الشـرع بـاملنع منـه    

  .))١(ةالبت

   .)٢(جواز شهادة الكفار على املسلمني يف السفر يف الوصية للحاجة) ٣(

  .)٣(ربا الفضل ما تدعو إليه احلاجة كالعرايامن أبيح ) ٤(

)٥ (حترمي الذهب واحلرير على الرجال حم لسد ذريعة التشبه بالنساء وأبـيح  ر

  . )٤(إليه احلاجة كمرض وحنوه ماتدعومنه 

املصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزا ألن احلاجة ال تدعو  جواز بيع احللية) ٦(

   .)٥(إىل ذلك

   .)٦(جواز االستمناء باليد خوفاً من العنت عند احلاجة) ٧(

                                                
  ) ٤/٨٥٢(بدائع الفوائد   )١(
 ) ٢٦٣(الطرق احلكمية   )٢(
 ) ٣/٤٨٨(زاد املعاد  –) ٢/١٥٩(إعالم املوقعني   )٣(
  ) ٢/١٦١(إعالم املوقعني   )٤(
 املصدر السابق   )٥(
  )٢/٣٣٧(إعالم املوقعني   )٦(



 

 

٥٤١ 

 

 

التخلي يف حرث الغري إذا مل جيد موضعاً سواه إما لضيق الطريق أو تتـابع  ) ٨(

  .)١(املارين

  . )٢(د احلاجةاالستعانة باملشرك املأمون يف اجلهاد جائزة عن) ٩(

قامة احلد على اجلناة يف احلرم حلاجة أهل احلرم وذلك لصيانة أنفسـهم  إ) ١٠(

  .)٢(وأمواهلم وأعراضهم

وقد ذكر اإلمام ابن القيم كلمة جامعة يف فروع وتطبيقات هذه القاعدة حيـث  

ر حكمها رأى ذلك ظاهراً علـى  ومن تأمل أسرار الشريعة وتدب(  :قال رمحه اهللا

ضهم عنه م عليهم شيئاً عوامرها ونواهيها بادياً ملن نظره نافذ فإذا حرصفحات أو

) )٤(مبا هو خري هلم وأنفع وأباح هلم منه ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه  

   

  

  

  

                                                
 )٢/٤١٢(إعالم املوقعني   )١(
  ) ٣/٣٠١(ملعاد زاد ا )٢(
 ) ٣/٤٤٨(زاد املعاد   )٢(
 )٢/١٦٦( إعالم املوقعني   )٤(



 

 

٥٤٢ 

 

 

 

 

 



 
  :مطالب ربعةوفيه أ

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
  مستثنيات القاعدة: املطلب الرابع

  
  



 

 

٥٤٣ 

 

 

 



 
   :لقاعدةشرح ا :املطلب األول 

   .)٢(فظبكسر النون ضد الذكر واحل :سيان لغةالنِ

املعلوم عن النفس حبيث ال تـتمكن مـن مالحظتـها إال     صورةزوال :صطالحاًإ

   .)٣(بتجشم إدراك جديد

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى ) ٢/٥١(إعالم املوقعني  )١(

  ) ٢/٥٠(إعالم املوقعني   )من فعل املنهي عنه ناسياً مل يعد عاصياً( -
الصـالة   –) الشريعة فرقت يف مواردها ومصادرها بني العامد والناسي وبني املعذور وغـريه  ( -

إعـالم   –) فعل الناسي واملخطئ مبرتلة فعل النائم يف عدم التكليـف  )(١٢٢(وحكم تاركها 
الصـالة   –) ٢/٥٠(عالم املـوقعني  إ) ل حمظوراً ناسياً فال إمث عليهمن فع) ( ٤/٨٥(املوقعني 

 وانظـر ) ٢/٥٩(زاد املعاد ) ال تكليف بفعل النائم وال بفعل الناسي ) ( ١٠٥(وحكم تاركها 
جممـوع   –) ٣/٢٧٨(شرح العمدة  –) ١٠٥(الصالة وحكم تاركها  –) ١٤٧(شفاء العليل 

كشـف   – )١/٢٥٣(التحبري شرح التحرير-) ١٥/٤٥٢) (٢٥/٢٢٦) (١٥١/ ١٤(الفتاوى 
قواطع  األدلة يف ) ٢/١١٤(تقومي النظر  –) ٢/٣٤١(الفروق مع هوامشه  –) ٤/٥٧(األسرار 
األحكـام   -) ١٣٢ (قواعد الفقه  –) ١٨٧(ئر للسيوطي األشباه والنظا –) ٤٨٧( األصول 

 ) ٢/١٣٧(احلجة يف بيان احملجة  –) ٥/١٣٩(البن حزم 
  ) ١/٥٤٢(املعجم الوسيط  –) ٣٢٢/ ١٥(لسان العرب   )٢(
 )٣/٢٧٨(دستور العلماء  )٣(



 

 

٥٤٤ 

 

 

العام للقاعدة أن فاعل احملظور إذا كان ناسياً فإن الشرع جيعل فعله كعدمه  واملعىن

لكـن ال   فع فيها احلرج واإلمث بتركه نسـياناً وأما املأمورات فريت،رمحة وتيسرياً 

  .تسقط وإمنا يطالب بفعلها

وسر الفرق أن من فعل احملظور ناسياً جيعل ( :ابن القيم رمحه اهللا تعاىل  اإلمامقال 

وجوده كعدمه ونسيان ترك املأمور ال يكون عذراً يف سقوطه كما كـان فعـل   

  .))١(احملظور ناسياً عذراً يف سقوط اإلمث عن فاعله

  :هلذا املعىن قال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا تعاىل  وتأكيداً

من فعل حمظوراً خمطئاً أو ناسياً مل يؤاخذه اهللا بذلك وحينئذ يكون مبرتلة من مل ( 

فال يكون عليه إمث ومن ال إمث عليه مل يكن عاصياً وال مرتكبـاً ملـا ـى     يفعله

  .))٢(عنه

   :اعدةأدلة الق :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي  :أوالً 

  )٣()ربنا الَ تؤاخذْنا إِن نِسينا أَو أَخطَأْنا( :قوله تعاىل 

  
                                                

  ) ٥١/   ٢( إعالم املوقعني   )١(
  )٢٥/٢٢٦(جمموع الفتاوى   )٢(
  ) ٢٨٨(سورة البقرة آية  )٣(



 

 

٥٤٥ 

 

 

  :وجه الداللة من اآلية 

دعاء املؤمنني الذي أجابه هلم رب العاملني بأال يؤاخذهم فيما كان مـن   اآليةيف 

   .نسيان أو خطأ وفيه دليل واضح على معىن القاعدة

  :ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف تعليقه على اآلية قال 

أنه قد استقر يف الشريعة أن من فعل املنهي عنه ناسياً أو خمطئاً معتقداً أنه  ومعلوم( 

  .))١(ليس هو املنهي فإنه ال يكون هذا الفاعل آمثاً وال عاصياً

  :احلديث النبوي  :ثانياً 

إذا : ( هللا عليه وسـلم قـال  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى ا )١(

    .)٢()نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه

  :الداللة من احلديث  وجه

طعام كان له حلديث أن الناسي ال يؤاخذ ألن اإلن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ابي

  .من اهللا فدل ذلك على معىن القاعدة 

  

  
                                                

  بتصرف يسري) ٢٣٢/ ٣٣(جمموع الفتاوى   )١(
رقـم  ) ٢/٦٨٢(أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسـياً    )٢(
  ) ١١٥٥( رقم ) ٢/٨٠٩(ومسلم يف كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه ومجاعه ال يفطر ) ١٨٣١(



 

 

٥٤٦ 

 

 

  :قال ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل

طعامه واسقاءه إىل اهللا ألنه مل يتعمد ذلك ومل يقصده ومـا يكـون   ف إفأضا( 

مضافاً إىل اهللا ال ينهى عنه العبد فإمنا ينهى عن فعله واألفعال اليت ليست اختيارية 

ففعل الناسي كفعل النـائم وانـون والصـغري وحنـو     ال تدخل حتت التكليف 

  .))١(ذلك

  :وقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

ضاف فعله ناسياً إىل اهللا لكونه مل يرده ومل يتعمده وما يكون مضافاً إىل اهللا مل فأ( 

يدخل حتت قدرة العبد فلم يكلف به فإنه إمنا يكلف بفعله ال مبا يفعل فيه ففعـل  

  .))٢(الناسي كفعل النائم وانون والصغري

من نسـي  : ( عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال )٢(

  .))٣(الة فليصل إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك وأقم الصالة لذكريص

  

  
                                                

  )٢٠/٥٧١(جمموع الفتاوى   )١(
   )٢/٥١(وقعني إعالم امل )٢(
كتاب مواقيت الصالة باب من نسي صالة فليصل إذا ذكرها وال يعيد  أخرجه البخاري يف صحيحه  )٣(

ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة باب قضاء الصـالة  ) ٥٧٢(رقم ) ١/٢١٥(إال تلك الصالة 
  ) ٦٨٤(رقم ) ١/٤٧٧(الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 



 

 

٥٤٧ 

 

 

  :لة من احلديث وجه الدال

يف احلديث دليل على أن ترك املأمورات بالنسيان يعذر فاعله مع بقاء وجود أداء 

بني تـرك   عدة يف ألفاظها األخرى وذلك بالتفريقاملأمور عليه وبذلك تتأكد القا

  .ر يف باب النسيان احملظور وفعل املأمو

  :قال ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل

فأما الناسي للصالة فعليه أن يصليها إذا ذكرها لسنة رسول اهللا املستفيضة عنـه  (

من بـاب  خلبث فإنه ال إعادة عليه ألن هذا طهارة اوأما من نسي ،باتفاق األئمة 

ال إمث عليه بالكتاب فعل املنهي وتلك من باب املأمور ومن فعل ما ى عنه ناسياً ف

   .) )١(والسنة

   :تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث 

وال يبطل صـيامه   ام ليس بعاصٍالوطء يف ار رمضان ناسياً أو يف االحر )١(

  .)٢(حرامه وعليه الكفارةوال إ

 .)٣(إذا أكل أو شرب ناسياً أمت صومه ومل يأمث )٢(

  
                                                

  )٩٩-٢٢/٩٨(جمموع الفتاوى   )١(
  ) ٣/٢٧٨(شرح العمدة   –) ٢/٥١(إعالم املوقعني  )٢(
 ) ١٥١/ ١٤(جمموع الفتاوى  –) ٢/٥١(إعالم املوقعني  )٣(



 

 

٥٤٨ 

 

 

   .)١(من تكلم يف صالته ناسياً أو جاهالً مل تبطل صالته )٣(

حلق أو قلم أظافره ناسياً أو جـاهالً   من تطيب أو لبس أو غطى رأسه أو )٤(

  .)٢(فال فدية عليه

  .)٣(من باشر النجاسة يف الصالة ناسياً مل تبطل صالته )٥(

  .)٤(لقذر يف صالته ناسياً أو جاهالً فصالته صحيحة غري باطلةامن محل  )٦(

قصـده وارادتـه    لعدم حينث لو حلف أال يتكلم بكذا فتكلم به ناسياً مل  )٧(

  .)٥(ملخالفة ما عقد بيمينه عليه

من ترك غسل اجلنابة أو الوضوء ناسياً فإنه ال يأمث ويطالـب بالغسـل أو    )٨(

  .)٦(الوضوء

  .)٧(من نسى تأدية الزكاة رفع عنه اإلمث ويطالب بأدائها )٩(

    .)٨(من ترك شيئاً من فروض احلج يلزمه االتيان به ألنه مل يؤد ما أمر به )١٠(

                                                
  ) ٢/٥٠(إعالم املوقعني  )١(
 ) ٢/٥٠(إعالم املوقعني  )٢(
 املصدر السابق  )٣(
 ) ٤/٨٦(إعالم املوقعني  )٤(
 )١/٥٢(طالق الغضبان  )٥(
 )٢/٥١(إعالم املوقعني  )٦(
  )٢/٥١(إعالم املوقعني  )٧(
 املصدر السابق  )٨(



 

 

٥٤٩ 

 

 

  :مستثنيات القاعدة: ابعاملطلب الر

   :يف باب ترك احملظورات  مستثنيات القاعدة ) أ(

ما كان من باب ضمان املتلفات كقتل الصيد ودية القتيل فإن الناسـي ال إمث    -

  .)١(لكن عليه الضمان

  :مستثنيات القاعدة يف باب فعل األوامر) ب(

برغم أا من املأمورات دائها ى الذبيحة فإن الناسي ال يطالب بأترك التسمية عل -

  .)٢(وذلك لفوات وقت األداء

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 )٢/٥٠(إعالم املوقعني   )١(
 )١/٢٧٢(إعالم املوقعني   )٢(



 

 

٥٥٠ 

 

 

  

  

  

 
 

  :مطالب وفيه ثالثة

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  

 



 

 

٥٥١ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة :املطلب األول

الشيء جيب وجوباً إذا ثبت ولزم واستوجب الشيء استحقه فالواو  :الواجب لغة

  .)٢(وامليم والياء أصل واحد يدل على سقوط الشيء ووقوعه

  .)٣(هو مايثاب على فعله ويعاقب على تركه :ويف االصطالح 

                                                
  :وللقاعدة ألفاظ أخرى عامة  ) ١/١٦٠(أحكام أهل الذمة  –) ٢/٤١(إعالم املوقعني  )١(

  رف يسريبتص) ٣/٧٨٤(بدائع الفوائد -اهول املعجوز عن علمه نزل مرتلة املعدوم  -
 ) ٣٤٥(الطرق احلكمية  -مناط الوجوب هو القدرة  -
وذكرها اإلمـام  ) ٣/٢٠(إعالم املوقعني  -ال واجب يف الشريعة مع عجز وال حرام مع ضرورة -

  :ومن ذلك   ابن القيم رمحه اهللا بألفاظ فيها خصوصية
 )٥/٦٩٠(زاد املعاد -العبادة تسقط بالعذر   -
 –) ٤/٩٤(وانظر إعـالم املـوقعني   ) ٢/٤١(م املوقعني إعال -واجبات الصالة تسقط بالعجز  -

املنثور  –) ٥/٣٣٦(زاد املعاد  –) ٤٤٦(وانظر القواعد البن رجب ) .٢/٢٧٨(بدائع الفوائد 
تسـقط سـائر   ( وذكرها ابن تيمية رمحه اهللا بلفـظ  ) ٢/١١٥(التقرير والتحبري  –) ٢/٦٠(

 ) ٣٥/٢٥(جمموع الفتاوى ) الواجبات مع العجز 
 ) ١١/١٥١(ذيب اللغة  –) ٦/٨٩(معجم مقاييس اللغة  –) ١/٧٩٣(لسان العرب   )٢(
 ) ١٠٣(أنيس الفقهاء   )٣(



 

 

٥٥٢ 

 

 

هو عاجز أي ضعيف مبعىن عدم القدرة عجز عن األمر يعجز عجزاً ف :والعجز لغة 

فالعني واجليم والزاي أصالن من صحيحان يدل أحدمها على الضعف واآلخر على 

  . )١(الشيء مؤخر

اتـب عـن   عدم القدرة على القيام باألمر يقال عجز العبد املك :ويف االصطالح 

  . )٢(هاالكتابة إذا مل يستطع أداء

ال واجب مـع  ( بقوله  اىل منهما أشار إليهوهذه القاعدة مبنية على قاعدتني األو

   .)وال حرام مع ضرورة ( والثانية أشار إليها بقوله ) العجز

  .الضرورات تبيح احملظوراتتقدم شرح اجلزء الثاين يف قاعدة وقد 

أما اجلزء األول فمعناه أن املكلف إذا ضاق عليه األمر وعجز عن القيام بالواجب 

  ٠عدم قدرته على أداء الواجبفإنه ال يؤاخذ بعدم فعله ل

والقاعدة تدل على يسر الشريعة وتيسريها فإن هذه الشـريعة شـريعة اليسـر    

عاجز عن أدائه والسماحة فلما كان الواجب فعله على املكلف خارج عن قدرته 

  .مل يلزم القيام به

وهذا هو األصل يف أوامر اهللا على عباده أا منوطة بقدرة اإلنسان وما ذلـك إال  

  .رمحة به 
                                                

  ) ٤/٢٣٢(معجم مقاييس اللغة  –) ٥/٣٦٩(لسان العرب   )١(
 )١٠٣(املطلع على أبواب املقنع  –) ١٦٢(طلبة الطلبة   )٢(



 

 

٥٥٣ 

 

 

  : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

    .) )١(أمره ويه منوط بالقدرة فال واجب مع عجز وال حرام مع ضرورة(

وهذا العجز وإن كان صاحبه يعذر شرعاً إال أن الفاعل للواجـب أعظـم مـن    

  : املعذور قال ابن رجب رمحه اهللا تعاىل

ه وتركه وإن كان معـذوراً  من قدر على واجب وفعله فهذا أفضل ممن عجز عن( 

  .))٢(يف تركه واهللا أعلم

وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا قاعدة مهمة يف أحوال قدرة املكلف حيث قال رمحه 

  :)٣(اهللا تعاىل

  :قاعدة أحوال قدرة املكلف 

املكلف بالنسبة إىل القدرة والعجز يف الشيء املأمور به واآلالت املأمور مبباشـرا  

  :عة أحوالمن البدن له أرب

احلر والقادر على قدرته ما فحكمه ظاهر كالصحيح القادر على املاء و :ا أحداه

  .الرقبة الكاملة

                                                
  )٤/٩٤(إعالم املوقعني   )١(
  ) ٣٢٤(جامع العلوم واحلكم   )٢(
  )٨٣٣-٤/٨٣٢(بدائع الفوائد  )٣(



 

 

٥٥٤ 

 

 

أيضـاً   عجزه عنهما كاملريض العادم للماء والرقيق العادم للرقبة فحكمـه :الثانية 

  .ظاهر

قدرته ببدنه وعجزه عن املأمور به كالصحيح العادم للماء والعاجز عـن   :الثالثة 

لرقبة يف الكفارة فحكمه االنتقال إىل بدله إن كان له بدل يقدر عليه كالتيمم أو ا

فإن مل يكن له بدل سقط عنه وجوبـه كالعريـان   حنو ذلك والصيام يف الكفارة 

  .ته يف الصالة فإنه يصلي وال يعيدجز عن ستر عوراالع

ال يف هـذه  عجزه ببدنه وقدرته على املأمور أو بدله فهو مورد األشـك  :الرابعة 

  :األقسام وله صور

املغصوب الذي ال يستمسك على الراحلة وله مال يقدر أن حيج به عنه  :إحداها 

فالصحيح وجوب احلج عليه مباله لقدرته على املأمور به وإن عجز عن مباشـرته  

ونظريه القادر على اجلهاد مباله العاجز ببدنه جيب ،هو بنفسه وهذا قول األكثرين 

مباله يف أصح قويل العلماء ومها روايتان منصوصتان عن أمحد رمحه اهللا عليه اجلهاد 

   .تعاىل

الشيخ الكبري العاجز عن الصوم القادر على اإلطعام فهـذا جيـب    :الصورة الثانية

  .عليه اإلطعام عن كل يوم مسكيناً يف أصح أقوال العلماء



 

 

٥٥٥ 

 

 

ه حكم العادم وينتقل املريض العاجز عن استعمال املاء فهذا حكم :الصورة الثالثة 

    .)إىل بدله كالشيخ العاجز عن الصيام ينتقل إىل اإلطعام 

وضـابط هـذا أن   :(مث ختم رمحه اهللا املسألة بذكر ضابط مهم هلا وذلك بقوله 

نتقل إىل بدله وإن مل يكن له بدل سقط ز عنه يف ذلك كله إن كان له بدل ااملعجو

  .)عنه وجوبه

   :عدةأدلة القا :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي :أوالً

  .))١(فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم  :(قوله تعاىل ) ١(

  :وجه الداللة من اآلية 

األمر من اهللا بتقواه وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه بقدر االستطاعة فقط فإنه ال 

  . )٢(واجب مع عدم استطاعة وهو معىن القاعدة

  

  

  

                                                
   )١٦(سورة التغابن آية  )١(
  ) ٣/١٨(إعالم املوقعني   )٢(



 

 

٥٥٦ 

 

 

در علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما من قُو(:قوله تعاىل )٢(

  .))١( آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً

  .) )٢(  يكَلِّف اللّه نفْساً إِالَّ وسعهاالَ( :ويف معناها قوله تعاىل

  : الداللة من اآليات وجه

مر اهللا يف هذه اآلية املنفق على أهله أن ينفق حسب استطاعته وقدرته وذلك ألن أ

  .)٣(الشرع ال يكلف اإلنسان إال مبا أتاه من قدرة واستطاعة

  :احلديث النبوي  :ثانياً 

دعـوين مـا   : (عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

فإذا يـتكم  .ؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم تركتكم إمنا أهلك من كان قبلكم س

  .))٤(ستطعتموإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ا عن شيء فاجتنبوه

  

  

                                                
  ) ٧(سورة الطالق آية   )١(
  ) ٢٨٦( سورة البقرة آية   )٢(
  ) ٢٨/٣٨٨(جمموع الفتاوى  –) ١/١٦٠(أحكام أهل الذمة   )٣(
نة باب االقتداء بسنن رسول اهللا صـلى  كتاب االعتصام بالكتاب والس خاري يف صحيحهأخرجه الب  )٤(

ومسلم  يف كتاب احلج باب فرض احلـج مـرة يف العمـر    ) ٦٨٥٨(رقم ) ٦/٢٦٥٨(اهللا عليه وسلم 
  )١٣٣٧(رقم ) ٢/٩٧٥(



 

 

٥٥٧ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث 

األوامر الشرعية يلزم املكلف بفعلها بشرط القدرة واالستطاعة أن ن احلديث بي

:قال صاحب الفتح .فإذا عجز عن ذلك مل يكلف العمل به  

من جوامع الكلم وقواعد اإلسالم ويدخل فيه كثري من األحكام كالصـالة  هذا ( 

وحفـظ  والسترة ملن عجز عن ركن منها أو شرط فيأيت باملقدور وكذا الوضوء  

مسـاك يف  واإل ،الفطر ملن مل يقدر على الكـل  بعض زكاة بعض الفاحتة وإخراج

املسائل اليت يطـول   رمضان ملن أفطر بالعذر مث قدر أثناء النهار إىل غري ذلك من

           .) )١(شرحها

  :قال ابن تيمية رمحه اهللا يف تعليقه على احلديث و

عنه جيب تركه بكل حال واملأمور به إمنا جيـب فعلـه يف حـال دون     فاملنهي( 

  .))٢(حال

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث  

ألنـه ال  سقوط النفقة عن الزوج إذا كان معسراً وال ميلك ما ينفق بـه   )١(

  )٣(.واجب مع عجز
                                                

   )١٣/١٦٢(فتح الباري  )١(
  )٢/٥٤١( وانظر جمموع الفتاوى  –) ١/٣٢٩(شرح العمدة   )٢(
 ) ٣/٣٥٣(إعالم املوقعني   )٣(



 

 

٥٥٨ 

 

 

للمجامع يف ار رمضان أو املظـاهر   عنها العجز تسقط الكفارة بسبب  )٢(
  .)١(اوحنومه

  .)٢(غري املستطيع للحج لعدم قدرته املالية مل يلزمه حىت تكون عنده القدرة )٣(
  .)٣(جواز التيمم للذي مل جيد املاء أو وجده وال يستطيع استعماله )٤(
  .)٤(جز عن أدائها املكلفتسقط واجبات الصالة إذا ع )٥(
مام اإلمام فإنه يصـلي وصـالته   إال أإذا مل ميكنه أن يصلي مع اجلماعة  )٦(

  . )٥(صحيحة
  . )٦(لو عجز عن ستر العورة واستقبال القبلة فال إمث عليه )٧(
  . )٧(ال جزية على فقري عاجز عن أدائها )٨(
الً فإنه حيمـل ويطـاف   طائف أن يطوف بنفسه راكباً أو راجلو عجز ال )٩(

  .)٨(به
  .)٩(سقوط طواف الوداع عن احلائض للعجز )١٠(
 .)١٠(جواز دخول احلائض املسجد )١١(

                                                
  )٥/٣٣٦(اد زاد املع )١(
 ) ٢/٢٧٨(بدائع الفوائد   )٢(
 ) ٢٨/٣٨٨(جمموع الفتاوى   )٣(
 ) ٢/٥٤١( جمموع الفتاوى  –) ٤/٨٣٢(بدائع الفوائد  –) ٢/٤١(إعالم املوقعني   )٤(
  ) ٢/٤١(إعالم املوقعني   )٥(
  )٢٦/٢٤٣( جمموع الفتاوى   )٦(
  )١/١٥٩(أحكام أهل الذمة  )٧(
  ) ٢٦/٢٤٣(جمموع الفتاوى   )٨(
 )٢٦/٢٠٤(جمموع الفتاوى   )٩(
 )٣/٢٠(إعالم املوقعني   )١٠(



 

 

٥٥٩ 

 

 

  
  

  


 
  :ة مطالبوفيه ثالث

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

   
  

  

  

  



 

 

٥٦٠ 

 

 

 



 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول

  .)٢(ىل غريهمجع سبب وهو كل شيء يتوصل به إ :ة األسباب لغ

  .)٣(معرفاًكل وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه  :ويف االصطالح هو

املسبب وال حيتـاج   والفرق بني السبب والشرط أن السبب حيتاج إليه يف حدوث

إليه يف بقائه والشرط حيتاج إليه يف حال وجود املشروط وبقائه مجيعاً حنو احلياة ملا 

  .)٤(كانت شرطاً يف وجود القدرة مل جيز أن تبقى القدرة مع عدم احلياة

                                                
  ) ٢/٧٤(زاد املعاد ) الواجب تابع العلم ( -:وللقاعدة ألفاظ أخرى ) ١/١٥٤(انظر إغاثة اللهفان  )١(

) املؤاخذة وترتب األحكام على املكلف إمنا هي على علمه ال على مايف نفس األمر إذا مل يعلمه  -
 –) األحكام إمنا تثبت يف حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليـه ( -)٣/٧٨٤(ئدبدائع الفوا –

املنثـور    -) ١/٢٢٦(  )٢٢٧/ ١٩(وانظـر جممـوع الفتـاوى    -) ٤/٩٧٥(بدائع الفوائد 
التقريـر   –) ٢/٢٩٤(الفروق مع هوامشه )٢/٣٩١(قواطع األدلة يف األصول  -)٢٤-٢/١٢(

الصالو وحكم  –) ٢/١٤٤(تيسري التحرير ) ١/٣١٦( إرشاد الفحول  –) ٢/١١٣(والتحبري 
جالء األفهام  –) ٤/٢٤٢(شرح العمدة )٤/٨٥) (١/٢٧٣(إعالم املوقعني  -)١٥١( تاركها 

)٣٤٤(  
 ) ١/٤٥٨(لسان العرب  )٢(
 )  ٧٢( احلدود األنيقة  )٣(
 ) ٧٩( الفرق  )٤(



 

 

٥٦١ 

 

 

وذلـك  وختفيفاً  ومعىن القاعدة أن املكلف ال يؤاخذ إال مبا بلغه من الشرع تيسرياً

  .لعلم أن شرط العمل ا

  :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

فيجب على املكلف أن يعمل مبا وصل إليه من كتاب ربه تعاىل وسنة نبيه صلى ( 

  .))١(اهللا عليه وسلم

  :قال ابن القيم رمحه اهللا .ة فيها مشولية وانتشار يف أغلب األبواب الفقهية القاعدو

األحكام على املكلف إمنا  هذه قاعدة من قواعد الشرع وهي أن املؤاخذة وترتب(

ـ ،هي على علم ال على ما يف نفس األمر إذا مل يعلمه  ل الشـريعة يف  وعليها ج

فـإن  ،الطهارات والنجاسات واملعامالت واملناكحات واألحكـام والشـهادات   

الشاهد إذا عرف لزيد قبل عمرو حقاً وجب عليه أن يشهد به وإن كان قد برئ 

وهل تتم مصاحل العبـاد  ،لشريعة غري منكر فيها ذلك إليه منه وحيكم به احلاكم فا

  .))٢(إال بذلك

ل فيه جمتهداً فإنه ال يطالب بإعادة األمر أو ضمانهفإذا جهل املكلف األمر وتأو.  

التأويل واالجتهاد :( قال ابن القيم رمحه اهللا بعد ذكر أمثلة متعددة على القاعدة  

عادة والتضمني لثبوت األحكام يف حق ة احلق منع يف هذه املواضع من اإلصابيف إ
                                                

   )٤/١٩٩( إعالم املوقعني  )١(
  ) ٣/٧٨٤(بدائع الفوائد   )٢(



 

 

٥٦٢ 

 

 

قاعدة هذا الباب أن األحكام إمنا تثبت يف حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها و العبد

بلوغه وهو كذلك ال يترتب يف حقه قبل بلوغها  قبل إليه فكما ال يترتب يف حقه

ا وما وهذا جممع عليه يف احلدود وأا ال تقاوم إال على من بلغه حترمي أسبا،إليه 

  .))١(ذكرناه من النظائر يدل على ثبوت ذلك يف العبادات واحلدود

لتخفيف على األمة قـال يف  وهذه القاعدة داخلة يف قواعد التيسري ألا من باب ا

  :املنثور

عذار اجلاهل من باب التخفيف ال من حيث جهله وهلذا قال الشافعي رمحة اهللا إ( 

كان حيط عـن   ان اجلهل خرياً من العلم إذلو عذر اجلاهل ألجل جهله لك :عليه

العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف فال حجة للعبـد يف جهلـه   

  .))٢(باحلكم بعد التبليغ والتمكني

وقد ذكر اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل خالفاً للعلماء يف هذه القاعدة حيث قال 

  :قاا رمحه اهللا تعاىل بعد ذكر القاعدة وتطبي

هذا أحـدها وهـو   ثة أقوال للفقهاء وهي ألصحاب أمحد،ويف هذا األصل ثال( 

يقصد القول بعدم الوجوب يف حـال  ( أصحها وهو اختيار شيخنا رضي اهللا عنه 

  .)عدم العلم
                                                

  )٤/٩٧٥(دائع الفوائد ب  )١(
   )١٧-٢/١٦(املنثور  )٢(



 

 

٥٦٣ 

 

 

أن اخلطاب إذا بلغ طائفة ترتب يف حق غريهم ولزمهم كما لزم من بلغـه   :الثاين

  .فعي وغريهمار كثري من أصحاب الشاوهذا اختي

الفرق بني اخلطاب االبتدائي واخلطاب الناسخ فاخلطاب االبتدائي يعـم   :الثالث

واخلطاب الناسخ ال يترتب يف حق املخاطب إال بعد بلوغه ،ثبوته من بلغه وغريه 

مستصحب حلكم مشروع مأمور به خبـالف  والفرق بني اخلطابني أنه يف الناسخ 

يعلى يف بعض كتبه ونصوص القرآن والسنة  اخلطاب االبتدائي ذكره القاضي أبو

ء هذه املسألة وإمنـا أشـرنا إليـه    تشهد للقول األول وليس هذا موضع استقصا

  . ))١(شارةإ

                                                
  )٤/٩٧٥(بدائع الفوائد  )١(



 

 

٥٦٤ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي:أوالً 

ن الربا إِن كُنتم يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقي م( :قوله تعاىل )١(

نِنيمؤ١(م((.  

  :وجه الداللة من اآلية 

اآلية أشارت إىل إاء الربا القائم وعدم قبضه ومل تأمر برد الربـا السـابق قبـل    

  .لعدم بلوغ احلكم  تحرمي ويف ذلك دليل اإلقرار عليهال

  :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

بقي من الربا وهو مامل يقبض ومل يأمرهم بـرد  فأمرهم اهللا تعاىل أن يتركوا ما ( 

م قبضوه قبل التحرمي فأقر٢(هم عليهاملقبوض أل( (.  

 يكَلِّف اللّه نفْساً إِالَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيهـا مـا   الَ(:قوله تعاىل  )٢(

  .) )٣( اكْتسبت ربنا الَ تؤاخذْنا إِن نِسينا أَو أَخطَأْنا

  

  
                                                

   )  ٢٧٨( سورة البقرة آية  )١(
  ) ٤/٩٧٥(بدائع الفوائد  )٢(
  ) ٢٨٦(سورة البقرة آية  )٣(



 

 

٥٦٥ 

 

 

  :من اآلية  وجه الداللة

القدرة مناط التكليف وملا كان املكلف مل يبلغه علم باحلكم كانت املطالبة ضرب 

   :قال ابن تيمية رمحه اهللا.من املطالبة مبا ال قدرة عليه 

الوجوب مشروط بالقدرة والعقوبة ال تكون إال على ترك مأمور أوفعل حمظور ( 

  .) )١(بعد قيام احلجة

   :احلديث النبوي :اً يثان

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل املسجد فدخل رجل :عن أيب هريرة ) ١(

نك مل تصل ارجع فصل فإ: عليه وسلم فرد وقال فصلى فسلم على النيب صلى اهللا

  .) )٢(٠٠٠فرجع يصلي كما صلى  احلديث

  :وجه الداللة من احلديث

عادة الصـالة الـيت   إباهللا عليه وسلم  حديث املسيء صالته أشار فيه النيب صلى

النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يأمره عليه الصالة والسـالم بإعـادة    مصالها أما

  .الصلوات السابقة وذلك لعذره باجلهل 
                                                

  )١٩/٢٢٧(جمموع الفتاوى   )١(
لصـلوات كلـها يف   أخرجه البخاري يف كتاب صفة الصالة باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف ا )٢(

ومسلم يف كتاب صفة الصالة بـاب  ) ٧٢٤( رقم ) ١/٢٦٣(احلضر والسفر وما جيهر فيها وما خيافت 
وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة وأنه إذا مل حيسن الفاحتة وال أمكنه تعلمها قرأ مـا تيسـر لـه مـن     

   ٠)٣٩٧(رقم )١/٢٩٨(غريه



 

 

٥٦٦ 

 

 

  :قال يف الفتح

    .))١(جزائها وإال لزم تأخري البيانه بعد التعليم باإلعادة فدل على إمل يأمر( 

الشريعة تعذر اجلاهل كما تعذر الناسي أو أعظم ( : تعاىل قال ابن القيم رمحه اهللا

كما عذر النيب صلى اهللا عليه وسلم املسيء يف صالته جبهله بوجوب الطمأنينة فلم 

  .))٢(يأمره بإعادة ما مضى

  :وقال أيضاً

مل يأمر املسيء يف صالته بإعادة ما تقدم له من الصلوات اليت مل تكن صـحيحة  ( 

  .) )٣(يف الوقت ألنه مل يؤد فرض وقته مع بقائه خبالف ما تقدم لهوإمنا باإلعادة 

ناس يصلون الصبح يف مسجد قباء بينا ال(:قالعن ابن عمر رضي اهللا عنهما ) ٢(

نـاً أن يسـتقبل   على النيب صلى اهللا عليه وسلم قرآأنزل اهللا : فقال  رجل جاء إذ

  .))٤(الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إىل الكعبة

  

  
                                                

  ) ٢/٢٧٨(فتح الباري   )١(
  ) ١/٢٧٣( إعالم املوقعني  )٢(
  ) ٤/٩٧٤(بدائع الفوائد  )٣(
وما جعلْنا الْقبلَةَ الَّتي كُنت علَيها إِالَّ لنعلَم من (أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب التيسري باب قوله  )٤(

هيبقلَى عع بنقَلن يمولَ مسالر بِعت٤٢١٨( رقم ) ٤/١٦٣٢)(اآلية..... ي  (   



 

 

٥٦٧ 

 

 

  :لداللة من احلديثوجه ا

مل يأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل قباء بإعادة الصالة برغم نزول األمر بذلك 

ع للعلم وابتداء صالم إىل غري القبلة وذلك ألم معذورون باجلهل والواجب تاب

  .ومل يبلغهم األمر يف ذلك

لني بوجـوب  صلوا يف أول تلك الصالة إىل القبلة املنسوخة جاه:(قال يف الفتح 

  .))١(التحول عنها وأجزأت عنهم مع ذلك ومل يأمروا باإلعادة

ومل يأمر النيب أهل قباء بإعادة الصالة اليت صـلوا  :( وقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

  .))٢(بعضها إىل القبلة املنسوخة إذ مل يبلغهم وجوب التحول

م وهو راكع فركع قبـل  عن أيب بكرة أنه انتهى إىل النيب صلى اهللا عليه وسل) ٣(

زادك اهللا حرصاً  :(أن يصل إىل الصف فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  ).)٣(وال تعد

  :وجه الداللة من احلديث 

  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يأمره بإعادة الصالة وذلك باعتبار جهله باحلكم 
                                                

  )١/٥٠٧(فتح الباري   )١(
  ) ٤/٩٧٥(وانظر بدائع الفوائد ) ٢/٧٤(زاد املعاد   )٢(
) ٧٥٠(رقم ) ١/٢٧١(كتاب صفة الصالة باب إذا ركع دون الصف  أخرجه البخاري يف صحيحه  )٣(

وأبـو داود  ) ٩٤٣(رقم ) ١/٣٠٢(والنسائي يف سننه كتاب اإلمامة واالئتمام باب الركوع دون الصف 
 )٦٨٣(رقم )٦٨٣(رقم ) ١/١٨٢(مة واالئتمام  باب الرجل يركع دون الصف يف كتاب اإلما



 

 

٥٦٨ 

 

 

فساد ولكن ترك اجلاهل به حيث والنهي يقتضي ال: ( قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

   .))١(مل يأمره باإلعادة وكانت هذه حال أيب بكرة

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

نـت  ق زوجته ونسي الطالق بالكلية وأقام على وطئها حىت تـويف كا لوطلّ )١(

حق به واملرياث ثابت وهي مطلقة يف نفس أحكامه أحكام الزوج والنسب ال

  .)٢(قة يف حكم اهللاألمر ولكن ليست مطلّ

لو طلع اهلالل ومل يره أحد من الناس أو كان اهلالل حتت الغـيم فإنـه ال    )٢(

يترتب عليه حكم الشهر وال يكون طالعاً يف حكم اهللا تعاىل وإن كان طالعاً 

  .)٣(يف نفس األمر

ت النية من الليل وذلك بسبب اجلهل بثبـوت  يبصحة صيام الفرض إذا مل ي )٣(
 .)٤(الشهر

لصالة والسالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد جـاهالً  من ترك ا )٤(
  .)٥(فهو معذور لعدم العلم

                                                
  ) ١٥١( الصالة وحكم تاركها   )١(
  )١/١٧٠(إغاثة  اللهفان  )٢(
 املصدر السابق   )٣(
 )٢/٧٤(زاد املعاد   )٤(
 )٣٤٤(جالء االفهام   )٥(



 

 

٥٦٩ 

 

 

من أكل يف ار رمضان جهالً بأن النهار قد طلع فال شـيء عليـه ويـتم     )٥(
  . )١(صيامه

لو سقط عليه شيء من ميزاب ال يدري هل هو ماء أو بول مل جيب عليه أن  )٦(
  .)٢(يسأل عنه وال جيب عليه غسل ذلك

ة مث صلى بعد ذلك مث علم الترتيب إذا بدأ باحلاضرة مث بالفائتاجلاهل بوجود  )٧(
  . )٣(ة ألنه صلى معتقداً أن ال صالة عليهجيزيه ما صلى بعد الفائت

نـهي  من ترك الطهارة الواجبة ومل يكن علم بوجوا أو صلى يف املوضع امل )٨(
  .عنه قبل علمه بالنهي ال يعيد الصالة وال يقضيها 

  :شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىلقال 
ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة ومل يكن علم بوجوـا أو صـلى يف   ( 

فيه روايتان منصوصتان عن :املوضع املنهي عنه قبل علمه بالنهي هل يعيد الصالة 
 أمحد والصواب يف هذا الباب كله أن احلكم ال يثبت إال مع التمكن من العلم وأنه

  .)  )٤(ال يقضي مامل يعلم وجوبه
  

  

                                                
  )٤/٩٧٤(بدائع الفوائد   )١(
 )١/١٥٤( إغاثة اللهفان   )٢(
  )٤/٢٤٢(لعمدة شرح ا )٣(
  )١/٢٢٦( جمموع الفتاوى   )٤(



 

 

٥٧٠ 

 

 

  

  

   

 




 
  :مطالب وفيه ثالثة

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  لة القاعدةأد: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  



 

 

٥٧١ 

 

 

 





 
  :شرح القاعدة:املطلب األول 

 الشريعة وهي مؤكدة لقاعدة اإلسالم الذي جـاء  قاعدة من القواعد العظيمة يف

   .على جلب التيسري عند وجود املشقة

ا ويتكرر وقوعها يف اإلسالم ومل فالقاعدة تبين أن األمور اليت حتتاج األمة إىل بيا

حيفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال آثار الصحابة من بعده إنكـاره أو  

كان فيه عموم بلوى على  ن وذلك ألن اإلسالم يراعي ماتغيريه فإنه جائز يف الدي

  .املسلمني

                                                
جممـوع الفتـاوى           –) ٥/١٤٨(زاد املعاد  –) ٦١(وانظر حتفة املولود  –) ٤/٨٧٥(بدائع الفوائد   )١(
الفروق مع  –) ٢/٣٧٣(قواطع األدلة يف األصول  –) ٧٨( األشباه والنظائر للسيوطي  –) ٢٤١/ ٢٥(

صاحل /وانظر رفع احلرج د –) ٢/١٢٦(األحكام لآلمدي  –) ٣/٢٠ (املوافقات  –) ٢/٢٦٨(هوامشه 
 )٤٣٤(يعقوب الباحسني / رفع احلرج د –) ٢٧٦-٢٦١(بن محيد 



 

 

٥٧٢ 

 

 

  :)١(وميكن ضبط هذا العموم يف البلوى بضابطني

ومنه العفو عن يسري النجاسات وعن أثر االسـتجمار  .ارة الشيء وقلته نز :أوهلما

ن يف الطرقات وما كا نفس له سائلة وما الوالعفو عما ال يدركه الطرف ،حمله يف 

  .وأنواع النجاسات  العذرةعنه وما ينقله الذباب من   ميكن االحترازمما ال

  .تشاره مثل اختالط األموال وحنوهاكثرة الشيء وشيوعه وان :ثانيهما 

   :وتأكيداً على معىن القاعدة قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل

ا الرسول صلى اهللا عليه نهن األحكام اليت حتتاج األمة إىل معرفتها ال بد أن يبيإ( 

لم أن هـذا لـيس مـن    هذا عانتفى وسلم بياناً عاماً وال بد أن تنقلها األمة فإذا 

  .))٢(دينه

   :أدلة القاعدة :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي  :أوالً 

  .))٣(ما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ و(:قوله تعاىل 

  

  
                                                

 )٢٧٤( صاحل بن محيد / فع احلرج دانظر ر  )١(
   )٢٥/٢٣٦(جمموع الفتاوى  )٢(
   )  ٧٨(سورة احلج آية رقم  )٣(



 

 

٥٧٣ 

 

 

  :وجه الداللة من اآلية 

فى اهللا عز وجل احلرج واملشقة يف دينه فكل أمر حتتاج األمة إليه ومل مينع منـه  ن

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم هو من دين اليسر 

فهم مبا املعىن أنه سبحانه ما جعل عليهم حرجاً بتكليف ما يشق عليهم ولكن كلّف

تعبدها بين  يقدرون عليه ورفع عنهم التكاليف اليت فيها حرج فلم يتعبدهم ا كما

   .)١(اسرائيل

  :احلديث النبوي :ثانياً 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصـلي يف  (: عن أنس قال  التياحعن أيب  )١(

كان يصلي يف مرابض الغنم قبل أن يبىن :مرابض الغنم مث مسعته بعد يقول 

  .))٢(املسجد

                                                
  )٣/١٤٠( ي وانظر اموع للنوو –) ٣/٤٧(فتح القدير   )١(
رقـم  ) ١/١٦٦(أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب أبواب املساجد باب الصالة يف مرابض الغـنم    )٢(
رقم ) ١/٣٧٣(ومسلم يف كتاب أبواب املساجد باب ابتناء   مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ٤١٠(
 –) ١/٥٢٦(الباري  فتح –ومرابض الغنم مجع مربض بكسر امليم وهي أماكنها اليت تربض فيها ) ٥٢٤(

وأبو التياح هو يزيد بن محيد الضبعي البصري تابعي ثقة ثبـت  )١/٨٦(تفسري غريب ما يف الصحيحني  
اجلـرح  -)٨/٣٢٦(هـ انظر التـاريخ الكـبري   ١٣٠وقيل ١٢٨مسع من أنس ومسع منه شعبة تويف سنة 

 ) ٥/٥٣٤(الثقات البن حبان -)٩/٢٥٦(والتعديل 



 

 

٥٧٤ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث 

وفيها أبواهلا وروثها ومل مينع من الغنم  ى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مرابضصلّ

 بـه   ذلك فدل ذلك على طهارة بول ما يؤكل حلمه وروثه وذلك ألنه مما تعـم

بول مـا  ( :قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا .منه  االحترازالبلوى ويشق على الناس  

به البلوى والقوم كانوا أصـحاب   يؤكل حلمه وروثه ليس بنجس فإن هذا مما تعم

  .))١(نم يقعدون ويصلون يف أمكنتها وهي مملوءة من أبعارهال وغإب

                                                
  )٢٥/٢٣٩(جمموع الفتاوى   )١(



 

 

٥٧٥ 

 

 

عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت حتت أيب قتادة أن أبا قتادة دخـل  ) ٢(

: فشربت منه فأصغى هلا اإلناء حىت شربت قالتفسكبت له وضوءاً فجاءت هرة 

رسـول   إن: نعم فقال :تعجبني يا ابنة أخي فقلت أ:كبشة فرآين أنظر إليها فقال 

إا ليست بنجس إا مـن الطـوافني علـيكم    :(اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ).)١(والطوافات

  :حلديث وجه الداللة من ا

اهلرة وجعله طاهراً وذلك لرفع املشقة عـن  سؤر أباح النيب صلى اهللا عليه وسلم 

الناس فإن اهلر من احليوانات اليت يألف الناس العيش معها ويكون مـن احلـرج   

                                                
والترمـذي يف كتـاب   ) ٧٥(رقم ) ١/١٩(أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الطهارة باب سؤر اهلرة  )١(

بـاب سـؤر اهلـرة     والنسائي يف الطهارة –) ٩٢(رقم )  ١/١٥٤(الطهارة باب ما جاء يف سؤر اهلرة 
طـين يف  والـدار ق ) ١٠٩٢(رقم ) ١/٢٤٥(والبيهقي يف الطهارة  باب سؤر اهلرة ) ٦٨( رقم ) ١/٥٥(

مي يف كتاب الطهارة باب اهلرة إذا ولغت والدار) ٢٢(رقم ) ١/٧٠(ؤر اهلرة الطهارة باب ما جاء يف س
رخصـة يف  وابن ماجة يف كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر اهلرة وال) ٧٣٦( رقم ) ١/٢٠٣(يف  اإلناء 

) ٤/١١٥(كلها طـاهرة  وابن حبان يف ذكر اخلرب الدال على أن   السباع ) ٣٦٧( رقم ) ١/١٣١(ذلك 
واإلمام مالك يف ) ١٠٤(رقم ) ١/٥٥(وابن خزمية يف باب الرخصة يف الوضوء بسؤر اهلرة ) ١٢٩٩(رقم 

واإلمام أمحـد يف مسـند  أيب قتـادة    ) ٤١(رقم ) ١/٢٢(موطأه كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء 
ـ واحلديث حسن  ) ٢٢٥٨٢(رقم ) ٥/٢٩٦( ريج أحاديـث اهلدايـة   مبجموع طرقه انظر الدراية يف خت
  ) ١/٤٢( وتلخيص احلبري ) ١/٦٣(

) ٢٩٥(املصباح املـنري  -والسؤر من الفأرة وغريها كالريق من اإلنسان وقيل هو البقية من شراب وحنوه 
  )٢٤٣(تفسري غريب مايف الصحيحني 



 

 

٥٧٦ 

 

 

ه يوقعها يف احلرج والبلوى االحتراز عن لعاا فدل ذلك أن كل ماال غىن لألمة عن

   .عنه هو معفي

  :)الفارة كاهلرة يف الطهارة ( قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل حتت فصل 

والذي جاءت به الشريعة من ذلك يف غاية احلكمة واملصلحة فإا لو جـاءت  ( 

لنـاس  مشقة على األمة لكثرة طوفاما على ابنجاستهما لكان فيه أعظم حرج و

  .)  )١(وأطعمتهمليالً واراً وعلى فرشهم  

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

  :قال ابن القيم رمحه اهللا .جواز وطء املرضع وذلك حلاجة الزوج )١(

وال ريب أن وطء املراضع مما تعم به البلوى ويتعذر على الرجل الصـرب عـن   ( 

الدين وكان بيانه من كان وطؤهن حراماً لكان معلوماً به الرضاع ولو امرأته مدة 

   .))٢(من أهم األمور ومل مله األمة وخري القرون وال يصرح أحد منهم بتحرميه

استحباب  العقيقة  دون وجوا عند بعض العلماء ألا لو كانت واجبـة   )٢(

ن النيب صلى اهللا عليه وسلم وذلك ألنه مما تدعو احللبيبـه   اجة إليه وتعم

  . )٣(البلوى
                                                

  )٢١/٤٧٥(وانظر جمموع الفتاوى ) ٢/١٧٢(إعالم املوقعني   )١(
   ) ١٤٨/ ٥(زاد املعاد  )٢(
  )٦١(حتفة املودود   )٣(



 

 

٥٧٧ 

 

 

  .)١(ورد أكثر منه وأصغر اخلبزقرض  )٣(
  .)٢(الكلب وال غسلهريز حمل أنياب أكل الصيد من غري تف )٤(
صالة املسلمني يف جراحام وعلى سيوفهم الدماء حيـث ال يعـرف يف    )٥(

  .)٣(وقت الصالةلقاؤها إاإلسالم غسل السيوف وال  
مر مستمر يف اإلسالم وذلـك مـع   صالة النساء يف ثياب الرضاعة ألنه أ )٦(

  .)٤(سيالن لعاب الصبيان على األمهات وتقيئهم بدون غسل الفواههم
جواز البيع والشراء بثمن املثل بدون اتفاق مثل ما حيـدث مـع اللحـام     )٧(

وغريمها فإن اإلنسان يأخذ ما حيتاج إليه من غري مساومة على كل  واخلباز
  .)٥(طيه مثن ذلك بالسعر الواقعحاجة مث حياسبه يف الشهر أو العام ويع

  .جارة املثل دون تقدير جواز اإلجارة بإ )٨(

وكذلك اإلجارة بالسعر يف مثل دخول احلمـام  ( :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 
يفعلون ذلك من غري وغسل الغسال وطبخ الطباخ واخلباز وغريهم مل يزل الناس 

  .))٦(جارة اكتفاء منهم بإجارة املثلتقدير إ
  

                                                
 ) ٤/٨٧٥(بدائع الفوائد   )١(
 املصدر السابق   )٢(
 ) ٢٥/٢٤٢(جمموع الفتاوى  –) ٤/٨٧٥(بدائع الفوائد   )٣(
 ) ٢١٨(حتفة املولود  –) ٤/٨٧٥(بدائع الفوائد   )٤(
  ) ٤/٨٧٥(بدائع الفوائد  )٥(
  املصدر السابق   )٦(



 

 

٥٧٨ 

 

 

   .م نقض الوضوء مبس املرأةعد )٩(

بـه   تعـم فمن املعلوم أن مس الناس نساءهم مما ( :قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا 
نقض الوضوء لكان النيب بينه امرأته فلو كان هذا مما ي البلوى وال يزال الرجل ميس

كـان  من الصـحابة   نقل أحد أن أحداًولكان مشهوراً بني الصحابة ومل ي ألمته
قل أحد يف ذلك حديثاً عن الـنيب  القاة يده المرأته أو غريها وال نميتوضأ مبجرد 

  .)  )١(صلى اهللا عليه وسلم
وما ( :قال ابن القيم  .جواز بيع املغيبات برغم عدم املعرفة الكاملة باملبيع )١٠(

  .))٢(هكذا السالم ويتعذر عليهم بيع املزارع إزال هذا يباع يف اإل
 به البلوى قال شيخ اإلسالم رمحـه  ا تعمألن أصابته اللباس مم املينطهارة  )١١(

  :اهللا
ن على عهد النيب وأن املين يصـيب بـد  ون ممن املعلوم أن الصحابة كان حيتل( 

أحدهم وثيابه وهذا مما تعم به البلوى فلو كان  ذلك جنساً لكان كمـا أمـرهم   
 املـين كما أمر احلائض بأن تغسل دم احليض من ثوا بل اصابة الناس باالستنجاء 

   .) )٣(احليض دم احليض  صابةأعظم بكثري من إ
وضع الكحل للصائم ألنه مما تعم به البلوى ومل يرد ما يدل علـى   جواز )١٢(

   .)٤(حترميه
                                                

  ) ٢٣٥/ ٢١( جمموع الفتاوى   )١(
  ) ٤/٨٧٥(بدائع الفوائد   )٢(
   ) ٢١/٦٠٤( جمموع الفتاوى  )٣(
  )٢٥/٢٤٢( جمموع الفتاوى   )٤(



 

 

٥٧٩ 

 

 

  

  

  

 
 

  :مطالب وفيه ثالثة

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

   
  

  

  

  



 

 

٥٨٠ 

 

 

 

 
   :شرح القاعدة :املطلب األول 

أصله من الشق ،و إذا بلغ اجلهد فيه والعناء مبلغه من شق يشق األمر :املشقة لغة 

  .)٢(وهو نصف الشيء واملراد كأنه ذهب نصف أنفسكم حىت بلغتموه

  .)٣(عىن املشقة بأنه املبلغ من اجلهد واصطلح الفقهاء على م

  .) املشقة جتلب التيسري( وهذه القاعدة مبعىن القاعدة املشهورة 

                                                
مشقة عظيمـة منتفيـة   ( وقد ذكرها اإلمام ابن القيم يف درج الكالم بلفظ ) ١/١٥٠(إغاثة اللهفان  )١(

ع الفوائد بدائ –) ٤٣٠(الطرق احلكمية  –) ٣/٦٦٠) (٥/٨٢١) (٥/٤٦١(وانظر  زاد املعاد ) بالشرع 
ــاوى   –) ٤/٨٥٨) ( ٤/٩٠٩( ــوع الفتـ ) ٢١/٦٢٠) (٢١/٤٣٩) (٢١/٥٧) (٥٤/ ٢٠( جممـ
) ١/٤٣٩)(١/٥٠٩(شرح العمـدة   –) ٥٦-٢٤/٥٢) (٢٦/٥٩) (٢٦/٣٢) (٢٥/٤٦) (٢١/٦٢٨(

 –) ١٢٢(قواعد الفقـه   –) ١/٣١(درر احلكام  –) ١٧(وانظر الة املادة ) ١/١٣٧(القواعد النورانية 
حاشية العطار  على مجع اجلوامع  –) ١٤-٢/٧(قواعد األحكام  –) ١/٢٩٨(املدخل ) ٢/١٦٩(املنثور 

التحبري شـرح التحريـر    –) ١/٣٧(غمز عيون البصائر  –) ١٥٧(شرح القواعد الفقهية  –) ٢/٣١٨(
 )   ١/٣١٤( املوافقات –) ٢/١٠٩(احملصول  –) ٧٦(األشباه والنظائر  للسيوطي  –) ٨/٣٨٤٧(
تفسـري غريـب      -) ٣١٩(املصباح املنري  –) ١٨١/ ١٠(لسان العرب  –) ٣٣٤(الغة أساس الب  )٢(

 ) ١/٨٥(مايف الصحيحني 
 )٢٢٨(املطلع-)١٠٥(طلبة الطلبة  )٣(



 

 

٥٨١ 

 

 

يف أحكام الشريعة وبالتايل إذا كان والعناء منفية  جلهدواومعىن القاعدة أن املشقة 

  .مشقة كانت املشقة سبباً للتيسري األمر فيه

ختفيفاً وتيسرياً ألا إمنا شرعت  ،رعيةرج على هذه القاعدة مجيع الرخص الشويتخ

   .على األمة

املشاق املوجبة للتخفيفات الشرعية إىل قسمني )١(م بعض العلماءوقد قس:  

مشقة ال تنفك العبادة عنها كمشقة الوضوء والغسـل يف شـدة    :القسم األول 

لفجـر وكمشـقة   السربات وكمشقة اقامة الصالة يف احلر والرب وال سيما صالة ا

وكذلك املشقة يف رجم الزناة وإقامة احلدود على ،عنها غالباً حلج اليت الانفكاك ا

اجلناة وال سيما يف حق األباء واألمهات والبنني والبنات فإن يف ذلك مشقة عظيمة 

ولَـا  ( :على مقيم هذه العقوبات مبا جيده من الرقة والرمحة ا وملثل هذا قال تعاىل

  .))٢(فَةٌ في دينِ اللَّه تأْخذْكُم بِهِما رأْ

فهذه املشاق كلها ال أثر هلا يف اسقاط العبادات والطاعات وال يف ختفيفها ألا لو 

  .أثرت لفاتت مصاحل العبادات والطاعات يف مجيع األوقات

                                                
   ) ٢/٧(قواعد األحكام يف مصاحل األنام  )١(
  ) ٢(سورة النور آية   )٢(



 

 

٥٨٢ 

 

 

وهذا القسم املشقة املوجود فيه ليست مقصودة بالقصد األول وإمنا هي مشقة تبع 

  :  تعاىل قال ابن القيم رمحه اهللا

لفة بالقصد األول وإن وقع ذلك املشقة والكُليس املقصود بالعبادات واألوامر و( 

   .))١(ضمناً وتبعاً يف بعضها ألسباب اقتضته ال بد منها

  :مشقة تنفك عنها العبادات غالباً وهي أنواع  :القسم الثاين 

ـ ادحة كمشقة اخلوف على النفـوس واأل مشقة عظيمة ف :النوع األول  راف ط

ألن حفظ املهج واألطراف إلقامة يف  ،فومنافع األطراف فهذه مشقة موجبة للتخ

  .عبادة أو عبادات مث تفوت أمثاهلامصاحل الدارين أوىل من تعريضها للفوات يف 

لتفات فهذا ال إ  أو أدىن صداعمشقة خفيفة كأدىن وجع يف أصبع  :النوع الثاين 

مثل هذه املشقة الـيت  العبادة أوىل من دفع  ريج عليه ألن حتصيل مصاحلإليه وال تف

  .ال يؤبه هلا

دنـا   مشاق واقعة بني هاتني املشقتني خمتلفة يف اخلفة والشدة فما :النوع الثالث 

يوجـب   ال  الدنيامنها من املشقة العليا أوجب التخفيف ومادنا منها من املشقة 

اليسري وما وقع بني التخفيف إال عند أهل الظاهر كاحلمى اخلفيفة ووجع الضرس 

فكلما منهم من يلحقه بالعليا ومنهم من يلحقه بالدنيا  ،خمتلف فيه  الرتبتنيهاتني  

                                                
 )١/٣١(إغاثة اللهفان   )١(



 

 

٥٨٣ 

 

 

 مأوىل بالتخفيف وكلمـا قـارب الـدنيا كـان أوىل بعـد      العليا كان قارب

حدمها فقد يتوقـف  إ حبيث ال تدنو من الرتبتنيوقد توسط مشاق بني ،التخفيف

فيها وقد ييف الصـوم    الـدقيق وذلك كابتالع  ،ارج عنهاح بعضها بأمر خرج

لشدة مشقة التحرز منها وال يعف  لهال أثر وغربلة الدقيق  وابتالع غبار الطريق ،

   .)١(ما عداها مما ختف املشقة يف االحتراز عنهع

ق ا من التخفيف ما يناسبها فـإن  لّّاملشقة قد ع( :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

وأمل يضر به جاز معها الفطر والصالة قاعداً أو على جنـب  كانت مشقة مرض 

وذلك نظري قصر العدد وإن كانت مشقة تعب فمصاحل الدنيا واآلخـرة منوطـة   

بالتعب وال راحة ملن ال تعب له بل على قدر التعب تكـون الراحـة فتناسـبت    

   .) )٢(الشريعة يف أحكامها ومصاحلها حبمد اهللا ومنه

  :ات مع اختالف أحواهلا قال يف املوافق كامها كما تبنيوهذه املشاق ختتلف أح

واملشاق ختتلف بالقوة والضعف وحبسب األحوال وحبسب قوة العزائم وضعفها ( 

راكباً مسرية يوم وليلة يف فليس سفر اإلنسان ال وحبسب األعم  األزمانوحبسب 

من  الضدوأرض مأمونة وعلى بطء يف زمن الشتاء وقصر األيام كالسفر على رفقة 

                                                
   )١٤-٢/٧(قواعد األحكام  )١(
  ) ٢/١٣١(م املوقعني إعال )٢(



 

 

٥٨٤ 

 

 

فليس للمشقة املعتربة يف التخفيفات ضابط ( :إىل أن قال  )ذلك يف الفطر والقصر

  .))١(رد يف مجيع الناسخمصوص وال حد حمدود يطّ

ومن هنا يتضح أن هذه القاعدة جرياا حيتاج إىل ضوابط يف ذات املشـقة وقـد   

  :وهينص بعض العلماء على هذه الضوابط 

قيام باملشقة فإذا وجد النص فال جيوز العمل خـالف  نص يلزم باليوجد  الأ) ١(

  .)٢(ذلك النص بداعي جلب التيسري وإزالة املشقة

كحال أن تكون املشقة عامة الوقوع وليست نادرة فلو كانت نادرة مل تراع ) ٢(

  .)٣(لكل صالة ويف ذلك مشقة عليها وضأاملستحاضة تت

  .)٤(أال تفوت باملشقة مصاحل عامة للعباد) ٣(

سلس البـول   أن يكون للمشقة شاهد من جنسها يف أحكام الشرع كمشقة) ٤(

   .)٥(دمه وحنوها أو اجلرح الذي ال يرقأ

  

  
                                                

  )٣١٥-٣١٤/ ١( املوافقات   )١(
 ) ١٥٧(شرح القواعد الفقهية  –) ١/٣٢(درر احلكام   )٢(
 ) ٣/١٧١(املنثور   )٣(
 ) ١٤-٢/٧(قواعد األحكام   )٤(
 ) ١٦٨(املمتع يف القواعد الفقهية مسلم الدوسري  )٥(



 

 

٥٨٥ 

 

 

  :أقسام تيسريات الشرع 

  :)١(تنقسم التيسريات والتخفيفات يف الشريعة إىل قسمني

  :التيسري والتخفيف األصلي  :األولالقسم 

فيف والتيسري على األمة وهـذا  واملقصود به أن الشرع جاء بأحكام راعت التخ

  .)٢(واضح من عموم اآليات اليت تنفي احلرج واملشقة عن هذا الدين

  :وهلذا القسم صور 

  .الشريعة مقارنة بالشرائع السابقةسهولة  - ١

 .حيتاج الناس إليها كأصل كالسلم  راعاة إباحة معامالتم - ٢

 .ذلك كتيسري على األمةاألصل يف األشياء اإلباحة و - ٣

تالف الناس ومناسبة األحكام ألحواهلم كمراعاة املرأة حـال  مراعاة اخ - ٤

 .املرأة بالنسبة حلال الرجل

  .عدم التكليف باملستحيل - ٥

  

  

                                                
  )١٥٤(انظر املمتع يف القواعد الفقهية   )١(
 مبشيئة اهللا ذكرها يف مطلب األدلة سيأيت   )٢(



 

 

٥٨٦ 

 

 

  :التيسري الطارئ  :القسم الثاين

مه العلماء إىل مثانيـة  واملراد به التخفيف والتيسري الطارئ ألعذار طارئة وقد قس

  :أقسام

  .واحلج والعمرة واجلهاد باألعذار معةسقاط اجلمثل إ :سقاط إختفيف   :األول

   .كقصر الصالة الرباعية يف السفر :ختفيف تنقيص   :الثاين 

كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم والقيام يف الصالة بالقعود :بدالختفيف إ :الثالث 

  .أو اإلمياء والصيام باإلطعام  جاع طواالض

تقدمي وتقدمي الزكاة على احلول كاجلمع بني الصالتني مجع  :ختفيف تقدمي  :الرابع

  .وزكاة الفطر يف رمضان والكفارة على احلنث

كجمع التأخري بني الصالتني وتأخري رمضان للمـريض   :ختفيف تأخري  :ساخلام

  .واملسافر وتأخري الصالة يف حق مشتغل بإنقاذ غريق أو حنوه

  . )١(كوأكل النجاسة للتداوي وحنو ذلكشرب اخلمر : ختفيف ترخيص  :السادس

  . )٢(كتغيري طريقة الصالة يف صالة اخلوف :ختفيف تغيري :السابع 

                                                
األشباه والنظـائر للسـيوطي   ) ٢/٦(ذكر هذه األنواع الستة العز بن عبد السالم يف قواعد األحكام  )١(
)٨٢  (  
  ) ٨٢(ضافه اإلمام  العالئي ونقله السيوطي يف األشباه والنظائر أ  )٢(



 

 

٥٨٧ 

 

 

  .)١(كالتخيري يف كفارة اليمني بني العتق واإلطعام والكسوة :ف ختيريختفي :الثامن 

  :أدلة القاعدة  :ملطلب الثاين ا

  :ة جداً من الكتاب والسنة نذكر منهارياألدلة على هذه القاعدة العامة كث

  :لقرآن الكرميا :أوالً 

  :مجلة من اآليات القرآنية الدالة على معىن القاعدة ومنها

  ) )٢( رِيد اللّه بِكُم الْيسر والَ يرِيد بِكُم الْعسري(:قوله تعاىل  )١(

 يكَلِّف اللّه نفْساً إِالَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيهـا مـا   الَ(:قوله تعاىل  )٢(

 تبسـراً  اكْتا إِصنلَيلْ عمحالَ تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِن نذْناخؤا الَ تنبر

 ا بِها الَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحالَ تا ونبا رنلن قَبم ينلَى الَّذع هلْتما ح٣(كَم((.   

