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ألبحاث و دراسات أصول الفقه 
و مقاصد الشريعة

تصدر عن الجمعية العلمية السعودية

لعلم األصول ومقاصد الرشيعة 
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دورية علمية حمكمة تعىن بنشر األحباث والدراسات يف جمال 
أصول الفقه ومقاصد الشريعة تصدر عن مجعية أصول مرتني 

سنوًياًا.

أن تكون املجلة وجهة الباحثني األوىل لنشر أحباثهم املتميزة 
يف أصول الفقه ومقاصد الشريعة وتطبيقاهتا املعاصرة.

نشر األحباث العلمية املحكمة يف أصول الفقه ومقاصد 
الشريعة واألعمال العلمية املتصلة بذلك وفق معايري النشر 

.  ISI الدويل للمجالت العلمية املحكمة

الرؤيـــــــــة

الرســـــــالة
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التحكـيــــم العـلـمـــي

أهــداف املجــلـــــة

1- إثــراء البحــث العلمــي وتنميتــه فــي مجــال أصــول الفقــه   
ومقاصــد الشــريعة مــن خــال توفيــر وعــاء علمــي متخصــص 

يشجع الباحثين على نشر أبحاثهم المتميزة.
2- اإلســهام فــي معالجــة القضايــا المعاصــرة مــن خــال نشــر 
األبحــاث المتميــزة التــي تتنــاول تلــك القضايــا مــن منظــور 

علــم أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة.
ــي  ــي ف ــاط العلم ــات النش ــرز اتجاه ــد أب ــة ورص 3- متابع
ــر  ــن خــال نش ــريعة م ــه ومقاصــد الش ــال أصــول الفق مج
المراجعــات النقديــة للكتــب وأخبــار الرســائل الجامعيــة 

وتقاريــر المؤتمــرات والنــدوات.
4- تحقيــق التواصــل العلمــي بيــن المتخصصيــن فــي أصــول 
الفقــه ومقاصــد الشــريعة مــن خــال تقويــم األبحــاث وتبادل 

الخبرات وفتح نوافذ جديدة للنقد الموضوعي الهادف.

ــم  ــة لتحكي ــي تنشــر فــي المجل ــع البحــوث الت  تخضــع جمي
علمــي دقيــق مــن قبــل  فاحصيــن اثنيــن علــى األقــل حســب 

ــا فــي ذلــك. ــارف عليه ــة المتع المعاييرالعلمي
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1. معالي د.صالح بن عبداهلل بن حميد.
2. معالي أ.د.أحمد بن علي سير المباركي.

3. معالي أ.د.سعد بن ناصر الشثري.
4. فضيلة د.يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين.

5. فضيلة أ.د.عياض بن نامي السلمي.
6. فضيلة أ.د.محمد سعد بن أحمد اليوبي.

7. فضيلة د. أحمد بن عبد اهلل بن حميد
8. فضيلة د. عابد بن محمد السفياني

9. فضيلة أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني.

ــه  ــول الفق ــة بأص ــة المتصل ــات العلمي ــوث والدراس 1-البح
ومقاصــد الشــريعة وتطبيقاتهــا التــي تتســم باألصالــة 

ــج. ــامة المنه ــة وس ــة العلمي ــدة واإلضاف والج
ــول  ــة بأص ــراث المتصل ــات الت ــق مخطوط ــة وتحقي 2-دراس

ــة. ــة العلمي ــريعة ذات اإلضاف ــد الش ــه ومقاص الفق
ــة بأصــول  ــدة المتصل ــب الجدي ــروض الكت ــات وع 3-مراجع

ــريعة. ــد الش ــه ومقاص الفق
4-تقاريــر المؤتمــرات والنــدوات العلميــة المتصلــة بأصــول 

الفقــه ومقاصــد الشــريعة.
ــي أصــول  ــزة ف ــة المتمي ــائل الجامعي ــتخلصات الرس 5- مس

ــريعة . ــه ومقاصــد الش الفق
ــول  ــال أص ــي مج ــة ف ــافات المتخصص ــارس والكش 6- الفه

ــريعة . ــد الش ــه ومقاص الفق
7- مــا تطرحــه هيئــة التحريــر مــن قضايــا يســتكتب فيهــا 
ــداف  ــة بأه ــه صل ــا ل ــرة مم ــاب الخب ــم وأصح ــل العل أه

ــة. المجل
8- الدراســات الموجــزة فــي التعريــف بالكتــب فــي أصــول الفقه 

ومقاصد الشــريعة.
ــه  ــول الفق ــي أص ــن ف ــع المتخصصي ــة م ــاءات العلمي 9- اللق

ــريعة. ــد الش ومقاص

جماالت النشر يف املجلة

اهليئة االستشارية
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د.رائد بن خلف العصيمي
)عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسامية بجامعة أم القرى عضو مجلس إدارة الجمعية(

أ.د. محمد بن حسين الجيزاني
)أستاذ أصول الفقه بالجامعة اإلسامية بالمدينة المنورة(

أ.د. وليد بن علي الحسين
)أستاذ أصول الفقه بجامعة القصيم(

أ.د. سعيد بن متعب القحطاني
)أستاذ أصول الفقه بجامعة الملك خالد بأبها(
أ.د. عبد الرحمن بن محمد القرني

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى(
أ.د. فهد بن سعد الجهني

)أستاذ أصول الفقه بجامعة الطائف عضو مجلس إدارة الجمعية(
د.بلقاسم بن ذاكر الزبيدي

)أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعة الملك عبد العزيز عضو مجلس إدارة الجمعية(
أ.د. إيمان بنت سالم قبوس

)أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعة أم القرى(

فضيلة أ.د. علي بن عباس الحكمي
)عضو هيئة كبار العلماء سابًقا رئيس مجلس إدارة الجمعية(

رئيس التحرير
أ.د. غازي بن مرشد العتيبي

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى أمين ومقرر مجلس إدارة الجمعية(

مدير التحرير
أ.د. عارف بن عوض الركابي

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى مدير الجمعية(

أعضاء هيئة التحرير

املشرف العام على املجلة
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ــي  ــة الت ــال العلمي ــاث واألعم ــر األبح ــة بنش ــب المجل ترح
ــة: ــط التالي ــا الضواب ــق فيه تتحق

ــول  ــة وهو:)أص ــص المجل ــن تخص ــث ضم ــون البح - أن يك
ــا(. ــريعة وتطبيقاته ــد الش ــه ومقاص الفق

- َأالَّ يكــون البحــث منشــورًا أو مقبــواًل للنشــر فــي وعــاٍء آخر 
ــه  ــرة تقديم ــال فت ــرى خ ــة أخ ــي جه ــر ف ــًا للنش أو مقدم
للنشــر فــي المجلــة ويعــد إرســاله للنشــر عبــر موقــع المجلة 

تعهــدًا بذلــك .
-أن يمتاز البحث بالجدة واألصالة وسامة المنهج.

ــة  ــة والنحوي - أن يكــون البحــث ســالمًا مــن األخطــاء اللغوي
ــم. ــة مــع االهتمــام بعامــات الترقي والطباعي

- أاّل يكــون البحــث جــزءًا مــن عمــٍل علمــي أو رســالة 
)ماجســتير( أو)دكتــوراه( نــال بهــا الباحــث درجــة علميــة.
- َأالَّ تزيــد صفحــات البحــث عــن )50( صفحــة مــن مقاس)A4(متضمنــًة 
ــث  ــر البح ــن نش ــع، ويمك ــزي، والمراج ــي واإلنجلي ــن العرب الملخصي

الــذي تزيــد صفحاتــه عــن ذلــك فــي عدديــن أو أكثــر.
-أن تتضمــن مقدمــة البحــث العناصــر اآلتيــة: موضــوع البحــث، أهميــة 
ــج  ــدت(، منه ــابقة )إن وج ــات الس ــث، الدراس ــداف البح ــث ، أه البح

البحــث، خطــة البحــث ، إجــراءات البحــث.
- أن يرفــق الباحــث مســتخلصًا للبحــث باللغتيــن ) العربيــة واإلنجليزيــة ( 
ــه،  ــه، ومنهج ــث، وأهداف ــوع البح ــة: )موض ــر التالي ــن العناص ، يتضم
وأهــم النتائــج، وأهــم التوصيــات( تحــرر بعبــارات قصيــرة فــي فقــرات 

مدمجــة بمــا ال يزيــد عــن )250(كلمــة .
-أن ُيتِبــع الباحــث كل مســتخلص )عربي/إنجليــزي( بالكلمــات الدالــة 
)المفتاحيــة( المعبــرة بدقــة عــن موضــوع البحــث، والقضايــا الرئيســة 

التــي تناولهــا، بحيــث ال يتجــاوز عددهــا )6( كلمــات.
ــمه،  ــن : )اس ــه تتضم ــرة ل ــة مختص ــيرة ذاتي ــث س ــق الباح - أن يرف
ودرجتــه العلميــة، والجهــة التــي يعمــل فيهــا ، وأبــرز أعمالــه العلميــة 

ــي( ــده االلكترون ، وبري

ضوابط النشر يف املجلة
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ــًا  ــة مطبوع ــي للمجل ــد اإللكترون ــر البري ــم إرســال البحــث عب -أن يت
ــة: ــة اآلتي ــات الفني ــق المواصف وف

أ- البرنامج : وورد xp أو ما يماثله.
ب- نــوع الخــط للمتــن : mylotus بمقــاس 14.5والتباعــد بيــن 

ــاس25. ــام بمق ــطور: ت الس
ج- نوع الخط للعنوان الرئيسي: SKR HEAD1 بمقاس 17

ــق(  ــي: Traditional Arabic )غام ــوان الجانب ــط للعن ــوع الخ د- ن
بمقاس 16.5     

ه-نــوع الخــط للحواشــي :mylotus بمقــاس 11والتباعــد بيــن 
الســطور: تــام بمقــاس18.

هـ- مقاس الكتابة الداخلية: 12×19
بهوامش: أعلى:5.4 وأسفل: 5.3 وأيسر وأيمن : 4.5

-تكتــب اآليــات القرآنيــة وفــق المصحــف اإللكترونــي لمجمــع الملــك 
فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف بحجــم 14 بلــون عــادي )غيــر غامق(.
أمــا اآليــة القرآنيــة: فيشــار إليهــا فــي المتــن فقط باســم الســورة يتبعه

نقطتان: ثم رقم اآلية، مثال : ]يونس: 87[.
- توضع قائمة المصادر والمراجع في آخر البحث مع ترتيبها هجائيـاًً 

بحسب العنوان وتمييز العناوين بخطٍّ غامق مع استيفاء بيانات 
النشــر على النحو اآلتي:

إذا كان المرجع كتابًا : عنوان الكتاب ، ثم اسم المؤلف ، ثم اســـم 
المحقق)إن وجد(، ثم دار النشر ، ثم مكان النشر ، ثم رقم الطبعة ، 

ثم سنة النشر.
وإذا كان المرجــع رســالة جامعيــة لــم تطبــع : عنــوان الرسالــــة، 
ثـــم اســم الباحــث، ثــم الدرجــة العلميــة التــي تقــدم لهــا الباحــث 
ــم  ــم اس ــة ، ث ــم الكلي ــم اس ــوراه(، ث ــتير/ دكت ــالة )ماجس بالرس

الجامعة ، ثـــم السنـــة.
وإذا كان المرجــع مقــااًل أو بحثــًا فــي دوريــة :عنــوان المقــال . ثم 
اســــم الكاتــب أو الباحــث، ثــم اســم الدوريــة ، ثــم جهــة صدورهــا، 
ــد، ثــم رقــم العــدد، ثــم ســنة النشــر، ثــم رقــم  ثــم رقــم المجل

صفحــات المقـــال أو البحث .
*وإذا لم توجد بعض بيانات المرجع فيمكن استعمـال االختصـارات اآلتية:
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)د.م( = بدون مكان النشر.
)د.ن( = بدون ذكر اسم الناشر.

)د.ط( = بدون رقم الطبعة.

)د.ت( = بدون تاريخ النشر.
-أن يذيل البحث بخاتمٍة موجزٍة تتضمن أهم )النتائج( و)التوصيـات( 

التي توصل إليها الباحث.
-يحق لهيئة التحرير القيام بالفحص األولي للبحث لتحديد مـــدى 

أهليته للتحكيم أو رفضه .
مين من ذوي  -في حال قبول البحث مبدئيًا، يتم عرضــــه على ُمحكَّ
االختصاص في مجال البحث ، وذلك إلبداء آرائهم حول مدى أصالة 
البحث، وقيمته العلمية، ومدى التزام الباحث بالمنهجية المتعـــارف 

عليها .
- ال يحق للباحث إذا قدم عمله للنشر في المجلة وأرســل البحـــث 
للمحكمين أن يعدل عن نشره في المجلة إال بدفــع ما ال يقـــل عن 

)1000( ريال من مصاريف التحكيم.
ُيخَطــر الباحــث بقــرار صاحيــة بحثــه للنشــر مــن عدمهــا خــال 
أربعــة أســابيع علــى األكثــر مــن تاريــخ إرســال البحــث للتحكيــم.
ــر  ــل للنش ــول العم ــدم قب ــم ع ــة التحكي ــررت لجن ــال ق ــي ح -ف
فــإن المجلــة تبلــغ الباحــث بذلــك وال يلزمهــا ذكــر األســباب وال 

ــى الباحــث. ــن إل ــر المحكمي إرســال تقاري
-فــي حــال ورود ماحظــات من المحّكمين، ُترســل تلــك الماحظات 
إلــى الباحــث إلجــراء التعديــات الازمــة بموجبهــا، علــى أن تعــاد 

للمجلــة خــال مــدة أقصاها شــهر.
-فـــي حــال )قبــول البحــث للنشــر( تــؤول كافــة حقــوق النشــر 
ــِذ نشــٍر آخــر ، دون إذٍن  ــي أي منف ــة، وال يجــوز نشــره فـ للمجل

ــة. ــر المجل ــة تحري ــيٍّ مــن رئيــس هيئ كتاب
-فــي حــال )نشــر البحــث( فإنــه يمنــح الباحــث )10( نســخ مســتلة 
مــن عملــه إضافــًة إلــى نســخٍة مــن العــدد المطبــوع الــذي نشــر 

فيــه بحثــه.
- ال تلتــزم المجلــة بإعــادة البحــوث إلــى أصحابهــا؛ نشــرت أو لــم 

تنشــر.
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- ال يصــرف للباحــث مكافــأة نقديــة مقابــل نشــر عملــه إال فــي 
حــال اســتكتابه وال يتحمــل شــيئًا مــن نفقــات التحكيــم والطباعــة.
ــي أو  ــا اإللكترون ــى موقعه ــة أن تنشــر البحــث عل - يحــق للمجل
ــه  ــد إجازت ــا بع ــة له ــرى التابع ــائل األخ ــن الوس ــره م ــى غي عل

للنشــر.
- للباحــث بعــد نشــر عملــه فــي المجلــة أن يعيــد نشــره فــي أي 
وعــاٍء آخــر بعــد مضــي ســتة أشــهر مــن نشــره فــي المجلــة علــى 

أن يشــير إلــى ذلــك.
-اآلراء الــواردة فـــي البحــوث المنشــورة تعبــر عــن وجهــة نظــر 

الباحثيــن فقــط وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي المجلــة.



13صفر 1442هـ / أكتوبر 2020م

العدد ) 4 (

ْفِظ ِفي َحِقيَقِتِه َوَمَجاِزه َمًعا )دراسة تأصيلية تطبيقية( اْسِتْعَماُل اْللَّ

د. ُسْلطَاُن ْبُن ُحُود اْلَعْمِري

المحتويات
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لقاء الجمعية العلمية السعودية لعلم األصول ومقاصد الشريعة )أصول(

فتيا في اتباع الحديث، وحكم الخروج عن المذهب لذلك  ......................... ) 75 (

تعريف بكتاب الموافقات ألبي إسحاق الشاطبي  ..................................... ) 117 (

ِفقُه المآالِت وأثُره في العمل الخيرّي ................................................................ ) 149 (
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د.حسن بن عبداحلميد خباري
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مع معالي الشيخ األستاذ الدكتور / عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي و إمام و خطيب المسجد الحرام

تأليف / كمال الدين أبي المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد الزملكاني الشافعي )ت 727(
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 ِفي َحِقيَقِتِه َوَمَجاِزه َمًعا

)دراسة تأصيلية تطبيقية(

إعداد
د. ُسْلطَان ْبن ُحُود اْلَعْمِري

أستاذ أصول الفقه املشارك بكلية الشريعة جبامعة أم القرى
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 البحث مؾخص

ي  نػػو و ك اػػب  اػػ   ؛اضتمػػهلل ر رب ااملػػوظتل كااوػػسة كااىػػسـ  اػػب اءػػـا الي  ػػو  كاظتا ػػال
 كصح   ارتملل، امو بملهلل:

فقهلل اختاف  امو  الصوؿ يف  هللة مىوئل، كءوف طتسفهم هذا اثا يف اخت وراهتم اافقه ة،  
، كأييت هػذا اا حػيف يف درا ػػة ءمػو اف خسفهػم ءػوف مىػتنهللا دل اداػة صػػاكف صػحتهو، كك وهتهػو

ااافػػػحمل التمػػػل ااحق قػػػة كاصػػػوز، دذا صػػػهللر مػػػ   :دحػػػهللل  اػػػئ اظتىػػػوئل اطتسف ػػػة، كهػػػ  مىػػػ اة
قػواؿ الشخص كاحهلل يف كقت كاحهلل، هل نتك  اف لتمل  اػب اظتملن ػل مملػوم اـ ذم ذءػات ف ػ  

ه ػة اظتت  ػة  اػب مػ  منوقةػة كد ػو ت، ك ذءػات بملػا اظتىػوئل اافق وكالداة، كمو قػهلل صػاد  ا هػ
اشػػتمل ااتمه ػػهلل  كخودتػػة، مقهللمػػة، كدته ػػهلل، كثسثػػة م وحػػيف، يفهػػذا اطتػػسؼ، كقػػهلل  ػػو  اا حػػيف 

كاشػػتمل اظت حػػيف الكؿ  كاافػػاؽ بػػل ااواػػت كاذ ػػتملموؿ كاضتمػػل،  اػػب  ملاصػػف اضتق قػػة كاصػػوز،
وين  اػب الداػة حتاصا ػتل اانػااع، كالقػواؿ يف اظتىػ اة، كاشػتمل اظت حػيف اا ػ ووصا اظتى اة، ك  اب 

كاظتنوقةة كاات  ح، ءمػو اشػتمل اظت حػيف اا واػيف  اػب اصتويػب اات   قػ ، ااػذم اكردت ف ػ   ػهللة 
 مىوئل فقه ة، ك خودتة اا حيف اايت اكردت فهو اباز اانتوئج كااتوص وت. 

 . كصاب هللا ك ام  اب ي  نو و ك اب  ا  كصح             
 

 غتوز -حق قة -افحملاا -ااكاموت اظتفتوح ة: ا تملموؿ
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Abstract 
 

 Praise be to Allah, the Lord of the Worlds and prayers and 
peace be upon the most noble Prophet and Messenger, 
Muhammad, as well as his family and his companions. 
 Thereafter, scholars of Islamic Legal Theory differ on 
various issues which affect their juristic opinions. Also, their 
differences are based on evidence that they consider valid and 
worthy of regard. This research paper looks into one of the 
differed issues, a word that could convey a literal and 
metaphorical meaning. If a person states something, is it possible 
for that person’s uttered word to be per its literal and metaphorical 
meaning simultaneously or is it not possible? I present the various 
opinions along with each position’s evidence, arguments, and 
responses to the opposing opinions and arguments. Afterwards, I 
mention the effect of these opinions as it relates to some legal 
issues. The research consists of a preface, an introduction, three 
sections, and a conclusion. The introduction consists of 
definitions for "literal" and "metaphorical" and the differences 
between naming a word, its usage, and its interpretation. Section 
one presents a conceptualization of the issue at hand, the distinct 
areas of dispute, and the opinions of each party. Section two 
presents the evidence of each position, a discussion of each 
evidence followed by my position on the issue. In section three, I 
apply the disputed legal theory issue to legal issues. Finally, the 
conclusion offers the results of the research and suggested areas 
for further research. 

We end by asking Allah to send prayers and peace upon our 
Prophet Muhammad, his family, and his companions. 
 
Keywords: usage, words, literal, metaphorical 
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 مؼدمة

دف مػػػ  اهػػػم اظت وحػػػيف الصػػػوا ة ااػػػيت صتوقػػػف  ا هػػػو ااملمػػػل  اػػػنص ااةػػػا  ، اان ػػػا يف دذاػػػة 
ااافػػػحمل، كمػػػ  اظتىػػػوئل اظتتملاقػػػة بػػػذائ كااػػػيت ءويػػػت  ػػػ  و يف حوػػػوؿ اطتػػػسؼ اافقهػػػ  يف ء ػػػ  مػػػ  
اافػػػاكع اافقه ػػػة، اان ػػػا يف ااافػػػحمل ااػػػذم اػػػ  مملػػػ  غتػػػوزم داػػػوفة دل مملنػػػو  اضتق قػػػ ، كذ رصػػػب كذ 

كزتا  يف مواػوع  خػا  ،ؼ بل ااملامو  يف دمكوف زتل افحمل يف موات مو  اب مملنو  اضتق ق خس
 اب مملنو  اصوزم، ءمو ذ دشكوؿ بل ااملامو  اف زتل ااافحمل  اػب حق قتػ  مقػهللـ  اػب زتاػ   اػب 

 ت ل بوػػورة ااػػذم  ػػك -اصػػوز، كاكػػ  ااىػػذاؿ ااػػذم اردت اي وبػػة  ا ػػ  مػػ  خػػسؿ هػػذا اا حػػيف 
هػػل نتكػػ  اف لتمػل ااافػػحمل ااواحػػهلل يف اظتواػػوع ااواحػػهلل  اػػب ءػػس  :هػػو -حتاصػػا ػتػػل اانػػااعا اػب يف 

كقػهلل  ماظتملن ل اضتق ق  كاصوزم مملوم اـ ذ نتك  ذائم كمو ه  اآلاثر اافقه ة اظتت  ة  اب ءل قػوؿ
 اػػب ااكتوبػػة يف هػػذا اظتواػػوع، بةػػ   مػػ  ايكتػػوز ااػػذم ار ػػو اف ذ  - ػػا ك ػػل-ا ػػتملنت  ر 

 ءو    ق ل قورئ .هللا ب   نفت اف صكاف صذدم دل اظتقوود، ك  ،ف ؼتسصكو 
 مشؽؾة البحث

احػػهللقتو حق قػػ ، كاآلخػػا غتػػوزم،  :صملػػوا اا حػػيف مةػػكاة ااافػػحمل ااواحػػهلل دذا ءػػوف اػػ  مملن ػػوف
كقػػهلل صػػهللر هػػذا ااافػػحمل مػػ  مػػتكام كاحػػهلل، يف كقػػت كاحػػهلل، هػػل نتكػػ  زتػػل هػػذا ااافػػحمل  اػػب ءػػس 

ذختسؼ اصتواب  اب هػذا ايشػكوؿ اثػا فقهػ م  ب احهللقتو فقط، كهلاظتملن ل، اـ صتملل زتا   ا
  اـ ذم

 أسباب اختقار ادوضوعأمهقة ادوضوع و

 ها  ا و يف اختسؼ ااملامو  ف هو، كمو  ا ب  اب   يتاقت ة هذ  اظتى اة الصوا ة، اا -ٔ
 .ذائ م  خسؼ يف مىوئل فقه ة

اظتختافػػػل يف هػػذ  اظتىػػ اة، كمنوقةػػػتهو،  ب ػػوف الداػػة ااػػػيت ا تمػػهلل  ا هػػو ءػػػل فاصػػ  مػػ  -ٕ
 . هوف ااقوؿ اااا حل دكااوصوؿ 
 ب وف اثا اطتسؼ يف هذ  اظتى اة الصوا ة يف اختسؼ اافقهو . -ٖ
؛ كرتػت اظتتفػاؽ مػ  ارتت مػو  فػاؽ مػ  مىػوئل فقه ػة صكػوف  ػ ب اطتػسؼ ف هػو كاحػهلل -ٗ

 اغااض اات ا ف.
ة اات صػ ا ة ااتن  صػة كاانوح ػة اات   ق ػة، ااػيت هػ  اف يف هذا اظتواػوع رتملػو بػل اانوح ػ -٘

 ذتاة  ام الصوؿ.
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 أهداف البحث

 مملافة اقواؿ ااملامو  يف مى اة ا تملموؿ ااافحمل يف حق قت  كغتوز  مملو. -ٔ
 ااوصوؿ دل ااقوؿ اااا ح يف هذ  اظتى اة. -ٕ
 .دبااز اصتويب اات   ق  عتذ  اظتى اة، بتخاصج اافاكع اافقه ة  ا هو -ٖ

 الدراسات السابؼة

اضتق قػة كاصػوز يف ااكتػوب كااىػنة ك سقتهػو  لحكػوـ ااةػا  ة، اا وحػيف  الدراسة األوىل:
 .قٕٓٗٔحىوف ااهللص  مو ب  فوية، ر واة مو ىت   ومملة اـ ااقال  وـ 

كقهلل  ملاض اا وحيف ظتواوع اصتمت بػل اضتق قػة كاصػوز بةػكل مػو ا  ػهللا اقتوػا ف ػ   اػب 
ظتىػػػ اة كذ صػػػذءا مػػػ  اآلاثر اافقه ػػػة دذ مىػػػ اة كاحػػػهللة فقػػػط كهػػػ  مىػػػ اة يقػػػا ذءػػػا قػػػوال يف ا

 ااواو  بامس اظتااة.
ا تقوػو  القػواؿ   كاافاؽ بل هػذ  ااا ػواة كي ػ ، مػ  ح ػيف اات صػ ل كاات   ػ  ففػ  ي ػ

 كالداة كمنوقةتهو، كءذائ ذءا مىوئل     ق ة ه  ذتاة عتذا اطتسؼ.
 اضتق قػػة كاصػػوز  نػػهلل الصػػوا ل، كاثػػا  يف اخػػتسؼ اافقهػػو ، اصتمػػت بػػل الدراسةةة النية:ةةة:

  .ازتهلل ػتمود اا  ايت، ييف يف غتاة  ومملة الي ور ااملاـو اي سم ة :اا وحيف
مػ   ا ػ   ػا ا ءاف اا وحػيف  ملػل  ف  نػواف اا حػيف  ػ  اصتمػت بػل اضتق قػة كاصػوز دذارغم 

 ، ك رءػػا يف اظتىػػ اة  اػػب اانػػواح  اا  وي ػػة يف كءػػذا اصػػوز كاقىػػوم ،اا حػػيف  ػػ  اضتق قػػة كاقىػػومهو
 اذ تهللذؿ  اب ااقوؿ  صتواز اك اظتنت.

ااواػػو  مػػ  ظتػػس اظتػػااة،  هػػ :فقػػط  اػػب ثػػسث مىػػوئل  واقتوػػا ف هػػ ةكمػػ  اانوح ػػة اات   ق ػػ
 كاظتى اتوف الخاايف قهلل  كوف اقاب دل مى اة اصوا ة اخال كه   واز ااق وس يف اااغة.

 : داػػػػوفة دل اانوح ػػػػة اات   ق ػػػػة ااػػػػيت ر ػػػػوت مػػػػ  خسعتػػػػو  اكصػػػػهلل اظتكت ػػػػة اياػػػػوفة يف ي ػػػػ
ا ي ػ  بتفوػ ل القػواؿ يف  ػدت فقػهللك تخاج  اػب هػذا اظتىػ اة،  والصوا ة بفاكع فقه ة  ن    دتوم

 اظتى اة، كحتاصا ػتل اانااع حتاصاا دق قو.
 ػػة، امل هللالىػػ  ااػػاصس،  ػػادد اظتةػػتؾ بػػل مملوي ػػ ، درا ػػة يصػػ ا ة     ق الدراسةةة النيلنةةة:

 ييف منةور مبجاة ااملاـو ااةا  ة جبومملة ايموـ و ب   ملود اي سم ة.
كا  ػػػوف اافػػػاؽ بػػػل هػػػذ  ااهللرا ػػػة كي ػػػ  لتىػػػ  اف ابػػػل يقػػػوط اذشػػػتاؾ كاذخػػػتسؼ بػػػل 

 ،سؽ ااافػحمل  اػب حق قتػ  كغتػوز  مملػوكهػ  د ػ ، كمىػ اتنو،مملوي ػ مواوع زتل اظتةػتؾ  اػب ءػل 
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مػت ايػح حاصػػت - الداػة اكػػل فاصػ ، كءػذا يف منوقةػة  اػػئ الداػةغتمػل   توف  تفقػوف يففوظتىػ ا
ك تفقػػػوف   -افػػوظ حق قػػػة كغتػػوز كاػػػ س اشػػتاؾااف ذ اذءػػا يف ي ػػػ  هػػذا دذ ااةػػػواههلل ااػػيت ف هػػػو 

مػل ااافػحمل  اػب حق قتػ  كغتػوز  صقواػوف ي مملوي ػ اف يفس ااقوئال يمل اظتةتؾ  اب ءذائ يف 
 وط اذختسؼ فه  مو صا :، امو يقمملو

اختسؼ موه ػة اظتةػتؾ  ػ  موه ػة اضتق قػة كاصػوز، كاػذائ ختتاػف اات   قػوت، كختتاػف  -ٔ
صػػػاكف ااقػػػوؿ بػػػ  اكل مػػػ   ملموؿ ااافػػػحمل يف حق قتػػػ  كغتػػػوز  مملػػػوبػػػل دف ااقػػػوئال جبػػػواز ا ػػػتاظت وحػػػيف، 

 .ة يف اا حيفااقوؿ يمل اظتةتؾ  اب ءل مملوي  ، كصت ل ذائ م  خسؿ الداة اآل  
اف مػ  نتنػت زتػل ااافػحمل  اػب رت ػت مملوي ػ  كتملاػ  يف اظتةػتؾ غتمػس، امػو يف اضتق قػة  -ٕ   

 . (ٔ)كاصوز ف حما   اب اضتق قة
اف مػػػ  لتمػػػل ااافػػػحمل ااواحػػػهلل  اػػػب رت ػػػت مملوي ػػػ  صػػػال اف اضتق قػػػة كاصػػػوز اكل مػػػ   -ٖ    

 ،كدف ءوف ااتملمػ م ف ػ  اقػاب قاػ س ،ظتةتؾقانو هذا  نهللان ءواافحمل ا" ااافحمل اظتةتؾ، قوؿ ااغاايل:
كدفتو قانو  ؛ازتل  صة ااامس  اب اظتس كااوط  رت ملو :اي  قوؿ -رزت  هللا-كقهلل يقل    ااةوفمل  

كل اػ  ا ػتمل   ،كاانكػوح اصاػو صػااد ااػوط  فهػو مقهللمتػ  ،دف هذا اقػاب لف اظتػس مقهللمػة ااػوط 
فاتملاػ  احػهللقتو  آلخػا رمبػو  ،اوط  ا م ااامسكا تمل  ا ،ااملقهلل ا م اانكوح ااذم كامل  ااوط 

 .  (ٕ)"ذ ص ملهلل اف صقوهللا رت ملو
 مـفج البحث

مػػػو  ، ف يػػػيف يف ءػػػسـ الصػػػوا ل اات   قػػػ  ا  ملػػػت يف ي ػػػ  اظتػػػنهج اذ ػػػتقاائ  ااتحا اػػػ  -ٔ
صتملا  هبذ  اظتى اة كيف اافاكع اافقه ة يف ءتب اافق  كءتب ختاصج اافاكع  اب الصػوؿ مػو نتكػ  

 متاج  اب هذ  ااقو هللة الصوا ة.اف 
 اآلصة.رقم م  ااىورة ك  و اك اآلايت ااواردة يف اا حيف دل مكوهنا -ٕ
اخػػػاج الحودصػػػيف كاآلاثر ااػػػواردة يف اا حػػػيف دل اظتوػػػودر اضتهللص  ػػػة، فػػػ ف ءػػػوف اضتػػػهللصيف يف  -ٖ

يقػل  مت   ،  منهمو، كدف ءوف يف غ قتو خا ت  م  موهللر كتااوح حل اك احهللقتو اءتف ت بتخا 
 ءسـ اهل ااملام يف حكم اضتهللصيف م  ح يف ااوحة كاااملف.

 يىب الب وت ااةملاصة دل اظتاا ت الدب ة كاااغوصة.ا -ٗ
وطتافػػػو  ااااشػػػػهللص  ءخػػػس اظتةػػػهورص  مػػػنهم،   ،هم يف اا حػػػيفؤ ا ػػػاؼ  ل ػػػسـ ااػػػواردة اشتػػػو -٘

 كالئمة الربملة.

                                                           
 (.ٖ٘ٛ/ٕ) ال ط اا حا: اي ا (ٔ)
 .(ٖٗٔ/ٕاظتىتوفب ) (ٕ)
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 خطة البحث

 كثسثة م وحيف، كخودتة. كدته هلل، كقهلل اقتات    ملة اا حيف  قى م  دل مقهللمة، 
  كااهللرا وت ااىوبقة، كمنهج اا حيف، اقت ة اظتواوع، كا  وب اخت ور ،  :امو اظتقهللمة فف هو

 .ت كخ 
 ثسثة كف   كااتفاص  بل ااوات كاذ تملموؿ كاضتمل،  يف  ملاصف اضتق قة كاصوز، كااتمه هلل
 :م واب

 ة كاص سحو.غاظت اب الكؿ:  ملاصف اضتق قة ا
 اظت اب اا وين:  ملاصف اصوز اغة كاص سحو.

 .اظت اب اا وايف: اافاؽ بل ااوات كاذ تملموؿ كاضتمل
 : ثسثة م وابكف    :قواؿ يف اظتى اةيف حتاصا ػتل اانااع كذءا ال ك اظت حيف الكؿ

  ووصا اظتى اة.الكؿ: اظت اب 
 .حتاصا ػتل اانااع اظت اب اا وين:

 قواؿ يف اظتى اة.ذءا ال :ايفاا واظت اب ك 
 قهلل اشتمل  اب ستىة ك : كف   اداة القواؿ كمنوقةتهو كاات  ح ب نهو :امو اظت حيف اا وين

 م واب:
 .منوقةتهوك يف ذءا اداة ااقوؿ الكؿ  :الكؿاظت اب 

 .اا وين: يف ذءا اداة ااقوؿ اا وين كمنوقةتهواظت اب ك 
 .تهوكمنوقةاا وايف: يف ذءا اداة ااقوؿ اا وايف اظت اب ك 
 اااابت: يف ذءا اداة ااقوؿ اااابت كمنوقةتهو.اظت اب ك 
 اطتومس: يف اات  ح بل القواؿ.اظت اب ك 

 اافقه ة اظت ن ة  اب هذ   ت   قوترتاة م  اا  ك اظت حيف اا وايف: يف اصتويب اات   ق ، كف 
 ه  ءواتويل:، ك اظتى اة

 .اة اانوقا ااواو ا ظتس اظتاظت اب الكؿ: 
 .ك وب اضتهلل يف شاب اان  ذ اظتىكاين: اظت اب اا و

.  اظت اب اا وايف:  قهلل اااكاج اامحـا
 اظت اب اااابت: حتمل ااةهودة.

 

 ڻ ۀ ۀ ہ ہ )اظتااد  اوسة يف قوا   ملول: اظت اب اطتومس: 
 .[ٖٗ:  ورة اانىو ، اآلصة](   ہ ہ ھ                                                               

  اب ااىودس: حكم ااملماة.اظت
 دخوؿ اكذد اا نل مت ابنو  ااواب يف ااوص ة.اظت اب ااىوبت: 

 : دخوؿ ال هللاد يف مىمب اآل  . وم اظت اب اا
 . ـو: دخوؿ ااا ل يف مىمب ااتو تاظت اب اا

 اظت اب ااملوشا: او حاف ذ صهللخل دار فسف.
 ك اطتودتة كف هو اهم يتوئج اا حيف ك وص و  .
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 ڻ ۀ ۀ ہ ہ )اظتااد  اوسة يف قوا   ملول: اظت اب اطتومس: 
 .[ٖٗ:  ورة اانىو ، اآلصة](   ہ ہ ھ                                                               

  اب ااىودس: حكم ااملماة.اظت
 دخوؿ اكذد اا نل مت ابنو  ااواب يف ااوص ة.اظت اب ااىوبت: 

 : دخوؿ ال هللاد يف مىمب اآل  . وم اظت اب اا
 . ـو: دخوؿ ااا ل يف مىمب ااتو تاظت اب اا

 اظت اب ااملوشا: او حاف ذ صهللخل دار فسف.
 ك اطتودتة كف هو اهم يتوئج اا حيف ك وص و  .
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 لتؿفقدا

 تعريف احلؼقؼة وادجاز
 :ثسثة م وابكف   

 .كاص سحو اغة اضتق قة  ملاصف: الكؿ اظت اب
 .كاص سحو اغة اصوز  ملاصف: اا وين اظت اب

 اظت اب اا وايف: اافاؽ بل ااوات كاذ تملموؿ كاضتمل.
 

 : واصطالحاتعريف احلؼقؼة لغة  ادطؾب األول:

ؼ اصػػل كاحػػهلل، كهػػو صػػهللؿ  اػػب دحكػػوـ ااةػػ   كصػػحت . كااقػػو )حػػ ( اضتػػو : لغةةة احلق:قةةة
فوضت  يق ا اا و ل، ك صا ت ءل فاع دا   جبػودة اذ ػتخااج كحىػ  ااتاف ػ  كصقػوؿ حػ  ااةػ   
ك ب. ك )حتق (  نهلل  اطترب صح ك )حق ( قوا  كظن  )حتق قػو( ام صػهللق . كءػسـ )ػتقػ ( ام 

فػػ ف ءويػػت مبملػػ   ،اضتػػ  مبملػػ  اا  ػػوتاضتق قػػة  اػػب كزف فمل اػػة مبملػػ  مفملػػوؿ مػػ خوذ مػػ  ك رصػػل، 
فو ل فمملنوهو اا وبتة مػ  حػ  ااةػ   دذا ث ػت كدف ءويػت مبملػ  مفملػوؿ فمملنوهػو اظت  تػة مػ  احػ  
ااةػػ   دذا اث تػػ  منػػ  يقاػػت مػػ  اا وبػػت اك اظت  ػػت دل اذ تقػػود اظت ػػوب  ااواقػػت ليػػ  فػػاد مػػ  افػػااد 

قػوؿ ااػهللاؿ  اػب اذ تقػود اظت ػوب  ااواقػت مػ   ب اا وبت كااملسقػة ااكا ػة كاصتائ ػة ك يقاػت دل اا
 .(ٔ)ا سؽ ا م اظتهللاوؿ  اب ااهللاؿ. ك)اضتق قة( اهلل اصوز

كقػوؿ  ،(ٕ)ه  ااافػحمل اظتىػتململ ف مػو كاػت اػ  يف اصػ سح ااتخو ػب واحلق:قة اصطالحي:
ة "ا اػػػم اف ا ػػػم اضتق قػػػة مةػػػتؾ، دذ قػػػهلل صػػػااد بػػػ  ذات ااةػػػ   كحػػػهلل  كصػػػااد بػػػ  حق قػػػ :(ٖ)ااغػػػاايل

 .(ٗ)ااكسـ؛ كاك  دذا ا تململ يف الافوظ ارصهلل ب  مو ا تململ يف مواو  "
                                                           

 .(ٚٚ، ؼتتور ااوحوح )ص: مودة )ح ( (٘ٔ/ ٕ(، مقوص س اااغة )ٙ/ ٖااملل ) صن ا: (ٔ)
اصػػوؿ اافقػػ   (،ٙٗٔ/ٕ)هنوصػػة ااىػػوؿ  (،ٖٙ/ٔ)اآلمػػهللم ايحكػػوـ  (،ٔٔٔ/ٔ)الوػػوؿ  ،(ٕٔ/ ٔاظتملتمػػهلل )صن ػػا:  (ٕ)

 (.ٔ٘/ٕ)ااة خ ابو اانور زه  
ب  ازتهلل اا و   ااغاّايل، زص  ااهللص  ابو حومهلل ايموـ اافق   الصػويل اظتػتكام مػ  اذء ػو  ااملػوذ  هو و ب  و ب  و (ٖ)

 هػ.٘ٓ٘ذك اظتونفوت اا هللصملة منهو: دح و   اـو ااهللص ، اظتىتوفب، ك ويف  نة
 (.ٜٔٔ/ٙ(،   قوت ااةوفمل ة ااى ك  )٘ٛٔ/ٕٔاي ا: اا هللاصة كاانهوصة )

 .(ٙٛٔاظتىتوفب )ص:  (ٗ)
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 ادطؾب الثاين: تعريف ادجاز لغة واصطالحا:

) ػػػوز(، مبملػػػ  ق ػػػت ااةػػػ  ، اصػػػوز اصػػػا  غتػػػوز  اػػػب كزف مفملػػػل مػػػ خوذ مػػػ   اجملةةةيز لغةةةة: 
 :صملػػح ،اانهػػا ػػات ، ك اامل ػػور اظتواػػت ا ػػوز :  ػػاكت  ك ػػات ف ػػ ، كا ا ػػ  خافتػػ  كق ملتػػ  ك ػػات

فهػػو دمػػو  ،كغتػػوز موػػهللر م مػػ  صػػو  ااامػػوف كاظتكػػوف كاضتػػهللث ، رب ػػ  مػػ  ااةػػو ل دل ااةػػو ل
كااملسقػة  ،صملح ااملوبا ،يقل م  هذا اظتمل  دل اافو ل كهو اصتوئا ،يفس اصتواز اك زموي  اك مكوي 

 ،  مػػ  اظتةػػت ف اظتوػػهللر  ػػا ل ؛كهػػو اضتػػهللصيف ،ااكا ػػة كاصتائ ػػة دف ءػػوف مػػ خوذا مػػ  يفػػس اصتػػواز
كصكػوف ذاػئ  ،مبملػ  مكػوف اامل ػور ،كاضتوا ة اك الا ة دف ءػوف مػ خوذا مػ  اصتػواز ،ءل ا كاظتةت   

 .(ٔ)م  د سؽ ا م الل  اب اضتوؿ
 (ٕ)كاثي همو: غتوز  قا  كهو مو قوػهلل  اا  اػوكم ،هو يو وف غتوز اغوم :اجمليز اصطالحي

  صوز اظتاءب.
افحمل اظتىتململ يف غ  مو كات ا  يف اص سح ااتخو ػب املسقػة اا :هوفاجمليز اللغوي أمي 

م ػػل  ،وػػوص اظتةػػوهبة فهػػو غتػػوز اغػػوم  ذ ػػتملورةخبك اصػػوز اااغػػوم دف ءويػػت  سقتػػ   ،كقاصنػػة
كدف ءويت ااملسقة غ  اظتةػوهبة ءواملسقػة ااػيت  ،راصت ا هللا يف اضتموـ  اصهلل ااا ل ااةجوع :قوائ

 وز اغوم ما ل.فهو غت ،أييت ذءاهو ف مو بملهلل
فػػس صقػػت يف  ،كاصػػوز اااغػػوم م اقػػو  ػػوا  ءػػوف ما ػػس اك  ذ ػػتملورة ذ صقػػت دذ يف ماءػػب

 لف اظتفاد كحهلل  ذ صف هلل. ؛اظتفاد
م ػػل ، فهػػو د ػػنود اافملػػل اك مػػو يف مملنػػو  دل غػػ  مػػو هػػو املسقػػة كقاصنػػة أمةةي اجملةةيز ال:قلةة :و 

 ،هػو هللا  ملػول ن ػتلف اظت ؛دل اااب ػت غتػوز ي ػوتفػ ف د ػنود  اذ ا قػل،ت اااب ػت اي قوؿ اظتذم : ا
  .(ٖ)اف ااقوئل مذم  :كااقاصنة ي وت،كااملسقة اف اااب ت   ب يف اي

                                                           
( ٗٚٔ/ٔااملػػهللة يف اصػػوؿ اافقػػ  ) (،ٓٚٛ/ٖ(، ااوػػحوح )ٗٛٔ/ٕ( مقػػوص س اااغػػة )ٛٚ/ ٘ٔاتج ااملػػاكس )ا: صن ػػ (ٔ)

 (ٕ٘/ٕ،اصوؿ اافق  لمهلل ابو اانور زه ) (ٛااامت يف اصوؿ اافق  ااة ازم )ص: 
 قاػػو   ػػول. فػػورس بػػسد مػػ  مػػربّ ز كدمػػوـ قػػوض   اا  اػػوكم ااةػػوفمل  .و بػػ   مػػا بػػ  هللا   ػػهلل اطتػػ  ابػػو ااػػهللص  انصػػا (ٕ)

ا، صوضتنو كءوف ش از،  ق.ٜٔٙ ويف  نة  ااتناصل، ايوار اافق ، اصوؿ يف  اظتنهوج كاباز  مذافو   متمل هللن
 (.ٚ٘ٔ/ٛ(،   قوت ااةوفمل ة ااى ك  )ٖٙٛ/ٚٔصن ا:    ا سـ اان س  )

 اػػػم اا  ػػػوف  ر اا سغػػػة يفا ػػػاا(، ٛٗٔ/ٕ)، هنوصػػػة ااىػػػوؿ (ٕٙٛ/ٔ)، الوػػػوؿ ااػػػاازم (ٙٛٔ/ٔ)اظتىتوػػػفب صن ػػػا:  (ٖ)
 . (ٖٙ/ٕ)ابو اانور زه   مهللاصوؿ اافق  ل، (ٜٕ٘)ص: 
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 ادطؾب الثالث:  الػرق بني االستعامل والوضع واحلؿل

لتىػػػ  ق ػػػل ااواػػػوج يف ثنػػػواي اا حػػػيف ااتفاصػػػ  بػػػل حاقػػػوت ااهللذاػػػة ااػػػ سث: ااواػػػت كاذ ػػػتملموؿ 
ائ ليػ  ءمػو اختاػف الصػوا وف يف  ػواز ا ػتملموؿ ااافػحمل يف حق قتػ  كغتػوز  مملػو، اختافػوا  كاضتمل؛ كذ

 :(ٔ)ءػػذائ يف حكػػم زتػػل ااافػػحمل  اػػب حق قتػػ  كغتػػوز  مملػػو، كي ػػهللا  اواػػت ف  اػػ  كصػػااد بػػ  ثسثػػة مملػػوف
 الكؿ:  ملل ااافحمل دا س  اب اظتمل ، كمن  كات اااغوت.

، حػػي صوػػ  اشػػها ف ػػ  مػػ  غػػ  ، كمػػ  ذاػػئ كاػػت ين: غا ػػة ا ػػتملموؿ ااافػػحمل يف اظتملػػ اا ػػو
 اضتقوئ  ااةا  ة، كااملاف ة.

 اا وايف: اصل اذ تملموؿ، كاو ماة كاحهللة، كهو اظتااد بقوؿ ااملامو : م  شاط اصوز ااوات.
امػػػػو اذ ػػػػتملموؿ: فهػػػػو د ػػػػسؽ ااافػػػػحمل كدرادة  ػػػػل مىػػػػمو   ضتكػػػػم كهػػػػو اضتق قػػػػة، اك درادة غػػػػ  

 و اصوز. مىمو  املسقة ب نهمو، كه
 كامو اضتمل: فهو ا تقود ااىومت مااد اظتتكام م  ااافحمل، اك مو اشتمل  ا   مااد .

  ها بذائ اافاكؽ ااتوا ة:تف
 اف ااوات هو ااىوب ، ك صت مل  اذ تملموؿ، ك اضتمل ذح  عتمو.  -ٔ
و ااوااػت اف اظتىتململ كاضتومل مملاوموف، فوظتىتململ هو اظتػتكام، كاضتومػل هػو ااىػومت، ب نمػ -ٕ

 غتهوؿ  اب اطتسؼ يف ذائ.
اف اذ تملموؿ صملػح  ػواز  يف اااغػة، فػس بػهلل اف صىػ ق  كاػت، كاػو مػاة كاحػهللة ءمػو هػو مػ   -ٖ

 مملوين ااوات، اذ تملموؿ كاو ماة كاحهللة.
اف  واز اضتمػل فػاع  ػ   ػواز اذ ػتملموؿ؛ فوضتمػل متملاػ  بفهػم ااىػومت، كهػو فػاع  ػ  صػحة  -ٗ

ح اذ تملموؿ ذ صوح اضتمل، كح يف صػح اذ ػتملموؿ، قػهلل لتماػ  ااىػومت اذ تملموؿ، فح يف ذ صو
 اػػب مػػو اراد  اظتػػتكام، كقػػهلل ذ لتماػػ ، كاػػذائ ذهػػب بملػػا الصػػوا ل دل اف ااقواػػ  اا ػػوقسين صػػال 

 .(ٕ)منت زتل ااافحمل  اب حق قت  كغتوز  مملو، كاكن  ذ صال منت اذ تملموؿ
 
 

                                                           
 اافقػػػػ  اصػػػػوؿ يف الػػػػ ط اا حػػػػا ،(ٜٙ٘/ ٕ) الوػػػػوؿ شػػػػاح يف الصػػػػوؿ يفػػػػوئس ،(ٚ٘/ ٔ) ااقػػػػاايف ااػػػػذخ ة: اي ػػػػا (ٔ)
 (. ٖٖٗ/ ٕ) الاف ة شاح يف ااىن ة اافوائهلل ،(ٓٓٗ/ٕ)
 (. ٓٓٗ/ ٕ) اافق  اصوؿ يف ال ط اا حا: اي ا (ٕ)
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 :ادبحث األول
 

 ادسألة يف ألقوالا وذكر الـزاع حمل حترير
 

 ثسثة م واب:كف   
 . ووصا اظتى اة :اظت اب الكؿ
 .اانااع ػتل حتاصا اظت اب اا وين:

 .اظتى اة يف القواؿ ذءا: ايفاظت اب اا و
 

 :تصوير ادسألةادطؾب األول: 

كءوف هذا ااافػحمل اػ  حق قػة كغتػوز،  ،دذا  كام شخص كاحهلل، يف كقت كاحهلل، بافحمل كاحهلل
ورض بل اظتملن ل، فهل نتك  ح نئذ اف ؿتمل هذا ااافػحمل  اػب اظتملن ػل مملػوم اـ  مل كذ صك  هنوؾ

  ذ بهلل م  زتا   اب احهللقتو فقطم
كم ػػػػوؿ ذاػػػػئ افػػػػحمل اانكػػػػوح، فهػػػػو حق قػػػػة ص اػػػػ   اػػػػب اصتمػػػػوع، كص اػػػػ  غتػػػػوزا  اػػػػب غتػػػػاد 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ):  ملػػػػػػول قواػػػػػػ ، فهػػػػػػل نتكػػػػػػ  زتاػػػػػػ  يف  (ٔ)ااملقػػػػػػهلل

اـ ايػػػ  ذ لتمػػػل  ا همػػػو مملػػػوم اـ كتػػػب زتاػػػ   اػػػب احػػػهللقتوم     [ٕٕ: ، اآلصػػػةاانىػػػو  ػػػورة ] (ڃ
 .اظتااد ا همو دذ دذا ك هللت قاصنة  هللؿ  اب 

 

 :حترير حمل الـزاع :الثاينادطؾب 
كااىػػػػ ف  (ٕ)وػػػػام اا اضتىػػػػلمػػػػ  اقػػػػاب مػػػػو راصتػػػػ  يف حتاصػػػػا هػػػػذ  اظتىػػػػ اة مػػػػو ذءػػػػا  ابػػػػو 

كصتاػح مػ  هػذ  ااةػاكط حتاصػاا  ،(ٗ)، امو الكؿ فقهلل ذءا شػاكط قواػ  يف هػذ  اظتىػ اة(ٖ)اآلمهللم
                                                           

 .(ٕٓٗ: ص) اظتىتوفب يكح،: مودة( ٜ٘ٔ/ ٚ) ااملاكس اتج: اي ا (ٔ)
 ا . قٖٙٗهبو  نة  ك ويف بغهللاد ك ك  اا واة يف كاهلل .اظتملتااة ائمة احهلل: اا وام اضتىل، ابو اا  ب،  ا  ب  و (ٕ)

  .اافق اصوؿ يف اظتملتمهلل ءت   م  بهلل ت ،  اب كااهللايية  اذءو  كشهاة  ووي ف
 (.ٖٜ/ٕ(، اصتواها اظتا ة )ٗ٘ٙ/ٖ(، م ااف اذ تهللاؿ )ٓٓٔ/ٖاي ا: اترصخ بغهللاد )

ك ايتقػػل دل  ف حن ا نػػوءػػوق  ٔ٘٘( هػػو  اػػ  بػػ  اب  اػػ  بػػ  و بػػ   ػػوذ ابػػو اضتىػػ   ػػ ف ااػػهللص  اآلمػػهللم كاػػهلل  ػػنة ٖ)
هػػو: البكػػور يف اصػػوؿ ااػػػهللص ، مػػذهب ااةػػوفمل  ك فػػن  يف  اػػم اان ػػػا كاافاىػػفة ك ػػوئا ااملقا ػػوت، كاػػ  موػػػنفوت ء ػػ ة من

 ق.ٖٔٙحكوـ يف اصوؿ اافق ،  ويف بهللمة   نة يكا
 (.ٖٙٓ/ٛ(،   قوت ااةوفمل ة ااى ك  )ٖٗٙ/ٕٕاي ا:    ا سـ اان س  )

    يت. ءمو اظتنت كهو (ٗ)
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يف اظتنػػت مػػ  ذاػػػئ شػػاك و اربملػػػة  (ٔ)"كشػػاط ااةػػػ خ ابػػو   ػػػهلل هللا هػػذ  اظتىػػ اة، قػػػوؿ يف اظتملتمػػهلل:
كاآلخػػػا اف صكػػػوف ااوقػػػت  ،كاآلخػػػا اف  كػػػوف اامل ػػػورة كاحػػػهللة ،اف صكػػػوف اظتػػػتكام كاحػػػهللا :احػػػهللهو
فمػي اـتػـا شػاط مػ   ،ئػهللة كاحػهللةمهمػو فوذيت و كاآلخا اف صكوف اراد اظتملن ل اظتختافػل ،كاحهللا

، كامػػو اآلمػػهللم فقػػهلل  نػػوف اامىػػ اة مبػػو صوػػاح اف صكػػوف حتاصػػاا عتػػو (ٕ)هػػذ  ااةػػاكط  ػػوز اف صػػااد"
اختاػػف ااملامػػو  يف ااافػػحمل ااواحػػهلل مػػ  مػػتكام كاحػػهلل يف كقػػت كاحػػهلل " كدف ذ صكػػ  شػػومس؛ فقػػوؿ:

  ،حػػػهللقتو غتػػػوزا يف اآلخػػػااك حق قػػػة يف ا ،ءػػػواقا  اا هػػػا كاضتػػػ ا  ،دذا ءػػػوف مةػػػتءو بػػػل مملن ػػػل
، فحهللد بذائ ثسثة ق ػود (ٖ)"ءوانكوح اظت ا   اب ااملقهلل كااوط ، كذ  ك  اافوئهللة ف همو كاحهللة

 صا ط هبو ي وؽ اظتى اة، كه :
ف يػػ  صوػػح اف صػػااد هبمػػو مملن ػػل، فػػس مػػويت درتو ػػو  ؛اكذ: )ااافػػحمل ااواحػػهلل( فهػػذا ااق ػػهلل متػػاج اااف ػػل

 د  آلخا ااا ل ااةجوع.اكصا  ،د أبحهللقتو اضت وافاا ل كصا م  اف ص ا  افحمل ال هلل م س م
كاآلخػػا صاصػػهلل  ،اثي ػػو: )مػػ  مػػتكام كاحػػهلل( فقػػهلل صن ػػ  بػػنفس ااافػػحمل متكامػػوف كصاصػػهلل احػػهللقتو مملػػ 

 .ممل   خا
ف صػػهلل يف  ؛يف زمػػويل ؼتتافػػل ا)يف كقػػت كاحػػهلل( لف اظتػػتكام ااواحػػهلل قػػهلل ص اػػ  اف ػػو كاحػػهلل اثا ػػو:

 اآلخا اصوز، ف حتز هبذا ااق هلل م  ذائ.كقت اضتق قة كيف ااوقت 
)كذ  ك  اافوئهللة ف همو كاحهللة( كهذا ااق هلل متاج ااافحمل اظتتوا ل؛ لي  متف   اػب ايػ  صػااد  رابملو:

 لف اافوئهللة ف همو كاحهللة، كصهللخل يف هذا ااق هلل اضتق قة كاصوز كاظتةتؾ.  ؛فوب  اظتملن 
ذءاقتػػو ااقػػوئاوف جبػػواز زتػػل ااافػػحمل  :فااف  خػػا ػػهللكصاػػوؼ دل هػػذ  ااق ػػود ااػػيت ذءاهػػو اآلمػػهللم ق

؛ كذاػػػػئ أبف ذ صكػػػػوف (ٗ)كهػػػػو اف صكػػػػوف اصتمػػػػت ب نهمػػػػو ؽتكنػػػػو ،هلل يف اضتق قػػػػة كاصػػػػوز مملػػػػوحػػػػااوا
 .(٘) كذ اهللص لف يق اواظتملن 

 :األقوال يف ادسألة :لثادطؾب الثا

 .ااقاصنة واز ا تملموؿ ااافحمل يف حق قت  كغتوز  مملو دذا جتاد     القول األول:

                                                           
 دا ػػ  ايتهػػت اػة،اظتملتا  شػػ وخ مػػ  فق ػػ  حنفػ ، : صتملػػل اظتاقػب هللا،   ػػهلل ابػػو اا وػام، دبػػااه م بػػ   اػ  بػػ  هػو اضتىػػل (ٔ)

 . قٜٖٙب غهللاد  نة  ككفو   اا واة يف ، كءوف مواهلل "كاظتنىوخ اانو خ" ءت   م   وا ، يف ااكسـ  ام يف ااااي ة
 (.ٕ٘٘/ٔ(، اا  قوت ااىن ة يف  اا م اضتنف ة )ٖٚ/ٛصن ا: اترصخ بغهللاد )

 (.ٖٓٓ/ٔ)اظتملتمهلل  (ٕ)
 (.ٕٕٗ/ٕ)اذحكوـ اآلمهللم  (ٖ)
 (.ٖٔٓ/ٔ)، اظتملتمهلل لب اضتىل اا وام (ٕٗٗ/ٔ)رشود اا وقسين : ااتقاصب كاياي ا (ٗ)
 (.ٖٗٛ/ٕ)اا حا ال ط ااارءة   اي ا: (٘)
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 ،(ٕ)يف اااكاػػة كيىػػ   صتمهػػور اظتتقػػهللمل مػػ  ااةػػوفمل ة (ٔ)ا ػػ  ااةػػوفمل  ءمػػو ذءػػا اانػػوكمدذهػػب  
كاآلمػػػػػػهللم يف  ،(ٙ)يف الوػػػػػػوؿ (٘)ااػػػػػػاازمك  ،(ٗ)يف ااربهػػػػػػوف (ٖ)كيىػػػػػػ   ااةػػػػػػوفمل  ءػػػػػػذائ اصتػػػػػػوصح

ا حػػا يف ا (ٜ)، كيىػػ   ااارءةػػ (ٛ)مػػوـ اضتػػامل :هػػو ظػػوها اخت ػػور ااةػػوفمل (د، كقػػوؿ (ٚ)ايحكػػوـ
 (ٖٔ)ااج ػوئ  (ٕٔ) يف اظتملتمػهلللكيى   ابػو اضتىػ ،(ٔٔ( )ٓٔ)ال ط ااةوفمل  كلب  ا  ب  اب هاصاة

كيىػػػػ    ،(٘ٔ)، كيىػػػػ   اصتػػػػوصح يف ااربهػػػػوف دل بملػػػػا ااقػػػػوئال  املمػػػػـو( ٗٔ)ك  ػػػػهللاصت ور بػػػػ  ازتػػػػهلل

                                                           
 مػ  يػوا يف ككفو ػ  مواػهلل  كاضتػهللصيف  افق   سمة. ااةوفمل  اانوكم اضتااين مام ب  شاؼ ب  لتىي ااهللص  ػت   زءااي ابو (ٔ)

 .قٙٚٙ  نة ك ويف. كغ هو مىام، صح ح كشاح اظتهذب احش اصموع: منهو  ووي ف كا  بىورصة حوراف قال
 .(ٙٚٗ/ ٕ) اإل نوم ااةوفمل ة   قوت ،(ٓٚٗٔ/ ٗ) اضتفوظ صن ا:   ذءاة

 .(ٖ٘ٛ/ ٕ) ااارءة (، اا حا ال ط ٕٗٔ/ ٕاظتىتوفب )(، ٗٛٔ)ص اات واة : ، كاي ا(ٛٗ/ٔٔ)ركاة اا وا ل  (ٕ)
 ااػػػهللص  اػػػ و  اان ىػػػوبورم، ك اصتػػػوصح، صو ػػػف بػػػ  هللا   ػػػهلل و اب ايمػػػوـ بػػػ  اظتاػػػئ   ػػػهلل اظتملػػػويل، اضتػػػامل، ابػػػو دمػػػوـ (ٖ)

 .قٛٚٗ  نة  ويف.  ووي ف منهو: غ وث المم، كااا واة اان وم ة، كااورقوت، كغ هو ا . قٜٔٗ يف كاهلل ااةوفمل ،
 (.ٜٛٔ/ٔ(،   قوت ااةوفمل ة اس نوم )ٖٗ/ٙٔاي ا: اترصخ بغهللاد كذصوا  )

 .(ٕٔٔ/ ٔيف اصوؿ اافق  ) ااربهوفاي ا:  (ٗ)
 مػػ  اظتفىػػا الصػػويل اظتتكامػػل دمػػوـ ااػػام، خ  ػػب ابػػ  ااػػاازم ااػػهللص  فخػػا اا كػػام اات مػػ  اضتىػػل بػػ   مػػا بػػ  و (٘)

 . هػٙٓٙ  نة ك ويف هػٖٗ٘  نة كاهلل. ااتقهللصس ي  س الووؿ، ، ااك   ااتفى : مذافو  
 (.ٔٔ/ٛ) ااى ك  فمل ةااةو   قوت ،(ٓٓ٘/ٕٔ) اان س  ا سـ   : اي ا

 .(ٕٛٙ/ ٔالووؿ اااازم ) اي ا: (ٙ)
 .(ٕٕٗ/ ٕايحكوـ)اي ا:  (ٚ)
 .ٕٔٔ/ٔااربهوف  (ٛ)
كاػهلل مبوػا  الصػل،  اءػ  .كالصػوؿ ااةػوفمل ة بفقػ   ػوذ: ااػهللص  بػهللر هللا،   ػهلل ابػو ااارءة ، هللا   هلل ب  هبودر ب  و (ٜ)

 ال ط، كااربهوف يف  اـو ااقا ف، كغ هو. اا حا منهو فنوف،  هللة يف ء  ة  ووي ف ا  ق.ٜٗٚك ويف هبو  نة 
 (.ٖٚٗ/ٔ(، حى  الوااة )ٖ٘ٔ/٘اي ا: ااهللرر ااكومنة )

 كاػػ  اظتػػاين، ؼتتوػػا كشػػاح كاظتػػاكزم،  ػػاصج ابػػ   ػػ  اافقػػ  اخػػذ ااةػػوفمل ؛ اافق ػػ  هاصػػاة اب بػػ  اضتىػػل بػػ  اضتىػػ   اػػ  ابػػو (ٓٔ)
 .قٖ٘ٗ  نة  ويف اف دل كااا واي ااىس ل  نهلل ممل مون  كءوف ااملااق ل، دمومة دا   كايتهت اافاكع، يف مىوئل

 (.ٕٙ٘/ٖ(،   قوت ااةوفمل ة ااى ك  )ٖٕ٘/ٛصن ا: اترصخ بغهللاد )
 .(ٖ٘ٛ/ ٕاا حا ال ط يف اصوؿ اافق  )اي ا:  (ٔٔ)
 .(ٖٓٓ/ ٔاظتملتمهلل ) اي ا: (ٕٔ)
 يىػػ ة كدا ػػ .  وػػا  يف ااكػػسـ  امػػو  كرئػػ س. اظتملتااػػة ائمػػة مػػ :  اػػ  ابػػو اصت ػػوئ   ػػسـ بػػ  ااوهػػوب   ػػهلل بػػ  و (ٖٔ)

 .قٖٖٓ  نة  ويف. اظتذهب يف هبو ايفاد ك را  مقوذت ا (. اصت وئ ة) اا وئفة
 (.ٖٛٔ/ٗٔ) اان س  ا سـ    ،(٘ٛ/ٔ) كاانحل اظتال: اي ا

 كيل.  وػا  يف اظتملتااػة ، شػ خاصػويل قػوض: اضتىػل ابػو ال ػهللا دم، اعتمػذاين اصت ػور   ػهلل بػ  ازتػهلل بػ  اصت ػور   ػهلل (ٗٔ)
 ق.٘ٔٗكااملهللؿ،  ويف  نة  ااتوح هلل ابواب يف اظت و  ، كاظتغح    ااقا ف  ناص : منهو ء  ة،  ووي ف ا .  اامّ  ااقاو 

 (.ٜٚ/٘(،   قوت ااةوفمل ة ااى ك  )ٖٔٔ/ٔٔصن ا: اترصخ بغهللاد )
 .(ٕٔٔ/ ٔااربهوف يف اصوؿ اافق  )اي ا:  (٘ٔ)
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املومػػػػة يف اظت ػػػػااف  ( ٘)، كيىػػػػ   ااىػػػػماقنهللم(ٗ( )ٖ)كو بػػػػ  اضتىػػػػ  ( ٕ)لب صو ػػػػف ( ٔ)اصتوػػػػوص
، كابػػػػػ  (ٓٔ)يف ااملػػػػػهللة ( ٜ)، كااقواػػػػػ  ابػػػػػو صملاػػػػػب(ٛ( )ٚ)، كاختػػػػػور  ااةػػػػػ ازم(ٙ)اصػػػػػحوب اضتػػػػػهللصيف

كابػػػ  يحكػػػوـ كيىػػػ   ااػػػاازم يف الوػػػوؿ كاآلمػػػهللم يف ا ،(ٕٔ)كيىػػػ   لء ػػػا اصػػػحوب  (ٔٔ)اانجػػػور
 .(ٙٔ()٘ٔ)يف هنوصة ااىوؿ اا وقسين (ٗٔ)يف اظتنتهب كاي نوم (ٖٔ)اضتو ب

                                                           
 .ااكاخػػ   اػػب  فقػػ  .فػػومتنت  اقاػػو  ااملمػػل ك ػػئل. اضتنف ػػة رائ ػػة دا ػػ  اصتوػػوص، ايتهػػت ااػػاازم، بكػػا ابػػو  اػػ ، بػػ  ازتػػهلل (ٔ)

 ق.ٖٓٚاافق ، كغ هو.  ويف  نة  ااقا ف، كاافووؿ يف اصوؿ كااورع، كا : ءتوب احكوـ اااههلل م   اصقة  اب كءوف
 (.ٕٚ/ٔ(، اافوائهلل اا ه ة )ٖٗٔ/ٗصن ا: اترصخ بغهللاد )

 ااقاػػوة، الصػػويل اا غػػهللادم اافق ػػ ، قواػػ  ااكػػويف صو ػػف ابػػو ح  ػػب بػػ   ػػملهلل اذيوػػورم، بػػ  دبػػااه م بػػ  صملقػػوب (ٕ)
 ق.ٕٛٔادب ااقوا ، كءتوب اآلاثر، كغ هو.  ويف  نة  : ووي ف  م  -حن فة اب صوحب -الهلّلث اصتههلل

 (.ٕٕ٘/ٔ(، اافوائهلل اا ه ة )ٖٖٓ/ٚصن ا: اا  قوت ااكربل )
اا ػورم كغػ هم، مػ   ك ػف وف كم ْىػملرا حن فػة اب مػ  ااملاػم شتػت موذهم، ااةّ   وين، فاقهلل ب  اضتى  ب  و هللا   هلل ابو (ٖ)

 .قٜٛٔ ويف  نة:  اصحوب ،  اب امس " اظت ىوط"ك هو  مذافو  : الصل
 (.ٗٛٔ/ٗ(، كف وت ال  وف )ٙٚٔ/ٕصن ا: اترصخ بغهللاد )

 .(ٜٚ/ ٔاافووؿ يف الصوؿ )اي ا:  (ٗ)
 بكتوبػ : كاشػتها حاب، يف اقوـ .اضتنف ة ء ور م  فق  ،: ااىماقنهللم ااهللص   س  بكا ابو ازتهلل، اب ب  ازتهلل ب  و (٘)

(، اصتواها اظتا ة ٛ٘ٔ/ٔق.صن ا: اافوائهلل اا ه ة )ٖ٘٘م ااف الصوؿ،  ويف  نة  اخال، ءتب كا  اافقهو ، حتفة بكتوب :
(ٕ/ٙ.) 
 .(ٖٖٗ/ ٔم ااف الصوؿ يف يتوئج ااملقوؿ )اي ا:  (ٙ)
 ااةػػػاصملة  اػػػـو يف ي وغػػػ  اظتنػػػوظا، ظهػػػا د ػػػحوؽ، ااملسمػػػة ابػػػو ااةػػػ ازم، اافػػػ كز  دم صو ػػػف بػػػ   اػػػ  بػػػ  دبػػػااه م (ٚ)

 ق.ٙٚٗ وا ، ا : ااامت، كاظتهذب كغ هو،  ويف  نة  يف المة كمفيت اا سب ما ت فكوف اي سم ة،
 ( .ٛٛ/ٖ(،   قوت ااةوفمل ة ااى ك  )ٕ٘ٗ/ٛٔصن ا:    ا سـ اان س  )

 .(ٜااامت يف اصوؿ اافق  ااة ازم )ص: اي ا:  (ٛ)
 اػ  اافقػ ، يف دمومػو كءػوف. اضتن اػ  اا غػهللادم اافػاا   ب  اظتملاكؼ صملاب ابو ازتهلل، ب  خاف ب  و ب  اضتىل ب  و (ٜ)

 .قٛ٘ٗ  نة  ويف .ااك  ة منهو: الحكوـ ااىا وي ة، شاح ؼتتوا اطتاق  اضتىوف ااتووي ف
 (.ٖٜٔ/ٕ(،   قوت اضتنوباة )ٕٙ٘/ٕاترصخ بغهللاد ) صن ا:

(ٔٓ) (ٕ/ٚٓٗ.) 
 منتهػب اػ : ااقاػوة، مػ . موام حن ا  فق  : اانجور  ب  ااةه  اا قو ، ابو ااهللص   ق  اافتوح ، ااملاصا   هلل ب  ازتهلل ب  و (ٔٔ)

 (.ٕٙ/ٛ(، مملجم اظتذافل )ٗ٘ٛ/ٕ)ق.صن ا: ااىحب ااواباة ٕٜٚ ويف  نة  .ايرادات، ؼتتوا ااتحاصا شاح ااكوءب اظتن 
 (.ٜٛٔ/ٖ)شاح ااكوءب اظتن  اي ا:  (ٕٔ)
 ا ػػنو يف كاػهلل. الصػل ءػػادم مػواك ، فق ػ : اضتو ػب ابػػ  ااػهللص  رتػوؿ  مػاك ابػػو صػويس، بػ  بكػا اب بػػ   مػا بػ    مػوف (ٖٔ)
 .قٙٗٙ  نة موت غ هو،ك  اصتا ل، كاظتقوهلل اافق ، كؼتتوا ااكوف ة:  ووي ف  م . حو  نو ابو  كءوف( موا صمل هلل م )

 (.ٙٛ/ٕ) اظتذهب ااهللص وج ،(ٕٗٙ/ٖٕ) اان س  ا سـ   : اي ا
 إب نو، كاهلل .ااملاب ة  امو  م  اصويل، ااهللص  فق   رتوؿ و، ابو ااةوفملّ ، اي نوم  ا  ب  اضتى  ب  اااح م   هلل (ٗٔ)

 ق.ٕٚٚااىوؿ.  ويف  نة  ااهللرم، كهنوصة ااتمه هلل، كااكوءب :ءت   م . ااةوفمل ة راي ة دا   ايتهت
 (.ٓٔٗ/ٔ(، ااملقهلل اظتذهب )ٖٗ٘/ٕصن ا: ااهللرر ااكومنة )

 اػػب  ءػػوف اظتةػػهور؛ اظتػػتكام اا وػػام  ا ػػوقسين اظتملػػاكؼ ااقىػػم، بػػ   ملفػػا بػػ  و بػػ  اا  ػػب بػػ  و بكػػا ابػػو ااقواػػ  (٘ٔ)
 ق.ٖٓٗاطتسؼ،  ويف  نة منهو: د جوز ااقا ف كاذيووؼ يف ا  وب  ااك  ة ااتووي ف كصنف الشملام، مذهب

 (.ٜٓٔ/ٚٔ)ا سـ اان س   (،   ٜٖٚ/٘صن ا: اترصخ بغهللاد )
(، ب ػوف اظتختوػا شػاح ؼتتوػا ٕٕٗ/ ٕ(، ايحكوـ يف اصوؿ الحكوـ اآلمػهللم )ٕٛٙ/ ٔ: الووؿ اااازم )اي ا (ٙٔ)

 .(ٕٔٔ(، هنوصة ااىوؿ شاح منهوج ااوصوؿ )ص: ٔٙٔ/ ٕاب  اضتو ب )
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 ا تملموؿ ااافحمل يف حق قت  كغتوز  مملو. هللـ  واز  القول النيين:
ا ػػ  اصتوػػوص كاختػور  ككصػػف زتاػػ   اػب مملن  ػػ   ذ ػػتحواة، د، يىػ   حن فػػةكهػو قػػوؿ اب 

، كيىػػ   (ٖ)، كيىػػ   اا ػػوقسين صتمو ػػة مػػ  اصػػحوب اب حن فػػة(ٕ( )ٔ)كيىػػ   لب اضتىػػ  ااكاخػػ 
 اا وػػػػام، كيىػػػػ     ػػػػهللهللا لب هوشػػػػم اصت ػػػػوئ  كاب (ٗ)كيىػػػػ   ابػػػػو اضتىػػػػل اا وػػػػام يف اظتملتمػػػػهلل
ءمػػػػو يف   (ٚ)، كاختػػػػور  مػػػػ  اضتنوباػػػػة ابػػػػو اطت ػػػػوب(ٙ()٘)ااارءةػػػػ  يف اا حػػػػا الػػػػ ط ذبػػػػ  ااوػػػػ وغ

دل الء ػػػاص ، كيفػػػب صػػػحة يىػػػ ة ااقػػػوؿ  (ٓٔ)يف  ػػػس  الفهػػػوـ (ٜ)، كيىػػػ   ابػػػ  ااقػػػ م(ٛ)ااتمه ػػػهلل
 كااغػػػػػػاايل ابػػػػػػ  اانجػػػػػػور ااقػػػػػػوؿ  ظتنػػػػػػت، كيىػػػػػػ   اصتػػػػػػوصح (ٔٔ)كيقػػػػػػل  نػػػػػػ  ، صتػػػػػػواز دل ااةػػػػػػوفمل 

 .(ٕٔ)اا وقسين
                                                           

 ااكاخ يف مواهلل .  املااؽ اضتنف ة راي ة دا   ايتهت فق  ،: اضتى  ابو ااكاخ ، دعتم ب  دذؿ ب  ىلاضت ب  هللا    هلل (ٔ)
 .ااكاخ  أبصوؿ  ىمب اضتنف ة فاكع مهللار  ا هو اايت الصوؿ يف ر واة ا . قٖٓٗ  نة ب غهللاد ككفو   ااكاخ
 (.ٛٓٔ/ٔ) اا ه ة اافوائهلل ،(ٗٚ/ٕٔ) بغهللاد اترصخ: اي ا

 .(ٖٕٗ/ ٘، احكوـ ااقا ف ااجووص )(ٙٗ/ٔ)الصوؿ  اافووؿ يفاي ا:  (ٕ)
 (.ٕٗٗ/ٔ)ااتقاصب كايرشود اي ا:  (ٖ)
 .(ٖٓٓ/ ٔاظتملتمهلل )اي ا:  (ٗ)
  وا ، يف دا   اااحاة ءويت بغهللاد، اهل م . شوفمل ّ  فق  : ااو وغ اب  يوا، ابو ااواحهلل،   هلل ب  و ب  ااى هلل   هلل (٘)

 ق.ٚٚٗ ويف  نة  .اافق  اصوؿ يف ااملوذ، كااملهللة  ذءاة :ا . اان وم ة  ظتهللر ة ااتهللرصس ك ول  وا ،
 (.ٖٕٓ/ٖ) ااةوفمل ة ااى ك    قوت (،ٖٖٓ/ٔ) ال  وف صن ا: كف وت

 .(ٖ٘ٛ/ ٕاا حا ال ط يف اصوؿ اافق  )اي ا:  (ٙ)
، (بغػهللاد  اػواح م ) ءاواذل م  اصا .  وا  يف اضتن ا ة دموـ: اطت وب ابو ااكاوذاين، اضتى  ب  ازتهلل ب  ػتفوظ (ٚ)

 ق.ٓٔ٘ ويف  نة  ااك ور، اظتىوئل يف كاذيتوور اافق ، اصوؿ يف ااتمه هلل ءت   ، م (بغهللاد
 (.ٗٚٔ/ٕٔ(، اا هللاصة كاانهوصة )ٕٛ٘/ٕصن ا:   قوت اضتنوباة )

 (.ٕٗٗ/ٕ) لب اطت وب ااتمه هللاي ا:  (ٛ)
 ق م  ب  اظتملاكؼ اصتههلل الصويل ن ا اضت اافق   ااهللمةق  هللا   هلل ابو ااهللص  مشس  ملهلل ب  اصوب ب  بكا اب ب  و (ٜ)

 ق.ٔ٘ٚ  نة بهللمة   ويف اصتوزصة، ا  مذافوت ء  ة منهو: زاد اظتملود، د سـ اظتوقملل، كغ هو ء  ، ق م
 (.ٓٓٗ/ٖ، ااهللرر ااكومنة )(ٖٕٗ/ ٗٔ) كاانهوصة صن ا: اا هللاصة

 (.ٓٙٔ/ٔ) س  الفهوـ اي ا:  (ٓٔ)
 .   اب  ااق م :ام (ٔٔ)
، كهػػو ؼتػػواف ظتػػو صػػهللؿ  ا ػػ  ءسمػػ  يف ااتقاصػػب كايرشػػود ك ػػ  يت  نػػهلل ذءػػا (ٖٕٓ/ٔ) اظتنخػػوؿ ،(ٕٔٔ/ٔ)هػػوف اارب اي ػػا:  (ٕٔ)

اصػحوب ااقػوؿ اا واػيف، دذ اف صكػػوف اػ  ءػسـ  خػا قػػهلل ا اػت  ا ػ  هػذص  ايمػػومل، كصػهللؿ  اػب ذاػئ  ػػـا اصتػوصح أبف هػذا قػػوؿ 
قواػ   اػب مػ  صػال اضتمػل  اػب اضتق قػة كاصػوز رت ملػو كقػوؿ يف حتق ػ  : "ك  ػم يكػ  اا(ٕٔٔ/ٔ) اا وقسين، فقهلل قػوؿ يف ااربهػوف

ديكػػور : اااف ػػة دفتػػو  كػػوف حق قػػة دذا اي  قػػت  اػػب مملػػ  كاػػملت اػػ  يف اصػػل اااىػػوف كدفتػػو  وػػ  غتػػوزا دذا جتػػوز هبػػو  ػػ  مقتاػػب 
 ل اف اانقػل  ػ  اا ػوقسين ماػ اب، ، كصػال بملػا الصػواااوات كخت ل اصتمت بل اضتق قة كاصوز ءمحوكاة اصتمت بل اانق اػل"

دل اف اا ػػوقسين صفػػاّ ؽ بػػل ا ػػتملموؿ ااافػػحمل يف حق قتػػ  كغتػػوز  مملػػون، كبػػل زتػػل ااافػػحمل  اػػب  -مػػنهم ااارءةػػ -ب نمػػو ذهػػب  خػػاكف 
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 . كغتوز  مملو دذا ك هللت قاصنة يف حق قت  ا تملموؿ ااافحمل واز  القول النيلث:
اخت ػػػور ابػػػ   ، كهػػػو(ٖ)يف ااقوا ػػت (ٕ)، كابػػػ  ااىػػػمملوين(ٔ)قػػوؿ هبػػػذا دمػػػوـ اضتػػامل يف ااربهػػػوف

كهػو  ،(ٛ)وامتيف رتت اصت (ٚ)كاب  ااى ك  (ٙ)يف شاح ااتنق ح (٘)، كااقاايف(ٗ)اضتو ب يف اظتختوا
فػ ف ق ػل: فهػل كتػب زتػل ااكامػة "قوؿ اا ػوقسين ااػذم يػص  ا ػ  يف ااتقاصػب كايرشػود، فقػوؿ: 

ااواحػػهللة ااػػيت صوػػح اف صػػااد هبػػو مملػػ  كاحػػهلل كصوػػح اف صػػااد هبػػو مملن ػػوف  اػػب احػػهللقتو اك  ا همػػو 
و اترة دا همػػو ب وهاهػػو اـ بػػهللا ل صقػػتف هبػػوم ق ػػل: بػػل بػػهللا ل صقػػتف هبػػو ظتواػػت احتموعتػػو ااقوػػهلل هبػػ

كاػػػػ س مبواػػػػوع يف الصػػػػل لحػػػػهلل  ،كاترة دل احػػػػهللقتو، كءػػػػذائ  ػػػػ  ل ءػػػػل ػتتمػػػػل مػػػػ  ااقػػػػوؿ
 .(ٜ)"ػتتما  

 .ت  كغتوز  مملو، مت  هللـ كقو   اغةق واز ا تملموؿ ااافحمل يف حق  القول الرابع:
كدا   ذهب ابو اضتىػل اا وػام يف اظتملتمػهلل، فقػوؿ: "ك نػهللان اف اذ ػم اظتةػتؾ بػل شػ ئل 

ق قتػػػل اك غتػػػوزص  اك احػػػهللقتو حق قػػػة كاآلخػػػا غتػػػوزا كتػػػوز يف ايمكػػػوف اف صػػػااد بػػػ  كذ كتػػػوز يف ح
 ػسؽ ااافػحمل اافػحمل ااػذم اػ  مملن ػوف دهلل ذءػا اف ، كذهب دا   ااغاايل يف اظتىتوفب، فقػ(ٓٔ)اااغة"

حق ق  كغتوزم، كدرادة اظتملن ل مملو، اما ؽتك ، كاكن  ؼتواف املودة ااملاب؛ لف ااملػاب كاػملت 

                                                                                                                                                                           
ا الػ ط اي ػا: اا حػ.-كقهلل  قهللـ يف اا حيف ااتفاص  ب نهمو يف اظت اب اا وايف م  ااتمه هلل-ذائ، ف ج ا اذ تملموؿ، كنتنت اضتمل، 

 (.ٖٖٗ/ ٕ(، اافوائهلل ااىن ة يف شاح الاف ة )ٓٓٗ/ ٕيف اصوؿ اافق  )
 (.ٕٕٔ/ٔ)ااربهوف اي ا:  (ٔ)
 ااملامػػو  مػػ  مفىػػا،: اظت فػػا ابػػو ااةػػوفمل ، ك اضتنفػػ  ااتم مػػ  ااىػػمملوين اظتػػاكزم ازتػػهلل ابػػ  اصت ػػور   ػػهلل بػػ  و بػػ  منوػػور (ٕ)

  .قٜٛٗ  نة  ويف. كغ هو الداة كقوا ت ااىمملوين،  فى : ا  خاا وف، مفي كءوف ككفوة، مواهللا ماك، اهل م   ضتهللصيف
 (.ٖٖ٘/٘) ااى ك  ااةوفمل ة   قوت ،(ٗٔٔ/ٜٔ) اان س  ا سـ   : اي ا

 (.ٕٛٚ/ٔ)قوا ت الداة اي ا:  (ٖ)
 (.ٕٙٔ/ٕ)ب وف اظتختوا اي ا:  (ٗ)
 يف اظتواك ػة راي ػة دا ػ  ايتهػت. ال ػسـ احػهلل ااملسمػة اايفااقػ. اظتوػام ااوػنهو   بػ  ددرصػس ازتػهلل اامل ػوس ابػو ااػهللص  شهوب (٘)

 ق.ٗٛٙكغ هو،  ويف  نة  ءواذخ ة ااةه ة ااتووي ف كااف ااملقا ة، كااملاـو كاصوا  اافق  يف كباع  وا ،
 (.ٖٙٔ/ٔ(، حى  الوااة )ٖٕٙ/ٔصن ا: ااهللص وج اظتذهب )

 (.ٗٔٔ)ص شاح  نق ح اافووؿاي ا:  (ٙ)
 الػ  مػ   ا ػ  ك ػال ااةػوـ، يف قاػو  دا ػ  يوػا ااةػوفمل ، ايتهػب ابو ااى ك ، ااكويف   هلل ب   ا   ب ااوهوب   هلل (ٚ)

 ق.ٔٚٚاصتوامت.  ويف  نة  ااةوفمل ة، كرتت   قوت  ووي ف : م . م ا  قوض  اب كتا ذ مو كااةهللائهلل
 (.ٕٖٗ/ٛ(،   قوت ااةوفمل ة )ٕٓ٘/ٕٔصن ا:    ا سـ اان س  )

 (.ٜٕص) ااى ك  امترتت اصتو اي ا:  (ٛ)
 (.ٕٚٗ/ٔ)ااتقاصب كايرشود  (ٜ)
 .(ٖٔٓ/ ٔاظتملتمهلل ) (ٓٔ)
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ذ  اظتملوين اافحمل ااواحهلل  اب    ل اا هللؿ، ذ  اب    ل اصتمت، م ل ااافحمل اظتةػتؾ، كدف ءػوف ه
 .(ٔ)ااتملم م يف اضتق قة كاصوز اقاب م  اظتةتؾ

 ادبحث الثاين:

 بقـفا والرتجقح ومـاقشتفا األقوال أدلة

 كف   ستىة م واب:
 .كمنوقةتهو الكؿ ااقوؿ اداة: الكؿ اظت اب
 .كمنوقةتهو اا وين ااقوؿ اداة: اا وين اظت اب
 .كمنوقةتهو اا وايف ااقوؿ اداة: اا وايف اظت اب
 .كمنوقةتهو اااابت ااقوؿ اداة: اااابت اظت اب
 .القواؿ بل اات  ح: اطتومس اظت اب

 

 :ول: أدلة الؼول األول ومـاقشتفاادطؾب األ

  هللة مواات منهو مو صا :كقو   اغة، كقهلل كرد ذائ يف ااقا ف ااكامي يف  الدل:ل األول:
 .[ٙ٘:  ورة الحااب، اآلصة]   (ڃ        ڄ ڄ ڃ   ڄڄ )قوا   ملول:  -ٔ    

كااوػػسة مػػ  هللا ااازتػػة كمػػ  اظتسئكػػة ااػػهلل و  كاذ ػػتغفور كقتػػو مملن ػػوف ؼتتافػػوف، "قػػوؿ اآلمػػهللم:  
 .(ٕ)"كقهلل ارصهللا بافحمل كاحهلل

  :سدداللعلى ىذا اال اعرتاض
 ذ  اآلصة مبو صا :ا تض  اب اذ تهللذؿ هب

اذ ػػتاض الكؿ: كقػػهلل اكرد  ااغػػاايل ا تااػػو  اػػب اذ ػػتهللذؿ هبػػذ  اآلصػػة كهػػو اف اظتػػااد  -
 اافحمل اظتمل  اظتةػتؾ بػل ااوػسة مػ  هللا  ملػول كااوػسة مػ  اانػا ع كهػو ااملنوصػة أبمػا ااةػ   

الظهػا  نػهللان اف هػذا دفتػو " ور، صقػوؿ ااغػاايل:اةاف ؛ فواملنوصة مػ  هللا مغفػاة كمػ  اظتسئكػة ا ػتغف
ا اػػػ   اػػػب اظتملن ػػػل إبزا  مملػػػ  كاحػػػهلل مةػػػتؾ بػػػل اظتملن ػػػل، كهػػػو ااملنوصػػػة أبمػػػا ااةػػػ   اةػػػاف ، 

 .(ٖ)"كحامت ، كااملنوصة م  هللا مغفػاة، كمػ  اظتسئكػة ا ػتغفور، كد ػو ، كمػ  المػة د ػو  كصػاوات
                                                           

 .(ٕٓٗاظتىتوفب )ص: اي ا:  (ٔ)
 (.ٖٕٗ/ٕ)ايحكوـ اآلمهللم  (ٕ)
 (.ٕٔٗ/ٔ) ، كصن ا:   ى  ااتحاصا(ٕٔٗص: )اظتىتوفب  (ٖ)



صفر 1442هـ / أكتوبر 2020م 34

العدد ) 4 (

ْفِظ ِفي َحِقيَقِتِه َوَمَجاِزه َمًعا )دراسة تأصيلية تطبيقية( اْسِتْعَماُل اْللَّ

د. ُسْلطَاُن ْبُن ُحُود اْلَعْمِري

 

 اػب اذ ػتهللذؿ هبػذ  اآلصػة  أبف قواػ   ملػول:  (ٔ)وماذ تاض اا وين: ا تض اتج ااػهللص  الرمػ -
.  ك ملػػهللد اااػػموئا وئػػهلل دل اظتسئكػػةف ػػ  اػػم اف: احػػهللقتو  وئػػهلل  اػػب هللا، كاآلخػػا   (ڄ)

مبنااػػة  ملػػهللد الفملػػوؿ، ام اف هللا صوػػا  كاظتسئكػػة  وػػا . فهػػو مب وبػػة ذءػػا فملاػػل، كهػػذ  ذ يػػااع 
اااف ػة ااواحػهللة يف مملن ػل كاػ س يف ا ػتملموؿ اف ػل ف هو، دفتو اانػااع يف مىػ اتنو كهػ  ا ػتملموؿ 

 .(ٕ)يف مملن ل
 ػػهللؿ  ا ػػ  ءمػػو حػػهلل يف  صكػػوف قػػهلل حػػذؼ اطتػػرب او ػػود قاصنػػةاذ ػػتاض اا واػػيف: أبيػػ  كتػػوز اف  -

 (ٖ)قوؿ ااةو ا:  ؿت  مبو  نهللان كايت مبو ..  نهللؾ راض كاااام ؼتتاف
 كااتقهللصا :ؿت  مبو  نهللان رااوف.

 .(ٗ)صوا  كمسئكت  صواوف كصكوف اصا : دف هللا
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )قواػػػػػػػ   ملػػػػػػػول:  -ٕ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
، ك ػػػجود اانػػػوس غػػػ   ػػػجود [ٛٔ:  ػػػورة اضتػػػج، اآلصػػػة] (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

؛ فىػػػجود غػػػ  اانػػػوس هػػػو اطتةػػػوع؛ ليػػػ  اظتتوػػػور مػػػنهم، (٘)غػػػ  اانػػػوس، كقػػػهلل ارصػػػهللا بافػػػحمل كاحػػػهلل
 .(ٙ)  م  اانوس كات اصت هة  اب الرض؛ لف اطتةوع مو ود م  ءل اانوسك جود ء 

 :السدداللاعرتاض على ىذا ا
ا تض ااغاايل  اب اذ تهللذؿ هبػذ  اآلصػة مبػو ا ػتض بػ   اػب اآلصػة ااىػوبقة؛ كذاػئ ايػ  صػال  -

مس يف ااىػػموات كالرض كااةػػ اظتملػػ  ااػػذم دؿ  ا ػػ  ااافػػحمل هػػو ااقػػهللر اظتةػػتؾ بػػل  ػػجود مػػو
الظهػا  نػهللان اف هػذا دفتػو ا اػ   اػب اظتملن ػل "كااقما كااهللكاب ك جود ء ػ  مػ  اانػوس، فقػوؿ: 

                                                           
 كغ هػو، ااملقا وت يف  ر نو ءوف اازم،اا اافخا  سم ذ ب غهللاد احهلل ااةاف ة مهللرس الرموم ااهللص  اتج اضتىل ب  و (ٔ)

 .قٖ٘ٙ  نة  ويف كراي ة، م   اثر : ؼتتوا الووؿ،  واات كف   كك وهة كثاكة، حةمة، كا 
 (.ٖٙٙ/ٔ(، ااملقهلل اظتذهب )ٚٚٛ/ٔصن ا:   قوت ااةوفمل ل )

 (.ٖٖٔ/ٔ)اضتوصل م  الووؿ اي ا:  (ٕ)
(، رتهاة ٖٕٛ/ ٗصن ا: خااية الدب كاب ا وب اىوف ااملاب اا غهللادم ) اا  ت م  قو هللة املرْماك ب  اْما ئ اْاقرْ س، (ٖ)

 .(ٖٔاشملور ااملاب )ص: 
 (.ٕٓٙ/ٔ): ايهبوج شاح اظتنهوج اي ا (ٗ)
 (.ٖٕٗ/ٕ)ايحكوـ اآلمهللم  ،(ٕٔٗاظتىتوفب )ص: اي ا:  (٘)
 (.ٖٖٓ/ٔ)اضتوصل م  الووؿ اي ا:  (ٙ)



35صفر 1442هـ / أكتوبر 2020م

العدد ) 4 (

ْفِظ ِفي َحِقيَقِتِه َوَمَجاِزه َمًعا )دراسة تأصيلية تطبيقية( اْسِتْعَماُل اْللَّ

د. ُسْلطَاُن ْبُن ُحُود اْلَعْمِري

 

إبزا  ممل  كاحػهلل مةػتؾ بػل اظتملن ػل، كهػو ااملنوصػة أبمػا ااةػ   اةػاف ، كحامتػ ، كااملنوصػة مػ  هللا 
مغفػػػػػاة، كمػػػػػ  اظتسئكػػػػػة ا ػػػػػتغفور، كد ػػػػػو ، كمػػػػػ  المػػػػػة د ػػػػػو  كصػػػػػاوات كءػػػػػذائ ااملػػػػػذر  ػػػػػ  

 .(ٔ)"جودااى
كا ػػتض اتج ااػػهللص  الرمػػوم  اػػب هػػذا اذ ػػتهللذؿ أبف حػػاؼ اامل ػػف مب وبػػة  كػػاار اافملػػل،  -

 كػػار مػػت ءػػل مملمػػوؿ عتػػذا اافملػػل، ف كػػوف اظتملػػ : صىػػجهلل اػػ  مػػو يف ااىػػموات  دفكػػ ف افػػحمل ااىػػجو 
كصىػجهلل اػ  مػو يف الرض، ك ىػجهلل اػ  ااةػمس كصىػجهلل اػ  ااقمػا.. كهكػذا، كبنػو   اػب ذاػئ فهػذ  

 .(ٕ)خال كه  ا تملموؿ اافوظ متملهللدة امو مى اتنو فه  ا تملموؿ افحمل كاحهللمى اة ا
 جواب عن ىذه االعرتاضيت:

اػػو ءػػوف مىػػمب ااوػػسة هػػو ااقػػهللر اظتةػػتؾ "ا ػوب اآلمػػهللم  ػػ  هػػذ  اذ تااػػوت بقواػػ : 
 ،اذ ػػم   اادقتػػو دكمىػػمب ااىػػجود ااقػػهللر اظتةػػتؾ مػػ  اطتاػػوع كاذيق ػػود ذ ػػا  ،مػػ  اذ تنػػو 
ءػل خاػوع كايق ػود  ػجودا، كدف ءػوف  كذ  ،ف ي  ذ صىمب ءل ا تنو  أبما صػسة كا س ءذائ

اظتىػػػمب   ػػػم ااوػػػسة ا تنػػػو  خوصػػػو فػػػس بػػػهلل مػػػ   وػػػوصا  كب ػػػوف اذشػػػتاؾ ف ػػػ . فػػػ ف ق ػػػل كتػػػب 
ا تقػػود  يف ػػو ااتجػػوز كاذشػػتاؾ  ػػ  ااافػػحمل فهػػو م ػػح  اػػب اف ااتجػػوز كاذشػػتاؾ  اػػب خػػسؼ 

 .(ٖ)"ف او  ملذر اصتمت كهو ػتل اانااعكدفتو صكوف ءذائ د ،الصل
راد ل اااتل  تنوكؿ ااافػحمل بواػت اضتق قػة كاصػوز، فجػوز اي  ذ  هللافت بل اي الدل:ل النيين:

ڈ )عتمػػػو رت ملػػػو، كص ػػػل صػػػحة هػػػذا اف قواػػػ   ملػػػول:  ا تمو همػػػو؛ ا كػػػوف ااافػػػحمل متنػػػوكذ
 ،اغ هػػػو مػػػ  ال اػػػو   اػػػب  اصػػػ  اصػػػوزمتنػػػوكؿ اااق ػػػة اضتق ق ػػػة ك   ،[ٖ:  ػػػورة اصوداػػػة، اآلصػػػة](  ڈ

كءػػذائ قواػػ : اشػػتصت ءػػذا كءػػذا را ػػو مػػ  ااغػػنم؛ ف تنػػوكؿ ااػػااس ااػػذم هػػو ااملاػػو اظتخوػػوص 
 .(ٗ)ك وئا ال او 

. مػػ   هػػة اف صػػ غة المػػا (٘)«صػػ وا  ا ػػ  ذيػػو  مػػ  مػػو » – -قواػػ   الةةدل:ل النيلةةث:
ب يف دزااتهػػو، فتنػػوكؿ ااوػػ غة عتػػو  و هػػت دل صػػب ااػػذيوب، كااقػػهللر ااػػذم صغمػػا اانجو ػػة كا ػػ

                                                           
 (.ٕٔٗص )اظتىتوفب  (ٔ)
 (.ٖٖٔ/ٔ)الووؿ : اضتوصل م  اي ا (ٕ)
 (.ٕ٘ٙ/ ٕ)ايحكوـ اآلمهللم  (ٖ)
 .(ٗٓٚ/ ٕااملهللة يف اصوؿ اافق  )اي ا:  (ٗ)
 اا ػوؿ  اػب اظتػو  صػب  ب كمىام يف ءتوب ااواو ، (،ٜٕٔ) اا وؿ  اب اظتو  صهاؽ  ب ااواو ، ءتوب يف اا خورم ركا  (٘)

ي   ػو ر : قرػوؿر  -- موا ػػئ   بْػ    اريػػسر   ػ ْ  اا خػورم كافػػحمل (٘ٛ٘) اظتىػجهلل، يف اا ػوؿ ْىػػجهلل ،  وئ فرػة   يف فر ػوؿر  ارْ ػػااب 
ر
ػار    اظت ، فػرار ر  اانّػػوس 
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ا ػػػتملموؿ اافػػػحمل يف اضتق قػػػة، كهػػػو ااو ػػػوب، كاااائػػػهلل  اػػػب ذاػػػئ مىػػػتحب، فتنػػػوكؿ ااوػػػ غة اػػػ  
 .(ٔ)ا تملموؿ يف اانهللب، كهو غتوز ف  ، فقهلل ا تملمات ص غة الما يف حق قتهو كغتوزهو

حق قػػة يف  ، صاصػػهللكف ا  بكػػا ك مػػا، كهػػو( ػػهللؿ ااملمػػاص )"اشػػتهور قػػوعتم:  :رابةةعالةةدل:ل ال
: ااتمػػػا كاظتػػػو ، كقػػػهلل يقػػػل (مػػػو انػػػو  ملػػػوـ دذ ال ػػػوداف)احػػػهللقتو غتػػػوز يف اآلخػػػا، كءػػػذائ قػػػوعتم: 

مػ  ااملمػاافم قػوؿ:  مػا بػ  اطت ػوب ك مػا بػ   -رزتػ  هللا- (ٖ)قػوؿ:  ػ ات ا    ػهلل هللا (ٕ)مهنو
 .(٘)"(ٗ)  هلل ااملاصا

اػػئ، خػػرب كد ػػو  مػػت ايػػ   ملػػل قػػوؿ ااقوئػػل اغػػ  : ااوصػػل   (ٙ) ػػ  وص اف  :يم الةةدل:ل ا ةة
 .(ٚ)افحمل كاحهلل، دذ اي   ملا  مف هللا األماص 

 :االسدداللعلى ىذا  اعرتاض
ا ػػتض  اػػب اذ ػػتهللذؿ بكػػسـ  ػػ  وص  أبيػػ  اػػ س ف ػػ   وػػاصح أبف ااافػػحمل دذا ءػػوف اػػ  مملػػ  
حق ق  ك خا غتوزم لتمل  ا همو رت ملو، كدفتو غوصة مػو ف ػ  اف ص  ػت اف افػحمل ااوصػل مةػتؾ بػل 

 .(ٛ)، احهللقتو اطترب كاآلخا ااهلل و ، كاي  قهلل صىتململ يف هذا ماة كيف هذا ماةمملن ل
ا ػػتض اتج ااػػهللص  الرمػػوم  اػػب هػػذا اذ ػػتهللذؿ أبف ءػػسـ  ػػ  وص  ب ػػوف اف هػػذا ااافػػحمل ك 

 مةتؾ بل اظتملن ل كا س ا  وف اصتمت ب نهمو.

