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 اآلية

 :قال اهلل تعالى

يَ ْرَفِع اللَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوتُوا ) 

 (اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواللَُّو ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبيرٌ 
 

 (11سورة اجملادلة اآلية )
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 إىداء
 السعادةإىل من كلت أناملو ليقدم لنا  حلظات ،،،، إىل من علمين  النجاح والصرب 

 إىل القلب الكبري ريب ليمهد يل طريق العلم،،،إىل من حصد االشواك عن د

 )والدي العزيز(

 )والديت احلبيبة(،،،، إىل القلب الناصع بالبياض إىل من أرضعين احلب واحلنان،،، 

 إىل القلوب الطاىرة الرقيقة والنفوس الربيئة إىل رياحني حيايت 

 )إخويت( األعزاء.

 دريب الصابرات  ورفيقاتإىل زوجايت 

بكل ما متلك ،،،، واليت سارت معي حنو احللم خطوة  زرتينأم عبد احلق اليت آ
 خبطوة 

 إىل أوالدي وقرة عيينرتين جبهدىا ووقتها وكل ما متلك ،،، أم عبد الرؤوف اليت آز 

 أسامة ومهام و ميار و عبد الرؤوف وراما

 إىل أىلي وعشرييت ،،،، خطوة إىل زمالئي وأصدقائي الذين وقفوا معي بكل 

 إىل مجيع شيوخي وأساتذيت األفاضلمهدوا لنا طريق العلم واملعرفة ،،،  إىل الذين
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أىدي ىذا البحث املتواضع الذي أسأل اهلل تعاىل بو اإلخالص والقبول وسعادة 
 الدارين

 شكر وتقدير
مىى كىاًلدم كىأىٍف أىٍعمىؿى  :قاؿ تعالى مىيَّ كىعى تىؾى الًَّتي أىٍنعىٍمتى عى " رىبَّ أىٍكًزٍعًني اىٍف أىٍشكيرى نىٍعمى

" )النمؿ: اًلحًيفى ٍمًتؾى ًفي ًعبىاًدؾى الصَّ اهي كىأىٍدًخٍمًني ًبرحى اًلحان تىٍرضى  (91صى

الترمذم، ب.ت، كقاؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ" مف ال يشكر الناس ال يشكر المَّو" )
 (.331: 4ج

 أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف كقؼ بجانبي كشجعني حتى إتماـ ىذه الدراسة كأخص بالذكر:

ذم أشرؼ عمى ىذه الدراسة ال فتح الرحمف الحاج عبد االدكتكر كمشرفي الفاضؿ أستاذم 
ذم كاف نعـ كاف نعـ المعمـ كالمكجو، كأستاذم الدكتكر/ عبد القادر بشير عبد النكر ال ك

الفكي المناقش  أحمد المشرؼ كالمرشد لما فيو مف تصكيبات سديدة قيمة كالدكتكر/ الطيب
الخارجي الذم  اتحؼ الرسالة بتكجيياتو كتصكيباتو القيمة إلى جميع أساتذتي في قسـ 
الدراسات اإلسبلمية كأخص بالذكر منيـ الدكتكر/ حسف عككضة كالدكتكر/ عمي أبك الفتح 
كجميع منتسبي جامعة النيميف كعمى رأسيـ البركفيسكر/ طارؽ البخيت نائب مدير الجامعة 

لى جميع الشعب السكداني، ككؿ مف كقؼ بجانبي كآزؤني كأخذ بيدم حتى رأل ىذا  كا 
 القيامة.كأسأؿ ا أف يككف في ميزاف حسناتي يـك البحث النكر 
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 صالمستخم
تناكلت الدراسة قاعدة األصؿ في األشياء االباحة كما يترتب عمى ذلؾ أصكليان كفقييان. ىدؼ 

القاعدة المختمفة، كمراد العمماء بمصطمح "األصؿ" ك "األعياف" عمى بياف ألفاظ  البحث إلى
محؿ النزاع في حكـ األعياف كاألفعاؿ، عند المعتزلة المسائؿ ك تحرير ، كجو الخصكص

فصؿ مسألة حكـ األشياء قبؿ كركد الشرع عف مسألة حكـ األشياء المسككت عنيا ، كالجيكر
يف إما بشكؿ كامؿ، أك بشكؿ جزئي مف خبلؿ بعده، حيث جرل الخمط بيف ىاتيف المسألت
 القكاعد المتفرعة منيا، كاألصكؿ الطارئة عمييا.، تداخؿ أدلتيما، أك الفركع المترتبة عمييما

لمصطمحات التي ترد التعريؼ با اتبعت الدراسة المنيج االستقرائي التحميمي المتمثؿ بالتالي:
ذكر الحكـ المتفؽ ، بحسب كؿ مسألة المصادر األصيمةاالعتماد عمى ، في ثناء البحث

 عميو مقترنان بدليمو.
معنى األصؿ في ىذه القاعدة بحسب ما ترجح لي خمص البحث الى عدد من النتائج منيا: 

فعاؿ  تشمؿ فعؿ الجكارح كالمساف، المراد باألشياء األعياف كاألفعاؿ، كاأل ،الحكـ المستصحب
 الحرج الثابت بعمكمات سمعية عند الجميكر.المراد باإلباحة في القاعدة: اإلذف كنفي 

 كاضح أثر ليا التي الفقيية القكاعد بإبراز باالىتماـ الباحثيف أكصيأوصى الباحث باآلتي: 
البحث،  قاعدة في كما المعاصر الكاقع في منيا يستفاد أف كيمكف العممي التطبيؽ في

 إقامة عمى بالحرص شابييا كماإلى أقرب زمف  قاعدة بيا تتعمؽ التي الجيات جميع أكصي
 مف كثير تحؿ كبذلؾ عمميـ، خبلؿ مف ليطبقكه العمـ ىذا في لمنسكبييا متخصصة دكرات

 .الميداني عمميـ في تكاجييـ التي اإلشكاالت
 
 
 



6 
 

Abstract 

The study talked about the authentic rule of things permitted in Islam 

and how that is related to  provenance and jurisprudence aspects. The 

study aimed to identify different verbalisms of the rule, what do 

Islamic scholars mean by “ Al-Asl “ and “Al-Aayan” in particular, 

settling issues and disputes in the jurisdiction of “Al-Aayan” and “Al-

Afaal” according to “Al-Moutazilah” and “Al-Jamhor” ( different 

scholary paths in interpretation of rules in Islam).  

The study also looks at the rule of jurisdiction in dealing with issues 

before the existence of Shar’ ( which are Islamic guiding rules ) - 

that are never discussed after it where these two matters are solely or 

partially confused through the intermingling of their proofs or 

branches and other rules and branches resulting from it. 

The study followed the deductive analytic method represented in 

defining related terminologies by depending on authentic resources 

that discusses the related rules with evidences. 

Thus, the research concluded to many results; what is meant by 

“AlAayan” and “Al-Afaal” in relation to authentic rule are deeds of 

the tongue and the five senses, where Ibaha means permission in 

terms of some matters that are heared about Al-Jamhoor (scholary 

path in interpretation of rules in Islam ) 

The researcher recommends that: the importance of display of rules of 

Figh that has influence in practical sides and which can be beneficial 

in modern days. As well as, the researcher recommends the most 

recent authorities related to these rules to conduct workshops to help 

its staff apply them in their work to solve problems that imerge in 

therir work. 
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 المقدمة

إف الحمد  نحمده كنستعينو كنستغفره، كنعكذ با مف شركر أنفسنا، كمف سيئات 
أعمالنا،  مف ييده ا فبل مضؿ لو،  كمف يضمؿ فبل ىادم لو،  كأشيد أف ال إلو إال ا 
كحده ال شريؾ لو،  كأشيد أف محمد عبده كرسكلو،  صمى ا عميو كعمى اؿ آلو كصحبو 

 . كسمـ تسميمان كثيران 
فإف أصدؽ الحديث كتاب ا، كخير اليدم ىدم محمد صمى ا عميو كسمـ، كشر األمكر 

 محدثاتيا،  ككؿ محدثة بدعة،  ككؿ بدعة ضبللة،  ككؿ ضبللة في النار.  
فإف ا تعالى قد أتـ عمى ىذه األمة بإكماؿ ىذا الديف،  فبل تخمك حادثة مف الحكادث إال 

كجيمو مف جيمو،  كما قاؿ عميو الصبلة ـ،  عممو مف عممو، شريعة حككليا في ىذه ال
كالسبلـ في حديث النعماف بف بشير رضى ا عنو المتفؽ عميو )الحبلؿ بيف كالحراـ بيف،  
كبينيما امكر مشتبيات ال يعمميا كثير مف الناس( كقد يسر ا لحمؿ ىذا الديف طائفة مف 

ده،  فقامكا بذلؾ خير قياـ،  دكف ممؿ أك كمؿ،  ىذه األمة،  ضبطكا أصكلو، كميدكا قكاع
ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَ َفقَُّهوا ِفي امتثاالن لقكؿ ا تعالى: ) َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْوال نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمن ْ

يِن َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإلَْيِهمْ   (122)سكرة التكبة:  (َلَعلَُّهْم َيْحَذُرونَ  الدِّ
 أسباب اختيار البحث:

في  األصؿكقد أحببت أف يككف بحثي في قاعدة مف ىذه القكاعد الكبرل كىي قاعدة )
 األشياء اإلباحة( لما ليذه القاعدة مف أىمية في كثير مف األحكاـ الفقيية، كالفتاكل الشرعية.   

 تساؤالت البحث:
 في األشياء اإلباحة؟ األصؿتتمثؿ مشكمة البحث في التساؤؿ الرئيس التالي: ما ىي قاعدة 

 كيمكف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خبلؿ االجابة التساؤالت الفرعية التالية:
" ك "األعياف" عمى األصؿما ىي ألفاظ القاعدة المختمفة، كما ىك مراد العمماء بمصطمح " .1

 كجو الخصكص.
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 يكر.مضع النزاع في حكـ األعياف كاألفعاؿ، عند المعتزلة كالجما ىي مكا .2
ما ىي القكاعد المترتبة في فصؿ مسألة حكـ األشياء قبؿ كركد الشرع عف مسألة حكـ  .3

 األشياء المسككت عنيا بعده.
 في األشياء، كاألصكؿ الطارئة عمييا. األصؿما ىي القكاعد المتفرعة مف قاعدة  .4

 أىمية البحث:
في األشياء اإلباحة( كتظير أىمية ىذه  األصؿكاعد الفقيية الميمة قاعدة: )إف إف مف الق

 القاعدة مف خبلؿ ما يمي:
 عبلقتيا ببعض المسائؿ األصكلية، كمنيا حاكمية العقؿ كدليؿ االستصحاب. .1
 ككنيا تدخؿ في أغمب أبكاب الفقو. .2
في استعماليا، أنيا مف القكاعد الشائعة عمى األلسنة، حيث ال يخفى مدل التكسع  .3

كالتساىؿ في الحكـ بيا، إلى درجة أف بعض الناس قد يطف أنيا مف القكاعد الكمية 
 الكبرل المتفؽ عمييا، كأف الحكـ بيا مطمؽ ال قيد لو كال ضابط.

ىذه األسباب كغيرىا ىي التي دفعتني إلى تناكؿ ىذه القاعدة ببحث حاكلت فيو جمع كبلـ 
 عمماء األصكؿ كالقكاعد فييا.

 منيج  البحث:
 :ككاف عممي في البحث متمثبلن بالتاليتبعت الدراسة المنيج االستقرائي التحميمي إ
 التعريؼ بالمصطمحات التي ترد في ثناء البحث. .1
 االعتماد عمى المصادر األصيمة بحسب كؿ مسألة. .2
 ذكر الحكـ المتفؽ عميو مقترنان بدليمو. .3
اآلتية: بياف المراد بالمسألة، بياف منشأة بحث المسائؿ الخبلفية عمى كفؽ العناصر  .4

الخبلؼ فييا، تحرير محؿ النزاع، ذكر األقكاؿ، مع بياف األدلة كالمناقشة كالمكازنة 
 كالترجيح، مع بياف أسباب الخبلؼ في المسألة، مع بياف ثمرة الخبلؼ.

 تخريج الفركع الفقيية المنبثقة عف الخبلؼ مف كتب األصكؿ، كالفقو، كالتخريج. .5
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 بياف المراد بالقاعدة الفرعية، كحكميا، كصمتيا بالقاعدة األـ كالتفريع عمييا. .6
 الطارئ، ككجو استثنائو مف القاعدة األـ، كالتفريع عميو. األصؿبياف المراد ب .7
عزك اآليات القرآنية إلى مصحؼ المدينة بالرسـ العثماني مع بياف اسـ السكرة كرقـ  .8

 اآلية.
مف كتب السنة، مع الحكـ عمى الحديث صحة كضعفا باستثناء تخريج األحاديث النبكية  .9

 أحاديث الصحيحيف؛ ألف األمة قد تمقتيما بالقبكؿ.
 كضع النقكؿ بيف عبلمتي التنصيص. .11

 أىداف البحث:
ستقصي الكبلـ فييا، عٌؿ ذلؾ أف يركز عمى بعض الجكانب كأف يأف  حاكؿ الباحث

 يككف إضافة عممية لفقو ىذه القاعدة.
" ك "األعياف" عمى كجو األصؿألفاظ القاعدة المختمفة، كمراد العمماء بمصطمح "بياف  -1

 الخصكص.
 يكر.ممحؿ النزاع في حكـ األعياف كاألفعاؿ، عند المعتزلة كالجالمسائؿ ك تحرير  -2
فصؿ مسألة حكـ األشياء قبؿ كركد الشرع عف مسألة حكـ األشياء المسككت عنيا بعده،  -3

المسألتيف إما بشكؿ كامؿ، أك بشكؿ جزئي مف خبلؿ حيث جرل الخمط بيف ىاتيف 
 تداخؿ أدلتيما، أك الفركع المترتبة عمييما.

 القكاعد المتفرعة منيا، كاألصكؿ الطارئة عمييا. -4
 الدراسات السابقة:

يعقكب عبد الكىاب الباحسيف، قاعدة اليقيف ال يزكؿ بالشؾ، مكتبة الرشد، الرياض،  -
مو عف قاعدة لمؤلؼ بشكؿ مختصر عند كبلحيث اشار ا ـ.2000ىػ/1421، 1ط

باحة، كأما في ىذه الدراسة فقد تناكؿ الباحث الفاظ القاعدة شياء اإلاألصؿ في األ
الفعاؿ عند المعتزلة كالجميكر المختمفة كتحرير محؿ النزاع في حكـ االعياف كا

عنيا ؿ مسألة حكـ األشياء قبؿ كركد الشرع عف مسالة حكـ االشياء المسككت كفص
 بعده. حيث جرل الخمط بيف ىاتيف المسألتيف في أغمب الدراسات السابقة.
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 ولالفصل ال 
 .التعريف بالقاعدة وأىميتيا 

 تيااالتعريف بالقاعدة لغة واصطالحًا مع بيان المعنى وشرح مفردالمبحث الول: 
 عمييا والتطبيقات وأدلتيا بالقاعدة العمل شروطالمبحث الثاني: 
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 المبحث الول
 تيااالتعريف بالقاعدة لغة واصطالحًا مع بيان المعنى وشرح مفرد

 التعريف بالقاعدة لغةالمطمب الول: 
 القاعدة في المغة: 

صكلو سكاء كاف حسيان كقكاعد البيت، أك كأالشيء  س  كىي أ األساس، كجمعيا قكاعد،       

َوِإْذ يَ ْرَفُع ﴿ :قاؿ تعالى ،جاء ىذا المفظ في القراف الكريـ أم دعائمو كقد ،لديفمعنكيان كقكاعد ا

ِميُع اْلَعِليمُ  ىذه الكممة مف حيث ك  (1)﴾ِإبْ َراِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإْسَماِعيُل رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَّ

مى نحك ينعدـ الشيء ، عكيان سكاء أكاف ماديان أك معن اس لشيءالمغة المكضكعة لما ىك األس

فاء القكاعد الكمية كالعمـ ينتفي بانت، لبيت مثبلن ينعدـ بانعداـ أساسوفا وئنتفاإكيضمحؿ بسبب 

 .المكجدة فيو

كتأتي  ،اعد: األساس، كقكاعد البيت أساسو"كالقاعدة أصؿ األس، كالقك  (2)قاؿ ابف منظكر:

كمنيا في االستعماؿ -أم ثبتف عمى ىذه الحالة  - نساءلمف ا بمعنى الثبكت كالقكاعد

ذ يرفعي أبراىيـ  القكاعد مف  :لتنزيؿكفي ا، (3)كمركز انطبلؽ المعاصر القاعدة الحربية ﴿كا 

َيانَ ُهْم ِمَن اْلَقَواِعِد ﴿ فيو﴾ ك ؿسماعيك إالبيت  ْقُف َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فَأََتى اللَُّو بُ ن ْ َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّ

 .(4)﴾ِمْن فَ ْوِقِهْم َوَأتَاُىُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُرونَ 

                                                           

 (.127سكرة: البقرة اآلية )( 1)
 هـ( ، من1747هـ /641هو محمد بن مكرم بن علً أبو الفضل جمال الدٌن ابن منظور األنصاري الروٌفعً األفرٌقً )ابف منظكر: ىك ( 2)

 .118، ص  7م، ج7117، 15مؤلفاته )معجم لسان العرب( و )مختار األغانً( و )مختصر تارٌخ بغداد(، األعالم للزركلً، ط
 ـ، ممتحنان داخميان، حكار في مكتبة الدراسات اإلسبلمية، كمية اآلداب ، بجامعة النيميف.17/1/2017د/ عبد القادر بشير ( 3)
 (.26سكرة: النحؿ اآلية )( 3)
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خشب أربع معترضة في  :كقكاعد اليكدج ،لقكاعد أساطيف البناء التي تعمدها (1):قاؿ الزجاج 

 .أسفمو تركب فييا عيداف اليكدج

 :القاعدة في االصطالح

 :كىي تطمؽ عمى معافو  (2)انكم:لتياقاؿ ، منطبقة عمى جمع جزئياتيا ةىي قضية كمي      
كعرفت بأنيا أمر كمي منطبؽ عمى ، كالمقصد لضابطةاك  ،كالمسألة ،كالقانكف ،األصؿمرادؼ 

 (3)".حكاميا منوجميع جزئياتو عند تٌعرؼ أ

 جمالي: معنى القاعدة اإلنيالمطمب الثا
يحتج بيا  كمعناىا عند مف ،كالفقياء عمى حد سكاءصكليكف ألاىذه القاعدة يستعمميا        

لشرع ،أك بعد كركده إذا افعاؿ قبؿ كركد ألاك  لحكـ الذم يجب استصحابو في أألعيافاأف 
ىك  -كىك معذكر بالجيؿ  -يا حكـ يجيمو المكمؼأك كاف ل ،لمسككت عنواكانت مف قبيؿ 
ألصكؿ يبحثكف حكميا في مسألة ااء كعمم، الحرج حتى يثبت الحظر أك المنعاألذف كنفي 

بب بحثيـ ليا أف ( كسياف المنتفع بيا قبؿ كركد الشرعحكـ أألعرة عندىـ عنكانيا )مشيك 
 لى بحث مسائؿ كبلميةإكقد جرىـ ىذا  ،ية ليذا العمـلمكضكعات الرئيسااألحكاـ تعد مف 

لتقبيح قبؿ كركد لمتحسيف كاكمدل صبلحيتو  منيا مسألة حاكمية العقؿ مر،ألاتتصؿ بيذا 
إحدل  "حكـ أألعياف" مسألةف كىي مسألة مشيكرة أسيب فييا المتقدمكف كالمتأخركف  ،الشرع

 كعمماء األصكؿ في بحثيـ ليذه المسألة منيـ مف اقتصر ،المسائؿ المتفرعة عف ىذه المسألة
ىؿ  قبؿ نزكؿ الشرائع، ألشياء أعيانان كأفعاالن اكىك النظر في حكـ عمى الجانب الكبلمي ليا 

                                                           

هـ( نحوي من العصر العباسً، ، وفٌات األعٌان 855 -هـ 731أبو اسحاق ابراهٌم بن محمد السري بن سهل الزجاج البغدادي ) الزجاج: ىك (1)

 البن خلكان.

ـ( صاحب 1745 -ىػ1158محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف محمد صابر الفاركقي الحنفي التيانكم، ) التيانكم: ىك( 2)
 .262-261، ص 1مكسكعة كشؼ اصطبلحات الفنكف، ذيؿ االعبلـ ، أحمد العبلكنة، ط

 دار العمماء، مف جماعة كصححو ضبطو: المحقؽ ،التعريفات (ىػ816: المتكفى) الجرجاني الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي(3)
 ـ1983- ىػ1403 1لبناف، ط: – بيركت العممية الكتب
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باحة مأخكذ مف العقؿ كىؿ الحكـ عمييا باإل ؟أك محظكرة؟ أك خالية مف الحكـ ؟ىي مباحة
لثمرات ا عميياألصكلي الذم تنبني الى ذلؾ بالجانب إعتنى باإلضافة امنيـ مف ؟ فلشرعاأك 

أك كردى كلكف  رع،فجعؿ البحث شامبلن لؤلشياء التي لـ يرد بشأنيا حكـ بعد نزكؿ الش ،الفقيية
؟ أك الحظرمى ع باحة؟ أككىك ممف يعذر بالجيؿ ىؿ تككف عمى اإل ،المكمؼ جاىؿ بو

 .؟لحكـ المستصحب فييا عقمي أك شرعييتكقؼ  في حكميا؟ كىؿ ا
 (1)"يزكؿ بالشؾ اليقيف ال" متفرعة عف القاعدة الكمية الكبرلكىذه القاعدة تعد مف القكاعد ال -
لشرع كبعده إذا ألفعاؿ قبؿ كركد ااأف استصحاب اإلباحة في األعياف ك ككجو دخكليا تحتيا  

ىك اليقيف المستند إلى دليؿ ، ىك معذكركجيمو المكمؼ ك  وأك نص عمي، لـ ينص عمى حكميا
كالشؾ  ،أف يترؾ ىذا اليقيف لمجرد الشؾ فبل يجكز ،قؿ أك إلى الشرع كما يرل الجميكرالع

دؿ ي بؿ يجب العمؿ باليقيف إلى أف يرد ماأك ككنيا محظكرة  ألشياء مف الحكـ،اىنا ىك خمك 
 .عمى المنع أك غيره

 :بيان مفردات القاعدة: طمب الثالثالم
كىذا التعبير ىك الغالب عمى ألسنة ( في األشياء اإلباحة األصؿسـ: )إاشتيرت ىذه القاعدة ب

  -:كتبيـ بألفاظ أخرل، مف أشيرىا لكنيا قد ترد في (2)عمماء األصكؿ كالفقو كالقكاعد
 (3).باحة حتى يرد الشرع بالمنعاألشياء عمى اإل -
 (4).في األشياء الحؿ األصؿ -
 (5).في األعياف الحؿ األصؿ -
 (6).في األشياء األصؿالحؿ ىك  -

                                                           

 . 109 في تفسير الكتاب العزيز/ الكاحدم، ص الكجيز( 1)

 .60 ، صلمسيكطي كالنظائر كاألشباه،  269،  656، صالبارم كفتح ، 142،  67 ، صالتمييد/ البر عبد ابف (2)
 .263 ، صالبارم كفتح،  114،  95 ، صالتمييد /البر عبد ابف( 3)
 .306، ص 8ج: بيركت، – الفكر المنثكر، دار الدر (ىػ911: المتكفى) السيكطي الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد( 4)
 .325، ص المحيط البحرالزركشي/  (5)
دمشؽ  الطيب الكمـ دار كثير، ابف دارالقدير،  فتح (ىػ1250: المتكفى) اليمني الشككاني ا عبد بف محمد بف عمي بف محمد (6)

 .167، صعابديف ابف كحاشية ، 3ص، ق1414 ،1بيركت، ط:
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 (1)إلباحة.األفعاؿ اأصؿ  -
 (2).باحة حتى يثبت الحظرألمكر أصميا اإلا -
 (3).في المضار المنعك  إلذفافي المنافع  األصؿ -

 أصؿ" (4)قكؿ النككم: كمف ذلؾ: لخبلؼ فييا،ايعبر عنيا بعضيـ بعبارة تدؿ عمى كقد 
 (5)"باحة أك التحريـإلاعمى ألشياء ا 

 (7)"كقؼألشياء اإلباحة أك التحريـ أك الافي  األصؿ" (6):قكؿ الزركشي
 (9)".أك الحظرإلباحة األفعاؿ افي  األصؿ" (8):قكؿ الرازم

، أك إلباحةالدليؿ عمى عدـ احتى يدؿ  إلباحةاألشياء افي  األصؿ" (10)قكؿ أبف نجيـ:
 (11)."إلباحةاحريـ حتى يدؿ الدليؿ عمى الت

                                                           

 عبد محمد: العالميف، تحقيؽ رب عف المكقعيف عبلـأ (ىػ751: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد( 1)
 .387ييركت، ص  – العممية الكتب إبراىيـ، دار السبلـ

 .205البر/ التمييد، ص  عبد ابف( 2)
 .322، ص المحيط الزركشي/ البحر( 3)
ـ( المشيكر باسـ "النككم" ىك ميحٌدث كفقيو 1277-ىػ676ـ / 1233-ىػ631يا يحيى بف شرؼ الحزامي النككم الشافعي )زكر النككم: ىك( 4)

مغة كالتراجـ، كرياض الصالحيف كاألربعيف النككية كمنياج الطالبيف كالركضة. كلغكم مسمـ، اشتير بكتبو كتصانيفو العديدة في الفقو كالحديث كال
 .17-9، ص 8األعالم محمود الزركلً ، الطبقة الخامسة عشر ، ج

 . 1/302الفكر المجمكع شرح الميذب، دار (ىػ676: المتكفى) النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك( 5)
الديف بف بيادر بف عبد ا الزركشي. فقيو أصكلي محٌدث أديب مف المبرزيف في المذىب . أخذ عف جماؿ الديف  الزركشي: أبك عبد ا بدر( 6)

لمزركمي ، اإلسنكم كابف كثير كالبمقيني . كلد بالقاىرة كدفف فييا . مف تصانيفو: البحر المحيط ، كالبرىاف في عمـك القرآف . انظر : األعبلـ ، 
 .9/121ف ، لرضا كحالة ، ، كمعجـ المؤلفي 6/60
 .1/86 الدر المنثكر/ السيكطي( 7)
الرازم: ىك محمد بف عمر بف الحسيف بف الحسف ، الرازم ، فخر الديف ، أبك عبد ا ، المعركؼ بابف الخطيب. مف نسؿ أبي بكر الصديؽ ( 8)

لييا نسبتو ، كأصمو مف طبرستاف. فقيو ك  أصكلي شافعي، متكمـ نظار ، مفسر، أديب ، مشارؾ في أنكاع مف العمكـ . رىًضيى المَّوي عىٍنوي . كلد بالرم كا 
فائقة في  رحؿ إلى خكارـز بعدما مير في العمكـ ، ثـ قصد ما كراء النير كخراساف كاستقر في "ىراة" ككاف يمقب بيا شيخ اإلسبلـ . منحو ا قدرة

،  6/313األصكؿ "  المحصكؿ " في أصكؿ الفقو، انظر : األعبلـ ، لمزركمي ، التأليؼ كالتصنيؼ ، فكاف فريد عصره مف تصانيفو : " معالـ 
 .11/79كمعجـ المؤلفيف ، لرضا كحالة ، 

 ،1بيركت، ط: دمشؽ الطيب الكمـ دار كثير، ابف القدير، دار فتح (ىػ1250: المتكفى) اليمني الشككاني ا عبد بف محمد بف عمي بف محمد( 9)
 .59ق، ص1414

زيف الديف )أك: زيف العابديف أك: زيف( بف إبراىيـ بف محمد بف محمد بف محمد بف بكر ابف نجيـ فقيو أصكلي مف فقياء هو ابف نجيـ: ( 10)
فتاءن كتأليفنا ) بحر ىػ( مؤلفاتو )األشباه كالنظائر( )ال 970ىػ أك  969 -ىػ 926المذىب الحنفي، كاف الفقو الحنفي أعظـ اىتماماتو العممية درسنا كا 

 (.138:  137/  3الرائؽ شرح كنز الدقائؽ(، الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة )
ًنٍيفىةى الن ٍعمىافً 970زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرم )المتكفى: ( 11) مىى مىٍذىىًب أىًبٍي حى كضع ، ىػ( اأٍلىٍشبىاهي كىالنَّظىاًئري عى

 .1ـ، ج:1999 -ىػ  1419، 1، ط:لبناف –بيركت  دار الكتب العممية،، أحاديثو: الشيخ زكريا عميراتحكاشيو كخرج 
 .66 ص
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 الثاني المبحث
 عمييا والتطبيقات وأدلتيا بالقاعدة العمل شروط

  واصطالحاً  لغة واإلباحة الصل تعريف: االول المطمب  
 في المغة: الصل تعريف
 :ىي ، أصمية معاف ثبلثة عمى المغة في تطمؽ الكممة ىذه

 معاف عف بيا يعبر كقد (1)العشي بعد النيار مف كاسفمو، كالحية، كما كاف الشيء أساس
 عمماء عند المعاني ىذه كأشير (2)كالسابؽ كالحسب، كالشرؼ كاليبلؾ، التغير،: منيا أخر
 (3).ألشيء اساس" الكؿا المعنى ىك المغة

 حكؿ تدكر المعاني ىذه مف أعـ بتعريفات المغة في األصؿ فيعرفكف االصكؿ عمماء أما 
 مف قكؿ ىك عندىـ تعريفاتو كأرجح (4)اليو كيفتقر غيره عنو يتفرع كماالشيء،  منشأ ككنو
 المشتير بالمعنى كاضحة عبلقة ذك التعريؼ ىذا ألف كذلؾ (5)(غيره  عميو يبنى ما انو) قاؿ
 البناء عميو يقع الذم ىك كأساسو الشيء أسفؿ بأف شؾ مف ما اذ المغة، عمماء عند لو

 .ذلؾ بغير عرفو مف ليياإ التفت التي المعاني أغمب يجمع التعبير ىذا فأ ثـ (5)كالتفريع
  :االصطالح في الصل
 :أشيرىا معػػاف عػػدة عمى يطمؽ

 الحكـ.  عميو يبنى، فالدليؿ الدليؿ -1
  الجزئية. عمييا الفركع تبنى كالقػاعػدة -2
 المرجكح.  عميو يبنى كالراجح -3

                                                           

 .)اصؿ( مادة  6 ، صالمنير كالمصباح 16 ، صالعرب كلساف 338 ، صالمحيط كالقامكس، 109 ، صالمغة مقاييس معجـ( 1)
 . 38،  28 لمباحسيف الفقو كأصكؿ،  17-16 ، صالعرب كلساف،  339 ، صالمحيط القامكس( 2)
 .6 ، صالمنير كالمصباح،  16 ، صالعرب كلساف،  338 ، صالمحيط كالقامكس،  109 ، صالمغة مقاييس معجـ ينظر( 3)
 . 22 كالتعريفات،  23 لآلمدم كاإلحكاـ،  124 ، صالركضة( 4)
 .38 ، صالمنير الكككبتقي الديف أبك البقاء/ ( 5)
 .39 ، صالفقو أصكؿ /لباحسيفا (6)
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 الشؾ. حالة عميو تبنى كالمستصحب -4
.الفرع حكـ عمييا يبنى عمييا المقيس كالصكرة -5

(1) 
 ترتب كىك العقمي كاالبتناء الجدراف، عمى السقؼ كابتناء الحسي، االبتناء يشمؿ  االبتناءف

 (2).دليمو عمى الحكـ
، ىيأفي ىذه القاعدة ال يخرج عف  األصؿب المراد  -:حد ثبلثة معافو

م يشمؿ " ام الحكـ الكمي الذباحةشياء اإلالقاعدة في األ": القاعدة الكمية فيككف معناىا
كيعضد االستثناء كما في سائر القكاعد  ف يطرأ عميوأ، كيمكف بكاب شتىأفركعا كثيرة مف 

عف القاعدة منذ  األصؿحيث ما فتئكا يعبركف ب، فقييةىذا التفسير اصطبلح عمماء القكاعد ال
  .كلى لتدكيف ىذا الففالبدايات األ

شياء : أف الحكـ عمى األباحة" بمعنىاء اإليشالراجح في األ":  معناه : كيككفالراجح -2
 تماؿ الحظر اك المنع كتككف نظيرمع كجكد اح ،باحة ىك الذم يترجح في الذىفابتداءن باإل
كيعضد  " ام الراجحة عند السامعز فالحقيقة ىي األصؿقة كالمجاتعارض الحقياذا " لقكليـ:

 –األصؿمف القكاعد المختمؼ فييا كعمى ىذا يككف التعبير ب نياإف ،القاعدة ىذا التفسير كاقع
نو قد ترجح لديو أمحمكالن عمى  –عند مف ذكرىا مف ضمف القكاعد الفقيية بصيغة الجـز 

 .باحةمذىب القائميف باإل
باحة إلا شياء ىكالحكـ الذم يجب استصحابو في األالمستصحب: كيككف معناىا: " -3

ف يرد ألى إفي المفظ العاـ حممو عمى العمكـ  األصؿ" نع "كتككف شبيية بقكليـحتى يرد الم
كيعضد ىذا التفسير  "ف يرد المقيدألى إطبلقو إحمؿ المطمؽ عمى  األصؿ، ك المخصص

بل ا بكىذ ،ف يرد في الشرع حظر اك منعألى إاتفاؽ المثبتيف ليا عمى كجكب التمسؾ بيا 
بقاء ما كاف عمى ما كاف  األصؿ" :نو نظير قكليـشؾ نكع مف انكاع االستصحاب، أل

كذلؾ  طبلؽإحدىا بأكالمتأمؿ في ىذه المعاني يجد صعكبة في ترجيح براءة الذمة"  األصؿك"
                                                           

 .43 ، صلمباحسيف، الفقو أصكؿ( 1)
 .44المرجع السابؽ، ص( 2)
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ف حمميا عمى ، غير افي ىذه القاعدة مف كجو األصؿف كؿ كاحد منيا يناسب كممة ال
 بعد بيانو يقكؿ ابف القيـ، حب" ىك االظير كاالقرب في نظرمالمستصالمعنى الثالث كىك "
  -:مريفأكىك يدؿ عمى ة مختمفة ليا: "مثمأ، كضربو لحجية السنة التقريرية

 .ال ما حرمو ا عمى لساف رسكلوإباحة كال يحـر منيا فعاؿ اإلصؿ األأف أ حدىما:أ
قراره ليـ عميو ا  ف عمـ الرب تعالى بما يفعمكف في زمف شرع الشرائع كنزكؿ الكحي ك أ الثاني:

كؿ يككف معفكان عنو ، كالفرؽ بيف ىذا الكجو كالكجو الذم قبمو انو في الكجو األدليؿ عفكه عنو
مف العمماء  كثيرك  (1)الحكـ االستصحاب ك عنو تقرير، كفي الثاني يككف العفاستصحابان 

في  األصؿ" (2)قكؿ السيكطي:باالستصحاب، ك يعبركف عف ىذه القاعدة بعبارات تكحي
شياء في األ األصؿ" (4)قكؿ البيكتي:ك  (3)باحة حتى يدؿ الدليؿ عمى التحريـشياء اإلاأل
 (5).ال لدليؿإباحة اإل

  االشياء تعريف
 ىك كقيؿ، عنو كيخبر يعمـ فأ يصح ما: المغة في كالشيء، شيء جمع: األشياء       
 (6).كاألقكاؿ حكما اك كاألجساـ حسا اما مكجكد كؿ عف عبارة
 (7).الخارج في المتحقؽ الثابت المكجكد ىك: االصطبلح في

 ابف االسبلـ شيخ يقكؿ، كاألفعاؿ األعياف: أمريف تشمؿ القاعدة ىذه في"  األشياء" ككممة
 
 

                                                           

 .387، صأعبلـ المكقعيفابف القيـ/ ( 1)
عبد الرحمف بف كماؿ الديف أبي بكر بف محمد سابؽ الديف خضر الخضيرم األسيكطي المشيكر باسـ جبلؿ الديف  السيكطي: ىك( 2)

 ـ( مف كبار عمماء المسمميف. 1505ىػ/ 911القاىرة  -ـ 1445ىػ/ 849السيكطي، )القاىرة 
 .60، ص األشباه كالنظائرابف نجيـ/ ( 3)
 1000)منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى: شيخ الحنابمة بمصر في عصره.  البيكتي: ىك( 4)

 ـ( نسبتو إلى )بيكت( في غربية مصر. 1641 - 1591ىػ =  1051
 .161/ البيكتي، ص كشاؼ القناع( 5)
 . 330، صالمنير كالمصباح،  142 ، صكالتعريفات،  7/249"  شيأ"  مادة العرب لساف ينظر( 6)
 .142 ، صالتعريفاتالجرجاني/ ( 7)
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.كاألفعاؿ عيافاأل في عاـ (2)(َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكمْ ) تعالى كقكلو" (1):تيمية 
(4) 

 كركد قبؿ األشياء حكـ مسألة في النزاع محؿ تحرير في: يعمى أبي كبلـ نقمو بعد كيقكؿ
 الذكات جميع: ىنا باالعياف كالمراد" كاألفعاؿ األعياف تعـ المسألة فأ يقتضي كىذا: "الشرع
 خمك فرض إف بحكميا الشرع كركد قبؿ ،الجماد أك النبات أك الحيكاف أنكاع مف بيا المنتفع
 ممف كىك، المكمؼ يجيمو فييا حكـ لو  كاف أك حكميا عف خبل إذا كركده بعد أك عنو كقت
 (4).بالجيؿ يعذر

  المغة: في اإلباحة
 يقاؿ كاإلطبلؽ اإلذف بمعنى أيضان  كترد، أظيره إذا بسره باح يقاؿ، كاإلعبلف اإلظيار       

 (5).أطمقو أم الشيء كأباح ،لؾ أحممتو أم، الشيء بحتؾأ
  االصطالح اإلباحة في

 كسبب (6)كثيرة أقكاؿ عمى ،المباح كىك متعمقيا كحد حدىا في األصكؿ عمماء اختمؼ       
 اختمؼ ثـ الشرع؟ أـ العقؿ ىك ىؿ، بيا الحكـ مصدر في اختبلفيـ ىك ذلؾ في خبلفيـ
 الفعؿ بيف بالتسكية الشارع خطاب عمى قصرىا في بينيـ فيما شرعيان  حكمان  بككنيا القائميف
 خمص ذلؾ عمى كبناءن ، االستصحاب بطريؽ عنو لممسككت شامبل حكميا جعؿ أك، كالترؾ
  :أمريف عمى تطمؽ اإلباحة أف إلى األصكؿ عمماء مف المحققيف بعض

                                                           

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد الحراني الحنبمي  : ىكالحراني( 1)
 ـ(. 1328 - 1263ىػ،  728 - 661)الدمشقي. 

 (.119 ) يةاآل األنعاـ: سكرة( 2)
 .150، ص الفتاكلالحراني/ ( 3)
ىػ( شرح 972العزيز بف عمي الفتكحي المعركؼ بابف النجار الحنبمي )المتكفى: تقي الديف أبك البقاء محمد بف أحمد بف عبد ( 4)

 .325-322 .4ـ، ج:1997 -ىػ 1418، 2، ط:مكتبة العبيكاف، المحقؽ: محمد الزحيمي كنزيو حماد، الكككب المنير
 شرحسميماف بف عبد القكم/ ك ، 123لآلمدم كاإلحكاـ" ، بكح" مادة العرب كلساف"  البكح مادة"  1/224 المحيط القامكس ينظر( 5)

  . 1/386 الركضة مختصر
ىػ( التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 852أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى: ( 6)

 . 292ص 4، ج:ـ1995ىػ/1416، 1ط: مصر –مؤسسة قرطبة ، تحقيؽ: أبك عاصـ حسف بف عباس بف قطب، الكبير
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 فأل، عقمي حكـ اإلباحة أف يركف الذيف المعتزلة بعض مذىب كىك (1)الحرج نفي :الول
 (2).منو يككف فبل الشرع قبؿ ثابت عندىـ الحرج نفي

 كسمـ عميو ا صمى النبي كقكؿ، كالترؾ الفعؿ بيف بالتسكية الشارع في صرح ما: الثاني
ف فصـ شئت إف: "لممسافر (3)فأفطر شئت كا 

 األصكلييف ألسنة عمى الغالب ىك المعنى كىذا 
 خطاب عمى السمعي الدليؿ دؿ ما ىك: يقاؿ أف ذلؾ في كاألقرب" :اآلمدمقاؿ ، كالفقياء
 عبارة اإلباحة بأف فيو صرح اآلمدمف  (4)بدؿ غير مف كالترؾ الفعؿ بيف فيو بالتخيير الشارع
 ثـ، غيره فعؿ كما التسكية بمجرد يعرفيا كلـ كالترؾ الفعؿ بيف بالتسكية الشارع خطاب عف
 المراد فبأ القكؿ فيمكف "بدؿ غير مف: "قكلو كىك، غيره يذكره لـ التعريؼ في قيدان  ذكر إنو

 كليس، الجميكر عند سمعية بعمكمات الثابت الحرج كنفي اإلذف: القاعدة ىذه في باإلباحة
 تتعمؽ ألنيا كذلؾ، التنصيص جية عمى كالترؾ الفعؿ بيف بالتسكية الشارع خطاب بيا المراد
 .عنو المسككت قبيؿ مف كانت إذا بعده أك، الشرع كركد قبؿ كاألفعاؿ األعياف بحكـ

 ـدة لـقـاعـة ابــيـان صــحـالمطمب الثاني : 
 -:القاعدة يتطمب البحث في مسألتيف إف تحقيؽ الكبلـ في صحة

مماء األصكؿ في كتبيـ تحت عنكاف: "حكـ األعياف قبؿ كركد يتناكليا ع المسألة الولى:
الكقؼ أقكاؿ بناىا األصكليكف في األشياء اإلباحة أكالتحريـ أك  األصؿ: "يقكؿ الزركشيالشرع" 
 اف ىدـ القاعدة باألدلة السمعيةى تقدير التنزؿ لبيدة التحسيف كالتقبيح العقمييف عمعمى قاع

  (5)".ع األحكاـ عمى قاعدة ممنكعة في الشرعكحينئذو فبل يستقيـ تخريج فرك 

                                                           

 .294، صالتمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرابف حجر العسقبلني/ ( 1)
أبك محمد مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي الشيير بابف ابف قدامة: ىك ( 2)

مؤسسة الرٌياف ، المناظر في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿىػ( ركضة الناظر كجنة 620قدامة المقدسي )المتكفى: 
 .124، ص 2، ج:ـ2002-ىػ1423، 2، ط:لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 الصياـ كتاب، صحيحو في مسمـ كأخرجو،  3/43 كاإلفطار السفر في الصـك باب، الصـك كتاب، صحيحو في البخارم أخرجو( 3)
 .كغيرىـ ،كالدارمي، كأحمد، كمالؾ، السنف أىؿ كذلؾ كأخرجو،  790-2/789 السفر في كالفطر الصـك في التخيير باب
 .123 ، صاإلحكاـ/ مدماآل( 4)
 . 86رالمنثك السيكطي/ الدر ( 5)
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، كينصب الكبلـ فييا عمى عمييا الكثير مف الفركع الفقيية أصكلية يبنى المسألة الثانية:
، ككذا األشياء التي حكـ فييا الشرع بحكـ كجيمو ياء المسككت عنيا بعد كركد الشرعاألش

في األشياء اإلباحة حتى يدؿ  األصؿ: "يقكؿ السيكطي (1)المكمؼ ككاف ممف يعذر بالجيؿ
حريـ حتى يدؿ الدليؿ عمى فييا الت األصؿ لدليؿ عمى التحريـ، ىذا مذىبنا كعند أبي حنيفة،ا

 (2).، كيظير أثر الخبلؼ في المسككت عنواإلباحة
كىذا عندنا مف األدلة فيما بعد كركد الشرع أما ، في المنافع اإلذف األصؿ: "يقكؿ الزركشي

 كلـ يحككا ىنا قكالن  حكـ لؤلشياء قبؿ الشرع(: )ال سبقت المسألة في أكؿ البحثو فقد قبم
  (3).بالكقؼ كما ىناؾ ألف الشرع ناقؿ

 حكم الشياء قبل ورود الشرع : المسألة الولى
 المراد بيذه المسألة:

 -كؿ ىذه المسألة لمبحث في أمريف:عقد عمماء األص
 كركد الشرع.ياف المنتفع بيا قبؿ حكـ األع الول:

 حكـ أفعاؿ العقبلء قبؿ كركده. والثاني:
بحثيا غير  ، كىذه المسألةال عمى فرض خمك زمف مف شرع أصبلن الخبلؼ فييا ال يككف إف

عف طائفة أنيـ يقكلكف إف العقكؿ تعرؼ كقتان مف كنقؿ ابف حـز ، كاحد مف عمماء األصكؿ
قط  الصحيح أنو لـ يخؿ كقت مف شرع، إذ اىر البطبلفكىذا القكؿ ظ (4)الدىر خبل مف شرع

الحمد  الذم جعؿ في كؿ زماف عنو أنو قاؿ: "حيث ركم كىك ظاىر كبلـ اإلماـ أحمد 
 كرجحو ابف (6)كاختاره أبك الحسف الجزرم مف الحنابمة (5)فترة مف الرسؿ بقايا مف أىؿ العمـ

 -منيا:كثيرة ،  األصؿة عمى ىذا كاألدل (8)كعبلء الديف البخارم (7)حـز
                                                           

 . 325-322 ، صشرح الكككب المنير/ تقي الديف أبك البقاء محمد( 1)

 .60ابف نجيـ/ األشباه كالنظائر، ص ( 2)
 . 322البحر المحيط ، صالزركشي/ ( 3)
/ اإلحكاـ، ص( 4)  .57ابف حـز
 . 324 ، صشرح الكككب المنيرالسيكطي/ ك ،  4/272ي الخطاب التمييد ألب( 5)
  4/1250القاضي أبك يعمى/ العدة، ص ( 6)
، ص اإلحكاـ البف( 7)  .58حـز
 .194 الحراني/ الفتاكل، ص( 8)
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  (1)(َوِإْن ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ َخََل ِفيَها نَِذيرٌ قكلو تعالى: ) -1
َرَك ُسًدىلى: )قكلو تعا -2 ْنَساُن َأْن يُ ت ْ  (2)(َأَيْحَسُب اْْلِ
 (3)(َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِفي ُكلِّ أُمٍَّة َرُسواًل قكلو تعالى: ) -3
َوقُ ْلَنا يَا َآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة وَُكََل تعالى أكؿ ما خمؽ آدـ قاؿ لو: )أف ا سبحانو ك  -4

َجَرَة فَ َتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمينَ  َها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَما َواَل تَ ْقَربَا َىِذِه الشَّ ما  فأمرىما كنياىما عقب (4)(ِمن ْ
 (5)، فكذلؾ كؿ زمافماخمقي

ع الرسؿ ، كأف حكمة ا اقتضت تتابف شرعأف الصحيح أنو لـ يخؿ زمف مػػػ كحيث تبيف 
سى كنبينا عمييما الصبلة ، فيككف الخبلؼ إذف في زماف الفترة بيف عيكأال يترؾ الناس سدل

، فمـ يبؽ االعتقاد مف قبؿ الناس، ككثرت التحريفات ، حيث اندرست الشريعة بتقصيركالسبلـ
 (6).كالكثكؽ عمى شيء مف الشرائع

، ىؿ يككف جيميـ بعد اندراس الشريعة كجيؿ األحكاـالذيف جاءكا كحاصمو البحث في حاؿ 
 عؿ أك الترؾ، أك ال يككف عذران عذران كتككف األفعاؿ بالنسبة ليـ مباحة فبل يؤاخذكف بالف

، الختبلط الحبلؿ بالحراـ كعدـ إمكاف كؿ بتحريـ األشياء كميا احتياطان فحينئذو البد مف الق
، ألنو ال كفي الحقيقة ىك بياف محؿ الخبلؼ (8)البخارم: يقكؿ عبلء الديف (7).التعييف

ألف ىذه األحكاـ بالنسبة  ،لحظر أك التكقؼ قبؿ كجكد الخبلئؽيتصكر القكؿ باإلباحة أك ا
 (9).، فمـ يكف محؿ الخبلؼ إال زماف الفترةدما كجدكا لـ يترككا سدل في زمافكبع إلييـ

                                                           

 (.24سكرة: فاطر اآلية )( 1)
 (.36اآلية ) سكرة: القيامة( 2)
 (.36سكرة: النحؿ اآلية)( 3)
 (.   35سكرة: البقرة اآلية )( 4)
/ اإلحكاـ، ص ابف ( 5)  .323، كشرح الكككب المنير، ص 58حـز
 .127الزركشي/ البحر المحيط ، ص( 6)
 .301مجمع األنير، ص شيخي زاده/ ( 7)
ـ( أحد عمماء 1330 -ىػ  730عبلء الديف عبد العزيز بف أحمد بف محمد البخارم الحنفي )ت:  عالء الدٌن البخاري: هو (8)

كسماه كتاب كشؼ األسرار كشرح  شرح أصكؿ البزدكم، لو تصانيؼ منياكمف عمماء األصكؿ، مف أىؿ بخارل، كفقياء األحناؼ، 
  المنتخب الحسامي.

 .303، صشيخي زاده/ مجمع األنير( 9)
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 منشأ الخالف في المسألة:
ة حكـ األشياء قبؿ كركد الشرع مبني عمى الخبلؼ في المسألة الكبلمي الخبلؼ في       

مكانية تحسينو  (1)المشيكرة المعركفة بػ "التحسيف كالتقبيح العقمييف" فمف يرل حاكمية العقؿ كا 
احة، كأف في األشياء قبؿ كركد الشرع اإلب األصؿيرل أف  –كىـ بعض المعتزلة  –كتقبيحو 

كىـ جميكر العمماء مف األشاعرة  –، كمف يرل أنو ال حاكـ إال الشرع إباحتيا معركفة بالعقؿ
، كمف رأل منيـ أنيا عمى اإلباحة أك عيرل أنو ال حكـ لؤلشياء قبؿ كركد الشر  –كأىؿ السنة 

 (2).، كيستند في ذلؾ إلى أدلة سمعيةيك يقصد اإلباحة كالحظر الشرعييفالحظر ف
 تحرير محل النزاع:

كمف ىؤالء: أبك  ،كؿ تعميـ الخبلؼ في جميع األفعاؿعمماء األصيرل بعض        
،الكقؼ فقط في (45)ككافقيـ ابف عقيؿ (4)، كالقرافي، كالرازم(3)الحسيف البصرم

لكف ىذا   (6)
، كمنيـ مف يقكؿ بأنيا عمى لمعتزلة مف يقكؿ بأنيا عمى الحظرألف  مف االرأم مكضع نظر 

كتعميـ الخبلؼ في جميع األفعاؿ ينافي قكاعد االعتزاؿ مف جية أف القكؿ بالحظر  حةاإلبا
طعاـ الجكعاف، ككسكة العريافمطمقان يقتضي تحري إلباحة مطمقان ، كالقكؿ باـ إنقاذ الغرقى، كا 

كىي مسائؿ ال يمكف أف يقاؿ إنيا مكضع خبلؼ  يقتضي إباحة القتؿ، كاإلفساد في األرض

                                                           

كالركشي/ البحر المحيط ،  410، 1/391شرح مختصر الركضة سميماف بف عبد القكم/ ك  1/86الدر المنثكر  السيكطي/( 1)
1/116 ،119 
 . 92شرح تنقيح الفصكؿ أبك العباس شياب الديف/ ، ك  1/124البحر المحيط الزركشي/ ( 2)
عمماء أىؿ السنة، المذاىب كاالدياف في العراؽ ، ىػ( إماـ كعالـ مف 110-ىػ21الحسف البصيرم: ىك الحسف بف يسار البصرم )( 3)

 .67الخيكف رشيد، ص 

القرافي: ىك شياب الديف أبك العباس أحمد بف أبي العبلء إدريس ابف عبد الرحمف بف عبد ا بف يميف الصنياجي المصرم، كلد ( 4)
رح األربعيف في أصكؿ الديف( ك )أدلة الكحدانية في ىػ ، مف مؤلفاتو )كتاب اإلنقاذ في االعتقاد( ك )ش684ىػ كتكفي في 626في سنة 

 الرد عمى النصرانية(، المكتبة الشاممة
هـ(  شٌخ الحنابلة ، إمام عالمة وصاحب تصانٌف من كبار األئمة. 514 -هـ341ابن عقٌل: هو أبو الوفاء علً بن عقٌل بن محمد بن عقٌل ) (5)

 .734، ص 3، ابن حجر فً لسان المٌزان، ج

  93أبك العباس شياب الديف/ شرح تنقيح الفصكؿ، ص ( 6)
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محؿ النزاع بالنسبة ألقكاؿ المعتزلة في حكـ األفعاؿ قبؿ كركد الشرع يككف فتحرير  (1)بينيـ
  -ألفعاؿ، ألنيا عندىـ عمى قسميف:مف خبلؿ بياف أقساـ ا

، كالتنفس في اليكاء عمى تركيا، كال قدرة لو تبلؼ المكمؼأفعاؿ اضطرارية تقع بغير اخ -1
غير ممنكعة إال إذا القطع بأنيا  كنو، فيذه البد مفكأكؿ القدر الذم ال يعيش المكمؼ بد

 (2).جكزنا التكميؼ بما ال يطاؽ
 -ذه عمى ضربيف:، كىإرادة المكمؼ مع قدرتو عمى تركيا، كىي الكاقعة بأفعاؿ اختيارية -2
 بحسف الصدؽ النافعكالعمـ  اؿ بضركرة العقؿ،ما عمـ حسنو أك قبحو مف ىذه األفع -1

، فيذه ليست داخمة صدؽ الضار كقبح الكذب النافع، أك نظران، كحسف الكقبح الكذب الضار
 (3).تحت الخبلؼ في ىذه المسألة عند المعتزلة

قدار االغتذاء مف ، كأكؿ الزائد عمى مو كال قبحو بضركرة العقؿ أك نظرهما لـ يعمـ حسن -2
، كنحك ذلؾ فيذا الضرب ىك محؿ الخبلؼ كأنكاع التصرفات كالمعامبلت، الطعاـ كالشراب

 (4).عندىـ
، فيككف مف خبلؿ بياف المراد بيف المعتزلة في حكـ األعيافأما تحرير محؿ النزاع  -

الحسف كالقبح قد يعنى لمتفؽ عمى ككنيما عقمييف عندىما، يقكؿ الرازم: "بالحسف كالقبح ا
، كقد يراد لتفسير ال نزاع في ككنيما عقمييفكبيذا ائمان لمطبع أك منافران بيما ككف الشيء مبل

 ، كال نزاع ايضان قص كقكلنا العمـ حسف كالجيؿ قبيحا ككف الشيء صفة كماؿ أك صفة نبيم
نما النزاع في ككف الفعؿ متعمؽ الذـ عاجبلن كعقابو في ككنيما عقمييف بيذا التفسير ، كا 

 بجانب التحسيف كالتقبيح العقمييفكبغض النظر عف صحة ىذا الكبلـ فيما يتعمؽ  (5)آجبلن 

                                                           

 .93أبك العباس شياب الديف/ شرح تنقيح الفصكؿ، ص ك  ، ك1/119يط، ص البحر المحالزركشي/ ( 1)
 1/121الزركشي/ البحر المحيط ( 2)
 . 88القكاعد الكمية، ص( 3)
،كاإلحكاـ  1/86 ، صالبرىاف/ الجكيني محمد بف يكسؼ بف ا عبد بف الممؾ عبد،  1/119، ص البحر المحيطالزركشي/ ( 4)

 1 ، 92-1/91لآلمدم 
 .312/ مطالب أكلي النيى، صالسيكطي عبده بف سعد بف مصطفى( 5)
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حكى اإلجماع ى ىذا مف الحكـ، بؿ إف القرافي مى اتفاؽ المعتزلة عمفإنو يدؿ بكضكح ع
كالكفر با كنسبة الظمـ ، كما ال يجكز إباحتو أما ما ال يجكز حظره كمعرفة ا (1)عميو
كقد نقؿ الزركشي عف القاضي عبدالكىاب أنو جعؿ الخبلؼ  (2)، فبل خبلؼ فيو عندىـإليو

 (3).جاز أف يرد السمع بتحميمو أك تحريمو، كىي كؿ ما في مجكزات العقكؿ
 القوال في المسألة:

 القول الول:
كأىؿ  (4)، كىك مذىب أكثر المعتزلةاألشياء قبؿ كركد الشرع اإلباحة في األصؿأف        
كأبك الفرج  (9)كأكثر الحنابمة (8)كبعض الشافعية (7)كأكثر الحنفية (6)كالظاىرية (5)الرأم

: قاؿ القاضي أبك يعمى (11)مف الشيعةكاختاره الشريؼ المرتضى  (10)المالكيةمف المالكي 
 "إليو أحمد، حيث سئؿ عف قطع النخؿ؟ قاؿ: ال بأس، لـ نسمع في قطعو شيئان كأكمأ "

  -في األشياء قبؿ كركد الشرع اإلباحة اختمفكا فيما بينيـ عمى قكليف: األصؿكالقائمكف بأف 
 .أف إباحتيا ثابتة بالعقؿ ، كىك مذىب أكثر المعتزلة القول الول:
أف إباحتيا ثابتة بطريؽ شرعي بمعنى أننا عرفنا ككنيا مباحة بعد كركد الشرع  القول الثاني:

مف  القاعدة مف أىؿ السنة كالجماعة بدليؿ معتبر مف الشرع، كعميو يحمؿ قكؿ مف قاؿ بيذه
                                                           

 . 88 ، صشرح تنقيح الفصكؿالقرافي/ ( 5)
  1/86عبد الممؾ بف عبد ا/ كالبرىاف  1/120الزركشي/ البحر المحيط، ص ( 1)
  1/120المرجع السابؽ ، ص( 2)
،  87-1/86كفي مقدمتيـ أبك عمي الجبائي ، كابنو أبك ىاشـ ، كأبك عبدا البصرم ، كالقاضي عبدالجبار ، ينظر البرىاف ( 3)

  88كشرح تنقيح الفصكؿ ،  1/92كاإلحكاـ لآلمدم 
  1/120الزركشي/ البحر المحيط ( 4)
ؿ ، ينظر ما ذكره ابف حـز مف أف جميع أىؿ الظاىر يركف أنو ليس ليا حكـ في العقكىك خبلؼ ،  1/120المرجع السابؽ، ص ( 5)

  1/52اإلحكاـ البف حـز 
  1/49فكاتح الرحمكت ( 6)
 . 532/كالقكاعد الكمية،  1/121البحر المحيط حاؽ المركزم ، كابف سريج ، ينظر كمنيـ : أبك حامد المركزم ، كأبك إس( 7)
 1/38الشيرازم ، كأبك الخطاب ، ينظر:  كركضة الناظر  التميمي ، كأبك يعمى في المجرد ، كأبك الفرجكمنيـ : أبك الحسف ( 8)

 .1/325، كشرح الكككب المنير  1/391كشرح مختصر الركضة 
  88أبك العباس شياب الديف/ شرح تنقيح الفصكؿ، ص ( 9)
  1/121الزركشي/ البحر المحيط ( 10)
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ي كالقائمكف بيذا القكؿ اختمفكا في الطريؽ الشرع (1).بمة، كالحناالحنفية، كالمالكية، كالشافعية
 ا ثابتة بالنصكص كاألدلة السمعية.فذىب األكثركف إلى أنيالذم ثبتت بو مثؿ ىذه األحكاـ، 

ليس مكافقان لممعتزلة عمى كاعمـ أف مف قاؿ مف أصحابنا بالحظر أك اإلباحة يقكؿ الزركشي: "
فيذه مدارؾ شرعية دالة ذكره لممدارؾ الشرعية: " يقكؿ بعد ثـأصكليـ، بؿ لمدرؾ شرعي 

ه النصكص لقاؿ ىؤالء الفقياء: ال عمـ لنا بتحريـ عمى الحاؿ قبؿ كركد الشرع فمك لـ ترد ىذ
 لشرع.: المدرؾ عندنا العقؿ كال يضرنا عدـ كركد اكال إباحة، بخبلؼ المعتزلة فإنيـ يقكلكف

إلباحة األفعاؿ قبؿ الشرع عممى الحظر أك عمى ا: قكؿ مف قاؿ مف الفقياء بأف يقكؿ القرافي
فمك لـ ترد  ، غير أنو قاؿ ذلؾ لمدارؾ شرعية،بؿ ىك مف أىؿ السنة ليس ىك مكافقان لممعتزلة