  .))٤(وخلق اِإلنسانُ ضعيفاً رِيد اللّه أَن يخفِّف عنكُمي(:قوله تعاىل  )٣(

ما يرِيد اللّه ليجعلَ علَيكُم مـن حـرجٍ ولَــكن يرِيـد     (:قوله تعاىل  )٤(

كُمرطَهي٥(ل((.  

                                                
 ) ١٩٣(التيسري الباحسني قاعدة املشقة جتلب /استدركه مساحة الشيخ د  )١(
  ) ١٨٥(سورة البقرة آية  )٢(
 )٢٨٨(سورة البقرة آية   )٣(
 )٢٨(سورة النساء آية  )٤(

 ) ٦( سورة املائدة آية  )٥(



 

 

٥٨٨ 

 

 

  .) )١( لَا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها(قوله تعاىل   )٥(

  .))٢(غْالَلَ الَّتي كَانت علَيهِم ويضع عنهم إِصرهم واَأل(قوله تعاىل  )٦(

  .))٣(وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ (قوله تعاىل  )٧(

  :وجه الداللة من اآليات 

شارت إىل أن هذا الدين دين يسر ومساحة وأن كل ما يشق علـى  مجيع اآليات أ

  .فه الشرع لهفه ماال يطيق خفّاإلنسان أو يكلّ

  :) وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ(:اء البيان يف قوله تعاىل قال صاحب أضو

)ا سـيدنا  وقد بي ن تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أن هذه احلنيفية السمحة اليت جاء

حممد صلى اهللا عليه وسلم أا مبنية على التخفيف والتيسري ال على الضيق واحلرج 

وهذا املعىن الـذي   ، فيها اآلصار واألغالل اليت كانت على من قبلناوقد رفع اهللا

تضمنته هذه اآلية الكرمية ذكره جل وعال يف غري هذا املوضع مث ذكر مجلة مـن  

وبعـض التطبيقـات علـى    اآليات واألحاديث الدالة على التيسري ورفع املشقة 

ت اليت ذكرنا معها مـن  وما تضمنته هذه اآلية الكرمية واآليا( :مث قال  )القاعدة

                                                
  )  ٧( سورة الطالق آية   )١(
  ) ١٥٧(  سورة األعراف   )٢(
  ) ٧٨( سورة احلج آية   )٣(



 

 

٥٨٩ 

 

 

حـدى  ينا حممد صلى اهللا عليه وسـلم هـو إ  رفع احلرج والتخفيف يف شريعة نب

  .))١(القواعد اخلمس اليت بىن عليها الفقه اإلسالمي

  :احلديث النبوي  :ثانياً 

ن الـدين  إ:( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه)١(

 غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واسـتعينوا   الدين أحد إال  ولن يشاد يسر

  .))٢( الدجلةوالروحة وشيء من بالغدوة 

  :وجه الداللة من احلديث 

ن النيب صلى اهللا عليه وسـلم أن  احلديث واضح الداللة على معىن القاعدة فقد بي

ا كان التيسـري  دين اإلسالم دين يسر ومساحة ال دين شدة وحرج وضيق ومن هن

  .ق على املكلفيت تشيف املشقة ال

مي الدين يسراً مبالغة بالنسبة إىل األديان قبله ألن اهللا رفع عن س( :قال يف الفتح 

   .))٣(هذه األمة األصر الذي كان على من قبلهم

                                                
هدايـة   –) ٩٥(شـفاء العليـل    – )١/٥٣٠(أحكام أهل الذمة  -)٣٠١-٥/٣٠٠(أضواء البيان   )١(

  )١٣٥(احليارى 
والنسائي يف سـننه  ) ٣٩(رقم ) ١/٢٣(أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب االميان  باب الدين يسر  )٢(

والبيهقي  يف سننه الكربى يف باب القصـد يف  )  ٥٠٣٤(رقم )  ٨/١٢١(كتاب اجلهاد باب الدين يسر 
  ) ٤٥١٨(رقم ) ٣/١٨(العبادة واجلهد يف املداومة 

  ) ١/٩٣(فتح الباري  )٣(



 

 

٥٩٠ 

 

 

يسروا وال (  :عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال )٢(

  .))١(تعسروا وبشروا وال تنفروا

  :ن احلديث وجه الداللة م

اإلسالم جاء بالتيسري وملا كانت املشقة تعارض  ديناحلديث كسابقه يدل على أن 

    .ري من الدين خمففاً لتلك املشقة دين اليسر والسماحة كان التيس

إذا اشـتد   :(عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٣(

  .))٢(احلديث ٠٠فيح جهنم  احلر فأبردوا بالصالة فإن شدة احلر من

  :وجه الداللة من احلديث 

يف هذا احلديث تطبيق عملي ملعىن القاعدة وذلك من هديه عليه الصالة والسـالم  

فإنه أمر بتأخري صالة الظهر إذا اشتد احلر ختفيفاً على املصلني دون أن خيرج وقتها 

  .)٣(وهذا تأكيد ملعىن القاعدةوذلك لرفع مشقة احلر الشديد 

                                                
أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب العلم باب ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتخوهلم باملوعظـة    )١(

ومسلم يف كتاب اجلهاد باب يف األمر بالتيسري وترك التـنفري  )  ٦٩(رقم )  ١/٣٨(والعلم كي ال ينفروا 
  ) ١٧٣٤( رقم ) ٣/١٣٥٩(
رقـم  ) ١/١٩٩(يف صحيحه كتاب مواقيت الصالة باب اإلبراد بالظهر يف السـفر   أخرجه البخاري )٢(
ومسلم يف كتاب باب استحباب اإلبراد بالظهر يف شدة احلر ملن ميضي إىل مجاعة ويناله احلـر يف  ) ٢/٥(

   )  ٦١٥(رقم ) ١/٤٣٠(طريقه 
 )٢/١٩(فتح الباري  –) ٣/٥٩٥(بدائع الفوائد   )٣(



 

 

٥٩١ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

اإليـاس  سن عدة من انقطع عنها احليض ثالثة أشهر وال تلزم حىت تصل  )١(

  .)١(وتعامل مبا تعامل به اليائس وذلك لتخفيف املشقة

مشروعية التيمم لغري القادر على املاء يف الوضوء والغسل وذلك ختفيفـاً   )٢(

  .)٢(للمشقة على فاقد املاء أو العاجز عن استعماله

  .)٣(القصر واجلمع للمسافر رخصة تدل على اليسر يف الشريعة )٣(

  .)٤(املسح على اخلفني يقوم مقام غسل الرجلني ختفيفاً ملشقة الرتع )٤(

  . )٥(جواز صالة النافلة على الراحلة لغري القبلة ألجل املشقة )٥(

لزم غسله ألنه يشـق علـى النـاس    طني األرض والشوارع طاهر وال ي )٦(

  .)٦(منه حترازاإل

                                                
  ) ٢١/٥٧(جمموع الفتاوى  )١(
 ) ٢/١٨(إعالم املوقعني   )٢(
 ) ١/٤٨١(زاد املعاد  –) ٢/٧٢(إعالم املوقعني   )٣(
 ) ٢/٩٥(إعالم املوقعني  )٤(
 ) ٤/٩١٦(بدائع الفوائد   )٥(
 ) ١/١٤٩(إغاثة اللهفان   )٦(



 

 

٥٩٢ 

 

 

إذا اختلط قليل من النجاسة مع املاء الطهور ومل تكن عالمة ظاهرة تـدل   )٧(

له إىل النجس جاز استعماله يف الطهارة ألن الشريعة رفعت احلرج على حتو

  .)١(واملشقة

جواز األكل من ذبيحة املسلم دون سؤاله عن التسمية ملا يف ذلـك مـن    )٨(

  .)٢(احلرج

إىل إمام بإمتام غريه به وال يشترط  جواز أن يبدأ املرء صالته فذاً مث يتحول )٩(

  .بدايتهم يف اإلحرام مجيعاً 

لو اعتربنا إحرام املأمومني مجيعاً مل ينعقد حتـرمي أحـد   ( :قال ابن القيم رمحه اهللا 

يتفق هو ومن إىل جانبه يف ابتداء التكبري وانتهائه وهذا من أعظم احلرج واملشـقة  

  .) )٣(وهلذا مل يعتربه أحداً أصالً

منها لكثـرة   ي دون الغسل ألا جناسة يشق االحترازاء النضح يف املذجزإ )١٠(

  .)٤(ما يصيب الثياب خاصة الشاب العزب

  .جواز ركوب املرن للدابة املرهونة وشربه لبنها  )١١(

                                                
 )٣/٢١(جمموع الفتاوى   )١(
  ) ١/٥١٢(أحكام أهل الذمة  )٢(
  )١٥١(الصالة وحكم تاركها   )٣(
 ) ١/١٥٠(إغاثة اللهفان   )٤(



 

 

٥٩٣ 

 

 

وهذا احلكم من أحسن األحكام وأعدهلا وال أصـلح  : ( قال ابن القيم رمحه اهللا 

الراهن قد يغيب ويتعذر علـى املـرن   وما عداه ففساده ظاهر فإن  منه للراهن

عليه أو يتعذر رفعه إىل احلـاكم وإثبـات   مطالبته بالنفقة اليت حتفظ الرهن ويشق 

وركوبه وطلبه  حلبهثبات أنه قدر نفقته عليه هي قدر الرهن وإغيبة ثبات الرهن وإ

منه احلكم له بذلك ويف هذا من العسر واحلرج واملشـقة مـا ينـايف احلنيفيـة     

  .))١(ةالسمح

  

  

                                                
  )٢/٤١١( إعالم املوقعني   )١(



 

 

٥٩٤ 

 

 

 

 


 
  :مطالب وفيه ثالثة

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  

  



 

 

٥٩٥ 

 

 

 



 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول 

نت أن املكلف ال يؤاخـذ علـى   هذه القاعدة من القواعد الشرعية املهمة واليت بي

  :أقواله إال إذا توفر يف أقواله ثالثة شروط

   .العلم مبا يقول :األول 

  .معرفة معىن ما يقول  :الثاين 

  .ةالقصد واإلراد :الثالث 

                                                
  وانظر ألفاظاً أخرى للقاعدة ) ٣٩(إغاثة اللهفان يف طالق الغضبان   )١(

  ) ٣/٥٤(إعالم املوقعني   -اللغو يف األقوال نظري اخلطأ والنسيان يف األفعال  -
 –إذا زال عقله وصـار جمنونـاً   األوامر والنواهي ال تسقط عن العبد مادام يف دار التكليف إال  -

 –األقوال يف الشرع ال تعترب إال من عاقل يعلم ما يقول ويقصده ) ١/٢٤٨(مدارج السالكني 
 –) ١٠٨-٣٣/١٠٧) (١٤/١١٨(وانظر جممـوع الفتـاوى   –) ١٤/١١٥(جمموع الفتاوى 

ر األشباه والنظـائ  –) ١٣٨(شفاء العليل  –) ٥/٢٠٦(زاد املعاد  –) ٢/١١٨(شرح العمدة 
: وللقاعدة ألفاظ تشمل على أجزاء منها مثل اإلكـراه  )٢/٢٠٥(املنثور  –) ٢١٢(للسيوطي 

مفتاح دار  –أحكام التكليف منوطة باالختيار –) ٥/٢٠٥(زاد املعاد  –كالم املكره كله لغو 
 ) ٢/١٨(السعادة 



 

 

٥٩٦ 

 

 

  :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف بيان الشروط الثالثة 

غضـب  ( خيرج النائم وانون واملربسم والسكران وهـذا الغضـبان    :فاألول( 

م باللفظ وهو ال يعلم معناه البتة فإنه ال يلزم مقتضاه خيرج من تكلّ:والثاين )إغالق

      .))١(ناهخيرج من تكلم به مكرهاً وإن كان عاملاً مبع :والثالث

كانت لغواً ال يعتد وعليه فإن أقوال املكلف إذا خلت من هذه الشروط أو أحدها 

   .ا

  : قال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا تعاىل 

وأما إذا كان يعلم ما يقول فإن كان خمتاراً قاصداً ملا يقوله فهذا هو الذي يعترب ( 

ري إرادته فهذا عند مجهور العلمـاء  كره على ذلك بغإن أُوإن كان مكرهاً فقوله 

  .))٢(أقواله كلها لغو مثل كفره وإميانه وطالقه وغريه

  :وقال أيضاً رمحه اهللا تعاىل

كل لفظ بغري قصد من املتكلم هلو وسبق لسان وعدم عقل فإنه ال يترتب عليـه  ( 

 يل واملراد هنـا ذا فيه تفصوأما إذا قصد اللفظ ومل يقصد معناه كاهلازل فه،حكم 

بالقصد القصد العقلي الذي خيتص بالعقل فأما القصد احليواين الذي يكون لكـل  

                                                
ـ  /واملربسم )٣٩(إغاثة اللهفان يف طالق الغضبان  )١( ة لسـان العـرب   واحد الربسام وهو علـة معروف
)١٢/٤٦(  
   )١٤/١١٨(جمموع الفتاوى  )٢(



 

 

٥٩٧ 

 

 

لفاظ واألفعال وهذا وحده حيوان فهذا البد منه يف وجود األمور االختيارية من األ

نون والصيب وغريمها هلما هذا القصـد   غري كافيف صحة العقود واألقوال فإن ا

       .))١(لفاظهم باطلة مع عدم التمييزكما هو للبهائم ومع هذا فأصوام وأ

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي  :أوالً

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تقْربواْ الصالَةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ( :قوله تعاىل) ١(

  .) )٢(اآلية ٠٠ ما تقُولُونَ

  :ة وجه الداللة من اآلي

وعللت ذلك ف ال يصح له ايقاع الصالة يف حال سكره أشارت اآلية إىل أن املكلّ

إمنا تكـون بـالعلم   بعدم علمه مبا يقول فدلت على أن املؤاخذة يف أقوال املكلف 

  .والفهم والقصد 

  :قال ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف تعليقه على اآلية 

امللك الذي تصدر األقوال واألفعـال  فدل على أنه ال يعلم ما يقول والقلب هو (

عنه فإذا مل يعلم ما يقول مل يكن ذلك صادراً عن القلب بل جيري جمـرى اللغـو   

                                                
  )١٠٨-٣٣/١٠٧( جمموع الفتاوى   )١(
   ) ٤٣(سورة النساء آية رقم  )٢(



 

 

٥٩٨ 

 

 

ب املؤاخذة إال على ما يكسبه القلب من األقوال واألفعال الظاهرةوالشارع مل يرت  

أقوال وأفعال  ومل يؤاخذ على)  ولَكن يؤاخذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم(: كما قال 

   .) )١()مل يعلم ا القلب ومل يتعمدها

يؤاخذُكُم اللّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخـذُكُم بِمـا    ال(:قوله تعاىل ) ٢( 

يملح غَفُور اللّهو كُمقُلُوب تب٢( كَس( (.  

  :وجه الداللة من اآلية 

مبب املؤاخذة أن اهللا تعاىل رتمبـا  أن املـراد   ملائـدة ن يف آية اا كسب القلب وبي

فاألميان اليت جتري على اللسـان  ،هو عقد اليمني بالنية والقصد كسبت القلوب 

    .)٣(بدون قصد وال كسب قلب ال يؤاخذ اإلنسان عليها

  :قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

  .))٤(فلم يؤاخذ على أقوال وأفعال مل يعلم ا القلب ومل يتعمدها(

  

                                                
  )١٤/١١٦(جمموع الفتاوى   )١(
  ) ٢٢٥(سورة البقرة آية رقم   )٢(
 الَ( واآلية يف سورة املائدة هـي قولـه تعـاىل   ) ١/٩٦(أضواء البيان  –) ١/١٠١(تفسري السعدي   )٣(

سورة املائدة آية رقـم  ) اآلية ٠٠ يؤاخذُكُم اللّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَـكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم اَأليمانَ
)٨٩  ( 
   ) ١٤/١١٦(جمموع الفتاوى  )٤(



 

 

٥٩٩ 

 

 

  :احلديث النبوي :ثانياً 

عن عائشة رضي اهللا عنها أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم    )١(

  .))١(ال طالق وال عتاق يف إغالق: (يقول

  :وجه الداللة من احلديث

رحلة مـن  مفيه إذا وصل املكلف إىل  ديث بيان رفع احلكم وعدم املؤاخذةيف احل

  .ة وهو معىن القاعدة الغضب يغلق فيه باب القصد واالراد

اإلغالق يف حقه مبعىن إغالق أبـواب القصـد   :( قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

ليـه وال  كـره ع فلم يكن قلبه منفتحاً إلرادة القول والفعل الـذي أُ   لهواإلرادة 

ـ ختيار حبيث إن شاء طلّالختيارمها فليس مطلق اإلرادة واإل ق ق وإن شاء مل يطلّ

  .)  )٢(م بل أغلق عليه باب اإلرادةن شاء مل يتكلّم وإوإن شاء تكلّ

                                                
بـاب يف  و أبو داود يف كتـاب الطـالق   )  ٢٦٤٠٣(رقم ) ٦/٢٧٦(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  )١(

وابن ماجه يف كتاب الطالق باب طالق املكـره والناسـي   ) ٢١٩٣(رقم ) ٢/٢٥٨(الطالق على غلط 
هـذا  ( وقـال  ) ٢٨٠٢(رقم ) ٢/٢١٦(واحلاكم يف املستدرك كتاب الطالق ) ٢٠٤٦(رقم ) ١/٦٦٠(

ه كتاب الطالق باب ما جاء يف طالق املكر الكربى والبيهقي يف سننه) حديث صحيح على شرط مسلم 
رقـم  ) ٤/٣٦(والدار قطين يف سننه كتاب الطالق واخللع واإليالء وغـريه  ) ١٤٨٧٥(رقم ) ٧/٣٥٧(
الدراية –) ٣/٢١٤(وحممد بن عبيد ضعفه أبو حامت ابن حبان وانظر تنقيح حتقيق أحاديث التعليق ) ٩٩(

  )٢/٦٩(يف ختريج أحاديث اهلداية 
  )٣٧(إغاثة اللهفان يف طالق الغضبان   )٢(



 

 

٦٠٠ 

 

 

رفع القلـم  : (لنيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن علي رضي اهللا عنه عن ا )٢(

وعن الصيب حىت حيتلم وعن انون حىت عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ 

  .))١(يعقل

  :وجه الداللة من احلديث 

ا مجيعاً يف عدم العقل والفهـم  احلديث أشار إىل رفع التكليف عن ثالثة أشتركو

  .وهو معىن القاعدة وهم النائم والصيب وانون والقصد واإلرادة ملا يقولون 

                                                
) ٤/٣٢(رجه الترمذي عن علي رضي اهللا عنه كتاب احلدود باب ما جاء فيمن ال جيب عليه احلـد  أخ )١(

رقـم  ) ٤/١٤٠(وكذلك أبو داود كتاب احلدود باب يف انون يسرق أو يصيب حـداً  ) ١٤٢٣(رقم 
 –) ٤٨٦٨(رقم ) ٣/٨٣(كتاب الصالة باب من جتب عليه الصالة  الكربى والبيهقي يف سننه) ٤٤٠٢(
ـ  –) ١٧٣(رقم ) ٣/١٣٨(دار قطين يف سننه كتاب احلدود والديات وغريه وال د يف املسـند  واإلمام أمح
وجاء احلديث عن عائشة رضي اهللا عنه أخرجه النسائي يف كتاب احلدود بـاب  ) ٩٤٠(رقم ) ١/١١٦(

ـ ) ٢٢٩٦( رقم ) ٢/٢٢٥(رفع القلم عن ثالثة  غري وابن ماجه يف كتاب الطالق باب طالق املعتوه والص
) ٢/٢٢٥(مي يف سننه كتاب احلدود باب رفع القلم عن ثالثـة  والدار) ٢٠٤١(رقم ) ١/٦٥٨(لنائم وا

واحلديث صححه ابـن حجـر يف الفـتح    ) ٢٤٧٣٨(رقم ) ٦/١٠٠(وأمحد يف املسند ) ٢٢٩٦(رقم 
دايـة  وصاحب الدرايـة يف ختـريج أحاديـث اهل   ) ٨/١٤(والنووي يف شرحه على مسلم ) ١٢/١٢١(
ـ ) ١١/١٩١(جمموع الفتاوى ) تفق أهل املعرفة على تلقيه بالقبول وا( ال ابن تيمية ق) ١/٢٤٩( نه وحس

   ) ٢/٩٠٢(ابن القيم يف أحكام أهل الذمة 



 

 

٦٠١ 

 

 

   :قال ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل

تسقط الشريعة التكليف عمن مل تكمل فيه أداة العلم والقدرة ختفيفاً عنه وضبطاً ( 

القلم عن الصيب حىت حيـتلم وإن  ملناط التكليف وإن كان تكليفه ممكناً كما رفع 

  .))١(كان له فهم ومتييز لكن ذاك ألنه مل يتم فهمه

  :تطبيقات القاعدة  :طلب الثالث امل

ينغلق عليه باب ال يقع طالق الغاضب الذي بلغ به الغضب ايته حبيث )١(

  . )٢(العلم واإلرادة فال يعلم ما يقول وال يريده

   :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

وأما الغضبان فإن انغالق باب القصد والعلم عنه كانغالقه عن السكران وانون ( 

فإن الغضب غول العقل يغتاله كما يغتاله اخلمر بل أشد وهو شعبة من اجلنون وال 

  .))٣(يه النفس يف أن هذا ال يقع طالقهقيشك ف

   .)٤(ال يقع طالق املكره وانون لفقد القصد واإلرادة) ٢(

                                                
 ) ١٠/٣٤٥( جمموع الفتاوى  )١(
  ) ٥/٢١٥(زاد املعاد  –) ٣٩( إغاثة اللهفان يف طالق الغضبان  )٢(
  ) ٣/٥٣(إعالم املوقعني   )٣(
  ) ٥/٢١٥(د زاد املعا  )٤(



 

 

٦٠٢ 

 

 

المرأتـه   :ألمته أو غالمه أا حرة وأراد أا ليست بفاجرة أو قال :لو قال) ٣(

أنت مسرحتك ومراده تسريح الشعر وحنو ذلك فهذا ال يقع عتقـه وال  حة أو سر

   .)١(طالقه

ألن هـؤالء  (:يسقط حق احلضانة للمجنون واملعتوه واألطفال قال ابن القيم ) ٤(

  ).)٢(يف يكونون كافلني لغريهمحيتاجون إىل من حيضنهم ويكفلهم فك

)٥ (قال يف شفاء العليل .اليؤاخذ عليها  كرهاًلو قال كلمة الكفر م: )  وأمـا إذا

على أنه اليقع طالقـه وال  متفقة زال عقله بالغضب فلم يعقل ما يقول فإن األمة 

  ))٣(عتقه وال يكفر مبا جيرى على لسانه من كلمة الكفر

  

  

  

  

  

  

                                                
  )٥/٢١٥(زاد املعاد   )١(
  ) ٥/٤٦٢(زاد املعاد   )٢(
  )١٣٩(شفاء العليل   )٣(



 

 

٦٠٣ 

 

 

  

  

  

  

  

  
  :وفيه أربعة مطالب

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
  مستثنيات القاعدة: املطلب الرابع 

  
  

  



 

 

٦٠٤ 

 

 

 

 
  :القاعدة شرح:املطلب األول 

من خرس الرجل خيرس خرساً واخلرس هـو انعقـاد اللسـان عـن      :األخرس 

  .)٢(الكالم

األخرس الذي خلق وال نطـق لـه   :ق بعضهم بني األخرس واألبكم فقالوا وفر

   .)٣(الذي له نطق وال يعقل اجلواب واألبكم

ـ شارة األخرس املعهودة منه كاإلشوالقاعدة معناها أن إ ب أو ارة باليد أو احلاج

عاملته ألحـد مـن   شارته ملا صحت مبيان كاللسان ألنه لو مل تعترب إ هيغريمها 

  .)٤(للموت جوعاً الناس ولكان عرضة

                                                
  :وذكرها بلفظ آخر ) ٤/٨٤٧(بدائع الفوائد  )١(
وانظر زاد املعـاد   –) ٤/٨٤٧(بدائع الفوائد ) اشارة األخرس املفهومة ككالم الناطق يف سائر األحكام (
تقـومي النظـر    –) ٢/١١٥(قواعد األحكام يف مصاحل األنام  –) ٢٩/٦(جمموع الفتاوى  –) ٢/٤٤٢(
التحبري شرح التحرير  –) ١/١٠٤(القواعد النورانية  –) ٣١٢(األشباه والنظائر للسيوطي  –) ٤/٢٩٤(
الفوائـد يف اختصـار    –) ١/١٥٣(القوانني الفقهية  –) ١/٣١٠(رقم ) ٧٠(الة مادة  –) ٣/١٤٣٠(

  ) ٣/٢٥٤(غمز عيون  البصائر  –) ١/١٦٤(املنثور  –) ١/١٤٠(املقاصد 
  ) ١/٢٢٦(املعجم الوسيط  –) ١/٥٨٤(مجهرة اللغة   )٢(
 ) ١/٥٩(املصباح املنري  –) ١٢/٥٣(لسان العرب   )٣(
  ) ١/٦٢(درر احلكام شرح جملة األحكام   )٤(



 

 

٦٠٥ 

 

 

وهذه القاعدة من قواعد التيسري ورفع احلرج ففيها تيسري على األخرس ورفقاً به 

  .وهي كذلك قائمة مقام الضرورة 

سخ مل يعتد به فإذا خرس أعتد به فدل الناطق لو أشار بعقد أو ف(  :قال يف املنثور

على أن املعىن املعترب يف قيام اإلشارة مقام العبارة الضرورة وأنه أتى بأقصـى مـا   

  .))١(يقدر عليه يف البيان

  :وقد أشار الفقهاء إىل أن اخلرس نوعان 

  .رس األصلي الذي يولد اإلنسان به اخل :األول 

حيدث بسبب مـرض أو خـوف أو   خرس عارض وهو اعتقال اللسان و :الثاين 

  . )٢(سقوط من شاهق أو غري ذلك واحلكم يف القاعدة شامل للنوعني

  :واإلشارة اليت تصدر من األخرس نوعان 

ل واقف فهذه مرتلـة  وهي اليت يفهم منها املقصود كمغنية شارة صرحية إ :األول 

  .مرتلة الظواهر

نية وهي الـيت ختـتص بفهـم    ابة مفتقرة إىل الشارة غري صرحية فهي كنإ :الثاين 

  .)٣(املقصود ا املخصوص بالفطنة والذكاء

                                                
  ) ١/١٦٤(املنثور   )١(
   )١/٦٢(درر احلكام  )٢(
 ) ٢/١١٥(قواعد األحكام  –) ٣١٢(األشباه والنظائر للسيوطي   )٣(



 

 

٦٠٦ 

 

 

  :شارة اليت تصدر من األخرس هلا حركتان ذكرها بعضهم وهذه اإل

رضياً وهي إشارة ك رأسه عحبيث حير: التحريك العرضي للرأس  :احلركة األوىل 

  .نكاراإل

شـارة  طولياً وهي إحبيث حيرك رأسه : أس التحريك الطويل للر :احلركة الثانية 

  .قرار اإل

لألخرس تعد األوىل إذا صدرت منه إنكاراً وهاتان اإلشارتان إذا كانتا معروفتان 

  .)١(قراراًوالثانية إ

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي :أوالً 

  .))٢( د صبِياًفَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمه( :قوله تعاىل

  .))٣( أَوحى إِلَيهِم أَن سبحوا بكْرةً وعشياًف(:وقوله تعاىل 

  :وجه الداللة من اآليات 

  .لت مرتلة النطق ألا مفهومة زن أن اإلشارة يف هذه اآليات

  
                                                

 ) ١٢/١٩٩(وانظر فتح الباري ) ١/٦٣(درر احلكام   )١(
   ) ٢٩(سورة مرمي آية  )٢(
  )١١( سورةمرمي آية   )٣(



 

 

٦٠٧ 

 

 

وهـذا  ،ما يفيده القـول  شارة يف هذا املوضع مقام القول ألا أفادت اإلفقامت  

  .)١(شارة األخرس معمول عليها قائمة فيما يلزمه مقام القولى أن إيدل عل

  :احلديث النبوي :ثانياً

من فعـل  :أن يهودياً رض رأس جارية بني حجرين فقيل هلا  (:عن أنس بن مالك

حىت مسي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل به حىت  ؟أو فالن ؟بك أفالن

  ).)٢(وسلم فرض رأسه باحلجارة أعترف فأمر النيب صلى اهللا عليه

  :وجه الداللة من احلديث 

شارة هذه املرأة برأسـها حكـم   ل النيب صلى اهللا عليه وسلم إث نزيف هذا احلدي

  .)٣(الكالم والنطق منها فدل ذلك على معىن القاعدة

  

  

                                                
فـتح البـاري    –) ٣/١٤٣٠(وانظر التحبري شـرح التحريـر   ) ٥/٤٦(أحكام القرآن للجصاص   )١(
)٩/٤٣٩(  
رقـم  ) ٣/١٠٠٨(شارة بنية جـازت  ومأ املريض برأسه إصايا باب إذا أأخرجه البخاري كتاب الو  )٢(
ومسلم يف كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات باب ثبوت القصاص يف القتل باحلجر ) ٢٥٩٥(

الشيء رضاً كسـره   ورض) ١٦٧٢(رقم ) ٣/١٢٩٩(وغريه من احملددات واملثقالت وقتل الرجل املرأة 
 )٢/٥٦(األفعال  -هودقّ

 )٣/١٤٣٠(شرح التحرير التحبري   )٣(



 

 

٦٠٨ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث 

احللول والدعاوى مثل شارة األخرس املفهومة كعبارة الناطق يف العقود وإ )١(

  .)١(البيع والطالق والنكاح والوصية وحنوها

)٢( ب لو كان العاطس أخرس ورأى املشمت حركة شفيت العاطس باحلمد ترت

  . )٢(عليه التشميت

)٣( بطلها على الصحيح من أقوال العلماء رد السالم من األخرس يف الصالة ي

  .)٣(ألن حركته مرتلة مرتلة النطق

  :تثنيات القاعدةمس :املطلب الرابع 

  :من املستثنيات اليت ذكرها العلماء هلذه القاعدة 

)١( شارتهي عن األخرس وال يكتفي بإيف التلبية يلب)٤(.  

شارة وكتابة ال تعترب يف العقوبات عمالً بقاعدة وجوب شهادة األخرس إ )٢(

  .)٥(شارته شبهةاحلدود بالشبهات وإدرء 

                                                
 )١/١٦٤(املنثور   )١(
   )٢/٤٤٢(زاد املعاد  )٢(
 ) ٤/٨٤٧(بدائع الفوائد   )٣(
 ) ٢/٦٠٧(شرح العمدة   )٤(
 ) ١/١٦٥(املنثور  –) ١/٦٣(درر احلكام  –) ٣١٢(األشباه والنظائر للسيوطي   )٥(



 

 

٦٠٩ 

 

 

 

 

 
  

  




















 

 

٦١٠ 

 

 







 

 

 
 

  :مطالب وفيه ثالثة 

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  



 

 

٦١١ 

 

 

  

  



 

 

٦١٢ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة :املطلب األول 

   .)٢(لزمه يلزم الشيء فال يفارقه :اإللتزام لغة

  .)٣(غري تعليق على شيء لزام الشخص نفسه شيئاً من املعروف منهو إ :اصطالحاً

اليت يلزم اإلنسان نفسه ا تصبح مع وجود اجلهالـة  والقاعدة معناها أن العقود 

  ٠رادتهوحمض إ هوقصد والسبب يف ذلك اا كانت باختياره

  :بقولهكرها ابن القيم رمحه اهللا تعاىل لتزام له أنواع ذوهذا اإل

يكون بالوعـد وتـارة يكـون    جياب وتارة فإن اإللتزام تارة يكون بصريح اإل( 

واإللتزام بالوعد آكد من اإللتـزام   ،احلج والعمرةع كشروعه يف اجلهاد ووبالشر

جياب فإن اهللا سبحانه ذم من خالف ماالتزمه بالشرع وآكد من اإللتزام بصريح اإل

                                                
أحكام القرآن البن  –) ٢/٤٥٣(ر تقومي النظ –) ١٣/١٩٢(وانظر املبسوط ) ٣/٣٨٥(إعالم املوقعني  )١(

  ) ٢/٢٠٦(الفروق مع هوامشه  –) ٣/٦٦(العريب 
  ) ١٣/١٥١(ذيب اللغة  –) ٥٤١/ ١٢(لسان العرب   )٢(
 )٢/٢٧٢(شرح ميارة   )٣(



 

 

٦١٣ 

 

 

مبا نذره له وأمر بامتام ما شـرع   ومدح من وىفّ،له بالوعد وعاقبه بالنفاق يف قلبه 

   .))١(ن احلج والعمرة فجاء االلتزام بالوعد آكد األقسام الثالثةفيه له م

تالفـاً  على املكلفني منه ما يكون سـببه إ  أن ما يوجبه اهللا وأشار بعض الفقهاء

لتزاماً ويسمى مثناً أو أجرة أو مهراً أو غـريه  ويسمى ضماناً ومنه ما يكون سببه إ

ليس  ضمانه فإنه البحر وعلى ألق متاعك يف:وضرب مثاالً على ذلك وهو لو قال 

وكذلك اعتق عبدك  علـى   لتماس اتالف بعوضعلى حقيقة الضمان وإمنا هو إ

  .)٢(لتزم اجلعل يف اجلعالةكذا وكذا إ

  .وهذه كلها صور لإللتزامات التؤثر فيها اجلهالة 

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي :أوالً

  ))٣( ه حملُ بعريٍ وأَناْ بِه زعيملمن جاء بِو: (قوله تعاىل 

  :وجه الداللة من اآلية 

استدل االمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل على هذه القاعدة بكون مؤذن يوسف عليه 

  .غري حمددالسالم التزم حبمل البعري وهو غري معلوم و
                                                

  )٢/١٣٢(إعالم املوقعني   )١(
 )٣/٣٩٢(املنثور   )٢(
   )٧٢(سورة يوسف آية  )٣(



 

 

٦١٤ 

 

 

  :قال ابن العريب رمحه اهللا بعد ذكر فوائد وأحكام  اآلية 

ة نص يف جهالة املضمون له ومحل جهالة املضمون عنه عليه أخـف واهللا  واآلي( 

  .))١(أعلم

  .)٢(ومعلوم أن محل البعري خيتلف باختالف البعري فلذلك كان جمهوالً

  :دليل النظر :ثانياً

  .)٣(لتزام حق يف الذمة من غري معارضة فصح لذلكإن هذا اإللتزام هو إ

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

)١( ا فالصـحيح  إذا زوج ابنه أو عبده أو أجريه وضمن للمرأة نفقتها وكسو
جواز الضمان ألن احلاجة تدعو إليه وال حمذور فيه فليس بعقد معاوضـة  

  .)٤(تؤثر فيه اجلهالة
ألق متاعك يف البحر وعلى ضـمانه بـرغم    :صحة ضمان من قال ألخيه )٢(

   .)٥(جهالته بثمنه
  . )٦(صح برغم وجود اجلهالة أحد هؤالء العبيد حراً :لو قال )٣(

                                                
  )٣/٦٧( أحكام القرآن أليب العريب   )١(
 )٤/٣٤٥(املغين   )٢(
 املصدر السابق  )٣(
  )٣/٣٨٥(إعالم املوقعني  )٤(
 )٢/٤٥٤(تقومي النظر  –) ٤/٣٤٥(املغين   )٥(
 )٢/٤٥٥( تقومي النظر   )٦(



 

 

٦١٥ 

 

 

  

  

  

 


 
  :مطالب وفيه ثالثة

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  



 

 

٦١٦ 

 

 

 



 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول 

تفيد هذه القاعدة أن ما جيب يف العقود الصحيحة من الضمان وغريه جيب أيضـاً  

ال يعين فسـاد العقـد   يف العقود الفاسدة وذلك حفاظاً على حقوق املتعاقدين ف

  .إذهاب احلقوق

  :قال ابن القيم رمحه اهللا 

اد من اجلانبني فريد كل منهما على اآلخر ما لتراب فيه املقبوض بالعقد الفاسد جي( 

    .))٢(قبضه منه كما يف عقود الربا

   .فكل ما يلزم يف العقد الصحيح يلزم يف الفاسد من ضمانات حقوق الناس

                                                
جممـوع   –) ١/٥٧٥(أحكام أهل الذمة  –) ١/٣٧١(وانظر إغاثة اللهفان ) ٣٦٥(الطرق احلكمية   )١(

العوض يف العقود الفاسدة هو نظـري مـا جيـب يف    ( ية بلفظ وذكرها ابن تيم) ٨٥-٢٨/٨٤(الفتاوى 
ماضمن بالقبض يف العقد الصحيح ضـمن  ( وبلفظ ) ٨٥/ ٣٠(جمموع الفتاوى ) الصحيح عرفاً وعادة 

كشـف   –) ١/٧٣(وانظر القواعد البن رجب ) ٢٩/٤٠٧(جمموع الفتاوى ) بالقبض يف العقد الفاسد
  ) ٢/١٨٢(الفصول يف األصول  –) ٤/٤٩٨(األسرار 

  )١/٥٧٥(أحكام أهل الذمة   )٢(



 

 

٦١٧ 

 

 

  :قال ابن رجب يف القواعد

وكل عقد ال جيب  ،جيب الضمان يف فاسده كل عقد جيب الضمان يف صحيحه( 

ونعين  بذلك أن العقد الصحيح  ،حه ال جيب الضمان يف فاسدهالضمان يف صحي

إذا كان موجباً للضمان فالفاسد كذلك وإذا مل يكن الصحيح موجبـاً للضـمان   

فالبيع واالجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصحة فكذلك مع ،فالفاسد كذلك 

عات كاهلبة الفساد واألمانات كاملضاربة والشركة والوكالة والوديعة وعقود الترب

   ).)١(ال جيب الضمان فيها مع الصحة فكذلك مع الفساد

  :أنواع العقود الفاسدة 

  : ذكر بعض الفقهاء نوعني للعقود الفاسدة

ها ال مينـع نفـوذ   العقود اجلائزة كالشركة والوكالة واملضاربة ففاسـد  :األول 

اء العقود أمسذن لكن خصائصها تزول بفسادها فال يصدق عليها التصرف فيها باإل

  .إال مقيدة بالفاسدة

  :الالزمة وتنقسم إىل قسمني  :الثاين 

   .حرام الصحيح فيلزمه اإلمتامن العبد من اخلروج منه بقوله كاإلما ال يتمك )١(

                                                
 )٧٤-١/٧٣(القواعد البن رجب  )١(



 

 

٦١٨ 

 

 

ما يتمكن من اخلروج منه كالبيع الفاسد فال يترتب عليه شيء من أحكام  )٢(

 . )١(الصحيح

  :أدلة القاعدة :املطلب الثاين 

   :دليل النظر 

ذكر ابن القيم رمحه اهللا تعاىل دليالً عقلياً هلذه القاعدة وذلك بأن الذي دخـل يف  

عليه يتحمل تبعات هذا العقد من  العقد الفاسد دخله على أنه مالك ضامن  وبناًء

  .فساد العقدالضمان وامللك ولو مل ميلكه بسبب 

  :قال رمحه اهللا تعاىل

دخل على أنه مالك ضامن فـال   :اسد قلناهو مل ميلكه ذا العقد الف :فإن قيل( 

سقاط الضمان عنه وكونه مل ميلكه يف نفس األمـر ال يوجـب سـقوط    وجه إل

  .))٢(الضمان عنه

   :تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث 

  .)٣(جيب يف النكاح الفاسد مهر املثل وهو نظري ما جيب يف الصحيح )١(

  
                                                

 )٢/٤٠٩(املنثور  )١(
  ) ٤/٨٥٣(بدائع الفوائد  )٢(
  )١/١٥٥(قواعد األحكام  –) ٢٩/٤٠٩(جمموع الفتاوى  –) ٣٦٥( الطرق احلكمية  )٣(



 

 

٦١٩ 

 

 

  .)١(جيب يف البيع الفاسد إذا فات مثن املثل )٢(

  .)٢(جارة الفاسدة أجرة املثليف اإل جيب )٣(

  .)٣(جيب يف املضاربة الفاسدة ربح املثل )٤(

  .)٤(جيب يف املساقاة واملزارعة الفاسدة نصيب املثل )٥(

ما ضمن بالقبض يف العقد الصحيح ضمن بالقبض يف العقد الفاسد كالبيع  )٦(

واملؤجر ومامل يضمن بالقبض يف العقد الصحيح ال يضـمن بـالقبض يف   

  .)٥(سد كاألمانات من املضاربةالعقد الفا

)٧( إذا وعلى مال األيتام غري األمني يستبدل من يصلح وال يستحق األجرة ي ل

  . )٦(املسماة لكن إذا عمل لليتامى عمالً يستحق أجرة مثله

لو باع عنباً أو عصرياً ملن يتخذه مخراً وفات العصري واخلمر يف يد املشتري  )٨(

  .)٧(له بعوضه برغم كونه عقداً فاسداًفإن مال البائع ال يذهب بل يقضى 

  
                                                

 )٤/٨٥٢(بدائع الفوائد  –) ٣٠/٨٦(جمموع الفتاوى  –) ٣٦٥(الطرق احلكمية   )١(
 املصادر السابقة  )٢(
 ) ٣٦٥(الطرق احلكمية   )٣(
 املصدر السابق   )٤(
 )٢٩/٤٠٧(جمموع الفتاوى   )٥(
 )٣٠/٤٥(جمموع الفتاوى   )٦(
 )١/٢٤٦(جمموع الفتاوى   )٧(



 

  
 

٦١٩ 

 

 

  

  

 








 
  :مطالب وفيه ثالثة

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

   



 

  
 

٦٢٠ 

 

 

 










 
   :شرح القاعدة :املطلب األول 

  :هذه القاعدة تفيد أن عقود الكفار الفاسدة ال ختلو من حالتني 

قرارهم على كفرهم يف حال كفرهم فهذه يقرون عليها كإأن تكون  :احلالة األوىل

  .ومل يسلموا

  .أن يسلموا وقد أبرموا تلك العقود :انيةلثاحلالة ا

                                                
وذكرها ابن تيمية يف ) ٢/١٩٥(بتصرف يسري وانظر أحكام أهل الذمة ) ٢/٧١٠(أحكام أهل الذمة   )١(

أحكـام    –) ٢٢/٧(جممـوع الفتـاوى   ) قاعدة ما ترك من واجب وفعل من حمرم قبل اإلسالم: ( فصل
 )٣/٧٨(ن اجلصاص القرآ



 

  
 

٦٢١ 

 

 

  :وهذه احلالة هلا صورتان  

 أن يكون سبب فساد العقد قائم مثل اجلمع بني األختني يف النكاح فهذه :األوىل 

  .يأمر بفسخها وبطالن العقد

يكون سبب فساد العقد قائم مثل النكاح بدون ويل وال شهود فهذه  أالّ :الثانية 

  .)١(ال يعرض هلا

  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل موضحاً معىن القاعدة

مافعله الكافر من احملرمات يف دين اإلسالم اليت يسـتحلها يف دينـه كـالعقود    (

والقبوض الفاسدة كعقد الربا وامليسر وبيع اخلمر واخلرتير والنكاح بـال ويل وال  

ذلك فإن ذلك احملرم يسـقط  شهود وقبض مال املسلمني بالقهر واالستيالء وحنو 

فإن اإلسالم يغفر له به حترمي ذلك  ،حكمه باإلسالم ويبقى يف حقه مبرتلة مامل حيرم

العقد والقبض فيصري الفعل يف حقه عفواً مبرتلة من عقد عقداً أو قبض قبضاً غـري  

حمرم فيجري يف حقه جمرى الصحيح يف حق املسلمني وهلذا ما تقابضوا فيه مـن  

  .))٢(سلموا أو حتاكموا إليناوا على ملكه إذا أقراسدة أُقود الفالع

  

                                                
 )٢/٧١٠(أحكام أهل الذمة  )١(
   )٨-٢٢/٧(جمموع الفتاوى  )٢(



 

  
 

٦٢٢ 

 

 

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي :أوالً 

يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقي من الربا إِن كُنتم : (قوله تعاىل  )١(

نِنيمؤ١( م((.  

  :ية وجه الداللة من اآل

أن اهللا عز وجل أمرهم بترك الربا الذي كان يف اجلاهلية وحال الكفر ومل يأمرهم 

   .برد املقبوض من األموال

  :قال ابن تيمية رمحه اهللا

  .))٢(فأمرهم بترك ما بقي يف الذمم من الربا ومل يأمرهم برد املقبوض(

ظَةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما من جاءه موعف: (وقال ابن القيم رمحه اهللا يف قوله تعاىل 

 لَف٣(س((:  

فجعل له ما سلف من الربا وإن مل يكن مباحاً له وكذلك سائر العقود له مـا  ( 

وهذه اآلية هي األصـل يف هـذا    ،سلف منها وجيب عليه ترك ما حيرمه اإلسالم

                                                
  )٢٧٨( سورة البقرة آية   )١(
  )٢٢/٨(جمموع الفتاوى   )٢(
  ) ٢٧٥(سورة البقرة آية   )٣(



 

  
 

٦٢٣ 

 

 

ه وأمـر  فإنه تعاىل مل يبطل ما وقع يف اجلاهلية على خالف شـرع ،الباب مجيعه 

  .))١(بالتزام شرعه من حني قام الشرع

  ))٢( وأَن تجمعواْ بين اُألختينِ إَالَّ ما قَد سلَف: (قوله تعاىل  )٢(

  :وجه الداللة من اآلية 

ة يف حال كفرهم وتصحيحها يف حال يف اآلية بيان للعفو عن عقود الكفار الفاسد

  .بني األختني الفساد قائم كاجلمع سالمهم إذا كان سبب إ

إذا جرى اجلمع يف اجلاهلية كان النكاح صـحيحاً  ولذلك أشار بعض العلماء أنه 

وإذا جرى يف اإلسالم خ٣(ر بني األختنيي( .  

                                                
  )٧١١-٢/٧١٠(أحكام أهل الذمة   )١(
   ) ٢٧٥(سورة النساء آية  )٢(
  )٥/١١٩(أحكام القرآن للقرطيب   )٣(



 

  
 

٦٢٤ 

 

 

  :احلديث النبوي:ثانياً 

ـ كل قَ: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال م س

م له وكل قسم أدركه اإلسالم فهو على قسـم  ِسم يف اجلاهلية فهو على ما قُِسقُ

  .))١(اإلسالم

  :وجه الداللة من احلديث 

احلديث واضح الداللة على إقرار الكفار الذين أسلموا على ما كان منـهم مـن   

  .)٢(قسمة مرياث يف جاهليتهم وأنه بدخوهلم يف اإلسالم تطبق عليهم أحكام الدين

  :دليل النظر :ثالثاً

منا اشـترطت يف  أن شروط العقود الصحيحة إإيل رمحه اهللا تعاىل شار ابن القيم أ

لتزم اإلسالم وأما من مل يلتزم اإلسالم فليسـت شـروطاً يف   اإلسالم يف حق من إ

  .)٣(عقودهم

                                                
وابـن  ) ٢٩١٤(رقـم  ) ٣/١٢٦(رجه أبو داود يف كتاب الفرائض باب فيمن أسلم على مرياث أخ  )١(

ه عـن  وأخرجه اإلمام مالك يف موطأ)  ٢٤٨٥(رقم ) ٢/٨٣١(ماجه يف كتاب الرهون باب قسمة املاء 
ابن عبد الـرب  وأخرجه ) ١٤٣٣(رقم ) ٢/٧٤٦(باب القضاء يف قسم األموال ثور بن زيد الديلي بالغاً 

نه ابن القطان يف بيان الوهم وحس) ٨/٢٥٨(وأحتج به صاحب شرح مشكل اآلثار ) ٢/٤٩(التمهيد يف 
  )٣/١٢٦(وكذلك صاحب تنقيح حتقيق أحاديث التعليق ) ٥/٧٨٣(واإليهام   

 )٢٢/٨(جمموع الفتاوى   )٢(
  ) ٢/٦٣٧(أحكام أهل الذمة  )٣(



 

  
 

٦٢٥ 

 

 

  :تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث

عقود النكاح اليت انقضى سبب فسادها قبل اإلسالم ال تبطـل ويقـرون    )١(

  .)١(عليها

  :ية رمحه اهللا تعاىل قال ابن تيم

 )ي٢(الكفار بعد اإلسالم على مناكحتهم اليت كانت حمرمة يف اإلسالم قر( (  

العقود الفاسدة كعقد الربا وامليسر وبيع اخلمر واخلرتير اليت يتعامـل ـا    )٢(

  .)٣(الكفار يقروا على ما ملكوا فيها قبل اإلسالم

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ) ٢/٦٣٧(أحكام أهل الذمة   )١(
  )٢٢/١٣(جمموع الفتاوى   )٢(
 )٢٢/٨(جمموع الفتاوى  –) ٢/٧٠٩(أحكام أهل الذمة   )٣(



 

  
 

٦٢٦ 

 

 

  

  

 

 



 
  :عة مطالبوفيه أرب

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
  مستثنيات القاعدة: املطلب الرابع

  

  



 

  
 

٦٢٧ 

 

 

 



 

  :شرح القاعدة:ول املطلب األ

جاءت النصوص الشرعية يف عمومها لتدل على أن الزوج إذا مات فإن األحكام 

معـىن  هـو   املترتبة على الزواج قائمة بينهما سواء دخل ا أو مل يدخل وهـذا  

  .القاعدة

وقـد أسـهب   . فاملدخول ا وغري املدخول ا سواء يف العدة واملرياث وحنومها 

 بيان أن غـري املـدخول ـا يف العـدة إذا تـويف عنـها       اإلمام ابن القيم يف

حيث أا تعتد أربعة أشهر وعشراً وذلك يرجع إىل حكمـة   كاملدخول ازوجها

  .عدة الوفاة

كمـة عـدة الوفـاة وغريهـا     وقد اضطرب الناس يف ح: ( قال رمحه اهللا تعاىل 

قبل الدخول يف  وأورد هذا القول وجوه كثرية منها وجوا هي لرباءة الرحم:فقيل

الوفاة ومنها أا ثالثة قروء وبراءة الرحم يكفي فيها حيضة كما يف املستربأة ومنها 
                                                

 )٢/٨٥(عالم املوقعني إ )١(



 

  
 

٦٢٨ 

 

 

ومن الناس . وجوب ثالثة أشهر يف حق من يقطع برباءة رمحها لصغرها أو لكربها 

  :ال يعقل معناه وهذا فاسد لوجهني دهو تعب :من يقول

كمة وإن مل يعقلها كثري من الناس له حكم إال وأنه ليس يف الشريعة ح :أحدمها 

  .أو أكثرهم

أن العدد ليست من العبادات احملضة بل فيها من املصـاحل رعايـة حـق    : الثاين 
شيخنا والصواب أن يقال أما عدة الوفاة فهي حرم  :الزوجني والولد والنكاح قال

  . )١()نقضاء النكاح ورعاية حلق الزوجال
  :ة أدلة القاعد :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي  :أوالً 
والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجاً يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ : (قوله تعاىل 

  .)٢()وعشراً
  :وجه الداللة من اآلية

ومل أشارت اآلية إىل عدة املتويف عنها زوجها وذلك بأن تعتد أربعة أشهر وعشراً 
ا فدل ذلك أن الشارع تفر ا وغريها مدخول أقـام  ق اآلية بني زوجة مدخول

  .)٣( املوت مقام الدخول

                                                
 )٥/٦٦٥(زاد املعاد  )١(
 )٢٣٤(سورة البقرة اآلية  )٢(
 )٦/١٠٩(التفسري الكبري  –) ٥/٦٦٤(زاد املعاد  )٣(



 

  
 

٦٢٩ 

 

 

  :قال صاحب املبسوط يف تعليقه على اآلية

بيان أا ال جتب إال بنكاح صحيح ألن اسم الزوجية مطلقاً ال يكـون إال بعـد   (

  .)١() ملدخول اصحة النكاح يستوي يف هذا االسم املدخول ا وغري ا

  :احلديث النبوي :ثانياً 

ال حيل المرأة (:مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول :عن أم حبيبة قالت 

ل إال على زوج أربعـة  تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ليا

  .)٢()أشهر وعشراً

  :وجه الداللة من احلديث

ن أن الزوجة تعتد لوفاة زوجهـا  هذا احلديث بيأن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 

ا وغري مدخول فبأربعة أشهر وعشر أيام ومل تفر دل ذلـك أن  ق بني مدخول

  .)٣(املوت قام مقام الدخول

                                                
 ) ٦/٣٠(املبسوط للسرخسي ) ١(
) ٥/٢٠٤٢(حتد املتويف عنها زوجها أربعـة أشـهر   باب  رجه البخاري يف صحيحه كتاب الطالقأخ) ٢(

حداد يف عدة الوفاة وحترميه يف غري ذلك إال ثالثة مسلم يف كتاب الطالب باب وجود اإلو) ٥٠٢٤(رقم 
 ) ١٤٨٦(رقم ) ٢/١١٢٣(أيام 

 ) ٥/٦٦٤(زاد املعاد   )٣(



 

  
 

٦٣٠ 

 

 

  :النظر :ثالثاً 

النكاح مدته العمر والعدة حمض حق على النكاح والنكاح ينتهي باملوت وبالتايل 

  .)١(من حقوق النكاح دخل أو مل يدخل  مضى مدة العمر فتصبح العدة حقاً

  :تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث

تعتد غري املدخول ا لوفاة زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام كاملـدخول   )١(

  .)٢(ا

 .)٣(يكمل الصداق لغري املدخول ا إذا مات زوجها كاملدخول ا  )٢(

 .)٤(املدخول ا إذا مات الزوج كترث غري املدخول ا  )٣(

  :مستثنيات القاعدة :ملطلب الرابع ا

استثىن بعض العلماء من هذه القاعدة مسألة األمة فإا تعتد على النصف من عدة 

  .)٥(احلرة عند كثري من الفقهاء 
  

  
                                                

 )٦/٣٠(املبسوط للسرخسي   –) ٢/٨٥(عالم املوقعني إ) ١(
 )٥/٦٦٤(زاد املعاد ) ٢(
 ) ٢/٨٥(عالم املوقعني إ ) ٣(
 ) ٢/٨٥(عالم املوقعني إ –) ٥/٦٦٤(زاد املعاد  ) ٤(
 )٥/٦٦٥(زاد املعاد  –) ٦/١٠٨(التفسري الكبري  ) ٥(



 

  
 

٦٣١ 

 

 

  

 

 

 
 







 

  

  

  

  

  



 

  
 

٦٣٢ 

 

 

 
 

 
  :مطالب وفيه أربعة

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  مستثنيات القاعدة: طلب الرابعامل
  

  

  

  

  

  



 

  
 

٦٣٣ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول 

قه تعليقاً وعلق به إذا لزمه والعني والالم والقـاف  ق الشيء يعلّمن علّ :لغةق املعلّ

  .)٢(العايلأصل كبري صحيح يرجع إىل معىن واحد وهي أن يناط الشيء بالشيء 

ون مجلة حبصول مضـمون مجلـة أخـرى    ربط حصول مضم :هوواصطالحاً 

لتزام أمر مل يوجد يف أمر أو هو إ. )٣(حدامها تسمى الشرط والثانية تسمى اجلزاءفإ

  .)٤(ميكن وجوده يف املستقبل

                                                
  وللقاعدة ألفاظ مقاربة ذكرها اإلمام ) ٢/٨٩١(أحكام أهل الذمة  –) ٢/١٨٢(عالم املوقعني إ )١(

  ) ١/٢٢(مفتاح دار السعادة -رط ق بالشرط عدم عند عدم الشاحلكم املعلّ -
 ) ١/٤٩(عالم املوقعني إ-كم املعلّق على شرط ينتفي عند انتفائه احل -
 )٤/٨٧(عالم املوقعني إ-إذا وجد الشرط وجد املشروط  -
 ) ٣/١٣٥٤(أحكام أهل الذمة -ق بالشرط ال يثبت بعينه عند عدمه احلكم املعلّ -
وانظـر  ) ٦/٢٧٩(ابن القيم على سنن أيب داود حاشية -ق بالشرط يعدم عند عدمه احلكم املعلّ -

التقرير والتحبري  –) ٨٢(الة مادة  –) ٣٢/٨٣(جمموع الفتاوى  –) ٣/٦٥٧(شرح العمدة 
) ١/٢٧٦( شرح التلويح على التوضيح ) ١/٢٧٧(التوضيح يف حل نواقض التنقيح ) ١/١٧٢(
 –) ٤١٥(للزرقالفقهية شرح القواعد ا –) ١٢٦(قواعد الفقه  –) ٢/٣٩٧(كشف األسرار  –

  ) ١/٧٢(درر احلكام شرح جملة األحكام 
 ) ١٠/٢٦١(لسان العرب  –) ٤/١٢٥(معجم مقاييس اللغة   )٢(
 ) ١/٧٢(درر احلكام شرح جملة األحكام   )٣(
 ) ٤١٥(شرح القواعد الفقهية   )٤(



 

  
 

٦٣٤ 

 

 

ق على شرط يكون معدوماً قبل ثبوت الشرط الذي ومعىن القاعدة أن الشيء املعلّ

ستوجب ذلك وجود املشروط لو ثبت الشيء قبل وجود الشرط ال نهق عليه أللّع

ق عليه حىت يعمل به جيب وأشار بعض الفقهاء إىل أن الشرط املعلّ.)١(بدون الشرط

  :أن يكون له وصفان

لك كذا إن كانت السـماء   :أن يكون الشرط معدوماً يف احلال فلو قال :األول 

  .فهو ضرب من اللغو الباطل  احلال فوقنا مل يصح الشرط ألنه موجود يف

أن يكون الشرط ممكن احلصول فال يصح التعليق على شـيء مسـتحيل    :الثاين 

  .)٢(الوقوع كالتعليق على دخول اجلمل يف رأس األبرة وحنو ذلك

  :أنواع التعليق بالشرط

  :)٣(ذكر بعض الفقهاء للتعليق بالشرط ثالثة أنواع

ئماً أو غري مالئم مثل الطالق والعتاق فإن ما يصح تعليقه مبطلق الشرط مال :أوالً 

 كالً منهما يصح تعليقه بالشرط مطلقاً مالئماً كقوله لزوجته إن أسأت إىلّ فأنت

  .طالق يعين مالئماً ملقتضى العقد

                                                
 )١/٧٢( درر احلكام   )١(
 )٤١٦(شرح القواعد الفقهية  –) ١/٧٢(درر احلكام   )٢(
  )٤١٧-٤١٦(شرح القواعد الفقهية   )٣(



 

  
 

٦٣٥ 

 

 

ق يف كل ذلك يثبت ق طالقها بدخول الدار مثالً فإن املعلّأو غري مالئم كما إذا علّ

  .عند ثبوت الشرط

ح تعليقه بالشرط املالئم فقط وهو ما يؤكد موجب العقد وذلك مثل ما يص :ثانياً

بنه إال بإذنه أو قول الرجل إلال خترج باخلروج فيما لو حلف على زوجته أ اإلذن

  .غت رشيداً فقد أذنت لك بالتجارة إن بل

كـالبيع والشـراء    ماال يصح تعليقه بالشرط مطلقاً وهي املعاوضات املالية :ثالثاً 

  .وحنوها واالجارة

  :أدلة القاعدة  :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي 

  .))١(ردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ اآلخرِ ف:(قوله تعاىل) ١(
  :وجه الداللة من اآلية 

  :ذكره ابن القيم بقوله رمحه اهللا تعاىل
عهم يف بعض مسائل األحكام عن حقيقة اإلميان إذا أهل اإلميان ال خيرجهم تناز( 

ردوا ما تنازعوا فيه إىل اهللا ورسوله كما شرطه اهللا عليهم وال ريـب أن احلكـم   
  .))٢(ق على شرط ينتفي عند انتفائهاملعلّ

                                                
   ) ٥٩( سورة النساء آية  )١(
  )١/٤٩(عالم املوقعني إ  )٢(



 

  
 

٦٣٦ 

 

 

  ))١( وإِن كُن أُولَات حملٍ فَأَنفقُوا علَيهِن حتى يضعن حملَهن: (قوله تعاىل ) ٢(

  :وجه الداللة من اآلية 

ق على شرط وجود احلمل فإذا انتفى نت اآلية الكرمية أن اإلنفاق على البائن معلّبي

  .)٢(احلمل فال نفقة حينها على البائن

  :تطبيقات القاعدة  :املطلب الثالث 

ق على شرط ال يثبت إال عند ثبوت الشرط وينتفي عند انتفـاء  الطالق املعلّ) ١(

  .)٣(الشرط

  .)٤(ق بالشرط ال يقع عند عدم وقوع الشرطالظهار املعلّ) ٢(

إن شـفى اهللا   :ق النذر بشرط وكان مقصوده وجود الشرط كقولـه إذا علّ) ٣(

صوم شهر أو صدقة كذا فإنه يلزمـه بوجـود    مريضي أو سلم مايل الغائب فعلي

  .)٥(الشرط وينتفي عند انتفائه

                                                
  )٦٩( آية  الطالق سورة  )١(
 )٦/٢٧٩(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود   )٢(
  )٣/٥٨(عالم املوقعني إ )٣(
 )٣٣/٤٩(جمموع الفتاوى   )٤(
 )٣/١١٠(املوقعني عالم إ –) ٣٢/٨٣(جمموع الفتاوى   )٥(



 

  
 

٦٣٧ 

 

 

صوده وجود ذلك الشرط مل يلزمه العتـق  ق العتق على شرط وكان مقإذا علّ) ٤(

  .)١(إذا انتفى الشرط

  :مستثنيات القاعدة :املطلب الرابع 

  :يستثىن من القاعدة بعض املسائل

  .)٢(املعاوضات املالية كالبيع والشراء وحنومها) ١(

  :براء ويستثىن من ذلك مسألتان اإلقرار واإل) ٢(

على الوصـية  لدين على موته حيمل ذلك دين من ابراء املق الدائن إلو علّ :األوىل 

  .ويكون التعليق صحيحاً

األجل يف عرف الناس حيمـل علـى    قرار بزمن صاحل حللولق اإللو علّ :الثانية 

الشهر الفالين فإين مـديون   أحد آلخر إن ابتدأ :قرار بدين مؤجل مثاله لو قالاإل

ند حلـول ذلـك   قرار بدين مؤجل ويلزمه تأدية الدين عبكذا حيمل على اإللك 

  . )٣(الوقت

  

  
                                                

 )٣٢/٨٥(جمموع الفتاوى  –) ٤/٨٧(عالم املوقعني إ  )١(
 )٤١٧(شرح القواعد الفقهية   )٢(
 )١/٧٤( درر احلكام شرح جملة األحكام   )٣(



 

  
 

٦٣٨ 

 

 

 

 

 


 
  :مطالب وفيه ثالثة

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  

  



 

  
 

٦٣٩ 

 

 

 



 
  :شرح القاعدة  :املطلب األول 

ـ  واجلمع شـروط لزام الشيء والتزامه يف البيع وحنوه هو إ: لشرط لغة ا والشط ر

  . )٢(بالتحريك العالمة واجلمع أشراط وأشراط الساعة أعالمها

  .)٣(هو ما يستلزم نفيه نفي أمر ال على وجهة السببية  :واصطالحاً

طالقه علـى  حبصول مضمون مجلة أخرى والشائع إ تعليق حصول مجلة:ل هو وقي

  .)٤(ما يتوقف عليه الشيء ويكون خارجاً عنه
                                                

ـ  –وللقاعدة ألفاظ أخرى ) ٣/٣٩٠(عالم املوقعني إ )١( ه فهـو  كل شرط خالف حكم اهللا وناقض كتاب
  )٢/٣٩٠(عالم املوقعني إ -باطل  
  )٥/١٦٦(زاد املعاد –الشرط الباطل إذا شرط يف العقد مل جيز الوفاء به  -
 –) ٢/٧٥٢(أحكام أهل الذمة  –أحل حراماً أو حرم حالالً  املؤمنون عند شروطهم إال شرطاً -

األصل يف الشروط الصحة واللـزوم إال مـا دل   ( وذكرها ابن تيمية بلفظ ) ١٦٤(الفروسية 
–) ٩/٣٣٢(وانظر يف جمموع الفتاوى  –) ٢٩/٣٤٦(الفتاوى جمموع  –) الدليل على خالفه

القواعـد النورانيـة    –) ٢/٢٣٩(املنثـور   –) ٢/٢٢٨(غمز عيون البصـائر   –) ٣١/٢٨(
  )٤٨٥(شرح القواعد الفقهية  –) ١/٢٧٦(املوافقات  -)١/١٨٧(

 )٣٢٦(أساس البالغة  –) ١/٤٧٨(املعجم الوسيط  -)٧/٣٢٩(لسان العرب   )٢(
 ) ٥٢٩(يات الكل  )٣(
 ) ٢/١٥٢(دستور العلماء   )٤(



 

  
 

٦٤٠ 

 

 

بطل الشيء يبطل بطالً وبطالناً ذهب ضياعاً وخسراً فهو باطـل   من:الباطل لغة

  .)١(والباء والطاء والالم أصل واحد وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه ولبثه

  .)٢(ذي ال يكون صحيحاً بأصله وما ال يعتد به وال يفيد شيئاًهو ال :واصطالحاً

٣(قون بينه وبني الفاسد بأن الفاسد صحيحاً بأصله ال بوصفهويفر( .  

