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الكتاب في أي شكل من األشكال أو استعمال أي جزء من هذا  الكتاب في أي شكل من األشكالال يجوز نسخ  أو استعمال أي جزء من هذا  ال يجوز نسخ 
أو بأية وسيلة من الوسائل ـ سواء التصويرية أو االلكترونية، بما في ذلك النسخ أو بأية وسيلة من الوسائل ـ سواء التصويرية أو االلكترونية، بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ـ إال بإذن خطي من الناشر.الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ـ إال بإذن خطي من الناشر.







تقـديـم

جانب  ين:  مهمَّ جانبيـن  الفقهية  القواعد  مجـال  في  الجادة  الدراسـاُت  تفيـد 
االختالف  قراءة  وجانب  المذهب،  فـي  وطرائقه  االجتهاد  أبعاد  من  ُبعد  كشـف 

المقارن. الفقه  نهج  باتباع  بينها  في ما  والعالئق  الِفقهية  المذاهب  بين 
الكبير  الجهد  يتبّين  طريقه  فعن  عـدة:  ميزات  له  أيدينا،  بين  الذي  والكتـاب 
األصولي  المنهـج  وبنـاء  التقعيد  فـي  اإلباضـي  المذهـب  فقهـاء  به  قـام  الـذي 
للرصيد  الشـمولية  النظـرة  تتكـّون  كذلك  طريقـه  وعـن  والتجديـد،  لالسـتنباط 

ذلك. البحثية  الحاجة  تقتضي  حيثما  لجوانبه  استقراء  إعداد  وإمكانية  الِفقهي، 
وتخّصصي  معرفـي  رصيد  من  لديه  مـا  أَْعَمَل  المؤلـف  الباحـث  والدكتـور 
على  كذلك  تركيزه  جانـب  إلى  المذهب،  في  الِفقهي  التفكيـر  خصائص  إلبـراز 

األخرى. الِفقهية  المدارس  مع  المقارن  المنهج  إعمال 
إن هذا العمل يفتح صفحة جديدة وممتعة في بحوث القواعد لدى المدرسة 
جالله  جـلَّ  اهللا  فجزى  والتجديـد،  االجتهـاد  أعمال  مـن  عمل  وهـو  اإلباضيـة، 
القائمين عليه خيرًا، وعلى الخصوص الباحث الدكتور مصطفى بن حمو أرشوم، 
العلماء  من  عليه،  والمطلعيـن  قرائه  كافة  العمل  بهـذا  ينفع  أن  تعالـى  اهللا  داعيـن 
والتدبر  العقل  إلعمال  أرحب  آفاق  نحو  منطلقًا  وليكون  والباحثين،  العلم  وطلبة 

والتجديد. واالجتهاد 
وتوفيق... خير  كل  ولي  واهللا 





المقدمـة

الحمد هللا ربِّ العالمين، الهادي إلى صراطه المستقيم، والصالة والسالم 
الذي  للعالمين،  المبعوث رحمة  األمين  والمرسلين محمد  األنبياء  على خاتم 
الطاهرين،  آلـه  وعلى  المبين،  التشـريع  معالم  ورسـم  الدين،  قواعـد  أرسـى 
القويم،  النبوي  والهدي  الربانـي،  العلم  ورثوا  الذين  المجاهديـن،  وأصحابـه 
في  قواعده  وتقعدت  األنام،  فـي  أصوله  تأصلت  حتى  بعدهم،  لمـن  ووّرثـوه 

األحكام.
ألن  ومنتهاها،  غايتها  هو  بل  الشرعية،  العلوم  أشـرف  من  الفقه  فإن  وبعد: 
في  وتنضج  وتترعـرع،  العلمـاء  بين  تنشـأ  لم  وفروعهـا  أصولهـا  العلـوم  هـذه 
ولقصد  واحد  بدافـع  إال  وأقالمهم،  ألسـنتهم  علـى  وتظهر  وتتـألأل،  عقولهـم 
واحد، هو فهم النص الشرعي وفقهه، واستنباط األحكام الشرعية منه لتسليطها 

به. ويهتم  الفقه،  فيه  ما يبحث  عين  هو  وهذا  الحياة،  مستجدات  على 
تكّون  وهي  البعـض،  بعضها  مـع  ومتكاملة  مترابطـة  الشـرعية  العلـوم  إن 
الشريعة  فقه  نحو وجهة واحدة هي  يتجه  متراصًا،  معرفّيًا  بناء علمّيًا  بمجموعها 
ونصوصها، فقهًا يمّكن الفقهاء من إخضاع كل قضايا الحياة ونوازلها وأحداثها 
لدين اهللا، وحّل مشاكل اإلنسان االقتصادية، والسياسية واالجتماعية، والتربوية 
القويم. والفكرية، والعسكرية وغيرها، حّالً يقوم على أساس شرع اهللا ومنهجه 
وتطورها  الحياة  لقضايا  اإلسالمية  الشريعة  استيعاب  اسـتمرار  ضمان  وإن 
حية  وبقائها  الفقهية،  الحركة  باسـتمرار  رهين  والمعقدة،  الكبرى  ومسـتجداتها 
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وظائفها  وتمـارس  سـيرها،  وتواصل  الحركة  هـذه  ما تنشـط  وبمقدار  نابضـة، 
الناس. عند  أمرها  ويستقيم  الحياة،  تنضبط 

األمة  به  توزن  الذي  الميزان  هو  اإلسالمي  الفقه  إن  القول:  يمكن  هنا  ومن 
هذه  تزدهر  آفاقه  واتسـاع  فبازدهاره  تأخُرها،  أو  تقدُمهـا  حيث  مـن  اإلسـالمية 
عن  والتخلف  الشـلل  ويصيبها  األمة،  تجمـد  وموته  وبجموده  وتتقـدم،  األمـة 

الحضارة. ركب 
وسـجلتها  األجيال،  وتوارثتها  الشـفاه،  تناقلتها  علميـة  ثروة  أعظـم  ولعـل 
على  يهيمن  منهاجـًا  تشـّكل  ألنها  الفقهية؛  الثـروة  هي  اإلسـالم،  فـي  األقـالم 
كبيرة،  أو  دقيقـة  عملية  أحـكام  من  عليهم  ما يتحتم  ويبيـن  المكلفيـن،  أفعـال 
حياة  من  جانب  كل  فإن  والمعامالت،  العبادات  في  السلوك  طرائق  لهم  ويقرر 
تفاصيله،  على  واالطـالع  به،  واإللمام  الفقه،  علم  أسـاس  على  يقوم  المسـلم 
للبشـرية  يضمن  الذي  هو  العلـم  فهذا  يرسـمها،  التي  الخطـوط  علـى  والسـير 
المصالح،  التشريع اإلسالمي من جلب  إليه  باعتبار ما يؤول  المرجوة،  السعادة 
مقاصد  مراعاة  مع  السليم،  االتجاه  إلى  الحياة  مسـار  وتوجيه  المفاسـد،  ودرء 

اإلسالمية. الشريعة 
مليئة  كانـت  وفترات  بمراحـل  مـّر  بل  واحـدة،  دفعة  الفقـه  هـذا  ينشـأ  ولـم 
باألحداث، والوقائع التي بها يستقي غداءه وحياته، ويستمد منها قوته واستمراره، 
كتب  في  تدريجّيًا  تدوينه  وبدأ  المجتهدين،  األئمة  عصر  في  ويزدهر  ينمـو  وأخـذ 

التدوين. عصر  في  ناضجًا  واستوى  اكتمل  أن  إلى  متخصصة،  مستقلة 
اليوم  أيدينا  بين  الموجودة  الصورة  على  اإلسالم  صدر  في  الفقه  يكن  ولم 
العصور  في  نجم  قد  الفقهية  المسـائل  في  التوسـع  أن  إذ  فيه،  الفروع  كثرة  من 
أمام  مندوحة  يبق  لم  فحينئذ  هامة،  وقضايا  حوادث  استجدت  أن  بعد  المتأخرة 
تّم  أصول  على  وتخريجها  عليهـا،  ُيَنّص  لم  التي  المسـائل  تفريع  عن  الفقهـاء 
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هذا  في  ومتواصلة  دائبة  وبجهود  األولى،  القرون  في  نسجها  وأُحكم  وضعها، 
محكمًا   ، مسـتقّالً كيانًا  اإلسـالمي  للفقه  أضحى  العصور  تعاقب  ومع  المجال، 

األركان. موّطد  البنيان،  شامخ 
متنوعة  وأسـاليب  مختلفة،  مناهج  الفقهاء  نهج  والتفريع  التدوين  وبجانب 
وتلك  قبل،  من  وال مأثورة  معهودة  تكن  لم  اإلسـالمي،  الفقه  عظمة  إبراز  في 
أصول  كعلم  وسريع؛  واسـع  بشـكل  الفقه  نمو  على  سـاعدت  الجديدة  الفنون 
وعلم  الشرعية،  المقاصد  وعلم  الخالف،  وعلم  والنظائر،  األشباه  وعلم  الفقه، 
الفقهية، ومن أخصب  والضوابط  الفقهية،  والنظريات  الفرائض،  القضاء، وعلم 

البحث. هذا  في  دراسته  بصدد  نحن  الذي  الفقهية  القواعد  علم  الفنون  هذه 
التاريخ،  امتداد  علـى  الفقه  خدمة  في  بذلت  التي  الجبـارة  الجهود  وتلـك 
األصوليون  عليهـا  عكـف  التي  الفقـه  ومصـادر  الفقـه،  أصـول  كتـب  تمثلهـا 

متعددة. وبطرق  مختلفة،  أنماط  على  والفروع  األصول  لبيان  والفقهاء، 
الفقه،  ن من مصادر أصول  تتكوَّ الفقهي  التراث  من  األولى  المجموعة  فإن 
عن  الفقيه  تعصم  التي  االسـتدالل  وطرق  االسـتنباط،  مناهج  عن  تبحث  وهي 
وتقوم  سـديد،  نهج  في  الفقيه  يسـير  ضوئها  فعلى  والزلل؛  الخطأ  فـي  الوقـوع 
تضمنت  وقد  الفقهية،  األحـكام  به  توزن  ميـزان  بمثابة  القويمة  األصـول  تلـك 
األصول،  تتنـاول  أنها  بجانب  الفقهيـة  األحـكام  من  كثيـرًا  شـيئًا  الكتب  تلـك 

الفقهية. المسائل  عن  البحث  في  الفقهاء  اتجاهات  وُتصّور 
أما المجموعة الثانية فإنها تتألف من الفروع الفقهية، أو المسائل التفصيلية 
الفقهاء  استثمرها  والتي  والتابعين،  الصحابة   وآثار  نَّة،  والسُّ القرآن  المأخوذة من 
وقد  الحكيم،  الشـارع  مقاصد  في  والنظر  والتعليل،  القياس  إعمال  طريق  عـن 
المختصرات،  منها  كثيرة،  فقهية  كتب  في  ودونت  الثمينة،  الثروة  هذه  تكدست 

والموسوعات. والشروح، 
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القواعد  وجود  وثمرتها  المتزايدة،  المتكاثـرة  الفروع  تلك  تنّوع  مـن  وكان 
إجالة  بعد  الفقهاء  أن  ذلك  العلمية،  السـاحة  إلى  مسـتقّالً  فّنًا  وبروزها  الفقهية، 
طريق  وعن  الفقهية،  الفروع  تلك  واستقراء  نَّة،  والسُّ الكتاب  نصوص  في  النظر 
القواعد الجامعة،  المناط وتحقيقه في كثير من األحيان، استنتجوا هذه  استنباط 
الفقهية األخرى، والتي نشأت وترعرعت  الفنون  بين  التي احتلت مكانًا مرموقًا 
اإلسـالمية   المذاهب  فقهـاء  فيها  وأسـهم  الهجري،  الرابـع  القـرن  حدود  فـي 
في  اإلباضية   المدرسـة  إسـهام  مدى  ترصد  الدراسـة  هذه  ولعل  طيبًا،  إسـهامًا 
وعند  انطالقها،  بدايـة  منـذ  المسـاهمة،  هذه  حجم  وإظهـار  الفقهـي،  التقعيـد 

الفقهي. نتاجها  عبر  وتطورها  تأصيلها 
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عن  اإلجابة  هـو  فيه،  والبحث  موضوع  أي  دراسـة  من  القصـد  كان  ولمـا 
اهتمامه،  وتسـتدعي  الباحـث،  فكـر  تشـغل  التي  إشـكاالته  وحـل  تسـاؤالته، 
مرضية  ونتائج  ناجعـة،  حلـول  إلى  الوصول  إلـى  خالله  مـن  كذلـك  وتهـدف 
ومقنعة، فال ريب أن هذا الموضوع يطرح إشكاالت كثيرة، وتساؤالت عديدة، 
األسئلة  هذه  أهم  ومن  التباس،  كل  يزيل  بما  عنها  ستجيب  الدراسة  هذه  ولعل 

ما يلي: الملحة 
ـ  ١ المذاهب   في  ما يوجد  غرار  على  فقهية  قواعـد  اإلباضية   عند  توجد  هـل 

األخرى؟ الفقهية 
ـ  ٢ تطورها؟  مراحل  هي  وما  اإلباضية ؟  عند  الفقهية  القواعد  ظهرت  متى 
ـ  ٣ مصنفاتها؟  أشهر  وما  اإلباضية ،  الفقهية  القواعد  ُدّونت  هل 
ـ  ٤ األخرى؟  الكتب  مثل  المؤلفات  هذه  تنتشر  لم  لماذا 
ـ  ٥ وتأصيلها؟  الفقهية  القواعد  صياغة  في  اإلباضية   فقهاء  إسهام  ما مدى 
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ـ  ٦ االسـتدالل   في  اعتمدوها  هل  اإلباضية ؟  عنـد  الكلية  القواعـد  ما مكانـة 
الفقهي؟ والتخريج 

ـ  ٧ القواعد   مجال  فـي  وغيرهم  اإلباضية   بين  واالختالف  االتفـاق  ما أوجـه 
بهم؟ خاصة  بقواعد  انفردوا  وهل  الفقهية؟ 

بالجديد  وتأتي  األسئلة،  هذه  عن  ستجيب  الرصينة  العلمية  الدراسـة  هذه  ولعل 
عن  واضحة  صورة  بالقواعـد،  والمهتمين  للباحثين  وتقـدم  اإلشـكاالت،  هذه  لحل 

وتطوره. اإلسالمي  الفقه  تقعيد  في  ودورهم  اإلباضية ،  عند  الفقهية  القواعد  حقيقة 
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في  علمية  دراسـة  وإعداد  مطلوبًا،  محدد  موضـوع  عن  البحث  كان  ولمـا 
متخصصًا  الباحث  باعتبار  مقـررًا،  الفقه  أو  األصول  جوانب  من  معيـن  جانـب 
الفقه واألصول  إلى كتب  باستشارات واسعة، ورجع  قام  فقد  المجال،  في هذا 
على  اختيـاره  فوقع  المتخصصـة،  المرحلـة  لهـذه  مناسـب  موضـوع  الختيـار 
غاية  كان  إذ  اإلباضيـة »  عنـد  الفقهية  «القواعـد  وهـو  ومتجدد  قديـم  موضـوع 
بالدراسة، ويكون  بالبحث، وحرّيًا  ينتقي موضوعًا هامًا جديرًا  إليه أن  ما يهدف 
وأهميته،  الموضوع  جـدوى  إلى  وباإلضافة  ذاته،  فـي  ممتعا  نفسـه  الوقت  في 

يلي: فيما  تلخيصها  يمكن  إليه،  الباحث  حفزت  أخرى  دوافع  فهناك 
ـ  ١ السابقة،   الكتابات  في  ونظر  الباحث،  خاطر  في  الموضوع  فكرة  استقرت  لما 

شـامل  غير  فيها  ُكتب  ومـا  العناية،  مـن  مزيد  إلى  تحتـاج  ال تـزال  فوجدهـا 
الباب،  هذا  في  شاغرة  فهي  بعد،  ُتطرق  لم  مهمة  جوانب  وتوجد  وال كاف، 
ولم  اإلباضية ،  المدرسة  إطار  في  خاصة  والنضج،  اإلكمال  يعوزها  ناقصة  أو 
عديدًا  بأن  نفسه  الوقت  في  االعتراف  مع  شـاملة،  علمية  دراسـات  على  يعثر 
وابتكار. شأن  ذات  كانت  الميدان،  هذا  في  المتقدمة  واألبحاث  الجهود  من 
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ـ  ٢ المسـائل   من  كثير  لحل  يسـتجيب  طرّيًا،  غّضًا  ما زال  الموضـوع  هـذا  إن 
بسـعة  تتمتع  التي  القواعد  مـن  كثيرًا  يتضمن  ألنـه  الجديـدة؛  والحـوادث 
إلى  نظر  فمن  والمسائل،  الفروع  من  بكثير  محيطة  كونها  بجانب  ومرونة، 
يزال »،  و«الضـرر  التيسـير »،  تجلب  «المشـقة  قولهـم:  مثل  القواعـد  هـذه 
أولى من جلب  المفسدة  بمقاصدها »، و«دفع  و«العادة محّكم ة »، و«األمور 
والمصالح  األعـراف  على  المبنية  األحـكام  تغيُّر  ينكـر  و«ال  المصلحـة »، 
الكاملة  وكفاءته  اإلسالمي،  الفقه  آفاق  سعة  يدرك  ونحوها»،  الزمان   بتغير 
وصالحيته  المسـتحدثة،  والمشـكالت  للمسـائل  الناجعة  الحلول  لتقديم 

واألمكنة. األزمنة  لجميع  ومالءمته  الحياة،  ركب  لمسايرة 
ـ  ٣ علم   إلى  يصـل  لم  أنـه  الموضوع:  هـذا  في  التفكيـر  دواعـي  مـن  ولعـل 

عند  الفقهية  القواعـد  فـي  مسـتقل  شـامل،  قديم  كتـاب  تأليـف  الباحـث 
صرح  وقد  عندهـم،  واألصولية  الفقهية  المصـادر  وفرة  رغـم  اإلباضيـة ، 
لم  فإنني  المذهب  «أما  قوله:  في  المعاصرين  الباحثين  أحد  الحقيقة  بهذه 
وهذا  فروعـه...»  ويضبـط  قواعـده  يجمع  مسـتقل  مصنـف  علـى  أطلـع 
البحث عنها، وجمعها في مؤلف خاص،  زادني رغبة وعزيمة في  النقص 
على  التعرف  فـي  أيضًا  يسـاهم  ولعله  إليـه،  يحتاج  لمـن  مرجعـًا  يكـون 
التقريب  في  خطوة  ويكون  االجتهادية،  وقواعدهـا  المدرسـة  هذه  أصول 

المشهورة. الفقهية  المدارس  وبين  بينها 
ـ  ٤ غيرها،   دون  اإلباضية   عند  الفقهية  القواعد  على  الدراسة  اقتصار  سـبب  أما 

مختلف  في  الفقهية  القواعد  تناولت  الحديثة  العلمية  الدراسات  معظم  ألن 
فمن  مصـادره،  توفر  رغـم  اإلباضـي،  الفقـه  قواعـد  وأغفلـت  المذاهـب، 
تكون  حتى  المدرسـة،  هذه  نطـاق  في  الدراسـة  هذه  تحصـر  أن  المناسـب 
االتفاق  مواطن  إلى  أحيانًا  اإلشـارة  من  وال مانع  ومعمقة،  ومركزة  محددة 
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الموضوع،  إلثراء  الفقهية،  المذاهب  من  وغيرها  اإلباضية  بين  واالختـالف 
الفروع  في  خاصة  الحاجة،  اقتضاء  عند  وذلك  اآلخر،  الرأي  على  والتعرف 
ألن  والترجيح،  والتعارض  التأصيل،  عند  باألدلة  واالحتجاج  والتطبيقـات، 
إضافّيًا،  جهـدًا  وتتطلب  طويالً،  وقتـًا  تسـتنـزف  المسـائل  كل  في  المقارنة 

البحث. حجم  في  وزيادة  الدراسة،  حصيلة  ضعف  في  سببًا  تكون  ولعلها 
ـ  ٥ أن   الحديثة  البحـوث  في  المفيد  مـن  أصبح  فإنه  ما تقـدم،  جانـب  وإلـى 

على  الباحث  تحفز  ألنها  النمـط،  هذا  على  األكاديمية  الدراسـات  تكون 
إطار  وفي  محدد،  مجال  في  اإلسالمي  الفقه  دراسة  إلى  والتطلع  اإلقبال 
الهمم  وألن  باجتهاداتها،  الفقه  أْثرت  متميزة،  شخصية  أو  معينة،  مدرسـة 
عن  فضالً  وواعية،  شاملة  مستوعبة  بطريقة  الفقه  دراسة  عن  تقاصرت  قد 

الفروع. واستحضار  المتون،  حفظ 
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ـ  ١ الفقهي   التراث  مكنونات  عن  الكشـف  محاولة  إلى  الدراسـة  هذه  تهدف 
القواعد  تقعيـد  فـي  فقهائهم  مسـاهمة  مـدى  علـى  والتعـرف  اإلباضـي، 
ويسـتفيدوا  عليه،  ليطلعوا  والقراء،  للباحثين  وإبرازه  وصياغتها،  الفقهيـة 

بينها. الخالف  شقة  وتضيق  مناهجها،  في  المدارس  تتقارب  حتى  منه، 
ـ  ٢ وجمعها   اإلباضـي،  الفقهـي  التـراث  في  الفقهيـة  القواعـد  عـن  البحـث 

ردِّ  أو  عليها،  الفقهية  الفروع  وتخريج  وتحليلها،  دراسـتها  ثم  وتصنيفها، 
بها. يصرح  لم  إن  القواعد  تلك  إلى  الفرعية  المسائل 

ـ  ٣ اجتهاداتهم،   في  الفقهاء  اختالف  أسباب  أهم  من  الفقهي  التقعيد  أن  بيان 
الفقهية،  المدارس  بيـن  التقارب  على  تعين  الفقهيـة  القواعد  معرفـة  وأن 
المستجدة. للقضايا  ناجعة  حلول  إليجاد  البعض،  بعضها  من  واالستفادة 
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ـ  ٤ ومراعاتـه   الشـرعية،  لألحـكام  اإلسـالمي  الفقـه  اسـتيعاب  مـدى  إبـراز 
على  االطالع  على  بالفقه  المختصين  غير  وتمكين  والواجبات،  للحقوق 
محاسن هذا الدين، وإبطال دعوى من ينتقصون الفقه اإلسالمي ويتهمونه 

كلية. قواعد  على  وليس  جزئية،  حلول  على  يشتمل  بأنه 
ـ  ٥ الفقه   أبواب  لدراسـة  الطريق  أمامه  تنير  الباحث،  عند  فقهية  ملكة  تكوين 

الناجعة  الحلول  الشرعية، واستنباط  الواسعة والمتعددة، ومعرفة األحكام 
المبتكرة. والمسائل  المتجددة،  للوقائع 

ـ  ٦ والمفتين   القضـاة  عمل  وتسـهيل  اإلسـالمي  الفقه  تقنين  فـي  المسـاهمة 
الطارئة  والنوازل  المعروضة،  للمسـائل  حلول  عن  البحث  عند  والحكام 

طريق. وأقرب  سبيل  بأيسر 
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التراث  في  التنقيب  إلـى  المعاصرين  الباحثيـن  بعض  اهتمامات  توجهـت 
بعض  فظهرت  فيه،  الفقهية  والضوابط  القواعد  عن  والبحث  اإلباضـي  الفقهـي 

منها: المجال،  هذا  في  الحديثة  العلمية  الدراسات 
ـ  ١ من   اإلباضية   المدرسـة  فـي  الفقهي  ودوره  البهلـوي   السـليمي  بركـة   «ابـن 

خالل كتابه (الجامع)» للباحث زهران بن خميس بن محمد المسعودي (١)، 
لها  وأفرد  بركة ،  ابن  جامع  كتاب  من  الفقهية  والضوابط  القواعد  فيه  جمع 
والضوابط  القواعـد  من  ما يقابلهـا  إلـى  وأشـار  بحثه،  في  مسـتقّالً  فصـالً 
مع  الصياغة،  في  إال  بينهـا  ال فرق  أن  وبيَّن  اإلباضية،  غير  عنـد  المعروفـة 

ونوقشـت  وأصوله  الفقه  في  الماجسـتير  درجة  به  ونال  باألردن  البيت  آل  جامعة  إلى  به  تقدم   (١)
سـنة  وصـدر  كتـاب،  فـي  طبعـه  الُعمانيـة  الدينيـة  والشـؤون  األوقـاف  وزارة  تولـت   ،١٩٩٨

١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.
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اعتبار أن ابن بركة  قد عاش في القرن الرابع الهجري (ت: ٣٦٢هـ/٩٧٢م) 
وغيرهم. اإلباضية   عند  الفقهية  القواعد  تدوين  بداية  فترة  وهي 

ـ  ٢ اإلسالم)»   (قواعد  كتابه  في  الجيطالي   اإلمام  عند  اإلباضية   الفقهية  «القواعد 
«قواعد  كتاب  من  اسـتخرجت  الُعمانية (١)،  الِكْندية   هالل  بنت  منى  للباحثة 
اإلباضية   عند  الفقهية  والضوابـط  القواعد  الجيطالي  طاهر  ألبي  اإلسـالم» 

وتأصيلها. وتحليلها  بدراستها  وقامت  عليها،  المتخرجة  والفروع 
ـ  ٣ للباحث خلفان بن محمد   البهلوي »  بركة  ابن  اإلمام  عند  الفقهية  «القواعد 

في  ودوره  تعريفـًا،  السـليمي   بركة  ابـن  شـخصية  فيه  تنـاول  الحارثـي (٢) 
والضوابط  الكلية  القواعد  «الجامع»  كتابه  من  واستخرج  الفقهي،  التقعيد 
المتخرجة  الفروع  وذكر  وأصلها،  وشـرحها  وصنفها  المشـهورة،  الفقهية 
من  أهمها  بذكر  اكتفى  بل  والمسـائل،  القواعد  كل  يسـتقص  ولم  عليها، 

ال الحصر. التمثيل  باب 
ـ  ٤ (المعتبر)»(٣)،   كتابـه:  خـالل  من  الكدمي ،  اإلمـام  عند  الفقهيـة  «القواعـد 

سـعيد  أبي  شـخصية  فيه  درس  باجو ،  صالح  مصطفى  الدكتـور  للباحـث 
التأصيـل  فـي  ومنهجـه  الفقهـي،  التقعيـد  فـي  ودوره  الفقهيـة،  الكدمـي  

في  الماجستير  لنيل شهادة  بتونس  الدين  العالي ألصول  بالمعهد  الزيتونة  إلى جامعة  به  تقدمت   (١)
مطبوع. غير  زال  وما  ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م،  سنة  اإلسالمية  الشريعة 

القواعد  الهجري،  الرابع  القرن  خالل  ُعمان  في  الفقهية  العلوم  تطـور  ندوة  أعمال  ضمن  قـّدم   (٢)
التأصيل  بين  الفقهية  القواعد  بعنوان:  الندوة  كتاب  في  وصدر  ٢٠٠٤م،  سنة  أنموذجًا،  الشرعية 
التعليم  أستاذ  باجو، سنة ٢٠٠٥م. وهو حالّيًا  الدكتور مصطفى صالح  وتنسيق  والتطبيق، جمع 

الجزائر. غرداية،  بجامعة  العالي 
القواعد  الهجري،  الرابع  القرن  خالل  ُعمان  في  الفقهية  العلوم  تطـور  ندوة  أعمال  ضمن  ُقـّدم   (٣)
بين  الفقهية  القواعد  بعنوان:  الندوة  كتاب  في  أيضًا  وصدر  ٢٠٠٤م،  سـنة  أنموذجًا،  الشـرعية 

٢٠٠٥م. سنة  والتطبيق،  التأصيل 
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في  وردت  التي  الفقهية  والضوابط  القواعد  من  نماذج  وذكـر  والتخريـج، 
بالجانب  يهتـم  أنـه  وبيَّـن  عليهـا،  المتخرجـة  والفـروع  «المعتبـر»  كتابـه 

المقاصدي.
ـ  ٥ الدكتور محمود هرموش (١)،   للباحث  اإلباضية »  الفقهية  القواعد  «معجم 

الضوابط  فيه  فأدخل  الفقهية،  للقواعد  العام  المفهوم  العمـل  بهذا  أخـذ 
دراسـته  وشـملت  العقيدة،  قواعد  وحتى  األصولية  والقواعـد  الفقهيـة 
فلم  الدراسة  في  الفقهية  المسائل  أما  اإلباضية ،  الفقهية  المصادر  بعض 
مختلف  إلـى  فيهـا  توسـع  بـل  اإلباضيـة ،  الفـروع  علـى  فيهـا  يقتصـر 

المذاهب.
ـ  ٦ هالل بن   الباحث  قدمه  وتطبيقـًا»:  تنظيرًا  اإلباضية   عند  الفقهية  «القواعـد 

اإلسـالمية  الدراسـات  قسـم  الزيتونيـة ،  الجامعـة  فـي  الراشـدي   محمـد 
بالقواعد  اهتم  ٢٠٠٩م،  سـنة  ونشـره  الدكتوراه،  درجة  به  فنـال  بتونـس ، 
يختلف عن  تصنيفًا  األصولية، وصنفها  بالقواعد  عالقة  لها  التـي  الفقهيـة 
أو  وصغرى،  كبرى  إلى:  تقسيمها  مثل  الفقهاء،  عند  المعهودة  التصنيفات 
منها  واسـتنبط  القاعدة  مضمون  علـى  ركز  بل  وغيرها،  وفرعيـة،  أصليـة 

الفصل. أو  للباب  عنوانًا 

:åëÑdG  »a  ™ÑàªdG  è¡æªdG

اإلباضية ،  عند  الفقهية  القواعـد  رصد  الدراسـة  هذه  من  الهدف  كان  لمـا 
المناهج  اعتماد  ذلـك  اقتضى  عليها،  الفروع  وتخريج  وتأصيلهـا،  ودراسـتها 

التالية:

األوقاف  وزارة  نشـرته  جزأين  في  والكتاب  بلبنان،  الجنان  بجامعة  اإلسـالمية  الشـريعة  أسـتاذ   (١)
٢٠٠٧م. سنة  ُعمان  بسلطنة  الدينية  والشؤون 
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ـ  ١ اإلباضية    الفقهيـة  المصـادر  مختلف  بتتبـع  وذلك  االسـتقرائي:  المنهـج 
واألصول  الفـروع  من  الفقهية  القواعـد  السـتخراج  والبحث؛  بالتقصـي 

وتصنيفها. وجمعها  والفتاوى، 
ـ  ٢ وشـرح   اإلباضية ،  عند  الفقهية  القواعد  بتعريف  وذلك  التحليلي:  المنهج 

من  الفقهية،  الفروع  على  وتطبيقاتها  ومصادرها،  أدلتها،  وبيان  مضمونها، 
اإلباضية. واألصول  الفقه  كتب  في  المبثوثة  العديدة  الشواهد  خالل 

بجمع  وذلك  الفقهية،  النظريات  أسلوب  السادس  الفصل  في  سلكت  كما 
القواعد  مثل  واحد،  موضوع  حول  تتمحور  التي  شموالً  األقل  الفقهية  القواعد 
أقوم  ثم  وغيرها،  العقـد  أو  اإلثبات  أو  الضمـان،  أو  الملك،  بنظريـة  المتعلقـة 

عليها. الفروع  وتخريج  بتحليلها 
ـ  ٣ الفقهية،   القواعد  حول  اإلباضية   اآلراء  نقـد  في  ويتمثل  النقدي:  المنهـج 

التقعيد  من حيث مدلولها وأدلتها، وتطبيقاتها، ونقد منهجهم المعتمد في 
المسـتحدثة  القضايا  حل  في  للقواعد  توظيفهم  مدى  في  والنظر  الفقهي، 

المتجددة. والنوازل 
ـ  ٤ الفقهية   بالمدرسـة  التعريـف  في  الباحـث  واسـتعمله  الوصفـي:  المنهـج 

عند  ونشـأتها  الفقهية،  القواعـد  مدلول  وتحديـد  ومصادرهـا،  اإلباضيـة  
واالسـتقرار  النضج  مرحلـة  بلغـت  حتـى  تطورهـا  ومراحـل  اإلباضيـة ، 
في  وإسـهامهم  الكليـة،  للقواعـد  المتضمـن  تراثهـم  ووصـف  والتميـز، 

وتصنيفها. صياغتها 
ـ  ٥ التأصيل   في  والمتكلمين  الفقهاء  منهجْي  بين  التطبيق راوحُت  وفي مجال 

الفروع  بها، ورّد  القواعد إن صرحوا  الفروع على  بتخريج  الفقهي، وذلك 
ولم  أساسـية  قاعدة  توجد  فقد  عنها،  سـكتوا  إن  وقواعدها  أصولها  إلـى 
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عليها  خّرجوا  ولكن  كالمهم،  سـياق  من  وتسـتنتج  اإلباضية ،  بها  يصرح 
الغالب،  وهو  قواعد  دون  فـروع  توجد  وقد  عليها،  ه  فُينبَّ عديـدة،  فروعـًا 

وهكذا. مشهورة،  قاعدة  إلى  تعود  أنها  فُيبيَّن 
ـ  ٦ مصحف   على  اآليـات  نسـخ  في  اعتمدت  فقد  المعلومات:  توثيـق  وفـي 

المصاحف  أضبط  مـن  وهو  عاصم،  عن  حفص  برواية  الجديـد  المدينـة 
علمي. حسب 

اآللي  الحاسـوب  برامج  من  اسـتفدت  وتوثيقها  األحاديث  تخريج  وفي  ـ 
حيث  النبوي»،  للحديث  «الجامع  برنامج  علـى  فاعتمدت  المدمجة  لألقـراص 
واقتصرت  الحديـث،  ورقم  والباب،  الكتـاب  وعنوان  الحديـث،  راوي  يذكـر 
عن  به  اسـتغنيت  كالهما  أو  أحدهما  رواه  فمـا  أّوالً،  الشـيخان   مـا رواه  علـى 
إلى  فيه  رجعت  عندهما  أجـده  لم  وما  استئناسـًا،  إال  غيرهما  إلى  فيه  الرجـوع 
أو  الصحة  حيث  من  الحديث  درجة  أما  استقصاء،  دون  والمسانيد  السنن  كتب 
من  كان  إذا  خاصـة  االقتضاء،  عنـد  التخريج  كتب  مـن  أخذتها  فقـد  الضعـف 

القاعدة. تأصيل  في  المعتمدة  األحاديث 
لكونهم غير مشهورين  اإلباضية   لمعظم أعالم  فقد ترجمت  وأما األعالم  ـ 
ألن  ذلك،  األمر  اقتضى  إن  اإلباضية   غير  لألعالم  أترجم  وأحيانًا  غيرهم،  عند 

الفقهية. المذاهب  وأئمة  والتابعين   كالصحابة   مشهور؛  معظمهم 
الغنية  فيه  أجد  ما لـم  أما  اإلباضية ،  المصادر  إلى  الرجـوع  التزمت  كمـا  ـ 
جميع  بالمصدر  وأعني  الحديثة.  الدراسات  أو  غيرهم،  بمصادر  فيه  استأنست 
اعتبرها  التي  الكتـب  أما  متأخرين،  أم  متقدمين  أكانـوا  سـواء  اإلباضية   ما ألفـه 
اإلباضيـة   غيـر  مـن  الحديثـة  الدراسـات  فـي  تنحصـر  البحـث  لهـذا  مراجـع 

المتأخرين.
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إلى  أرجع  أن  حرصت  فقد  اإلباضية  غير  الفقهية  المذاهب  أقـوال  أمـا  ـ 
اإلباضية  فقهاء  نقلـه  بما  أكتفي  وأحيانـًا  اإلمكان،  قـدر  األصلية  مصادرهـم 
فاقتضت  مقتبس،  ذكرها ضمن نص  ورد  إذا  أو مخالفة، خاصة  موافقة  عنهم 
منه  الهدف  ألن  فيه؛  التصرف  دون  هو  كما  النص  أنقل  أن  االقتباس  ضرورة 
كان  إذا  أما  المقارنة،  مقام  المقام  وليس  المسألة،  في هذه  اإلباضية  رأي  بيان 
إلى  الرجوع  التـزم  فإنني  لهـم،  المخالف  الـرأي  على  التعـرف  هـو  القصـد 
قواعد  عليـه  ما تنص  حسـب  وتوثيقه  رأيهـم  صحة  مـن  للتأكـد  مصادرهـم 

العلمية. المنهجية 
سـلكت  مصادرها  إلى  وعزوهـا  المعلومـات  وتوثيـق  اإلحـاالت  وفـي  ـ 

المتخصصة. األكاديمية  البحوث  في  المعتمدة  الطريقة 
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دراسة  اإلباضية ،  عند  الفقهية  القواعد  بدراسـة  يهتم  البحث  هذا  كان  ولما 
البحث إلى ستة فصول،  اقتضى تقسيم  نظرية وتأصيلية وتحليلية وتطبيقية، فقد 

وخاتمة. ومقدمة  تمهيدي  فصل  مع 
ويشمل  والتطور،  المفهوم  الفقهية  القواعد  عن  فكان  التمهيدي:  الفصل  أما 
ثالثة  ويتضمن  وتصنيفـًا،  وتطـورًا  مفهومـًا  الفقهيـة  للقواعـد  النظريـة  الدراسـة 

مباحث:
كان األول: لتعريف القواعد الفقهية، وبيان عالقتها بالعلوم والمصطلحات 
الفقهية،  القواعـد  أنواع  عـن  تحدثنا  الثانـي:  المبحث  وفـي  بهـا،  الصلـة  ذات 
عند  الفقهية  القواعد  نشأة  فيه  فبحثنا  الثالث:  المبحث  أما  وحجيتها،  وأهميتها، 

ومصنفاتها. وتطورها،  اإلباضية ، 
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«األمور  األولـى:  الكبـرى  الكليـة  القاعـدة  بعنـوان:  األول  الفصـل  وجـاء 
مباحث: أربعة  على  ويشتمل  عنها(١)،  تفرع  وما  بمقاصدها» 

بتأصيل  الثاني:  المبحث  واهتم  القاعـدة.  حقيقة  بيان  في  األول:  المبحـث 
نَّة واآلثار، ومن اإلجماع والمعقول. والمبحث  القرآن والسُّ الفقهية من  القاعدة 
فيه  فجمعنا  الرابع:  المبحث  أما  وتطبيقاتها.  القاعدة  لفروع  خصصنـاه  الثالث: 

بمقاصدها ». «األمور  الكلية  القاعدة  عن  المتفرعة  القواعد  بعض 
«اليقين  الثانية:  الكبـرى  الكلية  الفقهيـة  القاعدة  الثاني  الفصـل  في  وبحثنـا 

التالية: المباحث  على  الفصل  هذا  واشتمل  عنها،  تفرع  وما  بالشك »  ال يزول 
الثاني:  والمبحث  القاعـدة،  هذه  مدلـول  لبيان  األول:  المبحـث  خصصنـا 
وختمنا  وتطبيقاتها.  القاعدة  بفروع  اعتنى  الثالث:  والمبحث  القاعـدة.  لتأصيل 
الكلية  القاعدة  عـن  المتفرعة  القواعد  لدراسـة  الرابع:  بالمبحـث  الفصل  هـذا 

بالشك ». ال يزول  «اليقين 
«المشقة  الثالثة  الكبرى  الفقهية  القـاعدة  الثالث فخصصناه لدراسة  الفصل  أما 
ألهميتها  البحـث،  من  معتبـرة  مسـاحة  وأخذ  عنها،  تفـرع  وما  التيسـير »  تجلـب 

وهي: مباحث  سبعة  وتضمن  التشريع،  في  ومكانتها 
المبحث األول: مفهوم القاعدة. والمبحث الثاني: أنواع المشاق وضوابطها. 
والتخفيف.  التيسير  أسباب  الرابع:  والمبحث  القاعدة.  تأصيل  الثالث:  والمبحث 
تطبيقات  السادس:  والمبحث  ومجاالتها.  التيسـيرات  أنواع  الخامس:  والمبحث 
وجعلناه  السـابع،  بالمبحث  الفصل  هذا  وختمنا  اإلباضية .  عند  القاعدة  وفـروع 

التيسير ». تجلب  «المشقة  قاعدة  عن  المتفرعة  القواعد  لدراسة 

الشمس على  الدين: طلعة  نور  السالمي  ـ  الفرائد، ٥٤.  القواعد وبحر  الراشدي سفيان: جواهر   (١)
.٩١/١ - ٩٢ ُعمان،  سلطنة  الحديثة،  األلوان  مطبعة  األلفية، 
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يزال »  «الضرر  الرابعة  الكبـرى  الكلية  القاعدة  تناولنا  الرابع  الفصل  وفـي 
المباحث  على  الفصل  هـذا  واشـتمل  عنها،  تفرع  وما  وال ضرار »  ضـرر  و«ال 

التالية:
لتأصيل  الثانـي:  والمبحث  القاعـدة.  لتعريـف  األول:  المبحـث  خصصنـا 
وأما  إزالته.  وطرق  وضوابطـه  الضرر  أنواع  لبيان  الثالث:  والمبحـث  القاعـدة. 
وختمنا  عليها.  المتخرجة  والفروع  القاعدة  لتطبيقات  جعلناه  الرابـع:  المبحث 
المندرجة  الفقهية  القواعد  لدراسـة  وخصص  الخامس:  بالمبحث  الفصل  هـذا 

القاعدة. هذه  تحت 
وبحثنا  الدراسة،  من  معتبرة  مساحة  أيضًا  احتل  فقد  الخامس  الفصل  وأما 
وفصلنا  عنها،  تفرع  وما  محكمة »  «العادة  الخامسة:  الكبرى  الفقهية  القاعدة  فيه 

التالية: المباحث  في  ذلك 
أنواع  فيـه  عرضنـا  الثانـي:  والمبحـث  القاعـدة.  مدلـول  األول:  المبحـث 
الثالث:  المبحث  أما  الشرعية.  األحكام  في  اعتبارهما  وشروط  والعادة  العرف 
الصحابة   وآثار  النبوية،  ـنَّة  والسُّ الكريم،  القرآن  من  القاعدة  لتأصيل  فخصصناه 
فيه  تناولنا  الرابع:  المبحث  أما  والمعقـول.  اإلجماع  ومن  عليهم،  اهللا  رضـوان 
بالمبحث  الفصل  الفقهية عند اإلباضية . وختمنا هذا  القاعدة وفروعها  تطبيقات 
«العادة  الكبرى  القاعـدة  عن  المتفرعة  الفقهية  القواعـد  فيه:  وبحثنا  الخامـس، 

مَحكم ة».
الصغرى»،  الكلية  الفقهية  «القواعد  لدراسة  فخصصناه  السادس  الفصل  أما 
وجود  لعدم  تحتها  إدراجها  وال يمكن  الكبرى،  القواعد  من  شـمول  أقل  ألنها 
ضمن  وصنفناها  بعضها،  على  اقتصرنا  وتنوعهـا،  ولكثرتها  بها،  تربطها  عالقـة 

مباحث: ثالثة  إلى  وقسمناها  فقهية،  نظريات 
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وأما  الضمان»،  بنظرية  المتعلقـة  الكلية  «القواعد  لدراسـة  األول:  المبحث 
وختمنا  الملكية»،  بنظرية  المتعلقة  الكلية  «القواعد  فيه:  فتناولنا  الثاني  المبحث 
المتعلقة  الكلية  «القواعـد  لدراسـة:  وخصصناه  الثالث  بالمبحـث  الفصل  هـذا 
مبحث  كل  واشـفعنا  اإلثبات،  وطرق  بالقضاء  الخاصة  أو  اإلثبات»(١)،  بنظريـة 

المستجدة. والنوازل  الفقهي  التراث  من  القواعد  لتلك  تطبيقية  بفروع 
النتائج التي توصلت إليها الدراسة، واقترحنا  الخاتمة فلخصنا فيها أهم  أما 
البحث،  هـذا  في  وإنجازها  تحقيقهـا  مـن  نتمكن  لـم  التي  التوصيـات  بعـض 
قواعد  صرح  بناء  السـتكمال  مسـتقبلية،  كمشـاريع  اعتمادها  للباحثين  ويمكن 
والقضايا  المشـكالت  لحـل  الموضوعية،  مـن  أسـس  علـى  اإلسـالمي  الفقـه 
الفقهية  المـدارس  وقواعـد  اجتهـادات  وفـق  المياديـن،  شـتى  فـي  المتجـددة 

المختلفة.
القرآنية  اآليات  شـملت  ومتنوعة،  عامة  بفهـارس  الدراسـة  هذه  أعقبنا  ثـم 
وفهرسـًا  واألصولية،  الفقهية  للقواعد  فهرسـًا  وخصصنا  النبويـة،  واألحاديـث 
والمراجع  للمصـادر  وقائمة  والبلدان،  لألماكـن  وفهرسـًا  واألعالم،  لألسـماء 

للموضوعات. وفهرسًا  الدراسة،  في  المعتمدة 
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ذلك  اقتضى  اإلباضيـة ،  عنـد  الفقهية  بالقواعد  تهتـم  الدراسـة  كانـت  لمـا 
بالمراجع  االسـتعانة  مع  وحديثًا،  قديمًا  اإلباضي  الفقهـي  التراث  في  البحـث 
الحديثة في القواعد الفقهية، الختيار المناهج المناسبة في التصنيف، والتحليل 

ما يلي: اإلباضية   الفقهية  المصادر  أهم  ومن  والتعليل. 

اإلثبات. وطرق  بالقضاء  الخاصة  الكلية  القواعد   (١)
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الثاني  القرن  مؤلفات  من  الخراساني »  غانم  بشـر بن  غانم  أبي  «مدونة  ـ   ١
غانم   أبي  روايات  وتضم  اإلباضي،  للفقه  األولى  المصادر  من  وهي  الهجري، 
عبد العزيز   وعبد اهللا بن  المـؤرج ،  وأبي  حبيـب ،  الربيع بن  منهم:  شـيوخه  عـن 
من  بالنصوص  االستدالل  بكثرة  وتمتاز  الفقه،  أبواب  معظم  تناولت  وغيرهم، 
كجابر بن  األوائل؛  اإلباضية   وأقوال  والتابعين ،  الصحابة   وآثار  ـنَّة،  والسُّ القرآن 
الفقهي،  التأصيل  جانب  في  منها  اسـتفادتنا  وتمثلت  مسـلم ،  عبيدة  وأبي  زيد ، 
تستنتج  وإنما  الفقهية،  بالقواعد  فيها  القاعدة، ولم يصرح  الفروع على  وتخريج 
لم  الفترة  تلك  ألن  وقاعدته؛  أصله  إلى  فنرده  الفرع  يذكر  وأحيانًا  السياق،  من 

أقوالهم. من  استنباطها  يمكن  وإنما  الحقًا،  المعروفة  بالصيغ  القواعد  تظهر 
المدونة  منها:  تسميات،  بعدة  وسـميت  طبعات،  عدة  المدونة  هذه  طبعت 
في  محققة  طبعها  وأعيـد  مجلدين،  في  وتقـع  شـروح،  عليها  وليس  الصغـرى 
في  واعتمدتها  العساكر ،  وإبراهيم  النبهاني   يحيى  بتحقيقها  اعتنى  واحد،  مجلد 
وصدرت  عليها  وعلَّق  أطفيش   القطب  رتبها  فقد  الكبرى  المدونة  أما  الدراسة، 
باجو   صالح  مصطفى  الدكتور  لتحقيقها  وتصدى  تحقيـق،  دون  األولى  الطبعـة 

مجلدات. ثالثة  في  وصدرت  علمّيًا،  تخريجًا  وخرجها  نصوصها  فضبط 
علماء  من  األزكوي ،  جعفر  محمد بن  جابر  ألبي  جعفـر »  ابن  «جامـع  ـ   ٢
وحواشـي  زيادات  الكتاب  هـذا  يضم  الهجـري،  الثالث  القـرن  فـي  اإلباضيـة  
تسـع  من  ن  ويتكوَّ الفقهية،  األبواب  معظم  فيه  وتناول  بعده،  جـاء  من  أضافهـا 
أما  للمسائل،  المناسب  الترتيب  وينقصه  أجزاء،  ستة  منه  طبعت  محققة،  أجزاء 
أقوال  مختلف  وإيراد  الفقهية،  المسائل  عرض  على  يقوم  فهو  تأليفه  في  منهجه 
مسلم ،  عبيدة  وأبي  زيد ،  جابر بن  اإلمام  مثل:  وغيرهم،  شيوخه  سواء  السلف ، 
أكثر  ما يراه  يختار  ثـم  محبوب ،  ومحمد بن  صفرة ،  وأبـي  الحضرمي ،  ووائـل 
ما يورد  كثيـرًا  نجده  ثـم  بإيراده،  اكتفـى  نـص  المسـألة  فـي  كان  وإذا  صوابـًا، 
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معاصريه  ومع  محبوب ،  محمد بن  عبد اهللا  أبي  شيخه  مع  ومراسالته  محاوراته 
يتبنى  كان  التي  الفقهية  شـيخه  آراء  وينقل  الحواري ،  وأبي  الصلت   المؤثر  أبي 

بها. ويحتج  منها  الكثير 
أمثال:  الرأي ،  مدرسة  وأعالم  والتابعين ،  الصحابة   آراء  بنقل  منهجه  ويمتاز 
أو  قرآنية  بآية  الفصل  ما يبدأ  فغالبًا  النخعي  ،  وإبراهيم  وطاووس   وعطاء   مجاهد  
أقوال  موردًا  الموضـوع،  في  الكالم  ويفرع  النـص،  على  فيعلق  نبوي،  حديـث 
يبحث  ثم  تقريرية،  المسألة بصيغة  بإيراد  أحيانًا  يكتفي  أنه  العلماء في ذلك، كما 
لقول  نقالً  أو  منـه،  اجتهادًا  حكمهـا  مبّينًا  المحتملة،  الصـور  مختلف  عـن  لهـا 
بدليل  يعضدها  ثم  المسـألة،  في  الشـرعي  ًبالحكم  أحيانا  ويأتي  العلماء،  بعض 
حقيقة  يصور  كتابه  تأليف  في  منهجه  كان  وعمومـًا  رأي،  أو  ُسـنَّة  أو  كتاب  مـن 
التي  الالحقة  والمرحلة  التابعين،  تابعي  فقه  بين  االنتقالية  المرحلة  في  التأليـف 

والعقل. النقل  بين  تجمع  والتي  االجتهادية،  الفقهية  المدارس  فيها  تأسست 
التي  الفقهية  المسـائل  على  اقتصرت  فقـد  الجامع  هذا  من  اسـتفادتنا  أمـا 
ولم  القاعدة،  لتأصيل  النصوص  بعـض  ونقل  الفقهية،  القواعد  على  تخرجـت 
مفهوم  مـن  وتسـتنتج  إليها،  يلمح  كان  بـل  نـادرًا،  إال  بالقواعـد  يصـرح  يكـن 
أضيفت  التي  والشـروح  الزيادات  في  وردت  القاعـدة  ما نجد  وكثيـرًا  عبارتـه، 
جاء  المعروفة  بالصيـغ  بالقواعـد  التصريح  أن  نجـزم  يجعلنـا  مما  نصـه،  إلـى 

اإلباضية . عند  الفقهية  القواعد  تطور  إلى  يشير  وهذا  عنه،  متأخرًا 
بركة  عبد اهللا بن  محمد  ألبي  الجامع»  «كتاب  المعتمدة  المصادر  ومن  ـ   ٣
القرن  في  ما أُّلـف  أهم  من  الكتاب  هـذا  وُيعـد  (٣٦٢هـ)  البهلـوي ،  السـليمي 
يوجه  أن  ما يمكن  رغم  الفقهي،  والتأصيل  التحقيق  حيث  من  الهجري  الرابـع 
األبواب  ترتيـب  فـي  ضعف  مـن  عليه  ما يالحـظ  بسـبب  انتقـادات  مـن  إليـه 
القضايا وتكرارها، وإدراج عدة مسائل تحت عنوان جزئي  وتقسيمها، وتداخل 
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الباحث  ويالحظ  المحتوى،  مع  العنوان  فال يتوافق  بعض،  دون  بعضها  يشمل 
بعضها،  يطيل في  فقد  المسائل وبحثها،  أحيان عدة في طرح  البّين في  التفاوت 
تحقيق  وعليه  جزأين،  في  طبع  والكتـاب  اآلخر،  البعض  في  الكالم  ويختصـر 
من  ولعله  المراد،  المعنى  مـن  ما ُتغّير  وغالبًا  األخطاء  فيه  وتكثـر  علمي،  غيـر 

األخطاء. هذه  لتجنب  تحقيق  إعادة  إلى  ويحتاج  النساخ،  تصحيف 
قيمة  من  بحال  تقلل  أن  ال يمكن  المالحظات  هذه  فإن  أمر  من  يكن  ومهما 
يضم  فهو  المعالـم،  الواضح  صاحبه  ومنهـج  مكانته  فـي  تغمـز  أن  أو  الكتـاب، 
المصادر  من  ويعتبـر  المتنوعة،  الفقهيـة  والفروع  والفقهيـة،  األصوليـة  القواعـد 
دراسة  الباحثون  عليه  عكف  ذلك  وألجل  المجال،  هذا  في  اإلباضية   عند  الهامة 

واألصولية. الفقهية  القواعد  منه  فاستخرجوا  واستنباطًا،  وتحقيقًا 
النصوص  تحليل  أساسـه  «الجامع»  في  متميزًا  منهجًا  بركة   ابن  سـلك  وقد 
أصول  على  اجتهاداتـه  وإرسـاء  فهمها،  في  العربية  اللغـة  وتوظيـف  الشـرعية، 
الفقهي  القول  بيـن  والجمع  الفقهـاء،  اختالف  أسـباب  ببيان  ويهتـم  واضحـة، 
أصول  من  غيرهـا  أو  قياس،  أو  إجمـاع  أو  وُسـنَّة  قرآن  مـن  الشـرعي،  ودليلـه 
يحفل  إنه  ثم  واالحتجاج،  الداللة  في  قوتها  حسـب  مرتبة  المعتمدة،  التشـريع 
آراء  وبين  المذهب،  داخل  بينها  والموازنة  الفقهاء،  أقوال  بين  بالمقارنات  كثيرًا 
ونقد  ذلك بحس علمي  يفعل  وكان  األخرى؛  الفقهية  المدارس  وبقية  المذهب 
أحيان  في  ليغفل  يكن  ولم  اآلخر،  الرأي  واحترام  المناظرة،  بآداب  ملتزمًا  نزيه، 
كان  فقد  عامة،  قاعـدة  ذلك  يكن  لم  وإن  أصحابهـا،  إلى  األقوال  نسـبة  كثيـرة 
قال  قيل،  يقـول:  كأن  المجهول،  إلى  القـول  بنسـبة  األحيان  بعض  في  يكتفـي 
على  يحرص  فإنـه  ودراسـتها،  للمسـألة  عرضه  وعند  آخـرون،  قـال  بعضهـم، 
ـ  المسألة  يعرض  فهو  المطروحة،  والقضايا  للمسائل  المنطقي  التسلسل  التزام 
بالدليل،  مدعمًا  المناسـب  حكمها  يعطيها  ثم  ويتفحصهـا،  ـ  البحث  موضـوع 
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وعاد  أصحابها،  حجج  وأورد  وأوضحها،  أوردها  أخرى  أقوال  لها  كانت  وإن 
للصواب. مخالفتها  رأى  هو  إن  بالنقض  عليها 

وعزوها  المخالفين،  أقوال  نقل  في  والدقة  بالتواضع  بركة   ابن  ويمتاز  هذا 
رأي  نقل  فقد  موضوعية،  بكل  معها  والتعامل  يخالفها،  كان  ولو  أصحابها  إلى 
وتعطي  النـكاح،  بها  يرّد  التـي  العيوب  عن  حديثـه  في  والشـافعي   حنيفـة   أبـي 
فإني  عنهم،  حكايتي  في  الغلط  من  اهللا  «وأستغفر  فيقول:  الفسخ  حق  للزوجين 

أعلم»(١). واهللا  قولهم،  إصابة  يُت  تحرَّ
من  واحد  وهـو  «الجامع»،  كتابه  فـي  بركة   ابن  منهـج  مالمح  بعـض  هـذه 
في  اإلباضية   فقهـاء  لدى  المتبـع  المنهج  بعيـد  حد  إلى  تصـور  التـي  النمـاذج 
بصماتهم  تركوا  الذين  المؤلفيـن  من  غيره  جانب  إلى  الهجـري،  الرابع  القـرن 

اإلباضي. الفقهي  التراث  على  بارزة 
القواعد  جمـع  في  تمثلت  كبيرة،  فكانـت  الكتاب  هـذا  من  اسـتفادتنا  أمـا 
وتتبعنا  للقواعد،  األولى  الصيغ  منه  وأخذنا  كثيرة،  وهي  فيه،  المتناثرة  الفقهيـة 
دليلها،  ويذكر  بالقاعـدة،  يصـرح  فكان  بعده،  من  جـاؤوا  الذين  عنـد  تطورهـا 
فيه،  القاعدة  إلـى  الوصول  في  صعوبـة  نجد  فلم  عليهـا،  المتخرجـة  والفـروع 
من  أوائل  من  بحق  فيعتبر  األحـكام،  على  التعليل  مقام  في  بها  ما يأتـي  فغالبـًا 
كتابه،  في  ودّونها  االصطالحـي  بمفهومها  اإلباضيـة ،  الفقهية  بالقواعـد  اعتنـى 

منه. استفاد  بعده  جاء  ومن 
باالسـتدالل  القواعد  من  كثير  في  التزامه  الفقهي:  التقعيد  في  منهجه  ومن 
من  كثير  مـع  القاعدة  إلى  أحيانـًا  يلمح  وكان  والعقـل،  النقـل  دالئل  مـن  لهـا 
في  عليه  سـار  الذي  أصله  على  ليؤكد  قاعدته  تحت  تندرج  يراها  التي  الفروع 

الفروع. إنشاء 

.١٤٤/٢ الجامع،  كتاب  البهلوي:  بركة  ابن   (١)
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وركز  األخبار،  قبول  في  العمدة  عن  فيه  تحدث  فقد  «التعارف»  كتابه  وأما 
مما  معامالتهم  في  الناس  عليه  ما تعارف  فأقر  والعادة،  العرف  قاعدة  على  فيه 
اهللا،  علم  في  اليقين  بمعرفة  عنتـًا  يكلفهم  ولم  نفوسـهم،  في  اليقين  به  يحصـل 
طمأنينة  على  األحـكام  بناء  وأن  بالشـك »،  ال يزول  «اليقين  قاعدة  إلـى  وأشـار 
الكتاب تأصيل  بالتيسير، وفي  الشارع جاء  النفس، وأن  إليه  القلب، وما سكنت 

عديدة. بأمثلة  لها  واستشهاد  القضايا  لهذه 
نصه  يذكر  ولم  بركـة   ابن  إلى  ورد  سـؤال  عن  جواب  أنه  الكتـاب  وأصـل 
كثرة  مع  أهميتها  وألجل  تحقيق،  دون  مشوهة  طبعة  مطبوع  وهو  وال صاحبه، 
فحققها  الُعمانييـن  الباحثيـن  أحد  لهـا  انبرى  فقد  بهـا  اتسـمت  التـي  األخطـاء 
فهمها  الباحثيـن  علـى  وسـهل  العلمية،  قيمتهـا  علـى  حافـظ  علمّيـًا،  تحقيقـًا 

منشورة. غير  الدراسة  هذه  وما زالت  واستيعابها، 
في  أّلف  من  أوائل  من  ُيعد  البهلوي   بركة   ابن  إن  القول:  يمكن  تقـدم  ممـا 
الهجري،  الرابع  القرن  الشرعية األصولية والفقهية عند اإلباضية  خالل  القواعد 
فيها  برزت  حيـث  المجال  هذا  في  كتبه  علـى  يعتمدون  المتأخـرون  وما يـزال 

واألصولي. الفقهي  للتقعيد  واضحة  بصمات 
سعيد  ألبي  «المعتبر»  كتاب  الدراسة  هذه  في  المعتمدة  المصادر  ومن  ـ   ٤
تخلله  جامع،  وفقهي  عقدي  كتاب  وهـو  (ق: ٤هـ)،  الكدمي    سـعيد  محمد بن 
جعفر »  ابن  «جامـع  فيه  تتّبع  متنوعـة،  فقهية  وقواعـد  عديدة،  أصوليـة  مسـائل 
توسع واجتهاد،  إلى  يحتاج  رآه  فيما  ما أغفله، وتوسع  فيه  ففصل مسائله، وزاد 
معظمها،  ضـاع  ضخمة  مجلدات  تسـع  في  يقع  الحقيقـي  حجمـه  إن  ويقـال: 
إلعطاء  كافية  وهـي  صغيرة،  أجزاء  أربعة  فـي  طبع  وقد  األول  المجلـد  وبقـي 
النسـاخ  تدخل  من  كغيره  ينج  ولـم  تأليفه،  ومنهج  المصنـف  هذا  عـن  صـورة 

للكتاب. العامة  الصورة  على  ال يؤثر  ذلك  فعلهم  أن  إال  الالحقين،  والفقهاء 
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المختصرات  بين  وسطًا  «المعتبر»  كتابه  أّلف  أنه  الكدمي   أبو سـعيد  ويقرر 
المخلة والمطوالت المملة، وقد صاغ جله بأسلوب عرض القضايا وتسلسلها، 
ويلزم  قلت...  قال...  منهج:  على  يقوم  الذي  الحواري  األسـلوب  جانب  إلى 
حيث  من  متفاوتًا  منهجًا  المؤلف  سـلك  وقد  كذا...  يكون  أن  كذا...  قال  من 
التي  والمسـائل  الباب  حسـب  وعرضها  القضايا  تحليل  في  واإليجاز  اإلطالـة 
لكونه  الكفاية،  فيه  بما  وتبويبه  الكتاب  بتقسـيم  كثيرًا  يهتم  يكن  ولم  يتضمنها، 
منطلقا  اتخـذه  الذي  جعفر   ابـن  جامع  عن  ينقله  كان  بمـا  ملتزمـًا  نفسـه  وجـد 

مسائله. جملة  بحث  في  للتوسع 
الكتاب  ألبـواب  بالتمهيد  كثيـرًا  يحفـل  يكـن  لم  سـعيد   أبـا  أن  ويالحـظ 
الفقهية  باألحـكام  االهتمام  مجـرد  العام  طابعه  يكـون  أن  أراد  فقـد  وفصولـه، 
التشريع. من  والحكمة  الفضائل  لبيان  ميله  تمامًا  ال يلغي  ذلك  أن  إال  الصرفة، 
عن  يخرج  لم  فإنه  االجتهاد،  فـي  ومصادره  التشـريعية  بأدلته  يتعلق  وفيمـا 
كل  «فالحق  قوله:  عنه  جـاء  فقد  عمومًا،  الفقهاء  عليه  كان  الذي  العـام  اإلطـار 
الحق يدرك من كتاب اهللا تبارك وتعالى أو ُسنَّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أو إجماع المحققين 

الثالثة». األصول  هذه  فيه  وافق  مما  العقل  حجة  أو  محمد ملسو هيلع هللا ىلص ،  أمة  من 
الحكم  عن  للكشف  فيها  يجتهد  فكان  نص،  فيها  يرد  لم  التي  القضايا  أما 
المسـألة  في  قوله  يعضد  وقد  العامة،  الفقهية  والقواعد  والقياس  اإلجماع  على 
في  وهو  عليها،  منـه  تعليق  دون  أقوالهم  بإيراد  يكتفـي  وأحيانًا  السـلف ،  بـآراء 
كان  الذي  بركة   ابن  لمعاصـره  خالفًا  عنهم  الخروج  إلى  ال يميـل  أمره  غالـب 

اجتهاداته. في  استقاللية  أكثر 
لعلماء  المتعددة  األقوال  بإيراد  سـواء  المقارنات  من  «المعتبر»  كتاب  يخل  لم 
أقل،  بدرجة  األخرى  المذاهب  أقوال  أو  والمتشـددين،  منهم  المرّخصين  اإلباضية  
والتي لم يذكرها في أغلب األحيان باالسم وإنما يوردها بعبارة: «قال مخالفونا...» 
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في  المختلفة  األقـوال  إيـراده  عند  سـعيد   أبي  أثر  ويظهر  العبـارات،  مـن  ونحوهـا 
القول  «وأصح  مثل:  عبارات  عنده  فتكثر  والترجيح،  واالختيـار  والتقييم،  الموازنـة 

كذا...». يعجبني  إلينا؛  أحب  األول  القول  األكثر،  هو  باإلعادة  القول  لكن  معنا؛ 
تعريفًا  الفقهية  بالمصطلحات  التعريـف  ظهور  بداية  منهجه  في  يظهر  كمـا 
يهتم  كان  الـذي  بركة   ابـن  عند  نجـده  لـم  الـذي  الشـيء  واصطالحّيـًا،  لغوّيـًا 

األلفاظ. معاني  بيان  في  فقط  اللغوي  بالجانب 
األحكام  تعليل  بمسـألة  شـغفه  سـعيد   أبي  على  يالحظ  هذا  جانب  وإلـى 
المختلفة  الصور  ُيبيـن  فكان  الحق،  ذلـك  عقله  أعطى  فقد  القضايـا،  وتحليـل 
وينقد،  يفهم  وكان  والنسيان،  والخطإ  العمد  من  المحتملة  وأحوالها  للمسـألة، 
فكأنما  المحتملة،  وجوهها  كل  مـن  ُيقّلبها  وكان  المسـائل،  بحث  في  ويتعمق 

الرأي. بلد  العراق  في  نشأت  التي  الفكرية  بأصوله  يذّكرنا  كان 
الشريعة  روح  إلى  والنظر  ـنَّة،  بالسُّ تمسـكه  سـعيد   أبي  فقه  في  يالحظ  كما 
فهو  حسـنًا  المسـلمون  ما رآه  بأن  يؤمن  فهو  المصلحة،  واعتبـار  ومقاصدهـا، 
لم  ما  اهللا،  شـرع  فثم  الفـروع  فـي  المصلحة  كانـت  وحيثمـا  حسـن ،  اهللا  عنـد 
األحكام  يعلل  وكان  عليهـا،  متفق  قاعدة  أو  صريـح،  نص  مع  ذلـك  يتعـارض 
فال يجوز  المسلمين،  الجتماع  عنده  الجمعة  فصالة  تعسـف،  دون  أمكن  كلما 
ـنَّة  السُّ ألن  عارض؛  عرض  إن  إال  باختيار  الجامع  المسـجد  غير  في  تكون  أن 
في  الجمعة  بإجازة  يقول  قول من  المساجد، ويعجبه  في  الجمعة  بثبوت  جاءت 

تتعطل... لئال  الجامع  المسجد  غير 
ما يعود  كثيرًا  أنه  ما تقدم،  جانب  إلى  منهجه  في  ما يالحظ  أهم  من  ولعل 
ودفع  األصغر ،  بالضرر  األكبر  الضرر  كدفع  الفقهية،  القواعد  إلى  اجتهاده  فـي 
ويعطي  مثله ،  بيقين  إال  ال يزول  واليقين  المصلحة ،  جلب  على  مقدم  المفسدة 

البلد. أهل  ُسنَّة  ويسميها  األحكام،  تحديد  في  مكانة  والعادة  العرف 
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القواعد  من  فيه  ما ورد  استخراج  في  تمثلت  فقد  الكتاب  من  استفادتنا  أما 
تعليالته  ومـن  عليها،  تخرجـت  التـي  والفـروع  والفرعيـة،  األساسـية  الفقهيـة 

العامة. الشريعة  ومقاصد  والمفاسد،  للمصالح  ومراعاته  لألحكام، 
صورته  في  أنه  يتفقون   اإلباضية  فقهاء  فيـكاد  المفيد»  «الجامع  كتابه  أمـا  ـ 
َمن  أو  تالميذه،  فعل  من  هو  وإنما  الكدمي ،  سـعيد  أبي  صنع  من  ليس  الحالية 
الفقهية،  وآرائه  فتاويـه  أهمية  الحظـوا  فقد  بالعلم،  المشـتغلين  من  بعـده  جـاء 
عليه  أطلقوا  كتاب  في  جمعها  على  فأقدموا  البحث،  في  وتعمقه  علمه  وسـعة 
من  كغيره  الكتاب  هذا  ويتصف  سـعيد »،  أبي  أجوبة  من  المفيد  «الجامع  اسـم: 
الحكم  تنـزيل  علـى  واالقتصار  االختصـار،  إلى  صاحبه  بميـل  الفتاوى  كتـب 
مواضيع  على  نسـبّيًا  مرتبة  مسـائل  مجموعة  فالكتاب  الحادثة،  على  الشـرعي 

المعهودة. الفقه 
أبو سـعيد »  «سـئل  «سـألته»،  مثل:  متقاربة  بصيغ  السـؤال  ما يعرض  فغالبًا 
لإليحاء  كافيان  ونصه  الجواب  صيغة  أن  إال  السؤال،  عن  الجامع  يسكت  وقد 
ذلك  في  مسـتعمالً  اجتهاده،  إليه  توصل  برأي  فتاويه  في  الكدمي   ويكتفي  بـه، 
أقوال  ويبين  المسـألة،  في  الوارد  الخالف  يعرض  وقد  كذا»،  أنه  «معي  عبارة: 
بمفهومه  رأي  أو  حديث،  أو  قـرآن  من  شـرعي  بدليل  مدعمًا  المذهب،  فقهـاء 
في  تمثلت  محدودة،  فكانت  المفيد»  «الجامع  كتابه  من  استفادتنا  أما  الواسـع. 
إليها  يلمح  بـل  غالبًا،  بهـا  يصرح  يكـن  ولم  القواعد  علـى  التطبيقـات  بعـض 

كالمه. سياق  من  وتفهم  تلميحًا، 
(ت: ٥٠٤هـ)  الفرسـطائي   بكر  محمد بـن  أحمد بـن  العبـاس  وألبـي  ـ   ٥
متنوعة،  فقهية  بمؤلفات  اإلباضية ،  للمدرسـة  العلمي  النتاج  في  بارزة  مسـاهمة 
سواء  المكلفين،  أفعال  أحكام  فيه  تناول  الذي  العباد»  أفعال  «تبيين  كتاب  منها 
أثر  في  العلماء  وأقوال  المنهيات،  على  ز  وركَّ القلوب،  أو  الجوارح  أفعال  منها 
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أو  األخالق،  فلسـفة  قسـم  في  تصنيفه  يمكن  والكتاب  األفعال،  على  المناهي 
كثيرًا  يعنـي  ولكنه  «اإلحيـاء»،  في  الغزالي   يسـميها  كمـا  المهلـكات،  األفعـال 
تلك  عنها  تصدر  التي  النوايا  اعتبار  على  األحكام  وبناء  المقاصدي،  بالجانـب 
واقتصرت  بمقاصدهـا »،  «األمـور  قاعـدة:  حول  يـدور  كالمه  فـكان  األفعـال، 

عنها. المتخرجة  والشواهد  الهامة  القاعدة  هذه  على  منه  استفادتنا 
الدراسـات  في  التخصص  قسـم  من  باحثين  ودرسـه  حققه  قـد  والكتـاب 

مطبوع. غير  مرقون  وهو  بالقرارة،  الحياة  بمعهد  الشرعية 
أمتي  عن  «ُرفع  حديـث  بالشـرح  فيه  فتناول  األلواح»  «كتاب  مؤلَّفـه  أمـا  ـ 
متى  والضمان،  اإلثـم  وأحكام  الخطأ  صـور  في  وتوسـع  والنسـيان...»  الخطأ 
اإلكراه،  ووجوه  والتعدي،  الخطأ  في  للدعاوى  وعرض  يرفعان،  ومتى  يلزمان، 

والضمان. الخطأ  بنظرية  يتعلق  مما  أغلبها  كان  وإن  المسائل،  من  وغيرها 
وفي  التيسـير »  تجلب  «المشـقة  قاعدة:  تأصيل  في  تمثلت  منه  واسـتفادتنا 
وقاعدة:  واإلكـراه،  والنسـيان  كالخطأ  والتيسـير؛  التخفيف  أسـباب  بعض  بيان 

عليها. المتخرجة  والفروع  اإلثم »،  ويرفع  الضمان  ال يزيل  «الخطأ 
شمل  «الجامع»  اسم  عليه  ويطلق  مسألة »  أبي  ـ «كتاب  ب يعرف  كتاب  وله  ـ 
في  مسـائل  أيضًا  وفيه  شـخصية،  وأحوال  ومعامالت  عبادات  من  الفقه  أبواب 
اإلكراه وأحكامه، وكلها إجابات مختصرة، يكتفي في أكثرها بالحكم المعمول 
نَّة،  السُّ أو  الكتاب  الشرعي من  الدليل  اجتهاده، مع ذكر  اإلباضية  حسب  به عند 
عند  التشـريع  أصول  من  أصالً  كان  مما  ذلك  غير  أو  القيـاس،  أو  اإلجمـاع  أو 
نصوص  على  استشـهاده  في  ما يقتصر  وغالبًا  األدلة،  من  وال يكثـر  اإلباضيـة، 
وأسـبابه،  المجتهدين  بين  االختـالف  أحيانًا  يذكـر  أنه  إلى  باإلضافـة  القـرآن، 
صدقـي ،  محمـد  األسـتاذين  بتصحيـح  ومطبوعـًا  مخطوطـًا  يوجـد  والكتـاب 

أسبع . وإبراهيم 
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إذا  الفتنة  وحكـم  البغاة،  قتال  موضـوع  في  الدماء»  فـي  «السـيرة  وكتابـه  ـ 
المسـائل،  هذه  في  واسـتفاض  الصائل،  دفع  وأحكام  القبلة ،  أهل  بين  وقعـت 
الدين  حفظ  قواعد  تضبط  اجتهادية  مسائل  أغلبه  إذ  كثيرًا  بحثنا  في  يسعفنا  ولم 
تتفرع معظم  القواعد  التعارض، وعن هذه  بينها عند  والترتيب  والمال،  والنفس 
اإلباضية   المقاصد عند  نظرية  تأصيل  منه في  الكتاب، ويمكن االستفادة  مسائل 

جوانبها. بعض  في 
العمارة،  فقه  في  متميـز  كتاب  فهو  األرضين»  وأصول  «القسـمة  كتابه  أمـا  ـ 
المرافق  مـن  وغيرها  واألودية،  والطرقـات  الحريـم،  وحقوق  الجـار،  وأحـكام 
قواعد  من  كثيرًا  خصوصًا  المغرب   إباضية  منه  استقى  وقد  المسلم،  للبلد  العامة 
والكتاب  الحياة،  واقـع  في  وتطبيقا  المؤلفـات،  في  تنظيرًا  اإلسـالمية،  العمـارة 

باشعادل . بالحاج  الشيخ  بكير  وأستاذنا  ناصر،  محمد  الدكتور  بتحقيق  مطبوع 
إزالته، والمسائل  الضرر، وكيفية  وتمثلت استفادتنا منه في تطبيقات قواعد 
الكتاب  ويكاد  عبارته،  من  تسـتنتج  وإنما  بالقاعدة،  وال يصرح  عنها،  المتفرعة 
به،  وألحقوها  القواعد  من  جملة  منه  المحققْين  استخرج  وقد  األدلة،  من  يخلو 

عليها. التعرف  الباحثين  على  ليسهل 
المنذر  ألبي  الضياء»  «كتـاب  الدراسـة  هذه  في  الهامة  المصادر  ومـن  ـ   ٦
تناولت  شـاملة  موسـوعة  وهو  (ق: ٦هـ)  الصحاري   العوتبي  مسـلم  سـلمة بن 
واألصول  العقدية،  األصول  لقضايا  األولى  األجـزاء  وخصصت  الفقه،  أبـواب 
تكن  لم  وإن  حجمها،  في  معتبرة  مادة  وهي  الفقهية،  القواعد  وبعض  الفقهيـة، 
اهتمام  عمومها  في  تبين  ولكنها  والطرح،  العرض  في  متكاملة  بصـورة  موزعـة 

تدوينه. مع  بالتوازي  الفقه،  بتأصيل  اإلباضية  
أصل  وفي  التعريفـات،  في  اللغـوي  بالجانب  باالهتمـام  الكتـاب  ويتميـز 
كما  (االستبانة)،  اللغوية  بموسوعته  المؤلف  لتأثر  نظرًا  المصطلحات،  اشتقاق 
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ظهر في الكتاب أثر العناية بأسلوب الجدل ولغة المنطق في التعليل والتحليل، 
فاضطررنا  به،  نقابله  مخطوطًا  نجد  ولم  المطبعية،  األخطاء  من  بنصيبه  وحظي 
للنص،  العام  السـياق  على  بناء  المعنى  إلى  للوصول  الضرورة  حين  لالجتهـاد 
والباقي  جزًءا،  عشرًا  ثمانية  منه  وطبع  جزء  وعشرين  أربع  من  يتألف  والكتاب 
بعض  يعكف  وحالّيـًا  والسـابع،  الرابع  الجـزء  منه  وضـاع  مخطوطـًا،  مـا زال 

طبعه. إلعادة  تحقيقه  على  الباحثين 
جملة  تضمن  الذي  الثالث  المجلد  على  الكتاب  من  اسـتفادتنا  واقتصرت 
كقاعدة:  بالشك »،  ال يزول  «اليقين  الكبرى:  القاعدة  عن  المتفرعة  القواعد  من 
األجزاء  أما  اإلباحة »،  األشياء  في  «واألصل  ما كان »،  على  ما كان  بقاء  «األصل 
الفقهية،  القواعد  على  تخرجت  التي  الفقهية  الفروع  بعض  منها  أخذنا  األخرى 

فيه. الغالب  هو  وهذا  بها  يصرح  لم  ولو 
الجيطالـي  ،  إسـماعيل  طاهـر  ألبـي  اإلسـالم»  «قواعـد  كتـاب  ـ   ٧
والعبادات  العقيـدة  أبواب  على  يشـتمل  مختصر  كتـاب  وهـو  (ت: ٧٥٠هـ) 
تحتوي  أركان  سـبعة  على  فيه  الكالم  «اقتصر  وصفـه:  في  يقـول  والحقـوق، 
منها  ركن  وكل  اإلنسـان،  بها  يلزم  التي  والمظالم  الفرائض  مـن  جمل  علـى 
تكون  معانيها،  مشـروعة  وفصول  مبانيها،  مرتبـة  أبواب  أربعة  علـى  يشـتمل 
على  يقل  المكنونـة،  والدرر  المخزونـة،  التحف  مـن  المنهج  هـذا  لسـالكي 
ملجأ  للمسترشـدين  وتكـون  حفظها،  القـارئ  على  وسـهل  لفظهـا،  الناظـر 

به». يعتصمون  وعصمة  إليه،  يلجأون 
سـلك  قد  صاحبه  فإن  الشـكل،  حيث  من  للكتاب  الوصف  هذا  كان  فإذا 
مسألة  كل  في  يورد  إذ  نطاق،  أوسـع  على  المقارنة  منهج  المضمون  حيث  من 
بذكر  اإلباضية ،  من  المتقدمين  الفقهاء  أقوال  على  اإلحالة  مع  الوجوه  مختلف 
أن  دون  ـنَّة،  والسُّ الكتاب  من  بنصوص  المعتمدة  الوجوه  تدعيم  مع  أسـمائهم 
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وعرض  األربعة ،  المذاهب  وأصحاب  والتابعين   الصحابـة   آراء  بيان  عن  يغفـل 
وأسـباب  والمخالفين،  الموافقيـن  أقـوال  علـى  والتنصيـص  فريـق،  كل  أدلـة 
على  ظاهر  الشخصي  ورأيه  اجتهاده  فإن  األقوال،  بإيراد  العناية  ومع  الخالف، 

ويخطئ. ويصوب  ويختار،  يرى  فهو  كتابه،  صفحات 
الكلية،  القواعـد  بعـض  اسـتخراج  فـي  الكتـاب  مـن  اسـتفادتنا  وتمثلـت 
الفروع  مـع  البحـث،  فـي  وتوظيفهـا  الشـرعية،  واألدلـة  الفقهيـة،  والضوابـط 

الفقهية. القواعد  بعض  على  تخّرجت  التي  التطبيقية  والمسائل 
(ت: ٧٩٢هـ)  الشماخي   علي  عامر بن  سـاكن  ألبي  اإليضاح»  «كتاب  ـ   ٨
كبيرة  مكانة  الكتاب  هذا  احتل  وقد  والمعامالت،  العبادات  أبواب  على  يشتمل 
الشماخي   أحمد  أبو العباس  واعتبره  الهجري،  الثامن  القرن  بعد  اإلباضية   عند 
ووصفه  نفوسـة ...»،  خصوصًا  وقته  في  المغرب   أهل  «اعتمـاد  السـير  صاحب 
واختصارًا  وتعليالً  جمعًا  مثله،  المذهب  في  ألف  ما أظن  التأليف  «وهذا  بقوله: 

وال مكرر». ممل،  غير  وتطويالً  مخل،  غير 
«بدالئل  الفقهية  اآلراء  جمع  كتابـه  تأليف  في  سـاكن   أبي  منهج  مـن  وكان 
مسموعات مستندات، وقياسات مستنبطات مستخرجات». فعمله على ما يظهر 
في  اجتهد  بل  السـابقة،  المؤلفات  من  الجمع  عند  يتوقف  لم  هذا،  كالمـه  مـن 
عمل  وهو  الفقهية،  والقواعد  األصول  على  الفروع  وتخريج  ما جمع،  تأصيـل 
النقص  من  شيئًا  الحظ  الكتاب  صاحب  أن  إلى  إشارة  ذلك  وفي  بالهّين،  ليس 
كما  يتمه،  أن  فـأراد  خاصة،  المغرب   في  اإلباضية   الفقهية  التآليـف  عموم  فـي 
بإيراد  اكتفـوا  المتقدمين  المذهـب  فقهاء  أن  يثبـت  أن  علـى  يبدو  فيمـا  تطّلـع 
معرفة  كانوا على  دليل،  دون  من  فيها  والمختلف  عليها  المتفق  المسائل  أحكام 
من  «ألن  عليها  مبنية  كانت  اجتهاداتهم  وأن  الفقهيـة،  والقواعد  باألصول  تامـة 

الفصول ». عنده  تتحصل  قّلما  األصول  في  يتحّكم  لم 
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«ولَِنُقل  بقوله:  المختلفة  واآلراء  المواقف  بين  التمييز  إلى  منهجه  ويشير 
اختالفهم،  سـبب  أن  أعلم  واهللا  فعندي  هذا،  كتابي  في  قلت  موضع  كل  في 
أو العلة كذا وكذا، وأن العلة... كذا وكذا، فإنما في األكثر استدالل واعتالل 

أسير...». طريقته  على  الذي  القول  صاحب  ال من  مني، 
بأن  ويصرح  األثر،  على  االعتماد  من  يكثر  فهو  االستدالل  حيث  من  أما 
اإلباضية  سـلف   عن  كثيرًا  وينقل  كذا»،  أصحابنا  أثر  «وفي  كذا»،  األثـر  «فـي 
أحيانًا؛  أصحابها  إلى  األقوال  فينسـب  خاصة،  اإلسـالمي  المغرب   أهل  من 
الثالث  القرن  من  أفلح ،  وابنه  رستم   عبد الرحمٰن بن  عبد الوهاب بن  كاإلمام 
من  عبد العزيز   وعبد اهللا بن  الفراهيدي ،  حبيـب  الربيع بن  واإلمام  الهجـري، 
اختالفات  إلى  للمسـائل  عرضه  في  ويشـير  البصرة ،  أهل  مـن  الثانـي  القـرن 
يوفق  أن  ويحاول  الحـاالت،  أغلب  في  الخالف  أسـباب  بيان  مـع  الفقهـاء، 
النظر  يوجبه  «فيما  كثيرة،  عبارات  ذلك  في  مستعمالً  فيها  رأيه  ويبدي  بينها، 
أغلب  في  ويرجح  األصـح...»،  هو  أصح،  النظر  فيما  القـول  وهذا  عنـدي، 
التي  غيرهم  بأقـوال  مقارنتها  عنـد  اإلباضية   فقهـاء  قـول  والمسـائل  الصـور 
ـ كما  اإلباضية  ولكن ذلك  ينظر في كتب غير  بأنه  أحيانًا، وقد صرح  يذكرها 

الكتاب. على  الغالبة  السمة  يكن  لم  ـ  يظهر 
اإلباضي  الفقهي  التأليف  قمة  بحق  يمثل  «اإليضاح»  كتاب  فإن  وعمومـًا 
التأليف:  مـن  نمطين  بين  فاصالً  يعتبـر  أن  يمكن  بحيث  ونهايتـه،  المؤصـل 
تـاجه،  «اإليضـاح»  فكـان  والتـأصيل،  والتأليـــف  الجمع  علـى  يقوم  نمـط 
القديم  شـرح  على  يقـوم  التاسـع  القرن  ظهـور  مع  يبدأ  جديـد  نمـط  وبيـن 

عليه. والتحشية 
وتصنيفها  منه،  الفقهية  القواعد  جمع  في  تمثلت  الكتاب  من  واسـتفادتنا 
والمسـائل  لتأصيلهـا،  الشـرعية  األدلـة  واسـتخراج  وصغـرى،  كبـرى  إلـى 
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فنردها  فروعها،  بذكر  ويكتفي  بالقاعدة،  ال يصرح  وأحيانًا  عليها،  المتخرجة 
والتعليـالت  المختلفــة،  بالتطبيـقـات  ما يسـعفـنا  وكثيـرًا  أصولهـا،  إلـى 
عنه  ما يغفل  كثيـرًا  الجانب  المسـألة، وهـذا  في  الخالف  ومنشـأ  المتعـددة، 
غيره من الفقهاء، ولكثرة ورود القـواعد والضـوابط الفقهـية في هذا الكتاب 
مدى  على  للتعـرف  للدراسـة،  مسـتقّالً  مشـروعـًا  ُيعَتمــد  أن  يصلـح  فـإنـه 
طبعات  في  صـدر  والكتاب  الفقهـي،  التقعيد  فـي  اإلباضية   فقهـاء  مسـاهمة 
بتحقيق  يحظ  ولم  المحشي   وأبي ستة  السدويكشي   بحواشـي  مذيًال  متعددة 

علمي.
للمحقق  األحـكام»  شـوارد  وتقييد  اإليمـان  قواعـد  «تمهيـد  كتـاب  ـ   ٩
عن  عبارة  وهـو  الخليلـي  (١٢٣١ - ١٢٨٧هـ)  أحمد  خلفان بـن  سـعيد بن 
تمثل  كبيرة  مجلدات  أربعـة  في  تالمذته  أحد  جمعها  وآثـار  ورسـائل  فتاوى 
 (١١٤) من  ما يقرب  فيه  فُوجد  كامالً  اسـتعراضه  تم  وقد  تنظيرّيًا،  حّيًا  فقهًا 
القواعد  غير  اسـتخراج  االعتبار  في  يؤخذ  لم  أنه  مالحظة  مع  فقهية،  قاعـدة 
يقدم  وما  األلفاظ،  كقواعد  مشتركًا  منها  ما كان  إال  ُهمَّ  اللَّ والضوابط،  الفقهية 
القواعد  أما  والمآالت،  والمقاصد  بالوسائل  ما يتعلق  أو  التعارض،  عند  منها 
جزئيات  تحتها  ال تندرج  التي  الخالصة  الشرعية  أو  المقصدية،  أو  األصولية 

استخراجها. يتم  فلم  وفروع 
شافية  إجابة  عنه  ويجيب  السؤال  يستعرض  فكان  الكتاب  في  منهجه  أما 
واإليضاح  الشـرح  من  حقه  للسـؤال  ويعطي  أيضًا،  ويطيل  أحيانًا،  فيختصـر 
إجابته  يدعم  غالبًا  وكان  السؤال،  صاحب  فيه  يقع  قد  وخلط  لبس  كل  ليزيل 
الِحكـم  علـى  السـائل  يوقـف  وكان  واآلثـار،  ـنَّة  والسُّ القـرآن  مـن  باألدلـة 
قدر  على  الشـرعي  الحكم  عليها  ينطوي  التي  والمقاصد  والعلل  واألسـرار، 
بسيطة  سلسة  بلغة  فتاويه  يصوغ  وكان  الموضوع،  وأهمية  المستفتي،  مستوى 
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العرفية  والمصطلحات  العامية  العبارات  أحيانًا  ويستعمل  التعقيد،  عن  بعيدة 
والمساقاة. الزراعة  مجال  في  خاصة 

عنها،  تفرع  وما  الكبرى  الكلية  القواعد  اعتماد  في  منه  استفادتنا  وتمثلت 
أدلته  واعتماد  عليها،  المتخرجة  الفروع  مع  الصغرى  الفقهية  القواعد  وبعض 
بدون  الُعمانية   والثقافة  التـراث  وزارة  طبعته  والكتاب  القواعـد،  تأصيل  فـي 
الباحثين لتحقيقه، وصدر  اثني عشر جزًءا، وقد عكف عليه بعض  تحقيق في 

ومحققة. مجلدة  أجزاء  عشر  في  أخيرًا 
عبد اهللا بن  الدين  نور  لإلمام  الكمال»  مدارج  على  اآلمال  «معارج  ـ   ١٠
الراسـخة  القدم  له  الـذي  (١٢٨٦ - ١٣٣٢هـ)  السـالمي    سـلوم  حميد بـن 
وكتابه  مصنفاتـه،  وكثرة  مداركـه،  وسـعة  علمه  لغـزارة  الواسـعة،  والشـهرة 
الكمال»  «مـدارج  تسـمى  تأليفه،  من  فقهية  ألرجوزة  شـرح  هو  «المعـارج» 
وبالرغم  الحضرمي ،  قيس  إبراهيم بن  إسحاق  الخصال» ألبي  «مختصر  نظم 
التحرير  بحسـن  يمتاز  فقهية،  ثروة  يمثل  أنه  إال  الكتاب  هذا  تمام  عـدم  مـن 
الفقهية  والفـروع  والفقهيـة  األصوليـة  القواعـد  يضـم  فهـو  التقريـر،  ودقـة 
بالفقه  اهتمت  التـي  اإلباضية   الفقهية  المصـادر  أهم  مـن  ويعتبر  المتنوعـة، 

المقارن.
النصوص الشرعية،  السالمي  في منهجه في «المعارج» تحليل  وقد سلك 
واضحة،  أصول  على  اجتهاداته  وإرسـاء  فهمها،  في  العربية  اللغـة  وتوظيـف 
ودليله  الفقهي  القـول  بين  والجمـع  الفقهاء،  اختـالف  أسـباب  ببيان  ويهتـم 
التشريع  أصول  من  غيرها  أو  قياس،  أو  إجماع  أو  وُسنَّة،  قرآن  من  الشـرعي 
كثيرًا  يحفل  إنه  ثـم  واالحتجاج،  الداللة  في  قوتها  حسـب  مرتبة  المعتمـدة، 
آراء  وبين  المذهـب،  داخل  بينها  والموازنة  الفقهـاء  أقوال  بيـن  بالمقارنـات 
علمي  بحس  ذلك  يفعل  وكان  األخـرى؛  الفقهية  المـدارس  وبقية  المذهـب 
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ليغفل  يكن  ولم  اآلخر،  الرأي  واحترام  المناظـرة،  بآداب  ملتزمًا  نزيه،  ونقـد 
عامة،  قاعدة  ذلك  يكن  لم  وإن  أصحابها،  إلى  األقوال  نسبة  كثيرة  أحيان  في 
قال  قيل،  المجهـول:  إلى  القول  بنسـبة  األحيان  بعض  في  يكتفـي  كان  فقـد 
على  يحرص  فإنه  ودراسـتها،  للمسـألة  عرضه  وعند  آخرون،  قال  بعضهـم، 
المسألة  يعرض  فهو  المطروحة،  والقضايا  للمسائل  المنطقي  التسلسل  التزام 
بالدليل،  المناسب مدعمًا  البحث ـ ويتفحصها، ثم يعطيها حكمها  ـ موضوع 
أصحابها،  حجـج  وأورد  وأوضحها،  أوردهـا  أخرى  أقـوال  لهـا  كانـت  وإن 

للصواب. مخالفتها  رأى  هو  إن  بالنقض  عليها  وعاد 
وعزوها  المخالفين،  أقوال  نقل  في  والدقة  بالتواضع  السالمي   يمتاز  كما 

ونزاهة. موضوعية  بكل  معها  والتعامل  يخالفها،  كان  ولو  أصحابها  إلى 
القواعد  جمع  في  تمثلت  كبيـرة،  فكانت  الكتاب  هذا  من  اسـتفادتنا  أمـا 
المعروفة،  بصيغتها  بالقاعدة  يصرح  فكان  كثيرة،  وهي  فيه،  المتناثرة  الفقهيـة 
إلى  الوصول  في  صعوبة  نجد  فلم  عليها،  المتخرجة  والفروع  دليلها،  ويذكر 

األحكام. على  التعليل  مقام  في  بها  ما يأتي  فغالبًا  فيه،  القاعدة 
باالستدالل  القواعد  من  كثير  في  التزامه  الفقهي  التقعيد  في  منهجه  ومن 
من  كثير  مع  القاعدة  إلـى  أحيانًا  يلمح  وكان  والعقـل،  النقل  دالئل  مـن  لهـا 
عليه  سـار  الذي  أصله  على  ليؤكد  قاعدته،  تحت  تندرج  يراها  التـي  الفـروع 
جزًءا،  عشـر  ثماني  في  األولى  طبعتين،  مطبوع  والكتاب  الفروع،  إنشـاء  في 

علمي. تحقيق  إلى  ويفتقر  ضخمة،  مجلدات  خمس  في  والثانية 
في  فتاوى  عن  عبـارة  وهو  السـالمي»  اإلمام  «جوابات  مؤلفاتـه  ومـن  ـ 
الحياة،  نواحي  وشـتى  الشـخصية  واألحوال  والمعامالت،  العبـادات  أمـور 
وغيرهم،  اإلباضية   فقهاء  أقوال  ومناقشة  أدلتها،  مع  المسائل  بعرض  ويمتاز 
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كتابه  في  الفقهي  السالمي   منهج  قام  لقد  برأيه،  اإلنفراد  أو  بعضها  وترجيح 
أسـئلة  عن  يجيب  حـيـن  فهــو  والموازيـن،  االعتبـارات  مـن  جملـة  علـى 
إيراد  ويرفض  ـنَّة،  بالسُّ والفقه  والقواعد،  باألصـول  الفروع  يربـط  السـائلين 
إنما  الفقهي  الـرأي  قـوة  أن  يرى  فهو  الدليـل،  مـن  خاليـة  واآلراء  األقـوال 
آراء  عن  االسـتقاللية  منهج  سـلك  كما  عليه،  قام  الذي  الدليل  قوة  تحددها 
كتب  إلى  أصـالً  ال يرجـع  يفتي  حيـن  األحيان  مـن  كثيـر  وفـي  اآلخريـن، 
فهم  في  اجتهاده  على  ذلك  في  يعـول  وإنما  الحكم،  عن  للبحث  السـابقين 
في  ويعود  المناسب،  الحكم  يصدر  ثم  بها،  المتعلقة  النصوص  من  المسألة 
ذاك  أو  الكتاب  هذا  في  الحكم  نفـس  على  عثر  بأنه  يذكر  الحقـة  مناسـبات 

وطمأنينة. ثقة  فيزداد 

روحها  إلى  ينظـر  فإنه  الشـرعية  النصوص  مع  السـالمي   يتعامل  وحيـن 
دون  سـبيالً،  ذلك  إلى  ما وجد  بظاهرها  وال يكتفـي  وأبعادهـا،  ومقاصدهـا 
وهو  والمكانية،  الزمانيـة  الظروف  ذلك  فـي  يراعي  وهو  تكّلـف،  أو  مبالغـة 
مقدار  عن  يسـأل  فحين  الثابتـة،  التشـريعية  األصول  غير  فـي  بالنـاس  أرفـق 
واألوقات،  األحوال  اختالف  إلى  ذلك  ُيرجع  أو حقوقها  الزوجة  النفقة على 
يسأل  وحين  أثره...»  إلى  منه  أحوج  نظره  إلى  والحاكم  حكم،  زمان  «فلكل 
اليوم  الناس  أحوال  الشاهد من  «وأما  يقول:  المرأة  نفقة  في  اإلدام  عن دخول 

عندنا». لها  ما يفرض  وهو  اإلدام،  من  لها  فال بد 

لـه  ال كيـان  أسـيرًا  غيـره  مقلـد  واعتبـر  التقليـد،  السـالمي   حـارب  كمـا 
وحارب  المجتهـد،  تبينـه  كلما  الحـق  إلى  الرجـوع  إلـى  ودعـا  وال شـخصية، 
اآلخرين  ما عنـد  علـى  التفتـح  إلـى  ودعـا  الـذات،  علـى  واالنطـواء  التقوقـع 

اإلباضية . ما عند  على  اآلخرين  اطالع  وجوب  ما يرى  بقدر  منه،  واالستفادة 
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العلماء  أقره  وإن  الخطـأ  على  التواطؤ  مهادنة  رفضـه  منهجه 5  ومـن 
بالقبول،  له  السابقين  وتسليم  قدسية،  من  األيام  عليه  ما تضفي  بسـبب  قبله، 
في  ومشـقة  عنتًا  الموقف  هذا  كلفه  وقد  وال يحلل،  ال يحرم  األيام  فبمـرور 

نبيه ملسو هيلع هللا ىلص . وُسنَّة  تعالى  اهللا  لشرع  المعارض  الباطل  تغيير  سبيل 

نشير  الفقهي،  والبحث  االجتهادي  السالمي   منهج  عن  حديثنا  سياق  وفي 
التشـريع،  أشـكال  من  شـكالً  باعتباره  الفتوى  في  منهجه  في  هام  ملحظ  إلى 
المسلك  هذا  يتميز  إذ  به،  اإلخبار  أو  الحوادث  في  الشـرعي  الحكم  وكشـف 
تميز  على  تأكيد  من  فيه  لما  إليهـا،  اإلشـارة  ينبغي  التي  الخصوصيات  ببعـض 
الفقيه  ولـدور  الشـريعة،  لمقاصد  وفهمـه  أفقه،  وسـعة  نظـره،  وبعـد  الشـيخ، 
بالدليل  والمدعم  المؤصل  الشـرعي  الحكم  بإصدار  ال يكتفي  هو  إذ  المفتي؛ 
يذكر  الذي  األمين  الناصح  ذلك  إلى  كثيرة  أحيان  في  يتحول  وإنما  والحجـة، 
السائل باهللا، ويحذره من غواية الشيطان، وقد يظهر ذلك جلّيًا في مثال تزويج 

السبعة. بأجزائه  ُتَعّد،  أن  من  أكثر  ذلك  على  واألمثلة  اإلكراه،  تحت  البنت 

ينطوي  التي  والعلـل  واألسـرار،  الِحكم  علـى  السـائل  يوقف  كان  كمـا 
موضوع  وأهمية  المسـتفتي،  هذا  مسـتوى  قدر  على  الشـرعي  الحكم  عليها 
الغريب؛  اللفظ  بعيدة عن  بلغة سهلة وميسرة،  السؤال، وكان يصوغ كل ذلك 
العرفية،  والمصطلحات  العامية  اللغة  استعمال  في  أحيانًا  نجده ال يتحرج  بل 
أخرى  أحيانًا  يفتي  أنه  كما  به،  ويفتي  باألحوط  األخذ  إلى  أحيانًا  يدعو  وكان 
عندما  ذلك،  أو  القـول  بهذا  األخذ  بين  المسـتفتي  يخير  وقد  أيسـر،  هو  بمـا 

الترجيح. دليل  ويعوزه  واآلراء،  األقوال  عنده  تتساوى 

وأدلتها  الفقهية،  القواعد  بعض  استخراج  في  بالكتاب  استفادتنا  وتجلت 
بتحقيق  أجـزاء  أربعة  فـي  مطبوع  والكتـاب  عنهـا،  المتخرجـة  الفـروع  مـع 
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بتحقيق  مهمة  إضافـات  مع  طبعه  وأعيد  الحارثـي ،  حمد  سـالم بن  القاضي 
السالمي . اإلمام  جوابات  بعنوان  مجلدات  سبعة  في  صدر  أبو غدة ، 

أصول  في  األلفيـة  على  الشـمس  «طلعة  كتـاب  أيضًا:  مصنفاتـه  ومـن  ـ 
األصول  مباحـث  فيه  ودرس  األصـول،  شـمس  منظومته  فيـه  شـرح  الفقـه» 
الفقهية  القواعـد  لدراسـة  مبحثـًا  وخصـص  التشـريع،  ومصـادر  وقواعـده، 
و«اليقين  بمقاصدها ».  «األمـور  وهي  المعروفة  بصيغها  وعرضها  األساسـية، 
و«العادة  يـزال ».  و«الضرر  التيسـير ».  تجلـب  و«المشـقة  بالشـك ».  ال يـزول 
للقاعدة  القواعد، وذكر  الفقه اإلباضي يدور حول هذه  بأن  محكمة ». وصرح 
عند  الفقهية  القواعد  تطور  بيان  في  منـه  اسـتفادتنا  وكانت  لها.  تطبيقية  أمثلة 
أيضًا  الكتاب  مـن  وأخذنا  الفقهية،  الفـروع  في  اعتمادها  ومـدى  اإلباضيـة ، 
بحثها  وقد  والنسـيان،  والخطأ  واإلكراه  والمرض  كالسـفر  التيسـير؛  أسـباب 
طبع  وقد  والترتيب،  العرض  بحسن  يمتاز  والكتاب  األهلية.  عوارض  ضمن 

مؤخرًا. صدرت  محققة  والثانية  جزأين،  في  محققة  غير  األولى  طبعتين 
لقطب األئمة أمحمد بن يوسف  العليل»  النيل وشفاء  ـ «شرح كتاب   ١١
المقارن،  الفقه  في  المتأخرة  الكتب  أمهات  من  (١٢٣٦ - ١٣٣٢هـ)  أطفيش   
معظم  على  يشتمل  الثميني ،  لعبد العزيز  العليل  وشفاء  النيل  كتاب  فيه  شرح 
شـتى  في  االسـتطرادات  فيه  ويكثر  الترتيب،  وينقصه  المعروفة،  الفقه  أبواب 
ويستدل  ويشرحه،  المتن  يتتبع  كان  بل  معينة  خطة  فيه  يلتزم  ولم  المواضيع، 
نَّة واإلجماع والقياس واآلثار، ونظرًا لكثرة الجزئيات  باألدلة من القرآن والسُّ
يسـعفنا  ولم  قليلة،  فيه  الفقهية  فالقواعد  باألقوال،  عنايته  وشـدة  الكتاب  في 
الفقهية  التطبيقات  مجال  في  منه  استفادتنا  وتمثلت  أجزائه،  كل  بتتبع  الوقت 
اإلباضية   فقهـاء  وأقوال  المسـألة،  منه  فنأخـذ  الكلية،  القواعـد  بعـض  علـى 

عنده. المختار  والرأي  وغيرهم، 
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١٤٠٥هـ  بجدة   اإلرشاد  مكتبة  طبعة  أشهرها  طبعات  عدة  طبع  والكتاب 
ال يخلو  والكتاب  للفهارس،  جزء  إليه  أضيف  وقد  مجلدًا،  عشـر  سـبعة  في 
ومكانته  أهميته  يبزر  علمي  تحقيق  إلى  حاجة  في  وهو  المطبعية  األخطاء  من 

العلمية.

محمد  عبد اهللا بن  الشـيخ  معالي  إلى  الجزيل  بالشـكر  أتقدم  الختام  وفي 
ـ ،  ـ يحفظه اهللا  ُعمان  سلطنة  في  الدينية  والشـؤون  األوقاف  وزير  السـالمي 
كان  منذ  ودعمـه  تردد،  دون  عليـه  وافق  المشـروع  هذا  عليه  ُعـرض  فحيـن 
إلنجاحه،  الضرورية  التسهيالت  كل  م  ويقدِّ يرعاه  وما يزال  تختمر،  لم  فكرة 
عند  الفقهية  القواعـد  مجال  في  اإلسـالمية  المكتبة  فراغ  سـدِّ  في  منـه  رغبـًة 
اإلباضية، واستثمارًا للتراث الفقهي اإلباضي الذي يزخر بالقواعد والضوابط 

الباحثين. أيدي  إليه  تصل  ولم  واألصولية،  الفقهية 

حمد  أحمد بن  مة  العالَّ شيخنا  سـماحة  إلى  والعرفان  الشـكر  أوجه  كما 
ولم  دربي،  أنار  الـذي  ـ   ـ يحفظه اهللا  ُعمان  لسـلطنة  العام  المفتي  الخليلـي 
لها  وكان  السـديدة،  وتوجيهاته  بعلمه  فانتفعت  الثمين،  وقته  من  عليَّ  يبخل 

بحثي. وخطوات  نفسي  في  واضحًا  أثرًا 

الشـيخ  أخينا  إلى  والثناء  الشـكر  أجزل  أن  المقام  هـذا  فـي  يفوتنـي  وال 
التفاهم  مجلـة  تحريـر  رئيـس  السـالمي  سـليمان  عبد الرحمٰن بـن  الدكتـور 
ويلح  يشـجعني  انفكَّ  وما  العقبات،  وذلَّـل  الطريق  لي  مّهـد  الذي  الُعمانيـة 
اكتمل  حتى  مراحله  جميع  بنفسه  ويتابع  وإخراجه،  البحث  هذا  بإنجاز  عليَّ 

الناظرين. تسرُّ  قشيبة  حلة  في  وصدر  بنيانه 



٤٥ المقدمـة

الجزائر  في  والخاصـة  العامة  المكتبـات  على  القائمين  كل  أشـكر  كمـا 
مكنوناتهـا  مـن  لننهـل  المتاحـة،  الوسـائل  كل  لنـا  روا  سـخَّ الذيـن  وُعمـان 
رأي  أو  توجيه  أو  بنصح  إلـيَّ  أسـدى  من  كل  وإلى  والمطبوعة،  المخطوطـة 
اهللا  وأسأل  وتقديري،  وامتناني  شكري  م  أقدِّ جميعًا  هؤالء  فإلى  مساعدة،  أو 
لوجهه  خالصًا  العمل  هذا  ويجعل  الثـواب،  كل  عّنا  ويثيبهم  منهم  يتقبـل  أن 
اهللا  أتى  من  إّال  بنون  وال  مال  فيه  ال ينفع  يـوم  في  ولهم  لنا  وذخـرًا  الكريـم، 

جدير. وباإلجابة  الدعاء،  سميع  إنه  سليم،  بقلب 





والتطور المفهوم  الفقهية  القواعد 

التمهيدي الفصل 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٨

المشابهة. بالعلوم  عالقتها  وبيان  الفقهية  القواعد  حقيقة   :∫hC’G  åëÑªdG

الفقهية. القواعد  تعريف  األول:  المطلب  ـ 
للقواعد. اللغوي  المعنى  أوالً: 

للقواعد. االصطالحي  المعنى  ثانيًا: 
للتعريفات. النقدية  الدراسة  ثالثًا: 

الفقهية. القواعد  على  «األصل»  مصطلح  إطالق  رابعًا: 
الفقهية. للقواعد  «الكلية»  مصطلح  إضافة  خامسًا: 

بها. الصلة  ذات  والمصطلحات  بالعلوم  وعالقتها  الفقهية  القواعد  الثاني:  المطلب  ـ 
الفقهية. والضوابط  الفقهية  القواعد  أوالً: 

األصولية. والقواعد  الفقهية  القواعد  ثانيًا: 
الفقهية. والنظريات  الفقهية  القواعد  ثالثًا: 

المقاصدية. والقواعد  الفقهية  القواعد  رابعًا: 
والنظائر. واألشباه  الفقهية  القواعد  خامسًا: 
الفقهية. والفروق  الفقهية  القواعد  سادسًا: 

وحجيتها. وأهميتها  الفقهية  القواعد  أنواع   :»fÉãdG  åëÑªdG

ومراتبها. الفقهية  القواعد  أنواع  األول:  المطلب  ـ 
وفوائدها. الفقهية  القواعد  أهمية  الثاني:  المطلب  ـ 

بها). االستدالل  (حكم  ووظيفتها  الفقهية  القواعد  حجية  الثالث:  المطلب  ـ 

ومصنفاتها. وتطورها  اإلباضية   عند  الفقهية  القواعد  نشأة   :ådÉãdG  åëÑªdG

اإلباضية . الفقهية  المدرسة  عن  مختصرة  لمحة  األول:  المطلب  ـ 
اإلباضية . عند  الفقهية  القواعد  نشأة  الثاني:  المطلب  ـ 

والتكوين. النشوء  مرحلة  أوالً: 
الفقهية. الفروع  مع  الكلية  القواعد  تدوين  مرحلة  ثانيًا: 

الفقهية. القواعد  تطور  مراحل  الثالث:  المطلب  ـ 
والتوسع. النمو  مرحلة  أوالً: 

والتميز. والرسوخ  النضج  مرحلة  ثانيًا: 
الفقهية. للقواعد  المتضمن  اإلباضي  الفقهي  التراث  الرابع:  المطلب  ـ 



الفقهية القواعد  حقيقة 
المشابهة بالعلوم  عالقتها  وبيان 

األول المبحث 

للقاعدة  واالصطالحي  اللغوي  المعنى  تحديد  على  المبحث  هذا  ويشـتمل 
دراسـة  مع  «األصل»  كمصطلح  بها  الصلـة  ذات  المصطلحات  وبيـان  الفقهيـة، 
المتقدميـن  العلمـاء  أقـوال  بعـرض  وذلـك  االصطالحيـة،  للتعريفـات  نقديـة 
الفقهية،  للقاعـدة  مناسـب  تعريف  واقتـراح  القاعـدة،  مفهـوم  فـي  والمتأخريـن 
بها  اعترض  التـي  االعتراضات  بـكل  يأخذ  ومانعـًا  جامعـًا  يكـون  أن  ونحسـب 
القواعد  عالقـة  ونبيِّن  ألفاظـه،  نحلل  ثم  المتقدمـة،  التعريفـات  علـى  الناقـدون 
والمقاصدية،  األصولية  والقواعد  الفقهية،  كالضوابط  المشـابهة؛  بالعلوم  الفقهية 
في  ذلك  وتفصيل  الفقهيـة،  والفـروق  والنظائر،  واألشـباه  الفقهيـة،  والنظريـات 

التالية: المطالب 
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األسـس،  والقواعد  واألس،  األصل  وهي  قاعدة،  جمـع  اللغة  في  القواعـد 
معنوّيًا،  أو  الشيء  ذلك  كان  حسـّيًا  عليه  ما يرتكز  كل  وأصله:  الشـيء  وأسـاس 
 &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالـى:  اهللا  قـال  أساسـه(١)  البيـت  فقواعـد 
 ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ تعالى:  قوله  ومنه  (البقرة: ١٢٧) ،   ﴾ '
ما يرفع  ومنه  األسـاس  بمعنى  الكريمتين  اآليتين  هاتين  في  فالقاعدة  (النحل: ٢٦) ، 

البنيان. عليه 
لما  واألصل  األسـاس  وهي  قاعدة،  جمـع  «والقواعد  الزمخشـري (٢):  قـال 

الثابتة»(٣). ومعناها  غالبة،  صفة  وهي  فوقه، 
قال الزجاج (٤): «القواعد أساطين البناء التي تعّمده، وقواعد الهودج خشبات 

فيها». الهودج  عيدان  ب  ُترّكَّ أسفله  في  معترضة  أربع 

األميرية  المطبعة   ،١٩٢٢ سنة  ط  للرافعي،  الكبير  الشـرح  غريب  في  المنير  المصباح  الفيومي:   (١)
ص ٧٠٠. القاهرة، 

ـ  (و: ٤٦٧هـ/١٠٧٥م  اهللا)،  جـار  القاسـم،  (أبـو  محمـد،  عمر بـن  محمود بـن  الزمخشـري   (٢)
شـديد  المذهب،  معتزلي  واألدب.  واللغة  والتفسـير  بالدين  العلم  أئمة  من  ٥٣٨هـ/١١٤٤م)، 
اإلنكار على المتصوفة. أشهر كتبه: الكشاف، في تفسير القرآن؛ أساس البالغة؛ المستقصى؛... 

.١٧٨/٧ األعالم،  الزركلي،  إلخ. 
وجوه  في  األقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشـاف  عمر،  محمد بن  الزمخشـري   (٣)

.٩٣/١ مصر،  الكبرى  التجارية  محمد  مصطفى  مطبعة،  ـ ،  ١٣٥٤ه ط ١،  التأويل، 
ـ  ٢٤١هـ/٨٥٥م  ببغـداد:  (ولـد  إسـحاق)،  (أبـو  سـهل  السـري بن  محمـد  إبراهيم بـن  الزجـاج   (٤)
واللغة؛  األدب  في  األمالي،  االشتقاق؛  القرآن؛  معاني  كتبه:  واللغة. من  بالنحو  عالم  ٣١١هـ/٩٢٣م)، 

.٤٠/١ األعالم،  الزركلي،   .٤٩/١ خلكان،  البن  األعيان  وفيات  ينظر:  إلخ.  القرآن؛...  إعراب 
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السـماء،  آفاق  في  المعترضة  أصولها  السـحاب  «القواعد:  أبو عبيد (١):  وقال 
البنـاء»(٢). بقواعد  شبهت 

بقواعد  تشـبيهًا  وسـفل  منها  ما اعترض  بالقواعد  «أراد  األثيـر (٣):  ابـن  قـال 
مـرت،  بيان حديث رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص حين سأل عن سحابة  في  ذلك  قال  البناء»(٤). 

وبواسقها» (٥). قواعدها  ترون  «كيف  فقال: 
والجمع  قاعد،  والزواج  والولد  الحيض  عن  قعدت  التي  المرأة  في  وقالوا: 
(النور: ٦٠) .  ﴾ =  <  ;  :  9  8  7 ﴿  : قوله 8  ومنه  قواعد(٦)، 

وقواعد  اإلسالم،  قواعد  فيقال:  المعنوية  األشياء  على  أيضًا  القاعدة  وتطلق 
معنوية(٧). قواعد  وكلها  وغيرها،  األصول  وقواعد  النحو، 

واحد  معنى  إلى  كلهـا  تؤول  وجدناها  المتعـددة،  المعاني  هـذه  تأملنـا  وإذا 

توفي سنة  األموال،  كتاب  المحدث صاحب  الفقيه  اللغوي  البغدادي  القاسم بن سالم  عبيد  أبو   (١)
.٤١٧/٢ الحفاظ،  تذكرة  ينظر:  ـ ،  ٢٢٤ه

مادة  المحيط  القاموس  الفيروزآبادي،  وينظر:   ،٣٦١/٣ (قعد)  مادة  العرب:  لسـان  منظور:  ابن   (٢)
.٣٤٠/١ (قعد) 

كتبه:  من  األصولي،  المحدث  الجزري  محمد  المبارك بن  أبو السعادات  الدين  مجد  األثير  ابن   (٣)
.٧٢/٥ األعالم،  الزركلي:  ينظر:  ـ ،  ٦٠٦ه سنة  توفي  الحديث،  غريب  في  النهاية 

.٨٧/٤ الحديث،  غريب  في  النهاية  الجزري،  األثير  ابن   (٤)
وأورده   .١٤١١ رقـم:  وفصاحته،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بيـان  في  فصل  اإليمان،  شـعب  في  البيهقـي  رواه   (٥)
األصبهاني في كتاب العظمة، باب األمر بالتفكر في آيات اهللا 8 وقدرته وملكه... رقم: ٦٩٦. 
اآلجري:  أبو عبيد  قال  أبيه.  عـن  التيمي  الحارث  محمد بن  موسـى بن  عن  طويل  حديث  فـي 
وقال  يضعفه.  كان  أنه  حنبل  أحمد بن  عن  بلغني  قال:  محمد...  موسى بن  عن  أبو داود  سئل 
في  أيضًا  الحديث  وورد  النبوي).  للحديـث  (الجامع  الحديث.  منكر  التقريب:  في  حجـر  ابـن 

.١٤٧/٦ رقم ١٥٢٤٧،  العمال،  كنـز 
.٣٦١/٣ (قعد)  مادة  العرب،  لسان  منظور:  ابن   (٦)

الفكر،  دار  مرعـي،  نديم  تحقيق  الكريم،  القـرآن  ألفاظ  مفردات  معجم  الراغـب:  األصفهانـي   (٧)
ص ٤٢٤. بيروت، 
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يبنى  التي  وأصوله  أسسه  شـيء:  كل  فقواعد  األصل،  أو  األسـاس  وهو  يجمعها 
معنوّيًا. أم  حسّيًا  الشيء  ذلك  كان  سواء  عليها، 

الرابـع  المثـال  كان  وإذا  السـابقة،  األمثلـة  كل  فـي  واضـح  الجامـع  وهـذا 
هذا  فإن  غامضًا،  الجامع  المعنـى  بهذا  يبـدو  (النـور: ٦٠) ،   ﴾ 9  8  7 ﴿
عن  القاعدة  ألن  النسـاء؛  مـن  القواعد  معنـى  جيـدًا  تأملنـا  إذا  يـزول  الغمـوض 
تنجب؛  تعد  ولم  الرجـال،  يشـتهيها  يعد  لم  أّنها  يعني  والزواج  والولـد  الحيـض 
فقدان  هـو:  المرأة  في  واإلنجـاب  االشـتهاء  وفقدان  اليـأس،  ِسـّن  بلغت  ألنهـا 
الناحية قد سكنت وجمدت، والسكون  لقوتها ووظيفتها األساسية، فهي من هذه 
أبرز  من  وهـي  للقواعد،  اللغويـة  المعاني  مـن  هي  الحركـة  وانعـدام  والجمـود 

وحقيقته. بماهيته  وأَلصق  واألساس،  األصل  معاني 
المراد  يكون  قد  أنه  يتبين  القاعدة  لمعاني  اللغوي  التحليل  وهكذا من خالل 
األسـاس،  هو  القاعدة  معاني  أقرب  أن  إال  والسـكون،  والثبات  االسـتقرار  منـه 
قواعد  معنى  كان  َثّم  ومن  األساس،  على  الجدران  كابتناء  عليها  األحكام  البتناء 

ومسائله. وجزئياته  فروعه  عليها  تبنى  التي  وأصوله  أسسه  الفقه: 

:á«¡≤ØdG  óYGƒ≤∏d  »MÓ£°U’G  ≈æ©ªdG  :kÉ«fÉK
منها: عديدة  بتعريفات  القاعدة  العلماء  ف  عرَّ

ـ  ١ جميع   على  منطبقة  كليـة  «قضية  بأنهـا  (ت: ٨١٦هـ)  الجرجانـي (١)  فهـا  عرَّ
جزئياتها»(٢).

الجرجاني علي بن محمد بن علي، (المعروف بالشريف الجرجاني)، (و: ٧٤٠هـ/١٣٤٠م ـ   (١)
منها:  مصنفًا،  خمسـين  نحو  له  بالعربية.  العلماء  كبار  من  فيلسـوف،  ت: ٨١٦هـ/١٤١٣م)، 
الزركلي، األعالم،  التعريفات؛ شرح مواقف اإليجي؛ رسالة في فن أصول الحديث؛... إلخ. 

.٧/٥
الكتاب  ودار  القاهـرة  المصـري  الكتاب  دار  ط ١،  التعريفـات،  علـي،  محمد بـن  الجرجانـي   (٢)=
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ـ  ٢ السـالمي (١)   نقل  فقد  تعريفه،  فـي  الجرجاني   اإلباضية   علمـاء  بعض  تابـع 
تسـمى  القاعدة  جزئيات  أن  منهما  كل  وبّيـن  المفهوم،  هـذا  والراشـدي (٢) 

تفريعًا(٣). يسمى  منها  واستخراجها  فروعًا، 
ـ  ٣ جزئياته»(٥).  جميع  على  المنطبق  الكلي  «األمر  بأنها:  الفيومي (٤)  فها  وعرَّ

أبو محمد عبد اهللا بن حميد بن سلوم،  السالمي  بيروت ١٤١١هـ/١٩٩١م، ص ١٨٥.  اللبناني 
محمد بن  سفيان بن  الراشدي  وينظر:  ـ   .١٤/١ األصول،  في  األلفية  على  الشمس  طلعة  شرح 
الراشدي،  سفيان  يحيى بن  محمد بن  حفيده  تحقيق  الفرائد،  بحر  من  القواعد  جواهر  عبد اهللا، 

ص ٤٠ - ٤٢. ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م،  ط ١،  ُعمان  سلطنة  االستقامة،  مكتبة  نشر 
بني  من  ١٣٣٢هـ)  ت:  ـ  (و: ١٢٨٦هـ  الديـن)،  (نـور  سـلوم  حميد بـن  عبد اهللا بـن  السـالمي   (١)
العلمية  النهضة  مسـيرة  في  بارزًا  علمـًا  السـالمي  اإلمام  ُيعد  السـوالم.  قبيلة  إلى  ينتمـي  ضبـة، 
مؤلفات  الفنون  عديـد  في  أّلف  ُعمان.  فـي  اإلمامة  إقامة  أعاد  وقـد  عصره،  فـي  واإلصالحيـة 
أصول  علم  فـي  األلفية،  على  الشـمس  طلعة  ُعمان؛  أهـل  بسـيرة  األعيان  تحفة  منهـا:  كثيـرة، 
اإلمام  (مسـند  الصحيح  الجامـع  شـرح  واألحكام؛  األديـان  علمي  فـي  النظام  جوهـر  الفقـه؛ 
الكالم».  علم  في  العقول  «أنوار  المسماة  أرجوزته  شرح  األنوار،  مشارق  الحديث؛  في  الربيع) 

.٢٠٧/١  ،٧٨٩ ترجمة:  المشرق)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم  معجم 
في  ولد  ١٣٧٧هـ)،  ت:  ـ  (و: ١٣٣١هـ  الحسن)،  (أبو  عبد اهللا  محمد بن  سـفيان بن  الراشـدي   (٢)
أن  اإلمام  أراد  من  إلى  ومبعوثًا  مفوضـًا  الخليلي  اإلمام  جعله  إزكي.  والية  مـن  القريتين  بلـدة 
كتبه:  أهم  من  ـ ،  ١٣٦٤ه سـنة  بوحسـن  بني  جعالن  في  الخليلي  لإلمام  قاضيًا  ُعين  يراسـلهم. 
أعالم  معجم  الفرائد.  بحر  من  القواعد  جواهر  اإلسـالم،  في  االعتقاد  الحديث،  من  المنتخب 

.١٤٤/١  ،٥٥٤ ترجمة:  المشرق)،  (قسم  اإلباضية، 
األصول،  في  األلفيـة  شـرح  الشـمس  طلعة  سـلوم،  حميد بن  عبد اهللا بن  أبو محمد  السـالمي   (٣)
الفرائد،  بحر  مـن  القواعد  جواهر  عبـد اهللا،  محمد بن  سـفيان بن  الراشـدي  وينظـر:  ـ   .١٤/١
ط ١،  ُعمان،  سلطنة  االستقامة  مكتبة  نشر  الراشدي،  سفيان  يحيى بن  محمد بن  حفيده  تحقيق 

ص ٤٠ - ٤٢. ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م، 
الفيومي أحمد بن محمد بن علي، (أبو العباس)، (ت: نحو ٧٧٠هـ/ نحو ١٣٦٨م)، لغوي مشهور.   (٤)

.٢٢٤/١ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  األعيان؛...  تراجم  في  الجمان  نثر  المنير؛  المصباح  ألف: 
قعد،  مادة  المنير،  المصباح  (ت: ٧٧٠):  المقري  علي  محمد بن  أحمد بن  أبو العباس  الفيومي   (٥)

ص ٧٠٠.

=
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ـ  ٤ لتعرف أحكامها   ينطبق عليه جزئياته  بأنها: «حكم كلي  التفتازاني (١)  فها  وعرَّ
منه»(٢).

ـ  ٥ جزئيات   عليه  ينطبـق  الذي  الكلـي  «األمر  بقوله:  السـبكي (٣)  ابـن  فهـا  وعرَّ
منه»(٤). أحكامها  تفهم  كثيرة 

ـ  ٦ جزئياته   أكثـر  على  ينطبق  ال كلـي  أكثري  «حكم  أنهـا:  الحمـوي (٥)  ويـرى 
منه»(٦). أحكامها  لتعرف 

ـ  ٧ من   أخص  هو  كلي  «كل  عنده:  القاعدة  فمفهوم  المقري (٧)  أبو عبـد اهللا  أمـا 

التفتازاني مسعود بن عمر بن عبد اهللا، (سعد الدين)، (و: ٧١٢هـ/١٣١٢م ـ ت: ٧٩٣هـ/١٣٩٠م)،   (١)
مقاصد  البالغة؛  في  المطول،  المنطق؛  تهذيب  كتبه:  من  والمنطق.  والبيان  العربية  أئمة  من 

.٢١٩/٧ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  النسفية؛...  العقائد  شرح  الكالم؛  في  الطالبين، 
.٢٠/٢ التلويح،  شرح  التوضيح  الدين،  سعد  التفتازاني   (٢)

ـ  (و: ٧٢٧هـ/١٣٢٧م  الدين)،  تـاج  نصر،  (أبو  عبد الكافي،  علي بن  عبد الوهاب بن  السـبكي  ابـن   (٣)
الحجة،  قوي  اللسـان،  طلق  كان  الباحث.  المـؤرخ،  القضـاة،  قاضـي  ٧٧١هـ/١٣٧٠م)،  ت: 
إلخ.  الجوامع؛...  جمع  الكبرى؛  الشـافعية  طبقات  تصانيفه:  من  الشـام.  في  القضاء  إليه  انتهى 

.١٨٤/٤ األعالم،  الزركلي، 
محمد  وعادل  أحمـد  عادل  تحقيق  والنظائـر،  األشـباه  عبد الوهاب،  الديـن  تاج  السـبكي  ابـن   (٤)

.١١/١ عوض، 
(ت: ١٠٩٨هـ/١٦٨٧م)،  الديـن)،  شـهاب  العبـاس،  (أبو  مكـي،  محمد  أحمد بـن  الحمـوي   (٥)
وتولى  بالقاهرة،  السليمانية  بالمدرسة  مدرسا  كان  األصل.  حموي  الحنفية.  علماء  من  مدرس، 
نفحات  والنظائر؛  األشـباه  شـرح  في  البصائر  عيون  غمز  منها:  كثيرة،  كتبًا  صنف  الحنفية.  إفتاء 

.٢٣٩/١ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  الكنز؛...  خبايا  عن  الرمز  كشف  واالتصال؛  القرب 
الكتب  دار  ط ١،  نجيـم،  البن  والنظائـر  األشـباه  شـرح  البصائر  عيون  غمز  أحمـد:  الحمـوي   (٦)

.٥١/١ ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م،  لبنان،  العلمية 
بالمقري)،  الشهير  عبد اهللا،  (أبو  التلمساني،  القرشي  أحمد  محمد بن  محمد بن  المقري:   (٧)
(ت: ٧٥٨هـ/١٣٥٧م)، باحث، من الفقهاء األدباء المتصوفين، وهو أحد علماء المالكية. 
الزركلي، األعالم،  إلخ.  المتبتل؛...  الحقائق والرقائق؛ رحلة  القواعد؛  منها:  له مصنفات، 

.٣٧/٧
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الفقهية  الضوابط  العقود وجملة  العقلية، وأعم من  المعاني  األصول وسائر 
الخاصة»(١).

:á≤HÉ°ùdG  äÉØjô©à∏d  ájó≤fh  á«∏«∏ëJ  á°SGQO  :kÉãdÉK
يتبين  عليها  نظـرة  إلقاء  عند  نذكرها  لم  والتـي  ذكرناها  التـي  التعريفـات  إن 
ويمكن  بعضها،  في  العبارات  بعض  اختلفت  وإن  مشتركة  معان  على  التقت  أنها 
في  ذلك  ويظهر  محـددة،  نقاط  في  واالختالف  االتفاق  وجوه  أهـم  نلخـص  أن 

أمور:
كلي،  حكم  أو  كلـي  أمر  أو  كلية  قضيـة  قولهم:  وهـو  القاعـدة  تعريـف  ـ   ١
الشريعة   كلّيًا، وقد فسر صدر  ما كان موضعها  بها  والقضايا جمع قضية، والمراد 
ونّص  الفقه،  مسـائل  على  الدليل  مقدمتي  إحدى  ما تكون  بأنها:  الكلية  القضايا 

القياس(٢). كبرى  أنها  على 
ألن  (كل)؛  لفظـة  إلى  نسـبة  بذلك  وسـمي  الكلي،  بالحكم  بعضهـم  وعّبـر 
وقول  حادث»  متغير  «كل  المناطقة :  كقول  اللفظة،  بهذه  ما تتصدر  غالبًا  القاعدة 
ُعريت  أمر  صيغة  «كل  األصوليين :  وقول  ويؤنث»  يذكر  ما ال يعقل  «كل  النحاة : 
حرام »،  فهو  نفعـًا  جّر  سـلف  «كل  الفقهاء :  وقول  للوجـوب»  فهي  القرائـن  عـن 

يتضمنها(٣). معناها  فإن  كل،  بلفظة  القاعدة  تتصدر  لم  إذا  وحتى  وهكذا 
وقد  للقاعدة،  عام  الصطالح  واضحة  صورة  تعطي  التعريفات  هـذه  إن  ـ   ٢
قواعد  فهناك  قواعـد،  علم  لكل  فإن  العلـوم؛  جميع  في  االصطالح  هـذا  جـرى 
أمر  هي  الجميع  عند  فالقاعدة  وغيرهـا،  وهندسـية،  ونحوية،  وقانونية،  أصولية، 
به  المفعول  مرفوع،  الفاعل  النحـاة :  قول  مثل:  جزئياته  جميع  على  ينطبـق  كلـي 

.٢١٢/١ القواعد،  أبو عبد اهللا:  المقري   (١)
.٢١/٢ التلويح،  بشرح  التوضيح  الشريعة:  صدر  عبد العزيز  البخاري   (٢)

ص ١٠٨. الهامش،  اإلسالمي،  الفقه  قواعد  محمد:  الروكي   (٣)
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والنهي  للوجوب ،  األمـر  األصوليون :  ويقول  مجرور،  إليـه  المضاف  منصـوب، 
في  أو  الفقـه،  أصول  فـي  أو  النحو،  فـي  سـواء  القواعد  هـذه  فِمثـل  للتحريـم ، 
من  فرع  عنها  ال يندُّ  بحيث  الجزيئات،  جميع  على  قاعدة  العلوم  من  ما سواهما 
ال حكم  النادر  أو  فالشاذ  القاعدة،  نطاق  عن  خرج  شاّذ  هناك  كان  وإذا  الفروع، 

القاعدة(١). وال ينقض  له 
لِيتعّرف  قولهـم:  وهو  الجزيئات،  علـى  القاعدة  بتطبيـق  التخريـج  عمليـة  ـ   ٣
المترتبة  ثمراتها  مـن  ما هو  القاعدة  معنى  على  زادت  فالتعريفات  منهـا،  أحكامهـا 
جميع  علـى  منطبقة  وهـي  إال  كليـة  تكـون  أن  ال يمكـن  القضيـة  أن  كمـا  عليهـا، 
كان  أّيًا  قاعـدة  هي  كلية  قضيـة  كل  إن  القول:  يمكـن  ذلك  علـى  وبنـاء  جزيئاتهـا، 
أفراد  كل  على  فيها  محكوم  كلية  قضية  الحس،  مرهف  شـاعر  كل  فقولنا:  مجالها، 
موضوعها، وقولنا: كل فاعل مرفوع، قضية كلية محكوم فيها على أفراد موضوعها، 

القبيل(٢). هذا  من  قضية  كل  على  هذا  إجراء  يمكن  وهكذا  أيضًا،  قاعدة  فهي 
االختالف،  من  ظاهرهـا  ما في  عنه  ال يخفـى  التعريفات  هـذه  في  والناظـر 
الفقهية  القواعد  فـي  كتبوا  الذين  المحدثين  الباحثيـن  من  الكثير  ما جعـل  وهـذا 
أجمع  أنه  ما يعتقدون  منها  وينتقون  الحيرة،  موقف  التعريفات  هذه  أمـام  يقفـون 
واسع،  بأنه  وبعضها  قاصر،  بأنه  بعضها  ونقد، ووصف  تعليق  بعد  ومانع  وأشمل 

الحّد(٣). وحقيقة  التعريف  بشروط  مخل  بأنه  وبعضها 

ص ٤٠ - ٤١. الفقهية،  القواعد  أحمد:  علي  الندوي   (١)
الريـاض،  الرشـد،  مكتبـة  ط ٢،  الفقهيـة،  القواعـد  عبد الوهـاب،  يعقوب بـن  الباحسـين   (٢)

ص ٣٧. ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، 
األصول،  في  وأثرها  إهماله»  من  أولى  الكالم  «إعمال  الكلية  القاعدة  المثال:  سبيل  على  ينظر:   (٣)
أحمد  المسـالك»  «إيضاح  كتاب  محقق  مقدمة  وينظـر:  ـ  ص ٢٠.  هرموش،  مصطفـى  محمـود 
حميـد،  عبد اهللا بـن  ألحمـد  المقـري  قواعـد  مقدمـة  وينظـر:  ـ  ص ١١٠.  الخطابـي،  بوطاهـر 
ص ١٠٤. ـ وينظر: القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي، ص ٣٩ - ٤٥. ـ وينظر: القواعد الفقهية 

ص ٤٥ - ٥٥. الروكي،  محمد  الفقهي،  التقعيد  نظرية  وكذلك:  ـ  ص ٣٩ - ٥٤.  للباحسين، 
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يتطلب  معها  التعامل  وصحة  التعريفات  هذه  في  النظر  سـالمة  أن  والحقيقة 
منهما: ال بد  أمرين  استحضار 

أكانت  سـواء  عامة،  بصفة  القاعدة  ما يشـمل  منها  التعريفات  هذه  أن  األول: 
الفقهية. القاعدة  بخصوص  ما يتعلق  ومنها  فقهية،  غير  أم  فقهية 

حتى  اسـتثناءات  للقواعد  أّن  يجهلون  يكونوا  لم  العلماء  هـؤالء  أّن  الثانـي: 
بعضهم  كان  لذلك  أغلبيـة»(١).  الفقه  قواعد  أكثر  أن  المعلـوم  «ومن  قالوا:  أنهـم 
اسـتنادًا  يهمله  اآلخر  البعض  كان  بينما  االعتبار،  هذا  للقاعدة  تعريفه  في  يدخل 

واالستثناء(٢). الشذوذ  من  سالمتها  عدم  القاعدة  في  الغالب  أن  إلى 
اهتم  التعريفات  هذه  بعـض  أن  ندرك  وبمراعاتهما  األمرين  هذين  ضـوء  وفـي 
استثناء؛  يلحقها من  ما قد  إلى  ُملتفتين  بالقاعدة من حيث أصُلها غير  فيها أصحابها 
فيها  فاالطـراد  جزئياتها،  جميـع  على  وتنطبق  تّطـرد  أن  القاعـدة  فـي  األصـل  ألن 
عند  ما نجده  هو  االعتبار  بهذا  القاعدة  وتعريف  طارئ،  واالستثناء  والشذوذ  أصل، 

والتفتازاني . والفيومي ،  والراشدي ،  والسالمي ،  الجرجاني ،  الشريف  من  كل 
االطراد  على  ما يدل  تعريفه  في  يتجنب  السبكي   ابن  الدين  تاج  نالحظ  بينما 
قوله:  ما يفيده  وهذا  عنها،  أفرادها  بعض  لشـذوذ  معرضة  القاعدة  أن  إلى  مشـيرًا 
بمفهوم  ـ  ليـدل  الكثرة  لفـظ  اسـتعمل  قد  فهو  كثيـرة»،  جزئيـات  علـى  «ينطبـق 
والخروج  لالسـتثناء  عرضة  هي  القاعدة  جزئيات  من  القلة  أن  علـى  ـ  الم خالفـة 

قاعدتها. عن 

.٣٦/١ الحاشية،  في  القرافي  فروق  تهذيب  حسين:  علي بن  محمد  المالكي   (١)
خاص  غير  أنه  التعريف  هـذا  على  «ويالحظ  فقال:  الحموي  تعريف  علـى  شـبير  محمد  ـب  عقَّ  (٢)
ونحوية  أصولية  من  القواعد  أغلب  وإنما  األكثرية  وحدها  ليست  القاعدة  ألن  الفقهية؛  بالقاعدة 
التي  القضايا  وطبيعـة  بموضوعها  الفقهية  القاعـدة  تتميز  وإنما  األغلبيـة،  أو  باألكثريـة  تتصـف 
عثمان  محمد  ينظر:  للقواعد».  عامة  خاصية  هذه  ألن  أغلبية؛  أو  كلية  ال بكونها  عليها  تشـتمل 

ص ١٦. الفقهية،  والضوابط  الكلية  القواعد  شبير، 
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واضح  تعريفه  وجـاء  ذلك،  من  أصرح  إلى  ذهب  فقـد  الحموي   أحمد  أمـا 
حكم  وصف  حيث  قاعدتهـا،  عن  الجزئيات  بعض  شـذوذ  إمكان  علـى  الداللـة 
ال على  معظمها  على  القاعدة  في  الجزئيات  اندراج  وقصر  أغلبـي،  بأنه  القاعـدة 

كلها(١).
من  مسـتثناة  مسـائل  وجود  على  مبني  أغلبية  الفقه  قواعد  أكثـر  إن  والقـول 
أرجع  حينمـا  قيل:  ولذلـك  القاعـدة،  حكم  أحكامهـا  تخالـف  القواعـد  تلـك 
منها  كل  كليـة  قواعد  إلـى  االسـتقراء  طريق  عن  الفقهيـة  المسـائل  المحققـون 
أو  أثر،  يعارضـه  القواعد  تلـك  فروع  بعـض  أّن  رأوا  لمسـائل  وجامـع  ضابـط 
تلك  من  مسـتثناة  فتكون  االطراد،  عن  تخرجها  مؤثرة  عّلة  أو  قيد،  أو  ضرورة، 
ال باالطراد.  باألغلبية  عليها  فحكمـوا  القياس،  سـنن  عن  بها  ومعدوالً  القاعدة 
األصل  الذي  المعدوم  بيـع  في  واإلجارة  الّسـَلم  جواز  باألثر:  االسـتثناء  فمثال 
االستثناء  ومثال  االسـتصناع،  عقد  باإلجماع:  االسـتثناء  ومثال  جوازه،  عدم  فيه 
من  فيها  الريح  ما تلقيـه  مع  الفلـوات  في  واآلبار  الحيـاض  طهـارة  بالضـرورة: 

وغيره(٢). والروث  البعر 
القواعد  في  االطراد  وهـذا  االسـتثناء  هذا  إن  قالوا  ذلك  مع  العلماء  ولكـن 

التالية: لألسباب  عمومها(٣)  في  وال يقدح  القواعد،  تلك  كلية  من  ال ينقص 
هذه  وكانت  ـ  العامة  القواعد  إلى  الَخلق  ضبُط  الشارع  مقصد  كان  لما  أوالً: 
موضوعة  الشـريعة  وكانت  ال عامة،  أكثرية  اهللا  ُسـنَّة  بها  جرت  قد  التي  القواعد 

 .٥١  ،٣٧/١ الحنفي،  نجيم  البن  والنظائر  األشـباه  شـرح  البصائر  عيون  غمز  أحمد:  الحموي   (١)
.٤٥ - ٤٦ الفقهي،  التقعيد  نظرية  الروكي،  ـ 

الوجيز  صدقي،  محمد  البورنو  وينظر:  ـ   .١٢  ،١١/١ العدلية،  األحكام  مجلة  شرح  األتاسي:   (٢)
ص ١٦. الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  في 

للطباعة  الدوليـة  الرسـالة  مكتب  مطبعـة  اإلسـالمي،  الفقه  قواعـد  عـزام:  محمـد  عبد العزيـز   (٣)
ص ١٠.  ،١٩٩٨ مصر،  ـ  الشرقية  والكمبيوتر، 
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على  القواعد  إجراء  إليـه  الملفوت  األمر  من  كان  ـ  الوضع  ذلـك  مقتضى  علـى 
ما،  جزئي  عنـه  ال يتخّلف  الـذي  العام  الكلي  العمـوم  ال على  العـادي  العمـوم 
األكثر  على  أي  الجميع،  ال على  المجموع  على  مبنّيًا  فيهـا  الحكم  يكون  حيـث 
إذا  الكلي  األمر  «إن  فقـال:  الحقيقة  هذه  الشـاطبي (٢)  أيد  وقد  الـكل(١).  ال علـى 
فإن  وأيضًا  كلّيًا،  كونه  عن  ال يخرجه  مقتضاه  عن  الجزئيات  بعض  تخّلُف  ثبـت 

القطعي»(٣). اعتبار  الشريعة  في  معتبر  األكثري  الغالب 
الثابت،  الكّلي  هذا  يعارض  ُكّلّي  منها  ال ينتظم  الجزئية  المتخلفات  إن  ثانيًا: 
الجزئيات  بعض  تخلف  يكون  أن  يتصور  وإنما  االستقرائية،  الكليات  شأن  وهذا 
عن  تخلف  وإن  صحيحـة  االسـتقرائية  فالكليات  العقليـة،  الكليات  فـي  قادحـًا 

الجزئيات(٤). بعض  مقتضياتها 
كلية  قاعـدة  وهذه  المضـغ،  حيـن  األسـفل  فكه  يحـرك  حيـوان  يقـال  كمـا 
المضغ،  حين  األعلى  فكه  يحرك  إنه  يقال:  حيث  التمساح  عنها:  خرج  استقرائية 
قيل: كل حيوان  فكأنه  كلية،  كونها  القاعدة ال يخرجها عن  التمساح عن  فخروج 

التمساح. إال  المضغ  حين  األسفل  فكه  يحرك 
الذي  بل  التخلف،  عدم  ال يوجب  االسـتقراء  على  المبني  العادي  فالعمـوم 
البحث  طريقها  العقليـات  ألن  العقلـي؛  العموم  هو  إنما  التخلـف  عـدم  يوجـب 
الجزئيات. بعض  االستقراء، وال ينقصه تخلف  فطريقها  الشرعيات  وأما  والنظر. 

في  الوجيز  البورنو:  ـ  ص ٠٦.  والتوجيه،  األصالة  بين  الفقهية  القواعد  إسـماعيل:  بكر  محمد   (١)
ص ١٧. الفقه،  قواعد  إيضاح 

المالكـي  الغرناطـي  اللخمـي  محمـد  بـن  موسـى  بـن  إبراهيــم  إسـحـاق  أبـو  الشـاطبي   (٢)
في  الموافقات  كتبـه:  من  المالكيـة.  أئمة  كبـار  مـن  حافـظ،  أصولـي  (ت: ٧٩٠هـ/١٣٨٨م)، 
إلخ.  الكافية؛...  خالصة  شرح  في  الشافية  المقاصد  االشتقاق؛  علم  في  االتفاق  الفقه؛  أصول 

.٣١٩/٧ األعالم،  الزركلي،  ينظر: 
بتصرف.  ٥٢/٢ الموافقات،  الشاطبي:   (٣)

نفسه. المصدر  الشاطبي:   (٤)
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منه  ما يلزم  قاعدة  حكم  ما فـي  مسـألة  تخلف  فإن  أخرى  ناحية  ومن  ثالثـًا: 
تندرج ظاهرًا  المخرجة  فالمسألة  أخرى،  قاعدة  المسألة تحت حكم  اندراج هذه 
أخرى،  قاعـدة  حكم  تحت  مندرجـة  الحقيقة  فـي  ولكنها  قاعـدة،  حكم  تحـت 
قاعدة  من  جزئية  اسـتثناء  إذًا  فليس  قاعدتين،  بين  المسـألة  تنازع  باب  من  وهذا 
تحت  االندراج  عن  الجزئية  لتلك  وال بمخرج  القاعدة،  هـذه  كلية  في  ما بقـادح 

أخرى(١). قاعدة 
أصحابها  فيها  اهتم  قد  التعريفات  هذه  أن  أيضًا  ندرك  فإننا  أخرى  جهة  ومن 
وغير  منها  الفقهية  بين  تفريق  دون  العام  االصطالحي  معناها  جهـة  من  بالقاعـدة 
ولذلك  السـابقة،  التعريفات  معظم  في  ما نجده  وهذا  ـ  آنفًا  أشـرنا  كما  ـ  الفقهية 

الفقهي(٢). الضابط  دخول  من  مانعة  غير  نجدها 
الخصوص،  وجه  علـى  الفقهية  القاعدة  بتعريف  اآلخـر  البعض  اهتم  بينمـا 
هذين  وباسـتحضار  المقري ،  عبـد اهللا  أبي  تعريـف  في  واضحـًا  ما نجـده  وهـذا 
ونسـتطيع  التعريفات،  هذه  اختالف  من  الذهن  إلـى  ما يتبادر  يـزول  الملحظيـن 
وقد  القاعدة،  هذه  بحقيقة  وألصق  أنسب  التعريفات  هذه  أّي  معرفة  إلى  الوصول 
الفقهية وغيرها  القاعدة  بين  فّرق  إلى ذلك حينما  الوصول  الحموي   حاول أحمد 
بينما  االطـراد،  بعدم  موصوفة  الفقهية  القاعـدة  أن  أي  وعدمـه،  االطـراد  بفـارق 
غيرها  الفقهاء   عند  هي  القاعدة  «إن  ذلك:  مقررًا  فقال  باالطراد  موصوف  غيرهـا 
على  ينطبق  ال كلي،  أكثري  حكم  الفقهاء  عند  هـي  إذ  واألصوليين ؛  النحاة   عنـد 
عن  ـ  االطراد  بها  يعني  وهو  ـ  الكلية  نفي  فقد  أحكامها»(٣)،  لُِتعرف  جزئياته  أكثر 
في  باألغلبية  عنـه  ما عّبر  وهو  لهـا،  األكثرية  بإثبـات  واكتفى  الفقهيـة،  القاعـدة 
والقواعـد  الفقهيـة  القاعـدة  بيـن  ـ  إذًا  ـ  األساسـي  فالفـارق  السـابق،  التعريـف 

ص ١٦ - ١٧. الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  في  الوجيز  صدقي،  محمد  البورنو   (١)
.٥١/١ نجيم،  البن  والنظائر  األشباه  شرح  البصائر  عيون  غمز  أحمد:  الحموي   (٢)

.٢٣/١ القواعد،  كتاب  الدين،  تقي  الحصني   (٣)
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التعريفات  إن  بل  الحموي ،  يفهم من كالم  ليس هو االطراد وعدمه كما  األخرى 
القاعدة  تنطبق على  ـ كلها صالحة ألْن  المقري   استثنينا منها تعريف  إذا  ـ  السابقة 

عام. بوجه 
التعاريف  ألصق  الروكي   إليه محمد  ما ذهب  فهو حسب  المقري   تعريف  أما 
القاعدة  جعـل  أنه  ذلك  بماهيتهـا،  ما يكـون  وأخـص  الفقهيـة  القاعـدة  بحقيقـة 

الخاصة(١). الفقهية  والضوابط  العامة  الشرعية  األصول  بين  وسطًا  الفقهية 
لتعريف  ترجيحـه  فـي  الروكي   إليـه  ما ذهـب  الباحسـين   يعقـوب  خالـف  وقـد 
المقري  فقال: «ومع ما في التعريف من المزايا إال أن فيه نوعًا من التعميم واإلبهام». 
المنجور (٢)  أبو العبـاس  منهم  وشـرحه  تفسـيره  في  العلماء  اختالف  ذلك  على  يـدل 
فهم  على  معناه  فهـم  ما يتوقف  للقاعدة  تعريفـه  في  اسـتخدم  حيـث  (ت: ٩٩٥هـ). 

واحد(٣). باب  من  ولكنها  فقهية  قاعدة  عندهم  فالضابط  وغيره،  كالضابط  معناها 

واألكثري): (الكلي  االتجاهين  بين  التوفيق  مذهب 
أنهم سلكوا  القاعدة، وبيَّن  تعريف  العلماء من  الشال  مواقف  إبراهيم  لخص 

طريقين(٤):
ف  عرَّ لذلك  كليـة،  قضية  أو  كلي  حكم  القاعـدة  أن  يـرى  األول:  الطريـق  ـ 

جزئياتها. جميع  على  منطبق  كلية  قضية  أو  كلي  حكم  بأنها  القاعدة 

الفقه  قواعـد  كتابـه  فـي  أيضـًا:  وينظـر   .٥٥  ،٥٤ ص ٤٧و  الفقهـي،  التقعيـد  نظريـة  الروكـي:   (١)
البغدادي  عبد الوهاب  للقاضي  الخالف،  مسـائل  على  اإلشـراف  كتاب  خالل  من  اإلسـالمي 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  التراث،  وإحياء  اإلسالمية  للدراسات  البحوث  دار  ط ١،  المالكي، 

ص ١٦٠. ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م،  دبي، 
المنجور أحمد بن علي بن عبد الرحمٰن، (أبو العباس)، (و: ٩٢٦هـ/١٥٢٠م ـ ٩٩٥هـ/١٥٨٧م)،   (٢)
على  حاشـية  المالكية؛  فقه  في  المنتخب،  المنهج  شـرح  كتبه:  من  باألدب.  علم  له  مغربي،  فقيه 

.١٨٠/١ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  العقائد؛...  في  الكبرى،  السنوسية 
ص ٤١. الفقهية،  القواعد  الباحسين:   (٣)

.٤٩ ص ٤٨،  والضوابط،  القواعد  الشال:  إبراهيم   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٦٢

السـالمي   اإلباضية   ومن  والتفتازاني ،  والجرجاني   الفيومي   هؤالء  بين  ومـن 
والراشدي.

تنطبق  أكثرية  قضية  أو  أكثري)  (حكم  حكم  بأنها  فيرى  الثاني:  الطريق  أما  ـ 
وأحمد  السـبكي ،  ابن  هـؤالء  ومن  منـه،  أحكامها  ليعـرف  جزئياتـه  أكثـر  علـى 

حميد . عبد اهللا بن  وأحمد بن  والروكي ،  والندوي ،  الحموي ، 
الطريقين  «ولعل  بقوله:  ذلك  فعلل  اآلخر  عن  أحدهما  ترجيح  يسـتطع  ولم 
القاعدة  إلى  نظـر  فمن  وجيهان:  القاعدة  تعريـف  في  العلماء،  سـلكهما  اللذيـن 
وهي  القاعدة،  لهذه  العامة  الصفـة  إلى  نظر  كلية  قضية  أو  كلي  حكم  أنهـا  علـى 
أكثرية  أو قضية  أغلبي  أو  أكثري  القاعدة حكم  أن  إلى  نظر  والعموم، ومن  الكلية 
القول  ولعل  القاعدة،  عـن  تخرج  التي  والشـذوذ  االسـتثناءات  إلى  نظر  وأغلبية 
وذلك  الصواب؛  إلى  أقرب  اآلخر  بعضها  في  أكثرية  بعضها  في  كلية  القاعدة  بأن 
ما تكون  القواعد  أغلبية، ومن  فتكون  استثناءات وشذوذ  ما فيها  القواعد  ألن من 
األساسـية  الخمس  كالقواعد  وذلك  معدومـة،  بل  جّدًا  قليلة  االسـتثناءات  فيهـا 

كلية»(١). قاعدة  فتكون 
لعدم  االتجاهين  بين  التوفيـق  حاول  أنه  الشـال   إبراهيم  عبارة  من  ويالحـظ 
بالكلية  يقول  الذي  االتجاه  ولعـل  اختالف،  من  بينهما  ما يظهر  رغم  تناقضهمـا 

أعلم. واهللا  سالفًا  ذكرناها  التي  لألمور  عندنا  يترجح 
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في  والتأمل  للنظـر  بهـا  قمنا  التـي  النقديـة  العلميـة  الجولـة  هـذه  وبعـد 
نضع  أن  الممكن  من  أنه  نرى  الفقهية  للقاعدة  واألصوليين   الفقهاء   تعريفـات 
االنتقادات  مـن  ما أسـلم  حّد  إلى  يكون  أن  نحسـب  للقاعدة  مناسـبًا  تعريفـًا 

نفسه. المرجع   (١)
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على  بالقوة  تشـمل  عملية  شـرعية  كلية  «قضية  يلي:  كما  وهو  والمالحظات، 
موضوعها». جزئيات  أحكام 

التعريف: تحليل 
الشرعي. الحكم  على  اشتملت  ألنها  «قضية»:  فقيد 

المراد  وليس  أفرادها،  جميع  على  المحكوم  القضية  بها  المراد  «كلية»:  وقيد 
كليًا. موضوعها  ما كان  بها 

يلي: لما  أنسب  كلية  بأنها  وصفها  ولعل 
كلية. تكون  أن  القواعد  شأن  أّن  األول:  األمر 

تحت  يدخل  أن  إما  الفقهاء ،  عند  بدليل  عنها  المخرج  الفرع  أن  الثاني:  األمر 
المخرج،  الفرع  ذلك  غير  إلى  بالنسـبة  كلية  فهي  كل  وعلى  ال،  أْو  أخرى  قاعدة 

وراءه(١). بما  خصصها  كذلك  عنها،  الفرع  أخرج  الدليل  أن  فكما 
حكم  عن  خارجة  اسـتثناءات  وجود  عدم  ال تعني  الكلية  أن  الثالـث:  األمـر 
في  العلمية  قيمتها  من  وال ينقص  قاعدة،  كونها  في  ال يقدح  ذلك  ألن  القاعدة؛ 
في  وال يقدح  القواعـد،  تلـك  كلية  وال ينقص  العمليـة،  األحـكام  فـروع  ضبـط 
مقتضاه  عـن  الجزئيات  بعـض  فتخلف  ثبـت  إذا  الكلـي  الحكـم  ألن  عمومهـا؛ 
الفقهاء ،  مـن  المحققين  بعض  ما أكـده  األمر  وهذا  كلّيـًا،  كونه  عـن  ال يخرجـه 

القرافي (٣). فروق  تهذيب  وصاحب  كالشاطبي (٢)، 

.٢٣  ،٢٢/١ القواعد،  كتاب  الدين:  تقي  الحصني   (١)
 ،٩٦/٢  (١٩٩١ سـنة  (صدرت  محققة  أخرى  طبعة  وفي   .٥٣  ،٥٢/٢ الموافقات،  الشـاطبي:   (٢)
إلى  الخلق  ضبط  الشارع  قصد  كان  «لما  ما نصه:  آخر  موضع  في  كذلك  الشاطبي  ويقول   .٩٧
موضوعة  الشريعة  وكانت  ال عامة،  أكثرية  اهللا  ُسنَّة  بها  جرت  قد  العوائد  وكانت  العامة  القواعد 
العادي  العموم  على  القواعـد  إجراء  إليه  الملتفت  األمر  من  كان  الوضـع،  ذلك  مقتضـى  علـى 
نفسـه  المرجع  الشـاطبي،  ينظر:  ما».  جزئي  عنه  ال يختلف  الذي  التام  الكلي  العمـوم  ال علـى 

.١٦٩/٣ ط ١٩٢٩م،  صبيح  علي  محمد  مطبعة  عبد الحميد،  الدين  محي  تحقيق 
.٣٦/١ القرافي،  فروق  هامش  حسين:  علي بن  محمد  المالكي   (٣)
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ذلك. وغير  والبالغية  والنحوية  المنطقية  القواعد  به  يخرج  «شرعية»  وقيد 
باألحكام  يخـص  الفقه  ألن  االعتقاديـة؛  القواعد  بـه  يخرج  «عمليـة»  وقيـد 

العملية.
تلك  كون  تعني  موضوعها»  جزئيات  أحكام  على  بالقوة  «اشتمالها  قيد  وأما 
غير  وجودها  قبـل  وهي  الوجـود،  إلى  وتخـرج  توجـد  ألْن  مسـتعدة؛  األحـكام 
الشـيء  كون  يعني  الفعل  ألن  بالفعـل؛  خارجة  سـميت  خرجت  فـإذا  موجـودة، 

الوجود(١). إلى  االستعداد  من  خارجًا 
الخصائص  إلى  باإلضافة  الفقهية  القواعد  به  ما تختص  أهّم  من  ولعل  هـذا 
على  واشـتمالها  تجريديـة،  وكلية  تركيبيـة  قضيـة  كونهـا  مـن  ـ  للقاعـدة  العامـة 

ـ : المحكمة  والصياغة  بالقوة،  األحكام 
ـ  ١ غيرها.  أو  اإلجماع،  أو  نَّة،  السُّ أو  الكتاب،  من  شرعية  أدلة  إلى  تستند  أنها 
ـ  ٢ المكلفين   بأفعـال  تتعلـق  التي  العمليـة  الشـرعية  باألحـكام  تختـص  أنهـا 

وغيرها. والكفالة  والزواج،  والبيع،  كالصالة،  وتصرفاتهم؛ 
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القواعد والضوابط ويطلق عليهما أحيانًا كلمة (األصل)،  ومما يتصل بمعنى 
عباراتهم  في  ذكره  وتـردد  مصنفاتهم،  في  المصطلح  هذا  الفقهـاء   اسـتخدم  فقد 
أن  الحظنا  وغيرها  اإلباضية   الفقهية  للمصادر  تتبعنا  وخالل  كثيرة،  مجاالت  في 
بمصطلح  يصرحـوا  لم  الفقهية  القواعـد  لتكوين  األولـى  المراحل  فـي  الفقهـاء 
والضابط،  القاعدة  به  ويعُنون  (األصل)  مصطلح  عليها  يطلقون  فكانوا  القاعـدة، 
والجامـع  بركـة (٢)،  البـن  الجـامع  كتـاب  فــي  عـليه  مــا وقفنـا  ذلـك  ودليـل 

الفرقان،  دار  اإلسـالمية،  الشـريعة  في  الفقهية  والضوابط  الكلية  القواعد  عثمان:  محمد  شـبير   (١)
ص ١٩. ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م،  ط ١،  األردن، 

علماء  كبار  من  (ق: ٤هـ).  محمـد)،  (أبو  البهلوي،  السـليمي  محمد  عبد اهللا بن  هو  بركة:  ابـن   (٢)=
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الضياء  وكتاب  للشـماخي (٣)،  اإليضاح  وكتاب  للكدمي (٢)،  والمعتبر  البن جعفر (١)، 
وتأسيس  سـحنون (٥)،  لإلمام  والمدونة  مالك ،  لإلمام  الموطأ  وكتاب  للعوتبي (٤)، 

أصول  في  كتب  من  أول  أنه  يعتبر  كما  ومتكلمًا،  وفقيهًا  أصولّيًا  كان  إذ  الهجري،  الرابع  القرن 
المشهور،  الجامع  كتاب  منها:  الكثير،  منها  ضاع  أنه  يقال  جليلة،  آثارًا  ترك  اإلباضية.  من  الفقه 
أعالم  معجم  واألرض.  السـماوات  خلـق  فـي  المبتـدأ  وكتـاب  والتقييـد،  التعـارف،  ورسـالة 

.٢١٨/١  ،٨٣٣ ترجمة:  المشرق)،  (قسم  اإلباضية، 
علماء  أشـهر  من  ٢٧٧هـ)،  في:  (حي  جابر)،  (أبو  اإلزكوي،  جعفر  محمد بن  هو  جعفـر:  ابـن   (١)
اإلمام  واله  الرسـتاق.  مدرسـة  أصحاب  أحد  وكان  إزكـي،  من  أصم،  بُعمـان،  الثالـث  القـرن 
اإلباضية.  عند  الفقه  مصادر  أهم  من  يعد  الذي  الجامع،  كتاب  ألف  صحار.  مالك  الصلت بن 

.٣٠١/١  ،١١٥٤ ترجمة:  المشرق)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم  معجم 
نسبة  مسكنًا؛  والُكدمي  ٢٧٢هـ)،  في:  (حي  سـعيد)،  (أبو  محمد،  سـعيد بن  محمد بن  هو  الكدمي:   (٢)
الفتوى  في  المرجع  وهو  المحققين،  ُعمان  علماء  كبار  من  واحدًا  كان  بهال.  قرى  إحدى  كـدم  إلـى 
التي  العلماء في ُعمان يطلقون عليه «إمام المذهب». من مؤلفاته  واألحكام عند اإلباضية، مما جعل 
تحت  جواباته  وجمعت  المفيـد؛  الجامع  وكتاب  االسـتقامة،  وكتاب  المعتبر،  كتاب  آراءه:  ضمنهـا 

.٣١٤/١  ،١٢٠٩ ترجمة:  المشرق)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم  معجم  سعيد.  أبي  جوابات  عنوان 
أحد  (ت: ٧٩٢هـ/١٣٨٩م)،  أبو سـاكن،  ـفاو،  يسِّ ابن  عامر  علي بن  عامر بن  هو  الشـماخي:   (٣)
عيسـى بن  موسـى  أبي  الشـيخ  عن  علمه  أخذ  بليبيا،  نفوسـة  جبل  في  اإلباضيَّـة  مشـايخ  أكبـر 
في  اإليضاح  كتاب  حازم،  ابن  لنوح  ألَّفه  العقيدة  في  كتاب  مؤلَّفاته:  من  الطرميسي،...  عيسـى 

.٣٤٤/١  ،٥٢٩ ترجمة:  المغرب)،  (قسم  اإلباضية  أعالم  معجم  إلخ.  أجزاء...  أربعة 
نواحي  إحدى  عوتب،  أهـل  من  (ق: ٥ - ٦هـ)،  المنـذر)،  (أبو  مسـلم،  سـلمة بن  هو  العوتبي:   (٤)
قراءاته  في  يجمع  ونسابة،  ولغوي  فقيه  فهو  البارزين،  العلماء  من  كان  ينسب.  وإليهما  صحار، 
الفقهية  آثاره: موسوعته  المذهب. من  إنتاج اآلخرين من غير علماء  والتفتح على  بين األصالة، 
«األنساب»؛  كتاب  وألف  اإلبانة»؛  «معجم  ألف  اللغة  وفي  جزًءا؛  وعشـرين  أربعة  في  «الضياء» 
(قسـم  اإلباضية،  أعالم  معجم  واألسـمار».  والفكاهات  واألخبار  النـوادر  في  الغرائب  «أنـس 

.١٤٩/١  ،٥٦٩ ترجمة:  المشرق)، 
بسـحنون)،  (الملقـب  المالكـي،  التنوخـي  حبيـب  سـعيد بن  عبد السـالم بن  هـو  سـحنون:   (٥)
فـي  العلـم  رئاسـة  إليـه  انتهـت  فقيـه،  قـاض،  ت: ٢٤٠هـ/٨٥٤م)،  ـ  (و: ١٦٠هـ/٧٧٧م 
عن  المالكية،  فروع  فـي  المدونة  روى  يقوله.  حق  في  سـلطانًا  ال يهاب  زاهـدًا  كان  المغـرب. 

.٥/٤ األعالم،  الزركلي،  مالك.  اإلمام  عن  قاسم،  عبد الرحمٰن بن 

=
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أم  الفقهية،  للقاعدة  مـرادف  األصل  معنى  فهل  عليه،  وبنـاء  للدبوسـي (١)،  النظر 
فال بد  المصطلحات،  من  يشبهها  وبما  بها  صلته  ولبيان  متعددة؟  دالالت  يحمل 
القواعد  وبيـن  بينه  العالقة  وبيـان  واالصطالح،  اللغـة  في  مفهومـه  تحديـد  مـن 

الفقهية.