حمؿ ما نقمو كعمى ىذا ي (2)اء ال عمـ لنا بتحريـ كال إباحة"ىذه النصكص لقاؿ ىؤالء الفقي
في األشياء قبؿ الشرع اإلباحة  األصؿعف اإلماـ أحمد مف إيمائو إلى أف القاضي أبك يعمى 

ألف ىذا النقؿ يشكؿ مع استقرار مذىب اإلماـ أحمد أنو ال مجاؿ لمعقؿ في التحسيف 
 (3).كالتقبيح

 حكـ لؤلشياء قبؿ كركد ال" :بعد ذكره لؤلقكاؿ في المسألة كترجيح أنو يقكؿ ابف قدامة
نما ك البلئؽ بالمذىب إذ العقؿ ال مدخؿ لو في الحظر كاإلكىذا القكؿ ى" -السمع باحة كا 

ة إلى أنيا ثابتة بطريؽ اإللياـ، قاؿ ابف النجار بعد كذىبت طائف (4)تثبت األحكاـ بالسمع"
: مف لـ يكافؽ فقد نقؿ عف بعض العمماء أنو قاؿ إذا تقرر ىذاذكره األقكاؿ في المسألة: "

، فاحتاج مف قاؿ كقاؿ باإلباحة أك الحظر فقد ناقض، ح العقمييفلة في التحسيف كالتقبيالمعتز 
ا أشير إليو بقكلو بأحد القكليف إلى استناد إلى سبب غير ما استندت إليو المعتزلة كىك م

                                                           

 .43، ص بشرح مسمـ الثبكت، عبد العمي محمد بف نظاـ الديف محمد السيالكم األنصارم  فكاتح الرحمكت( 1)
 . 92شرح تنقيح الفصكؿ، ص  /أبك العباس شياب الديف أحمد( 2)
  262-5/261الفتاكل ،  1/120البحر المحيط الزركشي/ ( 3)
 .1/39ابف قدامة المقدسي/ ركضة الناظر، ص ( 4)
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كىك أم العمـ حتى يدعك إلى العمؿ بو  كىك ما يحرؾ القمب بعمـ يطمئف بو أم بذلؾ"بإلياـ" 
 قؿ عف جمع مف العمماء أنيـ قالكا: عرفنا الحظر.ـ نث (1)"في قكؿ طريؽ شرعياإللياـ 

 (2).، كما أليـ أبك بكر كعمر رضي ا عنيما أشياء كرد الشرع بمكافقتيماكاإلباحة باإللياـ
 -:أدلة القائميف بأف إباحتيا عقمية

 -دؿ المعتزلة لرأييـ ىذا بما يمي:است
ائدة، ألف خمقيا لغير حكمة عبث أف ا سبحانو كتعالى خمؽ ىذه األعياف لحكمة كف -1

البارم سبحانو لتعاليو ، كىذه الفائدة ليست عائدة إلى كا سبحانو تعالى منزه عف العبث
، كال ماىك خارج مكف أف تككف الحكمة منيا اإلضرار، كال يفبلبد مف عكدىا إلى العبد، عنيا

ئدتيا االنتفاع بيا فتككف و، فكانت فا، ألف ذلؾ خبلؼ اإلجماع لقبحر كاالنتفاععف اإلضرا
ىدة كالحاضرة ، كما يباح االنتفاع في األمكر المشامباحة، ألنو انتفاع خاؿو عف مفسدة فيباح

 (3).كاالستضاءة بناره الخالية مف المفسدة، كاالستظبلؿ بجدار الغير
 د نكقش ىذا الدليؿ مف ثبلثة أكجو:كق-
، كذلؾ نو كتعالى معممة باألغراض كالعمؿ سبحااأنو مبني عمى أف أفعاؿ  الوجو الول:-

فجاز  ال تعمؿ، بؿ أفعالو سبحانو كتعالى يصح قكليـ إف خمقيا ال لحكمة عبثممنكع ، فبل 
 (4).أنو خمقيا كما شاء كتعبدنا باجتنابيا تعبدان محضان 

تنزالن مع  –كأنو البد ليا مف حكمة ظاىرة أف أفعالو سبحانو كتعالى معممة، كلك سممنا 
، بؿ يجكز أف تككف حكمو خمقيا ابتبلء ـ انحصار الحكمة في انتفاعنا بيافبل نسم -خصـال

                                                           

 .330-1/328/ شرح الكككب المنير، ص أحمد بف محمد البقاء أبك الديف تقي( 1)
، كقد اختمؼ العمماء في حجية اإللياـ كىؿ ىك طريؽ شرعي  1/329/ شرح الكككب المنيرأحمد بف محمد البقاء أبك الديف قيت( 2)

 أك ال ؟.
شرح تقي الديف أبك البقاء/ ، ك  459 1/393شرح مختصر الركضة سميماف بف عبد القكم/ ، ك  1/94ينظر اإلحكاـ لآلمدم ( 3)

  2/50 ،  326-1/325الكككب المنير 
 .1/394، كسميماف بف عبد القكم/ شرح مختصر الركضة  1/94اإلحكاـ لآلمدم ( 4)
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 يسمـ، الشتمالو عمى فبلبأف ىذا انتفاع خاؿو مف المفسدة  كأما قكليـ (1)كامتحاف المكمؼ
 -مفسدتيف:
 بطبلف مقصكد االمتحاف المذككر. إحداىما:
، فإف الكاحد منا ال ف محظكران كالشاىدفكا، أنو تصرؼ في ممؾ الغير بغير إذنو الثانية:

فكذلؾ  بس ثكبو بغير إذنو،، أك ل، أك شرب شرابو، أك رككب دابتويجكز لو أكؿ طعاـ غيره
 (2).محؿ النزاع

 أف ىذا الدليؿ يفيد أف اإلذف في ىذه األشياء مستفاد مف جية الشارع ، كىذا الوجو الثاني:-
  (3).خبلؼ أصؿ المعتزلة القاضي بأف إباحتيا عقمية، كىذا يعني أف إباحتيا شرعية ال عقمية

تعالى كحرمو عمى أنو لك صح ىذا الدليؿ ألفضى إلى إباحة ما خمقو ا  الوجو الثالث:
مكر مثؿ ، حيث يمكف أف يقسَّـ عمى المعتزلة حكـ ىذه األعباده مثؿ الخمر، كالخنزير

 (4).، كىـ يمنعكف ىذا كال شؾتقسيميـ ىذا حرفان بحرؼ
أننا إذا عممنا حصكؿ االنتفاع بالشيء مف غير ضرر فيو عمينا أك عمى غيرنا في  -2

، كما نعمـ حسف اإلنصاؼ كحسف االنتفاع بو ضركرة مباحان  عاجؿو أك آجؿو عممنا ككنو
نما تعرض الشبية في جكاز المنع إذا لـ يعمـ إ ،كالعدؿ  ف كاف في االنتفاع بو ضرر أـ الكا 

لمالؾ غير مأذكف لو في  بية أف فيو ضرران كأنو قبيح بككنو ممكان فإذا اعتقد صاحب الش
 (5).لـ يعممو عند ذلؾ حسنان كال مباحان  تناكلو،

 كقد نكقش ىذا الدليؿ بالقكؿ:
سف ، كنحف نرل أنو ليس في العقؿ حقاعدة التحسيف كالتقبيح العقمييف إنو مبني عمى       

نما يعمـ حسف ذلؾ اإلنصاؼ كالعدؿ، كال قبح الظمـ  كقبحو بالشرع فبطؿ ما عكلكا عميو، كا 

                                                           

 .1/394، سميماف بف عبد القكم/ شرح مختصر الركضة، ص  4/1246 النككم/ المجمكع شرح الميذب، ص( 1)

 .1/394مختصر الركضة، ص / شرح القكم عبد بف سميماف (2)
 .1/94ينظر اإلحكاـ لآلمدم ( 3)
 .685 السيكطي/ الدر المنثكر( 4)
 .4/1252كالقكاعد الكمية ،  684-683ينظر إحكاـ الفصكؿ ( 5)
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إنو ال ضرر فيو عمى اعتبار أنو : "فبل يسمـ ما ادعكه مف قكليـ -تنزالن معيـ–كلك سمـ ىذا 
ـ ذلؾ ، كفي عدالبارم أف يعرفنا بو كينيانا عنولك كاف مشتمبلن عمى الضرر لكجب عمى 

ميف بالحظر يمكف أف يعكسكا الحجة عمييـ كذلؾ ألف القائدليؿ عمى أنو ال ضرر فيو، 
، فمما لـ لديف ألذف لنا فيو البارم سبحانوبقكليـ إنو لك لـ يكف فيو ضرر مف مفسدة في ا

كلك كاف ما ي الديف كذلؾ يكجب ككنو محظكران، يأذف لنا عمـ أف في تناكلو ضرران كمفسدة ف
كلـ يعممنا  ،ممكو منفعة عظيمةقالكا صحيحان لكجب أف يككف كؿ مف أعممنا بأف في تناكؿ 

، كىذا باطؿ ان لنا في أخذ ممكو كاالنتفاع بوأف في تناكلو مضرة أف يككف ذلؾ منو إذن
 (1).باإلجماع

باألدلة العقمية ، كعرفنا تعالى خمؽ الطعكـ في المأككالت كالذكؽ فينا كأقدرنا عمييا أف ا -3
 كىك دليؿ اإلذف منو لنا في ذلؾ ،نتفاع بيارة كال ضرر عميو في االغير مض أنيا نافعة لنا

فإف العقبلء بيف يدم إنساف عمى ىذه الصفات،  فكانت مباحة كما لك قدـ إنساف طعامان 
 (2).يقضكف بككنو قد أذف لو فيو

 وقد نوقش ىذا الدليل من وجيين: -
كثر أف حاصمو يرجع إلى قياس الغائب عمى الشاىد ، كىك قياس باطؿ عند أ الوجو الول:
.عمماء األصكؿ

(4) 
أننا ال نسمـ خمكىا مف الضرر ، كيمكف لمقائميف بالحظر أف يقكلكا : إنو لك لـ  :الوجو الثاني

، فمما لـ يأذف لنا ف لنا فييا البارم سبحانو كتعالىيكف فييا ضرر مف مفسدة في الديف ألذ
 (4).محظكرةعممنا عممنا ككنيا ضرران كمفسدة في الديف ، كذلؾ يكجب ككنيا 

أنو البد لئلنساف تجاه ىذه األشياء مف فعؿ أك ترؾ أك حركة أك سككف ، فإف منعتـ الكؿ  -5
.أكجبتـ المحاؿ كالممتنع

(5) 

                                                           

  . 685-684 ينظر المكسكعة الفقيية/ مجمكعة مف المؤلفيف، ص( 1)
  4/1253، كالقكاعد الكمية   1/94اـ لآلمدم اإلحك( 2)
 .1/94مدم اإلحكاـ لآل (3)
 .685المرجع السابؽ، ص  (4)
 . 1/53 لآلمدمينظر اإلحكاـ ( 5)



79 
 

 كنكقش ىذا الدليؿ بالقكؿ: -6
كركد السمع فبل ، كأما مف قاؿ بأنو ال حكـ لؤلشياء قبؿ إنو حجة عمى مف قاؿ بالحظر

تمييز المكجكدات عمى ماىي  ، بؿ عمموبيح كال يحظرو يرل أف العقؿ ال ي، ألنيتكجو إليو
 (1).ال أكثر عميو كفيـ الخطاب

أف مف المحاؿ أف يخمؽ ا سبحانو فينا الشيكات المقتضية لما تقتضيو ثـ يحظر عمينا  -5
 (2).ما خمؽ لنا

 نكقش ىذا الدليؿ بالقكؿ:
ز كجؿ قد فعؿ ما أنكركا ع ، ألف اإنو مف قبيؿ المكابرة كال يصمح أف يككف حجة       
فينا شيكات تقتضي إتياف الفكاحش كشرب الخمكر، كأخذ كؿ شيء استحسنتو النفكس  كخمؽ
إنو قد عكض مف ذلؾ  ، كال يمكف لقائؿ أف يقكؿة كترؾ الجياد، ثـ حـر عمينا ذلؾ كموكالراح

قادر عمى ، ألنو سبحانو ما حـر ماىك خير منو كىك الجنة ، كعكض عمى ترؾأشياء أباحيا
، كلكنو لـ يرد لنا معان، فيككف ذلؾ أقؿ لتعبنا، كألذ لنفكسنا، كأتـ لسركرنا أف يجمع األمريف

 (3).ذلؾ كال معقب لحكمو
، ككؿ مف اضطره ا إلى شيء فقد مضطر إلى ىذه األشياء قبؿ الشرع أف اإلنساف -6

 (4).أباحو لو
 نكقش ىذا الدليؿ بالقكؿ:

عنى الضركرة كال يدرؾ أنيا فعؿ ا تعالى، فالجائع مضطر إلى القائؿ بو ال يفيـ مإف 
ُعُو قَِليالا ُُثَّ ، كقد قاؿ تعالى في أىؿ النار: )، كالمريض مضطر إلى المرضالجكع َوَمْن َكَفَر فَأَُمت ِّ

ح لمجائع الجكع : إف ا أبافيؿ يمكف أف يقكؿ عاقؿ  (5)(َأْضَطرُُّه ِإىَل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصريُ 

                                                           

 .1/53الباحسيف، القكاعد الفقيية ( 1)
 .1/54المصدر السابؽ ( 2)
 .1/54شيخي زاده/ مجمع األنير، زاده، ص ( 3)
 .1/56المصدر السابؽ ( 4)
 .126سكرة البقرة آية ( 5)
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نمكلممريض المرض، كألىؿ جينـ دخكليا  ا يقكؿ ىذا مف ال يعرؼ األسماء كال المسميات، كا 
 (1).كال حقيقة عبارة األلفاظ عف المعاني

يذا الكصؼ يعرؼ ا مف عرؼ ، كبأف ا تعالى غني عمى الحقيقة، جكاد عمى الحقيقة -7
احة ، فتككف اإلبإال ما كاف فيو ضررو عف عباده ، كالغني الجكاد ال يتصكر منو منع مالا

كال عارض يكجب الحرمة فثبتت  باعتبار جكده كغناه، كالحرمة تعارض األصؿىي 
 (2).اإلباحة
 ف أف يجاب عف ىذا الدليؿ بالقكؿ:كيمك

ياء مف ، ثـ إف القكؿ بخمك ىذه األشقة ليما بمنع الماؿ أك استباحتوإف الجكد كالغنى ال عبل
لكرد : إنيا لك لـ تكف مضرة عكل ال دليؿ عمييا، إذ يمكف لمقائؿ بالحظر أف يقكؿالضرر د
 (3).، كحيث لـ يرد عممنا ككنيا مضرةاإلذف بيا

، كيقبح ره، كاألحسف إحياء الممؾ بالممؾ، الحيكاف كغياء كميا ممؾ  تعالىأف األشي -8
.إىبلؾ الممؾ مع القدرة عمى إحيائو لما في ذلؾ مف الفساد

(3) 
 كقد نكقش ىذا الدليؿ بالقكؿ:

ف اإلذف قد حصؿ فيو مف جية ، أله األشياء عند الحاجة كجكد التمؼإنما يبيح أف تتناكؿ ىذ
ثـ إف ىذا الدليؿ ـ الغير، فإنو يباح ليذه العمة، ، فنظيره أف يضطر إلى أكؿ طعاالعقؿ

، كىك باطؿ عند بالممؾ جكاز قتؿ المكره غيره لينجي نفسو، ألف في ذلؾ إحياء الممؾيكجب 
  (5).الجميع

فحـر  لينا في الحرمة،ال لمصالح تعكد إأف ا تعالى ما حـر شيئان مف أنكاع المتناكالت إ -9
حـر الخمر ، ك سراؼ في األكؿ لما فيو مف الضرر، كحـر اإللما فيو مف ضياع النسؿ الزنا

                                                           

 .1/56اإلحكاـ البف حـز ( 1)
 .3/194، كالباحسيف/ القكاعد الفقيية، ص  2/52شيخي ظاده/ مجمع األنير ( 2)
 .685الفركؽ لمقرافي، ص  (3)
 .4/1247الباحسيف، القكاعد الفقيية، ص ( 4)
 .1248-1247المرجع السابؽ، ص /( 5)
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عمى حكمة التحريـ أنو ما حـر  ، كحـر ما حـر باسـ الخبائث ليدلنالما فيو مف نقص العقكؿ
نما أباحيا عند ى ال يعدك إلينا الخبث الذم فيياعمى سبيؿ االبتبلء بالتحريـ لكف حت ، كا 

، فثبت أف التحريـ مف ا تعالى كاف ضرر اليبلؾ فكؽ ضرر عدكل الخبثالضركرة ألف 
عنو ح المريض في االمتناع عمى سبيؿ نيي الطبيب المريض عف بعض األغذية لصبل

 (1).، ثـ يبيحو إذا صار الصبلح في التناكؿلحالو
  كنيكقش ىذا الدليؿ مف كجييف:

ألغراض كالعمؿ كذلؾ و كتعالى معممة باأنو مبني عمى أف أفعاؿ ا سبحان الوجو الول:
 (2).، إذ يجكز أف يككف قد خمقيا سبحانو كتعبدنا باجتنابيا تعبدان محضان ممنكع

محة فكذلؾ يبيح ما يبيحو أف ا سبحانو كتعالى كما يحـر ما يحرمو لممص الوجو الثاني:
، بؿ يجكز أف يككف الحكـ بيا يؽ عرفتـ كجو المصمحة في اإلباحة، فبأم طر لممصمحة

 (3).مفسدة في الديف
 -الجكاب عف ىذا المذىب إجماالن:

ؾ، فبل نزاع في ىذا التر إف القائميف باإلباحة إف فسركىا بنفي الحرج عف الفعؿ ك       
نما النزاع في صحة إطبلؽ لفظ اإلباحة بإزائو المعنى كليذا فإنو يمتنع إطبلؽ لفظ  (4)كا 

ف فسركىا  تعالى مع تحقؽ ذلؾ المعنى فييااإلباحة عمى أفعاؿ ا بتخيير الفاعؿ بيف ، كا 
فيمـز  األكؿ يككف ذلؾ التخيير لمفاعؿ مف نفسو أك مف غيره، فإف كاففإما أف  الفعؿ كالترؾ

ف كاف  منو تسمية أفعاؿ ا سبحانو مباحة لتحقؽ ذلؾ في حقو ، كىك ممتنع باإلجماع، كا 
ما العقؿ باإلجماع، كال شرع قبؿ كركد الشرعفالمخي   كاف الثاني ، كتخيير العقؿ ر إما الشرع كا 

يقض العقؿ  ا لـ، أك فيمالحسنة عقبلن عندىـ إنما يككف فيما استكل فعمو كتركو مف األفعاؿ 

                                                           

 .459عبد المؤمف/ القكاعد الفقيية، ص ( 1)
 .1/394لركضة ، كشرح مختصر ا 1/94  ، صاإلحكاـ/ آلمدما( 2)
 .2/58الشاطبي/ المكافقات ( 3)
يرل بعض المحققيف مف عمماء األصكؿ أف نفي الحرج عف الفعؿ كالترؾ يسمى العفك ، كالعفكقسـ مستقؿ عف األقساـ الخمسة ( 4)

 .50-49، كأصكؿ الفقو ألبي زىرة  162-161،  1/144عندىـ كال يدخؿ في معنى اإلباحة ، ينظر المكافقات لمشاطبي 
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ر مف أىؿ السنة ، كىك فرع الحسف كالقبح العقمي الذم يرل الجميك فيو بحسف كال قبح
ف فسركه بأمر آخر فبلبد مف تصكيرهكاألشاعرة بطبلنو  (1).، كا 

 ثانيًا: أدلة القائمين بأن إباحتيا شرعية:

 -أىميا ما يمي:ة بجممة مف األدلة احتج القائمكف بأف إباحة األشياء قبؿ كركد الشرع شرعي
 (2)(َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْْلَْرِض َجِميًعاقكلو تعالى: )-1
َماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرضِ قكلو تعالى: )-2 َر َلُكْم َما ِفي السَّ   (3)(َوَسخَّ
  (3)(ِرْزِقِو َوِإلَْيِو النُُّشورُ ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن قكلو تعالى: )-3
 (5)(قَاَل رَب َُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُو ثُمَّ َىَدىقكلو تعالى: )-4

 ة مف ىذه اآليات كما في معناىا:كجو الدالل
ذلؾ إباحتيا ، كمقتضى ى عباده بما خمقو ليـ مف األعيافأف ا سبحانو كتعالى امتف عم

يذه اآليات كقد نكقش االستدالؿ ب (6)( أم مف أجمكـ لتنتفعكاقكلو: )خمؽ لكـليـ، فإف معنى 
 -:كما يماثميا مف كجييف

كالدليؿ الصحيح أف معناىا "االعتبار" بؿ  أننا ال نسمـ أف معنى "لكـ" االنتفاع، الوجو الول:
، كليس في اإلخبار بيذه القدرة عف ىذه ذكر قبؿ ذلؾ كبعده مف نصب العبر عمى ذلؾ ما
نما جاء ذكر ىذه اآليات في معرض الداللة يقتضي حظران كال إباحة كال كقفان الجممة ما  ، كا 

 (7).كالتنبيو ليستدؿ بيا عمى كحدانيتو

                                                           

 .1/93ينظر اإلحكاـ لآلمدم ( 1)
 (.29سكرة البقرة اآلية ) ( 2)
 (.13سكرة الجاثية اآلية )( 3)
 (.15سكرة الممؾ اآلية )( 4)
 (.50سكرة طو اآلية )( 5)
 .400-1/399، سميماف بف عبد القكم/ شرح مختصر الركضة  1/250تفسير القرطبي ( 6)
 .1/251القرطبي تفسير ( 7)
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، لكف نقكؿ منا لكـ أف المراد بخمقيا لنا لبلنتفاع كأف ىذا يقتضي إباحتياسم الوجو الثاني:
 اإلباحة بعد كركد الشرع ال قبمو.في األشياء  األصؿى أف إنيا دليؿ عم

ىذه  كجو الداللة مف (1)(َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّو الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ قكلو تعالى: ) -5
 األصؿى أف ، كىذا يدؿ عمحـر زينة ا كالطيبات مف الرزؽأف فييا إنكاران عمى مف  اآلية،

  (2).في األشياء اإلباحة
 بيذه اآلية مف كجييف:كيمكف أف يناقش االستدالؿ  -

مف شؾ في أف  ، إذ ماأنيا حجة عمى مف قاؿ بالحظر، كنحف ال نقكؿ بو الوجو الول:
ي شأف الذيف يطكفكف  ، بدليؿ سبب نزكؿ ىذه اآلية فإنيا نزلت فمصدر التحريـ الشرع

  (3).ألشياء بعقكليـ، كيحرمكف ابالبيت عراة
ألف مصدر  ،حد أف يحـر شيئان مف تمقاء نفسوأف منطكقيا يدؿ أنو ال يجكز أل الوجو الثاني:

، ألف المباح ىك ما ال يكجب اإلباحة قبؿ كركد الشرع، لكف عدـ الحرمة التحريـ ىك الشرع
، ألف المنع اإلذفعمى أنو ال حرج في فعمو كال تركو، كال يمـز مف عدـ أعمـ فاعمو أك دؿ 

كعميو يمكف أف يستدؿ بيذه اآلية عمى  (4)، كالعاـ ال يستمـز الخاصأعـ مف اإلذفعدـ المنع 
 بات مف الرزؽ بعد الشرع ال قبمو.استصحاب حؿ المباس كالزينة كالطي

ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما  ُقْل اَل َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُموُ قكلو تعالى: ) -6

  (5)(َمْسُفوًحا
 : ه اآليةكجو الداللة مف ىذ

تيا بدليؿ إباح األصؿ، فدؿ ذلؾ عمى أف المحرمات مف األطعمة بطريؽ الحصرأنيا فصمت 
ؾ ، كأنو حجة يجب العمؿ بو حتى يتبيف بالشرع أف الحؽ في خبلؼ ذلالعقؿ ظاىران ال قطعان 

                                                           

 (.32سكرة األعراؼ اآلية )( 1)
 .49-2/48الباحسيف، القكاعد الفقيية ( 2)
 .55-2/54المصدر السابؽ  (3)
 .1/148الفركؽ/ لمقرافي، ص ( 4)
 .460الممتع في القكاعد الفقيية  ( ، الدكسرم/145سكرة األنعاـ اآلية ) ( 5)
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كيككف حكمو ليؿ الشرع كالمخصص لدليؿ العقؿ ، فيصير دكاف يحتممو الدليؿالظاىر الذم 
 . حكـ الخاص يرد عمى العاـ فيبقى العاـ حجة فيما لـ يرد الخصكص منو

 : ش االستدالؿ بيذه اآلية مف كجييفكيمكف أف يناق
ا عداىا يا يفيد إباحة مأننا ال نسمـ لكـ ما ذكرتمكه مف أف حصر المحرمات في الوجو الول:

يا محرمات أخرل في الكتاب ، كأنو قد زيد عمياء متفقكف عمى أف ىذه اآلية مكيةألف العمم
كىذا يدؿ عمى أف عدـ تحريـ ما عدا  (1)، بؿ إف مف العمماء مف قاؿ إنيا منسكخةكالسنة
 ر في اآلية ال يعني ككنو مباحا.المذكك 

سممنا أف حصر المحرمات يفيد إباحة ما عداىا لكف نقكؿ إف ىذا الحكـ  الوجو الثاني:
، كىذا المعنى ىك الذم فيمو أكثر اء المسككت عنيا بعد كركد الشرع ال قبؿخاص في األشي

 (2).كغيره لفقياء منيا، كالشافعيا
َعَث َرُسواًل قكلو تعالى: ) -7 بِيَن َحتَّى نَ ب ْ   (3)(َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

 :لداللة مف ىذه اآليةكجو ا
 مف فعؿ شيئان قبؿ كركد الشرائع أف ا سبحانو كتعالى أخبر أنو ال عقاب كال عذاب عمى

 -:في األشياء قبميا اإلباحة، كقد نكقش االستدالؿ بيا بالقكؿ األصؿكمقتضى ىذا أف 
يعارضكنا  ، حتىالى يعذب مف لـ يبعث إليو رسكالن تع إنو ال حجة ليـ فييا ألننا لـ نقؿ إنو

، ألف األشياء لك كرد الحظر ي اإلباحة كالحظر في كرد كال صدربيا، كليست مف مسألتنا ف
إف ا تعالى يعذب مف فييا بنص إال أنو لـ يأت كعيد عمى مرتكبيا لـ يجز ألحد أف يقكؿ 

نما عممنا  ك كافران ما يكجب أف يعذب كالبد، كليس في ككف المرء عاصيان أخالؼ أمره كا 
، كلكال ذلؾ ما عف النبي صمى ا عميو كسمـ فقطكب العذاب مف طريؽ القرآف كالخبر كج

 (4).عممناه
                                                           

 .7/115تفسير القرطبي ( 1)
 .116-7/115السابؽ ينظر المصدر ( 2)
 . 1/53 ، ينظر اإلحكاـ لآلمدم15سكرة االسراء آية ( 3)
 . 1/54 تفسير القرطبي، ص( 4)
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ػػػػػ ىذا ما استدؿ بو القائمكف بأف إباحة األشياء قبؿ كركد الشرع شرعية ، كقد جرل مناقشة 
 ا الرأم بجكاب إجمالي ، كبيانو:كؿ دليؿ عمى حدة ، غير أنو يمكف أف يجاب عف ىذ

تمسؾ بو ىؤالء إف صح ككنو دليبلن عمى اإلباحة فينبغي حممو عمى األشياء المسككت  أف ما
إذ ليس فيو ما يدؿ عمى أف المراد بيذه الخطابات  -كما سيأتي –عنيا بعد كركد الشرع 

م يظير فائدة ىذه األدلة األشياء قبؿ كركد الشرع ، كحممو عمى المسككت عنو ىك الذ
، كلذلؾ اعتمد عمى ىذه اآليات كثير عمى مالو ثمرة أكلى الحكـ، كال شؾ أف حمؿ كثمرتيا

 (1).مف العمماء في القكؿ بتحميؿ األشياء المسككت عنيا
 القول الثاني:

 (2)كىك مذىب المعتزلة البغدادييف :كركد الشرع الحظر في األشياء قبؿ األصؿأف 
كبعض  (6)كبعض الشافعية (5)مف المالكية كأبك بكر األبيرم (4)كبعض الحنفية (3)كاإلمامية
  (8).كقد أكمأ أحمد رحمو ا إلى معنى ىذا"قاؿ القاضي أبك يعمى: " (7)الحنابمة

في  األصؿ، كالقائميف بأف في األشياء قبؿ كركد الشرع الحظر األصؿكالقائمكف بأف -
كىـ  أف حظر ىذه األشياء عرؼ بالعقؿ، فمنيـ مف يرلاء اإلباحة مختمفكف فيما بينيـ، األشي

 (9).المعتزلة الذيف يقكلكف بيذا القكؿ

                                                           

 .116-1/115ينظر تفسير القرطبي ( 1)
 .1/5، كفكاتح الرحمكت  1/391، كشرح مختصر الركضة  1/121كمف أشيرىـ :الكعبي ، ينظر كالبحر المحيط ( 2)
 .209/يية، صالباحسيف/ القكاعد الفق( 3)
 .1/121الزركشي/ البحر المحيط  (4)
 . 681القرافي/ الفركؽ، ص( 5)
منيـ : أبك عمي بف أبي ىريرة ، كأبك عبدا الزبيرم ، كعمي أبف أباف الطبرم ، كأبك الحسف بف القطاف ، كالدقاؽ ، ينظر : ( 6)
 .48، كالقكاعد الكمية / 1/121لبحر المحيط ا
،  1/391، كشرح مختصر الركضة  474 ، كالفركؽ 1/39كالقاضي أبك يعمى ، ينظر ركضة الناظر  حامد ،منيـ : الحسف بف ( 7)

 .1/327كشرح الكككب المنير 
 .1239-4/1238تقي الديف أبك البقاء/ ركضة الناظر، ص ( 8)
 .1/124، كالزركشي/ البحر المحيط، ص  1/50مكت كفكاتح الرح،  1/92لآلمدم ينظر اإلحكاـ ( 9)
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القائميف بيذا  ، كىـ كافةؼ بالدليؿ السمعي بعد كركد الشرعكمنيـ مف يرل أف حظرىا عر  -
(1)، كاإلماميةالقكؿ مف الحنفية، كالشافعية، كالمالكية، كالحنابمة

نبغي أف تحمؿ كعمى ىذا ي 
، كال يمكف أف يثبت لو أصؿ في ألف العقؿ عنده ال يكجب كال يحظر، أحمدإيماءة اإلماـ 

 (2).أصكؿ الفقو يخالؼ أصمو في أصكؿ الديانات
 :في األشياء قبؿ كركد الشرع الحظر األصؿػػػػػ أدلة القائميف بأف 

 أدلة القائميف بأف حظرىا عقمي.  أكالن :
 -ستدؿ مف يرل ىذا الرأم بما يمي:ا
ز االنتفاع ، كال يجك كقات ممؾ  تعالى، ألنو خمقيا، كأنشأىا، كبرأىالمخمأف جميع ا -1

، يدؿ عمى ذلؾ أف أمبلؾ اآلدمييف ال يجكز ألحد منيـ أف ينتفع بممؾ بممؾ الغير إال بأذنو
  -د نكقش ىذا الدليؿ مف أربع أكجو:كق (3)غيره بغير إذنو
ا بو : إما أف تريدك الغير بغير إذنو، ال يخمكز االنتفاع بممؾ قكلكـ إنو ال يجك  الوجو الول:

ألف  مف طريؽ العقؿ فبل يسمـ لكـ ىذا، فإف أردتـ أنو ال يجكز مف طريؽ العقؿ أك الشرع
ف أردتـ بو مف طريؽ الشرع فصحيح، ك العقؿ عندنا مما ال يحؿ كال يحـر ، لكف بحثنا يتعمؽ ا 

   (4).في األشياء قبؿ كركده
، كلكف قياس االنتفاع بممؾ ا عمى ـ عدـ جكاز االنتفاع بممؾ الغيركسممنا ل :الوجو الثاني

دمي قد يتضرر بالتصرؼ في ممكو ، كذلؾ ألف اآلدمييف قياس مع الفارؽاالنتفاع بممؾ اآل
(5)كا تعالى ال يضره انتفاع مخمكقاتو بممكو

و أحؽ كألف معنى ممؾ اآلدمي لمشيء أن 

                                                           

 .49، كفكاتح الرحمكت، ص  1/124يط، ص البحر المحالزركشي/ ، ك  92 ، صشرح تنقيح الفصكؿ أبك العباس شياب الديف/ (1)
 .262-261الباحسيف/ القكاعد الفقيية، ص ( 2)
/ 1، كفكاتح الرحمكت  327/ 1 شرح الكككب المنير، تقي الديف أبك البقاء/  1/87البرىاف / يكسؼ بف ا عبد بف الممؾ عبد( 3)

50. 
(4 ) /  .1/396لركضة، ص شرح مختصر ا/ القكم عبد بف سميمافك   1/52، ص اإلحكاـابف حـز
 .1/396/ شرح مختصر الركضة، ص القكم عبد بف سميماف( 5)
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مكو لمشيء أنو قادر عمى إيجاده ، إذ معنى ميؿ عمى اباالنتفاع بو مف غيره، كذلؾ مستح
فنائوك    (1).ا 

دمييف فيككف حجة عمييـ ال ليـ أنو لك سمـ صحة قياس ممؾ ا عمى ممؾ اآل الوجو الثالث:
بظمو كاالستضاءة فإف ما ال ضرر عمى المالؾ فيو ال يمنع مف االنتفاع بو كاالستظبلؿ 

  (2).ألنو ال ضرر عميو في ذلؾ  تعالىفيجب االنتفاع بما ىك ، بسراجو
أف الناس عبيد  تعالى فيجب أال يمنعكا مف االنتفاع بما يحتاجكف إليو مف  الوجو الرابع:

، فإنيـ لـ يمنعكا مف االنتفاع بأمكاؿ مكالييـ حكاليـ اعتباران بعبيد اآلدمييفصبلح أبدانيـ كأ
ف لـ يجب ىذا لـ يجب ما ـ كستر عكراتيـا يحتاجكف إليو مف صبلح أبدانيـ كأحكاليفيم ، كا 
 (3).قالكه
كف أف ، ألنو يميا تركان لبلحتياط كرككبان لمغررأف في االنتفاع بيذه األعياف كاستباحت -2

في ، كيمكف أف تككف عمى الحظر فيككف ممكمان في فعمو مأثكمان تككف عمى اإلباحة فبل يأثـ
ناع منو لئبل يركب الخطر كالغرر كمف العقؿ االمتكجب بدليؿ  تناكلو، فإذا أمكف ىذا كىذا

ذا  قؿ ترؾ المخكؼ، فيجب عميو بدليؿ العمكف كىذا طريؽ مخكؼ: ىذا طريؽ مأقيؿ لو كا 
 (4).، فكاف االحتياط في الترؾان في العقؿركبو كاف قبح

 كقد نكقش ىذا الدليؿ بالقكؿ: 
الحتياط في اإلقداـ عمى االنتفاع، أك ، بؿ نقكؿ إف ا نسمـ لكـ أف االحتياط في الترؾإننا ال

، فإف لو أف ا عمى ترؾ الفعؿأننا إذا لـ نقدـ لـ نأمف أف يعاقبنا  ىما متساكياف، كبياف ذلؾ
يكضح ىذا  (5)، فيجب اإلقداـ عمى الفعؿكما أف لو أف يعاقب عمى الفعؿ عمى الترؾ يعاقب

                                                           

 .2/50/ شرح مختصر الركضة، ص القكم عبد بف سميماف( 1)
 .686-685ؿ إحكاـ الفصك اآلمدم/ ( 2)
 .686المرجع السابؽ، ص  ينظر( 3)
/ شرح مختصر الركضة القكم عبد بف سميماف ، ك 686، كجبلؿ الديف السيكطي/ إلدر المنثكر  4/1244القرافي/ الفركؽ (4)
1/395. 
 .1/397/ شرح مختصر الركضة القكم عبد بف سميماف ، ك 4/1244القرافي/ الفركؽ، ص ( 5)
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يـ مف األكؿ مع قدرتو الناس فامتنع بعضأف الممؾ مف ممكؾ الدنيا لك أعٌد مائدة كدعا إلييا 
بلن لمممؾ، عد ذلؾ اعميو طبعان  ، أم معتقدان بخمو مفتاتان متكبران عميو أف لممتنع في العادة مبخ 

كا  مو العقاب كاإلىانة عقبلن كعرفان كذلؾ خطر يستحؽ فاع ثبت لو عمى نفسو منة كيدان عمياي
، فيككف اإلقداـ عمى االنتفاع أحكط مف لى مائدتوخمقو كممؾ دعا الناس إ سبحانو كتعالى مع

 (1).اإلمساؾ عنو أك مساكيان لو
 (2).أنو ال يأمف القائؿ باإلقداـ عمييا أف يككف فيما يقدـ عميو سٌـّ ييمكو -3

 كنكقش ىذا الدليؿ بالقكؿ:
ئـ تقدـ ثـ إننا نجد البيا ،مطمقان ىك الذم يؤدم إلى اليبلؾ إف ترؾ اإلقداـ عمى ىذه األشياء

  (3).عمى ىذه األشياء بفطرتيا كال تيمؾ
، كما أف الحكر العيف كالمبلئكة ه األعياف مخمكقة لمف يأتي بعدىـأنو يجكز أف تككف ىذ -4
.، ألف ا خمقيا لبني آدـينتفعكف بما في الجنة مف المنافعال 

(3) 
 كنكقش ىذا الدليؿ بالقكؿ:
، كحيث لـ يرد دليؿه فبل يصح لكرد الدليؿ عمى ذلؾـ كليست ليـ إنيا لك كانت مخمكقة لغيرى

 (5).ىذا
  (6).أف ىذه األشياء لك كانت مباحة بالعقؿ لكاف الشرع كاردان بخبلؼ العقؿ -5

 :كؿكيمكف أف يناقش ىذا الدليؿ بالق
: كلك كانت محظكرة بالعقؿ لكاف يست لكـ، إذ يمكف أف يعكس فيقاؿإنو حجة عميكـ كل

أف  فيذا الدليؿ ال يمكف أف ينتجكاردان بخبلؼ العقؿ،  –أكثر األشياء الذم أباح –الشرع 

                                                           

 .1/397الركضة / شرح مختصر القكم عبد بف سميماف( 1)
 .4/1255جبلؿ الديف السيكطي/ الدر المنثكر ( 2)
 .4/1255الباحسيف/ القكاعد الفقيية ( 3)
 .4/1255المصدر السابؽ ( 4)
 .4/1255السيكطي/  الدر المنثكر، ص ( 5)
 .4/1255المصدر السابؽ ( 6)
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نما يصمحفييا الحظر أك اإلباحة األصؿ ، أك أنيا ال أف يككف دليبلن لمف قاؿ بالتكقؼ ، كا 
 (1).حكـ ليا قبؿ كركد الشرع

 -ميف بأف حظرىا مستفاد مف الشرع، احتج مف يرل ىذا الرأم بما يأتي:: حجة القائثانيان 
  (2): ) اـ ليـ شركاءشرعكا ليـ مف الديف ما لـ يأذف بو ا (قكلو تعالى -1

، أك استحؿ شيئان بغير إذف ا فييا إنكاران عمى مف أثبت حكمان  : أفكجو الداللة مف ىذه اآلية
 (3).تعالى

 االستدالؿ بيذه اآلية مف كجييف:كيمكف أف يجاب عف 
فيؿ ليـ آلية بو ا: الشرؾ، قاؿ القرطبي في تفسيرىا: " اد بما لـ يأذفأف المر  الوجو الول:

ذا استحاؿ ىذا فا لـ يشرع الشرؾ ، فمف أيف  شرعكا ليـ الشرؾ الذم لـ يأذف بو ا ، كا 
  (4)"يدينكف بو

 حجة عمى مف قاؿ بالتحريـ أيضان  أنو لك سمـ حمؿ اآلية عمى العمـك فتككف :الوجو الثاني
  (5).ألنو شرع مف الديف ما لـ يأذف بو ا

 (6)(َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهمْ قكلو تعالى: ) -2
ف المتقدـ قبؿ أأنيا أفادت أف سؤاليـ عف المباحات ، فمفيكميا  :كجو الداللة مف ىذه اآلية

عف  كيمكف أف يجاب (7)كىذايدؿ عمى أف حكـ األشياء كميا عمى الحظر الحؿ التحريـ،
يارسكؿ  :عدم بف حاتـ كزيد بف ميميؿ قاال االستدالؿ بيذه االية بالقكؿ اف سبب نزكليا اف

د حـر ا الميتة قـك نصيد بالكبلب كالبزاة كقد ندرؾ ذكاة مانصيد كقد ال ندرؾ كق ناا إ

                                                           

 .4/1255النككم/ المجمكع شرح الميذب، ص( 1)
 4/1255ع األنير، ص عبد الرحف شيخي زاده/ مجم( 2)
 .4/1255ينظر المصدر السابؽ ( 3)
 .16/19تفسير القرطبي، ص ( 4)
 .4/1255القرافي/ الفركؽ ( 5)
 .4سكرة المائدة اآلية ( 6)
 .124\1البحر المحيط الزركشي/ ،ك 92شرح تنقيح الفصكؿ أبك العباس شياب الديف/ ( 7)
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كليس  ف التحريـ كالتحميؿ مف عند اثـ إف غاية ماتدؿ عميو أ (1)؟ فنزلت االيةفماذا يحؿ لنا
ألنيا معارضة بااليات االخرل التي استدؿ  ،في األشياء التحريـ األصؿعمى أف فييا ما يدؿ 

اَل َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى قل ) :كمنيا قكلو تعالى ،اإلباحة األصؿ بيا مف يقكؿ إف

تعالى:  قكلوك  (3)(الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّو )كقكلو:  (2)(طَاِعٍم َيْطَعُموُ 
 (4).(ُأِحلَّْت َلُكْم بَِهيَمُة اْْلَنْ َعامِ )

كىذا يدؿ  ،يفيد أنيا كانت قبؿ ذلؾ محرمة أف التعبير ب:)أحمت( :آليةكجو الداللة مف ىذه ا
عف االستدالؿ بيذه اآلية كيمكف أف يجاب  (5)عمى أف حكـ األشياء كميا كانت عمى الحظر

ننا ال نسمـ لكـ أف قكلو أحمت يقتضي أنيا كانت محرمة قبؿ ذلؾ ،حتبالقكؿ،  ى يقاؿ إف كا 
نما نقكؿ إف ىذا التعبير جاء رافعا لما كاف سائدا عند الجاىمية  ،أصؿ األشياء عمى الحظر كا 

فبيف سبحانو أنيا مما  ا كتخرصا،مف تحريـ بعض األصناؼ مف بييمة األنعاـ بعقكليـ تكىم
ككانت لمعرب سنف في األنعاـ مف لعباده، يقكؿ القرطبي في تفسير ىذه األية:  أحؿ ا

البحيرة كالسائبة كالكصيمة كالحاـ ياتي بيانيا فنزلت ىذه اآلية رافعة لتمؾ األكىاـ الخيالية 
 (6).كاألراء الفاسدة الباطنية

تقدـ الجكاب عف  كقد ،ألشياء قبؿ كركد الشرع عمى الحظربأف اىذا ما استدؿ بو القائمكف - 
إف  :عف ىذا الرأم بجكاب إجمالي فيقاؿغير أنو يمكف أف يجاب  ،كؿ دليؿ عمى حده

العقؿ كال بدليمو، إذ معنى الحظر االشياء قبؿ كركد الشرع ال يمكف معرفة حظرىا بضركرة 
كلـ  ؟جانب الفعؿ، فمف أيف يعمـ ذلؾانب الفعؿ لتعمؽ ضرر بترجيح جانب الترؾ عمى ج

                                                           

 .6\6تفسير القرطبي، ص( 1)
 .145سكرة االنعاـ آية ( 2)
 .32سكرة االعراؼ آية( 3)
 .1سكرة المائدةآ ية( 4)
 .92أبك العباس شياب الديف/  شرح تنقيح الفصكؿ، ص (5)
 .31\6تفسير القرطبي ( 6)
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ؿ ربما يتضرر بترؾ المذات عاجبل، فكيؼ يصير تركيا ب كالعقؿ ال يقضي بو،يرد سمع 
 أكلى مف فعميا؟.

 القول الثالث:
 (1)كىك مذىب جميكر العمماء مف األشاعرةالتكقؼ في حكـ ىذه األشياء،        

كبعض  (4)كبو قاؿ بعض المعتزلة ،أىؿ الظاىر (3)عفكحكاه ابف حـز  (2)كالمتكمميف
 (9).كالكاقفية (8)كبعض الحنابمة (7)كالشافعية (6)كاختاره أكثر المالكية (5)األمامية

ألف  ،كقؼ المنسكب إلى جميكر أىؿ العمـكقد اختمؼ عمماء األصكؿ في معنى القكؿ بال
 ىذا الرأم يحتمؿ معنييف:

اإلباحة أك ال أدرم ىؿ حكـ ىذه األشياء  :العمـ بالحكـ، فكأف المتكقؼ يقكؿعدـ  االول:
كبو  ،فالكقؼ عمى ىذا المعنى حكـ ثابت (10)اعتقاده أف ليا حكما عقميا يجيمومع  ،الحظر

.قالت طائفة مف أىؿ العمـ
(11) 

انو ال حكـ لؤلشياء قبؿ كركد الشرع ،كىك مراد أغمب  القائميف بالتكقؼ في  الثاني: 
تأكيؿ أصحابنا الكقؼ ال يرجع إلى إثبات لمختمفة، قاؿ القاضي عبد الكىاب: المذاىب ا
كلكف إلى أف التصرؼ فييا غير محكـك بأنو مباح أك محظكر  ،عمييا في العقؿصفة ىي 

ألف نا عف نفي الحكـ بأنيا عمى الكقؼ، فعبر  ،و محكـك لو بأحد األمريفخبلفا لمف اعتقد أن

                                                           

 .210\1،كالدر المنثكر122\1،كالبحر  المحيط 91\1األحكاـ الآلمدمحسف األشعرم ،ينظر أبك ال كعمى رأسيـ :( 1)
 .122\1الزركشي/  البحر المحيط ( 2)
 .52\1 لآلمدم ، ص األحكاـ/( 3)
 .122\1الزركشي/ البحر المحيط ( 4)
 .38\2، ابف قدامة/ ركضة الناظر، ص 122\1ينظر المصدر السابؽ ( 5)
  .88شرح تنقيح الفصكؿ أبك العباس شياب الديف/ ( 6)
  .143-كالقكاعد الكمية ،86،كالبرىاف122 لمباحسيف : القكاعد الفقييةكابك عمي الطبرم ،ينظر كالفارسي، منيـ:أبك بكر الصيرفي ،( 7)
  .391\1كشرح مختصر الركضة ، 38\2كركضة الناظر الحسف الجزرم،ينظر  منيـ:أبك( 8)
  .391\1شرح مختصر الركضة سميماف بف عبد القكم/ ،ك 39\2 الناظر، ص ركضةابف قدامة/ ( 9)
 .359\1ختصر الركضة شرح ملقكم/ سميماف عبد اك ، 123\1 ، صالبحر المحيطالزركشي/ ( 10)
 .123\1الزركشي/ البحر المحيط، ص ( 11)
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الراجح عندنا  كقاؿ المازرم: (1)نو ال حكـ ال بحظر كال إباحةغرضنا مف ذلؾ ما ذكرنا مف أ
ليس  :(3)ابف السمعانيكقاؿ  (2)كنعني بو القطع عمى أنو ال حكـ  سبحانو في حقناالكقؼ 

، كالدليؿ الذم يمنع مف ألف الكقؼ حكـ مثؿ الحظر كاإلباحة ،معنى الكقؼ ىك أنو يحكـ بو
نما يعني الكقؼ أنو ال يحكـ لمشيء ،بالكقؼر كاإلباحة يمنع مف القكؿ الحظ بحظر كال  كا 

كقاؿ شياب الديف كقاؿ ابف  (4)الحكـ بشيء إلى أف يرد بو الشرع إباحة ،لكف يتكقؼ في
كنقؿ  (5)ح الذم ال يجكز عمى المذىب غيرهالصحي عقيؿ: "ال حكـ ليا قبؿ السمع، كىذا ىك

إف القائميف بالكقؼ لـ يريدكا  :كؿ قكليـيط عف عدد مف عمماء األصفي البحر المح الزركشي
كبيذا المعنى فسر اآلمدم رأم  (6)كـ ثابت كلكف عنكا بو عدـ الحكـبو أف الكقؼ ح

 (9)كبو جـز صاحب المسكدة (8)كعميو حمؿ ابف حـز مذىب الظاىرية كالجميكر (7)األشاعرة
 (11): إنو أصح.(10)كقاؿ الطكفي

 
 
 

                                                           

 .124-123\1الزركشي/ البحر المحيط، ص ( 1)
كقد أشار محقؽ الكتاب إلى  (57،كينظر جزء مف ىذا القكؿ في كتاب المازرم إيضاح المحصكؿ )124\1المصدر السابؽ ( 2)

 ىذا القكؿ بسبب تمؼ المخطكطة. سقكط عدة كممات مف
ابف السمعاني: ىك منصكر بف محمد بف عبد الجبار بف أحمد بف محمد بف جعفر بف أحمد بف عبد الجبار بف الفضؿ بف الربيع ( 3)

ىػ( صاحب تفسير القرآف ، االنتصار ألصحاب 489-426بف مسمـ بف عبد ا التميمي الشيخ االماـ أبك المظفر السمعاني، )
 . 772، ص4حديث، الرد عمى القدرية. ظير اإلسبلـ ، أحمد اميف، جال
 .52\2محمد صدقي/ الكجيز،  ( 4)
  .475 السيكطي/ الدر المنثكر( 5)
 .123-122\1الزركشي/ البحر المحيط ( 6)
 .91\1اإلحكاـ / لآلمدم ( 7)
  .52\1ينظر اإلحكاـ البف حـز ( 8)
 .475،383 القرافي/ الفركؽ( 9)
ىػ(، 704 -ىػ691الطكفي: ىك نجـ الديف أبك الربيع سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي الصرصرم، فقيو كعالـ حنبمي، )( 10)

مف مؤلفاتو )اإلشارات اإلليية في المباحث األصكلية( ك )االنتصارات اإلسبلمية في كشؼ شبو النصرانية( ك )الذريعة إؿ معرفة أسرار 
 ممة.الشريعة(، المكتبة الشا

  .399\1شرح مختصر الركضة سميماف بف عبد القكم/ ( 11)
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 العمـ:حجة القائميف بالكقؼ لعدـ 
أنو ال دليؿ عمى إباحة ىذه األشياء أك حظرىا مف العقؿ أك مف الشرع فيجكز أف يككف  

 (1)ؿ دليبل بالكقؼ ألجؿ عدـ الدليؿ.العق
كىي  ،قاعدة التحسيف كالتقبيح العقمييفإنو مبني عمى  :يمكف أف يناقش ىذا الدليؿ بالقكؿك - 

ال يحظر، فكذلؾ ال يقضي بالكقؼ كال يبيح ك إذ العقؿ عندنا ال يحسف كال يقبح  ،قاعدة باطمة
ف أريد بو نتكقؼ فبل ندرم أنيا محظكرة  :لقائميف بالكقؼكىك يناقش مذىب الغزالي: قاؿ ا كا 

كال  ألنا ندرم أنو ال حظر إذ معنى الحظر قكؿ ا تعالى ال تفعمكه أك مباحة فيك خطأ،
ف شئ :إباحة إذ معنى اإلباحة قكلو       (2)كلـ يرد شيء مف ذلؾ.‘تـ فاترككه إف شئتـ فافعمكه كا 
 حكـ لؤلشياء قبؿ كركد السمع: أدلة مف قاؿ بالتكقؼ ألنو ال

 -أىميا ما يأتي:مكف بيذا القكؿ بجممة مف األدلة استدؿ القائ 
َحَراًما َوَحََلاًل ُقْل َآللَُّو َأِذَن َلُكْم َأْم ُقْل َأرََأيْ ُتْم َما َأنْ َزَل اللَُّو َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُو  قكلو تعالى :) -1

 .(3)(َعَلى اللَِّو تَ ْفتَ ُرونَ 
َواَل تَ ُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َىَذا َحََلٌل َوَىَذا َحَراٌم لِتَ ْفتَ ُروا َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب ) :قكلو تعالى -2

أف فييما نصا  :كجو الداللة مف ىاتيف اآليتيف (4)(للَِّو اْلَكِذَب اَل يُ ْفِلُحونَ ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى ا
كىذا يدؿ عمى  ،ؿ ما في العالـ أنو حراـ أك حبلؿكاضحا عمى تحريـ القكؿ في شيء مف ك
ألف مف قاؿ الشرع عمى الحظر أك عمى اإلباحة بطبلف قكؿ مف قاؿ إف األشياء قبؿ كركد 

كقد اعترض عمى االستدالؿ بياتيف اآليتيف  (5)تر عمى ا عز كجؿف ذلؾ فيك مفشيئا م
كا  ،بالتحميؿ كالتحريـ بغير إذف ابالقكؿ :إنيما دلتا عمى أنو ال يجكز الحكـ عمى األشياء 

                                                           

  .122\1البحر المحيط الزركشي/ ( 1)
  .65عبد الرحف شيخي زاده/ مجمع األنير، ص( 2)
 .59سكرة يكنس اآلية ( 3)

 .116لنحؿ آية سكرة ا( 4)
  .323\4المحيط البحر الزركشي/ ،ك 136أحمد بف الشيخ محمد الزرقا/ شرح القكاعد الفقيية ( 5)
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(1)فبل يككف الحكـ بالحظر أك التحريـ افتراء عميو ،عقؿقد أذف بذلؾ بدليؿ ال
كييجاب عف ىذا  

لك كاف دليؿ العقؿ صالحا لمحكـ لكنا نقكؿ  إف ما ذكرتمكه صحيح :االعتراض بالقكؿ
كليس لو أىمية التحسيف أك  يمكف أف يستقؿ بإدراؾ األحكاـ فالعقؿ عندنا الببطبلف ذلؾ، 

 (2).التقبيح أك الحظر أك اإلباحة
َعَث َرُسواًل : )قكلو تعالى -3 بِيَن َحتَّى نَ ب ْ     (3)(َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

 لة من ىذه اآلية:وجو الدال 
كذلؾ يستمـز انتفاء الكجكب كالحرمة  ،عالى أمننا مف العذاب قبؿ الرسكؿأف ا سبحانو كت

ال لما  قبؿ البعثة،  (4)إذ ىك الـز ليما ،أمف مف العذاب بتقدير ترؾ الكاجب كفعؿ المحـركا 
مف لكاـز إنو ال حجة فييا فإنو ليس العذاب  :عمى االستدالؿ بيذه اآلية بالقكؿكقد اعترض 

ؿ فنفيو قب ،اكو عنيما بناء عمى عفك أك شفاعةكليذا يجكز انفك ،ترؾ الكاجب كفعؿ المحـر
 كلك سممنا انو الـز ليما فيككف ىذا بعد كركد الشرع ال قبمو ،كركد الشرع ال يمـز منو نفييما

ىؿ  :لكف نقكؿ رع ،سممنا انو الـز ليما،كعمى ىذا فبل يمـز نفييما مف نفيو قبؿ كركد الش
ف كاف الثاني فيك  إف كاف األكؿ فيك ؟كمو لمكاجب كالمحـر شرعي أـ عقميلز  مسمـ، كا 

المحـر شرعا ال عقبل، سممنا ذلؾ كعمى ىذا فالبلـز مف نفيو قبؿ الشرع نفي الكاجب ك  ،ممنكع
زمة العذاب لشيء مف ذلؾ بلكلكف ليس في اآلية ما يدؿ عمى نفي اإلباحة كالكقؼ ،لعدـ م

.إجماعا
(5) 

ف لـ يكف الزما مف ترؾ  :كأجيب عف ىذا االعتراض بالقكؿ - إف كقكع العذاب بالفعؿ كا 
كىذا  ،مف مف ذلؾ لعدـ  تحقؽ الكاجب  كالمحـر  دكنوالكاجب كفعؿ المحـر فبلزمو عدـ األ
، كنحف  نتمسؾ بيذه ما دلت  عميو  اآلية فبل ممزـك البلـز منتؼ  قبؿ كركد الشرع  عمى

                                                           

 .137أحمد بف الشيخ محمد الزرقا/ شرح القكاعد الفقيية / المرجع السابؽ، ص( 1)
 .107-103\1كالزركشي/ البحر المحيط  372ينظر القكاعد الكمية، ص( 25)
 .15اإلسراء اآلية ( 3)
 .92\1م اإلحكاـ لآلمد( 4)
 . 92\1المصدر السابؽ، ص ( 5)
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كاما نفي ما سكل ذلؾ فيستفاد مف  ،ب كالحرمة قبؿ كركد الشرع ال غيراآلية في نفي الكجك 
 (1).دليؿ آخر

رِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئَلَّ ) :قكلو تعالى -4 ٌة بَ ْعَد الرُّ ُرُسًَل ُمَبشِّ ُسِل وََكاَن اللَُّو َعزِيًزا َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّو ُحجَّ

عذر الخمؽ كقبكلو قبؿ أنيا دلت بمفيكميا عمى قياـ كجو  الداللة مف ىذه االية  (2)(َحِكيًما
اعترض عمى االستدالؿ بيذه اآلية، كقد  (3)كيمـز مف ذلؾ نفي المكحب كالمحـر ،بعثة الرسؿ

 ما اعترض بو عمى اآلية السابقة كاجيب عف ذلؾ. بمثؿ
كالعقؿ غير  ،االجماع، كال شرع قبؿ كركد الشرعثبكت األحكاـ إما بالشرع أك بالعقؿ بإف -5

ذا كاف ذلؾ كذلؾ فبل يجكز  ،ـ ،ألنو معرؼ لؤلحكاـ كليس حاكمامكجب كال مبيح كال محر  كا 
بؿ يككف ذلؾ مكقكفا عمى  ،شرع بككنيا محظكرة أك مباحةأف يحكـ عمى االشياء قبؿ كركد ال

.كركد الشرع
(3) 

 كقد اعترض عمى ىذا الدليؿ باعتراضيف:
كال يمتنع  أننا ال نسمـ لكـ أف العقؿ ال يبيح كال يحظر ،ألننا إنما عممنا ذلؾ بالشرع، الول:

س قبؿ إف العقؿ يبيح كيحظر   إلى أف يرد الشرع بمنع ذلؾ ،إذلي أف نقكؿ قبؿ كركد الشرع:
إف ىذا ال  :العتراض بالقكؿىذا اكيمكف أف يجاب عف  (5)كركد الشرع ما يمنع مف ذلؾ

إذ العقمييف، كىك مذىب باطؿ يصح إال عمى مذىب المعتزلة الذيف يقكلكف بالتحسيف كالتقبيح 
 (6).الحؽ أف العقؿ معرؼ لؤلحكاـ كليس حاكما

                                                           

  .92\1 ، صاإلحكاـ لآلمدم( 1)
 (.165سكرة النساء اآلية )( 2)
  .93\1 ، صلآلمدم /اإلحكاـ( 3)
/ 1محمد حسف عبد الغفار/ القكاعد الفقيية ،398\1شرح مختصر الركضة سميماف بف عبد القكم/ ك  92\1 المصدر السابؽ، ص( 4)

173 . 
/ 1محمد حسف عبد الغفار/ القكاعد الفقيية ،398\1شرح مختصر الركضة سميماف بف عبد القكم/ ك  ك 92\1إلحكاـ لآلمدم ا( 5)

173.  
  .115\1 ، صالبحر المحيطالزركشي/ ،ك 398\1 ، صشرح مختصر الركضةسميماف بف عبد القكم/ ( 6)
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(1)أف ما ذكرتمكه مف الداللة عمى نفي الحكـ حكـ بنفي الحكـ فكاف متناقضا الثاني:
كأجيب  

ف كاف حكما ،غير أف النفي ل :عف ذلؾ بالقكؿ يس ىك الحكـ مطمقا ليمـز إف نفي الحكـ كا 
 (2).فبل تناقضف الحكـ بالحظر أك اإلباحة، بؿ ما أثبتكه م ،التناقض

كلو أف يبيح االنتفاع  أف ىذه األعياف ممؾ  عز كجؿ لو أف يمنع مف االنتفاع بيا، -6
زية ألحد ىذه الكجكه عمى الباقي رع ال مبيا،كلو أف يكجب االنتفاع بيا .كقبؿ أف يرد الش

 ع.فكجب التكقؼ في الجمي
إف اإلباحة عندنا مف قبؿ ا تعالى لكف بدليؿ العقؿ  :لقكؿكاعترض عمى ىذا الدليؿ با-
 (3).كأجيب عف ىذا االعتراض بالقكؿ :إف العقؿ ال يستقؿ بإثبات شيء أك نفيو-.1
لما جاز أف يرد الشرع بخبلؼ  األعياف أك يحظرهأف العقؿ لك كاف يكجب شيئا مف ىذه  -7

كلما جاز كركد الشرع بخبلؼ ما  ،يرد الشرع بخبلؼ ما يكجبو العقؿ ألنو ال يجكز أف ،ذلؾ
 (4)أف العقؿ لـ يبح شيئا كلـ يحرمو.اقتضاه العقؿ دؿ عمى 

 اعترض عمى ىذا الدليؿ باعتراضيف:كقد 
كشكر  ،كالتكحيد ،العقكؿ كضركرات المعقكؿؼ ببدائة أف ىذا الدليؿ صحيح فيعر  الول:
فأما ما يعرؼ بثكاني العقكؿ استنباطا كاستدالال فبل يمنع أف يرد الشرع  ،كقبح الظمـ ،المنعـ

تككف عمى اإلباحة أك عمى الكقؼ  بخبلفو ،ألف القائؿ بأنيا عمى الحظر مثبل يجكز أف
إليو باستداللو مع  كلى مما تكصؿفإذا كرد الشرع كاف أ ،كلكنو يرل الحظر أظير فيقكؿ بو

كالزنا  ،كرد الشرع بإباحتوكقد  ،ىذا أف ذبح الحيكاف يحظره العقؿيبيف صحة  ،تجكيز غيره
ثـ إف كركد الشرع باإلباحة إذف في التصرؼ  ،كالشرع قد حظره ،يبيحو العقؿ كالنكاح

                                                           

  .93\1 ، صاإلحكاـ لآلمدم (1)
 .93\1 ، صالمصدر السابؽ( 2)

 .54\2 اإلحكاـ لآلمدم( 3)
لقكاعد الفقيية لمباحسيف، ص ، 1249-1248\4ينظر القكاعد الكمية ( 4)  .683-682كا 
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ذا ،محرمابدليؿ طعاـ الغير فإنو  ،ف في الثاني ال يمنع حظره متقدماكحصكؿ اإلذ أذف فيو  كا 
 (1).كلـ يمنع ذلؾ مف حظره قبمو ،كذلؾ ىينا ،أبيح

 ض بالقكؿ:كيمكف أف يجاب عف ىذا االعترا
إننا ال نسمـ لكـ أصبل أف ىناؾ أمكرا تدرؾ بثكاني العقكؿ استدالال كاستنباطا حتى يقاؿ إنو 

مف أف العقؿ عندنا كذلؾ لما تقدـ  ،بخبلؼ الحكـ العقمي الثابت فييايجكز أف يرد الشرع 
لعقكؿ يمكف فاعتراضكـ ىذا ال يتكجو إال عمى مف يقكؿ بأف ا (2)معرؼ لئلحكاـ كليس حاكما

 يح كأف تحظر، كنحف ال نقكؿ بذلؾ.كأف تب ،أف تحسف ك أف تقبح
كف دليبل عمى إبطاؿ القكؿ أنو كاف ىذا دليبل عمى إبطاؿ القكؿ بالحظر كجب أف يك الثاني:
كلما جاز عندكـ أف يككف د بخبلؼ ما يقتضيو العقؿ، ع ال يجكز أف ير ألف الشر  ،بالكقؼ

ى الحظر فيرد الشرع فيو عمى الكقؼ ثـ يرد الشرع بالتحميؿ كالتحريـ جاز أف يككف عم
 (3).،أك عمى اإلباحة فيرد الشرع فيو بالحظرباإلباحة

 كقدأجيب عف ىذا االعتراض بالقكؿ:
بالحظر ك اإلباحة، ألف مف قاؿ إف ذلؾ محظكر أك مباح ؼ مخالؼ لمقكؿ إف القكؿ بالكق

كما أنو لما ثبت بالعقؿ  ، يرد الشرع بخبلفوفيجب أال ،فقد أثبت لو ىذا الحكـ بالعقؿ ،بالعقؿ
عدـ الدليؿ فإنما ىك ل ،كليس كذلؾ الكقؼ ،عمة ال يجكز أف يرد الشرع بخبلفوعندىـ شكر الن

ما يزيؿ التكقؼ بالكشؼ الدليؿ يجكز أف يرد عميو  كالتكقؼ لعدـ ،عمى الحظر اك اإلباحة
اؿ إنو مستحب بؿ يق ،ال يسمى بالمصير إلى الحكـ راجعايكضح ىذا أف الكاقؼ  ،عف الدليؿ

 (4)ئؿ بحكـ سابؽ كالحظر أك اإلباحة.بخبلؼ القاكتابع كمرشد كمبيف 
ألنو لعينو غير جائز خمك إما أف يككف لعينو أك لمعنى، كككنو حراما أف ككنو حراما ال ي -8

كز أيضا كككنو حراما لمعنى ال يج ،ما انقمب عنو إلى غيره بعد الشرعلك كاف ذلؾ لعينو ل
                                                           

  .1249\4 السيكطي/ الدر المنثكر( 1)
  .398\1 ، صشرح مختصر الركضةسميماف بف عبد القكم/ ( 2)
 .267-266\5، القرافي/ الفركؽ 683محمد حسف عبد الغفار/ القكاعد الفقيية، ص( 3)
 .683ابف نجيـ/ األشباه كالنظائر، ص ( 4)
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اف ثبت فإذا بطؿ األمر أف يحظره مع بقاء معنى اإلباحة،  ألف الشرع يرد بإباحتو فبل يجكز
 (1)أنو ال يصح أف يقاؿ مباح.