  .أبواب املعامالت من كتب الفقهاء منتشرة يف وقاعدة مهمة ال وهذه

  :قال ابن القيم رمحه اهللا يف بيان أمهية القاعدة 

ليس عند كثري من الفقهاء فإم يلغـون شـروطاً مل    للشروط عند الشارع شأناً(

يلغها الشارع ويفسدون ا العقد من غري مفسدة تقتضي فساده وهم متناقضـون  

فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود وما ال يقبله فليس هلم ضابط مطرد منعكس 

عليه النص أن كـل شـرط    يقوم عليه دليل فالصواب الضابط الشرعي الذي دلّ

  .))٤(خالف حكم اهللا وكتابه فهو باطل ومامل خيالف حكمه فهو الزم

  

   

                                                
 ) ١/٢٥٨(معجم مقاييس اللغة  –) ١١/٥٦(لسان العرب   )١(
 ) ٦١(التعريفات   )٢(
  )١٥٥(دستور العلماء   )٣(
  )٣٩٠-٣/٣٨٩(عالم املوقعني إ )٤(



 

  
 

٦٤١ 

 

 

  :وهذه القاعدة متضمنة لقاعدتني

   .أن كل شرط خالف كتاب اهللا وحكمه فهو باطل ال جيوز الوفاء به :األوىل 

  .يناقض كتابه فهو واجب الوفاء به أن كل شرط ال خيالف حكم اهللا وال :الثانية 

ا الشرع الـذي  وههنا قضيتان كليتان من قضاي: ( اهللا تعاىل رمحه قال ابن القيم 

حدامها أن كل شرط خالف حكم اهللا وناقض كتابـه فهـو   بعث اهللا به رسوله إ

باطل كائناً ما كان والثانية أن كل شرط ال خيالف حكمه وال يناقض كتابه وهو 

ني ما جيوز تركه وفعله بدون الشرط فهو الزم بالشرط وال يسـتثىن مـن هـات   

وال تعبأ ،وقد دل عليهما كتاب اهللا وسنة رسوله واتفاق الصحابة ،القضيتني شيء 

فإا ال دم قاعدة من قواعد الشـرع  ائل املذهبية واألقوال األرائية بالنقض باملس

فالشروط يف حق املكلفني كالنذر يف حقوق رب العاملني فكل طاعة جاز فعلـها  

رط قد جاز بذله بدون االشـتراط لـزم   قبل النذر لزمت بالنذر وكذلك كل ش

خـالف  وإذا كان من عالمات النفـاق إ ،شروط بالشرط فمقاطع احلقوق عند ال

الوعد وليس مبشروط فكيف الوعد املؤكد بالشرط بل ترك الوفاء بالشرط يدخل 

  .))١(يف الكذب واخللف واخليانة والغدر وباهللا التوفيق

                                                
   )٣/٣٩٠(عالم املوقعني إ )١(



 

  
 

٦٤٢ 

 

 

واملناقض لكتاب اهللا وشـرطه هـو    ويفهم من هذه القاعدة أن الشرط املخالف

  .كت عنه الشرع فاليعترب مناقضاً الباطل أماماس

  :قال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا

وهذا إمنـا يقـال إذا كـان     )١()كتاب اهللا أحق وشروط اهللا أوثق( وهلذا قال ( 

ويقال كتاب  ،املشروط يناقض كتاب اهللا وشرطه فيجب تقدمي كتاب اهللا وشرطه

أحق وشرط اهللا أوثق وأما إذا كان نفس الشروط واملشروط مل ينص اهللا على اهللا 

  .))٢(حله بل سكت عنه فليس هو مناقضاً لكتاب اهللا وشرطه

وقد اختلف العلماء يف مصري العقد املشتمل على الشرط الفاسد هل يبطل العقـد  

ا مقام يالت فقهية ليس هذالعقد؟ يف تفص ببطالن الشرط أم يبطل الشرط ويصحح

  .ايرادها

ن أن الصواب أن الشرط الفاسد وإمنا أشار شيخ اإلسالم بن تيمية إىل اخلالف وبي

  .)٣(ال يفسد العقد يف اجلملة

ل وهو عامل ببطالنه فـإن  وهذه القاعدة واضحة املعىن فيمن اشترط الشرط الباط

ن ذلك زم والشرط باطل لكن من اشترط شرطاً باطالً وهو ال يعلم ببطالالعقد ال

                                                
 ٠سيأيت ختريج احلديث يف مطلب أدلة القاعدة   )١(
  )٢٩/٣٤٧(لفتاوى جمموع ا  )٢(
 )٢٩/٣٣٩(جمموع الفتاوى   )٣(



 

  
 

٦٤٣ 

 

 

لعقد بدون الشـرط  با رضي الشرط فالعقد يف حقه ليس بالزم بل هو باخليار إن

  .واال فله الفسخ 

لزامه بعقد مل يرض به وال ألزمه الشارع أن يعقـده فهـذا   هذا هو األصل وأما إ

ه الكتاب وأرسل به الرسل خمالف ألصول الشرع وخمالف للعدل الذي أنزل اهللا ب

: قال رمحه اهللا تعاىل  خيث يخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىلمجاع على ذلك شونقل اإل

فإن املسلمني إذا تعاقدوا بينهم عقوداً ومل يكونوا يعلمون ال حترميها وال حتليلها ( 

   .))١(فإن الفقهاء مجيعهم فيما أعلم يصححوا

   :أدلة القاعدة :املطلب الثاين 

  :احلديث النبوي 

كاتبت أهلي على تسـع  :ءتين بريرة فقالت جا:عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

يل ها هلم ويكون والءك أحبوا أن أعدإن : يف كل عام أوقية فأعينيين فقالت أواقٍ

فأبوا عليها فجاءت مـن عنـدهم   :فذهبت بريرة إىل أهلها فقالت هلم  ،فعلت 

إين عرضت ذلك عليهم فأبوا إال : ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس فقالت

ون الوالء هلم فسمع النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربت عائشة النيب صـلى  أن يك

خذيها واشترطي هلم الوالء فإمنا الوالء ملن أعتـق ففعلـت    :اهللا عليه وسلم فقال

                                                
  )٢٩/٣٥٢(جمموع الفتاوى  )١(



 

  
 

٦٤٤ 

 

 

ناس فحمد اهللا واثىن عليـه مث  عائشة مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ال

كتاب اهللا ما كان من شرط ليس ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست يف : قال

اهللا أحق وشرط اهللا أوثق وإمنـا  ط قضاء يف كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مئة شر

  .))١(الوالء ملن أعتق

  :وجه الداللة من احلديث 

بطال الشروط اليت ختالف كتاب اهللا وحكمه فإن النيب احلديث نص واضح على إ

  . ملعتق ألنه يعارض احلكم الشرعي صلى اهللا عليه وسلم أبطل شرط الوالء لغري ا

  : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

ويف القصة أنه ال جيوز ألحد من املتعاقدين أن يشترط على اآلخر شرطاً خيالف ( 

أي ليس يف حكـم اهللا  ) ليس يف كتاب اهللا( حكم اهللا ورسوله وهذا معىن قوله 

كتـاب اهللا   (ته ويدل عليه قولهباحاملراد أنه ليس يف القرآن ذكره وإجوازه وليس 

وهذا احلديث وإن كان حادثة عني إال أن العربة بعموم .))٢()أحق وشرط اهللا أوثق

  .اللفظ ال خبصوص السبب 

  

                                                
 -)٢٥٧٩(رقـم  ) ٢/٩٧٢(أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الشروط باب الشروط يف الـوالء    )١(

  )١٥٠٤(رقم ) ٢/١١٤٢(ومسلم يف كتاب العتق باب إمنا الوالء ملن اعتق
  )٥/١٦٥(زاد املعاد   )٢(



 

  
 

٦٤٥ 

 

 

  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

هذا احلديث الشريف املستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول اتفقـوا  ( 

وط يف مجيع العقود وليس ذلك خمصوصاً عند أحـد منـهم   على أنه عام يف الشر

بالشروط يف البيع بل من اشترط يف الوقف أو العتق أو اهلبة أو البيع أو النكاح أو 

االجارة أو النذر أو غري ذلك شروطاً ختالف ما كتبه اهللا على عباده حبيث تتضمن 

ه أو حتليل ما حرمـه أو  تلك الشروط األمر مبا ى اهللا عنه أو ى عما أمر اهللا ب

  .))١(تفاق املسلمني يف مجيع العقودرمي ما حلله فهذه الشروط باطلة بإحت

   :تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث 

للقاعدة تطبيقات كثرية وميكن التفريع هلا على مجيع أبـواب املعـامالت ومـن    

  :أمثلتها

  .)٢(عتق شرط باطل ال يصح يف العقداشتراط الوالء ملن أ )١(

  .)٣(تراط عدم املهر يف النكاح شرط باطل خيالف مقتضى عقد النكاحاش )٢(

  .)٤(تفاقذا أحلها فهو شرط حرام وباطل باإلق زوجته إإذا اشترط أن يطلّ )٣(

                                                
  )٣١/٢٨(ى جمموع الفتاو )١(
  ) ٢٩/٣٤٧(جمموع الفتاوى  –) ٥/١٦٢(زاد املعاد  )٢(
 ) ٢٩/٣٤٧(جمموع الفتاوى   )٣(
 )٢٩/٣٤٨(جمموع الفتاوى  –) ١/٢٨٧(عالم املوقعني إ  )٤(



 

  
 

٦٤٦ 

 

 

لو شرط الوقف على تارك النكاح واملترهب كان الشرط باطالً ومل جيـز   )٤(

  .)١(الوفاء به

  .)٢(إذا شرط يف العقد الطالق بعد أجل فإن الشرط باطل )٥(

إذا اشترى مسلم جارية كتابية واشترط له البائع أا طباخة جيدة وأـا   )٦(

  .)٣(تفاق املسلمنيصنع اخلمر والنبيذ فالشرط باطل بإت

  .)٤(لو شرط الصالة يف املسجد الذي بناه على قربه فإنه شرط باطل )٧(

لو شرط الواقف أال يشتغل من أوقف عليهم بالعلم فهذا شرط باطـل ال   )٨(

    .)٥(حيل تنفيذه

 

 

 

                                                
 )٣/١٦(عالم املوقعني إ  )١(
  )٢٩/٣٤٨(جمموع الفتاوى  )٢(
 )٢٩/٣٣٢(جمموع الفتاوى   )٣(
 املصدر السابق   )٤(
  )٤/١٨٢(ملوقعني عالم اإ  )٥(



 

  
 

٦٤٧ 

 

 

 

 

 
 

  :مطالب وفيه ثالثة

  شرح القاعدة: املطلب األول 
  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 
  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  
  

  

  



 

  
 

٦٤٨ 

 

 

 

 
  :شرح القاعدة :املطلب األول 

  :روط ومفادها أن الشروط يف العقود هلا حالتانهذه القاعدة من قواعد الش

  .ؤثر فيه أن تكون مقارنة للعقد فهذه من صلب العقد وت :األوىل 

  أن تكون متقدمة على العقد فهل تؤثر يف العقد أم ال؟  :الثانية 

 العلماءلكن . الشروط املتقدمة هلا حكم التأثري كالشروط املقارنةفالقاعدة تبني أن 

  :)٢(ذه القاعدة على ثالثة أقواليف ه اختلفوا

الشروط املتقدمة كاملقارنة وقال به فقهاء احلديث وأهـل املدينـة    :القول األول 

  .دواإلمام أمح

  .لشروط املتقدمة ال تؤثر يف العقدا :القول الثاين 

التفصيل يف مسائل دون مسائل فيؤثر يف بعـض األحكـام دون    :القول الثالث

  .بعض

                                                
وذكرها شـيخ  ) ٢/١١(القواعد النورانية  -)٢/١١(انظر إغاثة اللهفان  –) ٣/١٣٣(عالم املوقعني إ )١(

  ) ٢٠/٣٧٨(–) ٣٢/١٦٦(جمموع الفتاوى  –اإلسالم ابن تيمية بلفظ الشرط املتقدم كالشرط املقارن 
 )٢٩/٣٠٣(جمموع الفتاوى  -)٢٢١-١/٢٢٠(القواعد النورانية   )٢(



 

  
 

٦٤٩ 

 

 

  :شرط املتقدم له صورتانوتوضيح ذلك أن ال 

ملواطأة على التحليـل فهـذا   أن يكون رافع ملقصود العقد مثل ا :صورة األوىل ال

  .يبطله 

أقل من املسمى وهـذا ال   يد له كاشتراط كون املهرأن يكون مقّ :الصورة الثانية 

  .تأثري له

١(ح شيخ اإلسالم بن تيمية القول األولورج(،فع عنه وداحه تلميذه ابن القيم ورج

سد العقد ورد بعد ذكر قول من يقول بأن الشرط املتقدم ال يفقال رمحه اهللا تعاىل 

  :عليه

وال يفسد عقد إال بالعقد نفسه وال يفسد بشيء تقدمه وال تأخره وال :وأما قوله (

ى صلب العقد رِبتوهم وال أمارة عليه يريد أن الشرط املتقدم ال يفسد العقد إذا ع

الفرق بني الشرط  :أصل قد خالفه فيه مجهور أهل العلم وقالوا عن مقارنته وهذا

املتقدم واملقارن إذ مفسدة الشرط املتقدم مل تزل بتقدمه وإسالفه بـل مفسـدته   

مقارناً كمفسدته متقدماً وأي مفسدة زالت بتقدم الشرط إذا كانا قد علما وعلم 

باطل احملرم وأظهرا صورة اهللا تعاىل واحلاضرون أما إمنا عقدا على ذلك الشرط ال

العقد مطلقاً وهو مقيد يف األمر بذلك الشرط احملرم فإذا اشترطا قبـل العقـد أن   

                                                
 )٢٩/٣٠٣(جمموع الفتاوى  )١(



 

  
 

٦٥٠ 

 

 

النكاح نكاح حتليل أو متعة أو شغار وتعاهدا على ذلك وتواطأ عليه مث عقدا على 

عادة الشرط يف صلب العقد اعتماداً على تقدم ذكـره  عن إما اتفقا عليه وسكت 

وكيـف  ،رج العقد بذلك عن كونه عقد حتليل ومتعة وشغار حقيقة والتزامه مل خي

لوصف أن يشترط قبل  يعجز املتعاقدان اللذان يريدان عقداً قد حرمه اهللا ورسوله

ة ذلك الوصف وأنه هو املقصود مث يسكتا عن ذكره يف صلب العقـد  العقد إراد

  .)  )١(متام غرضهما إال عني تفويت مقصود الشارع،وهل إليتم غرضهما 

ا سبب يف فتح باب احليـل  مث بين رمحه اهللا تعاىل خطورة إلغاء هذه القاعدة وأ

  :حيث قال

لباب احليل بل هـي  شرط املتقدم ال يؤثر إال فتح وهل هذه القاعدة وهي أن ال(

ق الشريعة بني متماثلني من كل وجه الفتراقهما وكيف تفر ،أصل احليل وأساسها

ستواء العقدين يف احلقيقة واملعىن والقصد وهل هـذا اال  يف تقدم لفظ وتأخره مع ا

ن هذه وأي،من أقرب الوسائل والذرائع إىل حصول ما قصد الشارع عدمه وإبطاله 

ح أصحاا بـبطالن سـد   من قاعدة سد الذرائع إىل احملرمات وهلذا صرالقاعدة 

مات بكل طريق الذرائع ملا علموا أا مناقضة لتلك فالشارع سد الذرائع إىل احملر

وهذه القاعدة توسع الطرق إليها وتنهجها وإذا تأمل اللبيب هذه القاعدة وجدها 

                                                
  )٣/١٣٣(عالم املوقعني إ )١(



 

  
 

٦٥١ 

 

 

ترفع التحرمي أو الوجوب مع قيام املعىن املقتضى هلما حقيقة ويف ذلـك تأكيـد   

ومن جهة اشتماهلا  ،للتحرمي من وجهني من جهة أن فيها فعل احملرم وترك الواجب

هللا الذي أحبه ورضيه لعبـاده إىل  والتوسل بشرع ا على التدليس واملكر واخلداع

بـني   ومعلوم أنه ال بد أن يكون بني احلالل واحلرام فرق،نفس ماحرمه وى عنه 

والفرق يف الصـورة غـري    ،يف احلقيقة حبيث يظهر للعقول مضادة أحدمها لآلخر

ن األلفـاظ إذا  معترب وال تؤثر إذ االعتبار باملعاين واملقاصد يف األقوال واألفعال فإ

اختلفت عباراا أو مواضعها بالتقدم والتأخر واملعىن واحد كان حكمها واحـداً  

ومن ان حكمها خمتلفاً وكذلك األعمال، ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها ك

تأمل الشريعة حق التأمل علم صحة هذا باالضطرار فاألمر احملتال عليـه بتقـدم   

احلالل املشروع ومقصوده احلرام الباطل فـال   الشرط دون مقارنة صورته صورة

مشاركة هذا للحرام صورة ومعـىن   بل ،تراعى الصورة وتلغى احلقيقة واملقصود

حلاقه به الشتراكهما يف القصد واحلقيقة أوىل من احلاقه باحلالل املـأذون فيـه   وإ

      .))١(مبشاركته له يف جمرد الصورة

  

  

                                                
  )١٣٤-٣/١٣٣(عالم املوقعني إ  )١(



 

  
 

٦٥٢ 

 

 

   :أدلة القاعدة :املطلب الثاين 

عقود والشـروط  كن االستدالل هلذه القاعدة باألدلة العامة اليت أمرت بالوفاء بالمي

  .ألا شاملة للمعىن

  :القرآن الكرمي :أوالً

  ))١( أَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤوالًو: (قوله تعاىل) ١(

  ))٢( الْعقُوديا أَيها الَّذين آمنواْ أَوفُواْ بِ: (قوله تعاىل) ٢(

  ))٣( الَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَو: (قوله تعاىل) ٣(

  ))٤( والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدواْ: (قوله تعاىل) ٤(

تاً عند اللَّه أَن كَبر مقْ يا أَيها الَّذين َآمنوا لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ: (قوله تعاىل) ٥(

  .))٥( تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ

  ))٦( بلَى من أَوفَى بِعهده واتقَى فَإِنَّ اللّه يحب الْمتقني: (قوله تعاىل) ٦(

                                                
  )٣٤(سورة اإلسراء آية   )١(
  )١(سورة املائدة آية   )٢(
  )٨(سورة املؤمنون آية   )٣(
  )١٧٧(سورة البقرة  آية   )٤(
  )٣-٢(سورة الصف آية   )٥(
  )٨٦(سورة آل عمران آية   )٦(



 

  
 

٦٥٣ 

 

 

  ))١( إِنَّ اللّه الَ يحب اخلَائنِني: (قوله تعاىل) ٧(

  :وجه الداللة من اآليات

ها دالة يف عموم معناها على وجوب الوفاء بالعقود من غري تعيني هذه اآليات مجيع

  .فكل ما يصدق عليه أنه عقد أو شرط جيب الوفاء به

وقد أمر اهللا تعاىل بالوفاء بالعقود والعهود (:وقد قال ابن القيم قبل ذكره لآليات 

  .بني متقدم ومقارن فاملعىن واحد وال فرق))٢(كلها

  :احلديث النبوي :ثانياً 

  .))٣(إمنا األعمال بالنيات(حديث  -

  :وجه الداللة من احلديث 

ذكره ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف معرض الرد على من قال بإلغاء الشروط املتقدمة 

  :فقال 

ـ (  ال ومن نازعهم يف ذلك من الكوفيني ومن وافقهم ألغى النيات يف هذه األعم

أعمال ال حقيقة هلا وال قصد غ إظهار وسو وجعل القصد احلسن كالقصد السيئ

                                                
  ) ٥٨(األنفال آية سورة   )١(
واعد الفقهية املستخرجة وقد ساق اآليات بالترتيب املذكور أعاله وانظر الق) ١/٣٤٥(عالم املوقعني إ  )٢(

  )٥٤٨(عالم املوقعني اجلزائري من كتاب إ
   )إمنا األعمال بالنيات(انظر  ختريج احلديث يف قاعدة  )٣(



 

  
 

٦٥٤ 

 

 

خيـادعون اهللا كمـا   :بل هي نوع من النفاق واملكر كما قال أيوب السـختياين 

  .))١(لو أتوا األمر على وجهه لكان أهون عليهموخيادعون الصبيان 

  :النظر :ثالثاً

ه ابن القيم رمحه اهللا تعاىل أن املعاين واملقاصد يف األقوال واألفعـال  وذلك كما بين

ة فاأللفاظ إذا اختلفت عباراا أو مواضعها بالتقدم والتأخر واملعىن واحـد  معترب

  .)٢(كان حكمها واحداً ولو أتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها خمتلفاً

   :تطبيقات القاعدة:املطلب الثالث

لو اشترطوا يف عقد النكاح قبل أن يتم أنه عقد حتليل أو متعـة وكـان    )١(

مت العقد بدون اظهار هذا الشرط فإن حكمه حكـم  ذلك سراً بينهما و

  .)٣(الشرط املقارن فلذلك يفسد العقد

لو اتفقوا يف عقد النكاح قبل إمتامه بأنه شغار خايل من املهر تواطؤا على  )٢(

 .)٤(ذلك وسكتا يف العقد مل جيز ذلك العقد

                                                
كيسان السختياين أبوبكر الثقة الثبت الورع العابـد  وأيوب بن أيب متيمة )٢٠/٣٧٨(جمموع الفتاوى   )١(

  )٢٨٨/ ٧(املنتظم -)٣/٢٩١(هـ انظر صفة الصفوة ١٣١تويف بالطاعون يف البصرة سنة 
 )٣/١٣٣(عالم املوقعني إ  )٢(
  )١/٢٢٠(القواعد النورانية  –) ٣/١٣٣(عالم املوقعني إ )٣(
 )٢٠/٣٧٨(جمموع الفتاوى  –) ٣/١٣٣(عالم املوقعني إ  )٤(



 

  
 

٦٥٥ 

 

 

إذا اشترط املستأجر لألرض لرب األرض فيها زرع مكان بعينه وكـان   )٣(

العقد فهو مؤثر كاملقارن يف العقد وال جيـوز ألن املشـاركة   ذلك قبل 

 .)١(واملعاملة تقتضي العدل من اجلانبني فيشتركان يف املغنم واملغرم

 

 

 

 

 

                                                
 )٣٠/١٠٤(جمموع الفتاوى   )١(



 

  
 

٦٥٦ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

  
 

٦٥٧ 

 

 

 
 

 
  :مباحث تسعةوفيه  





















 

  
 

٦٥٨ 

 

 

 

  

  :شرح الضابط  :ألول املطلب ا

وضاً عن االستمتاع جبماعها من قبـل  معىن هذا الضابط أن املهر تستحقه املرأة ع

  .الزوج ، وهو ضابط مهم يف مسائل استحقاق املهر من أبواب النكاح

قـال   )٢(واملرأة تستحق املهر كله بأحد ثالثة أشياء ذكرها ابن رجب يف القواعد 

  :ر كله للمرأة بأحد ثالثة أشياء يتقرر امله: رمحه اهللا تعاىل

الوطء فيتقرر املهر به على كل حال وأما مقدماته كاللمس والشـهوة    :  األول 

والنظر إىل الفرج أو جسدها وهي عارية فمن األصحاب مـن أحلقـه   

كد من اخللوة اردة ومنـهم  وجعله مقرراً رواية واحدة ألنه آ بالوطء

  .من خرجه على وجهني

مانع إما حسي كاجلب والرتق  لوة ممن ميكن الوطء مبثله فإن كان مثَّّاخل  :  الثاين 

                                                
زاد ) جعل يف مقابلة الوطء يف الفرج عوضاًً هـو املهـر   : (وذكره بلفظ آخر) ٢/٥٦(عالم املوقعني إ )١(

نيـل األوطـار    –) ٣٧٨(القواعد البن رجب  –) ٢٠/٥٨١(وانظر جمموع الفتاوى ) ٥/٧٧٨(املعاد 
 ) .٥/١٢٩(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  –) ٧/٦٦(
 بتصرف) ٣٨٠-٣٧٩(القواعد البن رجب  )٢(



 

  
 

٦٥٩ 

 

 

  .أو شرعي كاإلحرام واحليض فهل يقرر املهر على طرق لألصحاب

قها يف املرض مث مات فيه فهـل  املوت قبل الدخول وقبل الفرقة وإن طلّ  :  الثالث 

  .يستقر هلا املهر على روايتني على توريثها منه وعدمه

  :أدلة الضابط  :الثاين املطلب 

  :القرآن الكرمي  :أوالً 

  )١(.)فَما استمتعتم بِه منهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً (:قوله تعاىل 

  :وجه الداللة من اآلية 

أشارت اآلية إىل أن ثبوت املهر يف ذمة الزوج إمنا يكون باالستمتاع بالزوجة وهو 

  .معىن الضابط

  :رطيب رمحه اهللا تعاىل قال الق

)مي املهر أجراً ألنه أجر االستمتاع وهـذا  االستمتاع التلذذ واألجور املهور وس

ن ما يقابل املهر يسمى أجراً وذلك دليل على أنه يف مقابلة البضع أل أن نص على

  .))٢(أجراً املنفعة يسمى 

                                                
 )  ٢٤ (سورة النساء اآلية  )١(
 )٥/١٢٩(اجلامع ألحكام القرآن الكرمي للقرطيب  )٢(



 

  
 

٦٦٠ 

 

 

  :احلديث النبوي: ثانياً 

ما امرأة أي(:سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ر :عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل ا فلها املهر مبـا  

يلُاستحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان و ١() يل لهمن ال و(.  

  :وجه الداللة من احلديث 

ن أن عليه وسلم قد بياحلديث واضح الداللة على معىن الضابط فإن النيب صلى اهللا 

وظـاهره أن  .املرأة استوجبت املهر مبا استحله زوجها من فرجها مع فساد النكاح

  .)٢(باطالً  املرأة تستحق املهر بالدخول وإن كان النكاح

                                                
) ١١٠٢(رقـم  ) ٣/٤٠٨(أخرجه الترمذي يف سننه كتاب النكاح باب ما جاء ال نكاح إال بـويل   )١(

يب جتعـل أمرهـا لغـري وليهـا     باب الثالسنن الكربى كتاب النكاح وأخرجه النسائي يف . واللفظ له 
) ١٨٧٩(رقـم  ) ١/٦٠٥(وابن ماجه ويف النكاح باب ال نكـاح إال بـويل   ) ٥٣٩٤(رقم ) ٣/٢٨٥(

وابن حبان يف صحيحه كتاب النكاح باب ذكر بطالن ) ٧/٢٤٤(رقم ) ٦/٦٦(واإلمام أمحد يف املسند 
رقم ) ٣/١٨٣(تدرك كتاب النكاح حه واحلاكم يف املسوصح) ٤٠٧٤(رقم ) ٩/٣٨٤(النكاح بغري ويل 

)٢٧٠٩ (حه ووافقه الذهيب والدار قطين يف كتاب النكاح وصح)والدارمي يف سننه ) ١٠(رقم ) ٣/٢٢١
وصـححه صـاحب   ) ٩/١٩١(واستدل به ابن حجر يف الفتح ) ٢١٨٤(رقم ) ٢/١٨٥(كتاب النكاح 

 )٣/١١٨(م والصنعاين يف سبل السال) ٢/١٦٨(تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق 
 )٣/١١٨(سبل السالم  )٢(



 

  
 

٦٦١ 

 

 

  :فروع على الضابط  :املطلب الثالث 

زوجة املفقود ال ترد املهر لزوجها األول إذا عاد وذلك بعد زواجهـا   )١(

إمنا حيمله الثاين وذلك ألا استحقت املهر األول مبا استحله من الثاين و

  )١(. زوجها األول من فرجها

يف النكاح الفاسد أو نكاح الشبهة تستحق املرأة مهر املثل بالـدخول   )٢(

 )٢(. عليها وال يسقط املهر بفساد النكاح

)٣( ق الزوجان بالفسخ أو غريه استحقت املرأة املهر مبـا اسـتحل   لو تفر

  )٣(.ن فرجهازوجها م

  

  

  

  

  
                                                

 )٢٠/٥٨١(جمموع الفتاوى  –) ٢/١٥٦(عالم املوقعني إ  )١(
وقد نقل االمجاع على هذه املسألة ابن قدامة يف املغين حيث قال بعـد ذكـر    –) ٥/٧٧٨(زاد املعاد  )٢(

 ).٧/٢٠٩(املغين  -)بغري خالف نعلمه(املسألة 
 ).٧/٦٦(نيل األوطار  )٣(



 

  
 

٦٦٢ 

 

 

 



 

  :شرح الضابط :املطلب األول 

معىن هذا الضابط أن أقارب الرجل من النساء حمرمات عليه إال األربعة املذكورات 

لَلْنا لَك أَزواجـك اللَّـاتي   اأَيها النبِي إِنا أَحي: (يف سورة األحزاب يف قوله تعاىل 

    ـاتنبو ـكمع ـاتنبو كلَيع ا أَفَاء اللَّهمم كينمي لَكَتا ممو نهورأُج تيآت

 تبهةً إِن ونمؤأَةً مرامو كعنَ مراجي هاللَّات كالَاتخ اتنبو كالخ اتنبو كاتمع

ا ننملع قَد نِنيمؤالْم ونن دم ةً لَّكصالا خهحنكتسأَن ي بِيالن ادإِنْ أَر بِيلنا لهفْس

ما فَرضنا علَيهِم في أَزواجِهِم وما ملَكَت أَيمانهم لكَيلَا يكُونَ علَيك حرج وكَانَ 

  .))٢( ماًاللَّه غَفُوراً رحي

                                                
وذكره ابن تيمية بلفظ مجيع أقارب الرجل من النسب حرام عليـه إال بنـات   ) ٥/١٢٩(ملعاد زاد ا )١(

 –) ١/٣٣٣(عـالم املـوقعني   وانظر إ –) ٣٢/٦٢(جمموع الفتاوى  –أعمامه وأخواله وعماته وخاالته 
كشاف القناع  –) ٢/٦٥٣(شرح منتهى اإلرادات  –) ٧/٨٤(املغين  –) ١/٣٧٢(القواعد البن رجب 

 ) .١/٢٥٥(املستصفي  –) ٥/٩٩(
 )٥٠(سورة األحزاب اآلية  )٢(



 

  
 

٦٦٣ 

 

 

  :فاملباحات األربعة من األقارب من هذه اآلية هن

  .بنات العم  )١(

 .بنات العمات )٢(

 .بنات اخلال )٣(

 .بنات اخلاالت )٤(

  .)١(وحقيقة احملرم من النساء هي اليت جيوز النظر إليها واخللوة ا واملسافرة ا 

ابن ووردت السنة ببعضهن قال واحملرمات من النساء ورد القرآن الكرمي ببعضهن 

املنصوص على حترميهن يف الكتاب أربع عشرة سـبع بالنسـب   (:يف املغين  قدامة

  .)٢()ان بالرضاع وأربع باملصاهرة وواحدة باجلمعتواثن

                                                
 )٩/١٠٥(شرح النووي على مسلم  )١(
أبو حممد عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي احلنبلي اإلمـام العالمـة   / وابن قدامة هو )٧/٨٤(املغين  )٢(

املقنـع  –الكـايف  –ين املتفق على إمامته انتهت إليه رئاسة املذهب يف عصره له مصنفات عظيمة منها املغ
 )٥/٨٨(شذرات الذهب -)٥/٧٩(هـ العرب يف خرب من غرب ٦٢٠التوابني تويف سنة 



 

  
 

٦٦٤ 

 

 

١(:م الفقهاء احملرمات من النساء إىل قسمني وقد قس(  

  :احملرمات على األبد :القسم األول 

بل هـن حمارمـه    واحدة منهن فال حيل للرجل أن ينكحأبدياً  حمرمات عين أنيو

  :وهذا القسم له مخسة أقسام

  :احملرمات بالنسب وهن سبع  :القسم األول 

  .األم )١(

 .اجلدة ألب وإن علت أو اجلدة ألم وإن علت )٢(

 .البنت )٣(

 .األخت )٤(

 .بنت األخ وبنت األخت )٥(

 .العمة )٦(

 .اخلالة )٧(

  :احملرمات بالرضاع :القسم الثاين 

  .وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب 

                                                
 )٦٥٦-٢/٦٥٣(شرح منتهى اإلرادات  )١(



 

  
 

٦٦٥ 

 

 

  :احملرمات باملصاهرة  :القسم الثالث

  :وهن أربع

  .أم الزوجة وإن علت )١(

 .زوجة األب )٢(

 .زوجة األبن )٣(

 .الربيبة وهي بنت زوجته اليت دخل ا )٤(

  .احملرمات باللعان :القسم الرابع 

  .زوجات نبينا حممد عليه الصالة والسالم :القسم اخلامس

  :احملرمات إىل أمد :القسم الثاين 

  :حترميها إىل زمن معني بسبب معني وهن نوعانواملقصود به أن 

حيرم ألجل اجلمع فيحرم بني أختني من نسب أو رضاع وكـذلك  / النوع األول 

  .املرأة وعمتها أو خالتها أو الزيادة على أربع

  :احملرمات إىل أمد لعارض يزول/ النوع الثاين 

ك العـارض جـاز   فإذا زال ذل هواملقصود أن عارضاً يطرأ على املرأة فتحرم بسبب

  .النكاح مثل زوجة الغري واملطلقة ثالثاً حىت تنكح زوجاً غريه والزانية حىت تتوب

  .واملقصود بالضابط بني احملرمات من النسب وهن القسم األول



 

  
 

٦٦٦ 

 

 

ابطاً للمحرمـات مـن النسـب حيـث     وقد ذكر ابن رجب رمحه اهللا تعاىل ض

حملرمات بالنسب وضابط ذلك احملرمات يف النكاح أربعة أنواع النوع األول ا(:قال

أنه حيرم على اإلنسان أصوله وفروعه وفروع أصله األدىن وإن سـفلن وفـروع   

ن فيدخل يف أصوله أمه وأم أمودخل ،ه وأم أبيه وإن علون أصوله البعيدة دون بنا

 فرع أصله األدىن أخواتـه  يف فروعه بنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن نزلن ودخل يف

ودخل يف  ،من أحدمها وبنان وبنات األخوة وأوالدهم وإن سفلن ين أووبمن األ

الما وإن علون ومل عمات واخلاالت وعمات األبوين وخافروع أصوله البعيدة ال

يبق من األقارب حالالً سوى أصول فروعه البعيدة وهن بنـات العـم وبنـات    

  .)١() العمات وبنات اخلال وبنات اخلاالت

  :الضابطأدلة  :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي:أوالً 

ا أَيها النبِي إِنا أَحلَلْنا لَك أَزواجك اللَّاتي آتيت أُجورهن ومـا  ي:( قوله تعاىل )١(

   ـكالخ ـاتنبو كاتمع اتنبو كمع اتنبو كلَيع ا أَفَاء اللَّهمم كينمي لَكَتم

نبو ادإِنْ أَر بِيلنا لهفْسن تبهةً إِن ونمؤأَةً مرامو كعنَ مراجي هاللَّات كالَاتخ ات

النبِي أَن يستنكحها خالصةً لَّك من دون الْمؤمنِني قَد علمنا ما فَرضنا علَيهِم فـي  

                                                
 ) ١/٣٧٢(القواعد البن رجب  )١(



 

  
 

٦٦٧ 

 

 

ت أَيمانهم لكَيلَا يكُونَ علَيك حـرج وكَـانَ اللَّـه غَفُـوراً     أَزواجِهِم وما ملَكَ

  .)١()رحيماً

  :وجه الداللة من اآلية

  :ذكره ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل بقوله 

أحل سبحانه لنبيه صلى اهللا عليه وسلم من النساء أجناساً أربعة ومل جيعل خالصاً ( 

وهوبة اليت ب نفسها للنيب فجعل هذه من خصائصه له له من دون املؤمنني إال امل

  .)٢() أن يتزوج املوهوبة بال مهر وليس هذا لغريه باتفاق املسلمني

حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخـواتكُم وعمـاتكُم   : (قوله تعاىل  )١(

تاُألخ اتنباَألخِ و اتنبو كُماالَتخ٣(.. )  و(.  

  :وجه الداللة من اآلية 

ن يف هذه اآلية ما حيل وما حيرم من النسـاء فاحملرمـات ال جيـوز    أن اهللا تعاىل بي

  .)٤(نكاحهن بل هن حمارم للرجل 

                                                
 )٥٠(سورة األحزاب اآلية  )١(
 )٣٢/٦٢(جمموع الفتاوى  )٢(
 ) ٢٣(سورة النساء اآلية  )٣(
 )١/٤٤٤(فتح القدير  )٤(



 

  
 

٦٦٨ 

 

 

  :ثانياً اإلمجاع

العلماء على حترمي نكاح احملرمات من النسب السبع املـذكورات يف آيـة    أمجع

  .)١(النساء

  :وع على الضابطفر :املطلب الثالث 

يالد من جهة األمومة أو األبوة إ كل من بينها وبني ابنها مهات وهنحترمي األ-١

  )٢(.كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون 

٢-ه وبنـات بناتـه   يالد كبنات صلبكل من انتسب إليه بإ حترمي البنات وهن

 )٣(.وأبنائهن وإن سفلن

 )٤(.وات من كل جهةحترمي األخ-٣

٤-أخوات آبائه وإن علون من كل جهة وأما عمة العم إن  حترمي العمات وهن

تدخل يف  ألم فعمته أجنبية منه فال كان العم ألب فهي عمة أبيه وإن كان

                                                
 )٦٦(مراتب اإلمجاع البن حزم )١(
 )٥/١١٩(زاد املعاد  )٢(
 .املصدر السابق )٣(
 .املصدر السابق )٤(



 

  
 

٦٦٩ 

 

 

ة األم فهي داخلة يف عماته كما دخلت عمـة أبيـه يف   العمات وأما عم

 .)١(عماته

٥-وأما خالة العمة ،ته وأمهات آبائه وإن علون أخوات أمها حترمي اخلاالت وهن

فإن كانت العمة ألب فخالتها أجنبية وإن كانت ألم فخالتها حرام ألـا  

ألم فعمتها أجنبية وإن كانت ألب اخلالة خالة وأما عمة اخلالة فإن كانت 

 )٢(.فعمتها حرام ألا عمة األب

كل جهة وبناا وإن  حترمي بنات األخ وبنات األخت فيعم األخ واألخت من-٦

 )٣(.نزلت درجتهن

 
  

  

  

  

                                                
 )١٢٠-٥/١١٩(زاد املعاد  )١(
 املصدر السابق )٢(
 )٥/١٢٠(زاد املعاد  )٣(



 

  
 

٦٧٠ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط  :ب األول املطل

  .هذا الضابط قريب املعىن من الضابط السابق لكن فيه خصوص ويف السابق عموم

م ا حتـر ومعىن الضابط أن كل امرأة حرمت ألي سبب من التحرمي فـإن ابنتـه  

  .تثىن من ذلك العمة واخلالة وحليلة االبن وحليلة األب وأم الزوجةويس

  :دليل الضابط  :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي 

حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخـاالَتكُم  : (قوله تعاىل 

تاُألخ اتنباَألخِ و اتنب٢(. ). و(.  

  :وجه الداللة من اآلية

  .اآلية تدل يف معناها على أن كل امرأة حرمت حترم ابنتها تبعاً هلا

                                                
 املعـين  –) ابنتها  مة حترمكل حمر(وذكرها ابن قدامه بلفظ ) ٧/٥٧(املبدع  –) ٥/١٢٩(زاد املعاد  )١(
)٧/٨٩. ( 
 )  ٢٣( سورة النساء اآلية  )٢(



 

  
 

٦٧١ 

 

 

  :قال ابن قدامه يف املغىن 

كل حمرمة حترم ابنتها لتناول التحرمي هلا فاألمهات حترم بنان ألن أخـوات أو  (

خوات وبنـان  عمات أو خاالت والبنات حيرم بنان ألن بنات وحيرم بنات األ

  .)١()ألن بنات األخت وكذلك بنات بنات األخ

  :فروع على الضابط  :طلب الثالث امل

  )٢(.حترمي ابنة األم )١(

 )٣(.حترمي نكاح ابنة البنت )٢(

 )٤(.حترمي نكاح ابنة األخ واألخت )٣(

  :مستثنيات الضابط :املطلب الرابع 

  :يستثىن من الضابط السابق ما يلي 

وبنات عمـك  : (ت ال حيرمن باإلمجاع لقوله تعاىل بنات العمات واخلاال-١

كالَاتخ اتنبو كالخ اتنبو كاتمع اتنب٥()و( .  

                                                
 )٧/٨٩(املغين  )١(
 )٥/٧٧٤( –) ٥/١٢٩(زاد املعاد  )٢(
 املصدر السابق )٣(
 املصدر السابق )٤(
 )٥٠(واآلية سورة األحزاب اآلية ) ٧/٨٩(املعين  )٥(



 

  
 

٦٧٢ 

 

 

ال حيرم بنات زوجات اآلباء واألبناء ألن حرمن لكون حالئل اآلبـاء  -٢

واألبناء ومل يوجد ذلك يف بنان وال وجدت فيهن علة أخرى تقتضي 

أُحـلَّ لَكُـم مـا وراء    و: (فدخل يف قوله سبحانه وتعـاىل  حترميهن 

كُم١()ذَل(. 

 )٢(.أم الزوجة -٣

                                                
 )٢٤(واآلية سورة النساء اآلية ) ٥/١٢٩(زاد املعاد  –) ٧/٨٩(املعىن  )١(
 )٥/١٢٩(عاد زاد امل )٢(



 

  
 

٦٧٣ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط  :املطلب األول 

معىن هذا الضابط أن كل امرأة حم نكاحها على الرجل فإنه حيرم وطؤها مبلـك  ر

  .ليمنيا

ع فإن وطؤها مبلـك  إذا كان التحرمي على التأبيد كاحملرمات من النسب والرضا

  .اليمني مؤبداً 

وأما احملرمات إىل أمر مؤقت كأخت الزوجة وحنوها فإن وطؤها مبلـك الـيمني   

  .مؤقت فإذا زال املانع جاز الوطء مبلك اليمني

  

  

                                                
م وطـؤه بالنكـاح   رما ح( وذكر ابن تيمية بلفظ ) ٢/٨٠٧(أحكام أهل الذمة ) ٥/١٢٨(زاد املعاد  )١(
حكل من حرم نكاحها حرم ( وذكرها ابن قدامه بلفظ ) ١٩/٢٥٥(جمموع الفتاوى  –) م مبلك اليمني ر

ي صنف حرم نكاح حرائرهم حرم أ(وذكرها اإلمام الشافعي بلفظ ) ٧/٩٣(املغين ) وطؤها مبلك اليمني
) ٢/٦٦٤(شرح منتهى اإلرادات  –) ٥/٨٩(وانظر كشاف القناع  –) ٥/٩(األم ) وطء امائهم بامللك 

 ).٣/١١٩(أحكام القرآن للجصاص  –) ٨/١٥٢(االنصاف  –



 

  
 

٦٧٤ 

 

 

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي :أوالً 

 رمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخـاالَتكُم ح: (قوله تعاىل 

  )١(.)..اآلية..

  :وجه الداللة من اآلية 

رمـات  واستفيد من عموم قولـه حترميـه سـبحانه احمل   (  :ذكره ابن القيم بقوله

املذكورات أن كل امرأة حمر نكاحها ح٢() م وطؤها مبلك اليمنير(.  

  :دليل النظر:ثانياً 

يستدل هلذا الضابط بدليل عقلي وهو أن املرأة إذا حرم نكاحها املؤدى إىل الوطء 

  .كان حترمي الوطء احلاصل مبلك اليمني أوىل

  .)٣() ألنه إذا حرم العقد املراد للوطء فالوطء أوىل ( :قال بن قدامه يف املغين

كد اىل أن حترمي الوطء مبلك اليمني آالم ابن تيمية رمحه اهللا تعن شيخ اإلسوقد بي

  )٤(. من حترمي النكاح ألن ملك النكاح نوع رق وملك اليمني رق تام 

                                                
 ) ٢٣(سورة النساء اآلية  )١(
 )٥/١٢٨(زاد املعاد  )٢(
 )٢/٦٦٤(شرح منتهى اإلرادات  –) ٧/٩٣(املغين  )٣(
 )٣٢/١٨٤(جمموع الفتاوى  )٤(



 

  
 

٦٧٥ 

 

 

  :فروع على الضابط  :املطلب الثالث 

 )٣(.عدم جواز وطء احملرمات من النسب مبلك اليمني لتحرمي نكاحهن  )١(

  )٢(.يمني لتحرمي نكاحهنحترمي وطء احملرمات من الرضاع مبلك ال )٢(

حترمي وطء أخت الزوجة مبلك اليمني وكذلك عمتها وخالتها إال إذا  )٣(

 )٣(.طلق الزوجة وانتهت العدة

حترمي نكاح منكوحات اآلباء مبلك اليمني ويتناول ذلك أبـاء اآلبـاء    )٤(

 )٤(.وأباء األمهات وإن علون

 )٥(.حترمي وطء حالئل األبناء مبلك اليمني وإن نزلوا )٥(

فإذا وطء ) وأُمهات نِسآئكُم: (رية لعموم قوله تعاىل وطء أم الس حترمي )٦(

أمته ح٦(.مت عليه أمها وأبنتها كما هو يف النكاحر( 

 )٧(.اإلحرام ألنه حمرم أيضاً يف النكاح حترمي وطء األمة يف حال )٧(

                                                
 ) ١٩/٢٥٥(جمموع الفتاوى  )١(
 املصدر السابق )٢(
 )٥/١٢٦(زاد املعاد  )٣(
 )٥/١٢٥(زاد املعاد  )٤(
 )٥/١٢٣(زاد املعاد  )٥(
 املصدر السابق )٦(
 )١٩/٢٥٥(جمموع الفتاوى  )٧(



 

  
 

٦٧٦ 

 

 

  مستثنيات الضابط :املطلب الرابع 

  :يستثىن من هذا الضابط مسألتني

م نكاحها ألن يف نكاحها ارقاق للولد وابقاؤه مع راألمة الكتابية حي  :  األوىل 

إِلَّـا علَـى   (كافرة وجيوز وطؤها مبلك اليمني لعموم قوله تعـاىل  

نيلُومم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أو اجِهِموقال ابن القيم .)١() أَز

نكاح األمة وبني وطؤها مبلك اليمني  رمحه اهللا تعاىل مبيناً الفرق بني

فإن واطئ األمة مبلك اليمني ينعقد ولده حراً مسلماً فـال يضـر   (:

وطء األمة الكافرة مبلك اليمني وأما واطئ األمة بعقد النكاح فـإن  

ولده ينعقد رقيقاً ملالك األمة ويف ذلك التسبب إيل إثبـات ملـك   

  )٢()الكافر على املسلم فافترقا

طـاس  أو يات مبلك اليمني ودليل ذلك سباياماء الوثنجواز وطء اإل  :  الثانية 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  حيث مل يكن كتابيات ومل يشترط

يف وطئهن إسالمهن ومل جيعل املانع منه إال استرباء فقـط وتـأخري   

البيان عن وقت احلاجة ممتنع وحصول اإلسالم من مجيـع السـبايا   

                                                
 )٥/٨٩(وانظر كشاف القناع  –) ٦(سورة املؤمنون اآلية  )١(
 )٢/٨٠٦(أهل الذمة  أحكام )٢(



 

  
 

٦٧٧ 

 

 

مل يتخلف منهم عن اإلسالم جارية واحدة وكانوا عدة آالف حبيث 

مما يعلم أنه يف غاية البعد فإن مل يكرهن على اإلسالم ومل يكن هلن 

من البصرية والرغبة واحملبة يف اإلسالم ما يقتضي مبادرن إليه مجيعاً 

فمقتضى السنة وعمل الصحابة يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليـه  

  .)١(ت على أي دين كن وسلم وبعده جواز وطء اململوكا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
وحديث سبايا أوطاس تقدم خترجيه واملسألة فيها خالف عند العلماء فذهب إىل ) ٥/١٣٢(زاد املعاد  )١(

بعـد   ومال إليه ابن قدامة ) ٣٢/١٨٣(اوى جمموع الفت –القول الذي اختاره ابن القيم شيخه ابن تيمية 
٧/١٠٣(املغين  –ن أن مجاهري العلماء على منعه أن بي( 



 

  
 

٦٧٨ 

 

 

 



 

  :شرح الضابط  :املطلب األول 

بينهما قرابة سواء كانت بالنسب أو الرضـاع لـو    يفيد الضابط أن كل امرأتني 

أن يتزوج باألخرى ألجل القرابة مل جيـز اجلمـع    قلبت إحدامها ذكراً مل جيز له

  .)٢(عند رجل واحد واال جاز ابينهم

وهذا الضابط مهم يف ضبط مسائل اجلمع يف النكاح بني النساء فيظهر به ضـبط  

  .املسألة يف النساء الاليت جيوز اجلمع بينهن والنساء الاليت ال جيوز اجلمع بينهن

                                                
كل امرأتني بينهما رحم حمرم فإنه حيرم اجلمع بينـهما  (رها ابن تيمية بلفظ وذك) ٥/١٢٨(زاد املعاد  )١(

 –) ٣٢/٦٩(جمموع الفتاوى  – )حبيث لو كانت إحدامها ذكراً مل جيزله التزوج باألخرى ألصل النسب
 –) ٢/٦٥٥(ات ى اإلرادهشرح منت –) ٥/٩٨(مطالب أويل النهى  –) ٢/٣٧٨(وانظر شرح الزركشي 

 –) ٣/١٨٠(مغين احملتـاج   –) ٢/٣٢(بداية اتهد  –) ٣/١٠٤(البحر الرائق  –) ٤/٢١١(املبسوط 
 –) ٤/١٨٣(حاشية اجلمل علـى شـرح املنـهج     –) ٣/١٥٢(اسىن املطالب يف شرح روضة الطالب 

 )٣٧٢(القواعد البن رجب  -)٣/٢٣٢(الفروق وهوامشه 
 )٢/٣٧٨(شرح الزركشي  )٢(



 

  
 

٦٧٩ 

 

 

بني األخت وأختها فلو فرضنا أن إحدى  من اجلمعمنع الشرع  وتوضيح ذلك أن

األختني قلبت ذكراً فإنه ال جيوز نكاح األخرى ألا أخته فلذا ال جيـوز اجلمـع   

  .بينهما يف نكاح عند رجل

اجلمع افضاؤه إىل قطيعة الرحم القريبة ملا يف الطباع مـن  منع واملعىن الذي ألجله 

  )١(. التنافس والغرية بني الضرائر

ى :يب صلى اهللا عليه وسلم إىل هذا املعىن من حديث ابن عباس قال وقد أشار الن

نكن إذا إ:قال  :(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تزوج املرأة على العمة واخلالة

  .))٢(فعلنت ذلك قطعنت أرحامكن

وهذا من كمال الشرع فإنه جاء جلمع القلوب وتوحيدها ونشر احملبـة واملـودة   

  .غضاءوطرد الشحناء والب

                                                
 ).٧/٨٨(املغين  –) ٢/٦٥٥(ح منتهى اإلرادات شر )١(
) ٩/٤٢٥(أخرجه ابن حبان يف صحيحه باب ذكر الزجر عن أن تنكح على عمتها أو على خالتـها   )٢(

وأصل احلديث يف الصحيحني وسيأيت خترجيه يف مطلـب  ) ٣/١٦٧(وحسنه ابن حجر يف تلخيص احلبري 
 .أدلة الضابط



 

  
 

٦٨٠ 

 

 

  :أدلة الضابط  :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي  :أوالً 

  .)١() وأَن تجمعواْ بين اُألختينِ إَالَّ ما قَد سلَف: (قوله تعاىل 

  :وجه الداللة من اآلية 

أشارت اآلية الكرمية إىل حترمي اجلمع بني األختني وفيه دليل ضمين علـى معـىن   

ر أن أحدمها ذكر مل جيز له نكاح أخته وبالتايل ال جيوز لو قدالضابط فإن األختني 

  .)٢(اجلمع بينهما يف النكاح

  :احلديث النبوي  :ثانياً 

ال جيمـع  (  :قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ..)٣() بني املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها

                                                
 )  ٢٣(  سورة النساء اآلية  )١(
 )٣/١٨٠(مغين احملتاج  )٢(
ومسلم يف ) ٤٨٢٠(رقم ) ٥/١٩٦٥(أخرجه البخاري كتاب النكاح باب ال تنكح املرأة على عمتها  )٣(

 ).١٤٠٨(رقم ) ٢/١٠٢٨(النكاح باب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح 



 

  
 

٦٨١ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث 

يف احلديث دليل على منع اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتـها ويف عمومـه   

ر هلا أا ذكر مل جيز أن يتزوج البنت فمن هنا ددليل على الضابط فإن اخلالة لو قُ

  .كان معىن الضابط

أو رضاع حيرم اجلمع بني كل امرأتني بينهما قرابة  :ذلك بقولهقد ضبط الفقهاء و

  .رمت املناكحة بينهما مها ذكراً حللو كانت إحدا

وقصدوا بقيد القرابة والرضاع االحتراز عن اجلمع بني املرأة وأم زوجها وبنـت  

  .)١(زوجها فإن هذا اجلمع غري حمرم

  :فروع على الضابط :املطلب الثالث 

  )٢(.حترمي اجلمع بني األم ابنتها )١(

 )٣(.حترمي اجلمع بني األخت وأختها )٢(

 )٤(.رأة عمتها وخالتهاحترمي اجلمع بني امل )٣(

                                                
 )٦/٢٩٣(ونقله يف مرقاة املفاتيح ) ٧/٣١(طرح التثريب  )١(
 )٧/٨٨(املغين  –) ٥/١٢٨(املعاد  زاد )٢(
 )٥/١٢٨(زاد املعاد  )٣(
 )٣٢/٦٨(جمموع الفتاوى  –) ٥/١٢٨(زاد املعاد  )٤(



 

  
 

٦٨٢ 

 

 

من رجلني بنت اآلخر وتلـد   حيرم اجلمع بني خالتني كأن يتزوج كلٌ )٤(

 )١(.بنتاً فاملولدتان كل منهما خالة اآلخر ألب

 له من رجلني أم اآلخر وولدتا حيرم اجلمع بني عمتني بأن يتزوج كلٌ )٥(

 )٢(.بنتاً فكل من املولودتني عمة األخرى ألم فيحرم اجلمع بينهما

اجلمع بني عمة وخالة كأن يتزوج رجل امرأة وابنة أمها وتلـد   حيرم )٦(

كل منهما بنتاً فبنت االبن خالة بنت األب وبنت األب عمـة بنـت   

 )٣(.االبن فيحرم اجلمع بينهما

 )٤(.حيرم اجلمع بني املرأة وأخت أب أبيها وأيب جدها وإن علت )٧(

 )٥(.حيرم اجلمع بني املرأة وأخت أم األم وأم اجلدة وإن علت )٨(

                                                
 )٢/٦٥٥(شرح منتهى اإلرادات  )١(
 )٣/١٠٤(البحر الرائق  )٢(
 )٣/١٠٤(البحر الرائق  –) ٢/٦٥٥(شرح منتهى اإلرادات  )٣(
 )٦/٢٩٣(مرقاة املفاتيح  )٤(
 املصدر السابق )٥(



 

  
 

٦٨٣ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط: املطلب األول 

الكفئ باملد النظري وكذا الكفء والكفؤ بسكون الفـاء وضـمها    :الكفاءة لغةً 

  .)٢(واملصدر الكفاءة من املساواة واملماثلة وكل شيء ساوى شيئاً فهو مكافئ له

وج مساوياً للمرأة يف حسبها ودينها ونسبها أن يكون الز :والكفاءة يف النكاح هو

  .)٤(أو هو كون الزوج نظري الزوجة . )٣(وبيتها وغري ذلك

ومعىن الضابط أن املعترب ضابطاً يف كفاءة الرجل للمرأة هو الدين إذ أنه األصـل  

  .الذي يعول عليه وعليه وردت نصوص الشرع الكرمي

تضيه حكمه صلى اهللا عليه وسلم اعتبار فالذي يق: ( قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

الدين يف الكفاءة أصالً وكماالً فال تزوج مسلمة بكافر وال عفيفة بفاجر ومل يعترب 

                                                
املغـين   –) ٢/٨٠٨(أحكام أهل الذمة  –) ١٩/٢٨(وانظر جمموع الفتاوى  –) ٥/١٥٩(زاد املعاد  )١(
 )٩/١٣٦(فتح الباري  -)٧/٢٧(
 )١/٢٣٩(خمتار الصحاح  )٢(
 )١/١٣٩(لسان العرب  )٣(
 )٢١٥(املطلع على أبواب املقنع  –) ٣/٨٩(دستور العلماء  )٤(



 

  
 

٦٨٤ 

 

 

فإنه حرم على املسلمة نكـاح الـزاين   ،القرآن والسنة يف الكفاءة أمراً وراء ذلك 

اخلبيث ومل يعترب نسباً وال صناعة وال غىن وال حرية فجونكاح احلرة ن ز للعبد الق

وجوز لغري القرشيني نكاح القرشيات ولغري ،النسبية الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً 

  .))١(اهلامشيني نكاح اهلامشيات وللفقراء نكاح املوسرات

  :خالف العلماء يف الكفاءة 

 اختلف العلماء يف أوصاف الكفاءة فمنهم من قصره على الدين ومنهم من جعلـه 

ك من األقوال اليت ليس هذا رية والصناعة واملال إىل غري ذلالدين والنسب واحل يف

  .)٢(بسطها وقد رجح ابن القيم رمحه اهللا الدين أصالً يف الكفاءة  مكانه

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي  :أوالً 

يبات للطَّيـبِني  لْخبِيثَات للْخبِيثني والْخبِيثُونَ للْخبِيثَات والطَّا: (قوله تعاىل  )١(

كَرِمي قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمونَ مؤربم كلَئأُو اتبلطَّيونَ لبالطَّي٣()و(.  