                                                                                                                                                                           
ي  فػرنرهوه م    اظتػو ، بوػب المػا ف هػو ااػيت اااكاصػة كهػذ  ،" رار ػ    ف  ْها ص ر  مو  ، م  ْ  ب ذري وب   -- اانَّا   ارمرار  بروار  ، قرارب فػرارّمو ،-- اانَّا 
 .(ٖٓٛ) اا وؿ، صو  هو الرض  ب رة،اا هو ءتوب داكد يف  نن ، ابو ركاهو

 .(ٖ٘٘/ ٔ) الحكوـ أبحودصيف ايظتوـ اي ا: شاح (ٔ)
 دل مملػ  كرحػل ااوػح ة، حػ  ا  كصملاؼ صكام  كءوف ازتهلل، اصحوب ء ور م  .هللا   هلل ابو ااىيارم ، ااةوم  لتىي ب  مهنو (ٕ)

 .قٕٓٙ ويف  نة . ي  ل ثقة: ااهللارق ح   ف قوؿ موت، كيقل  ن  مىوئل صفخا هبو، اف دل كصح   ااازاؽ،   هلل
 (.ٖ٘ٗ/ٔ(،   قوت اضتنوباة )ٔٔٗ/ٖٔصن ا: اترصخ بغهللاد )

 .رزت  هللا صملح ايموـ ازتهلل ب  حن ل (ٖ)
 زهػهللنا رتػت. ااااشػهلل، مػهللة خسفتػ   ػنتوف كيوػف اطتا فػة حفػص، ابػو اظتػذمنل، ام  اضتكم، ب  ماكاف ب  ااملاصا   هلل ب   ما (ٗ)

 .قٔٓٔ  نة  ويف ك اكة، اظتى ب ب  ك مل هلل صاصهلل ب  كااىوئب  واب، اب ب   ملفا ب  هللا   هلل    ثحهلل ك فوفنو،
 (.ٖٕ٘/٘) يمل م لب الكا و  حا ة ،(ٖٖٓ/٘)  ملهلل ذب  ااكربل اا  قوت: اي ا

 .(ٗٓٚ/ ٕااملهللة يف اصوؿ اافق  ) (٘)
 ءتوبػ  كصػنف. اانحػو  اػم بىػط مػ  كاكؿ اانحػوة، دمػوـ:  وص  ػ  اظتاقػب بةا، ابو  اوذ ، اضتورث  قنرب ب    موف ب   ماك (ٙ)

 .قٓٛٔشو   نة   ويف رت س، اي قو كءوف. ااتفوح رائحة  افور  ة ك   وص  اانحو، يف    وص  ءتوب  اظتىمب
 (.ٜ٘ٔ/ٕٔ(، اترصخ بغهللاد )ٙٙ/ٔصن ا:   قوت اانحوصل كاااغوصل )

 (.ٖٕٗ/ٕ)اآلمهللم ايحكوـ ، (ٖٖٖ/ ٔااكتوب اى  وص  )اي ا: (ٚ)
 (.ٖٕٗ/ٕ)، كايحكوـ اآلمهللم (ٖٔٔ/ٔ): اضتوصل م  الووؿ اي ا (ٛ)
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 اػب اضتق قػػة كاصػػوز اان اػػو قػهللران  ػػهللـ ااػػتكام  اافػحمل اظتختاػػف يف زتاػػ   :سةةي سالةدل:ل ال
كقػهلل ا تػرب مملو، ذ نتنت زتل ااافػحمل  اػب مملن  ػ ، فو ػود ااافػحمل ءػذائ ذ نتنػت زتاػ   اػب مملن  ػ ، 

ايػػ  اػػو ا تػػربان ايػػ  ذ صػػاد اصػػس ام افػػحمل  كمقوػػود : ،(ٔ)اآلمػػهللم هػػذا مػػ  اقػػول اداػػة هػػذا ااقػػوؿ
ءػػس   بصواػػت ااهللذاػػة  اػػلتتمػػل اضتمػػل  اػػب اضتق قػػة كاصػػوز، ف يػػ  ذ نتتنػػت اف صكػػوف هنػػوؾ افػػحمل 

 مملو بملهلل ك ود هذا ااافحمل التمل.   وفاظتملن ل مملو، ف ذا  قار ذائ ذ نتتنت اف صااد اظتملن
صػػحة  ملاػػ  ااقوػػهلل كايرادة هبمػػو رت ملػػو كصػػحة ااتوػػاصح هبمػػو متملاقػػل بافػػحمل  :بعالةةدل:ل السةةي

 ى ىػوواػئوا  اامػس مذ  نكحػوا مػو يكػح   ؤءػم  قػهللا كك ئػو ك  : ال اي  صوح اف يقػوؿ اذكاحهلل 
 ةػتمل  ا هػو ااكامػة  ااػيت اظتملػوينكرتو و ف ذا صاحت ااكامة دفتو ءوف اصتمت ب نهمو م ل اصتمػت بػل 

 .(ٕ)ااواحهللة ءةموؿ افحمل ااملمـو صتم ت اآلحود كافحمل الما اإلكتوب كاي حة
ءػوظتملن ل   اف ءل مملن ل  وز درادهتمو باف ل  وز درادهتمو بافحمل صواح عتمو :نيمنالدل:ل ال

(ٖ)" دذا احػػهللثت فتواػػ   اصػػهلل بػػ  اا ػػوؿ كااغػػوئط: اظتتفقػػل، كقػػهلل م ػػل اػػ  ااةػػ ازم بقواػػئ
كقػػهلل  ػػرب  ،

ااافػحمل بواػت  ف تنػوكذ ل" اي  ذ  هللافت بػل ايراد ػل اااتػ ااقوا  ابو صملاب    هذا ااهللا ل بقوا :
 .(ٗ)"اضتق قة كاصوز؛ فجوز ا تمو همو؛ ا كوف ااافحمل متنوكذ عتمو رت ملو

دمػو اف صكػوف ذ ػتحواة  اضتق قػة كاصػوز بافػحمل كاحػهلل مملػو اف اظتنت م  درادة :ديسعالدل:ل ال
ې )س صىػتح ل اف صاصػهلل بقواػ  فػ ذائ، اك لف ااافػحمل ذ صوػاح عتمػو، كءػس اذحتمػوال ؽتنػوع،

كعتػػذا صوػػح اف صوػػاح هبمػػو ف قػػوؿ دذا ظتىػػت ، فواظتسمىػػت [ٙ:  ػػورة اظتوئػػهللة، اآلصػػة] (ې ې
اف ااقػػػوؿ   ػػػتحواة درادة اظتملن ػػػل  حػػػهلل اااػػػاكرة،  (ٙ)كذءػػػا يف ااقوا ػػػت، (٘) ػػػهلل ك ومملػػػت فت هػػػا ا

كمملويهللة اامملقوؿ؛ لان يملام ق ملػو  ػواز درادة اظتملن ػل اظتختافػل غػ  اظتتنوقاػل باف ػة كاحػهللة، كم ػل 
تح ل درادة كدف قاػػػتم ذ صىػػػ" اػػػ  بقػػػوؿ: دذا احػػػهللثت فتواػػػ ، صاصػػػهلل  ضتػػػهللث اا ػػػوؿ كااغػػػوئط، ك قػػػوؿ:
فهػػذا ؿتػػ  يقػػوؿ بػػ  ف يػػ  دذا  ،اظتملن ػػل كاكػػ  ذ صفهػػم مػػ  م اػػ  ااافػػحمل رت ػػت اظتملن ػػل مػػ  غػػ  قاصنػػة

                                                           
 .(ٖٕٗ/ ٕايحكوـ يف اصوؿ الحكوـ اآلمهللم ) اي ا: (ٔ)
  .(ٜٕٚ/ ٔقوا ت الداة يف الصوؿ )، (ٕٙٗ/ ٔ: ااتقاصب كايرشود )ااوغ ( )اي ا (ٕ)
 (.٘ٛٔص: )اات واة يف اصوؿ اافق  اي ا:  (ٖ)
 .(ٗٓٚ/ ٕاملهللة يف اصوؿ اافق  )ا (ٗ)
 (.٘ٛٔص: )اات واة يف اصوؿ اافق  اي ا:  (٘)
 .(ٜٕٚ/ٔ) الداة قوا ت: اي ا (ٙ)
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مملػ  ااافػحمل  اػب قاصنػة  ػهللؿ  اػب  احتمل درادة اظتملن ل كاحتمل ختوػ ص ااافػحمل أبحػهللقتو ف توقػف يف
 .(ٔ)"اصتمت كااتخو ص

لكل  اػب مىػ اة ااقػوؿ جبػواز زتػل كنتك  اف صىػتهللؿ عتػذا ااقػوؿ بق ػوس ا ::يشرالدل:ل ال
بػهلل اف صكػػوف ب نهمػو قػػهللر  ااافػحمل اضتق قػػ  كاصػوزم ذ ؛ كذاػئ لف مملػػ مملوي ػ اظتةػتؾ  اػب ءػػل 

مةػػتؾ، كهػػو ااملسقػػة ااػػيت د ػػت ي ػػسؽ ااافػػحمل  اػػب اظتملػػ  اصػػوزم، كهػػذ  ااملسقػػة ذ  و ػػهلل يف 
ذا  نػػهللان ءػػواافحمل اظتةػػتؾ كدف ءػػوف هػػ" مملػػوين ااافػػحمل اظتةػػتؾ كقػػهلل اشػػور ااغػػاايل دل ذاػػئ بقواػػ :

ايػ  قػوؿ ازتػل  صػة ااامػس  اػب اظتػس  -رزتػ  هللا-ااتملم م ف   اقاب قا س كقهلل يقػل  ػ  ااةػوفمل  
فهػو  ،كاانكػوح اصاػو صػااد ااػوط  ،لف اظتس مقهللمة ااػوط  ؛كااوط  رت ملو كدفتو قانو دف هذا اقاب

كا ػػػتمل  ااػػػوط  ا ػػػم ااامػػػس  ،وط مقهللمتػػػ  كل اػػػ  ا ػػػتمل  ااملقػػػهلل ا ػػػم اانكػػػوح ااػػػذم كاػػػمل  ااػػػ
اكػػ  الظهػػا  ،فاتملاػػ  احػػهللقتو  آلخػػا رمبػػو ذ ص ملػػهلل اف صقوػػهللا رت ملػػو  اافػػحمل اظتػػذءور مػػاة كاحػػهللة

 .(ٕ)" نهللان اف ذائ اصاو  اب خسؼ  ودة ااملاب
 

 أدلة الؼول الثاين ومـاقشتفا: ادطؾب الثاين:

هلل مػػػ  يفىػػػ   ملػػػذر ا ػػػتملموؿ احػػػتج ابػػػو   ػػػهلل هللا اا وػػػام أبف اييىػػػوف كتػػػ :الةةةدل:ل األول
اااف ػػة يف غتوزهػػو كحق قتهػػو مملػػو قػػوؿ ك ػػال ذاػػئ غتػػال  مل ػػ م زصػػهلل كاذ ػػتخفوؼ بػػ  يف حواػػة 

 .(ٖ)كاحهللة
 :سدداللاعرتاض على ىذا اال

ا  ػػػب  ػػػ  هػػػذا ااػػػهللا ل بملػػػهللـ صػػػحة ااق ػػػوس هنػػػو؛ اافػػػاؽ بػػػل الصػػػل كهػػػو  مل ػػػ م زصػػػهلل 
كذاػئ ليػ  ذ نتتنػت  ؛  ػ  اضتق قػ  كاصػوزمكاذ تخفوؼ بػ ، كبػل اافػاع كهػو زتػل ااافػحمل  اػب مملن

اف صػػااد اضتق قػػة كاصػػوز يف كقػػت كاحػػهلل باف ػػل، كنتتنػػت اف نتػػهللح شخوػػو كصذمػػ  باف ػػل يف كقػػت 
اافػاؽ بػل اظتواػملل اف اذ ػتخفوؼ كاحهلل لهنمو مملن وف متاػوداف، صقػوؿ ابػو اضتىػل اا وػام: "

كػتػػوؿ اف صكػػوف اييىػػوف يف حواػػة  ،ع حواػػ  ػػ  ار فػػو  صن ػػل ػػ  دصاػػوع حػػوؿ ااغػػ  كااتمل ػػ م  صن ػػل
ف متنػػػت اف لتوػػػل ااػػػهللا   دا همػػػو يف حواػػػة كاحػػػهللة مػػػت ااملاػػػم  ،كاحػػػهللة ما فػػػت اضتػػػوؿ متاػػػت اضتػػػوؿ

 .(ٗ)"كا س ءذائ درادة اذ تهللاد  ل هور كدرادة اذ تهللاد  ضت ا ،بتنوف همو
                                                           

 (.ٜٕٚ/ٔ)قوا ت الداة  (ٔ)
 (.ٖٗٔ/ ٕ)اظتىتوفب ااغاايل  (ٕ)
 (.ٕٖٓ/ٔ)اظتملتمهلل اي ا:  (ٖ)
 (.ٜٕٚ/ٔ) (، كصن ا: قوا ت الداةٕٖٓ/ ٔاظتملتمهلل ) (ٗ)



39صفر 1442هـ / أكتوبر 2020م

العدد ) 4 (

ْفِظ ِفي َحِقيَقِتِه َوَمَجاِزه َمًعا )دراسة تأصيلية تطبيقية( اْسِتْعَماُل اْللَّ

د. ُسْلطَاُن ْبُن ُحُود اْلَعْمِري

 

غتوزهو يف  ف كاحهلل اكوف قهلل يف حق قتهو ك  ا تململ ااكامة ااواحهللة اف اظتتكام او الدل:ل النيين:
اراد ا ػػتملموعتو ف مػػو كاػػملت اػػ ، كاراد ااملػػهللكؿ هبػػو  مػػو كاػػملت اػػ  يف  ف كاحػػهلل، كذاػػئ متنػػويف.  

 .(ٔ)ءمو صىتح ل درادة اذقتوور  اب ااة   كاصوكزة  ن  دل غ  
 وجييب عن ذلك:

 هبػو  ػ    كمملػهللكذ شػ مواػملهو يف اي  ا س بل دراد   كبل اف  كوف ااكامة مىتملماة يف
 اف صاصػهلل بػ  مملػ  كصاصػهلل بػ  مملػ   خػا، دفتػو ااتنػويف يف    خا  نػو،، ءمػو ذ  نػويف ش مواملهو يف

اف يقوؿ: اراد اف صىتملماهو ف مو كات ا  ااافػحمل، كاراد اف ذ صىػتملماهو ف مػو كاػملت اػ  اااف ػة 
 . (ٕ)كهذا ذ صقوؿ ب  احهلل
أبف ااوحوبة ظتو اختافػوا يف اظتػااد  ا تهللؿ ابو بكا ازتهلل ب   ا  اصتووص الدل:ل النيلث:

 باف ءل م  اث ت احػهلل اظتملن ػل يفػ  [ٙ:  ورة اظتوئهللة، اآلصة] (ې ې ې)ل: وم  قوا   مل
اصتمػػوع،  :قػوذ: اظتػػااد - -(ٗ)كابػػ    ػػوس(ٖ)اظتملػ  الخػػا اف صكػػوف مػاادا. فملاػػ  بػػ  اب  واػب

 .(٘)و اف ااامس  ا هلل غ  ماادكءوف  نهللقت
دل اف اظتػػػػااد  آلصػػػػة ااامػػػػس  ا ػػػػهلل دكف  --  ػػػػهلل هللا بػػػػ  مىػػػػملود ك  ،كذهػػػػب ابػػػػ   مػػػػا

. فكػػػوان آل ػػػل ذاػػػئ ذ صػػػاايف اف ااجنػػػب اف صػػػتمم. فحوػػػل مػػػ  ذاػػػئ ا فػػػوقهم  اػػػب (ٙ)اصتمػػػوع
كهػذا صػهللؿ  اػب اهنػم ءػويوا ذ كت ػاكف درادة اظتملن ػل بافػحمل  ،ايتفو  درادة اظتملن ل رت ملو بافػحمل كاحػهلل

 .(ٚ)كاحهلل
 :سدداللاعرتاض على ىذا اال

نتك  اف كتوب  اب دا ل اصتووص هذا بملهللـ ااتىا م أبف ءل م  اث ت احهلل اظتملن ل يفب 
ايػ  ر ػت ااقػوؿ بوػحة  --    ابػ  مىػملود (ٔ)يف اظتغح (ٛ)اظتمل  اآلخا، فقهلل يقل اب  قهللامة

 بوحة اات مم م  اصتنوبة، ؽتو صهللؿ  اب اي  صال درادة اظتملن ل م  افحمل اظتسمىة.
                                                           

 .(ٕٛٚ/ ٔ) داةال قوا ت: اي ا (ٔ)
 .(ٜٕٚ/ ٔقوا ت الداة يف الصوؿ )اي ا:  (ٕ)
 .(ٙٙٔ/ ٔ) ش  ة اب اب  م ونف: اي ا (ٖ)
 .(ٕ٘ٔ/ ٔ) اا  هق  ااكربل ااىن  ،(ٕٕٛ/ ٔ) ااحوءم ااوح حل  اب اظتىتهللرؾ اي ا: (ٗ)
 (.ٜٗ/ٔ) اافووؿ يف اذصوؿاي ا:  (٘)
، (ٗٓٔ/ٙ) ااقػػا ف لحكػػوـ اصتػػومت ،(ٙٙٔ/ ٔ) شػػ  ة اب ابػػ  نفم وػػ ،(ٕٗٔ/ ٔ) اا  هقػػ  ااكػػربل ااىػػن : اي ػػا (ٙ)

 (.ٜٕٕ/ ٔ) اضت   ااتاخ ص
 (.ٕٛٚ/ ٔ) الصوؿ يف الداة قوا ت: اي ا (ٚ)
 الئمة م  اصتههلل، الهللث، لصويل اضتن ا  اافق   اظتقهلل   اصتّمو  ا  ااهللص  موف  قهللامة ب  و ب  ازتهلل ب  هللا   هلل (ٛ)

 ق.ٕٓٙ  نة بهللمة  ا  مذافوت ء  ة منهو: دث وت صفة ااملاو، كذـ اات كصل،  ويف قهللامة  ب  اظتملاكؼ ال سـ الئمة
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ذ كتػػوز اف صػػااد ا ػػتهللؿ عتػػذا ااقػػوؿ مػػ   هػػة اااغػػة ابػػو اضتىػػل يف اظتملتمػػهلل أبيػػ   الةةدل:ل الرابةةع:
ت اهػل اااغػة  اظتملن ل اظتختافل  وا  ءوان حق قتل اك حق قة كغتوزا. فم س: كا  اكامة ااواحهللة

كحػػهللهو حق قػػة، كاا ا ػػهلل كحػػهلل  غتػػوزا، كذ صىػػتملماو  ف همػػو مملػػو. كاػػو قػػوؿ:  ءامػػة )زتػػور( اا ه مػػة
زتػػورص ( ذ صملقػػل منػػ  ايػػ  رال هب متػػل كر اػػل با ػػهللص  كءػػذائ يف اضتق قتػػل م ػػل: ااقػػا  )راصػػت 

ااحػػ ا كاا هػػا. فقػػهلل كاػػملت  اهػػل اااغػػة ااحػػ ا كحػػهلل ، كاا هػػا كحػػهلل ، كذ صاػػملو  عتمػػو مملػػو. 
كاكػػوف كتػػب اف صفهػػم مػػ  اف ػػة  لهنػػم اػػو كاػػملو  عتمػػو مملػػو، اكػػوف ا ػػتملموا  يف احػػهللقتو غتػػوزا.

ح اػػػتل، كذ نتكػػػ  اف صكػػػوف مػػػاادا مػػػ  قواػػػ : ا تػػػهللم بقػػػا  اف  ملتػػػهلل  ا هػػػا )قػػػا اف(  هػػػاص  ك 
 .(ٕ)كاضت ا مملو
 :سدداللاعرتاض على ىذا اال 

كاصتػػواب اان اد  نػػو ذاػػئ دذا اياػػم دل ذاػػئ  ػػاؼ اذ ػػتملموؿ كدذا  "قػػوؿ ابػػ  ااىػػمملوين: 
كامكػ  اامل ػورة  نهمػو ايرادة  ك اػب ايػ  دذا  ػوز يف ،كذ غػ  ااملػاب ءوف ءذائ فس أي   ااملػاب

. كا وب اا وقسين أبف كامل  اكل كاحهلل م  اظتملن ل ءػوؼ (ٖ)"ك   ءوف فقهلل ث ت مو ر  نو  مأب
 . (ٗ)يف اذ تملموؿ يف اصموع غتوزا

ز اف صػػااد  اقػػوؿ ا ػػتهللاوا ظتػػذه هم أبيػػ  اػػو  ػػوز زتػػل ااافػػحمل  اػػب مملن  ػػ  صتػػو الةةدل:ل ا ةةيم :
اانػػػهللب. كءػػذائ اػػو  ػػوز اضتمػػػل  اػػب مملن  ػػ  صتػػوز اف صاصػػػهلل كااا ػػا كايكتػػوب ك  فملػػل( اي حػػةا)

ٱ )اظتةػػػاءل كاظتػػػذمنل كبقواػػػ   ملػػػول:  [٘:  ػػػورة ااتوبػػػة، اآلصػػػة] (ھ ھ)بقواػػػ : 
 .(٘)اانوس كاا هوئم [ٔ:  ورة اانىو ، اآلصة] (ٻ ٻ ٻ

                  :السدداللاعرتاض على ىذا ا
مػػػػل ااافػػػػحمل  اػػػػب مملن  ػػػػ  دذ دذا ذ نتتنػػػػت اصتمػػػػت بػػػػل كا ػػػػوب اا ػػػػوقسين  ػػػػ  ذاػػػػئ: أبينػػػػو ذ يقػػػػوؿ ي

اظتملن ػػل، كيف رت ػػت الم اػػة ااػػيت ذءاكهػػو نتتنػػت اصتمػػت ااتاػػود اظتو ػػود. ءمػػو اف افػػحمل )اانػػوس( ذ كتػػام 
 .(ٙ) اب اا هوئم، كءذائ افحمل )اظتةاءل( ذ كتام  اب اظتذمنل يف حق قة كذ غتوز

                                                                                                                                                                           
 (.ٜٜ/ٖٔ(، اا هللاصة كاانهوصة )٘ٙٔ/ٕٕصن ا:    ا سـ اان س  )

 (ٜٕٗ/ ٔاظتغح ) اي ا: (ٔ)
 .(ٖٖٓ/ ٔ: اظتملتمهلل )اي ا (ٕ)
 .(ٕٓٛ/ ٔقوا ت الداة يف الصوؿ ) (ٖ)
 .(ٕٙٗ/ ٔيرشود )ااوغ ( ): ااتقاصب كااي ا (ٗ)
 .(ٕٙٗ/ ٔ: ااتقاصب كايرشود )ااوغ ( )اي ا (٘)
 .(ٕٙٗ/ ٔ: ااتقاصب كايرشود )ااوغ ( )اي ا (ٙ)
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غتوز ف   ذ بهلل اف صىم ف ػ  ءػوؼ ااتةػ      ه اف اظتىتململ ااكامة ف مو الدل:ل السي س:
  كذ  كاظتىػػػػتململ ضتواتهػػػػو  اػػػػب حق قػػػػة ف ػػػػ  ذ صىػػػػم ف ػػػػ  ءػػػػوؼ ااتةػػػػ    كػتػػػػوؿ اف صاػػػػما ااةػػػػ

 .(ٔ)صاما 
 :االسدداللاعرتاض على ىذا 

قانو دذا قوؿ اييىوف راصػت ااىػ وع كاراد بػ  ايػ  رال "ا وب اب  ااىمملوين  اب هذا ااهللا ل بقوا : 
 .(ٕ)"بملاهم دكف بملا وذ شجملوان ف ي  ذ نتتنت اف صاما ءوؼ ااتة    يفا هللا كر 
 

 :أدلة أصحاب الؼول الثالث ادطؾب الثالث:

، اف -كهػم ااػذص  اشػت وا ك ػود قاصنػة ااحمػل  اػب اظتملن ػل- :احتج اصػحوب هػذا ااقػوؿ
-     غتػوزم صملػهلل زتاػ   اػب اظتملن ػل مملػو ا ػتملموؿ  ،غتػوزم حق ق  كممل  ااافحمل ااذم ا  ممل 

فػػػس صػػػتم دذ مػػػت ك ػػػود قاصنػػػة  ػػػهللؿ  اػػػب اف اظتػػػااد ءػػػس اظتملن ػػػل مملػػػو، كذاػػػئ م ػػػل ااافػػػحمل  -اصاػػػو
 .(ٖ)فهو افتو كات عتمو  اب    ل اا هللؿ ذ  اب    ل اصتمت ؛اظتةتؾ بل مملن ل

 :أدلة الؼول الرابع ادطؾب الرابع:

: "كااػػهللا ل  اػػب دمكػػوف ذاػػئ ايػػ  ا ػػتهللؿ ابػػو اضتىػػل اا وػػام عتػػذا ااقػػوؿ ااػػذم اختػػور  بقواػػ 
مػ  ا تمو همػو اػو ذ صكػ   تا س بػل درادة ا تػهللاد اظتػااة  ضتػ ا كبػل درادة ا تػهللادهو  ا هػا مػو نتنػ

اظتاصهلل بذائ متكامو   ػم ااقػا  ف جػب اف ذ صكػوف ف همػو مػو نتنػت مػ  ا تمو همػو دذا  كاػم اظتػتكام 
ؽتتنملػػو دذا ءػػوف ذ صكىػػب ايرادات كغ هػػو  نوف ػػو  لف ااكػػسـ ذ كتملػػل مػػو اػػ س مبمتنػػت ؛هبػػذا اذ ػػم

 .(ٗ)كذ مو كتام غتاا  كءذائ ااقوؿ يف ا تملموؿ افحمل اانكوح يف ااوط  كااملقهلل"
 اعرتاض على ىذا االسددالل:

نتك  اف صملتض  اب هػذا اذ ػتهللذؿ أبيػ  صػهللؿ  اػب ااةػ  الكؿ مػ  هػذا ااقػوؿ، كهػو  ػواز درادة 
ملػو بافػحمل كاحػهلل، كهػذا موافػ  ااقػوؿ الكؿ، كاكنػ  ذ صػهللؿ  اػب ااةػ  اا ػوين اظتمل  اضتق ق  كاصوزم م

 م  هذا ااقوؿ، كهو  هللـ ااوقوع؛ لف ذائ غتاد د ول حتتوج دل دث وت.
                                                           

 .(ٕٛٚ/ ٔقوا ت الداة يف الصوؿ )اي ا:  (ٔ)
 .(ٕٓٛ/ ٔ) اي ا: اظتا ت ااىوب  (ٕ)
(، ب ػوف اظتختوػػا شػاح ؼتتوػا ابػػ  ٘ٔٔؿ )ص: (، شػاح  نقػػ ح اافوػو ٕٚٗ/ ٔ: ااتقاصػب كايرشػػود )ااوػغ ( )اي ػا (ٖ)

 .(٘ٙٔ/ ٕاضتو ب )
 (.ٖٔٓ/ٔ)اظتملتمهلل  (ٗ)
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 :الرتجقح ادطؾب اخلامس:

، كهػػػو  ػػػواز ا ػػػتملموؿ ااافػػػحمل يف بملػػػهلل  ػػػاض القػػػواؿ كمنوقةػػػتهو، صت ػػػل اف ااقػػػوؿ اا واػػػيف
ؿ، كار حهػػو كا ػػملهللهو  اػػهللا ل، دذ بػػ  جتتمػػت ااك ػػ  القػػو  هللت قاصنػػةدذا ك ػػ مملػػو حق قتػػ  كغتػػوز 

غوصة مو ف هو هو دمكوف ا تملموؿ ااافحمل يف اظتملن ل مملو، كذءا شواههلل  ، ف داة ااقوؿ الكؿالداة
كيووص زتل ااافحمل ف هو  اب اظتملن ل مملو، كهذا ذ صاـا من  اف ءل افحمل ا  حق قة كغتوز لتمل 

حػػواؿ، بػػل لتوػػل دذا ك ػػهللت قاصنػػة، كءػػذائ اداػػة ااقػػوئال  ظتنػػت، ف هنػػو  ا همػػو مملػػو يف ءػػل ال
 كهللا  ملول ا ام  اوواب. حتمل  اب حوؿ  هللـ ك ود ااقاصنة،

 
 ادبحث الثالث:

 تطبقؼاتال
 ػ ذءا  ،هلل ظهات  ائ اا ماة يف فاكع ء ػ ةذتاة اانااع يف هذ  اظتى اة، كق هذا اظت حيف هو

 و صا :بملاهو يف هذا اظت حيف، كه  م
 :دس ادرأة الـاقض لؾوضوء :دطؾب األولا

كءػػذائ اصتمػػوع اقواػػ   ملػػول:  -رزتػػ  هللا-صو ػػب يقػػا ااواػػو   نػػهلل ااةػػوفمل   ظتػػس اظتػػااة
مملػو. ك نػهلل اب   فحمل ااامس  اب حق قتػ  كغتػوز  ،[ٙ:  ورة اظتوئهللة، اآلصة] (ې ې ې)
)اصتمػوع( كهػو اظتملػ  اصػوزم،  اآلصػة يف اامػس؛ لف اظتػااد   فة ذ صنتقا ااواو  بامػس اظتػااةحن

 . (ٔ)كذ نتك   نهلل  زتل ااافحمل  اب حق قت  كغتوز  مملو. فقوا   اب مملنو  اصوزم
 :وجوب احلد يف الـبقذ ادسؽر :طؾب الثايناد

شاب اان  ذ اظتىكا صو ب اضتهلل  نهلل ااةوفمل  ءوطتما زتس اافحمل اطتما يف قوا   ملول: 
 ورة ](  ڀ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

كهو اظتملتوا اظتىكا م  ااملنب، ك اب غتوز ، كهو اظتىكا م   ، اب حق قت   [ٜٓ: اظتوئهللة، اآلصة
 غ  ااملنب.

                                                           
(، شػاح فػتح ااقػػهللصا ٖٓ/ٔ(، بػػهللائت ااوػنوئت يف  ا  ػب ااةػاائت )ٜٙ)ص  اااؾتػوين ختػاصج اافػاكع  اػب الصػوؿاي ػا:  (ٔ)
 .(ٕٗ/ ٕ(، اصموع شاح اظتهذب )ٕٕٖ/ ٔااك   ) اضتوكم(، ٘٘/ٔ)
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ك نهلل اب حن فػة ذ صو ػب شػاب اان  ػذ اضتػهلل؛ لف ااػنص كرد إبكتػوب اضتػهلل بةػاب اطتمػا، 
رزتػػ  - ، ك نػػهلل  كهػػو حق قػػة يف مػػو  ااملنػػب اظتىػػكا، كدفتػػو شت ػػت  قػػ  الشػػابة مػػ   ب اصػػوز

 .(ٔ)ذ كتوز درادة اظتمل  اضتق ق  كاظتمل  اصوزم مملو. كاذا قوا   اب اظتمل  اصوزم -هللا
 :عؼد الزواج لؾؿحرم :دطؾب الثالثا

، كذ كتػوز اػ  ااػوط  اصاػو زتػس اافػحمل  اػب اذهب ااةوفمل ة دل  هللـ  ػواز  قػهلل ااػاكاج  امحػـا
. ك نػػهلل (ٕ)«ذ صػػنكح الػػـا كذ صػػنكح» --قػػهلل يف قواػػ  حق قتػػ  كهػػو ااػػوط ، ك اػػب غتػػوز  كهػػو اامل

 .(ٖ)اب حن فة كتوز ا  ااملقهلل دكف ااوط  زتس اافحمل  اب حق قت  فقط
 :ل الشفادةحتؿ :دطؾب الرابعا 

صػػوؿ: اف بملػػا اهػػل ااملاػػم ذه ػػوا دل اف اظتػػهلل و اتحمػػل ااةػػهودة  اامػػ  و ذءػػا يف مفتػػوح اا
ااةػػههللا   اػػب مملنوهػػو اضتق قػػ ، كهػػو  كذاػػئ زتػػس ااف ػػة هػػو بملػػهلل ااتحمػػل،اي وبػة ءوظتػػهلل و لدائ

د سقهػػػو  اػػػب مػػػ  حتمػػػل ااةػػػهودة، كزتػػػس عتػػػو  اػػػب مملنوهػػػو اصػػػوزم، كهػػػو مػػػو   وػػػ  دا ػػػ  بملػػػهلل 
ااتحمػػػل. مػػػػت  ىػػػػا مهم اف ااافػػػػحمل غتػػػػوز يف اظتػػػػهلل و دل ااتحمػػػػل، كدفتػػػػو ذه ػػػػوا دل  مػػػػـو ااافػػػػحمل 

 ػػ  اضتىػػ  اا وػػام. كهػػو مػػذهب  (٘)ظتػػوكردم. كيقػػل هػػذا ااقػػوؿ ا(ٗ)ااواحػػهلل يف حق قتػػ  كغتػػوز 
ں ڻ  ) :حتمل ااةػهودة كاداؤهػو فػاض اقواػ   ػا ك ػل"ااةوفمل ة. قوؿ ااة ازم يف اظتذهب: 

 (ٚ)كيقػػػػل اظتػػػػوكردم  ػػػػ  ابػػػػ    ػػػػوس كقتػػػػودة ،(ٙ) "[ٕٕٛ:  ػػػػورة اا قػػػػاة، اآلصػػػػة] (ڻ ڻ ڻ ۀ

                                                           
 .(ٖٔٛ/ ٖٔ(، اضتوكم ااك   )٘ٔ/ ٕٗ(، اظت ىوط ااىاخى  )ٜٙج اافاكع  اب الصوؿ )ص: ختاصاي ا:  (ٔ)
، يكوح حتامي اخا   مىام يف ءتوب اانكوح،  ب (ٕ)  (.ٜٓٗٔخ  ت  ) كءااهة الـا
(، ااا ػػػوب يف اصتمػػػت بػػػل ٖٙٗ/ ٗ(، اظت ىػػػوط ااىاخىػػػ  )ٖٔ٘/ ٔا ػػػ  اظت واػػػب يف شػػػاح ركض اا واػػػب )اي ػػا:  (ٖ)

 .(ٖٔ٘/ ٔ(، ا   اظت واب يف شاح ركض اا واب )ٔٙٗ/ ٔة كااكتوب )ااىن
 .(ٓٔ٘: مفتوح ااوصوؿ دل بنو  اافاكع  اب الصوؿ )ص: اي ا (ٗ)
 ااقاػو  كيل. ادصػب مفىػا، اصػويل، شػوفمل ، فق ػ   وا ، قاوة اقاب :اظتوكردم اضتى  ابو ح  ب، ب  و ب   ا  (٘)
 ق.ٓ٘ٗااقا ف،  ويف  نة   فى  يف "كاامل وف اانكت" ءت   م  ،"اوةااق اقاب"  ملل ك ء  ة، باهللاف يف

 (.ٕٚٙ/٘(،   قوت ااةوفمل ة ااى ك  )ٚٛ٘/ٖٔصن ا: اترصخ بغهللاد )
 .(ٖ٘ٗ/ ٖاظتهذب يف فق  ايموـ ااةوفمل  ااة ازم )اي ا:  (ٙ)
. اضتفػحمل قػوة يف اظت ػل بػ  صاػاب كؽتػ  ،ااملاػم اك  ػة مػ  ءػوف اااػاصا، اا وام ااىهللك   د  رومرة ب  قػرترودرة اطت وب ابو (ٚ)

 .قٚٔٔ  نة  ويف. موائ، كذـز اب    وس ف ص ح  وظتون يف ااتفى  ب  ايس    ركل
 (.٘ٛ/ ٗ) ال  وف (، ككف وتٜٕٕ/ٚصن ا:   قوت اب   ملهلل )
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 (ٗ)ك  ػو  (ٖ)كااةػملا (ٕ)هػهللاهنم زتاوا ااافػحمل  اػب حتمػل ااةػهودة. كيقػل اصاػو  ػ  غتو (ٔ)كاااب ت
يف مفتوح   كيى (ٙ)، كدل هذا ذهب اضتنف ة.(٘)اهنم زتاوا ااافحمل  اب ادائهو  نهلل اضتوءم (ٗ)ك  و 

دل رتهور ااملامو ؛ لف ااةوههلل حق قة مػ  حتمػل، ف مػو مػ  ذ صتحمػل فتىػم ت  شػوههللا مفتوح ااوصوؿ 
 .(ٚ)غتوز   ت ور مو صذكؿ دا  ، ءتىم ة ااملو  حوؿ  وا  ستاا

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) :ادراد بالصالة يف قوله تعاىل  اخلامس: ادطؾب

 [43: سورة النسيء، اآلية]      (ہ ہ ھ
فواوػػسة حق قػػة يف ذا ػػ  كغتػػوز يف موااػػملهو، كقػػهلل زتاهػػو ااةػػوفمل   اػػب ءػػس اظتملن ػػل، فقػػهلل احػػتج 

كزتػػػل اراد موااػػػت ااوػػػسة، "، كقػػػوؿ: (ۓ ڭ ڭ)بػػػ   اػػػب  ػػػواز اامل ػػػور يف اظتىػػػجهلل اقواػػػ : 
 ، ك اػػب موااػػملهو قواػػ :(ھ ھ) ااوػػسة ك اػػب موااػػملهو، كدؿ  اػػب ااوػػسة قواػػ :ااافػػحمل  اػػب 

 .(ٜ)، كخواف يف ذائ اضتنف ة(ٛ)فحمل ااافحمل  اب حق قت  كغتوز  "(ۓ ڭ ڭ)

                                                           
  ا ػ  هللا صػاب - اانػا ادرؾ. ـال ػس احػهلل ااكػويفّ  اا َّػورمّ  صاصػهلل ابػو ااملوبػهلل، ااقػهللكة ايمػوـ،  وئػذ، بػ  خ  ػرػْ م ب  اااَّب ت (ٔ)

 ق.ٕٙ ويف  نة  .اااكاصة قا ل كهو اليوورم اصوب كاب مىملود ب  هللا   هلل    كركل.  ن  كار ل - ك ام
 .(ٕٛ٘/ ٗ) اان س  ا سـ ،   (ٖٙ٘/ ٕ) كااتورصخ صن ا: اظتملافة

 كااتفىػ  ااقػا ف  نػ  اخػذ فػ ء ا   ػوس ابػ   ػ  ركل. اظتكػ  اضتجػوج ابو كاظتفىاص  ااقاا  ش خ ايموـ  رب ب  غتوههلل (ٕ)
 .قٔٓٔ  و هلل  نة كهو موت. كغ هم ك  و . كغ هم ك وئةة هاصاة اب ك   كاافق 
 .(ٜٕٚ/ ٖ) اضتا ة ،(ٙٙٗ/ ٘)  ملهلل اب    قوت صن ا:

،  مػاك ابو شراراح ل ب   وما (ٖ)   واػب اب  بػ  اػ  مػنهم ااوػحوبة مػ  رتو ػة  ػ  حػهللث ااكػويف، ااةػملا، ك اعترْمػهللراين 
 .قٗٓٔ  نة  ويف.  ما كاب  شتاة ب  ك وبا  مل هلل كابو كقوص اب ب  ك ملهلل ك وئةة هاصاة كابو

 .(ٖٓٔ/ٗ) كاضتا ة ،(ٕٙٗ/ ٙ)  ملهلل اب    قوت صن ا:
 مبكػة، كية  اصتنهلل مواهللم م  ءوف. خ  م اب  ؿ مول اظتك  و ابو اافهام، ااقاش  ا ام كاشت  ر ح اب ب    و  (ٗ)

 .ق٘ٔٔ  نة  ويف. كرتو ة   وس كاب  هاصاة كاب  امة كاـ  وئةة    ركل.  ما خسفة اثنو  يف كاهلل مبكة،
 (.ٓٓٚ/ ٔ) كااتورصخ اظتملافة ،(ٚٙٗ/ ٘)  ملهلل اب    قوت صن ا:

 .(ٓٓٔ/ ٚٔاضتوكم ااك   )اي ا:  (٘)
 .(ٕٕٛ/ ٙبهللائت ااونوئت يف  ا  ب ااةاائت )اي ا:  (ٙ)
 .(ٓٔ٘بنو  اافاكع  اب الصوؿ )ص: : مفتوح ااوصوؿ دل اي ا (ٚ)
 .(ٖٖٗ/ ٕ) الاف ة شاح يف ااىن ة اافوائهلل ،(ٓٓٗ/ ٕ) اافق  اصوؿ يف ال ط اا حا :اي ا (ٛ)
 .(ٙٙٔ/ ٔ) اعتموـ اب  ااكموؿ ااقهللصا فتح :اي ا (ٜ)
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 :حؽم العؿرة :لسادسدطؾب اا  

، مػػ  صػػال أبف ااملمػػاة غػػ  [ٜٙٔ:  ػػورة اا قػػاة، اآلصػػة] (ۓ ڭ ڭ ڭ )قواػػ   ملػػول: 
، بنػو   اػب ا ػتملموؿ ة يف ااملمػاة ااىػن اػب  يدتوـ  اب ااو وب يف اضتػج ك مل الما  لتكا  ة، 

ااافػػحمل يف حق قتػػ  كغتػػوز  مملػػو، كمػػ  صػػال ك ػػوب ااملمػػاة لتمػػل المػػا  يدتػػوـ  اػػب حق قتػػ  كهػػ  
 .(ٔ)ااو وب

 :دخول أوالد البـني مع أبـاء الصؾب يف الوصقةادطؾب السابع: 

كاكذد اا نػػل، فهػػل صػػهللخل اصتم ػػت يف ااوصػػ ةم اـ دذا اكصػػب ا ػػح فػػسف، كاػػ  بنػػوف اوػػا  ، 
 -رزتػػ  هللا-يف اصػػوا : "قػػوؿ ابػػو حن فػػة  (ٕ)متػػتص ذاػػئ  لبنػػو  مػػ  ااوػػابم قػػوؿ ااىاخىػػ 

فػػػػ م  اكصػػػػب ا ػػػػح فػػػػػسف اك لكذد فػػػػسف كاػػػػ  بنػػػػوف اوػػػػػا   كاكذد اا نػػػػل فػػػػ ف اكذد اا نػػػػػل ذ 
كااوػػػػػػح ح  نػػػػػػهلل ااةػػػػػػوفمل ة اهنػػػػػػم ذ  .(ٖ)صىػػػػػػتحقوف شػػػػػػ ئو لف اضتق قػػػػػػة مػػػػػػاادة ف تنحػػػػػػب اصػػػػػػوز"

كذهػػب ابػػ  قهللامػػة يف اظتغػػح ، فوافػػ  اضتنف ػػة اصػػاهم يف هػػذ  اظتىػػ اة خبػػسؼ ااةػػوفمل ة، (ٗ)صػػهللخاوف
ذ صكويػػوا ق  اػػة فهػػو اواػػهلل  اوػػا  ، كذ صػػهللخل اكذد الكذد دذ بقاصنػػة. ك قػػوؿ: دف دل اف بػػح فػػسف 

لهنػم دخاػوا يف ا ػم ااواػهلل يف ءػل  ؛  ك  قاصنة ختا هم"كلتتمل اف صهللخل كاهلل اا نل يف ااوص ة دذا ذ
 .(٘)موات ذءا  هللا  ملول م  ايرث كاضتجب كغ  "

 :دخول األجداد يف مسؿى اآلباء :لثامنا طؾباد

كيقػػػػل ااىاخىػػػػ  يف اصػػػػوا   ػػػػ  ءتػػػػوب ااىػػػػ  ايػػػػ  دذا ا ػػػػت منوا  اػػػػب   ئهػػػػم ذ صػػػػهللخل 
كدذا ا ػت منوا  اػب  ، (  اػب حق قتػ  كغتػوز  مملػوا هللادهم يف ذائ املػهللـ زتػل ااافػحمل، كهػو )اآل 

امهوهتم ذ  هللخل اصتهللات يف ذائ؛ لف اضتق قة مااد  ف تنحب اصػوز، كذ كتػوز زتػل ااافػحمل  اػب 
 .(ٙ)حق قت  كغتوز  يف  ف كاحهلل

                                                           
 .(ٖ٘ٗ/ ٕ) الاف ة شاح يف ااىن ة اافوائهلل :اي ا (ٔ)
 اهل اي ار  كصور ب  كختاَّج اضتاواين الئمة مشس ايموـ  اب  فّق  اضتنف ، ىَّارْخى اا  هل اب ب  ازتهلل ب  و ابوبكا (ٕ)

 .قٖٗٛ  نة  ويف فق هون،  سمة كءوف اا حوكم، ؼتتوا كشاح اظت ىوط ف اف ااتَّون ف يف كاخذ زموي ، اهل
 (.ٛ٘ٔ/ٔ) اا ه ة اافوائهلل ،(ٕٛ/ٕ) اظتا ة اصتواها: اي ا

 .(ٖٚٔ/ ٔاصوؿ ااىاخى  ) (ٖ)
 .(ٖٖ٘/ ٘) اظتفتل ك مهللة اا وا ل اي ا: ركاة (ٗ)
 .(ٓٓ٘/ ٙاظتغح )اي ا:  (٘)
 .(ٗٚٔ/ ٔاصوؿ ااىاخى  ) اي ا:  (ٙ)
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 :دخول الؾقل يف لػظ القوم :تاسعال طؾباد

او قوؿ صـو صقهللـ فػسف ، دل اي  (ٖ)، كاضتنوباة(ٕ)اةوفمل ة، كا(ٔ)امواك ةذهب اضتنف ة خسفو ا
فػػنسححمل اف  .(ٗ)افوماا ػػ  ءػػذا فقػػهللـ اػػ س اك هنػػورا صقػػت اا ػػسؽ كاذ ػػم اانهػػور حق قػػة كاا ػػل غتػػوز 

اضتنف ػػة يف هػػذا اافػػاع خػػوافوا اصػػاهم يف  ػػهللـ ا ػػتملموؿ ااافػػحمل يف اضتق قػػة كاصػػوز مملػػو، كاكػػػنهم 
 اػػب م اػػ  ااامػػوف، كذ صػػااد بػػ  اظتهػػور ذاػػئ أبف مػػ  مملػػوين اا ػػـو يف اااغػػة ايػػ  ص اػػ    كت ػػوف  ػػ

 فقط.
 :: لو حؾف ال يدخل دار فالنعارشادطؾب ال

اػػو حاػػف ذ صػػهللخل دار فػػسف فػػهللخل دارا صىػػكنهو فػػسف  ورصػػة اك أب ػػا  ذهػػب اضتنف ػػة دل ايػػ 
 نػ ، كاكػنهم كت  ػوف  اصػاهم اصاػوف ػ  ، كهػذا اافػاع خػوافوا (٘)لتنيف ءمو او دخل دارا ؽتاوءػة اػ 

 .(ٙ)  صاوؼ دل اظتا  كدف ءوف ذ نتاك  حق قةف ااة أب
  

                                                           
 .(ٖٙٙ/ ٘) خا ل ظتختوا كايءا ل ااتوج اي ا:  (ٔ)
 .(ٕٙٔ/ ٚٔ) اظتهذب شاح اي ا: اصموع (ٕ)
 .(ٜٖٔ/ ٛ) اي ا: اظتغح (ٖ)
 .(ٗٚٔ/ ٔاصوؿ ااىاخى  ) اي ا: (ٗ)
 .(ٗٚٔ/ ٔاصوؿ ااىاخى  )اي ا:  (٘)
 .(ٕٗٔ/ ٘ٔ) ااىاخى  اي ا: اظت ىوط (ٙ)
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 اخلامتة
 لو وصحبو، وب:د:آاحلمد هلل والصالة والسالم على أشرف خلق هللا ةب:ني دمحم وعلى 

ل:ةو مةن ةدةي  ، إفب:د إمتيم ىذا البحث أقدم بني يةدي القةيرا الميةرب أبةرز مةي  وصةل  
 و وص:يت، وأبدأ ابلندي   واليت من أبرزىي:

طتػػػسؼ يف هػػػذ  اظتىػػػ اة الصػػػػوا ة اػػػ  اثػػػا ء ػػػ  يف فهػػػػم يوػػػوص ااةػػػورع، ك اتػػػػويل يف اف ا -ٔ
 اظتىوئل اافقه ة اظتىتن  ة م   ائ اانووص.

 .ه  ااافحمل اظتىتململ ف مو كات ا  يف اص سح ااتخو باف اضتق قة  -ٕ
 .ة كقاصنةااافحمل اظتىتململ يف غ  مو كات ا  يف اص سح ااتخو ب املسقاف اصوز اااغوم هو  -ٖ
كهػػو اضتق قػػة، اك درادة  مىػػمو   ضتكػػم  ػػل د ػػسؽ ااافػػحمل كدرادة اف ا ػػتملموؿ ااافػػحمل هػػو: -ٗ

ك ا تقػود ااىػومت مػااد اظتػتكام مػ  اف ػ  ا هو ملاضتب نمو . غ  مىمو  املسقة ب نهمو، كهو اصوز
 .مو اشتمل  اب مااد 

كاصػػوزم، دفتػػو هػػو يف حػػوؿ ءػػوف  اف ػتػػل اانػػااع يف مىػػ اة زتػػل ااافػػحمل  اػػب مملن  ػػ  اضتق قػػ  -٘
 ااافحمل كاحهللا، م  متكام كاحهلل، يف كقت كاحهلل، كا ىت اافوئهللة م  اظتملن ل كاحهللة.

قاصػب مػ  ااقػوؿ الكؿ، كدفتػو فقػط اشػتط ك ػود  -ااذم ر ح  اا وحيف-اف ااقوؿ اا وايف  -ٙ
 ف مك  اف صىتهللؿ ا  جبم ت اداة ااقوؿ الكؿ. ،ااقاصنة

 اثا اطتسفوت اااغوصة يف اظتىوئل ااةا  ة، اصوا ة كفقه ة. ص ها م  خسؿ اا حيف -ٚ
-    وص  اانقل    بملا ااملامػو  يف هػذ  اظتىػ اة، كمػ  ذاػئ اانقػل  ػ  ااقواػ  اا ػوقسين  -ٛ

 .-رزت  هللا
 صنجا اطتسؼ يف هذ  اظتى اة دل اطتسؼ يف مى اة زتل اظتةتؾ  اب رت ت مملوي  . -ٜ
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 التوصقات
 اظتتملمقة يف مىوئل اااغة اايت ءوف ااخسؼ ف هو اثا فقه .ااكتوبة  -ٔ
 دفااد  هود  امو  اصوؿ اافق  كا تهوداهتم اااغوصة  ا حيف كاات ا ف. -ٕ
 اا حيف يف اثا اطتسؼ يف اظتىوئل الصوا ة، يف اطتسؼ داخل ءل مذهب. -ٖ
عتو،  ػوا  يف هػذ  رتت اظتىوئل اافقه ػة ااػيت ص هػا اف بملػا اظتػذاهب قػهلل خوافػت ف هػو اصػو  -ٗ

 اظتى اة اك غ هو، كدرا ة  واب  امو  اظتذهب      ب اظتخوافة.
   نو و ك اب  ا  كصح  .يكصاب هللا ك ام ك رؾ  اب   هلل  كر وا  

  



49صفر 1442هـ / أكتوبر 2020م

العدد ) 4 (

ْفِظ ِفي َحِقيَقِتِه َوَمَجاِزه َمًعا )دراسة تأصيلية تطبيقية( اْسِتْعَماُل اْللَّ

د. ُسْلطَاُن ْبُن ُحُود اْلَعْمِري

 

 ادصادر وادراجعففرس 

 ااقا ف ااكامي. -ٔ
بػ   ااكويف ااىػ ك ، ككاػهلل  اتج ااػهللص    ػهللااوهوب ايهبوج يف شاح اظتنهوج: املا  ب    هلل -ٕ

يػور ااػهللص    ػهللاصت ور صػغ م. اا  ملػة د. ك ،ازتػهلل رتػوؿ ااامامػ د.: حتق ػ  ا  ااىػ ك . 
هػػػػػ. دار اا حػػػػوث ااهللرا ػػػػوت اي ػػػػسم ة كدح ػػػػو  ااػػػػتاث. ايمػػػػورات ااملاب ػػػػة ٕٗٗٔالكل 

 اظتتحهللة.
: ، القػػ (هػػػٖٓٚ ت) اضتنفػػ  اصتوػػوص ااػػاازم بكػػا اب  اػػ  بػػ  لزتػػهلل: ااقػػا ف احكػػوـ -ٖ

 ق. ٘ٓٗٔ ب كت، - ااملاب ااتاث دح و  محوكم. دارااق صودؽ و
ايحكػػوـ يف اصػػوؿ الحكػػوـ: املاػػ  بػػ  و اآلمػػهللم. حتق ػػ :   ػػهللااازاؽ  ف فػػ . اا  ملػػة  -ٗ

 هػ. دار ااوم مل . اااايض.ٕٗٗٔالكل 
 اافور ػػػ  و بػػػ  ااػػػازت    ػػػهلل بػػػ  ااقػػػوها   ػػػهلل بكػػػا لب: اا  ػػػوف  اػػػم يف اا سغػػػة ا ػػػاار -٘

 ااكتػػػب دار. هنػػػهللاكم اضتم ػػػهلل   ػػػهلل: القػػػ  ،(هػػػػ ٔٚٗ: اظتتػػػو،) ااػػػهللار اصتا ػػػوين الصػػػل،
 .هػ ٕٕٗٔ الكل،: اا  ملة ب كت، ااملام ة،

 اب ااػػهللص  زصػػ  اليوػػورم، زءػػااي بػػ  و بػػ  ااءػػااي: اا واػػب ركض شػػاح يف اظت واػػب ا ػػ  -ٙ
 اي سم . ااكتوب . دار(هػٕٜٙ ت) ااىن ك  لتىي

هػػ(. حتق ػ : ٜٓٗ  ازتهلل ب  اب  ػهل ااىاخىػ  )تاصوؿ ااىاخى : لب بكا و ب -ٚ
 هػ. دار اظتملافة. ب كت.ٛٔٗٔااهللءتور/ رف   ااملجم. اا  ملة الكل 

 ااتاث. الزهاصة اظتكت ة زه . اانور ابو لمهلل: اافق  اصوؿ -ٛ
ااةػػػوفمل   ااارءةػػػ  اا حػػػا الػػػ ط يف اصػػػوؿ اافقػػػ : ا ػػػهللر ااػػػهللص  و بػػػ  هبػػػودر بػػػ    ػػػهللهللا -ٜ

 .ـٜٜٗٔ - هػٗٔٗٔ الكل، ااكتا. اا  ملة ردا(. ق٘ٗٚ)ت
اا هللاصػػة كاانهوصػػة لب اافػػهللا  اضتػػوفحمل ابػػ  ء ػػ  ااهللمةػػق . حتق ػػ : ااهللءتور/ازتػػهلل ابػػو ماحػػم  -ٓٔ

 دار ااكتب ااملام ة. ب كت.  هػ،٘ٓٗٔك خاكف. اا  ملة الكل
 ينااكو ػػو ازتػػهلل بػػ  مىػػملود بػػ  بكػػا اب ااػػهللص ، املػػس : ااةػػاائت  ا  ػػب يف ااوػػنوئت بػػهللائت -ٔٔ

 ق.ٙٓٗٔ اا وي ة،: ااملام ة، اا  ملة ااكتب دار .(هػٚٛ٘ ت) اضتنف 
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ااربهوف يف اصوؿ اافق : يموـ اضتامل اب اظتملويل   هللاظتائ ب    هللهللا اصتوصح. حتق ػ : د.  -ٕٔ
   هللاامل  م ػتمود ااهللصب. اا  ملة: اااابملة. دار ااوفو . اظتنوورة

ص  اب اا نػػو  ػتمػػود بػػ    ػػهللااازت  ب ػػوف اظتختوػػا شػػاح ؼتتوػػا ابػػ  اضتو ػػب: اةػػمس ااػػهلل -ٖٔ
هػػػػ. ماءػػػا اا حػػػيف ااملامػػػ  ٙٓٗٔالصػػفهوين. حتق ػػػ : د. و م هػػػا بقػػػو. اا  ملػػػة: الكل 

 كدح و  ااتاث اي سم  جبومملة اـ ااقال.
 اافػػػ ا، اب اضتىػػػ ح، ااػػػازاؽ   ػػهلل بػػػ  و بػػػ  لمػػػهلل: ااقػػوموس  ػػػواها مػػػ  ااملػػاكس اتج -ٗٔ

 اعتهللاصة. دار .(هػٕ٘ٓٔت) اااب هللم مبا اب، اظتاقب
 اامل ػػػهللرم صو ػػػف بػػػ  ااقو ػػػم اب بػػػ  صو ػػػف بػػػ  لمػػػهلل: خا ػػػل ظتختوػػػا كايءا ػػػل ااتػػػوج -٘ٔ

: اا  ملػػػة ااملام ػػػة، ااكتػػػب دار(. هػػػػٜٚٛ: اظتتػػػو،) اظتػػػواك  اظتػػػواؽ هللا   ػػػهلل اب ااغاان ػػػ ،
 .هػٙٔٗٔ الكل،

ااكتػػػوب  اترصػػخ بغػػهللاد: ااحػػوفحمل اب بكػػا ازتػػهلل بػػ   اػػ  طت  ػػب اا غػػهللادم. اانوشػػا: دار -ٙٔ
 ااملاب، ب كت.

 ت) ااةػػػػػ ازم صو ػػػػػف بػػػػػ   اػػػػػ  بػػػػػ  دبػػػػػااه م ا ػػػػػحوؽ لب: اافقػػػػػ  اصػػػػػوؿ يف اات وػػػػػاة -ٚٔ
 ق.ٖٓٗٔ الكل،: دمة ، اا  ملة - اافكا دار ه تو. حى  و. د: ، الق (هػٙٚٗ

 شػػهوب اظتنوقػػب ابػػو خبت ػػور، بػػ  ػتمػػود بػػ  ازتػػهلل بػػ  ػتمػػود: الصػػوؿ  اػػب اافػػاكع ختػػاصج -ٛٔ
بػػػ كت،  - ااا ػػػواة مذ ىػػػة صػػػو . ادصػػػب و. د: ، القػػػ (هػػػػٙ٘ٙ ت) اااؾتػػػوين ااػػػهللص 
 ق.ٜٖٛٔ اا وي ة،: اا  ملة

ت ) ااػذها قونتػوز بػ    مػوف بػ  ازتػهلل بػ  و هللا   ػهلل اب ااػهللص  اةػمس: اضتفوظ  ذءاة -ٜٔ
 ق.ٜٔٗٔ الكل،: ا نوف، اا  ملة-ب كت ااملام ة ااكتب دار .(هػٛٗٚ

 ابػو ااقواػ  ااقو ػم، بػ   ملفػا بػ  و بػ  اا  ػب ب  لمهلل(: ااوغ ) كايرشود ااتقاصب -ٕٓ
 مذ ىػة زي ػهلل. ابػو  اػ  بػ  اضتم ػهلل   ػهلل. د: . القػ (هػ ٖٓٗ ت) اظتواك  اا وقسين بكا

 ق. ٛٔٗٔ اا وي ة،: ااا واة، اا  ملة
 بػ  و بػ   اػ  بػ  ازتػهلل اافاػل لب: ااك ػ  اااافمل  احودصيف ختاصج يف اضت   ااتاخ ص -ٕٔ

 بػػ    ػػوس بػػ  حىػػ   وصػػم ابػػو: حتق ػػ  ،(هػػػٕ٘ٛ: اظتتػػو،) ااملىػػقسين جػػاح بػػ  ازتػػهلل
 .هػٙٔٗٔ الكل،: اا  ملة موا، - قا  ة مذ ىة. ق ب
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 ت) اضتن اػ  ااكاػوذاين اب اطت ػوب اضتىػ  بػ  ازتػهلل بػ  لفػوظ: اافقػ  اصػوؿ يف ااتمه هلل -ٕٕ
 اصتػا ) بػااه مد بػ   اػ  بػ  كو( ٕ - ٔ اصتػا )  مةػة ابػو و مف ػهلل: . القػ (هػ ٓٔ٘

: ااقػػػال. اا  ملػػػة اـ  ومملػػػة - اي ػػػسم  ااػػػتاث كدح ػػػو  ااملامػػػ  اا حػػػيف ماءػػػا ،(ٗ - ٖ
 ق. ٙٓٗٔ الكل،

 ،(هػػٕٜٚ ت) اضتنفػ   دشػو  أبمػ  اظتملػاكؼ اا خورم ػتمود ب  امل و: ااتحاصا   ى  -ٖٕ
 ق.ٚٔٗٔ ب كت - اافكا دار

 اليوػػػػورم فػػػػاح بػػػػ  بكػػػػا اب بػػػػ  زتػػػػهللا بػػػػ  و هللا   ػػػػهلل لب: ااقػػػػا ف لحكػػػػوـ اصتػػػػومت -ٕٗ
. ا فػ   كدبػااه م ااػربدكين ازتػهلل: حتق ػ  ،(هػػٔٚٙ: اظتتػو،) ااقػا ا ااػهللص  مشس اطتار  

 .هػٖٗٛٔ اا وي ة،: اا  ملة ااقوهاة، - اظتواصة ااكتب دار
  ػملهلل بػ  اصوب ب  بكا اب ب  لمهلل: الانـ خ  و  اب ااوسة فال يف الفهوـ  س  -ٕ٘

 ااقػػػػودر   ػػػػهلل - الرانؤكط شػػػػمل ب: ، القػػػػ (هػػػػػٔ٘ٚ ت) اصتوزصػػػػة قػػػػ م ابػػػػ  ااػػػػهللص  مشػػػػس
 ق.ٚٓٗٔ اا وي ة،: ااكوصت، اا  ملة - ااملاكبة دار الرانؤكط.

، هػػػػ(ٔٚٚاتػػػوج ااػػػهللص    ػػػهللااوهوب بػػػ   اػػػ  ااىػػػ ك )ترتػػػت اصتوامػػػت يف اصػػػوؿ اافقػػػ :  -ٕٙ
 ب كت. -حتق  :   هللاظتنملم دبااه م. دار ااكتب ااملام ة 

 كاػ    ، حققػ (هػػٓٚٔ ت) ااقاشػ  اطت ػوب اب ب  و زصهلل لب: ااملاب اشملور رتهاة -ٕٚ
 كااتوزصت. كاانةا اا  و ة موا هناة اا جودم. و  ا : شاح  يف كزاد

اصتػػػػػػػػواها اظتاػػػػػػػػ ة يف   قػػػػػػػػوت اضتنف ػػػػػػػػة: امل ػػػػػػػػهللااقودر بػػػػػػػػ  و بػػػػػػػػ  و ااقاشػػػػػػػػ  اضتنفػػػػػػػػ   -ٕٛ
 .هػٜٖٛٔ، اااايض. هػ(، حتق  : د/   هللاافتوح و اضتاو، دار ااملاـو٘ٚٚ)ت

 ااػػهللص  اتج الرمػػوم هللا   ػهلل بػػ  اضتىػػل بػ  لمػػهلل: اافقػػ  اصػوؿ يف الوػػوؿ مػػ  اضتوصػل -ٜٕ
ان ػػػ .  ومملػػػػة قػػػوف صػػػػويس،  ابػػػو ػتمػػػػود ااىػػػسـ   ػػػػهلل: القػػػ  (، ٖ٘ٙاافاػػػل )ت  اب

 بنغوزم.
 ااةػػه  اا غػػهللادم، اا وػػام ح  ػػب بػػ  و بػػ  و بػػ   اػػ  اضتىػػ  لب: ااك ػػ  اضتػػوكم -ٖٓ

 ب كت. ػ اافكا . دار(هػٓ٘ٗ ت) ظتوكردم 
حىػػ  الواػػاة يف اترصػػخ موػػا كااقػػوهاة: صتػػسؿ ااػػهللص    ػػهللااازت  ااىػػ و  . حتق ػػ : و  -ٖٔ

 ابو اافال دبااه م. دار دح و  ااكتب ااملاب ة.   ىب اا وب اضتاا كشاءو .
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د ػػحوؽ بػػ   حا ػػة الكا ػػو  ك  قػػوت الصػػف و : لب يملػػ م ازتػػهلل بػػ    ػػهلل هللا بػػ  ازتػػهلل بػػ  -ٕٖ
 ق.ٜٖٗٔموا  -هػ(. م  ملة ااىملودةٖٓٗمو ب ب  مهااف الص هوين )ت 

، (هػػػٖٜٓٔ ت) اا غػػهللادم  مػػا بػػ  ااقػػودر امل ػػهلل: ااملػػاب اىػػوف ا ػػوب كاػػب الدب خاايػػة -ٖٖ
: بػػػػ كت، اا  ملػػػػة ااملام ػػػػة ااكتػػػػب دار اا ملقػػػػوب. بػػػػهللصت ام ػػػػل/ اصفػػػػ  ي  ػػػػل و: حتق ػػػػ 
 ـ.ٜٜٛٔ

اا ومنػػػة: ااحػػػوفحمل ابػػػ  حجػػػا ااملىػػػقسين،   ػػػت دار دح ػػػو  ااػػػهللرر ااكومنػػػة يف ا  ػػػوف اظتوئػػػة  -ٖٗ
 ااتاث ااملاب، ب كت.

هػػػػ(، ٜٜٚااػػػهللص وج اظتػػػذهب يف مملافػػػة ا  ػػػوف اظتػػػذهب: يبػػػااه م بػػػ   اػػػ  بػػػ  فاحػػػوف )ت -ٖ٘
 حتق  : و الزتهللم،   ت دار ااتاث، ااقوهاة .

ااىػػسم ،  ذصػػل   قػػوت اضتنوباػػة: زصػػ  ااػػهللص    ػػهلل ااػػازت  بػػ  ازتػػهلل بػػ  ر ػػب بػػ  اضتىػػ ، -ٖٙ
هػػػػػػ(، القػػػػػ : د   ػػػػػهلل ااػػػػػازت  بػػػػػ   ػػػػػا موف ٜ٘ٚاا غػػػػػهللادم، ك ااهللمةػػػػػق ، اضتن اػػػػػ  )ت 

 ق.ٕ٘ٗٔاااايض، اا  ملة: الكل،  -اامل  مل. مكت ة اامل  كوف 
 ت) اانػػػػػوكم شػػػػاؼ بػػػػػ  لتػػػػىي ااػػػػػهللص  ػت ػػػػ  زءػػػػػااي لب: اظتفتػػػػل ك مػػػػػهللة اا ػػػػوا ل ركاػػػػة -ٖٚ

:  مػوف، اا  ملػة -دمةػ  -بػ كت  ،اي ػسم اظتكتػب ااةػوكص . زهػ : ، حتق ػ (هػٙٚٙ
 ق.ٕٔٗٔ اا وا ة،

ااىػحب ااواباػة  اػػب اػاائح اضتنوباػة: لمػػهلل بػ    ػهلل هللا بػػ  زت ػهلل اانجػهللم ك اظتكػػ  )ت  -ٖٛ
هػ(، حقق  كقهللـ ا  ك ا   ا  : بكا ب    هلل هللا ابو زصهلل،   هلل ااازت  بػ   ػا موف ٜٕ٘ٔ

ا نػػػػوف، اا  ملػػػػة: الكل،  -كت اامل  مػػػػل. مذ ىػػػػة ااا ػػػػواة اا  و ػػػػة كاانةػػػػا كااتوزصػػػػت، بػػػػ  
 ق. ٙٔٗٔ

  مػاك بػ  شػهللاد بػ  بةػ  بػ  د ػحوؽ بػ  الشمليف ب   ا موف داكد لب: داكد اب  ن  -ٜٖ
 اظتكت ػػػػة. اضتم ػػػػهلل   ػػػػهلل ااػػػػهللص  ػت ػػػػ  و: القػػػػ  ،(هػػػػػٕ٘ٚ: اظتتػػػػو،) ااىجىػػػػتوين الزدم

 ب كت - ص هللا ااملواصة،
. اا  هقػػػ   اػػػ  بػػػ  اضتىػػػل بػػػ  ازتػػػهلل بكػػػا لب: اانقػػػ  اصتػػػوها ذصاػػػ  كيف ااكػػػربل ااىػػػن  -ٓٗ

 ػػ الكل:  اا  ملة   د، ح هللر ب اهللة اعتنهلل يف ااكوئنة اان وم ة اظتملورؼ دائاة غتاس:  اانوشا
 .هػ ٖٗٗٔ
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بةػور  ػواد د.    ا سـ اان س : اةمس ااهللص  و ب  ازتهلل بػ    مػوف ااػذها. حتق ػ :  -ٔٗ
 كت.هػ. مذ ىة ااا واة. ب  ٜٓٗٔمملاكؼ. اا  ملة ااىود ة 

 م  ػػت بػػ  كهػػب بػػ   اػػ  بػػ  و اافػػتح اب ااػػهللص  اتقػػ : الحكػػوـ أبحودصػػيف ايظتػػوـ شػػاح -ٕٗ
: احودص ػ  كخاج  ا   ك ا  حقق  ،(هػ ٕٓٚ: اظتتو،) اامل هلل دق    ب  اظتملاكؼ ااقة م،

 .هػٖٓٗٔ اا وي ة،: اا  ملة  وراي، اانوادر، دار. هللا اامل هلل خاوؼ و
هللص  ابو اا قو  و بػ  ازتػهلل بػ    ػهلل ااملاصػا بػ   اػ  اافتػوح  شاح ااكوءب اظتن : اتق  اا -ٖٗ

هػػػػػ(، القػػػػ : و اااح اػػػػ  كياصػػػػ  زتػػػػود. مكت ػػػػة ٕٜٚاظتملػػػػاكؼ  بػػػػ  اانجػػػػور اضتن اػػػػ  )ت 
 ق.ٛٔٗٔاامل  كوف، اا  ملة: اا  ملة اا وي ة 

(. ٗٛٙشػػػاح  نقػػػ ح اافوػػػوؿ: اةػػػهوب ااػػػهللص  ابػػػو اامل ػػػوس ازتػػػهلل بػػػ  ددرصػػػس ااقػػػاايف )ت -ٗٗ
هػػػػػ. دار اافكػػػػا. بػػػػ كت. اانوشػػػػا: ٖٜٖٔ  ػػػػهللاااؤكؼ  ػػػػملهلل. اا  ملػػػػة الكل حتق ػػػػ :  ػػػػ  

 مكت ة ااكا وت الزهاصة. موا.
 ت) اعتمػوـ  بػ  اظتملػاكؼ ااى وا ػ  ااواحػهلل   ػهلل بػ  و ااػهللص  اكمػوؿ: ااقػهللصا شاح فتح -٘ٗ

 اافكا. دار .(هػٔٙٛ
لب   هللا ر ػػوؿ دل ااملػػهللؿ  ػػ  ااملػػهللؿ بنقػػل اظتختوػػا ااوػػح ح اظتىػػنهلل صػػح ح مىػػام: -ٙٗ

 هػ(،دار ااكتب ااملام ة، ب كت.ٕٔٙاضتىل مىام ب  اضتجوج ااقة م )ت
 حومهلل و: ، الق (هػٕٙ٘ ت) و ب  و صملاب، اب اب  اضتىل لب: اضتنوباة   قوت -ٚٗ

 ب كت. - اظتملافة دار اافق .
 ت) ااغػام مااػهللار  ااتم مػ  ااقػودر   ػهلل ب  ااهللص  اتق : اضتنف ة  اا م يف ااىن ة اا  قوت -ٛٗ

 ، حتق  :   هللاافتوح اضتاو. دار ااافو  .(هػٓٔٓٔ
هػػ(. حتق ػ : ٔٚٚ  قوت ااةوفمل ة ااكربل: اتوج ااػهللص    ػهللااوهوب بػ   اػ  ااىػ ك )ت -ٜٗ

ػتمػػود و اا نػػػوح  ك  ػػػهلل اافتػػػوح و اضتاػػػو. اا  ملػػة الكل. م  ملػػػة   ىػػػب اا ػػػوب اضتاػػػا 
 كشاءو .

هػػػ(. حتق ػػ :   ػػهللهللا اصت ػػورم،   ػػت دار ٕٚٚ)ت   قػػوت ااةػػوفمل ة: امل ػػهللاااح م اي ػػنوم -ٓ٘
 ق.ٔٓٗٔااملاـو اا  و ة كاانةا، اااايض 
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 ااهللمةػػق  ك اا وػػام ااقاشػػ  ء ػػ  بػػ   مػػا بػػ  دشتو  ػػل اافػػهللا  لب: ااةػػوفمل ل   قػػوت -ٔ٘
 ااهللصن ػة، اا قوفػة مكت ػة  اب. و زصنهم و د هوشم،  ما ازتهلل د: ، حتق  (هػٗٚٚ ت)

 ق. ٖٔٗٔ
كربل: لب   هلل هللا و ب   ملهلل ب  من ت اعتومش   اوذ ، اا وػام، اا غػهللادم اا  قوت اا -ٕ٘

 -هػػػ(، حتق ػػ : و   ػػهلل ااقػػودر   ػػو. دار ااكتػػب ااملام ػػة ٖٕٓاظتملػػاكؼ  بػػ   ػػملهلل )ت 
 ق. ٓٔٗٔب كت، اا  ملة: الكل، 

 ب  هللا    هلل ب  اضتى  ب  لمهلل(: ٓ٘ ااملاب ذخوئا  اىاة) كاااغوصل اانحوصل   قوت -ٖ٘
 اافاػػػػل ابػػػػو و: ، القػػػػ (هػػػػػٜٖٚت) بكػػػػا ابػػػػو ايشػػػػ  ا ، اليهللاىػػػػ  اااب ػػػػهللم مػػػذحج

 اا وي ة.: اظتملورؼ، اا  ملة دبااه م. دار
ااملػػػػػهللة يف اصػػػػػوؿ اافقػػػػػ : ااقواػػػػػ  اب صملاػػػػػب و بػػػػػ  اضتىػػػػػل اافػػػػػاا  اا غػػػػػهللادم اضتن اػػػػػ   -ٗ٘

 ق.ٗٔٗٔا ةهػ(. حتق  : ااهللءتور/ ازتهلل ب   ا     اظت ورء ، اا  ملة اا وٛ٘ٗ)ت
 بػػ   مػػا حفػػص ابػػو ااػػهللص   ػػااج اظتاقػػ  ذبػػ : اظتػػذهب زتاػػة   قػػوت يف اظتػػذهب ااملقػػهلل -٘٘

 مهػح.  ػ هلل - الزهػام يوػا انت : ، الق (هػ ٗٓٛ ت) اظتوام ااةوفمل  ازتهلل ب   ا 
 ق. ٚٔٗٔ الكل ا نوف، اا  ملة - ب كت ااملام ة، ااكتب دار

 ت) اا وػػػػام اافااه ػػػػهللم دتػػػػ م بػػػػ   مػػػػاك بػػػػ  ازتػػػػهلل بػػػػ  اطتا ػػػػل ااػػػػازت    ػػػػهلل لب: ااملػػػػل -ٙ٘
 اعتسؿ. كمكت ة دار ااىوماائ . دبااه م د اظتخاكم ، مههللم د ،(هػٓٚٔ

هػ(. حتق  :  ج ل  و م ٖٓٚاافووؿ يف الصوؿ: لزتهلل ب   ا  اااازم اصتووص )ت -ٚ٘
 ق.ٗٔٗٔاانةم ، ااكوصت، كزارة الكقوؼ كااةذكف اي سم ة. اا  ملة اا وي ة 

يف  ػػاا م اضتنف ػػة: لمػػهلل بػػ    ػػهللاضت  اااكنػػوم اعتنػػهللم. دار اظتملافػػة اا  و ػػة اافوائػػهلل اا ه ػػة  -ٛ٘
 كاانةا. ب كت.

 ،(هػػػػٖٔٛ ت) ااػػػهللائم   ػػػهلل بػػػ  و ااػػػهللص  مشػػػس ااربمػػػوكم: الاف ػػػة شػػػاح يف ااىػػػن ة اافوائػػػهلل -ٜ٘
 كاا حػػػػيف كاانةػػػػا ااتحق ػػػػ  اي ػػػػسم ة ااتو  ػػػػة مكت ػػػػة. مو ػػػػب رماػػػػوف هللا   ػػػػهلل: القػػػػ 

 اان وصػة اظتهللصنػة اانوػ حة، دار مبكت ػة خوصػة   ملػة] ااملاب ػة موػا رتهورصة - اصت اة ااملام ،
 .هػٖٙٗٔ الكل،: اا  ملة ،[ااىملودصة ااملاب ة اظتماكة -
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قوا ػػػػػت الداػػػػػة يف اصػػػػػوؿ اافقػػػػػ : لب اظت فػػػػػا منوػػػػػور بػػػػػ  و بػػػػػ    ػػػػػهللاصت ور ااىػػػػػمملوين  -ٓٙ
 ااكتػػػػب دار  .ااةػػػػوفمل اشتو  ػػػػل حىػػػػ  و حىػػػػ  و: القػػػػ  هػػػػػ(.ٜٛٗااةػػػػوفمل  )ت

 .ـٜٜٜٔ/هػٛٔٗٔالكل  ا نوف، اا  ملة ب كت، ااملام ة،
: اظتتػػو،)  ػػ  وص  اظتاقػػب بةػػا، اب  اػػوذ ، اضتػػورث  قنػػرب بػػ    مػػوف بػػ  املمػػاك: ااكتػػوب -ٔٙ

 اا وا ػػػػة،: اا  ملػػػػة ااقػػػػوهاة، اطتػػػػوؾت ، مكت ػػػػة. هػػػػوركف و ااىػػػػسـ   ػػػػهلل: القػػػػ  ،(هػػػػػٓٛٔ
 .هػٛٓٗٔ

 بػػ  زءػػااي لتػػىي اب بػػ   اػػ  و اب ااػػهللص  صتمػػوؿ: كااكتػػوب نةااىػػ بػػل اصتمػػت يف ااا ػػوب -ٕٙ
 اظتػااد. ااملاصػا   ػهلل فال و. د: ، الق (هػٙٛٙ ت) اظتن ج  اطتار   اليوورم مىملود

 ق.ٗٔٗٔ اا وي ة: ب كت، اا  ملة/  ا نوف - دمة /   وراي - ااةوم ة ااهللار - ااقام دار
هػػػ ٘ٓٗٔهػػػ(، اا  ملػة الكل ٙٚٗااةػ ازم )ت ااامػت يف اصػػوؿ اافقػ : يبػػااه م بػ   اػػ  -ٖٙ

   ت دار ااكتب ااملام ة، ب كت.
: اظتتػػػػو،) ااىاخىػػػػ  الئمػػػػة مشػػػػس  ػػػػهل اب بػػػػ  ازتػػػػهلل بػػػػ  لمػػػػهلل: ااىاخىػػػػ  اظت ىػػػػوط -ٗٙ

 كااتوزصػػت، كاانةػػا اا  و ػػة اافكػػا دار. اظتػػ س ااػػهللص  ػتػػ  خا ػػل: كحتق ػػ  درا ػػة ،(هػػػٖٛٗ
 .ـٕٓٓٓ هػٕٔٗٔ الكل، اا  ملة ا نوف، ب كت،

 اظتملافػة دار .(هػػٖٛٗ ت) ااىاخىػ  الئمػة مشػس  ػهل اب بػ  ازتػهلل ب  لمهلل: اظت ىوط -٘ٙ
 ق.ٗٔٗٔب كت  -

(. هػػػٙٚٙ: اظتتػػو،) اانػػوكم شػػاؼ بػػ  لتػػىي ااػػهللص  ػت ػػ  زءػػااي لب: اظتهػػذب شػػاح اصمػػوع -ٙٙ
 .اافكا دار

هػػ(. ٙٓٙ)تالووؿ يف  ام اصوؿ اافق : افخػا ااػهللص  و بػ   مػا بػ  اضتىػل ااػاازم  -ٚٙ
هػػػػ. مذ ىػػػة ااا ػػػواة. ٖٛٔٔحتق ػػػ : ااػػػهللءتور/  ػػػ   ػػػوبا ف ػػػوض ااملاػػػواين. اا  ملػػػة اا وا ػػػة 

 ب كت.
 ااػػاازم اضتنفػػ  ااقػػودر   ػػهلل بػػ  بكػػا اب بػػ  و هللا   ػػهلل اب ااػػهللص  اػػاص : ااوػػحوح ؼتتػػور -ٛٙ

 - بػ كت اانموذ  ػة، ااػهللار - ااملوػاصة اظتكت ة و. ااة خ صو ف: ، الق (هػٙٙٙ ت)
 ق.ٕٓٗٔ اطتومىة،:  هللا، اا  ملةص
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 بػػ  زتهللكصػػ  بػػ  و بػػ  هللا   ػػهلل بػػ  و اضتػػوءم هللا   ػػهلل لب: ااوػػح حل  اػػب اظتىػػتهللرؾ -ٜٙ
: حتق ػ  ،(هػ٘ٓٗ: اظتتو،) اا  ت  ب  اظتملاكؼ اان ىوبورم اا هموين اااا اضتكم ب  يمل م

 .هػٔٔٗٔ ل،الك : اا  ملة ب كت، - ااملام ة ااكتب دار.   و ااقودر   هلل مو فب
 اظتىتوفب م   ام الصوؿ: لب حومهلل و ب  و ااغاايل، دار ااملاـو اضتهللص ة، ب كت. -ٓٚ
 ػػػ ٜ٘ٔ) ااكػػويف اامل ىػػ  شػػ  ة اب بػػ  و بػػ  هللا   ػػهلل بكػػا لب: شػػ  ة اب ابػػ  موػػنف -ٔٚ

 .ااىاف ة   ملة  وامة، و:  حتق   ،(هػ ٖٕ٘
بػػػػػػ   اػػػػػػ  بػػػػػػ  اا  ػػػػػػب اا وػػػػػػام اظتملتػػػػػػايل اظتملتمػػػػػػهلل يف اصػػػػػػوؿ اافقػػػػػػ : لب اضتىػػػػػػل و  -ٕٚ

 هػ(. قهللـ ا  خا ل اظت س. دار ااكتب ااملام ة. ب كت.ٖٙٗ)ت
هػػػػ. ا تػػػ  بػػػ  كرتملػػػ  كاخا ػػػ  ٗٔٗٔمملجػػػم اظتػػػذافل:  مػػػا راػػػو ءحواػػػة. اا  ملػػػة الكل  -ٖٚ

 مكتب حتق   ااتاث يف مذ ىة ااا واة.
هػػػ( كاػػت ٜٖ٘)ت مملجػػم مقػػوص س اااغػػة: لب اضتىػػل ازتػػهلل بػػ  فػػورس بػػ  زءػػااي ااػػاازم -ٗٚ

 هػ. دار ااكتب ااملام ة، ب كت.ٕٓٗٔاا  ملة الكل  .حواش  : دبااه م مشس ااهللص 
 ت) صو ػػػػف ابػػػػو اافىػػػػوم، اافور ػػػػ   ػػػػواف بػػػػ   ػػػػف وف بػػػػ  ا ملقػػػػوب: كااتػػػػورصخ اظتملافػػػػة -٘ٚ

 ق.ٔٓٗٔ اا وي ة ب كت، اا  ملة ااا واة، مذ ىة ااملمام. ا و  اءـا: ، الق (هػٕٚٚ
 بػ  ازتػهلل بػ  هللا   ػهلل ااػهللص  موفػ  و لب: ااةػ  وين حن ػل بػ  ازتػهلل ـايمػو فقػ  يف اظتغح -ٙٚ

 ت) اظتقهلل ػ  قهللامػة  بػ  ااةػه  اضتن اػ ، ااهللمةق  ك اظتقهلل   اصتمو  ا  قهللامة ب  و
 ق.٘ٓٗٔ الكل، ب كت، اا  ملة - اافكا دار .( هػٕٓٙ

 اضتىػػػػػح ازتػػػػػهلل بػػػػػ  و هللا   ػػػػػهلل لب: الصػػػػػوؿ  اػػػػػب اافػػػػػاكع بنػػػػػو  دل ااوصػػػػػوؿ مفتػػػػػوح -ٚٚ
 اظتكامػػػػػة، مكػػػػػة - اظتك ػػػػػة اظتكت ػػػػػة فاءػػػػػوس.  اػػػػػ  و: ، القػػػػػ (قٔٚٚ ت) ااتامىػػػػػوين

 ق. ٜٔٗٔ الكل،: ، اا  ملة(ا نوف) ب كت - اااايف مذ ىة
اظتال كاانحل: لب اافتح و   هللااكامي بػ  اب بكػا ازتػهلل ااةها ػتوين. حتق ػ :   ػهللااملاصا  -ٛٚ

 اضتاا كشاءو  اانةا كااتوزصت. ااقوهاةو ااوء ل. اانوشا: مذ ىة 
هػػػػ(، حتق ػػػ : و حىػػػ  ٘ٓ٘اظتنخػػػوؿ مػػػ   ملا قػػػوت الصػػػوؿ: لمػػػهلل بػػػ  و ااغػػػاايل )ت -ٜٚ

 هػ،   ت دار اافكا بهللمة .ٓٓٗٔه تو، اا  ملة اا وي ة 
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 ت) ااةػػ ازم صو ػف بػ   اػ  بػ  دبػااه م ا ػحوؽ لب: ااةػوفمل  ايمػوـ فقػ  يف اظتهػذب -ٓٛ
 ااملام ة. ااكتب دار .(قٙٚٗ

 ازتػػػػػهلل بػػػػػ  و بكػػػػػا ابػػػػػو اان ػػػػػا مشػػػػػس ااػػػػػهللص  املػػػػػس : ااملقػػػػػوؿ يتػػػػػوئج يف الصػػػػػوؿ م ػػػػػااف -ٔٛ
   ػػهلل زءػػ  و ااػػهللءتور: مػػاة لكؿ كصنةػػا   ا ػػ  ك اػػ  ، حققػػ (ق ٜٖ٘ ت) ااىػػماقنهللم

 ق.ٗٓٗٔ الكل،: ق ا، اا  ملة اضتهللص ة، ااهللكحة م وبت اارب.
  ػػهلل هللا و بػػ  ازتػػهلل بػػ    مػػوف بػػ   م ػػااف اذ تػػهللاؿ يف يقػػهلل ااا ػػوؿ: اةػػمس ااػػهللص  اب -ٕٛ

هػػػػػ(، حتق ػػػػ :  اػػػػ  و اا جػػػػوكم. دار اظتملافػػػػة اا  و ػػػػة كاانةػػػػا، ٛٗٚقونتػػػػوز ااػػػػذها )ت 
 ق. ٕٖٛٔا نوف، اا  ملة: الكل،  -ب كت 

 ابو ااةوفمل ، اي نوم  ا  ب  اضتى  ب  اااح م امل هلل: ااوصوؿ منهوج شاح ااىوؿ هنوصة -ٖٛ
 الكل: ا نػػػػوف، اا  ملػػػػة-بػػػػ كت- ااملام ػػػػة ااكتػػػػب دار .(هػػػػػٕٚٚ ت) ااػػػػهللص  رتػػػػوؿ و،

 ق.ٕٓٗٔ
 بػػ  دبػااه م بػ  و بػ  ازتػػهلل ااػهللص  مشػس اامل ػوس لب: ااامػػوف ابنػو  كاي ػو  ال  ػوف كف ػوت -ٗٛ

 صػػودر دار   ػػوس. دحىػػوف: ، القػػ (هػػػٔٛٙ ت) ايرباػػ  ااربمكػػ  خاكػػوف ابػػ  بكػػا اب
 ب كت. -

 



صفر 1442هـ / أكتوبر 2020م 58

العدد ) 4 (

ْفِظ ِفي َحِقيَقِتِه َوَمَجاِزه َمًعا )دراسة تأصيلية تطبيقية( اْسِتْعَماُل اْللَّ

د. ُسْلطَاُن ْبُن ُحُود اْلَعْمِري



59صفر 1442هـ / أكتوبر 2020م

العدد ) 4 (
الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي وإمام وخطيب املسجد احلرام

لقاء جمعية أصول مع معالي الشيخ األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس

لقاء الجمعية العلمية السعودية 
لعلم األصول ومقاصد الشريعة 

)أصول(

مع معالي الشيخ األستاذ الدكتور 

عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي 

و إمام و خطيب المسجد الحرام
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ــى  ــراء الكــرام عل ــع الق ــة نحــب أن نطل ــؤال األول: كعــادة أي مقابل الس
بطاقتكم الشــخصية )االســم، المولد، النشــأة، الحالة االجتماعية، األســرة، 

كيفيــة التــوازن بيــن الواجبــات وااللتزامــات األســرية( ؟.
بسم اهلل، والحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد:

فيطيــب لــي بــادئ ذي بــدء أن أتوجــه بالشــكر هلل عــز وجــل علــى مــا مــنَّ بــه 
مــن هــذا اللقــاء المبــارك ، كمــا أتوجــه بالشــكر لــوالة األمــر وفقهــم اهلل علــى 
مــا يولونــه العلــم والتعليــم مــن عنايــة فائقــة، ورعايــة جليلــة والشــكر موصــول 
لجمعيــة أصــول؛ رئيســا وأعضــاًء علــى إتاحــة الفرصــة لــي لإلطاللــة عبــر هــذا 

اللقــاء الماتــع لطــالب العلــم عامــة، وشــداة علــم األصــول خاصــة

أمــا االســم فهــو: عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن محمــد بــن 
عبــد العزيــز بــن محمــد بــن عبــد اهلل، وهــو )الملقــب بالســديس(، ويرجــع 

نســب األســرة إلــى عنــزة القبيلــة العربيــة المشــهورة.

والمولــد فــي مدينــة الريــاض عــام 1382هـــ، وبهــا النشــأة ومراحــل التعلــم 
األولــى.

والحالــة االجتماعيــة: متــزوج ولــي - بحمــد اهلل - عــدد مــن األبنــاء والبنــات، 
وكلهــم بفضــل اهلل مــن الصالحيــن والصالحــات نحســبهم كذلــك وال نزكــي 
ــق والســداد،  ــا ولهــم وللمســلمين جميعــاً التوفي علــى اهلل أحــًدا، نســأل اهلل لن
بيــن  التــوازن  يتــم  األولويــات  ومراعــاة  بالتنســيق  ثــم  وِمنَِّتــه  اهلل  وبفضــل 

الواجبــات، وأُســِرّي االلتزامــات.

الســؤال الثانــي: معالي الشــيخ نتطلــع أن نتعــرف علــى مســيرتكم العلمية 
ــرز المشــايخ الذيــن شــرفت بتحصيــل العلــم عليهــم الســيما فــي علــم  وأب

األصــول ؟.

بفضــل اهلل بــدأت المســيرة العلميــة منــذ وقــت مبكــر جــدا حيــث حفظــت 
ــك بعــد اهلل  ــي ذل ــة عشــرة، ويرجــع الفضــل ف ــي ســن الثاني ــم ف ــرآن الكري الق
تعالــى لوالــديَّ رحمهمــا اهلل، فقــد ألحقانــي بجمعيــة تحفيــظ القــرآن الكريــم 
بالريــاض، بإشــراف الشــيخ عبدالرحمــن ابــن عبــد اهلل آل فريــان ، ومتابعــة 

ــد الماجــد ذاكــر. الشــيخ المقــرئ محمــد عب
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ثــم التحقــت بمعهــد الريــاض العلمــي ثــم كليــة الشــريعة، ومن أشــهر مشــايخي 
فــي هــذه المرحلــة: ســماحة الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل آل الشــيخ، 
المفتــي العــام للمملكــة حفظــه اهلل، والشــيخ عبــد اهلل بــن عبــد الرحمــن ابــن 
جبريــن ، والشــيخ صالــح األطــرم رحمــه اهلل، والشــيخ عبــد اهلل بــن محمــد 
المطلــق عضــو هيئــة كبــار العلمــاء، والشــيخ عبــد اهلل المنيــف، والشــيخ عبــد 
اهلل بــن عبــد الرحمــن التويجــري، والدكتــور/ أحمــد بــن علــي ســير المباركــي، 
والدكتــور/ عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن الربيعــة، والدكتــور/ عبــد الرحمــن 
ــد الرحمــن الســدحان، والشــيخ أ. د.  ــور/ عب ــد اهلل الدرويــش، والدكت ــن عب ب

صالــح بــن غانــم الســدالن وغيرهــم.

اهلل،  بــاز رحمــه  بــن  العزيــز  عبــد  الشــيخ  تتلمــذت عليــه: ســماحة  وممــن 
والشــيخ عبــد الــرزاق عفيفــي، وقــد شــرفت بمالزمتــه واإلفــادة منــه، وســماحة 
الشــيخ محمــد بــن عثيميــن، ومعالــي الشــيخ عبــد اهلل الغديــان رحمــه اهلل، 
وقــد اســتفدت منــه كثيــًرا الســيما فــي األصــول والمقاصــد، ومعالــي الشــيخ 
صالــح الفــوزان، وفضيلــة الشــيخ عبــد الرحمــن البــراك، والشــيخ عبــد العزيــز 

ــرا. ــي خي الراجحــي ، جزاهــم اهلل عن

نــت معيــداً فيهــا فــي قســم أصــول الفقــه،  وبعــد تخرجــي فــي كليــة الشــريعة ُعّيِ
واجتــزت المرحلــة التمهيديــة )المنهجيــة( بتقديــر ممتــاز.

وفــي هــذه الفتــرة حصلــت علــى إجــازة بالســند فــي حفــظ القــرآن الكريــم 
بروايــة حفــص عــن عاصــم مــن طريــق الشــاطبية، كمــا حصلــت علــى إجــازة 
فــي روايــة الســنة النبويــة فــي الكتــب الســتة، وفــي عــام 1404هـــ صــدر التوجيــه 
الكريــم بتعيينــي إماًمــا وخطيًبــا فــي المســجد الحــرام، وفــي عــام 1408هـــ 
حصلــت علــى درجــة الماجســتير بتقديــر ممتــاز مــن كليــة الشــريعة جامعــة 
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية قســم أصــول الفقــه ، وقـــد حظيــت أوالً 
مــة عبــد الــرزاق عفيفي ، ونظــًرا لظروفه الصحية  بإشـــراف فضيلــة الشــيخ العالَّ
ــد اهلل الدرويــش  ــن عب ــد الرحمــن ب ــة الشــيخ د. عب ــم اإلشــراف فضيل فقــد أت
رحمــه اهلل، كمــا شــرفت -مــع القيــام باإلمامــة والخطابــة- بالتدريــس فــي 

المســجد الحــرام، حيــث صــدر توجيــه كريــم بذلــك عــام 1414هـــ

ثــم حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه فــي كلية الشــريعة بجامعة أم القرى بتقدير 
)ممتــاز( مــع التوصيــة بطبــع الرســالة، وكان ذلــك عــام 1416هـــ وقــد أشــرف 
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علــى الرســالة األســتاذ الدكتــور أحمــد فهمــي أبوســنة، وناقشــها معالــي الشــيخ 
أ.د. عبــد اهلل بــن عبــد المحســن التركــي، وزيــر الشــئون اإلســالمية واألوقــاف 
ــاً،  والدعــوة واإلرشــاد ســابقاً، واألميــن العــام لرابطــة العالــم اإلســالمي حالي
ــاس الحكمــي  ــن عب ــي ب ــور/ عل ــار العلمــاء، واألســتاذ الدكت ــة كب وعضــو هيئ
رئيــس قســم الدراســات العليــا الشــرعية بجامعــة أم القــرى ســابًقا، عضــو هيئــة 
كبــار العلمــاء ورئيــس جمعيــة أصــول. وعينــت فــي 1417هـــ أســتاًذا مســاعًدا 
فــي كليــة الشــريعة بجامعــة أم القــرى، ثــم أســتاذا مشــاركا فأســتاذا للدراســات 
العليــا، ثــم تشــرفت بالخدمــة والعمــل فــي الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد 
بالعلــم  مرتبطــا  والمنــة  الحمــد  أزال وهلل  النبــوي، وال  والمســجد  الحــرام 
والتعليــم فــي دروس الحــرم، وبالتعــاون مــع الجامعــات ال ســيما جامعــة 
ــة، وكــذا فــي  أم القــرى؛ فــي التدريــس واإلشــراف ومناقشــة الرســائل العلمي
جامعــة اإلمــام والجامعــة اإلســالمية وكليــة الحــرم المكــي الشــريف لتدريــس 
مــادة األصــول، وعمــل ومتابعــة األبحــاث والدراســات المتخصصــة، أســأل 

اهلل أن يجعــل العمــل خالصــا لوجهــه الكريــم

الســؤال الثالــث: مــن المعلــوم أن معاليكــم قد تخصــص في علــم األصول 
وتدرجتــم فيــه إلــى أعلــى مرتبــة أكاديميــة علميــة )األســتاذية(، فمــا ســبب 
شــغف معالــي الشــيخ بهــذا العلــم واختيــاره علــى ســائر التخصصــات؟، ومــا 
هــي أبــرز كتاباتكــم وبحوثكــم خــالل هــذه المســيرة الحافلــة؟ ومــا أحبهــا 

إليكــم ؟

ممــا ال يخفــى أن العلــوم ثالثــة أنــواع؛ األول: عقلــي محــض؛ كالحســاب 
والهندســة، والثانــي: لُغــوي؛ كالنحــو والصــرف، والثالــث: العلــم الشــرعي؛ 
وهــو علــم القــرآن والســنة، وال شــك أنــه أشــرف األنــواع الثالثــة، وعلــم 
األصــول علــى وجــه الخصــوص يــزدوج فيــه العقــل والنقــل، ويصطحــب فيــه 
الشـــرع والــرأي ، وقــد أســس شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة كتابــه: »درء تعــارض 
العقــل والنقــل«، علــى هــذا المعنــى ؛ وهــو أن الشــرع الصحيــح يتوافــق مــع 
العقــل الســليم، وعلــم األصــول هــو الــذي يجعــل العقــل قادرا على االســتنباط 
مــن الشــرع َوْفــق القواعــد والضوابــط التــي أوردهــا أهــل العلــم، كمــا أنــه هــو 
المعيــار الــذي تُضبــط بــه الفتــاوى، ولعــل الســبب الرئيــس فيمــا نعيشــه هــذه 
األيــام مــن انتشــار الفتــاوى الشــاذة والمخالفــة للحــق أن أصحابهــا لــم يُتقنــوا 
علــم األصــول ويضبطــوه، ممــا كان ســبًبا رئيًســا فــي انتشــار األفــكار الضالــة، 
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ومــرد ذلــك عــدم علــم أصحــاب هــذه األفــكار بأســس هــذا العلــم الشــريف 
تنظيــًرا وتطبيًقــا.

لهــذا كان شــغفي بهــذا العلــم منــذ ســنوات الطََّلــب األولــى؛ قــراءة ومدارســة 
ودراســة، ثــم التخصــص فيــه ومــن ثــم - بحمــد اهلل - بحًثــا وتأليًفــا، فرســالتي 
للماجســتير كانــت بعنــوان:« المســائل األصوليــة المتعلقــة باألدلــة الشــرعية 
التــي خالــف فيهــا ابــن قدامــة الغزالــي« ، ورســالتي للدكتوراه كانــت بعنوان:« 
الواضــح فــي أصــول الفقــه ألبــي الوفــاء ابــن عقيــل الحنبلــي دراســة وتحقيــق« 
وقــد حققــت فيهــا جــزءا مــن كتــاب الواضــح البــن عقيــل، وأعمــل هــذه 
ــق منــه وإتمــام مــا لــم يتــم  األيــام علــى إخــراج الكتــاب كامــال ؛ بجمــع مــا ُحّقِ
، حتــى يكــون موســوعة أصوليــة ينهــل منهــا طــالب العلــم وشــداة المعرفــة.

ولــي مجموعــة مــن البحــوث والكتــب األصوليــة األخــرى، تــم - بحمــد اهلل 
– طباعــة بعضهــا ، منهــا علــى ســبيل المثــال:

التجديد في أصول الفقه، حقيقته-ضوابطه-مجاالته-آثاره.
قاعــدة اعتبــار المــآالت وأثرهــا فــي األحــكام الشــرعية والنــوازل العصريــة. 

دراســة أصوليــة مقاصديــة.
اإلمام الحسن بن حامد الحنبلي وأقواله األصولية- جمًعا ودراسة.

تعارض المصالح والمفاسد وموقف األصوليين منه.
المجاز عند األصوليين بين المجيزين والمانعين.

الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي ومنهجه األصولي.
بديع الطراز في معالم منهج الفتوى عند اإلمام ابن باز

علم أصول الفقه وأثره في صحة الفتوى.

القواعد الشرعية في األعمال االحتسابية.
فتاوى الفضائيات - الضوابط واآلثار.
التكييف األصولي للنوازل المعاصرة.

علــم أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة عالقتهمــا – وأثرهمــا فــي النــوازل 
المعاصــرة

إلــى الكتــب والبحــوث الدعويــة والخطابيــة وغيرهــا فــي  هــذا باإلضافــة 
واألمــن  التكفيــر  كقضيــة؛  معاصــرة،  قضايــا  تعالــج  متعــددة  موضوعــات 
المشــروعات  بعــض  توجــد  كمــا  وغيرهــا،  اإلرهــاب  وظاهــرة  الفكــري 
العلميــة التــي أعمــل عليهــا، منهــا نــواة موســوعة أصوليــة لمفــردات ومســائل 
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ــة  ــا إن شــاء اهلل، وكلهــا أعمــال قريب ــور قريب ــرى الن ــم األصــول، ولعلهــا ت عل
إلــى القلــب وفــي أعمــاق الوجــدان وأســأل اهلل تعالــى أن ينفــع بهــا ويجعلهــا 

خالصــة لوجهــه الكريــم.