األصل: تعريف  ـ  أ 
اللغة: في  األصل  ـ   ١

«المصباح  وفـي  الحائط،  أسـاس  على  إطالقه  ومنه  الشـيء،  أسـفل  معنـاه: 
أصله. الحائط  أساس  أن  المنير»(٢) 

غيره،  عليـه  ما يبتنى  اللغـة:  في  «هـو  األصل:  تعريف  فـي  السـالمي   يقـول 
أي  الشـجرة،  وأصل  أساسـه،  بمعنى  الجدار  كأصل  المحسوسـات،  في  وأصله 

غيره»(٣). إلى  يفتقر  عما  عبارة  وهو  جدرها، 
االصطالح: في  األصل  ـ   ٢

غيره»(٤). عليه  ويبنى  بنفسه،  يثبت  «ما  الجرجاني :  الشريف  فه  عرَّ كما  األصل  ـ 
يتميز  الشـرعي  مفهومه  حيث  من  األصل  أن  التعريف  هذا  من  ويسـتفاد 

بأمرين:
ـ  ١ خارجي.  بدليل  عليه  االستدالل  إلى  وال يحتاج  بنفسه  ثابت  حكمه  أن 
ـ  ٢ عليه.  المبني  غيره  على  به  يستدل  أن  يقتضي  وهذا  عليه،  ينبني  غيره  أن 

وضع  من  أول  (ت: ٤٣٠هـ/١٠٣٩م)،  زيد)،  (أبو  عيسـى،  عمر بن  عبد اهللا بن  هو  الدبوسـي:   (١)
النظر؛ األسرار في األصول  تأسيس  ألف:  باحثًا.  فقيهًا  الوجود، وكان  إلى  وأبرزه  الخالف  علم 

.١٠٩/٤ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  األقصى؛...  األمد  الحنيفة،  عند  والفروع 
ص ١٥ - ١٦. ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م،  القاهرة،  الحديث  دار  ط ١،  المنير،  المصباح  الفيومي:   (٢)

.٢١/١ السابق،  المرجع  السالمي:   (٣)
ص ٢٨. التعريفات،  الجرجاني:   (٤)
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الكلية، والمستصحب،  الدليل، والقاعدة  ومن معانيه االصطالحية أيضًا: 
(األصل)  «يطلق  الكفوي (٢):  قال  والمخرج(١).  والغالب  والراجح،  والظاهر، 
المناسـبة  والقاعدة  القانـون  وعلـى  المرجوح،  إلـى  بالنسـبة  الراجـح  علـى 
يبتنى  ما  وعلى  المدلول،  إلى  بالنسبة  الدليل  وعلى  الجزئيات،  على  المنطبقة 
الغذاء،  الحيـوان  في  األصل  يقـال:  كما  إليـه،  المحتاج  وعلـى  غيـره،  عليـه 
االبن،  إلى  بالنسبة  كاألب  عليه  المتفرع  وعلى  العلم،  اإلنسـان  في  واألصل 
اإلباحـة   األشـياء  فـي  األصـل  قولـك:  فـي  كمـا  القديمـة،  الحالـة  وعلـى 

والطهارة »(٣).
منها: متعددة  معان  على  يطلق  االصطالح  في  األصل  أن  تقدم  مما  ويظهر 

وجوب  فـي  واألصل  ـنَّة،  السُّ الحكم  هـذا  فـي  األصـل  نحـو:  الدليـل،  ١ ـ 
ذلك. على  الدليل  أي  (البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠) ،   ﴾ l  k ﴿ قوله:  الصالة 

تبنى  التي  األدلة  إلى  االصطالح  في  نقل  «ثم  المعنى:  هذا  في  السالمي   قال 
كذا»(٤). قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  أو  تعالى  قوله  كذا:  في  األصل  أن  يقال  كما  األحكام:  عليها 

الشـرع  دالئل  جميع  أن  الحالنـي (٥)  محمـد  الحسـن بن  عن  العوتبـي   ونقـل 
المجمل  فأما  ومفّصل،  مجمل  ضربان:  األصل  فأما  أصل؛  ومعقول  أصل  ضربان: 
 ﴾ ̈  §  ¦  ¥ ﴿ تعالى:  قولـه  مثل  وهو  بنفسـه،  يسـتقل  الذي  فهو 

ص ٢٠. الفقهي،  القاموس  أبو جيب،  سعدي  وينظر:  ـ  ص ٠٣.  الفحول،  إرشاد  الشوكاني:   (١)
صاحب  (ت: ١٠٩٤هـ/١٦٨٣م):  القريمـي  الحسـيني  موسـى  أيوب بـن  أبو البقـاء  الكفـوي   (٢)
وبالقدس،  بتركيـا،  «كفه»  فـي  القضاء  وولي  عـاش  الحنفيـة.  قضـاة  مـن  كان  ط»  ـ  «الكليـات 
ينظر:  بالتركية.  أخرى  كتب  وله  خالد.  تربة  في  ودفن  بها،  فتوفي  اسطانبول  إلى  وعاد  وببغداد. 

.٣٨/٢ األعالم،  الزركلي: 
دروس  عدنان  تحقيق  اللغوية،  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات  أبو البقاء:  الكفـوي   (٣)

ص ١٢٢. ١٤١٩هـ/١٩٩٨م،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  ط ٢،  المصري،  ومحمد 
.١٥/١ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٤)

ترجمته. على  نقف  لم   (٥)
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ومقداره  الحق  معرفة  إلـى  ال سـبيل  بحقها»(١)  «إال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  وقول  (األنعـام: ١٤١) ، 
محتمل...»(٢). وغير  محتمل  ضربان:  والموِصل  إليه،  يقترن  ببيان  إال 

فقال:  الدفـن(٤)  مسـألة  في  المعنى  هـذا  الجيطالـي (٣)  إسـماعيل  واسـتعمل 
 ❁  ;  :  9  8 ﴿ تعالـى:  اهللا  قول  فيه  واألصل  وجوبـه،  علـى  «وأجمعـوا 
 Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿ تعالـى:  وقولـه  (المرسـالت: ٢٥،  ٢٦) .   ﴾ >  =

(المائدة: ٣١) .  ﴾ Â

حديث:  رجليه  بأطـراف  يسـتقبل  القبلة  اسـتقبال  فضل  بـاب  الصـالة،  كتـاب  البخـاري:  رواه   (١)
قال:  مالك،  أنس بن  عـن  الطويل،  حميد  عن  المبـارك،  ابن  حدثنا  قال:  «نعيـم،  ونصـه:   ٣٨٨ 
وصلوا  قالوها،  فـإذا  اهللا،  إال  ال إله  يقولوا  حتـى  الناس  أقاتل  أن  «أُمرت  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قـال 
بحقها  إال  وأموالهم،  دماؤهـم  علينا  حرمـت  فقد  ذبيحتنا،  وذبحوا  قبلتنـا،  واسـتقبلوا  صالتنـا، 
أنس،  حدثنا  حميـد،  حدثنا  أيوب،  يحيى بن  أخبرنـا  مريم:  أبي  ابن  قـال  اهللا»  علـى  وحسـابهم 
سأل  قال:  حميد،  حدثنا  قال:  الحارث،  خالد بن  حدثنا  عبد اهللا،  علي بن  وقال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن 
شهد  «من  فقال:  وماله؟  العبد  دم  ما يحرم  حمزة،  أبا  يا  قال:  مالك،  أنس بن  سياه،  ميمون بن 
ما للمسلم،  له  المسلم،  فهو  ذبيحتنا،  وأكل  صالتنا،  وصلى  قبلتنا،  واستقبل  اهللا،  إال  ال إله  أن 
الناس  بقتال  األمر  باب  اإليمان  كتاب  ـ  الصحيح  في  مسلم  وأخرجه  المسلم».  ما على  وعليه 
كتاب  الربيع،  ورواه  مالـك.  أنس بن  عـن     .٥٧ حديـث:  رقم:  ـ  اهللا  إال  ال إلـه  يقولـوا:  حتـى 

عّباس. ابن  عن  ص ١٨٨،   ،٤٦٤ رقم:  اهللا،  سبيل  في  الغزو  جامع  باب  الجهاد، 
سلطنة  الحديثة  األلوان  مطبعة  الضياء،  كتاب  الصحاري:  إبراهيم  مسـلم بن  سـلمة بن  العوتبي   (٢)

.١٩/٣ ١٤١١هـ/١٩٩٠م،  ُعمان 
ولد  جليل،  عالم  (ت: ٧٥٠هـ/١٣٤٩م)،  طاهـر)،  (أبو  موسـى،  إسـماعيل بن  هو  الجيطالـي:   (٣)
عيسى  بن  عيسى  موسى  أبي  زمانه  مة  عالَّ عن  العلم  أخذ  جيطال.  بمدينة  ونشـأ  نفوسـة،  بجبل 
محافظًا،  عامالً  عالمًا  حافظًا  شيخًا  فكان  العجيبة،  القوية  بحافظته  الجيطالي  اشتهر  الطرميسي، 
شـرح  (مط)،  الخيرات  قناطر  مصنفاته:  من  المنكر.  عـن  والنهي  بالمعروف  األمر  فـي  شـديدًا 
المغرب)،  الدين (مخ)، قواعد اإلسالم، معجم أعالم اإلباضية (قسم  أبي نصر في أصول  نونية 

.١٠٠/١  ،١١٠ ترجمة: 
كلمة  ذكر  تردد  وقـد   ،٣٤٥/١ عمر،  عبد الرحمٰن بن  بكلـي  تح:  اإلسـالم  قواعد  الجيطالـي:   (٤)
 - ٣٢١/١ - ١٣٢/٢ منها:  القواعد  كتاب  في  المواضع  من  جملة  فـي  الدليل  بمعنى  األصـل 

.١٢٥/٢ - ١٧٦/٢
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الطهارة ،  الماء  القتل والوطء ، وأصل  التحريم في  نحو: األصل  القاعدة،  ـ   ٢
الفروج  وأصـل  يحظره ،  حتـى  اإلباحة  النـكاح  وأصـل  النجاسـة ،  الدم  وأصـل 
حتى  التحريم  الحيـوان  وأصل  التحليل ،  أحكام  وجـه  من  يحلها  حتى  التحريـم 

الشرعية »(١). التذكية  يحلها 
الوارجالني (٢) عن بعض فقهاء اإلباضية  قولهم: إن األصل  أبو يعقوب  ونقل 
اإلباحة  على  األشـياء  أن  «واألصح  بقوله:  عليهم  واعترض  الحظر ،  األشـياء  في 

الشرع »(٣). ورود  قبل 
الشماخي:   فقال  لألصل،  المفهوم  هذا  والسدويكشـي (٤)  الشـماخي   واختار 
تعطلوا».  بطلوا  فلمـا  األصول،  تضييع  الوصول  من  منعهـم  «إنما  بعضهم:  قـال 
األصول  على  يتحكم  لم  من  «وألن  بقوله:  حاشيته  في  السدويكشي   عليه  وعلق 

.٢٥/٣ السابق،  المرجع  العوتبي:   (١)
٥٧٠هـ/  ت:  ـ  (و: ٥٠٠هـ/١١٠٥م  يعقوب)،  (أبو  السدراتي،  إبراهيم  يوسف بن  الوارجالني   (٢)
نشـأ  وارجالن؛  قرى  من  بسـدراتة،  ولد  بالمغرب،  اإلباضية  علماء  أشـهر  من  علم  ١١٧٥م)، 
أبو سليمان  بها:  شـيوخه  ومن  وارجالن،  علماء  على  العلوم  مبادئ  وأخذ  سـدراتة،  موطنه  في 
العقول؛  ألهـل  والبرهان  الدليـل  مؤلَّفاتـه:  مـن  (ت: ٥٢٤هـ/١١٢٩م)؛  إسـماعيل  أيوب بـن 
معجم  إلخ.  حبيب؛...  الربيع بن  مسند  ترتيب  واالختالف؛  الفقه  أصول  في  واإلنصاف  العدل 

.١٨٠/٢  ،١٠٤٩ ترجمة:  المغرب)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم 
الفقـه  أصـول  معرفـة  فـي  واإلنصـاف  العـدل  إبراهيـم:  يوسـف بن  أبو يعقـوب  الوارجالنـي   (٣)
.٦٨/١ ط ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م،  ُعمان،  سلطنة  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  نشر  واالختالف، 

(ت: ١٠٦٨هـ/  ـد  أبو محمَّ عبد الملـك،  أحمد بـن  سـعيد بن  عبد اهللا بـن  هـو  السدويكشـي:   (٤)
في  المتخاصمين  بين  يفصـل  للناس،  مفتيًا  كان  جربة.  بجزيرة  اِإلَباِضيَّـة  علمـاء  مـن  ١٦٥٨م) 
الشـيخ  تالمذته:  أبرز  ومن  العلـم،  ألخذ  والطلبة  الفقهـاء  إليـه  يجتمـع  وكان  الكيـن،  مسـجد 
كتاب  من  ل  األوَّ الجزء  على  «حاشية  مؤلفاته:  من  ـي.  بالمحشِّ الشهير  أبو سـتَّة  عمر  د بن  محمَّ
الديانات»  كتاب  على  «حاشـية  (مط).  الصالة  موضوع  في  اخي،  الشـمَّ عامر  للشـيخ  اإليضاح» 
في  «رسالة  (مخ).  المصعبي  د  مَحمَّ يوسف بن  أبو يعقوب  ثمَّ  المحشِّي  ه  أتـمَّ أَيضًا،  اخي  للشمَّ
المغرب)  اإلباضية (قسم  ينظر: معجم أعالم  فتاوى»، (مخ).  الجمعة»، (مخ). «مجموعة  صالة 

.٥٦١/١  ،٥٨٦ ترجمة: 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٧٠

شـيء  كل  إن  ومقصوده 5 :  محله  فـي  تقرر  كما  إطالقـات  له  األصـل  إلـخ: 
المتفرع  معرفة  من  معرفتـه  في  ال بد  عليه  صحته  متوقف  أو  شـيء  على  متفـرع 
وأركان  شـروط  لها  الفقهية  الفروع  فـإن  هنا،  كما  به   ما يصـح  معرفـة  أو  عليـه، 
موانعهـا،  وانتفـاء  وأركانهـا،  شـروطها  بمعرفـة  إال  صحتهـا  ال يعـرف  وموانـع 
في  يظهر  هكـذا  للمتعلميـن  عونـًا  ليكـون  ذلـك  ببيـان  تكفـل  والمصنـف 5 

المراد»(١).
أن  «واألصل  فقـال:  الفقهية  القاعـدة  بمعنـى  األصل  عـن  الجيطالـي   وعّبـر 
القاعدة األصولية  بمعنى  أيضًا  القلم حتى يحتلم(٢)»(٣). وذكره  الصبي مرفوع عنه 
أنها  إلى  األمة  جمهور  فذهب  المسجد:  تحية  ركعتي  حكم  في  «واختلف  فقال: 
بأن  تعلقًا  وجـدت  فيما  وجوبهمـا  إلى  الظاهر   أهـل  وذهـب  إليهمـا...  منـدوب 
الندب »(٤). على  الدليل  يدل  حتى  الوجوب  على  المطلق  األمر  حمل  هو  األصل 

نحو:  اسـتصحابه،  يجري  الذي  المتيقن  الحكـم  أي  المسـتصحب:  ـ   ٣
على  فهو  حالل  و«كل  عنهـا»،  ناقل  ينقلها  حتى  أصولها  علـى  األشـياء  «كل 
تحليله»،  يصح  حتـى  أصله  على  حـرام  و«كل  تحريمه»،  يصح  حتـى  أصلـه 
نجس  «كل  وكذلك  نجاسـته»،  يصح  حتى  الطهارة  حكم  علـى  طاهـر  و«كل 
حكمه،  يستصحب  الذي  المتيقن  أي  طهارته»،  تصح  حتى  نجاسته  على  فهو 

.٥/١ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (١)
الغالم  وعن  يسـتيقظ،  حتى  النائم  عن  ثالثة  عن  القلم  «رفع  حديث:  من  مسـتنبطة  القاعدة  هذه   (٢)
 ٢٤٩/١ التأمين،  باب  المستدرك،  في  الحاكم  أخرجه  يفيق»  حتى  المجنون  وعن  يحتلم،  حتى 
وأبحاثها،  الخمـس  الصلوات  فـرض  باب  المنتقى،  فـي  الجارود  وابـن   .٩٤٩ الحديـث  رقـم 
 ،١٢٩/٤ حّدًا،  يصيب  أو  يسرق  المجنون  في  باب  سننه،  في  داود  وأبو  ـ   .١٤٨ رقم   ،٦٤/١
رقم   ،٦٥٨/١ والنائـم،  والصغيـر  المعتوه  طـالق  باب  سـننه  في  ماجـه  وابـن  ـ   .٤٣٩٨ رقـم 

.١١٠٩٠ رقم   ،٥٧/٦ بالسن،  البلوغ  باب  الكبرى،  السنن  في  والبيهقي  ـ   .٢٠٤١
.١٢٨/٢ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٣)
.٣٥١/١ نفسه،  المصدر  الجيطالي:   (٤)
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ال يرتفع  و«المعلوم  بالشـك»،  ال يرتفع  و«اليقيـن  الشـك،  عند  به  يعمـل  أو 
معلوم»(١). بغير 

األصل  ألن  ظنه؛  غالب  فـي  منهما  الطاهر  يتحرى  «وقيل  الجيطالـي :  وقـال 
الطهارة»(٢). فيهما 

القياس  في  الفرع  أو  المقيـس  ما تقابل  وهـي  عليها:  المقيـس  الصـورة  ـ   ٤
على  متفرعة  النبيذ  في  الحرمة  أّن  أي  الحرمة،  فـي  النبيذ  أصل  الخمر  كقولهـم: 

العلة. في  اشتراكهما  بسبب  الخمر  حرمة 
بغيره،  حكمه  ما عرف  والفرع  غيره،  حكـم  به  ما عرف  «األصل  العوتبي :  قـال 
أضرب:  ثالثة  على  «المعلوم  وقال:  نتيجته»(٣).  والفرع  المعلوم  مقدمة  األصل  وقيل 
ليس  فرع  هو  ومعلوم  والضرورات،  البداية  علم  وهو  بفـرع،  ليس  أصل  هو  معلـوم 
أيضًا:  وقال  ر...»(٤).  البُّ على  قياسـًا  متفاضالً  باألرز  األرز  تحريم  مثل  وهو  بأصـل، 
استخرجت  الذي  الموضع  غير  من  بموجبها  الحكم  يستخرج  أن  العلل  في  «األصل 

فيه »(٥). ما وجدت  سائر  في  الحكم  يوجب  أن  أصلها  أن  كما  يتعداه ،  وأن  منه 
في  يسـجد  هل  فيه،  «واختلفوا  التـالوة:  سـجود  حكم  في  الجيطالي   وقـال 
العمل  به  المسـتقر  وهو  بإطالق،  قوم  فمنعه  فيها،  الصالة  عن  المنهي  األوقات 
هذه  في  المفروضة  الصالة  منع  في  أصله  على  أبو حنيفة   قال  وبه  أصحابنا ،  عند 
أن  أصله  على  الشـافعية   وأجازه  مالك ،  عند  ذلك  في  القول  واختلف  األوقات، 

والغروب»(٦). الطلوع  من  الشمس  تدن  لم  ما  األوقات  هذه  في  تصلى  السنن 

.١٥/١ الضياء،  العوتبي:   (١)
.٢٣٠/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٢)

.٧/١ المصدر،  العوتبي:   (٣)
.١٩/١ نفسه،  العوتبي:   (٤)
.١٦/١ نفسه،  المصدر   (٥)

.٢٩٩/٢ نفسه،  المصدر  الجيطالي:   (٦)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٧٢

العالم  مذهب  «وعلى  السـالمي :  قال  المجتهد:  مذهب  على  المعتَمـد  ـ   ٥
أي  كذا  مسـألة  في  أصله  على  بنى  فالنًا  إن  يقولون  فإنهم  القواعد،  بعـض  فـي 

فيها»(١). مذهبه 
موسى بن  وجده  علي (٢)  موسى بن  فيها  اختلف  خالفية  مسألة  العوتبي   نقل 
جابر   أبي  موسـى بن  مها  وحرَّ غلطًا،  عدتها  بقية  فـي  المتزوجة  في  جابـر (٣)  أبـي 
يعتزل  أن  بعـد  علي   موسـى بن  وأحلها  الدخـول،  بعـد  األخير  متزوجهـا  علـى 
األخير  إليها  ويرجـع  األول،  مـن  عدتها  من  ما بقي  ويسـتأنف  األخيـر،  الـزوج 
واالجتهاد  المختلفين  اختالف  في  فيه  الحق  أن  بّين  ثم  أبدًا،  حالالً  جديد  بنكاح 
قد  منهم  وكل  معـدوم،  وتحليله  هـذا  تحريم  غير  على  والنـص  جائز،  هـذا  فـي 
في  خلقه  يدع  لم  وتعالـى  تبارك  اهللا  أن  وذلك  إليه،  قياسـه  رّد  أصل  إلـى  ذهـب 
أوصاف  فبيَّن  نبيه ملسو هيلع هللا ىلص ،  لسان  على  وحرامه  حالله  لهم  بّين  وقد  دينهم،  من  َلبس 

.٢١/١ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
إزكي،  قرية  من  عالم  ٢٣٠هـ)  ت:  ـ  ١٧٧هـ  سـنة:  (ولد  أبو علي  عـزرة،  علي بـن  موسـى بن   (٢)
غيالن،  هاشـم بن  أسـاتذته:  من  (١٩٢ - ٢٠٧هـ).  اليحمدي  عبد اهللا  غسـان بن  اإلمام  عاصر 
حميد  عبد الملك بن  اإلمـام  عهد  في  وقاضيـًا  للمسـلمين  شـيخًا  كان  عزرة.  علي بن  ووالـده 
عهده،  في  القضاء  منصب  وشغل  ٢٢٦هـ.  سنة:  جيفر  المهنا بن  اإلمام  بايع  (٢٠٧ - ٢٢٦هـ). 
ولعله  الجامع،  كتـاب  مؤلفاته:  من  والبيعـة.  الخلع  في  والعقد  والحـل  الفتـوى  مرجـع  وكان 
البطاشـي   .١٤٩  ،١٤٢  ،١٤٠  ،١٣٣/١ األعيان،  تحفة  السـالمي  ينظر:  المفقودة.  الكتب  من 
ص ٤٦٣. المشرق)  (قسم  اإلباضية  أعالم  معجم   .١٨١/١ األعيان،  إتحاف  حمود:  سيف بن 
أحد  غالب.  لؤي بن  سامة بن  بني  من  اإلزكوي،  جابر  أبي  موسى بن  هو  جابر:  أبي  موسى بن   (٣)
١٨١هـ  ت:  ـ  ٨٧هـ  سـنة:  حوالي  (ولـد  الهجري.  الثاني  القـرن  في  الُعمانييـن  العلمـاء  كبـار 
الربيع بن  اإلمـام  يد  على  تتلمذ  فقـد  ُعمان،  إلـى  العلم  حملـة  أحـد  كان  سـنة).   ٩٤ وعمـره: 
يرى،  عما  فال يغيرون  وقته،  في  الُعمانيين  مرجع  وكان  ُعمـان،  إلى  رجع  ثم  بالبصرة،  حبيـب 
ورقة،  مداد،  ابن  سيرة  ينظر:  واطالع.  وافر  علم  عن  تنبئ  سيرة  وله  ما يقول.  على  وال يعقبون 
أعالم  معجم   .١٠٩/١ األعيان،  تحفة  السـالمي:   .١٦٨/١ األعيان،  إتحاف  البطاشـي:   .٦٠١

ص ٤٦١. المشرق)  (قسم  اإلباضية 
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بشـرط  وحرمها  الزنا  أوصاف  وبيَّن  معلومة،  وأوصاف  مفهومة  بأحـكام  النـكاح 
ما لم  كل  أّن  جابر   أبـي  موسـى بن  فعند  وحرمها،  النكاح  وصف  غير  ووصـفٍ 
الزنا  حّيز  من  فهو  ووصفه  تعالى  اهللا  ما شـرطه  على  النكاح  وصف  بكمال  يكن 
الحدود  «ادرءوا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  بالشبهة  الحد  أسقط  أنه  إال  أبدًا  فحّرمه  عنده، 

. جابر  5  أبي  موسى بن  إليه  ما ذهب  فهذا  ما استطعتم »(١)،  بالشبهات 
النكاح  أحكام  يسـتكمل  لم  النكاح  هذا  أن  علي  5  موسـى بن  وعند 
حكمًا  له  فجعل  حكمه،  فيلحقه  المحـض  الزنا  من  وال هو  حكمه،  فيلحقـه 

شـرحبيل بن  حديث  وأما  الحـدود،  كتاب  الصحيحين،  علـى  المسـتدرك  في  الحاكـم  أخرجـه   (١)
عن  الحدود  «ادرءوا  قال:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن   ، # عائشـة  «عن  ولفظه  حديث:  ٨٢٣٢   ـ  أوس 
في  يخطئ  أن  اإلمـام  فإن  سـبيله،  فخلوا  مخرجًا  لمسـلم  وجدتم  فـإن  ما اسـتطعتم،  المسـلمين 
وأخرجه  يخرجاه»  ولم  اإلسناد  صحيح  حديث  «هذا  وقال:  بالعقوبة»  يخطئ  أن  من  خير  العفو 
قد  المسلمين  من  الرجل  باب  ـ  السـير  أبواب  جماع  السـير  كتاب  ـ  الكبرى  السـنن  في  البيهقي 
الخطاب  عمر بن  عن  ذلك  في  وروينا  حديـث:  ١٧٠١٧ .  من  الجارية  على  يقع  الحـرب  شـهد 
عن  عاصم،  روايـة  الصحابـة  عن  فيـه  الروايـات  وأصـح  وغيرهمـا،   ^ مسـعود  وعبد اهللا بـن 
ـ  الصحيح  الجامع  سـنن  في  الترمذي  وأخرجـه  قوله.  من  مسـعود  عبد اهللا بن  عن  وائـل،  أبـي 
درء  في  ما جاء  بـاب  ـ  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحدود  أبواب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الجنائـز  أبـواب 
الهذلي  مسـعود  عبد اهللا بن  عن  الكبير  المعجم  في  الطبراني  وأخرجه  حديث:  ١٣٨٢.  الحدود 
عن  ومعمر،  الثوري،  عن  عبد الـرزاق،  عن  إبراهيم،  إسـحاق بن  حدثنا  حديث:  ٩٥٣٨   بـاب  ـ 
الحدود  «ادرءوا  مسـعود:  ابن  قال  قال:  عبد الرحمٰن،  القاسـم بن  عن  عبد اهللا،  عبد الرحمٰن بن 
حديث:  ٦٤٨١   حوشب  شهر بن  الموصلي  أبو يعلى  وأخرجه  ما استطعتم»  اهللا  عباد  عن  والقتل 
ابن  الحافظ  وأخرجه  ما اسـتطعتم».  الحدود  «ادرءوا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  هريرة  أبي  عـن 
حديث:  ١٩٠٦   ـ  بالشبهة  الحد  درء  باب  الحدود  كتاب  ـ  العالية  المطالب  في  العسقالني  حجر 
الحدود  «ادرءوا  قال:  عبد اهللا،  عن  وائل  أبي  عن  عاصم  عن  يحيى  عن  شعبة  حدثنا  مسدد:  قال 
الحدود  ودفع  المؤمـن  على  السـتر  باب  الحدود،  كتاب  ماجه،  ابـن  رواه   .«  8 اهللا  عبـاد  عـن 
في  ما جاء  باب  الحدود،  كتاب  والبيهقي،  هريرة.  أبي  عن   ،٨٥٠/٢  ،٢٥٣٥ رقم:  بالشـبهات، 
منقطعًا  «روي  حجر:  ابـن  قال  عائشـة.  عن   ،٢٣٨/٨  ،١٦٨٣٤ رقم:  بالشـبهات،  الحـدود  درء 

.٥٦/٤ الحبير،  التلخيص  صحيح».  وبإسناد  عمر  على  وموقوفًا 
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أصل  على  قاس  قد  فـكل  عليهما،  المتفق  الحكمين  بأحد  يلحقـه  ولم  ثالثـًا 
واهللا أعلم(١).

قال  الدين  أركان  مـن  أي  والحج،  والـزكاة  كالصالة  الشـريعة:  أصـول  ـ   ٦
كالصالة  الشـريعة  أصـول  من  أصالً  ما يكـون  «علـى  األصـل  يطلـق  السـالمي : 

االصطالح...»(٢). في  أصالً  سمي  فإنه  والزكاة، 
وأصول  الفقهية  القواعـد  بين  الفـرق  إلى  المعاصرين  الفقهـاء   أحـد  ويشـير 
إليها  يتوصل  التـي  العامة  القواعـد  الشـرع  بأصول  «المـراد  أن  فذكـر  الشـريعة، 
من  أعم  فاألصل  الشريعة،  مقاصد  تتبع  بواسـطة  أو  النصوص  استقراء  بواسـطة 
نطاقًا وأقوى مدلوالً  َثّم كانت األصول أوسع  منه، ومن  أقوى  النص، وقد يكون 

الفقهية»(٣). القواعد  من 
القرآن  تعارض  وإذا  الراجح،  أي  الحذف،  عدم  األصل  نحو:  الراجح:  ـ   ٧
والمجاز  الحقيقة  تعارضـت  وإذا  عليـه،  راجح  أي  أصل،  فالقـرآن  القياس  مـع 

السامع(٤). عند  الراجحة  أي  األصل،  هي  فالحقيقة 
على  الحاشية  صاحب  السدويكشي   المعنى  هذا  إلى  أشار  وقد  الكتب:  ـ   ٨
وبالفروع  الكتب،  ما يشـمل  باألصول  يريد  أن  «ويحتمل  فقال:  اإليضاح  كتـاب 
عنده  تحصل  قّلما  الكتـب  على  م  يتحكَّ لم  من  قـال:  فكأنه  المسـائل،  ما يشـمل 

مسائل»(٥).
اللغوي،  بالمعنى  شـبيهة  السـابقة  األصل  معاني  أن  يالحظ  أنه  والحاصـل: 
المستفاد  السابق  كالمعنى  فهي  الكلية،  للقاعدة  المراد  المعنى  إال  منها  وال يهمنا 

.١٣/١ الضياء،  العوتبي:   (١)
.٢١/١ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٢)

ص ١٠٩. اإلسالمي،  الفقه  قواعد  الروكي:   (٣)
ص ٧٣. الفقهية،  القواعد  يعقوب:  الباحسين   (٤)

.٥/١ للشماخي،  اإليضاح،  كتاب  على  الحاشية  السدويكشي:   (٥)
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كان  بنفسـه  حكمها  ثبت  إذا  الكلية  القاعـدة  أن  وذلك  الجرجاني ،  تعريـف  مـن 
غيرها. أو  أصولية  أو  فقهية  قاعدة  مجرد  فهي  وإال  شرعّيًا،  أصالً 

الفقهية: بالقواعد  الشرعي  األصل  عالقة  ـ  ب 
الشرع. من  مستفاد  حكمه  أن  يعني  «شرعي»:  بأنه  «األصل»  الفقهاء   وصف 

من  تسـتفاد  التي  الكلية  القواعد  هـي  الشـرعية  األصول  إن  القول:  ويمكـن 
الدين  مـن  ما يعَلم  أو  والتتبـع،  االسـتقراء  طريـق  عـن  الشـرع  نصوص  جملـة 
ومراعاة  الدين،  في  الحرج  ورفع  الخبائث،  وحرمة  الطيبات،  ية  كِحلِّ بالضرورة، 
الشرعية  القواعد  بين  فالفرق  الشرعية،  القواعد  المكلفين، وغير ذلك من  مقاصد 
يرد  حينما  الحكـم  ألن  واآلحـاد؛  المتواتـر  بيـن  كالفـرق  الشـرعية  والنصـوص 
حيث  من  النص  يفحص  أن  الفقيه  على  لزامًا  يكون  شرعي  بنص  عليه  منصوصًا 
طريق  عن  ثبت  إذا  أما  الحكم،  ذلك  على  داللتـه  طريق  يفقه  ثم  وثبوتـه،  روايتـه 
عن  إال  إليـه  ال يتوصل  األصـل  ألن  السـبر؛  هذا  إلى  فال حاجـة  شـرعي  أصـل 

الشريعة(١). نصوص  استقراء  طريق 
عن  الحرج  رفـع  الشـرع  أصـول  مـن  أّن  ـ  مثـالً  ـ  قـرروا  حينمـا  فالفقهـاء  
العبادات  في  كثيـرة  فروع  تتبع  طريق  عن  إال  ذلـك  إلى  يتوصلوا  لـم  المكلـف، 
هذا  خالل  من  لهم  فتبين  فيها،  الشرع  نصوص  ومراعاة  والمعامالت،  والعادات 
جزئيات  من  جزئية  كل  في  المكلف  عن  الحرج  رفع  إلى  قصد  الشرع  أن  التتبع 
النص  من  الحكم  على  داللـة  أقوى  بذلك  الشـرعية  األصول  فكانت  التكليـف، 

الواحد. الشرعي 
العبرة  ألن  شيئًا؛  منها  ال يغير  والكليات  بالقواعد  الشرعية  األصول  وتسمية 
شـرعية،  كونها  في  العبرة  وإنما  كليات،  أو  قواعـد  أو  أصوالً  كونها  فـي  ليسـت 
نسـتطيع  َثّم  ومن  االصطالحية،  ودائرتها  ماهيتها  يحدد  الذي  هو  الوصف  فهـذا 

ص ٥٦ - ٥٧. التقعيد،  نظرية  الروكي:   (١)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٧٦

بين  الفرق  نفس  هـو  الفقهية  والقواعد  الشـرعية  القواعد  بين  الفـرق  إن  القـول: 
من  ذاتها  الشـرعية  النصوص  هـو:  الشـرعية  أو  بالشـرع  فالمراد  والفقه،  الشـرع 
النصوص  هـذه  َفْهم  فهـو  الفقه  وأمـا  أحـكام،  مـن  عليـه  دالَّ  ومـا  وُسـنَّة  قـرآن 
من  وِعْلم  فْهـم  والفقـه  اهللا،  مـن  وحـي  فالشـريعة  منهـا،  األحـكام  واسـتخراج 
نقول  أن  تعالى، وال يستقيم  اهللا  هو  المشرع  بصفة  األحق  كان  هنا  اإلنسان، ومن 
إطالق  وأما  مشـرع،  إنه  يقال  أن  وال يصح  فقيه،  بأنه  اإلنسـان  ووصف  فقيه،  إنه 
اهللا  بعلم  يشـرع  إنما  ألنه  التجّوز؛  باب  من  هو  فإنما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  على  الصفة  هذه 
 -  ,  + ﴿ تعالى  قولـه  في  وحي  ـنة  السُّ أن  تـرى  أال  عينه،  وعلـى  ووحيـه 

(النجم: ٣،  ٤ ).  ﴾ 4  3  2  1  0  ❁  .

في  (األصل)  أن  كذلك  يتضح  األصل  مفهوم  في  المذكورة  المعاني  وبِتأمل 
الكلية  القاعدة  على  يطلق  هـو  إذ  والضابط؛  القاعدة  من  أعّم  العلمـاء  اصطـالح 
مقدم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  المـروي  الخبر  أن  «األصل  كقولهم:  أصوليـة،  كانت  سـواء 
الحرية ،  آدم  بنـي  «أصل  كقولهـم:  فقهية  قاعـدة  أم  الصحيـح» (١)،  القيـاس  علـى 
وكذلك  لهـم،  حادث  والعلم  الجهـل،  أصلهم  وكذلـك  عليهم ،  طـارئ  والـرق 
عليهم»(٢)،  حادث  والموت  الحياة  وأصلهم  لهم،  حادث  والفناء  العدم،  أصلهـم 
يكون  مقـداره  في  واختلف  آخـر  مال  رجل  أتلـف  فإذا  الذمـة ،  بـراءة  واألصـل 

الزيادة(٣). إلثبات  المال  صاحب  على  والبينة  للمتلف،  القول 
باب  في  وجزئيـات  لفروع  الجامع  الضابـط  على  األصـل  يطلـق  كمـا  ـ 
المرأة  عليه  تبني  الذي  «األصل  كقولهم:  العلماء،  من  طائفة  رأي  على  واحد 

القباني  مصطفى  وتصحيح  تعليق  النظر،  تأسيس  (ت: ٤٢٠هـ):  عمر  اهللا بن  عبيد  أبو زيد  الدبوسي   (١)
ص ٩٩. مصر،  األزهرية،  الكليات  مكتبة  مع  باالشتراك  بيروت  زيدون،  ابن  دار  نشر  الدمشقي، 

.١٥/١ الضياء،  العوتبي:   (٢)
العليل  وشـفاء  النيـل  كتـاب  علـى  الفقهيـة  والضوابـط  القواعـد  ملحـق  عبد الرحمٰـن:  بكلـي   (٣)

.١١٠٠/٣ الثميني،  لعبد العزيز 
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النفاس  فـي  وأما  يومـان،  فالصحيـح  الحيـض  فـي  أمـا  ونفاسـها؛  حيضهـا 
يقال:  أن  يمكن  كمـا  وال عكس،  أصل،  قاعدة  فـكل  هذا  وعلـى  فثالثـة »(١)؛ 
باب  من  فروعًا  تجمع  كلية  قضية  بأنه  ـ  الضابط  فسـرنا  إن  أصل  ضابط  كل 
فال يمكن  ذكروا  مما  أعم  وأنه  قلناه،  الـذي  بالمعنى  فسـرناه  إذا  أما  ـ  واحد 
يجتمعان  فقد  الوجهي،  العموم والخصوص  بينهما  إذ سيكون  يقال ذلك،  أن 
وبيان  بالتقسـيمات  الضابط  وينفـرد  واحـد،  باب  من  كليـة  قضيـة  كان  فيمـا 
والراجح،  كالدليل،  األخرى؛  المعاني  من  ذلك  وغير  والتعريفات  األسـباب 

وغيرها. والمستصحب، 
أشـرنا  كما  مبكر  عهد  من  الفقه  كتب  في  «األصل»  مصطلح  تردد  وقد  هذا 
ما نعلم ـ  ـ على  العنوان  بهذا  تأليف  يفرد  ولم  منها،  متناثرة  مواضع  وفي  سابقًا، 
مثل  العقيدة،  كتب  على  بعضهم  وأطلقه  الفقهية،  القاعدة  على  أطلقوه  فاإلباضية  
في  خاصًا  بابًا  اإلباضيـة   فقهاء  بعض  خصص  وقد  تبغوريـن) (٢)،  (أصول  كتـاب 
أصول  وهي  بالعقيـدة،  بعضها  يتعلـق  األصول،  من  جملـة  فيه  وجمعـوا  كتبهـم 
الفقه،  أصول  عليهـا  ويطلق  الفقهي،  االسـتنباط  بقواعد  يتعلق  وبعضهـا  الديـن، 
كما  الفقهية،  والضوابط  الكلية  القواعد  عليهـا  ويطلق  باألحكام،  تتعلق  وأخـرى 
في  «باب  بقوله:  كالمه  بدأ  حيث  للعوتبي »  الضياء  «كتاب  في  مجسدًا  ذلك  يظهر 

األصول»(٣). من  شيء 

.٢٨٥/١ نفسه،  المصدر  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
مـن  عالـم  ٦هـ/١٢م)،  ق:  األول  (النصـف  داود،  عيسـى بن  تبغورين بـن  هـو  الملشـوطي:   (٢)
المزاتي  يخلـف  سـليمان بن  الربيـع  أبـي  عـن  علمـه  وأخـذ  آجلـو،  سـكن  بأريـغ،  ملشـوطة 
على  جت  تخرَّ ـن  وممَّ َيْسـِلي،  تِيْن  في  للتعليم  حلقـة  اتَّخـذه  غـار  لـه  (ت: ٤٧١هـ/١٠٧٨م). 
تبغورين»؛  «عقيدة  بـ  المشـهور  الدين  أصول  كتاب  تآليفه:  من  معاذ.  بنـت  عائشـة  العالمُة  يـده 
أعالم  معجم  إلخ؛  (مخ)،...  الفقه،  أصول  فـي  والبيان»:  «األدلَّة  وحواش،  شـروح  ة  عدَّ وعليه 

.١٦٢/١  ،٢٢١ ترجمة:  المغرب)،  (قسم  اإلباضية، 
.٧/٣ الضياء،  العوتبي:   (٣)
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الرابع  القرن  في  مبكرة  مؤلفات  ظهرت  األخرى  الفقهية  المذاهب  عند  أمـا 
الكرخي (١)  الحسـين  أبا  أن  ُنقل  فقـد  (األصول)،  العنـوان  هذا  تحمـل  الهجـري 
الحنفية ،  كتب  مدار  ما عليه  فيها  فبّين  أصًال  وثالثين  تسـعة  جمع  (ت: ٣٤٠هـ) 
وجمع  النظر»  «تأسـيس  كتابه  (ت: ٣٧٢هـ)  السـمرقندي (٢)  أبو الليث  أّلف  كمـا 
وتابعه  الفقهـاء ،  بين  االختـالف  أسـباب  حول  يدور  أصـًال  وسـبعين  أربعة  فيـه 
أي  السابق،  الكتاب  إلى  أصالً  عشر  اثني  مضيفا  (ت: ٤٣٠هـ)  الدبوسي   أبو زيد 
القاعدة  معنى  بين  تتـردد  أصول  وهي  أصالً،  وثمانين  سـتة  إلى  أصوله  موصـالً 

أخرى(٣). ومصطلحات  والضابط 
التطور  الفقهية ـ في  القواعد  الفقهية ـ وأعني  ولما بدأت صناعة األصول 
وظهر  القاعـدة،  بمصطلح  وأبـدل  المصطلح  هـذا  عن  اسـتغني  واالزدهـار 
اإلنسان  في  واألصل  اإلباحة ،  األشياء  في  األصل  فقيل:  كّل،  من  جزء  وكأنه 
هـذا  سـلك  وقد  وهكـذا  الحرمـة ...  الحيـوان  فـي  واألصـل  الذمـة ،  بـراءة 
بكلي (٤)  عبد الرحمٰن  الشيخ  منهم:  المتأخرين  اإلباضية   فقهاء  بعض  المسلك 

ت: ٣٤٠هـ/٩٥٢م)،  ـ  (و: ٢٦٠هـ/٨٧٤م  الحسن)،  (أبو  الحسـين  اهللا بن  عبيد  هو  الكرخي:   (١)
فروع  مدار  التي عليها  ألف: رسالة في األصول  بالعراق.  الحنفية  رئاسة  إليه  انتهت  فقيه حنفي، 

.١٩٣/٤ األعالم،  الزركلي،  إالخ.  الكبير؛...  الجامع  شرح  الصغير؛  الجامع  شرح  الحنفية؛ 
(٣٧٣هـ/  الهدى  بإمام  الملقب  أبو الليث،  إبراهيم،  أحمد بن  محمد بن  نصر بن  السـمرقندي   (٢)
«تفسـير  منها  نفيسـة،  تصانيف  له  المتصوفين.  الزهاد  من  الحنفية،  أئمـة  مـن  عالمـة،  ٩٨٣م): 
ـ ط»  الفقه  و«خزانة  التصوف،  في  ط»  ـ  العارفين  و«بسـتان  خ»  ـ  العقائد  «عمدة  وله  ـ  القرآن» 
و«مختلف  وتراجـم،  فتاوى  خ»  ـ  المسـائل  و«عيون  مواعـظ،  ط»  ـ  الغافليـن  و«تنبيـه  رسـالة، 
خ»  ـ  الفتاوى  من  و«النـوازل  والشـافعي،  ومالك  حنيفة  أبي  بين  الخالفيات  فـي  خ»  ـ  الروايـة 

.٢٧/٨ األعالم،  الزركلي:  خ».  ـ  الدين  «أصول  في  ورسالة 
ص ٧٥ - ٧٦. الفقهية،  القواعد  الباحسين:   (٣)

ـ  (و: ١٣١٩هـ/١٩٠١م  ـ «البِكـِري»،  ب الشـهير  عيسـى،  عمر بـن  عبد الرحمٰن بـن  هـو  بكلِّـي:   (٤)
بكر  أبي  إلى  نسـبة  بالبكري  وُعرف  مرموقة،  وشـخصية  جليل،  عالـم  ت: ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م). 
التي  بتونس،  الميزابية  العلميَّـة  بالبعثة  والتحق  ١٩٢٢م،  أواخر  فـي  تونس  إلى  سـافر  =الصديق. 
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للثمينـي (١)  العليــل  وشـفـاء  النـيـل  كـتـاب  مـن  المسـتنبطـة  قواعــده  فـي 
وغيره(٢).

:á«¡≤ØdG  IóYÉ≤dG  ≈dEG  zá«∏μdG{  í∏£°üe  áaÉ°VEG  :kÉ°SOÉ°S
القواعد  كتبوا في  الذين  العلماء  ألسنة  ترددت على  التي  المصطلحات  من 
«الكلية»،  بـ  وصفوهـا  غيرها  عن  تمييزها  أرادوا  فـإن  «الكليـات»،  والضوابـط 
ارتباطًا  بهـا  مرتبطًا  صـار  الوصف  هـذا  فـكأن  الكليـة»،  «القواعـد  فيقولـون: 
الفقهية؟  القواعد  إلى  إضافته  سـبب  وما  المصطلح؟  هذا  مفهوم  فما  عضوّيًا، 

بها؟ عالقته  وما 
ألفاظ  مـن  هي  التي  «كل»  إلـى  نسـبة  الكلية،  جمع  اللغـة:  فـي  الكليـات  ـ 
هذا  ومن  عليـه،  ما دخلـت  جزئيـات  واسـتيعاب  لالسـتغراق  المفيـدة  العمـوم 
بالوالـد  إلحاطتهـا  والكاللـة  بالـرأس،  إلحاطتـه  اإلكليـل  قالـوا:  كمـا  المعنـى 

والولد(٣).

النيل» للشيخ  المطبوعة: تحقيق «كتاب  إبراهيم. من أعماله  أبو اليقظان  الشيخ  كان يشرف عليها 
الجيطالي؛  إسـماعيل  للشـيخ  اإلسـالم»  «قواعد  كتاب  تحقيق  الثميني؛  عبد العزيز  الدين  ضياء 

.٣٦٠/١  ،٥٤٨ ترجمة:  المغرب)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم  معجم  إلخ.  البكري»؛...  «فتاوى 
ـ  (و: ١١٣٠هـ/١٧١٨م  الديـن»  «ضيـاء  بـ  ـب  الملقَّ إبراهيـم،  عبد العزيز بـن  هـو  الثمينـي:   (١)
ونشـأ  ولد  بميزاب،  يسـجن  بني  من  اإلباضية،  أعالم  أعظم  من  علم  ت: ١٢٢٣هـ/١٨٠٨م)، 
االجتماعي  العمل  فالزم  العزَّابة،  مشيخة  ة  مهمَّ إليه  أسندت  ١٢٠١هـ/١٧٨٦م  سنة  وفي  بها. 
الفلك  في  أرجوزة  مؤلفاته:  من  والفتوى.  بالتأليف  ليشتغل  الناس  اعتزل  ثمَّ  الزمن،  من  ردحًا 
معجم  إلخ.  الفقه؛...  فـي  المذهب  عمدة  العليل،  وشـفاء  النيل  كتاب  (مخ)؛  البروج  ومنـازل 

.٣٦٧/١  ،٥٥٥ ترجمة:  المغرب)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم 
وكذلك  و ٦٥٧/٢.   ،٢٨٥/١ سـابق،  مرجع  للثميني،  النيل  كتاب  ملحق  عبد الرحمٰن:  بكلـي   (٢)

.١٠٩٥/٣
البحر  الزركشـي:  ـ  بعدها.  ومـا  ص ٢٠١  العمـوم،  صيغ  تنقيح  فـي  الفهـوم  تلقيـح  العالئـي:   (٣)

بعدها. وما   ٦٤/٣ المحيط، 

=
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ال  ما  هو  الذي  المنطقي  معناهـا  بها  ال يريدون  فإنهم  االصطالح:  فـي  وأمـا 
فيها  المحكوم  بها  المـراد  بل  فيه،  الشـركة  وقوع  من  مفهومه  تصور  نفس  يمنـع 
الموجبة،  الكليـة  القضايـا  فـي  الشـأن  هو  كما  موضوعهـا،  أفـراد  جميـع  علـى 
ولعل  خاص،  موضوعهـا  أن  فيها  يغلب  ولكـن  الكلية،  القضايا  مـن  فالكليـات 
أن  هو  أيضًا،  الكليات  من  والضوابط  القواعد  أن  مع  بالكليات  تسـميتها  سـبب 

(كل)(١). كلمة  تتصدرها  الكليات  في  المذكورة  المعاني 
في  اللغوي  وضعها  إلى  بالنظر  العلوم  سائر  في  الكليات  استعمال  نشأ  وقد 
فال يرجع  العموم،  صيـغ  من  صيغة  (كل)  كلمـة  باعتبار  الشـمول  على  داللتهـا 
الفقهاء   لدى  المنطقي  للذوق  كان  وإن  المناطقة ،  اصطالح  إلى  األصل  في  ذلك 

التعبير. هذا  شيوع  في  أثر 
الفقه  فـي  (كل)  بكلمة  اسـتهل  الـذي  الـكالم  أن  المعهـود  المألـوف  ومـن 

الضوابط. أم  القواعد  قبيل  من  أكان  سواء  غالبًا،  «الكلية»  مفهوم  عليه  انسحب 
صيغت  (كل)  بــ  ابتدائها  بسـبب  كليات  تشـكل  التـي  العبـارات  أن  ويبـدو 
المتجهة  المتقاربة  المسـائل  بين  والربط  الضبط  بقصد  الشـاكلة  هذه  على  أصالة 
والضوابط(٢). والقواعد  العلل  مجرى  جرت  ثم  واحد،  مشترك  فقهي  منـزع  إلى 
يكون  أن  منهما  كل  يصلح  إذ  «األصل»  مفهوم  من  «الكلية»  مفهوم  ويقـرب 
إذا  قواعد  الفقـه  في  الكليـات  تكـون  أن  فيمكن  ضابـط،  أو  قاعـدة  عـن  عبـارة 
باب  على  تحتها  المنطوية  المسائل  دارت  وإذا  أبواب،  من  فروع  على  اشـتملت 

ضوابط. فهي  واحد 
الجزئية،  الفقهية  األحكام  من  نوع  أنها  الكليات  هذه  أغلب  على  والمالحظ 
أن  والمعلوم  فيهـا،  (كل)  كلمـة  بتصـدر  إال  ذلك  عـن  منها  كثيـر  يختلـف  ولـم 

ص ٧٧. الفقهية،  القواعد  الباحسين:   (١)
ص ٥٣. الفقهية،  القواعد  الندوي:   (٢)
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بل  بفرد،  مختصة  ليسـت  لكنها  الجزئية  بالصيغة  عرضت  وإن  الفقهية  األحـكام 
بإبقائها  ذلك  أكان  سـواء  قبلها،  (كل)  كلمة  لوضع  وصالحة  وشـاملة  عامة  هي 
أو  الصائم  أكل  «وإذا  عبـارة:  فمثالً  الصياغـة،  في  يسـير  بتبديل  أم  حالها،  علـى 
أو  أكل  صائم  «كل  فيها:  يقال  أن  يمكن  يفطر»(١)،  لم  ناسيًا  نهارًا  جامع  أو  شرب 
طلق  «إذا  وعبـارة  كلية،  بذلك  فتصبـح  يفطر »  لـم  ناسـيًا  نهارًا  جامـع  أو  شـرب 
أن  يمكن  بائنًا»(٢)،  أو  كان  رجعّيـًا  عدتها  في  والسـكن  النفقة  فلها  امرأته  الرجـل 
فتصير  عدتها »  فـي  والسـكنى  النفقة  فلها  زوجها،  طلقها  امـرأة  «كل  فيهـا:  يقـال 

الجزئية(٣). الفقهية  األحكام  أغلب  على  ذلك  تطبيق  يمكن  وهكذا  كلية، 
(َمْن)،  الجزئية بصيغة  َتعِرض كثيرًا من األحكام  الفقه  المعلوم أن كتب  ومن 
ما أطلقت  أفراد  شمول  على  الداللة  في  (كل)  فتشارك  العموم،  ألفاظ  من  وهي 

(كل). كلمة  تتصدرها  لم  لكنها  كلية،  االعتبار  بهذا  فهي  عليه، 
درجة  إلى  ال ترقى  كتبهـم  في  الفقهاء   ذكرهـا  التي  الكليات  مـن  الكثيـر  إن 
تتّبعًا  أكثر  استقراٍء  على  واعتمادها  القاعدة،  دائرة  التسـاع  نظرًا  الفقهية،  القاعدة 
هذا  كان  وإن  ذكـروه،  الذي  بالمعنـى  الفقهية  والكليـات  الضوابط  فـي  تمَّ  ممـا 
تصبح  وحينئذ  واالتسـاع،  الشـمول  ذات  الكليات  من  عدد  وجود  مـن  ال يمنـع 
كل  إن  لقلنا  الكليات  على  (كل)  كلمة  م  تقدُّ شـرط  ولوال  قواعد،  الكليات  هذه 
الشـكل  بخالف  ذلك،  به  يتحقق  المعنى  ولكـن  وال عكس،  «كلية»  هـي  قاعـدة 
العموم  بينهما  إن  القول  الممكن  ومن  اإلطالق،  هذا  مثل  على  ال يسـاعد  الذي 
القاعدة  وتنفرد  (كل)  بـ  المصّدرة  القاعدة  في  فيجتمعان  الوجهي،  والخصـوص 

للنشـر  الضامري  مكتبة  الصوم،  كتـاب  الخير:  أبي  الخير بـن  يحيى بـن  أبو زكريـاء  الجناونـي   (١)
وشـفاء  النيل  كتاب  الثميني:  ص ١٤.  ١٤١١هـ/١٩٩١م،  ُعمان،  سـلطنة  السـيب،  والتوزيع، 

.١٧٦/١ العليل، 
.٤٣٥/٢ نفسه،  المصدر  الثميني:   (٢)

ص ٧٨. الفقهية،  القواعد  الباحسين:   (٣)
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تفاصيل  في  الكلـي  وينفرد  (كل)،  تتصـدره  لم  وشـامالً  واسـعًا  معًنى  كان  فيمـا 
(كل)(١). بكلمة  بدأت  إذا  جزئياتها  أو  المعاني، 

«كل»: كلمة  تتصدرها  مأثورة  نصوص  ـ 
ومنها  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  كلم  جوامـع  في  الكلمـات  هذه  مـن  كثيـرة  أمثلـة  وردت 

اآلتية: الثالثة  األحاديث 
ـ  ١ رعيته »(٢).  عن  مسؤول  راع  «كل 
ـ  ٢ باطل »(٣).  فهو  اهللا  كتاب  في  ليس  شرط  «كل 
ـ  ٣ حرام »(٤).  مسكر  «كل 

مبكر،  عهد  منذ  الفقه  كتب  في  ذكرناها  التي  بالصيغ  الكليات  ذكر  ورد  وقد 
العلمـاء  تعاقـب  ثـم  التدويـن،  فتـرة  قبـل  كانـوا  مـن  ألسـنة  علـى  وردت  كمـا 
وأقالمهم عفوًا، وال يخفى  ألسنتهم  القرون، وربما جرت على  عبر  يستخدمونها 
المجتهدين،  األئمة  عن  منقولة  ومقاالت  بروايات  إلمام  أدنى  له  من  علـى  ذلـك 
صاغها  التي  الكليات  من  نماذج  بتقديم  ذلك  على  أبرهن  أن  المناسب  من  ولعل 
من  أبواب  في  وتغلغل  القاعـدة  مفهوم  فيها  تحقق  التي  الكليات  فمـن  الفقهـاء ؛ 

الشافعي : لإلمام  «األم»  كتاب  من  اآلتية  النصوص  في  ما ورد  الفقه 

ص ٧٩. الفقهية،  القواعد  الباحسين:   (١)
كتاب  ومسـلم،   .٨٦٧ رقم:  والمدن.  القرى  في  الجمعة  باب  الجمعة،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٢)
وزيادة.  اللفظ  في  اختالف  مع  عمر.  ابن  عن   .٣٤٩٦ رقم:  العادل،  اإلمام  فضيلة  باب  اإلمارة، 

.٦٣٧٠ برقم   ،٣٨/٥ ٦٣٠٧؛  برقم   ،٣٠/٥ الصغير،  الجامع  شرح  القدير  فيض  والمناوي: 
اهللا.  كتاب  تخالف  التي  الشـروط  من  ال يحل  وما  المكاتب  باب  الشـروط،  كتاب  البخاري،  رواه   (٣)
باب  العتق،  كتاب  ماجه،  وابن  في».  «ليس  بدل  «خالف»  بلفظ:  عمر.  أو  عمر،  ابن  عن  رقم.  دون 

.٦٣١٣ برقم   ،٢٢/٥ القدير،  فتح  والمناوي:  زيادة.  مع  عائشة.  عن   .٢٥١٨ رقم:  المكاتب، 
رقم:  والنبيذ،  الخمـر  من  األشـربة  في  باب  والنبيذ،  الخمـر  من  األشـربة  كتـاب  الربيـع،  رواه   (٤)
المغازي،  «كلُّ شراب أسكر فهو حرام»، والبخاري، كتاب  بلفظ:  ٦٢٩، ص ٢٤٧، عن عائشة، 
موسـى  أبي  عن   ،١٥٧٩/٤  ،٤٠٨٨ رقم:  اليمن،  إلى  ومعاذ  األشـعري  موسـى  أبي  بعث  باب 

.٦٣٣٦ برقم   ،٣٠/٥ نفسه،  المصدر  والمناوي:  األشعري. 
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ـ  ١ بقيمته »(١).  رده  بعينه،  يرده  أن  اإلنسان  على  ما كان  «كل 
ـ  ٢ بواحد »(٢).  يملك  أن  يجز  لم  بأمرين  إال  ال يتم  أمر  «كل 
ـ  ٣ أداؤه »(٣).  إال  منه  فال يبرئه  عليه  وجب  حق  «كل 
ـ  ٤ «كل ما قسناه حالالً حكمنا له حكم الحالل في كل حاالته، وكل ما قسناه  

الحرام ...»(٤). حكم  له  حكمنا  حرامًا 
بسـرد  أكتفي  وهنا  جّدًا،  كثيرة  فهي  ضوابط  بمثابة  تكون  التي  الكليـات  أمـا 

منها: أمثلة 
ـ  ١ تعالى   اهللا  فرض  كما  الصالة  فرض  تأدية  على  فيها  المصلي  قدر  حال  «كل 

يطيق »(٥). كما  عليه  يقدر  ال  ما  وصّلى  صّالها  عليه، 
ـ  ٢ أو   وثنـي،  أو  مشـرك،  أو  مسـلم،  أنسـجه  ينسـجه،  َمـن  ُجهـل  ثـوب  «كل 

الطهارة  على  فهـو  صبي،  أو  هؤالء،  واحد  لبسـه  أو  كتابـي،  أو  مجوسـي، 
نجاسة »(٦). فيه  أن  يعلم  حتى 

أن  يمكن  ولكن  القاعـدة،  حكم  عليهمـا  ال يسـري  المثالين  هذين  فـإن 
األول  المثال  إن  حيـث  من  القواعـد،  ميدان  فـي  ضابطـًا  المثاليـن  ِكال  يعـّد 
ال يسـقط  «الميسـور  الفقهاء :  بين  المتداولة  القاعـدة  تقرره  لمـا  فرع  بمثابـة 
«اليقين  األساسية:  بالقاعدة  تتعلق  فروعًا  يتضمن  الثاني  والمثال  بالمعسور »؛ 

بالشك ». ال يزول 
من  المتأخرين  كتب  فـي  الكليات  تضافرت  أن  «األم»  كتـاب  أثر  مـن  وكان 

.٢١/٤ البيضاء،  األرض  كراء  األم،  إدريس:  محمد بن  الشافعي   (١)
.٥٥/٤ المحرمات،  الصدقات  في  الخالف  األم،  الشافعي:   (٢)

.٦٩  ،٦٨/٢ قسمها،  قبل  الفطر  زكاة  صيغة  باب  نفسه،  المصدر  الشافعي:   (٣)
.٧/٤ العروض،  في  القراض  من  يجوز  ال  ما  نفسه:  المصدر   (٤)

.٨١/١ المريض،  صالة  باب  نفسه:  المصدر   (٥)
.٥٥/١ الثياب،  طهارة  باب  نفسه:  المصدر   (٦)
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(ت: ٣٣٥هـ)  القاص (١)  ابن  أبو العباس  ما ذكره  لذلك  ويشـهد  الشـافعية ،  فقهاء 
الطهارات: في  قوله  ذلك  من  «التلخيص»  كتابه  في  ذلك  من 

ـ  ١ به   أدى  الـذي  المسـتعمل  وهو  واحـدًا،  إال  طهـور  المـاء  مـن  طاهـر  «كل 
الفرض »(٢).

ـ  ٢ والخنزير   الكلب  ولوغ  إال  طهرت،  عليها،  تأتي  مرة  ُغسـلت  نجاسـة  «كل 
الزركشـي (٤)  منها  جمـع  وقد  بالتـراب »(٣).  مـرة  منهـا  سـبعًا،  يغسـل  فإنـه 
الكاف  حرف  في  ووضعها  القواعد»  في  «المنثـور  كتابه  فـي  (ت: ٧٩٤هـ) 

االستثناءات. إلى  اإلشارة  مع  الكتاب  هذا  من 
خصوصًا  منها  والمتأخـرة  المتقدمة  اإلباضيـة   الفقهية  المصـادر  تتبعنـا  وإذا 
واعتناء  اعتبار  محل  كان  بالكليات  المسـائل  ضبط  بأن  تشـهد  نصوصًا  فيها  نجد 

منها: يسيرة  نبذة  نورد  وال بأس  جميعًا،  عندهم 
(ت: ١٤٥هـ): _ التميمي»(٥)  مسلم   عبيدة   أبي  «مسائل  كتاب  ومن 

(ت: ٣٣٥هـ/٩٤٦م)  العباس،)،  (أبو  البغدادي،  ثـم  الطبري  أحمد  أحمد بن  هو  القاص:  ابـن   (١)
القبلة؛..  دالئل  القاضي؛  أدب  له:  بغداد.  وسـكن  أهلها  به  تفقه  طبرستان.  في  الشـافعية  شـيخ 

.٩٠/١ األعالم،  الزركلي،  إلخ. 

ص ٧٨. التلخيص،  القاص:  ابن   (٢)
ص ٨٠. نفسه:  المصدر   (٣)

(و: ٧٤٥هـ/١٣٤٤م ـ  الديـن)،  بدر  عبد اهللا،  (أبو  عبد اهللا  بهادر بن  محمد بـن  هو  الزركشـي:   (٤)
تصانيف  له  والوفاة.  المولد  مصري  األصل،  تركي  الشافعية؛  بفقه  عالم  ت: ٧٩٤هـ/١٣٩٢م)، 
(مط)  القواعد  في  المنثور  (مـخ)؛  الفقه  أصول  في  المحيط  البحر  منها:  فنون،  عدة  فـي  كثيـرة 

.٦٠/٦ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  الفقه؛...  أصول  في  الزركشي  بقواعد  يعرف 
أبو عبيدة: هو مسلم بن أبي كريمة التميمي، (ت: حوالي: ١٤٥هـ)، كان آية في الذكاء، وسياسّيًا   (٥)
أخذ  والمغرب.  المشرق  في  إنجازاتها  أكبر  يديه  على  اإلباضية  عرفت  جليالً.  وعالمًا  محنكًا، 
وفي  سـنة،  أربعين  التعلُّم  في  فمكث  إنجازاته،  وتابع  وخلفه  زيد،  جابر بـن  اإلمام  عـن  العلـم 
آثارًا  ترك  اإلباضية ودعاتها. كما  أئمة  يديه مشاهير  أربعين سنة أخرى. وقد تخرج على  التعليم 
السماك  وجعفر بن  زيد  جابر بن  اإلمام  عن  يرويها  كان  أحاديث،  مجموعة  منها:  نفيسة  =علمية 
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ال تحل  • والموحدين  المسـلمين  تجـار  فيها  يأمـن  المشـركين  بـالد  «كل 
وال سباياهم »(١). البالد  تلك  غنيمة 

(ت: ٢٠٥هـ): _ الخراساني (٢)  غانم  ألبي  الصغرى»  «المدونة  كتاب  ومن 
حمل »(٣). • بها  يتبين  أو  تحيض  حتى  تتربص  شابة  «كل 

محبـوب (٤)  _ محمد بـن  بشـير بن  المنـذر  ألبـي  المسـتأنف»  «كتـاب  ومـن 
(ت: ٢٧٣هـ):

لم  • حدثًا  أحدث  ثم  حكم  أو  اسم  المسـلمين  بإجماع  له  وجب  من  «كل 
إال  واألحكام  األسـماء  مـن  غيره  إلى  والحكـم  االسـم  ذلك  عنـه  ينـزل 

المحاورات؛  وبعض  الفتاوى  من  مجموعة  وهو  عبيدة»،  أبي  «مسـائل  كتاب  العبدي؛  وصحار 
.٣٥٦/١  ،١٣٦٣ ترجمة:  المشرق)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم  معجم  إلخ.  الزكاة؛...  في  كتاب 

ص ٦ ظ. مخطوط  عبيدة،  أبي  مسائل  كريمة:  أبي  مسلم بن  عبيدة  أبو   (١)
البصرة  قدم  الفقيه،  الحافظ  اإلمام  ق ٣هـ)،  (ت: أوائل  الخراساني،  غانم  بشر بن  هو  غانم:  أبو   (٢)
في  ذكرهم  الذين  شـيوخه  من  عبيدة.  أبي  اإلمام  وخاصة  اإلباضية،  أئمة  يد  على  العلـم  لتلقـي 
ومن  وغيرهم.  المـؤرج،...  وأبو  غسـان،  وأبو  عبد العزيز،  وابن  والربيع،  أبو عبيـدة،  مدونتـه: 
التي  المدونة  آثـاره:  من  فتح.  وعمروس بن  أحاديـث،  عنه  روى  الذي  أفلـح  اإلمـام  تالميـذه: 
المشرق)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم  معجم  الفتوى.  واختالف  اإلباضي،  الفقه  مصادر  أولى  تعد 

.٣٢/١  ،٩١ ترجمة: 
ثم  حيضتين  أو  حيضـة  فحاضـت  طلقت  التـي  المرأة  منـه  ويسـتثنى  العدة،  فـي  فقهـي  ضابـط   (٣)
حاضت  فإن  وتضع،  المـرأة  ما تحمل  قدر  أشـهر  تسـعة  تتربص  فإنها  حيضتها،  عنهـا  ارتفعـت 
أشـهر  ثالثة  اعتدت  حمل  بها  يتبين  ولم  أشـهر  تسـعة  مضت  وإن  لألزواج،  حلت  فقـد  الثالثـة 
وينظر:   .٢٣٤/١ الصغرى،  المدونة  الخراساني:  أبو غانم  ينظر:  المحيض.  من  أيست  التي  عدة 

ص ٧٤ - ٧٥. الهامش  اإلسالم،  قواعد  كتابه  في  الجيطالي  اإلمام  عند  الفقهية  القواعد 
علماء  أجلة  من  ٢٧٣هـ)،  فـي:  (حي  المنذر)،  (أبو  الرحيل،  محبوب بـن  محمد بن  بشـير بن   (٤)
(أبو  الصقر  عزان بن  مشـايخه:  من  مالك.  الصلت بن  اإلمام  عهد  في  عاش  عهده،  فـي  ُعمـان 
وكتاب  المحاربة،  كتاب:  منها  آثـارًا  ترك  إلخ؛  المؤثر)،..  (أبو  خميس  والصلت بـن  معاويـة)، 
(قسـم  اإلباضية،  أعالم  معجم  التوحيد،...إلخ.  فـي  الرضف  كتـاب  وأحكامها،  الـدار  أسـماء 

.٣٤/١  ،٩٧ ترجمة:  المشرق)، 

=
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الحدث  ذلك  نظير  علـى  وقياس  ذلك،  على  لـه  المسـلمين  من  بإجمـاع 
وإجماع  رسوله  وُسنَّة  اهللا  فبكتاب  رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ؛  وُسنَّة  اهللا  كتاب  في  حكمه 

األحكام »(١). وتجري  األسماء  تثبت  المسلمين 
(ق: ٣هـ): _ جعفر»   ابن  جامع  «كتاب  ومن 

المعطي »(٢). • من  باإلحراز  إال  ال تثبت  العطايا  «كل 
شـيء  «كل  (ت: ٢٦٠هـ):  محبوب (٣)  محمد بن  أبو عبد اهللا  قال  أيضًا:  ومنه 
كان  فإن  بمثلـه؛  يأتي  أن  فعليه  يـوزن  أو  يكال  مما  غرامتـه  يده  فـي  الـذي  يلـزم 

القيمة »(٤). فعليه  والثياب  السيوف  مثل  عرضًا 
(ت: ٢٨٣هـ): _ عمروس (٥)  حفص  ألبي  الصافية»  الدينونة  «أصول  كتاب  ومن 

الُعمانية،  السـير  مجموع  ضمن  مخطوط  المسـتأنف،  محبوب:  محمد بن  بشـير بن  المنذر  أبو   (١)
منه  مصورة  نسـخة  وتوجد  السـعودية،  بالدمام،  الهنائي  علي  غالب بن  اإلمام  بمكتبة  محفوظ 

ص ٢٥٢. ُعمان،  سلطنة  نزوى  الكندية،  هالل  بنت  منى  الباحثة  لدى 
.٣٤٣/٤ جعفر،  ابن  جامع  األزكوي:  جعفر  ابن   (٢)

اإلباضية  كتـب  في  ذكر  فإذا  (ت: ٢٦٠هـ)،  عبـد اهللا)،  (أبـو  الرحيـل،  محبوب بـن  محمد بـن   (٣)
به  تأثر  وقد  وآرائـه.  رواياته  لكثـرة  وذلك  غالبًا،  المقصـود  هو  فإنه  عبـد اهللا»،  «أبـو  المشـارقة 
شيوخه:  من  ومغربًا.  مشرقًا  اإلباضي،  التراث  في  رفيعة  مكانة  آراؤه  وتحتل  الفقهاء،  من  الكثير 
والصلت بن  وبشير،  عبد اهللا  ابناه  تالميذه:  إلخ، ومن  اإلزكوي،...  أبو صفرة، وموسى بن علي 
إلى  سـيرته  منها:  كثيرة  سـير  وله  ـنَّة،  السُّ من  مختصر  آثاره:  من  إلخ.  المؤثر)،...  (أبو  خميس 
اإلباضية،  أعالم  معجم  إلخ.  حضرموت،...  إمام  سليمان  أحمد بن  إلى  وسيرة  المغرب،  أهل 

.٣٣٨/١  ،١٣٠١ ترجمة:  المشرق)،  (قسم 
.٢١٣/٤ نفسه،  المصدر  جعفر:  ابن   (٤)

نفوسة.  جبل  أبناء  من  (ت: ٢٨٣هـ/٨٩٦م)،  حفص)،  (أبو  النفوسي  المساكني  فتح  عمروس بن   (٥)
القضاء  تولَّـى  الجبل.  مشـايخ  على  علمـه  ى  وتلقَّ أفلـح،  محمد بن  اليقظـان  أبـا  اإلمـام  عاصـر 
كتابه  تآليفه:  مـن  الرسـتمية.  الدولة  أيام  أواخر  في  إليـاس  منصور  أبي  والية  فـي  نفوسـة  بجبـل 
الناكثة  على  الـردِّ  في  رسـالة  له:  أنَّ  كما  الصافية؛  الدينونة  ـ :  ب والمعنـون  بالعمروسـي  ى  المسـمَّ
سنة  األغلب  وابن  نفوسة  بين  مانو  بواقعة  عمروس  استشهد  إلخ؛  (مخ)...  الحسين،  وأحمد بن 

.٤٦٦/١  ،٦٩٠ ترجمة:  المغرب)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم  معجم  ٢٨٣هـ/٨٩٦م. 
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ثمنه »(١). • نصف  العبد  في  فهو  الحر  في  نصف  ما هو  «كل 
(ت: ٣٦٢هـ): _ البهلوي  بركة   البن  «الجامع»  كتاب  ومن 

والمساكين »(٢). • الفقراء  في  مصروف  أنه  ربه  معرفة  من  أيس  مالٍ  «كل 
نفسه »(٣). • عن  يزيله  أن  إال  عليه،  محبوس  فملكه  مالك  «كل 
الرجل »(٤). • من  العضو  ذلك  كنصف  فدِيُته  عضو  من  المرأة  ما في  «كل 

الفرسـطائي(٥)  _ أحمد   العباس  ألبي  األرضين»  وأصول  «القسـمة  كتاب  ومن 
(ت: ٥٠٤هـ):

دفع  • من  ماله  في  ما يصنع  فيه  يصنع  غيره  مال  من  رجل  يـد  ما فـي  «كل 
عنه »(٦). المضار 

حال  • في  ال يتغير  مما  أيضًا  قسـمته   تجوز  الغائب  من  بيعه  ما يجوز  «كل 
النقصان»(٧). أو  بالزيادة  غيابه 

هذه  الصافية  الدينونة  أصول  كتاب  محقق  فسـر  وقد  القصاص،  باب  في  الفقهية  الضوابط  من   (١)
العبد  في  فهو  ـ  العينين  مثل  ـ  الحر  في  تنصيفه  ما يمكن  كل  «أن  وهي:  أخرى  بصيغـة  العبـارة 

ص ١٣٠. الحاشية،  نفسه  المصدر  ينظر:  العبد»  في  ثمنه  بنصف  نصف  كل 
.٢٢٣/١ الجامع،  البهلوي:  بركة  ابن   (٢)

.٣٣٣/٢ بركة:  ابن   (٣)
.٥١٥/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٤)

٥٠٤هـ/  ذو الحجة  (ت: ١٠  العباس)،  (أبو  النفوسي،  الفرسطائي  بكر  محّمد بن  أحمد بن   (٥)
ابن  وهو  بنفوسـة،  فرسـطاء  من  أصله  وارجالن،  علماء  من  فّذ  عالـم  ١١١١م).  ١٨ جـوان 
عن  العلم  أخذ  العزَّابـة.  حلقة  نظام  ـس  مؤسِّ النفوسـي،  بكر  محمد بن  عبد اهللا  أبـي  الشـيخ 
وأصول  القسمة  كتاب  الكثيرة:  تآليفه  من  المزاتي؛  يخلف  سليمان بن  الربيع  أبي  وعن  أبيه، 
تأليف  في  اشترك  جهله؛  الناس  ال يسع  ا  ممَّ التوحيد  في  كتاب  أجزاء؛  ثمانية  في  األرضين، 
المغرب)،  (قسـم  اإلباضية،  أعالم  معجم  إلخ.  العلمـاء؛...  من  ثمانية  مع  العزَّابـة»  «ديـوان 

.٨٨/١  ،٨٩ ترجمة: 
ص ٣٢٨. األرضين،  وأصول  القسمة  كتاب  الفرسطائي:  محمد  أحمد بن  العباس  أبو   (٦)

ص ١٠٢. نفسه،  المصدر  أحمد:  العباس  أبو   (٧)
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المضار  • ودفع  والصالح  العمارة  من  المشترك  في  الشريك  ما َعمل  «كل 
مما يتآخذون عليه، فإنه يدرك عناءه على شركائه  على قدر اشتراكهم »(١).

تركه  • في  كان  إن  إال  جنيه  على  الشركاء  يتآخذ  الغالت  من  ما أدرك  «كل 
زيادة»(٢).  وصالح 

تقريبًا): _ (ت: ٥١١هـ  للعوتبي   «الضياء»  كتاب  ومن 
أصله  • على  حرام  وكل  تحريمه ،  يصح  حتى  أصله  على  فهـو  حـالل  «كل 

تحليله »(٣). يصح  حتى 
نجس  • كل  وكذلك  نجاسـته ،  يصح  حتى  الطهارة  حكم  على  طاهـر  «كل 

طهارته »(٤). تصح  حتى  نجاسته  على  فهو 
حسن »(٥). • حالل  كل  وليس  حالل،  حسن  «كل 

(ت: ٧٥٠هـ): _ للجيطالي   اإلسالم»  «قواعد  كتاب  ومن 
الرجل في الحرب فإن الحرب خديعة،  • الكذب مكتوب إال أن يكذب  «كل 

ليرضيها »(٦)(٧). المرأته  يكذب  أو  بينهما،  فيصلح  اثنين  بين  يكذب  أو 
(ت: ٧٩٢هـ): _ للشماخي   «اإليضاح»  كتاب  ومن 

ص ٢٧١. نفسه:  المصدر   (١)
ص ٢٧٢. نفسه:   (٢)

.١٥/٣ الضياء،  كتاب  الصحاري:  مسلم  سلمة بن  العوتبي   (٣)
نفسه. المصدر  العوتبي:   (٤)

.١٤/٣ الضياء،  العوتبي:   (٥)
فإنه  بالكذب  ولـو  البين  ذات  إصـالح  يوجب  المسـلمين  بين  األخـوة  حق  فـي  فقهـي  ضابـط   (٦)
الفراش  تهافت  الكذب  على  تتهافتون  أراكـم  لي  «ما  بلفظ  الحديث  ورد  وقد  فيه،  ال إثـم  ممـا 
بين  إصالح  أو  حـرب  خديعة  في  كذب  رجل  إال  آدم  ابـن  على  يكتب  الكـذب  كل  النـار،  فـي 
تهذيب  مصنفه  في  شـيبة  أبي  ابن  أخرجه  اللفظ  وبهذا  ليرضيها»  امرأته  يحدث  رجل  أو  اثنين، 
مسنده  في  وأحمد   .١٦٥/٢٤  ،(٤٢٠) الكبير  المعجم  في  والطبراني   .١٢٨/٣  (٢١٠) اآلثار 

.٨١/٨ الزوائد،  مجمع  في  والهيثمي   .٤٥٤/٦  ،(٢٧٦١١)
.٢٢٧/٢ السابق،  المصدر  الجيطالي:   (٧)
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أسماؤه »(١). • اختلفت  وإن  واحد،  صنف  فهو  منافعه  ما اتفقت  «كل 
الضرر »(٢). • بارتفاع  تحليله  يرتفع  أنه  الضرر  ألجل  ما أبيح  «كل 
للمشـتري  • فيه  ال رجوع  أنه  للبائع  فيه  حق  ال  أنه  المشـتري  ما َعلم  «كل 

متبرعا »(٣). يعد  وأنه  البائع،  على 
(ت: ١٢٢٣هـ): _ للثميني   النيل  كتاب  ومن 

يسقطه »(٤). • فالغرم  ربه،  عليه  يؤدي  مال  «كل 
أبداً »(٥). • فال يحل  بحرام  وطئ  فرج  «كل 
عيب »(٦). • المعتاد  ما خالف  «كل 
الوصية »(٧). • في  إال  باطل  الموجب  موت  بعد  فقبوله  إيجاب  «كل 
قبضه  • كان  إذا  الرد  دعوى  في  يصدق  التلف،  دعوى  في  يصدق  من  «كل 

بينة »(٨). بغير 
«أن  • يعني:  يضمن »(٩)  لم  تلف  منه  فتولد  فعله،  له  ما يجوز  فعل  من  «كل 

الضمان ». ينافي  الشرعي  الجواز 
ميراثه »(١٠). • فحرام  يغنم  مال  وكل  غنيمته،  فحرام  يورث  مال  «كل 

.٢٨٦/٢ اإليضاح،  كتاب  علي:  عامر بن  أبو ساكن  الشماخي   (١)
.١٧/٢ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)

.٣٠٩/١ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٣)
العليل  وشـفاء  النيـل  كتـاب  علـى  الفقهيـة  والضوابـط  القواعـد  ملحـق  عبد الرحمٰـن:  بكلـي   (٤)

.٢٨٨/١ الثميني،  لعبد العزيز 
.٦٥٧/٢ نفسه،  المصدر  بكلي:   (٥)

.٦٦٢/٢ نفسه:  المصدر   (٦)
.١٠٩٧/٣ نفسه:  المصدر   (٧)

.١٠٩٨/٣ نفسه:   (٨)

.١٠٩٩/٣ نفسه:   (٩)

.١١٠٩/٣ (١٠) نفسه: 
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مختلف  من  جمعتهـا  الفقهية  والضوابـط  الكليـة  القواعد  مـن  جملـة  فهـذه 
في  ذكرها  وجاء  الحصـر،  وليس  التمثيل  بـاب  من  اإلباضية ،  الفقهيـة  المصـادر 
الفروع  ضمن  تأتي  كانت  بل  مستقل،  مؤلَّف  في  مصنفة  تكن  ولم  َعَرضًا،  كتبهم 
أحكامها  في  المتشابهة  المسائل  وضبط  الفقهية،  لألحكام  التقرير  بهدف  الفقهية 

التعليل. معرض  في  أو 
يسهل  حتى  واحد  تصنيف  في  نجمعها  األمور  وتيسـرت  الوقت  سـمح  وإن 
المتوفرة  المعلومات  ـ في حدود  اإلباضية   منها، ألنه ال نعلم أحدًا من  االستفادة 
بحول  القادمة  األيام  في  ولعل  بالتأليف،  المتناثرة  الفقهية  الكليـات  أفرد  ـ  لدينـا 

جديد. تأليف  من  أو  مغمورًا،  كان  المجال  هذا  في  عمالً  نكتشف  تعالى  اهللا 
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المستنبطة  الفقهية  األحكام  في  يتمثل  واحدًا  علمًا  نشأته  بداية  في  الفقه  كان 
فرعية  علوم  منـه  انبثقت  مواضيعه  وتشـعب  تطوره  ومع  التفصيليـة،  األدلـة  مـن 
والقواعد  الفقهية،  والضوابط  األصولية،  والقواعد  الفقهية،  كالقواعد  به؛  مرتبطة 
الفقهية  واأللغـاز  والحيل  والنظائـر،  واألشـباه  الفقهيـة،  والفـروق  المقاصديـة، 
أن  بنا  يحسـن  المتشـابهة،  العلوم  هذه  بين  التمييز  مـن  نتمكن  وحتـى  وغيرهـا، 
منها،  الممكنة  الفروق  ونذكر  الفقهية،  بالقواعد  عالقتهـا  ونبين  مفهومها،  نحـدد 

يلي: فيما  ذلك  وبيان 

:á«¡≤ØdG  §HGƒ°†dGh  á«¡≤ØdG  óYGƒ≤dG  : k’hCG
ف  نعرِّ أن  بنا  يحسن  الفقهية  والضوابط  الفقهية  القواعد  بين  الفرق  بيان  قبل 
من  ونتمكن  أذهاننـا  في  مفهومه  يتحـدد  حتى  واالصطالح،  اللغـة  فـي  الضابـط 

المصطلحين. بين  الفرق  إدراك 

الفقهية: الضوابط  تعريف  ـ   ١
يضبطه  الشـيء  ضبط  من  مأخوذ  وهو  ضابط  جمع  اللغة:  فـي  فالضوابـط  ـ 
قمت  إذا  البالد،  قيل: ضبطـُت  ومنه  حازمـًا،  أو  بليغًا  حفظـًا  حفظـه  أي  ضبطـا، 
وحصره،  وحبسـه  الشـيء  لزوم  والضبط  عليها،  ومحافظًا  حازمـًا  قيامـًا  بأمرهـا 

واإلحكام(١). اإلتقان  والضبط 

 .٨٧٢ المحيط،  القاموس  والفيروزآبادي:  ـ  ضبط.  مادة   ،٥٠٩/٢٠ العرب،  لسان  منظور:  ابن   (١)
عطية  منتصـر،  عبد الحليم  ومعـه:  أنيـس  إبراهيـم  ـ  ص ٤٨٧.  المنيـر،  المصبـاح  الفيومـي:  =ـ 
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سمي  ومنه  شديدًا،  أخذًا  أخذه  إذا  ضبطًا  يضبطه  الشيء  الرجل  ضبط  ويقال 
فال تكاد  ويضبطها،  شـديدًا  أخذًا  الفريسة  يأخذ  ألنه  والضابط؛  األضبط  األسـد 

منه(١). تفلت 
تعريف  على  ـ  البحث  رغم  ـ  أقف  لم  الفقهي:  االصطالح  في  الضابط  أما  ـ 
بعضهم  عند  ما يوجد  وغايـة  وغيرهم،  اإلباضية   عنـد  الفقهية  للضوابـط  خـاص 
يقول  الفقهي،  والضابط  الفقهية  القاعدة  بين  الفرق  إلى  تشـير  مقتضبة  إشـارات 
القاعدة  أن  الضابط  وبيـن  (القاعدة)  بينها  «فـرق  الشـمس»:  «طلعة  في  السـالمي  

واحد»(٢). باب  من  فروعًا  يجمع  والضابط  شتى،  أبواب  من  فروعًا  تجمع 
ومن  للقاعدة،  مرادف  االصطالح  في  الضابـط  أن  الفقهاء   بعض  يرى  بينمـا 
على  ينطبق  كلي  «حكم  بقوله:  القاعـدة  عّرف  أن  بعد  التهانوي (٣)  ما ذكره  ذلـك 
وهو  والمقصد»(٤)،  والضابط  والمسألة  والقانون  األصل  مرادف  وهو  ـ  جزئيات 
بمعنى  االصطالح  في  «والقاعدة  بقوله:  المنير»  «المصباح  في  الفيومي   ما يؤكده 

جزئياته»(٥). جميع  على  المنطبق  الكلي  األمر  وهي  الضابط 
الضابط في مدلوله  يعتبر  أنه  إال  المعنى  الحموي  في هذا  تابعهما أحمد  وقد 

مطابع  العربية،  اللغة  مجمع  نشر  ط ٢  الوسـيط،  المعجم  أحمد:  اهللا  خلف  محمد  الصوالحي، 
.٥٣٥/١ ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م،  بمصر،  المعارف  دار 

حجر:  ابن  ـ   .١١٣٩/٣ الصحـاح،  الجوهـري:  ـ   .١٧٢/٥ - ١٧٥ العـروس،  تـاج  الزبيـدي:   (١)
.٢٨٦ ص ٢٨٥،  ضبط،  مادة  األساس،  غراس 

جواهر  محمد:  سـفيان بن  الراشـدي  ـ   .١٤/١ األلفية،  على  الشـمس  طلعة  شـرح  السـالمي:   (٢)
.٣٣ ص ٣٢،  الفرائد،  بحر  من  القواعد 

١٧٤٥م)،  ١١٥٨هـ/بعد  (ت: بعـد  حامد،  محمد  القاضي  ابن  علي  محمد بـن  هو  التهانـوي:   (٣)
إلخ.  اآليـات؛...  نسـق  في  الغايات  سـبق  الفنون؛  اصطالحات  كشـاف  ألف:  هنـدي.  باحـث 

.٢٩٥/٦ األعالم،  الزركلي، 
.٨٨٦/٢ الفنون،  اصطالحات  كشاف  التهانوي:   (٤)

ص ٧٠٠. المنير،  المصباح  الفيومي:   (٥)

=
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على  ينطبق  كلي  أمر  بأنها  الضابطة  «ورسموا  قوله:  حّد  على  القاعدة  من  أخص 
بأنها  رسموها  َثّم  ومن  القاعدة  من  أعم  وهي:  قال  منه،  أحكامها  لتعرف  جزئياته 

جزئياتها»(١). جميع  أحكام  منها  ُيتعرف  كلية  صورة 
فروعًا  يجمع  الضابط  بأن  والضابط  القاعدة  بيـن  العلماء  بعض  فرق  وقـد  ـ 

شتى. أبواب  من  فروعًا  تجمع  فهي  القاعدة  أما  واحد،  باب  من 
من  أعم  الفقهية  القاعـدة  أّن  المقري   عبد اهللا  أبـي  تعريف  في  تقدم  وقـد 
القاعدة  دائـرة  أن  ذلك  ومعنـى  الخاصة.  الفقهيـة  الضوابـط  وجملـة  العقـود 
أبواب  مـن  هي  التي  والجزئيـات  الفـروع  مـن  كثيرًا  لتشـمل  تتسـع  الفقهيـة 
كقاعدة:  والمعامـالت؛  والعـادات  العبادات  مـن  مختلفة  وجهـات  متعـددة، 
وغيرها.  بمقاصدها ».  و«األمـور  يزال ».  و«الضرر  التيسـير ».  تجلب  «المشـقة 
تندرج  التي  والفروع  الجزئيات  من  أكثر  ال تتسع  فدائرته  الفقهي  الضابط  أما 
يحرم  البنات  علـى  «العقد  كقولهـم:  بـاب؛  من  جزء  في  أو  واحـد  بـاب  فـي 
القاعدة  كانت  َثّم  ومِـن  البنات »(٢).  يحرم  األمهات  على  والدخـول  األمهـات 
فقهاء  بعض  ذلـك  إلى  ه  نبَّ وقد  الفقهـي(٣).  الضابط  من  مرتبة  أعلـى  الفقهيـة 

واألصوليين (٤). اإلباضية  
تجمع  القاعدة  أن  الضابط  وبين  بينها  «وفرق  الشأن:  هذا  في  السالمي   يقول 

واحد»(٥). باب  من  فروعًا  يجمع  والضابط  شتى،  أبواب  من  فروعًا 

.٥/٢ نجيم،  البن  والنظائر،  األشباه  شرح  البصائر  عيون  غمز  أحمد:  الحموي   (١)
للمحقق  الفقهية  والضوابـط  القواعد  ملحـق  العليل،  وشـفاء  النيل  كتاب  عبد العزيـز:  الثمينـي   (٢)

.٦٥٧/٢ عبد الرحمٰن،  بكلي 
ص ١١٢. اإلسالمي،  الفقه  قواعد  محمد:  الروكي   (٣)

البناني: حاشية البناني على شرح الخليل المحلى على جمع الجوامع ط ١، مصر ١٣٣١هـ/١٩١٣م،   (٤)
.٢٩٠/٢

.١٤/١ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٥)
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فقال:  توضيحًا  وزاده  قواعده  في  التعريف  بهذا  الراشدي   سفيان  أخذ  وقد 
من  شـتى  فروعًا  تجمع  أنها  االصطالحي  بالمعنى  الضابط  وبين  بينها  «والفرق 
عليها  تبنى  التيسير »  تجلب  «المشـقة  فقولنا:  واحد  باب  من  وهو  شـتى،  أبواب 
أبواب  ونحوها،  الميتـة  وأكل  والفطر  والقصر  فالتيمـم  الشـرع،  رخص  جميع 
العالم  واسـتخراج  منها،  وفروع  لها  جزئيات  فهي  القاعدة،  عليها  تنطبق  شـتى 
خلقته  أوصاف  على  الباقي  هو  المطهر  الطاهر  «الماء  وقولنا:  تفريع،  منهـا  لهـا 
هذا  ضابط  فهذا  قيد»،  بال  ماء  اسـم  عليه  ما أطلق  أخرى:  وبعبارة  مخالط،  بال 
مطلقاً »  باآلخر  أحدهمـا  بيع  جاز  الجنسـان  اختلف  «إذا  وقولنا:  فقـط،  البـاب 

الربويات»(١). لغير  ضابط 
في  القاعدة  تعريف  ذكر  أن  بعد  الفرق  هذا  السـبكي   ابن  الدين  تاج  ووضح 
ما يختص  ومنها  بالشـك »،  ال يزال  «اليقين  كقولنـا:  ما ال يختص  «ومنهـا  قولـه: 
بباب  اختص  فيما  الغالـب  الفور »  على  فهي  معصيـة  سـببها  كفارة  «كل  كقولنـا: 

ضابطًا»(٢). يسمى  أن  متشابهة  صور  نظم  به  وقصد 
كونها  فناسـب  األدلة  تشـبه  «قواعد  المعنى:  لهـذا  مؤكدًا  البنانـي (٣)  ويقـول 

الضابط»(٤). بخالف  بباب  تختص  والقاعدة  األدلة،  لبحث  خاتمة 
القاعدة  بين  التفريق  هذا  إلى  يميل  أشـباهه  في  السـيوطي (٥)  وجدنا  وكذلك 

ص ٣٢ - ٣٤. الفرائد،  بحر  في  القواعد  جواهر  الراشدي:   (١)
.١١/١ والنظائر،  األشباه  الدين:  تاج  السبكي  ابن   (٢)

الزركلي  (ت: ١١٩٨هـ).  أصولي،  فقيه  المالكي  المغربي  اهللا  جاد  عبد الرحمٰن بن  هو  البناني:   (٣)
.٧٤/٤ األعالم، 

.٢٩٠/٢ الجوامع،  جمع  على  المحلي  الجليل  شرح  على  البناني  حاشية  البناني:   (٤)
ـ  (و: ٨٤٩هـ/١٤٤٥م  الديـن)،  (جالل  محمـد،  بكر بن  أبي  عبد الرحمٰن بن  هـو  السـيوطي:   (٥)
علوم  في  اإلتقان  منها:  مصنف،   ٦٠٠ نحو  له  أديب.  مؤرخ  حافظ  إمام  ت: ٩١١هـ/١٥٠٥م)، 
الجاللين؛...  تفسير  الحديث؛  في مصطلح  األلفية  الشافعية؛  فروع  في  والنظائر  األشباه  القرآن؛ 

.٣٠١/٣ األعالم،  الزركلي،  إلخ. 
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يجمع  والضابط  شـتى،  أبواب  من  فروعـًا  تجمع  القاعـدة  «أن  فيـرى  والضابـط 
واحد»(١). باب  من  فروعًا 

في  ـ  المعاصرين  اإلباضيـة   فقهـاء  أحد  ـ  المسـعودي   زهـران  اجتهـد  وقـد 
القاعدة  بين  التفريق  إلى  «استنادًا  أنه:  فبّين  للضابط  االصطالحي  المفهوم  تحديد 
السبكي   ابن  اإلمام  كالم  في  التأمل  مع  الفقهاء   أولئك  إليه  أشار  الذي  والضابط 
صور  نظم  به  وقصد  بباب  اختص  فيما  والغالب  ـ  للقاعدة  تعريفه  عند  قوله:  في 
الضابط  ف  ُيعرَّ أن  كله  ذلك  إلى  باالستناد  يمكن  ضابطًا»(٢).  يسـمى  أن  متشـابهة 
تفهم  واحد،  بـاب  من  متشـابهة  صورًا  ينتظم  فقهـي،  كلي  «أصل  بأنـه:  الفقهـي 

منه»(٣). أحكامها 
السـبكي   كابن  المتقدميـن  الفقهـاء   تعريفـات  علـى  المسـعودي   عقـب  ثـم 
«وبهذا  فقال:  للقاعدة  مرادفـًا  الضابط  معنى  جعلوا  الذين  والفيومـي   والتهانـوي  
تعريٌف  الفقهاء  نقله عن بعض  المتقدم  الفقهي  للضابط  السابق  التعريف  أن  يتبين 
على  ينطبق  كلي  أمر  ـ  شك  بال  ـ  ألنها  تحته؛  عمومًا  القاعدة  لدخول  مانع  غير 
من  متشـابهة  صورًا  ينتظم  بأنه  الضابط  تقييد  لكن  منه،  أحكامها  ليعرف  جزئياته 
هذا  تحت  دخولها  من  القاعدة  يخرج  ـ  األخير  تعريفه  في  ورد  كما  ـ  واحد  باب 
أبواب شتى وليست من باب واحد»(٤). تنتظم صورًا متشابهة من  التعريف؛ ألنها 
بتعريف  الباحسـين   يعقوب  جاء  فقد  المفهوم،  بهذا  المسـعودي   ينفرد  ولـم 

نجيم  ابـن  ذلك  علـى  تابعـه  وقـد   .٧/١ الشـافعية،  فـروع  فـي  والنظائـر  األشـباه  السـيوطي:   (١)
١٩٨٨م،  بيروت،  العصريـة،  المكتبة  ط ١،  الثاني،  الفـن  والنظائر،  األشـباه  فـي  (ت: ٩٧٠هـ) 
ـ  ص ٧٢٨.  أخرى،  طبعة  وفـي   ،٤٩/٤ الكليات،  في  الكفوي  أبو البقـاء  ـ وقـرره  ص ١٨٨. 

ص ٩١٩. المسامع،  تشنيف  في  والزركشي 
.١١/١ والنظائر،  األشباه  السبكي:  ابن   (٢)

اإلباضية  الفقهية  المدرسـة  في  الفقهي  ودوره  البهلوي  السـلمي  بركة  ابن  زهران:  المسـعودي   (٣)
ص ١٣٧. «الجامع»،  كتابه  خالل  من 

نفسه. المرجع  زهران:  المسعودي   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٩٦

واحد،  موضوع  في  متشـابهة  صورًا  انتظم  «ما  وهو:  منه  قريبًا  الفقهيـة  للضوابـط 
مؤثر»(١). جامع  معنى  إلى  فيها  ملتفت  غير 

واألَْولى  الفقهية،  بالضوابط  مختص  وغير  عام  تعريف  أنه  عليه  يؤخذ  لكـن 
انتظم صورًا  «ما  تعريفها:  في  فيقال  الفقهية  بالضوابط  التعريف  قيد يخص  إضافة 

مؤثر»(٢). جامع  معنى  إلى  فيها  ملتفت  غير  واحد  فقهي  موضوع  في  متشابهة 
التفريق  هذا  ال يهمهم  ـ  أحيانًا  ـ  الفقهاء   بعض  أن  إليه  اإلشارة  يجدر  ومما 
من  ُكّالً  ويعتبرون  الضابط،  على  القاعدة  لفظة  فيطلقون  المصطلحين  بين  الدقيق 
عبد الرحمٰن  المحقق  فنجـد  مراتبها،  من  ومرتبة  القاعـدة،  أنواع  من  نوعًا  ذلـك 
كتاب  من  وضوابط  قواعـد  اسـتخرج  ـ  المعاصرين  اإلباضية   فقهاء  من  ـ  بكلـي  
عامًا،  عنوانًا  لها  ووضع  واحد،  جدول  في  وجعلها  للثميني   العليل  وشفاء  النيل 
مسـائل  من  الكتاب  في  ما ورد  «جـدول  يقول:  الكتاب  مـن  األول  الجـزء  ففـي 
فيه.  جاء  ومما  القارئ»،  تفقيه  على  إعانة  هنا  أثبتناها  عامـة  فقهية  كقواعد  تعتبـر 
طهر  بعد  وجد  دم  «وكل  الغسـل »،  ال في  تمامه  بعد  الوضوء  في  يؤثـر  «النجـس 
بينما نجده في موضع  يعتبران ضوابط.  المثالين  أيام فهو حيض »(٣) فهذين  عشرة 
فهذان  وُعشـر »(٤)  خراج  يجتمع  «ال  حكماً ...»،  كالواحد  «المشـترك  يقول:  آخر 

فقهيتان. قاعدتان  المثاالن 
«المسائل  يقول:  جدول  عنوان  وتحت  نفسه  الكتاب  من  الثالث  الجزء  وفي 
وذكر  القارئ»(٥)،  تفقيه  على  إعانة  هنا  أثبتناها  فقهية  ضوابط  أو  كقواعد  المعتبرة 

ص ٣٧. الفقهية،  القواعد  الباحسين:   (١)
ص ٢٢. الفقهية،  والضوابط  الكلية  القواعد  محمد:  شبير   (٢)

المطبعة  بكلي، ط ٢، ١٣٨٦هـ/١٩٨٦م،  النيل، تحقيق عبد الرحمٰن  الثميني عبد العزيز: كتاب   (٣)
.٢٨٥/١ الجزائر،  اإلسالمي،  الفكر  لدار  العربية 

نفسه. المرجع  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٤)
.١٠٩٥/٣ نفسه:  المرجع   (٥)
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في  ما ال يعتبر  البقـاء  في  «يغتفـر  منها:  الفقهيـة  والضوابط  القواعـد  مـن  جملـة 
مال  وكل  غنيمته،  فحـرام  يورث  مال  «كل  وأمـا  فقهية،  قاعدة  وهـذه  االبتـداء »، 

فقهيًا. ضابطًا  يعتبر  ميراثه »(١).  فحرام  يغنم 
النيل»  «كتاب  ملحـق  في  البكري   منهج  يسـلك  فلم  المسـعودي   زهران  أما 
الفقهية  والضوابط  الكلية  الفقهية  القواعد  بين  ويفرق  يميز  أن  حاول  بل  للثميني ، 
الفقهية،  للضوابط  واآلخر  الفقهية  للقواعد  أحدهما  جدولين  فوضع  مصنفه،  في 
إلى  اإلشـارة  «ويمكن  فيه:  جاء  ومما  المصطلحين،  بين  الدقيق  التفريـق  والتـزم 

التاليين: بالجدولين  ذلك 
اسـتخرجها  الفقهية  القواعد  من  مجموعة  فذكر  الفقهية،  القواعد  جدول  ـ  أ 
لكل  وجب  افترقت  إذا  «األشـياء  مثاله  البهلوي،  بركـة   البن  الجامع  كتـاب  مـن 
أن يسوي  «لإلمام  اجتمعت كان حكمها واحدًا». وكذلك  وإذا  منها حكم،  واحد 

لهم »(٢). صالحًا  يراه  فيما  رعيته  بين 
الواردة  الفقهية  الضوابـط  بعض  فيه  عرض  الفقهية،  الضوابـط  جـدول  ـ  ب 
جلد  و«دباغ  نجسـة ».  كلها  «األبوال  بينها:  ومن  بركة »،  البن  الجامع  «كتاب  في 

له »(٣). وطهارة  ذكاته  الميتة 

الفقهية: والضوابط  الكلية  القواعد  بين  العالقة  ـ   ٢
أن  في  يشـتركان  الفقهية  والضوابط  الكلية  القواعـد  أن  تقدم  ممـا  يتبيـن 
الفقهاء   من  كثيرًا  نجد  ولهذا  الفقهية،  الفروع  من  عدد  على  ينطبق  منهما  كالًّ 
الضابط  على  القاعدة  فيطلقون  االسـتخدام،  في  المصطلحين  بين  ال يفرقون 
المختلفة،  الفقه  كتـب  في  كثيرًا  ذلك  الحظنا  وقد  القاعـدة،  على  والضابـط 

.١١٠٩/٣ نفسه:   (١)
.١٦٧ ص ١٦٦،  الفقهي،  ودوره  بركة  ابن  زهران:،  المسعودي   (٢)

ص ١٧٠. نفسه،  المرجع  المسعودي:   (٣)
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من  مخصوص  فـرع  على  المواضع  بعض  فـي  (قاعدة)  كلمة  يطلقـون  فُهـم 
مقدمة  فـي  السـبكي   ابن  الدين  تـاج  العالمة  ذلـك  إلى  أومـأ  وقـد  الفـروع، 
في  الغزالي (١)  قول  نحو  القاعـدة  عن  فخرج  قلَت:  «فإن  يقـول:  إذ  (أشـباهه) 
االعتقاد  ففـي  الكراهـة،  وقـت  في  بالصـالة  تحـرم  لـو  قاعـدة:  «الوسـيط»: 
عليه  أُطلقها  إنمـا  قلُت:  مخصوص،  فرع  على  القاعـدة  أطلق  فقـد  وجهـان، 
هل  المنهي  الوقت  في  الشـيء  فعل  ألن  المقتضي؛  المأخذ  من  تضمنـه  لمـا 
َحُسـن  كلية  قاعدة  هو  أصل  إلى  الفرع  رجع  فلما  ال؟  أم  حصوله  في  ينافي 
األولى:  ثالث،  «قواعد  أيضـًا:  قوله  نظير  وذلك  عليه،  القاعـدة  لفظ  إطـالق 

إلخ...»(٢). المتطوعات 
المصادر  فـي  مطرد  شـائع  أمر  فهذا  الضابـط،  على  (القاعـدة)  إطـالق  أمـا 
ما جاء  ذلك:  مثال  ذلك،  إلى  اإلشارة  كما سلفت  الكلية،  القواعد  الفقهية وكتب 
(القاعدة):  عنوان  تحـت  (ت: ٧٩٥هـ)  الحنبلي(٣)  رجـب   ابن  اإلمام  قواعد  فـي 
تناول  كما  المتصـل »(٤).  حكـم  ال في  عنه  المنفصل  حكـم  في  الحيـوان  «َشـعر 
فعل  وكذلك  كتابه،  سـائر  في  (القواعد)  عنوان  تحت  األخرى  الضوابـط  بعـض 

(و: ٤٥٠هـ/  اإلسـالم)،  حجـة  حامد،  (أبو  الطوسـي،  محمـد  محمد بن  محمد بـن  الغزالـي   (١)
ـ ت: ٥٠٥هـ/١١١١م)، فيلسوف ومتصوف، ويعتبر أحد أعالم األشاعرة والمتصوفة،  ١٠٥٨م 
الفالسـفة؛  مقاصد  الدين؛  علوم  إحياء  منها:  مصنف؛  مائتي  نحو  له  الفنون،  مختلف  في  أّلـف 
الزركلي،  إلـخ.  األصـول؛...  علم  مـن  المسـتصفى  الضالل؛  مـن  المنقـذ  الفالسـفة؛  تهافـت 

.٢٢/٧ األعالم، 
.٧/١ - ٨ والنظائر،  األشباه  السبكي:  ابن   (٢)

الديـن)،  زيـن  الفـرج،  (أبـو  الدمشـقي،  ثـم  البغـدادي  رجـب،  أحمد بـن  عبد الرحمٰن بـن   (٣)
بغداد  في  ولد  العلمـاء.  من  للحديـث،  حافـظ  ت: ٧٩٥هـ/١٣٩٣م)،  ـ  (و: ٧٣٦هـ/١٣٣٥م 
االستخراج  والحكم؛  العلوم  جامع  الترمذي؛  جامع  شـرح  كتبه:  من  دمشق.  في  وتوفي  ونشـأ 

.٢٩٥/٣ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  الفقهية؛...  القواعد  الخراج؛  ألحكام 
دت،  لبنان  بيروت  العلمية  الكتب  دار  طبعه  اإلسالمي،  الفقه  في  القواعد  الحنبلي:  رجب  ابن   (٤)

بعدها. وما   ،١٠/١ واالستثناء،  الفروق  في  االعتناء  محمد،  البكري  ينظر:  ـ  ص ٥. 
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السـبكي   ابن  أما  واالسـتثناء»،  الفـرق  في  «االعتنـاء  كتابـه  فـي  البكـري(١)  مثلـه 
الخاصة»(٢). «القواعد  عنوان:  تحت  الضوابط  ما يذكر  كثيرًا  فوجدناه 

المتقدمين  الفقهاء   خلط  أسباب  بيان  المعاصرين  الباحثين  بعض  حاول  وقد 
بين  يخلطون  كانوا  أنهم  فذكر  بينهما،  بالتفريق  االهتمام  وعدم  المصطلحين  بين 
وبيان  وتأصيلهـا،  المسـائل  بتقعيد  يهتمـون  كانـوا  ألنهـم  والضوابـط؛  القواعـد 
ما نلحظه  وهذا  االصطالحية،  بالتفريعات  يهتمون  مما  أكثر  بينها  الدقيقة  الفروق 
الشماخي  وغيرهم  لعامر  اإليضاح  البهلوي، وكتاب  بركة   الجامع البن  في كتاب 
من فقهاء اإلباضية ، ثم جاء َمن بعدهم فوجدوا كّمًا هائالً من القواعد والضوابط 
التأمل  في  الدقة  تحري  من  الباحثون  ليتمكن  فرقًا  بينهمـا  يجعلوا  أن  لهم  فظهـر 
وليسـهل  عديدة؛  ألبواب  شـامل  هو  وما  واحد،  بباب  خـاص  هو  فيمـا  والنظـر 

مذاهبهم. اختالف  على  الفقهاء  كتب  إلى  الرجوع  عليهم 

وتوفي  ٩١٠هـ  سنة  ولد  مصر  نزيل  الشافعي  البكري  الكرخي  محمد  محمد بن  الدين  بدر  هو   (١)
الفرق  في  االعتناء  كتاب  وصاحب  للنووي  المنهاج  على  حاشـية  تصانيفه  من  ١٠٠٦هـ.  سـنة 
هذا  جمع  معوض  وعلي  عبد المجيد  عادل  حققه:  بلبنان،  العلمية  الكتب  دار  نشرته  واالستثناء 
من  ما يستثنى  يذكر  بأنه  وتميز  الفروع،  تحتها  تندرج  الفقه  في  قاعدة  ستمائة  من  أكثر  الكتاب 
من  كثير  في  الشافعية  فقهاء  إلى  قوله  عازيًا  أحيانًا،  لها  معلالً  المسائل  هذه  معددًا  القواعد  هذه 
الجنازة  صالة  كتاب  تحت  كقولـه  وذلك  الفقه  أبواب  على  القواعد  هـذه  رتب  وقد  األحيـان. 
وعلى  فنذكرهما  مسـألتين»  في  إال  المعركة  فـي  قتل  الذي  الشـهيد  ال يغسـل  الثانية:  «القاعـدة 

التعليالت. وبعض  الفقه،  كتب  إلى  وعزو  لألحاديث،  تخريجات  الكتاب 
هذب  السـبكي،  عبد الكافي  بن  علي  عبد الوهاب بن  الدين  لتاج  َوالنظائر  األشـَباه  كتابه  ينظر:   (٢)
شـيئًا  منه  وحذف  فيه،  تكن  لم  فوائد  عليه  فزاد  عبد السـالم  للعز بن  األحكام  قواعد  كتاب  فيه 
اإلجماع،  أو  ـنَّة  السُّ أو  الكتاب  من  ومسـتندها  القاعدة  يذكر  الفقهية  القواعد  يذكـر  فهو  آخـر، 
وذكر  القاعدة،  هـذه  من  يسـتثنى  وما  مسـائل،  من  تحتها  يندرج  وما  العلماء،  من  ذكرها  ومـن 
مسـائل  عليها  يترتب  نحوية  كلمات  ذكر  كما  فقهية،  فروع  عليها  يبنى  عقائدية  كالميـة  أصـوالً 
ابن  الفقهية.  باأللغاز  كتابه  وختم  أصولها،  على  االتفاق  بعد  فيها  اختلف  فروعـًا  وذكر  فقهيـة، 
دار  ـ ،  ١٤١١ه ط ١،  عـوض،  وعلي  عبد الموجود،  عادل  تحقيق  والنظائر،  األشـباه  السـبكي: 

.٢/١ - ٥ السابق،  المرجع  لبنان،  العلمية،  الكتب 
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مختلف  وبعضها  عليه  متفـق  بعضها  ضوابط  للفقه  الفقهاء   وضع  وقـد  هـذا 
فيه  فالبحث  فيه  مختلفـًا  كان  وما  سـهل،  فيه  فالبحث  عليه  متفقًا  كان  فمـا  فيـه، 
الضابط  في  مذهب  كل  نظر  وجهة  يعلم  لكي  الجهد،  من  شيء  بذل  إلى  يحتاج 
الباحث  يرجع  مثـالً:  اإلباضي  الفقه  فضوابط  مذهبـه،  تأصيل  في  وضعـه  الـذي 
ليعرف وجوه االتفاق واالفتراق  إلى كتب غيرهم  ثم يرجع  إلى كتبهم أوالً،  فيها 

بالدليل(١). راجحًا  ما يراه  يرجح  ثم  وألئك،  هؤالء  بين 
ويبين  اإلشكال  هذا  حدة  من  يخفف  أن  الروكي   محمد  الباحث  حاول  كما 
ال داعي  ولذلك  الفقهي،  والضابط  الفقهية  القاعدة  بين  التفريق  الصعب  من  أنـه 
في  وال مشـاّحة  اآلخر،  على  أحدها  يطلـق  أن  وال مانع  الخـالف،  هـذا  إلثـارة 
من  «والخروج  اعتراضه:  في  جاء  ومما  ال باللفظ،  بالمعنى  والعبرة  االصطالح، 
والضابط  الفقهية  القاعدة  بين  التفريق  عدم  أو  التفريق  في  والحيرة  اإلشكال  هذا 
الفقهية  للقاعدة  ِفعالً  الفقهية، وهل  القاعدة  أنواع  إلى الحديث عن  الفقهي يجرنا 

ال؟ أم  ومحددة  منضبطة  أنواع 
كثيرة  أنواع  أنها  يجد  الفقهية  القواعـد  من  الضخمة  الثروة  هذه  في  فالناظـر 
أن  نجد  اآلخر  البعض  مع  ـ  فيـه  ـ  بعضها  وتفاوت  مضمونها  حيث  فِمـن  جـّدًا: 
التيسـير »،  تجلب  «المشـقة  قاعدة:  مثل  الفقهية،  الفـروع  معظـم  ما يشـمل  منها 
زالت  «إذا  قاعدة:  مثل  والجزئيات  الفـروع  هذه  من  كبيرًا  جزًءا  ما يشـمل  ومنها 
ما يشـمل  ومنها  وغيرها،  الممتنع »  عـاد  المانـع  زال  و«إذا  الحكـم »،  زال  العلـة 
هذا  قواعد  ومن  ـ  مثالً  ـ  العبادات  كقسم  للفقه  الكبرى  األقسام  من  كامالً  قسمًا 
من  جزًءا  ما يشـمل  ومنها  العبادات »،  في  قياس  «ال  الفقهـاء :  بعض  قـول  النـوع 
وقواعد  الحق،  وقواعـد  الملك،  وقواعـد  العقود،  كقواعـد  األقسـام،  هذه  أحـد 
الحدود،  كقواعد  ذلـك،  من  أضيق  جزًءا  ما يشـمل  ومنها  ذلك،  وغير  الضمـان 

المنـار،  دار  ط ١،  والتوجيـه،  األصالـة  بيـن  الفقهيـة  القواعـد  إسـماعيل:  بكـر  محمـد   (١)
ص ١٠. ١٤١٧هـ/١٩٩٧م، 
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الكفارة  كقواعـد  ذلـك  مـن  أضيـق  ما يشـمل  ومنهـا  وغيرهـا،  اإلرث  وقواعـد 
دواليك»(١). وهكذا  وغيرها، 

التي  الفقهية  القواعـد  وأقسـام  أنـواع  بيان  فـي  مسترسـالً  قائالً  ويضيـف 
صلة  حيث  «ومن  فيقـول:  البعض  بِبعضها  تتصـل  فقهية  ضوابط  فيهـا  تنـدرج 
لغيرها وال تتفرع  التي هي أصل  القواعد األساسية  منها  أن  ببعض نجد  بعضها 
تتفرع  التي  الفرعية  القواعد  منها  وأن  يزال »،  «الضرر  كقاعدة:  غيرها،  عن  هي 
ال يزال  «الضرر  كقاعدة:  لها،  تفسيرًا  أو  تكملة  أو  لها  قيدًا  وتكون  غيرها،  عن 

وهكذا. بالضرر » 
في  الفقهية  القاعـدة  حصر  الصعـب  من  أنه  لنـا  يتضح  ذلـك  مـن  وانطالقـًا 
لذلك  مراتبها،  حيـث  وال من  طبيعتها،  حيث  ال مـن  محدودة،  وأصناف  أنـواع 
دون وضع  ـ  القرافـي (٢)  عند  كما  ـ  كلية  فقهيـة  قواعد  بتسـميتها  الفقهـاء   اكتفـى 

وصعوبته. ذلك  لعسر  لها  أنواع 
والضابط،  القاعـدة  بين  للتفريـق  ال داعي  إنـه  القول:  نسـتطيع  هنا  ومـن 
بالضابط  يراد  أن  إال  ُهـمَّ  اللَّ القاعدة،  مراتـب  من  مرتبة  يمثل  الضابـط  مـا دام 
منها  كل  فـي  تنتظم  التـي  الموجـزة  التعريفـات  مـن  الكليـة  القاعـدة  مـا دون 
ما يقصده  هذا  ولعل  غيرهـا،  وبين  بينها  التمييز  قصد  األحـكام  من  مجموعـة 
الضوابط  جملة  مـن  «أعم  بأنها  الفقهيـة  للقاعدة  السـابق  تعريفه  فـي  المقـري  

الخاصة». الفقهية 
وماهيتها،  وركنها  الفقهية،  القاعـدة  روح  يمثل  معًنى  الكلية  أن  والحاصـل: 

.١١٣ ص ١١٢،  اإلسالمي،  الفقه  قواعد  الروكي:   (١)
الدين)،  شـهاب  العباس،  (أبـو  الصنهاجي،  عبد الرحمٰـن  إدريس بـن  أحمد بن  هـو  القرافـي:   (٢)
منها:  واألصول؛  الفقـه  في  جليلة  مصنفات  لـه  المالكية.  علمـاء  مـن  (ت: ٦٨٤هـ/١٢٨٥م)، 
على  الرد  في  الفاخـرة  األجوبة  المالكية؛  فقـه  في  الذخيرة،  الفـروق؛  أنواء  فـي  البـروق  أنـوار 

.٩٤/١ األعالم،  الزركلي،  اإلخ.  الفاجرة؛...  األسئلة 
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الفقهية  العبارات  من  عبارة  في  الكلية  فمتى وجدنا هذه  بها،  تقوم  التي  وحقيقتها 
إذ ال مشاحة  فقهّيًا،  البعض ضابطًا  أن يسميها  فقهية، وال علينا حينئذ  قاعدة  فهي 

ال باللفظ(١). بالمعنى  والعبرة  االصطالح،  في 
بجعل  نظره  وجهة  لترجيح  منطقية  تعليالت  من  الروكي   ما َقدمه  ورغم  هذا 
أنه  إال  المتقدمين،  الفقهاء   معظم  عند  العمل  جرى  كما  للقاعدة  مرادفًا  الضابـط 
اعتبار  مـن  ال مانع  أنه  نجـد  الفقهية،  القواعـد  مراتب  فـي  والنظـر  التأمـل  عنـد 
وتتطور  تتغير  المصطلحات  ألن  االصطالح؛  في  والقاعدة  الضابط  بيـن  التفريق 
عامًا  يكون  وقد  مقيد،  إلى  فيتطور  عصر  في  مطلقًا  يكون  فقد  االستعمال  بكثرة 
نشـأته  في  عليه  يطلق  كان  فقد  الفقه،  لمصطلح  ما حدث  وهذا  خاصًا،  فيصبـح 
والمصطلح  العقيدة،  األول  بالمصطلـح  والمراد  األصغر،  والفقـه  األكبر  بالفقـه 
فّنًا  فأصبحت  العقيـدة  اسـتقلت  العلوم  اسـتقالل  مع  ثم  العملـي،  الفقـه  الثانـي 
بين  التفريق  الضـروري  مـن  أرى  فإنني  ذلك  ومـع  الفروع،  فقـه  وكـذا  مسـتقالً 
البعض  الفقهية تختلف عن بعضها  الفقهية والضوابط  القواعد  المصطلحين؛ ألن 

سيأتي. كما  وجوه  عدة  من 

الفقهية: والضوابط  الكلية  القواعد  بين  الفروق  ـ   ٣
ـ  ١ مثل   واحد،  باب  علـى  ال تقتصر  الفقهية  القاعدة  أن  وهـو  السـابق  الفارق 

أبواب  من  بباب  يختص  الفقهي  والضابط  بمقاصدهـا »(٢)،  «األمور  قاعـدة: 
القاعدة  به ال يصلى عليه »(٣)، وبذلك تكون  الفقه مثل ضابط: «ما ال يصلى 

أفقّيًا. الضابط  من  أوسع 

ص ١١٣. السابق،  المرجع  الروكي:   (١)
األشـباه  السـيوطي،  ـ  ص ٤٠.  الفرائد،  بحر  من  القواعد  جواهر  محمد:  سـفيان بن  الراشـدي   (٢)

ص ٢٢. بيروت،  العصرية  المكتبة  ١٤٢٠هـ/٢٠٠١م،  ط ١،  والنظائر، 
للثميني،  العليل  وشـفاء  النيل  كتاب  من  الفقهية  والضوابط  القواعد  ملحق  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٣)

.٢٨٦/١
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ـ  ٢ ـ   الروكي   ذهب  كما  ـ  الكلية  القضية  على  ال تقتصـر  الفقهية  الضوابـط 
له،  المميـزة  الشـيء  وعالمة  التعاريف  إليهـا  باإلضافـة  تشـمل  وإنمـا 
القاعدة  أن  حيـن  فـي  ذلـك،  وغيـر  واألسـباب  والشـروط  والتقاسـيم 
من  أوسـع  الضابط  يكون  وبذلك  الكلية،  القضية  على  تقتصـر  الفقهيـة 

رأسًا(١). القاعدة 
ـ  ٣ مسـاحة   من  بكثير  أوسـع  القواعد  على  الـواردة  االسـتثناءات  مسـاحة  إن 

موضوعًا  تضبط  الفقهية  الضوابط  ألن  الضوابط؛  على  الواردة  االستثناءات 
االستثناءات(٢). فيها  فال تكثر  واحدا 

ـ  ٤ القواعد الفقهية تصاغ بعبارة موجزة وألفاظ تدل على العموم واالستغراق،  
فقرة  أو  جمل  في  تصاغ  فقد  ذلـك،  فيها  فال يشـترط  الفقهية  الضوابط  أمـا 
أغلبها ضوابط  فإن  ابن رجب ،  قواعد  في  أكثر من ذلك كما هو مالحظ  أو 

كلية. قواعد  وليست  فقهية 
ـ  ٥ المذاهب   بين  مضمونها  على  متفق  األغلب  األعم  في  الفقهية  القواعـد  إن 

بمذهب  تختص  فهي  الضوابط  وأما  األساسية،  القواعد  خاصة  أكثرها،  أو 
في  واحد  فقيه  نظـر  وجهة  ما يكون  منـه  بل  ـ  عمومـه  ما نـدر  إال  ـ  معيـن 
ذلك  ومن  المذهب،  نفس  من  آخرون  فقهاء  فيـه  يخالفه  قد  معين  مذهـب 
ليلة  ولكل  حكمين،  وليلة  يوم  لكل  «أن  النيل:  شـرح  في  البكري   ما ذكره 
فعل  من  معناه  أن  ذلـك  ووضح  الجنـس»،  اتحد  إذا  واحـدًا  حكمـًا  ويـوم 
نهارًا  أعاده  ثم  ليالً  فعله  ومن  بيومين،  كفاعله  كان  ليالً  أعاده  ثم  نهارًا  شيئًا 

بيوم»(٣). مرتين  كفاعله  كان 

ص ٢٣. الكلية،  القواعد  محمد:  شبير   (١)
ص ٥٢. الفقهية،  القواعد  الندوي:   (٢)

.٢٨٩/١ السابق،  المرجع  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٣)
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ـ  ٦ اسـتعمالها   بكثرة  إال  معين  نمط  على  ال تسـتقر  العلمية  المصطلحـات  إن 
طور  من  تنتقل  دائمًا  وهي  األلسنة،  على  وترددها  المختلفة،  المواضع  في 
من  فترة  في  االصطالح  يكون  فقـد  العصور،  تعاقب  مع  وتتغير  طور  إلـى 
للقواعد  بالنسـبة  ما جرى  وهذا  أوالً،  كان  مما  أخص  إلى  فيطور  الفترات 
حتى  المتأخرة  العصور  في  إال  تمامًا  بينهما  الفرق  يتميز  لم  فإنه  والضوابط 
والباحثين  الفقهاء   لدى  شائعًا  متداوًال  اصطالحًا  (الضابط)  كلمة  أصبحت 
المجاالت  في  الكلمتين  بين  اآلن  يفرقـون  فأصبحوا  اإلسـالمي،  الفقه  في 
في  الفقهية  العلوم  تطور  ندوة  فـي  الحقيقة  هذه  الفقهاء  أكد  وقد  الفقهيـة، 
جاء  ومما  أنموذجًا)،  الشرعية  (القواعد  الهجري  الرابع  القرن  خالل  ُعمان  
«وقد  ما نصه:  منه  السـابعة  الفقرة  في  الختامية  الندوة  وتوصيات  بيـان  فـي 
المصطلحين  هذين  أن  وبينت  الفقهية،  والضوابط  القواعد  الندوة  درسـت 
وصل  كثيرًا  بينهما  ال يميـز  كان  أن  فبعد  االسـتعمال؛  في  بالتطور  مّرا  قـد 
كلي  «أمر  بأنها:  الفقهية  القاعدة  فعرفت  االسـتقرار،  من  نوع  إلى  التعريف 
الضابط  وأما  منـه»،  أحكامها  تفهم  كثيـرة  جزئيات  على  ينطبـق  أغلبـي  أو 
واحد،  باب  في  فروعًا  يضم  كونه  حيث  من  الفقهية  القاعدة  عـن  فيختلـف 

شتَّى»(١). أبوابا  تجمع  القاعدة  بينما 

:á«dƒ°UC’G  óYGƒ≤dGh  á«¡≤ØdG  óYGƒ≤dG  :kÉ«fÉK
والعالقة  األصولية  والقواعد  الفقهيـة  القواعد  بين  الفـروق  إدراك  يمكـن  ال 
فالِعلمان  الفقـه،  أصول  وعلـم  الفقه  علـم  حقيقة  بمعرفـة  إال  بينهـا  تربـط  التـي 

ـ  الهجري  الرابع  القـرن  خالل  ُعمان  فـي  الفقهية  العلوم  تطـور  ندوة  وتوجيهـات  بيـان  ينظـر:   (١)
 ٠٥ - ٠٧ الموافق  ١٤٢٤هـ  القعدة  ذي  من   ١٢ - ١٥ أيام  المنعقدة  نموذجًا،  الشرعية  القواعد 
فيه  شـاركت  وقد  ُعمان،  سـلطنة  الدينية  والشـؤون  األوقاف  وزارة  تنظيم  مـن  ٢٠٠٤م،  ينايـر 

ص ٣. المقاصد،  بفقه  الفقهية  القواعد  عالقة  حول  ببحث 
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ال يكون  وكيف  بينهما،  بالوحدة  يجزم  المرء  ليكاد  بحيث  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطان 
وفروعها،  الشـجرة  كأصل  األصـل،  لذلك  فرع  واآلخـر  أصل  وأحدهمـا  ذلـك 
فكيف  وإال  أصولّيًا،  يكون  أن  ينبغي  والفقيـه  فقيهًا،  يكون  أن  ينبغي  فاألصولـي 
علم  في  يتبحر  لم  من  مجتهدًا  يكون  وكيف  الدليل؟  من  الحكم  استنباط  يمكنه 

األصول؟(١).

األصول: وعلم  الفقه  علم  تعريف  ـ   ١
المستنبطة  الفرعية  المسائل  أحكام  عن  فيه  يبحث  علم  فهو  الفقه:  علم  أما  ـ 
والعقوبات  والنـكاح  والصـالة  البيـع  كأحكام  الجزئيـة؛  التفصيليـة  األدلـة  مـن 
أو  بالوجوب  عليهـا  الحكـم  حيث  مـن  المكلفيـن  أفعـال  وموضوعـه  وغيرهـا، 

اإلباحة. أو  الندب  أو  الكراهة  أو  الحرمة 
طرق  للفقيه  تبيـن  التي  القواعـد  مجموعة  فهـو  الفقه:  أصـول  علـم  وأمـا  ـ 
كمعرفة  لفظية،  الطرق  تلك  كانت  سواء  الشرعية،  األدلة  من  األحكام  استخراج 
بينها  التوفيق  وطـرق  منها،  واسـتنباطها  معانيها  على  الشـرعية  األلفـاظ  دالالت 
وبيان  وتعميمها  النصوص  من  العلل  كاستخراج  معنوية  كانت  أو  التعارض،  عند 

استخراجها(٢). طرق 
الذي  النص  لفظ  في  ينظـر  فإنه  شـرعّيًا  حكمًا  يثبت  أن  األصولي  أراد  فـإذا 
 ﴾ n  m  l  k ﴿ تعالـى:  قوله  فـي  كما  بـه،  الحكم  إثبـات  يريـد 
النص  لفظ  أّن  فيجـد  (اإلسـراء: ٣٢) ،   ﴾ \  [  Z ﴿ تعالى:  وقولـه  (البقـرة: ٤٣) ، 
قبيل  من  الثاني  النص  لفظ  أن  ويجد  القرينة،  عن  المجرد  األمر  قبيل  من  األول 
األمر  في  أصولية  قواعـد  من  عنده  ما تقرر  يسـتحضر  ثم  أيضًا،  المجـرد  النهـي 

ص ١٩. الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  في  الوجيز  صدقي:  محمد  البورنو   (١)
الفقه  قواعد  عـزام:  محمد  عبد العزيز  وينظر:  ـ   .١٨/١ الشـمس،  طلعة  الدين:  نـور  السـالمي   (٢)

ص ١٩. اإلسالمي، 
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المجرد  والنهي  صـارف،  أو  قرينة  تصرفه  ما لم  الوجـوب  يفيد  فيجـده  المجـرد 
 ﴾ l  k ﴿ فيقول:  كذلك،  صارف  أو  قرينة  يصرفه  ما لم  التحريم  يفيد 
وكذلك  واجبة،  والـزكاة  واجبة  فالصالة  الوجوب،  يفيـد  واألمر  أمـر،  (البقـرة: ٤٣ ) 
يفيد  والنهي  نهي،  (اإلسراء: ٣٢)    ﴾ \  [  Z ﴿ فيقول:  الثاني  النص  في  يفعل 

المعنى(١). دون  اللفظ  على  يتركز  األصولي  فنظر  حرام،  فالزنا  التحريم، 
ويرسـم  العملية،  التكليفـات  فـي  الشـريعة  أصل  يبين  الفقـه  أصـول  فعلـم 
في  قويم  منهاج  على  فيسير  المعايير،  المجتهد  للفقيه  ويحدد  لتعريفها،  المناهج 
الخطأ  به من  ليعَصم  الفقيه  يلتزمه  الذي  القانون  فهو  الشرعية،  استنباطه لألحكام 

االستنباط(٢). في 
بأن  علمه  مثل  اإلجمالية،  األدلة  بأحوال  عالمًا  كان  متى  المجتهد  الفقيه  فإن 
ما لم  للتحريم  النهي  وأن  ذلـك،  خالف  على  قرينة  تقم  لم  إذا  للوجـوب   األمـر 
والتصرفات  لألفعال  األحكام  يستنبط  أن  استطاع  الكراهة،  إلى  تصرفه  قرينة  تقم 
السابقين  القرآنيين  الدليلين  من  كل  في  األولى  فالمقدمة  المكلف،  من  الصادرة 
األصول،  من  يعلمهما  منهما  كّل  في  الثانية  والمقدمة  العربية،  اللغة  مـن  يعلمهـا 
دليلهما،  من  الحكمين  هذين  يستنبط  أن  ما اسـتطاع  الفقه  ألصول  معرفته  ولوال 

األحكام(٣). من  غيرهما  في  يقال  ذلك  ومثل 
خدمة  في  يشتركان  الفقه  أصول  وعلم  الفقه  علم  أن  تقدم  مما  يتضح  وهكذا 

.١٩/١ نفسه،  المرجع  السالمي:  الدين  نور   (١)
الفقه،  أصول  أبو النور:  محمد  زهير  ـ  ص ٢٠،.  اإلسالمي،  الفقه  قواعد  عبد العزيز:  عزام   (٢)

.٣/١
منه،  األول  القسـم  مالك،  اإلمام  قواعـد  في  المسـالك  إيضاح  يحيـى:  أحمد بـن  الونشريسـي   (٣)
١٤٠٠هـ/١٩٨٠م،  الرباط،  المحمدية،  فضالـة  مطبعة  ط ١،  الخطابي،  بوطاهر  أحمد  تحقيـق 
األصولية  القواعد  دداش،  الدين  سـعد  ـ  ص ٠٨.  الفقه،  أصول  أبو زهرة،  وينظر:  ـ  ص ١١٥. 
جامعة  من  وأصوله  الفقه  في  الدكتوراه  درجة  لنيل  به  تقدم  بحث  الفروق،  كتاب  من  والفقهية 

.٥٥/١ الجزائر،  ـ  بقسنطينة  اإلسالمية  للعلوم  عبد القادر  األمير 
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الفقه اإلسالمي، وفي الكشف عن الحكم الشرعي لكثير من األفعال والتصرفات، 
تنبني  دائمًا  الفروع  أن  عليك  يخفى  «ال  فقال:  الحقيقـة  هذه  الزنجاني (١)  أكد  وقـد 
االرتباط  وجه  إلى  وال يهتـدي  االسـتنباط  كيفية  ال يفهم  من  وأن  األصول،  علـى 
وال يمكنه  المجال،  له  ال يتسـع  الفقه  أصول  هي  التي  وأدلتها  الفروع  أحكام  بين 
أصول  لها  غايتها  وُبعد  اتسـاعها  على  الفرعية  المسـائل  فإن  بحال،  عليها  التفريع 

علمًا»(٢). بها  يحط  لم  أصولها  يعرف  لم  فمن  منظومة،  وأوضاع  معلومة 
متمايزان،  الفقـه  أصـول  وعلم  الفقه  علـم  إن  يقـال:  أن  يمكن  ذلـك  ومـع 
والغاية  وثمرته،  واسـتمداده،  موضوعه،  حيث  من  اآلخر  عن  مسـتقل  فأحدهما 
تبعًا  اآلخر  قواعد  في  تتميز  منهمـا  علم  كل  قواعد  فإن  وبالتالي  دراسـته(٣)،  مـن 
اإلجمالية  الفقه  أدلة  هو  الفقه:  أصول  علم  فموضوع  الِعلمين؛  موضوَعْي  لتمايز 
من  الكلي  الحكم  اسـتنباط  وكيفية  منهما،  لكل  يعرض  وما  الشـرعية  واألحكام 

الكلي(٤). الدليل 
من  فعل  كل  يسـتحقه  وما  المكلفين  أفعـال  فهو  الفقه:  علـم  موضوع  وأمـا 
عن  وتتميز  تفترق  الفقـه  أصول  علم  قواعد  فإن  وبالتالي  عملـي،  شـرعي  حكم 
تندرج  قواعد  منهما  كّالً  أن  باعتبار  بينهما  الظاهر  التشابه  رغم  الفقه  علم  قواعد 

الزنجاني (٥). بذلك  صرح  كما  جزئيات  تحتها 

(و: ٥٧٣هـ/  الديـن)،  شـهاب  المناقب  (أبـو  محمود،  أحمد بـن  محمود بـن  هـو  الزنجانـي:   (١)
القضاة،  قضاء  نيابة  بغداد  في  ولي  الشـافعية.  فقهاء  من  لغوي،  ٦٥٦هـ/١٢٥٨م)،  ـ  ١١٧٧م 
على  الفـروع  تخريـج  للجوهـري؛  الصحـاح  تهذيـب  فـي  األرواح  ترويـح  وصنـف:  وعـزل. 

.١٦١/٧ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  األصول؛... 
ص ٣٤. بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  ١٩٨٤م،  ط ٥،  األصول،  على  الفروع  تخريج  محمود:  الزنجاني   (٢)

ص ١٩. الوجيز،  محمد،  البورنو  ـ  ص ١٠٤.  الفقهي،  ودوره  بركة  ابن  زهران:  المسعودي   (٣)
ص ١١٧. الفقه،  قواعد  محمد،  الروكي  ـ  ص ٢٠.  الفقه،  قواعد  عبد العزيز:  عزام   (٤)

مذكور،  سـالم  محمد  تقديم،  األصول،  على  الفروع  تخريج  محمود:  الدين  شـهاب  الزنجاني   (٥)
ص ٣٤. سوريا،  الرسالة،  مؤسسة  ١٤٠٧هـ  ط ٥،  الصالح،  أديب  محمد  تحقيق 
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بينهما  ومّيز  األصوليـة  والقواعد  الفقهية  القواعـد  بين  فّرق  مـن  أول  ولعـل 
قال:  حيث  الفروق»،  «كتاب  مقدمة  في  المالكي(١)  القرافي   الدين  شـهاب  اإلمام 
اشتملت على أصول  وُعلّوًا  منارها شرفًا  اهللا  زاد  المحمدية  الشريعة  فإن  بعد  «أما 
أمره  غالب  في  وهو  الفقه،  بأصول  المسمى  أحدهما:  قسمان:  وأصولها  وفروع، 
يعرض  وما  خاصـة،  العربية  األلفاظ  عـن  الناشـئة  األحكام  قواعد  إال  فيه  ليـس 
للتحريم ،  والنهي  للوجـوب ،  األمر  ونحو:  والترجيح  النسـخ  من  األلفاظ  لتلـك 
كون  أن  إال  النمط  هـذا  عن  خرج  وما  ذلك،  ونحو  للعموم،  الخاصـة  والصيغـة 

المجتهدين. صفات  الواحد،  وخبر  حجة،  القياس 
مشتملة  المدد،  عظيمة  العدد  كثيرة  جليلة  فقهية  كلية  قواعد  الثاني:  والقسـم 
ما ال يحصى،  الشريعة  في  الفروع  من  قاعدة  لكل  وحكمه،  الشـرع  أسـرار  على 
سبيل  على  هنالك  إليه  اإلشارة  اتفقت  وإن  الفقه  أصول  في  شيء  منها  ُيذكر  ولم 

يتحصل...»(٢). لم  تفصيله  فيبقى  اإلجمال 
أصول  في  مسـتوعبة  ليسـت  القاعدة  «إن  بقوله:  آخر  موضـع  في  بهـا  ونـّوه 
في  ال توجد  والفقهـاء،  الفتوى  أئمة  عنـد  جّدًا  كثيرة  قواعد  للشـريعة  بـل  الفقـه 

أصالً»(٣). الفقه  أصول  كتب 

األصولية: والقواعد  الفقهية  القواعد  بين  الفروق  ـ   ٢
وإذا كانت القواعد الفقهية واألصولية تشتركان في هذا القدر من الخصائص 
من  تختلفان  نجدهما  منهما  كل  تكوين  وطرائق  مسالكهما  في  التدقيق  بعد  فإننا 

وهي: وجوه  عدة 

علماء  من  بالقرافي،  المعروف  الصنهاجي  إدريس  أحمد بن  العباس  أبي  الدين  شـهاب  اإلمام   (١)
له  والفنون،  العلوم  من  كثير  في  بارعًا  كان  (٦٨٤هـ)  سـنة  بالقاهرة  وتوفي  ونشـأ  ولد  المالكية 

مختصرا.  ،٩٤/١ - ٩٥ الزركلي،  األعالم،  ينظر:  وغيرها،  والذخيرة  واألحكام،  الفروق، 
.٣  ،٢/١ الفروق،  القرافي:   (٢)

.١٢٤/٢ المالكي،  حسين  محمد  الفروق،  تهذيب  ـ   .١١٠/٢ السابق،  المرجع  القرافي:   (٣)
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وما  العربية،  األلفاظ  عن  معظمها  في  ومستمدة  ناشئة  األصولية  القواعد  األول:  ـ 
الكالم،  علم  ومن  ونهـي،  وأمر  وخصوص،  وعمـوم  وترجيح،  نسـخ  من  لها  يعـرض 
االسـتقراء،  من  نشـأت  الفقهية  القواعد  أن  حين  في  ذلك(١)،  وغيـر  األحكام  وتصـّور 
األشباه  اجتمعت  وبذلك  الفقه،  في  المكلفين  أفعال  على  الواقعة  األحكام  بتتبع  وذلك 
قياسـية  اسـتقرائية  قواعد  فهي  واحدة(٢).  قاعدة  في  نظائرها  مع  والنظائر  أشـباهها  مع 

والجزئيات(٣). الفروع  شتات  جمع  الفقيه  على  تسّهل  الشرعية،  األدلة  من  ومستمدة 
الفروع  عن  والواقعي  الذهني  وجودها  فـي  متأخرة  الفقهية  القواعد  الثانـي:  ـ 
فهي  لمعانيها،  وجمـع  بينهـا  وربط  ألشـتاتها  جمـٌع  ألنهـا  والجزئيـات؛  الفقهيـة 
بين  تربط  التـي  والروابط  المتشـابهة  األحـكام  تجمـع  التـي  الضوابـط  مجموعـة 
قبل  وجودها  يقتضـي  الذهني  فالفرق  األصوليـة:  القواعد  أمـا  الجزئية،  المسـائل 
ما في  ككون  االسـتنباط،  عنـد  بها  نفسـه  الفقيه  أخذ  التي  القيـود  ألنهـا  الفـروع؛ 
وغير  ظاهره،  من  أقوى  القرآن  نـّص  وأن  ـنَّة،  السُّ به  ما جاءت  على  مقّدمًا  القـرآن 
بالفعل،  الفروع  ذلك من مسالك االجتهاد، وهذه سابقة في وجودها على استنباط 
متقدمة  الفـروع  أن  علـى  دليال  ليس  الفـروع  عنها  كشـفت  األصول  هـذه  وكـون 
على  المولود  يدل  كما  كاشفة،  دالة  لها  والفروع  سابقة  الوجود  في  هي  بل  عليها، 

البذور(٤). نوع  على  الزرع  يدل  وكما  الغراس،  على  الثمرة  تدل  وكما  والده، 

ينظر:  نقًال عن بعض علماء األصول:  القواعد، ٢٥/١  كتاب  الحصني في  الدين  تقي  ذكر ذلك   (١)
 ،٣٢/١ الحاجب،  البن  المنتهـى،  ومختصر   ،٢٩/١ األحكام،  أصول  فـي  اإلحكام  اآلمـدي، 

.٤٨/١ للفتوحي،  المنير،  الكوكب  وشرح 
عثمان،  محمد  شبير  ـ  ص ٥٦.  اإلسـالمية،  الشـريعة  في  الذرائع  سـد  مسـلم:  محمد  البرهاني   (٢)
والقواعد  الكبـرى  الخمـس  الفقهيـة  القواعـد  علـوان  إسـماعيل  ـ  ص ٢٨.  الكليـة،  القواعـد 

ص ٣١. السعودية،  الجوزي  ابن  دار  ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م،  ط ١،  تحتها،  المندرجة 
ص ١١٩. الفقه،  قواعد  الروكي:   (٣)

دار  ط  الفقهية،  وآراءه  مالك  أبو زهرة:  محمد  ـ   .٢٥/١ القواعد،  كتاب  الدين:  تقي  الحصني   (٤)
.١٢٠ ص ١١٩،  السابق،  المرجع  الروكي  وينظر:  ـ  ص ٢٣٦ - ٢٣٧.  القاهرة،  العربي  الفكر 
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ال تكاد  قليلة  واستثناءاتها  وعمومًا،  اطرادًا  أكثر  األصولية  القواعد  الثالث:  ـ 
القواعد  أما  وموضوعاتها،  جزئياتها  جميـع  على  تنطبق  كلية  قواعد  فهي  تذكـر، 
الفقهية فهي ـ كما تقدم ـ قواعد أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات، 
بالرغم  جزئياتها(١)  بعض  فيها  تختلف  خاصة  حاالت  في  المستثنيات  لها  ويكون 
تخالف  مسائل  منها  كل  من  يستثنى  نجدها  منها،  كثير  مضمون  على  االتفاق  من 
الضرورة،  أو  واإلجماع،  بالنص  كاالستثناء  األسباب؛  من  بسـبب  القاعدة  حكم 

االستثناء(٢). أسباب  من  ذلك  غير  أو 
لالسـتنباط  وضابط  ميـزان  للفقه  بالنسـبة  الفقـه  أصـول  علـم  إن  الرابـع:  ـ 
والكتابة،  النطـق  لضبط  النحـو  علم  شـأن  ذلك  في  شـأنه  غيـره،  مـن  الصحيـح 
الحكم  بها  يستنبط  التي  فهي  واألحكام،  األدلة  بين  وسط  هي  الفن  هذا  وقواعد 
األمـر  كقولـك:  والحكـم،  الدليـل  دائمـًا  وموضوعهـا  التفصيلـي،  الدليـل  مـن 
فيه  العهدة  عن  المكلف  يخـرج  المخّير  والواجب  للتحريم ،  والنهي  للوجـوب ، 
آخر  إلى  وعدمـاً ،  وجودًا  علتـه  مع  يدور  والحكـم  فيه ،  ُخيِّـر  مما  واحـد  بِفعـل 
وتقريرها(٣). األحكام  استنباط  عند  المجتهد  يلتزمها  التي  القواعد  من  ما هنالك 
الفقه،  مسائل  بعض  أكثرية، جزئياتها  أو  كلية  فهي قضايا  الفقهية  القواعد  أما 

المكلف(٤). فعل  هو  دائمًا  وموضوعها 
الفقيه  يلتزمها  اسـتداللية،  قواعد  حقيقتها  في  األصوليـة  القواعد  الخامـس: 
التخريج  السـتنباط  إليهـا  يرجع  فهـو  االسـتنباط،  في  الخطـأ  عـن  بهـا  ليعصـم 

الخمس  الفقهية  القواعد  إسماعيل بن حسن بن محمد علوان:  ينظر:  ـ  الوجيز، ص ٢١.  البورنو:   (١)
ص ٣٠. الكبرى، 

ص ٢١. الوجيز،  البورنو:   (٢)
األصالة  بيـن  الفقهية  القواعـد  إسـماعيل:  بكر  محمـد  ـ  ص ٥٩.  الفقهيـة،  القواعـد  النـدوي:   (٣)

ص ١٣. والتوجيه، 
نفسه. المرجع  بكر:  محمد  ـ  نفسه.  المرجع  الندوي:   (٤)
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مثل:  واألحداث،  الوقائع  من  يستجد  لما  الشـرعية  األحكام  عن  بحثًا  والتفريع، 
الحكم  اكتشـاف  في  الفقيـه  تعين  فهـي  التحريم ،  يفيـد  المطلـق  النهـي  قاعـدة: 
الفقهية  القواعد  أن  حين  في  عنه،  وال تعبر  الحكم  ذات  هي  وليسـت  الشـرعي، 
تتضمن  فهي  بمقاصدهـا »  «األمـور  قاعدة:  مثـل:  كلي،  شـرعي  حكم  عـن  ـر  تعبِّ
موضوع  فيها  يتحقق  التي  الجزئيات  مـن  الكثير  تحته  يندرج  كلّيًا  شـرعيًا  حكمـًا 
المسـائل  السـتحضار  إليها  يرجع  الفقيه  نجد  ولذلـك  مناطـه،  أو  العـام  الكلـي 
لهما  توفر  فهـي  المتعلم  وكذلك  الفقـه،  أبواب  فـي  المبثوثة  المتشـعبة  الفقهيـة 
من  أيسـر  إليها  فالرجوع  الكتب،  بطون  في  الطويل  البحث  عن  وتغنيهما  الوقت 

حدة(١). على  مسألة  كل  حكم  إلى  الرجوع 
االستناد  يمكن  بحيث  والقوة  الحجية  من  لها  األصولية  القواعد  السادس:  ـ 
الفقهية  القواعد  أمـا  التفصيلية،  أدلتها  مـن  الشـرعية  األحكام  اسـتنباط  في  إليها 
إلى  تستند  كانت  إذا  إال  الشرعي  الحكم  لبيان  وحدها  عليها  االعتماد  فال يصح 
بالضمـان »،  و«الخـراج  وال ضـرار »،  ضـرر  «ال  مثـل:  يعضدهـا،  شـرعي  دليـل 
َثّم  ومن  شـرعية،  نصوص  إلى  تسـتند  ألنها  حجة؛  فإنها  بمقاصدهـا »  و«األمـور 
الشـرعية  األحكام  اسـتخراج  في  القاضي  أو  المفتي  عليها  يقتصر  أن  فال يكفي 
النصوص  إلى  الرجوع  من  ال بد  بل  والخصومات،  النوازل  من  عليه  يعرض  لما 
فـي  وقوتهـا  لشـموليتها  األصوليـة  القواعـد  ضـوء  فـي  واسـتنباطها  الشـرعية، 
العثمانية  العدلية  األحـكام  مجلة  نّبهت  ذلك  وألجل  واالحتـواء(٢)،  االسـتيعاب 
إنما هي دساتير تفقيه وليست نصوصًا للقضاء(٣). الكلية  الفقهية  القواعد  على أن 

الزحيلي:  محمد  ـ  ص ٢٩.  الكلية،  القواعد  شـبير:  محمد  ـ  ص ١٢٠.  الفقه،  قواعد  الروكـي:   (١)
البحث  مركز  اإلسـالمي،  والتراث  العلمـي  البحث  مجلة  فـي  منشـور  الفقهية  القواعـد  بحـث 

ص ١١ - ٤١.  ،٦ العدد  السعودية،  المكرمة،  مكة  القرى،  أم  جامعة  العلمي، 
.٣٠ ص ٢٩،  نفسه،  المرجع  شبير:  محمد  ـ  ص ١٢٠.  الفقه،  قواعد  الروكي:   (٢)

.٩٤٩/٢ العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (٣)
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َتِرد  أغلبية  الفقهية  القواعد  كْون  إلى  حجيتها  عدم  البعض  أرجع  وقد  وهذا 
دليل  إلى  تسـتند  ألنها  فيه؛  الفقهاء   اختلف  مما  بعضها  وأن  االسـتثناءات،  عليها 
الفقهية  القواعد  ظني(١)، وسوف نبحث هذا األمر الحقًا عند الحديث عن حجية 

بها. االستدالل  وحكم 
في  وال حكمته(٢)،  الشرع  أسـرار  منها  ال يفهم  األصولية  القواعد  السـابع:  ـ 
ألن  ذلـك(٣)؛  إلى  القرافي   نّبـه  كما  ذلـك  منها  يفهـم  الفقهيـة  القواعـد  أن  حيـن 
التعارض  جوانـب  وتالحظ  االسـتنباط،  جانـب  على  تركـز  األصوليـة  القواعـد 
مقاصد  مالحظـة  من  شـيء  فيها  ليس  القواعد  مـن  ذلك  شـابه  ومـا  والترجيـح 
بمعرفة  المتعددة  والجزئيات  الفروع  من  مشتقة  فهي  الفقهية  القواعد  أما  الشارع، 

إليها(٤). دعت  التي  الشرعية  المقاصد  ومعرفة  بينها  الرابط 
السـمعية  واألدلة  الشـرعية  األحكام  موضوعها  األصولية  القواعد  الثامـن:  ـ 
عنه  يصرفها  لـم  إذا  الوجـوب  يفيد  األمر  كصيغـة  األدلـة؛  أعـراض  أو  النقليـة، 
فموضوعها  الفقهية  القواعد  أما  ذلك،  وغير  ظنية   حجة  المخصوص  أو  صارف ، 

ونيته(٥). المكلف  كعقد  قوال،  أو  فعال  كان  سواء  المكلف  فعل  دائمًا 

ص ٢٩٥. الفقهية،  القواعد  أحمد:  علي  الندوي  ـ  ص ٣٠.  الكلية،  القواعد  شبير:  محمد   (١)
لحكمة  قادمة  األصولية  القواعد  معظم  أن  يرى  فهو  ذلك،  عكس  لشهب  أبو بكر  الباحث  ذكر   (٢)
من  األحكام  اسـتناد  محور  حول  تدور  ذاته  الوقت  في  الشـريعة  ومقاصد  يحكم،  من  ومقصد 
مقال  في  اإلسـالمية  للعلوم  عبد القادر  األمير  جامعة  مجلة  في  قوله  يراجع:  الشـارع...  ألفاظ 
ألن  ص ١٤٧.   ١٢ العدد  األصولية،  والضوابط  الفقهية  والقواعد  والمفتي  القاضي  زاد  بعنوان 
الشيخ  مثل  المحققين  الفقهاء  بعض  إليه  ذهب  وما  األصولية  القواعد  حقيقة  مع  يتناقض  كالمه 

ص ٠٦. الشريعة،  مقاصد  كتابه  في  عاشور  الطاهر بن  محمد 
.٢/١ الفروق،  القرافي:   (٣)

ص ٠٦. الشريعة،  مقاصد  الطاهر:  محمد  عاشور  ابن   (٤)
ص ٢١.  اإلسـالمي،  الفقه  قواعد  عزام:  عبد العزيز  ـ  ص ٣٠.  السـابق،  المرجع  شـبير:  محمد   (٥)
١٤٠٧هـ/١٩٨٧م،  ط ١،  الفقـه،  فـي  وأثرهـا  تاريخهـا  الفقهيـة،  القواعـد  محمـد:  الوائلـي  ـ 

ص ١١٣.
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ومواضعه  األصـول  أبواب  فـي  محصورة  األصـول  قواعـد  إن  التاسـع:  ـ 
هي  بل  العدد  محـدودة  أو  محصورة  ليسـت  فهي  الفقه  قواعد  وأما  ومسـائله، 
ولم  المذاهب،  جميـع  عند  والفتوى  العام  الفقـه  كتب  في  منثورة  جـّدًا  كثيـرة 
هذا  ولعل  اإلباضـي ،  المذهب  فـي  خاصة  واحد  إطـار  في  اآلن  لحـد  تجمـع 
علمية  دراسة  ودراسته  الموضوع  هذا  لبحث  حفزتني  التي  الدوافع  من  النقص 
المذاهب  عنـد  موجود  هـو  كما  وتصنيفهـا  القواعـد  هـذه  السـتخراج  جـادة، 

األخرى(١). الفقهية 
فهي  اإلجمالية،  األدلة  من  جملة  تحتها  تندرج  األصولية  القواعد  العاشر:  ـ 
تتميز  وبهذا  أدلتها،  مـن  العملية  الشـرعية  األحكام  السـتنباط  بها  يتوصل  ذريعة 
ترجع  التي  المتشـابهة  األحكام  مجموعة  عن  عبارة  ألنها  عنها؛  الفقهية  القواعد 
أو  تجمعها،  واحدة  علة  إلى  أو  نبوي،  حديث  أو  قرآنية  كآية  شـرعي،  نص  إلى 
منها  والغرض  يربطهـا،  واحد  قياس  إلـى  أو  وينظمها،  بها  يحيـط  فقهي  ضابـط 

والمتعلم(٢). للفقيه  وتسهيلها  الفقهية  المسائل  تفريق 
واسـتنتاجها،  األخرى  على  منهمـا  كل  توقُُّف  جهـة  ومن  عشـر:  الحـادي  ـ 
فقهية،  قاعـدة  على  عليها  والتعـرف  اسـتنتاجها  ال يتوقـف  األصوليـة  فالقاعـدة 

األصولية(٣). القاعدة  على  استنتاجها  الفقهية  القاعدة  فإن  العكس،  بخالف 
فقد  الفقهية،  والقواعـد  األصولية  القواعـد  بيـن  الفروق  وضوح  ومـع  هـذا 
فيها  تختلف  لكن  بينهما،  متراوحة  أو  متداخلة  الِعْلمين  بين  مشتركة  قواعد  نجد 

ص ٢٠. الوجيز،  البورنو:   (١)
الوائلي:  ـ  ص ٥٩ - ٦٠.  الفقهية،  القواعد  الندوي:  ـ   .٢٣/١ - ٢٤ الشـمس،  طلعة  السـالمي:   (٢)
ـ  ص ٣٠  الكبرى،  الخمـس  الفقهية  القواعـد  علوان:  إسـماعيل  ـ  ص ١٣.  الفقهيـة،  القواعـد 

ص ١٤١. الفقهي،  ودوره  السلمي  بركة  ابن  المسعودي:  زهران 
كتاب  الدين:  تقـي  الحصني  ـ  ص ٤٣.  المقـارن،  للفقه  العامة  األصـول  الدين:  تقـي  الحكيـم   (٣)

.٢٦/١ القواعد، 
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إجمالّيًا  دليالً  إليها من حيث كونها  ينظر  القاعدة األصولية  إن  النظر، حيث  زاوية 
إليها من حيث كونها حكمًا جزئّيًا  ينظر  الفقهية  والقاعدة  منه حكم كلي،  يستنبط 

المكلفين. أفعال  من  لفعل 
األصولي  إليها  ينظر  باالجتهاد »  أو  بمثله   ال ينقض  «االجتهاد  قاعدة:  فمثًال: 
القضاة  أحـكام  نقض  جواز  عـدم  بيان  في  عليـه  يعتمد  دليـالً  كونها  حيـث  مـن 

واإلجمال. العموم  سبيل  على  األحكام  بها  تعلقت  إذا  المفتين  وفتاوى 
حكمه  فُيبّين  المكلفين،  أفعال  من  فعل  تعليل  حيث  من  الفقيـه  إليها  وينظـر 
فيها  مجتَهد  مسـألة  فـي  حكم  بنقض  قـاض  أو  حاكم  حكـم  فإذا  خاللهـا،  مـن 
بعينها  مسألة  في  حاكم  حكم  كان  وقد  طالق؟  أم  للعقد  فسخ  هو  هل  كالخلع، 
بمثله »،  ال ينقض  «االجتهـاد  ألن  ذلك؛  ال يجـوز  له:  فيقال  طالق،  الخلـع  بـأن 
تنقض  ال أن  باجتهـادك  فيها  تحكـم  أن  متشـابهة  أخرى  مسـألة  في  لـك  ولكـن 

ال نصية(١). اجتهادية  مسالة  في  غيرك  حكم  إن  حكمك 
دليل  موضوعها  أّن  باعتبار  إليها  نظر  فإذا  والعرف،  الذرائع  سد  أيضًا:  ومثله 
كانت  للمكلف،  فعالً  كونها  باعتبار  إليها  نظر  وإذا  أصولية،  قاعدة  كانت  شرعي 
به  اإلتيان  أدى  أو  حرام،  إلى  فعله  أدى  مباح  كل  قيل:  إذا  الذرائع  كسـد  فقهية؛ 
الدليل  قيـل:  وإذا  فقهيـة،  القاعدة  كانـت  للذريعة،  سـّدًا  حـرام   فهو  حـرام  إلـى 

أصولية(٢). القاعدة  كانت  إليه ،  ما أدى  لتحريم  مثبت  للحرام  المثبت 
قاعدة  كانت  المرسلة  المصلحة  أو  العملي  باإلجماع  فسـر  إذا  الُعرف:  وفي 
غلب  الذي  بالفعل  أو  معيـن،  معنى  في  غلب  الذي  بالقول  فسـر  وإذا  أصوليـة، 
واضحة  فكرة  يعطينا  التفصيل  هذا  ولعل  فقهية(٣).  قاعـدة  كانت  به  اإلتيان  علـى 

المصطلحين. بين  األساسية  الفروق  ويكشف  الموضوع  عن  وكاملة 

ص ٢١ - ٢٢. الوجيز،  البورنو:   (١)
ص ٦١ - ٦٢. الفقهية،  القواعد  الندوي:  ـ  ص ٦٦.  الفقهي،  التقعيد  نظرية  الروكي:   (٢)

ص ١٢٠. الفقه،  قواعد  الروكي:   (٣)



١١٥ الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور

األصولية  القواعد  فيها  تشـترك  خاصية  إلى  اإلشـارة  بالذكر  الجدير  ومن  هذا 
بعض  ذلك  إلـى  أشـار  وقد  عمومًا،  عليهـا  الفقهاء   اتفـاق  عـدم  وهـي:  والفقهيـة 
من  كثيرًا  أن  الِعلمين  بين  تميز  التي  الفروق  ِألهم  عرضه  بعد  المعاصرين  الباحثين 
انبنى  وقد  واألصوليين ،  الفقهاء  بين  خالف  محل  هي  والفقهية  األصولية  القواعد 
على ذلك اختالفهم في الفروع المندرجة فيها، ومن َثم اعتبرت القواعد األصولية 
آثاره  ظهرت  الفقهـي،  الخالف  أسـباب  من  ُمهّمًا  سـببًا  الكلية  الفقهيـة  والقواعـد 
هذا  ولعل  الفقهـاء،  كتب  في  المبثوثـة  الفقهية  والمسـائل  الفـروع  فـي  وتطبيقاتـه 

والفقهية. األصولية  القواعد  فيه  تلتقي  التي  المجاالت  من  يعتبر  الجانب 
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بالفروع  بـدأ  فقد  مراحل،  بعدة  التأصيليـة  مسـيرته  في  اإلسـالمي  الفقه  مـّر 
والنـوازل  المسـائل  فـي  والفتـاوى  اإلجابـات  عـن  نتجـت  التـي  والجزئيـات 
التقعيد  وهذا  الفقهية،  والضوابط  الكلية  القواعد  تقعيد  إلى  انتقل  ثم  المستجدة، 
الفقه  فـي  العامة  والنظريـات  األساسـية  المبـادئ  لجمع  ممهـدة  مرحلـة  يعتبـر 
االجتهادي  العمـل  أوقفت  بالمسـلمين  نزلت  التي  الظروف  ولكـن  اإلسـالمي، 
الفقهية  النهضة  ظهرت  أن  إلى  كذلك  األمـر  وبقي  الفقهي،  التقعيد  مرحلة  عنـد 
الملكية،  نظرية  مثل:  عامة  فقهية  نظريات  بصياغة  العلماء  فقام  العصر،  هـذا  فـي 
فما  الضمان،  ونظرية  والبطـالن،  الصحة  ونظرية  العقد،  ونظرية  الحـق،  ونظريـة 
موقف  وما  الفقهية؟  القواعد  وبين  بينها  العالقة  وما  الفقهية؟  بالنظريـات  المـراد 

منها؟ الفقهاء  

الفقهية: النظريات  تعريف  ـ   ١
والنظري  بالعين،  الشـيء  تأمل  وهو  النظر،  من  مشـتقة  اللغة:  في  النظريـة  ـ 
والتصديق  والعقل  النفس  كتصور  وكسـب؛  نظر  على  حصوله  يتوقف  الذي  هو 
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اآلراء  من  طائفة  عـن  عبارة  وهي:  نظريات  جْمُعها  ونظريـة  حادث،  العالـم  بـأن 
مؤلفة  «النظرية جملة تصورات  وقالوا:  الفنية،  أو  العلمية  الوقائع  بعض  بها  تفسر 

بالمقدمات»(١). النتائج  ربط  إلى  تهدف  عقلّيًا  تأليفًا 
عدة  يربط  علمي  فرض  «بأنها  النظرية:  تعريف  الفلسـفي  المعجم  في  وجاء 
أحكامًا  حتمًا  منه  نستنبط  أن  يمكن  واحد  مبدإ  إلى  ويردها  ببعض  بعضها  قوانين 

وقواعد»(٢).
بيان مفهومها  العلماء في  فقد اختلف  الفقهية في االصطالح:  النظريات  أما  ـ 
للقواعد  مرادفة  النظريات  بـأن  قال  من  فمنهم  الفقهية،  بالقواعد  عالقتهـا  وبيـان 
وله  اآلخر،  عن  مسـتقالً  علمًا  منهما  كّالً  واعتبر  بينهما  فّرق  من  ومنهم  الفقهية، 

يلي: كما  ذلك  وبيان  عنه،  تميزه  خصائص 

الفقهية: والنظريات  الفقهية  القواعد  بين  بالمساواة  القائلون  ـ  أ 
الفقهية  النظريـات  أّن  اإلسـالمي  الفقه  في  المعاصرين  الباحثيـن  بعـض  يـرى 
ثابتة،  بحقيقة  األولى  فيعّرفون  الفقهية،  بالقواعد  يسمى  لما  ومساوية  مرادفة  العامة 
ولعل ذلك محاولة منهم لإلفهام وتيسير المعنى وإيصاله إلى القارئ بالمصطلحات 
القواعد  عّرف  حينما  أبو زهرة   محمد  عند  ما نجده  ذلك:  ومن  اليوم(٣).  المعروفـة 
يجمعها،  واحد  قياس  إلى  ترجع  التي  المتشـابهة  األحكام  «مجموعة  بأنها:  الفقهية 
الضمان،  وكقواعـد  الشـريعة،  في  الملكية  كقواعد  يربطهـا،  فقهي  ضابـط  إلـى  أو 
الفقهية  لألحكام  ثمـرة  فهي  عام  وبشـكل  الفسـخ،  وكقواعد  الخيارات،  وكقواعد 

الحضارة  دار  دت،  ط،  اللغة،  في  الصحاح  مختار  إيضاح  مرعشـلي،  وأسـامة  مرعشـلي  نديم   (١)
.٥٨٠/٢ - ٥٨٣ بيروت،  العربية 

لشـؤون  العامة  الهيئة  ط ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م،  الفلسـفي،  المعجـم  وآخـرون،  مدكـور  إبراهيـم   (٢)
ص ٢٠٢. القاهرة،  األميرية  المطابع 

اإلسـالم،  الفقه  قواعد  فـي  ونفسـه  ص ٥٩.  اإلسـالمي،  الفقـه  فـي  التقعيـد  نظريـة  الروكـي:   (٣)
ص ٥٣. الفقهية،  القواعد  أحمد،  علي  الندوي  ص ١١٥. 