                                                
 )١٦٠-٥/١٥٩(زاد املعاد  )١(
 )٣/١٢٨(سبل السالم  –) ١٩/٢٨(جمموع الفتاوى  –) ٥/١٦١(املعاد زاد  )٢(
 )٢٦(سورة النور اآلية  )٣(



 

  
 

٦٨٥ 

 

 

  :وجه الداللة من اآلية 

يف اآلية دليل على أن الطيبني يف أقواهلم وأفعاهلم للطيبات يف أقـواهلن وأفعـاهلن   

لخبيثني ففيه دليل واضح على اعتبار الدين أصالً يف الكفاءة يف واخلبيثات كذلك ل

  .)١(النكاح

   )٢()إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم: (قوله تعاىل  )٢(

  :وجه الداللة من اآلية 

أن اهللا عز وجل يف هذه اآلية جعل ميزان املفاضلة بني النـاس التقـوى دون أي   

فدل ( : الضابط قال ابن العريب تعليقاً على اآليةفدل ذلك على معىن،اعتبار آخر 

  .)٣() على جواز نكاح املوىل لعربية وإمنا تراعى الكفاءة يف الدين

                                                
  )٦/١٦٧(الدر املنثور  –) ٥/١٨٩(زاد املعاد  )١(
 )١٣(سورة احلجرات آية  )٢(
 )٤/١٥٩(أحكام القرآن البن العريب  )٣(



 

  
 

٦٨٦ 

 

 

  :احلديث النبوي :ثانياً 

تنكح : ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  )١(

ت الـدين تربـت   املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها ومجاهلا ولدينها فأظفر بـذا 

 .)١()يداك

  :وجه الداللة من احلديث 

ـ بي د عليـه  ن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث دواعي نكاح املرأة مث أكّ

  .الصالة والسالم على اختيار ذات الدين باعتباره أصالً يف الكفاءة

  :قال ابن حجر رمحه اهللا 

هي اليت يرغب يف نكاح املرأة معىن احلديث أن هذه اخلصال األربع  :قال القرطيب(

أنه وقع األمر بذلك بل ظاهره إباحة  ألجلها فهو خرب عما يف الوجود من ذلك ال

  .)٢() النكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أوىل 

  

  

  
                                                

ومسـلم يف  ) ٤٨٠٢(رقـم  ) ٥/١٩٥٨(باب األكفاء يف الدين  النكاح أخرجه البخاري يف كتاب )١(
 )١٤٦٦(رقم ) ٢/١٠٨٦(النكاح باب استحباب نكاح ذات الدين 

 )٩/١٣٦(فتح الباري  )٢(



 

  
 

٦٨٧ 

 

 

إذا (:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  )٢(

ه إال تفعلوا تكـن فتنـة يف   خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجو

  .)١() األرض وفساد عريض

  :وجه الداللة من احلديث

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل الكفاءة يف تزويج املرأة كون الرجل صـاحب  

  .دين وخلق وهو معىن الضابط

  :فروع على الضابط :ثالثاً 

  )٢(.ال جيوز تزويج املسلمة للكافر )١(

 )٣(.حترمي نكاح العفيفة من الفاجر )٢(

 )٤(.حترمي نكاح املسلمة من الزاين اخلبيث )٣(

 )٥(.جواز نكاح املوىل الصاحل للمرأة احلرة )٤(

                                                
) ٣/٣٩٤(أخرجه الترمذي يف سننه كتاب النكاح باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه  )١(

عـن  ) ٢٣٣٨(رقم  )٦/٨٤(وأخرجه النسائي يف كتاب النكاح باب الترغيب يف النكاح ) ١٠٨٤(رقم 
 )٥/١٥٩(وابن القيم يف زاد املعاد ) ١٩/١٦٥(واستدل به ابن عبد الرب يف التمهيد . ايب حامت املزين 

 )٥/١٥٩(زاد املعاد  )٢(
 املصدر السابق )٣(
 املصدر السابق )٤(
 املصدر السابق )٥(



 

  
 

٦٨٨ 

 

 

  :مستثنيات الضابط:رابعاً 

  :يستثىن من الضابط جواز نكاح الرجل املسلم للكتابية قال ابن القيم رمحه اهللا 

للرجل كما يكـون الرجـل    قضية املساواة يف الكفاءة تقتضي كون املرأة كفؤاً(

ـ ولكن ملا كان الرجال قوامني على ال،فؤاً هلا ك وان عنـدهن مل  نساء والنساء ع

زوج مـن ال تكافئـه حلاجتـه إىل    مكافأن للرجال وجاز للرجل أن يت يشترط

  .)١()ذلك

  

  

  

                                                
 )٢/٨٠٨(أحكام أهل الذمة  )١(



 

  
 

٦٨٩ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط :طلب األول امل

أي جعل هلا صداقاً وهو املهر ومجعه من أصدق املرأة حني تزوجها  :الصداق لغةً 

  )٢(. أصدقه والكثري صدق ديف أدىن العد

العوض املسمى يف عقد النكاح وله مثانية أمساء الصداق واملهر  :ويف االصطالح هو

  .)٣(والنحلة والفريضة واألجر والعقر واحلباء والعالئق 

يم رمحـه اهللا ذلـك   ل ابن القوقد علّ. والضابط معناه أن مهر املرأة ألحد ألقله 

  :بقوله

فإن الصداق شرع يف األصل حقاً للمرأة تنتفع به فإذا رضيت بـالعلم والـدين   (

  .)٤()وإسالم الزوج وقراءته للقرآن كان هذا من أفضل املهور وأنفعها وأجلها

                                                
ختريج الفروع علـى األصـول    –) ٢/٣٤٩) (٢/٣٠٨( عالم املوقعنيوأنظر إ) ٥/١٧٨(زاد املعاد  )١(
) ٩/٢٠٩(فتح الباري  –) ٨/٢٢٩(االنصاف  –) ٧/١٦١(املغين  –) ٣/١١٥(سبل السالم  –) ٢٧٦(
 ) ٩/٢١٣(شرح النووي على مسلم  –

 )٣٥١(أساس البالغة  –) ١/٥١٠(املعجم الوسيط  –) ١٠/١٩٧(لسان العرب  )٢(
 )٣٢٦(املطلع على أبوب املقنع  )٣(
 )٥/١٧٩(زاد املعاد  )٤(



 

  
 

٦٩٠ 

 

 

وقـد أمجـع   .فاملهر حق للمرأة وللمرأة أن تقبل مبا شاءت قليالً كان أو كـثرياً  

  .)١(حد ألكثر الصداق العلماء على أنه ال

ووقع اخلالف يف أقله فاجلمهور على أنه ال يتقدر أقله وذهب بعضهم إىل تقديره 

  .)٢(بأشياء مستندين إىل أحاديث ال تصح سنداً 

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي  :أوالً 

بِـأَموالكُم محصـنِني غَيـر     وأُحلَّ لَكُم ما وراء ذَلكُم أَن تبتغـواْ : (قوله تعاىل 

نيحافس٣()  .....اآلية ... م(.  

  :وجه الداللة من اآلية

) أموالكم(عطائها املهر وأطلق عليه لفظ إأشارت اآلية إىل جواز نكاح املرأة بعد 

  .ومل يقيده بقليل وال كثري

  .)٤() فيدخل فيه القليل والكثري(قال ابن قدامه 

                                                
اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  –) ٧/١٦١(املغين  –) ٢/١٤(نقل اإلمجاع ابن رشد يف بداية اتهد  )١(
)٥/١٠١ ( 
 –) ٨/٦٢(منهاج السنة النبويـة   –) ٦/٣١١(نيل األوطار  –) ٩/٣١٢(سلم مشرح النووي على  )٢(

 )٢/١٤(د بداية اته
 )٢٤(ية سورة النساء اآل )٣(
 )٧/١٦١(املغين  )٤(



 

  
 

٦٩١ 

 

 

  .)١(راً ألقل املهراداق الواردة يف القرآن مل حتدد مقدومجيع آيات الص

  :احلديث النبوي :ثانياً 

جاءت امرأة إىل رسول اهللا صـلى اهللا   :عن سهل بن سعد الساعدي قال )١(

إليها رسول فنظر جئت أهب لك نفسي  :عليه وسلم فقالت يا رسول اهللا

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصعرسـول اهللا  به مث طأطـأ  د النظر فيها وصو

صلى اهللا عليه وسلم رأسه فلما رأت املرأة أنه مل يقض فيها شيئاً جلست 

يا رسول اهللا إن مل يكن لك ـا حاجـة    :فقام رجل من أصحابه فقال

 :ال واهللا يا رسول اهللا فقـال :هل عندك من شيء فقال :فزوجنيها فقال 

اهللا مـا  ال و :اذهب إىل أهلك فانظر هل جتد شيئاً فذهب مث رجع فقـال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انظر ولو خامت مـن   :وجدت شيئاً فقال

اهللا وال خامت مـن حديـد   ال واهللا يا رسول  :حديد فذهب مث رجع فقال

فلها نصفه فقال رسول اهللا صلى .ماله رداء  :زاري قال سهلولكن هذا إ

ء وإن ما تصنع بإزارك إن لبسته مل يكن عليها منه شـي  :اهللا عليه وسلم

فجلس الرجل حىت إذا طال جملسه قـام   .لبسته مل يكن عليك منه شيء

                                                
سورة )  آتواْ النساء صدقَاتهِن نِحلَةً فَإِن طبن لَكُم عن شيٍء منه نفْساً فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاًو(كقوله تعاىل  )١(

 ) ٤(  النساء اآلية 



 

  
 

٦٩٢ 

 

 

 :فرآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مولياً فأمر به فدعى فلما جاء قـال 

معي سورة كذا وكذا وسورة كـذا عـددها   :ماذا معك من القرآن قال 

كتها مبا معك نعم قال اذهب فقد ملّ :تقرؤهن عن ظهر قلبك قال :فقال

  .)١() ن القرآنم

  :وجه الداللة من احلديث

طلب النيب صلى اهللا عليه وسلم من الصحايب الذي أراد نكاح املرأة اليت وهبـت  

نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلم طلب منه أن يصدقها أي شيء ميلكه دون حتديد 

وضرب له مثاالث على شيء يسري مثل خامت احلديد فدل ذلك على أنه ال حـد  

  .داق وهو معىن الضابطقل الصأل

يف هذا احلديث أنه جيوز أن يكون الصداق ( :قال النووي يف شرحه على احلديث 

اية من القلـة  قليالً وكثرياً مما يتمو ل إذا تراضى به الزوجان ألن خامت احلديد يف

  . )٢() وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف

                                                
) ٤٧٤١(رقـم  ) ٤/١٩١٩(أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب خريكم من تعلم القـرآن   )١(

ومسلم كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخامت حديد وغري ذلك من قليـل وكـثري   
 .واللفظ ملسلم) ١٤٢٥ (رقم) ٢/١٠٤٠(
 )٩/٢١٣(شرح النووي على مسلم  )٢(



 

  
 

٦٩٣ 

 

 

بو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما اإلسـالم  تزوج أ :عن أنس قال )٢(
إين قد أسـلمت فـإن    :أسلمت أم سليم قبل أيب طلحة فخطبها فقالت
  )١(.أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما

  :وجه الداللة من احلديث
ا جعلت مهرها اإلسالم بين احلديث موقف أم سليم يف زواجها من أيب طلحة فإ

  .)٢( تقدير ألقل املهر فدل ذلك على أنه ال
  :النظر :ثالثاً 

  )٣(. الصداق بدل منفعة فجاز ما تراضيا عليه من املال كالعشرة واألجرة
  :فروع على الضابط: املطلب الثالث

إذا رضـيت املـرأة    أو خـامت حديـد  سويق أن يكون املهر قبضة جيوز  )١(
  )٤(.بذلك

مهرها جـاز  لو رضيت الزوجة بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من  )٢(
 )٥(.ذلك

إذا جعل السيد عتق أمته صداقها وكان انتفاعها حبريتها ملكها لرقبتها هو  )٣(
 )٦(.صداقها

                                                
والبيهقي ) ٣٣٤٠(رقم ) ٦/١١٤(أخرجه النسائي يف سننه كتاب النكاح باب التزويج على اإلسالم  )١(

رقـم  ) ٤/٦٤(يف سننه كتاب اجلنائز باب الرغبة يف أن يتعزى مبا أمر اهللا تعاىل به من الصرب واالسترجاع 
 ) ٢/٢٤(وانظر طرح التثريب يف شرح التقريب ) ٩/٢١٢(واستدل به ابن حجر يف الفتح ) ٦٩٢٢(
 )٥/١٧٨(زاد املعاد  )٢(
 )٧/١٦١(املغين  )٣(
 )٥/١٧٨(زاد املعاد  )٤(
 السابقاملصدر  )٥(
 املصدر السابق )٦(



 

  
 

٦٩٤ 

 

 

 



 

  :شرح الضابط :املطلب األول

  .)٢(صمة وار ذا عيب والعيب والعيبة والمن عاب املتاع بعيبه أي ص :العيب لغةً 

  )٣(. نقص خال عنه أصل الفطرة السليمة:العيب يف االصطالح 

نفرت املـرأة مـن زوجهـا     :من نفر ينفر نفوراً إذا أعرض وصد يقال :والنفور

  )٤( .أعرضت وصدت ومن املكان نفراً تركه إىل غريه 

  )٥( .اخليارض إليه ر بني الشيئني أي فومن خي :لغةً  اخليار

  )٦( .طلب خري األمرين من إمضاء العقد أو فسخه :ويف االصطالح 

                                                
االنصـاف   -)٥/١٧٧(الفـروع   –) ٢٩/٣٥١(وانظر جمموع الفتـاوى   –) ٥/١٨٣(زاد املعاد  )١(
)٨/١٩٩(      

 )١/١٩٤(خمتار الصحاح  –) ٤/١٨٩(اللغةس يمعجم مقاي –) ١/٦٣٣(لسان العرب   )٢(
       )٢٠٧(أنيس الفقهاء  )٣(
       )٥/٢٢٤(لعرب لسان ا –) ٢/٩٣٩(املعجم الوسيط   )٤(

       ) ١/٨١(خمتار الصحاح  )٥(

       )٢٣٤(املطلع على أبواب املقنع  )٦(



 

  
 

٦٩٥ 

 

 

وهذا الضابط يفيد أن العيوب اليت تؤثر على مقصود النكاح وهو احملبة واملـودة  

والسكن بني الزوجني وجتعل النفرة يف قلب أحد الزوجني على اآلخر فإا توجب 

  .اخليار للزوجني أما بإمضاء العقد أو فسخه

  : وهذا الضابط يوافق القياس واألصول قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

القياس أن كل ما ينفر الزوج اآلخر منه وال حيصل به مقصود النكاح من الرمحة (

واملودة يوجب اخليار وهو أوىل من البيع كما أن الشروط املشـترطة يف النكـاح   

 وله مغروراً قط وال مغبوناً مبا غـر وما ألزم اهللا ورس ،أوىل بالوفاء من شروط البيع

ه ومـا  بر مقاصد الشرع يف مصادره وموارده وعدله وحكمتبه وغنب به ومن تد

  )١().عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة اشتمل عليه املصاحل مل خيف

وهذا الضابط إمنا يكون عند بداية النكاح فلو حدث عيب موجب للفسخ يف أثناء 

  )٢(.إليه ابن القيم رمحه اهللا تعاىلمل يثبت اخليار على ما ذهب النكاح 

عيوب الفرج حمل اتفـاق يف ثبـوت    :ق بعض العلماء بني العيوب فقالواوقد فر

اخليار ألن عيوب الفرج املانعة من الوطء ال يرضى ا يف العادة فإنـه املقصـود   

  .بالنكاح أما باقي العيوب ففيها خالف

                                                
       )٥/١٨٣(زاد املعاد   )١(

       )٥/١٦٩(زاد املعاد  )٢(



 

  
 

٦٩٦ 

 

 

سالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن خيار الفسخ يكون بكل لكن اختار شيخ اإل

  )١( .عيب ال حيقق مقصود النكاح

وأما االقتصار على عيبني أو سـتة أو سـبعة أو   : ( قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

ش افالعمى واخلرس والطـر ،هلا فال وجه له  مثانية دون ما هو أوىل منها أو مساوٍ

ن أو الرجلني أو أحدمها أو كون الرجل كذلك من أعظـم  وكوا مقطوعة اليدي

املنفرات والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش وهو مناف للدين واالطالق إمنا 

  )٢( ).ينصرف إىل السالمة فهو كاملشروط عرفاً 

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي :أوالً 

لَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ من آياته أَنْ خوَ : ( قوله تعاىل 

  .)٣() بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

                                                
       )٥/١٨٢(زاد املعاد  –) ٢٩/٣٥٤(جمموع الفتاوى  )١(

       )١٨٣-٥/١٨٢(زاد املعاد  )٢(

       )٢١(ة سورة الروم اآلي  )٣(



 

  
 

٦٩٧ 

 

 

  :وجه الداللة من اآلية

أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل املقصود من النكاح حصول السكن واملودة والرمحـة  

فإذا وجد العيب املنفر كان ذلك املقصود غري متحصل وعليه يثبت اخليار وهـو  

  )١(. معىن الضابط

  :كراه وليها مسألة رضا الزوجة بزوجها وعدم إقال ابن تيمية رمحه اهللا يف

ـ ( غ ووأما تزوجيها مع كراهتها للنكاح فهذا خمالف لألصول والعقود واهللا مل يس

جارة إال بإذا وال على طعام أو شراب أو لباس ال إ لوليها أن يكرهها على بيع أو

تريده فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره 

معاشرته واهللا قد جعل بني الزوجني مودة ورمحة فإذا كان ال حيصل إال مع بغضها 

  .)٢() له ونفورها عنه فأي مودة ورمحة يف ذلك

  

  

  

  

                                                
       )٧/٥٦(سري أيب السعود تف )١(

       )٣٢/٢٥(جمموع الفتاوى   )٢(



 

  
 

٦٩٨ 

 

 

  :عن الصحابة والتابعنياآلثار  :ياً ثان

قال ابن القيم رمحـه  .وردت بعض اآلثار عن الصحابة والتابعني يف معىن الضابط 

ضوا الرد بعيـب  وى الصحابة والسلف علم أم مل خيومن تأمل فتا:( اهللا تعاىل 

  ).١()دون عيب
رأة وا ملإذا تزوج الرجل ا( :قال عمر :عن سعيد بن املسيب قال:ومن هذه اآلثار 

ن فإن كان دخل ا فلها الصداق مبسه إياها وهو له رنون أو جذام أو برص أو قَج

  .)٢() على الويل

                                                
       )٥/١٨٤(زاد املعاد  )١(

رقـم  ) ٢/٥٢٦(أخرجه اإلمام مالك يف موطاه كتاب النكاح باب ما جاء يف الصـداق واحلبـاء     )٢(
رقـم  ) ٧/١٣٥(سالمة الكفاءة كتاب النكاح باب اعتبار ال الكربى أخرجه البيهقي يف سننهو) ١٠٩٧(
وسـعيد بـن   ) ٨٢(رقم ) ٣/٢٦٦(واللفظ له وأخرجه الدار قطين كتاب النكاح باب املهر ) ١٣٥٥١(

منصور يف سننه باب من تزوج امرأة جمذومة أو جمنونة باب املرأة يتزوجها الرجل وا بـرص أو جـذام   
 وعبد الرزاق يف) ١٦٢٩٥(رقم ) ٣/٤٨٦(وابن أيب شيبة يف مصنفه ) ٨١٨(رقم ) ١/٣٤٥(فيدخل ا 

) ٥/٣٥٢(وأخرجه يف معرفة السنن واآلثـار  ) ١٠٦٧٩(رقم ) ٦/٢٤٤(مصنفه باب ما ورد من النكاح 
وقد وردت آثار أخرى بنفس املعـىن علـى   ) ٣/١٧٧(واثبته ابن حجر يف تلخيص احلبري ) ٤٢٥٠(رقم 

ومصنف ابن أيب شـيبة  ) ٦/٢٤٩(رزاق علي بن أيب طالب وقتادة وشريح القاضي أنظر املصنف لعبد ال
–مرض من األمراض املعدية ويعاجل بقطع أصابع اليد وحنوها /واجلذام )٥/١٨٣(زاد املعاد –) ٣/٤٨٧(

مرض يصيب اإلنسان ببياض يف / الربص  –) ١/٣١٠(غريب احلديث اخلطايب  )١٢/٨٨(لسان العرب 
قرن املـرأة  / ن القر –) ٨/٣١٨(يط األعظم احملكم واحمل –) ٢/١٠٣(املفردات يف غريب القرآن  -جلده

املفـردات يف غريـب القـرآن     –ة وتأذى الرجل منه كذلك تشبيهاً يئة القرن يف الشاذؤابتها ومسيت 
)١/٤٠١(       



 

  
 

٦٩٩ 

 

 

  :وجه الداللة من األثر

ن عمر رضي اهللا عنه وأرضاه حكم من جيد عيباً يف زوجته وينفر منـها وهـو   بي

ا أو إثبات اخليار له وإرجاع مهره إليه من ويل املرأة دون املرأة إذا كان قد دخل 

مهره منها إذا مل يكن قد دخل ا وكل ذلك دليل على إثبات اخليار إذا وجـد  

  .)١(العيب املنفر

  :الضابط ىفروع عل :املطلب الثالث 

أن خيـري  لو كان أحد الزوجني أعمى أو أخرس أو أطرش فإن لآلخر  )١(

  )٢(.بني اإلمضاء والفسخ

دمها فإنه منفر لو كان أحد الزوجني مقطوع اليدين أو الرجلني أو اح )٢(

 )٣( .يوجب اخليار

 )٤( .لو كان بأحد الزوجني جنون أو جذام أو برص فلآلخر اخليار )٣(

  
 

                                                
   )٥/١٨٣(زاد املعاد  )١(
 )٥/١٨٣(زاد املعاد  )٢(
       )٥/١٨٢(زاد املعاد  )٣(

 )٥/١٨٤(د زاد املعا-)٢٩/٣٥١(جمموع الفتاوى  )٤(



 

  
 

٧٠٠ 

 

 

اً فإن للزوجـة اخليـار بـني الفسـخ     أو جمبوب لو كان الزوج عنيناً )٤(

 )١(.واإلمضاء

لو كان املرأة كثرية االستحاضة ونفر الزوج من ذلك فله اخليار بـني   )٥(

 )٢( .إمضاء العقد أو فسخه

 )٣(.راق جمرى البول وحنوه مما مينع اللذة يوجب اخلياراخن )٦(

  

                                                
  )٢٩/٣٥١(تاوى جمموع الف )١(

       )٥/١٧٧(الفروع  )٢(

 املصدر السابق )٣(



 

  
 

٧٠١ 

 

 

 

 
  :شرح الضابط :املطلب األول 

فرشاً وافتراشه بسطه والفاء والراء والشني أصـل  يفرشه  من فرش الشيء :الفراش لغةً 

  . )٢(صحيح يدل على متهيد الشيء وبسطه

ميت كذلك ألن الرجل هو اجلماع والعرب تسمي املرأة فراشاً قالوا وس :اصطالحاً و

  )٣(.يعلوها يف اجلماع مستفرشاً

مفاده أن األمة واحلرة ال تعترب فراشاً للزوج جترى عليها أحكام الفـراش  وهذا الضابط 

  .إال بالدخول عليها 

  :وقد اختلف العلماء يف هذا الضابط يف مسألتني

  .فيما تصري به الزوجة فراشاً  :األوىل 

                                                
الفـروع   –) ٩/٢٥٨(وانظـر اإلنصـاف    –) ١/٢٤٠(عالم املوقعني وانظر إ) ٥/٤١٦(زاد املعاد  )١(
 –) ٧/٧٧(نيل األوطار  –) ٣/٢١٠(سبل السالم  –) ٨/١٠٠(املغين  –) ٨/٩٨(املبدع  –) ٥/٣٩٧(
      )١/٢٤١(القواعد والفوائد األصولية  –) ٣/٣٣٠(ور املنث

 )٤/٤٨٦(معجم مقاييس اللغة  –) ٦/٣٢٦(لسان العرب  )٢(
 )١٩٨(الطب النبوي  –) ٤/٢٥٥(زاد املعاد  –) ١٧/٢١٠(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )٣(



 

  
 

٧٠٢ 

 

 

  .فيما تصري به األمة فراشاً  :الثانية 

  :وقد أورد هذا اخلالف اإلمام ابن القيم قال رمحه اهللا تعاىل 

  :واختلف الفقهاء فيما تصري به الزوجة فراشاً على ثالثة أقوال(

  .لسيف ا ه مل جيتمع ا بل لو طلقها عقيبهأنه نفس العقد وإن علم أن :أحدها

  .أنه العقد مع إمكان الوطء :والثاين 

وهذا هـو الصـحيح   .أنه العقد مع الدخول احملقق ال إمكانه املشكوك فيه  :والثالث 

  زوجها ينب ا رد إمكان بعيد ازوم به وإال فكيف تصري املرأة فراشاً ومل يدخل ا 

أا ال تصري فراشاً إال بـالوطء   واختلفوا أيضاً فيما تصري به األمة فراشاً فاجلمهور على

وذهب بعض املتأخرين من املالكية إىل أن األمة اليت تشـترى للـوطء دون اخلدمـة    

ى فتصري فراشاً بنفس الشراء رقرائن األحوال أا إمنا تراد للتسكاملرتفعة اليت يفهم من 

  .))١(. والصحيح أن األمة واحلرة ال تصريان فراشاً إال بالدخول

                                                
 بتصرف ) ٤١٦-٥/٤١٥(زاد املعاد  )١(



 

  
 

٧٠٣ 

 

 

  :أدلة الضابط :الثاين  املطلب

  :القرآن الكرمي :أوالً 

ا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتمـوهن مـن قَبـلِ أَن    ي: (قوله تعاىل 

وهحرسو نوهعتا فَمهوندتعت ةدع نم هِنلَيع ا لَكُمفَم نوهسميالًتماحاً جرس ١() ن(  

  :وجه الداللة من اآلية

سقط العدة يف حال عدم الدخول فـدل  حانه وتعاىل ربط العدة بالدخول وأأن اهللا سب
  .ذلك على أن املرأة ال تكون فراشاً إال بالدخول

فاملطلقة إذا مل تكن ممسوسة ال عدة عليها بنص الكتاب وإمجاع األمة : (قال القرطيب 
  .)٢() فإن دخل ا فعليها العدة إمجاعاً على ذلك

  :النظر :ثانياً 

  :استدل اإلمام ابن القيم هلذا الضابط بالنظر حيث قال رمحه اهللا تعاىل

حلـاق  البناء ا وكيف تأيت الشـريعة بإ  وهل يعد أهل العرف واللغة املرأة فراشاً قبل(
مكان ذلك وهذا اإلمكان جرد إال دخل ا وال اجتمع ا مبالنسب مبن مل ينب بامرأته و

  )٣().شاً إال بالدخول وباهللا التوفيققد يقطع بانتفائه عادة فال تصري املرأة فرا

                                                
 )٤٩(سورة األحزاب اآلية   )١(
 )١٤/٢٠٢(جلامع ألحكام القرآن للقرطيب ا  )٢(
 )٥/٤١٥(زاد املعاد  )٣(



 

  
 

٧٠٤ 

 

 

  :فروع على الضابط :املطلب الثالث 

  )١( .ال يثبت النسب إال بالدخول )١(

 )٢( .ال تثبت العدة للمرأة إال بالدخول )٢(

 )٣( .شرة إىل األمال يثبت اللعان إال بالدخول وبدونه ينتسب الولد مبا )٣(

 )٤( .حصان إال بالدخولال يثبت اإل )٤(

                                                
 )٨/١٠٠(املغين  –) ٥/٤١٥(زاد املعاد  )١(
 )٨/١٠٠(املغين  )٢(
 )٨/٩٨(املبدع  )٣(
 )١/٣٣٧(أصول البزدوي  )٤(



 

  
 

٧٠٥ 

 

 

  

 

 

 
  مباحث  مخسةوفيه 







 



 

  
 

٧٠٦ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط :املطلب األول 

  )٢(.حكم حيكم من القضاء واحلَكَم هو منفذ احلكم :احلَكَم لغةً 

حقوقهما  م هو ما يتخذه اخلصمني حاكماً برضامها لفصلكَاحلَ :ويف االصطالح 

       )٣(.ودعوامها ويقال له حكم

ـ ى العمـل ت ه بيع الشيء وتولّبسكون الالم القرب والدنو ووالّ :الوالية لغةً  د قلّ

  )٤(.وويل عليه قام به وملك أمره

  . )٥(الويل هو الذي يستحق الوالية على من يلي عليه  :ويف االصطالح 

                                                
أحكام الحكام القـرآن   –) ٧/٢٤٤(املغين  –) ١/١٧(م اوانظر تبصرة احلك) ٥/١٩٠(زاد املعاد   )١(

 ) ٥/١٧٦(اجلامع ألحكام القرآن القرطيب  –) ١/٥٤٣(العريب البن 
 )١/٦٢(خمتار الصحاح  –) ١٢/١٤٢(لسان العرب  )٢(
 )٢٢٢(قواعد الفقه  –) ٤/٥٢٣(درر احلكام  –) ١/٣٦٥(الة  )٣(
 )١/٤٤٢(األفعال املتعدية حبرف  –) ١/٣٠٦(خمتار الصحاح  )٤(
 )٢/١٠٣(أحكام القرآن للجصاص   )٥(



 

  
 

٧٠٧ 

 

 

ما إلزامـاً علـى   ومعىن هذا الضابط أن احلكمني بني الزوجني جيب أن يكون هل

الزوجني ألن والية احلكمني شعبة من القضاء يف قضية خاصة لينفذ حكمهما فيما 

١(.جني وال ينفذ حكمهما يف غري ذلكض إليهما من أمر الزوفو(     

ن من األهل لنص القرآن ألما أشفق وأعلم باحلال فإن واألفضل أن يكون احلكما

     )٢(.يست شرطاً يف احلكم وال الوكالةل كانا من غري أهلهما جاز ألن القرابة

واحلكمة من وجود احلكمني أنه إذا وقع اخلالف والشقاق بني الزوجني وضاقت 

ماً من الطرفني وذلك ليقومان كَاحليل وانسدت السبل لإلصالح ندب احلاكم ح

     )٣(.يان من املصلحة من مجع أو تفريقبالنظر بينهما وفعل ما ير

  :خالف عند أهل العلم  وهذا الضابط فيه

ا يريان من مجع وتفريـق  ن حاكمان هلما أن يفعال موخالصة اخلالف هل احلكما

  .أما أما وكيالن ليس هلما حق التصرف إال بإذن الزوجني،عوض  بعوض وغري

     . )٤(يف املغين  بسط اخلالف يف املسألة ابن قدامة وقد

  

                                                
 )١/١٧(م ابصرة احلكت )١(
  يف مطلب األدلةوسيأيت بيان النص القرآين) ٧/٢٤٤( املغين  )٢(
 ) ٧/٢٤٣(املغين   )٣(
 )٧/٢٤٤(املغين  )٤(



 

  
 

٧٠٨ 

 

 

  :لضابط ، قال رمحه اهللا تعاىل اختار ابن القيم القول األول وعليه ساق او

وقد اختلف السلف واخللف يف احلكمني هل مها حاكمان أو وكيالن على قولني (

أحدمها أما وكيالن وهو قول أيب حنيفة والشافعي يف قول وأمحـد يف روايـة   

والثاين أما حاكمان وهذا قول أهل املدينة ومالك وأمحد يف الروايـة األخـرى   

     .)١( )ل اآلخر وهذا هو الصحيحوالشافعي يف القو

  :صفات احلكمني

شار بعض العلماء إىل الصفات الواجب توفرها يف احلكمني ومنـها أن يكـون   أ

     )٢( .احلكم حكيماً فهيماً مستقيماً وأميناً ومكيناً

فإن احلكمني ال يكونان إال عـاقلني بـالغني عـدلني    ( :قال ابن قدامه يف املغين

        )٣().ة سواء قلنا هم حاكمان أو وكيالنشروط العدالمسلمني ألن هذه من 

                                                
وانظـر   –) ٢١/٦٢(املبسوط  –) ٧/٢٥(وانظر قول األحناف البحر الرائق ) ٥/١٩٠(زاد املعاد   )١(

وهو قول للشافعية واألظهر عنـدهم  ) ٦/١٨٢(ر االستذكا –) ٥/٣٧٢(اختيار املالكية املدونة الكربى 
أمـا   أحدمها ولإلمام أمحد روايتان) ٣/٢٦١(مغين احملتاج  –) ٧/٣٧١(أما وكيالن روضة الطالبني 

 )٢/٤٤٩(شرح الزركشي  –) ٧/٢٤٣(املغين  –وكيالن واألخرى أما حاكمان 
 )١/٣٦٥(الة  )٢(
 )٧/٢٤٤(املغين   )٣(



 

  
 

٧٠٩ 

 

 

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي 

إِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهله وحكَماً من أَهلها وَ  : (قوله تعاىل 

ب فِّقِ اللّهوالَحاً يا إِصرِيدبِرياًإِن ييماً خلكَانَ ع ا إِنَّ اللّهمهن١(). ي(     

  :وجه الداللة من  اآلية 

هذا نص من اهللا سـبحانه بأمـا   : (ذكره اإلمام القرطيب تعليقاً على اآلية بقول 

قاضيان ال وكيالن وال شاهدان وللوكيل اسم يف الشريعة ومعىن احلكم اسـم يف  

كل واحد منهما فال ينبغي لشاذ فكيـف لعـامل أن   ن اهللا فإذا بي،الشريعة ومعىن 

  . )٢( )يركب معىن أحدمها على اآلخر

ن فيها أن قاً على اآلية املذكورة أوجهاً عديدة بيوقد أورد ابن القيم رمحه اهللا معلّ

  .احلكمني حاكمان وليس وكيالن

 والعجب كل العجب ممن يقول مها وكيالن ال حاكمـان : ( قال رمحه اهللا تعاىل 
وكيلني  اواهللا تعاىل قد نصبهما حكمني وجعل نصبهما إىل غري الزوجني ولو كان

لني مل كان وكي وأيضاً فلو بعث وكيالً من أهلها،لقال فليبعث وكيالً من أهله ولت
ن يرِيـدا  إ(:وأيضاً فإنه جعل احلكم إليهمـا فقـال   خيتصا بأن يكونا من األهل،

                                                
 )٣٥(اآلية سورة النساء   )١(
 )١/٥٤٣(اجلامع ألحكام القرآن   )٢(



 

  
 

٧١٠ 

 

 

نيب فِّقِ اللّهوالَحاً ياإِصموالوكيالن ال إرادة هلما إمنا يتصرفان بإرادة موكليهمـا   )ه
وأيضاً فإن الوكيل ال يسمى حكماً يف لغة القرآن وال يف لسان الشـارع وال يف  ،

م أبلغ من حاكم ألنه صفة مشبهة باسـم  كَالعرف العام واخلاصة وأيضاً فإن احلَ
ذلك فـإذا كـان اسـم    الفاعل دالة على الثبوت وال خالف بني أهل العربية يف 

وأيضاَ فإنه سبحانه ،احلاكم ال يصدق على الوكيل احملض فكيف مبا هو أبلغ منه 
كل عن الرجل واملرأة غريمها وهذا خاطب بذلك غري الزوجني وكيف يصح أن يو

حيوج إىل تقدير اآلية هكذا وإن خفتم شقاق بينهما فمرومها أن يوكال وكـيلني  
عد لفظ اآلية ومعناها عن هذا التقـدير  أهلها ومعلوم بوكيالً من أهله ووكيالً من 

     )١() على خالفه وهذا حبمد اهللا واضحوأا ال تدل عليه بوجه بل هي دالة 
  :فروع على الضابط :املطلب الثالث 

إذا غاب الزوجان أو أحدمها بعد بعث حكمني فإن ال حيكم عليهمـا يف   )١(
     )٢( .الغائب ال جيوز غيبتهما ألنه قضاء على غائب والقضاء على

)٢( ن أحد الزوجني مل ينقطع نظر احلكمني ألن احلـاكم يلـي علـى    إذا ج
    )٣(.انون

  
                                                

 )١٩١-٥/١٩٠(زاد املعاد   )١(
 )٧/٢٤٥(املغين  –) ٥/١٩١(زاد املعاد  )٢(
 )٥/١٩٢(زاد املعاد  )٣(



 

  
 

٧١١ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط :املطلب األول 

واخللع فرق يف أن ع أن بني الرت خلع الشيء خيلعه واختلعه إذا نزعه إال :اخللع لغةً 

     )٢( .يف اخللع مهلة

          )٣(.هو فراق الزوج امرأته بعوض :حاً اخللع اصطالو

ـ  :(وقال يف الفتح  للعـوض حيصـل جلهـة     لهو فراق الرجل زوجته ببذل قاب

     .)٤()الزوج

     )٥( .من فسخ الشيء يفسخه فسخاً فانفسخ أي نقضه فانتقض :الفسخ لغةً 

                                                
جممـوع الفتـاوى    –) ٤/٨٢٩(بدائع الفوائـد   –) ٣/٣٩(عالم املوقعني إ –) ٢/١٩٧(زاد املعاد   )١(
ختريج الفروع على  –) ١٢/١٤١) (١/٢٨٤(املنثور  –) ٨/٣٩٢(اإلنصاف  –) ٣٢/٣٠٩) (٣٢/٩١(

) ١٢٧(قواعد البن رجب ال –) ٤/١٩٤(تقومي النظر  –) ١/٢٦٠(القواعد النورانية  –) ١٩٥(األصول 
 ) ٢/٢٧٣(الروضة الندية  –

 ) ٢٠/٥١٨(تاج العروس  –) ٨/٧٦(لسان العرب  )٢(
 )٣/١٤١(الكايف   )٣(
 )٩/٣٩٦(فتح الباري  )٤(
 )٤٧٣(أساس البالغة  –) ٢/٦٨٨(املعجم الوسيط  –) ٣/٤٤(سان العرب ل  )٥(



 

  
 

٧١٢ 

 

 

نفسـاخ  هو قلب كل واحـد مـن العوضـني إىل صـاحبه فاال     : واصطالحاً

     )١(.االنقالب

لع الذي يقع من الزوجة وذلك بطلب فـراق زوجهـا   ومعىن هذا الضابط أن اخلُ

  .مقابل عوض حكمه أنه فسخ فال يعد طالقاً وله أحكامه اخلاصة به

لع يقع بأي لفظ دل عليه ألن العربة باملعـاين واملقاصـد دون األلفـاظ    وهذا اخلُ

 ئقها ومعانيهـا ال صـورها  يف العقود حقا وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن املرعى

     )٢(.وألفاظها

لع دليل على مساحة اإلسالم ويسر تكاليفه فإن املرأة إذا بلغـت  ويف مشروعية اخلُ

حداً من الضيق والضنك يف حياا مع زوجها ومل تستطع أن تقيم حدود اهللا على 

  .هذه احلالة فإا ختالع زوجها

لع إمنا يكون إذا خاف الزوجـان أال  جواز اخلُ: ( عاىل قال ابن القيم رمحه اهللا ت 

لع طريقاً إىل متكنهما من إقامة حدود اهللا وهي حقوقـه  يقيما حدود اهللا فكان اخلُ

الواجبة عليهما يف النكاح فإذا كان اخللع مع استقامة احلال طريقاً إىل متكنهما من 

                                                
 )٣/٤٢(املنثور   )١(
 )٥/٢٠٠(زاد املعاد   )٢(



 

  
 

٧١٣ 

 

 

لـع حينئـذ طريقـاً إىل    ن اخلُلع تعـي إقامة حدوده اليت تعطل وال بد بدون اخلُ

     )١(.)إقامتها

لع من غري شقاق وإن كان يصح وكان غايته الكراهية ملا فيه مـن  لذلك يكره اخلُ
     )٢( .مفسدة املفارقة

لع مكروه إال يف حال خمافة أن ال يقيما أو أحد منهما ما واخلُ( :قال صاحب الفتح
لأمر به وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خ٣( .)لقق أو خ(     

  :خالف العلماء يف الضابط
اختلف العلماء يف اخللع هل هو فسخ أو طالق فذهب مجهور العلماء من احلنفية 

     )٤(.واملالكية والقول الراجح عند الشافعية ورواية عند احلنابلة أنه طالق
وذهب ابن عباس وطاووس وعكرمة واسحاق والشافعية يف قول آخر واحلنابلة يف 

     )٥(.رواية وهو اختيار شيخ اإلسالم بن تيمية وتلميذه ابن القيم بأنه فسخ
                                                

 )١/٣٧٧(وانظر أيضاً إغاثة اللهفان ) ٤/١١٢(عالم املوقعني إ  )١(
 )٤/١١١(عالم املوقعني إ  )٢(
 )٩/٣٩٦(فتح الباري  )٣(
أحكـام   –) ١/٢٦٤(أحكام القرآن البن العريب  –) ٦/٨٠( االستذكار –) ٢/٦٨(تبيني احلقائق   )٤(

 )٢/٧٥(املهذب  )٧/٢٤٩(املغين  –) ٢/٩٤(القرآن للجصاص 
اجلامع ألحكام القـرآن للقـرطيب    –) ٨/٣٩٢(اإلنصاف  –) ٧/٢٤٩(املغين  –) ٢/٧٥(املهذب   )٥(
يمـاين اجلنـدي   وطاووس بن كيسان ال)٥/١٩٧(زاد املعاد –) ٣٢/٩١(جمموع الفتاوى  -)٣/١٤٣(
ـ                          )١٠٦(اخللــوالين أحــد األعــالم علمــاً وعمــالً تــابعي جليــل تــويف حاجــاً ســنة = هــ
وعكرمة هو عكرمـة الرببـري مث   )١/٣٣٦(تاريخ خليفة بن خياط -)١/١٣٣(انظر شذرات الذهب =

اس وعائشة وعلي بن أيب طالـب  املدين أبو عبداهللا موىل ابن عباس أحد العلماء الربانيني أخذ عن ابن عب
واسحاق بن إبراهيم بـن  )١/٢٦٣(النجوم الزاهرة -)٧/١٧٤(هـ انظر تاريخ اإلسالم ١٠٦تويف سنة  

هـ انظـر العـرب يف   ٢٣٨خملد بن راهويه احلنطلي املروزي مث النيسابوري عامل املشرق احلافظ تويف سنة 
 )٦/١١٨(الكامل يف التاريخ -)١/٤٢٦(خرب من غرب 



 

  
 

٧١٤ 

 

 

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي :أوالً 

لطَّالَق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان والَ يحلُّ لَكُم أَن ا( :قوله تعاىل

ا آتمذُواْ مأْخـا  تيمقأَالَّ ي مفْتفَإِنْ خ اللّه وددا حيمقافَا أَالَّ يخئاً إِالَّ أَن ييش نوهمتي

 دعتن يما ووهدتعفَالَ ت اللّه وددح لْكت بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنفَالَ ج اللّه وددح

ه كلَـئفَأُو اللّه وددونَحمالظَّال ١( )م(     

  :وجه الداللة من اآلية 

أخذ ابن باس ونقله علماء التفسري  فقد وجه الداللة من اآلية هو ما احتج به ابن ع

لع فسخ وال يعد طالقـاً ألن اهللا تعـاىل قـال    عباس من هذه اآلية الكرمية أن اخلُ

مل يعتربه ) ح علَيهِما فيما افْتدت بِهفَالَ جنا(لع بقوله مث ذكر اخلُ) لطَّالَق مرتانا(:

  )٢( )اآلية..  فَإِن طَلَّقَها فَالَ تحلُّ لَه من بعد(طالقاً ثالثاً مث ذكر الطلقة الثالثة بقوله 

  :يف املغين مؤكداً هذا املعىن  وقال ابن قدامة

     )٣( .)عاًلع طالقاً لكان أربفذكر تطليقتني وتطليقة بعدها فلو كان اخلُ(

                                                
 )٢٢٩(سورة البقرة اآلية   )١(
 )١/١٤٢(أضواء البيان  )٢(
 )٧/٢٥٠(املغين   )٣(



 

  
 

٧١٥ 

 

 

  :احلديث النبوي :ثانياً 

يـا  : عن ابن عباس أم امرأة ثابت بن قيس أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت 

رسول اهللا ثابت بن قيس ما أعتب عليه يف خلق وال دين ولكين أكره الكفـر يف  

نعم  :أتردين عليه حديقته قالت :(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :اإلسالم فقال

وجاء عـن   )١( )رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبل احلديقة وطلقها تطليقة :الق

عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النيب صـلى اهللا  

   )٢(.عليه وسلم عدا حيضة

                                                
أخرجه  –) ٤٩٧١(رقم ) ٥/٢٠٢١(أخرجه البخاري كتاب الطالق باب اخللع وكيف الطالق فيه   )١(

 )٣٤٦٣(رقم ) ٦/١٦٩(أيضاً النسائي كتاب الطالق باب ما جاء يف خلع 
والترمذي يف سـننه  ) ٢٢٢٩(رقم ) ٢/٢٦٩(باب يف اخللع أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الطالق  )٢(

وقال حـديث حسـن غريـب    ) ١١٨٥(رقم ) ٣/٤٩١(ء يف اخللع اكتاب الطالق واللعان باب ما ج
والدار قطين يف ) ١٥٣٧٥(رقم ) ٧/٤٥٠(والبيهقي يف سننه كتاب الطالق باب ما جاء يف عدة املختلعة 

) ٣/٣٩(عـالم املـوقعني   وصححه ابن القيم يف إ) ٤١( رقم) ٣/٢٥٥(سننه كتاب النكاح باب املهر 
 )٩/٤٠٢(واستدل به ابن حجر يف الفتح 



 

  
 

٧١٦ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث

واضح على أن تعتد حبيضة دليل بن قيس ثابت  ليه الصالة والسالم المرأةأمره ع

  .أن اخللع فسخ وليس بطالق

  :قال ابن القيم رمحه اهللا 

ـ  (  ق مما يدل على هذا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر ثابت بن قـيس أن يطلّ

امرأته يف اخللع تطليقة ومع هذا أمرها أن تعتد حبيضة وهذا صريح يف أنه فسخ ولو 

  . )١() وقع بلفظ الطالق

  :اآلثار  :ثالثاً 

  :اآلثار عن الصحابة يف معىن الضابط وردت بعض

قهـا  عن إبراهيم بن سعد بن أيب وقاص أنه سأل ابن عباس عن امرأة طلّ )١(

ذكر اهللا الطالق  :ابن عباس زوجها تطليقتني مث اختلعت منه يتزوجها قال

 . )٢( )يف أول اآلية وآخرها واخللع بني ذلك فليس اخللع بطالق ينكحها

  

  
                                                

 )٥/٢٠٠(زاد املعاد  )١(
) ٢٦٣٤(رقـم  ) ٦/٣٠٢ (أخرجه البيهقي يف السنن الصغرى باب من قال اخللع فسخ أو طـالق    )٢(

 )٣٢/٣٢٢(واستدل به ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 



 

  
 

٧١٧ 

 

 

  :من األثر وجه الداللة

ذا األثر فيه دليل واضح على اعتبار حرب األمة وترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس ه

ق لزوجته طلقتني وقد خالعته أجاز له املطلّ لع فسخ وليس بطالق فإنه أجاز هلذااخل

  .الرجوع هلا ليدل بذلك أن اخللع مل حيسب يف الطلقات

)٢( ا اختعن الرـ لعت من زوجها فأمرها عثمـا بيع بنت معوذ أ د ن أن تعت

 . )١() حبيضة

  :من األثروجه الداللة 

بأنه اعتربه فسخاً ال طالقـاً   أمر عثمان للربيع بنت معوذ بأن تعتد حبيضة فيه دليل

  .لو كان طالقاً العتدت باألقراء الثالثة إذ

  :فروع على الضابط :املطلب الثالث 

     )٢( .لع ال حيتسب من الطلقات فال ينقص به عدد الطلقاتاخلُ )١(

                                                
) ١١٨٥(رقـم  ) ٣/٤٩١(سننه كتاب الطالق واللعان باب ما جاء يف اخللـع   أخرجه الترمذي يف )١(

وابن ماجه يف كتـاب   –) ٨/٣٤٩(رقم ) ٦/١٨٦(والنسائي يف سننه كتاب الطالق باب عدة املختلعة 
كتاب العدد باب ما جاء  الكربى والبيهقي يف سننه) ٢٠٥٨(رقم ) ١/٦٦٣(الطالق باب عدة املختلعة 

 )٩/٣٩٩(ن اسناده ابن حجر يف فتح الباري وحس) ١٥٣٧٨(رقم ) ٧/٤٥٠(يف عدة املختلعة 
 )٥/٢٩٧(ويل النهى أمطالب  –) ٧/٢٥٠(املغين   )٢(



 

  
 

٧١٨ 

 

 

إذا قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقبلت فإن ذلك ال يصـح إذا   )٢(
قاً صح كما لو أضاف الطالق إىل يدها كان اخللع فسخاً وإن كان طال

     )١( .أو رجلها
     )٢( .جواز اخللع يف احليض ألنه فسخ وليس بطالق )٣(
     )٣(.عدة املختلعة حيضة واحدة ألن اخللع فسخ وليس بطالق )٤(

                                                
 )٥/٢١٧(كشاف القناع  –) ٨/٣٩٥(اإلنصاف   )١(
 )٣٢/٩١(جمموع الفتاوى   )٤(
 )٥/١٩٦(زاد املعاد   )٥(



 

  
 

٧١٩ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط :املطلب األول 

من ارجتع املرأة وراجعها مراجعة رجعها إىل نفسه بعد الطالق فالراء  :الرجعية لغةً 

     )٢( .واجليم والعني أصل كبري مطرد منقاس يدل على رد وتكرار

ـ :ويف االصطالح  ى الرجعية من الرجعة وهو ارجتاع الزوجة املطلقة غري البائن عل

     )٣( .النكاح من غري استئناف عقد

الرجعة يف الطالق أن يطلب يف العدة بقاء النكاح القائم ودوامه على مـا  : وقيل

    .)٤(كان 

قها طلقة أو طلقتني وهي ومعىن الضابط أن املطلقة طالقاً غري بائن وذلك بأن يطلّ

سلمني ورفق يف فترة العدة حكمها حكم الزوجات وهذا احلكم فيه تيسري على امل

                                                
وذكرها ابن تيميـة بلفـظ   ) ٦/٢٧٩( داود حاشية ابن القيم على سنن أيب –) ٥/٤٥٣(زاد املعاد   )١(

 )٢/٥٦٠(الكايف –) ٣/٤٧(وانظر الروض املربع  –) ٣٢/٧٢(جمموع الفتاوى  –الرجعية مبرتلة الزوجة 
  )٢/٥٦٠(شرح منتهى اإلرادات  –) ٣/١٦٣(املغين  -)٦/٢٣٩(املبدع  -
  ) ٢/٤٩٠(معجم مقاييس اللغة  –) ٨/١١٦(لسان العرب  )٢(
  )٣٤٢(املطلع   )٣(
  )٢/٩٤(دستور العلماء  )٤(



 

  
 

٧٢٠ 

 

 

م وحفظ لألسرة من الشقاق والطالق فإن فترة الرجعة تعطي للزوج مدة مـن  

  .التفكري يف العواقب

يوائها ومل شعث النكـاح وقطـع   إمنا شرع الرجعة المساك املرأة وإفاهللا سبحانه 

  . )١(سبب الفرقة وهلذا امساه إمساكاً

ح بتلك الرجعـة لقولـه   ويشترط لرد املطلقة الرجعية أن يكون ذلك بنية اإلصال

  .   )٢( ) نْ أَرادواْ إِصالَحاًإ: (تعاىل 

    )٣( .فالرجعة بقصد اإلضرار حرام إمجاعاً

ذلك نـص يف   )٤( )والَ تمِسكُوهن ضراراً لَّتعتدواْ:( قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

     )٥( )صد الضرارأن الرجعة إمنا ملكها اهللا تعاىل ملن قصد الصالح دون من ق

    . )٦(رجعتك وحيصل باألفعال كالوطءإلرجاع حيصل باألقوال بنحو قوله أوا

  

 

                                                
  )٦/١٧٥(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود   )١(
  )   ٢٢٨(سورة البقرة اآلية  )٢(
  )١/١٠٣(أضواء البيان   )٣(
  )٢٣١(سورة البقرة اآلية  )٤(
  )٣/٩٦(عالم املوقعني إ  )٥(
  )٢/٧٢٠(أحكام أهل الذمة  )٦(



 

  
 

٧٢١ 

 

 

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي

فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعـروف أَو فَـارِقُوهن   : (قوله تعاىل  )١(

وفرع١( )بِم(  .  

    )٢()الطَّالَق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان: (وقوله تعاىل 

  :وجه الداللة من اآليتني السابقتني 

أن اهللا عز وجل مسى الرجعة إمساكاً وتركها فراقاً وسراحاً فتسـميته الرجعـة   

   . )٣(باإلمساك واإلمساك يكون للزوجة دليل على أن الرجعية زوجة 

   )٤()وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَرادواْ إِصالَحاً(:تعاىل  قوله )٢(

  :وجه الداللة من اآلية

البعل هو الزوج ويف هذه اآلية مسي املطلقني بأم بعولة أي أزواج فدل ذلك على 

  . )٥(أن الرجعية زوجة

                                                
  )٢(سورة الطالق اآلية  )١(
  )٢٢٩(اآلية  سورة البقرة  )٢(
  )٧/٤٠٣(املغين  –) ٦/١٧٢(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود  )٣(
  )٢٢٨(سورة البقرة اآلية  )٤(
  )٣/٢٢٨(الكايف   –) ١/٢٧٢(تفسري ابن كثري  –) ١/٦٦٠(الدر املنثور   )٥(



 

  
 

٧٢٢ 

 

 

قـات  فإن هـذا يف املطلّ ( :آليةواآلية يف الرجعيات قال ابن القيم يف تعليقه على ا

 . )١( )الرجعيات بنص القرآن واتفاق األمة

لَا تخرِجوهن من بيوتهِن ولَا يخرجن إِلَّـا أَن يـأْتني   : ( قوله تعاىل  )٣(

ةنيبم ةش٢( )بِفَاح( .   

  :وجه الداللة من اآلية

    )٣(.ن حكمها حكم الزوجاتأن الرجعية تستحق السكىن والنفقة ففيه دليل أ

  :فروع على الضابط :املطلب الثالث 

    )٤(.الرجعية هلا النفقة والسكىن كالزوجة ونقل اإلمجاع على ذلك )١(

    )٥( .يثبت التوارث بني الرجعية وزوجها )٢(

)٣( ا زوجتهق الرجعية الظهار واإلطلِّيصح من ميالء أل. )٦(    

                                                
  )٢/٦٧٨(أحكام أهل الذمة  )١(
  )١(ورة الطالق اآلية س  )٢(
  )٢٠/٣٠٨(عمدة القاري  –) ٦/٢٧٨(يب داود حاشية ابن القيم على سنن أ )٣(
  )١/٨٦(اإلمجاع  –) ٦/٢٧٩(حاشية ابن القيم على السنن  –) ٥/٢٤٦(زاد املعاد   )٤(
  )٣٢/٧٢(جمموع الفتاوى –) ٥/٤٥٣(زاد املعاد  )٥(
  )٧/٤٢٤(املغين  –) ٥/٤٥٣(زاد املعاد   )٦(



 

  
 

٧٢٣ 

 

 

)٤( عليها أختها أو عمتها أو خالتـها  ق الرجعية أن ينكح طلِّحيرم على م

    )١(.ألا يف حكم الزوجية ونقل اإلمجاع على ذلك

    )٢(.يصح خلع الرجعية ألا يف حكم الزوجة )٥(

ال يصح التعريض وال التصريح خبطبـة الرجعيـة ألـا يف حكـم      )٦(

    )٣(.الزوجة

 وال صداق وال رضا املرأة وال علمها بإمجاع ة ال تفتقر إىل ويلّالرجع )٧(

    )٤(.أهل العلم ألا يف حكم الزوجة

    )٥(.صحة املالعنة من الرجعية ألا زوجة )٨(

    )٦(.جواز الدخول عليها إمجاعاً )٩(

  :مستثنيات من الضابط:املطلب الرابع 

    )٧( .م على زوجها ألنه عزهلا عن فراشهسليس للرجعية قَ )١(

                                                
  )٧٧(البن حزماإلمجاع  –) ٣٢/٧٢(جمموع الفتاوى  )١(
  )٧/٣١١(املبدع  –) ٧/٣٠١(املغين   )٢(
  )٧/١١٢(املغين   )٣(
  )٣/٢١٣(شرح العمدة  –) ٧/٤٠٣(املغين  –) ٦/١٧٢(حاشية ابن القيم على السنن   )٤(
  )٨/٤٦(املغين   )٥(
  )١/٨٠(اإلمجاع  )٦(
  )٥/٤٥٤(زاد املعاد   )٧(



 

  
 

٧٢٤ 

 

 

طلقت فـاعتربت   إعادة احلضانة إليها لولدها من زوجها األول طاملا أا )٢(

    )١( .يف حكم املطلقة على قول عند العلماء

زوج على الصـحيح مـن مـذهب    حداد على الرجعية إذا مات الال إ )٣(

    )٢(.احلنابلة

 

  

                                                
  )٤٥٤-٥/٤٥٣(زاد املعاد   )١(
  )٩/٢٧٦(اإلنصاف  -)٨/١٢٥(املغين  )٢(



 

  
 

٧٢٥ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط:املطلب األول 

    )٢( .من اللعن اإلبعاد والطرد من اخلري :اللعان لغةً 

على زىن زوجته أو نفي محلها الالزم له وحلفهـا   لف زوجٍح :ويف االصطالح 

    )٣( .على تكذيبه إن أوجب نكوهلا حدها حبكم قاض

ة فسخ ال فرقة طالق وهـذا  عان هي فرقومعىن الضابط أن الفرقة اليت حتدث بالل

  :حمل خالف عند الفقهاء فقد اختلفوا يف هذا على قولني

د وهو اختيار ابن اإلمام مالك والشافعي وأمح اللعان فسخ وبه قال :القول األول 

     )٤(.القيم رمحه اهللا تعاىل 

                                                
شـرح   –) ٨/٩٢(املبـدع   –) ٣/٢٨٩(الكايف  –) ٨/٥٣(وانظر املغين  –) ٥/٣٩٠(زاد املعاد   )١(

  )٢/٥٢٢(الزركشي 
  )٥٦٧(أساس البالغة  –) ١٣/٣٨٧(لسان العرب   )٢(
  )٢/٥٠(الفواكه الدواين   )٣(
وضـة  ر –) ١/٣٤٦(شرح ميارة  –) ٢/٣٧٢(حاشية الدسوقي  –) ١/٢٣٨(الكايف البن عبد الرب   )٤(

  ) ٥/٣٩٠(زاد املعاد  –) ٨/٥٣(املغين  –) ٣/٢٨٩(الكايف  –) ٨/٣٥٦(الطالبني 



 

  
 

٧٢٦ 

 

 

    .)١(اللعان طلقة بائنة وبه قال اإلمام أبو حنيفة  :القول الثاين 

ويف مشروعية اللعان مصلحة شرعية للزوجة وذلك درءاً للنفرة احلاصـلة بـني   

  :الزوجني قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

احلاصلة من إساءة كل واحد منهما إىل صاحبه ال تزول أبداً فإن الرجل إن النفرة (

كان صادقاً عليها فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رؤوس األشهاد وأقامها مقام 

وإن كان كاذباً فقـد  ،اخلزي وحقق عليها اخلزي والغضب وقطع نسب ولدها 

ا واملـرأة إن كانـت   ذلك تها ذه الفرية العظيمة وإحراق قلبها أضاف إىل 

صادقة فقد أكذبته على رؤوس األشهاد وأوجبت عليه لعنة اهللا وإن كانت كاذبة 

فقد أفسدت فراشه وخانته يف نفسها وألزمته العار والفضيحة وأحوجته إىل هـذا  

فحل لكل واحد منهما من صاحبه من النفرة والوحشة وسوء الظن ،املقام املخزي 

لها أبداً فاقتضت حكمة من شرعه كله حكمة ومصـلحة  ما ال يكاد يلتئم معه مش

كان  حتتم الفرقة بينهما وقطع الصحبة املتمحضة مفسدة وأيضاَ فإنوعدل ورمحة 

كاذباً عليها فال ينبغي أن يسلط على إمساكها مع ما صنع من القبيح إليهـا وإن  

                                                
وانظر بسط أقوال الفقهاء اخـتالف أئمـة العلمـاء    ) ٢/١٨٤(حتفة الفقهاء  –) ٧/٤٣(املبسوط   )١(
  )٣/١٩٢(سبل السالم  –) ٧/٦٧(نيل األوطار  –) ٢/١٩٣(



 

  
 

٧٢٧ 

 

 

 جزو كان صادقاً فال ينبغي أن ميسكها مع علمه حباهلا ويرضى لنفسه أن يكـون 

   )١(.)بغي 

  :األحكام املترتبة على اللعان

   )٢(:وهي مترتبة على اللعان اًذكر ابن القيم أحكام

  .التفريق بني املتالعنني )١(

)٢( د بني الزوجنيالتحرمي املؤب. 