الســؤال الرابــع: كيــف يــرى معالــي الشــيخ جمعيــة »أصــول« التــي هــو 
أحــد أعمدتهــا؟، ومــا هــو المؤمــل والمتوقــع منهــا فــي ظــل الواقــع الــذي 

نعيشــه؟.
جمعيــة »أصــول« جمعيــة رائــدة فــي تأصيــل منهــج االســتدالل وتطبيقاتــه 
واالتــزان،  والموضوعيــة  واالعتــدال،  الوســطية  خــالل  مــن  المعاصــرة 
والجــودة، والتعــاون، وبنــاء الشــراكات، وعمــل االتفاقــات، وهــي تســعى إلــى 
أن تكــون األولــى فــي خدمــة أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة بحثــاً وتوظيفــاً 
برؤيــة معاصــرة تراعــي الوســطية واالعتــدال مــن خــالل؛ إطــالق المبــادرات 
والبرامــج والملتقيــات، وهــذا هــو دورهــا وأحــد أســباب تكوينهــا، ويتــم 
العمــل فيهــا حاليــاً علــى العديــد مــن المبــادرات واللقــاءات والمؤتمــرات 
العلميــة فــي اختصــاص الجمعيــة، بجانــب البحــوث العلميــة فــي مقاصــد 
الشــريعة، باإلضافــة إلــى عمــل الشــراكات مــع الجهــات المختلفــة، ولهــا 
دور بــارز فــي تســهيل وصــول الطــالب والطالبــات إلــى هــذا العلــم بالوســائل 
العلميــة المتاحــة والمناســبة لهــذا العصــر، كمــا أنهــا تعــد نقلــة نوعيــة، ووثبــة 
ــرة فــي  ــار عظيمــة، ومــآالت كبي ــة، ويؤمــل منهــا آث ــة، وقفــزة تخصصي معرفي
العنايــة بعلــم األصــول وانتظــام عقــد المتخصصيــن فيــه فــي جمعيــة مباركــة 
تمثــل حلقــات متأللئــة فــي عقــد وضــاء مــن خــالل تأليــف كتــب مناســبة لهــذا 
العصــر ولــو باألســلوب والصياغــة واألمثلــة والربــط بالواقــع لعلمــي األصــول 
والمقاصــد، ولعلهــا تكــون صاحبــة الريــادة فــي أمــور عديــدة خاصــة بهــذا 
العلــم والعامليــن بــه دراســة وتدريســا فــي القريــب العاجــل إن شــاء اهلل تعالــى.

الســؤال الخامــس: معالــي الشــيخ: ممــا تعلمنــاه مــن معاليكــم أن األصول 
كمــا هــي منهــج ضابــط لالســتدالل واالســتنباط فهــو منهــج ضابــط للتفكيــر 
والفهــم كيــف وجدتــم هــذا المعنــى فــي حياتكــم الشــخصية؟. وهــل ثمــة 
مواقف يستحســن معاليكم ذكرها كمثال؟ وكيف يمكن أن يســتفيد الناس 

بأطيافهــم؛ مــن طلبــة علــم، وعامــة، مــن هــذا الكنــز الــذي بيــن أيديكــم؟.
كمــا قلــُت منــذ قليــل علــم األصــول علــم يــزدوج فيــه العقــل والنقــل، وهــذه 
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أحــد أهــم األســباب التــي جعلتنــي بــه شــغوفا، واســتفدُت كثيــرا منــه فــي 
الحيــاة العمليــة والدعويــة، فعندمــا يأتــي شــاب عنــده ُشــبهه مــا، أو انحــراف 
ــى األصــول، ألن األصــول  ــأول شــيء هــي رد هــذا الشــاب إل ــي فكــره ، ف ف
ــه مــن األصــول إلــى الفــروع مــن خــالل  ال يختلــف أحــد عليهــا ثــم تنتقــل ب
ضوابــط االســتدالل واالســتنباط المتفــق عليهــا عنــد أهــل العلــم ، ومــن ثــم 

ــر والفهــم. ــم فــي التفكي ــه إلــى المنهــج القوي ســتصل ب

وهنــا يحســن تذكيــر إخواننــا مــن المشــايخ والدعــاة والقضــاة ومــن يتصــدى 
للفتــوى وأهــل الحســبة إلــى االهتمــام بعلــم األصــول وتقريبــه لعمــوم النــاس 
وللشــباب خاصــة ليســتفيدوا منــه فــي حياتهــم، فــال يقعــوا فريســة األفــكار 

المنحرفــة الهدامــة، واآلراء الشــاذة.

وقــد حصــل لــي بعــض المواقــف التــي اســتفدت منهــا فــي توظيــف علــم 
األصــول والمقاصــد لإلجابــة عــن كثيــر مــن الشــبهات التــي يتمســك بهــا 
بعــض المخالفيــن ألهــل الحــق، الســيما فــي قضايــا التكفيــر؛ فأذكــر أننــي فــي 
بعــض جوالتــي الدعويــة الســيما فــي الــدول األوربيــة التقيــت بعــض الشــباب 
الذيــن تغلــب عليهــم العاطفــة والحماســة، ويقــل عندهم العلــم والتأصيل وقد 
يقعــون فــي براثــن التكفيــر فحصــل شــيء مــن المناظرة لهم بالــرد إلى األصول 
بالشــروط  بــكل لطــف وهــدوء عــن معرفتهــم  والقواعــد؛ فكنــت أســألهم 
والضوابــط التــي ذكرهــا علمــاء الســلف لهــذه المســائل، فــال يحيــرون جواًبــا، 
وكنــت أســألهم عــن األدلــة والــدالالت مــن العمــوم والخصــوص، واإلطــالق 
والتقييــد، واإلجمــال والبيــان، والناســخ والمنســوخ، وليــس عندهــم فيهــا 
أثــارة مــن علــم، فرجــع بعضهــم إلــى الحــق وتشــكك آخــرون بمنهجهــم 
الخاطــئ، وهكــذا يحصــل فــي مواقــف متعــددة يوظــف فيهــا علــم األصــول 
ــح  ــات، والتحســينيات، والمصال ــي الضــرورات، والحاجي وكــذا المقاصــد ف
ــد تزاحــم المصالــح والمفاســد، وهكــذا فــي مقصــد  والمفاســد، والعمــل عن

ــن، والنفــس، والعقــل، والعــرض، والمــال، واهلل المســتعان. حفــظ الدي

الســؤال الســادس: معالــي الشــيخ: يســتصعب كثيــر مــن المتعلميــن علــم 
األصــول وتعلمــه ولربمــا يثقــل عليهــم التحصيــل فيــه مــا نصيحــة فضيلتكــم 
بنــاء الشــخصية  فــي  العلــم وأثــره  حيــال ذلــك؟ ومــا مــدى أهميــة هــذا 
العلميــة؟ ومــا هــي أبــرز المعالــم المنهجيــة لتحصيــل علــم األصــول وعلــم 

المقاصــد؟.
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علــم األصــول كغيــره مــن العلــوم لــه قواعــد للتحصيــل، وباتباعهــا ال يكــون 
صعبــا أو ثقيــال أو عســيرا، قــال الناظــم رحمــه اهلل:

وبعد فالعلم بحـور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخره
لكن في أصولـه تسهيالً فاحـرص تجـد سبيالً

اغتنم القواعـد األصوال فمـن َتُفته يحرم الوصوال

وقواعــد تحصيــل أي علــم عمومــا تبــدأ : باإلخــالص هلل تعالــى، وفــي الحديــث 
الــذي رواه اإلمــام الترمــذي أن النبــي  قــال:« مــن طلــب العلــم ليجــاري بــه 
العلمــاء أو ليمــاري بــه الســفهاء أو يصــرف بــه وجــوه النــاس إليــه أدخلــه اهلل النــار«
ــعر ، بعضهم ينســبهما  وقــد جمــع بعضهــم قواعــد التحصيــل فــي بيتيــن مــن الّشِ
لإلمــام الشــافعي ، وبعضهــم ينســبهما إلمــام الحرميــن الجوينــي رحمهمــا اهلل، 

يقــول فيهما:
أخي لن تنال العلم إال ِبِستٍَّة        َسأُْنِبيَك عن تفصيلها ببياِن
ذكاٌء وحرص واجتهاد وبلغة       وُصحبة أستاذ وطول زماِن

ــل،  ــي التحصي ــوم ف ــي العل ــل باق ــك مث ــم المقاصــد كذل ــم األصــول وعل وعل
ــة واستســهال الصعــب. ــى همــة عالي ــاج إل يحت

وقد قال األول:
ألستسهلن الصعب أو أدرك المنى      فما انقادت اآلمال إال لصابر 

ــيارة : بقــدر مــا تتعنَّــى تنــال مــا تتمنــى، وبلــوغ القمــة فــي علــو  ومــن الحكــم السَّ
ــة، ومــن رام الوصــول حفــظ األصول. الِهمَّ

هــا نفعــاً، وأبلغهــا أَثــراً، وأكثرهــا  وعلــم أصــول الفقــه مــن أهــم العلــوم، وأعّمِ
ــن المجتهديــن مــن النَظــر فــي أصــول الشــريعة  فائــدة. وهــو العلــم الــذي يَُمّكِ
ومقاصدهــا، وقواعــِد الديــن ونصوِصــه، واســتنباِط األحــكام الشــرعية مــن 
ــة التفصيليــة، بإتقــان وبصيــرٍة، فهــو َمــْأوى األئمــة، وَمْلجــأ المجتهديــن،  األدلَّ
ومــورد المفتيــن عنــد تحقيــق المســائل، وتحريــِر األقــوال، وتقريــر األدلــة، 
وَتْأصيــِل وتقعيــِد الُحْكــم فــي النــوازل، ومــا يجــدُّ فــي حيــاة المســلمين. وهــو 
بهــذا يســاعد فــي بنــاء شــخصية علميــة مــن خــالل أســس متينــة، وقواعــَد 
راســخٍة تربــُط بيــن المنقــول والمعقــول ومــن ثــم الوصــول إلــى معرفــة حكــم 

ــْرك. الشــرع فــي كل ِفْعــل وَت
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ــنَّة  وأهــم المعالــم المنهجيــة لتحصيــل هــذا العلــم: معرفــة مــا فــي الكتــاب والسُّ
ــد، َوُمْحَكــم وُمَتشــابه،  ، وُمطَلــق وُمقيَّ مــن ُمْجَمــٍل وُمبيَّــن، وعــاّمٍ وخــاّصٍ
وَمْنطــوق وَمْفهــوم، وناســٍخ ومنســوخ، وأْمــر وَنْهــي، وأخــذه مــن العلمــاء 

المعتبريــن.

ومعرفــة   ، ــنَّة  والسُّ الكتــاب  نصــوص  بيــن  التعــاُرَض  درأ  معرفــة  وكذلــك 
والنَّظــَر  االجتهــاد،  وأحــكاَم  وتفصيالِتهــا،  والوضعيــة  التكليفيــَة  األحــكاَم 
واالســتنباط، ومقاصــَد الشــريعة، والحكــَم علــى مــا يجــدُّ النــاس مــن أقضيــة، 
ســوِخ فــي األصــول، وعــدم التنــاُزل  مــع األَْخــذ بالثبــات علــى القواعــد، والرُّ
عــن المبــادئ واألهــداف، والمرونــِة التــي َيْصحبهــا َســَعٌة فــي األُفــق، وُعْمــٌق 
فــي النَظــر، مــع عــدم الخــروج عمــا َقَصَدْتــُه الشــريعُة، وجــاءْت بــه مــن مصالــِح 
ــى  ــم مت ــن يســر هــذا العل ــه يتبي ــك كل ــي المعــاش والمعــاد، ومــن ذل ــاد ف العب
مــا ركــز علــى القواعــد واألمثلــة، ولــم يســتطرد فــي علــم الجــدل التــي أدخــل 

عليــه مــن أهــل الــكالم.

الســؤال الســابع: مــا أهــم الكتــب والمراجــع التــي ال ينبغــي لطالــب 
ــى معاليكــم؟  ــا إل ــا أحبه ــا؟ وم ــه منه ــُرَغ مكتبت األصــول أو المقاصــد أن َتْف

ولمــاذا؟
ال شــك أن طالب العلم ال بد أن يكون شــغوفا بالكتب )كل الكتب عموما( 
ــه مــن  ــو مكتبت ــال ينبغــي أن تخل ــم األصــول ف ــي عل ــد التخصــص ف ومــن يري
المصــادر األصيلــة لهــذا العلــم، ومنهــا علــى ســبيل المثــال:« كتــاب الرســالة 
لإلمــام الشــافعي، والبرهــان للجوينــي، والمســتصفى والمنخــول للغزالــي، 
للشــيرازي،  والتبصــرة  الخطــاب،  ألبــي  والتمهيــد  يعلــى،  ألبــي  والعــدة 

ــل ــن عقي والواضــح الب
، واإلحــكام  والسرخســي  والشاشــي،  البــزدوي،  أصــول   : ُكتــب  وكذلــك 
لآلمدي بتعليق الشــيخ عبد الرزاق عفيفي ، والمنهاج للبيضاوي، والمســودة 
آلل تيميــة، وإعــالم الموقعيــن البــن القيــم، والبحــر المحيــط للزركشــي ، 
وشــرح الكوكــب المنيــر البــن النجــار، والفــروق للقرافــي، وُكُتــب األشــباه 
ــل  ــة مث ــب القواعــد الفقهي ــم ..وغيرهمــا، وُكت ــن نجي ــر للســيوطي واب والنظائ
قواعــد األحــكام فــي مصالــح األنــام، وأخيــرا إرشــاد الفحــول للشــوكاني، 

ومذكــرة أصــول الفقــه للشــنقيطي«
هــذه هــي الكتــب األساســية التــي ال يتصــور أن تخلــو مكتبــة طالــب علــم 
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األصــول منهــا، وفــي الحقيقــة أشــيد هنــا بتحقيقــات شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 
ــاوى. ــة وهــي موجــودة فــي مجمــوع الفت فــي المســائل األصولي

وبالنســبة لعلــم المقاصــد فهــو مــن العلــوم األصيلــة والمهمــة والتــي لــم يتــم 
فيهــا التوســع فــي التأليــف علــى غــرار العلــوم األخــرى؛ الســيما فــي هــذا 
العصــر الــذي كثــرت فيــه النــوازل، ويكفــى طالــب العلــم اإللمــام بالمرجعيــن 
األساســيين لهــذا العلــم ؛ كتــاب الموافقــات للشــاطبي ، وكتــاب مقاصــد 
الشــريعة للطاهــر بــن عاشــور، مــع متابعــة مــا يُنشــر فــي المجــالت العلميــة 
المحكمــة؛ ففيهــا بحــوث جيــدة خصوصــا مــا يتعلــق بالمســتجدات والنــوازل 
المعاصــرة، وأحبهــا إلــّي تحقيقــات شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة وابــن القيــم، 

ــا. ــي عشــناها دراســة وتدريًس وروضــة الناظــر الت
قال اإلمام الصرصري رحمه اهلل:

وروضته ذات األصول كروضة         أماست لها األزهار أنفاس شمأل
  تدل على المنطوق أوفى داللـة        وتحمل في المفهوم أحسن محمل

وأعمــل اآلن علــى تهذيــب لهــا، وتعليــق عليهــا، بعنوان:« قــرة األعين النواضر 
فــي تهذيــب روضــة الناظــر«، وكــذا »الواضــح« البــن عقيــل؛ الــذي عشــت معــه 
ســنوات عــدة فــي أطروحــة الدكتــوراه، وكتــاب:« الموافقــات فــي المقاصــد«، 

وأعمــل اآلن علــى تهذيــب لــه بعنــوان:« الموافقــات علــى الموافقات«.

القواعــد  ككتــاب:«  باألصــول  الفــروع  بربــط  عنيــت  التــي  الكتــب  ومنهــا 
والفوائــد األصوليــة« البــن اللحــام، ونحــوه ومنهــا؛ تعليقــات الشــيخ عبــد 
الــرزاق عفيفــي النفيســة علــى اإلحــكام، ومذكــرة الشــيخ الشــنقيطي علــى 

الروضــة.

كمــا أعمــل علــى جمــع المــادة العلميــة المقدمــة فــي إذاعــة القــرآن الكريــم فــي 
ــه« أســأل اهلل اإليمــان  ــم أصــول الفق ــى عل ــوان »أضــواء عل ــاب يحمــل عن كت

والتوفيــق.

ــم الثالثيــن ســنة  ــم اليــوم تجاوزت ــن: شــيخنا الكريــم وأنت ــؤال الثام الس
ــرز المقاصــد الشــرعية التــي  ــر مــا هــي أب فــي أعظــم محــراب وأعلــى المنب
يجــب علــى اإلمــام والخطيــب مراعاتهــا؟ وكيــف يمكــن لطالــب العلــم 
المتوســط والمبتــدئ وقليــل العلــم مــن العــوام ونحوهــم أن يســتفيدوا مــن 

ــه؟. ــر الحاصــل في ــم المقاصــد وينجــو مــن الخلــط الكبي عل
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المســتقرئ لتاريــخ الخطابــة عنــد العــرب يجــد أنهــا تمثــل قمــة مــن قمــم 
ــَوال  ــاُط إال بالِمْق اإلبداع،ولســان الصــد والدفــاع، وكانــت هــذه المهمــة ال تُن
ــوا بالحكمــة ورجاحــة العقــل وحســن  ــن تحّل مــن الوجهــاء واألشــراف، الذي
األوصــاف، ومــا ذلــك إال لتحقيــق أهدافهــا ومقاصدهــا، ولمــا جــاء اإلســالم 
جعــل الخطابــة ُقربــة وعبــادة، وهنــا يأتــي واجــب الخطيــب فــي االهتمــام بهــا 

ــي إلقائهــا. ــار مواضيعهــا والبراعــة ف وحســن اختي
الــدواء  ويصــف  وعللــه،  المجتمــع  أدواء  يُشــخص  كالطبيــب؛  والخطيــب 
شــعورهم،  ويشــعر  النــاس،  أحــوال  يعيــش  واقتــدار،  بحكمــة  لهــا  الناجــع 
فيشــاطرهم آمالهــم وآالمهــم، فــال يعيــش فــي واد والمجتمــع فــي واد آخــر، 
ــا الحيــة، والموضوعــات المهمــة، يتحــرى حســن اختيــار  بــل يعــرض القضاي

الموضوعــات، وينــوع فــي طرحهــا، ويبتكــر فــي عرضهــا .
ويُركــز علــى المقاصــد الشــرعية والضــرورات الخمــس، مــع بيــان ســبل ذلــك 
واألدلــة عليهــا مــن الكتــاب والســنة وربــط ذلــك بالواقع واألحــداث والنوازل.
ألن حفــظ المقاصــد وتحقيقهــا أمــر فطــري فــي كل النــاس؛ فــأي إنســان يدافــع 
عــن مالــه وِعرضــه وينتصــر لدينــه ومعتقــده، فالخطيــب الذكــي هــو الــذي 
ــِوية مــن خــالل األدلــة الصحيحــة وتنزيلهــا علــى الواقــع  ــي هــذه الفطــرة السَّ يَُنّمِ

المالئــم، وبذلــك يســتفيد كل النــاس مــن علــم المقاصــد قــوال وتطبيقــا.
ــه  ــع: معالــي الشــيخ: هــذا العلــم الــذي أبحرتــم فــي لجت ــؤال التاس الس
هــذه األعــوام الحافلــة وتجولتــم فــي أرجائــه البــد وأنكــم بعــد هــذه المســيرة 
قــد ظهــرت لكــم جوانــب تحتــاج للحليــة أو التمــام وتمنيتــم أن لــو ينبــري 
لهــا مــن يســدها فهــل يــرى معاليكــم أن يجــود بهــا علــى الباحثيــن مــن طالب 
الدراســات العليــا وغيرهــم.؟ ومــا هــي أبــرز معالــم التجديــد التــي عنيتــم 

بمؤلفكــم الموســوم بالتجديــد فــي أصــول الفقــه؟.
وقــد وضــع  وقواعــده،  أسســه  لــه  اآللــة  علــوم  مــن  كغيــره  األصــول  علــم 
ــرى  ــم انب ــن إدريــس الشــافعي رحمــه اهلل ، ث ــام الفهامــة محمــد ب أساســه اإلم
العلمــاء فــي النســج علــى منوالــه، وفــي العصــر الحاضــر حيــث قذفــت المدنيــة 
الحديثــة بكثيــر مــن المســتجدات، وتتابعــت النــوازل والمتغيــرات، وعاشــت 
األمــة ألواًنــا مــن التحديــات مــا بيــن عولمــة كاســحة تهــز الثوابــت واألصــول، 
وتخــدش القيــم والمثــل والفضائــل، وبيــن غلــو وإرهــاب، وعنــف وإرعــاب، 
ينســف كثيــًرا مــن مقاصــد الشــريعة، ويَُضيــع ِحكمهــا وأســرارها، ودعــوات 
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تجديديــة ترفــع شــعار التنويــر والتطويــر واإلصــالح أحيانــا، وهــي شــعارات 
بّراقــة ظاهرهــا الرحمــة وباطنهــا العــذاب، فتعظــم الحاجــة إلــى االســتفادة 
مــن هــذا العلــم؛ ليضبــط مســار األمــة، ويؤهــل المجتهديــن للحكــم علــى 
هــذه القضايــا والمســتجدات؛ لتســير األمــة علــى المنهــج الوســطي المعتــدل 

فــي بعــٍد عــن مســالك اإلفــراط والتفريــط.

والتجديــد فــي علــم أصــول الفقــه أمــر طبيعــي؛ وهــو جــزء مــن تجديــد أمــر 
الديــن، قــال : »إن اهلل يبعــث لهــذه األمــة علــى رأس كل مائــة ســنة مــن 
يجــدد لهــا دينهــا« أخرجــه أحمــد وأبــو داود بســند صحيح، بــل هو دليل على 
مرونــة هــذا العلــم وســعته، وهــذا يؤكــد خطــأ مــن يتهــم هــذا العلــم بالجمــود 
والتحجــر، أو يجعــل مــن التجديــد وســيلة للطعــن فــي الثوابــت واألصــول 
والقواعــد المعتبــرة، ثــم إن التجديــد يكــون فــي المتغيــرات ال الثوابــت، وفــي 
االســتنباطات ال األحــكام، وفــي الفــروع ال فــي األصــول. وليــس التجديــد 
بمعنــى التغييــر أو الخــروج عــن القديــم الــذي التزمــه الســلف األخيــار؛ بــل 
التجديــد بمعنــى التطويــر بمــا يتناســب مــع المســتجدات والنــوازل، وهــذا مــا 
يوضحــه كتــاب: »التجديــد فــي أصــول الفقــه«. فالحاصــل أن التجديــد ال 
يمــس األصــول والقواعــد والثوابــت؛ بــل يطــال الوســائل وأســاليب العــرض 
والنــوازل  والوقائــع  المســتجدات  وتكييــف  بالواقــع  والربــط  والصياغــة، 

المعاصــرة علــى األصــول والقواعــد الجامــع.

والمســتجدات والنــوازل هــي مجــال خصــب للباحثيــن وطــالب الدراســات 
العليــا، فليشــمروا عــن ســواعد الجــد فيهــا؛ ليجمعــوا بيــن التأصيــل والتطبيــق 
حتــى ال يقــع بعــض النــاس فريســة لفتــاوى طائــرة مــن هنــا وهنــاك ال زمــام 

لهــا وال خطــام، واهلل المســتعان.
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إجابات معالي الشيخ عن أسئلة المتابعين :

ما هي المنهجية الصحيحة في طلب علم أصول الفقه ؟
المنهجيــة الصحيحــة فــي طلــب علــم أصــول الفقــه ســبق بيانهــا فــي اإلجابــة 
عــن الســؤال الســادس، وأهــم معالمهــا التــدرج فــي هــذا العلــم وكتبه وأخذه 
عــن العلمــاء الراســخين واالهتمــام بقواعــده واألمثلــة عليــه دون اإلغــراق 

فيمــا أدخــل عليــه مــن الجــدل والمنطــق.

ما أفضل ما أُلِّف في االجتهاد والتقليد ؟

موضــوع االجتهــاد موضــوع مهــم جــًدا ولــم يُفــرد بالتأليــف قديمــا ، وكان 
يأتــي ضمــن المؤلفــات الخاصــة بالفتــوى وضوابــط اإلفتــاء، مثــل أدب 
المفتــي والمســتفتي البــن الصــالح ، وصفــة الفتــوى البــن حمــدان، وكذلك 
تنــاول طرفــا منــه اإلمــام ابــن القيــم فــي كتابــه القيــم »إعــالم الموقعيــن عــن 

رب العالميــن«.

ــَرد  ــدأت المؤلفــات تُْف ــع االجتهــاد ب ــال بمن ــا علــت أصــوات مــن ق وعندم
ــا  ــد ومعــارض ، ومــن أفضــل م ــن مؤي ــا بي ــد م لموضــوع االجتهــاد والتقلي
إلــى األرض  أُلِّــف فــي هــذا الموضــوع كتــاب: »الــرد علــى مــن أخلــد 
وجهــل أن االجتهــاد فــي كل عصــر فــرض«، لجــالل الديــن الســيوطي، 
وكتــاب:« إرشــاد النقــاد إلــى تيســير االجتهــاد« للصنعانــي، وكتاب:«القــول 
المفيــد فــي أدلــة االجتهــاد والتقليــد« لإلمــام الشــوكاني، وكتــاب: »عمــدة 
التحقيــق فــي التقليــد والتلفيــق« للبانــي، وكتاب:«ِعْقــد الجيــد فــي االجتهــاد 
والتقليــد«، لشــاه ولــي اهلل الدهلــوي، وغيرهــا مــن الكتــب التــي ســارت 
علــى نفــس المنهــج، غيــر أن ممــا يشــار إليــه هنــا: العنايــة بالرؤيــة الصحيحــة 
المبنيــة علــى التــوازن فيــه واالعتــدال، واالهتمــام باالجتهــاد الجماعــي، 
الســيما فــي النــوازل ومراعــاة الضوابــط والشــروط المعتبــرة، ومــن أحســن 
مــا اطلعــت عليــه فــي هــذا المجــال تحقيقــات شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة –
رحمــه اهلل- كمــا فــي مجمــوع الفتــاوى المجلــدان )19 و20(، وكــذا ابــن 
القيــم فــي إعــالم الموقعيــن، فقــد أجــاد وأفــاد، وعرضــا هــذه القضيــة بــكل 

ــى. ــوازن وإنصــاف –رحمهمــا اهلل تعال ــدال وت جــالء وتوســط واعت
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هل من دروس لمعاليكم في علم أصول الفقه حاليا أو قريبا؟

بفضــل اهلل تعالــى اتصالــي بعلــم األصــول دائــم ال ينقطــع، فقــد درســته فــي 
الجامعــة قرابــة ربــع قــرن، وقــد ســبق وقدمــُت دروســا ُميســرة لعلــم أصــول 
ــاب،  ــم، وأعمــل علــى جمعهــا اآلن فــي كت الفقــه فــي إذاعــة القــرآن الكري
ــة  م دروســا ومحاضــرات فــي األصــول لطــالب كلي ــّدِ ــام أَُق وفــي هــذه األي

الحــرم المكــي الشــريف المســتوى الخامــس.

هــذا باإلضافــة إلــى الــدروس األخــرى فــي التفســير والحديــث والفقــه 
لعمــوم زوار بيــت اهلل الحــرام، باإلضافــة إلــى الدرس الشــهري في المســجد 

النبــوي الشــريف، وآمــل عنــد قلــة الشــواغل مزيــد الــدروس فيــه.
الواضــح فــي أصــول الفقــه طُبــع منــه مــا قمتــم بتحقيقــه، فهــل يعــزم معاليكــم 
علــى نشــر التحقيــق الباقــي للكتــاب ؟ ويوجــد تحقيقــات أخــرى للواضــح، 
فأيهمــا أفضــل مــن خــالل ممارســتكم لــه ؟ وفــي أي مرتبــة بالنســبة لطلبــة 

العلــم يصنــف الواضــح للمبتدئيــن أم المتوســطين أم المتقدميــن؟

ــة  ــه مكان ــب األصــول ل ــن كت ــي مــن بي ــل الحنبل ــن عقي ــاب الواضــح الب كت
ــال عشــتها  ــام قضيتهــا معــه، وكــم مــن لي ــي القلــب، فكــم مــن أي عظيمــة ف
فــي رحابــه ، فقــد صحبتــه زمانــا ليــس بالقليــل، وســبرت أغــواره، وكشــفت 
عــن بعــض كنــوزه، ولــم أكتــِف بمصاحبتــه فــي رســالة الدكتــوراه فقــط ، 
بــل صحبتــه بعدهــا أيضــا وحققــُت أجــزاء منــه غيــر الجــزء الــذي قدمتــه 
لرســالة الدكتــوراه، لكــن حالــت كثــرة المشــاغل واألســفار والمشــروعات 
العلميــة دون إتمــام هــذا المشــروع العظيــم، ورغــم ذلــك لــم تنقطــع دونــه 
الُمنيــة ، خصوصــا أنــه مــن أهــم مصــادر األصــول عنــد الحنابلــة، لــذا فأنــا 
أعمــل هــذه األيــام علــى جمــع مــا تــم مــن تحقيقــه فــي رســائل علميــة ليكــون 

موســوعة أصوليــة يســتفيد منهــا طــالب العلــم وُشــداة األصــول.

وممــا شــحذ الهمــة علــى إتمــام هــذا العمــل الجليــل مــا تمنــاه محققــه معالــي 
األســتاذ الدكتــور عبــد اهلل بــن عبــد المحســن التركــي حفظــه اهلل ، حيــث 
ذكــر فــي مقدمــة تحقيقــه لهــذا الكتــاب ، والــذي يُعــد أفضــل تحقيــق مطبــوع 
لــه :« أنــه كان حريــا بمــن حقــق كتــاب الواضــح فــي رســائل الدكتــوراه أن 

ينشــروه جميعــا أو مــا كان منــه محــل دراســتهم«.
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وقــد كان معاليــه أحــد المناقشــين لــي فــي هــذا العمــل، فاســتعنُت بــاهلل علــى 
جمــع مــا تــم منــه وإخراجــه بمــا يليــق بــه .

وكتــاب الواضــح ال يصلــح للمبتدئيــن فــي دراســة األصــول بــل هــو يصلــح 
للمتقدميــن؛ وذلــك ألنــه يتنــاول موضوعــات عاليــة المســتوى فــي الجــدل 
يتنــاول اختــالف علمــاء األصــول  والمنطــق، والحــد والماهيــة، كذلــك 
ويناقــش أدلتهــم ويفندهــا ويرجــح بينهــا، وهــذا كلــه إنمــا يصلــح لمــن 
أحــاط بأســس العلــم، وســبر أغــوار آراء العلمــاء وأوجــه الترجيــح ومعرفــة 
الخــالف، ومــن ثــم فهــو مصــدر جيــد لمــن أراد التبحــر فــي األصــول؛ ألنــه 

ــة متكاملــة. موســوعة أصولي

وختاًما ألهج بالشكر والثناء للمنعم المتفضل سبحانه، ثم أكرر 
الشكر والتقدير لكم وللقراء الفضالء، واهلل أسأل أن يجعل العمل 
خالًصا لوجهه الكريم إنه جواد كريم، وآخر دعوانا أن الحمد هلل 
رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
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د. ُسْلطَاُن ْبُن ُحُود اْلَعْمِري
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فتيا في اتباع الحديث، وحكم 
الخروج عن المذهب لذلك

تأليف

كمال الدين أبي المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد 

الزملكاني الشافعي )ت 727(

د. حممد طارق علي الفوزان
األستاذ املساعد بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة - جامعة الكويت
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  ملخص البحث
 البحث ينقسم إىل قسمني : هذا 

القسم األول: دراسة تتعلق بالكتاب املحقق ومؤلفه, وفيها التعرض حلياة املؤلف مولده 
ملؤلفه, وأمهيته, ووفاته وتصانيفه ومنزلته العلمية, ودراسة عنوان الكتاب وصحة نسبته 

 والتعريف ببيانات املخطوط املعتمد.
القسم الثاين : حتقيق نص الكتاب, والكتاب فتيا بعث هبا أحد أئمة املالكية للمؤلف ابن 
الزملكاين, يسأله فيها عن حكم اخلروج عن املذهب اتباعا للحديث, وهل يعد ذلك خروجا عن 

وابا حمررا مدققا, ممهدا للجواب بمسائل أصولية اتباع املذهب?, فأجاب ابن الزملكاين عنها ج
ينبني عليها احلكم, ثم تعرض الستحقاق هذا اخلارج اتباعا للحديث من األوقاف املعدة ألتباع 

 املذهب.
ومتيز هذا البحث: بتصحيح بعض القضايا املتعلقة برتمجة املؤلف, وإبراز أمهية الكتاب 

ا املخطوط حمل التحقيق فقد متيز بطرق موضوع هام وهو وقيمته, هذا بالنسبة للقسم الدرايس, أم
توهم التعارض بني التمذهب واألخذ بالدليل الرشعي, ومتيز املؤلف باستقالله عن تقليد أهل 

 عرصه, فجاء جوابه حمررا مفيدا.
الكلامت املفتاحية: ابن الزملكاين, التمذهب, العمل باحلديث, العمل باألثر, األوقاف 

 املدارس املذهبية. املوقوفة عىل
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Research Summary [ Abstract ] 
 

The research is divided into two parts: 
The first part: a study concerned with the verified book ant its author. 

It includes approaching to the author’s life, birth, death, written works 
and his knowledge dignity, discussing the book title, if it was truly written 
by the author, its importance and defining the details of the verified 
manuscript. 

The second part: verifying the book text, the book is a formal legal 
opinion sent by one of the Malekia Imams to the author, Ebn Al-
Zamalkany, asking him about the injunction of going over the school 
“Mazhab” to follow the Prophet’s saying “Hadith”, and if this was 
considered dissociation from the school followers. Ebn Al-Zamalkany gave 
a punctuated written answer, introducing the answer with original issues 
upon which the injunction is based. Then, he went across the entitlement 
of that who dissociated for following the Hadith from the endowments of 
the school followers. 

This research was featured by: correcting some issues concerning the 
author and highlighting the book importance and value, that’s about the 
studying part, but as for the verified manuscript, it is featured by handling 
an important issue, suspecting the contrast between following a school 
and taking in mind the forensic evidence. The author is distinguished by 
independent from imitating his age researchers, so his answer came up 
independent and useful. 

Key Words: Ebn Al-Zamalkany – following a school – following Hdith – 
endowments for Mazhab schools. 
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احلمد اهللا عىل سوابغ النعم, ودائم املنن, أمحده محدا يليق بكامله, وجالله, وعظيم صفاته, 
وأثني عليه أحسن الثناء, والصالة والسالم عىل عبده املختار, وصحابته األخيار, وسلم تسليام 

 كثريا.
 وبعد :

ظر فيها : وإذا هبا فتيا جليلة فقد وقفت عىل فتيا البن الزملكاين مل تنرش من قبل, فأخذت أن
القدر, رفعها البن الزملكاين أحد أئمة املالكية; يسأله فيها عن حكم اخلروج عن املذهب اتباعا 
للحديث, وهل يعد ذلك خروجا عن اتباع املذهب?, فأجاب ابن الزملكاين عنها جوابا حمررا 

تعرض الستحقاق هذا اخلارج مدققا, ممهدا للجواب بمسائل أصولية ينبني عليها احلكم, ثم 
اتباعا للحديث من األوقاف املعدة ألتباع املذهب, وابن الزملكاين يف تقريره هذا يستقل بالنظر 

تابع أو ناقل أو مقلد, فمن هنا كانت الفتيا ذات قيمة عالية, حتى إن الزركيش نقل عنها يف  غري
يا; فإن ابن الزملكاين ُوصف بحدة مواضع من كتبه األصولية والفقهية, وال غرو يف متيز الفت

 يف قسم الدراسة. تأيتالذهن, وجودة التقرير واإلفتاء, وأوصاف فخمة أخرى 
ف باملؤلف والكتاب, مع اإلطناب  ومن هنا : رأيت املبادرة خلدمة هذه الرسالة بدراسة تعرِّ

القول والعمل, والربكة يف ذكر أمهيتها وما متيزت به, ثم حتقيق نص الفتيا. واهللا أسأل التوفيق يف 
 يف العمر. واحلمد هللا رب العاملني.

  
  خطة البحث

 ينقسم البحث إىل : قسم درايس, وآخر حتقيقي, وفهارس, عىل الوجه التايل :
 قسم الدراسة : ويشتمل عىل مبحثني :

 املبحث األول : ترمجة املؤلف, وحتته ستة مطالب :
 ومولده.املطلب األول : اسمه ونسبه ومذهبه 

 املطلب الثاين : منزلته وثناء العلامء عليه.
 املطلب الثالث : وظائفه وأعامله.
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 املطلب الرابع : مؤلفاته.
 املطلب اخلامس : شيوخه وطالبه.

 املطلب السادس : وفاته.
 املبحث الثاين : دراسة الكتاب, وحتته أربعة مطالب :

 املطلب األول : عنوان املخطوط, ونسبته ملؤلفه.
 املطلب الثاين : موضوع املخطوط وأمهيته.

 املطلب الثالث : صاحب السؤال, والناسخ, وزمن الفتيا, والنسخ.
 املطلب الرابع : وصف النسخة اخلطية, ومنهج التحقيق.

 قسم التحقيق : وفيه النص املحقق, وفق منهج التحقيق املذكور يف الدراسة.
 ملوضوعات.الفهارس : وتتضمن قائمة املصادر, وفهرس ا
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  املبحث األول : 
  ترمجة املؤلف

  وفيه ستة مطالب
  )١(املطلب األول : امسه ونسبه ومذهبه ومولده

هو : أبو املعايل حممد بن عيل بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان األنصاري 
 .)٢(السامكي الدمشقي الشافعي, املعروف بابن الزملكاين, امللقب بكامل الدين

 .)٣(: نسبة إىل الصحايب أيب دجانة سامك بن خرشة األويس األنصاري ريض اهللا عنه السامكيفـ
: نسبة إىل حمل والدته ونشأته وإقامته أكثر عمره; فإنه ولد يف دمشق وعاش  الدمشقيو
 .)٤(فيها

: نسبة للمذهب الذي ينتسب إليه, وقد رصح يف الفتيا باالنتساب إىل الشافعي  الشافعيو
 واإلفتاء عىل مذهبه, ويأيت يف املطلب الثاين بيان منزلته يف مذهب الشافعية.

 .)١(: نسبة إىل َزَمُلكا قرية من قرى دمشق الزملكاينو

                                                            
 ) مصادر ترمجته : ١(
,  ٢/٦٨٢), إثارة الفوائد (٢٧٤, ٢/٢٧٣), تاريخ ابن الوردي (٨٧٣ − ٢/٨٧٠لبدر السافر (مصادر أصلية : ا −١

), البداية والنهاية ٢٠٦ −٩/١٩٠), طبقات الشافعية الكربى (٦٤٢ −٤/٦٢٤), أعيان العرص (١١٠, ٧٠٩
 .)٧٨١ −٢/٧٧٧), طبقات الفقهاء الكربى للعثامين (٢٠٥ −١٦/٢٠٣(
), الذيل عىل تاريخ ٢٤٧, ٢٤٦), املعجم املختص (ص/٢/٢٤٤مصادر ثانوية : معجم الشيوخ للذهبي ( −٢

), طبقات الشافعية ١١ −٤/٧), فوات الوفيات (٢٢١ −٤/٢١٤), الوايف بالوفيات (٣٠٩, ٣٠٨اإلسالم (ص/
), املقفى الكبري ٤٢٢, ٤٢١), العقد املذهب (ص/١٥ −٢/١٣), طبقات الشافعية لإلسنوي (١/٢٣٣الصغرى (

 ).٧٦ −٤/٧٤), الدرر الكامنة (٧٨ −٢/٧٦), طبقات الشافعية البن قايض شهبة (١٧١ − ٦/١٦٩(
) أكثر املرتمجني يقفون عىل اجلد الثاين للمرتجم, وزاد ابن كثري واألدفوي إىل اجلد الرابع كام هو مثبت, وتوسع ٢(

), البداية والنهاية ٢/٨٧٠جانة. انظر : البدر السافر (العالئي واملقريزي وابن قايض شهبة فوصلوه إىل أيب د
), ٢/٧٦), طبقات الشافعية البن قايض شهبة (٦/١٦٩), املقفى الكبري (٢/٦٨٢), إثارة الفوائد (١٦/٢٠٣(

 ديباجة الفتيا حمل التحقيق.
 ).١٦/٢٠٤)(٦/٣٨٣) انظر : البداية والنهاية (٣(
), طبقات الفقهاء الكربى للعثامين ٢/١٣الشافعية لإلسنوي ( ), طبقات٢/٨٧٣) انظر : البدر السافر (٤(
)٢/٧٧٨.( 
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امئة, إال ابن كثري فإنه ذكر أن فاتفق املرتمجون له أنه ولد يف سنة سبع وستني وست:  مولدهأما 
, وهو وهم منه أو من الناسخ; ألنه خمالف ملا ذكره اجلامهري, وألن )٢(مولده سنة ست وستني وستامئة

, وال يكون األمر )٣(وكذلك األدفوي ذكرا أن مولده ليلة االثنني الثامن من شواله ابن كثري نفس
 .)٤(كذلك إال يف سنة سبع وستني

  :: منزلته وثناء العلماء عليهاملطلب الثاين 
البن الزملكاين منزلة عالية يف أهل زمانه يدرك ذلك من نظر نظرة عابرة يف ترمجته فضال عن 
تصانيفه; فعبارات الثناء واملدح التي ذكرت له تدل عىل أنه مل يكن عاملا عابرا, وال من الطبقة 

ن, ومل يكن هذا املدح من املرتمجني من قبيل الدنيا من أهل التميز, بل هو فرد من أفراد القرن الثام
ما يكال للمرتجم من الثناء الذي ال وزن له, بل هو ثناء تفصييل أمجع عليه املرتمجون, وصدر عن 
أعيان علامء ذلك العرص كابن كثري والذهبي وغريمها; فقد وصف ابن الزملكاين بأنه : عامل 

الشافعية يف الشام وغريها, عليه خترج العرص, وشيخ اإلسالم, وشيخ املتأخرين, وشيخ 
 .)٥(الشافعية, وعد من األئمة من أهل االجتهاد

بالذكاء وقوة الذهن, ووصف بحسن التدريس والفتيا واملناظرة; قال  هيوقد نعته عامة مرتمج
أحد األذكياء املشهورين, ذو املباحث الدقيقة, انتهت إليه رئاسة الشافعية يف وقته  "العثامين : 

تدريسا وإفتاء ومناظرة, كان ذكيا جدا, صحيح الذهن, صائب الفكر, فقيه النفس, أفتى وله 
ان يرضب املثل لذكائه, وأهل دمشق يقولون : إهنم مل يروا مثله يف , وك)٦(نيف وعرشون سنة

                                                                                                                                                                                          
بفتح الزاي والالم والكاف, بينهام امليم الساكنة, ويف آخرها النون, هذه النسبة إىل قريتني  "قال السمعاين :  )١(

يقولون ( َزَمُلكا ), بفتح  أما أهل الشام فإهنم ")], وقال ياقوت : ٦/٣١٨[األنساب ( "إحدامها بدمشق والثانية ببلخ 
). انظر : املشرتك وضعا لياقوت ٣/١٥٠[معجم البلدان ( "أوله وثانيه, وضم المه, والقرص, ال يلحقون به النون 

 )].١٨٨, ٢٧/١٨٧), تاج العروس (٢٣٤(ص/
 ).٢/٧٦) وأشار ابن قايض شهبة إىل اخلالف. انظر : طبقات الشافعية له (٢(
 ).٦/١٦٩), املقفى الكبري (١٦/٢٠٤), البداية والنهاية (٢/٨٧٣ر () انظر : البدر الساف٣(
 ).٣٣٤, ٣٣٣) انظر : التوفيقات اإلهلامية (ص/٤(
 ) انظر : مصادر الرتمجة.٥(
), طبقات الشافعية البن قايض ٢/٧٠٩) وجلس باجلامع للتدريس وله تسع عرشة سنة. انظر : إثارة الفوائد (٦(

 ).٢/٧٧شهبة (
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س وأما دروسه يف املحافل : فلم أسمع أحدا من الناس درَّ  ", وقال ابن كثري : )١("التدريس 
أحسن منه, وال أحىل من عبارته, وحسن تقريره, وجودة احرتازاته, وصحة ذهنه, وقوة قرحيته 

ولقد رأيت كبار مشاخينا ال يعدلون به عاملا يف زمانه, وال يشبهه عندهم  ", وقال ابن الوردي : )٢("
, ولو أخذت يف رسد ما ذكر من الثناء عليه لطال املقام, وفيام تقدم كفاية, )٣("أحد من أقرانه 

وسيأيت يف املطلب الثالث ما يؤكد عىل منزلته وعظيم رتبته, ومن أراد املزيد فلينظر يف مصادر 
 ترمجته.

  :طلب الثالث : وظائفه وأعمالهامل
تقدم أن ابن  الزملكاين تصدى للتدريس واإلفتاء واملناظرة, وأفتى ودرس يف سن مبكرة, وويل 
التدريس يف مدارس عدة مذكورة يف ترمجته يف دمشق ثم حلب, ووصف بحسن التعليم 

 , كام عني بالتصنيف, وسيأيت بيان مصنفاته يف مطلب مستقل.)٤(وجودته
وبارش عدة جهات كبار إضافة ملا تقدم, كنظر اخلزانة, وديوان امللك, ووكالة بيت املال, وغريها 
من املناصب الكبار, ثم أخرج يف آخر سني حياته يف شعبان سنة أربع وعرشين وسبعامئة إىل 

ق بعد , ويأيت يف وفاته أنه استدعي ليوىل قضاء دمش)٥(قضاء حلب بغري اختياره ممتثال أمر السلطان
 ذلك لكن األجل أدركه.  
  :املطلب الرابع: مؤلفاته

 , وهي حسب ما وقفت عليه ما ييل: )٦("له مصنفات كثرية "قال املقريزي: 

                                                            
), الوايف بالوفيات ٢/٨٧١) باختصار. وانظر : البدر السافر (٧٨٠ −٢/٧٧٧قات الفقهاء الكربى () انظر : طب١(
)٤/٢١٤.( 
). وراجع ثناء تلميذه العالئي عليه وعىل تدريسه يف : إثارة الفوائد ١٦/٢٠٤) انظر : البداية والنهاية (٢(
)٢/٧٠٩.( 
 ).٢/٢٧٣) انظر : تاريخ ابن الوردي (٣(
 مصادر ترمجته.) انظر : ٤(
), البداية والنهاية ٤/٦٣٢), أعيان العرص (٢/٧٠٩), إثارة الفوائد (٢/٢٦٧) انظر : تاريخ ابن الوردي (٥(
 ).٢/١٤), طبقات الشافعية لإلسنوي (١٦/٢٠٤(
 ).٦/١٦٩) انظر : املقفى الكبري (٦(
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 العمل املقبول يف زيارة الرسول. −١
رد فيه عىل الشيخ التقي ابن تيمية يف إنكاره مرشوعية  ":  , وقال األدفوي)١(نقل عنه الزركيش

, وقد نفى ابن تيمية ما نسب إليه من حتريم )٢("ذلك وجوازه, ورد عليه مجاعة هو أفضلهم 
, وأنه يمنع شد الرحال )٣(زيارة القبور, وصنف : الرد عىل اإلخنائي; لبيان معتقده يف ذلك

 إليها.
 ألة الطالق (ط).الرد عىل ابن تيمية يف مس −٢

وجملد يف الرد عىل الشيخ تقي الدين بن  "قال ابن كثري وهو يذكر تصانيف ابن الزملكاين : 
 .)٤("تيمية يف مسألة الطالق 

; فإنه "الدرة املضية يف الرد عىل ابن تيمية  "املطبوع منسوبا للتقي السبكي بعنوان :  ولعله
عليه أيضا : أن كتاب التقي  ربام دل, و)٥(الزملكاينوجد يف بعض املخطوطات منسوبا البن 

 ", والكتاب اآلخر الكبري سامه بـ "رافع الشقاق يف مسألة الطالق  "السبكي سامه ابنه بـ 
 .)٦("التحقيق يف مسألة التعليق 

 . )٧(والبن الزملكاين أحداث مشهورة مع ابن تيمية مذكورة يف سرية ابن تيمية, ال حيتملها املقام

                                                            
 ).٢/٣٧١) انظر : البحر املحيط (١(
 ظر : مصادر ترمجته.). وان٢/٨٧١) انظر : البدر السافر (٢(
, ١٧٩), الصارم املنكي (ص/١٨٧, ١٨٦). وانظر : اجلواب الباهر (ص/٥٤, ٤٨انظر : اإلخنائية (ص/ )٣(

١٨٣.( 
 ). وانظر : مصادر ترمجته.١٦/٢٠٤) انظر : البداية والنهاية (٤(
 ).١/٧٤٤) انظر : كشف الظنون (٥(
), ٢/٣٠٣). وانظر : فتاوى السبكي (٢/٣٠٩السبكي (), فتاوى ١٠/٣٠٨) انظر : طبقات الشافعية الكربى (٦(

 ).٤٥ −٤٣, ٢١, ١/٢٠مقدمة حتقيق الرد عىل السبكي (
) وخيف عليه بسبب انتسابه البن ٧٠٦) فقد كان ابن الزملكاين معظام البن تيمية; فإنه دعي إىل القاهرة سنة (٧(

ابن تيمية عىل رفع املالم وإبطال احليل, وله ) عزل عن نظر املارستان لذلك, وكتب ترمجة ٧٠٩تيمية, ويف سنة (
), وله عليه ٧٠٥عبارات عظيمة يف الثناء عىل الشيخ, مع أنه ناظره يف الواسطية عوضا عن الصفي اهلندي سنة (

ثم نزغ الشيطان بينهام, وغلبت عىل ابن   ") : ٧٤٩الردود املذكورة, ولعله من هنا قال ابن فضل اهللا العمري (ت 
)], ويف ٣١٩[مسالك األبصار بواسطة اجلامع لسرية ابن تيمية (ص/ "أهويته, فامل عليه مع من مال  الزملكاين
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 حتقيق األوىل من أهل الرفيق األعىل يف تفاضل أهل العلم والعلوم واألعالم (حمقق). −٣
وهو كتاب جليل, أجاب فيه عن سؤال ورده يتعلق بتفضيل اخللق بعضهم عىل بعض; األنبياء 
واملالئكة وسائر الناس, وأهيم أعىل درجة عند اهللا, واملفاضلة بني العلامء والشهداء, فأجاب 

 ل أطنب فيه, بناه عىل أبواب وفصول, وضمنه فوائد مجة.بجواب مطو
وقد حقق الكتاب د. عبدالعزيز بن عبداهللا اجلفري يف رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى, ومل 

 تطبع.
وصنف مصنفني يف تفضيل  "وذكر الصفدي أن ابن الزملكاين له كتابان يف املسألة, قال : 

 .)١(" الرفيق األعىل ), وجوده ما شاء البرش, أحدمها سامه ( حتقيق األوىل يف
 عجالة الراكب يف ذكر أرشف املناقب (ط). −٤

 .)٢(, وقد أورده النبهاين كامال يف جواهر البحار يف فضائل النبي املختارخطيةله عدة نسخ 
 رسالة يف مولد النبي صىل اهللا عليه وسلم وذكر خصائصه (خ). −٥

), ودار الكتب ٩٥٢٧حمفوظة يف مكتبة الدولة بربلني, برقم : ( ي, وه)٣(ابن كثري اذكره
 جماميع). ٥٢١املرصية برقم : (

                                                                                                                                                                                          
وكان من نيته  "بعض نسخ البداية والنهاية يف ترمجة ابن الزملكاين بعد أن ذكر سفر ابن الزملكاين الذي مات فيه قال : 

) ح ١٦/٢٠٤[البداية والنهاية ( "ه, فلم يبلغ أمله ومراده اخلبيثة إذا رجع إىل الشام أن يؤذي شيخ اإلسالم, فدعا علي
), ورجح املحقق أهنا مقحمة ال من كالم ابن كثري, وهو الظاهر], ويف تاريخ ابن الوردي ما يدل عىل أن ابن ٧(

س من ابن تنقص مرة بعض النا "الزملكاين ما زال معظام ابن تيمية إىل آخره عمره مع خمالفته إياه, قال ابن الوردي : 
تيمية عند قايض القضاة كامل الدين بن الزملكاين وهو بحلب, وأنا حارض, فقال كامل الدين : ومن يكون مثل الشيخ 

[تاريخ ابن  "تقي الدين يف زهده وصربه وشجاعته وكرمه وعلومه, واهللا لوال تعرضه للسلف لزامحهم باملناكب 
 وما بعدها. ٧٢٤كانت آخر عمره سنة  )], وإقامة ابن الزملكاين يف حلب٢/٢٧٩الوردي (

 ويأيت يف هوامش التحقيق رد ابن الزملكاين عىل ابن تيمية يف مسألة الوقف.
[طبقات  "وكتابا يف تفضيل البرش عىل امللك, جود فيه  "). وعند ابن السبكي : ٤/٦٣١) انظر : أعيان العرص (١(

[طبقات  "وله كتاب يف تفضيل امللك عىل البرش  ": )], وعكس ابن قايض شهبة فقال ٩/١٩١الشافعية الكربى (
 ).٤٤٦) وقارنه بـ : حتقيق األوىل (ص/٦/٣٨٤)]. وانظر : البداية والنهاية (٢/٧٧الشافعية له (

 ).١٦٠ −٤/١٣٩) انظر : جواهر البحار (٢(
 ).٤/١٧٣). وانظر : البحر املحيط (٣٨٣, ٦/٣٨٢) انظر : البداية والنهاية (٣(
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 حتفة الراغب وعجالة الراكب (خ). −٦
وهي رسالة من رسائل املجموع الذي تقع فيه الفتيا حمل التحقيق, وسأشري إليها يف املبحث 

فهذه حتفة راغب وعجالة  "أوهلا :  الثاين. وأبان ابن الزملكاين عن موضوع الرسالة فقال يف
ا أفضل?, وذكر مذاهب العلامء يف ذلك,  راكب ... يف إفراد احلج والتمتع والقران, أهيُّ

 .)١("واإلشارة إىل نوع من االستدالل, وحكم اهلدي يف االستحباب, وبعض ما يتعلق بذلك 
 رشح قطعة من املنهاج للنووي (خ). −٧

, وقال الصفدي وابن )٢(": قطعة كبرية من رشح املنهاج للنووي مما علقه  "قال ابن كثري : 
 ). ٤٣٢٨. ونسخته اخلطية حمفوظة يف جامعة برنستون برقم : ( )٣("قطعا متفرقة  "السبكي : 

 كتاب يف أصول الفقه. −٨
 رشح قطعة من األحكام الصغرى لعبد احلق اإلشبييل. −٩

 ترتيب األم, ومل يتمه. − ١٠
 .)٤(ذكر هذه الكتب الثالثة له : األدفوي

 فتاوى. − ١١
تقدم أن املرتجم انتهت إليه الرئاسة واإلفتاء, وتوىل اإلفتاء يف سن مبكرة, والرسالة حمل 
التحقيق أصلها فتيا وجهت إليه, لكن فتاواه مل جتمع, وحفظت لنا بعض كتب الرتاجم 

 .)٥(شيئا منها
 .)١(قصائد ومنظومات − ١٢

                                                            
 /أ).١٣٠() انظر : ١(
 )].٤/٢١٥). ووصفها الصفدي بأهنا قطعة جيدة [الوايف بالوفيات ١٦/٢٠٤) انظر : البداية والنهاية (٢(
 ).٩/١٩١), طبقات الشافعية الكربى (٤/٦٣١) انظر : أعيان العرص (٣(
 ).٢/٧٧), طبقات الشافعية البن قايض شهبة (٤/٦٣١), أعيان العرص (٨٧٢, ٢/٨٧١) انظر : البدر السافر (٤(
, ٤/٢٢٠), الوايف بالوفيات (٦٤٢ −٤/٦٣٨), أعيان العرص (٢٧٤, ٢/٢٧٣) انظر : تاريخ ابن الوردي (٥(

) مسائل يف الفقه الشافعي منسوبة البن ٢٣٠٣). ويف الظاهرية (٢٠٦ −٩/٢٠١), طبقات الشافعية الكربى (٢٢١
 الزملكاين.
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); ٦٥١املرتجم من أرسة علمية معروفة, ويشتبه كثريا بجده عبدالواحد الزملكاين (ت  :* تنبيه 
الشرتاكهام بلقب ( كامل الدين ), ومن هنا هيم بعض الناس يف نسبة بعض كتب اجلد للحفيد, 
كذلك يشرتك يف االنتساب لزملكا عدد من العلامء, فيحصل بسبب ذلك نسبة بعض الكتب 

 لصاحبنا خطأ.
  :ب اخلامس : شيوخه وطالبهاملطل

أخذ ابن الزملكاين عن مجلة من الشيوخ من أشهرهم : تاج الدين ابن فركاح, قرأ عليه يف الفقه, وقرأ 
 .)٢(بدر الدين ابن مالك, وطلب احلديث بنفسه : يف األصول عىل : الصفي اهلندي, ويف النحو عىل

تقدم أنه تصدى للتدريس, وويل العديد من وأخذ عنه عدد كبري من الطلبة, وال غرو يف ذلك; فقد 
خترج به مجاعات كثرية,  "املدارس, مع ما حباه اهللا من جودة الرشح, وحسن البيان, قال العثامين : 

خترج به أئمة كبار, وأذن يف اإلفتاء ألكثر من أربعني نفسا من  ", وقال العالئي : )٣("سادوا ونبلوا 
يعني عىل − , يثني عليه )٥("وكان كثري التعظيم له  "م : العالئي, , ومن أشهره)٤("املذاهب األربعة 
كثريا, وذكر أن ابن الزملكاين أذن له باإلفتاء, ودرس بحرضته, وكان كثري املالزمة  − ابن الزملكاين

, وهو ناسخ الفتيا حمل التحقيق, وابن كثري, ونقل عنه وعن تصانيفه يف البداية والنهاية, )٦(له
 .)٨("وكان بيننا وٌد وصفاء  ", وقال : )٧("سمعت منه, وحدثت بحرضته  ":  والذهبي, قال

      :املطلب السادس : وفاته

                                                                                                                                                                                          
), املقفى الكبري ٢١٩ −٢١٧, ٤/٢١٥بالوفيات (), الوايف ٦٣٧ −٦٣٥, ٤/٦٣١) انظر : أعيان العرص (١(
)١٧١, ٦/١٧٠.( 
 ).١٦/٢٠٤), البداية والنهاية (٢٠٦, ٩/١٩٠), طبقات الشافعية الكربى (٢/٨٧١) انظر : البدر السافر (٢(
 ).٢/٧٨٠) انظر : طبقات الفقهاء الكربى (٣(
 ).٢/٧١٠) انظر : إثارة الفوائد (٤(
 ).٩/١٩٢ربى () انظر : طبقات الشافعية الك٥(
 ).٧١٠, ٢/٧٠٩) انظر : إثارة الفوائد (٦(
 ).٢٤٧, ٢٤٦), املعجم املختص (ص/٢/٢٤٤) انظر : معجم الشيوخ للذهبي (٧(
 ).٣٠٩) انظر : الذيل عىل تاريخ اإلسالم (ص/٨(
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حلب يف شعبان سنة أربع قضاء دمشق إىل عن تقدم يف املطلب الثالث أن ابن الزملكاين رصف   
وعرشين وسبعامئة, ثم يف شعبان سنة سبع وعرشين طلب من حلب إىل السلطان بمرص ليشافهه 

, لكن )١(بقضاء الشام, ففرح أهل دمشق بذلك, وأقام بدمشق أربعة أيام ثم توجه إىل القاهرة
ة, فدفن يف القرافة أدركه األجل بمدينة بلبيس من أعامل مرص, فحمله ابنه عبدالرمحن إىل القاهر

بجوار قرب الشافعي, وكانت وفاته سحر األربعاء سادس عرش رمضان سنة سبع وعرشين 
 .)٢(وسبعامئة, ودفن ليلة اخلميس

  
   املبحث الثاين
  دراسة الكتاب

  وفيه أربعة مطالب
  :املطلب األول : عنوان املخطوط، ونسبته ملؤلفه

 أوال : عنوان املخطوط :
والدراسة وجدت ضمن جمموع, كام سيأيت يف وصف النسخة, وعىل  الفتيا حمل التحقيق

غالف النسخة بيان للرسائل الواردة فيه, ومل يكن هذا البيان شامال جلميع رسائل املخطوط, بل 
سبق الفتيا يف أثناء املجموع بام يدل مل خيل البيان من وهم, ومن تلك الرسائل املغفلة : كتابنا, ومل تُ 

بل رشع الناسخ ببيان اسم املفتي ثم السؤال, كذلك ليس يف آخرها ما يدل عىل عىل تسمية هلا, 
تسمية هلا, ومل يرد ذكر الفتيا يف ترمجة ابن الزملكاين, وليس يف ذلك غرابة; ال سيام مع العلم بكثرة 

 .)٣(, وتقدم أنه تصدر لإلفتاء يف سن مبكرةهوى التي ترداالفت

                                                            
 ).٤/٦٣٣), أعيان العرص (٢/٧٠٩), إثارة الفوائد (٢/٢٧٣) انظر : تاريخ ابن الوردي (١(
), ٢/٧٨٠), طبقات الفقهاء الكربى (٢٠٥, ١٦/٢٠٤), البداية والنهاية (٢/٧٠٩ثارة الفوائد () انظر : إ٢(

 ), مصادر ترمجة املؤلف.٢/٧٧طبقات الشافعية البن قايض شهبة (
 ) لكن يأيت يف املطلب الثالث أن العالئي وصف الرسالة بأهنا ( جواب مسألة يف االجتهاد والتقليد ).٣(

 
 

حلب يف شعبان سنة أربع قضاء دمشق إىل عن تقدم يف املطلب الثالث أن ابن الزملكاين رصف   
وعرشين وسبعامئة, ثم يف شعبان سنة سبع وعرشين طلب من حلب إىل السلطان بمرص ليشافهه 

, لكن )١(بقضاء الشام, ففرح أهل دمشق بذلك, وأقام بدمشق أربعة أيام ثم توجه إىل القاهرة
ة, فدفن يف القرافة أدركه األجل بمدينة بلبيس من أعامل مرص, فحمله ابنه عبدالرمحن إىل القاهر

بجوار قرب الشافعي, وكانت وفاته سحر األربعاء سادس عرش رمضان سنة سبع وعرشين 
 .)٢(وسبعامئة, ودفن ليلة اخلميس

  
   املبحث الثاين
  دراسة الكتاب

  وفيه أربعة مطالب
  :املطلب األول : عنوان املخطوط، ونسبته ملؤلفه

 أوال : عنوان املخطوط :
والدراسة وجدت ضمن جمموع, كام سيأيت يف وصف النسخة, وعىل  الفتيا حمل التحقيق

غالف النسخة بيان للرسائل الواردة فيه, ومل يكن هذا البيان شامال جلميع رسائل املخطوط, بل 
سبق الفتيا يف أثناء املجموع بام يدل مل خيل البيان من وهم, ومن تلك الرسائل املغفلة : كتابنا, ومل تُ 

بل رشع الناسخ ببيان اسم املفتي ثم السؤال, كذلك ليس يف آخرها ما يدل عىل عىل تسمية هلا, 
تسمية هلا, ومل يرد ذكر الفتيا يف ترمجة ابن الزملكاين, وليس يف ذلك غرابة; ال سيام مع العلم بكثرة 

 .)٣(, وتقدم أنه تصدر لإلفتاء يف سن مبكرةهوى التي ترداالفت

                                                            
 ).٤/٦٣٣), أعيان العرص (٢/٧٠٩), إثارة الفوائد (٢/٢٧٣) انظر : تاريخ ابن الوردي (١(
), ٢/٧٨٠), طبقات الفقهاء الكربى (٢٠٥, ١٦/٢٠٤), البداية والنهاية (٢/٧٠٩ثارة الفوائد () انظر : إ٢(

 ), مصادر ترمجة املؤلف.٢/٧٧طبقات الشافعية البن قايض شهبة (
 ) لكن يأيت يف املطلب الثالث أن العالئي وصف الرسالة بأهنا ( جواب مسألة يف االجتهاد والتقليد ).٣(

 
 

); ٦٥١املرتجم من أرسة علمية معروفة, ويشتبه كثريا بجده عبدالواحد الزملكاين (ت  :* تنبيه 
الشرتاكهام بلقب ( كامل الدين ), ومن هنا هيم بعض الناس يف نسبة بعض كتب اجلد للحفيد, 
كذلك يشرتك يف االنتساب لزملكا عدد من العلامء, فيحصل بسبب ذلك نسبة بعض الكتب 

 لصاحبنا خطأ.
  :ب اخلامس : شيوخه وطالبهاملطل

أخذ ابن الزملكاين عن مجلة من الشيوخ من أشهرهم : تاج الدين ابن فركاح, قرأ عليه يف الفقه, وقرأ 
 .)٢(بدر الدين ابن مالك, وطلب احلديث بنفسه : يف األصول عىل : الصفي اهلندي, ويف النحو عىل

تقدم أنه تصدى للتدريس, وويل العديد من وأخذ عنه عدد كبري من الطلبة, وال غرو يف ذلك; فقد 
خترج به مجاعات كثرية,  "املدارس, مع ما حباه اهللا من جودة الرشح, وحسن البيان, قال العثامين : 

خترج به أئمة كبار, وأذن يف اإلفتاء ألكثر من أربعني نفسا من  ", وقال العالئي : )٣("سادوا ونبلوا 
يعني عىل − , يثني عليه )٥("وكان كثري التعظيم له  "م : العالئي, , ومن أشهره)٤("املذاهب األربعة 
كثريا, وذكر أن ابن الزملكاين أذن له باإلفتاء, ودرس بحرضته, وكان كثري املالزمة  − ابن الزملكاين

, وهو ناسخ الفتيا حمل التحقيق, وابن كثري, ونقل عنه وعن تصانيفه يف البداية والنهاية, )٦(له
 .)٨("وكان بيننا وٌد وصفاء  ", وقال : )٧("سمعت منه, وحدثت بحرضته  ":  والذهبي, قال

      :املطلب السادس : وفاته

                                                                                                                                                                                          
), املقفى الكبري ٢١٩ −٢١٧, ٤/٢١٥بالوفيات (), الوايف ٦٣٧ −٦٣٥, ٤/٦٣١) انظر : أعيان العرص (١(
)١٧١, ٦/١٧٠.( 
 ).١٦/٢٠٤), البداية والنهاية (٢٠٦, ٩/١٩٠), طبقات الشافعية الكربى (٢/٨٧١) انظر : البدر السافر (٢(
 ).٢/٧٨٠) انظر : طبقات الفقهاء الكربى (٣(
 ).٢/٧١٠) انظر : إثارة الفوائد (٤(
 ).٩/١٩٢ربى () انظر : طبقات الشافعية الك٥(
 ).٧١٠, ٢/٧٠٩) انظر : إثارة الفوائد (٦(
 ).٢٤٧, ٢٤٦), املعجم املختص (ص/٢/٢٤٤) انظر : معجم الشيوخ للذهبي (٧(
 ).٣٠٩) انظر : الذيل عىل تاريخ اإلسالم (ص/٨(
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االجتهاد يف تسمية الفتيا بام يدل عىل مضموهنا; فاملختار  ومن هنا : ليس من خيار أمامنا إال
 أن تسمى بـ :

  (فتيا يف اتباع احلديث، وحكم اخلروج عن املذهب لذلك)
 ثانيا : نسبة الفتيا للمؤلف :

ذكرت قريبا أن الفتيا مل يرد ذكرها يف ترمجة ابن الزملكاين, لكن يدل عىل صحة نسبتها إليه 
 عدة أمور :

 ." كتبه : حممد بن عيل األنصاري الشافعي "رصح املفتي يف آخر الفتيا باسمه فقال :  −١
الواحد األنصاري يف موضعني :  نسب الناسخ الفتيا أليب املعايل حممد بن عيل بن عبد −٢

 يف خامتة الرسالة التي تسبق الفتيا, وهي كتاب ( حتفة الراغب والثاين :يف افتتاح الفتيا,  األول :
وعجالة الراكب ) من تصنيف ابن الزملكاين, وسأورد نص الناسخ يف املطلب الثالث, وأنه قرأ 
الفتيا عليه, وسأشري هناك إىل أن الناسخ هو العالمة العالئي; من أخص تالميذ املؤلف, 

 وأكثرهم احتفاء وتعظيام له, كام تقدم يف املبحث السابق.
, ويف )١(حيط عن الفتيا منسوبة البن الزملكايننقل الزركيش يف موضعني من البحر امل −٣

, وسأنبه عىل )٣(, وتابعه املناوي عىل هذا النقل)٢(موضعني من خادم الرافعي منسوبة إليه كذلك
 حمل ابتداء النقل وهنايته يف موضعه من قسم التحقيق.

صحيحة بال شك وال ريب. واحلمد هللا رب  وبذا : يظهر أن نسبة الفتيا البن الزملكاين
 العاملني. 
  

  :املطلب الثاين : موضوع املخطوط وأمهيته
 موضوع الكتاب :

                                                            
 ). ٢٩٦ −٢٩٣, ٦/٢١٠) انظر : البحر املحيط (١(
 ).٢٩٤ −٢٩٢, ٢٩٠(ص/ [كتاب الوقف] ) انظر : خادم الرافعي٢(
 ).١٠٥, ١/١٠٤) انظر : تيسري الوقوف (٣(
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وردت فتيا البن الزملكاين تتضمن السؤال عن : حكم تقليد إمام من األئمة وترك العمل 
كام عىل باحلديث بحجة أن اإلمام أعلم, أو يلزمه العمل باحلديث جلواز خفاء يشء من األح

 األئمة, ثم لو أخذ باحلديث وترك قول إمامه هل خيرج بذلك عن املذهب?.
ذلك : مبينا أن األصل أخذ األحكام من األدلة للمجتهد, وأن  عنفأجاب ابن الزملكاين 

االجتهاد, واخلالف يف تقليد امليت, وتقليد األعلم,  ؤحكم العامي التقليد, ثم أشار إىل حكم جتز
وجعل هذه القضايا مقدمة يبني عليها جواب املسألة األوىل, وجعل احلكم فيها خيتلف باختالف 
األحوال, عىل تفصيل بينه يف موضعه, ثم أجاب عن السؤال اآلخر, وضمنه اإلشارة إىل حكم 

 فقهاء أو متفقهة أو أصحاب مذهب معني.  استفادة من هذه حاله من الوقف املوقوف عىل
 وأما أمهيته فرتجع إىل جهتني :

أمهية املسائل املسؤول عنها, والقضايا التي طرقها املؤلف, وهي من األمور التي  األوىل :
 شغلت أهل ذلك العرص وما حوله.

ال جياري أهل  أن ابن الزملكاين رجل حمقق, يقرر بناء عىل ما يظهر له بنظره الثاقب, الثانية :
عرصه تقليدا, أو يركن إىل النقل املجرد عن غريه, بل ال يذكر شيئا إال وله فيه حتقيق وبيان, يظهر 
ذلك من كالم املرتمجني له كام يف املبحث املتقدم, فضال عن مصنفاته الشاهدة له بذلك, ومن 

, بتكر معنى ولَّده فكره ونظرهفإنك إذا قرأت فيها رأيته من أوهلا إىل آخرها يمجلتها هذه الفتيا; 
املصنفات إذا تواردت يف فن واحد فإما أن ينحط املتأخر منها عن املتقدم : فهو  "وهو القائل : 

كإيقاد املصباح يف الصباح, أو يكافيه : فهو كإجالة القدح يف القداح, أو ينيف عليه : فهو كاجلال 
ف بحثا وإنام يندرج يف القسم الثالاملفيد لصفا الصفاح,  ث : تصنيف كشف معنى مستورا, وعرَّ

 . )١("مغمورا, وكشف مقفال, ورعى مهمال, ودعا إىل بيان ما كان قبله جممال, وإال فال 
 فمن مظاهر التميز يف الفتيا :

                                                            
أ), ووقع يف النسخة ٢ب, ١) نقله املناوي منسوبا أليب املعايل الزملكاين يف تيسري الوقوف. انظر : تيسري الوقوف (١(

) يشء من اخللل, بعضه راجع للمخطوطة األزهرية املعتمدة. أما النسخة اخلطية ١/١٣تيسري الوقوف ( املطبوعة من
 ).١١٦٦التي رجعت إليها فهي : نسخة مكتبة امللك عبداهللا التابعة جلامعة أم القرى, حمفوظة برقم (
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كام عىل باحلديث بحجة أن اإلمام أعلم, أو يلزمه العمل باحلديث جلواز خفاء يشء من األح

 األئمة, ثم لو أخذ باحلديث وترك قول إمامه هل خيرج بذلك عن املذهب?.
ذلك : مبينا أن األصل أخذ األحكام من األدلة للمجتهد, وأن  عنفأجاب ابن الزملكاين 
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 . )١("مغمورا, وكشف مقفال, ورعى مهمال, ودعا إىل بيان ما كان قبله جممال, وإال فال 
 فمن مظاهر التميز يف الفتيا :

                                                            
أ), ووقع يف النسخة ٢ب, ١) نقله املناوي منسوبا أليب املعايل الزملكاين يف تيسري الوقوف. انظر : تيسري الوقوف (١(
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االجتهاد يف تسمية الفتيا بام يدل عىل مضموهنا; فاملختار  ومن هنا : ليس من خيار أمامنا إال
 أن تسمى بـ :

  (فتيا يف اتباع احلديث، وحكم اخلروج عن املذهب لذلك)
 ثانيا : نسبة الفتيا للمؤلف :

ذكرت قريبا أن الفتيا مل يرد ذكرها يف ترمجة ابن الزملكاين, لكن يدل عىل صحة نسبتها إليه 
 عدة أمور :

 ." كتبه : حممد بن عيل األنصاري الشافعي "رصح املفتي يف آخر الفتيا باسمه فقال :  −١
الواحد األنصاري يف موضعني :  نسب الناسخ الفتيا أليب املعايل حممد بن عيل بن عبد −٢

 يف خامتة الرسالة التي تسبق الفتيا, وهي كتاب ( حتفة الراغب والثاين :يف افتتاح الفتيا,  األول :
وعجالة الراكب ) من تصنيف ابن الزملكاين, وسأورد نص الناسخ يف املطلب الثالث, وأنه قرأ 
الفتيا عليه, وسأشري هناك إىل أن الناسخ هو العالمة العالئي; من أخص تالميذ املؤلف, 

 وأكثرهم احتفاء وتعظيام له, كام تقدم يف املبحث السابق.
, ويف )١(حيط عن الفتيا منسوبة البن الزملكايننقل الزركيش يف موضعني من البحر امل −٣

, وسأنبه عىل )٣(, وتابعه املناوي عىل هذا النقل)٢(موضعني من خادم الرافعي منسوبة إليه كذلك
 حمل ابتداء النقل وهنايته يف موضعه من قسم التحقيق.

صحيحة بال شك وال ريب. واحلمد هللا رب  وبذا : يظهر أن نسبة الفتيا البن الزملكاين
 العاملني. 
  

  :املطلب الثاين : موضوع املخطوط وأمهيته
 موضوع الكتاب :

                                                            
 ). ٢٩٦ −٢٩٣, ٦/٢١٠) انظر : البحر املحيط (١(
 ).٢٩٤ −٢٩٢, ٢٩٠(ص/ [كتاب الوقف] ) انظر : خادم الرافعي٢(
 ).١٠٥, ١/١٠٤) انظر : تيسري الوقوف (٣(
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 نبه عىل أن اخلالف يف تقليد العامي خالف لفظي, ينزع إىل مأخذين. −١
 لية االجتهاد, وفصل فيها تفصيال بديعا.أه ؤنقد طريقة حكاية اخلالف يف مسألة جتز −٢
جترأ املصنف فأجاز اخلروج عن املذهب واتباع احلديث, بل ربام وجوب ذلك يف بعض  −٣

األحوال, وهو رأي ال يقبله كثري من أهل زمانه, بل زاد عىل ذلك بأن وصف حكاية اخلالف يف 
 , ثم بنيَّ وجه ذلك." عن التحصيل كالم َعِريٌّ  "حكم التزام مذهب معني بأنه : 

ل القول يف حكم استحقاق من خرج عن املذهب موافقة للحديث من الوقف  −٤ فصَّ
ر كالمه بقوله :  يف النفس أمر ال يمكن البوح بمجموعه;  "املوقوف عىل أهل املذهب, وصدَّ

 ." لنفور غالب فقهاء العرص عنه وغلبة التقليد
تضمنت الفتيا عىل صغر حجمها مباحث مجة; إضافة ملا تقدم من املوضوعات كـ :  −٥

تعليل كون حتصيل أهلية االجتهاد واإلشارة إىل حكم تقليد العامل للعامل, وحجية قول الصحايب, 
 .من فروض الكفايات

  :املطلب الثالث : صاحب السؤال، والناسخ، وزمن الفتيا، والنسخ
الفتيا حمل التحقيق جاءت ضمن جمموع, تتقدمها رسالة البن الزملكاين, وهي ( حتفة 

 الراغب وعجالة الراكب ), قال الناسخ يف خامتتها ما ييل :
نقلتها من خط مصنفها املذكور, أدام اهللا أيامه. كتبه : خليل بن كيكلدي العالئي الشافعي,  "

عرشة وسبعامئة, واحلمد هللا رب العاملني محد  يف ليلة السادس والعرشين من رجب سنة سبع
 /ب]١٣٥الشاكرين. [

وكذلك جواب املسألة التي قرأت مجيع هذه األوراق يف ذكر اإلفراد باحلج وما يتعلق به, 
, عىل مصنفهام شيخنا وسيدنا الشيخ ... شيخ املذهب, أمتع اهللا بعدها يف االجتهاد والتقليد

فسمعها : سيدنا الشيخ اإلمام العالمة األوحد شهاب الدين   اإلسالم واملسلمني بطول بقائه,
مفتي املسلمني مجال الدين أبو الفرج حممد بن الشيخ جمد الدين عبد اهللا بن احلسني الزرزاري 

أبو عمرو , والشيخ اإلمام األوحد القدوة مفتي املسلمني فخر الدين )١(اإلربيل الشافعي أبقاه اهللا
                                                            

 ).٣/٤٦٧), الدرر الكامنة (٤/٥٣٦). راجع ترمجته يف : أعيان العرص (٧٣٨) تويف سنة (١(
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. بكر بن حممد النويري املالكي, وهو السائل للفتيا املذكورة يف االجتهادعثامن بن يوسف بن أيب 
, يوم الثالثاء السادس والعرشين من شهر رجب الفرد من سنة سبع عرشة وسبعامئةوذلك يف 

بمنزل شيخنا املسمع جوار املدرسة الظاهرية بدمشق, وكتب : خليل بن كيكلدي بن عبد اهللا 
له, واحلمد هللا رب العاملني, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد آله وصحبه, العالئي الشافعي غفر اهللا 

 ."وسلم تسليًام كثًريا 
,  كتبه : خليل بن −مدتهفسح اهللا يف − ومن خطه نقلت  "وجاء يف خامتة الفتيا حمل التحقيق : 

 ." كيكلدي العالئي الشافعي
 فيؤخذ من هذا :

يوسف بن أيب بكر بن حممد النويري أبو عمرو عثامن بن أن صاحب السؤال هو :  −١
, وقد جاء يف أول الفتيا أنه من أئمة املالكية, دون اإلفصاح عنه, ويف ثنايا اجلواب امتدح )١(املالكي

 ابن الزملكاين السائل, ووصفه بالعلم واملعرفة. 
, تلميذ الزملكاين, العامل صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئيناسخ الفتيا هو :  −٢

شهور, صاحب املصنفات النافعة يف األصول وغريه, وتقدم يف ترمجة املؤلف ما يدل عىل احتفاء امل
العالئي بشيخه, كذلك أطلق العالئي يف الرسالتني اللتني نسخهام ألقابا فخمة عىل شيخه, مما 

 يدل عىل حبه وتعظيمه له.
ألن السائل من أهل ; رجب سنة سبع عرشة وسبعامئةأما زمن الفتيا والنسخ فلعله يف  −٣

القاهرة كام جاء أول الفتيا, فلعله توجه بالسؤال البن الزملكاين فأجاب عنها, ثم نسخ العالئي 
 اجلواب من النسخة التي بخط الشيخ, فقرأت عىل الشيخ بحرضة العالئي والسائل. واهللا أعلم.

  :املطلب الرابع : وصف النسخة اخلطية، ومنهج التحقيق
 النسخة اخلطية :أوال : وصف 

                                                            
), املعجم ١/٤٤٠), وصفه الذهبي بشدة اتباع األثر. راجع ترمجته يف : معجم الشيوخ للذهبي (٧٥٦) تويف سنة (١(

 ).٢/٤٥٣), الدرر الكامنة (١٥٦املختص (ص/

 
 

), ويقع  ٢٣٢٢جاءت الفتيا ضمن جمموع حمفوظ يف مكتبة باريس الوطنية, برقم : ( 
) لوحة, حسب ترقيم املكتبة, ووقع يف الرتقيم خطأ يسري, رسالتنا الثامنة من  ١٨٤املجموع يف ( 

, خطها واضح, وعدد /أ)١٤٥/أ) وتنتهي باللوحة (١٣٧رسائل املجموع, تبدأ باللوحة ( 
. وتقدم يف املطلب السابق الكالم عىل ناسخ الرسالة, وتاريخ األسطر فيها سبعة عرش سطرا

 النسخ.
أما ما تضمنه املجموع من رسائل : فقد كتب الشيخ حممد بن عبد اهللا الرسيع مقاال منشورا 
يف الشبكة بعنوان : ( بني دفتي جمموع خطي ), وصف فيه رسائل املجموع وصفا شافيا, وعن 

ق مقاله اهتديت إىل فتيا ابن الزملكاين, فله مني الثناء والدعاء بالسعادة والتوفيق واخلري يف طري
 الدارين, وهو رشيك يف ثواب نرش هذه الفتيا إن شاء اهللا.

 ثانيا : منهج التحقيق :
قدمت للكتاب املحقق بمقدمة دراسية اشتملت عىل التعريف باملؤلف والكتاب, يف عدة  −١

 ها يف اخلطة.مطالب بينت
مقابلة دقيقة; ليكون مطابقا للمخطوط  خمطوطته الفريدةقابلت النص املحقق عىل  −٢

مطابقة تامة, مع اإلشارة إىل حمل اإلشكال, وترصفات الناسخ, وبداية األلواح وهناياهتا, مع 
 العناية بإثبات الرسم احلديث.

عني عىل فهم النص املحقق اعتنيت بتفقري النص, واستعامل عالمات الرتقيم بام ي −٣
 واالستفادة منه.

علقت عىل مواضع اإلشكال, ورشحت الغامض من الكالم الوارد يف النص املحقق, مع  −٤
 االقتصاد وعدم اإلطالة.

 تتبعت املصادر التي أفادت من املصنف وأرشت إليها يف هوامش النص املحقق. −٥
أحلت إىل املصادر يف املحال التي حتتاج إىل ذلك, كام قمت بعزو اآليات إىل سورها  −٦

 وكتابتها بالرسم العثامين, وخرجت األحاديث الواردة يف النص. 
 ثالثا : نامذج من النسخة اخلطية :
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), ويقع  ٢٣٢٢جاءت الفتيا ضمن جمموع حمفوظ يف مكتبة باريس الوطنية, برقم : ( 
) لوحة, حسب ترقيم املكتبة, ووقع يف الرتقيم خطأ يسري, رسالتنا الثامنة من  ١٨٤املجموع يف ( 

, خطها واضح, وعدد /أ)١٤٥/أ) وتنتهي باللوحة (١٣٧رسائل املجموع, تبدأ باللوحة ( 
. وتقدم يف املطلب السابق الكالم عىل ناسخ الرسالة, وتاريخ األسطر فيها سبعة عرش سطرا

 النسخ.
أما ما تضمنه املجموع من رسائل : فقد كتب الشيخ حممد بن عبد اهللا الرسيع مقاال منشورا 
يف الشبكة بعنوان : ( بني دفتي جمموع خطي ), وصف فيه رسائل املجموع وصفا شافيا, وعن 

ق مقاله اهتديت إىل فتيا ابن الزملكاين, فله مني الثناء والدعاء بالسعادة والتوفيق واخلري يف طري
 الدارين, وهو رشيك يف ثواب نرش هذه الفتيا إن شاء اهللا.

 ثانيا : منهج التحقيق :
قدمت للكتاب املحقق بمقدمة دراسية اشتملت عىل التعريف باملؤلف والكتاب, يف عدة  −١

 ها يف اخلطة.مطالب بينت
مقابلة دقيقة; ليكون مطابقا للمخطوط  خمطوطته الفريدةقابلت النص املحقق عىل  −٢

مطابقة تامة, مع اإلشارة إىل حمل اإلشكال, وترصفات الناسخ, وبداية األلواح وهناياهتا, مع 
 العناية بإثبات الرسم احلديث.

عني عىل فهم النص املحقق اعتنيت بتفقري النص, واستعامل عالمات الرتقيم بام ي −٣
 واالستفادة منه.

علقت عىل مواضع اإلشكال, ورشحت الغامض من الكالم الوارد يف النص املحقق, مع  −٤
 االقتصاد وعدم اإلطالة.

 تتبعت املصادر التي أفادت من املصنف وأرشت إليها يف هوامش النص املحقق. −٥
أحلت إىل املصادر يف املحال التي حتتاج إىل ذلك, كام قمت بعزو اآليات إىل سورها  −٦

 وكتابتها بالرسم العثامين, وخرجت األحاديث الواردة يف النص. 
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), ويقع  ٢٣٢٢جاءت الفتيا ضمن جمموع حمفوظ يف مكتبة باريس الوطنية, برقم : ( 
) لوحة, حسب ترقيم املكتبة, ووقع يف الرتقيم خطأ يسري, رسالتنا الثامنة من  ١٨٤املجموع يف ( 

, خطها واضح, وعدد /أ)١٤٥/أ) وتنتهي باللوحة (١٣٧رسائل املجموع, تبدأ باللوحة ( 
. وتقدم يف املطلب السابق الكالم عىل ناسخ الرسالة, وتاريخ األسطر فيها سبعة عرش سطرا

 النسخ.
أما ما تضمنه املجموع من رسائل : فقد كتب الشيخ حممد بن عبد اهللا الرسيع مقاال منشورا 
يف الشبكة بعنوان : ( بني دفتي جمموع خطي ), وصف فيه رسائل املجموع وصفا شافيا, وعن 

ق مقاله اهتديت إىل فتيا ابن الزملكاين, فله مني الثناء والدعاء بالسعادة والتوفيق واخلري يف طري
 الدارين, وهو رشيك يف ثواب نرش هذه الفتيا إن شاء اهللا.

 ثانيا : منهج التحقيق :
قدمت للكتاب املحقق بمقدمة دراسية اشتملت عىل التعريف باملؤلف والكتاب, يف عدة  −١

 ها يف اخلطة.مطالب بينت
مقابلة دقيقة; ليكون مطابقا للمخطوط  خمطوطته الفريدةقابلت النص املحقق عىل  −٢

مطابقة تامة, مع اإلشارة إىل حمل اإلشكال, وترصفات الناسخ, وبداية األلواح وهناياهتا, مع 
 العناية بإثبات الرسم احلديث.

عني عىل فهم النص املحقق اعتنيت بتفقري النص, واستعامل عالمات الرتقيم بام ي −٣
 واالستفادة منه.

علقت عىل مواضع اإلشكال, ورشحت الغامض من الكالم الوارد يف النص املحقق, مع  −٤
 االقتصاد وعدم اإلطالة.

 تتبعت املصادر التي أفادت من املصنف وأرشت إليها يف هوامش النص املحقق. −٥
أحلت إىل املصادر يف املحال التي حتتاج إىل ذلك, كام قمت بعزو اآليات إىل سورها  −٦

 وكتابتها بالرسم العثامين, وخرجت األحاديث الواردة يف النص. 
 ثالثا : نامذج من النسخة اخلطية :
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  النص احملقق
����  
  وما توفيقي إال ��

  
وسيدنا الشيخ اإلمام العالمة األوحد القدوة املتفرد, كامل الدين,  )١(مسألٌة ُسئل عنها شيخنا

الشام, مفتي الفرق, حجة العرص, آخر  )٢(شيخ اإلسالم, علم األئمة األعالم, أوحد األنام, ُرْحَلةُ 
أبو :  )٣(علامء الدين, نارص السنة, قامع البدعة, بحر العلوم, كنز املستفيدين املجتهدين, صفوة
سيدنا الشيخ  عيل, بنالشيخ اإلمام العالمة األوحد عالء الدين أيب احلسن  املعايل, حممد, بن

عبد الواحد, بن عبد الكريم بن اإلمام العالمة األوحد فريد دهره وواحد عرصه أيب املكارم 
, ريض اهللا عنه, وأمتع اإلسالم بطول بقائه. سأله ن األنصاري السامكي الشافعيخلف بن نبها

 قدم من القاهرة, وهي : بعض أئمة املالكيةعنها 
من السادة األعالم, علامء اإلسالم, وخالصة األنام, الذين جعلهم اهللا تعاىل أدلة  املسؤول

جلامعة, ونجوًما ُهيتدى هبا من ُظَلم ُيسلك هبا طريق الطاعة, ومعاملَ يقتدي هبا أهل السنة وا
أن الشبهات, ودروًعا ُيتحصن هبا من املهلكات, فشكر اهللا سعيهم, وأعىل يف الدارين ذكرهم : 

برفع حجاب اإلمجال, وكشف قناع اإلشكال, عن مسألة جتاذهبا داعي الرشع  وينعموا يتفضلوا
 /أ] املطهر, وداعي املذهب املقرر, وهي :١٣٧[

يتفقه عىل مذهب من مذاهب األئمة األربعة مقلًدا إلمامه يف مجيع أحكامه, ثم يف الرجل 
ارتفع عن درجة العرض والتكرار إىل درجة الفهم واالستبصار, ثم اشتغل برواية اآلثار ومعرفة 

: أحاديث صحيحة رصحية أو حسنة  )٤(األسانيد ومتون األخبار, فربام رأى يف تضاعيف ذلك
                                                            

 الناسخ كام تقدم يف الدراسة ويأيت يف خامتة الفتيا هو : صالح الدين العالئي, تلميذ الزملكاين. )١(
 ).٢٩/٦٠), تاج العروس (١/٣٤٣أي : الذي يرحتل إليه لسعة علمه. انظر : أساس البالغة ( )٢(
ال ختلو كثري من األلقاب املذكورة من جماوزة درج عليها املتأخرون مل تكن من هدي القرون األوىل. انظر : حتفة  )٣(

 ).٤٠٨ − ٤٠٥), املدخل البن بدران (ص/١٩٩املودود (ص/
 ).١/٥٨٣أثنائه. انظر : أساس البالغة (أي : يف  )٤(
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الف بعض رأي إمامه, غري جممع عىل ترك العمل هبا, بل قد قال هبا نظري إمامه تقوم هبا احلجة : خت
 أو أعىل منه أو دونه, وربام انفرد إمامه عن بقية األئمة بمخالفتها : 

 فهل جيوز له تقليد إمامه وترك اتباع احلديث, أم يتعني عليه األخذ باحلديث?.  -
 وهل يكون اتباعه للحديث خمرًجا له عن تقليد إمامه?.  -
وهل له أن يقول : ( إمامنا فوقنا يف كل علم وفهم, فلعله ترك األحاديث ملعارض  -

مأخذ إمامي عىل التفصيل ), أم يتعني عليه أن يقول  )١(راجح عنده فأقلده; إذ ال سبيل إىل معرفة
; فقد خفي بعض نصوص السنة عىل مجاعة من : ( لعل إمامي خفي عليه النص فلم يطلع عليه

كبار الصحابة ريض اهللا عن مجيعهم فمن دوهنم, أو لعله اطلع عليه ثمَّ نسيه كام نيس عمر ريض 
 وغري ذلك, أو لعله ذكره لكنه مل يصحَّ عنده )?. )٢(اهللا عنه قصته هو وعامر يف التيمم

ادة العلامء أثاهبم اهللا  /ب]١٣٧[ دهم أن يبسطوا لنا الكالم فاملطلوب من السَّ تعاىل وسدَّ
يف هذا املقام; فإنَّ احلاجة إىل بيانه داعية, واألُذن الستامع ما يقال فيه واعية, فنرض اهللا امًرأ 
ليل, فاهللا تعاىل ضامن له أحسن  أرشد إىل سواء السبيل, ومجع بني بيان احلكم وإيضاح الدَّ

عا ائل كفيٌل له بصالح الدُّ  ء, واحلمد هللا وحده.اجلزاء, والسَّ
امه :  فأجاب أدام اهللا أيَّ

 اهللا هيدي للحق
عيَّة من معادهنا; وهي : كتاب اهللا تعاىل, وسنَّة  األصل تكليف العاقل أن يأخذ األحكام الرشَّ
ة, وما مل جيده منصوًصا أو جممًعا عليه يستنبط حكمه من  رسوله صىلَّ اهللا عليه وسلَّم, وإمجاع األمَّ

 املنصوص أو املجمع عليه بالطَّريق املرشوع لذلك. 

¸ II  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ : تبعية الكتاب قال اهللا تعاىل يف إجياب

Â Á  HH:وقال تعاىل:],  ١٠٥[النساء II  w v u t s r q p o

                                                            
 , ثم شطب عليها."إمامه  "بعدها يف املخطوط :  )١(
ره عامر ريض اهللا عنه هبا. أخرج احلادثة : البخاري ( )٢( ), ٣٣٨) يف باب املتيمم هل ينفخ فيهام?, برقم (١/٧٥فذكَّ

 ).٤/٣٢٧السندي عىل مسند أمحد (). عن عبد الرمحن بن أبزى. وانظر : حاشية ٣٦٨) برقم (١/٢٨٠ومسلم (
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z y x{ ` _ ~ } |   HH:وقال:], ٤٨[املائدة   II  ® ¬ « ª

° ¯  HH:واآليات يف ذلك كثريٌة.], ٤٩[املائدة   
 ],٣١[آل عمران:II e d c b a ` _ ^   HH : وقال يف إجياب تبعية الرسول

  ./أ], وذلك كثريٌ ١٣٨] [٧[احلرش:II q p w v u t s r   HH وقال:

^ _ ` II  i h g f e d c b a : وقال يف إجياب تبعية اإلمجاع

o n m l k jp r q    HH:١١٥[النساء[.  
ا غري هذه الطُّرق : ففي كل منها نزاٌع, وأقواها حابة ريض اهللا  وأمَّ القياس; فقد عمل به الصَّ

عنهم, وُنقل ذلك عنهم نقًال مستفيًضا عىل وجه ُيعَلُم من جمموعه وقوع ذلك منهم من غري نكٍري 
, )٢(, ومل ختالف فيه إالَّ طائفة يسرية, هل يعترب خالفها أم ال? فيه كالم ليس هذا موضعه)١(بينهم

, واألوىل بكل مكلٍَّف أن والرجوع إليها يف األحكام والغرض أنَّ األصل العمل هبذه األصول
ل أهلية أخذ األحكام من هذه األصول.  حيصِّ

ا من حصلت له األهلية : فال إشكال يف أنَّه ال يقلد غريه ممن هو كذلك إذا ساواه وكان  وأمَّ
ا إذا تضيَّق عليه الوقت أو وجد أعلم منه ففي كلٍّ  , وكذلك يف )٣(خالٌف وقته متَِّسًعا لالجتهاد, فأمَّ

                                                            
 ).٢٦٥ − ٣/٢٦٢انظر : رشح خمترص الروضة ( )١(
يشري إىل الظاهرية; فقد ذهب بعض العلامء إىل عدم االعتداد بخالفهم; ملخالفتهم يف القياس. راجع اخلالف يف  )٢(

بحث مطبوع يف  وللدكتور عبد السالم الشويعر ).٢٩١, ٦/٢٠١)(٤٧٤ −٤/٤٧١املسألة يف : البحر املحيط (
 املسألة بعنوان : ( االعتداد بخالف الظاهرية يف الفروع الفقهية دراسة تأصيلية ).

اختار مجاعة من املحققني جواز التقليد من العامل مع ضيق الوقت, وطرد بعضهم املنع, وهو املشهور يف كتب  )٣(
انظر املسألة واخلالف فيها يف : الفصول يف األصول, واختار بعض احلنفية جواز تقليد العامل ملن هو أعلم منه. 

), اإلخالل بالنقل ٦/٢٨٥), البحر املحيط (٤/١٢٢٩), العدة (٣/٤٣٣), التلخيص (٤/٢٨٣األصول (
)٢/٩٢٣.( 



صفر 1442هـ / أكتوبر 
2020م

98

العدد ) 4 (

فتيا في اتباع الحديث، وحكم الخروج عن المذهب لذلك

د. حممد طارق علي الفوزان

 
 

حايب خالف مشهور اجلملة والتَّفصيل , والذي يظهر )١(وجوب رجوعه مع األهلية إىل قول الصَّ
افعيِّ ريض اهللا عنه مما دلَّ عليه بعض نصوصه أنَّه ال يقلِّد يف يشٍء من ذلك  .)٢(من مذهب الشَّ

ا العاميُّ الذي مل يبلغ رتبة االجتهاد : ففرضه التَّقلي , إذا قام غريه بالواجب د* وأمَّ
ع ١٣٨[ كإمام احلرمني −/ب] من حتصيل األهلية املذكورة. وَمنُْع بعضهم من تقليٍد يف الرشَّ

م يوافقون عىل أخذ العاميِّ بقول العامل, لكن منعوا تسمية  −)٣(وغريه ; فإهنَّ : حمموٌل عىل نزاٍع لفظيٍّ
ه, والتَّقليد قبول قول  )٥(هذا أنَّ  وهلم يف ذلك مأخذان : أحدمها :, )٤(ذلك تقليًدا ة يف حقِّ هو احلجَّ
ة أنَّ العاميَّ ال خيلو عن نوع اجتهاد, ولو يف العلم بكون املأخوذ بقوله أهًال  والثاين :, )٦(بال حجَّ
 يرجع إىل تفسري اللَّفظ.  )٨(. فحاصله)٧(لذلك

) : نشري به إىل  األهلية املذكورةإذا قام غريه بالواجب من حتصيل : (  )٩(وقولنا يف تقييد ذلك
; وهو أنَّ من املعدود يف فروض الكفايات : حتصيل هذه األهلية للقيام بالقضاء )١٠(بحث مذهبي

واإلفتاء, ومن حكم فروض الكفايات التَّعنيُّ عند التَّواكل, وسبب سقوط الوجوب عند قيام 
عايش, وعظيم املحنة عىل اآلحاد بذلك, الغري به : ما يؤدي إليه إجيابه عىل العني من إبطال امل

                                                            
 ).٨/٣٨٠٠), التحبري (٦/٥٣راجع اخلالف يف حجية قول الصحايب يف : البحر املحيط ( )١(
جلديد ال يرى حجية قول الصحايب, وقد أنكر ذلك مجاعة من املحققني. املشهور عند الشافعية أن الشافعي يف ا )٢(

). ٢) حاشية (٣٩٨), خمترص الروضة (ص/٥٥١, ٥/٥٥٠), إعالم املوقعني (٤١ −٣٩انظر : إمجال اإلصابة (ص/
 وأما قول الشافعي يف تقليد املجتهد غريه فرياجع فيه املصادر املتقدمة يف حاشية قريبة.

القول الباقالين, لكن لعل ابن الزملكاين ملا رآه يف التلخيص نسبه للجويني, وهي نسبة غري صحيحة. القائل هبذا  )٣(
, ٢/٨٨٨وما بعدها), الربهان ( ١٥٣, ١٢٨, ١٢٤), التقريب واإلرشاد (ص/٤٢٧ −٣/٤٢٥انظر : التلخيص (

 ).٦/٢٧٣), البحر املحيط (٨٨٩
 ).١٠٤٢ −١٠٤٠, ١٠١٢, ٣/١٠١١), اإلخالل بالنقل (١٦٢, ١٦١انظر : التقريب واإلرشاد (ص/ )٤(
 يعني : قبول قول املفتي. )٥(
 ).٦/٢٧٤), البحر املحيط (٢/٨٨٨انظر : الربهان ( )٦(
 ).١٠٣٣, ٣/١٠٣٢انظر : اإلخالل بالنقل ( )٧(
 أي : اخلالف بني الفريقني. )٨(
 مي.أي : جواز تقليد العا )٩(
 لعل املراد باملذهبي هنا : الفقهي الفرعي خالف األصيل, ال أنه يريد باملذهبي أهل مذهبه خاصة.  )١٠(
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ع أنَّ [القصد] )٢(, فهو)١([واإلرضار هبم] به املصلحة الكليَّة ال امتحان  )٣(تكليف ُفِهَم من الرشَّ
 األعيان, فحكم بأنَّه فرض كفايٍة. 