١١٧ الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور

الجزئيات  هـذه  بين  فيربـط  المسـائل،  مسـتوعب  فقيه  يجتهـد  المتفرقـة،  الجزئيـة 
يجمعها»(١). التي  النظرية  أو  يحكمها  التي  القاعدة  هو  برباٍط  المتفرقة 

يؤكد  الفقهية  القواعد  وبين  الفقه  أصول  علم  بيـن  الفرق  بيان  معرض  وفـي 
وبين  الفقه  أصـول  علم  بين  التفرقة  يجـب  «إنه  فيقول:  المفهـوم  هـذا  أبو زهـرة  
عليها  يطلق  أن  يصح  مضمونها  التـي  وهي  الجزئية،  لألحكام  الجامعة  القواعـد 
الفارق  الباحثين  بعـض  على  التبس  وقـد  اإلسـالمي...  للفقه  العامـة  النظريـات 

الفرق»(٢). ذلك  إلى  التنبه  علينا  فوجب  الفقه،  أصول  وبين  بينها  المميز 
الفقهية،  والنظرية  الفقهية  القاعدة  بين  خلط  قد  أنه  زهرة   أبي  عبارة  من  يبدو 
العامة ال على  الفقهية  النظريات  تنطبق على  كلها  تعريفه  في  التي ساقها  واألمثلة 
الفقه  «فأصول  ذلك:  بعد  قوله  المعني  في  التسـوية  هذه  ويؤكد  الفقهية،  القواعد 
الفقهية  المجموعـات  تكونـت  إذا  حتـى  الفقهية  الفـروع  اسـتنباط  عليهـا  يبنـى 
لهذه  جامعة  عامة  قواعد  في  أشتاتها  وجمع  فروعها،  بين  الربط  أمكن  المختلفة 
النظرية. هي  القاعدة  بأن  صرح  فقد  الفقهية»(٣)،  النظريات  هي  وتلك  األشتات، 
النظريات  بين  يفـرق  لم  الذي  موسـى   يوسـف  محمد  ما صنعه  ذلك  ومثـل 
كما  عرفناها،  التي  أصوله  اإلسالمي  «للفقه  أن  ويؤكد  الفقهية،  والقواعد  الفقهية 
من  ـ  ـ خاصة  بها  عني  والتي  عليها،  قام  التي  العامة  الكلية  وقواعده  نظرياته  لـه 

والنظائر...»(٤) األشباه  في  أّلفوا 
النظريات والقواعد  بين  الذي خلط  ومثل ذلك صنيع محمد مصطفى شلبي  
يتحدث  وهو  قوله  في  ذلك  يلمس  واحدة،  ودائرتهما  واحـدًا  مفهومهما  وجعـل 
الفقهاء  «وأّن  العامـة:  الفقهيـة  بالنظريات  المسـلمين  الفقهـاء   اهتمـام  عدم  عـن 

ص ٠٨. الفقه،  أصول  محمد:  زهرة  أبو   (١)
نفسه. المرجع  زهرة:  أبو   (٢)

نفسه.  (٣)
ص ٣١٩. المعامالت،  نظام  لدراسة  مدخل  اإلسالمي  الفقه  موسى:  يوسف  محمد   (٤)
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فقد جمع  كلية...»(١)  وقواعد  عامة  نظريات  هيئة  الفقه على  يدونوا  لم  المسلمين 
واحد. شيء  وكأنهما  المفهوم  في  الفقهية  والقواعد  الفقهية  النظريات  بين 

الفقه  عن  يتحدث  وهو  ذلك  بعد  قولـه  المرادفة  وهذه  التسـوية  هذه  ويؤكد 
كان  وإن  األجنبي  «والفقه  الفقهية:  بالنظريات  باهتمامهم  رجاله  ويصف  الغربـي 
هيئة  على  وصاغـوه  قّعـدوه  رجاله  أن  إال  الجزئيـات  علـى  ُبنـَي  أمـره  أول  فـي 

واحدًا(٣). شيئًا  النظريات  وصياغة  التقعيد  جعل  فقد  نظريات...»(٢) 
القرضاوي   يوسـف  الشـيخ  كالم  من  يفهم  أن  ما يمكن  ذلك:  مـن  وقريـب 
عن  حديثه  فـي  جاء  فقـد  اإلسـالمي،  الفقه  تجديـد  معالم  عـن  تحـدث  حينمـا 
ويعني  اإلسالمي،  الفقه  بتنظير  ما سماه  التجديد  هذا  معالم  من  األولى  المعلمة 
أبوابها  في  المنثورة  ومسائله  المتفرقة،  وفروعه  الجزئية  الفقه  أحكام  تصاغ  أن  به 
الجامعة  األصول  هي  تصبح  عامة،  كليـة  نظريات  صورة  في  كتبه  من  المختلفـة 
المتنوعة، وذلك  المتعددة وتطبيقاتها  فروعها، وتتشعب جزئياتها  منها  تنبثق  التي 
على نحو ما هو معروف في القوانين األجنبية في مثل النظرية العامة لاللتزامات، 

وغيرها(٤). البطالن  ونظرية  األهلية،  ونظرية 
في  الخطابي   بوطاهر  أحمـد  الشـيخ  االتجاه  هذا  في  الباحثين  هؤالء  تبع  وقـد 
للونشريسي (٥)»(٦). مالك   اإلمام  قواعد  إلى  المسالك  «إيضاح  للكتاب  تحقيقه  مقدمة 

ص ٣٢٣. والعقود،  الملكية  وقواعد  اإلسالمي  بالفقه  التعريف  في  المدخل  مصطفى:  محمد  شلبي   (١)
ص ٣٢٣. السابق،  المرجع  مصطفى:  محمد  شلبي   (٢)

ص ٦٠. الفقهي،  التقعيد  نظرية  الروكي:   (٣)
القاهرة،  للنشر  الصحوة  دار  بين األصالة والتجديد،. ط ١،  الفقه اإلسالمي  القرضاوي يوسف:   (٤)

ص ٢٨ - ٢٩. ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، 
ـ  (و: ٨٣٤هـ/١٤٣٠م  العبـاس)،  (أبو  التلمسـاني،  محمد  يحيى بن  أحمد بن  هـو  الونشريسـي:   (٥)
قواعد  إلى  المسالك  إيضاح  كتبه:  من  تلمسان.  علماء  عن  أخذ  مالكي،  فقيه  ٩١٤هـ/١٥٠٨م)، 
في  الواليات  المغرب؛  وبالد  واألندلس  إفريقية  علماء  فتاوي  عن  المعرب  المعيار  مالك؛  اإلمام 

.٢٦٩/١ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  الشرعية؛...  والخطط  اإلسالمية  الحكومة  مناصب 
ص ١١١. مالك،  اإلمام  قواعد  في  المسالك  إيضاح  يحيى:  أحمد بن  الونشريسي   (٦)
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الفقهية: والنظريات  الفقهية  القواعد  بين  بالتفريق  القائلون  ـ  ب 
الفقهية  القواعد  بيـن  التفريق  إلى  المعاصرين  العلمـاء  من  كثيـر  ذهـب   •
من  وأوضح  الفقهية  النظريات  عّرف  من  أشهر  من  ولعل  الفقهية،  والنظريات 
في  يقول  إذ  الزرقا   مصطفى  الشيخ  هو  الشأن  هذا  في  عليه  واطلعنا  فيها  كتَب 
الكبرى  والمفاهيم  الدساتير  تلك  األساسية:  الفقهية  بالنظريات  «نريد  تعريفها: 
الفقه  في  منبثـًا  موضوعّيًا  حقوقّيًا  نظامـًا  ـ  حدة  علـى  ـ  منها  كل  يؤلـف  التـي 
اإلنسـاني،  الجسـم  نواحي  في  العصبية  الجملـة  أقسـام  كانبثـاث  اإلسـالمي، 
األحكام،  شعب  من  بموضوعه  ما يتصل  كل  في  النظام  ذلك  عناصر  وتحكم 
وفكرة  ونتائجـه،  وقواعـده  العقد  وفكـرة  وأسـبابها،  الملكيـة  كفكـرة  وذلـك 
وفكرة  وأقسـامها،  النيابـة  وفكـرة  وعوارضهـا،  ومراحلهـا  وأنواعهـا  األهليـة 
التصرف  في  واإلضافة  والتقييـد  التعليق  وفكـرة  والتوقف،  والفسـاد  البطـالن 
تحديد  على  وسلطانه  الُعرف  وفكرة  وأنواعه،  وأسبابه  الضمان  وفكرة  القولي، 
أساسـها  على  يقوم  التي  الكبـرى  النظريات  مـن  ذلك  غيـر  إلـى  االلتزامـات، 
المسائل  جميع  حلول  في  سلطانه  أثر  اإلنسـان  ويصادف  بكامله،  الفقه  صرح 

الفقهية»(١). والحوادث 
يقدم  أن  اسـتطاع  أنه  الزرقا   الشـيخ  تعريف  على  ما يالحظ  أبرز  من  ولعل 
القانون، وإن كان على خالف  بالنظرية عند رجال  للمراد  تصويرًا سليمًا ودقيقًا 
ما يشـمل  االتسـاع  مـن  وفيـه  للتعريفـات،  المنطقيـة  األصـول  ما تقتضيـه 
إطار  في  الداخلة  الصغيـرة  الجزئية  والموضوعـات  األصوليـة،  الموضوعـات 

منها(٢). أوسع  ما هو 
«القاعدة  إنها  فقال:  الفقهية  للنظرية  تعريفًا  أبو سنة   فهمي  أحمد  وقد طرح   •

.٢٣٥/١  ،(٩٩) فقرة  العام  الفقهي  المدخل  أحمد:  مصطفى  الزرقا   (١)
ص ١٤٦. الفقهية،  القواعد  يعقوب:  الباحسين   (٢)
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والشروط،  األركان  في  متشـابهة  موضوعات  تحته  ُكّلي  موضوعها  التي  الكبرى 
البطالن»(١). ونظرية  العقد،  ونظرية  الملك،  كنظرية  العامة؛  واألحكام 

من  الفقهية  القواعـد  يميـز  لـم  أنه  سـنة   أبي  الشـيخ  تعريـف  علـى  ويؤخـذ 
تقدير،  أقل  على  بعضها  أو  أيضًا  الفقهية  القواعد  فيه  تدخل  فتعريفـه  النظريـات، 
تحت  يدخل  أكثرها  وأّن  كلّيًا،  موضوعها  يكون  أن  ال بد  القواعد  أن  عرفنا  وقد 

الشيخ. إليه  أشار  مما  متشابهة  موضوعات  موضوعه 
على  يشـتمل  موضوع  أو  فقهية،  «موضوعات  بأنها  الندوي   علي  وعّرفهـا   •
كل  بين  تقوم  وأحكام،  وشـروط  أركان  حقيقتها  فقهية،  قضايا  أو  فقهية  مسـائل 

جميعًا»(٢). العناصر  هذه  تحكم  موضوعية،  وحدة  تجمعها  فقهية،  صلة  منها 
عدة،  جوانب  في  ُسـّنة  وأبي  الزرقا   بتعريف  واضح  تأثٌر  تعريفه  مـن  ويظهـر 

ببعضها. عناصرها  وصلة  النظرية،  حقيقة  كبيان 
اإلسالمي  «الفقه  كتابه:  في  الزحيلي   وهبة  الفقهية  النظريات  عّرف  وممن   •
حقوقّيًا  نظامـًا  يؤلف  الذي  العام  المفهـوم  معناها  «النظريـة:  فيه:  يقـول  وأدلتـه» 
كنظرية  المختلفـة،  الفقه  أبـواب  في  موزعة  جزئيـات،  تحته  تنطـوي  موضوعّيـًا 

الملكية»(٣). ونظرية  الحق، 
تعريفًا  يقدموا  أن  أصحابها  حاول  الفقهية  للنظرية  أخرى  تعريفات  وهناك  ـ 
خوفًا  ذكرها  عن  أعرضنا  المتقدمة  التعريفات  من  قريبة  القاعدة  عن  النظرية  يميز 

واإلطناب(٤). اإلطالة  من 

التأليف مصر ط،  دار  الشريعة اإلسالمية، مطبعة  في  للمعامالت  العامة  النظريات  فهمي:  أحمد  أبو سنة   (١)
.١٠٩/١ للمقري،  القواعد  كتاب  محقق  حميد:  عبد اهللا بن  أحمد بن  ـ  ص ٤٤.  ١٣٨٦هـ/١٩٦٧م، 

ص ٦٣. الفقهية،  القواعد  أحمد:  علي  الندوي   (٢)
محمد  أورد  يسـير  تغيير  مع  التعريف  وبهـذا   .٧/٤ وأدلتـه،  اإلسـالمي  الفقه  وهبـة:  الزحيلـي   (٣)

ص ٢٢. اإلسالمي،  الفقه  دراسة  في  مقدمة  كتابهما:  في  الجابر  وأمينة  الدسوقي، 
القاهرة،  األزهرية  الكليـات  مكتبة  اإلسـالمي،  للفقه  الفقهية  القواعد  محمد:  أحمد  الحصـري   (٤)=
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فقهي  لموضوع  عام  نظام  عن  عبارة  هي  الفقهية  النظرية  أن  يتضح  سبق  مما 
الموضوع  بتعريـف  تتعلق  عديـدة،  فقهية  وفـروع  مسـائل  تحته  تنطوي  خـاص، 
أسـباب  وتحديد  آثاره  وبيان  فقهية،  وفـروع  وشـروط  أركان  من  مقوماته  وبيـان 

ذلك(١). وغير  نهايته 
المختار: الرأي 

الفقهية بل هي مختلفة عنها،  للنظرية  الفقهية ليست مرادفة  القاعدة  أن  والحق 
شرعي  حكم  هي  كما  الفقهية  فالقاعدة  بينهما،  التنافر  حصول  ال يعني  هذا  ولكن 
أصول  علم  في  المعروفـة  االسـتنباط  بطرق  الشـرعية  المصادر  أحد  من  مسـتنبط 
وإنما  مسـتنبطًا،  حكمًا  فليسـت  الفقهية  النظرية  أما  ال جزئي،  كلي  أنـه  إال  الفقـه، 
واألحكام  الموضوعات  مـن  جملة  بين  الجمع  إلى  الفقه  فيهـا  ينتهي  دراسـة  هـي 
وقد  األجزاء(٢)،  متكاملـة  واحدة  فكرة  بمجموعها  ُتكـّون  التي  الفقهية  والبحـوث 
الفقهية  والنظرية  الفقهية  القاعدة  بين  يَسـّوي  المعاصرين  الباحثين  بعض  أن  تقدم 
ونحن  للدارسـين،  وتبسـيطها  الفقهيـة  المعانـي  لتقريـب  منهـم  محاولـة  العامـة، 
يجمع  الذي  العموم  من  نوعا  التسـوية  بهذه  أرادوا  إذا  االصطالح  في  ال ننازعهم 
روح  على  المحافظة  ضـرورة  على  نؤكـد  أن  نريد  وإنما  والنظريـة،  القاعـدة  بيـن 
بالتفريق  إال  ذلك  وال يكون  تقدم،  الذي  العلمي  ومعناها  وماهيتها  الفقهية  القاعدة 
القول  أصحاب  إليه  ما ذهب  إلى  أميل  فأنا  ولذلك  الفقهية(٣)،  النظرية  وبيـن  بينهـا 
فقهية  فروع  على  يشـتمل  منهما  ُكّالً  أّن  في  اشـتركتا  وإن  بينهما  التفريق  من  الثاني 

وجوه. عدة  من  يفترقان  أنهما  إال  مختلفة،  أبواب  من 

كتابه  في  عطوة  محمد  الديـن  جمال  إلى  تعريفه  نسـب  فقـد  ص ٢٢.  ١٤١٣هـ/١٩٩٣م،  ط، 
الفقهي، ص ٠٩. التنظير  الدين عطية،  وينظر: جمال  ـ  الفقهية، ص ٧ - ٩.  القواعد  في  الموجز 

ص ٢٥. الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شبير   (١)
ص ٦٠ - ٦١. التقعيد،  نظرية  الروكي:   (٢)

ص ١١٥. نفسه،  المرجع  الروكي:   (٣)

=
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الفقهية: والقواعد  الفقهية  النظريات  بين  الفروق  ـ   ٢
ألن  الفقهية؛  القاعدة  مـن  وشـموالً  اتسـاعًا  أكثر  الفقهية  النظرية  األول:  ـ 
ذات  الفقهية  والضوابـط  الكليـة  القواعد  مـن  كثير  تحتها  ينـدرج  قـد  النظريـة 
كثير  فيها  يدخل  الحق  استعمال  في  التعسف  كنظرية  النظرية؛  بموضوع  الصلة 
جلب  على  مقدم  المفاسـد  و«درء  يزال »،  «الضرر  مثل:  الفقهية،  القواعـد  مـن 
أخفهما »،  بارتـكاب  أعظمهما  روعـي  مفسـدتان  تعارضت  و«إذا  المصالـح »، 

ذلك. وغير 
الفقهية  النظرية  من  أعّم  األحيان  بعض  في  تكون  قد  الفقهية  القاعدة  أن  غير 
«األمور  كقاعـدة:  فقهية،  نظريـات  بعدة  صلـة  ذات  تكـون  فقد  آخر،  وجـه  مـن 
ونظرية  الملكية،  ونظرية  العقد،  كنظرية  نظريات؛  بعدة  تتصل  فهي  بمقاصدهـا »، 
العموم  والقاعدة:  النظرية  بيـن  العالقة  فتكون  ذلك،  وغير  الشـرعية،  المؤيـدات 
فالنظرية  القاعدة ال تتقيد بموضوع وال باب معين،  الوجهي(١)؛ ألن  والخصوص 
أو  بالعبادات،  ما يتعلق  فيها  فال يدخل  الملكية  أو  العقد  موضوعها  يكون  حيـن 

بالنظرية(٢). له  ما ال صلة  ذلك  غير 
أركان  من  األساسية  المقومات  الغالب  في  تتضمن  الفقهية  النظرية  الثاني:  ـ 

الفقهية(٣). القواعد  من  كثير  ما ال تتضمنه  وهذا  وضوابط،  وشروط 
مجرد  ألنها  ذاتهـا؛  في  فقهيًا  حكمـًا  ال تتضمن  الفقهيـة  النظريـة  الثالـث:  ـ 
الهيكل،  ذلك  إطـار  في  المتجانسـة  القضايا  من  مجموعة  ينتظـم  علمـي  هيـكل 
حكمًا  تتضمن  الفقهية  القاعدة  أن  حين  في  والبطالن،  والفسخ  الملكية،  كنظرية 
أو  نَّة،  السُّ أو  الكتاب،  من  شرعية  أدلة  إلى  الحكم  ذلك  ويستند  ذاتها،  في  فقهّيًا 

.٢٦ ص ٢٥،  السابق،  المرجع  محمد:  شبير   (١)
ص ١٥٠. الفقهية،  القواعد  يعقوب:  الباحسين   (٢)

ص ٥٦. الفقهية،  القواعد  الندوي:  ـ  ص ٢٦.  السابق،  المرجع  شبير:   (٣)
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الفروع  إلى  ينتقـل  القاعدة  تتضمنه  الـذي  الحكم  وهذا  ذلك،  غيـر  أو  القيـاس، 
كل  في  فقهّيًا  ُحكمًا  تضمنت  بالشك »  ال يزول  «اليقين  فقاعدة:  تحتها،  المندرجة 

وشك(١). يقين  فيها  اجتمع  مسألة 
فهي  مطّول،  كتـاب  أو  بحث  شـكل  على  تصاغ  الفقهيـة  النظريـة  الرابـع:  ـ 
مستقلة  موضوعية  دراسة  تشكل  مباحثه  اإلسالمي،  الفقه  من  واسعًا  جانبًا  تشمل 
وذلك  دقيقة،  موجزة  بعبارة  تصاغ  الفقهية  القاعدة  أن  حين  فـي  الجانب،  لذلـك 

مختلفة(٢). أبواب  من  الجزئية  للفروع  استيعابها  وسعة  معناها،  لعموم 
والتأصيل،  التقعيد  معنـى  عناصرها  في  تحمل  الفقهية  القاعـدة  الخامـس:  ـ 
في  تنتظم  الذي  كالِعقد  أو  طبيعّيًا،  ارتباطًا  حلقاتها  بها  ُتربط  التي  كالسلسلة  فهي 
أجزاؤها  حولها  تـدور  كآلة  هي  أو  الكليـة،  صورته  ُيكّون  انتظامـًا  حباتـه  خيطـه 
تجريد  بواسـطة  تتكون  فهي  العامـة  الفقهية  النظريـة  أما  آلّيـًا،  دورانـًا  وتوابعهـا 
تصنيفًا  كلـه  ذلك  تصنيف  ثـم  وموضوعاته،  وفصولـه  اإلسـالمي  الفقـه  أبـواب 
في  والمتشـابكة  المتجانسـة  القضايا  من  مجموعات  أو  مجموعة  كل  بـه  تنتظـم 
أو  الكبرى،  الوحدات  بمثابة  هـي  ـ  إذًا  ـ  فالنظريات  يجمعها،  واحد  كبيـر  إطـار 
ومتشابكة(٣). مرتبطة  كثيرة  فقهية  أحكام  فَلكها  في  تدور  التي  األساسية  المحاور 
اقتبسـه  الفقهي،  للبحث  جديد  علمي  أسـلوب  الفقهية  النظرية  السـادس:  ـ 
بكليات  الدارسـين  يد  علـى  الغرب  فقهـاء  من  المحدثـون  المسـلمون  الفقهـاء  
برجال  رجاله  واتصل  واسـع،  نطاق  في  الفقه  يدرسـون  أخذوا  الذين  الحقـوق، 
فكان  به،  وتأثر  اآلخر  في  منهما  كل  وأثَّر  اآلخر،  من  الفريقين  كال  وأفاد  القانون 

النظريات  أبو سـنة:  ص ٥٥ - ٥٦.  نفسـه،  المرجع  الندوي:  ص ٢٥.  الكليـة،  القواعـد  شـبير:   (١)
القسـم  حميد:  عبد اهللا بن  وأحمد بن  ـ  ص ٤٤.  اإلسـالمية،  الشـريعة  في  للمعامـالت  العامـة 

.١٠٩/١ المرقونة،  النسخة  للمقري،  القواعد  كتاب  من  الدراسة،  األول 
ص ٥٧. نفسه،  المرجع  الندوي:  ـ  ص ٢٦.  نفسه،  المرجع  شبير:   (٢)

ص ١١٥ - ١١٦. الفقه،  قواعد  الروكي:   (٣)
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لنظام  يخضع  الفقهيـة  والموضوعـات  المسـائل  َعْرض  أصبـح  أن  ذلـك  نتائـج 
الحديثة(١). الفقهية  النظريات 

النظريات  «أّن  فبيَّـن  التاريخيـة  الحقيقـة  هذه  الباحسـين   يعقـوب  أكد  وقـد 
حاجة  اقتضتها  التـي  المسـتحدثة  األمور  من  ُتَعد  إليه  المشـار  بالمعنـى  الفقهيـة 
مناهجها  في  اآلخـذة  والقانون  الحقوق  كليـات  في  اإلسـالمي  للفقه  الدارسـين 
الشريعة  بتدريس موضوعات  قاموا  نجد من  فإننا  الغربية، ولهذا  الحضارة  بطريق 
الشريعة  دراسة  على  تجمع  كتبهم  وتكاد  بذلك،  تأثروا  الكليات  هذه  في  والفقه 

الموضوع»(٢). بهذا  تتصل  التي  األسماء  من  ذلك  ما أشبه  أو  اإلسالمية 
لم  وخصوصًا  واإلباضـي  عمومـًا  اإلسـالمي  الفقه  أن  الثابتة  األمـور  ومـن 
الذي  بالمعنى  النظريات  هيئة  الفقهية على  المادة  القديمة بحث  تتضمن مصنفاته 
عقدٍ  كل  عن  يتحدث  نجده  وإنما  مثالً،  للعقد  عامة  نظرية  فيه  فال توجد  ذكرناه، 
النظرية  يسـتخلص  أن  الباحث  وعلى  اإلجـارة،  وعقد  البيع،  كعقد  حـدة؛  علـى 
ويستخرج  عقدًا،  عقدًا  المسماة  العقود  لهذه  اسـتعراضه  خالل  من  للعقد  العامة 

الفروع(٣). من  الغالبة  الكثرة  على  تسري  التي  المشتركة  األحكام 

ص ٥٤. الفقهية،  القواعد  الندوي:  ـ  ص ٦١ - ٦٢.  الفقهي،  التقعيد  نظرية  الروكي:   (١)
الفقه  في  الحق  «مصادر  بعنوان  السنهوري،  عبد الرزاق  كتاب  الجديدة:  الدراسات  مجال  وفي   (٢)
الفقهي  «المدخل  القيم،  كتابه  في  الزرقا  مصطفى  دراسات  وبعض  أجزاء،  ستة  في  اإلسالمي» 
وكتابه  العقـود»،  لموجبات  العامة  «النظريـة  كتابه  فـي  محمصاني،  صبحي  ومؤلفـات  العـام»، 
مصطفى  لمحمد  فيـه»  والعقود  الملكية  و«قواعـد  اإلسـالمي»،  بالفقه  التعريف  فـي  «المدخـل 

الطراز. هذا  على  أخرى  مستقلة  ودراسات  شلبي، 
عند  السـنهوري  عبد الرزاق  عن  نقًال  ص ٥٤،  الهامش،  الفقهية،  القواعد  أحمد:  علي  النـدوي   (٣)
نظرية  فيه  ال توجد  القديمة  مراجعه  في  اإلسالمي  الفقه  «إن  يقول:  حيث  العقد  لنظرية  تفصيله 
النظرية  يستخلص  أن  الباحث  وعلى  عقدًا،  عقدًا  المسماة  العقود  يستعرض  هو  بل  للعقد  عامة 
المشـتركة  األحكام  عند  فيقف  المسـماة،  العقود  لهذه  المختلفة  األحكام  بين  من  للعقد  العامة 
اإلسـالمي  الفقه  في  الحق  مصـادر  ينظر:  العقـود»  هذه  فـي  الغالبة  الكثـرة  على  تسـري  التـي 

.٢٠  ،١٩/٦ ١٩٦٨م،  المعارف،  دار  مطابع  مصر  للسنهوري، 
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إلى  يميلون  العلم  شيوخ  أكثر  نجد  ذكرنا،  مما  اإلسالمي  الفقه  ُخلّو  وبسبب 
النظرية  بأن  ذلك  تعليل  الباحثين  بعض  ويرى  الفقه،  في  (نظرية)  اصطالح  رفض 
األمور،  إلى  نظره  وجهة  تمثل  فهي  لإلنسان،  الفكري  التنظير  أسـاس  على  تقوم 
عند  أنه  غيرهم  يرى  لكن  إليه(١)،  ما اسـتند  أو  الشرعي  النص  فأساسـه  الفقه  أما 
وإنما  المجردة،  النصوص  حصيلة  ليس  الفقه  أن  نجد  األمر  في  والتدقيق  التأمل 
والبناء  عليها،  والقياس  وتفسيرها،  فهمها  في  العلماء  اجتهادات  ذلك  إلى  يجمع 
هذا  أن  الظن  على  يغلب  الذي  فإن  ولهذا  أيضًا،  مدخل  فللنظر  مقاصدها،  على 
الوضعي،  والقانون  الغربي  الفقـه  مصطلحات  من  النظرية  أّن  إلى  يعود  اإلنـكار 
الفقه  منظومـة  فـي  إدخالهـا  ال يجـوز  المبتدعـة  المحدثـة  األمـور  مـن  أنهـا  أو 

اإلسالمي(٢).
وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين بيان أسباب إهمال الفقهاء  المتقدمين 
أّن  فذكر  ـ  الغربيون  الفقهـاء  فعل  كما  ـ  عامة  نظريات  فـي  وجمعه  الفقـه  تنظيـر 
لعدم  أو  منهم،  قصـورًا  النظريات  هذه  أهملوا  القدماء  فقهاءنـا  أّن  ال يعنـي  هـذا 
عموما  اإلسالمي  الفقه  بطبيعة  أساسًا  يرتبط  لها  إهمالهم  بل  لدائرتها،  استيعابهم 
الوقائع  تطبيقّيًا في ظل  ِفقهًا عملّيًا، وواقعًا  نشأ  الذي  واإلباضي خصوصًا، حيث 
الفقه  خالف  على  الشـرعية،  أحكامها  وفق  جزئيات  بتحليل  مرتبطًا  والحوادث، 
على  ذلك  عـرض  ثم  أّوالً،  والتقنين  التنظيـر  على  أساسـًا  يعتمد  الـذي  الغربـي 

ثانيًا. التطبيق 
وإلى جانب ذلك فهناك سبب آخر هو: أّن التقعيد الفقهي خاضع لالستنباط 
أصول  علم  في  ذلك  وتبلور  االهتمام،  غاية  الفقهاء   به  اهتم  قد  أمر  وهو  وطرقه، 
الوسـيلة  ويعتبر  عندهـم،  اإلسـالمية  العقليـة  وعمـق  سـعة  يمثـل  الـذي  الفقـه 

اإلسـالمي،  للفقه  المدخل  عبد اهللا:  الدرعان  ـ  ص ١٤٨.  الفقهية،  القواعد  يعقوب:  الباحسـين   (١)
ص ١٢٥.

نفسه. المرجع  الباحسين:   (٢)
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التقعيد  إلى  حاجتهم  فكانت  وفقهها،  الشرعية  النصوص  لفهم  الوحيد  والمسلك 
النظريات  دون  به  االهتمام  عليهم  تفرض  االسـتنباط،  من  ضربًا  باعتباره  الفقهي 

فقهّيًا(١). استنباطًا  وليست  محضة،  دراسة  هي  التي  الفقهية 
فقهية  نظريات  شـكل  على  اإلسـالمي  الفقه  يصنفوا  لـم  فقهاءنـا  أّن  ورغـم 
والفصول،  األبواب  إطـار  في  وأحكامها  الفقه  مسـائل  من  ما كتبوه  لكن  عامـة، 
إال  ذلك  وال يحتاج  منها،  الفقهية  النظريات  صياغة  يمكن  كاملة  مادة  يسـتوعب 

النظرية. لعناصر  االستيعاب  مع  والتجريد  الجمع  إلى 

الكلية: والقواعد  الفقهية  الفروع  من  عامة  نظريات  إنشاء  إمكانية  ـ   ٣
الفقهية؟ النظريات  تنشأ  كيف  نتساءل  الموضوع  وألهمية 

كامالً  تصورًا  يقدم  فصالً  أو  بابًا  ـ  مثالً  ـ  العقد  لنظرية  يعقدوا  لم  فقهاءنا  إن 
الفقه اإلسالمي،  عنها، لكن ذلك مبثوث بطريقة مباشرة وتطبيقية في كافة أبواب 
والشفعة،  والشركة،  واإليجارات،  كالبيوع،  العقود؛  في  ما كتبوه  إلى  رجعنا  فإذا 
والطالق،  والنكاح،  والصدقة،  والوقف،  والهبـة،  والقرض،  والرهن،  والقسـمة، 
العقد  عن  كاملة  وفكرة  تامة  صورة  ُنكّون  أن  اسـتطعنا  األخرى،  العقود  وسـائر 
المجلس،  وخيار  العقد  ومجلس  وبطالنه،  وصحته  وشروطه،  وأركانه  وحقيقته، 
ذلك  إلى  وما  الفسخ،  وموجبات  والنفاذ،  اللزوم  وموجبات  االنعقاد،  وموجبات 

العقد. نظرية  هي  واحدة  دائرة  ُيكّون  ذلك  وكل  األخرى،  العقد  مباحث  من 
إذا  أما  بالعقد،  المرتبطة  والجزئيات  الفروع  عن  ما كتبوه  إلى  رجعنا  إذا  هذا 
على  نقف  فإننا  والكليـات،  القواعد  مـن  الفقهي  التراث  فـي  دونوه  فيمـا  نظرنـا 
العقد ومنظومته، يمكن  لدائرة  التي ترسم أحكامًا كلية  الفقهية  القواعد  جملة من 
العقد، ومن  نظريات  كاملة عن  فكرة  أن يحصل على  ـ  أيضًا  ـ من خاللها  للفقيه 

مثالً: القواعد  هذه 

ص ٦٢. الفقهي،  التقعيد  نظرية  الروكي:   (١)
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العقد . _ في  ال يؤثر  الباطل  الشرط 
العـقد . _ يبطل  اإلكراه 
الذمم . _ في  ال تثبت  العقود 
اشتراطه . _ إلى  ال يحتاج  العقد  موجب  من  ما هو 
العقد . _ تبطل  الجهالة 
الغرر . _ من  ال عقد 
منافعها . _ على  كالعقد  األعيان  على  العقد 
به . _ يقترن  أن  الواجب  من  فليس  العقد  صحة  في  شرطًا  ما ليس 
ياع . _ الشِّ على  يكون  أن  جاز  القسمة  على  يكون  أن  جاز  عقد  كل 
توقيته . _ فال يصح  المعاوضات  عقود  من  تأبيده  ما يصح  كل 
الوجه . _ ذلك  بمثل  فسخه  لآلخر  كان  بوجه،  فسخه  المتعاقدين  ألحد  ما كان  كل 
صحيحه . _ إلى  مردود  فاسد  عقد  كل 

موضوع  فلك  فـي  تدور  التي  األخرى  الفقهيـة  القواعد  مـن  ذلك  غيـر  إلـى 
العامة(١). وفكرته  العقد 

من  تألفت  اإلسالمي  الجنائي  الفقه  في  اإلثبات  نظريات  في  الشأن  وكذلك 
التالية: المواضع  وهي  عناصر،  عدة 

عن  الرجوع  ـ  الشهادة  كيفية  ـ  الشهادة  شـروط  ـ  الشـهادة  ـ  اإلثبات  حقيقة 
ـ  القاضي  معلومات  ـ  الخبرة  ـ  القرائن  ـ  اإلقرار  ـ  الشـاهد  مسؤولية  ـ  الشـهادة 

اللعان. ـ  القسامة  ـ  اليمين  ـ  الكتابة 
العامة  النظريات  في  المؤلفون  يسلكه  الذي  الجديد  للمنهج  آخر  مثال  فهذا 
تحته  وتنـدرج  النظرية،  هـذه  عناصر  مـن  عنصر  موضـوع  كل  إذ  تكوينهـا؛  فـي 

خاصة(٢). فقهية  عالقة  بينها  والرابط  فصول، 

ص ٦٢ - ٦٣. نفسه،  المرجع  الروكي:   (١)
.٥٤ - ٥٥ الفقهية،  القواعد  الندوي:   (٢)
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في  تختلف  التي  ـ  الفقهية  القواعد  من  مجموعة  ندرج  أن  كذلك  ويمكن  ـ 
تتحد  أو  مشـتركة،  ومزايا  عامة  بصفة  تتسـم  ولكنها  وآثارها،  وجزئياتها  فروعها 

التالية: القواعد  المثال  سبيل  وعلى  معينة،  نظرية  تحت  ـ  العام  موضوعها  في 
(م/٣٦). • محكمة .  العادة 
(م/٣٧). • به .  العمل  يجب  حجة  الناس  استعمال 
الزمان .  • بتغير  العرف)  أو  المصلحة  على  (المبنية  األحـكام  تغير  ينكـر  ال 

(م/٣٩).
(م/٤١). • غلبت .  أو  اطردت  إذا  العادة  تعتبر  إنما 
(م/٤٣). • شرطاً .  كالمشروط  عرفًا  المعروف 
(م/٤٤). • بينهم .  كالمشروط  التجار  بين  المعروف 
(م/٤٥)(١). • بالنص .  كالتعيين  بالعرف  التعيين 

الفروع  عن  النظر  بغـض  ـ  المعروفة  الفقهية  القواعد  مـن  المجموعة  فهـذه 
جميعًا  نضعها  أن  يمكن  فإنه  ـ  منها  كل  تحت  تندرج  التي  المختلفة  والجزئيات 
هذه  جميع  على  الغالـب  الطابع  هو  العـرف  فإن  العرف)  (نظرية  عنـوان  تحـت 

المذكورة(٢). القواعد 
القواعد  تلك  من  كثيرًا  نوزع  أن  يمكن  ـ  والتأمل  الدقة  بعد  ـ  الطريقة  وبهذه 

معينة. نظريات  أو  معينة  كبرى  قواعد  تحت  مجموعة 

العدلية  األحكام  مجلة  عن  نقًال  ص ٥٦،  الفقهية،  القواعد  كتابه  في  الندوي  نقلها  القواعد  هذه   (١)
نقال  ص ٢١  اإلسالمي،  الفقه  قواعد  كتابه  في  عزام  عبد العزيز  القواعد  هذه  ونقل  ـ  العثمانية. 
الفقه  في  عليها  ترد  التي  الشـرعية  وقواعدها  والمعامالت  العبادات  في  المسـتثنيات  كتاب  عن 
للباحث  األزهر  جامعة  بالقاهرة  والقانون  الشـريعة  لكلية  مقدمة  ماجسـتير  رسـالة  اإلسـالمي، 

ص ٢١. إسماعيل،  أبو العينين  عثمان 
نقًال  ص ٢٨،  اإلسـالمي،  الفقه  قواعد  عبد العزيز:  عزام  ـ  ص ٥٧.  السـابق،  المرجع  الندوي:   (٢)
نشر  أبو سنة،  فهمي  ألحمد  اإلسالمية»،  الشـريعة  في  للمعامالت  العامة  «النظريات  كتاب  عن 

ص ٤٤. ١٣٨٦هـ/١٩٦٧م،  مصر  التأليف  دار 



١٢٩ الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور

الجزئيات  فقـه  إلى  فيها  والنظر  الفقهـاء ،  مصنفات  إلـى  فبالرجـوع  وهكـذا 
كله  اإلسـالمي  الفقه  صياغة  يعيدوا  أن  المعاصرون  الفقهاء   يسـتطيع  والكليـات 
العلمية  ومادتها  النظريات  أسس  ألن  الحديثة؛  الفقهية  النظريات  هذه  شكل  على 
اإلسـالمي  الفقه  أبواب  على  وموّزع  مفرق  بِشـكل  المصنفات  هذه  في  موجودة 
إال  نظريات،  تصاغ  أن  وبين  العلمية  المادة  هذه  بين  وليس  وكلياته،  وموضوعاته 
من  والكليات  والموضوعـات  األبـواب  هذه  في  علمية  بجولـة  الفقيـه  يقـوم  أن 

واستخالصها(١). النظريات  تجريد  أجل 
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والعالقة  المقاصدية،  والقواعد  الفقهية  القواعد  بين  الفروق  إدراك  يمكن  ال 
وقد  المقصدية،  والقاعدة  الفقهية  القاعدة  حقيقة  معرفة  بعد  إال  بينهما  تربط  التي 
واالصطالحي  اللغوي  المعنى  معرفة  لنا  وبقي  الفقهية  القاعدة  مدلول  بيان  تقدم 

يلي: كما  المقصدية  للقاعدة  اإلجمالي  والمعنى  للمقاصد، 

المقاصد: تعريف  ـ   ١
للمقاصد: اللغوي  المعنى  ـ 

ومنه  الطريق،  اسـتقامة  أهّمها:  من  كثيرة  معان  على  اللغة  في  القصـد  يطلـق 
 ﴾ F  E  D  C  BA  @  ?  >  =  < ﴿ تعالى:  قوله 
والبراهين  بالحجج  إليه  والدعاء  المسـتقيم،  الطريق  تبيين  اهللا  على  أي  (النحل: ٩). 

الواضحة(٢).
بمعنى  قصدًا  يقصده  قصـده  نقول:  واألُّم  االعتماد  علـى  القصد  يطلق  وقـد 

ص ٦٤. الفقهي،  التقعيد  نظرية  الروكي:   (١)
األصفهاني الراغب أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل: مفردات ألفاظ القرآن، ط محققة،   (٢)

.٤٤/٢ دمشق،  القلم،  دار 
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الفقهاء   عنـد  اسـتعماًال  األكثـر  هـو  المعنـى  وهـذا  نحـوه(١)،  واتجـه  إليـه  سـار 
معتبرة  والمقاصد  التصرفات ،  أحكام  تغير  «المقاصد  قولهم:  ومنه  واألصوليين ، 

التصرفات »(٢). في 
للمقاصد: االصطالحي  المعنى  ـ 

لم يحرص السابقون من األصوليين  والفقهاء على وضع تعريف اصطالحي 
فقالوا:  وتقيمها  األحكام  تحققها  التي  المصالح  وجوه  ببيان  اكتفوا  بل  للمقاصد 
العاجل  فـي  والدنيوية  األخرويـة  المصالـح  إقامـة  بالتشـريع  قصـد  الشـارع  إن 

معًا(٣). واآلجل 
كثيرة،  بتعريفات  الشـرعية  المقاصد  عّرفوا  فقد  المعاصرون  الباحثون  وأمـا 
التي  والغايات  األهـداف  بأنها:  الشـريعة  مقاصد  تعريـف  يمكن  ضوئهـا  وعلـى 

أحكامها(٤). من  حكم  كل  عند  تحقيقها  ألجل  الشريعة  وضعت 
التي  واألسـرار  الغايات  هي  الشـريعة  مقاصد  أّن  التعريف  هـذا  من  ويفهـم 
بين  جمع  قد  التعريـف  هذا  فإن  أحكامها،  مـن  حكم  كل  عند  الشـارع  وضعهـا 
الغايات  هي  العامة  فالمقاصد  الشـريعة،  في  الخاصة  والمقاصد  العامة  المقاصد 
محدد،  تشـريعي  مجال  في  تحقيقها  إلى  الشـارع  يهدف  التي  العامة  المصلحيـة 
الجزئية  المقاصـد  مـن  ذلك  غير  إلـى  والمصاهـرة،  والقرابـة  األسـرة  كأحـكام 

منها(٥). طائفة  أو  األحكام  بعض  في  المرعية 

دار  ط  الوسـيط،  المعجم  وآخرون:  أنيـس  إبراهيم  ـ   .٣٦٤٢/٥ العـرب،  لسـان  منظـور:  ابـن   (١)
.٧٣٨/٢  ،١٩٧٣ مصر  العارف 

.٩٨/٣ الموقعين،  إعالم  الجوزية:  قيم  ابن  ـ   .٩٨/١ الموافقات،  الشاطبي:   (٢)
.١٤١/٤ ونفسه:   .٢٨/٣ نفسه:  والمصدر   .٤/٢ - ٢٥ الموافقات،  الشاطبي:   (٣)

لبنان،  اإلسالمي،  الغرب  دار  ١٩٩٣م،  ط ٥،  ومكارمها:  الشـريعة  مقاصد  عالل:  الفاسـي   (٤)
ص ٧.

ص ١٥٥. الشريعة،  مقاصد  عاشور:  ابن   (٥)
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المقصدية: القاعدة  تعريف  ـ   ٢
الشـريعة  أدلة  من  مسـتفاد  عام  معنى  عن  به  ر  ما يعبَّ هي:  المقصدية  القاعدة 
أحكام(١). من  عليه  ما بنى  خالل  من  إقامته  إلى  الشارع  إرادة  اتجهت  المختلفة 

القاعدة: معنى  ـ 
فالشـارع  شـرعًا:  ومقصودة  معتبرة  األفعـال  مآالت  أّن  تفيـد  القاعـدة  هـذه 
تحقيق  الشـارع  مقصـود  بل  بالنـاس،  اإلضـرار  الشـرعية  بالتكاليـف  ال يقصـد 
راجعة  والمفاسد  والمصالح  معًا،  واآلجل  العاجل  في  المفاسد  ودفع  المصالح 

الشارع(٢). خطاب  إلى 
 6  5  4  3 ﴿ تعالـى:  اهللا  قـول  منه  كثيرة  ذلـك  علـى  واألمثلـة 
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مما  الحكم،  بيان  عنـد  المآل  إلى  النظر  أحكام  إلـى  ترشـد  النصوص  فهـذه 
بما  التكليف  الشـارع  فمقصود  إليه،  القصد  وتوجه  المآل  ذلك  اعتبار  إلى  يشـير 
من  ذلك  ما في  يقصد  بـل  المشـقة،  نفس  ال يقصد  ولكنه  ما،  ومشـقة  كلفة  فيـه 

المآل(٣). في  المكلف  على  العائدة  المصالح 

الفقهية: والقاعدة  المقصدية  القاعدة  بين  الفروق  ـ   ٣
شـرعية  «قضية  أنها  الفقهية  القاعدة  تعريفات  من  تقدم  فيما  بيَّنـت  قد  كنـت 
هي:  أخرى  وبعبارة  موضوعها»  جزئيات  أحكام  على  بالقوة  تشـمل  كلية  عملية 

ص ٥٥. المقاصد،  قواعد  إبراهيم:  عبد الرحمٰن  الكيالني   (١)
.٤/٢ الموافقات،  الشاطبي:   (٢)

عزام عبد العزيز محمد: القواعد الفقهية، طبع دار الحديث، القاهرة، مصر، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م،   (٣)
ص ٢٣.
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يتحقق  التي  الجزئيات  علـى  أحكام  بها  ُيتعّرف  عام  حكم  عـن  تعّبر  كلية  قضيـة 
فيها مناط هذا الحكم، وهذه السمة الكلية نجدها متحققة في القاعدة المقصدية؛ 
في  كلية  تكون  أن  كقاعدة  القاعدة  سـمات  من  ألن  خصائصها؛  أهم  من  هي  بل 
بالقاعدة،  وصفها  تسـتحق  لم  وإال  موضوعها،  تحت  الداخلة  للجزئيات  تناولها 
حال،  دون  وال بحـال  شـخص،  دون  بشـخص  ال تختص  أنها  بالكليـة  ويقصـد 

عامة(١). تكون  أي  موضوع،  دون  وال موضوع 
أن  المقصدية؛  والقاعـدة  الفقهية  القاعـدة  بيـن  يجمع  الذي  اآلخـر  واألمـر 
والنوازل  الوقائع  في  الشرع  حكم  على  الوقوف  وهي:  واحدة  النهاية  في  غايتها 
النهاية وسائل  القاعدتين في  الحكيم وقصده، فكال  الشارع  إرادة  المستجدة وفق 
المكلفين  تعالى  اهللا  خاطب  الذي  الحكـم  إدراك  من  ليتمكن  المجتهد،  تسـعف 
«المشـقة  مثًال:  الفقهية  القاعـدة  من  النهائيـة  فالغاية  بعينـه(٢)،  فيـه  ال نص  فيمـا 
بالشاق  التكليف  الشارع  يقصد  «ال  المقصدية  القاعدة  مع  متفقة  التيسير »  تجلب 
إلى  األمر  نهاية  فـي  تؤول  القاعدتين  هاتين  مـن  ُكّالً  أن  ذلك  األعمـال »(٣)؛  مـن 
مناطها،  فيـه  يتحقق  فيمـا  الشـرعي  الحكـم  لمعرفـة  الفقيـه  أو  المجتهـد  إعانـة 

عنها(٤). والكشف 
المقصدية،  والقاعدة  الفقهية  القاعـدة  بين  يربط  الذي  الصلة  وجه  هو  فهـذا 

األمور: من  يلي  فيما  يظهر  فلعله  بينهما  الفرق  وجه  أما 

ص ٦٧. المقاصد،  قواعد  عبد الرحمٰن:  الكيالني   (١)
.٦٨ نفسه،  المصدر  الكيالني:   (٢)

.٩٨  ،٩٣/٢ الموافقات،  الشاطبي:   (٣)
القواعد  كتاب  في  نشـر  بحث  المقاصد،  بفقه  وعالقتها  الفقهية  القواعد  أرشـوم:  مصطفى   (٤)
خالل  ُعمان  في  الفقهية  العلـوم  تطور  ندوة  بحوث  ضمن  والتطبيق  التأصيل  بيـن  الفقهيـة 
باجو،  مصطفى  ومراجعـة،  تنسـيق  ـ  أنموذجًا  الفقهيـة  القواعد  ـ  الهجـري  الرابـع  القـرن 
٢٠٠٥م،  ُعمان،  النهضة،  مطابع  ُعمان،  سلطنة  الدينية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  بإشراف 

ص ١٦٠ - ١٦١.
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الحقيقة: حيث  من  ـ  أ 
القاعدة  إن  حيـث  من  األخرى  حقيقـة  عن  تختلف  منهمـا  كل  حقيقـة  فـإن 
التي  الجزئية  األحـكام  من  كثير  تحته  تنـدرج  كلي،  شـرعي  لحكم  بيان  الفقهيـة 
هي  إنما  المقصدية  القاعدة  وحقيقة  العام،  الكلي  الحكم  ذلك  مناط  فيها  يتحقق 

الحكم. تشريع  من  إليها  الشارع  قصد  التي  للحكمة  بيان 
عن  تعبيرًا  الفقهية  القاعـدة  كانت  فإذا  ظاهر،  والحكمـة  الحكم  بين  والفـرق 
قاعدة:  فمثالً  والغاية،  الحكمـة  عن  تعبير  المقصدية  القاعدة  فـإن  الكلي،  الحكـم 
غير  الجهد  أّن  مفاده  كلّيًا  حكمًا  تقرر  فقهية  قاعدة  وهي  التيسير »  تجلب  «المشـقة 
إلى  القاعدة  هذه  وال تلتفت  المكلف،  على  والتسهيل  للتيسير  سببًا  يكون  المعتاد 
وحكمته،  الكلي  الحكم  هذا  غاية  عنه  تعّبر  كمـا  المكلف،  على  التخفيف  مقصـد 
الرخص  مشروعية  من  الشارع  مقصود  «إن  قاعدة:  مثل  المقصدية  القاعدة  بخالف 
على  التيسـير  غاية  ببيـان  زاخرة  فإنها  المشـاق »(١)،  تحمـل  مـن  بالمكلـف  الرفـق 

لسببن: األمة  عن  مرفوع   الحرج  أن  العلماء  قرر  لذلك  وتبعًا  المكلف، 
وكراهيتها. الطاعة  ُبغض  أو  الملل،  أو  الضرر  خوف  أحدهما:  ـ 

فيها(٢). والتقصير  األخرى  األعمال  تعطيل  خوف  والثاني:  ـ 
والمكانة: الحجية  حيث  من  ـ  ب 

من  فقرروا  كثيرة  نصوص  إلى  اسـتندوا  الفقهية  للقاعدة  بالنسـبة  الفقهاء   إن 
الفروع  تخريج  وال ينبغي  القواعد،  أساس  على  الحكم  بناء  ال يجوز  أنه  خاللها 
أدلة  من  دليالً  للفروع  ورابط  جامع  ما هو  يجعل  أن  المعقول  من  ليس  إذ  عليها، 
تقتضيه  بما  الفتوى  ال يجوز  «إنه  الحموي :  أحمد  يقول  ذلك  أجل  ومن  الشرع، 

أغلبية»(٣). بل  كلية،  ليست  ألنها  والضوابط؛  القواعد 

.٢٥٥/١ الموافقات،  الشاطبي:   (١)
.٢٣ - ٢٤ الفقهية،  القواعد  عزام:  عبد العزيز  ـ   .١٠٤/٢ - ١٠٥ الموافقات،  الشاطبي:   (٢)

.٣٧/١ الحنفي،  نجيم  البن  والنظائر  األشباه  شرح  البصائر  عيون  غمز  أحمد:  الحموي   (٣)
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نقل  على  يقفوا  ما لم  الشـرع  «ُحّكام  فيقول:  المعنى  هذا  حيدر   علي  ويؤكد 
هي  إنما  القواعـد،  هذه  مـن  واحدة  إلى  االسـتناد  بمجـرد  ال يحكمـون  صريـح 
المدونة،  الفقهية  المسائل  على  الجديدة  القضايا  تخريج  في  بها  يستأنس  شواهد 

المسائل»(١). ضبط  في  كلية  فائدة  لها  إذ 
بيانه  معرض  في  مكانتها  الشاطبي   وضح  فقد  المقصدية  للقاعدة  بالنسبة  أما 
العموم  صيغ  جهة  من  يثبت  أن  فال يلزم  ثبت  إذا  «العموم  فقال:  العمـوم  ألنـواع 

طريقان: له  يكون  بل  فقط، 
األصول. أهل  كالم  في  المشهور  وهو  وردت،  إذا  الصيغ  األول:  ـ 

عام،  كلي  أمر  الذهن  في  منه  يحصل  حتى  المعنى  مواقع  اسـتقراء  الثاني:  ـ 
الذي  الطريق  هو  وهذا  الصيغ،  من  المستفاد  العموم  مجرى  الحكم  في  فيجري 
بارعًا  معنويـًا  أصالً  كانـت  ولذلك  المختلفـة،  المقصدية  القواعـد  بـه  حصلـت 
العام  المعنى  فـإن  المعاني،  هذه  القتنـاص  االسـتقراء  في  عليه  يعتمـد  وأسـلوبًا 
االستدالل،  في  وصالحيته  واالعتبار،  القوة  حيث  من  بسواء  سواء  العام  كالنص 
نهضت  الصحيح  باالستقراء  ثبت  إذا  العام  المعنى  هذا  أن  الشاطبي   اإلمام  ويرى 
تقع  التي  النوازل  في  الخاصة  النصوص  عن  المجتهد  به  واستغنى  كثيرة،  أدلة  به 
عامًا  معنًى  اسـتقرأ  ثم  المعنى  عموم  اعتبار  المجتهد  عند  تقرر  «إذا  يقول:  حيث 
خاص  دليل  إلى  ذلـك  بعد  يفتقر  لم  المعنى،  ذلـك  له  واطرد  خاصة،  أدلـة  مـن 
تحت  بالدخول  خاصة  كانت  وإن  عليها،  يحكم  بـل  َتِعّن،  نازلٍة  خصوص  علـى 
من  ما استقرئ  صار  إذ  غيره،  أو  بقياس  اعتبار  غير  من  المستقرئ  المعنى  عموم 
صيغة  إلى  ذلـك  مع  يحتاج  فكيـف  عامة،  بصيغة  كالمنصـوص  المعنـى  عمـوم 

بمطلوبه»(٢). خاصة 

.١٠/١ األحكام،  مجلة  شرح  الحكام  درر  علي:  حيدر   (١)
.٢٢٦  ،٢٢٥/٣ الموافقات،  الشاطبي:   (٢)
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في  ورد  خاص  دليل  علـى  تسـتند  التي  الفقهية  القواعد  أن  يظهر  تقدم  ممـا 
بها  االحتجاج  إذ  منها،  الشرعية  األحكام  استنباط  في  حجية  لها  تكون  أن  شأنها 
اللفظ  بهذا  بالضمان » حيث وردت  «الخراج  بأصلها كقاعدة:  نابع من االحتجاج 
وردت  حيث  جبار »(٢)،  العجماء  «جنايـة  وقاعدة:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص (١)،  حديث  في 
ال ينطبق  القواعد  فهـذه  جبار »(٣)،  جرحها  «العجماء  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  قول  سـياق  في 
الشـريف  الحديث  في  يتمثل  والذي  مسـتندها،  لقوة  نظرًا  السـابق  الفرق  عليهـا 

نّصًا(٤). بالقاعدة  المصرح 
واالعتبار: األهمية  حيث  من  ـ  ج 

المقصدية  والقاعدة  كلي،  شرعي  حكم  عن  تعبر  الفقهية  القاعدة  كانت  لما 
وطرق  المقاصد  إقامة  وسائل  هي  األحكام  وكانت  عامة،  تشريعية  غاية  عن  تعبر 
القاعدة  من  مرتبة  أعلى  المقصدية  القاعدة  تكون  أن  ذلك  على  ترتب  تحقيقهـا، 
عن  عادة  تعبر  الفقهيـة  والقاعدة  الوسـائل،  على  مقدمـة  الغايـات  ألن  الفقهيـة؛ 
تنص  ذاتها  الفقهيـة  القواعد  وأن  غايـة،  عـن  تعبر  المقصديـة  والقاعـدة  حكـم، 
وصرح  الوسـائل ».  مراعـاة  على  مقدمـة  المقاصـد  «مراعـاة  أّن:  علـى  صراحـة 

حكمها»(٥). في  المقاصد  من  أخفض  الوسائل  «إن  فقال:  بذلك  القرافي  

سـعيد  أبي  عن  ص ١٣٦،   ،٣٣٤ رقم:  النصاب،  في  باب  والصدقة،  الزكاة  كتاب  الربيع،  رواه   (١)
والبئر  جبار  المعدن  باب  الديات،  كتاب  والبخـاري،  جبار»،  العجماء  «جرح  بلفظ:  الخـدري، 
رقم  بالضمان،  الخراج  باب:  السنن،  في  النسائي  وأخرجه  هريرة.  أبي  عن   ،٦٥٣٠ رقم:  جبار، 

.٢٥٤/٧  (٤٤٩٠) الحديث 
.٤٥٧ الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد،  الزرقا  ـ   .٨٣/١ الحكام،  درر  حيدر:  علي   (٢)

 (١٧١٠) رقم  حديث  جبار،  والبئر  والمعدن  العجماء  جرح  باب:  صحيحه،  في  مسلم  أخرجه   (٣)
.٣٣٤/٣

في  الفقهيتين  للقاعدتيـن  مفصـل  شـرح  سـيأتي  ص ٢٥.  الفقهية،  القواعـد  عبد العزيـز:  عـزام   (٤)
القادمة. الفصول 

.٦١/٢ الفروق،  أبو العباس:  القرافي   (٥)
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تكون  وغاياته  الشـرع  مقاصد  تحقق  التي  القواعد  مراعـاة  فإن  عليـه،  وبنـاء 
هذه  إقامة  وسـائل  تحقق  التي  الفقهيـة  القواعد  مراعـاة  على  مقدمـة  بالضـرورة 
على  مقدمة  الغاية  فإن  معلوم  هو  وكما  األحكام،  تشـريع  من  الشـرعية  المقاصد 

للمقصد(١). خادمة  إال  ما هي  فالوسيلة  الوسيلة، 
مضمونها: على  واالتفاق  االختالف  حيث  من  ـ  د 

على  الفقهاء   اتفـاق  حيث  من  واحـدة  درجة  على  ليسـت  الفقهيـة  القواعـد 
قسمين: إلى  تنقسم  فهي  كلي،  حكم  من  ما تضمنته 

كالقواعد  الفقهاء ،  جميع  من  واعتبار  اتفاق  محل  وهو  به:  مسـلَّم  قسـم  ـ   ١
بالشـك »،  ال يزول  و«اليقيـن  بمقاصدهـا »،  «األمـور  الكبـرى:  الخمـس  الكليـة 
من  وغيرها  محّكمـة »،  و«العـادة  يزال »،  و«الضـرر  التيسـير »،  تجلب  و«المشـقة 
قاعدة:  مثل  بها،  واالعتداد  اعتبارها  في  اختالف  يجر  لم  التي  األخـرى  القواعـد 
«الضرورات تبيح المحظورات »، و«تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة »، 

المصالح »(٢). جلب  من  أولى  المفاسد  و«درء 
الفقهاء ،  بين  ونظر  اختالف  موضع  هو  الفقهية:  القواعد  من  آخر  وقسم  ـ   ٢
مضمونها  يعتبروا  لم  وآخرون  أساسها،  على  وفّرع  عليها  وبنى  اعتبرها  فبعضهم 
«األجر  قاعـدة:  المثال:  سـبيل  على  ذلك  ومـن  عنه،  عبـرت  الـذي  وال الحكـم 

ال يجتمعان »(٣). والضمان 

ص ٧٢. المقاصد،  قواعد  إبراهيم:  عبد الرحمٰن  الكيالني   (١)
ابن  ـ  ص ١٢١.  والنظائـر،  األشـباه  السـيوطي،  ـ   .٣٠٩/١ القواعد،  فـي  المنثـور  الزركشـي:   (٢)

ص ١٢٤. والنظائر،  األشباه  نجيم، 
ابن  ـ   .٢٨٦/٢ المحتاج،  مغني  الخطيب:  الشـربيني  ـ   .٢٩٩  ،٢٩٨/٦ اإليضاح،  الشـماخي:   (٣)
الزرقا  ـ   .٧٧/١١ المبسوط،  السرخسي:   .١٦٢/٦ الكبير،  والشـرح  المغني  المقدسـي:  قدامة 
القاعدة  ينظر:   .١٧٨ المجلـة،  شـرح  حيدر:  علي  ـ  ص ٤٣١.  الفقهية،  القواعد  شـرح  أحمـد: 

البحث. هذا  من  السادس  الفصل  في  بتفصيل 
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بعض  فإن  الفقهـاء   بيـن  اتفاق  محـل  ليسـت  الفقهية  القواعـد  كانـت  ولمـا 
ليسـت  أنها  مبينًا  اسـتفهام،  صيغة  على  الفقهية  القواعد  من  كثيرًا  صـاغ  الفقهـاء 

قولهم: ذلك  ومن  الجميع،  بين  اتفاق  محل 
ال؟(١) . • أو  األحكام  في  تأثير  له  هل  األعيان،  انقالب 
ال؟(٢) . • أو  بالظن  ينقض  هل  الظن، 
اإلصابة؟(٣) . • أو  االجتهاد  الواجب 
غالبها؟(٤) . • حكم  أو  نفسها  حكم  لها  يعطى  هل  الصور،  نوادر 

بعض  فسجل  مصنفاتهم،  في  المسلك  هذا  اإلباضية   فقهاء  بعض  سلك  وقد 
نثرها  بل  مسـتقل  كتاب  في  يجمعها  لم  أنه  إال  فيها،  المختلف  الفقهيـة  القواعـد 

المثال: سبيل  وعلى  الفقهية،  الفروع  ضمن 
فقوالن(٥).  • اإلصابة  أو  االجتهاد  ـ  للقبلة  ـ  االستقبال  في  الفرض  هل 
ال؟ (٦). • أم  للعصاة  الرخصة  تجوز  هل 
ال؟(٧) . • أم  كالرجل  العبادات  جميع  في  المرأة  هل 
للمساكين؟(٨) . • واجب  حق  أو  عبادة  الزكاة  هل 
الزرع؟(٩) . • أو  األرض  حق  الُعُشر  هل 

ص ٤٢. مالك،  اإلمام  قواعد  إلى  السالك  إيضاح  الونشريسي:   (١)
ص ١٤٩. نفسه،  المصدر  الونشريسي:   (٢)

ص ١٥١. نفسه:  المصدر   (٣)
ص ٢٥٦. نفسه:   (٤)

.٢٢٤/٢ عمر،  عبد الرحمٰن بن  بكلي  (تح)  اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٥)
.٢٦١/١ نفسه،  المصدر  الجيطالي:   (٦)

.٢٦٩/١ نفسه:  المصدر   (٧)
.٢٤/٢ نفسه:   (٨)
.٢٥/٢ نفسه:   (٩)
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بالجيطالـي   حـدا  ممـا  الفقهـاء   بيـن  اتفـاق  محـل  ليسـت  القواعـد  فهـذه 
عليها  ما يترتب  مبينيـن  االسـتفهام  بصيغة  يصوغوها  أن  وغيرهما  والونشريسـي  

عملي. اختالف  من 
ما يجعلها  واالعتبار  المكانة  من  لها  فإن  المقاصدية  للقواعد  بالنسبة  أما 
مضمونها  باتباع  المجتهـد  إلزام  حيث  من  بسـواء  سـواء  العام،  للنص  صنوًا 
بصيغة  كالمنصوص  المعنى  عموم  من  ما اسـتقرئ  صار  إذ  بمعناه،  وااللتزام 

بمطلوبه(١). خاصة  صيغة  إلى  المجتهد  فال يحتاج  ثّم  ومن  عامة، 
في  المقاصدية  القواعد  إحدى  معنى  يخالف  الفقهاء   بعض  وجدنـا  وإذا 
في  القاعدة  تلـك  ال يعتبر  الفقيه  هـذا  أن  ذلك  معنـى  فليس  جزئيـة،  مسـألة 
في  المقصدية  القاعدة  مناط  تحقق  عدم  إلى  األمر  يرجع  وإنما  االسـتدالل، 
تحقق  عدم  إلـى  يرجع  القاعدة  تطبيـق  عدم  فيكون  الجزئيـة،  الواقعـة  تلـك 

ذلك: أمثلة  ومن  الجزئية،  الواقعة  في  الفقيه  ذلك  نظر  وفق  مناطها 
بيع  صورة  فـي  عقد  هو  الذي  العينـة  بيع  بجـواز  قال  لمـا  الشـافعي   أن 
المآل  في  «النظـر  لقاعـدة:  مـنـه  إهماالً  بجـوازه  يقل  لم  الربـا،  السـتحالل 
هذه  مناط  ال يـرى  أنه  وسـببه  ذلك  مـردُّ  وإنما  شـرعاً »(٢)،  ومقصـود  معتبـر 
أكثر  وجده  آخـر  دليل  له  عـرض  أو  المسـألة،  تلك  في  تحقـق  قـد  القاعـدة 
ولعل  القاعدة(٣).  تلك  من  حكمها  كشـف  على  ويسـاعد  العينة،  ببيع  تصرفًا 
بناء  العينة  بيـع  إباحة  في  اإلباضيـة   فقهاء  ببعض  ما حـدا  هو  الموقـف  هـذا 
عن  الربيع (٤)  «روى  فقـد  والبواعث،  المقاصد  إلى  النظر  دون  الظاهـر  علـى 

.٢٢٦/٣ الموافقات،  الشاطبي:   (١)
.١٤٠/٤ نفسه،  المصدر  الشاطبي:   (٢)

.٢٠١/٢ األم،  كتاب  إدريس،  محمد بن  الشافعي   (٣)
ومحدث.  وداعية  إمام  (ت: ١٧٠هـ)،  الُعماني،  الفراهيدي  األزدي  عمرو  حبيب بن  الربيع بن   (٤)
زيد،  جابر بن  اإلمـام  يد  علـى  البصرة  فـي  تتلمذ  عبيدة.  وأبـي  جابر  بعـد  الثالـث  اإلمـام  =هـو 
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أن  ال بأس  قال:  بنسـيئة  متاعًا  رجل  من  يبيع  رجل  في  جابر (٢)  عن  ضمام (١) 
فاسـد،  الشـراء  الكوفيون :  قال  أكثر،  أو  بأقل  بعينه  المتاع  ذلك  منه  يشـتري 

الربا»(٣). من  ضرب  وهو 
تأكدها  لكثرة  نظرًا  المقاصدية  القواعـد  إن  القول:  يمكن  تقدم  ممـا  وهكـذا 
مخالفتها  الفقيـه  ال يسـع  موضوعها  اختـالف  مع  الفقه  أبـواب  فـي  وانتشـارها 

بها. االعتداد  عدم  أو  وال إهمالها، 
األهمية  ومن  الفقهية،  والقاعدة  المقصدية  القاعدة  بين  الفرق  يتضح  وبهـذا 
التحقيق قواعد  تعتبر عند  الفقهية  القواعد  أن هناك بعض  إلى  أن نشير هنا  بمكان 

ومنها: مقاصدية 

الربيع  اعتبـر  وقد  الدعـوة.  أمور  تسـيير  في  عبيـدة  أبـا  شـيخه  وخلـف  إلـخ،  وأبي عبيـدة،... 
مؤلفاته:  أهم  من  الحديـث.  أئمة  من  العديد  له  وعدَّ األصحـاب،  عند  الثقة  الحافـظ  المحـدث 
من  مجموعة  ـنَّة)؛  السُّ في  اإلباضية  (عمدة  حبيـب  الربيع بن  اإلمام  مسـند  الصحيح،  الجامـع 
(قسـم  اإلباضية،  أعـالم  معجـم  إلـخ.  والمعامـالت،...  العبـادات  فـي  واإلجابـات  الفتـاوى 

.١٠٣/١  ،٣٦٨ ترجمة:  المشرق)، 
أخذ  األوائل.  اإلباضية  أئمـة  أبرز  من  ١٠٠هـ)،  في:  (حي  عبد اهللا)،  (أبـو  السـائب،  ضمام بن   (١)
الحجة  قوي  وكان  والخوارج،  القدرية  مع  مناظرات  له  كانت  وغيره.  زيد  جابر بن  عـن  العلـم 
على  «الحجة  بعنوان:  القرآن  خلـق  موضوع  في  كتاب  له  وأسـكته.  أفحمه  إال  أحدًا  ال يجـادل 
ضمام بن  «روايـات  كتاب:  فـي  زيد  جابر بن  عـن  رواياته  دونـت  الحق».  معرفـة  فـي  الخلـق 

.١٨٧/١  ،٧٢٢ ترجمة:  المشرق)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم  معجم  السائب». 
الحديث  روى  مشـهور،  تابعي  ٩٣هـ)،  ت:  ـ  (و: ١٨هـ  الشـعثاء)،  (أبو  األزدي،  زيد  جابر بن   (٢)
وآراؤه  ورواياته  عمـر،  وعبد اهللا بن  المؤمنيـن،  أم  عائشـة  منهم  الصحابة،  خيـرة  من  ثلـة  عـن 
جليلة،  علمية  آثارًا  ترك  مذهبهم.  ومؤسس  إمامهم  يعتبر  فهو  اإلباضية،  مصادر  جل  في  منتشرة 
بعض  وبقيت  ضاع،  أنه  إال  جابر»،  ـ «ديوان  ب تعرف  علمية  موسوعة  ترك  البصرة،  مفتي  أنه  فمع 
زيد،  جابر بن  اإلمام  فقه  (مخ)؛  النكاح  كتاب  (مخ)،  الصالة  كتاب  منها:  تآليفه،  مـن  نصـوص 

.٤٠/١  ،١١٧ ترجمة:  المشرق)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم  معجم  (مط). 
جابر،  جوابات  من  زيد:  جابر بن  ـ  ص ١٢.  مصـّور،  مخطوط  الربيع،  آثار  حبيـب:  الربيع بـن   (٣)

ص ١١٠ - ١١١.

=
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تعارضت  «إذا  وقاعدة:  المصالح ».  جلب  على  مقدم  المفاسـد  «درء  قاعدة: 
الوسائل  «يغتفر في  بارتكاب أخفهما ». وقاعدة:  مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا 
«ال  مثل:  معـه  الضرر  إزالة  توجـب  التي  والقواعد  المقاصـد».  في  يغتفـر  مـا ال 
القواعد  ضمـن  أدرجت  قد  كانت  وإن  القواعـد  هـذه  فمثل  وال ضـرار ».  ضـرر 
تكشف  إنها  حيث  من  مقصدية  صبغة  ذات  نجدها  التحقيق  عند  أنها  إال  الفقهية 
عند  بينهما  الموازنة  مبـدأ  واعتماد  المصالح،  إقامـة  كيفية  في  الشـرع  قصد  عـن 
وتنهض  إليها  ترشـد  كثيرة  أدلة  إلى  تسـتند  كونها  إلى  إضافة  وذلـك  التعـارض، 
القاعدة  بـه  تمتاز  الـذي  المعنوي  العمـوم  رتبـة  في  يجعلهـا  الـذي  األمـر  بهـا، 

المقصدية(١).
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الفروع  على  أساسـًا  يرتكز  باعتباره  الفقه  علـوم  من  علم  والنظائر  األشـباه 
في  ذكر  الذي  الخطاب  3  عمر بن  المؤمنين  أمير  إلى  نشأته  وترجع  الفقهية، 
األمثال  «اعرف  فيه:  جاء  والذي  األشعري  3  موسى  أبي  إلى  بعثه  الذي  كتابه 
إلى  الكتب  بطون  في  الفن  هـذا  ظل  وقد  عندك»(٢)،  األمور  قس  ثـم  واألشـباه، 
(ت: ٧١٦هـ)  الوكيـل (٣)  بابن  المعـروف  عمر  محمد بن  أبو عبـد اهللا  أفـرده  أن 

عبد العزيز  ـ  ص ٦٤ - ٦٧.  الكيالني،  عبد الرحمٰن  الشـاطبي،  اإلمام  عند  المقاصد  الشـاطبي:   (١)
فقه  في  وأثرهـا  الفقهية  القواعـد  أرشـوم:  مصطفـى  ـ   .٢٨ ص ٢٧،  الفقهيـة،  القواعـد  عـزام: 
مصطفى  تنسـيق  والتطبيق،  التأصيل  بين  الفقهية  القواعد  كتاب  ضمن  منشـور  بحث  المقاصد، 

ص ١٦١ - ١٦٧. باجو، 
.٤٦٦/٢ ١٩٥٩م،  القاهرة،  التجارية،  المكتبة  ط ٣،  الفتاوي،  في  الحاوي  الدين:  جالل  السيوطي   (٢)
(و: ٦٦٥هـ/  الوكيل،  بابـن  المعروف  الدين)،  صـدر  عبد اهللا،  (أبو  مكي،  عمر بـن  محمد بـن   (٣)
دار  مشـيخة  ولـي  الشـافعي.  بالفقـه  العلمـاء  مـن  شـاعر،  ت: ٧١٦هـ/١٣١٧م)،  ـ  ١٢٦٧م 
شعر  وله  الشـافعية؛  فقه  في  والنظائر،  األشـباه  ألف:  سـنين.  سبع  بدمشـق  األشـرفية  الحديث 
.٣١٤/٦ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  الدار)؛...  (طراز  سماه  ديوان  في  جمعها  رقيقة  وموشحات 
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المصطلح؟  بهـذا  المـراد  فمـا   ،« والنظائـر  «األشـباه  سـماه:  مسـتقل  بمصنـف 
الفقهية؟ القواعد  وبين  بينه  وما العالقة 

والنظائر: األشباه  تعريف  ـ   ١
اللغة: في  والنظائر  األشباه  ـ 

المثل(١). وهو  وشبيه،  وِشْبه  َشَبه  مفرده:  جمٌع،  األشباه 
الشيء  تشابه  على  يدل  واحد  أصل  والهاء:  والباء  «الشـين  فارس :  ابن  وقال 

ووصفًا»(٢). لونًا  وتشاكله 
أو  ذاتية  صفات  في  الكلمة  هذه  اسـتعمال  على  اللغة  أهل  تعارف  ولقد 
معنوية، فالذاتية نحو: هذا الدرهم كهذا الدرهم... والمعنوية: زيد كاألسد(٣).
منظور   ابن  وقال  المسـاوي،  المثل  وهي  نظيرة:  مفرده،  جمع،  والنظائـر 
واألفعـال  واألخـالق  األشـكال  فـي  والشـبه  المثـل  «وهـي  النظيـرة:  عـن 

واألقوال»(٤).
نظرت  إذا  فكأنك  مساويه،  أي  نظراء،  وجمعه  نظير،  مذكره:  مؤنث  والنظيرة 

اآلخر(٥). إلى  نظرت  فقد  أحدهما  إلى 
األمثال  وهو  واحد  ـ  والنظائـر  األشـباه  ـ  الكلمتين  معنى  بأن  القول:  فعلـى 
باب  من  األشباه  على  النظائر  عطف  ويكون  المترادف،  باب  من  الكلمات  تكون 

التفسير. عطف 

المرتضى:  السيد  الزبيدي  ـ  بيروت دار صادر ١٩٥٦، ٥٠٣/١٣.  العرب، ط  ابن منظور: لسان   (١)
الفيروزآبادي،   .٣٩٣/٩ الهـاء،  بـاب  من  الشـين  فصل  القاموس،  جواهـر  من  العـروس  تـاج 

.٢٨٨/٤ المحيط،  القاموس 
.٢٤٣/٣ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (٢)

.٣٠٣/١ المنير،  المصباح  الفيومي:   (٣)

.٢١٩/٥ العرب،  لسان  منظور:  ابن   (٤)
.٦١٢/٣ الفيومي:   (٥)
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تلك  اسـتعمال  على  العلماء  درج  اللغـوي  المفهوم  ذلك  مـن  وانطالقـًا 
واطرد  واحد،  بمعنى  والنظير  الشـبيه  فجعلوا  اللغوي،  معناها  على  الكلمات 
مصطلح  في  المذكورة  الكلمات  مدلول  أن  الواقع  ولكن  االسـتعمال،  ذلك 
بحيث  بينهما  التفريـق  ينبغـي  بل  واحـد،  معنى  علـى  ال يجـري  المحققيـن 

مهمة(١). ونتائج  آثار  ذلك  على  تترتب 

االصطالح: في  والنظائر  األشباه  ـ 
الجامعة  الصفـة  هـو  الشـبه:  فـإن  االصطالحيـة  الناحيـة  مـن  نظرنـا  إذا 
الحكم،  في  اشتراكهما  وجب  والفرع  األصل  فيها  اشترك  إذا  التي  الصحيحة 

األصول. علماء  ذلك  على  نص  كما 
الفرع  يجتـذب  أن  هو  األشـباه:  قياس  «إن  السـبكي :  الديـن  تـاج  يقـول 

به»(٢). فيلحق  شبها  أوالهما  إلى  فينظر  مأخذان  ويتنازعه  أصالن، 
من  بالفرس  شـبهًا  له  فإنه  بالحـر  المقتول  العبـد  «إلحاق  ذلـك:  ومثـال 
واألحكام  األوصاف  في  بالحر  مشـابهته  لكن  بالحر،  وشـبهًا  المالية،  حيث 

بالحر»(٣). فألحق  أكثر 
ابن  ما ذكـره  هــو  األشـباه  لكلمـــة  األذهـان  إلـى  المتبـادر  فالمفهـوم 
من  يمكن  الذي  الواضح  المتكامل  المعنى  عن  ال يفصح  أنه  غير  السـبكي ، 
معنى  في  االصطالح  هـذا  يتضمنه  الذي  المفهـوم  سـعة  مدى  إدراك  خاللـه 
النظائر  لكلمة  شـامالً  األشـباه  مدلول  يكون  أن  الالزم  من  ليس  إذ  الكلمـة، 

أيضًا(٤).

ص ٧٣. الفقهية،  القواعد  أحمد:  علي  الندوي   (١)
.١١٧ و:  األول،  القسم  والنظائر،  األشباه  السبكي:  ابن   (٢)

.١٧٣/٤ - ١٧٤ الفنون،  اصطالحات  كشاف  التهانوي:   (٣)
ص ٧٣ - ٧٤. الفقهية،  القواعد  الندوي:   (٤)
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بها  «المراد  بقوله:  نجيم (١)  البن  األشباه»  «شرح  في  الحموي   أحمد  فها  وعرَّ
الحكم  في  اختالف  مع  بعضًا  بعضها  يشبه  التي  المسائل  والنظائر)  األشباه  (أي: 

أنظارهم»(٢). بدقة  الفقهاء   أدركها  خفية  ألمور 
التاجي (٥)،  فها  عرَّ ذلك  وبنحو  النابلسي (٤)،  وعبد الغني  الحسيني (٣)  فها  عرَّ وبذلك 

ما يلي: ذلك  على  يدل  ومما  الفروع  بين  الفروق  لعلم  تعريف  ذلك  أن  والظاهر 
صنفوا  «وقد  السـابق:  للتعريـف  ذكرهما  بعـد  والحسـيني   الحمـوي   قـول  ـ 

والكرابيسي (٧)»(٨). المحبوبي (٦)  كفروق  كتبًا،  لبيانها 

حنفي  فقيه  (ت: ٩٧٠هـ/١٥٦٣م)،  نجيـم،  بابـن  الشـهير  محمد،  إبراهيم بـن  الدين بـن  زيـن   (١)
في  الرائق  والبحر  الفقه؛  أصول  في  والنظائر،  األشـباه  منها:  تصانيف  له  العلماء.  من  مصري، 

.٦٤/٣ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  الدقائق؛...  كنز  شرح 
.١٨/١ والنظائر،  األشباه  شرح  البصائر  عيون  غمز  أحمد:  الحموي   (٢)

ص ٢٨. الفقهية،  القواعد  الندوي  عن  نقًال  ١٠/أ  ورقة   ١ مخطوط:  والنظائر،  األشباه  على  حاشيته   (٣)
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي، (و: ١٠٥٠هـ/١٦٤١م ـ ت: ١١٤٣هـ/١٧٣١م)،   (٤)
شاعر ومتصوف، عالم بالدين واألدب. له مصنفات كثيرة جّدًا، منها: الحضرة اإلنسية في الرحلة 
نسـمات  على  األزهار  نفحات  األحاديث،  مواضع  على  الداللة  في  المواريث  ذخائـر  القدسـية؛ 
عن  الخطاب  كشـف  عبد الغني:  النابلسـي  ينظر:   .٣٢/٤ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  األسـحار؛... 

ص ٢٨. الفقهية،  القواعد  الندوي:  عن  نقالً  ١٦/ب.  ورقة  مخطوط،  والنظائر،  األشباه 
الفقهية،  القواعد  النـدوي،  عن  نقًال  ١٨/ب.  ورقة  ج ١:  مخطـوط،  الباهر،  التحقيـق  التاجـي:   (٥)

ص ٢٨.
وأحد  النهر،  وراء  بما  الحنفية  شـيخ  المحبوبي،  الدين  جمال  إبراهيم  اهللا بن  عبيد  العالمة  هو   (٦)
ابن  ينظر:  ٦٣٠هـ.  سـنة  ببخارى  توفي  قاضيخان،  على  تفّقه  المذهب،  معرفـة  إليه  انتهـى  مـن 

.١٣٧/٥ الذهب،  شذرات  العماد: 
الفروق في  السمرقندي فقيه حنفي، من كتبه:  الكرابيسي  أبو الفضل محمد بن صالح  العالمة  لعله   (٧)
الكرابيسي  الحسـين  محمد بن  أسـعد بن  هو  أو   ،٣٢/٧ األعالم،  الزركلي:  ينظر:  الحنفية.  فروع 
طموم،  محمد  األسـتاذ  حققه  وقد  الفقه،  في  «الفروق»  أيضًا  ألف  الذي  (ت: ٥٧٠)  النيسـابوري 

جزأين. في  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  إشراف  تحت  الكويت  في  وطبع 
١٠/أ. ورقة  ج ١  األشباه،  على  الحاشية  الحسيني:  ـ   .١٨/١ البصائر،  عيون  غمز  الحموي:   (٨)
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«فاعمد  ـ:  موسى   ألبي  الخطاب   عمر بن  ـ  قوله  وفي  السيوطي :  قول  ـ 
النظائر  من  أن  إلى  إشـارة  ترى»،  فيما  بالحق  وأشـبهها  اهللا  إلى  أحبهـا  إلـى 
المسـمى  الفن  وهـو  به،  خـاص  لمـدرك  الحكـم  فـي  نظائـره  ما يخالـف 
ومعًنى،  تصويـرًا  المتحـدة  النظائر  بيـن  الفرق  فيـه  يذكـر  الـذي  بالفـروق، 

وعلة»(١). ُحكمًا  المختلفة 
بين  الفرع  يتردد  أن  وهو:  الشبه،  من  آخر  نوع  إلى  أيضًا  ترمز  عبارته  أن  كما 
ما يسـمى  وهذا  به،  فيلحق  بالفرع  شـبهًا  أكثر  منهما  ما كان  إلى  فينظـر  أصليـن، 

األصوليين . عند  األشباه  قياس 
لعبارة عمر بن  المحققين في شرحهم  إليه بعض  المعنى ما أشار  ويؤكد هذا 

التاليين: النصين  من  يظهر  كما  الخطاب 3 
واألشـباه...  األمثال  اعرف  ثم  قوله:  (٣٧٠هـ):  الرازي(٢)  الجصاص   قال  ـ 

قياس»(٣). فيه  واالستدالل  بالنظر  إال  ال يكون  هذا 
وقعت  إذا  «أي   : قوله 3  مبينًا  (٥٣٧هـ)  النسفي (٤)  الدين  نجم  ويقول 
جوابها»(٥)  تعرف  الحوادث  من  أشـباهها  إلى  فُرّدها  جوابها  ال يعرف  واقعـة 

ص ٧. والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (١)
ت: ٣٧٠هـ/٩٨٠م)  ـ  (و: ٣٠٥هـ/٩١٧م  الجصـاص)،  بكـر  (أبـو  الـرازي،  علـي  أحمد بـن   (٢)
أحكام  ألـف:  الحنفية.  رئاسـة  إليه  انتهـت  فيها.  ومـات  بغداد  سـكن  الري،  أهـل  مـن  فاضـل 

.١٧١/١ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  القرآن؛... 
ص ١٤. الجصاص،  بشرح  القاضي  أدب  كتاب  الخصاف:   (٣)

ت:  ـ  (و: ٤٦١هـ/١٠٦٨م  الديـن)،  نجـم  حفـص،  (أبو  النسـفي،  أحمد  محمد بـن  عمر بـن   (٤)
مائة  نحو  له  قيـل:  والتاريخ.  واألدب  بالتفسـير  عالم  الحنفيـة،  فقهـاء  مـن  ٥٣٧هـ/١١٤٢م)، 
إلخ.  النسفي)؛...  بعقائد  (يعرف  العقائد  الفقهية؛  االصطالحات  في  الطلبة  طلبة  منها:  مصنف، 

.٦٠/٥ األعالم،  الزركلي، 
العامرة  المطبعة  الفقهاء،  اصطالحات  في  الطلبة  طلبة  أحمد:  عبد اهللا بن  الدين  حافظ  النسفي:   (٥)

ص ١٣٠. ـ ،  ١٣١١ه مصر 
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مقـدمتـه(٢). فـي  أيضـًا  خـلـدون (١)  ابـن  أشـار  الـمـعـاني  هـذه  وإلـى 
بين  الصحيحة  الجامعة  العلة  تحقق  عند  القياس  إعمال  على  ما يدل  وذلك 
بعد  بأشـباهها  عليها  يُنّص  لم  التي  الجديدة  الحوادث  وإلحاق  والفرع،  األصـل 

والتثبت. النظر 
وقد نّبه بعض الباحثين إلى أن األشباه تختلف عن النظائر في االصطالح 
بيان  بعد  فيقول  الفقهـاء ،  من  وكثير  اللغويون   قرر  كمـا  تمامًا  مثلها  وليسـت 
معنى  علـى  ينطبق  ما ذكرنـا  أن  «وال شـك  االصطالح:  فـي  األشـباه  معنـى 
الفقهاء  لكـن  عمر  3 ؛  عن  أثر  فيمـا  ترد  فلم  النظائـر  كلمة  أمـا  األشـباه؛ 
يتكلموا  أن  أرادوا  لما  ألنهم  وذلك  األشباه،  كلمة  إلى  النظائر  كلمة  أضافوا 
في القواعد وجدوها على أصناف متعددة من قواعد كبرى، وقواعد صغرى، 
أَْلَفوا  القواعـد  تلك  وبجانب  المذهـب،  باختالف  تختلف  مذهبيـة  وقواعـد 
في  هي  وحقائق  وأحكام  الفروق  مثل:  أخرى  فقهية  فنون  من  معها  ما يتالءم 
والغسـل  الوضوء  مثل:  بينها،  فيما  الفرق  بعـض  وجود  مع  متشـابهة  الواقـع 
األشـباه  إلى  النظائر  إلحاق  إلـى  بهم  أفضى  ذلـك  وكل  والخطـأ،  والنسـيان 

(و: ٧٣٢هـ/١٣٣٢م  الدين)،  ولي  زيد،  (أبو  خلدون،  ابن  محمد،  محمد بـن  عبد الرحمٰن بـن   (١)
المالكية  قضـاء  ولي  البحاثـة.  االجتماعـي  العالـم  المـؤرخ،  الفيلسـوف  ٨٠٨هـ/١٤٠٦م)،  ـ 
والبربر  والعجـم  العرب  تاريـخ  في  والخبـر  المبتدأ  وديـوان  العبر  بكتابـه:  اشـتهر  مصـر.  فـي 
إلخ.  المنطق؛...  في  ورسالة  الحسـاب؛  في  وكتاب  األكبر؛  السـلطان  ذوي  من  عاصرهم  ومن 

.٣٣٠/٣ األعالم،  الزركلي، 
اسـتدالل  طرق  في  نظرنا  ثم   ...» يلي:  كما  العبارة  ونص  ص ٤٥٣،  المقدمة،  خلـدون:  ابـن   (٢)
األمثال  ويناظرون  باألشباه...  األشباه  يقيسون  هم  فإذا  ـنَّة،  والسُّ بالكتاب  والسـلف  الصحابة 
بعده  الواقعات  مـن  كثيرًا  فـإن  ذلك،  فـي  لبعض  بعضهم  وتسـليم  منهـم،  بإجمـاع  باألمثـال 
نص  بما  وألحقوها  ثبت،  بما  فقاسوها  الثابتة،  النصوص  في  تندرج  لم  ـ  عليه  اهللا  ـ صلوات 
يغلب  حتى  المثلين،  أو  الشبهين  بين  المساواة  تلك  تصحح  اإللحاق  ذلك  في  بشروط  عليه 
القياس»،  وهو  بإجماعهم  شـرعّيًا  دليالً  ذلك  وصار  واحد،  فيهما  تعالـى  اهللا  حكم  أن  الظـن 

أيضًا. ص ٤٣٥ 
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ما يندرج  وال يعـد  شـامل،  عنوان  تحت  األصناف  تلك  جمـع  يمكن  حتـى 
ومقحمًا»(١). دخيالً  تحتها 

إذ  دقيق،  أمر  على  مبنّيًا  كان  ذلك  أن  «وال شك  نفسـه:  السـياق  في  ويضيف 
فيها  يدخل  بحيث  يتوخونه  الذي  بالغرض  ال تفي  األشباه  كلمة  أن  أدركوا  إنهم 
ألن  األحـوال،  من  بحـال  الفروق  فيهـا  ال يدخـل  ولكـن  والضوابـط،  القواعـد 
الفرق  يظهر  ولكـن  الظاهر،  في  ضعيف  شـبه  بينهما  شـيئين  عن  عبـارة  الفـروق 

والتأمل...»(٢). التدقيق  عند  بينهما 
باألشباه  كتبهم  تسمية  الفقهاء   بعض  اختيار  إلى سبب  أيضًا  الباحسين   ويشير 
«األشـباه  كتب  في  األبواب  هذه  مثـل  إيراد  أن  يظهر  «والـذي  فيقـول:  والنظائـر 
والنظائر»  «األشـباه  كتبهم  تسـمية  إلى  العلماء  من  طائفة  دفع  الذي  هو  والنظائر» 
صـورة  والمتشـابهة  والضوابـط،  القواعـد  تجمعهـا  التـي  المتشـابهات  لتشـمل 

النظائر»(٣). مصطلح  في  تدخل  التي  حكمًا  المختلفة 
في  البعض  بعضها  تشـبه  التي  الفقهية  الفـروع  هي  األشـباه:  أن  والحاصـل: 
الفقهية  الفروع  فهي  النظائر:  أما  الحكم،  في  التساوي  يقتضي  مما  الوجوه،  أكثر 
يقتضي  مما  واحدًا  وجهًا  كان  ولو  الوجوه  بعض  في  البعض  بعضها  تشـتبه  التي 
أن  أرى  والنظائـر  األشـباه  كتب  في  النظـر  واقع  ومن  الحكـم،  فـي  االختـالف 
ناحية  من  بعضها  يشـبه  التي  المسائل  هو:  والنظائر  لألشـباه  المناسـب  التعريف 

واحد(٤). وحكمها  التصوير 

ص ٧٦. نفسه،  المرجع  الندوي:   (١)
ص ٧٧. نفسه،  المرجع   (٢)

ص ٩٥. الفقهية،  القواعد  الباحسين:   (٣)
عبد المؤمن  محمد بـن  بكر  ألبـي  القواعد  كتـاب  محقق  عبـد اهللا:  عبد الرحمٰن بـن  الشـعالن   (٤)
الرشـد  مكتبة  نشـر  ١٤١٨هـ/١٩٩٧م،  ط ١،  (ت: ٨٢٩هـ)،  الحصني  الدين  بتقي  المعـروف 

.٢٩/١ السعودية،  ـ  الرياض  والتوزيع،  للنشر  الرياض  وشركة 
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والنظائر: األشباه  أهمية  ـ   ٢
على  المترتب  األثـر  إلى  ترجـع  والنظائر  األشـباه  علـم  أهميـة  أّن  ريـب  ال 
من  يحدث  ما قد  عليهـا،  يخّرج  أن  يسـتطيع  القواعد  يدرس  مـن  فـإّن  دراسـته، 
اإللحاق  طريق  عن  شـرعّيًا  ُحْكمًا  لها  ويجد  إال  حادثة  عند  وال يقف  المسـائل، 

والتخريج.
تحت  مندرج  لهـا  متشـابه  فرع  على  جّدت  مسـألة  قياس  فهو  اإللحاق  أمـا 
جّدت  التي  بالمسـألة  اإلتيان  فهو  التخريج  وأما  الفرع،  ذلك  حكم  لتأخذ  قاعدة 
يحتاج  الوضوء  هل  قيل:  لـو  فمثالً  القاعدة،  على  فنخرجها  شـبيه  لها  يكن  ولـم 
إلى  يحتاج  فالوضوء  نية،  إلى  تحتاج  عبادة  وكل  عبادة،  الوضوء  نقول:  نية؟  إلى 
ألم،  اإلخوة  مع  الميراث  األشقاء  اإلخوة  اسـتحقاق  عن  سـئلنا  لو  وكذلك  نية، 
باالجتهاد »،  ال ينقـض  و«االجتهاد  اجتهـاد،  األشـقاء  اإلخـوة  اسـتحقاق  نقـول: 
عمر بن  قضى  ولذلـك  باالجتهاد،  ال ينقـض  األشـقاء  اإلخوة  اسـتحقاق  فينتج 
بينهم  وقسمه  الثلث،  في  ألم  اإلخوة  مع  األشقاء  اإلخوة  باشتراك  الخطاب  3 
ذلك  على  ووافقه  ألم،  إخـوة  جميعًا  كأنهم  وأنثى  ذكـر  بين  ال فـرق  بالتسـاوي، 
زيد بن ثابت  3 وجْمٌع من الصحابة  وإليه ذهب اإلباضية  ومالك  والشافعي (١).

واشـتهر  المذهب،  أقوال  على  األصحاب  تخريج  وهو  آخر  تخريج  وهناك 
الكدمي ،  سـعيد  وأبو  الخراسـاني   غانم  أبي  مدونة  أصحاب  اإلباضية   عند  بذلك 

القـرآن،  أحـكام  الجصـاص،  ـ  ص ١١٣.  للميـراث،  األساسـية  األحـكام  البـري:  زكريـاء   (١)
شـرح  أطفيش:  ينظر:  ـ   .٢٩٨/٢ المقصـد،  ونهاية  المجتهد  بدايـة  رشـد:  ابـن  ـ   .١١١/٢
المسـألة  المذكور  ذلك  من  شـذت  «وقد  نصه:  مـا  القطـب  قـال   .٤٦٥/١٥ - ٤٦٦ النيـل، 
أن  فاألصل  شـيء،  لهم  يبق  ولم  عصبة  األشـقاء  أن  الشـذوذ  ووجه  والمشـتركة،  الحمارية 
سـميت  فإنما  الثلث...  في  لألم...  اإلخوة  يشـاركوا  بأن  لهم  حكم  ولكن  شـيئًا  ال يأخذوا 
أشرك  عمر  ألن  مشتركة  وسـميت  حمارًا،  أبانا  احسـبوا  ـ  األشـقاء  أعني:  ـ  لقولهم  حمارية 

مشتركة...». سميت  ولذا  بينهم، 
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اإلمام  يثبـت  أن  وحقيقتـه:  ومالـك ،  والشـافعي   حنيفة   أبـي  أصحـاب  وكذلـك 
فيأتي  بينهما،  للفرق  ما يصلح  يظهر  ولم  متشابهتين  لمسألتين  مختلفين  ُحْكمين 
للثانية،  األولى  حكم  وينقلون  لألولى،  الثانية  المسألة  حكم  فينقلون  األصحاب 
لألصحاب  واآلخـر  بالنص  لإلمام  أحدهمـا  ُحكمـان،  مسـألة  كل  في  فيحصـل 

اإلمام(١). نص  على  بالتخريج 
ليست  التي  المسائل  أحكام  معرفة  والتخريج  اإللحاق  بواسطة  يمكن  وهكذا 
المسائل  هذه  بأحكام  معرفتنا  فإن  دائمًا،  تسـتجد  التي  المسائل  وهي  بمسـطورة، 
القواعد يمكن  بالتخريج على  بواسطة معرفتنا  إذ  العلم،  بهذا  يتوقف على معرفتنا 

حّد. عند  وال تقف  ال تتناهى  وهي  المكلفين،  أفعال  أحكام  إثبات 
معرفة  الفقه  قولهم:  الشـافعي   أصحاب  بعض  عن  السـيوطي   نقل  فقد  هنا  ومن 
والنظائر  األشباه  فمن عرف  الفقه،  قواعد  معرفة  أهمية  بيان  في  مبالغة  النظائر، وذلك 
إال  فقيهًا  فال يكـون  فقيه،  بأنـه  يوصف  بأن  خليـق  فهو  الفقه  فـروع  فـي  المسـتجدة 
من  أما  عنه،  تفرعت  وما  الفروع  بين  االرتباط  وجه  أدرك  بذلك  ألنه  النظائر؛  بمعرفة 
القواعد  بواسـطة  بينها  الربط  دون  الفقهية  المذاهب  في  ومسـائل  فروعا  الفقه  درس 
ذلك،  على  ويقتصر  فقهية،  ملكة  لديه  تكون  أن  غير  ومن  تجمعها،  التـي  والضوابـط 

األئمة(٢). كتب  في  نص  لها  ليس  حادثة  ُحكم  إثبات  على  ال يقدر  فقد 
للفقيه  دراستها  وضرورة  والنظائر  األشباه  معرفة  أهمية  إلى  السيوطي   ويشير 
ترشـده  ألنها  واإللحاق؛  والتخريج  التفريع  على  القدرة  له  تتحقـق  حتى  وغيـره 
درجة  إلى  الفقيه  يرتقـي  وبها  عنه،  تفرعت  وما  الفروع  بيـن  االرتباط  وجـه  إلـى 
والنظائر  األشـباه  فن  أّن  «اعلم  الصدد:  هذا  في  يقول  الفتوى.  في  ولو  االجتهاد 
في  ويتمهر  وأسـراره،  ومآخذه  ومداركه  الفقه  حقائق  على  يطلـع  به  عظيم،  فـن 

.٥/١ المحتاج.  نهاية  الرملي:   (١)
.٣٣٣/١ الموقعين،  إعالم  الجوزية:  قيم  ابن  ـ  ص ٦.  والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٢)
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المسـائل  أحكام  ومعرفة  والتخريج،  اإللحاق  على  ويقتدر  واسـتحضاره،  فهمـه 
الزمان. ممر  على  ال تنقضي  التي  والوقائع  والحوادث  بمسطورة،  ليست  التي 

الرسالة  في  الخطاب  3  عمر بن  العادل  الخليفة  أشار  األهمية  تلك  وإلى 
له:  قال  حيث  مطولة  رسـالة  وهي  األشعري  3  موسـى  أبي  إلى  أرسـلها  التي 
بالحق  اهللا  إلى  أحبها  إلى  فاعمد  عندك،  األمور  وقس  واألمثال،  األشباه  «اعرف 

ترى»(١). فيما 
ما يخالف  النظائر  من  أن  إلى  إشارة  وفيه  القضاء،  أسس  تضمن  النص  فهذا 
والعلة  الصـورة  المتحدة  النظائر  كل  وليـس  لمـدرك خاص،  الحكم  فـي  نظيـره 
أبا  عمر  وينبه  األخرى،  النظائر  تخالـف  النظائر  بعض  ألن  واحدًا،  حكمًا  تأخـذ 
والشـكل،  الصورة  اتحاد  من  ما تراه  ال يغرنك  له:  فيقول  األمر  هذا  إلى  موسـى 
فقهية  وحصيلة  ملكـة  عنده  تتكـّون  حتى  والنظائر  األشـباه  يعرف  بـأن  ويوصيـه 
األشـباه  معرفة  على  يترتب  القياس  ألن  عرفها،  متى  القياس  إعمال  بها  يسـتطيع 
عليه  وليس  اهللا،  إلى  أحب  األمر  كون  في  سـبب  الحق  في  فاألشـبهية  والنظائر، 

واليقين(٢). الحق  عين  إلى  يصل  أن 
أمرين: إلى  إشارة  وفيها  تظن،  فيما  أي  ترى»:  «فيما  وقوله: 

بما  يكلف  وإنما  الحق،  نفس  إلى  يصل  أن  ال يكلف  المجتهـد  أن  األول:  ـ 
صوابًا. يظنه 

األقل  إلى  عنده  الراجح  عن  عدول  ألنه  غيره؛  ال يقلد  المجتهد  أن  الثاني:  ـ 
لغيره  تقليده  وألن  رأيه،  في  الصواب  هو  إليه  ما وصل  وألن  نظره؛  في  رجحانًا 
الصواب،  بغير  حكمه  كان  نفسـه  رأي  وترك  غيره  بـرأي  حكم  فلو  عنـده،  خطـأ 

خطأ(٣). فيكون  بالخطأ  حكم  الصواب  بغير  والحكم 

.٨٥/١ - ٨٦ السابق،  المصدر  القيم:  ابن  ـ  ص ٧.  السابق،  المصدر  السيوطي:   (١)
ص ٧٧. الفقهية،  القواعد  عبد العزيز:  عزام   (٢)

.١٤٨/١ اإلسالم،  في  القضائي  النظام  عبد العزيز:  عزام   (٣)
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والمفتي  للفقيه  ضرورية  والنظائر  األشباه  معرفة  أن  تقدم  مما  يتضح  وهكذا 
األحكام  ويبينـون  ويقضـون،  يفتون  هـؤالء  ألن  وذلـك  والقاضـي،  والمجتهـد 
حفظ  هو  وفتاواهـم،  قضائهم  وصحـة  عملهـم،  لتمام  الواجـب  فـكان  للنـاس، 
كيفية  ومعرفة  واإلجمـاع،  ـنَّة  والسُّ الكتاب  معرفـة  جانب  إلى  الفقهيـة  القواعـد 
عليهم  فالواجب  الناس  عوام  أما  عليه،  المنصوص  على  عنه  للمسكوت  القياس 
 u  t ﴿ تعالـى:  لقوله  الفقهـاء   مـن  اهللا  ديـن  في  الفتـوى  أهـل  سـؤال  هـو 

(األنبياء: ٧) .  ﴾ z  y  x  w  v

والنظائر: باألشباه  الفقهية  القواعد  عالقة  ـ   ٣
والحسـيني   الحمـوي   بتعريـف  والنظائـر  األشـباه  تعريـف  فـي  أخذنـا  إذا 
وإذا  والنظائر،  واألشـباه  الفقهية  القواعد  بين  ال عالقة  فإنه  وغيرهـم  والنابلسـي  

وجوه: من  يتفقان  فهما  بينهما،  عالقة  هناك  نجد  اخترته  الذي  بالتعريف  أخذنا 
فإن  شـرعي؛  نصٍّ  من  تؤخذ  لم  التي  الفقهية  القاعـدة  وضـع  عنـد  األول:  ـ 
في  العالقة  هذه  إلى  بعضهم  أشـار  وقد  والنظائر،  األشـباه  من  مسـتمدة  القاعدة 
وجه  اآلخر  وبين  بينه  فقهي  فرع  كل  «هي  فقال:  والنظائر  لألشـباه  تعريفه  سـياق 
وكذلك  الكلية،  القاعـدة  وهي  بـاألم  ويرتبطان  الشـبه،  وجه  في  فيتآخيـان  شـبه 
الحوادث  جمع  يتم  وبهذا  شبيهه،  الشيء  ونظير  نظيره،  الشيء  شبيه  ألن  النظائر؛ 
علمنا  ومتى  الكلية،  القاعـدة  تحت  ووضعها  بالفروع،  عنهـا  المعبرة  المتشـابهة 

الكلية(١). القاعدة  إلى  منها  االنتقال  أمكننا  والنظائر  األشباه 
معرفة  بعد  إال  ومعرفتهـا  الكلية  القاعـدة  إلى  الوصول  فال يمكننـا  هذا  وعلـى 
الشـافعية ؛  طريقة  من  أمثل  وهي  الحنفيـة ،  طريقة  وهذه  تحتهـا،  المندرجـة  الفـروع 
هو  وهذا  المعقول،  إلى  المحسوس  ومن  الكل،  إلى  الجزء  من  الدارس  تنقل  ألنها 
فرعوا. ثم  قعدوا  فإنهم  الشافعية   وأما  قّعدوا،  ثم  فرعوا  فالحنفية   المعقول،  التدرج 

ص ٧٥ - ٧٦. الفقهية،  القواعد  عبد العزيز:  عزام   (١)
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والنظائر  األشباه  تعتبر  الحالة  تلك  وفي  الفقهية،  القاعدة  بعد وضع  الثاني:  ـ 
القاعدة. تطبيق  مجال  هي 

الموضوع،  الفقهية من حيث  القواعد  تتفق مع  والنظائر  األشباه  أّن  الثالث:  ـ 
المتشابهة. الفقهية  الفروع  وهو 

الشرعي. الحكم  عن  الكشف  وهو  األثر،  حيث  من  يتفقان  كما  الرابع:  ـ 
منها: وجوه  عدة  من  الفقهية  القواعد  عن  والنظائر  األشباه  وتختلف 

أن  حين  في  المتشابهة،  والجزئيات  بالفروع  تهتم  والنظائر  األشباه  أن  ـ  أ 
الصفة  أو  والجزئيـات(١)،  للفـروع  الجامـع  بالرابـط  تهتـم  الفقهيـة  القواعـد 
تمثل  الفقهية  فالقواعـد  القاعـدة،  علـى  تنطبق  التي  الفـروع  بيـن  المشـتركة 
أو  الماصدقات(٣)،  تمثـل  والنظائر  واألشـباه  العامة،  واألحـكام  المفاهيـم(٢) 
إلى  نظر  فمن  عنها،  تنتفي  أو  المفاهيم  تلك  بها  تتحقق  التي  الجزئية  الوقائع 
كتابه،  على  «القواعد»  إطالق  إلى  اتجه  الفروع  بين  والرابط  الجامع  المعنـى 
وقد  والنظائر»،  «األشـباه  إطـالق  إلى  اتجه  الجزئيـة  الفروع  إلـى  نظر  ومـن 
«الفرق  أو  «الفروق»  إدخالهم  تفسير  «القواعد»  كتبهم  سـموا  من  على  يعسـر 
أو  القاعدة  فسـرنا  إذا  كتبهـم،  فـي  األخرى  المباحـث  وبعـض  واالسـتثناء» 
نجد  ولهذا  التأويل،  من  بنوع  إال  المعروف،  االصطالحـي  بالمعنى  الضابـط 
القواعد  كتـب  لموضوعات  تصويـرًا  أكثر  والنظائـر»  ـ «األشـباه  ب التعبيـر  أن 

عام(٤). بوجه  الفقهية 

ص ٣٤. الفقهية،  والضوابط  الكلية  القواعد  عثمان:  محمد  شبير   (١)
األفراد. بين  المشتركة  األساسية  الصفات  هو  المفهوم:   (٢)

المنطق  والماصدق:  المفهوم  معنى  في  ينظر:  اللفظ.  عليهم  يطلق  الذين  األفراد  هو  الماصدق:   (٣)
وضوابط  ص ٢٧،  متـى،  لكريـم  «المنطق»  وكتـاب  ص ٢٥.  عفيفـي،  العـال  ألبـي  التوجيهـي 

.٤٢ ص ٤١،  الميداني،  حبنكة  لعبد الرحمٰن  المعرفة، 
.٩٩ ص ٩٨،  الفقهية،  القواعد  يعقوب:  الباحسين   (٤)
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ببيان  يهتم  والنظائر  األشـباه  علم  ألن  الفقهية؛  القواعـد  من  أعـم  أنهـا  ـ  ب 
المتشابهة  والمسائل  الحكم،  في  المتحدة  المعنى  في  المتشابهة  الفقهية  المسائل 
إلى  يرجع  الحكم  في  التماثل  أّن  كما  والحكم،  المعنى  في  المختلفة  الظاهر  في 
تلك  على  تقتصر  لم  والنظائر  األشباه  كتب  ولكن  ال الظاهر،  المعنى  في  االتحاد 
والحكم، وهي  الظاهر  في  المتشابهة  المسائل  إليها  أضافت  وإنما  فقط،  المسائل 
في  الغالب  هو  المسائل  من  النوع  وهذا  الفقهية،  القواعد  على  الفقهية  التطبيقات 
على  العَلم  هذا  فيشمل  الكتب،  هذه  الفقهية  القواعد  تتصدر  حيث  الكتب،  تلك 

الفقهية(١). والفروق  الفقهية  القواعد 
واألشـباه  الفقهية  القواعد  بين  العالقة  بيان  في  ما ُذكر  أن  بالذكـر  والجديـر 
في  المؤلفات  واقـع  إلى  بالنظر  أما  تعريفهمـا،  إلى  النظر  أساسـه  إنما  والنظائـر 
الفقهية  القواعد  على  يطلقون  أحيانا  العلماء  أن  نجد  فإننا  الفقهية،  القواعد  علم 
يتضح  األمر  هذا  ولعل  بينهما،  التفريق  في  وال يشـددون  والنظائر،  األشـباه  فن 

والنظائر. باألشباه  تسمى  التي  الكتب  بعض  ذكر  بعد  أكثر 
منذ  الفقه»  فـي  والنظائر  «األشـباه  المسـماة  المؤلفات  في  النظر  دققنـا  وإذا 
(٩٧٠هـ)،  الحنفي  نجيم   ابـن  كتاب  إلى  الشـافعي  (٧١٦هـ)  الوكيل   ابن  كتـاب 
بعض  وأحيانًا  الفقه،  وأصول  الفقه  مسـائل  تتناول  المؤلفات  تلك  بعض  وجدنا 
مسائل علم الكالم التي لها صلة بالموضوع اعتبارًا بالفروع المتشابهة المتناظرة، 
األشباه  أن  إلى  واضحة  إشارة  ذلك  وفي  الفروق،  في  كما  ضعيفًا  الشبه  كان  ولو 
الفنون،  لمختلف  شاملة  هي  بل  فحسـب،  الفقهية  القواعد  معناها  ليس  والنظائر 
توافرت  إذا  العلـوم  سـائر  في  إجراؤها  ويمكن  الفقـه،  بقواعد  عالقـة  لهـا  التـي 

المعالم(٢). واتضحت  الشروط 

ص ٣٣. الكلية،  القواعد  محمد:  شبير   (١)
.٧٩  ،٧٨ الفقهية،  القواعد  الندوي:   (٢)
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البن  والنظائر  األشـباه  شـراح  من  وغيره  النابلسـي   عبد الغنـي  ما قالـه  أمـا 
الحكم  في  اختالفها  مع  بعضًا  بعضها  يشبه  التي  المسائل  منها:  المراد  بأن  نجيم  
عليها  الكتاب  هـذا  اشـتمل  ولما  أنظارهم،  بدقـة  الفقهاء   أدركها  خفيـة  ألمـور 
فقيل  باسمها،  الكتاب  هذا  سمي  منها  المقصود  بالمعنى  الفنون  في  قة  مفرَّ وهي 
اللفظ  تسمية  من  أو  الجزء،  باسم  الكل  تسـمية  من  مجاز  إما  والنظائر،  األشـباه 

المعنى. باسم 
الكلية  عالقته  مجاز  االسم  بهذا  التسمية  «إن  الحموي :  ما ذكره  وكذلك 
على  فأطلق  ذلـك،  من  بعض  والنظائر  األشـباه  فـن  ألن  وذلـك  والجزئيـة، 

كله»(١).
فنون  على  الشتمالها  بل  الفروق،  على  األشباه  الشتمال  ليس  اإلطالق  فهذا 
أما  والحيل،  كاأللغاز  الفقهيـة  القواعد  ومن  والنظائر  األشـباه  عن  بعيدة  أخـرى 

المتعارف(٢). معناه  على  ينطبق  اللفظ  فإطالق  وغيره  السيوطي   أشباه 
بموضوع  الفقهـاء   اهتمام  رغـم  أنه  إلـى  الصدد  هذا  فـي  اإلشـارة  وتجـدر 
عندهم  نعثر  لم  اإلباضية   أن  إال  فيـه،  والكتابة  أهميته،  وبيـان  والنظائـر  األشـباه 
في  تأليف  عنهم  ينقل  ولم  الموضوع،  هذا  إلى  يشـير  مصنفاتهم  في  شـيء  على 
عليه  يتعارفوا  لم  أم  آخر  شيئًا  المصطلح  بهذا  يعنون  هل  وال ندري  الشأن،  هذا 
أخرى،  فنون  في  أم  الفقـه  في  سـواء  شـيئًا  فيه  يؤلفوا  لم  ولذلك  كتاباتهم؟  فـي 
هذا  في  مصنـف  بظهور  كفيلـة  األيـام  ولعل  غيرهـم،  عند  المشـهور  هـو  كمـا 
غرار  على  فيـه،  التأليف  إلى  الباحثيـن  بعض  يعمـد  أو  مغمـورًا،  كان  المجـال 
ما فعله من قبل ابن نجيم  الحنفي أسوة بالسيوطي  الشافعي، لتدارك هذا النقص 

اإلباضي. الفقه  في 

.١٨/١ البصائر،  عيون  غمز  أحمد:  الحموي   (١)
ص ٧٩. الفقهية،  القواعد  الندوي:   (٢)
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الفروع  على  أساسـًا  يرتكز  باعتبـاره  الفقه  علـوم  من  علم  الفقهيـة  الفـروق 
ثم  (٣٠٦هـ)،  الشـافعي  سـريج   عمر بن  أحمد بن  فيه  صنف  من  وأول  الفقهية، 

المشهورة(١). الفقهية  المذاهب  أوساط  في  الفن  لهذا  المؤلفات  توالت 
القواعد  إلى  بالنظر  والتدوين  التأليف  حيث  من  أسبقية  الفن  لهذا  أن  ويبدو 
في  كتاب  أول  إن  إذ  مسـتقلة،  كتـب  في  وتدوينها  رصدهـا  تأخر  فقـد  الفقهيـة، 
التعارف  ورسـالة  (٣٤٠هـ)  الكرخي   اإلمـام  رسـالة  هي  إلينا  وصل  موضوعهـا 
فجر  في  ونشـأتها  وجودها  رغم  على  (ت: ٣٦٢هـ/٩٧٢م)  البهلوي  بركة   البـن 

اإلسالمي. الفقه  تاريخ 
واسـترعى  «الفروق»  بعنوان  التأليف  إلى  العلمـاء  دفع  الذي  السـبب  ولعـل 
المتحدة  المتشابهة  المسائل  وجود  خاص،  بوجه  الظاهرة  هذه  إلى  الفقهاء   انتباه 
في صورها والمختلفة في أحكامها وعللها بكثرة ليس من الميسور إحصاؤها(٢).
ثم  ثانيًا،  الفقهية  والقواعد  أوالً،  الفروق  تدوين  جرى  أنه  سبق  مما  ويستفاد 

المؤلفات. بعض  في  والنظائر  األشباه  بعنوان  الموضوعين  بين  ُجمع 
الفقهية؟ القواعد  وبين  بينه  العالقة  وما  الفقهية؟  بالفروق  المراد  فما 

الفقهية: الفروق  تعريف  ـ   ١
النظائر  بين  الفـرق  فيه  يذكر  «الذي  بأنها:  الفقهيـة  الفروق  السـيوطي   ف  عـرَّ

وعلًة»(٣). حكمًا  المختلفة  ومعًنى  تصويرًا  المتحدة 

الكتب:  تلك  ومن  والنظائر،  األشـباه  كتب  إلى  باإلضافة  الفقهية  الفروق  في  كتب  عـدة  توجـد   (١)
الهجري)،  الخامس  القـرن  في  (توفي  الدمشـقي  علي  مسـلم بن  الفضل  ألبي  الفقهية  الفـروق 
ما في  جمع  في  البروق  وعدة  (ت: ٥٧٠هـ)،  الحنفي  الكرابيسـي  محمد  ألسـعد بن  والفروق 
نعثر على مصنف  الونشريسي (ت: ٩١٤هـ). لم  المجموع والفروق ألحمد يحيى  المذهب من 
مغمورًا. كان  الموضوع  هذا  في  كتاب  عن  ستكشف  الباحثين  جهود  ولعل  االسم  بهذا  إباضي 

ص ٨٠. الفقهية،  القواعد  أحمد:  علي  الندوي   (٢)
ص ٧. والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٣)
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بالشرح  الزركشي   كالم  بعض  الجنية»  «الفوائد  في  الفاداني (١)  محمد  وتناول 
آخر  مع  ما يجتمع  أي  والفرق:  الجمع  «معرفـة  فقال:  الفروق  لمعنى  بيان  وفيـه 
أحكام  في  يجتمعان  والمسـلم  كالذمي  آخر،  حكم  في  معه  ويفترق  الحكم  فـي 
األمور  معرفـة  وهو:  الفـروق  يسـمى  نوع  الفن  هـذا  ومـن  كذلـك...  ويفترقـان 

الحكم»(٢). في  بينهما  ال يسوى  بحيث  متشابهتين  مسألتين  بين  الفارقة 
الذهن  إلى  ما يقرب  الجوينـي (٣)  محمد  ألبي  «الفـروق»  مقدمة  في  وجـاء 
يتشـابه  ربما  الشـرع  مسـائل  «فإن  يقول:  حيث  الفن  هـذا  مـن  المـراد  المعنـى 
أهل  وال يسـتغني  األحكام،  اختالف  أوجبت  لعلل  أحكامها  ويختلف  صورها 
منها  ما افترق  افتـراق  أوجبـت  التي  العلـل  تلك  على  االطـالع  عـن  التحقيـق 
بعضها  وفروقًا  مسـائل  الكتاب...  هذا  في  فجمعنـا  منها،  ما اجتمـع  واجتمـاع 

بعض...»(٤). من  أغمض 
فيه  ُيبحث  الذي  «العلم  بأنـه:  الفن  لهذا  تصويرًا  الباحسـين   يعقوب  واقتـرح 
الصورة،  فـي  المتشـابهة  الفقهية  المسـائل  بين  وأسـبابها  االختالف  وجـوه  عـن 
ومن  بها،  صلة  له  وما  الوجوه،  تلك  معنى  بيان  حيث  من  الحكم:  في  والمختلفة 
وتطورها،  ونشـأتها،  دفعها،  ووجوه  شـروطها،  وبيان  وفسـادها،  صحتها  حيـث 

عليها»(٥). المترتبة  والفوائد  والثمرات  وتطبيقاتها، 

ترجمته. على  نقف  لم   (١)
القواعد  منظومة  شـرح  في  البهية  الفوائد  على  حاشـية  الجنية  الفوائد  ياسـين:  محمد  الفادانـي   (٢)

.٨٧/١ الفقهية، 
الحرمين  إمام  والد  (ت: ٤٣٨هـ/١٠٤٧م)،  محمد)،  (أبو  محمد،  يوسف بن  عبد اهللا بن  الجويني   (٣)
في  الوسـائل  والتذكرة؛  التبصرة  التفسـير؛  كتبه:  من  والفقه.  واللغة  التفسـير  علماء  من  الجويني. 

.١٤٦/٤ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  الشافعية؛...  فقه  في  والفرق،  الجمع  المسائل؛  فروق 
 ،٣٥ المركز  في  رقمه  مصور،  شريط  «الفروق»  من  نقال   ٨٢ ص ٨١،  الفقهية،  القواعد  الندوي:   (٤)

و: ١. الفقه،  أصول   ،١٤٦ رقم  سليمانية،  مكتبة  ضمن  سلطان  ترخان  والدة  مكتبة  مصدره: 
ص ٢٥. واألصولية،  الفقهية  الفروق  يعقوب:  الباحسين   (٥)
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به  فتغير  تـراب  الماء  في  طـرح  «إذا  قولهم:  الفقـه  في  الفـروق  أمثلـة  ومـن 
التراب  غير  طاهر  فيـه  طرح  ولو  التطهير،  يسـلبه  لم  ريحه،  أو  لونـه،  أو  طعمـه، 
بعض  بمخالطته  وغيـره  الحجري،  والملح  والصابـون،  والعصفـر،  كالزعفـران، 
الطهارة  صفتيه  في  الماء  يوافق  التراب  أن  بينهما  والفرق  التطهير،  سـلبه  صفاته، 

منها...»(١). شيئًا  بمخالطته  فال يسلبه  والتطهير، 
منهما  كّالً  أّن  فـي  تتشـابهان  والرواية  الشـهادة  إن  قولهم:  القبيل  هذا  ومـن 
تثبت  القاضي  أمام  خبر  والشهادة  للكافة،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  من  خبر  الرواية  ولكن  خبر، 

األحكام. به 
مجلس  في  ملـزم  خبر  القضاء  فـإن  والفتوى،  القضـاء  بين  الفـرق  وكذلـك 

ملزم(٢). غير  الفقيه  من  خبر  والفتوى  القاضي، 

ووظيفتها: الفقهية  الفروق  أهمية  ـ   ٢
مقدمة  فـي  فقال  به  ه  ونـوَّ الفن  هـذا  أهمية  على  الزركشـي   الديـن  بـدر  ـه  نبَّ
الجمع والفرق، وعليه جل مناظرات  الفقه): معرفة  أنواع  «الثاني (من  «القواعد»: 
كتاب  فيه  ما صنف  أحسـن  ومن  وفرق،  جمع  الفقه  بعضهم:  قال  حتى  السـلف 
بين  فرقٍ  فكل  المقدسي(٣)،  جماعة   ابن  الخير  وأبي  الجويني ،  محمد  أبي  الشيخ 
الجامع أظهر، قال اإلمام(٤): وال ُيكتَفى  الظن أن  مسألتين مؤثر ما لم يغلب على 
افتراقهما  الظن من  أظهر في  اجتماع مسألتين  إن كان  بل  الفروق،  بالخياالت في 

ُبعد...»(٥). على  فرق  انقدح  وإن  باجتماعهما،  القضاء  وجب 

المركز،  في  مصـور  شـريط  للسـامري:  «الفروق»  عن  نقًال  ص ٨٢،  نفسـه،  المصدر  النـدوي:   (١)
األول. الوجه   ٣ و:  الفقه،  أصول   ،٢٧٤٥ رقم  الظاهرية،  المكتبة  مصدره  رقم ٣٦، 

ص ٨٣. الفقهية،  القواعد  الندوي:   (٢)
ترجمته. على  نقف  لم   (٣)

الجويني. الحرمين  إمام  منه  المراد  أن  الظاهر   (٤)
و٢. الفقه»،  في  «القواعد  الزركشي،  عن  نقًال  ص ٨١،  السابق،  المصدر  الندوي:   (٥)
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عن  النقاب  وكشـف  بوضوح،  المسـائل  إظهار  في  الفن  هذا  وظيفة  وتكمن 
أو  الصورة،  حيـث  من  المتشـابهة  المسـائل  في  والمناط  الحكم  في  االختـالف 
األحكام،  طرق  للفقيه  بذلك  يتضح  حيث  بعض،  من  بعضها  المتقارب  المسائل 
الدين  معظـم  قـال  كمـا  النظـام  متسـق  األصـول  علـى  للفـروع  قياسـه  ويكـون 

«الفروق»(٢). كتابه  في  الحنبلي  الساَمّريّ (١) 

الفقهية: والقواعد  الفروق  بين  العالقة  ـ   ٣
الفروع  وهو  الموضوع،  حيث  من  الفقهية  القواعد  مع  الفقهية  الفروق  تتفق 

منها: وجوه  عدة  من  ويختلفان  المتشابهة،  الفقهية 
في  المختلفة  الصورة  حيث  من  المتشابهة  بالفروع  تهتم  الفقهية  الفروق  ـ  أ 
حيث  من  المتشـابهة  الفقهية  بالفروع  تهتم  الفقهية  القواعد  أن  حين  في  الحكم، 

والحكم. والمعنى  الصورة 
المتشابهة،  الجزئيات  بين  االفتراق  أسـباب  في  تبحث  الفقهية  الفروق  ـ  ب 

والجزئيات(٣). للفروع  الجامع  الرابط  في  تبحث  الفقهية  القواعد  أن  حين  في 

ـ  (و: ٥٣٥هـ/١١٤٠م  الدين)،  نصير  عبد اهللا،  (أبو  الحسـين،  عبد اهللا بن  محمد بن  السـامري   (١)
مدة؛  وأعمالها  قضاءها  وولي  بسـامراء،  ولد  القضاة.  كبار  من  حنبلي،  ت: ٦١٦هـ/١٢١٩م)، 
الفقه؛  في  المسـتوعب،  كتبه:  من  بيته.  فلزم  عنهما  وصرف  ببغداد،  والحسـبة  القضاء  ولي  ثم 

.٢٣١/٦ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  الفروق؛... 
المركز،  في  مصـور  شـريط  للسـامري،  «الفروق»  عن  نقًال  ص ٨٢،  نفسـه،  المرجع  النـدوي:   (٢)

.١ و:  أصول   ،٢٧٤٥ رقم  الظاهرية،  المكتبة  مصدره:  رقم ٣٦، 
الدمشـقي،  الفضل  ألبي  الفقهية  الفروق  مقدمة  تحقيق  أبو فارس،  وحمزة  أبو األجفان  محمد   (٣)
الفقهيـة  الفـروق  الباحسـين:  ـ  ص ٣٥.  الكليـة،  القواعـد  شـبير:  عثمـان  محمـد  ـ  ص ٢٨. 

ص ٢٥. واألصولية، 





الثاني المبحث 

وحجيتها وأهميتها  الفقهية  القواعد  أنواع 

ومراتبها،  الفقهيـة  القواعـد  أنـواع  دراسـة  على  المبحـث  هـذا  يشـتمل 
اإلسـالمي،  التشـريع  في  ومكانتها  أهميتها  وبيان  الفقهاء ،  عنـد  وتقسـيماتها 
الفقهية  القواعـد  حجيـة  في  وُينَظـر  وغيـره،  للمتخصـص  دراسـتها  وفائـدة 
المسائل  بها في  ووظيفتها، ومدى االعتماد عليها في االستدالل واالحتجاج 

المتجددة. والنوازل 
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يلي  فيما  وسنذكر  أنواع،  عدة  إلى  مختلفة  باعتبارات  الفقهية  القواعد  تتنوع 
المختلفة. الحيثيات  حسب  والتقاسيم  األنواع  هذه  أهم 
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مسـائل  إليها  ترجع  التي  القواعد  هي  الشـاملة:  الكبرى  الكلية  فالقواعد  ـ  أ 
القواعد  وهي  عليها،  ُيبَنى  الفقه  إن  عنهـا:  وقالوا  الفقه،  أبواب  جميع  من  كثيـرة 
جواهر  فـي  والراشـدي   الشـمس(٢)،  طلعة  فـي  السـالمي   ذكرها  التـي  الخمـس 

يلي: كما  وهي  والنظائر(٤)،  األشباه  في  نجيم   وابن  والسيوطي   القواعد(٣)، 
بمقاصدها ». • «األمور 
بالشك ». • ال يزول  «اليقين 
التيسير » • تجلب  «المشقة 
يزال ». • «الضرر 
محّكمة».  • «العادة 

الطوفي (٥)  وسـماها  الكبرى:  من  شـموًال  أقل  هي  التـي  القواعـد  وأمـا  ـ  ب 

ص ٧٢. الفقهية،  القواعد  شبير:  محمد  ـ   .١١٨ الفقهية،  القواعد  الباحسين:   (١)
.١٩١/٢ الشمس،  طلعة  الدين:  نور  السالمي   (٢)

ص ٥٣. الفرائد،  بحر  من  القواعد  جواهر  سفيان:  الراشدي   (٣)
ص ٢٧،  والنظائر:  األشـباه  نجيم:  ابن  ـ   .٩٩  ،٩٢  ،٨٤  ،٥٩  ،٩ والنظائر،  األشـباه  السـيوطي:   (٤)

.٩٣  ،٨٥  ،٧٥  ،٥٧
الدين  نجـم  أبو الربيـع،  الصرصـري،  الطوفـي  الكريـم  عبد القوي بـن  سـليمان بن  الطوفـي:   (٥)=
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وال تختص  الفقه،  أبـواب  من  كثيرة  مسـائل  إليها  ترجع  التـي  فهـي  بالصغـرى، 
عليها  وأطلق  الفقـه،  وأبواب  المسـائل  عدد  حيث  من  أقل  لكنها  واحـد،  ببـاب 
عليها  يتخرج  كليـة  قواعد  نجيـم  (ت: ٩٧٠هـ):  وابـن  (ت: ٩١١هـ)  السـيوطي  
قاعدة، واقتصر  أربعين  إلى  السيوطي   الجزئية، وأوصلها  الصور  ينحصر من  ما ال 
ورد  القواعد  هذه  معظم  أّن  إلى  هنا  ونشير  منها،  عشرة  تسع  ذكر  على  نجيم   ابن 
معتمدة عندهم  تلميحًا، وهي  أو  اإلباضية  تصريحًا  الفقهية  المصنفات  في  ذكرها 

يلي: كما  ونذكرها  خالف،  محل  هي  بعضها  ما عدا 
ـ   باالجتهاد »(١).١  ال ينقض  «االجتهاد 
ـ   الحرام »(٢).٢  غلب  والحرام  الحالل  اجتمع  «إذا 

ـ  ٣ محبوب »(٣).  غيرها  وفي  مكروه،  القرب  في  «اإليثار 
ـ  ٤ تابع »(٤).  «التابع 
ـ  ٥ بالشبهات »(٥).  تسقط  «الحدود 

طوفا،  أو  طـوف  بقرية  ولد  العلمـاء.  مـن  حنبلـي،  فقيـه  (٦٥٧ - ٧١٦هـ/١٢٥٩ - ١٣١٦م): 
الدين،  أصول  في  المسـائل»  أمهات  في  السـائل  «بغية  له:  (بفلسـطين).  الخليل  بلد  في  وتوفي 
الجامع  و«مختصر  الشريعة»  أسرار  معرفة  إلى  و«الذريعة  الفقه،  أصول  في  الوصول»  و«معراج 

.١٢٧/٣ للزركلي:  األعالم  مجلدين.  في  خ»  ـ  للترمذي  الصحيح 
ص ١٠٥. والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن  ـ  ص ١١٣.  والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (١)

أبو يعقوب:  الوارجالنـي  ـ  ص ١٠٩.  األشـباه،  نجيـم:  ابـن  ـ  ص ١١٧.  األشـباه،  السـيوطي:   (٢)
.٩٢/١ واالختالف،  الفقه  أصول  معرفة  في  واإلنصاف  العدل 
ص ١١٩. األشباه،  نجيم:  ابن  ـ  ص ١٢٩.  األشباه،  السيوطي:   (٣)

اإليضاح،  الشماخي،  ـ  ص ١٢٠.  نفسه،  المصدر  نجيم:  ابن  ـ  ص ١٣٠.  نفسه،  المصدر  السيوطي   (٤)
٣٠١/٣ و١٨٥/٤ - ١٩٠ بصيغة: «الفروع تابعة لألصول فوجب لها حكم األصل» وقول المحشي 

مطلقًا». حملها  على  يجري  األم  على  الجاري  «الحكم  اإليضاح:  على  الحاشية  في  أبو ستة 
 ،٥٢٨  ،٥٠٤  ،٤٧٦ - ٤٧٧  ،٤٧٣  ،٣٦٣ - ٣٦٤  ،٢٦٩  ،١٦٥/٢  ،١٨٥/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٥)
محمد بن  والكندي  ـ   .١٢٦  ،١٢٥ زيـد،  جابر بن  جوابات  من  زيـد:  جابر بـن  ـ   .٥٥٠  ،٥٣٢
 .٩٧/٤ المفيد،  الجامع  الكدمي:  أبو سعيد  ـ   .٦٧//١٥  .١٢١  ،٩٧/٦٠ الشرع،  بيان  إبراهيم: 

=

=
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ـ  ٦ اليد »(١).  تحت  ال يدخل  «الحر 
ـ  ٧ في   أحدهما  دخل  القصد،  ُمتفَقا  واحد،  جنس  من  أمران  اجتمع  «إذا 

غالباً »(٢). اآلخر 
ـ  ٨ إهماله »(٣).  من  أولى  الكالم  «إعمال 
ـ  ٩ بالضمان »(٤).  «الخراج 

ـ  ١٠ الجواب »(٥).  في  معاد  «السؤال 
ـ  ١١ قول »(٦).  للساكت  ينسب  «ال 
ـ  ١٢ النفل »(٧).  من  أفضل  «الفرض 

ص ١٤٤.  البسـام،  الورد  الثميني:  ـ   .٢٦ - ٤٨ - ٨٥  ٦/٤٠ - ٩ المصنف،  أبو بكر:  الكنـدي  ـ 
فتى  جناو بن  ـ   .٢٠٥/٢ - ٢٠٦ الطلعـة،  وشـرح   .٤٠٨/٤ - ٤١٤ الثميـن،  العقـد  السـالمي: 
ملحق  عبد الرحمٰن  بكلـي   .٧٠  ،٦٩ فـزان،  علمـاء  أجوبـة  وآخـرون،  خلـف  و عبد القهار بـن 
السـيوطي:  ـ   .١١٠١/٣ للثميني،  العليل،  وشـفاء  النيل  كتاب  على  الفقهية  والضوابط  القواعد 

ص ١٢٧. نفسه،  نجيم:  ابن  ـ  ص ١٣٦.  نفسه، 
السيوطي: األشباه والنظائر، ص ١٣٨. ـ ابن نجيم: األشباه والنظائر، ص ١٣١. ـ السدويكشي:   (١)
عليه  وال يجري  ال يبـاع  «الحر  بصيغة:   ٢٠/٤ و،   ٥/٢ للشـماخي،  اإليضـاح  علـى  الحاشـية 

البيع». معنى 
ص ١٣٢. نفسه،  المصدر  نجيم:  ابن  ـ  ص ١٤٠.  نفسه،  المصدر  السيوطي:   (٢)

السبكي: األشباه والنظائر،  ابن  ـ  ابن نجيم: األشباه، ص ١٣٥.  ـ  السيوطي: األشباه، ص ١٤٢.   (٣)
.١٨٣/١ القواعد،  في  المنثور  الزركشي:  ـ   .١٧١/١

أحمد بن  الكنـدي،  ـ   .٩/٣٠ إبراهيم،  محمد بـن  الكنـدي،  ـ   .٣٢٤/٢ الجامـع،  بركـة:  ابـن   (٤)
 .٧١  ،٦٦/١١  .٣٠٢  ،٢٦٥/١٣ الضيـاء،  كتـاب  العوتبـي،  ـ   .٧٩/٢٥ المصنـف،  عبـد اهللا، 
ملحق  عبد الرحمٰن:  بكلي  ـ   .٢٣١  ،٢٠٠/٣ اإليضاح،  الشـماخي،   .٢٦٥  ،٢٤٧  ،٢٤١/١٧
األشـباه،  السـيوطي:  ـ   .١١٠٠/٣  .٦٦٤/٢ للثميني،  النيل  على  الفقهية  والضوابـط  القواعـد 

.١١٩/٢ المنثور،  الزركشي:  ـ  ص ١٥١.  األشباه،  نجيم:  ابن  ـ  ص ١٥٠. 
.١٥٤ والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن  ـ  ص ١٥٨.  والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٥)

ص ١٥٣. والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن  ـ  ص ١٥٧.  والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٦)
.١٥٧ نفسه،  المصدر  نجيم:  ابن  ـ  ص ١٦١.  نفسه،  المصدر  السيوطي:   (٧)
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ـ  ١٣ إعطاؤه »(١).  حرم  أخذه  حرم  «ما 
ـ  ١٤ بحرمانه »(٢).  عوقب  أوانه،  قبل  شيئًا  استعجل  «من 
ـ  ١٥ بالمصلحة »(٣).  منوط  اإلمام  «تصرف 
ـ  ١٦ العامة »(٤).  الوالية  من  أقوى  الخاصة  «الوالية 
ـ  ١٧ خطؤه »(٥).  البّين  بالظن  عبرة  «ال 
ـ  ١٨ بعضه   وإسـقاط  كله،  كاختيار  بعضـه  فاختيار  التبعيـض  ال يقبل  «مـا 

كله »(٦). كإسقاط 
ـ  ١٩ المباشرة »(٧).  قدمت  والمباشرة  الغرور  أو  السبب  اجتمع  «إذا 

عند  جـاءت  وإنما  نجيـم ،  ابن  يوردهـا  لـم  ذكرهـا،  اآلتـي  القواعـد  وبقيـة 
يأتي: كما  وغيره  السيوطي  

ـ  ٢٠ مستحب »(٨).  الخالف  من  «الخروج 

المعتبر،  الكدمي،  ـ   .٣٠٠/١ الجامع،  جعفر،  ابن  ـ   .٥٥٦ - ٥٥٧  ،٣٣٧/٢ الجامع،  بركة:  ابـن   (١)
أحمد،  الكندي  ـ   .٢٣/٣٥ - ٢٤ الشـرع،  بيـان  إبراهيم،  محمد بـن  الكنـدي  ـ   .١٠٠/٣ - ١٠٢
ص ١٥٨. األشباه،  نجيم:  ابن  ـ  ص ١٦٧.  األشباه،  السيوطي:  ـ   .٧٨  ،٦٧  ،٥٧/٢٠ المصنف، 

الجناونـي  ـ   .٦٨/٣٩ المصنـف،  أحمـد،  أبو بكـر  الكنـدي  ـ   .١٣٩/٢ الجامـع،  بركـة:  ابـن   (٢)
على  الفقهية  والضوابط  القواعد  ملحق  عبد الرحمٰن:  بكلي  ص ١١٠.  النكاح،  كتاب  أبو زكرياء، 
ص ١٥٩.  األشباه،  نجيم:  ابن  ـ  ص ١٦٩.  األشباه،  السيوطي:  ـ   .١١٠٩/٣ للثميني،  النيل  كتاب 

.٢٠٥/٣ القواعد،  في  المنثور  الزركشي:  ـ   .٣٥٠/١ والنظائر،  األشباه  الوكيل:  ابن  ـ 
نجيم:  ابن  ـ  ص ١٣٤.  والنظائـر،  األشـباه  السـيوطي:  ـ   .٤٦٠  ،١٣٩/٢ الجامع،  بركـة:  ابـن   (٣)

.٢٣٤/١ المنثور،  الزركشي:  ـ  ص ١٢٣.  والنظائر،  األشباه 
ص ١٦٠. األشباه،  نجيم:  ابن  ـ  ص ١٧١.  األشباه،  السيوطي:   (٤)

ص ١٦١. نفسه،  المصدر  نجيم:  ابن  ـ  ص ١٧٤.  نفسه،  المصدر  السيوطي:   (٥)
جدول  ملحق  عبد الرحمٰن:  بكلي  ـ  ص ١٦٢.  نفسه،  نجيم:  ابن  ـ  ص ١٧٨.  نفسه،  السيوطي:   (٦)

.١١٠٢/٣ للثميني،  النيل  كتاب  على  الفقهية  والضوابط  القواعد 
.١١٠٨/٣ نفسه،  المصدر  بكلي:  ـ  ص ١٦٣.  نفسه،  نجيم:  ابن  ـ  ص ١٧٩.  نفسه،  السيوطي:   (٧)

.١٢٧/٢ القواعد،  في  المنثور  الزركشي:  ـ  ص ١٥١.  والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٨)
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ـ  ٢١ الرفع »(١).  من  أقوى  «الدفع 
ـ  ٢٢ بالمعاصي »(٢).  ال تناط  «الرخص 
ـ  ٢٣ بالشك »(٣).  ال تناط  «الرخص 
ـ  ٢٤ منه»(٤).  يتولد  بما  رضا  بالشيء  «الرضا 
ـ  ٢٥ فضالً»(٥).  أكثر  كان  فعالً  أكثر  كان  «ما 
ـ  ٢٦ القاصر»(٦).  من  أفضل  «المتعدي 
ـ  ٢٧ بمكانها»(٧).  المتعلقة  من  أولى  العبادة  بنفس  المتعلقة  «الفضيلة 
ـ  ٢٨ لواجب »(٨).  إال  ال يترك  «الواجب 
ـ  ٢٩ بعمومه »(٩).  أهونهما  ال يجب  بخصوصه،  األمرين  أعظم  أوجب  «ما 
ـ  ٣٠ بالشرط »(١٠).  ما ثبت  على  مقدم  بالشرع  ثبت  «ما 
ـ  ٣١ اتخاذه »(١١).  حرم  استعماله  حرم  «ما 

قاعدة:  بصيغة   ١٣٥/١ والنظائر،  األشباه  السبكي:  ابن  ـ  ص ١٣٤.  نفسه،  المصدر  السيوطي:   (١)
.١٥٥/٢ المنثور،  الزركشي:  ـ  الرفع».  من  أسهل  «الدفع 

 .١٦٧/٢ المنثور،  الزركشي:  ـ   .١٣٥/١ األشباه،  السبكي:  ابن  ـ  ص ١٥٣.  نفسه،  السيوطي:   (٢)
.٢٥٨/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:  ـ 

.١٣٥/١ نفسه،  المصدر  السبكي:  ابن  ـ  ص ١٥٦.  نفسه،  السيوطي:   (٣)
.١٧٦/٢ نفسه،  الزركشي:  ـ   .١٥٢/١ نفسه،  السبكي:  ابن  ـ  نفسه.  السيوطي:   (٤)

ص ١٥٩. نفسه،  السيوطي:   (٥)
ص ١٦٠. نفسه،  المصدر   (٦)

ص ١٦٣. السابق:   (٧)

ص ١٦٤. السابق:   (٨)
.١٣٨/١ والنظائر،  األشباه  الوكيل:  ابن  ـ   .٩٤/١ نفسه،  السبكي:  ابن  ـ  ص ١٦٧.  السابق:   (٩)

ص ١٦٧. األشباه،  السيوطي:   (١٠)
المعتبر،  ـ الكدمي:  ـ ابن جعفر: الجامع، ٣٠٠/١.  ابن بركة: الجامع، ٣٣٧/٢، ٥٥٦، ٥٥٧.   (١١)
أحمد:  الكندي  ـ   .٢٣/٣٥ - ٢٤ الشـرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكندي  ـ   .١٠٠/٣ - ١٠٢

.١٣٩/٣ المنثور،  الزركشي:  ـ  ص ١٦٧.  نفسه،  السيوطي:  ـ   .٧٨  ،٦٧  ،٥٧/٢٠ المصنف، 
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ـ  ٣٢ ال يشغل »(١).  «المشغول 
ـ  ٣٣ ال يْكبر »(٢).  «الُمْكبر 
ـ  ٣٤ الفرض »(٣).  من  أوسع  «النفل 
ـ  ٣٥ المقصود »(٤).  عن  إعراض  المقصود  بغير  «االشتغال 
ـ  ٣٦ عليه »(٥).  المجمع  ينكر  وإنما  فيه،  المختلف  ينكر  «ال 
ـ  ٣٧ وال عكس »(٦).  الضعيف  على  القوّي  «يدخل 
ـ  ٣٨ المقاصد »(٧).  في  ما ال يغتفر  الوسائل  في  «يغتفر 
ـ  ٣٩ بالمعسور »(٨).  ال يسقط  «الميسور 
ـ  ٤٠ له »(٩).  حريم  ما هو  حكم  له  «الحريم 

إليها  ترجع  التـي  فهي  كبرى:  قاعدة  أو  فقهـي  بباب  الخاصـة  القواعـد  ـ   ٣
القواعد  السـبكي   ابن  عليها  وأطلق  كلية،  قاعدة  أو  واحد  باب  من  كثيرة  مسـائل 

أمثلتها: ومن  الضابط  بمعنى  وهي  الخاصة(١٠)، 

ص ١٦٧. األشباه،  السيوطي:   (١)
.١٩٧/٣ نفسه،  المصدر  الزركشي:  ـ  ص ١٦٩.  نفسه:  المصدر   (٢)

ص ١٧١. نفسه،  السيوطي:   (٣)
.١٥١/١ األشباه،  السبكي:  ابن  ـ  ص ١٥٧.  األشباه،  السيوطي:   (٤)

ص ١٧٥. نفسه،  السيوطي:   (٥)
ص ١٥٧. السابق:  المصدر  السيوطي:   (٦)

كان  إذا  الشيء  في  «يغتفر  بصيغة:   ٣٧٦/٣ المنثور،  الزركشـي:  ـ  ص ١٧٥.  السـابق:  المصدر   (٧)
مقصودًا». كان  إذا  ما ال يغتفر  تابعا 

 .١٩٨/٣ نفسه،  الزركشـي:   .١٥٥/١ األشـباه،  السـبكي:  ابن  ـ  ص ١٧٦.  نفسـه،  السـيوطي:   (٨)
الثمين،  العقد  السـالمي:  ـ   .١٥٤/٦ اآلمال،  معـارج  السـالمي:   .٣٤٧/١ الجامع،  بركة:  ابـن 

.٣٨٩/٥ النيل،  شرح  أطفيش:  ـ   .٢١٦/٤
ص ١٣٩. األشباه،  السيوطي:   (٩)

.٢٠٠/١ والنظائر،  األشباه  السبكي:  ابن   (١٠)
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ـ  ١ أيام »(١).(٢).  عشرة  وأكثره  أيام  ثالثة  الحيض  «أقل 
ـ  ٢ مضمون »(٣).  األموال  في  «الخطأ 
ـ  ٣ الرهن »(٤).  بطل  القبض  زال  «إذا 
ـ  ٤ مثله   أجر  وللمقـارض  لربه،  وربحـه  فالمـال  انتقضـت،  مضاربـة  «كل 

عنائه »(٥). قدر  على 
ـ  ٥ باطل »(٦).  والشرط  جائز  فالبيع  تملكه،  ال يحل  شرط  «كل 

جاء  الذي  للدم  ال يحكم  عليه،  وبناء  الحيض،  من  الطهارة  باب  فـي  فقهّيًا  ضابطًا  هذا  ُيعـد   (١)
العدة،  به  وال تنقضي  وال الصوم،  الصالة  المـرأة  فال تترك  الحيض،  بحكم  أيام  ثالثـة  دون 
القول  الفراهيدي، وهو  الربيع بن حبيب  اإلباضية، منهم:  أكثر  المشهور عند  القول هو  وهذا 
في  حبيب  الربيع بن  أخرجه  حديث  وأساسه  وأصحابه،  أبو حنيفة  قال  وبه  عندهم،  المعتمد 
 ،١٢٩/٨ الكبير،  المعجم  من  كّل  في  الطبراني  أخرجه  كما   (٥٤١) برقم   ٢١٨/١ مسـنده، 
 ،٣٧٠/٢ الشاميين،  مسند  وفي   ،(٥٩٩) برقم   ١٩٠/١ األوسط،  والمعجم   ،(٧٥٨٦) برقم 

.(١٥١٥) برقم 
 .٢١٣/١ عمـر،  عبد الرحمٰن بـن  بكلـي  تـح:  اإلسـالم،  قواعـد  إسـماعيل:  الجيطالـي   (٢)
بصيغة:  ذكره  للثميني،  النيل  على  الفقهية  والضوابط  القواعد  ملحق  عبد الرحمٰن،  ـ بكلي 
وأكثره  عشـرة،  النفاس  أيـام  وأقل  عشـرة،  وأكثـره  ثالثة،  الصحيـح  علـى  الحيـض  «أقـل 

.٢٨٥/١ ينظر:  أربعون» 
 .٤٨٠  ،٢٦٢/٣  .٢٧٤/٢ اإليضـاح،  عامـر:  الشـماخي  ـ   .٤٣٧/٢ الجامع،  بركـة:  ابـن   (٣)
بصيغة  للثمينـي،  النيل  علـى  الفقهيـة  والضوابـط  القواعـد  ملحـق  عبد الرحمٰـن،  بكلـي  ـ 
زهران  عنه  وعّبر  ـ   .٦٦٥/٢ ينظـر:  ضمانًا»  ال يزيل  واألنفـس  األموال  في  «الخطـأ  أعـم: 
قاعدة  فأصبح  واألعراض،  واألنفس  المال  يشـمل  مضمون»  «الخطأ  بصيغة:  المسـعودي 
اإلباضية  المدرسة  في  الفقهي  ودوره  البهلوي  السليمي  بركة  ابن  المسعودي:  ينظر:  عامة، 

ص ٢٠٠. «الجامع»  كتابه  خالل  من 
.٣٤٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٤)
.٣١/٣ اإليضاح،  الشماخي:   (٥)
.٧٧/٣ اإليضاح،  الشماخي:   (٦)
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ـ  ١ كتاب   من  شـرعي  نصٌّ  بشـأنها  ورد  التي  هي  المنصوصة  الفقهية  فالقواعد 
وال ضرار »(٣). ضرر  و«ال  بالضمان »(٢)  «الخراج  مثل:  ُسنَّة  أو 

ـ  ٢ استقراء   بعد  الفقهاء   استخرجها  التي  فهي  المسـتنبطة  الفقهية  القواعد  وأما 
البقاء  في  «يغتفر  مثـل:  المختلفة،  مواردها  فـي  وتتبعوها  الفقهيـة،  الفـروع 
بكلي   ما ذكره  الهبة،  بـاب  في  تطبيقاتها  ومن  االبتداء »(٤).  فـي  ما ال يغتفـر 
رجل  ُوِهب  إذا  لكـن  ال تصح،  المشـاعة  الحصـة  هبـة  «إن  عبد الرحمٰـن: 
الحصة في  العقار حصة شائعة، ال تبطل  فاستحق من ذلك  آخر،  عقارًا من 

شائعة». حصة  االستحقاق  بعد  صار  أنه  مع  الباقي،  حق 
ضمن»(٥)،  ماله  أو  نفسـه  تلف  فيه  كان  أمر  في  غيره  غّر  «من  قاعدة:  ومثلها 
القول  من  إليه  ذهب  لما  شـاهدة  أنها  على  القاعدة  بهذه  بركة   ابن  اسـتأنس  فقد 
رجالً،  أسـكنه  ثم  منزله،  في  فجعلها  بالعقر  معروفة  دابة  له  كانت  مـن  بتضميـن 
تركها  مع  دابته  عيب  بكتمانه  ألنه  فيـه؛  السـاكن  على  فجنت  دابته،  عيب  وكتمه 
أو  نفسـه  تلف  فيه  لما  له  وتعريض  للسـاكن،  تغرير  فيه  السـاكن  مع  المنـزل  في 

دابته(٦). جناية  فضمن  ماله، 

والضوابط  الكليـة  القواعـد  عثمـان:  محمـد  شـبير  ـ  ص ١٢٩.  الفقهيـة،  القواعـد  الباحسـين:   (١)
ص ٧٣. الفقهية، 

القاعدة. هذه  شرح  عند  السادس  الفصل  في  الحقًا  سيأتي  الحديث  هذا  تخريج   (٢)
القاعدة. هذه  شرح  عند  الرابع  الفصل  في  الحقًا  سيأتي  الحديث  هذا  تخريج   (٣)

.١٠٩٥/٣ للثميني،  النيل  على  الفقهية  والضوابط  القواعد  ملحق  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٤)
.٤٤٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٥)

ص ١٧٦،  الفقهي،  ودوره  السليمي  بركة  ابن  زهران:  المسـعودي  ـ  نفسـه.  المصدر  بركة:  ابن   (٦)
.١٧٧
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قيدًا،  تكن  لم  التي  القواعد  هي  األصلية:  أو  المسـتقلة  الفقهية  القواعد  ـ   ١
ذلك: أمثلة  ومن  غيرها،  عن  تتفرع  ولم  أخرى،  قاعدة  في  ضابطًا  أو  شرطًا،  أو 

المتقدمة. • الكبرى  الخمس  الفقهية  القواعد 
إهماله . • من  أولى  الكالم  إعمال 
العامة . • الوالية  من  أقوى  الخاصة  الوالية 

القواعد  من  غيرها  تخدم  التي  القواعد  فهي  التابعة:  الفقهية  القواعد  أما  ـ   ٢
جهتين: من 

القاعدة  جوانب  من  جانبًا  وتمثل  منها،  أكبر  قاعدة  من  متفرعة  تكون  بأن  ـ  أ 
استقاللها  بذلك عدم  المقصود  لها في مجاالت معينة، وليس  تطبيقًا  أو  الكبرى، 
العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني»  المعنى، كقاعدة: «العبرة في  في 

بمقاصدها ». «األمور  قاعدة:  في  المعامالت  جانب  تمثل  فإنها 
و«األصل  العدم ».  العارضة  الصفات  في  «األصل  قاعدة:  أيضًا:  أمثلتها  ومن 
لقاعدة  تابعة  األصـول  هذه  فـإن  الطهارة ».  الميـاه  في  و«األصـل  الذمـة ».  بـراءة 
خاص  وبوجه  منها،  اليقين  جانـب  تمثل  وهي  بالشـك »،  ال يزول  «اليقين  كبرى 

العدم. ألصل  تطبيقات  هي 
وقولهم:  عرفهم ».  علـى  ُتبنى  الواقفين  «ألفاظ  قولهـم:  كذلك  أمثلتها  ومـن 
تطبيقًا  تمثـالن  القاعدتان  وهاتـان  بينهم ».  كالمشـروط  التجـار  بيـن  «المعـروف 

معين. مجال  في  محّكمة »  «العادة  أكبر  لقاعدة 
تقدر  «الضرورة  كقاعدة:  غيرها،  في  ضابطًا  أو  شرطًا  أو  قيدًا  تكون  أو  ـ  ب 
قاعدة:  في  قيـدًا  تعّد  فإنها  األخـف ».  بالضرر  يـزال  األشـد  و«الضرر  بقدرهـا ». 

الشعالن،  لعبد الرحمٰن  الحصني  قواعد  من  األول  القسم  محقق  مقدمة  في  التقسيم  هذا  ينظر:   (١)
.١٢١ الفقهية:  القواعد  الباحسين:  وكذلك  ص ١٨، 
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فيما  تحكم  و«العادة  الطارئ ».  بالعرف  عبرة  «ال  قاعدة:  وكذلك  يزال ».  «الضرر 
تبيح  «الضـرورات  كقاعدة:  غيرهـا،  من  اسـتثناء  تكون  أو  شـرعاً ».  له  ال ضبـط 

الشرعية. المحظورات  من  الضرورة  حاالت  َتستثني  فإنها  المحظورات ». 
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نوعان: عليها  المتفق  الفقهية  فالقواعد  ـ   ١
الخمس  كالقواعد  الفقهيـة،  المذاهـب  جميـع  بين  عليهـا  متفـق  قواعـد  ـ  أ 

عليها. يقوم  الفقه  إن  عنها:  قيل  والتي  الكبرى، 
التي  عشرة  التسع  كالقواعد  المذاهب:  أكثر  بين  عليها  المتفق  القواعد  ـ  ب 
هذا  أمثلة  ومن  السـيوطي .  عند  قاعدة  أربعين  مـن  واختارها  نجيم ،  ابـن  ذكرهـا 

تابع ». و«التابع  باالجتهاد »،  ال ينقض  «االجتهاد  النوع: 
نوعان: فيها،  المختلف  الفقهية  القواعد  ـ   ٢

من  المتبقية  القواعد  وهي  الفقهية،  المذاهب  بين  فيها  المختلف  القواعد  ـ  أ 
عشـرة  التسـع  نجيم   ابن  أخرج  أن  بعد  السـيوطي   ذكرها  التي  األربعين  القواعد 
حرم  «ما  قاعدة:  مثل:  والشـافعية ،  الحنفية   بين  فيها  مختلف  قواعد  فهي  قاعـدة، 
أخرى  قواعد  ونجـد  بالمعاصي ».  ال تناط  و«الرخـص  اتخاذه ».  حرم  اسـتعماله 
المذاهب  بين  خالف  محل  وهي  نجيم   وابن  السيوطي   عند  ترد  لم  اإلباضية   عند 
اعتمدها  الحـالل »(٣).  يحـّرم  و«الحرام  سـفاح »(٢).  بعـد  نكاح  «ال  قاعـدة:  مثـل 

الرجل. مزنية  نكاح  تحريم  في  اإلباضية  

ص ٧٤. الكلية،  القواعد  شبير:  محمد  ـ  ص ١٢٥.  الفقهية،  القواعد  الباحسين:   (١)
أجوبة  خلفون:  ابن  ينظر:  عباس.  عبد اهللا بن  شيخه  عن  زيد  بن  جابر  رواه  مأثور  قول  وأصلها   (٢)

.٤٨/٦ النيل،  شرح  أطفيش:  ص ٤٢.  خلفون،  ابن 
ص ٢٤٣. اإلباضي،  المذهب  في  وآثارًا  وفسادًا  صحة  النكاح  أرشوم:  مصطفى  ينظر:   (٣)
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في  وهي  معيَّن،  مذهـب  علماء  بيـن  فيها  المختلـف  الفقهيـة  القواعـد  ـ  ب 
أم  الترخيص  ينافي  هل  «العصيـان  أمثلتها:  ومن  االسـتفهام،  بصيغة  ترد  الغالـب 
«هل  وكذلك  بالمعاصي ».  ال تناط  «الرخص  بصيغة  الشافعية   عنها  وعّبر  ال ؟»(١)، 

الحظر ؟»(٢). أم  اإلباحة  الشرع  ورود  قبل  األشياء  في  األصل 

ص ١٣٦. مالك،  اإلمام  قواعد  إلى  المسالك  إيضاح  أبو العباس:  الونشريسي   (١)
.١٩١/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   .٦٩  ،٦٨/١ واإلنصاف،  العدل  أبو يعقوب:  الوارجالني   (٢)
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العلم االشتغال  ينبغي لطلبة  التي  العلوم  الفقهية من أهم  القواعد  إن دراسة 
من  لها  ولِما  متنوعة،  ومنافع  جّمة،  فوائد  من  تتضمنه  لِما  عليها؛  والتركيز  بهـا 
مكانة مرموقة في أصول الشريعة، وقد كسب هذا العلم أهميته لدى المشتغلين 
حيث  والحاكم،  والقانوني  والقاضـي  والمفتي  الفقيه  وخاصـة  الشـريعة،  بعلم 
يكون  حتى  المسـتجدة،  والنوازل  للقضايا  عاجلة  حلول  بإيجاد  مطالبون  إنهـم 

الحضارة. ومستجدات  الحديثة،  التطورات  يساير  َمِرنًا  اإلسالمي  الفقه 
العلماء  بذلها  متواصلـة  جهود  من  نالحظه  فيما  أكثـر  األهمية  هذه  وتبـرز 
ُحّلة،  وأبهى  بأجمل صورة،  العلم  هذا  إبراز  في  والمعاصرون  القدماء  والفقهاء 
الفقهية ـ  القواعد  ـ أي:  الفن  هذا  إن  «ولعمري  عنه:  السيوطي   اإلمام  قال  حتى 
عن  كشف  من  إال  وال يبلغه  أني،  ولو  ولعل  بِسْوف  وال ينال  بالتمنّي،  ال يدرك 
وخالط  البحـار  وخـاض  المئـزر،  وشـّد  أهلـه  واعتـزل  وشـّمر،  الجـد  سـاعد 
التكرار  في  الّداج(٣)، ويدأب  الليل  في  األبواب(٢)  إلى  الترداد  العجاج(١)، والزم 
ليس  ومقيالً،  بياتًا  والتحرير  للتأليف  نفسـه  وينصب  وأصيال،  ُبكرة  والمطالعـة 
إليها  فيرتقي  القاصريـن  على  َعّزت  مسـتصعبة  أو  يحلها،  معضلة  إال  هّمـة  لـه 

ويحلها(٤)...»(٥).