 قد اعترض عمى ىذا الدليؿ بالقكؿ:ك 
نو لـ يجز أف يرد الشرع بإباحتو، لكننا ال نقكؿ بذلؾ لكـ انو لك كاف محظكرا لعيإننا نسمـ 

نما نقكؿ إنو حظ كال يمتنع كركد الشرع بعد ذلؾ بخبلفو فيزكؿ ذلؾ  ،ره في العقؿ لمعنىكا 
يرد  كاجتياد األنبياء ،فإنيـ قد يجتيدكف ثـ ،كىك شبيو بما يقاؿ في فركع الديف ،المعنى

فإذا صح مثؿ  ،لكاحد منيـ قكال ثـ ينسخ بعد ذلؾكقد يقكؿ االنص عف ا تعالى بخبلفو، 
 (2)في العبادات صح مثمو في مسألتنا.

 أف يجاب عف ىذا االعتراض بالقكؿ:كيمكف 
إف القكؿ بإباحة األشياء كحظرىا قبؿ الشرع لمعنى أدركو العقؿ يمكف أف يسمـ عمى مذىب 

نا أف أفعاؿ ا فعند ،ؾا سبحانو كتعالى معممة ،كنحف ال نقكؿ بذل مف يرل أف أفعاؿ
ال يمكف لمعقؿ إدراؾ معاني األحكاـ قبؿ كركد  األصؿكمع استحضار ىذا  ،سبحانو ال تعمؿ

باحة  ،الشرع بدليؿ أف الشريعة جاءت بتحريـ أمكر كاف الجاىميكف يعتقدكف إباحتيا بعقكليـ كا 
(3)ف حرمتيا بيذه العقكؿأمكر أخرل كانكا يعتقدك 

كمجيء الشريعة بيذه اإلحكاـ دليؿ عمى  
كأما القياس عمى النسخ في الشريعة فيك قياس مع  (4)أف العقكؿ قاصرة عف إدراؾ معانييا

الفارؽ ألف الشريعة إذا كردت بالنيي عف شيء أك إباحتو فكاجب في العقكؿ االنقياد لذلؾ 
كاالنقياد لمنع ما أبيح أك إباحة ما منع إف جاء أمر بخبلؼ األمر المتقدـ فمـ يحدث في 

 (5)االنقياد لما كردت بو الشريعة.ب العقكؿ شيء لـ يكف النسخ شيئا مما كاف فيو عف كجك 

                                                           

  .1249\4 مجمع األنير، ص شيخي زاده/ ( 1)

 . 167ابف حجر العسقبلني/  التمخيص الحبير، ص/( 2)
 . 31\6تفسير القرطبي، ص ( 3)
 .53-52\ محمد حسف عبد الغفار/ القكاعد الفقيية( 4)
 .56\1اإلحكاـ لآلمدم، ص  (5)
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افييف أف القكؿ بأف األشياء عمى الحظر أك عمى اإلباحة يؤدم إلى القكؿ بالمتن-9
كبياف ذلؾ أف مف قاؿ باإلباحة فيمزمو أف يقبح اعتقاد مف خالفو المتضاديف ،كىذا ال يجكز 

ي قكلو إباحتيا في ذلؾ بحظره عميو ،ألف القكؿ بو داخؿ في جممة األشياء التي يقتض
فدؿ عمى أف المعتقد لكاحد مف  ،ذلؾ مف قاؿ إنيا عمى الحظر، كىذا داخؿ في جممتيا،كك
 (1)مذىبيف يمزمو القكؿ بالمتنافييف.ال

ة لو ال فإف األمكر بالنسب أف حكـ األشياء قبؿ كركد الشرع كحكـ الصبي قبؿ البمكغ ،  -10
ساعة كبيف ككنيا كذلؾ قبؿ البمكغ بنصؼ  كال فرؽ بيف ككنياحكـ ليا بحظر كال إباحة، 

ككبل األمريف في العقكؿ سكاء ،كليس في العقؿ ما يدؿ عمى إيجاب الشرع  ،كذلؾ بعد البمكغ
فبطؿ بيذا ما  ،ليس بيف األمريف  إال نكمة لطيفةعمى مف احتمـ كسقكطو عمف لـ يحتمـ ،إذ 

لشرع كمكافاة الخطاب مف ا ادعكه مف أف العقكؿ فييا حظر شيء أك إباحتو قيؿ كركد ا
 (2)محتمـ ،الف مكجب العقؿ ال يختمؼ.كلك كاف كذلؾ لمـز غير المحتمـ كمزكمو ال عز كجؿ،

حكـ ليذه القكؿ المختار في ىذه المسألة ىك القكؿ الثالث القاضي بأنو ال  :الترجيح -
كأىـ  الشرع بذلؾ،  رىا متكقؼ عمى كركدكأف الحكـ بإباحتيا أك حظ ،األشياء قبؿ كركد الشرع

                                         -أسباب ترجيح ىذا القكؿ مايمي:
كسبلمتيا مما كرد عمييا مف اعتراضات ،حيث جرل  ،لتو الشرعية ك العقميةقكة أد -1

  .الجكاب عنيا جميعا
عمى قاعدة مبني عمى اإلباحة أك الحظر العقمييف،  أف القكؿ بأف األشياء قبؿ الشرع -2

غيرىـ أف العقؿ إذ الحؽ عند جميكر أىؿ السنة ك األشاعرة ك بيح، كىي باطمة التحسيف كالتق
ذا كاف ذلؾ كذلؾ ف (3)كأنو معرؼ لؤلحكاـ كليس حاكما ،ال يحسف كال يقبح يك أيضا ال كا 

 يحكـ بإباحة كال حظر.

                                                           

 .54\2السيكطي/ الدر المنثكر، ص ( 1)
  .58\1 ، صاإلحكاـ البف حـز( 2)
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ى أدلة شرعية غير اعتمادا عمأف الحكـ عمى األشياء قبؿ الشرع بالحظر أك اإلباحة  -3
حكـ أعياف أك  كذلؾ ألف القائؿ بيذا يستدؿ بأدلة سمعية كردت في شرعنا عمى ،صحيح

كىذا االستدالؿ ال يستقيـ ،ألنو ليس كؿ ما أبيح لنا أك حظر عمينا  ،أفعاؿ مكجكدة قبمو
ع مختمفة في المحظكرات حكمو كذلؾ بالنسبة لمف قبمنا التفاؽ العمماء عمى أف الشرائ

كمع  (1)كأف الشيء قد يككف بعينو مباحا في شريعة نبي ثـ يحـر في شريعة آخر ،مباحاتكال
استحضار ىذه الحقيقة ال يمكننا أف نحكـ عمى ىذه األشياء بأدلة مف شريعتنا ،الحتماؿ أف 

 (2)يككف ما كرد  في شرعنا خاصا بنا.
محققيف مف عمماء األصكؿ أف القكؿ بأنو ال حكـ ليا قبؿ كركد الشرع ىك اختيار أكثر ال-4

ء المسككت عنيا حكـ األشياالمسألة األخرل التي ستأتي كىي الذيف لـ يخمطكا ىذه المسألة ب
 بعد كركد الشرع.

كقاؿ آخركف كىـ جميع أىؿ الظاىر كطكائؼ مف أىؿ  :يقكؿ ابف حـز مرجحا ىذا القكؿ-
ف كؿ ذل، العقؿ أصبل ال بحظر كال بإباحة أصحاب القياس ليس ليا حكـ في ؾ مكقكؼ كا 

كأما مذىب : "(4)كيقكؿ الغزالي (3)عمى ما ترد بو الشريعة، كىذا ىك الحؽ الذم ال يجكز غيره
د السمع كال حكـ في الحاؿ فصحيح، إذ معنى الكقؼ إف أرادكا بو أف الحكـ مكقكؼ عمى كرك 
 (5)الحكـ الخطاب كال خطاب قبؿ كركد السمع.

بالكقؼ إف عنكا بو تكقؼ الحكـ بيذه األشياء عمى ما كرد كأما القائمكف كيقكؿ اآلمدم: "
 (6)السمع فحؽ.

 

                                                           

 .354-353\4البحر المحيط الزركشي/ ،ك 118-117\3ينظر اإلحكاـ لآلمدم ( 1)
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 حكم الشياء المسكوت عنيا بعد ورود الشرع .
كاألفعاؿ التي لـ يرد يقصد عمماء األصكؿ بيذه المسألة البحث في أحكاـ األعياف         

كاف  ،قميمة عز كجؿ بالضركرة اف النصكصفإف مف المعمـك مف ديف ا بشأنيا نص، 
كأف ىنالؾ أعيانا كأفعاال سكت عنيا الشرع كلـ يبيف فييا  ،كثيرة كمتبلحقةالمسائؿ كالحكادث 

كىذه المسألة متفرعة عف مسألة ميمة تناكليا بعض كما مف األحكاـ التكميفية الخمسة، ح
العمماء ؼ بيف كىي محؿ خبل (1)ير خمك كاقعة عف حكـ ا تعالى"عمماء األصكؿ كىي :"تقد

 -عمى ثبلثة أقكاؿ:
لي (2)أنو يجكز أف تخمك كاقعة مف حكـ  تعالى القول الول: و ذىب القاضي أبك بكر كا 

كالكقائع ال ضبط ليا فبل تستكفييا مسالؾ  ،محصكرةأف المآخذ  :الباقبلني كحجتو في ذلؾ
 (3)محصكرة.

، كحجتو اختيار الغزالي كىك ،أف ذلؾ جائز عقبل لكف يستحيؿ كقكعو شرعا القول الثاني:
كمااعتقدكا خمكىا عف  ،طكؿ األعصار ما انحجزكا عف كاقعةأف الصحابة عمى  :في ذلؾ

 ف عمييا ىجـك مف ال يرل ليا حصرا.حكـ ا تعالى ،بؿ كانكا ييجمك 
مف الشافعية كقد احتج  (4)كىك اختيار ابف سريجأنو مستحيؿ عقبل كشرعا  القول الثالث:

 (6)(وََكاَن اللَُّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمِقيًتالو: )كقك  (5)(ِإنَّ اللََّو َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيًبا) :لذلؾ بقكلو تعالى
:"كليس في الدنيا شيء يخمك مف إطبلؽ أك حظر أك إيجاب ،ألف جميع ما عمى  (7)اؿثـ ق

متشاجريف أك غيره ال يخمك مف أك منكح أك حكـ بيف  األرض مف مطعـ أك مشرب أك ممبس
                                                           

 .129\1،كالزركشي/ البحر المحيط، ص 173\1افقات، ص المك القرافي/ ( 1)
 .174القرافي/ المكافقات، ص( 2)
 .129\1البحر المحيط  الزركشي/( 3)
ىػ في بغداد، كتكفي فييا سنة 249ابف سريج: ىك ابك العباس احمد بف عمر بف سريج البغدادم، القاضي الشافعي،كلد سنة  (4)

ىػ، ، كمف مصنفاتو، الفركؽ في الفركع ، الكدائع لمنصكص الشرائع، كتاب العيف كالديف ، سير أعبلـ النببلء، الطبقة السابعة 306
 عشر.

 .86سكرة النساء آية ( 5)
  .85سكرة النساء آية ( 6)
 .129\1الزركشي/ البحر المحيط ( 7)
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نما الخبلؼ كيؼ  ،عمموكىذا مما ال خبلؼ فيو أ ،كيستحيؿ في العقكؿ غير ذلؾ ،حكـ كا 
أنو يمـز عمى ىذا القكؿ أنو ليس ثـ مسككت عنو : "قد ذكر الشاطبيدالئؿ حبللو كحرامو، 

ما مقيس عمى منصكصبحاؿ بؿ ىك مف جممة األدلة الشرعية  كالقياس ،: إما منصكص كا 
 محؿ حكـ فانتفى المسككت عنو إذف.فبل نازلة إال كليا في الشريعة 

كالقكؿ المختار في ىذه المسألة كا أعمـ ىك القكؿ الثاني القاضي بأف خمك كاقعة مف حكـ -
ف كاف جاىزا عقبلا محاؿ  جد غير أف اختيار ىذا القكؿ ال يعني انو ال تك  ،الكقكع شرعا ،كا 

 أشياء سكت عف حكميا في الشرع ،فإف ىذا أمر ثابت ال يمكف إنكاره ،كقد دؿ عميو الكتاب
 (1).(اَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ  :)كالسنة، أما الكتاب فقكلو تعالى

"كما سكت  :أصرحيا قكلو صمى ا عميو كسمـ كمف ،السنة فقد كرد فييا أحاديث كثيرةكأما 
لكقت ذاتو فالجميع يقركف بكجكد أشياء مسككت عنيا كىـ في ا (2)عنو فيك مما عفا عنو
أف يمحؽ بنظيره مف المنصكص عميو كىذه األشياء منيا ما يمكف  ،يركف أف  فييا حكما

كقد ألحؽ بعض األصكؿ بيذه المسألة حكـ مف جيؿ الحكـ  –كمنيا ما ال يمكف فيو ذلؾ 
الشرعي إذا كاف ممف يعذر بالجيؿ ،كمف نشأفي جزيرة نائبة أك جبؿ شاىؽ كلـ يبمغو 

 (3).الشرع
 

                                                           

 .101دة آية سكرة المائ( 1)
،كأخرجو ابف 1726كرقمو 192\4أخرجو الترمذم في سننو مف حديث سمماف الفارسي ،كتاب المباس ،باب ما جاء في لبس الفراء ( 2)

،كىذا الحديث ك إف كاف مف طريؽ 3367،كرقمو 1117\2األطعمة ،باب أكؿ الجبف كالسمف ماجة في سننو مف حديثو أيضا ،كتاب 
سيؼ بف ىاركف كىك ضعيؼ ،إال أف لو شكاىد كمتابعات مف طرؽ أخرل فيتعزز بيا ،كمنيا ما ركاه أبك ثعمبة الخشني أف النبي 

كدا فبل تعتدكىا ،كحـر أشياء فبل تنتيككىا ،كسكت عف صمى ا عميو كسمـ قاؿ :إف ا تعالى فرض فرائض فبل تضيعكىا ،كحد حد
،قاؿ الييثمي :"كرجالو رجاؿ 115\4،كالحاكـ 184-183\2أشياء رحمة بكـ غير نسياف ،فبل تبحثكا فييا "أخرجو الدار قطني في سنتو 

كما حـر فيك حراـ ،كماسكت عنو ،كحديث أبي الدرداء بمفظ :"ما أحؿ ا في كتابو فيك حبلؿ ،171\1الصحيح "ينظر مجمع الزكائد 
 375\2فيك عافية ،فاقبمكا مف ا العافية ،فإف ا لـ يكف نسيا ،ثـ تبل ىذه اآلية )كما كاف ربؾ نسيا (ركاه الحاكـ في مستدركو 

زكائد ،قاؿ الييثمي :"إسناده حسف كرجالو مكثكقكف "ينظر مجمع  ال12\10كصححو ،ككافقو الذىبي ،كركاه البييقي في سننو 
 .266\13،كذكر ابف حجر أف البزار قاؿ :"سنده صالح "ينظر فتح البارم 171\1
  .325\1شرح الكككب المنير ينظر: ( 3)
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 تحرير محؿ النزاع في المسألة:
قبؿ كركد الشرع في جميع مف عمماء األصكؿ مف عمـ الخبلؼ في حكـ األشياء        
كأف األكلى ىك تحرير محؿ النزاع في نظر، يف ىناؾ اف ىذا المنيج محؿ كتب (1)األفعاؿ
كاألمر في ىذه المسألة ال يختمؼ كثيرا عف المسألة ؿ ك األعياف عند المعتزلة كغيرىـ، األفعا
عمى اعتبار أف أغمب المختمفيف فييا يستصحبكف حاؿ ىذه األشياء في ىذا الجانب،  السابقة

خبلفيـ في ىذه المسالة ينحصر ا كانت مف قبيؿ  المسككت عنو، فإذ قبؿ الشرع بعد كركده
أما األشياء التي ال يجكز أف يقاؿ يرد الشرع بإباحتيا أك حرمتيا،  في األعياف التي يمكف أف

كاألشياء التي ال يجكز أف يقاؿ إنيا كنفي التكحيد، إنيا عمى اإلباحة كالكفر با كالجحد لو 
كما ينحصر  (2)يتو فميست داخمة تحت ىذا الخبلؼكمعرفة كحدانعمى الحظر كمعرفة ا 

ساف في معاشو ،مف مأكمو ،كمشربو في األقكاؿ كاألفعاؿ االختيارية المتعمقة بما يحتاجو اإلن
ألفعاؿ االضطرارية كتنفس اليكاء كاكؿ دكف ا ،كنحك ذلؾككافة معامبلتو كتصرفاتو كممبسو 

إذ ال يجكز القكؿ بمنعيا  ،ت داخمة تحت ىذا الخبلؼفإنيا ليس ،ما يسد الرمؽ كنحك ذلؾ
 (3)مطمقا.

 األقكاؿ في المسألة : 
 كت عنيا بعد كركد الشرع اإلباحة.في األشياء المسك األصؿأف  :القكؿ األكؿ 
 (4)(ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكمْ في تفسيره لقكلو تعالى: )كىك ظاىر مذىب الشافعي حيث قاؿ - 

كما سكت عنو  ،ماسمى ا مف النساء محرما محـرأحدىما أف  :فاحتممت اآلية معنييف
ف ىذا المعنى ىك الظاىر ككا (5)(َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكمْ ) :كيقكؿ ا ،حبلؿ بالصمت عنو

                                                           

 .485عبدالممؾ بف عبد ا/ البرىاف، ص  ،ك93الفصكؿ، ص شرح تنقيح أبك العباس شياب الديف/ ( 1)
 .120\1لبحر المحيط، ص ، كالزركشي/ ا86\1 ، صالبرىافعبدالممؾ بف عبد ا/ ( 2)
،تقي الديف أبك البقاء/ شرح  50\1 كفكاتح الرحمكت 92-91\1لآلمدم  ،كاإلحكاـ86\1 ، صلبرىافعبد الممؾ بف عبد ا/ ا( 3)

 .328\1الكككب المنير، ص 
  .23سكرة النساء آية ( 4)
 .24سكرة النساء آية ( 5)
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وِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما ُقْل اَل َأِجُد ِفي َما أُ ) :لؾ أيضا في بياف معنى قكلو تعالىكأشار إلى ذمف اآلية، 

 (1)(.َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُو ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا
اؿ :البأس لـ نسمع في قطعو شيئا فق ،كأكمأ إليو اإلماـ أحمد حيف سئؿ عف قطع النخؿ-

يكف فيو  لـ إذا :فقيؿ لو ،كما يعجبني قطعو ،قاؿ: ليس فيو حديث صحيح ؟كالنبؽ :فقيؿ لو
كالنخؿ لـ يجيء  ،فيو كراىةألنو عمى كؿ حاؿ قد جاء  :قاؿ ؟حديث صحيح فمـ ال يعجبؾ
قطع النخؿ ألنو لـ يرد شرع فقد استداـ أحمد رحمو ا اإلباحة في فيو شيء، قاؿ أبك يعمى: 

 (5).كالظاىرية (4)كأكثر الحنابمة (3)كأكثر الشافعية (2)يحظره، كبو قاؿ أكثر الحنفية
 أدلة أصحاب ىذا القكؿ :-
 -يـ في مصدر ىذا الحكـ عمى قكليف:القائمكف بيذا القكؿ مختمفكف فيما بين 
القكؿ األكؿ :أف إباحة ىذه األشياء عرفت بالعقؿ قبؿ كركد السمع فيجب استصحاب حاليا -

 فيما مضى أف مف أنكاعكتقدـ  ،يكف فييا حكـ، كىك مذىب المعتزلة البصرييفبعده إذا لـ 
المعتزلة كليس بحجة  كىك حجة عف "ما يسمى ب"استصحاب الحكـ العقمي االستصحاب
كعمى ىذا فتككف أدلة أصحاب ىذا المذىب عمى إباحة اإلحكاـ المسككت  (6)عند الجميكر

 عمى ككف األشياء قبمو مباحة عقبل.عنيا بعد الشرع ىي ذات أدلتيـ 
 كلكاله لمايا بعد الشرع عرفت بطريؽ شرعي، عنأف إباحة األشياء المسككت القكؿ الثاني: - 

باحة مف أرباب في ىذه األشياء اإل األصؿكىك مذىب جميكر القائميف بأف أدركنا حكميا، 
 -لذم يعتمد عميو ىؤالء أحد أمريف:كالطريؽ الشرعي االمذاىب المختمفة، 

 كبو قالت طائفة قميمة.دليؿ اإللياـ  -1
                                                           

 .145ألنعاـ آية سكرة ا( 1)
،كذكر الحمكم أنو المختا ر عند 66عند أبي الحسف الكرخي ،ينظر األشباه  كالنظائر  البف نجيـ  األصؿذكر ابف نجيـ أنو ( 2)

 .97حنفية ،ينظر غمز عيكف البصائرجميكر ال
  .306\1المنثكر الدر ك السيكطي/ األشباه كالنظائر ( 3)
  .325\1شرح الكككب المنير تقي الديف أبك البقاء/ ( 4)
  .325\1شرح الكككب المنير تقي الديف أبك البقاء/  ك، 194لكمية، ص ينظر القكاعد ا( 5)
 .238 القرافي/ الفركؽ( 6)
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تمؾ النصكص مف الكتاب كالسنة كأقكاؿ الصحابة التي دلت  كالمراد بيااألدلة السمعية،  -2
عماد أكثر القائميف بيذا القكؿ  كىذه األدلة ىيى حكـ ىذا النكع عمى كجو الخصكص، عم

 -يمكف أف يستدؿ بو عمى ىذا الحكـ، كأىميا ما يمي: كىي أقكل ما
 (1)(.يًعاُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْْلَْرِض َجمِ قكلو تعالى: ) -1

ى عباده بما خمقو أف ا سبحانو كتعالى امتف عم ككجو الداللة مف ىذه اآلية كما في معناىا:
أم مف أجمكـ  ""خمؽ لكـ :ليـ مف األعياف، كمقتضى ذلؾ إباحتيا ليـ، فإف معنى قكلو

إف المراد بيا االعتبار كليس االستدالؿ بيا بالقكؿ: جرل االعتراض عمى  لتنتفعكا، فقد
 (2).االنتفاع

 (3)(.َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّو الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ )قكلو تعالى: -2
كىذا حـر زينة ا كالطيبات مف الرزؽ، كجو الداللة مف ىذه اآلية أف فييا إنكارا عمى مف  

المخالفيف اعترضكا عمى تقدـ فيما مضى أف ك  (4)ف ا خمؽ األشياء عمى اإلباحةيدؿ عمى أ
شؾ في أف مصدر التحريـ ىك الشرع  االستدالؿ بيا، إنيا حجة عمى مف قاؿ بالحظر، إذ ال

كيحرمكف األشياء فإنيا نزلت في شأف الذيف يطكفكف بالبيت عراة بدليؿ سبب نزكليا، 
فيبقى األمر ـ مف اإلذف، ،ألف عدـ المنع أع ثـ إف عدـ التحريـ ال يكجب اإلباحةبعقكليـ، 

كىذا االعتراض قد يصح تكجيو إلى  ا عمى كركد الشرع بذلؾ كالتحريـ،في إباحتيا متكقف
لكنو ال يتكجو إلى مف تمسؾ بيا عمى باحة ىذه األشياء قبؿ كركد الشرع، المستدؿ بيا عمى إ

لمعنى ال بعمـك ىذا األف مفيكميا ظاىر كالعبرة  ،أف ىذه األشياء عمى اإلباحة بعده
فيجب استصحاب حؿ كافة األلبسة كالزينة كالطيبات مف الرزؽ حتى بخصكص السبب، 

 يثبت تحريـ شيء منيا

                                                           

  .399 ، صشرح مختصر الركضة،كسميماف بف عبد القكم/  29بقرة آية سكرة ال( 1)
 . 251\1تفسير القرطبي  (2)
  .326\1 ، صشرح الكككب المنيرتقي الديف أبك البقاء/  ػك 32سكرة األعراؼ آية ( 3)

  .323\4،كالزركشي/ البحر المحيط 48\2الباحسيف/ القكاعد الفقيية، ص ( 4)
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 (1)(.قكلو تعالى :)قؿ ال مسفكحا -3
أحدىما أف ال يحـر عمى طاعـ أبدا إال ماستثنى : فاحتممت اآلية معنييف، (2)قاؿ  الشافعي

ال يحـر غير ما  مخاطبا بو كاف الذم يسبؽ أليو انوكىذا المعنى الذم إذا كجو رجؿ ا 
كالذم لك  أظير المعاني كأعميا كأغمبيا،سمى ا محرما، كما كاف ىكذا فيك الذم يقاؿ لو: 

إال أف تأتي سنة  ،نى الذم يمـز أىؿ العمـ القكؿ بوالمع احتممت اآلية معنى سكاه كاف ىك
معنى ما أراد  فيقكؿ :ىذاره مما تحتممو اآلية، عمى معنى غيالنبي صمى ا عميو كسمـ تدؿ 

 ا تبارؾ كتعالى. 
ْقتُ ُلوا ُقْل تَ َعاَلْوا َأْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا بِِو َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َواَل ت َ  قكلو تعالى :) -4

ْفَس الَِّتي َأْواَلدَُكْم ِمْن ِإْمََلٍق َنْحُن نَ رْ  َها َوَما َبَطَن َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّ زُُقُكْم َوِإيَّاُىْم َواَل تَ ْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ

 (3).(َحرََّم اللَُّو ِإالَّ بِاْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 
ْثَم َواْلبَ ْغَي ِبغَْيِر اْلَحقِّ َوَأْن ُقْل ِإنََّما َحرََّم رَبَِّي ا قكلو تعالى :) -5  َها َوَما َبَطَن َواْْلِ ْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ

ففي ىاتيف اآليتيف ذكر  (4)(ُتْشرُِكوا بِاللَِّو َما َلْم يُ نَ زِّْل ِبِو ُسْلطَانًا َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّو َما اَل تَ ْعَلُمونَ 
 (5).الحصر فدؿ ذلؾ عمى إباحة ما سكاهالبارم سبحانو ما حـر بطريؽ 

َأْم  ُقْل َأرََأيْ ُتْم َما َأنْ َزَل اللَُّو َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُو َحَراًما َوَحََلاًل ُقْل َآللَُّو َأِذَن َلُكمْ  قكلو تعالى :) -6

شيئا لـ يحرمو ى مف حـر كجو الداللة مف اآلية أنيا تضمنت اإلنكار عم (6)(َعَلى اللَِّو تَ ْفتَ ُرونَ 
  (7)في األشياء العفك. األصؿعمى أف  فدؿ ذلؾا كرسكلو، 

ا ذُِكَر اْسُم اللَِّو َعَلْيِو َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكمْ  قكلو تعالى :) -7  (8)(َوَما َلُكْم َأالَّ تَْأُكُلوا ِممَّ
                                                           

  .324\4 ، صالبحر المحيطالزركشي/ ك ، 306\1، كالسيكطي/ الدر المنثكر، ص  145ألنعاـ سكرة ا( 1)
ىػ( ىك ثالث األئمة األربعة عند أىؿ السنة 204 -ق 105أبك عبد ا محمد بف إدريس الشافعي المطَّمبي القرشي ) الشافعي: ىك( 2)

 كالجماعة كمؤسس عمـ أصكؿ الفقو كىك إماـ في التفسير كالحديث.
  .151سكرة األنعاـ آية ( 3)

  .33سكرة األعراؼ آية ( 4)
  .110 ، صالكجيزمحمد صدقي/ ( 5)
 (.59اآلية ) يكنس سكرة( 6)
  .17\29الفتاكل  ابف تيمية/( 7)
  .119سكرة األنعاـ آية ( 8)
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رسكلو صمى ا عميو كسمـ تحريمو مف المطاعـ فكؿ ما لـ يبيف ا كال قاؿ ابف القيـ:  
سبحانو قد فصؿ لنا ماحـر  فإف العقكد كالشركط فبل يجكز تحريميا، كالمشارب كالمبلبس كا

ككما أنو ال يجكز ما فبل بد أف يككف تحريمو مفصبل، فما كاف مف ىذه األشياء حراعمينا، 
 (1).نو كلـ يحرمويجكز تحريـ ماعفا عإباحة ما حرمو ا فكذلؾ ال 

َها ِحيَن )قكلو تعالى:  -8  يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإْن َتْسأَُلوا َعن ْ

َها َواللَُّو َغُفوٌر َحِليمٌ  أف ا سبحانو ة مف ىذه اآلية، كجو الدالل (2)(يُ نَ زَُّل اْلُقْرَآُن تُ ْبَد َلُكْم َعَفا اللَُّو َعن ْ
ا في بياف حتى ال يككف السؤاؿ سبباؿ عف حكـ األشياء المسككت عنيا، نيى عف السؤ 

ف المسككت عنو مباح إباحة العفك، كقد فسر بعض كىذا يدؿ عمى أحكميا فتحـر عمييـ، 
مكر الجاىمية "عفا ا عنيا" بأف المراد بيا األشياء التي سألكا عنيا مف أ :العمماء قكلو

 (3).كماجرل مجراىا
 (4)(َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباتُ  قكلو تعالى :)-9 
 كليس المراد مفعالى بيف فييما أنو أحؿ الطيبات، أف ا تكجو الداللة مف ىاتيف اآليتيف:  

ال لـز التكرار،  ، كذلؾ يقتضي حؿ المنافع يستطاب طبعافكجب تفسيره بما الطيب الحبلؿ كا 
إف مف أعظـ المسمميف في المسمميف جرما مف سأؿ ) :كقكلو صمى ا عميو كسمـ بأسرىا،

  (5).عمى الناس فحـر مف أجؿ مسألػتو( عف شيء لـ يحـر
فإف السؤاؿ عما لـ يحـر ألجؿ المسألة إنما يأتي في الغالب مف جية إبداء قاؿ الشاطبي:  -

 (6)."يقتضي التحريـ مع أف لو أصبل يرجع إليو في الحمية كجو فيو
                                                           

  .283\1أعبلـ المكقعيفابف القيـ/ ( 1)
  .101سكرة المائدةآية( 2)
 .163\1 ، صالمكافقاتالشاطبي/ ،ك  330\6تفسير القرطبي ( 3)
 .4سكرة المائدة آية ( 4)
بف أبي كقاص ،كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ،باب ما يكره مف كثرة السؤاؿ ،كمف أخرجو البخارم في صحيحو مف حديث سعد ( 5)

،ك أخرجو مسمـ في صحيحو مف حديثو أيضا ،كتاب الفضائؿ ،باب تكقيره صمى ا عميو كسمـ كترؾ إكثار 142\8تكمؼ ما ال يعنيو 
المنير  شرح الكككبتقي الديف أبك البقاء/ ،ك 242\1 أعبلـ المكقعيف ، ابف القيـ/ 2358،رقـ 1830\4ما الضركرة إليو سؤالو ع

1\327. 
  .174\1المكافقات الشاطبي/ ( 6)
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 (1)"اإلباحة كأف التحريـ عارض األصؿكىذا ظاىر في أف كقاؿ الزركشي: " -
"الحبلؿ ما أحمو ا في كتابو، كالحراـ ما حرمو ا في  :قكلو صمى ا عميو كسمـ -11

فيك عفك فاقبمكا مف  ا سكت عنو"كم كفي ركاية:كتابو، كما سكت عنو فيك مما عفى عنو" 
 (2)ا عافيتو"

حيث بيف فيو النبي صمى ا عميو مف أصرح األدلة في ىذه المسألة،  الحديث يعد كىذا 
تحريمو فيك عفك عفا عنو لعباده، يباح  كسمـ أف كؿ ما سكت البارم سبحانو عف إيجابو أك

 (3)إباحة العفك.
فرائض فبل تضيعكىا، كنيى عف أشياء فبل "إف ا فرض  :قكلو صمى ا عميو كسمـ -12

بكـ ال عف نسياف فبل تبحثكا كسكت عف أشياء رحمة تنتيككىا، كحد حدكدا فبل تعتدكىا، 
كمعنى  (4)في األشياء المسككت عنيا العفك األصؿفيذا الحديث دليؿ عمى أف  (5)عنيا"

    (7).أقساـ اإلباحة عند بعض األصكلييفكىك قسـ مف  (6)أك ما ال مؤاخذة بو العفك نفي الحرج
إنما ىمؾ مف قبمكـ بكثرة سؤاليـ فذركني ما تركتكـ، " :قكلو صمى ا عميو كسمـ -13

ذاأنبيائيـ، فإذا نييتكـ عف شيء فاجتنبكه، كاختبلفيـ عمى  فأتكا منو ما أمرتكـ بأمر  كا 
 (8).استطعتـ

                                                           

  .324\4البحر المحيط الزركشي/ ( 1)
 مف ىذا البحث. 95و في الصفحة رقـ تقدـ تخريج( 2)
 . 60نظائر، ص األشباه كالالسيكطي/ ،ك 173\1المكافقات الشاطبي/ ك  242،283\1أعبلـ المكقعيف ابف القيـ/ ( 3)
،كرقـ الحديث مف الباب 184-183\2الدار قطني في سننو مف حديث أبي ثعمبة ،باب الرضاع –بيذا المفظ –أخرجو ( 4)

،كالخطيب البغدادم في كتابو 13-12\10،كأخرجو البييقي في سننو مف حديثو أيضا ،كتاب الضحايا ،باب مالـ يذكر تحريمو 42
كالحديث ركم بمفظ آخر كىك :"كعفا عف أشياء "أخرجو ابف عبد -16،كرقمو 16\2السؤاؿ عف الحادثة  الفقيو كالمفقو ،باب القكؿ في

،كرقمو 1045\2البر في جامع بياف العمـ كفضمو مف حديث أبي ثعمبة الخشني ،باب ما جاء في ذـ القكؿ في ديف ا تعالى بالرأم 
،قاؿ الييثمي :"كرجالو رجاؿ 589،كرقمو 221\22في المعجـ الكبير  ،كركم كذلؾ بمفظ "كغفؿ عف أشياء "أخرجو الطبراني2012

  .171\1الصحيح "انظر مجمع الزكائد 
  .306\1 ، صالمنثكرالدر ،ك  60 السيكطي/ األشباه كالنظائر، ص( 5)
  .162\1ينظر المصدر السابؽ ( 6)
  .242\1أعبلـ المكقعيف ابف القيـ/ ( 7)
حديث أبي ىريرة ،كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ،باب االقتداء بسنة النبي صمى ا عميو أخرجو البخارم في صحيحو مف ( 8)

  .1237،رقـ 975\2،كأخرجو مسمـ في صحيحو مف حديثو أيضا ،كتاب الحج ،باب فرض الحج مرة في العمر 142\8كسمـ 
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فقاؿ  (1)(َوِللَِّو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيتِ ) :قكلو تعالى أف النبي صمى ا عميو كسمـ قرأ -14 
فأعرض، ثـ قاؿ: يا  ؟فأعرض، ثـ قاؿ: يا رسكؿ ا أكؿ عاـ ؟رجؿ: يا رسكؿ ا أكؿ عاـ

"كالذم نفسي بيده لك قمتيا لكجبت  :اؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـفق ؟رسكؿ ا أكؿ عاـ
ا معنى م ثـ ذكر (2)ك لـ تقكمكا بيا لكفرتـ، فذركني ما تركتكـ"كلك كجبت ما قمتـ بيا، كل

أف يترككه مف السؤاؿ ما تركيـ، كىذا حكـ ال يختص بحياتو فقط فأمرىـ تقدـ، قاؿ ابف القيـ: 
نحف امتثاؿ أمره بحسب االستطاعة بؿ فرض عمينا كال يخص الصحابة دكف مف بعدىـ، 

بؿ سكت عنو، كليس ذلؾ جيبل كتجييبل لحكمو،  ترؾ البحث كالتفتيش عماك كاجتناب نييو 
 (3).كرفع الحرج عف فاعمولحكـ العفك ،كىك اإلباحة العامة إثبات 
اـ يكما كقكنيى عف كثرة السؤاؿ، أف النبي صمى ا عميو كسمـ كره المسائؿ كعابيا  -15

ف أحب أف مكىك يعرؼ في كجيو الغضب، فذكر الساعة كذكر قبميا أمكرا عظاما، ثـ قاؿ: 
أخبرتكـ بو ما دمت في مقامي فكا ال تسألكني عف شيء إال يسأؿ عف شيء فميسأؿ عنو، 

ى ا عميو كأكثر رسكؿ ا صمالناس مف البكاء حيف سمعكا ذلؾ  فأكثرىذا، قاؿ أنس: 
قاؿ أبكؾ حذافة، فمما  ؟كسمـ أف يقكؿ سمكني، فقاـ عبد ا بف حذافة السيمي فقاؿ: مف أبي

لخطاب عمى ركبتيو فقاؿ: يا رسكؿ ا رضينا با ربا برؾ عمر بف اثر أف يقكؿ سمكني، أك
ا عميو كسمـ حيف قاؿ عمر ذلؾ فسكت رسكؿ ا صمى كباإلسبلـ دينا كبمحمد نبيا، قاؿ: 

في  ": "سمكنيفقكلو صمى ا عميو كسمـ (5)ذا سبب نزكؿ آية النيي عف السؤاؿككاف ى(4)

                                                           

 . 97سكرة آؿ عمراف آية ( 1)
،رقـ 975\2مسمـ ،ينظر صحيح مسمـ ،كتاب الحج ،باب فرض الحج مرة في العمر ىذا صدر الحديث السابؽ ،في ركاية اإلماـ ( 2)

1337.  

 .243\1 ، صأعبلـ المكقعيفابف القيـ/ ( 3)
أخرجو البخارم في صحيحو مف حديث أنس بف مالؾ ،كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ،باب ما يكره مف كثرة السؤاؿ كمف تكمؼ ( 4)

سمـ في صحيحو مف حديثو أيضا ،كتاب الفضائؿ ،باب تكقيره صمى ا عميو كسمـ كترؾ إكثار سؤالو ،كأخرجو م142\8ما ال يعينو 
  .2359كرقمو 1832\4 ضركرة إليو عما ال

 .164 ، صالمكافقاتالشاطبي/ ،ك  330\6،كتفسير القرطبي 51\7تفسير الطبرم ( 5)
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كفي ىذا دليؿ عمى أف ما ي السؤاؿ حتى يركا عاقبة السؤاؿ، تنكيؿ بيـ ف معرض الغضب
 (1). نيي السؤاؿ عنو ىك مف قبيؿ المعفك عنو

مع أنو كاف يجزؤىـ لما شددكا بالسؤاؿ شدد ا عمييـ، قصة أصحاب البقرة ،فإنيـ  -16 
 (2).في بداية األمر ذبح أم بقرة شاؤكا

أصحاب محمد  ما رأيت قكما خيرا مف عنو قاؿ: عف ابف عباس رضي ا ما ركم -17 
ث عشرة مسألة حتى قبض، كميا في القرأف ما سألكه أال عف ثبلصمى ا عميو كسمـ، 

ْهِر اْلَحَرامِ ) (4)(َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى) (3)(َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيضِ )   (5)(َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّ
ىية كفي ىذا دليؿ عمى أف الصحابة كانكا يركف كرا (6)يسألكف إال عما ينفعيـكماكانكا 

ية األصمعمى اعتبار أف المسككت عنو باؽ عمى حكـ البراءة السؤاؿ عما لـ ينزؿ فيو حكـ، 
 . كىي اإلباحة كالعفك

ككاف يسأؿ عف  (7) "يذكر في القرآف فيك مما عفا عنو مالـماركم عنو أنو قاؿ:  -18
، فيقكؿ: عفك، كقيؿ لو:  الشيء يعني ال فقاؿ: العفك،  ؟أىؿ الذمةما تقكؿ في أمكاؿ لـ يحـر

 . يؤحذ منيـ زكاة
انكا يفعمكف مف أنكاع المعامبلت تقرير النبي صمى ا عميو كسمـ ألصحابو عمى ما ك-19 

نشاد األشعار المباحة، كذكر أياـ الجاىمية كالمسابقة عمى األقداـ  كالتجارات كالصنائع كا 
فإف كالخيبلء في الحرب، كالمزاح المباح، كالشبع في األكؿ، كالنـك في المسجد، كغير ذلؾ، 

 (8).في األفعاؿ اإلباحة األصؿىذا يدؿ عمى أف 

                                                           

  .164\1المكافقات  الشاطبي/( 1)
  .448\1تفسير القرطبي ( 2)
  .222سكرة البقرة آية ( 3)
  .220سكرة البقرة آية ( 4)
 .217سكرة البقرة ( 5)

،كأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير مف حديثو أيضا 51\1أخرجو الدرامي في سننو مف حديث سعيد بف جبير ،باب كراىية الفتيا ( 6)
  .12288،رقـ 454\11
  .387-386\2 ، صأعبلـ المكقعيفابف القيـ/ ( 7)
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 سككت عنيا بعد كركد الشرع الحظر.في األشياء الم األصؿأف  :القكؿ الثاني
كأبك بكر األبيرم  (3)كاإلمامية (2)كبعض أصحاب الحديث (1)كىك مذىب المعتزلة البغدادييف 

 (7)إلى أبي حنيفةالسيكطي  كنسبو (6)كبعض الحنابمة (5)كبو قاؿ الشافعية (4)مف المالكية
 د في ركاية حيث ركل عنو أنو قاؿكقد أكمأ أليو اإلماـ أحم (8)اختاره القاضي أبك يعمىك 

كىذا يدؿ عمى أنو لـ قاؿ أبك يعمى:  (9)"اليخمس السمب، ما سمعنا أف النبي خمس السمب"
كسمـ شرع فيو فبقي عمى اصؿ يبح تخميس السمب ،ألنو لـ يرد عف النبي صمى ا عميو 

 الحظر
"إنما جاء الحديث في الدراىـ  :مي يكجد لقطةأنو قاؿ في الحكركم عف اإلماـ أحمد  

، ألنو لـ يرد األصؿكمنع الممؾ عمى اإلماـ أحمد رحمو ا التحريـ  فاستداـ (10)كالدنانير
 (11)شرع في غير الدراىـ.

 أدلة أصحاب ىذا القكؿ:
 حيث يرل، القائمكف بيذا القكؿ كالقائميف باإلباحة مف حيث اختبلفيـ في مصدر ىذا الحكـ 

ابو بعده إذا لـ فيجب استصحشياء عرؼ بالعقؿ قبؿ كركد الشرع، بعضيـ أف حظر ىذه األ
كعمى ىذا تككف أدلة ىؤالء عمى حظر  كىك مذىب المعتزلة البغدادييف، ،يكف لو فييا حكـ

 لتيـ عمى حظرىا قبمو.األشياء المسككت عنيا بعد الشرع ىي ذات أد
                                                           

،كفكاتح الرحمكت 121\1البحر المحيط الزركشي/ ،ك 48\2،كقكاطع األدلة 391\1شرح مختصر الركضة سميماف بف عبد القكم/ ( 1)
1\50.  
  .66 ، صاألشباه كالنظائرابف نجيـ/ ( 2)
 .209\1، كأحمد بف الشيخ/ شرح القكاعد الفقيية 1240\4 القكاعد الفقيية( 3)
  .88 ، صتنقيح الفصكؿ شرحأبك العباس شياب الديف/ ( 4)
  .48\2قكاطع األدلة المركزم/ ك ، 121\1الزركشي/ البحر المحيط ( 5)
  .327\1شرح الكككب المنير تقي الديف أبك البقاء/ ك ، 39\1ابف قدامة/ ركضة الناظر ( 6)
  .66 ، صاألشباه كالنظائرابف نجيـ/  ،60 السيكطي/ األشباه كالنظائر، ص( 7)
  .1243\4 المنثكر، ص السيكطي/ الدر( 8)

  .1238\4 السيكطي/ الدر المنثكر، ص( 9)
  .1239 ، صالمصدر السابؽ( 10)
 . 1240-1239\4 ، صالمصدر السابؽ( 11)
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حظرىا بعد كركد الشرع عرؼ سمعية كيرل أكثر القائميف بيذا القكؿ مف أىؿ السنة أف  - 
 ىا لما أدركنا ذلؾ بمجرد العقؿ.كلكال
 -ة التي يستند إلييا ىؤالء مايمي:أىـ األدل- 
يِن َما َلْم يَْأَذْن بِِو اللَّوُ ) :قكلو تعالى -1   (1)(.َأْم َلُهْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الدِّ
شيئا بغير إذف ا : أف ا سبحانو كتعالى أنكر عمى مف أثبت حكما أك استحؿ كجو الداللة 

االستدالؿ  كقد نكقشحكاـ المسككت عنيا عمى التحريـ، كىذا يقتضي أف أصؿ اإل (2)تعالى
 بيذه اآلية مف كجييف:

 و ا.بالتحريـ أيضا لـ يأذف ب ألف القكؿ ،الكجو األكؿ: أنيا حجة عمييـ 
ذا كاف كذلؾ فبل يككف مف باحة يستند إلى أدلة مف الشرع، أف القكؿ باإل :الكجو الثاني  كا 

 (3).قبيؿ مالـ يأذف بو ا
ؽ ذكرىا كدليؿ لمقائميف كىذه اآلية سب (4)(َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكمْ قكلو تعالى: ) -2 

ا مف في األشياء المنع يستدلكف بي األصؿذكر أف القائميف بأف إال أف الشككاني  ،باإلباحة
ما فإف النزاع إنما ىك فيدكف أف يذكر كجو االستدالؿ، ثـ قاؿ: "كىذا خارج عف محؿ النزاع، 

ببل  كأما ما قد فصمو كبيف حكمو فيك كما بينولـ ينص عمى حكمو أك حكـ نكعو، 
 (5).خبلؼ"

كجو الداللة مف  (6)(ا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َىَذا َحََلٌل َوَىَذا َحَرامٌ َواَل تَ ُقولُو )قكلو تعالى:  -3 
نما ىك إليو، أف ا سبحانو أخبر بأف التحريـ كاىذه اآلية:  فبل نعمـ لتحميؿ ليس إلينا كا 

 (7).الحبلؿ كالحراـ إال بإذنو
                                                           

  .21سكرة الشكرل آية ( 1)
 .1255\4 شيخي زاده/  مجمع األنير، ص( 2)
  .1255\4شيخي زاده/ مجمع األنير، ص( 3)
  .119سكرة األنعاـ آية ( 4)
  .285 ابف عابديف/ الدر المختار، ص ( 5)
  .116سكرة النحؿ آية ( 6)
 .285المنياج، صسراج الديف أبي حفص/ ( 7)
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بؿ ة لـ يقكلكا بذلؾ مف جية أنفسيـ، نكقش ىذا االستداؿ بالقكؿ :إف القائميف بأصالة اإلباح
كال تعمؽ دلكا بو مف كتاب ا كسنة رسكلو، فبل ترد عمييـ ىذه اآلية قالكه بالدليؿ الذم است

 (1).ليا بمحؿ النزاع
يا أفادت أف سؤاليـ عف أنفكجو الداللة:  (2)(َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم ُقلْ )قكلو تعالى: -4 

كىذا يدؿ عمى أف األشياء المسككت عنيا يا أف المتقدـ قبؿ الحؿ التحريـ، فمفيكمالمباحات، 
 (3).بعد كركد الشرع عمى الحظر

في شأف قـك سألكا عف أحكاـ خاصة إنيا نزلت  :أف يجاب عف االستدالؿ بيا بالقكؿكيمكف 
اية ما تدؿ كلك سمـ أف العبرة بعمـك لفظيا فأف غ (4)اء الجكاب فييا بما يناسب السؤاؿفج

ء في األشيا األصؿكليس فييا ما يدؿ عمى أف ف التحريـ كالتحميؿ مف عند ا، عميو ىك أ
 األصؿألنيا معارضة باآليات األخرل التي تدؿ عمى أف المسككت عنيا بعد الشرع الحظر، 
يقكؿ إف ىذا الحكـ مف عند  كمف يرل أصالة اإلباحة في األشياء المسككت عنيا اإلباحة،

 ا.
 (5)(.ُأِحلَّْت َلُكْم بَِهيَمُة اْْلَنْ َعامِ قكلو تعالى: ) -5 
كىذا دؿ عمى أنيا كانت قبؿ ذلؾ محرمة، يكجو الداللة مف ىذه اآلية: أف التعبير "أحمت"  

كيمكف أف يجاب  (6)يعني أف األشياء المسككت عنيا عمى الحظر حتى  يرد دليؿ اإلباحة
يقتضي أنيا كانت محرمة  "ؿ بيذه اآلية بالقكؿ إننا ال نسمـ لكـ أف قكلو: "أحمتف االستدالع

نما نقكؿ إف ىذا التعبير جاء عمى سبيؿ ىك الحظر،  األصؿذلؾ حتى يقاؿ إف قبؿ  كا 

                                                           

 .285 ، ص المنياجسراج الديف أبي حفص/ ( 1)
  .4سكرة المائدة آية ( 2)
  .124\1البحر المحيط الزركشي/ ك  ،92 أبك العباس شياب الديف/ شرح تنقيح الفصكؿ، ص( 3)

 .65\6ينظر تفسير القرطبي، ص ( 4)
 (.1اآلية )سكرة المائدة ( 5)
  .92 ، صشرح تنقيح الفصكؿأبك العباس شياب الديف/ ( 6)
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كبياف بطبلف ما كاف سائدا عند أىؿ بارم سبحانو بإباحة ىذه األشياء، االمتناف مف ال
 (1).بعض أصناؼ بييمة األنعاـ بعقكليـ تكىما كتخرصا الجاىمية مف تحريـ

ات كالمؤمنكف "الحبلؿ بيف كالحراـ بيف كبينيما أمكر متشابي :قكلو صمى ا عميو كسمـ -6 
د إلى ترؾ مابيف أف النبي صمى ا عميو كسمـ أرشاللة: كجو الد (2)كقافكف عند الشبيات"

  (3).فيو أحدىما األصؿكلـ يجعؿ الحبلؿ كالحراـ، 
في ىذه  األصؿعمى إننا ال نسمـ لكـ أنو يدؿ ش االستدالؿ بيذا الحديث بالقكؿ: كقد نكق

ألف المراد بالمشتبيات في الحديث ما تنازعو دليبلف أحدىما يدؿ عمى إلحاقو األشياء المنع، 
المسككت عنو أما ـ كما يقع ذلؾ عند تعارض األدلة، بالحبلؿ كاآلخر يدؿ عمى إلحاقو بالحرا

 تقدـ في أدلة القائميف باإلباحة.كما  (4)عنو معفك
 (5)ف دماءكـ كأمكالكـ عميكـ حراـ.قكلو صمى ا عميو كسمـ :"إ -7

ؿ التي قد إنو خارج عف محؿ النزاع ألنو خاص باألمكاكقد نكقش ىذا الحديث بالقكؿ: 
نفي تحريميا عمى الغير، كال خبلؼ صارت مممككة لمالكييا،  األعياف التي ما النزاع في كا 

كذلؾ كالحيكانات التي لـ ينص ا عز كجؿ خمقيا ا لعباده كلـ تدخؿ في ممؾ أحد منيـ، 
رض مما لـ يدؿ دليؿ عمى ككالنباتات التي تنبتيا األ عمى تحريميا بدليؿ عاـ كال خاص،

 (6)كالكانت مما يضر مستعممو بؿ مما ينفعو.تحريميا 

                                                           

  .31\6تفسير القرطبي ( 1)
البخارم في صحيحو  مف حديث النعماف بف بشير ،كتاب اإليماف  –مف دكف لفظ كالمؤمنكف كقافكف عند الشبيات  –أخرجو ( 2)

،كاإلماـ 1219\3كأخرجو مسمـ مف حديثو أيضا ،كتاب المساقاة ،باب أخذ الحبلؿ كترؾ الشبيات 21\1استبرأ لدينو ،باب فضؿ مف 
ـ .ينظر ،كأخرجو كذلؾ :الترمذم ،كأبك داكد كالنسائي ،كابف ماجو ،كالدارمي ،كابف حباف ،كالطبراني ،كغيرى269\4أحمد في مسنده 
 .350\2الترغيب كالترىيب 

  .285 ـ/ أعبلـ المكقعيف، صابف القي( 3)

  .286-285 ابف القيـ/ أعبلـ المكقعيف، ص( 4)
،كمسمـ في 26\1أخرجو البخارم في صحيحو ،كتاب العمـ ،باب قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ :"رب مبمغ أكعى مف سامع "( 5)

،ككذلؾ أخرجو  230\1سنده أحمد في م ،كاإلماـ1306-1305\3صحيحو ،كتاب القسامة ،باب تحريـ الدماء كاألعراض كاألمكاؿ 
 ـ.كغيرى ،كالدارمي ،كابف ماجة ،الترمذم

  .286 القكاعد الكمية، ص (6)
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ة، كفي األنفس كاألطراؼ الحرمة، كىك مذىب بعض في اإلباح األصؿ: أف القكؿ الثالث 
 (2)البزدكم اإلجماع  عميو. بي اليسرعف أكحكى عبلء الديف البخارم  (1)الحنفية

 أدلة أصحاب ىذاالقكؿ: 
دـ كجو تق كقد (3)(َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْْلَْرِض َجِميًعاألمكاؿ بقكلو تعالى: )استدؿ ىؤالء عمى إباحة ا 

دلكاعمى حرمة األنفس مع األطراؼ كاستاالستدالؿ بيذه اآلية كما كرد عمييا مف اعتراضات، 
تحصيميا إال بالعصمة عف اإلتبلؼ، كال يقدركف عمى  تعالى ألـز المكمفيف العبادات، بأف ا

 كيمكف أف يستدؿ ليذا القكؿكالعصمة التثبت إال بتحريـ إتبلؼ األنفس كاألطراؼ جميعا، 
 بالحديث السابؽ كىك قكلو صمى ا عميو كسمـ :"إف دماؤكـ كأمكالكـ عميكـ حراـ 

 كفي المضار المنع. اإلذف، (4)في المنافع األصؿأف  القول الرابع:
 أدلة أصحاب ىذا القكؿ:
 -في المنافع اإلذف بما يمي: األصؿاستدؿ الرازم لقكلو بأف 

ـ تقتضي أف البلككجو الداللة عنده  (5)(.اْْلَْرِض َجِميًعاَخَلَق َلُكْم َما ِفي الى: )قكلو تع -1
  (6)االختصاص بجية االنتفاع.