خص] ثمَّ هذه األهلية هل تتجزأ*   )٤(بالنسبة إىل بعض األحكام دون بعٍض; حتَّى يكون [الشَّ
 /أ] والتَّقليد يف أخرى بحسب حصول األهلية?. ١٣٩حد فرضه االجتهاد يف مسألٍة [الوا

اجلاري عىل ألسنة الفقهاء : أنَّ يف ذلك خالًفا, وكثري من أصحابنا علامء األصول مل يتعرضوا 
ة االستنباط, ومعرفة جمار واحلقُّ عندي : التَّفصيل;. )٥(لذلك ي�ا كقوَّ وط كلِّ ي فام كان من الرشُّ

, وما جرى جمرى ذلك : فال بدَّ من استجامعه بالنِّسبة إىل كلِّ  الكالم, وما ُيْقَبُل من األدلة وما ُيردُّ
ا بمسألة أو مسائل أو باب : فإذا استجمعه  دليل ومدلول; فال تتجزأ تلك األهلية, وما كان خاص�

هلية املشرتكة الكلية : كان فرضه اإلنسان بالنِّسبة إىل ذلك الباب أو تلك املسألة أو املسائل مع األ
وهذا واضح عند املحقق املنصف, وعليه ينبغي محل . )٦(يف ذلك اجلزء االجتهاد دون التَّقليد

  الكالم يف ذلك.
ل وهو قوله : (  ؤال األوَّ ج هبا اجلواب عن السُّ َد إلماٍم املوصوَف * وهذه مقدمة ُخيَرَّ  )٧(إنَّ املقلِّ

إذا وجد احلديث خمالًفا لقول إمامه هل جيوز له تقليد إمامه بدل اتباع احلديث أم يتعني  )١(بام ذكر
 ). وهو عىل تفصيٍل نقدم عليه مقدمة أخرى : عليه األخذ باحلديث?

                                                            
بدأت بسطر مستقل, وكلمة  "هبم  ". واملثبت أشبه; فإن كلمة "وإال رض هبم  "أو  "واألرض هبم  "يف املخطوط :  )١(
 "اإلرضار  "سخ جعل زيادة األلف والراء املكملة لكلمة كانت آخر السطر الذي يسبقه, فقد يكون النا "واالرض  "

عىل هامش الصفحة ثم ذهبت مع اخلياطة, ويدل عليه أن الناسخ يكتب بعض احلروف عىل هامش الورقة من أجل 
 التسوية بني سطور الورقة, كام هي عادة مجاعة من النساخ.

 أي : حتصيل امللكة. )٢(
 رضب عليها الناسخ وصوهبا باملثبت.ثم  "املقصود  "يف املخطوط :  )٣(
 ثم رضب عليها الناسخ وصوهبا باملثبت. "املجتهد  "يف املخطوط :  )٤(
 وما بعدها). ١/٤٩٧), اإلخالل بالنقل (٣٠٥, ٦/٢٠٩راجع اخلالف يف املسألة يف : البحر املحيط ( )٥(
عىل هذا الوجه احلسن : مما انفرد به عن غريه, ولو مل تشتمل الفتيا إال عىل هذا  هذا التحقيق من ابن الزملكاين )٦(

) كالم ابن الزملكاين هذا; من أول قوله : ( واحلق ٦/٢١٠البيان النافع لكفاها, وقد نقل الزركيش يف البحر (
 التفصيل ) إىل هنا. 

 أي : املقلد. وعالمة النصب مثبتة يف املخطوط. )٧(
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, واجلواز هو الظاهر القوي, ومع )٢(تقليد املجتهد امليتوهي : أنَّ النَّاس خمتلفون يف جواز 
فهل األخذ بقوله أوىل من األخذ بقول جمتهد العرص?, فيه خالف  /ب] القول باجلواز :١٣٩[

وعندي , ومن يقول هو أوىل يقول قد ُأِمَن عىل امليت اخلروج عن األهلية, وتغريُّ االجتهاد, )٣(آخر
جيح نظرٌ  ا لو قلنا باألولوية مل نمنع األخذ بقول جمتهد العرص. يف هذا الرتَّ  , مع أنَّ

اجح هل جيب عليه االجتهاد يف األعلم واألورع?تهَدين أو أكثر, * فإذا وجد املقلِّد جم , والرَّ
عند املحققني : أنَّه ال جيب ذلك بل له تقليد ذي األهلية, ولو كان يف عرصه أعلم أو أورع; إذ ال 
حابة عىل كل مستفٍت  نَّة يف أفضلية أيب بكر ثم عمر, ومع هذا فلم يوجب الصَّ خالف بني أهل السُّ

 . )٤(ؤمها دون غريمهااستفتا
: فهذا املقلِّد الذي ُوصف إن كان قد ارتفع عن درجة العرض والتَّكرار إىل  )٥(إذا تقرر ذلك* 

درجة الفهم واالستبصار بحيث صارت له قوة االستنباط ملعرفته بالقواعد وكيفية استعامهلا, 
ر منقول مسألٍة ما من  وصحة استثامره لألحكام من األدلة الرشعية, ثم اشتغل باملنقول بحيث حرَّ

نَّة, وعرف ما فيها من إمجاع أو خالف, ووجد فيها حديًثا تقوم به احلجة بالطريق الكتاب والسُّ 
/أ] التي يف تلك ١٤٠املعترب يف ذلك, وهو غري مرتوك العمل به إمجاًعا, ومجع األحاديث [

املسألة, واألدلة, ورأى رجحان العمل ببعضها بالطَّريق املعترب : فهذا هو املجتهد يف اجلزء, 
وجه : أنَّه جيب عليه العمل بام قام عنده عليه الدليل الرشعي املعترب, وأنَّه ال يسوغ له إذ والذي يت

 ذاك التقليد.

                                                                                                                                                                                          
 االرتفاع عن درجة العرض والتكرار إىل آخره.وهو :  )١(
 ). ٦/٢٩٧), البحر املحيط (٢/٨٨٤راجع اخلالف يف املسألة يف : الربهان ( )٢(
), الفوائد السنية ٤٨, ٤/٤٧), تشنيف املسامع (٦/٢٩٨راجع مسألة األولوية يف : البحر املحيط ( )٣(
 ).٢) ح (٣/١٢٠١), اإلخالل بالنقل (٨/٣٩٨٤), التحبري (٥/٢٢٧١(
), تشنيف ٩٦), حقيقة القولني (ص/٢٩٨وهذا القول الذي ذكره عليه األكثر. انظر : التقريب واإلرشاد (ص/ )٤(

 ). ٨/٤٠٨٠), التحبري (٤/٤٦املسامع (
نقل الزركيش كالم ابن الزملكاين من هنا إىل آخر األحوال التي ذكرها, وسأشري إىل حمل انتهاء نقل الزركيش يف  )٥(

 موضعه, ويف نقل الزركيش اختصار وترصف.
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وإذا تأمَّل الباحث عن ذلك حال األئمة الذين ُنقلت أقواهلم, واعتربت فتاوهيم, وعدوا من 
ية املشرتكة بني أهل االجتهاد : علم أهنم إنام عدوا كذلك : الستجامعهم رشوط االجتهاد الكل

مجيع املسائل, وأحاطوا بأدلة مجلة غالبة من األحكام, وقد ُعلم من حال مجٍع منهم يف بعض 
املسائل عدم االطالع عىل كل ما ورد يف تلك املسألة; فإنَّ منهم من يعلق القول عىل صحة حديث 

إن صحَّ كذا قلت به, ثم  )١(مل يكن قد صحَّ عنده, ومنهم من يقول : مل يرد يف هذا احلديث كذا, أو
, أو ُيعلِّل رد احلديث بعلة ظهرت له  نجد تلك الزيادة قد صحت, واحلديث املعلق عليه قد صحَّ
يظهر انتفاؤها, ومثل ذلك يف أقوال األئمة كثري, وال سيام من كثر أخذه بالرأي وترجيح األقيسة, 

 أو قلَّت رحلته يف طلب احلديث ومجعه لطرقه. 
 املوصوف ُيقلد اإلمام يف مسائل يسوغ له فيها التقليد فيها, ووقع له يف مسألة فإذا كان هذا

ليل [ تعنيَّ عليه الرجوع إىل الدليل املذكور, والوقوف عنده /ب] : ١٤٠هذه األهلية وهذا الدَّ
ورة  . والعمل به, ومل جيز له التَّقليد يف تلك الصُّ

ا إن كان غري بالغ درجة االجتهاد بل له  جيح, وفيه قصور  − كام ذكر−أهلية الفهم وأمَّ والرتَّ
عن مجع أهلية االجتهاد املشرتكة, ولكنه مجع أدلة تلك املسألة كلها, وعرف مذاهب العلامء فيها : 
فهذا ال يتعني عليه العمل بقول إمامه, وال هبذا الدليل, بل جيوز له تقليد إمامه, وجيوز له تقليد من 

ًدا, لكن األوىل له : تقليد من كان احلديث يف  ء,أخذ هبذا الدليل من العلام فيكون يف حاليه مقلِّ
د, أو لوجود دليل أقوى, ويقوى  جانبه, إذا مل يعلم اطالع إمامه عليه, وتركه لعلٍة توجب الرَّ
األخذ بقول من وافق احلديث : إذا غلب عىل ظنه أو علم أنَّ إمامه مل يطلع عليه, وكان من أصول 

; ألنَّه حينئٍذ يكون عامًال بقول )٢(بل ربَّام وجبهبذا احلديث يف مثل هذه املسألة, إمامه القول 

                                                            
 ).٦/٢٩٥عند الزركيش العطف بالواو. انظر : البحر املحيط ( )١(
نا يف أن الرتجيح بالدليل اخلاص الذي يرجح به قول عىل قول أوىل من الرتجيح وذكر ابن تيمية كالما حس )٢(

 ).٣٣/١٦٨), جمموع الفتاوى (١١١, ١١/١١٠باملذاهب. انظر : الفروع (
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ا عىل قول من أوجب تقليد  ر, وقول اآلخذ باحلديث املحقق, وعامًال باحلديث. وأمَّ إمامه املقدَّ
 .)١(األعلم واألورع : فيتجه تعني ذلك

ا إن كان قد مجع أهلية االجتهاد املشرتكة بني مج يع املسائل, ومل جيمع أدلة هذه املسألة, بل وأمَّ
 رأى فيها حديًثا تقوم بمثله احلجة فهذا له أحوال : 

/أ] كمخالفة مالك ريض اهللا عنه احلديث لعمل أهل ١٤١أن يعلم حجة إمامه, [ أحدها :
, : فليعمل بقول إمامه )٢(املدينة عىل خالفه, فإن كان ممن يعتقد رجحان دليل إمامه بطريق ذلك

 وهذا أوىل إن مل يكن متعينًا.
أن يعلم إمجاًال أنَّ إلمامه أو ملن خالف العمل هبذا احلديث حجًجا جتوز معها  احلالة الثانية :

املخالفة أو تقوى : فال يتعنيَّ عليه, بل ال ترتجح خمالفة إمامه, وله تقليد القائل باحلديث من 
 املجتهدين, واألوىل له الوقوف مع إمامه.

أن ال يعلم احلجة املقتضية ملخالفة احلديث إمجاًال وال تفصيًال, لكن َيـجوز  الة الثالثة :واحل
عنده أن يكون للمخالف حجة تسوغ معها املخالفة, وأن ال يكون لكونه مل جيمع أدلة تلك املسألة 

أدلة القرآن نقًال واستدالًال : فاألوىل هلذا تتبع املآخذ, فإذا مل يتبني له ما يعارض احلديث من 
 والسنة : فالعمل باحلديث أوىل تقليًدا ملن عمل به, وله البقاء عىل تقليد إمامه.

ا األدلة عىل هذا فال ختفى بعد استقرار ما قدمناه, وبعد استقراء أحوال الصحابة رضوان  وأمَّ
م مل يكونوا يوجبون عىل العاميِّ الرجوع إىل  ٍ منهم, اهللا عليهم, وأحوال مقلدهيم; فإهنَّ واحٍد معنيَّ

وأن ال خيرج عن قوله, ولو قلَّده مرارًا يف حوادث ثم  )٣(وال االقتصار عىل تقليد من قلَّده مرةً 
حاهلم حال من ينكر عليه ذلك, وال /ب] ١٤١وقعت له حادثة أخرى فاستفتى غريه : مل يكن [

                                                            
أي : العمل بقول إمامه. ووجه التفريع : أنه جيب عليه التمذهب بمذهب األعلم واألورع يف كل املسائل, فال  )١(

يف هذه املسألة املعينة. لكن القائلني بتقليد األعلم ليسوا سواء; فليس مجيعهم يطرد القول بتقليد يأخذ بقول املفضول 
 األفضل يف كل قضية, بل يف األمر تفصيل.

 ).٦/٢٩٥. انظر : البحر املحيط ("بطريق ذلك  "بدل  "بطريقه  "عند الزركيش :  )٢(
 , واملثبت صحيح. "أول مرة  "لعلها :  )٣(
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ء أحواهلم, ومعرفة سريهم , وهذا أمر معلوم من استقرا)١(يأمره بالعود إىل من قلَّده قبل ذلك
وفتاوهيم, والتوسع يف نقل ذلك يطيل الكالم وال تسعه هذه األوراق, وحال السائل يف العلم 

 يقتيض عدم احتياجه إىل بيان ذلك.
ا ما جرى عىل ألسنة املتأخرين وذكر من اخلالف يف أنَّ العامي هل يتعني عليه  وأمَّ

, فكالم عندي َعري عن التحصيلك املذهب? : التمذهب?, وإذا متذهب هل يلتزم تقليد ذل
: أنَّه متى ُفتح هذا الباب أدى إىل تتبع الرخص, وهذا أمر  −عىل القول به−خالصة ما يعول منه 

ممنوع سواء قلنا يتمذهب العامي بمذهب أم ال, فمن رأيناه يتتبع الرخص منعناه, وألزمناه 
ا إلزامه أن ال يأخذ إالَّ بمذ  .فطريق غري طريق السلف الصالحهب إمام معني : خالف ذلك, وأمَّ

والعجب يف هذا من أصحاب الشافعي ريض اهللا عنه; مع ضيق مذهب إمامهم يف باب 
أكابر أئمتهم; فإنَّ يف كالم بعضهم  )٣(, ولعل أصل هذا من أحوال)٢(التقليد, ومنعه منه, وهنيه عنه

 )٥(, كام اعتذروا عنه)٤(به ملوافقة قواعده رأهيم فيهاما يقتيض اجتهاًدا كلي�ا يف قواعد املذهب فأخذوا 
م اجتهدوا يف مجيع املسائل)٦(يف أخذه بقول  زيد ريض اهللا عنه يف باب الفرائض /أ] ١٤٢[ , أو أهنَّ

 فرأوا احلق فيها األخذ بقوله.
وعىل هذا : يتجه عدم جواز خمالفته ملن تبعه عىل هذا الوجه, أما مقلد حمض ُيمنع من جواز 
األخذ بغري قول من متذهب له ال عىل سبيل الرتخص املفيض إىل تتبع الرخص وسقطات املذاهب 

                                                            
إىل هنا انتهى نقل الزركيش عن ابن الزملكاين; فقد نقل كالم ابن الزملكاين من قوله : ( إذا تقرر ذلك )  إىل هذا  )١(

 − ٦/٢٩٣املحل, وهو نقل طويل جدا كام ترى, ووقع يف نقل الزركيش ترصف واختصار. انظر : البحر املحيط (
٢٩٦.( 

 ن يفهم من السياق. كأن الرابط بني هذا الكالم وما بعده مشكل, لك )٢(
 ).٧٤), التلخيص البن القاص (ص/٧وراجع هني الشافعي عن التقليد يف : خمترص املزين (ص/

 . "أقوال  "وحيتمل املخطوط :  )٣(
 ).٩٤ −٩٢انظر : أدب املفتي (ص/ )٤(
 أي : الشافعي. )٥(
), اجلوهر النقي ٣٥٨, ٣/٣٥٧), تشنيف املسامع (٦٤, ٦/٦٣), البحر املحيط (٤/٥٦١انظر : بحر املذهب ( )٦(
 ).٣٠٧), فوائد املجاميع للمعلمي (ص/٦/٢١٠(
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, ومن رجع إىل األمر فال وجه لذلك إال جمرد الرأي, واألخذ بسد الذريعة املوهوم حصوهلا: 
, ورد األحكام إىل أصوهلا, وتأمل أحوال الصحابة رضوان اهللا عليهم, ومن تبعهم بإحسان األول

 : علم صحة ما ذكرناه إن شاء اهللا تعاىل.
 

ا قول السائل : (  ) : فقد تقدم  هل يكون اتباعه للحديث خمرًجا له عن تقليد إمامه?* وأمَّ
 : بعض أقسام ذلك, لكن ال بد هنا من قول كيلٍّ وتفصييلٍّ 

ا  : فإنَّ اخلروج عن اتباع اإلمام املعني غري حمذور عىل ما قررنا إال عىل وجه  القول الكيلُّ أمَّ
تتبع الرخص, وليس هذا منه, واملقلد تابع ملقلَّده ولو تابعه يف مسألة واحدة; فإنَّ التبعية تصدق 

ا العرف ا لعام يف ذلك : عليه لغة, والفعل مطلق يصدق بمرة واحدة, وصورة واحدة. وأمَّ
فمضطرب; فتستعمل التبعية بمرة ومرتني بالنسبة إىل حالة, وال تستعمل إال يف أغلب األمور 

م يطلقون التبعية يف ا العرف اخلاص : فإهنَّ املذهب عىل من /ب] ١٤٢[ بالنسبة إىل حالة. وأمَّ
سيام  السلك التفقه عىل تلك الطريق, وأخذ بقول صاحب ذلك املذهب يف أغلب األحكام, و

, وترك ذلك عند من ال )١(فيام كان شعاًرا ظاهًرا كاجلهر بالبسملة والقنوت يف الصبح عند الشافعية
 يقول به.

هل يستحق اسم التبعية يف العرف اخلاص حتى يستحق * فإن أراد هذا السائل بسؤاله : أنَّه 
 ?.ما هو موقوف عىل أصحاب ذلك املذهب
 خصوصية الوقف وإجرائه عىل موجب اللفظ أو عىل فهذا كالم حيتاج إىل فضل نظر يف

ويف النفس من هذين املقصود الذي يظهر من قرينة احلال, وفيام جيب اتباعه من رشوط الواقفني, 
, ولكن نشري املقامني أمر ال يمكن البوح بمجموعه لنفور غالب فقهاء العرص عنه وغلبة التقليد

 : )٢(إىل بعض املقصود
                                                            

), ٣/٢٨٦راجع خمالفة الشافعية للجمهور يف اجلهر بالبسملة وأليب حنيفة وأمحد يف قنوت الفجر يف : األوسط ( )١(
غني ), امل١/٣٢١), بداية املجتهد (٣/٥), اخلالفيات (٥٨٣, ٢/٤٩٩), التجريد (٤/٢٦٦عيون األدلة (

)٥٨٥, ٢/١٤٩.( 
كأن ابن الزملكاين أوال كان موافقا ألهل عرصه, ثم ظهر له ما ذكره هنا; فإن الزركيش قال تعليقا عىل لفظة  )٢(

يفهم منه أن املدرسة إذا رشط يف وقفها االختصاص بمذهب : اختص بال خالف, وحكى بعضهم فيه  "للرافعي : 
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ا  : فيوجد يف كالم بعض األئمة ما يقتيض الرجوع إىل املقصود, ويوجد فيه ما  األولاملقام أمَّ
يقتيض النظر إىل موجب اللفظ, والالئق بمذهب الشافعي ريض اهللا عنه : الرجوع إىل موجب 
اللفظ; لقواعده يف األيامن والتعليقات, وموجب األلفاظ يف العقود, وقد يرجع إىل املقصود إذا مل 

ا ملوجب اللفظ خمالفة ظاهرة, وهذا غري مناٍف للقواعد الرشعية, بل هو صحيح عليها, يكن خمالفً 
أدلة ظاهرة, بحيث تطيب النفس باألخذ به ملن قلده من أهل الفهم والفقه والنظر يف  )١(عليه

 .)٢(من قال بمثل ذلك/أ] ١٤٣[ األدلة الرشعية, أو قلد
وط : ففي قول أصحابنا نوع تشديد يف ذلك, وهو ما يعترب من الرش )٣(املقام الثاينوأما 

ووقوف مع الرشوط التي ال تنايف الرشيعة ويظهر فيها غرض صحيح يف اجلملة,  ولسنا بصدد 
تفصيل ذلك بالنسبة إىل مجيع الرشوط; فلكل مقام مقال, ولكن الغرض بيان ما خيتص هبذه 

مثًال, أو عىل الفقهاء  املسألة : فإذا وقف واقف عىل أصحاب الشافعي أو أصحاب مالك
 واملتفقهة عىل مذهب اإلمام الفالين : 

فالناظر إىل موجب اللفظ مع اعتبار ما رشطه الواقف مما ال خيالف الرشيعة وله فيه غرض  −
صحيح : يوجب اتباع هذا الرشط. وعىل هذا عمل فقهاء زماننا, ألنَّ الوقف عىل الفقهاء 

ب; ملا فيه من التوصل إىل حتصيل العلم واالشتغال به, وكونه عىل مذهب معني رَ واملتفقهة من القُ 
 مما فيه للواقف غرض صحيح; العتقاده صحة ذلك املذهب, وقصده إدامته ونرشه والتفقه عليه.
                                                                                                                                                                                          

بن تيمية, وكان يرى عدم االختصاص, ويرصف من مدارس احلنابلة إىل إمجاع األربعة, ونازع فيه أبو العباس ا
) بترصف ٢٥٦(ص/ (كتاب الوقف) [خادم الرافعي "غريهم, وتكلم معه الشيخ كامل الدين ابن الزملكاين يف ذلك 

 يسري].
 ."عليه  "و  "عليها  "ظني يف املخطوط بني هذه الكلمة والتي قبلها عالمة مل أتبينها, ولعلها تشري إىل صحة إثبات اللف )١(
),  تيسري الوقوف ٢٩٠(ص/  [كتاب الوقف] نقل الزركيش واملناوي كالم ابن الزملكاين هذا يف : خادم الرافعي )٢(
)١/١٠٤ .( 

أن الراجح عند األكثرين من الشافعية الرجوع إىل  وذكر الزركيش يف اخلادم أيضا تعليقا عىل كالم ابن الزملكاين
[كتاب  , وأن القفال ذهب إىل مراعاة قصد الواقف. انظر : خادم الرافعيموجب اللفظ, كام ذكره ابن الزملكاين

 ).٢/٣٧١). وانظر : املنثور يف القواعد (٣٠٠, ٢٩١(ص/ الوقف]
يسريا من آخره, وسأشري إىل حمل انتهاء نقل الزركيش عن ابن نقل الزركيش يف اخلادم هذا املقام كامال إال قدرا  )٣(

 الزملكاين يف موضعه.
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وكذلك الناظر إىل القصد مع االعتبار املذكور; ألنَّ القصد عنده معترب, وللواقف غرض  −
مل ُخيرج ملكه عنه إال هبذا الرشط, حيث اعترب الرشع رشطه, لكن هنا صحيح يف هذا القصد, و

بحث يقتيض تفصيًال فيام يعترب من الرشوط, نستخري اهللا يف ذكره يف غري هذا اجلواب إن شاء اهللا 
 تعاىل. 
صحيح : هو ما كان موافًقا للمقاصد /ب] ١٤٣[ ومن نظر إىل أن الرشط الذي فيه غرض −

الف هلا : خصص هذا احلكم. ومن تأمل قول النبي صىل اهللا عليه وسلم يف الرشعية أو غري خم
وعمل بعمومه حيث  )١("كل رشط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل, ولو كان مئة رشط  "قصة بريرة : 

 "أمكن : تنبه ملجال البحث يف هذا التخصيص الذي أرشت إليه, هذا مع التنبيه عىل أنَّ قوله : 
ال يراد به أن يكون الرشط بعينه يف كتاب اهللا, لكن  "ب اهللا فهو باطل كل رشط ليس يف كتا

القصد كون الرشط موافًقا لكتاب اهللا أو غري خمالف له فيام قرره من األصول الرشعية والقواعد 
 الدينية.

عدنا إىل الكالم السابق : فإذا وقف الواقف وقفه مثًال عىل الفقهاء واملتفقهة عىل مذهب 
يب حنيفة أو الشافعي : فأصل وقفه عىل الفقهاء واملتفقهة موافق للمقصد الرشعي مالك أو أ

 األصيل, وختصيصه بمذهب معني أمر عريف ُيقصد مثله : 
فمن اعترب اللفظ : مل يوجب إال التفقه عىل ذلك املذهب أو كونه فقيًها فيه; إذ ليس يف  −

آخر يف خاصة نفسه أو عمله به مع قيامه بام  اللفظ زيادة عىل ذلك, فال يرض يف هذا تقليده ملذهب
رشطه عليه من كونه فقيًها يف ذلك املذهب أو متفقًها عليه, وال يمنعه ذلك من تناول ما وقف 

 عىل الرشط املذكور.
أهله  )٢(ومن اعترب القصد يقول : إنَّام وقف عىل هذا الوجه طلًبا لدوام هذا املذهب وتكثري −

/أ] الوجه األقرب إىل الكامل بأن يكون املتصدي ١٤٤واحلث عليه ونرصته, وهذا يتم عىل [
                                                            

) ٢٥٢١) برقم (٣/٥٦٣) باب خيار األمة, وابن ماجه (٣٤٥١) برقم (٦/١٦٤أخرجه هبذا اللفظ النسائي ( )١(
باب إذا اشرتط ) ٢١٦٨) برقم (٣/٧٣باب املكاتب. عن عائشة ريض اهللا عنها. وهو متفق عليه; أخرجه البخاري (

 ) باب إنام الوالء ملن أعتق.١٥٠٤) برقم (٢/١١٤٢رشوطا يف البيع, ومسلم (
 بزيادة الياء. "ومتكني  "ولعلها فيه :  "ومتكن  "يف خادم الرافعي :  )٢(
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لذلك مقلًدا لذلك اإلمام معتقًدا صحة مذهبه, ليكون باذًال جهده يف نرصته, وحتقيق مآخذه, 
فمتى كان اعتقاده غري ذلك قرص يف نرصته, ويف التفقه عليه, وربام ذكر مآخذ غريه ورجحها, 
فيفيض ذلك إىل ضد مقصود الواقف. فيتوجه عىل مذهب هذا : أن ال يسوغ له اإلكثار من تقليد 
غري صاحب املذهب, ونمنعه من تناول ما وقف عىل الوجه املذكور, برشط اإلكثار الذي قد 
يفيض إىل ضد مقصود الواقف كام قررناه. لكن يف اعتبار هذا القصد نظٌر حيتاج إىل بسط ال حيتمله 

ا إنَّام نفتي بام يقتضيه مذهب من تبعناه.هذ  ا اجلواب, وال نرتب عليه حكًام, فإنَّ
ا إن كان الواقف قد وقف عىل أصحاب مالك أو عىل مقلدي مالك مثًال  : فمن قلده يف  )١(وأمَّ

غالب األحكام وقلد غريه يف األقل ملثل ما ذكرنا من السبب : ال خيرج عن كونه من أصحاب 
. وضبط ذلك يرجع إىل العرف )٢(قلديه بذلك, ويسوغ له تناول ما وقف عليهممالك وال من م

فقد يكون ما قلد فيه غريه كثًريا وال خيرج به; كأمور خفية وفروع ; اللفظ )٣(عىل قول اعتبار حممل
دقيقة بعيدة, وقد يكون قليًال ويعد به خارًجا; كالشعائر الظاهرة واخلصائص اجلارية جمرى 

ع عليها كثري, فيكفي يف اخلروج عن املذهب املذكور أقلالقواعد وامل  سائل األمهات التي ُيفرَّ
ممَّا يكون من القسم األول, وعىل قول اعتبار املعنى املقصود : يعترب يف اخلروج عن /ب] ١٤٤[

املذهب واستحقاق املوقوف عليه : ما خيل باملعنى املقصود. هذا خالصة ما يتوجه عندي تفريًعا 
 صلني املذكورين, وللبحث جمال فيهام كام قررناه, واحلق ال خيفى عىل من نور اهللا قلبه.عىل األ

ا بقية ما ذكر يف السؤال من قوله : (  )  هل له أن يقول : إمامنا فوقنا يف كل علم وفهم ...وأمَّ
ج إىل متام السؤال : ففيام ذكر من اجلواب ما يندرج هذان القسامن فيه, و اجلواب عنهام منه, ُخيَرَّ

وعىل اجلملة ال يعدل العمل السيام ملثل السائل املذكور مع ما مجع اهللا له من نور العلم والعمل. 

                                                            
 الصورة السابقة يف الفقيه واملتفقه عىل املذهب الفالين, وهذه الصورة يف أصحاب ومقلدي املذهب الفالين. )١(
إىل هنا انتهى نقل الزركيش عن ابن الزملكاين; فقد نقل كالم ابن الزملكاين من أول املقام الثاين إىل هذا املحل,  )٢(

ووقع يف نقل الزركيش سقط وتصحيف; لذا مل أرش إىل االختالف يف النقل, وربام كان اخللل من ناسخ خادم الرافعي 
, ١/١٠٤). وانظر : تيسري الوقوف (٢٩٤ −٢٩٢(ص/  اب الوقف][كتال من الزركيش نفسه. انظر : خادم الرافعي 

١٠٥.( 
 ."جممل  "وحيتمل املخطوط :  )٣(
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مع السالمة عن املعارض األقوى, ولو رشعنا يف تفصيل األدلة, وذكر  باحلديث للقادر عليه يشء
لفته, وتأكيد الرجوع إليه : ما ورد يف الكتاب والسنة من إجياب العمل بذلك, والتحذير عن خما

¬ ® ¯  II : لطال الكالم, السيَّام مع علم السائل به, ومعرفته إياه, ويكفي قول اهللا سبحانه

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

À   HH :٦٥[النساء[ . 
حممد بن عيل  : كتبه سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العزيز احلكيم. ,واهللا أعلم

  .األنصاري الشافعي عفا اهللا عنه ورمحه
واحلمد  .خليل بن كيكلدي العالئي الشافعي: كتبه   ,−فسح اهللا يف مدته− ومن خطه نقلت 

 /أ]١٤٥وسلم تسليًام كثريًا. [ ,وصحبه ,آلهو ,وصىل  اهللا عىل سيدنا حممد ,هللا رب العاملني
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  قائمة املصادر
), حتقيق : ٧٦٤: لصالح الدين خليل بن ايبك الصفدي (ت  وأعوان النرصأعيان العرص  − ١

 .١٤١٨دمشق, ط. األوىل − بريوت, دار الفكر− جمموعة من املحققني, دار الفكر املعارص
. املؤلف : صالح الدين أبو سعيد خليل إثارة الفوائد املجموعة يف اإلشارة إىل الفرائد املسموعة − ٢

هـ). املحقق : مرزق بن هياس آل ٧٦١الدمشقي العالئي (املتوىف : بن كيكلدي بن عبد اهللا 
 هـ.١٤٢٥ ١ط/مرزوق الزهراين. النارش : مكتبة العلوم واحلكم. 

ه), ٧٦١, لإلمام: صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي (ت:إمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة − ٣
الكويت, الطبعة األوىل  –اإلسالمي حتقيق: حممد سليامن األشقر, طبع: مجعية إحياء الرتاث 

 م).١٩٨٧ –ه ١٤٠٧(
دراسة  –االجتهاد والتقليد والفتيا والتعارض والرتجيح  –اإلخالل بالنقل يف مسائل أصول الفقه  − ٤

 .١٤٤١: ملحمد بن طارق الفوزان, أسفار, الكويت, الطبعة األوىل  استقرائية حتليلية
), حتقيق: فواز بن حممد العويض, ط. األوىل ٧٢٨: ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية (ت اإلخنائية − ٥

١٤٣٧. 
), ٦٤٣: أليب عمرو عثامن بن عبد الرمحن املعروف بابن الصالح (ت  أدب املفتي واملستفتي − ٦

حتقيق : د. موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر, مكتبة العلوم واحلكم, عامل الكتب, ط. األوىل 
١٤٠٧. 

), حتقيق: حممد باسل ٥٣٨, أليب القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمرشي (ت:أساس البالغة − ٧
 م).١٩٨٨ − ه١٤١٩بريوت, الطبعة األوىل ( − عيون السود, طبع: دار الكتب العلمية

قيم , لإلمام: ايب عبداهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن إعالم املوقعني عن رب العاملني − ٨
ه), حتقيق: مشهور حسن آل سلامن, طبع: دار ابن اجلوزي, الطبعة األوىل ٧٥١اجلوزية (ت: 

 ه).١٤٢٣(
), حتقيق : عبد الرمحن بن ٥٦٢: أليب سعد عبد الكريم بن حممد التميمي السمعاين (ت  األنساب − ٩

 .١٤٠٠حييى املعلمي, مكتبة ابن تيمية, ط. الثانية 
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), ٣١٨: ملحمد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري (ت  اع واالختالفاألوسط من السنن واإلمج − ١٠
 .١٤٣١حتقيق: أمحد بن سليامن بن أيوب, وزارة األوقاف, قطر, ط. الثانية 

), حتقيق : ٧٩٤: لبدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركيش (ت  البحر املحيط يف أصول الفقه − ١١
 . ١٤٠٩الكويت, ط. األوىل − جمموعة من املحققني, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

), ٥٠٢ أليب املحاسن عبد الواحد بن إسامعيل الروياين (ت : بحر املذهب يف فروع املذهب − ١٢
 .٢٠٠٩ األوىل,. ط بريوت, –حتقيق: طارق فتحي السيد, دار الكتب العلمية 

), حتقيق : حممد ٥٢٠: أليب الوليد حممد بن أمحد ابن رشد (ت  بداية املجتهد وهناية املقتصد − ١٣
 .١٤١٥الرياض, ط. األوىل − القاهرة, دار املغني− صبحي حالق, مكتبة ابن تيمية

للحافظ عامد الدين أيب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي  ,البداية والنهاية − ١٤
 .١٤٣١ط. الثانية  بريوت,− دمشق ,دار ابن كثري, جمموعة من املحققني), حتقيق: ٧٧٤(ت:

حتقيق : قاسم السامرائي ), ٧٤٨: جلعفر بن ثعلب األدفوي (ت البدر السافر عن أنس املسافر − ١٥
 .١٤٣٦ملحمدية, ط. األوىل وطارق طاطمي, الرابطة ا

), حتقيق : د. ٤٧٨: إلمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهللا اجلويني (ت  الربهان يف أصول الفقه − ١٦
 .١٤١٨عبد العظيم الديب, دار الوفاء, املنصورة, ط. الرابعة 

), حتقيق : ١٢٠٥: ملحمد مرتىض احلسيني الزبيدي (ت  تاج العروس من جواهر القاموس − ١٧
و  ١٣٨٥وزارة األعالم بالكويت, ما بني سنتي − جمموعة من املحققني, سلسلة الرتاث العريب

١٤٢٢. 
. املؤلف: عمر بن مظفر بن عمر بن حممد ابن أيب الفوارس, أبو حفص, زين تاريخ ابن الوردي − ١٨

لبنان /  − هـ). النارش: دار الكتب العلمية ٧٤٩املتوىف: الدين ابن الوردي املعري الكندي (
 م.١٩٩٦ − هـ ١٤١٧بريوت. الطبعة األوىل, 

), حتقيق: أ.د ٤٢٨ أليب احلسن أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان القدوري (ت : التجريد − ١٩
 .١٤٢٧ الثانية. ط القاهرة, –حممد أمحد رساج, أ. د. عيل مجعة حممد, دار السالم 

: لعالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن املرداوي (ت  التحبري يف رشح التحرير يف أصول الفقه − ٢٠
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), حتقيق : د. عبد الرمحن اجلربين ود. عوض القرين ود. أمحد الرساح, مكتبة الرشد, ٨٨٥
 .١٤٢١الرياض, ط. األوىل 

ر املعروف بابن قيم اجلوزية (ت : لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب بك حتفة املودود − ٢١
 .١٤٣١), حتقيق : عثامن بن مجعة ضمريية, دار عامل الفوائد, مكة, ط. األوىل ٧٥١

), حتقيق : عبدالعزيز ٧٢٧: ملحمد بن عيل الزملكاين (ت  حتقيق األوىل من أهل الرفيق األعىل − ٢٢
 ., جامعة أم القرى بمكةدكتوراهرسالة بن عبداهللا اجلفري, 

ه), حتقيق:  عبداهللا ربيع ٧٩٤ملحمد بن هبادر الزركيش (ت: تشنيف املسامع بجمع اجلوامع − ٢٣
 م).٢٠٠٦وسيد عبدالعزيز, طبع: مكتبة قرطبة, الطبعة الثانية (

), حتقيق: حممد بن ٤٠٣: ملحمد بن الطيب الباقالين (ت  التقريب واإلرشاد يف أصول الفقه − ٢٤
 .٢٠١٥ − ١٤٣٦يت, ط. األوىل عبد الرازق, وزارة األوقاف, الكو

عىل حممد معوض,  –: ألمحد بن أيب أمحد الطربي, حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود  التلخيص − ٢٥
 مكتبة نزار مصطفى الباز, مكة.

), حتقيق : د. ٤٧٨: إلمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهللا اجلويني (ت  التلخيص يف أصول الفقه − ٢٦
 .١٤٢٨شبري العمري, دار البشائر اإلسالمية, بريوت, ط. الثانية عبد اهللا النيبايل و 

 .١٣١١: ملحمد خمتار باشا, بوالق, مرص, ط. األوىل  التوفيقات اإلهلامية − ٢٧
حتقيق : مركز البحوث بمكتبة  ),١٠٣١ملحمد بن عبد الرؤوف املناوي (ت :  تيسري الوقوف − ٢٨

 .١٤١٨وىل نزار الباز, مكتبة نزار الباز, مكة, ط. األ
خمطوط حمفوظ بمكتبة امللك  ),١٠٣١ملحمد بن عبد الرؤوف املناوي (ت :  تيسري الوقوف − ٢٩

 ).١١٦٦عبداهللا التابعة جلامعة أم القرى, برقم (
(صحيح  وسننه وأيامهصىل اهللا عليه وسلم اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهللا  − ٣٠

), النسخة األمريية (ببوالق), ٢٥٦اهللا حممد بن إسامعيل البخاري (ت : لإلمام أيب عبد  البخاري)
 .١٤٢٩بريوت, ط. الثانية  − بريوت, دار طوق النجاة − : دار املنهاج تصوير

: لعيل بن حممد العمران وحممد عزير  اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون − ٣١
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 .١٤٢٧شمس, دار عامل الفوائد, مكة املكرمة, ط. الثالثة 
د.  ), حتقيق :٧٢٨لتقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية (ت  : اجلواب الباهر يف زوار املقابر − ٣٢

 .١٤٣٣إبراهيم بن خالد املخلف, دار املنهاج, الرياض, ط. األوىل 
: ليوسف بن إسامعيل النبهاين, دار الكتب العلمية,  لبحار يف فضائل النبي املختارجواهر ا − ٣٣

 .٢٠٠٠بريوت, ط. األوىل 
), ٧٤٤: ألمحد بن عثامن املارديني املعروف بابن الرتكامين (ت  اجلوهر النقي يف الرد عىل البيهقي − ٣٤

 .١٣٥٢ط. األوىل مطبوع بذيل سنن البيهقي, مطبعة املعارف العثامنية, حيدر أباد, 
), حتقيق ١١٣٨: أليب احلسن حممد بن عبد اهلادي السندي (ت  حاشية السندي عىل مسند أمحد − ٣٥

 .١٤٣١: طارق عوض اهللا, دار املأثور, مرص, 
, مطبوع مع )٥٠٥أليب حامد حممد بن حممد بن حممد الطويس الغزايل (ت :  حقيقة القولني − ٣٦

حتقيق: مسلم بن حممد الدورسي, أسفار, الكويت, ط. األوىل نرصة القولني البن القاص, 
١٤٣٨. 

لبدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركيش (ت :  خادم الرافعي والروضة (كتاب الوقف كامال) − ٣٧
 .رسالة ماجستري, جامعة أم القرى بمكة حتقيق : عيسى بن نارص السيد, ),٧٩٤

(ت  يب بكر أمحد بن احلسني البيهقي: أل حنيفة وأصحابهاخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب  − ٣٨
 .١٤٣٦), حتقيق : فريق البحث برشكة الروضة, دار الروضة, ط. األوىل ٤٥٨

, دار املعارف )٨٥٢: ألمحد بن عيل بن حممد ابن حجر (ت  الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة − ٣٩
 .١٣٤٩العثامنية, حيدر آباد, 

مازن ه), حتقيق: ٧٤٨لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي (ت:, تاريخ اإلسالمذيل عىل  − ٤٠
 دار املغني., بتاوزير

: ألمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية (ت  الرد عىل السبكي يف مسألة تعليق الطالق − ٤١
 .١٤٣٥ ), حتقيق: عبد اهللا بن حممد املزروع, دار عامل الفوائد, مكة, ط. األوىل٧٢٨

دار إحياء , حممد فؤاد عبدالباقي: أليب عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجه القزويني, حتقيق :  السنن − ٤٢
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 الرتاث العريب.
أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي. حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب  : السنن الصغرى − ٤٣

 هـ.١٤٠٦, ٢املطبوعات اإلسالمية, حلب. ط/
), حتقيق : د. عبد ٧١٦: لنجم الدين سليامن بن عبد القوي الطويف (ت  خمترص الروضةرشح  − ٤٤

  .١٤٢٤اهللا بن عبد املحسن الرتكي, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط. الرابعة 
: ملحمد بن أمحد بن عبد اهلادي , حتقيق: صفية بنت سليامن  الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي − ٤٥

سهام بنت أمحد املحمدي, دار اهلدي النبوي, مرص, ط.  − محيد الرائقيبدرية بنت  − التوجيري
 .١٤٣٥األوىل 

أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري. دار إحياء الرتاث  : صحيح مسلم − ٤٦
 العريب, بريوت. حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.

عبداهللا ), حتقيق : ٧٧٢سنوي (ت : جلامل الدين عبد الرحيم بن احلسن اإل طبقات الشافعية − ٤٧
 .١٤٤١, الرياض, العلوم, دار اجلبوري

), حتقيق: ٧٧١: لعبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف السبكي (ت  طبقات الشافعية الصغرى − ٤٨
 .١٤٣٤حمي الدين عيل نجيب, دار البشائر اإلسالمية, بريوت, ط. األوىل 

), حتقيق: ٧٧١ن عيل بن عبد الكايف السبكي (ت : لعبد الوهاب ب طبقات الشافعية الكربى − ٤٩
 .١٤١٣حممود حممد الطناحي, هجر, القاهرة, ط. الثانية  –عبد الفتاح حممد احللو 

), حتقيق : د. عيل حممد ٨٥١: أليب بكر بن أمحد بن قايض شهبة (ت  طبقات الفقهاء الشافعية − ٥٠
 عمر, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة.

), حتقيق: ٨٠٠: ملحمد بن عبد الرمحن العثامين القريش الدمشقي (ت الفقهاء الكربىطبقات  − ٥١
 .١٤٣٤حمي الدين عيل نجيب, دار البشائر اإلسالمية, بريوت, ط. األوىل 

), حتقيق : د. أمحد بن عيل ٤٥٨: أليب يعىل حممد بن احلسني الفراء (ت  العدة يف أصول الفقه − ٥٢
 .١٤١٤املباركي, ط. الثالثة 

), حتقيق: ٨٠٤: لعمر بن عيل بن أمحد األندليس (ت  العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب − ٥٣
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 .١٤١٧سيد مهنى, دار الكتب العلمية, بريوت, ط. األوىل  –أيمن نرص األزهري 
), ٣٩٧: أليب احلسن عيل بن عمر بن القصار (ت عيون األدلة يف مذاهب علامء األمصار − ٥٤

 .١٤٤١اوي, أسفار, الكويت, أمحد مغر حتقيق :
: لعيل بن عبد الكايف السبكي, حتقيق: حسام الدين القديس, دار اجليل,  فتاوى السبكي − ٥٥

 .١٤١٢بريوت, ط. األوىل 
), حتقيق : د. عجيل جاسم ٣٧٠: ألمحد بن عيل الرازي اجلصاص (ت  الفصول يف األصول − ٥٦

 .١٤٢٨يت, ط. الثالثة الكو− النشمي, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
ط.  بريوت, صادر, دار إحسان عباس, : شاكر الكتبي, حتقيق بن ملحمد : فوات الوفيات − ٥٧

 األوىل.
ه), ٨٣١لشمس الدين حممد بن عبد الرائم الربماوي (ت : الفوائد السنية يف رشح األلفية − ٥٨

 اإلسالمية التوعية مكتبة النبوية, املدينة –حتقيق: عبد اهللا رمضان موسى, مكتبة دار النصيحة 
 .١٤٣٦ األوىل. ط اجليزة, –
عيل العمران ونبيل  ), حتقيق :١٣٨٦لعبد الرمحن بن حييى املعلمي (ت :  فوائد املجاميع − ٥٩

 .١٤٣٤السندي, دار عامل الفوائد, مكة, ط. األوىل 
ملشهور بحاجي : ملصطفى بن عبد اهللا كاتب ا كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون − ٦٠

 .١٩٤١),  مكتبة املثنى, بعداد, ١٠٦٧خليفة (ت 
), حتقيق: حممد بن ٧١٦أليب الربيع سليامن  بن عبد القوي الطويف (ت : خمترص الروضة − ٦١

 .١٤٣٥ األوىل. ط الرياض, –طارق الفوزان, مكتبة دار املنهاج 
), حتقيق: ٢٦٤: إلسامعيل بن حييى بن إسامعيل املزين (ت خمترص املزين يف فروع الشافعية − ٦٢

 .١٤١٩حممد عبد القادر شاهني, دار الكتب العلمية, بريوت, ط. األوىل 
), حتقيق : ١٣٤٦: لعبد القادر بن أمحد بن بدران (ت  املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل − ٦٣

 .١٤٢٧اهللا بن عبد املحسن الرتكي, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط. الثالثة  د.عبد
 عامل الكتب. ),٦٢٦(ت  احلموي اهللا عبد اهللا ياقوت بن عبد أليب : صقعا واملفرتق وضعا املشرتك − ٦٤
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), دار صادر, بريوت, ط. ٦٢٦: أليب عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي (ت  معجم البلدان − ٦٥
 .١٩٩٦األوىل 

), ٧٤٨: لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي (ت  معجم الشيوخ (املعجم الكبري) − ٦٦
 .١٤٠٨حتقيق : د. حممد احلبيب اهليلة, مكتبة الصديق, الطائف, ط. األوىل 

 ه), حتقيق: ٧٤٨, لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي (ت:ملحدثنياملعجم املختص با − ٦٧
 ).م١٩٨٨ – ه١٤٠٨( األوىل الطبعة الطائف, –د/ حممد احلبيب اهليلة, طبع: مكتبة الصديق           
), حتقيق : د. عبد اهللا بن عبد ٦٢٠: ملوفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد ابن قدامة (ت  املغني − ٦٨

 .١٤٢٦املحسن الرتكي ود. عبد الفتاح احللو, دار عامل الكتب, الرياض, ط. اخلامسة 
.  املؤلف: أمحد بن عيل بن عبد القادر, أبو العباس احلسيني العبيدي, تقي الدين املقفَّى الكبري − ٦٩

لبنان. الطبعة  − املقريزي. املحقق: حممد اليعالوي. النارش: دار الغرب اإلسالمي, بريوت 
 م.١٩٩١األوىل, 

 فائق أمحد ), حتقيق : تيسري٧٩٤: لبدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركيش (ت  املنثور يف القواعد − ٧٠
 .١٤٠٥الكويت, ط. الثانية − حممود, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

), حتقيق : جمموعة من ٧٦٤: لصالح الدين خليل بن ايبك الصفدي (ت  الوايف بالوفيات − ٧١
 .١٤٢٩املحققني (املعهد األملاين), مؤسسة الريان بريوت, 
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تعريف بكتاب الموافقات
 ألبي إسحاق الشاطبي

أ.د يوسف أحد حممد البدوي
أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية- جامعة أم القرى
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إف اٟتمد هلل ٨تمػده كنستعينو كنستغفػره، كنعػوذ ابهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، من يهده هللا 
أشهد أف دمحما فبل مضل لو كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، ك 

 :عبده كرسولو. كبعد
يبلحظ على الفور ما  ىػ(َٕٗ)ا١تتوىف  -ٛتو هللا ر  - إسحاؽ الشاطيب فإف الناظر يف سَتة اإلماـ أيب

 .مآالفقها كعمبل ك  ٘تيز بو ىذا اإلماـ من تفكَت نٌَت كٕتديد ثرم يف النظرة إُف الدين
تبدأ من إدراكو أف القرآف  يف ا١توافقات النقطة الرئيسية اليت ينطلق منها الشاطيب ١تعاٞتة فكرة ا١تقاصدإف 

 .يفة مها أساس الدينالنبوية الشر الكرًن كالسنة 
 ،كاف حريصا على رٌد كل صغَتة ككبَتة إُف النصوص الشرعية  يف موافقاتو أنو يف أتصيلو لنظرية ا١تقاصدك 

ليس  قاصداب١ت االعتباريؤكد الشاطيب على أف ك . الكراـ كاستقاء قواعده من أحواؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كصحابتو
« ا١تقاصد»مراعاة النصوص كا١تقاصد ٚتيعا، ْتيث ال يكوف اعتبار  مرسبل ببل ضوابط، كإمنا ال بد من

  «.النصوص»يف مقابل إىدار 
 التالية : العناصر العشرةمن خبلؿ  لشاطيب كبكتابو ا١توافقاتلتعريف ابىذا البحث لكأييت 
 .ترمجة خمتصرة للشاطيب أوال:

 .ادلوافقاتكتاب اثنيا: تعريف موجز ب
 .افقات وثناء العلماء عليواب ادلو اثلثا: أمهية كت

 .رابعا: ادلوضوعات الرئيسة للموافقات
 .خامسا: منهج الشاطيب يف موافقاتو

 .سادسا: مصادر كتاب ادلوافقات
 .ئد منتقاة من ادلوافقاتاسابعا: فو 

 .اثمنا: حماسن كتاب ادلوافقات وادلالحظات عليو
 .اتسعا: األعمال العلمية اليت بذلت حول كتاب ادلوافقات

  .فادة من ادلوافقاتآفاق علمية لإلعاشرا: 
                                                

 :لشاطيبل تصرةخم ترمجة أوال:
أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرانطي، ا١تعركؼ ابلشاطيب، من علماء  ىو :امسو -1

موطن آابئو، كقد ٞتأت أسرتو إُف غرانطة اشتهر ابلشاطيب نسبةن إُف شاطبة  ا١تالكية يف األندلس.
عاش الشاطيب حياتو كلها يف غرانطة يف القرف الثامن كقد  بعد سقوط شاطبة بيد النصارل.

 .من مولده إُف كفاتو ا٢تجرم
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  :كفاتو اختلف يف مولده كيفمولده ووفاتو:  -2
يف ترٚتتو يصرح أبنو َف  أما مولده فليس فيو قوؿ موثق. فالتنبكيت الذم يعد كتابو أحد أدؽ ا١تراجع

 .ق َّٕم أف يكوف مولده قريبان من كقد رجح الدكتور ٛتادم العبيد يقف على اتريخ مولده.
 ـ.ُّٖٖ -ىػ َٕٗكا١تعتمد يف كفاتو أهنا كانت سنة 

 شيوخ الشاطيب: أشهر -3
 ابن الفخار البَتم: كقرأ عليو ابلقراءات السبع يف سبع ختمات. -ُ
 ىو ٨توم، كفقيو فرضي.أبو جعفر الشقورم: ك  -ِ
أبو سعيد بن لب: مفيت غرانطة، كخطيبها، كمدرسها الشهَت. كقد كاف للشاطيب معو خبلفات  -ّ

 مشهورة.
 أبو عبد هللا البلنسي: مفسر ك٨توم. -ْ
أبو عبد هللا، الشريف التلمساين: اإلماـ احملقق، أعلم أىل كقتو. كىو صاحب كتاب: "مفتاح  -ٓ

 فركع على األصوؿ".الوصوؿ، إُف بناء ال
 أبو عبد هللا ا١تقرم "كىو تلمساين أيضنا". صاحب الكتاب اٞتليل "قواعد الفقو" كغَته. -ٔ

كديكن االطبلع على أٝتاء شيوخ آخرين يذكرىم الشاطيب، أك يركم عنهم، كذلك يف كتابو "اإلفادات 
 كاإلنشادات".

 تالميذ الشاطيب: أشهر -4
شهيد يف ساحة ا١تعركة، يوصف أبنو "صاحب اإلماـ أيب إسحاؽ أبو حيِت بن عاصم، العبلمة ال -ُ

 .الشاطيب ككارث طريقتو"
 أخوه القاضي الفقيو أبو بكر بن عاصم، صاحب ا١تنظومة الفقهية الشهَتة "ٖتفة اٟتكاـ". -ِ
 .(ُ)الشيخ الفقيو أبو عبد هللا البياين -ّ
 مؤلفاتو: -5
الكبَت، كالعناية الفائقة، قددينا كحديثنا، كإف َف كقد حظي كتاب ا١توافقات، ابلتقدير ا١توافقات:  -ُ

.أيخذ مكانتو اٟتقيقية إال   حديثنا، كما زاؿ يسمو يومنا بعد يـو
االعتصاـ: يف جزئُت، كىو يف البدع كاحملداثت. عاًف موضوعو ٔتنهاج أصوِف رصُت، كضمنو  -ِ

 -يكتب مثلو يف البدع كَف  .مبحث ا١تصاٌف ا١ترسلة كاالستحسافمباحث نفيسة يف أصوؿ الفقو ك
كالناس يف ىذا ا١توضوع عياؿ عليو حىت يومنا ىذا. كأتيت أمهية ىذا الكتاب من عدة  -كهللا أعلم 

جهات، منها مشوليتو ألنواع البدع، كمنها القدرة ا٢تائلة عند الشاطيب على النفاذ إُف أعماؽ النفس 

                                                 
 .(ٕٓ/ُ) للزركلي ، األعبلـ(ْٖ/ُ) لتنبكيتلنيل االبتهاج انظر:  (ُ)
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ييز بُت األشياء ا١تتشاهبة أك ا١تتداخلة،  كفهم دكافعها، كمنها العمق كالتدقيق الذم ديكن من التم
كقد ذكر يف هنايتو أنو َف  .كالتمييز بُت ا١تصاٌف ا١ترسلة كاالستحساف، ككتمييز كل منها عن البدع

 تطبيقو ١تا سبق كقرره من قواعد يف ا١توافقات. كيظهر يف كتاب االعتصاـ، يف كثَت من ا١تواضع يتمو.
يد رضا، كقدـ لو، كراجع نصوصو. كىي مراجعة مستعجلة غَت  كقد نشره ألكؿ مرة الشيخ دمحم رش

 كقد حققو الشيخ مشهور حسن سلماف يف طبعة حديثة منقحة.كافية. 
"كتاب اجملالس" الذم شرح فيو كتاب البيوع من صحيح البخارم. كأمهية ىذا الكتاب تتجلى  -ّ

تحقيقات ما ال يعلمو إال هللا". فيما قالو عنو التنبكيت صاحب "نيل االبتهاج": "فيو من الفوائد كال
كتتجلى أيضنا يف كونو الكتاب الوحيد الذم يذكر للشاطيب يف الفقو. كمن ىنا يظن أف منزلتو ستكوف 

 مباشرة بعد منزلة "ا١توافقات"؛ فهذا يف األصوؿ كمقاصد الشريعة، كاآلخر يف التطبيق الفقهي.
و منشور لو إُف اآلف. كىذا يفيد أنو رٔتا كتبو يف على أف الشاطيب نفسو، َف يذكره هنائيا يف كل ما ى

أكاخر عمره. كىناؾ احتماؿ آخر معاكس، كىو أف يكوف ألفو يف كقت مبكر من حياتو، مث أتلفو مثلما 
أتلف غَته. فقد ذكر التنبكيت ضمن مؤلفاتو: "عنواف االتفاؽ يف علم االشتقاؽ" ككتاب "أصوؿ النحو" 

كأف الثاين  ، شرح األلفية، كرأيت يف موضع آخر أنو أتلف األكؿ يف حياتومث قاؿ: "كقد ذكرمها معنا يف
 أتلف أيضنا".

يذكر فيو مؤلفو بعض ك اإلفادات كاإلنشادات: "فيو طرؼ كٖتف كملح أدبية كإنشادات"  -ْ
األخبار كاألحداث اليت حصلت معو أك عرفها ٦تا قد يكوف يف ذكره فائدة. كيذكر فيو أيضان بعض 

 كقد حققو األستاذ أبو األجفاف، كصدر منذ بضع سنوات.  حيصل فيها إنشاد الشعر.األحداث اليت
شرح ا٠تبلصة. كىو كتاب يف النحو، شرح فيو ألفية ابن مالك يف أربعة أجزاء كبَتة اٟتجم.   -ٓ

 قاؿ فيو التنبكيت: "َف يؤلف عليها مثلو ْتثان كٖتقيقان فيما أعلم".
ىو شرح أللفية ابن مالك ا١تعركفة. كقد ذكر األستاذ أبو  نبكيتاأللفية، الذم يشَت إليو التكشرح 

أـ . كأف مركز البحوث ّتامعة ِٕٔاألجفاف أف نسخة خطية منو، توجد اب٠تزانة ا١تلكية ابلرابط برقم 
 .رهالقرل ٔتكة يقـو بتحقيقو كنش

يدؿ عنوانو يف علم عنواف االتفاؽ يف علم االشتقاؽ. قاؿ الدكتور ٛتادم العبيدم: "ىو كتاب كما  -ٔ
الصرؼ كفقو اللغة، كلعلو شبيو بكتاب ا٠تصائص البن جٍت، كقد اٗتذه من مراجعو يف شرحو أللفية 

 ابن مالك، كتذكر بعض ا١تراجع أف ىذا الكتاب ضاع كا١تؤلف ما يزاؿ على قيد اٟتياة".
اقتصر فيو على  أصوؿ النحو. قاؿ الدكتور العبيدم: "ىو كتاب يف قواعد اللغة من ٨تو كصرؼ -ٕ

 القواعد األصلية اليت ال غٌت عنها، كجعلو لطبلب ىذا العلم، كيقاؿ إنو ضاع أيضان".

 
 

أما "فتاكم اإلماـ الشاطيب" فليست مؤلفنا للشاطيب، كإمنا ىي فتاكو متفرقة أجاب هبا الشاطيب سائليو، 
األستاذ - كحققها -عها ٚتكقد  كسجلت ىنا كىناؾ من كتب النوازؿ، كيف مقدمتها معيار الونشريسي.

 .(ُ)من فتاكل كآراء الشاطيب ا١تبثوثة يف كتايبًى ا١توافقات كاالعتصاـ دمحم أبو األجفاف
 العلمية واألصولية:تو مكانو  ثناء العلماء على الشاطيب -6

كاف الشاطيب أحد العلماء ا١تربزين يف عصره، كيتميز برفضو للتعصب كاٞتمود كالتقليد، كما أنو متمسك 
يو، ذكي، كرع، كاسع العلم، كىذا ٦تا يدؿ على استقبللية شخصيتو، كعلى عمقو الفكرم، كىذا ما برأ

 جلب لو عداء اٞتامدين كأاثر عليو اٟتفظة ا١تقلدين يف عصره.
كلقد ذاع صيت الشاطيب يف حياتو كٕتاكز حدكد األندلس، كتشَت كتبو إُف سعة علمو يف كل فرع من 

، سواء يف الف لسفة كأصوؿ الدين، أك يف ا١تنطق كأصوؿ الفقو، أك يف علـو اللغة كعلـو فركع العلـو
 .(ِ)الشريعة كشىت فركعها

كقد أشار ىو إُف ىذا فقاؿ: "َف أزؿ منذ أف فتق للفهم عقلي، ككجو شطر العلم طليب، أنظر يف  
واعو نوعان دكف عقلياتو كشرعياتو، كأصولو كفركعو، َف أقتصر منو على علم دكف علم، كال أفردت عن أن

آخر... بل خضت يف ٞتجو خوض احملسن للسباحة، كأقدمت يف ميادينو إقداـ اٞترمء... غائبان عن 
مقاؿ القائل كعذؿ العاذؿ، كمعرضان عن صد الصاد كلـو البلئم إُف أف من عليَّ الرب الكرًن، الرؤكؼ 

ؾ قويت نفسي على ا١تشي يف الرحيم، فشرح ِف من معاين الشريعة ما َف يكن يف حسايب... فمن ىنا
طريقو ٔتقدار ما يسر هللا فيو، فابتدأت أبصوؿ الدين عمبلن كاعتقادان، مث بفركعو ا١تبنية على تلك 

 .(ّ)األصوؿ"
قاؿ عنو تلميذه اجملارم: "الشيخ اإلماـ العبلمة الشهَت، نسيج كحده كفريد عصره". كقاؿ عنو اإلماـ ابن 

 الفقيو اإلماـ احملقق العبلمة الصاٌف".مرزكؽ اٟتفيد: "الشيخ األستاذ 
كترجم لو أٛتد اباب التنبكيت يف نيل االبتهاج فحبله بػ: "اإلماـ العبلمة احملقق القدكة اٟتافظ اٞتليل 
اجملتهد". كقاؿ: "كاف أصوليان، مفسران، فقيهان، ٤تداثن، لغواين، بيانيان، نظاران ثبتان، كرعان، صاٟتان، زاىدان، 

، من أفراد العلماء احملققُت األثبات، كأكابر  سنيان. إمامان  مطلقان، ْتااثن مدققان، جدليان ابرعان يف العلـو
األئمة ا١تتفننُت الثقات، لو القدـ الراسخ كاإلمامة العظمى يف الفنوف فقهان كأصوالن كتفسَتان كحديثان كعربيةن 

                                                 
ا١تقاصد عند اإلماـ (، ََُ-ٗٗ) مادم العبيدمٟت  كمقاصد الشريعة، الشاطيبتنبكيتلل (ْٖ/ُ)نيل االبتهاج  (ُ)

 .(َْ/ُ) مود فاعورحمل الشاطيب
 .(ّْ/ُ) مود فاعورحمل ا١تقاصد عند اإلماـ الشاطيب (ِ)
 .(ُٕ/ُ) للشاطيب االعتصاـ (ّ)
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العدد ) 4 (

تعريف بكتاب الموافقات ألبي إسحاق الشاطبي
أ.د يوسف أمحد حممد البدوي

 
 

أما "فتاكم اإلماـ الشاطيب" فليست مؤلفنا للشاطيب، كإمنا ىي فتاكو متفرقة أجاب هبا الشاطيب سائليو، 
األستاذ - كحققها -عها ٚتكقد  كسجلت ىنا كىناؾ من كتب النوازؿ، كيف مقدمتها معيار الونشريسي.

 .(ُ)من فتاكل كآراء الشاطيب ا١تبثوثة يف كتايبًى ا١توافقات كاالعتصاـ دمحم أبو األجفاف
 العلمية واألصولية:تو مكانو  ثناء العلماء على الشاطيب -6

كاف الشاطيب أحد العلماء ا١تربزين يف عصره، كيتميز برفضو للتعصب كاٞتمود كالتقليد، كما أنو متمسك 
يو، ذكي، كرع، كاسع العلم، كىذا ٦تا يدؿ على استقبللية شخصيتو، كعلى عمقو الفكرم، كىذا ما برأ

 جلب لو عداء اٞتامدين كأاثر عليو اٟتفظة ا١تقلدين يف عصره.
كلقد ذاع صيت الشاطيب يف حياتو كٕتاكز حدكد األندلس، كتشَت كتبو إُف سعة علمو يف كل فرع من 

، سواء يف الف لسفة كأصوؿ الدين، أك يف ا١تنطق كأصوؿ الفقو، أك يف علـو اللغة كعلـو فركع العلـو
 .(ِ)الشريعة كشىت فركعها

كقد أشار ىو إُف ىذا فقاؿ: "َف أزؿ منذ أف فتق للفهم عقلي، ككجو شطر العلم طليب، أنظر يف  
واعو نوعان دكف عقلياتو كشرعياتو، كأصولو كفركعو، َف أقتصر منو على علم دكف علم، كال أفردت عن أن

آخر... بل خضت يف ٞتجو خوض احملسن للسباحة، كأقدمت يف ميادينو إقداـ اٞترمء... غائبان عن 
مقاؿ القائل كعذؿ العاذؿ، كمعرضان عن صد الصاد كلـو البلئم إُف أف من عليَّ الرب الكرًن، الرؤكؼ 

ؾ قويت نفسي على ا١تشي يف الرحيم، فشرح ِف من معاين الشريعة ما َف يكن يف حسايب... فمن ىنا
طريقو ٔتقدار ما يسر هللا فيو، فابتدأت أبصوؿ الدين عمبلن كاعتقادان، مث بفركعو ا١تبنية على تلك 

 .(ّ)األصوؿ"
قاؿ عنو تلميذه اجملارم: "الشيخ اإلماـ العبلمة الشهَت، نسيج كحده كفريد عصره". كقاؿ عنو اإلماـ ابن 

 الفقيو اإلماـ احملقق العبلمة الصاٌف".مرزكؽ اٟتفيد: "الشيخ األستاذ 
كترجم لو أٛتد اباب التنبكيت يف نيل االبتهاج فحبله بػ: "اإلماـ العبلمة احملقق القدكة اٟتافظ اٞتليل 
اجملتهد". كقاؿ: "كاف أصوليان، مفسران، فقيهان، ٤تداثن، لغواين، بيانيان، نظاران ثبتان، كرعان، صاٟتان، زاىدان، 

، من أفراد العلماء احملققُت األثبات، كأكابر  سنيان. إمامان  مطلقان، ْتااثن مدققان، جدليان ابرعان يف العلـو
األئمة ا١تتفننُت الثقات، لو القدـ الراسخ كاإلمامة العظمى يف الفنوف فقهان كأصوالن كتفسَتان كحديثان كعربيةن 

                                                 
ا١تقاصد عند اإلماـ (، ََُ-ٗٗ) مادم العبيدمٟت  كمقاصد الشريعة، الشاطيبتنبكيتلل (ْٖ/ُ)نيل االبتهاج  (ُ)

 .(َْ/ُ) مود فاعورحمل الشاطيب
 .(ّْ/ُ) مود فاعورحمل ا١تقاصد عند اإلماـ الشاطيب (ِ)
 .(ُٕ/ُ) للشاطيب االعتصاـ (ّ)
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العدد ) 4 (

تعريف بكتاب الموافقات ألبي إسحاق الشاطبي
أ.د يوسف أمحد حممد البدوي

 
 

 ،كأْتاث شريفة ،كفوائد لطيفة ،ةكدقائق منيف ،لو استنباطات جليلة، كغَتىا مع التحرم كالتحقيق
 .(ُ)على قدـو راسخو من الصبلح كالفقو كالتحرم كالورع" كقواعد ٤تررة ٤تققة،

كتوضح  ،يستضاء بو يف ْتوث أصوؿ الشريعة كمقاصدىا ساطع مككصفو الشيخ مصطفى الزرقا أبنو ٧ت
 .(ِ)كتقاـ بو اٟتجة ،بو احملجة

علماء اجملددين الذين ٢تم النظرة ا١تستقلة، كالفكرة ا١تتميزة ٦تن اعترب القرضاكم الشاطيب من ٚتلة الكقد 
خلع ربقة التقليد، كحرر نفسو من أسار التبعية لآلخرين، سواء كاف ىؤالء اآلخركف من السابقُت أـ من 
ا١تعاصرين، ال يقبل دعول دكف برىاف، كال أيخذ قوال إال ببينة، كال يرجح رأاي على رأم إال ْتجة، 

الشاطيب من ىؤالء اجملددين من العلماء ا١تستقلُت، بل ىو من أعبلمهم ا١تتميزين الذين دلت  كاإلماـ
 .(ّ)عليهم آاثرىم

 مصادر ترمجتو: .7
 .ٕٓ/ُللزركلي األعبلـ  -ُ
 .ُُٗ/ُفهرس الفهارس للكتاين  -ِ
 .َٓ - ْٔ /ُنيل االبتهاج على ىامش الديباج -ّ

 :وافقات: تعريف موجز ابدلاثنيا
كقد عدؿ  "التعريف أبسرار التكليف عنوان"عنواف األصلي للموافقات ىوال عنوان الكتاب:-1

 ."ادلوافقات"ػالشاطيب عن العنواف األصلي ىذا إُف تسميتو ب
كلكن بعضهم يزيدكف يف عنواف الكتاب، فهو يف طبعة الشيخ دراز "ا١توافقات يف أصوؿ الشريعة". كيف 

األحكاـ"، ككذلك الشأف يف الطبعة اليت صدرت طبعة ٤تي الدين عبد اٟتميد "ا١توافقات يف أصوؿ 
كالشيخ حسنُت ٥تلوؼ. مع أنو ال يذكر عند صاحبو كال  ،إبشراؼ كل من األستاذ دمحم ا٠تضر التونسي
 يف ا١تصادر القددية إال ابسم ا١توافقات فقط.

حيث ""ا١توافقاتػعن العنواف األصلي ىذا إُف تسميتو ب قد أكضح الشاطيب كأفصح عن سبب عدكلوك 
ألجل ما أكدع فيو من األسرار التكليفية ا١تتعلقة هبذه الشريعة اٟتنيفية "أنو يقوؿ يف مقدمة ا١توافقات: 

مث انتقلت عن ىذه السيماء لسند غريب يقضي العجب منو  "بعنواف التعريف أبسرار التكليف"ٝتيتو 
كجعلت ٣تالسهم  ،٤تل اإلفادةكحاصلو أين لقيت يوما بعض الشيوخ الذين أحللتهم مٍت  ،الفطن األريب

كقد شرعت يف ترتيب الكتاب كتصنيفو كانبذت الشواغل دكف  ،العلمية ٤تطا للرحل كمناخا للوفادة
                                                 

 .(ْٖ/ُللتنبكيت ) نيل االبتهاج (ُ)
 .(ٖ) و األجفافؤلستاذ دمحم أبلفتاكل اإلماـ الشاطيب )ا١تقدمة(   (ِ)
. نقبل عن: االجتهاد ٗ، مقالة نشرت يف حولية كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، العدد(ّ) الشاطيب اجملدد (ّ)

 .(ِِ)عمار عبدهللا علواف ل كضوابطو عند الشاطيب

 
 

  -فسألتك عنو فأخربتٍت أنو  ،رأيتك البارحة يف النـو كيف يدؾ كتاب ألفتو :فقاؿ ِف ،هتذيبو كأتليفو
مية الظريفة فتخربين أنك كفقت بو بُت فكنت أسألك عن معٌت ىذه التس :قاؿ -كتاب ا١توافقات

كأخذمت  ،لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤاي الصاٟتة مصيب :فقلت لو ،مذىيب ابن القاسم كأيب حنيفة
فإين شرعت يف أتليف ىذه ا١تعاين عازما على أتسيس تلك  ،من ا١تبشرات النبوية ّتزء صاٌف كنصيب

فعجب الشيخ من غرابة  ،كالقواعد ا١تبٍت عليها عند القدماء ،فإهنا األصوؿ ا١تعتربة عند العلماء ،ا١تباين
 .(ُ)"كما عجبت أان من ركوب ىذه ا١تفازة كصحبة ىذه الرفاؽ  ،تفاؽىذا اال

 سبب أتليف الشاطيب للموافقات: -2
يف قطره، مث ذاع صيتو يف ا١تشارؽ كا١تغارب؛ ١تناداتو ابلسنة،  -هللا  ورٛت-اشتهر ىذا اإلماـ الفذ 

تصاـ هبا، كرفضو اٞتمود كالتقليد، كإنكاره التصوؼ كالبدع ا١تضلة، كدعوتو ا١تلحة إُف الدليل، كاالع
كلو يف ذلك منازالت كمراسبلت مع شيوخ عصره، ابن عرفة، كالقباب، كابن عباد الرٍَّندم، إُف آخرين 

 .ٝتاىم صاحب: "ا١تعيار" كاحتفظ بتدكين ىذه ا١تراسبلت
، كريًميى بدعاكل كقد حصل لو لقاء ذلك اثرا ، كخصومات، كٓتاصة من شيخو ابن ليبَّ ت، كخصـو

 ىو منها برمء، كلبس عليو هبا ا١تغرضوف.
 كمن ىذه التهم الباطلة اليت نفاىا يف صدر كتابو: "االعتصاـ":

 نسب إليو: أف الدعاء ال ينفع، كىو إمنا ينكر الدعاء اٞتماعي. -ُ
كىو إمنا َف يلتـز ذكر ا٠تلفاء الراشدين يف خطبة  -�- كريًميى ابلتشيع، كالنيل من الصحابة -ِ

 اٞتمعة.
 كريًميى ابلغلو، كىو إمنا كاف يرفض الفتول ابألقواؿ الضعيفة. -ّ
 كاهتم ٔتعاداة األكلياء، كىو إمنا ينكر على ا١تتفقرة أك ا١تتصوفة غلوَّىم ك٥تالفتهم للسنة. -ْ
 .(ِ)سلمُت، كىو إمنا يدعو إُف طريق الفرقة الناجيةكريًميى اب٠تركج عن ٚتاعة ا١ت -ٓ

. (ّ)يقوؿ الشاطيب: "فلما أردت االستقامة على الطريق كجدت نفسي غريبان مع ٚتهور أىل الوقت"
كيقوؿ: "فًتدد النظر بُت أف أتبع السنة على شرط ٥تالفة ما اعتاد الناس... فرأيت أف ا٢تبلؾ يف اتباع 

اس لن يغنوا عٍت من هللا شيئان... فقامت عليَّ القيامة، كتواترت عليَّ ا١تبلمة، السنة ىو النجاة، كأف الن
كفوَّؽ إِفَّ العتاب سهامو كنسبت إُف البدعة كالضبللة، كأنزلت منزلة أىل الغباكة كاٞتهالة... كاترةن 

 .(ْ)"نسبت إُف معاداة أكلياء هللا... كاترةن نسبت إُف ٥تالفة السنة كاٞتماعة
                                                 

 .(ِْ/ ُ) للشاطيب ا١توافقات (ُ)
 ك. -/ىػ ُتقدًن بكر أبو زيد للموافقات بتحقيق مشهور حسن (ِ)
 (.ُٖ/ُللشاطيب ) االعتصاـ (ّ)
 .(ُِ-ُٖ/ُللشاطيب ) االعتصاـ (ْ)
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تعريف بكتاب الموافقات ألبي إسحاق الشاطبي
أ.د يوسف أمحد حممد البدوي

 
 

 ،كأْتاث شريفة ،كفوائد لطيفة ،ةكدقائق منيف ،لو استنباطات جليلة، كغَتىا مع التحرم كالتحقيق
 .(ُ)على قدـو راسخو من الصبلح كالفقو كالتحرم كالورع" كقواعد ٤تررة ٤تققة،

كتوضح  ،يستضاء بو يف ْتوث أصوؿ الشريعة كمقاصدىا ساطع مككصفو الشيخ مصطفى الزرقا أبنو ٧ت
 .(ِ)كتقاـ بو اٟتجة ،بو احملجة

علماء اجملددين الذين ٢تم النظرة ا١تستقلة، كالفكرة ا١تتميزة ٦تن اعترب القرضاكم الشاطيب من ٚتلة الكقد 
خلع ربقة التقليد، كحرر نفسو من أسار التبعية لآلخرين، سواء كاف ىؤالء اآلخركف من السابقُت أـ من 
ا١تعاصرين، ال يقبل دعول دكف برىاف، كال أيخذ قوال إال ببينة، كال يرجح رأاي على رأم إال ْتجة، 

الشاطيب من ىؤالء اجملددين من العلماء ا١تستقلُت، بل ىو من أعبلمهم ا١تتميزين الذين دلت  كاإلماـ
 .(ّ)عليهم آاثرىم

 مصادر ترمجتو: .7
 .ٕٓ/ُللزركلي األعبلـ  -ُ
 .ُُٗ/ُفهرس الفهارس للكتاين  -ِ
 .َٓ - ْٔ /ُنيل االبتهاج على ىامش الديباج -ّ

 :وافقات: تعريف موجز ابدلاثنيا
كقد عدؿ  "التعريف أبسرار التكليف عنوان"عنواف األصلي للموافقات ىوال عنوان الكتاب:-1

 ."ادلوافقات"ػالشاطيب عن العنواف األصلي ىذا إُف تسميتو ب
كلكن بعضهم يزيدكف يف عنواف الكتاب، فهو يف طبعة الشيخ دراز "ا١توافقات يف أصوؿ الشريعة". كيف 

األحكاـ"، ككذلك الشأف يف الطبعة اليت صدرت طبعة ٤تي الدين عبد اٟتميد "ا١توافقات يف أصوؿ 
كالشيخ حسنُت ٥تلوؼ. مع أنو ال يذكر عند صاحبو كال  ،إبشراؼ كل من األستاذ دمحم ا٠تضر التونسي
 يف ا١تصادر القددية إال ابسم ا١توافقات فقط.

حيث ""ا١توافقاتػعن العنواف األصلي ىذا إُف تسميتو ب قد أكضح الشاطيب كأفصح عن سبب عدكلوك 
ألجل ما أكدع فيو من األسرار التكليفية ا١تتعلقة هبذه الشريعة اٟتنيفية "أنو يقوؿ يف مقدمة ا١توافقات: 

مث انتقلت عن ىذه السيماء لسند غريب يقضي العجب منو  "بعنواف التعريف أبسرار التكليف"ٝتيتو 
كجعلت ٣تالسهم  ،٤تل اإلفادةكحاصلو أين لقيت يوما بعض الشيوخ الذين أحللتهم مٍت  ،الفطن األريب

كقد شرعت يف ترتيب الكتاب كتصنيفو كانبذت الشواغل دكف  ،العلمية ٤تطا للرحل كمناخا للوفادة
                                                 

 .(ْٖ/ُللتنبكيت ) نيل االبتهاج (ُ)
 .(ٖ) و األجفافؤلستاذ دمحم أبلفتاكل اإلماـ الشاطيب )ا١تقدمة(   (ِ)
. نقبل عن: االجتهاد ٗ، مقالة نشرت يف حولية كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، العدد(ّ) الشاطيب اجملدد (ّ)

 .(ِِ)عمار عبدهللا علواف ل كضوابطو عند الشاطيب

 
 

  -فسألتك عنو فأخربتٍت أنو  ،رأيتك البارحة يف النـو كيف يدؾ كتاب ألفتو :فقاؿ ِف ،هتذيبو كأتليفو
مية الظريفة فتخربين أنك كفقت بو بُت فكنت أسألك عن معٌت ىذه التس :قاؿ -كتاب ا١توافقات

كأخذمت  ،لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤاي الصاٟتة مصيب :فقلت لو ،مذىيب ابن القاسم كأيب حنيفة
فإين شرعت يف أتليف ىذه ا١تعاين عازما على أتسيس تلك  ،من ا١تبشرات النبوية ّتزء صاٌف كنصيب

فعجب الشيخ من غرابة  ،كالقواعد ا١تبٍت عليها عند القدماء ،فإهنا األصوؿ ا١تعتربة عند العلماء ،ا١تباين
 .(ُ)"كما عجبت أان من ركوب ىذه ا١تفازة كصحبة ىذه الرفاؽ  ،تفاؽىذا اال

 سبب أتليف الشاطيب للموافقات: -2
يف قطره، مث ذاع صيتو يف ا١تشارؽ كا١تغارب؛ ١تناداتو ابلسنة،  -هللا  ورٛت-اشتهر ىذا اإلماـ الفذ 

تصاـ هبا، كرفضو اٞتمود كالتقليد، كإنكاره التصوؼ كالبدع ا١تضلة، كدعوتو ا١تلحة إُف الدليل، كاالع
كلو يف ذلك منازالت كمراسبلت مع شيوخ عصره، ابن عرفة، كالقباب، كابن عباد الرٍَّندم، إُف آخرين 

 .ٝتاىم صاحب: "ا١تعيار" كاحتفظ بتدكين ىذه ا١تراسبلت
، كريًميى بدعاكل كقد حصل لو لقاء ذلك اثرا ، كخصومات، كٓتاصة من شيخو ابن ليبَّ ت، كخصـو

 ىو منها برمء، كلبس عليو هبا ا١تغرضوف.
 كمن ىذه التهم الباطلة اليت نفاىا يف صدر كتابو: "االعتصاـ":

 نسب إليو: أف الدعاء ال ينفع، كىو إمنا ينكر الدعاء اٞتماعي. -ُ
كىو إمنا َف يلتـز ذكر ا٠تلفاء الراشدين يف خطبة  -�- كريًميى ابلتشيع، كالنيل من الصحابة -ِ

 اٞتمعة.
 كريًميى ابلغلو، كىو إمنا كاف يرفض الفتول ابألقواؿ الضعيفة. -ّ
 كاهتم ٔتعاداة األكلياء، كىو إمنا ينكر على ا١تتفقرة أك ا١تتصوفة غلوَّىم ك٥تالفتهم للسنة. -ْ
 .(ِ)سلمُت، كىو إمنا يدعو إُف طريق الفرقة الناجيةكريًميى اب٠تركج عن ٚتاعة ا١ت -ٓ

. (ّ)يقوؿ الشاطيب: "فلما أردت االستقامة على الطريق كجدت نفسي غريبان مع ٚتهور أىل الوقت"
كيقوؿ: "فًتدد النظر بُت أف أتبع السنة على شرط ٥تالفة ما اعتاد الناس... فرأيت أف ا٢تبلؾ يف اتباع 

اس لن يغنوا عٍت من هللا شيئان... فقامت عليَّ القيامة، كتواترت عليَّ ا١تبلمة، السنة ىو النجاة، كأف الن
كفوَّؽ إِفَّ العتاب سهامو كنسبت إُف البدعة كالضبللة، كأنزلت منزلة أىل الغباكة كاٞتهالة... كاترةن 

 .(ْ)"نسبت إُف معاداة أكلياء هللا... كاترةن نسبت إُف ٥تالفة السنة كاٞتماعة
                                                 

 .(ِْ/ ُ) للشاطيب ا١توافقات (ُ)
 ك. -/ىػ ُتقدًن بكر أبو زيد للموافقات بتحقيق مشهور حسن (ِ)
 (.ُٖ/ُللشاطيب ) االعتصاـ (ّ)
 .(ُِ-ُٖ/ُللشاطيب ) االعتصاـ (ْ)
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تعريف بكتاب الموافقات ألبي إسحاق الشاطبي
أ.د يوسف أمحد حممد البدوي

 
 

نعم، إف للشريعة مقاصد، كلكنها مقاصد الشريعة كمقاصد الشارع، كليست أىواء النفوس، كليس من 
مو فتطول أك تلول أك تتمدد أك تتقلص لتتفق مع أم معٌت مقاصد الشريعة مركنة اإلسبلـ أك أحكا

 .(ُ)قاؿ: ىذا ال ينكر فاإلسبلـ متطوركاقع أك لتتشكل ٔتا يرضي ىذه اٞتهة أك تلك، مث ي
ال يسمح للناظر يف ىذا الكتاب أف ينظر فيو نظر مفيد رٛتو هللا على أنو  الشاطيب أكدلكل ذلك 

غَت ٥تلد إُف التقليد  ،منقو٢تا كمعقو٢تا ،أصو٢تا كفركعها ،أك مستفيد حىت يكوف رايف من علم الشريعة
كإف   ،خيف عليو أف ينقلب عليو ما أكدع فيو فتنة ابلعرض ،فإنو إف كاف ىكذا ،كالتعصب للمذىب
 .(ِ)كاف حكمة ابلذات

ىذا الكتاب عوان لك يف  ،كالصديق الويف ،أيها ا٠تل الصفيكقاؿ ٥تاطبا الناظر يف كتابو: "فاٗتذ 
كمرجعك يف  ،ال ليكوف عمدتك يف كل ٖتقق كٖتقيق ،كشارحا ١تعاين الوفاؽ كالتوفيق ،الطريق سلوؾ

 .(ّ)"ٚتيع ما يعن لك من تصور كتصديق
 :تقييمهاطبعات الكتاب و  -3

 :مرتبة حسب أزمنتها ، وفيما يلي بياهناطبعات عدة الكتابطبع 
التعريف اب١توافقات اترخييان إُف ، كيعزل ىذا الدكر يف ـُْٖٖ -ىػ  َُِّتونس سنة  يف: األكُف

 .يخَت الدين التونس
 ـ.َُٔٗ، القاىرة: ا١تكتبة التجارية الكربل ،نسخة من ٖتقيق عبدهللا دراز :الثانية
كىي بتعليق الشيخُت دمحم ا٠تضر  ـ.ُِِٗ -ىػُُّْ ٔتصر، نسخة ا١تطبعو السلفية، :الثالثة

زأين األكؿ كالثاين، كعلق الثاين على حسُت، كدمحم حسنُت ٥تلوؼ، حيث علق األكؿ على اٞت
 اٞتزأين الثالث كالرابع.

 القاىرة: مكتبة كمطبعة دمحم علي صبيح ،نسخة من ٖتقيق دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد :ةرابعال
 ـ. ُٗٔٗ ا١تدين،

 ـ.ُْٗٗبَتكت: دار ا١تعرفة  ،براىيم رمضافإنسخة بتقدًن  :ةامسا٠ت
ـ. ُٕٗٗا٠ترب: دار ابن عفاف ، مشهور بن حسن آؿ سلمافكٖتقيق نسخة من تقدًن : السادسة

 ـ.ُٗٗٗبَتكت: مؤسسة الرسالة  ،نسخة من تقدًن خالد عبدالفتاح شبل :ةسابعال
 .(ْ)ـَُُِنسخة من ٖتقيق دمحم مرايب، بَتكت، مؤسسة الرسالة : ةثامنال

                                                 
 .(َِٖ/ِ) مود فاعورحمل ا١تقاصد عند الشاطيب انظر: (ُ)
 .(ٕٖ/ُللشاطيب ) ا١توافقات (ِ)
 (.ِْ/ُللشاطيب ) ا١توافقات (ّ)
)ا١تقدمة ١تشهور للشاطيب  . ا١توافقات(ّٗ/ُحملمود فاعور ) ا١تقاصد عند اإلماـ الشاطيب دراسة أصولية فقهية (ْ)

 حسُت أيت سعيد.لل عن ٖتقيق للموافقات يف موقع )ملتقى أىل اٟتديث( الشبكة العنكبوتية/ط. مقاؿ ُحسن(

 
 

كلقد زؿَّ بسبب اإلعراض عن الدليل، كاالعتماد على الرجاؿ أقواـ خرجوا بسبب ذلك عن كيقوؿ: "
 . (ُ)جادة الصحابة كالتابعُت، كاتبعوا أىواءىم بغَت علم فضلوا عن سواء السبيل"

كقاؿ: "صار كثَت من مقلدة الفقهاء يفيت قريبو أك صديقو ٔتا ال يفيت بو غَته من األقواؿ اتباعان لغرضو 
. كقاؿ: "كرٔتا استجاز ىذا بعضهم يف مواطن (ِ)وتو أك لغرض ذلك القريب كذلك الصديق"كشه

يدَّعي فيها الضركرة كإٞتاء اٟتاجة بناءن على أف الضركرات تبيح احملظورات فيأخذ عند ذلك ٔتا يوافق 
 .(ّ)الغرض"

عتصاـ بياانن ٢تذه لقد كاف ٢تذا ا١تناخ أثر كبَت على فكر الشاطيب كعلى دعوتو، فكاف كتابو اال
 .(ْ)األفكار كأمثا٢تا، كردان عليها. ككاف ا١توافقات كىٍضعى أصوؿ لضبط منهجية التفكَت كاالستنباط

يف عنواف الكتاب أف سبب أتليف الشاطيب للموافقات ىو إرادتو التوفيق بُت ابإلضافة إُف ما سبق 
لفقهية كتباينت آراؤىم كتعددت ، فمهما اختلف أصحاب ا١تذاىب امذىيب ابن القاسم كأيب حنيفة

أقوا٢تم فالذم ال خبلؼ حولو كال نزاع يف اعتباره ىو مقاصد الشريعة كرعايتها كاستهدافها، فبل كزر 
، فهي احملكمات اليت ترد إليها ا٠تبلؼ، كينقطع النزاع حسمكال مأرز كال مبلذ ٢تم إال ىي، فعندىا ين
 ختلفات.ا١تتشاهبات، كا١تسلمات اليت ترجع إليها ا١ت

كإف كثر  ،الشريعة كلها ترجع إُف قوؿ كاحد يف فركعهاال كقد أثبت أبو إسحاؽ رٛتو هللا أف  كيف
 .(ٓ)كال يصلح فيها غَت ذلك ،كما أهنا يف أصو٢تا كذلك  ،ا٠تبلؼ

كالسالك كا١تريب  ،ا١تقلد كاجملتهدك  ،كاٞتماىَت كاألفذاذ، العواـ كا٠تواصموافقاتو  حيمل يفكأراد أف 
كأيخذ اب١تختلفُت على طريق  ،عتداؿعلى الوسط الذم ىو ٣تاؿ العدؿ كاال ،تلميذ كاألستاذكال

 .(ٔ)كطريف التناقض كاحملاؿ ،٨تبلؿليخرجوا من ا٨ترايف التشدد كاال ،ستنزاؿالستصعاد كاالمستقيم بُت ا
 .(ٔ)كاحملاؿ

صحيح ما ىو ٤تاكلة إصبلح يف علم أصوؿ الفقو لت من موافقاتو الشاطيب ىدؼ إليوا ٦تإف ىذا، ك 
يراه أخطاءن عمت، كلًتكيز ما يراه أصوالن أغفلت، كالطراح ما فيو ٦تا ليس منو، كللتنبيو إُف مواضع 

 يظن فيها ا٠تبلؼ كال خبلؼ. 

                                                 
 .(ّٕٓ/ُللشاطيب ) االعتصاـ (ُ)
 .(ّٕ/ْللشاطيب ) ا١توافقات (ِ)
 .(ُٖ/ْللشاطيب ) ا١توافقات (ّ)
 .(ِٖ/ُ) مود فاعورحمل ا١تقاصد عند اإلماـ الشاطيب دراسة أصولية فقهية (ْ)
 (.ُُٖ/ْللشاطيب ) ا١توافقات (ٓ)
 .(ِّ/ُللشاطيب ) ١توافقاتا (ٔ)
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تعريف بكتاب الموافقات ألبي إسحاق الشاطبي
أ.د يوسف أمحد حممد البدوي

 
 

نعم، إف للشريعة مقاصد، كلكنها مقاصد الشريعة كمقاصد الشارع، كليست أىواء النفوس، كليس من 
مو فتطول أك تلول أك تتمدد أك تتقلص لتتفق مع أم معٌت مقاصد الشريعة مركنة اإلسبلـ أك أحكا

 .(ُ)قاؿ: ىذا ال ينكر فاإلسبلـ متطوركاقع أك لتتشكل ٔتا يرضي ىذه اٞتهة أك تلك، مث ي
ال يسمح للناظر يف ىذا الكتاب أف ينظر فيو نظر مفيد رٛتو هللا على أنو  الشاطيب أكدلكل ذلك 

غَت ٥تلد إُف التقليد  ،منقو٢تا كمعقو٢تا ،أصو٢تا كفركعها ،أك مستفيد حىت يكوف رايف من علم الشريعة
كإف   ،خيف عليو أف ينقلب عليو ما أكدع فيو فتنة ابلعرض ،فإنو إف كاف ىكذا ،كالتعصب للمذىب
 .(ِ)كاف حكمة ابلذات

ىذا الكتاب عوان لك يف  ،كالصديق الويف ،أيها ا٠تل الصفيكقاؿ ٥تاطبا الناظر يف كتابو: "فاٗتذ 
كمرجعك يف  ،ال ليكوف عمدتك يف كل ٖتقق كٖتقيق ،كشارحا ١تعاين الوفاؽ كالتوفيق ،الطريق سلوؾ

 .(ّ)"ٚتيع ما يعن لك من تصور كتصديق
 :تقييمهاطبعات الكتاب و  -3

 :مرتبة حسب أزمنتها ، وفيما يلي بياهناطبعات عدة الكتابطبع 
التعريف اب١توافقات اترخييان إُف ، كيعزل ىذا الدكر يف ـُْٖٖ -ىػ  َُِّتونس سنة  يف: األكُف

 .يخَت الدين التونس
 ـ.َُٔٗ، القاىرة: ا١تكتبة التجارية الكربل ،نسخة من ٖتقيق عبدهللا دراز :الثانية
كىي بتعليق الشيخُت دمحم ا٠تضر  ـ.ُِِٗ -ىػُُّْ ٔتصر، نسخة ا١تطبعو السلفية، :الثالثة

زأين األكؿ كالثاين، كعلق الثاين على حسُت، كدمحم حسنُت ٥تلوؼ، حيث علق األكؿ على اٞت
 اٞتزأين الثالث كالرابع.

 القاىرة: مكتبة كمطبعة دمحم علي صبيح ،نسخة من ٖتقيق دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد :ةرابعال
 ـ. ُٗٔٗ ا١تدين،

 ـ.ُْٗٗبَتكت: دار ا١تعرفة  ،براىيم رمضافإنسخة بتقدًن  :ةامسا٠ت
ـ. ُٕٗٗا٠ترب: دار ابن عفاف ، مشهور بن حسن آؿ سلمافكٖتقيق نسخة من تقدًن : السادسة

 ـ.ُٗٗٗبَتكت: مؤسسة الرسالة  ،نسخة من تقدًن خالد عبدالفتاح شبل :ةسابعال
 .(ْ)ـَُُِنسخة من ٖتقيق دمحم مرايب، بَتكت، مؤسسة الرسالة : ةثامنال

                                                 
 .(َِٖ/ِ) مود فاعورحمل ا١تقاصد عند الشاطيب انظر: (ُ)
 .(ٕٖ/ُللشاطيب ) ا١توافقات (ِ)
 (.ِْ/ُللشاطيب ) ا١توافقات (ّ)
)ا١تقدمة ١تشهور للشاطيب  . ا١توافقات(ّٗ/ُحملمود فاعور ) ا١تقاصد عند اإلماـ الشاطيب دراسة أصولية فقهية (ْ)

 حسُت أيت سعيد.لل عن ٖتقيق للموافقات يف موقع )ملتقى أىل اٟتديث( الشبكة العنكبوتية/ط. مقاؿ ُحسن(

 
 

كلقد زؿَّ بسبب اإلعراض عن الدليل، كاالعتماد على الرجاؿ أقواـ خرجوا بسبب ذلك عن كيقوؿ: "
 . (ُ)جادة الصحابة كالتابعُت، كاتبعوا أىواءىم بغَت علم فضلوا عن سواء السبيل"

كقاؿ: "صار كثَت من مقلدة الفقهاء يفيت قريبو أك صديقو ٔتا ال يفيت بو غَته من األقواؿ اتباعان لغرضو 
. كقاؿ: "كرٔتا استجاز ىذا بعضهم يف مواطن (ِ)وتو أك لغرض ذلك القريب كذلك الصديق"كشه

يدَّعي فيها الضركرة كإٞتاء اٟتاجة بناءن على أف الضركرات تبيح احملظورات فيأخذ عند ذلك ٔتا يوافق 
 .(ّ)الغرض"

عتصاـ بياانن ٢تذه لقد كاف ٢تذا ا١تناخ أثر كبَت على فكر الشاطيب كعلى دعوتو، فكاف كتابو اال
 .(ْ)األفكار كأمثا٢تا، كردان عليها. ككاف ا١توافقات كىٍضعى أصوؿ لضبط منهجية التفكَت كاالستنباط

يف عنواف الكتاب أف سبب أتليف الشاطيب للموافقات ىو إرادتو التوفيق بُت ابإلضافة إُف ما سبق 
لفقهية كتباينت آراؤىم كتعددت ، فمهما اختلف أصحاب ا١تذاىب امذىيب ابن القاسم كأيب حنيفة

أقوا٢تم فالذم ال خبلؼ حولو كال نزاع يف اعتباره ىو مقاصد الشريعة كرعايتها كاستهدافها، فبل كزر 
، فهي احملكمات اليت ترد إليها ا٠تبلؼ، كينقطع النزاع حسمكال مأرز كال مبلذ ٢تم إال ىي، فعندىا ين
 ختلفات.ا١تتشاهبات، كا١تسلمات اليت ترجع إليها ا١ت

كإف كثر  ،الشريعة كلها ترجع إُف قوؿ كاحد يف فركعهاال كقد أثبت أبو إسحاؽ رٛتو هللا أف  كيف
 .(ٓ)كال يصلح فيها غَت ذلك ،كما أهنا يف أصو٢تا كذلك  ،ا٠تبلؼ

كالسالك كا١تريب  ،ا١تقلد كاجملتهدك  ،كاٞتماىَت كاألفذاذ، العواـ كا٠تواصموافقاتو  حيمل يفكأراد أف 
كأيخذ اب١تختلفُت على طريق  ،عتداؿعلى الوسط الذم ىو ٣تاؿ العدؿ كاال ،تلميذ كاألستاذكال

 .(ٔ)كطريف التناقض كاحملاؿ ،٨تبلؿليخرجوا من ا٨ترايف التشدد كاال ،ستنزاؿالستصعاد كاالمستقيم بُت ا
 .(ٔ)كاحملاؿ

صحيح ما ىو ٤تاكلة إصبلح يف علم أصوؿ الفقو لت من موافقاتو الشاطيب ىدؼ إليوا ٦تإف ىذا، ك 
يراه أخطاءن عمت، كلًتكيز ما يراه أصوالن أغفلت، كالطراح ما فيو ٦تا ليس منو، كللتنبيو إُف مواضع 

 يظن فيها ا٠تبلؼ كال خبلؼ. 

                                                 
 .(ّٕٓ/ُللشاطيب ) االعتصاـ (ُ)
 .(ّٕ/ْللشاطيب ) ا١توافقات (ِ)
 .(ُٖ/ْللشاطيب ) ا١توافقات (ّ)
 .(ِٖ/ُ) مود فاعورحمل ا١تقاصد عند اإلماـ الشاطيب دراسة أصولية فقهية (ْ)
 (.ُُٖ/ْللشاطيب ) ا١توافقات (ٓ)
 .(ِّ/ُللشاطيب ) ١توافقاتا (ٔ)
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أ.د يوسف أمحد حممد البدوي

 
 

أف أكثر األجزاء حظوة، كأسعدىىا بتعاليقو، اٞتزءي الرابع، مث تتبع كتصفح ىذه الطبعة  ظهر منالذم ك 
أللفاظ اللغوية كال ديٌس إشكاالت الكتاب اٟتقيقية، الثالث، مث األكؿ، كمع ذلك، فأكثريىا يتعلق بشرح ا

عن غَته َف  ، أك ٗتمينان منو، كىي يف عمومهاكبعضيها تصحيحه لبعض التحريفات الواقعة يف النص نقبل ن
 ترتق إُف ا١تستول ا١تطلوب، كا٢تدؼ ا١تنشود.

النظَت، ككلُّها سقيمة مع  ىذه ىي ا١تراحلي اليت مرت منها الطبعات األربع السابقة ٢تذا الكتاب العدًن
 تفاكت يف ذلك، ككلٌػيها قد اطػٌلع عليها، كاىتبل هبا، كعلق عليو.

ىذه الطبعة أمثلى من ٚتيع الطبعات ك  : بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن آؿ سلماف،لسادسةالطبعة ا
ها أخطاءه  ىذه الطبعة، بقي فيكلكن السابقة عليها، كخالية من أخطاء عديدة توجد يف تلك الطبعات؛ 

، إال أهنا أبقت َف تكن يف ذلك كالطبعات السابقة كثَتة، كتصحيفات، كٖتريفات، كسقط، فهي كإف
 .(ُ)الكتابى دكف أف يصل إُف كمالو ا١تنشود

حاكؿ من خبللو كضع منهج لتقرير األصوؿ كقد  ،ا١تذىبالكي م مؤلف الكتابنوع الكتاب: -4
صوؿ. كإذا اعتيمد مقصود الشاطيب بلفظ األصل أك األصوؿ، كاستنباط الفركع. لذلك فهو كتاب يف األ

 .(ِ)فاألصح أف يقاؿ إف الكتاب ىو يف أصوؿ األصوؿ
 :ثناء العلماء عليوو  اثلثا: أمهية كتاب ادلوافقات

على أف الشاطيب ىو  -كال سيما يف علم "مقاصد الشريعة"-أٚتع مًتٚتو الشاطيب كالباحثوف ا١تتأخركف 
الباب كاسعا لطلبة العلم كأىلو للتطلع إُف أسرار الشريعة كحكمها، كمهد ٢تم طريق اإلماـ الذم فتح 

التعامل مع مقاصدىا ككلياهتا، جنبا إُف جنب مع نصوصها كجزئياهتا، بل يكاد ىؤالء أف يتفقوا على 
ٛتد ابتدع ا٠تليل بن أ، ك "علم النحو"أف الشاطيب ىو مبتدع ىذا العلم "ا١تقاصد" كما ابتدع سيبويو 

علم االجتماع" يف كابن خلدكف: " كما افًتع اإلماـ الشافعي: "علم أصوؿ الفقو"،ك  ."علم العركض"
 .(ّ)"مقدمتو"

يقوؿ أٛتد اباب التنبكيت عن ىذا الكتاب: كتاب "ا١توافقات" يف أصوؿ الفقو كتاب جليل القدر جدا ال 
وؿ. قاؿ اإلماـ اٟتفيد ابن مرزكؽ:  نظَت لو، يدؿ على إمامتو كبعد شأكه يف العلـو سيما علم األص

 كتاب "ا١توافقات" ا١تذكور من أقبل الكتب.
نبو الشيخ دمحم عبده يف مطلع ىذا القرف طبلب األزىر كعلماءه إُف كتاب "ا١توافقات"، كذلك بعد كقد 

علم طبعو يف تونس، ككاف يوصي بو األساتذة كالعلماء؛ فيذكر دمحم ا٠تضرم أنو ١تا كاف ابلسوداف يدرس 
                                                 

 كانظر: حسُت أيت سعيد.لل ؿ عن ٖتقيق للموافقات يف موقع )ملتقى أىل اٟتديث( الشبكة العنكبوتيةمقاانظر:  (ُ)

 .( ٗٓ-ٖٓ/ُ))ا١تقدمة ١تشهور حسن(للشاطيب  ا١توافقات
 .(ّٔ/ُحملمود فاعور ) ا١تقاصد عند الشاطيب (ِ)
 .(ِْ/ُ) شهور حسن(١ت)ا١تقدمة للشاطيب  ا١توافقات (ّ)

 
 

د عكف على النظر ، كقكتاب ا١توافقات ٖتقيقأنو أمت اٟتسُت أيت سعيد حفظو هللا كذكر الشيخ 
فيو ما ينيف على عشرين سنة، تتبع خبل٢تا عيتيق نسخو اليت بلغت إحدل عشرة نسخة، منها 
نسختاف مقابلتاف على نسخة تلميذ ا١تؤلف: حيِت بن عاصم الغرانطي، فجاء ٖتقيقا كاشفا عن  

 .(ُ)كثَت من األخطاء يف ا١تطبوع من الكتاب
   براىيم بن موسى إلا١توافقات  "سرار التكليفف التعريف أبعنواىذا، كىناؾ ٥تطوط للكتاب بعنواف"

 .(ِ)مركز ا١تلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلميةيف بن دمحم الشاطيب، ا
 :يم ىذه الطبعاتيتق

بقيت على حا٢تا من التصحيف كالتحريف، رغم ما كيػتب يف آخر كرقة منها من أف  :الطبعة األكُف
حوىا، كأقاموا أكىدىا، كليس األمر كذلك، كسًتل أبـ عينيك يف النماذج ٚتاعة من علماء الزيتونة صح

اليت سًتاىا مع مناذج ا١تخطوطات أهنا َف ٖتقق، كأف ما يف آخرىا من التنصيص على ذلك إمنا ىو ادعاء 
 ال غَت.