الكتب. غبار   (١)
وغيرها... والبيوع  والصالة  الطهارة  كباب  الفقهية  األبواب  يقصد   (٢)

السواد. شديد  به  ويقصد  السجع  لضرورة  الياء  حذف  الداجي:  واألصل  الداج،  الليل   (٣)
. حّالً لها  أوجد  بمعنى  واُألولى  المكان،  في  نزل  بمعنى  هنا:  حّل   (٤)

نشـر  ١٤٢١هـ/٢٠٠١م،  ط ١،  الفضلـي،  عبد الكريم  تحقيـق  والنظائـر،  األشـباه  السـيوطي:   (٥)
ص ١٠. لبنان،  العصرية،  المكتبة 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٧٢

لِتحصيله  والعنـاء  والجهد  التعـب  الباحـث  من  يتطلـب  شـأنه،  هذا  وِعْلـٌم 
الجهد  هذا  مع  تتناسـب  كثيرة،  وثمار  جمـة،  فوائد  من  ال يخلو  بـه،  واإلحاطـة 
وأُُطٍر  قوالب  في  اإلسالمي  الفقه  علم  لنا  وضعوا  حتى  الفقهاء   بذله  الذي  الجبار 
القواعد  علم  دراسـة  فوائد  بعض  تلخيص  ويمكن  والشـطط.  الزيغ  من  تحفظه 

يلي: فيما  الفقهية 
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للفقيه  يسـهل  فهو  الفروع،  من  عدد  ضابط  أو  قاعدة  كل  تحـت  ينـدرج 
يصعب  إنه  حيث  بها،  واإللمام  الجزئيـة  والمسـائل  الفرعية  األحكام  معرفة 
وقد  وتشابهها،  وتشـعبها  لكثرتها  وذلك  المسـائل  جميع  معرفة  الفقيه  على 
السـابقين  من  الفقهية  القواعـد  فـي  َكتب  مـن  كل  الفائـدة  هـذه  إلـى  أشـار 
استغنى  بقواعده  الفقه  الصدد: «ومن ضبط  القرافي  في هذا  يقول  والالحقين 
رجب :  ابن  ويقـول  الكليات»(١)  فـي  الندراجها  الجزئيـات  أكثر  حفـظ  عـن 
كل  عليه  وتقّرب  الشوارد،  به  وتقيد  واحد،  سلك  في  المسائل  منثور  «تنظم 
األمور  ضبـط  «فإن  عبارته:  فـي  المعنى  هـذا  الزركشـي   ويؤكـد  متباعـد»(٢) 
المتحدة هو أدعى لحفظها وأدعى لضبطها،  القوانين  ة في  المتعدد  المنتشرة 
التعليم  أراد  إذا  والحكيـم  ألجلها،  وضـع  الذي  العدد  ِحَكـم  إحدى  وهـي 
النفس، وتفصيلي تسكن  إليه  تتشّوف  إجمالي  بيانين:  بين  أن يجمع  له  ال بد 

دار  ١٩٩٨م،  ط ١،  الفـروق،  المالكي،  الصنهاجي  إدريـس  أحمد بن  الدين  شـهاب  القرافـي:   (١)
.٧/١ لبنان،  العلمية،  الكتب 

تحقيق  الفوائد،  وتحرير  القواعـد  تقرير  الحنبلي:  رجب  أحمد بن  عبد الرحمٰن بن  رجـب  ابـن   (٢)
.١٤/١ السعودية،  عفان  ابن  دار  ١٩٩٨م،  ط ١،  سلمان،  آل  حسن  مشهور 
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يقول:  كان  أنه  السـنباطي (١) 5  الدين  قطب  الشـيخ  عن  بلغني  وقد  إليـه، 
النظائر»(٢). معرفة  الفقه 

في  القرافي   كذلـك  أكدها  الفقهية  القواعد  بهـا  تنهض  التي  الوظيفـة  وهـذه 
أولى  فهو  واحدة،  قاعدة  على  الكثيرة  الفروع  َجت  ُخرِّ «وإْن  فقال:  أخرى  مناسبة 
في  وأفضل  للعدل  وأقوم  للفقه،  أضبط  ألنه  يخصه؛  فقهي  نوع  كل  تخريـج  مـن 
في  همته  علت  بمن  أولى  فهو  الفقه،  تخريج  في  شأنك  هذا  وليكن  الفقيه،  رقية 

الشرعية»(٣). القواعد 
الكلية  القواعد  هـذه  «وفي  كذلـك:  الزرقا   مصطفـى  يقول  األمر  هـذا  وفـي 
هذه  من  زمـرة  كل  في  تبين  بضوابـط  العملية  األحـكام  لفـروع  ضبـط  الفقهيـة: 
اختلفت موضوعاتها  برابطة تجمعها، وإن  االرتباط  َوِجهة  المناط،  الفروع وحدة 
مشـتتة،  فروعًا  الفقهية  األحـكام  لبقيت  الفقهيـة  القواعد  هـذه  ولـوال  وأبوابهـا، 
الجامعة،  العلل  خاللها  مـن  وتبرز  بها،  تمسـك  أصول  دون  ظواهرها  تتعـارض 

والمجانسة»(٤). المقايسة  طريق  بينها  وتّمهد  التشريعية  اتجاهاتها  وتعين 
يرجع  الفقهية  القواعـد  في  الخاصية  هـذه  على  الفقهاء   تركيز  سـبب  ولعـل 
اآلالف،  على  تعدادها  ويزيد  منحصـرة،  غير  وجزئياته  الفقه  فروع  عـدد  أّن  إلـى 
إحداها  يبلغ  التي  الفقهية  بموسـوعاته  يزخر  الذي  اإلباضي   المذهب  في  خاصة 

(ت: ٧٢٢هـ)  بسـيواس  ولـد  الدين  قطـب  عبد القـادر،  عبد الصمد بـن  محمد بـن  السـنباطي   (١)
الدمياطي  من  وسـمع  وغيرهما  رزين  ابن  الدين  وتقي  القزويني  بالظهيـر  تفقه  وأصولي،  فقيـه 
كثير  وكان  الطلبة  ونفع  لالشـتغال  وتصدر  ودرس  وأفتى  الشـافعي،  المذهب  في  وبرع  وغيره، 
واألصول  بالفقه  عارفًا  كان  األسـنوي:  عنه  قال  بالقاهرة  الحكم  في  ناب  للفروع  حافظًا  النقل 
المبعض  أحكام  وعمل  والحسـامية،  بالفاضلية  ودرس  التعليم  حسـن  الدمعة  سـريع  خيرًا  دينًا 

.٢٠/٢ الثامنة،  المائة  أعيان  من  الكامنة  الدرر  التعجيز.  وتصحيح 
.٦٥/١ - ٦٦ القواعد،  في  المنثور  الزركشي:   (٢)

ص ٧٦ - ٧٧. النية،  إدراك  في  األمنية  القرافي:   (٣)
ص ٩٤٨. ١٣٧٨هـ/١٩٦٨م،  دمشق  طبرية،  مطبعة  العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (٤)
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الحنفي(٢)  البابرتـي   الفقيه  قـال  ذلك  وألجل  مجلـدًا(١)،  التسـعين  علـى  ما يربـو 
هو  الفقهية  المسائل  في  أصحابنا   وضعه  «ما  مذهبه:  مسائل  عدد  في  (ت: ٧٨٦) 
ضعف  على  يزيد  كبير  عدد  وهـو  ونيف»،  ألف  وسـبعون  ألف  ومائة  ألف  ألـف 
مسـألة،  خمسـمائة  بلغت  أنها  قيل  والتي  حنيفة ،  أبي  إلى  ُنسـبت  التي  المسـائل 
الحوادث،  بتجدد  العصور  خالل  مسائله  وتكثر  ويتفرع،  ينمو  ال يزال  عدد  وهو 

األحكام. معرفة  إلى  الناس  وحاجة  المسائل،  وتعّقد 
ال تنحصر،  مسـائلها  فإن  المذاهب،  ببقية  بالك  فما  واحد،  مذهب  في  هـذا 
طرق  سـلوك  دون  بها  واإللمام  حفظها،  العلم  طالب  أو  الفقيـه  على  ويسـتحيل 
ذكرها  ومن  النسـيان،  بعيدة  الحفـظ  سـهلة  القواعد  تلك  ألن  الكليـة؛  القواعـد 

والجزئيات(٣). الفرعيات  من  كثيرًا  عددًا  استحضر 
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في  يسهم  الذي  الكالم  لمقاصد  الفهم  تحقق  النفس  في  راسخة  صفة  وهي 
في  مظانه  إلى  برده  إما  المطروحة،  للقضيـة  الشـرعي  الحكم  إعطاء  من  التمكن 

الكلية(٤). القواعد  أو  الشرعية  األدلة  من  االستنباط  أو  الفقه،  مخزون 
النص  من  مأخوذة  فالبصيرة  واالجتهاد،  والحكمة  البصيرة  عليها  يطلق  وقد 

والثقافة،  التراث  وزارة  نشـرته  الشريعة  قاموس  وتسمى  خلفان،  جميل بن  السـعدي  موسـوعة   (١)
تحقيق. بدون  ُعمان، 

ـ  (و: ٧١٤هـ/١٣١٤م  الديـن)،  أكمل  عبـد اهللا،  (أبو  محمـود،  محمد بن  محمد بـن  البابرتـي   (٢)
القاهرة.  إلى  ثم  حلب  إلى  رحل  باألدب.  عارف  الحنفية،  بفقه  عالمة  ت: ٧٨٦هـ/١٣٨٤م)، 
مختصر  شـرح  حنيفة؛  أبي  اإلمام  وصية  شـرح  كتبه:  من  فامتنع.  مـرارًا  القضاء  عليـه  وعـرض 
جميل بن  السعدي  موسوعة   .٤٢/٧ األعالم،  الزركلي،  معطي؛  ابن  ألفية  شرح  الحاجب؛  ابن 

الشريعة. قاموس  وتسمى  خلفان، 
ص ١٤٤. المدخل،  محمد:  جمعة  علي  ـ   .١١٥ ص ١١٤،  الفقهية،  القواعد  يعقوب:  الباحسين   (٣)

ص ٨٦. الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شبير   (٤)



١٧٥ الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور

 O  N  ML  K  J  IH  G  F  ED  C  B  A  @ ﴿ القرآنـي 
 ¼  » ﴿ تعالى:  قوله  مـن  مأخوذة  والحكمـة  (األنعـام: ١٠٤) ،   ﴾ Q  P
أصولـي  مصطلـح  واالجتهـاد  (البقـرة: ٢٦٩) ،   ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½

معروف(١).
طالب  عند  الفقهية  الملكة  تكوين  في  كبيرًا  إسـهامًا  تسـهم  الفقهية  فالقواعد 
الفقه  حقائق  على  وتطلعه  الفتوى،  مناهج  فهم  على  وتسـاعده  الشـرعي،  العلم 
للوقائع  الحلول  واستنباط  سـليمة،  بطريقة  الفروع  تخريج  من  وتمكنه  ومآخذه، 
«اعلم  المميزة:  الخاصية  هذه  بيان  في  (ت: ٩١١هـ)  السـيوطي   يقول  المتعددة، 
الفقه ومداركه ومآخذه  به يطلع على حقائق  أن فن األشباه والنظائر(٢) فّن عظيم، 
والتخريج(٣)،  اإللحـاق  على  ويقتدر  واسـتحضاره،  فهمه  في  ويتميـز  وأسـراره، 
على  ال تنقضي  التي  والحوادث  بمسطورة،  ليست  التي  المسائل  أحكام  ومعرفة 

النظائر»(٤). معرفة  الفقه  أصحابنا :  بعض  قال  ولهذا  الزمان،  ممر 
معرفة  القواعد)  علـم  (يقصد:  «األول  المعنـى:  هـذا  في  نجيم   ابـن  ويقـول 
الحقيقة،  في  الفقه  أصول  وهي  عليها،  األحكام  وفرعوا  إليها،  ُتَرّد  التي  القواعد 

الفتوى»(٥). في  ولو  االجتهاد  درجة  إلى  الفقيه  يرتقي  وبها 

ص ٥٨. السابق،  المرجع  محمد:  شبير   (١)
وابن  والسيوطي  السبكي  كابن  الفقهاء  بعض  ذلك  على  اصطلح  فقد  الفقهية،  القواعد  به  يقصد   (٢)
هذه  ترد  ولم  ص ٦٣.  الفقهية،  القواعد  الندوي،  عنـد  والنظائر  األشـباه  مدلول  يراجع:  نجيم، 

حديثًا. أو  قديمًا  عليها  يتعارفوا  ولم  اإلباضية،  الفقهية  المصنفات  في  التسمية 
اسـتنباط  هو  والتخريج:  الفقهي،  مدلولـه  به  يـراد  وقد  العام،  بمدلوله  القيـاس  هـو  اإللحـاق:   (٣)
األشباه  السـيوطي،  يراجع:  فقهية،  أقواالً  أو  قواعد  كانت  سـواء  أصولها  من  الفرعية  المسـائل 

ص ١٤. (هامش)  والنظائر، 
نفسه. المرجع   (٤)

المكتبة  ١٤١٨هـ/١٩٩٨م،  ط ١،  الفضلـي،  عبد الكريم  تحقيق  والنظائر،  األشـباه  نجيم:  ابـن   (٥)
ص ١٤. لبنان،  بيروت  العصرية 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٧٦

المذهب،  أصـول  للفقيـه  تضبـط  «إنهـا  (ت: ٧٩٥هـ):  رجـب   ابـن  ويقـول 
المسـائل  منثور  له  وتنظم  يغيب،  قد  عنده  ما كان  على  الفقه  مآخذ  على  وتطلعه 

متباعد»(١). كل  عليه  وتقرب  الشوارد،  وتقيد  واحد،  سلك  في 
أصول  للفقيه  تضبـط  قواعد  «وهـذه  األمـر:  لهذا  تأكيـدًا  الزركشـي   ويقـول 
في  المنثور  عقده  وتنظم  المطلب،  نهاية  على  الفقه  مآخذ  من  وتطلعه  المذهب، 

ملك...»(٢). تحت  ما يدخل  له  وتستخرج  سلك، 
طالب  عند  تشـكل  الفقهية  القواعد  دراسـة  أن  لنا  يتبين  النصوص  هذه  ومـن 
على  واالطالع  االجتهـاد،  مناهج  فهم  طريق  عن  الفقهيـة  الملكة  الشـرعي  العلـم 
والتأصيل،  التجميع  على  القادرة  الفقهية  العقلية  تبلور  فهي  ومآخذه،  الفقه  حقائق 
بالكليات  الجزئيـات  وإلحاق  األصول،  علـى  الفروع  تخريج  مـن  يتمكن  بحيـث 
بطريقة سليمة منضبطة، وتعينه على استنباط األحكام الشرعية للقضايا المستجدة، 
دائمة،  والقضاة، ومبعث حركة  والمفتين  للفقهاء  ثرّيًا  َمِعينًا  القواعد  ولذلك تصبح 
أن  عن  الفقه  يبعـد  الحديثة،  التشـريعات  إلثراء  خصبًا  ومصدرًا  متجـدد،  ونشـاط 
الفقه(٣)،  وتجديد  االجتهاد  إحيـاء  على  وتعمل  قضاياه،  وتتجمد  مسـائله،  تتحجر 
ما تعج  لها كل  أن يخضع  الشريعة اإلسالمية، وحرصًا على  كل ذلك حفاظًا على 

والجماعية. والفردية  والكبيرة،  الصغيرة  والنوازل  األحداث  من  الدنيا  به 
وبعد هذا يمكن القول: إن العقلية والملكة المقتدرة على التقعيد والتأصيل، 
الذي  المعاصر  وفقهنـا  قبل،  ذي  من  إليهـا  أحوج  اليوم  نحـن  الصياغـة  وجـودة 
االقتصاديـة  الحيـاة  بهـا  تزخـر  التـي  والمشـاكل  القضايـا  مـن  العديـد  تواجهـه 
الفكر  إلى  الحاجـة  أشـد  في  هو  وغيرهـا...  واألمنيـة  والسياسـية  واالجتماعيـة 

ص ٠٣. لبنان،  بيروت  العلمية  الكتب  دار  ت،  د  ط  القواعد،  رجب:  ابن   (١)
إيضاح  في  الوجيز  البورنو،  صدقي  محمد  وينظر:  ـ   .١١٤/١ القواعد،  في  المنثور  الزركشي:   (٢)

ص ٢٤. الكلية،  الفقه  قواعد 
ص ١١٦. الفقهية،  القواعد  يعقوب:  والباحسين  ـ  ص ٧٧.  الكلية،  القواعد  محمد:  شبير   (٣)



١٧٧ الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور

جوف  إلى  مشكلة  وكل  قضية،  كل  يرد  أن  به  يستطيع  الذي  األصولي  التقعيدي 
بقواعده  الزاخـر،  الفقهي  التـراث  ذلك  اسـتنطاق  إلى  محتاج  أنه  كمـا  الِفـرا(١)، 
في  إليه  ما وصلوا  ومنتهى  جهودهـم،  عصارات  الفقهاء   فيه  ن  دوَّ الـذي  الفقهيـة 

والتفقيه. الفهم  وأساليب  االستنباط  وطرائق  والتأصيل،  التقعيد  عملية 
بمختلف  القانونية  والدراسات  التقنين  أسلوب  إن  قلت:  إذا  مبالغًا  أكون  وال 
ال ُيسـتغنى  المدى،  بعيدة  مرحلة  إلى  القانون  فقهاء  اليوم  فيها  بلغ  التي  شـعبها 

وينضج(٢). يكتمل  به  بل  التأصيلي،  التقعيدي  الفكر  هذا  عن 
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أشـد  في  فهم  وظيفتهم،  في  والقاضي  والمفتي  الفقيه  إليـه  ما يحتاج  وهـذا 
والقضايا  للمسـائل  الشـرعية  األحكام  السـتخراج  الكافي  الوقت  إلـى  الحاجـة 
وهذا  قياسـي،  زمن  فـي  المهمة  هـذه  على  تعينهـم  القواعـد  فهـذه  المسـتجدة، 
تعارض  «وإن  قال:  حيـث  (ت: ٧٧١هـ)  السـبكي  ابن  الدين  تاج  إليه  هنـا  ما وجَّ
عن  العلم  طالب  وقـت  وقصر  القواعد)،  وتعلـم  (الفروع  حفـظ  أي:  ـ  األمـران 
االقتصار  الصحيح  لذي  فالرأي  ـ  الزمان  آفات  أو غيره من  بينهما، لضيق  الجمع 

المآخذ»(٣). وفهم  القواعد،  حفظ  على 
الفقيه  يبذلها  التـي  الجهود  عن  يتحـدث  حين  المعنى  هذا  القرافـي   ويؤكـد 
وحصل  وتقارب،  البعيد  الشاسع  «وأجاب  فيقول:  المسألة  حكم  إلى  يصل  حتى 
فَبْين  البيـان،  من  فيـه  أشـرقت  لما  صدره  وانشـرح  األزمان،  أقـرب  فـي  طلبتـه 

شديد»(٤). تفاوت  المنـزلتين  وبين  بعيد،  شأٌو  المقامين 

الفرا. جوف  في  الصيد  كل  العربي،  المثل  إلى  إشارة  الوحش،  حمار  الِفرا:   (١)
ص ١٢٥ - ١٢٦. اإلسالمي،  الفقه  قواعد  الروكي:   (٢)

.٩/٢ - ١٠ والنظائر،  األشباه  السبكي:  ابن   (٣)
.٣/١ الفروق،  القرافي:   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٧٨

الفقهية  القواعد  أهمية  لنا  ما ُيصّور  أبرز  أن  القرافي   كالم  مـن  يتبين  وهكـذا 
الفقه،  فروع  من  المتناثر  بين  وتربط  الفقهية،  المسـائل  شـتات  تجمع  كونها  هو: 
اإلفتاء  عمليـة  ييسـر  أمر  وهو  شـاء،  وقت  أيَّ  الفقيه  علـى  اسـتحضاره  فيسـهل 

البحث(١). وعناء  الوقت  فيها  ويوفر  ويقربه، 
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تجري  بحيث  واسـتيعابها  وحفظها  الكليـة  الفقهيـة  بالقواعـد  االشـتغال  إن 
المحافظة  إلى  يؤدي  إليها  الجزئيات  ورد  وداللتها،  شـهرتها  في  األمثال  مجرى 

عنه. التناقض  ودفع  للفقه  العام  المنطق  وحدة  على 
التناقض  من  الفقيـه  يجنب  الكلية  القواعد  إلـى  اسـتنادًا  الفروع  تخريـج  إن 
القرافي  (ت: ٦٨٤هـ)  ه  نبَّ وقد  الجزئية،  المناسبة  من  التخريج  على  يترتب  الذي 
الكلية  القواعد  دون  الجزئية  المناسبات  على  الفروع  تخريج  أن  وذكر  هذا،  إلى 
الصدد:  هـذا  في  يقول  واختالفها،  الفـروع  أحكام  انتقـاض  إلى  حتمـًا  سـيؤدي 
تناقضت  الكلية  القواعـد  دون  الجزئية  بالمناسـبات  الفروع  يخـرج  جعل  «ومـن 

واضطربت»(٢). بها  خواطره  وتزلزلت  واختلفت،  الفروع  عليه 
فيقول:  الحقيقة  هـذه  ما يؤكد  والده  عن  السـبكي   ابن  الدين  تاج  نقـل  وقـد 
عن  غفل  فيها  ذهنه  جماع  أفرغ  قد  ومداركها  الفروع  في  مستكثر  آخذ  من  «وكم 
بمزيد  اهللا  وفقه  ومن  حيـران،  وصار  المدارك  تلك  عليه  فتخبطت  كليـة،  قاعـدة 

العين»(٣). رأي  فيرى  األمرين  بين  جمع  العناية  من 
التحقيق  تأكيد هذا األمر فقال: «حق على طالب  السبكي  والده في  ابن  وتبع 
قواعد  ُيحِكـم  أن  والتصديـق  التصـور  فـي  األعلى  المقـام  إلـى  يتشـوف  ومـن 

ص ١٢٢. اإلسالمي،  الفقه  قواعد  الروكي:   (١)
.٣/١ الفروق،  القرافي:   (٢)

.٣٠٩/١ والنظائر،  األشباه  السبكي:  ابن   (٣)



١٧٩ الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور

ثم  نهوض،  أتّم  االجتهاد  بعبء  وينهض  الغموض،  عند  إليها  ليرجع  األحـكام؛ 
غير  بفوائد  عليه  مثمرة  الذهن  في  لترسخ  الفروع؛  حفظ  من  باالستكثار  يؤكدها 
االقتصار  في  المجهود  وبـذل  القوى  اسـتخراج  أما  وال ممنوع،  فضلها  مقطـوع 
مأخذها،  فهم  بدون  الجزئيات  ونظم  أصولها،  معرفة  غير  من  الفروع  حفظ  على 

بالكلية»(١). العلم  أهل  من  لحامله  أبّية  نفس  ذو  لنفسه  فال يرضاه 
الخلل  هذا  في  الوقوع  من  ويحذر  تيميـة (٢)  ابن  يضيف  المعنى  هذا  وفـي 
إليها  يرد  ـ  كليـة  قواعد  ـ  كلية  أصـول  اإلنسـان  مع  يكون  أن  بـد  «ال  فيقـول: 
وإال  وقعت،  كيف  الجزئيات  يعـرف  ثم  وعدل،  علم  على  ليتكلـم  الجزئيـات 
فيتولد  الكليـات،  في  وظلم  وجهـل  الجزئيات،  في  وجهـل  كذب  فـي  فيبقـى 

عظيم»(٣). فساد 
الجزئيات  إلـى  وال ينظر  األمـر،  لهذا  يتنبه  أن  الفقيـه  علـى  ينبغـي  ولذلـك 
الجزئي  اعتبار  دون  بإطالق  الكلي  ال يعتبر  أنه  كما  بكلياتها،  ربطها  دون  منفردة 
اعتبار  الواجب  «فِمن  الشاطبي (٤):  يقول  كما  مناطه  أو  مضمونه  فيه  يتحقق  الذي 
عن  مسـتغنية  الجزئيات  تكـون  أن  محـال  إذ  الكليـات،  بهـذه  الجزئيـات  تلـك 

.١٠/١ - ١١ نفسه،  المرجع  السبكي:  ابن   (١)
الدين)،  تقي  العباس،  (أبـو  الحنبلي،  الحراني  عبد السـالم  عبد الحليم بن  أحمد بن  تيمية  ابـن   (٢)
سـجن  الحنبلي،  المذهب  فـي  المجـدد  يعتبـر  ٧٢٨هـ/١٣٢٨م)،  ت:  ـ  (و: ٦٦١هـ/١٢٦٣م 
من  الكثير  في  وألف  العشرين.  دون  وهو  ودرس  أفتى  بدمشق.  السجن  في  مات  أن  إلى  مرارًا 
الفتاوى؛  مجموع  والرعية؛  الراعي  إصالح  في  الشرعية  السياسة  منها:  المؤلفات،  مئات  الفنون 

.١٤٤/١ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  المنطق؛...  نقض  نَّة؛  السُّ منهاج 
.٣٠٣/١٩ الفتاوى،  مجموع  أحمد:  تيمية  ابن   (٣)

(ت: ٧٩٠هـ/١٣٨٨م)،  الشـاطبي،  الشهير  الغرناطي،  محمد  موسـى بن  إبراهيم بن  الشـاطبي   (٤)
علم  في  االتفاق  الفقه؛  أصول  في  الموافقات  كتبه:  من  المالكية.  أئمة  كبار  من  حافظ،  أصولي 
األعالم،  الزركلي،  إلخ.  واالعتصام...  الكافية؛  خالصة  شرح  في  الشافية  المقاصد  االشتقاق؛ 

.٣١٩/٧



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٨٠

على  فيه  الكلي  يكـون  أن  إال  جزئّيًا  يوضع  لم  الجزئـي  ألن  وذلـك  كلياتهـا»(١)؛ 
في  نفسـه  الكلي  عن  إعـراض  هو  حيث  مـن  الجزئي  عـن  فاإلعـراض  التمـام، 

تناقض(٢). وذلك  الحقيقة 
خروجًا  أحيانًا  يلحظ  الرأي  على  المبنية  الفقهاء   اجتهادات  في  الناظر  ولكن 
فال بد  بالكمال،  يتصف  أن  وال يمكن  النقص،  يعتريه  البشر  جهد  ألن  ذلك؛  عن 

التناقض(٣). في  الوقوع  يتجنب  حتى  بكلياتها  الفقه  جزئيات  ربط  من  إذًا 
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الفقيه لمقاصد الشريعة  الفقهية أيضًا تسهيل إدراك  القواعد  ومن فوائد دراسة 
الكبرى  خاصة  عديدة  فروع  تحتها  ينـدرج  التي  القاعدة  معرفة  أن  إذ  وأسـرارها، 
الجزئيات،  معرفة  الشارع، وقد ال يتيسر هذا من  قْصد  تسهيل الكتشاف  فيها  منها 
من  عدد  على  سـيمرُّ  فإنه  الفقهية،  األبواب  من  عددا  العلم  طالـب  قرأ  لـو  فمثـالً 
لهذا  ال ينتبه  قد  المعاني  وكثرة  الفروع  كثرة  مع  أنه  إال  تيسير،  فيها  التي  المسائل 
يتبادر  فإنه  التيسـير »  تجلب  «المشـقة  قاعدة:  رأى  إذا  أما  المقصد،  وهذا  المعنى 
«الضرر  قاعدة:  وكذلك  العباد(٤).  على  التيسـير  الشـريعة  مقاصد  من  أن  ذهنه  إلى 

الشريعة. مقاصد  من  مقصد  والحرج  الضرر  رفع  أّن  منها  يفهم  يزال » 
مقاصد  عـن  واضحًا  تصـورًا  يعطينـا  الفقهية  القاعـدة  معرفـة  فـإن  وهكـذا 
في  ليجتهد  لألحـكام،  وضعـه  من  الشـارع  توخاهـا  التـي  والمصالـح  الشـريعة 

.١١٩/٤ الموافقات،  اللخمي،  إبراهيم  أبو إسحاق  الشاطبي:   (١)
.٣٨/١ الدريني،  فتحي  اإلسالمي،  الفقه  في  مقارنة  بحوث  كذلك  وينظر:  نفسه.  المرجع  الشاطبي:   (٢)

ص ٧٩ - ٨٠. الكلية،  القواعد  شبير:  محمد   (٣)
الفائدة  هذه  إلى  أشار  وقد  ـ   .٣٨/١ المحقق،  مقدمة  القواعد،  كتاب  الدين:  تقي  الحصني   (٤)
القواعد  كتاب  تحقيق  من  الدراسـي  القسـم  في  حميد  عبد اهللا بن  أحمد بن  الباحث  أيضًا 

ص ١٠٦. للمقري، 
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له  يضمن  الذي  المخطط  بمثابة  القاعدة  فتصير  حدودها،  تجاوز  وعدم  تحقيقها، 
الحسن(١). السير 

«قواعد كلية جليلة،  القرافي :  قال  إلى هذا األمر حيث  الفقهاء   نّبه بعض  وقد 
نجد  بينما  الشـرع وحكمه(٢)»،  أسـرار  مشـتملة على  المدد،  العدد، عظيمة  كثيرة 
وبخاصة  ـ  أنهـا  «هو  فيقـول:  أكثـر  ذلك  يوضـح  عاشـور (٣)  الطاهر بـن  الشـيخ 
تركز  األصولية  القواعد  ألن  الشريعة؛  مقاصد  إدراك  على  تساعد  ـ  منها  الكبرى 
ذلك  شـابه  وما  والترجيح،  التعارض  جوانب  وتالحظ  االسـتنباط،  جانب  على 
القواعد  أمـا  الشـارع،  مقاصد  مالحظة  مـن  شـيء  فيها  ليس  التي  القواعـد  مـن 
بينها، ومعرفة  الرابط  المتعددة بمعرفة  الفروع والجزئيات  الفقهية فهي مشتقة من 

إليها»(٤). دعت  التي  الشرعية  المقاصد 
كما  الفقهية  الملكة  لتكوين  ضرورية  المقاصـد  معرفة  أن  فيه  ال شـك  ومما 
اتصف  لمن  االجتهاد  درجـة  تحصل  «إنما  يقـول:  حيث  الشـاطبي   بذلك  صـرح 
من  التمكن  والثانـي:  كمالهـا،  على  الشـريعة  مقاصد  فهـم  أحدهمـا:  بوصفيـن، 

فيها»(٥). فهمه  على  بناء  االستنباط 

بها  تقدم  رسـالة  للقرافي،  الفـروق  كتاب  من  الفقهية  األصوليـة  القواعـد  الديـن:  سـعد  دداش   (١)
نسخة  الجزائر،  ـ  قسنطينة  اإلسالمية  للعلوم  عبد القادر  األمير  جامعة  من  الدكتوراه  درجة  لنيل 

ص ٥٩. الجامعة،  مكتبة  في  مرقونة 
.٢/١ - ٣ الفروق،  القرافي:   (٢)

رئيس  كان  الحديـث،  العصر  في  البارزين  تونـس  علماء  من  الطاهـر،  محمد  هو  عاشـور  ابـن   (٣)
في  توفي  ودمشق،  القاهرة  مجمع  في  عضوًا  وكان  الزيتونة،  جامع  وشيخ  فيها،  المالكية  مفتي 
في  االجتماعي  النظام  و«أصول   .« اإلسالمية  الشريعة  «مقاصد  مؤلفاته:  من  ـ  ١٣٩٣هـ  تونس 
األعالم  عاشور،  ابن  ترجمة  يراجع:  وغيرها.  القرآن».  تفسير  في  والتنوير  و«التحرير  اإلسالم». 

ص ٦٦٢. المؤلفين،  معجم  على  المستدرك  كحالة،  رضا  ـ   .١٨٤/٦ للزركلي، 
الشريعة. مقاصد  عاشور:  ابن   (٤)

.١٠٦ ـ   ١٠٥/٤ الموافقات،  الشاطبي:   (٥)
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َمن  المجتهدين،  قِْبلـة  الشـرع  «مقاصد  قوله:  الغزالي   عن  السـيوطي   وينقـل 
الحق»(١). أصاب  منها  جهة  إلى  توجه 

النصوص  فهم  على  الفقيه  تعين  المقاصد  معرفـة  أن  إلى  هذا  من  ونخلـص 
الكلية. والقواعد  باألصول  الفروع  إلحاق  وكيفية  منها،  األحكام  استنباط  وكيفية 
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المتشابه  ويربط  بينها،  ويميز  الجزئيات  به  يقيس  مقياس  إلى  يحتاج  فالفقيه 
«فإن  الزرقا :  يقول  الشـأن  هذا  وفي  تجمعها،  علة  وجد  إذا  واحـدة  بقاعدة  منهـا 
المتنوعة  أحكامها  وجمع  الفقه،  فروع  لتنظيم  معيارًا  الفقهية  القواعد  يعتبر  الفقيه 
الفقه  مسـائل  ضبطت  وبهذا  المناط،  وحدة  بمراعاة  متعددة  زمر  في  والمتشـعبة 
فروعًا  الفقهية  األحكام  لبقيت  القواعد  هذه  تجمع  لم  لو  بحيث  محكمًا،  ضبطًا 
العلل  فيهـا  وتبرز  باألفـكار،  تمسـك  أصـول  دون  ظواهرهـا  تتعـارض  مشـتتة، 
الجامعة، وتعيين اتجاهاتها التشريعية، وتمهد بينها طريق المقايسة والمجانسة»(٢).

االجتهادية،  العملية  تقويم  في  وفائدتها  الفقهية  القواعد  أهمية  تظهر  أنه  كما 
لها  موافقة  كانت  فإن  المجتهد،  إليها  يتوصل  التي  الشرعية  فهي ضابطة لألحكام 
وإن  شـرعية،  أحكام  من  إليه  ما توصـل  فَقبِل  اجتهـاده،  بحسـن  المجتهـد  علـم 
نتائج  من  إليه  ما توصل  فرفض  اجتهاده،  سوء  المجتهد  أدرك  لها  مناقضة  كانت 
بيده  تأخذ  إذ  للمجتهد؛  الصحيح  والمعيار  األمين،  الحارس  إذن  فهي  اجتهـاده، 
يرقى  الذي  المتين  ـلَّم  السُّ وهي  االجتهاد،  جادة  عن  وال ينحاد  يزيغ،  فال تتركه 
الغاية  إلـى  النهاية  فـي  ليصل  االجتهاديـة،  العمليـة  فـي  درجـة  المجتهـد  عليـه 

ص ١٨١. بفرض،  ليس  االجتهاد  أن  وزعم  األرض  إلى  أخلد  من  على  الرد  السيوطي:   (١)
.٢٩/٢ الفقهي،  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (٢)
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المرجوة من عمله االجتهادي، وبعبارة أخرى فإن القواعد الفقهية هي المساعدة 
فيها. جهده  بذل  مسألة  وألّي  شرعي،  حكم  ألي  برهان،  أّي  بناء  في  له 

حكم  اكتشـاف  إلى  تهـدف  اجتهادية،  عمليـة  ألي  فال يمكـن  هـذا  وعلـى 
خالل  من  سواء  الفقهية،  القواعد  عن  يسـتغني  أن  المسـتهدفة  للمسـألة  شـرعي 
االجتهاد  نتائج  تقييم  عند  أم  خطئها،  من  صوابها  لمعرفة  أم  االجتهادية،  العملية 

عليها(١). المتحصل 
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فإن  الفقه،  في  للمختصين  بالنسـبة  ضرورّيًا  الفقهية  الملكـة  تكويـن  كان  إذا 
ألن  وغيرهم؛  للمختصين  ضروري  وموضوعاته  الفقه  عن  العام  التصور  تكويـن 
الشرع  حكم  بيان  فيه  إذ  الناس،  بحياة  مساسًا  الشرعية  العلوم  أكثر  هو  الفقه  علم 
بجميع  المتعلقة  اليوميـة  الحيـاة  ومشـكالت  المختلفة،  اإلنسـان  تصرفات  فـي 
ولما  واجتماعية،  واقتصاديـة،  سياسـية،  من  والدنيوية،  األخروية  الحياة  نواحـي 
غيرهم  فعلى  بالفقه،  المختصين  على  تشـق  التفصيلية  الفروع  تلك  معرفة  كانت 
كلية،  قواعد  في  المتشـابهة  الفروع  جمع  إلى  يصار  ولهذا  أولى،  باب  من  شـاقة 
عن  عام  تصور  تكوين  بهدف  المختصين،  غير  إلى  وتقديمها  فقهية،  ضوابـط  أو 

منها: المختصين  لغير  فوائد  عدة  يحقق  التصور  وهذا  الفقه، 
االطالع  من  يتمكنوا  حتى  المختصين،  غير  على  اإلسالمي  الفقه  تيسير  ـ   ١
الفقه  اسـتيعاب  مدى  لهم  وتظهـر  طريق،  بأيسـر  ومضمونه  بروحه  الفقـه  علـى 
ينتقصون  من  دعوى  وتبطل  والواجبات،  الحقوق  ومراعاة  لألحكام،  اإلسـالمي 

األصبحي  أنس  مالك بن  لإلمام  الكبرى  المدونة  من  المستنبطة  الفقهية  القواعد  زقور:  أحسن   (١)
١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م،  ط ١،  القاسم،  بن  عبد الرحمٰن  اإلمام  عن  سعيد  سحنون بن  اإلمام  برواية 

.٢٠٣/١ - ٢٠٥ الجزائر،  التراث،  دار  ونشر  بيروت،  حزم،  ابن  دار 
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فإن  كلية(١)،  قواعد  على  وليس  جزئيـة،  حلول  على  يشـتمل  بأنه  ويتهمونه  الفقه 
فيها،  ال تعقيـد  رشـيقة  سـهلة  عبارة  فـي  متعددة  فروعـًا  تجمـع  القواعـد  هـذه 
قد  مشـتتة،  األحكام  لبقيت  القواعـد  هـذه  ولوال  فهمها،  فـي  الذهـن  وال يحـار 

األفكار(٢). في  بها  تمسك  أصول  دون  ظواهرها  تتعارض 
القانون  كعلماء  الفقـه،  في  المختصين  غير  مـن  الباحثين  علـى  التيسـير  ـ   ٢
ورّد  القواعد،  تلك  إلى  الرجوع  االجتماع  وعلماء  االقتصاد،  وعلماء  الوضعـي، 
االسـتقالل  على  تسـاعدهم  فهي  األحكام،  عن  والكشـف  إليها،  الفقه  جزئيات 
مظانها،  في  الشرعية  األحكام  عن  والبحث  الفقهية،  النصوص  فهم  في  بأنفسهم 
الفقه  من  المستمدة  القانونية  المواد  لتفسير  الفقهية  القواعد  إلى  يحتاج  فالقانوني 
يحتاج  واالقتصادي  الشـخصية،  األحوال  وقانون  المدني،  كالقانون  اإلسـالمي؛ 

اإلسالمي(٣). الفقه  من  المستمدة  التجارية  المواد  لتفسير  إليها 
المختصين  غير  تفيد  اإلسالمي  الفقه  في  عامة  نظريات  لصياغة  التمهيد  ـ   ٣
غير  بذلك  شـهد  وقد  العامة،  الفقهية  بالنظريات  غنّي  الفقه  هـذا  ألن  الفقه؛  فـي 
الفقهاء  من القانونيين كالسنهوري (٤) وغيره(٥)، ولكنها تحتاج إلى صياغة وترتيب 
وشـمولها  رقيِّها  في  فاقت  بل  لضاهـت،  النظريات  تلـك  ِصيغت  ولـو  وتنظيـم، 

.٩٤٩/٢ الفقهي،  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (١)
القواعد  الباحسـين:  ـ  ص ٢٥.  الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  في  الوجيز  صدقي:  محمد  البورنو   (٢)

ص ١١٧. الفقهية، 
ص ٨٠ - ٨١. الكلية،  القواعد  محمد:  شبير   (٣)

دكتـور  ١٣٩١هـ/١٩٧١م)،  ت:  ـ  (و: ١٣١٢هـ/١٨٩٥م  أحمـد،  عبد الرزاق بـن  السـنهوري   (٤)
والعراق  لمصر  كثيرة  مدنية  قوانين  وضع  عصره.  في  المدني  القانون  علماء  كبير  يعتبر  مصري، 
المطبوعة:  كتبه  من  عديدة.  أوسـمة  على  وحاز  مصر،  في  مناصب  عدة  تقلد  وغيرها.  وسـوريا 
مصادر  العقود؛  في  المدنـي  القانون  شـرح  اإلسـالمي؛  الفقه  في  العقد  نظرية  القانون؛  أصـول 

.٣٥٠/٣ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  اإلسالمي؛...  الفقه  في  الحق 
ص ٢٩. والتجديد،  األصالة  بين  اإلسالمي  الفقه  يوسف:  القرضاوي   (٥)
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هذه  ومن  واالقتصـاد،  القانون  في  الغربيـة  النظريات  أعظم  للتطـور  ومسـايرتها 
الفقهية  والضوابـط  فالقواعد  الحـق،  اسـتعمال  في  التعسـف  نظريـة  النظريـات: 
إلخراج  جيدة  جهـود  ُبذلت  وقد  الفقهيـة(١)،  النظريات  لصياغـة  ممهدة  مرحلـة 

الدارسين. أمام  مفتوحًا  ال يزال  الباب  ولكن  النظريات،  بعض 
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الفقهية،  القواعد  تحتلهـا  التي  والمكانة  األهمية  من  المعالـم  هذه  جانب  وإلـى 
اآلراء  فـي  يتمثـل  االختـالف  وهـذا  الفقهـاء ،  اختـالف  فـي  ظاهـرًا  أثـرًا  لهـا  فـإن 
في  االجتهاد  طريـق  عن  الفقهاء  إليها  توصـل  التي  المتنوعـة  الفقهيـة  واالجتهـادات 
هللا،  اإلخالص  إليه  ودفع  ُسنَّة،  أو  كتاب  من  نص  فيها  يرد  لم  التي  والنوازل  القضايا 
اقتضته  اختالف  وهو  الحيـاة،  وقائع  من  ما جّد  كل  حكم  عن  بالبحث  دينـه  وإقامـة 

العقلية(٢). قدراتهم  في  الفقهاء  تفاوت  عن  فضالً  االستنباط،  ومناهج  اللغة،  طبيعة 
األدلة  من  مستنبط  الفقه  هذا  أن  «فاعلم  الشأن:  هذا  في  خلدون (٣)  ابن  يقول 
خالفًا  وأنظارهم،  مداركهم  باختالف  المجتهدين  بين  الخالف  فيه  كثر  الشرعية، 
في  الفائدة  جليـل  علم  لعمري  وهو  أهميته:  بيـان  في  قال  ثم  وقوعـه...  ال مـن 
يرمون  فيمـا  االسـتدالل  علـى  لـه  المطالعيـن  ومِـراُن  وأدلتهـم،  األئمـة  مآخـذ 

عليه»(٤). االستدالل 

ص ٢٠١. الفقهية،  النظريات  محمد:  الزحيلي   (١)
ص ١٩٠. الفقهي،  التقعيد  نظرية  الروكي:   (٢)

(و: ٧٣٢هـ/  الديـن)،  ولـي  زيد،  (أبو  محمـد،  محمد بن  عبد الرحمٰن بـن  هـو  خلـدون  ابـن   (٣)
قضاء  ولـي  البحاثـة.  االجتماعـي  العالـم  المـؤرخ،  الفيلسـوف  ٨٠٨هـ/١٤٠٦م)،  ـ  ١٣٣٢م 
والعجم  العـرب  تاريخ  في  والخبر  المبتـدأ  وديـوان  العبر  بكتابه:  اشـتهر  مصـر.  فـي  المالكيـة 
المنطق؛...  في  الحساب؛ ورسالة  في  األكبر؛ وكتاب  السلطان  والبربر ومن عاصرهم من ذوي 

.٣٣٠/٣ األعالم،  الزركلي،  إلخ. 
ص ٣٩٨. المقدمة،  خلدون:  ابن   (٤)
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اختالفهـم  وأسـباب  الفقهـاء  آراء  علـى  يقـف  الفقهـاء   الختـالف  فالـدارس 
األدلة،  ُتَقّويه  الذي  الرأي  إلى  الوصول  بقصد  األدلة  ومناقشة  ومآخذهم،  وأدلتهم 
على  االختالف  أسـباب  مجال  فـي  المعاصرون  واألصوليـون   الفقهاء   ركـز  وقـد 
لم  القدامى  الفقهاء  أن  مع  الفقهية  القواعد  وأغفلوا  واألصولية(١)،  اللغوية  القواعد 
الدبوسـي ،  أبو زيد  العلماء:  هؤالء  ومن  بالتصنيف،  وأفردوه  الجانب  هذا  يغفلـوا 
الخالف  كان  التي  الفقهية  القواعد  من  الكثير  النظر»  «تأسيس  كتابه  في  ذكر  حيث 

الفقهية. الفروع  في  االختالف  أسباب  من  سببًا  وصياغتها  تقعيدها  في 
الروكي ،  محمـد  جاء  أن  إلـى  المعاصرين  عنـد  مغفًال  الجانـب  هـذا  وظـل 
اختالف  في  وأثرهـا  الفقهي  التقعيـد  «نظرية  سـماه  متميز  علمي  بعمـل  وأفـرده 
هذا  إبـراز  في  جهد  مـن  وبذل  ما قـدم  علـى  الجـزاء  خيـر  اهللا  فجـزاه  الفقهـاء » 
لم  وأسبابه  الفقهي  للخالف  تناولهم  في  الفقهاء  أن  كتابه  في  ذكر  فقد  الجانب، 
في  مقصود،  مباشر  واضح  بشـكل  الفقهي  التقعيد  األسـباب  هذه  ضمن  يدرجوا 
ألن  كلها؛  االختـالف  أسـباب  يعادل  بل  االختالف،  أسـباب  أهم  من  أنـه  حيـن 
الجزئية، ونحن  ترتبط باألحكام  إنما  الفقهاء  التي تحّدث عنها  أسباب االختالف 
تعتبر  الجهة  هـذه  من  وهي  الكلية،  باألحـكام  ارتباطها  عـن  الحديث  نريـد  هنـا 

لالختالف(٢). أسبابًا  بمجموعها 
سـببًا  ليس  أنه  السـبب  هذا  على  التركيز  عدم  سـبب  الروكي   محمد  ويرجع 
ذلك  ال يعتبر  ولكن  المعروفة،  االختالف  أسـباب  عن  مسـبب  هو  وإنما  بذاته، 
بين  العالقة  وبيـان  إظهـاره،  من  ال بد  بـل  عليه،  التركيز  وعـدم  إلغفالـه  مبـررا 
قاعدة:  العالقة  تلك  تظهر  التي  األمثلة  ومن  الفقهاء ،  واختالف  الفقهية  القواعـد 

الخفيف،  علي  للشـيخ  الفقهاء،  اختالف  أسـباب  االختالف:  بأسـباب  اهتمت  التي  الكتب  من   (١)
اختالف  في  األصولية  القواعد  في  االختالف  وأثر  التركي،  لعبد اهللا  الفقهاء  اختالف  وأسـباب 

الخن. لمصطفى  الفقهاء 
ص ٢٤٧. التقعيد،  نظرية  الروكي:   (٢)
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ألنهم  العصاة؛  ال يسـتحقها  الشـرع  رخص  أي  بالمعاصي »،  ال تنـاط  «الرخـص 
الفقهاء  لكن  الطاعـة،  باب  ال من  المعصية  بـاب  من  الرخص  تلك  إلـى  دخلـوا 
أقرها، ومنهم من ال يعتبرها، ولذلك ساقها  فمنهم من  القاعدة،  في هذه  اختلفوا 
وعليه  ال ؟  أم  الترخيص  ينافي  هل  «العصيان  فقال:  االستفهام  بصيغة  الونشريسي  

الميتة...»(١) وتناوله  وفطره،  وقصره،  بسفره  العاصي  تيمم 
أحكام  فـي  االختالف  القاعـدة  هذه  فـي  االختالف  هـذا  على  ترتـب  وقـد 

القاعدة(٢). هذه  تحت  المندرجة  الفروع 
في  االختالف  إلـى  فيرجع  القاعـدة  أصـل  اعتبار  فـي  اختالفهـم  سـبب  وأمـا 
 p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ تعالى:  قوله  في  الوارد  اللغوي  المشترك 
معنيين: يحتمل  (البقرة: ١٧٣) ،   ﴾ n  m  l  k ﴿ تعالى:  فقوله  (البقرة: ١٧٣) ،   ﴾ q
معصية. ال سفر  طاعة  سفره  يكون  أن  فال بد  سفره،  في  وال عاد  باغ  غير  األول: 

المحرم. األكل  تناوله  في  وال عاد  باغ  غير  المراد  والثاني: 
ال تناط  «الرخص  قاعـدة:  اسـتنبطوا  األول  المعنـى  على  حملوهـا  فالذيـن 
تلك  السـتنباط  ال وجه  قالوا:  الثاني  المعنى  على  حملوها  والذيـن  بالمعاصـي » 

القاعدة(٣).
موضع  أكثرها  في  الفقهيـة  القواعد  كانت  لما  أنه  إلـى  هنا  اإلشـارة  وتجدر 
دراسـتها  فإن  قليلة،  فيهـا  الخـالف  ومواضـع  المجتهديـن،  األئمـة  بيـن  اتفـاق 
المختلفة،  الفقهية  المدارس  بين  المقارنة  ملكة  الباحث  عند  تربي  منها  والتمكن 
بينها،  للتقريب  فيبذل جهده  المذاهب،  بين  وأسبابه  االختالف  له وجوه  وتوضح 

المسلمين. بين  الخالف  شقة  تقليص  ويحاول 

ص ٦٦.  (١٢) قاعدة  المسلك،  إيضاح  الونشريسي:   (١)
الكليـة،  القواعـد  شـبير:  محمـد  وينظـر:  ـ  ص ٢٤٨ - ٢٤٩.  السـابق،  المرجـع  الروكـي:   (٢)

ص ٨١ - ٨٣.
نفسه. المرجع  محمد:  شبير  ـ  نفسه.  المرجع  الروكي:   (٣)
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أّن  وأدركنا  دراستها،  وفائدة  ومميزاتها،  الفقهية  القواعد  أهمية  عرفنا  أن  بعد 
بالكليات،  الفـروع  وإلحاق  الشـرعي،  الحكم  عن  الكشـف  في  ُمهّمـًا  دورا  لهـا 
نجعل  أن  لنا  يسوغ  هل  السـياق،  هذا  في  نفسـه  يطرح  سـؤال  أذهاننا  إلى  يتبادر 
اسـتنباط  في  إليه  نسـتند  شـرعّيًا  مصـدرًا  الفقهـي  الضابـط  أو  الفقهيـة  القاعـدة 

الترجيح؟ في  عليه  ونعتمد  به  نحتج  دليالً  أو  األحكام، 
ضوء  على  المسـألة  هذه  في  العلماء  آراء  نورد  التسـاؤل  هذا  على  ولإلجابة 

أقوال: ثالثة  إلى  ذلك  في  اختلفوا  وقد  بشأنها،  عنهم  الواردة  النصوص 
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(ت: ٧٠٢هـ)  العيـد (٢)  دقيق  وابن  (ت: ٤٧٨هـ)  الجوينـي (١)  قـول  مقتضـى 
قضائية  كأدلة  الفقهية  بالقواعد  االحتجـاج  جواز  عدم  (ت: ٩٨٠هـ)  نجيم   وابـن 
على  الجديدة  القضايا  أحكام  تخريج  في  بها  يستأنس  شواهد  هي  وإنما  وحيدة، 
الفقهية المدونة، وال يمكن االعتماد عليها في استخراج حكم فقهي(٣). المسائل 

ترجمته. تقدمت   (١)
الدين)،  تقـي  الفتح،  (أبو  العيـد،  دقيق  بابـن  المعروف  القشـيري،  وهب  علي بـن  محمد بـن   (٢)
باألصول.  العلماء  أكابر  مـن  ومجتهـد،  قـاض  ٧٠٢هـ/١٣٠٢م)،  ت:  ـ  (و: ٦٢٥هـ/١٢٢٨م 
في  األحكام  إحكام  منها:  تصانيف،  له  توفي.  أن  إلى  ٦٩٥هـ  سـنة  المصرية  الديار  قضاء  ولي 
الزركلي،  إلخ.  للنووي؛...  حديثا  األربعين  شـرح  التقريب؛  شـرح  في  اللبيب  تحفة  الحديث؛ 

.٢٨٣/٦ األعالم، 
المقـري،  عبـد اهللا  ألبـي  القواعـد  كتـاب  تحقيـق  مقدمـة  حميـد:  عبد اهللا بـن  أحمد بـن   (٣)

.١١٦/١ - ١١٧
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قاعدتي  إيـراده  بمناسـبة  (الغياثي)  كتابه  في  الجويني   الحرميـن  إمـام  يقـول 
أقصـد  ولسـت  القرائـح...  تنبيـه  بإيرادهمـا  «وغرضـي  الذمـة:  وبـراءة  اإلباحـة 

بهما»(١). االستدالل 
بها،  االسـتدالل  رفضه  في  بالغ  العيد   دقيق  كابن  بعضهم  أن  الغريـب  ومـن 
وإذا  الفقه(٢)،  أصول  قواعد  من  حتى  الفروع  أحكام  اسـتنباط  جواز  عدم  وادعى 
هذا  لشـيوع  نظرًا  نفسـها  الفقه  قواعد  الفقه  أصـول  قواعد  مـن  المـراد  إن  قلنـا: 
اإلطالق في عصره، كما ذكر بعض الباحثين(٣). فيكون ابن دقيق  ممن ال يرتضي 

الفقهية(٤). بالقواعد  االستدالل 
إذ  نجيم   ابن  أيضًا،  الفقهية  بالقواعـد  االحتجاج  عدم  عنه  نقـل  وممـن  ـ 
أنه  البصائر»  عيـون  «غمز  شـرحه  فـي  الحمـوي  (ت: ١٠٩٨هـ)  إليـه  نسـب 
ألنها  الضوابط؛  تقتضيه  بما  الفتوى  ال يجوز  أنـه  الزينية»  «الفوائد  في  صـرح 
اسـتخرجها  بل  اإلمام  عن  تثبت  لم  وهي  وخصوصًا  أغلبية،  بل  كلية  ليسـت 

كالمه(٥). من  المشايخ 

الشـرع  قاعدة  من  أضرب  اآلن  «وأنا  الجواز:  عدم  منه  فهم  الـذي  بكامله  الجوينـي  كالم  نـص   (١)
الذي  المسـلك  لدرك  القرائح  تنبيه  بإيرادهمـا  وغرضي  منهما،  العجـب  الفِطن  يقضـي  مثليـن 
عن  خاليًا  فـرض  إذا  الزمان  فـإن  بها،  االسـتدالل  أقصد  ولسـت  الخالي،  الزمـن  فـي  جهدتـه 
الكالم  أسـاليب  من  أذكر  فالذي  به،  مقطوع  إلى  إال  الزمان  أهل  يسـتند  لم  والتفاصيل  التفاريع 
في  األمم  «غياث  الذمة.  براءة  في  والثاني  اإلباحة،  في  أحدهما  فالمثالن  الظنون،  تفاصيل  في 

ص ٢٦٠. الظلم»،  التياث 
.١١٧/١  ،٠١ هامش  حميد،  عبد اهللا بن  ألحمد بن  للمقري،  (القواعد)  كتاب  تحقيق  مقدمة  ينظر:   (٢)

ص ٢٢٥. الفقهية،  القواعد  الباحسين:   (٣)
الستنباطه  المالكي  بشير  بابن  المعروف  عبد الصمد  إبراهيم بن  الشـافعي  العيد  دقيق  ابن  انتقد   (٤)
تخريجها  ال يطرد  الفروع  وأن  مخلصة»  غير  «إنها  وقال:  الفقه  أصول  قواعد  من  الفروع  أحكام 
شـبير،  عثمان  لمحمد  الكلية  القواعد  يراجع:  الفقهية)  القواعد  (يقصد  األصولية  القواعد  على 

ص ٨٧. فرحون،  البن  الديباج  عن  نقالً  ص ٨٤، 
في  القول  هـذا  الباحسـين  يعقوب  راجع  وقد   ،٣٧/١ البصائر،  عيـون  غمز  الحمـوي:  أحمـد   (٥)=



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٩٠

األصل  أن  إلى  العثمانية(١)  العدليـة  األحكام  مجلة  إعداد  لجنة  ذهبـت  وقـد 
يوجد  ما لم  األحكام،  استنباط  في  إليها  االستناد  صحة  عدم  الفقهية  القاعدة  في 
«إن  تقريرهم:  فـي  جاء  فقد  ـنَّة،  السُّ أو  الكتاب  مـن  صريح  نص  عليهـا  ما يـدل 
ومن  نجيم   ابن  جمعها  التي  القواعـد  عن  عبارة  هي  المقدمة  من  الثانيـة  المقالـة 
على  يقفوا  ما لم  الشرع  فُحكام  ـ  تعالى  اهللا  رحمهم  ـ  الفقهاء   من  مسلكه  سلك 

القواعد»(٢). هذه  من  واحدة  إلى  االستناد  بمجرد  ال يحكمون  صريح  نقل 
في  تفهمها  يوجب  القواعد  هـذه  بأن  ذلك:  المجلة  شـراح  بعض  علل  وقـد 
فهذه  األذهان،  فـي  لتقررها  وسـيلة  ويكون  بالمسـائل،  االسـتئناس  األمر  بـادئ 
المقلدين(٣)،  الكثيرين من  بال  لها مدارك ومآخذ، وشروط قد تغيب عن  القواعد 
والحكم،  للفتوى  مـدارًا  وال يتخذها  المقلد  بهـا  «يتنور  األتاسـي (٤):  قال  حيـث 
ألحد  أو  زائـد،  بقيد  اطرادهـا  مـن  خرجت  الفتـوى  حـوادث  من  بعضـًا  فلعـل 
تلك  ُيجري  عميق،  وتحرٍّ  دقيق  نظر  إلى  يحتاج  وهذا  ذكرها،  المتقدم  األسـباب 

 (٢٢٥) والبالغة  إليها،  المشار  الزينية  الفوائد  في  ذلك  على  يعثر  لم  أنه  فذكر  المذكور  المصدر 
ص ٢٧٥.  (٠٣) هامش  الفقهية  القواعد  يراجع:  فائدة، 

العدلية،  األحكام  ديوان  ناظر  جودت  أحمد  األعضاء:  األساتذة  من  المجلة  إعداد  لجنة  تتكون   (١)
موظف  الخلوصي  أحمد  الدولة،  شورى  عضو  الدين  وسـيف  األوقاف،  مفتش  خليل  والسـيد 
أمين  ومحمد  العدلية،  األحكام  ديوان  في  موظف  حلمي  وأحمد  العدلية،  األحكام  ديـوان  فـي 
هامش  من  يراجع:  عابديـن.  أمين  محمد بن  الدين بن  وعـالء  الدولة،  شـورى  عضو  الجنـدي 

ص ٨٦. شبير،  لمحمد  الكلية  القواعد  كتب 
ص ١١. العدلية،  األحكام  مجلة   (٢)

ص ٨٦. السابق،  المرجع  شبير  محمد  وينظر:  ـ  ص ٢٧٦.  الفقهية،  القواعد  الباحسين:   (٣)
فـي  دكتـور  (١٣٢٣ - ١٣٨٩هـ/١٩٠٥ - ١٩٦٩م):  األتاسـي  خالـد  هاشـم بن  عدنان بـن   (٤)
ودرس  جنيف.  تجمعة  الدكتـوراه  وأحرز  وتعلم  حمص  في  ونشـأ  السـلط،  في  ولد  الحقـوق. 
«الحقوق  ألـف  وزارية.  مناصب  وتقلـد  أبيه،  خطى  علـى  السياسـة  وخاض  بدمشـق  الحقـوق 
المعاهدات  ـ ط» وبالفرنسية «شوائب االتفاق في  الدستورية  ـ ط» و«الحقوق  الخاصة  الجزائية 

حمص. في  ودفن  ببيروت،  وتوفي  ط»  الدولية 

=
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من  سبب  أو  بقيد،  عنها  ما خرج  منها  ويستثنى  الحقيقية،  مشمالتها  في  القواعد 
المارة»(١). األسباب 

بين  التفريق  يرى  أنه  المجلة  شارح  عبارة  من  الباحسين   يعقوب  اسـتنتج  وقد 
إجراء  على  القـادر  غير  المقلد  على  المنـع  ويقصر  ذلك،  فـي  والمجتهـد  المقلـد 
التي  والمسـتثنيات  القيـود  لمعرفة  والمفتقـد  الحقيقيـة،  مشـمالتها  فـي  القواعـد 
لمذهب  مقلدين  المفتي  أو  القاضي  كان  فإذا  وبالتالي  القاعدة،  إطار  في  ال تدخل 
في  إليها  وال يسـَتنِدان  القواعد،  بتلـك  يستأنسـان  فإنهما  الفقهيـة،  المذاهـب  مـن 
بالمدارك  يعلمان  المفتي مجتهدين  أو  القاضي  كان  لو  في حين  األحكام،  استنباط 

االستنباط(٢). في  إليها  االستناد  لهما  يجوز  والشروط،  والقيود  والمآخذ 
القواعد  كانت  «ولذلك  فقال:  المجلة  أصحاب  على  الزرقا   مصطفى  وعقب 
خارجة  التطبيقية  األحـكام  فروع  في  مسـتثنيات  من  إحداها  تخلو  قّلمـا  الفقهيـة 
بالتخريج  أليق  هي  القاعدة  من  المسـتثناة  الفروع  تلك  أن  الفقهاء   يرى  إذ  عنها، 
لم  َثّم  ومن  خاصـة،  استحسـانية  أحكاما  تسـتدعي  أنها  أو  أخرى،  قاعـدة  علـى 
هذه  من  شيء  إلى  االسـتناد  على  أحكامهم  في  القضاة  يقتصر  أن  المجلة  غ  ُتسـوِّ
الحادثة  بعمومـه  يشـمل  عام  أو  خـاص  آخـر  نـص  دون  فقـط  الكليـة  القواعـد 
كثيرة  هي  واعتبار  قيمة  من  ما لها  على  الكلية  القواعـد  تلك  ألن  فيها؛  المقضـي 

للقضاء»(٣). ال نصوص  للتفقيه  دساتير  فهي  المستثنيات، 

األول: القول  أصحاب  أدلة  ـ 
واتخاذها  الفقهية  بالقواعـد  االحتجاج  رفضـوا  من  مسـوغات  في  النظـر  إن 
الوقوع  المغامرة، ومن  من  متحرزين  كانوا  أنهم  يظهر  والتخريج  لالستنباط  سندًا 

ص ١١. العدلية،  األحكام  مجلة  شرح  األتاسي:   (١)
ص ٨٦ - ٨٧. الكلية،  القواعد  محمد:  شبير  ـ  ص ٨٦.  الفقهية،  القواعد  الباحسين:   (٢)

.٩٣٤/٢ - ٩٣٥ المدخل،  الزرقا:   (٣)
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دفعهم  الممنوع، وقد  دائرة  في  السقوط  وبالتالي  التعميم في األحكام،  في شراك 
التالية. األمور  في  إجمالها  يمكن  األسباب  من  طائفة  التحرز  هذا  إلى 

ـ  ١ فيها   المسـتثنيات  وإن  نظرهم،  في  كلية  وليسـت  أغلبية  الفقهية  القواعد  إن 
داخالً  القاعدة  من  اسـتنباطه  المراد  الفرع  يكون  أن  المحتمل  ومن  كثيرة، 

المستثنيات(١). في 
ـ  ٢ وإنما   شرعية،  نصوص  إلى  ال تستند  الفقهية  والضوابط  القواعد  أغلب  إن 

اآلخر  والبعض  اليقين،  فال يفيد  الفقهية،  للفروع  ناقص  استقراء  إلى  تستند 
على  القاعدة  حكم  فتعميم  الخطأ،  يحتمل  وهو  االجتهاد،  إلى  يستند  منها 

المجازفة(٢). من  نوع  فيه  الفروع  جميع 
ـ  ٣ من   وليس  لها،  ورابط  وجامع  المختلفة،  للفروع  ثمرة  هي  الفقهية  القواعد  إن 

الفروع(٣). أحكام  الستنباط  دليالً  وجامع  ثمرة  ما هو  يجعل  أن  المعقول 
يلزم  الفرعية  لألحكام  دليالً  الفقهية  القواعد  جعل  أن  ذلك:  من  والمقصود 
الفروع  لها هو  والمثبت  دليلها  كان  نفسها  القواعد  أن  بسبب  الممنوع،  الدور  منه 

الفروع؟(٤). هذه  على  دليالً  المذكورة  القواعد  تكون  فكيف  الفقهية، 
بالقواعد  لالحتجـاج  المنكرون  ذكرها  التـي  المسـوغات  أهم  هي  تلك 

الفقهية.

:»fÉãdG  ∫ƒ≤dG
وترى  الفقهية،  بالقواعـد  تسـتدل  العلماء  مـن  طائفة  نجـد  المقابل  وفـي 
وقول  الشـافعي   الغزالي   قول  مقتضى  وهو  والترجيح،  لالسـتدالل  صالحيتها 

ص ٢٩٤. الفقهية،  القواعد  الندوي،  ـ   .٩٤٨/٢ نفسه،  المرجع  الزرقا:   (١)
ص ٢٨٠. الفقهية،  القواعد  يعقوب:  الباحسين   (٢)

ص ٨٤. الكلية،  القواعد  شبير،  ـ  ص ٣٩ - ٤٠.  الوجيز،  البورنو:   (٣)
ص ٢٨١. السابق،  المرجع  الباحسين:   (٤)
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جواز  األصـل  إن  وقالـوا:  المالكيـة ؛  مـن  والشـاطبي   بشـير (١)  وابـن  القرافـي  
كتاب  من  به  مقطوع  أصل  يعارضها  لم  إذا  الكلية  الفقهية  بالقواعد  االستدالل 

إجماع. أو  ُسنَّة  أو 
القرافي   أبو العبـاس  عليهـا  ترجيحاتـه  أو  أحكامـه  بعـض  بنـى  وممـن  ـ   ١
منها  التي  الدور  مسـائل  في  الطالق  يوقع  لم  من  فتاوى  رّد  الذي  (ت: ٦٨٤هـ) 
بنقض  وقال  ثالثًا(٢)،  قبله  طالق  فأنتِ  إن وقع عليكِ طالقي  لزوجته:  القائل  قول 

الطالق. إيقاع  وعدم  الزوجية  ببقاء  حكم  من  قضاء 
المشـروط  مع  اجتماعه  صحة  هي  التي  الشـرط  قاعدة  بمخالفة  ذلك  وعلل 
المسـألة  على  بنـاء  الطـالق،  لزمـه  مـن  عصمـة  باسـتمرار  قضـى  «ولـو  وقـال: 
اجتماعه  صحة  قاعدته  الشرط  إن  قاعدة:  خالف  على  لكونه  نقضناه  السريجية(٣) 
الثالث  تقّدم  فإّن  أبدًا،  مشروطه  مع  ال يجتمع  السريجية  وشرط  المشروط،  مع 

بعدها»(٤). الطالق  لزوم  مع  ال يجتمع 
بعد  أوقعه  الذي  الطالق  إيقاع  في  الصحيح  غير  الشـرط  إلغاء  ذلك  ومعنى 

قاض،  (١٩٨هـ/٨١٣م):  األندلسي  المعافري  شراحيل  بشير بن  سعيد بن  محمد بن  بشير  ابن   (١)
أخبار  له  القضاء،  في  صلبًا  وكان  هشام.  الحكم بن  أيام  في  بقرطبة  القضاء  ولي  باجة.  أهل  من 

.١٣٨/٦ األعالم.  الزركلي:  بقرطبة.  توفي  بعدله.  المثل  وضرب  ذلك.  في 
قبله  وقع  ومتى  ثالثا،  قبله  وقـع  اآلن  طلقها  متى  أنه  الدور  ووجـه   .٧٤/١ الفـروق،  القرافـي:   (٢)
 (٠١) هامش  للباحسـين  الفقهية،  القواعد  ينظر:  فانتفى.  نفيه،  إلى  إثباته  فيؤدي  يقع،  لـم  ثالثـًا 

.٢٠/٠٦ الكبرى،  الشافعية  طبقات  عن  نقالً  ص ٢٧٧. 
(٣٠٤هـ)  المتوفى  الشافعي  المذهب  أئمة  من  سريج  عمر بن  أحمد بن  العباس  أبي  إلى  نسبة   (٣)
القواعد  كتابه  هامش  في  الباحسـين  ذلك  نقل  الطالق،  وقوع  بعدم  المسـألة  هذه  في  أفتى  فقد 
النورانية،  القواعد  في  المسـألة  هذه  ذكر  (ت: ٧٢٨هـ)  تيمية  ابن  أن  وبيَّـن  ص ٢٧٧،  الفقهيـة، 
اإلسالم  شيخ  كالم  شـرح  فانظر:  الكالم  هذا  الطوائف،  جميع  من  اإلسـالم  فقهاء  أفكار  وبيَّن 

ص ٢٨٣ - ٢٨٤. بشأنها،  سريج  ابن  ونقده  عنها 
.٨٠/٤ الفروق،  بهامش  للبقوري  الفروق  وتهذيب  ـ   .٤٠/٤ الفروق،  القرافي:   (٤)
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اجتماعه  إمكان  الشرط  شْرط  «مِن  أن  المشهورة  القاعدة  مع  يتناقض  ألنه  ذلك؛ 
المشروط»(١).  مع 

األحكام  على  الفقهية  بالقواعد  االسـتدالل  إليهم  نسـب  الذين  العلماء  ومن 
قواعد  من  الفروع  م  أحكا  «يسـتنبط  كان  فقد  عبد الصمد ،  إبراهيم بن  أبو طاهـر 

التنبيه»(٢). كتابه  في  مشى  هذا  وعلى  الفقه،  أصول 
قواعد  ذلك  من  المـراد  أن  «ويبدو  فقال:  قولـه  على  الباحسـين   يعقوب  وعلَّـق 
ذلك:  بعد  (ت: ٧٩٩هـ)  فرحـون (٣)  ابـن  قول  بدليـل  األصوليـة،  ال القواعـد  الفقـه 
أنها غير مَخّلصة،  العيد (٤) (ت: ٧٠٢هـ)  دقيق  الدين بن  تقي  الشيخ  نّبه  «وهي طريقة 
الوصف  هـذا  ومثل  األصوليـة»(٥).  القواعد  علـى  تخريجهـا  ال يطـرد  الفـروع  وأن 

العيد»  (٦). دقيق  كابن  أصولي  فقيه  من  وال سيما  األصولية،  القواعد  به  ال ينعت 
بذلك  صرح  فقد  الفقهيـة  بالقاعدة  االسـتدالل  جواز  أيضًا  الشـاطبي   ونقـل 
الشرع،  لتعريفات  مالئمًا  وكان  معين،  نص  له  يشهد  لم  شرعي  أصل  «كل  بقوله: 
األصل  كان  إذا  إليه  ويرجع  عليـه،  يبنى  صحيح  فهو  أدلته،  من  معنـاه  ومأخـوذًا 

به»(٧). مقطوعًا  أدلته  بمجموع  صار  قد 

ص ٣٦. عنها،  تفرع  وما  الكبرى  الفقهية  القواعد  صالح:  السدالن   (١)
معرفة  في  المذهـب  الديباج  اليعمـري،  فرحون  بابن  المشـهور  علي  إبراهيم بـن  إسـحاق  أبـو   (٢)

ص ٨٧. المذهب،  علماء  أعيان 
(ت: ٧٩٩هـ/١٣٩٧م)  الدين)،  (برهان  اليعمري،  محمد  علي بن  إبراهيم بن  هو  فرحون:  ابن   (٣)
الديباج  ألف:  المالكيـة.  شـيوخ  من  وهو  ـ ،  ٧٩٣ه سـنة  بالمدينة  القضاء  تولى  بحـاث،  عالـم 
ومناهج  األقضيـة  أصـول  في  الحـكام  تبصرة  المذهـب؛  علمـاء  أعيـان  معرفـة  فـي  المذهـب 

.٥٢/١ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  المهمات؛...  تسهيل  األحكام؛ 
ترجمته. تقدمت   (٤)

نفسه. المرجع   (٥)
ص ٢٧٨ - ٢٧٩. الفقهية،  القواعد  الباحسين:   (٦)

.٣٩/١ مصر،  التجارية  المكتبة  طبعة  دراز،  عبد اهللا  شرح  الموافقات،  الشاطبي:   (٧)
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التسمية  فهذه  الفقهية  القواعد  به  يقصد  الشرعي  أن األصل  ويفهم من كالمه 
اإلمام  ذهب  المعنى  هذا  وإلى  بيانه ـ  سـبق  ـ كما  العصر  ذلك  في  شـائعة  كانت 
مناسب  معنى  «كل  أن:  ما يفهم من كالمه  الشافعي (ت: ٥٠٥هـ) حسب  الغزالي  
أصل  له  يشـهد  لم  وإن  به،  مقول  فهو  ال يطرد  الشـرع،  أحكام  في  مطرد  للحكم 

معين»(١).

الثاني: القول  أصحاب  أدلة  ـ 
بناء  وجـوزوا  الفقهية،  بالقواعـد  احتجـوا  الذيـن  القـول  هـذا  أصحـاب  إن 

يلي: بما  قولهم  أيدوا  قد  وترجيحًا،  وتخريجًا  استنباطًا  عليها  األحكام 
ـ  ١ في   وال يقدح  جزئياتها،  جميع  على  منطبقـة  أي  كلية،  الفقهية  القاعـدة  أن 

.(٢) ـ  سابقًا  بينا  كما  ـ  استثناءات  وجود  كليتها 
ـ  ٢ األدلة   مجمـوع  مـن  اسـُتِفيد  لالسـتدالل  وصالحيتهـا  القاعـدة  حجيـة  أن 

هو  جزئي  دليل  كل  كان  فـإن  القاعدة،  تلك  بمعنـى  نهضت  التـي  الجزئيـة 
الحجية  هذه  تتحقق  أن  أولـى  باب  فمن  به،  االسـتدالل  يصح  بذاته  حجـة 

قطعية(٣). داللتها  وتكون  األدلة  مجموع  إليها  أرشدت  التي  القاعدة  في 
ـ  ٣ القواعد   لهـذه  اعتبارهم  مـدى  َليؤكد  األعالم  األئمـة  اجتهـادات  تتبـع  أن 

للوقائـع  المناسـب  الشـرعي  الحكـم  عـن  للكشـف  عليهـا  واعتمادهـم 
القواعد  هذه  أن  لنا  يبين  الذي  األمر  نص،  فيها  يرد  لم  التي  والمستجدات 

المجتهدين(٤). أذهان  في  راسخة 

ص ٣٦٤. المنخول،  أبو حامد:  الغزالي   (١)
ص ٨٥. الكلية،  القواعد  محمد:  شبير   (٢)

ص ١٠٨. الشاطبي،  اإلمام  عند  المقاصد  قواعد  إبراهيم:  الكيالني   (٣)
القواعد  مـن  مجموعة  ذكر  حيـث  إتبيرين  أطروحة  إلـى  الرجوع  ويمكـن  نفسـه:  المرجـع   (٤)
القضايا  علـى  واالسـتدالل  الترجيح  فـي  والبكري  بيـوض  الشـيخ  عليهـا  اعتمـد  الفقهيـة 

يراجع). (هام  المستجدة. 
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يقتلون  واحدًا  قتلوا  إذا  الجماعة  أن  الفقهاء   جمهور  به  ما صـرح  ذلك  ويؤكـد 
الكلية،  والقواعد  والقياس  الصحابي  قول  إلى  باإلضافـة  به  احتجوا  مما  وكان  بـه، 
فلو  القتل،  عن  لألنفس  صيانة  قتل  من  قتل  إنما  اهللا 4  «فإن  العربي (١):  ابـن  فقـال 
جماعتهم،  في  عدوهم  لقتلوا  عنهم  القصاص  يسـقط  باالجتماع  أنهم  األعداء  علم 

الداء»(٢). لهذا  وحسمًا  لألعداء،  َردعًا  عليهم  القصاص  بإيجاب  فحكم 
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أن  فبيَّن  الفريقيـن،  آراء  مناقشـة  المعاصريـن  الباحثيـن  بعـض  حـاول  وقـد 
أن  يمكن  الفقهية  بالقواعـد  االحتجاج  رفض  أصحاب  ذكرها  التـي  غات  المسـوِّ

ما يلي: فيها  يقال 
وأن  كثيرة،  فيها  المستثنيات  وأن  أغلبية،  الفقهية  القواعد  بأن  القول  أن  أوالً: 
يبدو  االسـتثناء،  يشـمله  مما  بها  إلحاقه  المـراد  الفرع  يكـون  أن  المحتمـل  مـن 
أن  نجد  النظر  إمعان  عند  ولكن  الرفض،  لهذا  ومسوغًا  مقنعًا  الظاهرـ  ـ بحسـب 

منها: نذكر  عدة  جهات  من  للنقاش  قابل  ما ذكر 
شـروطها،  عن  يتكلموا  لـم  القواعـد،  عـن  تكلمـوا  حينمـا  العلمـاء  أن  ـ   ١
التي  المستثنيات  يدرسوا  لم  أنهم  كما  النادر،  القليل  في  إال  تطبيقها  وال شروط 

ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن محمد المعافري االشبيلي المالكي، (٤٦٨ - ٤٥٣هـ/   (١)
وبرع  المشـرق،  إلى  ورحل  إشـبيلية،  في  ولد  الحديث.  حفاظ  من  قاض،  ١٠٧٦ - ١١٤٨م): 
واألصول  والفقه  الحديث  في  كتبًا  وصنـف  الدين.  علوم  في  االجتهاد  رتبة  وبلـغ  األدب،  فـي 
ابن  قال  بهـا.  ودفن  فاس،  بقرب  ومـات  إشـبيلية،  قضاء  وولـي  والتاريـخ.  واألدب  والتفسـير 
القواصم ـ ط»  من  «العواصم  كتبه:  من  وحفاظها.  أئمتها  وآخر  األندلس  علماء  ختام  بشكوال: 
مجلـدان،  ط»  ـ  القـرآن  و«أحـكام  ط»  ـ  الترمـذي  شـرح  فـي  األحـوذي  و«عارضـة  جـزآن، 
أصول  في  و«المحصول»  األعيان»  و«أعيان  مجلدًا،  عشرون  الخالف»  مسـائل  في  و«اإلنصاف 

عربي. ابن  الدين  محيي  غير  وهو  الفقه، 
ص ١٠٩. القاصد،  قواعد  الكيالني:  وينظر:  ـ   .٦٢٤/٢ القرآن،  أحكام  أبو بكر:  العربي  ابن   (٢)
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غير  من  اسـتثناء  كانت  وهل  عليها،  القاعدة  شـروط  انطباق  مدى  ليبينوا  ذكروها 
سبب؟

لم  المستثناة  الجزئيات  تلك  من  كثيرًا  أن  سـتبين  الدراسـة  هذه  مثل  قيام  إن 
أو  القاعدة،  منـاط  فيها  يتحقق  لـم  ألنها  إما  أصالً،  القاعـدة  تحت  داخلـة  تكـن 
ألنها  عليها؛  القاعدة  حكم  انطباق  من  ما يمنع  لِقيام  أو  الشـروط،  بعض  لفقدها 

جزئيات(١). على  انطباقها  من  ما يمنع  عارضها  قد 
أن  وال شـك  الناقص،  االسـتقراء  ثمرات  من  كان  القواعد  من  كثيرًا  أن  ـ   ٢
المظنونة،  يستقرأ من األمور  ما لم  والتنبؤ عن طريقه بحكم  نتيجة هذا االستقراء 
مخالفًا  يستقرأ  ما لم  حكم  يكون  أن  المحتمل  من  إذ  اليقينية،  األمور  من  وليس 

استقراؤه... ما َتّم  لحكم 
لكن  والمنطقي،  النظري  الجانب  من  صحيح  الكالم  «وهذا  قائالً:  ويضيف 
نتائج  علـى  كلية)  (قواعـد  إطـالق  ُينكـروا  لم  العلمـاء  مـن  االختصـاص  أهـل 
أو  الجزئية(٢)،  أكثر  في  لوجوده  تابع  بالكلية  الحكم  بأن  اعترافهم  مع  االستقراء، 
في  لوجوده  كلي  علـى  الحكم  بأنه:  الناقص  االسـتقراء  عّرفوا  فقد  بعضهـا،  فـي 

جزئياته»(٣). أكثر 
باألعم  الفـرد  إلحاق  وسـموه  واألصوليين   الفقهـاء   جمهور  به  احتـج  وقـد 

الشرعية(٤). األحكام  إثبات  في  كاف  وهو  للظن،  مفيد  إنه  وقالوا:  األغلب، 

.٢٨٢ ص ٢٨١،  الفقهية،  القواعد  الباحسين:   (١)
ص ٢٨٢. السابق،  المرجع  الباحسين:   (٢)

الرازي  محمـد  محمود بن  الديـن  قطـب  المنطقيـة،  القواعـد  تحريـر  عن  نقـال  نفسـه،  المرجـع   (٣)
المنطق  وكذلك  ـ  ص ١٦٥.  مصر،  الحلبي  البابي  عيسـى  العربية  الكتب  إحياء  دار  (ت: ٧٦٦هـ) 

ص ١٢٢.  ،١٩٣٨ مصر  والنشر  والترجمة  التأليف  لجنة  مطبعة  عفيفي،  أبو العالء  التوجيهي، 
البناني،  وحاشية  المحلي  الجالل  بشرح  الجوامع  جمع  عن  نقًال  ص ٢٨٢،  نفسـه،  الباحسـين   (٤)
علـي  عبد الوهاب بـن  الديـن  تـاج  المنهـاج  شـرح  فـي  اإلبهـاج  السـبكي:  ابـن  ـ   .٣٤٧/٢

.١٧٢/٣ بيروت،  العلمية  الكتب  دار  نشر  العلماء،  من  جماعة  تعليق  (ت: ٧٧١هـ). 
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قيل  كما  األمر  فـإن  المسـتقرأة،  الجزئيات  قلة  بشـأن  ما قيل  وأمـا  ثانيـًا: 
كثيرة  جزئيات  استقراء  إلى  اسـتند  القواعد  فبعض  وشـامالً،  عاّمًا  ليس  ولكنه 
من  أقوى  فيها  الظـن  فإن  ولهذا  المحـذور،  هذا  إليها  ال يتجه  فِمثُلهـا  جـدا، 
أن  سبق  كما  قليلة،  جزئيات  استقراء  على  المبنية  القواعد  من  المستفاد  الظن 

ذلك. ذكرنا 
من  نطلب  أن  وال يصح  واتساعًا،  ضيقًا  تختلف  القواعد  بأن  نذكر  أننا  على 
العامة  القواعد  في  الجزئيـات  من  ما نطلبه  النطاق  ضيقة  كانـت  فيما  الجزئيـات 

والشاملة.
للطريق  تابعة  النظر واالجتهاد فهي  المخرجة والمستنبطة بطريق  القواعد  أما 

به(١). ومعمول  مقبول  المجتهد  واجتهاد  المجتهد،  استنباط  في  اتبع  الذي 
دليالً  تكون  أن  فال يصح  الفروع،  ثمرة  الفقهية  القواعد  بأن  القول  وأما  ثالثًا: 
هذا  ولكن  الظاهر،  في  جـذاب  اعتراض  فهو  الدور،  من  يلزم  لما  الفـروع  علـى 
عن  كشـفت  التي  الفروع  نفس  هي  اسـتنباطها  المراد  الفروع  كانت  لو  يتم  إنمـا 
الفروع  غير  هي  القاعـدة  على  المتوقفة  فالفروع  كذلـك،  األمر  وليس  القاعـدة، 
هذه  فـروع  على  بنيت  إنمـا  العلوم  قواعـد  فكل  القاعـدة،  عليهـا  توقفـت  التـي 
عند  وخاصة  األصـول،  قواعد  لذلك  مثـال  وأقرب  لهـا،  ثمرة  وكانـت  العلـوم، 
األئمة  عن  المنقولة  الفرعية  المسائل  أحكام  خالل  من  استنبطت  حيث  الحنفية ، 
لتقرير  القواعد  تلـك  إلى  نسـتند  أن  لنا  ال يجـوز  إنه  أحد  يقـل  ولـم  األقدميـن، 

واستنباطها. األحكام 
اللغة من خالل ما نطق  التي استنبطها علماء  العربية  اللغة  وكذلك قواعد 
التي  وهي  واللحـن،  الُعْجمة  ألسـنتهم  تشـوب  أن  قبل  الفصحاء  العـرب  بـه 
هذه  أن  أحد  يقل  ولم  عليها،  والبناء  اللغة،  أحكام  اسـتنباط  في  إليها  يسـتند 

ص ٢٨٦. السابق،  المرجع  الباحسين:   (١)
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للفروع  ثمرة  ألنها  منهـا؛  العربية  اللغة  أحـكام  السـتنباط  ال تصلح  القواعد 
الجزئية(١).
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من  أبدينا  ومـا  الفقهية،  القاعـدة  حجية  فـي  قيل  لما  الخالصـة  هـذه  وبعـد 
بعد  عندنا  يترجح  الـذي  فإن  واالسـتدالالت،  اآلراء  بعض  حول  نظر  وجهـات 
األحكام  على  بها  االسـتدالل  جواز  عدم  الفقهية  القاعـدة  في  األصـل  أن  النظـر 
إذا  بها  االحتجـاج  يجـوز  الحاالت  بعـض  األصل  هذا  مـن  ويسـتثنى  الفقهيـة، 

التالية: الشروط  فيها  توفرت 
ـ  ١ إجماع.  أو  ُسنَّة  أو  كتاب  من  دليل  على  الفقهية  القاعدة  تستند  أن 
ـ  ٢ أو   ُسـنَّة  أو  كتاب  مـن  به  مقطوعا  أصـال  الفقهيـة  القاعـدة  ال تعـارض  أن 

إجماع(٢).
ومصادرها،  أصولها  حيث  من  تختلف  الفقهية  القواعد  فإن  ذلك  على  وبناء 
حيث  فمن  عنها،  المبحوث  المسألة  حكم  على  الدليل  وجود  حيث  من  وكذلك 
سبحانه،  اهللا  كتاب  من  ومصدره  أصله  ما كان  فمنها  ومصادرها،  القواعد  أصول 
ـنَّة  والسُّ الكتاب  من  واضحة  أدلة  على  مبنيًا  يكون  أو  رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص ،  ُسـنَّة  من  أو 
تكون  أو  العلماء،  عند  المعتبرة  األدلة  مـن  شـرعي  دليل  على  مبنيًا  أو  المطهرة، 
نّصًا  القاعدة  كانت  فإذا  األحكام،  وتعليل  القياسي  االستدالل  على  مبنية  القاعدة 
شـرعي  دليل  فهي  القواعد  مجرى  تجري  أو  قاعدة،  تكون  أن  قبـل  فهي  كريمـًا 
دليالً  كونه  عـن  خرج  القاعدة  مجرى  القرآنـي  النص  جـرى  إذا  فهـل  باالتفـاق، 

عليه؟(٣) غيره  تقديم  وال يجوز  به،  معموالً  شرعّيًا 

.٤٣ ص ٤٢،  الوجيز،  البورنو:   (١)
ص ٨٧. السابق،  المرجع  محمد:  شبير   (٢)

ص ٤٠. نفسه،  المرجع  البورنو:   (٣)
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(البقـرة: ٢٧٥) ،   ﴾ ;  :  9  8  7 ﴿  : قولـه 4  ذلـك:  أمثلـة  ومـن 
نفس  في  وهو  الربـا،  وحرمة  البيع  حـل  يفيد  شـرعي  دليل  الكريم  النـص  فهـذا 
الربا،  مسـائل  وبعض  المحرمة  البيوع  أنواع  يشـمل  فقهية،  قاعدة  يصلح  الوقت 

بالتخريج. وإما  بالنص  إما 
«الخراج  وحديـث:  وال ضـرار »(١)،  ضـرر  «ال  حديـث  النبويـة  ـنَّة  السُّ ومـن 
عليه »(٣)  المدعـى  على  واليميـن  المدعـي  علـى  «البينـة  وحديـث:  بالضمـان »(٢)، 
استنباط  في  إليها  االسـتناد  يمكن  فقهية  وقواعد  شـرعية  أدلة  فهذه  كثير،  وغيرها 

بها(٤). القضاء  وإلزام  الفتاوى  وإصدار  األحكام 
«فحكام  قالـوا:  حيث  المجلة  وضعـوا  الذيـن  الفقهاء   يفـت  لم  هـذا  ولعـل 
هي  التي  القواعد  تلك  إلى  أشاروا  فلعلهم  صريح»،  نقل  على  يقفوا  ما لم  الشرع 
ثّم  «ومن  قال:  حين  الزرقا   إليه  ما أشـار  وكذلك  تشـريعية،  نصوص  األصل  في 
هذه  من  شيء  على  االستناد  على  أحكامهم  في  القضاة  يقتصر  أن  المجلة  تسّوغ 

عام»(٥). أو  خاص  نص  دون  فقط  الكلية  القواعد 
كانت  سواء  شرعية  نصوصًا  الفقهية  القواعد  كانت  إْن  القول:  فيمكن  وعليه 
حجة  تعتبر  المعنـى،  في  مؤثر  غيـر  الصياغة  في  تغيير  مـع  أو  واحـدة  صياغتهـا 
في  شـأنها  بعض،  على  بعضها  يرجح  أو  الشـرعية،  األحكام  منه  تسـتنبط  ودليالً 

خاصة(٦). أو  كانت  عامة  نفسها  النصوص  شأن  ذلك 
لألمرين: تبعًا  فيها  الحكم  فيختلف  مستنبطة،  الفقهية  القواعد  كانت  إن  وأما 

القادمة. الفصول  في  الحقًا  تخريجه  سيأتي   (١)

القادمة. الفصول  في  الحقًا  تخريجه  سيأتي   (٢)

القادمة. الفصول  في  الحقًا  تخريجه  سيأتي   (٣)
ص ١٠. العدلية،  األحكام  مجلة  األساتذة،  من  لجنة   (٤)

.٩٣٤/٢ الفقهي،  المدخل  الزرقا:   (٥)
ص ٢٨٦. الفقهية،  القواعد  الباحسين:   (٦)
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طريقه. عن  القاعدة  استنبطت  الذي  والدليل  المصدر  ـ  أ 
المستنبطة. القاعدة  في  واالختالف  االتفاق  ـ  ب 

يلي: بما  ذلك  توضيح  ويمكن 
مثـل  الصريحـة  الشـرعية  النصـوص  مـن  مسـتنبطة  القاعـدة  كانـت  إذا  ـ   ١
من  نابع  القاعـدة  بهذه  االحتجـاج  فإن  بمقاصدهـا »،  «األمـور  التاليـة:  القواعـد 
«اليقين  وكذلـك  بالنيـات»(١).  األعمـال  «إنما  حديـث  وهو  بأصلهـا  االحتجـاج 
قواعد  كلهـا  التيسـير »،  تجلب  و«المشـقة  يـزال »  و«الضـرر  بالشـك ».  ال يـزول 
في  إليها  االسـتناد  يجوز  مصادر  وتعتبر  واإلجماع،  ـنَّة  والسُّ القرآن  من  مسـتنبطة 
تشـبه  فهي  إليها،  اسـتندت  التي  األدلة  إلى  رجوع  إليها  الرجوع  ألن  االسـتنباط؛ 

إليها(٢). االحتكام  فال يمنع  عليها،  المعتمد  األدلة  بقوة  وقوتها  األدلة، 
اختلف  التي  األدلة  مـن  شـرعي  دليل  على  مبنية  القاعدة  كانت  إذا  أمـا  ـ   ٢
الحكم  وجد  فإذا  عليها،  المتفـق  األدلة  إلى  أّوالً  الرجوع  فيجـب  اعتبارها،  فـي 
عليه  بنيت  الذي  الدليل  إلى  نظر  وإال  بها،  وال يحكم  بالقاعدة  يستأنس  بأحدها 
كان  ـ  دليالً  يعتبرونه  من  ـ عند  بموجبه  المسألة حكمًا  إعطاء  أمكن  فإن  القاعدة، 

به. يستأنس  تابعًا  دليالً  القاعدة  واعتبرت  بها، 
أو  فقهي،  نص  أو  بعينها،  لمسألة  شرعي  دليل  وجود  عدم  حيث  من  وأما  ـ 
الفقهية  القاعـدة  تعتبـر  هـل  تشـملها،  التـي  القاعـدة  ووجـدت  أصولـي،  دليـل 

والقضاء؟ الفتوى  في  إليه  االستناد  يمكن  شرعيًا  دليالً  االجتهادية 
معقول  من  المجتهدون  العلماء  استنبطها  التي  االجتهادية  القواعد  إن  نقول: 
ُعرف  أو  رأوهـا،  مصلحة  علـى  بناء  أو  للشـريعة،  العامـة  والقواعـد  النصـوص 
يكون  أن  المسائل  هذه  لمثل  تعّرض  من  فعلى  اسـتقرؤوه،  اسـتقراء  أو  اعتبروه، 

القادمة. الفصول  في  الحقا  الحديث  هذا  تخريج  سيأتي   (١)
السابق،  المرجع  الباحسين:  ـ  ص ٤١.  الفقه،  قواعد  إيضاح  في  الوجيز  صدقي:  محمد  البورنو   (٢)

ص ٨٧. الكلية،  القواعد  شبير:  ـ   .٢٨٧ ص ٢٨٦، 
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ُبنِيت  وما  الفقهيـة،  بالقواعد  واإلحاطة  واإلدراك  الوعـي  من  كبيـر  جانب  علـى 
حتى  قاعدة  كل  مـن  يسـتثنى  أن  يمكن  وما  منه،  اسـتنبطت  أو  قاعـدة  كل  عليـه 

عنها(١). خروجها  يظن  أو  يقطع  مسألة  القاعدة  تحت  ال يدرج 
الكتاب  من  صريح  دليل  إلى  ال تسـتند  التي  القواعد  هذه  أن  البعض  ويرى 
اتفق  سـواء  االسـتنباط،  في  إليه  يسـتند  مصدرًا  ال تعتبـر  اإلجمـاع  أو  ـنَّة  السُّ أو 
بها  يستأنس  أن  يمكن  االتفاق  عند  ولكن  فيها،  اختلفوا  أو  تقعيدها  على  الفقهاء  

وتخريجها(٢). األحكام  وتفريع  اآلراء،  بين  الترجيح  في 
فالقول  السـابقين،  القولين  بيـن  الجمـع  يمكن  فإنه  ما سـبق  علـى  وبنـاء 
الفقهاء   بين  فيها  المختلف  االجتهادية  القواعـد  على  يحمل  أن  يمكـن  األول: 
أدلة  إلى  تسـتند  تكن  لم  أو  ُسـنَّة،  أو  كتـاب  من  نصا  أصلها  يكـن  لـم  والتـي 
القواعد  على  فيحمل  الثاني:  القول  وأما  إجماع،  أو  ُسنَّة  أو  كتاب  من  صريحة 
أو  القرآن  من  صريحة  أدلة  إلى  استندت  أو  نَّة،  السُّ أو  الكتاب  أصلها  كان  التي 

اإلجماع. أو  نَّة  السُّ
إحدى  إلى  المفتـي  أو  القاضـي  اسـتناد  جواز  عدم  أن  هـذا  علـى  ويترتـب 
أما  إليه،  االستناد  يمكن  فقهي  نص  وجد  إذا  فيما  يكون  وحدها  الفقهية  القواعد 
لها،  الفقهاء   تعـرض  لعدم  أصـًال  فقهي  نص  فيهـا  ال يوجـد  الحادثـة  كانـت  إذا 
ُهمَّ  اللَّ إليها،  والقضاء  الفتوى  إسناد  يمكن  فعندئذ  تشملها،  التي  القاعدة  ووردت 
الجديدة(٣). المسألة  القاعدة وهذه  عليه  ما اشتملت  بين  فرق  أو ظن  قطع  إذا  إال 
معظم  إليه  ما ذهب  هو  إليه  توصلنا  الذي  الرأي  أن  إليه  اإلشارة  تجدر  ومما 

نفسه. المرجع  البورنو:   (١)
نفسه. المرجع  شبير:   (٢)

الشـك  مصطفى،  أحمد  حسـن  عن  نقًال  ص ٢٧.  اإلسـالمي،  الفقه  قواعـد  عبد العزيـز:  عـزام   (٣)
وينظر:  ـ  ص ١٥.  القاهـرة،  العلوم  دار  بكليـة  نوقشـت  ماجسـتير  رسـالة  العبادات،  في  وأثـره 

ص ٢٩٥. الفقهية،  القواعد  أحمد:  علي  الندوي 
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العلماء  من  فيها  المؤلفة  الكتب  بعض  حققوا  أو  الفقهية،  القواعد  في  َكتـب  مـن 
تكون  أن  ال يصلح  الفقهيـة  القواعد  أن  على  تتفق  آراؤهـم  وتكاد  المعاصريـن، 
مسندًا  أصلها  كان  إذا  إال  الشرعية،  األحكام  استنباط  في  إليه  يستند  مستقّالً  دليالً 

غيرهما(١). أو  ُسنَّة  أو  كتاب  من  دليل  إلى 
في  والمتأخرين  المتقدمين  الفقهاء   رأي  فيه  بسـطنا  الذي  العرض  هذا  وبعد 
ما هو  مفـاده:  ملّحًا  سـؤاالً  نطرح  أن  بنا  يجـدر  الفقهية  القواعـد  حجيـة  مسـألة 

الفقهية؟ بالقواعد  االستدالل  من  اإلباضية   موقف 
الفروع  في  ما أّلفوا  كثرة  على  اإلباضية   فقهـاء  نجد  أن  المؤسـف  من  ولعل 
الجانب  لهذا  يعطوا  لم  متعددة  فتاوى  في  المختلفة  النوازل  وأجابوا عن  الفقهية، 
ـ  َعَرضًا  ولو  ـ  عنه  يتحدثوا  لم  أغلبهم  إن  بل  الدراسـة،  من  حقه  الموضوع  من 
الفقهية  للقواعد  يخصصـوا  لم  ما داموا  ذلك  في  وال عجب  إغفـاالً،  أو  إهمـاالً 
أو  التعليل،  أو  للتعليـق،  حديثهم  معـرض  في  جاءت  وإنما  مسـتقلة،  مصنفـات 

المختلفة. المذاهب  في  الفقهاء   من  كثير  شأن  وهذا  االستدالل،  أو  التخريج، 
االحتجاج  بجواز  يصرحـوا  لم  نجدهم  اإلباضية   مصـادر  في  البحث  وبعـد 
بتنظير  اهتمامهم  عدم  إلى  يرجع  ذلك  سبب  ولعل  وال بالمنع؛  الفقهية  بالقواعد 
ذلك  ومع  النظرية،  الناحية  من  ولو  التشريع  في  مكانتها  بيان  أو  الفقهية،  القواعد 
يمكن أن نستنتج من خالل استنباطاتهم وتعليالتهم على األحكام، وتخريجاتهم 
في  الجمهور  مذهـب  يوافقون  أنهم  الفـروع  على  اسـتداللهم  أو  القواعـد  علـى 
التعليل،  أو  الترجيح  أو  التخريـج  أو  االسـتنباط  مجال  في  القواعد  هذه  اعتمـاد 

الفقهية،  القواعد  يعقـوب:  الباحسـين  ـ  ص ٢٣.  الوجيز،  البورنو:  ـ  نفسـه.  المرجـع  النـدوي:   (١)
للمقـري،  القواعـد:  كتـاب  تحقيـق  مقدمـة  حمـد،  عبد اهللا بـن  أحمد بـن  ـ  ص ٢٧٦ - ٢٨٨. 
الفقهية  القواعد  غانم:  صالح بن  السدالن  ـ  ص ٨٧.  الكلية،  القواعد  محمد:  شبير  ـ   .١١٦/١
ص ٢٧.  اإلسـالمي،  الفقه  قواعد  عبد العزيز:  عزام  ـ  ص ٣٥ - ٣٨.  عنهـا،  تفرع  ومـا  الكبـرى 

وغيرهم.
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الحكم  ما يذكرون  فغالبًا  القديمة والحديثة،  الفقهية  وتشهد على ذلك مصنفاتهم 
إذا  خاصة  فيها.  مختلف  أو  عليها  متفق  سـواء  الفقهية  قواعدهم  إلى  ويسـندونه 
أنهم  التأمل  بعد  يظهر  أنه  إال  اإلجماع،  أو  نَّة  السُّ أو  الكتاب  من  الدليل  أعوزهم 
من  فيذكرونها  لغيرهـا،  تابعة  يعتبرونها  بـل  بنفسـها،  مسـتقّالً  دليالً  ال يجعلونها 
والشـماخي   بركة   وابن  الكدمي   عند  ما نجـده  وهذا  والتأكيد،  االسـتئناس  بـاب 

وغيرهم. الخليلي (١)  والمحقق  والسالمي  
الكدمي   أبو سعيد  بها  استدل  بالشك »  «اليقين ال يزول  قاعدة:  في  مثال ذلك 
من  شـيء  كل  «إن  فقال:  النصيـة  األدلة  إلـى  إشـارته  بعد  المسـألة  حكـم  علـى 
حالل  في  حكم  وكل  وتعالـى ـ  ـ تبارك  اهللا  ديـن  في  األمور  من  وأمـر  األشـياء 
اهللا  شـرع  فـي  المبينـة  الحقـوق  مـن  حـق  وكل  ما حـرم،  وحرمـة  اهللا  ما أحـل 
أصوله  على  جـاٍر  كله  هذا  جميع  الشـريعة،  أحكام  من  حكـم  وكل  ـ سـبحانه ـ 
هذه  ثبتت  فـإذا  األمة،  وإجماع  ـنَّة  والسُّ الكتاب  من  له  الموضحـة  عليـه  المبنيـة 
ثابتًا  فيظل  ثبت  منهـا  حكم  فكل  مثلها،  أصل  يزيلها  حتـى  ثابتة  فهـي  األحـكام، 
أحكام  من  حكم  زال  وإذا  يزيله،  مثلـه  ثابت  بحكم  إال  وال يزول  أصولـه،  علـى 

مثلها»(٢). أصل  يثبتها  حتى  زائلة  فأصوله  الحقوق،  هذه 

الخليلي، (و: ١٢٢٦هـ/ ١٨١٦م ـ ت: ١٢٨٧هـ)، من أشهر علماء  سعيد بن خلفان بن أحمد   (١)
وتأصيلها  المسائل  بتحقيق  لشهرته  بالمحقق  العلماء  لقبه  ١٣هـ.  القرن  في  ُعمان  في  اإلباضية 
تسهيل  في  الرحمانية  النواميس  الزكاة؛  في  وأرجوزة  منها:  قيمة،  مؤلفات  له  باألدلة.  واقترانها 
فكرية  مدرسـة  صاحب  كان  لقد  إلخ.  شـرعية؛...  فتاوى  مجموعة  الربانية؛  العلوم  إلى  الطرق 
معجم  إلخ.  الرواحي...  أبو مسلم  والشـاعر  أحمد،  ابنه  تالمذته:  أشـهر  ومن  ُعمان،  في  رائدة 

.١٣٢/١  ،٥٠٠ ترجمة:  المشرق)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم 
.٨٣/٤ المعتبر،  أبو سعيد،  الكدمي   (٢)



وتطورها الفقهية  القواعد  نشأة 
اإلباضية  عند  ومصنفاتها 

الثالث المبحث 

نشـأة  منذ  اإلباضي  الفقه  تاريـخ  نجـد  أن  الغريبة  األمـور  مـن  يكـون  يـكاد 
القواعد  إلى ذكر  يتعرض  لم  الهجري  القرن األول  اإلباضية  في  الفقهية  المدرسة 
اإلباضي  الفقه  تناولـت  التي  الكتب  مثالً  تصفحت  فـإذا  باإلشـارة،  ولو  الفقهيـة 
ه  وتنوِّ بذكرها،  تشـيد  أن  عن  فضالً  القواعد،  إلى  إشـارة  فيها  تجد  لـم  وتاريخـه 
الفترة  تحديـد  في  كبيرًا  عنـاًء  الباحث  يجـد  ذلك  وألجـل  ومكانتهـا،  بأهميتهـا 
من  غيرهم  عند  وحتى  اإلباضية ،  عنـد  الفقهية  القواعد  فيها  نشـأت  التي  الزمنيـة 

الفقهية. المذاهب 
في  ظهرت  الفقهية  القواعد  إن  ـ  واالستقراء  البحث  بعد  ـ  نقول  أن  ويمكن 
والتكوين،  النشـوء  مرحلـة  بمراحل:  ومـرت  التشـريع  عصر  مـن  األول  القـرن 
والنمو،  التطـور  ومرحلة  الفقهية،  الفـروع  مع  الكليـة  القواعد  تدويـن  ومرحلـة 

المتخصصة. الدراسات  مرحلة  وأخيرًا  والتميز،  والرسوخ  النضج  ومرحلة 
حيث  من  اإلباضية   الفقهيـة  المدرسـة  تعريف  المبحث  هذا  فـي  وسـنتناول 
ثم  مصنفاتها،  وأهم  انتشارها،  وأماكن  التشريعية،  ومصادرها  ومؤسسها،  نشأتها، 
وجذورها  اإلباضية   عنـد  الفقهية  القواعد  لظهـور  األولى  البدايـات  إلى  نتطـرق 
ومتى  وتبلورت؟  تطورت  وكيـف  اسـتنبطوها؟  أو  أخذوها  أين  ومِن  التاريخيـة، 
في  وجمعت  عنهـا  اسـتقلت  ثم  الفقهية،  فروعهـم  ضمن  عندهـم  تدوينهـا  بـدأ 

يلي: كما  ذلك  وبيان  الفقهية؟  المدارس  كبقية  خاصة  مصنفات 
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اإلسـالمية،  الفقهية  المدارس  تصـّدرت  أصيلة،  إسـالمية  مدرسـة  اإلباضية  
التابعي الجليل جابر بن زيد  األزدي (ت: ٩٣هـ/٧١١م)(١)  كانت نشأتها على يد 
له  وشـهد  الكرام،  الصحابة   علـى  تتلمذ  وفقيهـًا،  ومحدثـًا  مفسـرًا  عالمـًا  وكان 
وآخرون،  السدوسـي  دعامة   وقتادة بن   ، ̂ عبـاس   عبد اهللا بـن  أسـتاذه  بالعلم 
جابر بن  «اسـألوا  للناس:  قال  أنه  عباس  3  ابـن  عن  ُروَي  وقد  عليـه،  وأثنـوا 
«جابر  أيضًا:  عنه  وقال  علمه»،  لوسعهم  والمغرب   المشرق   أهل  سـأله  فلو  زيد ، 
«مات  زيد :  جابر بن  موت  في  مالك  3  أنس بن  وقال  بالطالق».  الناس  أعلم 
فحويت  بْدرّيـًا  سـبعين  «أدركت  نفسـه:  عن  وقال  األرض»(٢)،  علـى  َمـن  أعلـم 

عباس »(٣). ابن  البحر  إال  ما عندهم 
والمحدثين  الفقهاء   أكبر  من  فكان  والورع  بالعلم  جابر  أبو الشـعثاء   اشـتهر 
ورعه  على  األمة  وأجمعت  الهجـري،  األول  القرن  في  البصرة   فـي  والمفسـرين 
إباض   منهم: عبد اهللا بن  كثيرون،  أتباع  له  العلم، وكان  في  وتبحره  وتقواه  وزهده 

طبقات  الدرجيني:  أبو العبـاس  التالية:  المصادر  فـي  بتفصيل  ذلك  ينظر  ترجمتـه  تقدمـت   (١)
ص ٧٠.  السـير،  كتاب  الشـماخي:  أبو العبـاس  ـ   .٢٠٥/٢ - ٢١٤ بالمغـرب،  المشـايخ 
العقود  حمد:  سـالم بن  الحارثي  ـ   .١٣٨/٣ - ١٤٩ المغرب،  تاريخ  دبوز:  علي  ـ محمد 
صالـح  ـ   .٣٤٠/٢ العربـي،  التـراث  تاريـخ  سـزكين:  فـؤاد  ـ  ص ٩٣ - ١٠٥.  الفضيـة، 
إسالمية  دراسات  أعوشت:  بكير  شاملة)  (دراسة  الدعوة  في  وآثاره  زيد  جابر بن  الصوافي: 
ترجمة  اإلباضية،  أعـالم  معجم  الباحثين:  من  جماعـة  ـ  ص ٢٠.  اإلباضية،  األصـول  فـي 

.٢٣٠ رقم  زيد  جابر بن 
 .٧٦/٢  ،(٧٤٢) حديـث:  حبيـب،  بيـن  الربيـع  مسـند  الصحيـح  الجامـع  حبيـب:  الربيع بـن   (٢)

.٢٨٠/٢ الكبرى،  المدونة  أبو غانم:  الخراساني 
نفسه. المصدر  الخراساني:   (٣)
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التميمي،  كريمة  أبـي  مسـلم بن  عبيدة   وأبي  حدير (٢)،  ومرداس بـن  التميمـي(١)، 
أرسى  فقد  اإلباضية ،  الفقهية  المدرسـة  تأسـيس  في  له  الفضل  ويرجع  وغيرهم، 

والفقهية. األصولية  قواعدها  ووضع  قواعدها 
نسبت  بل  زيد ،  جابر بن  إلى  العريقة  المدرسـة  هذه  تنسـب  لم  ذلك  ورغم 
سياسـية  العتبارات  (٨٦هـ/٧٠٥م)  التميمـي  المـّري  إبـاض   عبد اهللا بـن  إلـى 
الناس  بين  إباض   ابن  اشتهار  إلى  يعود  وسببها  قياسـية،  غير  نسـبة  وهي  وأمنية، 
الخوارج   مع  ولمناظراته  األمة،  قضايا  في  الحازمة  ومواقفـه  الحق،  في  بجرأتـه 
واسـتباحوا  المسـلمين  ـروا  كفَّ إذ  والسـلوك،  المعتقـد  فـي  انحرافهـم  بسـبب 
الخلفاء  منهـج  التزامهم  عـدم  عليهـم  وانتقد  األموييـن   ناظـر  كمـا  الحرمـات، 
ملكًا  واتخاذها  بالسـلطة،  واسـتئثارهم  المسـلمين،  أمور  تسـيير  في  الراشـدين  

الصحابة.  مـن  كثيرًا  أدرك  فقـد  جليل،  تابعـي  (ت: ٨٦هـ)،  التميمـي،  إبـاض  عبد اهللا بـن   (١)
األحداث.  تلك  من  حاسمة  مواقف  له  وكانت  صفين،  بعد  المسلمين  افتراق  فتنة  وعاصر 
زيد  جابر بن  هـو  إمامهم  أن  أجمعـوا  اإلباضية،  أن  إال  اإلباضـي،  المذهـب  إليـه  ينسـب 
اإلباضية،  مخالفي  مـن  العلنية  لمواقفه  إبـاض،  البن  المذهب  نسـب  وإنمـا  (ت: ٩٣هـ)، 
ومناظرته للخوارج، واشتهر برسائله إلى عبد الملك بن مروان، ضمنها نصائح له، وموقف 
الدرجيني:  عنـد  ترجمته  ينظر  الخلفـاء.  نهج  عـن  األموية  السـلطة  انحراف  مـن  جماعتـه 
محمـد  خليفـات  ـ  ص ١٢١ - ١٢٣.  الفضيـة،  العقـود  الحارثـي:  ـ   .٢١٤/٢ الطبقـات، 
اإلباضي،  الفكر  فـي  دراسـة  با:  صالح  عمر  ـ  ص ٧٦.  اإلباضيـة،  الحركة  نشـأة  عـوض: 
ـ معجم  اإلباضية، ص ٢٢.  األصول  في  إسالمية  دراسات  أعوشت:  بكير  ـ  ص ٢٦ - ٣٨. 

.٢٠١/١  ،٧٧٤ ترجمة:  المشرق)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم 
اإلباضية  أئمة  مـن  تابعي،  أمه.  ـُة  وأَُديَّ (ت: ٦١هـ)،  بـالل)،  (أبو  التميمـي،  حديـر  مرداس بـن   (٢)
وعائشـة.  عباس  ابن  منهم  الصحابة،  من  عددًا  والتقى  عنه،  وأخذ  جابر  اإلمـام  الزم  األوائـل. 
أبي  علي بن  مع  صفين  شـهد  األبطال.  الخطباء  وأحد  قادتهم،  وكبار  الشـراة  عظماء  من  وهو 
اهللا بن  عبيد  إليه  أرسـل  بعدما  ـ ،  ٦١ه حوالي  قتل  النهروان.  وشـهد  التحكيم،  وأنكـر  طالـب، 
عن  وقتلهم  وأصحابـه،  بمـرداس  فأحاط  المازني،  علقمـة  عباد بن  يقـوده  كبيـرًا،  جيشـًا  زيـاد 

.٣٥١/١  ،١٣٤٧ ترجمة:  المشرق)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم  معجم  آخرهم. 
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أصحابه  فعرف  الزعيـم،  بمظهر  النـاس  عند  ظهر  كما  بينهـم،  متوارثـًا  عضـودًا 
اإلباضية (١). أو  إباض ،  ابن  بأتباع 

زيد   جابر بن  اإلمـام  دون  إليه  اإلباضيـة   نسـبة  كانت  األسـباب  هذه  ألجـل 
وتنكيلهم،  األموييـن   بطش  مـن  أتباعه  على  حفاظـًا  منهجًا  التقيـة  اختـار  الـذي 
في  المذهب  قواعد  أخذوا  وعنه  ونشره،  العلم  وطلب  واإلفتاء،  بالفقه  واشـتغل 
منه  يبق  ولم  األيام،  عليـه  أتت  كبير  ديوان  في  علمه  وُدّون  والفتـوى،  االجتهـاد 

وغيرها(٢). اإلباضية   الكتب  في  متناثرًا  القليل  النزر  إلى 
الدعوة ،  وأهل  االستقامة ،  وأهل  الحق ،  أهل  أنفسهم  يسـمون  اإلباضية   كان 
ثم  غيرهم،  بها  دعاهم  بل  باإلباضية ،  أنفسـهم  يسـموا  ولم  المسـلمين ،  وجماعة 
الثالث  القرن  أواخـر  مؤلفاتهم  فـي  وظهرت  واقعًا،  أمـرًا  التسـمية  هذه  ارتضـوا 
«الدينونة  (٢٨٣هـ/٨٩٦م)  النفوسـي  فتـح  عمروس  بـن  مدونـة  فـي  الهجـري 
(ق: ٤هـ/١٠م)،  الكدمي   سـعيد  ألبي  المفيد»  «الجامع  كتاب  في  ثم  الصافيـة»، 

(٣٧٢هـ)(٣). البهلوي  بركة   البن  «الموازنة»  وكتاب 
في  وآرائها  أقوالهـا  تحرير  وتـّم  الفقهية،  المدرسـة  هـذه  صـورة  واكتملـت 

تاريخ  مختصر  الباروني:  سـليمان  ـ  ص ١٥٦ - ١٦٧.  المنتقاة،  الجواهر  البرادي:  القاسـم  أبو   (١)
الحركة  نشـأة  خليفات:  ـ   .١٢٣ - ١٣٨ الفضية،  العقود  الحارثـي:  ـ  ص ١٨ - ٢٧.  اإلباضيـة، 
باجو  ـ  ص ١١٥ - ١٢٤.  اإلباضـي،  الفكـر  في  دراسـة  با:  صالح  عمـر  ـ  ص ٧٦.  اإلباضيـة، 
مصطلحات  معجم  الباحثين:  من  مجموعة  ـ  ص ٧٥.  اإلباضية:  عند  االجتهاد  منهج  مصطفى: 

ص ٠٣. اإلباضية: 
طبقات  الدرجينـي:  أبو العباس  ينظـر:  وضياعـه،  واستنسـاخه  زيد  جابر بن  ديـوان  قصـة  عـن   (٢)
وتأصيالً  نشأة  اإلباضية  مميزات  بالحاج:  الشـيخ  محمد  ـ   ..٨١/١ - ٨٢ بالمغرب،  المشـايخ 

ص ٤٠. وسلوكًا،  وتفريعًا 
الحضاري  البعد  الجعبيري:  فرحات  ـ  ص ٨٣.  الصافية،  الدينونة  النفوسـي:  فتح  عمروس بن   (٣)
ص ٨١،  اإلباضيـة،  الحركـة  نشـأة  كتابيـه  فـي  خليفـات:  ـ  ص ٥٦.  اإلباضيـة،  عنـد  للعقيـدة 
باجو  ـ  ص ٠٤.  اإلباضية،  مصطلحات  معجم  ـ  ص ١٢.  اإلباضية،  للفرقة  التاريخية  واألصول 

ص ٧٦. االجتهاد،  منهج  مصطفى: 
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أيام أبي عبيدة مسلم  بن أبي كريمة (٤٥هـ/١٤٥هـ)  النهائية، في أواخر  صورتها 
الذين  طلبته  حمل  وعنه  بالبصرة ،  العلمية  اإلمامة  في  زيد   جابر بن  خَلف  الـذي 
مراكز  بعد  فيما  أضحـت  التي  بلدانهم  إلى  والمغرب   المشـرق   من  عليـه  وفـدوا 
العربية   الجزيرة  جنوب  من  كل  في  بارز  سياسي  بدور  قامت  هامة،  إباضية   لدول 
وتنزانيا   وكينيـا   الخضـراء   والجزيرة  زنجبـار   فـي  وشـرقيها  وُعمان ،  اليمـن   فـي 
المحاذية  اإلسـالمية  والجمهوريـات  خراسـان   إلـى  الشـمال  وفـي  ومدغشـقر ، 
األقصى،  المغرب   وجنوب  وتونس   والجزائر   ليبيا   إفريقيا ،  شـمال  وفي  لروسيا ، 
ومالي   كالسـنغال   العربـي،  السـودان   وبالد  واألندلس   مصـر   إلـى  انتقـل  ومنهـا 

وغانا . وتشاد   والنيجر  
كالدولة  طويـالً،  بعضهـا  عمـرت  الزمـن  من  ردحـًا  الـدول  تلـك  ودامـت 
حال  هو  كمـا  قرونـًا  بعضهـا  ودامـت  ٢٩٦هـ)،  ـ  (١٦٠هـ  بالجزائـر   الرسـتمية  
اإلمامة في ُعمان  (ق: ٢هـ/١٤م)، واشتهر في هذه الدول علماء أجالء، ساهموا 
كالفقه  الشـريعة،  علـوم  في  وبخاصة  العلـوم،  مختلف  فـي  وفيـر  فكـري  بنتـاج 

والحديث. والتفسير  والعقيدة  واألصول 
زيد ،  جابر بن  بعـد  اإلباضية   الفقهية  المدرسـة  في  الفقهي  التدويـن  وظهـر 
تناولت  بالعشـرات،  تعد  مؤلفـات  لنا  وأنتج  القـرون،  عبر  كثيـرًا  وتطـور  ونمـا 
الخراسـاني ،  غانم  أبي  مدونـة  أشـهرها  ومن  اإلسـالمي،  الفقه  أبـواب  جميـع 
الربيع  بن  ومسند  التميمي،  مسـلم  عبيدة   وأبي  زيد   جابر بن  اإلمامين  وجوابات 
البهلوي،  بركـة   ابن  وجامع  األزكـوي،  جعفر   ابن  وجامع  الفراهيـدي،  حبيـب 
وكتاب المعتبر ألبي سعيد الكدمي ، وبيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي (١)، 

الفقيه،  المحقق  العالم  (ت: ٥٠٨هـ)،  عبـد اهللا)،  (أبو  الكندي،  سـليمان  إبراهيم بن  محمد بـن   (١)
أحمد  الحسـن بن  علي  أبي  القاضـي  يد  على  العلـم  تلقى  الخامس،  القـرن  علمـاء  أجـل  مـن 
تتلمذ  والقضاء، وممن  والفتوى  بالتأليف  في حياته  اشتغل  العلوم.  ونبغ في جملة من  العقري، 
الضخمة  موسوعته  آثاره:  من  المصنف.  صاحب  صالح  محمد بن  أحمد بن  الشـيخ  يديه  =على 
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في  واإلنصاف  والعـدل  الكنـدي (١)،  أحمد  عبـد اهللا  ألبي  المصنـف  وكتـاب 
الضياء  الوارجالني ، وكتاب  إبراهيم  يعقوب يوسف بن  الخالف ألبي  أصول 
وتفسـير  الشـماخي ،  لعـامر  اإليضـاح  وكتـاب  العوتبـي ،  مسـلم  لسـلمة بن 
الحـواري (٣)،  ألبـي  األحـكام  آيـات  وتفسـير  الهـواري(٢)،  محكـم   هود بـن 
النيل  وشرح  للثميني ،  البسام  والورد  النيل  وكتاب  للسالمي ،  اآلمال  ومعارج 

في  المرضية  اللمعـة  واألديان؛  واألحكام  الشـرع  أصول  فيها  حوى  الشـرع»  «بيـان  المشـهورة 
معجم  إلخ.  واألحـكام؛..  األديان  في  «النعمة»  المسـماة  واألرجوزة  وفروعـه؛  الشـرع  أصول 

.٢٩٠/١  ،١١١٨ ترجمة:  المشرق)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم 
تلقى  ومجتهد؛  فقيـه  عالم  (ت: ٥٧٥هـ)،  بكـر)،  (أبو  موسـى،  عبد اهللا بن  أحمد بـن  الكنـدي   (١)
أهمها:  والفنون،  العلوم  شتى  في  آثارًا  ترك  وقد  وغيره.  النزواني  بكر  أبي  الفقيه  يد  على  العلم 
«التخصيص»  وكتاب  جـزًءا؛  وأربعين  اثنين  في  يقع  واألحـكام  األديان  في  «المصنـف»  كتـاب 
معجم  االسم.  بهذا  وسـماه  الشـرع،  بيان  كتاب  أبواب  بترتيب  قام  إلخ.  والبراءة؛..  الوالية  في 

.٢١/١  ،٣٩ ترجمة:  المشرق)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم 
غيره،  وعن  أبيـه  عن  العلم  أخذ  متقـن،  عالم  (ق: ٣هـ/٩م)،  الهـواري،  ـم  محكَّ هود بـن   (٢)
كتاب  «تفسـير  بمؤلَّفه  اشـتهر  القيروان.  في  وقيـل  تيهرت،  في  وقيـل  األندلس،  فـي  قيـل 
رسـتم  اب بن  عبد الوهَّ لإلمـام  قاضيـًا  هود  والـد  كان  جليـل،  تفسـير  وهـو  العزيـز»،  اهللا 
اإلباضية،  أعالم  معجم  قاضيًا.  كان  نفسه  هودًا  أنَّ  خطأ  بعض  فوهم  (ت: ٢٠٨هـ/٨٢٣م) 

.١٢٨/٢  ،٩٦١ ترجمة:  المغرب)،  (قسم 
في:  (حي  أبو الحـواري،  باألعمـى،  المعـروف  القـري،  عثمـان  الحواري بـن  محمد بـن   (٣)
الحواري  أحيانـًا:  اسـمه  ويرد  الثالـث،  القرن  مـن  الثانـي  النصـف  علمـاء  مـن  ٢٧٢هـ)، 
أخذ  وبها  بنزوى  وعــاش  نشــأ  ُعمـان،  علماء  مشـاهير  مـن  وهـو  الحواري،  محمد بـن 
عثمان،  ونبهان بـن  جعفـر،  ومحمد بن  محبـوب،  بـن  محمد  منهم:  شـيوخه  عـن  العلـم 
ثالث  كان  لـه،  مالزمة  وأكثرهـم  شـيوخه  أخص  وهو  خميـس  الصلت بـن  المؤثـر  وأبـو 
مؤلفات  تـرك  وفقهـًا،  علمًا  أجمعهم  كان  وقـد  عصره،  فـي  ُعمان  أهل  علماء  مـن  ثالثـة 
في  آية  خمسمائة  تفسـير  أجزاء)،  خمسـة  في  (مطبوع  الحواري  أبي  جامع  أشـهرها:  قيمـة 
وقيل  عليه،  معروضـة  وكتب  جعفـر،  ابن  جامع  علـى  زيادات  ولـه  (مطبـوع)،  األحـكام. 
المشـرق،  قسـم  اإلباضية  أعـالم  معجم  ينظر:  الهجري،  الرابع  القرن  أوائل  في  توفي  إنه 

.١١٤٠ ترجمة: 

=
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هذه  في  حصرها  ال يمكن  كثير  وغيرها  أطفيش (١)،  للقطب  التفسـير  وتيسـير 
السطور(٢).

ثابتة،  فقهية  وقواعد  أصول  على  الفقهي  الصرح  هذا  يقـوم  أن  بديهّيـًا  وكان 
وبقيت  عديـدة،  مصنفات  فـي  الفقهيـة  والفـروع  األصوليـة  القواعـد  وجمعـت 
األحكام  الفقهـاء   عليها  ج  يخـرِّ المصنفـات  تلك  فـي  متناثـرة  الفقهيـة  القواعـد 
الكافية  بالعناية  تحظ  ولم  األحكام،  بها  يعللون  وقد  الجديدة،  للنوازل  الشـرعية 
ولم  مسـتقلة،  كتب  في  تصنف  فلم  األخرى،  الفقهية  المدارس  فـي  حدث  كمـا 
محاولة  إلى  الباحث  دفع  النقص  وهذا  وال تنقيحها،  وال ترتيبها  بجمعها  يهتموا 
في  منه  مساهمة  وتأصيلها،  ودراستها  وجمعها  مظانها،  في  عنها  بالبحث  تداركه 

للناس. وتعريفها  األصيلة  المدرسة  هذه  دعائم  بناء 
التشـريعية  المصادر  على  االجتهاد  في  اإلباضيـة   الفقهية  المدرسـة  وتعتمـد 
تحته  ويدخل  واالسـتدالل،  والقياس  واإلجماع  ـنَّة  والسُّ القرآن  وهي:  المعروفة 
اإلجماع  على  يطلقـون  وقد  المرسـلة،  والمصالح  واالستحسـان  االسـتصحاب 
مصادر  عـن  يتحدثون  عندمـا  فيقولون  (الـرأي)،  كلمـة  واالسـتدالل  والقيـاس 

ـ  (و: ١٢٣٧هـ/١٨٢١م  اَألئمـة»،  «قطـب  بـ  الشـهير  أطفيَّش،  عيسـى  يوسـف بن  أمحمد بـن   (١)
نشـأ  الحديثة.  العصور  في  اإلسـالميِّ  بالمغرب  إباضيٍّ  عالـم  أشـهر  ت: ١٣٣٢هـ/١٩١٤م)، 
ستة  يتجاوز  لم  وعمره  والتأليف،  للتدريس  جلس  موطنه،  خارج  للدراسة  يسافر  ولم  عصامّيًا، 
كهولته.  في  المطلق  االجتهاد  درجة  وبلغ  سـنة،  عشرين  ابن  وهو  للفتوى  وتصدر  سـنة،  عشـر 
التفسير؛  تيسير  أهمها:  تفاسير،  ثالث  له  الُقْرآن،  تفسير  مؤلفاته:  ومن  الفنون،  مختلف  في  ألف 
الخراساني  غانم  بشر بن  غانم  ألبي  الكبرى  نة  المدوَّ ترتيب  العليل؛  وشـفاء  النيل  ِكَتاب  شـرح 
أعالم  معجم  إلـخ.  (مـخ)؛...  اإليضاح  ِكَتاب  علـى  حاشـية  وهي  الفالح:  علـى  حـيَّ  (مـط)؛ 

.٦٩/٢  ،٨٦٤ ترجمة:  المغرب)،  (قسم  اإلباضية، 
محمد  ـ  ص ٣٥ - ٣٦.  وتاريخهـم،  أصولهم  فـي  مركزة  دراسـة  اإلباضية  معمر:  يحيـى  علـي   (٢)
صحة  النكاح  كتاب  مقدمة  أرشوم:  مصطفى  ص ٥١ - ٥٥،  اإلباضية،  مميزات  بالحاج:  الشيخ 
تدوين  نشأة  عبد اهللا:  مبارك بن  الراشـدي  ص ٢٠ - ٢١.  اإلباضي،  المذهب  في  وآثارًا  وفسـادًا 

ص ١٢٤ - ١٦. ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م،  ط ١،  العصور:  عبر  واستمراره  الفقه 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢١٢

عنهم،  َكتب  َمن  بعض  أخطأ  ذلك  وبسبب  والرأي،  نَّة  والسُّ الكتاب  هي  التشريع: 
اإلجماع(١). ينكرون  أنهم  فظن 

الخلفاء  عهـد  نهاية  منـذ  شـبابه،  في  المدرسـة  هذه  إمام  رحـالت  وبسـبب 
عن  والفقه  الحديث  نقل  فقد  وفاته،  وإلى  البصرة   في  اسـتقر  أن  إلى  الراشـدين  
طابع  بطابعْين:  فقهه  فاتسم  بالعراق ،  منهم  موجودًا  كان  عمن  بالحجاز   الصحابة  
األثر  وبين  والعقل،  النقل  بيـن  يجمع  فكان  الرأي ؛  أهل  وطابع  الحديـث ،  أهـل 
شـيخه  وصية  التزم  كما  الحجـاز ،  بطريقة  زيـد   جابر بن  اإلمـام  فتأثـر  والـرأي، 
البصرة  وُتستفتى، فال تفتيّن  «يا جابر  إنك من فقهاء  له:  عبد اهللا بن عمر  حين قال 
بعدم  جابر   علـى  التأكيد  بذلك  يقصد  وال شـك  ناطقة».  وُسـنَّة  قاطع  بنـص  إال 

بالرأي. األخذ  في  والتعمق  الخوض 
الصحابة   وفتاوى  ـنَّة  السُّ من  ما سـمعه  تدوينه  جابر   اإلمام  عن  إلينا  ُنقل  كما 
من  الدليل  فيه  ما يجد  ُمّتبِعًا  ليكون  وذلك  التابعين ،  وكبار  ـ  عليهم  اهللا  ـ رضوان 
اهللا  ـ رضوان  الصحابة   من  أثرًا  يجد  أو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن  ـنَّة  السُّ أو  للقرآن  تفسـير 
الحاجة  أعوزته  فإذا  األثر،  عدم  عند  إال  بالرأي  األخذ  إلى  وال يذهـب  ـ  عليهـم 
دليل  وخير  شـيء،  ذلك  من  ال يمنعه  الوقائع  فـي  النظر  وإعمال  االجتهـاد  إلـى 
عنك  يكتبون  إنهـم  الشـعثاء   أبا  يا  له:  الناس  قول  من  ـ  عنـه  ما نقل  ذلـك  علـى 

غدًا!»(٢). عنه  أرجع  أن  ما عسى  «يكتبون  فقال: 
اليوم  يقول  فلعله  للحادثة،  الشرعي  الحكم  في  ينظر  أنه  عبارته  من  وُيفهم 
اّتباعًا  باألمس،  قاله  لما  مناقض  آخر  رأي  إلى  غدًا  اجتهـاده  ويؤديه  برأي  فيهـا 

معتدل،  إسـالمي  مذهب  اإلباضية  ينظر:  ـ  بعدهـا.  وما  ص ٥٥  اإلباضية،  معمـر:  يحيى  علـي   (١)
مميـزات  بالحـاج:  الشـيخ  محمـد  ـ  بعدهـا.  ومـا  ص ٣٠  السـيابي،  سـعود  أحمد بـن  تعليـق 
مصطفى:  باجو  وينظر:  ـ  ص ١٨ - ١٩.  النـكاح،  أرشـوم:  مصطفى  ـ  ص ٦٨ - ٧٣.  اإلباضية، 

شاملة). (دراسة  اإلباضية  عند  التشريع  أصول  تفسير  اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج 
ص ١١٤ - ١١٥. الفقه،  تدوين  نشأة  مبارك:  الراشدي   (٢)
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قضاء  يمنعك  «ال   : األشـعري  ^  موسـى  ألبـي  الخطاب   عمر بـن  قالـه  لمـا 
التمادي  من  خير  الحق  إلى  الرجوع  فإن  فيه،  الحق  تراجع  أن  باألمـس  قضيتـه 

الباطل»(١). في 
أبي  مؤسسـها  يد  على  بالبصرة   نشـأت  اإلباضية   الفقهية  المدرسـة  أن  ومع 
به  تأخذ  كانت  فقد  التأثـر،  كل  بالقياس  تتأثر  لم  أنهـا  إال  زيد   جابر بـن  الشـعثاء 
عند  قوله  جابر   تلميذ  كريمة  أبي  مسلم  بن  عبيدة  أبي  عن  يؤثر  ومما  حذر،  على 
والفروج»  الدماء  من  سـلموا  «ما  قال:  بالقياس،  ُيفتون  ُعما ن  أهل  إن  له:  ما قيل 
أنه  ذلك  ومعنى  الدمار»  في  ذهـب  القياس  في  ذهب  «من  أيضًا:  قوله  عنـه  وأُثـر 
المسـألة،  في  شـرعي  دليل  وجد  طالما  شـيء  كل  في  بالقياس  األخذ  ال ينبغـي 

ثقات(٢). رواته  كان  إذا  أَحادّيًا  حديثًا  كان  ولو 
الحديث   أهل  مدرسة  بين  وسطًا  اإلباضية   الفقهية  المدرسـة  كانت  هنا  ومن 
جميع  أن  اعتبار  على  األمور،  كل  في  بالرأي  األخذ  في  التوسـع  تتجنب  ـ التي 
في  توغلت  التي  الـرأي   أهل  مدرسـة  وبين  ـ ،  التشـريع  طرقها  قد  الحيـاة  أمـور 

بالقياس. األخذ 
نص  فيه  ليس  فيما  بالقياس  فأخذوا  بالتقليد،  يرضوا  لم  اإلباضية   أن  ويبـدو 
ضمن  داخلة  هي  بل  أحكامها،  تبين  لم  الفقه  مسـائل  من  كثيرًا  ألن  وال إجماع؛ 

القياس(٣). شروط  ووضعوا  فقاسوا  الشرعية،  األدلة 
النبوية  ـنَّة  السُّ على  يعتمدون  فهم  بالحديث  األخـذ  في  اإلباضية   منهـج  أمـا 
وخاصة  واضحًا،  تثبتًا  الروايـة  في  ويتثبتون  الصحيح،  بالسـند  الثابتة  الصحيحـة 
إذ  القياس؛  علـى  قدموه  الحديث  صـح  فإذا  اآلحادية،  األحاديـث  من  موقفهـم 

نفسه. المصدر   (١)
ص ١١٥. التدوين،  نشأة  مبارك:  الراشدي   (٢)

طلعة  السـالمي:  ينظر:   .٢٦١  ،٢١٣  ،٢٠٧  ،١٧٥/٢ الكبرى،  المدونة  أبو غانم:  الخراسـاني   (٣)
.٢٩٩ - ٣٨٤ االجتهاد،  منهج  مصطفى:  باجو   .٩١/٢ القياس،  باب  األلفية،  شرح  الشمس 
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األثر،  وجـود  عند  للنظر  ال حـّظ  ألنه  النـص؛  ورود  مـع  ـ  عندهـم  ـ  ال قيـاس 
القرآن  وجعلوا  القرآن،  وافقت  إن  إال  العقيدة  في  اآلحاد  بأحاديث  وال يأخذون 
النسـخ  عدا  فيما  ـنَّة  والسُّ القرآن  تناقض  ال يمكن  إذ  الصحيحـة،  ـنَّة  للسُّ معيـارًا 
في  مطلقًا  الثقة  روايـة  ويعتمدون  الثقة،  التابعـي  مرسـل  ويقبلون  والتخصيـص، 
كما  عندهم،  مقبولة  فروايته  ذلك  غير  أما  فيها،  خاض  ممن  بالفتنة  ما يتعلق  غير 

الوضع(١). من  عليه  والحفاظ  وتدوينه،  الحديث  نقل  في  أيضًا  ساهموا 
أصحابهم  يرويه  بما  يتمسـكون  اإلباضية   أن  البعض  ألسـنة  على  جرى  وقد 
الُعماني  اإلباضـي  حبيب  الربيع  بن  مسـند  في  ورد  بما  إال  وال يأخـذون  فقـط، 
أينما  بالدليـل  يأخـذون  فهم  الدليـل،  يعوزهـا  الدعـوى  هـذه  ولكـن  البصـري، 
يتبع  أن  أحق  «والحق  المشـهورة:  بالمقولة  عمالً  غيرهم  في  كان  ولـو  وجـدوه، 
الحبيب».  من  جاء  ولو  به  جاء  من  على  مردود  والباطل  البغيض،  من  جـاء  ولـو 
اإلباضية ،  رواة  غيـر  مـن  أحاديث  علـى  اعتمادهم  الفقهيـة  مصنفاتهـم  وتشـهد 
وجامع  أطفيش ،  للقطب  النيل  وشرح  للسالمي ،  حبيب  الربيع  بن  مسند  كشـرح 

للشماخي . واإليضاح  البهلوي،  بركة   ابن 
المنصفين  يقلق  مـا زال  أمر  إلى  اإلشـارة  أود  المطلب  هذا  نختم  أن  وقبـل 
المدرسـة  عن  الحديثة  الدراسـات  وفرة  فبرغم  األصيلة،  المدرسـة  هذه  وأتبـاع 
من  كثير  على  يرين  ال يـزال  بها  الجهل  فإن  وغيرها،  منهـا  األكاديميـة  اإلباضيـة  
عموم  أو  المثقفين  عامة  بله  اإلسـالمية،  الدراسـات  في  والمختصين  الدارسـين 

 ٦٥٣ آخره  مـن  منقطع  مصور  مخطـوط  المسـلمين،  سـير  المشـارقة:  المشـايخ  من  مجموعة   (١)
الربيع بن حبيب:  ـ  المطلوبة ٢٩، ٣٢، ١٩٧، ٢٠٦، ٤٦٤، ٥٨١، ٥٨٢.  صفحة، والصفحات 
 ،٢٦٤  ،٢٦١  ،٢٠٣/٢ المدونـة،  الخراسـاني:  ـ   .٢٦٩  ،١٣١  ،٥٦  ،٤٤ الصحيـح،  الجامـع 
الربيع بن  الكبـاوي:  مسـعود  عمر   .٣٨/١ - ٦٨ عبد اهللا:  أحمد بـن  الكنـدي  ـ   .،٣٢٥  ،٢٧٤
 ،٧٤ ص ٧١،  اإلباضية،  عند  ـنَّة  والسُّ القرآن  بالحاج:  الشـيخ  محمد  ـ  ص ٩٢.  محدثًا،  حبيب 

ص ١٧٠ - ١٧١. وفقهه،  التميمي  كريمة  أبي  مسلم  أبو عبيدة  مبارك:  الراشدي  ـ   .٨٨ - ٨٩
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غير  أو  واضح  غير  المذهب  لهذا  المسـلمين  معظم  تصور  وال يزال  المسـلمين، 
كابن  القديم،  في  المقاالت  ُكتَّاب  رسـمها  التي  الصورة  وفق  مطبوعًا  أو  سـليم، 
القرون،  عبر  األجيال  وتوارثها  والبغدادي (٣)،  والشهرستاني (٢)  الظاهري(١)،  حزم  

التمحيص. وال ينالها  النقد  ال يعلوها  حقيقة  وغدت  التوارث،  حكم  فأخذت 
الرد  أو  أسبابها،  عن  البحث  أو  القضية،  هذه  لدراسة  هنا  المجال  يسـع  وال 
المسؤول عنها،  معرفة  باإلباضية ، وال نريد  أُلصقت  التي  التُّهم واالفتراءات  على 
التي  الفجوة  وإزالة  التواصل،  جسور  مّد  هو  هنا  يعنينا  والذي  مقال،  مقام  فلكل 
مما  متشـابكة،  عديدة  وهي  وغيرهم،  المسـلمين  من  الماضي  ظروف  اصطنعتها 

التوحيد. أمة  أبناء  بين  حديد  من  أسوار  إقامة  إلى  أدى 
الهدف  لتحقيق  والجفوة  الغشاوة  إزالة هذه  في  الدراسة ستساهم  ولعل هذه 
راية  تحت  واجتماعها  ووحدتها  لحمتها  اإلسالمية  لألمة  نعيد  أن  وهو  المنشود، 

عنه. والذود  لنصرته  اإلسالم، 

الظاهري،  حـزم  بابن  الشـهير  محمـد)،  (أبو  سـعيد،  أحمد بن  علي بـن  الظاهـري  حـزم  ابـن   (١)
اإلسـالم.  أئمة  وأحد  عصره،  في  األندلس  عالم  ٤٥٦هـ/١٠٦٤م)،  ت:  ـ  (و: ٣٨٤هـ/٩٩٤م 
منه،  السـالطين  وحذروا  تضليله  على  وأجمعـوا  فأبغضوه  والفقهـاء،  العلماء  من  كثيـرًا  انتقـد 
ـ من  ليلة  بادية  إلـى  فرحل  الملوك؛  طـرف  من  وطورد  فأقصي  منه؛  الدنـو  عن  العـوام  ونهـوا 
المحلى؛  والنحل؛  واألهواء  الملل  فـي  الفصل  مصنفاته:  أشـهر  فيها.  فتوفي  ـ ،  األندلس  بـالد 

.٢٥٤/٤ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  األنساب؛...  جمهرة 
ـ  (و: ٤٧٩هـ/١٠٨٦م  الفتـح)،  (أبـو  أحمـد،  عبـد الكريـم بـن  محمد بـن  الشهـرسـتاني   (٢)
ومذاهب  األمم  وأديان  الكالم  علم  في  إمامًا  كان  اإلسالم،  فالسفة  من  ت: ٥٤٨هـ/١١٥٣م)، 
األعالم،  الزركلي،  إلخ.  الكالم؛...  علم  في  اإلقدام  نهاية  والنِحل؛  الِملل  كتبه:  من  الفالسفة. 

.٢١٥/٦
متفنن،  عالم  (ت: ٤٢٩هـ/١٠٣٧م)،  منصور)،  (أبو  محمد،  طاهر بن  عبد القاهر بن  البغدادي   (٣)
الدين؛  أصول  تصانيفه:  من  ثروة.  ذا  وكان  فنًا،  عشـر  سـبعة  في  يدرس  كان  األصول،  أئمة  من 

.٤٨/٤ األعالم،  الزركلي،  إلخ.  الفرق؛...  بين  الفرق  النظر؛  معيار  المعتزلة؛  فضائح 
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مرحلتين:  فـي  اإلباضية   عند  الفقهية  القواعـد  دراسـة  المطلب  هـذا  يتنـاول 
مع  الكلية  القواعـد  تدوين  مرحلة  والثانيـة:  والتكوين،  النشـوء  مرحلـة  األولـى: 

يلي: كما  وتفصيلها  الفقهية،  الفروع 

:øjƒμàdGh  Aƒ°ûædG  á∏Môe  : k’hCG
األولى  البذرة  فيه  كانت  حيث  التشـريع،  عصر  أو  الرسـالة  عصر  من  وتبدأ 
اإلباضية   الفقهيـة  المصـادر  في  المأثـورة  الفقهيـة  فالقواعـد  الفقيهـة؛  للقواعـد 
مفاهيمها،  تكونـت  بل  معين  وقـت  في  واحدة  جملـة  كلها  توضع  لـم  وغيرهـا 
وذلك  ونهضته،  اإلسـالمي  الفقه  ازدهار  عصور  في  بالتدرج  نصوصها  وصيغت 
وعلل  الفقه،  أصول  ومبادئ  العامة،  التشـريعية  النصوص  دالالت  من  اسـتنباطًا 
مقررة  فكانت  القواعد،  لهـذه  الفقهية  والمعاني  العقليـة،  والمقررات  األحـكام، 
كانت  وقد  عليها،  ويقيسـون  األحكام،  بها  يعللون  المجتهدين  األئمة  أذهان  في 

أصوالً(١). عندهم  تسمى 
ومنبع  الرسـالة  عصر  إبان  تنبت  الفقهية  للقواعد  األولى  البذرة  بـدأت  وقـد 
كجوابات  وغيرهم  اإلباضية   من  المتقدمين  مصادر  في  ما نجد  فكثيرًا  التشـريع، 
ومدونة  التميمي،  كريمة  أبي  مسلم  بن  عبيدة   أبي  ورسـائل  زيد ،  جابر بن  اإلمام 
أبي  اإلمام  ومصنفات  المالكي،  سـحنون   اإلمام  ومدونة  الخراسـاني ،  غانم  أبي 
اإلمكان،  قدر  نَّة  والسُّ القرآن  من  أصولها  إلى  القواعد  هذه  يردون  النعمان  حنيفة  
القرآن  في  مرسـومة  الكلية  للقواعـد  األولى  المالمـح  أن  بوضوح  يعنـي  وهـذا 

.١٥/٣ الضياء،  مسلم،  سلمة بن  العوتبي   (١)
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هذه  مصدرها  كان  الفقهيـة  للقواعـد  األولـى  النشـأة  أن  أيضـًا  ويعنـي  ـنَّة،  والسُّ
فإن  نَّة،  والسُّ القرآن  من  التشـريعية  النصوص  في  الموجودة  واإلشـارات  المعالم 
القواعد  بمثابة  األحـكام  من  كثيـرا  رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص  وأحاديث  اهللا،  كتاب  آيـات  مـن 
جزئياتها،  وتتبـع  وباسـتقرائها  كثيرة،  ومسـائل  فروع  تحتها  يندرج  التـي  العامـة 
ويطوروها  الفقهية  القواعد  يصيغوا  أن  اإلسالم  فقهاء  استطاع  تطبيقها،  ومباشرة 

المتأخرة. العصور  في  النهائية  صورتها  بلغت  حتى 
يمثل  بعضها  نجد  النبويـة  ـنَّة  والسُّ الكريم  القرآن  نصوص  في  التأمل  وعنـد 
لم  وهذه  نقصان،  أو  بزيـادة  تحوير  دون  جاهـزة  تشـريعية  قواعد  وألفاظه  بذاتـه 
خصبة  مـادة  للفقيه  يقـدم  وبعضها  السـتنباطها،  جهـد  أدنى  بـذل  فيهـا  يتطلـب 
في  الجهد  بعض  بذل  بعد  القواعد  هـذه  من  وافرًا  قدرًا  منها  يصـوغ  أن  يسـتطيع 

والتخريج(١). والتعليل  االستنباط 
جاءت  التي  الشـريفة  واألحاديـث  الكريمة  اآليـات  بعض  بذكـر  بـأس  وال 
األحكام  تعليل  في  تعالى  اهللا  ما شاء  إلى  الفقهاء   مرجع  وستبقى  رائعة،  بصياغة 
القواعد،  لهذه  مصـدر  خير  ـنَّة  والسُّ الكتاب  أن  ذلك  النازلة،  للحوادث  الفقهيـة 
من  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أوتيه  ولما  وبيان،  وبالغة  إعجاز  من  اهللا 8  كتاب  فـي  لمـا 

الكلم. جوامع 

الكريم: القرآن  من  نماذج  ـ  أ 
ـ  ١ ̄ ﴾ (البقرة: ١٨٥) ،    ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ :قول اهللا تعالى

هاتيـن  ومـن  (البقـرة: ٢٨٦) ،   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ وقولـه 8 : 
تجلب  «المشـقة  الكبرى  الفقهية  القاعـدة  الفقهـاء   أخذ  الكريمتيـن  اآليتيـن 

عنها. المتفرعة  األخرى  القواعد  من  وغيرها  التيسير » 

محمد،  الروكي  ـ  ص ٢٣.  الفقهيـة،  القواعد  صالـح،  السـدالن  ـ   .٩٥١/٢ المدخل،  الزرقـا:   (١)
ص ١٢٨. اإلسالمي،  الفقه  قواعد 
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ـ  ٢ ومنها   (الحـج: ٧٨) ،   ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ تعالـى:  قوله  ومنـه 
المضمون  فـي  السـابقة  القاعدة  هي  كبيرة،  أخـرى  قاعدة  الفقهـاء   اقتبـس 
القواعد  من  وغيرها  مرفـوع »  «الحرج  وهي  تشـمالنه  الذي  العام  واإلطـار 

عنها. المتفرعة 
ـ  ٣ (البقرة: ١٧٣) ،    ﴾ q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ وعال:  جلَّ  وقوله 

بعضهم  وأخذ  المحظورات »،  تبيح  «الضرورات  قاعدة:  الفقهاء   أخذ  ومنها 
بالمعاصي »(١). ال تناط  «الرخص  قاعدة:  أيضًا 

ـ  ٤ بعض   أخذ  ومنها  (الزمر: ٧) ،   ﴾ _  ^  ]  \  [ ﴿ تعالى:  قوله  ومنه 
بِذِّمتين ». ال يتعلق  «الحرام  قاعدة:  الفقهاء  

ـ  ٥   ﴾ K  J  I  H  G  F  E ﴿ سـبحانه:  وقولـه 
في  تضمنت  كلمات،  ثالث  اآلية  «هـذه  القرطبي (٢):  قال  (األعـراف: ١٩٩) ، 
فيه  دخل  (األعـراف: ١٩٩ )   ﴾ F  E ﴿ فقولـه:  والمنهيـات  المأمـورات 
ذلك  وغير  بالمؤمنين،  والرفـق  المذنبين،  عن  والعفو  القاطعيـن،  صلـة 
(األعراف: ١٩٩ )  ﴾ H  G ﴿ قوله:  في  ودخل  المطيعين،  أخالق  مـن 
األبصار،  وغـض  والحـرام،  الحـالل  في  اهللا  وتقـوى  األرحـام،  صلـة 
 ﴾ K  J  I ﴿ قـولـه:  وفـي  القـرار،  لـدار  واالسـتعداد 
الظلم  أهل  عن  واإلعـراض  بالعلم،  التعلق  على  الحـض  (األعـراف: ١٩٩ ) 
من  ذلك  وغير  األغبياء،  الجهلة  ومساواة  السفهاء،  منازعة  عن  والتنـزه 

الرشيدة»(٣). واألفعال  الحميدة،  األخالق 

ص ١٢٩. نفسه،  المرجع  الروكي:   (١)
علماء  من  الخزرجـى  األنصاري  فرح  بكر بـن  أبي  أحمد بن  محمد بـن  أبو عبـد اهللا  القرطبـي   (٢)
المذهب،  علماء  في  المذهـب  الديباج  فرحون،  ابن  ينظر:  ـ  ـ .  ٦٧١ه بمصـر  توفـي  المالكيـة، 

.٣٢٥/٥ الذهب،  شذرات  العماد:  ابن  ـ  ص ٤٠٦ - ٤٠٧. 
.٣٤٤/٧ القرآن،  ألحكام  الجامع  أحمد:  محمد بن  القرطبي   (٣)
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ـ  ٦ (النحل: ١٢٦) .    ﴾ ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ وكذلك قوله سبحانه: ﴿ ² 
وإن  للمؤمنين،  ذِكـُره  تعالـى  «يقول  اآليـة:  هذه  عنـد  الطبري (١)  جريـر  ابـن  قـال 
به  نالكم  الذي  بمثل  فعاقبوه  عليكم،  واعتدى  ظلمكم  من  المؤمنون  أيها  عاقبتـم 

العقوبة(٢). من  ظالمكم 
ـ  ٧   ﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿ سـبحانه:  وقولـه 

بين  خالف  «ال  اآليـة:  أحـكام  بعض  بيـان  في  القرطبـي   قـال  (البقـرة: ١٩٤) . 
القصاص...»(٣). في  المماثلة  في  أصل  اآلية  هذه  أن  العلماء 

ـ  ٨ أخذت   (الشورى: ٤٠ )  ے ﴾   ~  }  | ﴿ سـبحانه:  قوله  وكذلك 
ذكر  بعد  القيـم :(٥)  ابن  قال  العمـل »(٤)  جنس  من  «الجزاء  قاعـدة:  منهـا 
فيها  «دخل  (البقـرة: ١٩٤ ):   ﴾ ̀  _  ^ ﴿ البقـرة  وآيـة  اآلية  هـذه 
والضربة  اللطمة  حتـى  وعقوباتها،  الجنايـات  من  أفراده  ما ال تحصـى 

الصحابة »(٦). فهم  كما  والكسعة، 
ـ  ٩   *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ سبحانه:  وقوله 

في  «فدخل  القيم :  ابن  قال  (المائدة: ٩٠) .   ﴾ /  .  -  ,  +
ودخل  غيره،  من  أو  العنـب  من  مائعًا،  أو  كان  جامدًا  مسـكر،  كل  الخمـر 

المطلق  المجتهد  الجليل  اإلمام  غالب،  كثير بن  يزيد بن  جرير بن  محمد بن  أبو جعفر  الطبري   (١)
طبقات  السـبكي،  ابن  ينظر:  ـ  ٣١٠هـ.  وتوفي  ٢٢٤هـ  طبرسـتان  بآمل  ولـد  المفسـرين،  إمـام 

.٢٦٠/٢ الذهب،  شذرات  العماد،  ابن  ـ   .١٢٠/٣ - ١٢٨ الشافعة، 
.١٩٥/١٤ البيان،  جامع  الطبري:   (٢)

.٣٥٨/٢ القرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي:   (٣)
ص ١٢٩. الفقه،  قواعد  الروكي:   (٤)

شمس  الدمشقي،  األصل  الزرعي  حزيز  سعد  أيوب بن  بكر بن  أبي  محمد بن  الجوزية  قيم  ابن   (٥)
عن  الموقعين  إعالم  مؤلفاته:  من   .٧٥١ بدمشـق  وتوفي  ٦٩١هـ  سـنة  ولد  أبو عبد اهللا،  الدين 
.١٦٨/٦ - ١٧٠ الذهب،  شذرات  ينظر:  ـ  وغيرها  إبليس،  وتلبيس  المعاد،  زاد  العالمين.  رب 

.٣٣٤/١ العالمين،  رب  عن  الموقعين  إعالم  الجوزية،  قيم  ابن   (٦)
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العداوة  فـي  يوقع  محرم  عمـل  وكل  بالباطـل،  مـال  أكل  كل  الميسـر  فـي 
الصالة»(١). وعن  اهللا  ذكر  عن  ويصد  والبغضاء، 

ـ  ١٠ (المائـدة: ٤) .    ﴾ l  k  j  i  hg  f  e  d ﴿  : وقولـه 8 
والفروج(٢). والمالبس  والمشارب  المطاعم  من  طّيب  كل  اآلية  في  دخل 

ـ  ١١ (النجم: ٣٩).    ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ وعال:  جلَّ  وقوله 
ـ  ١٢ ومـن   (البقـرة: ٢٨٠) .   ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ وقولـه: 

التيسير ». تجلب  «المشقة  وهي:  وكبيرة  عامة  قاعدة  استنبطوا  اآلية  هذه 
ـ  ١٣ (البقرة: ٢٢٩) .   ﴾ w  v ﴿ وقوله: 
ـ  ١٤   @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ وقولـه: 

(النساء: ٢٩) .  ﴾ G  F  E  D  C  B  A
ـ  ١٥ (المائدة: ١) .   ﴾ ̂  ]  \  [  Z ﴿
ـ  ١٦ (الطالق: ٧) .   ﴾ J  I  H  G  F ﴿
ـ  ١٧ (البقرة: ١٣٦) .   ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
ـ  ١٨ (النساء: ٦) .   ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì ﴿
ـ  ١٩   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿

(المائدة: ٤٥) .  ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©
ـ  ٢٠ (النساء: ١٢٣) .   ﴾ D  C  B  A  @ ﴿
ـ  ٢١   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿

ومـن  (النحـل: ١١٦).   ﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨
التقيد  الشـرعية  األحكام  فـي  «األصل  قاعدة:  العلمـاء  اسـتنبط  اآلية  هـذه 

بالدليل »(٣).

نفسه. المرجع   (١)

نفسه. المرجع   (٢)
.٢٢٩/١ الكبرى،  المدونة  من  المستنبطة  الفقهية  القواعد  زقور،  أحسن   (٣)
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منها  كبرى،  تشـريعية  كليات  ُتكّون  وغيرهـا  جّدًا  كثيرة  آيـات  نجد  وهكـذا 
القواعد واألصول  ما هو جاهز بصياغته، ومنها ما يكون مادة خصبة تستقى منها 
األول  المالذ  وكانت هي  الفقهية،  القواعـد  لتقعيد  األولى  فكانـت هي  الفقهيـة، 
فإن  مسـألة،  أي  في  تعالى  اهللا  حكم  معرفة  إلى  الحاجة  أعوزتهم  كلمـا  للعلمـاء 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص . ُسنَّة  أمامهم  وجدوا  فيها  يجدوا  لم 

النبوية: نَّة  السُّ من  ـ  ب 
يندرج  قاعدة  منها  اعتبار كل واحد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص يمكن  كثيرة عن  ثبتت أحاديث 

ذلك: من  كثيرة،  ومسائل  فروع  تحتها 
ـ  ١ جاهزة   كلية  قاعدة  يعتبر  الحديث  فهذا  بالنيات »(١)،  األعمال  «إنما  قوله ملسو هيلع هللا ىلص : 

وأهمها:  النية  قواعد  صياغة  في  الفقهاء   اعتمد  الحديث  هذا  وعلى  مصوغة، 
والمعاني  بالمقاصد  و«العبـرة  بنيـة »  إال  ثواب  و«ال  بمقاصدهـا »(٢)  «األمـور 
طاعـة  علـى  ال تـدل  وهيئتـه  الفعـل  صـورة  و«إن  والمبانـي »  ال باأللفـاظ 

النية »(٣). إليه  أضيفت  إذا  معصية  أو  طاعة  الفعل  يصير  إنما  وال معصية 
ـ  ٢ الكبرى   األصول  مـن  الحديث  وهذا  وال ضـرار »(٤)  «ال ضـرر  وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص : 

القواعد  مـن  كثير  صياغـة  في  الفقهـاء   عليـه  اعتمـد  اإلسـالمية،  للشـريعة 
جلب  من  أولـى  المفاسـد  و«درء  يـزال »،  «الضـرر  قاعـدة:  مثـل  الفقهيـة، 

وغيرها. المصالح » 

«األمور  قاعدة:  األول  الفصـل  في  تخريجه  سـيأتي  الخطاب  عمر بـن  حديث  من  عليـه  متفـق   (١)
بمقاصدها».

ص ٢٠٨. الفقهي،  ودوره  بركة  ابن  زهران:  المسعودي   (٢)
.٢٦٤/١ الجامع،  كتاب  البهلوي،  بركة  ابن   (٣)

في  والحاكـم  عبـاس،  ابـن  حديـث  مـن   ،٧٨٤/٢ ماجـه،  وابـن  ـ   .٣١٣/١ أحمـد،  أخرجـه   (٤)
السـنن،  في  والدارقطني   .٦٩/٦ الكبـرى،  السـنن  فـي  والبيهقـي  ـ   .٥٧/٢ - ٥٨ المسـتدرك، 

سعيد. أبي  حديث  من  كلهم   ،٧٧/٣
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ـ  ٣ بلفظها   الفقهاء   اعتمدها  جاهزة  قاعدة  وهي  بالضمـان »(١)  «الخراج  وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص : 
بالضمان. المتعلقة  والقضايا  المسائل  من  كثيرًا  عليها  وفرعوا  وصياغتها، 

ـ  ٤ حتى   ما أخذت  اليد  «وعلى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  حديث  من  الفقهاء   اقتبس  وكذلـك 
وغيرها. ضامن »  «المفرط  كقاعدة:  الضمان،  قواعد  من  كثيرًا  تؤديه »(٢) 

ـ  ٥ وقد   باطل»(٣).  فهـو  تعالى  اهللا  كتاب  في  ليس  شـرط  «كل  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  وفـي 

به عيبًا، ٧٧٧/٣،  ثم وجد  فاستعمله  اشترى عبدًا  فيمن  باب  البيوع،  أبو داود في كتاب  أخرجه   (١)
التجارات،  كتاب  فـي  أيضًا  ماجه  وابن  قوله ملسو هيلع هللا ىلص .  مـن  مرفوعًا  عائشـة #  حديث  مـن   ،٧٨٠
قضائه ملسو هيلع هللا ىلص ،  من  مرفوعًا  حديثهمـا  من  الترمذي  وأخرجه  ـ   .٧٥٤/٢ بالضمـان،  الخراج  بـاب 
ـ   .٥٠٧/٤ - ٥٠٨ عيبًا،  بـه  يجد  ثم  ويسـتغله  العبد  يشـتري  فيمن  ما جاء  باب  البيوع  وكتـاب 
على  والعمل  الوجه  هذا  غير  من  الحديث  هذا  روي  وقد  حسن،  حديث  هذا  وقال:  التحفة  مع 

صحيح. حديث  وهذا  اآلخر:  الطريق  عن  وقال  العلم،  أهل  عند  هذا 
ـ  هريرة  أبـي  حديث  وأما  البيـوع  كتاب  ـ  الصحيحيـن  على  المسـتدرك  فـي  الحاكـم  أخرجـه   (٢)
ما أخذت  اليد  «على  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن   ، 3 سمرة  عن  الحسن  «عن  ولفظه  حديث:  ٢٢٤٣  
حديث  «هذا  وقال:  عليه».  ال ضمان  أمينك  هو  فقال:  حديثه  نسي  الحسن  إن  «ثم  تؤديه».  حتى 
صحيح اإلسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه». ورواه ابن ماجه في سننه ـ كتاب الصدقات 
والوديعة  العارية  كتـاب  ـ  الكبرى  السـنن  في  النسـائي  ورواه  حديث:  ٢٣٩٧ .  ـ  العاريـة  بـاب 
ومن  البصريين  مسـند  أول  ـ  المسـند  في  حنبل  أحمد بن  وأخرجه  حديث:  ٥٦١٤ .  ـ  المنيحة 
كتاب  ـ  الكبرى  السـنن  في  البيهقي  وأخرجـه  حديـث:  ١٩٦٤٢ .  ـ  جندب  سـمرة بن  حديـث 
ما جاء  باب  البيوع،  كتاب  الترمذي،  ورواه  حديث:  ١٠٧٣٤.  ـ  مضمونة  العارية  بـاب  العاريـة 

.٦٧/٣ السالم،  سبل  الصنعاني،  وينظر:   .١٢٢٤ رقم:  مؤداة،  العارية  أن  في 
ال يحل،  البيـع  في  شـروطًا  اشـترط  إذا  باب  البيـوع  كتـاب  صحيحـه،  فـي  البخـاري  أخرجـه   (٣)
حديث:  ـ  الـوالء  في  الشـروط  باب  الشـروط  كتاب  ـ  وفـي  الكرمانـي.  بشـرح   ٤١  ،٤٠/١٠
حديث:  ٢٨٤٠ .  ـ  أعتق  لمن  الوالء  إنما  باب  العتق  كتاب  ـ  مسلم  صحيح  وأخرجه  ـ    ٢٥٩٩ 
أحمد  وأخرجه  اعتق.  لمن  الوالء  مصير  باب  والوالء،  العتاقة  كتاب  الموطأ  في  مالك  وأخرجه 
سـمرة بن  عن  مؤداة،  العارية  بـاب   ،٢٦٤/٢ السـنن،  فـي  والدارمـي  ـ   .١٣/٥ المسـند،  فـي 
وزوجها  تعتق  األمة  خيار  باب  الطالق  كتاب  ـ  الصغرى  السـنن  في  النسـائي  وأخرجه  جندب. 
والوالء،  العتق  كتـاب  مبتدأ  ـ  المسـتخرج  في  أبو عوانة  وأخرجـه  حديـث:  ٣٤١٥ .  ـ  مملـوك 

حديث:  ٣٨٨١. ـ  ما له  يتعجل  ثم  أجل  إلى  مملوكه  يكاتب  لمن  اإلباحة  بيان  باب 
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«الشـرط  كقاعدة:  العقد،  قواعد  من  كثيرًا  الحديث  هـذا  من  الفقهاء   صـاغ 
وغيرها(١). العقد »  في  ال يؤثر  الباطل 

ـ  ٦ عليه»(٢).  المدعى  على  واليمين  المدعي  على  «البينة  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
ـ  ٧ جبار»(٣).  جرحها  «العجماء  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
ـ  ٨ يد   وهم  أدناهم،  بذمتهـم  ويسـعى  دماؤهم،  تتكافأ  «المؤمنون  وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص : 

سواه»(٤). من  على 
ـ  ٩ والزعيم   مقضي،  ْين  والدَّ مـؤداة،  والعارية  مردودة،  «المنيحة(٥)  وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص : 

ص ١٣١. الفقه،  قواعد  الروكي:   (١)
كتاب  األحوذي،  بتحفة  الترمذي  سـنن   .١٣/٣ األقضية،  باب  النووي،  بشـرح  مسـلم  صحيح   (٢)

.٥٧١/٤ عليه،  المدعى  على  واليمين  المدعي  على  البينة  أن  في  ما جاء  باب  األحكام 
الحدود  في  ومسلم  ـ   .٢٥٣/٦ جبار،  والبئر  جبار  المعدن  باب  الديات،  في  البخاري  أخرجه   (٣)
في  والترمذي  الديات،  في  داود  وأبو  ـ   .١٣٣٤/٣ ُجبار،  والبئر  والمعدن  العجماء  جرح  باب 
عليه  متفق  وغيرهم،  العقول  في  ومالك  الديات،  في  ماجه  وابن  الزكاة،  في  والنسائي  األحكام، 

.  3 هريرة  أبي  حديث  من 
توريث  رأى  من  باب  البيوع  كتاب  ـ  العالية  المطالب  في  العسقالني  حجر  ابن  الحافظ  أخرجه   (٤)
سـيف  قائم  في  وجد  قالت:  عائشـة  عن  أبو يعلى  وروى  حديث:  ١٥٩٤ .  الكافر،  من  المسـلم 
مسـلم  ال يقتل  أدناهم،  بذمتهم  يسـعى  دماؤهم،  تكافـأ  «المؤمنون  فيـه:  كتـاب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
كتاب  السـنن،  في  أبو داود  ورواه  ملتين».  أهـل  وال يتوارث  عهـده،  في  عهـد  وال ذي  بكافـر، 
كتاب  ـ  السـنن  في  ماجه  ابن  ورواه  ـ  حديث:  ٣٩٤٨   الكافر،  من  المسـلم  إيقاد  باب  الديات، 
الصغرى  السنن  النسائي في  ـ حديث:  ٢٦٧٩ . وأخرجه  تتكافأ دماؤهم  المسلمون  باب  الديات 

وغيرهم. حديث:  ٤٦٧٨ ،  ـ  النفس  في  والمماليك  األحرار  بين  القود  باب  البيوع  كتاب  ـ 
واألثر،  الحديث  غريب  في  النهاية  األثير،  ابن  ينظر:  العطية،  بمعنى:  المنحـة  أو  ـ    المنيحـة  أ   (٥)
الحلبي  البابـي  عيسـى  مصر  (ط ١،  الـزواوي،  أحمد  وظاهر  الطناحـي  محمـود  تحقيـق 

.٣٦٤/٤ ١٣٨٣هـ) 
حبان:  ابن  عن  نقـالً  الزيلعي  قال  الزعيم،  الحميـل:  رواية  وفي  الكفيـل  الزعيـم:  ـ  ومعنـى  ب 
ينظر:  مصر:  أهل  لغـة  والكفيل:  العراق،  أهـل  لغة  والحميل:  المدينة،  أهـل  لغـة  الزعيـم 

.٥٧/٤ للزيلعي،  الراية  نصب 
.٣٠٣/٢ النهاية،  األثير:  ابن  ينظر:  الضامن،  الغارم:  ـ   ج 
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من  لكثير  شـمول  من  فيهما  بما  اآلخرين  الحديثيـن  هذين  فـإن  غـارم »(١)؛ 
وقد  الفقهية،  القواعد  جانب  يمثالن  الكلم،  جوامع  من  وكونهما  األحكام، 
الحديث»  «غريب  كتابه  في  (ت: ٣٨٨هـ)  الخطابي (٢)  اإلمام  ذلك  إلى  أومأ 
ألفاظهما يتضمنان  بعد أن ذكر الحديثين بقوله: «فهذان الحديثان على خفة 

واألموال»(٣). األنفس  أحكام  عامة 
ـ  ١٠ حرام» (٥).  فقليله  كثيره  أسكر  «ما  حرام »(٤)،  مسكر  «كل 

من  أوتيه  بما  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «جمع  الحديث  هذا  ذكره  بعد  تيمية :  ابن  قـال 

صدقة  باب  الزكاة  كتـاب  الباهلي،  أمامة  أبي  عن  المصنف  في  الصنعانـي  عبد الـرزاق  أخرجـه   (١)
والوديعة  العارية  كتـاب  للنسـائي،  الكبرى  السـنن  حديث:  ٧٠٤٥ .  ـ  زوجها  إذن  بغيـر  المـرأة 
أبو أمامة ـ  الكبير، باب الصاد ما أسند  الطبراني في المعجم  المنيحة ـ حديث:  ٥٦١٣ . أخرجه 

حديث:  ٧٤٥٦ . الخوالني  مسلم  شرحبيل بن 
٣٨٨هـ/  ـ  (٣١٩هـ/٩٣١م  سـليمان)،  (أبـو  البسـتي،  إبراهيم  محمد بن  حمد بـن  الخطابـي   (٢)
٩٩٨م)، فقيه محدث. من مصنفاته: معالم السنن؛ إصالح غلط المحدثين؛ غريب الحديث؛... 