ككجو االستدالؿ  (7)(.َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّو الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ قل )قكلو تعالى:  -2
ذا حانو أنكر عمى مف حـر زينة ا، أف ا سببيا عنده  فكجب أف التثبت حرمة زينة ا كا 

المطمؽ جزء ، ألف مة في كؿ فرد مف أفراد زينة الـ تثبت حرمة زينة ا امتنع ثبكت الحر 

                                                           

 .195\3الباحسيف/ القكاعد الفقيية، ص ( 1)
 .195\3المرجع السابؽ، ص( 2)
 (.29 ) يةاآلسكرة البقرة ( 3)
 .325\4،ينظر البحر المحيط فع بو ليس المراد بالمنافع ىنا مقابؿ األعياف بؿ كؿ ما ينت( 4)
 .156،السيكطي/ الدر المنثكر، ص29سكرة البقرة ( 5)
 .312الكجيز في الفقو، صمحمد صدقي/ ( 6)
  .32سكرة األعراؼ آية ( 7)
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ثبتت الحرمة في زينة ا فمك ثبتت الحرمة في فرد مف أفراد زينة ا تعالى لمف المقيد، 
ذا انت، ألصؿاتعالى، كذلؾ خبلؼ   (1)فت الحرمة بالكمية ثبتت اإلباحة.كا 

ال لـز التكرار، فكجب كليس أف ا تعالى أحؿ الطيبات،  -3 المراد مف الطيبات الحبلؿ كا 
 (2).كذلؾ يقتضي حؿ المنافع بأسرىاتفسيره بما يستطاب طبعا، 

منع جب أف ال يفك المالؾ قطعا كعمى المنتفع ظاىرا، إنو انتفاع بما ال ضرر فيو عمى -4 
 .كاالستظبلؿ بظؿ جدارهكاالستضاءة بضكء سراج الغير 

َوَما َخَلْقَنا )عياف إما ال لحكمة أك لحكمة، كاألكؿ باطؿ لقكلو تعالى: أف ا خمؽ األ-5 

نَ ُهَما اَلِعِبينَ  َماَء َواْْلَْرَض َوَما بَ ي ْ َنا اَل تُ ْرَجُعونَ َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم )كقكلو:  (3)(السَّ  (4)(َعَبثًا َوَأنَُّكْم ِإلَي ْ
كىذه ألف الفعؿ الخالي مف الحكمة عبث، كالعبث ال يميؽ بالحكيـ، فثبت أنو خمقيا لحكمة ك 

 ال يخمك إما أف يككف عائدا إليو أك إلينا، كاألكؿ محاؿكالنفع فع، الحكمة ىي الن
كىذا يقتضي أف مقيا لينتفع بيا المحتاجكف، نما خفتعيف أنو تعالى إالستحالة االنتفاع عميو، 

ذا كاف كذلؾ كاف نفع ف المقصكد مف الخمؽ نفع المحتاج، يكك  المحتاج مطمكب الحصكؿ كا 
فإذا نيانا ا تعالى عف بعض  منع منو فإنما يمنع لككنو يمحؽ الضرر بالمحتاج،أينما كاف، 

ميا لممضار، إما في الحاؿ أك في المآؿ منعنا لعممو باستمزا االنتفاعات عممنا أنو تعالى إنما
 (5).في المنافع اإلباحة األصؿفثبت أف ، األصؿكلكف ذلؾ عمى خبلؿ 

كما جرل عمييا مف مناقشات عند الكبلـ عمى أدلة القائميف بأف كقد سبؽ بياف ىذه األدلة  -
كت في األشياء المسك األصؿكالقائميف بأف األشياء قبؿ كركد الشرع اإلباحة، في  األصؿ

 عنيا بعد كركد الشرع اإلباحة.

                                                           

  .178محمد صدقي/ الكجيز، ص( 1)
 . 187أحمد بف الشيخ/ شرح القكاعد الفقيية، ص( 2)
 16سورة األنبٌاء اآلٌة  .141- 140\6 الرازم/ المحصكؿ، ص( 3)

 (.115سكرة المؤمنكف اآلية )( 4)
  .142-141\6 ينظر: القكاعد الكمية، ص( 5)
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بعد أف رجح أف معنى الضرر ىك في المضار المنع"  األصؿكاستدؿ الرازم لقكلو: "إف - 
لقمب كالشتـ، كاالستخفاؼ، إضافة إلى الضرر المادم، بقكلو تفكيت النفع الذم يشمؿ ألـ ا

 (1)(.صمى ا عميو كسمـ :)ال ضرر كال ضرار في اإلسبلـ
يس المراد نفي كقكعو كال إمكانو كلكجو الداللة مف ىذا الحديث، أنو دؿ عمى نفي الضرر 

ذا  (2)ار أضر ا بو""مف ض :فدؿ عمى أنو لنفي الجكاز، يفسره قكلو صمى ا عميو كسمـ كا 
 .انتفى الجكاز ثبت التحريـ كىك المدعى

: بعد استداللو بقكلو تعالى:  فيذه آية لك تركنا  (3)(َلُكْم َما ِفي اْْلَْرِض َجِميًعا َخَلقَ )يقكؿ ابف حـز
ا تعالى أشياء مما في  لكف حـرا تعالى في األرض حبلال لنا،  ظاىرىا لكاف كؿ ما خمؽ

 (4).فكانت مستثناة مف جممة التحميؿاألرض، 
 القول الخامس: التوقف 
األكجو في أحد كىك  كنسبو الشككاني لؤلشعرم (5)كىك مذىب بعض أصحاب أبي حنيفة 

 (7)كنسبو إلى الجميكر كاختاره القاضي عبد الكىاب، كصححو النككم (6)المسألة عند الشافعية
"كقاؿ  قاؿ ابف نجيـ: (8)معنى التكقؼ عند مف قاؿ بو: أنو اليدرم ىؿ ىناؾ حكـ أـ ال -

 .فييا التكقؼ األصؿأصحابنا: "
                                                           

كرقمو 784\2أخرجو ابف ماجة في سننو مف حديث عبادة بف الصامت ،كتاب األجكاـ ،باب مف بنى في حقو ما يضر بجاره ( 1)
.كركاه الحاكـ 464ي المكطأ ،كتاب األقضية باب األقضية في المرافؽ ،كاإلماـ مالؾ ف5\326،كأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده 2340

،كقاؿ صحيح اإلسناد عمى شرط مسمـ ،ككافقو الذىبي ،كركم كذلؾ مف طرؽ متعددة عند ابف 58-57\2في المستدرؾ ،كتاب البيكع 
األلباني ،كذكر أنو  يتقكل بتعدد طرقو ماجة كأحمد كالطبراني كالدارقطني كالبييقي كغيرىـ ،كقد حسنو النككم كالسيكطي ،كصححو 

ركاء الغميؿ 9899،رقـ 431-6،ينظر الجامع الصغير لمسيكطي   .896كرقمو 414-408\4،كا 
،كأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده مف 3635كرقمو 315\3أخرجو أبك داكد في سننو مف حديث أبي صرمة ،في أبكاب مف القضاء ( 2)

رقـ 785\2ة في سننو مف حديثو أيضا ،كتاب القضاء ،باب إذا تشاجركا في قدر الطريؽ ،كأخرجو ابف ماج453\3حديثو أيضا 
 ،كأخرجو كذلؾ الترمذم في باب ما جاء في الخيانة 70\6،كأخرجو البييقي في سننو 2342

  .29سكرة البقرة آية ( 3)
  .345\7اإلحكاـ البف حـز ( 4)
 . 66ابف نجيـ/ األشباه كالنظائر، ص ( 5)
  .322\4البحر المحيط الزركشي/ ك  ،86\1المننثكر يكطي/ الدر الس( 6)
  .322\4البحر المحيط الزركشي/ ( 7)
  .285 ، كأحمد بف الشيخ محمد الزرقا/ شرح القكاعد الفقيية322\4المرجع السابؽ، ص ( 8)
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 (1)بمعنى أنو البد ليا مف حكـ، لكنا لـ نقؼ عميو بالفعؿ. 
كسمـ "الحبلؿ بيف  احتج القائمكف بالتكقؼ بقكلو صمى ا عميو حجة أصحاب ىذا القول: 

 (2)كالحراـ بيف كبينيما أمكر مشتبيات، كالمؤمنكف كقافكف عند الشبيات"
 ش االستدالؿ بيذا الحديث بالقكؿ:نكق
المراد بقكلو كليس نو بأنو حبلؿ بما سبؽ مف األدلة، بيف حكـ ما سكت ع إف ا تعالى قد 

إال ما لـ يدؿ الدليؿ عمى أنو حبلؿ طمؽ أك حراـ كاضح بؿ تنازعو )كبينيما أمكر مشتبيات( 
ـ كما يقع ذلؾ عند أمراف أحدىما يدؿ عمى إلحاقو بالحبلؿ كاآلخر يدؿ عمى إلحاقو بالحرا

 .سكت ا عنو فيك مما عفا عنوأما ما تعارض األدلة، 
 الترجيح:

كت في األشياء المسك األصؿىك القكؿ األكؿ القاضي بأف تار في ىذه المسألة، القكؿ المخ 
كابف  (3)الكرخي منيـ:رجح ىذا القكؿ جمع مف المحققيف  كقدعنيا بعد كركد الشرع اإلباحة، 

 (6)كابف النجار الفتكحي. (5)كابف القيـ (4)عبد البر
 وأىم أسباب الترجيح مايمي: - 

بيا كاردا في محؿ النزاع كككف أغمقكة أدلة أصحاب ىذا القكؿ كسبلمتيا مف المناقشة، 
"كما سكت عنو فيك  :د يككف نصا في ىذه المسألة كحديثبؿ إف بعضيا يكابخصكصو، 
 كأشباىو. مما عفا عنو 

 مناقشات. عمييا مفحيث تقدـ بياف ما جرل ضعؼ أدلة القائميف بالحظر،  -2
  .أف األقكاؿ القاضية بالتفصيؿ التعدك أف تككف عبارة عف قيكد كشركط ليذه القاعدة -3

                                                           

  .66 ، صاألشباه كالنظائرابف نجيـ/ ( 1)
 . ىذا البحثتقدـ تخريجو في بداية ( 2)

  .66 ، صاألشباه كالنظاىرابف نجيـ/ ( 3)
  114\17، 142\4 ابف عبد البر/ التمييد، ص( 4)
  .387\1 ، صأعبلـ المكقعيفابف القيـ/ ( 5)
 .325\1 ، صشرح الكككب المنيرتقي الديف أبك البقاء/ ( 6)
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ؿ أحكاميا أف القكؿ بإباحة ىذه األشياء ىك الذم يكافؽ مقاصد الشريعة في جانب شمك  -4
تعالى  كقد تقدـ فيما مضى أف الصحيح أنو التخمك كاقعة مف حكـ لكؿ الحكادث كالنكازؿ، 

تماـ النعمة، كمتى ما استحضر اإلنساف أ المحرمات كحصرىا  مع تفصيؿدلة اكتماؿ الديف كا 
 مف قبؿ الشارع أدرؾ رجحاف ىذا القكؿ ببل ريب.

ف -5 ؿ بو بعد كركد الشريعة إال أف القك سبؽ اختياره في المسألة السابقة، أف مذىب الكقؼ كا 
ىناؾ حكـ في ىذه األشياء أك ال  اظر اليدرم ىؿكذلؾ ألف أربابو فسركه بأف الناليستقيـ، 
عيف كلكؿ تصرؼ حكما في  كذلؾ ألف لكؿمعنى ال يصح بعد اكتماؿ الشريعة، كىذا ال

  (1)كجيمو مف جيمو.شريعتنا، فبل يخمك تصرؼ عف حكـ، عرفو مف عرفو، 
انو بيك إلى الخبلؼ  عد إشارتويقكؿ ب كلعؿ اجتماع ىذه األسباب ىك الذم جعؿ الزركشي- 

كمف أطمؽ مف األصحاب الخبلؼ فينبغي الفرؽ بيف المسألة الكبلمية كالمسألة األصكلية: "
ؼ إلى الكقكؼ عمى األدلة الخاصة ـ يجب الكقعمى أنو ىؿ يجكز اليجـك ابتداء، أحممو 

 (2).فإف لـ نجد ما يدؿ عمى تحريـ فيك حبلؿ بعد الشرع ببل خبلؼ
ياء عمى اإلباحة حتى يثبت النيي، كىذا في كؿ أف األش األصؿ"ف عبد البر: يقكؿ اب - 

 (3)شيءػ
 -نكع الخبلؼ في ىذه المسألة:

يدرؾ أف ىذه المسألة كما استندت إليو مف أدلة، أف المتأمؿ فيما حكي مف األقكاؿ في  
في األمكاؿ كالقائميف بأنيا أصؿ في األشياء اإلباحة مطمقا،  األصؿالخبلؼ بيف القائميف بأف 

األقكاؿ  كذلؾ ألف ىذهف األنفس كاألطراؼ، أك في المنافع دكف المضار خبلؼ لفظي، دك 
كما مف شؾ بأف كالقيكد ليذه القاعدة، فتككف بمثابة الضكابط أخص مف القكؿ باإلباحة، 

كذكركا أنو يرد عمييا ا ليذه القاعدة جممة مف الضكالط القائميف بأصالة اإلباحة قد كضعك 

                                                           

 .113محمد صدقي/ الكجيز، ص (1)

  .86\1، صالمنثكرالسيكطي/ الدر ( 2)
  .114\17 ، صلتمييداابف عبد البر/ ( 3)
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يقكؿ ابف السبكي  (1)لتي سيأتي بيانيا، غير أف االستثناء اليبطؿ القاعدةاالستثناءات ا بعض
"كىك أخص مف الدالئؿ كاؿ الغير التحريـ: في أم األصؿكىك يتحدث عف القكؿ القاضي بأف 

إال أنو أصؿ  طارئ عمى أصؿ فيككف قاضيا عمييا ة التي استدلكا بيا عمى اإلباحة، المتقدم
كمف فيو اإلباحة بالدالئؿ السابقة،  األصؿكنو مف المنافع فإف الماؿ مف حيث كسابؽ، 
 (2).ماءكـ كأمكالكـ(إف دفيو التحريـ بيذا الحديث: )يعني حديث  األصؿة خصكصي

فيك خبلؼ حقيقي انعكس ظر أك الكقؼ كالقائميف باإلباحة، أما الخبلؼ بيف القائميف بالح -
"كيظير أثر الخبلؼ في : يقكؿ السيكطي (3)ي الفركع التي لـ يرد بشانيا نصعمى أقكاليـ ف
 (4).المسككت عنو

كيتخرج عمييا ما أشكؿ ثر ىذا االختبلؼ في المسككت عنو، "كيظير أيقكؿ ابف نجيـ:  -
 (5)"حالو
ألكلى كأف ا (6)حكمو عمى ىذه القاعدة ال يستقيـأف تخريج المسككت عف كيرل الزركشي: -

ؿ ىك ما لـ يدؿ دليؿ عمى فيؿ في الشرع، ىك تخريج عمى أصؿ آخر، كىك معنى الحبل
 (7).أك ىك ما دؿ الدليؿ عمى حموتحريمو، 

كلعؿ ما دفعو إليو ىك الخمط بيف المسألة الكبلمية السابقة المبنية لكف ىذا الرأم محؿ نظر، 
ال فما مف شؾ في أف ىذه الفركع اعدة التحسيف كالتقبيح العقمييف، كبيف ىذه المسألة، عمى ق

المسألتيف  كقد سبؽ القكؿ بأف األكلى ىك الفصؿ بيف ىاتيفيجيا عمى تمؾ المسألة يصح تخر 
كتبعا لذلؾ فإف ا مأخذ القائميف بأصالة اإلباحة، خصكصظرا الختبلؼ مآخذ األقكاؿ فييما، ن

بؿ أف الزركشي ؿ عمى ىذه المسألة ال غبار عميو، المشك تخريج الفركع المسككت عنيا أك
                                                           

/ اإلحكاـ، ص( 1)   .345\7 ابف حـز
 .180\3 الباحسيف/ القكاعد الفقيية، ص( 2)

  .488\1 ابف عبد البر/ التمييد، ص( 3)
  .60 السيكطي/ األشباه كالنظائر، ص( 4)
 .66ابف نجيـ/ األشباه كالنظائر، ص ( 5)
  .86\1 ، صالمنثكر السيكطي/( 6)
  .306\1المصدر السابؽ ( 7)
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"كأثر  :لذم يرل تخريج ىذه األشياء عميوحيف قاؿ بعد ذكره لؤلصؿ ا ذلؾإلى ذاتو أشار 
، كعمى ىك مف الحبلؿبلؼ يظير في المسككت عنو، فعمى قكؿ الشافعي رضي ا عنو الخ

 (1)ىك مف الحراـ.قكؿ أبي حنيفة 
 -أىم الفروع الفقيية المخرجة عمى ىذه القاعدة: 
ليو ماؿ يو عمى قكليف :قكؿ يحيث اختمؼ فحكـ الحيكاف المشكؿ أمره،  -1 قضي بإباحتو ،كا 

ليو ماؿ أبك حنيفةبحرمتو كقكؿ يقضي الشافعي،   (2).كا 
 (3).كالحنفية يركف حرمتوتسميتو ،فالشافعية يركف إباحتو،  حكـ النبات المجيكؿ -2
 فقد حكي فيو كجياف متفرعاف ؟أك مممكؾ ؟نير إذا لـ يعرؼ حالو ىؿ ىك مباححكـ ال -3

 اإلباحة أك الحظر. األصؿعمى أف 
يجرم عميو  ىؿ ؟و ىؿ ىك مباح أك مممكؾحكـ الحماـ إذا دخؿ برج إنساف كشؾ في -4

ى ، بناءن عمقد اختار أكثر الشافعية أنو مباح كأف لو التصرؼ فيو؟ ك حكـ اإلباحة أك الممؾ
 في األشياء اإلباحة. األصؿقاعدة 

 (4).عمبلن بيذه القاعدة فعية إلى إباحتياحكـ الضبة إذا شؾ في كبرىا، فقد ذىب الشا -5
فإنيا محؿ خبلؼ بيف اىؿ العمـ، فمنيـ مف قاؿ بحميا، كمنيـ مف  حكـ أكؿ الزرافة ، -6

أف مف  :السيكطيقاؿ بحرمتيا، كمنيـ مف لـ يتعرض ليا أصبلن البحؿ كال بحرمة، كقد ذكر 
كالحنفية لـ يذكركا ليا  كأف المالكية اإلباحة، األصؿعية يستند إلى أف قاؿ بحميا مف الشاف

 (5).كقكاعدىـ تقتضي حمياحكمان، 

                                                           

  .306\1، المنثكر السيكطي/( 1)

 .66 ، صكاألشباه كالنظائر البف نجيـ ،307\1 ، صالمنثكرالدر ،ك 60 السيكطي/ األشباه كالنظائر، ص( 2)
 . 67السابؽ، صالمصادر  (3)
 .60السيكطي/ األشباه كالنظائر، ص ( 4)
 .66نجيـ  كاألشباه كالنظائر البف،  60 ه كالنظائر، صاألشباالسيكطي/ ( 5)
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يدر ىؿ ىك مف مأككؿ المحـ أـ ال؟ فيؿ ىك نجس أك طاىر؟  حكـ مف كجد شعران كلـ -7
في المنافع اإلباحة أك  األصؿكالكجياف مبنياف عمى أف عمى كجييف أصحيما الطيارة، 

 (1).التحريـ
 كلـ تشتمؿ عمى معنى يمكف كاأللبسة التي لـ يرد بشأنيا نص،ة كافة األطعمة كاألشرب -8
 .األصل، فإنها تندرج تحت هذا ونحوه ألجله، كالضرر أو اإلسراف تحريميا 
 

 

 

 

 
                                                           

 . 1/488 ابف عبد البر/ التمييد، ص ( 1)
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 الفصل الثاني
 في الشياء اإلباحة حتى يدل الدليل عمى التحريم. الصل

 في االبضاع التحريـ األصؿالمبحث األكؿ:            
 الثاني: قاعدة ال عبرة بالظف البيف خطؤه.المبحث 

 ال عبرة لمتكىـقاعدة : المبحث الثالث               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 المبحث الول

 في البضاع التحريم الصلقاعدة 

 .مفيوم القاعدة: المطمب الول
 طيغح انقاػذج4

 (1)في األبضاع التحريـ. األصؿ -1

 (3)في األبضاع الحرمة. األصؿ: ابف نجيـصاغيا  -2

كال يكجد فرؽه بيف الصيغ  (5)ألبضاعتحريـ ا األصؿ كبكرنك: (4)الدكتكر الزحيمينقميا  -3

  الثبلث.

 ششح يفشداخ انقاػذج4

 (6).: ما ييبنىى عميو غيريهاألصؿ

 البيٍضع في لغة العرب: قطعة المحـ.

ا:   كالبيٍضع اصطبلحن

 (7).في الفركج التحريـ، فبل تطأ إال فيما جاء دليؿه بحم و كجكازه األصؿالفىٍرج، ف

                                                           

 .61/ص1، انظر: األشباه كالنظائر؛ لمسيكطي، ج94/ ص 3انظر: مسند اإلماـ أحمد، ج( 1)
 .54ص /1انظر: األشباه كالنظائر؛ البف نجيـ، ج( 3)
السنة كالجماعة مف سكريا في (، أحد أبرز عمماء أىؿ 2015أغسطس  8 - 1932الزحيمي ىك: كىبة بف مصطفى الزحيمي )( 4)

العصر الحديث، عضك المجامع الفقيية بصفة خبير في مكة كجدة كاليند كأمريكا كالسكداف. كرئيس قسـ الفقو اإلسبلمي كمذاىبو 
بجامعة دمشؽ، كمية الشريعة. حصؿ عمى جائزة أفضؿ شخصية إسبلمية في حفؿ استقباؿ السنة اليجرية التي أقامتو الحككمة 

(. مف مؤلفاتو )آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي( ك )مقارنة بيف 358:  8في مدينة بكتراجام. شذرات الذىب ) 2008زية سنة المالي
 المذاىب الثمانية كالقانكف الدكلي( ك )تخريج كتحقيؽ أحاديث تحفة الفقياء لمسمرقندم(.

، كمكسكعة القكاعد الفقيية؛ لمحمد صدقي آؿ 193/ص1ي، جانظر: القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة؛ لمزحيم( 5)
 .117، ص1/2بكرنك، ج

 .3/ص1شرح مختصر األصكؿ في عمـ األصكؿ؛ لممنياكم، ج( 6)
 .108شرح القكاعد كاألصكؿ الجامعة؛ لعبدالرحمف السعدم، ص( 7)
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 (1).كناية عف النساء كالنكاح األبضاع: الفركج، جمع بيضع كىك الفرج،
 بيضع بالضـ.: كاحدىا (2)القحطانيذكر  -
 في "الصحاح": "البيضع ىك النكاح". (3)قاؿ الجكىرم -
عى(  : أف(5)األعرابي: كحكى ابف (4)ابف الس ك يت  قاؿ - البيضع ىك الفرج، كأصؿ مادة )بىضى
األئمة، كما نص عمى ذلؾ  تي عمى معافو في االستعماؿ كالمقصكد ىك الفركج كاألنكحةتأ

 (6)اإلماـ السبكي، كابف رجب. كمنيـ
 يؼُٗ انقاػذج4

كلذلؾ لـ ييًبٍحو ا  في النكاح الحرمةي كالحظر كأيبيح لضركرًة حفًظ النسؿ، األصؿإف        

نما عبَّر بالجزء عف كًممٍ  عالى إال بأحد طريقيًف: العقدت ؾ اليميف، كما عداىما فيك محظكر، كا 

ألف المقصكدى األعظـ مف النساء ىك الجماع ابتغاء النسؿ، فالقاعدة المستمرة أف الكؿ، 

كىتؾ  ف كشًؼ العكراتلنساء مبناىا عمى التحريـ كالحظر، ًلمىا في ذلؾ معىبلقة الرجاؿ با

                                                           

 .199/ص1الكجيز في إيضاح قكاعد الفقو الكمية؛ محمد صدقي بكرنك، ج( 1)
 383ىػ أك  379اإلماـ القحطاني ىك : أبك عبد ا محمد بف صالح الميعافرم القحطاني المعركؼ باإلماـ القحطاني )تكفي في ( 2)

ىػ، بخارل( فقيو كحافظ أندلسي مالكي، كتينسىب إليو قصيدة نكنية القحطاني. كلد أبك عبد ا محمد بف صالح بف محمد  387ىػ أك 
تاريخ »ىػ. مف مؤلفاتو  378ىػ، كقيؿ عاـ  383ف ثعمبة المعافرم القحطاني في قرطبة. تكفي في رجب بف سعد بف نزار بف عمر ب

 .89، ص1966 2ابف الفرضي ج«. أىؿ األندلس
ٍكىىرم حٌماد بف إسماعيؿ( 3)  مف أكؿ ،«فاراب» مف أصمو نصر، بأبي يكنى كلغكم، عالـ ىك( ـ1003 - ىػ 393 عاـ تكفي) اٍلجى

 العركض في كتاب كلو. «الصحاح» بػ اختصارا المعركؼ العربية كصحاح المغة تاج كتبو أشير سبيؿ، في كمات الطيراف حاكؿ
 .ـ1980 الزركمي، الديف خير األعبلـ، مكسكعة. النحك في كمقدمتو

. بتشي عو اشتير ، شيير أديب ك نحكم عالـ ك العربية المغة أئمة مف إماـ(. ـ858 - 802 ، ىػ244 - 186) السكيت ابف( 4)
." ، المنطؽ إصبلح" كتاب مؤلؼ،  المؤدب النحكم البغدادم،  األىكازم الدركقي السكيت بف إسحاؽ بف يعقكب،  يكسؼ بأبي يكنى
 كطائفة،  الشيباني عمرك أبي:  عف أخذ.  العربية في حجة،  خير ديف
 أدبية مصنفات لو بالمغة، عبلمة كناسب كراكية لغة إماـ كىك الياشمي، األعرابي بف زياد بف محمد ا عبد أبك ىك :األىعرابي ابف( 5)

 ككاف الككفة أىؿ أعبلـ مف األعرابي يعد ،845 المكافؽ ىػ 231 شعباف 13 في بسامراء كمات 767 المكافؽ ىػ 150 في كلد كثيرة،
 ككاف إنساف مئة زىاء يحضره ككاف األعرابي ابف مجمس شاىدت: ثعمب قاؿ الياشمي، عمي بف محمد بف لمعباس مكلى أبكه أحكؿ،
 كلـ إجماؿ عمى يحمؿ ما الناس عمى أممى كلقد قط كتابا بيده رأيت ما سنة عشرة بضع كلزمتو كتاب غير مف فيجيب عميو كيقرأ يسأؿ
 فيي مصنفاتو أما حماد، بف بكر تبلميذه مف منو، أغزر الشعر عمـ في أحد ير
 .67/ص1منظكمة القكاعد الفقيية؛ لمقحطاني، ج مجمكعة الفكائد البيية في( 6)
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ا حتى  كليس لؾ أف تطىأ (1)كاختبلط األنساب، فبل يحؿ منيفَّ إال ما أحمَّو الشرع ستاراأل فرجن

اًفظيكفى *كىالًَّذيفى تعمـ السبب المبيح لو، ألف ا جؿ كعبل قاؿ: ﴿ ـٍ حى كًجًي ـٍ ًلفيري مىى ىي ًإالَّ عى

ـٍ  انييي مىكىٍت أىٍيمى ا مى ـٍ أىٍك مى ٍيري أىٍزكىاًجًي ميكًميفى  فىًإنَّييـٍ غى ا إال أف يككف ف (2)﴾مى ميس لؾ أف تطىأ فرجن

ا لؾ بممؾ يميفو أك عقد نكاح،مي   (3).في الفركج ىك التحريـ األصؿألف  باحن

 كاستحممتـيصمى ا عميو كسمـ: ) إف أصؿ القاعدة مستنبىطه مف قكؿ النبي أطم انقاػذج4

يف بكممة ا( كمعركؼ أف ًمف الضركرات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظيا  (4)فركجى

ا (5).حفظى الًعٍرض أف كؿ فرجو حراـه كال ييستحؿ  إال بنكاحو صحيح بكليٍّ  كأصمييا أيضن

(. ف نكاح إال بكليٍّ كشاىدىيالقاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ: )كما  كشاىديًف، (6)عدؿو
 

 ِمه انقزآن انكزٌم: انقاعذة دنٍم 
ُر َمُلوِميَن *َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْيَمانُ ُهْم  ِإالَّ قكليو تعالى: ﴿    َك َفَمِن ابْ تَ َغى َورَاَء َذلِ فَِإن َُّهْم َغي ْ

  (7)﴾فَُأولَِئَك ُىُم اْلَعاُدونَ 
ُح4دنيم انقاػذج    يٍ انسُّ

)إف أحؽَّ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ:  حديثي عقبة بف عامر رضي ا عنو قاؿ       
 (8)يكفى بو ما استحممتـي بو الفركج(.الشرط أف 

                                                           

 .117، ص2/ 1انظر مكسكعة القكاعد الفقيية؛ لبكرنك، ج (1)
 (.6-5سكرة: المؤمنكف اآلية )( 2)
 مسمـ، باب الكفاء بالشركط في النكاح، دار التراث العربي بيركت.( 3)
كتاب عشرة النساء، إيجاب نفقة المرأة ككسكتيا، ر ؽ  صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب حجة النبي، السنف الكبرل النسائي،( 4)
(7936.) 
 .1مسند اإلماـ أحمد، الرسالة، ط( 5)
 انظر: شرح منظكمة القكاعد الفقيية لمسعدم؛ لحمد بف عبدا الحمد.( 6)
 (.7 -6سكرة: المؤمنكف اآلية )( 7)
، مسمـ، باب الكفاء بالشركط في النكاح، 190/ص3جمتفؽ عميو، البخارم، باب الشركط في المير عند عيقدة النكاح، ( 8)
 .2/1035ج
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ألف المفسدة الحاصمة في األبضاع  شأف الفركج أعظـي ًمف شأف الماؿ،أف نص  العمماء: 

 (1).تتعدَّل المرأة إلى غيرىا مف األكلياء، كالمفسدة في الماؿ ال تتجاكزي المعتدىل عمى مالو

كالنككم في "المجمكع" إجماعى  ع، فقد حكى المكفَّؽ في "المغني"اإلجماع: أما حرمة األبضا

 (2).أىؿ العمـ عمى ذلؾ

 يسرُذ انقاػذج4
ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبَ َناُتُكْم قكليو تعالى في آيات التحريـ: ﴿ مستند ىذه القاعدة       

اُتُكمْ  ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن  َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ َوَخااَلُتُكْم َوبَ َناُت اْْلَِخ َوبَ َناُت اْْلُْخِت َوأُمََّهاُتُكُم الَلَّ

ِتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ  ِتي ِفي ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكُم الَلَّ ُكونُوا فَِإْن َلْم تَ  الرََّضاَعِة َوأُمََّهاُت ِنَساِئُكْم َورَبَائُِبُكُم الَلَّ

ْْلُْختَ ْيِن ِإالَّ َما َقْد َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحََلِئُل َأبْ َناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصََلِبُكْم َوَأْن َتْجَمُعوا بَ ْيَن ا

َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت َأْيَمانُُكْم ِكَتاَب اللَِّو َعَلْيُكْم َوُأِحلَّ لََّو َكاَن َغُفورًا َرِحيًما *َسَلَف ِإنَّ ال

هُ  َر ُمَساِفِحيَن َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبِو ِمن ْ  نَّ َفآتُوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن تَ ْبتَ ُغوا بَِأْمَواِلُكْم ُمْحِصِنيَن َغي ْ

فإذا تقابىؿى في  (3)﴾اللََّو َكاَن َعِليًما َحِكيًماَفرِيَضًة َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تَ َراَضْيُتْم ِبِو ِمْن بَ ْعِد اْلَفرِيَضِة ِإنَّ 

 (4).المرأة حؿٌّ كحرمة، غم بت الحرمة

 

 

 

 

                                                           

 .108شرح القكاعد كاألصكؿ الجامعة؛ لعبدالرحمف السعدم، ص( 1)
 .72/ص1انظر: مجمكعة الفكائد البيية عمى منظكمة القكاعد الفقيية؛ ج  (2)
 (.24 -23سكرة: النساء اآلية )( 3)
 .193/ص1مذاىب األربعة؛ لمزحيمي، جانظر: القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في ال( 4)
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 أمثمة القاعدة:: المطمب الثاني
م بت الحرمة: فإذا طمَّؽ رجؿه إحدل نسائو بعينيا طبلقنا   -أ إذا تقابىؿ في المرأة حؿٌّ كحرمة، غي

بائننا، ثـ نسييا فمـ يىٍدًر أيتيفَّ طمَّؽ، فبل يجكز لو أف يتحرَّل أك يجتيد في الكطء؛ إذ يحريـ 
الحاكـى أف يخم ي بينيفَّ عميو أف يطأ كاحدةن منيفَّ حتى يتبيَّف المطمَّقة مف غيرىا، كما ال يسىعي 

كبينو حتى يتبيَّف، كىذا عند الجميع غير أف أحمد بف حنبؿ رحمو ا تعالى في ركاية يرل 
 (1).أنو ييعيف المطمقة بالقرعة، كيحؿ لو البكاقي

كال يعمـ عينيا، كمىف قالت لو  ف امرأةو رضاعه، كىي ًمف آؿ فبلفلك أف رجبلن بينو كبي - ب
ت معمكمات، كال يدرم ىؿ ىي فبلنة أـ ضعتي ابنةن ًمف آؿ فبلف خمسى رضعاأمو: إني قد أر 

يف ال فبلنة كال فبلنة كال نكح أم كاحدة منفبل يحؿ  لو أف يفي نساء محصكرات، فبلنة 
 (2)في األبضاع التحريـ. األصؿف أل فبلنة،

 األصؿ) تطبيقنا لقاعدة قكلييا،لمرأة أنكرىت ذلؾ، فالقكؿ كا إذا ادعى رجؿ أنو تزكَّج امرأةن  - ت 
(3)في األبضاع الحرمة(.

 

ا في شراء جاريةو ككص - ث كمات  فيا، فاشترل الككيؿ جارية بالصفةإذا ككَّؿ إنساف شخصن
ف كاف  ا لممككؿ، لـ يحؿَّ لممككؿ كطؤىاقبؿ أف يسممي الحتماًؿ أف الككيؿ اشتراىا لنفسو، كا 

، كلكف شراءي الككيؿ الجارية بالصفات المذككر  حريـ حتى ييتيقَّف الت األصؿة ظاىرنا في الحؿ 
 (4)سببي الحؿ.

ألنو ليس أصميف  صكرات، فيحريمف، كيمتنع االجتياد،إذا اختمطت محرمةه بنسكة مح - ج
 (5)يتأيَّد االجتياد باستصحابو. اإلباحة حتى

 فشٔع انقاػذج4

                                                           

 .117، ص1/2مكسكعة القكاعد الفقيية؛ لبكرنك، ج( 1)
 .6/ص3شرح منظكمة القكاعد الفقيية؛ لمسعدم، ج( 2)
 .11/ص19انظر: القكاعد الفقيية بيف األصالة كالتكجيو، ج( 3)
 .193/ص1القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا عمى المذاىب األربعة، ج( 4)
 .193/ص1القكاعد الفقيية كتطبيقيا عمى المذاىب األربعة؛ لمزحيمي، جانظر: ( 5)
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ا في شراء  (1):كمف فركع ىذه القاعدة -1 ما ذكره الغزالي في اإلحياء "أنو لك ككَّؿ شخصن
جارية ككصفيا، فاشترل الككيؿي جاريةن بالصفة، كمات قبؿ أف يسمميا لممككؿ؛ لـ يحؿَّ 
ف كاف شراءي الككيؿ الجارية بالصفات المذككرة  لممككؿ كطؤىا؛ الحتماًؿ أنو اشتراىا لنفسو، كا 

، كلكف   (2)ريـ، حتى ييتيقَّف سبب الحؿ".التح األصؿظاىرنا في الحؿ 
 في ػقذ انُكاح4 األطم -7

ـي، كاختار ذلؾ السيكطي في األشباه  األصؿذىب بعضي العمماء أف  - أ في عقد النكاح التحري
 كالنظائر.

في عقًد النكاح الجكازي كالحؿ  حتى يأتي دليؿه يدل نا عمى  األصؿالرأم الثاني: أف  - ب
اح، كيدؿ عمى ذلؾ كًمف ذلؾ عقد النك (3)﴾آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ  يَا َأي َُّها الَِّذينَ التحريـ، بدليؿ: ﴿ 

اقكليو تعالى: ﴿ ُتُكْم َوَخااَلُتُكْم َوبَ َناُت اْْلَِخ َوبَ َناُت اْْلُْخِت ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ
تِ  ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة َوُأمََّهاُت ِنَساِئُكْم َورَبَائُِبُكُم الَلَّ ي ِفي ُحُجورُِكْم ِمْن َوأُمََّهاُتُكُم الَلَّ

ِتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ فَِإْن  َلْم َتُكونُوا َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحََلِئُل َأبْ َناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن ِنَساِئُكُم الَلَّ

فإف ا قد حصر  (4)﴾اللََّو َكاَن َغُفورًا َرِحيًماَأْصََلِبُكْم َوَأْن َتْجَمُعوا بَ ْيَن اْْلُْختَ ْيِن ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ 
لَّ َلُكْم َما َوُأحِ في قكًلو: ﴿ المحرَّمات، فدؿ عمى أف الباقي عمى الحؿ، كيدؿ عميو آخر اآلية

لحؿ حتى يأتي دليؿه في عقًد النكاح الجكاز كا األصؿفدؿَّ ذلؾ عمى أف  (5)﴾َورَاَء َذِلُكمْ 
 (6)ييغي ره.

 

 

 

 

                                                           

 ممحكظة: لقد كردت ىذه المسألة عند بعض العمماء تحت )األمثمة(، في حيف أكردىا السيكطي تحت مسمى )الفركع(.( 1)
 .61/ص1األشباه كالنظائر؛ لمسيكطي، ج( 2)
 (.1سكرة: المائدة اآلية )( 3)
 (.23اآلية )سكرة: النساء ( 4)
 (.24سكرة: النساء اآلية )( 5)
 . 8/571المغني البف قدامة  .109شرح القكاعد كاألصكؿ الجامعة لمسعدم، ص( 6)
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 انمستثىى مه انقاعذة:

 نكاح منيف، رخصةن ًمف ا تعالىبنسكةو غيًر محصكرات، فيجكز ال اختمطت محرَّمةه        
كقاؿ الخطابي: ال ييكرىه ذلؾ.لئبل ينسدَّ عميو باب النكاح، 

(1) 
 مسألةه في فتاكل قاضي خاف: صبيةه  األصؿكخرج عف ىذا كذكر ابف نجيـ في األشباه: 

أقميـ أك أكثرىـ ال يدرم مىف أرضعيا، كأراد كاحد مف أىؿ  أرضعيا قكـه كثير مف أىؿ القرية،
د أحد لو تمؾ القرية أف يتزكَّجيا، قاؿ: أبك القاسـ الصفار: إذا لـ تظير لو عبلمة كال يشي

 (2).بذلؾ، يجكز نكاحيا
إال بعقد محرَّمة عمى الرجاؿ في الكطء كاالستمتاع  األصؿكييذىـ، كمحمو المرأة، فيي في  

(3)ًمٍمؾ اليميف. النكاح أك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .177/ص1، المنثكر في القكاعد الفقيية لمزركشي، ج193/ص1القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا عمى المذاىب األربعة، ج( 1)
 . 32/190الفتاكل البف تيمية  .57/ص1ج انظر: األشباه كالنظائر؛ البف نجيـ( 2)
 2/656الفركع البف مفمح  .193/ص1القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا عمى المذاىب األربعة، ج( 3)
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 الثاني المبحث 
 ال عبرة بالظن البين خطؤه :قاعدة

 :مفيوم القاعدة: المطمب الول
 .التقعيد العممي كالقكاعد الفقيية، قاعدة ال عبرة بالظف البيف خطؤهإف مف        

 انًؼ4ُٗ 

كالظف ىك ، كال تترتب عميو اآلثار الشرعية، إذا استيقنا خطأ ىذا الظف فبل اعتبار بو       
دراؾ أحد األحكاـ العقمية الخمسة، كىك التردد بيف أمريف أحدىما راجح كاآلخر مرجكح ، كا 

 (1)الراجح بدليمو ىك الظف.
  انقاػذج4
ال عبرة بالظف البيف خطؤه، فإذا حدث فعؿ مف حكـ أك مف استحقاؽ مادة، كأف يككنا        
يتخاصماف، كيحكـ بالظف لكاحد منيما، ثـ يظير أف ىذا مخالؼ لمشرع، فيجب عدـ رجميف 

أك في خصكمة بحكـ نابع عف ظف لرجؿ  في مسألة فمك حيكـ (2)ب اآلثار الشرعية عميوترت
كاف ألحف بحجتو مف اآلخر مثبلن، ثـ ظير أف ىذا الحكـ مخالؼ لمشرع، كأف الرجؿ صاحب 

كالحؽ ال بد  قكؿ: ال عبرة بالظف البيف خطؤه،الذم أخذه فالكمة ال يستحؽ ىذا الحؽ الخص
: )لعؿ بعضكـ ألحف كأصؿ ذلؾ حديث النبي صمى ا عميو كسمـأف يرجع إلى أصحابو، 

بل عبرة بالظف البيف خطؤه يعني: لك حكمنا حكمان أك فعمنا فعبلن بظفو ف (3)بحجتو مف بعض(
ب أال ككجب أف نرده، ككج ع، كجب أال نأخذ بونو يخالؼ الشر منا أنو يكافؽ الشرع، فظير أ
 (4)تترتب عميو آثاره الشرعية.

 
 

                                                           

 .1601القامكس المحيط:  (1)
 64، االشباه والنظائر  السٌوطً 77االشباه والنظائر ابن نجٌم ( 2)

 (.57الخداع في البيكع، ر ح )صحيح البخارم، كتاب الحيؿ، باب ما ينيى عف ( 3)
 57/ص1انظر: األشباه كالنظائر؛ البف نجيـ ج (4)
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 انقاعذة: أمثهت

رجؿ قاـ مف الميؿ يريد صبلة العشاء؛ ألنو متعب في عممو، عمؿ عمبلن شديدان فتعب  -1
فناـ بعد المغرب، لكنو كاف فقييان يعمـ أف النـك مف المغرب إلى العشاء منيي عنو، فأكصى 
أىمو أف يكقظكه قبؿ العشاء، فغمبتيـ أعينيـ فنامكا جميعان فقامكا مف الميؿ، فقاـ الرجؿ ينظر 

د الميؿ، فقاؿ: قرب بزكغ الفجر، فنظر فقاؿ: كالكقت ال يتسع لركعة كاحدة، ألنو كاف في سكا
فقييان يعمـ أف ركعة كاحدة يدرؾ بيا الصبلة، لقكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ )مف أدرؾ 

فقاؿ: ىذا الكقت ال يتسع لمركعة؛ ألف الفجر قد  (1)قبؿ طمكع الفجر فقد أدرؾ الصبلة(ركعة 
الفجر، ثـ بعد ذلؾ أصمي العشاء، فصمى الفجر، كبعد ما صمى الفجر قاـ  طمع، فأصمي

المؤذف يؤذف لؤلذاف األكؿ، ككاف الفارؽ بيف األذاف األكؿ كاألذاف الثاني كقتان طكيبلن، فمما 
سمع األذاف األكؿ عمـ أنو قد ظف ظنان خطأ، فينا ال عبرة بالظف البيف خطؤه، أم: ال عبرة 

 (2).ة الفجر، فصؿ  العشاء، كانتظر دخكؿ الكقت حتى تصمي الفجربظنؾ كال تعتد بصبل
رجؿ قاؿ المرأتو: إف دخمت الدار كبيا زيد ؽ الطبلؽ عمى ما ظنو فتبيف خبلفو، تعمي -2

فأنت طالؽ، ظنان منو أف زيدان في البيت، كذىب إلى البيت فمـ يجد زيدان، فالظف ال يترتب 
 (3)س طبلقان نافذان.عميو آثاره الشرعية، فما قالو لي

 يا الدـ منذ مدة، فنزؿ منيا الدـامرأة لـ يكف ينزؿ من، صـك الحائض إذا ظنت الطير  -3
تفرؽ بيف دـ الحيض كدـ فقالت: ىذا الدـ دـ استحاضة، كىي ليست بفقيية، كال ممف 

فظننت أف ىذا الدـ دـ استحاضة، فصمت كصامت، ثـ تبيف ليا أف ىذا الدـ  االستحاضة،
ف دـ حيض، فبل عبرة بالظف البيف خطؤه، فبل يمزميا إعادة الصبلة، لكف يمزميا قضاء ما كا

 (4)صامتو مف أياـ.

                                                           

 (.893أخرجو أبك داؤد )( 1)
 .32/190( الفتاكل البف تيمية 2)
 73االشباه والنظائر ابن نجٌم ( 3)
 .157،  القواعد الكلٌة 988/ 7،  المدخل الفقه461ًالقواعد الفقهٌة  (4)
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كالدليؿ عمى ذلؾ: حديث عائشة رضي ا عنيا قالت: )كنا نقضي الصـك كال نقضي 
، كال عبرة بالظف البيف خطؤهفينا الدليؿ: أنو ال تقضي الصبلة بؿ تقضي ا (1)الصبلة(  لصـك

تتربت عميو آثاره، ألنو لـ ألنيا ظنت أف ىذا الدـ دـ استحاضة فصامت، كىذا الصياـ ال 
  (2)كألف صـك المرأة كقت حيضيا باطؿ كعميو إثـ، فبل عبرة بالظف البيف خطؤه. ينعقد

 انذكى تانظٍ انثيٍ خطؤ4ِ - 

كلحف في  رجبلف تخاصما عند قاض، فقاؿ رجؿ: ىذا الماؿ مالي، كالماؿ مقداره كذا -1
القكؿ، فأعجب القاضي بكبلمو الفصيح.كجاء اآلخر فكاف ضعيؼ الحجة، كال يستطيع أف 
يظير حقو، فظف القاضي أفَّ صاحب الحؽ ىك ىذا الفصيح، فأعطاه الحؽ.ثـ بعد أياـ جاء 
شيكد أماـ القاضي، فشيدكا شيادة الحؽ، كقالكا: إف الحؽ ليذا الرجؿ الذم لـ يستطع أف 

ان: حكـ القاضي حسب ظنو، كلكنو أخطأ في ظنو، فبل إثـ عميو؛ ألنو أدل ما يظير حقو.إذ
 (3)ىمو، كال عبرة بالظف البيف خطؤه.عميو، لكف كجب عميو أف يرد الحؽ إلى أ

رجؿ كاف صائمان في رمضاف، فظف غركب كـ مف ظف أف الشمس قد غربت فأفطر: ح -2
َـّ تبيف لو خطأ ظنو، كا فبتطبيؽ  ستباف لو بيقيف أف الشمس لـ تغربالشمس، فأكؿ كشرب، ث

 . ليست مطردة  كىذه القاعدةالقاعدة: ال عبرة بالظف البيف خطؤه، يككف عميو قضاء ىذا اليـك
 كىناؾ مستثنيات، كىذا مستثنى منوفي جميع األحكاـ الفقيية، بؿ ىي عمى األغمب منيا، 

ة، كذلؾ أف مف اجتيد فأكؿ أك ألدلة أخرل تدؿ عمى أف ىذه المسألة مستثناة مف القاعد
 (4)ه قائـ كليس عميو القضاء.شرب عمى االجتياد فإف اجتياد

 .ادعى عمى إنساف ماال  كصالحو عمى ماؿ، ثـ باف الحؽ عمى إنساف آخر يرد البدؿ -3
 

       

 
                                                           

 (.225تخريج أحاديث الرافعي الكبير، كتاب الطيارة، باب الحيض، )التمخيص الخبير في (1)
 .192القكاعد الفقيية/ أحمد محمد الزرقا، ص( 2)
 .988/ 7. المدخل الفقهً  158، القواعد الكلٌة  461ٌنظر: شرح القواعد الفقهٌة  ( 3)
 .988المرجع السابؽ، ص( 4)
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ككمو بقبض ديف لو عمى رجؿ، فكىب المككؿ الماؿ لممديكف كالككيؿ ال يعمـ فقبض مف  -4
فيمؾ في يده، يرجع المديكف عمى المككؿ، ألف العبرة لما في نفس األمر ال لخطأ المديكف 

 .الظف
كلك دفع المديف الديف ثـ دفعو عنو ككيمو أك كفيمو جاىبل  أداء األصيؿ ككذا العكس  -5

 .يسترد الدافع الثاني ما دفع
فدفع محمد ادعى أحمد عمى محمد بألؼ قرش فقاؿ محمد احمؼ كأنا أدفع لؾ فحمؼ  -6

ظنا منو بأنو يمزمو بناء عمى الشرط )اليميف( كلكف إذا تبيف لمحمد أف اليميف بمقتضى 
( ال يتكجو عمى المدعي بؿ عمى المدعى عميو )المنكر( يحؽ لو استرداد ما 67المادة )
 (1).دفعو
 لك حسب البائع ثمف مجمكع البضائع كأخطأ في الجمع فبدؿ أربعمائة خمس مائة فدفعيا -7

  .المشترم يحؽ لممشترم الرجكع بعد اكتشاؼ الخطأ
عمى )كفي حاشية األشباه لمحمكم( مف دفع شيئا  ليس كاجبا  عميو فمو استرداده إال إذا دفعو 

 (2).كجو اليبة كاستيمكو القابض

 انٕضٕء تًاء َجس ظٍ طٓاسذ4ّ -

 صمكات بيذا الكضكء ثبلثرجؿ تكضأ مف ماء، كظف أف الماء طيكر، فصمى        
الظير كالعصر كالمغرب، ثـ انتقض كضكءه كأراد أف يتكضأ لمعشاء، فنظر في الماء فكجده 

يذه المسألة فييا خبلؼ بيف العمماء، لكف يقف كاستباف لو أف ىذا الماء نجس، فنجسان، أم: ت
 تيقف نجاسة الماءالصحيح الراجح أنو ظف طيكرية الماء، كلما ذىب لمعشاء استباف لو ك 

 : الصمكات السابقة كانت عمى ظف، كاليقيف خالؼ الظف، فالقاعدة تقكؿ: ال عبرةفنقكؿ
بقاء ما كاف عمى ما كاف، ألف األكؿ  األصؿ: القكؿكال  (3)بالظف البيف خطؤه، فعميو القضاء

: ال عبرة بالظف البيف فالقكؿكاف ظنان، كالثاني كاف يقينان، فاليقيف جاء عمى الظف فمحاه، 
 أف تعيد الصمكات الثبلث.  خطؤه، كال بد

                                                           

 .174( انظر األشباه لمسكطي 1)
 .5، ص الفقيية/ أحمد محمد الزرقاالقكاعد ( 2)
 .6المرجع السابق، ص (3)
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 دفغ انضكاج نغُي ظُّ فقيشا4ً -

رجؿ معو ماؿ بمغ نصابان كحاؿ عميو الحكؿ، فذىب فقاؿ: إف ا قد افترض عمينا        
فقاؿ: (1)ذ مف أغنيائيـ كترد عمى فقرائيـ()تؤخ :فركضان، منيا قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ

حؽ لمفقراء، فنزؿ في األرض يبحث عف الفقير، فرأل  ىذا الماؿ ليس حقان لي، ىذا الماؿ
رجبل يرتدم الثياب المرقعة فظف أنو مف الفقراء، فقاؿ: ىذا صنؼ مف أصناؼ الزكاة 
فأعطاه الزكاة، كبعد ثبلثة أياـ رآه يركب مركبان ضخمان كرأل خدمان كحشمان خمفو، فمما رآه 

ينا ال تجزئ الزكاة ألنو ال عبرة بالظف البيف اندىش، فسأؿ عنو فقالكا: ىذا مف أثرياء البمد، ف
خطؤه.ال سيما كأف النبي صمى ا عميو كسمـ كاف يقكؿ: )ال يحؿ ماؿ امرئ مسمـ إال عف 

كالنبي صمى ا عميو كسمـ يخبرنا في شرع مف قبمنا أف رجبلن تصدؽ  (2)طيب نفس منو(
ىا، كال بد أف نعمـ أف المسألة عمى زانية، كتصدؽ عمى غني، فكقعت الزكاة كلـ يأمر بغير 

الصحيح، كىك أف الزكاة ال  خبلفية بيف العمماء، لكف نحف نطبؽ القاعدة، كىذا ىك الراجح
 و بيقيف أنو ليس مف أصناؼ الزكاةألنو ال عبرة بالظف البيف خطؤه؛ ألنو قد استباف ل تجزئو

ِإنََّما الصََّدَقاُت )تعالى: كىك قد أمر شرعان بأف يخرج الزكاة لصنؼ مف أصناؼ الزكاة، قاؿ 

 بالظف البيف خطؤه، كال إثـ عميو : ال عبرةالقكؿكىك ليس مف الفقراء ف (3)(لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكينِ 
 (4)لكف عميو إخراج الزكاة مرة ثانية.

 4قاػذجيا يسرثُٗ يٍ ْزِ ان -

ركش انسيٕطي4
 (5)

 

 بأربعة تسر ذكل النظرإال              ال تعتبر ظنا تبيف خطػؤه  
  قد ظير أك ظف ماء عند ركب        صمى كراء مف ظنو متطيرا 
  ليست بزكجتو فباف لو الخبر             أك طمؽ امرأة يظػف بأنيا 

                                                           

 (.1425صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة مف األغنياء كترد في الفقراء حيث كانكا )( 1)
 حديث صحيح أخرجو أحمد كالبييقي كالدارقطني كغيرىـ.( 2)
 (.60سكرة: التكبة اآلية )( 3)
 .185 الفقو، صالكجيز في إيضاح قكاعد ( 4)
 .17منهج ذوي النظر فً شرح منظومة األثر للحافظ جالل الدٌن السٌوطً، ص  (5)
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 الحكراء تحظر في حبر      لمحػرة  يعتؽ بعبد أك يطأ ككذاؾ أف
 (1).ا أمة مزكجة لو، فالعدة القرآفظنيمف مع فاالكلى  

صبلتو تصح إذا لـ يكف صمى كراء مف ظنو متطيرا: أم كتبيف لو أنو كاف محدثا فالثانية: 
 .في الجمعة
 (2).يبطؿ تيممو كلك تبيف خطؤهعند ركب قد ظير" الثالثة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1175انظر األشباه لمسكطي  (1)

 .1176المرجع السابق، ص (2)
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 الثالث المبحث
 العبرة لمتوىمقاعدة: 

 مفيوم القاعدة وتطبيقاتو: الول المطمب
 :معنى القاعدة

فيك   يثبت مع الشؾ فكيؼ مع التكىـ؟إذا كقع الشؾ في ثبكتو ال ما لـ يكف ثابتان        
 .(1)باطؿ ال يثبت معو حكـ شرعي، كما ال يؤخر ألجمو حكـ شرعي

 معىى انقاعذة فً انهغت: 

 (2)أم ال اعتبار كال اعتداد. ال ػثشج4
التخيؿ كالتمثؿ في الذىف، كىك أدنى درجة مف الظف أك الشؾ، كالمراد بو ىنا تخيؿ  انرْٕى4

غير الكاقع، أم االحتماؿ العقمي البعيد النادر الحصكؿ، فيذا ال ينبني عميو حكـ، كال يمنع 
القضاء كال يؤخر الحقكؽ؛ ألف التكىـ غير مستند إلى دليؿ عقمي أك حسي، بؿ ىك أحط 

 (3)درجة مف الشؾ.
 معىى انقاعذة فً االصطالح:

الثابت بصكرة ال يثبت حكـ شرعي استنادان إلى كىـ، كما ال يجكز تأخير الشيء        
بأف ما لـ يكف نابتان إذا كقع الشؾ في  (4)قطعية بكىـ طارئ( كقد ذكر الحنفية لذلؾ أصبلن 

كما ال يؤخر  شرعي؟ فيك باطؿ ال يثبت معو حكـ ثبكتو ال يثبت مع الشؾ فكيؼ مع التكىـ
 (5)ألجمو حكـ شرعي.

 
 
 

                                                           

 .354القكاعد الفقيية الندكم: ( 1)
 .354. *مختار الصحاح: 13/457لساف العرب: ( 2)
 .354، التعاريؼ: 332التعريفات: ( 3)
  .54ص ،بدائع الصنائع( 4)
 .354القكاعد الفقيية الندكم: ( 5)
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 :تطبٍقاث انقاعذة: انمطهب انثاوً

لك اشتبيت عميو القبمة فصمى إلى جية بدكف تحر كاجتياد ال تصح صبلتو البتنائيا  -1
عمى مجرد الكىـ. بخبلؼ ما لك تحرل كصمى مع غمبة الظف، تصح صبلتو كاف أخطأ 

 (1).القبمة
غابكا بعد أداء الشيادة في المعامبلت فممحاكـ أف يزكيـ كيحكـ إذا مات الشيكد أك  -2

 .بشاىدتيـ أم فبل يؤخر. لما عسى إذا حضركا أف يرجعكا عف شيادتيـ ألف ىذا أمر مكىكـ
مات مديكف عف تركة مستغرقة بالديكف، كطمب الغرماء مف القاضي بيعيا كتقسيـ  -3

لمجرد احتماؿ ظيكر دائف آخر. إذ ال عبرة أثمانيا بينيـ بالغرامة يفعؿ كال يؤخر العمؿ 
 .لمتكىـ

لمدار شفيعاف أحدىما غائب كطالب الحاضر يحكـ لو. ألف الغائب مف المحتمؿ أف  -4
بخبلؼ لك كاف لرجميف عمى رجؿ .يطمب أكال، فمـ يقع التعارض كالتزاحـ. كال عبرة بالتكىـ

مائة ألف الحؽ ثابت لآلخر ككقع ألؼ درىـ كمات المديف فإنو ال يسمـ إلى الحاضر إال خمس
 .(2) التعارض كالتزاحـ

إذا كاف لكاحد شباؾ فكؽ قامة اإلنساف فميس لجاره أف يكمفو سده الحتماؿ أف يضع  -5
 سمما  كينظر إلى مقر نساء ذلؾ الجار. 

خرج مف دار خائفا  مذعكرا  كبيده سكيف ممكثة بالدـ ثـ كجدنا في الدار رجبل  مذبكحان  -6
ىي اإلمارة البالغة  ألف القرينة القاطعة.يمتفت إلى كىـ أف الرجؿ الميت قد يككف ذبح نفسوال 

 .حد اليقيف
عمـ أنو حمؼ كلـ يدر أنو طبلؽ أـ ال، لغا، كما لك شؾ طمؽ أـ ال ، كلك شؾ أطمؽ  -7

 (3).كاحدة أك أكثر، بنى عمى األقؿ . إال أف يستيقف باألكثر، أك يككف أكبر ظنو
إنسانا  ثـ أف المجركح بعد أف قاـ أياما  كبرأ مف الجرح مات ال عف شيء مف جرح  -8

الجراحة. بأجمو. فطمب كارثو القصاص مف الجارح بمجرد تكىـ أنو مات مف الجرح. ال 
 .تسمع دعكاه بناء عمى التكىـ

                                                           

 147القكاعد الكمية، ص ( 1)
 .148المرجع السابؽ، ص( 2)
 .1/174المنثكر في القكاعد، ص (3)
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أراد أحد أف يضع في محؿ مف داره تبنا أك حطبا  فأراد جاره منعو باحتماؿ أنو إذا  -9
 .حترؽ يسرم لمنزلو، ليس لو منعوا

 انعالقت بٍه قاعذة "ال عبزة نهتىهم"

"ذْٕى انفضم كرذققّ فيًا يثُٗ أيشِ ػهٗ اإلدرياط" ٔقاػذج
(1)

 

ىذه القاعدة االخيرة دلت عمى أف الكىـ معتبر، كيعكؿ عميو فى المسائؿ المتعمقة بالربكيات، 
 ذلؾ:الف باب الربا مبناه عمى اإلحتياط كبناء عمى 

 -ال يجكز، كبيع صبره مف طعاـ -أل بدكف كيؿ ككزف -فإف بيع األمكاؿ الربكية مجازفة
أك تمر بصبره مثميا، أك بيع قطعة ذىب أك فضة مثميا دكف كزف فكؿ ذلؾ ال  -ككمة طعاـ

يجكز إلحتماؿ عدـ التساكل، الف شرط التعامؿ فى األمكاؿ الربكية، تحقؽ المماثمة كمع 
 (2)المماثمة كلذلؾ تبطؿ المعاممة. الكىـ ال تتحقؽ

أما قاعدتنا فإنيا تدؿ: عمى أف الكىـ ال يحتج بو، كىك غير معتبر، كعميو تككف قاعدة )تكىـ 
 (3)الفضؿ( بمثابة التخصيص لقاعدتنا، كاإلستثناء منيا.