اف تناكلو كتناكؿ الكتاب كلو، كك -رٛتو هللا  -بتعليقات العبلمة الشيخ عبد هللا دراز  :انيةالطبعة الث
أكسع مادة، كأغزر فائدة، كىو خَت من ديثل ا١تتعمقُت يف الكتاب، كالعا١تُت ٔتشاكلو اٞتزئية التفصيلية، 
كأكؿي من قرأه قراءة تدبر، كأتمل، كتفهم، كاجتهد اجتهادا جاٌدا يف إصبلح األخطاء، كتقوًن العبارات، 

 طأ يف جوانب عديدة.كاستدراؾ الصواب يف جوانب، كأفلح يف جوانب من ذلك، كأخ
الشيخ دمحم حسنُت ك الشيخ دمحم ا٠تضر حسُت،  يها كما سلفقاـ ابلتعليق علكاليت  :لثةالطبعة الثا

كرغم جهودمها، فالكتاب بقي أغلبو على ما عليو من ٖتريف  -رٛتهما هللا - ٥تلوؼ، العدكم،
 كتصحيف، كسقط.

وم، الشيخ دمحم ٤تي الدين عبد اٟتميد، كقد بدأ عملو بتحقيق العبلمة اللغوم، النح كاليت :الطبعةي الرابعة
يف الكتاب ابلتذكيػر يف مقدمتو ابلطبعاًت السابقة: التونسية كا١تصرية، مث قاؿ: "كَف ٗتل طبعة من ىذه 
الطبعات، من ٖتريف، كتصحيف، كسقط، رغم ما بيذؿ يف كل كاحدة منها من اٞتهد، كرغم جبللة 

 أقٌدـ ىذه الطبعة الرابعة ١تن يعنيهم أف يقرؤكا ىذا الكتاب، كيفيدكا منو، شأف القائمُت عليها، كىا أان
بو، كأف جيعل ا١تسؤكؿي أف ينفع  -سبحانو  -بعد أف بذلتي الوسع يف مراجعة أصولو، كٖتقيقها، كهللا 

 .عملنا خالصا لوجهو"
 رجع إُف أصوؿ الكتاب،كا١تفهوـي من ىذا الكبلـ، أنو صحح األخطاء الواقعة يف الطبعات السابقة، ك 

 كحققو على تلك األصوؿ، كما توحي بو كلمة: "يف ٖتقيقو" الواردة قبلي يف كبلمو، كال تدىش إذا قلت 

                                                 
 حسُت أيت سعيد.لل مقاؿ عن ٖتقيق للموافقات يف موقع )ملتقى أىل اٟتديث( الشبكة العنكبوتية (ُ)
  .(ّٗ/ُحملمود فاعور ) ا١تقاصد عند اإلماـ الشاطيب دراسة أصولية فقهية (ِ)
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أف أكثر األجزاء حظوة، كأسعدىىا بتعاليقو، اٞتزءي الرابع، مث تتبع كتصفح ىذه الطبعة  ظهر منالذم ك 
أللفاظ اللغوية كال ديٌس إشكاالت الكتاب اٟتقيقية، الثالث، مث األكؿ، كمع ذلك، فأكثريىا يتعلق بشرح ا

عن غَته َف  ، أك ٗتمينان منو، كىي يف عمومهاكبعضيها تصحيحه لبعض التحريفات الواقعة يف النص نقبل ن
 ترتق إُف ا١تستول ا١تطلوب، كا٢تدؼ ا١تنشود.

النظَت، ككلُّها سقيمة مع  ىذه ىي ا١تراحلي اليت مرت منها الطبعات األربع السابقة ٢تذا الكتاب العدًن
 تفاكت يف ذلك، ككلٌػيها قد اطػٌلع عليها، كاىتبل هبا، كعلق عليو.

ىذه الطبعة أمثلى من ٚتيع الطبعات ك  : بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن آؿ سلماف،لسادسةالطبعة ا
ها أخطاءه  ىذه الطبعة، بقي فيكلكن السابقة عليها، كخالية من أخطاء عديدة توجد يف تلك الطبعات؛ 

، إال أهنا أبقت َف تكن يف ذلك كالطبعات السابقة كثَتة، كتصحيفات، كٖتريفات، كسقط، فهي كإف
 .(ُ)الكتابى دكف أف يصل إُف كمالو ا١تنشود

حاكؿ من خبللو كضع منهج لتقرير األصوؿ كقد  ،ا١تذىبالكي م مؤلف الكتابنوع الكتاب: -4
صوؿ. كإذا اعتيمد مقصود الشاطيب بلفظ األصل أك األصوؿ، كاستنباط الفركع. لذلك فهو كتاب يف األ

 .(ِ)فاألصح أف يقاؿ إف الكتاب ىو يف أصوؿ األصوؿ
 :ثناء العلماء عليوو  اثلثا: أمهية كتاب ادلوافقات

على أف الشاطيب ىو  -كال سيما يف علم "مقاصد الشريعة"-أٚتع مًتٚتو الشاطيب كالباحثوف ا١تتأخركف 
الباب كاسعا لطلبة العلم كأىلو للتطلع إُف أسرار الشريعة كحكمها، كمهد ٢تم طريق اإلماـ الذم فتح 

التعامل مع مقاصدىا ككلياهتا، جنبا إُف جنب مع نصوصها كجزئياهتا، بل يكاد ىؤالء أف يتفقوا على 
ٛتد ابتدع ا٠تليل بن أ، ك "علم النحو"أف الشاطيب ىو مبتدع ىذا العلم "ا١تقاصد" كما ابتدع سيبويو 

علم االجتماع" يف كابن خلدكف: " كما افًتع اإلماـ الشافعي: "علم أصوؿ الفقو"،ك  ."علم العركض"
 .(ّ)"مقدمتو"

يقوؿ أٛتد اباب التنبكيت عن ىذا الكتاب: كتاب "ا١توافقات" يف أصوؿ الفقو كتاب جليل القدر جدا ال 
وؿ. قاؿ اإلماـ اٟتفيد ابن مرزكؽ:  نظَت لو، يدؿ على إمامتو كبعد شأكه يف العلـو سيما علم األص

 كتاب "ا١توافقات" ا١تذكور من أقبل الكتب.
نبو الشيخ دمحم عبده يف مطلع ىذا القرف طبلب األزىر كعلماءه إُف كتاب "ا١توافقات"، كذلك بعد كقد 

علم طبعو يف تونس، ككاف يوصي بو األساتذة كالعلماء؛ فيذكر دمحم ا٠تضرم أنو ١تا كاف ابلسوداف يدرس 
                                                 

 كانظر: حسُت أيت سعيد.لل ؿ عن ٖتقيق للموافقات يف موقع )ملتقى أىل اٟتديث( الشبكة العنكبوتيةمقاانظر:  (ُ)

 .( ٗٓ-ٖٓ/ُ))ا١تقدمة ١تشهور حسن(للشاطيب  ا١توافقات
 .(ّٔ/ُحملمود فاعور ) ا١تقاصد عند الشاطيب (ِ)
 .(ِْ/ُ) شهور حسن(١ت)ا١تقدمة للشاطيب  ا١توافقات (ّ)

 
 

د عكف على النظر ، كقكتاب ا١توافقات ٖتقيقأنو أمت اٟتسُت أيت سعيد حفظو هللا كذكر الشيخ 
فيو ما ينيف على عشرين سنة، تتبع خبل٢تا عيتيق نسخو اليت بلغت إحدل عشرة نسخة، منها 
نسختاف مقابلتاف على نسخة تلميذ ا١تؤلف: حيِت بن عاصم الغرانطي، فجاء ٖتقيقا كاشفا عن  

 .(ُ)كثَت من األخطاء يف ا١تطبوع من الكتاب
   براىيم بن موسى إلا١توافقات  "سرار التكليفف التعريف أبعنواىذا، كىناؾ ٥تطوط للكتاب بعنواف"

 .(ِ)مركز ا١تلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلميةيف بن دمحم الشاطيب، ا
 :يم ىذه الطبعاتيتق

بقيت على حا٢تا من التصحيف كالتحريف، رغم ما كيػتب يف آخر كرقة منها من أف  :الطبعة األكُف
حوىا، كأقاموا أكىدىا، كليس األمر كذلك، كسًتل أبـ عينيك يف النماذج ٚتاعة من علماء الزيتونة صح

اليت سًتاىا مع مناذج ا١تخطوطات أهنا َف ٖتقق، كأف ما يف آخرىا من التنصيص على ذلك إمنا ىو ادعاء 
 ال غَت.

اف تناكلو كتناكؿ الكتاب كلو، كك -رٛتو هللا  -بتعليقات العبلمة الشيخ عبد هللا دراز  :انيةالطبعة الث
أكسع مادة، كأغزر فائدة، كىو خَت من ديثل ا١تتعمقُت يف الكتاب، كالعا١تُت ٔتشاكلو اٞتزئية التفصيلية، 
كأكؿي من قرأه قراءة تدبر، كأتمل، كتفهم، كاجتهد اجتهادا جاٌدا يف إصبلح األخطاء، كتقوًن العبارات، 

 طأ يف جوانب عديدة.كاستدراؾ الصواب يف جوانب، كأفلح يف جوانب من ذلك، كأخ
الشيخ دمحم حسنُت ك الشيخ دمحم ا٠تضر حسُت،  يها كما سلفقاـ ابلتعليق علكاليت  :لثةالطبعة الثا

كرغم جهودمها، فالكتاب بقي أغلبو على ما عليو من ٖتريف  -رٛتهما هللا - ٥تلوؼ، العدكم،
 كتصحيف، كسقط.

وم، الشيخ دمحم ٤تي الدين عبد اٟتميد، كقد بدأ عملو بتحقيق العبلمة اللغوم، النح كاليت :الطبعةي الرابعة
يف الكتاب ابلتذكيػر يف مقدمتو ابلطبعاًت السابقة: التونسية كا١تصرية، مث قاؿ: "كَف ٗتل طبعة من ىذه 
الطبعات، من ٖتريف، كتصحيف، كسقط، رغم ما بيذؿ يف كل كاحدة منها من اٞتهد، كرغم جبللة 

 أقٌدـ ىذه الطبعة الرابعة ١تن يعنيهم أف يقرؤكا ىذا الكتاب، كيفيدكا منو، شأف القائمُت عليها، كىا أان
بو، كأف جيعل ا١تسؤكؿي أف ينفع  -سبحانو  -بعد أف بذلتي الوسع يف مراجعة أصولو، كٖتقيقها، كهللا 

 .عملنا خالصا لوجهو"
 رجع إُف أصوؿ الكتاب،كا١تفهوـي من ىذا الكبلـ، أنو صحح األخطاء الواقعة يف الطبعات السابقة، ك 

 كحققو على تلك األصوؿ، كما توحي بو كلمة: "يف ٖتقيقو" الواردة قبلي يف كبلمو، كال تدىش إذا قلت 

                                                 
 حسُت أيت سعيد.لل مقاؿ عن ٖتقيق للموافقات يف موقع )ملتقى أىل اٟتديث( الشبكة العنكبوتية (ُ)
  .(ّٗ/ُحملمود فاعور ) ا١تقاصد عند اإلماـ الشاطيب دراسة أصولية فقهية (ِ)
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أصوؿ الفقو للطبلب الذين يقع إعدادىم ابلكلية ليكونوا قضاة، زار الشيخ دمحم عبده السوداف، فعرض 
عليو الشيخ ا٠تضرم ما كاف يلقيو على الطلبة من دركس؛ فأثٌت عليو، كلكنو دعاه إُف اعتماد كتاب 

كاف يدرسو للطبلب من "ا١توافقات" للشاطيب، كأف ديزج ما جاء يف ىذا الكتاب من علم ا١تقاصد ٔتا  
علم األصوؿ حىت ينتبهوا إُف أسرار الشريعة اإلسبلمية، كتتسع آفاقهم للنظر، كيذكر الشيخ ا٠تضرم أنو 

 استجاب ١تا طلب منو دمحم عبده؛ فيقوؿ:
"فاستحضرت ىذا الكتاب، كأخذت أطالعو مرات حىت ثبتت يف نفسي طريقة الرجل، كجعلت آخذ منو 

ضعها بُت ما آخذه من كتب األصوؿ؛ حىت جاء ْتمد هللا ما أمليتو كفق الفكرة بعد الفكرة أل
 .(ُ)مرامي"

ـ" بكتاب "ا١توافقات"؛ فأخذ يعاًف النواحي ُّٓٗكعن طريق دمحم عبده أتثر الشيخ دمحم رشيد رضا "ت 
د ا١تصلحية يف الشريعة، كيذكر أف مسائل ا١تعامبلت من سياسية كقضائية كغَتىا ترجع كلها إُف قواع

 حفظ ا١تصاٌف كدرء ا١تفاسد، ككل ما عيلم من مقاصد الشريعة.
ا أاب زىرة كجو جهوده يف مصنفاتو الفقهية إلبراز ا١تقاصد الشرعية أتثرا ابلشاطيب  كما أف الشيخ ٤تمدن

؛ فإف ا١تقاصد ىي عن طريق مدرسة ا١تنار، كرأل أف الفقو ال يعطي ٙتاره إال إذا أبرزت مقاصد أحكامو
 .(ِ)قيقيةعللها اٟت

رشيد رضا إُف أف الشاطيب ييعد بكتاب "ا١توافقات" نظَتا البن خلدكف يف العبلمة الشيخ دمحم  كذىب
فكبلمها ابتدع من التأليف ما َف ييسبق إليو، كما أهنما انتهيا إُف كضع كاحد ىو أف األمة  "ا١تقدمة".

ا اٞتديدين، َف تقبل على إبداعهما علميهم ٢تا ىذاف العبقرايف كتابيهما، أكاإلسبلمية اليت ابتدع 
 العجيب، كَف تنتفع بو.

شهد أبف كتاب ا١توافقات "ال ند لو يف اببو" كأنو "َف يسبق إُف مثلو سابق" كأف صاحبو "من أعظم ك 
 اجملددين يف اإلسبلـ".

 من العلماء ا١تستقلوف يف ىذه األمة ثلة من األكلُت كقليل من اآلخرين، كاإلماـ الشاطيب" :فقد قاؿ
ىؤالء القليل، كما رأينا من آاثره إال القليل: رأينا كتاب )ا١توافقات( من قبل كرأينا كتاب )االعتصاـ( 

، فأنشدان قوؿ الشاعر:  قليليك ال ييقاؿي لو قليلي!. -* قليله منك يكفيٍت كلكن   اليـو
لو أيضا، من أعظم اجملددين لكن ا١تصنف هبذا الكتاب، كبًصٍنوه كتاب )ا١توافقات(، الذم َف ييسبق إُف مث

 .(ّ)"يف اإلسبلـ

                                                 
 .(ُّم )للخضر  أصوؿ الفقو (ُ)
 .(َْٗأليب زىرة ) ابن حـز (ِ)
 .(ْ) )ا١تقدمة( للشاطيب االعتصاـ (ّ)
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كىذه شذرات من كبلـ العلماء ، كأما حديثنا فقد توالت اإلشادات كالشهادات بتجديد الشاطيب كإبداعو
 :ا١توافقاتكالباحثُت يف 

 يقوؿ الشيخ دمحم الفاضل بن عاشور عن ىذا الكتاب كأثره يف التفكَت اإلسبلمي بعد عصره:-
ـ الشاطيب حقا هبذا التأليف ىرما شا٥تا للثقافة اإلسبلمية، استطاع أف يشرؼ منو على "كلقد بٌت اإلما

مسالك كطرؽ لتحقيق خلود الدين كعصمتو، قل من اىتدل إليها قبلو؛ فأصبح ا٠تائضوف يف معاين 
شكلت الشريعة كأسرارىا عالة عليو، كظهرت مزية كتابو ظهورا عجيبا يف قرننا اٟتاضر كالقرف قبلو؛ ١تا أ

على العاَف اإلسبلمي عند هنضتو من كبوتو أكجو اٞتمع بُت أحكاـ الدين كمستجدات اٟتياة العصرية، 
فكاف كتاب "ا١توافقات" للشاطيب ىو ا١تفزع كإليو ا١ترجع لتصوير ما يقتضيو الدين من استجبلب 

 .(ُ)ا١تتعاقبة ا١تصاٌف، كتفصيل طرؽ ا١تبلءمة بُت حقيقة الدين ا٠تالدة كصور اٟتياة ا١تختلفة
رجل الذم أفرد ىذا الفن كيذىب أبوه الشيخ دمحم الطاىر بن عاشور إُف أف الشاطيب ىو "ال-

 .(ِ)ابلتدكين
كيوازف الشيخ عبد ا١تتعاؿ الصعيدم بُت الشاطيب يف ابتداعو علم ا١تقاصد، كبُت الشافعي يف ابتداعو -

 علم األصوؿ؛ فيقوؿ:
بَت بعد اإلماـ الشافعي؛ ألنو سبق ىذا العصر اٟتديث ٔتراعاة ما "هبذا يكوف للشاطيب ذلك الفضل الك

 .(ّ)، كىذا ابىتمامو ٔتقاصد الشريعة"يسمى فيو ركح الشريعة، أك ركح القانوف
كيذكر الشيخ دمحم ا٠تضرم أف ما اىتدل إليو الشاطيب ألصق ابالجتهاد من أصوؿ الفقو، كقد قاؿ هبذا -

ة ما كيًتب يف أصوؿ الفقو َف يػيٍعنى أحد ابلكتابة يف األصوؿ اليت اعتربىا "كمن الغريب أنو على كثر  الصدد:
الشارع يف التشريع، كىي اليت تكوف أساسا لدليل القياس، ألف ىذا الدليل ركحو العلل ا١تعتربة شرعا، 
كىذه العلل منها ما نص الشارع على اعتباره، كمنها ما ثبت عنده اعتباره يف تشريعو، كمع أف ىذه 

لقواعد ينبغي أف يبذؿ اٞتهد يف توضيحها كتقريرىا حىت تكوف نرباسا للمجتهدين، كاالشتغاؿ هبا خَت ا
من قتل الوقت يف ا٠تبلؼ كاٞتدؿ يف كثَت من ا١تسائل اليت ال يًتتب عليها كال على ا٠تبلؼ فيها حكم 

كأحسن من رأيتو كتب شرعي، كلعلهم تركوا ذلك للفقهاء مع أف ىذه القواعد بعلم أصوؿ الفقو ألصق، 
ذلك أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى الشاطيب يف كتابو الذم ٝتاه "ا١توافقات"، كىو كتاب عظيم  يف

 .(ْ)" جيد اإلنساف معو حاجة إُف غَتهالفائدة، سهل العبارة، ال

                                                 
 .(ٕٔ) أعبلـ الفكر اإلسبلمي يف اتريخ ا١تغرب اإلسبلمي (ُ)
 .(ٖ) مقاصد الشريعة اإلسبلمية (ِ)
 .(َّٗ) اجملددكف يف اإلسبلـ (ّ)
 .(ُِ) أصوؿ الفقو (ْ)

 
 

أصوؿ الفقو للطبلب الذين يقع إعدادىم ابلكلية ليكونوا قضاة، زار الشيخ دمحم عبده السوداف، فعرض 
عليو الشيخ ا٠تضرم ما كاف يلقيو على الطلبة من دركس؛ فأثٌت عليو، كلكنو دعاه إُف اعتماد كتاب 

كاف يدرسو للطبلب من "ا١توافقات" للشاطيب، كأف ديزج ما جاء يف ىذا الكتاب من علم ا١تقاصد ٔتا  
علم األصوؿ حىت ينتبهوا إُف أسرار الشريعة اإلسبلمية، كتتسع آفاقهم للنظر، كيذكر الشيخ ا٠تضرم أنو 

 استجاب ١تا طلب منو دمحم عبده؛ فيقوؿ:
"فاستحضرت ىذا الكتاب، كأخذت أطالعو مرات حىت ثبتت يف نفسي طريقة الرجل، كجعلت آخذ منو 

ضعها بُت ما آخذه من كتب األصوؿ؛ حىت جاء ْتمد هللا ما أمليتو كفق الفكرة بعد الفكرة أل
 .(ُ)مرامي"

ـ" بكتاب "ا١توافقات"؛ فأخذ يعاًف النواحي ُّٓٗكعن طريق دمحم عبده أتثر الشيخ دمحم رشيد رضا "ت 
د ا١تصلحية يف الشريعة، كيذكر أف مسائل ا١تعامبلت من سياسية كقضائية كغَتىا ترجع كلها إُف قواع

 حفظ ا١تصاٌف كدرء ا١تفاسد، ككل ما عيلم من مقاصد الشريعة.
ا أاب زىرة كجو جهوده يف مصنفاتو الفقهية إلبراز ا١تقاصد الشرعية أتثرا ابلشاطيب  كما أف الشيخ ٤تمدن

؛ فإف ا١تقاصد ىي عن طريق مدرسة ا١تنار، كرأل أف الفقو ال يعطي ٙتاره إال إذا أبرزت مقاصد أحكامو
 .(ِ)قيقيةعللها اٟت

رشيد رضا إُف أف الشاطيب ييعد بكتاب "ا١توافقات" نظَتا البن خلدكف يف العبلمة الشيخ دمحم  كذىب
فكبلمها ابتدع من التأليف ما َف ييسبق إليو، كما أهنما انتهيا إُف كضع كاحد ىو أف األمة  "ا١تقدمة".

ا اٞتديدين، َف تقبل على إبداعهما علميهم ٢تا ىذاف العبقرايف كتابيهما، أكاإلسبلمية اليت ابتدع 
 العجيب، كَف تنتفع بو.

شهد أبف كتاب ا١توافقات "ال ند لو يف اببو" كأنو "َف يسبق إُف مثلو سابق" كأف صاحبو "من أعظم ك 
 اجملددين يف اإلسبلـ".

 من العلماء ا١تستقلوف يف ىذه األمة ثلة من األكلُت كقليل من اآلخرين، كاإلماـ الشاطيب" :فقد قاؿ
ىؤالء القليل، كما رأينا من آاثره إال القليل: رأينا كتاب )ا١توافقات( من قبل كرأينا كتاب )االعتصاـ( 

، فأنشدان قوؿ الشاعر:  قليليك ال ييقاؿي لو قليلي!. -* قليله منك يكفيٍت كلكن   اليـو
لو أيضا، من أعظم اجملددين لكن ا١تصنف هبذا الكتاب، كبًصٍنوه كتاب )ا١توافقات(، الذم َف ييسبق إُف مث

 .(ّ)"يف اإلسبلـ

                                                 
 .(ُّم )للخضر  أصوؿ الفقو (ُ)
 .(َْٗأليب زىرة ) ابن حـز (ِ)
 .(ْ) )ا١تقدمة( للشاطيب االعتصاـ (ّ)
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ما ٘تس إليو حاجة االستنباط بطريق ك١تا كاف الركن األكؿ ىو اٟتذؽ يف اللغة العربية؛ أدرجوا يف ىذا الفن 
مباشر ٦تا قرره أئمة اللغة، حىت إنك لًتل ىذا النوع من القواعد ىو غالب ما صينف يف أصوؿ الفقو، 

 كأضافوا إُف ذلك ما يتعلق بتصور األحكاـ، كشيئا من مقدمات علم الكبلـ كمسائلو.
د الشارع، اللهم إال إشارة كردت يف ابب كلكنهم أغفلوا الركن الثاين إغفاال؛ فلم يتكلموا على مقاص

القياس عند تقسيم العلة ْتسب مقاصد الشارع كْتسب اإلفضاء إليها، كأهنا ْتسب األكؿ ثبلثة أقساـ: 
ضركرايت، كحاجيات، كٖتسينات ... إٍف، مع أف ىذا كاف أكُف ابلعناية كالتفصيل كاالستقصاء كالتدكين 

 األصوؿ من علـو أخرل.من كثَت من ا١تسائل اليت جلبت إُف 
كقد كقف الفن منذ القرف ا٠تامس عند حدكد ما تكوف منو يف مباحث الشطر األكؿ، كما ٕتدد من 

 الكتب بعد ذلك، دائر بُت تلخيص كشرح، ككضع لو يف قوالب ٥تتلفة.
كىكذا بقي علم األصوؿ فاقدا قسما عظيما ىو شطر العلم الباحث عن أحد ركنيو؛ حىت ىيأ هللا 

ا٢تجرم لتدارؾ ىذا النقص، كإنشاء ىذه العمارة  نو كتعاُف أاب إسحاؽ الشاطيب يف القرف الثامنسبحا
 .(ُ)الكربل يف ىذا الفراغ ا١تًتامي األطراؼ يف نواحي ىذا العلم اٞتليل

أف "لو اٗتذ كتاب "ا١توافقات" منارا للمسلمُت، بتقريره بُت العلماء، كإذاعتو بُت  الشيخ درازٌت ٘تمث  
يتبجحوف أبهنم ، اصة؛ لتكوف منو مذبة تطرد أكلئك األدعياء ا١تتطفلُت على موائد الشريعة ا١تطهرةا٠ت

ا١تيداف؛ سول ٣ترد  أىل لبلجتهاد مع خلوىم من كل كسيلة، كٕتردىم من الصفات اليت تدنيهم من ىذا
 .(ِ)الدعول، ك٘تكن ا٢تول، كترؾ أمر الدين فوضى ببل رقيب"

الذم  كأفالنشمي أف البحث يف ا١تقاصد بدأ على يد الغزاِف يف "شفاء الغليل"  كيرل الدكتور عجيل -
٘تم ىذا العلم كفصلو، كقعد قواعده ىو اإلماـ الشاطيب. بل إف صنيع الشاطيب، ال يقل أمهية عن صنيع 

 .(ّ)الشافعي، يف كتابو "الرسالة"، حيث دكف العلم كفتق أبوابو كٚتع قواعد االستنباط
رٛتة هللا -كىو  قاؿ: " -كمنها ا١توافقات -شيخ بكر أبو زيد بعد أف عدد مؤلفات الشاطيب كىذا ال  -

يف مؤلفاتو ىذه بعيد عن طرؽ التأليف التقليدية، كالعمل ا١تكركر، كإمنا يفًتعها افًتاعا، كييبدع  -عليو
؛ لغة، ك٨توا، كفقها، فيها إبداعا؛ ألنو قد اٗتذ القرآف كالسنة لو نرباسا كإماما، كحذؽ "لساف العرب"

كاشتقاقا؛ ٔتا َف يدرؾ شأكه من ٟتقو، كَف ينسج على منوالو كمسلكو؛ فبل جـر كاف ٧تما المعا، أضاء 

                                                 
 .(ٖ-ٕ/ُ))تعليق دراز(  ا١توافقات (ُ)
 .(ُْ/ُ) )تعليق دراز( ا١توافقات (ِ)
 .(ُّٓ) نظرية ا١تقاصد انظر: (ّ)

 
 

 ا١توافقات" ٔتا َف ييٍسبىقٍ "كقد جاء أبو إسحاؽ الشاطيب يف كتابو " كيقوؿ الشيخ علي حسب هللا:-
 .(ُ)"إليو
كيذىب صبحي احملمصاين إُف أف ما ابتدعو الشاطيب من علم ا١تقاصد يفوؽ ما يف كثَت من الشرائع -

القريبة ا١تعاصرة؛ "فقد حلل مقاصد الشريعة كا١تصاٌف اليت بنيت عليها أحكامها بصورة َف تصل إليها كثَت 
 .(ِ)بق كفاقا للمقاصد اليت كضعت ٢تا"من الشرائع الغربية اٟتالية؛ فأكجب يف األحكاـ الشرعية أف تط

 ""كمنذ أف نشر كتابو "االعتصاـ" يف البدع، ككتابو اآلخر: "ا١توافقات كيقوؿ العبلمة مصطفى الزرقاء:-
كال -ككاان من الكنوز الدفينة، أخذ اسم الشاطيب يدكر على ألسنة العلماء كالفقهاء، كأصبح الكتاابف 

اث األساسية اليت يلجأ إليها أساتذة الشريعة كطبلهبا ا١تتقدموف، تفهما من ركائز الًت  -سيما "ا١توافقات"
يف دراستهم، كعزكا كتوثيقا ألفهامهم فيما يكتبوف، ك١تع ٧تم الشاطيب منذئذ اب١تشرؽ يف ىذا األفق 
العلمي، مث أخذ يزداد سطوعا حىت أصبح ييستضاء بو يف ْتوث أصوؿ الشريعة كمقاصدىا، كتوضح بو 

"كتاب ا١توافقات ىو أجل كتاب عرفناه يف أصوؿ الفقو كمقاصد كقاؿ: تقاـ ٔتا فيو احملجة".اٟتجة، ك 
 السديد كالبصر الفقهي، كاألسلوب بعجائب التفكَت -رٛتو هللا-و ا١توفقالشريعة، أتى فيو مؤلف

 .(ّ)ا١تبتكر"
ا َف كعلى ىذا ا١تنواؿ يقوؿ الدكتور مصطفى سعيد ا٠تن "لقد سلك ا١تؤلف يف كتابو  - ىذا مسلكا فريدن

 .(ْ)يسبق إليو" كسر ذلك: "أنو عرض أصوؿ الفقو من خبلؿ مقاصد الشريعة"
 أف الستنباط أحكاـ الشريعة ريٍكنىُت:الشيخ عبدهللا دراز بعد أف بُت يف مقدمتو للموافقات  ىذاك  -

 أحدمها: علم لساف العرب.
 كاثنيهما: علم أسرار الشريعة كمقاصدىا.

كؿ كاف كصفا غريزاي يف الصحابة كالتابعُت من العرب ا٠تلص، فلم يكونوا يف حاجة الركن األ ذكر أف
صلى هللا -لقواعد تضبطو ٢تم، كما أهنم كسبوا االتصاؼ ابلركن الثاين من طوؿ صحبتهم لرسوؿ هللا 

 .األسباب اليت ترتب عليها التشريعكمعرفتهم  -عليو كسلم
صفُت؛ فبل بد لو من قواعد تضبط لو طريق استعماؿ العرب يف كأما من جاء بعدىم ٦تن َف حيرز ىذين الو 

لساهنا، كأخرل تضبط لو مقاصد الشارع يف تشريعو لؤلحكاـ، كقد انتصب لتدكين ىذه القواعد ٚتلة 
 من األئمة بُت مقل كمكثر، كٝتوىا "أصوؿ الفقو".

                                                 
 .(ٕ) أصوؿ التشريع اإلسبلمي (ُ)
 .(ِِ)  إحياء علـو الشريعةمقدمة يف (ِ)
 .(ُُٗ/ ُ) للزرقا ا١تدخل الفقهي العاـ (ّ)
 .(ُِٗللخن )دراسة اترخيية للفقو كأصولو  (ْ)
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ما ٘تس إليو حاجة االستنباط بطريق ك١تا كاف الركن األكؿ ىو اٟتذؽ يف اللغة العربية؛ أدرجوا يف ىذا الفن 
مباشر ٦تا قرره أئمة اللغة، حىت إنك لًتل ىذا النوع من القواعد ىو غالب ما صينف يف أصوؿ الفقو، 

 كأضافوا إُف ذلك ما يتعلق بتصور األحكاـ، كشيئا من مقدمات علم الكبلـ كمسائلو.
د الشارع، اللهم إال إشارة كردت يف ابب كلكنهم أغفلوا الركن الثاين إغفاال؛ فلم يتكلموا على مقاص

القياس عند تقسيم العلة ْتسب مقاصد الشارع كْتسب اإلفضاء إليها، كأهنا ْتسب األكؿ ثبلثة أقساـ: 
ضركرايت، كحاجيات، كٖتسينات ... إٍف، مع أف ىذا كاف أكُف ابلعناية كالتفصيل كاالستقصاء كالتدكين 

 األصوؿ من علـو أخرل.من كثَت من ا١تسائل اليت جلبت إُف 
كقد كقف الفن منذ القرف ا٠تامس عند حدكد ما تكوف منو يف مباحث الشطر األكؿ، كما ٕتدد من 

 الكتب بعد ذلك، دائر بُت تلخيص كشرح، ككضع لو يف قوالب ٥تتلفة.
كىكذا بقي علم األصوؿ فاقدا قسما عظيما ىو شطر العلم الباحث عن أحد ركنيو؛ حىت ىيأ هللا 

ا٢تجرم لتدارؾ ىذا النقص، كإنشاء ىذه العمارة  نو كتعاُف أاب إسحاؽ الشاطيب يف القرف الثامنسبحا
 .(ُ)الكربل يف ىذا الفراغ ا١تًتامي األطراؼ يف نواحي ىذا العلم اٞتليل

أف "لو اٗتذ كتاب "ا١توافقات" منارا للمسلمُت، بتقريره بُت العلماء، كإذاعتو بُت  الشيخ درازٌت ٘تمث  
يتبجحوف أبهنم ، اصة؛ لتكوف منو مذبة تطرد أكلئك األدعياء ا١تتطفلُت على موائد الشريعة ا١تطهرةا٠ت

ا١تيداف؛ سول ٣ترد  أىل لبلجتهاد مع خلوىم من كل كسيلة، كٕتردىم من الصفات اليت تدنيهم من ىذا
 .(ِ)الدعول، ك٘تكن ا٢تول، كترؾ أمر الدين فوضى ببل رقيب"

الذم  كأفالنشمي أف البحث يف ا١تقاصد بدأ على يد الغزاِف يف "شفاء الغليل"  كيرل الدكتور عجيل -
٘تم ىذا العلم كفصلو، كقعد قواعده ىو اإلماـ الشاطيب. بل إف صنيع الشاطيب، ال يقل أمهية عن صنيع 

 .(ّ)الشافعي، يف كتابو "الرسالة"، حيث دكف العلم كفتق أبوابو كٚتع قواعد االستنباط
رٛتة هللا -كىو  قاؿ: " -كمنها ا١توافقات -شيخ بكر أبو زيد بعد أف عدد مؤلفات الشاطيب كىذا ال  -

يف مؤلفاتو ىذه بعيد عن طرؽ التأليف التقليدية، كالعمل ا١تكركر، كإمنا يفًتعها افًتاعا، كييبدع  -عليو
؛ لغة، ك٨توا، كفقها، فيها إبداعا؛ ألنو قد اٗتذ القرآف كالسنة لو نرباسا كإماما، كحذؽ "لساف العرب"

كاشتقاقا؛ ٔتا َف يدرؾ شأكه من ٟتقو، كَف ينسج على منوالو كمسلكو؛ فبل جـر كاف ٧تما المعا، أضاء 

                                                 
 .(ٖ-ٕ/ُ))تعليق دراز(  ا١توافقات (ُ)
 .(ُْ/ُ) )تعليق دراز( ا١توافقات (ِ)
 .(ُّٓ) نظرية ا١تقاصد انظر: (ّ)

 
 

 ا١توافقات" ٔتا َف ييٍسبىقٍ "كقد جاء أبو إسحاؽ الشاطيب يف كتابو " كيقوؿ الشيخ علي حسب هللا:-
 .(ُ)"إليو
كيذىب صبحي احملمصاين إُف أف ما ابتدعو الشاطيب من علم ا١تقاصد يفوؽ ما يف كثَت من الشرائع -

القريبة ا١تعاصرة؛ "فقد حلل مقاصد الشريعة كا١تصاٌف اليت بنيت عليها أحكامها بصورة َف تصل إليها كثَت 
 .(ِ)بق كفاقا للمقاصد اليت كضعت ٢تا"من الشرائع الغربية اٟتالية؛ فأكجب يف األحكاـ الشرعية أف تط

 ""كمنذ أف نشر كتابو "االعتصاـ" يف البدع، ككتابو اآلخر: "ا١توافقات كيقوؿ العبلمة مصطفى الزرقاء:-
كال -ككاان من الكنوز الدفينة، أخذ اسم الشاطيب يدكر على ألسنة العلماء كالفقهاء، كأصبح الكتاابف 

اث األساسية اليت يلجأ إليها أساتذة الشريعة كطبلهبا ا١تتقدموف، تفهما من ركائز الًت  -سيما "ا١توافقات"
يف دراستهم، كعزكا كتوثيقا ألفهامهم فيما يكتبوف، ك١تع ٧تم الشاطيب منذئذ اب١تشرؽ يف ىذا األفق 
العلمي، مث أخذ يزداد سطوعا حىت أصبح ييستضاء بو يف ْتوث أصوؿ الشريعة كمقاصدىا، كتوضح بو 

"كتاب ا١توافقات ىو أجل كتاب عرفناه يف أصوؿ الفقو كمقاصد كقاؿ: تقاـ ٔتا فيو احملجة".اٟتجة، ك 
 السديد كالبصر الفقهي، كاألسلوب بعجائب التفكَت -رٛتو هللا-و ا١توفقالشريعة، أتى فيو مؤلف

 .(ّ)ا١تبتكر"
ا َف كعلى ىذا ا١تنواؿ يقوؿ الدكتور مصطفى سعيد ا٠تن "لقد سلك ا١تؤلف يف كتابو  - ىذا مسلكا فريدن

 .(ْ)يسبق إليو" كسر ذلك: "أنو عرض أصوؿ الفقو من خبلؿ مقاصد الشريعة"
 أف الستنباط أحكاـ الشريعة ريٍكنىُت:الشيخ عبدهللا دراز بعد أف بُت يف مقدمتو للموافقات  ىذاك  -

 أحدمها: علم لساف العرب.
 كاثنيهما: علم أسرار الشريعة كمقاصدىا.

كؿ كاف كصفا غريزاي يف الصحابة كالتابعُت من العرب ا٠تلص، فلم يكونوا يف حاجة الركن األ ذكر أف
صلى هللا -لقواعد تضبطو ٢تم، كما أهنم كسبوا االتصاؼ ابلركن الثاين من طوؿ صحبتهم لرسوؿ هللا 

 .األسباب اليت ترتب عليها التشريعكمعرفتهم  -عليو كسلم
صفُت؛ فبل بد لو من قواعد تضبط لو طريق استعماؿ العرب يف كأما من جاء بعدىم ٦تن َف حيرز ىذين الو 

لساهنا، كأخرل تضبط لو مقاصد الشارع يف تشريعو لؤلحكاـ، كقد انتصب لتدكين ىذه القواعد ٚتلة 
 من األئمة بُت مقل كمكثر، كٝتوىا "أصوؿ الفقو".

                                                 
 .(ٕ) أصوؿ التشريع اإلسبلمي (ُ)
 .(ِِ)  إحياء علـو الشريعةمقدمة يف (ِ)
 .(ُُٗ/ ُ) للزرقا ا١تدخل الفقهي العاـ (ّ)
 .(ُِٗللخن )دراسة اترخيية للفقو كأصولو  (ْ)
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األمة اإلسبلمية يف ا١تشارؽ كا١تغارب؛ فلفت األنظار، كعكفت على كتبو األبصار، كاستضاءت أبنوارىا 
 .(ُ)"بصائر أىل األمصار

"فإف عارضك دكف   نفسو كاف يرل أنو ىو الذم ابتكر ىذا العلم؛ فيقوؿ:ك١تاذا نذىب بعيدا؛ فالشاطيب
االخًتاع فيو كاالبتكار، كغر الظاف أنو شيء ما ٝتع  ىذا الكتاب عارض اإلنكار، كعمي عنك كجو

ٔتثلو، كال ألف يف العلـو الشرعية األصلية أك الفرعية ما نسج على منوالو، أك شيكل بشكلو، كحسبك 
كال تـر ٔتظنة  -فبل تلتفت إُف األشكاؿ دكف اختبار-، كمن كل بدع يف الشريعة ابتداعو من شر ٝتاعو

 .(ِ)الفائدة على غَت اعتبار"
كلعل مؤلف الكتاب نفسو قد سبقهم إُف اإلعجاب بكتابو، كالتنويو بو، كاإلشادة ٔتا بذؿ فيو من جهد؛ 

 :يليفهو يقوؿ عن نفسو كعن كتابو ما 
لصحاح اٟتساف، كفوائده الغريبة الربىاف، كبدائعو الباىرة لؤلذىاف؛ ما يعجز عن "فأكرد من أحاديثو ا

تفصيل بعض أسراره العقل، كيقصر عن بث معشاره اللساف، إيرادا دييز ا١تشهور من الشاذ، كحيقق 
ستاذ، مراتب العواـ كا٠تواص كاٞتماىَت كاألفذاذ، كيويف حق ا١تقلد كاجملتهد كالسالك كا١تريب كالتلميذ كاأل

على مقاديرىم يف الغباكة كالذكاء كالتواين كاالجتهاد كالقصور كالنفاذ، كينزؿ كبل منهم منزلتو حيث حل، 
ره يف مقامو ا٠تاص بو ٔتا دؽ كجلَّ، كحيملو فيو على الوسط الذم ىو ٣تاؿ العدؿ كاالعتداؿ،  كييبصًٌ

ليخرجوا من ا٨ترايف التشدد كاال٨تبلؿ،  كأيخذ اب١تختلفُت على طريق مستقيم بُت االستصعاد كاالستنزاؿ؛
 .(ّ)كطريف التناقض كاحملاؿ"

 :للموافقاتادلوضوعات الرئيسية رابعا: 
 ٜتسة أقساـ، ىي: قسم الشاطيب كتابو

 القسم األكؿ: يف ا١تقدمات احملتاج إليها يف ٘تهيد ا١تقصود. -
أك عليها، كانت من خطاب  هبا القسم الثاين: يف األحكاـ كما يتعلق هبا من حيث تصورىا كاٟتكم -

 الوضع أك من خطاب التكليف.
 القسم الثالث: يف ا١تقاصد الشرعية كما يتعلق هبا من األحكاـ. -

 كقسم الشاطيب ا١تقاصد إُف قسمُت: قصد الشارع، كقصد ا١تكلف.
 كقسم القسم األكؿ إُف أربعة أنواع ىي:

 النوع األكؿ: قصد الشارع يف كضع الشريعة.

                                                 
 /ىػ.ُر حسنتقدًن بكر أبو زيد للموافقات بتحقيق مشهو  (1)
 .(ُِ/ُ) ا١توافقات (ِ)
 .(ٗ/ُ) ا١توافقات (ّ)
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 لثاين: قصد الشارع يف كضع الشريعة لئلفهاـ.النوع ا
 النوع الثالث: قصد الشارع يف كضع الشريعة للتكليف ٔتقتضاىا.

  النوع الرابع: قصد الشارع يف دخوؿ ا١تكلف ٖتت أحكاـ الشريعة.
 .يف اثنتُت كستُت مسألة كتسعة كأربعُت فصبل القسمكبسط ىذا 

كبياف ما ينضاؼ إُف ذلك فيها على اٞتملة كعلى التفصيل، القسم الرابع: يف حصر األدلة الشرعية،  -
 كذكر مآخذىا كعلى أم كجو حيكم هبا على أفعاؿ ا١تكلفُت.

القسم ا٠تامس: يف أحكاـ االجتهاد كالتقليد كا١تتصفُت بكل كاحد منهما، كما يتعلق بذلك من  -
 .(ُ)التعارض كالًتجيح، كالسؤاؿ كاٞتواب

 :(ِ)افقاتوالشاطيب يف مو منهج خامسا: 
 من األصوليُت، كبياهنا فيما يلي: كثَتيف موافقاتو ٓتصائص كثَتة ٘تيزه عن  ٘تيز الشاطيب 

د عتماده ا١تنهج االستقرائي لبلستدالؿ على القواعاخصائص ا١تنهج األصوِف عند الشاطيب  أبرزمن -ُ
على االستقراءات الكلية،  أنو اعتمد« ا١توافقات»حيث بٌُت يف مقدمة  ؛ك ا١تسائل األصولية كا١تقاصدية

 ك١تا بدا من مكنوف السر ما بدا،» حيث يقوؿ:أف جعلو ٔتثابة خاصة كتابو!  ابل إنو بلغ ابالستقراء حدٌ 
أسوؽ من ٚتبل، ك من أكابده كأضم شواىده تفاصيبل ك ىدل، كَف أزؿ أقيد ككفق هللا الكرًن ١تا شاء منو ك 
مبل معتمدا على االستقراءات الكلية، غَت مقتصر على موارده مبينا ال ٣تشواىده يف مصادر اٟتكم ك 

األفراد اٞتزئية، كمبينا أصو٢تا النقلية أبطراؼ من القضااي العقلية، حسبما أعطتو االستطاعة ك ا١تنة، يف 
 .(ّ)«بياف مقاصد الكتاب ك السنة

تصفُّح جزئيات ذلك ا١تعٌت ليثبت من جهتها حكم : "الصدد يعرفو ابلقوؿ إنو عبارة عنكىو يف ىذا 
 . (ْ)"عاـ: إما قطعي كإما ظٍتي 

كا١تتتبع لكتاب ا١توافقات يظهر لو ّتبلء التزاـ اإلماـ الشاطيب اب١تنهج االستقرائي حىت إننا ال نكاد ٧تد 
من ٚتلة  -ا قاعدة من القواعد العامة أك كلية من الكليات اليت ْتثها يف كتابو ىذا إال كقد دلل ٢ت

ابالستقراء. سواء اكتفى يف ذلك ابلقوؿ أبف تلك القاعدة أك الكلية ٤تل االستدالؿ قد ثبتت  -أدلتها
ابستقراء موارد الشريعة كمصادرىا من غَت إيراد اٞتزئيات ا١تستقرأة، أك إيراد طرؼ من تلك اآلحاد 

 ، تطبيقا أك توضيحا لتلك القاعدة أك الكلية. ا١تستقرأة
                                                 

 .(ٓ/ِ، ِٗ/ُ) للشاطيب ا١توافقات (ُ)
عبد العاِف ل مد حلمي عبد الوىاب، ا١تنهج االستقرائي عند اإلماـ الشاطيبحمل اإلماـ الشاطيب مؤسس علم ا١تقاصد (ِ)

 ا١تتقي.
 .(ِّ/ُ) للشاطيب ا١توافقات (ّ)
 .(ِٖٗ/ ّ) للشاطيب ا١توافقات (ْ)
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شعر كأنت تقرأ يف الكتاب كأنك تراه كقد تسنم ذركة طود شامخ، يشرؼ منو على موارد الشريعة حىت ت
كمصادرىا، حييط ٔتسالكها، كيبصر بشعاهبا، فيصف عن حس، كيبٍت قواعد عن خربة، كديهد كليات 

؛ عاضدا يشدىا أبدلة االستقراء من الشريعة؛ فيضم آية إُف آايت، كحديثا إُف أحاديث، كأثرا إُف آاثر
٢تا ابألدلة العقلية كالوجوه النظرية حىت يدؽ عنق الشك، كيسد مسالك الوىم، كيظهر اٟتق انصعا هبذا 
الطريق الذم ىو نوع من أنواع التواتر ا١تعنوم، ملتزما ذلك يف مباحثو كأدلتو حىت قاؿ ْتق: إف ىذا 

 .(ُ)ا١تسلك ىو خاصية كتابو
أخرل متعددة ٘تيز منهج الشاطيب يف إرساء علم ا١تقاصد، إُف جانب ىذه ا٠تاصية، تربز خصائص -ِ

من أبرزىا: منهجو الدقيق يف االستدالؿ، كا١توضوعية كالتجرد، كاالعتداؿ كالتوسط كالنَّصىفىة. فمع إقراره 
دعول أف مقصد الشارع ليس يف ىذه كأف أف التغاِف يف العمل ابلظواىر بعيد عن مقصود الشارع؛ 

حىت ال يبقى يف  ،كإمنا ا١تقصود أمر آخر كراءه كيطرد ىذا يف ٚتيع الشريعة ،م منهاالظواىر كال ما يفه
، ىذا رأم كل قاصد إلبطاؿ الشريعةأف  ،ظاىرىا متمسك ديكن أف يلتمس منو معرفة مقاصد الشارع

 يقاؿ ابعتبار األمرين ٚتيعا على كجو ال خيل فيو ا١تعٌت ابلنص كال الصواب أف أف قرركىم الباطنية، 
كىو الذم أمو أكثر العلماء  ،لتجرم الشريعة على نظاـ كاحد ال اختبلؼ فيو كال تناقض ،ابلعكس
 .(ِ)الراسخُت

ابإلضافة إُف ما سبق، ىناؾ أيضا دقتو كعمقو البالغاف، كإبداع مباحث كمسائل جديدة يف علم -ّ
صوؿ االبتداع، كأف داللة الكبلـ كا١تصاٌف كا١تفاسد، كأصوؿ االتباع كأ ،األصوؿ: كنظرية ا١تقاصد الشرعية

 يكوف على اعتبارين: داللتو على ا١تعٌت األصلي، كداللتو على ا١تعٌت التبعي.
حدد الشاطيب غاية العلم يف مرضاة هللا عز كجل، معتربا أف ذلك ىو فقد  كالعمل: العلممعانقتو بُت  -ْ

عليهم  -ابهلل كٔتا أنزؿ على أنبيائو كرسلو  األصل يف طلب العلم. كحجتو يف ذلك؛ أف العلم ييعٌززي اإلدياف
عن أما أىداؼ العلم، فبل ٗترج  «.ضركرية كحاجية كٖتسينية»فمقاصد الشريعة  -الصبلة كالسبلـ 

 .«جلب ا١تصاٌف كدفع ا١تفاسد»
كيف كل األحواؿ؛ يؤكد الشاطيب على ضركرة أف يرتبط العلم ابلعمل، فالعلم النافع عنده ىو كحده الذم 

ال أحب الكبلـ »ىػ(: ُٕٗ تالعمل، متأثرا يف ذلك ٔتا قالو شيخ مذىبو اإلماـ مالك بن أنس ) يفيد
كإال فالعلم  ،جاء من األدلة الدالة على أف ركح العلم ىو العملكمستدال ٔتا  .(ّ)«إال فيما ٖتتو عمل
 .(ْ)عارية كغَت منتفع بو

                                                 
 .(ّ))مقدمة الشيخ دراز(. كانظر: نظرية ا١تقاصد عند الشاطيبللشاطيب  ١توافقات (ُ)
 .(ِّٗ/ِ) للشاطيب ا١توافقات (ِ)
 .(ُُٗ/ْ( )ٖٗ/ِ( )ْٓ،َٓ/ُ) للشاطيب ا١توافقات (ّ)
 .(ِٔ/ُ) للشاطيب ا١توافقات (ْ)
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حيث يؤكد على  نفعة، كنقد مسالك األصوليُتعلى ما فيو ا١ت العلمي البحث يفاالقتصار ىو يدعو إُف ك 
كل مسألة مرسومة ىف أصوؿ الفقو الينبٌت عليها فركع فقهية أك آداب شرعية أك ال تكوف عوان ىف أف  

كالذم يوضح ذلك أف ىذا العلم َف خيتص إبضافتة إُف الفقو إال  ،ذلك فوضعها ىف أصوؿ الفقو عارية
كال يلـز على ىذا أف يكوف كل  ،فإذا َف يفد ذلك فليس أبصل لو ،لكونو مفيدا لو ك٤تققا لبلجتهاد فيو

كإال أدل ذلك إُف أف يكوف سائر العلـو من أصوؿ الفقو   ؛ما انبٌت عليو فرع فقهي من ٚتلة أصوؿ الفقو
كعلم النحو كاللغة كاالشتقاؽ كالتصريف كا١تعاىن كالبياف كالعدد كا١تساحة كاٟتديث كغَت ذلك من 

 .(ُ)العلـو
ؿ السلف اقو أمن التعويل على  الشاطيب حيث أكثر :اتباع السلف يف فهم نصوص الوحيُت -ٓ

على ٚتيع « السنة»كمسلكهم يف الفهم كالنظر كبناء قواعده كفق ما قرركه من قبل. بل إنو أطلق لفظة 
عندىم َف  ما عمل عليو الصحابة، كيًجدى ذلك يف الكتاب كالسنة أك َف يوجد، لكونو اتباعا لسنة ثبيتت»

تينقل إلينا، أك اجتهادا ٣تتمعا عليو منهم أك من خلفائهم، فإف إٚتاعهم إٚتاع، كعمل خلفائهم راجعه 
 .(ِ)«أيضا إُف حقيقة اإلٚتاع، من جهة ٛتل الناس عليو حسبما اقتضاه النظر ا١تصلحي عندىم

يف الدليل الشرعي جيب على كل انظر »ليس ىذا فحسب؛ بل إنو كضع مسألة برأسها يف تقرير أنو 
 .(ّ)«فهو أحرل ابلصواب كأقـو يف العلم كالعمل ،مراعاة ما فهم منو األكلوف كما كانوا عليو يف العمل بو

ك٢تذا جعل الشاطيب عمدتو: كتب ا١تتقدمُت، بل أخذ ىو أيضنا يوصي بذلك كيؤكد عليو: "فلذلك  
ذ ابالحتياط يف العلم، على أم نوع كاف، ١تن أراد األخ صارت كتب ا١تتقدمُت، ككبلمهم، كسَتىم، أنفع

 .(ْ)كخصوصنا علم الشريعة، الذم ىو العركة الوثقى، كالوزر األٛتى
كٚتلة ما بٌت عليو الشاطيب منهجو يف ضركرة اعتبار فهم السلف كعملهم ابألدلة أربعة أمور: ثبوت 

زيغ عن مقاصد الشرع كمرامي الكتاب كالسنة، فضلهم، كاقتداؤىم ابلنيب، ملسو هيلع هللا ىلص، كأف فهمهم عاصمه من ال
 .(ٓ)كأخَتا أهنم قد أخذكا األدلة مأخذ االفتقار كاقتباس األحكاـ منها دكف ىول أك غرض

كاف ال أيخذ الفقو إال من كتب األقدمُت، كال يرل ألحد أف ينظر ك٦تا يدلل على ما سبق قوؿ التنبكيت:  
 .(ٔ)مة كتابو ا١توافقاتيف ىذه الكتب ا١تتأخرة، كما قرره يف مقد

                                                 
 .(ِْ/ُ) للشاطيب ا١توافقات (ُ)
 .(ْ/ْ) للشاطيب ا١توافقات (ِ)
 .(ٕٕ/ّللشاطيب ) ا١توافقات (ّ)
 .(َُّ-َّٗ ،ِِٗ) . كانظر: نظرية ا١تقاصد(ّّ/ّللشاطيب ) ا١توافقات (ْ)
 مد حلمي عبد الوىابحمل كانظر: اإلماـ الشاطيب مؤسس علم ا١تقاصد. (ّْٔ/ّ ،ٔٗ/ُللشاطيب ) ا١توافقات (ٓ)

 .)مقاؿ على الشبكة العنكبوتية(
 .(ِٓ/ُللتنبكيت ) نيل االبتهاج (ٔ)

 
 

شعر كأنت تقرأ يف الكتاب كأنك تراه كقد تسنم ذركة طود شامخ، يشرؼ منو على موارد الشريعة حىت ت
كمصادرىا، حييط ٔتسالكها، كيبصر بشعاهبا، فيصف عن حس، كيبٍت قواعد عن خربة، كديهد كليات 

؛ عاضدا يشدىا أبدلة االستقراء من الشريعة؛ فيضم آية إُف آايت، كحديثا إُف أحاديث، كأثرا إُف آاثر
٢تا ابألدلة العقلية كالوجوه النظرية حىت يدؽ عنق الشك، كيسد مسالك الوىم، كيظهر اٟتق انصعا هبذا 
الطريق الذم ىو نوع من أنواع التواتر ا١تعنوم، ملتزما ذلك يف مباحثو كأدلتو حىت قاؿ ْتق: إف ىذا 

 .(ُ)ا١تسلك ىو خاصية كتابو
أخرل متعددة ٘تيز منهج الشاطيب يف إرساء علم ا١تقاصد، إُف جانب ىذه ا٠تاصية، تربز خصائص -ِ

من أبرزىا: منهجو الدقيق يف االستدالؿ، كا١توضوعية كالتجرد، كاالعتداؿ كالتوسط كالنَّصىفىة. فمع إقراره 
دعول أف مقصد الشارع ليس يف ىذه كأف أف التغاِف يف العمل ابلظواىر بعيد عن مقصود الشارع؛ 

حىت ال يبقى يف  ،كإمنا ا١تقصود أمر آخر كراءه كيطرد ىذا يف ٚتيع الشريعة ،م منهاالظواىر كال ما يفه
، ىذا رأم كل قاصد إلبطاؿ الشريعةأف  ،ظاىرىا متمسك ديكن أف يلتمس منو معرفة مقاصد الشارع

 يقاؿ ابعتبار األمرين ٚتيعا على كجو ال خيل فيو ا١تعٌت ابلنص كال الصواب أف أف قرركىم الباطنية، 
كىو الذم أمو أكثر العلماء  ،لتجرم الشريعة على نظاـ كاحد ال اختبلؼ فيو كال تناقض ،ابلعكس
 .(ِ)الراسخُت

ابإلضافة إُف ما سبق، ىناؾ أيضا دقتو كعمقو البالغاف، كإبداع مباحث كمسائل جديدة يف علم -ّ
صوؿ االبتداع، كأف داللة الكبلـ كا١تصاٌف كا١تفاسد، كأصوؿ االتباع كأ ،األصوؿ: كنظرية ا١تقاصد الشرعية

 يكوف على اعتبارين: داللتو على ا١تعٌت األصلي، كداللتو على ا١تعٌت التبعي.
حدد الشاطيب غاية العلم يف مرضاة هللا عز كجل، معتربا أف ذلك ىو فقد  كالعمل: العلممعانقتو بُت  -ْ

عليهم  -ابهلل كٔتا أنزؿ على أنبيائو كرسلو  األصل يف طلب العلم. كحجتو يف ذلك؛ أف العلم ييعٌززي اإلدياف
عن أما أىداؼ العلم، فبل ٗترج  «.ضركرية كحاجية كٖتسينية»فمقاصد الشريعة  -الصبلة كالسبلـ 

 .«جلب ا١تصاٌف كدفع ا١تفاسد»
كيف كل األحواؿ؛ يؤكد الشاطيب على ضركرة أف يرتبط العلم ابلعمل، فالعلم النافع عنده ىو كحده الذم 

ال أحب الكبلـ »ىػ(: ُٕٗ تالعمل، متأثرا يف ذلك ٔتا قالو شيخ مذىبو اإلماـ مالك بن أنس ) يفيد
كإال فالعلم  ،جاء من األدلة الدالة على أف ركح العلم ىو العملكمستدال ٔتا  .(ّ)«إال فيما ٖتتو عمل
 .(ْ)عارية كغَت منتفع بو

                                                 
 .(ّ))مقدمة الشيخ دراز(. كانظر: نظرية ا١تقاصد عند الشاطيبللشاطيب  ١توافقات (ُ)
 .(ِّٗ/ِ) للشاطيب ا١توافقات (ِ)
 .(ُُٗ/ْ( )ٖٗ/ِ( )ْٓ،َٓ/ُ) للشاطيب ا١توافقات (ّ)
 .(ِٔ/ُ) للشاطيب ا١توافقات (ْ)
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نظرية متكاملة األطراؼ، متشعبة االمتدادات يف ٥تتلف جوانب الشريعة اإلسبلمية، أقوؿ: ٦تا ساعده 
 .(ُ)على ذلك كلو، تشبعو أبصوؿ ا١تذىب ا١تالكي كقواعده

يح أبٝتائها، كدييل إُف كاسع االطبلع، ينقل من كثَت من الكتب، كلكنو قليل التصر  -رٛتو هللا-الشاطيب 
اإللغاز كاإلهباـ يف ذلك، كال سيما يف كتابنا ىذا ككتابو اآلخر "االعتصاـ"، خبلفا لػ"اإلفادات 

 كاإلنشادات".
كاإلماـ مالك ككتبو ككتب مذىبو كأصحابو ىي أكثر ما يذكر يف كتابو ىذا؛ فهو ينقل كثَتا من 

 " البن العريب ك"ا١تنتقى" للباجي ، كَف يصرح هبما.كمن شركحو كػ"القبس "ا١توطأ"، كصرح بو مرارا؛
، كمن "العتبية" ، كمن شرحها "البياف كالتحصيل" كَف يصرح بو، كنقل منو يف كينقل أيضا من "ا١تدكنة"

 مواطن كثَتة منها.
 كنقل أيضا من كثَت من كتب ا١تالكية؛ كػ"ا١توَّازية" ك"نوازؿ ابن رشد" ك"٥تتصر ما ليس يف ا١تختصر" ،

 كصرح أبٝتاء ىذه الكتب. ،ك"الكايف" ، ك"ا١تبسوطة" ، ك"مقٌدمات ابن رشد" ، ك"األمواؿ" للداكدم
كصرح بو يف موطنُت فقط، كمن -من "ترتيب ا١تدارؾ" للقاضي عياض  -كأكثر جدا-كنقل الشاطيب 

 "الرسالة" للقشَتم، كمن "جامع بياف العلم" البن عبد الرب.
ار كتراجم كأقواؿ الصحابة كالتابعُت، ككذا أخبار مالك كأصحابو، كأخبار كىو ينقل من ىذه الكتب أخب

الزىاد كالعابدين، كقصصهم كحكاايهتم، كنقل من "جامع بياف العلم" أيضا كثَتا من األحاديث كاألخبار 
يصرح كاآلاثر، كمن كتاب ابن عبد الرب اآلخر "االنتقاء يف فضائل الثبلثة األئمة الفقهاء"؛ علما أبنو َف 

 قط أبٝتاء ىذه الكتب.
كنقل الشاطيب من كثَت من كتب التفسَت كأحكاـ القرآف كفضائلو كانسخو كمنسوخو كمشكلو؛ مثل: 

، كنقل مواطن من "تفسَت سهل أحكاـ القرآف" إلٝتاعيل بن إسحاؽ، ك"أحكاـ القرآف" البن العريب"
ن "الناسخ كا١تنسوخ" البن بيد "، كمبن عبد هللا التسًتم"، ككذا من كتاب "فضائل القرآف" أليب ع

ائها، ك"مشكل القرآف" البن ، كأليب عيبيد كالبن النحاس؛ ك١تكي بن أيب طالب؛ كَف يصرح أبٝتالعريب
 .قتيبة

ا١تشهورة؛ مثل: "الصحيحُت"،  أما كتب اٟتديث كالركاية كاألخبار كالرجاؿ؛ فهو ينقل من دكاكين السنة
 "سنن الًتمذم"، ك"سنن النسائي".ك"ا١توطأ"، ك"سنن أيب داكد"، ك

كينقل أيضا من "مسند البزار"، ك"جامع اإلٝتاعيلي ا١تخرج على صحيح البخارم"، ك"اٞتهاد" البن 
للطحاكم،  ألخبار" لئلسكاؼ، ك"مشكل اآلاثر"حبيب، ك"مشكل اٟتديث" البن قتيبة، ك"فوائد ا

                                                 
 .(ِٖٗ) انظر: نظرية ا١تقاصد عند الشاطيب (ُ)

 
 

٘تيز هبا الشاطيب يف كتابو مهمة ح قضية و ضك من خبلؿ ىذا الكتاب ابإلضافة إُف ما تقدـ نلمس -ٔ
أمهية االعتماد على الكليات التشريعية كٖتكيمها يف فهم النصوص اٞتزئية كتوجيهها. كىو نوع من  كىي

 .(ُ)رد ا١تتشاهبات إُف احملكمات
طيب ١توارد الشريعة أف أكرد زىاء ألف حديث، كيف الغالب َف يسندىا إُف كاف من استقراء الشا-ٕ

راكيها، كَف ينسبها لكتب األحاديث اليت ٖتويها، بل قلما استوىف حديثا بتمامو، كإمنا يذكر منو بقدر 
غرض الدليل يف ا١تقاـ، كقد يذكر جزءا آخر منو يف مقاـ آخر حسبما يستدعيو الكبلـ، كقد يشَت إُف 

الوصوؿ إُف قصده، دكف أف خيرج يف ديث إشارة، دكف أف يذكر منو شيئا، يقصد بكل ذلك اٟت
 . (ِ)اإلطناب عن حده

يف كتابو مبحثا كاحدا من ا١تباحث ا١تدكنة يف كتب األصوؿ؛ إال صاحب "ا١توافقات"  يذكر ال -ٖ
ع ذلك َف يغض من إشارة يف بعض األحياف لينتقل منها إُف أتصيل قاعدة، أك تفريع أصل، مث ىو م

فضل ا١تباحث األصولية، بل تراه يقوؿ يف كثَت من مباحثو: إذا أضيف ىذا إُف ما تقرر يف األصوؿ 
   .(ّ)أمكن الوصوؿ إُف ا١تقصود

 مصادر كتاب ادلوافقات:سادسا: 
ال  -يف أصوؿ الفقو عمومنا، كيف مقاصد الشريعة خصوصنا-رغم أف التجديد الذم جاء بو الشاطيب 

فيو أحد، كال ٧تد إال من يشهد كينوه بو، فإف الذم ال ينبغي الشك فيو أيضنا، ىو أف الشاطيب ال  ينازع
ديكن أف يكوف قد ابتدأ نظريتو ابتداء، كأبدعها إبداعنا اتما فليس ىذا من طبيعة األمور. بل ال بد أف 

 يكوف قد استفاد ٦تن سبقوه، كبٌت على ما قرركه.
 -مهما بلغ-اتبع كأبدع، كقلد كجدد، كأخذ كأعطى. كليس مطلوابن من أحد كمعٌت ىذا أف الشاطيب قد 

 .(ْ)أكثر من ىذا. كيبقى التفاضل يف مقدار التجديد كقيمتو
٦تا ساعد الشاطيب على حسن االستفادة من ىذه اللمحات كالومضات، اليت جادت هبا قرائح بعض ك 

على تطويرىا كالبناء عليها، حىت أخرج لنا األصوليُت، حوؿ مقاصد الشريعة كحكمها، كساعده أيضنا 

                                                 
 .(ْ) انظر: نظرية ا١تقاصد عند الشاطيب (ُ)
كال ٗتفى حاجة الناظر يف كبلمو إُف الوقوؼ على كأردؼ قائبل:  للموافقات. الشيخ عبدهللا درازانظر: مقدمة  (ِ)

اٟتديث بتمامو، كمعرفة منزلتو كدرجتو قوة كضعفا، ليكوف األكؿ عوان على معرفة ا١تقصود من سياؽ اٟتديث، كالثاين 
، فكاف ىذا حافزا للقياـ بتخريج أحاديث ساعدا على تقدير صحة االستدالؿ، كاالطمئناف أك عدمو يف ىذا اجملاؿم

 الكتاب كٖتقيقها.
، ْٕ ،ّٓ/ّ ،ُٖٕ/ُ) انظر على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ا١توافقات:ك  مقدمة الشيخ عبدهللا دراز للموافقات. (ّ)

ِ/َِْ). 
 .(ِّٗ) شاطيبانظر: نظرية ا١تقاصد عند ال (ْ)



137صفر 1442هـ / أكتوبر 2020م

العدد ) 4 (

تعريف بكتاب الموافقات ألبي إسحاق الشاطبي
أ.د يوسف أمحد حممد البدوي

 
 

نظرية متكاملة األطراؼ، متشعبة االمتدادات يف ٥تتلف جوانب الشريعة اإلسبلمية، أقوؿ: ٦تا ساعده 
 .(ُ)على ذلك كلو، تشبعو أبصوؿ ا١تذىب ا١تالكي كقواعده

يح أبٝتائها، كدييل إُف كاسع االطبلع، ينقل من كثَت من الكتب، كلكنو قليل التصر  -رٛتو هللا-الشاطيب 
اإللغاز كاإلهباـ يف ذلك، كال سيما يف كتابنا ىذا ككتابو اآلخر "االعتصاـ"، خبلفا لػ"اإلفادات 

 كاإلنشادات".
كاإلماـ مالك ككتبو ككتب مذىبو كأصحابو ىي أكثر ما يذكر يف كتابو ىذا؛ فهو ينقل كثَتا من 

 " البن العريب ك"ا١تنتقى" للباجي ، كَف يصرح هبما.كمن شركحو كػ"القبس "ا١توطأ"، كصرح بو مرارا؛
، كمن "العتبية" ، كمن شرحها "البياف كالتحصيل" كَف يصرح بو، كنقل منو يف كينقل أيضا من "ا١تدكنة"

 مواطن كثَتة منها.
 كنقل أيضا من كثَت من كتب ا١تالكية؛ كػ"ا١توَّازية" ك"نوازؿ ابن رشد" ك"٥تتصر ما ليس يف ا١تختصر" ،

 كصرح أبٝتاء ىذه الكتب. ،ك"الكايف" ، ك"ا١تبسوطة" ، ك"مقٌدمات ابن رشد" ، ك"األمواؿ" للداكدم
كصرح بو يف موطنُت فقط، كمن -من "ترتيب ا١تدارؾ" للقاضي عياض  -كأكثر جدا-كنقل الشاطيب 

 "الرسالة" للقشَتم، كمن "جامع بياف العلم" البن عبد الرب.
ار كتراجم كأقواؿ الصحابة كالتابعُت، ككذا أخبار مالك كأصحابو، كأخبار كىو ينقل من ىذه الكتب أخب

الزىاد كالعابدين، كقصصهم كحكاايهتم، كنقل من "جامع بياف العلم" أيضا كثَتا من األحاديث كاألخبار 
يصرح كاآلاثر، كمن كتاب ابن عبد الرب اآلخر "االنتقاء يف فضائل الثبلثة األئمة الفقهاء"؛ علما أبنو َف 

 قط أبٝتاء ىذه الكتب.
كنقل الشاطيب من كثَت من كتب التفسَت كأحكاـ القرآف كفضائلو كانسخو كمنسوخو كمشكلو؛ مثل: 

، كنقل مواطن من "تفسَت سهل أحكاـ القرآف" إلٝتاعيل بن إسحاؽ، ك"أحكاـ القرآف" البن العريب"
ن "الناسخ كا١تنسوخ" البن بيد "، كمبن عبد هللا التسًتم"، ككذا من كتاب "فضائل القرآف" أليب ع

ائها، ك"مشكل القرآف" البن ، كأليب عيبيد كالبن النحاس؛ ك١تكي بن أيب طالب؛ كَف يصرح أبٝتالعريب
 .قتيبة

ا١تشهورة؛ مثل: "الصحيحُت"،  أما كتب اٟتديث كالركاية كاألخبار كالرجاؿ؛ فهو ينقل من دكاكين السنة
 "سنن الًتمذم"، ك"سنن النسائي".ك"ا١توطأ"، ك"سنن أيب داكد"، ك

كينقل أيضا من "مسند البزار"، ك"جامع اإلٝتاعيلي ا١تخرج على صحيح البخارم"، ك"اٞتهاد" البن 
للطحاكم،  ألخبار" لئلسكاؼ، ك"مشكل اآلاثر"حبيب، ك"مشكل اٟتديث" البن قتيبة، ك"فوائد ا

                                                 
 .(ِٖٗ) انظر: نظرية ا١تقاصد عند الشاطيب (ُ)

 
 

٘تيز هبا الشاطيب يف كتابو مهمة ح قضية و ضك من خبلؿ ىذا الكتاب ابإلضافة إُف ما تقدـ نلمس -ٔ
أمهية االعتماد على الكليات التشريعية كٖتكيمها يف فهم النصوص اٞتزئية كتوجيهها. كىو نوع من  كىي

 .(ُ)رد ا١تتشاهبات إُف احملكمات
طيب ١توارد الشريعة أف أكرد زىاء ألف حديث، كيف الغالب َف يسندىا إُف كاف من استقراء الشا-ٕ

راكيها، كَف ينسبها لكتب األحاديث اليت ٖتويها، بل قلما استوىف حديثا بتمامو، كإمنا يذكر منو بقدر 
غرض الدليل يف ا١تقاـ، كقد يذكر جزءا آخر منو يف مقاـ آخر حسبما يستدعيو الكبلـ، كقد يشَت إُف 

الوصوؿ إُف قصده، دكف أف خيرج يف ديث إشارة، دكف أف يذكر منو شيئا، يقصد بكل ذلك اٟت
 . (ِ)اإلطناب عن حده

يف كتابو مبحثا كاحدا من ا١تباحث ا١تدكنة يف كتب األصوؿ؛ إال صاحب "ا١توافقات"  يذكر ال -ٖ
ع ذلك َف يغض من إشارة يف بعض األحياف لينتقل منها إُف أتصيل قاعدة، أك تفريع أصل، مث ىو م

فضل ا١تباحث األصولية، بل تراه يقوؿ يف كثَت من مباحثو: إذا أضيف ىذا إُف ما تقرر يف األصوؿ 
   .(ّ)أمكن الوصوؿ إُف ا١تقصود

 مصادر كتاب ادلوافقات:سادسا: 
ال  -يف أصوؿ الفقو عمومنا، كيف مقاصد الشريعة خصوصنا-رغم أف التجديد الذم جاء بو الشاطيب 

فيو أحد، كال ٧تد إال من يشهد كينوه بو، فإف الذم ال ينبغي الشك فيو أيضنا، ىو أف الشاطيب ال  ينازع
ديكن أف يكوف قد ابتدأ نظريتو ابتداء، كأبدعها إبداعنا اتما فليس ىذا من طبيعة األمور. بل ال بد أف 

 يكوف قد استفاد ٦تن سبقوه، كبٌت على ما قرركه.
 -مهما بلغ-اتبع كأبدع، كقلد كجدد، كأخذ كأعطى. كليس مطلوابن من أحد كمعٌت ىذا أف الشاطيب قد 

 .(ْ)أكثر من ىذا. كيبقى التفاضل يف مقدار التجديد كقيمتو
٦تا ساعد الشاطيب على حسن االستفادة من ىذه اللمحات كالومضات، اليت جادت هبا قرائح بعض ك 

على تطويرىا كالبناء عليها، حىت أخرج لنا األصوليُت، حوؿ مقاصد الشريعة كحكمها، كساعده أيضنا 

                                                 
 .(ْ) انظر: نظرية ا١تقاصد عند الشاطيب (ُ)
كال ٗتفى حاجة الناظر يف كبلمو إُف الوقوؼ على كأردؼ قائبل:  للموافقات. الشيخ عبدهللا درازانظر: مقدمة  (ِ)

اٟتديث بتمامو، كمعرفة منزلتو كدرجتو قوة كضعفا، ليكوف األكؿ عوان على معرفة ا١تقصود من سياؽ اٟتديث، كالثاين 
، فكاف ىذا حافزا للقياـ بتخريج أحاديث ساعدا على تقدير صحة االستدالؿ، كاالطمئناف أك عدمو يف ىذا اجملاؿم

 الكتاب كٖتقيقها.
، ْٕ ،ّٓ/ّ ،ُٖٕ/ُ) انظر على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ا١توافقات:ك  مقدمة الشيخ عبدهللا دراز للموافقات. (ّ)

ِ/َِْ). 
 .(ِّٗ) شاطيبانظر: نظرية ا١تقاصد عند ال (ْ)
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كنقل أيضا من بعض كتب الفلسفة؛ مثل كتاب ابن رشد "فصل ا١تقاؿ فيما بُت الشريعة كاٟتكمة من 
 االتصاؿ".

 صرح أف ىذه الكتب كا١تعدكمة الوجود يف ببلد ا١تغرب.اٟتنابلة، ك ك  نقل أيضا من بعض كتب الشافعيةك 
، كَف يصرح ابٝتو، كنقل أيضا من "الورع" منها: "اٟتاكم الكبَت" للماكردمكمن كتب الشافعية اليت نقل 

 .(ُ)للصنهاجي فقرات طويلة، كَف يذكر اٝتو كال اسم كتابو
 ئد منتقاة من ادلوافقات:افو سابعا: 

 : ادلوافقاتالشاطيب يف  افرتعهايت ال الفوائدفيما يلي أىم 
 تقسيم ا١تقاصد قسمُت:  :األوىل

 يرجع إُف قصد الشارع.  القسم األول:
 .(ِ)يرجع إُف قصد ا١تكلف القسم الثاين:

 .التوسع كالتشقيق يف أقساـ كأنواع ا١تقاصد، ٦تا أثرل ا١تقاصد من الناحية النظرية :ةالثاني
 .ّ()كضركرة موافقة قصدىم قصد الشارع اىتمامو ٔتقاصد ا١تكلفُت :ةالثالث

كىذا جانب آخر من جوانب اإل٢تـا كاإلبداع يف نظرية الشاطيب، ذلك أف "مقاصد الشارع" ال تتم كال تتحقق إال 
بتصحيح "مقاصد ا١تكلف". فكاف من شدة عناية الشاطيب ٔتقاصد الشارع أف اىتدل لتتويج الكبلـ فيها ابلكبلـ 

إٟتاؽ الكبلـ يف مقاصد ا١تكلفُت ابلكبلـ يف  كىو ،ىذا أمر جديد ٘تـا اٞتدة يف ا١توضوعيف مقاصد ا١تكلفُت. ك 
 .ْ()مقاصد الشريعة، كربط ىذا بذاؾ، كبياف ما بينهما من تبلـز كتكامل

 .(ٓ)تقعيد كأتصيل الكثَت من القواعد ا١تقاصدية :ةالرابع
ياغة دقيقة مركزة. كمعلـو أف القواعد اٞتامعة كللشاطيب كلع كعناية بتحرير القواعد اٞتامعة، كصياغتها ص

ىي الركائز اليت يقـو عليها، كينضبط هبا. كيف إطارىا تنتظم جزئياتو، كتنمو  -يف أم علم من العلـو-
قد قدـ لنا برىاانن آخر على أنو كاف مبدعنا كمؤسسا، كذلك من خبلؿ بثو لعشرات من ك نظرايتو. 

 .(ٔ)من جوانب نظرية ا١تقاصد، كتنَت لنا الطريق للسَت فيهاالقواعد، اليت ٗتتصر لنا الكثَت 
 .(ٕ)إضافتو مبحث طرؽ معرفة مقاصد الشارع :ةاخلامس

                                                 
 .(ِْٗ) نظرية ا١تقاصد عند الشاطيب (،ِْ-ُٗ/ُ) انظر: مقدمة الشيخ مشهور للموافقات (ُ)
 .ٓ، ص ِ، ج للشاطيب ا١توافقات (ِ)
 .(ّْٔ – ِّّ، ص ِج) ،للشاطيب ا١توافقات (ّ)
 .(ُّٔعند الشاطيب ) نظرية ا١تقاصد (ْ)
 .(ّْٗ-ّّْعند الشاطيب )رية ا١تقاصد نظ (ٓ)
 .(ُّٖ) نظرية ا١تقاصد (ٔ)
 .(ُْْ-ّّٗ، صِج) للشاطيب ا١توافقات (ٕ)

 
 

ئل" لثابت، ك"إكماؿ ا١تعلم" للقاضي ك"ا١تؤتلف كا١تختلف" لعبد الغٍت بن سعيد األزدم، ك"الدال
 .عياض، كصرح أبٝتاء ىذه الكتب ٚتيعا

نقوالت للشاطيب يف كتابو ىذا من كتب اٟتديث كشركحاتو َف يصرًٌح أبٝتائها؛ مثل: "القبس"، كىناؾ 
كبلمها شرح لػ"ا١توطأ"، ك"ا١تعلم بفوائد مسلم" للمازرم، ك"شرح النوكم على صحيح -ك"ا١تنتقى" 
 .بلـ اٟتديث شرح البخارم" للخطايب"هتذيب اآلاثر" البن جرير الطربم ، ك"إعمسلم"، ك

كينقل أحاديث كآاثرا من "الشفا" للقاضي عياض، ك"البدع كالنهي عنها" البن كضاح، ك"اإلحياء" 
 للغزاِف.

منها:  صرح ابلنقل منها كثَتة؛ كالغزاِف من أكثر األعبلـ ا١تذكورين يف كتاب الشاطيب ىذا، ككتبو اليت
أك "فضائح -ك"إٞتاـ العواـ"، ك"جواىر القرآف"، ك"ا١تستظهرية"  -كأكثر من النقل منو-"اإلحياء" 

كىو من أكثر من يذكرىم من األصوليُت، كينقل ، ة األنوار"، ك"ا١تنقذ من الضبلؿ"ك"مشكا -الباطنية"
 .من كتابو "ا١تستصفى" كَف يصرح بو، كمن "شفاء الغليل" كصرح بو

ك"التنقيح"  ، الذكر: الرازم، كنقل من كتابو "احملصوؿ" كثَتا، كصرح بو يف موطن كاحد فقطكيليو يف
 كصرح بو أيضا.

 مث اٞتويٍت، كنقل منو كثَتا، كصرح بػ"الربىاف" مرة كاحدة ، ك"اإلرشاد" كذلك يف.
صوؿ شرح قل من كتابو "الفركؽ"، كمن "نفائس األفنمث القرايف، كَف يصرح ابسم أم كتاب من كتبو، 

 احملصوؿ" يف.
 مث العز ابن عبد السبلـ، َف يصرح ابسم أم كتاب من كتبو، كنقل من كتابو "القواعد الكربل" كقد أهبمو.

 .عد" لشيخو ا١تقرم كَف يصرح ابٝتوكينقل أيضا من "القوا
الرسالة" كال ينسى يف ىذا ا١تقاـ اإلماـ الشافعي؛ فإف الشاطيب استفاد منو، كنقل من كتابو العظيم "

 كصرح بو فقط يف مرتُت.
كنقل أيضا من كتابو "األـ" كَف يصرح بو، كىناؾ إشارات تنبئ على ذلك، كاستفاد الشاطيب أيضا من 

 شركحات "الرسالة"، كصرح أبنو كقف على "شرح الرسالة" للقاضي عبد الوىاب.
ك"التبيُت لسنن  ،صوؿ"كنقل الشاطيب أيضا من كتب الباجي كصرح أبٝتاء بعضها؛ مثل: "أحكاـ الف

 ا١تهتدين".
ك"مراتب اإلٚتاع"، كعن ابن بشكواؿ، كلعل ذلك يف  ،كنقل عن ابن حـز كلعل ذلك يف "النبذ"

 .""ا١تنقطعُت إُف هللا
كصرح ابلنقل منو  "،كمن مصادر الشاطيب يف كتابو ىذا بعض كتب اللغة كاألدب؛ كػ"الكتاب" لسيبويو

، ك"ا٠تصائص" البن جٍت كَف يصرح ابٝتو، كنقل منو يف مواطن منها منو"الكامل" للمربد كصرح ابلنقل ك
 .مقامات اٟتريرم" كصرح ابلنقل منو، ك"درة الغواص" أك "



139صفر 1442هـ / أكتوبر 2020م

العدد ) 4 (

تعريف بكتاب الموافقات ألبي إسحاق الشاطبي
أ.د يوسف أمحد حممد البدوي

 
 

كنقل أيضا من بعض كتب الفلسفة؛ مثل كتاب ابن رشد "فصل ا١تقاؿ فيما بُت الشريعة كاٟتكمة من 
 االتصاؿ".

 صرح أف ىذه الكتب كا١تعدكمة الوجود يف ببلد ا١تغرب.اٟتنابلة، ك ك  نقل أيضا من بعض كتب الشافعيةك 
، كَف يصرح ابٝتو، كنقل أيضا من "الورع" منها: "اٟتاكم الكبَت" للماكردمكمن كتب الشافعية اليت نقل 

 .(ُ)للصنهاجي فقرات طويلة، كَف يذكر اٝتو كال اسم كتابو
 ئد منتقاة من ادلوافقات:افو سابعا: 

 : ادلوافقاتالشاطيب يف  افرتعهايت ال الفوائدفيما يلي أىم 
 تقسيم ا١تقاصد قسمُت:  :األوىل

 يرجع إُف قصد الشارع.  القسم األول:
 .(ِ)يرجع إُف قصد ا١تكلف القسم الثاين:

 .التوسع كالتشقيق يف أقساـ كأنواع ا١تقاصد، ٦تا أثرل ا١تقاصد من الناحية النظرية :ةالثاني
 .ّ()كضركرة موافقة قصدىم قصد الشارع اىتمامو ٔتقاصد ا١تكلفُت :ةالثالث

كىذا جانب آخر من جوانب اإل٢تـا كاإلبداع يف نظرية الشاطيب، ذلك أف "مقاصد الشارع" ال تتم كال تتحقق إال 
بتصحيح "مقاصد ا١تكلف". فكاف من شدة عناية الشاطيب ٔتقاصد الشارع أف اىتدل لتتويج الكبلـ فيها ابلكبلـ 

إٟتاؽ الكبلـ يف مقاصد ا١تكلفُت ابلكبلـ يف  كىو ،ىذا أمر جديد ٘تـا اٞتدة يف ا١توضوعيف مقاصد ا١تكلفُت. ك 
 .ْ()مقاصد الشريعة، كربط ىذا بذاؾ، كبياف ما بينهما من تبلـز كتكامل

 .(ٓ)تقعيد كأتصيل الكثَت من القواعد ا١تقاصدية :ةالرابع
ياغة دقيقة مركزة. كمعلـو أف القواعد اٞتامعة كللشاطيب كلع كعناية بتحرير القواعد اٞتامعة، كصياغتها ص

ىي الركائز اليت يقـو عليها، كينضبط هبا. كيف إطارىا تنتظم جزئياتو، كتنمو  -يف أم علم من العلـو-
قد قدـ لنا برىاانن آخر على أنو كاف مبدعنا كمؤسسا، كذلك من خبلؿ بثو لعشرات من ك نظرايتو. 

 .(ٔ)من جوانب نظرية ا١تقاصد، كتنَت لنا الطريق للسَت فيهاالقواعد، اليت ٗتتصر لنا الكثَت 
 .(ٕ)إضافتو مبحث طرؽ معرفة مقاصد الشارع :ةاخلامس

                                                 
 .(ِْٗ) نظرية ا١تقاصد عند الشاطيب (،ِْ-ُٗ/ُ) انظر: مقدمة الشيخ مشهور للموافقات (ُ)
 .ٓ، ص ِ، ج للشاطيب ا١توافقات (ِ)
 .(ّْٔ – ِّّ، ص ِج) ،للشاطيب ا١توافقات (ّ)
 .(ُّٔعند الشاطيب ) نظرية ا١تقاصد (ْ)
 .(ّْٗ-ّّْعند الشاطيب )رية ا١تقاصد نظ (ٓ)
 .(ُّٖ) نظرية ا١تقاصد (ٔ)
 .(ُْْ-ّّٗ، صِج) للشاطيب ا١توافقات (ٕ)

 
 

ئل" لثابت، ك"إكماؿ ا١تعلم" للقاضي ك"ا١تؤتلف كا١تختلف" لعبد الغٍت بن سعيد األزدم، ك"الدال
 .عياض، كصرح أبٝتاء ىذه الكتب ٚتيعا

نقوالت للشاطيب يف كتابو ىذا من كتب اٟتديث كشركحاتو َف يصرًٌح أبٝتائها؛ مثل: "القبس"، كىناؾ 
كبلمها شرح لػ"ا١توطأ"، ك"ا١تعلم بفوائد مسلم" للمازرم، ك"شرح النوكم على صحيح -ك"ا١تنتقى" 
 .بلـ اٟتديث شرح البخارم" للخطايب"هتذيب اآلاثر" البن جرير الطربم ، ك"إعمسلم"، ك

كينقل أحاديث كآاثرا من "الشفا" للقاضي عياض، ك"البدع كالنهي عنها" البن كضاح، ك"اإلحياء" 
 للغزاِف.

منها:  صرح ابلنقل منها كثَتة؛ كالغزاِف من أكثر األعبلـ ا١تذكورين يف كتاب الشاطيب ىذا، ككتبو اليت
أك "فضائح -ك"إٞتاـ العواـ"، ك"جواىر القرآف"، ك"ا١تستظهرية"  -كأكثر من النقل منو-"اإلحياء" 

كىو من أكثر من يذكرىم من األصوليُت، كينقل ، ة األنوار"، ك"ا١تنقذ من الضبلؿ"ك"مشكا -الباطنية"
 .من كتابو "ا١تستصفى" كَف يصرح بو، كمن "شفاء الغليل" كصرح بو

ك"التنقيح"  ، الذكر: الرازم، كنقل من كتابو "احملصوؿ" كثَتا، كصرح بو يف موطن كاحد فقطكيليو يف
 كصرح بو أيضا.

 مث اٞتويٍت، كنقل منو كثَتا، كصرح بػ"الربىاف" مرة كاحدة ، ك"اإلرشاد" كذلك يف.
صوؿ شرح قل من كتابو "الفركؽ"، كمن "نفائس األفنمث القرايف، كَف يصرح ابسم أم كتاب من كتبو، 

 احملصوؿ" يف.
 مث العز ابن عبد السبلـ، َف يصرح ابسم أم كتاب من كتبو، كنقل من كتابو "القواعد الكربل" كقد أهبمو.

 .عد" لشيخو ا١تقرم كَف يصرح ابٝتوكينقل أيضا من "القوا
الرسالة" كال ينسى يف ىذا ا١تقاـ اإلماـ الشافعي؛ فإف الشاطيب استفاد منو، كنقل من كتابو العظيم "

 كصرح بو فقط يف مرتُت.
كنقل أيضا من كتابو "األـ" كَف يصرح بو، كىناؾ إشارات تنبئ على ذلك، كاستفاد الشاطيب أيضا من 

 شركحات "الرسالة"، كصرح أبنو كقف على "شرح الرسالة" للقاضي عبد الوىاب.
ك"التبيُت لسنن  ،صوؿ"كنقل الشاطيب أيضا من كتب الباجي كصرح أبٝتاء بعضها؛ مثل: "أحكاـ الف

 ا١تهتدين".
ك"مراتب اإلٚتاع"، كعن ابن بشكواؿ، كلعل ذلك يف  ،كنقل عن ابن حـز كلعل ذلك يف "النبذ"

 .""ا١تنقطعُت إُف هللا
كصرح ابلنقل منو  "،كمن مصادر الشاطيب يف كتابو ىذا بعض كتب اللغة كاألدب؛ كػ"الكتاب" لسيبويو

، ك"ا٠تصائص" البن جٍت كَف يصرح ابٝتو، كنقل منو يف مواطن منها منو"الكامل" للمربد كصرح ابلنقل ك
 .مقامات اٟتريرم" كصرح ابلنقل منو، ك"درة الغواص" أك "
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تعريف بكتاب الموافقات ألبي إسحاق الشاطبي
أ.د يوسف أمحد حممد البدوي

 
 

أبرز ىذا العلم، ك٢تج بو، كأكسعو ْتثا، كٖتليبل، كٖتقيقا، كتفصيبل؛  -و هللا تعاُفرٛت-أف الشاطيب  -ُ
 فعقد آصرة النسب بُت األصوؿ كالقواعد، ككسع الئحة ا١تقاصد.

يف النسج كالصياغة فىارىؽى عامَّةى مىٍن سبقىوي؛ إذ ساقو بنقاكة اللساف العريب متخليا عن االصطبلحات  -ِ
١تنطقية، ككيف ال يكوف كذلك كديدنو يف كتابو على أف ىذه الشريعة عربية ال الكبلمية، كاألدكات ا

 مدخل فيها لؤللسن األعجمية، كدعوتو قائمة على ساقها ابلتزاـ اللساف العريب كًحٍذقو؟!
ادا على االستقراء الكلي لؤلدلة من الكتاب كالسنة، ّتمع نصوص الوحدة ا١توضوعية تمعا  كتابوبٌت -ّ

 يمة كبلـ السلف إليهما، كشهود العقل ٢تا.منهما، كضم
أٍردىؼى ىذا ابستيبلد أْتاث بسط القوؿ فيها، ٔتا يعز نظَته، كمن ىذه األْتاث اليت افًتعها، كانفتق  -ْ

 اثقب فكره عنها:
 ا١تصلحة كضوابطها. -أ

 القصد يف األفعاؿ كسوء استعماؿ اٟتق. -ب
 النوااي بُت اٟتكم كالقصد. -ج
 لعقل.ا١تقاصد كا -د
 الغاايت العامة للمقاصد. -ىػ
 دعوتو اٞتادة إُف التطبيق العملي ٔتزج الفركع الفقهية اب١تقاصد الشرعية؛ ليستخرج القوؿ اٟتق فيها. -ٓ
كالكتاب كضعو ىذا اإلماـ؛ ليكوف "كسيلة إُف فقو االستنباط" ْتذؽ اللساف، كتشخيص علم  -ٔ

، كمثاؿ متميز يف توظيف االستقراء الكلي؛ لفهم نصوص ا١تقاصد؛ إال أنو يف حقيقتو: فقو يف الدين
 .(ُ)الوحيُت، كعلم متكامل بنظاـ الشريعة كأسس التشريع كمقاصده يف مصاٌف العباد يف الدارين

كلعلو يف قيٍطره "الغرب اإلسبلمي" أكؿ من نسج يف األصوؿ بركنيو على ىذا الطراز، كىو يف قطره أكؿ 
قاصد"، كهنض بو، كفتق مسائلو، كشيد عمارتو، كجاؿ يف تفاصيلو، من بسط الكبلـ على: "علم ا١ت

كشخصها، كلفت األنظار إُف قواعده الكلية، كبىسىطىها، كتعمق يف ْتثها، مناشدا ابستخراج علل 
األحكاـ، كحكمتها، كمصاٟتها، كصىرىؼ أنظار الفقهاء من ا٠تبلؼ كاٞتدؿ الفقهي اٞتامد يف 

ر يف مقاصد الشارع، كأهنا كاٟتياض الواسعة ٢تذه الفركعيات كا٠تبلفيات الفركعيات إُف تطعيمو ابلنظ
فيتقلص ظل ا٠تبلؼ، كتلتقي األحكاـ االجتهادية ما أمكن يف قالب كاحد، كفق مقاصدىا اليت كضعت 

الشريعة، كعصمتها، ككحدة ٢تا، انبعة من مشكاة كاحدة، ّتامع مقاصد الشريعة الكلية، ٤تققة خلود 
 .(ِ)أحكامها

                                                 
 م.-/حُتقدًن الشيخ بكر أبو زيد للموافقات بتحقيق مشهور حسن (ُ)
 م.-/حُتقدًن الشيخ بكر أبو زيد للموافقات بتحقيق مشهور حسن (ِ)

 
 

ديدة ٘تامنا عند الشاطيب، كبقدر ما يف ىذا ا١توضوع من جدة، بقدر ما لو من ٞتكىذا أيضنا من ا١تباحث ا
ثها، ككل اكتشاؼ جديد لكلياهتا، كل ىذا األمهية كا٠تطورة؛ ألف كل كبلـ يف ا١تقاصد، ككل توسع يف ْت

 .(ُ)متوقف على إجياد كضبط ا١تنهاج الصحيح ١تعرفة مقاصد الشارع
 اعتبار ا١تآالت: :ةالسادس

أم أف اجملتهد، حُت جيتهد كحيكم كيفيت، عليو أف يقدر مآالت األفعاؿ اليت ىي ٤تل حكمو كإفتائو، 
مهمتو تنحصر يف "إعطاء اٟتكم الشرعي". بل مهمتو أف كأف يقدر عواقب حكمو كفتواه، كأال يعترب أف 

حيكم يف الفعل كىو يستحضر مآلو أك مآالتو، كأف يصدر اٟتكم كىو انظر إُف أثره أك آاثره. فإذا َف 
 .(ِ)يفعل، فهو إما قاصر عن درجة االجتهاد أك مقصر فيها

قصود شرعنا، كانت األفعاؿ موافقة ىذا األصل بقولو: "النظر يف مآالت األفعاؿ معترب م الشاطيبكيؤصل 
أك ٥تالفة. كذلك أف اجملتهد ال حيكم على فعل من األفعاؿ الصادرة عن ا١تكلفُت ابإلقداـ أك ابإلحجاـ 

 . (ّ)كؿ إليو ذلك الفعل"ؤ إال بعد نظره إُف ما ي
 اشًتاطو فهم مقاصد الشريعة على كما٢تا يف االجتهاد. :ةبعالسا

 إمنا ٖتصل ١تن اتصف بوصفُت: فقد ذكر أف درجة االجتهاد
 أحدمها: فهم مقاصد الشريعة على كما٢تا.

  .(ْ)كالثاين: التمكن من االستنباط بناء على فهمو فيها
 .(ٓ)ماـ الكبَت كالتوسع الكثَت يف ٖتقيق ا١تناطاالىت الثامنة:

١تناط كٗترجيو إذ ٧تد أف األصوليُت قد مركا سريعا على االجتهاد يف ٖتقيق ا١تناط، ٓتبلؼ تنقيح ا
على حُت أف الشاطيب أكُف ٖتقيق ا١تناط اىتماما كبَتا، كجعلو قانوان كليا يف لتعلقهما ٔتباحث العلة. 

  .(ٔ)تطبيق األحكاـ الشرعية، كميزاان لًتشيد ىذا التطبيق كتسديده
 عليو: ؤاخذاتوادل: حماسن كتاب ادلوافقات اثمنا

 أوال: حماسن الكتاب:

                                                 
 .(ُّٕعند الشاطيب ) نظرية ا١تقاصد (ُ)
 .(ّّٓعند الشاطيب ) نظرية ا١تقاصد (2)
 .(ُْٗ/ْللشاطيب ) ا١توافقات (ّ)
 .(َُٔ-َُٓ/ْ) للشاطيب ا١توافقات (ْ)
 .(ٓٗ-ْٗ، ٖٗ/ْ) طيبللشا ا١توافقات (ٓ)
 .(ُٔ-ُّلعمار علواف ) االجتهاد كضوابطو عند الشاطيب (ٔ)
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أبرز ىذا العلم، ك٢تج بو، كأكسعو ْتثا، كٖتليبل، كٖتقيقا، كتفصيبل؛  -و هللا تعاُفرٛت-أف الشاطيب  -ُ
 فعقد آصرة النسب بُت األصوؿ كالقواعد، ككسع الئحة ا١تقاصد.