.٢٧٣/٢ األعالم،  الزركلي،  إلخ. 
.٦٤/١ - ٦٥ الغرباوي،  عبد الكريم  تحقيق،  الحديث،  غريب  الخطابي:   (٣)

حديـث:  ٤٠٩٦ .  ـ  موسـى  أبي  بعث  بـاب  المغازي  كتـاب  صحيحه،  فـي  البخـاري  أخرجـه   (٤)
ترقيم   ،١٠٨٣/٣ حرام،  مسكر  كل  أن  بيان  باب  األشربة،  كتاب  صحيحه،  في  مسلم  وأخرجه 
في  االنتباذ  عن  النهي  بـاب  األشـربة،  كتاب  في  ورواية   .(١٣٧٩ (ط بيروت  عبد الباقـي  فـؤاد 

حديث:  ٣٨١٧ . ـ  والنقير  والحنتم  والدباء  المزفت 
مناقب  ذكر  الصحابة @  معرفة  كتاب  الصحيحين،  على  المستدرك  في  الحاكم  أخرجه  حديث   (٥)
األشربة  أبواب  جامعه،  في  الترمذي  ورواه  حديث:  ٥٧٣٦ .  ـ   3 األنصاري  جبير  خوات بن 
حديث  وقال:  حديث:  ١٨٣٥   ـ  حرام  فقليله  كثيره  ما أسـكر  ما جاء  باب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن 
وخوات بن  عمـر،  وابن  عمرو،  وعبد اهللا بن  وعائشـة،  سـعد،  عن  الباب  وفي  غريـب،  حسـن 
كثيره  أسكر  شراب  كل  تحريم  باب  األشربة،  كتاب  ـ  الكبرى  السنن  في  النسائي  ورواه  جبير ـ 
ـ  األشـربة  باب  مسـنده  في  وأحمد  ـ  األشـربة.  باب  سـننه،  في  داود  وأبو  حديث:  ٤٩٧٢ ،  ـ 
صححه  وقد  حديث:  ٦٣٨٧ ،  ـ   ^ العاص  عمرو بن  عبد اهللا بن  مسند  هاشم  بني  مسند  ومن 

ص ٥٣. المرام،  غاية  ينظر:  األلباني، 
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وال تأثير  ونوع  نوع  بيـن  يفرق  ولم  وأسـكر،  العقل  ما غطى  كل  الكلم  جوامـع 
وضعـه  الـذي  المحكـم  الضابـط  هـو  فهـذا  وال مشـروبًا»(١).  مأكـوالً  لكونـه 

وتحريمها(٢). المسكرات  باب  في  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ـ  ١١ لوارث »(٣).  وصية  «ال  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
ـ  ١٢ للفراش »(٤).  «الولد  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
ـ  ١٣ إغالق »(٥).  في  طالق  «ال  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 

.٣٤١/٢٨ - ٣٤٢ اإلسالم،  شيخ  فتاوى  مجموع  تيمية:  ابن   (١)
ص ٨١. الفقهية،  القواعد  الندوي:   (٢)

ما جاء  باب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن  الوصايا  أبواب  الذبائح  الصحيح،  الجامع  في  الترمذي  رواه   (٣)
ناقته  على  خطب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  خارجة،  عمرو بن  «عن  ولفظه  حديث:  ٢٠٩٨   لوارث  ال وصية 
اهللا  «إن  يقول:  فسـمعته  كتفي  بين  يسـيل  لعابها  وإن  بجرتها،  تقصـع  وهي  جرانها  تحـت  وأنـا 
إلى  ادعى  ومن  الحجر،  وللعاهر  للفراش،  والولد  لوارث،  وال وصية  حقه،  حق  ذي  كل  أعطى 
وال عدالً»  صرفًا  منه  اهللا  ال يقبل  اهللا،  لعنة  فعليه  عنهم  رغبة  مواليـه  غير  إلى  انتمى  أو  أبيـه  غيـر 
حوشب.  شـهر بن  بحديث  ال أبالي  حنبل:  أحمد بن  قال  يقول:  الحسـن  أحمد بن  «وسـمعت 
ثم  عون،  ابن  فيه  يتكلم  إنما  وقال:  فوثقه  حوشب  شهر بن  عن  إسـماعيل،  محمد بن  وسـألت 
صحيح».  حسن  حديث  هذا  حوشـب:  شـهر بن  عن  زينب،  أبي  هالل بن  عن  عون،  ابن  روى 
ورواه  حديث:  ٢٧٠٩ .  ـ  لوارث  ال وصية  باب  الوصايا،  كتاب  ـ  سننه  في  ماجه  ابن  وأخرجه 
ورواه  برقـم:  ١٧٣٥٦.  ـ  خارجة  عمرو بـن  حديث  من  الشـاميين  مسـند  في  حنبل  أحمد بـن 
ما فضل  جعل  من  باب  المواريث،  أبواب  جمـاع  الفرائض  كتاب  الكبرى،  السـنن  في  البيهقي 

خارجة. عمرو بن  عن  حديث:  ١١٦٠٦   الفرائض  أهل  عن 
ومواضع  حديـث:  ١٩٦٣   المشـبهات،  تفسـير  باب  البيوع  كتاب  صحيحه،  في  البخـاري  رواه   (٤)
وأبو  حديث:  ٢٧٢٣ .  للفراش،  الولد  باب  الرضاع،  كتاب  صحيحه،  في  مسـلم  ورواه  أخرى، 
الجامع  في  الترمذي  وأخرجه   . ١٩٤٨ حديث:    للفراش،  الولد  باب  الطالق،  كتـاب  فـي  داود 
في  النسـائي  وأخرجه  حديث:  ١١١٣.  للفراش  الولد  أن  ما جـاء  باب  الرضاع،  فـي  الصحيـح 
الفراش،  صاحـب  ينفه  لـم  إذا  بالفراش  الولـد  إلحاق  بـاب  الطالق،  كتـاب  الكبـرى،  السـنن 
«الولد  قـال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريـرة،  أبي  عن  سـعيد،  عن  الزهـري،  عـن  روايـة  حديـث:  ٥٥١٢  

الحجر». وللعاهر  للفراش، 
عائشة #  عن  حديث:  ٢٧٣٤   الطالق،  كتاب  الصحيحين،  على  المستدرك  في  الحاكم  رواه   (٥)=
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ـ  ١٤ ما استطعتم »(١).  المسلمين  عن  الحدود  «ادرؤوا  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
ـ  ١٥ في   يخطـئ  أن  مـن  خيـر  العفـو  فـي  يخطـئ  أن  اإلمـام  «إن  وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص : 

العقوبة »(٢).
ـ  ١٦ ما ال يريبك »(٣).  إلى  ما يريبك  «دع  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
ـ  ١٧ مشتبهات »(٤).  أمور  وبينهما  بيِّن  والحرام  بيِّن  «الحالل  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
ـ  ١٨ حق »(٥).  ظالم  لعرق  «ليس  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
ـ  ١٩ رد »(٦).  فهو  منه  ما ليس  هذا  أمرنا  في  أحدث  «من  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 

صحيح  حديث  «هذا  وقال:  إغالق».  في  وال عتاق  طالق  «ال  يقول:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  أنها 
األموي محمد بن إسحاق على روايته،  أبو صفوان  تابع  على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقد 
كتاب  السـنن،  في  ماجه  ابـن  ورواه  عبيـد.  محمد بن  اإلسـناد  من  فأسـقط  يزيد  ثور بـن  عـن 
كتاب  سـننه،  في  الدارقطني  ورواه   . ٢٠٤٢ حديـث:    والناسـي،  المكره  طالق  بـاب  الطـالق، 

حديث:  ٣٤٩٣ . وغيره  واإليالء  والخلع  الطالق 
كتاب  والحاكم،   ،١٣٨٢ رقم:  الحـدود،  درء  في  ما جاء  باب  الحدود،  كتـاب  الترمـذي،  رواه   (١)
«هذا  زيادة. وقال:  وأما حديث شرحبيل بن أوس، رقم: ٨٢٣٢، عن عائشة، مع  باب  الحدود، 

يخرجاه». ولم  اإلسناد  صحيح  حديث 
تخريجه. المتقدم  السابق  الحديث  من  جزء  هذا   (٢)

باب  البيوع،  كتاب  والدارمي،  رقم.  دون  المشّبهات،  تفسير  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  رواه   (٣)
رجب،  ابن  وينظر:  السـعدي.  الحوراء  أبي  عن   .٢٤٨٩ رقم:  ما ال يريبك،  إلـى  ما يريبـك  دع 

ص ١٠١. والحكم،  العلوم  جامع 
باب  وفي  رقم: ١٩٤٦، ٧٢٣/٢،  بيِّن،  والحرام  بيِّن  الحالل  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  رواه   (٤)
الشبهات،  وترك  الحالل  أخذ  باب  المساقاة،  كتاب  ومسلم،  ـ   .١٩/١ لدينه،  استبرأ  من  فضل 

بشير. النعمان بن  عن  زيادة،  مع   ١٢١٩/٣  ،١٥٩٩ رقم: 
داود،  وأبو   .٧٠/٣ رقـم.  دون  مواتًا،  أرضـًا  أحيا  من  باب  المزارعـة،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٥)
عن  أوله.  من  زيادة  مع   .٢٦٨٧ رقم:  الموات،  إحياء  في  باب  والفيء،  واإلمارة  الخراج  كتاب 

.٦٦٢/٣ الموات،  أرض  إحياء  في  ما ذكر  باب  الترمذي،  سنن  وفي  ـ  زيد  سعيد بن 
رقم:  مـردود،  فالصلح  جور  صلـح  على  اصطلحوا  إذا  بـاب  الصلـح،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٦)
عن   ،٣٣٢٨ رقم:  الباطلـة،  األحكام  نقض  باب  األقضيـة،  كتـاب  ومسـلم،   .١٦٧/٣  ،٢٥٧١

.١٣٤٣/٣ عائشة. 

=
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ـ  ٢٠ ظلم »(١).  الغني  «مطل  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
أو  فقهية،  قواعـد  ذاتها  في  هي  التـي  النبوية  األحاديث  مـن  ذلك  غيـر  إلـى 
كلية،  قاعدة  ما يمثـل  منها  الفقهية،  واألصـول  القواعد  منهـا  تسـتنبط  ألن  قابلـة 
الفقه،  أبواب  من  باب  في  ضابطًا  ما يمثل  ومنها  مندرجة،  قاعدة  ما يمثل  ومنهـا 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص . كلم  جوامع  من  كلها  وهي 
 ...» الحوادث:  جميع  لحكـم  النصوص  إلحاطة  تقريره  في  القيم   ابـن  قـال 
بما  تحيط  بجوامع  ويحصرونهـا  مذاهبهم  يضبطون  المذاهـب  أربـاب  كان  وإذا 
الكلم  بجوامع  المبعوث  ورسـوله  فاهللا  بيانهم،  قصور  مع  عندهم  ويحـرم  يحـل 
كلية  وقضية  عامة،  قاعدة  وهي  الجامعة  بالكلمة  يأتي  فإنه ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك،  على  أقـدر 

عكس»(٢). وداللة  طرد،  داللة  داللتين:  وتدل  وأفرادًا  أنواعًا  تجمع 
الجوامع  بمثل هذه  المطهرة وجدناها حافلة  نَّة  السُّ تتبعنا مصادر  فإذا  وهكذا 

اإلسالمي. الفقه  في  وشأن  أهمية  ذات  فقهية  قواعد  كونها  عن  ال تخلو  وهي 

والتابعين : الصحابة   عصر  في  الفقهية  القواعد  ـ  ج 
اهللا  رضوان  الصحابة   عهـد  إلى  الوحي  ونـزول  النبوة  عهد  من  انتقلنـا  فـإذا 
ألسـنتهم  على  جرى  قد  أنه  وقضاياهم  وفتاواهـم  رسـائلهم  في  وجدنـا  عليهـم، 
فقهية  قواعد  ـ  منهـا  تصاغ  أو  ـ  تكون  أن  تصلـح  ونصوص  عبـارات  وأقالمهـم 
وافرة. كثيرة  وهي  نورهما،  من  مقتبسة  نَّة  والسُّ بالقرآن  متأثرة  جاءت  وقد  كلية، 

معايشـة  بحكم  الشـرعية  للنصوص  فْهمًا  األحسـن  هي  الفترة  هـذه  وتعتبـر 
معاشـهم  في  إليه  يحتاجون  وما  الدين،  أمور  عليه  وتعلمهم  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  الصحابة  

 ،٢١٦٦ رقم:  الحوالة،  في  يرجع  وهل  الحوالة  في  باب  الحواالت،  كتاب  في  البخاري،  رواه   (١)
رقم  الغني  مطل  تحريم  باب  المساقاة  كتاب  في  ومسلم،  ـ   .٥٥/٣ هريرة،  أبي  عن   ،٧٩٩/٢

عبَّاس. ابن  عن  ص ٢٣٦،   ،٥٩٨ رقم:  األحكام،  كتاب  الربيع،  رواه   .(١٥٦٤)
.٣٣٣/١ الموقعين،  إعالم  القيم:  ابن   (٢)
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القواعد  مخرج  وخرجت  عنهم،  نقلت  بآثار  حافلة  الفترة  هذه  فكانت  ومعادهم، 
ما أقول: على  كشواهد  اآلثار  هذه  من  بعضًا  وسأذكر  والخاصة،  العامة  الفقهية 

ـ  ١ في   األشعري  3  موسى  ألبي  الخطاب  3  عمر بن  كتاب  في  ما جاء 
أنكر»،  من  على  واليمين  المدعي  علـى  البينة   ...» فيه  جاء  حيث  القضـاء 
م حالالً...»(١)  أو حرَّ المسلمين إال صلحًا أحّل حرامًا  بين  و«الصلح جائز 
وهما  المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ،  أحاديث  من  حديثين(٢)  عن  عبارة  الجملتان   فهاتان 
وجعلهما  بهمـا  عمـر 3  واستشـهاد  بابهما  فـي  الضوابط  مـن  يعـدان 
وباب  والبينات،  الدعاوى  باب  وهما  ـ  القضاء  أبواب  من  لبابين  أساسين 
القواعد  مـن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  كالم  فـي  ورد  بمـا  علمـه  علـى  يـدل  ـ  الصلـح 
بسـليقتهم  لتطبيقها  ومعرفتهم  لمعناهـا  فهمهـم  على  ويـدل  والضوابـط، 

السليمة. وفطرهم 
العلماء  تلقـاه  جليل  كتاب  «وهـذا  الكتاب:  لهـذا  ذكره  بعد  القيم   ابـن  قـال 
شـيء  أحوج  والمفتي  والحاكم  والشـهادة،  الحكم  أصول  عليه  وبنـوا  بالقبـول، 

فيه»(٣). والتفقه  تأمله  وإلى  إليه 
تحمل  القيمة  العمرية  الرسـالة  «فهذه  فقال:  األهمية  هذه  الروكي   أكـد  وقـد 

السـنن  في  البيهقي  أخرجه  القضاء،  فـي  األشـعري ^  موسـى  ألبي  الخطاب  عمر بن  كتـاب   (١)
 .٢٠٦/٤ - ٢٠٧ والدارقطني،  ـ   .٣٦٦/٧ - ٣٦٧ المعرفة،  وفي  ـ   .١١٩/١٠ - ١٣٥ الكبرى، 
الغليل، ٢٤١/٨. إرواء  في  األلباني  الموقعين، ٨٦/١، وصححه  أعالم  القيم في  ابن  ـ وأورده 
كتاب  في  الترمذي  أخرجـه  الثاني  وأما  قريبًا،  تخريجـه  تقدم  المدعي»  علـى  «البينـة  الحديـث:   (٢)
التحفة  مـع  ـ   .٥٨٤/٤ النـاس،  بين  الصلـح  في  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ما ذكـر  بـاب  األحـكام، 
بين  جائز  «الصلح  قـال:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أبيه  عن  عوف  وابن  عمـر  عبد اهللا بن  حديـث  مـن 
صحيح،  حسـن  حديث  هذا  الترمذي:  قال  حرامًا»  أحلَّ  أو  حـالالً  م  حرَّ صلحـًا  إال  المسـلمين 
األقضية  كتاب  في  داود  وأبو  ـ   .٧٨٨/٢ الصلح،  باب  األحكام،  كتاب  في  ماجه  ابن  وأخرجه 
مختصرًا،  حديثه  من  وأحمـد  ـ  بنحوه.  هريرة  أبي  حديث  من   ١٩/٤ - ٢٠ الصلـح،  فـي  بـاب 

.١٤٥/٥ - ١٤٦ طرقه،  وأورد  الغليل،  إرواء  في  األلباني  صححه  والحديث   ،٣٦٦/٢
.٨٦/١ الموقعين،  إعالم  القيم:  ابن   (٣)
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على  يقف  عبارتها  في  والمتأمل  الناس،  بين  والفصل  القضاء  في  فقهّيًا  دسـتورًا 
النبوة  مشـكاة  من  عمر  اقتبسـها  التشـريعية،  واألصول  الفقهية  الكليات  من  كثير 

نظره»(١). وواسع  فهمه  ثاقب  عن  فيها  وصدر 
ـ  ٢ ولك   الشـروط  عند  الحقـوق  مقاطع  «إن  الخطـاب  3 :  عمر بـن  قـول 

ما شرطت »(٢).
ـ  ٣ أموالهم »(٣).  رؤوس  عليهم  فارُدْد  التجار  اشتراه  حّر  «أيما  وقوله: 
ـ  ٤ فـي   أقيمهـا  أن  مـن  إلـّي  أحـب  بالشـبهات  الحـدود  أعطـل  «ألن  وقولـه: 

الشبهات»(٤). 
ـ  ٥ يقبض»(٥).   ما لم  ميراث  «اإلنحال  وقوله: 
ـ  ٦ َسـَنة:   عام  النخل،  وال عام»(٦).  والعذق:  عـذق  في  اليد  تقطـع  «ال  وقولـه: 

المجاعة. عام 
الفقهية. القواعد  مخرج  خرجت  الخطاب  3  عمر بن  عن  آثار  هذه 

ـ  ٧ و«كل   مخير»  فهو  (أو):  (أو)،  القرآن  في  شيء  «كل   : عباس  3  ابن  قال 

ص ١٣٣. الفقه،  قواعد  الروكي:   (١)
 ،٣٢٢/٥ رقم،  دون  النكاح،  عقـدة  عند  المهر  في  الشـروط  كتاب  في  موقوفًا  البخاري  أخرجـه   (٢)
 ،٤٩٩/٣ مصنفه،  في  شيبة  أبي  وابن  الفتح،  مع   ،٢١٧/٩ الشروط،  باب  كتاب  وفي  الفتح،  مع 
منصور،  سـعيد بن  ورواه   .٦٦٢ برقم   .١٨١/١ سـننه،  في  منصـور  وسـعيد بن   .١٦٤٤٩ برقـم 

عمر. عن  المعنى.  بنفس   .٦٥٤ رقم:  النكاح،  في  الشرط  في  ما جاء  باب  الوصايا،  كتاب 
اهللا  يفيئه  ثم  المسـلمين  من  المشـركون  ما أحرزه  باب  الجهاد  في  منصور،  سـعيد بن  أخرجـه   (٣)

.٢٨٠٣ رقم،  المسلمين،  على 
درء  باب  الحدود  في  شـيبة،  أبي  ابن  وأخرجه  ـ   .٢٣٨/٨ الكبرى،  السـنن  في  البيهقي  أخرجه   (٤)

.٥١/٥ بالشبهات،  الحدود 
.١٧٠/٦ الهبة،  في  القبض  شرط  باب  الهبات،  كتاب  في  البيهقي  أخرجه   (٥)

سـرق  الرجل  باب  الحدود،  في  شـيبة  أبي  وابن  ـ   .١٥٧/٤ الثقـات،  فـي  حبان  ابـن  أخرجـه   (٦)
المصنف،  سـنة،  عام  القطع  باب  اللقطة،  في  عبد الرزاق  وأخرجه  ـ   .٥٦١/٥ والطعام،  الثمر 

.٢٤٣/١٠
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شـيء  «كل  أيضًا:  فـاألول»(١).  وعنه  األول  فهـو  تجـدوا»:  لم  «فـإن  شـيء 
في  إال  فـيء  «ال  وقولـه:  الخلـع(٢)،  يعني  بطـالق»،  فليـس  المـال  أجـازه 

الجماع(٣)». 
ـ  ٨ المسـلمين   عن  والجلد  القتل  «ادرؤوا  قال:  مسـعود  3  عبد اهللا بن  وعن 

ما استطعتم»(٤). 
ـ  ٩ المؤمنون   رآه  وما  حسن  اهللا  عند  فهو  حسنا  المؤمنون  رآه  «ما  وعنه 3 : 

قبيح»(٥).  اهللا  عند  فهو  قبيحا 
ـ  ١٠ الحكرة»(٦).   ينهى  كان  عفان   عثمان بن  عن  بلغه  «أنه  مالك :  اإلمام  وعن 

المصنف،   .٧٩٣٥ رقم:  كفر،  شاء  الكفارات  بأي  باب  المناسك،  كتاب  عبد الرزاق،  رواه   (١)
× ﴾، رقم: ١٨٢٩. عن   Ö  Õ ﴿ :قوله البقرة  تفسيره، سورة  أبي حاتم في  وابن   .٣٩٥/٤

عباس. ابن 
.٤٨٧/٦ المصنف،  عبد الرزاق:   (٢)

عن   .١٥٠٤٣ رقم:  الجماع،  إال  له  ال فيء  قال:  من  باب  الطالق،  كتاب  شـيبة،  أبي  ابن  رواه   (٣)
الجماع).  (الفيء  بلفظ  والشعبي ومسروق  ابن عباس  النخعي، ومثل ذلك عن  يزيد  إبراهيم بن 
 1 ﴿ تعالى:  قوله  تأويل  في  القـول  بيانه،  جامع  في  الطبرانـي  وأورده   .١٣٨/٥ المصنـف، 

األشعري. سليمان  أبي  حماد بن  عن   .٤١٤٦ رقم:   ،﴾ 7  6  5  4  3  2
نه،  وحسَّ الغليل  إرواء  في  األلباني  وأخرجه  الكبرى،  السنن  في  والبيهقي  شيبة  أبي  ابن  أخرجه   (٤)

معًنى. ما يقاربه  تخريج  سبق  وقد  تخريجه.  على  نقف  لم   .٢٦/٨
رقم:  به،  ويستدل  فيها  تفرقوا  إذا  الصحابة @  أقاويل  باب  المدخل،  (الكبرى)  البيهقي،  رواه   (٥)
٢٥. عن ابن مسعود. وأورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، باب اجتهاد الرأي على 
صححه  موقوف،  حسـن  والحديث  علي.  عن   .١٠٢٣ رقم:  النصوص...،  عدم  عند  األصـول 
الطبراني  وأخرجه  وقفُه».  والصحيح  مرفوعًا...  األلسـنة  على  واشـتهر  الذهبي  ووافقه  الحاكم 
المسـتدرك،  في  والحاكم  ـ   .٨١/١ األسـتار،  رفع  في  والبزار  ـ   .١١٨/٩ الكبير،  المعجم  في 
في  ـ والقطيعي   .٣٧٩/١ المسـند،  في  وأحمد  ـ   .٣٧٥/١ الحليـة،  في  نعيـم  وأبـو  ـ   .٧٨/١

ص ٥٤١. الصحابة،  زوائد 
كالم  من  ص ٤٥٢   .١٣٤٠ رقم:  والتربص،  الحكرة  بـاب  البيوع،  كتاب  الموطأ،  مالـك،  رواه   (٦)

الخطاب. عمر بن 
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ـ  ١١ به   تريد  سـلف  وجوه:  ثالثة  على  «السـلف  عمر  3 :  عبد اهللا بن  وقـال 
إال  لك  فليس  صاحبك،  وجه  بـه  تريد  وسـلف  اهللا،  وجه  فلك  اهللا،  وجـه 

الربا»(١).  فذلك  بطيب،  خبيثًا  لتأخذ  تسلفه  وسلف  صاحبك،  وجه 
ـ  ١٢ (ت: ٤٠هـ).  وجهه ـ  اهللا  ـ كرم  طالب   أبي  علي بن  عن  نقل  ومما 

ضمان »(٢). العارية  صاحب  على  «ليس  ـ    أ 
في  أعنف  وإذا  عليه،  فال ضمان  رقيقًا  سوقًا  دابته  الرجل  سـاق  ـ  «إذا  ب 

ضامن»(٣).  فهو  فأصابت  سوقها 
ـ  ١٣ سـبيل   على  عليهم  اهللا  رضـوان  الصحابة   بعـض  عن  اآلثار  بعـض  فهـذه 

قد  تكن  لم  وإن  الفقهية،  القواعد  مخـرج  خرجت  قد  ال الحصر  التمثيـل 
كتب  في  ُدّونـت  قد  فإنها  الفقهيـة،  القواعد  كتـب  في  وقتهـا  فـي  ُدّونـت 

الحديث.
ـ  ١٤ سئل   فقد  القواعد،  معاني  منها  يفهم  تعليالت  بعضهم @  عن  روى  وقد 

الضرب  بعد  بالسـرقة  أقر  رجل  عـن  (ت: ٦٣هـ)  عمـر  3  عبد اهللا بـن 
بمعنى  يشعر  التعليل  هذا  فإن  ضربه»(٤).   بعد  أقر  إنما  فإنه  يقطع  «ال  فقال: 

باإلكراه »(٥). إقرار  في  قطع  «ال  يقال:  أن  نحو  ذلك  على  تبنى  قاعدة 
مجال  وجدنا  وتابعيهـم  التابعين   عهـد  إلى  الصحابة   عهـد  مـن  انتقلنـا  وإذا 
وكل  االستنباط،  حركة  وازدهار  اإلفتاء  نطاق  باتسـاع  اتسـع  قد  الفقهية  القواعد 

(الكبرى)  البيهقـي،   .١٣٧٣ رقم:  السـلف،  من  ما ال يجوز  بـاب  البيوع،  كتـاب  مالـك،  رواه   (١)
في  زيادة  مع   .١٠٢٣٧ رقـم:  بالعيوب،  والرد  بالضمـان  الخراج  أبواب  جماع  البيـوع،  كتـاب 
في  اآلجال  كتاب  مالك،  اإلمام  المدونة  سحنون،  ورواه  بحديث).  (ليس  عمر.  ابن  عن  آخره. 

.١٩٥/٣ منفعة،  يجر  الذي  السلف 
.١٧٩/١ نفسه،  المرجع  عبد الرزاق:   (٢)

.٢٥٩/٩ نفسه،  المرجع  شيبة:  أبي  ابن   (٣)
ص ١٧٥. الخراج،  كتاب  يعقوب،  يوسف  أبو   (٤)

ص ٣٠١ - ٣٠٢. الفقهية،  القواعد  يعقوب:  الباحسين   (٥)
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عن  البحث  إلـى  الفقهاء   دعت  التـي  الحياتية  القضايـا  من  ما جـّد  بسـبب  ذلـك 
من  وافرة  ثروة  بذلك  لديهم  نت  فتكوَّ لهـا،  المنظمة  الشـرعية  وأحكامها  حلولها 
ولكن  بعدهم،  من  وأورثوها  فقيه  عن  فقيه  تناقلها  التي  العامة  الفقهية  النصوص 
مزيد  إلى  تحتاج  بحيـث  اإلجمالي،  العمومي  بالطابع  مطبوعـًا  ظل  منها  الكثيـر 
السـابق  العلمي  بالمعنى  كلية  قواعـد  شـكل  على  لتصير  والحبك  الصياغـة  مـن 
تشهد  التابعين   ألسنة  على  الواردة  العبارات  بعض  نذكر  أن  وال بأس  للقاعدة(١). 

ذلك: من  ما ذكرنا  لمثل 
ـ  ١ (ت: ٧٨هـ):  القاضي   شريح  لسان  على  وردت  التي  العبارات  فمن 

ضمان »(٢).  المِغل  غيـر  المسـتودع  وال على  المسـتعير،  على  ـ    «ليس  أ 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص . أقوال  من  مستقى  وهو 

غائب »(٣). على  يقضى  «ال  وقوله:  ـ  ب 
بائنة »(٤). تطليقة  ُخلع  «كل  وقوله:  ـ  ج 

ـ  ٢ مجرى   وجرت  زيد  3  جابر بن  الشعثاء   أبي  عن  أُثرت  التي  الصيغ  ومن 
الفقهية: والضوابط  القواعد 

له »(٥). ألزمناه  شيئًا  لنفسه  ألزم  «من  قوله:  ـ  أ 

ص ١٣٤. الفقه،  قواعد  الروكي:   (١)

.١٧٨/٨ المصنف،  عبد الرزاق:   (٢)
.٣٠٤/٨ نفسه،  المصدر   (٣)

.١١١/٥ المصنف،  شيبة:  أبي  ابن   (٤)
آثار  موسـوعة  بولرواح،   .٣٦٣/٢ اإليضـاح،  الشـماخي:  ص ٢٣٦.  الوضع،  كتـاب  الجناونـي:   (٥)
جمعية  بمكتبة  مخطوط  نَّة،  السُّ من  مختصرة  أبواب  محبوب،  محمد بن   .١٢١٦  ،٩٨٥/٢ جابر: 
المكتبة  في  أجده  لم  ص ١٢.  أخيرا،  بابزيز  سليمان  حققه  الجزائر  بغرداية،  أطفيش  إسحاق  أبي 
جابر بن  قول  يعـد  بولرواح.  كتاب  وال في  النبـوي  الحديث  برنامج  وال فـي  اإلباضيـة  الشـاملة 
لزمه؛  األمور  من  أمرًا  نفسه  ألزم  من  أن  مفادها  عديدة،  فقهية  أبواب  في  تدخل  فقهية  قاعدة  زيد 
ابن  أشـار  وقد  يمين،  كفارة  لزمته  حنث  فإن  الوفاء،  ما لزمـه  أمرًا  ال يفعل  أن  مثًال  حلـف  =فمـن 
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العارف »(١). وخذ  الريبة  «دع  وقوله:  ـ  ب 
ـ  ٣ (ت: ٩٦هـ):  النخعي   إبراهيم  لسان  على  ما ورد  وكذلك 

جر  قرض  «كل  لفـظ:  وفي  فيه»(٢).  فال خيـر  منفعة  جـر  قـرض  ـ   «كل  أ 
ربا »(٣). فهو  منفعة 

عليه »(٤). جاز  شيء  من  السكران  به  تكلم  «ما  وقوله:  ـ  ب 
ـ  ٤ (ت: ١٠٦هـ):  الشعبي   عن  روي  ومما 

كمانعها »(٥). الصدقة  في  «المعتدي  ـ    أ 
بائنة »(٦). تطليقة  وهو  طالق،  فهو  فداء  عليه  أخذ  خلع  «كل  وقوله:  ـ  ب 

حالت  يمين  «كل  أو  إيالء »  فهـي  الجماع  منعت  يمين  «كل  ـ   وقولـه:  ج 
إيالء »(٧). فهي  امرأته  وبين  الرجل  بين 

ـ  ٥ (ت: ١١٠هـ):  يسار   الحسن بن  عن  روي  ومما 
شـككت  وإذا  فتوضأ،  الصالة  قبل  الوضوء  فـي  شـككت  «إذا  ـ   قوله:  أ 

الصالة »(٨). تلك  فال ُتِعد  الصالة،  بعد  أو  الصالة،  في  وأنت 

أوجبه  حزبًا  لنفسـه  منهم  جعل  من  كل  «وكان  قال:  حين  ـنَّة  السُّ من  هذا  أصل  إلى  الطبري  جري 
في  وال يفرط  الليل  من  نفسه  يلزمها  كان  التي  الصالة  على  يواظب  كان  كما  ولزمه  عليه،  وحافظ 
في حظه من صالته  الليل كما ال يفرط  من  قراءته من حزبه في صالته  نفسه  ما ألزم  بقراءة  القيام 
في  كان  وإن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ذلك  من  قلنا  وبالذي  ذلك،  من  نفسـه  ما ألزم  قدر  على  بالليل 

.٧٧١/٢  ،(١١٠٦) رقم  اآلثار،  تهذيب  الطبري،  ينظر:  ما فيه».  بعض  إسناده 
تخريجه. سبق  ص ٣٨.  نفسه،  المصدر  محبوب  محمد بن   (١)

.١٤٥/٨ نفسه،  المرجع  عبد الرزاق:   (٢)
الكراهة. يفيد  وما  ما معناه  في  غيره  عن  ونقل   .١٨٠/٦ نفسه،  المصدر  شيبة:  أبي  ابن   (٣)

األمر. في  ففصلوا  آخرون  ذلك  في  وخالف   ،٤٧٨/٦ نفسه،  شيبة:  أبي  ابن   (٤)
ص ٨٣. الخراج،  يوسف:  أبو   (٥)

.١١١/٥ المصنف،  شيبة:  أبي  ابن   (٦)
.٤٤٨/٦ المصنف،  عبد الرزاق:   (٧)

.١٤٢/١ نفسه،  المرجع  عبد الرزاق   (٨)

=
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سـالحًا  المسـلمين  عدو  إلى  يحمـل  أن  لمسـلم  يحـل  «ال  ـ  وقولـه:  ب 
على  به  يسـتعان  وال ما  وال ِكراعـًا،  المسـلمين،  علـى  بـه  يقويهـم 

والكراع»(١).  السالح 
ـ  ٦ فهو   منفعة  جـر  قرض  «كل  (ت: ١١٠هـ):  سـيرين   ابـن  قـول  ذلـك  ومـن 

مكروه »(٢).
ـ  ٧ (ت: ١١٤هـ):  عطاء   قول  ذلك  ومن 

أكون  شـككُت  إن  «أرأيت  (ت: ١١٠هـ):  جريج   ابن  له  قال  ـ    حينمـا  أ 
أحدثُت؟» قال: «فال تقم للصالة إال بيقين»(٣)، وأصل ذلك الحديث 

الموضوع(٤). هذا  في  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن 
عشرون،  هذا  وقال  عشرة،  «هذا  فقال:  والمرتهن  الراهن  اختلف  ـ  إذا  ب 

الراهن »(٥) قول  فالقول 
ـ  ٨ (ت: ١١٨هـ):  قتادة   قول  ومن 

بشيء »(٦). ذلك  طالقه  فليس  نفسه  في  طلق  «من  ـ    أ 
عليه »(٧). فهو  النكاح  بعد  بشيء، وكل شرط  فليس  النكاح  قبل  «كل شرط  ـ  ب 

ص ١٩٠. الخراج،  يعقوب،  يوسف  أبو   (١)
أيضًا. قتادة  عن  ذلك  وري   ،١٤٥/٨ نفسه،  المرجع  عبد الرزاق:   (٢)

.١٤٢/١ المصنف،  عبد الرزاق:   (٣)
أو  صوتًا  يسـمع  حتى  منها  فال يخرج  الصالة  إلى  أحدكم  قام  «إذا  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت   (٤)
الشك  من  ال يتوضأ  من  باب  الوضوء،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه  عليه،  متفق  ريحًا» 
من  أن  على  الدليل  باب  الحيض،  كتاب  صحيحه،  في  مسلم  وأخرجه  ح:  ١٣٦ .  يستيقن،  حتى 
الصالة،  في  الشيء  يجد  أنه  إليه  يخيل  (الرجل،  آخر:  بلفظ  وأخرجه  ح:  ٥٦٧ ،  الطهارة،  تيقن 

ح:  ٥٦٦ . والباب،  الكتاب  نفس  ريحًا».  يجد  أو  صوتًا،  يسمع  حتى  ينصرف  «ال  قال: 
.٧٩/٦ نفسه،  المرجع  شيبة:  أبي  ابن   (٥)
.٤١٢/٦ نفسه،  المرجع  عبد الرزاق:   (٦)

.٧/٧ نفسه،  المصدر   (٧)
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العاقلة »(١). على  فهو  منه  ال يقاد  شيء  «كل  ـ  ج 
ـ  ٩ فهي   الرجل  قَِبل  مِن  كانت  ُفرقة  «كل  (ت: ١١٩هـ):  حماد   قول  ذلك  ومن 

بشيء»(٢).  فليست  المرأة  قَِبل  مِن  ُفرقة  وكل  تطليقة، 
هنا  المقصـود  وليس  كثيـرة،  وأتباعهـم  التابعيـن   مـن  ذلك  علـى  واألمثلـة 
يفي  المقام  هـذا  في  ما ذكرنـاه  ولعل  والتوضيـح،  التمثيـل  وإنمـا  االسـتقصاء، 

بالمرام.

:á«¡≤ØdG  ´hôØdG  ™e  á«¡≤ØdG  óYGƒ≤dG  øjhóJ  á∏Môe  :kÉ«fÉK
ظهرت  فقد  تأسيسـًا،  الفقهية  المدارس  أقدم  من  اإلباضية   المدرسـة  ُتعد 
األزدي  زيـد   جابر بن  اإلمـام  مؤسسـها  بروز  مع  الهجـري  األول  القـرن  فـي 
مسلم  بن  عبيدة  كأبي  الفقهاء   من  نهجه  على  سـار  ومن  (ت: ٩٣هـ)،  الُعماني 
(ت: ٦٤هـ)  التميمي،  إباض   وعبد اهللا بن  (ت: ١٤٥هـ)  التميمـي،  كريمة  أبـي 
حبيب   والربيع بن  ٢هـ)  ق  (ت: أواخـر  الرحيـل (٣)  محبوب بـن  سـفيان  وأبو 

وغيرهم. (ت: ١٧٠هـ)  الفراهيدي 
اإلباضي   المذهـب  دعائـم  إرسـاء  في  كبيـر  دور  األئمـة  لهـؤالء  كان  وقـد 
غزيرًا  فقهيًا  تراثًا  المدرسة  هذه  فأنتجت  والمغرب،  المشرق  في  ونشره  وأسسه، 
واألجوبة  الفتاوى  هذه  فدونت  المختلفة،  للنـوازل  والفتاوى  األجوبة  في  تمثـل 

.٢٢٩/٩ المصنف،  شيبة:  أبي  ابن   (١)
.٤٨٦/٦ المصنف،  عبد الرزاق:   (٢)

من  الفقيه،  اإلمام  ٢هـ)،  القـرن  أواخر  (ت: في  سـفيان)،  (أبو  سـيف،  الرحيل بن  محبوب بن   (٣)
أمره  بداية  في  تتلمذ  التابعين.  تابعي  من  أنه  ويبدو  تابعـي،  إنه  قيل  والمؤرخين.  العلمـاء  أكابـر 
وائل بن  وفاة  بعد  بالبصرة  اإلباضية  زعامة  إليه  انتقلت  الربيع.  الزم  ثم  عبيدة،  أبي  اإلمام  على 
أنه  إال  «السـير»،  كتاب  آثاره:  من  البصرة.  في  اإلباضية  عند  الكتمان  أئمة  آخـر  ويعتبـر  أيـوب، 
أبو غانم  عنهم  روى  ممن  وهو  اإلباضية؛  الفقه  كتـب  ضمن  مبثوثة  كثيرة  فقهية  آثار  ولـه  ُفِقـد؛ 

.٢٨٨/١  ،١١١٠ ترجمة  المشرق)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم  معجم  إلخ.  مدونته؛.. 
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وجامع  الخراسـاني   غانم  أبي  كمدونة  والموسـوعات،  والجوامع  المدونات  في 
الحواري . أبي 

في  اإلباضية   فقهـاء  اعتمد  فقد  المشـهورة،  الفقهية  المـدارس  غرار  وعلـى 
والقياس  واإلجمـاع  ـنَّة  والسُّ كالقـرآن  فقهية،  وقواعـد  أصـول  علـى  اجتهادهـم 
وفتاوى  نَّة  والسُّ القرآن  نصوص  من  استنبطوها  وغيرها،  والعرف  واالستصحاب 
 8  76  5  4  3  2 ﴿ تعالى:  قوله  مثل:  والتابعيـن ،  الصحابـة  
«الخـراج  وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  (البقـرة: ٢٢٠) .   ﴾ @  ?  >  =  <;  :  9
الحـدود  «ادرؤوا  وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  وال ضـرار ».  ضـرر  «ال  وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  بالضمـان ». 
فأصلوا  أنكر ».  مـن  على  واليمين  المدعي  على  «البينة  وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  بالشـبهات ». 

الفروع. عليها  وفرعوا  المسائل  بها 
القواعد  يسـتعملون  اإلباضيـة   فقهـاء  كان  األولى  الثالثـة  القـرون  وخـالل 
ولم  المتنوعة،  الفقهية  المسـائل  عليها  ويخرجون  لألحكام،  تعليلهم  في  الفقهية 
كانت  بل  موجزة،  عبـارات  في  وال مصوغة  مسـتقلة،  مصنفات  في  مدونة  تكـن 
الفقهية  الفروع  مـع  تدّون  أو  وسـماعًا،  رواية  يتناقلونها  الذاكـرة،  في  محفوظـة 

للفروع. وتخريجهم  لألحكام،  تعليلهم  أثناء  والفتاوى  واألجوبة 
الرابع  القرن  مطلع  حتى  الفتـرة  هذه  طيلة  الحال  هذا  على  العمـل  واسـتمر 
الفقهية  والضوابـط  القواعد  بعـض  على  عثرنا  أن  ذلـك  نتيجـة  وكان  الهجـري، 
لم  وإن  األولى،  القرون  من  الفقهية  والمدونات  الرسائل  بعض  بطون  في  متناثرة 
القواعد  ضمن  إدراجها  يمكن  ذلك  ومـع  فيها،  القاعدة  لكلمة  صريح  لفظ  يـرد 
ولو  وخصائصها،  سـماتها  بعض  تحمل  دامت  مـا  الفقهية،  الضوابـط  أو  الكليـة 
المصنفات  علـى  ذلك  وال يقتصر  والتطويـر،  والتنقيـح  الصقل  بعـض  ينقصهـا 

األخرى. الفقهية  المدارس  بقية  في  مثله  نجد  بل  األولى،  اإلباضية  
تلك  من  اسـتخرجتها  التـي  القواعد  هـذه  مـن  طرفـا  أعـرض  أن  بـأس  وال 

يلي: كما  المتقدمة  المصادر 
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ـ  ١ سـمة   ما يحمل  نلمح  (ت: ٩٣هـ)  زيد  3  جابر بن  جوابات  كتاب  فمن 
منها: الجوابات  هذه  في  الفقهية  والضوابط  القواعد 

المرأة فال ينـزل  عن عمرو بن هرم  قال: «سئل جابر بن زيد  عن رجل ينكح 
الغسل »(١).(٢). وجب  فقد  الختان  مّس  «إذا  قال:  عليها؟» 

بأرض  جنابة  أصابتـه  رجـل  عن  زيد   جابر بن  «سـئل  قـال:  هـرم   عمرو بـن 
به؟» ليغتسل  الثلج  بها  يحمي  نارًا  ال يجد  مثلجة 

من  اهللا  إلى  أحب  واإليسار  به،  فيغتسل  الماء  يجد  حتى  كافيه  «الصعيد  قال: 
اإلعسار »(٣).

 A  @  ?  >  =  <  ; ﴿ قولـه:  «وأمـا  زيد :  جابر بـن  قـال 
ولكـن  الجهـاز  بالمتـاع  ال يعنـي  واهللا  (النـور: ٢٩) ؛   ﴾ E  D  C  B
إليها  ينظر  دار  أو  نهـار،  أو  بليل  قوم  ينزلـه  منزل  إما  الحاجة،  مـن  ما سـواه 
المنافع  من  ما كان  وكل  اهللا،  ذكر  الذي  المتاع  فهذا  لجاجته،  الرجل  يدخلها 

متاع»(٤). فهو 
ـ  ٢ زيد    جابر بن  رسائل  المسمى  كتابه  أيضًا  زيد   جابر بن  اإلمام  مؤلفات  ومن 

الفقهية: الضوابط  أو  الكلية  القواعد  قبيل  من  ما يعتبر  فيه  ظهر 

وجب  الختان  الختان  مس  «إذا  حديث  نص  من  مستنبط  الطهارة  باب  في  فقهّيًا  ضابطًا  هذا  ُيعد   (١)
 .٣٣/١  ،(٩١) لها  والتطهر  الجنابة  في  باب  موقوفًا  المنتقى  في  الجارود  ابن  أخرجه  الغسـل» 
في  والدارمي   .١١٤/١  (٢٢٧) الغسـل  أبواب  جمـاع  في  مرفوعًا  صحيحه  فـي  خزيمة  وابـن 
في  ومالك   .٢٨٨/١ مسـنده،  في  عوانة  وأبـو   .٢١٤/١ الختان،  الختـان  مس  في  بـاب  سـننه 
وعبد الرزاق   .٥٧/١ اآلثار،  معاني  شرح  في  والطحاوي   .٤٥/١ الغسل،  واجب  باب  الموطأ 

.١٥٩/١ مسنده،  في  والشافعي   .٢٤٨/١  ،(٩٥١) الغسل  يوجب  ما  باب  مصنفه  في 
الخروصـي،  خلـف  سـعيد بن  ترتيـب  زيـد،  جابر بـن  اإلمـام  ت  جوابـا  مـن  زيـد،  جابر بـن   (٢)

ص ١٣. ُعمان،  سلطنة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  نشر  ط ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، 
ص ١٥. نفسه،  المصدر  زيد  جابر بن   (٣)

ص ١٢٠. نفسه،  المصدر   (٤)
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تركها »(١). ال ينبغي  واجبة  ُسنَّة  المسلمين  من  «الختان 
المؤمنين»(٢).  على  اهللا  من  عزيمة  «الجمعة 

نقض »(٣). نَّة  السُّ فيه  خولف  أمر  من  كان  «ما 
يريبك »(٤).(٥). ال  ما  إلى  ما يريبك  «فذر 

قرارك  فيها  التي  دارك  إلى  ترجع  حتى  فافطر  وعسـر  مشـقة  بك  كانت  «فإن 
العسر»(٦). بكم  وال يريد  اليسر  بكم  يريد  اهللا  فإن 

ـ  ٣ فيها   نجد  (ت: ١٤٥هـ)  كريمة  أبي  مسلم بن  عبيدة   أبي  مسائل  كتاب  ومن 
الفقهية: والضوابط  القواعد  مالمح 

غنيمة  ال تحل  والموحدين  المسلمين  تجار  فيها  يأمن  المشـركين  بالد  «كل 
وال سباياهم »(٧). البالد  تلك 

ص ٠٧. أحمد،  عمر بن  وبازين  حمو  أحمد بن  كروم  ترتيب  زيد  جابر بن  رسائل  زيد،  جابر بن   (١)
ص ٠٧. رسائل،  زيد،  جابر بن   (٢)

من  صالة  بإعادة  فتـواه  منها  جواباته،  في  جابر  عليها  اعتمـد  فقهية  قاعدة  الجواب  هـذا  يعتبـر   (٣)
وردت  يقمها،  لم  الكتاب  بأم  إال  يقرأ  فلم  قراءة  فيها  صالة  بالناس  صلى  أمّي  إمام  وراء  صلى 

.٢٣ ص ٢٢،  نفسه،  المصدر  ينظر:  القاعدة،  لهذه  أخرى  فروع 
المسـتدرك  في  الحاكم  أخرجه  يريبك».  ال  ما  إلى  ما يريبك  «دع  حديـث  أصلها  القاعـدة  هـذه   (٤)
 (٧٢٢) رقم  الـورع  باب  صحيحه  في  حبـان  وابن   .١١٦/١  (١٦٦) رقـم  اإليمان  كتـاب  فـي 
الزكاة رقم (٢٣٤٨) ٥٩/٤. والهيثمي في موارد  ٤٩٨/١. وابن خزيمة في صحيحه في كتاب 
الزهد  كتاب  في  سـننه  في  والترمذي   .١٣٧/١  (٥١٢) رقـم  الصالة  في  الدعاء  بـاب  الظمـآن 
في  والشيباني   .٣٠٨/١١  (٢٠٦١٩) رقم  الجامع  في  راشد  ومعمر بن   .٦٦٨/٤  (٢٥١٨ رقم 

.٣٧٤/١  (٦٤٥) رقم  مسنده  في  والشهاب   .٣٠٣/١  (٤١٦) رقم  والمثاني  اآلحاد 
األمور  عن  االبتعاد  مفادها  والحرام  الحالل  مسـائل  في  فقهية  قاعدة  قبله  والذي  الثر  هذا  ُيعد   (٥)
القاعدة  عـن  متفرعة  أيضًا  وهـي  فيه  وال يشـك  حله  من  ما يتيقـن  إلى  حلها  فـي  يشـك  التـي 
يراجع:  الذمة».  بـراءة  «األصل  األخرى  الفرعيـة  والقاعدة  بالشـك»  يزول  ال  «اليقيـن  الكبـرى 

ص ٤١. نفسه،  المصدر 
.٢٠٩/١ الفقهية،  زيد  جابر بن  اإلمام  آثار  موسوعة  بولرواح:   (٦)

ص ٦ظ. مخطوط،  عبيدة،  أبي  مسائل  كريمة:  أبي  مسلم بن  عبيدة  أبو   (٧)
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في  وال تطعهما  مشـركين،  كانـا  وإن  فـرض  الوالديـن  فـي  اهللا  و«طاعـة 
اهللا»(١).  معصية 

وشـرف  األسـنان  من  األضحية  في  ما يجزي  إال  فيها  ال يجـزي  و«العقيقـة 
العيون»(٢). 

ـ  ٤ نجد   (ت: ٢٠٥هـ)  الخراسـاني   غانم  ألبي  الصغـرى  المدونة  كتاب  ومـن 
عبيدة   أبي  عن  ما نقل  ذلك:  من  الفروع،  ثنايا  في  والضوابط  القواعد  هـذه 
درهم  مائتي  بلغ  إذا  والفضة  الذهب  في  الزكاة  «إن  قال:  أنه  التميمي  مسلم 
المال  يبلغ  حتـى  شـيء  الزيادة  في  فليس  زاد  وإن  الـزكاة  فيه  وجـب  فقـد 

درهمًا»(٣).  أربعين 
أّن  عليهم،  ونعتمـد  منهم  نأخذ  الذيـن  فقهائنا  عنـد  «األثر  أبو غانـم :  وقـال 
ما يعمل  فيها  ويعمل  اإلبل  من  يؤخذ  اإلبل  زكاة  في  نَّة  كالسُّ البقر  زكاة  في  نَّة  السُّ

اختالف»(٤).  بينهم  وليس  اإلبل  في 
عليه »(٥). حرمت  فقد  أعضائه  من  عضوًا  امرأته  على  حّرم  «من  وقال: 

حمل »(٦). بها  يتبين  أو  تحيض  حتى  تتربص  شابة  «كل  وقال: 

و. ص ١٠  نفسه،  المصدر   (١)
و. ص ٩  نفسه،  المصدر   (٢)

وزارة  ط ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م،  (دت)  الصغـرى  المدونـة  غانـم،  بشـر بن  أبو غانم  الخراسـاني   (٣)
ـ١٥٢/١. ُعمان،  سلطنة  والثقافة،  القومي  التراث 

.١٥٨/١ نفسه،  المصدر  الخراساني:   (٤)
.٢٢٥/١ نفسه،  المصدر   (٥)

ثم  حيضتين  أو  حيضـة  فحاضـت  طلقت  التـي  المرأة  منـه  ويسـتثنى  العدة  فـي  فقهـي  ضابـط   (٦)
حاضت  فإن  وتضع،  المـرأة  ما تحمل  قدر  أشـهر  تسـعة  تتربص  فإنها  حيضتها  عنهـا  ارتفعـت 
عدة  أشهر  ثالثة  اعتدت  حمل  بها  يتبن  ولم  أشهر  تسعة  مضت  وإن  لألزواج،  حلت  فقد  الثالثة 
الفقهية  القواعد  وينظر:   .٢٣٤/١ نفسه،  المصدر  الخراساني:  ينظر:  المحيض.  من  أيست  التي 

ص ٧٤ - ٧٥. الهامش  اإلسالم،  قواعد  كتابه  في  الجيطالي  اإلمام  عند 
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في  مختمر  كل  من  عنـه  النهي  جاء  مما  وغيره  الجّر  فـي  عولـج  نبيـذ  و«كل 
خمر»(١).  مختمر  كل  ألن  به  تمشط  أن  للمرأة  فال يصح  ِسقاء  غير 

ـ  ٥ رستم(٢)   عبد الرحمٰن  بن  عبد الوهاب بن  لإلمام  نفوسة  مسائل  كتاب  ومن 
الفروع: مع  مجسدة  القواعد  هذه  نلحظ  (ت: ٢٠٨هـ) 

زكاة» (٤). • القطاني(٣)  في  «ليس 
• .(٥)« حالال ً ال يكون  والحرام  حرامًا  ال يكون  «الحالل 
بالشبهات »(٦).(٧). • الحدود  ادرؤوا  قيل:  «وقد 

.٥١/٢ نفسه،  المصدر  الخراساني:   (١)
ة  األيمَّ ثاني  ١٧١ - ٢٠٨هـ/٧٨٧ - ٨٢٣م)،  (حكـم:  رسـتم،  عبد الرحمٰن بن  اب بن  عبد الوهَّ  (٢)
العلم.  حملة  من  وغيـره  عبد الرحمٰن  أبيه  عن  بتيهـرت  ثمَّ  بالقيروان  العلَم  ـى  تلقَّ الرسـتميِّين، 
بتيهرت  علم  حلقـات  له  فكانت  للتدريس،  ر  تصـدَّ وقد  زمانه.  علماء  أكبـر  من  متضلِّـع  عالـم 
نفوسة.  علماء  كثير من  عن  أفلح، فضالً  ابنه  منهم  كثير،  يديه خلق  ج على  وتخرَّ نفوسة،  وجبل 
ونوازل  مسائل  في  نفوسة  ألهل  جوابًا  ألَّفه  تامٌّ،  سفر  وهو  ضخم  بأنَّه  البرادي  وصفه  كتابًا  ترك 
معجم  ٢٠٨هـ/٨٢٣م.  سنة  وتوفِّي  بالفشل،  باءت  اغتيال  مكيدة  أعداؤه  له  دبَّر  فيها.  اسـتفتوه 

.٤٠٩/١  ،٦٠٩ ترجمة:  المغرب)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم 
ذلك. وغير  والحمص  كالعدس  الحبوب  وهي  القطنيات  بها:  المراد   (٣)

ص ٧٢. نفوسة،  مسائل  رستم:  عبد الرحمٰن بن  عبد الوهاب بن   (٤)
ص ١٠٦. نفسه،  المصدر  عبد الرحمٰن:  عبد الوهاب بن   (٥)

بألفاظ  ووردت  البحث  هذا  من  السادس  الفصل  في  درسناها  وقد  فقهية  قاعدة  القول  هذا  يمثل   (٦)
أو  «تسقط  لفظ:  الحقوق». وفي  بالشبهات بخالف  تدرأ  أو  تسقط  «الحدود  منها:  وصيغ مختلفة 
محمد  ينظر:  بالشبهات».  والدرء  اإلسقاط  مبناها  «الحدود  لفظ:  وفي  بالشبهات»  الحدود  تندرء 
عمر  عن  روي  مـا  القاعدة  هـذه  وأصل   .٩٧/٥ الفقهيـة،  القواعـد  موسـوعة  البورنـو:  صدقـي 
الحديث  هذا  أخـرج  بالشـبهات.  أقيمها  أن  من  إلي  أحب  بالشـبهات  الحدود  أعطل  لئـن  قـال: 
في  عمر  رواية  عبد البر  ابن  ذكر  وقد   .٢٣٨/٥  (٢٨٤٩٣) رقم  مصنفه  في  شيبة  أبي  ابن  موقوفًا 
«ادفعوا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  هريرة  أبي  طريق  من  ماجه  ابن  وأخرج   .١٣/٨ االسـتذكار، 
عن  البيهقي  وأخرجه   ،٨٥٠/٢  (٢٥٤٥) السـنن،  ماجه  ابن  ينظر:  مدفعًا»  له  ما وجدتم  الحدود 
.٢٣٨/٨  (١٦٨٣٤) رقم  السنن،  ما استطعتم»،  المسلمين  عن  الحدود  «ادرؤوا  مرفوعًا:  عائشة 

ص ١١١. نفسه،  المصدر  عبد الرحمٰن:  عبد الوهاب بن   (٧)
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الميراث »(١). • مع  وصية  «ال 
لم  • ألنه  صدقة،  ماله  في  ال تجب  فإنه  عنه  به  يتصدق  شيئًا  يسم  لم  «من 

يعّلمه»(٢).  ولم  شيئًا  يسّم 
والمضمون  • مضمـون،  مـال  هو  إنمـا  بعينه  قائـم  مـال  ليـس  ألنـه   ...»

عليه»(٣). ال يقاتل 
ـ  ٦ محبوب    محمد بن  عبـد اهللا  ألبي  ـنَّة،  السُّ في  مختصرة  أبواب  كتاب  ومـن 

الفروع: مع  والضوابط  القواعد  هذه  مثل  نجد  (ت: ٢٦٠هـ) 
أو  • خلع  أو  بلعـان  زوجها  مـن  بانت  حامل  لـكل  عندنا  النفقـة  «تجـب 

طالق »(٤). أو  ظهار 
الكتاب»(٥).  • أهل  خال  ما  يتيم  أو  غريب  من  شريك  لكل  «الشفعة 

ـ  ٧ بشـير بن   المنذر  ألبي  الرضف:  بكتاب  المعـروف  المسـتأنف  كتاب  ومن 
منها: القواعد  سمة  ما يحمل  نجد  محبوب  (ت: ٢٧٣هـ)  محمد بن 

لم  • حدثًا  أحدث  ثم  حكم  أو  اسم  المسلمين  بإجماع  له  وجب  من  «كل 
إال  واألحكام  األسـماء  من  غيره  إلـى  والحكم  االسـم  ذلك  عنه  ينـزل 

في  الربيع  أخرجه  لوارث»  وصية  «ال  حديـث:  أصله  الضابط  وهذا  ص ١٥٨.  نفسـه،  المصـدر   (١)
 ،(٢١٤٤) رقم  المختارة،  األحاديث  في  المقدسي  عبد اهللا  وأبو   .٢٦١/١  ،(٦٦٦) رقم  مسنده 
في سننه  منصور  رقم (٢٢٨٧) ١٦٥/٥.. وسعيد بن  في مسنده  راهويه  ١٤٩/٦. وإسحاق بن 
رقم  لوارث  ال وصية  باب  سننه،  في  ماجه  وابن   ،١٤٩/١  ،(٤٢٤ - ٤٢٥) رقم  الوصايا  كتاب 
في  والبيهقي   ،٤٤٣٣  ،(٢١٢٠) رقم  الوصايا،  كتاب  سننه،  في  والترمذي   .٩٠٦/٢  ،(٢٧١٤)

.٢٦٤/٦  ،(١٢٣١٦) رقم  الكبرى،  السنن 
ص ١٦٣. نفوسة،  مسائل  رستم:  عبد الرحمٰن بن  عبد الوهاب بن   (٢)

ص ١٧٥. نفسه،  المصدر   (٣)
بغرداية،  إسـحاق  أبي  جمعية  بمكتبة  مخطوط  ـنَّة،  السُّ من  مختصرة  أبواب  محبوب:  محمد بن   (٤)

ص ٠٩. أخيرا،  بابزيز  سليمان  حققه  الجزائر 
ص ١٧. نفسه،  المصدر  محبوب:  ابن   (٥)
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الحدث  ذلك  نظير  على  وقياس  ذلـك ،  على  له  المسـلمين  من  بإجماع 
رسـوله  وُسـنَّة  اهللا  فبكتـاب  رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص ؛  وُسـنَّة  اهللا  كتـاب  فـي  حكمـه 

األحكام»(١). وتجري  األسماء  تثبت  المسلمين  وإجماع 
وفضيلة،  • فـرض  ضربان:  أنهـا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ـنَّة  السُّ فـي  «والقـول 

مؤثم  فغير  والفضـل  تاركه،  اإليمـان  من  ويخرج  فعلـه  الزم  فالفـرض 
فعله»(٢). وال الزم  تركه 

ـ  ٨ فتح   عمروس  بـن  حفـص  ألبـي  الصافيـة:  الدينونـة  أصـول  كتـاب  ومـن 
منها: الفقهية  والضوابط  القواعد  بعض  نجد  (ت: ٢٨٣هـ)  النفوسى 

طيبًا»(٣).  • صعيدًا  تيمم  الماء  يجد  ولم  سفر  على  كان  «من 
يذهب  • حتى  الماء  يجد  وهو  عذر  غير  من  الجنابة  من  الغسل  ترك  «من 

المسلمين»(٤).  قول  في  ضّل  الصالة  وقت 
الدين»(٥).  • من  ما عليه  بقدر  ماله  حسب  من  حط  دين  عليه  كان  «من 
دم»(٦).  • فعليه  مِنى  ليالي  من  ليلة  حضور  فاته  «من 
دم»(٧).  • فعليه  الوداع  طواف  يطف  ولم  بلده  إلى  رجع  «من 

السير  مجموع  ضمن  مخطوط  المسـتأنف،  محبوب،  محمد بن  محمد بن  بشـير بن  المنذر  أبو   (١)
نسـخة  وتوجد  السـعودية،  بالدمام،  الهنائي  علي  غالب بـن  اإلمام  بمكتبـة  محفـوظ  الُعمانيـة، 

ص ٢٥٢. ُعمان،  سلطنة  نزوى  الكندية،  هالل  بنت  منى  الباحثة  لدى  منه  مصورة 
التشـريع  من  الثاني  المصـدر  باعتبارها  وأنواعهـا  ـنَّة  السُّ مدلول  تحـدد  أصوليـة  قاعـدة  وهـذه   (٢)

ص ٢٥٣. نفسه،  المصدر  ينظر:  األحكام،  واستنباط 
حمو،  أحمد بن  كروم  تحقيق  الصافية،  الدينونة  أصول  النفوسي،  فتح  عمروس بن  حفص  أبو   (٣)

ص ٩٣. المحدودة،  ومكتبتها  ُعمان  مطبعة  ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م،  ط ١، 
ص ٩٥. نفسه،  المصدر  عمروس:  حفص  أبو   (٤)

ص ٩٦. نفسه،  المصدر   (٥)
ص ١٢١. نفسه،  المصدر   (٦)

ص ١٢٢. نفسه:   (٧)
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يقتل»(١).  • أشرك  ثم  أسلم  «من 
ال يقطع»(٢).  • فإنه  كبيرًا  سرق  ومن  يقطع،  فإنه  صغيرًا  سرق  «من 
ثمنه »(٣). • نصف  العبد  في  فهو  الحر  في  نصف  ما هو  «كل 
لوارث »(٤).(٥). • وصية  «ال 
«من ترك الختان من الرجال فال صالة له وال تزويج، وال يؤكل له ذبيحته»(٦).  •

ـ  ٩ في   (عاش  األزكـوي  جعفر   محمد بـن  جابـر  ألبي  الجامـع:  كتـاب  ومـن 
القواعد والضوابط  نلمح سمات  الرابع)  القرن  وأوائل  الثالث  القرن  أواخر 

ذلك: من  الفقهية  أبوابه  ثنايا  في  متناثرة  الفقهية 
لما  • اآلجل  صداقها  من  تأخذ  أن  عندنا  فلها  مال  لها  يكن  لم  امرأة  «كل 

عليها»(٧).  التي  الفريضة  حجة  نفسها  عن  به  تحج 
جماالً  • حّمل  فيمن  ـ :  محبوب   محمد بن  يعني:  ـ  عبد اهللا  أبي  عن  «وحفظنا 

قال:  فزع؛  أو  نهـض  حين  أو  الجمل  بـرك  حين  انكسـر  قد  به  فجاء  متاعـًا 
فتلف»(٨). بكراء  يدعي وإال غرم، وكذلك كل من عمل شيئًا  بما  البينة  عليه 

ص ١٢٥. نفسه:   (١)
فغير  الصغير  أما  طواعية،  يسـير  الكبير  أن  الحكمين  اختالف  وتعليل  إنسـان،  سـرقة  به  يقصد   (٢)
واإلكراه  بالقـوة  يختطف  أيضـًا  الكبيـر  تجد  وقـد  واالختطاف،  الغصـب  معنـى  ففيـه  مطـاوع 

ص ١٢٩. نفسه،  المصدر  ينظر:  الواقع.  ألمر  فيخضع 
هذه  الصافية  الدينونة  أصول  كتاب  محقق  فسـر  وقد  القصاص،  باب  في  الفقهية  الضوابط  من   (٣)
العبد  في  فهو  ـ  العينين  مثل  ـ  الحر  في  تنصيفه  ما يمكن  كل  «أن  وهي:  أخرى  بصيغـة  العبـارة 

ص ١٣٠. الحاشية،  نفسه  المصدر  ينظر:  العبد».  في  ثمنه  بنصف  نصف  كل 
السابقة. الصفحات  في  تخرجه  تقدم  الميراث،  باب  في  ضابطًا  ُيعد  شريف  حديث   (٤)

ص ١٤٥. الدينونة،  أصول  عمروس:  حفص  أبو   (٥)
ص ١٥٤. نفسه،  المصدر   (٦)

.١٧٥/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٧)
فتلف،  بكراء  شيئًا  عمل  من  «كل  فنقول:  صقلها  بعد  موجزة  بصيغة  القاعدة  هذه  صياغة  يمكن   (٨)

.٢٠٦/٤ الجامع،  جعفر:  ابن  ينظر:  غرم».  وإال  البينة  فعليه 
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يكال  • مما  غرامته  يده  في  الذي  يلزم  شيء  كل  أبو عبد اهللا 5 :  «وقال 
والثياب  السـيوف  مثل  عرضًا  كان  فإن  بمثله؛  يأتـي  أن  فعليـه  يـوزن  أو 

القيمة »(١). فعليه 
غارم»(٢).  • والضامن  الزم  شرط  الضمان  «ألن 
االختالف ،  • بمعاني  واقعـة  فيها  والشـروط  أصولها  على  مبنية  «األمـور 

المدخلة...»(٣). الشروط  يبطل  من  ومنهم  يثبتها...  من  فمنهم 
من  • أولى  والعم  العمة،  من  أولى  والخالة  األب،  أم  مـن  أولـى  األم  «أُّم 

الخال»(٤). 
التسليم  • في  إال  ثقة  غير  أو  ثقة  كل  من  جائز  اليتامى  بأمور  والقيام   ...»

ثقة»(٥).  من  إال  ذلك  فال يجوز  ماله؛  وقبض  اليتيم  لمال 
من  المتنوعة  الفقهيـة  والضوابط  الكلية  القواعـد  من  األمثلة  هـذه  خالل  مـن 
يتضح  والمغرب ،  المشرق   في  األولى  الثالثة  القرون  في  األوائل  اإلباضية   علماء 
المدرسة اإلباضية  في زمن مبكر، ودونت  الفقهي بدأت في  التعقيد  أن نشأة حركة 
الالحقة،  المراحل  في  وتطـورت  نمت  ثم  والفتاوى،  الفقهية  الفـروع  مع  بعضهـا 
بل  والتكوين،  النشـوء  مرحلة  في  مسـتقلة  مصنفات  في  وتجمع  جملة  تظهر  ولم 

األخرى. الفقهية  المدارس  في  حدث  كما  الالحقة،  المراحل  في  حتى 

.٢١٣/٤ نفسه،  المصدر  جعفر:  ابن   (١)
.٢٣٥/٤ نفسه،  المصدر   (٢)

.٢٣٥/٤ نفسه:   (٣)
.٢٧١/٤ نفسه،  المصدر  ينظر:  الحضانة.  درجات  في  فقهّيًا  ضابطًا  هذا  ُيعد   (٤)

.٢٧٤/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٥)
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مرحلتين: خالل  من  اإلباضية   عند  الفقهية  القواعد  تطور  معالم  إبراز  يمكن 
حتى  الهجري  الرابع  القرن  مطلع  مع  وتبدأ  والنمو،  الظهور  مرحلة  األولى: 

الهجري. عشر  الرابع  القرن  في  النهضة  عصر 
حتى  الهجري  عشـر  الرابع  القرن  من  وتبدأ  والتميز،  النضج  مرحلة  الثانيـة: 

الحالي. العصر 
يلي: كما  تفصيلهما  ويكون 

:ƒªædGh  Qƒ¡¶dG  á∏Môe  : k’hCG
القواعد  إثراء  في  الفقهية  المدارس  مختلف  من  اإلسـالم  علماء  أسـهم  لقد 
يسـيرًا،  شـيئًا  كان  منه  اإلباضية   نصيب  أن  بيد  وتنقيحًا،  وتحريرًا  تدوينًا  الفقهيـة 
دونوها  التي  العديدة  الفقهية  بالموسـوعات  مقارنة  مغمورًا،  كان  فيه  وإسـهامهم 
وشـامل  مسـتقل  ُمؤلَّف  على  عندهم  ـ  اطالعنـا  ـ حسـب  نعثر  فلـم  ونشـروها، 

األخرى. الفقهية  المذاهب  غرار  على  منهم  المتقدمين  عند  الفقهية  للقواعد 
الفقهي  التقعيد  حركة  في  جديد  تطور  ظهر  الهجري  الرابع  القرن  بداية  ومع 
في  تظهر  وصـارت  الفقهيـة،  القواعـد  تدويـن  مرحلـة  فبـدأت  اإلباضيـة ،  عنـد 
جعفر   البن  «الجامـع»  كتـاب  منها:  خصوصـًا  المشـرقية  اإلباضيـة   المصنفـات 
لهؤالء  وكان  الكدمي ،  سعيد  ألبي  و«المعتبر»  المفيد»  وكتابي«الجامع  اإلزكوي، 
فكانوا  مصنفاتهـم،  فـي  الفقهيـة  والقواعـد  األصـول  هـذه  تدوين  فـي  الفضـل 
األحكام  بها  ويعللون  الفقهية،  المسـائل  على  والقواعد  األصول  بهذه  يسـتدلون 

المخالفين. على  االحتجاج  في  إليها  ويستندون  الشرعية، 
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خاصة  عناية  بالقواعد  بركة   ابن  أَوَلى  فقد  الحد؛  هذا  عند  جهودهم  تقف  ولم 
شـأوه  يدرك  ولم  «الجامع»  الرائع  كتابه  فـي  الفقهية  للمسـائل  تأصيله  خالل  مـن 
رسـالة  أّلف  بل  بذلـك،  يكتف  ولـم  المغرب ،  وال فـي  المشـرق   فـي  الالحقـون 
و«اليقين  محكمـة» ،  «العادة  قاعـدة:  وهما:  فقهيتيـن  لقاعدتين  خصصهـا  مسـتقلة 
الكتب  أول  من  الكتاب  هذا  ويعتبر  التعارف»(١)،  «كتاب  وسماه  بالشك» ،  ال يزول 
من  المسـيرة  وتابع  إلينا،  وصلت  التـي  اإلباضية   عند  الفقهيـة  بالقواعـد  الخاصـة 
الشرع»  «بيان  القواعد؛ ككتاب  بعدهم فقهاء آخرون، فكانت مؤلفاتهم تضم بعض 
الكندي ، و«كتاب  الكندي ، وكتاب «المصنف» ألبي بكر أحمد  إبراهيم  لمحمد بن 
منه  الثالث  الجزء  خصص  األخير  هذا  حيث  العوتبي ،  مسـلم  لسـلمة بن  الضياء» 
الحضرمي . الخصال» ألبي إسحاق  الفقهية واألصولية، و«مختصر  القواعد  لبعض 
مصنفات  لهم  نعثـر  فلم  اإلباضية ،  عمـوم  مع  يتحقق  لـم  األمر  هـذا  ولعـل 
مع  مدونة  القواعد  بقيت  بل  المتأخرة،  المراحل  في  إال  الفقهية  بالقواعد  خاصة 
مؤلفات  في  تفرد  ولم  الفقهية،  المصنفات  في  الفقهية  والمسائل  الفقهية  الفروع 
مثل  األخرى،  الفقهية  المدارس  في  نلحظه  كما  الفقه،  عن  مستقل  كعلم  خاصة 
في  حنيفة   أبي  مذهب  قواعد  أهـم  فيها  جمع  الذي  الدباس(٢)   طاهر  أبـي  رسـالة 
بركة   ابن  ولعل  الهجري،  الرابع  القرن  مطلع  في  ذلك  وكان  قاعدة،  عشرة  سبع 
«كتاب  سـماها  الفقهيـة  للقواعـد  رسـالة  أول  تأليـف  فـي  سـبقه  قـد  اإلباضـي 
وهما:  عليهما  المتفق  الكبرى  الكلية  القواعد  من  قاعدتين  فيها  جمع  التعارف»، 
يقين  إال  حكمـه  ال يزول  «اليقين  بقولـه:  عنها  وعّبـر  بالشـك »  ال يزول  «اليقيـن 

بركة  ابن  أثبت  وقـد  والعادة  العرف  قاعدة  بدراسـة  اهتم  ألنه  االسـم  بهذا  الكتاب  هـذا  سـمي   (١)
من  والكتاب  ومتنوعة،  عديدة  بأمثلة  لها  ومثَّل  اإلسـالمي  التشـريع  في  معتبرة  القاعدة  هذه  أن 
وقد  ١٩٨٣م.  سـنة  الُعمانية  والثقافة  التراث  وزارة  نشـرته  صفحة،   ٥٤ يضم  الصغير،  الحجم 

الباحث. حوزة  في  وهو  يطبع  ولم  ُعمان  سلطنة  في  الباحثين  أحد  حققه 
بأبي خازم. وكان من  تفقه  بكنيته.  اسمه محمد بن محمد بن سفيان، مشهور  الدباس  أبو طاهر   (٢)

.٣٣٦/١ قطلوبغا،  لقاسم بن  التراجم  تاج  الروايات.  ومعرفة  بالحفظ،  ويوصف  نَّة.  السُّ أهل 
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وبّين  عنهـا،  الحديث  فـي  أسـهب  وقد  محّكمـة »،  «العـادة  والثانيـة:  بمثلـه »(١)، 
اهللا  أنعم  من  علـى  «فالواجب  الكتاب:  هـذا  مقدمة  في  يقول  باألولـى،  عالقتهـا 
وأن  الفروع،  قبل  األصول  بِتعلُّم  يبدأ  أن  اإليمان  بشريعة  وخصه  باإلسـالم  عليه 
األصول  معاني  عرف  ومن  األركان،  شـواهق  يرفع  أن  قبل  البنيان  قواعـد  يثبـت 
أن  حرّيًا  كان  األصـول  حقيقة  يعرف  لم  ومـن  الفروع،  عليها  يبني  كيـف  عـرف 

الفروع...»(٢). أحكام  عليه  تخفي 
القواعد  صياغـة  في  غيره  علـى  سـابق  بركة   ابن  تأليف  أن  يتبيـن  هنـا  ومـن 
ويالحظ  عنها،  الخارجة  الفروع  واستثناء  لها،  المالئمة  الفروع  وإلحاق  الفقهية، 
في  السائد  األمر  وهو  األصول،  مصطلح  القواعد  على  يطلق  كان  أنه  عبارته  من 

وغيرهم. اإلباضية   فقهاء  لدى  المرحلة  تلك 
تأخر  رغم  اإلسـالمي  المغرب   إباضيـة  لدى  نفسـه  االهتمام  وجدنـا  كمـا 
الفقهية  فروعهـم  في  اسـتعمالها  ينتشـر  فلم  عندهم،  الفقهيـة  القواعـد  تدويـن 
هذه  قبل  تظهر  لم  أنها  هذا  وال يعني  الهجري،  الثامن  القرن  فـي  إال  وفتاواهـم 
وقد  شفهيًا،  يتناقلونها  وكانوا  وأجوبتهم؛  فتاواهم  في  يعتمدوها  كانوا  بل  الفترة 
اإلمام  فتـاوى  في  مدونة  الفقهيـة  والضوابـط  الكلية  القواعـد  بعـض  ُوجـَدت 
حفص  أبي  فقه  وفـي  (ت: ٢٠٨هـ)،  رسـتم  عبد الرحمٰن  بـن  عبد الوهاب بـن 
الوارجالني  يوسـف  يعقوب  وأبي  (ت: ٢٨٣هـ)،  النفوسـي  فتح  عمروس  بـن 
العباس  وأبي  والبرهان»،  و«الدليل  واإلنصاف»  «العدل  كتابيه  في   (ت: ٥٧٠هـ) 
مسـألة»،  «أبي  كتبه  فـي  (ت: ٥٠٤هـ)  الفرسـطائي  بكـر  محمد بـن  أحمد  بـن 
يحيى بن  زكرياء  وأبـي  الدماء»،  في  و«السـيرة  األرضين»،  وأصـول  و«القسـمة 
و«الصوم»  و«النكاح»  «الوضـع»  كتبه  في  (ت: ق ٥هـ)  الجناونـي(٣)   الخير  أبـي 

ص ٣٣. التعارف،  كتاب  البهلوي،  بركة  ابن   (١)
ص ٤. نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)

بجبل  األعالم  العلمـاء  من  (ق: ٥هـ/١١م)،  زكريـاء)،  (أبـو  الخير،  أبـي  يحيى بـن  الجناونـي   (٣)=



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢٤٨

الشـيخ  بعدهم  جاء  ثم  وتطوير،  وتحوير  صقل  إلى  تحتاج  أنها  ولو  وغيرهـم، 
«كتاب  في  قواعـده  فدّون  الهجـري  الثامن  القـرن  مطلع  فـي  الشـماخي   عامـر 
بها  بها، ويعلل  ما يستشهد  إذ كان غالبًا  الفقهية،  المسائل  بها  اإليضاح»، وشّفع 
تقدمه  من  على  وامتاز  واالحتجاج،  االستدالل  في  عليها  ويعتمد  األحكام،  في 
الشـيخ  مثله  فعل  وكذلك  موجـز،  بأسـلوب  وسـبكها  القاعدة  صياغة  بحسـن 

اإلسالم». «قواعد  كتابه  في  الجيطالي   إسماعيل 

:õ q«ªàdGh  è°†ædG  á∏Môe  :kÉ«fÉK
حيث  اإلباضية ،  عند  الفقهية  للقواعد  الحقيقي  التطور  المرحلة  هذه  تمثل 
تأليف  من  الفقهية  للقواعد  مستقل  كتاب  أول  بظهور  المباركة  جهودهم  كللت 
عشـر  الرابع  القرن  في  ُعما ن  علماء  مـن  الراشـدي   محمد  سـفيان بن  القاضي 
وما  الكبرى  الخمس  الكلية  الفقهية  القواعـد  يجمع  أن  اسـتطاع  فقد  الهجري، 
أمثلة  وضّمنها  موجـزًا،  شـرحًا  وشـرحها  صغرى،  كلية  قواعد  من  عنهـا  تفـرع 
ومما  وغيرها،  اإلباضيـة   المصـادر  على  ذلـك  في  معتمـدًا  ومتنوعـة،  متعـددة 
الشافعي  السيوطي   اإلمام  منهج  تأليفه  طريقة  في  سلك  أنه  إليه  اإلشـارة  تجدر 
عباراته  ينقل  أحيانًا  فنجـده  كثيرًا،  به  تأثره  وظهر  والنظائر»  «األشـباه  كتابه  فـي 
أنه  لي  «يظهـر  فقال:  ذلـك  إلى  محققه  أشـار  وقد  المختلفـة،  وأمثلتـه  بنصهـا 
والنظائر»،  «األشـباه  في  الكلية  القواعـد  عن  السـيوطي   اإلمام  ما كتبـه  اختـزل 
ذلك  وال ينقص  وغيرها»(١)،  اإلباضـي   المذهب  كتب  من  أشـياء  إليه  وأضـاف 

وغيره  هـارون،  أبي  سـليمان بن  الربيع  أبي  عن  العلم  أخـذ  إجنَّاون.  قرية  مـن  بليبيـا،  نفوسـة 
آثاره  من  وفقيهًا.  عالمًا  شـيخًا  فصار  سـنة،  وثالثين  اثنتين  التعلُّم  في  مكث  إذ  المشـايخ،  من 
والفقه  األصول  في  مختصر  الوضع  كتاب  (مط)،  األحكام  كتاب  (مط)،  نفوسة  عقيدة  العلميَّة: 

.١٤٤/٢  ،٩٩٣ ترجمة:  المغرب)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم  معجم  (مط). 
سفيان  لجده  الفرائد،  بحر  من  القواعد  جواهر  كتاب  محقق  سفيان  يحيى  محمد بن  الراشـدي   (١)

ص ٠٤. الراشدي، 

=
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فعل  وقد  أسالفه،  عنها  غفل  ثغرة  يسد  أن  استطاع  أنه  فخرًا  ويكفيه  قدره،  من 
يفتقرون  الحنفية   من  أصحابه  وجد  لما  الحنفي  نجيم   ابن  اإلمام  قبل  مـن  مثلـه 
كتابه  فأنتج  كتابه  في  فقلده  للسيوطي،  والنظائر»  «األشباه  غرار  على  كتاب  إلى 
متأثرًا  فـكان  النعمان،  حنيفـة»   أبي  مذهب  علـى  والنظائـر  «األشـباه  المشـهور 
إلى  اإلباضية   بحاجة  الراشدي   سفيان  الشيخ  شعر  فربما  كبير،  حد  إلى  بمنهجه 
ما لم  إليه  يضيف  أن  وحاول  منواله،  على  فنسـج  السيوطي   كتاب  يشـبه  كتاب 

وتميز. فأبدع  وتطبيقًا،  تنسيقًا  غيره  في  يجده 
أن  له  اهللا  كتب  حتى  النسـيان  دائرة  في  مخطوطًا  النادر  الكتـاب  هذا  وبقـي 
ـ  حفيده  ـ  الراشدي   سفيان  يحيى بن  محمد بن  المجد  الباحث  فقام  النور،  يرى 
مذكرة  في  وذلك  منه،  االسـتفادة  فسهل  منهجية،  علمية  دراسـة  ودرسـه  فحققه 

ُعمان . بسلطنة  الشرعية  العلوم  معهد  من  الجامعية  الشهادة  بها  ونال  التخرج، 
القواعد  جواهر  كتابه  فـي  جاء  «فقد  ما نصه:  دراسـته  مقدمة  في  جاء  وممـا 
الفقه  إليها  يرجع  التي  الخمس  الكلية  القواعد  عن  اللثام  كاشفًا  الفرائد  بحر  من 
على  والمتعلم  العالم  تعين  إنها  حيث  لها،  ما  األهمية  من  لها  والتي  اإلسالم  في 
العصور واألزمان، وغير  المسائل على اختالفها وتجددها على مر  معرفة أحكام 

الجليلة». القواعد  من  ذلك 
هذا  أهمية  «وتـزداد  الفريـد:  الكتـاب  هذا  أهميـة  مبـرزًا  المحقـق  وأضـاف 
التراث  في  المجال  هذا  في  السبق  فضل  حوزه  بسبب  فضله  ويتضاعف  الكتاب 
القواعد  بموضوع  اسـتقل  كتاب  اإلباضية   كتب  من  لنا  يظهر  لم  حيث  اإلباضـي 

أيدينا»(١). بين  الذي  إال  الفقهية 
كتابه  تأليف  على  األساسي  الباعث  إلى  الراشدي   سفيان  الشيخ  أشار  وقد  هذا 
الفرائد  بحر  من  وقطرات  القواعـد،  جواهر  عقد  من  شـذرات  «وهذه  فقال:  المفيـد 

نفسه. المرجع  محمد:  الراشدي   (١)
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عن  الهمة  خامد  اإلطالع،  عن  البـاع  قاصر  مثلي  كان  ولمن  لي  أجمعهـا  والفوائـد، 
البحث والتفتيش عن المسائل المهمة، لتكون مذكرة وذخرًا في درجات اآلخرة»(١).

عند  الفقهية  القواعد  تطويـر  في  المجتهد  العالم  هـذا  أسـهم  الكتاب  وبهذا 
اإلباضية ،  المدرسة  بناء  في  لبنة هامة  اإلباضية صياغة وتصنيفًا وتدوينًا، وأضاف 
والمذاهب  اإلباضي  الفقه  مع  تعامله  في  الطويلة  خبرته  من  استفاد  أنه  وال شك 
فكان  المتكاثرة،  والفروع  واإلفتـاء،  القضاء  في  ذلك  ووظف  األخرى،  الفقهيـة 
أن  بكتابه  الراشـدي   سـفيان  واسـتطاع  للمقتصد.  وكفاية  للمجتهـد  بدايـة  كتابـه 
ضبط  في  لتوظيفها  الفقهية  بالقواعد  االهتمـام  إلى  والباحثين  المجتهدين  يوجـه 
القواعد  السـتخراج  جبار  عمل  هؤالء  ينتظر  وما زال  المتكاثرة،  الفقهية  الفروع 
والقضاة  والمفتيـن  الفقهاء   حاجـة  لسـد  اإلباضي؛  الفقهي  التـراث  من  الفقهيـة 

المجال. هذا  في  الشرعيين 
الحاجة  رغـم  اإلباضية   الفقهية  القواعـد  فـي  أخرى  كتب  بعده  تظهـر  ولـم 
شـيخنا  ما أنجزه  وأهمها  المحدودة،  المحاوالت  بعض  إال  ُهمَّ  اللَّ إليها،  الماسـة 
حيث  للثميني،  العليـل»  وشـفاء  النيل  «كتاب  تحقيقه  بكلـي  أثنـاء  عبد الرحمٰـن 
مسائل  من  استنبطها  الفقهية،  والضوابط  للقواعد  ملحقًا  منه  جزء  كل  إلى  أضاف 
المتعارف  للقواعد  مشابهة  معظمها  فجاءت  المحكم،  بأسلوبه  الكتاب، وصاغها 
الفقه  فـي  والباحثين  للمجتهديـن  هاّمـًا  مرجعـًا  وأصبحـت  الفقهـاء ،  عنـد  بهـا 
الكتاب،  في  مظانها  إلى  واإلحالـة  والتمثيل،  الترتيب  ينقصها  أنـه  إال  اإلباضـي، 
أحمد  بن  العباس  ألبي  األرضين»  وأصول  «القسـمة  كتاب  محقق  مثله  فعل  كما 
عن  تميز  ولكنه  بكيـر ،  بالحاج  الشـيخ  أسـتاذنا  الفرسـطائي  بكر  أبي  محمد بـن 
الفقهية،  والضوابط  القواعد  تلك  فيها  توجد  التي  الصفحات  إلى  باإلحالة  سابقه 

يذكر. عناء  دون  إليها  الرجوع  علينا  سهل  مما 

ص ٣٨. السابق،  المرجع  محمد:  سفيان بن  الراشدي   (١)
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حتى  ويتطور،  ينمو  اإلباضية   عنـد  الفقهي  واالجتهاد  العمل  اسـتمر  وهكذا 
بلغ مرحلة تقعيد القواعد الفقهية وتوظيفها درجة عالية عند اإلباضية  المتأخرين، 
عبد العزيز  الشيخ  عصر  جاء  ثم  عشر،  الرابع  القرن  قبل  ملحوظ  تطور  يظهر  فلم 
الثميني ، والشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش ، والمحقق سعيد بن خلفان الخليلي  
في  التجديد  بـوادر  فظهرت  الراشـدي ،  وسـفيان  السـالمي ،  الدين  نور  واإلمـام 
الخمس  الفقهية  القواعد  السالمي   جمع  إذ  اإلباضية ،  عند  الفقهية  القواعد  مجال 
سـماه  خاّصًا  مبحثًا  لها  وأفـرد  الشـمس»،  «طلعة  األصولي:  كتابـه  فـي  الكبـرى 

فيه: جاء  ومما  يفصله،  ولم  القول  فيه  أجمل  الفقه)  قواعد  في  (خاتمة 
يزيـلــه ال  فـهـو  اليقيـن  حـصـولــهأمـا  مثـلـه  يـقـيـن  إال 
بالمـقـاصـد األمـــور  معـانــدوإنـمــا  بـال  مـرفـوع  والضـرر 
بالمشــقـة التيســير  األمـةويجـلـب  عذاب  الدين  في  ليـس  إذ 
فعـلـى حكـمـًا  للـعـادة  األولىوإن  الفقه  أسس  ذكرت  قد  ما 

لتوضيح  التمثيل؛  بعض  مع  موجزًا  شـرحًا  األبيات  هذه  شرح  في  شـرع  ثم 
(اإلباضية )  أصحابنا   مـن  الفقهاء   قدماء  أن  «اعلـم  فقال:  القواعد،  تلـك  مدلـول 

قواعد: خمس  على  الفقه  بنو  وغيرهم 
من  نوع  وهـو  مثله ،  يقين  إال  ال يزيلـه  اليقيـن  إن  قولهـم:  األولـى  القاعـدة 
عليه  ورد  وإن  مسـتصحب  اليقين  حكم  بقاء  ألن  ذكـره؛  المتقدم  االسـتصحاب 
وشـك  الطهارة  تيقن  من  إن  القاعدة:  هذه  فروع  ومن  انتقاله.  يتيقن  حتى  الشـك 

بالطهارة. يأخذ  الحدث  في 
القاعدة:  هـذه  فروع  ومـن  بمقاصدها ،  األمـور  إن  قولهـم:  الثانيـة  القاعـدة 

الطهارة. في  النية  وجوب 
رد  وجوب  القاعدة:  هذه  فروع  ومن  يزال ،  الضرر  إن  قولهم:  الثالثة  القاعدة 

بالتلف. وضمانه  المغصوب 
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القاعدة:  هذه  فروع  ومن  التيسير ،  تجلب  المشقة  إن  قولهم:  الرابعة  القاعدة 
للمستحاضة والمبطون،  الجمع  السفر، وجواز  والفطر في  القصر والجمع  جواز 

ذلك. ونحو  الغيم  وقت  وفي 
فروع  ومن  الشرع،  َحّكمها  أي:  محكمة   العادة  إن  قولهم:  الخامسة  القاعدة 

ذلك(١). ونحو  التعارف  ومسائل  وأكثره،  الحيض  أقل  بيان  القاعدة:  هذه 
القيم  كتابه  في  الخليلي   خلفان  سعيد بن  أبو محمد  المحقق  العالم  التزم  وقد 
القواعد،  بهذه  العمل  واألديان»(٢)  األحكام  شـوارد  وتقييد  اإليمان  قواعد  «تمهيـد 
في  وتابعه  الفقهية،.  األحكام  عليها  ويخرج  بها،  فتاويه  ما يعلل  الغالب  في  فكان 
جلية  فظهرت  القيمة،  مؤلفاته  في  القواعد  هذه  وطّبق  السالمي ،  اإلمام  النهج  هذا 
الفقهي  بالتقعيـد  اهتمامه  فـكان  وغيرها،  الثميـن»  و«العقد  اآلمـال»  «معـارج  فـي 
بتطوير  المشـارقة   اإلباضية   اهتمام  يمثـالن  وهذان  مصنفاتـه.  جميع  فـي  واضحـًا 
تلك  في  فبرز  المغاربة ،  اإلباضية   فقهاء  مثلهم  فعل  كما  وتطبيقًا،  تأصيًال  القواعـد 
في  الثميني   عبد العزيز  من  كل  الهجريين  عشـر  والرابع  الثالث  القرنين  من  الفتـرة 
و«الورد  النيل»  به  أخل  لما  و«التكميل  العليل»  وشفاء  «النيل  كتاب  المشهورة  كتبه 
الكتب  هذه  بشرح  أطفيش   يوسف  أمحمد بن  الشـيخ  األئمة  قطب  وقام  البسـام»، 
القواعد،  هذه  يعتمـد  فكان  العليل»  وشـفاء  النيل  «شـرح  المعتمدة  موسـوعته  في 
بها األحكام، وتجسدت  بها، ويعلل  الدليل ويستأنس  إذا أعوزه  بها أحيانًا  ويستدل 

الكرب». و«كشف  والفرع»  األصل  «شامل  كتابيه  في  أكثر 
الكلية  القواعد  مـن  اإلباضية   من  المتأخريـن  كتب  تخلو  تكـد  لم  وهكـذا 
للشـيخ  البكري  وفتاوى  بيوض (٣)،  الشـيخ  اإلمام  كفتاوى  الفقهية،  والضوابـط 

.١٩١/٢ األلفية،  شرح  الشمس  طلعة  حميد،  أبو عبد اهللا بن  الدين  نور  السالمي   (١)
هذا  الُعمانيين  الباحثين  أحد  حقق  وقد  تحقيق  بدون  مطبوع  جزًءا   ١٣ من  الكتاب  هذا  ن  يتكوَّ  (٢)

ُعمان. سلطنة  في  وصدر  أخيرًا  الكتاب 
النهضة  رائد  ت: ١٤٠١هـ/١٩٨١م)،  ـ  (و: ١٣١٣هـ/١٨٩٩م  بيـوض،  عمر  إبراهيم بـن   (٣)=
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«اإلباضية   وكتاب  الخليلي ،  حمد  أحمد بن  الشيخ  وفتاوى  بكلي ،  عبد الرحمٰن 
الجمع  و«أصول  معمـر ،  يحيى  لعلي  وتاريخهـم»  أصولهم  فـي  مركزة  دراسـة 
محمد ،  بالحاج  للشـيخ  والمالكي»  اإلباضـي  المذهبين  بيـن  الوفـاق  وكليـات 

وغيرهم.
القواعد  تتضمـن  اإلباضية   المصـادر  أغلـب  أن  إليـه  اإلشـارة  تجدر  وممـا 
إشـارات  خالل  من  السـياق  من  تسـتنتج  تلميحًا،  وإما  تصريحًا  إما  والضوابط، 
رّد  بمعنى  للقاعـدة  التطبيقية  المسـائل  من  اسـتخراجها  كذلك  ويمكن  ضمنيـة، 
يكن  ولم  العملي،  الجانب  عليه  يغلب  اإلباضي  الفقه  ألن  أصولها،  إلى  الفروع 
ندرة  ما يفسـر  وهذا  والتأصيلـي،  التنظيـري،  بالجانـب  يهتمـون  فقهائهـم  أكثـر 

الفقهية. القواعد  في  المصنفات 

القول: مجمل 
وتطورها  الفقهية  القواعـد  تكوين  لمراحل  الوجيز  العـرض  هذا  خالل  مـن 
القواعد،  إلينا من األحاديث واآلثار واألقوال في معنى  عند اإلباضية ، وما وصل 

التالية: األمور  إلى  نخلص  أن  يمكن  عليه،  االطالع  من  وتمكنا 
ـ  ١ هذه   غضون  في  اإلباضية   عند  فكرتهـا  ورسـخت  الفقهية  القواعد  ُوجَدْت 

باعتبارها  الموجزة،  البليغـة  العبارات  تلك  تعرف  أن  قبل  كلهـا،  المراحـل 
«العلم». بصبغة  وتصطبغ  قواعد 

البريكي،  إبراهيم  الحـاج  منهم:  مشـايخ  يد  على  تعلَّم  الجزائـري.  بالجنـوب  اإلصالحيـة 
١٩٢٥م،  سـنة  الحياة  معهد  ـس  أسَّ يحيى.  عمر بن  الحـاج  والشـيخ  عبد اهللا،  العـال  وأبـو 
دروس  في  كامالً  الكريم  للقرآن  تفسيره  أعماله:  من  االسـتعمار.  مقاومة  في  بقلمه  سـاهم 
األستاذ  جمعها  فقهية،  فتاوى  بالحاج؛  الشـيخ  عيسـى  األسـتاذ  منه  جزء  وحرر  مسـجدية، 
مثل:  الخاصة،  راته  مذكِّ والمجـالت؛  الجرائد  مختلف  في  مقـاالت  بكير؛  بالحاج  الشـيخ 
ترجمة: ٣٣، ٢١/١.  المغرب)،  (قسم  اإلباضية،  أعالم  إلخ. معجم  الثورة؛...  في  أعمالي 

(ص ١٣٩).

=
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ـ  ٢ القواعد   التأليف في مجال  لتطور حركة  أن نرسم صورة واضحة  أردنا  وإذا 
النصوص  تلك  مثل  على  نعتمد  أن  أّوالً  علينـا  فإن  اإلباضية ،  عند  الفقهيـة 

الباب. هذا  في  لنا  االنطالق  مصدر  فهي  وهناك؛  هنا  المبعثرة 
ـ  ٣ ما يضارع   القواعـد  مـن  اإلباضية   مـن  المتقدمين  ألسـنة  علـى  جرى  لقـد 

الصقل  بعض  ينقصهـا  أنها  إال  المتأخـرة  القـرون  فـي  المتداولـة  القواعـد 
الصياغة. في  والضبط 

ـ  ٤ عن   المنقولة  الكثيـرة  والفروع  المأثـورة،  واألقـوال  اآلثار  تلـك  أن  يظهـر 
القواعد،  اسـتنباط  علـى  للمتأخريـن  حافـزًا  كانـت  المتقدميـن  اإلباضيـة  
ما فعله  ذلك  على  وال أدل  االتجـاه،  هذا  في  والتقدم  وتدوينها،  وجمعهـا 
«كتاب  على  تعليقاته  في  البكري   والمحقق  جواهره،  في  الراشـدي   سـفيان 

النيل».
ـ  ٥ ومن خالل تتبع المصادر الفقهية اإلباضية  يمكن القول بناء على النصوص  

غضون  في  الفقهيـة  للقواعد  األولـى  اللبنـة  عندهم  قامـت  إنـه  المأثـورة، 
وتبلورت  القواعد،  تلك  استعمال  فيها  شـاع  حيث  األولى،  الثالثة  القرون 
لعدم  مصنفاتهم،  في  تدّون  ولم  نطاقها،  يتسع  لم  وإن  أذهانهم،  في  فكرتها 
كان  اإلباضية   فقهـاء  اهتمام  وألن  العصـور،  تلك  في  كثيرًا  إليهـا  الحاجـة 
للحوادث  الشـرعية  النصوص  من  الفقهية  األحـكام  اسـتنباط  على  منصّبـًا 
بعض  بدأ  هائلة  فقهية  ثروة  لديهم  تجمعت  أن  وبعد  المستجدة،  والنوازل 
ليسـهل  عامة،  قواعد  في  الجزئية  األحكام  تلـك  جمع  نحو  يتجه  الفقهـاء  
وما  الهجري  الرابع  القرن  في  ما الحظناه  وهذا  واسـتحضارها،  اسـتيعابها 
الوارجالني   يعقوب  وأبـي  البهلوي  بركة   ابن  عند  جلّيًا  ذلـك  وظهر  تـاله، 

الشماخي . ساكن  وأبي 
ـ  ٦ القواعد   أنهم كانوا يصيغون  وقد الحظنا من خالل عبارات فقهاء اإلباضية  

وكان  و«وَمْن»  «كل»  مثل:  العموم،  على  الدالة  والصيغ  بالعبارات  الفقهيـة 
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مؤسـس  ـ  األزدي  زيد   جابر بن  عهد  منذ  مبكرًا،  مصنفاتهم  مـن  ظهورهـا 
صياغة  تطـورت  القواعد  نمـو  مـع  وتزامنًا  بعـده،  جـاء  ومـن  ـ  المذهـب 
والتمّيز  والنضج  الرسوخ  مرحلة  بلغت  حتى  اإلباضية   عند  الفقهية  القواعد 

منهم. المتأخرين  عند 
ـ  ٧ أنها   يبدو   ، مستقّالً فّنًا  باعتبارها  الفقهية  للقواعد  اإلباضية   تصنيف  بداية  أما 

المتقدمة  القرون  فـي  نعثر  فلم  الحديثة،  النهضة  عصـر  إلى  كثيرا  تأخـرت 
البهلوي  بركـة   البـن  «التعـارف»  رسـالة  إال  الفـن  هـذا  فـي  كتـاب  علـى 
الكلية  بالقاعدة  وعالقتهـا  والعـادة  العرف  قاعـدة  تضمنـت  (ت: ٣٧٢هـ) 
الفرائد»  بحر  في  القواعد  جواهر  «كتاب  ظهر  ثم  بالشك »،  ال يزول  «اليقين 

(و: ١٣٣١هـ/ت: ١٣٧٧هـ). الراشدي   سفيان  ألبي 

:á°ü°üîàªdG  äÉ°SGQódG  á∏Môe  :kÉãdÉK
ظهرت  األخيرة،  السنوات  في  اإلسالمية  والكليات  الجامعات  انتشـار  ومع 
مسـتقلة،  مؤلفات  في  وتصنيفها  الفقهية  القواعد  بجمـع  اإلباضية   اهتمام  بـوادر 
اإلباضي   المذهـب  في  المتخصصـة  الدراسـات  نحـو  الباحثيـن  بعـض  وتوّجـه 
من  وإنقاذه  المغمور  تراثـه  إلخراج  وذلك  وحضارة،  وفقهـًا،  وأصوالً،  عقيـدة، 
األصيلة،  اإلسـالمية  الشـخصية  على  الحفاظ  في  ودوره  مكانته  وإبراز  الضياع، 
باسـتخراج  اهتمت  وأصوله،  اإلباضـي  الفقـه  في  متخصصـة  دراسـات  فبـرزت 
الفقهية  القواعد  مثـل:  القديمة،  الفقهية  المصنفـات  بعض  مـن  الفقهية  القواعـد 
سـعيد  أبي  عند  الفقهية  والقواعـد  الحارثـي ،  لخلفـان  البهلوي  بركـة   ابـن  عنـد 
عند  الفقهية  والقواعـد  باجـو ،  لمصطفـى  «المعتبـر»  كتابـه  خالل  مـن  الكدمـي  
القواعد  ومعجم  الكنديـة ،  لمنى  اإلسـالم»،  «قواعد  كتابه  خـالل  من  الجيطالـي  
تنظيرًا  اإلباضيـة   عند  الفقهيـة  والقواعد  هرمـوش ،  لمحمـود  اإلباضيـة   الفقهيـة 
هذه  ولعل  الحديثة،  الدراسات  من  وغيرها  الراشـدي ،  محمد  لهالل بن  وتطبيقًا 
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وأعمقها،  أوسعها  من  وهي  اإلطار،  هذا  في  تندرج  بصددها  نحن  التي  الدراسة 
لبنة  وتضيف  إليها،  يسبق  لم  جديدة  قواعد  عن  الكشف  في  تساهم  سوف  ألنها 

األصيل. الصرح  هذا  بناء  في 
في  العمل  زال  ومـا  الحد،  هذا  عند  ال تقف  الباحثيـن  جهـود  أن  ريـب  وال 
في  دفينا  مـا زال  اإلباضـي  الفقهـي  التـراث  معظـم  ألن  ناقصـًا،  المجـال  هـذا 

والنسيان. الضياع  دائرة  من  ينقذه  من  ينتظر  مخطوطًا  وأغلبه  الخزانات، 
والضوابط  القواعـد  ويسـتخرج  المباركة،  المسـيرة  هذه  يتابع  من  وسـيأتي 
ويقدمها  تأصيليـة،  علمية  دراسـة  ويدرسـها  المغمور،  التراث  هـذا  من  الفقهيـة 
في  اإلباضية   جهود  على  الدارسون  ليطلع  العصر؛  مع  يتالءم  أسلوب  في  للقراء 

الفقهية. القواعد  تقعيد 
من  الفقهية  والضوابـط  القواعد  السـتخراج  مضنيٌّ  عمـٌل  الباحثين  وينتظـر 
واحد،  موضوع  يضمها  مجموعـات  في  وتصنيفها  وترتيبها  اإلباضيـة ،  المصـادر 
مثل: قواعد المقاصد، وقواعد رفع الحرج والمشقة، وقواعد التيسير والضرورة، 

وغيرها. الملكية،  وقواعد  والعرف  العادة  وقواعد  والضمان،  الضرر  وقواعد 
كل  وُتجمع  الجهـود،  هذه  وتتكامل  المشـروع،  هذا  يتحقـق  أن  والمأمـول 
شـاملة،  موسـوعة  لتضمها  اإلباضية   الفقهية  الفـروع  مـن  المسـتخرجة  القواعـد 

اإلباضية ». عند  الفقهية  والضوابط  القواعد  «موسوعة  عليها  ويطلق 



الرابع المبحث 

الفقهية للقواعد  المتضمن  الفقهي  التراث 
اإلباضية  عند 

الفقهية،  بالقواعد  يزخـر  اإلباضي  الفقهي  التراث  أن  إلـى  تقدم  فيما  أشـرنا 
تقرير  في  بهـا  يستأنسـون  كانوا  الفقهاء   ألن  الفقهيـة؛  بالفـروع  مقترنـة  معظمهـا 
ودراية  فقهية  ملكة  ال يملك  لمن  السـهل  من  فليس  ولذلك  وتعليلها،  األحـكام 
إذا  تعقيدًا  األمـر  يزداد  وربما  ويسـتخرجها،  عليها  يتعرف  أن  الفقهيـة  بالقواعـد 
على  تخرجت  أحكامهـا  أن  رغـم  القواعد،  مـن  خالية  الفقهيـة  الفـروع  ذكـرت 
كل  يرّد  أن  واألصول  الفقه  مجال  في  والباحث  الفقيه  يحتاج  فهنا  فقهية،  قواعد 
فقهي،  ضابط  أو  كليـة  قاعدة  تحت  الجزئيـات  تلك  ويجمع  قاعدته،  إلـى  فـرع 
على  الفروع  تخريج  فـي  بذلك  وانشـغلوا  الفقهاء  ِهمم  قصرت  ذلك  ولصعوبـة 
وصياغة  الفقهي،  بالتنظيـر  االهتمام  من  فال بد  العمـل  يكتمل  وحتى  األصـول، 

المتكاثرة. الفروع  من  جديدة  قواعد 
جانب  إلى  الفقهي  بالتنظير  اإلباضية   فقهاء  بعـض  اهتم  فقد  هذا  كل  ورغـم 
اإلجمالية  األدلة  مـن  الجديدة  للوقائع  الفقهيـة  األحكام  اسـتنباط  في  االجتهـاد 
الدراسـة  هذه  أن  إلى  ونظرًا  الفقهية،  القواعد  على  الفروع  وتخريج  والتفصيلية، 
سـأقتصر  فإنني  اإلباضية ،  عند  المعتمدة  الفقهية  القواعد  إبراز  إطار  في  تنحصـر 
تحليل. أو  شرح  دون  اإلباضية   المصنفات  في  وردت  كما  بعضها  ذكر  على  هنا 

مستقلة،  مؤلفات  في  الفقهية  القواعد  بتصنيف  اإلباضية   اهتمام  عدم  وألجل 
التي  الكتب  أهم  عرض  على  الفقهية  بالقواعد  اهتمامهم  إبراز  في  سـنعتمد  فإننا 
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في  متناثرة  نجدها  وأغلبها  الفقهي،  االجتهاد  جانب  إلى  الفقهية،  القواعد  ذكرت 
التاريخي: التسلسل  حسب  ما يلي  منها  نذكر  الفقهية،  الفروع  مع  الكتب  هذه 
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البهلـوي  بركـة   محمد بـن  عبد اهللا بـن  محمـد  ألبـي  الجامـع:  كتـاب  مـن 
القواعد  معاني  فيهـا  تتبلور  واضحـة  صياغة  نجـد  ٣٤٢ - ٣٥٥هـ)  (ت: ما بيـن 

ومنها: الفقهية  والضوابط  الكلية 
يومه»(١).  • قضاء  عليه  كان  بتأخيرها  عمد  غير  من  صائم  وهو  بجنابته  أصبح  «من 
ومن  • حدثه،  على  كان  يتطهـر؟  لم  أم  تطهر  هل  شـك،  ثم  حدثا  تيقـن  «ومـن 

الدليل  فهو على طهارته،  لم يحدث،  أم  أحدث  يدر  فلم  ثم شك  تيقن طهارة 
غير  فيه  شـك  وما  بعلم،  تيقن  ألنه  بالشـك؛  ال يرتفع  التيقـن  أن  ذلـك  علـى 

معلوم»(٢).  بغير  ال يرتفع  والمعلوم  معلوم، 
بقوله:  • بالشـك »  ال يزول  «اليقين  قاعـدة:  معنى  إلى  أشـار  آخر  موضـع  وفـي 

عليه  تجب  لم  فسـادها  في  شـك  ثم  طهارته  تمام  من  يقين  على  ما كان  «كل 
غير  فشـكه  تطهر  قد  أنه  شـك  ثم  أحدث  قد  أنه  تيقن  من  وكذلـك  إعادتهـا، 

لتيقنه»(٣).  مزيل 
دليله(٤)» (٥). • ما قام  إال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بُسنَّة  نجس  فهو  عرق  دم  «كل 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  نشر  ت)  (د.  الباروني،  يحيى  عيسى  تحقيق  الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٣٢١/١ ُعمان،  سلطنة 

.٣٢٢/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
.٢٥٨/١ نفسه،  المصدر   (٣)

الوضوء»  ينقض  عـرق  دم  ألنه  نجس  االسـتحاضة  «دم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  حديـث  من  مسـتنبط  الضابط  هـذا   (٤)
المستخرج على صحيح مسلم  المسند  أبو نعيم في  الربيع في مسنده، (١٥٠) ٦٩/١. وأخرج  أخرجه 

.٣٨٠/١  (٧٤٩) صلي»  ثم  فاغتسلي  عرق  دم  ذلك  إنما  فقال:  أستحاض،  إني  «فقالت  فيه  حديثًا 
.٤١٩/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٥)
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ينطبق  • الحكم  وهـذا  ضامن »(١).  «اإلمـام  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قول  إلـى  تـرى  «أال 
لإلمامة»(٢). ممارسته  حال  في  إمام  كل  على 

الضرورة  • وجـود  السـتحالة  أعادها  الصـالة  تمام  قبـل  الضـرورة  زالـت  «إذا 
والقدرة»(٣). 

عليها»(٤). (٥). • للمصلى  مسجدًا  يكون  أن  صلح  منها  طهورًا  يكون  أن  ما صلح  «كل 
يتب  • لم  إن  يقتل  بذلـك  مرتّدًا  كان  االسـتحالل  طريق  من  الصالة  تـرك  «مـن 

باتفاق»(٦). 

في  خزيمة  وابـن   .٥٥٩/٤  (١٦٧١) األذان  بـاب  صحيحـه  في  حبـان  ابـن  أخرجـه  الحديـث   (١)
كتاب  الصغرى  السـنن  في  والنسـائي   .١٥/٣  (١٥٢٨) الصـالة  فـي  اإلمامة  كتـاب  صحيحـه 
ماجه  وابن   .١٤٣/١  ،(٥١٧ الصالة)  كتاب  في  سننه  في  داود  وأبو   ،٣٢٥/١  ،(٥٦٠) الصالة 
األذان،  أبواب  جماع  في  الكبرى  السنن  في  والبيهقي   .٢١٤/١  (٩٨١) الصالة  إقامة  كتاب  في 
الصغير،  المعجم  في  والطبراني   .٤٣٨/٢  (٩٩٩) المسـند  في  والحميدي   .٤٢٥/١  (١٨٤٧)

.٢٥١/٨ واألوسط   ،٢٨٦/٨ والكبير   ،٦٩/٢
.٤٥٨/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

خلف  المتوضيء  صالة  بركة:  ابن  ذكرها  التي  الضرورات  ومن  الصالة،  باب  في  فقهي  ضابط   (٣)
خلف  المتوضئ  وصالة  المسـتحاضة،  خلف  النسـاء  من  الطاهر  وصالة  الجنابة،  من  المتيمم 

.٤٥٩/١ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن  ينظر:  البول.  سلس 
الربيع بن  «جعلت لي األرض مسجدًا وترابها طهورًا». أخرجه  الضابط مستنبط من حديث:  هذا   (٤)
الفراهيدي في مسنده رقم (١٦٧) ٧٥/١، ورقم (٢٥٥) ١٠٨/١. والطيالسي في مسنده  حبيب 
لي  «وجعلت  بلفظ:  منه  جزًءا  الحديـث  كتب  أكثر  وأخرجت  اللفظ  بهـذا   .٥٦/١  (٤١٨) رقـم 
 (٤٢٧) رقم  المسـاجد  أبواب  في  صحيحه  في  البخاري  أخرجـه  وطهـورًا...»  مسـجدًا  األرض 
في  نعيم  وأبو   .٤٦٠/٢  (٣٥٨٧) رقـم  التفسـير  كتاب  في  المسـتدرك  فـي  والحاكـم   .١٦٨/١
 ،(٦٣٩٨) رقم  المعجزات  باب  صحيحه  في  حبان  وابن   .١٢٥/٢  (١١٥١) المستخرج  المسند 
الحارث  مسند  في  والهيثمي   .٢٤٢/١  ،(١٨٥) رقم  المأثورة  السنن  في  والشـافعي   .٣٠٨/١٤
 .١٣١/٢  ،(٣١٧) رقـم  الصالة  أبـواب  كتاب  السـنن  فـي  والترمـذي   .٨٧٦/٢  ،(٩٤٢) رقـم 

.٢١٠/١  (٤٣٢) رقم  والتيمم  الغسل  كتاب  المجتبى  في  والنسائي 
.٤٥٩/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٥)

.٥٠١/١ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٦)
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باطل»(١).  • فصومه  آكل  اسم  استحق  من  «كل 
لجميعه »(٢). • فساد  الفرض  بعض  «فساد 
الهدية  • قبول  على  اإلجماع  ُنقل  أنه  فيرى  محّكمة »،  «العادة  قاعدة:  إلى  ويشير 

فزوال  صبّيـًا،  كان  وربما  رسـول،  بواسـطة  أهديت  من  ملـك  إلـى  وانتقالهـا 
العادة(٣). به  القلب، وجرت  إليه  المتيقن حصل بما يسكن  ملكها من صاحبها 

إليه  • تسـلم  ثم  بها،  عارف  غير  وهو  وليها  من  المرأة  يتـزوج  الرجل  وكذلـك 
ويحكم  الجارية،  والعادة  القلب  سـكون  إال  وليس  زوجته،  أنها  على  المـرأة 
والعادة  العرف  بموجب  سـنة  وعشـرين  مائة  مضي  بعد  بالموت  الغائب  على 
الجارية أنه ال يعيش أكثر من هذا القدر، وليس مرورها يوجب موته بيقين(٤).

بحكمها  • الشـارع  ينص  لم  التي  األمور  من  كثيرًا  أن  يقرر  نفسـه  السـياق  وفي 
من  عباده  بـه  ما تعبد اهللا  جميع  «ولعـل  فيقول:  والعادة،  العـرف  إلـى  مرّدهـا 
يستدلون  عندهم،  يقين  هو  بما  منه  يخرجوا  أن  عليهم  ما أخذ  الشريعة  طريق 

حقيقته»(٥). ال يعلم  الظاهرة،  واألحوال  الجارية  بالعادة  معرفته  على 
عليها  • ويعّبـر  بمقاصدها »  «األمـور  المشـهورة  الكلية  القاعـد  إلـى  ويشـير 

بالنية»(٦).  إال  أطاعه  ممـن  الطاعة  ال يقبل  «اهللا 8  فيقول:  متنوعـة  بصيـغ 
أوجبه  فعل  «كل  مطيعًا»(٧).  يسم  لم  واختيار  بقصد  به  ما أمر  يعمل  لم  «إذا 
فرضه»(٨).  أداء  إلى  يقصده  لم  من  له  بمؤد  فليس  عباده  من  أحد  على  اهللا 

.٩/٢ نفسه،  المصدر   (١)
.١٤/٢ نفسه:   (٢)

ص ١٦. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٣)
.٣٩  ،١٩ نفسه.  المصدر  بركة:  ابن   (٤)

ص ٧. نفسه،  المصدر   (٥)
.٢٥٦/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٦)

.٢٦٦/١ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٧)
.٢٥٦/١ نفسه،  المصدر   (٨)
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باب  في  ويقول  النيـة »(١).  له  أضيفـت  إذا  معصية  أو  طاعـة  الفعـل  «يصيـر 
أو  الصالة  لوضوء  متطهـرًا  ال يكون  أنه  نحن  نختاره  «والـذي  الطهـارات: 
باإلرادات  إال  ال تؤدى  فريضة  الوضوء  ألن  وقصد؛  بنية  إال  الجنابة  لغسل 

العزائم »(٢). وصحة 
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الهجري)  الرابع  القـرن  في  (عاش  الكدمي   سـعيد  ألبي  المعتبر  كتـاب  مـن 
الفقهي  الحس  فيهـا  ويظهر  الفقهية،  تطبيقاته  فـي  القواعد  مفهوم  يتنـاول  نجـده 
تأصيلية  مسـحة  من  تحليالته  تضمنتـه  لما  وغيـره؛  الكتاب  هـذا  فـي  التقعيـدي 
بنصها  يوردها  الفقهية،  قواعدها  إلى  أو  النصية  أدلتها  إلى  بالرجوع  إما  لألحكام، 

بعضها: بذكر  وال بأس  غالبًا،  وبمعناها  أحيانًا 
وصحة  • إلجزائه  ضـروري  أمر  وهو  للجنابـة،  االغتسـال  نية  تحديد  ففـي 

أصبح،  حتى  بـهـا  يعـلم  ولم  بالليل  جنابـة  أصابته  فمن  صاحبـه،  صـالة 
أخرى،  أسـباب  من  ذلك  غير  أو  به،  يتبرد  أن  أراد  َحرٍّ  من  فاغتسـل  فقام 
صلى  ثم  اغتسـل،  حتى  بها  يعلم  ولم  الجنابة،  من  الغسـل  بذلك  ينوِ  ولم 
األول،  غسـله  ال يجزئه  فهـذا  بها،  علم  النهـار  كان  فلمـا  الفجـر،  صـالة 
ذلك  ال يصلح  ألنه  الصـالة؛  وإعادة  للجنابة،  بالنية  الغسـل  إعادة  وعليـه 

بالنية(٣). إال 
ثم  • الفقراء،  على  دراهم  بخمسـة  تصدق  رجالً  أن  «لو  الزكاة  باب  في  ويقول 

الزكاة»(٤)؛  عن  يجزئه  ذلك  يكن  لم  حْوالً،  حالت  قد  درهم  مائتا  له  فإذا  نظر 

.١٦٤/١ نفسه:   (١)

.٢٥٥/١ نفسه:   (٢)
.٥٥/٤ المعتبر،  الكدمي:   (٣)
.٥٦/٤ المعتبر،  الكدمي:   (٤)
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إخراج  من  مؤداها  حصـول  رغم  الفريضة،  هذه  أداء  إلـى  القصد  توفر  لعـدم 
المفروضة(١). الزكاة  قيمة 

الطهارات،  • باب  في  بالشـك »  ال يزول  «اليقين  الكبرى  القاعدة  على  واعتمـد 
أو  ذكره  في  بلالً  وجد  «من  فقال:  ووسـاوس  شـكوك  من  للمرء  يعرض  وما 
خرج،  قد  شيئًا  وجد  فنظر  ذلك  عناه  إذا  وكان  ثوبه،  أفسد  قد  أنه  فظن  انتشارًا 
أو  المرة  هذه  شـيء  منه  أَخرج  يعلم  فلم  ذلك  فعناه  شـيئًا،  ير  فلم  نظر  وربما 
عليه  أفسد  ما قد  المرة  هذه  عليه  خرج  أنه  يعلم  حتى  فال بأس  منه،  يخرج  لم 
لم  أو  شـيئًا،  ير  ولم  نظر  فإذا  اليقين،  على  األمور  هذه  في  نبني  ألننـا  ذلـك؛ 

ذلك»(٢). في  بالشك  فال يعتد  شيء،  منه  يخرج 
العباد  • حقـوق  من  شـيء  عليه  وجب  قـد  أنه  علـم  إذا  الحقـوق؛  بـاب  وفـي 

فحكمه  بذلك،  يقم  لم  أو  بأدائهـا  قام  هل  ذلك  بعد  يعلم  لـم  ثم  وأشـباهها، 
بيقين  منه  خـرج  قد  يكن  ولم  حقـه،  في  الحكم  هذا  لثبـوت  أدائهـا  وجـوب 

اهللا(٣). حقوق  من  والزكاة  الحج  وكذلك  واطمئنان، 
وصرح  • يزال »  والضـرر  وال ضرار ،  ضرر  «ال  قاعـدة:  على  كذلك  واعتمـد 

من  أو  المحـرم،  الرجس  مـن  األكل  في  االختـالف  فذكر  كتابـه،  فـي  بهـا 
ورجح  الهالك،  من  النفـس  لتنجية  الضرورة  عند  للغيـر  المملوك  الحـالل 
أموال  أكل  بخالف  صاحبه،  عن  مرفوع  واإلثم  فيه،  ال ضمان  ألنه  األول؛ 

بحث  المعتبر،  كتابه  خالل  من  الكدمي  سـعيد  أبي  اإلمام  عند  الفقهية  القواعد  مصطفى:  باجو   (١)
القواعد  الهجري،  الرابع  القرن  خالل  ُعمان  في  الفقهية  العلوم  تطور  ندوة  بحوث  ضمن  طبع 
ومراجعة  تنسـيق  والتطبيق،  التأصيل  بيـن  الفقهية  القواعد  كتـاب  في  نشـر  أنموذجًا،  الشـرعية 
النهضة،  مطابع  ط ٢٠٠٥،  ُعمـان،  سـلطنة  الدينية،  والشـؤون  األوقاف  وزارة  باجو،  مصطفـى 

ُعمان. سلطنة  ـ  روي 
.١١٣/٣ المعتبر،  الكدمي:   (٢)

.٧٩/٤ نفسه،  المصدر  الكدمي:   (٣)
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ليس  أن  قضى  الـذي  الثاني  القول  توضيـح  زاد  ثم  الضمـان.  ففيـه  النـاس 
ألنه  الحالل،  الطاهر  يجد  عندما  المحـرم  الرجس  يأكل  أن  المضطر  لهـذا 
ويتعّوض  نفسـه  به  ما يحيي  أموالهم  من  له  فباعوا  األموال  أرباب  وجد  لو 
يأكل  أن  له  يكن  لم  السعر  عدل  من  أكثر  أو  السعر،  بعدل  الضرورة  من  به 
نفسـه،  به  ما يحيي  بقدر  يشـتري  أن  عليه  وكان  الرجس،  المحرمـات  مـن 
البائع  عليه  اشـتط  ولو  السـعر،  عدل  إال  الضرورة  حال  في  عليه  وال يثبت 
ألن  السـعر،  عدل  إلـى  مـردودا  ذلك  كان  السـعر  عـدل  مـن  بأكثـر  فباعـه 
والقاعدة  الضرر،  في  داخل  واالحتكار  ملعون،  والمحتكر  حرام،  االحتكار 

وال ضرار (١). ال ضرر  أن 
ا  • لمَّ فروعًا  عليها  وخّرج  محكمة »  «العادة  الكلية  بالقاعدة  أيضًا  أخذ  وقـد 

االطمئنان  معنى  في  يخـرج  «وقد  الصدد:  هذا  في  فيقول  الدليـل،  أعـوزه 
في  الثابت  الحكـم  معنـى  ما يشـبه  العـادات  بـه  تجـري  ومـا  والتعـارف 
األحكام  ما يثبت  معنى  فـي  والتعارف  العادات  بذلك  فتصبـح  األصـول، 
وكان  ومسـاكنة،  معاشـرة  بينهما  ثبت  وامرأة  رجل  ذلك:  ومِثل  الثابتة»(٢). 
أنه  موقن  وكالهما  الزوجين،  بين  القائمة  والصلة  التزويج  ما يشبه  بينهما 
في  شـك  الرجل  فعارض  شـرعي،  زوج  مع  إال  العالقة  تلك  مثل  ال يقيم 
تّم  وجه  أّي  وال من  التزويج،  كان  كيـف  يعلم  ولم  الزوجية،  هـذه  حكـم 
أخته  المرأة  تلك  بأن  وشـك  عارض  له  قام  وربما  زّوجه،  وال من  ذلـك، 
بسـبب  محارمه،  ذوات  سـائر  من  أو  الرضاع،  مـن  أمه  أو  الرضـاع،  مـن 
التعارف  ويجـري  إليه  ال يلتفـت  الشـك  فهذا  صهـر،  أو  نسـب  أو  رحـم 
ذلك،  في  وال يسـتريب  زوجتـه،  كونها  مـن  األصل  معنى  فـي  المعهـود 
عامة  أمور  بـه  تجري  فيما  واالطمئنان  والتعـارف  األغلـب  حكم  «فـكان 

.١٠٤/٣ نفسه،  المصدر   (١)
.٨٣/٤ نفسه:   (٢)
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ثبوت  دون  بـه  والمعمول  والجائـز  األغلب  هـو  هـذا  ألن  ذلـك  النـاس  ؛ 
جميع  من  بمنـزلتـه  ونزل  ما أشـبهه  وكذلك  هـذا،  في  عليهـم  األحـكام 
معرفتها  إلى  نفسه  نّصب  إذا  يده  في  التي  األموال  من  والحقوق  األحكام 

يده؟...»(١). في  تكن  لم  أن  بعد  وأصابها  اكتسبها  أين  مِن 
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(ت: ٧٩٢هـ)  الشـماخي   علي  عامر بن  سـاكن  ألبي  اإليضاح:  كتاب  ومـن 

منها: نذكر  بالفروع  ومتصلة  ظاهرة  والضوابط  الكلية  القواعد  سمات  نجد 
بالترك»(٢). • أولى  فالمباحات  حالة،  في  الفريضة  ترك  في  نَّة  السُّ وردت  «إذا 
الفريضة »(٣). • ترك  على  إال  ال تكون  «العقوبة 
باألغراض »(٤). • تعلل  «األحكام 
الشـك  • يرفع  «ال  معناها  وفي  الشـرعي»(٥)،  بالدليل  ما ثبت  الشـك  يرفع  «ال 

اليقين »(٧). إال  ال يزيله  «اليقين  أدق  وبصيغة  باليقين »(٦)،  ما ثبت 
التخفيف »(٨). • في  تأثيرًا  له  أّن  الشرع  أمر  من  يظهر  «العذر 
سؤره »(٩). • طاهر  العين  طاهر  وكل  العين،  طاهر  حي  «كل 

.٨٣/٤ - ٨٤ المعتبر،  الكدمي:   (١)
.٨/١ اإليضاح،  عامر:  الشماخي   (٢)
.٩/١ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٣)

.١٢/١ نفسه،  الشماخي:   (٤)
.١٣/١ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٥)

.٣١١/١ نفسه:   (٦)

.١٠٦/٤ نفسه:   (٧)
.٨٨/١ نفسه،  الشماخي:   (٨)

.١٠٢/١ نفسه،  الشماخي:   (٩)
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األغلب »(١). • على  «الحكم 
الضرر »(٢). • بارتفاع  تحليله  يرتفع  أنه  الضرر  ألجل  ما أبيح  «كل 
منه »(٣). • المبدل  بوجود  ترتفع  «األبدال 
العادة »(٤). • به  تجري  الذي  األصل  حكم  فحكمه  العادة،  عن  خرج  «ما 
ال يحل »(٥). • «الضرر 
الضمان »(٦). • يزيل  البدل  «دفع 
به  • إال  األمر  ما ال يمتثل  «كل  معناه  وفي  مثله »(٧).  فهو  به  إال  الفعل  ال يتم  «ما 

به »(٨). مأمور  فهو 
أنكر »(٩). • من  على  واليمين  المدعي  على  «البينة 
وال قبول»(١٠).  • لهم  ال حيازة  والمجنون  «الصغير 
المتبوع »(١١). • في  يغتفر  ال  ما  التابع  في  «يغتفر 
المضرة »(١٢). • وال يمين  التهمة  ال تلحقه  «األمين 

.٣١٦  ،٢٠٣/١ نفسه:   (١)
.٣٠٩/١ نفسه:   (٢)
.٣١٠/١ نفسه:   (٣)

.١٧/٢ نفسه:   (٤)
.٢١٠/٣ نفسه:   (٥)
.٢٠٥/٣ نفسه:   (٦)

.٢١/٤ نفسه:   (٧)

.٣٧/١ نفسه:   (٨)

.٣٢/٤ نفسه:   (٩)
.٥٥/٤ نفسه:   (١٠)

.١٨٧/٤ ستة،  ألبي  اإليضاح  على  الحاشية  نفسه:  المصدر    (١١)
.٢٧٩/٤ اإليضاح:  على  الحاشية   (١٢)
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العباس  ألبي  الدماء  في  السيرة  وكتاب  األرضين،  وأصول  القسمة  كتاب  في 
خّرج  أو  بالقواعد  ممتزجـًا  فقهـه  نجد  (٥٠٤هـ)  الفرسـطائي  محمـد  أحمد  بـن 

ذلك: من  عبارته  سياق  من  نلمحها  بل  بها،  التصريح  دون  عليها  فقهه 
غيره»(١).  • من  أولى  المشاع  إلى  «السابق 
الشركاء»(٢).  • مع  مالهما  قسمة  في  بمقامهما  والمجنون  الطفل  «خليفة 
ابنه  • على  إقـراره  أما  جائز،  البالـغ)  (غير  الطفل  ابنـه  علـى  األب  «إقـرار 

فال يجوز»(٣).  البالغ 
يمنعه  • ولم  الطريـق،  إثبات  بـه  ال يدعـي  أرض)  فـي  مـرور  (أي:  جـواز  «كل 

فيها»(٤).  الجواز  له  فجائز  مضرة،  فيها  سلوكه  في  يكن  ولم  األرض،  صاحب 
الضمان»(٥).  • ال يزيل  األموال  في  «الخطأ 
ومـا  • عليـه،  يتجابـرون  المضـار  مـن  منعـه  إلـى  الشـركاء  ما يصـل  «كل 

عليه»(٦).  فال يتجابرون  دفعه  إلى  ال يصلون 
مشروع»(٧).  • لسبب  إال  وال تغيير  ما كان  إبقاء  األشياء  في  «األصل 
العادة»(٨).  • عليه  ما كانت  إلى  دعا  من  قول  «القول 

فقه  في  كتـاب  األرضين،  وأصـول  القسـمة  كتاب  الفرسـطائي:  محمد  أحمد بن  العبـاس  أبـو   (١)
التراث  جمعية  نشر  ط ٢  ناصر،  صلح  ومحمد  بالحاج،  الشيخ  محمد  بكير بن  تحقيق  العمارة، 

ص ٧٣. ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.  الجزائر،  ـ  القرارة 
ص ٧٤. القسمة،  أحمد:  العباس  أبو   (٢)

ص ٢٤٨. نفسه،  المصدر  العباس:  أبو   (٣)
ص ١٢٩. نفسه:  المصدر   (٤)

ص ٣١١ - ٣١٢. نفسه:   (٥)
ص ٢٧١. القسمة،  العباس:  أبو   (٦)

وغيرها. ص ٢٥٥  نفسه،  المصدر   (٧)
وغيرهما.  ٣٠٧ ص ٢٧٢،  نفسه:   (٨)
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الجيطالي  (ت: ٧٥٠هـ)  إسماعيل  طاهر  ألبي  اإلسالم،  قواعد  كتاب  في 
الضوابط  أو  القواعد  معنى  ما يفيد  على  تدل  وعبارات  ألفاظًا  يستخدم  نجده 
من  النوع  هـذا  على  العلمـاء  أطلـق  وقـد  «كل»،  لفـظ  كاسـتخدام  الفقهيـة، 
وكثيرًا  الفقهية.  الكليات  مصطلح  «كل»  بلفظ  المبتدئة  الضوابط  أو  القواعـد 
نذكر  اإلسـالم»  «قواعد  كتاب  في  الكليات  من  النوع  هذا  مثل  علـى  ما نعثـر 

التمثيل: سبيل  على  منها 
محرم»(١).  • وهو  استصحابه  ال يجوز  الفدية  منه  ما تجب  «كل 
الَخْمس»(٢).  • معنى  في  فهو  األكل  محّرم  «كل 
من  • نباتًا  ما كان  وكل  فيه،  فال شـيء  اإلنسـان  غرس  من  ما كان  «كل 

الجزاء»(٣).  ففيه  اهللا  قِبل 
عليه،  • الهالل  لخفاء  أو  األيام،  فـي  العدد  من  بخطأ  الحج  فاتـه  مـن  «كل 

أو غير ذلك من األعذار؛ فحكمه عند العلماء حكم المحصر بمرض »(٤).
شـرعية  نصوص  هي  متنوعة  أخرى  قواعد  الجيطالي   كتاب  في  ووردت 
أقوال  من  أو  القيـاس،  أو  اإلجماع،  أو  ـنَّة،  السُّ أو  القـرآن،  مـن  مسـتنبطة  أو 

منها: نذكر  والتابعين ،  الصحابة  

.١٤٦/٢ عمر،  بكلي بن  عبد الرحمٰن  تحقيق  اإلسالم،  قواعد  إسماعيل،  الجيطالي   (١)
إلى  اسـتنادًا  المسـألة  هذه  في  العلماء  اتفاق  إلى  يشـير   .١٨١/٢ نفسـه،  المصـدر  الجيطالـي:   (٢)
إال  حرام  الِمحـرم  على  ـر  البَّ صيد  أن  علـى  العلمـاء  وأجمع  الجيطالـي:  قـال  النبـوي  النـص 
المحرم  على  ليس  الدواب  من  «خمس  فقال:  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  اسـتثناها  التي  الفواسـق  الَخمس 

والفأرة». والعقرب  والحدأة  العقور  والكلب  الغراب  جناح:  قتلهن  في 
.١٨٢/٢ نفسه،  المصدر   (٣)

.١٨٨/٢ نفسه:   (٤)
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تعليـل  • فــي  قواعـده  فـي  الجيطالـي   عليهـا  اعتمـد  التـي  النصـوص 
األديـم  «دبـاغ  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  ـنَّة،  السُّ مـن  ومعظمهـا  الفقهيـة  األحـكام 

طهارته »(١)(٢).
الماء »(٣).(٤). • يجد  لم  ما  سنين  عشر  إلى  ولو  المسلم  طهور  «التيمم 
ينـزل »(٥).(٦). • لم  أو  أنزل  الغسل،  وجب  الختان  التقى  «إذا 

أخرى:  رواية  وفـي  ذكاته»،  األديم  «دبـاغ  بلفظ  الصغرى  السـنن  في  النسـائي  أخرجه  الحديـث   (١)
البيهقي  وأخرجه   .١٦٢/١  (٢١٢)  ،(٢١١) دباغه»،  أديم  كل  «طهور  وبلفظ:  طهورها»،  «دباغها 
 .٢١/١  (٦٩) الكبرى  السـنن  البيهقي،  ثقاة،  كلهم  رواته  وقال  دباغه»  إهاب  كل  «طهور  بلفظ: 
المراد  أن  على  داللة  الحديث  قصة  وفـي  وقال:  ذكاته».  األديم  «دباغ  بلفظ:  أيضًا  أخرجـه  كمـا 
طهوره»  إهاب  كل  «دبـاغ  بلفظ  سـننه  في  الدارقطني  وأخرجه   ..١٦/١  (٥٠) طهارتـه  بالـذكاة 
طهورها»  «دباغها  وبلفظ:   .٤٦/١  (١٧٨) طهـر».  فقد  اإلهاب  دبـغ  «إذا  وبلفـظ   .٤٦/١  (١٦)
وبلفظ:  طهوره»،  األديم  «دباغ  بلفظ:  اآلثار  معاني  شـرح  في  الطحاوي  وأخرجه   .٤٦/١  (١٤)
«أيما إهاب دبغ فقد طهر» ٤٦٩/١، وقال الطحاوي في أول الباب: وقد جاء عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

.٤٦٩/١ الدباغ،  ذلك  طهارة  عن  تخبر  المعنى  مفسرة  المجيء  صحيحة  متواترة  آثار 
.١٦٣/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٢)

قول  مـن  حديثًا  وأثبتـه  البخـاري  صحيـح  شـرح  القـارئ  عمـدة  فـي  العينـي  ذكـره  الحديـث   (٣)
وجدت  فإذا  سنين  عشـر  إلى  ولو  المسـلم  وضوء  الطيب  «الصعيد  وبلفظ:   ،٤٠/٣ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، 
 .٢٢٠/١  (٦٢٧) الطهـارة  كتاب  في  المسـتدرك  في  الحاكم  أخرجه  جلـدك».  فأمسسـه  المـاء 
التيمم  باب  في  سننه  في  داود  وأبو   .١٣٥/٤  (١٣١١) التيمم  باب  في  صحيحه  في  وابن حبان 

.٩٠/١  (٣٣٢١)
.١٩٧/١ نفسه،  المرجع  الجيطالي:   (٤)

«إذا  بلفـظ:  سـننه  في  الترمذي  أخرجه  الطهـارة،  بـاب  في  فقهّيًا  ضابـط  الحديـث  هـذا  يعتبـر   (٥)
األوسـط  المعجم  في  والطبراني   .١٨١/١  (١٠٨) الغسـل».  وجب  فقد  الختان  الختان  جـاوز 
عبد الرزاق  أخرجه  اللفظ  وبنفـس   ،٨١/٢  ،(٥٨٤) الغسـل»  وجب  الختانان  التقى  «إذا  بلفـظ: 
 (٧١١٩) محمد  اسـمه  من  حديث  في  األوسـط  في  والطبراني   ،٢٤٧/١  (٩٤٥) مصنفـه  فـي 
في  والطبراني   .٢٢٩/٦  ،(٢٦٠٦٧) عائشـة  السـيدة  حديث  في  مسـنده  في  وأحمد   .١٤٧/٧

.٢٥١/٣  ،(٢٧٥٤) الشاميين  مسند 
.٢٠٥/١ نفسه،  الجيطالي:   (٦)
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أيام »(١).(٢). • عشرة  وأكثره  أيام  ثالثة  الحيض  «أقل 
رعيته »(٣).(٤). • عن  مسؤول  راع  «كل 
الخالق »(٥).(٦). • معصية  في  لمخلوق  طاعة  «ال 

الذي  للدم  ال يحكم  عليه  وبناء  الحيض،  من  الطهارة  باب  في  فقهّيًا  ضابطًا  الحديث  هذا  ُيعد   (١)
وهذا  العدة،  به  وال تنقضي  وال الصوم،  الصالة  فال تترك  الحيض،  بحكم  أيام  ثالثة  دون  جاء 
وبه  عندهم،  المعتمـد  القول  وهو  حبيب  الربيع بـن  منهم  اإلباضية،  أكثـر  عند  مشـهور  القـول 
هالل  بنت  منى  الجيطالي،  اإلمـام  عند  الفقهية  القواعد  ينظـر:  وأصحابه  أبو حنيفة  قـال  أيضـًا 
 ،٢١٨/١  (٥٤١) مسنده  في  حبيب  الربيع بن  الحديث  هذا  وأخرج  ص ٩٣.  الهامش  الكندية، 
األوسـط  والمعجم   .١٢٩/٨  ،(٧٥٨٦) الكبيـر  المعجـم  من  كل  فـي  الطبرانـي  أخرجـه  كمـا 

.٣٧٠/٢  (١٥١٥) الشاميين  مسند  وفي   .١٩٠/١  (٥٩٩)
.٢١٣/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٢)

فلم  رعية  اسـترعى  من  على  والحسـاب  المسـؤولية  يوجب  الحقوق،  بـاب  في  فقهـي  ضابـط   (٣)
القرى  في  الجمعة  باب  الجمعة،  كتاب  وغيره،  البخاري  رواه  حديث  وأصله  بنصحـه.  يحطهـا 
«كلكم  يقول:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  بلفظ:   3 عمر  عبد اهللا بن  عن  حديث:  ٨٦٧   ـ  والمدن 
وهو  أهله  في  راع  والرجل  رعيته،  عن  ومسـؤول  راع  اإلمام  رعيته،  عن  مسـؤول  وكلكم  راع، 
مال  في  راع  والخادم  رعيتها،  عن  ومسؤولة  زوجها  بيت  في  راعية  والمرأة  رعيته،  عن  مسؤول 
ومسؤول  أبيه  مال  في  راع  «والرجل  ـ  قال  قد  أن  وحسبت  ـ  قال:  رعيته».  عن  ومسؤول  سيده 

رعيته». عن  ومسؤول  راع  وكلكم  رعيته،  عن 
.٢١٢/٢ نفسه،  المصدر  الجيطالي:   (٤)

ضابط فقهي في باب الحقوق يبين الحد الذي يقف عنده أداء الحقوق وااللتزام بالواجبات.   (٥)
الخلفاء  مسند  بالجنة،  المبشرين  العشرة  مسـند  وغيره،  حنبل  أحمد بن  رواه  حديث  وأصله 
في  لمخلوق  طاعة  «ال  بلفـظ:  حديث:  ١٠٧٠ ،   3 طالـب  أبي  علي بن  مسـند  الراشـدين، 
حديث:  مسـعود 3 ـ  عبد اهللا بن  عن  أيضـًا  المسـند  في  أحمـد  ورواه   .«  8 اهللا  معصيـة 
يؤخرون  األمراء  بـاب  الصالة،  كتاب  المصنف،  فـي  الصنعانـي  عبد الـرزاق  ورواه   . ٣٧٧٣ 
اسمه  من  عبد اهللا،  اسمه  من  الكبير،  المعجم  الطبراني،  وأخرجه  حديث:  ٣٦٥٩ .  ـ  الصالة 
وصححه  حديث:  ١٥٢٣٢ ،  حصين،  عمران بن  عن  الحسـن  عن  حرب  سـماك بن  عفيف، 

األلباني.
.٢١٣  ،٢٠٦  ،٢/٢ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٦)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢٧٠

مختلف  فقهية  وضوابط  قواعد  مصنفه  في  الجيطالي  (ت: ٧٥٠هـ)  نقل  كما 
الفقهية  الفروع  اختلفت  عليها  االتفاق  عدم  ونتيجة  الفقهية،  المذاهـب  بين  فيهـا 

المثال: سبيل  على  منها  نذكر  عدمه،  أو  بها  األخذ  حسب  عليها  المخرجة 
فقوالن ؟»(١) • اإلصابة  أو  االجتهاد  ـ  للقبلة  ـ  االستقبال  في  الفرض  «هل 
ال؟»(٢) . • أم  للعصاة  الرخصة  تجوز  «هل 
ال؟»(٣) . • أم  كالرجل  العبادات  جميع  في  المرأة  «هل 
للمساكين؟»(٤) . • واجب  حق  أو  عبادة  الزكاة  «هل 
الزرع؟»(٥) . • أو  األرض  حق  الُعشر  «هل 
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الصحـاري  العوتبـي   مسـلم  سـلمة بن  المنـذر  ألبـي  الضيـاء  كتـاب  وفـي 
يكتف  ولم  المصنـف،  هـذا  في  جلّيـًا  الفقهـي  التقعيـد  أثـر  نجـد  (ق: ٥ - ٦هـ) 
خصص  بل  تقدمـه،  من  فعل  كمـا  والمسـائل  الفروع  مع  قواعـده  بنثـر  صاحبـه 
الجزء الثالث منه لعرض جملة من القواعد الكلية والضوابط الفقهية مع القواعد 
من  جديدة  مرحلـة  لتبـدأ  األصول»،  مـن  شـيء  في  «بـاب  وسـماها:  األصوليـة 
النضج  مرحلة  ضمن  وتدخل  صياغتها  تطوير  إطار  في  اإلباضي  الفقهي  التقعيد 

عليها: والحكم  عليها  االطالع  ليتسنى  منها؛  بعض  بعرض  وال بأس  والتميز، 
ال يرتفع  • «اليقين  فقـال:  الشـك  عالج  في  الكبرى  الكلية  القاعدة  علـى  نـص 

معلوم »(٦). بغير  ال يرتفع  والمعلوم  بالشك ، 

.٢٥٣/١ نفسه،  الجيطالي:   (١)
.٢٦١/٢١ نفسه،  المصدر   (٢)

.٢٦٩/١ نفسه،  المصدر  الجيطالي:   (٣)
.٢٤/٢ نفسه،  المصدر   (٤)

.٢٥/٢ نفسه:   (٥)
.١٤/٣ الضياء،  كتاب  الصحاري،  مسلم  سلمة بن  العوتبي   (٦)
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وهي  • بالشك »  اليزول  «اليقين  الكبرى  القاعدة  عن  المتفرعة  القاعدة  إلى  ويشير 
بخالفه،  دليل  يأتي  حتـى  الحكم  وال يتغير  ما كان »  على  مـا كان  بقاء  «األصـل 
ذلك  ولبيان  عنها»،  ناقل  ينقلها  حتـى  أصولها  على  «األشـياء  بقوله:  عنها  ـر  وعبَّ
والرق  الحرية  آدم  بني  «أصل  فقال:  القاعدة  هذه  لتقرير  األمثلة  من  جملة  سـرد 
أصلهم  وكذلك  لهـم ،  حادث  والعلم  الجهـل  أصلهم  وكذلـك  عليهم،  طـارئ  
وكل  عليهم ،  حادث  والموت  الحياة  أصلهم  وكذلك  لهم ،  حادث  والفناء  العدم 
الغيبة  حكم  على  فهو  غائب  وكل  موته ،  يصح  حتى  الحياة  حكم  على  فهو  حي 

حادث»(٢).  والحيض  األصل  هو  اختالف(١)  والطهر  وفيه  موته  يصح  حتى 
يصح  • حتى  أصله  علـى  فهو  حالل  «كل  والحـرام  الحالل  في  قاعـدة  ويقـرر 

بعض  عليها  ويخرج  تحليلـه »،  يصح  حتى  أصله  علـى  حـرام  وكل  تحريمـه ، 
حتى  الطهارة  حكم  على  طاهر  وكل  النجاسـة،  الدم  «وأصل  فيقـول:  األمثلـة 
طهارته ،  تصـح  حتى  نجاسـته  على  فهو  نجس  كل  وكذلـك  نجاسـته ،  يصـح 
حتى  التحريم  الفروج  وأصـل  تحريم ،  يحظره  حتى  اإلباحة،  النـكاح  وأصـل 
التذكية  يحلها  حتى  التحريم  الحيوان  وأصل  التحليل ،  أحكام  وجه  من  يحلها 

والوطء...»(٣). القتل  في  التحريم  واألصل  الشرعية، 
حسن  • «كل  فيقول:  حسنًا  حالل  كل  ليس  أنه  نفسه  السياق  في  العوتبي   ويبين 

حسنًا»(٤).  حالل  كل  وليس  حالل 

محكمة»،  «العادة  وقاعدة:  بالشـك»،  ال يزول  «اليقين  قاعدة:  في  بتفصيل  المسـألة  هذه  تناولنا   (١)
البحث. هذا  من  القادمة  الفصول  في  ينظر  أدلتهم.  مع  الفقهاء  أقوال  فيهما  وعرضنا 

.١٥/٣ الضياء،  العوتبي:   (٢)
نفسه. المصدر  العوتبي:   (٣)

وليس  حرام  قبيح  كل  فنقـول:  القبيحة  األمور  على  تنطبق  القاعـدة  هذه  ولعـل   .١٤/٣ نفسـه:   (٤)
للرجال  والحرير  والذهب  الجارحة،  كالطيور  حسن،  شكله  الحرام  نجد  فقد  قبيحًا،  حرام  كل 

أعلم. واهللا  وغيرها، 
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وهي  • محّكمة »  «العادة  الكبرى  الكلية  القاعدة  عن  متفرعة  قاعدة  إلى  ويومـئ 
الشـائع  الغالب  للحكم  «العبرة  بصيغة  أيضـًا  عنها  ر  ويعبَّ لألغلـب »  «الحكـم 
األكثر  األعم  على  الحكم  وإنما  حكم،  اآلحاد  على  «ليس  فيقول:  ال للنـادر» 

األظهر»(١).  واألغلب 
بالشـك »  • ال يزول  «اليقين  الكبرى  القاعدة  عن  المتفرعة  القاعدة  إلى  ويشـير 

على  ال فرض  أن  «األصل  الصدد:  هذا  في  فيقول  الذمة »  براءة  «األصل  وهي 
مثاالً  لذلك  وضرب  عليه»،  الفرض  إيجاب  على  الداللة  تصح  حتى  اإلنسان 

بإجماع»(٢). النساء  عن  الجماعة  صالة  «سقوط 
«واتفاق  • فيقـول:  واحدة  حال  فـي  األضداد  اجتماع  اسـتحالة  قاعدة  إلـى  ويشـير 

حال »(٣). في  األضداد  اجتماع  ومحال  ضده،  والنفاس  معنى  الحمل  أن  الجميع 
على  • «األيمان  فيقول:  بمقاصدها »  «األمور  الكبرى  الكلية  القاعدة  إلى  ويشير 

والمقاصد» (٤). اإلرادات 
منها: • مختلفة  موضوعات  في  المتفرقة  القواعد  من  جملة  وذكر 
وال يمكن  • وتعارضت  واحـد،  شـيء  في  والمفسـدة  المصلحة  اجتمعـت  إذا 

من  أولى  المفسدة  «دفع  المشهورة  الفقهية  بالقاعدة  يعمل  فهنا  بينها،  الجمع 
فيقول:  البيوع  في  بمثال  القاعـدة  هذه  إلى  العوتبي   ويشـير  المصلحة»  جلـب 
فاسـد  عقد  فإنه  يصلحه،  واآلخر  يفسـده  أحدهما  أمـران:  اعتـوره  إذا  «البيـع 

له»(٥). الخصمين  تناكر  مع  بإجازته  الحكم  ال يجوز 

.١٤/٣ الضياء،  العوتبي:   (١)
.١٥/٣ نفسه،  المصدر   (٢)

نفسه. العوتبي:   (٣)
.١٤/٣ نفسه،  المصدر  العوتبي:   (٤)

نفسه. المصدر   (٥)
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منه »(١). • كالمبدل  إال  ال يكون  «البدل 
بمسمياتها »(٢). • األسماء  «تعلق 
وتحريمها  • تحليلها  على  ال تدل  األشـياء  صورة  أن  العلم  أهل  بين  تنـازع  «ال 

مأخوذ  والتحريم  التحليل  وأن  وبأوصافها،  بها  والعلم  مشـاهدتها،  طريق  من 
السمع»(٣).  طريق  من  منها 

فيه »(٤). • المتفق  حكم  إلى  يرد  فيه  المختلف  «حكم 
األثر»  • وجود  عند  للنظر  «الحظ  اإلباضية   عند  المشـهورة  القاعدة  إلى  ويشـير 

تعارض  وإذا  القياس،  بطـل  النص  جاء  فإذا  الرأي،  من  أولـى  اللفظ  فيقـول: 
النظر(٥).  اعتبار  وسقط  لألثر  الحكم  كان  والنظر  األثر 

«البينة  • وهي:  اإلثبات  وطرق  القضــاء  في  المعتمدة  القاعدة  إلى  ويلمـح 
فيه  لقي  «... ومـا  فيقول:  عليـه »،  المدعى  علـى  واليمين  المدعـي  علـى 
والوقوف  وال شبهة،  الشك  عند  له  فـال رجـوع  فعلمـه،  ـنَّة  بالسُّ العلماء 
كان  بالبينـات  إحـداهما  تقـدم  فإن  الحجـة،  في  المتسـاويـة  األمور  فـي 
بشـير بن  المنذر  أبي  بكالم  قوله  ويؤكد  البينـة»(٦).  وعليه  مدعيـا  مزيلهـا 
شواهد  به  يقم  لم  فيما  الشاك  لعذر  قطع  «ال  يقول:  إذ  محبوب   محمد بن 

البينونة »(٧).

نفسه.  (١)

نفسه.  (٢)
.١٩/٣ نفسه:   (٣)

.١٤/٣ الضياء:  العوتبي،   (٤)
نفسه. المصدر   (٥)
.١٥/٣ نفسه:   (٦)

نفسه.  (٧)
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بالشـهرة  • الحكم  وهي  لإلثبات،  أخرى  طريقة  إلى  نفسـه  السـياق  في  ويشـير 
بالمشـهور  «الحكم  فيقول:  والتهمـة،  الشـك  لنفي  الناس  عليـه  تعارف  ومـا 

معه »(١). الريب  ارتفاع  إلى  مبلغه 
في  • «األصل  وهـي:  الفقهية،  القاعـدة  مجرى  جرت  أصوليـة  قاعدة  إلـى  ويشـير 

قوله  على  معقبـًا  األصولي  الفقيـه  بركة   ابـن  عن  نقًال  فيقـول  الحقيقـة »  الـكالم 
حكمه،  هو  اهللا  من  «الجزاء  (الشـورى: ٤٠) :  ے ﴾   ~  }  | ﴿ تعالـى: 
عن  العدول  يجب  فليس  اللغة،  طريق  من  لفظه  مجاز  على  يدل  دليل  لنا  قام  فإذا 

علينا»(٢). ما هو  بخالف  لنا  هو  إنما  اللغة  وحقيقة  وحقيقتها،  اللغة  موجب 
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عند  المعتبرة  الفقهية  القواعد  بعـض  إلى  أيضًا  معمر   يحيى  علي  أشـار  كمـا 
ما نصه:  فقال  وتاريخهم،  أصولهم  في  مركزة  دراسة  اإلباضية   كتابه  في  اإلباضية  

أمثال: العامة  القواعد  تراعى  الفقهية  التفريعات  «وفي 
إذن . • بال  ولو  الصالة  فيه  تجوز  بإذن  إليه  دخل  مكان  كل 
غصبه . • بيتًا  يوطن  أن  لغاصب  يصح  ال 
السفر . • نية  على  ما دام  يقصر  المسافر 
عل يه. • ال ُيصلى  به  ما ال ُيصلى  كل 
ال علماً . • عمًال  توجب  العدلين  شهادة 
الماضي . • ال في  المستقبل  في  ينفع  اليمين  في  االستثناء 
الكامل . • والصداق  العدة  توجب  الخلوة 
أبويه . • من  أسلم  لمن  تابع  الولد 
ثمنه . • وأكل  بيعه  حرام  تحريمه  على  ُمجمع  كل 

نفسه.  (١)
.١٤/٣ الضياء،  العوتبي:   (٢)
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بمقاصدها . • األمور 
بالشك . • ال يزول  اليقين 
الذمة . • براءة  األصل 
أنك ر. • َمن  على  واليمين  المدعي  على  البينة 
قاصرة . • حجة  واإلقرار  متعدية  حجة  البينة 
ال يجتمعان . • والضمان  والخراج(١)  بالضمان ،  الخراج 
يزال . • الضرر  أو  وال ضرار ،  ضرر  ال 
المحظورات . • تبيح  الضرورات 
الضرورة . • منزلة  تنزَّل  الحاجة 
المصالح . • جلب  على  مقدم  المفاسد  درء 
التيسير . • تجلب  المشقة 
بالعيان . • كالثابت  بالبرهان  الثابت 
الضمان . • ينافي  الشرعي  الجواز 
األقرب . • إلى  رجعت  تتبين  لم  وصية  كل 
ميراثه  . • فحرام  يغنم  مال  وكل  غنيمته،  فحرام  يورث  مالٍ  كل 

الفقه»(٢). أصول  كتب  في  مذكورة  كثيرة  وأمثالها 
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الجمع  أصول  كتابه  فـي  اهللا ـ  ـ عافاه  بالحاج   الشـيخ  محمد  أسـتاذنا  يقول 
الفقهية:  القواعد  عنوان  تحت  والمالكي  اإلباضي  المذهبين  بين  الوفاق  وكليات 
في  تستوعب  أن  من  أكثر  فهي  االستدالل  مجال  في  المعتبرة  الفقهية  القواعد  أما 
عدة  بها  وبلغ  بالتأليف،  خصها  من  خصها  وقد  لكثرتها،  المختصر  البحث  هـذا 

المعنى. الصيغة قريبة في  الفقهاء: األجر والضمان ال يجتمعان، ولعل هذه  المشهورة عند  الصيغة   (١)
ص ٦٣ - ٦٤. مركزة،  دراسة  اإلباضية،  معمر:  يحيى  علي   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢٧٦

اإلمام  أجملها  وقـد  لها،  كأصول  منها  بعضـًا  بالذكر  أخص  ولكـن...  مئـات... 
يلي: فيما  السالمي  

بالنيات.  • األعمال  أو  بمقاصدها ،  األمور 
مثله . • بقين  إال  ال يزول  اليقين  أو  اليقين،  ال يرفع  الشك 
التيسير . • تجلب  المشقة 
اإلسالم. • في  وال ضرار   ال ضرر  أو  يزال ،  الضرر 
أخف  • بارتكاب  عنه  ما يعبر  أو  العام ،  الضرر  لتالفي  الخاص  الضرر  يرتكـب 

الضررين .
على  • المؤمنون  أو  حكمـاً ،  كالمشـروط  عرفًا  المعـروف  أو  محّكم ـة،  العـادة 

. حالال ً حرم  أو  حرامًا  أحل  شرطًا  إال  أو  منها،  الحق  ما وافق  شروطهم 
ردّ . • فهو  وصحابته،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  زمن  المسلمين  أمر  عليه  يكن  لم  أمر  كل 
الضمان . • ال يرفع  الخطأ  أو  سواء،  الناس  أموال  في  والخطأ  العمد 
وذلك  • والعبارات ،  ال باأللفـاظ  ومقاصدها  األمـور  بغايات  منوطـة  األحـكام 

الشرع. في  والتحايل  الحيل  إلبطال 
فعليه  المزيـد  شـاء  ومن  نماذج،  لهـا  نورد  أن  مـن  وأكثـر  أوسـع  واألمثلـة 

اإلباضية (١). التآليف  أمهات  إلى  بالرجوع 
ومعظم هذه القواعد الكلية سنتعرض لتصنيفها ودراستها وتحليلها وتأصيلها 

القادمة. الفصول  في  وتطبيقاتها 
الفقهية،  الكلية والضوابط  الفقهية والقواعد  نبذة مختصرة من األصول  فهذه 
والتعليل  والتخريـج،  واالسـتدالل  الفقهـي،  منهجهـم  فـي  اإلباضيـة   يعتمدهـا 
الفقهية  المدرسـة  عـن  واضحـة  صـورة  تقديـم  إال  بذلـك  وال نريـد  والفتـوى، 

الفقهي. والتقعيد  االجتهادي  منهجها  في  اإلباضية  

مع  والمالكي  اإلباضي  المذهبيـن  بين  الوفاق  وكليات  الجمع  أصـول  بالحاج:  الشـيخ  محمد   (١)
ص ٩٨ - ٩٩.  .١٩٩٢ قسنطينة  البعث  دار  بمطابع  طبع  الخالفية،  الفروع  بعض  تخريج 



األولى الكبرى  الكلية  القاعدة 
عنها تفرع  وما  بمقاصدها»  «األمور 

األول الفصل 

التالية: المباحث  على  الفصل  هذا  ويشتمل 
القاعدة. حقيقة   :∫hC’G  åëÑªdG

القاعدة. تأصيل   :»fÉãdG  åëÑªdG

وتطبيقاتها. القاعدة  فروع   :ådÉãdG  åëÑªdG

الكبرى  الكلية  القاعدة  عن  المتفرعة  القواعـد   :™HGôdG  åëÑªdG

بمقاصدها ». «األمور 
العبادات ». أساس  «النية  قاعدة:  األول:  المطلب  ـ 

بالنية ». إال  وال عقاب  ثواب  «ال  قاعدة:  الثاني:  المطلب  ـ 
مرتهن  مكلف  من  تصـرف  «كل  قاعدة:  الثالث:  ـ  المطلـب 

وقصده ». نيته  على  معصية  أو  بطاعة  وصفه 
الالفظ  نية  علـى  اللفظ  «مقاصد  قاعـدة:  الرابع:  ـ  المطلـب 

الحاكم ». حلَّفه  من  إال  اليمين  في 
للمقاصد  العقـود  في  «العبرة  قاعـدة:  الخامـس:  ـ  المطلـب 

والمباني ». ال لأللفاظ  والمعاني 
غير  غرضًا  بتصرفه  قصـد  «من  قاعدة:  السـادس:  ـ  المطلب 
الشـيء  اسـتعجل  «من  أو  قصده »  بنقيض  عومـل  مشـروع 

بحرمانه ». عوقب  أوانه  قبل 
يلي: فيما  ما أُجمل  بيان  في  ونشرع 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢٧٨
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يتناول هذا الفصل دراسة القاعدة الكلية الكبرى األولى «األمور بمقاصدها » 
هو  واألفعال  األقوال  ميزان  وأّن  اإلسـالمي،  الفقه  في  وأهميتها  حقيقتهـا  وبيـان 
والعقاب،  بالثـواب  الجـزاء  في  وكذلك  عليهـا،  الحكم  أسـاس  ألنهـا  النيـات؛ 
المصادر  المتخرجة عليها في  القاعدة ودليلها، والفروع  إلى أصل هذه  ويتعرض 
هذه  عن  المتفرعـة  القواعد  أهـم  بذكر  الفصـل  هذا  ويختـم  اإلباضيـة ،  الفقهيـة 
وكل  للفائدة،  إتمامـًا  ال الحصر  التمثيل  بـاب  من  تحتها  المندرجـة  أو  القاعـدة 

ما يأتي: في  مفصالً  سيأتي  ذلك 

مكتبة  نشـر  ط ١،  الراشـدي،  سـفيان  محمد بن  تحقيـق  القواعـد،  جواهـر  سـفيان:  الراشـدي   (١)
على  الشـمس  طلعة  الدين:  نور  السـالمي   .٥٤ ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م،  ُعمان،  سـلطنة  االسـتقامة 

.٩١/١ - ٩٢ ُعمان،  سلطنة  الحديثة،  األلوان  مطبعة  األلفية، 



األول المبحث 

القاعدة حقيقة 

عند  ومكانتها  بمقاصدها »  «األمـور  قاعدة:  أهمية  بيان  المبحث  هذا  يتنـاول 
في  القاعدة  هذه  مفهوم  يحدد  ثم  مصنفاتهم،  في  وردت  التي  والصيغ  اإلباضية ، 
بين  يمّيز  حتى  بالمقاصد  الصلة  ذات  األلفاظ  بيان  مع  الفقهاء،  واصطالح  اللغة 
المعنى  تحديد  إلى  يخلـص  ثم  بينها،  والتباعد  التقارب  مـدى  ويبّين  المفاهيـم، 

التالية: المطالب  في  ذلك  تفصيل  يكون  للقاعدة.  اإلجمالي 
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الفرد  ومعامالت  عبادات  في  عظيمة  أهمية  بمقاصدها   األمور  قاعدة  تكتسـي 
القواعد  من  لكثير  أصالً  وتعتبر  الكبـرى،  الخمس  القواعد  تتصدر  فهي  المسـلم، 
الشـريعة  في  المقاصـد  قواعـد  أُمُّ  هـي  بـل  بالمقاصـد،  عامـة  المتصلـة  الفرعيـة 
بما  العالم  الحكيـم،  الشـارع  نظر  محل  ونياتهـم  العبـاد  مقاصـد  ألّن  اإلسـالمية؛ 
ونياتهم  المكلفين  بمقاصد  الكريم  القرآن  ُعني  فقـد  عباده،  به  ما أمر  على  يترتـب 
عناية فائقة، تفوق االهتمام بأية مسألة أخرى، كما عنيت بذلك ُسنَّة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ، 
والنية  الصحيـح  بالقصد  أُنيطـت  فـإذا  القلب،  في  تأثيـر  لهـا  األعمـال  ألّن  ذلـك 
الشـرعية  بالمقاصد  األعمال  تقتـرن  لم  وإذا  وأيقظتـه،  القلـب  أحيـت  الخالصـة، 
وسرابًا  منثورًا،  هباء  العبد  ميزان  في  وعّدت  وأعمته،  القلب  أماتت  الطيبة  والنوايا 
القصد  األعمال  فميزان  النعيـم،  رائحة  وال يروح  بغاية،  صاحبها  ال يظفـر  خادعـًا 

جزاء(١). من  عليه  يترتب  وما  العمل  ذلك  وراء  ومن  والنية، 
مختلفة،  بصيغ  ولكـن  اإلباضية ؛  المصنفات  فـي  القاعدة  هذه  وردت  وقـد 

قولهم: ذلك  ومن  القاعدة،  معنى  تتضمن 

مكتبة  ـ  والتوزيع  للنشر  الفرزدق  مطابع  الشرعية،  األحكام  في  وأثرها  النية  غانم،  صالح  السدالن   (١)
عنها،  تفرع  وما  الكبرى  الفقهية  القواعد  كتابه:  كذلك  وينظر   .٢/١  ،١٤٠٢ الرياض،  الخريجي، 
سـعيد  أبي  اإلمام  عند  الفقهية  القواعد  مصطفى،  باجو  ينظر:  ص ٤١.  ١٤٢٠هـ/١٩٩١م،  ط ٢، 
في  الفقهية  العلوم  تطور  ندوة  بحوث  ضمن  طبـع  بحث  وهو  المعتبر،  كتاب  خالل  مـن  الكدمـي 
القواعد  كتاب  فـي  وصدرت  ـ  أنموذجًا  الفقهيـة  القواعد  ـ  الهجـري  الرابع  القـرن  خـالل  ُعمـان 
والشـؤون  األوقاف  وزارة  نشـر  مصطفى،  باجو  ومراجعة،  تنسـيق  والتطبيق،  التأصيل  بين  الفقهية 
األمور  قاعدة  يعقوب:  الباحسـين  ص ٢٩٠.   ،٢٠٠٥ ُعمان  سـلطنة  النهضة،  بمطابع  طبع  الدينية، 

ص ٥١. ١٤١٩هـ/١٩٩٩م،  الرياض،  الرشد،  مكتبة  نشر  ط ١،  بمقاصدها، 



٢٨١ الفصل األول: القاعدة الكلية الكبرى األولى

النية »(١). • على  إال  أطاعه  ممن  الطاعة  ال يقبل  «اهللا 8 
مطيعاً »(٢). • ُيَسّم  لم  واختيار  بقصد  به  ما أمر  يعمل  لم  «إذا 
إلى  • يقصده  لم  من  له  بمؤدٍّ  فليس  عباده،  من  أحد  على  اهللا  أوجبـه  فعـل  «كل 

فرضه »(٣). أداء 
النية »(٤). • إليه  أضيفت  إذا  معصية  أو  طاعة  الفعل  «يصير 
العزائم »(٥). • وصحة  باإلرادات  إال  ال تؤدى  «الفريضة 
ونية »(٦). • وإرادة  بقصد  إال  ال تؤدى  عبادة  «الِعّدة 
والنيات »(٧). • واإلرادات  بالقصد  الذنوب  من  القلوب  «تطهير 
يتم »(٨). • لم  نية  غير  على  العمل  وقع  فإذا  بالنيات  إال  العمل  يقوم  «ال 
الفعل »(٩). • مع  إال  ال تقوم  «النية 

والعبارة،  الصياغة  فـي  متفاوتة  أّنها  المتقدمـة  العبارات  من  والمالحـظ 
وال غرو  بمقاصدها »،  «األمور  القاعدة:  من  المراد  المعنى  نفس  تؤدي  لكنها 
هذه  لصياغة  أولى  بدايات  المتقدمين  مـن  األقوال  هذه  اعتبرنا  إذا  ذلـك  فـي 
والصقـل  التنقيـح  مـن  ضروبـًا  المتأخـرون  عليهـا  أجـرى  حيـث  القاعـدة، 

.٢٥٦/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٢٦٦/١ نفسه،  المرجع  بركة:  ابن   (٢)

.٢٦٦/١ نفسه،  المرجع   (٣)
.٥٣/١ اإليضاح،  الشماخي:  وينظر:   .٢٦٤/١ نفسه،  المرجع   (٤)

.٢٥٥/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٥)
.١٩١/١ نفسه،  المرجع   (٦)

مطابع  ُعمان،  سـلطنة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  نشـر  ط،  د  المعتبر،  أبو سـعيد:  الكدمي   (٧)
.٦٢/٤ ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م،  ُعمان،  سلطنة  روي،  والنشر،  للصحافة  ُعمان  جريدة 

.٥٧/٤ نفسه،  المرجع   (٨)
.١٠٤/٢ اإليضاح،  الشماخي:   (٩)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢٨٢

في  القواعد  بقية  شأن  شـأنها  اآلن،  عليه  ما هي  إلى  انتهت  حتى  واالختصار 
تركيز  هو  ذلـك  في  اآلخر  والملحظ  األخـرى،  الفقهيـة  المذاهـب  مختلـف 
في  أساسًا  واعتبارها  واإلرادة،  والقصد  النية  على  المتقدمة  األقوال  مضمون 
مبني  الظاهر  علـى  الحكم  أن  بمعنى  الشـريعة،  في  واألفعال  األقـوال  تقييـم 

الباطن. على 
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والمقاصد. األمور  هما:  لفظين  على  القاعدة  هذه  تشتمل 
أصول  خمسة  إلى  يرجع  اللغة  أصل  في  وهو  أمر،  جمع  األمور:  معنى  ـ  أ 
النماء  واألمر  النهي،  ضـد  واألمر  األمور  من  األمر  وهي  فارس ،  ابن  ذكـر  كمـا 
والفعل،  والحادثة  والشـأن  الحال  كذلك  ومعناه  والعجب(١).  والمعلم  والبركـة 
 Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ تعالـى:  قولـه  ذلـك  ودليـل 
 {  z  y  x  w ﴿ تعالى:  وقوله  حاله،  أي:  (هود: ٩٧).   ﴾ Ó  Ò
والحال(٢). الشأن  أي:  (آل عمران: ١٢٨).   ﴾ £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
وذكر الكفوي  أن األمر يطلق على مقصد وشأن تسمية للمفعول بالمصدر(٣).
وذهب  غيـره،  في  مجاز  الفعل  فـي  حقيقة  أنـه  إلى  العلمـاء  بعـض  وذهـب 
والصفة  والقصة  والشـأن،  والشـيء  والفعل،  القول  بين  متردد  أنـه  إلى  بعضهـم 
كتب  من  مظانها  فـي  تعرف  الشـأن  هذا  في  اسـتدالالته  منهم  ولكل  والطرائـق، 

األصول(٤).