 .ال يسقط صداقها بعد الدخول )٣(

 .ال نفقة عليها وال سكىن )٤(

 .حلاقه بأمهانقطاع نسب الولد من جهة األب وإ )٥(

 .ى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه احلدال ترمي وال يرم )٦(

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 

  :النظر

  :يستدل هلذا الضابط من النظر وذلك من عدة وجوه

    )٣( .اللعان فسخ ألن فرقته توجب حترمياً مؤبداً كفرقة الرضاع )١(

                                                
  )٣٩٤-٥/٣٩٣(زاد املعاد   )١(
  )٤٠٣-٥/٣٨٨(زاد املعاد  )٢(
  )٣/٢٨٩(الكايف  –) ٥/٣٩٠(زاد املعاد  )٣(



 

  
 

٧٢٨ 

 

 

    )١(.اللعان ليس بصريح يف الطالق وال نوى به الطالق وبالتايل كان فسخاً )٢(

مبجرد لعان الزوج ومل  اً يف الطالق أو كناية فيه لوقع لو كان اللعان صرحي )٣(

    )٢( .يتوقف على لعان املرأة

ق وإن شاء أمسك وهذا الفسـخ حاصـل   الطالق بيد الزوج إن شاء طلّ )٤(

   )٣( .بالشرع وبغري اختياره فكان فسخاً

ع ليست بطالق إذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة وداللة القرآن إن فرقة اخلل )٥(

    )٤( .بل هي فسخ مع كوما بتراضيهما فكيف تكون فرقة اللعان طالقاً

  :فروع على الضابط :املطلب الثالث 

    )٥( .ليس للزوجة يف اللعان نفقة وال سكىن ألنه فسخ )١(

عنها ولو نكحـت غـريه مث   لعان مؤبد وال يصح نكاحها ممن الحترمي ال )٢(

    )٦(.طلقت

    )٧( .جهة األب وينسب الولد لألم ينقطع نسب الولد من )٣(

                                                
  )٥/٣٩٠(زاد املعاد  –) ٨/٥٤(املغين  )١(
  )٥/٣٩١(زاد املعاد  )٢(
  املصدر السابق )٣(
  املصدر السابق   )٤(
  )٦/٢٤٧(عون املعبود  –) ٥/٣٩٦(زاد املعاد   )٥(
  )٨/٥٤(املغين  –) ٣٢/٧٨(جمموع الفتاوى  –) ٥/٣٩١(زاد املعاد  )٦(
  )٥/٣٩٧(زاد املعاد   )٧(



 

  
 

٧٢٩ 

 

 

 



 

  :شرح الضابط :املطلب األول

  )٢(.اً أي أحصاهه عدالشيء يعد من عد :العدة لغةً 

   )٣(.هي مدة تربص الزوجة لرباءة الرحم  :اصطالحاً 

     )٤(.ا انفصل وبانت املرأة بالطالق فهي بائنبان الشيء إذ :البائن لغةً 

    )٥(.هي املطلقة يقال بانت من زوجها إذا طلقت :والبائن اصطالحاً 

  :والبينونة نوعان

وهي إيقاع البينونة احلاصلة بإيقاع الطالق الثالث الذي حترم به  :البينونة الكربى 

  .املرأة حىت تنكح زوجاً غريه 
                                                

واإلمجاع منعقد عند العلماء على أن العدة واحدة للبائن والرجعية إال يف بعـض  ) ٥/١٩٧(زاد املعاد  )١(
  )١/٧٥(الصور سيأيت ذكرها يف املستثنيات أنظر مراتب اإلمجاع 

  )٣/٢٨١(لسان العرب   )٢(
  )١/٥٨(معجم مقاليد العلوم   )٣(
  ) ١/٧٠( املصباح املنري  )٤(
  )٣٣٣ (املطلع على أبواب املقنع   )٥(



 

  
 

٧٣٠ 

 

 

اليت تبني ا املرأة وله أن يتزوجها بعقد جديد يف العـدة   هي:والبينونة الصغرى 

   .)١(وبعدها

  .وما يقصده ابن القيم يف الضابط هو البينونة الكربى ألنه جعلها يف مقابل الرجعية

  .ومعىن هذا الضابط أن األحكام الشرعية يف عدة املرأة تستوي فيه البائن والرجعية

قة استرباء الرحم وهذا تستوي فيه املطلّ لعدة حكمة رئيسة وهيوسبب ذلك أن ل

  .قة الرجعيةالبائن واملطلّ

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي

يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن وأَحصـوا  : (قوله تعاىل  )١(

  )٢(... )اآلية.... الْعدةَ

  :لة من اآليةوجه الدال 

ق بني الرجعي والبائنأشارت اآلية إىل وجوب إحصاء العدة للمطلقات ومل تفر.  

يشعر بأن كل املطلقـات مـن   (:قال صاحب أضواء البيان يف تعليقه على اآلية 

نالنساء يطلقن لعد ن( :إىل أن قال) وحتصى عددد النساء تتلخص يف حاصل ع

                                                
  )٣٢/٣١٤(جمموع الفتاوى  )١(
  )١(سورة الطالق اآلية   )٢(



 

  
 

٧٣١ 

 

 

فاحلامل ،اة أو مبوت واملفارقة إما حامل أو غري حامل وهي أن الفرقة إما حبي :اآليت

ا بوضع محلها اتفاقاً وال عربة باخلالف يف ذلك لصحة النصـوص  عوغـري  ،د

واملفارقة باحلياة أما مدخول ،احلامل بأربعة أشهر وعشر مدخول ا وغري مدخول 

دخول ا إما من وامل ،ا أو غري مدخول ا فغري املدخول ا ال عدة عليها إمجاعاً

   )١().غرية فعدا باألشهر ثالثة أشهرذوات االقراء كاليائسة والص

وإِن كُن أُولَات حمـلٍ فَـأَنفقُوا علَـيهِن حتـى يضـعن       : ( قوله تعاىل ) ٢(

نلَهم٢(.)ح(  

  :وجه الداللة من اآلية

  .)٣(وتة والرجعيةت املبتانتظموالرجعية ف ق بني البائنمل تفر ةاآلي

  :فروع الضابط :املطلب الثالث 

  ))٤(( .عدة احلامل بوضع احلمل مطلقاً بائنة كانت أو رجعية )١(

 )٥( .عدة املطلقة اليت حتيض ثالثة قروء للرجعية والبائنة )٢(

                                                
  )٢١٠-٨/٢٠٩(أضواء البيان  )١(
  )٦(سورة الطالق اآلية   )٢(
 )٥/٣٥٦(أحكام القرآن للجصاص )٣(
  )٥/٥٩٤(زاد املعاد  )٤(
  )٥/٥٩٥(زاد املعاد  )٥(



 

  
 

٧٣٢ 

 

 

عدة املطلقة اليت ال حتيض كصغرية أو كبرية يائسة ثالثة أشهر للرجعية  )٣(

 )١(.والبائنة

 )٢(.دا أربعة أشهر وعشر للرجعية والبائناملتويف عنها زوجها ع )٤(

لو مات الزوج بعد انقضاء عدة الرجعية أو البائن فال عـدة عليهـا    )٥(

 )٣(.للوفاة

  :مستثنيات الضابط:املطلب الرابع 

وقعت مسألة اختلف العلماء فيها يف عدة الرجعية والبائن اليت ميـوت   )١(

الرجعية فاختـار   زوجها أثناء العدة فالبائن تبين على عدة الطالق أما

  )٤( .بعض العلماء أا تستأنف عدة الوفاة ألا زوجة

استثىن من الضابط مسألة تتعلق مبكان العدة ال مبدا وذلك أن البائن  )٢(

 )٥( .تعتد حيث شاءت أما الرجعية فإا تعتد حيث شاء زوجها

                                                
  )٥/٥٩٥(زاد املعاد  )١(
  املصدر السابق  )٢(
  )٩/٢٧٦(اإلنصاف   )٣(
  )١١/٢٥٨(احلاوي الكبري  –) ٧/٣٨٧(املغين  –) ٢/١٠٤(احملرر   )٤(
  )٣/٣٢١( الكايف  –) ٥/٦٧٤(زاد املعاد  )٥(



 

  
 

٧٣٣ 

 

 

ـ  )٣( دة وهـو  استثىن من الضابط املفارقة بني الرجعية والبائن يف فترة الع

وب النفقة والسكىن على الرجعية دون البائن إال أن تكون حامالً وج

 )١( .فتكون النفقة حلملها

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
  )٥/٦٧٤(زاد املعاد   )١(



 

  
 

٧٣٤ 

 

 

 

 

 
  













 



 

  
 

٧٣٥ 

 

 

 

 

  :شرح الضابط :املطلب األول

أن األم أوىل الناس حبضانة وكفالـة   : األول منهما لضابط تكون من شقنيهذا ا

  )٢(.الطفل وهذا حمل اتفاق بني العلماء ونقل اإلمجاع عليه غري واحد من أهل العلم

فقة املستحثة على إدامة وهذا يتوافق مع مصلحة الطفل فإن احلضانة مبنية على الش

  .)٣( .الصيب غري املميز حمتاج لذلك النظر إذ

الوالية على الطفل يف األصل لألب وإمنـا  (:م مبيناً احلكمة من ذلك قال ابن القي

مت عليه األم ملصلحة الطفل وكمال تربيته وشفقتها وحنوها واإلنـاث أقـوم   دقُ

  .)٤() بذلك من الرجال
                                                

والكفالـة  والية التربية واحلضانة (وقد جاء الضابط بألفاظ أخرى عند ابن القيم ) ٥/٤٦٤(زاد املعاد   )١(
  ) ٢/٩٢٣(أحكام أهل الذمة  –) لألم دون األب

) ٣/٣٧٦(زاد املعـاد   –مت عليه األم ملصـلحة الطفـل   دالوالية على الطفل يف األصل لألب وإمنا قُ -
أنظر  –) ٣٤/٢٢٣(جمموع الفتاوى ) جنس النساء يف احلضانة تقدم على الرجال(وذكره ابن تيمية بلفظ 

الفـروع   –) ٤٨٣(األشـباه والنظـائر للسـيوطي     –) ٣/٣٤٥(املنثور  –) ٣/٢٩٥(إعالم املوقعني 
  )٩/٤١٩(اإلنصاف-)١١٩(عمدة الفقه  –) ٨/٢٣٤(املبدع  –) ٨/٤٩٠(املغين  –) ٥/٤٦٦(
  )٢/٢١٣(اختالف أئمة العلماء  –) ٨/١٩٠(املغين   )٢(
  )٣/٣٤٥(املنثور  )٣(
  )٣/٣٧٦(زاد املعاد  )٤(



 

  
 

٧٣٦ 

 

 

إن األم أصلح : ( هلذا املعىن يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل  اًوتأكيد

ء أرفق بالصغري وأخرب بتغذيته ومحله وأصرب علـى ذلـك   له من األب ألن النسا

وارحم به فهي أقدر وأخرب وأرحم وأصرب يف هذا املوضع فعنـت األم يف حـق   ي

  )١(.)الطفل غري املميز بالشرع

األصح فيه تقدمي األب علـى   :ن ابن القيم أن الوالية على الطفل نوعان نوعوبي

  .ال والنكاحاألم وذلك ملصلحة الطفل وهي والية امل

من  احلضانة والرضاع وبذلك يكون كالً م فيه األم وهي واليةتقد: والنوع الثاين

  .األبوين قدم فيما فيه متام مصلحة الولد

مت األم وملا كان الرجـال  دفلما كان النساء أعرف بالتربية وأرأف وأصرب هلا قُ

  )٢( .م األبدأقوم بتحصيل مصلحة الطفل واالحتياط له يف البضع قُ

  .)ما مل يوجد منها النكاح( قوله رمحه اهللا  :الشق الثاين من الضابط 

وهذا الشق فيه خالف عند العلماء وذلك على أربعة أقوال ذكرها اإلمـام ابـن   

  :القيم

  .تسقط احلضانة بالنكاح وهو قول مجهور العلماء :القول األول 

  .ابن حزمال تسقط احلضانة حبال وهو قول احلسن و :القول الثاين 
                                                

  )٣٤/١٢٢(جمموع الفتاوى  )١(
  )٤٣٨-٥/٤٣٧( زاد املعاد   )٢(



 

  
 

٧٣٧ 

 

 

ال تسقط إذا كان الطفل بنتاً وإن كان ذكراً سقطت وهو روايـة   :القول الثالث 

  .عن اإلمام أمحد

إذا تزوجت بنسيب وقريب للطفل مل تسقط حضانتها وإن تزوجت  :القول الرابع 

  ).١(.بأجنيب سقطت

األب بشرط عدم نكاحها ىمة يف احلضانة علوخالصة األمر أن األم مقد.  

  :أدلة الضابط :لثاين املطلب ا

  :القرآن الكرمي :أوالً 

الْوالدات يرضعن أَوالَدهن حولَينِ كَـاملَينِ لمـن أَراد أَن يـتم    و: (قوله تعاىل 

  )٢() ....اآلية.....الرضاعةَ

  :وجه الداللة من اآلية 

الرضاع وفيه إشارة ضمنية أشارت اآلية الكرمية إىل والية األم على الطفل يف زمن 

  .أا أوىل باحلضانة طاملا كان الطفل حباجة إليها

                                                
واحلسن هو احلسن بن أيب احلسن يسار البصري أبو سعيد من سـادات التـابعني   )٣/٣٧٥(زاد املعاد  )١(

-)٢/٦٩(هـ انظر وفيات األعيـان ١١٠وكربائهم مجع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة تويف سنة 
  )٧/٤٨(تاريخ اإلسالم 

  ) ٢٣٣ (سورة البقرة اآلية  )٢(



 

  
 

٧٣٨ 

 

 

ويف هذا داللة أن األم أحق بإمساك الولد ما دام : ( قال اجلصاص رمحه اهللا تعاىل 

صغرياً وان استغىن عن الرضاع بعد ما يكون ممن حيتاج إىل احلضانة ألن حاجتـه  

كانت يف حال الرضاع أحـق وإن كانـت   فإذا ،إىل األم بعد الرضاع كهي قبله 

املرضعة غريها علمنا يف كوا عند األم حقاً له وفيه حق للولد أيضاً وهو أن األم 

  )١( .)أرفق به وأحىن عليه

  :احلديث النبوي  :ثانياً 
يا رسول اهللا إن ابين هذا :عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت  )١(

اء وحجري له حواء وإنا أباه طلقين وأراد كان بطين له وعاء وثدي له سق

أنت أحق به ما ( :أن ينتزعه مين فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  )٢(.)مل تنكحي

  

                                                
  )٢/١٠٧(أحكام القرآن للجصاص  )١(
و أبو داود يف سننه كتاب الطالق باب مـن  ) ٦٧٠٧(رقم ) ٢/١٨٢(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند   )٢(

رقـم  ) ٢/٢٢٥(واللفظ له واحلاكم يف املستدرك كتاب الطالق ) ٢٢٧٦(رقم ) ٢٨٣//٢(أحق بالولد 
والدار ) ١٥٥٤١(رقم ) ٨/٤(ين إذا افترقا والبيهقي يف سننه الكربى كتاب الطالق باب األبو) ٢٨٣٠(

واسـتدل بـه ابـن حجـر يف الفـتح      ) ٢١٨(رقم ) ٣/٣٠٤(قطين يف سننه كتاب النكاح باب املهر 
)١٠/٤٠٢ (حه ابن القيم يف زاد املعاد وصح)خالصة البـدر   –) ٣/٢٦٥(وانظر نصب الراية ) ٥/٤٣٢

  ) ٨/٣١٧(البدر املنري  –) ٢/٢٥٧(املنري 



 

  
 

٧٣٩ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث

  .احلديث نص على تقدمي األم يف احلضانة على األب بشرط عدم النكاح 

  :يم رمحه اهللا تعاىل ققال ابن ال

دالء منها إ) وعاء إىل آخره(دالء منها وتوسل وعاء إىل آخره إ كان بطين :قوهلا(

وتوسل إىل اختصاصها به كما اختص ا يف هذه املواطن الثالثة واألب مل 

يشاركها يف ذلك فنبهت يف هذا االختصاص الذي مل يشاركها فيه األب على 

.)1()االختصاص الذي طلبته باالستفتاء واملخاصمة  

اعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذي القعدة : قال عن الرباء بن عازب  )٢(
مث ذكر ما حدث بينه وبني أهل مكة والكتاب الذي جرى بينهم وأـم  

قل لصاحبك أخرج عنا فقـد مضـى   : أتوا علياً بعد انتهاء األجل فقالوا 
يا عم يا عـم  :األجل فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم فتبعتهم ابنة محزة 

دونك ابنة عمـك  :أخذ بيدها وقال لفاطمة عليهما السالم فتناوهلا علي ف
أنا أحق ا وهي ابنة : امحليها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي 

ابنة أخي فقضـى  : ابنة عمي وخالتها حتيت وقال زيد : عمي وقال جعفر 
 :اخلالة مبرتلة األم وقال لعلـي  :ا النيب صلى اهللا عليه وسلم خلالتها وقال

                                                
 )٥/٤٣٥(عاد زاد امل )١(



 

  
 

٧٤٠ 

 

 

نـت  أ:لقي وقال لزيد لقي وخشبهت خأ: ت مين وأنا منك وقال جلعفرأن
  )١(.)أخوها وموالنا

 :وجه الداللة من احلديث
قدن أن سبب م النيب صلى اهللا عليه وسلم اخلالة يف هذا احلديث على غريها وبي

  )2( . كوا يف مرتلة األم فمن باب أوىل أن األم تقدم على غريها يف احلضانةميالتقد

  :فروع على الضابط :املطلب الثالث 

إذا افترق األبوان وبينهما ولد فاألم أحق به من األب ما مل يقم باألم ما  )١(

  )٣( .مينع تقدميها

  )٤( .إذا تزوجت األم فال حضانة هلا على الولد )٢(

  
  
  
  
 

                                                
أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صاحل فالن بن فالن وفالن بـن   )١(

وأبو دواد يف سننه كتاب الطالق باب من ) ٢٥٥٢(رقم ) ٢/٩٦٠(فالن وإن مل ينسبه إىل قبيلته أو نسبه 
ب مـا جـاء يف اخلالـة    والترمذي يف سننه كتاب الرب والصلة با) ٢٢٨٠(رقم ) ٢/٢٨٤(أحق بالولد 

 )١٩٠٤(رقم ) ٤/٣١٣(
 )٥/٤٣٥(زاد املعاد  )٢(
  )٥/٤٣٥(زاد املعاد   )٣(
 )٥/٤٣٦(زاد املعاد  –(/) جمموع الفتاوى  )٤(



 

  
 

٧٤١ 

 

 

  :مستثنيات الضابط:املطلب الرابع 

وحكاه ابـن  ، لألم إذا كان األب مقيماً يف غري بلد األم فاحلضانة له ال )١(

كون حيلـة  واشترط ابن القيم لذلك أال ت. )١(تيمية عن مجاهري العلماء 

  .من األب

مة ما لو أراد األب إسقاط حضانة األم أن ومن احليل الباطلة احملر( :قال رمحه اهللا 

يسافر إىل غري بلدها فيتبعه الولد وهذه احليلة مناقضة ملا قصده الشارع فإنه جعل 

مكان اللقاء كل وقت لو قضـى بـه   ق بالولد من األب مع قرب الدار وإاألم أح

  .)٢() لألب

  )٣( .إذا امتنع كل من األبوين من كفالته فإنه يلزم به األب )٢(

                                                
 )٢٤/١٠٣(جمموع الفتاوى  )١(
 )٣/٢٩٥(عالم املوقعني إ  )٢(
 )٤٨٣(األشباه والنظائر للسيوطي  )٣(



 

  
 

٧٤٢ 

 

 

 

1  

  :شرح الضابط :املطلب األول 

ومعنـاه أن أقـارب األب   ذكر اإلمام ابن القيم هذا الضابط يف باب احلضـانة  

  .مقدمون على أقارب األم ويدخل يف ذلك النساء والرجال كما سيأيت بيانه 

ومسألة تقدمي أقارب األب من النساء على أقارب األم مسألة خالفية عند الفقهاء 

 . )٢(ولإلمام أمحد فيها روايتان 

ب على أقارب تقدمي أقارب األم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اإلسال ح شيخورج

ضعف دليل القول بتقدمي أقارب األم علـى  رمحه اهللا تعاىل ن ابن تيمية وبي،األم 

مت جلـنس  دصواب أا قُاألب يف احلضانة وأم اعتمدوا على تقدمي األم ألن ال

وإن الذين اعتقـدوا أن األم قـدمت   ( :تقدم قرابتها قال شيخ اإلسالماألنوثة ال ل

ان أصلهم ضعيفاً كانت الفروع الالزمة لألصـل ضـعيفة   لتقدم قرابة األم ملا ك

                                                
اإلنصـاف   –) ٨/٢٣٢(املبـدع   –) ٣٤/١٢٣(الفتاوى جمموع  –بتصرف ) ٥/٤٣٨(زاد املعاد   )١(
)٩/٤١٧( 
 )٩/٤١٧(اإلنصاف   )٢(



 

  
 

٧٤٣ 

 

 

وفساد الالزم لألصل ضعيفة وفساد الالزم يستلزم فساد امللزم بل الصواب بـال  

  )١( .)ريب أا قدمت لكوا امرأة 

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 

  :التتبع واالستقراء  :أوالً 

املتتبع ألصول الشريعة وقواعدها وفروعها جيد أم أقارب األب على أقارب ا تقد

  .يف املرياث والنفقة ووالية املوت وحنوها فاحلضانة كذلكاألم 

م أقارب األب يف املـرياث والعقـد   جممع أصول الشرع إمنا يقد( :قال ابن تيمية

م الشارع قرابة األم يف حكم مـن  والنفقة ووالية املوت واملال وغري ذلك ومل يقد

األحكام فمن قد٢( .)يف احلضانة فقد خالف أصول الشريعة  مهن(  

  :وقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

فإن أصول الشرع وقواعده شاهدة بتقدمي أقارب األب يف املرياث ووالية النكاح (

الشرع تقدمي قرابة األم على قرابة األب يف يف ووالية املوت وغري ذلك ومل يعهد 

٣(.)نة فقد خرج عن موجب الدليلمها يف احلضاحكم من األحكام فمن قد(  

  
                                                

 )٣٤/١٢٧(جمموع الفتاوى   )١(
 )٣٤/١٢٣(جمموع الفتاوى   )٢(
 )٥/٤٣٩(زاد املعاد  )٣(



 

  
 

٧٤٤ 

 

 

  :النظر :ثانياً 

  .فاحلال كذلك يف نساءها وال فرقال يقدمون على رجال األب  رجال األم اتفاقاً

األم إمنا قدمت لكوا أنثى ال لتقدمي جهتها إذ لو : (ال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل ق

جهة األب  ساء منكانت جهتها راجحة لترجح رجاهلا ونساؤها على الرجال والن

  )١( .)فكذلك النساء وما الفرق املؤثر تفاقاًوملا مل يترجح رجاهلا إ

  :فروع على الضابط :املطلب الثالث 

  )٢( .تقدمي أم األب على أم األم )١(
 )٣( .تقدمي األخت ألب على األخت ألم )٢(

 )٤( .تقدمي العمة على اخلالة )٣(

 )٥( .األخ ألب أوىل من األخ ألم يف احلضانة )٤(

 )٦( .وىل من اخلال يف احلضانةالعم أ )٥(

 )٧( .خالة األب تقدم على خالة األم يف احلضانة )٦(

                                                
 )٥/٤٣٩(زاد املعاد  )١(
 )٥/٤٣٨(زاد املعاد  )٢(
 )٣٤/١٢٢(جمموع الفتاوى  -)٥/٤٣٨(زاد املعاد   )٣(
 )٥/٤٣٨(ملعاد زاد ا  )٤(
 )٥/٤٣٨(زاد املعاد   )٥(
 )٣٤/١٢٢(جمموع الفتاوى  -)٥/٤٣٨(زاد املعاد   )٦(
 املصدر السابق  )٧(



 

  
 

٧٤٥ 

 

 

 



 
  

  :شرح الضابط:املطلب األول 

أو الـرق   جاءت الشريعة مبا يكون صاحلاً للولد ففي النسب يتبع أباه ويف احلرية

وهذا هو الذي تقتضيه حكمـة اهللا   ،يتبع أمه وأما يف الدين فإنه يتبع خريمها ديناً

ن فيهـا واهللا سـبحانه   وهو املولود له واألم وعاء وإن تكشرعاً وقدراً فإن األب 

بـن   نجعل الولد خليفة أبيه والقائم مقامه ووضع األنساب بني عباده فيقال فال

هذا الضابط حمل اتفاق لذلك كان عامالم إال بذلك وفالن وال تتم مصاحلهم وم

  )٢( .بني املسلمني

                                                
الولد يتبع أمه يف احلرية والـرق ويتبـع أبـاه يف    (وذكر الضابط بلفظ آخر  –) ٢٦٥(جالء األفهام   )١(

الولد يتبع األم يف احلريـة والـرق   : ( وذكره ابن تيمية بلفظ ) ١٣٥(حتفة املولود  –) النسب والتسمية
األشباه ) ٦٧-٢/٦٦(عالم املوقعني وانظر إ) ٢٩/٣٢٦(جمموع الفتاوى  –ويتبع أباه يف النسب والوالء 

 )٣/٣٤٧(املنثور  –) ٢٦٧(والنظائر للسيوطي 
 )٢/٦٦(عالم املوقعني إ  )٢(



 

  
 

٧٤٦ 

 

 

وال ثبوت اإلنسـان  لف: ( حلكمة هذا األمر قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل  اًوتأكيد

من قبل اآلباء ملا حصل التعارف ولفسد نظام العبـاد فـإن النسـاء حمتجبـات     

ني األم فيشهد على نسب ع فال ميكن يف الغالب أن تعرفمستورات عن العيون 

ن ذلك مناقضـاً  االولد منها فلو جعلت األنساب لألمهات لضاعت وفسدت وك

  )١().للحكمة والرمحة واملصلحة

  :أدلة الضابط:املطلب الثاين 

  :احلديث النبوي  :أوالً 

الغادر : (عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

   .)٢() اء يوم القيامة يقال هذه غدرة فالن بن فالنيرفع له لو

  :وجه الداللة من احلديث

دعون يوم القيامـة  يف احلديث دليل على أن الولد يتبع أباه يف النسب فإن الناس ي

  .بآبائهم وهكذا ترجم البخاري للحديث

  .)٣( )وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم(:قال ابن حجر 

                                                
 )٢/٦٦/٦٧(عالم املوقعني إ  )١(
مسلم يف  و)٥٨٢٣(رقم ) ٥/٢٢٨٥(دب باب ما يدعي الناس بآبائهم أخرجه البخاري يف كتاب األ  )٢(

 )١٧٣٥(رقم ) ٣/١٣٥٩(كتاب اجلهاد والسري باب حترمي الغدر 
 )٢/٦٦(عالم املوقعني إ -)٦/٢٨٤(فتح الباري   )٣(



 

  
 

٧٤٧ 

 

 

  :رالنظ :ثانياً 
فإن قيل فهال طردمت ذلك يف الوالء بل جعلتموه (: وقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

ق ملوايل األم والوالء حلمة كلحمة النسب قيل ملا كان الـوالء مـن آثـار الـر    
فكان ملوايل األم وملا كان فيه شائبة النسب وهي  وموجباته كان تابعاً له يف حكمه

 األب عند انقطاعه عن موايل األم فروعي فيه حلمة كلحمة النسب رجع إىل موايل
م الولد يف الدين تابعاً ملـن لـه   فهال جعلت: فإن قيل،األمران ورتب عليه األثران 

الطفل ال يستقل بنفسه بل ال يكون  :النسب بل أحلقتموه بأبيه تارة وبأمه تارة قيل
يباً خلري الدينني فإنه إذا مل إال تابعاً لغريه فجعله الشارع تابعاً خلري أبويه يف الدين تغل

نقطع تبعيته عمن تيكن له بد من التبعية مل جيز أن يتبع من هو على دين الشيطان و
  .)١( )هو على دين الرمحن فهذا حمال يف حكمة اهللا تعاىل وشرعه

  :فروع على الضابط :املطلب الثالث 
)١( اج من يعلم أن زوجته مملوكة فإن ولدها منه مملوك لسيدهلو تزو)٢(.  
 .)٣(التسمية حق لألب ألن الولد يتبعه نسباً )٢(
على كفره فإن الولد يتبع املسلم منهما  سلم أحد الزوجني واآلخر باقٍإذا أ )٣(

 .)٤(ألنه يتبع األخري ديناً 

                                                
 )٢/٦٧(عالم املوقعني إ  )١(
 )٣١/٣٧٦(جمموع الفتاوى  )٢(
 )١٣٥(حتفة املولود  )٣(
 )٢٦٥(جالء األفهام  )٤(



 

  
 

٧٤٨ 

 

 

 



 

  :شرح الضابط :املطلب األول 

 بط إىل الكشح وقيل هو الصدر وحضنمن احلضن وهو ما دون اإل :احلضانة لغةً 

  .)٢(الصيب جعله يف حضنه

ـ   :واصطالحاً  ا يضـرهم  هي حفظ صغري وجمنون ومعتوه وهو املختل العقـل مم

  .)٤(وقيل هي تربية الولد  )٣(مصاحلهم  لموتربيتهم بع

فإن احلاضن يشترط فيه أن  وهذا الضابط يقيد الضوابط السابقة يف باب احلضانة

يكون من أهل الصالح والعدل واإلحسان أما إذا كان من ذوي التفريط واإلساءة 

                                                
وقـد أورده  ) ٥/٤٧٦(زاد املعـاد   –نقل هذا الضابط بتصرف يسري ابن القيم عن شيخه ابن تيمية   )١(

 -)له واآلخر راع له فهو أحق وأوىل بهمىت أخل أحد األبوين بأمر اهللا ورسوله يف الصيب وعطّ(بلفظ آخر 
وانظر كشـاف  ) ٣٤/١٢٢( وانظر لفظ شيخ اإلسالم ابن تيمية جمموع الفتاوى –) ٥/٤٧٥(زاد املعاد 

 )٨/١٩١(املغين  –خ )٥/٤٩٨(القناع 
 )٤/١٢٣(ذيب اللغة  –) ١٣/١٢٢(لسان العرب  )٢(
 )٥/٦٦٥(مطالب أوىل النهى  –) ٥/٤٩٥(كشاف القناع  )٣(
 )٢٦٦(قواعد الفقه   )٤(



 

  
 

٧٤٩ 

 

 

وضياع املصاحل الدينية والدنيوية على الصيب فإنه ال حضانة له وتنقل احلضانة إىل 

  . من بعده 

  :قال ابن قدامه يف املغين 

اليت ذكرنا فيها أو بعضها فهي فإن مل تكن األم من أهل احلضانة لفقدان الشروط (

كاملعدومة وتنتقل إىل من يليها يف االستحقاق ولو كان األبوان من غـري أهـل   

  .)١() ا ألما كاملعدومنيماحلضانة انتقلت إىل من يليه

فكل مـن  : (وهذا الضابط فيه حتقيق ملصلحة الولد قال ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل 

إذا حصل به مصلحتها أو اندفعت به مفسدا فأمـا  قدمناه من األبوين إمنا نقدمه 

حىت الصغري إذا اختار  ،مع وجود فساد أمره مع أحدمها فاآلخر أوىل ا بال ريب

أحد أبويه وقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته فلو قـدرنا  مناه إمنا نقد

ـ  عيف أن األب ديوث ال يصونه واألم تصونه مل نلتفت إىل اختيار الصيب فإنه ض

العقل قد خيتار أحدمها لكونه يوافق هواه الفاسد ويكون الصيب قصـده الفجـور   

ومعاشرة الفجار وترك ما ينفعه من العلم والدين واألدب والصناعة فيختار مـن  

أبويه من حيصل له معه ما يهواه واآلخر قد يرده ويصلحه ومىت كان األمر كذلك 

يأمره بـذلك  يأمره كان عند الذي  فال ريب أنه ال ميكن من يفسد معه حاله ال

                                                
 )٨/١٩١(املغين  )١(



 

  
 

٧٥٠ 

 

 

بيتـه واآلخـر عـاص هللا    مر له املطيع هللا ورسوله يف تردون اآلخر ألن ذلك اآل

قدم من يعص اهللا فيه على من يطع اهللا فيه بل جيب إذا كان أحـد  ورسوله فال ن

ورسـوله واآلخـر ال    م اهللاأمر اهللا به ورسوله ويترك ما حر األبوين يفعل معه ما

ار الصـيب  م من يفعل الواجب ولو  اختدلواجب أو يفعل معه احلرام قُيفعل معه ا

بل ذلك العاصي ال والية له عليه حبال بل كل من مل يقـم بالواجـب يف   ،غريه 

وإما ،واليته فال والية له عليه بل إما ترفع يده عن الوالية ويقام من يفعل الواجب 

صوله عند أحـد األبـوين ال   أن نضم إليه من يقوم معه بالواجب فإذا كان مع ح

  .)١( )م األول قطعاً دحتصل طاعة اهللا ورسوله يف حقه عند اآلخر قُ

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي :أوالً 

ا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلـيكُم نـاراً وقُودهـا النـاس     ي: (قوله تعاىل 

علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ اللَّه مـا أَمـرهم ويفْعلُـونَ مـا      والْحجارةُ

  .)٢()يؤمرونَ

  

                                                
 )٣٤/١٣٢(جمموع الفتاوى  )١(
 )٦(سورة التحرمي اآلية  )٢(



 

  
 

٧٥١ 

 

 

  :وجه الداللة من اآلية 

ته على الشرع لأشارت اآلية إىل وجوب محاية ويل الصيب له من النار وذلك بدال

  . والدين فدل ذلك أن صفة الويل أن يكون صاحلاً مصلحاً

  :قال ابن القيم يف معرض استدالله باآلية على معىن الضابط

فإذا كانت األم تتركه يف املكتب وتعلمه القرآن والصيب يؤثر اللعب ومعاشـرة  (

  .)١() أقرانه وأبوه ميكنه من ذلك فإنه أحق به بال ختيري وال قرعة وكذلك العكس

  :احلديث النبوي :ثانياً 

هللا صـلى اهللا عليـه   قال رسـول ا  :جده قالعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

مروا أبناءكم بالصالة لسبع سنني واضربوهم عليها لعشر سنني وفرقـوا  (:وسلم

  .)٢( )احلديث.. بينهم يف املضاجع 

  :وجه الداللة من احلديث

  .أشار حلديث إىل دور الويل مع الصيب وذلك يف تعليمه وإقامته على شرع ا هللا

                                                
 )٥/٤٧٥(املعاد زاد   )١(
أبو داود يف سننه كتاب الصالة باب مىت و –) ٦٧٥٦(رقم ) ٢/١٨٧(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند   )٢(

واحلاكم يف املستدرك يف الصالة باب يف مواقيـت الصـالة   ) ٤٩٥(رقم ) ١/١٣٣(يؤمر الغالم بالصالة 
ن زعم أن الفخذ ليست بعورة كتاب الصالة باب م الكربى البيهقي يف سننه –) ٧٠٨(رقم ) ١/٣١١(
 –) ١/١٨٤(وانظر تلخيص احلـبري  ) ٩/٣٤٨(ابن حجر يف الفتح  به واستدل) ٣٠٥١(رقم ) ٢/٢٢٩(

 )١/٢٨٣(وصحح إسناده صاحب ختريج األحاديث واآلثار ) ٨/٢٩٨(نصب الراية 



 

  
 

٧٥٢ 

 

 

مىت كان أحد األبوين يأمره بـذلك واآلخـر ال   : ( تعاىل قال ابن تيمية رمحه اهللا

مر له هـو املطيـع هللا   يأمره بذلك دون اآلخر ألن ذلك اآليأمره كان عند الذي 

ي اهللا فيه على مـن  ورسوله يف تربيته واآلخر عاص هللا ورسوله فال يقدم من يعص

  .)١()يطع اهللا فيه

  :فروع على الضابط:املطلب الثالث 

ألبوان على الصيب واختار الصـيب األب وعلـم أن األب   إذا تنازع ا )١(

٢(ط قضى به لألم مفر(.  

إذا ترك أحد األبوين تعليم الصيب فال واليـة لـه وتكـون الواليـة      )٢(

 .)٣(لآلخر

  

                                                
 )٥/٤٧٤(زاد املعاد  –) ٣٤/١٣٢(جمموع الفتاوى   )١(
 ) ٥/٤٧٥(زاد املعاد   )٢(
 ملصدر السابقا  )٣(



 

  
 

٧٥٣ 

 

 

 
 

 

 







  

  



 

  
 

٧٥٤ 

 

 

 





 

  :شرح الضابط :املطلب األول 

  .)٢(استربأ املرأة إذا مل يطأها حىت حتيض وكذلك استربأ الرحم  :االسترباء

من عليها مالكها احلمل كأن كانت بكراً ومل ختـرج  ويفيد الضابط أن األمة إذا أَ

يستربأها ألن االسـترباء حصـل   من عنده أو حاضت ومل خترج فإنه ال يلزمه أن 

ه تردد أو شك يف ذلك فإنه يلـزم  أما إذا غلب على ظنه كوا حامل أو أن،ولديه

  .بأن يستربءها حبيضة

وهذا الضابط حمل خالف عند أهل العلم وذلك يتضح يف مسألة البكر ويف الـيت  

يعلم براءة رمحها كأن تكون حاضت عند البائع مث باعها عقيب احليض ومل يطأها 

                                                
انظـر شـرح    –وقد نقل ابن القيم هذا الضابط عن املالكية ووافقهم عليه  –) ٥/٧١٥(زاد املعاد   )١(

 )٧/١٠٩(نيل األوطار  –) ٣/٢١٠(سبل السالم  –) ٤/١٦٣(خمتصر خليل 
 ) ١/١٤٨(العروس  تاج –) ١/٣٣(لسان العرب  )٢(



 

  
 

٧٥٥ 

 

 

جـل  ومل خيرجها عن ملكه أو كانت عند امرأة وهي مصونة فانتقلت عنها إىل ر

  :وذلك على قولني 

جيب االسترباء يف ذلك كله وهو مذهب اجلمهـور مـن احلنفيـة     :القول األول

  .)١(والشافعية واحلنابلة

الرحم حيث تيقن املالك بـراءة  املقصود من االسترباء العلم برباءة  :القول الثاين 

 األمة فله وطؤها وال استرباء عليه وهو مذهب اإلمام مالك واختيار شـيخ  رحم

ما إذا علم أو: ( اإلسالم بن تيمية وتلميذه ابن القيم قال ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل 

أا مل يكن سيدها يطؤها إما لكوا بكراً أو لكون السيد امرأة أو صغرياً أو قال 

ال من نـص  يكن لتحرمي هذه حىت تستربأ وجه  إين مل أكن أطأها مل :وهو صادق

  .)٢() وال من قياس

ة هو العلم دمن الع ة فإن املقصود األولدابط يتناسب مع احلكمة من العوهذا الض

رحم واحد فتختلط األنسـاب   جيتمع ماء الواطئني فأكثر يف وأن ال برباءة الرحم

  .وتفسد ويف ذلك من الفساد ما متنعه الشريعة واحلكمة

                                                
حواشـي الشـرواين    –) ٢/١٩٠(فتح الوهاب  –) ٨/٢٢٤(البحر الرائق  –) ١٣/١٤٦(املبسوط   )١(
 ) ٥/٧١٤(زاد املعاد  –) ٩/٣١٦(اإلنصاف  –) ٣/٣٣٠(الكايف  –) ٨/٢٧٠(
 ) ٥/٧١٤(زاد املعاد  –) ٢/١٦٣(وانظر شرح خمتصر خليل ) ١٩/٢٥٥(جمموع الفتاوى   )٢(



 

  
 

٧٥٦ 

 

 

  .)١(مثل قضاء حق الزوج وحنوه فغري مقصود مع األمة  ىخركم األأما احلو

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 

  :األثر  :أوالً 

  .)٢(إذا كانت األمة عذراء مل يستربئها :عن نافع عن ابن عمر قال 

  :وجه الداللة من األثر 

ن ابن عمر رضي اهللا عنه وأرضاه أن األمة العذراء البكر ال يلـزم  يف هذا األثر بي

  .)٣(وهو معىن الضابط فيها استرباء ألن املقصود من االسترباء قد حصل 

  :التتبع واالستقراء :ثانياً 

فالناظر فيما ورد من النصوص الشرعية عن االسترباء ال جيد نصاً عاماً يف وجوب 

  .االسترباء مع جتدد امللك لإلماء

ليس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم نص عام ويف وجوب استرباء ( :قال ابن القيم 

٤() أي حالة كانت له عليها ملك على دكل من جتد(.  

                                                
 )  ٢/٨٥(عالم املوقعني إ  )١(
واستدل بـه ابـن   ) ١٢٩٠٦(رقم ) ٧/٢٧٧(اء تباع أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه باب األمة العذر  )٢(

 ) ١٠/٣١٨(حزم يف احمللى 
 ) ٥/١٥١(حتفة األحوذي  )٣(
 ) ٥/٧١٧(زاد املعاد  )٤(



 

  
 

٧٥٧ 

 

 

  :فروع على الضابط :املطلب الثالث 

  .)١(أمة إذا كان البائع هلا جمبوب أو امرأة أو ذو حمرم ال جيب استرباء  )١(
وجوب استرباء املكاتبة إذا كانت تتصـرف مث عجـزت فرجعـت إىل     )٢(

 .)٢(سيدها
 .)٣(عدم استرباء البكر )٣(

تربأها فإنه جيزي اسـترباء  البائع األمة وعلم املشتري أنه قد اس إذا استربأ )٤(
 .)٤(البائع عن استرباء املشتري 

مة فحاضت عند املودع حيضة مث استربأها مل حيتج إىل استرباء إذا أودعه أَ )٥(
٥(بشرط أن ال خترج وال يكون سيدها يدخل عليها ثان(. 

إذا كان سيد األمة غائباً فاشتراها منه حني قدم رجل قبـل أن ختـرج أو    )٦(
 .)٦(اشتراها قبل أن تطهر فال استرباء عليهخرجت وهي حائض ف

نصيب شريكه من اجلارية وهي حتت يـد املشـتري    اشترى الشريك إذا )٧(
  .)٧(منهما وقد حاضت يف يده فال استرباء عليه

                                                
 )٥/٧١٦(زاد املعاد    )١(
 )٥/٧١٦(زاد املعاد   )٢(
 )٥/٧١٦(زاد املعاد  –) ١٩/٢٥٥(جمموع الفتاوى  )٣(
 )٥/٧١٦(زاد املعاد  )٤(
 )٥/٧١٦(زاد املعاد  )٥(
 )٥/٧١٧(زاد املعاد   )٦(
 املصدر السابق )٧(



 

  
 

٧٥٨ 

 

 

 

 

 
 







 

 

 
  



 

  
 

٧٥٩ 

 

 

 

 )١(  

  :شرح الضابط :املطلب األول 

  .)٢(النسب القرابات وهو واحد األنساب 

  .)٣(من رضع الصيب يرضع إذا مص اللنب من الثدي  :الرضاعة لغةً 

إذا ثاب للمرأة لنب على ولد فأرضعت ( :الرضاعة الشرعية بقوله عرف ابن قدامة وقد

  .)٤() به طفالً دون احلولني مخس رضعات متفرقات صارت أمه وهو ولدها

ومعىن الضابط أن احملرمات من النسب حمرمات من الرضاعة وهذا حمل اتفـاق بـني   

  .)٥(العلماء 

                                                
زاد  –التحرمي بالرضاع فرع على حترمي النسـب  -وذكر الضابط بألفاظ أخرى ) ٥/٥٥٧(زاد املعاد   )١(

 –) ١٠٠(وانظر الطرق احلكميـة  ) ٥/٥٥٨(زاد املعاد  –الرضاع فرع على النسب  –) ٥/١٢٤(املعاد 
) ٣٧٣(القواعد البن رجب –) ٨/١٣٧(املغين  –) ٢/١٨٥(ة شرح العمد –) ٣٤/٣١(جمموع الفتاوى 

 ) ١/٦٧(مراتب اإلمجاع  –) ٤٧٦(األشباه والنظائر للسيوطي  –
 ) ١٣/١٢(ذيب اللغة  –) ١/٧٥٥(لسان العرب   )٢(
 ) ١/٣٥٠(املعجم الوسيط   )٣(
 ) ٣/٢١٨(وانظر الروض املربع –) ٣/٣٣٩(الكايف  )٤(
 ) ٥/٥٥٦(زاد املعاد  – )١/٦٧(مراتب اإلمجاع   )٥(



 

  
 

٧٦٠ 

 

 

  :ذا توفرت فيه شروط الرضاعة الشرعية وهي إ إال وال يكون الرضاع رضاعاً حمرماً

والْوالدات يرضـعن  : (أن يكون الرضاع يف مدة احلولني لقوله تعاىل : الشرط األول 

  .)١() أَوالَدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَن يتم الرضاعةَ

  .)٢(مخس رضعات : الشرط الثاين 

فلو مل يصل إىل جوفه ال يعتـرب  صول لنب اآلدمية إىل جوف الصغري و: الشرط الثالث 

  .)٣(به

  .)٤(أن يكون لنب اآلدمية ثاب عن محل : الشرط الرابع 

  .فإذا تكاملت الشروط السابقة وقع التحرمي من الرضاع

                                                
اهلدايـة شـرح البدايـة     –) ٣/٢٣٩(ط البحر الرائق ووانظر يف الشر –) ٢٣٣(سورة البقرة اآلية  )١(
جممـوع   –) ٤/٩٨(حاشية البجريمي  –) ٢/١٥٥(املهذب  –) ٢/٥٥(الفواكه الدواين  –) ١/٢٢٣(

 ) ٥/٤٤٢(كشاف القناع  –) ٣٤/٣٧(الفتاوى 
الروض  –) ٩/٣٣٤(اإلنصاف  –) ١/١٦٠(فعية واحلنابلة االقناع للماوردي الراجح من مذهب الشا )٢(

 ) ١/٢٠٤(التنبيه  –) ٣/٢١٩(املربع 
 ) ٨/١٦٠(املبدع   )٣(
 ) ٣/٢١٣(شرح منتهى اإلرادات   )٤(



 

  
 

٧٦١ 

 

 

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي :أوالً 

مهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخاالَتكُم وبنات رمت علَيكُم أُح: (قوله تعاىل 

ةاعضالر نكُم ماتوأَخو كُمنعضي أَرالالَّت كُماتهأُمو تاُألخ اتنب١() اَألخِ و(.  

  :وجه الداللة من اآلية

خوات من الرضاع وغريهم من احملرمات جاءت اآلية الكرمية ببيان حترمي األمهات واأل

يف النسب يف حكمهن والسنة جاءت ببيان اآلخرين من الرضاعة وهم األم واألخـت  

فاقتضى  )حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب :(وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ذلك حترمي األصناف السبعة اليت حترم من النسب وهي األم والبنت واألخت والعمـة  

  .)٢( )واخلالة وبنت األخ وبنت األخت

  :احلديث النبوي  :ثانياً 

عن عمرة بنت عبد الرمحن أن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليـه   )١(

وسلم أخربا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عندها وأا مسعت صوت 

اه فالناً لعـم  يا رسول اهللا أر:عائشة فقلت :رجل يستأذن يف بيت حفصة قالت 

                                                
 )٢٣(سورة النساء آية  )١(
 ) ١/١٣٦(يل التسهيل لعلوم الترت  )٢(



 

  
 

٧٦٢ 

 

 

رسول اهللا هذا رجل يستأذن يف بيتك قالت يا:حفصة من الرضاعة فقالت عائشة 

أراه فالناً لعم حفصة مـن الرضـاعة    :(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:

لو كان فالناً حياً لعمها من الرضاع دخل على فقال رسول اهللا : فقالت عائشة 

 .)١() م من الوالدةم ما حيرعة حترنعم إن الرضا :صلى اهللا عليه وسلم

ال حتـل يل   (:قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بنت محزة: عن ابن عباس قال  )٢(

 .)٢( )حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة

  :وجه الداللة من احلديثني السابقني

الرضاع ينشر احملرمية كما النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديثني السابقني على أن  نص

  .ينشره النسب وهي معىن الضابط

                                                
) ٢٥٠٣(رقم ) ٢/٩٣٦(هادة القاذف والسارق والزاين أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات باب ش  )١(

 ) ١٤٤٤(رقم ) ٢/١٠٦٨(ومسلم يف كتاب الرضاع باب ما حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة 
رقم ) ٢/٩٣٥(أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات باب الشهادة على األنساب والرضاع املستفيض  )٢(
 ) ١٤٤٦(رقم ) ٢/١٠٧١(األخ من الرضاعة  ومسلم يف الرضاع باب حترمي ابنة) ٢٥٠٢(



 

  
 

٧٦٣ 

 

 

  :اإلمجاع :ثالثاً 

أمجع العلماء على أن الرضاع حيرم ما حيرم النسب قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحـه  

حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب هذا مما اتفق عليه علماء املسلمني ال أعلـم  (:اهللا 

  .)١()عروفنيه نزاعاً بني العلماء املفي

  :فروع الضابط :املطلب الثالث 

كل من حرم من النسب من احملرمات السبع حمرمات من الرضاع وهـن   )١(

  .)٢(األم والبنت واألخت والعمة واخلالة وبنت األخ وبنت األخت 

 .)٣(أوالد املرتضع وإن نزلوا حيرم عليهم احملرمات السبع ألبيهم  )٢(

عليه من الرضاع قال ابن تيمية رمحه ري بأمة هي حمرمة له أن يتسال جيوز  )٣(

 .)٤( )ري من عليه نسب أو رضاعوهم متفقون على أنه ال يتس:(اهللا 

                                                
 ) ٥/٥٥٦(زاد املعاد  –) ٨/١٣٧(وانظر املغين  –) ٣٤/٣١(جمموع الفتاوى   )١(
 )٥/٥٥٦(زاد املعاد  )٢(
 املصدر السابق    )٣(
 ) ٣٢/٦٩(جمموع الفتاوى   )٤(



 

  
 

٧٦٤ 

 

 

 



 

  :شرح الضابط :املطلب األول 

  .)٢(مي بذلك ألنه يعترض يف األفق ملطل سض هو السحاب ارالع :العارض لغةً 

  .)٣(انتهاء له حكم خيالف حكم املوجود ابتداء  :العرض يف األحكام اصطالحاً 

ومفاده أن الطفل إذا قطع الرضاعة كتنفس أو د هذا الضابط إىل قاعدة العرف ومر

 استراحة يسرية أو لعب يسري مث عاد بدون فاصل بني فإن ذلك العارض ال جيعـل 

  .الرضعة رضعتني وإمنا حيسب رضعة واحدة

ناً باختياره كان ذلـك  إذا ارتضع الصيب وقطع قطعاً بي(:قال ابن قدامه يف املغىن 

رضعة فإذا عاد كانت رضعة أخرى فأما إن قطع لضيق تنفس أو لالنتقـال مـن   

                                                
ـ  –) ٣/٣٣٥(اإلنصـاف   –) ٣/٢٢٠(وانظر الروض املربع ) ٥/٥٧٥(زاد املعاد   )١( رر يف الفقـه  احمل
مغين  –) ٢/٤٧٨(اإلقناع للشربيين  –) ٣/٢٢٨(إعانة الطالبني  –) ٩/٧(روضة الطالبني  –) ٢/١١٢(

 ) ٣/٤١٧(احملتاج 
 ) ٧/١٧٤(لسان العرب  )٢(
 ) ٣٨(قواعد الفقه  )٣(



 

  
 

٧٦٥ 

 

 

أو لشيء يلهيه أو قطعت عليه الرضعة نظرنا فإن مل يعد قريباً فهي  إيل ثدي ثدي

  .)١()انضعة وإن عاد يف احلال ففيه وجهر

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 

  :النظر  :أوالً 

 يرد نص واضح يبني حد الرضعة وبالتايل فإن املرجع إىل العرف فكل مـا ورد  مل

عد فاصالً فإن اليسري ال ي ارف أن القطعمن الشرع مطلقاً حيمل على العرف واملتع

  .)٢(أكلتني بل هي أكلة واحدة عرفاً اد مل يكن ذلككل إذا قطع أكلته مث من عاآل

  :فروع على الضابط :املطلب الثالث 

  .)٣(لو انتقل الصيب من ثدي املرأة لثديها اآلخر فإنه رضعة واحدة  )١(
 .)٤(لو رضع مث نام مث استيقظ مث رضع اعتربت رضعتني  )٢(

 .)٥(إذا توقف الصيب للتنفس مث عاد للرضعة اعتربت رضعة واحدة  )٣(
قطعت عليه املرضعة حلركة وحنوها مث عاد الصيب من قريـب فهـي   لو  )٤(

 . )٦(رضعة واحدة
                                                

 ) ٨/١٣٨(املغين   )١(
 )٩/٨(روضة الطالبني  –) ٨/١٣٨(املغين  –) ٥/٥٧٥(زاد املعاد  )٢( 
 ) ٥/٥٧٥(املعاد  زاد )٣(
 )٥/٥٧٥(زاد املعاد  )٤(
 )٨/١٣٨(املغين   )٥(
 ) ٥/٥٧٦(زاد املعاد   )٦(



 

  
 

٧٦٦ 

 

 

 

 

 
 



















 

  
 

٧٦٧ 

 

 

 



 

  :شرح الضابط : املطلب األول

امليت وكان يف ورثته ذكر وأنثى من طبقة واحدة فال خيلو نصيب الذكر  تإذا ما

  :من حالتني

  .أن يأخذ ضعف األنثى كاالبن والبنت :احلالة األوىل 

  )٢( .الد األمأن يتساوى معها يف النصيب كأو :احلالة الثانية 

احلياة وتكاليفها ما لـيس   وهذا من متام حكمة الشريعة فإن الرجل عليه من أعباء

  .على املرأة ومن هنا كان نصبه يف املرياث أكثر

  

                                                
قاعـدة الفـرائض أن الـذكر    : (بتصرف يسري وللضابط لفظ آخر ذكره ) ١/٣٦١(عالم املوقعني إ  )١(

 –) يهيف درجة واحدة فأما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه األنثـى أو تسـاو   اواألنثى إذا اجتمعا وكان
أحكـام القـرآن    –) ٦٨(ود حتفة املـود  –) ٣١/٣٤٤(جمموع الفتاوى  –) ١/٢١٠(عالم املوقعني إ

 ) ٣٠/١٣(املبسوط  –) ٢/٢٢٤(للجصاص 
 ) ٢١١-١/٢١٠(عالم املوقعني إ )٢(
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  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 

  :القرآن الكرمي 

  .)١()  يوصيكُم اللّه في أَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ اُألنثَيينِ: (قوله تعاىل  )١(

  :وجه الداللة من اآلية

حانه بإعطاء األوالد نصيبهم من املرياث وذلـك بإعطـاء   يف اآلية أمر من اهللا سب

  .الذكر ضعف حظ األنثيني إذا كانا يف طبقة واحدة

هذا القول يفيد أن الذكر إذا اجتمع مـع  : ( قال ابن العريب يف تعليقه على اآلية 

  .)٢() األنثى أخذ مثلي ما تأخذه األنثى وأخذت هي نصف ما يأخذ الذكر

ن كَانواْ إِخوةً رجاالً ونِساء فَللـذَّكَرِ مثْـلُ حـظِّ    وإِ : ( قوله تعاىل  )٢(

  .)٣()اُألنثَيينِ

  :وجه الداللة من اآلية 

بينت اآلية أن امليت إذا مات وترك إخوة أشقاء أو أخوات ألب وليس لـه أوالد  

  .العلماء بني فإم يرثونه للذكر مثل حظ األنثيني وهذا حمل إمجاع

                                                
 ) ١١(سورة النساء اآلية   )١(
 ) ١/٤٣٥(أحكام القرآن البن العريب  )٢(
 ) ١٧٦(سورة النساء اآلية  )٣(



 

  
 

٧٦٩ 

 

 

الذكر إذا اجتمع مع األنثى يف طبقة واحدة يأخذ الذكر ضعف  فدل ذلك على أن

  .)١(األنثى أو يساويها 

وإِن كَانَ رجلٌ يورثُ كَالَلَةً أَو امرأَةٌ ولَه أَخ أَو أُخـت  : (قوله تعاىل  )٣(

اء فـي  فَلكُلِّ واحد منهما السدس فَإِن كَانواْ أَكْثَر من ذَلك فَهم شركَ

٢()...اآلية...الثُّلُث(.  

  :وجه الداللة من اآلية 

املراد يف هذه اآلية باألخوة الذين يأخذ املنفرد منـهم السـدس وعنـد التعـدد     

  .)٣(يشتركون يف الثلث ذكرهم وأنثاهم سواء أخوة األم 

وهذا يبني معىن الضابط فإن الذكر واألنثى إذا اجتمعا وكانوا يف طبقة واحـدة   

يب الذكر ضعف األنثى أو يتساوون كما يف األخوة ألم فـإن ذكـرهم   كان نص

  .وأنثاهم سواء

  :فروع على الضابط :املطلب الثالث 

  .)٤(بن ضعف ما لألنثى إذا اجتمعا االبن والبنت فلإل )١(

                                                
 )١/٢٢٨(ضواء البيان أ )١(
 )١٢ (سورة النساء اآلية  )٢(
 )١/٢٢٨(أضواء البيان   )٣(
 )٣١/٣٤٤(جمموع الفتاوى  –) ١/٣٦١(عالم املوقعني إ )٤(



 

  
 

٧٧٠ 

 

 

إذا انفرد األبوان مبرياث الولد يأخذ األب ضعف األم وإذا وجد الولد  )٢(

 .)١(تساوي بينهما 

 .)٢(ن يف املرياث أوالد األم يتساوو )٣(

عن عشر عمات وخال وخالة فالثلثان للعمات على عشـرة   تلو ما )٤(

٣(ة والثلث للخال واخلالة أو ثالثاً ثلثني للخال وثلث للخالة بالسوي(. 