يف النسج كالصياغة فىارىؽى عامَّةى مىٍن سبقىوي؛ إذ ساقو بنقاكة اللساف العريب متخليا عن االصطبلحات  -ِ
١تنطقية، ككيف ال يكوف كذلك كديدنو يف كتابو على أف ىذه الشريعة عربية ال الكبلمية، كاألدكات ا

 مدخل فيها لؤللسن األعجمية، كدعوتو قائمة على ساقها ابلتزاـ اللساف العريب كًحٍذقو؟!
ادا على االستقراء الكلي لؤلدلة من الكتاب كالسنة، ّتمع نصوص الوحدة ا١توضوعية تمعا  كتابوبٌت -ّ

 يمة كبلـ السلف إليهما، كشهود العقل ٢تا.منهما، كضم
أٍردىؼى ىذا ابستيبلد أْتاث بسط القوؿ فيها، ٔتا يعز نظَته، كمن ىذه األْتاث اليت افًتعها، كانفتق  -ْ

 اثقب فكره عنها:
 ا١تصلحة كضوابطها. -أ

 القصد يف األفعاؿ كسوء استعماؿ اٟتق. -ب
 النوااي بُت اٟتكم كالقصد. -ج
 لعقل.ا١تقاصد كا -د
 الغاايت العامة للمقاصد. -ىػ
 دعوتو اٞتادة إُف التطبيق العملي ٔتزج الفركع الفقهية اب١تقاصد الشرعية؛ ليستخرج القوؿ اٟتق فيها. -ٓ
كالكتاب كضعو ىذا اإلماـ؛ ليكوف "كسيلة إُف فقو االستنباط" ْتذؽ اللساف، كتشخيص علم  -ٔ

، كمثاؿ متميز يف توظيف االستقراء الكلي؛ لفهم نصوص ا١تقاصد؛ إال أنو يف حقيقتو: فقو يف الدين
 .(ُ)الوحيُت، كعلم متكامل بنظاـ الشريعة كأسس التشريع كمقاصده يف مصاٌف العباد يف الدارين

كلعلو يف قيٍطره "الغرب اإلسبلمي" أكؿ من نسج يف األصوؿ بركنيو على ىذا الطراز، كىو يف قطره أكؿ 
قاصد"، كهنض بو، كفتق مسائلو، كشيد عمارتو، كجاؿ يف تفاصيلو، من بسط الكبلـ على: "علم ا١ت

كشخصها، كلفت األنظار إُف قواعده الكلية، كبىسىطىها، كتعمق يف ْتثها، مناشدا ابستخراج علل 
األحكاـ، كحكمتها، كمصاٟتها، كصىرىؼ أنظار الفقهاء من ا٠تبلؼ كاٞتدؿ الفقهي اٞتامد يف 

ر يف مقاصد الشارع، كأهنا كاٟتياض الواسعة ٢تذه الفركعيات كا٠تبلفيات الفركعيات إُف تطعيمو ابلنظ
فيتقلص ظل ا٠تبلؼ، كتلتقي األحكاـ االجتهادية ما أمكن يف قالب كاحد، كفق مقاصدىا اليت كضعت 

الشريعة، كعصمتها، ككحدة ٢تا، انبعة من مشكاة كاحدة، ّتامع مقاصد الشريعة الكلية، ٤تققة خلود 
 .(ِ)أحكامها

                                                 
 م.-/حُتقدًن الشيخ بكر أبو زيد للموافقات بتحقيق مشهور حسن (ُ)
 م.-/حُتقدًن الشيخ بكر أبو زيد للموافقات بتحقيق مشهور حسن (ِ)

 
 

ديدة ٘تامنا عند الشاطيب، كبقدر ما يف ىذا ا١توضوع من جدة، بقدر ما لو من ٞتكىذا أيضنا من ا١تباحث ا
ثها، ككل اكتشاؼ جديد لكلياهتا، كل ىذا األمهية كا٠تطورة؛ ألف كل كبلـ يف ا١تقاصد، ككل توسع يف ْت

 .(ُ)متوقف على إجياد كضبط ا١تنهاج الصحيح ١تعرفة مقاصد الشارع
 اعتبار ا١تآالت: :ةالسادس

أم أف اجملتهد، حُت جيتهد كحيكم كيفيت، عليو أف يقدر مآالت األفعاؿ اليت ىي ٤تل حكمو كإفتائو، 
مهمتو تنحصر يف "إعطاء اٟتكم الشرعي". بل مهمتو أف كأف يقدر عواقب حكمو كفتواه، كأال يعترب أف 

حيكم يف الفعل كىو يستحضر مآلو أك مآالتو، كأف يصدر اٟتكم كىو انظر إُف أثره أك آاثره. فإذا َف 
 .(ِ)يفعل، فهو إما قاصر عن درجة االجتهاد أك مقصر فيها

قصود شرعنا، كانت األفعاؿ موافقة ىذا األصل بقولو: "النظر يف مآالت األفعاؿ معترب م الشاطيبكيؤصل 
أك ٥تالفة. كذلك أف اجملتهد ال حيكم على فعل من األفعاؿ الصادرة عن ا١تكلفُت ابإلقداـ أك ابإلحجاـ 

 . (ّ)كؿ إليو ذلك الفعل"ؤ إال بعد نظره إُف ما ي
 اشًتاطو فهم مقاصد الشريعة على كما٢تا يف االجتهاد. :ةبعالسا

 إمنا ٖتصل ١تن اتصف بوصفُت: فقد ذكر أف درجة االجتهاد
 أحدمها: فهم مقاصد الشريعة على كما٢تا.

  .(ْ)كالثاين: التمكن من االستنباط بناء على فهمو فيها
 .(ٓ)ماـ الكبَت كالتوسع الكثَت يف ٖتقيق ا١تناطاالىت الثامنة:

١تناط كٗترجيو إذ ٧تد أف األصوليُت قد مركا سريعا على االجتهاد يف ٖتقيق ا١تناط، ٓتبلؼ تنقيح ا
على حُت أف الشاطيب أكُف ٖتقيق ا١تناط اىتماما كبَتا، كجعلو قانوان كليا يف لتعلقهما ٔتباحث العلة. 

  .(ٔ)تطبيق األحكاـ الشرعية، كميزاان لًتشيد ىذا التطبيق كتسديده
 عليو: ؤاخذاتوادل: حماسن كتاب ادلوافقات اثمنا

 أوال: حماسن الكتاب:

                                                 
 .(ُّٕعند الشاطيب ) نظرية ا١تقاصد (ُ)
 .(ّّٓعند الشاطيب ) نظرية ا١تقاصد (2)
 .(ُْٗ/ْللشاطيب ) ا١توافقات (ّ)
 .(َُٔ-َُٓ/ْ) للشاطيب ا١توافقات (ْ)
 .(ٓٗ-ْٗ، ٖٗ/ْ) طيبللشا ا١توافقات (ٓ)
 .(ُٔ-ُّلعمار علواف ) االجتهاد كضوابطو عند الشاطيب (ٔ)
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تعريف بكتاب الموافقات ألبي إسحاق الشاطبي
أ.د يوسف أمحد حممد البدوي

 
 

 ،بعض ا١تواضع الناتج خصوصا عن كثرة التفريعات للمسألة الواحدة يف سياؽ كاحد تعقيد العبارة يف -ِ
مث الربط بينها كبُت ما أييت بعدىا من تفصيبلت  ،٦تا ييصعًٌب على القارئ فٌك تلك التفريعات

 كاستدالالت، كرٔتا احتاج إُف قراءة الفقرة مرات حىت يتمكن من فٌك تفريعاهتا.
 .حاديث الضعيفة كاليت ال أصل ٢تااأل إيراد الشاطيب بعض -ّ
بعض قصص الصوفية اليت ال حيتاج إليها تقرير مسائل الكتاب ١تا فيها من ب استشهاد الشاطيب -ْ

 .(ُ)تطويل أك غرابة
كلكن  الشريعة، مسالك معرفة مقاصد حقو أف يكوف أكؿ -ابعتبار أمهيتو- االستقراءأف مسلك  -ٓ

بلن مع اٞتهات األربع اليت تعرؼ هبا مقاصد الشارع، كاليت خصص ٢تا الغريب أف الشاطيب َف يذكره أص
 .(ِ)و َف جيعلو ال األكؿ كال ا٠تامس!فه ؛خا٘تة كتاب ا١تقاصد

 :ادلوافقات كتاباليت بذلت حول  األعمال العلمية : اتسعا
ن خرج ٔت -مثبل-ظفر يبذلت جهود قليلة حوؿ كتاب "ا١توافقات"، كال سيما من قبل األقدمُت؛ فلم 

 كىو القاضي أبو بكر ابن عاصم من كادم آشأحد تبلميذه  أحاديثو أك علق عليو، كإمنا قاـ
 الكتاب كٝتى ملخصو: "نيل ا١تٌت يف اختصار ا١توافقات". بتلخيص ىػ(ِٖٗت)
 . ظمو: "نيل ا١تٌت من ا١توافقات"بن عاصم يف ستة آالؼ بيت كٝتى ناحيِت و ه أبو أخ نظموك  

. كأما النظم فتوجد منو نسخة خطية بدير اإلسكو  يعلم ذكرفبل أما التلخيص  ٖتت  رايؿلوجوده اليـو
 . ُُْٔرقم 

أما ا١تعاصركف؛ فقد أقبلوا عليو، كتباركا يف مدحو كالثناء عليو، ككجو أفاضل منهم العناية إليو، كديكننا 
 :ا، مه٤تورين٤تصورة يف  القوؿ: إف خدمتهم لكتاب "ا١توافقات"

 
 : خمتصراتو.احملور األول

 :مؤلفُت قاـ ابختصار الكتاب ثبلثة
 ـ".َُُٗ -ىػ ُِّٖمُت الشنقيطي القلقمي "ا١تتوىف سنة امصطفى بن دمحم فاضل بن دمحم م األول:

"موافق ا١توافقات" مث شرح ا١تنظومة كٝتي الشرح "ا١ترافق على  كٝتي منظومتو، نظم كتاب "ا١توافقات"
كأفاد أنو كقف على  ىػ.ُِّْبفاس عاـ  يف مطبعة أٛتد ديٍتالنظم كشرحو ا١توافق". كطبع ىذا 

"ا١توافقات" عاـ ستة بعد ثبلٙتائة كألف، كقاؿ: "كَف يكن لو قبل ذلك يف انحيتنا ىذه أثر، كال بلغ أحدا 
 منهم لو خرب".

                                                 
 لنعماف جغيم.)ا١تقدمة(  تيسَت ا١توافقات (ُ)
 .(ِّٖعند الشاطيب ) نظرية ا١تقاصد (ِ)

 
 

كىذا ىو أظهر كأشهر ما ٘تيز بو الشاطيب عمن سبقوه، من  :يف مقاصد الشريعة التوسع الكبَت -ٕ
الشاطيب جعل أكرب أجزاء "ا١توافقات" ىو: "كتاب ا١تقاصد" فأصبحت فا١تتكلمُت يف مقاصد الشريعة. 

ا إغفالو، كال نسيانو، كال التقليل -هبذا-ا١تقاصد  من شأنو. بينما كانت  شيئنا ظاىر للعياف، ال يسع أحدن
 .(ُ)كعلومها ار العلماء، الراسخوف يف الشريعةمن قبل ضامرة خفية، ال يكاد يلتفت إليها إال كب

ا يسرل يف معظم أجزاء ىذا العلم  . (ِ)فأصبحت عند الشاطيب ركحن
 اثنيا: ادلؤاخذات على الكتاب:

ففيو نىضيجى التنظَت ١تقاصد الشريعة، كفيو ال مراء يف القيمة العلمية لكتاب ا١توافقات لئلماـ الشاطيب؛ 
ٖتقيقات يف غاية األمهية لكثَت من ا١تسائل األصولية، كفيو ٤تاكلة إلعادة بناء النظرية األصولية على كفق 

، كقد كصف  مقاصد الشريعة. كال غرابة يف ذلك فهو ٙترة أتمبلت ىذا العاَف احملقًٌق خبلؿ حياتو العلمية
ها القرآف ئأثنايف كقد أمضى سنُت عديدة تراكده األفكار، اٗتذ  .(ّ)يتيمة دىرهك ره، نتيجة عم كتابو أبنو

 ٝتَتان كأنيسان كجليسان، يتفكر كيتدبر كال جيد ألفكاره أصبلن تقـو عليو كال رابطان جيعل منها كياانن أك منهجان 
 .(ْ)سول مقاصد الشريعة

 دكف سهولة تناكلو بُت أىل العلم حوائل، أبرزىا: ٖتوؿعليو بعض ا١تؤاخذات، ك كلكن ىذا الكتاب القٌيم 
طوؿ نصو ٔتا حواه من استطرادات كطوؿ نفس يف االستدالؿ كدفع االعًتاضات، حيث ٕتعل تلك  -ُ

صنًٌف 
ي
االستطرادات القارئ يتيو أحياان يف ثناايىا، حىت رٔتا سها عن بعض ا١تعاين األساسية اليت أراد ا١ت

 تقريرىا.
كإف كاف قد خلص أصوؿ الفقو من اٞتدؿ اللفظي، ككجو النظر إُف ا١تعاين كا١تقاصد  كتاب ا١توافقاتف

إال أنو حافل ابالستطرادات اليت تشتت كحدة ا١توضوع، مث إف مؤلفو سلك فيو ا١تنهج القدًن يف طرح 
؛ ٦تا القضااي، فًتاه يذكر القاعدة أك األصل يف بضعة أسطر مث أيخذ يف فرض االعًتاضات كالردكد عليها

 .(ٓ)أضفى على الكتاب ركح اٞتدؿ ا١تمل، كما أنو أكثر من التفريع كالتجزئة للمسائل
تطٌوح يف مسائلو إُف تطويبلت كخلط،  يف كتابو ا١توافقات قد الشاطيب أفالطاىر ابن عاشور كقد ذكر 

 .(ٔ)كغفل عن مهمات من ا١تقاصد، ْتيث َف حيصل منو الغرض ا١تقصود
                                                 

 .(ُّْعند الشاطيب ) نظرية ا١تقاصد (ُ)
 .(ُّٔعند الشاطيب ) نظرية ا١تقاصدانظر:  (ِ)
 .(ِٔ/ُللشاطيب ) اا١توافقات (ّ)
 تيسَت ا١توافقات (،َِٔ/ِحملمود فاعور ) . مقاصد الشريعة عند الشاطيب(ّْٔ/ّللشاطيب ) ا١توافقات انظر: (ْ)

 نعماف جغيم.ل )ا١تقدمة(
 .(ُِ) لدكتور ٛتادم العبيدمل الشاطيب كمقاصد الشريعة (ٓ)
 .(ِٖ) لطاىر بن عاشورل مقاصد الشريعة اإلسبلمية (ٔ)
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تعريف بكتاب الموافقات ألبي إسحاق الشاطبي
أ.د يوسف أمحد حممد البدوي

 
 

 ،بعض ا١تواضع الناتج خصوصا عن كثرة التفريعات للمسألة الواحدة يف سياؽ كاحد تعقيد العبارة يف -ِ
مث الربط بينها كبُت ما أييت بعدىا من تفصيبلت  ،٦تا ييصعًٌب على القارئ فٌك تلك التفريعات

 كاستدالالت، كرٔتا احتاج إُف قراءة الفقرة مرات حىت يتمكن من فٌك تفريعاهتا.
 .حاديث الضعيفة كاليت ال أصل ٢تااأل إيراد الشاطيب بعض -ّ
بعض قصص الصوفية اليت ال حيتاج إليها تقرير مسائل الكتاب ١تا فيها من ب استشهاد الشاطيب -ْ

 .(ُ)تطويل أك غرابة
كلكن  الشريعة، مسالك معرفة مقاصد حقو أف يكوف أكؿ -ابعتبار أمهيتو- االستقراءأف مسلك  -ٓ

بلن مع اٞتهات األربع اليت تعرؼ هبا مقاصد الشارع، كاليت خصص ٢تا الغريب أف الشاطيب َف يذكره أص
 .(ِ)و َف جيعلو ال األكؿ كال ا٠تامس!فه ؛خا٘تة كتاب ا١تقاصد

 :ادلوافقات كتاباليت بذلت حول  األعمال العلمية : اتسعا
ن خرج ٔت -مثبل-ظفر يبذلت جهود قليلة حوؿ كتاب "ا١توافقات"، كال سيما من قبل األقدمُت؛ فلم 

 كىو القاضي أبو بكر ابن عاصم من كادم آشأحد تبلميذه  أحاديثو أك علق عليو، كإمنا قاـ
 الكتاب كٝتى ملخصو: "نيل ا١تٌت يف اختصار ا١توافقات". بتلخيص ىػ(ِٖٗت)
 . ظمو: "نيل ا١تٌت من ا١توافقات"بن عاصم يف ستة آالؼ بيت كٝتى ناحيِت و ه أبو أخ نظموك  

. كأما النظم فتوجد منو نسخة خطية بدير اإلسكو  يعلم ذكرفبل أما التلخيص  ٖتت  رايؿلوجوده اليـو
 . ُُْٔرقم 

أما ا١تعاصركف؛ فقد أقبلوا عليو، كتباركا يف مدحو كالثناء عليو، ككجو أفاضل منهم العناية إليو، كديكننا 
 :ا، مه٤تورين٤تصورة يف  القوؿ: إف خدمتهم لكتاب "ا١توافقات"

 
 : خمتصراتو.احملور األول

 :مؤلفُت قاـ ابختصار الكتاب ثبلثة
 ـ".َُُٗ -ىػ ُِّٖمُت الشنقيطي القلقمي "ا١تتوىف سنة امصطفى بن دمحم فاضل بن دمحم م األول:

"موافق ا١توافقات" مث شرح ا١تنظومة كٝتي الشرح "ا١ترافق على  كٝتي منظومتو، نظم كتاب "ا١توافقات"
كأفاد أنو كقف على  ىػ.ُِّْبفاس عاـ  يف مطبعة أٛتد ديٍتالنظم كشرحو ا١توافق". كطبع ىذا 

"ا١توافقات" عاـ ستة بعد ثبلٙتائة كألف، كقاؿ: "كَف يكن لو قبل ذلك يف انحيتنا ىذه أثر، كال بلغ أحدا 
 منهم لو خرب".

                                                 
 لنعماف جغيم.)ا١تقدمة(  تيسَت ا١توافقات (ُ)
 .(ِّٖعند الشاطيب ) نظرية ا١تقاصد (ِ)

 
 

كىذا ىو أظهر كأشهر ما ٘تيز بو الشاطيب عمن سبقوه، من  :يف مقاصد الشريعة التوسع الكبَت -ٕ
الشاطيب جعل أكرب أجزاء "ا١توافقات" ىو: "كتاب ا١تقاصد" فأصبحت فا١تتكلمُت يف مقاصد الشريعة. 

ا إغفالو، كال نسيانو، كال التقليل -هبذا-ا١تقاصد  من شأنو. بينما كانت  شيئنا ظاىر للعياف، ال يسع أحدن
 .(ُ)كعلومها ار العلماء، الراسخوف يف الشريعةمن قبل ضامرة خفية، ال يكاد يلتفت إليها إال كب

ا يسرل يف معظم أجزاء ىذا العلم  . (ِ)فأصبحت عند الشاطيب ركحن
 اثنيا: ادلؤاخذات على الكتاب:

ففيو نىضيجى التنظَت ١تقاصد الشريعة، كفيو ال مراء يف القيمة العلمية لكتاب ا١توافقات لئلماـ الشاطيب؛ 
ٖتقيقات يف غاية األمهية لكثَت من ا١تسائل األصولية، كفيو ٤تاكلة إلعادة بناء النظرية األصولية على كفق 

، كقد كصف  مقاصد الشريعة. كال غرابة يف ذلك فهو ٙترة أتمبلت ىذا العاَف احملقًٌق خبلؿ حياتو العلمية
ها القرآف ئأثنايف كقد أمضى سنُت عديدة تراكده األفكار، اٗتذ  .(ّ)يتيمة دىرهك ره، نتيجة عم كتابو أبنو

 ٝتَتان كأنيسان كجليسان، يتفكر كيتدبر كال جيد ألفكاره أصبلن تقـو عليو كال رابطان جيعل منها كياانن أك منهجان 
 .(ْ)سول مقاصد الشريعة

 دكف سهولة تناكلو بُت أىل العلم حوائل، أبرزىا: ٖتوؿعليو بعض ا١تؤاخذات، ك كلكن ىذا الكتاب القٌيم 
طوؿ نصو ٔتا حواه من استطرادات كطوؿ نفس يف االستدالؿ كدفع االعًتاضات، حيث ٕتعل تلك  -ُ

صنًٌف 
ي
االستطرادات القارئ يتيو أحياان يف ثناايىا، حىت رٔتا سها عن بعض ا١تعاين األساسية اليت أراد ا١ت

 تقريرىا.
كإف كاف قد خلص أصوؿ الفقو من اٞتدؿ اللفظي، ككجو النظر إُف ا١تعاين كا١تقاصد  كتاب ا١توافقاتف

إال أنو حافل ابالستطرادات اليت تشتت كحدة ا١توضوع، مث إف مؤلفو سلك فيو ا١تنهج القدًن يف طرح 
؛ ٦تا القضااي، فًتاه يذكر القاعدة أك األصل يف بضعة أسطر مث أيخذ يف فرض االعًتاضات كالردكد عليها

 .(ٓ)أضفى على الكتاب ركح اٞتدؿ ا١تمل، كما أنو أكثر من التفريع كالتجزئة للمسائل
تطٌوح يف مسائلو إُف تطويبلت كخلط،  يف كتابو ا١توافقات قد الشاطيب أفالطاىر ابن عاشور كقد ذكر 

 .(ٔ)كغفل عن مهمات من ا١تقاصد، ْتيث َف حيصل منو الغرض ا١تقصود
                                                 

 .(ُّْعند الشاطيب ) نظرية ا١تقاصد (ُ)
 .(ُّٔعند الشاطيب ) نظرية ا١تقاصدانظر:  (ِ)
 .(ِٔ/ُللشاطيب ) اا١توافقات (ّ)
 تيسَت ا١توافقات (،َِٔ/ِحملمود فاعور ) . مقاصد الشريعة عند الشاطيب(ّْٔ/ّللشاطيب ) ا١توافقات انظر: (ْ)

 نعماف جغيم.ل )ا١تقدمة(
 .(ُِ) لدكتور ٛتادم العبيدمل الشاطيب كمقاصد الشريعة (ٓ)
 .(ِٖ) لطاىر بن عاشورل مقاصد الشريعة اإلسبلمية (ٔ)
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 القواعد األصولية عند الشاطيب، للجيبلين ا١تريٍت، ٣تلة دار اٟتديث اٟتسنية، ا١تغرب. .ُُ
 اصد الشريعة، لبشَت مهدم الكبيسي، رسالة ماجستَت، بغداد.                                   الشاطيب كمنهجو يف مق .ُِ
 ا١تقاصد عند اإلماـ الشاطيب دراسة أصولية فقهية. حملمود عبدا٢تادم فاعور. .ُّ
ُْ.  ، االجتهاد كضوابطو عند اإلماـ الشاطيب، د. عمار عبدهللا انصح علواف، دكتوراه، دار ابن حـز

 ق.ََِٓبَتكت، 
 :ادلوافقاتمقاالت يف 

 – ُُٔ/الصفحاتُُْٗ//يوليو//ُِّّ//شعباف//ٖمصر/ -ا١تنار  ،ماـ الشاطيبإل. ترٚتو اُ
ُٔٓ. 

 – َٕٓ/الصفحاتُُْٗ//سبتمرب//ُِّّ//شواؿ//َُمصر/ -ا١تنار ، ماـ الشاطيب. ترٚتو اإلِ
ِٕٓ. 

 – ٖٗ/الصفحاتَُٗٗير////يناّدراسات عربيو/ ،ساَف يفوت ،. صوره الشاطيب لدل احملدثُتّ
َُِ. 

عبد اٟتميد  ،ماـ الشاطيب. قواعد التنظيم ا١تآِف عند اإلْ
 .ِِّ – َّٕ/الصفحاتُّٗٗ//يونيو//ُُّْ//ذكاٟتجو//ِالعلمي/

  ميلود ،. منهاج فهم الكتاب كالسنو عند االماـ الشاطيبٓ
 .َُُ – ََُ/الصفحاتُْٗٗ//يونيو//ُُْْ//ذكاٟتجو//ّفركجي/

 ،يونس صواٟتي ،ماـ الشاطيبيف مناىج النظر االسبلمي : منوذج " ا١توافقات " لئل . االستقراءٔ
 .ُٗ – ٗٓالصفحاتُٔٗٗبريل//إ//ُُْٔ//ذكالقعده//ْسبلميو ا١تعرفو/إ

اٟتسُت آيت سعيد  ،سحاؽ الشاطيبإ أيبماـ . ا١تصاٌف كا١تفاسد كمن ا١تؤىل لتقديرىا يف نظر اإلٕ
الًتاث ا١تالكي يف الغرب .ُٖٗٗليو اآلداب كالعلـو االنسانيو، ، كالرابط: جامعو اٟتسن الثاين

 .ٕٖ – ٕٓالصفحات  ،االسبلمي
//ربيع ْماليزاي / -التجديد  ،غاليو بوىده ،ماـ الشاطيبإل: نظريو ا١تقاصد عند اقراءه يف كتابَٖ

 .ِٔٔ-ِّٓ/ الصفحات:ُٖٗٗغسطس//أ//ُُْٗالثاين//
 -التجديد  ،عبدهللا اٞتيوسي ،عند االماـ الشاطيب منوذج مقًتح لقراءه نظريو ا١تقاصدأَٗ

 .ِٓٓ – ِّٓ/الصفحاتَََِغسطس//أ//ُُِْ//ٚتادل االكؿ//ٖماليزاي/
 
 
 
 

 
 

طوط يف كىو ٥ت .ـ"ُٕٓٗ -ىػ ُّٕٕإبراىيم بن طاىر بن أٛتد بن أسعد العظم "ا١تتوىف سنة  الثاين:
 .زأين عند أسرة ا١تؤلفج

 ـ".ُُِٗ -ىػ َُّّدمحم حيِت بن عمر ا١تختار بن الطالب عبد هللا الواليت الشنقيطي "ت الثالث:
 .(ُ)"توضيح ا١تشكبلت يف اختصار ا١توافقات" كٝتاه

عدد  ـ،ََِٗ – َُّْسنة النشر: ، دمحم بن حسُت اٞتيزاين للدكتورا١توافقات للشاطيب  هتذيب -
 .َْٖ الصفحات:

 يسَت ا١توافقات للدكتور نعماف جغيم.ت -
 :سات عن الكتاباحملور الثاين: درا

 :شاطيب وإسهامو يف علم ادلقاصدوافقات للمدراسات كثرية للىناك 
 وأىم ىذه الدراسات:

 ـ.ُِٗٗ،ٛتادم العبيدم طرابلس ) ليبيا (: كلية الدعوة االسبلمية ،لشاطيب كمقاصد الشريعةا .ُ
الشاطيب عرضان كدراسة كٖتليبلن، الدكتور عبد الرٛتن إبراىيم عبد اٟتليم زيد  قواعد ا١تقاصد عند اإلماـ .ِ

طبع ضمن سلسلة الرسائل اٞتامعية اليت يتوُف ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسبلمي طباعتها،  ،الكيبلين
 ـ.َََِ -ىػ ُُِْ، دار الفكر، ّٓرقم 

الشريعة كأصوؿ  -امعة التونسية اٞت-مقاصد الشريعة يف كتاب ا١توافقات للشاطيب اٟتبيب عيادم  .ّ
 ـُٖٗٗت ا١تناقشة: -الدين

 .ماجستَت ،بشَت مهدم الكبيسي ،الشاطيب كمنهجو يف مقاصد الشريعة .ْ
 ماجستَت. ،أشرؼ عبدالنعيم قطب ،ماـ الشاطيبا١تنهج التجديدم عند اإل .ٓ
 ،ذلك االعتصاـ البدعة كا١تصاٌف ا١ترسلة عند اإلماـ أيب إسحاؽ الشاطيب كموقفو منها كما يصورىا .ٔ

 توفيق يوسف علي يوسف، ماجستَت.
 : دراسة كتطبيق فوزية دمحم عبدهللا القثامي، دكتوراه.لبحث األصوِف عند اإلماـ الشاطيبمنهج ا .ٕ
 ٛتد عبد هللا العجبلف، ماجستَت. ،أدلة األحكاـ الشرعية يف أصوؿ الشاطيب .ٖ
 ،ا١تنعم إدريس، أطركحة شهادة الكفاءةفكر ا١تقاصد عند الشاطيب من خبلؿ كتاب ا١توافقات. لعبد  .ٗ

 تونس.
 مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بُت الشاطيب كابن عاشور، للدكتور عبد اجمليد النجار،  .َُ

 ٣تلة العلـو اإلسبلمية، اٞتزائر.

                                                 
حملمود  ١تقاصد عند اإلماـ الشاطيب دراسة أصولية فقهيةا. (ّّ/ُ) انظر: مقدمة مشهور حسن للموافقات (ُ)

 .(ّٕ/ُعبدا٢تادم فاعور )
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 القواعد األصولية عند الشاطيب، للجيبلين ا١تريٍت، ٣تلة دار اٟتديث اٟتسنية، ا١تغرب. .ُُ
 اصد الشريعة، لبشَت مهدم الكبيسي، رسالة ماجستَت، بغداد.                                   الشاطيب كمنهجو يف مق .ُِ
 ا١تقاصد عند اإلماـ الشاطيب دراسة أصولية فقهية. حملمود عبدا٢تادم فاعور. .ُّ
ُْ.  ، االجتهاد كضوابطو عند اإلماـ الشاطيب، د. عمار عبدهللا انصح علواف، دكتوراه، دار ابن حـز

 ق.ََِٓبَتكت، 
 :ادلوافقاتمقاالت يف 

 – ُُٔ/الصفحاتُُْٗ//يوليو//ُِّّ//شعباف//ٖمصر/ -ا١تنار  ،ماـ الشاطيبإل. ترٚتو اُ
ُٔٓ. 

 – َٕٓ/الصفحاتُُْٗ//سبتمرب//ُِّّ//شواؿ//َُمصر/ -ا١تنار ، ماـ الشاطيب. ترٚتو اإلِ
ِٕٓ. 

 – ٖٗ/الصفحاتَُٗٗير////يناّدراسات عربيو/ ،ساَف يفوت ،. صوره الشاطيب لدل احملدثُتّ
َُِ. 

عبد اٟتميد  ،ماـ الشاطيب. قواعد التنظيم ا١تآِف عند اإلْ
 .ِِّ – َّٕ/الصفحاتُّٗٗ//يونيو//ُُّْ//ذكاٟتجو//ِالعلمي/

  ميلود ،. منهاج فهم الكتاب كالسنو عند االماـ الشاطيبٓ
 .َُُ – ََُ/الصفحاتُْٗٗ//يونيو//ُُْْ//ذكاٟتجو//ّفركجي/

 ،يونس صواٟتي ،ماـ الشاطيبيف مناىج النظر االسبلمي : منوذج " ا١توافقات " لئل . االستقراءٔ
 .ُٗ – ٗٓالصفحاتُٔٗٗبريل//إ//ُُْٔ//ذكالقعده//ْسبلميو ا١تعرفو/إ

اٟتسُت آيت سعيد  ،سحاؽ الشاطيبإ أيبماـ . ا١تصاٌف كا١تفاسد كمن ا١تؤىل لتقديرىا يف نظر اإلٕ
الًتاث ا١تالكي يف الغرب .ُٖٗٗليو اآلداب كالعلـو االنسانيو، ، كالرابط: جامعو اٟتسن الثاين

 .ٕٖ – ٕٓالصفحات  ،االسبلمي
//ربيع ْماليزاي / -التجديد  ،غاليو بوىده ،ماـ الشاطيبإل: نظريو ا١تقاصد عند اقراءه يف كتابَٖ

 .ِٔٔ-ِّٓ/ الصفحات:ُٖٗٗغسطس//أ//ُُْٗالثاين//
 -التجديد  ،عبدهللا اٞتيوسي ،عند االماـ الشاطيب منوذج مقًتح لقراءه نظريو ا١تقاصدأَٗ

 .ِٓٓ – ِّٓ/الصفحاتَََِغسطس//أ//ُُِْ//ٚتادل االكؿ//ٖماليزاي/
 
 
 
 

 
 

طوط يف كىو ٥ت .ـ"ُٕٓٗ -ىػ ُّٕٕإبراىيم بن طاىر بن أٛتد بن أسعد العظم "ا١تتوىف سنة  الثاين:
 .زأين عند أسرة ا١تؤلفج

 ـ".ُُِٗ -ىػ َُّّدمحم حيِت بن عمر ا١تختار بن الطالب عبد هللا الواليت الشنقيطي "ت الثالث:
 .(ُ)"توضيح ا١تشكبلت يف اختصار ا١توافقات" كٝتاه

عدد  ـ،ََِٗ – َُّْسنة النشر: ، دمحم بن حسُت اٞتيزاين للدكتورا١توافقات للشاطيب  هتذيب -
 .َْٖ الصفحات:

 يسَت ا١توافقات للدكتور نعماف جغيم.ت -
 :سات عن الكتاباحملور الثاين: درا

 :شاطيب وإسهامو يف علم ادلقاصدوافقات للمدراسات كثرية للىناك 
 وأىم ىذه الدراسات:

 ـ.ُِٗٗ،ٛتادم العبيدم طرابلس ) ليبيا (: كلية الدعوة االسبلمية ،لشاطيب كمقاصد الشريعةا .ُ
الشاطيب عرضان كدراسة كٖتليبلن، الدكتور عبد الرٛتن إبراىيم عبد اٟتليم زيد  قواعد ا١تقاصد عند اإلماـ .ِ

طبع ضمن سلسلة الرسائل اٞتامعية اليت يتوُف ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسبلمي طباعتها،  ،الكيبلين
 ـ.َََِ -ىػ ُُِْ، دار الفكر، ّٓرقم 

الشريعة كأصوؿ  -امعة التونسية اٞت-مقاصد الشريعة يف كتاب ا١توافقات للشاطيب اٟتبيب عيادم  .ّ
 ـُٖٗٗت ا١تناقشة: -الدين

 .ماجستَت ،بشَت مهدم الكبيسي ،الشاطيب كمنهجو يف مقاصد الشريعة .ْ
 ماجستَت. ،أشرؼ عبدالنعيم قطب ،ماـ الشاطيبا١تنهج التجديدم عند اإل .ٓ
 ،ذلك االعتصاـ البدعة كا١تصاٌف ا١ترسلة عند اإلماـ أيب إسحاؽ الشاطيب كموقفو منها كما يصورىا .ٔ

 توفيق يوسف علي يوسف، ماجستَت.
 : دراسة كتطبيق فوزية دمحم عبدهللا القثامي، دكتوراه.لبحث األصوِف عند اإلماـ الشاطيبمنهج ا .ٕ
 ٛتد عبد هللا العجبلف، ماجستَت. ،أدلة األحكاـ الشرعية يف أصوؿ الشاطيب .ٖ
 ،ا١تنعم إدريس، أطركحة شهادة الكفاءةفكر ا١تقاصد عند الشاطيب من خبلؿ كتاب ا١توافقات. لعبد  .ٗ

 تونس.
 مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بُت الشاطيب كابن عاشور، للدكتور عبد اجمليد النجار،  .َُ

 ٣تلة العلـو اإلسبلمية، اٞتزائر.

                                                 
حملمود  ١تقاصد عند اإلماـ الشاطيب دراسة أصولية فقهيةا. (ّّ/ُ) انظر: مقدمة مشهور حسن للموافقات (ُ)

 .(ّٕ/ُعبدا٢تادم فاعور )
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استفادتو من مدل  عقد ندكات ككتابة مؤلفات يف ا١تقارنة بُت الشاطيب كغَته من العلماء، كبياف -ُِ
 .(ُ)كاٞتويٍت كالغزاِف كالرازم كابن تيمية كغَتىمالذين سبقوه يف ٣تاؿ ا١تقاصد  العلماء 

 نب الوعظي عند الشاطيب رٛتة هللا عليو.االعتناء إببراز اٞتا -ُّ
 

أسأؿ هللا تعاُف للشاطيب الرٛتة كجزيل األجر كالثواب، ا التعريف ابلشاطيب ككتابو ا١توافقات كيف ختاـ ىذ
تعاُف العفو كا١تغفرة  كأسألو تعاُف أف جيعل عملي ىذا خالصان لوجهو الكرًن كأف ينفع بو. كما كأسألو

 أف يغفر ِف كلوالدىمَّ كللمؤمنُت. ، كما كأسألو تعاُفللسافؿ بو االقلم أك ز  أخطأ فيوعما 
 وصلى هللا على نبينا دمحم وسلم وعلى آلو وصحبو وأنعم، واحلمد هلل األكرم، الذي علم ابلقلم. 

                                                 
 .(ّٔٗ) عمار علوافل االجتهاد كضوابطو عند الشاطيب (،ّٖٓ، ُُٓطيب )عند الشا نظرية ا١تقاصدانظر:  (ُ)

 
 

 فادة من ادلوافقات: آفاق علمية لإلعاشرا: 
 ، كىي:لئلفادة من ا١توافقاتالتوصيات كاألفاؽ العلمية يف ا٠تتاـ أخلص إُف أىم 

صد عند الشاطيب، ليست منحصرة يف اٞتزء ا١تخصص ٢تا يف "ا١توافقات"، نظرية ا١تقاالربىنة على أف -ُ
كلكنها ٘تتد كتوجد يف جل كتاابت الشاطيب. كمن ىنا فكتاب ا١تقاصد، غَت   ،كىو "كتاب ا١تقاصد"

 كاؼ كحده يف بياف حقيقة نظرية ا١تقاصد. كبياف أبعادىا كآاثرىا.
حاضرة يف كبلمو، كمؤثرة على آرائو، تزيده عمقنا  فالشاطيب، حيثما تكلم، ٧تد ا١تقاصد مرافقة لو،

 كسدادنا، كيزيدىا ٕتلية كتوضيحنا، حىت ليكاد دارس الشاطيب، يزعم أنو َف يكتب إال يف ا١تقاصد كآاثرىا.
 .االنطبلؽ يف دراسات أكثر عمقنا كتدقيقنا، كأكثر ضبطنا كتنقيحنا، ٢تذا ا١توضوع الكبَت ا يقتضيىذك 
ة التفصيلية، للضركرايت ا١تكملة، كاٟتاجيات كالتحسينيات، كالعمل على كضع مزيد من الدراس -ِ

 ضوابط كاضحة للتفريق بُت مراتب ا١تصاٌف كلها، كحدكد الثبات كالتغَت يف ذلك.
استخراج كدراسة الفكر ا١تقاصدم عند كبار األئمة كالعلماء، الذين يظهر أهنم ذكك ابع كفضل يف  -ّ

، ابتداء من كبار فقهاء الصحابة، كمركرنا ابألئمة األربعة، كغَتىم كالًتمذم العناية ٔتقاصد الشريعة
 اٟتكيم، كاإلماـ الطربم.

 ؟ ينتهي تتبع كدراسة مراعاة ا١تقاصد يف الفقو اإلسبلمي، ككيف يتم ذلك؟ كإُف أم حد-ْ
 اهادم منفذحىت ال يبقى ىذا ا١تنحى االجت عند الشاطيب؛ "ضوابط االجتهاد ا١تقاصدم" استخراج -ٓ
  .تمييع لبلجتهاد، كللفكر اإلسبلمي عمومنال

 ٕتديد الشاطيب للمباحث األصولية موضوعا ككيفية.دراسة  -ٔ
، كالتصدم للذين ابٟتجة كالربىاف حصر الضركرايت يف ا٠تمس ا١تعركفة الرد على من يدعوف عدـ -ٕ

ٖتسينية  كأحاجية لب ىي إما بل يف الغا -ليست ضركرية  قاصدم أف يضيفوا للضركرايتيسعوف إُف 
كالسبلـ،  لكرامة، كاٟتق، كاألمن، كالوحدة،السماحة، كالنظاـ، كا١تساكاة، كاٟترية، كالعدالة، كاك -

 األخبلقية.كالتعاكف، كالتعارؼ، كما إُف ذلك من القيم 
الشريعة مزيد من االستقراء ألحكاـ الشريعة كاالستنباط لعللها كربطها ٔتقاصدىا، ٞتعل مقاصد   -ٖ

 .التنزيلي جتهادالكا االستنباطي فقوال٤تل اتفاؽ يرجع إليو كحيتكم إليو يف 
 إعادة النظر يف تعليقات كاعًتاضات الشيخ عبدهللا دراز كغَته على الشاطيب يف ا١توافقات. -ٗ

 كأثرىا يف االجتهاد كاالستنباط.عند الشاطيب كغَته، دراسة الوحدة ا١توضوعية يف القرآف  -َُ
 التعمق يف دراسة االجتهاد يف ٖتقيق ا١تناط عند الشاطيب. -ُُ
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استفادتو من مدل  عقد ندكات ككتابة مؤلفات يف ا١تقارنة بُت الشاطيب كغَته من العلماء، كبياف -ُِ
 .(ُ)كاٞتويٍت كالغزاِف كالرازم كابن تيمية كغَتىمالذين سبقوه يف ٣تاؿ ا١تقاصد  العلماء 

 نب الوعظي عند الشاطيب رٛتة هللا عليو.االعتناء إببراز اٞتا -ُّ
 

أسأؿ هللا تعاُف للشاطيب الرٛتة كجزيل األجر كالثواب، ا التعريف ابلشاطيب ككتابو ا١توافقات كيف ختاـ ىذ
تعاُف العفو كا١تغفرة  كأسألو تعاُف أف جيعل عملي ىذا خالصان لوجهو الكرًن كأف ينفع بو. كما كأسألو

 أف يغفر ِف كلوالدىمَّ كللمؤمنُت. ، كما كأسألو تعاُفللسافؿ بو االقلم أك ز  أخطأ فيوعما 
 وصلى هللا على نبينا دمحم وسلم وعلى آلو وصحبو وأنعم، واحلمد هلل األكرم، الذي علم ابلقلم. 

                                                 
 .(ّٔٗ) عمار علوافل االجتهاد كضوابطو عند الشاطيب (،ّٖٓ، ُُٓطيب )عند الشا نظرية ا١تقاصدانظر:  (ُ)

 
 

 فادة من ادلوافقات: آفاق علمية لإلعاشرا: 
 ، كىي:لئلفادة من ا١توافقاتالتوصيات كاألفاؽ العلمية يف ا٠تتاـ أخلص إُف أىم 

صد عند الشاطيب، ليست منحصرة يف اٞتزء ا١تخصص ٢تا يف "ا١توافقات"، نظرية ا١تقاالربىنة على أف -ُ
كلكنها ٘تتد كتوجد يف جل كتاابت الشاطيب. كمن ىنا فكتاب ا١تقاصد، غَت   ،كىو "كتاب ا١تقاصد"

 كاؼ كحده يف بياف حقيقة نظرية ا١تقاصد. كبياف أبعادىا كآاثرىا.
حاضرة يف كبلمو، كمؤثرة على آرائو، تزيده عمقنا  فالشاطيب، حيثما تكلم، ٧تد ا١تقاصد مرافقة لو،

 كسدادنا، كيزيدىا ٕتلية كتوضيحنا، حىت ليكاد دارس الشاطيب، يزعم أنو َف يكتب إال يف ا١تقاصد كآاثرىا.
 .االنطبلؽ يف دراسات أكثر عمقنا كتدقيقنا، كأكثر ضبطنا كتنقيحنا، ٢تذا ا١توضوع الكبَت ا يقتضيىذك 
ة التفصيلية، للضركرايت ا١تكملة، كاٟتاجيات كالتحسينيات، كالعمل على كضع مزيد من الدراس -ِ

 ضوابط كاضحة للتفريق بُت مراتب ا١تصاٌف كلها، كحدكد الثبات كالتغَت يف ذلك.
استخراج كدراسة الفكر ا١تقاصدم عند كبار األئمة كالعلماء، الذين يظهر أهنم ذكك ابع كفضل يف  -ّ

، ابتداء من كبار فقهاء الصحابة، كمركرنا ابألئمة األربعة، كغَتىم كالًتمذم العناية ٔتقاصد الشريعة
 اٟتكيم، كاإلماـ الطربم.

 ؟ ينتهي تتبع كدراسة مراعاة ا١تقاصد يف الفقو اإلسبلمي، ككيف يتم ذلك؟ كإُف أم حد-ْ
 اهادم منفذحىت ال يبقى ىذا ا١تنحى االجت عند الشاطيب؛ "ضوابط االجتهاد ا١تقاصدم" استخراج -ٓ
  .تمييع لبلجتهاد، كللفكر اإلسبلمي عمومنال

 ٕتديد الشاطيب للمباحث األصولية موضوعا ككيفية.دراسة  -ٔ
، كالتصدم للذين ابٟتجة كالربىاف حصر الضركرايت يف ا٠تمس ا١تعركفة الرد على من يدعوف عدـ -ٕ

ٖتسينية  كأحاجية لب ىي إما بل يف الغا -ليست ضركرية  قاصدم أف يضيفوا للضركرايتيسعوف إُف 
كالسبلـ،  لكرامة، كاٟتق، كاألمن، كالوحدة،السماحة، كالنظاـ، كا١تساكاة، كاٟترية، كالعدالة، كاك -

 األخبلقية.كالتعاكف، كالتعارؼ، كما إُف ذلك من القيم 
الشريعة مزيد من االستقراء ألحكاـ الشريعة كاالستنباط لعللها كربطها ٔتقاصدىا، ٞتعل مقاصد   -ٖ

 .التنزيلي جتهادالكا االستنباطي فقوال٤تل اتفاؽ يرجع إليو كحيتكم إليو يف 
 إعادة النظر يف تعليقات كاعًتاضات الشيخ عبدهللا دراز كغَته على الشاطيب يف ا١توافقات. -ٗ

 كأثرىا يف االجتهاد كاالستنباط.عند الشاطيب كغَته، دراسة الوحدة ا١توضوعية يف القرآف  -َُ
 التعمق يف دراسة االجتهاد يف ٖتقيق ا١تناط عند الشاطيب. -ُُ
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ِفقُه المآالِت وأثُره في العمل الخيرّي

د.حسن بن عبداحلميد خباري
أستاذ أصول الفقه املشارك – جامعة أم القرى



صفر 1442هـ / أكتوبر 2020م 150

العدد ) 4 (

ِفقُه المآالِت وأثُره في العمل الخيرّي

د.حسن بن عبداحلميد خباري



151صفر 1442هـ / أكتوبر 2020م

العدد ) 4 (

ِفقُه المآالِت وأثُره في العمل الخيرّي

د.حسن بن عبداحلميد خباري

 
 

 
 ملخص البحث

 
 موضوع )فقو اؼبآالت كأثره يف العمل اػبَتم( من جانبُت:  تناكؿ البحث

تعريفنا كبياًنن لبعض تطبيقاتو يف الكتاب كالسنة، كعبلقتو ببعض القواعد لػ)فقو اؼبآالت(،  أتصيلي   تنظَتم   :أحدمها
 الذرائع، كاؼبصلحة، كمراعاة اػببلؼ، كالضركرة، كرفع اغبرج. سدٌ ، كمنزلتو بينها، مثل: الشرعية الكربل
، كذلك بتفريع اؼبآالت إذل أربع صور رئيسة: اؼبآؿ الديٍت، لفقو اؼبآالت على صور العمل اػبَتمٌ  كاآلخر: تطبيقي  

لشواىد الواقعية ؽبا كاؼبآؿ السياسي، كاؼبآؿ االجتماعي، كاؼبآؿ االقتصادم، مع اغبرص على إيراد التطبيقات العملية كا
يف ميداف العمل اػبَتم؛ ضرًبن للمثاؿ، كزبرجينا للفركع على األصل، كبناءن يستبُت بو اؼبراد كيتضح، كيظهر هبا أثر 

 االعتناء بفقو اؼبآالت يف ىذا اجملاؿ كأمهيتو، إبزاء ما ديكن أف ينعكس سوءنا إبمهالو كذباىلو.
من العناية بفقو اؼبآالت يف العمل اػبَتم من ربقيق اؼبقاصد الشرعية العامة كاختتم البحث ببياف الثمرات اؼبتحققة 

ا، ، كاػباصة، كىو صلب النتائج كأمهها خصوصنا يف أعصارًن اؼبتأٌخرة اليت تداخلت فيها العواملي تداخيبلن شديدن
ىىٍت صيورتىو، مو زكرو كافًتاءاتو شو  ؿباصىرنا بتيه كتسارعت فيو كتَتةي األحداث تساريعنا كبَتنا، كأضحىى العملي اػبَتم  

 كحج مىٍت كثَتنا من نطاقاتو كإمكاًنتو.
ا– القائموف على العمل اػبَتمٌ  كيظل    ا كدعمن ايت التحدٌ  يف ظلٌ –ماهتا ميطالىبُت ًبغبكمة، كأيكذل مقوًٌ  –إشرافنا كتنفيذن

 ا لتلك اؼبقاصد الشرعية.: مراعاةي فقًو اؼبآالت يف تلك األعماؿ كاؼبشاريع؛ ربقيقن –اؼبعاصرة
كقد أتٌكد رل يف ختاـ البحث حاجةي العمل اػبَتٌم يف اإلسبلـ إذل مزيدو من إثرائو ًبلبحث كالتأصيل اؼبنهجٌي 

 الشرعٌي.
 -العمل التطوعي  -اؼبصاحل كاؼبفاسد  -اعتبار اؼبآؿ  -اؼبقاصد الشرعية  -العمل اػبَتم  الكلمات ادلفتاحية:

 القطاع الثالث.  
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Abstract 
 

 
This paper discusses the subject of the fiqh of consequences from two angles: 
 
The first by explaining the subject theoretically through definition, provision of 
examples of its applications in the Qur’an and Sunnah, and showing its correlation 
with the overarching general shari’ principles found in Islamic Law. Those include 
the preventing of harm, weighing of benefit, consideration of difference of opinion, 
role of necessity, and removal of hardship. 

 
The second being application of it on select instances of charitable work. This 

is accomplished by dividing consequences into four subcategories: Religious, 
political, societal, and financial while providing examples for each one. The 
purpose of offering these examples is to demonstrate the importance of this subject 
and the relevance it has to charitable work, and consequently the dangers that can 
potentially result when neglected. 

 
The researcher concluded his paper by showing the real benefits that result 

from applying fiqhi principles when considering potential consequences, this is the 
most important conclusion of the paper. Evermore so given present circumstances 
in which charitable work has become suspect and consequently harmed.  

 
Those engaged in charitable work at all levels are seeking a wise response to 

today’s many challenges and the fiqh of consequences should be seen as the 
foremost solution to them. 

 
It has become very clear to me after this paper the importance of further study 

and exploration of this subject in Islam and the great need charitable work has for 
that. 

 
 
Key words: Charitable work – General Shari Principles – Consideration of 

Consequences – Harms and Benefits – Volunteer Work – The Third Sector 
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كامتنانو، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو تعظيمان لشأنو، اغبمد  على إحسانو، كالشكر لو على توفيقو 

و م كًبرؾ عليو كعلى آؿ بيتهللا كرسولو الداعي إذل رضوانو، اللهم  صلًٌ كسلٌ  كأشهد أف سيدًن كنبينا دمحمان عبد
 :إذل يـو الدين، أما بعد كصحابتو، كالتابعُت ؽبم إبحساف

، بل ىو ظبةه عاٌمةه يف تشريعاتو فحسب ليس ًبًبن من أبوابو، كال عبادةن بُت عباداتو فإف  العمل اػبَتم يف اإلسبلـ
، كال ييستثٌت من ىذا األصل الكٌليٌ  كأصله يسرم يف كل عباداتو كمعامبلتو، ال يشٌذ عن ذلك الوصف العاـٌ   حكم ه

 مقاصداين -القواعد الشرعية  عندئذو تنطبق كل  ها، ال شر  فيها بوجوو من الويجوه قٌط، ك فرعه؛ ذلك أٌف الشريعة خَته كل  
 .على العمل اػبَتم يف اإلسبلـ -اا كفقهين كأصولين 

عاهتا، كينشأ من اػبلل كالفساد بسبب اأال كإف من القواعد الشرعية اعبليلة: اعتبار اؼبآالت، كؽبا أثرىا البالغ يف مر 
 .متكاملة مع سائر القواعد الشرعية األخرل تفويتها ما يشهد ألمهيتها كضركرة العناية هبا، يف منظومة

يف ىذا الباب من التأصيل رغبةن يف اإلسهاـ  "و اؼبآالت كأثره يف العمل اػبَتمفق" :كمن ىنا كاف اختيارم ؼبوضوع
العلمي يف ميداف العمل اػبَتم، حيث تقٌل البحوث العلمية الشرعية اؼبتخصصة، مع اٌتساع اجملاالت يف العمل 

كتعدد األكجو اليت تبلبسها كتعًتيها، كمناكفة بعض اؼبغرضُت كخصـو اإلسبلـ ؼبؤسسات كجهود العمل اػبَتم، 
اػبَتم؛ رغبةن يف تقليص أثره كتقويض دعائمو، فبا يستدعي النظر الشرعٌي لبناء منهجية تتحقق معها مقاصد العمل 

 اػبَتم يف اإلسبلـ.
 خطة البحث

  ة:يتكوف البحث من العناصر اآلتي 
 .كفيها خطة البحث، كمنهجو، كالدراسات السابقة فيوادلقدمة: 
 .تعريف ًبلعمل اػبَتم، كبفقو اؼبآالتالتمهيد: 
 :كفيو مبحثافول: أتصيل فقو ادلآالت وأمهيتو، الفصل األ

 .أتصيل فقو اؼبآالتادلبحث األول: 
 .أمهية فقو اؼبآالتادلبحث الثاين: 

 :كفيو أربعة مباحثالفصل الثاين: اعتبار ادلآل يف العمل اخلريي، 
 .اعتبار اؼبآؿ الديٍتادلبحث األول: 
 .اعتبار اؼبآؿ السياسيادلبحث الثاين: 

 .اعتبار اؼبآؿ االجتماعيادلبحث الثالث: 
 .اعتبار اؼبآؿ االقتصادمادلبحث الرابع: 

 :افحثكفيو مبفقو ادلآل يف العمل اخلريي،  ت مراعاةالفصل الثالث: ذترا
 .العامةربقيق اؼبقاصد الشرعية ادلبحث األول: 

 .اػباصة ةربقيق اؼبقاصد الشرعي :ادلبحث الثاين
 .فيها خبلصة البحث : اخلادتة
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 منهج البحث
لو على العمل اػبَتم يف اإلسبلـ، فلـز  يف فقو اؼبآالت، كاآلخر تطبيقه  أحدمها أتصيلي   :اشتمل البحث على جانبُت

 :من ذلك اعبمع بُت اؼبنهجُت يف اػبطوات التالية
 .أتصيل )فقو اؼبآالت( كتقريره من كتب اؼبقاصد كاألصوؿ، كالبحوث األكادديية اؼبتخصصة -ُ
 .ازيلها على )العمل اػبَتم( تطبيقن بار اؼبآالت كتنتتفريع ؿباكر اع  -ِ
 عة من كاقع العمل اػبَتم.الثاين أمثلة متنوٌ  الفصلاغبرص على تضمُت مباحث  -ّ
 .اإلفادة قدر اؼبستطاع من البحوث اؼبتخصصة اآليت ذكرىا يف الدراسات السابقة، كاإلضافة العلمية عليها -ْ
 :اتباع منهاج البحث العلمي اؼبتبع يف البحوث األكادديية، كمن ذلك -ٓ

 .عد اسم السورةبكر رقم اآلية نسبة اآلايت القرآنية إذل موضعها من كتاب هللا بذ  - أ
 زبريج األحاديث النبوية زبرجيان ـبتصران يفي ًبلغرض، فإف كاف اغبديث يف الصحيحُت أك أحدمها اكتفيتي  - ب

 .مع حكم األئمة عليو غالبان  ،جو من دكاكين السنةخر  أشهر من  كإال ذكرتي  ،ًبلعزك إليو
 .كمشاىَت الصحابة كاألئمة األربعة الفقهاء  توصبالًتصبة لؤلعبلـ إبجياز، عدا اؼبستغٌت ًبظبو عن تر  - ت
 .توثيق النصوص بعزكىا إذل أصحاهبا، بذكر اسم الكتاب كرقم الصفحة - ث

 الدراسات السابقة
 :عليو منها حظي العمل اػبَتم ببعض الكتاًبت البحثية ذات الصلة بعنواف البحث، كفبا كقفتي  
الدين بن رغيبة، مؤسبر العمل اػبَتم اػبليجي الثالث، عزٌ  : د.عات كالعمل اػبَتمٌ مقاصد الشريعة اػباصة ًبلتربٌ  -ُ
 .ـ(، كزارة الشؤكف اإلسبلمية كالعمل اػبَتم، ديبََِٖ)
 .ـَُِِ(، َّدراسة أتصيلية اترخيية: د. دمحم صاحل جواد مهدم، ؾبلة سيٌر من رأل العدد ) - العمل اػبَتمٌ  -ِ
اجمللة األردنية يف ، دمحم حسن أبو حيي أ.د.: د. سباـ عودة العساؼ، يف ضوء القواعد اؼبقاصدية العمل اػبَتمٌ  -ّ

 .ـَُِِىػ/ ُّْْ(، ّالدراسات اإلسبلمية، العدد )
 .عي كعبلقتو دبقاصد الشريعة: مصطفى بوىبوه، شبكة ضياء للمؤسبرات كالدراسات كاألحباثالعمل التطوٌ  -ْ
، ؾبلة اعبامعة صو: د. سلطاف بن عمر اغبصٌُت مفهومو، فضلو، ؾباالتو، خصائ -كالتطوعيٌ  العمل اػبَتمٌ  -ٓ

 .(، اؼبدينة اؼبنورةُْٕاإلسبلمية، العدد )
كدل أجد منها ما يتصل مباشرة دبوضوع حبثي يف توظيف فقو اؼبآؿ يف العمل اػبَتم، كبياف أمهيتو كآاثره، كقد كاف العـز 

طبيقاتو( اؼبنعقد يف كلية الشريعة كالدراسات مقاصده كقواعده كت –على اؼبشاركة ًبلبحث يف مؤسبر )العمل اػبَتم 
اإلسبلمية جبامعة أـ القرل، لوال ضيق الوقت عن تقدديو يف موعده، فشرعت فيو رجاء اإلسهاـ العلمي يف ىذا 

 الباب، الذم دل أقف فيو على ما يفي ًبلغرض ًبلرغم من شدة اغباجة إليو.
نبينا إلخبلص لو كالقبوؿ، كصلى هللا كسلم كًبرؾ على عبده كرسولو أسأؿ هللا التوفيق كالسداد، كاإلؽباـ للصواب، كا

 .دمحم كآلو كصحبو أصبعُت
 
 

 
 

 منهج البحث
لو على العمل اػبَتم يف اإلسبلـ، فلـز  يف فقو اؼبآالت، كاآلخر تطبيقه  أحدمها أتصيلي   :اشتمل البحث على جانبُت

 :من ذلك اعبمع بُت اؼبنهجُت يف اػبطوات التالية
 .أتصيل )فقو اؼبآالت( كتقريره من كتب اؼبقاصد كاألصوؿ، كالبحوث األكادديية اؼبتخصصة -ُ
 .ازيلها على )العمل اػبَتم( تطبيقن بار اؼبآالت كتنتتفريع ؿباكر اع  -ِ
 عة من كاقع العمل اػبَتم.الثاين أمثلة متنوٌ  الفصلاغبرص على تضمُت مباحث  -ّ
 .اإلفادة قدر اؼبستطاع من البحوث اؼبتخصصة اآليت ذكرىا يف الدراسات السابقة، كاإلضافة العلمية عليها -ْ
 :اتباع منهاج البحث العلمي اؼبتبع يف البحوث األكادديية، كمن ذلك -ٓ

 .عد اسم السورةبكر رقم اآلية نسبة اآلايت القرآنية إذل موضعها من كتاب هللا بذ  - أ
 زبريج األحاديث النبوية زبرجيان ـبتصران يفي ًبلغرض، فإف كاف اغبديث يف الصحيحُت أك أحدمها اكتفيتي  - ب

 .مع حكم األئمة عليو غالبان  ،جو من دكاكين السنةخر  أشهر من  كإال ذكرتي  ،ًبلعزك إليو
 .كمشاىَت الصحابة كاألئمة األربعة الفقهاء  توصبالًتصبة لؤلعبلـ إبجياز، عدا اؼبستغٌت ًبظبو عن تر  - ت
 .توثيق النصوص بعزكىا إذل أصحاهبا، بذكر اسم الكتاب كرقم الصفحة - ث

 الدراسات السابقة
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 التمهيد
 هبما: التعريف حيسن مصطلحُت، على عنوانو اؼبشتمل البحث ىذا يدم بُت

 اخلريي: العمل تعريف أواًل:
ٍَتة( صبع ،(ُ)اػبَتات( يف يسارعوف )أكلئك تعاذل: قولو كمنو )خييور(، كصبعو الشٌر، ضد   لغةن: اػبَت  الفاضلة كىي )خى
 . (ّ)كالشرؼ كالكـر كاػبيل اؼباؿ على أيضان  كيطلق ،(ِ)شيء كل  من
مل مث كاؼبيل، العطف أصلو :كالراءي  كالياءي  اػباءي  "  على كيعطف إليو دييل أحد كل    ألفٌ  الشر؛ خبلؼ :فاػبَت عليو، حيي

 . (ْ)"صاحبو
 العيرؼ يف كىو ،(ٓ)الشرٌ  كٌضده النافع، كالشيء كالفضل كالعدؿ مثبلن  كالعقل  ،ل  الك يوف يرغب ما االصطبلح: كيف

 .(ٔ)"امتثاالن  كالباطنة الظاىرة عماؿكاأل األقواؿ من هللا وب  حي ما كل    " الشرعي:
ـ   كخاص، عاـ إطبلقاف لو –إليو لنسبةًب اؼبوصوؼ أك– اػبَت إذل اؼبضاؼ كالعمل  قٌررتو قوؿ أك فعلو  كل  يشمل :فالعا

 كالبيٌد، شره  فهو عنو خرج فإفٍ  اػبَت، من ذلك فكل   ،كاؼبباحى  ب  حكاؼبست الواجبى  فيشمل بو، إذًنن  أك أمران  الشريعة،
 اسمه  "كىو ،(ٖ)اإلسبلـ إذل أم ،(ٕ)اػبَت( إذل يىدعيوفى  أٌمةه  منكم )كلتكن تعاذل: قولو كمنو عنو، منهيان  كاف  كلذلك
 .(ٗ)"سخطو من كييبعد هللا إذل برًٌ ييق ما لكل جامعه 

ؼ عليو من كجوه اػبَت كعمل اؼبعركؼ للغَت، كىو يرادؼ التطوٌع فهو اؼبتعارى  للعمل اػبَتمٌ  كأما اإلطبلؽ اػباص  
اغبوائج، صبلح بُت الناس كالسعي لقضاء اؼبتعٌدم نفعو، كالصدقة ًبؼباؿ كالتعليم كالنصح، كبذؿ الرأم كاعباه، كاإل

 .كالقياـ على اليتامى كاألرامل كاؼبساكُت، كأمثاؿ ذلك
يات اعبمعيات كاؼبؤسسات كالربامج كاؼبشاريع، ىو الذم استقٌر عليو العيرؼ اؼبعاصر، يف مسم   كىذا اإلطبلؽ اػباص  

 إذا كيصفت هبذا الوصف:) العمل اػبَتم(.
الذم يقٌدمو اإلنساف لغَته،  أك اؼبعنوم   م  النفع اؼبادٌ " قوؽبم: َتم( لدل اؼبعاصرين، مثلكهبذا جرل تعريف )العمل اػب

، الذم يقٌدمو اؼبرء إلقامة غَت الرحبيٌ  أك اؼبعنوم   م  البذؿ اؼبادٌ " :كقوؽبم، (َُ)"دكف أف أيخذ عليو مقاببلن ماداين  من

                                                           
 (ُٔسورة اؼبؤمنوف ) - (ُ)
 (.ِْٔ/ْ(، لساف العرب )ُّٗ/ُانظر: مادة )خَت(، اتج اللغة للجوىرم ) - (ِ)
 (.ُٗ(، اػبَت يف القرآف الكرمي )ْٕٗ/ُانظر: مادة )خَت(، القاموس ايط ) - (ّ)
 (، مادة )خَت(.ِِّ/ِمقاييس اللغة ) - (ْ)
 .(، مادة )خَت(ََّ/ُانظر: اؼبفردات للراغب ) - (ٓ)
 (.ِِاػبَت يف القرآف الكرمي ) - (ٔ)
 (.َُْسورة آؿ عمراف ) - (ٕ)
 (.ُْٗتفسَت السعدم ) - (ٖ)
 .(ِّْ/ُتفسَت البغوم ) - (ٗ)
 .(ُِأصوؿ العمل اػبَتم يف اإلسبلـ ) - (َُ)
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تطوعيان كاف  ،لآلخرين فيو نفعه  مشركعو  عملو  كل  " كقوؽبم:، (ُ)"ابتغاء األجر كالثواب يف اآلخرة اؼبصاحل اؼبعتربة شرعان،
 .(ِ)"بذؿ ماؿ أك عبلج مريض، كحنو ذلك أـ رظبيان، كالدعوة أك تعليم علم أك

جتماعية ، كاؼبسؤكلية االمن بعض اؼبصطلحات اؼبعاصرة، مثل: العمل التطوعيٌ ب ىذا اإلطبلؽ للعمل اػبَتم كيقري 
 .(ّ)لدل القطاع اػباص، كالقطاع الثالث

 ةي لت الذمٌ غتشا كل عبادة أك حق شرعيٌ   :فالواجب ،كاجب كمستحب :و إذلمن حيث حكمي  اػبَتم   قسم العملي كين
 ـ آنفان.كاإلحساف كما تقدٌ  ما عداه من كجوه الربٌ  :، كاؼبستحبللعمل اػبَتمٌ  بو كلـز أداؤه، كىذا ًبإلطبلؽ العاـٌ 

مثل الصبلة كالصـو كاغبج عن  ،الواجبةكالعبادات البدنية   ر:كمتعدو، فالقاص رو قاص :و إذلكينقسم من حيث نفعي 
بُت  كالعبادات اؼبالية مثل الصدقة كالزكاة كاإلطعاـ، ككالنيابة يف العبادات، ككالتعليم كاإلصبلح  :مالنفس، كاؼبتعدٌ 

 كالعبلج. اؼبتخاصمُت
مثل  :كالطعاـ كالكسوة كالدكاء، كاؼبعنومٌ مثل الصدقة ًبؼباؿ  :، فاؼباٌدمماٌدم كمعنومٌ  :و إذلتي كينقسم من حيث مادٌ 

 التعليم كقضاء اغبوائج كالشفاعة كاؼبواساة ًبلقوؿ كاؼبشورة كحنوىا.
 اثنياً: تعريف فقو ادلآالت:

إذل أىلو أم أرجعو كرٌده  اغبكمى  ؿى اؼبرجع، يقاؿ: أكٌ  :دبعٌت رجع، كاؼبوئل ،لفعل آؿ يؤكؿل ميمي   لغةن: مصدره  اؼبآؿي 
 .(ْ)آؿ األمر إذل كذا :عمل ىذا اؼبعٌت يف اؼبعاين، فقيلإليهم، كاستي 

ىو دبعٌت مراعاة ما يرجع إليو  نظر يف اؼبآؿ كاعتبارهعاقبة األمر بعد كقوعو، كما يؤكؿ إليو اغباؿ، كال :كاؼبراد ًبؼبآالت
 .اؿ الواقع فحسبقتصار على حاالعلى الفعل دكف  كاعتباره مؤثرا ن يف اغبكم ،الفعل بعد حصولو كما يًتتب عليو

خصائص  ات النظر اؼبقاصدم، كىو من أصوؿ الشريعة كقواعدىا، كمن أجلٌ اؼبآالت هبذا اؼبعٌت من تتمٌ  كفقوي 
، كمن لواـز ىذا األصل: اؼبوازنة بُت حكم الشيء يف اغباؿ كحكمو يف اؼبآؿ، كاعتبار (ٓ)كصفات الفقيو الراسخ اجملتهد

الشيء مأذكًنن يف ذاتو، فبنوعان شرعان ًبعتبار مآلو، أك العكس كما سيأيت  ا كافكاعتبار اغبكم فيو ؼبا غلب منها، فردبٌ 
 يف بيانو يف الفصل األكؿ.

 ، ؿبمودي اؼبذاؽً  د، إال أنو عذبي اؼبورً  للمجتهد، صعبي  اؼبآالت أبنو: "ؾباؿه  فقوى  -رضبو هللا- (ٔ)كقد كصف الشاطب  
 .(ٕ) على مقاصد الشريعة" ٌب، جارو الغً 

 )الفقو( إذل )اؼبآالت( يف ىذا االصطبلح ىو من ًبب إضافة الفقو إذل بعض مسالكو كأدكاتو اليت يتمٌ كإضافة 
 كحنو ذلك. ،فاسداؼبصاحل كاؼب اؼبوازًنت، كفقوي  ت، كفقوي األكلوايٌ  هبا تقرير األحكاـ، كذلك كما يقاؿ مثبلن: فقوي 

                                                           
 (.ٕٖالعمل اػبَتم يف ضوء القواعد اؼبقاصدية ) - (ُ)
 (.ْْالعمل اػبَتم اؼبؤسسي ) -(ِ)
 ( كمابعدىا.ُّْانظر: العمل اػبَتم كالتطوعي ) - (ّ)
 (.ّْ/ُُ(، لساف العرب )ْٖٓ/ّ(، القاموس ايط )ُٖٓ/ُمقاييس اللغة ) :يف (أكؿ)انظر: مادة  - (ْ)
 (ِّّ/ٓانظر: اؼبوافقات ) - (ٓ)
ك)االعتصاـ( كغَتمها، ؿبقق  إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الشاطب، صاحب كتايب )اؼبوافقات(اإلماـ أبو إسحاؽ ىو  - (ٔ)

(، شجرة النور الزكية ْٔىػ( رضبو هللا. انظر: نيل االبتهاج للتنبكيت )َٕٗحافظ ؾبتهد، مفسر فقيو ؿبدث لغوم، مات سنة )
(ُ/ُِّ). 
 .(ُّٖ/ٓاؼبوافقات ) - (ٕ)
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الذم يكوف عليو عند  اغبكم، ًبلنظر يف االقتضاء التبعيٌ ربقيق مناط " اؼبآؿ أبنو: الباحثُت اعتبارى  كقد عٌرؼ بعضي 
 .(ُ)"يستدعيو ذلك االقتضاءما تنزيلو، من حيث حصوؿ مقصده، كالبناء على 

 .(ِ)"تطبيقها دبا يوافق مقاصد التشريعضي إليو األحكاـ عند فدبا تي  دي كأقرب منو: "االعتدا
ع، يف اعتبار اؼبآؿ يستدعي األًنة من الفقيو كاؼبفيت، كإمعاف النظر فيما كراء الواقع إذل اؼبتوقٌ  كىذا النظر اؼبقاصدم  

من اؽببة كعدـ  عكاؼبنلوال اعتبار اؼبآؿ لقاؿ خببلفو،   ضي بو ذلك إذل تقرير حكمو فكز النظر يف اغباؿ إذل اؼبآؿ، فيي كذبا
 رث.اك  هبا حرمافي إف قيصد  ةي اة، ككذا الوصيٌ من الزك ها الفرارى هبا إذا قصد هبا صاحبي  داالعتدا

بتقرير ىذه القاعدة، إال أنو دل ييعنى بتعريفها اصطبلحيان، على عادتو يف االكتفاء  -رضبو هللا- كرغم عناية الشاطبٌ 
دة تنظَتان أك للقاع وُت قبلفة، كال يعٍت ىذا إغفاؿ األصوليٌ ًبلبياف كالتمثيل، كاالستغناء بو عن اغبدكد اؼبنطقية اؼبتكلٌ 

ة هبا، بداللة إيرادىم للقاعدة أك لغَتىا من القواعد الفقهية كاألصولية ذات الصلة تطبيقان، بل ىم على عناية اتمٌ 
)ىل االعتبار ًبغباؿ أك اؼبآؿ(، كقاعدة )األمور بعواقبها(، كقاعدة  قاعدة :الصرحية اؼبباشرة ًبعتبار اؼبآؿ، مثل

 (ّ)إذل مقصودىا سقط اعتبارىا(: كقاعدة)سبلمة العاقبة( ضً فا(، كقاعدة )الوسيلة إذا دل تي هتدبآال )األشياء ربـر كربلٌ 
ة يف حقيقتها على النظر يف اؼبآالت، مثل: االستحساف، اؼببنيٌ  ةلقواعد األصوليٌ من ا ُت عبملةو فضبلن عن تقرير األصوليٌ 

يل فقو صكسيأيت يف مبحث أت، (ْ)كحنوىا ،كالعمل ًبالحتياط ،كاؼبوازنة بُت اؼبصاحل كاؼبفاسد ،كرفع اغبرج ،الذرائع دٌ كس
 .فقو اؼبآالت مزيد بياف ؽبذه العبلقة بُت اعتبار اؼبآؿ كتلك القواعد األصولية الكربل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.ُٗاعتبار اؼبآالت كمراعاة نتائج التصرفات ) - (ُ)
 (.ّٕالفقهي )أثرىا ك اعتبار مآالت األفعاؿ  - (ِ)
النظائر ك (، األشباه َُّ/ُ(، كانظر يف تلك القواعد: األشباه كالنظائر للسبكي )ٓفقو اؼبآالت مفهومو كقواعده ) :انظر - (ّ)

 (.َْٗ/ُ(، اؼبنثور للزركشي )ِّٓ/ّللسيوطي )
 (.ُْانظر: اعتبار مآالت األفعاؿ كأثرىا الفقهي ) (ْ)
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 الفصل األول: أتصيل فقو ادلآالت وأمهيتو
 ادلبحث األول: أتصيل فقو ادلآالت 
 ادلبحث الثاين: أمهية فقو ادلآالت 
 

 :ادلآالتفقو ادلبحث األول: أتصيل 
ىو منتي الشريعة كمقصديىا األعظم كجوىريىا األساس، كىو ربقيقها ؼبصاحل العباد،  يرجع فقو اؼبآالت إذل أصلو عظيمو 

ها التكاليف كل  " (ُ):-رضبو هللا- بن عبد السبلـا العز  قاؿ كقد تتابعت عبارات أىل العلم على تقرير ىذا اؼبعٌت، حىت 
حل العباد الشرائع إمنا ىو ؼبصا عى كضٍ  إفٌ " :-رضبو هللا- ، كقاؿ الشاطب  (ِ)"نياىم كأخراىمإذل مصاحل العباد يف دي  راجعةه 

 .(ّ) "يف العاجل كاآلجل معان 
الشريعة مبناىا كأساسها على اغًبكىم كمصاحل العباد يف اؼبعاش كاؼبعاد، كىي  فإفٌ " :-رضبو هللا-(ْ)مكقاؿ ابن القيًٌ 

كل    .(ٓ)ها"كل   ه ، كحكمة هاكل  مصاحلي  ك  ها،كل    ها، كرضبةه عدؿ ه
قها، مىت كاف يف ذلك ربقيق مقصد فٍ م النظر يف مآالت األفعاؿ كاعتبارىا، كذلك بتقرير اغبكم على كى يتحتٌ  كعندئذو 

، فإٌف "اؼبعلـو من عادة الشرع رعايةى اغبكم يناقضو من الظلم كالشر كالفساد كالض رر البقاء على ما الشريعة، كعدـ
، "كقد تكوف (ٔ)اؼبقصود، فحيثي يكوف اؼبقصود فائتنا ًبلكٌلٌية دل جييز إضافة اغبكم إليو؛ كيبل يلـز خبلؼ عادة الشرع" 

ٌدم إذل رفع مظٌنةو أعلى منها كاختبلؿ حكمة كٌلٌية، كاؼبصاحلي تكوف مصلحةن ال يلتفتي إليها الشرع؛ ألٌف اعتبارىىا يؤ 
 . (ٕ)اعبزئيةي ال ييلتفت حنوىا عند اعتبار الكيٌلٌيات"

 :وسأوجز أتصيل فقو ادلآالت يف مطلبني اثنني
 .أدل تو من السنة النبوية -2                                .تو من القرآن الكرميأدل   -1
  :أدل تو من القرآن الكرميادلطلب األول: 

                                                           
العزيز بن عبد السبلـ السلمي، سلطاف العلماء كشيخ اإلسبلـ، اجملتهد اجملاىد ذك اؼبواقف اؼبشهودة الدين بن عبد ىو اإلماـ عزٌ  - (ُ)

بداية السوؿ "، ""قواعد األحكاـ"، "شجرة اؼبعارؼ يو رائسة الشافعية، من مؤلفاتو:يف الصدع ًبغبق كاعبهاد كالزىد كالورع، انتهت إل
 (. ِْٔ/ُّ(، البداية كالنهاية )ُِْ/ٖرضبو هللا، انظر: طبقات الشافعية للسبكي ) ىػ(َٔٔمات سنة ) ،كغَتىا يف تفضيل الرسوؿ"

 (. َِْ/ِقواعد األحكاـ ) - (ِ)
 (.ِِّ/ِاؼبوافقات ) - (ّ)
صورل بن قٌيم اعبوزية، الفقيو األًب ماـ مشس الدين أبو عبدهللا دمحم بن أيب بكر بن أيوب الزيرعي الدمشقي اغبنبلي، اؼبعركؼىو اإل - (ْ)

)هتذيب سنن أيب  منها:ك اؼبفٌسر ادث النحوم، من أبرز تبلميذ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، عظيم الشأف يف عبادتو كعلمو كمصنفاتو، 
   .(َُٕ/ٓ) ىػ( رضبو هللا. انظر: ذيل طبقات اغبنابلة البن رجبُٕٓكغَتىا، مات سنة ) اؼبوقعُت(ك)إعبلـ  ،داكد(، ك)زاد اؼبعاد(

 (.ُُ/ّاؼبوقعُت ) إعبلـ - (ٓ)
 (.ُُٕ/ّبياف اؼبختصر ) - (ٔ)
 (.ِّّالتنقيحات ) -(ٕ)



159صفر 1442هـ / أكتوبر 2020م

العدد ) 4 (

ِفقُه المآالِت وأثُره في العمل الخيرّي

د.حسن بن عبداحلميد خباري

 
 

الشريعة  ها عنايةى وركدىا فيو من مسالك متعددة، تثبت كل  باستدٌؿ أىل العلم على تقرير القرآف لقاعدة اعتبار اؼبآالت 
ليل عإما بت ،ة تشريع األحكاـ يف القرآف الكرمي تتضٌمن اعتبار اؼبآؿيينازع فيو، كعامٌ  هبذا األصل كتقريره على كجوو ال
 ة منو، أك ببياف أثر تلك األحكاـ يف معاش العباد كمعادىم، كىذا إعماؿه ؼبراعاة اؼبآؿ.اغبكم كبياف مقصوده كشبرتو اؼبرجوٌ 
 :(ُ)يستدعيو ظاىر اغباؿ، بسبب اعتبار اؼبآؿكاف  فيها صراحةن اختبلؼ اغبكم عٌما  ُتكأقتصر على ثبلثة أمثلة قرآنية يتب

 

 .(ِ)﴾لمو بغَت عً  اكن عيوف ًمن ديكف هللا فيىسيب وا هللا عىدٍ كال تىسيب وا الذين يىدٍ ﴿قوؿ هللا تعاذل:  ادلثال األول:
 مشركعية اعتبار اؼبآالت كأمهٌيتها كتقرير األحكاـ بناءن عليها، فإف هللا تعاذل كىذا من أكضح األمثلة القرآنية اليت تبٌُت 

، كذلك ًبلنظر ةه معتربى  شرعيةه  ةه ها، مع أنو مصلحيف ذاتو، كىو سب  آؽبة اؼبشركُت كذم ها كتقبيحي  مشركعو  أمرو  عنهنى 
 .-عياذان ًب-كىو سٌب هللا تعاذل ضي إليو ييف إذل اؼبفسدة اليت يؤكؿ إليها ىذا الفعل كما

عٌز  لكونو ذريعةن إذل سبًٌهم هللاى  ؛إىانةن آلؽبتهمك ةن  السٌب غيظان كضبيٌ  آؽبة اؼبشركُت مع كوف عزٌ كجل  سب   "فحرـٌ هللاي 
ترؾ مسٌبتو تعاذل أرجح من مصلحة سبًٌنا آلؽبتهم، كىذا كالتنبيو بل كالتصريح على اؼبنع من  كجٌل، ككانت مصلحةي 

 .(ّ)اعبائز لئبل يكوف سببان يف فعل ما ال جيوز"
، ها ًبؽو يف ىذه األمٌ حكمي  :"كقاؿ العلماء أك  اإلسبلـى  ب  كخيف أف يسي  ،عةو نى فمىت كاف الكافر يف مى ة على كل حاؿو

ض إذل ، كال يتعرٌ هم كنائسى كال همم كال دينى لباهنى ٌب صي فبل حيٌل ؼبسلم أف يسي  :عزٌ كجلٌ  ، أك هللاى عليو الصبلة كالسبلـ النب  
 .(ْ)يؤدم إذل ذلك، ألنو دبنزلة البعث على اؼبعصية" ما

كلو  - توصل إليها، كأف كسائل ارـٌ عترب ًبألمور اليتكىو أف الوسائل تي  ،للقاعدة الشرعية "كيف ىذه اآلية الكردية دليله 
 .(ٓ)تكوف ؿبرٌمة، إذا كانت تيفضي إذل الشٌر" -كانت جائزة

درء اؼبفسدة إذا رجحت على اؼبصلحة، كالنظري إذل عواقب  د  الذرائع، كاؼبوازنةي بُت اؼبصاحل كاؼبفاسد، كتغليبي فسى 
م ايكى  فقها، كل ىذه القواعد اؼبًتابطة بينها هبذا األصل الشرعيٌ ىا بتنزيل األحكاـ على كى كاعتباري  ،مور كمآالهتااأل

 ؽبا هبذه اآلية الكردية. ييستدؿٌ 
فً بنى أبرجيلً كال يىضرً ﴿ قوؿ هللا تعاذل: ادلثال الثاين:  األرضى بن ضرً ال يى  :، أم(ٔ)﴾ن  هً ُتى ًمن زينتً هن  لييعلىمى ما خيي

، كالغرض شدٌ أإظباع صوت الزينة كإبداء الزينة ك  كىذا ألفٌ  ل كغَتىا،بلخً كخى   ليٌو ت ما عليهٌن من حي وًٌ أبرجلهٌن لييص
 .(ٕ)التسًٌت 

لئبل يؤكؿ الضربي  ؛يف األصل هنى هللا سبحانو كتعاذل اؼبؤمنات عن ضرب األرض أبرجلهٌن "مع أف ذلك جائزه 
 .(ُ)الرجاؿ عند ظباعهم صوت اػبلخاؿ"ل إذل إاثرة شهوة ًبألرجي 

                                                           
ة نتائج التصرفات ، اعتبار اؼبآالت كمراعابعدىا ( كماَُُ/ّإعبلـ اؼبوقعُت )، بعدىا ( كمآْٓ/ْبتوسع: اؼبوافقات ) انظر - (ُ)
 .بعدىا ( كماُِّ)
 .(َُٖسورة األنعاـ ) - (ِ)
 .(َُُ/ِ)إعبلـ اؼبوقعُت  -(ّ)
 .(ُّْ/ّ(، كانظر: تفسَت ابن كثَت )ُٔ/ٕتفسَت القرطب ) - (ْ)
 .(ِٖٔ) تفسَت السعدم - (ٓ)
 .(ُّسورة النور ) - (ٔ)
 .(ْٗ/ٔ(، تفسَت ابن كثَت )ّّٓ/ٗانظر: تفسَت القرطب ) - (ٕ)
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اؼ من  يإذا كاف مباحان كلكنو ييفض األمرى  من ىذا كحنوه قاعدة سٌد الوسائل، كأفٌ  كيؤخذ" إذل ؿبرـٌ أك خيي
نع منو، فالضرب ًبلرًٌ   .(ِ)جل يف األرض األصل أنو مباح، كلكن ؼبا كاف كسيلةن لعلم الزينة مينع منو"كقوعو فإنو ديي

 ،خرؽ السفينة كاف يف الوقائع الثبلث: قصة موسى عليو السبلـ مع اػبضر يف سورة الكهف، كما ث:ادلثال الثال
ع اػبضر يف كل موقف منها منكران استدعى ـبالفة موسى عليو السبلـ يكبناء اعبدار، فكاف ظاىر صن ،كقتل الغبلـ

، (ْ)كران(شيئان ني  )قاؿ أقىتلتى نفسان زكيةن بغَت نفس لقد جئتى ، (ّ)شيئان إمران( ها لىقد ًجئتى أىلى  ؽى ها لتيغرً قاؿ أىخرقتى ) لو:
على ما كاف يبدك  راجحةو  ةو ، فأًبف لو اػبضر ما كاف يؤكؿ إليو الفعل من مصلح(ٓ)ا(لىٌتخذتى عليو أجرن  )قاؿ لو شئتى 

 .(ٔ)و عن أمرم ذلك أتكيل مادل تسًطع عليو صربان( )كما فعلتي  : تعاذل إليوى هللاحفسدة يف كل كاقعةو منها، دبا أك من اؼب
ليو بًتؾ إمنو لو، كتقٌدـ  هبا عن موسى كصاحبو أتديبه  نبٌيو دمحمان  كىذه القصص اليت أخرب هللا عٌز كجل"

ترل و هبم كإف جرت فيما أفعالى  منو لو أفٌ  ستعجاؿ بعقوبة اؼبشركُت الذين كٌذبوه كاستهزأكا بو كبكتابو، كإعبلـه اال
ائره هبم إذل أحواؿ أعدائو فيها، كما كانت أفعاؿ صاحب صو أتكيلى  دبا قد جيرم مثليو أحياًنن ألكليائو، فإفٌ  األعُتي 

خببلؼ الصحة يف الظاىر عند موسى، إذ دل يكن عاؼبان بعواقبها، كىي ماضيةه على الصحة يف اغبقيقة،  كاقعةن موسى 
 .(ٕ)كآيلةه إذل الصواب يف العاقبة "

 طلب الثاين: أدل تو من السنة النبويةادل: 
ؽبا كذلك يف مواضع كثَتة،  رةن السنة النبوية جاءت مقرًٌ  بقاعدة اعتبار اؼبآالت، فإفٌ  يف مواضع كثَتةو  القرآفي  حفل كما

أبحداثها ها السَتة النبوية كل   كانت تطبيقان عمليان ؽبذا األصل الشرعي العظيم، بل ليس من اؼببالغة القوؿ أبف مواقفى ك 
على فقو اؼبآالت كاغبكمة يف التصرفات،  قائمةه  الشرعيةى  ف السياسةى أل ؛على فقو اؼبآالت ة كانت شواىدى ة كاؼبدنيٌ كيٌ اؼب

 مو كى ؿ إليو من حً ك من األحكاـ دبا تؤ  يف ىذا الباب ىو األصل كاؼبرجع كاإلماـ، فضبلن عن تعليل كثَتو  النبوم   كاؽبدمي 
 كمقاصد شرعية جليلة.

 :(ٖ)لفقو اؼبآالت كإعمالو  مراعاة النب قتصر ىنا كذلك على ثبلثة أمثلة من السنة النبوية، يتجٌلى فيهاكأ
 قاؿ رسوؿف ،بيان ًبؿ يف اؼبسجد، فقاموا إليوأف أعرا  (ٗ)حديث بوؿ األعرايب، عن أنس بن مالك  ادلثال األول:

 فمع كوف البوؿ يف اؼبسجد فبنوعان شرعان، كفيو مفسدةي  ،(ُ)عليو وو من ماءو فصيب  لٍ ، مث دعا بدى "التيزرًميوه" :هللا 

                                                                                                                                                                                           
 .(َُُ/ّإعبلـ اؼبوقعُت )  -(ُ)
 (.ّٔٔتفسَت السعدم ) - (ِ)
 (.ِٕسورة الكهف ) - (ّ)
 (.ْٕسورة الكهف ) - (ْ)
  (.ٕٕسورة الكهف ) - (ٓ)
 (.ِٖسورة الكهف ) - (ٔ)
 (.ّٕٔ/ُٓتفسَت الطربم ) - (ٕ)
، اعتبار اؼبآالت كمراعاة نتائج ( كما بعدىاَُِ/ّعبلـ اؼبوقعُت )، إ( كما بعدىآٓٓ/ْ(، )َْٔ/ِ: اؼبوافقات )عانظر بتوس - (ٖ)

 .( كما بعدىآَُاألفعاؿ ) ر مآالت، اعتبا( كما بعدىإُّ) تالتصرفا
ٌبو كخدمتو كاختصاصو ، كظفر حبكآخر أصحابو مواتن   ، خادـ رسوؿ هللار اػبزرجيضصحايب اعبليل أنس بن مالك بن النال - (ٗ)

 (.ّٓٗ/ّ( ، سَت أعبلـ النببلء )ّٖ: اإلصابة )، انظرػ( كقد جاكز اؼبائة ىّٗ، مات سنة )ببعض العلم
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ؼبا مٌهوا بزجر األعرايب كمنعو كقد شرع يف فعلو ذلك؛ مراعاةن منو  هنى الصحابة  النب  اؼبسجد، لكنٌ  يسً نجت
ث بدنو كثوبو، أك ًبحتباس بولو، أك تلو   رو سيًتتب عليو من تضر   كىو ما -شرعان يف أصلو طلوب اؼب- ؼبآؿ ذلك النهي

ًبلكٌف عنو للمصلحة الراجحة، كىو رفع أعظم  فأمرىم " ،(ِ)ؾ عن مكانوساع بقعة النجاسة يف اؼبسجد لو ربرٌ اتٌ 
 .(ّ)"صيل أعظم اؼبصلحتُت بًتؾ أيسرمهاحتماؿ أيسرمها، كرباؼبفسدتُت ًب
  ـ:براىيم عليو السبلإترؾ ذبديد بناء الكعبة على قواعد  ادلثال الثاين:

لنقضتي الكعبة كجعلتيها على  ،عهًد قوًمك ًبلكفر وال حداثةي : "ل قاؿ رل رسوؿ هللا قالت: "� (ْ)عن عائشة
لوال قوميك  اي عائشةي يف ركاية: "ك ، (ٓ)"افن لٍ كعبعلتي ؽبا خى  ،رتقصى استى  قريشان حُت بنىًت البيتى  فإفٌ  ،أساس إبراىيم

 .(ٔ)"كًببه خيرجوف ،ًببه يدخل الناس ،فجعلتي ؽبا ًببُت الكعبةى ضتي قفرو لنعهديىم بكي  يثه دح
كاف مراعاةن ؼبآؿ ذلك   -مع كوهنا مطلوبة شرعان -على قواعد إبراىيم عليو السبلـ عن إعادة بناء الكعبة  فامتناعو 

كدل يستقر اإلدياف يف  ،عهدو ًبلكفر عن الدخوؿ يف اإلسبلـ كىم حديثو من تنفَت قريش شاه الذم كاف خي الفعل
: " يف ىذا ترؾ بعض (ٗ)قاؿ القاضي عياض، (ٖ)ف تنفر قلوهبم"أـبافة يف ركاية للحديث: "قد ثبت ك ، (ٕ)قلوهبم بعد

خَت  كسبييزي  ،الناس على اإلدياف كاستئبلؼي  ،من تركو ف تول د ما ىو أضر  يها إذا خً ستصوب عملي األمور اليت يي 
 .(َُ)الشر ين
 مر النبأحىت  ،يف قصة غزكة بٍت اؼبصطلق كما اثر بُت اؼبهاجرين كاألنصار: االمتناع عن قتل اؼبنافقُت الثالث:ادلثال 
 ذل اؼبدينة إكهللا لئن رجعنا بكلمتو الكافرة: " يبٌ هللا بن أي ه عبدي ك تفوٌ  ،إبطفاء الفتنة كالنهي عن العصبية اعباىلية
ال  ،"دىٍعوي  :النب فقاؿ  ،ضرب عينق ىذا اؼبنافقأرسوؿ هللا  دعٍت اي: "مر فقاؿ ع ،منها األذؿ   األعز   جنٌ خرً ليي 

 كخاصةن  ،اا شرعين من قتل اؼبنافقُت ًبؼبدينة رغم كونو مطلبن   النب   نعى فمى  ،(ُُ)"وصحابى أ يقتلي  دان ؿبمٌ  فٌ أ ث الناسي يتحدٌ 
ؼبآؿ ىذا  كاعتباران  مراعاةن  ؛ة مواقفدٌ ه يف عً قدى ه كحً فرى كي   القرآفي ح ضى كفى  ،ذاه كعدكانوألرأس النفاؽ اػببيث كقد سبادل يف 

                                                                                                                                                                                           
النهاية يف غريب اغبديث  .زرموه( أم التقطعوا عليو بولو: )التي (، كقولوِْٖ(، كمسلم )رقم ِٓٔ)رقم أخرجو البخارم  - (ُ)
(ِ/َُّ.)   
 (.ُّٗ، اعتبار اؼبآالت كمراعاة نتائج التصرفات )(ٓٓٓ/ْانظر: اؼبوافقات ) - (ِ)
 (.ّٖٖ/ُفتح البارم ) - (ّ)
قضى  ،الفقيهة اغبافظة العاؼبة ،ليوإالناس  كأحبٌ   زكجة رسوؿ هللا ،هللا عنهمايب بكر الصديق رضي أأـ اؼبؤمنُت عائشة بنت   - (ْ)

ًسَت أعبلـ النببلء  ،(ُِٕٔانظر: اإلصابة ) .ػ �(قٕٓكفاهتا سنة ) ،اهتجر فن يف حي كدي  ،جرىاايمو عندىا كمات يف حً أخر آ  النب
(ِ/ُّٓ.) 
 .)ُّّّكمسلم )رقم ،(ُٖٓٓخرجو البخارم )رقمأ - (ٓ) 
 .)ُّّّكمسلم )رقم  ،(ُِٔخرجو البخارم )رقم أ - (ٔ)
 .)ُِٕ/ُفتح البارم ) ،(ٓٓٓ/ْانظر: اؼبوافقات ) - (ٕ)
 .(ُّّّخرجو مسلم )رقمأ- (ٖ) 
 ،"اؼبعلمإكماؿ " :القاضي عياض بن موسى اليحصب األندلسي اؼبالكي، االماـ العبلمة اغبافظ، سارت بتصانيفو الركباف، مثل - (ٗ)
(، كفيات األعياف ُِِ/َِىػ( رضبو هللا، انظر سَت أعبلـ النببلء ) ْْٓمات سنة ) ،" الشفا بتعريف حقوؽ اؼبصطفى"
(ّ/ّْٖ.) 
 (.ِْٖ/ْإكماؿ اؼبعلم ) -  (َُ)
 (.ِْٖٓكمسلم )رقم ،(َْٓٗأخرجو البخارم )رقم - (ُُ)
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 كتبقى الصورةي  ،سباب ذلكأقتلو دكف معرفة تفاصيل ك  عندما يشيع خربي  اإلسبلـ،القتل كىو خشية تنفَت الناس عن 
 كمصلحةي  ،تركو مفسدةالناس عنو أعظم من  سبلـ كتنفَتً اإل تشويوً  فسدةي كم اإلسبلـ،ظهر يي  رجبلن  قتلى   نوأ الظاىرةي 

 (ُ). قتلوالتأليف أعظم من مصلحة 
 مهية فقو ادلآالتأادلبحث الثاين: 

 ؿبمودي ، اؼبذاؽ ذبي نو عى أإال ، دبي اؼبورً صععن فقو اؼبآالت أبنو "ؾباؿه للمجتهد  -رضبو هللا- ـ قوؿ الشاطبٌ تقدٌ 
 .(ِ)"د الشريعةصجارو على مقا ،الًغبٌ 

  :مهيتها يف ىذا اؼببحث من خبلؿ مطلبُتأذل بياف جبللة ىذه القاعدة اؼبقاصدية ك إشَت أكلعلي 
   

        القواعد الشرعية ادلتعلقة هبا.  -1
 منزلة فقو ادلآالت.  -2

 

 :ادلطلب األول: القواعد الشرعية ادلتعلقة بفقو ادلآالت
كقد  ،كاألصولية كالفقهية هات القواعد اؼبقاصديةمٌ أتربز مكانة فقو اؼبآؿ من خبلؿ الصلة الوثيقة اليت تربطو جبملة من 

كىي الوسيلة اليت ، مبٌت اعتبار اؼبآؿ كمراعاتو على تطبيق تلك القواعد إذىل العلم ببياهنا ؼبعرفة العبلقة بينها؛ أاعتٌت 
  لك القواعد:كمن ت، ؼبآالتايتحقق هبا فقو 

 
  الذرائع: د  قاعدة س -1

، ما ظاىرهي مباحه ألهنا عبارة عن "، جلى كأظهر ما يربز فيو اعتبار اؼبآؿأكمن ، صوؿ الشريعةأمن  عظيمه  صله أكىي 
كتنزيل  ،ـذل النظر يف مآلو ار  ، إصلوأمن كوف الفعل مباحان يف  النظرى  فيتجاكز فيو الفقهاءي  ،(ّ)"ـذل ؿبر  إكييوصل بو 
 اعتبار اؼبآؿ. كىذا عُتي ، عليو اغبكم بناءن 
ف كاف اؼبالكية إك ، صبلن شرعيان معتربان أعلى اعتبارىا  فقةه هنا مت  أال إاؼبذاىب يف تطبيقات القاعدة كفركعها  تكرغم تفاك 

 ،كثر من غَتهأاؿ هبا ىو بل ق، الذرائع خاصان دبالك د  فليس س"كإال  ،اغبنابلة أكثر اؼبذاىب تصرحيان هبا كتنظَتان ؽباف
ف اختلف العلماء يف إك ، فقه عليو يف اعبملةصله مت  أكىو " :كلذلك قاؿ الشاطب   ،(ْ)"معه عليوىا ؾبي دًٌ س صلي أك 

 اتفقوا على مثل قوؿ هللا تعاذل: ألهنم، ل دعول اإلصباع يف اعبملةبطً فليس اػببلؼ يف بعض الفركع فبا يي  ،تفاصيلو
وا ب  من دكف هللا فيسي  وا الذين يىدعيوفى بٌ )كال تسي  كقولو تعاذل: ،(ٓ)(ظبعوااآمنوا ال تقولوا راًعنىا كقولوا انظيرًنى ك اي أيها الذين )

ل عن اغبنفية كالشافعية من عدـ االعتداد نقى كما يي  ،(ٕ)"كالشواىدي فيًو كًثَتة، كًشبو ذلك ،(ٔ)(لمو وا هللا عىدكنا بغَت عً ب  فيسي 
                                                           

 (.ُّٖ(، اعتبار اؼبآالت )ُُُ/ّ(، إعبلـ اؼبوقعُت )ٓٓٓ/ْاؼبوافقات ) :انظر - (ُ)
          .(ُٖٕ/ ٓاؼبوافقات ) - (ِ)
 (.ْْٖح الفصوؿ )تنقيشرح  ،(ٕٔٓحكاـ الفصوؿ )إكانظر:  ،(ُُٓبن النجار )ـبتصر التحرير ال -(ّ)
 .     (ّْْ/ْشرح الكوكب اؼبنَت ) ،(ِٖ/ٔ)نظر: البحر ايط اك  ،(ِّ/ِالفركؽ ) - (ْ)
 (.    َُْسورة البقرة ) - (ٓ)
 (.   َُٖسورة األنعاـ ) - (ٔ)
 . (ُٔٗ/ّاؼبوافقات ) - (ٕ)
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ذل إره يؤكؿ وى من االستحساف يف كثَت من صي  ةي عملو اغبنفيٌ أف ما أذل إًبلنظر  طبلقو؛إ الذرائع ال يصحٌ  االعتداد بسدًٌ 
 مكانة فقو ٌُت كىذا يب، (ُ)الذرائع دٌ بناءن على سكانت و  مذىبى  ر فيها الشافعي  رٌ من اؼبسائل ق ف كثَتان أذل إك ، الذرائع دٌ س

       ة اتصالو هبا.كشدٌ ، اؼبآالت يف العمل هبذه القاعدة
            
  

 : قاعدة ادلصلحة -2
ء مفسدةو رٍ ك لدى أك مصاحل، أب مصلحةو لٍ ر بو عبى مً أي صبيع ما  فٌ أم لً ة عى نٌ الكتاب كالسي  كفًهم مقاصدى  من مارسى الشريعةى "
ك أ ،ك مصاحلأ ك جلب مصلحةو أ ،ك مفاسدأ ي عنو لرفع مفسدةو منا هنيً إي عنو ف صبيع ما هنيً أؤلمرين، ك لك أك مفاسد، أ
    .(ِ)"بذلك طافحةه  كالشريعةي  ،ؤلمرينل

بواب أ ككل   ،كدرء اؼبفاسد كتقليلها ،الشريعة على ربصيل اؼبصاحل كتكميلها : بناءي ر ىذا األصل العظيمكمن ىنا تقرٌ 
 .    (ّ)طٌ ق يءه ـ منها شخرً ال ين ،على ىذا األصل ًبالستقراء ةه ر حكامها مقر  أالشريعة ك 

 كجهُت:  اؼبصلحة بفقو اؼبآالت منط قاعدة كيظهر ارتبا
على النظر يف  متوقفه  ،عنو ليكوف منهيان  ك مفسدةن أ ،بو ليكوف مأموران  بكونو مصلحةن  يءف كصف الشأ - أ

كعدـ  ،مبلءمتها ؼبقاصد التشريعك قها كمدل ربق  " ،ك اؼبفسدةأليو الفعل من اؼبصلحة إذل ما يؤكؿ إنظر يي حبيث  ،اؼبآؿ
 .   (ْ)"الشرعية كالقواعد الكليةتها للنصوص ضمعار 
 بى لى ؼبا غى  كاغبكمي  ،عمل ًبلًتجيح بينهمايي  :ك اؼبصلحة مع اؼبفسدةأ ،ك اؼبفسدتُتأ ،نو عند تعارض اؼبصلحتُتأ - ب

بُت اغباؿ  موازنةن  ،ذل صَتكرة األمرإكالنظر  ،ف فيها بُت الطرفُت ىو اعتبار اؼبآؿجوانب الًتجيح اليت يوازى  حدي أك  ،منها
  مثلة فقو اؼبآالت يف اؼببحث األكؿ من ىذا الفصل.أـ يف بعض كما تقدٌ   ،عالواقع كاؼبتوقٌ ك  ،ؿآكاؼب

  
 قاعدة مراعاة اخلالف:  -3

  عطاءي إ" :كأ، (ٓ)"وكمى كلو من دليلي القولُت حي   عطاءي إ" :ا أبهناكيعرفوهنا اصطبلحن  ،بتقرير ىذه القاعدة ةي اعتٌت اؼبالكيٌ 
 هعند اؼبرجوحً  وـبالفً  اجملتهد لدليلً  راد بو اعتباري كيي  ،(ٔ)"ما يقتضيو ك بعضى أ ،خرمن الدليلُت ما يقتضيو اآل كاحدو  كلًٌ 

عنده بعد الوقوع؛ ؼبعارضة  الراجح مرجوحان  َتي صمث ي ،ابتداءن  عى مذىبو يقتضي اؼبن كما لو كاف دليلي   ،يف بعض لوازمو
    (ٕ).جحاف دليل اؼبخالفيقتضي ري  خرى آ دليلو 