.١٣٧/١ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (١)
بتصرف. ص ١٦،  المنير،  المصباح  الفيومي:   (٢)

.١٧٦ الكليات،  أبو البقاء:  الكفوي   (٣)
أصول  في  المعتمـد  الطيب:  علي بـن  محمد بـن  أبو الحسـين  البصري  ـ  مـن:  كل  فـي  ينظـر   (٤)
١٣٨٤هـ/١٩٦٤م،  سوريا،  ـ  دمشق  الكاثوليكية،  المطبعة  وآخرون،  حميد  محمد  تح:  الفقه، 
األحكام،  أصول  في  اإلحكام  علي:  أبي  علي بن  الدين  سـيف  أبو الحسـن  ـ اآلمدي   .٤٥/١
في  اإلبهاج  علي:  عبد الوهاب بن  الدين  تاج  السـبكي  ابن  ـ   .١٣١/٢  ،١٣٨٩ النور،  مؤسسـة 
بدر  الزركشـي  ينظر:   .٨/٢ ت،  د  لبنان،  ـ  بيروت  العلمية،  الكتب  دار  ط،  د  المنهاج،  شـرح 
للطباعة  الصفوة  دار  ط ٢،  الفقه،  أصول  في  المحيط  البحر  عبد اهللا:  بهادر بن  محمد بن  الدين 

.٣٤٤/٢ ١٤١٣هـ/١٩٩٢م،  مصر،  والنشر، 
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الذي ال يقتصر  الواسع  «األمور» هنا معناها  يبدو من  الذي  فإن  ومهما يكن، 
يشـمل  كما  كذلك،  األقوال  يشـمل  بل  الفهـم،  إلى  تتبـادر  التـي  األفعـال  علـى 

االعتقادات.
األفعال  فـي  عـام  لفـظ  األمـر  أن  إلـى  (٥٠٢هـ)  األصفهانـي (١)  وذهـب 
 d  c  b  a  ` ﴿ تعالى:  قوله  ذلـك  وعلى  كلها،  واألقـوال 
(هود: ١٢٣).   ﴾ p  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e
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بل  هنا،  مقصودًا  ليس  المعنى  وهذا  الفعل  طلب  بمعنى  أيضًا  يجيء  واألمر 
وفعله  اللسـان  ومنها  الجوارح  عمـل  وهو  نفسـه،  الفعل  األمر  بلفـظ  المقصـود 

االعتقاد(٣). وفعله  القلب  ومنها  القول، 

المعروف  األصبهاني)  (أو  األصفهاني  أبو القاسـم  المفضل،  محمد بن  الحسـين بن  األصفهاني   (١)
بغداد،  سـكن  «أصبهان»  أهل  من  العلماء.  الحكمـاء  مـن  أديـب،  (٥٠٢هـ/١١٠٨م):  بالراغـب 
و«الذريعة  ـ ط» مجلدان،  األدباء  «محاضرات  كتبه:  من  الغزالي.  باإلمام  يقرن  كان  واشتهر، حتى 
كبير، طبعت  التفاسير»  الراغب» و«جامع  ـ ط» و«األخالق» ويسمى: «أخالق  الشريعة  إلى مكارم 
متشابهات  و«حل  ط»  ـ  القرآن  غريب  في  و«المفردات  تفسـيره،  في  البيضاوي  عنه  أخذ  مقدمته، 

.٢٥٥/٢ األعالم،  الزركلي:  والحكمة.  اللغة  في  خ»  ـ  البيان  و«تحقيق  خ»،  ـ  القرآن 
ط ٤،  القـرآن،  غريب  فـي  المفـردات  الراغـب:  محمـد  الحسـين بن  أبو القاسـم  األصفهانـي   (٢)

ص ٣٤. لبنان،  المعرفة،  دار  ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م، 
في  الوجيز  صدقـي:  محمد  البورنو   .١٧/١ األحـكام،  مجلـة  شـرح  الحكام  درر  علـي:  حيـدر   (٣)
لبنان، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م، ص ١٢٣. الفقه الكلية، ط ٤، مؤسسة الرسالة، بيروت  إيضاح قواعد 
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علم  ألن  بمقاصدها ؛  األمور  أحـكام  أي  مقتضى،  تقدير  عن  الـكالم  إن  ثـم 
ذواتها(١). ال عن  األشياء  أحكام  عن  يبحث  إنما  الفقه 

يقصد  قصد  من  مأخوذ  وهـو  مقصد  جمع  المقاصد  المقاصـد:  معنـى  ـ  ب 
في  واكتناز  ـُه،  وأَمُّ الشـيء  إتيان  منها:  معان  عدة  علـى  يطلق  والمقصـد  قصـدًا، 
الشيء، واستقامة الطريق(٢). وقيل: معناه االعتزام والتوجه، واألم والنية واإلرادة 

والوجهة(٣). واالستقامة  واالعتماد 
إليه، وهي عبارات  ه والتوجه  الشيء وأمُّ إتيان  القاعدة:  المراد من هذه  ولعل 
من  أقوى  والقصد  وإرادتـه،  الشـيء  إلى  التوجه  وهو  واحد،  معنى  على  تتـوارد 

اإلرادة(٤). وصدق  العزم  بقوة  يوحي  لفظه  ألن  اإلرادة؛ 
إنشاء فعل»(٥). وبعبارة  المتجه نحو  العزم على  والقصد في االصطالح: «هو 

إليها(٦). عنه  يصدر  بما  يتجه  المكلف  تجعل  التي  والدواعي  الدوافع  أخرى: 

ص ٥. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (١)
.٩٦/٣ «قصد»  مادة:  د.ت.،  بيروت،  العرب  لسان  دار  ط  العرب،  لسان  منظور:  ابن   (٢)

.٢٥ بمقاصدها،  األمور  قاعدة  الباحسين:   (٣)
إيضاح  في  الوجيـز  البورنو:   .١٠٢/١ - ١٠٣ الشـرعية،  األحـكام  في  وأثرها  النيـة  السـدالن:   (٤)

.١٢٣ الكلية،  الفقه  قواعد 
.٩٦/٣ الفقهية،  واأللفاظ  المصطلحات  معجم  محمود:  عبد المنعم   (٥)

.٢٨ سابق،  مرجع  بمقاصدها»،  «األمور  قاعدة:  الباحسين:   (٦)
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واإلرادة،  والباعـث،  النيـة،  وهـي:  بالقصد  صلـة  ذات  ألفـاظ  عـدة  توجـد 
فإن  عباراتهم،  في  وتداولها  الفقهاء  عند  استعمالها  لكثرة  ونظرًا  والهّم.  والعزم، 

بالقصد. وعالقته  منها،  لفظ  كل  معنى  نبيِّن  أن  المناسب  من 
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يرجع  اللغة  في  وأصلها  قصدته،  نويته  األمر  نوى  من  مأخوذة  اللغة:  في  ـ  أ 

معنيين: إلى 
يعنينا.  الذي  هو  واألول  الشيء،  عجم  وثانيهما:  الشيء،  مقصد  أولهما: 
عليه  ُحمل  ثم  األصل،  هذا  دار،  إلى  دار  من  التحول  النوى  اللغة :  أهل  قال 
عمر  أبو سـتة  وقال  له(١).  قصـد  إذا  ينويه،  األمـر،  نوى  يقـال:  كلـه،  البـاب 
فأصل  قصد،  بمعنى  نوى  من  أنها  على  التشديد  فيها  يجوز  «والنية  القصبي : 
الواو  فقلبت  بالسكون  إحداهما  وسبقت  والياء،  الواو  فاجتمعت  (نوية)،  نية 
على  التخفيف  فيها  ويجوز  ومّيت،  سّيد  في  كما  الياء  في  الياء  وأدغمت  ياء 
لعدم  ُبعده  مع  المنوي  لحصول  وسيلة  النية  ألن  وأبطأ)؛  (َبُعَد  نوى  من  أنها 
عززه  الذي  القصد  لغـة  وهي  الظاهرة،  وحركتها  بالجـوارح،  إليه  الوصـول 

القلب»(٢).

.٣٦٦/٥ اللغة:  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   .٨٦٨ المنير،  المصباح  الفيومي:   (١)
اإلمام  مسند  الصحيح  الجامع  على  الترتيب  حاشية  بالمحشي:  المعروف  عمر  أبو ستة  القصبي   (٢)
 ،١٩٩٤ الجزائر،  قسنطينة،  البعث،  دار  ط،  د  طالي،  إبراهيم  تح:  الفراهيدي،  حبيب  الربيع بن 

.٤/١



٢٨٧ الفصل األول: القاعدة الكلية الكبرى األولى

بالفعل  المقترن  القصد  أنها  اإلباضية   بعض  يرى  االصطالح:  فـي  النيـة  ـ  ب 
من  يتبادر  كما  القلب  فمحلها  القلـب،  قصد  بالقصد  والمراد  الصـوم(١).  فـي  إال 
من  باعتقاد  به  المأمور  للشيء  «القصد  بأنها:  السدويكشي   وعرفها  األحاديث(٢). 
مقترن  شـيء  قصد  بأنها  البعض  عن  ونقل  بالجوارح»(٣).  عليه  والعزيمـة  القلـب 

عزم(٤). عنه  وتراخى  قصد  فإذا  بفعله، 
وهو  المعنى،  فـي  متقاربان  والقصـد  النية  أن  إلـى  اإلباضية   بعـض  وذهـب 
شـيء  إلى  قصـد  ألنهـا  القلـب  أحـوال  مـن  «النيـة  فقـال:  السـالمي   ما اختـاره 

مخصوص»(٥).
من  وزيادة،  المعنى  نفـس  تتضمن  اإلباضية   لغير  أخـرى  تعريفـات  ووردت 
ما يريده  بقلبـه  اإلنسـان  «قصد  بأنهـا:  القرافي   عنـد  الذخيرة  فـي  ما جـاء  ذلـك 
بفعله»(٦). وقال في األمنية: «إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقبله ال بنفس 
ذلك  لكون  قصدنا  وبين  الصالة  لفعل  قصدنا  بين  ففرٌق  فعل،  حيـث  من  الفعـل 

ذلك»(٧). غير  أو  قضاء،  أو  نفال،  أو  فرضا،  أو  ُقربة، 

شامل  يوسـف:  أمحمد بن  أطفيش  وينظر:   .٤/١ السـابق،  المرجع  الترتيب،  حاشـية  القصبي:   (١)
سلطنة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  ط،  د  أطفيش،  إبراهيم  أبو إسحاق  تح:  والفرع،  األصل 

.١٥٢/١ ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م،  ُعمان، 
.١٥٢/١ السابق،  المرجع  أطفيش:   (٢)

أبو سـاكن  للشـماخي  اإليضاح  كتاب  على  الحاشـية  سـعيد:  عبد اهللا بـن  أبو محمـد  السدويكشـي   (٣)
.٥٠/١ ١٤٠٤هـ/١٩٨٣م،  ُعمان،  سلطنة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  ط،  د  علي،  عامر بن 

.٥٠/١ السابق:  المرجع   (٤)
حمد بـن  سـالم بن  تـح:  الثميـن،  العقـد  سـلوم:  حميد بـن  عبد اهللا بـن  أبو محمـد  السـالمي   (٥)
أطفيش: شامل  د ت، ٣٧٣/١.  القاهرة، مصر،  الشعب،  دار  د ط،  الحارثي،  سليمان بن حميد 

.١٥٢/١ سابق،  مرجع  والفرع،  األصل 
دار  نشر  عبد الرحمٰن،  أحمد  إسحاق  تحقيق  المالكية،  فروع  في  الذخيرة  أبو العباس:  القرافي   (٦)

.٢٤٠/١ ط ٢٠٠١،  العلمية  الكتب 
ص ٠٩. النية،  إدراك  في  األمنية  القرافي:   (٧)
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القصد  وبين  بينها  ولكـن  بعينه،  القصد  هي  النيـة  أن  فذكر  القيم(١)   ابـن  أمـا 
الفاعل نفسه وبفعل غيره، والنية ال تتعلق  فرقان: أحدهما: أن القصد معلق بفعل 
يقصده  أن  ويتصـور  غيـره  على  الرجـل  ينـوي  أن  فال ُيتصـور  نفسـه،  بفعـل  إال 
الفاعل،  يقصده  مقـدور  بفعل  إال  ال يكـون  القصد  أن  الثاني:  والفـرق  ويريـده، 

عنه(٢). يعجز  وما  عليه  ما يقدر  اإلنسان  فينوي  النية  وأما 
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وقيل:  النوم(٣).  من  واإليقاظ  اإلثارة  وهـو  البعث  من  اللغة:  في  الباعـث  ـ  أ 
الشيء  على  بعثه  العرب:  لسـان  في  جاء  الشـيء.  فعل  على  والحامل  الدافع  هو 

فعله(٤). على  حمله 
المعنى  عن  للباعث  االصطالحي  المعنى  وال يخرج  االصطالح:  وفي  ـ  ب 
معين،  تصرف  لتحقيق  ويبعثها  اإلرادة  يحرك  الذي  النفسـي  األمر  وهو  اللغوي، 
طريق  عـن  الباعث  نفـذ  إذا  حتى  للباعـث،  كالوسـيلة  التصـرف  يكـون  بحيـث 

شمس  الدمشـقي،  الزرعي  سـعد  أيوب بن  بكر بن  أبي  محمد بن  أبو عبد اهللا  الجوزية  قيم  ابن   (١)
كبـار  وأحـد  اإلسـالمي،  اإلصـالح  أركان  مـن  (٦٩١ - ٧٥١هـ/١٢٩٢ - ١٣٥٠م):  الديـن 
كان ال يخرج عن شيء  تيمية حتى  ابن  لشيخ اإلسالم  تتلمذ  في دمشق.  مولده ووفاته  العلماء. 
ألف  علمه،  ونشـر  كتبه  هذب  الذي  وهو  عنه.  ما يصـدر  جميع  في  له  ينتصر  بـل  أقوالـه،  مـن 
العليل  وشفاء  الشـرعية،  السياسـة  في  الحكمية  والطرق  الموقعين،  إعالم  منها:  كثيرة  تصانيف 
الغناء ـ خ).  سـماع  حكم  عن  الغطاء  وكشـف  والتعليل،  والحكمة  والقدر  القضاء  مسـائل  في 

.٥٦/٦ األعالم،  الزركلي، 
وهذا   .١٩٠/٣ د ت  التوقيفية  المكتبة  نشر  الحاج،  هاني  تحقيق  الفوائد،  بدائع  الجوزية:  قيم  ابن   (٢)
ينوي  والوكيل  للصبـي،  الحج  ينوي  كالولي  الشـرع،  ما اسـتثناه  باسـتثناء  اإلباضية  جمهـور  رأي 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  النية،  في  النيابـة  فال يجوز  ذلك  خالف  أما  غيره،  عـن  يحج  والذي  للمـوكل،  الـزكاة 

.١٥٣/١ - ١٥٤ سابق،  مرجع  والفرع،  األصل  شامل  أطفيش:  ينظر:  ما نوى»  امرئ  «ولكل 
.٤٠٦/١ سابق،  مرجع  الكليات،  الكفوي:   (٣)

.٤٢٠/٢ بيروت،  صادر،  دار  العرب،  لسان  مكرم:  جمال بن  أبو الفضل  منظور  ابن   (٤)
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إلى  الشخص  يدفع  الذي  السـبب  وهو  قائمًا(١).  حسـّيًا  ومآال  غاية  كان  التصرف 
المنشـئ  إرادة  يحرك  الذي  «الدافع  بأنه:  الدريني   فتحي  حدده  وقد  التصـرف(٢). 

مباشر»(٣). غير  غرض  تحقيق  إلى  للتصرف 
بتصرفه  يحققه  أن  المتصرف  أو  للمتعاقد  الدافع  القصـد  هو  فالباعـث  إذن، 
عن  يتميز  أنه  لنا  يتبين  الباعث  مفهوم  خالل  ومن  مباشرة.  غير  وغايات  أغراضًا 

أمور: بعدة  غيره 
وال من  • اآلخر  المتعاقد  قبل  من  معروف  غير  فهو  خفي،  ذاتي  نفسـي  أمر  أنه 

حامله. عنه  أفصح  إذا  إال  القاضي،  قبل 
غير  • أحد  عند  باعثًا  كان  فما  آلخر  شخص  من  متغير  ومتحول،  متغير  أمر  أنه 

واآلخر،  الحين  بين  الواحد  الشخص  في  الباعث  يتغير  وقد  غيره،  عند  باعث 
الصيد. إلى  عنه  يعدل  ثم  القتل  به  ينوي  سالحًا  يشتري  كمن 

وقد  • ألكلها،  فاكهة  كشراء  واحدًا،  دافعًا  التعاقد  في  الدافع  يكون  فقد  التعدد، 
ينفقه  مال  على  للحصول  منـزالً  بـاع  كمن  الواحد،  العقد  في  الباعث  يتعـدد 
البواعث. من  ذلك  وغير  ويشتري،  غيره،  وُيقرض  منه،  ويتصدق  نفسه،  على 

السابقة،  • الثالثة  لألسباب  راجع  األمر  والتعامل، وهذا  التعاقد  نطاق  أنه خارج عن 
معناه،  وتحديد  ضبطه  يصعب  فإنه  ومتعددًا،  ومتغيرًا  نفسّيًا  أمرًا  الباعث  كان  فلما 

للباعث(٤). األوصاف  هذه  مع  تتنافى  التي  الموضوعية  على  مبني  والتعاقد 

والتوزيع،  للنشر  الوطنية  الشـركة  اإلسـالمي،  الفقه  في  اإلرادة  عن  التعبير  الدين:  وحيد  سـوار   (١)
مطابع  اإلسـالمي،  الفقه  في  الباعث  نظرية  عبـد اهللا:  الكيالنـي  ص ٥٠٤.  ط ١٩٧٩،  الجزائـر 

.٢٧ ص.  األردن،  األوقاف،  وزارة 
دار  ط ١،  اإلسـالمية،  الشـريعة  في  الفقهية  والضوابـط  الكليـة  القواعد  عثمـان:  محمـد  شـبير   (٢)

ص ٩٥. ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م،  األردن،  عّمان،  والتوزيع،  للنشر  الفرقان 
ص ٤٣٣. ١٩٦٧م،  دمشق،  جامعة  مطبعة  ط،  د  الحق،  استعمال  في  التعسف  نظرية  فتحي:  الدريني   (٣)

في  الحق  مصادر  أحمد:  عبد الرزاق  السنهوري   .٤٣٣ سابق،  مرجع  التعسف،  نظرية  فتحي:  الدريني   (٤)
.٦٤/٢ ١٩٩٨م،  الحقوقية،  الحلبي  منشورات  ط ٢،  الغربي  بالفقه  مقارنة  دراسة  اإلسالمي،  الفقه 
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أو  طلبه  إذا  إرادة،  كذا  الرجل  أراد  فيقـال:  الرود:  من  اللغـة:  فـي  اإلرادة  ـ  أ 
«تستعمل  أنها:  النية  القرافي  في معرض حديثه عن حقيقة  قال  أو شاءه(١).  اختاره 
متقاربة  فإنها  ُعني،  أو  قصـد  أو  عزم  ومراده  وأراد،  نوى  ومـراده:  (أراد)  بمعنـى 
إلى  متنوعة  اإلرادة  هـذه  إن  ثـم  بالترادف...  بينهـا  يجزم  يـكاد  حتـى  المعانـي، 
والمشيئة...»(٢). والعناية،  والقضاء،  واالختيار،  والشهوة،  والنية،  والهّم،  العزم، 

يحملها  بحيـث  الفعـل  إلـى  وميلهـا  النفـس  «نـزوع  االصطـالح:  فـي  ـ  ب 
على  الفعل  فيه  يقع  حاًال  للحي  توجب  «صفة  بأنها:  الجرجاني   فها  وعرَّ عليه»(٣). 
صفة  فهي  بالمعدوم،  إال  دائمـًا  ما ال يتعلق  هي  الحقيقة  وفي  وجـه.  دون  وجـه 
 À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ تعالى:  قال  كما  ووجوده،  ما لحصوله  أمرًا  تخصص 

(يس: ٨٢)»(٤).  ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á
والتوجه  العمل  تعيين  علـى  يدل  منهما  كّالً  أن  في  والقصـد  اإلرادة  وتتفـق 

وجهين: من  يختلفان  لكنهما  إثبات،  أو  نفي  أو  ترك،  أو  لِفعل  نحوه 
دون  (الناوي)  القاصد  بفعل  يختص  (النيـة)  بمعنى  القصد  أن  أحدهمـا: 
الفاعل  بفعل  تتعلق  فهي  الفعلين،  بأحد  فغير مختصة  اإلرادة  وأما  غيره،  فعل 

غيره. أو 
نقول:  أن  فال يصح  فقط،  الفعل  إيجـاد  حال  في  إرادة  القصد  أن  وثانيهمـا: 

ذلك(٥). من  فأعم  اإلرادة  أما  غدًا،  أزورك  أن  قصدت 

ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ١٢٥٢/١. الكفوي: الكليات، مرجع سابق، ١٠٢/١.  (١)
.٠٩ - ١٢ النية،  إدراك  في  األمنية  أحمد:  أبو العباس  القرافي   (٢)

.١٠٣/١ الكليات،  الكفوي:   (٣)
الكتاب  دار  ـ  بيـروت  اللبنانـي،  الكتـاب  دار  ط ١،  التعريفـات،  محمـد:  علي بـن  الجرجانـي   (٤)

.٣٣ ١٤١١هـ/١٩٩١م،  القاهرة،  المصري، 
العسكري أبو هالل: الفروق في اللغة، دار اآلفاق الجديدة بيروت، ١٩٩١م، ص ١١٩ - ١٢٠.   (٥)

.٠٧ - ١٢ األمنية،  القرافي:  ـ 
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القطع  مع  فعله  أراد  بمعنى  عزمًا  الشـيء  على  عزم  من  اللغة:  في  العزم  ـ  أ 
والقطع(١). الصريمة  اللغة:  في  العزم  وأصل  عليه، 

العزم  ويتفق  عليه(٢).  النية  عقدت  فيما  والشدة  الثبات  االصطالح:  وفي  ـ  ب 
ترك،  أو  لفعل  نحوه  والتوجه  العمل  تعيين  على  يدل  منهما  كّالً  أن  في  والقصد 
العزم  وأما  بالحـال،  يتعلق  فالقصـد  التعلق،  وقـت  حيث  من  يختلفـان  لكنهمـا 

باالستقبال(٣). فيتعلق 

: qº¡dG  :kÉ°ùeÉN

«أصدق  حديث:  ومنه  عليه  وعزم  أراده،  بالشيء  هّم  من  اللغة:  في  الهّم  ـ  أ 
يهّم  وهو  إال  أحـد  ما من  ألنه  أصدقها  كان  وإنمـا  وهّمام »(٤).  حـارث  األسـماء 

شرًا(٥). أو  كان  خيرًا  باألمر 

المنير، ص ٥٥٨. المصباح  الفيومي:  اللغة، مرجع سابق، ٣٠٨/٤.  مقاييس  فارس: معجم  ابن   (١)
بيروت،  النفائس،  دار  ط ١،  الفقهاء،  لغة  معجم  صادق:  حامد  قنيبي  ـ  رواس  محمد  جي  قلعة   (٢)

.٠٧ - ١٢ األمنية،  القرافي:   .٣١١ ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م،  لبنان، 
ص ٩٦. الفقهية،  والضوابط  الكلية  القواعد  محمد:  شبير   (٣)

(الكبرى)  والبيهقي،   .٤٣٢٠ رقم:  األسماء،  تغيير  في  باب  األدب،  كتاب  أبو داود،  رواه   (٤)
األدب  كتاب  والبخاري،   .١٧٩٥٩ رقم:  به،  يسمى  أن  ما يسـتحب  باب  الضحايا،  كتاب 
وهب  أبي  عن  آخره  في  زيادة  مع   .٨٤٣ رقم:   ، 8 اهللا  إلى  األسماء  أحب  باب  المفرد، 
وثقه  عطية،  الحكم بن  وفيه  والبزار  أبو يعلى  رواه  الهيثمي  وقال  المناوي:  قال  الجشمي. 
البزار  الفتح: خّرجه  في  ابن حجر  وقال  الصحيح،  وبقية رجاله رجال  غيره  أحمد وضعفه 
المسـند،  في  حنبل  أحمد بن  وأخرجه   .٢٤٧/٣ القديـر:  فيض  لّين.  وسـنده  يعلى  وأبـو 
المناوي،  القديـر  فيض  ينظـر:  حسـن،  الصغير:  الجامـع  فـي  السـيوطي  وقـال   .٣٤٥/٤

.٢٤٦/٣
ابن   .٧٢٤ ١٩٠٥م،  القاهـرة،  األميرية،  المطبعة  الكبير،  التفسـير  بكر،  أبي  محمد بـن  الـرازي   (٥)

.٢٧٤/٥ واألثر،  الحديث  غريب  في  النهاية  األثير: 
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يفعل  أن  قبل  شـيء  فعل  على  القلب  عقد  هو  االصطالح:  فـي  والهـّم  ـ  ب 
تعيين  على  يـدل  منهما  كّالً  أن  فـي  يتفقان  والقصد  والهـّم  شـر(١).  أو  خيـر  مـن 
يهّم  فقد  القصد،  يسبق  فالهّم  الوقت،  في  يختلفان  ولكنهما  إليه،  والتوجه  العمل 

يقصده(٢). ثم  عليه  عزمه  آخر  يبلغ  أنه  وذلك  إليه،  القصد  قبل  باألمر  اإلنسان 

ص ٣٢٠. التعريفات،  الجرجاني:   (١)
ص ٩٦. الكلية،  القواعد  محمد:  شبير   .١٢٠ سابق،  مرجع  اللغة،  في  الفروق  العسكري:   (٢)
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من  تعتبر  كلماتها  وقلـة  لفظها  وجازة  على  بمقاصدها »  «األمـور  قاعـدة:  إن 
من  اإلنسان  عن  ما يصدر  كل  يشمل  متسع،  عام  معنى  ذات  فهي  الكلم؛  جوامع 
ولفظ  عليه،  الجنسـية  «ال»  دخول  بدليل  عام،  «األمور»  لفظ  إن  إذ  وفعـل؛  قـول 
على  المترتب  الحكم  إذن  عام(١)؛  لفظ  ضميـر  إلى  إلضافته  كذلك،  «المقاصـد» 
المكلف  تصرفات  وكل  األمر،  ذلك  من  المقصود  مقتضى  على  يكون  «ما»  أمـر 
أم األخروية(٢). الدنيوية  القلب سواء في ذلك تصرفاته  منبعث من  دافع  يحكمها 
وجلب  وسـكون،  وحركة  وقـول،  فعل  إلـى  متنوعة  األعمـال  كانـت  ولمـا 
عليه،  األحكام  بترتيـب  القصد  اعتبار  كان  وعبـادة؛  وعادة  وذكر،  وفكـر  ودفـع، 
العمل  هذا  فإن  ونحوه،  كنسيان  لعارض،  يقصده  ولم  ينوه  ولم  عمالً  عمل  فمن 

وأراده(٣). العمل  قصد  من  على  ما يترتب  واألحكام،  اآلثار  من  عليه  ال يترتب 
وأما  للنيات  تابعـة  والتصرفات  األفعال  أن  اللغـة:  في  إذن  القاعـدة  فمعنـى 
المكلف  أعمال  أن  الزرقـا   مصطفى  حـدده  كما  الفقهي  االصطالح  فـي  معناهـا 
تترتب  التي  الشـرعية  ونتائجها  أحكامها  تختلف  فعلية،  أو  قولية  مـن  وتصرفاتـه 
األعمال  تلـك  وراء  مـن  وهدفـه  وغايتـه  الشـخص،  مقصـود  باختـالف  عليهـا 
لما  ومطابقًا  موافقًا  يكـون  أمر  على  يترتب  الذي  الحكـم  أن  أو  والتصرفـات(٤)، 

.١٢٤ - ١٢٥ الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  في  الوجيز  البورنو:   (١)
الرياض،  بلنسـية  دار  عنها،  تفـرع  وما  الكبـرى  الفقهية  القواعـد  غانـم:  صالح بـن  السـدالن   (٢)

ص ٤٣.  ،١٩٩٦
مصـر،  السـعادة،  مصابيـح  ط ٢،  العالميـن،  رب  عـن  الموقعيـن  إعـالم  الجوزيـة:  قيـم  ابـن   (٣)

بتصرف.  ،١٢٣/٣ ـ ،  ١٣٧٤ه
.٩٨٠/٢ ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م،  دمشق،  القلم،  دار  ط ٢،  العام،  الفقهي  المدخل  أحمد:  مصطفى  الزرقا   (٤)
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عامدًا  كان  فإذا  مشروع،  مسوغ  بال  غيره  قتل  فمن  األمر(١).  ذلك  من  مقصود  هو 
الدنانير  هذه  خذ  آلخر:  قال  ومن  آخر،  حكم  فله  مخطئًا  كان  وإذا  حكم،  فلقتله 
اللقطة  التقط  ومن  اإلعـادة.  واجب  قرضًا  كان  وإال  هبـة،  كان  التبرع  نـوى  فـإن 
وردها  وتعريفهـا  حفظها  بنيـة  التقطها  ولـو  غاصبـًا،  كان  لنفسـه  أخذهـا  بقصـد 
أو  عليها  منـه  تعد  بال  هلكـت  إذا  فال يضمنها  أمينـًا؛  كان  ظهـر  متـى  لصاحبهـا 

جّرا...(٢). وهلم  حفظها  في  تقصير 

القول: مجمل 
نيته؛  أو  اإلنسان  باختالف  تختلف  إنسان  من  الصادرة  التصرفات  أحكام  إن 
معصية،  أو  طاعـة  التصرف  يكون  وبالنيـة  عادة،  أو  عبـادة  الفعل  يكـون  فبالنيـة 
أو  صحيحًا  العقد  يكـون  وبالنية  حرامًا،  أو  حالالً  والقـول  الفعل  يكون  وبالنيـة 
على  يدل  مما  فعـالً،  أو  قوالً  التصرف  يكون  أن  بين  ذلـك  في  وال فـرق  فاسـدًا 
 IH ﴿ تعالى:  قوله  ذلك  من  النية،  أو  للقصد  تابعًا  الفعل  كـون 
 [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J
 ml  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^]  \
إرجاع  مـن  قصـد  إذا  فالـزوج  (البقـرة: ٢٢٨)،   ﴾ t  s  r  qp  o  n
تجز  لم  اإلضرار  بهـا  قصد  وإن  الرجعة،  جازت  اإلصـالح  طالقها  بعد  زوجتـه 
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالـى:  لقوله 
 9  8  76  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +*
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :

(البقرة: ٢٣١).  ﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  JI  H

نشأتها،  مفهومها،  الفقهية:  القواعد  أحمد:  علي  الندوي   .١٢٤ سابق،  مرجع  الوجيز،  البورنو:   (١)
ص ٣٩٦. ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.  دمشق،  القلم،  دار  ط ٣،  تطورها، 

.٩٨٠/٢ العام،  الفقهي  المدخل  أحمد:  مصطفى  الزرقا   (٢)
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عن  بسنده  الترمذي   ما رواه  النية  أو  للقصد  تابعًا  القول  كون  على  يدل  ومما 
إني  يا رسول اهللا  فقلت:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أتيت  قال  «البتة»  بلفظ  امرأته  الذي طلق  ركانة  
واهللا  قلت:  «واهللا؟»  قال:  واحـدة،  قلت:  أردت؟»  «ما  فقال:  البتة  امرأتـي  طلقـت 
وهو  قوله،  على  الحكم  في  ركانة  نية  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  جعل  فقد  ما أردت»  «فهـو  قـال: 
على  والقولية  الفعلية  اإلنسـان  تصرفات  في  فالمدار  البتة»(١).  طالق  «أنت  قوله: 
البعض  طلب  ذلك  وألجل  واأللفـاظ،  األفعال  ذات  ال على  والنيات  المقاصـد 
على  الحكـم  قبـل  والنيـات  المقاصـد  مراعـاة  ضـرورة  والمفتيـن  القضـاة  مـن 
بنية  العمل  بربـط  بالمقاصد  اهتمـت  اإلسـالمية  الشـريعة  إن  حيـث  التصرفـات 
وعلى  لآلخرين،  وجزاء  البعض  علـى  إثما  بالنوع  الواحد  العمل  فيكون  فاعلـه، 
يبحثا  أن  الفتوى  إصدار  قبل  النبيه  والفقيه  الحكم  إصدار  قبل  المتمرس  القاضي 
هذا  ومن  الظاهرة،  والتصرفات  المجردة  الذوات  ال في  والمقاصد  األحكام  في 
هذه  ضمن  االستحسـان  وقاعدة  الذرائع  ونظرية  الباعث  نظريـة  أدرجت  البـاب 
التشـريع  عملية  في  المقاصد  واعُتبرت  بمقاصدها »،  «األمور  األساسـية  القاعدة 
والهبة  واإلجارة  والشـراء  البيع  فمثـالً  خصوصًا،  اإلسـالمي  الفقه  وفي  عمومـًا 
كل  في  تختلف  أنهـا  إال  بـه،  المنفعة  أو  العيـن  في  التصـرف  إباحـة  تفيـد  كلهـا 
باتحاد  تتحـد  أحكام  ذلك  علـى  ويترتب  والنيـة،  المقصد  حسـب  منهـا  واحـدة 

باختالفه(٢). وتختلف  المقصد 

وأبو   .١١٧٧ رقم:  البتة،  امرأته  يطلـق  الرجل  في  ما جاء  باب  الطالق،  كتـاب  الترمـذي،  رواه   (١)
ابن  عن   .٢١٩٦ رقـم:  الثالث،  التطليقـات  بعد  المراجعـة  نسـخ  باب  الطـالق،  كتـاب  داود، 
باالضطراب،  البخاري  وأعلـه  والحاكم  حبان  وابن  أبـو داود  صححه  حجر:  ابن  قـال  عبـاس. 
وهو  والحاكم  أحمد  رواه  عباس  ابن  عن  البـاب  وفي  ضعفوه،  التمهيد  في  عبد البر  ابـن  وقـال 

.٢١٣/٣ التلخيص:  أيضًا.  معلول 
جامعة  مجلة  األصولية،  والضوابط  الفقهية  القواعد  في  والمفتي  القاضي  زاد  أبو بكر:  لشـهب   (٢)

.١٥٤/١٢ عدد:  الجزائر،  ـ  قسنطينة  ـ  اإلسالمية  للعلوم  عبد القادر  األمير 





القاعدة تأصيل 

الثاني المبحث 

نَّة  والسُّ الكتاب  من  كثيرة  بأدلة  القاعدة  هذه  مشـروعية  على  الفقهاء  اسـتدل 
منها: نذكر 

:ºjôμdG  ¿BGô≤dG  øe  ádOC’G  : k’hCG

 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ تعالـى:  اهللا  قـال  ـ   ١
(البينة: ٥).  ﴾ x  wvut  s  r

هللا،  النية  هو  «واإلخـالص  باآلية:  االسـتدالل  وجه  بيان  في  الشـماخي   قال 
النص  فهذا  هللا 8 »(١).  ويخلصـه  الشـوائب  جميع  من  عملـه  يخلـص  أن  وهـو 
اإلخالص  ألن  العبادات،  في  النية  وجوب  على  الدالة  األدلة  مـن  يعتبر  القرآنـي 
بعض  اعتبر  وقد  والنية(٢).  بالقصد  إال  ال يتحقـق  واإلخالص  القلب،  عمل  مـن 

القاعدة(٣). لهذه  أصالً  الكريمة  اآلية  هذه  اإلباضية  
الحكيم  الشـارع  مراعاة  علـى  تدل  أخـرى  بآيات  اإلباضيـة   اسـتدل  وقـد  ـ 
تعالى:  قولـه  ذلـك:  مـن  النيـات  حسـب  الجـزاء  وترتيـب  المكلفيـن  لمقاصـد 
اهللا  مدحهم  فقـد  (اإلنسـان: ٨)،   ﴾ 7  6  5  4  3  2  1 ﴿

هللا 8 (٤). المقاصد  كانت  إذ  ألموالهم  بإنفاقهم  تعالى 

.٣٧٥/١ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (١)
ص ٢٢٦. التنزيل،  استنباط  في  اإلكليل  السيوطي:   ،٤٧٦/٥ القدير،  فتح  الشوكاني:   (٢)

ص ٥٤. الفرائد،  بحر  من  القواعد  جواهر  الراشدي:   (٣)
.٢٦٥/١ الجامع،  كتاب  بركة:  ابن   (٤)
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بها  يقصـدوا  لم  ألنهم  باإلنفـاق،  اهللا  ذمهـم  فقـد  باآليـة:  االسـتدالل  وجـه 
حصل  منفق،  وذلـك  منفق،  فهـذا  الظاهر،  فـي  اإلنفـاق  اسـتوى  وقـد  اهللا 2 ، 
هذا  من  لتعريه  عاصيًا  واآلخر  اهللا 8 ،  إلى  والقصد  باإلخالص  طائعًا  أحدهما 

اإلنفاق(١). في  تساويهما  مع  الحال 
الظاهر  حسـب  اإلباضية   فقهاء  أن  المقام  هذا  في  إليه  اإلشـارة  تجدر  ومما 
ألن  والعمل؛  القول  في  اإلخالص  بجانب  تهتم  التي  القرآنية  بالنصوص  استدلوا 
فالجزاء  مرضاته،  ابتغـاء  اهللا 4 ،  إلى  التقـرب  هو  الصالح  العمل  مـن  الهـدف 
في  الشماخي   بذلك  صرح  وقد  الحسن،  القصد  مع  الصالح  العمل  نتيجة  يكون 
يتحرى  أن  فهـي  النية  «وأما  فقـال:  الطاعات  أداء  فـي  النية  عن  حديثـه  معـرض 
وطاعة  الفرض  أداء  الصـالة  بفعلـه  ينوي  أن  وذلـك  اهللا،  وطاعة  اآلمـر  مرضـاة 
المنزلة  طلب  والتقرب  اهللا 8  إلى  بفعله  ويتقرب  بـه  مأمور  واجب  أنـه  اهللا 8 

الجنة»(٢). الطاعة  فعلهم  على  المؤمنين  وعد  اهللا  ألن  اهللا  عند 
يمكن  قوّيًا  دليالً  تكون  أن  تصلح  الكريم  القرآن  في  أخرى  آيات  وهناك  ـ   ٣
 Q  P  O  N  M ﴿ تعالى:  كقوله  القاعدة،  هذه  تأصيل  في  إليه  االستناد 
 ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R

(النحل: ١٠٦).  ﴾ d  c  b  a  `  _  ^
بعد  من  باهللا  كفر  من  أن  بيان  الكريمة  اآلية  هذه  ففي  اآلية:  في  الداللة  وجه 
عذاب  وله  اهللا  مـن  غضب  فعليه  به؛  راض  بالكفـر  الصدر  منشـرح  وهو  إيمانـه 
وقلبه  لها،  كاره  وهو  بلسـانه  الكفر  بكلمة  فنطق  الكفر  على  أكره  من  أما  عظيم، 

نفسه. المرجع   (١)
.٣٧٥/١ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (٢)
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فهذا  بالكفر،  راض  غيـر  عزمه،  عليه  صحيح  بحقيقتـه،  موقن  باإليمـان  مطمئـن 
ال يحبه(١). وهو  الكفر  على  مكره  ألنه  تعالى؛  اهللا  فعَذره  الوعيد،  من  مستثنى 

بكلمة  النطق  جـواز  على  الفقهاء  إجماع  اإلباضية   فقهـاء  بعض  حكى  وقـد 
بـه  ما صـرح  وهـو  المكـَره(٢).  علـى  وال إثـم  اإلكـراه،  عنـد  الشـرك  أو  الكفـر 
الكفر  على  أكره  من  أن  علـى  العلم  أهل  «أجمع  فيقول:  عبارته  فـي  القرطبـي (٣) 
باإليمان،  مطمئن  وقلبـه  كفر  إن  عليه  ال إثم  أنه  القتـل،  نفسـه  على  خشـي  حتى 

الكفر...»(٤) بحكم  عليه  وال يحكم  زوجته،  منه  وال تبين 
 p  o  n  ml  k  j  i  h  g ﴿ تعالـى:  وقـال  ـ   ٤
 |  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q

(األحزاب: ٥).  ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }
نسـبة  وهو  خاص،  موضوع  في  وردت  اآليـة  فهذه  اآلية:  فـي  الداللة  وجـه 
إلى  المتبنين  يدعوا  أن  المؤمنين  عباده  وتعالى  تبارك  اهللا  فأمر  أبيه  غير  إلى  االبن 
وخطأ  سـهوا  آبائهم  غيـر  إلى  ونسـبتهم  مناداتهـم  منهـم  حصـل  ومتـى  آبائهـم، 

المندرجة  والقواعد  الكبـرى  الخمس  الفقهية  القواعد  محمـد:  حسـن بن  إسـماعيل بن  علوان   (١)
الجوزي،  ابن  دار  ط ١،  تيمية،  ابن  اإلسـالم  شـيخ  فتاوى  مجموع  من  ودراسـة  جمع  تحتها، 

ص ١٠٦. ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م،  السعودية، 
في  الكندي  قول  يراجع:  ص ١١٤.  سابق،  مرجع  القواعد،  جواهر  محمد:  سفيان بن  الراشدي   (٢)

.١٩٢/١ الجامع،  بركة،  وابن   ١٩/٦ الشرع،  بيان 
أبو عبد اهللا:  األندلسـي،  الخزرجي  األنصاري  فرح  بكر بن  أبـي  أحمد بن  محمد بن  القرطبـي   (٣)
الشـرق  إلى  رحل  قرطبة.  أهـل  من  متعبد.  صالـح  المفسـرين.  كبـار  مـن  (٦٧١هـ/١٢٧٣م) 
ألحكام  «الجامع  كتبه  من  فيها.  وتوفي  بمصر)  أسيوط،  شمالي  (في  خصيب  ابن  بمنية  واستقر 

.٣٢٢/٥ اإلعالم،  الزركلي،  القرآن ـ ط». 
سـالم  تحقيق  القـرآن،  ألحكام  الجامـع  األنصـاري:  أحمـد  محمد بـن  أبو عبـد اهللا  القرطبـي   (٤)
أبو جعفر محمد بن  الطبري  وينظر:  العلمية ٢٠٠٥م، ١٨٢/١٠.  الكتب  دار  البدري،  مصطفى 
الحسن بن  الفرقان،  ورغائب  القرآن  غرائب  تفسير  ومعه  القرآن  تفسير  في  البيان  جامع  جرير: 

.١٨١/١٤ - ١٨٢ ١٩٧٨م،  بيروت  الفكر  دار  النيسابوري،  القمي  حسين  محمد بن 
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اهللا  أمر  عصى  ألّنه  هذا؛  تعّمد  لمن  المؤاخذة  وإّنما  ذلـك،  في  عليهم  فال حـرج 
اللفظ  بعموم  فالعبـرة  خاص،  سـبب  في  وردت  اآلية  كانت  وإن  به،  علمـه  بعـد 
فهو  عنه  والنهي  البيان  بعد  المحظور  فعل  تعمد  من  فإّن  السـبب،  ال بخصوص 
فقد  قصد،  غير  من  الزلل  منه  حصل  من  أّما  والمؤاخذة،  العقاب  يسـتحق  الذي 
والفرق  منه سبحانه،  المؤاخذة، وذلك فضل  بالعفو وعدم  عليه  تبارك  اهللا  تفضل 

الفعل(١). إلى  القصد  وجود  هو  إّنما  األمرين  بين 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ تعالى:  وقـال  ـ   ٥
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´
 Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å
من  وهذا  (البقرة: ٢٨٦)،   ﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×
أو  النسيان  حال  في  منهم  وقع  عّما  يؤاخذهم  لم  إذ  الناس  على  اهللا  فضل  عظيم 
على  هللا  فالحمد  الحالتيـن،  هاتيـن  في  الفعـل  إلى  القصد  لعـدم  وذلـك  الخطـأ 

وامتنانه(٢). توفيقه  على  له  والشكر  إحسانه 
 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ قائـل:  من  عـز  وقولـه  ـ   ٦

(البقرة: ٢٢٥).  ﴾ /  .  -  ,+  *  )
على  إّال  المؤاخـذة  يرتـب  لـم  الحكيم  فالشـارع  باآليـة:  االسـتدالل  وجـه 
أقوال  على  يؤاخذ  ولم  الّظاهرة،  واألفعال  باألقوال  يتعلق  مما  القلب  ما يكسـبه 
دون  من  وخطأ  نسـيانًا  يقع  كالذي  يتعمدها،  ولـم  القلب،  بها  يعلم  لـم  وأفعـال 
فعله(٣). أو  قاله  بما  إال  منه  يؤاخذ  لم  نفسه،  به  المرء  ث  ما يحدِّ وكذلك  قصد، 

البيان،  جامع  جرير،  محمد بن  الطبري  وينظر:   .١٢٠/١٤ القرآن،  ألحكام  الجامـع  القرطبـي:   (١)
.١٢١/٢١

أو  التيسـير  تفسـير  اآلية  في  اإلباضية  قول  هنا  يسـجل  ص ١٠٧.  الفقهية،  القواعد  السـدالن:   (٢)
للخليلي. التفسير  جواهر 

نفسه. المرجع   (٣)
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(النساء: ٢٩).

أو  مباشـرة  ذلك  بقصد  نفسـه  المرء  قتل  تحريم  تفيد  فاآلية  االسـتدالل:  وجه 
فيه  الذي  قتالهم  في  واإلقدام  اهللا  أعداء  جهاد  أّما  ذلك،  إلى  المؤدي  السبب  بفعل 
المؤمنين  عبـاده  اهللا 8  امتدح  وقـد  مشـروع،  فإّنه  الهالك،  إلى  النفـس  تعريـض 
فقال:  رضاه،  لنيل  رخيصة  وأموالهم  أرواحهم  فيبذلون  سـبيله،  في  يقاتلون  الذين 
 ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
 ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´
 Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã
 u  t  s  r  q  p ﴿ أيضـًا:  وقـال  (التوبـة: ١١١).   ﴾ Ò
عباده  علـى  اهللا 8  أثنـى  فقـد  (البقـرة: ٢٠٧)،   ﴾ {  z  y  xw  v
رضوانه  لينالـوا  هللا  أنفسـهم  يبيعون  بأنهم  سـبيله  في  يجاهـدون  الذيـن  المؤمنيـن 
الختالف  عنه،  المنهي  النفس  قتل  قصد  من  هذا  فعلهم  يعتبر  ولم  سبحانه،  وجنته 

الفعلين(١). بين  القصد 
 /  .  -,  +  *  )  ('  &  % ﴿ تعالـى:  وقـال  ـ   ٨
 ?  >  =  <;  :  9  8  76  5  4  3  2  10

(البقرة: ٢٢٠).  ﴾ @
أصل  وهي  والنوايا،  المقاصد  اعتبار  على  تدل  فهي  اآلية:  فـي  الداللة  وجـه 
بمقاصدها »،  «األمور  لقاعـدة:  أصل  «اآلية...  السـيوطي :  قال  كما  القاعدة  لهـذه 

آَخر»(٢). مقصدٍ  باعتباِر  ممنوٌع  لمقصدٍ،  مطلوبٍ  أو  مباحٍ  أمٍر  َفُربَّ 

ص ١٠٨. نفسه،  المرجع   (١)
ص ٢٢٦. التنزيل،  استنباط  في  اإلكليل  الدين:  جالل  السيوطي   (٢)
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في  والنوايا  للمقاصد  الشـارع  اعتبار  على  تدل  كثيرة  نبوية  أحاديـث  وردت 

ذلك: من  واألفعال،  األقوال 
عباس   ابن  عن  زيد   جابر بـن  عن  عبيدة   أبي  عن  بسـنده  الربيع   مـا رواه  ١ ـ 
الحديث  وجاء  ما نـوى »(١).  امرئ  ولكل  بالنيـات  «األعمال  قال:  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سـمعت  قال:  الخطاب  3  عمر بن  عن  الصحيحين  في  أيضـًا 
إلى  هجرته  كانت  فمن  ما نو ى،  امرئ  لكل  وإّنما  بالنيا ت،  األعمال  «إّنما  يقول: 
امرأة  أو  يصيبها  لِدنيا  هجرته  كانت  ومن  ورسـوله،  اهللا  إلى  فهجرته  ورسـوله  اهللا 

إليه »(٢). ما هاجر  إلى  فهجرته  ينكحها، 
محمدًا ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  به  اهللا  خـص  مما  الحديث  فهذا  بالحديث:  االسـتالل  وجـه 
أو  كان  خيرًا  عامل  يعمله  عمـل  من  كان  إن  أنه  على  ويدل  الكلم،  جوامـع  مـن 
القصد  ذلك  لـه  كان  حسـنًا  قصدًا  بعمله  قصـد  فإن  ما نواه.  بحسـب  فهـو  شـّرًا 
الحديث  الفقهاء هذا  اعتبر  ما نواه. وقد  له  كان  به قصدًا سيئًا  الحسن، وإن قصد 
يدل  وهو  النية،  في  وردت  التي  األحاديث  عمدة  يعد  وهو  القاعدة،  لهذه  أصـالً 

النية،  في  باب (٠١)  الربيع بن حبيب،  اإلمام  الصحيح مسند  الجامع  الربيع بن حبيب:  أخرجه   (١)
عند  إال  عباس  ابن  عن  يثبت  لم  بالنيات  األعمال  «وحديث  السالمي:  الشـيخ  شـرحه  في  وقال 
عمر بن  طريق  من  قومنا  من  الحديث  أئمـة  رواه  وقد  حجة،  به  وكفى  الطريق  هذا  فـي  الربيـع 
فرواه  الخطـاب  عمر بن  طريق  غيـر  من  أيضًا  الحديـث  هذا  روي  وقـد  فقـط،   3 الخطـاب 
ومن  خرجه  من  ثـّم  طالب...  أبي  وعلي بن  مالك  وأنس بـن  هريرة  وأبو  الخـدري  أبو سـعيد 
حال  كل  وعلى  بالتضعيف،  وبعضهم  بالغرابة  وبعضهم  بالوهم  بعضهم  إلى  وأشار  عنهم  رواه 
عبد اهللا بن  أبو محمد  الدين  نور  السالمي  األمة».  بين  مستفيض  صحته  على  مجمع  فالحديث 
األزدي،  الفراهيدي  عمرو  حبيب بن  الربيع بن  اإلمام  مسند  الصحيح  الجامع  شرح  من  حميد: 

.١١/١ - ١٠ ُعمان،  سلطنة  روي،  االستقامة،  مكتبة  نشر 
وأخرجه   .٢/١  ،(٠١) باب  الوحي  بـدء  كتاب:  في  أخرجه  وقد  للبخاري  واللفظ  عليـه  متفـق   (٢)
من  وغيره  الغزو  فيه  يدخل  وأنه  بالنية»  األعمال  «إنما  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  باب  اإلمارة،  كتاب  في  مسلم 

.١٥١٥/٣ األعمال، 
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«األعمال  قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  القصبي   أبو ستة  قال  جميعها،  األعمال  في  النية  اعتبار  على 
على  ومجمع  صحته،  على  متفق  الحديـث  هذا  ما نوى »:  امرئ  ولكل  بالنيـات، 

الدين. أصول  من  عظيم  أصل  وأنه  فوائده،  وكثرة  وجاللته  موقعه  عظم 
ومن  منه،  فائدة  وأكثر  وأغنى  أجمع  األحاديث  في  «ليس  أبو عبيـدة (١):  قـال 
والطاعة  القلـب  أعمال  أصل  أّنـه  ووجهه  الدين،  نصـف  إّنه  أبـو داود:   قـال  ثـّم 
في  أصالً  كان  ثـّم  ومن  للدين  عظيمة  قاعـدة  فهو  مدارها،  وعليـه  بهـا  المتعلقـة 
وأفضل،  أجّل  تلك  بل  الجوارح  أعمال  تقابل  القلب  وأعمال  أيضًا،  اإلخـالص 
منهم  كثيرون  وقال  تقرر.  كما  النصفين  أعظم  بل  نصفـًا،  فكان  األصل،  هي  بـل 
أو  بلسانه  أو  بقلبه  إّما  العبد  كسب  ألّن  البيهقي (٢):  قال  العلم،  ثلث  أّنه  الشافعي  
وثوابًا  وفسـادًا،  صحـة  لها  تابعان  ألنهمـا  وأرجحهـا  أحدهـا  فالنيـة  بجوارحـه، 
خير  المؤمن  «نية  ورد  ثّمَّ  ومن  بخالفهما،  ونحوه  رياء  إليها  وال يتطرق  وحرمانًا، 
في  يدخل  أّنـه  أيضًا  الشـافعي  وقال  قال:  ثـّم  حجر (٤)،  ابن  قالـه  عملـه »(٣).  مـن 

عن  روى  التصانيف.  صاحب  الحافظ  اللغوي  البصري  التيمي  المثنى  بن  معمر  أبو عبيدة  لعله   (١)
نسـتطع  ولم  غيره  ويوجد  حديث.  بصاحب  هو  وليس  العالء  عمرو بن  وأبي  عروة  هشـام بن 

.٣٧١/١ الحفاظ،  تذكرة  الذهبي:  تحديده. 
أئمة  مـن  (٣٨٤ - ٤٥٨هـ/٩٩٤ - ١٠٦٦م):  أبو بكـر  علـي،  الحسـين بن  أحمد بـن  البيهقـي   (٢)
ثم  بغداد  إلى  ورحل  بيهق  في  ونشأ  بنيسـابور)  بيهق،  قرى  (من  خسـروجرد  في  ولد  الحديث. 

.١١٦/١ األعالم،  الزركلي:  نيسابور،  إلى  وطلب  وغيرهما،  ومكة  الكوفة  إلى 
باب  الكبير،  فـي  والطبراني  عبَّاس،  ابن  عـن  ص ٢٣،   ،١ رقم:  النِّـيَّة،  فـي  بـاب  الربيـع،  رواه   (٣)

سهل. عن   ،١٨٥/٦  ،٢٥٧ رقم:  سعد،  سهل بن  السين، 
حجـر  ابـن  الديـن،  شـهاب  أبو الفضـل،  العسـقالني،  الكنانـي  محمـد  علي بـن  أحمد بـن   (٤)
(بفلسطين)  عسـقالن  من  أصله  والتاريخ.  العلم  أئمة  من  (٧٧٣ - ٨٥٢هـ/١٣٧٢ - ١٤٤٩م): 
اليمن  إلى  ورحـل  الحديث،  علـى  أقبل  ثم  والشـعر  بـاألدب  ولع  بالقاهـرة.  ووفاتـه  ومولـده 
حافظ  وأصبح  عنه  لألخذ  الناس  فقصده  شهرة  له  وعلت  الشيوخ،  لسـماع  وغيرهما  والحجاز 
وكتبها  الملـوك  وتهادتها  حياته  فـي  مصنفاته  (انتشـرت  السـخاوي:  قال  عصره،  فـي  اإلسـالم 
صبيح  المتأخرين،  وأخبار  المتقدمين  بأيام  عارفًا  للشـعر،  راوية  اللسـان،  فصيح  وكان  =األكابر) 
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في  النية  مسائل  تدبر  من  ألّن  وهم،  لمن  خالفًا  المبالغة  به  يرد  ولم  بابًا،  سبعين 
بكامله  العبادات  ربع  في  يدخل  إذ  ذلـك؛  على  تزيد  وجدها  األبواب  متفرقـات 

فيه»(٢). ما أطال  آخر  إلى  واأليمان  واإلقرار  والحلول(١)،  العقود  وكنايات 
وقد نقل ابن رجب  عن الطبري (٣) وغيره أّن المراد عموم األعمال ال يختص 
أو  صيام  أو  صالة  من  عمالً  عمل  لـكل  «أحب  أحمد :  اإلمام  وقال  شـيء،  منهـا 

الفعل»(٤). ذلك  في  متقدمة  النية  تكون  أن  البر  أعمال  من  نوع  أو  صدقة 

في  الكامنة  «الدرر  منها:  جليلة،  فكثيرة  تصانيفه  أما  اعتزل.  ثم  مرات  مصر  قضاء  وولي  الوجه. 
الميزان ـ ط» ستة أجزاء، تراجم، و«اإلحكام  أربعة مجلدات، و«لسان  الثامنة ـ ط»  المائة  أعيان 
البخاري.  صحيح  شرح  الباري  فتح  خ»  ـ  شعر  و«ديوان  خ»  ـ  األحكام  من  القرآن  ما في  لبيان 

.١٧٨/١ األعالم،  الزركلي، 
«وحّل  منظور:  ابن  قـال  نزل،  بمعىن  وبضمه  وجب  معناه  احلاء  بكـرس  حيل  حّل  جمـع  احللـول   (١)
 °  ¯  ®  ¬  « ﴿ تعـاىل:  قال  التزنيل:  ويف  وجـب،  حلـوالً:  حيّل  اهللا  أمـر  عليـه 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±
(طه: ٨٦)، ومن قرأ: (أن ُيحل) فمعناه أن يزنل، وحّل باملـكان   ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä
هل  وال أدري  املعجم  يف  ما وجدتـه  هـذا  نزل فيه...». ابن منظور، مادة حلـل، ١)/٧٠٢ - ٧٠٥. 

ذلك. غري  القصد  ولعل  املذكور،  النص  عبارة  من  املراد  املعىن  مع  يتناسب 
تقي  تيمية  ابن  ينظر:   .٦  ،٥/١ الصحيح،  الجامع  على  الترتيب  حاشية  القصبي:  عمر  ستة  أبو   (٢)
مكتبة  ط ٢،  قاسـم،  محمد بن  عبد اهللا بن  وترتيب  جمع  الفتاوى،  مجموع  عبد الحليم،  الدين 
األشـباه  الدين:  جالل  السـيوطي  وكـذا:   .٢٤٩/١٨ ١٤٠١هـ/١٩٨١م.  المغـرب  المعـارف، 
العصرية،  المكتبة  ط ١،  الفضلـي،  عبد الكريم  تـح  الشـافعية،  فقه  وفروع  قواعد  فـي  والنظائـر 
عبد الوهاب:  يعقوب بن  والباحسين  ص ٢٣ - ٢٦.  ١٤٢١هـ/٢٠٠١م،  لبنان،  بيروت،  صيدا، 

ص ٥١ - ٥٤. سابق،  مرجع  بمقاصدها،  األمور  قاعدة 
المفسر  المؤرخ  (٢٢٤ - ٣١٠هـ/٨٣٩ - ٩٢٣م):  أبو جعفر  الطبري،  يزيد  جرير بن  محمد بن   (٣)
فامتنع،  القضـاء  عليه  وعرض  بهـا.  وتوفي  بغداد  واسـتوطن  طبرسـتان،  آمل  في  ولـد  اإلمـام. 

القرآن. آي  في  البيان  جامع  وتفسير  والملوك.  الرسل  أخبار  مؤلفاته:  من  فأبى.  والمظالم 
والحكم  العلوم  جامع  البغدادي:  الحنبلي  الدين  شـهاب  عبد الرحمٰن بن  أبو الفرج  رجب  ابن   (٤)
ابن  دار  ط ٢  أحمد،  حسن  زريق  معروف  تحقيق  الكلم،  جوامع  من  حديثًا  خمسين  شرح  في 
حديث  شرح  في  رسالة  عبد الحليم:  أحمد بن  تيمية  ابن  وينظر:  ص ٠٧.   ،٢٠٠٢ بيروت  حزم 

=

=
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العمل  وأن  األعمـال،  في  النية  اعتبـار  على  الداللة  واضـح  فالحديـث  إذن 
فتثبت  بمنطوقها،  الحصر  تفيد  «إّنما»  ولفظة  فاعله،  نية  باختالف  حكمه  يختلف 
كانت  سـواء  ـ  األعمال  إّن  يكـون:  الحديث  فتقدير  ما سـواه،  وتنفـي  المذكـور 

نية(١). بال  وال تعتبر  بنية  كانت  إذا  تعتبر  ـ  مذمومة  أو  محمودة 
هو  الهجرة  من  قصده  كان  فمن  الهجرة،  هو  الحديث  في  المذكور  والمثال 
من  بدينهم  والهروب  المؤمنين،  سـواد  وتكثير  دينه،  ونصرة  ورسـوله،  اهللا  طاعة 
من  أّما  اهللا،  على  وأجره  مهاجرًا  ويعتبـر  ورسـوله ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  تكون  فهجرته  الكفار؛ 
بالد  إلى  الكفر  بـالد  من  يهاجر  كأن  دنيوّيًا،  غرضًا  هـو  الهجرة  مـن  قصـده  كان 
فهذا  كان،  أّيًا  الدنيا  أغراض  من  غرضًا  يصيب  أو  امرأة  ينكح  أن  لقصد  اإلسالم 

المهاجر(٢). أجر  له  وليس  ما نواه،  إال  هجرته  من  له  ليس 
قال:  األشعري  3  موسى  أبي  حديث  المقام  هذا  في  به  يستدل  ومّما  ـ   ٢
كر،  للذِّ يقاتل  والرجـل  للمغنم،  يقاتـل  الرجل  فقـال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  رجـل  جـاء 
كلمة  لتكون  قاتل  «من  قال ملسو هيلع هللا ىلص :  اهللا؟  سبيل  في  فمن  مكانه،  ليرى  يقاتل  والرجل 
الرجل  عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سـئل  رواية  وفي  اهللا »(٣).  سـبيل  في  فهو  العليا  هي  اهللا 
فقال  اهللا،  سـبيل  فـي  ذلك  أّي  ريـاء،  ويقاتـل  حميـة،  ويقاتـل  شـجاعة،  يقاتـل 

اهللا»(٤). سبيل  في  فهو  العليا  هي  اهللا  كلمة  لتكون  قاتل  «من  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

محمد بن  عبد اهللا بن  ترتيب  الفتاوى،  مجمـوع  عنده:  وكذا  ص ١١.  بالنيات»،  األعمال  «إنمـا 
.٢٤٤/١٨ - ٢٨٤ المغرب:  المعارف،  مكتبة  ١٤٠١هـ/١٩٨١م،  ط ٢  قاسم، 

ط ١٩٨١،  النووي،  بشرح  مسلم  صحيح  النووي:  وينظر:   .٢٦٤/١٨ نفسه،  المرجع  تيمية  ابن   (١)
.٥٤/١٣ بيروت  الفكر،  دار 

.١٠٩ ص ١١٠،  عنها،  تفرع  وما  الكبرى  الفقهية  القواعد  حسن:  إسماعيل  علوان   (٢)
اهللا  كلمة  لتكون  قاتل  «من  باب  والسير،  الجهاد  كتاب  في  أخرجه  للبخاري  واللفظ  عليه  متفق   (٣)
كتاب  مسـلم:  وأخرجه   .١٢٧/٦ البخاري:  صحيح  شـرح  الباري  فتح  حجر:  ابن  العليا»،  هي 

.١٥١٢/٣ - ١٥١٣ اهللا»،  سبيل  في  فهو  العليا  هي  اهللا  كلمة  لتكون  قاتل  «من  باب  اإلمارة، 
تخريجه. سبق   (٤)

=
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اعتبار  على  واضحـة  داللة  فيه  الحديـث  فهذا  بالحديـث:  االسـتدالل  وجـه 
فهنا  وقصده،  العامل  نيـة  باختالف  يختلف  العمل  حكـم  وأّن  العمل،  فـي  النيـة 
يقاتل  من  الناس  فمن  فيه،  النـاس  نيات  تختلف  ولكن  قتاالً،  ي  سـمِّ كله  العمـل 
الناس  ليقول  وسـمعة  رياء  يقاتل  من  ومنهم  دنيوي،  متـاع  على  ويحصل  ليغنـم 
ويصير  وقبيلته  قومـه  عند  قـدره  ليعلو  يقاتل  مـن  ومنهم  وجـريء،  شـجاع  عنـه 
وحزبه،  جماعته  أو  وعشـيرته  لقومه  حمّيـة  يقاتل  مـن  ومنهم  عندهـم،  مذكـورًا 
قتالهم  غاية  وإّنما  لهـم،  وال أجر  اهللا،  سـبيل  في  قتاالً  ليس  قتالهـم  هـؤالء  وكل 
الحق  وإحقاق  اهللا،  كلمـة  إلعـالء  قاتل  من  أّما  باطلـة،  مقاصد  مـن  ما قصـدوه 
في  المجاهد  أجر  ينال  الـذي  اهللا،  سـبيل  في  المقاتل  هو  فهذا  الباطل،  وإزهـاق 

اهللا. عند  وثوابه  اهللا،  سبيل 
قصد  باختالف  تختلـف  عليه  ترتـب  وما  العمـل  نتيجـة  أّن  ذلـك  وحاصـل 

القتال(١). وهو  واحد  عملهم  أّن  رغم  العاملين، 
«إّن  يقول:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سـمعت  قال:  أّنه  هريرة  3  أبي  عن  وروي  ـ   ٣
فعرفها ،  نعمه  فه  فعرَّ به  فأُتي  استشـهد،  رجل  عليه  القيامة  يوم  يقضى  الناس  أول 
ولكنك  كذبت،  قال:  استشـهدُت،  حتى  فيك  قاتلت  قال:  فيها؟  فعلَت  فما  قـال: 
في  ألقي  حتى  وجهه  على  فسحب  به  أمر  ثّم  قيل،  فقد  جريء،  يقال  ألن  قاتلت 
ثم  فعرفها،  نعمه  فه  فعرَّ به،  فأُتي  القرآن،  وقرأ  وعلمه،  العلم  تعلـم  ورجل  النـار، 
قال:  القرآن،  فيك  وقـرأت  وعلمته،  العلم  تعلمت  قـال:  فيها؟  عملت  فمـا  قـال: 
فقد  قارئ،  هو  ليقال:  القرآن  وقرأت  عالم،  ليقال  العلم  تعلمت  ولكنك  كذبت، 
عليه  اهللا  وّسـع  ورجل  النار،  في  ألقي  حتى  وجهه  على  فُسـحب  به  أُمر  ثّم  قيل، 
عملت  فما  قـال:  فعرفها،  نعمه  فه  فعرَّ بـه  فأُتي  كله،  المال  أصنـاف  من  وأعطـاه 
قال:  لك،  فيها  أنفقـت  إال  فيها  ينفق  أن  تحـب  سـبيل  من  ما تركت  قـال:  فيهـا؟ 

بتصرف. ص ١١١ - ١١٠،  الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  حسن:  إسماعيل  علوان   (١)
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وجهه،  على  فسـحب  به  أُمر  ثّم  قيل،  فقد  جواد،  هو  ليقال:  فعلت  ولكن  كذبت 
النار»(١). في  ألقي  ثّم 

عملها  التي  األعمال  جميع  أّن  يلحظ  الصحيح  الحديـث  هذا  في  فالمتأمـل 
وتعلُّم  اهللا،  سـبيل  في  جهاد  فهي  اهللا،  إلى  األعمال  أحب  من  هي  الثالثة  هؤالء 
المحتاجين،  حاجة  وسد  اهللا،  سبيل  في  واإلنفاق  للناس،  وتعليمه  والقرآن  العلم 
أبطلها  اهللا  لوجه  خالصة  تكن  ولم  والسمعة،  الرياء  فاعلوها  بها  قصد  لّما  ولكن 
الناس  يذكرهم  أن  وهـو  ما قصدوا  أعمالهم  مـن  جزاؤهـم  وكان  وأحبطهـا،  اهللا 
في  ذلك  لهم  حصل  وقد  وعالم  وكريـم  شـجاع  عنهم:  الناس  فيقول  بأعمالهم، 
الناس،  واقع  في  ومشاهد  ظاهر  الحال  وهذا  ذلك(٢)،  عنهم  الناس  قال  إذ  الدنيا، 
أسـدى  قد  بما  له  الناس  مدح  بعد  إال  عمله  من  بالرضا  ال يشـعر  أحدهم  فنجد 

الحساب. يوم  والنجاة  العافية  اهللا  نسأل  وإحسان،  معروف  من  لهم 
لنا  ليؤكد  جـاء  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  أّن  الحديث  هذا  خـالل  من  لنا  يتبيـن  وهكـذا 
إلى  النظر  قبل  واألعمـال  األقوال  في  والنوايا  للمقاصـد  الشـارع  مراعاة  حقيقـة 

والجزاء. الحساب  يوم  في  األمور  حقيقة  اهللا  وسيظهر  الظواهر، 
عن  ثالثة :  عـن  القلم  «ُرفـع  قـال:  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عائشـة  #  عـن  روي  ـ   ٤
أو  يعقل  حتـى  المجنون  وعن  يكبـر،  حتى  الصغير  وعـن  يسـتيقظ،  حتى  النائـم 

يفيق»(٣).

أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، ١٠١٣/٣ - ١٠١٤.  (١)
ص ١١٢. سابق،  مرجع  الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  حسن:  إسماعيل  علوان   (٢)

 .٦٥٨/١ والنائم)،  والصغير  المعتـوه  (طالق  باب  الطالق،  كتاب  السـنن،  ماجه:  ابن  أخرجـه   (٣)
الطالق، باب (من ال يقع طالقه من األزواج)، ١٥٦/٦.  السنن، كتاب  النسائي:  أيضًا  وأخرجه 
 .٥٥٨/٤ حـّدًا)،  يصيب  أو  يسـرق  المجنون  (فـي  باب  الحـدود،  كتـاب  السـنن،  داود:  وأبـو 
القلم  «ُرفع  باب:  الحدود،  كتاب  السـنن،  الدارمي:   .١٤٤  ،١٠٠/٦ - ١٠١ المسـند،  وأحمد: 
حديث  «هذا  عنه:  وقال   .٥٩/٢ الصحيحين،  على  المستدرك  والحاكم:   .٢٢٥/٢ ثالثة»،  عن 
عند   3 علي  طريق  من  أيضًا  الحديث  وجاء  الذهبي،  ووافقه  يخرجه»  ولم  مسلم  شرط  =على 
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عن  وتعالـى  تبـارك  اهللا  لعفـو  بيـان  الحديـث  هـذا  ففـي  االسـتدالل:  وجـه 
ذلك  وما  والمجنون،  والصغيـر  النائم  الثالثة:  األصنـاف  هذه  وأفعال  تصرفـات 
إلى  وللقصد  للنية  سبب  هو  الذي  العقل  وهو  عنهم،  التكليف  شرط  لتخلف  إال 
لها  ال معنى  األحوال  تلك  في  تصرفاتهم  فـكأّن  تلك،  حاالتهم  في  وهم  الفعـل 
العاقل  فعل  علـى  ما يبنى  الحكيم  الشـارع  عليها  يرتـب  لم  لذلـك  وال اعتبـار، 

عليها(١). العقاب  أو  عليها،  والمحاسبة  المؤاخذة  من  لفعله؛  القاصد 
حديث  في  قصد  له  ليس  من  مؤاخذة  عدم  على  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  نص  كما  ـ   ٥
الخطأ والنسيان  أمتي  «إّن اهللا تجاوز عن  قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  ابن عباس  ^ 

عليه »(٢). استكرهوا  وما 
فقال:  الحديث  هذا  مدلول  على  اإلباضية   فقهاء  أحد  عّلق  االستدالل:  وجه 
منهم  وقع  عما  تجاوز  حيث  األمة،  هـذه  على  تعالى  اهللا  فضل  من  أيضـًا  «وهـذا 
وما  بذلك،  يؤاخذهم  فلم  عليه،  مكرهين  فعلوه  أو  نسـيانًا،  أو  خطأ  األفعال  من 
رمي  أراد  لو  كما  وال نية،  قصد  بدون  حينئذ  الفاعل  من  يقع  الفعل  ألّن  إال  ذلك 

تخريج  في  الغليل  إرواء  الدين:  ناصر  محمد  األلباني  عند  تنظر  أخرى  وطرق  السنن  أصحاب 
.٧٠٤/٢ لبنان،  بيروت،  اإلسالمي،  المكتب  ط ٢،  السبيل،  منار  أحاديث 

ص ١١٣. سابق،  مرجع  الفقهية،  القواعد  حسن:  إسماعيل  علوان   (١)
رقم  حديث   ،٣٠١/٣ النفقـة،  في  ما جاء  باب  الصحيـح،  الجامع  حبيب:  الربيع بـن  أخرجـه   (٢)
(طالق  باب  الطالق،  كتاب  السـنن،  ماجه:  ابن  وأخرجه  يسـتطيعوا».  لم  «وما  فيه:  وزاد   .٧٩٤
ماجه  ابن  زوائد  فـي  الزجاجة  مصباح  عن  المعلق  ونقـل   .٦٥٩/١ بنحوه،  والناسـي)  المكـره 
حديث  من  أيضًا  وأخرجه  منقطع...»  أّنه  والظاهر  االنقطاع  من  سلم  إن  صحيح  «إسناده  قوله: 
التفاقهم  ضعيف  «إسـناده  قوله:  الزجاجة  مصباح  صاحب  عن  وُنقل   ،٦٥٩/١ بنحوه،  ذر  أبي 
(ما  باب  والطـالق،  الخلع  كتاب  السـنن:  البيهقي:  وأخرجه  الهذلـي».  بكر  أبـي  ضعف  علـى 
الثقات»،  من  وهو  بكر  بشـر بن  إسـناده  «جّود  بعده:  وقال   .٣٥٦/٧ المكره)،  طالق  في  جاء 
شـرط  على  صحيح  حديث  «هذا  وقـال:   .١٩٨/٢ الصحيحيـن،  علـى  المسـتدرك  والحاكـم: 
 ٣٥٨/١ الجامع،  صحيح  األلباني:  صححه  والحديث  الذهبي،  ووافقه  يخرجاه»  ولم  الشيخين 

.١٢٣/١ الغليل،  إرواء  وفي: 

=
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الدية  عليـه  وإّنما  عليـه،  ال إثم  فإّنـه  معصومًا،  إنسـانًا  فأصـاب  فأخطـأه،  صيـد 
فال إثم  رمضان،  نهار  فـي  شـرب  أو  فأكل  الصائم  نسـي  لو  ومثله  والكفارة»(١). 

صحيح(٢). وهو  صومه  ويتم  عليه 
نياتهم »(٣). الناس على  «ُيبَعث  قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  أبي هريرة  3  ٦ ـ وعن 

تنفق  لن  «إّنك  قال:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أّن  وقاص  3  أبي  سـعد بن  وعن  ـ   ٧
امرأتك »(٤). َفمِ  في  ما تجعل  حتى  عليها،  أُجرت  إال  اهللا،  وجه  بها  تبتغي  نفقة 

النيات والمقاصد في األعمال، واألقوال  اعتبار  الداللة على  واألحاديث في 
القدر لحصول المقصود منها. واهللا أعلم. أكثر من أن تحصى، وقد اكتفيت بهذا 

:´ÉªLE’G  øe  ádOC’G  :kÉãdÉK
األقوال  في  والمقاصد  النية  اعتبار  على  العصور  مختلف  في  العلماء  أجمع 
الصدد:  هذا  فـي  القيم   ابن  قال  وغيرهـا،  وصدقة  وصيام  صـالة  مـن  واألعمـال 
بفسـادها،  ويفسـد  بصحتها  يصح  لها،  تابع  وهو  وقوامه،  وُلّبه  العمل  روح  «النية 
«إّنما  قولـه:  وهما  العلم  كنـوز  وتحتهما  وشـفتا،  كفتا  كلمتيـن  قـال  والنبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
أّن  األولى  الجملـة  في  فبّيـن  ما نوى »(٥)،  امـرئ  لكل  وإنمـا  بالنيـا ت،  األعمـال 
أّن  الثانية  الجملة  بينت  ثّم  بنية،  إال  عمل  ال يكون  لهذا  بالنية  إال  ال يقـع  العمـل 

ص ١١٩. سابق،  مرجع  القواعد،  جواهر  محمد:  سفيان بن  الراشدي   (١)
للنشـر  الضامري  مكتبة  الصوم،  كتـاب  الخير:  أبي  الخير بـن  يحيى بـن  أبو زكريـاء  الجناونـي   (٢)

ص ١٤. ١٤١١هـ/١٩٩١م،  ُعمان،  سلطنة  السيب،  والتوزيع، 
عن  روي  المعنى  وبنفس   .٢٢٧/٢  ،(٠٦) باب  الصوم،  كتاب  الصحيح،  الجامع  البخاري:  أخرجه   (٣)

.٢٠/١  ،(٤١) باب  اإليمان،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن   # عائشة 
عن  حديث:  ٥٦ .  والحسبة،  بالنية  األعمال  إّن  ما جاء  باب:  اإليمان،  كتاب  في  البخاري،  رواه   (٤)
كتاب  داود ـ  أبي  رقم: ٦٨٠.. سنن  الوصية،  في  باب  والربيع بن حبيب،  أبي وقاص.  سعد بن 

صحيح. وهو  حديث:  ٢٤٩٥ .  ـ  ماله؟  في  للموصي  ما ال يجوز  في  ما جاء  باب  الوصايا، 
تخريجه. سبق   (٥)
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واأليمان  والمعامالت،  العبادات  يعم  ما نواه، وهذا  إال  له من عمله  ليس  العامل 
والتصرفات»(١). العقود  وسائر  والنذور، 

:∫ƒ≤©ªdG  øe  ádOC’G  :kÉ©HGQ
األعمال: في  النية  اعتبار  على  بها  يستدل  التي  العقلية  األدلة  ومن 

والمعتوه  كالمجنـون  قصـده  انتفى  من  بأفعـال  يعتـد  لـم  الشـارع  أّن  ـ   ١
ممن  ما يقابله  قصـد  اعتبـار  ذلك  من  ويلـزم  وغيرهـم،  والناسـي  والمخطـئ 
االعتبار  حالتين:  إحدى  عن  ال تخرج  المكلَّفين  تصرفات  ألّن  قصده؛  تحقـق 

عدمه(٢). أو 
فلو  وإرادة،  قصـد  عـن  إال  ال تصـدر  االختياريـة  العقـالء  أفعـال  وألّن  ـ   ٢
ويؤكد  ال يطـاق،  بما  تكليفـًا  لكان  وإرادة  قصـد  بغيـر  عمـالً  يعملـوا  أن  كلِّفـوا 
كلِّفوا  نية  بغير  عمـالً  يعملوا  أن  العباد  كلِّف  «لو  فيقـول:  المعنى  هـذا  ابن تيميـة  
مشـروع  غير  أو  مشـروعًا  عمالً  يعمل  أن  أراد  إذا  أحـد  كل  فـإّن  ما ال يطيقـون، 
الطهارة  يريـد  أّنه  اإلنسـان  علم  وإذا  النيـة،  هو  وذلك  قلبـه،  إلـى  سـابق  فعلمـه 
إذا  النية  عدم  يتصور  وإّنما  ضرورة،  علمه  إذا  ينويه  أن  فال بد  والصوم  والصـالة 
وعدمه،  التأثيـم  وقصده  نيتـه  على  ترتب  ذلـك  أجل  من  ما يريـد»(٣)،  يعلـم  لـم 

فسادًا. أو  صالحًا  والقصد،  النية  لنوع  المالئم  والجزاء 

عثمان:  محمد  شبير  وكذا:  ص ٨٤ - ٨٣.  سـابق،  مرجع  بمقاصدها،  األمور  قاعدة  الباحسـين:   (١)
ص ٩٩. الكلية،  القواعد 

.١١١/٣ العالمين،  رب  عن  الموقعين  إعالم  الجوزية:  قيم  ابن   (٢)
وكالمًا  األمثلـة  مـن  طائفة  ينظـر:   .٢٦٢/١٨ سـابق،  مرجـع  الفتـاوى،  مجمـوع  تيميـة:  ابـن   (٣)
األردن،  النفائـس،  دار  ط ٣،  العبـادات،  فـي  النيـات  سـليمان:  عمـر  األشـقر  عنـد:  موسـعًا 

بعدها. وما  ص ٦٥  ١٤١٥هـ/١٩٩٥م، 



وفروعها القاعدة  تطبيقات 

الثالث المبحث 

:á«∏μdG  IóYÉ≤dG  øe  äÉ«FõédG  ºμM  áaô©e  á≤jôW
الفروع  عليها  ج  ونخرِّ الجزئيـة  المسـائل  على  القاعدة  بتطبيق  نقوم  أن  قْبـل 
فرعية،  مسـألة  حكم  َنعـِرف  أن  نسـتطيع  كيف  نتسـاءل  أن  بنا  يحسـن  الفقهيـة، 

كلية؟ فقهية  قاعدة  من  انطالقًا 
فينبغي  كلية،  قاعدة  على  فرعية  مسألة  حكم  ج  يخرِّ أن  الفقيه  أراد  إذا  نقول: 

التالية: الخطوات  يّتبع  أن  عليه 
جزئية  حكم  منها  نتعـرف  أن  أردنا  إذا  بمقاصدهـا »  «األمور  قاعـدة:  فمثـًال: 
حكمه؟  فمـا  ماالً،  النـاس  من  فالنـًا  أعطى  زيـد  نقـول:  تحتهـا  ينـدرج  ما ممـا 
يكون  قد  المـال  إعطاء  إّن  بمقاصدهـا »  «األمور  الكليـة  القاعدة  مـن  فنسـتخرج 
غير  أو  الوفاء،  أو  اإليداع،  أو  القـرض،  أو  الهبة،  أو  مثال،  التصدق  بـه  مقصـودًا 
إن كان مقصد زيد  نقول:  ولّما كان لكل مقصد حكم يخّصه  المقاصد،  ذلك من 
قصده  كان  وإن  عليهـا،  يثاب  طاعة  فعله  كان  الهبـة،  أو  التصدق،  اإلعطـاء  مـن 
الرد،  وجوب  اآلخذ  وعلى  اسـترداده،  حق  له  كان  عنده،  إيداعه  أو  إياه  إقراضه 
يتعّد  لم  إذا  الثانية،  في  عليه  مضمون  غير  األولى  في  اآلخذ  على  مضمون  وهو 
ذّمته،  براءة  الحكم  كان  عليـه،  دين  وفاء  قصده  كان  وإن  الحفظ،  فـي  ـر  يقصِّ أو 

بمقاصدها. األمور  ألّن  اآلخر؛  لحق  ورّدًا 
أصابه  لمـرض  القيام  وال يسـتطيع  الصالة  يريـد  شـخصًا  رأينا  لو  وكذلـك 
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ألّن  جنب؛  على  أو  فمضطجعًا،  تسـتطع  لم  وإن  قاعدًا،  صّل  له:  فنقول  فأقعده، 
التيسير »(١). تجلب  «المشقة 

إلى  فقهائه  مْيلِ  بسـبب  الفروع  كثرة  من  اإلباضي  الفقه  به  يتمّيز  لمـا  ونظـرا 
أصله،  دون  الفرع  ما يذكرون  فغالبًا  النظري،  الجانب  إلى  منه  أكثر  العملي  الفقه 
الفقه  هذا  تأصيل  الـدارس  على  يصعب  مما  بفرعهـا،  القاعدة  يربطـون  وأحيانـًا 
الفقهية  القواعـد  من  بمقاصدها »  «األمـور  قاعـدة:  وتعتبـر  قواعـده،  واسـتخراج 
في  فروعها  تجسدت  فقد  اإلسالمي،  الفقه  في  االنتشار  الواسـعة  الكبرى  الكلية 
سوف  واسـتقصائها،  الجزئيات  هذه  دراسـة  لصعوبة  ونظرًا  الفقه،  أبواب  معظم 
على  تنطبق  التي  التطبيقية  األمثلة  استخراج  في  الجهد  قصارى  ـ  اهللا  بإذن  ـ  نبذل 
مالحظة  مع  فيها  الحكم  منـاط  بمراعاة  تكييفها؛  ونحاول  الكلية،  القاعـدة  هـذه 
منهجنا  يتضح  وسوف  الكلّية،  القاعدة  لحكم  الجزئية  الفروع  تلك  مالئمة  مدى 
في  ال الحصر  التمثيل  بـاب  من  ذكرها  يكون  أن  على  الفروع،  مـن  سـيأتي  فيما 

التالية: المطالب 
العقيدة. في  المقاصد  أثر  األول:  المطلب  ـ 

العبادات. في  المقاصد  أثر  الثاني:  المطلب  ـ 
المعامالت. في  المقاصد  أثر  الثالث:  المطلب  ـ 

الشخصية. األحوال  في  المقاصد  أثر  الرابع:  المطلب  ـ 
واآلداب. الحقوق  في  المقاصد  أثر  الخامس:  المطلب  ـ 

والعقوبات. الجنايات  في  المقاصد  أثر  السادس:  المطلب  ـ 
الشرعية. السياسة  في  المقاصد  أثر  السابع:  المطلب  ـ 

القاعدة. هذه  مستثنيات  الثامن:  المطلب  ـ 

ص ١٦٤ - ١٦٥. الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  في  الوجيز  الغزي:  صدقي  محمد  البورنو   (١)



∫hC’G  Ö∏£ªdG
Ió«≤©dG  ≈∏Y  ó°UÉ≤ªdG  ôKCG

والنوايا  المقاصد  الجوارح، وأن  القلب وتترجمها  أساسها  العقيدة  أن  ال ريب 
ويترتب  والمقاصد،  العقيـدة  بين  العالقة  ظهـرت  هنا  ومن  أيضـًا،  القلب  محلهـا 
الثواب،  ونال  عمله  ُقبِل  خالصًا،  اهللا  وجه  قوله  أو  بفعله  قصد  فمن  آثارها،  عليها 
وجب  بل  له،  وال ثواب  عمله  بطل  الناس،  وِرضى  والسـمعة  الرياء  به  قصد  ومن 
عليه العقاب إن لم يتب. وقد بحث اإلباضية  هذه المسائل العقدية في مصنفاتهم، 

ذلك: ومن  المكلفين،  على  أمرها  ال يلتبس  حتى  شافيًا  بيانًا  حكمها  وبينوا 

عليها: الناس  وحث  اهللا  لوجه  الطاعات  ِفْعل  ١ ـ 
اهللا  يوسع  أن  الطاعات  من  وعمله  بإيمانه  قصد  عمن  السالمي :  اإلمام  سئل 
يثيبه  وأن  أعدائـه،  على  وينصره  يقويه  وأن  الدنيـا،  في  فضله  ينشـر  وأن  جاهـه، 
شيئًا؟  إيمانه  في  ذلك  يقدح  هل  اآلخرة،  في  أعماله  صالح  من  وغيره  هذا  على 

اهللا؟ لوجه  خالصًا  عمله  يعتبر  وهل 
باب  من  ألنه  ال يجوز؛  آخـر  ولِغرض  هللا  العمل  بأن  شـيخه  عن  «نقالً  فأجـاب: 
مخلصًا،  هللا  يعمل  أن  يجوز  لكن  المحـرم،  الرياء  وهو  العمل،  في  اهللا  مـع  اإلشـراك 
وعند  بخير،  لـه  فيدعون  المسـلمين،  عند  المنزلة  لـه  لتكون  العمل  ذلـك  ُيظِهـر  ثـم 
المسـلمين  عند  والمنزلة  الجاه  وطلب  ربهم،  إلى  قائدهم  فيكون  به،  ليقتدوا  العوام 
لقصد  الطاعة  فعل  أن  به:  ما أجاب  وحاصل  جائز،  والسمعة  الثناء  لقصد  يكن  لم  إذا 
قصد  إذا  جائز  اهللا  لوجه  خالصة  ُعملت  أن  بعد  إظهارها  وإّن  حرام،  والثـواب  الجـاه 

عليه»(١). ال غبار  صواب  عندي  وهو  ذكرها،  المتقدم  األمور  من  شيئًا  بإظهارها 

.٣٧/١ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
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االعتقاد: دون  الكفر  بكلمة  النطق  ـ   ٢
«األمور  قاعـدة:  إلى  اسـتنادًا  الحقيقة  هـذه  الشـرع»  «بيان  صاحـب  ويؤكـد 
سواء  فشر،  شّرًا  وإن  فخير،  خيرًا  إن  القصد  حسـب  يكون  فالجزاء  بمقاصدها »، 
عليها،  فال يحاسـب  يعتقدها  ولم  الكفر  بكلمة  تلفظ  فإذا  اعتقادًا،  أم  قوالً  أكان 
الشـأن:  هذا  في  يقـول  عليه،  فال يحاسـب  الريـاء  به  وال يقصـد  فعـالً  فعـل  أو 
ألن  الكفـر»(١)؛  إال  حكمه  يلزمه  لـم  به،  يتلفظ  ولـم  شـيئًا  اعتقـد  إذا  «فاإلنسـان 

األعمال. ويحبط  اإليمان  يبطل  واعتقاده  بالكفر  النطق 
الدنيا: قصد  مع  لآلخرة  العمل  حكم  في  ـ   ٣

اهللا  ِرضى  في  وطمعًا  اهللا،  إلى  التقرب  بنيـة  صالح  عمل  إلى  البعض  يعمـد  قـد 
هذا  يعتبر  فهل  ومنافعهـا،  الدنيا  حظوظ  ببعض  منـه  االسـتفادة  بنية  ويقرنه  وثوابـه، 

ذلك؟ يجوز  أم  آخر،  قصدًا  معه  أشرك  وقد  النية،  يخلص  لم  ألنه  باطالً؛  العمل 
بعمله  نوى  «ومن  فقـال:  حكمها  وبّين  المسـألة  هذه  أطفيش   القطب  بحـث 
يغزو  وأن  وتجارة،  تقربًا  يحـج  أن  مثل:  الدنيا،  من  مباح  أمر  مع  اآلخـرة  ثـواب 
إال  ينو  لم  وإن  قصـده،  بقدر  ثواب  له  وقيل:  لـه،  ال ثواب  فقيل:  وُغْنمـًا،  تقربـًا 
على  صحته  تتوقف  مما  كان  إن  العمل  ويعيد  له،  ال ثواب  عـاص  فإنه  الدنيـوي 

العتقاده»(٢). تابعة  المؤمن  أفعال  وقيل:  النية، 
صالحًا  يكـون  أن  يجـب،  العمل  أن  القطـب   عبـارة  من  لنـا  يتبيـن  وهكـذا 
مقاصد  فيه  أشـرك  إذا  أما  عليه،  ويثاب  اهللا  عند  مقبوالً  يكون  حتـى  هللا  وخالصـًا 
تلك  على  يحاسب  أن  وُيخشى  عليه،  فال ثواب  مباحة،  كانت  ولو  دنيوية  أخرى 
عمالً  عمل  «من  لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  الخفي،  الشـرك  من  ألنه  عنها؛  يرجع  لـم  إن  النيـة 

الشرك »(٣). عن  الشركاء  أغنى  وأنا  كله،  له  فهو  غيري  فيه  أشرك 

.١٩/٦ الشرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكندي   (١)
.١٥٩/١ والفرع،  األصل  شامل  أطفيش:  القطب   (٢)

والرقائق،  الزهد  كتاب  ومسلم،   .٦٠ رقم:  والكفر،  الشرك  ذكر  في  باب  المسند،  الربيع،  رواه   (٣)
هريرة. أبي  عن   .٢٩٨٥ رقم:  اهللا،  غير  عمله  في  أشرك  من  باب 
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الجنابة: من  واالغتسال  للجمعة  غسل  اجتماع  في  النية  تحديد  ـ   ١
أن  عليه  يجـب  هل  للجمعة،  يغتسـل  الُجُنب  حكـم  فـي  اإلباضيـة   اختلـف 
بغسـل  يكتفي  أم  الجمعة؟  لغسـل  ينوي  منه  فراغـه  وبعد  الجنابـة  لغسـل  ينـوي 

الجنابة؟ غسل  عن  فيجزيه  واحد  بغسل  يأتي  بمعنى  الجمعة؛ 
بعضهم:  وقال  متطهـرًا،  بذلك  ويكون  للجنابـة،  ذلك  يجزيه  بعضهـم:  قـال 
الثاني  القول  بركة   ابن  واختـار  الجنابة،  من  للصالة  طهارته  عن  ذلـك  ال يجزيـه 

تؤيده»(١). نَّة  والسُّ يوجبه  والنظر  عندي،  القول  هو  «وهذا  فقال:  ورجحه 
للنافلة،  بالوضوء  للجمعـة  الغسـل  قاسـوا  األول  القول  أصحاب  أن  ويبـدو 
يقول  النصوص،  إلى  واستند  المسألة،  هذه  في  بالقياس  بركة   ابن  يعمل  لم  بينما 
لسجود  أو  لجنازة  أو  مصحف،  في  لقراءة  أو  لنافلة  توضأ  «وإن  الصدد:  هذا  في 

علمت»(٢). فيما  منهم  باتفاق  وهذا  فريضة،  به  يصلي  أن  أجزأه  القرآن،  قراءة 
قائل:  قال  «فإن  بقوله:  فناقشهم  بركة   ابن  رأي  على  الفقهاء  بعض  احتج  وقد 
للنافلة  وضوءه  له  أجزت  وقد  للجنابة،  يجزه  لم  للجمعة  اغتسل  إذا  إنه  قلَت  لَِم 

نفل؟ ذلك  وجميع  الفرق  وما  الفرض؟  من 
أن  الطهارة:  علة  أن  للجمعة  الغسـل  وبين  األشـياء  هذه  بين  الفرق  له:  قيل 
فُيغنِي  والنوافل،  الفرائض  الطهارة  بتلك  ما يؤدي  ينوي  أو  األحداث،  رفع  ينوي 
إال  ال تؤدى  فالنافلة  لنافلة،  توضأ  ثم  ذلك  صح  فإذا  الحدث،  رفع  نِية  عن  ذلك 

.٣١٨/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
نفسه. المصدر  بركة:  ابن   (٢)
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سـجود  وكذلك  الحدث.  رفع  بعد  إال  الفرض  ال يؤدى  كما  الحدث،  رفع  بعد 
فال يمسـه  المصحف  وأما  صالة،  عندنا  ذلك  ألن  متطهرًا،  إال  به  ال يأتي  القرآن 
 '  &  %❁  #  "  ! ﴿ تعالى:  اهللا  بقول  محرم  ومسه  متطهرًا،  إال 
طاهـر،  إال  المصحـف  فال يمـس  (الواقعـة: ٧٧ - ٧٩).   ﴾ ,  +  *  )  ❁

الحدث.  برفع  إال  ال تجوز  التي  النافلة  ذلـك  معنى  فصار  الجنب،  في  وكذلـك 
أن  ندب  لما  قرآن،  سـجود  أو  قرآن  قراءة  أو  نفالً،  أو  فرضًا  يصلي  أن  أراد  ولو 
الحدث،  بطهارتـه  رفـع  وقـد  الحـدث،  رفـع  ذلـك  فـي  المقصـد  ألن  يتوضـأ؛ 

بإعادته. األمر  في  فال معنى 
القصد  وإنما  الحدث،  رفع  ذلك  في  القصد  فليس  الجمعة  يوم  غسـل  وأما 
يوم  عليه  دخل  لو  أنه  هذا  على  والدليل  الوقت،  أجل  من  الفعل  تجديد  ذلك  في 
فهذا  ثانية،  يغتسل  أن  وال احتاج  الغسـل،  ذلك  أجزأه  لما  مغتسـل  وهو  الجمعة 

ذكرناه. فيما  ذلك  كان  كما  الحدث»  رفع  ذلك  في  المقصد  أن  على  يدل 
مقام  ال يقوم  الجمعة  غسل  أن  واختياره:  بركة   ابن  عبارة  من  ُيفهم  والذي 
والثاني  فرض،  ألنها  للجنابة؛  األول  ُغسـلين،  من  عليه  فال بد  الجنابة،  غسـل 
بينهما،  يختلف  المقصد  ألن  فيهما؛  واحدة  نية  وال تكفي  ُسنَّة،  ألنه  للجمعة؛ 
به  يقصد  الجنابة  فغسـل  والنفل،  الفرض  غسـل  بين  للتفريق  النية  مـن  فال بـد 
اليوم؛  ذلك  بفضل  والفوز  الوقت  ألجل  الجمعة  وغسل  األكبر،  الحدث  رفع 
والفرض،  للنفل  واحد  وضوء  فيجزيه  للوضوء،  خالفًا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  بُسنَّة  اقتداء 

تقدم. كما 
غسـل  يعتبر  ألنه  الصواب؛  فيه  جانب  قد  الكنـدي   إليه  ما ذهـب  أّن  ويبـدو 
غسل  قاس  أو  بركة ،  ابن  عبارة  َيفهم  لم  ولعله  الجمعة،  غسل  عن  يجزئ  الجنابة 
عبارته  عليه  ما تدل  وهذا  واضح،  بينهما  والفرق  النفل،  ألداء  بالوضوء  الجمعة 
في  القصد  وإنما  الحدث،  رفع  ذلك  في  القصد  فليس  الجمعة،  يوم  غسل  «وأما 
يوم  عليه  دخل  لو  أنـه  هذا  على  والدليل  الوقت،  أجل  مـن  الفعل  تجديـد  ذلـك 
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يدل  فهذا  ثانية،  يغتسل  أن  احتاج  وما  الغسل  ذلك  أجزاه  مغتسـل،  وهو  الجمعة 
ذكرنا»(١). فيما  ذلك  قال  كما  الحدث  رفع  القصد  أن  على 

النجاسات: من  اآلبار  ماء  تطهير  ـ   ٢
فمنهم  النجاسات،  من  اآلبار  ماء  تطهير  عند  النية  اشتراط  في  اإلباضية   اختلف 
الخالف  هذا  إلى  السالمي   أشـار  وقد  يشـترطه.  لم  من  ومنهم  القصد،  اشـترط  من 
ثم   ...» فقال:  المتنجسـة  البئر  نزح  في  المرات  عدد  تحديد  عن  كالمه  معرض  في 
النـزح  صحـة  في  القصد  اشـترط  مـن  فمنهم  النــزح،  بتحديـد  القائلـون  اختلـف 
آخرون  يشـترط  ولم  الجنابة،  كغسـل  بقصد  إال  ال تؤدى  عبادة  ألنها  البئر؛  وطهارة 

الوجهين»(٢). أظهر  وهو  األنجاس،  بإزالة  للنـزح  تشبيهًا  ذلك،  في  النية 
البئر،  نزح  فـي  النية  اشـتراط  عدم  إلى  يميل  أنه  السـالمي   كالم  مـن  ويبـدو 
يقصد  لم  فمن  عليه،  وبناء  للصواب،  األقرب  ولعله  قوله،  من  ما يسـتظهر  وهو 
الطهارة،  حصـول  ذلك  مـن  المعتبر  مـا دام  ذلـك  أجـزأه  البئـر  تطهيـر  بالنــزح 
أثرها؛  واختفاء  النجاسة  بزوال  يطمئن  حتى  النـزح  بتكرير  تحصل  أنها  وال ريب 

المقصود. فحصل  النـزح،  وهو  به،  المأمور  الفعل  بصفة  أتى  ألنه 
األمرد: بمس  الوضوء  حكم  ـ   ٣

ينتقض  هل  األمـرد،  مس  إذا  المتوضئ  حكـم  في  اإلباضية   فقهـاء  اختلـف 
وهو  األجنبية،  بالمـرأة  قياسـًا  مطلقًا  نقضه  إلى  البعض  فذهـب  ال؟  أم  وضـوءه 
بقصد  إال  ال ينتقـض  أنه  آخرون  ويـرى  عبارته،  مـن  السدويكشـي   ما اسـتظهره 

بالرجال. قياسًا  عليه  فال نقض  ذلك،  غير  كان  فإن  الشهوة، 
معرض  في  قولـه  اإليضاح»  «حاشـية  في  السدويكشـي   عـن  السـالمي   نقـل 
أنه  والظاهر  نّصًا  فيه  أَر  لم  األمرد  «كذلك  فقال:  األجنبية  بدن  لمس  عـن  حديثـه 

.٣٥٤/٤ المصنف،  أبو بكر،  الكندي  ـ   .٣١٨/١ - ٣١٩ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.١٢٩/٣ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٢)
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فمن  الرجال،  حكم  عندنا  األمرد  حكم  «قلت:  بقولـه:  عليه  وعقب  كالمـرأة»(١). 
اللمس،  بالمعصية ال بنفس  الشهوة فهو عاص، وينتقض وضوءه  مسه على قصد 
شـهوة،  إلى  قصد  مع  يكن  لـم  ولو  بنفسـه،  ناقض  فإنه  األجنبيـة  مـس  بخـالف 

وجودها»(٢). أو  اللذة  قصد  األجنبية  مس  في  اعتبر  حيث  لمالك   خالفًا 
األنسـب  هو  األمرد  لمس  حكـم  في  وغيره  السـالمي   إليه  ما ذهـب  ولعـل 
فهو  التلذذ  قصد  فإن  اللمس،  لمجرد  الوضوء  فال ينتقض  األقوال،  من  واألعدل 
رفع  المذي، وفي هذا  لها كخروج  ناقض  عليه  إن طرأ  إال  آثم وصحت طهارته، 

والمشقة. للحرج 

الوضوء: في  التسمية  تْركِ  حكم  ـ   ٤
نسـيانًا،  أو  عمدًا  الوضوء  في  التسـمية  ترك  من  حكم  في  اإلباضية   اختلـف 

ال؟ أم  الوضوء  يفسد  هل 
وضوء  «ال  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه  عن  يروى  أنه  «الجامع»  في  جعفر   ابن  نقل 
وضوئه  على  بقلبـه  اهللا  ذكر  فمن  وضـوءه »(٣)،  على  اهللا  اسـم  يذكر  لـم  لمـن 

.١٤٧/٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
.١٤٧/٢ - ١٤٨ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٢)

ابن  عن  ص ٥٣،   ،٨٨ رقـم:  وفرضه،  الوضـوء  آداب  فـي  باب  الطهـارة،  كتـاب  الربيـع،  رواه   (٣)
بلفظ:   ،٢٥/١  ،١٠١ رقـم:  الوضوء،  على  التسـمية  باب  الطهارة،  كتـاب  داود،  وأبـو  عبَّـاس، 
الجامع  في  الترمذي  وأخرجه  لغيره.  حسـن  وهو  هريرة  أبي  عن  وضوئه».  «على  بدل:  «عليه» 
حديث:  ٢٧ ،  ـ  الوضوء  عند  التسـمية  في  باب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الطهارة  أبواب  ـ  الصحيح 
سـمعت  قال:  أبيها،  عن  جدته،  عـن  حويطب،  سـفيان بن  أبي  عبد الرحمٰن بن  رباح بـن  عـن 
عن  الباب  وفي  الترمذي:  قال  عليه».  اهللا  اسم  يذكر  لم  لمن  وضوء  «ال  يقول:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ، 
في  ال أعلم  حنبل:  أحمد بن  قال  وأنس.  سـعد،  وسهل بن  هريرة،  وأبي  سـعيد،  وأبي  عائشـة، 
كان  وإن  الوضوء،  أعاد  عامدًا  التسمية  ترك  إن  إسحاق:  وقال  جيد،  إسناد  له  حديثًا  الباب  هذا 
عبد الرحمٰن،  رباح بن  حديث  الباب  هذا  في  شيء  أحسـن  محمد:  قال  أجزأه  متأوالً  أو  ناسـيًا 

نفيل. عمرو بن  زيد بن  سعيد بن  وأبوها  أبيها،  عن  جدته،  عن  عبد الرحمٰن،  ورباح بن 
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على  تأكيد  عنه 0  القول  وهذا  اسـمه،  ذكر  فقد  وتعالى  تبارك  هللا  وإرادتـه 
الوضوء. عند  النية 

به  جاء  الوضوء  افتتاح  عند  اهللا  اسـم  ذكر  «وأما  الكدمي :  أبو سـعيد  قال 
به». ويأمر  ذلك،  يفعل  كان  وأنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أحسبه  واألمر،  التأكيد 

الوضوء،  ينقض  أنه  التعمد  على  ذلك  ترك  في  قيل  قد  أنه  «ومعي  وقال: 
إذا  التعمد  عـن  يخرج  لعله  ـنَّة،  السُّ مخالفة  إلى  القصـد  علـى  ذلـك  كان  إذا 
فاتحة  يكون  أن  تأكيـد  في  جاءني  قـد  اهللا  اسـم  ذكر  ألن  ذلك؛  لتـرك  تعمـد 
األمور  من  وال شيئًا  اهللا،  طاعة  من  شـيئًا  وال نعلم  اهللا،  طاعة  من  شـيء  لكل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ـنَّة  السُّ فيه  مؤكدًا  الحالل  وأمر  الطاعة،  أمـر  إلى  تضاف  التـي 
اهللا  اسـم  فيه  يذكر  لم  شـيء  وكل  لذلك  أهل  وهو  وتعالى،  تبـارك  اهللا  ذكـر 
نجاح  معنى  له  ويدرك  الصالح،  معنى  له  فال يرجى  اهللا،  اسم  عليه  وال ُذِكر 
اهللا  اسم  ترك  أعني في  أساء وال نقض عليه،  قد  قيل:  أنه  وال فالح، وأحسب 

الوضوء...». على 
اهللا  السم  الذكر  بترك  وضوءه  فساد  معنى  يخرج  أنه  «وأحسب  ويضيف: 
الترك  ذلك  فهو على  التعبد،  من  به  ما خوطب  لوضوئه هللا على  يقصد  لم  إذا 
أنه  إال  حسـن،  وهو  ذلك،  إلى  قصده  في  اهللا  ذكر  من  أي  اهللا،  اسـم  ذكر  من 
جملة  في  به  النية  تقـدم  مع  ذلك  إلى  للقصد  النسـيان  في  العذر  يخـرج  قـد 

التعبد»(١).
بترك  الوضوء  نقض  إلـى  ال يميل  أنه  الكدمي   عبارة  من  يتضـح  وهكـذا 
النية  ترك  إن  أما  تعالى،  اهللا  لوجه  النية  تقدمته  قد  دام  ما  عليه،  اهللا  اسم  ذكر 
يعذر  نسيانًا  التسمية  ترك  وإن  اإلعادة،  وعليه  وضوءه  بطل  متعمدًا  والتسمية 

اإلعادة. من  ويعفى 

.٣٥٨/١ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
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والعجب: الرياء  بها  قصد  إذا  الصالة  حكم  في  ـ   ١
مدح  وابتغاء  والعجب،  الرياء  بها  يقصد  وكان  الصالة  في  المصلي  دخل  إذا 
اهللا  لوجه  أدائها  نية  فيها على  وإذا دخل  فما حكمها؟  ثوابهم،  في  والطمع  الناس 

حكمها؟ فما  القصد،  هذا  عليه  طرأ  ثم  تعالى، 
فقال:  الصالة  على  والعجـب  الرياء  أثر  وبيَّن  المسـألة  هذه  السـالمي   بحث 
أقرهما  إذا  وذلـك  الذنـوب،  كبائر  مـن  للصالة  ناقضان  والعجـب  الريـاء  «فـإن 
طرأ  أو  ذلك  علـى  الصالة  في  دخل  سـواء  بهما،  ورضي  صالته،  فـي  المصلـي 
أنه  على  صالته  في  دخل  إنما  كان  إن  أبو الحسـن (١):  وقال  الدخول،  بعـد  عليـه 
وال أحرم  للفريضة،  األداء  بنية  دها  يتعمَّ ولم  وُعْجبًا،  نفاقًا  أو  رياء  إال  يصلها  لم 
وقتها؛  فات  قد  كان  إن  والكفارة  والبدل  التوبة واالستغفار  عليه  فهذا  ذلك،  على 
الرياء  خالطه  وإن  للناس.  يصلي  قام  وإنما  الفريضة،  صالة  نية  غير  على  قام  ألنه 
وعجبه  ريائه  من  يتوب  فهذا  قضاها،  حتى  الصالة  في  الدخول  بعد  واإلعجـاب 

عليه»(٢). وال إعادة  تامة،  وصالته 
كان  فإن  األول،  القصد  هذا  في  مالحظ  «وهو  عليه:  معقبًا  السـالمي   ويقول 
العصيان  أن  خبير  وأنت  معصية،  فهو  معصية  كان  وإن  طاعة،  فهو  طاعة  القصـد 

أولها»(٣). في  كالعصيان  الصالة  أثناء  في 
نقض  عدم  يـرى  من  بها  تقـدم  التي  االعتراضات  علـى  السـالمي   ويجيـب 
بطاعة،  فليس  الرياء  على  دخلها  إذا  إنه  يقول:  أن  «وله  فيقول:  بالمعصية  الصالة 
في  الصالة  فإن  المعصية،  عارضتها  ثم  الصالة  قصد  على  دخلها  ما إذا  بخالف 

الُمعاِرض. وال يضرها  طاعة  نفسها 

ترجمته. سبقت  البسيوي،  أبو الحسن  يقصد   (١)
.٨٩/٢ البسيوي،  الحسن  أبي  جامع  البسيوي،  ـ   .١٥١/١١ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٢)

نفسه. المرجع  السالمي:   (٣)
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األول  القصد  عن  نيته  بانتقال  النقض  ذلك  في  ما يلزمه  أقـل  أن  والجـواب: 
الرياء». إلى 

أنه  غير  وآخـرًا،  الً  أوَّ الصالة  إلـى  قصد  وإنما  قصـده،  ينتقل  لَِم  قيـل:  فـإن 
القصد؟ تغير  لم  معصية  لذلك  وحبه  عليها،  يحمد  أن  أحب 

طاعته  أْصَحب  أنه  وهـو  أخرى،  جهة  من  النقض  يلزمـه  لكن  ُمَسـلَّم،  قلنـا: 
المتقين. من  يتقبل  إنما  اهللا  ألن  الرد؛  حقها  فكان  بمعصية 

عن  عبارة  وهـو  القبول،  عدم  الـرد  أن  وذلك  النقـض،  غير  الرد  قيـل:  فـإن 
اإلجزاء  عدم  عن  عبارة  والنقض  أخروي،  أمر  وهو  العمل،  على  الثواب  إعطـاء 
مردود  كل  وليـس  أخرى  مرة  بفعله  مطالـب  منتقض  فـكل  الصحة،  عـدم  وهـو 

كذلك.
أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  بلغني  قال:  أبو عبيدة   رَوى  لمـا  إحباط  مع  رد  «هذا  قلنـا: 
«الرياء يحبط العمل كما يحبطه الشرك »(١) فهذا النص في موضع النزاع»(٢). قال: 

أصلها: عن  النية  انتقلت  إذا  الصالة  حكم  في  ـ   ٢
صالة  ل  يحوِّ أن  وإما  رأسًا،  الصالة  من  الخروج  ينوي  أن  إما  ذلك:  وصورة 

لصالته. مفسد  الحالين  وِكالَ  النفل،  إلى  الفرض 
تركه. إلى  بالقصد  عمله  أبطل  ألنه  فظاهر؛  األول:  أما  ـ 

الصالة. لصحة  شرط  النية  فألن  الثاني:  وأما  ـ 
بينهما  التميز  وجـب  والنفل  الفـرض  منها:  أنواعًا  الصـالة  كانت  ولمـا 
فرضه،  فسـد  النفل،  إلى  النية  ل  فحوَّ له  بدا  ثم  الفرض  قصد  فـإذا  بالقصـد، 

صفة  كتاب  والترمذي،  بالغًا،   .٦٦ رقم:  والكفر،  الشـرك  ذكر  في  باب  المسـند،  الربيع،  رواه   (١)
ما يقاربه   ،٥٩١/٤  ،٢٣٨١ رقم:  والسمعة،  الرياء  في  ما جاء  باب  والورع...،  والرقائق  القيامة 

الوجه». هذا  من  صحيح  حسن  حديث  «هذا  وقال:  سعيد.  أبي  عن  معنًى، 
.١٥١/١١ - ١٥٢ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٢)
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عن  يجزه  ولم  نفله،  فسـد  الفرض  إلى  نيته  ل  حوَّ ثم  النفل  نوى  إن  وكذلك 
فرضه(١).

في  دخل  «ومن  فيقول:  المسألة  هذه  لتوضيح  أخرى  صورًا  السالمي   ويذكر 
صالة  أنها  فاعتقد  العصر  صالة  أنها  ظن  ركعة  وبعد  صحيحة،  بنية  الظهر  صالة 
تتم  فقيل:  إليها،  بنيته  فرجع  العصر  صالة  أنها  ذكر  ثم  الثانية،  صلى  حتى  العصر 

نيته. بانتقال  لفسادها  صالته  يبتدئ  وقيل:  ظهره.  له 
بعد  ذكر  ثـم  العصر،  فنواهـا  نسـي  اإلحرام  وعند  الظهـر،  إلى  قصـد  ومـن 
النسـيان  من  وهو  زلة،  هذا  ألن  صالته؛  على  يبني  فقيل:  الصـالة،  في  الدخـول 

فأحوط(٢). رجع  وإن  العفو، 

فيهما: الدخول  بعد  بلغ  إذا  وصومه  الصبي  صالة  حكم  في  ـ   ٣
الصوم،  أو  الصالة  في  دخوله  أثنـاء  بلغ  إذا  الصبي  أن  إلى  اإلباضيـة   ذهـب 
مكلف  غير  الصبي  ألن  جديد؛  مـن  ويعيدهما  منهما  يخرج  أن  عليه  يجـب  فإنـه 
العبادة،  عليه  فال تجـب  للمكلفين،  الشـارع  خطاب  ضمن  وال يدخل  بالعبـادة، 
عبادة وال تتأتى  الصالة  الثواب؛ ألن  ونال  منه،  بشروطها صحت  أداها  إن  ولكن 
عليه  فظهرت  ـ  مثـالً  ـ  الصالة  دخـل  فإذا  له،  ال نيـة  والصبـي  وقصـد،  بنيـة  إال 
استأنفها  تمت  فإذا  منها،  ما بقي  يكمل  ثم  وْلَيتطهر،  منها  فليخرج  البلوغ  عالمة 
اليوم  ذلك  قضاء  عليه  فال يجب  النهار،  في  وبلغ  صائمًا  كان  إن  أما  جديد،  من 
بالتكاليف  مخاطـب  غيـر  وألنـه  ال يصـح،  اليـوم  بعـض  صيـام  ألن  وال قبلـه؛ 

الليل(٣). من  النية  بتبييت  إال  الصوم  منه  فال يصح  الشرعية، 
فقال:  وناقشها  أدلتها  فيه  واستعرض  جامعه  في  المسـألة  هذه  بركة   ابن  نقل 

.١٤٧/١١ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
نفسه. المرجع  السالمي:   (٢)

.٣٥٣/١ - ٣٥٤ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
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يتطهر  أن  وعليه  فيه،  هو  مما  الخروج  عليه  بلغ،  ثم  الصالة  في  الصبي  دخل  «إذا 
فهو  قائم  والوقـت  ركعة  أدرك  ومـن  لوقتهـا،  مـدركًا  كان  إذا  ويأتيهـا  للصـالة، 
الوقت ما يأتي  الطهارة ولم يبق في  إذا كان متطهرًا، وإذا قدر على  مدرك للوقت 
العصر  من  أدرك  «من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  مدرك،  غير  فهو  قائم  والوقت  ركعة،  من 
دخل  مما  الخروج  عليـه  وجب  لم  قائل:  قال  فإن  الصـالة »(١).  أدرك  فقـد  ركعـة 

بها؟ أتى  التي  الطهارة  وفعل  بها  مأمورًا  كان  وقد  فيه، 
يقصدها،  بطهـارة  إال  ال يأتيه  أن  فوجـب  الفـرض،  لزمه  بلغ  لمـا  لـه:  قيـل 
تعالى:  اهللا  قـول  وهو  باآليـة  المخاطبين  جملـة  في  صـار  ألنه  ينويهـا؛  وصـالة 
زائالً  ذلك  قبـل  كان  وقـد  (البينـة: ٥).   ﴾ o  n  m  l  k  j  i  h ﴿

الصالة؟ في  وهو  بلوغه  يعلم  وكيف  قال:  وإن  الخطاب،  عنه 
اسـتكمال  ومنها  المني،  حـدوث  أحدها:  وجـوه،  من  يقع  البلـوغ  له:  قيـل 

الوقت»(٢). ذلك  في  الناس  اختلف  وإن  البلوغ،  حّد  هي  التي  السنين 
بيان  إلى  انتقل  بلوغه،  بعد  الصبي  صالة  من  موقفه  بركة   ابن  حدد  أن  وبعد 
بقطع  يؤمر  لم  بأنه  فصرح  رمضان،  من  النهـار  أثناء  بلغ  إذا  الصبي  صوم  حكـم 
ووقتها،  النية  مسـألة  في  الصالة  عن  يختلف  الصوم  حكم  ألن  وقضائه؛  الصوم 
من  اليوم  ذلك  صوم  يلزمه  لم  النهـار  في  بلغ  «وإذا  عبارته:  عليه  ما دلـت  وهـذا 
الذي  اليوم  ألن  الشهر؛  من  ما مضى  وال قضاء  قضاؤه،  عليه  وال يجب  رمضان، 
الصوم  وال يصح  ال يجوز،  اليوم  بعض  صوم  ألن  بصومه؛  مخاطب  غير  فيه  بلغ 

والصالة؟ الصوم  بين  الفرق  فما  قال:  فإن  الليل.  من  بنية  إال 

مع   .٢١٨ رقم:  الصـالة،  في  والقضاء  الجماعة  صـالة  في  باب  الصـالة،  كتـاب  الربيـع،  رواه   (١)
رقم:  ركعة،  الفجـر  من  أدرك  مـن  باب  الصالة،  مواقيـت  كتاب  والبخـاري،  أولـه.  فـي  زيـادة 
عن   ،٤٢٣/١  ،٦٠٨ رقم:  ركعـة،  أدرك  من  باب  المسـاجد،  كتاب  ومسـلم،   ،٢١١/١  ،٥٥٤

هريرة. أبي 
.٣٥٤/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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أّوله  من  به  يشتغل  وقتًا  الصوم  ألن  األوقات؛  في  حاليهما  اختالف  له:  قيل 
ال يوجب  وقت  لها  والصالة  وقته،  بعض  في  الصوم  إيقاع  وال يجوز  آخره،  إلى 
فالمدرك  وقتها،  بعض  في  بها  يؤتى  أن  وجائز  آخره،  إلى  أوله  من  به  االشـتغال 
بعد  الخطاب  لزمه  فمن  للوقت،  مدرك  قائم  والوقت  الطهارة  ثبوت  مع  للركعـة 
مخالف  وقته  أّن  آنفًا  ذكرناه  لما  به  يأتي  أن  ال يمكنه  الصوم  وقت  بعض  انقضاء 
بتركه،  عذر  أو  يأته  فلم  لزم،  قد  الخطاب  إذا  يجب  إنما  والقضاء  الصالة،  وقت 

أعلم»(١). واهللا  واجب  غير  عليه  فالقضاء  بالشيء  يخاطب  لم  من  فأما 
إذا  الصبية  إلى حكم  يشر  لم  أنه  بركة   ابن  نستدركه على  أن  يمكن  ومما  هذا 

عنها؟ يختلف  أم  الصبي  حكم  حكمها  فهل  الصوم،  أو  الصالة  أثناء  بلغت 
النفاس،  أو  بالحيض  تبلـغ  قد  فإنها  الصبية  بلوغ  عالمـات  في  النظر  وعنـد 
طهارتها  تعيد  أن  فال يمكن  وعليه  باختيارها،  إزالته  ال يمكن  شرعي  عذر  وهذا 
وال يلزمها  منهـا،  الخروج  عليهـا  يجب  بل  الصـالة،  لتجديد  الوقت  ذلـك  فـي 
انقطع  فإذا  الصوم  حكم  أما  بالخطاب.  مأمورة  غير  ما دامت  وال القضاء  اإلعادة 
عليها  وال قضاء  رمضان،  شـهر  من  بقيت  التي  األيام  تكمل  فإنها  وطهرت  دمها 

ذلك. يلزمها  لم  ألنها  األيام؛  من  قبلها  وال ما  بلوغها  يوم 
قاعدة:  تطبيقات  مـن  تعتبر  المسـألة  هذه  أن  إليه  اإلشـارة  تجدر  ومما  هـذا 
وقصد،  بنيـة  إال  وال تصـح  عبـادات  والصـوم  والصـالة  بمقاصدهـا »،  «األمـور 

بذلك. مكلف  غير  والصبي 

:IÉcõdG  ÜÉH  »a  :kÉãdÉK

المالية: والغرامة  الزكاة  في  ـ   ١
تقوم  هل  بمعنـى  واحدًا؟  شـيئًا  والزكاة  الماليـة  الغرامة  اعتبـار  يجـوز  هـل 

الزكاة؟ مقام  الغرامة 

نفسه. المصدر   (١)
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مختلفين،  شـيئين  واعتبرهما  والغرامة  الزكاة  بين  الفرق  إلى  البكري   أشـار 
ـ  أعلم  واهللا  ـ  لي  «يظهر  الصدد:  هذا  في  يقول  اآلخـر  مقام  أحدهما  فال يقـوم 
وْضٌع  الزكاة  أن  ذلك  والغرامة؛  الزكاة  بين  الذي  البيِّن  للفرق  ال يجوز  ذلك  أن 
وأنواعها  محدودة،  نسـبتها  وال ينقص،  ال يزيد   ، قارٌّ المفروض  نصيبها  إلٰهـي، 
ذلك  وفوق  محصـورة،  مسـتحقيها  وأصناف  معلومة،  منهـا  عنها  يخـرج  التـي 
إال  ال يسـأل  بها  أخّل  َمن  احتسـابًا،  تؤدى  فهي  اهللا،  إلى  بها  يتقرب  عبادة  فهي 
موفٍّ  غير  مات  إن  القيامة  يوم  عقوبة  من  ما يناله  هي  أدبية،  مسؤوليته  اهللا،  أمام 
مقابل  األداء،  إلزاميـة  البشـر،  وضع  من  فإنها  الغرامة  بخالف  بهـا،  مـوصٍ  أو 
يزداد  معلومها  فيهـا،  احتسـاب  أو  تطوع  ال شـائبة  منفعة  أو  مصلحة  أو  عمـل 
نسـبتها  وتختلف  وميزانيتها،  تفرضها  التي  السـلطة  مخططات  حسـب  وينقص 
تأخر  أو  بها  أخـّل  َمن  وقلَّتها،  تكاليفهم  لكثـرة  وتبعًا  مؤديها  أمـوال  باختـالف 
كلما  ترتفع  الغرامة،  تلك  علـى  زائدة  مادية  عقوبة  عوقب  المحدد  أجلهـا  عـن 
أموال،  مـن  ما لديه  مصادرة  إلـى  أحيانًا  أمرهـا  يؤول  وقـد  األداء،  فـي  ماطـل 
غير  إلى  منفذيها،  هوى  حسـب  على  منضبطة  غير  الزيادة  تلك  تكـون  وأحيانـًا 

الفوارق»(١). من  ذلك 
القول:  إلى  خلص  المالية،  والغرامة  الزكاة  بين  الفرق  البكري   د  حدَّ أن  وبعد 
وال تلك  تلـك،  بعنوان  هذه  فال تقبـل  غرامـة،  والغرامـة  زكاة  فالـزكاة  «وعليـه، 
النية، وإذا كانت األعمال  الزكاة عبادة ال بد لصحتها من  فإذا كانت  بعنوان هذه، 
إذا  إال  الزكاة  فال تقبـل  ما يبطن،  خالف  يظهر  أن  للمسـلم  فال ينبغـي  بالنيـات، 
في  مفروضة  صدقـة  من  ما عليه  أداء  إخراجهـا  في  الشـروع  قبل  صاحبها  نـوى 

بمقاصدها ». و«األمور  واحتسابًا»(٢)،  وامتثاًال  باختياره  ماله 

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م،  ط ١،  داود،  بورقيبـة  تحقيـق  البكـري،  فتـاوى  عبد الرحمٰـن:  بكلـي   (١)
.١٨٢/٢

.١٨٢/٢ - ١٨٣ نفسه،  المرجع  بكلي:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٢٦

الزكاة: مال  استثمار  في  ـ   ٢
ثم  الفقير،  لمصلحة  ورابحة  نفعية  مشاريع  في  واستثمر  الزكاة  مال  أُخذ  إذا 
ذلك  أجاز  من  فمنهم  المسألة،  هذه  في  اختلفوا  فاإلباضية  للفقراء،  ريعها  يسلَّم 
في  ووقف  ذلـك  منع  من  ومنهم  لصالحهـم،  المـال  تنمية  هو  المقصـد  مـا دام 
أو  باسـتثماره  أولى  وهم  لمسـتحقيه،  الزكاة  مال  تسـليم  وأوجب  النص،  حدود 

به. االنتفاع 
بشـروط،  ذلك  فأجاز  األمر  هذا  عن  عبد الرحمٰن   بكلي  الشـيخ  سـئل  وقد 
في  الزكاة  مـال  من  مقـدارًا  يجعل  أن  شـرعًا  يسـوغ  «هل  نصه:  بما  رأيـه  ننقـل 
المبالغ  تلك  نعطيها  أن  فبدل  الفقيرة،  العائالت  إعانة  أي  العاملة؟  اليد  تنشـيط 
على  مباشـرة  غير  بكيفية  وإن  أعنَّاها،  قد  فنكون  والفقر،  االحتياج  بعنوان  نقـدًا 
للمنسـوجات  أولية  مواد  لها  ندفع  ذلك  ِعَوض  والكسـل،  البطالة  إلى  اإلخالد 
لباب  وفتحًا  لها  خيرًا  ذلك  يكون  أفال  ذلك،  إلى  وما  وصبغة  وقطن  صوف  من 

وجهها؟» في  السعي 
الحقيقية،  بقيمتهـا  المـواد  تلك  يدفع  كان  إذا  ذلـك  يمكـن  «نعـم  فأجـاب: 
له  المعطى  مصلحـة  يراعي  بل  بائرة،  سـلعة  من  التخلص  أو  متاجـرة  ال يقصـد 
إذا روعيت  بالنيات  أعطى، واألعمال  مما  أن ال يسترد شيئًا  ال غير، وعلى شرط 

النبيل»(١). القصد  هذا  من  مانعًا  ثمة  أن  فال نظن  الشروط،  هذه 
الزكاة لمصلحة  وال ريب أن الشيخ بكلي  قد اعتمد في جواز استثمار أموال 
رعاية  العامة:  الشـريعة  مقاصد  ومن  بمقاصدها »،  «األمـور  قاعدة:  علـى  الفقـراء 

عنهم. المفسدة  ودفع  لهم  النفع  بجلب  الناس  مصالح 
أنها  إلى  وأشار  المسألة  هذه  في  القول  الخليلي   أحمد  الشيخ  بسط  وقد  هذا 
ضمن  الزكاة  أمـوال  اسـتثمار  إباحة  يمكن  أنه  وذكر  الفقهاء،  بين  خـالف  محـل 

.١٦٩/٢ محققة،  ط  البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
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آثار  من  نصوص  إلى  استنادًا  الحكم  هذا  تأصيل  وحاول  اهللا»  سبيل  «في  مصرف 
السـابقة  الفقه  كتب  من  شـيء  في  أجد  «ولم  الصدد:  هـذا  في  يقـول  الصحابـة، 
مراجع  أفادت  وإنما  مواضعها،  في  وضعهـا  قبل  الزكاة  أموال  السـتثمار  تعرضًا 
في  والتضييق  التوسـعة  بين  الفقهاء  نظـرة  اختالف  مـن  ما ذكرته  وغيرهـا  الفقـه 
على  األصلين  أحـد  ترجيح  فـي  نظرتهم  اختـالف  علـى  بنـاء  المسـائل،  بعـض 
المصلحة  جانب  راعـى  ومن  ذلك،  في  شـدد  التعبد  جانب  راعى  فمـن  اآلخـر، 

بخالفه»(١). كان 
وهي  الزكاة  أمـوال  اسـتثمار  جواز  في  المعتمدة  العلة  إلى  الخليلـي   ويشـير 
إلى  األمر  هذا  وأوكل  بهـا،  الحكم  يناط  أن  فيجـب  شـرعًا،  المعتبرة  المصلحـة 
المصلحة  كانت  «ولئن  فيقول:  المحتاجين،  مصلحة  يراعي  الذي  األمين  الحاكم 
أن  يجب  االستثمار  قضية  فإن  الموسعون،  الفقهاء  عليه  يدور  الذي  المحور  هي 
أو  ثبوتها  على  بناء  منعه  أو  بجوازه  فيحكم  المصلحة،  إطار  في  موضوعة  تكون 
أحد  لكل  فيباح  ذلك،  في  الغارب  على  الحبل  يترك  أن  ال يمكن  أنه  إال  انتفائها، 
األمين  المسلمين  ولي  وإنما  يراها،  التي  المصلحة  ما يدعيه من  يتصرف وفق  أن 
الزكاة  أن  وجد  فإن  مصالحهم،  رعاية  في  جميعًا  لهم  الشرعي  الوكيل  بمثابة  هو 
تركت  لـو  منهـا  فضلـة  بيـده  وكانـت  والمسـاكين،  الفقـراء  حاجـة  سـدت  قـد 
الفضلة  هذه  استثمار  من  ـ  نظري  حسب  ـ  الحالة  هذه  في  فال مانع  الستهلكت، 

األعم»(٢). بالنفع  عليهم  يعود  فيما  أهلها  حاجة  عن  الزائدة 
بعض  على  ـ  المرسـلة  المصلحة  دليل  جانب  إلى  ـ  حكمه  في  اسـتند  وقد 
ذلك  فاعتبر  للمسلمين،  أميرًا  كان  لما  الخطاب 3  عمر بن  عن  المروية  اآلثار 
في  كان  «وربما  شـأنه:  في  فقال  اإلجماع،  على  وكذلك  الشـرعية،  السياسـة  من 

سلطنة  المحدودة  ومكتبتها  ُعمان  مطبعة  شركة  طبع  األول،  الكتاب  الفتاوى،  أحمد:  الخليلي   (١)
ص ٥٠٤. ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م،  ط ٣،  ُعمان، 

ص ٥٠٤. الفتاوى،  الخليلي:   (٢)
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أن  غير  من  بريعه  لينتفعوا  المسـلمين  على  الفيء  حبس  عندما  عمر 3  صنيع 
وكذلك  االتجاه،  هذا  وسالمة  النظر،  هذا  لصحة  به  ما يستأنس  ـ  أصله  يقتسموا 
دوحته،  وعظمت  عوده  اشـتد  اإلسـالم  رأى  عندما  ـ  عليه  اهللا  رضوان  ـ  صنيعه 
ضرهم،  واتقاء  نفعهـم،  السـتدرار  قلوبهم  المؤلفة  اسـتعطاف  بحاجة  يكن  ولم 
التشريع،  حكمة  من  أبصره  لما  إال  ذلك  وليس  الزكاة،  من  سهمهم  عنهم  وقف 
إال  ما كانت  الـزكاة  في  اشـتراكهم  مشـروعية  فإن  المصلحة،  أبعاد  من  وأدركـه 
ذلك  عن  غنى  في  أصبحوا  المسلمين  أن  وبما  ضررهم،  ودفع  نفعهم  الجتالب 
الراشـد  الخليفة  ذلك  رأى  تمكين،  من  ووهبهم  قـوة،  من  تعالى  اهللا  آتاهـم  لمـا 
السـهم،  هذا  عنهم  فوقف  بالتوفير،  أولـى  هي  الزكاة  مصـارف  بقيـة  أن  البصيـر 
ولم  واألنصار @  المهاجرين  األمة  سـادة  من  ومسـمع  مرأى  على  ذلك  وكان 

سكوتّيًا»(١). إجماعًا  ذلك  فكان  نكير،  منهم  يكن 
اجتهد  «ولئن  قائالً:  الزكاة  أموال  استثمار  تأصيله لحكم  ويضيف في سياق 
استثمار  في  متعينة  والمساكين  الفقراء  مصلحة  يرى  عندما  ذلك  في  األمر  ولي 
يجوز  أن  فإنه ألحرى  وإشباع مسغبتهم،  بعد سداد خلتهم،  الزكاة،  من  نصيبهم 
إليه ومردود  السابع وهو سبيل اهللا؛ ألنه من أصله موكول  المصرف  في نصيب 
للمسلمين  ما يراه مصلحة  به  أن يشتري  له  أن  الفقهاء على  إلى نظره، وقد نص 
«وكذلك  ما نصـه:  «اإليضاح»  ففـي  بيضتهم،  وحمايـة  كلمتهم،  إعـالء  ألجـل 
للجهاد»(٢)؛  والخيل  والسالح  الُعّدة  الصدقة  من  يشتري  أن  ـ  لإلمام  ـ  له  جائز 
عامل  أن  على  نص  بل  (التوبة: ٦٠).   ﴾ ~  }  | ﴿ تعالى:  اهللا  قال  ألنه 
ما تكون  بعد  بالمصلحة على أصنافها  يعود  فيما  الزكاة يجتهد وسعه  اإلمام في 
هو  العامل  «وكذلك  أيضًا:  ففي«اإليضـاح»  إمامه،  إلى  يدفعها  أن  إلى  يـده  فـي 

ص ٥٠٤ - ٥٠٥. السابق،  المصدر  أحمد:  الخليلي   (١)
.١٢٠/٢ بيروت،  الفتح  دار  ط  اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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ما يصلح  شراء  وفي  البيع،  له  ما يصلح  جميع  وفي  عليه،  استعمل  فيما  الناظر 
الشراء»(١). له 

وفق  بالجـواز  صرح  المسـألة،  حيثيـات  الخليلي   الشـيخ  عـرض  أن  وبعـد 
استثمار  إن  القول:  «وخالصة  فقال:  المقصدي  البعد  أساس  على  محددة  شروط 
فيها،  المصلحي  الجانب  غلبوا  الذين  رأي  على  جـوازه  ينبني  إنما  الزكاة  أمـوال 
لما  نظرًا  المسـلمين،  أمر  ولي  هو  بذلك  القائم  يكون  أن  ـ  نظري  فـي  ـ  وال بـد 
ألهل  استشـارة  مع  الزكاة،  لمسـتحقي  األوفر  ما هو  على  وحرصًا  األصلح،  هو 

وفقهاء»(٢). خبراء  من  النظر 

:Ωƒ°üdG  ÜÉH  »a  :kÉ©HGQ
واشـتغل  للصوم،  ناوٍ  غير  أصبح  إذا  اإلنسـان  أن  اإلباضية   فقهاء  بعض  يرى 
صائم  اسـم  يسـتحق  لم  الشـمس،  غروب  حتى  والمنكح  والشـرب  األكل  عـن 
الصوم،  صورة  فهو  أتاه  وما  النية  مع  اإلمساك  عن  ى  ُمعرَّ ألنه  مطيعًا؛  وال يسمى 
الصوم(٣)،  اسـم  واسـتحق  مطيعًا،  َلُسـمَي  الليل  من  بنية  اإلمسـاك  هذا  تقدم  ولو 
تعالى:  بقوله  واسـتدلوا  بمقاصدهـا ».  «األمور  الكبـرى  الفقهية  بالقاعـدة  عمـال 

(هود: ٧).  ﴾ C  B  A@ ﴿
بقصد  به  ما أمـر  يعمل  لـم  إذا  «فاإلنسـان  المعنى:  هـذا  في  بركة   ابـن  قـال 
فيأتيه  المطاع،  أمر  يرقب  أن  مطيعًا  المطيع  ى  ُيسمَّ وإّنما  مطيعًا،  ُيسّم  لم  واختيار 

مطيع»(٤). اسم  يستحق  فحينئذ  ألمره،  امتثاالً 

.١٢٠/٢ - ١٢١ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (١)
ص ٥٠٦. األول،  الكتاب  الفتاوى،  الخليلي:   (٢)

.٢٦٥/١ الجامع:  بركة:  ابن   (٣)
.٢٦٦/١ - ٢٦٥ نفسه،  المرجع   (٤)
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والعمرة،  الحج  مناسك  المقدسة ألداء  البقاع  يقصدون  الحجاج  من  كثيرًا 
والسـياحة  كالتجارة  الدنيوية،  مآربهـم  بعض  لقضـاء  الفرصة  هـذه  وينتهـزون 
إذا  وخاصة  المقاصد،  هذه  مع  حجهم  يصـح  فهل  ذلك،  وغير  العلم  وطلـب 
من  ذلك  أيكون  ذلـك،  عليه  يطرأ  ولـم  الحج،  إلى  السـفر  قبل  لذلـك  خطـط 
بحث  عبادتهم؟  على  ذلك  يؤثر  وهل  الدنيوية؟  بالمصالح  العبادة  إشراك  باب 
وبيان  الشرعية  األدلة  إلى  استنادًا  حكمها  وبينوا  المسـألة  هذه  اإلباضية   بعض 

يلي: فيما  ذلك 
هل  للتجارة،  متاعًا  معه  وحمل  الحـرام  البيت  قاصدًا  الحـاج  خـرج  إذا  ـ   ١
فقط،  التجارة  قصد  لو  حجه  حكم  وما  معًا؟  والتجارة  الحج  يقصد  أن  له  يجوز 
فيأخذها  الحج  وصية  عن  يبحث  من  حكم  وما  ذلـك؟  أجل  من  خروجـه  وكان 

المال؟ في  طمعًا  بأجرة 
فيه  يقول  المعنـى  هذه  إلـى  يشـير  سـؤال  الخليلي   سـعيد  الشـيخ  على  ورد 
وحمل  اهللا،  بيت  حـج  إلى  مسـافرًا  خرج  رجل  في  شـيخنا  تقول  «ومـا  السـائل: 
متاعًا  بهـا  يشـتري  أن  أراد  ثم  مؤنتـه،  عن  وفضلـت  الدراهـم،  مـن  اهللا  ما شـاء 
حجه  لقضاء  وطنه  من  خروجه  كان  إذا  ذلك،  في  وشـبهة  شـك  أعليه  للتجارة، 
ال؟ أم  سواء  ذلك  أُكلُّ  باألجرة،  أو  نفسه  عن  كان  إذا  ال لتجارته،  فرضه  وتأدية 

زاده وراحلته،  ما تفضل عن  الدراهم  ليحمل من  الرجل  نوى هذا  إذا  أرأيَت 
ذلك  له  أيجوز  طريقه،  في  ما أتلفه  بعض  يرد  أن  عسى  بضاعة  بقي  بما  وليشتري 
مآربه،  فقضى  الحجة،  بها  ونوى  النية  هذه  تسعه  لم  وإن  ال؟  أم  هذه  نيته  وتسعه 
عند  السـالمة  له  تكون  ما الذي  الفضلة،  بتلك  واشـترى  الدراهم،  هذه  وفضلت 

لك؟». ما وصفت  جميع  في  اهللا 
للحج  خروجه  كان  إذا  ذلـك  في  عليه  بأس  «ال  الخليلي :  المحقـق  فأجـاب 
 E  D  C ﴿ تعالى:  اهللا  قال  كما  فيها  ويتاجر  تجارة  معه  يأخذ  أن 
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عن  بحجـة  خـرج  مـن  وكذلـك  (البقـرة: ١٩٨)،   ﴾ J  I  H  G  F
باألجرة. غيره 

من  على  ذلـك  يشـترط  أن  إال  تجارة  معه  يحمل  أن  لـه  ليـس  إنـه  وقيـل:  ـ 
امتنع»(١). وإال  فيه  له  وأذِن  بذلك  له  رضي  فإن  أجره، 

الحج واغتنام  أهملوا قصد  الناس  أن بعض  الصدد:  وتجدر اإلشارة في هذا 
جمع  في  فتسـابقوا  وثوابه،  مغفرته  في  طمعًا  اهللا  إلـى  والتقرب  العبـادة،  موسـم 
في  األسـواق  في  وانتشـروا  الحرم،  في  الجماعة  صـالة  وأهملـوا  الدنيـا  حطـام 
فضل  فقهوا  فلو  الدنيوية،  التجارة  من  الزائل  الربح  عن  بحثًا  الصلوات،  أوقـات 
المادية،  التجارة  فـي  لزهدوا  نعيم،  من  لهم  اهللا  أعّد  ومـا  الحاج،  وأجـر  الحـج، 

وأبقى. خير  اهللا  ما عند  ألن  األخروية؛  التجارة  في  وَلرغبوا 
عن  الحج  ألداء  نفسـه  تأجير  إلى  جاهدًا  يسـعى  من  عمل  سـاء  قد  وكذلك 
من  أقل  ة  َحجَّ وجد  فـإن  غنيمة،  كأنه  المعتاد  فوق  الكثير  المـال  ويطلب  غيـره، 
الطمع  ولكن  منهـا،  ويفضل  الحج  نفقات  كل  تكفيـه  وربما  عنها،  عـزف  ذلـك 
التصرفات  هذه  كل  أن  وال ريب  اآلخـرة،  ثواب  في  وأزهدهم  بصائرهم  أعمـى 
التعب والنصب،  العمل، وال يجني أصحابها منها إال  وراءها مقاصد سيئة تحبط 
واجبات  أداء  فـي  التقصير  مسـؤولية  يتحملون  وقـد  والندامـة،  اإلثـم  وتورثهـم 
وهو  الحج،  فرض  على  ائتمنوهم  قـد  ألنهم  المؤجرين؛  عن  نيابة  كاملـة  الحـج 
ودأبه  عادته  من  وكان  المسـتأجر،  بمقاصد  المؤجر  علم  إذا  ولكن  عليهم،  َدْيـن 
اهللا،  مرضاة  ابتغاء  الحـج  فريضة  ألداء  وليس  المال،  ألجل  الحجـة  يسـتأجر  أن 
للموصي  كانت  إذا  الحجة، خاصة  يستأجره، وال يسلمه هذه  أن  له  فانه ال يجوز 
حتى  الحج  بأحـكام  عالِم  أمين  عـن  يبحث  أن  فعليـه  عنها،  مسـؤول  والوصـي 
والمؤجـر  والوصـي،  الموصـي  الجميـع،  ذمـة  بذلـك  وتبـرأ  صحيحـًا،  يؤديـه 

ـ . أعلم  ـ واهللا  والمستأجر 

.٢٣٠/٦ التمهيد،  كتاب  خلفان:  سعيد بن  الخليلي   (١)
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الريـاء  بحجـه  ال يقصـد  أن  للحـاج  ينبغـي  فإنـه  أخـرى،  جهـة  ومـن  ـ   ٢
بقصد  الحج  نفقـات  في  واإلسـراف  الناس،  مـن  المْحمدة  وُحـّب  واالفتخـار، 
وقد  المستكبرين،  أعمال  من  ذلك  ألن  العمل؛  يحبط  حرام  ذلك  فكل  المخيلة، 
ابن  أشار  وقد  صنيعهم،  فبئس  «الحاج»  بلقب  ُيْدَع  لم  إذا  الحجاج  بعض  يغضب 
فعن  ـنَّة،  السُّ من  بنصـوص  مسـتدّالً  منه  وحـذر  األمر  هـذا  إلـى  البهلـوي   بركـة  
ُهمَّ  «اللَّ قال:  ثم  دراهم،  أربعة  قيمته  رْحلٍ  على  حّج  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  مالك   أنس بن 

وال سمعة »(١). فيها  ال رياء  حجة 
من  على  «فالواجب  فقال:  بليغة  بعبارة  الحديث  هذا  على  بركة   ابن  وعقـب 
إلى  همته  يصرف  وأن  وحده،  هللا  نيته  يخلص  وأن  جهده،  يتواضع  أن  الحج  أراد 
في  المروءات  إظهار  وأن  عبادة،  سـفر  فإنه  والسـمعة،  الرياء  ويجتنب  ما عنده، 
الخيالء  دواعـي  من  فيه  النعـم  إظهار  مـن  واالسـتكثار  والتفاخـر  الحـج،  سـفر 

الثواب»(٢). إحباط  إلى  يؤديان  اللذين  واإلعجاب، 
على  فيقتِّر  الحـج،  نفقات  فـي  يقتصد  أن  عليه  يجـب  أنه  البعض  يفهـم  وقـد 
قوله  في  الشـارع  قصد  مـع  يتنافى  الفهم  وهـذا  غيره،  عـن  الصدقـة  ويمنـع  نفسـه 
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ تعالـى: 
(الحج: ٢٨)، ولذلك   ﴾ z  y  x  w  v  ut  s  r  q
الثواب  رجاء  الحج،  في  اإلنفاق  كثرة  في  ورغَّبهم  هؤالء  على  بركة   ابن  اسـتدرك 
له،  أفضل  كان  الثواب  رجـاء  النفقة  من  الحاج  أكثر  «وإن  فقـال:  اهللا،  من  الجزيـل 
الدرهم  اهللا،  الحج كالمنفق في سبيل  في  «المنفق  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ولما روي عن 

والطبراني  أنـس.  عن  رقم: ٢٨٩٠.  الرحل،  علـى  الحج  باب  الحج،  كتـاب  ماجـه،  ابـن  رواه   (١)
ما عزاه  بعد  الهيثمي  «قـال  المناوي:  قال  عباس.  ابن  عن   .١٣٧٨ رقم   .٩٩/٢ األوسـط:  فـي 
بل  الصحة  إلى  ترقيه  شـواهد  له  الحديث  لكن  الصحيح....  رجال  أحمد  رجال  وللطبراني  له 

.٢٧/٢ القدير:  فيض  تواتره».  بعضهم  ادعى 
.٤٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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فيه  تضاعف  الذي  الموسـم  ذلك  في  اإلنفاق  في  ترغيبًا  كله  وذلك  بسـبعمائة »(١)، 
السيئات»(٢). وتمحى  الحسنات 

:¿BGô≤dG  IhÓJ  »a  :kÉ°SOÉ°S
ويطلب  بيته،  في  القراء  بعض  يجمع  أن  البالد  بعض  في  الناس  بعض  اعتاد 
بيته؛  مـن  الشـيطان  وطرد  التبرك  بقصـد  القرآن  مـن  السـور  بعض  تـالوة  منهـم 
لهم  يقدمه  وما  الذرية،  وصالح  الرزق  لجلب  أو  األسـقام،  من  الشـفاء  وألجل 
تالوة  بتالوته  القـرآن  حرمة  ال يراعـون  القـراء  بعض  ولكـن  اهللا،  لوجـه  صدقـة 
في  طمعًا  الدعوة  يلبون  أو  القـرآن،  عن  خارجة  بأمور  ينشـغلون  وقد  صحيحـة، 
القرآن،  مقاصد  مع  تتناقض  التصرفات  هذه  فكل  مال،  أو  طعام  من  لهم  ما يقدم 
يتحمل  وهل  لفاعله،  اإلثم  وتكسب  العمل،  تحبط  سـيئة  مقاصد  أنها  وال شـك 

منهم؟ صدر  مما  الوزر  بعض  المنزل  صاحب 
التفكه  لهم  لَيِطيـب  الختمة  مـن  العوام  يصنعه  عما  السـالمي   الشـيخ  سـئل 
النية  تضره  وهـل  القارئ؟  نيـة  يكون  وما  بـه،  وتأمر  تحبه  الـذي  ومـا  بالطعـام، 
متعارفا  كان  إذا  ذلـك،  له  يصح  هل  مغلوطة  قراءته  كانت  وإذا  الطعـام؟  لقصـد 

مغلوطة؟ أكثرها  القراءة  أن  معهم 
المنزل  أهل  قصد  هـذه  في  األصل  وكان  الحالة،  بهـذه  أعلم  «اهللا  فأجـاب: 
فعلى  القرآن،  تعظيـم  من  للقارئ  وإكرامهـم  منزلهم،  في  القـرآن  بقـراءة  التبـرك 
بالقراءة  وال يقصد  للتبرك،  المنـزل  أهل  إجابة  ويقصد  النية  يصحـح  أن  القـارئ 
الطعام، فإذا قرأ على نية صحيحة جاز له أكل ما قدم له، كما أكل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

الحجِّ  في  «النفقة  بلفظ:  الهيثمـي  وأورده   ،٢٦٥/٥ رقم ٥٢٧٤،  األوسـط،  في  الطبرانـي  رواه   (١)
من  أجد  ولم  أبو زهير  «فيـه  وقال:  بريدة.  عـن  بسـبعمائة».  الدرهم  اهللا،  سـبيل  في  النفقة  مثـل 

.٢٠٨/٣ الزوائد،  مجمع  ذكره. 
نفسه. المرجع  بركة:  ابن   (٢)
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من  موضع  في  له  للصالة  دعاه  قد  وكان  مالك (٢)،  عتبان بن  بيت  من  الحريرة(١)، 
َلَحن،  إن  القرآن وال يضره  من  ما يحسن  يقرأ  أن  بمن دعي  «وجاز  تبركًا»(٣)،  بيته 

القرآن»(٤). تالوة  بأجر  ال يفوز  أي  حظه،  فذلك  األكل  قصد  وَمن 

يصنع  الطعام  من  نوع  على  المغرب  في  االسم  هذا  ويطلق  دسم،  أو  بلبن  يطبخ  دقيق  الحريرة:   (١)
للجزائر  الغربية  المناطق  أيضًا في  لذيذ!! ويوجد  الغذائية وله طعم  المواد  الدقيق وغيره من  من 

وتلمسان. وهران  مثل 
عوف  سـالم بن  بني  من  اْلَخْزَرِجـيُّ  األنصـاري  العجـالن  عمرو بن  مالك بـن  عتبان بـن  هـو   (٢)
َسـالِمٍ..  َبنِي  ِفي  أَْعَمى  َوُهَو  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َعْهدِ  ِفي  َقْومِِه  ِإَماَم  َوَكاَن  بْدرًا،  َشـِهَد  مشـهور  صحابي 
أحمد بن  أبو نعيـم  أحاديث،  عشـر  روى  معاويـة،  خالفة  فـي  ومات  المنـورة،  بالمدينـة  ولـد 
معرفة  ٤٣٠هـ):  (المتوفـى:  األصبهانـي  مهـران  موسـى بن  إسـحاق بن  أحمد بن  عبد اهللا بـن 
األولى،  الطبعـة:  الرياض  للنشـر،  الوطن  دار  العـزازي  يوسـف  عادل بـن  تحقيـق:  الصحابـة، 

.٢٢٢٥/٤ ١٤١٩هـ/١٩٩٨م، 
أمر  حيث  أو  شـاء  حيث  يصلي  بيتـًا  دخل  إذا  بـاب  المسـاجد،  أبواب  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٣)
التوحيد  على  مات  من  أن  على  الدليل  باب  اإليمان،  كتاب  ومسلم،   ،٤١٤ رقم:  وال يتجسس، 

مالك. عتبان بن  عن   .٣٣ رقم:  الجنة،  دخل 
نشـر  ط ٣  أبو غـدة،  عبد السـتار  ومراجعـة  تنسـيق  السـالمي  اإلمـام  جوابـات  السـالمي:   (٤)
ُعمان،  سـلطنة  روي  النهضة  بطابع  طبع  السـالمي،  اإلمام  مكتبة  السـالمي  محمـد  عبد اهللا بـن 

.٥٦٩/٥ ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م، 
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ينجز  أن  للبنَّاء  يجـوز  فهل  قبر،  علـى  بناء  له  ليبني  رجـالً  أحد  اسـتأجر  لـو 
مواد  كانت  إن  وكذلك  الغير؟  على  اعتداء  فيه  ما دام  الفعل  عن  يمتنع  أم  ذلك؟ 
فبّين حكمها  المسألة  أبو سعيد  عن هذه  بها؟ وقد سئل  أو ال يعلم  مغتصبة  البناء 
يجوز  هل  قبر،  على  له  يبني  إنسان،  استعمله  إذا  الطّيان(١)  عن  «وسألته  نصه:  بما 

هذا؟» عمله  جملة  على  األجرة  وأخذه  عمله  له 
يكون  أن  إال  للمال  الضياع  معنى  على  البناء  هذا  يخرج  إنه  «معـي  فأجـاب: 
األسـباب  من  لسـبب  أو  للثواب،  معناه  يخرج  به،  َمن  ِظّالً  الباني  يريـده  لمعنـى 

الثواب»(٢). فيه  الذي  اهللا  خلق  من  ألحد  النفع  يدخل  الذي 
نواه  إذا  إنه  معي  هكذا  قال:  البناء،  بهذا  اآلمر  وكذلك  «قلت:  كذلك:  وسأله 

عندي»(٣). ذلك  له  جاز  النفع  مخرج  تخرج  التي  المعاني  هذه  لمثل 
بِن  واللَّ جائـرًا  سـلطانًا  البناء  بهذا  اآلمر  هذا  كان  فـإن  «قلت:  أيضـًا:  وسـأله 
غير  حالل،  أو  غصب  وجه  من  ذلك  الطّيان  وال يعلم  الناس،  أموال  من  والطين 
ويعمله،  ذلك  يبني  أن  الطيان  لهذا  يجوز  هل  بِن،  واللَّ الطين  أحضر  السلطان  أّن 

ذلك؟» ال يجوز  أم  أجرته  ويأخذ 
الذي  أن  يعلم  ولم  به  ما أوتي  عمل  في  له  أذن  إذا  أنه  «معي  أبو سعيد :  قال 

بالطين. يبني  الذي  الطيان:   (١)
.٢١٩/٢ - ٢٢٠ نفسه،  المصدر  الكدمي:   (٢)

نفسه. الجامع،  الكدمي:   (٣)
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إذا  ذلك  لـه  جاز  الوجوه،  مـن  بوجه  حاللـه  واحتمل  حـرام،  وجه  مـن  بـه  أتـى 
ما يسعه»(١). العمل  في  نيته  حُسنت 

سواء  بالمقاصد،  التصرفات  كل  يربط  أنه  سعيد   أبي  عبارة  من  ويالحظ 
القبر  فوق  بنائـه  من  يقصد  الَبّناء  كان  فـإن  الَبنَّاء،  أم  المؤجـر  مـن  صـدرت 
البِناء  كان  إن  أمـا  جائز،  فهـذا  اهللا  من  ثوابًا  يرجـو  النـاس  نفـع  أو  صيانتـه، 
حسنًا  قصده  كان  سواء  قطعًا  ال يجوز  فهذا  الدين،  في  بدعة  للشرع  مخالفًا 

سيئًا. أم 
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فقال:  الهبة  في  المقاصد  أثر  إلى  الجائزة  الهبة  أقسـام  في  الشـماخي   أشـار 
بها  ال يذكر  ووجه  الثواب،  بها  يقصد  وجه  وجهين:  من  ال تخلو  أيضًا  «والجائزة 
اهللا،  وجه  بها  يقصد  قسم  قسمين،  أيضًا  ينقسم  الثواب  بها  يذكر  والذي  الثواب، 

المخلوق». وجه  بها  يقصد  وقسم 
حسـنة  صدقة  «هي  فقـال:  اهللا  وجـه  بها  يقصـد  التي  الهبـة  حكـم  بيَّـن  ثـم 
ے   ~  }  | ﴿ تعالـى:  كقوله  يرتجـى،  اهللا  عنـد  وثوابها  إليهـا،  ومنـدوب 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
في  ثبت  فقد  فيها،  يرجع  أن  بها  للمتصدق  وال يحل  (الروم: ٣٩)،   ﴾ ́  ³
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  جده،  عن  أبيه،  عن  شـعيب ،  عمرو بن  عن  الحديـث 
وجوه  من  بوجه  إليه  رجـع  وإن  قيئه »(٢)،  في  يرجع  كالكلـب  هبته  فـي  «الراجـع 
رجالً  أن  ما روي:  ذلك  على  والدليل  بعضهم،  قول  في  عليه  فال بـأس  األمـالك 

نفسه. المصدر   (١)
وأحمد،   ،٩١٥/٢  ،٢٤٤٩ رقـم:  المرأتـه...،  جل  الرَّ هبة  بـاب  الهبة،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٢)

عبَّاس. ابن  عن  رقم:  ٦٧٨٤،    العاص،  عمرو بن  عبد اهللا بن  مسند 
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«قد  له ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  يسـأله،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأتى  ه،  أُمُّ فماتت  بجارية،  ه  أمِّ علـى  تصـدق 
جاريتك »(١).(٢). عليك  اهللا  ورّد  اهللا،  على  أجرك  وقع 

إلى  توجه  اهللا،  وجه  بها  يقصد  التي  الهبة  ُحكم  بيان  من  الشماخي   فرغ  ولما 
بها  يقصد  التي  الهبـة  «وأما  فقال:  الناس  وجه  بهـا  يقصد  التي  الهبة  حكـم  بيـان 
بها دينه فال تحل،  بها دينه أو دنياه، فإذا قصد  وجه المخلوق فال يخلو أن يقصد 
الساعة  أشراط  «مِن  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بدينه، وروى عن  يأكل  أن  وال يحل ألحد 
يتخذ  وأن  الشـروط،  وكثرة  بالـدم،  واالسـتخفاف  الرحم،  وقطيعة  الحكـم  بيـع 
به غناء »(٣)،  ليغنيهم  إال  بأقرئهم وال بأفضلهم  ليس  يقدمون أحدهم  القرآن مزامير 

رقم:  إليـه،  يردها  ثـم  بالصدقة  يتصـدق  الرجل  بـاب  الميـراث،  كتـاب  شـيبة،  أبـي  ابـن  رواه   (١)
فترجع  بصدقـة  يتصدق  الرجـل  بـاب  الميـراث،  كتـاب  منصـور،  وسـعيد بن   .٣٥٦/٤ د/ر، 
ثم  تصدق  من  باب  البيـوع،  كتاب  العالية)،  (المطالب  حجر  ابـن   .٢٤٩ رقم:  بالميـراث،  إليـه 
أبي  عن  العدوي،  هالل  حميد بن  «عن  الحديث:  ونص  سيرين.  ابن  عن  رقم:  ١٥٨٢،  رجع، 
قال:  ُمكاتبتها،  مـن  بقية  وعليها  األم  فماتت  كاتبها،  لـه  بجارية  أمه  على  تصدق  أنـه  الدهمـاء، 
إلي».  أحب  قرابتها  ذي  فـي  تقسـمها  وأن  أمك،  ترث  «أنت  قال:  حصين،  عمران بـن  فسـألت 

موقوف صحيح 
.٤٠٨  ،٤٠١/٤ - ٤٠٢ لبنان،  الفتح  دار  ط  اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (٢)

أخرجه القاسم بن سالم في فضائل القرآن ـ باب ما يستحب للقارئ من تحسين القرآن وتزيينه   (٣)
سطح،  على  كنا  قال:  عليم،  عن  عمر،  أبي  زاذان  عن  الحديث،  ونص  حديث:  ١٩٦ ،  بصوته، 
الناس  فرأى  الغفاري  عبس  قـال:  إال  ال أعلمه  يزيد:  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  مـن  رجل  ومعنـا 
خذني.  طاعون،  يا  فقال:  الطاعون.  من  يفرون  قالوا:  ما لهؤالء؟  فقال:  الطاعون،  في  يخرجون 
فقال:  الموت؟»  أحدكم  يتمنين  «ال  يقول:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سـمعت  وقد  الموت،  أتتمنى  فقالوا: 
«إني أبادر خصاالً سمعت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يتخوفهن على أمته؛ بيع الحكم، واالستخفاف بالدم، 
وال أفضلهم،  بأفقههم  ليس  أحدهم،  يقدمـون  مزامير،  القرآن  يتخذون  وقومًا  الرحـم،  وقطيعـة 
عابس  اسمه  من  عبد اهللا  اسمه  من  ـ  الكبير  المعجم  في  الطبراني  وأخرجه  غناء»،  به  ليغنيهم  إال 
الصحيحين  على  المسـتدرك  في  الحاكم  وأخرجه  بزيادة،  حديث:  ١٤٩٠١   الغفـاري  عابـس  ـ 
حديث:  ٥٨٦٩ ،  ـ  الغفاري 3  عمرو  الحكم بـن  مناقب  ذكر  ـ  الصحابة @  معرفـة  ـ كتـاب 
حديث:  ـ  الصوت  حسـن  باب  الصالة  كتاب  ـ  المصنف  فـي  الصنعاني  عبد الـرزاق  =وأخرجـه 
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مؤذنًا  يتخذ  أن  أصحابه  بعض  قال  أو  عماله،  بعض  أمر  النبي 0  أن  روي  كما 
ال يأخذ على أذانه أجرًا، فعن عثمان بن أبي العاص  قال: قال لي رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

أجراً »(١). أذانه  على  ال يأخذ  مؤذنًا  «اتخذ 
محمد   أبي  عـن  نقل  بما  الهبة  بهـذه  االنتفاع  تحريم  علـى  كذلـك  واسـتدل 
المنزل  أهل  فجعل  تمنكرت (٣)  في  بات  أنه  الشـيوخ  رواية  في  ويلسـين (٢)  أيسـر 
المنزل  أهل  خرج  فلما  غريب،  رجل  معه  وكان  وحده،  بقي  حتى  عنه  يخرجون 
أهل  سـمع  فلما  الصوت،  حسـن  له  وكان  نغمة،  لـه  وكانت  القـراءة،  فـي  فبـدأ 
تأكل،  أن  أردت  إن  لصاحبه  وقال  يأكله  أن  فأبى  بالطعام،  جاءوه  قراءتـه  المنـزل 

أّوال»(٤). ألطعموني  اهللا  في  يطعمون  كانوا  لو  ُكْل، 
قصده  على  نطلع  كيف  فيقـول:  والنيات  المقاصد  أمر  البعض  يستشـكل  وقـد 
ما في  على  مطلع  ألنـه  اهللا؛  إال  النوايا  حقيقـة  وال يعلم  الغيبية،  األمـور  مـن  وهـو 
وهذا  الظاهرة،  والدالئـل  بالقرائن  تعرف  المقاصد  أن  الشـماخي   فيبيـن  الصـدور، 
اإلطعام  أن  تبين  إذا  والدالئل  بالقرائن  يعرف  هذا  أن  «غير  فيقول:  عليه  مقدور  أمر 

خذني  طاعون،  يا  قال:  أنه  الغفاري،  الحكم  أنه  ذكروا  رجالً  سمع  أنه  هريرة،  أبي  عن   ، ٤٠٤٨ 
بالموت،  أحدكم  ال يدعو  «ثم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فالن  أبا  يا  سـمعت  أما  أبو هريرة:  قال  الليل، 
أخشى  ستًا  يذكر  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  ولكن  بلى،  قال:  منه»  هو  شيء  أي  على  ال يدري  فإنه 
وقطيعة  الشرط،  وكثرة  السـفهاء،  وإمارة  الدم،  وإضاعة  الحكم،  «بيع  قال:  بعضهن  يدركني  أن 

به». يتغنون  مزامير  القرآن  يتخذون  وناس  الرحم، 
والترمذي،   ،٢٠١/١  ،٥٣١ رقم:  التأذين،  على  األجر  أخذ  باب  الة،  الصَّ كتاب  أبو داود،  رواه   (١)
 ،٢٠٩ رقـم:  أجرًا،  األذان  علـى  المـؤذن  يأخذ  أن  كراهيـة  فـي  ما جاء  بـاب  ـالة،  الصَّ كتـاب 

صحيح». «حسن  وقال:  العاص.  أبي  عثمان بن  عن   ،٤٠٩/١
أهل تجديت،  (أبو عمران): (حي في: ٤٠٥هـ/١٠١٤م) من  أبي صالح  د ويسالن بن  أبو محمَّ  (٢)
وكان  بجربة،  أمجمـاج  غار  في  العزَّابة  ديـوان  ألَّفوا  الذين  السـبعة  أحد  وكان  زمريـن،  مـن  أو 

.١١٢/٢ التراث،  لجمعية  المغرب)  (قسم  اإلباضية  أعالم  معجم  ينظر:  هؤالء.  رأس 
بليبيا. نفوسة  جبل  في  بلدة  لعلها  مكانها  تحديد  من  أتمكن  لم   (٣)

.٤٠٩/٤ - ٤١١ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (٤)

=
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المسـألة  هذه  ونظير  هذا،  مع  وال يجوز  ال يحل  وجه  على  كان  وإنما  هللا،  يكن  لم 
أنه  على  تدل  قرينة  معه  ألن  منفعة »(١)؛  جر  قرض  كل  «عن  نهيه 0  من  مـا ُروي 
حق  رجل  عند  له  من  كل  وكذلـك  مداراة،  منه  وهو  ماله  ألجـل  ذلك  أعطـاه  إنمـا 
قال:  من  وقال  األثر:  وفي  غريمه،  عند  الرجل  طعـام  وكذلك  هذا،  مثل  فيه  يجـب 
أن  إال  هدية  منه  وال يقبل  طعامه،  وال يأكل  غريمه،  على  ال ينزل  الحق  طالب  «إن 
بأس. به  ال يكون  أن  المطلوب  نفس  بطيبة  كان  إذا  وأرجو  حقه،  من  ذلك  يحتسب 
وقال  غريمه،  مع  الغريم  يأكل  أن  الرياء  مـن  ذلك  قيل  «قد  قال:  غيره  ومـن 

فال بأس». الوقت  ذلك  غير  في  وأما  بحقه،  يطلبه  جاء  إذا  قال:  من 
إنما  النظر  يوجبـه  فيما  «وهذا  فقـال:  األقوال  هـذه  على  الشـماخي   وعقـب 
ما هو  ومنها  التحقيق،  منزلة  ما ينزل  القرائن  فمن  والدالئل،  القرائن  إلى  يرجـع 

ذلك»(٢). دون 
الواهب للموهوب  التي يقدمها  الهبة، وهي  إلى نوع من  الشماخي   كما أشار 
قصد  «وإذا  شـأنها:  في  فيقول  الثواب  هبة  عليها  ويطلق  نفعي،  أو  مادي  بمقابل 
الثواب  يكـون  أن  أيضًا  ال يخلـو  فإنه  الدنيا  مـن  لها  الموهـوب  ما يثيبـه  بالهبـة 
مجرى  وتجري  جائزة  فالهبة  معلومـًا،  الثواب  كان  فإذا  معلوم،  غيـر  أو  معلومـًا 
وعلى  جائـزة،  أيضًا  فهـي  معلـوم  غيـر  الثـواب  كان  وإن  معانيهـا...  فـي  البيـع 
له  كان  له  الموهوب  يثبه  ولم  ثوابًا  ذكروا  وإن  األثر:  وفي  القيمة،  لـه  الموهـوب 
البيع يدرك فيه القيمة»(٣). أن يرجع الهبة، فهذا يدل منهم أن الهبة للثواب بمنزلة 

الربيع،  رواه  ربا»  فهو  منفعة  جر  قرض  «كل  قال:  أنه  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  حديث  إلى  يشـير   (١)
مرسـالً،  زيد  جابر بن  عن  ص ٢٢٥،   ،٥٦٣ رقم:  البيوع،  من  عنه  ما ينهى  باب  البيـوع،  كتـاب 
جر  قرض  كل  باب  البيوع،  كتـاب  الكبرى،  في  والبيهقي  منفعة»،  جر  سـلف  «... وعن  بلفـظ: 
عثمان بن  «عن  الحديث  ونص  عبيد.  فضالة بن  عن   ،٣٥٠/٥  ،١٠٧١٥ رقم:  ربًا،  فهو  منفعة 

أجرًا». أذانه  على  ال يأخذ  مؤذنًا  «اتخذ  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  لي  قال  قال:  العاص  أبي 
.٤١٢  ،٤١١/٤ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)

.٤١٢/٤ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٣)
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الهبة  أنـواع  بيان  فـي  اعتمد  أنـه  الشـماخي   خطـاب  فحـوى  مـن  ويسـتنتج 
حسـب  ألنه  بها؛  يصرح  لم  وإن  بمقاصدها »،  «األمـور  قاعدة:  علـى  وأحكامهـا 
يختلف  حكمها  ولكـن  هبة،  فالظاهـر  الجـزاء،  ويكون  الحكـم  يتقـرر  المقصـد 
منها  ينتظر  أو  المخلوق،  وجه  أو  اهللا  وجه  بها  يقصد  كان  إن  المقاصد،  حسـب 

كالبيع. تعويضا 
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والمصارف  البنـوك  مع  التعامل  تحريم  فـي  اإلباضية   فقهاء  كلمـة  تتفق  تـكاد 
البدائل المشروعة،  الربوية، ولم يرخص في ذلك إال البعض عند الضرورة وانعدام 
واالعتداء  الناس  أخالق  وفساد  المادية  الحياة  تعقد  وأمام  اإلسـالمية،  كالمصارف 
البنوك  إلى  الناس  بعض  التجأ  ديونهم  سـداد  عن  المدينين  وتهّرب  األموال،  علـى 
على  للضغط  أو  والسـرقات،  التلف  من  أموالهم  حفظ  في  بها  لالسـتعانة  التقليدية 
من  لألموال  ونقـل  عبور  وسـيلة  جعلها  أو  ديون،  من  ما عليهـم  لسـداد  المدينيـن 
عبر  الضخمة  األمـوال  نقل  لصعوبة  المتعاملين،  بيـن  لقاء  دون  المناطـق  مختلـف 
الحركة  تنشيط  في  وساهمت  معامالتهم،  للناس  فسـهلت  المعتادة،  النقل  وسـائل 
مواقف  تباينت  الجديدة  األوضاع  هذه  وأمام  االقتصادية،  الحياة  وازدهار  التجارية 

بقيود. أو  بإطالق  ومجيز  مانع  بين  أحكامهم  واختلفت  الفقهاء 
األموال  حفـظ  لقصد  الربوية  بالبنـوك  االسـتعانة  في  رخصـوا  الذيـن  ومـن 
بالجزائر   المزابيـة  الديـار  مفتـي  بكلـي   عبد الرحمٰـن  الشـيخ  انتقالهـا  وتسـهيل 
حلوالً  للناس  وقّدم  وشـجاعة،  بجرأة  الخطير  الميدان  هـذا  ولج  فقد  ـ سـابقًا ـ 
انتشـار  ظل  في  الناس  من  كثير  فيها  وقع  التي  الربا  شـبهات  من  إلنقاذهم  مؤقتة 
وبنى  اإلسالمية،  البالد  معظم  في  اإلسـالمية  المصارف  وانعدام  الربوية،  البنوك 
ومراعاة  الناس،  عـن  والمشـقة  الحرج  ورفع  التيسـير  قواعد  من  انطالقًا  حكمـه 

اإلسالمية. الشريعة  ومقاصد  الشرعية  للنصوص 
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البنوك  مخالطة  في  ـ  اهللا  يرحمكم  ـ  قولكـم  «ما  الصدد:  هذا  في  سـئل  وقد 
الخصوص؟» على  مقّرًا  واتخاذها 

البنوك  على  األمـوال  أرباب  يجريها  التـي  العمليات  «غالـب  فأجـاب: 5 
اإلسالمي؛ ألنها ال تخلو  الشرع  ـ ال يقرها  الفائض  ـ  الربا  قاعدة  المؤسسة على 
 "  ! ﴿ تعالى:  قال  فيه،  ال هوادة  باّتًا  تحريمًا  أكله  اهللا  حرم  ربا  مـن 
 1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
يتركه  لم  من  هدد  كمـا  (البقـرة: ٢٧٥)،   ﴾ ;:98765432
 {  z  y  x  w  v  u ﴿ ورسـوله،  اهللا  من  بحرب  منه  ويتنصـل 
 ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  }  |
ومحارب  (البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩)،   ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

ال محالة...»(١). محروب  اهللا 
معامالت  البنك  في  توجد  وأنه  الربـا،  تحريم  من  العلة  إلى  البكري   ويشـير 
بحثنا  إذا  أننا  َبْيَد   ...» فيقول:  الربا  أسـاس  على  وال تقوم  الربا،  قصد  من  خالية 
عمالئها  قصد  في  تكمن  وجدناها  العمليات  هذه  تحريم  أوجبت  التي  العلة  عن 
فإذا  وعليه  الربويـة،  قاعدتهـا  وعلى  طريقهـا،  على  وتنميتهـا  أموالهـم  اسـتثمار 
آخر  وجه  منها  يقصد  وإنمـا  والتنمية،  االسـتثمار  بها  ال يقصد  صورة  ما وجدنـا 
لخلوها  العامة  القاعدة  من  تستثنى  أم  المنع،  أيشمله  متأملين:  إزاءها  وقفنا  مباح، 

المحظور؟ القصد  من 
اصطالحهم  في  عنه  ر  الُمعبَّ مقّرًا  البنك  اتخاذ  األخيرة  الصور  هذه  بين  ومن 
تنمية  المخالطة...  هـذه  من  القصد  ليـس  أن  تحققنـا  وإذا  ـ ،  ـ بالدسلياسـون(٢) 

.٢٠٢/١ - ٢٠٣ ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م،  األولى  ط  البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
التاجُر  ُينـزِّل  «أنه  ذلك:  وصـورة  مقّرًا  البنك  اتخـاذ  حقيقـة  البكـري  بيَّـن  وقـد   ،(dossiliation)  (٢)
من  البنك  ويلتزم  األموال،  من  يده  ما يدخل  البنـك  صندوق  في  يضع  بأن  وكيِله  منزلـَة  البنـَك 
يسـتخلص  كما  لغرمائه،  عليه  التي  حريفه  ديون  وصكوك  عليه  التي  حريفه  ديون  تسـديد  =جهته 
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يتولى  كوكيل  البنك  اتخاذ  إلى  بها  والتذرع  حفظها  وإنما  واسـتثمارها،  األموال 
تأثير  للقصد  هل  نتساءل:  أن  لنا  ساغ  ذلك  تحققنا  إذا  المالية،  العمليات  تسهيل 

بالنيات؟»(١). األعمال  أن  على  بناء  الحكم،  تكييف  على 
وأقوال  الثابتة  النصـوص  إلـى  اسـتنادًا  اإلشـكال  هذا  عن  البكري   ويجيـب 
هذه  في  أعلم ـ  واهللا  ـ  الجـواب  يكون  أن  يترجـح  عليه  «وبناء  فيقـول:  العلمـاء 
اهللا  محادة  على  تشتمل  لم  إذا  ـ  المعامالت  في  والتضييق  سيما  إيجابّيًا،  الصورة 
مفيد  عمل  في  التعامل  «إن  رضا (٢):  رشيد  الشيخ  قال  ال ينبغي،  مما  ـ  شرع  فيما 

أكثر  البنوك  جانب  يرهبون  الحرفاء  ألن  مالية؛  وصكوك  سـندات  من  حرفائه  ما على  له  البنك 
متى  ما عليهم  تسـديد  في  الحرفاء  ويتلذذ  بالتجارة،  ابتلـي  من  يقينًا  ذلك  يعرف  جانبهـم،  مـن 
أمواله  إيداع  ما في  إلى  هذا  البريد،  طريق  على  سنداته  إليهم  أرسل  أو  كفاحًا،  دائنهم  خاطبهم 
من  فإن  له،  خالصـة  األموال  تلك  تكـن  لم  إذا  ال سـيما  صيانتها  على  االطمئنـان  مـن  بالبنـك 
وعمت  االضطرابات  فيها  فشـت  التي  األقطار  بعض  في  خصوصًا  ـ  الظـروف  هذه  فـي  عـاش 
البنك  في  وجد  لذلك  المقصودة،  التفتيشات  بعض  أثناء  والغصب  النهب  فيها  وكثر  الفوضى، 
عابث،  أو  سـارق  أو  ناهب  أو  غاصب  يد  تنالها  أن  من  نجوة  في  أموالـه  يجعل  حصينـًا  ملجـأ 
والعمليات  األعمـال  من  ذكـره  ما أسـلفنا  له  يتولى  وكيالً  لـه  اتخذ  لو  العميـل  هـذا  أن  علـى 
البنك  منه  ما يأخذ  نعتبر  أالَ  وعليه  للبنك،  يؤديـه  مما  مضاعفة  أضعافا  عليه  لتقاضي  والحفـظ 

.٢٠٤/١ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن  بكلي  وكيله؟».  منه  ما يأخذه  قبيل  من 
بتصرف  .٢٠٢/١ - ٢٠٣ الفتاوى،  البكري:   (١)

خليفة  علي  منال  الدين بن  بهاء  محمد  الدين بن  شـمس  محمد  رضا بن  علي  رشـيد بن  محمد   (٢)
أحد  (١٢٨٢ - ١٣٥٤هـ/١٨٦٥ - ١٩٣٥م):  النسـب  الحسـيني  األصل،  البغدادي  القلمونـي، 
ولد  والتفسـير.  والتاريخ  واألدب  بالحديث  العلماء  الكتاب،  من  اإلسـالمي.  اإلصالح  رجال 
صباه،  في  الشعر  ونظم  وتنسـك،  فيها.  وتعلم  الشـام)  طرابلس  أعمال  (من  القلمون  في  ونشـأ 
وتتلمذ  عبده  الشيخ محمد  إلى مصر سنة ١٣١٥هـ فالزم  ثم رحل  الصحف،  بعض  في  وكتب 
اإلصالح  في  آرائه  لبثِّ  (المنار)  مجلة  أصدر  ثم  بيروت.  في  ذلك  قبل  به  اتصل  قد  وكان  له. 
العصرية  واألوضـاع  الشـريعة  بين  التأليف  فـي  الفتيا،  مرجـع  وأصبـح  واالجتماعـي.  الدينـي 
ط»  ـ  الكريم  القرآن  و«تفسير  مجلدًا،   ٣٤ منها  أصدر  المنار»  «مجلة  آثاره:  أشهر  من  الجديدة. 