 "ال عبزة نهتىهم" انتطبٍقاث انفقهٍت نقاعذة  :انثانث+ انمطهب

العبادات، كالمعامبلت، كغير ذلؾ  مختمفة، كفركع عممية كثيرة تشمؿليذه القاعدة تطبيقات 

 (4)عمى النحك اآلتى:ا فى ذلؾ ترتيب االبكاب الفقيية ض ىذه التطبيقات مراعيكسأستعر 

 .ذطثيقاخ ذرؼهق تانؼثاداخ ٔيا شاكهٓا -أ

 

 

                                                           

 العربي التراث إحياء دار ،(ق َُٖٕ ت)زاده  شيخي سميماف بف محمد بف لعبدالرحمف األبحر، ممتقى شرح في األنير مجمع( 1)
 .74ص
 .75المرجع السابؽ، ص( 2)
 بيركت الفكر، دار مطرحي، محمكد :تحقيؽ ،(ق ٕٔٔ)  النككم شرؼ بف الديف محيي زكريا ألبي الميذب، شرح المجمكع( 3)

 .92، صـ ُٔٗٗ -ق ُُْٕ

 .94المرجع السابق، ص (4)
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كتقدير ال ال ينبغى ترؾ استعماؿ الماء إلحتماؿ كقكع نجاسة فيو، ألنو مجرد تكىـ،  -1
 (1).مستند لو، لذلؾ يمغى، كال يمتفت إليو بحاؿ

لك كاف فى االسطبؿ ككز معمؽ فيو ماء يترشح مف أسفؿ الككز كيتقاطر، ففى القياس  -2
 يككف نجسا؛ ألف أسفؿ الككز صار نجسا بنجاسة اإلسطبؿ.

الذل فيو، ، ككذا الماء األصؿكفى اإلستحساف: ال يككف نجسا الف الككز كاف طاىرا فى 
 .كصيركرتو نجسا مكىكـ، كالمتيقف ال يزكؿ بالمكىـك

إف كجدكا فى البئر فأرة، أك غيرىا كال يدرل متى كقعت، كلـ تنتفخ، كلـ تتفسخ أعادكا  -3
ف كانت قد  صبلة يكـ كليمة، إذا كانكا تكضئكا منيا، كغسمكا كؿ شى اصابو ماؤىا، كا 

 (2).ـ كلياليياانتفخت، أك تفسخت أعادكا صبلة ثبلثة أيا
كذلؾ الف مكت الحيكاف الدمكل فى البئر سببا ظاىرا، كىك الكقكع فى الماء، ككؿ ما لو 
سبب ظاىر يحاؿ عميو، كمف جرح إنسانا فمـ يزؿ صاحب فراش حتى مات يحاؿ بمكتو 
عمى الجراحة؛ ألنو ىك السبب الظاىر، ككميت التكت فى عنقو حية، فإنو يحاؿ بمكتو عمى 

ف احتمؿ باف يككف المكت بغير الجرح كالنيش؛ ألف المكىكـ فى مقابمة المحقؽ نيشيا، كا  
غير معتبر، إال أف اإلنتفاخ دليؿ تقادـ العيد، كأدنى حد التقادـ فى ذلؾ ثبلثة أياـ، أال يرل 
أف مف دفف ببل صبلة يصمى عمى قبره إلى ثبلثة أياـ، كال يصمى عميو بعد ذلؾ؛ ألنو ينفسخ 

؛ ألف أقؿ فى ىذه المدة  فيقدر بالثبلث، كعدـ اإلنتفاخ، كالتفسخ دليؿ قرب العيد فقدرناه بيـك
 (3).المقادير فى باب الصبلة يـك كليمة، فإف ما دكنو ساعات ال يمكف ضبطيا

مف انتبو فى نكمو فكجد فى ثكبو، أك بدنو بمبل، فشؾ ىؿ ىك منى أك مذم؟ كجب عميو  -4
 يارة، بخبلؼ الكىـ فمف ظف أنو مذم، كتكىـ فىالغسؿ ألف الشؾ مؤثر فى إيجاب الط

  .المني

                                                           

 .81، صسميماف بف محمد بف لعبدالرحمف األبحر، ممتقى شرح في األنير مجمع( 1)
 .83المرجع السابؽ، ص( 2)
 .95، صالنككم شرؼ بف الديف محيي زكريا ألبي الميذب، شرح المجمكع( 3)
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 (1).فبل يجب عميو الغسؿ
إذا غسؿ الصحيح كتيمـ عف الجريح، ثـ تكىـ إندماؿ الجراحة، فرآىا لـ تندمؿ فيو  -5

 كجياف عند الشافعية: أحدىما: يبطؿ تيممو كتكىـ كجكد الماء بعد التيمـ.
طمب اإلندماؿ ليس بكاجب، فمـ يبطؿ بالتكىـ  كأصحيما بإتفاؽ الشافعية: ال يبطؿ ألف

 .بخبلؼ الماء
فيعد مف فركعيا  -كىك األصح -فالكجو االكؿ يعد مف مستثنيات القاعدة، أما الكجو الثانى

 كتطبيقاتيا.
لك ظف النجاسة مف جية الثكب، كتكىميما فى أخرل فبل يغسمو إذ ال تأثير لمك ىـ فى  -6

 (2).كلىالحديث فكذلؾ الخبث مف باب أ
إف استكممت المرأة عادتيا فى الدـ ثـ إنقطع اغتسمت فى آخر الكقت، كصمت الف ىذا  -7

، إلحتماؿ أف يعاكدىا اإلنقطاع طير، كىى تنتظر آخر الكقت إذا كانت أياميا دكف العشرة
نما تؤخر إلى الكقت المستحب دكف المكركه كما الدـ، ك  ليس فى ىذا التأخير تفكيت شئ، كا 

 محمد بف الحسف مف أصحاب أبى حنيفة. نص عميو
 ٔتُاء ػهٗ ْزا4

كتصمى قبؿ  سؿ فيولك انقطع عنيا الدـ فى كقت العصر فإنيا تؤخر إلى كقت يمكنيا أف تغت
 تغير الشمس ألف تأخير الصبلة إلى ما بعد تغير الشمس مكركه.

نيا أف تغتسؿ ككذا إذا انقطع الدـ عنيا فى كقت العشاء، فإنو تؤخر الصبلة إلى كقت يمك
فيو، كتصمى قبؿ انتصاؼ الميؿ، ككقت العشاء يبقى إلى طمكع الفجر كلكف التأخير إلى ما 

 (1).بعد نصؼ الميؿ مكركه، كبالتكىـ ال يحؿ ليا إرتكاب المكركه فى ىذا الكقت كالذل قبمو
 فيو أت الدـ فى اليـك السادس، فقد اختمؼلك كانت عادتيا فى الحيض خمسة أياـ، فر  -8

                                                           

 .207، ص1968 -1967، ٗ ط الفكر، دار الناشر الزرقا، أحمد لمصطفى العاـ، الفقيي المدخؿ( 1)
العربي،  التراث إحياء دار ،(ق َُٖٕ ت)زاده  شيخي سميماف بف محمد بف لعبدالرحمف األبحر، ممتقى شرح في األنير مجمع( 2)

 .395ص
 .496المرجع السابؽ، ص( 3)
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ألف حاؿ الزيادة متردد بيف  ،مشايخ الحنفية فقاؿ أئمة بمخ: تؤمر باإلغتساؿ بعد الصبلة
الحيض، كاإلستحاضة فبل تترؾ الصبلة مع التردد، كألف ىذه الزيادة ال تككف حيضا إال 
بشرط كىك اإلنقطاع قبؿ أف يجاكز العشرة، كذلؾ مكىـك فبل تترؾ الصبلة بإعتبار أمر 

 (1).مكىـك
إذا كانت عادتيا عشرة فرأت ثبلثة، كطيرت ستة، فعند أبى يكسؼ: ال يجكز لمزكج أف  -1

يقربيا، كعند محمد: يجكز ألف المتكىـ بعده مف الحيض يـك الستة، كالستة أغمب مف 
 االربعة، فيجعؿ الدـ االكؿ فقط حيضا بخبلؼ قكؿ أبى يكسؼ.

 قكؿ محمد:كلك كانت طيرت خمسة، كعادتيا تسعة، اختمفكا عمى 
 قيؿ: ال يباح قربانيا إلحتماؿ الدـ فى يكميف آخريف.

 (2).كقيؿ: يباح كىك األكلى ألف اليـك الزائد مكىـك ألنو خارج العادة
ذىب جميكر العمماء: إلى أف دـ النفساء إذا انقطع قبؿ االربعيف انقطاعا تاما طيرت،  -2

 (3).كاغتسمت، كصمت
 (4).عمى ذلؾ كقد نقؿ البعض: أجماع أىؿ العمـ

كعممكا ىذا الحكـ: بأنو مبنى عمى الظاىر؛ ألف معاكدة الدـ مكىكـ، فبل يترؾ المعمكـ 
.  (5)بالمكىـك

كلكف يبلحظ: أف الحنابمة كرىكا كطأىا قبؿ االربعيف بعد التطيير، كأكثر الفقياء قالكا: ال 
 (6).يكره كطأىا

  .د، أك اشتبو عميو كقت الصبلةلك اشتبيت عميو القبمة فصمى بدكف تحر، كال اجتيا -3
  

                                                           

 ، بدكف بيانات.المجمة جمعية تأليؼ العدلية، األحكاـ مجمة( 1)
 المرجع السابؽ.( 2)
 .377ىػ، صَُِْ، 2ط: مكتبة الرشد، الباحسيف، عبدالكىاب بف يعقكب. د المقكمات، المبادئ، الفقيية القكاعد( 3)
 .69، ص31المكتبة الشاممة، العدد العاشر، العدد بجدة، اإلسبلمي المؤتمر لمنظمة التابع اإلسبلمي الفقو مجمع مجمة( 4)
الرشد  مكتبة. الشعبلف ،. ق ُُْٖعبدالرحمف. د: تحقيؽ. ق ِٖٗ ت. عبدالمؤمف محمد بف بكر أبي لمحصني، القكاعد( 5)

 .939، ص49ط الرياض،

 .394المرجع السابؽ، ( 6)
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 (1).فصمى بؿ إجتياد ال تصح صبلتو ببل خبلؼ، البتنيائيا عمى مجرد الكىـ
عدـ جكاز صبلة الفرض جالسا لممسافر فى السفينة إال مف عذر، عند مف يقكؿ بذلؾ  -4

كالريح  البحركذا لك كانت مربكطة فى لجة كىذا فيما إذا كانت السفينة سائرة، ك  (2)مف الفقياء
 (3).يحركيا حركة شدة فيى كالسائرة

، بؿ البد مف عذر محقؽ، كدكراف  كقد عممكا المنع: بأف القياـ ركف، فبل يترؾ بعذر مكىـك
 (4).الرأس، كعدـ القدرة عمى الخركج

ال يكمؼ بطمبيا، ألف الغالب عدـ كجدانيا بالطمب بالبخؿ  (5)إذا تكىـ كجكد سترة لمصبلة -5
 (6).بيا
 -إذا لـ يخؼ فكات بعض الفاتحة -يسف لممأمـك المسبكؽ قراءة دعاء اإلستفتاح لمصبلة -6

، كال  ف خاؼ فكات السكرة بعد الفاتحة، ألف اإلفتتاح أمر محقؽ، كفكات السكرة أمر مكىـك كا 
 (7).يترؾ المحقؽ ألجؿ المكىـك

الصبلة، ألف السقط فى صؼ النساء ال تجب عميو إعادة  (9)المشكؿ (8)إذا قاـ الخنثى -7
، كلكف لمكىـ  ، كالمفسد كىك محاذاة الرجؿ المرأة فى صبلة مشتركة مكىـك كىك األداء معمـك

 يستحب لو أف يعيد الصبلة، أخذنا باإلحتياط فى باب العبادات لككنو أكلى.
ف قاـ فى صؼ الرجاؿ فصبلتو تامة، كلكف عمى مف كاف عمى يمينو، كعف يساره، كمف  كا 

 ىخمفو أف يعيد الصبلة احتياطيا عمى طريؽ اإلستحباب ألف محاذاة الرجؿ المرأة يقابمو مف 
 

                                                           

 .تجارت كتب. خانة كار ىكاكيني، نجيب: تحقيؽ المجمة، جمعية تأليؼ العدلية، األحكاـ مجمة (1)
 .176المرجع السابؽ، ص( 2)
 .المجمة جمعية تأليؼ العدلية، األحكاـ مجمة( 3)
  .377ىػ، صَُِْ، 2ط: مكتبة الرشد، الباحسيف، عبدالكىاب بف يعقكب. د المقكمات، المبادئ، الفقيية القكاعد( 4)
 .378المرجع السابؽ، ص( 5)
 .377الباحسيف، ص عبدالكىاب بف يعقكب. د /المقكمات المبادئ، الفقيية القكاعد( 6)
 إدرار كمعو ،(ق ْٖٔ ت) بالقرافي المشيكر الصنياجي عبدالرحمف بف إدريس بف أحمد العباس أبي الديف لشياب الفركؽ،( 7)

 .بيركت الكتب، عالـ ،(ق ِّٕ ت) الشاط بابف المعركؼ األنصارم عبدا بف قاسـ القاسـ ألبي الفركؽ، أنكاء عمى الشركؽ
 .69، ص31المكتبة الشاممة، العدد العاشر، العدد بجدة، اإلسبلمي المؤتمر لمنظمة التابع اإلسبلمي الفقو مجمع مجمة( 8)
 .68المرجع السابؽ، ص( 9)
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ىذه ما يصمح أف يككف مف تطبيقات القاعدة، كىك إسقاط  المسألةففى  (1)فى حقيـ مكىـك
كجكب اإلعادة لعدـ إعتبار الكىـ، كفييا ايضا ما يصمح أف يككف استثناء منى ىذه القاعدة، 

.  كىك القكؿ باستحباب اإلعادة بسبب امر مكىـك
يا القكؿ باإلستحباب ليس ألف الكىـ لو إعتبار بؿ ىك مف باب اإلحتياط المطمكب فى قضاف

 العبادات.
كقد صرح بعض الفقياء: بأف مثاؿ المكىـك المجعكؿ كالمحقؽ أكثر أحكاـ الخنثى ىذا 

 (2).المشكؿ
مف أراد أف يصمى، أك يقرأ فخاؼ أف يدخؿ عميو الرياء، فبل ينبغى أف يترؾ ذلؾ ألنو  -7

 (3).أمر مكىـك
مف رأل ىبلؿ رمضاف فرد الحاكـ شيادتو، فظف إباحة الفطر فأفطر، كجب عميو  -8

 (4).إفطاره إلى تأكيؿ بعيد، كىك أمر مكىكـ غير محقؽالقضاء مع الكفارة، ألنو إستند في 
ظف فخاؼ إف صاـ يعكد عميو مرضو، ال  مف برئ مف مرضو، كبقى بو ضعؼ مف أثره -9

 (5).عبرة بو، ألنو مكىـك يباح لو الفطر، ألف الخكؼ ىنا ال
إذا خاؼ المعتكؼ فكات الحج يدع اإلعتكاؼ، كيحج ثـ يستقبؿ اإلعتكاؼ، ألف الحج  -10

نما  دراكو فى سنة أخرل مكىكـ، كا  أىـ مف اإلعتكاؼ، ألنو يفكت بمضى يكـ عرفة، كا 
ف كج يجابويستقبؿ إعتكافو مرة أخرل ألف ىذا الخركج كا  عقده ك  ب شرعا، فإنما كجب بعقده كا 

 (6).لـ يكف معمـك الكقكع فبل يصير مستثنى عف اإلعتكاؼ
 إف رجع النائب فى الحج خشية أف يمرض كجب عميو ضماف ما أنفقو، ألنو صحيح -11

                                                           

 .392الباحسيف، ص عبدالكىاب بف يعقكب. د /المقكمات المبادئ، الفقيية القكاعد (1)
 .394المرجع السابؽ، ص( 2)
 .432العباس، ص أبي الديف لشياب الفركؽ،( 3)
 .285القكاعد الفقيية تكطبيقاتيا/ كىبو الزحيمي، ص( 4)
 .286المرجع السابؽ، ص( 5)
 .302، صالزرقا، أحمد لمصطفى العاـ، الفقيي المدخؿ( 6)
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، كال عبرة بالمكىـك   (1).كالعذر مكىـك
إذا لـ يجد المضطر شيئا يأكمو، لـ يبح لو أكؿ بعض أعضائو، ألنو يتمفو يقينا  -12

 .مكىكـ لتحصيؿ ما ىك
لك رمى صيدا فكقع عمى صخرة فانفمؽ رأسو، أك انشؽ بطنو، لـ يؤكؿ إلحتماؿ مكتو  -13

بسبب آخر، ألف حصكؿ المكت بإنفبلؽ الرأس، كانشقاؽ البطف ظاىر، كبالرمى مكىكـ 
، بخبلؼ ما إذا لـ ينشؽ، كلـ ينفمؽ، ألف  فيتردد، فالظاىر أكلى باإلعتبار مف المكىـك فيحـر

 (2).ى ىك الظاىر فبل يحـرمكتو بالرم
 فيجب عمى مف عممو جزما مف فركض الكفاية األمر بالمعركؼ، كالنيى عف المنكر -14

 كشاىده كعرؼ مف ينكره، كمف شركطو كما قاؿ جميكر العمماء:
 أف يعمـ، أك يغمب عمى ظنو أنو ال يفضى إلى مفسدة. -أ
 أف يأمف عمى نفسو، كمالو خكؼ التمؼ. -ب
 ايضا: رجاء حصكؿ المقصكد، كعدـ قياـ غيره بو. كمف شركطو -ج

كال يسقط ىذا الفرض بالتكىـ، فمك قيؿ لو: ال تأمر عمى فبلف بالمعركؼ، فإنو يقتمؾ لـ 
 .يسقط عنو ذلؾ بمجرد التكىـ

 ذطثيقاخ ذرؼهق تانًؼايالخ4 -ب

المذككر  لك باع بقرة عمى أنيا تحمب مقدرا كذا مف الحميب، فالبيع فاسد، ألف المقدار -1
 (3).مف الحميب مكىكـ التحقؽ، فقد ينقص عف ذلؾ المقدار، كىذا نكع مف الغرر

ف  -2 لك أدعى ثمنيف، أك ثبلثة أثماف بسبب ىذا الشئ منو، ال يجب إال ثمف كاحد، كا 
 (4).احتمؿ أنو باع ثـ اشترل، ثـ باع فإنو ال يعتبر ىذا اإلحتماؿ كالتكىـ

                                                           

البخارم الحنفي أحمد بف محمكد الديف برىاف المعالي ألبي النعماني الفقو في البرىاني المحيط (1)  عبدالكريـ: تحقيؽ ،(ق ُٔٔ)  َى
 .412ىػ، صُِْْلبناف بيركت،، العممية، الكتب دار الجندم، سامي

 .413المرجع السابؽ، ص( 2)
 .399الباحسيف، ص عبدالكىاب بف يعقكب. د /المقكمات المبادئ، الفقيية القكاعد( 3)
 .399المرجع السابؽ، ص( 4)
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حكما تشريعية منيا: أف الربا يقتضى أخذ ماؿ اإلنساف مف  أكرد العمماء لتحريـ الرباء -3
غير عكض؛ ألف مف يبيع الدرىـ بالدرىميف نقدا، أك نسيئة تحصؿ لو زيادة درىـ مف غير 
عكض، كماؿ المسمـ متعمؽ حاجتو، كلو حرمة عظيمة، قاؿ صمى ا عميو كسمـ: )حرمة 

 .(1)ماؿ المسمـ كحرمة دمو(
بقاء الماؿ فى يده  ، فقد يحصبمدة مديدة، كتمكينو أف يتجر فيوكا   ، كينتفع بو أمر مكىـك

كقد ال يحصؿ، كأخذ الدرىـ الزائد متيقف، كتفكيت المتيقف الجؿ المكىـك ال يخمك مف 
 (2).ضرر

لك كاف لمدار المبيعة شفيعاف غائب، كحاضر، كطمب الحاضر الشفعة، فإنو يقضى لو  -4
الحكـ بداعى أف الغائب ربما طمب الشفعة فى الدار  بيا عند تحقيقيا، كال يجكز إرجاء

 (3).المذككرة، ألنو مكىـك
إذا كاف لشخص دار، كأراد أف يفتح نافذة عمى أخرل لجاره تزيد عمى طكؿ اإلنساف  -5

فجاء الجار طالبا سد تمؾ النافذة بحجة أنو مف الممكف أف يطؿ عمى مقر نسائو إذا استعمى 
 (4).ألنو مكىكـ عمى شئ، فبل ليتفت لطمبو

كذلؾ ال يمتفت لطمبو فيما لك كضع جاره فى غرفة مجاكرة لو تبنا، كطمب رفعو بداعى  -6
 (5).أنو مف المحتمؿ أف تعمؽ بو النار فتحترؽ داره

ف تكىـ أنو ربما ظير غريـ آخر  -7 إذا تكفى المفمس تباع أمكالو، كتقسـ بيف الغرماء، كا 
ذلؾ الدائف المجيكؿ أال تقسـ كلكف ألنو ال إعتبار جديد، كالكاجب محافظة عمى حقكؽ 

لمتكىـ فى تقسيـ األمكاؿ عمى الغرماء، كمتى ظير غريـ جديد يأخذ حقو منيـ حسب 
 (6).األصكؿ المشركعة

                                                           

 (167/1كتاب مسند الشياب، حرمة ماؿ المسمـ، )( 1)

 .81ق، ص1428، 1: ط زدني،، دار الدكسرم، محمد بف لمسمـ الفقيية، القكاعد في الممتع( 2)
. د: كراجعو محمكد، أحمد تيسير فائؽ. د: تحقيؽ ،(ق ْٕٗ ت) بيادر بف محمد الديف بدر لمزركشي القكاعد، في المنثكر( 3)

 .93ـ، صُِٖٗ َُِْ سنة ،ُ ط عف مصكرة طبعة الككيت، بدكلة كالشؤكف اإلسبلمية األكقاؼ كزارة الناشر غدة، أبك عبدالستار
 .94المرجع السابؽ، ص( 4)
 .423، صالديف برىاف المعالي ألبي النعماني الفقو في البرىاني المحيط( 5)
 .84، صالدكسرم محمد بف لمسمـ الفقيية، القكاعد في الممتع( 6)
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ال يجكز الرىف بالدرؾ ألف استحقاؽ المبيع أمر مكىكـ، بخبلؼ الرىف بالديف المكعكد  -8
 كعكد ليس مكىكما بؿ متكقع الحصكؿالديف المفإف صحيح كيضمف ضماف الرىف، ألف 

فكذلؾ المشترل بخيار لك أعطى بالثمف رىنا جاز، كذلؾ ألف اإلجازة متكقعة الحصكؿ ال 
 (1).متكىمة

 (2)لك دفع ماؿ مضاربة لرجؿ جاىؿ، جاز أخذ ربحو مالـ يعمـ أنو اكتسب الحراـ. -1
اإلنبثاؽ، كفيو ضرر عاـ كغرؽ  إذا أراد الشركاء فى النير العاـ أف يحصنكه خيفة -2

ف لـ يكف ضر   ر عاـ فبل يجبر اآلبى ألنو مكىـكاألراضى، كفساد الطريؽ يجبر اآلبى، كا 
 .بخبلؼ الكرم فإنو معمكـ

ال يجكز أخذ أجرة عسب التيس كىك: أف يؤاجر فحبل لينزك عمى اإلناث لقكلو عميو  -3
 (2).الصبلة كالسبلـ )إف مف السحت عسب التيس(

قصكد مف النيى: ىك المنع مف أخذ أجرة عسب التيس، عمى تقدير حذؼ المضاؼ كالم
 كالمضاؼ إليو، ألف حقيقة العسب ليس بمكركه ألنو سبب لبقاء النسؿ.

 (3).كعمة المنع: أف اإلستئجار لئلحباؿ كاإلنزكاء، كىك أمر مكىكـ غير معمكـ
يبمغ الثمر فى تمؾ المدة، كقد  لك دفع آخر نخبل، أك شجرا، أك كرما، كاشترطا كقتا قد -4

يتأخر عنيا جاز. ألنا ال نعمـ تفكيت مكجب العقد فيذا الشرط إنما يكىـ ذلؾ كىذا التكىـ فى 
 (4).كؿ معاممة كمزارعة فقد يصيب الزرع كالثمار آفة سماكية، غير أف ىذا التكىـ ال عبرة بو

إحتماؿ جعؿ المالؾ إياه  لك غمب عمى ظف الغاصب حؿ العيف المغصكبة لو، بناء عمى -5
فى حؿ منيا، ككذلؾ لك ظفر إنساف بناؿ الغير فأخذخ بناء عمى احتماؿ أف مالكو أباحو 
لمف يأخذه، فإنو يككف ضامنا، كال يعتبر غمبة الظف ىذه ميما قكيت، ألنيا غير مستندة إلى 

 (5).دليؿ، ألنو مف مجرد التكىـ، كال عبرة بالتكىـ
                                                           

(1)
 الرهن بالدرك، ومعنى الدرك المحوق، وسمً ضمان الدرك اللتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عٌن ماله. 

المضاربة هً عقد بٌن شخصٌن، ٌقدم أحدهما بموجبه ماالً إلى اآلخر لٌتجر به بنصٌب من الربح، فإن لم ٌك ثمة ربح  (7)

 فالمال لصاحبه.

 (.291 -290في تخريج أحاديث اليداية، كتاب اإلجارات، باب اإلجارة الفاسدة ) نص الراية( 3)
 .84، صالدكسرم محمد بف لمسمـ الفقيية، القكاعد في الممتع( 4)
 .86المرجع السابؽ، ص( 5)
 .445، صالديف برىاف المعالي ألبي النعماني الفقو في البرىاني المحيط (5)
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 ا عمى أف يخرج فيطكؼ عمى االبكابعاجزا عف الكسب كلكنو قادر إذا كاف الشخص  -6
 كيسأؿ الناس فيؿ يقترض عميو ذلؾ حتى إذا لـ يفعؿ ذلؾ كىمؾ يككف آثما؟.

قاؿ بعض أىؿ الزىد السؤاؿ مباح لو بطريؽ الرخصة، فإف تركو حتى مات لـ يكف آثما ألنو 
أف مف  (1)مف أصحاب أبى حنيفة: متمسؾ بالعزيمة، كىذا قريب مما نقؿ عف الحسف بف زياد

كاف فى السفر كمع رفيؽ لو ماء، كليس عنده ثمنو أنو ال يمزمو أف يسأؿ رفيقو الماء، كلك 
 تيمـ، كصمى مف غير أف يسأؿ الماء جازت صبلتو عنده خبلفا ألبى حنيفة كبقية أصحابو.

كألف ما يمحقو  (2)ؿكعمؿ ىؤالء قكليـ: بأف فى السؤاؿ ذال، كلممؤمف أف يصكف نفسو عف الذ
مف الذؿ بالسؤاؿ يقيف، كما يصؿ إليو مف المنفعة مكىكـ، فربما يعطى ما يسأؿ، كربما ال 
يعطى فكاف السؤاؿ رخصة لو مف غير أف يككف مستحقا عميو، إذ المكىـك ال يعارض 

 (3).المتحقؽ
 ذطثيقاخ ذرؼهق تاألدٕال انشخظيح -ج
 يككف لو فييا محـر بنسب، أك ضياعال يجكز ترؾ التزكج مف نساء بمد كبير خشية أف  -1

 (4).أك مصاىرة، ألف ىذه الخشية مجرد تكىـ كتقدير ال مستند ليا
ألف  قتصاديةال يجكز العزكؼ عف كثرة إنجاب النسؿ بحجة أنو قد يترتب عميو ضائقة ا -2

رض مف الكنكز، كالمكارد ما يكفى حاجة اإلنساف الضرر ىنا متكىـ؛ فا تعالى أكدع فى اال
كما  ،إذا استخدمت األيدل العاممة كالعقكؿ المفكرة، كتمت مراقبة ا كتقكاه فى ىذه المكارد

َماِء َواْْلَْرِض ) :قاؿ تعالى بُوا َوَلْو َأنَّ َأْىَل اْلُقَرى َآَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمَن السَّ َوَلِكْن َكذَّ
 (5)(.فََأَخْذنَاُىْم ِبَما َكانُوا َيْكِسُبونَ 

مف أقر عمى نفسو بكقكع الطبلؽ الثبلث لتقدـ يميف منو تكىـ كقكعيا عميو، ثـ استفتى  -3
عف يمينو، فأفتى بأنو ال شئ عميو فييا، لـ يؤاخذ بإقراراه بكقكع الطبلؽ الثبلث، لمعرفة 

                                                           

 .260، صبيادر بف محمد الديف بدر لمزركشي القكاعد، في المنثكر( 1)
 .1/78إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ( 2)
 .79المرجع السابؽ، ص ( 3)
   1/83، كشرح العمدة 3/779بدائع الفكائد  (4)

 (96سكرة األعراؼ اآلية )( 5)
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الطبلؽ عميو، كيقبؿ قكلو بيمينو أف مستنده فى إقراره ما صدر مف مستندة فى إقراراه بكقكع 
 اليميف التى تكىـ حنثو فييا، إذا كاف مف ممف يجيؿ مثمو، لداللة ظاىر الحاؿ عميو كىك

 .أخبر بما نكل
كال عبرة  (1)لك أثبت الكرثة إرثيـ بشيكد قالكا: ال نعمـ لو كارثا غيرىـ يقضى ليـ باإلرث -4

 (2).كارث آخر يزاحميـ، ألنو مكىكـ بإحتماؿ ظيكر
كىذا  (3)أما إذا لـ يقؿ الشيكد: ال نعمـ لو كارثا غيره فعند أبى حنيفة ال يؤخذ مف الكرثة كفيؿ

 شئ احتاط بو بعض القضاة، كىك ظمـ.
ألف حؽ الحاضر ثابت قطعا، أك ظاىرا، فبل يؤخر لحؽ مكىكـ إلى زماف التكفيؿ، كـ  كذلؾ:

اليد، أك أثبت الديف عمى العبد حتى بيع فيو فإنو يدفع المبيع إلى  أثبت الشراء مف ذل
المشترل، كالديف إلى المديف مف غير كفيؿ، كألنو لك أخذ الكفيؿ إنما يأخذ المجيكؿ، كالكفالة 

 لممجيكؿ ال تصح.
عمى حسب ما يرل، كال تقدير فيو، بؿ ينتظر  (4)يتأنىكلكف عمى القاضى فى ىذه الحالة أف 

يغمب عمى ظنو، أنو لك كاف كارث آخر ظير، ألف ذلؾ يختمؼ بإختبلؼ أحكاؿ الميت زمانا 
فى الشيرة كالخمكلة، كبإختبلؼ أحكاؿ كرثتو فى الغيبة، كالحضكر كىك أليؽ بقكؿ أبى 

 .حنيفة، كقدره بعض الحنفية: بسنة
مكىكـ فدؿ لحؽ  -كما ذكرتـ -فإف قيؿ: بأف ىذا التمـك فيو تأخير لحؽ ثاب قطعا، أك ظاىرا

 عمى أف التأخير جائز.
نما ىك أمر يفعمو القاضى لنفسو احتياطا فى طمب زيادة ما ف ، كا  التمـك ليس لمحؽ المكىـك

يدؿ عمى نفى ظيكر كارث آخر لمحاضر فى اإلستحقاؽ، بحيث يقـك مقاـ قكؿ الشيكد: )ال 
شيادة؛ الف الشيادة كارث لو غيره( فى الداللة عمى ذلؾ، فإف ىذه المفظة مف الشيكد ليست ب

                                                           

 185الكجيز في إيضاح قكاعد الفقو  ( 1)
 147القكاعد الكمية ( 2)
 .148صالمرجع السابؽ، ( 3)
 .187الكجيز في إيضاح قكاعد الفقو   (4)
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بؿ خبر يستأنس بو عمى نفى الشريؾ، كالتمـك مف القاضى يقكـ مقامو فى  النفى باطمة ىعم
 (1).إفادة ذلؾ فى حقو، كليس ثمة طمب شئ زائد مف المستحؽ، بخبلؼ طمبو الكفالة

ا ف ىذه المسألة بكؿ ما تقدـ فييا مف تفاصيؿ، كأحكاـ تنطبؽ كذلؾ عمى الغرماء إذا أثبتك إ
دينيـ فى تركة، بشيكد قالكا: ال نعمـ لو غريما غيرىـ، فإنو يقضى ليـ بالديف، كال عبرة 

 (2).بإحتماؿ ظيكر غريـ آخر يزاحميـ، ألنو مكىكـ
ألف  ذلؾ، أمره القاضى بأف يكفيو حقو لك أقر المريض بديف لكارثو، فخاصمو الكارث فى -5

، كالمكىـك ال السبب المكجب لمماؿ عميو ظاىر، كالمبطؿ لو كى ك مكتو مف مرض ىذا مكىـك
، فيأمره بالقضاء، فإف برأ مف مرضو كاف ذلؾ جائزان  ف مات مف  يعارض المعمـك عميو، كا 

 .مرضو بطؿ إقراراه حينئذ، فيأمر الكارث برد المقبكض
ال ينعزؿ الكصى بإختبلؿ الكفاية بؿ يضـ القاضى لو معينا، بؿ أفتى بعض الشافعية:  -6

 لو ضـ آخر لمكصى بمجرد الريبة، كظاىر كبلـ االصحاب بمقتضى المنع.بأنو يجكز 
كحاكؿ بعضيـ التكفيؽ بيف القكليف: كذلؾ بحمؿ الكؿ عمى قكة الريبة، كالثانى عمى ضعفيا 
كمحؿ ذلؾ فى متبرع، أما مف يتكقؼ ضمو عمى جعؿ فبل يعطاه إال غمبة الظف، لئبل يضيع 

 (3).ماؿ اليتيـ مف غير دليؿ ظاىر
إذا ماتت امرأة حامؿ كفى بطنيا كلد يتحرؾ كترجى حياتو، فقد اتفؽ الفقياء عمى أنو إف  -7

قدر عمى إخراجو بخيمة غير شؽ البطف، كأف يسكك عمى القكابؿ فيخرجنو فعمفإف لـ يمكف 
بعدـ جكاز  (4)إخراجو بذلؾ، فيؿ تبقر بطنيا؟ فيو خبلؼ بيف الفقياء فعمى رأل القائميف:

إف ىذا الكلد ال يعيش عادة، كال  ، عممكا ىذا المنع بما حاصمو:ى خركجو حيان ذلؾ، كلك رج
كقد قاؿ عميو السبلـ )كسر عظـ  يجكز ىتؾ حرمة متيقنة ألمر مكىـكيتحقؽ أنو يحيا، فبل 
  (5)الميت ككسره حيا(

                                                           

 .73االشباه والنظائر، ابن نجٌم ( 1)

 .157،  القكاعد الكمية 988/ 2،  المدخؿ الفقيي361القكاعد الفقيية ( 2)
 .159المرجع السابؽ، ص( 3)
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 .كبقاؤه مظنكف فإف حياتو متيقنة األصؿو، كفارؽ كىك منيى عن كفيو مثمو،
 (1)الجنيف فى بطف أمو، جاز تقطيع الجنيف بعد تحقؽ مكتو، إلنقاذ حياة األـإذا مات  -8

 .كفى المكسكعة الفقيية الككيتية: أف ىذا ال خبلؼ فيو
فبل يجكز قتؿ آدمى  ،أما لك كاف الجنيف حيا ال يجكز تقطيعو، ألف مكت األـ بو مكىـك

 (2).حتى آلمر مكىكـ
رىا ممف يرث كلدىا، كقؼ الحمؿ نصيب ابف كاحد إذا ترؾ الميت امرأتو حامبل، أك غي -9

 حد ىى الغالب، كاألكثر منو مكىكـكالفتكل عمى قكلو، ألف كالدة الكا (3)فى قكؿ ألبى يكسؼ
 .كالحكـ لمغالب، كبؤخذ مف الكرثة عمى قكلو ىذا كفيؿ، إلحتماؿ أف يككف أكثر مف كاحد

 ذطثيقاخ ذرؼهق تانقظاص ٔانذذٔد -د

إذا لـ يكف ثمة  (4)كلد بالمعاف أف ينفيو فكر عممو بكالدتو مف غير تأخيرمف شرط نفى ال -1
عذر، ألنو تأخيره دليؿ إقراراه بو، فإف آخر نفيو بعد ىذا التأخير الذل جرت بو العادة لحقو 

 نسبو، كامتنع نفيو ألف ذلؾ دليؿ عمى اإلقرار بو كاإلعراض عف نفيو.
عذر بذلؾ، ألف المكت قريب، أك غير متيقف فتعميؽ فإف ادعى أنو أخر نفيو رجاء مكتو لـ ي

 .النفى عميو تعميؽ عمى أمر مكىـك فبل يقبؿ
لك أف رجميف كانا فى بيت كاحد كليس معيما ثالث فكجد أحدىما مذبكحا، قاؿ أبك  -2

يكسؼ: يضمف اآلخر الدية، كقاؿ محمد: ال يضمنو ألنو يحتمؿ أنو قتؿ نفسو فكاف التكىـ، 
تمو اآلخر فبل يضمنو بالشؾ، كألبى يكسؼ: أف الظاىر أف اإلنساف ال يقتؿ كيحتمؿ أنو ق

ف كاف مكجكدا،  نفسو فكاف التكىـ ساقطا كما إذا كجد قتيؿ فى محمو فإف تكىـ قتؿ نفسو كا 
 (5).إال أنو لـ يعتبر فكذلؾ ىاىنا

                                                           

 .178كالنظائر السيكطي، صاالشباه ( 1)
 .67األكؿ، ص العدد اإلسبلمية، سعكد بف محمد اإلماـ جامعة مجمة( 2)
يعقكب بف ابراىيـ األنصارم االماـ المجتيد العبلمة قاضي القضاة، كىك مف تبلميذ اإلماـ االعظـ ابي حنيفة  أبي يكسؼ: ىك( 3)
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 .68ص اإلسبلمية، سعكد بف محمد اإلماـ جامعة مجمة( 4)
 ت) المكي الفاكيي أحمد بف تمميذه عبدالقادر: جمعيا ،(ق ْٕٗ ت) الييتمي حجر بف محمد بف الفتاكل الفقيية الكبرل، ألحمد( 5)
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 إذا جرح شخص آخر، ثـ شفى المجركح مف جرحو تماما، كعاش مدة، ثـ تكفى فأدعى -3
 (1).كرثتو بأنو مف الجائز أف يككف مكركثيـ مات بتأثير الجرح، فبل تسمع دعكاىـ

كلـ تمؽ كلدا، ال ضماف فى  -دكف اإلنتظار إلى البكضع -الحامؿ التى عجؿ قتميا قكدا -4
. كينظر حاليا فإف كانت أمارات الحمؿ ظاىرة عمييا كاف قاتميا آثما إذا  حمميا ألنو مكىـك

ذا لـ تظير أماراتو فبل مأثـ فيو، ألف الظاىر عمـ األمارات، أل نو عجؿ بقتؿ كجب تأخيره، كا 
 (2).خمكىا مف الحمؿ

لك سرؽ شخصاف كغاب أحدىما، كشيد اثناف عمى سرقتيما قطع الحاضر، ككاف أبك  -5
حنيفة يقكؿ: ال يجب عميو القطع؛ ألف الغائب ربما يدعى الشبية عند حضكره، ثـ رجع عف 

، ألنو لك حضر ذلؾ، كقاؿ: يق طع ألف سرقة الحاضر تثبت بالحجة، فبل يعتبر المكىـك
 (3).كادعى كؿ شبية كاحتماؿ الدعكل شبية فبل تعتبر

 ذطثيقاخ ذرؼهق تانجٓاد -ـْ

ال يجكز لممجاىديف عمى الثغكر اصطحاب النساء، كالذرارل معيـ إذا عجزكا عف رد  -1
طيع دفع العدك إذا استغثنا بالمسمميف فيأتينا األعداء بأنفسيـ، كال يقبؿ قكليـ: بأننا نست

، كال يبنى  الغياث منيـ، ألنيـ ال يقككف عمى الدفع عنيـ بأنفسيـ، كلحكؽ الغكث بيـ مكىـك
الحكـ المكىـك خصكصا فيما كاف الكاجب فيو األخذ باإلحتياط، أال ترل أػنو يتكىـ أف تقع 

ض حتى ال يقدركا عمى إغاثة تمؾ فتنة، أك عصبية بيف المسمميف، فيشتغؿ بعضيـ ببع
نما  الثغكر، فيضيع مف فييا مف النساء كالذرارام، ليذا ال يستقيـ اإلعتماد عمى الغكث، كا 

 (4).يعكؿ فى ذلؾ عمى شككة أنفسيـ
إف أمر اإلماـ المقاتميف أف ال يبرحكا مراكزىـ، كنو عف أف يعيف بعضيـ بعضا، فبل  -2

ف أمنكا  مف ناحيتيـ، كخافكا عمى غيرىـ، كذلؾ ألف طاعة اإلماـ ينبغى ليـ أف يعصكه كا 
، كع  مى ما قيؿ: أكثر ما يخاؼ ال يككففرض عمييـ بدليؿ مقطكع بو، كما يخافكنو مكىـك

                                                           

 .69ص األكؿ، العدد اإلسبلمية، سعكد بف محمد اإلماـ جامعة مجمة( 1)
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فيو ما ركل أف النبى صمى ا عميو كسمـ: أمر الرماة يـك أحد أف يقكمكا بمكضع  األصؿك 
يف، كقد انيزمكا، ذىبكا يطمبكف الغنيمة. كال يبرحكا مف مراكزىـ، فمما نظركا إلى المشرك

 .(1)فكانت ىزيمة المسمميف فى ناحيتيـ
 (2).(َحتَّى ِإَذا َفِشْلُتْم َوتَ َناَزْعُتْم ِفي اْْلَْمِر َوَعَصْيُتْم ِمْن بَ ْعِد َما َأرَاُكْم َما ُتِحبُّونَ  (:  تعالىكما قاؿ ا

رساؿ  -3 ضراـ النار، كا  الماء عمى قبلع الكفار إذا كاف فى ال يجكز نصب المنجنيؽ، كا 
 القمعة أسير مسمـ إذا عممنا أنو يصيبو ذلؾ، أما إذا كاف مكىكما فقكالف:

أحدىما: المنع الننا ربما أصبنا ىذا األسير، كفى الحديث عف النبى صمى ا عميو كسمـ 
 (3).أنو قاؿ :)لزكاؿ الدنيا أىكف عمى ا مف قتؿ رجؿ مسمـ(

ز ألنو مكىـك كالقبلع فيما تخمك مف األسارل، ال يمكف تحصينيـ عف القتاؿ كالثانى: الجكا
 .بأف يمسككا فى كؿ قمعة مسمما

إذا تترس الكفار فى صؼ القتاؿ بطائفة مف األسرل المسمميف، بحيث لك تركناىـ ألنيـز  -4
المسممكف كعمت رأيتيـ، فمنيـ مف جكز قصدىـ ألنيـ سيقتمكف مف المسمميف أكثر منيـ 
كالجزئيات محتقرة باإلضافة إلى الكميات، كمنيـ مف منع ذلؾ ألنو أمر مكىـك فبل يقدـ بسببو 

 .سمـدـ المعمى سفؾ 
لك استشعر اإلماـ خيانة الميادنيف بأمارت تدؿ عمييا، ال بمجرد التكىـ، لـ ينقض  -5

َوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمْن قَ ْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى )عيدىـ بؿ ينبذ إلييـ العيد جكازا، لقكؿ ا تعالى: 

أل اعمميـ بنقض العيد حتى تصير انت كىـ سكاء فى  (4)(َسَواٍء ِإنَّ اللََّو اَل ُيِحبُّ اْلَخائِِنينَ 
 (5).العمـ، فيعمميـ بنقض عيدىـ كجكبا قبؿ اإلغارة عمييـ كقتاليـ. لؤلية

فالمسألة إذف دلت عمى إف استشعار الخيانة مف الميادنيبف بمجرد التكىـ الذل ال يستند إلى 
مارت معتبرة أمر ال يعكؿ عميو.  دالئؿ، كا 

                                                           

 .419التاريخ الكبير/ البخارم، ص( 1)
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لك  قسميا نفذت قسمتو باإلجماع، ككذلؾـ قسمة الغنائـ فى دار الحرب، فإذا رأل اإلما -6
 (1).رأل البيع فباعيا ألنيةحكـ إمضاء فى محؿ اإلجتياد باإلجتياد فينفذ

أما إذا قسميا فى دار الحرب مجازفا غير مجتيد، كال معتقد جكاز القسمة فعمى رأل القائميف 
 (2):عممكا ذلؾ ،بجكاز ىذه القسمة

اإلستيبلء عمى ماؿ مباح قد كجد فيفيد الممؾ إستدالال باإلستيبلء عمى الحطب، بأف 
 كالحشيش، كال شؾ أف المستكلى عميو ماؿ مباح ألنو ماؿ كافر، كأنو مباح.

كالدليؿ عمى تحقيؽ اإلستيبلء: أف اإلستيبلء عبارة عف إثبات اليد عمى المحؿ، كقد كجد ذلؾ 
نكار الحقائؽ مكابرة،  كرجعة الكفار بعد إنيزاميـ، كاستردادىـ أمر مكىـك ال دليؿ حقيقة، كا 

 (3).عميو فبل يعتبر
 4ذطثيقاخ ذرؼهق تانقضاء ٔانذػٕٖ ٔانثيُاخ -ٔ

المقرر فى القضاء: كىك أف القاضى مأمكر  األصؿيمكف أف يرد إلى ىذه القاعدة  -1
يصاؿ الحق  أربابيا، فيحتاط إليفائياكؽ إلى بالنظر كاإلحتياط، ألنو نصب لدفع الظمـ، كا 

كينحرز عف تعطيميا، كالمكىـك ال يعارض المتحقؽ، فبل يجكز الحؽ الثابت بيقيف لحؽ 
 (4).عسى يككف، كعسى ال يككف، ألف التأخير إبطاؿ مف كجو، فبل يجكز لحؽ مكىـك

 ابيو كجدهيكتفى تعريؼ الشيكد عميو إف كاف غائبا مف مجمس الحكـ بذكر اسمو، كاسـ  -2
 (5).احتماؿ مشاركة سكاه لو فى اسمو، كاسـ ابيو كجده مجرد تكىـ ال عبرة لوك 
إذا غاب الشيكد، أك ماتكا بعد أداء الشيادة فى المعامبلت، ففحاكـ أف يزكييـ، كيحكـ  -3

 .بشيادتيـ، كال يؤخر الحكـ لتكىـ رجكعيـ عف الشيادة، الف التكىـ ال عبرة بو

                                                           

 .94االشباه كالنظائر ابف نجيـ، ص( 1)
 .351األشباه كالنظائر/ السيكطي، ص( 2)
 التراث إحياء دار ،(ق ُِِٓ ت) األنصارم الديف، نظاـ بف محمد لعبدالعمي الفقو، أصكؿ في الثبكت مٌسمـ شرح الرحمكت فكاتح( 3)

 .419، صق ُُْٖبيركت، العربي،
 .421صالمرجع السابؽ، ( 4)
 .371القكاعد الفقيية، ص( 5)
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ى أحد بحؽ، كجب الحكـ بيا فكرا لذل الحؽ، كيفسؽ الحاكـ إذا قامت البينة المعدلة عم -4
ف كاف مف المحتمؿ كذب الشيكد كالمعدليف، ألف ىذا اإلحتماؿ مجرد تكىـ ال  بتأخيره، كا 

 (1).دليؿ عميو
فى يد رجؿ آخر، كأقر الذل بيده العيف أنيا لفبلف  -كدار، أك غيرىا -رجؿ أدعى عينا -5

يؤمر بتسميـ الدار إلى  (2)لممدعى، كلـ يقـ البينة عمى اإليداعالغائب أكدعنييا، ثـ أقر بيا 
أف مف أقر بعيف لغائب ثـ لحاضر، كصدقو الحاضر فى إقراره، يؤمر  األصؿألف المدعى، 

المقر بتسميـ العيف إلى الحاضر، ألف تصديؽ الحاضر اتصؿ بقراره، كلـ يتصؿ تصديؽ 
 يتعطؿ ىذا اإلقرار، كالتصديؽ ألمر مكىكـ.الغائب بإقراره بؿ قد ال يصدقو الغائب، فبل 

؛ ألنو قد صدؽ المدعى كربما يكذبو  أك يقاؿ: ألنو ثبت حؽ المدعى، كحؽ الغائب مكىـك
 الغائب، كعمى تقدير التكذيب؛ ال يثبت حؽ الغائب.

رجبلف أدعيا عينا فى يد رجؿ يدعى كؿ كاحد أنو ممكو كرثو عف أبيو، أك أدعيا الممؾ  -6
فالقاضى يقضى  دعكاه، فظيرت عدالة شيكد أحدىما،اـ كؿ كاحد منيما بينة عمى مطمقا، كأق

بالعيف كمو لمف ظيرت عدالة شيكده؛ ألف حقو قد ظير مف كؿ كجو، كحؽ اآلخر قد 
يظير، كقد ال يظير بأف ال يعدؿ شيكده، كليس لمعرفة عدالة شيكده غاية معمكمة ككقت 
، كال يجكز تأخير حؽ ظاىر لحؽ مكىـك قد يظير، كقد ال يظير، كليس لظيكره كقت  معمـك

، كتبطؿ ب  (3).ينة اآلخرمعمـك
 :المسائل المستثناة من القاعدة

تكجد بعض المسائؿ خرجت عف ىذه القاعدة، كذلؾ ألف الحكـ فييا قد بنى عمى        
عتباره. إال أنو ينبغى أف يبلحظ ىنا إف التكىـ  -رغـ ضعفو كعدـ إعتباره -مراعاة التكىـ كا 

 أك ألنو قد تأيد بدليؿ قد ركعى فى غالب ىذه الصكر كالمسائؿ مف باب األخذ باإلحتياط، 
 

                                                           

 .988/ 2المدخؿ الفقيي، ص( 1)
 .436، صالديف نظاـ بف محمد لعبدالعمي الفقو، أصكؿ في الثبكت مٌسمـ شرح الرحمكت فكاتح( 2)
 .439المرجع السابؽ، ص( 3)
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 (1)حجة مقبكلة فى إبتناء االحكاـ عميو.ال لككنو  آخر معتبر
أك  ره، أما إذا تحقؽ الضررمكركه إذا اكىـ ضر  (2)يرل البعض أف استعماؿ الماء المشمس
 (3).ظنو بمعرفتو، أك بقكؿ عدؿ لو فإنو يحـر

القكؿ بكراىة استعماؿ الماء المشمس مبناه عمى مبلحظة التكىـ كاعتباره زيادة فى التكقى 
 لحكؽ األذل المحتمؿ بإستعماؿ ىذا الماء.كاإلحتياط مف 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .988/ 2المدخؿ الفقيي، ص( 1)
 .77ص األكؿ، العدد اإلسبلمية، سعكد بف محمد اإلماـ جامعة مجمة( 2)
 .79المرجع السابق، ص (3)
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 الفصل الثالث
 بعض القواعد المندرجة تحت القاعدة

  : قاعدة: اليقين ال يزول بالشكالول المبحث
 بقاء ما كان عمى ما كان الصلالثاني: قاعدة  المبحث

 الينسب إلى ساكت قوللث: المبحث  الثا
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 المطمب الول
 قاعدة: اليقين ال يزول بالشك

 مفيوم القاعدة: الفرع الول
 :التعريف بالقاعدة وأىميتيا

ذكر أىؿ العمـ أف مف القكاعد الفقيية الكبرل، قاعدة )اليقيف ال يزكؿ بالشؾ(. كىذه        
أف ىذه القاعدة أصؿ شرعي عظيـ، تعد مف أكثر القكاعد تطبيقان كما قاؿ السيكطي: )اعمـ 

غ ثبلثة أرباع الفقو القاعدة تدخؿ في جميع أبكاب الفقو، كالمسائؿ المخرجة عمييا تبم
 (1)كأكثر(

: )ىذه ة مجمع عمييا، قاؿ اإلماـ القرافيكعمييا مدار كثير مف األحكاـ الفقيية  كىي قاعد
كما أنيا  (3)كالمعدـك الذم يجـز بعدمو( قاعدة مجمع عمييا، كىي أف كؿ مشككؾ فيو يجعؿ

قاعدة أساسية يتفرع منيا قكاعد فقيية مندرجة تحتيا. يقكؿ اإلماـ النككم: )ىذه قاعدة مطردة 
كيتمثؿ فييا مظير مف مظاىر اليسر كالرأفة في الشريعة  (4)ال يخرج منيا إال مسائؿ

ز  الة اإلسبلمية.كىي تيدؼ إلى رفع الحرج حيث فييا تقرير لميقيف باعتباره أصبلن معتبران، كا 
لمشؾ الذم كثيران ما ينشأ عف الكسكاس، ال سيما في باب الطيارة كالصبلة. كمف المعمكـ أف 
الكسكاس داء عضاؿ، إذا اشتد بصاحبو ال ينفؾ عنو، فيقع المكمؼ في المشقة، كيكابد عناء 

 في أداء الكجبات. ككذلؾ 
جمى الرفؽ كالتخفيؼ عف يتفي سائر المسائؿ كالقضايا الفقيية التي تسرم فييا ىذه القاعدة 

 (5)العباد.
مف التطبيقات التربكية: ىي تمثؿ في حياة المسمـ منيجان كاضح المعالـ في التحقيؽ كالتثبت 

 كالتمحيص قي األقكاؿ كاألفعاؿ كاالعتقادات كالعبادات.
                                                           

 .55االشباه كالنظائر السيكطي: ( 1)
 .1/111الفركؽ: ( 2)

 .1/205المجمكع شرح الميذب: ( 3)
 .354القكاعد الفقيية الندكم: ( 4)



119 
 

 تعزٌف انٍقٍه فً انهغت:

زاحة الشؾ كتحقيؽ األمر كقد أيقف         يكقف إيقانا فيك مكقف ك قاؿ ابف منظكر: )العمـ كا 

م: كاليقيف كذلؾ يأتي بمعنى آخر، قاؿ الراز  (1)يقف ييقف يقنا فيك يقف كاليقيف  نقيض الشؾ(

 (2))اليقيف ىك العمـ كزكاؿ الشؾ(

اليقيف ىك: )إزاحة  (5)آبادم الفيركزكقاؿ  (4)ىك: )العمـ الذم ال شؾ معو( (3)كقاؿ الجرجاني

 عمى إف اليقيف في المغة ىك ضد الشؾ، كبمعنى العمـ.      فالجميع متفقكف  (6)الشؾ( فقط

 : انٍقٍه فً االصطالح

قاؿ الجرجاني ىك: )اعتقاد الشيء بأنو كذا مع اعتقاد أنو ال يمكف إال كذا مطابقا لمكاقع      

 . (7)غير ممكف الزكاؿ(

البقاء: )العمـ كقاؿ أبك  (8)غير مف غير داعية الشرع(كقيؿ ىك: )اعتقاد جاـز ال يقبؿ الت

 (9)تعيف لو، بحيث ال يقبؿ االنيداـ(المستقر في القمب لثبكتو عف سبب م

  يٍ انرطثيقاخ انرشتٕيح4
                                                           

 .13/457لساف العرب: ( 1)
 .354مختار الصحاح: ( 2)
حكيـ مشارؾ الجرجاني الحسيني الحنفي، عالـ أبك الحسف  بالسيد الشريؼ، د بف عمي المعركؼ: ىك عمي بف محمىػ 816 – 740 الجرجاني (3)

كفي بيا،  مف تصانيفو: التعريفات كرسالة في فف أصكؿ كلد في تاكك  قرب إستراباد  كدرس في شيراز كت في أنكاع مف العمكـ، فريد عصره،
 .7/216كحالة ، ، كمعجـ المؤلفيف ، لرضا  5/7: األعبلـ ، لمزركمي ، الحديث، انظر

 .354، التعاريؼ: 332التعريفات: ( 4)
الفيركز آبادم: ىك أبك طاىر مجيد الديف محمد بف يعقكب بف محمد بف ابراىيـ الشيرازم، الفيركزآبادم، صاحب البلمع المعمـ ( 5)

ىػ(، سير اعبلـ 1415 -ىػ 1329العجاب، الجامع بيف المحكـ كالعباب، كالقامكس المحيط، كالجامع لما ذىب مف كبلـ العرب، )
 .243، ص 3النببلء، ط

 .1601: / الفيركزآبادمالقامكس المحيط( 6)
 .750، التعاريؼ: 322: / الجرجانيالتعريفات( 7)

 . 1/68الحدكد األنيقة: ( 8)
 .5/116: / أبك البقاءالكميات( 9)
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إف في التربية كالتعميـ البد فييا مف المسممات الثابتة التي ال يتطرؽ عمييا الشؾ        

 كالسنة تككف أساسا ليا. كالريب، مثؿ الغايات كالمبادئ كالقيـ األخبلقية المستنبطة مف القرآف

  انشك فً انهغت:
 قاؿ ابف منظكر: ىك )نقيض اليقيف كجمعو شككؾ كقد شككت في كذا كتشككت كشؾ      

 (2)ؿ ابف نجيـ: )الشؾ تسأكم التردد(كقا (1)في األمر(
  انشك فً االصطالح:

خبلؼ اليقيف جاء في المصباح المنير: )قاؿ أئمة المغة الشؾ خبلؼ اليقيف فقكليـ        
كقاؿ الجرجاني:  (3)ىك التردد بيف شيئيف سكاء استكل طرفاه أك رجع أحدىما عمى اآلخر(

 (4)ح ألحدىما عمى اآلخر عند الشاؾ()ىك التردد بيف النقيضيف ببل ترجي
كقيؿ أنو: )ما استكل طرفاه كىك الكقكؼ بيف الشيئيف ال يميؿ القمب إلى أحدىما فإذا ترجح 

كقاؿ ، (5)يك غالب الظف كىك بمنزلة اليقيف(يطرح اآلخر فيك ظف فإذا طرحو فأحدىما كلـ 
تسأكل : )حيث أطمؽ الفقياء لفظ الشؾ فمرادىـ بو التردد بيف الشيء كعدمو، (6)ابف القيـ

 (7)االحتماالف أك رجح أحدىما(
 يٍ انرطثيقاخ انرشتٕيح4 

إف في مجاؿ التعميـ كالتدريس بعض األمكر االجتيادية التي تتصؼ بالمركنة كعدـ        
الثبكت، خاصة ما يتعمؽ باألساليب كالطرؽ كاألدكات التعميمية، فيذه األمكر بعد مركر 

                                                           

 .10/451لساف العرب: ( 1)
 .82ابف نجيـ:  /األشباه كالنظائر( 2)
 .1/320المصباح المنير: ( 3)
 .168/ 1:  / الجرجانيالتعريفات( 4)
 .168/ 1: / الجرجانيالتعريفات( 5)
م( ، سٌر 1474 -هـ 774ابن القٌم: هو أبو بكر بن أٌوب بن سعد بن حرٌز بن مكً زٌد الدٌن الزرعً ثم الدمشقً الحنبلً )ت  (6)

 .91، ص6أعالم النبالء، ط

 .4/829: القيـ/ ابف بدائع الفكائد( 7)
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الزمف  قد يشؾ في صحتيا كصبلحياتيا، فيحتاج إلى تقكيـ مستمر كتطكير دائـ كالتأكد مف 
 داؼ التعميـ.صبلحيتيا حتى تحققت أى

 :انمعىى اإلجمانً نهقاعذة

أف ما كاف ثابت متيقنان مف األمكر، ال يرتفع بمجرد طركء الشؾ عميو، كذلؾ ألف        
األمر اليقيني ال يعقؿ أف يزيمو ما ىك أضعؼ منو، بؿ يزيمو ما كاف أقكل منو أك ما كاف 

ذا قاـ  األصؿمثمو، )كلتكضيح ذلؾ فإف  براءة الذمة، فاليقيف في ذلؾ أنيا ليست مشغكلة، كا 
في المياه الطيارة سكاء كانت مياه  األصؿالدليؿ عمى شغميا كاف اليقيف شغميا بالديف، ك 

 أمطار أك أنيار أك بحار أك عيكف أك آبار، فيذا ىك اليقيف فييا فبل يعدؿ عف ذلؾ بالشؾ.
ألمر المتيقف فييا أنيا كذلؾ ما لـ يقـ دليؿ عمى في الذبائح الحرمة أم ا األصؿكما أف 
 في الكبلـ الحقيقة ف أم المتيقف في داللة األلفاظ استعماال في المعنى  األصؿتذكيتيا. ك 

في العاـ أ، يتنأكؿ جميع  األصؿالذم كضعت لو، ما لـ يقـ دليؿ عمى صرفيا عف ذلؾ، ك 
 خصكص ما لـ يقـ دليؿ عميو.ما يصمح لو، كىذا المتيقف كال يصرؼ عف ذلؾ إلى ال

قاؤه يقينيان استنادان إلى دليؿ كالحكـ الثابت بالدليؿ يبقى ثابتان ما لـ يرد دليؿ يرفعو، فيعتبر ب
 بعقد أك أرث أك أم سبب صحيح فبل يزيمو احتماالت ليس ليا ما يبررىا. فمف ممؾ شيئان 
 ألف الممؾ استند إلى سبب صحيحؿ، يبقى مالكان لما في حكزتو، كال ينتقؿ إلى غيره إال بدلي

 (1)فثبكتو يقيني، فبل يزكؿ إال بيقيف مثمو.