                                                           
 (.َّّ-ِّٓالت األفعاؿ )آاعتبار م ،(ِٖٓ-ِّٓمراعاة نتائج التصرفات )انظر للتوس ع: اعتبار اؼبآالت ك  - (ُ)
 (.            َِٗحكاـ اؼبقاصد )أـبتصر الفوائد يف  - (ِ)
 (. ّٕ/ُاؼبوافقات ) ،(ُِٓ/َُ) لؾبموع الفتاك  ،(َِْ/ِقواعد األحكاـ ) انظر: - (ّ)
 (.       ِّٗاعتبار مآالت األفعاؿ ) - (ْ)
 (. ِِٔ/ُ) رمالقواعد للمقٌ   - (ٓ)
 (.        ُٔٓ/ْاؼبوافقات ) - (ٔ)
 .(ُٔٓ/ْانظر: اؼبوافقات ) - (ٕ)
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كمراعاتو يف  ،ذل كونو نظران يف اغبكم بعد الوقوعإعلى اعتبار اؼبآالت؛ ًبلنظر  اػببلؼ فرعان  مراعاةى  كجعل الشاطب  
    (ُ).ارتباط القاعدة بفقو اؼبآؿ كىذا كجوي  ،ذل تصحيح العمل قدر اإلمكافإا قصدن  ،اعتبار اغبكم بو

 ،من اػببلؼ خركجان  :ىيف اغبكم على اؼبسألة قبل الوقوع فإنو يسم  ذل اعتبار دليل اؼبخالف إجو يتٌ  ف كاف النظري إك 
على اػبركج من  فقوف على اغبثٌ تٌ العلماء م فٌ أ" -رضبو هللا- (ّ)كنقل النوكم   ،(ِ)حتياط الفقهيكىو ضربه من اال

سترباء للدين كاػبركج كاال ي كالورعكيف ذلك التوقٌ ، (ْ)"خرآ يف خبلؼو  ك كقوعه أ ،ةنٌ بسي  خبلؿه إذا دل يلـز منو إاػببلؼ 
     (ٓ).تو عند صبيع العلماءا على صحٌ قن فى ا للشرع؛ لكونو متػ  كاعبـز بوقوع الفعل موافقن  ،ًبلبناء على اليقُت العهدة، عن

ا ؼبقصد ا كموافقن ن من كقوع الفعل صحيحن ة يف التيقٌ ذل براءة الذمٌ إنو يؤكؿ إ من حيثي " ،من اعتبار اؼبآؿ كىذا نوعه 
 .    (ٔ)حتياط يف الدين"الشارع كاال
كاعتبار  ،ليو الفعلإكؿ ؤ ذل ما يإا ـ من كونو نظرن بفقو اؼبآالت؛ ؼبا تقدٌ األلصقي الوقوع فهو بعد اػببلؼ  ةي كأما مراعا

مع القوؿ ببطبلف  ،جت بغَت كرلٌ ذا تزكٌ إعند اؼبالكية  كاؼبَتاثى  مثل استحقاؽ اؼبرأة اؼبهرى  ،ذلك يف ترتيب اغبكم عليو
كىو مقتضى داللة  ،(ٕ)ح جانب التصحيحرجًٌ ؼبا يًتتب على الفعل بعد الوقوع فبا يي  نظران  ،للخبلؼ النكاح؛ مراعاةن 

من  حل  دبا استى  هبا فلها اؼبهري  خلى دى  فإفٍ  ،ًبطله  ًبطله  ها ًبطله ها فنكاحي كليًٌ  ذفً إنكحت بغَت  ا امرأةو ديٌ أ" اغبديث:
 . (ٖ)جها"رٍ فػى 

ما كقع  فٌ أك  ،خرحدمها عنده لكنو دل جيـز بفساد اآلأح كمع ترج   ،اجملتهد دعن ره ًكبل القولُت معتبػى   فٌ أذلك على  كمبٌت
 .   (ٗ)على اعبملة من الفعل فيو دليله 

 
ة يف ثٌر الشرعية اؼبؤ ه يف تلك القواعد كاألصوؿ ثرى أو ك تى مهيػٌ أ فبا يبٌُت  ،ؽبا ارتباطها الوثيق بفقو اؼبآؿ ،ىذه قواعد ثبلثة *

 األصوؿ كاؼبقاصد كالفقو. 
 د  كقد عى  ،لكوهنا األظهر يف ارتباطها بفقو اؼبآالت ؛كتفاءن هباا ك  ،ا لئلجياز اؼبناسب يف ىذا اؼبوضعكاقتصرتي عليها طلبن 

 .         (َُ)كرفع اغبرج ،كالضركرة ل،يى اغبً ك  ،ستحسافاال العلم من القواعد اؼبرتبطة بفقو اؼبآؿ كذلك: لي أى
                                                           

 (.        ٗٓٓ/ْانظر: اؼبوافقات ) - (ُ)
 .(ّٖٖاعتبار مآالت األفعاؿ ) ،(ُُُ/ُ) للسبكي انظر: األشباه كالنظائر - (ِ)
 ةارر  التآليفك  ،ذك العمر القصَت اؼببارؾ ،ثشيخ اإلسبلـ اجملتهد الفقيو ادٌ  ،النوكم مٌرمبو زكراي حيي بن شرؼ بن أاإلماـ  - (ّ)

الركٌم  : اؼبنهل العذبانظر ،ىػ( رضبو هللا ٔٓٔمات سنة )، كغَتىا "النافعة مثل "شرح صحيح مسلم" ك"رايض الصاغبُت" ك"اجملموع
 (.ِٖٕ/ُّللسخاكم، البداية كالنهاية )

 (.      ّّٖ/ِشرح صحيح مسلم ) - (ْ)
 (.ِّاػببلؼ للسنوسي )(، مراعاة ِٓٔ/ٔ، البحر ايط )(ِِٔ/ٔرم ): القواعد للمقٌ انظر - (ٓ)
 (.        ّٕٗاعتبار مآالت األفعاؿ ) - (ٔ)
 (.ُٔٓ/ْانظر: اؼبوافقات )  -(ٕ)
 الغليل ركاءإحو األلباين يف كصحٌ  ،(ُٕٖٗ)رقم كابن ماجو ،(َُُْنو )رقم كحس   ذمٌ كالًتم ،(َِّٖكد رقم )دا بوأخرجو أ - (ٖ)
(ٔ/ِّْ.) 
 (.َٔٓ/ْانظر: اؼبوافقات ) - (ٗ)
 ،(ُّٓ-ِٕٔاعتبار اؼبآالت كمراعاة نتائج التصرفات ) ،(ُِٓ/ّ) ، إعبلـ اؼبوقعُت(َُِ/ْانظر للتوسع: اؼبوافقات ) - (َُ)

 (.َْٖ-ُْٔاعتبار مآالت األفعاؿ )
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 :منزلة فقو ادلآالت :ادلطلب الثاين
 

كمن القواعد الشرعية اعبليلة ، ةنٌ فيما سبق إيراده من أمثلة الكتاب كالسي ، ـ ما يبٌُت مكانة فقو اؼبآالت يف الشريعةتقدٌ 
، تو كمنزلتواؼببٌينة ألمهيٌ لعرض خصائصو  ىذه اؼبنزلة لفقو اؼبآالت جاء ىذا اؼبطلب؛ فاكلتماـ بي، بو أكثق الصلة ةاؼبٌتصل

 جيازىا يف اعبوانب التالية:إن كديك 
بل يستتٌم ف، كالنظر يف أحكاـ النوازؿ، لكو اليت يرتبط هبا االجتهاد يف اؼبسائلاحد أبواب الفقو الشريعة كمسأفقو اؼبآؿ  -ُ

صفات  جلٌ أكذلك من ، مآالهتاات يف كصرؼ النظر عما يكتنفها من مؤثرٌ ، االجتهاد ًبالقتصار على كاقع اغباؿ للمسألة
 .(ُ)رضبو هللا ا تقدـ يف كبلـ اإلماـ الشاطبٌ كم،  كخصائص الفقو الراسخ اجملتهد

كمراعاة ، كاؼبصلحة، الذرائع سدٌ  مثل:، أصوؿ القواعد الشرعية اليت ترتبط جبملة من القواعد األٌمهات اؼبآؿ أحدي  فقوي  -ِ
 ـ يف اؼبطلب السابق. كما تقدٌ ،  كرفع اغبرج، ؼاػببل

اغبكمة  يؤتً يف قولو تعاذل:)، كما يف مدح القرآف ؽبا كالثناء على أىلها،  كجوه اغبكمة اؼبطلوبة شرعنا اؼبآؿ أحدي  فقوي  -ّ
 .(ِ)(تى اغبكمة فقد أكيت خَتان كثَتان من يشاءي كمن ييؤ 

رضبو -قاؿ ابن القٌيم  ،(ّ)األمور منازؽبا يف نفسو كيف غَته كتنزيلي ، ًبلقوؿ كالعمل اإلصابةي  إذ اغبكمة يف بعض معانيها:
 .(ْ)"نبغييف الوقت الذم يى  ،نبغيعلى الوجو الذم يى  ،نبغيما يى  ًفعلي  :اغبكمةي " :-هللا

ـى النظر يف فقو الشريعة حاالن كمآالن  كال ريب أفٌ  عتبار األغلب كاألقول من حيكمىٍي كتقرير اؼبسائل ًب، من سباـ ذلك إنعا
 (ٓ)الفقو كالفهم يف الدين. كىي، ذلك من دقيق الفقو كسامي مراتب أىلو اؼبوصوفُت ًبغبكمة ككل  ، حالىٍيها

كتعارض اؼبفاسد مع ، تعارض اؼبصاحل مع بعضها أدكات اؼبوازنة بُت اؼبصاحل كاؼبفاسد بصورىا الثبلثة: حدي أاؼبآؿ  فقوي  -ْ
 كتعارض اؼبصاحل كاؼبفاسد. ، بعضها

ألف تلك اؼبوازًنت تقـو  فقو اؼبآؿ؛ عظمة فقو اؼبوازنة بُت اؼبصاحل كاؼبفاسد يف ميزاف الشريعة ظهرت مكانةي  تكمهما تبٌين
الوقوع  بتقدير ظنٌ ، كيزداد األمر ًدقٌةن كبيعد نظر يف جانب اؼبآؿ كاؼبتوٌقع، عكالواقع كاؼبتوقٌ ، على النظر بُت اغباؿ كاؼبآؿ

 اؼببحث السابق مزيد بياف كتقٌدـ يف، اؼبفسدة على جانب الواقع كاغباؿ اؼبصلحة أك جحانو يف اشتمالو علىكري ، بتولى كغى 
 من ذلك.لشيء 

 نظر الفقيو لتقدير األحكاـ ى يفكاليت تيراعى  ،ق هبا مقاصد الشريعةق  أعظم الوسائل اليت ربي  ه أحدي اؼبآؿ كاعتباري  فقوي  -ٓ
كؽبذا عد  بعضيهم اعتبار اؼبآؿ غاية   ،(ٔ)يف ذلك اإلماـ الشاطبٌ  كقد تىقٌدـ كصف ،تهاد يف اؼبسائل النوازؿ كغَتىاجكاال

 .(ٕ)كمراعاة اػببلؼ ،كاالستحساف كاغبًيىل، رائع،الذسٌد  نيًصبت ألجلها بعض القواعد الشرعية الكربل، مثل:

                                                           
 .(ِّّ/ٓفقات )واانظر: اؼب - (ُ)
 .(ِٗٔسورة البقرة ) - (ِ)
 .(ُُٖتفسَت السعدم ) (،ُِ/ٓانظر: تفسَت الطربم ) - (ّ)
 . (ْْٗ/ِمدارج السالكُت ) - (ْ)
 .(ِٗٔ/ِتفسَت ابن كثَت ) (،ُِ/ٓانظر تفسَت الطربم ) - (ٓ)
 (.ُٖٕ/ٓاؼبوافقات )- (ٔ)
 (.َّْ-ُِْانظر: اعتبار اؼبآالت كمراعاة نتائج التصرفات )- (ٕ)
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 : اعتبار ادلآل يف العمل اخلرييالفصل الثاين
  

 اعتبار ادلآل الديينادلبحث األول : 
 اعتبار ادلآل السياسيادلبحث الثاين : 
 اعتبار ادلآل االجتماعيادلبحث الثالث : 
 اعتبار ادلآل االقتصاديادلبحث الرابع : 

 

فهذا الفصل  ،كأثره العظيم يف أصوؽبا كقواعدىا، ة فقو اؼبآالت كمكانتو يف فقو الشريعةـ من بياف أمهيٌ بعد الذم تقدٌ 
يف إدارة كأتسيس كتنفيذ كمتابعة مشاريعو ، شركعه يف التطبيق العملٌي ؽبذا الباب من الفقو على أبواب العمل اػبَتمٌ 

 فضبلن عن قراراتو كلوائحو كتنظيماتو اؼبعاصرة.، ككيانو
 :ؿ الديٍت  آفاؼب ،قاهتاعتبار متعل  ًب اة شرعن سم يف مباحث أربعة ؼبزيد تفصيل كبياف يف أنواع اؼبآالت اؼبعتربى كجاء ىذا الق

ٌين كاافظة على نظاـ الشريعة كركحو ، ييقصد بو ما تعٌلق ًبلسياسة الشرعية :كاؼبآؿ السياسي  ، ييقصد بو ما يتعٌلق ًبلتدى
و ما يتعٌلق ييقصد ب :كاؼبآؿ االجتماعي  ، يتعٌلق ًبألمواؿ كالتنمية كاالستثمار كاالستدامة اؼبالية كحنوىا :كاؼبآؿ االقتصادم  

 كقضااي الزكاج كالطبلؽ كاأليتاـ كحنو ذلك.  خاصةن ًبآلاثر االجتماعية 
ة عن بعضو لدراسة البحثيٌ بعض نواحيو يف ا كفصلي  ،اؼبآالت يف العمل اػبَتٌم مًتابط األحناء مٌتصل األجزاء فقوً  كأثري 

كلبياف جليل أثر مراعاة فقو اؼبآالت  ،خر ليس إال لتفصيل القوؿ كتنزيل األحكاـ كالشواىد اليت زبتٌص هبا من جهةاآل
 أثر إمهالو كالغفلة عنو. كأ، عندما تتعدد ااكر اليت يظهر فيها أثر مراعاة ىذا الفقو، خرلأمن جهة  يف العمل اػبَتمٌ 

كما  ، دة ما كاف يف مرحلة التأسيس كاإلنشاءيف )العمل اػبَتم( ًبعتبار مآالتو اؼبتعدٌ  ىذا النظر الفقهيٌ  كيستوم يف
كاف على مستول التخطيط   سواءه  (،مستوايت العمل يف )العمل اػبَتم كما يستوم فيو،  كاف يف مرحلة الدعم كالبناء

كاف النظر يتعلق بدكر اإلشراؼ أك القيادة أك   كسواءه  ،أك مستول التنفيذ، أك مستول التفكَت كالقرار، كالدراسة
 برأم أك اؼبباشرة ًبلعمل. ةستشار اال

ذل ضرب األمثلة اؼبعاصرة ذات الصلة بكل ؿبور من ؿباكر اعتبار اؼبآؿ إككاف اغبرص يف مباحث ىذا الفصل مٌتجهان 
 التوفيق.ًب ك  ،اؼبعاصر؛ ليكوف أجدل كأنفع كأكضحيف ـبتلف جوانب العمل اػبَتم 

 

 :ادلبحث األول: اعتبار ادلآل الديين
يسرم يف كل  كأصبلن ، عتباره ظًبةن عامةن يف تشريعاتوًب-ها بواب اإلسبلـ كل  أيتناكؿ  ؼبا كاف العمل اػبَتم  دبفهومو العاـٌ 

 .ركاؼبباشر من بُت اؼبآالت األيخى  اعبانب األعظم كاور األكرب اؼبآؿ الديٍت  فيو ىو ؛ فإفٌ -عباداتو كمعامبلتو
سعف االقتصار كلن يي  ،-ًبالصطبلح اؼبعاصر- ة ضركرةن يف مشاريع العمل اػبَتمكعندئذو يتأكد اعتبار اؼبآالت الدينيٌ 

ا ألف االقتصار ىهن ع؛كتفاء دبراعاة الواقع دكف اؼبتوقٌ كال اال ، خَتمو  عملو  على النظر إذل اغباؿ دكف اؼبآؿ للشركع يف أمٌ 
 !قصوره 
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 السَتة النبوية بكل تفاصيل أحداثها شاىده  بل إفٌ ، ةه ؼبراعاة اؼبآؿ الديٍتٌ كيف تطبيقات كشواىد السَتة النبوية أمثلةه ًعدٌ 
 كمن أبرز تلك الشواىد:، ؽبذا األصل اؼبتُت عظيمه 
د  على ذ من أغنيائهم فصدقةن تؤخى ىم أف  هللا قد فرض عليهم فأخربً ذل اليمن: "إحُت بعثو  (ُ)ؼبعاذ بن جبل  قولو  ًتي

  فنهاه، (ِ)" فإنو ليس بينو كبُت هللا حجاب ،دعوةى اؼبظلوـً  كاٌتقً ، أمواؽبم ؾ ككرائمى فإٍف ىم أطاعوا لك بذلك فإايٌ  ،فقرائهم
للفقراء فإهنا ال فلئن كانت الزكاةي مواساةن  ،ما يف ذلك من الظلم ؽبملً  ؛نفائس أمواؿ األغنياء يف الصدقاتض لعر  عن الت

كإف كاف  ،"دعوة اؼبظلـو قً كاتٌ بها: "الظلم اؼبمتنع شرعان بقولو عقً مآؿ ذلك إذل  ىكنب و عل، ينبغي أف تكوف ظيلمان لؤلغنياء
  .(ّ)النهي عن الظلم عامان 

يف غزكة بٍت اؼبصطلق: الكافرة  ؼبا استأذنو يف قتل عبد هللا بن أييٌب بن سىلوؿ عقب مقولتو  لعيمر كمنها أيضان: قولو 
ان لشرٌه كفٌ ،  كىو قتل رأس اؼبنافقُت ًبؼبدينة اا مشركعن أمرن  فًتؾ  ،(ْ)و"يقتل أصحابى  اأف ؿبمدن  ث الناسي ال يتحدٌ  ،"دىٍعوي 
كىو أتليف القلوب على  ،معلًٌبلن ذلك دبراعاة مآؿو ديٍتو عظيم ،ليت تتابع اػببيث يف إشعاؿ ًنرىاللفتنة ا اكدرءن ، كأذاه

 قاؿ ابني  ،كإغبلؽ منافذ تشويو صورتو عند اآلخرين ،نفَت اجملتمع اػبارجي عن اإلسبلـكعدـ ت، اإلسبلـ كإطباد الفتنة
كصبع  ، تتضٌمن أتليف القلوب على رسوؿ هللا  مصلحةه  : " كاف يف ترؾ قتلهم يف حياة النب -رضبو هللا-م القيٌ 

كأترؾ ، أحرص شيء على أتليف الناس كرسوؿ هللا ، بعدي يف غيربة كاإلسبلـي  ،ككاف يف قتلهم تنفَته ، كلمة الناس عليو
 .(ٓ)شيء ؼبا ينٌفرىم عن الدخوؿ يف طاعتو" 

د من قتلهم من الفساد أكثر فبا يف تول  اؼ أف يى كاف خيى   أنو : "-رضبو هللا–يف كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ك 
كأف خياؼ من يريد الدخوؿ يف  ،..." ويقتل أصحابى  اث الناسي أف ؿبمدن يتحدٌ ال كقد بٌُت ذلك حيث قاؿ: " ،استبقائهم

 .(ٔ)" مع إظهار اإلسبلـ كما قيًتل غَتهاإلسبلـ أف ييقتل 
كإال ، ره كؾباالتووى بكل صي  ب اعتبار اؼبآؿ فيو يف العمل اػبَتمٌ جي شرعيو  ما لو صلةه كارتباطه أبثرو ذم حكمو  ل  إٌف ك

ألحكاـو  صادـو م، يف ظاىره خَتمو  الفج ة اليت يستقبحيها الناس كينفر منها اجملتمع ذباه مشركع كعملو فستكوف اؼبصادمة 
 !!شرعية يف مآالتو

فإنو يقـو على صبلة ، ذل الدين أك تعليمان أك إغاثةن أك بناءن أك تكميبلن أك غَت ذلكإمهما كاف ؾبالو: دعوةن  كالعمل اػبَتم  
ر كاعتبا، كمراعاة ذلك كلو حكمةه ال ًغٌت عنها، لف ًبختبلؼ الزماف كاؼبكاف كالظركؼ ايطةمن ادًٌدات اليت زبت

  .ااؼبآالت فيها فقوه مطلوبه شرعن 

                                                           
كميقد ـ علماء األمة يـو القيامة  ،ة ًبغببلؿ كاغبراـأعلم األم ،بدرم  شهد العقبة ،معاذ بن جبل بن عمرك اػبزرجي األنصارم  -(ُ)
 .(ْْْ/ُسَت أعبلـ النببلء ) ،(ُِِٓػ انظر: اإلصابة )(قُٖمات سنة ) ،توةبرى 
 .(ُٗكمسلم )رقم ،(ُِْٓأخرجو البخارم )رقم - (ِ)
 .(ُْٖ/ّظر: فتح البارم البن حجر )ان -(ّ)
 .(ِْٖٓكمسلم )رقم  ،(ُّٖٓأخرجو البخارم )رقم - (ْ)
 .(ْٕٗ/ّزاد اؼبعاد ) -(ٓ)
 .( كما بعدىإّٔ/ّالصاـر اؼبسلوؿ )- (ٔ)
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كاؼبؤثٌرات اليت ربيط بو ، بيئة: مستول التدي ن يف ذلك اجملتمع دات ؼبشاريع العمل اػبَتم يف أمٌ كعلى رأس تلك ادًٌ 
يف  كمثل ذلك: ربديد فئات اؼبستهدفُت ًبلعمل اػبَتمٌ ، أك اعبهل كالتخٌلف، كاالنفتاح كالعوؼبة،  كتغٌَت فيو حاالن كمآالن 

زبتلف عن مشاريع دعوة ، مكربصُت اؼبتعلٌ ، فاؼبشاريع اليت تستهدؼ تعليم اؼبسلم اعباىل، عاجملتمع حسب الواقع كاؼبتوقٌ 
 كمستواه ر يف نوع العمل اػبَتمٌ ربكم كتؤثٌ كحنو ذلك من ادًٌدات اليت ، ذل اإلسبلـإغَت اؼبسلمُت 

( بدرمهُتإعن إعطاء السائل  النب  ؿى كؽبذا عىدى  كاالستغناء ، فأسو لبلحتطاب بو كأمره بشراء، ذل بيعو ؼبتاعو )قدحه كًحلسه
 رى فاعتبػى  ،(ُ)"ىذا خَته لك من أف ذبيء اؼبسألةي نكتةن يف كجهك يـو القيامة ": قاؿ لوك ، ًبلعمل كالكسب عن سؤاؿ الناس

كىذا ، كأخربه بعدـ جواز السؤاؿ إال ؼبن ربٌل لو الصدقة ،على الصدقات الو لئبل أيلف السؤاؿ فيكوف عالةن اؼبآؿ يف ح
 من جنس اعتبار اؼبآؿ الديٍت.

وج حكاأليف العمل اػبَتم اؼبعاصر: توجيو اؼبشاريع حنو اؼبسارات األنفع كاألكذل  كمن أبرز شواىد اعتبار اؼبآؿ الديٍتٌ 
 كمنها: ، كلذلك أمثلة عد ة ،مستقببلن ك  حاالن دينينا 

اعتبار ن العقائد صًٌ حيي  كييبٌت على ذلك من اؼبشاريع كالربامج ما، كأفكار الناشئة يف كثَت من اجملتمعات اؼبسلمة - أ
الصحيحة يف قلوب اؼبآالت السلبية ؼبوجات الفكر اإلغبادم كمطارؽ التشكيك يف الثوابت اليت اشتد  غزكىا لعقوؿ 

كلوية الشركع فيو على كثَت من ؾباالت العمل أ كيقدـ يف ،د تلك الشبهات كيبٌدد تلك اؽبجماتفنًٌ كما يي ، صحاهباأ
 سواه. اػبَتمٌ 

اعتبار مآالت ثقافة االنفتاح الفكرم كالعوؼبة اليت فرضت منوذج اغبياة الغربية بفكرىا كعقيدهتا كأمناط حياهتا عرب    - ب
ذل تبٌٍت اؼبناىج الًتبوية كالتعليمية اليت تؤطٌر إفتتجو األعماؿ اػبَتية ، كىيمنتها على سبل التأثَت القويةبلـ كسائل اإلع

 ر.ر ال اؼبتأثٌ مع قابلية التعايش اؼبؤثٌ ، كاستعصاء الذكًبف، كتعٌزز االنتماء للهوية اإلسبلمية ،لبلستقبلؿ الفكرم
لتحديد احتياج األنسب للمرحلة  نفوذان أك احنساران؛، هتا يف اجملتمعأتثَت الوسائل الًتبوية كقوٌ  اعتبار مآالت  - ت

كتكوف األكلوية يف  ،ٌما حنو بناء اؼبساجد كتفعيل دكرىا كإحياء رسالتها يف ؾبتمعو  فتيبٌت رؤية العمل اػبَتمٌ ، القادمة
 كىكذا. ،تؤٌسس لبناء شخصياهتمخر إلنشاء حاضنات األطفاؿ اؼبسلمُت ربتويهم ك آؾبتمع 

زماًنن  كىي متفاكتةه  ،تبار مآالت التأثَت اليت ذبتاحهاكاع ،يها مستول التدي ن يف اجملتمعاتىا سيؤثر فكتلك األمثلة كغَتي 
 و.كخارطة طريق العمل اػبَتمٌ  كيتفاكت بناءن عليها مسَتةي  ،خركمكاًنن من ؾبتمع آل

 
 :السياسي  ادلبحث الثاين: اعتبار ادلآل 

 

 بدعوتو ينأل فكاف النب  ،من الشواىد على اعتبار اؼبآؿ السياسيٌ  ايف السَتة النبوية كثَتن  الشرعيةي  ربمل السياسةي 
يف  كىذا جلي   ،الزىج  هبا يف مضائق الضعف كاالهنزاـ كأ ىادي أٍ كى سياسيو يكوف فيو  ؿو )كىي ؿبمل اػبَت كلو( عن أٌم مآ

 هم عندال ييظلى  اًلكن ذلك أبف هبا مى  معلًٌبلا  ،ذل اغببشةإذل اإلسبلـ دبكة يف اؽبجرة إالسابقُت   ألصحابو إذنو 

                                                           
 ،ال نعرفو إال من حديث األخضر بن عجبلف حسنه  ( كقاؿ: ىذا حديثه ُُِٖكالًتمذم ـبتصران )، (ُُْٔد )أخرجو أبو داك  -(ُ)

 يكوف على ظهر البعَت. غليظه  كساءه   كاغبًلس:، (َُّ/ٓكضٌعفو األلباين يف إركاء الغليل ) ،(ُِٖٗ) وبن ماجاك ، (ِِٕ/ٕكالنسائي )
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البحر  كفىٍصلي  ،إذل ساحل اغبجاز على البحر نو بلدو آمً  مثل: كوف اغببشة أقربى  ،أخرل إضافةن إذل اعتباراتو  ،(ُ)أحد
كىي دينه ظباكمه  ،ككوفي داينًة أىلها النىصرانية ،بينها كبُت مكة يقٌلل من حرص قريش على تتػىب ع اؼبهاجرين إذل اغببشة

 كغَت تلك االعتبارات.  ،أقرب إذل اإلسبلـ من الوثنية
خبلؿ سنوات  ،العظيمة كمكتسباهتا كجهوده كىو نظره نبومه عجيبه جدان يف عيمق اعتبار اؼبآالت السياسية لدعوتو 

 دبكة.  ؿكى األي الدعوة 
ككتب بينو  ،عىهمادى كك  ،ارن اؼبدينة أٌكؿى ما قًدمها مهاجً  ليهود كمثل ذلك يف أحداث السَتة النبوية العظاـ: معاىدتيو 

 كيفًرض عليهم االصطفاؼ مع اؼبسلمُت ضد  من يقصدىم يف اؼبدينة بعداكةو  ،يضبط اغبقوؽ كالواجبات كبينهم كتاًبن 
قصد  ألنو  ؛اؼبآؿ فيو ًبعتباركىو من أعظم سياسات اإلسبلـ كالعمل ، (ِ) بينهم اؼبناصرةى كالنصحى كالرب  كأف  ،كحرب

 العدكاف اػبارجي من قريش كحلفائها. ع مع توق   ،اعببهة الداخلية يف اؼبدينة كأتمُتى  ،ضبايةى دعوتو من آتليب اػبصـو
ٍورن لح اغبديبية بشر ا صي كأمٌ  اشًتطوا فكاف منها: أهنم " ،ضاقت ألجلو صدكر الصحابة  اكطو اليت بدىٍت يف ظاىرىا جى

وه علينا ،من جاء منكم دل نرٌده عليكم أفٌ  على النب  رسوؿ هللا أنكتب ىذا؟ قاؿ:  فقالوا: اي ،كمن جاءكم منا رددسب 
ا" ،ا إليهم فأبعده هللانٌ إنو من ذىب مً  ،"نعم ا كـبرجن شر اغبرب عى  كمنها: كضعي  ،(ّ)كمن جاءًن منهم سيجعل هللا لو فرجن

 .(ْ)هم عن بعضسنُت أيمن فيها الناس كيكف  بعضي 
إلسبلـ افشرطي اؽبيدنة أيذف للناس بدخوؿ  ،اعتبار اؼبآؿ السياسيٌ ى على السياسة النبوية كانت تقـو بكل كضوحو  فإفٌ 

ا خببلؼ ضٌده فيو اؼبوافقةي  كشرطي ردًٌ  ،هم للعهد كالصلحغ لليهود كنقضً للتفر   كيهٌيءي  ،طوعنا كرغبةن   من جاء منهم مسلمن
  !!كىكذا كاف ،أثرو  لن يكوف ؽبا يف الواقع كبَتي  ،لقريش ًبلظفر كنيل مىكسبو إعبلميو  إلشباع رغبةو  الظاىرةي 

يف  ق يف قيادة العمل اػبَتمٌ يؤٌصل ؽبذا اؼبنطلى  ،ه كثَته ذلك الرصيد من اعتبار اؼبآؿ السياسٌي يف السَتة النبويًة كغَتي  كل  
 كبناء مشاريعو كتوجيو ؿباكره.  ،اإلسبلـ

ة يف االعتبارات اؼبؤثرٌ  دلكونو من أىٌم كآكى  ؛يف العمل اػبَتمٌ  عن ضركرة اعتبار اؼبآؿ السياسيٌ اغبديث  ديتأكٌ  ناكى
كما يًتتب على إغفاؿ ذلك كإمهالو من جناية كخسارة كحرماف؛ كمن أمثلتو  ،كنتائجو كجهوده مستقبل العمل اػبَتمٌ 

 اؼبعاصرة: 
فإٌف ؽبا من السلطة  ،إليها اؼبؤس سات اغبكومية كاألىلية اليت ربتكمي  ،مآالت القرارات كاألنظمة الدكلية اعتباري  -ُ

ٌتم مراعاهتا على مسارات العمل اػبَتمٌ كالتأثَت  كما   ،تؤكؿ إذل اؼبنع أك مصادرة اعبهود كاؼبيزانيات حىت ال ،كؾباالتو ما حيي
 يف عصرًن اغباضر خبلؿ العقدين األخَتين.  حصل مع بعض مؤسسات العمل اػبَتمٌ 

                                                           
نظر: مستدرؾ اغباكم ا يف صحيحو: ًبب ىجرة اغببشة، (، كقد بٌوب البخارم رضبو هللأِِ/ٕانظر: فتح البارم البن حجر )- (ُ)

 (. ُٔ/ٗ(، كسنن البيهقي )ٕٓٗٓ)رقم
 (. ِٖٓ-ِِٖ/ُ) العمرم (، السَتة النبوية الصحيحة ألكـرٖٔ-ٔٔ/ِانظر: السَتة النبوية البن ىشاـ ) -(ِ)
  .(ّٗأخرجو مسلم )رقم- (ّ)

  .(ّٕٕ/ّ(، السَتة النبوية البن ىشاـ )ِّٓ/ْضبد )أانظر: مسند اإلماـ  (ْ)-
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ؿ يف العمل عن التحو   كىو فرعه  ،نظامينا ة عمل اؼبؤٌسساتبات كالواثئق البلزمة ؼبشركعيٌ كيندرج يف ذلك استيفاء اؼبتطل  
ذلك اليـو  إغفاؿي  ، كأضحىاؼبنتظم سيٌ إذل العمل اؼبؤس   –مهما كانت عظيمة كًنجحة–ن اعبهود الفردية مصبلةن  اػبَتمٌ 

 درءنا للمفاسد كربقيقنا للمصاحل.  ؛ذ بو على يد صاحبوالذم يؤخى  ؽرٍ اػبى كذباكزيه كإمهاليو من 
كردبا كاف توج هنا يشوبو  ،ؼبوارد العمل اػبَتمٌ  لى من أجل توظيفو أمثى  ،ىاهات العاؼبية كاستثماري التوج   استشراؼي  -ِ
 كريٌب ضار ةو ًنفعة!  ،لتحقيق مقاصدىم الشرعية يف تلك األبواب فيمتطيو ريٌكاد العمل اػبَتمٌ  ،كسوءي قصد ةه ريب

ة إذل تكثيف اعبهود يف األمٌ  العمل اػبَتمٌ  تداعت فطنة قادة ،ة غبقوؽ اؼبرأة كالطفلاؼبؤٌسسات األيفبيٌ  تنادتكعندما 
اه ىذا الباب كقيامنا بواجب ، بُت اغبق كالباطلة اؼبدافعة نٌ لتحقيق سي  ،)الدعوية كالًتبوية كاإلغاثية كاالجتماعية( ذبي

 يف أداء رسالتو.  كهنوضنا ًبلعمل اػبَتمٌ  ،الوقت
من اػبصائص  حبيث أتثٌرت بسببها كثَته  ،اؼبعاصرةي  الدكليةي  ها السياساتي تٍ ة اليت فرضى آاثر العوؼبة الفكريٌ  مراعاةي  -ّ

إذل ترتيب أكلواٌيتو ؼبقاكمة طوفاف  –ًبعتبار مآالت مثل ىذه اغبوادث–ليٌتجو العمل اػبَتم   ،ؤلمم كالشعوبلاجملتمعية 
ل الثقافة اؼبهيمنة عقيدةن يٍ رفة يف سى نجاألجياؿ اؼبة دكف مسخ لكاغبيلو  ،كاغبفاظ على اؽبويٌة ،كتثبيت الًقيىم ،العوؼبة اعبارؼ

 . اكسلوكن  اكًفكرن 
 

 :: اعتبار ادلآل االجتماعيادلبحث الثالث
كقد كانت حياة  ،لبيها كقواميهابل ىو صي  ،ا دبعزؿو عن اغبياة االجتماعية لؤلفراد كاعبماعاتاػبَتم  يومنا مٌ  دل يكن العملي 

 .حافلةن بتلك العناية اعبليلة ًبعبوانب االجتماعية غبياة أصحابو الكراـ  -األسوة اؼبثل كمناطي  كىي مضربي -  النب
كإتياهنم إليو  ،من أصحاب اغبوائج الدنيوية إذل النب  ري اؼبتكرٌ  و ذلك االلتفاتي شي بفقو السَتة النبوية ييدىً  عي كاؼبستمتً 

 وات! عى الدٌ لو أبطيب غَتىا .. ك ك  ،اتو ينشدكنو إعانةن من الصدقات كالزك
 ،دينزكًٌ  ،رسوؿ هللا إين أريد سفران  فقاؿ: اي كجاءه آخري  ،(ُ)" لك هبا فنأمري  ،حىت أتتينا الصدقةي  مٍ أقً " فيقوؿ ألحدىم:

  .(ِ) "لك اػبَت حيثما كنتى  كيس رى " قاؿ: ،قاؿ: زدين ،غفر ذنبك"ك " قاؿ: ،دينقاؿ: زً  ،ؾ هللا التقول"دى زك  " :فقاؿ 
اإلسبلـ  فإفٌ  ،تفاصيل حياة الناس االجتماعية كىو ارتباط منهج الدعوة بكلٌ  ،عظيمو  أتصيله ألصلو  النبوم   كىذا اؼبنهجي 
من كاجباهتم  تٍ جعلى  ،خبدمة الدين كداللة العباد عليو عاةى كشرٌفت الد   ،اليت بٌينت اغببلؿ كاغبراـ كالشريعةي  ،ديني حياةو 

كأبواب اغبقوؽ يف الصلة كاعبوار  ،األسرة كأحكاـ النفقات قوي كما فً  ،ضركراهتم يف اغبياة سى كتلم   ،يف حوائجهم السعيى 
 من ىذا التشريع العظيم.  إال طرؼه 

 كالنهيي  ،بناءن عليو العمل اػبَتمٌ  كتوجيوً  ،ور اعتبار اؼبآؿ يف الشريعةاؼبآؿ االجتماعٌي من أعظم صي  كمن مثى  كانت مراعاةي 
عن األكل من غبـو   فقد هنى ،يف مراعاة مآؿو اجتماعيٌ  ارحين صر غبـو األضاحي فوؽ ثبلثو كاف خاعن ادًٌ  النبوم  

 ،األضاحي بعد ثبلثو  فقالوا: هنيتى أف تؤكل غبوـي   فلما كاف بعد ذلك كاستفسر الصحابةي  ،(ّ)األضاحي بعد ثبلثو 

                                                           
 .(َُْْأخرجو مسلم )رقم (ُ)
 (. ُٓٓ/ّ) حو األلباين يف صحيح الًتمذمكصح   ،(ّْْْأخرجو الًتمذم )رقم(ِ) 
  .(َُٕٗ ،ُٗٔٗأخرجو مسلم )  (ّ)



171صفر 1442هـ / أكتوبر 2020م

العدد ) 4 (

ِفقُه المآالِت وأثُره في العمل الخيرّي

د.حسن بن عبداحلميد خباري

 
 

من  لفئةو  االجتماعيةي  فلما كانت اغباجةي  ،(ُ)" قواركا كتصد  خً لوا كاد  فكي  ،تف  ف ة اليت دى اإمنا هنيتيكم من أجل الد:"قاؿ 
عن االنتفاع  ليفضي  إذل توجيو الصدقات دبا مت اؼبدينة كقت عيد األضحى ذلك العاـ كج و النب  األعراب قدً 

 لو.  اتبعن  زاؿ اغبكمي  فلما زاؿ ذلك العتباري  ،الفائض يف التصد ؽ بو عليهم ؼً رٍ كصى  ،ًبألضاحي ثبلثة أايـ
ا لبناء ؾبتمعو اؼبدينة فلم تكن مى  مقدمو  ؿى ا اؼبؤاخاةي بُت اؼبهاجرين كاألنصار أك  كأمٌ  غبيمتيو  ،متماسكو  جديدو  نهجن

يف  حة اجملتمع اإلسبلميٌ دك على صفيبس اجتماعيو  اؼبدل ؼبآؿو  بل كاف مراعاةن بعيدةى  ،فحسب كسيداه اإلخاءي  اإلديافي 
اليت ييراد ؽبا أف تكوف  ، ر النبٌ ؽبذه البلدة اؼبباركة ميهاجى  د مكوًًٌنت النسيج اجملتمعيٌ تعدا  وكى ،عقب اؽبجرةاؼبدينة 
ة للمدينة النبويٌ  ءي يهيٌ كىذا اؼبآؿ البيٌد أف يكوف ؿبفوفنا دبا  ،ومنها رسالتي  كتنطلقي  هبا اإلسبلـي  يستقر   إديانيةن  كبيئةن  حاضنةن 

 قريشو  قبائلى  الذم ضم   ع القبليًٌ خصوصنا مع التنو   ،كركيزتيو اإلخاء اإلدياين الذم كضع بذرتو رسوؿ هللا  ،ىا العاؼبيٌ دكرى 
 ةي عن العرب ضبي   كاؼبعهودي  ،إضافةن إذل من سيلحق هبم من اؼبهاجرين بعد ذلك من قبائل العرب ،كاػبزرجً  مع األكسً 

 يف اؽبدم النبومٌ  حاضرةن  اؼبآؿ االجتماعيٌ  فكانت مراعاةي  ،عليها كاؼبعاداةي  الةي كاؼبوا ،ؽبا االنتساب إذل القبيلة كاالنتصاري 
 ا. شرعن  اذكرً  لتفادم مثل ىذا اؼبآؿً 

كالبقاء ربت كصف  كإغنائهم عن السؤاؿ ،كمآؿه اجتماعيه آخر سبٌثل يف حاجة اؼبهاجرين إذل كفايتهم كسٌد حاجاهتم
ا قائمنا على اعتبار مآالت اجتماعية عٌدة فكانت اؼبؤاخاةي  ،رالفق ى آخى " نها ما ذكره بعض العلماء بقولو:م ،(ِ)منهجن

 . (ّ)" بعضو  رى بعضيهم أزٍ  كيشد   ،كيتأٌنسوا من مفارقة األىل كالعشَتة ،ربةالغي  عنهم كحشةي  ذىبى بُت أصحابو ليى 
 كمن ذلك: ، ؾبتمع ألمٌ  يف مسَتة العمل اػبَتمٌ  ةو بشدٌ ر ة اليت تؤثٌ من اؼبآالت االجتماعيٌ  وره كيف الواقع اؼبعاصر صي 

مثل: الطبلؽ  ، معها النسبة اغباصلة منها ًبجملتمعكيتبٌُت  ،اليت تظهر ًبلدراسات اؼبيدانية االجتماعية   اغباالتي  -ُ
 شيءو  كاستظهاري  ،تلك البياًنت أفقينا كرأسينا نتائجً  كن للدراسات اإلحصائية قراءةي كدي ،األيتاـك  ،األراملك  ،العنوسةك 

 عة للمجتمع خبلؿ فًتة زمنية مستقبلية. من اؼبآالت االجتماعية اؼبتوق  
كىي  ،فيها كمكامن احتياج العمل اػبَتمٌ  ،ة ىي بؤرة أكضاع اجملتمعاتة كاالستنتاجيٌ كىذه الدراسات بقراءاهتا التحليليٌ 

امة اؼبشاريع اؽبدٌ  أرًببي كلن يكوف  ،عياج الواقع كاؼبتوق  حنو االحت مسارات العمل اػبَتمٌ  الطريق لتوجيوً  خبارطةً  أشبوي 
 كزبصيصً  ،بو ًبلغو  احتفاءو  كىم ذكك ،ذل ببناء اؼبشاريع على ىذا النوع من اعتبار اؼبآالتكٍ كالتنصَت كالعلمانية أى 

ا ألثره كإدياًنن أبمهيتو ألجلو؛ ات الضخمةً اؼبيزانيٌ  كرصدً  ،سات كاؼبراكز البحثية لواؼبؤسٌ    !!إدراكن
الزكاج  ،الت البطالةعد  مثل مي  ،ةرة يف حياة اجملتمعات البشريٌ ة اؼبؤثًٌ الت اؼبرتبطة ًبألمناط االجتماعيٌ اؼبعد   رصدي  -ِ

كتعطي  ،ىااغبالية للمجتمع كتفسَتي  هاتي تٌتضحي معو التوج   م  هً مي  فهي مؤٌشره  ،كحنوىا ،الذكورة كاألنوثة ،كالعنوسة
 ة للمرحلة القادمة.ؤ ببعض الوقائع اجملتمعيٌ ُت يف علم االجتماع للتنب  للمختصٌ  داللةن 

                                                           
نظر: شرح من ضعفاء األعراب للمواساة. ا دى رى ، كاؼبراد هبم ىنا من كى اا خفيفن ا سَتن يسَتكف صبيعن  ة: قوـه (، كالداف  ُُٕٗأخرجو مسلم ) (ُ)

  (.ُُّ/ُّح مسلم )يالنوكم على صح
بقولو: ًبب   ب اثنيةن بُت اؼبهاجرين كاألنصار، كبو    رضبو هللا يف كتاب مناقب األنصار: ًبب كيف آخى النب   بٌوب البخارم   - (ِ)

 (. ِِّٕ)حديث رقم ، انظر:بُت أصحابو  كيف آخى النب  
  (، كانظر تفاصيل اإلخاء كربرير اغبافظ ابن حجر فيو.ُّٔ/ٕيلي يف فتح البارم )هى حجر عن الس   نقلو اغبافظ ابني  -(ّ)
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االقتصادٌم  يف اغبقل  قوم   ره مؤثػٌ  فإهنا عامله  ،ها االجتماعيليف حق داللةو  رات االجتماعية ذاتى كمع كوف ىذه اؼبؤثٌ 
ي مدل أمهٌية اكذلك،  اؼبستشرؼ للمستقبل  للعمل اػبَتمٌ عتبارىا يف مراحل التخطيط كىذه االزدكاجٌيةي يف التأثَت تيبُتًٌ

 اؼبنشودةى. ورسالتى  قي حيقٌ  أبثرو 
 ،ؽبا ءً الربي فكانت نسمة  ،على مواضع األدل لدل اجملتمعات ها البيضاءى يى ة أثرنا تلك اليت كضعت أايدً اؼبشاريع اػبَتيٌ  كأعظمي 

أك  ،عقباتو الزكاج كتذليلً  أك تيسَتً  ،األيتاـ كتربيتهم الحتواءً  فيها اعبهودي  تنصب  اليت اؼبشاريع ك  ،ؼبواجعها النافعى  ايؽى كالًتٌ 
  .التو على ذلك مثبلن رات اإلحصاء كمعد  لداللة مؤشٌ  ؛خرنسُت فوؽ اآللتغطية حاجات أحد اعب عً التوس  

ة اخل( حنو بعض الفئات اجملتمعية اثنويٌ )دعوة كتعليمنا كإغاثة ... ةككذلك القوؿ يف االلتفات ًبؼبشاريع كاألعماؿ اػبَتيٌ 
 ، كذكم االحتياجات اػباصة. الوافدة مثل العمالة ،ة يف ثقافة بعض اجملتمعاتاألمهيٌ 

سب األطفاؿ كالشباب الذم حيٌدد نً  ،كاعتبار مآالت التعداد اإلحصائيٌ  ،ة للمجتمعريٌ مٍ الفئات العي  مراعاةي  -ّ
 كالكهوؿ حاالن كمآالن. 

ىا تلك ترصدي  اتو مؤشرٌ  قفٍ كً  ،حنو برامج الطفولة أك الكهولة أك الشباب العمل اػبَتمٌ  بوصلةي هت فردبا توجٌ 
 من تلك الفئات.  فئةو  بُت الربامج اليت تستهدؼ كل   اعبوىرم   الدقيقة ىنا ىو االختبلؼي األمهية  ني مى كٍ كمى  ،اتاإلحصائيٌ 

 

 :ادلبحث الرابع: اعتبار ادلآل االقتصادي
ر من ًفطى  ـ شيئناتشريعاتو دل يصادً  ، كاإلسبلـ بكلٌ (ُ)نيا(الد   اغبياةً  زينةي  كالبنوفى  ها، )اؼباؿي ها كزينتي وامي اغبياة، كقً  بي صى عى  اؼباؿي 

ا ؽبا على السواء، قنا معها، مهذًٌ سً البشر، بل جاء مت   على عصب  الذم يقـو ًبلعمل اػبَتمٌ ر دً جٍ كأى ًبن لشذكذىا، مقيمن
الشامل( مينطلىقنا لبلعتبار، تيبٌتى عليو اؼبشاريع، كتػيت خذ القرارات، ة )دبفهومها من اؼبآالت االقتصاديٌ  خذاغبياة ىذا أف يت  
د د اؼبسارات.  كربي

 ،(ِ)يف اعتبار اؼبآؿ االجتماعيٌ  ،مث اإلذف بو بعد ذلك ،خار غبـو األضاحي فوؽ ثبلثو النهي عن ادًٌ  ـ حديثي كقد تقدٌ 
كإحالة الفائض إذل جهات العجز  ،يقـو على حساب اؼبوارد كاؼبصادر مراعاةه ؼبآؿو اقتصادمٌو  :آخرى  كىو من كجوو 

 كاغباجة.
جاؼ ب العً دٍ ، كأتثَت سنوات اعبٌ جليا ؼبراعاة اؼبآؿ االقتصادمٌ  ك منوذجه ة يوسف عليو السبلـ كتعبَته رؤاي اؼبلً كيف قصٌ 

 اػبصب كالنماء. العمل سنواتً  كهنجً  يف سياسةً 
ها، على ىذا االعتبار العظيم ؼبآالت االقتصاد يف أعماؿ اػبَت كالربًٌ كلًٌ  شاىدو  سبلـ أعظمي مشركعية الوقف يف اإل إفٌ بل 

 ب األجياؿ.و اؼبعركؼ، كعدـ فنائها بفناء أصحاهبا كتعاقي جي ك لتحقيق البقاء كالنماء أل
ـى  كصدقةن جاريةن ينتفع هبا ابني  ،ال ينقطعي  أجرو  مع كونو ًببى  كالوقفي   اػبَتً  أعماؿً  إذل استدامةً  ره ظى إذا مات، فإنو نى  آد

 .(ُ)"فى قى إال كى  رةو قدً مى  ذك  من أصحاب النبٌ  "دل يكن أحده  :(ّ)ها دكف انقطاع، قاؿ جابر بقاء نفعً ك  كالربًٌ 
                                                           

 .(ْٔسورة الكهف ) - (ُ)
 .(ِٔانظر ما تقدـ ص ) - (ِ)
 ، شهد بيعة العقبة ككاف أصغرىم، كىو آخرىم مواتن، من اؼبكثرين من ركاية اغبديث،جابر بن عبدهللا بن حراـ األنصارم  - (ّ)

 (.ُٔٔصابة )، انظر اإلق( ٖٕمات سنة ) ككانت لو يف اؼبسجد النبوم حلقة يؤخذ عنو العلم،
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كم، وقي "ىذا سي  :لسوؽ اليهود من بٍت قينقاع فيها، كقوؿ رسوؿ هللا  ة ًبؼبدينة ؾبانبنار يف أتسيس سوؽ اؼبناخى ذكى كما يي 
على العناية ًبستقبلؿ اؼبسلمُت ًبقتصادىم يف اؼبدينة، كأال يبقوا  كاضحةه  فيو داللةه  ،(ِ)"ذ فيو خراجه ، كال يؤخى فبل يضيقي 

ر من أسر االقتصاد ؼبدينة، كرغبةن يف التحر  لها ًبعلى الدعوة كسيبي  مباشرو  أثرو من ار اليهود فيها؛ ؼبا لذلك ربت كطأة ذبيٌ 
ًكم يهود اؼبدينة السي  عليو. رةى طالذم كاف حيي

 بدرو  يوـى  على ذلك من خركجو  ؿ  ، كال أدالعناية يف ىدم النب  ًبلغي  بل كاف العتبار العتبار اؼبآؿ االقتصادمٌ 
اراهتا، فندب كتها يف أعظم ذًب ٍو شى  رً يف اقتصادىا، ككسٍ  ريشو لضرب قي  من الشاـ، يف ؿباكلةو  العائدةً  قريشو  العًتاض قافلةً 

يف عدـ اػبركج  ، كىذا صريحه (ّ)"هللا أف يػينػىفًٌلىكيموىا م، فاخرجوا إليها لعلٌ فيها أمواؽبي  يشو ر َتي قي "ىذه عً  إليها كقاؿ: الناسى 
، كإذل ذلك أشارت سورة األنفاؿ:ف حى وٍ لقى وا أهنم يى هنم دل يظنٌ ؛ ألف بعضي الصحابة لغرض القتاؿ، كلذلك زبلٌ   رًبن

 .(ْ)م"كي لى  تكوفي  ةً وكى الش   ذاتً  َتى غٌ  أف   كفى د  وٌ تػى كٌ  مٍ كي ا لى أهن   ٍُتً تػى فى ائً ل الط  إحدى  كم هللاي دي عً يى  كإذٍ )
 اؼباؿي بها كىو صى وامها كعى لبها كقً ستقامة شأهنا ألصحاهبا على اعتبار صي ها تقـو يف صبلحها كاكل    فإذا كانت اغبياةي 

 يف الواقع اؼبعاصر، كمن أمثلتو:  ةو د  عً  جوهو عن ىذا االعتبار، من كي  الينفك   العمل اػبَتمٌ  ، فإفٌ كاالقتصادي 
 كإشاعةي  ،هااألكقاؼ كتنميتي  يف كل ؾباالتو، كعلى رأس ذلك أتسيسي  ة للعمل اػبَتمٌ ًبالستدامة اؼباليٌ  العنايةي  -ُ

 ؽبا. فضلها كأثرىا، كأتطَت األنظمة الراعية
بات الدعم مات اإلدارة فيو، نظران الستمرار متطل  أصبح اليـو من مسل   ؼبوارد العمل اػبَتمٌ  االقتصادمٌ  االستثمارى  كما أفٌ 

 أخرل. ف من جهةو ة لبلنقطاع كالتوق  ، كعيرضة كثَت من موارده اآلنيٌ من جهةو  كاإلنفاؽ يف مشاريع العمل اػبَتمٌ 
تتهيأ فيها الظركؼ  سياسيةن  كانت طفرةن   مكاسب للعمل اػبَتم، سواءي  فرة لتحقيقفًتات الط   توظيفي  -ِ

 ؛حيصل هبا مناءه كاسعه يف مصادر كموارد دعم العمل اػبَتمٌ  اقتصاديةن  كسبكينو، أك طفرةن  النطبلقات العمل اػبَتمٌ 
*  لوفى ا أتكي و إال قليبلن فبًٌ لً نبي يف سي  كهي ري ذى  فى صدّت  أًبن فما حى دى  نُتى سً  بعى سى  وفى زرعي )قاؿ تى  انتهاجنا لسياسة يوسف عليو السبلـ:

 كود االقتصادمٌ لفًتات الر   بنا، ربس  (ٓ)(وفى ني صً ا ربي فبًٌ  ليبلن إال قى  ن  م ؽبي متي د  ما قى  لنى كي أي   داده شً  سبعه  لكى ذى  ن بعدً  أييت مً مثي 
 ة اؼبوارد.لٌ كضعف اإلنفاؽ كقً 

 
 العمل اخلرييراعاة فقو ادلآل يف الفصل الثالث: ذترات م

 

 ادلبحث األول: حتقيق ادلقاصد الشرعية العامة 
                                                                                                                                                                                              

كالعمل على ىذا عند أىل العلم من  :يف كقف أرض خيرب  ، كقاؿ الًتمذم عقب حديث عمر(ٕٗٓ/ٓاؼبغٍت البن قدامة ) -(ُ) 
 .أصحاب النب 

 كسنده ضعيف. ،(ِِّّ(، كأخرج ابن ماجو حنوه رقم )ّٗٓ/ُ(، كفاء الوفا )َّْ/ُانظر اتريخ اؼبدينة البن شبة ) - (ِ)
 (. ُِٖ(، كصححو األلباين يف فقو السَتة )ّْٖ/ٓعبد الرزاؽ ) مصنف(، ِٓٗ/ِنظر: سَتة ابن اسحاؽ )ا -(ّ)
وكة، شى  ذاتً  كألهنا غَتي  ،اؼبسلمُت يد ة ذاتً لٌ َت لقً وا العً ب  ، فأحى النفَتهبما: الظفر ًبلعَت، أك  اؼبوعود(، كالطائفتُت ٕسورة األنفاؿ ) -(ْ)
 .(ّٖٓ) نظر: تفسَت السعدما
 (.ْٖ/ْٕسورة يوسف ) -(ٓ)
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 ادلبحث الثاين: حتقيق ادلقاصد الشرعية اخلاصة 
 

إذا ما  تتزايدي  كالثمرةى  ،تتضاعف الربكةى  كيقـو على بذلو، لكنٌ  رنا ًبلربكة كالعطاء؛ ألنو حيمل اػبَتى ثمً مي  اػبَتم   العملي  يظل  
عة اليت سبق بياهنا يف دة كأمثلتها اؼبتنوًٌ ىا، دبساراهتا اؼبتعدٌ اؼبآالت كاعتباري  ىا، كمنها مراعاةي الشريعة كقواعدي  مقاصدي  ريكًعيىت

األحداث  َتةي ا، كتسارعت فيو كتبلن شديدن تداخي  رة اليت تداخلت فيها العواملي الفصل الثاين، خصوصنا يف أعصارًن اؼبتأخٌ 
 و، كحج مىٍت كثَتنا من نطاقاتو كإمكاًنتو.ورتى صي  تٍ ىى رنا بتيهمو زكرو كافًتاءاتو شو  ؿباصى  اػبَتم   ى العملي عنا كبَتنا، كأضحى تساري 

ا كدعمنا– القائموف على العمل اػبَتمٌ  كيظل    ايت التحدٌ  يف ظلٌ –ماهتا كذل مقوًٌ بُت ًبغبكمة، كأي طالى مي  –إشرافنا كتنفيذن
ل يف ربقيق اؼبقاصد ، تتمثٌ عديدةو  كشبراتو  عظيمةو  يف تلك األعماؿ كاؼبشاريع؛ ربقيقنا ألىداؼو  اؼبآالت فقوً  مراعاةي  :–اؼبعاصرة

 ما يف ىذين اؼببحثُت يف ىذا الفصل. ، كىذا بياهني ة ًبلعمل اػبَتمٌ ة، كاؼبقاصد الشرعية اػباصٌ الشرعية العامٌ 
 :ةة العام  ادلبحث األول: حتقيق ادلقاصد الشرعي  

يف العبادات  د ىذا الوجوبي ، كيتأكٌ فُت صبلةن اؼبكلٌ  مقاصد التشريع ىدفنا أظبى تقـو عليو أعماؿي  ربقيقي جيب أف يكوف 
 ف.ر للمكل  النفس اؼبباشً  الشارع، كال ييلتفت فيو إذل حظًٌ  فيها حق   ضي ة اليت يتمح  كالوظائف الشرعيٌ 

ـ   ةى الشرعيٌ  اؼبقاصدى  كألفٌ  الذم ينفرد ببعض أبواب  الذم تشًتؾ فيو التكاليف يف كل األبواب، كمنها اػباص   منها العا
ة ًبؼبقاصد الشرعية العامٌ  يف ىذا اؼببحث ـبتص   شبرات مراعاة فقو اؼبآؿ يف العمل اػبَتمٌ  بيافى  الشريعة دكف غَتىا، فإفٌ 

مى قة دبراعاة اؼبآالت يف العمل اػبَتمٌ اؼبتحقٌ         لها:، كىذا ؾبي
  

 ة اخلمس الكربى:حتقيق ادلقاصد الشرعي  
حفظ  ما يضمني  م، فكل  هم كماؽبى هم كنسلى هم كعقلى نفسى هم ك ينى عليهم دً  حيفظى  ، كىو أفطبسةه  اػبىلقالشرع من  مقصودي "ك 

  .(ُ)"، ككل  ما ييفوًٌتي ىذه األصوؿى فهو مفسدةه، كدفعيها مصلحةه فهو مصلحةه  اػبمسةً  ىذه األصوؿً 
 ين: فؤلفٌ الدًٌ  ا حفظي ىذه اؼبقاصد العظاـ، أمٌ  جٍت يف أعظم شبراتو ربقيقى اؼبآؿ سيى  ى فيو اعتباري الذم ييراعى  اػبَتم   العملي ك 
ين، من بناء اؼبساجد كمدارس نشر العلم كالًتبية على أخبلؽ اإلسبلـ على الدًٌ  ىو اافظةي  العمل اػبَتمٌ  قى نطلى مي 

حفاظنا على عقائد اجملتمعات  مُت كأتىيلهم ككفالتهم؛و من إعداد األئمة كالدعاة كاؼبعلٌ ذلك كلٌ  كما حيتاج إليوكتعاليمو، 
 اؼبسلمة كأخبلقها كقيمها، كدرءنا ؼبفاسد الشبهات اليت يهجم هبا أعداء اإلسبلـ عليو.

انبػػػػػػػػػػو اإلغػػػػػػػػػػاثي مػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػوفَت احتيػػػػػػػػػػاج الػػػػػػػػػػػميعًوزين يف ج الػػػػػػػػػػنفس: فبمػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػنهض بػػػػػػػػػػو العمػػػػػػػػػػل اػبػػػػػػػػػػَتم   ا حفػػػػػػػػػػظي كأٌمػػػػػػػػػػ
                                                                   ت كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلج كاللبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس، كرعايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كاألرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كاللقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء.مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

علػػػػػػػػػػػػى مشػػػػػػػػػػػػاريع التعلػػػػػػػػػػػػيم، كبنػػػػػػػػػػػػاء  كمكػػػػػػػػػػػػافو  يف كػػػػػػػػػػػػل زمػػػػػػػػػػػػافو  العقػػػػػػػػػػػػل: فلحػػػػػػػػػػػػرص العمػػػػػػػػػػػػل اػبػػػػػػػػػػػػَتمٌ  ا حفػػػػػػػػػػػػظي كأٌمػػػػػػػػػػػػ
ككقػػػػػػػػػػف اؼبكتبػػػػػػػػػػات، كرصػػػػػػػػػػد األحبػػػػػػػػػػاث كالدراسػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػيت  ،كطباعػػػػػػػػػػة كتػػػػػػػػػػب العلػػػػػػػػػػم ،ككفالػػػػػػػػػػة اؼبعلمػػػػػػػػػػُت ؿباضػػػػػػػػػػنو،

 ىا.رات كاػبمور كشركر م ؼبفاسد اؼبخدٌ زبدـ الساحة، فضبلن عن التصدٌ 

                                                           
 (.ِْٖ/ِاؼبستصفى ) (ُ)
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اؼبعاصر على سبكُت اتاجُت كأتىيلهم دبا يغنيهم عن اغباجة كالسؤاؿ،  ى يف قياـ العمل اػبَتمٌ اؼباؿ: فيتجلٌ  ا حفظي كأمٌ 
ا ألحواؽبم ؛اعية كالصناعية كاؼبهنية بعض اؼبشاريع التنموية الزر كتبٌٍت   .إعفافان ؽبم، كاستصبلحن

كاإلصبلح األسرم، كإنشاء اعبمعيات  ،ة اليت تلتفت إذل اؼبساعدة على الزكاجيبدك يف اؼبشاريع اػبَتيٌ  :النسل كحفظي 
 .(ُ)من ـبتلف جوانبو رمٌ سى ًبلشأف األي  اليت زبتصٌ 

 ًبلغاايت تيعتربى  األفعاؿى  "فإفٌ  إذل مآالت األعماؿ كعواقبها كما تؤكؿ إليو، يستلـز النظرى  اؼبآؿ يف العمل اػبَتمٌ  كاعتباري 
 من كضعها، من استجبلبً  ىا الشارعي صدى كاؼبقاصد اليت شيرعت من أجلها، فإذا كانت تيفضي إذل غَت النتائج اليت قى 

- ، كلذلك قاؿ الشاطب  (ِ)د الشارع"اده ؼبقصً ألف مآؿ الفعل مض، فإهنا ال تكوف مشركعة؛ ك تفويت مصلحةو أ مفسدةو 
ت دل يكن يف تلك األفعاؿ اليت فى اؼبفاسد، فإذا خولً  رءً عت لتحصيل اؼبصاحل كدى إمنا كيضً  اؼبشركعاتً  "إفٌ  :-رضبو هللا

  .(ّ)"مفسدةو  كال درءي  مصلحةو  ف هبا جلبي ولً خي 
 ادلصاحل ودرء ادلفاسد:حتقيق  -1

ا الكربل إمن اػبمسى  اؼبقاصدى  فهو أفٌ  :عيمومها منها من كجوو، فأما كجوي  من كجوو، كأخص  من سابقتها  شبرةه أعم  كىذه 
فواهتا، فكانت اؼبقاصد اػبمس هبذا االعتبار  ب علىاليت تًتت   قها اؼبفاسدي عليها، كييدفع بتحق   ةي ها اؼببنيٌ هبا مصاغبي  قي يتحقٌ 

اعتبار اؼبآؿ الذم  فهو أفٌ  :اا كجوي خصوصها ىهندرء اؼبفاسد، كأمٌ مثاالن ؽبذا األصل الشرعي الكبَت: ربقيق اؼبصاحل ك 
ا يكوف يف أحد أنواع اؼبقاصد على اآلخر إمن أك مفسدةن  للنظر يف رجحاف أحدمها مصلحةن  عو كمتوق   ييوازىف فيو بُت كاقعو 

 منها هبذا االعتبار. ، فكانت أخص  اػبمس الكربل كالبيدٌ 
كمنطلقاتو،  على ىذا اؼبعٌت اعبليل، ًبلنظر إذل دكافع ذلك الباب من العمل اػبَتمٌ  قائمه  َتمٌ اؼبآؿ يف العمل اػب كاعتباري 

للعمل  ،بعد اؼبوازنة بُت اغبالتُت أك مفاسدى  ع من مصاحلى ؼبراعاة ما ييتوقٌ  اخل(؛ مث النظر إذل مآالتو )سياسيان أكاجتماعيان ...
 ا. مًبلراجح منه

 اؼبدركءةي  كاؼبفاسدي  قةي اؼبتحقٌ  اعتبار اؼبآالت كانت اؼبصاحلي  هبذا النظر الدقيق يف فقوً  مصحوًبن  ما كاف العمل اػبَتم  ككل  
 . ص هبا اؼبناكئوف للعمل اػبَتمٌ هىنىات اليت يًتب  عات كالػبً ت  ، كيسلم من الساؽ العمل اػبَتمٌ  أعظم، فيشتدٌ 

 :(4)يان واقعية الشريعةب -2
م أفعاؿ أىلو كي اإلسبلـ حيى  ألفٌ  عند غَت اؼبسلمُت؛ يف اإلسبلـ، كالعمل اػبَتمٌ  اػبَتمٌ ات العمل بُت أدبيٌ  كبَته   فرؽه 

على االلتزاـ بقواعد الشريعة كاالنضباط  العمل اػبَتمٌ  ادي ، كمهما حافظ ريكٌ نيةه حكيمةه عادلةه بقواعده كأحكامو كىي رًبٌ 
عاةن إذل االحتذاء ، مىدعن مواطن الزلل كاػبلل كالسبلمةي  ،احلاؼبص ؼبشاريعهم كأعماؽبم، كربقيقي  اؼبصاحبي  هبا كاف النجاحي 

ثبات صبلحيتها لكل زماف ترتفع رايتو إعبلًنن بواقعية شريعة اإلسبلـ، كإ جليله  هبا كسلوؾ مناىجها، كيف ذلك ىدؼه 
 .(ٓ)(بَتي اػبى  طيفي و الل  كىي  لقى ن خى مى  علمي أال يى كيم العليم، كىو القائل سبحانو: )اػبالق اغب كمكاف، ألهنا شريعةي 

                                                           
 شبكة ضياء للمؤسبرات كالدراسات كاألحباث.  –انظر: العمل التطوعي كعبلقتو دبقاصد الشريعة  (ُ)
 (. ُٖٗ/ُاعتبار مآالت األفعاؿ ) (ِ)
 (. ُٓٔ/ِاؼبوافقات ) (ّ)
 .(َِٗ/ُر: اعتبار مآالت األفعاؿ )انظ (ْ)
 (. ُْسورة اؼبلك ) (ٓ) 
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، ضخمةو  ةو ، يف مراكز حبثيٌ ستنتاجو كا كربليلو  تعتمد على رصدو  اف العمل اػبَتمٌ يف ميد اؼبعاصرةي  صةي اؼبتخصٌ  كالدراساتي 
يف سبق شريعة اإلسبلـ إذل أتصيل ىذا اؼبنهج  اعبوىرم   عات األحداث، كيبقى الفرؽي ة مآالت األحواؿ كتوق  تراعي دقٌ 

، ال يقاربو كال حياذيو ينو رًبٌ  شرعيو  قو نطلى ىا اإلسبلـ من مي ري اؼبصلحة كاؼبفسدة اليت يقرٌ  الرصُت من جهة، كمعيارً  العلميٌ 
ا على حساب اؼبفاسد  ةى ها اػباصٌ مصلحتى  دي نشي ، فتى كةي هلً مي ػال ، كالذاتيةي قةي اؼبطلى  ةي البشر اليت ربكمها األًننيٌ  معايَتي  جدن

 !! لك الشعوبى كهتي  األممى  بيدي الكربل اليت تي 
 العملى  كاالرتقاء حبضارهتا من كل اعبوانب، فإفٌ ، احلياة ة اإلسالمية هنضًة شاملًة لكل مناحيالنهوض ابألم -3

يف حضارة راؾ ب اغبً صى إذ ىو عى  أحرل بتحقيق رسالتو كبلوغ مقاصده؛كمراعاةو للمآالت  فقوو ك  على بصَتةو  اؼببٍت   اػبَتمٌ 
م األرض صبعاء، كأف تقـو بواجب االستخبلؼ على مى مةه ييراد ؽبا الرايدة كالصدارة كالقيادة ألي األمة اإلسبلمية، كىي أ

 ن عليها.كمى  األرضى  مراد هللا تعاذل، حىت يرث هللاي 
النهوض  جوانبى  عي ستجمً لفقو اعتبار اؼبآالت فإنو يى  بو مستوعً  شرعيو  يف اإلسبلـ عندما يقـو على نظرو  اػبَتم   كالعملي 

. ًبألم  ة: عقيدةن كفكرنا، كتربيةن كسلوكنا، كتعليمنا كتزكيةن، كإغاثةن كمواساةن، لبناء اغبضارة اإلسبلمية ماداين كمعنواين
 

 :ادلبحث الثاين: حتقيق ادلقاصد الشرعية اخلاصة
، عديدةه  عةه ، كىي متنوٌ خاصةن  يف أبواب العمل اػبَتمٌ  عتها الشريعةي اة ىنا تلك اؼبقاصد اليت ر اؼبراد ًبؼبقاصد الشرعية اػباصٌ 

 . على قواعد الشريعة كأحكامها، كمن بينها فقو مراعاة اؼبآؿ يف العمل اػبَتمٌ  اػبَتم   العملي  ضى طاؼبا هنى  قةن متحقٌ  كتظل  
 قة: كمن ىذه اؼبقاصد اؼبتحقٌ 

منو  على ًببو  االقتصار، كعدـ (ُ)لكل ؾباالتو، كبكل صوره كأنواعو التوازف كالتكامل يف العمل اػبَتمٌ  ربقيقي  -ُ
 اإلفراط كالتفريط.  دكف ًبب، كالنأمي بو عن مذم يت

م كي لعل   لوا اػبَتى عى كم كافػٍ دكا رب  كا كاعبي دي وا كاسجي ركىعي نوا اآمى  ها الذينى اي أي  ) فإف هللا تعاذل أمر بفعل اػبَت على عمومو:
 عظيم.، كجعل ذلك طريقان للفبلح، كىو مقصد شرعي (ِ)(حوفى فلً تي 

م من سلى و، كيى كييفًلح أصحابي  العملي  كمثل اعتبار اؼبآالت فيو، فينجحي   ف يف العمل اػبَتمٌ على ىذا التوازي  عُتي يي  كال شيءى 
ربقيقنا  ؛وو فعلي من األبواب ما يسعي  كأغلقى  ر، كفتحى ـ كأخ  ألنو قد راعى اؼبآالت فقد   مكائد خصومو ككبلليب أعدائو؛

 كاجتناًبن لآلفات كاؼبهالك.  ،للمقاصد
 

ب يف االنقطاع اؼبعاصر، فبا تسبٌ  صور كالضعف الواقع يف ساحة العمل اػبَتمٌ لل كالقي من جوانب اػبى  تبليف كثَتو  -ِ
 زدكاجية.ك اإلمهاؿ، فضبلن عن التناقض كاالر أر أك التعثٌ أك التأخٌ 

شرافو كالقصور، كأنىل إبدارتو كقراره كإذلك اػبلل  نى مكامً  أبصر جببلءو  كمن ريزًؽ فقو اؼبآالت كاعتربىا يف العمل اػبَتمٌ 
 .اليـو إبغباحو  بو ساحة العمل اػبَتمٌ تتطلٌ  شرعيه  كتنفيذه عن كل ذلك، كذلكم مقصده 

ّ-  

                                                           
 (.ُِٕدراسة أتصيلية اترخيية ) –انظر: العمل اػبَتم  (ُ)
 (. ٕٕسورة اغبج ) (ِ) 
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لتعميم صور اػبَت اليت يقـو هبا صاحبو، فيتعاظم  شرعيه  ىذا مقصده  اػبَت اؼببذكلة يف اجملتمع، فإفٌ  جوهً ع كي د كتنو  تعد   -ْ
من إنفاؽ ماؿ كإطعاـ ككسوة كحنوىا، إذل أنواع أكسع منها  السائدةى  رى وى اػبَت بعملهم الصي  ، كيتجاكز أىلي ُ()األثر كيتضاعف

"اإلدياف ًب، كاعبهاد  األعماؿ أفضل؟ قاؿ: رسوؿ هللا أمٌ  : قلت اي (ِ)أيب ذرٌو  حديثي  :منها ،بكثَت، كؽبذا اؼبقصد شواىد
، أك صانعنا "تعُتي  ا"، قلت: فإف دل أفعل؟ قاؿ:ها عند أىلها، كأعبلىا شبنن سي "أنفى  الرقاب أفضل؟ قاؿ: ، قلت: أمٌ "يف سبيلو

ؾ عن الناس، فإهنا صدقةه منك على شر   "تكفٌ  تي عن بعض العمل؟ قاؿ:فعرسوؿ هللا أرأيتى إف ض "، قلت: ايألخرىؽ تصنعي 
 للفقراءً  إمنا الصدقاتي ) يف كجوه االستحقاؽ: عةن ية سورة التوبة متنوًٌ لزكاة يف آكانت مصارؼ اأيضنا  ، كلذلك (ّ)نفسك"

 .(ْ)(السبيلً  كابنً  هللاً  يف سبيلً ك  مُتى قاب كالغارً م كيف الرًٌ قلوهبي  فةً عليها كاؼبؤل   كالعاملُتى  كاؼبساكُتى 
ٓ-  

يف  مقاصد العمل اػبَتمٌ  دً ة يف اإلسبلـ، كىو من آكى ىذا من حقوؽ األخوٌ  التكافل كاؼبواساة، فإفٌ  ربقيقي  -ٔ
لو، كمن كاف لو فضله من زادو  هرى ن ال ظى د بو على مى عي هرو فليػى من كاف معو فضلي ظى " :، كما يف قوؿ النب (ٓ)اإلسبلـ

ألحدو  ر، حىت رأينا أنو ال حق  كى ما ذى  ر من أصناؼ اؼباؿكى : فذى  قاؿ أبو سعيد اػبدرمٌ  ،لو" د بو على من ال زادى عي فليػى 
 .(ٕ)ود كاؼبواساة كاإلحساف إذل الرفقة كاألصحاب"على الصدقة كاعبي  يف ىذا اغبديث اغبث  " ،(ٔ)"ا يف فضلو ن  مً 

النكشاؼ مواضع  على ربقيق ىذا اؼبقصد أعظم؛ حاضرنا كانت القدرةي  اؼبآالت يف العمل اػبَتمٌ  كمهما كاف اعتباري 
 كانت.   كجوو  يت تقع فيها اغباجة من أمٌ اػبَت ال

 

عت ت على عمل اػبَت ككسٌ الشريعة ؼبا حث   ىذا اؼبعٌت يف اجملتمع، فإفٌ  و بُت الناس، كإحياءي اؼبعركؼ كبذلي  إشاعةي  -ٕ
رة ثى الغَت على األى  كحب   ليطغى اػبَتي  ؛و، إمنا كانت تقصد ؽبذا اؼبعٌت، كىو إشاعتوو كمسالكى دت أبوابى و كعدٌ مداخلى 
 يـو تطلع فيو الشمس: تىعدؿي  من الناس عليو صدقةه كل   سيبلمىى "كل   :ة اؼبقيتة، كيف الصحيحُت قوؿ النب كاألًننيٌ 

صدقة، كبكل  الطيبةي  و صدقة، كالكلمةي لو عليها متاعى  و عليها أك ترفعي تو فتحملي ل يف دابٌ جي بُت اثنُت صدقة، كتيعُت الر  
 .(ٖ)"يط األذل عن الطريق صدقةدقة، كسبي شيها إذل الصبلة صطوة سبى خي 

تعُت بوضوح على معرفة األبواب اليت ييبذؿ فيها اػبَت أكذل  -صل الثايندىا كما تقدـ يف الفعلى تعدٌ -اؼبآالت  كمراعاةي 
 ًبؼبآؿ.  امن غَتىا، فبا يناسب الزماف كاؼبكاف، اعتبارن 

 "أدكميها كإفٍ  إذل هللا؟ قاؿ: األعماؿ أحبٌ  أمٌ  ا سئل مٌ ػكل امة يف عمل اػبَت كعدـ االنقطاع،االستد  -ٖ
 ، كؼبا سيئلت عائشة �: أمٌ (ُ)ًدديةن   النبٌ  لعمل اػبَت يف اإلسبلـ، كلذلك كاف عملي  شرعيه  فهذا مقصده ، (ٗ)"ل  قى 

                                                           
 (.ٗانظر: حبث مقاصد الشريعة اػباصة ًبلتربعات كالعمل اػبَتم ) (ُ) 
 ، أحد السابقُت إذل اإلسبلـ، كفبن كاف يفيت يف خبلفة أيب بكر   -على اؼبشهور يف اظبو–الًغفارٌم  نادةندب بن جي أبو ذٌر جي  (ِ) 

   (.ْٔ/ِ(، سَت أعبلـ النببلء )ُْٔٔق(. انظر: اإلصابة ) ِّ، رأس يف الزىد كالصدؽ كالورع، مات ًبلر بىذة سنة )كعمر كعثماف 
 (.ْٖ)رقم كمسلم (،ُِٖٓأخرجو البخارم ) (ّ) 
 (. َٔسورة التوبة ) (ْ) 
 (. ّّْ) انظر: العمل اػبَتم كالتطوعي (ٓ)
 (.ُِٖٕأخرجو مسلم )رقم (ٔ)
 (. ّْٗ/ُِى صحيح مسلم )شرح النوكم عل (ٕ)
 (.ََُٗ)رقم كمسلم، (ِٖٗٗأخرجو البخارم )رقم (ٖ)
 (. ِٖٕ(، كمسلم )رقمْٓٔٔأخرجو البخارم )رقم (ٗ)
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، (ّ)ل عمبلن أثبتوإذا عمً  اهنع هللا يضر: كاف رسوؿ هللا  ، كىي القائلةي (ِ)؟ قالت: الدائمإذل رسوؿ هللا  العمل أحبٌ  عنها: أمٌ 
 .دي م نفعو آكى ؽبذا اؼبقصد الشرعي اعبليل، كىو يف عمل اػبَت اؼبتعدٌ  ربقيقه  النبوم   فهذا اؽبدمي 

من مشاريع االستدامة اؼبالية لؤلعماؿ اػبَتية، مثل ازباذ  س عليو صبلةه أتسٌ  ًبًبن  كقد كانت مراعاة مآالت العمل اػبَتمٌ 
تراعي مآالت  ماليةو  صات اؼبشاريع اػبَتية، كانتهاج سياسةو من ـبص   األكقاؼ، كاالذباه حنو االستثمارات اؼبالية جبزءو 

 األحواؿ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية. 
 و، كيفػبَتم، كىو إغناء اتاج عن السؤاؿ، أاين كانت حاجتي ة اتاج: فذلكم من آكد مقاصد العمل اخلٌ  سد   -ٗ

 و إذل هللا عز  من أبواب الدنيا كقعت، حىت كقعت ىذه اػبصلة من عمل اػبَت يف أعلى درجات العمل كأحبٌ  ًببو  أمٌ 
هم للناس،  أنفعي الناس إذل هللا "أحب   إذل هللا؟ فقاؿ: الناس أحبٌ  ئل: أم  ا سي مٌ ػل ، كىكذا كاف جواب النب كجل  

عنو جوعنا، كلئن  ضي عنو دىيننا، أك تطردي ق، أك تى ربةن عنو كي  دخلو على مسلم، تكشفي األعماؿ إذل هللا سركره تي  كأحب  
 . (ْ) "شهرنا -يعٍت مسجد اؼبدينة –من أف أعتكف يف ىذا اؼبسجد  إذلٌ  أمشي مع أخو رل يف حاجةو أحبٌ 

ربقيق ىذا  سها لدل أصحاهبا، كمن مثىٌ ة كتلم  جوه اغباجاؼبآؿ يف مشاريع األعماؿ اػبَتية مدخله مهمه ؼبعرفة كي  كمراعاةي 
 اؼبقصد بًتتيب األعماؿ على كفقها. 

يف العمل  الفارغةى  ، كاؼبساحاتً اػبَت عديدةه  ، كأبوابى اؼبيداف كاسعه  : فإفٌ ت يف العمل اػبَتمٌ ترتيب األكلوايٌ  -َُ
عند ؿبدكدية اإلمكاًنت ككثرة األبواب  ت، خصوصناإذل العمل بفقو األكلوايٌ  الشرعيةي  ، كىهنا ترٍبز اغباجةي َتةه كب  اػبَتمٌ 

 .حنوىا العمل اػبَتمٌ  ب توجيوى اليت تتطلٌ 
بسببها أك ـ م العمل اػبَتم ىو اعتبار اؼبآالت، اليت ييقد  ت كترتيبها يف سيلٌ كمن أعظم األدكات أمهيةن يف ربديد األكلوايٌ 

اعتبار  فقوي  ىنا ىو ً األكربي  دي ت الزماف كاؼبكاف، كادًٌ ذلك بتفاكي  أبواب العمل اػبَتم على بعض، كيتفاكتي  ر بعضي يؤخ  
 .اؼبآالت يف العمل اػبَتمٌ 

ققة، اؼبقاصد اؼبتحٌ ىا من غَتي  كراء ذلك من الثمرات اؼبباركة كاآلاثر اغبميدة العتبار اؼبآالت كمراعاهتا يف العمل اػبَتمٌ  ك
 ها، كهللا أعلم. كأمهٌ  ىاالثمرات اؼبذكورة ىنا أبرز  كلعلٌ 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
 ديةن: أم يدـك عليو كال يقطعو. (، كمعٌت دً ّٖٕ)رقم (، كمسلمُٕٖٗأخرجو البخارم )رقم (ُ)
 (. ُْٕ(، كمسلم )رقمُْٔٔأخرجو البخارم )رقم (ِ)
 (. ْٕٔأخرجو مسلم )رقم (ّ)
 (. َٔٗنظر: السلسلة الصحيحة )رقما ن أيب الدنيا يف قضاء اغبوائج، كإسناده حسن،بأخرجو الطرباين يف اؼبعجم الكبَت كا (ٔ)
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 ةــــــادتـــاخل
 

 الصاغبات، كالصبلة كالسبلـ على نبينا دمحم كآلو كصحبو أصبعُت، كبعد: اغبمد  الذم بنعمتو تتمٌ 
 اؼبآالتً  ل فقوً أتصيى  تٍ ، تناكلى ثبلثةو  فصوؿو  ، من خبلؿاؼبآالت كأثره يف العمل اػبَتم( فقد تناكؿ ىذا البحث: )فقو

 ما عرضتو مباحث تلك الفصوؿ موجزه يف اآليت: مراعاتو، كخبلصةي  ، كشبراتً اؼبآؿ يف العمل اػبَتمٌ  و، كاعتبارى يتى كأمهٌ 
 .درة ما كيتب يف تطبيق قاعدة )اعتبار اؼبآالت( على ىذا الباب من الشريعة، كىو العمل اػبَتمٌ ني  -ُ
ؼه عيرفنا رً فمنص اػباص   ، كأما اإلطبلؽي ًذنت فيو الشريعةي ما أى  يتناكؿ كل   العاـٌ   يف معناه الشرعيٌ اػبَت عملي  -ِ

 ، كاؼبسؤكليةي عي  التطوٌ  و يف االصطبلحات اؼبعاصرة: العملي كاف تطوعينا أـ رظبينا، كيقاربي   إذل عمل اػبَت للغَت، سواءه 
 .الثالثي  لدل القطاع اػباص، كالقطاعي  االجتماعيةي 

اسخ اجملتهد، كاؼبراد بو: و الرٌ يصفات الفق جلٌ ات النظر اؼبقاصدم، كىو من أمٌ هً اؼبآالت من مي  قوي فً  -ّ
ـي  االعتدادي   عند تطبيقها دبا يوافق مقاصد التشريع. دبا تيفضي إليو األحكا

 ألحكاـ عليها. شرعية اعتبار اؼبآالت كبناء ااألمثلة الواردة يف الكتاب كالسنة اليت تبٌُت  دي تعد   -ْ
الذرائع، كاؼبصلحة، كمراعاة  ا العظاـ، مثل: سدٌ من قواعد الشريعة كأصوؽبً  اؼبآالت جبملةو  فقوً  ارتباطي  -ٓ

 اػببلؼ، كالضركرة، كرفع اغبرج.
 ل اؼبوازنة بُت اؼبصاحل كاؼبفاسد.بي سي  ة شرعنا، كأىمًٌ اؼبعتربى  االجتهاد، ككجوًه اغبكمةً  أدكاتً  أحدي  اؼبآالتً  قوي فً  -ٔ
، د اجملاؿ الذم يقع فيو، فقد يكوف اعتباران للمآؿ الديٍتٌ ر، بتعد  وى الص   دي متعدًٌ  اؼبآؿ يف العمل اػبَتمٌ  اعتباري  -ٕ

 .إليو تو كاغباجةى أمهي   زي ربً تي  معاصرةه  ، كلكل منها أمثلةه أك االقتصادمٌ  أك االجتماعيٌ  أك السياسيٌ 
 ؽبا يف الشريعة اإلسبلمية. ةو تطبيقيٌ  دى من شواىً  العمل اػبَتمٌ ة يف اؼبعتربى  دل خيلي ًببه من تلك اؼبآالتً  -ٖ
 ةً األمٌ  صوـً خي  فيها، كؿباكالتً  اػبَتم   تناكؿ العملى ت ايتو اليـو يف اعبملة من ربدًٌ  اإلسبلميةي  ةي ه األمٌ ما تشهدي  -ٗ

على القواعد الشرعية  اؼببٍتٌ ، النظر اغبكيم يف إدارة العمل اػبَتمٌ  د ضركرةى إلجهاضو أك إضعافو أك ربجيمو يؤكٌ 
 العظيمة، كعلى رأسها: اعتبار اؼبآالت. 

 اػبمسً  الشرعيةً  ة، مثل: اؼبقاصدً اؼبقاصد الشرعية العامٌ  ربقيقي  :من شبرات فقو اؼبآالت يف العمل اػبَتمٌ  -َُ
 يف كل شاملةن  هنضةن  اإلسبلميةً  ةً مٌ ًبأل ، كالنهوضً اإلسبلميةً  الشريعةً  ةً كاقعيٌ  اؼبفاسد، كبيافً  اؼبصاحل كدرءً  الكربل، كربقيقً 

 احي اغبياة.و ن
دبراعاة اؼبآالت، مثل:  كأّت   أعظمى  بوجوو  قي ة ًبلعمل اػبَتم يف اإلسبلـ تتحق  ة اػباصٌ اؼبقاصد الشرعيٌ  كل   -ُُ

 ، كربقيقً يف ساحة العمل اػبَتمٌ  الواقعً  صورً كالقي  لً لى اػبى  ، كتبليف جوانبً يف العمل اػبَتمٌ  لً كالتكامي  فً التوازي  ربقيقً 
 ت.األكلوايٌ  يف عمل اػبَت، كترتيبً  اتاج، كاالستدامةً  ةً خلٌ  اؼبعركؼ، كسدًٌ  ل كاؼبواساة، كإشاعةً التكافي 

 . الشرعيٌ  من إثرائو ًبلبحث كالتأصيل اؼبنهجيٌ  يف اإلسبلـ إذل مزيدو  العمل اػبَتمٌ  حاجةي  -ُِ
 

رب العادلني. واحلمد هلل
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 قائمة ادلراجع
 القرآن الكرمي. -1
 ( ُق(، ربقيق: عبداجمليد تركي، ط)ْْٕأبو الوليد سليماف بن خلف الباجي )إحكام الفصول يف أحكام األصول:  -2

   ق(، دار اؼبغرب اإلسبلمي، بَتكت.َُْٕ)
ق(، اؼبكتب اإلسبلمي، ُّٗٗ( )ُ(، ط )َُِْدمحم بن ًنصر الدين األلباين ) إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل: -3

 بَتكت. 
ق(، ربقيق: عادؿ عبد اؼبوجود، علي دمحم عوض ط ُٕٕاإلماـ اتج الدين عبدالوىاب بن علي السبكي ): األشباه والنظائر -4

   ق، دار الكتب العلمية، بَتكت.ُُُْ(، ُ)
-ق( ربقيق: عبلء السعيد، ط )بدكف( مكتبة نزار اُُٗلدين عبدالرضبن بن أيب بكر السيوطي )اإلماـ جبلؿ ااألشباه والنظائر:   -5

  لباز.
ىػ(، اعتٌت بو: حساف بن عبد اؼبناف، ط ِٖٓاإلماـ اغبافظ أضبد بن علي بن حجر العسقبلين ) اإلصابة يف دتييز الصحابة: -6

 ـ(، بيت األفكار الدكلية، لبناف.ََِْ)
  ، الرايض.دار ابن اعبوزم ،قُِْْ( ُمعمر السنوسي، ط) نعبدالرضبن بعاة نتائج التصرفات: اعتبار ادلآالت ومرا -7
 الرايض. ،ق، دار التدمريةَُّْ( ِسُت، ط)د. كليد بن علي اغباعتبار مآالت األفعال وأثرىا الفقهي:  -8
ق(، ربقيق: دمحم ُٕٓاإلماـ مشس الدين دمحم بن أيب بكر الدمشقي اؼبعركؼ ًببن قٌيم اعبوزية )إعالم ادلوقعني عن رب العادلني:  -9

 ق، دار الفكر، بَتكت. ُّٕٗ( ِؿبي الدين عبداغبميد، ط)
ق، دار ُُْٗ( ُق(، ربقيق: د. حيي إظباعيل، ط )ْْٓب )ماـ القاضي بن عياض اليحصي : اإلإكمال ادلعلم بفوائد مسلم -11

 الرايض. -نصورة، مكتبة الرشد اؼب -الوفاء 
ق، ُُْْ( ُق(، ربقيق: عبنة من علماء األزىر، ط)ْٕٗبدر الدين دمحم بن هبادر الزركشي )البحر احمليط يف أصول الفقو:  -11

  دار الكتب، مصر.
( ُق(، ربقيق: أضبد أبو ملحم كآخركف، ط)ْٕٕإظباعيل بن عمر بن كثَت الدمشقي ) اإلماـ أبوالفداءالبداية والنهاية:  -12

 ق، دار الكتب العلمية، بَتكت.ُُْٓ
ق(، ربقيق: دمحم مظهر بقا، ط)بدكف(، جامعة أـ ْٕٗمشس الدين أبو الثناء، ؿبمود بن عبدالرضبن األصفهاين )بيان ادلختصر:  -13

  القرل، مكة اؼبكرمة.
ـ، دار العلم ُٗٗ(، ْق(، ربقيق: أضبد عبدالغفور عطار، ط )ّّٗإظباعيل بن ضباد اعبوىرم )اتج اللغة وصحاح العربية:  -14

  للمبليُت، بَتكت.
 ق.ُّٗٗق(، ربقيق: فهيم دمحم شلتوت، ط )بدكف(، ِِٔشٌبة النمَتم البصرم )بن أبو زيد عمر  اتريخ ادلدينة ادلنورة: -15
، مروان سوار، ط كه(، حتقيق: خالد الع516البغوي )نزيل(: اإلمام أبو دمحم احلسني بن مسعود تفسري البغوي )معامل الت -16

 ه، دار ادلعرفة، بريوت. 1424(، 1)
ق(، ربقيق: د. عبدهللا الًتكي، ط َُّاإلماـ أبو جعفر دمحم بن جرير الطربم )تفسري الطربي )جامع البيان عن أتويل القرآن(:  -17

 لكتب، الرايض.ق، دار عادل اُُْٖ( ُ)
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ربقيق أ.د حكمت بن بشَت بن ايسُت، ق(، ْٕٕاإلماـ أبوالفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت الدمشقي ) تفسري القرآن العظيم:  -18
 ق، دار ابن اعبوزم. ُّْٔ( ُط)

دار الكتب ق، َُْٖ( ُاإلماـ أبو عبدهللا دمحم بن أضبد األنصارم القرطب، ط)تفسري القرطيب )اجلامع ألحكام القرآن(:  -19
   العلمية، بَتكت.

ق(، الدار ُُْٖ)ط ،ق(ػ ربقيق: د.عياض السلميٕٖٓدم )شهاب الدين حيي بن حبش السهركر التنقيحات يف أصول الفقو:  -21
  )بدكف(.

الشيخ عبد الرضبن بن ًنصر السعدم، ربقيق: عبدالرضبن اللوحيق،  تيسري الكرمي الرزتن يف تفسري كالم ادلنان )تفسري السعدي(: -21
، بَتكت.ُِْْ( ُط)   ىػ، دار ابن حـز

ق(، ربقيق: أضبد شاكر، دمحم فؤاد ِٕٗرة الًتمذم )وٍ بن سى  دمحم بن عيسى أبو عيسىاجلامع الصحيح )سنن الرتمذي(:  -22
 عبدالباقي، كماؿ اغبوت، ط )بدكف(، دار الكتب العلمية، بَتكت.

-قُِّْعاـ  ،ماجستَت(، جامعة اإلماـ دمحم سعود اإلسبلمية أمل بنت عبدهللا آؿ عبدالسبلـ )حبثاخلري يف القرآن الكرمي:   -23
 ق.ُّّْ

ق(، ربقيق: د. عبدالرضبن العثيمُت، ٕٓٗاغبافظ عبدالرضبن بن أضبد اغبنبلي، اؼبعركؼ ًببن رجب )الذيل على طبقات احلنابلة:  -24
 ق، مكتبة العبيكاف، الرايض.ُِْٓ( ُط)

اإلماـ مشس الدين أبو عبدهللا دمحم بن أيب بكر الزرعي الدمشقي، اؼبعركؼ ًببن قٌيم اعبوزية،  زاد ادلعاد يف ىدي خري العباد: -25
 ق، مؤسسة الرسالة بَتكت.ُُِْ( ِٔق( ربقيق: شعيب األرًنؤكط، عبدالقادر األرًنؤكط، ط )ُٕٓ)

 ق(، مكتبة اؼبعارؼ، الرايض.  ُُْٓدمحم ًنصر الدين األلباين، ط ) من فقهها وفوائدىا: سلسلة األحاديث الصحيحة وشيءٌ  -26
ق(، دار ُُْْق(، ربقيق: دمحم فؤاد عبدالباقي، ط)ِٕٓالقزكيٍت ) وبو عبداهللا دمحم بن يزيد بن ماجاإلماـ أسنن ابن ماجو:  -27

 اغبديث، القاىرة.
( ُط )ق(، تعليق: عزت الدعاس، عادؿ السيد، ِٕٓاإلماـ أبو داكد سليماف بن األشعث السجستاين )سنن أيب داود:  -28

 (، دار اغبديث، بَتكت.ُّٖٖ)
 ( ؾبلس دائرة اؼبعارؼ العثمانية، حيدر أًبد، اؽبند.ُق(، ط)ْٖٓ: اغبافظ أبو بكر أضبد بن اغبسُت البيهقي )السنن الكربى -29
 ( مصورة،ْق(، اعتٌت بو كرقمو: عبدالفتاح أبو غدة، ط)َّّاإلماـ أبو عبدالرضبن، أضبد بن شعيب النسائي )سنن النسائي:  -31

  ق(، بَتكت.ُُْْ)
( ٗق(، ربقيق مشًتؾ إبشراؼ: شعيب األرًنؤكط، ط)ْٖٕمشس الدين دمحم بن أضبد بن عثماف الذىب )سري أعالم النبالء:  -31

 ق، مؤسسة الرسالة، بَتكت.ُُّْ
( ُشلب، ط)، ربقيق: مصطفى السقا، إبراىيم األبيارم، عبداغبفيظ ق(ُِٖعبداؼبلك بن ىشاـ اغبمَتم )أبو السرية النبوية:  -32

 ق، دار اػبَت، بَتكت.ُُِْ
معهد الدراسات  ،قُّٔٗق(، ربقيق: دمحم ضبيد هللا، ط )بدكف( ُُٓدمحم بن إسحاؽ بن يسار اؼبطلب )السرية النبوية:  -33

 كاألحباث للتعريب، فاس.
دار الكتب العلمية، ـ، ََِِ( ُق(، زبريج: عبداجمليد خيارل، ط)َُّٔدمحم بن دمحم بن عمر ـبلوؼ )شجرة النور الزكية:  -34

  بَتكت.
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حيلي، كنزيو ز ق(، ربقيق: دمحم الِٕٗن النجار )دمحم بن أضبد بن عبدالعزيز الفتوحي اغبنبلي، اؼبعركؼ ًببشرح الكوكب ادلنري:  -35
      حاد، ط )بدكف(، مكتبة العبيكاف، الرايض.

ق، شركة ُّّٗ( ُعبدالرؤكؼ سعد، ط) ق(، ربقيق: طؤْٖريس القرايف )إدالعباس أضبد بن أبو شرح تنقيح الفصول:  -36
  الطباعة الفنية اؼبتحدة.

 ،ق(، ربقيق: دمحم ؿبي الدين عبداغبميدِٖٕأبو العباس أضبد بن عبداغبليم بن تيمية ) : على شامت الرسول الصارم ادلسلول -37
 ق، دار عادل الكتب.َُِْط)بدكف( 

 ىػ، دار اؼبعرفة، بَتكت. ُِْٓ( ُىػ(، ط) ِٔٓدمحم بن إظباعيل البخارم ) : اإلماـ أبو عبدهللاصحيح البخاري -38
 ىػ، دار اؼبعرفة، بَتكت.ُِْٓ( ُىػ(، ط)ُِٔاإلماـ مسلم بن اغبجاج النيسابورم )صحيح مسلم:  -39
( ُ) ي، طق(، ربقيق: عبدالفتاح اغبلو، ؿبمود الطناحُٕٕاتج الدين عبدالوىاب بن علي السبكي )طبقات الشافعية الكربى:  -41

 ق، مطبعة عيسى البايب اغبلب، مصر.ُّٖٖ
 مصطفى بوىبوه، شبكة ضياء للمؤسبرات كالدراسات كاألحباث. عي وعالقتو مبقاصد الشريعة: العمل التطو   -41
يف اؼبملكة العربية السعودية، د. عبدهللا بن دمحم اؼبطوع،  دراسة كصفية ميدانية على مؤسستُت خَتيتُتالعمل اخلريي ادلؤسسي:  -42

   الرايض. ،ق(، جامعة االماـ دمحم بن سعود اإلسبلميةُِْٗط)
 ـ. َُِِ(، َّد. دمحم صاحل جواد مهدم، ؾبلة سيٌر من رأل العدد ) دراسة أتصيلية اترخيية: -العمل اخلريي  -43
اـ عودة العساؼ، أ.د دمحم حسن أبو حيي، اجمللة األردنية يف الدراسات د. سبالعمل اخلريي يف ضوء القواعد ادلقاصدية:  -44

  ـ.َُِِق/ ُّْْ( ّاإلسبلمية، العدد )
العدد  ،ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية ،د. سلطاف بن عمر اغبصٌُت  مفهومو، فضلو، جماالتو، خصائصو: –العمل اخلريي والتطوعي  -45

 (، اؼبدينة اؼبنورة. ُْٕ)
 ق(، إخراج: ؿبب الدين اػبطيب، طِٖٓاغبافظ أضبد بن علي بن حجر العسقبلين )يح البخاري: فتح الباري بشرح صح -46

 ق، دار الرايف، القاىرة.َُْٕ( ُ)
 ق(، ط)بدكف(، عادل الكتب، بَتكت.ْٖٔاإلماـ شهاب الدين أضبد بن إدريس القرايف )الفروق:  -47
 مصر. ،ـ، دار الكتب اغبديثةُٓٔٗ( ٔ) باين، طلدمحم ًنصر الدين األ :دمحم الغزارل، ربقيق كزبريجفقو السرية:   -48
   ق( دار الكلمة، القاىرة.ُّْٔسعد الدين العثماين، ط)فقو ادلآالت مفهومو وقواعده:  -49
 ق، دار الكتب العلمية، بَتكت.ُُْٓ( ُ) ق(، طُٕٖؾبد الدين دمحم بن يعقوب الفَتكزاًبدم الشَتازم )القاموس احمليط:  -51
ق(، مؤسسة َُُْط) ،ق(َٔٔاإلماـ أبو دمحم عٌز الدين عبدالعزيز بن عبدالسبلـ السلمي )قواعد األحكام يف مصاحل األانم:  -51

 الرايف، بَتكت.
العلمية  معهد البحوثط)بدكف(، رم، ربقيق: أضبد بن عبدهللا بن ضبيد، قٌ مى ػدمحم بن دمحم بن أضبد ال عبدهللا وأباإلماـ القواعد:  -52

  ، جامعة أـ القرل.كإحياء الًتاث اإلسبلمي
 أبو الفضل صباؿ الدين دمحم بن مكـر بن منظور اإلفريقي اؼبصرم، ط)بدكف(، دار صادر، بَتكت.لسان العرب:  -53
ق(، ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة ُُْٔصبع كترتيب: عبدالرضبن بن دمحم بن قاسم، ط )جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية:  -54

 اؼبصحف الشريف، اؼبدينة اؼبنورة.
مبارؾ بن راشد اػبثبلف،  :الشيخ دمحم بن أضبد بن عبد العزيز الفتوحي اغبنبلي، ربقيقخمتصر التحرير يف أصول الفقو:  -55

 الكويت. ،ق(، دار الضياءُّْٕط)
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. ق(، ربقيق: دَٔٔـ السلمي )ماـ عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسبلاإل)القواعد الصغرى(:  خمتصر الفوائد يف أحكام ادلقاصد -56
             الرايض. ،دار الفرقاف ،قُُْٕ( ُصاحل بن آؿ منصور، ط )

دار الكتب  ،ط )بدكف( ،ق(ُٕٓم اعبوزية )قيٌ بن ًب ، اؼبعركؼوبأيب بكر بن أيٌ  عبدهللا دمحم بن وأب اإلماـمدارج السالكني:  -57
 العلمية، بَتكت.