يف الكاللة يرث األخ أخته بكامل املرياث وتـرث األخـت أخيهـا     )٥(

 .)٤(بالنصف مع عدم الولد 

  

  

  

  

  

  

                                                
 )٣١/٣٤٤(جمموع الفتاوى  –) ١/٣٦١(عالم املوقعني إ )١(
 )٣١/٣٤٤(جمموع الفتاوى  –) ١/٢٢٨(أضواء  البيان  –) ١/٣٦١(عالم املوقعني إ  )٢(
 ) ٦/٧٩٥(حاشية ابن عابدين  )٣(
 )٦/١٤١(املبدع  –) ١٣/٣٦(الذخرية  –) ١/٣٦٤(عالم املوقعني إ  )٤(
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  :شرح الضابط : املطلب األول 

هذا الضابط من الضوابط املهمة يف باب املواريث إذ يفيد أن الـوارث القريـب   

يا على سقط الوارث البعيد قال ابن قدامة يف املغين موضحاً معىن الضابط وتطبيقا

  :مرياث العصبات 

ر من ولد امليت وآبائهم وأوالدهم وليس مرياثهم يف مرياث العصبة وهم الذكو( 

راً بل يأخذون املال كله إذا مل يكن معهم ذو فرض فإن كان معهم ذو فرض مقد

ال يسقط م أخذوا الفاضل عن مرياث كله وأوالهم باملرياث أقرم ويسقط بـه  

هم مث د واألقرب إىل امليت البنون مث بنوهم وإن سفلوا يسقط قريبهم ببعيـد من بع

األب مث أباؤه وإن علوا األقرب منهم فاألقرب مث بنو األب وهم األخوة لألبـوين  

أو لألب مث بنوهم وإن سفلوا األقرب منهم فاألقرب ويسقط البعيد بالقريب سواء 

كان القريب من ولد األبوين أو من ولد األب وحده فإن اجتمعـوا يف درجـة   
                                                

) ٤/٥٥٨(مطالـب أويل النـهى    –) ٣١/٣٤٨(وانظر جمموع الفتاوى  –) ١/٣٦٥(عالم املوقعني إ )١(
  )  ٤/٤٢٥(كشاف القناع  –) يسقط األقرب من بعد( وذكره صاحب الكشاف بلفظ 
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 إىل أن قال رمحه اهللا بعد ذكر عدد) باألم واحدة فولد األبوين أوىل لقوة قرابتهم 

  .))١(وهذا كله جممع عليه حبمد اهللا ومنه( :من األمثلة 

والعلة يف تقدمي القريب على البعيد أن األقرب أشد وأقوى من األبعد للميت فهو 

   .)٢(أوىل منه باملرياث

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 
  :احلديث النبوي 

حلقـوا  أ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال :  عنه قال عن ابن عباس رضي اهللا

  .))٣(الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر

  :وجه الداللة من احلديث 

املقدرة يف   األنصبةشار احلديث إىل قاعدة الفرائض وهي أن توزيع الفرائض وهو أ

يقـدم فيهـا   عصبة وكتاب اهللا تعاىل تقدم يف التوزيع مث يكون بعد ذلك الباقي لل

  .)٤(معناها هنا األقرب وليس معناها األحق) أوىل( كلمة  األقرب على األبعد ألن

                                                
  ) ٦/١٧١( املغين )١(
 )٥١٥( /شرح منتهى االرادات  )٢(
) ٦٣٥١(قـم  ر) ٦/٢٤٧٦(أخرجه البخاري يف كتاب الفرائض باب مرياث الولد من أبيـه وأمـه    )٣(

  ) ١٦١٥(رقم ) ٣/١٢٣٣(حلقوا الفرائض بأهلها فما بقى فألوىل رجل ذكر ومسلم يف الفرائض باب أ
شـرح منتـهى االرادات    –) ١٢/١١(فتح الباري  – )١٧١/ ٦(املغين  –) ١/٣٦٥(عالم املوقعني إ )٤(
)٢/٥١٦ ( 
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من الويل بسكون الالم وهو القرب أي األقرب أقارب امليت ) أوىل (ولذلك قالوا 

  .)١(إذا كان األقرب ذكراً

  :فروع على الضابط :املطلب الثالث 

  .)٢(بناء األبناءيقدم األبناء على أ) ١(

  .)٣(يقدم األب على األجداد) ٢(

  .)٤(بناء العميقدم العم على أ) ٣(

  .)٥(يقدم األخ الشقيق على األخ ألب) ٤(

  .)٦(يقدم العم الشقيق على العم ألب) ٥(

  .)٧(قدم اجلدة القريبة على اجلدة البعيدةت) ٦(

  .روع على ذلك كثرية واهللا املوفقوالف

                                                
  ) ٣/١٣٣(شرح الزرقاين  )١(
 ) ٦/١٧١(املغين  )٢(
 ) ٢/٩٥(شرح منتهى االرادات  )٣(
 ) ٤/٥٥٨(مطالب أويل النهى  )٤(
 ) ٦/١٤٨(املبدع  )٥(
 ) ٦/١٧١(املغين  )٦(
  )٦/١٩١(املغين  )٧(
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  :شرح الضابط :املطلب األول 

ثنني فما فوقهمـا  إليفيد هذا الضابط بأن لفظ اجلمع يف مسائل الفرائض يشمل ا

وذلك يف حال كان احلكم للواحد خمتلف عن اجلماعة وقد ذكر ابن القيم رمحـه  

خـوة ألم وأن  م يف حال وجود إحديثه عن نصيب األاهللا هذا الضابط يف معرض 

ثنـان حكمهمـا   و الواحدة والسدس مع اجلماعة واإلنصيبها الثلث مع الواحد أ

وأيضاً فإن قاعدة الفرائض أن كل ( :حكم اجلماعة قال رمحه اهللا بعد ذكر املسألة 

حكم اختص به اجلماعة عن الواحد اشترك فيه اإلثنان وما فوقهمـا كولـد األم   

واحلجب ها هنا قد اختص به ،بن واألخوات لألبوين أو لألب والبنات وبنات اإل

                                                
د خيتلـف فـرض   كل عد( بلفظ ) ٦/١٦٥(قدامة يف املغين  وذكره ابن –) ١/٣٦٠(عالم املوقعني إ )١(

صـيغة  ( وذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية بلفـظ  ) ثنني منهم مثل فرض اجلماعة واحدهم ومجاعتهم فلإل
  ) ٣١/٣٥٢(جمموع الفتاوى  –) اجلمع يف آيات الفرائض تناولت العدد مطلقاً االثنني فصاعداً
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اجلماعة فيستويل فيه اإلثنان وما زاد عليهما وهذا هو القياس الصحيح وامليـزان  

  .))١(املوافق لداللة الكتاب وفهم أكابر الصحابة

   :أدلة الضابط :املطلب الثاين 

   :القرآن الكرمي :أوالً

  .))٢( نِساء فَوق اثْنتينِ فَلَهن ثُلُثَا نكفَإِنُ : (قوله تعاىل )١(

  :وجه الداللة من اآلية 

ثنني يف احلكم ألن فوق اثنتني هلن الثلثان ويدخل اإلأفادت هذه اآلية  بأن النساء 

أي اضـربوا  ) )٣( فَاضـرِبواْ فَـوق اَألعنـاقِ    : ( صلة كقوله تعاىل) فوق(لفظ 

   .)٤(األعناق

  ))٥( فَإِن كَانَ لَه إِخوةٌ فَُألمه السدس : (  قوله تعاىل) ٢(

  :وجه الداللة من اآلية 

فَإِن كَانَ لَه إِخـوةٌ   " ومما يدل على أن قوله تعاىل : ( ذكره ابن القيم رمحه اهللا 

سدالس هأن املراد به االثنان فصاعداً أنه سبحانه قال "  فَُألم: )ـلٌ  وجإِن كَانَ ر
                                                

  ) ١/٣٦٠(عالم املوقعني إ )١(
  )١١(ورة النساء آية س )٢(
  ) ١٢(سورة اآلنفال آية  )٣(
 )٦/١٦٥(املغين  )٤(
   )١١(سورة النساء آية  )٥(
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ي اْ أَكْثَروفَإِن كَان سدا السمهنم داحكُلِّ وفَل تأُخ أَو أَخ لَهأَةٌ ورثُ كَالَلَةً أَو امور

ي الثُّلُثكَاء فرش مفَه كن ذَل(ضمري مجـع مث قـال   ) كانوا(فقوله .))١( م  ـمفَه

ي الثُّلُثكَاء فرواملظهر وهو ) فهم(و قوله فذكرهم بصيغة اجلمع املضمر وه)  ش

فـذكر حكـم   ) وله أخ أو أخت( قوله  الكر قبل ذلك إومل يذ) شركاء( قوله 

أكثر مـن  ( الواحد وحكم اجتماعه مع غريه وهو يتناول االثنني قطعاً فإن قوله 

أي أكثر من أخ أو أخت ومل يرد أكثر من جمموع األخت واألخ بل أكثر ) ذلك

اجلمع يف الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد  من الواحد فدل على أن صيغة

  .))٢(مطلقاً ثالثة كان أو أكثرمنه

  :احلديث النبوي  :ثانياً 

عن جابر بن عبداهللا قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إىل رسول 

يا رسول اهللا هاتان ابنتا سعد بن الربيـع فقتـل    :اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت

بومها معك يوم أحد شهيداً وابن عمهما أخذ ماهلما فلم يدع هلمـا مـاالً وال   أ

يقضي اهللا يف ذلك فرتلت آية املرياث فبعث رسـول  : تنكحان إال وهلما مال قال 

                                                
  ) ١٧٦(سورة النساء آية  )١(
  )١/٣٦١(عالم املوقعني إ )٢(
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أعط ابنيت سعد الثلثني وأعـط أمهمـا   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عمهما فقال

   .))١(الثمن وما بقي فهو لك

  :احلديث  وجه الداللة من

احلديث واضح الداللة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى للبنتني بالثلثني وهـذا  

  . )٢(وهذا نص واضح يف املسألة.يد بأن حكم االثنني حكم اجلماعة يف

هذا من النيب صلى اهللا عليه وسلم تفسري لآلية وبيـان  : ( قال ابن قدامة يف املغين 

   .))٣(ر ال بالتفسريسفَكم ثابتاً باملُر كان احلسملعناها واللفظ إذا فُ

                                                
) ٢٠٩٢(رقـم   –) ٤/٤١٤(أخرجه الترمذي يف سننه كتاب الفرائض باب ما جاء يف مرياث البنات  )١(

رقـم  ) ٣/١٢٠(  البنـات د يف كتاب الفرائض باب ما جاء يف مـرياث  بو داووقال حديث صحيح وأ
رقـم  ) ٦/٢٢٩(والبيهقي يف سننه الكربى كتاب الفرائض باب فرض االبنـتني فصـاعداً    –) ٢٨٩١(
وأخرجه احلاكم يف املستدرك يف ) ١٤٨٤٠(رقم ) ٣/٣٥٢(وأخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١٢٠٩١(

حه يف وصـح  -)٨/٢٤٤(واحتج ابن حجر به يف فتح الباري ) ٧٩٩٥(رقم ) ٤/٣٨٠(كتاب الفرائض 
   )  ٤/١٧٨(خالصة البدر املنري  –) ٣/٨٣(تلخيص احلبري 

  ) ٨/٧١(عون املعبود  –) ٣١/٣٥٠(جمموع الفتاوى  –) ١/٣٦٠(عالم املوقعني إ )٢(
  ) ٦/١٦٥(املغين  )٣(
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   :فروع على الضابط :املطلب الثالث

  .)١(يشمل االثنني فصاعداًولد األم ) ١(

  .)٢(األخوات واألخوة من األبوين يشمل االثنني فصاعداً) ٢(

  .)٣(مرياث البنات يشمل البنتني فما فوقهما) ٣(

  )٤(مابن يشمل البنتني فما فوقهمرياث بنات اإل) ٤(

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ) ١/٣٦٠(عالم املوقعني إ )١(
 ) ٦/١٦٦(املغين  )٢(
 ) ١/٣٦٠(املوقعني عالم إ )٣(
 )١/٣٦٠(عالم املوقعني إ –) ٣١/٣٥٢(جمموع الفتاوى  )٤(
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   :شرح الضابط:املطلب األول 
مجع عصبة والعصبة من العصب وهو الشد ومنه عصـابة الـرأس    :العصبات لغة

   .)٢(والعصب ألنه يشد األعضاء وعصابة القوم الشتداد بعضهم ببعض

 )٣(من يرث بال تقدير فيأخذ املال كله أو ما أبقت الفـروض  :العصبة اصطالحاً

  .والشدةالعصبة وقد اختص التعصيب بالذكور غالباً ألم أهل 

وهذا الضابط خيتص بباب العصبات يف املواريث ويفيد أن العصبة البعيـدة عـن   

إذا مل يكن صاحب فرض يف املسألة ب األقرب للميتامليت قد تعص.  

ب من يف درجته من بنات االبن مطلقاًً ومن ابن االبن مثالً يعصوتوضيح ذلك أن 

يف  مشاركةهي أعلى منه إذا مل يكن هلا فرض كشيء من النصف أو السدس أو 

  .)١(الثلثني
                                                

 ) ٦/١٦٦(املغين  –) ٢/٥١٧(وانظر شرح منتهى االرادات  –) ١/٣٧٠(عالم املوقعني إ )١(
 ) ٢/٤١٣(املصباح املنري  –) ١/٦٠٣(لسان العرب  )٢(
 ) ٢/٥١٥(شرح منتهى االرادات  –) ٣/٣٠(الروض املربع  )٣(



 

  
 

٧٨٠ 

 

 

ألخوات مع البنات وقد ذكر ابن القيم هذا الضابط يف معرض حديثه عن مرياث ا

  .عصبة بنفسه ال بغريه أن املقصود به الو )٢(روىل رجل ذكوتفسري حديث فأل

  :حيث قال رمحه اهللا

 )ب مـن هـو   ومما يوضحه أنا رأينا قاعدة الفرائض أن البعيد من العصبات يعص

بن ابن ابن وأسفل منهن اأقرب منه إذا مل يكن له فرض كما إذا كان بنات وبنات 

  .))٣(بن فإنه يعصبهن فيحصل هلن املرياث بعد أن كن حمروماتا

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين 
  :مجاعاإل

ب من بن يعصوابن ابن اإل: ( يف املغين قال رمحه اهللا حيث نقل اإلمجاع ابن قدامة
ب من يف درجته من أخواته وبنات عمه وبنات ابن عم أبيه على كل حال ويعص

هو أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه ومن فوقهن بشرط أن ال يكن ذوات فرض 
   .)هويسقط من هو أنزل من

أعلم يف هذا خالفاً بني القائلني بثبوت بنات االبن مع وال ( :إىل أن قال رمحه اهللا 
  .))٤(بين االبن بعد استكمال الثلثني

                                                                                                                           
  ) ٢/٥١٧(هى االرادات تشرح من )١(
  )اسقاط البعيد بالقريب وتقدمي األقرب على األبعد (تقدم خترجيه يف الضابط الثاين )٢(
   )١/٣٧٠(عالم املوقعني إ )٣(
  )١١(سورة النساء آية  )٤(



 

  
 

٧٨١ 

 

 

  :فروع على الضابط :املطلب الثالث

  .)١(ب من يف درجته من أخواتهبن يعصابن ابن اإل) ١(

  .)٢(ب بنات عمهبن يعصابن ابن اإل) ٢(

  .)٣(ب بنات ابن عم أبيهيعص بنابن ابن اإل) ٣(

  .)٤(ب من هو أعلى منه من عماتهبن يعصابن ابن اإل) ٤(

)٥ (نات عم أبيهب بابن ابن اإلبن يعص)٥(.  

  :مستثنيات الضابط : املطلب الرابع

  .بها إال أخوهااألخت فإا ال يعصيستثىن من الضابط 

بن أخيها ومن هو أنزل منـه  ابها بنت االبن يعص:  (قال ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل

بها إال أخوها فلو استكمل األخوات من األبوين الثلثني واألخت من األب ال يعص

ومث أخوات من أب وابن أخ هلن مل يكن لألخوات لألب شيء وكان الباقي البن 

  .))٦(األخ ألن ابن االبن وان نزل ابن وابن األخ ليس بأخ

                                                
 )٦/١٦٦(املغين  )١(
 ) ٢/٥١٧(هى االرادات تشرح من )٢(
 ) ١/٣٧٠(عالم املوقعني إ )٣(
  )٦/١٦٦(املغين  )٤(
 )١/٣٧٠(عالم املوقعني إ )٥(
  )٦/١٦٨(املغين  )٦(



 

  
 

٧٨٢ 

 

 

 





 
  :شرح الضابط :املطلب األول

بـن  ىل بالتعصيب ومفاده أن اإلني األويبتص هذا الضابط بترتيب العصبات وتخي

  .األقرب إىل األب يقدم على األبعد

قدمون يف التعصيب على بـين  بناؤهم يأن بين األب وهم األخوة وأ: ومثال ذلك

وذلك ألن أوىل ولد .)٢(بناؤهماجلد واملقصود م هنا األعمام وأاألب األعلى وهو 

  .)٣(كل أب أقرم إليه

                                                
كل بين أب أدىن هم أقرب من بين األب الـذي  ( وذكره ابن تيمية بلفظ  –) ١/٣٧٦(عالم املوقعني إ )١(

) ٣/٣٠(الروض املربـع   –) ٧/٣١٣(وانظر االنصاف  –) ٣١/٣٤٧(جمموع الفتاوى  –) هو أعلى منه
 )٢/٥٤٥(الكايف  –) ٦/٢٩٥(املغين  –) ٥/١١(الفروع  –

 ) ٢/٥٤٥(الكايف  )٢(
 ) ١/٣٩٧(احملرر يف الفقه  )٣(



 

  
 

٧٨٣ 

 

 

بن ألنه أقرب مث األب مث اجلد مث يب تبدأ باإلومعلوم أن الترتيب يف القرابة والتعص

  . )١(األخوة

طرف مقبل واألباء طرف يت ألن البننيم البنون على األباء ومها طرفا املوإمنا قد 

  .)٢(دبارمدبر واإلقبال أقوى من اإل

نصاف بعد ذكر ترتيـب  تفاق عند علماء املذهب قال يف اإلوهذا الضابط حمل ا

ال يرث بنو أب أعلى مع بين أب أقرب منـه هـذا صـحيح بـال     ( :العصبات 

  .))٣(نزاع

معرض حديثه عن مرياث اجلد  وقد ذكر االمام ابن القيم رمحه اهللا هذا الضابط يف

دوا عن وهو أن كل بين أب أدىن وإن بع(  :خوة وأنه حيجبهم قال رمحه اهللامع اإل

مون يف التعصيب على بين األب األعلى وإن كانوا أقرب إىل امليت فإن امليت يقد

ابن األخ يقدم على العم القريب وبن بن ابن العم وإن نزل يقـدم علـى عـم    

   .))٤(األب

                                                
 ) ٣١/٣٤٧(جمموع الفتاوى  )١(
 ) ٢/٥١٥(هى االرادات تشرح من )٢(
  )٧/٣١٣(اإلنصاف  )٣(
  )٣٧٧-١/٣٧٦( عالم املوقعني إ )٤(



 

  
 

٧٨٤ 

 

 

: وضح رمحه اهللا تعاىل هذا الضابط بلفظ آخر حيث قال بعد ذكر الضـابط   وقد

اه مقام أدناه ويقدم األقصى على مـن  مما يبني أن اجلنس الواحد يقوم أقص وهذا(

  .) )١(يقدم عليه األدىن

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين

   :القرآن الكرمي :أوال

فْتيكُم في الْكَالَلَة إِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَـد  ستفْتونك قُلِ اللّه يي: ( قوله تعاىل 

لَدا وكُن لَّهي ا إِن لَّمرِثُهي وهو كرا تم فا نِصفَلَه تأُخ لَه٢( و((.   

  :وجه الداللة من اآلية 

أشارت اآلية إىل أن وجود الولد مانع من مرياث األخ واألخت والولد من بـين  

  .ب األعلى مقدم األدىن على األعلىب األقرب واألخ من بين األاأل

  :احلديث النبوي :ثانياً 

  .))٣(حلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوىل رجل ذكرأ( عن ابن عباس 

  

  
                                                

  )٣٧٧-١/٣٧٦( عالم املوقعني إ )١(
  )١٧٦(سورة النساء آية  )٢(
  )اسقاط البعيد بالقريب وتقدمي األقرب على األبعد( احلديث يف الضابط الثاينتقدم ختريج  )٣(



 

  
 

٧٨٥ 

 

 

  :وجه الداللة من احلديث

احلديث واضح الداللة يف تقدمي القرابة القريبة على البعيدة من امليت يف التعصيب 

  .)١(ن ملعىن الضابط فإن بين األب األقرب أوىل من بين األب األبعدوهو متضم

  :فروع على الضابط :املطلب الثالث

  . )٢(حجب األخوة واألخوات باألبناء )١(
  .)٣(بن كاألخ واألختابن ابن اإلبن يقدم على من يقدم عليه اإل )٢(
بناؤهم يقدمون على بين اجلد وبنـوهم وهـم   بنو األب وهم األخوة وأ )٣(

  .)٤(بناؤهموأم األعما
إبن األب عـم  من نكح امرأة ونكح أبوه ابنتها وولد لكل منهما ابن ف )٤(

بن األب ألنه أخو أمه بن خال إلبن اإلبن ألنه أخو أبيه ألبيه وابن اإلإل
فإذا مات ابن األب وخلف خاله هذا فريثه مع عم له خاله دون  .ألمها

ـ   عمه البن خاله هذا هو ابن أخيه وابن األخ حيجب العم ف ولـو خلّ
ألنه  وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثهاألب يف الصورة املذكورة أخا 

  .)٥(ابن ابنه دون أخيه

                                                
 )٦/١٤٧(املبدع  –) ٢/٥٤٤(الكايف  )١(
  ) ٣/٣٤٨(جمموع الفتاوى  )٢(
 ) ١/٣٧٧(عالم املوقعني إ )٣(
 ) ١/٣٧٦(عالم املوقعني إ )٤(
 ) ٢/٥١٦(شرح منتهى االرادات  –) ٧/٣١٣(نصاف اإل )٥(



 

  
 

٧٨٦ 

 

 

 



 
  :شرح الضابط :املطلب األول 

ـ   الائض إرمن ضوابط املواريث يف باب العصبات أن العصبة الترث يف مسائل الف

إذا كانوا من جنس واحد سواء كان تعصيب ذكر مع أنثى أو عدد من الـذكور  

الذكر مع الذكر اإلبن مع اإلبـن  : الذكر واالنثى البنت مع الولد ومثال:ومثال 

  .واألخ مع األخ

معرض حديثه عن  وقد ذكر االمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل هذا الضابط أيضاً يف

وة تأكيداً أنه ال جيتمع التعصيب إال إذا كان من جنس واحد خمرياث اجلد مع اإل

ة لو اجتمعوا يف التعصيب الوجه السابع عشر وهو أن اجلد واألخو(:قال رمحه اهللا 

ما من جنس واحد أو من جنسني وكالمها باطل أما األول فظاهر البطالن لكانوا إ

نوا من جنس واحـد  أم لو كا :والثايناختالف جهة التعصيب  :لوجهني أحدمها

خوة واألعمام وبنيهم إذا انفردوا وهـذا هـو   وا يف املرياث واحلرمان كاإلالستو

                                                
 )٦/١٦٥(املغىن  –) ٣١/٣٤٤(وانظر جمموع الفتاوى  –) ١/٣٨١(عني عالم املوقإ )١(



 

  
 

٧٨٧ 

 

 

فبطالنه أظهر إذ قاعـدة الفـرائض أن    :التعصيب املعقول يف الشريعة وأما الثاين

   .))١(العصبة اليرثون يف املسألة إال إذا كانوا من جنس واحد

  :أدلة الضابط  :املطلب الثاين 

  :الكرميالقرآن 

  .))٢(وصيكُم اللّه في أَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ اُألنثَيينِ ي: (قوله تعاىل ) ١(

  :وجه الداللة من اآلية 

أشارت اآلية إىل تعصيب الذكر لألنثى إذا كانا من أوالد امليت وأوالد امليت من 

اث أنه مىت اجتمع جنس واحد وهو جنس البنوة لذلك وقع التعصيب وقاعدة املري

  .)٣(الرجل واملرأة من جنس واحد كان للذكر مثل حظ األنثيني

  ))٤( ن كَانواْ إِخوةً رجاالً ونِساء فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ اُألنثَيينِوإِ: (قوله تعاىل ) ٢(

  :وجه الداللة من اآلية 

ت من ورثة امليـت  أشارت اآلية الكرمية إىل وقوع التعصيب بني األخوة واألخوا

   .)١(خوة لذا وقع التعصيبخوة واألخوات من جنس واحد وهو اإلواأل

                                                
    )٣٨١-١/٣٨٠(عالم املوقعني إ )١(
 )١١(سورة النساء آية رقم  )٢(
 ) ٩/١٧٣(التفسري الكبري  )٣(
  ) ١٧٦(سورة النساء آية  )٤(



 

  
 

٧٨٨ 

 

 

  :فروع على الضابط  :املطلب الثالث 

)١ (ما من جنس واحداالبن يعصب البنت أل)٢(.  

  .)٣(األخ الشقيق يعصب األخت الشقيقة ألما من جنس واحد) ٢(

  .)٤(حتاد اجلنسبنات االبن بينهم عصبة مع أوالد االبن ال) ٣(

  .)٥(خوة مع األعمام ألم ليسوا من جنس واحدالتعصيب لإل ال يقع) ٤(

  .)٦(األخت ألب األخ ألب عصبة مع) ٥(

بن ألمـا ليسـوا مـن جـنس     ألن اإلبن مع األب ال يكون التعصيب لإل) ٦(

  .)٧(واحد

                                                                                                                           
  ) ٩/١٧٣(التفسري الكبري  )١(
 ) ١/٣٨٠(عالم املوقعني إ )٢(
 ) ٣١/٣٤٤(جمموع الفتاوى  )٣(
 ) ١/٣٨٠(عالم املوقعني إ )٤(
 ) ١/٣٨٠(عالم املوقعني إ –) ٣/٣٠(الروض املربع  )٥(
 ) ٣/٣١(الروض املربع  )٦(
 ) ٤/٤٢٦(كشاف القناع  )٧(



 

  
 

٧٨٩ 

 

 

  : مستثنيات الضابط: املطلب الرابع

عصيب األخوات للبنات مـع اخـتالف   يستثىن من الضابط صورة واحدة وهي ت

اجلنس وقد اعتربه االمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل غري معـارض للضـابط ألنـه    

  .تعصيب نساء بنساء والضابط يف تعصيب الرجال للنساء 

تعصيب اجلد لألخـوات  ( :قال رمحه اهللا تعاىل يف مسألة تعصيب اجلد لألخوات 

من جنسه وهذا ال أصل لـه يف الشـريعة   وهو تعصيب الرجل جنساً آخراً ليسوا 

وإمنا يعرف يف الشريعة تعصيب الرجال للنساء إذا كانوا من جنس واحد كالبنني 

 باألخوات مع البنات فإن الرجال مل والبنات واألخوة واألخوات وال ينتقض هذا

   .))١(يعصبوهن وإمنا عصبهن البنات

  

  

  

  

  

  

                                                
  ) ١/٣٨٠(عالم املوقعني إ )١(



 

  
 

٧٩٠ 

 

 

 

 
  :شرح الضابط :املطلب األول

مجع فرض وهو القطع يقال فرضت لفالن كذا أي قطعت له شيئاً  :الفروض لغة

   .)٢(الفرض هو التقدير والفرائض املقدرات:من املال وقيل 

هو من له سهم مقدر يف الكتاب أو يف السـنة ويسـمى صـاحب     :اصطالحاً

  .)٣(فرض

  .)٤(يأخذ سهمه وال يتعداه صاحب الفرض هو الذي:وقيل 

الفـروض   يعد هذا الضابط من الضوابط املتفق عليها عند العلماء ويفيد أن أهلو

مون على أهل التعصيبيقد.  

                                                
وهذا الضابط حمل اتفاق عند العلماء انظر جمموع الفتاوى  –بتصرف يسري ) ١/٣٦٩(عالم املوقعني إ )١(
) ٦/١٤٥(املبدع  –) ٧/٣١٧(نصاف اإل –) ٣/٣٠(الروض املربع  –) ٦/١٧٣(املغين  –) ٣١/٣٤٢(
جممع  –) ٨/٥٦٧(وانظر البحر الرائق ) ٢/٥١٥(شرح منتهى االرادات  –) ٤/٤٢٥(كشاف القناع  –

  ) ٢٨٧(املطلب اية  –) ٦/٨(روضة الطالبني  –) ١٣/٥١(الذخرية  –) ٤/٤٩٦(األر 
 ) ٢/٤٦٩(املصباح املنري  –) ٧/٢٠٣(ب لسان العر )٢(
 ) ٦/٨(روضة الطالبني   )٣(
 ) ١/٢٥٣(القوانني الفقهية  )٤(



 

  
 

٧٩١ 

 

 

قاعدة الفرائض من جنس أهل الفـروض  : ( قال االمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

فرضـه  مون على جنس العصبة سواء كان ذا فرض حمض أو كان له مع فيها مقد

  .) )١(تعصيب يف حال إما بنفسه وإما بغريه

  :أدلة الضابط  :املطلب الثاين 

  :احلديث النبوي

  ))٢(٠٠٠٠٠حلقوا الفرائض بأهلهاأ( حديث ابن عباس ) ١(

  :وجه الداللة من احلديث 

يب فقولهن هذا احلديث بياناً واضحاً أن أصحاب الفروض يقدمون على التعصبي :

: يعين م أصحاب الفروض وقوله ) حلقوا الفرائض بأهلهاأ(  عليه الصالة والسالم

  ٠يعين م أصحاب التعصيب ) فما بقى فألوىل رجل ذكر( 

  )٣(عطاء ذوي الفروض املقدرة فروضهمأي ما فضل بعد إ) فما بقي( وقوله 

فالعصبة ترث الباقي فإن استغرقت الفروض املال سقطت العصبة ألن حقهـا يف  

  .)٤(هنا الباقي وال باقي

                                                
  ) ١/٣٦٩(عالم املوقعني إ )١(
  )اسقاط البعيد بالقريب(تقدم ختريج احلديث يف البحث الثاين  )٢(
  )٤/٤٢٥(كشاف القناع  )٣(
 )٢/٥٤٥(الكايف  )٤(



 

  
 

٧٩٢ 

 

 

عن جابر بن عبداهللا قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سـعد إىل  ) ٢(

يا رسول اهللا هاتان ابنتا سعد بن الربيـع   :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت

فقتل أبومها معك يوم أحد شهيداً وابن عمهما أخذ ماهلما فلم يدع هلما ماالً وال 

يقضي اهللا يف ذلك فرتلت آية املرياث فبعث رسـول  :  تنكحان إال وهلما مال قال

أعط ابنيت سعد الثلثني وأعـط أمهمـا   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عمهما فقال

         .))١(الثمن وما بقي فهو لك

  :وجه الداللة من احلديث 

م النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحاب الفروض ومها البنتان واألم يف هذا احلديث قد

ى صاحب التعصيب وهو العم فأعطى أصحاب الفروض فروضـهم مث جعـل   عل

  .)٢(الباقي لصاحب التعصيب وهو معىن الضابط

                                                
  ث من ضوابط املواريث تقدم خترجيه يف الضابط الثال )١(
  )٢/٢٥٣(شرح الزركشي  )٢(



 

  
 

٧٩٣ 

 

 

  :فروع على الضابط :املطلب الثالث

  .)١(ال يرث األخ مع الوالد) ١(

   .)٢(تقدمي األخت على العم يف املرياث ألا صاحبة فرض) ٢(

  .)٣(بة فرضتقدمي األخت على بين األخ ألا صاح) ٣(

  .)٤(ولد األم يقدم على ولد األبوين ألنه صاحب فرض) ٤(

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ) ٦/١٦٢(املغين  )١(
  ) ١/٣٦٩(عالم املوقعني إ )٢(
 املصدر السابق )٣(
 )٦/١٧٣(املغين  )٤(



 

  
 

٧٩٤ 

 

 

  

 

 

 

 
  وفيه مبحث واحد



 

 

 



 

  
 

٧٩٥ 

 

 

 

 
  :شرح الضابط :املطلب األول 

او والصاد واحلـرف  فالووصلته الشيء إذا  مجع وصايا  من وصيت: الوصية لغة 

  .)٢(املفعل أصل يدل على وصل شيء بشيء

  .)٣(ومسيت كذلك ألن امليت وصل ماكان فيه من أمر حياته مبا يعده من أمر مماته

  .)٤(الوصية األمر بالتصرف بعد املوت :ويف االصطالح 

  . )٥(الوصية باملال هي التربع بعد املوت:وقيل 

فعلـت ذلـك    :لتفضل مبا ال جيب عليه يقالهو العطاء بغري سؤال أو ا :والتربع 

  .)٦(تربعاً أي متطوعاً

                                                
 –) ٦/٦٣(املغـين   –) ٢/٥٠٧(بتصرف يسري وانظر الكايف البـن قدامـة   ) ٢/٢٨(عالم املوقعني إ )١(

 ) ٤/٤٤٢(مطالب أويل النهى  –) ٤/٣٥٢(كشاف القناع  –) ٥/٢٨٣(االنصاف 
 ) ١٢/١٨٧(ذيب اللغة  –) ٢/١٠٣٨(املعجم الوسيط  –) ٦/١١٦(معجم مقاييس اللغة  )٢(
 ) ٢/٤٥٣(هى االرادات تشرح من )٣(
 املصدر السابق  )٤(
  )٦/٥٥(املغين  )٥(
 ) ٨١٨(لسان العرب )٦(



 

  
 

٧٩٦ 

 

 

املعاوضـات   ويفيد هذا الضابط أن الوصية من عقود التربع وليست من عقـود   

  .كالبيع واالجارة وحنو ذلك

وبني الوصية والعطية تشابه يف كوا من عقود التربع إال أما يتفارقان يف مجلـة  

  :)١(من األمور وهي

   .ى بني املتقدم واملتأخر يف الوصية ويف العطية يبدأ باألول فاألولسوي :أوالً

  .وع بعد قبضها ويف الوصية ميلك ذلكيف العطية ال ميلك املتربع الرج :ثانياً

يعترب القبول الفوري يف العطية عند وجودها ألا متليك يف املـال خبـالف    :ثالثاً

  .وجودهليك بعد املوت فاعترب عند الوصية فإا مت

ة للورثة يف العطية إذا مات الواهب قبل تقبيضه العطيه املنجزة كانت اخلري :رابعاً 

  .إن شاؤو اقبضوا وإن شاؤوا منعوا والوصية ملزمة

  :وقد زاد ابن قدامة رمحه اهللا فرقني آخرين ومها

ر إىل شروطها املشروطة هلا يف الصحة من العلم وكوا ال أن العطية تفتق :خامساً

  . غري العتق والوصية خبالف ذلكح تعليقها على شرط وغرر يفيص

  .)٢(تقدمي العطية على الوصية على الصحيح من أقوال العلماء :سادساً

                                                
 )٥٠٥ -٢/٥٠٤(الروض املربع  –) ٤/٥٠٩(انظر الفروع  )١(
  )٦/١٠٢( يناملغ انظر )٢(



 

  
 

٧٩٧ 

 

 

  :أدلة الضابط :املطلب الثاين

  :القرآن الكرمي :أوالً

  ) )١(الْوصيةُ تب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك خيراًكُ( :قوله تعاىل) ١(

  :وجه الداللة من اآلية

أشارت هذه اآلية إىل مشروعية الوصية وقد كانت مفروضة يف بداية اإلسـالم مث  

لِّلرجالِ نصيِب مما ترك الْوالـدان  (:أا نسخت بعد ذلك إىل االستحباب بقوله 

والدان واَألقْربونَ مما قَلَّ منه أَو كَثُر نصيباً واَألقْربونَ وللنساء نصيب مما ترك الْ

  .)٣(فدل ذلك على أا حمض تربع.))٢( مفْروضاً

  ))٤( من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ(قوله تعاىل ) ٢(

  :وجه الداللة من اآلية

باب وهـذا هـو معـىن    يف اآلية مطلق املشروعية للوصية فلذا حتمل على االستح

  .)٥(الضابط وأا من عقود التربع

  
                                                

  )١٨٠(سورة القرة آية  )١(
  )٧(سورة النساء آية  )٢(
 )٢/٢٦٠(تفسري القرطيب  –) ١/٤٢٤(املنثور  –) ٦/٥٥(املغين  )٣(
  )١١(سورة النساء آية  )٤(
 )٦/٥٥(املغين  )٥(



 

  
 

٧٩٨ 

 

 

  :احلديث النبوي  :ثانياً 

جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم يعودين  :عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال

عفراء  يرحم اهللا ابن: (وأنا مبكة وهو يكره أن ميوت باألرض اليت هاجر منها قال

الثلـث   :ال قلت :فالشطر قال :ال قلت :اليارسول اهللا أوصي مبايل كله ق:قلت 

عالـة   تدع ورثتك أغنياء خري من أن تـدعهم إن نك فالثلث والثلث كثري إ:قال 

نك مهما أنفقت من نفقة فإا صدقة حىت اللقمة اليت يتكففون الناس يف أيديهم وإ

وعسى اهللا أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخـرون   ،امرأتك ترفعها إىل يفّ

  .))١(يكن له يومئذ إال ابنةومل 

  :وجه الداللة من احلديث 

شارة واضحة إىل مشروعية الوصية واستحباا دون وجوا فإنه عليه يف احلديث إ

  .وأجاز له الثلث ه لسعد الوصية باملال كلهرِالصالة والسالم كَ

  .))٢(نفاق يف وجوه اخلري فيه استحباب اإل:( قال النووي تعليقاً على احلديث 

  .دل على أن الوصية من عقود التربعوهذا ي

  
                                                

) ٣/١٠٠٦(أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خري من أن يتكففوا النـاس  )١(
  ) ١٦٢٨(رقم ) ٣/١٢٥٠( ومسلم كتاب الوصية باب الوصية بالثلث –) ٢٥٩١(رقم 

  )١١/٧٧(شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(



 

  
 

٧٩٩ 

 

 

  :مجاعاإل :ثالثاً

أمجـع  ( :أمجع العلماء على جواز الوصية واستحباا قال ابن قدامـة رمحـه اهللا   

وفيه دليل على كوـا  .))١(العلماء يف مجيع األمصار واألعصار على جواز الوصية

  .من عقود التربع

  :فروع على الضابط :املطلب الثالث 

تعليق الوصية باملوجود واملعدوم وما يقدر على تسليمه إليه ومـاال  يصح  )١(

  .)٢(يقدر ألا تربع

إذا أوصى وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين وليس له وفاء أنه يرد علـيهم   )٢(

  .)٣(ألنه تربع فيقدم الواجب عليه

الوصية ترد عليهم ألا تـربع  ف أوصى ألجانب وله أقارب حمتاجونمن  )٣(

  .)٤(حمض

ن يوصى بكلب يباح اقتناؤه ألن فيه نفعاً مباحاً والوصـية تـربع   جيوز أ )٤(

  .)١(فتصبح يف غري املال كاملال

                                                
  ) ٦/٥٥(املغين  )١(
  )٢/٢٨(عالم املوقعني إ )٢(
 ) ٥/٢٨٣(نصاف اإل )٣(
 املصدر السابق )٤(



 

  
 

٨٠٠ 

 

 

  .)٢(لو وصى بأكثر من الثلث وأجازوا الورثة ذلك جاز ألن الوصية تربع )٥(

جازة الوصية بأكثر من الثلث من الصيب وانون واحملجور عليه ال يصح إ )٦(

  .)٣(لسفه ألا تربع باملال

إذا مت يف عامي هذا مثالً فلزيد كذا ألنه  :يقول ية املقيدة كأنتصح الوص )٧(

  .)٤(تربع ميلك

 
  

                                                                                                                           
 )٦/٥٠(املبدع  –) ٢/٥٠٧(الكايف  )١(
 ) ٦/٦٣(املغين  )٢(
  ) ٦/٦٤(املغين  –) ٢/٤٥٧(هى االرادات تح منشر )٣(
 )٤/٤٤٢(مطالب أويل النهى  –) ٢/٤٥٣(شرح منتهى االرادات  )٤(



 

  

٨٠٢ 

 

 

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 اخلامتة



 

  

٨٠٣ 

 

 

  :الم على من ال نيب بعده وبعد ساحلمد هللا وحده والصالة وال

  :من أئمة الدين خلصت إىل نتائج من أمههافبعد هذه اجلولة العلمية يف علم إمام 

تؤكد الدراسة ماذكر يف مقدمة البحث من امللكة العلمية الفائقة والتأصيل :  أوالً

قيم رمحه اهللا تعاىل خاصة يف علـم القواعـد   الشرعي الواضح لدى اإلمام ابن ال

رمحه اهللا تعاىل اعتمد التأصيل الشـرعي يف منهجـه    ذلك أنه.والضوابط الفقهية

إىل ملكته العلمية يف ختريج الفروع والتطبيقـات علـى    باإلضافة  لتعقيد القواعد

  .القاعدة أو الضابط

لعلم الذي جيمع املسائل املتباعدة علم القواعد الفقهية من العلوم املهمة فإنه ا:  ثانياً

ويوحد الفروع املتباينة ويرسم للفقيه خطوطاً واضحة املعامل يسري عليها يف التعليم 

ومن هنا كانت دراسة هذا العلم والتعمق فيه مما يعني علـى التحصـيل   .والفتيا 

  .العلمي القائم على القاعدة املتينة

من فروع املسائل الفقهيـة يف أبـواب    ظهر من خالل الدراسة أن كثرياً:  ثالثاً

ضبطها بقواعد عامة تنظمها يف عقد واحد مما يقرب الصورة يف ذهن األسرة ميكن 

كما أن اإلطـالع علـى هـذه    . طالب العلم ويعينه على تصور املسائلوالفقيه 

القواعد والضوابط وتعليمها الناس يوضح احلقوق ويبني الواجبـات ويسـاهم يف   

  .ن اخلالفات محاية األسرة م



 

  

٨٠٤ 

 

 

وتأكيداً ملا مضى من النتائج فإين أختم حبثي بتوصيات ومقترحات سائالً املـوىل  

  :سبحانه أن جيعل فيها خرياً وفائدة

أوصي زمالئي طالب العلم باستكمال القواعد والضوابط الفقهيـة عنـد   : ً أوال

اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف ما تبقى من أبواب الفقه مثل أبـواب احلـدود   

  .واجلنايات وحنوها

والفتوى من علماء املسلمني أوصي باستمرارية البحث يف مناهج أئمة الفقه : ثانياً 

  .خالل رسائل علمية كتبهم الفقهية لديهم من طظهار القواعد والضوابوإ

  .وذلك ما قامت به جامعتنا املباركة جامعة أم القرى يف عدد من األئمة والعلماء

األمة واليت أعدت مـن  بطباعة سالسل القواعد الفقهية لدى علماء أوصي : ثالثاً 

عة أو أي جهة وحماولة تبين اجلام. خالل الباحثني يف مرحليت املاجستري والدكتوراة 

  .أخرى إخراجها يف كتب موحدة لتعم ا الفائدة وينتشر ا اخلري 

وختاماً أسال اهللا العلي العظيم رب العرش الكرمي أن جيعل هذا العمـل خالصـاً   

وأن يسـد الثغـرة   . لوجهه موجباً لرضوانه وأن يغفر الزلل ويتجاوز عن اخللل 

نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسـلم  وصلى اهللا وسلم وبارك على .ويقبل العثرة 

  .تسليماً كثرياً 

  



 

  

٨٠٥ 

 

 

 
 
 
 
 
 

  الفهارس
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

٨٠٦ 

 

 

  
 
 
 
 

  

  فهرس
  األيات القرآنية

  

  



 

  

٨٠٧ 

 

 

 
 

  
  ٣٤١  آبآؤكُم وأَبناؤكُم الَ تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً

نيلُومم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أو اجِهِمولَى أَز٦٥٢  إِلَّا ع  
   ا ثَابِـتـلُهأَص ةبطَي رةجةً كَشبةً طَيمثَالً كَلم اللّه برض فكَي رت أَلَم

  وفَرعها في السماء
١٠٨  

ما السفينةُ فَكَانت لمساكني يعملُونَ في الْبحرِ فَأَردت أَنْ أَعيبها وكَانَ أ
ي كلم ماءهرباًوغَص ةينفذُ كُلَّ سأْخ  

٢٦٨  

  ٢٨٦  نْ أُرِيد إِالَّ اِإلصالَح ما استطَعتإ
  ٦٨٦  نَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُمإِ

  ٢٣٨  إن الشرك لظلم عظيم
نِنياخلَائ بحالَ ي ٦٥٤  إِنَّ اللّه  

يتاء ذي الْقُربى وينهى عـنِ الْفَحشـاء   نَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِإ
  والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

٢٨٩  

نَّ الْمنافقني يخادعونَ اللّه وهو خادعهم وإِذَا قَامواْ إِلَى الصالَة قَـامواْ  إ
  كُرونَ اللّه إِالَّ قَليالًكُسالَى يرآؤونَ الناس والَ يذْ

٢٢١  

  ٣٤٠  أَن تضلَّ إْحداهما فَتذَكِّر إِحداهما اُألخرى
بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنفَالَ ج اللّه وددا حيمقأَالَّ ي مفْتَإِنْ خ ١٧٥  

لَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمـنِ  إِنفَم رِ اللّهيغل لَّ بِها أُهمرتِيرِ والْخ م
يمحر غَفُور إِنَّ اللّه هلَيع فَال إِثْم ادالَ عاغٍ وب رغَي طُراض  

٤٩٣  

  ٥١٨  ما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخرتِيرِإنَِّ
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اتريالْخ ملَه كلَـئ٣٢٦  أُو  

نيقتالْم بحي قَى فَإِنَّ اللّهاتو هدهفَى بِعأَو نلَى م٦٥٣  ب  
 اتنبو كُماالَتخو كُماتمعو كُماتوأَخو كُماتنبو كُماتهأُم كُملَيع تمرح

تاُألخ اتنباَألخِ و .  
٦٦٨  

الْخبِيثُونَ للْخبِيثَات والطَّيبات للطَّيـبِني والطَّيبـونَ   لْخبِيثَات للْخبِيثني وا
كَرِمي قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمونَ مؤربم كلَئأُو اتبلطَّيل  

٦٨٥  

فربِالْع رأْمو فْوالْع ذ٣٥٠  خ  
واْ إِميلْبِسي لَمواْ ونآم ينمالَّذه٢٣٧  ان  

  ٥٤٤  ربنا الَ تؤاخذْنا إِن نِسينا أَو أَخطَأْنا
  ٧٢١  وف أَو تسرِيح بِإِحسانَ لطَّالَق مرتان فَإِمساك بِمعرا

  ٨٤  سبحِ اسم ربك الْأَعلَى
متطَعتا اسم قُوا اللَّه٤٢٦  فَات  

تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَّـم   إِذَا أَمنتم فَمنف
  .يجِد فَصيام ثَالثَة أَيامٍ في الْحج وسبعة إِذَا رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ

٤٧٧  

 أَو وفرعبِم نِسكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغفَإِذَا بوفرعبِم ن٧٢١  فَارِقُوه  
  ٦٠٦  فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِياً

اللّه وددا حيمقا أَن يا إِن ظَنعاجرتا أَن يهِملَيع احنا فَالَ جفَإِن طَلَّقَه ٢٠٠  
  ٦٠٦  رةً وعشياًأَوحى إِلَيهِم أَن سبحوا بكْف

ملَه لَّتأُح اتبطَي هِملَيا عنمرواْ حاده ينالَّذ ن٢١٨  فَبِظُلْمٍ م  
  ٦٣٥  ردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ اآلخرِف
  ٤١٥  ساهم فَكَانَ من الْمدحضنيف
  ٣٤٨  اء أَشراطُهاد جفقَ
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  ٦٦٠  فَما استمتعتم بِه منهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً

  ٥١٦  منِ اضطُر غَير باغٍ والَ عاد فَال إِثْم علَيهف
  ٥١٦  منِ اضطُر في مخمصة غَير متجانِف لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّه غَفُور رحيمف

ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئـك  * فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ
  الَّذين خِسروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ

٣٧٩  

  ٦٢٢  من جاءه موعظَةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَفف
موصٍ جنفاً أَو إِثْماً فَأَصلَح بينهم فَالَ إِثْم علَيهفَمن خاف من  ٢٠١  

طسي بِالْقبر ر٢٩٩  قُلْ أَم  
لِّلْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ  لق

لْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْـن  وقُل لِّ اللَّه خبِري بِما يصنعونَ
  فُروجهن ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها

٢٧٦  

لْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبد إِالَّ اللّه والَ ق
شاْ فَقُولُواْ نلَّووفَإِن ت اللّه ونن داباً مبضاً أَرعا بنضعذَ بختالَ يئاً ويش بِه رِك

  اشهدواْ بِأَنا مسلمونَ

٣٨٠  

  ٧٩٧  تب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك خيراً الْوصيةُُك
قتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شيئاً وهو خير لَّكُم تب علَيكُم الْك

  وعسى أَن تحبواْ شيئاً وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ
٢٥٢  

أَنَّ الرسـولَ حـق    كَيف يهدي اللّه قَوماً كَفَرواْ بعد إِميانِهِم وشـهِدواْ 
نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي اللّهو اتنيالْب ماءهجإِ*  و دعن بواْ مابت ينالَّ الَّذ

يمحر واْ فَإِنَّ اهللا غَفُورلَحأَصو كذَل  

٤٤٤  

ذُوالً تجعل مع اللّه إِلَـهاً آخر فَتقْعد مذْموماً مخالَّ ٢١٠  
ةنيبم ةشبِفَاح نيأْتإِلَّا أَن ي نجرخلَا يو هِنوتين بم نوهرِجخ٧٢٢  لَا ت  
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 كُمقُلُوب تبا كَسذُكُم بِماخؤن يلَكو انِكُممأَي يوِ فبِاللَّغ اللّه ذُكُماخؤالَّ ي

يملح غَفُور اللّهو 
١٨٢  

الَ ي    مقَّـدتـا عـذُكُم بِماخؤن يلَـكو انِكُممي أَيوِ فبِاللَّغ اللّه ذُكُماخؤ
 أَو يكُملونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم نياكسم ةرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارماَألي

مهتوسك  

٤٧٦  

هعسفْساً إِالَّ ون اللّه كَلِّف٢٣٨  االَ ي  
قَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُـوم النـاس   ل

طسبِالْق  
٢٩٨  

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حني موتها والَّتي لَم تمت في منامها فَيمِسـك الَّتـي   
ا الْمهلَيى عقَض اتلَآي كي ذَلى إِنَّ فمسلٍ مى إِلَى أَجرلُ الْأُخسريو تو
  لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

٩١  

جرجِ حرلَى الْأَعلَا عو جرى حملَى الْأَعع سو لَي  جـررِيضِ حلَى الْملَا ع
 لَى أَنفُِسكُملَا عو.....  

٣٥٨  

احنج كُملَيع سلَي   كَانَ اللَّـهو كُمقُلُوب تدمعا تن ملَكو م بِهطَأْتا أَخيمف
غَفُوراً رحيماً 

١٨٣  

ابِهشتم رغَيبِهاً وتش١٦٤  م  
  ٣٢١  من بعد صلَاة الْعشاء

آرضم رنٍ غَييد ا أَوى بِهوصي ةيصو دعن بم ٧٩٧  
  ٥١٩  بعد إميانهمن كفر باهللا من 

  ٣٣١  وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكني وابن السبِيلِ والَ تبذِّر تبذيراً
لَا يستطيعونَ نصرهم وهم لَهم  واتخذُوا من دون اللَّه آلهةً لَعلَّهم ينصرونَ

جند محضرونَ 
٢٠٩  
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ذُوا مخاتاًوزع موا لَهكُونةً لِّيهآل اللَّه ونن د    هِمتـادبونَ بِعكْفُرـيكَلَّا س

ويكُونونَ علَيهِم ضداً 
٢٠٩  

آتواْ النساء صدقَاتهِن نِحلَةً فَإِن طبن لَكُم عن شيٍء منه نفْسـاً فَكُلُـوه   و
  هنِيئاً مرِيئاً

٦٩١  

  ٦٩١  لَكُم ما وراء ذَلكُمأُحلَّ و
  ٢٩٩  وإِذَا قُلْتم فَاعدلُواْ ولَو كَانَ ذَا قُربى

  ٢٨٦  وإِذَا قيلَ لَهم الَ تفِْسدواْ في اَألرضِ قَالُواْ إِنما نحن مصلحونَ
  ١٢٧  إِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُو

واَسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحرِ ٢١٢  
  ٣٣١  والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذلك قواماً

  ٦٥٣  الَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَو
يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعـةَ أَشـهرٍ    والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجاً

  وعشراً
٦٢٨  

  ٦٥٣   والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدواْ
  ٧٣٧  الْوالدات يرضعن أَوالَدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَن يتم الرضاعةَو
  ٢٩٩  أُمرت لأَعدلَ بينكُمو

نِنيائالْخ دي كَيدهالَ ي أَنَّ اللّهو ٢٠٩  
لَفس ا قَدنِ إَالَّ ميتاُألخ نيواْ بعمجأَن ت٦٢٣  و  

إِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهله وحكَماً مـن أَهلهـا إِن   وَ
  اللّه بينهما إِنَّ اللّه كَانَ عليماً خبِرياًيرِيدا إِصالَحاً يوفِّقِ 

٧١٠  

وإِن كَانَ رجلٌ يورثُ كَالَلَةً أَو امرأَةٌ ولَه أَخ أَو أُخت فَلكُلِّ واحد منهما 
ي الثُّلُثكَاء فرش مفَه كن ذَلم اْ أَكْثَروفَإِن كَان سداآلية...الس.  

٧٦٩  
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ونلَهمح نعضى يتح هِنلَيقُوا علٍ فَأَنفمح أُولَات ٦٣٦  إِن كُن  

 متسالَم أَو طآئن الْغنكُم مم داء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم مإِن كُنتو
حسباً فَاميداً طَيعواْ صممياء فَتواْ مجِدت اء فَلَمسالنيكُمدأَيو كُموهجواْ بِو  

٤٧٧  

إِن يرِيدواْ أَن يخدعوك فَإِنَّ حسبك اللّه هـو الَّـذي أَيـدك بِنصـرِه     و
نِنيمؤبِالْمو  

٢٢١  

  ٦٥٣  أَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤوالو
لك إِنْ أَرادواْ إِصالَحاًوبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَ ١٩٩  

وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثْمِ والْعدوان واتقُواْ اللّه إِنَّ 
  اللّه شديد الْعقَابِ

٢٩٠  

  ٢١٩  وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوماً جهوالً
  ٣٥٠  عراف رِجالٌوعلَى اَأل

وقَالَ موسى َألخيه هارونَ اخلُفْنِي في قَومي وأَصلح والَ تتبِـع سـبِيلَ   
ينفِْسدالْم   

٢٨٦  

  ٢٣٩  قَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِالَّ ما اضطُرِرتم إِلَيهو
  ٤٨٥  لٍ فَجعلْناه هباء منثُوراًقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عمو
  ٣٣٠  كَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاًو

نيرِفسالْم بحالَ ي هرِفُواْ إِنسالَ تواْ وبراش٣٣١  وكُلُواْ و  
ته ورسـوله  ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللّه وآيا

    كُنتم تستهزِئُونَ
٢٣١  

الَ أَقُولُ لَكُم عندي خزآئن اللّه والَ أَعلَم الْغيبو ١٩٤  
والَ أَقُولُ للَّذين تزدرِي أَعينكُم لَن يؤتيهم اللّه خيراً اللّه أَعلَم بِمـا فـي   

من الظَّالمنيأَنفُِسهِم إِني إِذاً لَّ 
١٩٤  
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ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا رذْكُم بِهِمأْخلَا ت٥٧٥  و  

والَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك والَ تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُومـاً  
  محسوراً

٣٣١  

لْمع بِه لَك سا لَيم قْفالَ تو ١٩٥  
 الَ تواْودتعاراً لَّترض نِسكُوهم ٧٢٠  

نمؤى يتح رِكَاتشواْ الْمحنكالَ ت٤٠١  و  
  ٢٥١  لَكُم في الْقصاصِ حياةٌ ياْ أُولي اَأللْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَو
  ٦١٣  لمن جاء بِه حملُ بعريٍ وأَناْ بِه زعيمو

  ٣٦٨  الَّذي علَيهِن بِالْمعروف ولَهن مثْلُ
ولَولَا رِجالٌ مؤمنونَ ونِساء مؤمنات لَّم تعلَموهم أَن تطَؤوهم فَتصـيبكُم  
منهم معرةٌ بِغيرِ علْمٍ ليدخلَ اللَّه في رحمته من يشاُء لَو تزيلُـوا لَعـذَّبنا   

  لَّذين كَفَروا منهم عذَاباً أَليماًا

٢٦٦  

يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جم٥٣٧  و  
وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُون أَقْالَمهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ 

  يختصمونَ
٤١٤  

وممن حولَكُم من اَألعرابِ منافقُونَ ومن أَهلِ الْمدينة مردواْ علَى النفَاقِ 
  الَ تعلَمهم نحن نعلَمهم سنعذِّبهم مرتينِ ثُم يردونَ إِلَى عذَابٍ عظيمٍ

٥٠٨  

يخادعونَ  بِاللّه وبِالْيومِ اآلخرِ وما هم بِمؤمنِنيمن الناسِ من يقُولُ آمنا وَ
  اللّه والَّذين آمنوا وما يخدعونَ إِالَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ

٢٢١  

كُم من آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينوَ
  مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

٦٩٧  

  ٥٥٥من قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاهـا  و
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  سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً

تطع منكُم طَوالً أَن ينكح الْمحصنات الْمؤمنات فَمـن مـا   من لَّم يسو
اتنمؤالْم كُماتين فَتكُم مانمأَي لَكَتاآلية..م(...  