 :شزوط إعمال انقاعذة

 (2)لقاعدة شركط يجب العمؿ فييا كىي:ليذا ا
اتحاد القضيتيف المتيقنة كالمشككؾ فييا في المتعمؽ، كالمقصكد بذلؾ أف يككف ما تعمؽ  -1

ىذا في القاعدة، أنو في حدكث قضية جديدة.  بو اليقيف ىك ما تعمؽ بو الشؾ، ككجو اشتراط
 فبل يككف ىناؾ نقض لميقيف بالشؾ.

                                                           

 .8بحث في قاعدة اليقيف ال يزكؿ بالشؾ، عبد الكريـ الراجحي: ص( 1)
 .55قاعدة اليقيف ال يزكؿ بالشؾ،  أباحسيف: ص( 2)
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اختبلؼ زماني حدكث اليقيف كالشؾ في زمف كاحد، كيككف ذلؾ بتقدـ زمف اليقيف عمى  -2
زمف الشؾ، ليصدؽ عدـ نقض اليقيف بالشؾ، ألنو مف المستحيؿ اجتماع زماف اليقيف 

ؾ فيو نفسو، لما في ذلؾ مف الجمع بيف النقيضيف كىك كالشؾ، مع ككف المتيقف ىك المشكك 
 محاؿ. 

اجتماع اليقيف كالشؾ في زمف كاحد، كالمقصكد أف يتفؽ حصكؿ اليقيف كالشؾ في آف  -3
 كاحد، ال بمعنى أنى مبدأ حدكثيما يككف كاحد، ألف ذلؾ مف المحاؿ.

 صؿ بينيما يتخممو يقيفاتصاؿ زماف الشؾ بزماف اليقيف ، كالمقصكد بذلؾ أف ال يكجد فا -4
 آخر، ألف دخكؿ اليقيف عمى اليقيف ينقضو، فتخرج المسألة مف نطاؽ عنكاف القاعدة.

فعمية الشؾ كاليقيف، كالمقصكد أف يتحقؽ كؿ مف الشؾ كاليقيف بالفعؿ، فبل عبرة بالشؾ  -5
 التقديرم، لعدـ صدؽ النقض بو، كال اليقيف التقديرم، لعدـ صدؽ ناقضو بالشؾ.

كجكد األثر العممي المصحح إلجراء القاعدة، كالمقصكد ىك أف يككف إلبقاء حكـ المتيقف  -6
 في حالة الشؾ أثر عممي.

 أف ال يعارض يقيف القاعدة ما ىك أرجح منو فإذا حصؿ التعارض عمؿ بالراجح. -7
 أدنح يششٔػيح انقاػذج

كالمعقكؿ. أما ما جاء في ليذه القاعدة العظيمة أدلة مف الكتاب كالسنة كاإلجماع        
 القرآف الكريـ:

َوِإْن ُتِطْع أكثر َمْن ِفي اْْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اللَِّو ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُىْم ِإالَّ قكلو تعالى: ) -1

 (1)(َيْخُرُصونَ 
الظَّنَّ ال يُ ْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا ِإنَّ اللََّو َعِليٌم ِبَما َوَما يَ تَِّبُع أكثرُىْم ِإالَّ ظَّنًا ِإنَّ كقكلو تعالى: ) -2

 (2)(يَ ْفَعُلونَ 

                                                           

 .116سكرة  األنعاـ،  آية: ( 1)
 .36سكرة يكنس، آية: ( 2)
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َمأواِت َوَمْن ِفي اْْلَْرِض َوَما يَ تَِّبُع الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو كقكلو تعالى: ) -3 َأال ِإنَّ لِلَِّو َمْن ِفي السَّ

 (1)(لظَّنَّ َوِإْن ُىْم ِإالَّ َيْخُرُصونَ ُشرََكاَء ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ ا
 (2)(يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيراً ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإْثمٌ كقكلو تعالى ) -4
 (3)(ال يُ ْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيئاً َوَما َلُهْم بِِو ِمْن ِعْلٍم ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ كقكلو تعالى ) -5

 أدلتيا من السنة:
حديث  عباد بف تميـ عف عمو أنو شكا إلى رسكؿ ا  صمى ا عميو كسمـ  الرجؿ  -1

صرؼ حتى يسمع )ثـ ال ينفتؿ أكال ين :الذم يخيؿ إليو أنو يجد الشيء في الصبلة فقاؿ
كقد بكب البخارم عمى ىذا الحديث، فقاؿ: )باب ال يتكضأ مف الشؾ  (4)صكتا أك يجد ريحا(
 حتى يستيقف(.   

حديث أبي سعيد الخدرم قاؿ قاؿ رسكؿ ا  صمى ا عميو كسمـ: )ثـ إذا شؾ أحدكـ  -2
في صبلتو فميمؽ  الشؾ  كليبف عمى اليقيف فإذا استيقف التماـ سجد سجدتيف فإف كانت 

ف كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصبلتو صبلتو تامة كانت الركعة  نافمة كالسجدتاف كا 
 (5)ككانت السجدتاف مرغمتي الشيطاف(

حديث  أبي ىريرة: قاؿ رسكؿ ا  صمى ا عميو كسمـ: )ثـ إذا كجد أحدكـ في بطنو  -3
شيئا فأشكؿ عميو أخرج منو شيء أـ ال فبل يخرجف مف المسجد حتى يسمع صكتا أك يجد 

قاؿ النككم عمى ىذا الحديث: )كىذا الحديث أصؿ مف أصكؿ االسبلـ كقاعدة  (6)ريحا(
عظيمة مف قكاعد الفقو كىي اف االشياء يحكـ ببقائيا عمى اصكليا حتى يتيقف خبلؼ ذلؾ 
كال يضر الشؾ الطارمء عمييا فمف ذلؾ مسئمة الباب التي كرد فييا الحديث كىي أف مف 

                                                           

 .66سكرة يكنس،  آية:  ( 1)
 .12سكرة الحجرات،  آية: ( 2)
 .28سكرة النجـ، آية، ( 3)
 1/276، صحيح مسمـ:64ص1صحيح البخارم: ج( 4)
   .1/400صحيح مسمـ: ( 5)
 .1/276صحيح مسمـ: ( 6)
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بقائو عمى الطيارة كال فرؽ بيف حصكؿ ىذا الشؾ في تيقف الطيارة كشؾ في الحدث حكـ ب
جماىير العمماء مف السمؼ نفس الصبلة كحصكلو خارج الصبلة ىذا مذىبنا كمذىب 

 (1)كالخمؼ(
حديث عبدالرحمف بف عكؼ رضى ا عنو قاؿ: سمعت رسكؿ ا  صمى ا عميو  -4

ذا شؾ في الثنتيف كسمـ يقكؿ: )ثـ إذا شؾ أحدكـ في الثنتيف كالكاحدة فميجعم يا كاحدة كا 
ذا شؾ في الثبلث كاألربع فميجعميا ثبلثا ثـ ليتـ ما بقي مف صبلتو  كالثبلث فميجعميا ثنتيف كا 

 (2)جدتيف كىك جالس قبؿ أف يسمـ(حتى يككف الكىـ في الزيادة ثـ يسجد س
 يٍ اإلجًاع4أدنرٓا 

نقؿ اإلجماع عف اإلماـ القرافي  فقد أجمع العمماء عمى أصؿ العمؿ بيذه القاعدة. فقد       
يجعؿ كالمعدـك الذم يجـز  فقاؿ: )ىذه قاعدة مجمع عمييا، كىي أف كؿ مشككؾ فيو

أصؿ -حديث عباد بف تميـ-كقد أشار اإلماـ ابف دقيؽ العيد إليو فقاؿ: )كالحديث (3)بعدمو(
ف في كيفية في إعماؿ كطرح الشؾ، ككأف العمماء متفقكف عمى ىذه القاعدة، لكنيـ يختمفك 

                            (4)استعماليا(
 يٍ جٓح انًؼقٕل4

فبل شؾ إف اليقيف أقكل مف الشؾ، آلف اليقيف يتصؼ بالثبات كاالستقرار، في مقابؿ        
لى ىذا أشار مصطفى  أف الشؾ يحمؿ معنى التردد كاالحتماؿ فبل يقكل عمى إزالة اليقيف، كا 

 (5)ازمان فبل ينيدـ بالشؾ(ف الشؾ ألف اليقيف حكمان قطعيان جالزرقاء: )اليقيف أقكل م

 

 
                                                           

 .4/49شرح النككم عمى صحيح مسمـ ( 1)
 . 1/381سنف ابف ماجة ( 2)
 .1/111 / القرافيالفركؽ( 3)
 .1/78إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ( 4)
 2/981المدخؿ الفقيي ( 5)
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 :تطبيقات فقيية عمى القاعدةالمطمب الثاني: 
تطبؽ ىذه القاعدة في مسائؿ كثير مف أبكاب فقيية مختمفة سكاء في العبادات أك        
 (1)ت أك العقكد كمف ىذه التطبيقات:المعامبل

 أك نجاستو بنى عمى  اليقيف. إذا شؾ في طيارة الماء أك غيره -1
بقاء الصبلة في  األصؿلك شؾ ىؿ صمى ثبلثة أك أربعا كىك منفرد بنى عمى اليقيف  إذ  -2

ف كاف إماما فعمى غالب ظنو ألف المأمـك ينبيو فقد عارض  ىنا ظيكر تنبيو  األصؿذمتو كا 
 .األصؿ المأمـك عمى الصكاب كقاؿ الشافعي كمالؾ يبني عمى  اليقيف  مطمقا ألنو

 إذا شؾ ىؿ طاؼ ستا أك سبعا أك رمى ست حصيات أك سبعا بنى عمى  اليقيف. -3
 إذا شؾ ىؿ عـ الماء بدنو كىك جنب أـ ال لزمو يقيف تعميمو ما لـ يكف ذلؾ كسكاسا. -4
إذا اشترل ثكبا جديدا أك لبيسا كشؾ ىؿ ىك طاىر أك نجس فيبني األمر عمى الطيارة  -5

 (2)كلـ يمزمو غسمو.
إذا كاف عميو حؽ  عز كجؿ مف صبلة أك زكاة أك كفارة أك عتؽ أك صياـ كشؾ ىؿ  -6

أتى بو أـ ال لزمو اإلتياف بو الثانية عشرة إذا شؾ ىؿ مات مكرثو فيحؿ لو مالو أك لـ يمت 
 (3)لـ يحؿ لو الماؿ حتى يتيقف مكتو.

 إذا شؾ في حياة الرجؿ كمكتو لتكريثو بنى عمى يقيف الحياة. -7
بقاء النيار( الفطر كلك أكؿ  األصؿإذا شؾ الصائـ في غركب الشمس لـ يجز لو )ألف  -8

 بقاء الميؿ(  كلك أكؿ لـ يفطر. األصؿأفطر كلك شؾ في طمكع الفجر جاز لو األكؿ )ألف 
 (4)إذا طمؽ كشؾ في عدد الطبلؽ فإنو يبني عمى اليقيف. -9

 

                                                           

 1/83، كشرح العمدة 3/779الفكائد بدائع ( 1)
 .10ؿ بالشؾ، عبد الكريـ الراجحي: صحث في قاعدة اليقيف ال يزك ( 2)
 63، االشباه كالنظائر  السيكطي 77االشباه كالنظائر ابف نجيـ ( 3)
 .12ؿ بالشؾ، عبد الكريـ الراجحي: صحث في قاعدة اليقيف ال يزك ( 4)
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 -من التطبيقات التربوية:
منيجية التثبت عند النقد عمى األشخاص أك الييئات أك المؤسسات كجكب إشاعة  -1

عمكما، كمما يؤسؼ لو أف ىذه المنيجية تتكارل عند التطبيؽ لدل البعض خاصة عندما 
تكثر اإلشاعات، كيعز المصدر المكثكؽ بو، لكف المسمـ لو منيجية تميزه عف غيره، فيك 

 ار إال ما تيقف منو.اليتمضمض بأعراض البرءاء، كال ينقؿ مف األخب
 سمـ البراءة، كالسبلمة، كالعدالةفي الم األصؿالمسمـ يأكم إلى جبؿ مف اليقيف بأف  -2

كحسب أف ا لـ يكمؼ اإلنساف  أف ينقب عف صدكر الخمؽ فيعمـ أف فبلنا قاؿ كذا أك فعؿ 
كذا، فكؿ نفس بما كسبت رىينة، لكنو يككف في أعظـ الحرج إف نجح الشيطاف بأف يجعمو 

 (1)مطية لقكؿ الزكر، كخاصة حينما يككف القائؿ في مكانة مرمكقة مف محبيو كسامعيو.
االنسياؽ كراء الظنكف كالشككؾ لو آثار مدمرة عمى العمؿ اإلسبلمي كمنيا تكىيف  -3

الصؼ المسمـ، بنشر اإلشاعات، كأحيانا تككف ىذه اإلشاعات مكجية إلى رمكز الخير ممف 
ليـ في النفكس مكانة كتقدير، فتحدث البمبمة، كالشقاؽ، كعندىا يرقص الشيطاف فرحا عمى 

 ح كالتكجيو.األصبلار كذلؾ إضعاؼ الثقة في أىؿ الدعكة كأىؿ أشبلء كحدتنا، كمف اآلث
اعتماد منيجية الحقائؽ المكثقة بالدالئؿ كاإلحصائيات كاألرقاـ عند اتخاذ أم قرار أك  -4

تصرؼ، بعيدا عف االنفعاالت العاطفية، كردكد األفعاؿ التي ال تعني حؿ المشكمة بمقدار ما 
أك ما يتكىـ –مى النفس. كبعض الحمكؿ التربكية لممشكبلت تعني االنفعاؿ بالمشكمة كأثرىا ع

 (2)مشكمة كتزيدىا تفاقما.تكرس ال -حبل
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .119، صلمقكاعد الفقيية، عبد الرحمف بف أحمد الجرعيالتطبيقات الدعكية كالتربكية  (1)

 ttt.://....awwaa.ent/waaw.wt/155.tthالتطبيقات الدعكية كالتربكية لمقكاعد الفقيية، عبد الرحمف بف أحمد الجرعي( 2)

http://www.saaid.net/aldawah/155.htm
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 بقاء ما كان عمى ما كان الصل قاعدة: المطمب الثاني
 مفيوم القاعدة: الفرع الول

 المعنى اإلجمالي لمقاعدة: 
 األصؿسمى عند األصكلييف استصحاب تي عميو، ك بقاء ما كاف عمى ما كاف  األصؿ       

في المعامبلت  األصؿفي المياه الطيارة، ك  األصؿكىذه القاعدة يستدؿ بيا عمى الراجح، ف
في  األصؿفي األبضاع الحرمة إال النكاح الصحيح، ك  األصؿكاألطعمة كالعادات الحؿ، ك 

ىذه القاعدة ك تكقيؼ، في العبادات ال األصؿالذبائح كالصيد الحرمة إال ذبائح أىؿ الكتاب، ك 
 (1)."شرع مف قبمنا شرع لنا إذا لـ يرد نص بخبلفو" قاعدة تشبو

فما كاف  د دليؿ شرعي آخر يفيد تغير الحكـأف ما كاف محككمان لو بحكـ فيما مضى ما لـ ير 
حبلالن يبقى حبلالن إلى أف يرد دليؿ عمى الحرمة، كما كاف كاجبان يبقى كاجبان إلى أف يرد دليؿ 
ينقمو مف الكجكب إلى الندب، كما كاف طاىران يبقى طاىران إلى أف يرد دليؿ يفيد النجاسة، 

يكجد بديؿ  ما ثبت بزماف يحكـ ببقائو ما لـف (2)جميع األشياء ينسحب األمر عميو كىكذا في
عمى خبلفو، يعني: إذا ثبت بزماف في كقت معيف أمر معيف، فيذا ال يمكف أف يتغير عما 
ىك عميو إال إذا طرأ عميو طارئ أك دؿ الدليؿ، كىذا يسمى عند األصكلييف استصحاب 

يككف دليبلن أـ ال؟ كالصحيح  األصؿ، كىناؾ معترؾ داـ بينيـ، ىؿ استصحاب األصؿ
 (3).الراجح: أنو دليؿ

كىذه القاعدة ىي االستصحاب: اعتبار الحالة الثابتة في كقت ما مستمرة في سائر األكقات 
حتى يثبت انقطاعيا أك تبدليا، كىك حجة دافعة ال مثبتة عند الحنفية، ألف معنى الدفع أف ال 

في العدـ االستمرار حتى يظير دليؿ  األصؿيثبت الحكـ كعدـ الحكـ مستند إلى عدـ دليمو، ف
 :الكجكد كىك نكعاف

                                                           

 .316الزحيمي، صالقكاعد الفقيية كتطبيقاتيا/ كىبة ( 1)
 .                145، القكاعد الكمية 60، االشباه كالنظائر ابف نجيـ 51ينظر: االشباه كالنظائر  السيكطي ( 2)
 .147المرجع السابؽ، ص( 3)
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استصحاب الماضي بالحاؿ: المتكضىء الذم شؾ في كضكئو يبقى عمى الطيارة  -1
 .كيطرح الشؾ

كلك ادعى المقترض دفع الديف ك أنكر . كالمحدث الذم شؾ في كضكئو ال يعتبر متكضئان 
  القكؿالدائف فالقكؿ قكلو، ككذلؾ المستأجر إذا ادعى دفع األجرة لممؤجر ك أنكر األخير فمو 

استصحاب الحاؿ بالماضي: ادعى جار عمى جاره أف لو عميو طريؽ أك مسيؿ ماء،  -2
 .فإذا كاف الزاؿ الطريؽ كالمسيؿ قائما  فالقكؿ لو

 .ادعى األب عمى ابنو أنو انقطع عف اإلنفاؽ عميو. فالقكؿ الفصؿ لمحالة الحاضرة
كالفقياء، كأما عند الحنفية لمدفع ال كاالستصحاب حجة: لمدفع كاإلثبات عند جميكر الشافعية 

  .لئلثبات
قيؿ حجة مطمقا  كنفاه كثير مطمقا  كاختار الفحكؿ الثبلثة )أبك زيد  (1):قاؿ ابف نجيـ

كالسرخسي كالبزدكم( أنو حجة لمدفع ال لبلستحقاؽ كىك المشيكر عند الفقياء كىك قكؿ أبي 
   (2)ئمة مف مشائخ سمرقند مف الحنفيةمنصكر كأ

 .بقاء الميؿ األصؿآخر الميؿ كشؾ في طمكع الفجر صح صكمو ألف  أكؿ
 .بقاء النيار األصؿأكؿ آخر النيار كشؾ في غركب الشمس بطؿ صكمو ألف 

 .أنو لـ يفعمو األصؿـ لـ يفعمو فمف شؾ أفعؿ شيئان أ :قاعدة
كيدخؿ فيو قاعدة أخرل: مف تيقف مف الفعؿ كشؾ في القميؿ أك الكثير حمؿ عمى القميؿ ألنو 

 .أنو لـ يفعمو. فمف شؾ في ترؾ مأمكر في الصبلة يسجد لمسيك األصؿالمتيقف، ألف 
  . كمف شؾ أنو فعؿ منيي في الصبلة ال يسجد لمسيك

عمى نفي الحكـ أك بقاء ما ىك عرؼ الزنجاني االستصحاب بأنو: االستدالؿ بعدـ الدليؿ 
 .ثابت بالدليؿ

 

                                                           

ىػ( مف 970 –ق 926ابف نجيـ: ىك زيف الديف أك )زيف العابديف( بف ظغبراىيـ بف محمد بف محمد بف محمد بف إبراىيـ، )( 1)
  .73، ص، البف نجيـ األشباه كالنظائر (، انظر:358: 8مؤلفاتو )األشباه كالنظائر( ك )البحر الرائؽ كنز الدقائؽ(، شذرات الذىب )

 .3، ص( انظر فتح الغفار عمى المنار2)
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 :أدلة المثبتين لالستصحاب
انعقاد اإلجماع أف مف شؾ في كجكد الطيارة فصبلتو غير جائزة كلك شؾ في بقائيا  -1

 .جازت الصبلة
 .العقبلء يحكمكف بجكاز مراسمة مف عرفكه حيا  مف قبؿ -2
 .ثبات الشريعة في حقنا -3
 .يكجب حرمة الكطء كالشؾ في الطبلؽ ال يحـر الكطءالشؾ في النكاح  -4

   (1):أدلة النافين لالستصحاب
اإلثبات أقكل مف النفي كلك كاف االستصحاب حجة لكاف النفي أقكل العتضاده بيذا  -1

 .األصؿ
 .ثبكت الحكـ في الزمف الثاني يحتاج إلى دليؿ كال دليؿ -2
   (2)انقطعت أخباره عف الكفارةد الذم ال يجكز عند الشافعي عتؽ العب -3

 :بقاء ما كاف عمى ما كاف األصؿمسألة تابعة: إلى 
 أيثهح4 

مات رجؿ كلو بنتاف ككلد مفقكد، يقسـ النصؼ بيف البنتيف كيكقؼ النصؼ بيف        
ف ظير ميتان  حقيقة أك حكما يعطى البنتاف سدس كؿ  أيدييما، فإف ظير حيان  دفع إليو، كا 

  (3).نصؼ كالثمث الباقي ألكالد االبفالالماؿ مف ذلؾ 
كىذا ىك رأم المالكية. أما الحنبمية فقالكا في مثؿ )غرؽ مركب( ينتظر أربع سنيف ثـ يقسـ 

ف كاف في سفر كفقد خبره ينتظر حتى تسعيف سنة  .مالو كا 
 
 
 

                                                           

 .540، ص  ( انظر فتح الغفار عمى المنار1)
 [.2/185ابف الحاجب  -45/177اآلمدم ( 2)
 .184، صابف عابديف( حاشية 3)
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 4ل ػهٗ اسرظذاب انذال تانًاضييثا

 بعد مكتو فأستحؽ في ميراثو مات نصراني فجاءت امرأتو مسممة كقالت أسممت       
كقاؿ زفر: القكؿ ليا: ألف ، فالقكؿ عند أئمتنا الثبلثة لمكرثة ،كقالت الكرثة أسممت قبؿ مكتو

كىذه المسألة التقى فييا استصحاب ، إسبلميا حادث كالحادث يضاؼ إلى أقرب أكقاتو
 (1).الماضي بالحاؿ: قكؿ زفر ألف نصرانيتيا ثابتة

رنا قكليا لكاف قكؿ الثبلثة: فمك اعتبك  ،ألف إسبلميا اآلف قائـ :اضيكاستصحاب الحاؿ بالم
 .)الثبلثة(ف دافعا  فكاف القكؿ قكؿ الكرثة فاعتبرنا الثاني ليكك ، كىك باطؿاالستصحاب مثبتا 

  يسأنح ثاَيح4
كقالت  ة بعد مكتو كقالت أسممت قبؿ مكتومات مسمـ كلو امرأة نصرانية فجاءت مسمم       

الكرثة أسممت بعد مكتو، فالقكؿ قكؿ الكرثة أيضا ، كال يحكـ الحاؿ ألف نصرانيتيا كانت 
كالنظر إلى إسبلميا يقتضي أف يككف ثابتا  ، ثابتة فيك استصحاب مف الماضي إلى الحاؿ

كاعتبار  فاعتبار النكع األكؿ يككف دفعا قبؿ مكتو فيك استصحاب مف الحاؿ إلى الماضي.
  (2)حقاقا  كىك باطؿ. فاعتبرنا األكؿككف استالثاني ي

 :االستصحاب حجة لمدفع عند الحنفية كال يصمح لبلستحقاؽ كمعناه
 . أم تجرم عميو أحكاـ األحياء فيما كاف لو فبل يكرث كال تبيف امرأتو -1
أما فيما لـ يكف لو فتجرم عميو أحكاـ األمكات فبل يرث أحدا  إال ببرىاف عمى حياتو  -2

كأنو ميت حقيقة، ألف الثابت باستصحاب الحاؿ يصمح إلبقاء ما كاف عمى ما كاف كال 
  (3)يصمح إلثبات ما لـ يكف، كال لئللزاـ عمى الغير كذا في التمكيح

مثاؿ: لك أبرأ مدينو إبراء عامان  ثـ ادعى أف لو عميو ألؼ دينار فبل تقبؿ الدعكل حتى  -أ
 .يثبت أنيا حدثت بعد اإلبراء

 
                                                           

 .3/25فتح الغفار ( 1)
 [.1/22( أنظر شرح المجمة لؤلتاسي2)
 3/25 ، ص( فتح الغفار3)
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تمفت في يده يذه القاعدة مستثنى، كذلؾ أف األميف يصدؽ مع يمينو أنو رد الكديعة أك أنيا كل
 (1)دكف تقصير كال تعد

ذا كاف المدعى عميو ينكر  (2)قاؿ الشافعي، : الصمح مع اإلنكار باطؿمثاؿ آخر -ب كا 
أما  دعى عمى دعكاه، كالمعطي بما أعطىفالصمح باطؿ، كىما عمى أصؿ حقيما، كيرجع الم

 .الثبلثة فأجازكا الصمح مع اإلنكار
الشقص إذا بيع مف الدار كطمب الشريؾ الشفعة فأنكر المشترم ممؾ الطالب فيما في  -ج

يده بأف قاؿ ىك معؾ إجارة أك عارية أف القكؿ قكؿ المشترم مع يمينو، كال تجب الشفعة إال 
دليؿ الممؾ ظاىرا  كالظاىر ال  . فإف اليداألصؿببينة عمى أف ما في يده ممكو فإنو يتمسؾ ب

  (3)بينة يصمح حجة لئللزاـ . كقاؿ الشافعي تجب بغير
 .القديـ يترؾ عمى قدمو (4) لك تيقف الطيارة كالحدث كشؾ في المتقدـ فيك متطير -د

 .»ىذه مأخكذة مف قاعدة ؛ما كاف قديما يترؾ عمى حالو كال يتغير إال بحجة
دليؿ عمى خبلفو ، يترؾ عمى حالو لحسف الظف بالمسمميف  يعني القديـ المشركع ما لـ يكجد

بقاء ما كاف عمى ما كاف  األصؿ: بأنو ما كضع إال بكجو شرعي، ىذه القاعدة فرع القاعدة
ألف بقاء ما كاف عمى ما كاف شامؿ لمقديـ كالحادث الذم ، بينيما عمـك ك خصكص مطمؽ

 .ؼ أكلويعمـ لو أكؿ كىذه في القديـ الذم ال يكجد مف يعر 
 لشرب، األكقاؼ التي جيمت مشركطياكىذه القاعدة تعـ: المركر، المجرل، المسيؿ، حؽ ا

كىذه القاعدة مقيدة بالقاعدة:  (5)دة كال يعرؼ أكليا يحكـ ببقائيافيذه كميا إذا كانت مكجك 
 ".الضرر ال يككف قديما"
 

                                                           

 .1/26أنظر شرح المجمة لؤلتاسي( 1)
 .196/ 3الشافعي/ األـ، ص( 2)
 3/25( انظر فتح الغفار عمى المنار 3)
 (.6مادة )57( أشباه ابف نجيـ 4)
 .58المرجع السابؽ، ص (5)
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 :بقاء ما كان عمى ما كان الصل التأصيالت المستنبطة من قاعدةالمطمب الثاني: 
  في المياه الطيارة. الصلالول:  التأصيل
تكضأ يي بيذا الماء أك  ىتستنجيي : ال ؿى طيارتو، كال يصح قكؿ مف يقك كؿ ماء ىك عم       

فيبقى عمى أصؿ خمقتو ما لـ يطرأ  في المياه الطيكرية األصؿألف  ة،بو أك تقـك بو عباد
َماِء َماًء َطُهورًاقاؿ ا تعالى: }، األصؿعميو طارئ يغير ىذا   فجعؿ التأصيؿ (1){َوَأنَزْلَنا ِمَن السَّ

ؿ: )ىك ئؿ النبي صمى ا عميو كسمـ عف ماء البحر فقالما سي العاـ في الماء الطيكرية، ك 
باؽ عمى أصؿ خمقتو، ما لـ يدؿ الدليؿ عمى انتقالو مف  كؿ ماءف الطيكر ماؤه الحؿ ميتتو(

فإذا كجد مكمؼ ماء كغاب عنو مدة ثـ رجع إليو فشؾ ىؿ تغير ىذا الماء أـ  ية،األصمىذه 
مؼ ىذا المك بقاء ما كاف عمى ما كاف، يعني األصؿفإف ال؟ كىؿ كقع عميو طاىر أـ ال؟ 
فما حكـ صبلتو؟  كيصمي، فتكضأ كصمى كأراد أف يتكضأ بعدما كجد الماء كشؾ في تغيره

 (2)الصبلة صحيحة.الحكـ 
مر عمر بف الخطاب كمعو عمرك بف العاص عمى رجؿ مف األعراب فأرادا أف يذىبا إلى 
حكض لو ليتكضأ منو، فسألو أحدىما: أترد السباع ىذا الحكض؟ فقاؿ اآلخر: ال تجبو؛ ألف 

حتى يدؿ  و ماء طيكر، فنحف نقكلو بطيكريتوبقاء ما كاف عمى ما كاف، فالحكض في األصؿ
 الظف عمى عدـ طيكريتو. الدليؿ القطعي أك غالب

  :فً انمعامالث انحم األصمانتأصٍم انثاوً: 
 األصؿبمعنى: أف كؿ بيع أك شراء أك إجارة أك رىف أك غير ذلؾ مف المعامبلت ف       

ألف  ،المعاممة التي تعاممت بيا محرمة ىذهأف فييا الحؿ كاإلباحة، كال يستطيع أحد أف يقكؿ 
كلذلؾ لما جاء النبي صمى  (3){َوَأَحلَّ اللَُّو اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَاتعالى: }فييا الحؿ، قاؿ ا  األصؿ

، األصؿما عددىا دؿ عمى أنيا خبلؼ ا عميو كسمـ يبيف حرمة بيكع معينة عددىا، فم
أك انتقالو  ك يطرأ طارئ يبيف تغيير ىذا الحؿفي المعامبلت الحؿ، ما لـ يأت دليؿ أ األصؿف

(4)ية.األصممف ىذه 
 

 
                                                           

 (.48سكرة: الفرقاف اآلية )( 1)
 ، المكتبة الشاممة.بف حسيف باعمكمفتاكل ابف زياد، محمد بف عبد الرحمف بف محمد  يٍ انًشاد ذهخيض غايح( 2)
 (.275سكرة: البقرة اآلية )( 3)
 .28األشثاِ ٔانُظائش اتٍ َجيى4 ( :)
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 في الطعمة الحل  الصلالثالث: صيل التأ
يَا كؿ طعاـ يأكمو أىؿ بمد فيك حبلؿ، إال ما دؿ الدليؿ عمى حرمتو، قاؿ ا تعالى: }       

ا ِفي اَْلْرِض َحَلاًل  ، يعني: كؿ ما في األرض  فقكلو: )ًممَّا( (1){َأي َُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّ صيغة عمـك
التأصيؿ كىذا ، ليؿ عمى حرمتو، فكؿ األطعمة حبلؿإال ما دؿ الد حبلالن طيبان  كهمأف تأك ـفمك

ا ِفي اَْلْرِض َحَلاًل طَيًِّبالقكؿ ا تعالى: } العاـ اتفؽ عميو العمماء  { ُكُلوا ِممَّ

 انذبائح وانصٍذ انحزمت ال انحم فً األصمانتأصٍم انزابع: 

ا َلْم يُْذَكِر اْسُم اللَِّو َعَلْيوِ كدليؿ ذلؾ قكؿ ا تعالى: }        كقاؿ النبي صمى  (2){َوال تَْأُكُلوا ِممَّ
فجعؿ  (3)كمبؾ المعمـ كذكرت اسـ ا فكؿ(ا عميو كسمـ كما في الصحيحيف: )إذا أرسمت 

فإذا  الحؿَّ ما اشترط ىذه الشركط األصؿالحؿ، كلك كاف  األصؿإذ ليس  ذكر اسـ ا شرطان 
ف أرسمت كمبان معممان كلـ ذكرت اسـ ا  األصؿ، فتذكر اسـ ا فبل يحؿ لؾ األكؿ فكؿ، كا 

كيستثنى مف ذلؾ ذبائح أىؿ الكتاب، فبل يشكؿ عمى االسـ، كمف العمماء  في الذبائح الحرمة
 تأكدنا أنو ذبحو كسمى ا عميو إال ما يصح أف يؤكؿ مف ذبائح أىؿ الكتابمف قاؿ: ال 

في  األصؿ أنو يستثنى مف ىذا التأصيؿ العاـ ذبائح أىؿ الكتاب، أم: كىذا خطأ، فالراجح
كال يقصد  (4){َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكمْ لقكؿ ا تعالى: } ذبائح أىؿ الكتاب الحؿ

فالتأصيؿ العاـ أف  في ىذه اآلية إال الذبيحة، يعني كذبائح أىؿ الكتاب حؿ لكـ، بالطعاـ
 في ذبائح أىؿ الكتاب الحؿ. األصؿ

 

 

 

 

 

                                                           

 (.168سكرة: البقرة االية )( 1)
 (.121سكرة: األنعاـ اآلية )( 2)
 ، 5478، كتاب الذبائح كالصيد، باب صيد القكس، حديث 9/604اخرجو البخارم ( 3)

 (.5سكرة: المائدة اآلية )( 4)
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 داث انحمفً انعا األصمانتأصٍم انسادس: 
 في العادات الحؿ األصؿألف  المركءات ال تزكؿ إال باألعراؼ القاعدة كقكؿىذه        
اَْلْرِض ُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي استنباطان مف قكؿ ا تعالى: }حراني شيخ الالعدة قعدىا كىذه قا

ما لمتخصيص، ككبلىما فييما داللة عم .فالبلـ إما لمممكية (1){َجِميًعا ى اإلباحة، بأف كؿ ما كا 
إال ما دؿ الدليؿ عمى الحرمة، فكؿ عادة يعتادىا الناس فيي عمى  حؿ لمناسفي األرض 

: غطاء الرأس كاجب، بؿ فبل يقاؿالحؿ ال عمى الحرمة، فإف كانت العادة عدـ غطاء الرأس، 
ف كاف في عرؼ الناس جميعان أك عادة الناس جميعان أف عدـ  األصؿىنا  يقاؿ الحؿ، كا 

: عدـ تغطية الرأس ال تصح ليذه يقاؿال يصح، كمف خدش المركءات، ف تغطية الرأس
في العادات  األصؿف، ليا قاعدة أخرل قاؿ بيا العمماء كىي العادة محكمة ألف ،العادات
 (2)ألنيا ال تخالؼ الشرع. ،إال ما دؿ الدليؿ عمى الحرمة الحؿ

 فً انعباداث انحزمت أو انتىقٍف األصمانتأصٍم انسابع: 

كما سكت عنو النبي  (3){َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوالقكؿ ا تعالى: }      
حديث في الصحيحيف: عف عائشة رضي  كالدليؿ عمى ذلؾسمـ فبل تأخذكه، صمى ا عميو ك 

مؿ عمبلن ليس عميو أمرنا ا عنيا كأرضاىا عف النبي صمى ا عميو كسمـ أنو قاؿ: )مف ع
ننا ىذا ما ليس منو فيك باطؿ مردكد، كفي ركاية أخرل: )مف أحدث في دي أم (4)فيك رد(

 (5).رد( يعني فيك باطؿ غير مقبكؿ
 

 

 

 

                                                           

 (.29سكرة: البقرة اآلية )( 1)
 .4/827بدائع الفكائد: ( 2)
 (7سكرة: الحشر اآلية )( 3)
 (1718هـ( ومسلم )7697أخرجه البخاري ) (3)
 ، المكتبة الشاممة.بف حسيف باعمكمفتاكل ابف زياد، محمد بف عبد الرحمف بف محمد  مف المراد تمخيص غاية( 5)
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 :بقاء ما كان عهى ما كان األصمصىر قاعذة 

 :حكم مه وجذ ماًء وشك فً طهىرٌته

ألف  فإنو يتكضأ بيذا الماء ،ءن فشؾ في طيارتو كأراد أف يتكضأإذا كجد المكمؼ ما       
باب الكساكس كميا في الماء الطيكرية، فيقطع  األصؿبقاء ما كاف عمى ما كاف، ف األصؿ
 بقاء ما كاف عمى ما كاف. األصؿ :كيقكؿ

 دكى ايشأج ذذػي أٌ صٔجٓا طهقٓا ْٕٔ يُكش رنك

 ، كذىبت إلى القاضي كقالت: طمقنيإذا ادعت امرأة أف زكجيا طمقيا طبلقان بائنان        
 ي ليس لدييا بينةكىذه الطمقة الثالثة، فجاء يقسـ باأليماف أنو ما طمقيا، كىك منكر، كى

 (1)في النكاح الحؿ. األصؿـ يدؿ الدليؿ عمى غير ذلؾ، إذ ما لما كاف بقاء  األصؿف
 دكى يٍ طاو فشضاً فأفطش ظُاً يُّ أَّ سقظ داجة انشًس

 ثـ جاءت سحابة ، كبعد العصر كجد في نفسو ضعفان شديدان ارجؿ كاف صائمان فرض       
فأكؿ كشرب حتى مؤل بطنو، فانقشعت الغمامة فكجد  مسسقط حاجب الش فقاؿ: الحمد 

الشمس قد أشرقت مرة ثانية، فما حكـ صيامو؟ فبعض العمماء يقكلكف: ال تمزمو، حيث إف 
عمر بف الخطاب ىك الذم جعؿ ىذا الخبلؼ، كذلؾ لمَّا كاف في زمف عمر بف الخطاب إذ 

، بؿ أمسك ة فأفطركاجاءت سحاب سقط حاجب الشمس  كا حتىفمـ يمزميـ بقضاء ىذا اليـك
يركم حديثان في زمف النبي صمى ا عميو كسمـ مف  (2)لكفَّ عركة بف الزبير، كأكمكا بعد ذلؾ

حديث أسماء: أف السحابة غطت الشمس فأكمكا، فمـ يرد تصريحان مف الحديث قضكا أـ لـ 
؛ ألنيـ أكمكا قاؿ: ال بد، يعني: القضاء ر لما سألكه: قضكا، يقضكا، فقاؿ عركة بف الزبي الـز

 (3)قبؿ دخكؿ الميؿ، كبذلؾ أصبح إشكاالن عظيمان بيف العمماء.
فعميو القضاء، لكف حديث  بقاء النيار عمى ما كاف عميو األصؿ: ىكالقاعدة الفقيية كتطبيؽ 

ة بأنو عمر بف الخطاب دليؿ كاضح جدان عمى عدـ القضاء، مما جعمنا نخالؼ كنغاير القاعد

                                                           

 .4/829بدائع الفكائد: ( 1)

 . 173هـ( سٌر أعالم النبالء، الطبقة الثانٌة، ص 714 –م 633أبو عبد هللا عروة بن الزبٌر بن العوام األسدي ) عركة بف الزبير: (2)

 2/981المدخؿ الفقيي ( 3)
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يو كسمـ كلـ يمزميـ بالقضاء، كظاىر حديث النبي صمى ا عم فأفطركا جميعان حدث الغيـ 
  يقضي ىذا اليـك إف كاف مجتيدان فالصحيح الراجح في ذلؾ: أنو ال، أنيـ ما ألزمكا بالقضاء

لغير مجتيد أك سمع رجبلن يؤذف مف غ ير أف ينظر إلى السماء، فعميو أما إف كاف مقمدا ن
 بقاء ما كاف عمى ما كاف. األصؿقكؿ المحدثيف: لقكؿ الفقياء ك  القضاء

كبعد ذلؾ  قد بيت النية بالصياـ، فأكؿ كشربككاف  رجؿ قاـ مف الميؿ بعد بزكغ الفجر -
 ا إذا، أموصكمفعميو إكماؿ  سمع رجبلن يقيـ الصبلة، أما األذاف فقد كلى كفات مف مدة،

بقاء ما كاف عمى ما  األصؿ اعدةتطبيقان لمق ،ىذا اليـك وعف نفس ليقضيثـ  ميمسؾأفطر ف
كىذا الذم قاـ يأكؿ كيشرب إنما فعمو في الميؿ، كىذا يعضده  بقاء الميؿ األصؿفكاف عميو، 

 قاعدة فالصحيح الراجح في ذلؾ (1).ستيقف طمكع الفجرقكؿ ابف عباس كؿ ما شككت حتى ت
 بعد الفجر. حتى لك أكؿو تـ صكميأف  وبقاء ما كاف عمى ما كاف، فعمي األصؿ

حديث عمر بف الخطاب كظاىر للقاعدة مسألة األكؿ بالنيار ستثني مف ىذه ايي أما الذم 
عمى ذلؾ: حديث عدم بف حاتـ  ؿحديث النبي صمى ا عميو كسمـ أنو ال قضاء عميو، كيد

فأخذ  (2){اَْلْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ  َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط اْلَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيطِ عندما قرأ قكؿ ا تعالى: }
خيطيف أسكد كأبيض تحت الكسادة، فيأكؿ كينظر إلييا، فإف لـ يفرؽ بينيما استمر في األكؿ 
 حتى يشبع، فمما ذىب إلى النبي صمى ا عميو كسمـ كبيف لو ذلؾ، قاؿ لو النبي صمى ا

كسادؾ يقصد بقكلو: )إف  النبي صمى ا عميو كسمـف عميو كسمـ: )إف كسادؾ لعريض(
حيث إف الخيط  ،مييا ىؿ ستأخذ حجـ السماء بأسرىاالكسادة التي أنت نائـ ع لعريض( أم

األبيض كالخيط األسكد ىما بياض النيار مف سكاد الميؿ، فمك أف ىذا الخيط األسكد غطى 
جتيد الذم عنده آلة االجتياد أف الم فالصحيح الراجح، لسماء كميا فإف كساده ىذا لعريضا

                                                           

 .462، صالييتمي حجر بف محمد بف الفتاكل الفقيية الكبرل، ألحمد( 1)
 (.187سكرة: البقرة اآلية )( 2)
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ار اجتياده مع كجكد اآللة، بحاؿ مف األحكاؿ، إذا أدل العبادة عمى غر  مـز بقضاء شيءيال 
 (1)كجكد آلة االجتياد، فمع كجكدىا فبل قضاء عميو. كقيده

 إَكاس انضٔجح نهُفقح يٍ انضٔج
ز كيخشى عمى نفسو ائمان يتحر عاشر رجؿ زكجتو ككاف يحسف إلييا كثيران، ككاف د       
فجاءت في يـك أماـ القاضي فاشتكت  ى ا عميو كسمـ )تكفرف العشير(لقكؿ النبي صم منيا

أنكر الرجؿ كقاؿ: بؿ أنا  ؾأف زكجيا ال ينفؽ عمييا، فمما طمبو القاضي كجاء كسألو عف ذل
 ي ذمتوأف الماؿ ف األصؿك  ،بقاء ما كاف عمى ما كاف األصؿ فتطبيؽ القاعدةأنفؽ عمييا، 
بقاءن األصؿكىي في ذمتو عمى ذلؾ  أف النفقة تمزمو األصؿف (2){َوِبَما َأنَفُقوالقكلو تعالى: } ، كا 

 (3)كال بد لمقاضي أف يمزمو بالنفقة. ا كاف عمى ما كاف، فتمزمو النفقةم
 و أو تؼذِادكى يٍ شك في صٔاجّ أقثم اإلدش

قاؿ: لبيؾ الميـ بعمرة كحجة، فمما كاف  أمـر بالحج كالعمرة باالقتراف، تزكج رجؿ كأح       
أف الزكاج في  ده؟ فطرأ شؾ عميو، كمعمـكىؿ تزكجت قبؿ اإلحراـ أـ بع كقاؿيطكؼ تذكر 

عدـ  األصؿ، فإذا كاف حراـ مدة كجيزةفمئل عدـ اإلحراـ األصؿطؿ ال يصح، ك اإلحراـ با
 ، كاإلحراـ طارئ عمىأنو تزكجيا حبلالن  بقاء ما كاف عمى ما كاف، أم األصؿاإلحراـ، ف
يككف  أف عقد النكاح الصحيح، ك ، فبل يزيؿ ىذا اليقيف، أم أنو تزكجيا حبلالن األصؿ

، ف، كلك كاف صحيحان؛ ألف اإلحراـ مؤقت حبلالن كليس اإلحراـ أف يككف  األصؿتزكج كأحـر
 (4)بحراـ، كيككف النكاح صحيحان.

 
 
 

                                                           

 .89ص األكؿ، العدد اإلسبلمية، سعكد بف محمد اإلماـ جامعة مجمة( 1)
 (.34سكرة: النساء اآلية )( 2)
 .364، صالييتمي حجر بف محمد بف الفتاكل الفقيية الكبرل، ألحمد (3)

 .90ص ،اإلسبلمية سعكد بف محمد اإلماـ جامعة مجمة (4)
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 لثالمبحث  الثا
 الينسب إلى ساكت قولقاعدة 

 تعريف السكوت وبيان اللفاظ ذات الصمة بو: الول المطمب
 السكوت لغة:تعريف 
  ت في معرض الحاجة إلى بياف بياف".لكف السكك ال ينسب إلى ساكت قكؿ، "       

، كمنو تى يىٍسكيتي سىٍكتىان كسيكيكتان، بمعنى سكفيقاؿ: سىكى فممسككت معنياف: السككف كالصمت، 
ا قكلو تعالى: }  لسٍَّكتي كالس كيكت: خبلؼ النطؽكا (1){َسَكَت َعن مُّوَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اْْلَْلَواحَ َوَلمَّ

مىتيقاؿ: سىكىت الصائت سيكيكتان    (2).: إذا صى
فإذا انقطع كبلمو فمـ  ،تكىمَّـ الرجؿ ثـ سكت بغير ألؼ»  جاء في النياية في غريب الحديث:

  (3)«يتكمـ قيؿ: أسكت
كبناءن عمى ىذا  (5)«كت ىك ترؾ الكبلـ مع القدرة عميوالسك: »لمجرجانيكجاء في التعريفات 

 (6).يمكف القكؿ بأف السككت في عرؼ المغكييف مختصٌّ بترؾ الكبلـ مع القدرة عميو

 ذؼشيف انسكٕخ اططالدا4ً

 ، فقد ذكر الفقياء أفصطبلحي لمسككت عف المعنى المغكمال يخرج المعنى اال       
 (7)كالعبلقة بينيما التضاد الكبلـ مع القدرة عميو، فيك مختصٌّ بترؾ الكبلـترؾ السككت ىك: 

 .(8)«صمتان  السككت ضـ الشفتيف، فإف طاؿ سمي»كجاء في حاشية ابف عابديف: 

                                                           

 (.154سكرة: األعراؼ اآلية )( 1)
 .147كالمصباح المنير لمفيكمي، مادة سكت، ص 2/43مادة  سكت، ص -البف منظكر/ لساف العرب( 2)
 .2/383النياية في غريب الحديث/ البف األثير ( 3)
 .120التعريفات ، لمجرجاني ، ص/( 5)
 .242رآف ، لمراغب األصفياني ، ص/غريب القالمفردات في ( 6)
 . 247اء ، لمحمد ركاس قمعجي ، ص/، كمعجـ لغة الفقي 25/131المكسكعة الفقيية الككيتية ، ( 7)
 . 2/449حاشية ابف عابديف ، ( 8)
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حالة سمبية غير مصحكبة بمفظ أك »تكر رمضاف الشرنباصي السككت بأنو: كلقد عرؼ الدك 
 (1)«ؿ عمييائ عف اإلرادة كيد، أك فعؿ شيء ينبإشارة

 بياف األلفاظ ذات الصمة بالسككت:
 انظًد -1

مغرب أف الصمت كجاء في الء أكاف قادران عمى الكبلـ أـ ال، السككت مطمقان، سكا ىك       
: السككت ضـ الشفتيف  كمثمو ىك السككت الطكيؿ فإف طاؿ قكؿ ابف عابديف اآلنؼ ذكره أفَّ

 .يسمى صمتان 
 اإلَظاخ -7

السككت لبلستماع، يقاؿ: أنصت إذا سكت، كأسكتو فيك الـز كمتعد، يقكؿ ىك        
 اإلنصات ىك: السككت لبلستماع (2){فَاْسَتِمُعوا َلُو َوَأنِصُتوافي تفسير قكلو تعالى: } القرطبي

 بينما اإلنصات ىك أخص مف السككت سككت،الصمت أعـٌ مف الف (3)كاإلصغاء كالمراعاة
ترؾ الكبلـ لو أربعة أسماء: الصمت، كالسككت كاإلنصات، »قكلو: ء عف اإلماـ الرازم:جا

 ألنو يستعمؿ فيما يقكل عمى النطؽ كما ال  كاإلصاخة، أما الصمت: فيك أعميا
فيك ترؾ الكبلـ لمف يقدر عميو  :يقكل عميو، كليذا يقاؿ: ماؿه ناطؽ كصامت، كأما السككت

إنصات  أحدىما عف اآلخر ال يقاؿ لونفصؿ ، كمتى اكأما اإلنصات: فيك سككت مع استماع
اخةكما في قكلو تعالى: }فى  : استماع إلى ما يصعب إدراكو كالس ر  اٍستىًمعيكا لىوي كىأىنًصتيكا{ كاإًلصى

  (4)«ف المكاف البعيدكالصكت م
 

 

 

 

                                                           

 .   16السككت كداللتو عمى األحكاـ الشرعية ، لرمضاف الشرنباصي ، ص/( 1)
 (.204سكرة: األعراؼ اآلية )( 2)
 .   7/354الجامع ألحكاـ القرآف ، لمقرطبي ، ( 3)
 . 22/43مرازم ، تفسير مفاتيح الغيب ، ل( 4)
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 انمعىى اإلجمانً نهقاعذة: 
عدـ االعتداد بالسككت، كيستثنى مف ذلؾ االعتداد بو إذا كاف في معرض  األصؿأف       

 (1)لظركؼ المبلبسة عمى االعتداد بو.الحاجة، كدلت ا
يٍ فشٔع انقاػذج4

(7) 
إذا سكتت الثيب عند االستئذاف في النكاح لـ يقـ سككتيا مقاـ اإلذف، ألنو البد أف  -1

 تصرح بالنطؽ.
كصاحب الماؿ يشاىد كىك ساكت فبل يككف سككتو إذنان إذا أتمؼ إنساف ماؿ آخر  -2

 باإلتبلؼ، بؿ لو أف يضمنو.
لك سكف إنساف في دار آخر، كىي غير معدة لئلجارة فسكت صاحبيا، ال يعد ذلؾ  -3

 إجارة.
لك سكتت زكجة العنيف سنيف ال يككف سككتيا رضان مسقطان حقيا في التفريؽ القضائي  -4

 بينيا كبيف زكجيا.
 إذا رأل المرتيف الراىف يبيع العيف المرىكنة، فبل يعد سككتو إجازة ببيع الرىف. -5
إذا سكتت البنت عند استئمار كلييا قبؿ الزكاج فإف سككتيا يقـك مقاـ النطؽ، ألنو في  -6

 معرض الحاجة إلى البياف.
 سككت الشفيع عف طمب الشفعة بعد عممو بالبيع يعد إسقاطان لحقو في الشفعة. -7
لك سأؿ القاضي المدعى عميو عما يقكؿ في دعكل المدعي، فاعتصـ بالسككت، يعتبر  -8

 منكران لمدعكل فيكمؼ المدعي اإلثبات.
 مف التطبيقات التربكية:

                                                           

 152،  االشباه كالنظائر ابف نجيـ: 142االشباه كالنظائر السيكطي: ( 1)
 2/986، المدخؿ الفقيي 153القكاعد الكمية ( 2)
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إذا سئؿ العالـ في قضية ما كىك ساكت فبل ينسب إليو قكؿ إال إذا كانت الحاجة تطمب  -1
عاش تحت سمطاف جائر، فحينئذ سككتو يمكف اإلجابة كالظركؼ لـ تسمح لذلؾ، مثؿ الذم 

  أف يفسر خبلؼ قكؿ السمطاف.

في عممية التقكيـ: إذا ال يجيب المتعمـ أسئمة االختبار فإنو ال يعطى لو درجة مع أنو قد  -2
 يككف لضيؽ الكقت أك لسبب آخر ألنو في معرض الحاجة إلى اإلجابة نظاميا.

 قة بالسكوتالثاني: القاعدة الفقيية المتعم الفرع
ثبات، كىي:         لكف  ،الينسب لساكت قكؿ»لمسككت قاعدة فقيية كاحدة فييا نفي كا 

فمف األىمية بمكاف تبيي ف معنى ىذه القاعدة كما  (1)«السككت في معرض الحاجة بياف
 ستثنيات.كم يتصؿ بيا مف أحكاـ
 «الينسب إلى ساكت قكؿ »النفي في قكليـ : 

مف القاعدة ىك قكؿ لئلماـ الشافعي، كمعناه: أفَّ الشخص الساكت أصؿ ىذا الشطر        
، ال نستطيع أف فعؿ يدؿ عمى رضاه ، أك عدـ رضاه القادر عمى التكٌمـ الذم لـ يصدر منو

ال يظير إال بأمر خارجي يدؿ ألفَّ اإلرادة أمر خفي  رجـ سككتو ىذا بمكافقة أك عدميا،نت
أف الشارع  كقد أفاد ىذا الشطر مف القاعدة (2)نو ذلؾ، كالسككت المجرد ال يستفاد معميو

مَّؽ األحكاـ  إما عمى األفعاؿ أك عمى األقكاؿ، كأما الساكت فميس لو حكـ الحكيـ إنما عى
 ساكتو لـ يتكمـ بو، الحتماؿ أف يككف سككتو فقررت القاعدة أنو اليىًصٌح نسبة قكؿ إلى

، أك لعدـ االكتراث، أك االستيزاء ، أك التعجب، أك اإلنكار، أك غير ذلؾ مف لشركد ذىفو
 المعاني.

  
 

                                                           

 . 337القكاعد الفقيية ، لمشيخ أحمد الزرقا ، ص/، كشرح  142األشباه كالنظائر ، لمسيكطي ، ص/( 1)
، كالسككت  1/160، ك القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا ، لمدكتكر محمد الزحيمي ،  2/206انظر : المنثكر في القكاعد ، لمزركشي ،  (2)

 .   17كداللتو عمى األحكاـ الشرعية ، لمشرنباصي ، ص/
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 كمف تطبيقات ىذا الشطر:
فبل يعدَّ سككتو إيجاران فميس  كف أحد داران غير معدَّة لئليجار، كصاحب الدار ساكتلك س -1
 حؽ في طمب األجرة. لو
ب الماؿ إذنان إذا أتمؼ شخص ماؿ آخر بحضكره كسكت ، فبل ييعىد  ذلؾ مف صاح -2

 (1)بإتبلؼ الماؿ.
 «لكف السككت في معرض الحاجة بياف»اإلثبات في قكليـ: 

أنو يمكف أف ينسب إلى الساكت  لمقاعدة كىك مستثنى منيا كمعناهىذا الشطر تابع        
ا احتاج الحاؿ إلى ، كذلؾ إذالحاجة إلى الكبلـً كبلـه كبيافه القادر عمى التكمـ في معرض 

ىذا السككت داللةن  كافسكت في محؿ كاف يجب فيو أف يتكمـ، نو ، فطالما أقبكلو أك رفضو
لكٍف بشرط أف يككف ىناؾ داللة عرفية مف  عمى المكافقة، كأنتج آثاره كترٌتب عميو أحكاـ،

  (2).، أك يككف ىناؾ ضركرة لدفع الغرر كالضررتكمـحاؿ الم

 يٍ ذطثيقاخ ْزا انشطش يايهي4

 المتكمـ نفسو.فرع عمى داللة حاؿ ما يت -1
جازةن سككت البكر عند سؤ  - أ  ، كلو حكـ صريح القكؿ.اليا النكاح يعتبر إذنان كا 
ألف حالتو  كي عالمان،، فيك تعديؿ إذا كاف المز إذا سئؿ المزكي عف الشاىد فسكت - ب

 (3).الدينٌية تدؿ عمى أنو لك لـ يكف عدالن لما سكت عنو
 الغير.رع عمى ضركرة رفع الضرر عف ما يتف -2
عى عميو عما يقكؿ في دعكل المدعي فأصرَّ عمى السككت، فإنو لك سأؿ القاضى المدٌ  - أ

 ر عف المدعي.دفعان لمضر  يعتبر منكران لمدعكل، كيكمؼ المدعي اإلثبات

                                                           

، كالقكاعد الفقيية كتطبيقاتيا ،  337، شرح القكاعد الفقيية ، لمزرقا ، ص/ 129، ص/ انظر : األشباه كالنظائر ، البف نجيـ( 1)
 . 1/161لمزحيمي ، 

 . 338الفقيية ، لمزرقا، ص/، كشرح القكاعد  1/66، كدرر الحكاـ ، لحيدر ،  2/206انظر : المنثكر في القكاعد ، لمزركشي ، ( 2)
 كما بعدىا . 1/162، كالقكاعد الفقيية كتطبيقاتيا ، لمزحيمي ،  130-129ص/األشباه كالنظائر ، البف نجيـ ، ( 3)
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فعرضت اليميف عمى المدعى عميو  ،إذا عجز المدعي عف اإلثبات كطمب التحميؼ - ب
ألف تكقؼ سير المحاكمة عمى  فسكت دكف أف يحمؼ أك ينكؿ، اعتبر ناكبلن عف اليميف،

 (1).كبلمو يضٌر المدعي
 دنيم انقاػذج4

: "إفَّ المَّوى تجاكز عف أمَّتي ى الشطر األكؿ مف القاعدة قكلو صمى ا عميو كسمـيدؿ  عم -1
 كت.كىذا نص عمى عدـ نسبة قكؿ إلى سا (2)ما لـ تعمؿ أك تتكمَّـ"ما حدَّثت بو أىنفيسىيا 

اتييىا"قكلو صمى ا عميو كسمـ عف البكر -2 مى فالحديث يدؿ  عمى أف سككت  (3): "ًإذنييا صي
ج إلى بياف رغبتيا أك عدـ رغبتيا، فمما سكتت دؿ ىذا عمى البكر عند ارادة تزكيجيا يحتا

قاؿ ابف  فقة،لما في المرأة البكر خاصة مف الحياء الذم يمنعيا عف التصريح بالمكا إذنيا
كابيا بالكراىة لذلؾ كجعؿ ج كر بالرضا فى صماتيا الستحيائيا،إنو جعؿ جكاب الب» (4)بطاؿ

 (5)«.كما يككف الحياء في رضاىاألنو ال حياء عمييا في كراىيتيا فى الكبلـ، 
 ح انسكٕخ نهرؼثيش ػٍ اإلسادجانثانث4 يذٖ طالدي انفشع

، ألنيـ يعتبركف أم عقد جكد اإلرادة في أم عقد مف العقكدأف الفقياء يرك زكف عمى ك        
ف اإلرادة بالمفظ أف ييعبَّر ع األصؿك  كافؽ إراديتيف صادرتيف مف أىميما،ىك عبارة عف ت
امو اإلشارة مف العاجز عف المفظ أك الرسالة  الكتابة أك التعاطي ، كتقـك مقالصادر عف أىمو

ف اإلرادة، ألف السككت عدـه محضه كذلؾ أف السككت الييعىٌد تعبيران ع األصؿك أك السككت، 
كالرضا أمر خفي ال ييطمع عميو فكجب  كاألحكاـ ال تترٌتب عمى العدـ كال يستفاد منو األقكاؿ،

                                                           

. كقد اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة : ىؿ يقضى عميو بالنككؿ ، أـ ترد اليميف عمى  142األشباه كالنظائر ، لمسيكطي ، ص/( 1)
 ستأتي مفصمة في المبحث البلحؽ . المدعي ،

 . 4968، برقـ  5/2020ب : الطبلؽ في اإلغبلؽ كالكره كالسكراف كالمجنكف،  ركاه البخارم ، ؾ : الطبلؽ( 2)
 . 6570، برقـ  6/2556ركاه البخارم ، ؾ : الحيؿ ، ب : في النكاح ، ( 3)
ىػ : ىك عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ ، كيعرؼ بالمجاـ. عالـ بالحديث. مف أىؿ قرطبة. فقيو مالكي. 449-ابف بطاؿ  ( 4)
 ك بطاؿ في األندلس يمانيكف. ينقؿ عنو ابف حجر كثيران في فتح البارم . مف تصانيفو: شرح البخارم ، كاالعتصاـ .كبن

 . 4/285: األعبلـ ، لمزركمي ،   انظر
 . 7/253شرح صحيح البخارم ، البف بطاؿ ، ( 5)
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« الينسب إلى ساكت قكؿ»جاءت القاعدة الفقيية لتقكؿ  لذا (1)يوأف يناط بأمر ظاىر يدؿ عم
لسككت رضان عف القكؿ أك لكف بالمقابؿ إذا قامت القرائف أك األمارات تدؿ عمى اعتبار ا

كلكف السككت في »، كلذا جاء ممحقان لمقاعدة األصؿإنو يعتبر بو كيستثنى مف فالتصرؼ 
أعني أف ال ينسب إلى ساكت قكؿ إال بدليؿ  ؿاألص»يقكؿ الزركشي: « ة بيافمعرض الحاج

عمى أف سككتو كالقكؿ أك حقيقة ألف السككت عدـ محض كاألحكاـ ال تستفاد مف العدـ 
كليذا لك أتمؼ إنساف ماؿ غيره كىك ساكت يضمف المتمؼ أما إذا قاـ الدليؿ عمى نسبة القكؿ 

  (2)«إلى الساكت عيًمؿ بو
  انخالطح4
 عمى الرضا السككت في االستدالؿ العامة ىي عدـ التعكيؿ عمى مجردإفَّ القاعدة        

أك أحاطت بو مبلبسات تجعؿ داللتو  كلكف يستثنى مف ذلؾ السككت الذم صاحبتو قرائف
مثؿ ذلؾ ، أك تعارؼ الناس عمى اعتبار السككت في ى الرضا أقكل مف داللتو عمى عدموعم

ح أف يككف معب ران ، كيصمداللة عمى المكافقة لسككت يككف، فيذا النكع مف ايعبر عف الرضا
نما يعتدٌ عف اإلرادة،  نيما كاف ، فإف كجد تعارض بيبالسككت إذا لـ يتعارض بالصريح كا 

 و.الصريح ىك المعكؿ عمي
 
 
 
 
 

                                                           

 . 6/336ني المحتاج ، لمشربيني ، مغ( 1)
. كقد تعرض األصكليكف لحكـ السككت في مكضعيف : األكؿ : عند الكبلـ عف أقساـ البياف  3/539البحر المحيط ، لمزركشي ،  (2)

كمنيا بياف الضركرة ، كالثاني : عند الكبلـ عف اإلجماع السككتي، كمعنى بياف الضركرة : كىك البياف الذم يقع بسبب الضركرة بما لـ 
 .3/221نظر : كشؼ األسرار ، لعبدالعزيز البخارم ، يكضع لو كىك السككت ، فيقع السككت فيو مقاـ الكبلـ . ا
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 في الكالم الحقيقة الصل  : قاعدةالثاني المطمب
 مفيوم القاعدة: الفرع الول:

 في الكبلـ الحقيقة  األصؿ - 1
 4األنفاظ األخشٖ

 في األلفاظ الحقيقة عند اإلطبلؽ. األصؿ -
 (1)في اإلطبلؽ الحقيقة، كقد يصرؼ إلى المجاز بالنية. األصؿ -

 انذقيقح نغح4 
 بت، كىك ما كضعت لو كلـ تتجاكزه.مف حٌؽ الشيء إذا ث      

 ططالح4 انذقيقح في اإل

بحيث يدؿ عميو بغير قرينة، سكاء أكاف المفظ المستعمؿ فيما كضع لو، أم تعيف لو        
 (2)التعييف مف جية كاضع المغة أك غيره في الشرع أك العرؼ أك االصطبلح.