 ق، مكتبة الرشد، الرايض.َُِْ( ُط)، لسنوسيا عبدالرضبن بن معمر: مراعاة اخلالف  -58
 مصطفى عبدالقادر عطا، ط ، ربقيق:ق(َْٓبدهللا اغباكم النيسابورم )ع دمحم بناإلماـ أبو عبدهللا ادلستدرك على الصحيحني:  -59

 ، دار الكتب العلمية، بَتكت.قُُُْ( ُ)
 ،قََُْ( ُالسلفي، ط )عبداجمليد ضبدم  :ق(، ربقيقَّٔ)ماـ أبو القاسم سليماف بن أضبد الطرباين اإلادلعجم الكبري:  -61

  مطبعة الوطن العريب، العراؽ.
( ُ، ضبطو: عبدالسبلـ شاىُت، ط )ق(َِٔ) عبدهللا بن أضبد بن قدامة اؼبقدسي أبو دمحماإلماـ رقي: ادلغين شرح خمتصر اخلخ  -61

  ، دار الكتب العلمية، بَتكت.قُُْْ
( ِق(، ربقيق: صفواف داكدم، ط)ِْٓ)حدكد  دمحم بن اؼبفضل، الراغب األصبهاين اغبسُت بنمفردات ألفاظ القرآن:  -62

 بَتكت.  –دمشق، الدار الشمالية  –ق، دار القلم ُُْٖ
ـ(، ََِٖد. عزٌالدين بن رغيبة، مؤسبر العمل اػبَتم اػبليجي الثالث، )عات والعمل اخلريي: مقاصد الشريعة اخلاصة ابلترب   -63

  ة كالعمل اػبَتم يف ديب.كزارة الشؤكف اإلسبلمي
ق، دار إحياء الكتب ُّٖٔ( ُ) ق(، ربقيق: عبدالسبلـ ىاركف، طّٓٗأبو اغبسُت بن فارس بن زكراي )مقاييس اللغة:  -64

  العربية، القاىرة.
قيق: دمحم ق( ربْٕٗبدر الدين دمحم بن هبادر بن عبدهللا الشافعي اؼبعركؼ ًبلزركشي، ) عبدهللا وأباإلماـ ادلنثور يف القواعد:   -65

 ق مكتبة عباس أضبد الباز، مكة.ُِْْ( ُ) حسن دمحم حسن إظباعيل، ط
( ُ) ق(، ربقيق: دمحم فؤاد عبدالباقي، طٕٔٔاإلماـ أبو زكراي حيي بن شرؼ النوكم )ادلنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلج اج:  -66

 ق، دار الكتب العلمية، بَتكت.ُُْٓ
ربقيق: أضبد  ،ق(َِٗماـ أبو اػبَت دمحم بن عبد الرضبن السخاكم )اإل األولياء النووي:ادلنهل العذب الروي  يف تررتة قطب  -67

 ق، دار الكتب العلمية، بَتكت.ُِْٔ( ُ) اؼبزيدم، ط
از، ق(، مع شرح الشيخ عبدهللا درٌ َٕٗأبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى اللخمي الشاطب ) اإلماـادلوافقات يف أصول الشريعة:  -68

 ق، دار اؼبعرفة، بَتكت.ُُْٓ(ُ) إبراىيم رمضاف، طاعتٌت بو: 
ق(، ربقيق: صاحل سليماف اليوسف، سعد سادل َٔٔؾبد الدين اؼببارؾ دمحم بن األثَت اعبزرم )النهاية يف غريب احلديث واألثر:   -69

  ق، اؼبكتبة التجارية، مكة اؼبكرمة.ُُْٔ( ُالسريح، ط )
ـ، دار َََِ( ِ) ق(، عناية: عبداغبميد اؽبرامة، طَُّٔن أضبد التكركرم التنبكيت )أضبد ًبًب بنيل االبتهاج بتطريز الديباج:  -71

 الكاتب، طرابلس، ليبيا.
ق(، ربقيق: خالد عبدالغٍت ُُٗأبو اغبسن علي بن عبد هللا بن أضبد السمهودم ): وفاء الوفا أبخبار دار ادلصطفى   -71

 ق ، دار الكتب العلمية، بَتكت.ُُْٗ( ُ) ؿبفوظ، ط
إحساف عباس، .د ق(، ربقيق:ُٖٔأيب بكر بن خلكاف)مشس الدين، أضبد بن دمحم بن ات األعيان وأنباء الزمان: وفي -72

 ق(، دار صادر، بَتكت.ُٖٔٗط)
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 فعل النبي
للمكروه تشريعًا

وأثره في الفروع الفقهية

د.فخرالدين الزبري علي
أستاذ أصول الفقه املشارك بكلية الدراسات القضائية واألنظمة

جامعة أم القرى
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 ملخص البحث
للمكروه؛ لبيان عدم التحرمي، مع بقاء الفعل مكروىا على أمتو، وربرير اػببلف  ملسو هيلع هللا ىلصالبحث حول فعل النيب 

 فيو مع الًتجيح، وذكر الفروع الفقهية اؼبًتتبة عليو.
 أمهية ادلوضوع وأسباب اختياره

اؼببّينة للقرآن، واؼبفّصلة  ،ملسو هيلع هللا ىلصأنو يتعلق ابؼبصدر الرئيس الثاين من مصادر التشريع، وىو سنة النيب  -ٔ
 لؤلحكام.

 اليت أُمر اؼبسلمون ابالقتداء هبا، والسَت على َسننها، والتأسي هبديها. ملسو هيلع هللا ىلصأنو يتعلق أبفعال الرسول  -ٕ
أن ىذه اؼبسألة متناثرة يف كتب أصول الفقو بُت أبواب عديدة، ومل تعط حقها من التفصيل كغَتىا من  -ٖ

 النظر التقعيدي.  وتصويبها مسائل الفعل، فبا يقتضي صبع
أن اؼبسألة بنيت عليها كثَت من الفروع الفقهية، يف ـبتلف أبواب الفقو، فالتأصيل ؽبا يوحد اؼبنهج  -ٗ

 الًتجيحي يف النتيجة اغبكمية للمسائل.
 ملسو هيلع هللا ىلصأنٍت مل أجد من أفردىا ابلبحث مع كثرة تطبيقاهتا، ودخوؽبا دخواًل أوليًا يف أبواب أفعال الرسول  -٘

 اليت وجدت عناية يف التصنيف.
 خطة البحث

 :مث أربعة مباحث ،مث سبهيد: يف بيان مفهومي الكراىة والتشريع، قسمت البحث إىل ىذه اؼبقدمة
    اؼببحث األول: ربرير ؿبل النزاع.

 اؼببحث الثاين: األقوال واألدلة يف اؼبسألة.
   اؼببحث الثالث: اؼبناقشة والًتجيح.

 التطبيقات الفقهيةاؼببحث الرابع:  
 .مث اػباسبة، وفيها أبرز النتائج والتوصيات

 ومن نتائج البحث
 تبُت أن اؼبسألة تتعلق أببواب متنوعة من أصول الفقو، وىي: األدلة: عند الكبلم عن السنة الفعلية.-

 وطرق االستنباط: يف الكبلم عن عموم األفعال، وأقل ما يدل عليو الفعل.
 عند الكبلم عن تعارض القول والفعل.والتعارض والًتجيح: 

ال يفعل اؼبكروه تشريعاً؛ لقوة األدلة اليت استدل هبا اؼبانعون؛ ولعدم الدليل الصريح  ملسو هيلع هللا ىلصوترجح أن النيب -
 على ىذا القصد من الفعل.

 وذبلى لنا عدد من الفروع اؼببنية عليها، وتناثرىا يف ـبتلف أبواب الفقو، من العبادات واؼبعامبلت.-

 
 

 ملخص البحث
للمكروه؛ لبيان عدم التحرمي، مع بقاء الفعل مكروىا على أمتو، وربرير اػببلف  ملسو هيلع هللا ىلصالبحث حول فعل النيب 

 فيو مع الًتجيح، وذكر الفروع الفقهية اؼبًتتبة عليو.
 أمهية ادلوضوع وأسباب اختياره

اؼببّينة للقرآن، واؼبفّصلة  ،ملسو هيلع هللا ىلصأنو يتعلق ابؼبصدر الرئيس الثاين من مصادر التشريع، وىو سنة النيب  -ٔ
 لؤلحكام.

 اليت أُمر اؼبسلمون ابالقتداء هبا، والسَت على َسننها، والتأسي هبديها. ملسو هيلع هللا ىلصأنو يتعلق أبفعال الرسول  -ٕ
أن ىذه اؼبسألة متناثرة يف كتب أصول الفقو بُت أبواب عديدة، ومل تعط حقها من التفصيل كغَتىا من  -ٖ

 النظر التقعيدي.  وتصويبها مسائل الفعل، فبا يقتضي صبع
أن اؼبسألة بنيت عليها كثَت من الفروع الفقهية، يف ـبتلف أبواب الفقو، فالتأصيل ؽبا يوحد اؼبنهج  -ٗ

 الًتجيحي يف النتيجة اغبكمية للمسائل.
 ملسو هيلع هللا ىلصأنٍت مل أجد من أفردىا ابلبحث مع كثرة تطبيقاهتا، ودخوؽبا دخواًل أوليًا يف أبواب أفعال الرسول  -٘

 اليت وجدت عناية يف التصنيف.
 خطة البحث

 :مث أربعة مباحث ،مث سبهيد: يف بيان مفهومي الكراىة والتشريع، قسمت البحث إىل ىذه اؼبقدمة
    اؼببحث األول: ربرير ؿبل النزاع.

 اؼببحث الثاين: األقوال واألدلة يف اؼبسألة.
   اؼببحث الثالث: اؼبناقشة والًتجيح.

 التطبيقات الفقهيةاؼببحث الرابع:  
 .مث اػباسبة، وفيها أبرز النتائج والتوصيات

 ومن نتائج البحث
 تبُت أن اؼبسألة تتعلق أببواب متنوعة من أصول الفقو، وىي: األدلة: عند الكبلم عن السنة الفعلية.-

 وطرق االستنباط: يف الكبلم عن عموم األفعال، وأقل ما يدل عليو الفعل.
 عند الكبلم عن تعارض القول والفعل.والتعارض والًتجيح: 

ال يفعل اؼبكروه تشريعاً؛ لقوة األدلة اليت استدل هبا اؼبانعون؛ ولعدم الدليل الصريح  ملسو هيلع هللا ىلصوترجح أن النيب -
 على ىذا القصد من الفعل.

 وذبلى لنا عدد من الفروع اؼببنية عليها، وتناثرىا يف ـبتلف أبواب الفقو، من العبادات واؼبعامبلت.-

أهمية الموضوع وأسباب اختياره

خطة البحث

ومن نتائج البحث
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Research Summary
Research on the Prophet, may God bless him and grant him peace, did

something wrong; To show that it is not forbidden, while the act remains

reprehensible to his ummah, freeing the disagreement about it with

weighting, and mentioning the jurisprudential branches consequent on it.

The importance of the topic and the reasons for choosing it:

1- It relates to the second main source of legislation, which is the Sunnah of

the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, which is clarified for

the Qur’an, and detailed for rulings.

2- It is related to the actions of the Messenger, may God bless him and grant

him peace, which Muslims were commanded to follow, follow their

Sunnahs, and embrace their guidance.

3 - That this issue is scattered in the books of Usul al-Fiqh among many

chapters, and it has not been given the right to detail like other matters of

verb, which requires collecting it and correcting the retrospective

consideration.

4- The issue is based on many of the jurisprudential branches, in the various

chapters of jurisprudence, so the rooting for it unifies the weighting approach

in the judgmental outcome of the issues.

5- I did not find anyone who singled it out by research, despite its many

applications, and its primary entry into the chapters of the actions of the

Messenger, may God bless him and grant him peace, which I found care

about in classification.

Search Plan:

I divided the research into this introduction, then an introduction: in

explaining the concepts of hatred and legislation, and then four topics:

The first topic: Editing the dispute. The second topic: sayings and evidence

in the issue.

The third topic: discussion and weighting. The fourth topic: Jurisprudence

applications

Then the conclusion, and it includes the most prominent findings and

recommendations.

And from the results of the research:
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It turns out that the issue relates to various chapters from the fundamentals of 
jurisprudence, which are: Evidence: When talking about the actual Sunnah. 
Methods of deduction: In speaking about general acts, and the least 
evidenced by the action. 
And contradiction and weighting: When speaking about contradictory words 
and deeds. 
It is more likely that the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, 
does not do what is disliked legally. Due to the strength of the evidence 
inferred by the objectors: And the lack of explicit evidence for this intent of 
the act. 
- A number of branches based on it became evident, and they are scattered in 
the various chapters of jurisprudence, including acts of worship and 
transactions. 
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 اغبمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، وبعد:
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ اؼببُت؛ ىداية للعاؼبُت، كما قال تعاىل:  نورابل ملسو هيلع هللا ىلصفإن هللا تعاىل أرسل رسولو 

تعاىل ؿببًل لبلقتداء، ومثااًل للتطبيق العملي، ؼبا أنزلو عليو [، فجعلو هللا ٔ]الفرقان:چۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  
وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی ی  ی  ی  چ قال تعاىل:  من الوحي القويل، كما

  .[ٛ٘ٔ]األعراف: چۅ  ۉ  ۉ  ې   چ : تعاىل ، وقال[ٕٔ]األحزاب:چجئ   
األحكام الشرعية، وقعدوا  مواستقصاء أحوالو، وبنوا على ذلك ،أفعالوضبط يف ولذلك تسابق العلماء 

عامة  ملسو هيلع هللا ىلصبسنتو، ولذلك ضمنت مباحث أفعال النيب  ؛ لينالوا شرف اؼبتابعة ؽبديو، والعملالقواعد اؼبرعية
 اؼبصنفات األصولية، بل أفردت فيها مؤلفات خاصة، فبا يدل على ابلغ أمهيتها، وجليل العناية هبا.

 ،وبنيت عليها فروع فقهية يف ـبتلف األبواب، ملسو هيلع هللا ىلصوقد وقع نزاع حول مسألة من مسائل أفعال الرسول 
 وىي:

  ؟! على أمتو الفعل مكروىا بقى، ويعدم التحرمياؼبكروه؛ لبيان  ملسو هيلع هللا ىلصىل يفعل النيب  
على من  ؛ حيث مل أقفالفقهي ا، وأثرىفيها اػببلف مواضعوبيان  ، وصبع أطرافها،فأردت ذبلية اؼبسألة

 أفردىا ابلنظر التأصيلي والتطبيقي.
 

 مشكلة البحث
 :االفقهي، ومه ختياريف اال ماأمهيته ماؽب ُتيدور البحث حول سؤال

 اؼبكروه؛ للتشريع؟! ملسو هيلع هللا ىلصىل يفعل النيب - 
 وما أثر ىذه اؼبسألة يف الفروع الفقهية؟!- 
 

 الدراسات السابقة
ببحث مستقل، وقد أُلفت عدة كتب حول أفعال النيب  -مع أمهيتها-ىذه اؼبسألة  خصمن  قف علىمل أ
تفصيبلً ؽبا، للمسألة، لكٍت مل أجد  ربريرىمىذه الكتب؛ ألقف على أىم ، تبُت أحكامها، فرجعت إىل ملسو هيلع هللا ىلص
 عناية هبا، وبيان ذلك من خبلل أشهر الكتب، كما يلي:أو 
وداللتها على األحكام الشرعية، للدكتور دمحم سليمان األشقر، وىي رسالة دكتوراه  ملسو هيلع هللا ىلصأفعال الرسول -ٔ

م،  وتعترب أصل اؼبؤلفات يف ىذا الباب، ومع ذلك وجدت تناول ٜٙٚٔيف جامعة األزىر، نوقشت عام 
(، ىذا مع ضخامة الكتاب، ودقة أتصيبلتو، وعمق تفصيبلتو، وقد ٜٛٔ/ٕاؼبسألة يف أسطر معدودة: )

 ىا عرضاً مع مثال واحد على أهنا مسلمة فقهياً، كما سيأيت تفصيلو يف األقوال حول اؼبسألة.ذكر 
أفعال الرسول وداللتها على األحكام، للدكتور دمحم العروسي، وىو أخصر من الذي قبلو، ومع ذلك -ٕ

 (، على سبيل اإلصبال.٘ٙ-ٗٙص: )لة يف صفحة ونصفأتناول اؼبس
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لة إال تلوحيًا يف سطرين؛ ومل يتناول اؼبسأأصوليًا وحديثياً، حملمد عوامة،  ملسو هيلع هللا ىلصحجية أفعال رسول هللا -ٖ
  ، وىذا لو تعلق دبسألتنا.(ٖٚص)حيث ذكر أن أقل مراتب الفعل ىي اإلابحة: 

ال يتجاوز األسطر، خببلف بقية مسائل أفعال  اهتْ اليت ذكرَ  ؽبا يف أمهات الكتب األصوليةوىكذا تناوُ  -
 .ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

الباحث على من أفردىا دبؤلف حيررىا، ويسرب أقواؽبا، ويرصد  األمر أن ىذه اؼبسألة مل يقففخبلصة 
 ةيهكتب األصول أتصيبًل، والفروع الفق  بعض مع تناثرىا يف ثنااي حث تفصيلي،بأو دب الفروع اؼببنية عليها،

 تنزيبلً.
 

 وأسباب اختياره أمهية ادلوضوع
لة نة للقرآن، واؼبفصّ اؼببيّ ، ملسو هيلع هللا ىلصوىو سنة النيب  ،من مصادر التشريع الثاين رئيسال صدرؼبأنو يتعلق اب-ٔ

 لؤلحكام.
 .ا، والتأسي هبديهاننه، والسَت على سَ امر اؼبسلمون ابالقتداء هب أُ اليت ملسو هيلع هللا ىلصال الرسول أنو يتعلق أبفع-ٕ
ومل تعط حقها من التفصيل كغَتىا من  ،عديدةأن ىذه اؼبسألة متناثرة يف كتب أصول الفقو بُت أبواب -ٖ

 . التقعيدي النظر ايصوب فيهل ؛واحد موضعفبا يقتضي صبعها يف  مسائل الفعل،
، فالتأصيل ؽبا يوحد اؼبنهج ، يف ـبتلف أبواب الفقوالفقهيةفروع كثَت من الأن اؼبسألة بنيت عليها  -ٗ

 الًتجيحي يف النتيجة اغبكمية للمسائل.
 ملسو هيلع هللا ىلص يف أبواب أفعال الرسول أولياً  والً خوؽبا دخ، ودأفردىا ابلبحث مع كثرة تطبيقاهتامل أجد من أنٍت -٘

 كما سبق.  يف، ناليت وجدت عناية يف التص
وجدت أكثر اؼبعاصرين يذكروهنا وكأهنا مسلمة عند األئمة، وال يشَتون غالباً إىل اػببلف يف اختياراهتم -ٙ

 وتقريراهتم، كما سيأيت.
 

 منهج البحث:
وبيان حاولت استقصاء اؼبسألة من مظاهنا يف كتب األصول، ، فستنباطياالو اتبعت اؼبنهج االستقرائي -ٔ

 .تفصيبلهتامأخذىا، وربرير 
 .؛ لتكررىاا، واكتفيت بنقل أمهها بنصها، وعزوت إىل بقيتهاحوؽباألقوال  ما وقفت عليو من صبعت-ٕ
وأجوبة، ومناقشة ذلك، وبعدىا ما توصل إليو ذكرت أدلة األقوال، مث ما وقع فيها من اعًتاضات -ٖ

 الباحث من ترجيح.
ألقف على فروع أخرى بنيت ؛ بعض كتب الفقو طالعتأوردت ما ذكره األصوليون من فروع فقهية، مث -ٗ

 التخريج عليها. وجو، وأوضحت على اؼبسألة
 واؼبعامبلت.بواب من العبادات لتشمل ـبتلف األ ؛حاولت التنويع بُت الفروع الفقهية-٘
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مات االجتهادية اليت ذبلي اؼبسألة، وسبيزىا عن نظَتاهتا؛ حىت ال ينتشر الكبلم، يذكرت بعض التقس-ٙ
 ويكرر ما ىو مقرر يف غَت ىذا البحث.

؛ حىت ال يطول البحث دبا ديكن االستغناء والعزو، ومل أكثر من النقل مت ابؼبنهج العلمي يف التوثيقالتز -ٚ
 .عنو
 السورة، ورقم اآلية. بذكراآلايت  عزوت-ٚ
، رقم اغبديثاكتفيت ابلعزو إليهما بذكر  :خرجت األحاديث، فإن كانت يف الصحيحُت أو أحدمها-ٛ

 وإن كان يف غَتمها بينت أحكام احملدثُت عليها.
 وضعت فهرساً للمراجع، مث للموضوعات. -ٜ
 

 خطة البحث
 .قسمت البحث إىل ىذه اؼبقدمة

 .تشريعاليف بيان مفهومي الكراىة و  :مث سبهيد
 كما يلي:  ،مث أربعة مباحث 

 .اؼببحث األول: ربرير ؿبل النزاع
 .يف اؼبسألة األقوال واألدلةاؼببحث الثاين: 

 .اؼببحث الثالث: اؼبناقشة والًتجيح
 اؼببحث الرابع: التطبيقات الفقهية

 ، وفيها أبرز النتائج والتوصياتاػباسبةمث 
 وهللا ادلوفق
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 (تشريعال الكراىة،) ادلفاىيم حول: التمهيد
 :كما يلي،  إبجياز مشهور يف مبادئ األصول، فأتناولومصطلح أواًل: الكراىة: 

 .(ٔ)الثبلثي: كره، وىو ضد أحب ورضي، فاؼبكروه أي اؼببغوض من ة:ـــــــلغ -ٔ
 إطبلقات، وىي: عدةللكراىة  اصطالحًا: -ٕ
 .(ٖ)، وكثَت من احملققُت جيعلونو من مراتب اؼبكروه، وليس قسماً آخر(ٕ)خبلف األوىل: كًتك اؼبستحبات (ٔ
  .(ٗ)، وىو اؼبشهور عند األصوليُتال على وجو اإللزامتركو الشارع  طلبما  (ٕ
 الشبهة وقعت ما على اؼبكروه -أيضاً - يطلق: بعضهم ، قال اؼبرداوي: )وقال(٘)يف ربرديو شبهة وقعتما  (ٖ
 .(ٙ)ربرديها( يف اؼبختلف اؼبسائل من ذلك وكبو النبيذ، ويسَت السبع، كلحم ربرديو: يف
[، ٖٛ]اإلسراء: چىث  يث  حج  مج  جح   32شضيت  جث  مث   چ  احملرم، وىو كثَت يف الشرع، كقولو تعاىل: (ٗ

 من اؼبتأخرين من كثَت غلط وقدقال ابن القيم: )كما أنو مشهور عند األئمة، بعد ذكر الكبائر من احملرمات،  
 الكراىة، لفظ وأطلقوا التحرمي، لفظ إطبلق عن األئمة تورع حيث ذلك، بسبب أئمتهم على األئمة أتباع
 عليهم؛ مؤنتو وخفت الكراىة لفظ عليهم سهل مث الكراىة، األئمة عليو أطلق عما التحرمي اؼبتأخرون فنفى

 .(ٚ)(تصرفاهتم يف جداً  كثَت وىذا األوىل، ترك كراىة إىل آخرون بو وذباوز التنزيو، على بعضهم فحملو
 اؼبتقدمُت، قال من وغَته أضبد، اإلمام كبلم يف كثَت وىو اغبرام، بو ويراد اؼبكروه وقال اؼبرداوي: )يطلق

 .(ٛ)ؿبرمان( ومها اؼبقابر"، يف "والصبلة اؼبتعة"، "أكره: أضبد اإلمام
 .اؼبسألةواألشهر من ىذه اإلطبلقات ىو الثاين، وىو اؼبراد يف   
 .(9)(علينا يعزم ومل اعبنائز، اتباع عن هنينا): عنها هللا رضي عطية أمومثالو: قول   

 وقع خالف يف كون فعل ادلكروه معصية أم ال؟وقد  -
 أنو إىل ومال فيو القول ضمرّ  الشافعي إن: وقال ال؟ أم معصية ىو ىل اؼبكروه قال الزركشي: )فعل

 ؿبرم: ضرابن اؼبعصية: القاضي قال مث. هللا بغَت اغبلف يف يعٍت معصية، يكون أن وأخشى: فقال معصية،

                                                           
 (.ٖ٘٘/ٖٔ) ، مادة:كره:ينظر: لسان العرب (ٔ)
، وىذا الًتك ليس داخبًل يف مسألة البحث؛ (ٛٔٗ/ٔ(، شرح الكوكب اؼبنَت: )ٖٕٔ/ٔاإلحكام لآلمدي: )ينظر:  (ٕ)

 على وداللتها الًتك اؼبستحب؛ لبيان عدم الوجوب، وىو من مباحث السنة الًتكية، ينظر: سنة ملسو هيلع هللا ىلصفقد يًتك النيب 
 .ٜ٘الشرعية، للجيزاين، ص األحكام

 (.ٓٓٗ/ٔينظر: البحر احمليط، للزركشي: ) (ٖ)
 (.ٜٔٗ/ٔ(، شرح الكوكب اؼبنَت )٘/ٕالعضد على ابن اغباجب )ينظر:  (ٗ)
 (.ٕٕٔ/ٔ(، اإلحكام لآلمدي )ٗ٘ينظر: اؼبستصفى )ص (٘)
 (.ٛٓٓٔ/ٖالتحبَت شرح التحرير يف أصول الفقو: ) (ٙ)
 (.٘ٚ/ٕإعبلم اؼبوقعُت: ) (ٚ)
 (.ٛٓٓٔ/ٖالتحبَت شرح التحرير: ) (ٛ)
 عن النساء هني ، كتاب اعبنائز، ابب(، ومسلمٕٛٚٔ) ، كتاب اعبنائز، ابب اتباع النساء اعبنائز:أخرجو البخاري (ٜ)

 (.ٖٜٛ) اعبنائز: اتباع

ئُُه ِعْنَد َربَِّك َمْكُروًها ِلَك َكاَن َسّيِ كلُّ َذٰ
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 إمث( فيها معصية كونو عن الشافعي فتوقف إمث، هبا يتعلق ال اؼبخالفة طريق من ومعصية اإلمث، بو يتعلق

 .(ٕ)، والذي عليو اعبمهور أنو ال إمث فيو(ٔ)
 القبح؟ أو ابغبسن اؼبكروه يوصف ىل: وىي األصوليُت، بعض ذكرىا متعلقة ابؼبكروه، كبلمية مسألة وىنا
 وابن اغبرمُت، إمام واختار والقبح؟ اغبسن تفسَت على يلتفت ال أم قبيح، ىو ىل: اؼبكروه: )الزركشي قال

مبٍت على قوؽبم بعدم التحسُت والتقبيح الذاتيُت،  ذا، وى((ٖ))(حسن وال بقبح يوصف ال أنو القشَتي
 .(ٗ)، وربرير اؼبسألة يف مظاهناوصفو ابلقبح عند احملققُت والراجح

 
 تناول لغة واصطبلحاً، كما يلي:ويُ : تشريعالاثنياً: 

 :ذلك من فيو، يكون امتداد يف يفتح شيء وىو) قال ابن فارس:، "شرع" الثبلثي منمشتق لغة:  -1
 .(٘)(والشريعة الدين يف الشرعة ذلك من واشتق ،اؼباء الشاربة مورد وىي الشريعة،

 .(ٙ)اغبكم ألمتو ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  بياناصطالحاً:  -2
 شرع ألنو: وقيل لذلك،ملسو هيلع هللا ىلص  عليو ويطلق): الزبيدي ، قالوشارعاً  عاً مشرّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  هبذا اؼبفهوم يسمىو  

 .(ٚ)(وبينو أظهره أي الدين،
 چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    چ  وأما أصل التشريع فمن هللا تعاىل، كما قال سبحانو: 
 .[ٖٔ: الشورى]
 لغة يف ماأ: )و جاء يف اؼبناىي اللفظيةف ،ع على غَت هللا تعاىلاؼبشرّ أو  الشارع إطبلق بعض اؼبعاصريننكر أو 

 علماء من عامل حق يف وال - ملسو هيلع هللا ىلص - النيب حق يف إطبلقو ذبد ال اللغوي اؼبعٌت ىذا فإن الشرعي العلم
 اعبواز اللغوي اعبواز من يلزم وال ، وقال: ) ( عمشرّ  وال شارع،: لبشر يُقال اؼبطهرة، فبل الشريعة

 .(ٛ) ( االصطبلحي

                                                           
 (.ٜٖٙ/ٔ: )البحر احمليط (ٔ)
 (.ٕٓٗ/ٔ: )شرح الكوكب اؼبنَت (ٕ)
 . (ٜٖٚ/ٔ: )احمليط البحر (ٖ)
 ،(ٜٖٓ/ ٛ) الفتاوى: ؾبموع ضمن تيمية البن ابلقدر االحتجاج ينظر تفصيل مسألة التحسُت والتقبيح يف: رسالة (ٗ)

  (. ٗٔ ص) الفحول للشوكاين ، إرشاد(ٖٖٕ/ ٔ) القيم: البن السالكُت مدارج
إشكال يف حسن الفعل عند من يقول ابلتحسُت  ألمتو: فبل ملسو هيلع هللا ىلصوؽبا تعلق دبسألة البحث، فعلى القول إبابحة فعل النيب 

 حسن يف حقو.  البياين ملسو هيلع هللا ىلصوالتقبيح الذايت، وعلى القول ابلكراىة لؤلمة، يكون قبيحاً يف حقهم، وفعل النيب 
 (.ٚ٘ٔ/ٛ(، وينظر: لسان العرب: )ٕٕٙ/ٖ: )، مادة: شرعمقاييس اللغة (٘)
 (.ٛٔٛ/ٔينظر: موسوعة مصطلحات أصول الفقو عند اؼبسلمُت: ) (ٙ)
 (.ٕٙٙ/ٕٔاتج العروس: ) (ٚ)
 .ٖٜٗمعجم اؼبناىي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد، ص (ٛ)
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، وبعضهم (ٔ)على اؼبعٌت السابق ملسو هيلع هللا ىلصيف حق النيب  شائعاً  لكن اؼبتتبع لكتب األصول جيد ىذا اإلطبلق
 عن منقول إما الشريعة؛ من يبلغو ما ألن وجو؛ من شارع ، كما قال الشاطيب: )اؼبفيتأطلقو على اؼبفيت

 إنشاء يف مقامو قائماً  فيو يكون والثاين ،مبلغاً  فيو يكون فاألول اؼبنقول؛ من مستنبط وإما صاحبها،
، واػببلف سائغ، مبٍت على تفسَت اللفظ، واألصل أنو ال (ٕ)للشارع( ىو إمنا األحكام وإنشاء األحكام،

 .(ٖ)مشاحة يف االصطبلح
 

 :النزاع حمل حترير: األول ادلبحث
للمكروه؛ ليبُت ألمتو عدم حرمتو، وليس اؼبقصود  ملسو هيلع هللا ىلصاؼبسألة األصولية حول فعل النيب ىذه الكبلم يف 

ووقوعو فيو؛ فإن ىذه اؼبسألة متعلقة ابلعصمة، وىل وقوع اؼبكروه  ،للمكروه ملسو هيلع هللا ىلصسألة ؾبرد ارتكاب النيب ابؼب
 من األنبياء عمداً ينايف العصمة أم ال؟ 

، قال العبلء اغبنفي: (ٗ)وقد تناوؽبا األصوليون أيضاً ، يف مسائل االعتقاد تفصيبلً  مسألة أخرى تبحث يوى
 ألن الزلة؛ قبيل من تكن ومل قصد، عن تقع اليت األفعال الباب: ىذا يف األفعال من اؼبراد أن هبذا )فتبُت
 ال واإلغماء: النوم، حالة يف حيصل ما مثل قصد عن ال وقع أو الزلة، بطريق وقع وما االقتداء، لبيان الباب
 .(٘)لبلقتداء( يصلح

يف اؼبكروه للتشريع، ىو فبن  ملسو هيلع هللا ىلصفهي متعلقة هبا لكنها ليست مبنية عليها إبطبلق؛ فبعض من جيوز وقوعو 
كما سيتبُت يف   ،يقول بعصمتو مطلقاً؛ لكنو يرى أن فعلو ىنا جائز يف حقو من ابب البيان، وعكسو كذلك

 ثنااي األقوال.
 صياغتو من خبلل ما يلي:ترتيب النزاع، و ديكن ربرير ؿبل لذلك 

                                                           
: السبلم(، وقول اعبويٍت يف الربىان عليو الشارع لنهي : )تعظيماٖ٘ٛص ومن ذلك: قول الشاشي يف أصولو، (ٔ)
عليو(، وغَتىا  هللا صلوات الشارع أن : )وىو(ٓٔٗ/ٔ: )األدلة وقول السمعاين يف قواطع(، ملسو هيلع هللا ىلص الشارع : )لفظ(ٔٗ/ٔ)

 كثَت.
، حيث وافق رأي اؼبانعُت، ونقل ما سبق عن معجم (ٕ٘٘/٘: )احملقق مشهور آل سلمان تعليق وينظر:اؼبوافقات،  (ٕ)

 .اؼبناىي اللفظية
 .(ٕٕٚ/ٗ): حكام لآلمدي(، اإلٖٕ/ٔ): ينظر يف القاعدة: اؼبستصفى للغزايل (ٖ)
 البعثة قبل ذلك وكل والسرقة، كالزان ابػبسَّة؛ يُشِعر وما والكذب، الشرك من األنبياء عصمة وقد أصبع العلماء على (ٗ)

الذي عليو صبهور أىل السنة أن أما بعد البعثة: فو البعثة،  قبل والصغائر الكبائر من ذلك عدا فيما بعضهم وجوَّز وبعدىا،
جائز من األنبياء، وىو دال على بشريتهم، وال ينايف العصمة؛ لكون الوحي يقومهم، ينظر: ؾبموع الفتاوى،  الصغائروقوع 

 الصغائر ذبويز عياض القاضي ، قال الزركشي: )ونقل(ٕٓ٘/ٔ(، هناية السول، لئلسنوي: )ٛٗٔ/٘ٔالبن تيمية: )
 مذىب إنو: اإلكمال يف وقال. واحملدثُت الفقهاء من اعةوصب الطربي، جعفر أبو ومنهم السلف، من صباعة عن ووقوعها
 .(٘ٔ/ٙعليو(. البحر احمليط: ) تنبيههم من بد وال العلماء، صباىَت

 (.ٜٜٔ/ٖكشف األسرار: )  (٘)
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قال  ؛ فهذا خارج ؿبل النزاع،(ٔ)اغبرام للتشريع ما فوق الكراىة، وىو ال يفعل ملسو هيلع هللا ىلصاتفقوا على أن النيب : أوالً 
 البتة، يفعلو فبل احملرم وأما واؼبندوب، الواجب يف ؿبصورة ملسو هيلع هللا ىلص أفعالو أن: تقدم فبا تلخصاؼبرداوي: )

 .(ٕ)(اؼبكروه يف واختلف
ذا ال ه، فكبو ذلكأو ، لتشريع القضاء ؛باً تركو واجالكفارة، أو  لتشريع ؿبرماً  فعلووديكن التمثيل لذلك ب

 .ملسو هيلع هللا ىلصيقع من النيب 
 :ثبلثة أسبابرج عن ال خي :فبا خيالف اؼبشروع ملسو هيلع هللا ىلصعلى أن ما فعلو النيب أيضاً واتفقوا : اثنياً 

 .نساء أربعكثر من أبكزواجو   ،ػبصوصيتو إما أن يكون -ٔ
 .، أو زايدتو فيهالصبلةمن اكإنقاصو   ،أو لسهوه -ٕ
 .(ٖ)قصة أسارى بدرالقرآن بتقوديو، ك وإما الجتهاد جاء -ٖ

 :ؿبل النزاع ة عنخارج ثبلث صور وفيو، لمكروهل ملسو هيلع هللا ىلصفعلو  يف الكبلم: يبقى اثلثاً 
ابن عمر  روى، كما ملسو هيلع هللا ىلصومشروع يف حقو  ما ثبتت خصوصيتو، كالوصال؛ فإنو مكروه يف حق أمتو، -ٔ

 لست: »قال تواصل، إنك: قالوا فنهاىم، ،عليهم فشق الناس، فواصل واصل، ملسو هيلع هللا ىلص النيب )أن: �
 .وىذه العلة تبُت اػبصوصية، (ٗ)(«وأسقى أطعم أظل إين ؛كهيئتكم

 ابب أوىل. بل ىو منكاغبرام،   ، وىذا معفو عنوكان سهواً   ما -ٕ
؛ ، يف سورة عبسمث يقومو القرآن، كما يف قصة األعمى ،ملسو هيلع هللا ىلص منويقع وىذا ما كان خطأ عن اجتهاد،  -ٖ

 .(٘)وإمنا على خبلف األوىل ،أبن العتاب ليس على اجتهاد يف ؿبرم فقد قال جلة من العلماء
 : ، ومنهااؼبسألة مع ما سبق من مسألة العصمة ىناك مسائل تتداخل مع ىذهو 
والفعل، إال أن الفعل اؼبكروه يف ىذه اؼبسألة ليس تعارض القول والفعل، وابألخص تعارض النهي  -ٔ

 ، وقد يعارض(ٚ)غالب الفعل النبوي ، وقد يعارض(ٙ)ـبتصًا يف معارضة النهي فقط، بل قد يعارض النفي
 النهي الصريح والفعل. بُت تعارضالأوسع من  ؛ فالتعارض ىنا(ٛ)األصول

ليست مفروضة يف  البحث مسألةتعارض، و وىي مبنية على مسألة الالفعل للقول أو العكس،  نسخ -ٕ
، ولعدم معرفة التاريخ، أما إذا دلت األدلة على بصورة الفعل دون عموم النهي النسخ؛ الحتمال التخصيص

 ، أو الفعل اؼبشروع قد ارتفع ابلنهي.النسخ، فبل يقع اػببلف ىنا؛ لكون النهي قد ارتفع ابإلابحة
                                                           

 (.ٕٕ/ٙينظر: البحر احمليط، للزركشي: ) (ٔ)
 أصالة عدم الفعل للتشريع. (، وىو وإن كان نفياً عاماً، إال أنو يدخل فيوٜٓٗٔ/ٖالتحبَت، للمرداوي: ) (ٕ)
 .ٕٗ٘يف ضوء العصمة واالجتهاد، ص ملسو هيلع هللا ىلصآايت عتاب اؼبصطفى (، ٓ٘/ٛتفسَت القرطيب: )ينظر:  (ٖ)
 عن النهي ابب ، كتاب الصيام،(، ومسلمٕٕٜٔ)إجياب:  غَت من السحور بركة ابب ، كتاب الصوم،أخرجو البخاري (ٗ)

 (.ٕٓٔٔ) الصوم: يف الوصال
 .ٕٚٛ، ٕٙٛيف ضوء العصمة واالجتهاد، ص ملسو هيلع هللا ىلصينظر: آايت عتاب اؼبصطفى  (٘)
 كما سيأيت يف مسألة البول قائماً؛ فالفعل معارض لنفي عائشة �. (ٙ)
 .ملسو هيلع هللا ىلصكما سيأيت يف مسألة الوضوء مرة ومرتُت؛ فهو معارض لغالب وضوئو  (ٚ)
 أداؤىا يف الوقت كالصبلة، عند اؼبانعُت.كما سيأيت يف مسألة تعجيل الزكاة؛ فالقياس فيها  (ٛ)
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فهل  دون ثبوت النسخ،  عدم التحرمي،يبُت؛ لػببلف اؼبشروع ملسو هيلع هللا ىلصوعلى ىذا ينحصر اػببلف يف فعل النيب 
 أم مباحاً؟! ،على األمة (ٔ)فعلو مكروىاً  جُيعل

 مل حيرر القول يف تفصيلها.فيها، ومن مل يشذهبا من دواخلها: ىذه حقيقة اؼبسألة، وصورة النزاع 
 
 :ادلسألة يف األقوال واألدلة: الثاين ادلبحث

 :ادلسألةأواًل: األقوال يف 
 :كما يليوبياهنما  ، اؼبسألة قوالن مشهوران يف ىذه

 ،وليس مكروىاً  ألمتو، ويكون مباحاً  ،ادلشروعيةعلى يدل فإذا فعل ادلنهي عنو  ملسو هيلع هللا ىلصالقول األول: أنو 
  .فأقل مراتب فعلو اإلابحة

 اؼبكروه؛ يفعل ال القاضي: قال : )وقديف اؼبسودةقال  ،((ٕ))وغَتىمالشافعية واغبنابلة اعة من صب ىو قولو 
 على بو استدل فعلو فإذا: قال اعبواز، على يدل الفعل ألن التأسي؛ فيو حيصل ال ؛ ألنواعبواز بو ليبُت
 .((ٖ))(الكراىية وانتفت جوازه

 .((ٗ))اعبواز( بو ليبُت يفعلو ال اؼبكروه، قال الزركشي: )وكذلكو 
 من وغَته القاضي، قالو الكراىة، ينفي فعلو بل اعبواز، بو ليبُت اؼبكروه؛ -ملسو هيلع هللا ىلص- يفعل وقال اؼبرداوي: )ال

 .((٘))وغَتىم( أصحابنا،
 .((ٙ))اعبواز( بو ليبُت اؼبكروه؛ الفعل ملسو هيلع هللا ىلص النيب يفعل وقال ابن النجار: )ومل

وال خبلف األوىل؛ ألنو  ،وال يفعل اؼبكروهمن اؼبعاصرين، قال العروسي: )وىو ما اختاره العروسي 
  .((ٚ))(قدوة

                             
ال  ،أن النهي للتنزيو :مبينًا بذلك الفعل ؛قد يفعل ادلكروه ادلنهي عنو ملسو هيلع هللا ىلصالنَّيب القول الثاين: أن 

  .  ، فيكون الفعل مكروىا ألمتوللتحرمي
 الشرب يكون كيف قيل إن)قال النووي:  ،(ٛ)اؼبذاىب األربعة أصحاب صباعة من وفبن قال هبذا القول

 (! ؟ ملسو هيلع هللا ىلص النيب فعلو وقد مكروىاً، قائماً 

                                                           
 ، كما سيأيت.ملسو هيلع هللا ىلصوإمنا ظبي مكروىا ابعتبار كراىتو على األمة، وليس ابعتبار فعل النيب  (ٔ)
 (.    ٕٕ/ ٙ(، البحر احمليط، للزركشي: )٘ٛٗٔ/ٖينظر: التحبَت شرح التحرير: ) (ٕ)
 (.ٖٚٗ/ٔأصول الفقو، البن مفلح: ) ،ٗٚاؼبسودة، ص (ٖ)
 .(ٕٕ/ٙلبحر احمليط، للزركشي: )ا  (ٗ)
 (.ٙٛٗٔ/ٖالتحبَت شرح التحرير: ) (٘)
 (.ٕٜٔ/ٕشرح الكوكب اؼبنَت: ) (ٙ)
 .٘ٙٔأفعال الرسول وداللتها على األحكام، ص (ٚ)
 (.ٖٗٗ/ٔ: )عابدين ابن حاشية ،(ٕٕ/ٙ، البحر احمليط: )ٜٓٔ،ٜٛٔاؼبسودة، ص  (ٛ)
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 .(ٔ)(ملسو هيلع هللا ىلص عليو واجب البيان بل مكروىاً، يكون ال :للجواز بياانً  كان إذا ملسو هيلع هللا ىلص فعلو أنَّ  فاعبواب:
 .(ٕ)(البيان تكليفو ألجل أفضل؛ اغبالة تلك يف حّقو يف اؼبكروه فعل بل: وقيل: )الزركشيقال و 
 كان إن الًتك يساعده الذي القول أو ابلًتك، بيانو تركو وىو ظاىر اختيار الشاطيب، فقد قال: )واؼبطلوب 

 بيانو وترجح العتقاد التحرمي، مظنة كان فإن اغبكم، ؾبهول كان إن فكذلك مكروىا: كان حراماً، وإن
 يف أن يظن مشهور آل سلمان: )قد، قال ؿبققو الشيخ (ٖ) بو( وأقر ديكن ما أقل على الفعل تعُت ابلفعل:

: أي ؛"ديكن ما أقل على" بشرط الكراىة حكمو فعبل يفعل -ملسو هيلع هللا ىلص- النيب أن اؼبصنف من تقريراً  ىذا يف
 اؼبسألة يف وسيأيت مكروه، ىو وإمنا حبرام، ليس اؼببُت الفعل أن البيان بو حيصل الذي القدر على يقتصر
 .(ٗ) عليو( يواظب وال يكثر ال أن وىو آخر، شرطاً  يفيد ما الثانية

 :(٘) مراقي السعودقال يف و  
 مبينا أنو للتنزيوِ       ...         وردبا يفعل للمكروهِ 

 ربْ ... كالنهي أن يشرب من فم القِ  ربْ فصار يف جانبو من القُ 
 لبيان بو؛ أيمر أو ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب ويفعلو ،مكروىاً  أو مفضوالً  ذاتو إىل ابلنظر الفعل يكون قال الشنقيطي: )فقد

 .(ٙ) حقو( يف قربة فيصَت اعبواز،
 صباعة، منهم: اختاره ومن اؼبعاصرين

 لكن التحرمي، أصلها ونواىيو الوجوب، أصلها أوامره أن: ، فقال: )فاغباصل-رضبو هللا- ابز ابنالشيخ  -
 .(ٚ) أوىل( تركو أو مكروه ىو وإمنا حبرام، ليس أنو على دل عنو هنى ما فعل مىت
 الشرعية لؤلحكام فبيانو...  للتحرمي ليس النهي أن ليبُت ، حيث قال: )فعل-رضبو هللا- األلباينالشيخ و  -
 ابلنسبة مكروه أنو بُّت  لكن ،مكروه ذاك فعلو أن إليو ابلنسبة يوصف فبل :وطاعة ،هلل منو عبادة ىو إمنا

 .(ٛ) لؤلمة(
 ألمتو. علو تشريعاً لكونو فَ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص حقو يف أنو ال يكون مكروىاً  على واتفقوا صبيعاً 

                     
 :أدلة األقوالاثنياً: 

 ؛ لبيان ادلشروعية: استدل أبدلة منها:هيف ادلكرو  ملسو هيلع هللا ىلصأواًل: من قال بعدم وقوع النيب 

                                                           
 (.ٕٗٛ/ ٖٔ) مسلم: شرح ( ٔ)
 (.ٕٕ/ٙالبحر احمليط: ) (ٕ)
 (.ٖٜ-ٕٜ/ٗاؼبوافقات: ) (ٖ)
 (.ٕاؼبرجع السابق، اغباشية ) (ٗ)
 (.ٕٔ/ٕنشر البنود على مراقي السعود: ) (٘)
 (.   ٖٙ٘/ٗأضواء البيان، للشنقيطي: ) (ٙ)
 . (https://www.binbaz.org.sa ) اؼبوقع الرظبي لفتاوى ظباحة الشيخ ابن ابز (ٚ)
 (.https://www.alukah.net/library ) ذكره يف أجوبتو اؼبفرغة، نقبلً عن موقع األلوكة. (ٛ)
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ننا مأمورون ابالقتداء ؛ فإ، ال كراىتوتوللتأسي، فما فعلو دل يف األصل على مشروعي ملسو هيلع هللا ىلصأن أفعال النيب -ٔ
؛ لقولو ، إال أن يثبت أنو من خصوصياتووىي أقل مراتبو ،فعل دل على جوازه، فإذا وقع منو ملسو هيلع هللا ىلصلنيب اب

  .[ٕٔاألحزاب ] چوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ چ تعاىل: 
 هبم يتأسى أن فيلزم مطلوب، هبم التأسي ألن ؛-السبلم عليهم- األنبياء من اؼبكروه يقع )ال :قال الربماوي

 . (ٔ) (جائزاً  فيكون فيو،
ألّن الفعل يدّل على  ؛ألنّو حيصل فيو الّتأّسي ؛ال يفعلو ليبُّت بو اعبواز :وكذلك اؼبكروه): الزركشي قالو 

  .(ٕ) (وانتفت الكراىة ،فإذا فعلو استدّل بو على جوازه ،اعبواز
 

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  چ : قولو تعاىل-ٕ

 .[55: األحزاب] چڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ    ڳڳ
، ملسو هيلع هللا ىلصىو أن هللا تعاىل شرع ىذا الفعل للنيب  :، ووجو الداللة(ٖ) على عموم االقتداء الشاطيب هبا استدل

عدم اغبرج،  ملسو هيلع هللا ىلصوبُت اغبكمة من ذلك، وىو عدم ربرج اؼبؤمنُت؛ فبا يدل على أن األصل يف أفعال النيب 
 .بكراىة الفعل، إال بدليل صريح على اػبصوصية، فبل يقال وىو معٌت اإلابحة

 

 سل: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لو فقال الصائم؟ أيقبل: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سأل )أنو :-�– سلمة أيب بن عمر عن -ٖ
 من تقدم ما لك هللا غفر قد هللا، رسول اي: فقال ذلك، يصنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن فأخربتو، سلمة ألم «ىذه

 .(ٗ) («لو وأخشاكم هلل، ألتقاكم إين وهللا، أما: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لو فقال أتخر، وما ذنبك
 .(٘) وىو أيضاً يدل على أن األصل يف أفعالو اإلابحة، ومشروعية االقتداء

 

 الباب، وراء من تسمع وىي يستفتيو، ملسو هيلع هللا ىلص النيب إىل جاء رجبل )أن :-عنها هللا رضي- عائشة عن-ٗ
 وأان الصبلة تدركٍت وأان: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال أفأصوم؟ جنب، وأان الصبلة، تدركٍت هللا، رسول اي: فقال
: فقال أتخر، وما ذنبك من تقدم ما لك هللا غفر قد هللا، رسول اي مثلنا، لست: فقال «فأصوم جنب

وىو صريح يف عدم كراىية شيء فبا  ،(ٙ) («أتقي دبا وأعلمكم هلل، أخشاكم أكون أن ألرجو إين وهللا،»
 .ملسو هيلع هللا ىلصفعلو النيب 

 

                                                           
 .(ٖ٘ٛ/ٔالفوائد السنية شرح األلفية: ) (ٔ)
 (.   ٕٕ/ٙالبحر احمليط للزركشي: ) (ٕ)
 (.ٖٜ/ٗاؼبوافقات: ) (ٖ)
 (.ٛٓٔٔ) شهوتو: ربرك مل من على ؿبرمة ليست الصوم يف القبلة أن بيان ، كتاب الصيام، اببأخرجو مسلم (ٗ)
 (.ٖٜ/ٗاؼبوافقات: ) (٘)
، وينظر: اؼبوافقات: (ٓٔٔٔ) جنب: وىو الفجر عليو طلع من صوم صحة ، كتاب الصيام، اببأخرجو مسلم (ٙ)
(ٗ/ٜٖ). 
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 الرضبن عبد بن بكر أيب حديث يفعلى اإلابحة، كما  ملسو هيلع هللا ىلصأنو ثبت عن الصحابة االحتجاج أبفعالو -٘
 قالت، وهللا ال: الرضبن عبد قال يصنع؟ هللا رسول كان عما أترغب ؛الرضبن عبد اي): � عائشة قول من

 ذلك يصوم مث احتبلم، غَت صباع من جنباً  يصبح كان أنو -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسول على فأشهد: عائشة
 .(ٔ)اليوم(

 
 لبيان ادلشروعية: استدل مبا يلي: ؛ادلكروه ملسو هيلع هللا ىلصاثنياً: من قال جبواز فعلو 

، وإن كان اؼبأمور بو أن فعل اؼبكروه يف ىذه اغبالة يكون مستحبًا يف حقو؛ لدخولو يف عموم البيان-ٔ
ألجل تكليفو  ؛بل فعل اؼبكروه يف حّقو يف تلك اغبالة أفضل :وقيلقال الزركشي: )مكروىا على أمتو، 

 .(ٕ) (وقد ال يتّم إاّل ابلفعل ،البيان
الفعل يف حقو يكون من ابب تعارض اؼبصلحة واؼبفسدة؛ فإن يف فعلو مصلحة البيان، ومفسدة أن -ٕ

  . (ٖ) ـبالفة النهي، ومصلحة البيان أرجح
؛ لبيان عدم ربرمي الفعل، وىذا أوقع يف على األمة يف اؼبكروه ملسو هيلع هللا ىلصال مانع عقبًل وال شرعاً من وقوعو أنو -ٖ

 النفس، وأقرب للتأسي.
ابلنسخ، واعبمع حيث أمكن،  القول عدم أنو لو صرف الفعل للجواز لكان نسخًا للنهي، واألصل-ٗ

 .(ٗ) مشروعاً للبيان ملسو هيلع هللا ىلصيف حق األمة، ويكون فعلو  وىو حاصل ىنا حبمل النهي على الكراىة
 

 :ادلبحث الثالث: ادلناقشة والرتجيح
فيها عموم االقتداء وأدلة القول األول ، من خبلل النظر يف أدلة الفريقُت يتبُت أن اؼبسالة قريبة اؼبأخذ جداً 

بيان أبن النهي ليس  ملسو هيلع هللا ىلص، وخبلصة أدلة القول الثاين: أن فعلو ما مل تظهر خصوصيتو ملسو هيلع هللا ىلصبفعل النيب 
 .للتحرمي، وإمنا للكراىة

 كما يلي:  وميكن مناقشة ما استدل بو أصحاب القول الثاين -
 :ملسو هيلع هللا ىلص يف حقو مكروىاً  وليس األمة، على مكروه أبنوقوذلم:  أواًل:

 :عدَة إشكاالت ىذا القول أن يفيل يظهر فالذي 

                                                           
 من صوم صحة ابب الصيام، كتاب ،(، ومسلمٕٜ٘ٔ) ، كتاب الصيام، ابب الصائم يصبح جنباً:أخرجو البخاري (ٔ)

 (.ٜٓٔٔ: )جنب وىو الفجر عليو طلع
 (.   ٕٕ/ٙالبحر احمليط، للزركشي: ) (ٕ)
، وينظر تعليق ؿبقق اؼبوافقات: (ٜٙ/ٕ، البناين على حاشية احمللي على صبع اعبوامع: ) ٗٚينظر: اؼبسودة، ص (ٖ)
(ٗ/ٜٖ)   . 
 وىذان الدليبلن فبا سبت إضافتهما؛ لظهور وجههما يف الداللة على ىذا القول. (ٗ)
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من  وإن كان ؿبتمبلً  ،فبا حيتاج إىل دليل :ولبيان عدم التحرمي مع الكراىة ،إثبات أنو فعلو للتشريع -ٔ
ال يثبت دبجرد الظن، خباصة و  ،ملسو هيلع هللا ىلصمن النيب  القصد ىذا ، يفتقر إىل معرفةحيث النظر، إال أنو أمر إرادي

 .، وىو كراىة ىذا الفعلينبٍت عليو حكم شرعيسوأنو 
 على قول منحىت -، ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنو صادر من اؼبعصوم مشروعية االقتداءأن األصل يف ىذا الفعل اجملرد  -ٕ

 . ظاىر فهو خبلف األصل، وال ينتقل من األصل إىل غَته إال بدليل-اػبطأ جيوز
ؼبا كان فيو  :ومل يسمع ابلنهي: فلو قلنا أبنو على الكراىة ،أن ىذا الفعل قد يراه بعض الصحابة -ٖ

 .[ٕٔ]التغابن: چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چبقولو:  ملسو هيلع هللا ىلصنبيو  تعاىل بو البيان الظاىر الذي أمر هللا
 !فردبا مل يسمع الصحايب ابلناسخ فيقتدي ابلفعل ،فإن قيل: ىذا يصدق على الفعل اؼبنسوخ أيضاً 

فيقال: ىذا ابب آخر؛ لكون النسخ خبلف األصل، واغبكم الشرعي يؤخذ من ؾبموع النصوص، وؾبموع  
 .قائماً  إشكال االقتداءبقي الفعل مكروىاً، فيبقى تُ  -على القول ابلكراىة-النصوص يف مسألتنا 

 

 : قوذلم أبن مصلحة البيان أوىل:اثنياً 
 :جبوابُت جياب عنو

، ، وأن النهي ليس على إطبلقوابإلابحة ال ينايف البيان أيضاً؛ ألنو بيان جبواز ىذه الصورة أبن القول -ٔ
  .أو أنو جملرد اإلرشاد

 .(ٔ) ، وأكملوىو أصرحنو ال يتعُت البيان ابلفعل، إلمكان البيان ابلقول، وأب -ٕ
 اثلثاً: القول أبنو لو صرف الفعل للجواز لكان نسخاً:

 جياب عنو بثبلثة أجوبة:
أبن القول ابعبواز ال يعٍت رفع النهي؛ لكون اعبواز مقيداً بصورة الفعل، وىي ال تعم، فتكون زبصيصاً  -ٔ

 ، وليس رفعاً لو ابلكلية.(ٕ) للنهي
أن اؼبسألة ليست متعينة يف معارضة النهي الصريح فقط، بل ؽبا صور أخرى، سبقت يف ربرير ؿبل  -ٕ

 ، كما سيظهر يف فروعها الفقهية.(ٖ)للنفي العامأو  ـبالفتو لؤلصول،النزاع، كأن يفعل ما يُتصور 
 .(ٗ) اؼبسألةأنو ال يقال ابلنسخ إال عند معرفة التاريخ، وتعذر اعبمع، وىذا ليس مفروضاً يف  -ٖ

ىذا  يل فيًتجح، ظهرىي األ أصحاب القول األولوعلى ىذا فتبقى العمومات والتعليبلت اليت استدل هبا 
 وهللا أعلم. .ابعبواز ألمتو تشريع ىو بل ابلكراىة، يوصف ال ملسو هيلع هللا ىلص فعلو وأن القول،

 
                                                           

 الفقو، أصول ،ٜٓٔ،ٜٛٔ ص ، ينظر: اؼبسودة،وىذه األجوبة واالعًتاضات مفهومة من فحوى تقريرات الفريقُت( ٔ)
 -ٕٜٔ/ٕ: )اؼبنَت الكوكب شرح ،(ٕٕ/ٙ: )للزركشي احمليط، ، البحر(ٖٜ-ٕٜ/ٗ: )اؼبوافقات ،(ٖٚٗ/ٔ: )مفلح البن

 .(ٙٛٗٔ/ٖ: )التحرير شرح ، التحبَت(ٜٗٔ
 مسألة استقبال القبلة واستدابرىا يف قضاء اغباجة.كما سيأيت يف  (ٕ)
 كالبول قائماً؛ حيث مل يرد النهي عنو، وإمنا فهم من نفي عائشة �، كما سبق، وسيأيت. (ٖ)
 (.ٕٗٓ/ٕكما سبق يف ربرير ؿبل النزاع، ينظر: التعارض والًتجيح بُت األدلة، للربزقبي: ) (ٗ)
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 ادلبحث الرابع: التطبيقات الفقهية
وقد  ،ما بٍت عليها ذكر من األقواليُ األصولية، وس اؼبتعلقة ابؼبسألةيف ىذا اؼببحث صبلة من الفروع الفقهية 

 ، والًتجيح فيها.مذاىبهافليس اؼبقصود ربرير األحكام الفقهية، ابستقصاء تكون ىناك أدلة أخرى للمسائل؛ 
 
 يف قضاء احلاجة: واستدابرىا مسألة استقبال القبلة -1

ومع  ، (ٔ)غرِّبوا( أو شرِّقوا ولكن غائط، وال ببول تستدبروىا وال القبلة، تستقبلوا فبل الغائط أتيتم : )إذاملسو هيلع هللا ىلصقال 
 لبعض حفصة بيت ظهر فوق ارتقيت: )ابن عمر رضي هللا عنهما ، كما قاللو ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ىذا النهي ثبت فعل

 .(ٕ) (الشأم مستقبل القبلة، مستدبر حاجتو، يقضي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فرأيت حاجيت،
 .  (ٖ) لكراىةافعلو على  ةغبنفيالعلماء كا ضبل بعضوبناء على ذلك  

ففعلو يدل على اعبواز يف الصورة اليت ورد  ال حيمل على الكراىة؛ :األصولية ادلسألة يف الرتجيح وعلى
ن النهي عن االستقبال واالستدابر إذا كان ببل حائل أي يف الفبلة، أبالعلماء  صبهورولذلك وجهو  هبا،

 .(ٗ) ، وىو مذىب اؼبالكية والشافعية ورواية عند اغبنابلةؽبذا الفعل وأما يف البنيان فهو جائز
 
 مسألة البول قائمًا: -2

قوم فبال (٘) انتهى إىل سباطة ملسو هيلع هللا ىلصحذيفة هنع هللا يضر: )أن النيب  قائماً، كما يف حديث ملسو هيلع هللا ىلصثبت يف السنة بول النيب 
 إال يبول كان ابل قائمًا فبل تصدقوه، ما ملسو هيلع هللا ىلصمن حدثكم أن النيب ، وثبت نفي عائشة اهنع هللا يضر بقوؽبا: )(ٙ)قائما(
 .(ٚ)(جالساً 
  .(ٔ) ، وىو مذىب اغبنفية والشافعيةعلى الكراىة حديث البول قائماً  بعض العلماء ضبلوقد 

                                                           
، كتاب الطهارة، ابب (، ومسلمٜٖٗ) واؼبشرق: الشأم وأىل اؼبدينة أىل قبلة الصبلة، ابب، كتاب أخرجو البخاري (ٔ)

 (.   ٕٗٙ) االستطابة:
 (.   ٕٙٙ: )االستطابة ابب الطهارة، كتاب ،(، ومسلمٛٗٔ) البيوت: يف التربز ، كتاب الوضوء، اببأخرجو البخاري (ٕ)
يريدون كراىة التحرمي؛ لذلك علل بعضهم ابلنسخ أو ابػبصوصية، وعربوا ابلكراىة، لكن الظاىر من سياقهم أهنم  (ٖ)

-ٜٔٗ/ٔينظر: فتح القدير، البن اؽبمام: ) ويوجو الفعل عندىم ابػبصوصية، وعندىا ال يدخل قوؽبم يف ىذا التفريع،
ٕٗٓ.) 

(، ٓٗ/ٔللشربيٍت: ) (، مغٍت احملتاج،ٖٓٔ/ٔ(، التمهيد، البن عبدالرب: )ٚٔٔ/ٔينظر: اؼبدونة الكربى، لسحنون: ) (ٗ)
 (.   ٕٛ/ٔاإلنصاف، للمرداوي: )

 (.ٖٖ٘/ٕىو اؼبوضع الذي ترمى فيو األوساخ، ينظر: النهاية يف غريب اغبديث واألثر، البن األثَت: ) (٘)
 على اؼبسح ، كتاب الطهارة، ابب(، ومسلمٕٕٙ) قوم: سباطة عند البول ابب ، كتاب الوضوء،أخرجو البخاري (ٙ)

 (.   ٖٕٚ) اػبفُت:
، كتاب الطهارة، (، والنسائئٕ) قائما: البول عن النهي ابب ، كتاب الطهارة،(، والًتمذيٕ٘ٗٓ٘أخرجو أضبد ) (ٚ)

(، وصححو األلباين يف ٖٚٓ) قاعداً: البول يف ، الطهارة وسننها، ابب(، وابن ماجوٜٕ) ابب البول يف البيت جالساً:
 صحيح السنن.
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قال ابن  وصباعة من السلف، ،كما عليو اغبنابلة  ،ىو بيان للجواز :األصولية ادلسألة يف الرتجيح وعلى
عن عمر بن اػبطاب، وعلى بن أىب طالب، وزيد بن اثبت،  يالبول قائًما، فرو  واختلف العلماء يف) :بطال

 . ، وأىب ىريرة، وسعد بن عبادة: أهنم ابلوا قياًماكوابن عمر، وسهل بن سعد، وأنس بن مال
 مثلو عن ابن اؼبسيب، وابن سَتين، وعروة بن الزبَت.  يورو 

 ابل ملسو هيلع هللا ىلصإنكار عائشة أن يكون رسول هللا مصنفو  ىب شيبة، يفابن أ، ذكر وكرىت طائفة البول قائًما
 . (ٕ)(قائًما

صل اعبواز، وديكن تقييد لذلك فاأل ؛وإنكار عائشة اهنع هللا يضر مبٍت على عدم رؤيتها، ومن رأى عنده زايدة علم
أو يف ، كأن يكون يف موضع رمل، (ٖ)وغَتىم كما ىو مذىب اؼبالكية  من عدم تطاير البول،ذلك أب

   .اؼبراحيض اغبديثة
 

 : (ٗ)مرتني مرتني وأ مرة مسألة الوضوء مرة -3
يف وضوئو مرًّة  -يعٍت الشافعية-وقد صرّح بذلك أصحابنا: )قال الزركشيذىب الشافعية إىل الكراىة، 

 .عندىم ، وما نقص منها فهو مكروهعليها ملسو هيلع هللا ىلص؛ ؼبداومة النيب فالسنة الثبلث،  (٘)(ومرّتُت
وإن قيل أبفضلية  ؿبمول على جواز اعبميع، ملسو هيلع هللا ىلصففعلو  ؛ال كراىة :األصولية ادلسألة يف الرتجيح وعلى

 .(ٙ)كما عليو اعبمهورالتثليث لدالئل أخرى،  
 

 : (ٚ)مسألة الوضوء من سؤر اذلرة -4
، وقد  (ٛ)(الكراىة مع اعبواز بيان على اؽبر بسؤر وضوءه ضبلوا أهنم اغبنفية عن )ونقلقال الزركشي:  

 ليست إهنا: "قال - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا رسول من سؤر اؽبرة يف قول عائشة اهنع هللا يضر: )إن ملسو هيلع هللا ىلصثبت وضوء النيب 
 .(ٜ)بفضلها( يتوضأ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا رسول رأيت وقد" عليكم الطوافُت من ىي إمنا بنجس،

                                                                                                                                                                          
قائماً مل  ملسو هيلع هللا ىلص(، وبُت أن ما ورد من أحاديث يف سبب بولو ٜٛ/ٕ(، اجملموع، للنووي: )ٖٗٗ/ٔحاشية ابن عابدين: ) (ٔ)

 تثبت.
 (.   ٖٖٗ/ٔشرح صحيح البخاري، البن بطال: ) (ٕ)
 .(ٕٔٔ/ٔ، وينظر: اؼبغٍت البن قدامة: )(ٖٔٔ/ٔاؼبدونة: ) (ٖ)
(، وابب ٚ٘ٔمرة: ) مرة الوضوء الوضوء، اببوقد ثبت ذلك يف صبلة من األحاديث، كما يف البخاري يف كتاب  (ٗ)

 (.ٛ٘ٔمرتُت: ) مرتُت الوضوء
 (.ٜٗٔ - ٕٜٔ/ٕ(، شرح الكوكب اؼبنَت: )ٕٕ/ٙالبحر احمليط: ) (٘)
 (.   ٜٗ/ٔ(، اؼبغٍت، البن قدامة: )ٗٔٔ/ٔ(، اؼبدونة: )ٕٕ/ٔ) :بدائع الصنائع (ٙ)
 (.ٜٖٖ/ٗ) السؤر: الَبِقيَُّة من كلِّ شيء، ينظر: لسان العرب: (ٚ)
 (.   ٕٕ/ٙالبحر احمليط للزركشي: ) (ٛ)
 ، الطهارة وسننها، ابب(، وابن ماجوٙٚ) ، كتاب الطهارة، ابب سؤر اؽبرة:(، وأبو داودٕٕٓٛ٘أخرجو أضبد ) (ٜ)

 .يف صحيح السنن(، وصححو األلباين ٖٛٙ) ذلك: يف والرخصة اؽبرة بسؤر الوضوء
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، وحديث: (ٔ)مرة( غسل اؽبرة فيو ولغت واألحناف ضبلوا الفعل على الكراىة التنزيهية، ؼبعارضتو غبديث: )إذا
 لعدم تنزيهيٌة؛ الكراىة أن اؽبرة ُسؤر يف ، وبكوهنا مظنة للنجاسة، قال ابن اؽبمام: )والتحقيق(ٕ)سبع( )اؽبر

 .(ٖ)عليو( وترجَّحَ  اؼبخالطةِ  شدةُ  عاَرَضو الُسؤر لنجاسة اؼبوِجب اللحم حرمة دليل ألن النجاسة؛ من رَباِميها
 .(ٖ)عليو(
 .(ٗ)ل على اعبوازليد ملسو هيلع هللا ىلصفعلو  :األصوليةادلسألة  يف الرتجيح وعلى

     .(٘)، وجواز الوضوء منوواعبمهور على طهارة سؤر اؽبرة 
   

 :(ٙ) مسألة الصالة يف آخر الوقت  -5
 .(ٚ)(ىذين بُت الوقتوآخره، مث قال: ) الوقت أولأنو صلى يف  ملسو هيلع هللا ىلصثبت عن النيب 

 .(ٛ) إال ؼبن خاف فواهتا ،اعبمهور إىل مشروعية أتخَت الصبلة إىل آخر الوقتفذىب  
  مث اختلفوا ىل يكره أم ال؟!

لية اؼبسارعة يف وص أخرى على أفضال يكره التأخَت، لكن دلت نص :األصولية ادلسألة يف الرتجيح وعلى
 .(ٜ)، على تفصيبلت يف بعض الصلواتأول الوقت

 چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ ، وقولو: [ٛٗٔ]البقرة: چ ڦ  ڦچ  قولو تعاىل:ومن األدلة: 

 الوقت وأما حديث: )أول ،(ٓٔ)(وقتها أول يف الصبلة: )عن أفضل العمل ملسو هيلع هللا ىلصقولو ، و [ٕٔ]اغبديد:
 .فبل يثبت: (ٔٔ)هللا( عفو وآخره هللا، رضوان

                                                           
 (.ٕٕٙ/ٔعند احملدثُت، ينظر: ربفة األحوذي: )(، وال يصح ٚٙ/ٔأخرجو الدراقطٍت: ) (ٔ)
 (.ٖٗ٘(، وضعفو األئمة، كما يف السلسلة الضعيفة: )ٓ٘ٙ(، واغباكم )ٖٙ/ ٔ(، والدارقطٍت )ٕٖٗٛأخرجو أضبد ) (ٕ)
(ٖ٘ٗ.) 
 (.ٔٛٗ/٘ينظر: فتح القدير البن اؽبمام: ) (ٖ)
 (.ٛٛٗٔ/ٖينظر: التحبَت شرح التحرير: ) (ٗ)
(، اإلنصاف للمرداوي: ٛ/ٔ(، اؼبهذب يف فقو اإلمام الشافعي، للشَتازي: )ٗٙٔ/ٔبدالرب: )ينظر: االستذكار البن ع (٘)

 (ٕٛٓ/ٔ(، احمللى، البن حزم: )ٖٖٗ/ٔللمرداوي: )
 .٘ٙٔذكرىا العروسي يف كتابو أفعال الرسول، ص (ٙ)
 (.ٗٔٙ) اػبمس: الصلوات أوقات ابب الصبلة، ومواضع اؼبساجد ، كتابأخرجو مسلم (ٚ)
(، واؼبغٍت، ٓٙ/ٔ(، واؼبهذب، للشَتازي: )٘ٚ/ ٕ(، والفروق، للقرايف: )ٜ٘/ٔينظر: بدائع الصنائع، للكاساين: ) (ٛ)

 (.ٜٖ٘/ٔالبن قدامة: )
(، واؼبغٍت: ٖٗ٘ ،ٖٖ٘/ٔ) احملتاج: وهناية (،ٖٖ/ٔ) اإلكليل: (، وجواىرٕٕ/ٔ) الصنائع: ينظر التفصيل يف: بدائع (ٜ)
(ٔ/ٕٕٛ.) 
(، وأصل اغبديث مشهور يف الصحيحُت، بلفظ: )الصبلة ٚٚٗ/ٖوقد صححها األلباين يف السلسلة الصحيحة ) (ٓٔ)

 لوقتها(.
(، ينظر: ٙٙٗ/ ٔ(، والدارقطٍت: )ٕٚٔ) الفضل: من األول الوقت يف جاء ما ، كتاب الصبلة، اببأخرجو الًتمذي (ٔٔ)

 (.ٜٕ٘ين ابلوضع، كما يف إرواء الغليل: )(، وحكم عليو األلبآٛٔ/ٔالتلخيص اغببَت، البن حجر: )
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   مسألة الصالة على الفراش:  -6

 .(ٔ)اػبمرة واغبصَت والفروة وغَتىا علىكان يصلي   ملسو هيلع هللا ىلصثبت أن النيب 
وقد حكاه الًتمذي عن  ،داللة على جواز الصبلة والسجود على كل ما يبسط دون األرض اغبديثويف 

وىو قول  ،مل يروا ابلصبلة على البساط أبساً و  ،ومن بعدىم ملسو هيلع هللا ىلصأكثر أىل العلم من أصحاب النيب 
 .(ٕ)األوزاعي والشافعي وأضبد وإسحاق وصبهور الفقهاء

 ،والثياب ،وبسط الشعر ،(ٖ)يف اؼبدونة: )وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافسلكن جاء  
وال يضع كفيو  ، يسجد عليهاوال ،ال أبس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها :وكان يقول ،واألدم
  .؛ ألن األصل مباشرة األرض ابألعضاء(ٗ)(عليها
: )ىذا قول ال دليل على يف رد الكراىةقال ابن حزم ال يكره،  :األصولية ادلسألة يف الرتجيح وعلى
وىو جييز وضع  ،: الرجلُت والركبتُت واليدين واعببهة واألنفوالسجود واجب على سبعة أعضاء ،صحتو

؟ وال سبيل إىل وجود فرق السجودحاشا اعببهة فأي فرق بُت أعضاء  ،صبيع ىذه األعضاء على ما ذكران
وال  ،وال من قول صاحب ،وال من قياس ،وال من إصباع ،وال سقيمة ،وال سنة صحيحة ،بينها ال من قرآن
 .(٘)(من رأي لو وجو

 
  :وقتها قبل الزكاة إخراجمسألة  -7

  .(ٙ)سنتُت صدقة عنو هللا رضي العباس من تعجل ملسو هيلع هللا ىلصثبت أن النيب 
؛ بشهر عندىم وتكره اؼبعتمد، على اغبول قبل شهر من ألكثر الزكاة تعجيل إىل منع اؼبالكية لكن ذىب

 .(ٚ)فاألصل أداؤىا يف الوقت كالصبلة
اعبمهور؛ حيث ذىبوا إىل جواز تعجيل الزكاة  ال كراىة، وىو قول :األصولية ادلسألة يف الرتجيح وعلى-

 ؿَبَلِّها قبل عجََّلها إن: لمالع أىلِ  ثرأك قال: )الًتمذي ، قال(ٛ)؛ كتعجيل الدين عن أجلوقبل وقت وجوهبا
  . (ٔ)(وإسحاق ،وأضبد ،الشافعيّ  يقول وبو عنو، أجزأت

                                                           
-ٚ٘ٙ، وابب الصبلة على اغبصَت: )(ٙ٘ٙ) اػبمرة: على الصبلة ، كتاب الصبلة، اببكما يف سنن أيب داود   (ٔ)

ٜٙ٘)   . 
 (.ٖٖٗ/ٔسنن الًتمذي: ) (ٕ)
 (.ٕٚٔ/ٙلسان العرب: ) :الطنافس: صبع طنفسة: وىي البساط الذي لو طَبٌْل رقيق. ينظر (ٖ)
 (.   ٓٚٔ/ٔاؼبدونة: ) (ٗ)
 (.   ٖٛ/ٗاحمللى، البن حزم: ) (٘)
 تعجيل يف جاء ما (، والًتمذي، كتاب الزكاة، اببٕٗٙٔالزكاة: ) تعجيل يف أخرجو أبوداود، كتاب الزكاة، ابب (ٙ)

 .الصحيحُتأصلو يف (، و ٛٚٙالزكاة: )
 .(ٕٕٙ/ٕٔ(، وينظر: اؼبوسوعة الكويتية: )ٖٓٙ/ٕمواىب اعبليل: ) (ٚ)
 (.ٓٚٗ/ٕ(، اؼبغٍت، البن قدامة: )ٙٗٔ/ٙ(، اجملموع، للنووي: )ٓ٘/ٕبدائع الصنائع: ) (ٛ)
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 مسألة صيام اجلنب:  -8

أترغب عما كان رسول هللا يصنع؟  ؛اي عبد الرضبن)يف حديث أيب بكر بن عبد الرضبن من قول عائشة: 
صباع غَت أنو كان يصبح جنًبا من  -ملسو هيلع هللا ىلص-قال عبد الرضبن: ال وهللا، قالت عائشة: فأشهد على رسول هللا 

 .(ٕ)(احتبلم، مث يصوم ذلك اليوم
صباىَت العلماء، حىت نقلو النووي  ، وىو قولىو جائز ببل كراىة :األصولية ادلسألة يف الرتجيح علىف -

 .(ٗ)، وُحكي عن بعض الشافعية  كراىة أتخَت الغسل بعد الفجر((ٖ))إصباعاً 
 

 :للمحرماالستظالل مسألة  -9
 ببلل ومعو  حجة الوداع على راحلتو،يف، وثبت أنو كان (٘)عن تغطية الرأس للمحرم ملسو هيلع هللا ىلصهنى النيب 

 .(ٙ)الشمس من ملسو هيلع هللا ىلص رأسو على ثوبو يرفع واآلخر راحلتو، بو يقود أحدمها وأسامة،
 .(ٚ)، على تفصيبلت عندىمومع ذلك كرىو صباعة من اؼبالكية واغبنابلة

 بثوب رأسو على احملرم تظليل جواز ال يكره، قال النووي: )وفيو :األصولية ادلسألة يف الرتجيح وعلى
 .(ٛ)انزاًل( أو راكباً  كان سواء العلماء، صباىَت ومذىب مذىبنا وىو وغَته،

 

 :ادلزارعةمسألة  -15
 .(ٜ)النهي عن اؼبزارعة ابػبارج من األرض ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب ديث احأيف  ثبت

  .(ٓٔ)منها خيرج ما بشطر خيرب أىل عامل وثبت أنو
 . (ٔٔ)كراىتهااء إىل  علمفذىب صباعة من ال

                                                                                                                                                                          
 (.٘٘/ٖسنن الًتمذي: ) (ٔ)
 من صوم صحة ، كناب الصيام، ابب(، ومسلمٕٜٙٔ) جنباً: يصبح الصائم ، كتاب الصيام، اببأخرجو البخاري (ٕ)

 (.   ٜٓٔٔ) جنب: وىو الفجر عليو طلع
 (.ٕٕٕ/ٚمسلم: ) حكما يف شر   (ٖ)
 (.ٛٗٔ/ٗينظر: فتح الباري: ) (ٗ)
 يباح ما ، كتاب اغبج، ابب(، ومسلمٕٗ٘ٔ) الثياب: من احملرم يلبس ال ما ، كتاب اغبج، اببكما يف البخاري  (٘)

 (.ٚٚٔٔ) عليو: الطيب ربرمي وبيان يباح ال وما عمرة، أو حبج للمحرم
 (.ٜٕٛٔ) راكبا: النحر يوم العقبة صبرة رمي استحباب ، كتاب اغبج، اببأخرجو مسلم (ٙ)
 (.ٔٙٗ/  ٖ(، اإلنصاف، للمرداوي: )ٗٗٔ/  ٖمواىب اعبليل: ) (ٚ)
 (.ٙٗ/ٜشرح مسلم: ) (ٛ)
 النهي ابب ، كتاب البيوع،(، ومسلمٕٖٖٕ) اؼبزارعة: يف الشروط من يكره ما ، كتاب اؼبزارعة، اببأخرجو البخاري (ٜ)

 (.ٖٙ٘ٔ) واؼبزابنة: احملاقلة عن
 (.ٕٖٕٛ) وكبوه: ابلشطر اؼبزارعة ، كتاب اؼبزارعة، اببأخرجو البخاري (ٓٔ) 
 (.ٕٕ/ٙ، البحر احمليط: )ٜٕٓاؼبسودة، ص (ٔٔ)
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 ، قال ابن القيم يف قصة خيرب: )جوازيدل على اعبواز ملسو هيلع هللا ىلصفعلو  :األصولية ادلسألة يف الرتجيح وعلى
 ذلك، على خيرب أىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عامل كما زرع، أو شبر من األرض من خيرج فبا جبزء واؼبزارعة اؼبساقاة
  .(ٔ)عليو( الراشدين خلفائو عمل واستمر البتة، ينسخ مل وفاتو، حُت إىل ذلك واستمر

    
 :الشرب قائماً مسألة  -11

 .(ٕ)عن الشرب قائماً  ملسو هيلع هللا ىلصهنى النيب 
حديث شربو من فم  ، ومن غَته كما سيأيت يف اؼبسألة التالية(ٖ)من زمزم أنو شرب قائماً  ملسو هيلع هللا ىلص ثبت عنوو  

 .السقاء قائماً 
 قيل )إن: كما سبق  النووي ، قال(ٗ)على الكراىةالنهي  اغبنابلةو  الشافعية كاألحناف وبعض  فحمل صباعة

  ؟! ملسو هيلع هللا ىلص النيب فعلو وقد مكروىاً، قائماً  الشرب يكون كيف قيل
 .(٘)(ملسو هيلع هللا ىلص عليو واجب البيان بل ،مكروىاً  يكون ال للجواز بياانً  كان إذا ملسو هيلع هللا ىلص فعلو أنَّ  فاعبواب

  .((ٙ))كما عليو اعبمهور  يدل على اعبواز، ملسو هيلع هللا ىلصأن فعلو  صلاأل :األصولية ادلسألة يف الرتجيح وعلى
                                                                                                                                                                           

 :(ٚ)ةالشرب من فم القربمسألة  -12
  .(ٛ)النهي عن الشرب من فم السقاء ملسو هيلع هللا ىلصثبت عن النيب 

 فشرب معلقة، قربة وعندىا عليها، دخل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول )أن األنصارية: كبشة وثبت شربو، كما يف حديث
 .(ٜ)(ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يف موضع بركة تبتغي القربة؛ فم فقطعت قائم، وىو منها،

 .(ٔ)وعليو ذىب اعبمهور إىل كراىة الشرب من فم القربة
                                                           

 (.ٖٙٓ/ٖزاد اؼبعاد: ) (ٔ)
 .(ٕٕٗٓ) قائماً: الشرب كراىية ابب أخرجو مسلم، كتاب األشربة، (ٕ)
 زمزم من الشرب يف ومسلم، كتاب األشربة، ابب( ٖٚٙٔ) زمزم: يف جاء ما أخرجو البخاري، كتاب اغبج، ابب (ٖ)

 (.ٕٕٚٓ) قائماً:
 .(ٖٖٓ/ٛ) ، اإلنصاف(ٕٗٛ/ ٖٔ: )مسلم ، شرح النووي على(ٕٗ٘/ ٔ) اؼبختار الدر (ٗ)
 (.ٕٗٛ/ ٖٔ) مسلم: شرح  (٘)
 (.ٗٚٔ/ٖاآلداب الشرعية، البن مفلح: ) (ٙ)
ومن لطائف ىذه اؼبسألة أن ابن منظور تناوؽبا ابلتفصيل يف لسان العرب، مع عدم تعلقها دبوضوع كتابو، وفبا قال:  (ٚ)

)الشرب من أفواىها ردبا ينتنها، فإن إدامة الشرب ىكذا، فبا يغَت رحيها، وقيل: إنو ال يؤمن أن يكون فيها حية أو شيء 
 الشارب؛ لسعة فم السقاء. من اغبشرات، وقيل: لئبل يًتشش اؼباء على 

قال ابن األثَت: وقد جاء يف حديث آخر إابحتو؛ قال: وحيتمل أن يكون النهي خاصا ابلسقاء الكبَت دون اإلداوة(، لسان 
 (. ٙٗٔ/ٕالعرب: )

 الطعام آداب ، كتاب األشربة، ابب(، ومسلمٕٚٙ٘) السقاء: فم من الشرب ، كتاب األشربة، اببكما يف البخاري  (ٛ)
 (.ٖٚٔ٘) وأحكامهما: والشراب

 (.ٕٔٛٗ(، وصححو األلباين يف صحيح اؼبشكاة )ٖٕٖٗ) قائماً: الشرب ، األشربة، اببأخرجو ابن ماجو (ٜ)
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إما ابتساع فم  ، وقيده بعض العلماءدال على اإلابحة ملسو هيلع هللا ىلصأن فعلو  :األصولية ادلسألة يف الرتجيح وعلى
 .(ٕ)القربة، أو عند اغباجة

 
 :ادلعانقة والتقبيلمسألة  -13

 منا الرجل هللا رسول اي :رجل قال) :قال ،� أنس ، فعنالنهي عن اؼبعانقة والتقبيل ملسو هيلع هللا ىلصثبت عن النيب 
 ."ال": قال لو؟ أينحٍت صديقو أو ،أخاه يلقى
 .(ٖ)"(نعم" :قال ويصافحو؟ ،بيده أفيأخذ :قال". ال": قال ويقبلو؟ ،أفيلتزمو :قال

 بُت ما فعانقو، وقبل اغببشة، أرض من جاء حُت طالب أيب بن جعفر : )استقبلملسو هيلع هللا ىلصأن النيب وثبت 
 .(ٗ)عينيو(

  .(٘)فحمل بعض العلماء النهي على الكراىة
 على ما قد يوقع يف الفتنة، قال، وحيمل النهي زوااعب األصل :األصولية ادلسألة يف الرتجيح وعلى

 اؼبربة هبا قصد إذا فأما التجرد، حالة يف للشهوة وضعت دبا شبيهة كانت إذا تكره إمنا اؼبعانقة: )الكاساين
 اغبالة تلك عن زال فإذا احملرم، ىو والشهوة: الوطر لقضاء اؼبوضوع التقبيل وكذا تكره، فبل واإلكرام:

 .وهللا أعلم .(ٙ)(أبيح
                                                  

                                                                                                                                                                          
 (.ٜٗ/ٓٔ) :فتح الباري (ٔ)
 (.ٙٛٓٗ/ٜ) :نيل األوطار (ٕ)
وحّسنو األلباين كما (، ٕٕٛٚ) اؼبصافحة: يف جاء ما ، كتاب االستئذان، ابب(، والًتمذيٕٖٕٙٔأخرجو أضبد: ) (ٖ)

 (.ٓٙٔيف السلسلة الصحيحة )
 (.ٕٚ٘ٙ(، وحسنو األلباينُّ يف السلسلة الصحيحة )ٓٚٗٔأخرجو الطرباينُّ ) (ٗ)
 (.ٕ٘ٙ/ٕينظر: اآلداب الشرعية، البن مفلح: ) (٘)
 (.ٕٗٔ/٘بدائع الصنائع: ) ٙ



209صفر 1442هـ / أكتوبر 2020م

العدد ) 4 ( د.فخرالدين الزبري علي

فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص للمكروه تشريعًا و أثره في الفروع الفقهية

 
 

 اخلامتة
 :أبرز النتائج

، وأهنا مل تعط حظها من النظر التقعيدي عند التأصيل ؽبا واغباجة إىل ،لنا أمهية ىذه اؼبسألة تظهر -ٔ
 األصوليُت.

متنوعة من بواب أب تعلقت أهنا ومواضع النقل عن األصوليُت:، اؼبسألة أطراف لنا من خبلل صبع تبُت-ٕ
 عند الكبلم عن السنة الفعلية. :األدلة- ، وىي:أصول الفقو

 يف الكبلم عن عموم األفعال، وأقل ما يدل عليو الفعل. :وطرق االستنباط-
 .عند الكبلم عن تعارض القول والفعل :والتعارض والًتجيح-
ال يفعل اؼبكروه تشريعاً؛ لقوة األدلة اليت استدل هبا اؼبانعون؛ ولعدم الدليل الصريح  ملسو هيلع هللا ىلصوترجح أن النيب -ٖ

 .النبوي الفعل القصد من على ىذا
، وتناثرىا يف ـبتلف أبواب الفقو، من العبادات عليها اؼببنية الفقهية الفروعذبلى لنا عدد من و -ٗ

 واؼبعامبلت.
 :التوصياتأىم 

 خباصة بعد تؤصل ألقسامها، ، حبوث تفصيليةيف ملسو هيلع هللا ىلص عال النيبفمفردات أ أوصي إبعادة تناول صبيع-ٔ
 ا.الشبهات اليت تثار حوؽب انتشار

 وديكن اؼبسألة، لتقرير انتقائية؛ تطبيقيات ىو ذكر فما البحث، ؼبوضوع التطبيقية األمثلة يف التوسع زايدة-ٕ
 .منها وافرة صبلة استقصاء

وفروعها  ،الربط اؼبباشر بُت صبيع اؼبسائل األصولية، و يف األفعال النبوية ببناء الفروع على األصول ةيالعنا-ٖ
، وبيان مدى ارتباط الفرع يف التخريج الفقهي ربريرالفقهية، فبل زالت ىناك كثَت من اؼبسائل حباجة إىل 

 .أبصلو
، أو جامعة وضبط ذلك إما بقواعد فقهية وتصنيفها، استقصاء الفروع الفقهية اؼبتعلقة ابلفعل النبوي،-ٗ

 يف النظرايت الفقهية اغبديثة. أليفعلى طريقة الت
، والصبلة والسبلم على رسولو، وعلى آلو، وصحبو أصبعُت، ومن تبعهم إبحسان إىل واغبمد هلل أواًل وآخراً 

 يوم الدين.
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 ادلراجع
 .(الشاملة)، عامل الكتب، اآلداب الشرعية، البن مفلح (ٔ
  .الشاملة د. عويد بن عيَّاد اؼبطَريف، يف ضوء العصمة واالجتهاد، ملسو هيلع هللا ىلصآايت عتاب اؼبصطفى  (ٕ
سنة  ،ة الثانيةبعفيفي، اؼبكتب اإلسبلمي الطاإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، تعليق عبد الرزاق ع (ٖ

 ىـ.ٕٓٗٔ
 ىـ.٘ٓٗٔسنة  ،ة الثانيةإرواء الغليل يف زبريج أحاديث منار السبيل لؤللباين، اؼبكتب اإلسبلمي، الطبع (ٗ
 ه.ٕٔٗٔ، البن عبدالرب، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، االستذكار (٘
 ه.ٕٓٗٔ، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل، عام البن مفلح ،أصول الفقو (ٙ
 ىـ.ٚٔٗٔ أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن للشنقيطي زبريج دمحم اػبالدي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل سنة (ٚ
 ىـ.ٖٕٗٔإعبلم اؼبوقعُت عن رب العاؼبُت البن القيم ربقيق مشهور السلمان، دار ابن اعبوزي الطبعة األوىل سنة  (ٛ
  ه.ٕٖٗٔ، مكتبة الرشد، األوىل، دمحم العروسيد.أفعال الرسول وداللتها على األحكام،  (ٜ

 دار إحياء الًتاث العريب، الطبعة الثانية. للمرداوي، ،اإلنصاف (ٓٔ
 ىـ.ٗٔٗٔالبحر احمليط للزركشي، ربقيق عبنة من علماء األزىر، دار اػباين، الطبعة األوىل  (ٔٔ
 ىـ.ٙٓٗٔللكاساين، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،  بدائع الصنائع (ٕٔ
 ه.ٚٔٗٔ، دار الكتب العلمية، البناين على حاشية احمللي على صبع اعبوامع (ٖٔ
 للزبيدي، دار اؽبداية، الشاملة. اتج العروس (ٗٔ
 ىـ. ٕٔٗٔمكتبة الرشد، الطبعة: األوىل،  للمرداوي، التحبَت شرح التحرير (٘ٔ
 ه.ٓٔٗٔللمباركفوري، دار الكتب العلمية، األوىل،  ربفة األحوذي (ٙٔ
 ه.ٖٔٗٔالتعارض والًتجيح بُت األدلة الشرعية، لعبداللطيف الربزقبي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  (ٚٔ
 ىـ.ٜٔٗٔالبن حجر،  دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل  التلخيص اغببَت (ٛٔ
     ىـ ٖٚٛٔوزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسبلمية، اؼبغرب، طبعة: ، التمهيد البن عبدالرب (ٜٔ
  ىـ.ٛٔٗٔتيسَت علم أصول الفقو، للجديع، مؤسسة الراين للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت، الطبعة األوىل،  (ٕٓ
 م.ٜٗٙٔاعبامع ألحكام القرآن، للقرطيب، دار الكتب اؼبصرية، الطبعة الثانية،  (ٕٔ
 ه.ٖٗٗٔدار اؼبنهاج للنشر، الطبعة الثانية،  أصولياً وحديثياً، حملمد عوامة، ملسو هيلع هللا ىلصحجية أفعال رسول هللا  (ٕٕ
 ىـ.ٖٙٛٔحاشية ابن عابدين )رد احملتار على الدر اؼبختار(، دار الفكر الطبعة الثانية سنة  (ٖٕ
 ىـ.٘ٔٗٔزاد اؼبعاد، البن القيم، مؤسسة الرسالة، مكتبة اؼبنار اإلسبلمية، الكويت، الطبعة السابعة والعشرون،  (ٕٗ
 ه.٘ٔٗٔ، لؤللباين، مكتبة اؼبعارف للنشر والتوزيع، الرايض، الطبعة األوىل، سلسلة األحاديث الصحيحة (ٕ٘
 ىـ.ٕٔٗٔبعة: األوىل، ، لؤللباين، دار اؼبعارف، الرايض، الطسلسلة األحاديث الضعيفة (ٕٙ
 ه.ٖٔٗٔالشرعية، د.دمحم اعبيزاين، دار ابن اعبوزي، الطبعة األوىل،  األحكام على وداللتها الًتك سنة (ٕٚ
 ىـ.ٖٗٚٔاغبليب، الطبعة األوىل سنة سنن ابن ماجو، ربقيق دمحم فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البايب  (ٕٛ
 دار الكتب العلمية. سنن أيب داود، ربقيق دمحم ؿبي الدين عبد اغبميد، (ٜٕ
 .ىـٜٖٛٔ، الطبعة الثانية سنة سنن الًتمذي، ربقيق أضبد دمحم شاكر ودمحم فؤاد وإبراىيم عطوة، مطبعة مصطفى البايب (ٖٓ
 ىـ.ٚٔٗٔالعلمية، الطبعة األوىل سنة سنن الدارقطٍت، ربقيق ؾبدي الشورى، دار الكتب  (ٖٔ
 ه.ٙٓٗٔالثانية، ، مكتب اؼبطبوعات اإلسبلمية، الطبعة سنن النسائي (ٕٖ
  ىـ.ٖٕٗٔ، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، البن بطال ،شرح البخاري (ٖٖ
 ىـ.ٖٜٖٔللقرايف، طو عبد الرؤوف، شركة الطباعة الفنية اؼبتحدة، الطبعة األوىل،  شرح تنقيح الفصول (ٖٗ
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فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص للمكروه تشريعًا و أثره في الفروع الفقهية

 
 

 ىـ.ٛٔٗٔن طبعة سنة ربقيق د. دمحم الزحيلي، د. نزيو ضباد مكتبة العبيكا ،شرح الكوكب اؼبنَت للفتوحي اغبنبلي  (ٖ٘
 ىـ.٘ٔٗٔدار ابن حيان الطبعة األوىل سنة  ،ربقيق صباعة من احملققُت ،شرح النووي على صحيح مسلم (ٖٙ
 صحيح البخاري، إخراج دار السبلم للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل. (ٖٚ
 ىـ.ٓٓٗٔصحيح مسلم، ربقيق دمحم فؤاد عبد الباقي، توزيع رائسة إدارة البحوث العلمية السعودية سنة  (ٖٛ
 ىـ.ٖٓٗٔمكتبة الكليات األزىرية، سنة  ،على ابن اغباجب، تصحيح د.شعبان دمحم إظباعيلالعضد  (ٜٖ
 ىـ.ٙٔٗٔ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري دار ابن حيان الطبعة األوىل (ٓٗ
 .، الشاملة، البن اؽبمام، دار الفكرفتح القدير (ٔٗ
 ىـ.ٖٚٗٔسنة  -مصر- الفروق للقرايف الطبعة األوىل دار إحياء الكتب العربية (ٕٗ
ه، ربقيق: عبدهللا رمضان، مكتبة دار النصيحة، اؼبدينة اؼبنورة، األوىل ٖٔٛالفوائد السنية شرح أللفية، للربماوي  (ٖٗ

 ه.ٖٙٗٔ
 ىـ.ٖٛٓٔاستانبول سنة  ،دار سعادات ،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسبلم البزدوي لعبد العزيز البخاري (ٗٗ
 ىـ.ٗٔٗٔبَتوت، الطبعة الثانية سنة  -صادر  لسان العرب البن منظور، دار (٘ٗ
 م.ٜٔٚٔاجملموع للنووي، ربقيق وتعليق قبيب اؼبطيعي، دار النصر، سنة  (ٙٗ
 ىـ.ٛٓٗٔالكتب العلمية، الطبعة األوىل سنة  احملصول يف علم األصول للرازي، دار (ٚٗ
 ىـ.٘ٔٗٔوىل سنة احمللي على صبع اعبوامع حباشية البناين وتقرير الشربيٍت، دار الفكر الطبعة األ (ٛٗ
 احمللى البن حزم د. عبد الغٍت البنداري، دار الفكر، اؼبكتبة التجارية. (ٜٗ
    ىـ٘ٔٗٔالطبعة األوىل، ، ار الكتب العلميةدالكربى، لسحنون، اؼبدونة  (ٓ٘
 ىـ.ٓٔٗٔاؼبسائل اؼبشًتكة بُت أصول الفقو وأصول الدين.د. دمحم العروسي، دار حافظ للنشر، الطبعة االوىل، سنة  (ٔ٘
 ىـ.ٖٔٗٔاؼبستصفى للغزايل، ضبط عبد السبلم، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل سنة  (ٕ٘
 ىـ.ٖٖٔٔؼبيمنية، القاىرة، طبعة سنة اؼبسند لئلمام أضبد، اؼبطبعة ا (ٖ٘
 ىـ.ٖٗٛٔاؼبسودة يف أصول الفقو آلل ابن تيمية، ربقيق دمحم ؿبي الدين عبد اغبميد، مطبعة اؼبدين سنة  (ٗ٘
 ىـ.ٚٔٗٔ، بكر بن عبد هللا أبو زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثالثة، اللفظيةمعجم اؼبناىي  (٘٘
 ىـ.ٖٛٛٔمكتبة القاىرة، طبعة: البن قدامة،  اؼبغٍت (ٙ٘
 ىـ.٘ٔٗٔللشربيٍت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  مغٍت احملتاج (ٚ٘
 .ىـٜٜٖٔ سنة الفكر دار ىارون، السبلم عبد ربقيق فارس، البن اللغة مقاييس (ٛ٘
 دار الكتب العلمية، الشاملة. ،اؼبهذب للشَتازي (ٜ٘
 .ىـٚٔٗٔدار ابن عفان، األوىل سنة ربقيق: مشهور حسن سلمان،  ،اؼبوافقات للشاطيب (ٓٙ
 ىـ.ٕٔٗٔ، للحطاب، دار الفكر، الطبعة الثالثة، مواىب اعبليل (ٔٙ
 م.ٜٜٛٔالعجم، مكتبة لبنان، األوىل،  ، د.رفيقموسوعة مصطلحات أصول الفقو عند اؼبسلمُت (ٕٙ
 ، وزارة األوقاف والشئون اإلسبلمية، الكويت.الكويتية الفقهية اؼبوسوعة (ٖٙ
  ـ.هٕٓٗٔ، أضواء السلف، الرايض، الطبعة: األوىل، النبوات، البن تيمية (ٗٙ
 نشر البنود، سيدي عبد هللا بن اغباج إبراىيم، طبعة فضالة ابؼبغرب. (٘ٙ
 هناية السول شرح منهاج األصول لئلسنوي، مطبعة دمحم علي صبيح، القاىرة. (ٙٙ
النهاية يف غريب اغبديث واألثر البن األثَت اعبزري ربقيق طاىر الزواوي وؿبمود الطناحي مطبعة عيسى البايب  (ٚٙ

 ىـ. ٜٖٔٔاغبليب سنة 
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ْفِظ ِفي َحِقيَقِتِه َوَمَجاِزه َمًعا )دراسة تأصيلية تطبيقية( اْسِتْعَماُل اْللَّ

د. ُسْلطَاُن ْبُن ُحُود اْلَعْمِري