.١٢٦/٦ األعالم،  الزركلي:  يكمله.  ولم  منه،  مجلدًا  عشر  اثنا 

=
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اهللا  علل  الذي  الحقيقي  الربا  مـن  هو  وليس  تجارة،  أو  شـركة  والمعطي  لآلخـذ 
التعامل  في  والتضييق  (البقـرة: ٢٧٩)،   ﴾ ¶  μ  ´  ³ ﴿ بقولـه:  حرمتـه 

لألمم»(١). مسودة  ويجعلها  ويضعفها  األمة  يفقر 
الذرائع  بيع  الكالم على  الشيخ أطفيش  في معرض  إلى ما قرره  إذا نظرنا  ثم 
النيل:  شرح  في  قال  إذ  الحكم،  ظاهر  في  ربوية  صورًا  صوره  الفقهاء  َيعّد  الذي 
األعمال  «إنما  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  محور  على  يدور  فيه  الحقيقي  الحكم  الذرائع  بيع  «إن 

ما نوى »(٢).(٣). امرئ  لكل  وإنما  بالنيات  
المقاصد  إلى  ينظرون  الذيـن  الفقهاء  بعض  أقوال  البكري   عـرض  أن  وبعـد 
النيات  سـلمت  «فإذا  القول:  إلى  خلص  أحكامهم،  عليها  فيبنون  المعامالت  في 
الصورة  كانت  أجل،  بعد  منه  أثمن  ليدفع  حاضر  ثمن  أخذ  إلى  التذرع  قصد  من 
على  ينبني  حكمه  ألن  ببطالنهـا؛  الحاكم   حكم  وإن  اهللا،  وبيـن  بينه  فيمـا  جائـزة 
وبين  الحكم،  فـي  ما يسـوغ  بين  إذًا  ففـْرٌق  ربوية،  الظاهريـة  والصـورة  الظاهـر 
مسلم  كل  على  ما يجب  هو  األخير  االعتبار  وهذا  اهللا،  وبين  بينه  للمرء  ما يسوغ 
في  تأثير  أي  تأثيرًا  للقصـد  أن  الفرق  هذا  من  فتبين  أعمالـه،  في  إليـه  يهـدف  أن 

الحكم»(٤). تكييف 
مقّرًا  البنك  اتخاذ  حكم  يجعل  لم  البكري   أن  إليه  اإلشـارة  تجدر  ومما  هذا 
األصل  ألن  الربا؛  إلـى  ذريعة  البعض  ال يتخـذه  حتى  بشـروط  قيده  بل  مطلقـًا، 
تبيح  «الضرورات  بـاب  من  جاءت  الرخصة  وهذه  البنـوك،  مع  التعامـل  تحريـم 
في  «وزيادة  يقول:  المعنـى  هذا  وفي  بقدرها »  تقدر  و«الضـرورة  المحظـورات »، 

يأتي: بما  العميل  هذا  ننصح  االستبراء 

.٢٨٠ نص  م١٧  المنار،  مجلة  رضا،  رشيد   (١)
تخريجه. سبق   (٢)

بمعناه. بل  بلفظه  ينقله  لم   .١٥١/١٤ الذرائع،  باب  في  النيل  شرح  أطفيش:   (٣)
.٢٠٣/١ - ٢٠٤ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٤)
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ـ  ١ ما عليه   يظل  بأن  ماكرة،  بطريقة  البنك  السـتغالل  ذريعة  ذلك  ال يتخذ  أن 
بمثابة  حينئذ  فيكون  بالبنك،  مودعًا  ما لديـه  مضاعفة  أضعافًا  يفوق  للبنـك 

محرم. وهذا  بفائض  مبالغ  منه  يقترض  من 
ـ  ٢ دخله   كان  إذا  المعامالت  هذه  من  فائضًا  له  ما انجرَّ  سـنة  كل  يجمع  أن 

على  به  يتصدق  والفاضل  البنك  منه  ما أخذه  يطرح  ثم  خرجه،  من  أكثر 
لدينه  االسـتبراء  في  ـ  أعلـم  واهللا  ـ  بالـغ  فقد  ذلـك  فعـل  فـإذا  الفقـراء، 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿ تعالى:  قال  وِعرضه، 

(البقرة: ٢٧٩).  ﴾ ¶  μ
الربا،  أوحال  في  الوقوع  من  المانعة  الضوابط  هذه  البكري   وضـع  أن  وبعـد 
نظرًا  «وعليه،  فقال:  الموضـوع  حيثيات  في  النظر  طول  بعد  إليـه  ما توصل  أكـد 
مقّرًا  البنك  اتخـاذ  طريقة  فإن  تفصيلـه،  لك  أسـلفت  مما  المتقدمـة  لالعتبـارات 

شرعًا»(١). جائزة  أراها 
القول: مجمل 

األموال  لحفظ  مقّرًا  الربوي  البنك  اتخاذ  حكم  في  البكري   رأي  عرض  بعد 
ومتابعة  األموال،  انتقـال  عمليه  يسـهل  الذي  الوكيل  بمثابة  وجعله  التلـف،  مـن 
له،  المستحقة  ديونهم  لسداد  عليهم  بالضغط  وذلك  معهم،  يتعامل  الذين  الزبائن 
الظروف؛  هذه  مثل  في  واألوفق  األعدل  الرأي  هو  البكري  إليه  ما ذهب  أن  يبدو 
على  التيسير  في  الشريعة  لمقاصد  مراعاة  وفيه  العصر،  ضرورة  مع  يتماشى  ألنه 
مع  ال تتصـادم  ما دامت  المعامـالت،  مجـال  فـي  عنهم  الحـرج  ورفـع  النـاس 
بحفظ  تقـوم  مشـروعة  أخرى  وسـيلة  وجـدت  إن  أنـه  إال  القطعيـة،  النصـوص 
على  العمالء  وتعيـن  بأمان،  أموالهم  انتقـال  المتعاملين  على  وتسـهل  األمـوال، 
دون  ما عليهم  يسددوا  حتى  عليهم  بالضغط  وذلك  المدينين،  من  أموالهم  جمع 

.٢٠٤/١ - ٢٠٥ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
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يتجنب  أن  المسـلم  على  يتوجب  الحالة  هذه  ففي  والقضاء،  الدفع  فـي  مماطلـة 
مؤسسـات  توجد  ما دامت  كانت،  ذريعة  أي  تحت  الربويـة  البنوك  مـع  التعامـل 
المعلول  العلة تدور مع  المعامالت اإلسالمية؛ ألن  تقوم على أساس  بديلة  مالية 
المنع،  أصله وهو  إلى  الحكم  عاد  وانتفى،  المانع  العذر  زال  فإن  وجودًا وعدمًا، 
في  نساهم  حتى  إليه،  الناس  ويرشدوا  إليه  ينبهوا  أن  الفقهاء  على  ما ينبغي  وهذا 

أعلم(١). واهللا  الربوية  المصارف  وتقليص  اإلسالمية،  المصارف  انتشار 

:¢Vô©dGh  ∫ÉªdGh  ¢ùØæ∏d  áfÉ«°Uh  IGQGóe  ºcÉë∏d  Iƒ°TôdG  ™aO  ºμM  :kÉ©HGQ
المعطي واآلخذ، ورخص  الرشوة محرمة شرعًا على  الفقهاء على أن  أجمع 
النفس  عـن  ودفاعًا  وضـرره،  لشـره  اتقاء  للمداراة  الحاكـم  رشـوة  في  بعضهـم 
على  حالل  وقالوا  بذلك،  إال  ظلمه  دفع  على  ال يقدر  كان  إذا  والمال،  والعرض 
كثير  على  الرشوة  أمر  اشتبه  وقد  المسـتغل،  اآلخذ  على  حرام  المضطر  المعطي 
وأجازها  اآلخذ  علـى  حرمها  من  ومنهم  مطلقـًا،  منعها  مـن  فمنهم  النـاس،  مـن 
على  ورد  وقـد  حكمها،  فـي  توقف  َمن  ومنهـم  الضـرورة،  عند  المعطـي  علـى 
ما يبذله  يعتبر  «متى  مفاده:  المسألة،  هذه  حول  سؤال  بكلي   عبد الرحمٰن  الشيخ 

تعاطيها؟» يحرم  رشوة  لغيره  المرء 
حكمها  أّن  بيـد  واحـد،  شـجن  من  والمـداراة  والسـحت  «الرشـوة  فأجـاب: 
وهي  باطل،  إحقاق  أو  حق  إلبطال  تذرعًا  لحاكم  ما يعطى  هي  فالرشوة:  يختلف، 
على  وحتى  بل  الشـارع،  لسـان  على  ملعونان  معا،  واآلخذ  المعطي  على  محرمة 
 p  o  n  m  l  k ﴿ تعالى:  قال  بينهما،  يمشـي  الذي  الرائش 
z y x w v u t s r q } ﴾ (البقرة: ١٨٨)، 

في  البكري  رأي  يوافق  وجدته  فتاويه  في  الخليلي  حمد  أحمد بن  شـيخنا  رأي  على  االطالع  بعد   (١)
عدم  عند  األموال  لحفظ  آمنًا  مكانًا  كاتخاذه  الضرورة،  عند  إال  الربوية  البنوك  مع  التعامـل  تحريـم 
الثالث، ص ١٣٧ - ١٥٣. الكتاب  المعامالت،  فتاوى  ينظر:  بقدرها،  تقدر  البديل والضرورة  وجود 
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النار »(١)،  في  والمرتشي  «الراشي  وقال:  والمرتشـي »،  الراشـي  اهللا  «لعن  وقال ملسو هيلع هللا ىلص : 
ـ (٣). بينهما »(٢)  يمشي  الذي  والرائش  والمرتشي  الراشي  اهللا  «لعن  أيضًا:  وقال 

ـنَّة،  والسُّ القرآن  من  ودليلها  حكمها  وبّيـن  الرشـوة  البكري   ف  عرَّ أن  وبعـد 
من  أعم  فهو  بالباطـل،  بينهم  النـاس  ما يأكله  كل  «وهـو  فقال:  ـْحت  السُّ ف  عـرَّ
أي  (المائدة: ٤٢).   ﴾ $ تعالى: ﴿ #  قوله  ـر  ُفسِّ وبه  منه،  الرشـوة، وهي 
َقاَل  النَّبِـيَء ملسو هيلع هللا ىلص  أَنَّ  َزْيـدٍ  ْبنُ   َجابِـُر  عن  ثبـت  فقد  تناوله،  محـرم  وهـو  َشـى،  للرَّ
قال ملسو هيلع هللا ىلص :  بِهِ ».  أَْوَلى  َفالنَّاُر  ُسْحتٍ  مِْن  َنَبَت  َلْحمٍ  ُكلَّ  َكْعُب،  «َيا  ُعْجَرةَ :  لَِكْعبِ ْبنِ 

به»(٤)»(٥). أولى  فالنار  سحت  من  نبت  لحم  «كل 

كتاب  والحاكم،  رقـم:  ٢٢٣٩ .  الرشـوة،  ذم  باب  والشـهادات،  القضاء  كتاب  حجر،  ابـن  رواه   (١)
مروان بن  حدثنا  قـال:  ولفظه  عائشـة.  عن  رقم:  ٧١٣٠ .  ثوبان،  حديـث  وأما  بـاب  األحـكام، 
عن  عمرة،  عن  حـزم،  عمرو بن  محمد بن  بكر بـن  أبي  عن  يحيى،  إسـحاق بن  عـن  معاويـة، 
منيع  أحمد بن  عن  أبو يعلى،  رواه  والمرتشي»  الراشي  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «لعن  قالت:   ، ̂ عائشة 

لين. وهو  يحيى  إسحاق بن  به  تفرد  اإلسناد،  بهذا  إال   ، # عائشة  عن  ال نعلمه  البزار:  وقال 
والترمذي،  ثوبـان.  عن  رقـم:  ٧٠٦٨.    ثوبـان،  حديث  وأمـا  بـاب  األحـكام،  كتـاب  الحاكـم،  رواه   (٢)
الراشـي  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «لعن  بلفظ:   .١٣٣٦ رقم:  الحكم،  في  والمرتشـي  الراشـي  في  ما جاء  باب 
الباب عن عبد اهللا بن عمرو وعائشة وابن حديدة  أبي هريرة، وقال: وفي  الحكم»، عن  والمرتشي في 
عبد الرحمٰن  عبد اهللا بـن  وسـمعت  صحيح...  حسـن  حديث  هريرة  أبي  حديث  وقـال:  سـلمة،  وأم 

وأصح. الباب  هذا  في  شيء  أحسن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عمرو  ابن  عن  سلمة  أبي  حديث  يقول: 
.٢٣٧/١ - ٢٣٨ ط ١،  البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٣)

رقم:  والمقاطيع،  األخبـار  كتاب  زيـد،  جابر بن  عن  رواية  المسـند  في  حبيب  الربيع بـن  أخرجـه   (٤)
رقم:  الصالة،  فضل  في  ما ذكر  باب  واإلباحة،  الحظر  كتاب  والترمـذي،  بالغـًا.  ص ٣٢٩،   ،٩٤١
الوجه  هذا  من  غريب  حسن  حديث  هذا  وقال:  وزيادة،  المعنى  بنفس  عجرة،  بن  كعب  عن   ، ٦١٤ 
الحظر  كتـاب  ـ  صحيحه  في  حبـان  ابن  وأخرجه  موسـى.  اهللا بن  عبيـد  حديـث  مـن  إال  ال نعرفـه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  عجرة،  كعب بن  عن  حديث:  ٥٦٤٤ ؛  ـ  النار  بإيجاب  اإلخبار  ذكـر  واإلباحـة 
كعب بن  يا  بـه،  أولى  النار  سـحت  على  نبتا  ودم  لحـم  الجنة  ال يدخل  إنـه  عجـرة،  كعب بـن  «يـا 
الصالة  عجرة،  كعب بـن  يا  موبقها،  وغاد  فمعتقهـا،  نفسـه  فكاك  في  فغاد  غاديان:  النـاس  عجـرة، 

الصفا». على  الجليد  يذهب  كما  الخطيئة  تطفئ  والصدقة  جنة،  والصوم  برهان،  والصدقة  قربان، 
.٢٣٨/١ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٥)
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الرشـوة  وبين  بينها  العالقة  مبرزًا  المداراة  معنى  لبيان  البكـري   تعرض  كمـا 
محظورة  غير  لكنهـا  الرشـوة،  قبيل  من  كانت  وإن  «والمداراة  فقـال:  والسـحت 
دفعًا  الجبار  بها  يصانـع  المعطي  ألن  آخذها؛  على  محرمة  وهـي  معطيها،  علـى 
أعراضكم،  عن  بأموالكم  «ُقوا  قال ملسو هيلع هللا ىلص :  المال،  أو  العرض  أو  النفس  عن  لظلمه 

دينه »(١). عن  بلسانه  أحدكم  وليصانع 
الرجل  يصانع  أن  بـأس  «ال  قاال:  أنهما  والشـعبي   زيد   جابر بـن  عـن  وروي 
والمرتشـي  الراشـي  اهللا  لعن  الحسـن :  وقال  الظلم ،  خاف  إذا  ومالـه  نفسـه  عـن 

فال بأس »(٢). مالِك  عن  تدفع  أن  أما  باطًال،  يحق  أو  حّقًا  ليبطل 
من  الناس  «شـرُّ  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  آلخذها  المداراة  تحل  «وال  النيل:  صاحب  قال 
وحرمهم  ومالهم  أنفسهم  على  يداروا  أن  للمسلمين  وجاز  شره »(٣)،  مخافة  ُيكَرم 
عليه،  يقدروا  ولم  الظلم  منـه  خافوا  َمن  يداروا  «أن  شـارحه:  قال:  بأموالهـم»(٤). 

موافقًا»(٥). أو  مخالفًا  أو  مشركًا 

القول: مجمل 
الرشوة والمداراة خلص  الفقهاء في حكم  أقوال  البكري   وبعد أن عرض 

الضعفاء:  فـي  المغنـي  فـي  والذهبـي  كامـًال.   ٤٩٣  ،٣٦٤/٢ الكامـل:  فـي  عـدي  ابـن  أورده   (١)
في  زيادة  مع  منه  األول  الشـطر   ،١٢٨٣/٢١٣/٢ اللسـان:  في  حجر  وابن   .١٥٧٢  ،١٧٥/١
له  ساق  ثم  بالوضع  متهم  المبارك  الحسين بن  عدي:  ابن  قال  المناوي:  قال  عائشة.  عن  أوله، 

.٥٢٨/٤ الفيض:  الحديث.  هذا 
جابر بن  عن   .٢١٥٣٦ رقم:  نفسه،  عن  يصانع  الرجل  باب  البيوع،  كتاب  شيبة،  أبي  ابن  رواه   (٢)

التابعين. أئمة  من  جماعة  عن   .٤٧١/٤ التحفة:  في  المباركفوري  وأورده  زيد. 
الترتيب: ٢٠٨/٤.  حاشـية  أبو سـتة،   .٣١٠/٤ المعاد:  دار  إلى  الزاد  هميان  أمحمـد:  أطفيـش   (٣)

الضياء. لصاحب  نسبه  وقد 
.٧٠١/٣ العليل،  وشفاء  النيل  كتاب  عبد العزيز:  الثميني   (٤)

الفتح بيروت،  النيل، ط ٢، نشر مكتبة اإلرشاد جدة السعودية، وطبع بدار  أطفيش: شرح كتاب   (٥)
.٨٧/١٢ ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، 
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تاجر  ما يعطيه  المحرمـة  الرشـوة  من  عندي  فال يعتبر  «وعليـه،  القول:  إلـى 
على  زيادة  شـرائـه  في  يرغب  ممـا  تمكينه  مقابل  وطنيـة  منظمة  فـي  لعامـل 
تمام  من  تعتبـر  الزيـادة  فتلك  للبيع،  المباشــر  ألنه  قانونًا؛  المقـررة  قيمتهـا 
تلك  طريق  مـن  إال  واقعّيًا  عليـهـا  للحصـول  ال سـبيل  التي  البضاعـة  قيمـة 
بذل  من  الغرض  وليس  سـلعة،  اقتناء  في  رغبة  مكرهًا  يعطيهـا  فهو  الزيـادة، 
تأييد  قصده  كان  أو  باطـل،  إحقاق  أو  حـق  إبطال  إلى  التـذرع  الزيـادة  تلـك 
زيادة  التاجر  السمسار على  ما يأخذه  تشبه  الزيادة  فتلك  الوسيط على غلوله، 
أما  للمشـتري،  بالنسـبة  هذا  بالنيات،  األعمـال  وإنما  البضاعـة،  سـعر  علـى 
غلول،  ألنها  لنفسه؛  يأخـذها  التي  الزيادة  تلك  له  فال تحل  للوسيط  بالنسـبة 
فهو  ذلك  بعد  أخذه  فمـا  رزقًا،  فرزقـناه  عمـل  على  استعملناه  «من  قال ملسو هيلع هللا ىلص : 

غلول »(١)»(٢).
بالمال: الظالم  الحاكم  مداراة  حكم  في  ـ 

أن  بذلك  يشـهد  «ومما  فيقـول:  آخر  موضـع  في  رأيـه  البكـري   ويؤكـد 
الرشـوة  من  وهي  ـ  المداراة  بـاب  في  والمعطي  اآلخـذ  بين  فرقـوا  العلمـاء 
بالباطل،  الناس  لمال  وأكل  ظالم  ألنـه  أخذها؛  اآلخذ  على  وحرموا  ـ  طبعـًا 
مظلوم  ألنه  عرضـه؛  أو  ماله  أو  نفسـه  عن  دفعًا  إعطاءها  للمعطـي  وأجـازوا 
لما  عليه  ال يقدر  ممن  خوف  هناك  يكن  لم  ولو  الجبار،  يصانع  أن  ومضطر 
وهو  بالباطل  نفسـه  لمال  أْكالً  حينئذ  ما يعطيـه  فيصبح  يـداري،  أن  له  سـاغ 

حرام»(٣).

رقم:  معلومًا،  رزقـًا  الصدقة  على  للعامل  اإلمـام  فرض  باب  الزكاة،  كتـاب  خزيمـة،  ابـن  رواه   (١)
وقال:   .١٤١٠ رقم:  حفصة،  أبي  محمد بن  حديث  وأما  باب  الزكاة،  كتاب  والحاكم،   .٢٢٠٤

يخرجاه. ولم  الشيخين،  شرط  على  صحيح  حديث  هذا 
.٢٣٩/١ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٢)
.٢٨٠/١ نفسه،  المرجع  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٣)
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غير  المضطر  كان  إذا  الضرورة،  عند  جائزة  المداراة  أن  عبارته  من  ويستنتج 
على  قادرًا  كان  إذا  أما  عرضه،  أو  ماله  أو  نفسه  عن  الظالم  ضرر  دفع  على  قادر 
و«األمور  الضـرورة،  انتفت  قـد  دام  ما  ذلك  فال يجـوز  مداراة  دون  ذلـك  دفـع 

بقدرها ». تقدر  و«الضرورة  بمقاصدها »، 
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ثقافية  مسـابقات  تنظيم  والرياضية  الثقافية  والجمعيات  الحكومات  اعتـادت 
على  تشـجيعهم  بقصد  قّيمة  جوائـز  للفائزيـن  وترصد  الشـباب،  بيـن  ورياضيـة 
ابتدع  وقد  وأجسـامهم،  عقولهـم  لتنمية  الرياضـة؛  وممارسـة  الثقافـة،  اكتسـاب 
فريق  مناظـرة  في  يرغـب  من  كل  فيـه  يشـارك  الرياضي  الرهـان  فكـرة  البعـض 
وقد  المنظمة،  للجهات  يدفعه  رمزي  مبلغ  مقابل  المادي  الربح  لقصد  رياضـي؛ 
المشارك  ما يجنيه  حكم  هل  وتساءل،  الرياضي  الرهان  حكم  البعض  على  اشتبه 

الفقهاء؟ أجازه  الذي  الُجعل  بمثابة  يعتبر  ريع  من  فيه 
الرياضي  الرهان  في  الشرعي  الحكم  عن  بكلي   عبد الرحمٰن  الشيخ  سـئل 
بدون  الجانبين  مـن  بِِعـَوض  رهـان  ألنه  المحـرم؛  القمار  مـن  «هـو  فأجـاب: 
الشـيخ  نقل  الحكـم  هـذا  توضيـح  فـي  وزيـادة  ال يجـوز»(١).  وهـو  محلـل، 
عن  فذكر  الرياضية،  المسـابقات  حكم  في  الفقهاء  بعض  أقـوال  عبد الرحمٰـن  
الدواب  من  وغيرها  الخيل  على  المسـابقة  جواز  في  خالف  «ال  أنه:  القرطبي  
فريق  قصرها  وقد  األسلحة،  واسـتعمال  بالسـهام،  الرمي  وكذا  األقدام،  وعلى 
بالخيل،  العلماء  بعـض  وخصها  والنصل،  والحافـر  الخف  على  العلمـاء  مـن 
بعوض  كان  إذا  أما  بغير ِعوض،  كان  إذا  وأجازها عطاء  في كل شيء، كل هذا 

اآلتية: الحاالت  في  فيجوز 

.٢٥١/١ نفسه،  المرجع  بكلي:   (١)
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ـ  ١ بأن   الحكومة)،  معناه  (وفي  كاإلمام  المتسابقين،  غير  من  الُجعل  يكون  أن 
ُسـبِق  ومن  كذا،  فله  منكمـا  سـبق  من  رامَييـن  أو  لِفارسـْين  اإلمـام  يقـول 

اإلمام. غير  من  العوض  ال يجوز  أنه  مالك   عن  وُحكي  له.  فال شيء 
ـ  ٢ سـبقتني   إن  المتسـابقْين:  أحد  يقول  كأن  واحد،  جانب  من  المال  يكون  أن 

شيئًا. منك  ال آخذ  سبقتك  وإن  كذا،  أعطيتك 
ـ  ٣ من   وال يخرج  السبق  محتمل  يكون  أن  شريطة  محلل  ثالث  معهما  كان  إذا 

القمار. متناول  من  العقد  ليخرج  شيئًا،  عنده 
يعطهما  لم  يسـبق  لم  وإن  أنصافًا،  منهما  أخذ  سـبق  إن  يقال:  أن  وصورتـه: 
المحلل  فيأخذ  اآلخر،  مال  من  كذا  فله  اآلخر  منهما  واحد  أّي  سـبق  وإن  شـيئًا، 
أيهما  بينهما  وفيما  يسبقهما،  لم  إن  شيئًا  وال يعطيهما  سبقهما،  إن  الُجعل  منهما 

له(١). ما شرط  أخذ  سبق 
بقوله:  فيها  قيل  وما  الحـاالت  هذه  على  بكلي   عبد الرحمٰن  الشـيخ  وعقب 
لذلك  الجواز،  صور  من  صورة  على  ال ينطبق  الرياضي  الرهان  أن  تـرى  «فأنـت 
في  رهان  الجانبيـن  كال  علـى  ما يوضع  إن  ال يقـال  حرام،  وأنه  قمـار  إنـه  قلنـا 
إنما يضعه غيرهم ذلك يجري على  المتسابقين  غالبًا من  العصر، ال يكون  مباراة 

ممثله؟ يد 
ركوب  على  لرعيته  تشجيعًا  ذلك  يمنح  اإلمام  فإن  القصدين،  بين  فرق  قلنا: 
الهواة  أولئك  بخالف  ما أعطـى،  ال يسـترد  ثم  للقوة،  إعدادًا  والفروسـية  الخيل 
والحصول  القمـار،  طريق  من  الربـح  سـوى  ذلك  وراء  من  ال يقصـدون  فإنهـم 
بالمقاصد،  واألعمال  نبيالً،  األول  كالمقصـد  مقصدهم  يكن  ولم  الرهان،  علـى 

وأحكم»(٢). أعلم  تعالى  واهللا  فتدبر 

.٢٥١/١ - ٢٥٢ نفسه،  المرجع  بكلي:   (١)
.٢٥٢/١ نفسه،  المرجع   (٢)
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القول: خالصة 
الرياضي  الرهان  بين  واضحًا  فرقًا  هنـاك  أن  البكري   عبارة  خالل  من  يظهـر 
وتقوية  الرياضة،  على  لهم  تشـجيعًا  للمتسـابقين،  الحاكم  يمنحه  الذي  والُجعل 
الهدية  أو  العطية  بمثابة  فهو  مباح،  والثاني  قمار،  ألنه  حرام؛  فاألول  ألجسامهم، 
قاعدة:  على  اعتمادًا  الحقيقة  هذه  إلى  توصل  البكري   أن  وال ريب  الحاكم.  من 

بمقاصدها ». «األمور 
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أن  يرى  مـن  فمنهم  السـكران،  طالق  حكم  فـي  اإلباضية   فقهـاء  اختلـف 
كالبيع  الماليـة؛  تصرفاته  ال تقـع  كما  طالقه  ال يقـع  للقصد  الفاقـد  السـكران 
«األمـور  لقاعـدة:  إعمـاال  وذلـك  والنـكاح،  والوصيـة،  والهبـة،  والشـراء، 
السـكران  طالق  بوقوع  الحكم  إلى  اآلخر  البعـض  يذهب  بينمـا  بمقاصدهـا »، 

جنايته. على  له  معاقبة 
الفرق  وحدد  حكمها  فبّين  الفقهاء،  بعض  بحثها  فقد  المسـألة  هذه  وألهمية 
ُشرب  سـكره  سـبب  يكون  من  هناك  وقال:  السـكران،  وحالة  السـكر،  أنواع  بين 
قد  والسكران  القصد،  مع  الحرام  يشرب  يكون  وقد  اإلسكار،  قصد  دون  الحالل 
للوعي،  فاقدًا  مميز  غير  يكون  وقد  ما يقول،  يعقل  مميزًا  اإلسكار  حالة  في  يكون 
وهي:  واحدة  فالصـورة  الحـاالت  هذه  كل  وفـي  عليـه،  المغمـى  أو  كالمجنـون 
كر والتصرف واحد وهو التلفظ بالطالق، أّما الحكم يختلف حسب األسباب  السُّ

والمقاصد(١). واألحوال، 
اتفاق  وحكى  بتفصيل،  المسـألة  لهذه  تعرض  من  أبـرز  من  بركة   ابن  وُيعـّد 
اختلف  ولكنه  التصرفات،  مـن  غيره  دون  السـكران  طالق  وقوع  على  اإلباضيـة  
حسـب  يختلف  الحكم  فوجد  الوجوه،  جميع  من  المسـألة  في  نظره  بعد  معهم 
«اتفق  يقول:  ذلك  وفي  الشـرع،  أدلة  إلى  مسـتندًا  برأيه  فصرح  السـكران،  حالة 
به،  عليه  محكومًا  منه  يقع  السـكران  طالق  أن  عليهم  إلينا  تناهى  فيمـا  أصحابنـا  

العليل،  وشـفاء  النيل  كتاب  الثميني:  عبد العزيـز  وينظر:   .٢٦٤/٢ الشـمس،  طلعـة  السـالمي:   (١)
.٤٤٥/٢
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قال  وكذلك  أيضًا،  مخالفيهم  ومن  منهم  باتفاق  منه  واقع  غير  المجنون  وطالق 
عقله  في  خولط  َمن  أو  مرض،  حال  في  الطـالق  هذا  منه  وقع  مـن  إّن  الجميـع: 
السـكران  بيـع  أجـاز  أحـدًا  أن  أعلـم  ولـم  ال يلـزم،  طالقـه  أن  العلـل  ببعـض 

وال شراءه»(١).
طالق  بين  يفـرق  الذي  اإلباضيـة   جمهـور  موقف  مـن  بركة   ابـن  وتعجـب 
وال مسـند  لذلك،  مناسـبة  علة  عنده  تظهر  ولم  التصرفات،  من  وغيره  السـكران 
تفريقهم  في  أصحابنا   ما وجه  أعلم  «ولم  وقال:  فتسـاءل  المسـألة،  هذه  في  لهم 
الظاهر  حكم  استواء  مع  والشراء،  والبيع  النكاح،  من  وغيره  السكران  طالق  بين 

له!»(٢). ال نية  والسكران  بالنية،  إال  ال يقع  الطالق  إن  قولهم:  مع  الجميع  في 
الحكم  له  تبين  الجوانب  كل  من  فيها  والنظر  المسألة  في  التأمل  بعد  ولكن 
جانب  في  فوافقهم  المميز،  وغير  المميز  السكران  بين  ي  ال يسوِّ الذي  المناسب 
التمييز  َفْقد  عند  معهم  واختلف  منه،  يصدر  لما  واعيًا  السكران  يكون  لما  التمييز 
في  تلزمه  األحكام  أن  تمييز  معه  الذي  السكران  أن  عندي  يوجب  «والنظر  فقال: 
الذي  السـكران  وأما  التمييز،  من  عنده  لما  بقصد  ما يفعله  يفعل  ألنه  شـيء؛  كل 
فسبيله  المزبلة،  على  والساقط  الطريق  قارعة  في  الملقى  كالمجنون  معه  ال تمييز 
وتعالى  تبارك  واهللا  المقاصد،  من  معراة  أفعاله  تقع  الذي  المجنون  سبيل  عندي 
الخطاب  ال يعقل  أو  مجنونـًا  كان  ومـن  خطابه،  عنه  يعقـل  مـن  إال  ال يخاطـب 

العقالء»(٣). أحكام  ال تلزمه 
رغم  السكارى  فيه  اهللا  يخاطب  القرآن  من  بنص  مذهبه  بركة   ابن  عضد  وقد 
جل  اهللا  خاطب  «وقد  فيقول:  واإلدراك،  الوعي  فقدان  حالة  في  أنهم  يفترض  أنه 

(النساء: ٤٣).  ﴾ z  y  x  w  v ﴿ بقوله:  السكارى  بعض  ذكره 

.١٧٩/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
نفسه. المصدر   (٢)

.١٧٩/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
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أتى  إذا  فالمميز  مميز،  غير  وسكران  مميز  سـكران  ضربين:  على  فالسـكران 
تقبل  كما  دعواه  منه  ال تقبل  الفعل،  مع  القصد  وترك  النية  عزوب  وادعى  بفعل 

غيره. مميز  من 
«إنما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  منه طالق وال غيره،  الذي ال يعقل ال يقع  والسكران 
أو  بسـكر  عقله  لزوال  نيته  عدمت  فإذا  ما نوى»،  امرئ  ولـكل  بالنيات  األعمـال 

بها»(١). محكوم  غير  أفعاله  كانت  جنون 
لو  أنه  عليه  الناس  ما اتفـق  ما قلنا:  صحة  على  يدل  «ومما  قائـالً:  ويضيـف 
ال يثبت  ذلك  فإن  تزوج،  أو  وهب  أو  باع،  أو  اشترى  أو  ذلك،  حال  في  استأجر 
َيْلزمه  المميز  العاقـل  كان  فإذا  الفعـل،  بحقيقة  ومعرفته  منـه  القصد  لعـدم  عليـه 
طالقًا  يـرد  لم  فإنه  وثـاق؛  من  طالقًا  ادعـى  وإن  الطالق  فـي  به  ما لفـظ  حكـم 
يلزمه  المميز  السـكران  وكذلك  والتمييز،  العقـل  من  عنده  لما  تحريمـًا  يوجـب 

والتمييز»(٢). العقل  من  عنده  لما  وغيره  الطالق  من  به  ما لفظ 
ألن  السـكران؛  تصرفات  علـى  الحكم  أسـاس  هو  بركة   ابـن  عنـد  فالتمييـز 
زال  العلة  زالت  وإذا  الحكم،  وجـد  العلة  وجدت  فإذا  التكليف،  أسـاس  العقـل 

الحكم .
سـبب  هو  حرام  سـببه  الذي  ـكر  السُّ يجعل  وغيره  السـالمي   نجـد  بينمـا 
هذا  يْقِصر  ولم  انعدم،  أو  التمييز  وجد  سـواء  السـكران،  طالق  على  الحكم 
«وأما  يقـول:  المعنى  هذا  وفـي  التصرفات،  بقية  دون  الطـالق  علـى  الحكـم 
على  شربه  أو  المسكر  أكل  من  المرء  يسكر  أن  فهو  حرام  سببه  الذي  السـكر 
ألنه  الخطـاب؛  ال ينافي  السـكر  هـذا  فـإن  ذكرهـا،  المتقـدم  الضـرورة  غيـر 
الشرعية،  األحكام  عليه  تجرى  أن  فناسب  اختيارا،  عقله  لتغّير  بنفسه  متعرض 

.١٨٠/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
نفسه. المصدر   (٢)
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 v  u  t  s ﴿ تعالـى:  قوله  للخطاب  منـاف  غير  أنه  علـى  والدليـل 
وهم  الصالة  يقربوا  أن  ُنهوا  فإنهم  (النساء: ٤٣)،   ﴾ z  y  x  w
تعلُّق  صحة  لك  ظهر  فإذا  السكر،  حال  إليهم  متوجه  الخطاب  وهذا  سكارى، 
وعتقه  لزوجه  طالقه  فيثبُت  الصاحي،  أحكام  عليه  َفأْجِر  بالسـكران  الخطاب 
ثم  سكر  ثم  كافرا  كان  إذا  أنه  بمعنى  سكره؛  حال  في  اإلسالم  ويلزمه  لعبيده، 
اإلسالم  على  يجبر  فإنه  ْحوِة  الصَّ بعد  االرتداد  شاء  ثم  السكر،  حال  في  أسلم 
كان  لو  أما  عليه،  وال ُيعلى  يعلو  اإلسـالم  ألن  غيره؛  على  لإلسـالم  ترجيحًا 
ُتدرأ  «الحدود  ألن  المرتد؛  حد  عليه  ال ُيقام  فإنه  سـكره،  في  ارتد  ثم  مسـلمًا 

واضحة»(١). شبهة  العقل  وتغّير  بالشبها ت»، 
القول:  إلى  خلص  وأفعاله،  أقواله  نتيجة  السـكران  السـالمي   ل  حمَّ أن  وبعد 
حتى  حرام،  سكره  سـبب  الذي  السـكران  على  ثابتة  األحكام  فجميع  «وبالجملة 
وهو  زنا  فلو  الحد،  عليه  يقام  الحد  به  ما يسـتوجب  سـكره  في  فعل  لو  إنه  قيل: 
سائر  وكذا  يده،  قطعت  سـكران  وهو  سـرق  ولو  الزنى،  حد  عليه  أقيم  سـكران، 

بالشبها ت »(٢). ُتدرأ  الحدود  ألن  ذلك؛  في  الحد  عليه  ال يقام  وقيل:  الحدود، 
تدرأ  «الحـدود  المشـهورة:  بالقاعدة  عمـالً  الثاني  الـرأي  السـالمي   واختـار 
أخذ  لو  أنـه  عليه  واسـتدرك  المشـهور،  هـو  األول  القـول  أن  رغـم  بالشـبهات » 
مرجحًا  فقال  ظاهرة،  شـبهة  فيه  ألن  الردة؛  حّد  الحدود  من  يسـتثنى  فإنه  برأيهم 
يخرج  أن  ينبغي  إنه  وأقول:  أشـهر،  واألول  عندي  الصحيح  «وهو  الثاني:  الرأي 
حد  عليه  ال ُيقام  سكره  حال  في  المرتد  إن  فيقال:  االرتداد،  حّد  ذلك  جملة  من 
يكن  ما لم  لسانه  على  فيجري  معه،  ال تمييز  السـكران  ألن  القتل؛  وهو  المرتد، 

له...»(٣). مقصودًا 

.٢٦٤/٢ - ٢٦٥ األلفية،  على  الشمس  طلعة  السالمي:   (١)
نفسه. المصدر  السالمي:   (٢)

.٢٦٥/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٥٦

القول: مجمل 
أن  يظهر  نحوهمـا(١)  نحى  وَمن  والسـالمي   بركة   ابن  قولْي  فـي  التأمل  بعـد 
رأي  هو  النفس  إليه  وتميل  القلب،  إليه  يطمئن  والذي  للصـواب  األقرب  الـرأي 
والمقاصد  الشـرعية،  للقواعد  ومراعاته  ووجاهتـه،  أدلته  لقـوة  وغيره  بركة   ابـن 
وليس  مقاصدهم،  إلى  وتنظـر  المكلفين،  حال  تراعي  التـي  التشـريع  من  العامة 
أخذه  ُرغم  السـالمي   أن  إليه  ما ذهبنا  يؤيد  والذي  فقط،  الظاهرة  التصرفات  إلى 
ُيعاقب السكران على جميع تصرفاته، فإنه منع من تطبيق العقوبات  بالرأي الذي 
الردة  حال  في  السكران  أن  وهي:  الحاصلة  للشبهة  الردة  حّد  في  وبخاصة  عليه، 
تصرفاته  على  السكران  معاقبة  على  القائم  أصله  مع  يتناقض  وهذا  معه،  ال تمييز 

للوعي. فاقدا  أم  مميزا  سكره  حالة  في  كان  سواء  مطلقًا، 
هذا  الحالة  هذه  في  وغيره  السـالمي   يُراعي  لماذا  البعض،  يسـأل  قد  ولكن 
ويحاسـبه  األحكام،  عليه  ويجري  عنه،  يغفل  األخرى  الحاالت  وفـي  المقصـد، 
الحكم  هذا  استثناء  في  السبب  ولعل  السـكران؟!  بطالق  فيحكم  تصرفاته،  على 
حالة  في  السـكران  بقصد  الجزم  ال يمكن  ألنه  الحاصلة،  للشـبهة  هو  غيره  مـن 
الشرعية. والقواعد  النصوص  عليه  نصت  كما  بالشبهات   تسقط  والحدود  القتل، 
ال بِدواء  بخمر  سـكر  إذا  الرجل  عن  السـالمي   سـئل  نفسـه  السـياق  وفي  ـ 
ذلك  على  ال يترتب  وهب  أو  أعطى  أو  باع  إذا  أما  عليه،  ُحِسبت  زوجته،  فطلق 

بالقصد. إال  أثر 
ما الفرق  ثم  بالدواء،  السكر  وبين  بالخمر  السكر  بين  ما الفرق  السائل:  قال 

المذكورة؟ األشياء  وسائر  الطالق  بين 
محرم  طبعًا  مسـكر  الخمر  فألن  والخمر،  الـدواء  بين  الفرق  «أمـا  فأجـاب: 
حكم  في  ألنه  الطالق؛  عليه  وأثبتوا  عقله،  لزوال  تعرض  فقد  قصده  فمن  شرعًا، 

ص ٤٢٠ - ٤٢٢. زيد،  جابر بن  اإلمام  فقه  يحيى:  بكوش   (١)



٣٥٧ الفصل األول: القاعدة الكلية الكبرى األولى

أن  يعلم  ألنـه  توابعه؛  تعمـد  فقـد  اإلسـكار  تعمد  إذا  أنـه  وذلـك  لـه،  المتعمـد 
أمر  فهو  بالـدواء  السـكر  وأما  يقصدها،  لم  أشـياء  لسـانه  على  يجري  السـكران 
حيث  من  السـكر  عليه  عرض  فإذا  السـكر،  يقصد  لم  الدواء  قصد  فمن  عارض، 
ال يدري،  حيث  من  اإلسـكار  فعراه  مباحًا،  الدواء  أصل  كان  إذا  كما  يعلمه،  لم 
بين  الفرق  وأما  عليه،  المغمى  حكم  في  ألنه  لسـانه؛  على  يجري  بما  يؤاخذ  لم 
القصد  بنفس  إال  ال تثبـت  األشـياء  هذه  فألن  والهبة؛  والعطاء  والبيـع،  الطـالق 

تتضمنه»(١). جملة  إلى  القصد  بدخوله  يثبت  فإنه  الطالق  بخالف  بعينها،  إليها 
قاعدة:  بمقتضى  بالحالل  السْكر  أنه حكم على  السالمي   ويستفاد من جواب 
بمقتضى  بالطالق  بالحـرام  سـكر  الذي  على  حكم  بينما  بمقاصدهـا »،  «األمـور 
فيعاقب  مقصوده »،  بنقيـض  عومل  مشـروع  غير  غرضًا  بفعله  قصد  «من  قاعـدة: 
فيتحمل  للمحـرم،  الرتكابه  لـه  عقوبة  الطالق  عليـه  ويقع  الخمر،  شـربه  علـى 
اقتراف  نفسـه  له  ال تسـّول  حتى  لغيره،  وردعًا  لـه  زجرًا  وأفعاله  أقوالـه  تبعـات 
بتصرفه  وهو  والمال،  والعقل  الدين  حفظ  العامة  الشريعة  مقاصد  من  ألن  مثله؛ 

وماله. وعقله  دينه  على  اعتدى  قد 
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وتطّلق  يحنث  فإن  زوجته  بطالق  حلـف  من  أن  إلى  الفقهاء  جمهور  ذهـب 
صرح  وقد  يفعل.  فلم  يفعل  أن  حلف  أم  ففعل،  يفعل  أال  حلف  سـواء  زوجته، 
بذلك السالمي  في إحدى فتاويه جوابًا عن سؤال ورد إليه من رجل له زوجتان ـ 
واحدة  فجعلت  والتباغض،  التحاسـد  من  الضرائر  ما بين  تعلم  «وكما  فيه:  يقول 
البيت  أهل  يحتاج  الذي  الحوائج  بيت  مفتاح  على  ويعنفونه  يلومونه  وأهلها  هي 
موضع  في  ُيترك  إنه  الزوج:  فقال  إليه،  الحاجة  عند  ال تجده  هذه  ابنتهـم  أّن  لـه، 

.١٧٢/٣ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٥٨

يدعه  أنه  الثالث  بالطالق  فحلف  قوله،  كفاهم  فما  للكل،  البيت  أهل  عند  معلوم 
الموضع،  ذلك  في  يتركونه  أهلـه  وبقي  هو  معناه،  وقال  الفالني،  الموضـع  فـي 
غيره،  جهة  من  غيب  على  حلـف  كأنه  لكن  بزعمه،  نفسـه  قِبل  من  صادق  وهـو 

أزواجه؟» تطلق  أم  رخصة،  له  أتنظر  فيه،  قولك  فما 
عهده،  فـي  الموضع  ذلك  فـي  يتـرك  المفتـاح  كان  «إذا  السـالمي :  فأجـاب 
الضرة  دّسته  وإن  عليه،  فال حنث  األحوال  غالب  في  مكانه  وجده  به  جاء  وكلما 
لم  إذا  ذلـك  فال يضره  وال اطـالع،  علم  بغيـر  األحيان  بعـض  في  ضرتهـا  عـن 
وال تطلق  الضرات،  ال بفعل  هو  بفعله  العبرة  ألن  (إخفائه)؛  ضّمه  على  ُيسّلطها 
ما عهد  على  يمين  هو  وإنما  الغيـب،  أيمان  من  هذا  وليس  صدقه،  مـع  زوجاتـه 
أنك  على  ما نوى،  امرئ  ولكل  بمقاصدها »  و«األمور  بيته،  أهل  وحال  حاله  من 

بالطالق». العامة  قول  ما في  علمت  قد 
جعله  (الخليلي) :  أحمد  خلفان بن  سعيد بن  المحقق  شـيخنا  «إن  ويضيف: 
اللفظ  هذا  مـن  ال يلزمه  فكما  وبالحج،  وبالصـوم  بالصالة  القائـل  قول  بمنزلـة 
أن  على  طالق،  بالطالق  قولـه  من  ال يلزمه  فكذلك  وال حج،  وال صوم  صـالة 
المسألة مختلف فيها والتزويج معلوم الصحة، فاألحوط بقاؤها معه الستصحاب 
بحكم  إال  جـّدًا،  مشـكل  الخالف  ثبوت  مع  غيره  إلى  ونقلهـا  الزوجيـة،  حكـم 

الطالق»(١). ثبوت  الصحيح  يرى  حاكم 

:IÉaƒdG  hCG  ¥Ó£dG  øe  Ió©dG  »a  :kÉãdÉK
دخلت  فإذا  والقصد،  النية  فيها  ويشرط  النساء  على  اهللا  شرعها  عبادة  العدة 
لها،  ال عدة  أن  يـرى  اإلباضية   فقهاء  فبعـض  النية،  عقد  دون  العـدة  فـي  المـرأة 
المعنى  هذا  وفي  بمقاصدهـا »  «األمور  ألن  العـدة؛  من  األيام  تلك  وال تحسـب 
تعبدها  عبادة  ألنها  وإرادة؛  بقصد  تعتد  أن  المعتدة  على  «ويجب  بركة :  ابن  يقول 

.١٨٥/٣ - ١٨٦ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)



٣٥٩ الفصل األول: القاعدة الكلية الكبرى األولى

 l  k  j  i  h ﴿ ذكره:  جل  اهللا  قال  بالنية،  إال  بها  وال تأتـي  بهـا،  اهللا 
ولكن  بالنيات »(١)»(٢).  األعمال  «إنما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  وقال  (البينة: ٥)،   ﴾ o  n  m
عليها  ومرت  موت،  أو  بطالق  زوجها  عصمة  من  المرأة  خرجـت  لو  ما الحكـم 
ُيستخلص  فالذي  المدة من عدتها،  تعتبر هذه  تنوي ذلك، هل  أن  العدة دون  مدة 
عليها،  وال إعادة  العدة  من  المدة  تلك  يعتبرون  اإلباضية   أن  بركة  ابن  عبارة  من 
و«الحرج  التيسـير »،  تجلب  «المشـقة  قاعدة:  إلى  حكمهم  في  اسـتندوا  ولعلهـم 

لحالها. مراعاة  المعتدة  عن  مرفوع » 
أو  طلقت  إذا  المعتدة  المسلمة  المرأة  على  يجب  أنه  اإلباضية   بعض  ويرى 
العدة  نية  تعقد  أن  أي  وإرادة،  بقصد  تعتد  أن  منه،  اختلعت  أو  زوجها  عنها  توفي 
بها  وال تأتي  للزوج  حق  أنها  كما  بها،  اهللا  تعبدها  عبادة  ألنها  فيها؛  الشروع  قبل 
ووصلها  زوجها،  وفاة  أو  المرأة  طالق  بعد  العدة  مدة  مضت  فإذا  وعليه  بِنِية،  إال 
من  العدة  تبدأ  بل  الوفـاة،  أو  الطالق  وقت  من  ال تحسـب  فإنها  ُمتأخرًا؛  الخبـر 
إرادة  عند  نية  من  لها  ال بد  العدة  ألن  سـبقه؛  لما  وال عبرة  الخبر  وصـول  وقـت 
متأخرًا،  موافقتـه  خبر  ووصلها  زوجهـا  من  اختلعت  إذا  وكذلـك  بهـا،  االلتـزام 
أو  الطالق  وقت  من  العدة  بداية  واعتبروا  الرأي  هذا  اإلباضية   جمهـور  وخالـف 
وتكمل  مضت  التي  األيام  فتحسـب  متأخرًا،  الخبر  وصل  ولو  الخلع،  أو  الوفاة 
قد  بذلك  تكـون  العدة  وقـت  مضي  بعـد  الخبـر  وصلهـا  إذا  أمـا  منهـا،  ما بقـي 
خرجت من العدة ومن العصمة الزوجية، ولها حق االرتباط بغيره، ولم يشترطوا 

العدة. لصحة  والنية  القصد 
اإلباضية   فقهـاء  اختالف  إلى  وأشـار  جامعه،  في  المسـألة  هذه  بركة   ابـن  نقـل 
وإرادة؛  بقصد  تعتـد  أن  المعتدة  على  «ويجب  فقـال:  القولين  أحد  رجح  ثـم  فيهـا، 
 j  i  h ﴿ ذكره:  جل  اهللا  قال  بالنية  إال  بها  وال تأتي  بها  اهللا  تعبدها  عبادة  ألنها 

تخريجه. سبق   (١)
ج ٢٠٢/٣٨. المصنف،  الكندي،  ـ   .١٩١/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٦٠

وقال  بالنيات »  األعمال  «إنما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  وقـال  (البينـة: ٥).   ﴾ o  n  m  l  k
سـقطت  فقد  الموت،  أو  بالطالق  ُفوِرقت  منذ  العدة  وقت  عليها  أتى  إذا  أصحابنـا : 

العدة...»(١). حكم  في  البوائن  المطلقات  سبيل  سبيلها  والمختلعة  عنها،  العدة 
أو  زوجها  وفـاة  خبر  يأتيها  المـرأة  في  أصحابنا   «واختلـف  قائـًال:  ويضيـف 
انقضت  قد  إن عدتها  أكثرهم:  قال  مثلها،  تعتد في  التي  العدة  انقضاء  بعد  طالقها 
من  ما مضى  ال يكون  ـ  قولهم  من  كالشاذ  وهو  ـ  بعضهم:  وقال  الوقت،  بمرور 
علمت  إذا  وعليها  عدتها،  انقضاء  من  وطالقه  زوجها  بوفاة  تعلم  لم  التي  األيـام 
وإرادة  بقصد  إال  ى  ال تـؤدَّ عبادة  العدة  ألن  بـه؛  ما تعبدت  فعل  إلـى  تقصـد  أن 

النظر... باب  في  عندي  القولين  أرجح  وهذا  ونية ، 
بها  خال  إذا  المـرأة  أن  من  عليه  ما أجمعوا  المقالـة  هذه  صحة  علـى  ويـدل 
ولها  ذلك،  فـي  مصدقان  أنهما  يطأهـا،  لم  أنه  علـى  فاتفقا  فارقهـا،  ثـم  زوجهـا 
أوجبها  التـي  العدة  في  وال يصدقـان  مسـعود ،  ابن  قول  وهو  الصـداق،  نصـف 
تعبدها  عليها  هللا  حّقًا  العدة  كانت  فإذا  اهللا 8 ،  حق  عندهم  العدة  ألن  الدخول؛ 
لهذا  مؤدية  وال تكـون  فعلها،  إلـى  تقصد  بأن  إال  منهـا  تخـرج  أال  فيجـب  بهـا، 
كتابه:  في  اهللا 8  وقـال  العبادات،  سـائر  سـبيل  وهذا  ونية،  بقصـد  إال  الغـرض 
 &  %  $ ﴿ وقـال:  ( البقـرة: ٢٢٨)،   ﴾ L  K  J  I ﴿
تكون  فكيف  االنتظار،  هـو  والتربص  (البقـرة: ٢٣٤)،   ﴾ *  )  (  '

عليها؟»(٢). وجب  وال تربص  التربص،  تعلم  ولم  متربصة 

وثمرته: الخالف  منشأ 
سببه  الخالف  منشأ  أن  يظهر  أدلتهما  وفي  الفريقين  نظر  وجهة  في  تأملنا  إذا 

أمرين: إلى  يعود 

.١٩١/٢ السابق،  المصدر  بركة:  ابن   (١)

.١٩٢/٢ السابق،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)



٣٦١ الفصل األول: القاعدة الكلية الكبرى األولى

ـ  ١ الزوج؟  وفاة  أو  الطالق  بعد  المرأة  به  تعبد  اهللا  حق  العدة  هل 
ـ  ٢ فيها؟.  الشروع  قبل  والنية  القصد  العدة  في  يشترط  هل 

النية  يشـترط  لم  به،  اهللا  تعبدها  المـرأة  على  للزوج  حّقـًا  العدة  اعتبـر  فمـن 
العدة،  صحت  نيـة  بدون  المـرأة  اعتدت  لو  ولذلـك  العدة،  بدايـة  فـي  والقصـد 
وقت  مضي  بعد  متأخرًا  إليهـا  الوفاة  أو  الطالق  خبر  وصـول  حالة  فـي  وكذلـك 
بعد  العدة  من  خرجـت  قد  يكون  بل  جديد،  مـن  وال تسـتأنف  بعضه،  أو  العـدة 

الباقي. وتكمل  ما مضى  تحسب  أو  وقتها،  مضي 
وحقٌّ  عبادة  العدة  فاعتبر  آخر  جانب  من  المسألة  إلى  نظر  اآلخر  الفريق  أما 
فعلها،  وتقصد  تنـوي  أن  العدة  بداية  قبل  عليهـا  يجب  لذا  بهـا،  المـرأة  ـد  تعبَّ هللا 
عليه  وبناء  وقصـد؛  بنية  إال  ال تصح  العبادات  سـائر  وكذلك  منها،  تصـح  حتـى 
الزمن  من  مدة  عليه  مضـى  وقد  زوجها  وفاة  أو  طالقها  خبـر  للمرأة  وصـل  فلـو 
تستأنف من  بل  المدة،  تلك  فإنها ال تحسب  بعضها،  أو  العدة  مدة  استغرقت كل 

الخبر. وصول  وقت  من  بداية  جديد 
إليه،  يسـتند  وما  وجاهته  رأي  لكل  أن  الرأيين  في  التأمل  بعد  يظهـر  والـذي 
وإنما  بمقاصدها »،  «األمور  قاعدة:  ُيعملوا  لم  العدة  في  النية  يشترطوا  لم  فالذين 
أيام  حساب  بإعادة  المرأة  تكليف  ألن  التيسير »؛  تجلب  «المشـقة  قاعدة:  أعملوا 
ال يخفيان  ومشقة  حرج  فيه  إليها  الخبر  وصول  تأخر  بسـبب  انتهائها،  بعد  العدة 
 ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ يقـول:  واهللا  يسـر،  والديـن  أحـد،  علـى 
من  بحسـابها  نطالبها  بل  العدة،  احتسـاب  إعادة  ال يلزمها  فإنه  وعليه  (الحج: ٧٨). 
لها  يتقدم  فَلرّبما  إضرارهـا،  في  ال نتسـبب  حتى  لها  تخفيفًا  الوفـاة؛  أو  الطـالق 
االنتظار  ال يسعه  وقد  به،  االرتباط  لها  فال يتسنى  العدة  وقت  مضي  بعد  خاطب 

جديد. من  الزواج  فرصة  عليها  تنا  َفوَّ قد  بذلك  فنكون 
بظواهرها،  األفعال  على  ال يحكم  أنه  أيضًا،  اآلخر  الرأي  وجاهة  تظهر  كما 
عالم  عاقل  مـن  إال  ال يصـدر  التكليف  ألن  والنوايـا؛  المقاصـد  إلـى  ينظـر  بـل 
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اإليضاح،  على  حاشيته  في  السدويكشـي   بذلك  صرح  كما  الفعل،  من  بالمقصد 
ال تدل  وصفته  الفعل  «صـورة  أن  كما  بالمنوي»(١)،  العلم  النية  «وشـرط  فيقـول: 
النية »(٢). إليه  إذا أضيفت  الفعل طاعة أو معصية  على طاعة ومعصية، وإنما يصير 

الشروع  قبل  النية  عقد  المرأة  على  اإلباضية   جمهور  اشترط  فقد  عليه  وبناء 
لحظة  من  العدة  تبدأ  زوجها  وفاة  أو  الطالق  وصول  خبر  تأخر  وإذا  العـدة،  فـي 

بمقاصدها ». «األمور  الكبرى  للقاعدة  إعماًال  سبق  لما  وال عبرة  وصوله، 

القول: مجمل 
«األمور  قاعدة:  يعملوا  لم  اإلباضيـة   أن  القول  هذا  خالل  من  يتبيـن  وهكـذا 
تجلب  «المشـقة  قاعـدة:  على  جوها  خرَّ وربمـا  الحالـة،  هـذه  فـي  بمقاصدهـا » 
العدة  في  والنية  القصد  اشترط  فمن  القولين،  بين  التوفيق  يمكن  ولكن  التيسـير » 
أم  العدة  في  الشـروع  قبل  القصد  كان  سـواء  بالنية،  إال  ال تؤدى  عبادة  باعتبارها 
الفراق  من  وقتها  مرور  بعد  المعتدة  عن  العدة  أسـقط  من  أما  مدتها،  جواز  بعد 
خطأ،  عن  أم  قصد  عن  كان  سـواء  حدث،  قد  واقعًا  أمرًا  باعتباره  إليها  نظر  فقد 
استبراء رحمها، فتحسب  بعد  تتزوج  المدة ولم  تلك  اعتدت طوال  قد  فما دامت 
الرحم  اسـتبراء  العدة  من  القصد  ألن  عليهـا؛  تخفيفًا  عدتهـا  ضمن  المـدة  تلـك 
هذه  راعت  قـد  المرأة  دامت  فمـا  المتوفى،  أو  المطلـق  الزوج  حرمـة  ومراعـاة 
قد  بذلك  وكأنهـا  إليها،  بالقصـد  العدة  بإعـادة  تكليفها  مـن  فال داعـي  المعانـي 
ألن  بها؛  تصرح  لـم  أنها  إال  للعدة،  إرادتها  علـى  يدل  وتصرفها  النيـة  أضمـرت 

واجب. غير  بالنية  التلفظ 
في  الشـريعة  لمقاصد  اإلباضية   فقهـاء  مراعـاة  مدى  علينـا  وال يخفـى  هـذا 
وهو  التشريع،  من  العام  المقصد  راعوا  األول  القول  فأصحاب  األحكام،  إصدار 

.٥٠/١ للشماخي،  اإليضاح  على  الحاشية  السدويكشي:   (١)
.٥٣/١ اإليضاح،  الشماخي،  وينظر:  ـ   .١٦٤/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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عند  المكلفين  مقاصد  إلى  نظروا  الثاني  الرأي  وأصحاب  الحرج،  ورفع  التيسير 
أفعالهم. على  الحكم 
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من  منهم  الخلع:  فـي  االختالف  من  يوجد  «ما  عن  السـالمي   الشـيخ  سـئل 
اللفظ،  فيه  راعى  من  ومنهم  بحروفـه،  كامالً  اللفظ  يكن  لم  ولو  النية  فيـه  اعتبـر 
مع  النية  فيه  اعتبر  من  ومنهم  يرده،  ولم  بالطالق  الرجل  كتلفظ  نية،  تكن  لم  ولو 
هذا  نحو  وعلى  كالمهم،  من  ما يفهـم  حسـب  على  حروفه  بكمال  اللفظ  صحة 

الطالق»(١). في  اختالفهم 
لتأدية  ركن  والنية  اللفظ  من  واحد  كل  فإن  اإلطالق،  الكالم  «ظاهر  فأجاب: 
إلى  اللفظ  َتْصـِرف  فألنها  النية؛  وأمـا  فظاهر،  اللفظ  أما  ما هـي،  علـى  المعانـي 
األلفاظ،  من  توجد  إنما  المعاني  أن  رأى  من  فمنهم  غيره،  دون  المقصود  المعنى 
فاعتبر  القصد  ترجمان  اللفظ  رأى  من  ومنهم  وعدمها،  النية  مع  مجردة  فاعتبرها 
قد  المعاني  وأن  بها،  فال يعتد  الهذيـان  جهة  على  تخرج  قد  األلفـاظ  ألن  النيـة؛ 
القصد،  كله  هـذا  في  والمعتمد  األحـوال،  ودالئل  كاإلشـارة  لفظ،  بدون  تفهـم 
اآلخر،  دون  أحدهمـا  ال يقوم  متالزَمْين  شـيئين  والنية  اللفظ  جعـل  من  ومنهـم 
في  تخرج  أقوال  وهذه  التعبير،  إلى  المحتاجة  األمور  في  معا  وجودهما  فاشترط 

والطالق»(٢). القَسم  منها  المواضع،  من  كثير 
أنه يشير إلى قاعدة: «األمور بمقاصدها »  السالمي   ويبدو من خالل عبارة 
عند  أو  معنـى،  من  أكثر  اللفـظ  احتمل  إذا  األحـكام  تقريـر  فـي  واعتمادهـا 
األيمان،  مثل  األمور،  كثير من  في  القصد  ينبني على  فالحكم  فيه،  االختالف 

.٢٣٤/٣ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)

.٢٣٥/٣ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)
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ال تتحدد  والمشترك  المجمل  فاللفظ  الفقهاء،  بعض  عند  والطالق  والخلع، 
صريحة  غير  العبـارة  كانت  إذا  خاصة  والقصـد،  النية  خـالل  من  إال  داللتـه 

الطالق. ككنايات 

:äƒªdG  ¢Vôe  »a  kÉKÓK  á≤∏£ªdG  çGô«e  »a  :kÉ°ùeÉN
واألقوال،  األعمال  في  للمقاصد  اإلباضيـة   مراعاة  على  الدالة  الصور  ومـن 
الميراث للمطلقة  ثبوت  إليه بعضهم في  التصرفات، ما ذهب  الباعث في  واعتبار 
كل  أّن  بجامع  الميراث  من  القاتل  حرمـان  على  قياسـًا  الموت،  مرض  في  ثالثًا 
فعامله  فاسـد،  ومقصد  لغرض  محرمًا  فعـالً  اقترف  والقاتل  المطلق  مـن  واحـد 

قصده. بنقيض  الفقهاء 
الميراث  اإلباضيـة   جمهـور  أثبت  بمقاصدهـا »  «األمـور  لقاعـدة:  وإعمـاًال 
طالق  عدة  وتعتد  ثالثًا،  الطالق  كان  ولو  عدتها،  في  زوجها  توفـَي  إن  للمطلقـة 
«والضرر  بالمـرأة  إضرار  المـرض  في  الطالق  بـأن  ذلك  وعللوا  وفـاة،  ال عـدة 
تطلب  كأن  وذلك  ال ترث،  فإنها  اإلضرار؛  إلى  القصد  عدم  تبين  إن  أمـا  يـزال »، 

طالقها(١). هي 
في  المبتوتة  وّرث  مـن  فمنهم  تفصيل،  القضية  هذه  فـي  المذاهب  ولفقهـاء 
ولو  وّرثها  من  ومنهم  تتـزوج،  ما لم  العدة  في  المطلق  توفي  إن  المـوت  مـرض 

تزوجت(٢).

.١٤٣/٢ - ١٤٤ الشمس،  طلعة  السالمي:   .٤٩٧/٧ النيل،  شرح  أطفيش:   (١)
.٥٨٥/٢ - ٥٨٦ اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج  باجو:   (٢)
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يجوز  فهل  وال يعرفـه،  غيره  فيجده  صاحبـه  يفقده  ضائع  مـال  هي  اللَُّقطـة 
ذلك؟ على  يترتب  وماذا  فيها؟  التصرف  يجوز  وهل  اللقطة؟  هذه  أخذ 

بحث فقهاء اإلباضية  هذه المسألة، وبينوا حكم التقاط اللقطة والتصرف 
مقصد  على  بناء  يكون  الحكم  أن  إلى  وأشاروا  الالقط؟  يضمنها  ومتى  فيها، 
في  بركة   ابن  يقول  بمقاصدها ».  «األمور  ألن  اللقطة؛  في  تصرفه  من  الالقط 
أو  بنفسه،  تناولها  يكون  بأن  ال يخلو  اللقطة  أخذ  إلى  «القاصد  الصدد:  هذا 
فيها،  ربها  ال ليخون  أخذها  في  غافالً  تناولها  أو  لصاحبه،  ليحفظها  تناولها 
هذه  من  ال يخلو  اللقطة  أحوال  كانت  وإن  لمالكها،  أخذها  في  وال محتسبًا 
ثم  لنفسـه  أخذها  إلى  قَصد  كان  إن  عندي  يوجب  والنظـر  الثالثة،  الوجـوه 
مال  أخذه  حال  فـي  الضمان  فعليه  وفعله،  نيتـه  من  وتاب  ردها  علـى  عـزم 
إلى  الخروج  إال  منهـا  ال يبرئه  بها  يلزمه  الذي  فالضمـان  فيه،  لتعديـه  غيـره 
يلزمه؛  أيضًا  فالضمان  أخذها،  في  غافالً  لها  آخذه  كان  وإن  منهـا،  صاحبهـا 
لم  إذا  عليه  ال إثـم  أنه  وأرجو  الضمان »،  يوجـب  األموال  فـي  «الخطـأ  ألن 
ألخيه  محتسـبًا  ربها  علـى  ليحفظها  أخذهـا  كان  إن  وأمـا  التعـدي،  يقصـد 
تبارك وتعالى: ﴿ ¿  بذلك قول اهللا  الً  له متأوِّ المسلم في ماله، وحفظه 
أخيه  مـال  حفظ  على  قـدر  قـد  يكـون  ولئـال  (المائـدة: ٢)،   ﴾ Â  Á  À
محسن،  االبتداء  في  ألنه  عليه؛  ال ضمان  أنه  عندي  فهذا  يتلف،  حتى  فيدعه 
 t  s ﴿ تعالى:  اهللا  قـال  ضامنًا،  لها  يكن  لـم  محسـنًا  ابتدائه  فـي  كان  وإذا 

(التوبة: ٩١).  ﴾ w  v  u



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٦٦

القول: مجمل 
مبنية  اللقطة  أخذ  عن  المترتبة  األحكام  جعل  أنه  بركة   ابن  عبارة  من  يتضح 
رجاء  لصاحبها  لحفظهـا  يأخذهـا  من  بين  األمـر  يختلف  ألنـه  المقاصـد؛  علـى 
وال ينوي  لنفسـه  أخذها  من  أمـا  ال يضمنها،  منه  تلفـت  لو  فهـذا  عليـه،  العثـور 
ورّد  التوبة  عليـه  يجب  معتـد،  حكمه  فهذا  عليـه،  عثر  ولـو  لصاحبهـا  تسـليمها 
وجهالً  خطأ  أخذهـا  من  وأمـا  يضمنها،  يـده  في  تلفت  فـإن  لصاحبهـا،  اللقطـة 
األشـياء  من  ألنها  وال يطلبها؛  إليها  ال يعـود  صاحبها  أن  يعتقـد  كأن  بحكمهـا، 
يظهر  حتى  اللقطة  ف  وُيعرِّ التصـرف،  هذا  من  التوبة  عليه  يجب  فهـذا  البسـيطة، 
الضمان »،  ال يزيل  األموال  في  «الخطأ  ألن  ضمنها؛  يده  في  تلفت  فإن  صاحبها، 
«األمور  قاعدة:  علـى  األحكام  هذه  تقرير  في  اسـتندوا  قد  الفقهـاء  أن  وال ريـب 

عباراتهم. خالل  من  تفهم  ولكن  بها،  يصرحوا  لم  ولو  بمقاصدها » 
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المدينين  ألسـماء  المتضمن  الغير  كتاب  على  يعتدي  من  حكم  الثميني   ذكر 
الفعل،  إلى قصده من هذا  مرده  الحكم عليه  أن  وبّين  ديونهم وشهاداتهم،  وقيمة 
المدينين،  على  يـن  الدَّ ما يثبت  بإخفاء  الدائنين  حقـوق  تضييع  بفعله  قصـد  فـإن 
سـيئ  قصده  ـ  شـك  بال  ـ  فهذا  منها،  التخفيف  أو  إلغائهـا  إلـى  يضطـروا  حتـى 
ِحفظه  الكتاب  هذا  بأخذه  يقصد  كان  وإن  الديون،  تلك  ويضمن  عليه،  يحاسب 
إن  لصاحبه  تسـليمه  وينوي  آمن،  غير  مكان  في  عثر  إذا  التلف،  أو  الضيـاع  مـن 
فال يؤاخذ  الحسـن،  القصد  على  تدل  القرائن  ألن  متهمًا؛  ال يعتبر  فهذا  وجـده، 

عليه. يؤجر  قد  بل  بفعله، 
إتالفها  إلى  فقصد  ديـون  فيه  ألحد  كتابًا  أخـذ  «فمن  الشـأن:  هذا  في  يقـول 
الديون،  من  ما فيـه  دون  القرطاس  ضمان  لزمـه  يقصده  لم  وإن  الديـون،  لزمتـه 
أحد  فأخذه  وشـهادات،  الناس  علـى  ديون  فيه  كتـاب  له  ومن  أخـرى:  وبعبـارة 
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وقاموا  شـهادتهم  الشـهود  حفظ  وقد  إتالفه،  تعمد  فإن  الديون،  وذهبـت  فأتلفـه 
من  فيه  وما  يضمنه  فإنه  ما فيه،  نسوا  أو  ماتوا  وإن  القرطاس،  إال  فال يضمن  بها، 

ديونًا»(١). فيه  أن  يعرف  يكن  لم  أو  منها،  ما فيه  عرف  ولو  الديون، 
إتالف  بفعله  قصـد  إذا  للكتاب  المتلف  أن  الثمينـي   عبارة  مـن  ويسـتخلص 
أو  الديون  عليه  يثبت  دليـالً  أو  أثرًا  لغيره  ال يترك  حتى  عليه  المسـتحقة  الديـون 
وسيلة  ُوجدت  فإن  للغير،  حقوق  من  يحويه  وما  الكتاب  يضمن  فإنه  الشهادات، 
لصاحب  تكون  أو  شـهاداتهم،  الشـهود  بحفظ  كان  الحقوق  هذه  إلثبات  أخرى 
إن  أما  التالفة،  األوراق  إال  ال يضمن  المتلف  فإن  حقوقهم،  ثبت  وثائـق  الديـون 
يضمن  فإنه  والشـهادات،  الحقوق  تلك  إلثبات  أخرى  وسـيلة  وال توجد  أتلفها 
من  يعفى  أن  وال يمكـن  يعلـم،  لـم  أو  الكتاب  بمحتـوى  علـم  سـواء  الجميـع 
الناس،  حقوق  تضييـع  قصده  عدم  أو  بذلـك،  العلم  عدم  ادعـى  ولـو  الضمـان، 
قصده  على  القرائن  دلت  إذا  خاصة  الغير،  لحقوق  وحفظًا  للذريعة،  سّدًا  وذلك 

التصرف. ذلك  من  السيئ 
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للنسـاء،  ومباح  حرام  والحرير  للذهب  الرجل  َلْبس  أّن  على  الفقهاء  أجمـع 
يلبسهما  من  فمنهم  والحرير،  للذهب  لبسـهم  في  الرجال  مقاصد  تختلف  ولكن 
من  ومنهم  للخيـالء،  يلبسـهما  من  ومنهم  بالنسـاء،  للتشـّبه  أو  والتحّلـي  للزينـة 
التحريم  حكم  فهل  السـفر،  في  خاصة  والسـرقة  الضياع  من  لحفظهما  يلبسـهما 

الجميع؟. يشمل 
لبسـهما  فمن  عليه  وبناء  االضطرار،  وحالة  االختيار  حالة  بين  العلماء  فـرق 
ومن  آثم،  وهو  حرام  ففعله  والتكبر،  الخيالء  أو  بالنسـاء  التشـبه  أو  التزّين  لقصد 

ص ٢١٣. البسام،  الورد  الثميني:   (١)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٦٨

ذلك  له  يجوز  فهذا  األمن  انعدام  أو  السفر  حالة  في  التلف  من  لحفظهما  لبسهما 
وجودًا  المعلول  مـع  يدور  الحكم  ألن  بقدرهـا »؛  تقدر  و«الضـرورة  للضـرورة، 
ألن  التحريم؛  وهو  األول  الحكـم  إلى  رجع  الضرورة  تلـك  زالت  فإن  وعدمـاً ، 

بمقاصدها ». «األمور 
اتخذ  عمن  سـئل:  فقد  الثمين»  «العقد  في  المعاني  هذه  إلى  السـالمي   أشـار 
أو  جيبه  فـي  حملها  لـه  أيجوز  ذهـب،  سلسـلة  وبها  فضة  أو  ذهـب  مـن  سـاعة 
هنا  الحمل  وهـل  للزينة؟  وقصـدًا  لها  حفظا  السلسـلة  بتلـك  ويعلقهـا  خنجـره، 
وإن  آالئه،  تواتـر  على  هللا  والحمـد  الجـواز  فرضنا  فـإن  اللباس،  حكـم  حكمـه 
حينئذ  يلزمه  فما  ـ ،  سؤاله  قبل  ذلك  بارتكاب  السائل  ابتلي  وقد  ـ  عكسه  فرضنا 
تقدير  فعلـى  بها،  يصلـي  كان  لكونـه  أعظـم  أمرهـا  ألن  السـاعة؛  فـي  ال سـيما 

يلزمه؟ وما  صالته،  تكون  فما  التحريم، 
الزينة، وأما ساعة  أو  الحفظ  الفضة فال بأس بحملها، سواء قصد  وأما ساعة 
على  حـرام  وهو  بالذهب  تزيـن  فذلـك  الزينة  حملهـا  فـي  قصد  فـإن  الذهـب، 
كان  وإن  به،  يصلي  أن  فجائز  ذهبا  خنجره  في  حمل  من  أن  األثر  وفي  الرجال، 
عن  أنه  أرجو  كالم  وفـي  أصحابنا ،  عنـد  فال يجوز  وزينة،  حليـة  بذلـك  متحليـًا 
صالته،  فال تجوز  بالذهب  المحالة  بالِمْدية(١)  تحلى  من  أن  سـعيد :  أبي  الشـيخ 
وفي  بها،  يصلي  أن  له  يجوز  أن  فأرجو  ذلك،  إال  يكن  ولم  لِحفظها  لبسـها  وإن 

أصحابنا؟ قول  في  اختالف  الذهب  يلحق  فهل  له:  قلت  األثر: 
الرجال  على  بالذهب  التزّين  أن  المقام  ما في  وحاصل  ذلك،  يبين  «ال  قال: 
للزينة،  حمل  إذا  فاسدة  به  الصالة  وأن  ال،  أو  لباسهم  من  ذلك  كان  سواء  حرام ، 
إال،  حفظه  يكن  لم  إذا  للمـال  الحفظ  قصد  على  بل  الزينة  لغيـر  حمـل  إن  وأمـا 
أو  سفينة  في  الذهب  حامل  أن  أعلم  وأنا  به،  وال بالصالة  بحمله،  فال بأس  ذلك 

للذبح. المستعملة  الموسى  أو  السكين  الِمْدَية:   (١)
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بيته  في  لجعله  الحفظ  شاء  لو  ألنه  فقط؛  حفظه  ألجل  يحمله  لم  ساعته  أو  مِْديته 
به،  متزين  إال  هو  فما  وآلتـه  سـالحه  في  جعله  وقد  اآلن  فأما  عليه،  يأمن  حيـث 

عليه»(١). يراها  ثم  بالذهب  الزينة  عليه  اهللا  حّرم  عبٌد  اهللا  فليتق 
خنجره،  أو  لباسه  في  للذهب  الرجل  حمل  في  شدد  قد  السالمي   أن  شك  وال 
بالمنع،  فأفتى  ذلك  من  القصد  له  فظهر  الرجال  هؤالء  تصرفات  على  اطلع  ولعله 
من  وخروجًا  مطلقـًا،  ذاك  ُيمنـع  أنـه  فال أظن  فقـط  الحفـظ  القصـد  كان  لـو  أمـا 
فيه  يحفظه  بيته  في  مكان  له  وليس  ذلك  إلى  اضطر  َمن  أن  القول:  يمكن  الخالف 
قصده  ما دام  الناس  عليه  يطلع  ظاهر  مكان  في  ال يضعه  ولكن  معه،  يحملـه  فإنـه 
محفظة  في  أو  ثوبه  طرف  في  يجعله  كأن  الضياع،  من  وحفظه  السرقة  من  إخفاءه 
الخيالء،  أو  التزين  أنه يقصد بذلك  الناس حتى ال يتهم  أعين  بعيدًا عن  ثيابه  داخل 
غيرها  امتالك  وبإمكانـه  وال حملها  لبسـها  للرجل  فال يجوز  الذهبية  السـاعة  أمـا 

عليه. المحرم  الذهب  عن  مندوحة  للفضة  لبسه  وفي  للشبهات  اتقاء 
إذا  خاصة  الذهب  لبـس  من  الرجال  منع  السـالمي   يؤكد  آخر  موضع  وفـي 
هو  مما  الذهب  من  شـيئًا  لبس  إذا  الرجل  عن  سـئل  فقد  المرأة،  ُحلـي  مـن  كان 
من  شـيء  في  أو  دملوج،  أو  الخلخال،  أو  األذن،  فـي  كالِحَلق  لـه،  ُحِلّيـًا  ليـس 
الصالة،  وفي  لباسه  في  ما ترى  الزينة،  به  يريد  بل  للحفظ  قاصدًا  يكن  ولم  ثيابه، 

هذا؟. مثل  إجازة  على  دليل  نَّة  السُّ في  وهل 
إحداهما  جهتيـن:  من  هذا  لعنة  علـى  ما يدل  ـنَّة  السُّ في  جاء  «قـد  فأجـاب: 
أبي  لمسألة  العامة  أفهام  سـاءت  وقد  بالنسـاء،  ُهه  تشـبُّ واألخرى  للذهب،  ُلبُسـه 
في  منقطعة  نقلت  أنها  وذلك  األثر،  من  مواضع  في  المنقولة  بركة )  (ابن  محمـد 
حيث  وذلك  اآلخـر،  الموضـع  فـي  الحفـظ  بقصـد  ومقيـدة  المواضـع،  بعـض 
من  أحـدًا  أن  فال نعلـم  مختـارًا  يلبسـه  أن  فأمـا  باللبـس،  إال  الحفـظ  ال يمكنـه 

.٤٤٩/١ - ٤٥٠ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
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مـن  سـالم (١)  حبيب بـن  عـن  ما يوجـد  إال  ذلـك،  فـي  لـه  يرخـص  المسـلمين 
محمد ...»(٢). أبي  لمسألة  فهمه  سوء  من  نشأ  غلط  وهو  المتأخرين 

بركة   محمد  بن  أبي  عـن  ما ورد  أيضًا  الثمين»  «العقد  فـي  السـالمي   ونقل 
وذلك  المعتدين،  من  لحفظه  الضرورة  عند  امرأته  ذهب  الرجل  لبس  جواز  في 
قرَطا  أذنيه  وفـي  يصلي  أن  للرجل  فيجـوز  قلت:  سـائله:  فيه  يقول  سـؤال  فـي 
له:  قلت  جائز،  قـال  ذهب؟  دملوج  يده  في  كان  فإن  قلـت:  نعم،  قـال  ذهـب؟ 
حلقه  في  كان  لو  وكذلك  نعم،  قال:  ذهب؟  خلخال  ساقه  في  كان  لو  وكذلك 
وهو  حامله  ذهب  حلي  ثوبه  في  كان  لو  وكذلك  قلت:  نعم،  قال:  ذهـب  ُحلـي 
ولم  بهذا  يصلي  أن  جاز  وكيف  قلت:  ال،  قال:  صالته؟  عليه  تفسـد  لم  يصلي 
ليس  وهذا  حليته،  الخاتم  ألن  قـال:  ذهب؟  خاتم  يده  وفي  يصلي  أن  لـه  يجـز 
قال:  المتأخرين  من  سـالم   حبيب بن  الشـيخ  عن  ما يوجد  وكذلك  حليته،  من 
األصبع  في  هـو  للرجال  الخاتم  لبـس  أن  المسـلمين  آثار  من  نحفظـه  والـذي 
درهم  وزن  مـن  أقل  الذهـب  كان  وإن  المحـرم،  وهـو  اليسـرى  مـن  الخنصـر 
واليد  اليسرى  اليد  من  األصابع  سائر  وأما  الصالة،  وال ينقض  لبسه،  فال يحرم 
مظفر (٣)  سليمان بن  السيد  كان  وقد  وال َلْبس،  ال َحْمل  ذلك  فال يحرم  اليمنى 

بلدة  في  نزوى  يسـكن  كان  وفقيه.  عالم  (ق: ١٢هـ):  أْمبوسـعيدي  سـعيد  سـالم بن  حبيب بن   (١)
فيقرؤون  العلم  طالب  من  كثير  يؤمه  كان  العلـم.  طلب  في  واجتهد  البصر  كفيـف  كان  العقـر. 
سـعيد  أحمد بن  لإلمام  اإلمامة  عقدوا  الذين  أحد  كان  زمانه.  أهل  أعلم  كان  وقد  الفقه،  عليه 
ينظر:  الثاني.  سـلطان  سـيف بن  أموال  بإغراق  حكموا  الذين  العلماء  مـن  وكان  البوسـعيدي. 
من  مالمح  الخروصي،   .١٨٥ األيام،  عبر  نزوى  الفارسي،   .١٦٦/٢ األعيان،  تحفة  السالمي: 

.٥٤/١ بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم   .١٦٧ الُعماني،  التاريخ 
.٤٥٤/١ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)

المظفر بن  النبهاني  السـلطان  ابن  هـو  (ت: ٨٧١هـ)  النبهاني  سـلطان  المظفر بـن  سـليمان بن   (٣)
سليمان.  محسن بن  فالح بن  عنه  به  فقام  بالملك،  ال يقوم  صغيرًا  وتركه  والده  توفي  سلطان. 

.١٥١/١ بالمغرب،  اإلباضية  أعالم  معجم   .١٩٤/٢ النعمان،  شقائق  ينظر: 
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فقال:  المسلمين  ثقات  من  ثقة  وهو  ذهب  من  سوار  يده  وفي  ذهب  قرط  بأذنه 
العلم. أهل  عن  نحفظه  الذي  فهذا 

هل  الشيخين،  هذين  عن  المنقولين  األثرين  هذين  في  ما تقول  السائل:  قال 
كانا  وإن  صحتهما؟  دليـل  فما  صحيحين  كانـا  فإن  باطالن؟  أم  صحيحـان  همـا 

بطالنها؟(١) على  الحجة  فما  باطلين 
أهل  عن  يحفظه  أنـه  وزعم  حبيـب ،  الشـيخ  ما ذكره  «إن  السـالمي :  أجـاب 
ذلك،  على  الحجـة  من  سـيأتي  لما  قطعًا  باطل  وهو  أصـالً،  له  فال وجـه  العلـم 
حمل  الحال  بذلـك  أراد  يكـون  أن  ُيحمل  فإنـه  محمد   أبـي  عن  المنقـول  وأمـا 
ونص  ذلك،  على  يدل  المصنف  من  المنقولة  مسألته  تمام  فإن  ال لبسه،  الذهب 

هذا. هو  تمامها  في  المصنف  من  المنقول 
في  يكون  ولكنه  ال،  قال:  امرأته؟  بحلـي  يتحلى  أن  للرجل  فيجوز  لـه:  قيـل 
على  يضعه  أن  الحلي  على  ويخشى  الصالة،  وتحضره  امرأته،  حلي  وعنده  سفر 
في  أو  يده،  في  أو  حلقـه،  في  أو  أذنيه،  في  عّلقه  فـإن  فيؤخـذ،  ويصلـي  األرض 
ينو  ولم  يذهب،  لئال  حمله  نوى  ألنه  جائز؛  فهو  صالته  عن  يشـغله  ولم  رجله، 

حليته»(٢). بغير  تحلى  فقد  ذهب  من  كان  فإن  حليته،  والخاتم  لزينٍة،  حمله 
«المنقول  فقال:  سـرده  بعد  بركة  محمد  بن  أبي  قول  على  السـالمي   وعقب 
ز  يجوِّ لم  محمد  أبا  أن  لك  يتضح  وبه  محمد ،  أبي  مسألة  تمام  في  المصنف  من 
خاف  إذا  بذلك،  الصالة  أجاز  وإنما  الذهب،  وحلي  والدملوج،  القرطين،  لبـس 
قصد  غير  على  يـده،  أو  أذنه  في  فوضعـه  الذهاب،  األرض  فـي  تركه  مـن  عليـه 
يجز  لم  محبـوب (٣) @  محمد بن  عبـد اهللا  أبـا  إن  ثم  بـه،  ال الزينة  لـه  الحمـل 
أو  إزاره  فـي  وضعه  إذا  إال  الذهـاب  عليه  خـاف  وإن  الذهـب،  بسـوار  الصـالة 

.٢٦٦/٦ اآلمال،  معارج  السالمي:  وينظر:  ـ   .٤٥٦/١ - ٤٥٧ نفسه،  المصدر  السالمي:   (١)
.٢٦٦/٦ اآلمال،  معارج  السالمي:  وينظر:   .٤٥٧/١ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)

ترجمته. تقدمت   (٣)
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ظاهر  إن  ثم  الصالة،  بإعادة  أمره  فقد  السوار  موضع  في  وضعه  إذا  وأما  أمسكه، 
من  الخاتم  ألن  ال تجـوز؛  الذهـب  بخاتم  الصـالة  أن  محمد  أبـي  مسـألة  تمـام 
حلية  ألنه  الحفظ؛  قصد  على  ولو  األصبع  في  وضعه  من  المنع  فظاهره  حليتـه، 

الموضع. هذا  في  ال ينفعه  والقصد  له، 
عليهم،  حرم  ذهب  من  كان  فإذا  الرجال  زينة  من  الخاتم  أن  ذلك:  ووجـه  ـ 

محمد . أبي  كالم  وجه  هذا  مباحًا،  الحرام  ال يقلب  والقصد 
محمد   أبي  مسألة  وجد  ولعله  الخالص،  البطالن  إال  حبيب   لكالم  وجه  وال 
وزعم  ولبسـًا،  حمالً  ذلك  جميع  فأجاز  ظاهرها،  بها  المراد  أن  فتوهـم  مقتطعـة 

ذلك. فهمه  أخطأ  وقد  العلم،  أهل  عن  حفظه 
سـليمان بن  ولعل  قطعًا،  به  فال يحتج  مظفـر   سـليمان بن  عن  ما حكاه  أمـا  ـ 
كما  األثر  بعض  في  مقتطعًا  كان  حيث  محمد   أبي  كالم  من  ذلك  جواز  توهم  مظفر 
من  الخاتم  لبس  من  أشـد  فإنه  ذلك،  جواز  من  ورسـوله  اهللا  ويأبى  حبيب ،  توهمه 

الذهب. لبس  تحريم  إال  هنالك  لبسه  في  ليس  إذ  الخنصر،  في  الذهب 
حيث  من  أحدهما  جهتين:  مـن  التحريم  ففيه  القرطين  السـوار  لبس  وأمـا  ـ 
عن  نَّة  السُّ بنص  حرام  والكل  بالنساء،  التشـبه  حيث  من  واألخرى  الذهب،  لبس 

ذلك(١). في  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
للذهب في حاالت االختيار  الرجال  لبس  قال بجواز  السالمي  على من  ورد 

ذلك: من  كثيرة  بأدلة 
ـ  ١ كان   «من  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  الرجال  علـى  الذهب  تحريم  فـي  النص  مـن  مـا ورد 

وال ذهباً »(٢). حريرًا  فال يلبس  اآلخر  واليوم  باهللا  يؤمن 

.٢٦٦/٦ - ٢٦٧ اآلمال،  معارج  السالمي:  ينظر:   .٤٥٧/١ - ٤٥٨ نفسه،  المرجع  السالمي:   (١)
الكبير:  الباهلي...، رقم: ٢١٦٨٧. والطبراني في  أمامة  أبي  رواه أحمد، مسند األنصار، حديث   (٢)
في  الطبراني  رواه  الهيثمي:  قال  أمامة.  أبي  عن   .٧٦٤٤ رقم:  أبو أمامة،  ما أسـند  الصاد،  باب 

.١٤٣/٥ المجمع:  ثقات.  رجاله  وبقية  ضعف  وفيه  حسن  وحديثه  لهيعة  ابن  وفيه  األوسط 
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ـ  ٢ يشـرب   وهو  أمتي  من  مات  «من  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عمر   عبد اهللا بن  وعن 
يتحلى  وهو  أمتي  مـن  مات  ومن  الجنة،  فـي  شـربها  عليه  اهللا  حرم  الخمـر 

الجنة »(١). في  لبسه  عليه  اهللا  حرم  الذهب 
ـ  ٣ ثم   يساره  في  فجعله  وذهبًا  يمينه  في  فجعله  حريرًا  أخذ  أنه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  وروى 

أمتي »(٢). ذكور  على  حرام  هذين  «إن  قال: 
ـ  ٤ ذهب   من  خاتم  وعليه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  نجران  من  قـدِم  رجـال  أن  وروى 

نار »(٣). من  جمرة  يدك  وفي  جئتني  «إنك  وقال:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  فأعرض 
فال يصح  الرجـال  على  الذهب  مطلـق  تحريم  علـى  دالة  األحاديـث  فهـذه 

الدرهم. ما دون  لتجويز  فال معنى  التحريم،  عموم  يخصص  بدليل  إال  بعضه 
ـ  ٥ عباس  ^   ابن  عن  روى  فمـا  بالنسـاء  الرجال  لتشـبه  المحرم  النص  وأمـا 

من  والمتشبهات  بالنساء  الرجال  من  المتشبهين  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «لعن  قال: 
بالرجال »(٤). النساء 

ابن  وأخرجه   .٦٧٨٨ رقـم:  العـاص،  عمرو بن  مسـند  هاشـم،  بني  مسـند  ومـن  أحمـد،  رواه   (١)
عن   .٥٨٩ رقم:  بالذهب،  والتحلي  الحرير  لبس  في  باب  ومنسوخه،  الحديث  ناسـخ  شـاهين، 

ثقات. ورواته  أحمد  رواه  صحيح،  حسن  حديث  وقال:  عمرو.  ابن 
كتاب  ماجه،  وابن   .٣٥٥٣ رقم:  للنسـاء،  الحرير  لبس  في  باب  اللباس،  كتاب  أبو داود،  رواه   (٢)
«حل  بزيادة  رواية  وفي  علي.  عـن   .٣٥٩٣ رقم:  للنسـاء،  والذهب  الحرير  لبس  باب  اللبـاس، 
تلخيص  معروفون...  ورجالـه  حسـن  حديث  المديني:  ابن  عن  نقالً  حجر  ابن  قـال  إلناثهـم». 
ليس  الحرير  لبس  بأن  البيان  ذكر  باب  وآدابه،  اللباس  كتاب  حبان،  وابن   .٤٤ ١/رقم:  الحبير: 
في  موسـى  أبي  عن  هند  أبي  سـعيد بن  «خبر  أبو حاتم:  قال   ،٥٥١١ رقم:  المتقين،  لباس  من 

ال يصح». معلول  الباب  هذا 
 ،٥٥٦٧ رقم:  الذهب،  خاتم  المرء  يلبس  أن  عن  الزجر  ذكر  باب  الزينة،  كتاب  حبان،  ابن  رواه   (٣)
قال  هريرة،  أبي  عـن   .٥١٢٠ رقم:  هريرة،  أبي  حديث  الزينـة،  كتاب  الصغير،  فـي  والطبرانـي 

لغيره». «صحيح  األلباني: 
كتاب  شـيبة،  أبي  وابن   .٥٥٥٤ رقم:  بالنسـاء،  المتشـبهون  باب  اللباس،  كتاب  البخاري،  رواه   (٤)

شرحبيل. عامر بن  عن   .٢٥٩٥٣ رقم:  التخنيث،  في  ما ذكر  باب  األدب، 
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لتجويزه  فال وجـه  بالنسـاء  الرجال  تشـبه  تحريم  على  دليل  الحديـث  فهـذا 
علمناه(١). فيما  األمة  من  أحد  بين  فيه  وال خالف  أصالً، 

لبس  عن  سـؤاالً  نفسـه  السـياق  في  الثمين»  «العقد  في  السـالمي   وذكـر 
وأنه  جائز،  أنه  «اللباب»(٢)  في  مسـألة  على  وقفنا  السـائل:  قال  الذهب  خاتم 
المذهبة؟  الخنجر  لباس  من  المانع  فما  ذلك  صح  فإن  بلباس،  وليس  حمل 
الذهب جاء  تحريم  في  الحديث  أن  مع  بينهما؟  الفرق  فما  التحريم  فإن صح 

مطلقا؟
لثبوت  حرام  الـكل  بل  والخنجر،  الخاتـم  بين  ذلك  في  فـرق  «ال  فأجـاب: 
الذهب على ذكور األمة، والمسألة  المجتمع على صحتها في تحريم لبس  نَّة  السُّ
المتواترة  ـنَّة  السُّ لتلك  معارضة  فيها  ألن  بصحيحة؛  ليسـت  اللباب  عن  المنقولة 
في  له  وال تعلق  الخاتـم  اتخاذ  بحديـث  يتعلق  قائلها  ولعـل  قبولهـا،  فال يصـح 

منسوخ»(٣). فإنه  ذلك 
أو  خاتمًا  كان  سواء  مطلقًا  الذهب  لبس  تحريم  أدلة  بيان  في  قائال  ويضيف 
وقيصر  كسـرى  إلى  يكتب  أن  أراد  لمـا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ما يـروى  «وبيانـه  خنجـرًا: 
ال يقبلون  إنهـم  قيل:  اإلسـالم،  إلى  يدعوهم  الملـوك  من  وغيرهـم  والنجاشـي 
َذُوو  به  واقتدى  ذهب ،  من  خاتمـًا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فصاغ  مختوما،  أو  بخاتـم  إال  كتابـًا 
خاتمه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  لبس  فلما  ذهب،  من  خواتم  فصنعوا  أصحابه  من  اليسـار 
حرام  الذهب  لبس  وقـال:  الغد،  من  جبريل 0  فجـاء  خواتمهم،  أيضًا  لبسـوا 

.٤٥٨/١ - ٤٥٩ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
مهنا بن  لصاحبـه  األخيـار  والمتأخرين  األوليـن  علـى  الـواردة  اآلثار  لبـاب  كتـاب  بـه  يقصـد   (٢)
والثقافة  القومي  التراث  وزارة  نشرته  شلبي،  عبد الحفيظ  تحقيق  البوسعيدي  محمد  خلفان بن 
العقيدة  في  العرب مصر، ١٤٠١هـ/١٩٨١م، ويتكون من جزئين  بمطابع سجل  الُعمانية، طبع 

والعبادات.
.٤٥٥/١ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٣)
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اتخذ  ثـم  خواتمهم،  أصحابـه  فطـرح  خاتمـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  فطـرح  أمتـك،  لذكـور 
الحديث»(١). إلخ  فضة  من  وفصه  حلقه  خاتمًا  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

من  خاتم  الرجـل  َلبس  بجواز  قـال  من  على  السـالمي   احتج  وقـد  هـذا 
مطلقًا،  الذهب  خاتم  لْبـس  ز  يجوِّ لم  المسـألة  صاحب  «ولعل  بقوله:  ذهـب 
قصد  على  العادة  في  فيها  يلبس  التي  اإلصبع  غير  في  يجعل  أن  أجازه  وإنما 
الحال  وهذا  بالحمل،  تحليله  إليه  يرشد  كما  الزينة،  قصد  ال على  ماله  حمل 
على  اتفقوا  فإنهم  به،  إال  ماله  حفظ  إلى  سـبيالً  يجد  لم  إذا  إال  أيضًا،  حرام 
الذهب  حمل  فمن  ذلـك،  في  نعلمه  وال خالف  حـرام،  بالذهب  التزيـن  أن 
لبس  من  أّن  تعلم  وأنت  المحجور،  هذا  في  دخل  فقد  به  التزين  قصـد  علـى 
يفعل  لم  آلته  مـن  شـيء  في  ذهبًا  جعل  أو  موضعه،  غير  فـي  الذهـب  خاتـم 
األمكنة  أعز  في  لجعله  فقـط  حفظه  شـاء  لو  فإنه  به،  التزين  لقصد  إال  ذلـك 
به  متزين  فهو  آلته  في  جعله  وقد  فأما  الناس،  من  أحد  ال ينظره  حيث  عنده، 
حامل  بأنه  إباحته  في  ويعتّل  عليه،  اهللا  حرم  بما  يتزين  امرؤ  اهللا  فليتـق  قطعـًا، 
الذهب  تحريم  من  المقصود  ليس  إْذ  بمقاصدها »،  «األمور  ألن  ال البس؛  له 
فحيث  به،  التزين  تحريم  تحريمه  من  القصد  بل  اللباس،  اسـم  تحريم  علينا 
أي  وفي  مـا كان،  كيف  حرام،  فهـو  الرجال  من  للذكـور  به  التزيـن  ما وقـع 
أن  يروى  بما  هذا  وال يعترض  وغيره،  سالح  بين  ذلك  في  ال فرق  كان  حالة 
الحديث  ذلك  فإن  ذهب (٢)،  من  شـيء  سيفه  وفي  مكة   دخل  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
يكون  أن  فيحمـل  وأيضًا  بالضعيف،  حجـة  وال تقوم  الـرواة،  بعض  ضعفـه 
ِسـلم،  ال مقام  حرب  مقام  وذلك  الحرب  حال  في  جائزًا  سـالح  في  الذهب 

باب  اللباس،  كتاب  رقم: ٦٥. ومسلم،  المناولة،  في  ما يذكر  باب  العلم،  كتاب  البخاري،  رواه   (١)
.٤٥٥/١ الثمين.  العقد  السالمي:  ينظر:  أنس.  عن   .٣٩٩٥ رقم:  خاتما،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  اتخاذ  في 

الكبير،  في  والطبراني   .١٥٠٠ رقم:  العبـدي،  مزيدة  والمثاني،  اآلحاد  عاصم،  أبـي  ابـن  أورده   (٢)
جابر. مزيدة بن  عن   .١٧٦٠٥ رقم:  مزيدة،  اسمه  من  الميم  بقية 
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إلكبات  الخيـالء  مشـية  وكذلك  جائز،  الحـرب  فـي  الحرير  لبـس  وكذلـك 
اإلسالم»(١). قوة  وإظهار  العدو، 

القول: مجمل 
سـيئ،  بقصد  للذهب  الرجل  لبس  كان  كلما  أنه  تقدم  مما  لنا  يتبيـن  وهكـذا 
أو  العدو  كإرهاب  حسـن  لقصد  كان  وكلما  عليه،  محرم  فهو  والخيالء  كالتزين 
الضرورة  علـى  ذلـك  فـي  يقتصـر  أن  بشـرط  مبـاح،  فهـو  التلـف  مـن  لحفظـه 

الرجال. على  حرام  أصله  ألن  بقدرها »؛  تقدر  و«الضرورة  وال يجاوزها 
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ضرورة،  لغير  بيوتهن  مـن  النسـاء  خروج  حكم  في  اإلباضية   فقهاء  اختلـف 
إذا  أجازه  من  ومنهم  أوليائهـن،  اسـتئذان  بعد  لضرورة  إال  ذلك  منع  من  فمنهـم 
ومنهم  واألفراح،  العزاء  في  والمشاركة  المريض،  وعيادة  كالصالة،  لحاجة،  كان 
هذه  عن  الحديث  كثر  وقـد  الفتنة،  من  وخوفًا  للشـبهات،  اتقاء  مطلقًا  منعه  مـن 
ضوابط  بغير  ولغيره  للعمل  يخرجن  النساء  أصبحت  أن  بعد  عصرنا  في  المسألة 

خروجهن؟ في  الشرع  حكم  فما  تضبطه، 
العلماء،  الشرعية وأقوال  النصوص  المسألة ونقل بعض  السالمي  هذه  بحث 
كان  فإن  منه،  والغرض  القصد  حسـب  يكون  النسـاء  خروج  في  الحكم  أن  وبيَّن 
فال مانع  والضرورة  والحاجة  الطاعة  بقصد  كان  وإن  ذلك،  حرم  فاسـد  لمقصد 
التطيب  وتـرك  والحشـمة،  التسـتر  من  العامة  اآلداب  مراعاة  بشـرط  ذلك،  مـن 

لها. المحرم  ومرافقة  والتعطر، 
صحيح  لغرض  يكون  أن  إما  المرأة  خروج  أن  «اعلم  الصدد:  هذا  في  يقول 
تخرج  أن  وذلك  اتفاقـًا،  الخروج  عليها  حرم  فاسـد  لغرض  كان  فـإن  فاسـد،  أو 

.٤٥٥/١ - ٣٥٦ نفسه،  المرجع  السالمي:   (١)
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حسـنها  على  يطلع  أو  جمالها،  يبدو  أو  طيبها،  يشـم  أو  لباسـها،  ُيرى  أن  ألجل 
كان  فهذا  ذلك،  نحـو  أو  تهمة،  محل  إلى  تذهب  أو  لريبـة،  تخـرج  أو  وبهائهـا، 
تشم  أن  ال بأس  قيل:  خرجت  فإن  ألجله،  تخرج  أن  لها  وليس  عليها،  محجورًا 

أزكى. فهو  ذلك  عن  عّف  وإن  القصد،  يفسد  لم  إذا  طيبها  رائحة 
للمرأة  وال ينبغي  أبو معاوية (١):  قال  فيه  كتابًا  يقرأ  (الكدمي )  أبو سعيد  وكان 
بيتها،  من  وتخرج  مشهورًا  تلبس  أن  لها  وال ينبغي  بيتها،  من  وتخرج  تتطيب  أن 
الطيب،  إذا كان خروجها ألجل ذلك  أنه كذلك  «معي  فقال:  وسئل هو عن ذلك 
وقت  إلى  تركها  يمكنها  حاجة  لها  كانت  فإن  منها،  لها  ال بد  حاجة  في  تكن  ولم 

ذلك»(٢). عنها  يذهب 
عن  ورد  بمـا  متعطرات  كـنَّ  إذا  النسـاء  خروج  جـواز  عدم  علـى  واسـتدل 
فهي  ريحها  ليجدوا  قـوم  على  فمرت  المرأة  اسـتعطرت  «إذا  قال:  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
الزنى،  إلى  داعية  أنها  «والمراد  الحديث:  مدلول  بيان  في  السالمي   قال  زانية »(٣). 
في  مبالغة  فهـي  كذلك  هـي  تكن  لم  وإن  ذلـك،  إلـى  تدعـو  حالـة  فحالتهـا  أي 

عليها»(٤). اإلنكار 
إذا  الطيب  رائحة  من  للتخّلص  االغتسال  إلى  النساء  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أرشد  وقد 
قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  هريرة   أبـي  طريق  من  روي  فقد  الخروج،  إلـى  اضطـررن 
الجنابة »(٥). من  تغسل  كما  الطيب  من  فلتغسل  المسجد  إلى  المرأة  خرجت  «إذا 

كان  خروصي.  يحمدي  أزدي  فقيه،  عالم  ٢٧٨هـ)  أو  (ت: ٢٦٨  الصقر،  عزان بن  معاوية  أبـو   (١)
محبوب بن  محمد بن  الشـيخ  مشايخه  ومن  نزوى.  بسـفالة  الغنتق  من  غالفقة  بمحلة  مسـكنه 

.٢٣٧/١ بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم  بنزوى.  الرأي  أهل  مقدمة  في  وكان  الرحيل. 
.٢١٥/٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٢)

وابن   .١٥٧٩ رقم:  المرأة،  تعطير  في  التغليظ  باب  الصالة،  في  اإلمامة  كتاب  خزيمة،  ابن  رواه   (٣)
األشعري. موسى  أبي  عن   .٤٤٨٨ رقم:  وحده،  الزنا  باب  الحدود،  كتاب  حبان، 

نفسه. المرجع  السالمي:   (٤)
 .٥٠٦١ رقـم:  الطيب،  مـن  المرأة  اغتسـال  باب  الزينـة،  كتـاب  الصغيـر،  فـي  الطبرانـي  رواه   (٥)=
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في  اإلسـراف  عـدم  النسـاء  خروج  مـن  تقلـل  التـي  األمـور  مـن  ولعـل 
حتى  إليهن  ذلك  إحضار  في  والسـعي  حاجتهن،  على  واالقتصار  كسـوتهن، 
واختيـار  حاجتهـن،  لتلبيـة  بيوتهـن  مـن  للخـروج  ذريعـة  ذلـك  ال يتخـذن 
منها  المعنـى،  هـذا  إلـى  تشـير  النصـوص  بعـض  وردت  وقـد  ما يناسـبهن، 
هذا  على  بًا  معقِّ السـالمي   قال  الحجـال »(١).  يلزمن  النسـاء  «ُاْعروا  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص : 
حتى  ثيابهن  تقليل  الرواية:  في  بإعرائهن  «والمراد  االلتباس:  إلزالـة  الحديث 
بيتها،  لزمت  فاخرًا  ثوبًا  تجد  لم  إذا  منهن  الواحدة  فإن  فاخرة،  ثيابًا  ال يجدن 
إذ من  رأسًا؛ ألن ذلك محجور شرعًا،  الكسوة  منعهن  بإعرائهن  المراد  وليس 

عوراتها». لجميع  ساترة  كسوة  عليه  حقها 
مبالغة  كله  «وهذا  بقوله:  الخروج  من  النسـاء  منع  علة  إلى  السالمي   ويشـير 

الشيطان»(٢). وحبائل  الرجال  فتنة  ألنهن  وطيبها؛  زينتها  وستر  المرأة  ستر  في 
حفظ  في  الحكيـم  الشـارع  مقاصد  مع  يتوافـق  التوجيـه  هـذا  أن  ريـب  وال 
لألفراد  فسـاد  فيه  والزينـة  بالطيـب  النسـاء  خـروج  فإباحـة  والشـرف،  العـرض 
جلب  علـى  مقـدم  المفاسـد  «درء  ألن  مشـروع؛  لقصـد  كان  ولـو  والمجتمـع، 

المنافع ».
من  فمنهم  الجنائز،  لتشـييع  النسـاء  خروج  حكم  في  أيضًا  الفقهاء  واختلف 
أجازه  من  ومنهم  الشـأن،  هذا  في  وردت  نصوص  إلى  اسـتنادًا  مطلقًا  ذلك  منع 

والثواب. األجر  في  وطمعًا  والتذكرة،  االعتبار  لقصد  كان  إذا 
لما  الجنائز  اتباع  عن  المرأة  تنهى  «وكذلك  المعنى:  هذا  في  السالمي   يقول 

أبي  عن   .٩١٢٥ رقـم:  الطيب،  من  المرأة  اغتسـال  باب  الزينة،  كتاب  الكبرى،  فـي  والنسـائي 
هريرة.

ضعيف.  األلباني  قال   .١٦٨١٣ رقـم:  مسـلمة،  اسـمه  من  الميم،  باب  الكبير،  في  الطبرانـي  رواه   (١)
مخلد. مسلمة بن  عن   .٦٤١ رقم:  سواك،  بشوص  ولو  الناس  عن  استغنوا  (المسند)،  والقضاعي 

.٢١٤/٢ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٢)

=
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خروج  في  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  ويـروى  الجنائز »(١)  إتباع  عن  النسـاء  نهى  أنه  عنـه ملسو هيلع هللا ىلص  روي 
األجر (٢). من  الرجال  ما يرجع  بمثل  الوزر  من  يرجعن  أنهن  الجنائز  إلى  النساء 

في  الثواب  ورجـاء  لآلخرة،  التذكـرة  به  يـردن  مسـتترات  خرجـن  إذا  قيـل: 
ذلك، ولم يخرجن لبكاء وال لصياح، وال رياء وال لمساعدة لغرض من أغراض 

ذلك. وسعها  الدنيا 
يتبعن  النسـاء  رأينا  قال:  أنـه  غيره  أو  إبراهيـم (٤)  أخبرنـي  أبو مالـك (٣):  قـال 

ألنكروه. حرامًا  كان  ولو  عليهن،  أنكروا  نرهم  فلم  الفقهاء  وعندها  الجنائز، 
برأي  تمسـكًا  ذلك  تركوا  إنما  الفقهاء  «ولعل  بقوله:  السـالمي   عليه  ـب  وعقَّ
ذلك  عن  فسكتوا  عوراتهن،  سـتر  مع  اآلخرة  ذكر  ألجل  الخروج  لهن  أجاز  من 

االحتمال»(٥). لهذا 
لنهي  امتثاالً  الطاعة  لقصـد  كان  ولو  للجنائز  خروجهن  جـواز  عدم  ورجـح 

 .٣٠٩ رقم:  المحيـض،  من  غسـلها  عند  للمرأة  الطيب  باب  الحيـض،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (١)
عطية. أم  عن   .١٦٠٦ رقم:  الجنائز،  اتباع  عن  النساء  نهي  باب  الجنائز،  كتاب  ومسلم، 

رواه ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في اتباع النساء للجنائز، رقم: ١٥٧٣. وعبد الرزاق،   (٢)
قال  الخطـاب.  بن  عمر  عـن   .٦٠٩٧ رقم:  الجنائـز،  اتبـاع  النسـاء  منع  بـاب  الجنائـز،  كتـاب 

ضعيف. حديث  هذا  األلباني: 
العلم  أئمة  مـن  ٣٢٠هـ)  في:  (حـي  أبو مالك  الصالني،  البهلـوي  الخضـر  محمد بـن  غسـان بن   (٣)
«صالن»،  باسـم  يعرف  فيها  بمكان  فنزل  صحار  إلى  هاجر  «بهال».  بمدينة  ولد  ُعمان.  في  والفقه 
من  جملة  منهـا  تخرج  التاريخية،  شـهرتها  لها  بهـال،  في  فقهية  مدرسـة  أنشـأ  بالصالنـي.  فعـرف 
بشـير  وولداه  محبوب  محمد بن  العالمـة  شـيوخه  من  المشـهورين.  واألدبـاء  العامليـن  الفقهـاء 
تحفة  السـالمي:  ينظر:  البهلوي.  بركة  محمد بن  عبد اهللا بن  العالمة  تالمذته:  أشـهر  من  وعبد اهللا. 

.٢٦٨/١ بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم   .٢٢٤/١ االستقامة،  الكدمي:   .١٩٤/١ األعيان، 
معاصرًا  كان  الهجري.  الرابع  القرن  من  األول  النصف  أعالم  من  (ق: ٤هـ)  يحيـى  إبراهيم بـن   (٤)
المصنف،  الكندي،  أحمد  ينظر:  له.  مفصلة  ترجمة  على  نقف  لم  الصالني.  غسان  مالك  ألبي 

ص ٤٨. بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم   .٢٨٧/٢
.٢١٥/٢ - ٢١٦ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٥)
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عنه  نهاهن  عمـا  النسـاء  ُينهى  أن  «والصواب  نصه:  وهـذا  ذلك،  عـن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
الخروج  نفـس  ألن  جائز؛  وجـه  الخروج  في  لهـن  احتمـل  وإن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
أنه  مع  أغراضهن،  عن  يفتش  ولم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نهاهن  الذي  هو  الجنائز  وراء 

بهن»(١). وأوقى  بحالهن  أعلم 
لغرض  إال  للجنائز  النسـاء  خروج  عـدم  كذلك  الكدمي   أبو سـعيد  واختـار 
نقلها  فيتعذر  بيتها  خارج  المرأة  تموت  كأن  لذلـك،  اضطررن  إذا  الميت  تجهيـز 
ضرورة  فهـذه  للدفـن  ويجهزنهـا  ليغسـلنها  النسـاء  بعـض  لهـا  فتخـرج  لبيتهـا، 

بقدرها ». تقدر  و«الضرورة 
تشييع  وترك  البيت  في  القعود  لهن  فنحب  نحن  «وأما  الصدد:  هذا  في  يقول 
الميت  بأمر  القائمات  ويكرهـن  نفوسـهن  ذات  في  ذلك  يلزمن  أن  إال  الجنائـز، 

فيه»(٢). الخروج  وعليهن  ذلك،  من  فال بد  وتجهيزه، 
كأداء  وشريف،  صحيح  لقصد  يكون  أن  المرأة  لخروج  أبو سعيد   واشترط 
مقدمة  طاعته  ألن  ولّيها؛  استئذان  عليها  فيجب  فضيلة،  أو  لطاعة،  أو  الواجب، 
أن  لها  فال يحسـن  الضرورة،  درجـة  ال تبلغ  ما دامـت  الطاعات،  سـائر  علـى 
معصية  فتلك  وليها،  أمر  وتخالف  المستحبة  العبادات  بعض  أداء  لقصد  تخرج 

فعلها. ال يبررها 
صحيحـًا  إليـه  تخـرج  الـذي  الغـرض  كان  «وإن  المعنـى:  هـذا  فـي  يقـول 
أمر زوجها وال والدها،  ذلك  في  أن ال تخالف  بشرط  لكن  إليه جائز،  فخروجها 
يكون  أن  إما  الخروج  ذلك  إن  ثم  الفضائل،  سائر  من  عليها  أوجب  طاعتهما  فإن 
عيد  لصالة  الخروج  كان  فإن  مريض،  لِعـْود  أو  جماعة،  لصالة  أو  عيد،  لصـالة 

بيتها»(٣). في  مقامها  من  أفضل  فهو 

.٢١٦/٢ نفسه،  المرجع  السالمي:   (١)
نفسه. السالمي:   (٢)

.١١٦/٢ - ١١٧ نفسه،  السالمي:   (٣)
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أبي  الشـيخ  «وعبارة  فقال:  الكدمي  سـعيد   أبي  عبارة  على  السـالمي   وعقب 
كفاية  فرض  عنده  ذلك  ولعل  العيد،  في  عليها  الخروج  وجوب  على  تدل  سعيد  

مذهبه»(١). قواعد  عليه  وتدل  كالمه،  لحن  به  يشعر  كما  عليهن 
استيفائها  بعد  بيتها  من  المرأة  خروج  جواز  لحاالت  بيانه  أبو سعيد   ويضيف 
وال يتعارض  وال ريبة،  فساد  ال يشوبه  صحيحًا  القصد  ما دام  الشرعية،  الشروط 
مريض،  عيادة  أو  جماعة،  صالة  ألجل  كان  «وإن  فيقول:  الشرعية  النصوص  مع 
شـاءت  فإن  عيادته،  عليها  يجـب  مريضًا  يكـن  ما لم  أفضل  بيتهـا  فـي  فمقامهـا 
في  األفضل  تركـت  وقد  فال بأس،  المريـض  وعيادة  الجماعـة  ألجـل  الخـروج 
في  صالتها  من  أفضل  مخدعهـا  في  المرأة  «صالة  أن  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  روي  لمـا  حقهـا، 

المسجد»(٢).   في  صالتها  من  أفضل  دارها  صحن  في  وصالتها  دارها،  صحن 
امرأته  أحدكم  استأذنت  «إذا  قال:  أنه  عمر   ابن  طريق  من  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  ما روي  أما  ـ 
فإن  ريبة،  وال تحـذر  فتنـة  ال تخشـى  حيث  فذلك  فال يمنعهـا »(٣)،  المسـجد  إلـى 
بينها  ال يحال  أن  فأمـر ملسو هيلع هللا ىلص  أفضل،  غيره  كان  وإن  فضل،  وفيـه  جائز  لهـا  الخـروج 
ما ال تسمعه  والموعظة  والذكر  القرآن  من  تسـمع  ولعلها  الفضل،  من  شـيء  وبين 
وكان  األمانـة،  الناس  مـن  وقلَّْت  الفتنـة،  ِخيفـت  إذا  أمـا  بيتها،  فـي  قامـت  ما لـو 

الشريف»(٤). الشرع  قواعد  عليه  تدل  كما  أفضل  فمنعها  وبالء،  ريبة  خروجها 
الخروج  من  النسـاء  منع  إلى  يميل  أنه  الكدمي   سـعيد  أبي  عبارة  من  ويفهم 
لذريعة  سـّدًا  ذلك،  جواز  رغم  الفضل،  وشـهود  الطاعة  لقصد  ولو  بيوتهـن  مـن 

نفسه. المرجع  السالمي:   (١)
اإلمامة،  كتاب  والحاكم،   ،٥٧٠ رقـم:  ذلك،  في  التشـديد  باب  الة،  الصَّ كتاب  أبـو داود،  رواه   (٢)

«المسجد». بدل:  بيتها»  «في  بلفظ:  مسعود،  ابن  عن   ،٧٥٧ رقم: 
كتاب  ومسـلم،   .٨٤٩ رقم:  زوجهـا...،  المرأة  اسـتئذان  بـاب  األذان،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٣)

عمر. ابن  عن   .٦٩٥ رقم:  المساجد...،  إلى  النساء  خروج  باب  الصالة، 
.٢١/٢ سابق،  مرجع  السالمي:   (٤)
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«درء  قاعدة:  إلى  حكمه  في  اسـتند  ولعله  الريبة،  إلى  ذلك  يؤدي  دام  ما  الفسـاد 
المصلحة ». جلب  من  أولى  المفسدة 

ولو  الخروج  من  النساء  منع  في  سعيد   أبا  تابع  السالمي   أن  تقدم  مما  ويبدو 
في  روي  بما  رأيه  على  واستشهد  والشـبهات،  الفتنة  اتقاء  مشـروع؛  لغرض  كان 
بعد  الرجال  مع  المسـجد  إلى  تذهب  امرأته  كانت  الصحابة   من  رجـًال  أن  األثـر 
ورائها  من  بيده  ومسها  المسـجد،  قرب  فغافلها  اختبارها  فأراد  الخليفتين،  موت 
كيف  البيت:  في  لها  فقال  فرجعـت،  زوجها،  أنه  به  تعلم  ولم  ثيابها،  ظاهـر  مـن 

النسناس»(١). وبقي  الناس  ذهب  فقالت:  رجعت؟ 
عن  النسـاء  نهى  «أنـه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  يروى  ممـا  ولعلـه  األثـر:  وفـي 

عاصف »(٢). ريح  أو  المطير  اليوم  في  والخروج  السكك،  في  الجلوس 
السـكك؛  في  الجلوس  عن  نهيت  «وإنما  بقوله:  النهي  هذا  السـالمي   وعلل 
على  السـتر  يمكنها  امـرأة  فَقلَّما  عـورة،  فجميعهن  وأيضـًا  الناظـر،  فتنـة  ألنهـن 
المطير؛  اليـوم  في  الخروج  عـن  نهيهن  وأما  سـترهن،  بيوتهن  فـكان  ما ينبغـي، 
وكذلك  المـرأة،  أعضاء  ر  فيصـوِّ بالبدن،  لصـق  بالماء  ترطـب  إذا  الثـوب  فـألن 
حرام،  محاسنها  إلى  والنظر  جهتها،  من  األعضاء  ر  تصوِّ بالبدن  لصقت  إذا  الريح 

لذلك»(٣). تتعرض  أن  فنهيت 

القول: مجمل 
اإلباضية   فقهاء  بعض  آراء  عرض  بعد  لي  يظهر  فالذي  أمر  من  يكـن  ومهمـا 
وأدلتهم وتعليالتهم في حكم خروج المرأة من بيتها، رغم ما يبدو من اضطراب 

عبد اهللا بن  الحليـة،  نعيم،  وأبـو   .١٧٢٢ رقم:  الـدال،  بـاب  (المعجـم)،  األعرابـي  ابـن  أورده   (١)
عباس. ابن  عن   .١١٦٠ رقم:  عباس، 

الفقه. وال في  نَّة  السُّ كتب  ال في  عليه  نقف  لم   (٢)
.٢١٧/٢ - ٢١٨ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٣)



٣٨٣ الفصل األول: القاعدة الكلية الكبرى األولى

من  مطلقًا  المـرأة  منع  يتعـذر  أنه  وذلك  بينهـا،  التوفيق  يمكـن  أنه  ظاهرهـا  فـي 
زيارة  أو  كالعالج  الخروج،  إلى  تدفعها  اضطرارية  حـاالت  هناك  ألن  الخـروج؛ 

العزاء. أو  الميتة  لتجهيز  أو  والديها، 
وصالة  العيـد،  كصـالة  الطاعـات،  بعـض  ألداء  خروجهـا  يكـون  وأحيانـًا 
الجنائز، وزيارة األقارب، والمشاركة في إعداد والئم األعراس،  الجماعة وإتباع 
ملتزمة  دامت  ما  حضورها  من  ال مانع  مباحة  الحاالت  هذه  جميع  أن  فال شك 
وترك  لها،  محرم  ذي  ومرافقة  والسـتر،  للولي،  اسـتئذان  من  الشـرعية،  باآلداب 

الطرقات. في  والتسكع  والتعطر  التزين 
الحاالت  فتمنع في هذه  إلى مفسدة وفتنة وريبة،  إذا كان خروجها يؤدي  أما 
جلب  على  المفاسـد  «درء  يقدم  فهنا  مشـروع،  صحيح  لقصد  خروجها  أن  رغم 
(النور: ٦٠).   ﴾ K  J  I  H ﴿ تعالى:  قال  للذريعة  سـّدًا  المصالح »، 
المعصية  بقصـد  ينقلب  المباح  أن  إلـى  إشـارة  اآلية  هذه  «وفـي  السـالمي :  قـال 

حراما»(١).
َمن  ُوجد  فإن  حاجتهـا  لسـد  المنـزل  خارج  العمل  إلى  المرأة  تحتـاج  وقـد 
حفاظا  منـزلها  في  تمكث  أن  فاألفضل  قريب،  أو  كَولـّي  أمرها،  ويتولى  يعولهـا 
واسـتفحل  الفتن  فيه  هاجت  الـذي  عصرنا  فـي  خاصة  وشـرفها،  ِعرضها  علـى 
حاجة  في  المجتمع  دام  ما  منعها  على  فال أقوى  نفسها  على  أمنت  وإن  خطرها، 
من  أصبح  مجالسـه  وحضـور  العلـم  لطلب  خروجهـا  وكذلـك  خدمتهـا،  إلـى 
عن  الجهل  نفي  به  تقصد  ما ٣دامت  ذلك  من  فال مانع  العصـر،  هذا  ضـرورات 
المرأة  لطبيعة  المالئمة  للوظائف  حاجته  وسد  المجتمع،  في  العلم  ونشر  نفسها، 
العامة  الشـرعية  باآلداب  التزامها  بشـرط  ولكن  وغيرها،  والممرضـة  كالمعلمـة 

إليها. اإلشارة  سبق  التي 

.٢٠٤/٢ نفسه،  المرجع  السالمي:   (١)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٨٤

أمام  حاجزًا  نقـف  أن  فال نسـتطيع  الخروج  من  منعها  تبرير  حاولنـا  ومهمـا 
كان  إن  أمـا  بمقاصدها »،  و«األمـور  وصحيحـة،  شـرعية  دامـت  مـا  طموحاتهـا 
فالمنع  والظهور،  الرياء  أو  وفتنتهم،  الرجال  كإغراء  سـيئًا،  الخروج  من  قصدها 
بالضوابط  االلتزام  مع  أولى  فالجـواز  وصحيحًا،  شـريفًا  القصد  كان  وإن  أولى، 

والمقاصد. النوايا  على  مطلع  واهللا  الشرعية، 
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الجنايات والتعديات، والمالحظ  أيضًا في مجال  القاعدة  كما تجسدت هذه 
تلك  على  والدوافع  البواعث  باختالف  يختلف  ـ  الغالـب  في  ـ  فيها  الحكـم  أن 

ذلك: من  الجريمة، 
منه  ما ال يتوهم  بجميع  ضرب  من  على  بالقصاص  حكموا  الفقهـاء  أن  ـ   ١
كانت  ولو  المعتبر  هو  هنا  القصد  ألن  القتل؛  إلى  فأدى  بالتعديـة،  متعمدًا  القتـل 
العادة، وبعضهم أسقط عنه القصاص، وأوجب  الهدف في  الوسيلة ال تؤدي إلى 
تؤدي  وسـيلة  اسـتعمل  من  على  القصاص  حكم  عمموا  كما  واإلثم.  الدية  عليه 
الوسيلة  ألن  القتل؛  يقصد  لم  ولو  والقنبلة  والمسدس  كالسيف  عادة؛  القتل  إلى 
القصد  معه  يظهر  ولم  عادة  للقتل  ما ال يسـتعمل  أما  القصد.  على  واضح  دليل 
القتل  إلى  أّدى  فإذا  ذلك،  ما أشبه  أو  جل  بالرِّ أو  باليد  الضرب  مثل  وذلك  إليه، 

عليه(١). وال قصاص  والضمان،  اإلثم  عليه  كان 
للعقرب حتى لسعته،  أو  قتلته،  للحيَّة حتى  ترك أحد خصمه  لو  وكذلك  ـ   ٢
بعض  يفعل  كما  فمات،  م  السُّ يأكل  تركه  أو  هلك،  حتى  الحرِّ  أو  للبرد  تركه  أو 
فإن  وغيرها،  الوسـائل  بهذه  التعذيب  إلـى  فيلجؤون  السـجون  إدارة  يتولى  مـن 
وال قصاص  الدية  وعليه  وضامن،  تصرفه  عن  مسؤول  ما ذكر  جميع  في  الفاعل 
إذا  النفس  على  ُيقـال  الغير  على  ُيقال  وما  بيـده،  الجريمة  ُيباشـر  لم  ألنه  عليـه؛ 
بنفسه  اإلضرار  قصد  إذا  بفعله  يأثم  فإنه  هالكها،  إلى  فأّدى  بنفسه  أحد  ذلك  فعل 
ألن  بنفسـه؛  القتل  ُيباشـر  لم  ما دام  ال يضمن  أنه  يرى  من  وهناك  البعض،  عند 

االجتهاد،  منهـج  باجو،  أطروحـة  عن  نقًال  ط  مخطـوط،  األلـواح  كتاب  أحمـد:  العبـاس  أبـو   (١)
.٨٥/٢
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قاعدة:  بخالف  بالتعمد »،  إال  ال يضمن  «المتسبب  أن  على  تنصُّ  الفقهية  القاعدة 
هذه  من  قصـده  أن  القرائن  دلـت  إذا  ولكن  يتعمـد »،  لـم  وإن  ضامـن  «المباشـر 

يضمن(١). فإنه  حتفه  يلقى  حتى  التعذيب  هو  التصرفات 
أهمية  لنا  تتجّلى  خاللها  مـن  وأحكامها  القتل  لصور  عديدة  تفاصيـل  وثمـة 
كبريات  مـن  وهو  النفس،  حفـظ  على  والحـرص  والمقاصـد،  بالبواعـث  الفقـه 

الشريعة. مقاصد 

ص ١٦٦ - ١٦٧. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (١)
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في  ذلك  تجسـد  وقد  الشـرعية،  السياسـة  مجال  في  المقاصد  أثر  يظهر  كما 
ال الحصر: التمثيل  باب  من  منها  نذكر  الفقهية  الفروع  من  كثير 

:ôμæªdG  øY  »¡ædGh  ±hô©ªdÉH  ôeC’G  ``  1
المنكر  عن  والنهـي  بالمعروف  األمـر  لواجب  يتصدى  مـن  على  تظهـر  قـد 
عن  النهي  عن  النـاس  يمنع  كمن  أمره،  فـي  الريبة  إلى  تدعو  التصرفـات  بعـض 
اإلخالص  بعـدم  عليه  نحكـم  فهـل  مناسـبة،  غيـر  الظـروف  أّن  بحجـة  المنكـر 
اهللا  ألن  المقاصد؛  إلى  يرجـع  األمر  إن  أم  الناس؟  وجزاء  السـمعة  في  والطمـع 

الصدور؟ ما في  على  مطلع 
فوجدهم  المسلمين  إلى  جاء  عمن  الخليلي   المحقق  سـئل  اإلطار  هذا  وفي 
هذا  عن  تأخروا  لهم:  فقال  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  على  مجتمعيـن 
قال  أو  متعذر،  وإنه  البتة،  الحال  في  عليه  لكم  وال قدرة  ناصح  لكم  وأنـا  األمـر 
ذلك  ليكون  ونتكاتف  نجتمـع  حتى  وانتظروا  األمر،  لهذا  الناصر  انتظـروا  لهـم: 

حكمه؟ يكون  ماذا  العجلة،  من  لها  وأمكن  للدولة  أقوى 
أو  صالحة  نيته  كانت  إن  والمقاصـد،  النيات  إلى  يرجـع  األمر  إن  فأجـاب: 
أن  فينبغي  والشر،  للخير  محتمل  تصرفه  ألن  نيته؛  بسوء  الجزم  فال يجوز  سيئة، 

قوله. في  صادقًا  يكون  لعله  الظن  فيه  نحسن 
قوله  «أما  فيقـول:  التوضيـح  في  زيـادة  الخليلـي   عبـارة  نذكـر  أن  بـأس  وال 
 3  2 ﴿ تعالى:  لقوله  ضعيف  شيطان  قول  إال  أراه  فما  متعذر،  وأنه  باإلعراف 
والحجة  (آل عمران: ١٧٥)،   ﴾ <  ;  :  9  8  7  6  5  4

بسطها. عن  فأعتذر  تكثر،  ذلك  في  عليه 
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عليه  فال أقطع  للعجلة،  داعي  وال  الظروف،  ُتالئم  أن  إلى  اآلخر  قوله  وأما 
وعليه  نية،  ذلك  في  ولـه  ممكن  ألنه  بباطل؛  عليه  وال أجزم  بتخطئـة،  ذلك  فـي 
في  معذبه،  أو  ذلك  علـى  مثيبه  واهللا  ما نوى،  وعليه  ما نـوى،  امرئ  ولـكل  نيـة، 

بطن»(١). فيما  هللا  صدق  إن  حسن  قوله  وظاهر  الظن،  به  يحسن  هذا 
التثبيط  مراده  األول  قوله  في  كان  إن   ...» نفسـه:  السـياق  في  قائالً  وأضاف 
الفاسدة  النيات  ما يشبه هذا من  أو  المنكر،  بالمعروف والنهي عن  لهم عن األمر 
صدق،  وقول  صالحة  نية  على  كان  وإن  أيضًا.  ضعيف  شيطان  قول  إال  أراه  فما 
بأنه  فال أقول  العقـول،  أهل  عنـد  النظر  في  كذلـك  األمر  ما يكون  موضـع  فـي 
لهم،  معارضًا  يكـن  ولم  المسـلمين،  على  الشـفقة  قوله  باعـث  كان  إذا  شـيطان 
إلى  بقصد  عنه  لعزائمهم  وال موهنًا  الحق،  على  وال معنفًا  وال مخطئًا،  وال مانعًا 

ما نوى...»(٢). وعليه  ما نوى ،  امرئٍ  لكل  فإن  منه،  ذلك 
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أوامره  تنفيذ  مـن  فيتحرج  جائر  حاكـم  مع  بالعمل  النـاس  بعض  يبتلـى  قـد 
ذلك؛  من  له  مناص  وال  فعله،  على  ويأثم  ظلمه  في  يشـاركه  أن  خشـية  ونواهيه، 
وهل  األحوال؟  هذه  مثل  في  يتصرف  فكيف  سطوته،  من  نفسه  على  يخشى  ألنه 
والتصرفات؟  النيات  على  يجازي  اهللا  ما دام  بها  التصريح  ثم  معارضته  نية  تكفي 

معه؟ العمل  ترك  أو  معارضته  إظهار  عليه  يجب  بل  الحسنة  النية  ال تكفي  أم 
فيها  سـئل  فقد  المعنى،  هـذا  من  قريبـة  مسـألة  المفيـد»  «الجامـع  فـي  ورد 
وال يدري  المحبوسـين  يحرس  مـن  الحاكم  َكلَّف  عمـا إذا  الكدمـي   أبو سـعيد 
ناله  به  أمره  ما قد  يفعل  لم  إن  باطل؟ ويخاف  أم  الحارس، هل حبسوا على حق 

وعرضه. ونفسه  ماله  في  وظلمه  جوره 

.١٧/٧ اإليمان،  قواعد  تمهيد  كتاب  سعيد:  الخليلي   (١)
.١٨/٧ نفسه،  المصدر  سعيد:  الخليلي   (٢)



٣٨٩ الفصل األول: القاعدة الكلية الكبرى األولى

الموضع  هذا  إلى  يحضر  فيمـن  واالعتقاد،  بالنية  يكون  أنه  «معـي  فأجـاب: 
سـكن  أو  مباح،  موضع  في  الحاضرين  هـؤالء  إلى  الحضـور  إليه  يجـوز  الـذي 
عن  به  يتقون  بـه  وقعودهم  بكينونتهم  يريـد  إنما  أنهـم  فيه  دخولهم  لهـم  يجـوز 
أو  دينهم  وعلى  عليهـم،  الجائر  السـلطان  من  ما يخافون  دينهم  وعـن  أنفسـهم، 
تدفع  التي  اهللا  حقوق  من  شيء  أو  يأمرونه،  من  حريم  أو  يأمرهم  من  حريم  على 
حق  عن  ويمنعون  باطل،  على  ذلك  في  ال يعينونه  أنهم  على  الكينونة  هذه  عنهم 

األحوال. جميع  في 
له  يقول  أن  مثل:  لطيف  بلفظ  الموضع  هذا  إلى  يرسله  لمن  المرسل  ويقول 
لي  يكون  أن  أحب  وإنما  إليها،  دفعنا  قد  التي  المحنة  هذه  من  له  ما عرضنا  يعلم 
على  هذه  كينونتك  من  ال تعين  أنك  الحقيقة  وفي  يرى،  بنفسـك  شـخص  هناك 
إذاعة  الموكل  مـن  خيف  وإذا  حق،  إزالـة  من  شـيء  وال على  باطل،  من  شـيء 
ما لم  عنه،  ذلك  كتمان  يجوز  أن  رجوت  واالعتقاد،  النية  هذه  من  إليـه  ما يـودع 

له»(١). جائر  من  منع  أو  بباطل  عليه  إعانة  الكاتبين  من  معه  يظهر 
مع  يعمل  لمن  يجيز  لعله  الكدمي   عبارة  من  فهمه  ما يمكـن  أن  والحاصـل: 
وحماية  ظلمـه،  إلبطـال  معارضـه  مـع  يتعـاون  أن  كالسـجان،  الجائـر  الحاكـم 
أمره  ويكتم  الجائرة،  ألوامره  وال يستسلم  ذلك،  على  قادرًا  ما دام  المستضعفين 
بجوره،  راض  غير  دام  ما  وعمله،  نيته  حسن  على  يجازيه  واهللا  به،  ال ينكل  حتى 
اإليمان،  أضعـف  وذلك  بقلبـه،  ولو  منكره  تغييـر  اسـتطاعته  قدر  يحـاول  وهـو 

أعلم. واهللا  بمقاصدها »  «األمور  ألن  النية؛  بهذه  يحاسب  أنه  فال أظن 

.٣٤٣/٢ المفيد،  الجامع  أبو سعيد:  الكدمي   (١)
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النسيان: عند  الذكر  مس  حكم  في  ـ 
على  فهو  الوضوء  أوجب  «ما  بقوله:  المسـالة  هذه  عن  اإلباضية   بعض  عّبر 

سواء ». والسهو  العمد 
والسـهو  بالعمد  تكون  هل  الوضوء،  نواقض  في  اإلباضية   فقهاء  اختلف 
العمد والسهو  الوضوء فهو على  أن ما أوجب  أكثرهم  بالعمد فقط؟ فيرى  أم 
األحوال،  بعض  في  والسهو  النسيان  حالة  استثناء  إلى  بعضهم  وذهب  سواء ، 
عليه؛  وال إعادة  وضـوءه  فال ينقض  متوضـئ،  وهو  ناسـيًا  فرجه  مس  كَمـْن 
أنه روي  بدليل  الذكر  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن مس  نهي  بفعله مخالفة  يقصد  لم  ألنه 
الفقهية:  بالقاعدة  عمـًال  الوضوء »(١)،  فليجـدد  ذكره  مس  «من  قـال:  أنه  عنـه 
غير  على  الدليل  يقـوم  إن  إال  عنه  معفو  أنه  الشـرع  في  الناسـي  في  «األصـل 

ذلك »(٢).
الرأيين  أحد  ثم رجح  الفريقين،  أدلة  وناقش  الخالف  بركة  هذا  ابن  نقل  وقد 
«النسيان  وقاعدة:  بمقاصدها »،  «األمور  الكبرى  للقاعدة  مخالفته  رغم  أدلته  لقوة 
وهو  الفرج  يمس  المتوضئ  في  أصحابنا   «اختلف  يقول:  ذلك  وفي  عنه »،  معفـو 
الناسـي  ألن  طهارته؛  تنتقض  لم  ناس  وهو  ذلك  مّس  إذا  بعضهـم:  فقـال  نـاسٍ، 

المسـتدرك،  والحاكم،   .١١٢٢ رقم:  الوضوء،  نواقض  بـاب  الطهارة،  كتاب  حبـان،  ابـن  رواه   (١)
فدلنا  منه:  والتأكد  للسـند  ذكره  بعد  وقال  صفوان،  بنت  بسـرة  عن   .٤٢٨ رقم:  الطهارة،  كتاب 

والشبهة. الخالف  عنه  وزال  وثبوته...  الحديث  صحة  على  ذلك 
.٦٥/٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٢)
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بعضهم:  وقال  الفعل،  إلى  يقصد  لم  إذا  فاعل  غير  التقدير  في  وكان  عليه،  ال لْوم 
عندي  يوجب  والنظـر  عامدًا،  أو  كان  ناسـيًا  المـس،  في  للطهارة  النقـض  عليـه 

ناسيًا. أو  متعمدًا  مسَّ  من  الطهر  على  الطهر  إعادة 
إلى  القاصد  كان  وإن  الطهـارة،  الناسـي  عن  أسـقط  ممن  محتج  احتج  فـإن 
لِركوبه  عليه  الطهر  إعادة  عليه  ووجب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  بخبر  ذلك  من  ممنوعًا  المس 
نهيًا؛  فيه  خالف  فعل  إلى  بقاصد  ليس  والناسـي  ذلك،  ِفعل  إلى  بالقصد  المْنهي 
نقض  ويجب  بالخبر،  بالعمد  يجب  الطهارة  نقض  يكون  أن  ما أنكرت  له:  يقال 
على  التفاقنا  سواء،  والعمد  الخطأ  فيكون  بالدليل،  ناسيًا  مسَّ  من  على  الطهارة 
وخروجها  إلخراجها،  والقصد  بالعمد  الطهارة  تنقض  الدبر  من  الريح  خروج  أن 
والسـهو  بالعمد  يجب  الطهارة  فنقض  أيضـًا،  الطهارة  ينقض  وعمد  قصـد  بغيـر 
الرسـول 0  عليه  وأوجبه  الغسـل،  عليه  اهللا  أوجب  الُجُنب  وكذلـك  جميعـًا، 
بغير  يخرج  الذي  وباالحتـالم  باالختيار،  للطهارة  ناقـض  المني  فخروج  أيضـًا، 
الصالة  في  وهو  أحدكم  ليأتي  الشـيطان  «إن  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص :  قول  وكذلك  اختيار، 
أن  َعِلم  وقد  ريحا »(١)،  يشم  أو  صوتا  يسمع  حتى  فال ينصرف  إليتيه،  بين  فينفخ 

المصلي... من  باختيار  فليس  خرج  إذا  ذلك 
الصالة(٢)،  في  الطهـارة  المسـتحاضة  على  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  أوجب  قد  وكذلك 
منها،  باختيار  وليـس  المسـتحاضة  من  يخرج  وما  طهارتها  حكـم  في  واختلـف 

سواء »(٣). والسهو  العمد  على  فهو  الوضوء  ما أوجب  أن  على  يدل  فهذا 

ومسـلم،   ،١٣٧ رقم:  ن،  يتيقَّ حتَّى  الشـك  من  أ  ال يتوضَّ باب  الطهـارة،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (١)
بن  زيد  بن  عبد اهللا  عن   ،٣٦١ رقم:  الطهارة...،  ن  تيقَّ من  أنَّ  على  الدليل  باب  الحيض،  كتاب 

عاصم.
الحيض،  كتاب  ومسـلم،   ،٣٢١ رقم:  االسـتحاضة،  ِعْرق  باب  الحيض،  كتاب  البخاري،  رواه   (٢)

عائشة. عن   ،٣٣٤ رقم:  وصالتها،  وغسلها  المستحاضة  باب 
.٣٥٥/٢ - ٣٥٦ الجامع،  كتاب  البهلوي،  بركة  ابن   (٣)
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القول: مجمل 
فهو  حجته،  وقوة  مذهبه  وجاهة  مدى  يدرك  البهلوي   عبارة  في  المتأمـل  إن 
حكم،  عليه  وال يترتب  به،  ال يعتدُّ  وقصد  نية  عن  ال يصدر  فعل  أّي  بأن  يعترف 
فالناسي أفعاله غير مقصودة وال لوم عليه؛ ألن النسيان سبب إلسقاط المسؤولية 
الطهارة  إعادة  يوجـب  الذي  الحديث  نص  عنـده  ثبت  لما  أنه  إال  الفاعـل،  عـن 
«ال  المشـهورة  بالقاعدة  عمالً  به،  أخذ  سـهو  أو  بعمد  طهارته  انتقضت  من  على 

األثر ». وجود  عند  للنظر  حظ 
النسـيان  عند  الفرج  مس  حكـم  قاس  حيث  القيـاس  بدليل  احتـج  أنه  كمـا 
المسـتحاضة  من  االسـتحاضة  ودم  الدبر،  من  الريح  وخروج  احتالمًا،  بالجنابـة 
سواء  القصد،  من  الفعل  خلو  وهو  الحكم،  علة  في  منهما  كل  التحاد  اضطرارًا؛ 
يسـلِّم  أن  إال  المرء  ال يملك  القوية  الحجـج  هذه  وأمـام  الضـرورة،  أو  بالسـهو 
لنا  يظهر  وبهذا  للنصوص،  وإعماالً  الخالف،  من  خروجًا  به  ويعمل  األمر  بهـذا 

القاعدة. هذه  مستثنيات  من  اعتبارها  يمكن  المسألة  هذه  أن 
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لتغير حاله؟ الميقات  بعد  يلزم تجديد اإلحرام على من وجب عليه  ـ هل   ١
تجاوزه  بعـد  الحلم  بلـغ  إذا  الصبي  أن  إلـى  اإلباضية   فقهـاء  بعـض  ذهـب 
قد  ألنه  األول؛  باإلحرام  وال يعتد  مكانه،  من  اإلحرام  إعادة  فعليه  الحج،  ميقات 
والنية،  القصد  صاحبه  من  تسـتلزم  عبادة  واإلحرام  عليه،  واجب  غير  وهو  َفَعله 
الميقات  بعد  أعتق  إذا  العبد  وكذلـك  يبلغ،  لم  ما دام  به  مخاطب  غيـر  والصبـي 
ذلك،  وال يلزمه  به  ُمخاطب  غير  عبدًا  كان  لما  ألنه  اإلحرام؛  إعـادة  عليه  يجـب 
بالعمرة،  الحج  إقران  ينوي  حتى  ذلك،  ال يلزمه  وساقه  الهدي  قلَّد  من  وكذلك 

عليه. فال يجب  بالحج  أفرد  فلو 
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لذلك  مانع  لوجود  الميقات  عند  اإلحرام  عليهما  يجب  لم  والعبد  فالصبـي 
مقرن  غير  ألنه  الهدي؛  عليه  يجب  لم  بالحج  والمفرد  والعبودية،  الطفولية  وهي 
غير  ألنهم  عبـادة؛  ال ُيعتبـر  ذلـك  فعلوا  فلـو  العمـرة،  إلـى  بالحـج  وال متمتـع 
ولكن  والنية.  القصد  ثوابها  حصول  أو  لصحتها  يشـترط  والعبادة  بها،  ُمخاطبين 
منهما،  ذلك  جـاز  الميقات  من  أحرما  إذا  والعبـد  الصبي  أن  إلى  غيرهـم  ذهـب 
بالحج  له اإلفراد  الهدي يجوز  قّلد  وال يجب عليهما إعادة اإلحرام، وكذلك من 

بذلك. ُمخاطبين  غير  أنهم  رغم  والقران 
بركة   ابـن  عبارة  لِفْهـم  الباحـث  مـن  محاولـة  هـو  ما تقـدم  أّن  والحاصـل: 
استثناء  كان  خالفها  وما  للقاعدة،  تطبيقًا  كان  وافقها  فما  القواعد،  على  وتطبيقها 
على  لنقف  جامعـه،  في  وردت  كمـا  بركة   ابن  عبـارة  نذكـر  أن  وال بـأس  منهـا. 
حال  في  ا  حجَّ إذا  والعبد  «والصبـي  فيقول:  وحججهم  اإلباضية   أقوال  مختلـف 
الحج  عليهما  كان  العبد،  وعتق  الصبي،  بلغ  ثم  الصبي،  وطفولية  العبد،  عبودية 
في  به  ُمخاطبين  يكونا  لم  ألنهما  الفرض؛  عند  ذلك  يجزهما  ولم  عليه  قدَِرا  إذا 
الحال،  تلك  فـي  عليه  القدرة  مع  الحج  فـرض  عنهما  وال يسـقط  الحال،  تلـك 
قال  عليهما،  الخطاب  ورود  مع  الحال  هذه  في  الحج  فرض  عنهما  وال يسـقط 

ذلك. عنهما  يجزي  أصحابنا   من  وغيره  محبوب   محمد بن 
لزمه،  الفرض  ألن  مكانه؛  من  أحرم  الميقات  جاوز  وقد  العبد  اعتق  وإذا 
لم  الميقات  مـن  أحرما  قد  كان  فـإن  فرض،  اإلحرام  ألن  الصبـي،  وكذلـك 
قلَّد  ومن  يلزمهما،  الفرض  يكن  ولم  الفرض،  بغير  أتيا  قد  ألنهمـا  يجزهمـا؛ 
فيحتاج  بالنيات »،  األعمال  «إنما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  اإلحرام  يلزمه  لم  أشعر  أو 
اإلحرام  يلزمه  أصحابنا :  بعض  قال  وقد  وإرادة،  وقصد  نية  إلى  عبادة  كل  مع 
(الَهْدي)  الُبـْدن  في  شـركاءه  ويلزم  منهم:  آخـرون  وقال  أشـعر،  أو  قلـد  إذا 
ومن  اإلحرام،  أفـرد  شـاء  من  ـنَّة  والسُّ بالكتاب  أشـبه  قلناه  والذي  وبتقليده، 
ألن  ذلك؛  في  الثواب  لفضل  اإلفراد  والمستحب  والعمرة،  للحج  أقرن  شاء 
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من  أمر  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روي  وقـد  ثوابها»(١).  كثـر  كثرت  كلمـا  األعمـال 
العمرة (٢). إلى  ينقلها  أن  بحجة  دخل 

ُمْحِرم: وهو  الحرم  في  صيدًا  قتل  َمن  حكم  في  ـ   ٢
عليه  يجب  محرم  وهو  الحـرم  في  صيدًا  قتل  من  أن  على  اإلباضيـة   أجمـع 
كان  إذا  يضمنـه  محرم  وهـو  الحرم  خـارج  قتله  ومـن  خطـأ،  أو  عمـدًا  ضمانـه 
بدون  حالل  وهـو  الحرم  في  قتله  وإن  خطـأ،  كان  إذا  عليـه  وال شـيء  متعمـدًا، 
اإلباضية  أدلة  فـي  النظر  بعد  ولكن  خطـأ،  أو  عمدًا  الجـزاء  عليه  وجـب  إحـرام 
قتل  من  بحكم  المسـألة  هذه  حكم  قاسـوا  قد  نجدهم  غيرهم  من  وافقهـم  ومـن 
ماالً  أتلف  وإن  والدية،  الكفارة  عليه  ويجب  اإلثم  عليه  يسـقط  فإنه  خطأ،  نفسـًا 
هل  العمد  حالة  فـي  ذلك  فعل  لو  نتسـاءل  وقد  خطأ،  أو  عمـدا  الضمـان  فعليـه 

وقصد؟ بإرادة  منه  صدر  ألنه  فعله  تبعة  يتحمل 
الحكيم  والشـارع  معـدوم،  الفعـل  إلـى  القصد  فـإن  الخطأ  حالـة  فـي  أمـا 
وال ينظر  والدوافع،  والبواعث  المقاصد  إلى  ينظر  وإنما  الخطأ،  على  ال يعاقـب 
اإلجابة  بركة   ابن  حاول  وقد  بمقاصدها ».  «األمور  ألن  فقط  األفعال  ظواهر  إلى 
مدى  وبيَّن  أدلتها  وناقش  وجوه،  عدة  من  وبحثها  جامعه،  في  المسـألة  هذه  عن 
سـوء  من  وخوفًا  البيان،  في  زيادة  عنها  ر  عبَّ كما  ننقلهـا  أن  وال بـأس  وجاهتهـا، 
كان  عمدًا  أو  خطأً  الحَرم  في  صيدًا  المحِرم  قتل  «وإذا  فيقول:  للعيان،  يظهر  فهمٍ 
في  عليه  وال شيء  الجزاء،  العمد  في  عليه  كان  الِحّل  في  قتله  وإن  الجزاء،  عليه 
الخطأ  في  الجزاء  عليـه  كان  الحرم،  في  والصيـد  حالل  وهو  قتلـه  وإن  الخطـأ، 
أوجب  ُمخالفينا  بعـض  وأما  علمـُت،  فيما  أصحابنا   مـن  اتفاق  وهـذا  والعمـد، 

.٦٦/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
 .١٥٦٨ رقم:  الطواف،  إالَّ  كلَّهـا  المناسـك  الحائض  تقضي  باب  الحج،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٢)
عبد اهللا. بن  جابر  عن  زيادة.  مع   .١٧٨٩ رقم:   ، الحجِّ إفراد  في  باب  المناسك،  كتاب  داود،  وأبو 
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على  ال ُيعاقب  اإلنسـان  بأن  واحتج  العمد،  في  وأثبته  الخطأ،  في  الجزاء  سـْقط 
أن  يجب  لم  زائالً  عنـه  اللوم  كان  وإذا  قـال:  أخطأت؟،  لَم  له  وال ُيقـال  الخطـأ 

شيء...». الخطأ  أحكام  من  عليه  يتعلق 
ذكر  في  وليس  جـزاًء  الخطأ  في  أوجبتم  لـَم  سـائل،  منهم  سـأَلنا  «فإن  قال: 

الخطأ ؟ في  الجزاء  وجوب  الجزاء 
الخطأ  قتل  في  تعالى  اهللا  أوجب  وقد  بالقياس  القول  شـأننا  من  إن  له:  قيل 
به،  المنطوق  إلى  المسكوت عنه  يردوا  أن  القائسين  النفس كفارة، ومن أصل  في 
لتسـاويهما  الخطأ  طريق  من  النفس  بقاتل  الصيد  قاتل  فألحقنا  خطأ،  قاتل  وهذا 

الخطأ. في 
القتل  لتسـاوي  القصاص  النفس  في  الخطأ  قتل  في  أوجبتم  فهالَّ  قـال:  فـإن 

بالقتل؟
األموال. على  الجنايات  إلى  الصيد  جزاء  نرد  إنا  له:  قيل 

واجب  فالغرم  خطـأ،  أو  كان  عامدًا  غيـره  مال  على  جنى  َمـن  علـى  ورأَيْنـا 
أشـبه  بالخطأ  والخطأ  أشـبه،  بالمال  والمال  مال،  ألنه  به؛  الصيد  فألحقنا  عليه، 

بالعمد. الخطأ  إلحاق  من 
ُتنكر  وما  اآلدميين،  حقوق  إلى  المولى  حقوق  ترد  أن  لك  ليس  قال  فإن 
واألغرام  األمـوال،  في  سـلكتها  التي  طريقك  غيـر  الصيد  طريـق  تكـون  أن 
أن  عندك  فواجـب  والصيد  ربـه،  بإسـقاط  إال  ال يسـقط  المال  وأن  تسـقط، 
 y  x  w ﴿ ذكره:  جل  اهللا  قـال  وقد  حال،  كل  على  عنـه  ـر  تَكفِّ
الخطأ  أمتـي  َعن  «ُرفـع  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  ولقـول  (األحـزاب: ٥)،   ﴾ |  {  z

عليه »(١). أُكرهوا  وما  والنسيان 

كتاب  ماجه،  وابن  ص ٢٥١،  الربيـع،  مسـند   ،٧٩٤ رقم:  التقيَّة،  في  ما جاء  بـاب  جابـر،  رواه   (١)
عبَّاس. ابن  عن  زيادة،  مع   ،٢٠٤٥ رقم:  والناسي،  المكره  طالق  باب  الطالق، 
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واألموال،  النفس  في  الخطِإ  في  الُغرم  ألسـقطنا  والظواهر  ُتركنا  لو  له:  قيل 
عليه  ال إثم  كان  أن  فلما  عليه،  األمـة  واتفقت  ذلك  يوجب  األدلة  قامـت  ولكـن 
في قتل النفس من طريق الخطأ، وعليه مع ذلك الدية والكفارة، كذلك المخطئ 
من  الغرم  ال يسـقط  الخطأ  «أن  العمد  باب  من  ُمتِلفه  على  ُغرمٍ  قيمة  جعله  فيما 
وعلى  وقيمٌة،  مثٌل  له  الصيد  وكذلك  مأثومًا»(١)،  يكن  لم  وإن  األموال  وهو  متلفه 
في  والقيمة  البـدل  ذلـك  ال يسـقط  أن  فيجب  العمـد،  طريـق  مـن  الغـرم  قاتلـه 

الخطأ...»(٢).