مثاؿ الحقيقة المغكية: كاألسد لمحيكاف المفترس، كالحقيقة الشرعية: كالصبلة لمعبادة 
 (3)المخصكصة، كالحقيقة العرفية كالدابة لما يركب.

كيقابؿ الحقيقة المجاز، كىك الكممة لمفظ المفرد عند النحاة،  كالكممةكالحقيقة االصطبلحية 
 (4)انعة عف إرادة المعنى المكضكع لوالمستعممة في غير ما كضحت لو لعبلقة مع قرينة م

 تعذرت الحقيقة كال يصرؼ المفظ عف معناه الحقيقي إلى المجازم إال عند عدـ اإلمكاف، بأف
 كيحمؿ الكبلـ عمى المعنى المجازم ضركرة عدـ المجاز أك تعسرت أك ىجرت، فيصار إلى

  اقؿ.إىماؿ كبلـ الع
 
 

                                                           

 .1601القامكس المحيط: ( 1)
 .750، التعاريؼ: 322التعريفات: ( 2)
 .753المرجع السابؽ، ص( 3)
 .10/451لساف العرب: ( 4)
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 (1)عذرت الحقيقة ييصار إلى المجاز".إذا ت كتطبؽ قاعدة"
   القاعدة:  فروع
ال يدخؿ في ذلؾ كلد الكلد في األصح ألف اسـ الكلد   ، أك أكصى ليـ  ، إذا كقؼ عمى أكالده -

  . حمبل لو عمى الحقيقة كالمجاز  ، كفي كجو نعـ  ، حقيقة في كلد الصمب
لـ يحنث حمبل لمفظ عمى   ، أكال يضرب عبده فككؿ في ذلؾ  ، أك ال يشترم  لك حمؼ ال يبيع -

أك كاف المحمكؼ عميو مما ال   ، كالسمطاف  بنفسو إف كاف ممف ال يتكاله  : حقيقتو كفي قكؿ
 (2) . كالبناء كنحكه حنث إذا أمر بفعمو  ، يعتاد الحالؼ فعمو بنفسو

دكف   يحأك نحك ذلؾ لـ يحنث إال بالصح  ، ستأجرأك ال ي ، لك حمؼ ال يبيع أك ال يشترم -
  . دكف الفاسد  ، بناء عمى أف الحقائؽ الشرعية إنما تتعمؽ بالصحيح  ، الفاسد

  بإعارة أك إجارة دكف ما يسكنيا  ، لك حمؼ ال يدخؿ دار زيد لـ يحنث إال بدخكؿ ما يممكيا -
مؼ ال يدخؿ مسكنو لـ يحنث بدخكؿ كلك ح  ، إال أف يريد مسكنو ، ألف إضافتيا إليو مجاز

 (3) . ألنيا ليست مسكنو حقيقة ، ي ىي ممكو كال يسكنيا في األصحداره الت
ألنو  دكف لبنيا كنتاجيا  ، ألنو الحقيقة ، حنث بمحميا  ، كؿ مف ىذه الشاةلك حمؼ ال يأ -

  ىذه الشجرة كأف حمؼ ال يأكؿ مف  ، إف ىجرت الحقيقة تعيف العمؿ بالمجاز الراجح، ف مجاز
ف كاف حقيقة  ، فإنو يحنث بثمرىا ف كاف مجازا دكف كرقيا كأغصانيا كا   (4) . كا 

فاألصح في أصؿ الركضة أنو يحنث   ، ما لك حمؼ ال يصمي األصؿيشكؿ عمى ىذا ك  -

فبل يككف مصميا حقيقة   ، ألنيا قد تفسد قبؿ تماميا  ال يحنث إال بالفراغ  : في كجوبالتحـر ك 

قاؿ فيقـك مقاـ الجميع   ألنو حينئذ يككف أتى بالمعظـ ؛، آلخر أنو ال يحنث حتى يركعكالرأم ا

                                                           

                                           ىػ.1404األكلى،  د. محمد صدقي بف أحمد البكرنك، الكجيز في إيضاح قكاعد الفقو الكمية، مؤسسة الرسالة  الطبعة ( 1)
 . 142األشباه كالنظائر ، لمسيكطي ، ص/( 2)
 .144المرجع السابؽ، ص( 3)
 .121شرح الميذب/ النككم، ص ( 4)
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أف كؿ مسألة تعارض فييا أصؿ كظاىر   : ذكر جماعة مف متأخرم الخراسانييف"  (1):النككم

كىذا اإلطبلؽ ليس عمى ظاىره فإف لنا مسائؿ يعمؿ فييا بالظاىر   ، أك أصبلف ففييا قكالف

كال ينظر إلى أصؿ براءة   ، كيعمؿ بيا باإلجماع  ، فإنيا تفيد الظف  ، كشيادة عدليف  ، ببل خبلؼ

كمف ظف  ، ببل خبلؼ األصؿائؿ يعمؿ فييا بكمس  ، كمسألة بكؿ الظبية كأشباىيا  ، الذمة

  قاؿ  ، ببل خبلؼ األصؿأك صمى ثبلثا أـ أربعا فإنو يعمؿ فييا ب  ، أك عتقا  ، أك طبلقا  ، حدثا

  أصبلف أك أصؿ كظاىر إذا تعارض  : صكاب في الضابط ما حرره ابف الصبلح فقاؿكال

  د في الراجح فيي مسائؿ القكليففإف ترد  ، كما في تعارض الدليميف  ، كجب النظر في الترجيح

ف ترجح دليؿ الظاىر حكـ بو ببل خبلؼ ف  ، كا   (2)ترجح دليؿ أصمي حكـ بو ببل خبلؼ. كا 

 ٔانظاْش4 األطمأقساو 

كمف أمثمتو جميع ما تقدـ مف الفركع كضابطو أف يعارضو   ، جزما األصؿما يرجح فيو  -1
  . احتماؿ مجرد

كالشيادة   ، أف يستند إلى سبب منصكب شرعا  : ما ترجح فيو الظاىر جزما كضابطو -2
خبار الثق  ، كاليد في الدعكل  ، كالركاية  ، األصؿتعارض    بنجاسة الماءة بدخكؿ الكقت أك كا 

خبارىا بالحيض كأرض عمى شط نير الظاىر أنيا   ، أك معركؼ عادة  ، كانقضاء األقراء  ، كا 
 األصؿريجو عمى تقابؿ كجكز الرافعي تخ  ، فبل يجكز استئجارىا  ، تغرؽ كتنيار في الماء

  ة قطعافيحكـ بالنجاس  ، الفخاركمثؿ الزركشي لذلؾ باستعماؿ السرجيف في أكاني ،  كالظاىر

                                                           

 .121شرح الميذب/ النككم، ص ( 1)
 األكلى الطبعة ، عماف ، األردف -عمار لمنشر دار الحريرم، رىيـ ا إب محمكد محمد الدكتكر: الكمية الفقيية القكاعد إلى المدخؿ( 2)
 .612ص (ـ 1998 -ق 1419) 
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كبالماء اليارب مف الحماـ الطراد العادة بالبكؿ فيو أك يككف معو ما   ، كنقمو عف الماكردم
 (1) . يعتضد بو كمسألة بكؿ الصبية

ضمنو ألف الظاىر أف الفساد   ، لك أخذ المحـر بيض دجاجة كأحضنيا صيدا ففسد بيضو -
  . كلـ يحؾ الرافعي فيو خبلفا  ، نشأ مف ضـ بيض الدجاج إلى بيضو

 (2)أف يستند االحتماؿ إلى سبب ضعيؼ.  عمى األصح كضابطو األصؿح فيو ما يرج -3
  كأكاني كثياب مدمني الخمر  ، ةفيو النجاس كلكف الغالب  ، الشيء الذم ال يتيقف نجاستو -

  ترازه منياكمف ظير اختبلطو بالنجاسة كعدـ اح  ، كالقصابيف كالكفار المتدينيف بيا كالمجكس
لمقابر المنبكشة حيث كطيف الشارع كا  ، كما في شرح الميذب عف اإلماـ  ، مسمما كاف أك كافرا

التي جرل النبش في أطرافيا كالغالب عمى   : يرهكالمعنى بيا كما قاؿ اإلماـ كغ،  ال تتيقف
أصحيما الحكـ بالطيارة استصحابا   ، الظف انتشار النجاسة فييا كفي جميع ذلؾ قكالف

 (3) . لؤلصؿ
كاألصح أنو ال   ، كلـ يعمـ كلكغو  ، كأخرجو كفمو رطب  ، ما لك أدخؿ الكمب رأسو في اإلناء -

 (4) . فطاىر قطعا ، ابسافإف أخرجو ي  ، اسة اإلناءيحكـ بنج
إذا تنحنح اإلماـ كظير منو حرفاف فيؿ يمـز المأمـك المفارقة أـ ال لمظاىر الغالب  -

فبل يزاؿ   ، كلعمو معذكر في التنحنح  ، بقاء صبلتو األصؿألف   أكال  ، المقتضي لبطبلف الصبلة
 (5) . الثاني  : قكالف أصحيما  ؟ إال بيقيف األصؿ

                                                           

 .613، ص الكمية الفقيية القكاعد إلى المدخؿ( 1)

 .623، صرىيـ ا إب محمكد محمد الدكتكر: الكمية الفقيية القكاعد إلى المدخؿ( 2)
 .623صالمرجع السابؽ، ( 3)
 .8بالشؾ، عبد الكريـ الراجحي: ص بحث في قاعدة اليقيف ال يزكؿ( 4)
 تـ إلكتركني كتاب عف عبارة كالكتاب ، الحديث أىؿ ممتقى أعضاء: المعاصريف العمـ كطمبة العمماء جـاتر  في الجامع المعجـ( 5)

 .298ؿ، صالكح خالد: لممكسكعة مطبكعان،أعده يكجد كال ، الشاممة المكسكعة إلى إدخالو
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ألف النتؼ   ال فدية  : أصحيما  ففيو كجياف  ، مف لحيتو شعرات لك امتشط المحـر فانفصمت -
كإضافة   فيضاؼ إليو  المشط سبب ظاىر يجب ألف  : كالثاني ، براءة الذمة األصؿك   ، ـ يتحقؽل

  . اإلجياض إلى الضرب
ف األمر متردد بيف ككنو دـ أل  نعـ  : أصحيما  قكالف  ؟ ىؿ ىك حيض  ، الحامؿ الدـ الذم تراه -

  . ألف الغالب في الحامؿ عدـ الحيض  ال  : كالثاني  . السبلمة األصؿك   ، أك دـ جبمة  ، عمة
 براءة األصؿألف   ، أف القكؿ قكؿ القاذؼ  : أصحيما  ، فقكالف  ، لك قذؼ مجيكال كادعى رقو -
 (1) . فإنيا الغالب في الناس  ألف الظاىر الحرية  ؛ المقذكؼ قكؿ  : ذمتو كالثاني 
ألف   ؛ يؽ المنكرتصد  : كادعت اإلصابة فقكالف أصحيما  ، لك جرت خمكة بيف الزكجيف -

  (2). ألف الظاىر مف الخمكة اإلصابة غالبا  ؛ تصديؽ مدعييا  : كالثاني،  عمميا األصؿ
  فالنكاح باؽ كأنكرت  ، منا معاأسم  : لك اختمؼ الزكجاف الكثنياف قبؿ الدخكؿ فقاؿ الزكج -

كالثاني قكليا ألف التساكم في اإلسبلـ   ، بقاء النكاح األصؿألف   ، فالقكؿ قكلو في األظير
 (3) . نادر فالظاىر خبلفو

  كلد أكمو أك أعرج أك فاقد اليد  : كقكلو  ، إذا ادعى الغاصب عيبا خمقيا في المغصكب -
  كالثاني  . لمالؾ إقامة البينةكيمكف ا  ، العدـ األصؿألف   ؛ القكؿ قكلو  : فكجياف أصحيما

حادثا فإف األظير تصديؽ تصديؽ المالؾ ألف الغالب السبلمة بخبلؼ ما لك ادعى عيبا 
فيذه   ، براءة ذمتو األصؿكالغالب دكاـ السبلمة كالثاني الغاصب ألف  األصؿألف  ، المالؾ

 (4) . ظاىركاعتضد أحدىما ب  ، الصكرة تعارض فييا أصبلف
فإنو إف ادعى عيبا خمقيا في عضك ظاىر صدؽ   ، كزعـ نقصو  ، ما لك جنى عمى طرؼ -

ف ادعى   ، كالمالؾ يمكنو إقامة البينة،  العدـ كبراءة الذمة األصؿألف الجاني في األظير  كا 
                                                           

 73نجيـ االشباه كالنظائر ابف ( 1)
 .91األكؿ، ص العدد اإلسبلمية، سعكد بف محمد اإلماـ جامعة مجمة( 2)
 .265االشباه كالنظائر السيكطي، ص( 3)
 ت) المكي الفاكيي أحمد بف تمميذه عبدالقادر: جمعيا ،(ق ْٕٗ ت) الييتمي حجر بف محمد بف الفتاكل الفقيية الكبرل، ألحمد( 4)

 .431صاإلسبلمية،  المكتبة ،(ق ِٖٗ
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 األصؿألف  ، تصديؽ المجني عميو  : فاألظير في عضك باطف أك أصميان  حادثان  عيبان 
 (1) السبلمة.

  . كبراءة الذمة مما زاد  ، العدـ األصؿلك ادعى المالؾ أنو كاف كاتبا صدؽ الغاصب ألف  -
ىذا   : لك قاؿ  : كمنيا  . المالؾ ألف الغالب أف صفات العبد ال يعرفيا إال السيد  : كالقكؿ الثاني

أـ كلد ألنو الظاىر أكال  كىؿ يثبت ككف الجارية  ، لحقو عند اإلمكاف  ، كلدم مف جاريتي ىذه
 كليما خركج عمى   : قاؿ  ، فيو قكالف رجح الرافعي الثاني  ؟ الحتماؿ أف يككف استكلدىا بالزكجية

لك قاؿ الراىف لممرتيف لـ تقبض العيف المرىكنة عف الرىف   : كمنيا  . كالظاىر األصؿتقابؿ 
  : كعدـ اإلذف في القبض كقيؿعدـ المزـك  األصؿبؿ أعرتكيا فاألصح أف القكؿ قكلو ألف 

 (2) . قكؿ المرتيف ألف الظاىر أنو قبضو عف الرىف
 األصؿفالقكؿ قكلو ألف   ، فمي خيار المجمس  ، لـ أفارقو  : فقاؿ أحدىما  ، جاء المتبايعاف معا -

كأما إذا طالت   . كىك بيف إف قصرت المدة  (3): قاؿ الرافعيكذا أطمؽ األصحاب،   ، عدـ التفرؽ
كتابعو ابف   . كالظاىر األصؿفبل يبعد تخريجو عمى تعارض   ، فدكاـ االجتماع خبلؼ الظاىر

 (4) . الرفعة
كلـ يفتح رأسو إلى   ، كأحكـ رأسو ثـ حمؼ أنو لـ يستحؿ خمرا  ، طرح العصير في الدف -
  عدـ االستحالة كعدـ الحنث األصؿا ال يحنث ألف كلما فتح كجده خبل فكجياف أحدىم  ، مدة

ال فبل :كالثاني   . إف كاف ظاىر الحاؿ صيركرتو خمرا كقت الحمؼ حنث كا 
بؿ تغيب ثـ يجده متغيرا فإنو ال   ، أف ال يرل الماء عقب البكؿ  : كنظيره في مسألة الظبية
 (5) . يحكـ بأف التغير عف البكؿ

                                                           

 .432الفتاكل الفقيية الكبرل ، ص( 1)
 .179المجمة، ص جمعية تأليؼ العدلية، األحكاـ مجمة( 2)
محمد بف عبد الكريـ بف الفضؿ بف الحسف بف رافع القزكيني الشافعي ، ذكره الذىبي فقاؿ )االماـ العبلمة مفتي  الرافعي: ىك( 3)

 ىػ.580الشافعية( تكفي في 
 .467الباحسيف،  عبدالكىاب بف يعقكب. د المقكمات، المبادئ، الفقيية القكاعد( 4)
 .176المرجع السابؽ، ص( 5)
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   : منيا،  ف سببا قكيا منضبطا كفيو فركعبأف كا ألصؿاما ترجح فيو الظاىر عمى  -4
فالمشيكر أنو ال   ، في ترؾ ركف غير النية  ، مف شؾ بعد الصبلة أك غيرىا مف العبادات -

ما   : كمثمو  ، عدـ فعمو األصؿ  : كالثاني يقكؿ  ، يؤثر ألف الظاىر انقضاء العبادة عمى الصحة
  (1) نيا في حرؼ أك كممة فبل أثر لولك قرأ الفاتحة ثـ شؾ بعد الفراغ م

ألف الظاىر   ؛ اختمؼ المتعاقداف في الصحة كالفساد فاألصح تصديؽ مدعي الصحة -
 لك   : كمنيا  . عدميا األصؿكالثاني ال لقكؿ   ، جرياف العقكد بيف المسمميف عمى قانكف الشرع
عدـ  األصؿألف  ال  : كقيؿ  . فاألصح الصحة  ؟ جاء مف قداـ اإلماـ كاقتدل كشؾ ىؿ تقدـ

  (2) . تأخره

عدـ  األصؿف  ؟ ىؿ مات قبؿ العقد أك بعده  : لك ككؿ بتزكيج ابنتو ثـ مات المككؿ كلـ يعمـ -
 (3) . النكاح كصححو الركياني كقاؿ القاضي حسيف األصح صحتو ألف الظاىر بقاء الحياة

ألف   ؛ يصدؽ الراكب  ، ففي قكؿ  ، بؿ أعرتني  ، كقاؿ الراكب  ، أجرتؾ الدابة  : قاؿ المالؾ -
كالدابة   ، إذا مضت مدة لمثميا أجرة  ، تصديؽ المالؾ  : كاألصح  ، براءة ذمتو مف األجرة األصؿ
 (4) . ألف الظاىر يقتضي االعتماد عمى قكلو في اإلذف فكذلؾ في صفتو  ، باقية
  قكؿ يصدؽ  ، ففي  ، كنو الخركجكاف يم  : كقاؿ الممقي  ، فمات  ، لك ألقاه في ماء أك نار  : كمنيا
  . لخرجيصدؽ الكلي ألف الظاىر أنو لك تمكف   : كاألصح عند النككم  ، براءة ذمتو األصؿألف 
   حيضا أمسكت عما تمسؾ عنو الحائضإذا رأت المرأة الدـ لكقت يجكز أف يككف   : كمنيا

 (5) . األصؿعمبل ب  ، ال  : كقيؿ  ، ألف الظاىر أنو حيض
 

 

 

                                                           

 .28الجكيني/ شرح الميذب، ص( 1)
 .151القكاعد الكمية ( 2)
 .153المرجع السابؽ، ص( 3)
 185الكجيز في إيضاح قكاعد الفقو  ( 4)
 .423االشباه كالنظائر ابف نجيـ، ص ( 5)
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 4يٍاألطهذؼاسع 

ـ عمى كزف كاحد في الترجيح فإف ىذا كبل  ، تقابميما   يفاألصمليس المراد بتعارض        
بحيث يتخيؿ الناظر في ابتداء نظره لتساكييما فإذا حقؽ فكره   المراد التعارض بؿ  ، متناقض

يف كتارة يجرم الخبلؼ كيرجح بما عضده مف ظاىر أك األصمثـ تارة يجـز بأحد   ، رجح
كلـ   يفاألصمكفي جية أصبلف جـز لذم   ، كلك كاف في جية أصؿ  : قاؿ ابف الرفعة  ، غيره

 (1) . يجر الخبلؼ
  4 فشٔػٓايٍ 

سألتؾ الطبلؽ بعكض فطمقتني عميو متصبل فأنا منؾ بائف كقاؿ بؿ يعد طكؿ  قكؿ المرأة -
  . يفاألصمكلـ يخرجكه عمى تقابؿ   (2): قاؿ السبكي  . فمي الرجعة فالمصدؽ الزكج  ، الفصؿ
 األصؿألف كعاكسو المشترم صدؽ البائع   ، بعتؾ الشجرة بعد التأبير فالثمرة لي  : قاؿ  : كمنيا

 (3) .  بقاء ممكو
بؿ قبميا صدؽ   : كقاؿ السيد  . فمكاتب مثمي  ، كلدتو بعد الكتابة  : فقالت  . اختمؼ مع مكاتبتو -

فكلدت كقد كاتبو كقاؿ   ، ثـ باعيا لو  ، كلك زكج أمتو بعبده  : قاال  . قالو البغكم كالرافعي  . السيد
  ء فمكاتب صدؽ المكاتببعد الشراكقاؿ المكاتب بؿ   ، فيك لي  ، كلدت قبؿ الكتابة  : السيد

كىي   ، كيده مقرة عمى ىذا الكلد  ، كفرقا بأف المكاتب ىنا يدعي ممؾ الكلد ألف كلد أمتو ممكو
 (4)  . بؿ ثبكت حكـ الكتابة فيو  ، كالمكاتب ال يدعي الممؾ  ، تدؿ عمى الممؾ

كبو جـز   ، يتنجس اأحدىم  : فكجياف  ؟ أك أقؿ  ، ىؿ ىك قمتاف  : لك كقع في الماء نجاسة كشؾ -
النككم  كصكبو  ، ال  : كالثاني ، عدـ الكثرة األصؿك   . النجاسة كآخركف لتحقؽ (5) صاحب الحاكم

مقالة صاحب البمقيني كرجح الشيخ  كال يمـز مف النجاسة التنجيس  ، الطيارة  : األصؿألف 

                                                           

 .551إدريس، ص بف أحمد العباس أبي الديف لشياب الفركؽ،( 1)
ابك نصر تاج الديف عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي تقي الديف السبكي الفقيو الشافعي المحدث الحافظ، المفسر  السبكي: ىك( 2)

 ىػ(.756 -ىػ 683المقرمء األصكلي، )
 .302الركضة، ص( 3)
 .471األربعة/ الزحيمي، صالقكاعد الفقيية كتطبيقاتيا عمى المذاىب ( 4)
 كتاب الحاكم الكبير في فقو المذىب الشافعي( 5)
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 كال يجكز األخذ  عدمو األصؿك   ، كغ القمتيف شرطكبم  ألف النجاسة محققة  ، الحاكم
السبكي فإنو رجح مقالة  كأما (1) إال أف يقطع بكجكد المنافي  ، عند القائميف بو باالستصحاب

ثـ   ، قمتاف متغيرتاف بنجاسة  : كىك  ، كخرج ابف أبي الصيؼ عمى ىذه المسألة فرعا،  النككم
نا بالطيارة في األكلى فينا إف قم  : فقاؿ  ، كشؾ في بقاء الكثرة  ، كال تغير  ، غاب عنيما ثـ عاد

ال فك  كال   ال كجو لمبناء  : فقاؿ  ، طبرمكنازعو المحب ال (2) بقاء الكثرة األصؿألف   ؛ جيافأكلى كا 
 (3) . بقاء الكثرة ببل معارض األصؿكىنا   ، فنشأ قكالف  ، لمخبلؼ ألف تمؾ تعارض فييا أصبلف

أنو   : أحدىما  : كشؾ ىؿ فارؽ حد الرككع قبؿ رككعو فقكالف  ، لك أدرؾ اإلماـ كىك راكع -
  . كىك األصح  ، عدـ اإلدراؾ األصؿألف   ؛ ال  : كالثاني  ، بقاء رككعو األصؿألف   ، مدرؾ

   عدـ النية األصؿـ يصح صكمو ألف ل  ؟ أك بعده  ، لك نكل كشؾ ىؿ كانت نيتو قبؿ الفجر -
كمف شؾ في إدراؾ   ، بقاء الميؿ األصؿألف   ؛ كيحتمؿ أف يجيء فيو كجو  : اؿ النككمق

 (4) . الرككع
 األصؿتجب فطرتو كىك األصح ألف   : ففي قكؿ  : كانقطعت أخباره  ، إذا غاب العبد  : كمنيا

تغاؿ ذمة براءة ذمة السيد كرجح األكؿ بأنو ثبت اش األصؿألف   ؛ ال  : كفي قكؿ  ، بقاء حياتو
كيجرم القكالف في إجزاء عتقو عف   ، فبل تزاؿ إال بيقيف مكتو  ، السيد قبؿ غيبة العبد بفطرتو

اشتغاؿ ذمتو بالكفارة فبل تبرأ إال بيقيف كنظيره في  األصؿكاألصح أنو ال تجزيو ألف   ، الكفارة
قدـ إلى يف في حالة ما إذا أدخؿ رجمو الخؼ كأحدث قبؿ كصكؿ الاألصمإعماؿ كؿ مف 

في  األصؿعمبل ب  ، ال يضر  ، مستقرىا ال يجكز المسح كلك أخرجيا إلى الساؽ ثـ أدخميا
 (4) . المكضعيف

                                                           

 .473صالمذاىب األربعة/ الزحيمي، القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا عمى( 1)
 358-357شرح القكاعد الفقيية ( 2)
 ىػ 1420عماف، الطبعة األكلى   القكاعد الكمية كالضكابط الفقيية في الشريعة اإلسبلمية، د. محمد عثماف شبير، دار الفرقاف (3)
 185الكجيز في إيضاح قكاعد الفقو  ( 4)
 .188المرجع السابؽ، ص( 5)
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  خمر عندؾ كقاؿ المشترم بؿ عندؾفقاؿ البائع ت  ، باعو عصيرا كأقبضو ككجد خمرا -
كصحح النككم تصديؽ البائع ترجيحا ألصؿ   ، عدـ التخمر كعدـ قبض الصحيح األصؿف

 (1) . كيجرم القكالف فيما لك كاف رىنا مشركطا في بيع  ، استمرار البيع
   كأنكر المسمـ إليو فاألصح  ، توىذا الذم قبض  : لك قبض المسمـ فيو فجاء بمعيب كقاؿ -

كلـ يتيقف البراءة كالثاني يصدؽ المسمـ   ، مسمـ إليواشتغاؿ ذمة ال األصؿتصديؽ المسمـ ألف 
كليذا يصدؽ البائع قطعا فيما لك جاء المشترم   ، السبلمة كاستقرار العقد األصؿإليو ألف 
كفارؽ المسمـ ألنيما اتفقا   ، ألنو لـ يعارضو أصؿ اشتغاؿ الذمة  ، ىذا المبيع  : كقاؿ  ، بمعيب

كالثمف المعيف   ، عدمو األصؿك   ، نازعا في عيب الفسخعمى قبض ما كرد عميو الشراء كت
 (2) . كفي الذمة فيو الكجياف في السمـ  ، كالبيع

ففي مطالبتو بالبينة كجياف ألف   ، دخمت بأماف مسمـ  : اطمعنا عمى كافر في دارنا فقاؿ -
 األصؿك   ، أف الغالب عمى مف يستأمف االستئناس باإلشياد  : كيعضده  ، عدـ األماف األصؿ

  . أف الظاىر أف الحربي ال يقدـ عمى ىذا إال بأماف كىذا ىك األصح  : كيعضده  ، حقف الدماء
ثـ اصطاد ذلؾ اليـك   ، إف لـ أصد ىذا الطائر اليـك فأنت طالؽ  ، طار طائر فقاؿ  : كمنيا

  ، ء النكاحبقا  : ففي كقكع الطبلؽ تردد لتعارض أصميف  ، ىؿ ىك ذلؾ أك غيره  : طائرا كجيؿ
 (3) . كرجح النككم مف زكائده عدـ الكقكع  ، كعدـ اصطياده

عدـ   : فقد تعارض أصبلف  ، كادعت ىي أف الضرب ظمـ  ، ضربيا الزكج كادعى نشكزىا -
كالذم يقكل في ظني أف القكؿ   : قاؿ  . لـ أر فييا نقبل  : قاؿ ابف الرفعة  ، كعدـ نشكزىا  ، ظممو
 (4) . ع جعمو كليا في ذلؾألف الشار   ؛ قكلو

فالجديد قبكؿ   جيةإذا أقرت بالنكاح كصدقيا المقر لو بالزك   :تعارض الظاىريفكمف أمثمتو 
  ، كالقديـ إف كانا بمدييف طكلبا بالبينة  ، اإلقرار ألف الظاىر صدقيما فيما تصادقا عميو

                                                           

 .459، صشرح القكاعد الفقيية( 1)

 55االشباه كالنظائر  السيكطي، ص ( 2)
 .  193الكجيز في إيضاح قكاعد الفقو، ص( 3)
 .294سنف أبي داؤد،  ص( 4)
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كيسيؿ عمييما   ، غالباكىك أف البمدييف يعرؼ حاليما   ، لمعارضة ىذا الظاىر بظاىر آخر
 (1) . إقامة البينة

 الشؾ.ال يزاؿ حكـ اليقيف ب قاعدةفكائد 
  ؟ شؾ ماسح الخؼ ىؿ انقضت المدة أـ ال  -1
  . كيحكـ في المسألتيف بانقضاء المدة  ، شؾ ىؿ مسح في الحضر أك السفر  -1
  . لـ يجز القصر  ؟ـ أـ مقي  ، أمسافر ىك  : إذا أحـر المسافر بنية القصر خمؼ مف ال يدرم -3
  . أتغير بالبكؿ أـ بغيره فيك نجس  ، باؿ حيكاف في ماء كثير ثـ كجده متغيرا كلـ يدر -4
  . يشؾ في انقطاع الدـ قبميا  ، يمزميا الغسؿ عند كؿ صبلة  ، المستحاضة المتحيرة -5
  . مف أصابتو نجاسة في ثكبو أك بدنو كجيؿ مكضعيا يجب غسمو كمو -6
  . ال يجكز لو الترخص  ؟ شؾ مسافر أكصؿ بمده أـ ال -7
 ال يجكز لو الترخص  ؟ شؾ مسافر ىؿ نكل اإلقامة أـ ال -8
فصمى بطيارتو لـ   ؟ ىؿ انقطع حدثو أـ ال  : المستحاضة كسمس البكؿ إذا تكضأ ثـ شؾ -9

 (2) . تصح صبلتو
ف باف سرابا  ، طؿ تيمموأـ ماء ب  ، أسراب ىك  : ثـ رأل شيئا ال يدرم  ، تيمـ -10  كا 
كشؾ ىؿ أصابتو رمية أخرل مف حجر أك   ، ثـ غاب فكجده ميتا  ، رمى صيدا فجرحو -11

 (3) . ككذا لك أرسؿ عميو كمبا  ، غيره لـ يحؿ أكمو
كقد نازعو القفاؿ كغيره في استثنائيا بأنو لـ يترؾ اليقيف فييا   . ىذا ما ذكره ابف القاص

نما عمؿ  ، بالشؾ في األكلى  األصؿألف   ؛ الذم لـ يتحقؽ شرط العدكؿ عنو األصؿفييا ب كا 
كفي  (4) فعمؿ بأصؿ الغسؿ  ، كشككنا فيوبقاء المدة   : كشرط المسح  . كالثانية غسؿ الرجميف

                                                           

 .65االشباه كالنظائر  السيكطي، ( 1)
 دمشؽ - اإلسبلمي المكتب (ق 1243: ت) الرحيباني السيكطي مصطفى: المنتيى غاية شرح في النيى أكلي مطالب( 2)
 .216ص (ـ1961) 
 .218المرجع السابؽ، ص( 3)
 .1/342التمييد ( 4)
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  كىك اإلتماـ  ، األصؿفإذا لـ يتحقؽ رجع إلى   ، الثالثة كالسابعة كالثامنة القصر رخصة بشرط
لـ تتيقف   ، فإذا شكت في االنقطاع فصمت ببل غسؿ  ، كجكب الصبلة صؿاألكفي الخامسة 

فمما   ، أنو ممنكع مف الصبلة إال بطيارة عف ىذه النجاسة األصؿ  : كفي السادسة  . البراءة منيا
إنما بطؿ التيمـ ألنو   : كفي العاشرة (1) يك شاؾ في زكاؿ منعو مف الصبلةلـ يغسؿ الجميع ف
فإف قمنا ال يحؿ فميس ترؾ   ، كفي الحادية عشرة في حؿ الصيد قكالف  ، تكجو الطمب عميو
كقد نقؿ النككم ذلؾ في شرح   ، كقد شككنا في اإلباحة  ، التحريـ األصؿيقيف بشؾ ألف 

  . كالصكاب في أكثر ىذه المسائؿ مع ابف القاص  . الميذب كقاؿ ما قالو القفاؿ فيو نظر
ميف أيضا كالغزالي ما إذا شؾ الناس في انقضاء كقت الجمعة كقد استثنى إماـ الحر   : قاؿ

ف كاف   ، فإنيـ ال يصمكف الجمعة  (2) . بقاء الكقت األصؿكا 
   : ما يستثنى

كال يقاؿ   ، كفيو كجياف األصح صحة كضكئو  ؟ ىؿ مسح رأسو أـ ال  ، إذا تكضأ كشؾ -
 (3) . عدـ المسح األصؿ

فبل   ، كاحتمؿ كقكعيا في الصبلة كحدكثيا بعدىا  ، إذا سمـ مف صبلتو فرأل عميو نجاسة -
عدـ النجاسة فبل  األصؿفيحتمؿ أف يقاؿ   ، تمزمو إعادة الصبلة بؿ مضت عمى الصحة

تحقؽ النجاسة كشؾ في انعقاد   : كيحتمؿ أف يقاؿ  ، يحتاج إلى استثنائيا لدخكليا في القاعدة
كزاد   ، انتيى كبلـ النككم  . فيحتاج إلى استثنائيا  ، كبقاؤىا في الذمة  ، عدمو األصؿك   ؛ الصبلة

 - : ابن السبكي في نظائره صورا أخرى
كفرؽ بأف الصحة   ، ال تصح صبلتو  ،  ؟ ىؿ تقدـ عمى اإلماـ بالتكبير أك ال  ، لك صمى كشؾ -

كتبطؿ في التقدـ   ، التأخير كالمساكاة  : فإنيا تصح في صكرتيف  ، في التقديـ أكثر كقكعا

                                                           

 .390شرح القكاعد الفقيية، ص (1)
 .332الكجيز في إيضاح قكاعد الفقو  ( 2)
  4/122السنف مع مختصر أبي داكد  معالـ( 3)
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كتصح في صكرة   ، فإنيا تبطؿ بالمقارنة كالتقدـ  ، كالصحة في التكبير أقؿ كقكعا  ، خاصة
 (1) . كىي التأخر  ، احدةك 

ال لتخمد الحبس   : كمنيا إذا ادعى الغاصب تمؼ المغصكب صدؽ بيمينو عمى الصحيح كا 
كزاد   . البقاء األصؿألف   ؛ كالثاني يصدؽ المالؾ  ، عميو إذا كاف صادقا كعجز عف البينة

 (2) . الزركشي في قكاعده صكرا أخرل
عدـ  األصؿلـ يؤثر عمى الصحيح مع أف   ؟ نكل ىؿ  ، مف شؾ بعد صـك يـك مف الكفارة -

  . النية
  : الفائدة الثانية

شؾ طرأ عمى أصؿ   ، الشؾ عمى ثبلثة أضرب  : (3)قاؿ الشيخ أبك حامد اإلسفراييني       
  . كشؾ ال يعرؼ أصمو  ، كشؾ طرأ عمى أصؿ مباح  ، حراـ
مثؿ أف يجد شاة في بمد فييا مسممكف كمجكس فبل يحؿ حتى يعمـ أنيا ذكاة مسمـ   : الول

فمك كاف الغالب فييا المسممكف جاز األكؿ   ، كشككنا في الذكاة المبيحة  ، ألنيا أصميا حراـ
  . عمبل بالغالب المفيد لمظيكر

كث يجكز التطير بو عمبل أك بطكؿ الم  ، كاحتمؿ تغيره بنجاسة  ، أف يجد ماء متغيرا  : الثاني 
  . بالغالب عمبل بأصؿ الطيارة

مثؿ معاممة مف أكثر مالو حراـ كلـ يتحقؽ أف المأخكذ مف مالو عيف الحراـ فبل   : الثالث
   . كلكف يكره خكفا مف الكقكع في الحراـ  ، تحـر مبايعتو إلمكاف الحبلؿ كعدـ تحقؽ التحريـ

نا بالشؾ في الماء كالحدث كالنجاسة كالصبلة كالعتؽ اعمـ أف مراد أصحاب  :قاؿ النككم -3
سكاء كاف الطرفاف في التردد سكاء أك   ، ىك التردد بيف كجكد الشيء كعدمو  : كالطبلؽ كغيرىا

فإنيـ فرقكا    ، أما أصحاب األصكؿ في استعماؿ الفقياء ككتب الفقوأحدىما راجحا فيذا معناه 

                                                           

 .501الفقو كتطبيقاتو عمى المذاىب األربعة لمزحيمي، ص( 1)
 .305الزركشي، ص( 2)
 ىػ(363 -ىػ 344أبك حامد األسفراييني، ىك أحمد بف أبي طاىر محمد بف أحمد اإلسفراييني الفقيو الشافعي، )( 3)
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ف كاف أحدىما راجحا فالراجح ظف   ، مى السكاء فيك شؾالتردد إف كاف ع  : بيف ذلؾ كقالكا كا 
  . كالمرجكح كىـ

ال بالشؾ فيو   ، إنو يرفع بظف الطير  : أنو فرؽ بينيما في الحدث فقاؿ  : ككقع لمرافعي     
لـ أره لغيره قاؿ   : إنو غمط معدكد مف أفراده قاؿ ابف الرفعة  : كتبعو في الحاكم الصغير كقيؿ

ألف الظاىر خركج   ؛ كفي الشامؿ إنما قمنا بنقض الكضكء بالنكـ مضطجعا  : في الميمات
رفعنا يقيف الطيارة بظف الحدث بخبلؼ عكسو فكأف الرافعي أراد ما   : الحدث فصدؽ أف يقاؿ

ذكره ابف الصباغ فانعكس عميو كلمجمي احتماؿ فيما إذا ظف الحدث بأسباب عارضة في 
كما زعمو النككم مف أنو في سائر  (1) : قاؿ الزركشي،  لبكالغا األصؿتخريجو عمى قكلي 

 (2) . األبكاب ال فرؽ فيو بيف المساكم كالراجح يرد عميو أنيـ فرقكا في مكاضع كثيرة
ف غمب عمى   . حـر لمشؾ في المبيح  ، ىؿ فيو حياة مستقرة  ، شؾ في المذبكحلك  : منيا - كا 

   . ظنو بقاؤىا حؿ
ف شؾ فبل  ، في األكؿ مف ماؿ الغير إذا غمب عمى ظنو الرضا جاز -   . كا 
ف شؾ فبل -   . كجكب رككب البحر في الحج إذا غمبت السبلمة كا 
ف شككنا في ككنو   ، المرض إذا غمب عمى ظنو ككنو مخكفا - نفذ التصرؼ مف الثمث كا 

 (3) . مخكفا لـ ينفذ إال بقكؿ أىؿ الخبرة
مسمـ لكنو يقع   " ؾال يقع الطبلؽ بالش "   : قكليـ  : في كتاب االعتكاؼ (4):الرافعيقاؿ   : كمنيا

 بالظف الغالب

                                                           

. كداألشقر،  سميماف عمر. د: بتحريره كمراجعتو قاـ( ق ْٕٗ ت) عبدا بف بيادر بف محمد الديف بدر لمزركشي المحيط، البحر( 1)
كالشؤكف  األكقاؼ كزارة الناشر القاىرة، الصفكة، بدار طبع العاني، عبدالقادر األشقر كالشيخ سميماف محمد. كد غدة، أبك عبدالستار
 .402ـ، صُٖٖٗ -ق َُْٗبالككيت  اإلسبلمية

 .374لبناف، صأبي الفرج عبد الرحمف بف رجب الحنبمي، القكاعد في الفقو اإلسبلمي، دار المعرفة، بيركت ( 2)
  6/2765بدائع الصنائع ( 3)
 .683الرافعي/ االعتكاؼ، ص( 4)
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إف كنت حامبل فأنت طالؽ فإذا مضت ثبلثة أقراء مف كقت التعميؽ كقع   : كيشيد لو لك قاؿ
  . مع أف األقراء ال تفيد إال الظف كليذا أيد اإلماـ احتماال بعدـ الكقكع  ، الطبلؽ

كىك استصحاب الماضي في   ، في جميع ما تقدـ باالستصحاب األصؿيعبر عف  -4
  . الحاضر كأما استصحاب الحاضر في الماضي فيك االستصحاب المقمكب

كلـ يقؿ بو األصحاب إال في مسألة كاحدة كىك ما إذا اشترل   : قاؿ الشيخ تقي الديف السبكي
  عمى ثبكت الرجكع لو عمى البائعفإنيـ أطبقكا   ، شيئا فادعاه مدع كانتزعو منو بحجة مطمقة

كانتزع مف المشترم منو أك المكىكب لو كاف لممشترم األكؿ   ، بؿ لك باع المشترم أك كىب
  فيذا استصحاب الحاؿ في الماضي فإف البينة ال تنشئ الممؾ كلكف تظيره  ، الرجكع أيضا

كيحتمؿ انتقاؿ الممؾ مف   ، لطيؼ لو ال بد مف تقدير زماف  ، كالممؾ سابؽ عمى إقامتيا
قاؿ ابنو  ، كىك عدـ االنتقاؿ عنو فيما مضى  ، المشترم إلى المدعي كلكنيـ استصحبكا مقمكبا

كلـ ندر ىؿ ىك جاىمي   ، كقيؿ بو أيضا عمى كجو ضعيؼ فيما إذا كجدنا ركازا (1) : تاج الديف
  كىك أعكر مثبل فقاؿ الغاصب  ، أك إسبلمي أنو يحكـ بأنو جاىمي كلك كاف المغصكب باقيا

  . فالقكؿ قكؿ الغاصب صرح بو الشيخ أبك حامد كغيره فيذا استصحاب مقمكب ،ىكذا غصبتو
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .276، ص( بدائع الصنائع1)
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 لثالمبحث الثا
 قاعدة: المور بمقاصدىا

 مفيوم القاعدة: المطمب الول

حديث صحيح كىك  (1))إنما األعماؿ بالنيات: )في ىذه القاعدة قكلو  األصؿ       
 .(2) مشيكر أخرجو األئمة الستة كلـ يخرجو مالؾ في المكطأ

المقتضى الذم كالحديث مف قبيؿ ، سكاهتفيد إثبات الحكـ لممذككر كتنفى ما  ،إنما: لمحصر
 .)كلكف جياد كنية) ال يعـ فيك لآلخرة، كفي الصحيح

  (3)(رب قتيؿ بيف الصفيف ا أعمـ بنيتو)ي مسند أحمد مف حديث ابف مسعكد ف - 
 ـ الكاحد ثبلثة نفر الجنةإف ا يدخؿ بالسي ،ف األربعة مف حديث عقبة بف عامرفي السن -
قيؿ في مياجر أـ » تكحديث إنما األعماؿ بالنيا (4)»كصانعو يحتسب في صنعتو األجر»

  »موقيس كاسميا قي
 (5)(نية المؤمف خير مف عممو) البييقي ركاهكىناؾ حديث ضعيؼ  -
  .إنما األعماؿ بالنيات: حديث -

 انًؼ4ُٗ 

أف التقرب إلى ا يككف باإلخبلص كما قاؿ الفضيؿ بف عياض في قكلو تعالى        
 كالصكاب أف يككف عمى كالخالص أف يككف ، أخمصو كأصكبو» عمبلن ليبمككـ أيكـ أحسف 

  »السنة

                                                           

ة بف كقاص الميثي عف عمر بف محمد بف إبراىيـ التيمي عف عمقممف غرائب الصحيح ركاه يحيى بف سعيد األنصارم عف ( 1)
 .الخطاب

 (.6/1، اخرجو البخارم، كيؼ كاف بدء الكحي ) .750، التعاريؼ: 322التعريفات: ( 2)
 .9561أخرجو احمد في المسند برقـ ( 3)
 3266كرد في السنف الكبرل لمنسائي، برقـ  (4)
 (.360 -359/5في الشعب ) ركاه البييقي( 5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُو ِإَلى اللَِّو َوُىَو ُمْحِسٌن فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى َوِإَلى اللَِّو َعاِقَبُة : )كقكلو تعالى

 (1)(.اْْلُُمورِ 
شيء أجمع كال أغنى كأكثر فائدة منو، كاتفؽ  بي قاؿ أبك عبيد: ليس في أخبار الن -

أنو ثمث  الشافعي كابف حنبؿ كابف المديني، كابف ميدم كأبك داكد، كالدار قطني كغيرىـ
 .فالنية أحد أقسامو الثبلثة ،كذلؾ أف كسب العبد بقمبو كلسانو كجكارحو، العمـ
 .قاؿ ابف ميدم: يدخؿ في ثبلثيف بابا  مف العمـ -
 .الشافعي: يدخؿ في سبعيف بابا  مف العمـقاؿ  -
 .كقد عد  السيكطي أكثر مف سبعيف بابا  تدخؿ فيو النية -

 :انمعىى انهغىي

، قاؿ اؿ: أمكر فبلف مستقيمة أم أحكالوالفعؿ كالحاؿ، إذ يقكىك األمكر: جمع أمر،        
كاألمر  ع عمى أكامربمعنى الطمب فيجم أما األمر ،أم حالو )كما أمر فرعكف برشيد( تعالى:

 (3).ىك عمؿ الجكارح نو ينشأ مف جارحة المساف، كالفعؿىنا الفعؿ كيعد القكؿ مف الفعؿ، أل

 يؼُٗ انقاػذج4 

كىنا قرف ، الحكـ الذم يترتب عمى أمر يككف عمى مقتضى ما ىك المقصكد مف ذلؾ األمر
 (4)ىؿ القاعدة عمى ظيكرىا كعمكميا؟ ختمؼأي ك ، األمكر بمقاصدىا الفعؿ بالقصد في قكلو 

كلذا  ،نيات سكاء كانت محمكدة أـ مذمكمةىا: أم األعماؿ بالميكر عمى ظيكر قاؿ الج -1
فمف كانت ىجرتو إلى ا " ، ت ذكر النية المحمكدة كالمذمكمةففي حديث إنما األعماؿ بالنيا

 (5)".كرسكلو
 .بمقاصدىاقاؿ بعضيـ فييا إضمار أم ثكاب األمكر  -2

                                                           

 22سكرة لقماف اآلية ( 1)
 دار النجار، محمد ، القادر عبد حامد ، الزيات أحمد ، مصطفى ىيـاإبر : تأليؼ: الكسيط المعجـ، 354مختار الصحاح، ص ( 3)

 .464، صالعربية المغة مجمع: تحقيؽ الدعكة،
 .389شرح القكاعد الفقيية، ص (4)
 (31/6البخاري فً صحٌحه، ) ركاه( 5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 .قاؿ بعضيـ فييا تخصيص أم األمكر الشرعية بمقاصدىا -3
فمك طمؽ رجؿ  ،تترتب عمييا أحكاـ شرعيةفالنية التي ال تقترف بفعؿ ظاىرم ال  كعمى ىذا

أك باع داره في قمبو ال يترتب عمى ذلؾ الفعؿ الباطني حكـ، ألف األحكاـ  ،زكجتو بقمبو
 (1).الشرعية تتعمؽ بالظكاىر

 :ي تسفشِانؼاط

 .ال يجكز لو القصر كالفطر عند مالؾ كالشافعي كأحمد -1
 .يجكز لو القصر كالفطر عند أبي حنيفة -2

 :فحكميا كما يأتي أما األفعاؿ ببلنية
 الككالة فالبيع كالشراء ،ألف النية تككف متمثمة فييا (2)أللفاظ الصريحة ال تحتاج إلى نيةا -1

 .كميا أمكر ال تتكقؼ عمى النية بؿ فعميا يكفي لترتب الحكـ ،، كالسرقة، كالقذؼاإليداع
األلفاظ غير الصريحة: يختمؼ حكـ المفظ الكاحد باختبلؼ مقصد الفاعؿ كالبيع بصيغة  -2

ف قصد االستقباؿ ال ينعقد، أبيع كالشخص الذم يحرز ماال  ، فإف قصد الحاؿ انعقد البيع، كا 
 كالطبخ كلك أخذ لقطة: فإف أخذه بقصد التممؾ عد، ككضع اإلناء تحت المطر، مباحا

ف تمؼ عنك غاصبا   (3).بخبلؼ ما لك أخذىا إلعادتيا لصاحبيا، ه كلك ببل تعددا 

 (3):األدكاو انري ال ذرثذل أدكايٓا تاخرالف انقظذ ٔانُيح

 .قضاء الحقكؽ كرد األمانة كالعارية، اإلتبلؼ: يضمنو المتسبب كلك ببل نية  -2
 . سكراف يعد غصبا أخذ النقكد مف  -3
 . قصد المزاح يعد غاصبابآخذ ماؿ اآلخريف كلك  -4

                                                           

ىػ، الطبعة  1392يحيى بف شرؼ بف مرم النككم دار إحياء التراث العربي، بيركت،  شرح النككم عمى صحيح مسمـ، أبك زكريا( 1)
 .193، صالثانية

 .448المرجع السابؽ، ص( 2)
 .308، حاشية ابف عابديف( 3)
 .65 ، صالمجمكع شرح الميذب( 4)
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كمعنى القاعدة كميا يككف: بأف الحكـ الذم يترتب عمى أمر يككف عمى مقتضى ما ىك 
 .المقصكد مف ذلؾ األمر

  النية: لغة واصطالحا حقيقة
 (1).جمع نية: بالتشديد كالتخفيؼ في الياء

 (2).النية لغة القصد كشرعا  القصدالبف الصبلح: قاؿ النككم تبعا 
 .جاء في التمكيح: قصد الطاعة كالتقرب إلى ا تعالى في إيجاد الفعؿ

اإلرادة المتكجية نحك الفعؿ ابتغاء لكجو ا تعالى كامتثاالن   قاؿ البيضاكم: النية شرعا
 (3).لحكمو

  اططالدا4ً

 (4)نفع أك دفع ضر حاال  أك مآال بلغرض مف جمالقمب نحك ما تراه مكافقا  انبعاث       
لفظ النية في كبلـ العرب مف جنس ، نياتفي شرح حديث إنما األعماؿ بال الحرانيقاؿ 

 (5).أم أرادؾ بخير ،القصد كاإلرادة كنحك ذلؾ، تقكؿ العرب: نكاؾ ا بخير

 نًارا ششػد انُيح؟

كالعبادة كالذبح، كالجمكس في تمييز العبادات مف العادات: كالغسؿ بيف التنظيؼ كالتبرد  -1
 .المسجد لمراحة كاالعتكاؼ

 (6).مقصكدىا التمييز لمعبادة في المسجد مما يككف شبييا في العادة
: فرضا ، نفبل ، نذرا، مييز رتب العبادات بعضيا مف بعضت -2  . كالصبلة كالصـك

                                                           

(  ـ 1999 - ق 1420)  الثانية الطبعة بيركت – الجيؿ دار ، زكريا بف فارس بف أحمد الحسيف البي: المغة مقاييس معجـ (1)
 .ىاركف محمد السبلـ عبد: تحقيؽ

 .168التعريفات، ص  ( 2)
 .168التعريفات، ص  ( 3)
 .29، ص األشباه /( ابف نجيـ4)
   83كشرح العمدة، ص ( 5)
 .89المرجع السابؽ، ص( 6)
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كالخكؼ، كالرجاء  ،كالمعرفة كاإليماف با، لذا فبل تشترط النية في عبادة ال تككف عادة
ذكار كاآلذاف ال كنقؿ العيني في شرح البخارم اإلجماع عمى أف التبلكة كاأل ،كقراءة القرآف
 (1).تحتاج إلى نية

ب. قاؿ الشيخ في الميذب: كؿ مكضع افتقر إلى نية الفرضية افتقر إلى تعيينيا إال التيمـ 
 (2).في الفرض عمى األصح

كقس ككؿ ما لنية الفرض افتقػر فنيػة  األصؿكيشترط التعييف فيما يمتبس دكف سكاه فاحفظ 
  (3)التعييف فيػو تعتبر كاستثنيف مف ذلؾ التيمػا لمفرض في األصح عند العمما.

ما ال يشترط فيو التعييف جممة كتفصيبل  إذا عينو كأخطأ لـ يضر كتعييف مكاف الصبلة  -1
 .لمأمكميف، كعدد الركعات أك نكل األداء كتبيف أف الكقت خرجكزمانيا، ككتعييف ا

 .ما يشترط فيو التعييف فالخطأ فيو مبطؿ. كنية الظير بدؿ العصر -2
 :تعييف المنكم: في العبادة -3
إف كاف الكقت ظرفا  ليا )يتسع غيرىا( البد مف التعييف كعبلمة التعييف أنو لك سئؿ أم  -أ

 (4).ببل تأمؿ صبلة يصمي يمكنو أف يجيب
 .إف كاف كقتيا معيارا  )ال يتسع غيرىا( كصـك رمضاف فإف التعييف ليس بشرط -ب

 .فمك صاـ بنية النفؿ أك النذر في رمضاف يقع عف الفريضة
ف صاـ نفبل  ففيو ركايتاف  أما المسافر فإف صاـ عف كاجب آخر كقع عف الكاجب. كا 

كايتاف كاألصح كقكعو عف رمضاف كاجبا كأما المريض ففيو ر  .كالصحيح كقكعو عف رمضاف
 .(5) أك نفبل

                                                           

 .305الكجيز في إيضاح قكاعد الفقو، ص ( 1)
 .262المجمكع شرح الميذب، ص( 2)
 .309القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة/ الزحيمي، ص( 3)
 .311المرجع السابؽ، ص( 4)
 .147االشباه والنظائر ابن نجٌم ( 5)
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في الكقت المشكؿ كالحج: فإف كقتو يتسع غيره )أفعالو ال تستغرؽ غير كقتو( ىذا مف  -ج
كمف ناحية أخرل: فكقتو كالمعيار: ألنو ال يصح في السنة إال حجة كاحدة، فيعاب  .ناحية

ف نكل نفبل   (1).  كقع عما نكل نظرا  إلى الظرفيةالحج بمطمؽ النية باعتبار المعيارية، كا 
 ضابط: التعييف لتمييز األجناس: فنية التعييف في الجنس الكاحد لغك لعدـ الفائدة. كيعرؼ

فالصبلة كميا مف قبيؿ المختمؼ حتى الظيريف مف  اختبلؼ الجنس باختبلؼ األسباب
 (2).يكميف، بخبلؼ أياـ رمضاف فإنو يجمعيا شيكد الشير

 :ٔقد انُيح
كقتيا أكؿ العبادات: أما في الصـك فيجكز تقدـ النية في الفرض كتأخرىا في النفؿ، كأما 

عف الكقت  الزكاة كالكفارة فيجكز تقدـ النية، كالفرؽ بينيما كبيف الصبلة أنو يجكز تقدميما
 .(3) كلكف التقدـ ينتقض بالصـك كالنيابة ينتقض بالحج، كيقببلف النيابة

 :ششط تقائٓا

نية العبادة في كؿ جزء إنما تمـز في جممة ما يفعمو، فمك افتتح المكتكبة ثـ ظف أنيا ال تمـز 
 .تطكع فأتميا عمى نية التطكع ، أجزأتو عف المكتكبة

 .محؿ النية، القمب: كذلؾ ألف القصد ىك النية كىك فعؿ القمب -2
 .تمفظكمف ثـ ال يكفي التمفظ بالمساف دكنو كما أنو ال يشترط مع نية القمب ال

فإذا اختمؼ القمب كالمساف فالعبرة بما في القمب. فمك نكل في قمبو الظير كتمفظ بالعصر  -أ
 (4).ال تبطؿ صبلتو، أك نكل بقمبو الحج كبمسانو العمرة أك عكسو صح لو ما في القمب

)قصة الكاعظ( طمقكـ ثبلثا   لى لفظ اليميف ببل قصد لـ تنعقدكما أنو إذا سبؽ المساف إ -ب
 .طالقة -أماـ الحرميف 

 
                                                           

 .30/ ألشباه كالنظائر، ص ابف نجيـ( 1)
 .31ص/ ألشباه كالنظائر، ابف نجيـ( 2)
 .33المرجع السابؽ، ص( 3)
 2/344( الدرر/الغرر4)
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 (1).الغزالي: في النفس منو شيء
 .الرافعي: ال تطمؽ. يا طالؽ يا طالؽ ال تطمؽ
المرتد كالحج في قكؿ، كمف المكاضع التي  -كاستثني مكاضع يكتفى فييا بالمفظ/ الزكاة 

 ان.أحيا أرضان  بنية جعميا مسجد -ت العبادا -يكتفى فييا بالنية 
 لنية أـ يكره أـ يسف؟.أيستحب التمفظ في ا

 .قاؿ في اليداية : يستحب لمف لـ تجتمع عزيمتو -ج
كأصحابو التمفظ بالنية ال في حديث صحيح كال  كقاؿ في فتح القدير: لـ ينقؿ عف النبي 

 (2).ضعيؼ. كزاد ابف أمير حاج أنو : لـ ينقؿ عف األئمة األربعة
 :مراتبو، الذم يقع في النفس مف قصد المعصية أك الطاعة

 .الياجس: ما يمقى في النفس -1
 .الخاطر: إذا جرل في النفس -2
 حديث النفس: ما يجرم فييا مف التردد ىؿ يفعؿ أكالن؟. -3
 .اليـ: ترجيح قصد الفعؿ -4
: قكة القصد كالجـز بو -5  (3).العـز

 فخاطر فحديث النفس فاستمعكا ىـ فعػـز كميػا رفعت مقاصد النفس خمس ىاجس ذكركا
 سكل األخير ففيو اإلثـ قد كقعا.