٤٠٧  

  ٣١٥  من يتولَّهم منكُم فَإِنه منهمو
تي كَاناَألغْالَلَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيو هِملَي٥٨٨  ع  

  ٥٦٤  ا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقي من الربا إِن كُنتم مؤمنِنييَ
ا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتمـوهن مـن قَبـلِ أَن    ي

م علَيهِن من عدة تعتدونها فَمتعوهن وسرحوهن سراحاً تمسوهن فَما لَكُ
  جميالً

٧٠٤  

 قُودفُواْ بِالْعواْ أَونآم ينا الَّذها أَي٦٩٣  ي  
ـ ي جالْحو اسا النهقُوداراً ون يكُملأَهو كُموا قُوا أَنفُسنآم ينا الَّذهةُ ا أَيار

  علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
٧٥٠  

  ٥٩٧  يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تقْربواْ الصالَةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ما تقُولُونَ
ينا الَّذها أَيلُونَ يفْعا لَا تقُولُونَ مت موا لنا  َآمقُولُوا مأَن ت اللَّه ندقْتاً عم ركَب

   لَا تفْعلُونَ
٦٥٣  

  ٧٣٠  .اآلية.... يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن وأَحصوا الْعدةَ
إِنا أَحلَلْنا لَك أَزواجك اللَّاتي آتيت أُجورهن ومـا ملَكَـت    اأَيها النبِيي

  ـكالخ اتنبو كاتمع اتنبو كمع اتنبو كلَيع ا أَفَاء اللَّهمم كينمي
كعنَ مراجي هاللَّات كالَاتخ اتنبو  

٦٦٣  

  ٥٨٧  خفِّف عنكُم وخلق اِإلنسانُ ضعيفاًرِيد اللّه أَن يي
  ٥٨٧  رِيد اللّه بِكُم الْيسر والَ يرِيد بِكُم الْعسري

  ٢٥٣يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْمهمـا  



 

  

٨١٥ 

 

 

  
  أَكْبر من نفْعهِما

يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِري وصد عن سـبِيلِ  
بِه كُفْرو اللّه  

٢٦٦  

ستفْتونك قُلِ اللّه يفْتيكُم في الْكَالَلَة إِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَـد ولَـه   ي
ا تم فا نِصفَلَه تأُخلَدا وكُن لَّهي ا إِن لَّمرِثُهي وهو كر  

٧٨٤  

يمٍميكُلَّ كَفَّارٍ أَث بحالَ ي اللّهو قَاتدبِي الصريا وبالْر اللّه قح ٢١١  
  ٣٤٢  يوصيكُم اللّه في أَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ األُنثَيينِ



 

  

٨١٦ 

 

 

 
 
 
 
 

 
  فهرس

  النبويةاألحاديث 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

٨١٧ 

 

 

 
  

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبل احلديقة : نعم قال: أتردين عليه حديقته قالت
..وطلقها تطليقة 

٧١٥  

  ٣٣٣  ....آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بني سلمان وأيب الدرداء
فليـتم   إذا أدرك أحدكم سجدة من صالة العصـر قبـل أن تغـرب الشـمس    

  ......صالته
٣٨٦  

إذا ادعت املرأة طالق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عـدل اسـتحلف   
  .....زوجها

٤٥١  

إذا أرسلت كلب فاذكر اسم اهللا فإن أمسك عليك فأدركته حيـاً فاذحبـه وإن   
  ....أدركته قد قتل ومل يأكل منه فكله

٤٦٥  

  ٣٨١  .....أكلإذا أرسلت كلبك املعلم فقتل فكل وإذا أكل فال ت
  ٥٠٩  ٠٠٠٠إذا استأذن أحدكم ثالثاً فلم يؤذن له فلريجع

  ٥٩٠   ٠٠إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشـيطان يأكـل   

  ...بشماله ويشرب بشماله
٣١٨  

  ٦٨٨  لقهإذا خطب إليكم من ترضون دينه وخ
إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى ثالثاً أم أربعاً فليطرح الشك ويـبين  

  ....على ما استيقن 
٤٦٧  

  ٤٢٧  إذا كان صائماً أمر رجالً فأوىف على نشز
  ٥٤٥  إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه

....أراه فالناً لعم حفصة من الرضاعة ٧٦١  
  ٥٦٥  .... فإنك مل تصل فرجع يصليارجع فصل 



 

  

٨١٨ 

 

 

  
  ٧٧٧  ...أعط ابنيت سعد الثلثني وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك

أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال ال قال فاتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم قال فرجع 
  ....فرد عطيته

٣٠٠  

ال حتـل إال  ياقبيصة إن املسـألة  : مث قال: أقم حىت تأتينا الصدقة فنأمر لك ا قال
  ألحد ثالثة رجل

٥٢٩  

  ٧٧٢  ...أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا   ١٩٥  

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مـين دمـاءهم   
وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا 

١٩٤  

  ٥٨٩  ..الدين يسر ولن يشاد  الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربواإن 
يا رسول اهللا أرأيت : إن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلرتير واألصنام فقيل

  ....شحوم امليتة فإا يطلى ا السفن ويدهن ا اجللود ويستصبح ا الناس
٢٠١  

اخلرتير واألصنامإن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة و ٤٧٩  
إن اهللا حيب البصر النافذ عند ورود الشبهات وحيب العقل الكامل عنـد حلـول   

الشهوات 
٢٥٠  

  ٣٩٧  ..إن اهللا يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب مث قامت فشهدت
  ٣٠١  إن املقسطني عند اهللا على منابر من نور 

يناراً يشتري له به شاة فاشـترى لـه بـه    أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطاه د
  .......شاتني

٣٥٩  

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رخص لعبد الرمحن بن عوف والزبري يف قميص مـن  
  .....حرير من حكة كانت ما

٢٧٨  

  ٢١١  ..أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بني نسائه



 

  

٨١٩ 

 

 

  
مىن فضرب ا على يـده فقـال هـذه    أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مد يده الي

  .......لعثمان
٣٦١  

  ٣١٥  ...إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم
إن بين هشام بن املغرية استأذنوا يف أن ينكحوا ابنتهم علي بن أيب طالب فال آذن مث 

  ......الآذن مث ال آذن
٣٥٢  

  ٥٠١  ل حىت تزهوى أن تبتاع مثرة النخ(أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها ـى  (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  البائع واملبتاع
٥٠١  

  ٥٣٩  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص يف العرايا أن تباع خبرصها كيالً
  ٣٩٥  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بيمني وشاهد

  ٥٣٨  عليه وسلم أنكسر فاختذ مكان الشعب سلسلة من فضةأن قدح النيب صلى اهللا 
من فعل بك أفالن أو فالن حىت :أن يهودياً رض رأس جارية بني حجرين فقيل هلا 

مسي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل به حىت أعترف فأمر النيب صلى اهللا 
  عليه وسلم فرض رأسه باحلجارة

٦٠٧  

من سألهإنا ال نويل عملنا هذا  ٢٠٩  
  ٧٣٨  ...أنت أحق به ما مل تنكحي

  ٦٧٩  ...إنكن إذا فعلنت ذلك قطعنت أرحامكن
إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ١٨٤  

  ٤٣٩  .....إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فأركعوا وإذا رفع فارفعوا 
فون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم أنه يستعمل عليكم أمراء فتعر

  أفال نقاتلهم قال ال ماصلوا: ولكن من رضي وتابع قالوا
٢٦٩  

  ٥٧٥  إا ليست بنجس إا من الطوافني عليكم والطوافات



 

  

٨٢٠ 

 

 

  
  ٢٩١  ....إياكم وحمقرات الذنوب

...أيلعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم  ٢٤٣  
سلمتني كانتا فكاكه من النار جيزئ كـل عضـو   أميا أمرئ مسلم أعتق امرأتني م

  ...... منهما عضواً منه 
٣٤٢  

أيما امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل ا فلها 
  ...املهر

٦٦١  

أينا مل يظلم ٢٣٨  
حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله 

  وعرضه
٤٠٧  

  ٥٦٦  بينا الناس يصلون الصبح يف مسجد قباء
هذه لصاحبتها : بينما امرأتان معهما ابنامها جاء الذئب فذهب بابن احدمها فقالت

  .....إمنا ذهب بابنك
٧٣٥  

بينما حنن جلوس عند النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه 
  ....أجتد ما حترر رقبة: امرأته يف رمضان فقالإن اآلخر وقع على : وسلم فقال

٤٧٨  

تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما اإلسالم أسلمت أم سليم قبل أيب 
  ....طلحة فخطبها

٦٩٤  

إين قد ارضعتكما فأتيت النيب صلى اهللا عليه : تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت
  وكيف وقد قيل دعها عنك أو حنوه: وسلم فقال

٤٠٥  

تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها ومجاهلا ولدينها فـأظفر بـذات الـدين تربـت     
  .....يداك

٦٨٧  

  ٢٣٢  ثالث جدهن جد وهزهلن جد النكاح والطالق والرجعة
  ٦٩٢جئت أهب : جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت يا رسول اهللا



 

  

٨٢١ 

 

 

  
  ..لك نفسي فنظر إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه

يارسـول اهللا  :جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت 
ال إمنا ذلـك عـرق ولـيس    (إين امرأة استحاض فال أطهر أفأدع الصالة فقال 

  .....باحليضة

٤٢٠  

  ٣٦٩  .....خذي أنت وبنوك ما يكفيك باملعروف
  ٦٤٤  خذيها واشترطي هلم الوالء فإمنا الوالء ملن أعتق

  ٣٢٦  خري األمور أوسطها
  ٤٥٧  .....دعوين ما تركتكم إمنا أهلك من كان قبلكم سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم 

  ٥٥٦  ...م واختالفهم على أنبيائهم دعوين ما تركتكم إمنا أهلك من كان قبلكم سؤاهل
دعوه فلما فرغ أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذنوب فصبت على بوله ٢٦٨  

  ٧٣٩  ....دونك ابنة عمك امحليها
م واختالفهم على أنبيائهم ذروين ماتركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهل ٢٤٠  

  ٤٩٤  ذكاة اجلنني ذكاة أمه
  ٥٣٢  الذي يشرب يف إناء الفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم

وعن انـون   ىت حيتلمرفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعن الصيب ح
  .حىت يعقل

٦٠٠  

  ٥٦٧  ...زادك اهللا حرصاً وال تعد
  ٤٥٨  عرفها سنة مث احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد خيربك ا وإال فاستنفقها

  ٣٤٣  .......عن الغالم شاتان وعن األنثى واحدة وال يضركم ذكرانا كن أم إناثا
  ٧٤٦  ...الن بن فالنالغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة ف

وأحسبه قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمـة  : فإن دماءكم وأموالكم قال حممد
  ....يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا

٤٠٤  



 

  

٨٢٢ 

 

 

  
  ٣٠٤  ..فإنك التستطيع ذلك فصم وأفطر ومن وقم وصم من الشهر ثالثةأيام

  ٤١٦  كان إذا خرج أقرع بني نسائه
  ٥٧٣  لم يصلي يف مرابض الغنمكان النيب صلى اهللا عليه وس

سلوا :دم فأرسل إىل قومه كان رجل من األنصار أسلم مث ارتد وحلق بالشرك مث تن
  ....يل

١٤٤  

  ٣٨٧  كأين انظر إيل وبيص الطيب
كرب فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه   

  ......وسلم
٣٩٦  

ما قسم له وكل قسم أدركه اإلسالم فهو على كل قسم قسم يف اجلاهلية فهو على 
  ....قسم اإلسالم

٦٢٤  

  ٥٢٠  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم نسقي ونداوي اجلرحى ونرد القتلى إىل املدينة
كنا خنرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مكة فنضمد جباهنـا باملسـك   

  ......  والطيب عند اإلحرام
٣٨٨  

آن يرتل فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآنكنا نعزل والقر ٢٤١  
كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلحرامه حني حيرم  قبل أن يطـوف  

  ......بالبيت
٣٨٧  

  ٤٢٦  ال إمنا ذلك عرق
  ٢٨١  ....ال تبيعوا الدرهم بالدرمهني فإين أخاف عليكم الّرما

سب هي بنت أخي من الرضاعةال حتل يل حيرم من الرضاع ما حيرم من الن ٧٦٢  
  ٥٩٩  ...ال طالق وال عتاق يف إغالق

  ٦٨١  ...ال جيمع بني املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها
  ٦٢٩ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ليال إال علـى  



 

  

٨٢٣ 

 

 

  
  ..زوج أربعة أشهر وعشراً

  ٣١٨  ...يأكل بالشمال التأكلوا بالشمال فإن الشيطان
  ٣٢٠  ....التغلبنكم األعراب على اسم صالتكم املغرب قال وتقول األعراب هي العشاء

  ٤٨٥  .....العن بني رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وأحلق الولد باملرأة
  ٤٦٦  ...الينفتل أو ال ينصرف حىت يسمع صوتاً أو جيد رحياً

عليه وسلم  املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات من  لعن رسول اهللا صلى اهللا
  .....النساء بالرجال

٣١٩  

لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني على املدعى 
  .....عليه

٣٩٨  

لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيـدوا إال أن يسـتهموا عليـه    
  الستهموا  ول

٤١٧  

ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس فينمي خرياً أو يقول خرياً ٢٥٤  
مروا أبناءكم بالصالة لسبع سنني واضربوهم عليها لعشر سنني وفرقوا بينـهم يف  

  .. املضاجع 
٧٥١  

من أحسن يف اإلسالم مل يؤاخذ مبا عمل يف اجلاهلية ومن أساء يف اإلسالم أخـذ  
  ....باألول واآلخر

٤٤٥  

.....موال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه اهللامن أخذ أ ٢٠٣  
  ٥٠١  من باع خنالً قد أبرت فثمرا للبائع إال أن يشترط املبتاع

  ٣١٤  ...من تشبه بقوم فهو منهم
من قال سبحان اهللا وحبمده يف يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبـد  

  البحر
٥٠٩  

  ٣٨٠  ......د عبد اهللا ورسوله إىل هرقل عظيم الروم سالم على من اتبع اهلدى من حمم



 

  

٨٢٤ 

 

 

  
  ٥٤٦  من نسي صالة فليصل إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك وأقم الصالة لذكري

  ٣٣٢  .....هلك املتنطعون قاهلا ثالثا
  ٣٢٩  ....هو هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة

  ٣١٩  .....وكان ينهى عن عقبة الشيطان
وال جيمع بني متفرق واليفرق بني جمتمع خشية الصدقة ٢٢٣  

  ٣١٧  .....واين عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب
...يا نساء املسلمات ال حتقرن جارة جلارا ولو فرسن شاه ٢٨٣  

بابني بـاب   ياعائشة لوال قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت هلا
يدخل الناس وباب خيرجون 

٢٥٤  

يانيب اهللا إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل يف آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي 
أما ما ذكرت من أهـل  : وبكليب الذي ليس مبعلم وبكليب املعلم مما يصلح يل، قال

  .....الكتاب

٤٢٥  

  ٧٩٨  ...فالشطر : ال قلت: قالايل كله يارسول اهللا أوصي مب:يرحم اهللا ابن عفراء قلت 
  ٥٩٠  يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا

 
 
 
 
 
 



 

  

٨٢٥ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 فهرس اآلثار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

٨٢٦ 

 

 

 
   

١. 
إذا تزوج الرجل املرأة وا جنون أو جذام أو برص أو قرن فإن كان دخل ـا  

 الويل فلها الصداق مبسه إياها وهو له على
٦٩٨  

 ٧٥٦ إذا كانت األمة عذراء مل يستربئها .٢

٣. 
أما بعد فإن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة فافهم إذ أدىن إليك فإنه الينفـع  

تكلم حبق 
١٦٦ 

 ٧١٧ أا اختلعت من زوجها فأمرها عثمان أن تعتد حبيضة .٤
 ٤٥٠ حتلف أنك بعته وما به عيب تعلمه فلما مل حيلف قضى عليه .٥

٦. 
اهللا الطالق يف أول اآلية وآخرها واخللع بني ذلك فليس اخللـع بطـالق    ذكر

 ينكحها
٧١٦ 

        



 

  

٨٢٧ 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
  فهرس الرتاجم

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

٨٢٨ 

 

 

 
  

  ٦٦  إبراهيم بن حممد بن أيب بكر 
  ٥٠  أبو بكر بن أمحد بن عبد الدائم بن نعمة املقدسي النابلسي

  ٥١  الزرعي احلنبلي  أبو بكر بن أيوب بن سعد 
  ٥١  أبو بكر بن حممد بن قاسم املرسي األصل

  ٧٢  بن سرور اجلعفري النابلسي  أبو عبداهللا بن حممد بن عبد القادر 
  ٥٢  أمحد بن إبراهيم بن عبدالرمحن عماد الدين أبو اسحاق الواسطي

  ٣٧٧  أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف املصري
  ١٣٧  هللا املقدسي احلنبلي امللقب بشرف الدينأمحد بن احلسن بن عبد ا 
  ٥٣  أمحد بن عبدالرمحن بن عبد املنعم بن نعمة النابلسي احلنبلي 

  ٢٥٥  أمحد بن علي بن حممد بن حجر الكناين العسقالين
  ٣٤٩  أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب النحوي

  ٣٨  لعباس ابن الرفعةأمحد بن حممد بن علي األنصاري البخاري الشافعي أبو ا 
  ١٣٨  أمحد بن حممد بن عماد الدين املعروف بابن اهلائم

  ١٣٨  أمحد بن نصر اهللا بن أمحد البغدادي 
  ٧١٣  اسحاق بن إبراهيم بن خملد بن راهويه احلنطلي املروزي

  ٥٣٤  إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكيإسحاق بن 
  ٥٥  لقيسي الدمشقيإمساعيل امللقب بن يوسف بن مكتوم ا

  ٥٤  إمساعيل بن الفراء احلراين مث الدمشقي 
  ٦٦  إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي الشافعي 

  ٦٥٤  أيوب بن أيب متيمة كيسان السختياين أبوبكر  
  ٥٥  أيوب بن نعمة النابلسي مث الدمشقي الكحلي



 

  

٨٢٩ 

 

 

  
  ٧٣٧  ن أيب احلسن يسار البصري احلسن ب

  ٣٣٠  لفراء البغوي الشافعيحسني بن حممد بن مسعود ا
  ٦٧  خليل بن أيبك بن عبداهللا  صالح الدين الصفدي 

  ١٣٧  الدمشقي يصالح الدين أبو سعيد العالئ  خليل بن كيكلدي  بن عبد اهللا
  ٥٦  سليمان تقي الدين أبو الفضل بن محزة بن أمحد بن قدامة املقدسي احلنبلي

  ٧١٣  طاووس بن كيسان اليماين اجلندي   
  ٦٨  أيب عبداهللا البعلي د اهللا أم حممد ابنة ئشة ابنة حممد بن عيسى بن عبعا

  ٧٧  البغدادي مث الدمشقي   عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن عبد الرمحن بن
  ١٣٨  عبد الرمحن بن عالء الدين علي بن شرف الدين إسحاق اخلليلي املقدسي

  ١٣٧  عبد الرحيم بن احلسن األموي األسنوي 
  ١٣٦  عزيز بن عبد السالم بن احلسن السلمي الدمشقيعبد ال

  ١٣٩  عبد الوهاب بن أمحد بن علي الشعراين الشافعي 
  ٢٤٤  عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي أبو عمرو 

  ١٣٥  عبدالعزيز بن عبدالسالم يب أيب القسم بن أيب احلسن
  ٢٨  عبدالقادر بن حممد بن عمر النعيمي الدمشقي 

  ٦٦٤  بن قدامة املقدسي احلنبلي عبداهللا بن أمحد  
  ١٣٤  عبداهللا بن احلسن الكرخي

  ٥٦  عبداهللا بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين 
  ٣٢  عبداهللا بن حممد بن أيب بكر  

  ٤٣٢  و املعايل بلك بن عبداهللا بن يوسف اجلويين أعبدامل
  ٧١٣  عكرمة الرببري مث املدين أبو عبداهللا موىل ابن عباس

  ٥٧  علي بن الظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد 



 

  

٨٣٠ 

 

 

  
  ٤٣٦  علي بن سلطان بن حممد القاري اهلروي املكي احلنفي

  ٧٠  علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى بن سليم السبكي
  ٥٨  عيسى بن عبد الرمحن بن معايل املقدسي احلنبلي 

  ١٣٧  رف الدينعيسى بن عثمان بن عيسى الشافعي امللقب بش
  ٥٩  فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن حممود بن جوهر البطائحي 

  ٥٩  بن عساكر اء الدين الدمشقي القاسم بن أيب غالب مظفر بن حممود بن أمحد 
  ٣٩  أبو حممد الربزايل األشبيلي األصل  القاسم بن حممد بن يوسف  

  ٥٢٩  اهلاليل أيب ربيعة قبيصة بن املخارق بن عبد اهللا بن شداد بن معاوية بن 
  ١٣٥  حممد بن إبراهيم السهلي اجلاجرمي   

  ٦٠  احلموي حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة بن علي بن حازم بن صخر 
  ٧٠  حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن قدامة املقدسي 
  ٣٩  حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب  

  ٣٦٩  بن بشري  البخاريحممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
  ٣٤٣  حممد بن ثابت بن سباع اخلزاعي التابعي

  ٤٥١  حممد بن جرير بن يزيد بن كثري الطربي أبو جعفر
  ٧١  حممد بن سامل بن إبراهيم بن علي احلضرمي األصل اليمين مث املكي

  ٦٠  الشيخ العالمة أبو عبد اهللا اهلندي األرموي حممد بن عبد الرحيم بنِ  
  ٧٢  ن عبد اهللا الطرابلسي احلليب الشافعي الفروع احلنبليحممد ب

  ٣٥٩  حممد بن عبداهللا بن حممد عبداهللا بن أمحد املعروف بابن العريب املعافري
  ٦١  حممد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكرمي بن خلف بن بنهان 

  ٧٣  حممد بن عمر بن حسن بن عمر بن حبيب بن عمر بن شويخ بن عمر الدمشقي
  ١٣٦  حممد بن عمر بن مكي الشافعي امللقب بابن املرحل وابن الوكيل



 

  

٨٣١ 

 

 

  
  ٣٧  حممد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد  الشهري بابن املرحل 

  ٢٩٨  وسي املعروف بالغزايل حممد بن حممد أبو حامد الط
  ٦٢  كي  حممد بن حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي البعلب

  ٧٣  بن أيب بكر القرشي املقري  التلمساينحممد بن حممد بن أمحد 
  ١٣٨  حممد بن حممد بن اخلضر بن مشري الزبريي األسدي العيزري

  ١٣٣  حممد بن حممد بن سفيان أبو طاهر الدباس
  ٦٣  ابن الشريازي ن حممد بن هبة اهللاحممد بن حممد بن عماد الدين حممد ب 
  ٧٤  حممد بن حممد بن حممد بن خضر الزبريي العريزي 
  ٦٣   احلنبلي  الفقيه  املقدسي حممدبن  مفلححممد بن  

  ٧٤  ن أيب بكر الفريوز أبادي حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر ب
  ٧٤  حممد مشس الدين أبو عبداهللا بن مفلح بن حممد بن مفرج املقدسي احلنبلي

  ١٦٦  مقاتل بن سليمان بن بشري البلخي أبو احلسن
  ٣٢٧  ن كامل بن سيج أوب عبداهللا التابعي األنباري اليماينوهب بن منبه ب

  ٢٥٥  حيي بن شرف بن مري النووي 
  ٥٦٧  يزيد بن محيد الضبعي البصري أبو التياح 
  ١٣٩  يوسف بن احلسن بن أمحد املعروف بابن عبد اهلادي احلنبلي 
  ٦٤  يوسف بن زكي الدين عبدالرمحن بن يوسف القضاعي مث الكليب 
  ٣٩  بن عبد الرمحن بن يوسف احلليب األصل املزي الشافعي أبو احلجاجيوسف  
  ٣١٢  يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب النمري األندلسي القرطيب 

 
         



 

  

٨٣٢ 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  فهرس 
  احلدود واملصطلحات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  

٨٣٣ 

 

 

 
  

  ٤٧٣  األبدال
  ٤٠٢  األبضاع
  ٦٠٤  األخرس
  ٣٥٧  اإلذن

  ٥٦٠  األسباب
  ٧٥٤  االسترباء

  ٤٢٠  االستحاضة
  ٤٦٢  االستصحاب

  ١٦٤  األشباه
  ٤٢٢  األصل

  ٣٠١  األعراب
  ٦١٢  اإللتزام

  ٣٢٧  أوساطها
  ٧٢٩  البائن
  ٦٤٠  الباطل
  ٥٢٦  بقدرها
  ٤٩١  التابع
  ٧٩٥  التربع
  ٢١٦  التحيل
  ٢٤٧  الترجيح
  ٤٣١  تساقطا



 

  

٨٣٤ 

 

 

  
  ٣٠٠  التشبه

  ٢٤٦  تعارضت
  ٤١١  التهجري
  ٥٣٣  احلاجة
  ٧٤٨  احلضانة
٧٠٧  احلَكَم  
  ٥٢٩  محالة
  ٧١١  اخللع
  ٣٢٦  خيار
  ٣٨٤  الدافع

  ٥٠٣  درك املبيع
  ٢٧٤  الذرائع
  ٣٨٥  الرافع

  ٧١٩  الرجعية
  ٧٥٩  الرضاعة
  ٤٣٧  الركاز
  ٤٤٠  الزائل
  ٦٣٩  الشرط

  ٣٠٨  الشياطني
  ٦٠٩  الصداق
  ١٥٠  الضابط

  ٥١٤  الضرورات



 

  

٨٣٥ 

 

 

  
  ٤٢٢  اهرالظ

  ٤٤٠  العائد
  ٧٦٤  العارض
  ٥٥٢  العجز
  ٧٢٩  العدة
  ٢٩٦  العدل
  ٢٨٢  العرايا
  ٣٤٩  العرف

  ٧٧٩  العصبات
  ٣١٩  عقبة الشيطان

  ٦٩٥  العيب
  ٣٧٥  الغالب
  ٥٢٩  الفاقة
  ٧٠٢  الفراش
  ٧٩٠  الفروض
  ٤٧٢  الفروع
  ٢١١  الفسخ
  ١٢٩  الفقهية
  ١٢٦  القاعدة
  ٤١٠  القرعة
  ٣٩٦  القسامة

  ١٩٠  قصودال



 

  

٨٣٦ 

 

 

  
  ٦٨٤  الكفاءة
  ٣٠٩  الكفار
  ٧٢٥  اللعان
  ٥١٥  املباح

  ٣٩٣  املتداعيني
  ٤٥٥  اهول

  ٥١٥  احملظورات
  ٢٢١  املخادعة

  ٢١٣  املدبر
  ٢٨٢  املزابنة
  ٣٠٥  املزارعة

  ٤١١  املستحقني
  ٣٤٨  املشروط
  ٥٨٠  املشقة 
  ٢٤٧  املصلحة
  ٣٦٧  املطلقة
  ٢٠٦  املعاقبة
  ٣٧٦  املعدوم

  ٦٣٣  قاملعل
  ٢٤٧  املفسدة
  ٥٠٦  املكلف
  ٣٧٦  النادر



 

  

٨٣٧ 

 

 

  
  ٧٥٩  النسب
  ٥٤٣  النسيان
  ١٦٤  النظائر
  ١٦٠  النظرية
  ٦٩٤  النفور
  ٢٠٨  النقيض
  ٤٤٩  النكول
  ١٧٨  النيات
  ٢٢٨  اهلازل

  ٥٥١  الواجب
  ٦٩٥  الوصية
  ٧٠٧  الوالية
  ٣٩٣  اليمني
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  فهرس 
  املفردات الغريبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

٨٣٩ 

 

 

 
  

  ٣٠٨  األعراب
  ٣١٧  إقعاء الكلب

  ٣٦٤  األكلة
  ٦٩٩  الربص
  ٢٦٧  تزيلوا

  ٤١٧  التهجري
  ٦٩٩  اجلذام
  ٥٢٩  احلجا

  ٥٢١  حجزة اإلزار
  ٣٦٣  اخلوايب
  ٥٧٥  السؤر
  ٥٣٨  الشعب
  ٤٥٨  العفاص
  ٣٧١  العنني
  ٢٩٠  فرسن
  ٦٩٩  القرن
  ٣٩٧  اللوث

  ٥٠٢  ملؤبرا
  ٥٩٦  املربسم

  ٣٣٢  املتنطعون



 

  

٨٤٠ 

 

 

  
  ٣٧١  ابوب
  ٢٦٧  املعرة
  ٣٨٧  املفرق

  ٣١٧  نقرة الغراب
  ٣٨٧  الوبيص
  ٤٥٨  الوكاء
  ٣٢٠  يعتمون

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

٨٤١ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

٨٤٢ 

 

 

 
 

   
 ٢٤٤  أوطاس  .١
 ٥٩ البطائح  .٢
 ٢٧ حريز  .٣
  ٣٦  احلسودية   .٤
 ٣٧  دار احلديث البهائية  .٥
 ٣٧  دار القرآن الصابونية  .٦
 ٦٩ قونية  .٧

  
 
  
  
  
 



 

  

٨٤٣ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  فهرس 
  القواعد الفقهية

 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

٨٤٤ 

 

 

 
 

  
  ٥٥٩  األحكام إمنا تترتب على املكلف بعد علمه بأسباا
  ٣٧٤  عدوماألحكام إمنا هي للغالب الكثري والنادر يف حكم امل

  ٤٣٠  إذا تعارض ظاهران تساقطا
  ٢٤٥  إذا تعارضت املصلحة واملفسدة قدم أرجحهما

  ٣٥٦  اإلذن العريف كاإلذن اللفظي 
  ٦٠٣  إشارة األخرس مرتله مرتلة كالمه مطلقاً

  ٤٦١  األصل بقاء ما كان على ما كان
  ٤٠١  األصل يف األبضاع التحرمي

  ١٧٨  األعمال بالنيات
  ٦٢٦  املوت مقام الدخول يف استيفاء املعقود عليه أقام الشارع

  ٥٩٤  أقوال املكلف إمنا مع علم القائل  بصدورها ومعناها وإرادته للتكلم ا
  ٤٧١  أن الفروع واألبدال ال يصار إليها إال عند تعذر األصول

  ٤٩٠  التابع أضعف من املتبوع
  ٤٨٢  ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع

  ٥٣٢  رى الضرورةحاجة الناس جتري جم
  ٦٣٣  احلكم املعلّق بالشرط عدم عند عدمه 

  ٣٢٥  خيار األمور أوسطها
  ٣٨٣  الدافع أسهل من الرافع

  ٤٣٩  الزائل العائد كالذي مل يزل



 

  

٨٤٥ 

 

 

  
الشرائع مبناها على حتصيل املصاحل حبسب اإلمكان وتكميلها وتعطيـل  

  املفاسد حبسب اإلمكان وتقليلها
٢٨٣  

  ٦٤٧  قارنةالشروط املتقدمة كامل
الشريعة جاءت باملنع من التشبه بالكفار واحليوانات والشياطني والنسـاء  

  واألعراب وكل ناقص
٣٠٦  

  ٥١٣  الضرورات تنقل احملظورات إىل حال املباح
  ٢٩٥  العدل واجب يف كل حال

العقد الذي وقع يف حال الكفر ال حيكم له بصحة وال فساد بل يقـرون  
هم فإن استمروا علـى الكفـر مل نتعـرض    عليه كما يقرون على كفر

لعقودهم وإن أسلموا حكم ببطالن ما يقتضي اإلسالم بطالنه من حـني  
  اإلسالم ال قبل ذلك كاحلكم يف سائر عقودهم

٦١٩  

  ٦١٤  عقود االلتزام ال تؤثر فيها اجلهالة 
  ٣٦٦  العقود املطلقة إمنا ترتل على العرف

  ٣٣٨  األنثى على النصف من الذكرفاضل الشرع بني الذكر واألنثى وجعل 
قاعدة الشرع والقدر حتصيل أعلى املصلحتني وإن فات أدنامها ودفع أعلى 

  املفسدتني وإن وقع أدنامها
٢٥٩  

  ٤٠٩  القرعة طريق شرعي للتقدمي عند تساوي املستحقني
  ١٨٩  القصود يف العقود معتربة

  ٦٣٨  فهو الزمكل شرط خالف حكم اهللا وكتابه فهو باطل ومامل خيالف 
كل ما يعلم أنه ال غىن باألمة عنه ومل يزل يقع يف اإلسالم ومل يعلم من النيب 

  صلى اهللا عليه وسلم تغيريه وال إنكاره وال من الصحابة فهو من الدين
٥٧٠  

  ٢٢٧  كالم اهلازل معترب



 

  

٨٤٦ 

 

 

  
  ٥٥٠  ال واجب مع عجز وال حرام مع ضرورة

  ٥٢٥  ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها
  ٢٧٣  م لسد الذرائع فإنه يباح عند احلاجة واملصلحة الراجحةما حر

ما ضمن احملرمات من املفاسد واملأمورات من املصاحل مينع أن يشرع إليها 
  التحيل مبا يبيحها ويسقطها

٢١٥  

  ٥٠٥  مرة بعد مرة مل ميلك املكلف إيقاع مراته كلها مجلة واحدةيقع ما كان 
  ٤٥٤  اهول كاملعدوم

  ٤٣٧  عرفاً كاملشروط لفظاً املشروط
  ٥٧٩  املشقة العظيمة منتفية بالشرع

  ٢٠٦  املعاقبة بنقيض القصد  ثابتة شرعاً وقدراً
من فعل احملظور ناسياً جيعل وجوده كعدمه ونسيان ترك املأمور ال يكون 

  عذراً يف سقوطه
٥٤٢  

  ٤٤٨  النكول مبرتلة البينة
  ٦١٤   الصحيح منهاجيب يف الفاسد من العقود نظري ما جيب يف

  ٤٩٩  يف املتبوعات ريغتفر يف األتباع ماال يغتف
  ٤٢١  يقدم الظاهر القوي على األصل

  ٢٣٤  ميتنع تأخري البيان عن وقت احلاجة
  ٣٩٢  اليمني مشروعة يف جانب أقوى املتداعيني

 



 

  

٨٤٧ 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
  

  فهرس 
  الضوابط الفقهية

 
 
 
 
 
 

 



 

  

٨٤٨ 

 

 

 
  الصفحة  الضوابط الفقهية

إذا اجتمع ذكر وأنثى يف طبقة واحدة فإما أن يأخذ الذكر 

  ضعف ما تأخذه األنثى أو يساويها

٧٦٨  

  ٧٧٢  إسقاط البعيد بالقريب وتقدمي األقرب على األبعد
  ٦٨٣  اعتبار الدين يف الكفاءة أصالً

  ٧٤٣  أقارب األب يقدمون على أقارب األم
  ٧٣٦  كاحاألم أحق بالطفل ما مل يوجد منها الن

  ٧٠١  األمة واحلرة ال يصريان فراشاً إال بالدخول

  ٧٣٠  باب الطالق جعل حكم العدة فيها واحداً بائنة ورجعية
البعيد من العصبات يعصب من هو أقرب منه إذا مل يكن له 

  فرض

٧٨٠  

  ٧٩١  جنس أهل الفروض مقدمون على جنس العصبة

  ٧٠٦  احلَكَم من له والية احلُكم واإللزام
  ٧١٢  اخللع فسخ

  ٧٢٠  الرجعية زوجة
  ٦٨٩  الصداق ال يتقدر أقله



 

  

٨٤٩ 

 

 

  الصفحة  الضوابط الفقهية
  ٧٨٧  العصبة ال يرثون يف املسألة إال إذا كانوا من جنس واحد

القطع العارض لتنفس أو استراحة يسرية والعود عن قرب ال 
  خيرجه عن كونه رضعة واحدة

٧٦٥  

  ٦٦٢  كل األقارب حرام إال األربعة املذكورات يف سورة األحزاب

كل أَمة أُمن عليها احلمل فال يلزم فيها االسترباء وكل من غلب 

على الظن كوا حامالً أو شك يف محلها أو تردد فيه فاالسترباء 

  الزم فيها

٧٥٥  

  ٦٧٣  كل امرأة حرم نكاحها حرم وطؤها مبلك اليمني
  ٦٧٠  كل امرأة حرمت حرمت ابنتها

أحدمها ذكراً حرم على اآلخر كل امرأتني بينهما قرابة لو كان 

  فإنه حيرم اجلمع بينهما

٦٧٨  

كل بين أب أدىن وإن بعدوا عن امليت يقدمون يف التعصيب 

  على بين األب األعلى وإن كانوا أقرب إىل امليت

٧٨٣  

كل حكم اختص به اجلماعة عن الواحد اشترك فيه االثنان 

  ومافوقهما

٧٧٥  



 

  

٨٥٠ 

 

 

  الصفحة  الضوابط الفقهية
ل به مقصود   النكاح من كل عيب ينفر الزوج منه وال حيص

  الرمحة واملودة يوجب اخليار

٦٩٤  

  ٧٤٩  ال يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل احلسن يف احلضانة

  ٧٢٦  اللعان فسخ
  ٧٦٠  ما يثبت للنسب من التحرمي ثبت للرضاعة

  ٦٥٨  املرأة تستحق املهر مبا استحل من فرجها
  ٧٩٦  الوصية تربع

يتبع أباه ويف احلرية  والرق أمه ويف الدين  الولد يف النسب
  خريمها ديناً

٧٤٦  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

٨٥١ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

٨٥٢ 

 

 

 
 

صديق بـن حسـن   : جبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلوم، تأليفأ
عبـد  : ، حتقيـق ١٩٧٨ -بريوت  -دار الكتب العلمية : القنوجي، دار النشر

  اجلبار زكار 
–دار العاصمة –بكر أبو زيد / تأليف د–ابن القيم اجلوزية حياته آثاره موارده 

  هـ١٤٢٣-الطبعة الثانية -الرياض
اإلاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصـول للبيضـاوي،   

 – بريوت -دار الكتب العلمية : علي بن عبد الكايف السبكي، دار النشر: تأليف
  مجاعة من العلماء: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٤

أبو عبد اهللا مشس : اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية، تأليف
دار : الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشـر 

  األوىل: ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٤ -بريوت  -الكتب العلمية 
: حممد بن إبراهيم بن  املنذر النيسابوري أبو بكر، دار النشـر : ليفإلمجاع، تأا

فؤاد عبد املنعم . د: الثالثة، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٢ -اإلسكندرية  -دار الدعوة 
  أمحد

أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيـوب  : أحكام أهل الذمة، تأليف
الدمام  -دار ابن حزم  -لنشر رمادى ل: بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر

 -يوسف أمحد البكري : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٧ - ١٤١٨ -بريوت  -
  شاكر توفيق العاروري

علي بن أمحد بن حزم األندلسي أبو حممد، : اإلحكام يف أصول األحكام، تأليف
  األوىل: ، الطبعة١٤٠٤ -القاهرة  -دار احلديث : دار النشر

علي بن حممد اآلمدي أبـو احلسـن، دار   : األحكام، تأليفاإلحكام يف أصول 



 

  

٨٥٣ 

 

 

 
سيد . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٤ -بريوت  -دار الكتاب العريب : النشر

  اجلميلي
علي بن أمحد بن حزم : إلحكام يف أصول األحكام، تأليف-األحكام البن حزم 

: الطبعـة  ،١٤٠٤ -القـاهرة   -دار احلديث : األندلسي أبو حممد، دار النشر
  األوىل

دار : حممد بن حممد الغزايل أبو حامـد، دار النشـر  : إحياء علوم الدين، تأليف
  بريوت –ااملعرفة 

 –عامل الكتب : حممد بن خلف بن حيان، دار النشر: أخبار القضاة، تأليف
 بريوت

الوزير أيب املظفر حيىي بن حممـد بـن هـبرية    : ختالف األئمة العلماء، تأليفا
 -هــ  ١٤٢٣ -بـريوت  / لبنان  -دار الكتب العلمية : ، دار النشرالشيباين
  السيد يوسف أمحد: األوىل، حتقيق: م، الطبعة٢٠٠٢

–دار ابن حـزم  -عبدايد اجلزائري/تأليف د–اختيارات ابن القيم األصولية 
  هـ١٤٢٦-الطبعة األوىل-بريوت

اهللا حممد بن مفلح املقدسي، اإلمام أيب عبد : واملنح املرعية، تأليف اآلداب الشرعية
الثانية، : م، الطبعة١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : دار النشر

  عمر القيام/ شعيب األرنؤوط : حتقيق
أيب السعود حممد بن حممد : إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، تأليف

  بريوت –دار إحياء التراث العريب : العمادي، دار النشر
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا : االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، تأليف

 –بـريوت   -دار الكتـب العلميـة   : بن عبد الرب النمري القرطيب، دار النشر
  حممد علي معوض-سامل حممد عطا: األوىل، حتقيق: م، الطبعة٢٠٠٠



 

  

٨٥٤ 

 

 

 
: لعباس، دار النشـر أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو ا: أليف-االستقامة

: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٣ -املدينة املنورة  -جامعة اإلمام حممد بن سعود 
  حممد رشاد سامل. د

يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبـد الـرب، دار   : يف معرفة األصحاب، تأليف االستيعاب
  بجاويعلي حممد ال: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٢ -بريوت  -دار اجليل : النشر

عز الدين بن األثري أيب احلسن علي بن حممد اجلزري، : يف معرفة الصحابة، تأليف أسد الغابة
: م، الطبعة ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧ -لبنان / بريوت  -دار إحياء التراث العريب : دار النشر

  عادل أمحد الرفاعي: األوىل، حتقيق
دار الفكر  : ار النشرعبد اللطيف بن حممد رياض زادة، د: أمساء الكتب، تأليف

حممـد  . د: الثالثة، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ -سورية / دمشق -
  التوجني

تأليف الشيخ زين العابدين بـن  -األشباه والنظائر على مذهب اإلمام أيب حنيفة 
  هـ١٤١٣-الطبعة األوىل-لبنان-بريوت-دار الكتب العلمية–ابراهيم بن جنيم 

عبد الرمحن بن أيب بكـر  : األشباه والنظائر، تأليف -طياألشباه والنظائر للسيو
  األوىل: ، الطبعة١٤٠٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية : السيوطي، دار النشر

دار : عبد الرمحن بن أيب بكر السـيوطي، دار النشـر  : ألشباه والنظائر، تأليفا
  األوىل: ، الطبعة١٤٠٣ -بريوت  -الكتب العلمية 
أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسـقالين  : تأليف -لصحابةاإلصابة يف متييز ا

األوىل، : ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٢ -بريوت  -دار اجليل : الشافعي، دار النشر
  علي حممد البجاوي: حتقيق

علي بـن حممـد   : كرت الوصول اىل معرفة األصول، تأليف -أصول البزدوي 
  كراتشي –مطبعة جاويد بريس : البزدوي احلنفىي، دار النشر
حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي أبو بكر، دار : أصول السرخسي، تأليف



 

  

٨٥٥ 

 

 

 
  بريوت –دار املعرفة : النشر

حممد بن إمساعيـل  : صول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغية اآلمل، تأليفأ
: ، الطبعـة ١٩٨٦ -بـريوت   -مؤسسةالرسالة : األمري الصنعاين، دار النشر

قاضي حسني بن أمحدالسياغي و الدكتور حسن حممد مقبويل ال: األوىل، حتقيق
  األهدل

أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بـن أيب  : إعالم املوقعني عن رب العاملني، تأليف
 –بـريوت   -دار اجليل : بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر

  طه عبد الرؤوف سعد: ، حتقيق١٩٧٣
حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو : يطان، تأليفإغاثة اللهفان من مصائد الش

الثانية، : ، الطبعة١٩٧٥ - ١٣٩٥ -بريوت  -دار املعرفة : عبد اهللا، دار النشر
  حممد حامد الفقي: حتقيق

 -عامل الكتب : أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، دار النشر: األفعال، تأليف
  األوىل: م، الطبعة١٩٨٣هـ ١٤٠٣ -بريوت 

أمحد بن عبد احلليم بن : ء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم، تأليفاقتضا
، ١٣٦٩ -القاهرة  -مطبعة السنة احملمدية : تيمية احلراين أبو العباس، دار النشر

  حممد حامد الفقي: الثانية، حتقيق: الطبعة
: حممد الشربيين اخلطيب، دار النشـر : اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، تأليف

دار  -مكتب البحـوث والدراسـات   : ، حتقيق١٤١٥ -بريوت  -ار الفكر د
  الفكر

 -دار صـادر  : أدورد فنديك، دار النشر: اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع، تأليف
  م١٨٩٦ -بريوت 

 -دار املعرفـة  : حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا، دار النشر: األم، تأليف



 

  

٨٥٦ 

 

 

 
  الثانية: ، الطبعة١٣٩٣ -بريوت 

أمحد بن إدريس املالكي الشهري بـالقرايف، دار  : ، تأليف. األمنية يف إدراك النية
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ –بريوت  -دار الكتب العلمية  : النشر

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بـن حنبـل،   
التـراث  دار إحيـاء  : علي بن سليمان املرداوي أبو احلسن، دار النشر: تأليف
  حممد حامد الفقي: بريوت، حتقيق -العريب 

قاسم بن عبد اهللا : أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، تأليف
األوىل، : ، الطبعة١٤٠٦ -جدة  -دار الوفاء : بن أمري علي القونوي، دار النشر

  أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي. د: حتقيق
مصطفى بـن عبـداهللا   : تأليف -لذيل على كشف الظنونايضاح املكنون يف ا 

 ١٤١٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية : القسطنطيين الرومي احلنفي، دار النشر
– ١٩٩٢  

: زين الدين ابن جنيم احلنفي، دار النشر: البحر الرائق شرح كرت الدقائق، تأليف
  الثانية: بريوت، الطبعة -دار املعرفة 

بدر الدين حممد بن ادر بـن عبـد اهللا   : الفقه، تأليف لبحر احمليط يف أصولا
 -هــ  ١٤٢١ -بريوت / لبنان -دار الكتب العلمية : الزركشي، دار النشر

. د: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: األوىل، حتقيق: م، الطبعة٢٠٠٠
  حممد حممد تامر

دار : ، دار النشرعالء الدين الكاساين: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، تأليف
  الثانية: ، الطبعة١٩٨٢ -بريوت  -الكتاب العريب 

: حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، دار النشر: دائع الفوائد، تأليفب
األوىل، : ، الطبعة١٩٩٦ - ١٤١٦ -مكة املكرمة  -مكتبة نزار مصطفى الباز 
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  أشرف أمحد -وي عادل عبد احلميد العد -هشام عبد العزيز عطا : حتقيق

حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب أبو : بداية اتهد واية املقتصد، تأليف
  بريوت –دار الفكر : الوليد، دار النشر

حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب أبو : بداية اتهد واية املقتصد، تأليف
  بريوت –دار الفكر : الوليد، دار النشر

: إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء، دار النشر: لنهاية، تأليفالبداية وا
  بريوت –مكتبة املعارف 

العالمة حممد بـن علـي   : البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، تأليف
    -بريوت  -دار املعرفة : الشوكاين، دار النشر

الـدين عبـد الـرمحن    جالل : بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، تأليف
حممد أبو الفضل : صيدا، حتقيق/ لبنان  -املكتبة العصرية : السيوطي، دار النشر

  إبراهيم
حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، دار : تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف

  جمموعة من احملققني: دار اهلداية، حتقيق: النشر
مشس الدين حممد بن أمحد بن : أليفتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، ت

 -هـ ١٤٠٧ -بريوت / لبنان -دار الكتاب العريب : عثمان الذهيب، دار النشر
  عمر عبد السالم تدمرى. د: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٧

حممد بن إمساعيل بن إبراهيم أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، : التاريخ الكبري، تأليف
  السيد هاشم الندوي: حتقيقدار الفكر، : دار النشر

دار : أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي، دار النشر: تاريخ بغداد، تأليف
  بريوت –الكتب العلمية 

عبد الـرمحن بـن حسـن    : تاريخ عجائب اآلثار يف التراجم واألخبار، تأليف
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  بريوت –دار اجليل : اجلربيت، دار النشر

أيب : مية من حلها من األماثـل، تـأليف  تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتس
دار الفكر : القاسم علي بن احلسن إبن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي، دار النشر

حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري: ، حتقيق١٩٩٥ -بريوت  -  
برهـان الـدين أيب   : تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، تأليف

ابن اإلمام مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن فرحون اليعمري، دار الوفاء إبراهيم 
: م، حتقيق٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ -بريوت / لبنان -دار الكتب العلمية : النشر

  الشيخ مجال مرعشلي: خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه
إبراهيم بن علي بن يوسـف الفريوزآبـادي   : التبصرة يف أصول الفقه، تأليف

: ، الطبعـة ١٤٠٣ -دمشـق   -دار الفكر : بو إسحاق، دار النشرالشريازي أ
  حممد حسن هيتو. د: األوىل، حتقيق

عالء الدين أيب احلسن علي بـن  : التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه، تأليف
 -الريـاض  / السعودية  -مكتبة الرشد : سليمان املرداوي احلنبلي، دار النشر

. عبد الرمحن اجلـربين، د . د: ، حتقيقاألوىل: م، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
  أمحد السراح. عوض القرين، د

حيىي بن شرف بن مري النووي أبـو زكريـا، دار   : حترير ألفاظ التنبيه  تأليف 
  عبد الغين الدقر: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٨ -دمشق  -دار القلم : النشر

رمحن بن عبد الرحيم حممد عبد ال: حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، تأليف
  بريوت –دار الكتب العلمية : املباركفوري أبو العال، دار النشر

 -دار الكتب العلمية : عالء الدين السمرقندي، دار النشر: حتفة الفقهاء، تأليف
  األوىل: ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٥ -بريوت 

ـ : ختريج الفروع على األصول، تأليف ب، دار حممود بن أمحد الزجناين أبو املناق
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حممـد  . د: الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٣٩٨ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : النشر

  أديب صاحل
عبد الكرمي بن حممد الرافعـي القـزويين، دار   : التدوين يف أخبار قزوين، تأليف

  عزيز اهللا العطاري: م، حتقيق١٩٨٧ -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر
دار : اهللا مشس الدين حممد الذهيب، دار النشـر أبو عبد : تذكرة احلفاظ، تأليف

  األوىل: بريوت، الطبعة -الكتب العلمية 
دار الكتـاب  : علي بن حممد بن علي اجلرجاين، دار النشر: التعريفات، تأليف

  إبراهيم األبياري: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٥ -بريوت  -العريب 
لشهري بأيب حيان األندلسـي، دار  حممد بن يوسف ا: تفسري البحر احمليط، تأليف

: م، الطبعـة ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ -بريوت / لبنان -دار الكتب العلمية : النشر
الشيخ علي حممد معـوض،   -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود : األوىل، حتقيق

  أمحد النجويل اجلمل.د) ٢زكريا عبد ايد النوقي .د) ١شارك يف التحقيق 
خالد : بريوت، حتقيق -دار املعرفة : وي، دار النشرالبغ: تفسري البغوي، تأليف

  عبد الرمحن العك
فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار : التفسري الكبري ، تأليف

  األوىل: م، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر
العسقالين الشافعي،  أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل: قريب التهذيب، تأليفت

: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٦ –سوريا  -دار الرشيد : دار النشر
  حممد عوامة

-الريـاض –دار العاصمة –بكر أبو زيد / تأليف د–التقريب لعلوم ابن القيم 
  هـ١٤٢٦-الطبعة األوىل 

دار : ، دار النشـر . ابن أمري احلـاج : لتقرير والتحرير يف علم األصول، تأليفا
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  . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -بريوت  -الفكر 

أبـو شـجاع   : تقومي النظر يف مسائل خالفية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة، تأليف
ـ  -مكتبة الرشد : حممد بن علي بن شعيب بن الدهان، دار النشر / عودية الس

  صاحل بن ناصر بن صاحل اخلزمي. د: األوىل، حتقيق: الطبعة ١٤٢٢ –الرياض 
عبد الرحيم بن احلسن األسنوي : ختريج الفروع على األصول، تأليف التمهيد يف

األوىل، : ، الطبعـة ١٤٠٠ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : أبو حممد، دار النشر
  حممد حسن هيتو. د: حتقيق

إبراهيم بن علي بـن يوسـف الفريوزأبـادي    : لتنبيه يف الفقه الشافعي، تأليفا
: ، الطبعـة ١٤٠٣ -بريوت  - الكتب عامل: الشريازي أبو إسحاق، دار النشر

  عماد الدين أمحد حيدر: األوىل، حتقيق
دار : حمي الدين بن شرف النووي، دار النشـر : ذيب األمساء واللغات، تأليف

مكتب البحوث والدراسات: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٦ -بريوت  -الفكر   
احلجاج املـزي، دار  يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو : ذيب الكمال، تأليف

: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٠ - ١٤٠٠ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : النشر
  بشار عواد معروف. د

دار : أبو منصور حممد بن أمحد األزهـري ، دار النشـر  : ذيب اللغة ، تأليف
حممـد  : األوىل ، حتقيـق : م، الطبعة٢٠٠١ -بريوت   -إحياء التراث العريب  

  عوض مرعب
ابـن  : ح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنسام وألقام وكناهم، تـأليف وضيت

: ناصر الدين مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن حممد القيسي الدمشقي، دار النشر
حممـد نعـيم   : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٣ -بريوت  -مؤسسة الرسالة 

  العرقسوسي
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: اإلمام ابن القيم، تـأليف  توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة

، ١٤٠٦ -بريوت  -املكتب اإلسالمي : أمحد بن إبراهيم بن عيسى، دار النشر
  زهري الشاويش: الثالثة، حتقيق: الطبعة

دار الفكر : حممد أمني املعروف بأمري بادشاه، دار النشر: تيسري التحرير، تأليف
  بريوت –

عبد الـرمحن بـن ناصـر    : ، تأليفتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان
ـ ١٤٢١ -بـريوت   -مؤسسة الرسالة : السعدي، دار النشر م، ٢٠٠٠ -هـ

  ابن عثيمني: حتقيق
: حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، دار النشـر : الثقات، تأليف

السيد شرف الـدين  : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٧٥ - ١٣٩٥ -دار الفكر 
  أمحد

حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، : صحيح املختصر، تأليفاجلامع ال
: ، الطبعـة ١٩٨٧ - ١٤٠٧ -بـريوت   -اليمامة ، دار ابن كثري : دار النشر

  مصطفى ديب البغا. د: الثالثة، حتقيق
حممد بن عيسى أبو عيسـى الترمـذي   : اجلامع الصحيح سنن الترمذي، تأليف

أمحـد  : ، حتقيـق -  -بريوت  -اء التراث العريب دار إحي: السلمي، دار النشر
  حممد شاكر وآخرون

زيـن  : جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، تأليف
مؤسسـة  : الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين البغدادي، دار النشر

 شـعيب : السابعة، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ -بريوت  -الرسالة 
  إبراهيم باجس/ األرناؤوط 

عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس أبو حممـد  : اجلرح والتعديل، تأليف
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 – ١٢٧١ -بـريوت   -دار إحياء التراث العريب : الرازي التميمي، دار النشر

  األوىل: ، الطبعة١٩٥٢
 حممد بن أيب بكـر : جالء األفهام يف فضل الصالة على حممد خري األنام، تأليف

 – ١٤٠٧ -الكويـت   -دار العروبـة  : أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، دار النشر
  عبد القادر األرناؤوط -شعيب األرناؤوط : الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٧

: م، الطبعـة ١٩٨٧ -بـريوت   -دار العلم للماليني : مجهرة اللغة، دار النشر
  رمزي منري بعلبكي: األوىل، حتقيق

حممد بن أيب : ، تأليف)الداء والدواء(سأل عن الدواء الشايف اجلواب الكايف ملن 
  بريوت -دار الكتب العلمية : بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، دار النشر

أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بـن  : حاشية ابن القيم على سنن أيب داود، تأليف
 -العلمية  دار الكتب: أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر

  الثانية: ، الطبعة١٩٩٥ - ١٤١٥ -بريوت 
اشية إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدين، ح

دار الفكر للطباعة : أيب بكر ابن السيد حممد شطا الدمياطي، دار النشر: تأليف
  بريوت –والنشر والتوزيع 

: ، تـأليف )التجريد لنفع العبيـد (حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب 
 –ديار بكر  -املكتبة اإلسالمية : سليمان بن عمر بن حممد البجريمي، دار النشر

  تركيا
: حممد عرفه الدسوقي، دار النشر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، تأليف

  حممد عليش: بريوت، حتقيق -دار الفكر 
: حممد عرفه الدسوقي، دار النشر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، تأليف

  حممد عليش: بريوت، حتقيق -دار الفكر 
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: ، تـأليف )لزكريا األنصاري ( حاشية الشيخ سليمان اجلمل على شرح املنهج 

  -بريوت  -دار الفكر  : سليمان اجلمل، دار النشر
دار الكتب : حسن العطار، دار النشر: حاشية العطار على مجع اجلوامع، تأليف

  األوىل : م، الطبعة١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -بريوت / لبنان -مية العل
: حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، تأليف

 –.  بـريوت  -.  دار الفكـر للطباعـة والنشـر   : ، دار النشر. ابن عابدين
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

: ح خمتصر املزين، تـأليف حلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرا
دار الكتـب  : علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري الشافعي، دار النشـر 

: األوىل، حتقيـق : م، الطبعة ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩ -لبنان  -بريوت  -العلمية 
  الشيخ عادل أمحد عبد املوجود -الشيخ علي حممد معوض 

حممد بن زكريا األنصاري  زكريا بن: احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، تأليف
األوىل، : ، الطبعـة ١٤١١ -بريوت  -دار الفكر املعاصر : أبو حيىي، دار النشر

  مازن املبارك. د: حتقيق
أبو الطيب السيد صديق حسن القنوجي، : احلطة يف ذكر الصحاح الستة، تأليف

: م، الطبعـة ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ -بريوت  -دار الكتب التعليمية : دار النشر
  األوىل

أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين، : حلية األولياء وطبقات األصفياء، تأليف
الرابعة: ، الطبعة١٤٠٥ -بريوت  -دار الكتاب العريب : دار النشر  

عبد احلميد الشرواين، : حواشي الشرواين على حتفة احملتاج بشرح املنهاج، تأليف
  بريوت –دار الفكر : دار النشر

عمر بن علي : املنري يف ختريج كتاب الشرح الكبري للرافعي، تأليفخالصة البدر 



 

  

٨٦٤ 

 

 

 
: ، الطبعـة ١٤١٠ -الرياض  -مكتبة الرشد : بن امللقن األنصاري، دار النشر

  محدي عبد ايد إمساعيل السلفي: األوىل، حتقيق
دار  عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشـقي، : لدارس يف تاريخ املدارس، تأليفا

  إبراهيم مشس الدين: األوىل، حتقيق: الطبعة١٤١٠علمية بريوت  الكتب ال
: عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي، دار النشر: لدر املنثور، تأليفا

  ١٩٩٣ –بريوت  -دار الفكر 
دار الكتـب  : علي حيدر، دار النشر: درر احلكام شرح جملة األحكام، تأليف

  احملامي فهمي احلسيين: تعريب :بريوت، حتقيق/ لبنان  -العلمية 
احلافظ شهاب الدين أيب الفضـل  : الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، تأليف

 -جملس دائرة املعارف العثمانية : ن حممد العسقالين، دار النشرأمحد بن علي ب
حممد / مراقبة : الثانية، حتقيق: م، الطبعة١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ -اهلند / صيدر اباد

  عبد املعيد ضان
إبراهيم بن علـي بـن   : الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، تأليف

  بريوت –دار الكتب العلمية : رحممد بن فرحون اليعمري املالكي، دار النش
عبدالرمحن بن أيب بكر أبو الفضل السـيوطي، دار  : الديباج على مسلم، تأليف

أبـو  : ، حتقيـق ١٩٩٦ - ١٤١٦ -السعودية -اخلرب -دار ابن عفان : النشر
  إسحاق احلويين األثري

دار الغرب : شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، دار النشر: الذخرية، تأليف
  حممد حجي: م، حتقيق١٩٩٤ -بريوت  -

: حممد بن أيب بكر بن ناصر الدين الدمشـقي، دار النشـر  : الرد الوافر، تأليف
  زهري الشاويش: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٣٩٣ -بريوت  –املكتب اإلسالمي 

 -مطابع الرياض : حممد بن عبد الوهاب، دار النشر: الرسائل الشخصية، تأليف



 

  

٨٦٥ 

 

 

 
حممد بلتاجي ، . عبد العزيز بن زيد الرومي ، د : األوىل، حتقيق: الرياض، الطبعة

  سيد حجاب. د 
منصور بن يونس بن إدريس البهويت، : لروض املربع شرح زاد املستقنع، تأليفا

  ١٣٩٠  -الرياض  -مكتبة الرياض احلديثة : دار النشر
 -ب اإلسالمي املكت: النووي، دار النشر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، تأليف

  الثانية: ، الطبعة١٤٠٥ -بريوت 
حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد : روضة احملبني ونزهة املشتاقني، تأليف

  ١٩٩٢ – ١٤١٢ -بريوت  -دار الكتب العلمية : اهللا، دار النشر
عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلـوزي، دار  : زاد املسري يف علم التفسري، تأليف

  الثالثة: ، الطبعة١٤٠٤ -بريوت  -كتب اإلسالمي امل: النشر
حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد : زاد املعاد يف هدي خري العباد، تأليف

الكويت  -بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية  -مؤسسة الرسالة : اهللا، دار النشر
 عبـد  -شعيب األرناؤوط : الرابعة عشر، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ -

  القادر األرناؤوط
أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن عبد اهللا البيهقـي، دار  : تأليف الزهد الكبري

: الثالثـة، حتقيـق  : ، الطبعة١٩٩٦ -بريوت  -مؤسسة الكتب الثقافية : النشر
  عامر أمحد حيدر

حممد بن إمساعيل : سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام، تأليف
، ١٣٧٩ -بريوت  - دار إحياء التراث العريب : مري، دار النشرالصنعاين األ

حممد عبد العزيز اخلويل: الرابعة، حتقيق: الطبعة  
تقي الدين أيب العباس أمحد بن علي بن عبد : السلوك ملعرفة دول امللوك، تأليف

 –بـريوت  / لبنـان  -دار الكتب العلمية : القادر العبيدي املقريزي، دار النشر



 

  

٨٦٦ 

 

 

 
  حممد عبد القادر عطا: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

عبد امللك بن حسني بـن  : مسط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل، تأليف
 –بريوت  -دار الكتب العلمية : عبد امللك الشافعي العاصمي املكي، دار النشر

  ضعلي حممد معو -عادل أمحد عبد املوجود: م، حتقيق١٩٩٨ -هـ١٤١٩
سليمان بن األشعث أبو داود السجسـتاين األزدي، دار  : سنن أيب داود، تأليف

  حممد حميي الدين عبد احلميد: ، حتقيق-  -دار الفكر : النشر
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبـو بكـر   : سنن البيهقي الكربى، تأليف

، ١٩٩٤ - ١٤١٤ -مكـة املكرمـة    -مكتبة دار الباز : البيهقي، دار النشر
  حممد عبد القادر عطا: حتقيق

علي بن عمر أبو احلسن الـدارقطين البغـدادي، دار   : سنن الدارقطين، تأليف
السيد عبد اهللا هاشم : ، حتقيق١٩٦٦ - ١٣٨٦ -بريوت  -دار املعرفة : النشر

  مياين املدين
دار : عبداهللا بن عبدالرمحن أبو حممد الدارمي، دار النشر: سنن الدارمي، تأليف

، فواز أمحد زمريل : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٧ -بريوت  -الكتاب العريب 
  خالد السبع العلمي

دار : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، دار النشر: السنن الكربى، تأليف
عبد .د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩١ - ١٤١١ -بريوت  -الكتب العلمية 

  د كسروي حسنسي، الغفار سليمان البنداري 
الـدار  : سعيد بن منصور اخلراساين، دار النشر: سنن سعيد بن منصور، تأليف

حبيب الرمحن : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٢-هـ ١٤٠٣ -اهلند  -السلفية 
  األعظمي

أمحد بن عبد احلليم بـن  : السياسة الشرعية يف اصالح الراعي والرعية، تأليف



 

  

٨٦٧ 

 

 

 
  ر املعرفةدا: تيمية احلراين، دار النشر

حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبـد  : سري أعالم النبالء، تأليف
: التاسعة، حتقيق: ، الطبعة١٤١٣ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : اهللا، دار النشر

  حممد نعيم العرقسوسي، شعيب األرناؤوط 
ن احلليب، دار علي بن برهان الدي: السرية احللبية يف سرية األمني املأمون، تأليف

١٤٠٠ –بريوت  -دار املعرفة : النشر  
عبد احلي بن أمحـد بـن حممـد    : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، تأليف

: هـ، الطبعـة ١٤٠٦ -دمشق  -دار بن كثري  : العكري احلنبلي، دار النشر
  عبد القادر األرنؤوط، حممود األرناؤوط: ، حتقيق١ط

سعد الـدين  : ، تأليف.نقيح يف أصول الفقهشرح التلويح على التوضيح ملنت الت
 –بريوت  -دار الكتب العلمية : مسعود بن عمر التفتازاين الشفعي، دار النشر

  زكريا عمريات: ، حتقيق. م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦
مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بـن  : شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي، تأليف
/ لبنـان  -دار الكتب العلميـة  : شرعبد اهللا الزركشي املصري احلنبلي، دار الن

قدم لـه ووضـع   : األوىل، حتقيق: م، الطبعة٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -بريوت 
  عبد املنعم خليل إبراهيم: حواشيه

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، : شرح العمدة يف الفقه، تأليف
. د: ، حتقيـق األوىل: ، الطبعة١٤١٣ -الرياض  -مكتبة العبيكان : دار النشر

  سعود صاحل العطيشان
دار القلم : أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، دار النشر: ، تأليفقهيةشرح القواعد الف

صـححه  : الثانية، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ -سوريا / دمشق  -
  وعلق عليه مصطفى أمحد الزرقا



 

  

٨٦٨ 

 

 

 
طحاوي، دار أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة ال: شرح مشكل اآلثار، تأليف

: م، الطبعـة ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ -بريوت / لبنان -مؤسسة الرسالة : النشر
  شعيب األرنؤوط: األوىل، حتقيق

منصور : شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لشرح املنتهى، تأليف
، ١٩٩٦ -بـريوت   -عامل الكتـب  : بن يونس بن إدريس البهويت، دار النشر

  الثانية: الطبعة
أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد املـالكي، دار  : ح ميارة الفاسي، تأليفشر

: م، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ -بريوت / لبنان -دار الكتب العلمية : النشر
  عبد اللطيف حسن عبد الرمحن: األوىل، حتقيق

أبو عبـد اهللا  : شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، تأليف
: لدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشرمشس ا

حممد بدر الدين أبو فـراس النعسـاين   : ، حتقيق١٣٩٨ -بريوت  -دار الفكر 
  احلليب

: طاشكربي زادة، دار النشر: لشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية، تأليفا
  م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥ -بريوت  -دار الكتاب العريب  

مرعي بن يوسف الكرمي : الشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيمية، تأليف
: ، الطبعة١٤٠٤ -بريوت  -مؤسسة الرسالة ، دار الفرقان : احلنبلي، دار النشر

  جنم عبد الرمحن خلف: األوىل، حتقيق
حممد بن حبان بن أمحد أبو حـامت  : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف

، ١٩٩٣ - ١٤١٤ -بـريوت   -مؤسسة الرسالة : ي البسيت، دار النشرالتميم
  شعيب األرنؤوط: الثانية، حتقيق: الطبعة

حممد بن حبان بن أمحد أبو حـامت  : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف



 

  

٨٦٩ 

 

 

 
، ١٩٩٣ - ١٤١٤ -بـريوت   -مؤسسة الرسالة : التميمي البسيت، دار النشر

  يب األرنؤوطشع: الثانية، حتقيق: الطبعة
حممد بن إسحاق بن خزمية أبـو بكـر السـلمي    : صحيح ابن خزمية، تأليف

، ١٩٧٠ - ١٣٩٠ -بـريوت   -املكتب اإلسـالمي  : النيسابوري، دار النشر
  حممد مصطفى األعظمي. د: حتقيق

مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، دار : صحيح مسلم، تأليف
  حممد فؤاد عبد الباقي: بريوت، حتقيق -ث العريب دار إحياء الترا: النشر

الصالة وحكم تاركها وسياق صالة النيب من حني كان يكرب إىل أن يفرغ منها، 
أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سـعد الزرعـي   : تأليف

 –بـريوت   -قربص  -دار ابن حزم  -اجلفان واجلايب : الدمشقي، دار النشر
  بسام عبد الوهاب اجلايب: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٦ - ١٤١٦

أبو عبد اهللا مشس الدين حممـد  : الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، تأليف
 -دار العاصـمة  : بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر

الدخيل علي بن حممد . د: الثالثة، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٨ - ١٤١٨ -الرياض 
  اهللا

مشس الدين حممد بن عبـد الـرمحن   : الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، تأليف
  بريوت -منشورات دار مكتبة احلياة : السخاوي، دار النشر
 -دار الفكر : حممد بن أيب بن أيوب الدمشقي، دار النشر: الطب النبوي، تأليف

  عبد الغين عبد اخلالق: بريوت، حتقيق
عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي أبـو الفضـل، دار   : تأليف طبقات احلفاظ،

  األوىل: ، الطبعة١٤٠٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر
أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قاضي شـهبة،  : طبقات الشافعية، تأليف



 

  

٨٧٠ 

 

 

 
احلافظ . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٧ -بريوت  -عامل الكتب : دار النشر

  ليم خانعبد الع
حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصري الزهـري،  : لطبقات الكربى، تأليفا

  بريوت –دار صادر : دار النشر
مكتبة العلـوم  : أمحد بن حممد األدنه وي، دار النشر: طبقات املفسرين، تأليف

سليمان : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٧ -هـ١٤١٧ -السعودية  -واحلكم 
  ي بن صاحل اخلز

زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن : طرح التثريب يف شرح التقريب ، تأليف
م ، ٢٠٠٠ -بـريوت    -دار الكتب العلميـة   : احلسيين العراقي ، دار النشر

  عبد القادر حممد علي  : األوىل ، حتقيق: الطبعة
بـن   أبو عبد اهللا مشس الدين حممد: الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، تأليف

 -مطبعـة املـدين   : أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشـر 
  حممد مجيل غازي. د: القاهرة، حتقيق

حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبـو  : طريق اهلجرتني وباب السعادتني، تأليف
: ، الطبعـة ١٩٩٤ - ١٤١٤ -الـدمام   -دار ابن القيم : عبد اهللا، دار النشر

  عمر بن حممود أبو عمر: الثانية، حتقيق
جنم الدين أيب حفص عمر بـن  : طلبة الطلبة يف اإلصطالحات الفقهية، تأليف

، . م١٩٩٥هــ ـ   ١٤١٦ -عمان  -دار النفائس : حممد النسفي، دار النشر
  .خالد عبد الرمحن العك: حتقيق

مكتبـة  : عبد اهللا بن أمحد بن قدامه املقدسي، دار النشـر : عمدة الفقه، تأليف
  حممد دغيليب العتييب، عبد اهللا سفر العبديل : الطائف، حتقيق -رفني الط

بدر الدين حممود بن أمحد العيين، : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف



 

  

٨٧١ 

 

 

 
  بريوت –دار إحياء التراث العريب : دار النشر

حممد مشس احلق العظيم آبـادي، دار  : عون املعبود شرح سنن أيب داود، تأليف
  الثانية: م، الطبعة١٩٩٥ -بريوت  -ار الكتب العلمية د: النشر

دار ومكتبـة اهلـالل،   : اخلليل بن أمحد الفراهيدي، دار النشر: العني ، تأليف
  د إبراهيم السامرائي/ د مهدي املخزومي : حتقيق

السـخاوي، دار  / ابن اجلزري : لغاية يف شرح اهلداية يف علم الرواية ، تأليفا
أبـو  : األوىل ، حتقيق: م، الطبعة٢٠٠١ -د الشيخ للتراث  مكتبة أوال: النشر

  عائش عبد املنعم إبراهيم
دار الكتاب : القاسم بن سالم اهلروي أبو عبيد، دار النشر: تأليف غريب احلديث

  حممد عبد املعيد خان. د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٣٩٦ -بريوت  -العريب 
لزين العابدين ابـن جنـيم   ( والنظائر غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه 

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممـد مكـي احلسـيين    : ، تأليف)املصري 
 -هـ ١٤٠٥ -بريوت /لبنان -دار الكتب العلمية : احلموي احلنفي، دار النشر

شرح موالنا السيد أمحد بن حممـد احلنفـي   : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٥
  احلموي

عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين أبو : تياث الظلم، تأليفغياث األمم وال
: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٧٩ -االسكندرية  -دار الدعوة : املعايل، دار النشر

  مصطفى حلمي. فؤاد عبد املنعم ، د. د
دار : حممود بن عمر الزخمشري، دار النشـر : الفائق يف غريب احلديث، تأليف

حممد أبو الفضـل  -علي حممد البجاوي : الثانية، حتقيق: الطبعة لبنان، -املعرفة 
  إبراهيم

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل : فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف



 

  

٨٧٢ 

 

 

 
حمـب الـدين   : بريوت، حتقيـق  -دار املعرفة : العسقالين الشافعي، دار النشر

  اخلطيب فتح الباري
دار : الزرعي أبو عبد اهللا، دار النشر حممد بن أيب بكر أيوب: الفروسية، تأليف

: األوىل، حتقيـق : ، الطبعة١٩٩٣ - ١٤١٤ -حائل  -السعودية  -األندلس 
  مشهور بن حسن بن حممود بن سلمان

حممد بن مفلح املقدسي أبو عبـد اهللا، دار  : الفروع وتصحيح الفروع، تأليف
أبـو  : ، حتقيـق األوىل: ، الطبعة١٤١٨ -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر

  الزهراء حازم القاضي
أبو العبـاس  : ، تأليف)مع اهلوامش (الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق 

 –بريوت  -دار الكتب العلمية : أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف، دار النشر
  خليل املنصور: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

وزارة : محد بن علي الرازي اجلصاص، دار النشرأ: الفصول يف األصول، تأليف
. د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٥ -الكويت  -األوقاف والشئون اإلسالمية 

  عجيل جاسم النشمي
الطبعـة الثانيـة   –دمشق –وهبه الزحيلي دار الفكر /الفقه اإلسالمي وأدلته د

  هـ١٤٠٥
ابت اخلطيب البغدادي، دار أبو بكر أمحد بن علي بن ث: الفقيه و املتفقه، تأليف

أبو : الثانية، حتقيق: هـ، الطبعة١٤٢١ -السعودية  -دار ابن اجلوزي : النشر
  عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي

عبد احلي بـن  : تأليف م املعاجم واملشيخات واملساسالت فهرس الفهارس واالثبات ومعج
 –لبنــان / بــريوت - دار العــريب االســالمي: عبــد الكــبري الكتــاين، دار النشــر

  إحسان عباس. د: الثانية، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٢هـ١٤٠٢



 

  

٨٧٣ 

 

 

 
حممد بن علـي بـن حممـد    : الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة، تأليف

: هــ، الطبعـة  ١٤٠٧ -بريوت  -املكتب اإلسالمي : الشوكاين، دار النشر
  عبد الرمحن حيىي املعلمي: الثالثة، حتقيق

أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سـعد  : لفوائد، تأليفا
 – ١٣٩٣ -بـريوت   -دار الكتـب العلميـة   : الزرعي الدمشقي، دار النشر

  الثانية: ، الطبعة١٩٧٣
أمحد بن غنيم بن سامل : لفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، تأليفا

  ١٤١٥ -بريوت  -دار الفكر : النفراوي املالكي، دار النشر
: عبد الرؤوف املنـاوي، دار النشـر  : فيض القدير شرح اجلامع الصغري، تأليف

  األوىل: هـ، الطبعة١٣٥٦ -مصر  -املكتبة التجارية الكربى 
الطبعـة  -الرياض-مكتبة الرشد –يعقوب الباحسني / قاعدة األمور مبقاصدها د

  هـ١٤٢٨-األوىل 
الطبعة األوىل -الرياض-مكتبة الرشد –سني يعقوب الباح/ قاعدة العادة حمكمة د

  هـ١٤٢٤-
أبو املظفر منصور بن حممد بن عبـد اجلبـار   : قواطع األدلة يف األصول، تأليف

م، ١٩٩٧ -هـ١٤١٨ -بريوت  -دار الكتب العلمية : السمعاين، دار النشر
  حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي: حتقيق

أيب حممد عز الدين السـلمي،  : ، تأليف٢-١قواعد األحكام يف مصاحل األنام ج
  بريوت –دار الكتب العلمية : دار النشر

قواعد الفقه اإلسالمي من خالل كتاب اإلشراف على مسائل اخلالف للقاضي 
الطبعـة  -دمشـق –دار القلم –حممد الروكي / تأليف د–عبدالوهاب املالكي 

  هـ١٤١٩-األوىل 



 

  

٨٧٤ 

 

 

 
الصدف ببلشرز : ددي الربكيت، دار النشرحممد عميم اإلحسان ا -قواعد الفقه

  األوىل: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ -كراتشي  -
-دار ابن اجلوزي–امساعيل علوان /تأليف د–القواعد الفقهية اخلمس الكربى 

  هـ١٤٢٠-الطبعة األوىل-الدمام
دار بلنسية –صاحل السدالن / تأليف د–القواعد الفقهية الكربى وماتفرع عنها 

  هـ١٤١٧-بعة األوىلالط-الرياض–
عبدايـد  / تـأليف د –القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني 

  هـ١٤٢٧-الطبعة األوىل-الرياض–دار ابن القيم –اجلزائري 
الطبعة الثالثة –الرياض –الرشد –يعقوب الباحسني / تأليف د–القواعد الفقهية 

  هـ ١٤٢٤
تطبيقاا يف النظام القضائي يف اململكة العربية القواعد الفقهية للدعوى القضائية و

رسالة دكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود للدكتور حسـني   –السعودية 
  آل الشيخ حفظه اهللا تعاىل
-مهمتـها -دراسـة مؤلفاـا  –تطورها -نشأا –القواعد الفقهية مفهومها 

لطبعـة اخلامسـة   ا-دمشق  –دار القلم -تأليف الشيخ علي الندوي -تطبيقاا
  هـ١٤٢٠

القواعد والضوابط الفقهية املروية عن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا يف كتبـه  
ومسائله من كالمه رسالة ماجستري جبامعة أم القرى للطالب سعود بن عبد اهللا 

  التوجيري
السواط جامعة أم / د القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام ابن القيم يف العبادات

  هـ١٤٢٦قرى ال
رسالة القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اإلميان والنذور 



 

  

٨٧٥ 

 

 

 
  حممد التمبكيت/د -دكتوراه

لإلمام ) معامل السنن شرح سنن أيب داود(القواعد والضوابط الفقهية من كتاب 
  رسالة ماجستري للطالب سلطان العمري جامعة أم القرى_ اخلطايب 

لإلمام ) معامل السنن شرح سنن أيب داود(ضوابط الفقهية من كتاب القواعد وال
  رسالة ماجستري للطالب سلطان العمري جامعة أم القرى_ اخلطايب 

 -مكتبة نزار مصطفى البـاز  : ابن رجب احلنبلي، دار النشر: ، تأليفواعدقال
  الثانية: م، الطبعة١٩٩٩ -مكة 

محد بن أمحـد أبـو   : الستة، تأليفالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب 
مؤسسة علو ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية : عبداهللا الذهيب الدمشقي، دار النشر

  حممد عوامة: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٣ -جدة  -
عبد اهللا بن قدامة املقدسـي  : لكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، تأليفا

  بريوت -املكتب االسالمي : أبو حممد، دار النشر
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبـد الـرب   : الكايف يف فقه أهل املدينة، تأليف

  األوىل: ، الطبعة١٤٠٧ -بريوت  -دار الكتب العلمية : القرطيب، دار النشر
أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد : الكامل يف التاريخ، تأليف

: هـ، الطبعة١٤١٥ -بريوت  -دار الكتب العلمية : ، دار النشرالكرمي الشيباين
  عبد اهللا القاضي: ، حتقيق٢ط

مكتبة –جربيل البصيلي / هـ حتقيق د٨٢٩كتاب القواعد للحصين املتوىف ستنة
  هـ١٤١٨الطبعة األوىل –الرشد 

أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب : الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، تأليف
األوىل، : ، الطبعة١٤٠٩ -الرياض  -مكتبة الرشد : شيبة الكويف، دار النشر

كمال يوسف احلوت: حتقيق  



 

  

٨٧٦ 

 

 

 
أمحد عبد احللـيم بـن   : كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، تأليف

: الثانية، حتقيـق : مكتبة ابن تيمية، الطبعة: تيمية احلراين أبو العباس، دار النشر
  بن قاسم العاصمي النجدي عبد الرمحن بن حممد

منصور بن يونس بن إدريس البـهويت،  : كشاف القناع عن منت اإلقناع، تأليف
هالل مصيلحي مصـطفى  : ، حتقيق١٤٠٢ -بريوت  -دار الفكر : دار النشر

  هالل
عالء الـدين عبـد   : كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، تأليف

 –بـريوت   -دار الكتـب العلميـة   : العزيز بن أمحد البخاري، دار النشـر 
  عبد اهللا حممود حممد عمر: ، حتقيق. م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسـنة النـاس،   
 -مؤسسـة الرسـالة   : إمساعيل بن حممد العجلوين اجلراحي، دار النشر: تأليف

  لقالشأمحد ا: الرابعة، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٥ -بريوت 
مصـطفى بـن عبـداهللا    : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف

 ١٤١٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية : القسطنطيين الرومي احلنفي، دار النشر
– ١٩٩٢   

أمحد بن علي بن ثابت أبـو بكـر اخلطيـب    : الكفاية يف علم الرواية، تأليف
أبـو عبـداهللا   : ة املنورة، حتقيـق املدين -املكتبة العلمية : البغدادي، دار النشر

  إبراهيم محدي املدين، السورقي 
أبو البقاء أيوب بـن  : لكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ، تأليفا

هـ ١٤١٩ -بريوت  -مؤسسة الرسالة  : موسى احلسيين الكفومي، دار النشر
  حممد املصري -عدنان درويش : ، حتقيق. م١٩٩٨ -

عالء الدين علي املتقي بن حسام : نن األقوال واألفعال، تأليفكرت العمال يف س



 

  

٨٧٧ 

 

 

 
ـ ١٤١٩ -بـريوت   -دار الكتب العلميـة  : الدين اهلندي، دار النشر -هـ

  حممود عمر الدمياطي: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٨
احلافظ أبو الفضل تقي الدين حممد : حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ، تأليف

  بريوت -دار الكتب العلمية : امشي املكي، دار النشربن حممد بن فهد اهل
: حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار النشـر : لسان العرب، تأليف

  األوىل: بريوت، الطبعة -دار صادر 
إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن مفلح احلنبلي أبو : ملبدع يف شرح املقنع، تأليفا

  ١٤٠٠ -بريوت  -إلسالمي املكتب ا: إسحاق، دار النشر
  بريوت –دار املعرفة : مشس الدين السرخسي، دار النشر: املبسوط، تأليف

كارخانه جتارت كتـب،  : مجعية الة، دار النشر: جملة األحكام العدلية، تأليف
  جنيب هواويين: حتقيق

عبد الرمحن بن حممد بـن سـليمان   : جممع األر يف شرح ملتقى األحبر، تأليف
 -بريوت / لبنان -دار الكتب العلمية : كليبويل املدعو بشيخي زاده، دار النشرال

خرح آياته وأحاديثـه خليـل   : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
  عمران املنصور

دار : علي بن أيب بكر اهليثمي، دار النشـر : جممع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف
  ١٤٠٧ -بريوت ، القاهرة  - دار الكتاب العريب /الريان للتراث

عبد السالم بن عبـد  : احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف
 –الريـاض   -مكتبة املعـارف  : اهللا بن أيب القاسم بن تيمية احلراين، دار النشر

  الثانية: ، الطبعة١٤٠٤
ري املالكي ، القاضي أيب بكر بن العريب املعاف: حملصول يف أصول الفقه، تأليفا

األوىل، : ، الطبعـة ١٩٩٩ -هــ  ١٤٢٠ -عمان  -دار البيارق : دار النشر



 

  

٨٧٨ 

 

 

 
  سعيد فودة -حسني علي اليدري : حتقيق

أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسـي،  : حملكم واحمليط األعظم، تأليفا
: األوىل، حتقيـق : م، الطبعة٢٠٠٠ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

  احلميد هنداويعبد 
: حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الـرازي، دار النشـر  : خمتار الصحاح، تأليف
طبعـة جديـدة،   : ، الطبعة١٩٩٥ - ١٤١٥ -بريوت  -مكتبة لبنان ناشرون 

  حممود خاطر: حتقيق
خليل بن إسحاق بـن موسـى   : خمتصر خليل يف فقه إمام دار اهلجرة، تأليف

  أمحد علي حركات: ، حتقيق١٤١٥ -بريوت  -كر دار الف: املالكي، دار النشر
حممد بن أيب بكر : مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، تأليف

 ١٣٩٣ -بريوت  -دار الكتاب العريب : أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، دار النشر
  حممد حامد الفقي: الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٩٧٣ -

–دمشـق  –دار القلـم  –ليف الشيخ مصطفى الزرقا تأ–املدخل الفقهي العام 
  هـ١٤٢٥الطبعة الثانية 

  بريوت –دار صادر : مالك بن أنس، دار النشر: ملدونة الكربى، تأليفا
أبو حممد عبد اهللا بن أسعد بن علي بن : مرآة اجلنان وعربة اليقظان، تأليف

 -هـ ١٤١٣ -ة القاهر -دار الكتاب اإلسالمي  : سليمان اليافعي ، دار النشر
م١٩٩٣ . 

علي بن أمحد بن : مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات، تأليف
  بريوت –دار الكتب العلمية : سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد، دار النشر

حممد بن عبـداهللا أبـو عبـداهللا احلـاكم     : ملستدرك على الصحيحني، تأليفا
 -هــ  ١٤١١ -بـريوت   -تب العلميـة  دار الك: النيسابوري، دار النشر



 

  

٨٧٩ 

 

 

 
  مصطفى عبد القادر عطا: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٠

: حممد بن حممد الغزايل أبو حامد، دار النشر: املستصفى يف علم األصول، تأليف
حممـد عبـد   : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية 
  السالم عبد الشايف
سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصـري  : طيالسي، تأليفمسند أيب داود ال

  بريوت -دار املعرفة : الطيالسي، دار النشر
أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشـيباين، دار  : مسند اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف

  مصر –مؤسسة قرطبة : النشر
دار : لنشـر حممد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي، دار ا: مسند الشافعي، تأليف

  بريوت –الكتب العلمية 
سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطـرباين، دار  : مسند الشاميني، تأليف

: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٥ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : النشر
  محدي بن عبدايد السلفي

ي، دار حممد بن سالمة بن جعفر أبو عبـد اهللا القضـاع  : تأليف مسند الشهاب
: الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : النشر

  محدي بن عبد ايد السلفي
أمحد بن عبـد   بنعبد احلليم  بنعبد السالم : املسودة يف أصول الفقه، تأليف

حممد حمىي الـدين عبـد   : القاهرة، حتقيق -املدين : احلليم آل تيمية، دار النشر
  احلميد

القاضي أيب الفضل عياض بن موسى : رق األنوار على صحاح اآلثار، تأليفمشا
  املكتبة العتيقة ودار التراث: بن عياض اليحصيب السبيت املالكي، دار النشر

: حممد بن عبد اهللا اخلطيب التربيـزي ، دار النشـر  : مشكاة املصابيح ، تأليف



 

  

٨٨٠ 

 

 

 
حممد ناصـر  : ، حتقيق الثالثة: ، الطبعة١٩٨٥ -بريوت   -املكتب اإلسالمي  

  الدين األلباين
أمحد بن أيب بكر بـن إمساعيـل   : مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، تأليف

: الثانية، حتقيـق : ، الطبعة١٤٠٣ -بريوت  -دار العربية : الكناين، دار النشر
  حممد املنتقى الكشناوي

بن حممد بن علي أمحد : ملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ، تأليفا
  بريوت -املكتبة العلمية : املقري الفيومي، دار النشر

املكتـب  : أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، دار النشـر : املصنف، تأليف
حبيب الرمحن األعظمي: الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٣ -بريوت  -اإلسالمي   

أمحد بـن علـي بـن حجـر     : املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، تأليف
هــ،  ١٤١٩ -السعودية  -دار الغيث / دار العاصمة: العسقالين، دار النشر

  سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري. د: األوىل، حتقيق: الطبعة
  موسى بن حممد بن امللياين األمحدي: معجم األفعال املتعدية حبرف، تأليف

دار : موي أبو عبد اهللا، دار النشرياقوت بن عبد اهللا احل: معجم البلدان، تأليف
  بريوت –الفكر 

سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسـم الطـرباين، دار   : املعجم الكبري، تأليف
: الثانية، حتقيـق : ، الطبعة١٩٨٣ - ١٤٠٤ -املوصل  -مكتبة الزهراء : النشر

  محدي بن عبدايد السلفي
د بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو حممد بن أمح: املعجم املختص باحملدثني، تأليف

األوىل، : ، الطبعـة ١٤٠٨ -الطـائف   -مكتبة الصديق : عبد اهللا، دار النشر
  حممد احلبيب اهليلة. د: حتقيق

: أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، دار النشر: معجم مقاييس اللغة، تأليف



 

  

٨٨١ 

 

 

 
: نية، حتقيقالثا: م، الطبعة١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -لبنان  -بريوت  -دار اجليل 

  عبد السالم حممد هارون
: معرفة السنن واآلثار عن االمام أيب عبد اهللا حممد بن أدريس الشافعي ، تأليف

. البيهقي. احلافظ االمام أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو أمحد
بدون ،  -بريوت  / لبنان -دار الكتب العلمية  : اخلسروجردي ، دار النشر

سيد كسروي حسن: بدون ، حتقيق: الطبعة  
حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو : املعني يف طبقات احملدثني، تأليف

األوىل، : ، الطبعة١٤٠٤ -األردن  -عمان  -دار الفرقان : عبد اهللا، دار النشر
  مهام عبد الرحيم سعيد. د: حتقيق

 -مكتبة طربية : ي، دار النشرأبو الفضل العراق: املغين عن محل األسفار، تأليف
  أشرف عبد املقصود: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ -الرياض 

عبد اهللا بن أمحد بن قدامـة  : املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، تأليف
  األوىل: ، الطبعة١٤٠٥ -بريوت  -دار الفكر : املقدسي أبو حممد، دار النشر

حممد بـن أيب بكـر   : ادة ومنشور والية العلم واإلرادة، تأليفمفتاح دار السع
  بريوت -دار الكتب العلمية : أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، دار النشر

حممد بـن أيب بكـر   : مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، تأليف
  بريوت –دار الكتب العلمية : أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، دار النشر

: أبو القاسم احلسني بن حممد ، دار النشـر : فردات يف غريب القرآن، تأليفملا
  حممد سيد كيالين: لبنان، حتقيق -دار املعرفة 

أبـو  : املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة، تأليف
 - دار الكتاب العريب: اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي، دار النشر

  حممد عثمان اخلشت: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ -بريوت 



 

  

٨٨٢ 

 

 

 
اإلمام برهـان الـدين   : ملقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد ، تأليفا

 -مكتبـة الرشـد   : إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مفلح، دار النشر
د عبد : ، حتقيقاألوىل: م، الطبعة١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ -السعودية  -الرياض 

  الرمحن بن سليمان العثيمني
حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللا، : من ذيول العرب، تأليف

  صالح الدين املنجد.د: مطبعة حكومة الكويت، حتقيق: دار النشر
: العالمة عبد القادر بدران، دار النشر: منادمة األطالل ومسامرة اخليال، تأليف

  زهري الشاويش: ، حتقيق٢ط: م، الطبعة١٩٨٥ -بريوت  -تب اإلسالمي املك
عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي : يف تاريخ امللوك واألمم، تأليف املنتظم

  األوىل: ، الطبعة١٣٥٨ -بريوت  -دار صادر : أبو الفرج، دار النشر
ركشي أبو عبد اهللا، دار حممد بن ادر بن عبد اهللا الز: يف القواعد، تأليفاملنثور 
: ، الطبعـة ١٤٠٥ -الكويـت   -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : النشر

  تيسري فائق أمحد حممود. د: الثانية، حتقيق
أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العبـاس،  : منهاج السنة النبوية، تأليف

حممد رشـاد  . د: قاألوىل، حتقي: ، الطبعة١٤٠٦ -مؤسسة قرطبة : دار النشر
  سامل

علي بن أيب بكر اهليثمي أبو احلسن، : موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان، تأليف
  حممد عبد الرزاق محزة: بريوت، حتقيق -دار الكتب العلمية : دار النشر

إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي، : املوافقات يف أصول الفقه، تأليف
  عبد اهللا دراز: بريوت، حتقيق -فة دار املعر: دار النشر

دار الرسالة –حممد صدقي البورنو الغزي / تأليف د–موسوعة القواعد الفقهية 
  هـ١٤٢٤-الطبعة األوىل –بريوت –



 

  

٨٨٣ 

 

 

 
  موسوعة عصر سالطني املماليك

دار : مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي، دار النشر: موطأ اإلمام مالك، تأليف
حممد فؤاد عبد الباقي: ، حتقيق-   -مصر  - إحياء التراث العريب   

مجال الدين أيب احملاسن يوسف : النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، تأليف
  مصر –وزارة الثقافة واإلرشاد القومي : بن تغري بردى األتابكي ، دار النشر

 مجال الدين أيب احملاسن يوسف: لنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، تأليفا
  مصر –وزارة الثقافة واإلرشاد القومي : بن تغري بردى األتابكي ، دار النشر

عبداهللا بن يوسف أبو حممـد احلنفـي   : نصب الراية ألحاديث اهلداية، تأليف
حممـد يوسـف   : ، حتقيق١٣٥٧ -مصر  -دار احلديث : الزيلعي، دار النشر

  البنوري
بـن حممـد املقـري    أمحـد  : الطيب من غصن األندلس الرطيب، تأليف حنف

إحسـان  . د: هـ، حتقيق١٣٨٨ -بريوت  -دار صادر : التلمساين، دار النشر
  عباس

أبو السعادات املبـارك بـن حممـد    : النهاية يف غريب احلديث واألثر، تأليف
: م، حتقيق١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ -بريوت  -املكتبة العلمية : اجلزري، دار النشر
  حيحممود حممد الطنا -طاهر أمحد الزاوى 

حممد بن : نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار، تأليف
١٩٧٣ –بريوت  -دار اجليل : علي بن حممد الشوكاين، دار النشر  

أبو عبد اهللا مشـس الـدين   : هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى، تأليف
ـ  اجلامعـة  : رحممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النش

  املدينة املنورة -اإلسالمية 
أمحد بن حممد بن احلسني : هلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد، تأليفا



 

  

٨٨٤ 

 

 

 
، ١٤٠٧ -بريوت  -دار املعرفة : البخاري الكالباذي أبو نصر، دار النشر

عبد اهللا الليثي: األوىل، حتقيق: الطبعة  
مصطفى بـن عبـداهللا   : تأليفار املصنفني   يف أمساء املؤلفني وآث هدية العارفني

 ١٤١٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية : القسطنطيين الرومي احلنفي، دار النشر
– ١٩٩٢  

أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بـن أيب  : الوابل الصيب من الكلم الطيب، تأليف
 -دار الكتـاب العـريب   : بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر

حممد عبد الرمحن عوض: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٥ – ١٤٠٥ -وت بري  
دار : صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار النشر: الوايف بالوفيات، تأليف

أمحـد األرنـاؤوط   : م، حتقيق٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ -بريوت  -إحياء التراث 
  وتركي مصطفى

صدقي البورنو الغـزي   حممد / تأليف د–الوجيز يف ايضاح قواعد الفقه الكلية 
  هـ١٤٢٢-الطبعة اخلامسة -بريوت–دار الرسالة 

حممد بن حممد بن حممد الغزايل أبـو حامـد، دار   : لوسيط يف املذهب، تأليفا
أمحد حممـود  : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٧ -القاهرة  -دار السالم : النشر

  حممد حممد تامر، إبراهيم 
أبو العباس مشس الدين أمحـد بـن   : لزمان، تأليفباء أبناء اأنوفيات األعيان و 

احسـان  : لبنان، حتقيق -دار الثقافة : حممد بن أيب بكر بن خلكان، دار النشر
  عباس

 
  
  



 

  

٨٨٥ 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

                                
  
  



 

  

٨٨٦ 

 

 

  
 

  
  

  التعريف باإلمام ابن القيم  /املبحث األول 
 

 

 

والدته  
 

 

 

والده اإلمام أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي احلنبلي  
  أخوه زين الدين  

  ابن اخيه زين الدين   
  ابنه عبداهللا  
ابنه إبراهيم  

 

 

 



 

  

٨٨٧ 

 

 

  
  املراكز العلمية 

  وجود العلماء يف ذلك الوقت 
  صفي الدين حممد بن عبد الرحيم بن حممد الشيخ العالمة 

  جنم الدين أمحد بن حممد بن علي األنصاري 
  كمال الدين حممد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكرمي 

  ، حممد بن عمر بن مكي بن عبد الصمدصدر الدين  
  علم الدين القاسم بن حممد بن يوسف اإلمام احلافظ 

مجال الدين يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف احلليب األصل املزي 
  الشافعي أبو احلجاج

 

  مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب 
   احلنبلي  الفقيه  قدسيامل حممدبن  مفلحمشس الدين حممد بن  

  خليل بن كيكلدي  بن عبد اهللا 
  عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي 

  مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن األموي األسنوي 
  )املكتبات ( خزانات الكتب  

  
رحالته العلمية  



 

  

٨٨٨ 

 

 

  
  مصر 
  مكة 

  بيت املقدس 
  تبوك 

  
ابن عبد الدائم املقدسي  

  )والده(قيم اجلوزية  
  أبو بكر املرسي 
  أمحد الواسطي 

  الشهاب العابر النابلسي 
  جمد الدين احلراين 

  صدر الدين ابن مكتوم 
  الكحلي 
  احلاكم 

  ميةشرف الدين ابن تي 



 

  

٨٨٩ 

 

 

  
  عالء الدين الكندي الوداعي 

  املطعم 
  بنت جوهر البطائحي 

  البهاء بن عساكر 
  القاضي بدر الدين بن مجاعة 

  الصفي اهلندي 
  أبو املعايل بن الزملكاين 

  أبو الفتح البعلبكي 
  أبو نصر الشريازي 
  ابن مفلح املقدسي 

  اإلمام املزي 
  

ابنه برهان الدين إبراهيم  
  اإلمام ابن كثري 

  الصفدي 



 

  

٨٩٠ 

 

 

  
  عائشة ابنة حممد بن عيسى بن عبد اهللا 

  ابن رجب احلنبلي 
  شرف الدين عبداهللا ابنه 

  عالء الدين القونوي 
  اإلمام السبكي 

  ابن عبد اهلادي املقدسي 
  مجال الدين اليمين 

  الطرابلسي 
  مشس الدين النابلسي 

  حممد احلليب 
  املقري 
  الغزي 

  الفريوز أبادي 
 


 
 



 

  

٨٩١ 

 

 

  
  

 
نصوص العلماء يف تتلمذ اإلمام ابن القيم / الفرع األول

وارتباطه بشيخ اإلسالم بن تيمية 
 

  مدة املالزمة بينهما /  الفرع الثاين 
اهتمام شيخ اإلسالم بتلميذه ابن القيم رمحهما اهللا  :الفرع الثالث 
  اهتمام ابن القيم بشيخه:الفرع الرابع  

  مسائل العقيدة : أوالً 
  نقله لتصحيحاته يف األحاديث : ثانياً 
  نقل أقواله يف التفسري  /: ثالثاً 
  تفرقةمسائل م: رابعاً 
  نقله عن  شيخ اإلسالم بواسطة: خامسا 
  ثناؤه العام على كتبه:سادساً 
  عرضه بعض األجوبة عليه: سابعاً 

هل كان ابن القيم مقلداً متعصباً لشيخ اإلسالم / الفرع الرابع  



 

  

٨٩٢ 

 

 

  
  ابن تيمية 

  موارده املختلفة / الوجه األول  
  خالف فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية اختياراته اليت/ الوجه الثاين  

إضافات وإفاضات يف مباحث شرعية مل تعرف / الوجه الثالث 

  لشيخه 
 

  
  التدريس والتعليم   : أوالً 
  الفتيا:ثانياً 
  اإلمامة باجلوزية :ثالثاً 
  التأليف:رابعاً 

  

  
  عبادته/ أوالً 
  أخالقه : ثانيا 



 

  

٨٩٣ 

 

 

  
  

  املؤلفات املطبوعة / أوالً  
  املؤلفات املخطوطة / ثانياً 
  الكتب املفقودة / ثالثاً 

  

  

  
القاعدة يف اللغة  

  القاعدة يف اصطالح الفقهاء 
  )الفقهية ( تعريف لفظة  

  تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً مستقالً  
  

  
من مؤلفات القرن السابع  



 

  

٨٩٤ 

 

 

  
  من مؤلفات القرن الثامن 

  من املؤلفات بعد القرن الثامن 
  

  أقوال العلماء يف أمهية هذا العلم/ الفرع األول 
  أبرز النقاط املميزة هلذا العلم/ الفرع الثاين 

  
  أقوال العلماء يف املسألة/ الفرع األول 
  األدلة والترجيح/  الفرع الثاين 
  الترجيح 

  
تعريف الضابط   

  الضابط لغة 
  الضابط يف االصطالح  

  الضابط عند احملدثني /أوالً 



 

  

٨٩٥ 

 

 

  
  الضابط عند الفقهاء / ثانياً 

 ١٥٤ 



 

١٥٦  

ترتيب الوجود ١٥٧  

  ١٥٨  االستمداد واملصادر

  ١٥٨  املوضوع

  ١٥٨  املستفيد

  ١٥٩  العمومية

  ١٥٩  طريقة االستفادة

  ١٥٩  العدد



 

١٦٠  

 ١٦٤  



 

  

٨٩٦ 

 

 

  
 

  ١٦٤  تعريف األشباه والنظائر : الفرع األول

  ١٦٦  نشأا: الفرع الثاين

  ١٦٧  الفرق بني األشباه والنظائر والقواعد الفقهية/ املطلب الثالث

 


١٦٩  

التأصيل الشرعي/ أوالً  ١٧٠  

  ١٧٢  : اإلجياز والدقة يف الصياغة / ثانياً 

  ١٧٤  :العمومية/ ثالثاً 

 ١٧٦  

 ١٧٧  

 ١٧٨  

  ١٧٩  شرح القاعدة :ملطلب األول ا

  ١٨٠  أركان النية 



 

  

٨٩٧ 

 

 

  
  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي / أوالً 

١٨٢  

  ١٨٤  احلديث النبوي / ثانياً 

  ١٨٦  تطبيقات القاعدة:املطلب الثالث 

 ١٨٩  

  ١٩٠  شرح القاعدة: املطلب األول 

  ١٩٤  لماء يف القاعدة خالف الع

  ١٩٩  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  ١٩٩  أدلة القرآن الكرمي/ أوالً 

  ٢٠١  احلديث النبوي/ ثانياً

  ٢٠٣  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث 

 ٢٠٦  
  ٢٠٧  شرح القاعدة: املطلب األول 

  ٢١١  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 



 

  

٨٩٨ 

 

 

  
  القرآن الكرمي / أوال

  ٢١٢  احلديث النبوي/ ثانياً 

  ٢١٣  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث

  ٢١٤  :مستثنيات القاعدة: املطلب الرابع 





 

٢١٥  

  ٢١٦   شرح القاعدة:املطلب األول 

  ٢١٩  أقسام احليل ومراتبها 

  ٢٢١  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  ٢٢١  القرآن الكرمي/ أوالً 

  ٢٢٣  احلديث النبوي/ ثانياً 

  ٢٢٤  اإلمجاع / ثالثاً 

  ٢٢٥  النظر/ رابعاً 

  ٢٢٥  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث 



 

  

٨٩٩ 

 

 

  
 ٢٢٧  

  ٢٢٨  شرح القاعدة: املطلب األول

  ٢٣٠  خالف العلماء يف القاعدة

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي/ أوالً 

٢٣١  

  ٢٣٢  احلديث النبوي / ثانياً 

  ٢٣٢  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث 
 ٢٣٣  

 ٢٣٤  

  ٢٣٥  شرح القاعدة: املطلب األول 

  أدلة القاعدة :املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي : أوالً

٢٣٨  

  ٢٤٠  احلديث النبوي : ثانياً

  ٢٤١  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث 



 

  

٩٠٠ 

 

 

  


 

٢٤٥  

  ٢٤٦  شرح القاعدة:  ألولاملطلب ا

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي:أوالً

٢٥١  

  ٢٥٤  احلديث النبوي: ثانياً 

  ٢٥٦  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث





 

٢٥٩  

  ٢٦١  شرح القاعدة :املطلب األول 

ترجيح بني املصاحل ضوابط ومعايري ميكن النظر إليها عند ال

  واملفاسد منها

   األمهية) ١(

٢٦٥  



 

  

٩٠١ 

 

 

  
  ٢٦٥   العموم واخلصوص) ٢(

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي / أوالً 

٢٦٦  

  ٢٦٩  احلديث النبوي:ثانياً 

  ٢٧٠  اعدة تطبيقات الق:املطلب الثالث 



 
  

٢٧٣  

  ٢٧٤  شرح القاعدة: املطلب األول 

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي / أوالً 

٢٧٦  

  ٢٧٧  احلديث النبوي : ثانياً 

  ٢٧٩  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث 

٢٨٣  



 

  

٩٠٢ 

 

 

  


 
  ٢٨٤  شرح القاعدة: املطلب األول

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي / أوالً 

٢٨٨  

  ٢٩٠  احلديث النبوي : ثانياً 

  ٢٩١  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث 

 ٢٩٥  

  ٢٩٦  شرح القاعدة : املطلب األول 

   أدلة القاعدة: طلب الثاين امل

  القرآن الكرمي: أوالً

٢٩٩  

  ٣٠٠  احلديث النبوي: ثانياً 

  ٣٠٣  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

٣٠٦  



 

  

٩٠٣ 

 

 

  


 
  ٣٠٧  شرح القاعدة :املطلب األول 

  ٣١٤  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  ٣١٤  احلديث النبوي

  ٣٢١  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث

 ٣٢٥  

  ٣٢٦  شرح القاعدة: املطلب األول 

  لقاعدةأدلة ا: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي / أوالً

٣٣٠  

  ٣٣٦  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث



 

٣٣٨  

  ٣٣٩  شرح القاعدة : املطلب األول 



 

  

٩٠٤ 

 

 

  
   أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي/ أوالً 

٤٣٢  

  ٤٣٢  النبوي  احلديث: ثانياً 

  ٤٣٣  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث

  ٤٣٥  مستثنيات القاعدة: املطلب الرابع 

 ٤٣٦  

 ٤٣٧  

  ٣٤٨  شرح القاعدة :املطلب األول 

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  احلديث النبوي 

٣٥٢  

  ٣٥٣  تطبيقات القاعدة: ب الثالث املطل

 ٣٥٦  

  ٣٥٧  شرح القاعدة : املطلب األول 

  ٣٥٨  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 



 

  

٩٠٥ 

 

 

  
  القرآن الكرمي: أوالً

  ٣٥٩   احلديث النبوي: ثانياً 

  ٣٦١   تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث 



 

٣٦٦  

  ٣٦٧  شرح القاعدة : املطلب األول 

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي : أوالً

٣٦٨  

  ٣٦٩  احلديث النبوي : ثانياً 

  ٣٧٠  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث 

 ٣٧٣  



 

٣٧٤  

  ٣٧٥  شرح القاعدة : املطلب األول



 

  

٩٠٦ 

 

 

  
  ٣٧٨  حاالت النادر مع الغالب 

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي / أوالً 

٣٧٩  

  ٣٨٠  احلديث النبوي: ثانياً 

  ٣٨٢  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث 

 ٣٨٣  

  ٣٨٤  ةشرح القاعد: املطلب األول 

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  احلديث النبوي

٣٨٦  

  ٣٨٨  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث 

  ٣٩١  مستثنيات القاعدة :املطلب الرابع 



 

٣٩٢  

  ٣٩٣  شرح القاعدة : املطلب األول 



 

  

٩٠٧ 

 

 

  
  ٣٩٤  أدلة القاعدة وخالف الفقهاء فيها: طلب الثاين امل

  ٣٩٩  تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث 

 ٤٠١  

  ٤٠٢  شرح القاعدة : املطلب األول

  أدلة القاعدة : ب الثاين املطل

  احلديث النبوي 

٤٠٤  

  ٤٠٧  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث 



 

٤٠٩  

  ٤١٠  شرح القاعدة: املطلب األول 

  ٤١٤  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  ٤١٤  القرآن الكرمي :أوالً 

  ٤١٦  احلديث النبوي: ثانياً

  ٤١٨  تطبيقات القاعدة:املطلب الثالث 



 

  

٩٠٨ 

 

 

  
  ٤١٩  مستثنيات القاعدة: املطلب الرابع

 ٤٢١  

  ٤٢٢  شرح القاعدة : املطلب األول 

  ٤٢٤  حاالت التقدمي عند تعارض الظاهر واألصل

  أدلة القاعدة : ين املطلب الثا

  احلديث النبوي 

٤٢٥  

  ٤٢٨  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

 ٤٣٠  

  ٤٣١  شرح القاعدة : ب األول املطل

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين

  احلديث النبوي 

٤٣٤  

  ٤٣٧  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث 

 ٤٣٩  

  ٤٤٠  شرح القاعدة : املطلب األول 



 

  

٩٠٩ 

 

 

  
  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي / أوالً 

٤٤٤  

  ٤٤٥  اً احلديث النبويثاني

  ٤٤٦  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث 

 ٤٤٨  

  ٤٤٩  شرح القاعدة : املطلب األول

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  احلديث النبوي 

٤٥١  

  ٤٥٣  تطبيقات القاعدة : ملطلب الثالث ا

 ٤٥٤  

  ٤٥٥  شرح القاعدة : ملطلب األول ا

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  كرمي القرآن ال/ أوالً 

٤٥٦  

  ٤٥٧  احلديث النبوي: ثانياً 



 

  

٩١٠ 

 

 

  
  ٤٥٨  تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث 

 ٤٦١  

  ٤٦٢  شرح القاعدة : املطلب األول 

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  احلديث النبوي 

٤٦٥  

  ٤٦٨  عدة تطبيقات القا: املطلب الثالث 

:  ٤٧٠  



 

٤٧١  

  ٤٧١  شرح القاعدة : املطلب األول 

  ٤٧٥  وجود األصل مع القيام بالفرع 

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي/ أوالً

٤٧٦  

  ٤٧٨  احلديث النبوي/ انياً ث



 

  

٩١١ 

 

 

  
  ٤٨٠   تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

 ٤٨٢  

  ٤٨٣  شرح القاعدة : املطلب األول 

  ٤٨٥  أدلة القاعدة: املطلب الثاين

  ٤٨٥  القرآن الكرمي/ أوالً

  ٤٨٥  ديث النبوياحل/ ثانياً

  ٤٨٦  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث 

  ٤٨٨  مستثنيات القاعدة : ملطلب الرابعا

 ٤٩٠  

  ٤٩١  شرح القاعدة: املطلب األول 

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي/ أوالً

٤٩٣  

  ٤٩٣  احلديث النبوي/ ثانياً 

  ٤٩٦  تطبيقات القاعدة : ب الثالث ملطلا



 

  

٩١٢ 

 

 

  
  ٤٩٨  مستثنيات القاعدة / طلب الرابع امل



 

٤٩٩  

  ٥٠٠  شرح القاعدة :املطلب األول 

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  احلديث النبوي 

٥٠١  

  ٥٠٢  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث



 

٥٠٥  

  ٥٠٦  شرح القاعدة : املطلب األول 

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي/ أوالً

٥٠٨  

  ٥٠٩  يث النبوياحلد/ ثانياً 

  ٥١٠  دليل النظر : ثالثاً



 

  

٩١٣ 

 

 

  
  ٥١٠  تطبيقات القاعدة : ملطلب الثالث ا

  ٥١٢  



 

٥١٣  

  ٥١٤  شرح القاعدة: املطلب األول 

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  ن الكرميالقرآ/ أوالً

٥١٨  

  ٥٢٠   احلديث النبوي: ثانياً

  ٥٢٢  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  ٥٢٤  مستثنيات القاعدة : بعملطلب الراا

 ٥٢٥  

  ٥٢٦  شرح القاعدة : املطلب األول 

  ٥٢٧  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  ٥٢٧  القرآن الكرمي/ أوالً



 

  

٩١٤ 

 

 

  
  ٥٢٩   احلديث النبوي: ثانياً 

  ٥٣٠  تطبيقات القاعدة : املطلب الثالث 

 ٥٣٢  

  ٥٣٣  شرح القاعدة: املطلب األول 

   أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي / أوالً 

٥٣٧  

  ٥٣٨  ديث النبوياحل/ ثانياً

  ٥٣٩  تطبيقات القاعدة : ملطلب الثالث ا





 

٥٤٢  

  ٥٤٣   شرح القاعدة: املطلب األول 

  أدلة القاعدة / املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي / أوالً 

٥٤٤  



 

  

٩١٥ 

 

 

  
  ٥٤٥  احلديث النبوي : ثانياً 

  ٥٤٧  تطبيقات القاعدة: ملطلب الثالث ا

  ٥٤٩  مستثنيات القاعدة: املطلب الرابع

 ٥٥٠  

  ٥٥١  شرح القاعدة: املطلب األول

  ٥٥٣  قاعدة أحوال قدرة املكلف 

  ٥٥٥   أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  ٥٥٥  القرآن الكرمي/ أوالً

  ٥٥٧  تطبيقات القاعدة : ملطلب الثالث ا 



 

٥٥٩  

  ٥٦٠  شرح القاعدة : ولاملطلب األ

  اعدة أدلة الق: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي/أوالً 

٥٦٤  



 

  

٩١٦ 

 

 

  
  ٥٦٥  احلديث النبوي/ ثانياً 







 

٥٧٠  

  ٥٧١  شرح القاعدة:املطلب األول 

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي / أوالً 

٥٧٢  

  ٥٧٣  احلديث النبوي/ ثانياً 

  ٥٧٦  تطبيقات القاعدة : ملطلب الثالث ا

 ٥٧٩  

  ٥٨٠  شرح القاعدة: املطلب األول 

  ٥٨٥  ات الشرع أقسام تيسري

  ٥٨٥  التيسري والتخفيف األصلي / األولالقسم 



 

  

٩١٧ 

 

 

  
  ٥٨٦  التيسري الطارئ : القسم الثاين

  ٥٨٧  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  ٥٨٧  القرآن الكرمي: أوالً 

  ٥٨٩  احلديث النبوي : ثانياً 

  ٥٩١  تطبيقات القاعدة : ملطلب الثالث ا



 

٥٩٤  

  ٥٩٥  شرح القاعدة : املطلب األول 

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي / أوالً

٥٩٧  

  ٥٩٩  احلديث النبوي: ثانياً 

:

  

٦٠٣  

  ٦٠٤  شرح القاعدة:ألول املطلب ا



 

  

٩١٨ 

 

 

  
  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي/ أوالً 

٦٠٦  

  ٦٠٧  احلديث النبوي: ثانياً

  ٦٠٨  تطبيقات القاعدة :املطلب الثالث 

  ٦٠٨  مستثنيات القاعدة: ملطلب الرابع ا

 ٦٠٩  

 ٦١٠  

  ٦١١  شرح القاعدة: األول املطلب 

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي :أوالً

٦١٢  

  ٦١٣  دليل النظر :ثانياً

  ٦١٣  تطبيقات القاعدة : ملطلب الثالث ا



 

٦١٤  



 

  

٩١٩ 

 

 

  
  ٦١٥  شرح القاعدة : املطلب األول 

  ٦١٦  قود الفاسدة أنواع الع

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  دليل النظر 

٦١٧  

  ٦١٧ تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث 











 

٦١٩  

  ٦٢٠  شرح القاعدة: املطلب األول 

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي: أوالً 

٦٢٢  



 

  

٩٢٠ 

 

 

  
  ٦٢٤  احلديث النبوي:ياً ثان

  ٦٢٤  دليل النظر: ثالثاً

  ٦٢٥  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث 



 

٦٢٦  

  ٦٢٧  شرح القاعدة:املطلب األول 

  أدلة القاعدة : املطلب الثاين 
   القرآن الكرمي: أوالً 

٦٢٨  

  ٦٢٩  احلديث النبوي: ثانياً 

  ٦٣٠  النظر: ثالثاً 

  ٦٣٠  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث

  ٦٣٠  مستثنيات القاعدة: طلب الرابع ملا

 ٦٣١  

  ٦٣٣  شرح القاعدة : املطلب األول 



 

  

٩٢١ 

 

 

  
  ٦٣٤  أنواع التعليق بالشرط

  أدلة القاعدة :  املطلب الثاين

  القرآن الكرمي

٦٣٥  

  ٦٣٦  تطبيقات القاعدة : ملطلب الثالث ا

  ٦٣٦  تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث 

  ٦٣٧  مستثنيات القاعدة: الرابع  ملطلبا



 

٦٣٨  

  ٦٣٩  رح القاعدة ش: املطلب األول 

  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  احلديث النبوي 

٦٤٣  

  ٦٤٥  تطبيقات القاعدة: ملطلب الثالث ا

 ٦٤٧  

  ٦٤٨  شرح القاعدة: املطلب األول 



 

  

٩٢٢ 

 

 

  
  ٦٥٢  أدلة القاعدة: املطلب الثاين 

  ٦٥٢  القرآن الكرمي: أوالً

  ٦٥٣  احلديث النبوي: ثانياً 

  ٦٥٤  النظر: ثالثاً

  ٦٥٤   تطبيقات القاعدة:املطلب الثالث

 ٦٥٦  

 ٦٥٧  

  ٦٥٨  شرح الضابط : املطلب األول 

  أدلة الضابط : املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي / أوالً 

٦٥٩  

  ٦٦٠  احلديث النبوي: ثانياً 

  ٦٦١  فروع على الضابط : ملطلب الثالث ا



 

٦٦٢  



 

  

٩٢٣ 

 

 

  
  ٦٦٢  ط شرح الضاب: املطلب األول 

  أقسام احملرمات

  احملرمات على األبد: لقسم األول ا

٦٦٤  

  ٦٦٥  احملرمات إىل أمد: ين القسم الثا

  أدلة الضابط: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي: أوالً

٦٦٦  

  ٦٦٨  ثانياً اإلمجاع

  ٦٦٨  فروع على الضابط: املطلب الثالث 

 ٦٧٠  

  شرح الضابط : املطلب األول 

 

٦٧٠  

  بط دليل الضا: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي 

٦٧٠  

  ٦٧١  فروع على الضابط : املطلب الثالث 



 

  

٩٢٤ 

 

 

  
  ٦٧١  مستثنيات الضابط: املطلب الرابع 



 

٦٧٣  

  ٦٧٣  شرح الضابط : املطلب األول 

  أدلة الضابط: املطلب الثاين 

  الكرميالقرآن : أوالً 

٦٧٤  

  ٦٧٤  دليل النظر:ثانياً 

  ٦٧٥  فروع على الضابط : ملطلب الثالث ا

  ٦٧٦  مستثنيات الضابط: املطلب الرابع 





 

٦٧٨  

  ٦٧٨  شرح الضابط : املطلب األول 

  ٦٨٠  أدلة الضابط : املطلب الثاين 



 

  

٩٢٥ 

 

 

  
  القرآن الكرمي : أوالً 

  ٦٨٠  احلديث النبوي : ثانياً 

  ٦٨١  فروع على الضابط: املطلب الثالث 

 ٦٨٣  

  ٦٨٣  شرح الضابط: املطلب األول 

  ٦٨٤  لكفاءة خالف العلماء يف ا

  أدلة الضابط: ملطلب الثاين ا

  القرآن الكرمي : أوالً 

٦٨٤  

  ٦٨٦  احلديث النبوي: ثانياً 

  ٦٨٧  فروع على الضابط: ثالثاً 

  ٦٨٨  مستثنيات الضابط:رابعاً 

 ٦٨٩  

  ٦٨٩  شرح الضابط: املطلب األول 



 

  

٩٢٦ 

 

 

  
  ابطأدلة الض: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي : أوالً 

٦٩٠  

  ٦٩١  احلديث النبوي: ثانياً 

  ٦٩٣  النظر: ثالثاً 
  ٦٩٣  فروع على الضابط: املطلب الثالث



 

٦٩٤  

  ٦٩٤  شرح الضابط: املطلب األول

  دلة الضابطأ: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي: أوالً 

٦٩٦  

  ٦٩٨  اآلثار عن الصحابة والتابعني:  ثانياً

  ٦٩٩  فروع على الضابط: املطلب الثالث 



 

٧٠١  



 

  

٩٢٧ 

 

 

  
  ٧٠١  شرح الضابط: املطلب األول 

  ٧٠١  خالف العلماء يف الضابط

  ة الضابطأدل: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي: أوالً 

٧٠٣  

  ٧٠٣  النظر: ثانياً 

  ٧٠٤  فروع على الضابط: املطلب الثالث 

 ٧٠٥  

 ٧٠٦  

  ٧٠٦  شرح الضابط: املطلب األول 

  ٧٠٨  صفات احلكمني

  أدلة الضابط: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي 

٧٠٩  



 

  

٩٢٨ 

 

 

  
  ٧١٠  فروع على الضابط: املطلب الثالث 

 ٧١٢  

  ٧١٢  شرح الضابط: املطلب األول 

  ٧١٣  خالف العلماء يف الضابط
  أدلة الضابط: املطلب الثاين 

  قرآن الكرميال: أوالً 

٧١٤  

  ٧١٦  احلديث النبوي: ثانياً 

  ٧١٧  اآلثار : ثالثاً 

  ٧١٨  فروع على الضابط: طلب الثالث امل

 ٧٢٠  

  ٧٢٠  شرح الضابط: املطلب األول 

  أدلة الضابط: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي

٧٢٢  

  ٧٢٣  على الضابط فروع: املطلب الثالث 



 

  

٩٢٩ 

 

 

  
  ٧٢٤  مستثنيات من الضابط:طلب الرابع امل

 ٧٢٦  

  ٧٢٦  شرح الضابط:لب األول املط

  ٧٢٧  خالف العلماء يف الضابط

  ٧٢٨  األحكام املترتبة على اللعان

  أدلة الضابط: املطلب الثاين 

  النظر

٧٢٨  

  ٧٢٩  على الضابطفروع : املطلب الثالث 



 

٧٣٠  

  ٧٣٠  شرح الضابط:املطلب األول 

  أدلة الضابط: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي

٧٣١  

  ٧٣٢  فروع الضابط: املطلب الثالث 



 

  

٩٣٠ 

 

 

  
  ٧٣٣  مستثنيات الضابط:املطلب الرابع 

 ٧٣٥  



 

٧٣٦  

  ٧٣٦  شرح الضابط:املطلب األول 

  أدلة الضابط :املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي: أوالً 

٧٣٨  

  ٧٣٩  احلديث النبوي : ثانياً 

  ٧٤١  فروع على الضابط: املطلب الثالث 

  ٧٤٢  مستثنيات الضابط:لرابع املطلب ا

 ٧٤٣  

  ٧٤٣  شرح الضابط: املطلب األول 

  أدلة الضابط: املطلب الثاين 

  التتبع واالستقراء :  أوالً

٧٤٤  



 

  

٩٣١ 

 

 

  
  ٧٤٥  النظر: ثانياً 

  ٧٤٥  فروع على الضابط: املطلب الثالث 



 

٧٤٦  

  ٧٤٦  شرح الضابط: املطلب األول 

  أدلة الضابط:املطلب الثاين 

  احلديث النبوي : أوالً 

٧٤٧  

  ٧٤٧  النظر: ثانياً 
  ٧٤٨  فروع على الضابط: املطلب الثالث 



 

٧٤٩  

  ٧٤٩  شرح الضابط: املطلب األول 

  أدلة الضابط: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي: أوالً 

٧٥١  



 

  

٩٣٢ 

 

 

  
  ٧٥٢  احلديث النبوي: ثانياً 

  ٧٥٣  فروع على الضابط:املطلب الثالث 

 ٧٥٤  







 

٧٥٥  

  ٧٥٥  شرح الضابط: املطلب األول 

  ٧٥٦  العلماء يف الضابطخالف 

  أدلة الضابط: املطلب الثاين 

  األثر : أوالً 

٧٥٧  

  ٧٥٧  التتبع واالستقراء: ثانياً 

  ٧٥٨  فروع على الضابط: املطلب الثالث 

 ٧٥٩  



 

  

٩٣٣ 

 

 

  


 

٧٦٠  

  ٧٦٠  شرح الضابط: املطلب األول 

  أدلة الضابط: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي: أوالً 

٧٦٢  

  ٧٦٢  احلديث النبوي : ثانياً 

  ٧٦٤  اإلمجاع: ثالثاً 

  ٧٦٤  فروع الضابط: املطلب الثالث 





 

٧٦٥  

  ٧٦٥  شرح الضابط :املطلب األول 



 

  

٩٣٤ 

 

 

  
  أدلة الضابط: املطلب الثاين 

  النظر : أوالً 

٧٦٦  

  ٧٦٦  فروع على الضابط: املطلب الثالث 

 ٧٦٧  





 

٧٦٨  

  ٧٦٨  الضابطشرح : املطلب األول 

  أدلة الضابط: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي 

٧٦٩  

  ٧٧٠  فروع على الضابط: املطلب الثالث 



 

٧٧٢  

  ٧٧٢  شرح الضابط: املطلب األول 



 

  

٩٣٥ 

 

 

  
  أدلة الضابط: املطلب الثاين 

  احلديث النبوي 

٧٧٣  

  ٧٧٤  فروع على الضابط :املطلب الثالث 



 

٧٧٥  

  ٧٧٥  شرح الضابط: ملطلب األول ا

  أدلة الضابط: املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي: أوالً

٧٧٦  

  ٧٧٧  احلديث النبوي : ثانياً 

  ٧٧٩   فروع على الضابط: املطلب الثالث



 

٧٨٠  

  ٧٨٠  شرح الضابط: املطلب األول 

  ٧٨١  أدلة الضابط: املطلب الثاين 



 

  

٩٣٦ 

 

 

  
  اإلمجاع

  ٧٨٢  فروع على الضابط: املطلب الثالث

  ٧٨٢  مستثنيات الضابط : املطلب الرابع





 

٧٨٣  

  ٧٨٣  شرح الضابط: املطلب األول

  أدلة الضابط: املطلب الثاين

  القرآن الكرمي: أوال

٧٨٥  

  ٧٨٥  احلديث النبوي: ثانياً 

  ٧٨٦  فروع على الضابط: املطلب الثالث



 

٧٨٧  

  ٧٨٧  شرح الضابط: املطلب األول 



 

  

٩٣٧ 

 

 

  
  أدلة الضابط : املطلب الثاين 

  القرآن الكرمي

٧٨٨  

  ٧٨٩  فروع على الضابط : ملطلب الثالث ا

  ٧٩٠  مستثنيات الضابط: املطلب الرابع



 

٧٩١  

  ٧٩١  شرح الضابط: طلب األول امل

  أدلة الضابط :  املطلب الثاين

  احلديث النبوي

٧٩٢  

  ٧٩٤  فروع على الضابط: املطلب الثالث

 ٧٩٥  

 ٧٩٦  

  ٧٩٦  شرح الضابط: املطلب األول 

  ٧٩٨  أدلة الضابط: املطلب الثاين



 

  

٩٣٨ 

 

 

  
  القرآن الكرمي: أوالً

  ٧٩٩  وي احلديث النب: ثانياً 

  ٨٠٠  اإلمجاع: ثالثاً

  ٨٠٠  فروع على الضابط: املطلب الثالث 

  ٨٠٢  اخلامتة 

  ٨٠٥  الفهارس 

  ٨٠٦  اآليات القرآنية فهرس 

  ٨١٥  فهرس األحاديث النبوية 

  ٨٢٤  فهرس اآلثار 

  ٨٢٦  فهرس التراجم

  ٨٣١  فهرس احلدود واملصطلحات

  ٨٣٧  بةفهرس املفردات الغري

  ٨٤٠  فهرس األماكن

  ٨٤٢  فهرس القواعد الفقهية 



 

  

٩٣٩ 

 

 

  
  ٨٤٦  فهرس الضوابط الفقهية

  ٨٥٠  فهرس املراجع

  ٨٨٦  الفهارس العامة 

     
 
  
 
 
  