 .أما الثبلثة األكلى )الياجس كالخاطر كحديث النفس( فبل يسجؿ عمى المرء حسنة كال سيئة
 (4).أما اليـ: بالحسنة: فيكتب حسنة

 

                                                           

 .2765، ص الصنائعبدائع ( 1)
 .299القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا عمى المذاىب األربعة/ الزحيمي، ص( 2)
 .561، صبيركت – العممية المكتبة( ق 770: ت) المقرم الفيكمي عمي بف محمد بف أحمد:المنير المصباح( 3)
 .351مطالب أكلي النيى، ص( 4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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ف فعميا كتبت سيئة  كأما بالسيئة: فبل يكتب سيئة، كينتظر فإف تركيا  كتبت حسنة، كا 
 .كاحدة

 .»تجاكز ألمتي ما حدثت بو أنفسيا ما لـ تتكمـ أك تعمؿ بو كفي الحديث ؛ إف ا
: فالمحققكف عمى أنو يؤاخذ بو، كمنيـ مف جعمو مف اليـ المرفكع  .أما العـز

 (1)-:ا عمى المؤاخذة بالعـز بما يميكاستدلك 
 .أنو كاف حريصا  عمى قتؿ صاحبو، إذا التقى المسمماف -1
 .ما بطف... كالحسد كالشرؾكال تقربكا الفكاحش ما ظير منيا ك  -2
 .كمف المعمـك أف اإلنساف يؤاخذ عمى الفكاحش الباطنة -3

  ششٔط انُيح4

  (2)مف اشتراط اإلسبلـ أفعاؿ كصكر اإلسبلـ: كلذا ال تصح العبادات مف الكافر، كخرج -1
 . الكتابية تحت المسمـ يصح غسميا عف الحيض ليحؿ كطؤىا ببل خبلؼ لمضركرة -أ
الكفارة تصح مف الكافر بشرط النية ألف المطمب فييا جانب الغرامات كالنية فييا  -ب  

لمتميز ال لمقربة، كبيذا يعرؼ الفرؽ بيف عدـ كجكب إعادتيا بعد اإلسبلـ ككجكب إعادة 
 (3).الغسؿ بعده

 .فإذا أخرج المرتد الزكاة في حاؿ الردة تصح كتجزيو
 .ز كال مجنكف كخرج مف ذلؾ الطفؿالتمييز: فبل تصح عبادة صبي غير ممي -1
العمـ بالمنكم: فمف جيؿ فرضية الصبلة لـ تصح. إال في الحج فإنيـ صححكا اإلحراـ  -2

 .كصححو المبيـ ألف عميا  أحـر بما أحـر بو رسكؿ ا 
 

                                                           

 .38السيكطي/ األشباه، ص ( 1)

 .39األشباه، صالسيكطي/ ( 2)
 .9/519( فتح البارم 3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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جائزة إذا لـ يأت بينيما  نية المتقدمة عمى التحريـأال يأتي بمناؼ بيف النية كالمنكم: فال -3
 (1).بمناؼ ليس منيا

 :أمثمة عمى ما ينافي النية
 :االسذذاد -أ

كتبطؿ صحبة الصحابي باالرتداد إذا مات كافرا  كابف خطؿ ، كلكف لك عاد إلى اإلسبلـ 
ال ففي عكدىا نظرفإف كاف في حياتو )ص( فبل مانع مف عكدىا كا  بف أبي السرح كا 

 .(2).كاألشعب بف قيس الذم ارتد بعد الرسكؿ )ص( ثـ أسمـ كمات مسمما
  :يٍ انًُافي َيح انقطغ -ب

فإف نكل قطع اإليماف صار  كلك ارتد أثناء الصبلة أك الصـك أك الحج بطؿ عممو،        
 الختصاص الصبلة مف  مرتدا  في الحاؿ، كلك نكل قطع الصبلة بطمت عند الشافعية

كعمى ىذا فعند الحنفية: إذا ابتدأ بصبلة ، العبادات شبييو باإليماف بخبلؼ  الحنفيةبيف 
 .(3) الفرض ثـ غير نيتو في الصبلة كجعميا تطكعا  صارت تطكعا

 :األصؿكمف المنافي التردد كعدـ الجـز في  -ج
 .كصـك يـك الشؾ عف شعباف إف كاف منو أك عف رمضاف

 )  (4).بالنيةأمثمة عمى التردد )عدـ الجـز
 .أمثمة عمى أف التردد يقطع النية كال تصح العبادة أك الفعؿ مع التردد

 .تردد في قطع اإليماف أك الصبلة، أرتد، كبطمت الصبلة -1
 .تردد أنو نكل القصر أك ال؟ لـ يقصر -2
 

                                                           

 .396الوجٌز فً إٌضاح قواعد الفقه، ص (1)

 .383تيذيب التيذيب، ص( 2)
 .235فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ص( 3)
 .42 -40األشباه/ السيكطي، ص( 4)
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تيقف الطيارة كشؾ في الحدث فاحتاط كتطير ثـ باف أنو محدث لـ يصح كعميو  -3
ال فتجديد جبر اإلعادة. بخبلؼ  (1).ما لك نكل إف كاف محدثا فكضكء كا 

 إف كاف منو فكاف منو لـ يقع عنو نكل ليمة الثبلثيف مف شعباف صـك غد عف رمضاف -4
 .(2).األصؿبخبلؼ ما لك كقع ذلؾ ليمة الثبلثيف مف رمضاف الستصحاب 

ف  بخبلؼ ما لك نكل ليمة الثبلثيف مف شعباف صـك غد عف رمضاف إف كاف منو فكاف منو كا 
 يصح كيجزيو كال يضر ىذا التعميؽلـ يكف منو فصـك نافمة، صحح السبكي كاالسنكم أنو 

 (3).قاؿ السيكطي كىك المختار، كالمرجح في أصؿ الركضة )لمنككم( خبلفو
ثـ تبيف جكازه كجب إعادة المسح كقضاء ما  شؾ في جكاز المسح عمى الخؼ فمسح -5

 .صمى
 .تيمـ أك صمى أك صاـ شاكان في دخكؿ الكقت فباف في الكقت لـ تصح .1
 .(4).تيمـ ببل طمب لمماء ثـ باف أف ال ماء، لـ يصح .2
 تيمـ لفائتة ظنيا عميو أك لفائتة الظير فبانت العصر لـ يصح .3

 .تصح صمى إلى جية ظانان أنيا القبمة فبانت صحيحة لـ
 .أيثهح طذد فيٓا انُيح يغ انرشدد -د
 .عميو صكـ كاجب ال يدرم أىك رمضاف أك نذر أك كفارة فنكل صكما  كاجبا  أجزأه -1
 .نكل في الحج إف كاف زيدا محرما فقد أحرمت فإف باف زيد محرما  انعقد إحرامو -2
ف كاف  -3 األكؿ مف شكاؿ أحـر يـك الثبلثيف مف رمضاف فقاؿ: إف كاف رمضاف فعمرة كا 

 (5).فيك حج فباف شكاال  فحجو صحيح

                                                           

 .394/ احمد الزرقا، صشرح القواعد الفقهٌة( 1)
 .395المرجع السابؽ، ص( 2)
 .42 -40السيكطي، صاألشباه/ ( 3)
 .496مطالب أكلي النيى/ السيكطي، ص( 4)
 .211رد المحتار عمى الدر المختار/ ابف عابديف، ص( 5)
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ال أتممت فباف قاصرا   -4 في الصبلة شؾ في قصر إمامو فقاؿ: إف قصر قصرت كا 
 .قصر

نكل زكاة مالو الغائب إف كاف سالمان ك إال فعف الحاضر فباف سالما  أجزأه عنو أك تالفا   -5
 (1).أجزأه عف الحاضر
 انُيح سكٍ أو ششط4

 العبادات باتفاؽ األصحاب ال ركف النية شرط عندنا في كؿ" (2):قاؿ ابف نجيـ :الحنفيةرأم 
نما كقع االختبلؼ في تكبيرة اإلحراـ كالمعت  ".مد أنيا شرط كالنية كقيؿ ركنيتياكا 

 .أختار أكثر الشافعية أنيا ركف :رأم الشافعية
 ."في الصـكالنية ركف في الصبلة كشرط " :الرافعيك  النككم قاؿ الشيخاف

 .قاؿ الغزالي : النية: شرط في الصبلة كركف في الصـك
قاؿ العبلئي: ما كانت النية معتبرة في صحتو فيي ركف فيو، كما يصح بدكنيا كلكف يتكقؼ 

 (3).حصكؿ الثكاب عمييا كالمباحات كالكؼ عف المعاصي فنية التقرب شرط في الثكاب
 :ذقسيى انسيٕطي نهرششيك في انُيح

 ينكم مع العبادة ما ليس بعبادةأف  -أ
 .قد يبطميا: ذبح  كلمصنـ يحـر أكميا -1
 .تصح: نكل الكضكء كالتبرد -2
 نكل الصـك كالحمية. -3
 نكل الطكاؼ كمبلزمة غريمو. -4
 نكل الصبلة كدفع غريمو. -5
 
 

                                                           

 .42 -40، ص كالنظائر السيكطي/ األشباه( 1)
 .52المرجع السابؽ، ص( 2)
 .43المرجع السابؽ، ص( 3)
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 (1)نكل في القراءة في الصبلة القراءة كاإلفياـ. -6
 .إف كاف القصد الدنيكم ىك األغمب ال أجر لو :الغزالينكل الحج كالتجارة: قاؿ  -7

 .إف كاف القصد األخركم ىك األغمب لو أجر بقدره إف تساكيا تساقطا
 (2).أف ينكم مع العبادة المفركضة عبادة أخرل مندكبة -ب
يحصبلف معا  كيصحاف: نكل الفرض كالتحية. قاؿ في المجمكع: يصح كيحصبلف معان  -1

غسؿ الجمعة كرفع الجنابة ،السبلـ في الخركج مف الصبلة كنكل  .أصحابناكاتفؽ عميو 
السبلـ عمى الحاضريف، حج الفرض كالعمرة، صـك النذر مع يكـ عرفة، نكل صبلة الفرض 

 .(3)مع تعميـ الناس
، نكل القضاء مع التركايح  يحصؿ الفرض فقط: نكل حج الفرض كالتطكع كقع فرضا -2

 .الفائتةقاؿ ابف الصبلح يحصؿ 
 .(4) نكل الزكاة كالصدقة يقع عف الصدقة ببل خبلؼ :يحصؿ النفؿ فقط -3
كبر المسبكؽ كاإلماـ راكع تكبيرة كاحدة كنكل بيا المتحـر كاليكم إلى  :البطبلف في الكؿ -4

 .الرككع. لـ تنعقد الصبلة أصبل  لمتشريؾ
معا  فإنيا يحصبلف أف ينكم الغسؿ كالكضكء  :أف ينكم مع المفركضة فرضا  آخر -ج

 .أحـر بحجتيف صح لكاحدة منيما.تيمـ لفرضيف صح لكاحد منيما. عمى األصح
سنة الظير مع سنة  .سنة الكضكء مع سنة تحية المسجد :أف ينكم مع النفؿ نفبل  آخر -د

 (5).تحية المسجد
 
 

                                                           

 .85منياج المسمـ/ الجزائرم، ص( 1)
 .86المرجع السابؽ، ص( 2)
 .222، ص/ الحنفيلدر المختارارد المحتار عمى ( 3)
 .223المرجع السابؽ، ص( 4)
 .174سنف النسائي، ص( 5)
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 :أمثمة عمى القاعدة
  (1).ة عمى قاعدة ؛األمكر بمقاصدىامف األمثم

الجنب يده في اإلناء بعد النية، أك المحدث بعد غسؿ الكجو فإف نكل رفع الحدث أدخؿ  -1
 .صار مستعمبل  أك االغتراؼ فبل  أك أطمؽ فكجياف: أصحيا يصير

لك كرر لفظ الطبلؽ ببل عطؼ: فإف قصد االستئناؼ كقطع الطبلؽ الثبلث أك التأكيد  -2
 (2).فكاحدة، أك أطمؽ فقكالف أصحيما الثبلث

قاؿ: أنت عمي كعيف أمي، فإف قصد الظيار فمظاىر، أك الكرامة فبل أك أطمؽ لك  -3
 .فكجياف أصحيما: الشيء

إذا اتخذ الحمي بقصد استعمالو في مباح، لـ تجب فيو الزكاة، أك بقصد كنزه كجبت، أك  -4
 .لـ يقصد استعماال ك ال كنزا ، فكجياف أصحيما في أصؿ الركضة: ال زكاة

ح األصبليحتاج إلى صكغ كيقبؿ باح، بحيث يمنع االستعماؿ لكف الي الملك أنكسر الحم -5
ف  بالمحاـ، فإف قصد جعمو تبرا  أك دراىـ، أك كنزه انعقد الحكؿ عميو مف يـك االنكسار، كا 

ف تمادت عميو أحكاؿ ف لـ يقصد ال ىذا كال ذاؾ فكجياف:  .قصد إصبلحو فبل زكاة كا  كا 
 (3).ارجحيما: الكجكب

ف قصدىما  إذا تمفظ -أ الجنب بألفاظ القرآف. فإف قصد القراءة فقط حـر أك الذكر فقط فبل، كا 
كيقرب مف ذلؾ حمؿ المصحؼ في أمتعة. فإف كاف ىك المقصكد . حـر أك أطمؽ حـر أيضا

ف كاف المقصكد األمتعة فقد أكىما: فبل ، كا   ...بالحمؿ حـر

                                                           

 دار(  ق 1078: ت) زده ا بشيخي المدعك الكميبكلي سميماف بف محمد بف الرحمف عبد:األبحر ممتقى شرح في األنير مجمع( 1)
 .363، صالمنصكر فاعمر  خميؿ كأحاديثو آياتو خرح: تحقيؽ( ـ 1998- ق 1419)  األكلى: الطبعة بيركت - العممية الكتب

 .435فتح البارم شرح صحيح البخارم، ص( 2)
ق، ُّٕٓ التجارية الكبرل بمصر، المكتبة الييتمي، حجر بف عمي بف محمد بف ألحمد المنياج، شرح في المحتاج تحفة( 3)

 .296ص
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حضكرىا لكال العذر يحصؿ لو  المنقطع عف الجماعة لعذر مف األعذار، فإف كانت نيتو -ب
ثكابيا. كجـز بو الماكردم في الحادم كالغزالي كقاؿ: كىك الحؽ، كاختار السبكي: أف معتاد 

 .(1)الجماعة إذا تركيا لعذر يحصؿ لو أجرىا
 .مف سمؾ الطريؽ األبعد بقصد القصر ال غير ال يقصر في األصح -ج
 .كيمـز مف ذلؾ حصكؿ األجر لو ببل شؾ المعذكر في ترؾ المبيت في منى ال يمزمو دـ. -د
مف حضر الكقعة صحيحا  فمرض يسيـ لو مف الغنائـ. كمف تحيز إلى فئة ليستنجد  -ق

 .لمجيش يشارؾ في الغنيمة

 جشياٌ انقاػذج تانؼشتيح4

قاؿ سيبكيو كالجميكر: يشترط القصد في الكبلـ كخالفيـ أبك حياف فبل كبلـ لنائـ كال ساىي 
 (2).حمؼ ال يكمـ إنسانان  فكممو نائمان أك مغمى عميو فبل حنث عند الرافعي كال حيكاف، فمك

َلْن تَ َناُلوا اْلِبرَّ )كمف ذلؾ: المنادل النكرة: مقصكدة أك غير مقصكدة ككذلؾ القصد في الشعر: 

ا ُتِحبُّوَن   (3).(َحتَّى تُ ْنِفُقوا ِممَّ
 .بانيالمعاني ال لؤللفاظ كالمالعبرة في العقكد لممقاصد ك 

 (4).العقد: ىك ارتباط اإليجاب بالقبكؿ كعقد البيع كاإلجارة
كما األلفاظ إال قكالب  الكبلـ الذم ينطؽ بو اإلنساف بقصد التعبير عف ضمير، المفظ: ىك
 (5).لممعاني

 .الكصاية في حالة الحياة ككالة كالككالة تعد المكت كصاية
 .بيع الكفاء يجرم فيو أحكاـ الرىف -1
 .رطؿ سكر مف بائع كقاؿ لو: خذ ساعتي أمانة . فإف الساعة رىف اشترل -2

                                                           

 1/49كطي يلمسكالنظائر/ األشباه ( 1)

 241سيبكيو/ ص( 2)
 (.92اآلية ) سكرة آؿ عمراف( 3)
 .587األكلى، ص: بيركت،الطبعة -صادر دار( ق 711: ت)المصرم األفريقي منظكر بف مكـر بف محمد: العرب لساف( 4)
 .598المرجع السابؽ، ص( 5)
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 .أعرتؾ سيارتي لتركبيا بخمسيف درىما  . العقد إجارة -3
 .أحمتؾ عمى فبلف مع بقاء ذمتي مشغكلة. فالعقد كفالة -4
اليبة بشرط العكض بيع انتياء كلذا تثبت الشفعة إذا كاف أحد العكضيف عقاران ك  -5

 (1)تقايضا.
 . الدار التي ىي بدؿ صمح تجب فييا الشفع مطمقا -6

 :يسرثُياذٓا

 .بعتؾ السيارة ببل ثمف فالعقد باطؿ كال ينعقد ىبتو -1
أجرتؾ الدار ببل أجرة فاإلجارة باطمة كال تككف إعارة، ألف اإلجارة تفيد بيع المنفعة  -2

 (2).كالعارية تفيد عدـ العكض، كبيف المفظيف تضاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .463شرح صحيح البخارم، ص( 1)
 .354القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا عمى المذاىب األربعة/ الزحيمي، ص( 2)
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 انخاتمت:

 كتعالى، كأصمي سبحانو أحمده مننو، تكالي عمى لو كالشكر نعمو، عمى  الحمد       
 يـك إلى بإحساف كمف تبعيـ كصحبو، آلو كعمى لمعالميف، رحمة ربو بعثو مف عمى كأسمـ
 :أما بعد الديف،
 :يأتي فيما نتائجو أبرز ألخص البحث ىذا نياية ففي

 انىتائج: 

 في ىذه القاعدة بحسب ما ترجح لي الحكـ المستصحب األصؿمعنى  -1
 المراد باألشياء األعياف كاألفعاؿ، كاألفعاؿ  تشمؿ فعؿ الجكارح كالمساف. -2
 المراد باإلباحة في القاعدة: اإلذف كنفي الحرج الثابت بعمكمات سمعية عند الجميكر. -3
األعياف كاألفعاؿ قبؿ كركد معنى القاعدة إجماالن أف الحكـ الذم يجب استصحابو في  -4

الشرع، أك بعده إذا كانت مف قبيؿ المسككت عنو، أك كاف ليا حكـ يجيمو المكمؼ كىك ممف 
 يعذر بالجيؿ: ىك اإلذف كنفي الحرج حتى يثبت الحظر أك المنع.

 تعد ىذه القاعدة إحدل القكاعد المتفرعة عف  قاعدة "اليقيف اليزكؿ بالشؾ". -5
 -كثيقة بنكعيف مف انكاع اإلستصحاب ىما:لمقاعدة صمة  -6
 استصحاب الحكـ العقمي. -أ
 استصحاب الدليؿ مع احتماؿ المعارض. -ب
استصحاب حكـ اإلباحة في األشياء المسككت عنيا استصحاب شرعي كليس استصحابان  -7

 عقميان كبياف ذلؾ: أنو قد كرد في شرعنا تفصيؿ المحرمات بأعيانيا، كما كردت أدلة خاصة
 حتى يرد ما يغيره. األصؿتدؿ عمى أف ما سيكت عنو فيك عفك فيجب التمسؾ بيذا 

القكؿ المختار في األشياء المسككت عنيا بعد كركد الشرع اإلباحة، فيجب استصحاب  -8
 الحاؿ حتى يثبت الحظر أك المنع.

 -البحث في صحة القاعدة يتطمب النظر في مسألتيف ىما: -9
 كد الشرعحكـ األشياء قبؿ كر  -أ
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حكـ األشياء المسككت عنيا بعده، كاألكؿ ىك الفصؿ بيف ىاتيف المسألتيف ألف  -ب
 مآخذىما مختمفة.

 يككف أف يصح  أكقاتو أقرب إلى الحادث إضافة ،األصؿ قاعدة في األصؿكممة  -10
 .المستصحب أك الراجح، أك القاعدة، معناىا
 العبارات عدد مف ليا «أكقاتو أقرب إلى الحادث إضافة األصؿ» قاعدة أف -12

 .معناىا متحدة في ألفاظيا في متقاربة كىي كالصياغات
 أف يمكف كما تخصيا، أدلة ليا في كؿ حادث تقديره بأقرب زمف" األصؿ" قاعدة أف -13

 في االشتراؾ مف بينيما لما نظرا "بالشؾ اليزكؿ اليقيف" لالكبر  بأدلة القاعدة عمييا يستدؿ
 .الضعيؼ عمى القكم تقديـ حيث مف المعنى،

 أك ، فيو متردد طرفي مف المرجكح الطرؼ ارؾ إد ىك: كاألصكلييف الفقياء عند ىـالك   -14
 «اآلخر مف أضعؼ أحدىما أمريف تجكيز ».ؿاألصك  متأخرم بعض عنو عبر كما ىك
 عميو يبنى كال بو، اعتداد كال ، لمتكىـ اعتبار ال أنو عمى دلت «ًلمتَّكىى ـً  ًعٍبرىةى  الى »قاعدة  -15
 الشيء تأخير يجكز ال ، كىـ عمى استنادا شرعي حكـ يثبت ال أنو ككما ، شرعي حكـ

 .طارئ بكىـ قطعية بصكرة الثابت
 منو درجة أقؿ ك ، الشؾ مف أضعؼ ألنو: الكىـ عمى األحكاـ بناء عدـ في األصؿ -16

 .بو يكترث كال يمغى بأف أكلى فالكىـ ، الشرع في إليو منظكر غير الشؾ كماداـ
 أك، كشمكليا تطبيقيا مجاالت اتساع حيث مف تب،اكمر  أنكاع إلى الفقيية القكاعد تتنكع -17

 الفرعية الكمية القكاعد مف «ًلمتَّكىى ـً  ًعٍبرىةى  الى »دة قاع كتعد كمسائميا، فركعيا كانحصار ضيقيا
 تأتي بذلؾ «بالشؾ يزكؿ ال اليقيف ». المشيكرة كىي الكبرل الفقيية القاعدة تحت المندرجة

  .كالسعة الشمكؿ حيث مف الفقيية القكاعد مف الثانية المرتبة في
 ، يتمثؿ في االعتراض عمى ماصدر مف الطرؼ اآلخر.السككت سمكؾ سمبي محض -18
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نما يستفاد منو الرضا أك عدمو مف الظركؼ  -19 السككت اليدؿ بذاتو عمى شيء ما، كا 
كمف  ذلؾ مف العرؼ السائد بيف الناس كأحيانان  المحيطة كدالئؿ األحكاؿ، المصاحبة كالقرائف

 ؿ الشافعي: "ال ينسب إلى ساكت قكؿ".ىنا جاء قك 
ف نتيجة عدـ االنتباه أك الشركد أك ألنو قد يكك  ة السككت عمى المكافقة احتمالية،دالل -20

 ألمر قبؿ المكافقة الصريحة عميو أك لمتفكير في عاقبة ا عدـ االكتراث
ر كالرفض ليست متساكية، بؿ إف أك عمى اإلنكا داللة السككت عمى الرضا كالمكافقة -21

 الييفىسَّر سككتو بػالمكافقة ألنو قد اليككف راضيان  فالشخص الساكتداللتو عمى الرفض أقكل، 
ـ المكافقة، فإنو أحكط إلمكاف أيٍلًزـ بما اليقصد االلتزاـ بو، بخبلؼ حممو عمى عدفيككف قد 

 التدارؾ بقكؿ صريح.
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 انتىصٍاث:

 العممي التطبيؽ في كاضح أثر ليا التي الفقيية القكاعد بإبراز باالىتماـ الباحثيف أكصي -1
  البحث. قاعدة في كما المعاصر الكاقع في منيا يستفاد أف كيمكف

 عمى بالحرص شابييا كماإلى أقرب زمف  قاعدة بيا تتعمؽ التي الجيات جميع أكصي -2
 كثير تحؿ كبذلؾ عمميـ، خبلؿ مف ليطبقكه العمـ ىذا في لمنسكبييا متخصصة دكرات إقامة
 .الميداني عمميـ في تكاجييـ التي اإلشكاالت مف
 ذلؾ كلي إنو عميو، اطمع لمف نافعا منو، مقربا لكجيو خالصا يجعمو أف ختامو في أسأؿ كا

 النبييف خير عمى كالسبلـ كالصبلة العالميف، رب  الحمد أف دعكانا كآخر عميو، كالقادر
 .أجمعيف كصحبو آلو كعمى
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 فيرس اآليات الكريمة
 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة
 سورة البقرة

َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ َراِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإْسَماِعيُل رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك  ﴿
ِميُع اْلَعِليُم   ﴾َأْنَت السَّ

127 5 

َها َرَغًدا َحْيُث  ﴿ َوقُ ْلَنا يَا َآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة وَُكََل ِمن ْ
َجَرَة فَ َتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمينَ   ﴾ ِشْئُتَما َواَل تَ ْقَربَا َىِذِه الشَّ

35 15 

ُعُو َقِليًَل ثُمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر وَ  ﴿ بِْئَس َوَمْن َكَفَر فَأَُمت ِّ
 ﴾اْلَمِصيرُ 

126 23 

، 58، 48، 26 29 ﴾َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْْلَْرِض َجِميًعا ﴿
59،116 

 53 222 ﴾ َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيضِ  ﴿
 53 220 ﴾ َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ﴿
ْهِر اْلَحَرامِ  ﴿  53 217 ﴾ َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّ
 114 275 ﴾ َوَأَحلَّ اللَُّو اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا ﴿
ا ِفي اَْلْرِض َحَلاًل  ﴿  115 186 ﴾ يَا َأي َُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّ
 118 167 ﴾ َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط اْلَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اَْلْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ  ﴿

 سورة آل عمران
 52 97 ﴾ َولِلَِّو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيتِ  ﴿
َحتَّى ِإَذا َفِشْلُتْم َوتَ َناَزْعُتْم ِفي اْْلَْمِر َوَعَصْيُتْم ِمْن بَ ْعِد َما َأرَاُكْم َما ﴿

 ﴾ُتِحبُّونَ 
152 67 

ا ُتِحبُّونَ ﴿  155 92 ﴾َلْن تَ َناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُ ْنِفُقوا ِممَّ
 سورة النساء

ٌة بَ ْعَد الرُُّسِل ﴿  38 165 ﴾لَِئَلَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّو ُحجَّ
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 45 86 ﴾ِإنَّ اللََّو َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيًبا ﴿
 45 85 ﴾وََكاَن اللَُّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمِقيًتا﴿
 72، 47 23 ﴾ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم ﴿
 72، 47 24 ﴾َما َورَاَء َذِلُكمْ َوُأِحلَّ َلُكْم ﴿
 70 24-23 ﴾ِإنَّ اللََّو َكاَن َعِليًما َحِكيًما ....ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم َوبَ َناُتُكْم  ﴿
 119 34 ﴾ َوِبَما َأنَفُقوا ﴿

 سورة المائدة
 56، 51، 33 4 ﴾َيْسأَلُوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهمْ ﴿
 45 101 ﴾َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ اَل َتْسأَُلوا َعْن ﴿
 71 1 ﴾يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ ﴿ 

 سورة النعام
ُقْل اَل َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُو ِإالَّ َأْن َيُكوَن ﴿

 ﴾َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا 

145 27 ،34 ،
47،49 

 57، 34 1 ﴾ُأِحلَّْت َلُكْم بَِهيَمُة اْْلَنْ َعامِ ﴿
ُقْل تَ َعاَلْوا َأْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا بِِو َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن  ﴿

ِإْحَسانًا َواَل تَ ْقتُ ُلوا َأْواَلدَُكْم ِمْن ِإْمََلٍق َنْحُن نَ ْرزُُقُكْم َوِإيَّاُىْم َواَل تَ ْقَربُوا 
َها َوَما َبطَ  ْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّو ِإالَّ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ َن َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّ

 ﴾بِاْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن 

151 49 

ا ذُِكَر اْسُم اللَِّو َعَلْيِو َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما  ﴿ َوَما َلُكْم َأالَّ تَْأُكُلوا ِممَّ
 ﴾ َحرََّم َعَلْيُكمْ 

119 50 ،56 

َوِإْن ُتِطْع أكثر َمْن ِفي اْْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اللَِّو ِإْن يَ تَِّبُعوَن  ﴿
 ﴾ ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُىْم ِإالَّ َيْخُرُصونَ 

116 104 

ا َلْم يُْذَكِر اْسُم اللَِّو َعَلْيوِ  ﴿  115 121 ﴾ َوال تَْأُكُلوا ِممَّ
 سورة االعراف

، 48، 34، 27 32 ﴾زِيَنَة اللَِّو الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ َمْن َحرََّم قؿ ﴿
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59 
ْثَم َواْلبَ ْغَي ﴿ َها َوَما َبَطَن َواْْلِ ُقْل ِإنََّما َحرََّم رَبَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ

يُ نَ زِّْل ِبِو ُسْلطَانًا َوَأْن تَ ُقولُوا َعَلى بِغَْيِر اْلَحقِّ َوَأْن ُتْشرُِكوا بِاللَِّو َما َلْم 
 ﴾اللَِّو َما اَل تَ ْعَلُمونَ 

33 50 

َماِء  ﴿ َوَلْو َأنَّ َأْىَل اْلُقَرى َآَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمَن السَّ
بُوا فََأَخْذنَاُىْم ِبَما َكانُوا َيْكِسُبو   ﴾ نَ َواْْلَْرِض َوَلِكْن َكذَّ

96 90 

ا َسَكَت َعن مُّوَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اْْلَْلَواحَ ﴿  120 154 ﴾َوَلمَّ
 121 204 ﴾فَاْسَتِمُعوا َلُو َوَأنِصُتوا﴿

 سورة النفال
َوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمْن قَ ْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء ِإنَّ اللََّو اَل ُيِحبُّ  ﴿

 ﴾اْلَخائِِنينَ 
58 95 

 سورة التوبة
 77 60 ﴾ِإنََّما الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن ﴿

 سورة يونس
ُقْل َأرََأيْ ُتْم َما َأنْ َزَل اللَُّو َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُو َحَراًما َوَحََلاًل  ﴿

 ﴾ ُقْل َآللَُّو َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى اللَِّو تَ ْفتَ ُرونَ 
59 37 ،50 

َوَما يَ تَِّبُع أكثرُىْم ِإالَّ ظَّناً ِإنَّ الظَّنَّ ال يُ ْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيئاً ِإنَّ اللََّو  ﴿
 ﴾ َعِليٌم ِبَما يَ ْفَعُلونَ 

36 104 

َمأواِت َوَمْن ِفي اْْلَْرِض َوَما يَ تَِّبُع الَِّذيَن  ﴿ َأال ِإنَّ ِللَِّو َمْن ِفي السَّ
وِن اللَِّو ُشرََكاَء ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُىْم ِإالَّ يَْدُعوَن ِمْن دُ 

 ﴾َيْخُرُصونَ 

66 104 

 سورة النحل
َيانَ ُهْم ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ ﴿ َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َفأََتى اللَُّو بُ ن ْ

ْقُف ِمْن فَ ْوِقِهْم َوَأتَاُىُم   ﴾اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُرونَ َعَلْيِهُم السَّ

26 5 

 16 36 ﴾َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِفي ُكلِّ أُمٍَّة َرُسواًل  ﴿
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َواَل تَ ُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َىَذا َحََلٌل َوَىَذا َحَراٌم  ﴿
َلى اللَِّو اْلَكِذَب اَل لِتَ ْفتَ ُروا َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن عَ 

 ﴾يُ ْفِلُحوَن 

116 
 

56 

 سورة اإلسراء
َعَث َرُسواًل ﴿ بِيَن َحتَّى نَ ب ْ  37، 28 15 ﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

 سورة المؤمنون
َنا اَل تُ ْرَجُعوَن  ﴿  60 115 ﴾َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوَأنَُّكْم ِإلَي ْ
ُر َمُلوِميَن ﴿ َفَمِن * ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْيَمانُ ُهْم فَِإن َُّهْم َغي ْ

 ﴾ابْ تَ َغى َورَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك ُىُم اْلَعاُدونَ 
6-7 116 

 سورة الفرقان
َماِء َماًء َطُهورًا ﴿  114 48 ﴾ َوَأنَزْلَنا ِمَن السَّ

 سورة لقمان
َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُو ِإَلى اللَِّو َوُىَو ُمْحِسٌن فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة  ﴿

 ﴾اْلُوثْ َقى َوِإَلى اللَِّو َعاِقَبُة اْْلُُمورِ 
22 143 

 سورة طو
 26 50 ﴾قَاَل رَب َُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُو ثُمَّ َىَدى ﴿

 سورة الجاثية
َماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض ﴿ َر َلُكْم َما ِفي السَّ  26 13 ﴾َوَسخَّ

 سورة الحجرات
 104 12 ﴾ يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيراً ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإْثمٌ  ﴿

 سورة النجم
َوَما َلُهْم بِِو ِمْن ِعْلٍم ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ اَل يُ ْغِني ِمَن  ﴿

 ﴾اْلَحقِّ َشْيًئا 

28 104 

 سورة الحشر
 116 7 ﴾ َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا ﴿
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 سورة فاطر
 15 24 ﴾َوِإْن ِمْن ُأمٍَّة ِإالَّ َخََل ِفيَها نَِذيٌر  ﴿

 سورة الشورى
يِن َما َلْم يَْأَذْن بِِو اللَُّو  ﴿  55 21 ﴾َأْم َلُهْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الدِّ

 سورة الممك
ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن ﴿

 ﴾ِرْزِقِو َوِإلَْيِو النُُّشوُر 

15 26 

 سورة القيامة
َرَك ُسًدى﴿ ْنَساُن َأْن يُ ت ْ  15 36 ﴾َأَيْحَسُب اْْلِ
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 فيرس األحاديث
 رقـ الصفحة الحديث

 46 عنو فيك مما عفا عف...()كما سكت 
 51 )إف مف أعظـ المسمميف في المسمميف...(

 51 )الحبلؿ ما أحمو ا في كتابو....(
 51 )إف ا فرض فرائض فبل تضيعكىا...(
 52 )كالذم نفسي بيده لك قمتيا لكجبت....(

 52 )يا رسكؿ ا أكؿ عاـ....(
 52 )ذركني ما تركتكـ.....(

 52 ا أكؿ عاـ....()يا رسكؿ 
 53 )فأكثر الناس مف البكاء حيف سمعكا....(

 53 )مف أحب أف يسأؿ عف شيء فميسأؿ عنو...(
 57 )الحبلؿ بيف كالحراـ بيف كبينيما....(
 58 )إف دماءكـ كأمكالكـ عميكـ حراـ...(
 59 )إف دماؤكـ كأمكالكـ عميكـ حراـ...(
 60 )ال ضرر كال ضرار في اإلسبلـ...(

ا إال أف يككف...(  68 )فميس لؾ أف تطىأ فرجن
يف بكممة ا...(  68 )كاستحممتـي فركجى

)...  68 )ال نكاح إال بكليٍّ كشاىدىيف عدؿو
 73 )لعؿ بعضكـ ألحف بحجتو مف بعض(
 74 مف أدرؾ ركعة قبؿ طمكع الفجر...(

 77 )تؤخذ مف أغنيائيـ كترد عمى فقرائيـ(
 77 مسمـ...()ال يحؿ ماؿ امرئ 

 89 )إف مف السحت عسب التيس(
 95 )لزكاؿ الدنيا أىكف عمى ا مف قتؿ رجؿ مسمـ(
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 105 )ثـ ال ينفتؿ أكال ينصرؼ حتى يسمع صكتا أك يجد ريحا(
 105 )باب ال يتكضأ مف الشؾ حتى يستيقف(

 105 )ثـ إذا شؾ أحدكـ في صبلتو فميمؽ  الشؾ...(
 105 بطنو شيئا فأشكؿ عميو أخرج...()ثـ إذا كجد أحدكـ في 

 105 )كىذا الحديث أصؿ مف أصكؿ االسبلـ...(
 105 )ثـ إذا شؾ أحدكـ في الثنتيف كالكاحدة...(

 114 )ىك الطيكر ماؤه الحؿ ميتتو(
 114 )ىك الطيكر ماؤه الحؿ ميتتو(

 115 )إذا أرسمت كمبؾ المعمـ كذكرت اسـ ا فكؿ(
 116 عميو أمرنا فيك رد()مف عمؿ عمبلن ليس 
 118 )إف كسادؾ لعريض(

 121 )إفَّ المَّوى تجاكز عف أمَّتي ما حدَّثت..."(
اتييىا( مى  125 )ًإذنييا صي

 142 ))إنما األعماؿ بالنيات
 142 )رب قتيؿ بيف الصفيف ا أعمـ بنيتو(
 142 )كصانعو يحتسب في صنعتو األجر(

 142 )نية المؤمف خير مف عممو(
 143 )فمف كانت ىجرتو إلى ا كرسكلو(
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 فيرس االعالم
 رقـ الصفحة العمـ

 68 محمد  ا عبد أبك ىك األىعرابي: ابف
 104 ابف القيـ: ىك أبك بكر بف أيكب 

 125 ابف بطاؿ  ىك عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ
 118 : ىك تقي الديف أبك العباس أحمد   الحراني

 102 ابف منظكر: ىك محمد بف مكـر بف عمي 
 67 ابف نجيـ: ىك زيف الديف   

 141 ىك أحمد بف أبي طاىر    :أبك حامد األسفراييني
 93 أبي يكسؼ: ىك يعقكب بف ابراىيـ األنصارم
 94 أبي يكسؼ: ىك يعقكب بف ابراىيـ األنصارم 

 68 اإلماـ القحطاني ىك : أبك عبد ا محمد 
 120 الجرجاني  : ىك عمي بف محمد بف عمي

 102 الجرجاني: ىك عمي بف محمد 
 121 الرازم  : ىك محمد بف عمر بف الحسيف بف الحسف

 134 الرافعي: ىك محمد بف عبد الكريـ
 67 الزحيمي ىك: كىبة بف مصطفى الزحيمي 

 126 الزركشي: أبك عبد ا بدر الديف
 134 الديف عبد الكىابالسبكي: ىك ابك نصر تاج 

 145 الشافعي: ىك أبك عبد ا محمد بف إدريس  
 119 عركة بف الزبير: أبك عبد ا عركة بف الزبير    

 102 الفيركز آبادم: ىك أبك طاىر مجيد الديف 
 101 القرافي: ىك شياب الديف أبك العباس 

 141 النككم: ىك أبك زكريا يحي بف شرؼ   
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 المصادر والمراجع:فيرس 
 

 القرآن الكريم -أواًل:
 ثانيًا: المراجع 

المغكية  المصطمحات في معجـ الكميات الكفكم/ الحسيني بف مكسى أيكب البقاء أبك .1
 -ق1419بيركت – الرسالة المصرم، مؤسسة دركيش، محمد عدناف: تحقيؽ كالفركؽ
 ـ.1998

سالـ الثعمبي اآلمدم )المتكفى: أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف  .2
المكتب اإلسبلمي ، المحقؽ: عبد الرزاؽ عفيفي، ىػ( اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ631
 .4، ج:لبناف -دمشؽ -بيركت

 الفركؽ أنكاء في البركؽ أنكار أك الفركؽ القرافي الصنياجي إدريس أحمد بف العباس أبك .3
 -ق1418، 1ط: بيركت، – العممية الكتب المنصكر، دار اليكامش، تحقيؽ: خميؿ مع

  ـ1998
أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي  .4

شركة الطباعة ، المحقؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد، ىػ( شرح تنقيح الفصكؿ684)المتكفى: 
 .1ـ، ج:1973 -ىػ  1393، 1، ط:الفنية المتحدة

ىػ( المفردات 502المعركؼ بالراغب األصفيانى )المتكفى: أبك القاسـ الحسيف بف محمد  .5
دمشؽ  -دار القمـ، الدار الشامية ، المحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم، في غريب القرآف

 ىػ 1412 - 1ط: بيركت

ىػ( المفردات 502أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى )المتكفى:  .6
دمشؽ  -دار القمـ، الدار الشامية ، عدناف الداكدم المحقؽ: صفكاف، في غريب القرآف

 ىػ 1412 - 1ط: بيركت

شرح  -أبك المنذر محمكد بف محمد بف مصطفى بف عبد المطيؼ المنياكم التمييد  .7
 -ىػ  1432، 1، ط:المكتبة الشاممة، مصر، مختصر األصكؿ مف عمـ األصكؿ

 .1ـ، ج:2011
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ير بف شداد بف عمرك األزدم أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بش .8
ًجٍستاني )المتكفى:  َى المحقؽ: محمد محيي الديف عبد ، ىػ( سنف أبي داكد275الس 

 .4ج:، بيركت –المكتبة العصرية، صيدا ، الحميد

ىػ( المجمكع شرح الميذب 676أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى:  .9
 .دار الفكرالناشر:  )مع تكممة السبكي كالمطيعي(

ىػ( المنياج شرح 676أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى:  .10
 .18ق، ج.1392، 3، ط:بيركت –دار إحياء التراث العربي ، صحيح مسمـ بف الحجاج

شرح النككم عمى  المنثور فً القواعدأبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم النككم/  .11
 .2ىػ، ط: 1392صحيح مسمـ، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 

ىػ( 794أبك عبد ا بدر الديف محمد بف عبد ا بف بيادر الزركشي )المتكفى:  .12
 .3، ج:ـ1985 -ىػ 1405، 2، ط: كزارة األكقاؼ الككيتية، المنثكر في القكاعد الفقيية

القرآف،  ألحكاـ ق( الجامع671القرطبي)ت األنصارم أحمد بف محمد ا عبد أبك .13
 .القاىرة – الشعب دار

، القٍحطاني  مجمكعة الفكائد  .14 ، األسمرم  ي رو ، صالحي بفي ميحمَّدو بًف حسفو آؿي عيمى أبك ميحمَّدو
دار ، اعتنى بإخراجيا: متعب بف مسعكد الجعيد، البيية عمى منظكمة القكاعد الفقيية

ـ، 2000 -ىػ  1420، 1، ط:تكزيع، المممكة العربية السعكديةالصميعي لمنشر كال
 .1ج:

 دار الجيؿ، بيركت المغة، مقاييس زكريا/ معجـ بف فارس بف أحمد الحسيف ابي .15
 .ىاركف محمد السبلـ عبد :تحقيؽ ـ(1999 – ق1420)2ط:

 البرىاني المحيط( قُٔٔ) أحمد البخارم الحنفي بف محمكد الديف برىاف المعالي أبي .16
 بيركت العممية، الكتب دار الجندم، سامي عبدالكريـ: تحقيؽ النعماني الفقو في

 ىػ.ُِْْلبناف
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ق، ُُْٖعبدالرحمف . د: تحقيؽ ق(ِٖٗ)ت عبدالمؤمف/ القكاعد محمد بف بكر أبي .71
 .9ط الرشد الرياض، مكتبة

 :تحقيؽ( قٕٔٔ) الميذب شرح النككم/ المجمكع شرؼ بف الديف محيي زكريا أبي .18
 ـ.ُٔٗٗ -ق ُُْٕ بيركت الفكر، دار مطرحي، محمكد

 مصطفى عميو كعمؽ الفقيية، صححو القكاعد الزرقا/ شرح محمد الشيخ بف أحمد .19
 ـ(.1989 -ق1409) 2ط: دمشؽ - القمـ الزرقا، دار أحمد

فتح البارم شرح صحيح / أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي .20
رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد ، 1379بيركت،  -دار المعرفة ، البخارم
عميو تعميقات ، قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب، الباقي

 .13، ج:العبلمة: عبد العزيز بف عبد ا بف باز
 الرافعي أحاديث في الحبير تمخيص (852ت (أبك الفضؿ حجر بف عمي بف أحمد .21

 ـ.1964ق1384 المنكرة المدني، المدينة اليماني ىاشـ ا الكبير تحقيؽ: السيد عبد
تمميذه : الفتاكل الفقيية الكبرل جمعيا (قْٕٗ ت) الييتمي حجر بف محمد بف أحمد .77

 اإلسبلمية. المكتبة( ق ِٖٗ ت) المكي الفاكيي أحمد بف عبدالقادر

 ىػ(770أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك العباس )المتكفى:  .23
 .2، ج:بيركت –المكتبة العممية ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

 ىػ(770أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك العباس )المتكفى: نحك  .24
 .2، ج:بيركت –المكتبة العممية ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

 المنياج المكتبة شرح يف المحتاج الييتمي/ تحفة حجر بف عمي بف محمد بف أحمد .75
 ق.ُّٕٓ التجارية الكبرل بمصر،

األشباه كالنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماف: الشيخ زيف العابديف بف إبراىيـ، ابف  .26
 ـ(.1980 -1400بيركت ) -العممية الكتب ( دار970 -926نجيـ)

بيركت،  -المفتيف المكتب اإلسبلمي كعمدة الطالبيف ( ركضة676ت (النككم اإلماـ .27
 ق.1405 2ط



181 
 

تقي الديف أبك البقاء محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي المعركؼ بابف  .28
المحقؽ: محمد الزحيمي كنزيو ، ىػ( شرح الكككب المنير972النجار الحنبمي )المتكفى: 

 .4ـ، ج:1997 -ىػ 1418 ،2، ط:مكتبة العبيكاف، حماد
ىػ( 728يـ بف تيمية الحراني )المتكفى: تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحم .29

مجمع الممؾ فيد لطباعة ، المحقؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، مجمكع الفتاكل
 .ـ1995ىػ/1416، المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية

 (-، البخارم الجعفي ا عبد أبك إسماعيؿ بف محمد:المختصر الصحيح الجامع .30
 الثالثة : الطبعة ، بيركت - اليمامة ، كثير ابف دار .البغا ديب مصطفى .د: ؽتحقي

 ق 1407 )
ىػ( 762جماؿ الديف أبك محمد عبد ا بف يكسؼ بف محمد الزيمعي )المتكفى:  .31

قدـ لمكتاب: ، نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي
 .1، ط4، ج:محمد يكسؼ البى 

الحسف بف أحمد بف يكسؼ بف محمد بف أحمد الر باعي الصنعاني )المتكفى :  .32
: مجمكعة بإشراؼ المحقؽ، ىػ( فتح الغفار الجامع ألحكاـ سنة نبينا المختار1276

 .4، ج:ىػ1427، 1ط:، دار عالـ الفكائد الشيخ عمي العمراف

دركس ، الفقيية لمسعدمحمد بف عبد ا بف عبد العزيز الحمد شرح منظكمة القكاعد  .33
 .صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية

خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )المتكفى:  .34
 ـ.2002أيار / مايك  - 15، ط:دار العمـ لممبلييف، ىػ( األعبلـ1396

 سبلمية.رسالة ماجستير في فف أصكؿ الحديث/ جامعة الممؾ سعكد لمدراسات اإل .35

 المحيط، قاـ البحر( ق ْٕٗ ت) عبدا بف بيادر بف محمد الديف بدر الزركشي .46
 سميماف محمد. كد غدة، أبك عبدالستار. األشقر، كد سميماف عمر. د: بتحريره كمراجعتو
 األكقاؼ كزارة الناشر القاىرة، الصفكة، بدار طبع العاني، عبدالقادر األشقر كالشيخ

 ـ.ُٖٖٗ -ق َُْٗبالككيت  كالشؤكف اإلسبلمية
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. د: تحقيؽ( ق ْٕٗ ت)القكاعد  في بيادر/ المنثكر بف محمد الديف الزركشي، بدر .47
 األكقاؼ كزارة الناشر: غدة، أبك عبدالستار. د: راجعو محمكد، أحمد تيسير فائؽ

 ـ.ُِٖٗ -قَُِْ سنة ،ُ ط عف مصكرة طبعة الككيت، بدكلة كالشؤكف اإلسبلمية

 كالتعريفات األنيقة ق( الحدكد926أبك يحيى)ت األنصارم زكريا بف محمد بف زكريا .38
   ق.1411 ،1ط: بيركت، - المعاصر الفكر المبارؾ، دار مازف د : الدقيقة تحقيؽ

زيف الديف أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )المتكفى:  .39
الدار  -المكتبة العصرية ، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، ىػ( مختار الصحاح666

 .1، ج:ـ1999ىػ / 1420، 5، ط:صيدا –النمكذجية، بيركت 
زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السىبلمي، البغدادم، ثـ  .40

 .ىػ( فتح البارم شرح صحيح البخارم795الدمشقي الحنبمي )المتكفى: 

عثماف بف شافع بف عبد الشافعي أبك عبد ا محمد بف إدريس بف العباس بف  .41
 -دار المعرفة ، ىػ( األـ204المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي )المتكفى: 

 .8، ج:ـ1990ىػ/1410بيركت
المشيكر  الصنياجي عبدالرحمف بف إدريس بف أحمد العباس أبي الديف شياب .37

 قاسـ القاسـ ألبي الفركؽ، أنكاء عمى الشركؽ إدرار ق( الفركؽ، كمعؤْٖ ت) بالقرافي
 .بيركت الكتب، عالـ ،(ق ِّٕ ت) الشاط بابف المعركؼ األنصارم بف عبدا

الكجيز ، الشيخ الدكتكر محمد صدقي بف أحمد بف محمد آؿ بكرنك أبك الحارث الغزم .43
 -ىػ  1416، 4، ط:لبناف –مؤسسة الرسالة، بيركت ، في إيضاح قكاعد الفقة الكمية

 .1ـ ج:1996

ىػ( 624راىيـ بف أحمد، أبك محمد بياء الديف المقدسي )المتكفى: عبد الرحمف بف إب .44
 .1ـ، ج:2003ىػ 1424دار الحديث، القاىرة: ، العدة شرح العمدة

العممية، بيركت  الكتب كالنظائر، دار السيكطي/ األشباه بكر أبي بف الرحمف عبد .45
 ق.1403 1ط،
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عبد الرحمف بف أحمد الجرعي/ التطبيقات الدعكية كالتربكية لمقكاعد الفقيية، بدكف  .36
 بيانات. 

( ق1078: ت) زاده المدعك بشيخي الكميبكلي سميماف بف محمد بف الرحمف عبد .47
- ق 1419)  1ط: بيركت - العممية الكتب األبحر دار ممتقى شرح في األنير مجمع
 المنصكر. عمراف خميؿ كأحاديثو آياتو خرج: تحقيؽ( ـ1998

يزكؿ بالشؾ، محاضرة صكتية قاـ بحث في قاعدة اليقيف ال عبد الكريـ الراجحي/  .48
 بتفريغيا المكتبة الشاممة.

 ممتقى شرح في األنير زاده/ مجمع شيخي سميماف بف محمد بف عبدالرحمف .49
 العربي. التراث إحياء دار( قَُٖٕ ت)األبحر

 في الثبكت مٌسمـ شرح الرحمكت األنصارم/ فكاتح الديف نظاـ بف محمد عبدالعمي .51
 ق.ُُْٖبيركت، العربي، التراث إحياء دار ق(ُِِٓ ت) الفقو، أصكؿ

 العربي دار الكتاب الشرائع ترتيب في الصنائع ق( بدائع587الكاساني)ت الديف عبلء .51
 ـ.1982، 2ط: بيركت

بف عمر بف عبد العزيز عبلء الديف محمد بف )محمد أميف المعركؼ بابف عابديف(  .52
ىػ( قره عيف األخيار لتكممة رد المحتار عمي 1306عابديف الحسيني الدمشقي )المتكفى: 

دار الفكر لمطباعة  )مطبكع بآخر رد المحتار(« الدر المختار شرح تنكير األبصار»
 .لبناف –كالنشر كالتكزيع، بيركت 

 ىػ( كتاب التعريفات816: عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )المتكفى .53
دار الكتب العممية بيركت ، كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر المحقؽ: ضبطو

 .1، ج:ـ1983-ىػ 1403 1، ط:لبناف–
مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ  .54

، غريب الحديث كاألثرىػ( النياية في 606الشيباني الجزرم ابف األثير )المتكفى: 
محمكد  -تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل ، ـ1979 -ىػ 1399بيركت،  المكتبة العممية
 .5، ج:محمد الطناحي
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 كىي الخبلفة العثمانية، في كفقياء عمماء عدة مف مككنة لجنة: العدلية األحكاـ مجمة .55
 األحكاـ.  درر شرح ضمف مطبكعة

 المجمة، بدكف بيانات. جمعية تأليؼ العدلية، األحكاـ مجمة .56

 العاشر، العدد بجدة، اإلسبلمي المؤتمر لمنظمة التابع اإلسبلمي الفقو مجمع مجمة .57
 .31المكتبة الشاممة، العدد

 :المنياج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج الشربيني/ مغني الخطيب محمد .58
 .بيركت –الفكر ق( دار977)ت

ىػ 751ابف قيـ الجكزية )المتكفى: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف  .59
دار الكتب العممية ، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف

 .4، ج:ـ1991 -ىػ 1411، 1، ط:ييركت –
ىػ( 256محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد ا )المتكفى:  .60

 .8، ج:الدكف -لعثمانية، حيدر آباد دائرة المعارؼ ا، التاريخ الكبير
فتاكل  يٍ انًشاد ذهخيض غايحد الرحمف بف محمد بف حسيف باعمكم/ محمد بف عب .61

 المكتبة الشاممة. ابف زياد

محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى  .62
، ىػ 1414 - 3ط: ،بيركت –دار صادر ، ىػ( لساف العرب711اإلفريقى )المتكفى: 

 .15ج:
 فؤاد ماجو، تحقيؽ: محمد ابف ق( سنف275ت القزكيف) ا عبد أبك يزيد بف محمد .63

  بيركت. – الباقي، دار الفكر عبد
مصدر الكتاب: ، القكاعد الفقيية بيف األصالة كالتكجيو/ محمد حسف عبد الغفار .64

 .دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية
بف أحمد آؿ بكرنك، الكجيز في إيضاح قكاعد الفقو الكمية، مؤسسة محمد صدقي  .65

 ىػ.1404الرسالة  الطبعة األكلى،  
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محمد عثماف شبير/ القكاعد الكمية كالضكابط الفقيية في الشريعة اإلسبلمية، دار  .66
 ق.1420الفرقاف  عماف، الطبعة األكلى 

جامعة الشارقة  -اإلسبلمية عميد كمية الشريعة كالدراسات ، محمد مصطفى الزحيمي .67
ىػ  1427، 1، ط:دمشؽ –دار الفكر ، القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة

 .2ـ ج:2006 -
مسمـ،  صحيح ق(261النيسابكرم )ت القشيرم الحسيف أبك الحجاج بف مسمـ .68

 بيركت. – العربي التراث إحياء الباقي، دار عبد فؤاد محمد : تحقيؽ

 ق.1428، 1ط:  زدني، دار الفقيية، القكاعد في الممتع/ الدكسرم محمد بف مسمـ .69

 -1967، ٗ ط الفكر، دار الناشر العاـ، الفقيي المدخؿ/ الزرقا أحمد مصطفى .70
 ـ.1968

: ت) المنتيى غاية شرح في النيى أكلي الرحيباني/ مطالب السيكطي مصطفى .71
 ـ. 1961 دمشؽ - اإلسبلمي المكتب (ق 1243

عبده السيكطي شيرة، الرحيبانى مكلدا ثـ الدمشقي الحنبمي  مصطفى بف سعد بف .72
، المكتب اإلسبلمي، ىػ( مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى1243)المتكفى: 

 .6، ج:ـ1994 ىػ1415، 2ط:

 أىؿ ممتقى أعضاء: المعاصريف العمـ كطمبة العمماء تراجـ في الجامع المعجـ .74
 الكحؿ. خالد: لممكسكعة الشاممة، أعده المكسكعة إلى إدخالو تـ إلكتركني الحديث كتاب

، الككيت –صادر عف: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية / المكسكعة الفقيية الككيتية .74
 .ىػ( 1427 - 1404الطبعة: )مف ، جزءا 45عدد األجزاء: 

 مكتبة الرشد، المقكمات، المبادئ، الفقيية القكاعد/ الباحسيف عبدالكىاب بف يعقكب .75
 2ط:

 
 



185 
 

 
 فيرس الموضوعات

 رقم الصفحة الموضوع
 أ االستيبلؿ
 ب اإلىداء

 ج الشكر كالعرفاف
 د المستخمص

ABSTRACT ق 
 مقدمة البحث

 1 المقدمة
 1 أسباب اختيار المكضكع

 1 تساؤالت البحث
 2 أىمية البحث
 2 منيج البحث
 3 أىداؼ البحث

 الفصل الول
 التعريف بالقاعدة وأىميتيا

المبحث الول: التعريف بالقاعدة لغة واصطالحًا مع بيان المعنى وشرح 
 مفرداتيا

5-9 

 5 المطمب األكؿ: التعريؼ بالقاعدة لغة
 6 المطمب الثاني: معنى القاعدة االجمالي
 7 المطمب الثالث: بياف مفردات القاعدة

 65-9 المبحث الثاني: شروط العمل بالقاعدة وأدلتيا والتطبيقات عمييا
 9 كاإلباحة لغة كاصطبلحان  األصؿالمطمب األكؿ: تعريؼ 

 13 المطمب الثاني: بياف صحة القاعدة
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 الفصل الثاني
 في الشياء اإلباحة حتى يدل الدليل عمى التحريم الصل

 72-67 في اإلبضاع التحريم الصلالمبحث الول: 
 67 المطمب األكؿ: مفيكـ القاعدة

 70 أمثمة القاعدةالمطمب الثاني: 
 78-73 المبحث الثاني: قاعدة ال عبرة بالظن البين خطؤه

 73 المطمب األكؿ: مفيكـ القاعدة 
 74 المطمب الثاني: أمثمة القاعدة

 98-79 المبحث الثالث: قاعدة ال عبرة لمتوىم
 79 مفيكـ القاعدة كتطبيقاتوالمطمب األكؿ: 
 80 تطبيقات القاعدة المطمب الثاني:

 81 المطمب الثالث: التطبيقات الفقيية لقاعدة "ال عبرة لمتكىـ"
 الفصل الثالث

 بعض القواعد المندرجة تحت القاعدة
 108-100 قاعدة اليقين ال يزول بالشكالمبحث الول: 

 100 المطمب األكؿ: مفيكـ القاعدة
 106 المطمب الثاني: تطبيقات فقيية عمى القاعدة

 119-109 بقاء ما كان عمى ما كان الصلالمبحث الثاني: قاعدة 
 109 المطمب األكؿ: مفيكـ القاعدة

بقاء ما كاف عمى  األصؿالمطمب الثاني:التأصيبلت المستنبطة مف قاعدة 
 ما كاف

114 

 120 المطمب الثالث: ال ينسب إلى ساكت قكؿ
 156-142 المبحث الثالث: قاعد المور بمقاصدىا

 142 المطمب األكؿ: مفيكـ القاعدة
 154 المطمب الثاني: أمثمة عمى القاعدة



187 
 

 157 الخاتمة
 157 النتائج

 160 التكصيات
 161 فيرس اآليات الكريمة

 166 فيرس االحاديث
 168 فيرس االعبلـ

 169 فيرس المصادر كالمراجع
 177 فيرس المكضكعات

 

 