الحقًا. سندرسها  الضمان».  ال يزيل  «الخطأ  وهي:  الضمان،  باب  في  فقهية  قاعدة  إلى  يشير   (١)
.٦٢/٢ - ٦٣ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)



الرابع المبحث 

الكبرى الكلية  القاعدة  عن  المتفرعة  القواعد 
بمقاصدها » «األمور 

الكبرى  الكلية  الفقهيـة  القاعدة  دراسـة  على  الفقهاء  اهتمـام  يقتصر  لـم 
المختلفة،  الفقهية  الفروع  على  وتطبيقًا  وتحليالً  تأصيالً  بمقاصدها »  «األمور 
مفهومها  فحددوا  تحتها،  والمندرجة  عنها  المتفرعة  القواعد  حتى  شملت  بل 
الجزئية  المسـائل  على  وطبقوها  عليها،  الفروع  جوا  وخرَّ أدلتها،  عن  وبحثوا 
القواعد  هذه  تكن  ولم  والمتناظرة،  المتشابهة  الفروع  بها  وضبطوا  المتنوعة، 
تفاوتت  بل  الكبـرى،  بالقاعدة  صلتهـا  حيث  من  واحدة  مرتبـة  فـي  الفرعيـة 
منها،  اسـتثناء  ما كان  ومنها  لها،  قيدًا  أو  لهـا،  فرعًا  ما كان  فمنهـا  درجاتهـا، 
العبادات  شـمل  وبعضها  والُقُربات،  العبـادات  جانب  على  اقتصـر  وبعضهـا 
ألهميتها  ونظـرًا  العقيدة،  مجـال  وحتى  الشـخصية  واألحوال  والمعامـالت 
من  بشـيء  نبحثها  فسـوف  للمكلفين،  والخاصة  العامة  بالمقاصد  وعالقتهـا 
فهمها  ليسهل  إجماالً،  عرضها  يستحسـن  تفصيالً،  دراسـتها  وقبل  التفصيل، 

يلي: كما  وهي  واستيعابها، 
ـ  ١ العبادات ».  أساس  «النية  قاعدة: 
ـ  ٢ بالنية ».  إال  وال عقاب  ثواب  «ال  قاعدة: 
ـ  ٣ على   معصية  أو  بطاعة  وصفـه  مرتهن  ُمكّلف  من  تصـرف  «كل  قاعـدة: 

وقص ده». نيته 
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ـ  ٤ حلَّفه   مـن  إال  اليميـن  فـي  الالفـظ  نيـة  علـى  اللفـظ  «مقاصـد  قاعـدة: 
الحاكم ».

ـ  ٥ والمباني ».  ال لأللفاظ  والمعاني  للمقاصد  العقود  في  «العبرة  قاعدة: 
ـ  ٦ أو   قصده »  بنقيض  عومل  مشروع  غير  غرضا  بتصرفه  قصد  «من  قاعدة: 

بحرمانه ». عوقب  أوانه  قبل  الشيء  استعجل  «من 
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الجسد،  من  الروح  محل  العمل  من  ومحلها  وروحها،  العبودية  سّر  النية  إن 
تترتب  مشروعة  عبادة  والنية  فيها،  ال روح  التي  الهامدة  كالجثة  نية  بغير  فالعمل 
وقاعدته  العمل  أسـاس  وهي  أحكامها،  عليها  وتبنى  األعمـال  في  آثارها  عليهـا 
النية،  منه  صحت  إذا  العمل  فيصح  ورفضًا؛  وقبوالً  وفسادًا،  صحة  عليها  ومداره 
الدنيا  في  الدرجات  تتفاوت  وبحسبها  التوفيق،  يستجلب  وبها  بفسادها،  ويفسـد 
بل  المارة،  النفس  وأحاديـث  العابرة  الخواطر  تلـك  بالنية  وال ُيقصد  واآلخـرة، 
إلى  الجيطالي   أشـار  وقد  والتصميم،  العزم  مرتبة  بلغت  التي  النيات  تلك  المراد 
«وليت  فيقول:  لألعمال  بالنسـبة  النية  أهمية  عن  كالمه  سـياق  في  المعاني  هـذه 
له عمل صحيح  أو كيف يصح  النية؟  نية من ال يعرف حقيقة  شعري كيف تصح 
لم  إذا  بالصدق  نفسه  المخلص  يطالب  كيف  أو  اإلخالص؟  حقيقة  يعرف  لم  إذا 
لَِتْخُلص  النية،  يتعلم  أن  تعالى  أراد طاعة اهللا  فالواجب على كل عبد  يعلم معناه؟ 
اللذين  واإلخالص،  الصـدق  حقيقة  َفْهم  بعد  بالعمل  يصححهـا  ثم  المعرفة  لـه 

بالنواصي»(١). األخذ  يوم  والخالص  النجاة  إلى  العبد  وسيلتا  هما 

:kÉMÓ£°UGh  ká¨d  á«ædG  ∞jô©J
القصد. لغة: 

للشـيء  القصد  هي  وقيل:  اهللا.  لوجه  ابتغاء  الفعل  نحو  القلب  توجه  شـرعا: 
إبراهيم  بالجوارح، وقال محمد بن  القلب، والعزيمة عليه  باعتقاد من  به  المأمور 

األسـاتذة،  من  جماعة  تحقيـق  سـتة  أبي  حاشـية  مـع  اإلسـالم  قواعـد  إسـماعيل:  الجيطالـي   (١)
.٣١٦/١ - ٣١٧
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كما  العام  بمعناها  وهي  الجوارح»(١).  على  وعزيمة  القلب  عقد  «والنية  الكندي : 
ذلك  ويؤكد  الـرب»(٢).  مرضاة  إلى  والتحـري  القلب  «انبعاث  الجيطالـي :  يـرى 
أو  نفع  جلب  من  لغرض  موافقًا  ما يراه  نحو  القلب  «انبعاث  بقوله:  البيضاوي (٣) 
ابتغاء  الفعل،  نحو  المتوجهة  باإلرادة  خصها  والشـرع  مآالً،  أو  حاالً  ضرر،  دفع 

لحكمه»(٤). وامتثاالً  تعالى،  اهللا  وجه 
الفعل  بإيجاد  تعالى  اهللا  إلى  والتقرب  الطاعة  «قصد  الخاص:  بمعناها  والنية 

عنه»(٥). االمتناع  أو 
للعزم  شـامل  نسـبي  كلي  «قصد  بأنها:  أيضًا  االصطـالح  في  النيـة  ف  وتعـرَّ

أحواله»(٦). بعض  في  له  المقارن  أو  الفعل  على  المتقدم  والقصد، 

:á«ædG  πëe
بعضهم  وذهب  القلب،  محلها  النية  أن  على  وغيرهم  اإلباضية   جمهور  اتفق 
أن  يرى  من  على  أبو ستة   المحشـي  واعترض  الدماغ(٧).  أنها  الفالسـفة  أكثر  مع 

.١٩/٦ الشرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكندي   (١)
.٣١٨/١ األساتذة،  من  جماعة  تحقيق  ستة،  أبي  حاشية  مع  اإلسالم  قواعد  الجيطالي:   (٢)

أبو الخير،  أو  أبو سـعيد،  الشـافعي،  الشـيرازي  علي  محمد بن  عمر بن  عبد اهللا بن  البيضاوي   (٣)
بفارس،  البيضـاء  المدينة  فـي  ولد  عالمـة.  مفسـر،  قـاض،  (٦٨٥هـ/١٢٨٦م):  الديـن  ناصـر 
القرآن  تفسـير  مصنفاته،  من  وبتصانيفه.  الناس  به  وانتفع  والتدريس،  للفتيا  سـنين  عدة  تصدى 
ومنهاج  الدين،  أصول  في  آخر  منهاج  ولـه  مشـهور،  وهو  الفقه،  أصول  في  والمنهاج  العظيـم، 
القصوى  الغاية  وله  مجلدات،  أربع  في  التنبيه  شـرح  وله  أيضًا،  شـرحه  وقد  الفروع،  في  أيضًا 
المحصول،  وشـرح  الطوالع،  وله  المنطق،  في  والكافية  المنتخب،  وشـرح  الفتوى،  دراية  فـي 

.١١٠/٤ األعالم،  الزركلي،  التصانيف،  من  ذلك  وغير 
.٣٠/١ القدير،  فيض  المناوي:  ص ٣٠.  والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٤)

عنه». االمتناع  «أو  قوله:  دون  ص ٢٩  والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن   (٥)
.٩٦/١ الشرعية،  األحكام  في  وأثرها  النية  صالح:  السدالن   (٦)

 .٤/١ الترتيب،  حاشـية  القصبي:  عمـر  أبو سـتة  وينظر:   .٥١/١ اإليضاح،  كتـاب  الشـماخي:   (٧)=



٤٠١ الفصل األول: القاعدة الكلية الكبرى األولى

على  يتوقف  بـل  فيه  للرأي  ال مجـال  هذا  إن   ...» بقولـه:  الدمـاغ  محلهـا  النيـة 
 k  j  i  h ﴿ تعالى:  كقوله  األول،  على  دالة  السمعية  واألدلة  السمع، 
كما  ال الدماغ  بالقلـب،  يكون  إنمـا  واإلخـالص  (البينـة: ٥).   ﴾ o  n  m  l
عن  السالمي   الشـيخ  وُسـئل  هذا»(١).  في  للرأي  ال مجال  إذ  بالرأي؛  بعض  زعم 

الجوارح؟ أم  اللسان  أم  بالقلب  أهي  النية 
مخصوص،  شـيء  إلى  قصـد  ألنها  القلـب؛  أحوال  مـن  «النيـة  فأجـاب: 
القول،  محل  اللسـان  وإنما  وال الجوارح،  ال اللسـان  القلب،  القصد  ومحـل 
في  األحوال  هذه  من  شيء  يوجد  أن  وال ُيمكن  الفعل،  محل  الجوارح  وسائر 
األركان،  وسـائر  اليد  دون  باللسـان  إال  ال يمكن  مثالً:  فالقول  اآلخـر،  محـل 
النية  وكذلـك  بالرجل،  إال  ال يوجـد  والمشـي  باليـد،  إال  ال يمكـن  والبطـش 

بالقلب»(٢). إال  ال توجد 
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فعل  فمن  بنية،  ليس  باللسـان  التلفظ  أن  على  وغيرهم  اإلباضية   فقهاء  اتفق 
على  السالمي   الشيخ  رد  وقد  فعله،  فال يصح  الفعل  إلى  القلب  قصد  دون  ذلك 
بها  التلفظ  «فأما  فقال:  القلب  قصد  مقام  تقوم  وجعلها  بالنية  التلفظ  في  شدد  من 
والحنفية   علماؤنا(٣)  اسـتحبه  وقد  النية،  عن  تعبير  هو  وإنما  بنية  فليس  باللسـان 
تعقل  أيضًا  وليسـهل  للقصد،  واسـتحضارًا  للهمة،  جمعًا  والمالكية ،  والشـافعية  

تيمية  ابـن  اإلسـالم  شـيخ  فتـاوى  مجمـوع  تيميـة  ابـن   .٣٧٣/١ الثميـن،  العقـد  السـالمي:  ـ 
بعدها.. وما  ج ٢١/٢٦ - ٢٣. 

األصل  شامل  أطفيش:  أمحمد  القطب  وينظر:   .٤/١ الترتيب،  حاشـية  عمر:  أبو سـتة  القصبي   (١)
.١٥٢/١ والفرع، 

.٤٧/٤  ،٣ مج  المصنف،  أحمد:  أبو بكر  الكندي   (٢)
.٢١٥/١ اآلمال،  معارج  في:  عنده  أيضًا  وينظر   .٣٧٣/١ - ٣٧٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٣)

=
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رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يرد  لم  إذ  بشيء  وليس  لزومه،  بعضهم  رأى  وقد  النية،  معنى 
تسـربل  وقد  بالجاهلية،  عهـد  جديـدي  كانوا  العـرب   أن  مـع  ذلك،  فـي  شـيء 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  لهم  لنصب  مشـروعًا  بالنية  التلفظ  كان  فلو  بالجفـاء،  األعـراب 
من  السـور  ُيعلمهم  كان  كمـا  بنفسـه  إياها  يعلِّمهـم  انتصـب  أو  لهـا،  المعلميـن 
ألنه  لنقل؛  وقع  لو  إذ  واقع،  غير  أنه  فعلمنا  كله،  هذا  من  شيء  ينقل  ولم  القرآن، 

البلوى»(١). به  تعمُّ  مما 
غير  النية  «ألفـاظ  فقال:  الخليلـي   حمد  أحمد بن  شـيخنا  ذلك  أكـد  وقـد 
تعالى  اهللا  وإرادة  القلب  قصد  وهي  النية،  نفس  الواجب  وإنمـا  ُمطلقًا،  واجبـة 
ولم  لالسـتحضار،  باللفظ  ذلك  تأكيد  العلماء  بعض  اسـتحب  وإنما  بالعمـل، 

ُسنَّة»(٢). بذلك  ترد 
القلب  مع  ال يشـترط  كما  دونه  باللسـان  التلفظ  يكفي  «وال  تيمية:  ابن  قال 
صحيح  حديث  ال في  بالنية،  التلفظ  وأصحابه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ينقل  ولـم  التلفـظ، 

العبادات»(٣). بقية  بخالف  الحج،  في  إال  وال ضعيف 
ألنه  بدعة؛  بالنية  التلفـظ  أن  زعموا  الذين  الحنابلة   علـى  السـالمي   ردَّ  وقد 
يفعله  لـم  فعل  على  واظـب  فمن  أيضـًا،  الترك  فـي  تكون  بالفعـل  تكـون  كمـا 
مستحسـنة  لكن  بدعـة،  أنها  ُنسـلم  «إنـا  قوله:  حـدِّ  علـى  مبتـدع  فهـو  الشـارع 
وفي  إليها،  احتـاج  لمن  النية  اسـتحضار  على  لالسـتعانة  المشـايخ  استحسـنها 
الصالة  عليه  وهو  حسـنٌ »(٤).  اهللا  عند  فهو  حسـنا  المسـلمون  رآه  «ما  الحديث: 

العلمي  البحث  قسـم  راجعه  ـ ،  والحج  والصـوم  والزكاة  الصالة  ـ  الفتـاوى  أحمـد:  الخليلـي   (١)
لألجيال  الفني  المكتبة  نشـر  ُعمان،  بسـلطنة  الدينية  والشـؤون  األوقاف  وزارة  اإلفتاء  بمكتب 

.٤٩/١ ١٤٢١هـ/٢٠٠١م.  ط ١، 
.٣٧٣/١ - ٣٧٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)

بعدها. وما   ٢١/٦ تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  فتاوى  مجموع  تيمية:  ابن   (٣)
محّكمة». «العادة  قاعدة  الخامس  الفصل  في  يوجد  مفصًال  الحديث  تخريج   (٤)
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ُمحتاجين  يكونوا  لم  والحضـور  الجمع  مقام  في  كانوا  لما  وأصحابـه  والسـالم 
المذكور»(١). االحتضار  إلى 

على  لنرّد  المسـألة  هذه  في  وغيرهم  اإلباضية   علماء  أقوال  ذكرنا  وقـد  هـذا 
ولو  صالته،  ال تصح  ألفاظها  بعض  نسـي  فإذا  واجب،  بها  التلفظ  أن  يزعم  من 
الصالة  فيدخل  بقلبـه،  وال يقصدهـا  بالنية  يتلفـظ  ربما  بـل  بقلبـه،  يعزمهـا  كان 

إليه. التنبيه  يجب  كبير  خطر  وهذا  حقه،  في  وجبت  الصالة  أيَّ  وال يدري 
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ولما  كلها،  يكن  لـم  إن  الفقه  أبواب  ُجلِّ  في  وتدخـل  العمل،  أسـاس  النيـة 
على  تقديمها  استوجب  النية  على  متوقفة  كلها  العبادات  وغالب  األحكام  كانت 
به  يتقرب  الذي  العمل  وال ُيقبل  األركان،  أول  وجعلها  األعمال،  مـن  عمـل  كل 

بأمرين: إال  ربه  إلى  العبد 
وقوامه،  وُلّبه  العمل  روح  النيـة  إذ  صادقة،  صالحة  نيـة  عليـه  تبعـث  أن  ـ   أ 

بفسادها. ويفسد  بصحتها  يصح  لها  تابع  وهو 
يقول  هذا  وفي  مبتدعة،  غير  مشـروعية  الظاهر  العمل  صورة  تكون  أن  ـ  ب 
بنية،  إال  وعمـل  قول  وال ينفع  بعمـل،  إال  عمـل  ينفـع  «ال   : مسـعود  3  ابـن 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص »(٢) . عن  الصحيحة  نَّة  السُّ وافق  إذا  إال  ونية  وعمل  قول  وال ينفع 

أهمية  عن  حديثه  معرض  في  العمل  قبول  شروط  إلى  الكندي   محمد  وُيشير  ـ 
العبد  على  فيجب  العمل،  ُلّب  وهي  كلها،  الطاعات  أعمال  في  فرض  أنها  فبين  النية 
مسـتدامة  النية  وقيل:  ولرسـوله،  هللا  طاعة  العمل  إلى  القصد  هـي  والنيـة  إحكامهـا، 

.٢١٥/١ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
ص ٩.  الكلم،  جوامع  من  حديثًا  خمسين  شرح  في  والحكم  العلوم  جامع  الحنبلي:  رحب  ابن   (٢)
إلى  فيه  عزاه   .٨/١ العدة:  كتاب  عن  نقالً   .٩٨ العبادات:  في  النيات  كتاب  األشقر،  عمر  ينظر: 

الدنيا. أبي  ابن 
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من  خال  عمل  وكل  الرياء،  يدخله  والعمل  الرياء،  ال يدخلها  والنية  ينقطع،  والعمل 
النيات(١). بتقديم  إال  الطاعات  في  شيء  عمل  وال يصح  باطل،  فهو  النية 

عباده  من  اهللا  وال َيقبل  فاعله ،  من  هدر  فهو  نية  بغير  عمل  «وكل  أيضًا:  وقال 
قال  تعبدهم،  لمـن  به  ما ُتعّبـدوا  أداء  بفعلـه  يقصـدوا  أن  إال  بـه  َدهـم  َتعبَّ عمـالً 

(البينة: ٥)»(٢).  ﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ تعالى: 
عند  األعمال  قبول  أساس  هي  النية  أن  فيجزم  الحقيقة  هذه  الجيطالي   وُيؤكد 
فيقول:  صالحـاً ،  كان  ولو  له  ال قيمـة  مهدرًا  كالعدم  العمـل  يكـون  وبدونهـا  اهللا، 
ه ، ولذلك نفى الرسول 0  ُلباب الفعل وصفوه، وعماد الدين وأسُّ النية  «اعلم أن 
بالبذر،  زرع  فمـن  الزراعة،  فـي  البذر  بمنزلة  العمـل  في  ألنهـا  بهـا،  إال  األعمـال 
بسهوٍ  عمله  أهمل  ومن  الندامة،  فثمرته  بذر  بال  َتعَنى  ومن  غّبطة،  يحصد  أن  حقيق 
رياء  إخالص  بغير  والنية  عناء،  نية  بغير  والعمل  يعمل،  لم  من  بمنزلة  كان  وغفلة 

هباء»(٣). وتحقيق  صدق  غير  من  واإلخالص  سواء،  والنفاق  وهو 
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دون  والمباحات  الطاعات  علـى  وتأثيرها  النية  حقيقة  إلى  الجيطالي   يرشـد 
دون  والمباحـات  الطاعـات  في  تؤثـر  إنمـا  النيـة  أن  «ِاعلـم  فيقـول:  المعاصـي 
كل  في  ينوي  أن  العبد  على  يجب  فإنه  الطاعات  أعمال  أما  والسيئات ،  المعاصي 
انبعاث  الطاعة:  في  النية  فحقيقة  إليه،  وتقربًا  تعالى  هللا  عبادة  يمتثله  أن  منها  عمل 
في  جاء  كما  عملـه   من  خير  المؤمن  ـُة  َفنِيَّ الرب،  مرضاة  إلـى  والتحـري  القلـب 
إال  ال تصح  كانت  إذا  األعمال  من  خير  نفسـها  في  النية  أن  ومعناه:  الحديث(٤). 

.١٩/٦ الشرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكندي   (١)
نفسه. المصدر  الكندي:   (٢)

.٣١٦/١ - ٣١٧ األساتذة،  من  لجنة  تحقيق  ستة،  أبي  حاشية  مع  اإلسالم  قواعد  الجيطالي:   (٣)
الجامع  مسـند  في  حبيب  الربيع بن  أخرجه  عمله».  مـن  خير  المؤمن  «نية  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص :  قـول   (٤)
في  الطبراني  وأخرجه  عباس،  ابن  عن  زيد  جابر بن  عن   ٠١ رقم   (١/١) النية  بـاب  =الصحيـح، 
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انقطع  دونها  مات  وإن  سنة،  ألف  عاش  ولو  اهللا  طاعة  اعتقاده  المؤمن  ونية  بها، 
معصية»(١). انقلب  وسمعة  رياء  بالطاعة  نوى  فإن  نيته،  تنقطع  ولم  عمله 

نية  ومن  العمل،  من  اهللا  إلى  أحب  الصالحة  النية  أن  «ويروى  الكندي :  قـال 
وهذا  عين،  طرفة  اهللا  يعصي  أن  يْدُع  ولم  عدالً  األرض  َلمألَ  قدِر  لو  أن  المؤمن 

عليه»(٢). الواجبة  النية  من  عندي 
بإضافة  وذلك  عبادات،  إلى  العادات  تحويل  إمكانيـة  إلى  الجيطالي   وينبـه 
أن  للعاقل  فال ينبغـي  بالنيـة،  طاعة  تنقلـب  «والمباحـات  فيقـول:  إليهـا،  النيـة 
فأغلب  بسهو وغفلة،  عنه  أفعاله  فتصدر  المهملة،  البهائم  تعاطي  أفعاله  يتعاطى 
ي  التقوِّ األكل  في  فينوي  والنكاح،  والنوم  كاألكل  المباح،  مـن  النفس  حظـوظ 
والعبادة،  للقراءة  لينشط  الجسم  استراح  النوم  في  وينوي  العبادة،  على  للجسم 
تعالى،  اهللا  لعبادة  الولد  وطلب  الدين،  وإحراز  الفرج،  تحصين  بالنكاح  وينوي 
جميع  يقيس  أن  لآلخـرة  المريد  للعاقـل  فينبغـي  محمد 0 ،  ألمـة  وتكثيـرًا 
تصير  حتى  جميعها  في  النية  ويحسن  المذكورة،  الثالثة  هذه  على  المباح  أفعال 

وعبادة»(٣). تعالى  هللا  طاعة 
المعاصي  «وأما  فيقول:  عليهـا  النية  تأثير  من  المعاصي  الجيطالـي   ويسـتثني 
إنسانًا  يغتاب  أن  مثل:  وطاعة،  قربة  تعالى  هللا  بها  وال تنقلب  النية،  فيها  فال تؤثر 
جهالة  كله  فهذا  لألجر،  طلبـًا  غيره  مال  من  فقير  يطعم  أو  مسـلم،  لقلب  تطييبـًا 
الفعل  إخراج  في  ال تؤثر  فالنية  بالنيات »(٤)،  األعمـال  «إنما  لقول ملسو هيلع هللا ىلص :  واغتـرار، 
شرٌّ  الشرع  مقتضى  خالف  على  بالشّر  الخير  َقْصُدُه  بل  ومعصية،  ظلمًا  كونه  عن 

في  البغدادي  والخطيب   ،٥٩٤٢ رقم:   (١٨٥/٦) الساعدي:  سعد  سهل بن  عن  الكبير  المعجم 
.(٢٣٧/٩) المذكور:  سعد  سهل بن  عن  تاريخه 
بعدها. وما   ٣١٨/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (١)

.٢٢٦/١ اآلمال،  معارج  السالمي:  ـ   .٢٤/٦ الشرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكندي   (٢)
.٣١٨/١ - ٣٢١ السابق،  المرجع  الجيطالي:   (٣)

تخريجه. سبق   (٤)

=
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وارتكاب  بالجهل  عاصيـًا  كان  جهله  وإن  للشـرع،  معاند  فهو  عرفه،  فـإن  آخـر، 
مسلم »(١).(٢). كل  على  فريضة  العلم  «طلب  إذ  الفعل، 
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أمران: العبادات  في  النية  من  المقصود 

العادات(٣): عن  العبادات  تمييز  األول:  األمر 
يلي: كما  وذلك 

ـ  ١ من   والغسـل  كالوضوء  اهللا،  إلـى  قربـة  ما يفعل  بيـن  متـردد  فإنـه  الغسـل: 
واالسـتحمام  والتنظيف  التبرد  من  العباد:  ألغراض  يفعـل  وما  األحـداث، 
وجب  المقاصد  هذه  بين  تردد  فلما  واألقذار،  األوضار  وإزالة  والمـداواة، 

العباد(٤). ألغراض  يفعل  عما  األرباب  لرب  ما يفعل  تمييز 
كلها،  الطاعات  أعمـال  وفي  الوضـوء  في  فرض  «النيـة  المصنف  فـي  جـاء 
أن  من  الفعل  يخرج  الوضـوء  في  النية  وعدم  بالنية،  طاعة  األفعال  تصيـر  وإنمـا 

أبعد»(٥). فرضا  تكون  أن  من  فهو  بطاعة  ليس  وما  طاعة،  يكون 

ابن  عن  الكبير  في  والطبراني   .٢٢٤ رقم  العلماء  فضل  باب  ـ  المقدمة  السنن،  في  ماجه  ابن  أخرجه   (١)
.١٦٦٣ رقم  مالك  ابن  عن  اإليمان  شعب  في  والبيهقي   .١٠٤٩ رقم:   (١٩٥/١٠) مسعود 

.٣٢١/١ السابق.  المرجع  الجيطالي:   (٢)
 .٥٠/١ اإليضـاح،  كتاب  علـى  السدويكشـي  حاشـية  وينظـر:   .٥١/١ اإليضـاح،  الشـماخي:   (٣)
أبي  اإلمام  عند  الفقهية  القواعد  مصطفى:  باجو  ـ   .٢١٢/١ - ٢١٤ اآلمال،  معارج  ـ السالمي: 
كتاب  السـيوطي:  ـ  ص ١٧ - ١٨.  مرقون،  بحث  «المعتبـر»،  كتاب  خالل  من  الكدمـي  سـعيد 

ص ٦٩ - ٧٠. العبادات،  في  النيات  سليمان:  عمر  األشقر  ـ  ص ٢٧.  والنظائر،  األشباه 
.٢١٢/١ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٤)

المصنف،  (٥٥٧هـ/١١٦٢م):  النزوي  السمدي  موسـى  عبد اهللا بن  أحمد بن  أبو بكر  الكندي   (٥)
ُعمان  سـلطنة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  نشـر  أحمد،  اهللا  جاد  عامر،  عبد المنعـم  تحقيـق 

.٤٣/٤  ،٣ مج  مصر.  وشركاءه،  الحلبي  البابي  عيسى  بمطبعة  طبع 
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ـ  ٢ واالعتكاف،   الصلـوات،  أو  للراحات،  يكون  قد  المسـاجد:  في  الجلـوس 
هذه  بيـن  تردد  لمـا  بيته،  فـي  للـرب 4  زيـارة  فيهـا  بالحضـور  والقربـة 

ذلك. تميز  فالنية  الجهات، 
ـ  ٣ الحاجة   لعدم  أو  والتـداوي،  للحميَّة  يكـون  قد  المفطرات:  عـن  اإلمسـاك 

العباد  أغراض  عن  لِتْصرفه  النية  فيه  فوجب  اهللا،  إلى  قربة  بفعل  وتارة  إليه، 
المعبود. إلى  التقرب  إلى 

ـ  ٤ قربة   يفعل  أن  وبين  أو عطية،  أو هدية  ِهَبة  يفعل  أن  بين  يتردد  األموال:  دفع 
والنذور. والكفارات،  والصدقات،  كالزكاة،  اهللا؛  إلى 

ـ  ٥ ضيافة   من  اهللا،  لغير  الغالب  فـي  الذبائح  ذبح  كان  ا  َلمَّ والهدايـا:  الضحايـا 
الديان،  الملك  إلى  تقربًا  يفعل  أن  أحواله  ونادر  األبدان،  وتغذية  الضيفـان 
تطهير  دنيوية؛ ألن  الذبح ألغراض  القربة عن  لذبح  تمييزًا  النية  فيه  شرطت 
هللا،  يكون  تـارة  األحداث  من  بالميـاه  األعضاء  كتطهيـر  بالـذكاة  الحيـوان 

عداه. عما  هللا  الذي  يتميز  كي  واجبة  فالنية  اهللا،  لغير  يكون  وتارة 
ـ  ٦ النية   فيه  وجـب  والعادات،  العبادات  بيـن  تتردد  أفعاله  كانـت  ا  َلمَّ الحـج: 

األمثلة  في  العادات  عن  ال تتميز  فالعبادات  العادات،  عن  للعبادات  تمييزًا 
العمل  كان  النية  عدمت  فإذا  واحدة،  الصورة  ألن  بالنية؛  إال  ذكرناها  التـي 
النية  عن  العمل  ُعري  فإذا  اهللا  إلى  بها  ال يتقرب  والعادات  ال عبادّيًا،  عادّيًا 
بوجه  عبادة  ال يكون  الذي  الحيواني  البهيمي  والنوم  والشرب  كاألكل  كان 
وما  والذم،  والمدح  والعقاب  الثواب  عليه  ويرتب  به،  يؤمر  أن  عن  فضـالً 
تبارك وتعالى. الرب  إلى  به  المتقرب  المشروع  يكن من  لم  كان هذا سبيله 

بعض(١): عن  بعضها  العبادات  تمييز  الثاني:  األمر 
لتمييزها  النية  فشـرعت  والواجب،  والنقل  بالفرض  تعالى  اهللا  إلى  فالتقرب 

الصفحات. مع  السابقة  المراجع  نفس   (١)
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تطوعًا  تارة  تقـع  قد  أنها  النية،  بوجـوب  الحجة  «ومن  المصنـف:  صاحب  قـال 
هذه  قيل:  فإن  والتطوع،  الفرض  طهارة  بين  بها  يميز  نية  من  فال بد  فرضًا،  وتارة 
مميزة  نية  أنها  قلنـا  وإنما  الطهارة،  نيـة  هي  بل  له:  قيل  ال الطهـارة،  التمييـز  نيـة 
ذلك  فال يثبت  بها،  يعرف  وحكم  فعـل  منهما  واحد  كل  إذ  النفل،  مـن  للفـرض 
أو  فعلين،  بيـن  فصل  شـيء  وكل  بينهمـا،  مميـزة  كانـت  فلذلـك  بوجوبهـا،  إال 

لهما...»(١). مميزًا  سمي  حكمين  أو  شيئين، 
التالية: باألمثلة  ذلك  توضيح  ويمكن 

ـ  ١ واحدة.  وصورتهما  والوضوء  للجنابة  يكون  التيمم: 
ـ  ٢ وغير   راتب  إلى  ينقسـم  والنفل  ونفل،  فرض  إلى  تنقسـم  فالصالة  الصالة: 

إلى  ينقسم  المنذور  وغير  منذور،  وغير  منذور  إلى  ينقسم  والفرض  راتب، 
في  فيجب  وإعادة،  وأداء  قضاء  وإلى  وصبح،  وعشاء  ومغرب  وعصر  ظهر 
عن  االستسـقاء  صالة  تميَّز  وكذلك  بالنية،  غيره  عن  الراتب  يميَّز  أن  النفل 

العيد(٢). صالة 
ـ  ٣ المنذور   عن  والزكاة  النافلة  عن  الواجبة  الصدقة  نميز  المالية:  العبادة  وفـي 

والنافلة.
ـ  ٤ عنهما،   الكفـارة  وصوم  النفل،  صـوم  عن  النذر  َصـوم  نميز  الصـوم:  وفـي 

سواه. عما  رمضان  وصوم 
ـ  ٥ المنذور   عـن  المفـروض  والحج  العمـرة  عـن  الحـج  نميـز  الحـج:  وفـي 

والنافلة.
الفقهاء المعاصرين أمرًا آخر يميز األعمال، ال بقصد  ـ هذا وقد أضاف أحد 
األهداف  تحديد  أجـل  من  وإنما  سـبق،  كما  الصور  فـي  يشـابهها  عما  تمييزهـا 

.٤٣/٤ - ٤٤  ،٣ مجلد  المصنف،  أحمد:  أبو بكر  الكندي   (١)
.٢١٢/١ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٢)
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ودفع  الصالة،  من  تعالى  اهللا  إلى  التقـرب  كنية  العبادة،  أو  العمل  من  والغايـات 
المقصد  ونية  العبادة،  من  بالمقصود  تخل  التي  األخرى  البواعث  من  ما يخالطها 
بالمقصد  تخل  التي  األخرى  البواعـث  من  ما يخالطه  ودفع  العقد  من  األصلـي 

العقد. من  األصلي 
الملكية  نقل  هو  البيـع  لعقد  األصلي  المقصد  أن  ذلـك:  على  األمثلة  ومـن 
والمقصد  بعوض،  المنفعة  تمليك  هو  اإلجارة  لعقد  األصلي  والمقصد  بعوض، 

الدين. استيفاء  لتوثيق  مال  احتباس  هو  للرهن  األصلي 
ندبنا  تعالى  اهللا  ألن  المعامالت؛  في  األصلي  المقصد  نية  وال يشـترط  هذا 
على  المكلف  بها  قام  فـإذا  األصلية،  المقاصد  من  فيها  لما  األعمال  تلـك  إلـى 
مقاصد  نية  عدم  يشـترط  وإنما  منها،  الشـرعي  المقصد  تحقق  الشـرعي  وجهها 
النكاح  نوى عند عقد  للعقد، كمن  بالمقصد األصلي  إلى اإلخالل  تؤدي  أخرى 
مال  على  الحصـول  أَجلٍ،  إلـى  البيع  من  نـوى  أو  وإيذائهـا،  بالمـرأة  اإلضـرار 
على  أدخل  مـن  وكذلك  العقـد،  هـذا  فال يصح  العينـة،  بيـع  فـي  كمـا  بزيـادة 
األصلي  بالمقصد  اإلخالل  إلى  تؤدي  أخرى  مقاصد  للعقد  األصلي  المقصـود 

الوفاء(١). بيع  في  كما 
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محضة  عبـادة  ألنها  نيـة؛  إلى  ال تحتـاج  األفعـال  مـن  جملـة  الفقهـاء  ذكـر 

بغيرها. وال تلتبس 
ال  أو  عادة،  ال تكون  عبادة  في  النية  تجب  «ال  قوله:  حجر   ابن  عن  السالمي   نقل 
واألذكار  والقراءة  والنية  والرجاء  والخوف  به  والمعرفة  باهللا  كاإليمان  بغيرها،  تلتبس 

المعرفة  مـن  ولمزيـد  ص ١١٦.  الفقهيـة،  والضوابـط  الكليـة  القواعـد  عثمـان:  محمـد  شـبير   (١)
نوقشت  ماجسـتير،  رسـالة  والتصرفات،  العقود  في  وأثره  الباعث  بابكر:  خالد  ينظر:  واإلطالع 

.١٩٩٤ عام  في  الجزائر،  ـ  قسنطينة  اإلسالمية،  الجامعة  في 
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والدور  التسلسل  لزوم  مع  بصورتها  لتميزها  األكمل،  الوجه  على  الجمعة  خطبة  حتى 
هي  إذ  عليها،  المعرفة  توقفت  لو  المحال  التناقـض  ولزوم  نية،  على  النية  توقفت  لـو 
قبل  تعالى  باهللا  عارفًا  اإلنسان  يكون  أن  فيلزم  ما يعرف،  إال  وال يقصد  المنوي،  قصد 

واحدة»(١). حال  في  به  عارف  غير  به  عارفًا  فيكون  به،  معرفته 
واألذكار  القـراءة  أن  «والحق  فقـال:  حجر   ابن  قول  على  السـالمي   وعقـب 
وإن  فإنها  النيـة،  صحة  علـى  صحتها  تتوقف  أعمـال  ونحوها  الجمعـة  وخطبـة 
على  الموقوفة  األعمـال  تحت  داخلـة  فهي  العبـادات،  سـائر  من  متميزة  كانـت 
مع  تمييزها  المقصود  وإنما  النية،  شرع  من  مقصودًا  نفسـه  التميز  وليس  النيات، 

تعالى»(٢). منه  القرب  وطلب  اهللا  إلى  والرغبة  اإلخالص 
عن  نقالً  النية  فيها  ال تجب  التي  التروك  أعمال  بعض  إلى  السـالمي   وأشـار 
إال  الزنا  كُتروك  التـروك،  في  النية  وال تجب  حجـر :  ابن  «قال  فقال:  حجـر   ابـن 
وجوده  بانتفاء  حاصل  وهو  المنهي،  اجتناب  القصد  ألن  الترك؛  ثواب  لحصـول 

نية»(٣). تكن  لم  وإن 
نقله  بمـا  التروك  أفعـال  فـي  النية  اشـتراط  عـدم  علـى  السـالمي   واسـتدل 
كّفًا  صار  إذا  إال  بها  ال يتقرب  التـروك  في  «والنية  بقوله:  ذلك  معلـالً  أبو البقـاء  
داخالً  ليس  ألنه  العدم؛  بمعنى  ال الترك  النهي  في  به  المكلف  وهو  فعل،  وهـو 

للعبد»(٤). القدرة  تحت 
فقال:  النية  علـى  ال تقوم  التـي  التروك  أفعال  بعـض  أبو سـتة   وأضـاف: 
والودائع،  والعواري  المغصـوب  وردِّ  النجاسـات،  إزالة  في  ال تجب  «وكذا 

.٢١٣/١ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
نفسه. المرجع  السالمي:   (٢)

البخاري،  صحيح  شـرح  الباري  فتح  حجر،  ابن  ينظر:   .٢١٦/١ - ٢١٤ نفسـه،  المرجع  السـالمي:   (٣)
.١١/١

.٢١٤/١ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٤)
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حصول  أراد  إذا  إال  المعنـى،  معقـول  هو  مما  ذلك  وغيـر  النفقـات  وقضـاء 
الثواب»(١).

فذكر  والقربات،  والطاعات  العبادات  في  النية  من  القصد  إلى  السالمي   وأشار 
هي  الطاعة  ونية  الوجوه،  أبلغ  على  والخضوع  التذلل  بها  يقصد  العبـادات  نيـة  أن 
في  بالمشـقة  الثواب  طلب  بها  يراد  القربة  نية  أما  منـه،  تعالى  اهللا  به  مـا أراد  فعـل 
عقالً  ما وجب  إلى  أقرب  يكون  بأن  دينه  في  له  مصلحة  يفعلها  أن  ينوي  أو  فعلها، 

النعمة(٢). وكفران  الظلم  من  عليه  م  حرَّ ا  عمَّ وأبعد  األمانة،  وأداء  الفعل،  من 
إال  ال تكون  للتمييز  النيـة  أن  النية،  عن  حديثه  معرض  فـي  السـالمي   ويبيِّن 
يحتمل  مشـترك  أو  مجمل  أو  الخصـوص،  يحتمل  كعـام  محتمل،  ملفـوظ  فـي 

فائدتها. ليفيد  المراد  من  وجوهًا 
أو  الطالق  نـوى  لو  ولهذا  الملفـوظ،  في  إال  ال تعمـل  األقـوال  فـي  والنيـة 
ألن  الحكم؛  فـي  وقع  يقصد  ولم  بـه  تلفظ  ولو  ال يقع،  بـه  يتلفظ  ولـم  العتـاق 

لها. هي  الموضوعة  المعاني  مناب  تنوب  الشرع  في  األلفاظ 
لما  معتبرة،  غير  الجنان  غفلة  مع  باللسان  العبادات  في  النية  أن  أيضًا:  وأوضح 
إلى  ينظر  ولكن  أموالكم  وال إلى  صوركم  إلى  ال ينظر  اهللا  «أن  من  الحديث  في  ورد 
نـوى  فلو  ونياتكم»(٤)  قلوبكم  إلى  ينظر  «ولكن  رواية:  وفي  وأعمالكـم »(٣)،  قلوبكـم 

العكس(٥). بخـالف  ال يضـره  العصـر  بنـية  وتلـفظ  وقـته  في  بقلبه  الظهـر 

مسـند  الصحيح  الجامع  على  الترتيب  حاشـية  (المحشـي)،  أبو سـتة  عمر  محمد بن  القصبـي   (١)
.٢١٤/١ اآلمال،  معارج  السالمي:  وينظر:   .٥/١ حبيب،  الربيع بن  اإلمام 

.٢١٤/١ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٢)
كتاب  ماجه،  وابن   ،٤٧٥٧ رقم:  المسـلم،  ظلم  تحريم  باب  والصلة،  البر  كتاب  مسـلم،  رواه   (٣)

هريرة. أبي  عن   ،٤١٤١ رقم:  القناعة،  باب  الزهد، 
اللفظ. بهذا  تخريجه  على  نقف  لم   (٤)

.٢١٤/١ - ٢١٥ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٥)
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إذا  الفعل  حكم  في  واختلفوا  للعبادات،  النية  مصاحبة  مسـألة  الفقهاء  بحث 

منه؟ يفرغ  حتى  الفعل  مع  استمرارها  ُيشترط  هل  النية،  تقدمته 
ذلك  فما حكم  آخر  لغرض  أخرى  نية  أو  النسـيان  الفاعل  علـى  وإذا طـرأ  ـ 
في  المسـألة  هذه  السـالمي   نقل  عليها؟  البنـاء  أم  اإلعـادة؟  عليـه  فهـل  الفعـل؟ 
فتوضأ  نوى  «وإذا  فقال:  حججهم  وناقش  فيها  اإلباضية   رأي  وعرض  «المعارج» 
يتبرد  أنه  الفعـل  مع  فيحدث  ينقلها  ما لـم  واحدة،  نية  أجزأتـه  نيته،  عزمـت  ثـم 

به. يتنظف  أو  بالماء 
ال يحتاج  فلَم  بنية،  إال  ال يجزى  عندكـم  الوضوء  كان  إذا  قائل:  قـال  فـإن  ـ 
الفرق  وما  ينوي؟  له  كان  الذي  الفعل  من  يفرغ  أن  إلى  النية  دوام  إلى  اإلنسـان 

وآخره؟ أوله  بين 
ذلك  ذكر  عليه  فليس  لها  الفعل  مباشرة  حال  في  الطهارة  نوى  إذا  له:  قيل  ـ 
وتلحق  ال يمكن،  الفرض  من  يفرغ  أن  إلى  النسيان  َتَوّقي  ألن  منها؛  يفرغ  أن  إلى 
ويأكل  وينام  صاحبه  ينسـى  ثم  بنية  إال  ال يجزئ  الصوم  أن  ترى  أال  مشـقة،  فيه 
قد  ثم  بنية،  إال  الصالة  فـي  الدخول  له  ال يجوز  وكذلك  ذلك،  وال يضـر  ناسـيًا 
أن  إلى  ذلك  استدامة  ألن  باتفاق؛  ما ذكرناه  له  َعرض  إذا  وال يضر  ويسهو  ينسى 
أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ُروَي  وقد  الفرائض،  بطالن  إلى  ويؤدي  يشق  الفرض  من  يفرغ 
الصيام  في  النية  تقديم  فأجاز  الليل »(١).  من  الصيام  يبيِّت  لم  لمن  صيام  «ال  قال: 

والطهارة»(٢).

 ،٧٣٠ رقم:  اللَّيل،  من  يعـزم  لم  لمن  ال صيام  ما جاء  باب  وم،  الصَّ كتـاب  الترمـذي،  رواه   (١)
يجمع  لم  «مـن  بلفظ:   ،٢٤٥٤ رقـم:  الصيام،  فـي  النِّـيَّة  بـاب  ـوم،  الصَّ كتـاب  وأبـو داود، 
إال  مرفوعًا  ال نعرفه  حديث  الترمذي:  وقال  حفصة.  عن  له»،  فال صيام  الفجر  قبـل  الصيـام 

الوجه. هذا  من 
.٣١٩/١ - ٣٢٠ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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مع  الطهارة  نية  أن  غير  عندي،  «كذلك  وقال:  المذهب  هذا  بركة   ابن  واختار 
والنية  لذلك  الفعل  مع  والحج  والزكاة  الصالة  فـي  النية  وكذلك  فيها،  الدخـول 
طلوع  وقته  الصيام  أن  غير  كغيره،  الصيام  في  التقدير  وكان  أبعد،  وقتهـا  للصيـام 
فلو  نيام،  فيه  الناس  أكثـر  وألن  ضبطه؛  الناس  ألكثر  ال تتهيأ  وقـت  وهو  الفجـر 
في  ولحقهم  وقتهم  مراعـاة  عليهم  َلشـقَّ  ُمتأهبين  الوقت  في  يكونـوا  أن  أُِخـذوا 
لها  واسـتصحابه  اسـتصحابها،  وعليه  نية  على  فهو  نوى  فإذا  شـديد،  ضرر  ذلك 

ونواه»(١). فيه  ما دخل  غير  إلى  ال ينقلها  أن  هو 

القول: مجمل 
األعدل  هـو  ورجحه  وغيـره  بركة   ابـن  إليـه  ما ذهـب  أن  تقـدم  ممـا  يظهـر 
مشقة  فيه  تمامه،  حتى  للفعل  النية  مصاحبة  اشتراط  في  ألن  اآلراء؛  من  واألوفق 
ما لم  للفعل  المتقدمة  بالنية  يكتفي  ذلك  وألجل  المتقدمة،  لألدلة  شديد  وحرج 
«المشقة  للناس ورفع للحرج عنهم؛ وألن  تيسيرًا  إلى قصد مناقض لألول  ينقلها 

التيسير ». تجلب 

.٣٧٠/٣ الطالبين،  منهج  سعيد:  خميس بن  الشقصي  ـ   .٣٢٠/١ نفسه،  المرجع  بركة:  ابن   (١)
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ابن  جعلها  فقد  اإلسـالمي  الفقه  في  المهمة  القواعد  من  القاعدة  هذه  تعتبر 
تعلق  ولها  والنظائر»(١)،  «األشـباه  كتابه  في  بها  وبدأ  الكبـرى  القواعد  من  نجيـم  
وتولي  اهللا،  سـبيل  في  وجهاد  وصوم،  وزكاة،  وصالة،  طهارة،  من  الفقه  بأبواب 
«األمور  قاعـدة:  عن  فرع  وهـي  والطاعات.  القربـات  من  ذلـك  وغيـر  القضـاء، 

وتطبيقاتها. القاعدة  لمعنى  بيان  يلي  وفيما  تحتها،  وتندرج  بمقاصدها » 
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الثواب  فأما  أخروّيًا:  يكـون  أن  وإما  دنيوّيًا،  يكون  أن  إما  والعقـاب  الثـواب 
المؤمنين  فإثابـة  وتفصيالً،  جملـة  النية  على  مترتـب  فإنه  األخـروي،  والعقـاب 
الصالحة(٢)...  األعمـال  مـن  له  ما أخلصوا  بسـبب  هو  لديـه  والفـوز  اهللا  برضـا 
 £  ¢ ﴿ تعالى:  وقال  (النحل: ٣٢).   ﴾ ²  ±  °  ¯  ® ﴿  : قال 4 
وقال 8  (القصص: ٦٧).   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
(الفرقان: ٢٣).  ﴾ J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿ :الكفار في حق 

في  النية  وجـوب  عن  حديثه  معـرض  في  المعنى  هـذا  الرواحـي (٣)  ويؤكـد 

ص ٢٠. والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن   (١)
ص ١٦٦. نفسه،  المرجع  نجيم:  ابن   (٢)

البهالني  محمـد  عبد اهللا بـن  محمد بن  صالح بـن  عديم بـن  سـالم بن  ناصر بـن  هـو  الرواحـي:   (٣)
محرم،  مدينة  في  وفضل  علم  بيت  أحضان  في  ولد  (ت: ١٣٢٩هـ)  مسلم».  «أبو  المكّنى  الُعماني، 
بزنجبار.  وتعلم  نشأ  محرم.  وادي  إلى  بهال  من  أجداده  انتقال  بعد  ُعمان،  في  رواحة  بني  بالد  أعز 
ومن  ملحوظًا.  تفوقًا  تفـوق  وقد  عصره،  أحداث  يصور  جيـد  شـعر  له  ُعمان)،  (حسـان  بـ  ويلقب 
جوهر  منظومة  فيـه  نثر  مطبوع،  األزهر  الشـرع  علم  في  الجوهر  ونثار  الشـعر،  في  ديـوان  مؤلفاتـه 

.٣٧٧  ،١١٦/١ بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم  يتمها.  ولم  السالمي  الدين  نور  للشيخ  النظام 
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األحداث،  برفع  الصالة  استباحة  قلبه  في  يعتقد  أن  «وهي  فيقول:  الوضوء  صحة 
هذا  وإلى  اهللا»(١).  إلـى  التقرب  هـي  أخرى  بنية  إال  لـه  وال ثواب  بذلـك  وصـح 
يتحرى مرضاة اهللا وطاعة  أن  النية هي  «وأما  فيقول:  أيضًا  الشماخي   يشير  المعنى 
واجب  وأنه  اهللا 8 ،  وطاعة  الفرض  بأداء  الصالة  بفعلـه  ينوي  أن  وذلك  أمـره، 
اهللا؛  عند  المنزلة  طلـب  والتقرب  اهللا 8 ،  إلـى  بفعله  ويتقرب  به،  مأمـور  عليـه 

الطاعة...»(٢). فعلهم  على  الجنة  المؤمنين  وعد  اهللا  ألن 
نوى  وإذا  له،  فال ثواب  نية  بال  العمل  تمَّ  «وإذا  الشامل:  في  القطب   ويقول 
نية،  بال  يصح  مما  كان  إن  ثواب  بال  ما مضى  وصح  ما بقي  ثواب  فله  أثنائه  في 
ورخص  أتى،  ومـا  ما مضى  على  نيته  عـادت  ونوى  أثنائـه  فـي  كان  إذا  وقيـل: 
هو  للعمل  النية  مقارنة  مـن  ّمر  وما  غاب،  ولو  باقيًا  دام  مـا  يتداركهـا  أن  بعـض 
ذلك  ذكر  له  حدث  إن  لكن  إليه،  القيام  قبل  تقديمها  بعضهم  وأجاز  الصحيح، 
له  فال ثواب  نيـة  بال  عمـل  ومن  فليجددها.  فيـه  الدخـول  أو  إليـه  القيـام  عنـد 
وقال  وُيِعْد،  يُتـب  لم  إن  فالعقاب  عصي  وإال  فـرض،  غيـر  كان  إن  وال عقـاب 
تابعة  المؤمـن  أفعال  وقيـل:  نية،  بـال  فرض  أو  نفل  بعمـل  يعصـي  أنـه  غيـري: 

العتقاده»(٣).
أن  إما  أمرين:  أحـد  من  العامل  فال يخلـو  الدنيوي  والعقـاب  الثـواب  وأمـا 
حياة  حَيا  وعال  جلَّ  اهللا  بطاعة  وقام  مكلفًا  كان  فإن  مكلف،  غير  أو  مكلفًا  يكون 
 \  [  Z  Y ﴿ تعالى:  قال  الجميل،  والثناء  الذكر  له  وكان  سعيدة،  طيبة 
 i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ]

(النحل: ٩٧).  ﴾ k  j
أو  تعزير  أو  حّد  من  يستحق  بما  ُجوزَي  العقاب  به  ما يستحق  عمل  إن  وأما 

.١٦٥/١ المخطوط،  من  المصورة  الطبعة  الجوهر،  نثار  ناصر:  الرواحي   (١)
بتصرف.  ،٣٧٥/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)

.١٥٧/١ - ١٥٩ والفرع،  األصل  شامل  يوسف:  أمحمد بن  أطفيش   (٣)
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على  أثيب  الوجوب،  شـرائط  فيه  تتوفر  لم  بحيث  مكلف  غير  كان  وإن  ضمان، 
لما رفعت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  الصبي؛ ألن  اهللا، وذلك كحج  مع  تفضالً  الصالحة  األعمال 

أجر »(١). ولك  «نعم  قال:  حج؟  ألهذا  قالت:  صبّيًا  امرأة  له 
المعصية،  إثم  عليـه  ال ُيكتب  المعاصي  مـن  شـيئًا  المكلف  غير  عمـل  وإن 
«ُمروا أوالدكم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  تعالى،  اهللا  يردعه عن معصية  تأديبًا  يؤدب  ولكنه 
وفرقوا  (سنين)  عشر  أبناء  وهم  عليها  واضربوهم  سنين  سبع  أبناء  وهم  بالصالة 
أتلف  وإن  مكلف  غير  ألنه  الحدود؛  عليه  ال تقام  ولكن  المضاجع »(٢).  في  بينهم 

الضمان(٣). لزمه  شيئًا 
مال،  لطفله  يكن  لم  إن  ماله،  من  غرمه  ماالً  طفله  أفسد  «ومن  الثميني :  قال 
الطفل  تعمد  وإن  معدمـًا...  كان  إن  الطفل  األم  ابـن  على  وال شـيء  ال،  وقيـل: 

ماله...»(٤). من  أبوه  غرمه  وإال  مال،  له  كان  إن  ماله  في  لزمه  ذلك  إفساد 
ونسـب  اآلخرة،  الثواب  على  القاعدة  مفهوم  الباحثين  أحد  قصـر  وقد  هـذا 
شاملة  القاعدة  نجد  تقدمت  التي  األدلة  حسب  ولكن  العلماء،  إجماع  إلى  ذلك 
الثواب  القاعدة  أريد بهذه  الدنيوي واألخروي. ومما جاء في نصه: «وقد  للثواب 
فانتفى  بالنية ،  إال  وال عقـاب  ال ثواب  أنه  علـى  لإلجماع  باإلجماع،  األخـروي 
اآلخر أن يكون مرادًا، وقيل: يراد األخروي والدنيوي فإذا وجدت النية الخالصة 

داود،  وأبو   ،١٣٣٦ رقم:  به،  حجَّ  من  وأجر  الصبيِّ  حجِّ  ة  صحَّ باب   ، الحجِّ كتاب  مسلم،  رواه   (١)
عبَّاس. ابن  عن   ،١٧٣٦ رقم:   ، يحجُّ الصبيِّ  في  باب  المناسك،  كتاب 

بن  عبد اهللا  عن   ،٤٩٥ رقـم:  بالصالة،  الغـالم  يؤمر  متى  باب  ـالة،  الصَّ كتـاب  أبـو داود،  رواه   (٢)
معبد.  بن  سبرة  عن   ،٤٠٧ رقم:  بالصالة،  الصبيُّ  يؤمر  متى  الة،  الصَّ أبواب  والترمذي،  عمرو، 

صحيح». «حسن  وقال: 
ص ١٨. األصولية،  والفوائد  القواعد  البعلي:  اللحام  ابن   (٣)

الثميني ـ  صالـح  محمد بن  تحقيق  األحـكام،  رياض  فـي  البسـام  الورد  عبد العزيـز:  الثمينـي:   (٤)
تونس،  ـ ،  ١٣٤٥ه التونسـية  المطبعـة  (١٢٢٣هـ).  الثمينـي  يحيـى  يوسـف بن  حفيـده  طبعـه 

ص ٢٢٩ - ٢٣٠.
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اختلت  أو  النية  فقدت  وإذا  الثواب،  وحصل  الذمة  وبرئت  العمل  صح  تعالى  هللا 
تفيد  القاعدة  ألن  العموم؛  واألولى  العقاب،  وكان  الذمة  وشـغلت  العمل  فسـد 

العموم»(١).
وبين  وثوابه،  اهللا  وجه  به  ابتغى  الذي  العمل  بين  الفرق  توضح  القاعدة  فهذه 
التنبيه  من  ال بد  وهنا  وعبـادة،  طاعة  أنه  ظاهره  كان  وإن  ذلك،  به  يقصـد  ما لـم 
اهللا  من  والثواب  األجر  وطلب  االحتساب  نية  استحضار  الضروري  من  أن  على 
يعتاد  قد  اإلنسـان  فإن  واجبًا،  كان  ولـو  حتى  صالح  عمل  مـن  كل  علـى  تعالـى 
ُقربة  الفعل  هذا  أن  يستحضر  أن  دون  فيفعله  كالعادة،  عنده  فيصير  الواجب  فعل 
وإبراء  الواجب  إسقاط  قصده  يكون  وإنما  وجنته،  ثوابه  بها  يرجى  تعالى  هللا  إلى 
قد  ولكن  فعله،  إذا  بالواجـب  المطالبة  عنه  تسـقط  الحالة  هذه  ففي  منـه،  الذمـة 

الطاعة. هذه  مثل  من  المرجو  والثواب  األجر  له  ال يحصل 
زوجة  من  يعولهم  َمـن  على  النفقة  وكذلـك  واجب،  الديـون  سـداد  فمثـالً: 
منه  الذمة  وتبرأ  واجب،  ذلك  كل  المغصوب  ورّد  دواب،  من  يملكه  وما  وأوالد 
األمور  هذه  لفاعل  يحصل  إنما  الثواب  لكن  به،  المطالبة  وتسـقط  فعله،  بمجرد 
وتعالى  تبارك  اهللا  ألن  أصحابها؛  إلى  والحقوق  الديون  فيؤدي  اهللا،  ثواب  رجـاء 

اآلخرة. الدار  في  وثوابه  اهللا  ِرَضى  بفعله  يرجو  فهو  بذلك،  أمره 
روى  فقد  ذلـك  ومع  العبـادات،  أجـلِّ  مـن  هما  والقيـام  الصيـام  وكذلـك 
والعطش،  الجوع  صيامه  من  حظُّه  صائم  «ربَّ  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أبو هريرة  
عن  القبول  شروط  لتخلف  ذلك  كان  وإنما  السهر »(٢)،  قيامه  من  حظه  قائم  ورب 
هدى  غير  على  فعله  يكون  أو  فعله،  في  ُمراٍء  المكلف  يكون  كأن  العبادات،  هذه 

ص ١٢٠. الفقهية،  والضوابط  الكلية  القواعد  عثمان:  محمد  شبير   (١)
رواه ابن خزيمة، كتاب الصيام، باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام...، رقم: ١٨٦٣.   (٢)
هذا  وقال:  هريرة،  أبي  عن   .١٥٠٧ رقم:  شعبة،  حديث  وأما  الصوم،  كتاب  المستدرك،  والحاكم، 

البخاري. شرط  على  صحيح  حديث 
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ولكن  بها،  مطالبته  تسـقط  للعبادة  الظاهرة  الصورة  بفعله  والمكلف  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ، 
َهْدي  واتبـع  هللا،  أخلـص  لمن  يكـون  إنما  وهـو  هذا،  غيـر  آخـر  شـيء  القبـول 

.(١) اهللا 8  من  والثواب  اآلخرة  بفعله  وابتغى  رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، 
يتمكن  لم  ولو  عليها  يجاَزى  حتى  حسنة  نية  ينوي  أن  المؤمن  على  ويجب 
على  يحاسـب  فإنه  ال يلزمه،  العمل  كان  ولو  سـيئة  نية  نوى  إذا  أما  عملـه،  مـن 
إلى  القطب   أشار  وقد  مات.  حتى  عليها  وأصّر  يلزمه  كان  إذا  فكيف  النية،  تلك 
حقوق  من  أو  اهللا  حقـوق  من  حّقًا  ال يؤدي  أن  نوى  «ومن  فقـال:  المسـألة  هـذه 
الحرام  نية  على  ِفعالً  فعل  أو  أداه،  قد  أو  يلزمه  لم  الحقيقة  في  وهـو  المخلـوق، 
عذابه  وأما  عليه،  ال حّد  القولين  كال  وعلى  عصى،  وقيل:  هلك،  الحالل  ووافق 
أن  لك  وليس  يتب،  لم  إن  كذلك  الثاني  وعلى  الكبيرة،  عذاب  األول  على  فهو 

والكبيرة...»(٢). الصغيرة  بين  عذابه  إّن  تقول: 

القول: مجمل 
الثواب  أن  هو  للقاعدة  اإلجمالي  المعنى  إن  القول:  يمكن  ما سبق  على  بناء 
إال  والقربات  والعبادات  األعمـال  في  ال يتحققان  واآلخرة  الدنيا  فـي  والعقـاب 
وحصل  العمـل،  صح  تعالـى  هللا  خالصـة  وكانـت  وجـدت  فـإذا  النيـة،  بوجـود 

العقاب(٣). وكان  العمل  فسد  اختلفت،  أو  النية  فقدت  وإذا  الثواب، 
في  النية  تشترط  اإلجابة عنه هو: هل  ينبغي  الذهن  إلى  يتبادر  الذي  والسؤال 

عنه؟ المنهي  ترك  من  يثاب  وهل  التروك؟ 
والفواحش  الخمـر  وشـرب  كالزنا  عنـه  المنهي  تـرك  إن  العلـم:  أهـل  قـال 

القرافي،  ينظر:  ـ  ص ١٥٠ - ١٥١.  الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  حسن:  إسـماعيل  علوان   (١)
.٥٠/٢ - ٥١ الفروق، 

.١٥٩/١ والفرع،  األصل  شامل  أطفيش:   (٢)
ص ١٦٠ - ١٦١. الكلية،  القواعد  شبير،  ـ  ص ٧٠ - ٧١.  الكبرى،  الفقهية  القواعد  صالح:  السدالن   (٣)
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الخمر،  يشـرب  لم  أو  يِزنِ  لم  فمن  النهي،  عهدة  عن  الخروج  نية  إلى  ال يحتاج 
هل  ولكن  الترك،  نية  تحضره  لم  ولو  األفعـال  تلك  عن  منهّيًا  يعتبر  يقتـل  لـم  أو 

الترك؟ ذلك  على  يثاب 
بإيجاد  تعالى  اهللا  إلـى  التقرب  نية  على  مترتٌب  الثواب  أّن  سـبق  مما  عِلْمنـا 
قدرته  لعدم  أو  الترك  نية  استحضار  بدون  الزنا  ترك  فمن  عنه،  االمتناع  أو  الفعل 
لم  ألنه  التـرك؛  على  ال ثواب  فهنـا  المحرم،  النظر  فتـرك  أعمـى  كان  أو  عليـه، 
الفعل  على  قـادرًا  كان  بأن  الثـواب  يحصل  وإنما  التـرك،  بهذا  اهللا  إلـى  يتقـرب 
النية  بهذه  يثاب  فهـو  عقابه،  من  وخوفًا  هللا،  طاعـة  عنه  فكفها  إليه  نفسـه  ودعتـه 

الترك(١). ال بمجرد 
ذلك: ودليل 

ـ  ١   "  ! ﴿ لسـانه:  على  اهللا  يقول  حيث  العزيز  امرأة  مع  يوسـف  قصة 
 10  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

(يوسف: ٢٣).  ﴾ :  9  8  7  65  4  3  2
ـ  ٢ يظلهم   الذين  السـبعة  حديث  في  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  ذكره  الذي  الرجل  وكذلك 

حسـن  ذات  امرأة  دعته  «ورجـل  يقول:  حيـث  القيامة  يـوم  عرشـه  فـي  اهللا 
العالمين »(٢). رب  اهللا  أخاف  إني  فقال:  وجمال 

ص ١٦٤. الوجيز،  صدقي:  محمد  البورنو   (١)
اْلوَِالَيِة  ِفـي  َباٌب  الصحيـح  الجامع  مسـند  في  حبيـب  الربيع بن  رواه  حديـث  مـن  جـزء  هـذا   (٢)
األذان،  كتاب  منـه،  قريب  بلفظ  البخاري  ورواه  مالـك.  أنس بن  عـن   ٤٨ حديـث:  َواِإلَمـاَرةِ، 
المسـاجد،  الصالة وفضل  ينتظر  المسـجد  في  جلس  باب من  واإلمامة،  الجماعة  صالة  أبواب 
أبي  عن  حديـث:  ١٧٧٤   الصدقة،  إخفـاء  فضل  باب  الـزكاة،  كتاب  ومسـلم،  حديـث:  ٦٤٠ . 
وشـاب  العادل،  اإلمام  ظله:  إال  ال ظل  يوم  ظله،  في  اهللا  يظلهم  «سـبعة  البخاري:  ولفظ  هريرة. 
وتفرقا  عليه  اجتمعا  اهللا  في  تحابا  ورجالن  المساجد،  في  معّلق  قلبه  ورجل  ربه،  عبادة  في  نشأ 
أخفى  تصدق،  ورجل  اهللا،  أخـاف  إني  فقال:  وجمال،  منصب  ذات  امـرأة  طلبته  ورجـل  عليـه، 

عيناه». ففاضت  خاليًا  اهللا  ذكر  ورجل  يمينه،  ما تنفق  شماله  ال تعلم  حتى 
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القطب   فقال  مصنفاتهم،  في  المسـألة  هذه  إلى  اإلباضية   فقهاء  تعرض  وقـد 
ال ذنب  الزنا  كتـرك  األجر،  لنيل  إال  الُتـروكات  في  تجـب  «وال  «الشـامل»:  فـي 

بنية»(١). إال  تركه  على  وال ثواب  نية،  بال  تاركه  على 
لحديث  شـرحه  سـياق  في  الترتيب»  «حاشـية  في  القصبـي   أبو سـتة  وذكـر 
العبادات،  سائر  في  النية  وجوب  في  أصل  الحديث  «هذا  أن  بالنيات»:  «األعمال 
معقولة  عبادة  تكون  كأن  العموم،  هذا  من  إخراجه  على  الدليل  ما قـام  إال  يعنـي 
الخمر  وشرب  الزنا  كترك  الترك،  باب  من  تكون  أو  النجاسات،  كغسل  المعنى، 
كمـا  النيـة  مـن  فال بـد  ذلـك  علـى  الثـواب  حصـول  أراد  إذا  إال  ذلـك،  ونحـو 
ورد  النجاسـات،  إزالـة  في  النيـة  ال تجـب  «وكـذا  أيضـًا:  وقـال  تقـدم....»(٢)، 
معقول  هو  مما  ذلـك  وغير  النفقات،  وقضـاء  والودائع،  والعـواري  المغصـوب 

الثواب»(٣). حصول  أراد  إذا  إال  المعنى، 
في  المسـألة  هذه  توضيح  مـن  وزاد  سـتة   أبي  قول  علـى  السـالمي   وعقـب 
الثواب؟ على  يحصل  ومتى  النية؟  فيها  يشترط  العبادات  أيِّ  عن  جوابه  معرض 

المعنى  المعقولة  الغير  العبادات  علـى  ال ثواب  أنه  منه  يفهم  «ال  فأجـاب: 
فيها  يتعين  المعنـى  المعقولـة  الغير  العبـادات  أن  منـه  يفهـم  وإنمـا  والتركيـة، 
وال في  المعنى،  المعقولـة  العبادات  في  وجوبهـا  وال يتعين  المعنـى،  وجـوب 
في  ومعناه  النيـة،  من  فال بد  الثـواب  تحصيـل  أراد  إذا  إال  التركيـة،  العبـادات 
يصح  بل  النية،  على  صحتها  تتوقف  المعنى  المعقولة  الغير  العبادات  أن  ذلك: 
كلها،  المحرمات  كاجتناب  التركيات،  وكذلك  القصد،  عن  اإلغفال  مع  فعلهـا 
أراد  إذا  لكن  لذلـك،  القصد  يحضره  لـم  ولو  الترك  بنفس  ممتثـالً  يكـون  فإنـه 
الثواب  تحصيل  أراد  إذا  يعني  والقصد،  النية  من  فال بد  الثواب  زيادة  تحصيل 

ص ١٥٢. الشامل،  أمحمد:  أطفيش   (١)
.٨/١ السابق،  مرجع  الترتيب،  حاشية  القصبي:  عمر  ستة  أبو   (٢)

.٥/١ السابق،  المرجع  ستة:  أبو   (٣)
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لحصوله،  شرط  النية  ألن  النية؛  من  له  النية  من  فال بد  النية،  بحصول  الخاص 
المشروط»(١). انتفى  الشرط  انتفى  وإذا 
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نجد  بمقاصدها »  «األمور  الكبرى  والقاعدة  القاعدة  هذه  في  النظر  دققنـا  إذا 
بها  االستدالل  يمكن  فأدلتها  وبالتالي  القاعدتين،  بين  التداخل  من  نوعًا  هناك  أن 

فمثالً: القاعدة،  لهذه 
ـ  ١ اعتبار   على  دلَّ  بالنيات »  األعمال  «إنما  المتقدم:  الخطاب   عمر بن  حديث 

كان  فمن  النيـة،  باختالف  يختلـف  الفعل  حكـم  وأن  الفعل،  فـي  القصـد 
ما قصده  لـه  حصل  رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص  وطاعة  اهللا  رضـا  هو  الهجرة  مـن  قصـده 
تقبل  لم  كذلك،  يكن  لم  من  أمـا  الهجرة،  ثواب  ل  وحصَّ هجرتـه،  وُقبِلـت 

له. وال أجر  هجرته 
ـ  ٢ له   فليس  قاتل  من  كل  أن  بّين  فقد  األشـعري ،  موسـى  أبي  حديث  وكذلك 

ذلك،  قصد  من  إال  اهللا  سـبيل  في  مقاتالً  فال يكون  وبالتالـي  ما قصـد،  إال 
سبيل  في  ليس  فقتاله  هذا،  غير  لغرض  قاتل  َمن  أما  هذه،  نيته  على  ويثاب 

له. وال أجر  اهللا 
ما تقدم  القاعدة غير  لهذه  به  يمكن االستدالل  األدلة مما  هنا بعض  وسأذكر 

ذلك: فمن 
 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ تعالـى:  قولـه  ـ   ١

(الروم: ٣٩).  ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
اآلية:  معنى  في  ذكره  جّل  تعالى  «يقول  اآلية:  هذه  تفسير  في  جرير   ابن  قال 
برجوع  الناس  أموال  في  لتزداد  عطية  من  بعضًا  بعضكم  الناس  أيها  أعطيتم  وما 

.٣٧٥/١ - ٣٧٦ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
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فال يزداد  يقول:  (الـروم: ٣٩)،   ﴾ ̈  §  ¦  ¥ ﴿ ذلك  أعطـاه  ممن  إليه  ثوابهـا 
 «  ª ﴿ وجهه.  بـه  مبتغيًا  أعطاه  َمْن  يعطـه  لم  صاحبه  ألن  اهللا؛  عنـد  ذلـك 
فأولئك  اهللا  وجه  بها  تريدون  صدقـة  من  أعطيتم  وما  (الـروم: ٣٩) يقـول:   ﴾ ®¬
المضعفون،  هم  اهللا ـ  وجـه  بذلك  ملتمسـين  بأموالهم  يتصدقون  الذين  ـ يعنـي: 

والثواب»(١). األجر  من  عف  الضِّ لهم  الذين  هم  يقول: 
 ﴾ ̈  §  ¦  ¥ ﴿ «باب  فقال:  صحيحه  في  البخاري   اإلمـام  بّوب  وقـد 

فيها...»(٢). له  فال أجر  منها،  أفضل  يبتغي  عطية  أعطى  من  (الروم: ٣٩). 

وجه  بذلك  يريد  خير  فعـل  أّي  فعل  أو  تصدق  أو  مالـه  زكاة  أتـى  فمـن  إذًا، 
لم  من  أما  له،  ويضاعفه  أجـره  اهللا  يؤتيه  الذي  فهو  اآلخـرة،  والـدار  وثوابـه،  اهللا 

له(٣). فال أجر  بفعله  تعالى  اهللا  وجه  يرد 
«َمن  يقول:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سـمعت  قال:  عفان  3  عثمان بن  حديث  ـ   ٢

الجنة »(٤). في  مثله  له  اهللا  بنى  اهللا،  وجه  به  يبتغي  مسجدًا  هللا  بنى 
ومرضاته،  اهللا  ثواب  ابتغاء  مسـجدًا  هللا  بنى  َمن  أجر  بيان  الحديث  هذا  ففي 
عنه  يقال  أن  ابتغاء  بنـاه  من  أما  الجنة.  في  بيتـًا  له  يبني  بـأن  يجزيـه  اهللا 8  وأّن 
بناه  من  وكذلـك  الفعل،  هذا  فـي  ثواب  له  ليس  فهـذا  ومحسـن،  وجـواد  ُمنِفـق 
ليس  فهذا  اهللا،  ثواب  ال ابتغاء  فالن،  مسجد  هذا  ليقال:  أو  فقط،  باسمه  ليسميه 

نصيب...(٥). من  اآلخرة  في  له 

.٣٥/٢١ - ٤٦ القرآن،  آي  في  البيان  جامع  الطبري:   (١)
.٢٠٦/٦ القرآن،  تفسير  كتاب  البخاري:  صحيح   (٢)

ص ١٤٤. الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  حسن:  إسماعيل  علوان   (٣)
الفتح.  مع   (٥٤٤/١) مسـجدًا،  بنى  من  باب  الصالة،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  عليه،  متفـق   (٤)
عليها،  والحث  المساجد  بناء  فضل  باب  الصالة،  ومواضع  المساجد  كتاب  في  مسلم  وأخرجه 

.(٢٢٨٧/٤) المساجد،  بناء  فضل  باب  والرقائق،  الزهد  كتاب  وفي   (٣٧٨/١)
ص ١٤٤. الفقهية،  القواعد  حسن:  إسماعيل  علوان   (٥)
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رجل  أنفق  «إذا  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  البدري  3  مسعود  أبي  حديث  ـ   ٣
من  ألجر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  من  بيان  وهذا  صدقة »(١).  لـه  فهو  يحتسـبها  أهله  علـى 
من  عليهم  اإلنفـاق  فـإن  أهلـه،  على  اإلنفـاق  فـي  حتـى  اهللا 8  ثـواب  يقصـد 
صدقة  ذلك  كان  لثوابه،  واالبتغاء  هللا،  الطاعة  العبد  به  ما قصد  ومتى  الواجبات، 
عنه  تسـقط  فهذا  فقـط،  المؤاخـذة  إسـقاط  بـه  قصـد  إن  أمـا  اهللا 8 ،  عنـد  لـه 

يقصده(٢). لم  ألنه  له؛  ال أجر  ولكن  المؤاخذة، 
منطوقه  «أفاد  فقال:  القرطبي   قول  الحديث  لهذا  شرحه  عند  حجر   ابن  ونقل 
مباحة،  أو  واجبة  كانـت  سـواء  الُقْربة  بقصد  يحصل  إنما  اإلنفاق  فـي  األجـر  أن 
النفقة  مـن  ذمته  تبرأ  لكـن  ُيؤجر،  لـم  القرب  يقصد  لـم  مـن  أّن  مفهومـه  وأفـاد 
األجر،  بهـا  والمراد  مجـازًا  الصدقـة  وأطلق  المعنـى،  معقولـة  ألنهـا  الواجبـة؛ 
الزوجـة  علـى  النفقـة  جـواز  علـى  اإلجمـاع  الحقيقـة:  عـن  الصارفـة  والقرينـة 

الصدقة»(٣). عليها  حرمت  التي  (الهاشمية) 
مما  ِعْلمًا  تعلم  «َمْن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  أبو هريرة  3  مـا رواه  ـ   ٤
ُعْرَف  يجد  لم  الدنيا،  من  َعَرضًا  به  لُِيصيب  إال  ال يتعلمه  اهللا 8 ،  وجه  به  يبتغي 

.(٤) ريحها ـ  ـ يعني:  القيامة»  يوم  الجنة 

والحسـبة،  بالنية  األعمال  «أن  ما جاء  بـاب  اإليمان،  كتاب  في  البخـاري  أخرجه  عليـه،  متفـق   (١)
كتاب  وفي   ،(٣١٧/٧) الفتـح،  مع  البخاري  صحيح  وفي   ،(١٣٦/١) ما نـوى»  امرئ  ولـكل 
كتاب  في  مسـلم  وأخرجه  الفتح،  مع   (٤٩٧/٩) األهـل...  على  النفقة  فضـل  بـاب  النفقـات، 

.(٦٩٥/٢) والزوج،  األقربين  على  والصدقة  النفقة  باب  الزكاة، 
ص ١٤٥. السابق.  المرجع  حسن:  إسماعيل  علوان   (٢)

.(١٣٦/١ - ١٣٧) الباري،  فتح  حجر:  ابن   (٣)
وأخرجه   .(٧١/٤) تعالـى،  اهللا  لغير  العلم  طلب  فـي  باب  العلم،  كتاب  في  أبـو داود  أخرجـه   (٤)
أحمد  وأخرجه   .(٩٢/١ - ٩٣) به،  والعمل  بالعلم  االنتفاع  باب  المقدمة،  كتاب  في  ماجه  ابن 
صحيح  وفي   .(٦٩٢/٢) داود  أبي  سـنن  صحيح  في  األلباني  صححـه  والحديـث   .(٣٣٨/٢)

.(٣٧/١ - ٣٨) ماجه،  ابن  سنن 
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حصول  في  العمل  فـي  والقصد  النيـة،  لمكانة  بيان  الحديـث  هذا  ففـي 
العقاب  بل وحصول  الثواب،  اهللا، وفي ضياع  به وجه  إذا قصد  عليه،  الثواب 
أعظم  من  الشـرعي  العلم  ُم  فتعلُّ الدنيـا؛  أعراض  مـن  عرضًا  به  ابتغـى  لمـن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن  كثيـرة  أحاديث  في  ذلك  جـاء  كما  تعالى،  اهللا  إلـى  القربـات 
الجنة،  إلى  طريقًا  به  سلك  علما  فيه  يبتغي  طريقًا  سلك  «من  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  منها: 
له  ليسـتغفر  العالم  وإن  العلم،  لطالب  ِرضًى  أجنحتهـا  لتضع  المالئكـة  وإن 
وال يحصل  الماء»(١)  فـي  الحيتان  حتى  األرض  في  ومن  السـماوات  في  َمـْن 
وتعليمه  تعلمه  مِْن  قصده  كان  إذا  إال  الفضـل  هذا  العلم  وال لطالب  للعالـم 
لينال  فيه،  اإلخالص  عليه  فيجب  مرضاته،  وابتغاء  وتعالـى،  تبارك  اهللا  رضـا 

العظيم(٢). الثواب  هذا 
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المتيمم  بها  ينـوي  المعنى  معقولة  غير  عبـادة  ألنه  للتيمم؛  فـرض  النيـة  ١ ـ 
ولم  الحدث  رفع  بها  نوى  وإن  بها،  الخالصة  النية  مع  والرضى  اهللا،  إلى  التقرب 

حديث  من  العبادة  علـى  الفقه  فصل  في  بـاب  العلم،  كتاب  في  اللفظ  بهـذا  الترمـذي  أخرجـه   (١)
طلب  على  الحث  باب  العلم،  كتاب  في  بنحوه  داود  وأبو  التحفة.  مع   (٤٥٠/٧) الدرداء،  أبي 
طلب  على  والحث  العلماء  فضل  باب  المقدمة،  في  بنحـوه  ماجه  وابن   .(٥٧/٤ - ٥٨) العلـم 
وقد  بنحوه،   (١١٠/١) والعالم،  العلم  فضل  في  باب  المقدمة،  في  والدارمي   .(٨١/١) العلم، 
صحح  في  الـدرداء  أبي  حديث  األلباني  صحـح  وقد  هريرة،  أبي  بطريـق  أيضـًا  الحديـث  ورد 
ابن  سـنن  صحيح  وفي   .(٦٩٤/٢) داود،  أبي  سـنن  صحيح  وفي   .(٣٤٢/٢) الترمذي،  سـنن 
وفضله،  وطلبه  العلم  بـاب  المسـند،  في  أيضًا  حبيب  الربيع بن  ورواه   .(٤٣/١ - ٤٤) ماجـه، 
حديث  وفي   .٢٠ حديث  الجنة»  إلى  طريقًا  له  اهللا  سهل  علمًا  فيه  يطلب  طريقًا  سلك  «من  بلفظ 
أنس بن  عن  زيد  جابر بن  عـن  أبو عبيدة  حدثني  حبيب:  الربيع بن  قـال  نفسـه  الباب  في  آخـر 
حديث  يطلب»  لما  رضًا  العلم  لطالب  أجنحتها  لتضع  المالئكة  «إن  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  مالـك 

.٧/١ حبيب،  الربيع بن  مسند  الصحيح  الجامع   .١٩
ص ٩٤٨. السابق،  المرجع  حسن:  إسماعيل  علوان   (٢)
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كذلك  المعنى  المعقولة  والعبادة  له،  وال ثواب  أجزاه  ورضاه،  هللا  التقرب  بها  ينوِ 
ثواب(١). بال  صحت  وإال  والرضي،  اهللا  إلى  التقرب  بها  ينوي 

عليه(٢). ال ثواب  والرياء،  السمعة  بنية  المال  إنفاق  ـ   ٢
العلماء،  خالف  فيها  وحرر  «شامله»،  في  المسألة  هذه  أطفيش   القطب  نقل 
أن  بعمله  نوى  فمن  شّر،  الشّر  «ونية  فقال:  والتوجيه،  بالنقد  أدلتهم  إلى  وتعرض 
أبو المؤثر (٣):  ما رواه  وأما  نيته،  على  وعوقب  ثواب،  له  يكن  لم  النـاس  يحمـده 
فقال  أُحمد،  أن  وأحب  اهللا  سبيل  في  أقاتل  إني  له:  فقال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أتى  رجالً  أن 
فقال:  رسـول اهللا،  يا  بلى  فقال:  العليا »  هي  اهللا  كلمة  تكون  أن  تقاتل  «ألسـَت  له: 
 ä  ã  â ﴿ تعالى:  بقوله  فمنسـوخ  األجر»(٤)  «لك  قال:  أو  شـهيدا»،  إذًا  «فأنَت 
أتـاه  أنـه  روي  (الكهـف: ١١٠).   ﴾ î  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å
يعني:  واألجر،  الحمد  وألتمس  بصدقة  أتصدق  إني  رسول اهللا  يا  له:  فقال  رجل 
 ä  ã  â ﴿  : اهللا 4  فأنزل  له »،  شريك  «ال  فقال ملسو هيلع هللا ىلص :  اهللا،  وأجر  الناس  حمد 
الربيع   وبرواية  (الكهف: ١١٠).   ﴾ î  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å

.٣٥٠/١ النيل،  شرح  أطفيش:   (١)
.٢٦٥/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

العلم  حمل  بهال،  قرية  من  كبير،  فقيه  (ت: ٢٧٨هـ)  أبو المؤثر  الخروصي،  خميس  الصلت بن   (٣)
تزخر  كثيرة  وفتاوى  أجوبة  له  وغيرهم،  عثمان  ونبهان بن  الرحيل،  محبوب بن  محمد بن  عن 
األحكام.  آيات  وتفسـير  والصفات».  «األحداث  كتاب:  مؤلفاته  من  والتاريخ.  الفقـه  كتب  بهـا 

.(١٨٥/١) ـ  باحثين  لمجموعة  المشرق)  (قسم  اإلباضية  أعالم  معجم 
يا  زهير  جندب بن  قال  ذلك،  خـالف  وجدته  والذي  الحديث،  هذا  أحفظ  «ال  السـالمي:  قـال   (٤)
ما ُشورك  ال يقبل  اهللا  «إن  فقال:  سـرني،  أحد  عليه  اطلع  فإذا  هللا  العمل  ألعمل  إني  رسـول اهللا 
 ﴾ î  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â ﴿ تعالـى:  قولـه  فنـزل  فيـه»، 
«من  وتعالى:  تبـارك  اهللا  يقـول  يرفعه:  هريـرة  أبي  حديث  مـن  الربيـع  وعنـد  (الكهـف: ١١٠). 
بصحة  أعلم  فـاهللا  الشـرك».  عن  الشـركاء  أغنى  وأنا  كله  له  فهو  غيري  فيه  أشـرك  عمالً  عمـل 

.٤٦١/٦ الجوابات:  السالمي،  ما ذكرت». 
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عمل  من  وتعالى:  تبارك  اهللا  «يقول  عنه ملسو هيلع هللا ىلص :  أنس ،  عن  جابر   عن  عبيدة   أبي  عن 
عمًال أشرك فيه غيري  فهو له كله، وأنا أغنى الشركاء عن الشرك »(١). وبقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 

الشرك »(٢). يحبطه  كما  العمل  يحبط  «الرياء 
يقاتل  الرجل  أن  فيه  ذكر  الذي  الحديث  ل  يؤوِّ أن  أطفيش   الشيخ  حاول  وقد 
فقال:  له،  المعارضـة  النصوص  مع  يتناسـب  َمخرجًا  له  ليجـد  الحمد؛  ويحـب 
وتنازعني  الحمد،  حّب  طبعي  في  إّن  أُْحَمد،  أن  أُحب  بقوله:  يريد  أن  «ويحتمل 
عمله  َثـّم  ومن  اهللا،  كلمـة  إلعالء  بـل  للحمد  أعمـل  ولم  الحمـد،  إلـى  نفسـي 
المسـلم  بشـرى  عاجلة  وتلك  عنه ملسو هيلع هللا ىلص ،  فقبـل  ففـرح،  عليه  أثنـى  ثـم  مخلصـًا، 
خبر،  أنه  حيث  من  فـرح  لعله  للقطب)  (والقول  قلـت:  قيل،  كذلك  فال يضـره، 
فرحه  عن  يتوب  أن  فالواجب  العمل،  تمـام  بعد  ولو  يكون  الريـاء  أن  والواضـح 
تذكره  خبرًا  فعله  يكون  فرح  إن  إال  اإلحبـاط،  عليه  خيف  عليه  دام  فـإن  بالثنـاء، 

به»(٣). ففرح  عليه  أثنى  حين 

الرياء؟ عليه  طرأ  ثم  خالصًا  بدايته  في  كان  إذا  العمل  حكم  ما 
عليه  طرأ  فيمـن  المخالفون  «وذكر  الشـأن:  هذا  فـي  أطفيش   القطـب  يقـول 
يثاب  أنه  السلف   من  وجماعة  أحمد   رجح  خالفًا،  فيه  فاسترسل  عمله  في  الرياء 
بأوله  آخره  يرتبط  الخالف في عمل  ومحل  أنه ال يثاب،  بنيته األولى، والصحيح 
فقط،  الرياء  ما سـبق  على  فيه  يثاب  فإنما  فيه  ما ال ربط  وأما  والحـج،  كالصـالة 
دفع  وإن  المذهـب،  قواعد  مقتضي  علـى  أيضًا  ما سـبق  بطل  يتب  لـم  إن  لكـن 

يثاب»(٤). فإنه  وجاذبه  دافعه  أو  الرياء 
.٦٠ حديث  والكفر،  الشرك  ذكر  في  باب  الصحيح،  الجامع  في  حبيب  الربيع بن  أخرجه   (١)

ذكر  في  بـاب  حبيب،  الربيع بن  مسـند  الصحيح  الجامـع  فـي  معضـًال  مسـلم  أبو عبيـدة  رواه   (٢)
.٦٦ حديث  والكفر،  الشرك 

ص ١٥٨. والفرع،  األصل  شامل  أمحمد:  أطفيش   (٣)
ص ١٥٨ - ١٥٩. نفسه،  المرجع  أطفيش:   (٤)
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يكون  وقد  مندوبـًا،  أو  مباحًا  فيكـون  لألكل  يكون  قـد  الحيـوان:  ذبـح  ـ   ٣
وقد  قول(١)،  على  كفرًا  أو  حرامًا  أمير  لقدوم  يكون  وقد  عبادة،  فيكون  لألضحية 
حكم  عن  حديثه  معرض  في  المسألة  هذه  إلى  الثمين»  «العقد  في  السالمي   أشار 
المذبوحة  تحريم  في  الخالف  وأما   ...» فقال:  المتنجسة  باآللة  المذبوحة  الشـاة 
ِحّل  إال  وال أرى  ذلـك،  في  بالحرمة  القـول  وجه  فال أعـرف  المتنجسـة  باآللـة 
فيه  لما  العبادات،  من  نوع  الذبح  أن  رأى  فيه  بالحرمة  القائل  ولعل  بها،  المذبوح 
إال  ى  ال ُتؤدَّ العبادات  بعض  أن  ورأى  تعالـى،  اهللا  إلى  والتقرب  القربة  نوع  مـن 
أن  ولنا  فيه،  شـرطًا  الطهارة  وجعل  الصالة  على  الذبح  فقاس  كالصالة،  بطهارة 
في  المباحات  جملة  من  هو  وإنما  عبادة،  أنه  يتعين  لم  الذبح  أن  إثره  على  نقول 
شأن  وهذا  ذاته،  حيث  ال من  فيه  التقرب  بقصد  قربة  يكون  وإنما  أحواله،  غالب 
المتمتع  كهْدي  عبادة،  أحواله  بعض  في  الذبح  وكْون  صوره،  جميع  في  المبـاح 

أحواله...»(٢). جميع  في  عبادة  يكون  أن  ال يستلزم 
اهللا  إلى  التقرب  نوى  إذا  إال  ثواب  له  ليس  لكن  نية  بدون  يصح  الوقف:  ـ   ٤

تعالى(٣).
المقابر  في  القرآن  يقرأ  عّمن  السالمي   الشيخ  سئل  بأجرة:  القرآن  قراءة  حكم  ـ   ٥
وبين  بينه  أجر  من  له  فهل  لعياله،  ومعونة  القرآن،  لحفظ  بأجرة  يقرأ  أن  ونيته  بأجرة، 

الشروط؟ من  عليه  يحرمها  والذي  به،  األجرة  له  تحل  الذي  وما  تعالى؟  اهللا 
أخذ  إلى  القصد  مع  تعالى  اهللا  لوجه  القرآن  تحفيظ  بقراءته  قصد  «إذا  فأجاب: 
طاعة،  القصدْين  ِكالَ  ألن  بالثواب؛  عليه  اهللا  يمّن  أن  فعسى  العيال،  لمؤونة  األجرة 
إذا  عليه  وتحرم  التالوة،  أمر  من  عليه  ما اشترط  بجميع  أوفى  إذا  األجرة  له  وتحل 

ط ٣،  السعودية،  ـ  جدة  اإلرشاد،  مكتبة  نشر  للثميني،  العليل  وشفاء  النيل  كتاب  شرح  أطفيش:   (١)
.٤٦٩/٤ ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، 

.٤١١/١ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)
ص ٢٣. والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن   (٣)
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متوسطة،  قراءة  يقرأ  أن  لزمه  بشيء،  عليه  يشترط  لم  وإذا  الشروط،  من  شيئًا  ضّيع 
المعتادة  قراءته  دون  يقرأ  أن  لـه  وال يجوز  واإلعراب،  الحروف  عن  فيهـا  يفصـح 

منه»(١). عرفها  التي  القراءة  على  أجره  إنما  المؤجر  ألن  أحواله؛  الغالب  في 
أقوال  نقل  أن  بعد  للمّيت  القرآن  قـراءة  على  األجرة  أخذ  القطب   منع  وقـد 
«المختار  وقال:  كالنـووي (٢)  مطلقًا  ذلك  أجاز  مـن  فمنهم  اإلباضية ،  غيـر  فقهـاء 
وهذا  الرحمة،  ونزول  بركـة  موضع  القرءان  موضع  فإن  مطلقًا،  اإلجـارة  صحـة 
القرآن  لقراءة  االسـتئجار  بجواز  حسـين (٣)  القاضي  وأفتى  الميت،  ينفع  مقصود 
أنه  «وتقدم  فقـال:  «الكشـاف»،  في  ذلـك  الزمخشـري   ومنع  القبـر،  رأس  علـى 

الخالف». ويقدم  القرآن  على  األجرة  ال يجوز 

الميت؟ إلى  القراءة  ثواب  يصل  هل 
تعالى:  قوله  مدلـول  بيان  معـرض  في  الزمخشـري   قال  ذلك،  فـي  اختلفـوا 
مبينًا  إال  غيره  سعى  ينفعه  لم  «لما  (النجم: ٣٩):   ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿
نفسه،  سعَي  كأنه  غيره  سْعَي  كان  مصدقًا  مؤمنًا  يكون  أن  وهو  نفسه،  سعي  على 

لقيامه. وقائمًا  له  تبعًا  لكونه 
في  نفعه  له  نواه  وإْن  لنفسه،  عِمله  إذا  ال ينفعه  غيره  سعَي  بأن  أيضًا:  وأجاب 
بثواب  لذلك  مثَّـل  ثم  مقامه...»(٤)  القائـم  والوكيل  عنه  كالنائـب  الشـرع،  حكم 

.٣٧٦/١ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
ترجمته. تقدمت   (٢)

وصاحب  خراسـان،  وفقيه  وشـيخهم،  الشـافعية  فقيه  المـَرْوزي،  محمـد  حسـين بن  القاضـي   (٣)
شـذرات  عماد،  ابن   ،١٦/١ التنزيل،  معالم  البغوي،  ينظر:  (٤٦٢هـ).  سـنة  توفـي  «التعليقـة»، 

.١٣٤/٢ األعيان  وفيات  خلكان،  ابن   ،٢٦١/١٨ النبالء  سير  الذهبي،   ،٣١٠/٣ الذهب 
تحقيق  التأويل،  وجوه  في  األقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشـاف  تفسـير  الزمخشـري:   (٤)
ـ  القاهرة  محمد،  عبد الرحمٰن  ومطبعة  مكتبة  شركة  المصحف،  دار  نشـر  عامر،  مرسـي  محمد 

ص ١٥٥. والفرع،  األصل  شامل  أطفيش:  ينظر:   .٥١/٥ - ٩٢ (دت)،  مصر 
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الشـافعية   من  كثير  قال  وبه  للميت،  يصـل  القراءة  «وثـواب  فقال:  القـرآن  قـراءة 
يصله  قال:  بل  بِْدعة،  القبر  علـى  القراءة  قال:  أن  بعد  أحمد   قال  وبـه  والحنفيـة ، 
عن  المشـهور  وهو  القراءة،  ثواب  ال يصله  اآلخـرون:  وقال  كلها،  البـرِّ  أعمـال 
أو  أجنبي  من  يصله  أنه  والصحيح  الحنفية ،  جماعة  عن  ونقل  ومالك ،  الشـافعي  
قريب، قال ابن القطان (١): كما يصله الدعاء واالستغفار والصدقة واإلجماع...»(٢).
أنه  «وتقـدم  فقال:  الميـت  على  القـرآن  لقـراءة  االسـتئجار  مسـألة  ذكر  ثـم 
بجواز  حسـين   القاضي  وأفتى  الخـالف،  وتقدم  القـرآن  على  األجـرة  ال يجـوز 
المنفعة  َعْوُد  والنووي :  الرافعي (٣)  قال  القبر،  رأس  على  القرآن  لقراءة  االستئجار 
إلى  اإلجارة  هـذه  في  المنفعة  عـود  فيجب  اإلجـارة،  في  شـرط  المسـتأجر  إلى 
الميت  أن  له، ومشهور  الغير  يقرأ  بأن  المستأجر ال ينتفع  ميته، لكن  أو  المستأجر 
انتفاع  صورة  على  االسـتئجار  تنزيل  فالوجه  المجـردة،  القراءة  ثواب  ال يلحقـه 

طريقين: له  وذكروا  بالقراءة  الميت 
بعد  والدعاء  يلحقه،  الدعاء  فإن  للميت،  الدعاء  القراءة  يعقب  أن  أحدهمـا: 

بركة. وأكثر  اإلجابة  إلى  أقرب  القراءة 

محمد بن  عبد العزيز بن  القطان بـن  الفضل بـن  اهللا بن  هبـة  أبو القاسـم  البغدادي  قطـان  ابـن   (١)
قطان  بابن  المعروف  سالم،  يوسف بن  يعقوب بن  الفضل بن  ابن  أحمد  علي بن  الحسـين بن 
من  جماعة  مـن  الحديث  سـمع  قـد  المذكـور  أبو القاسـم  كان  البغـدادي،  المشـهور  الشـاعر 

.٥٣/٦ األعيان،  وفيات  خلكان،  ابن  المشايخ. 
نفسه. الشامل،  أطفيش:  نفسه.  الكشاف،  الزمخشري:   (٢)

(٥٥٧ - ٦٢٣هـ/  القزويني  الرافعي  أبو القاسم  عبد الكريم،  محمد بن  عبد الكريم بن  الرافعي   (٣)
والحديث،  للتفسـير  بقزويـن  مجلس  لـه  كان  الشـافعية،  كبـار  مـن  فقيـه،  ١١٦٢ - ١٢٢٦م): 
أخبار  ذكره  فـي  «التدوين  مصنفاته:  مـن  الصحابي.  خديـج  رافع بن  إلى  نسـبته  فيهـا.  وتوفـي 
إلى  سـفره  في  «الخواطر»  من  له  ما عرض  وهو  الحجاز»  أخطـار  في  و«اإليجـاز  خ»  ـ  قزويـن 
و«شـرح  الفقه،  في  ط»  ـ  للغزالي  الوجيز  شـرح  في  العزيز  و«فتح  فقه،  خ»  ـ  و«المحرر  الحج، 
الشافعية،  طبقات  السبكي،  ابن  خ».  ـ  الفاتحة  لمفردات  الشـارحة  و«األمالي  الشـافعي»  مسـند 

.٥٥/٤ األعالم،  الزركلي،   .١١٩/٥
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أن  بقراءته  القارئ  نوى  إن  أنه  الشالوسـي   عبد الكريم  الشـيخ  ذكر  والثاني: 
له  األجر  من  ما حصـل  جعل  ثم  قرأ  لـو  لكن  يلحقه،  لم  للميـت  ثوابهـا  يكـون 
المختار  النـووي :  قال  الميت،  فينتفع  للميـت  األجر  ذلك  بحصـول  دعاء  فهـذا 
مقصود  وهذا  الرحمة،  ونـزول  بركة  القراءة  موضع  فإن  مطلقـًا،  اإلجارة  صحـة 

هو: آخر  طريقًا  أبو الطيب (١)  القاضي  وذكر  الميت،  ينفع 
إذا  البركة  ووصـول  الرحمة  لـه  فترجى  الحاضـر  كالحـي  الميـت  أن  ثالثـًا: 

القارئ»(٢). له  الثواب  أهدى 
أن  للحي  بـل  «قلت:  سـردها:  بعد  المتقدمة  األقـوال  على  معقبًا  القطـب   قـال 
قبل  له  ما نوى  إال  وال يلحقه  األجرة  ال تجوز  لكن  للحي،  ثوابها  قراءته  أول  ينوي 
قال  وما  ال للميت،  فله  لنفسـه  نوى  وإن  له،  فال ثواب  مهمالً  قرأ  إن  ألنه  انقضائه؛ 
الواقع  أن  يرده  الغير،  على  فال تقع  َبَدن  عبادة  القراءة  أن  ذكرت  ممن  قومنـا  بعـض 
بدعاء  يؤجر  والميت  به،  له  ويدعو  الثواب  له  ينوي  أن  ينبغي  ذلك  الثواب، ومع  هو 
ويمكن  اإلجابة،  على  موقوف  بأنه  الميت  ينفع  الدعـاء  أن  إطالق  واعترض  الغيـر، 

اهللا...»(٣). فضل  سعة  على  اعتمادًا  أطلقوا  كما  مستجاب،  للميت  الدعاء  يقال  أن 

(٣٤٨ - ٤٥٠هـ/  عمر  عبد اهللا بن  طاهر بـن  عبد اهللا بن  طاهر بن  الطبري  أبو الطيب  القاضـي   (١)
بغداد،  واستوطن  طبرسـتان،  آمل  في  ولد  الشـافعية.  أعيان  من  وقاض،  فقيه  ٩٦٠ - ١٠٥٨م)، 
فهمه،  وال تغير  عقله  يختل  ولم  وسنتين  مائة  عاش  ببغداد،  وتوفي  الكرخ،  بربع  القضاء  وولي 
باألصول  عارفًا  صادقًا  ثقة  كان  األعالم  أحد  وهو  الخطأ؛  عليهم  ويسـتدرك  الفقهاء،  مع  يفتي 
الفرائض  علم  إليه  انتهى  وقال:  الخطيب  وثقه  المذهب،  صحيح  الخلق  حسن  محققًا  والفروع 
المزني  مختصر  «شرح  مصنفاته:  من  سنين.  الفقه  عنه  وعلقت  إليه  واختلفت  كتبًا،  فيه  وصنف 
في  خ»  ـ  الكبرى  و«التعليقة  خ»،  ـ  والغناء  السماع  في  و«جواب  الفقه  في  جزًءا  عشر  أحد  خ»  ـ 
طبقات  السـبكي،  ابن   .٢٦٩/٥ - ٢٧٠  ،٤٢٧/١ بالوفيات،  الوافي  نظم.  وله  الشـافعية،  فروع 

.٢٢٢/٣ األعالم،  الزركلي،   .٣٥/١ الشافعية، 
نفسه. الزمخشري:   (٢)

ص ١٥٥ - ١٥٦. والفرع،  األصل  شامل  أطفيش:   (٣)
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وجاء  بمقاصدها »  «األمور  الكبرى  الكلية  القاعدة  عن  تفرعت  القاعدة  هـذه 
على  ال تدل  وهيئته  الفعـل  صورة  «أن  منها:  قريبة  بصيغة  بركـة  ابن  عنـد  ذكرهـا 

النية» (٢). إليه  أضيف  إذا  معصية  أو  طاعة  الفعل  يصير  وإنما  وال معصية،  طاعة 

«جامعه»،  وضّمنها  الصياغة  بهذه  القاعدة  هذه  صاغ  من  أّول  بركة   ابن  ولعل 
إلى  يضف  ولـم  بها  فاحتج  «اإليضـاح»  صاحـب  الشـماخي   بعده  من  جـاء  ثـم 
صياغة القاعدة شيئًا يذكر، وإنما حاول صقلها وضبطها مع االحتفاظ بمضمونها، 
على  تدل  وإنما  وال معصية،  طاعـة  على  ال تدل  وصفته  الفعل  «وصـورة  فقـال: 
بنقل  صرح  فقـد  الجوهر»  «نثار  صاحـب  أما  النية »(٣).  بتصـرف  ومعصيـة  طاعـة 
عن  حديثه  معـرض  في  بهـا  فاسـتدل  لها،  اختصار  مـع  بركة   ابـن  عـن  القاعـدة 
في  متطهرًا  يكون  «ال  فقال:  الجنابة،  من  والغسـل  الوضوء  لصحة  النية  اشـتراط 
على  معه  ال تـدل  وهيئته  الفعل  صـورة  ألن  وقصد؛  بنيـة  إال  وال جنابـة  وضـوء 

بالنية »(٤). إال  وال معصية  طاعة 

المتقدميـن  اإلباضيـة   عنـد  بهـا  معمـوًال  القاعـدة  هـذه  صـارت  وهكـذا 
الشـارع  اعتبار  مدى  لبيان  مصطفى   باجـو  الفقيه  بها  اسـتدل  وقـد  والمتأخريـن، 

خالل  من  اإلباضية  المدرسة  في  الفقهي  ودوره  البهلوي  السليمي  بركة  ابن  زهران:  المسعودي   (١)
ص ٢٠٤. «الجامع»،  كتابه 

.٢٦٤/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
.٥٣/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)

.١٦٧/١ الجوهر،  نثار  سالم:  ناصر بن  الرواحي   (٤)
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وعلى  المنع،  أو  بالجواز  األفعال  من  كثير  علـى  للحكم  معيارًا  للباعث  الحكـم 
والبطالن(١). بالصحة  التصرفات  من  كثير 
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المعطوف  الهيئة  ومعنى  الشكل(٢)،  لغة  الصاد  بضم  الصورة  الفعل:  صورة  ـ 
والفعل  بيـان،  كعطف  فهو  وكيفيتـه(٣)،  الشـيء  حال  يعني  إذ  معناه،  مـن  قريـب 
اقتصاره  أن  والظاهر  والفعلية،  القوليـة  وتصرفاته  المكلف  أعمال  هنا  به  يقصـد 
القولية  األعمال  فإن  وإال  االكتفاء،  أو  التغليب  باب  من  ـ «الفعل»  ب التعبيـر  علـى 
الواردة  الفعلية  األعمال  تأخذه  الـذي  الحكم  نفس  تأخذ  المكلف  من  الصـادرة 

المذكورة(٤). القاعدة  في 
كراهة(٥). ولو  المنهيات  وترك  نْدبًا،  ولو  المأمورات  فعل  الطاعة:  ـ 

قصدًا(٦). األمر  مخالفة  المعصية:  ـ 
جلب  من  لغرض  موافقًا؛  ما يراه  نحو  القلب  انبعاث  اللغـة  في  هي  ـ  النيـة: 

ومآالً(٧). حاالً  ضر،  دفع  أو  نفع 
وامتثاالً  اهللا،  لوجـه  ابتغاء  الفعل  نحو  المتوجهـة  اإلرادة  هي  شـرعًا:  والنيـة 

ألمره(٨).

المرقونة،  النسـخة  دكتوراه  رسـالة   .٥٨٣/٢ اإلباضية،  عنـد  االجتهاد  منهج  مصطفـى:  باجـو   (١)
الجزائر. قسنطينة،  ـ  اإلسالمية  بالجامعة   ١٩٩٩ نوقشت 
ص ٣٨٥. صور،  مادة  المحيط،  القاموس  الفيروزآبادي:   (٢)

ص ٥٨٣. هيأ،  مادة:  نفسه،  المصدر  الفيروزآبادي:   (٣)
ص ٢٠٣. الفقهي،  ودوره  السليمي  بركة  ابن  زهران:  المسعودي   (٤)

ص ٥٨٣. طوع،  مادة  الكليات،  أبو البقاء:  الكفوي   (٥)
ص ٢٨٣. التعريفات،  الجرجاني:   (٦)

ص ٩٠٢. نوى،  مادة  نفسه،  المصدر  الكفوي:   (٧)
نفسه. الكفوي:   (٨)
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لكل  المعصية  أو  الطاعة  وصف  إضافة  أّن  في  القاعدة  هـذه  معنى  يتلخـص 
ذلك  إيقـاع  في  نيته  علـى  متوقف  فعـل،  أو  قـول  مـن  المكلـف  عـن  ما يصـدر 

التصرف.
عليها  أجـرى  فقد  والشـماخي   بركة   ابن  عنـد  القاعدة  عبـارة  لطـول  ونظـرًا 
مضمونها،  على  المحافظة  مـع  صياغتها  في  تعديالً  المسـعودي   زهران  الباحث 
أو  بطاعة  وصفه  مرتهن  مكلف  مـن  تصرف  «كل  وهي:  أوجز  بعبارة  عنهـا  فعّبـر 

ومقصوده »(١). نيته  على  معصية 
وتحوير،  صقل  مـن  عليها  ما دخل  آخر  ألنها  الصياغـة؛  هذه  اعتمدنـا  وقـد 
إنشاء  في  اإلباضية   مسـاهمة  مدى  يؤكد  التطور  وهذا  الفقهية،  القواعد  كل  شـأن 

النهائية. الصياغة  إلى  تصل  حتى  وتطويرها  الفقهية  القاعدة 
المكلف  مـن  الصادر  الفعـل  وصف  ارتهـان  تعلُّـق  بـأن  المسـعودي   وينبـه 
المعنى  حيث  من  هـو  القاعدة،  هذه  مدلول  حسـب  بالنية  المعصيـة  أو  بالطاعـة 

يلي: كما  ذلك  بيان  فيمكن  التفصيل،  حيث  من  وأما  اإلجمالي، 
قد  الحكيم  الشـرع  كون  عن  ال يخـرج  المكلف  مـن  صـادر  فعـل  كل  إن  ـ 
الكراهة،  أو  اإلباحة  أو  الندب  أو  الحرمة  أو  الوجوب  صيغة  ابتداء  عليه  أضفـى 

المعروفة. الخمسة  األحكام  وهي 
أحد  تحت  داخل  فعل  كل  تحتهـا  يندرج  القاعدة  هذه  فإن  هـذا،  صح  فـإذا 

مطلقًا. الكراهة  أو  اإلباحة،  أو  الندب  أو  الوجوب  وهي:  األربعة  األحكام 
خالصة  بنية  عليه  ما وجب  ألداء  صّلى  فإن  الصالة،  الواجب:  الفعل  فمثال: 

معصية. ففعله  وسمعة،  رياء  صلى  وإن  طاعة،  ففعله  تعالى،  هللا 
كلمة  إلعالء  قاتل  فإن  عليـه،  المتعين  غير  الجهاد  المندوب:  الفعـل  ومثـال 

معصية. ففعله  وعصبية  حمية  قاتل  وإن  طاعة،  ففعله  اهللا، 

ص ٢٠٤. نفسه،  المصدر  زهران:  المسعودي   (١)
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ففعله  العبـادة،  على  ي  للتََّقوِّ أكَل  فـإن  األكل،  المبـاح:  الفعـل  ـ  ومثـال 
معصية. ففعله  المعاصي  على  ي  للتَقوِّ أكل  وإن  طاعة، 

زوج  من  الخالص  بقصـد  طلق  فإن  الطالق،  المكروه:  الفعـل  ـ  ومثـال 
كان  للنسـاء  التذوق  بقصد  طلق  وإن  طاعـة،  فعله  كان  ـ مثـالً ـ  سـوء 

معصية(١). فعله 
األربعة  الشرعية  األحكام  من  واحد  تحت  يدخل  فعل  كل  أن  بهذا  فظهر 

المعصية(٢). أو  بالطاعة  وصفه  في  فاعله  نية  تتحكم  المتقدمة، 
الحرمة  وهو  الخامس،  الحكـم  تحت  الداخل  الفعل  عـن  الكالم  وبقـي 

نوعين: على  جعله  ينبغي  وهذا  عليه،  القاعدة  هذه  اشتمال  حيث  من 
قط،  له  مباحًا  فيها  يكون  حال  المكلـف  على  وال تأتي  محرم،  فعـل  ـ  أ 

األزواج. من  الظهار  أو  الربا  أو  الزنا  مثل  وذلك 
له  الفاعل  نية  أن  بمعنى  المذكورة،  القاعدة  تحـت  ال يدخل  النوع  فهـذا 
هو  بل  أخـرى،  تارة  ومعصية  تـارة  طاعة  فيكون  فيـه،  تتحكـم  أن  ال يمكـن 

ظنه. في  حسنة  صالحة  نية  على  فاعله  أتاه  ولو  كان،  حال  أي  على  حرام 
دفعًا  به  المحتقنة  المادة  من  جسـمه  وتخليص  نفسـه  تنقية  بنية  زنى  فلو 
أو  تها  ما يقوِّ تحصيـل  بقصـد  زنت  أو  ـ  الـكاذب  زعمـه  ـ حسـب  لضررهـا 
لتوسيع  المال  تنمية  بنية  أو شرط زيادة على ما أعطى  لزمها عوله،  ت من  يَقوِّ
لها  والنكال  العقوبـة  بنية  زوجتـه  من  ظاَهر  أو  للمحتاجيـن،  القـرض  دائـرة 
ومعصية،  محرمًا  يبقى  األفعال  هذه  من  فعل  فكل  دينها،  بواجبات  إلخالفها 

لينزو  العشي  في  ويطلق  الصباح  في  فيتزوج  ديدنه  الطالق  يجعل  أن  بمعنى  أي  للنساء:  التذوق   (١)
يوم  كل  جديدة  الرابعة  ويجعل  ثـالث،  على  فيسـتقر  النصاب  يكمل  أو  واحدة،  على  يـوم  كل 
في  العافية  اهللا  نسـأل  والغواية،  الترف  أهل  عمل  من  األمرين  وكال  الحيوانية،  لشـهوته  إشـباعًا 

ص ٢٠٥. هامش  الفقهي،  ودوره  بركة  ابن  المسعودي،  راجع  الدارين... 
ص ٢٠٥. السابق،  المرجع  المسعودي:   (٢)
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مثل  إتيان  في  يأذن  لم  الشـارع  ألن  طاعة؛  جعله  في  الفاعل  نيـة  وال تجـدي 
كانت. نية  أية  على  األفعال  هذه 

الميتة  أكل  إلى  بها  يضطر  حال  المكلف  على  تأتي  ولكن  محرم،  فعل  ـ  ب 
فهذا  للعالج،  اإلبل  أبوال  شـرب  أو  الهالك،  من  نفسـه  إلنقاذ  الخمر  شـرب  أو 
االضطرار  عنـد  الكفر  بكلمـة  كالتلفظ  لـه،  مباحـًا  ويكون  عليـه،  واجـب  فعـل 

لنفسه. تقية  واإلكراه 
له،  متضمنة  وهي  المذكورة،  القاعـدة  تحت  داخل  األفعال  من  النـوع  فهـذا 
الكفر  بكلمة  تلفـظ  أو  البول  أو  الخمر  شـرب  أو  الميتـة  أكل  إذا  المكلـف  فـإن 
وإن  معصية،  ـ  شك  بال  ـ  ذلك  فعمله  الفعل  الستحالل  أو  االنتهاك  بنية  اختيارًا 
الضروري،  العالج  أو  النفس،  إحياء  بنية  أو كلها عند االضطرار  منها  فعل واحدًا 

طاعة(١). فعله  أن  فال شك 

القول: حاصل 
مباحًا  يكون  حال  ال تأتي  الـذي  المحرم  الفعل  ما عدا  وهـو  ـ  فعـل  كل  إن 
اتفقت  فيه، وإن  التي تتحكم  النية هي  أو معصية؛ ألن  ـ يتصور وقوعه طاعة  فيها 
ـ وهو  ذلك  ما عدا  وأن  المعصية،  أو  الطاعة  حال  في  الخارج  في  إيقاعه  صورة 

والقربة. الطاعة  بنية  الفاعل  أتاه  وإن  معصية،  إال  فال يقع  ـ  استثناؤه  ما مرَّ 

:IóYÉ≤dG  ádOCG  :kÉ©HGQ
ما يلي: القاعدة  هذه  على  شاهدًا  اإلباضية   ذكرها  التي  األدلة  من 

الكريم: القرآن  من  ـ  أ 
(اإلنسان: ٨)،   ﴾ 7  6  5  4  3  2 تعالى: ﴿ 1  اهللا  قال  ـ   ١

. هللا 8  المقاصد  كانت  إذا  ألموالهم  بإنفاقهم  المؤمنين  تعالى  اهللا  مدح  فقد 

.٢٠٥ - ٢٠٦ السابق،  المرجع  المسعودي:   (١)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٣٦

 ﴾ %  $  #  "  ! ﴿ آخر:  موضع  فـي  وقـال 8  ـ   ٢
لم  ألنهم  باإلنفـاق؛  فذمهـم  اآليتين:  معنـى  بيان  فـي  بركـة   ابـن  قـال  (النسـاء: ٣٨). 
وذلك  منفق  وهذا  الظاهر،  في  اإلنفاقان  اسـتوى  وقد  بها،  ذكره  جلَّ  اهللا  يقصدوا 
عاصيًا  واآلخر  اهللا 8 ،  إلى  والقصد  باإلخـالص،  طائعًا  أحدهما  حصل  منفـق، 

اإلنفاق(١). في  تساويهما  مع  الحال  هذه  من  لتعريه 
طاعـة  علـى  ال تـدل  الفعـل  «فصـورة  بقولـه:  باجـو   الفقيـه  عليـه  ـب  وعقَّ
قالوا  الذين  اهللا  مدح  وقد  النية ،  إليه  أضيفـت  إذا  كذلك  يصير  إنما  وال معصيـة، 
 "  ! ﴿ من  آخر  فريقًا  ذّم  وقد  (اإلنسـان: ٩).   ﴾ <  ;  :  9 ﴿
الحميدة،  لنيتهـم  المـدح  األولـون  فاسـتحق  (النسـاء: ٣٨)،   ﴾ %  $  #
اختلفت  ولكن  اإلنفاق،  هو  واحد  والفعل  مقصدهم،  لسوء  الذم  اآلخرون  ونال 
النية،  بسبب  معصية  إلى  طاعة  من  الفعل  يتغير  قد  بل  النوايا،  الختالف  األحكام 
تعدية،  انقلبت  معاملة  فهـذه  يرده،  أال  النية  عقد  ثم  ماالً  رجل  من  أسـلف  فمـن 
انقلبت  تعدية  فهـذه  له،  يرده  أن  النية  وعقـد  تاب  ثم  لرجل،  مـاالً  غصب  ومـن 

معاملة»(٢).
(هود: ٧).  ﴾ C  B  A  @ ﴿ تعالى:  قال  ـ   ٣

باآلية: االستدالل  وجه 
طاعة  علـى  ال تدل  وصورتـه  الفعـل  هيئة  أن  صـح  «فقـد  بركـة :  ابـن  قـال 
مطيعًا،  يّسـم  لم  واختيار  بقصد  به  ما أمره  يعمل  لم  إذا  فاإلنسـان  وال معصية... 
فحينئذ  ألمره،  امتثـاالً  فيأتيه  المطاع  أمر  يرقـب  أن  مطيعًا  المطيع  يسـمى  وإنمـا 

مطيع»(٣). اسم  يستحق 

.٢٦٥/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٥٨٣/٢ - ٥٨٤ اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج  مصطفى:  باجو   (٢)

.٢٦٦  ٢٦٥/١ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٣)



٤٣٧ الفصل األول: القاعدة الكلية الكبرى األولى

نَّة: السُّ من  ـ  ب 
الحديث  القاعـدة  لهـذه  دليالً  اإلباضيـة   جعلها  التـي  األحاديـث  ومـن  ١ ـ 
امرئ  لـكل  وإنما  بالنيـات   األعمـال  «إنمـا  قـال:  أنـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  المشـهور 

ما نوى »(١).
االستدالل: وجه 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بأن  المذكـورة،  للقاعدة  بالحديث  االسـتدالل  وجه  توضيح  يمكـن 
نية  على  موقوفًا  معصيـة،  أو  طاعة  شـّرًا،  أو  خيرًا  وتميزها  األعمـال  اعتبـار  جعـل 
شخص  كل  نية  الحديث  من  الثاني  الشطر  في  وأضاف  العمل،  من  وقصده  الفاعل 
«ما  يقل:  ولم  ما نوى ».  امرئ  لكل  «وإنما  قال:  حيث  منه،  صدر  الذي  ال ِفْعله  إليه 
وأشكالها  بهيئتها  ال تعتبر  األعمال  أن  على  واضحة  داللة  الحديث  في  فكان  فعل» 

المذكورة(٢). القاعدة  إليه  ما تومئ  وهذا  إتيانها،  إلى  بالدافع  اعتبارها  وإنما 
فيه  تظهر  والذي  القاعدة،  هذه  العتبار  اإلباضية   به  ما استدل  أظهر  ومن  ـ   ٢
الفعل  في تصريف  النية  وتتحكم  نمط واحد،  الفعل وهيئته محسوسة على  صور 
أجر،  لرجل  «الخيـل  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  ما جاء  هو  معصية،  أو  طاعـة  إلـى 
سـبيل  في  ربطها  فرجل  أجر  له  هي  التي  فأما  وِزر ،  رجـل  وعلى  سـتر،  ولرجـل 
الروضة  أو  المرج  من  طيلتها  في  أصابت  فما  روضة،  أو  مرج  في  لها  فأطال  اهللا، 
اهللا  حق  ينس  ولم  وتعففًا،  تغنيًا  ربطها  ورجـل  أجر،  له  فهي  حسـنات،  له  كانـت 
ألهل  ونواء  ورياء  فخرًا  ربطها  ورجل  ستر،  له  فهي  ظهورها،  وال في  رقابها،  في 

وزر»(٣). ذلك  على  فهي  اإلسالم، 

عمر بن  عن  والبخاري  ـ   .٢٣/١ األول،  الباب  عباس  ابن  عن  الربيع  أخرجه  تخريجه،  سـبق   (١)
.٢٦٩/٢  ،٢٢٠/١ رقم  الطالق،  كتاب  داود،  وأبو  ـ   .١١١/١ اإليمان،  كتاب  الخطاب، 

الترتيب،  حاشية  عمرو:  أبو سـتة  وينظر:  ـ  ص ٢٠٦ - ٢٠٧.  السـليمي،  بركة  ابن  المسـعودي:   (٢)
.١١/١ حبيب،  الربيع بن  مسند  الصحيح  الجامع  شرح  السالمي:  وينظر:  ـ   .٧/١ - ٨

كتاب  البخـاري،  رواه  ـ   .١٢٦/٢  ،٤٦٣ رقـم  الخيـل،  باب  الجهاد،  كتـاب  الربيـع،  أخرجـه   (٣)=



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٣٨

االستدالل: وجه 
أن  هو:  المذكـورة  للقاعدة  الشـريف  الحديث  هـذا  من  الداللـة  ووجـه 
الخيل وتربيتها  الهيئة والصورة، وهو حبس  الحديث أخبر عن فعل متفق في 
األفعال  اتفاق هذه  ـ من ثالثة مكلفين، ومع  االنفراد  ـ على جهة  وهو صادر 
أو  بطاعة  منهـا  فعل  كل  وصـف  أن  إال  والشـكل،  الهيئة  فـي  منهـم  الثالثـة 
وتربيتها،  خيلـه  حبس  في  منهم  فاعـل  كل  نية  على  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  رتَّبـه  معصيـة 
وأدى  واسـتغناء،  تعففًا  ربطها  ومن  طاعة،  ففعله  اهللا  سـبيل  في  ربطهـا  فمـن 
ومناواة  ريـاء  ربطها  ومـن  األول،  دون  وهـو  طاعـة،  ففعلـه  فيهـا،  اهللا  حـق 

معصية(١). ففعله  للمسلمين، 
ابن  اإلمام  أوردهـا  التي  المذكورة  القاعـدة  أن  تقدم  ممـا  يظهر  وهكـذا 
قاعدة  اعتبارها  يمكن  المتقدمة،  الصياغة  بتلك  اإلباضية   من  تبعه  ومن  بركة  
األخيرة  هذه  أن  ذلك  بمقاصدهـا »؛  «األمور  وهي  الكبرى  الكلية  مـن  فرعيـة 
الفعل  إتيان  إلى  للمكلف  الباعـث  القصد  إلى  فيها  ينظر  ألنه  وأشـمل؛  أعـم 

جهتين: من 
وقصد  نية  على  بنـاء  معصية،  أو  طاعة  بكونه  الفعل  وصـف  جهـة  أّوالً: 
الكبرى  القاعدة  مع  الفرعية  القاعدة  فيه  تشـترك  التي  القدر  هو  وهذا  فاعله، 

بمقاصدها ». «األمور 
ثانيًا: جهة ترتب األثر الدنيوي بناء على النية والقصد الذي دفع المكلف 
صيد  وقع  لو  بما  المعاصرين  الفقهاء  بعض  له  ويمثل  الفعل،  ذلك  إتيان  إلى 

ينظر: فإنه  إنسان  شبكة  في 
ملكه. فالصيد  لالصطياد،  شبكته  نشر  كان  إن  ـ 

باب  الجهاد،  كتاب  ومالك،   ،٢٢٦٣ رقم:  األنهار،  من  والدواب  الناس  شرب  باب  المسـاقاة، 
.٧٠/٧ - ٧١  ،(٦) باب  الزكاة،  كتاب  مسلم  ـ  هريرة.  أبي  عن   ،٩٥٨ رقم:  الجهاد،  في  الترغيب 

ص ٢٠٧. السابق،  المرجع  المسعودي:   (١)

=
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ولغيره  الصيد،  ال يملك  فإنه  تجفيفها،  بقصد  أو  اعتباطًا  نشـرها  كان  وإن  ـ 
باألخذ(١). يتملكه  أن 

ألن  الفرعية؛  القاعـدة  هذه  تحـت  ال تدخل  الجهة  هـذه  أن  المعلـوم  ومـن 
فحسب. القصد  على  بناء  معصية،  أو  طاعة  بكونه  الفعل  وصف  هو  مدارها 

اهللا  لطف  مدى  خاللها  من  يظهر  أنه  إلى  ترجع  القاعدة  هذه  أهمية  ولعل  ـ 
مؤاخذتهم  بعدم  عنهم  الحرج  رفع  إذ  بهم،  ورحمته  عفوه  وسـعة  بعباده،  تعالى 
تقع  لكنها  محضًا،  عصيانًا  ظاهرها  يكون  أقوال،  أو  أفعال  من  عنهم  يصـدر  بمـا 
فعله  للمكلف  يرخـص  مما  إكـراه،  نتيجة  وبعضها  نسـيانًا،  أو  خطـأً  العبـاد  مـن 
المحظورات،  هـذه  ارتـكاب  على  وعزم  قصـد  غير  من  اإلكـراه  وقـوع  ال عنـد 
 »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ المؤمنين  عبادة  عن  حكاية  تعالى  قوله  ذلك  ودليل 

(البقرة: ٢٨٦).  ﴾ ½  ¼
يحتم  مما   8 بخالقه  اإلنسان  ذلك مدى صلة  مقابل  القاعدة  تبرز هذه  كما 
الطاعة  ظاهـره  عمل  كل  مباشـرة  عنـد  تعالى  إليـه  والنية  القصـد  توجيـه  عليـه 
نية  تصحبه  لـم  تعالى  اهللا  إلـى  به  يتقـرب  ممـا  ظاهـره  عمـل  كل  إذ  المحضـة، 
 l  k  j  i  h ﴿ تعالـى  لقوله  مصداقـًا  النفع،  معـدوم  فهو  التقـرب 

(البينة: ٥).  ﴾ o  n  m

:IóYÉ≤dG  ´hôa  :kÉ°ùeÉN

الطهارة؟ هذه  تصح  ومتى  التيمم،  في  النية  اشتراط  ١ ـ 
في  اشترطوا  العلماء  فجمهور  النية  «أما  فقال:  المسألة  هذه  الشماخي   بحث 
 l  k  j  i  h ﴿ تعالـى:  قوله  والدليل  النيـة،  (التيمم)  الطهـارة  هـذه 
بالنية،  إال  فال تصح  المعنى  معقولة  غير  عبادة  وألنها  (البينة: ٥)؛   ﴾ o  n  m
أو  غيره،  يعّلم  أن  على  تيمم  إن  االختالف  هذا  معرفة  ويتميز  ال فريضة،  فضيلة 

.٩٦٦/٢ المدخل،  الزرقا،  كذلك  وينظر:  ص ٢٠٨.  السابق،  المرجع  المسعودي:   (١)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٤٠

مذهب  فعلى  معصية،  فعل  بـه  ونوى  تيمم  أو  مضت،  قد  صالة  به  ونـوى  تيمـم 
به  ينوِ  ولم  تيمم  إن  وكذلك  يجزيه،  اآلخرين  مذهب  وعلى  ال يجزيه،  الجمهور 

االختالف»(١). هذا  على  شيئًا 
نية: بدون  الصيام  ـ   ٢

والشـرب  األكل  عن  وأمسـك  للصـوم،  ناوٍ  غيـر  أصبـح  إنسـانًا  أن  لـو 
مطيعًا؛  وال يسمى  صائم  اسـم  يسـتحق  لم  الشـمس،  غربت  حتى  والمنكح 
الصوم،  صـورة  فهـو  أتاه  ومـا  هللا،  طاعـة  الصـوم  نيـة  يسـبقه  لـم  فعلـه  ألن 
اإلمساك  تقدم هذا  ولو  الليل »(٢).  من  النية  يبيت  لم  لمن  «ال صيام  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
عن  امتنع  لو  أنه  كما  الصائم(٣)،  اسـم  واسـتحق  مطيعًا  َلُسـّمَي  الليل  من  بنية 
تعذيب  بقصـد  الشـمس  غروب  إلى  الفجر  طلـوع  من  عنـه  إضرابـًا  الطعـام 
يدافع  من  إلى  أمره  يصـل  حتى  عليه  وقع  الذي  الظلم  عـن  ليعّبـر  أو  نفسـه، 
تعالى:  لقوله  للشرع  مخالف  ألنه  معصية؛  ففعله  الهالك،  على  فأشرف  عنه، 

(البقرة: ١٩٥).  ﴾ yx  w  v  u  t ﴿

فاعله؟ يؤاخذ  معصية  الفعل  يكون  متى  ـ   ٣
احتماالت،  عـدة  يحتمل  ففعلـه  ِخْفية،  حـرز  من  غيـره  من  مـاالً  أخذ  َمـن 
أخد  يكون  قد  ولكن  يده،  وتقطع  الحد،  عليه  يجب  سـارق،  حكمه  أّن  فالظاهر 
هذه  ففي  يده،  في  جعلت  من  جحدها  التـي  وديعته  اسـترد  أو  المغصوب،  حقه 
الصور  هذه  مثـل  في  فالحكم  يده؟  فتقطـع  بالسـرقة  عليه  يحكم  هل  الحـاالت 
ولذلك  يختلف،  القصـد  ولكن  واحدة،  وصفته  الفعل  صـورة  أن  رغم  يختلـف 
بركة   ابن  فّصل  وقد  العقوبة،  تطبيق  قبـل  الفعل  على  والدافع  الباعث  إلى  ينظـر 

.١٧٨/١ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
تخريجه. تقدم   (٢)

.٢٦٥/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
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بذلك  مسـتخفيًا  رجل  دار  من  مـاالً  أخذ  «ومن  فقـال:  المسـألة  هذه  في  القـول 
ألنه  أصحابنا ؛  عند  فالقطع  حّق  عليه  له  رجل  دار  من  أخذ  ومن  عليه،  فال قطع 
إذا  عنه  الحّد  سـقوط  يوجب  والنظر  بذلك،  عندهم  سـارق  فهو  ماله،  غير  أخذ 
أمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  عليه؛  ا  حقَّ له  ظالمًا  أو  منه،  لألخذ  جاحدًا  حقه  المأخوذ  كان 
مما  إياها  منعه  من  إليه  شكت  لما  حقها  سفيان   أبي  من  تأخذ  أن  عتبة   بنت  هند 
قطع  يلزمه  أنه  يوجب  فالنظر  القصـد،  هذا  قصد  فإذا  الزوجية،  بحق  لهـا  يجـب 

الخبر(١). لهذا 
ذلك  يقبل  الحاكم  عند  عنه  أو عفوت  له،  وهبته  قد  منه  المسروق  قال  ولو  ـ 
لم  جحد  إذا  والمسـتعير  اهللا،  حق  الحّد  ألن  بذلك؛  عنه  الحـق  وال يسـقط  منه، 

عليه»(٢). واقع  غير  سارق  اسم  ألن  قطع؛  عليه  يجب 
ذلك  من  الفاعـل  وقصد  الفعـل،  في  الباعث  اإلباضيـة   يعتبـر  كيـف  فانظـر 

بالشبهات ». ُتدرأ  «الحدود  ألن  الحد؛  سقط  شبهة  وجدت  وإذا  التصرف، 
بنية  التقطها  وإن  طاعة،  فعله  كان  لصاحبها  حفظها  بنية  ُلقطة  التقـط  لـو  ـ   ٤

معصية(٣). فعله  كان  وحيازتها  الغصب 
رياء  أنفق  ولو  طاعة،  فعله  كان  تعالى،  هللا  القربة  بنيـة  ماله  من  أنفـق  لـو  ـ   ٥

معصية(٤). فعله  كان  وسمعة 
وإن  طاعة،  فعله  كان  منه،  التحذير  بقصد  مذموم  بفعل  شخصًا  ذكر  لو  ـ   ٦

معصية(٥). فعله  كان  الغيبة  بنية  ذكره 

إذا وجد مال...، رقم: ٢٣٤٨،  المظلوم  باب قصاص  المظالم والغصب،  البخاري، كتاب  رواه   (١)
عائشة. عن   ،٣٣١٩ رقم:  هند،  قضية  باب  األقضية،  كتاب  ومسلم، 

.٤٧٩/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
.٩٦/٢ المدخل،  الزرقا،  مصطفى  ينظر:  ـ   .٢٢١/١ السابق،  المرجع  بركة:  ابن   (٣)

.٢٦٥/١ نفسه،  المرجع  بركة:  ابن   (٤)
.٤٦٥/٢ نفسه،  بركة:  ابن   (٥)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٤٢

والتمر  الماء  نبذ  فيمن  األثر  في  ورد  «عما  السالمي   سئل  التمر،  نبيذ  في  ـ   ٧
حرامًا  هذا  يكـون  كيف  يسـكر،  لم  أو  أسـكر  حرام،  فهو  الخمر  به  ونـوى  مثـالً 
العالمـة  ذكـر  أنـه  حتـى  األعمـال  غيـر  فـي  النيـة  تؤثـر  وهـل  النيـة؟  بمجـرد 
 ، خّالً أحدهما  بـه  ونوى  مثالً  اثنان  اشـترك  إذا  أنه  «معتبره»  فـي  أبو سـعيد  5 
اآلخر  على  حرمتـه  معنى  وما  األول،  دون  اآلخـر  علـى  يحرم  خمـرًا،  واآلخـر 
عولجت  إذا  الخمر  إن  قالوا:  أنهم  مع  واحد،  إناء  من  كله  وذلك  لألول؟  وحّله 
السكر  زوال  بعد  صريحًا  خمرًا  ما كان  يحّل  كيف  تحل،  أنها  سكرها  زال  حتى 
بالبيان. تفضل  هذا  من  عجب  لفي  إني  رأسًا؟  السكر  يباشره  ما لم  ويحرم  منه، 

تعالى:  قوله  من  أخذًا  للمقاصـد  اعتبارًا  ذلك  قالوا  «نعم  السـالمي :  فأجـاب 
القصد  االتخاذ  ففهموا من معنى  (النحل: ٦٧).   ﴾ N  M  L  K  J ﴿
حكم  للوسـائل  ألن  بذلك؛  ُحـّرم  سـكرًا  به  قصدوا  فحيثما  الشـيء،  أخـذ  إلـى 
فال يناقض  لبعضهـم،  قـول  على  هـو  إنما  السـكر  يقصـد  لـم  ومـن  المقاصـد ، 
قبل  المتخذ  وبتحريـم  الخمـر  خـل  بحـل  قائـل  قـال  إن  إال  هاهنـا،  ما ذكـروه 
القائل  كان  إن  وأما  التعجب،  من  ما ذكرُت  ويلزمه  عليه،  يتناقض  فهنا  اإلسكار، 

أعلم»(١). واهللا  فال تناقض  بهذا  القائل  غير  بهذا 

.٣٧٧/١ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
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قصد  فيه  ُيعتبـر  أن  فهـو  الالفظ،  نيـة  علـى  اللفـظ  أن  القاعـدة:  ومعنـى 
الصريحة(٢) ال تحتاج  بلفظه. واأللفاظ  الذي يحدد مقصوده  به، فهو  المتلفظ 

ص ٦٨. القواعد،  جواهر  سفيان:  الراشدي   (١)
الطالق،  مثل  قائلها  قصد  فيها  ال يعتبر  الصريحة  األلفاظ  بعض  أن  على  تدل  شـرعية  أدلة  هناك   (٢)
وإن  أثره،  عليه  وترتب  مقصـوده  على  اللفظ  دّل  المكلف  بها  تكلم  إذا  فإنه  والرجعـة،  والنـكاح 
هريرة  أبي  حديث  في  جاء  إذ  ذلك  في  النص  لوجود  معنى  من  عليه  ما دلَّ  به  المتكلم  يقصد  لم 
والرجعة».  والطالق  النكاح  جد،  وهزلهن  جد  جدهن  «ثالث  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  أنه   3
أخرجه الترمذي في كتاب الطالق واللعان، باب ما جاء في الجد والهزل في الطالق. (٣٦٢/٤) 
من  العلم  أهل  عند  هذا  على  والعمل  غريب،  حسن  حديث  هذا  عنه:  الترمذي  وقال  التحفة،  مع 
على  الطالق  في  باب  الطالق،  كتاب  فـي  أبو داود  أيضًا  وأخرجه  وغيرهم.  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحـاب 
العبًا.  راجع  أو  نكح  أو  طلق  من  باب  الطالق،  كتاب  في  ماجه  وابن   .(٦٤٣/٢ - ٦٤٤) الهزل 
وقال:   (١٩٧/٢ - ١٩٨) الطالق.  كتاب  في  المستدرك  في  الحاكم  وأخرجه   .(٦٥٧/١ - ٦٥٨)

الذهبي. ووافقه  يخرجاه  ولم  اإلسناد  صحيح  حديث  هذا 
إذا جرى  الطالق  لفظ  العلم على أن صريح  «اتفق عامة أهل  الحديث:  الخطابي معلقًا على  وقال 
به  أنوِ  لم  أو  هازالً،  أو  العبًا  كنت  يقول:  أن  وال ينفعه  به  مؤاخذ  فإنه  العاقل،  البالغ  لسـان  على 
 9  8 ﴿ تعالى:  بقوله  ذلك  في  العلماء  بعض  واحتج  األمور،  من  ذلك  ما شابه  أو  طالقًا، 
مطلق  يشأ  ولم  األحكام،  لتعطلت  ذلك  للناس  أُطلق  لو  وقال:   .(٢٣١ (البقرة:   ﴾ <  ;  :
وذلك  اهللا 4 ،  أحكام  إبطال  ذلك  في  فيكون  هازالً،  قولي  في  كنت  يقول:  أن  معتق  أو  ناكح  أم 
أن  منه  يقبل  ولم  حكمه،  لزمه  الحديث  هذا  في  ذكره  جاء  مما  بشيء  تكلم  من  فكل  جائز،  غير 
السنن  معالم  الخطابي،  ينظر:  أعلم».  واهللا  له.  واحتياط  الفروج  ألمر  تأكيد  وذلك  خالفه،  يّدعي 
 .(٢٠٩/٣ - ٢١٠) هريرة  أبي  حديـث  الخبر  «التلخيص»  في  حجر  ابن  حسـن  وقـد   ،(٤٦٤/٢)
المسيب  سعيد بن  على  موقوفًا  النكاح  جامع  باب  النكاح،  كتاب  في  الموطأ  في  مالك  وأخرجه 

.(٥٤٩/٢) والعتق»  والطالق  النكاح  لعب:  فيهن  ليس  «ثالث  بلفظ: 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٤٤

األلفاظ  بخالف  بيٌِّن،  ألنه  بها؛  مراده  عن  المتكلم  سؤال  إلى  ـ  الغالب  في  ـ 
سـؤاله  بعد  إال  بها  المتكلم  مراد  معرفة  ال يمكن  فإنه  معان،  لعدة  المحتملة 
بلفظه  الحالف  على  يحكم  هل  أطفيش :  القطب  تساءل  وقد  بها.  قصده  عن 

ينويه؟ بما  أم 
المعتبر هو  أن  يرى  الذي  القول  العلماء في ذلك، ورجح  إلى اختالف  أشار 

بالنيات »(١). األعمال  «إنما  المشهور:  للحديث  استنادًا  الحالف  نية 
ما قصده  علـى  تكون  إنما  المؤاخـذة  أن  تعنـي  القاعدة  هـذه  فـإن  وكذلـك 
المتلفظ  فإن  واالعتقـاد،  اإليمان  بأمـور  يتعلق  فيما  وخاصة  لفظـه،  من  الالفـظ 
يؤاخذه  لم  باإليمان  مطمئن  وقلبه  إليه  ألجئ  إكراهًا  عليه  مكرهًا  كان  لما  بالكفر 
فهذا  بها،  مسـتخّفًا  بها  تلفظ  من  أما  عنه.  عفا  بل  الكفر،  بكلمة  التلفظ  على  اهللا 
في  المسـلمين  اء  وُقرَّ بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  اسـتهزأ  ممن  ذلـك  حصل  كما  عليهـا،  يؤاخـذ 
وال أكذب  بطونًا،  أرغب  هؤالء  قرائنا  مثل  ما رأينا  قائلهـم:  قال  إذ  تبوك،  غـزوة 

اللقاء(٢). عند  وال أجبن  ألُسنًا، 
في  ذلك  جاء  كما  بآياتـه،  واسـتهزاء  كفرًا  منهم  هذا  وتعالى  تبـارك  اهللا  فعـّد 
 \  [  ZY  X  W  V  U  TS ﴿ تعالـى:  قولـه 
 j  i  hg  f  e  d  c  b❁`  _  ^  ]

(التوبة: ٦٥ - ٦٦).  ﴾ r  q  p  o  n  m  l  k

فيها  المعتبر  وهل  األيمان؟  باب  في  مطردة  القاعدة  هذه  هل  نتسـاءل:  وهنا 
المستحلف؟ نية  أم  المتلفظ؟  وهو  الحالف،  نية 

من  كانت  إذا  اليميـن  حالـة  القاعـدة  هـذه  من  العلمـاء  اسـتثنى  قـد  أقـول: 
الحالف. نية  على  وال تكون  نيته،  على  فهي  كالقاصر  المستحلف، 

بتصرف.  ،٣٠٨/٤ النيل،  شرح  أطفيش:   (١)
التفسـير،  البغوي،  ـ   .١٧١/١٠ - ١٧٤ اآليتيـن،  نـزول  سـبب  ينظر:  البيـان،  جامـع  الطبـري:   (٢)

.٢٨٩ ص ٢٨٧،  النزول،  أسباب  الواحدي،  ـ   .٣٠٨/٢



٤٤٥ الفصل األول: القاعدة الكلية الكبرى األولى

فإن  ذلك،  إلى  وأجابه  عليه  المدعي  يمين  المدعي  طلب  ما إذا  ذلك:  مثـال 
يخالف  ذلك  ألن  التأويـل؛  له  وال يجـوز  المسـتحلف،  نية  على  تكـون  اليميـن 

حقه(١). ويضيع  المستحلف،  مقصود 

:IóYÉ≤dG  ádOCG  :kÉ«fÉK
في  المذكورة  األدلـة  من  تقدم  بما  القاعـدة  لهذه  اإلباضية   فقهـاء  اسـتدالل 

منها: بمقاصدها »  «األمور  الكبرى  القاعدة 
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ تعالـى:  قولـه  ١ ـ 
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W

(النحل: ١٠٦).  ﴾ d  c
االستدالل: وجه 

كان  لما  فإنه  بالكفر،  المتلفظ  قصد  اعتبار  على  الكريمة  اآلية  هذه  دلَّت  فقد 
بكلمة  ينطق  أن  السهل  من  يكن  لم  قلبه  شغاف  في  اإليمان  استقر  قد  حّقًا  مؤمنًا 
بها  فنطق  الكفـر،  بكلمة  التلفـظ  على  وأكـره  اهللا  في  أوذَي  لمـا  ولكـن  الكفـر، 
اهللا  عفا  كذلك  الحـال  كان  لما  تعالى،  باهللا  باإليمان  ملـيء  وقلبه  عليهـا  مكرهـًا 
عليها  أكرهه  من  شـر  اتقاء  قصد  وإنما  كفرًا،  بالكفر  بتلفظه  يقصد  لم  ألنه  عنـه؛ 

إليها(٢). ألجأه  حتى 
وإنما  بالنيات   األعمال  «إنما   : الخطـاب  3  عمر بن  حديث  وكذلـك  ـ   ٢
صحة  على  واضحة  داللة  يدل  «الحديث  أبو ستة :  قال  ما نوى ...»(٣)  امرئ  لكل 
األعمال  جملة  من  الكالم  فإن  األلفاظ،  في  حتى  معتبرة  النية  وأن  القاعدة،  هذه 

الكبرى،  الفقهية  القواعد  صالح،  السـدالن  ـ  ص ٦٨.  القواعد،  جواهر  سفيان:  الراشـدي   (١)
ص ٧١.

ص ١٧٧. الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  حسن:  إسماعيل بن  علوان   (٢)
تخريجه. تقدم   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٤٦

باختالف  يختلف  حكمه  وأن  فيها،  قصده  ويعتبر  عليها،  ويحاسـب  يعملها  التي 
تقدم»(١). كما  العمل  هذا  أو  القول  هذا  من  قصده 

في  باب  فقال:  صحيحه  من  الِحيـل  كتاب  في  البخاري   اإلمام  بـّوب  وقـد  ـ 
وغيرها(٢). األيمان  حتى  ما نوى   امرئ  لكل  وأن  الحيل  ترك 

وهو  ـ  المسـتحلف  طلب  لو  أنـه  على  وغيرهم  اإلباضيـة (٣)  اسـتدل  كمـا  ـ 
نية  على  يمينه  فإن  باليمين،  يحلف  أن  عليـه  المدعى  من  ـ  القاضي  أو  المدعـي 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرة  3  أبي  عن  ـنَّة  السُّ في  ثبت  لما  وذلك  المسـتحلف؛ 
قك عليه صاحبك ». وفي رواية «يصدقك به صاحبك».  قال: «يمينك على ما يصدِّ

المستحلف» (٤). نية  على  «اليمين  عنه  رواية  وفي 
اليمين  أن  بمعنى  ـ  إطالقـه؟  على  مدلوله  الحديث  هذا  هـل  نتسـاءل،  وهنا 

حال؟ كل  على  المستحلف  نية  على  تكون 
فيقول  الحديث  لهـذا  شـرحه  عند  النووي   اإلمام  التسـاؤل  هذا  عن  يجيـب 
لرجل  كان  فإذا  القاضي،  باسـتحالف  الحلف  على  محمول  الحديث  وهذا   ...»
القاضي  ما نـوى  غير  فنوى  َوَوّرى،  فحلـف  القاضـي،  فحّلفه  حّقـًا  رجل  علـى 
عليه،  مجمع  وهـذا  التورية،  وال تنفعـه  القاضـي،  ما نـواه  على  يمينـه  انعقـدت 

واإلجماع...»(٥). الحديث  هذا  ودليله 
صحيحه  في  اإلكراه  أبـواب  من  باب  ترجمة  في  البخاري   اإلمـام  نقل  وقـد 

.٧/١ الصحيح،  الجامع  على  الترتيب  حاشية  عمر:  ستة  أبو   (١)
الفتح. مع   .٣٢٧/٢ البخاري.  صحيح  البخاري:   (٢)

ص ٦٨. الجواهر،  سفيان:  الراشدي   (٣)
 ،٣٢٠٧ رقـم:  المسـتحلف،  نيـة  علـى  الحالـف  يميـن  بـاب  األيمـان،  كتـاب  مسـلم،  رواه   (٤)
ص ٣٥٧.   ،٢١١٧ رقم:  يمينه،  في  ى  ورَّ من  باب  الكفارات،  كتاب  ماجه،  وابن   .(١٢٧٤/٣)

هريرة. أبي  عن 
.١١٧/١١ مسلم،  صحيح  على  شرح  النووي:   (٥)
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وإن  الحالف،  فنية  ظالمًا  المستحلف  كان  «إذا  يقول:  حيث  النخعي   إبراهيم  قول 
المستحلف»(١). فنية  مظلومًا،  كان 

كان  إذا  فإنه  الحالفين،  من  المعتبر  الحال  اختالف  فـي  واضح  القول  وهـذا 
الحالف  قصد  هـو  هنا  المعتبر  فـإن  غيره،  حق  أخد  يريـد  ظالمًا  اليميـن  طالـب 
وكذلك  المسـتحَلف،  نية  هنا  فالمعتبر  مظلومًا،  المسـتحَلف  كان  إذا  أما  ونيتـه. 
القاضي  طلب  إذا  يقـال:  أن  الصواب  فإن  القاضي،  مع  الحـال  يكون  أن  ينبغـي 
ألدى  كذلك  يكن  لم  ولو  الحالف،  ال نية  القاضي؛  نية  فالمعتبر  متهم،  من  يمينًا 

تقدم. كما  لها  أهل  هم  من  على  التُّهم  ثبات  وعدم  الحقوق  ضياع  إلى  هذا 
أبا  مردف  وهو  ـ  المدينة  إلى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أقبل  قـال:  أنس  3  وعـن  ـ   ٣
فيلقى  قال:  ال يعـرف  شـاب  اهللا  ونبي  معروف،  شـيخ  بكر  وأبو  بكـر  3 ، 
فيقول:  يديك؟  بين  الذي  الرجـل  هذا  من  بكر  أبا  يا  فيقول:  بكر  أبـا  الرجـل 
وإنما  الطريق،  يعني  إنما  أنه  الحاسب  فيحسب  السبيل:  يهديني  الرجل  «هذا 
كان  إذا  جائزة  وهـي  المعاريض،  ما يسـمى  وهذا  الخيـر...»(٢)  طريق  يعنـي 
واللجوء  باسـتعمالها  إال  ال تندفع  مضرة  يدفع  أو  مصلحة  يحقق  اسـتعمالها 

التأويل(٣). إلى 
أو  الضرر  لدفع  المعاريض  استعمال  جواز  مصنفه  في  الكندي   أحمد  ونقل 
وهو  الرأس  من  يصيب  كان  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  منها:  أمثلة  لذلـك  وذكر  نفع،  جلـب 

القتل  عليه  خاف  إذا  أنـه....  لصاحبه  الرجل  يمينـه  باب  اإلكراه،  كتاب  في  البخـاري  أخرجـه   (١)
باب  والكفارات،  والنذور  األيمان  كتاب  في  أبي...  ابن  آخر  الفتح  مع   (٣٢٣/١٢) نحوه.  أو 
فإن  بيمين،  يوري  أن  فله  مظلومًا  كان  (إذا  بلفظ   (١١٣/٣) بالشـيء.  فينوي  يسـتحلف  الرجل 

يوري). أن  له  فليس  ظالمًا  كان 
 ،٣٧١٩ رقم:  المدينـة،  إلى  وأصحابه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  هجـرة  باب  المناقب،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٢)

أنس. عن   ،١٢٩٧٤ رقم:  أنس،  مسند  ومن  هاشم،  بني  مسند  ومن  وأحمد، 
األول،  المجلد  أحمد،  اهللا  وجاد  عامر  عبد المنعـم  تحقيق  المصنف،  أحمد،  أبو بكر  الكنـدي   (٣)

.١٥٢/٢ - ١٥٥
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لطيف  من  وهو  صائـم(٢)،  وهو  يقّبل  كان  أنه   : عباس  3  ابـن  وعن  صائـم (١). 
الكناية.

أمدكن  أي  يداً »(٣)،  أطولكن  بي  لحوقًا  «أّولكن  ألزواجه:  قوله ملسو هيلع هللا ىلص  ومنه  ـ   ٤
واألوعية  األحزمة  تعمل  زينب   كانت  نجيح (٤):  ابن  قال  والمعروف،  بالعطاء  يدا 
عن  منقبضة  أي  مغلولة،  اهللا  يـد  اليهود  قول  هنا  ومن  اهللا،  سـبيل  في  بهـا  تقـوي 

الكناية. لطيف  وهو  قبضها،  منع  ومن  يده،  مّد  أعطى  من  أّن  وأصله  العطاء، 
أهله،  أيقظ  رمضان  شهر  من  األواخر  العشر  دخل  إذا  كان ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  ومنه  ـ   ٥
أنه  يريد  الكناية  لطيف  من  المئزر  ورفع  للصالة،  أهله  أيقظ  أي  المئزر (٥)،  ورفع 
المعنى،  خالف  هذا  أن  جاء  نفسه،  عن  يلقيه  أن  رفعه  وليس  النساء،  عن  اعتزل 

مئزر. هناك  ليس  وشّده،  ره  شمَّ أنه  يريد  ولكن 
لـه:  فقـال  معصفـر  ثــوب  وعليه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  جـاء  رجـالً  أن  وروي  ـ   ٦
فال أدري  الرجل  فذهب  لك» ،  خيرًا  لكان  أهلك  تنور  في  كان  هذا  ثوبك  أّن  «لو 

تخريجه. على  نقف  لم   (١)
الصيام،  كتاب  ومسـلم،   ،١٨٢٦ رقم:  للصائم،  المباشـرة  باب  وم،  الصَّ كتـاب  البخـاري،  رواه   (٢)

عائشة. عن   ،١١٠٦ رقم:  مة،  محرَّ ليست  وم  الصَّ في  القبلة  أنَّ  بيان  باب 
والبيهقي،   ،٦٨٣٢ رقـم:  جحش،  بنت  زينب  ذكر  الصحابة @ ،  معرفـة  كتـاب  الحاكـم،  رواه   (٣)
عن   ،٢٦٤٩ رقم:  بعـده،  بالكوائن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إخبـار  أبواب  جماع  بـاب  النبوءة،  دالئـل  كتـاب 
أبي  زكرياء بن  رواه  وكذلك  غيالن،  محمود بن  عن  الصحيح  في  مسـلم  رواه  وقال:  عائشـة. 

أرسله. أنه  إال  الشعبي  عامر  عن  زائدة 
البصري  موالهم  الحسـن،  أبا  ويكنى  المدني،  السـعدي  نجيح  بن  جعفر  عبد اهللا بـن  علي بـن   (٤)
٤٣٢هـ  سنة  القعدة  ذي  من  بقيتا  لليلتين  االثنين  يوم  رأى  من  بسر  المؤمنين  أمير  بعسكر  مات 
الكبير،  التاريخ   .٣٠٨/٧ الكبرى،  الطبقات  سـعد  ابن  حنبل.  أحمد بن  منه  سـمع  بالعسـكر، 
نجيح،  العباس بن  محمد بن  أبو بكـر  اإلمام،  المحدث   * نجيح  ابن  أيضـًا  ويوجـد   .٢٨٤/٦

.٥١٣/١٥ النبالء،  أعالم  سير  الذهبي،   ..٢٦٣ سنة  ولد  البزاز،  البغدادي 
رقم: ٢٤٥٠،  عائشة...،  لخبر علقمة عن  المعارض  الخبر  ذكر  باب  الصيام،  كتاب  أبو عوانة،  رواه   (٥)

عائشة. عن   ،٣٢٢ رقم:  وثوابها،  الطاعات  في  ما جاء  باب  واإلحسان،  البر  كتاب  حبان،  وابن 
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الثوب؟»  «ما فعل  فقال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  غـدا  ثم  القدر  تحت  أو  التنور  في  جعلـه 
بعض  على  ألقيته  أال  أمرته،  كذا  «ما  فقال ملسو هيلع هللا ىلص :  بـه،  أمرتني  الذي  صنعُت  فقـال: 
وحطبًا  تخبزه،  دقيقـًا  بثمنه  واشـتريت  بعته  لو  أي  بقولـه:  وأراد ملسو هيلع هللا ىلص  نسـائك»(١)، 
واهللا  فسـاد  ذلك  ألن  إحراقه؛  يـرد  ولم  تلبسـه،  أن  من  لـك  خيـرًا  لـكان  توقـده 
ما أردت  تفهم  لـم  إذا  أفال  أمرتـك،  ما كذا  قـال:  أحرقه  فلما  الفسـاد  ال يحـب 

ال للنساء. للرجال  مكروه  المعصفر  ألن  نسائك؛  بعض  كسوته 
وهو  الظاهر،  في  يرضيه  الذي  بالقول  يخشاه  من  إرضاء  لإلنسـان  ويجوز  ـ 
أنماط  الحجاج بن  كفعل  يضره،  لما  لدفع  أو  يستجره،  لنفع  بخالفه،  الباطن  في 

التهدي»(٢). ثم  السلمي  
الكذب»(٣)،  مـن  المسـلم  ما يكفي  المعاريض  فـي  «أَما  عمـر  3 :  قـال  ـ 

الشيء. عن  التَّْورَية  وهي  التصريح،  خالف  هي  والمعاريض 
قتل  يحلفها  لـم  إن  يمين  على  أكـره  من  أن  إلى  والجمهـور  مالـك   وذهـب 
على  وترتب  التأويل،  إلى  ألجئ  إذا  كله  وهذا  عليه،  ال حنث  أنه  المسلم،  أخوه 
 W  V  U  T  S ﴿ تعالـى  قولـه  لعمـوم  عامـة  مصلحـة  ذلـك 
التورية  اسـتعمال  فال يجوز  كذلك  األمر  يكـن  لم  فـإذا  (النحـل: ١٠٦).   ﴾ X
إال  ذلك  عن  وال يعدل  الحقيقة،  وقول  الصدق  التزام  األصل  ألن  والمعاريض؛ 
والمعاريض  التأويل  اسـتعمال  ال يجوز  وكذلك  راجحة،  مصلحة  يحقق  لسـبب 

مصلحة(٤). تضييع  أو  ألحد  حق  إهدار  عليها  يترتب  كان  إذا 

كتاب  العالية)،  (المطالب  حجر  وابن   ،٤٤٣٤ الحريـر،  لبس  باب  الكراهة،  كتاب  الطحـاوي،  رواه   (١)
صحيح». حسن  «حديث  وقال:  أنس.  عن   ،٢٢٨٩ رقم:  وغيرهم،  للصبيان  المعصفر  باب  اللباس، 

.١٥٣/٢ - ١٥٥ األول،  المجلد  المصنف،  أحمد:   (٢)
 ،٢٥٥٦١ ذلك،  يحب  كان  ومن  المعاريض  كـره  من  باب  األدب،  كتاب  شـيبة،  أبي  ابـن  رواه   (٣)
الشعر حكمة، رقم: ٨٨٧، عن عمر. قال األلباني: «حديث  المفرد، باب من  والبخاري، األدب 

موقوف». صحيح 
.٣٢٣/١٢ ـ  البخاري  صحيح  شرح  الباري  فتح  ـ  حجر  ابن   (٤)
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إن  أنه  الظهار  حكم  فـي  اإلباضية   ما ذكره  القاعدة  هذه  تطبيقـات  ومـن  ١ ـ 
ينوي  وكان  محتمـل  بلفظ  نطق  وإن  زوجتـه،  عليه  تحـرم  اللفظ  بصريـح  ـظ  تلفَّ
يقول:  إذ  عبارته  من  ويفهم  بركة   ابن  إليـه  ما ذهب  وهذا  فال،  وإال  وقع  الظهـار 
أنت  لها  يقول  أن  وهـو:  نفسـه  على  امرأته  الرجل  به  ُيحّرم  الذي  الظهـار  «وأمـا 
لها  قال  إذا  وأما  الظهار،  حكم  فيلزمه  أمي،  ظهر  مثل  أو  أمي  كظهر  علـيَّ  طالـق 
حتى  ظهارًا  ال يكون  أنه  حنث،  ثم  بذلك  حالفًا  فعل   ، عليَّ أمي  ظهـر  مثل  أنـتِ 
لها،  المودة  بذلـك  أردت  قال  إذا  قولـه:  والقول  الظهار،  بـه  وينوي  إليـه  يقصـد 
لها  قال  وإذا  ذلك،  ونحو  والكرامة  ر  والبِّ لها،  والتعظيم  الحق  في  أمي  مثل  وأنها 
خالف:  ذلك  فـي  أن  أصحابنا   فبين  بذلـك،  عليها  حالفـًا  أمي،  مثل  علـيَّ  أنـتِ 
إليه  يقصد  حتى  الظهار  ال يلزمه  من  ومنهم  الظهار،  حكم  يلزمه  قال:  من  فمنهم 
َمن  أو  أمي،  كظهر  علـيَّ  أنتِ  يمين  غير  في  أو  يمينـه  في  قـال  إذا  وأمـا  وينويـه، 
داود (١)  إال  الناس،  من  أحد  بين  اختالف  بغير  ظهار  فهذا  أبدًا،  نكاحه  عليه  يحرم 

القول»(٢). هذا  ُيَثني  حتى  قال  فإنه 
في  أما  الصريحـة،  األلفـاظ  فـي  القاعـدة  هـذه  اإلباضيـة   أعمـل  وقـد  ـ   ٢
بركة   ابن  المعنى  هذا  ويؤكد  بها،  المتلفظ  مقصد  وِْفق  عليها  فيحكمون  الكنايات 

الملقـب  أبو سـليمان،  األصبهانـي،  خلـف  علي بـن  داود بـن  هـو  الظاهـري،  داود  يقصـد  لعلـه   (١)
إليه  تنسـب  اإلسـالم.  في  المجتهديـن  األئمـة  أحـد  (٢٠١ - ٢٧٠هـ/٨١٦ - ٨٨٤م):  بالظاهـري 
والرأي  التأويل  عن  وإعراضهـا  ـنَّة  والسُّ الكتاب  بظاهر  ألخذها  بذلك  وسـميت  الظاهرية،  الطائفـة 
قريبة  (بلدة  قاشان  أهل  من  األصل،  أصبهاني  وهو  القول.  بهذا  جهر  من  أول  داود  وكان  والقياس. 
عديدة  تصانيف  وله  فيها،  العلم  رياسة  إليه  وانتهت  بغداد،  سكن  الكوفة.  في  ومولده  أصبهان)  من 
وابن خلكان:  الفهرست، ٢١٦/١.  النديم:  ابن  ينظر:  زهاء صفحتين.  في  أسماءها  النديم  ابن  أورد 
ولسان   .٣٢١/١ االعتدال،  وميزان   .١٣٦/٢ الحفاظ،  تذكرة  والذهبي:   .١٧٥/١ األعيان  وفيات 

.٣٣٣/٢ األعالم،  الزركلي،   .٤٢/٢ السبكي،  وطبقات   .٤٢٢/٢ حجر،  البن  الميزان 
.١٩٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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عند  يقع  «والطالق  فيقـول:  الطالق  عن  حديثه  معرض  في  ذلـك  يوضح  حيـث 
أيضًا،  عنـه  والكناية  بـه  باإلفصـاح  اليـوم  منهم  العمـل  وعليـه  أصحابنـا ،  أكثـر 
ومن  منهم  اتفاق  فـي  الحكم  يجب  وبه  بالطـالق،  اللفظ  إظهار  هـو  واإلفصـاح 
خلّية  أنت  أو  بأهلـك،  ألحقي  المرأته  الرجل  قـول  مثل  فهو  والمكنـى  غيرهـم، 
هذه  نحو  مـن  ما كان  أو  ي،  اعتـدِّ أو  غاربـك،  علـى  َحْبُلـك  أو  برّيـة،  أو  منـي، 
به  يريد  لفظ  من  الناس  به  ما يتكلم  أو  طالق،  فهو  الطالق  بهـا  أراد  إذا  األلفـاظ 

أكثرهم»(١). قول  وهذا  طالق،  معهم  فهو  الطالق 
فأنت  أخذتيها  التي  الدراهم  َتُرّدي  لم  إن  لزوجته:  قال  عّمن  السالمي   وسئل 

صيغة. ُكسرت  والدراهم  طالق، 
تحصيل  المتكلـم  مراد  فـإّن  المتكلم،  قْصـَد  الِحظ  أنـه  ذلك  «وجـه  فأجـاب: 
تطلق  أنها  وعندي  قوله،  وجه  هذا  غرضه،  يحصل  مثلها  وبِرّد  الدراهم،  من  ما فات 
قاعدتين  على  يخرجان  والقوالن  لها،  بردٍّ  ليس  ذلك  ألن  مثلها؛  رّد  عنها  وال يغني 

األلفاظ؟»(٢). أم  المقاصد  األيمان  في  تعتبر  هل  وهما:  األيمان  في  موجودتين 
به  يقع  هـل  بيتي،  من  اخرجـي  لزوجته:  يقـول  الرجل  عـن  أيضـًا  وسـئل  ـ 

نوى؟ إذا  الطالق 
نوى  فإن  الكناية،  إلى  أقرب  األول  واللفظ  الطالق،  كنايات  من  «هذه  فقال: 
في  مصدق  وهـو  عليه،  فال طالق  الطـالق  يقصد  لـم  وإن  ُطّلقـت،  الطـالق  بـه 

نفسه»(٣). أمين  ألنه  ذلك؛ 
قال  َمن  أنَّ  كتاب:  من  مسألة  يقرأ  رجالً  سمع  رجل  عن  آخر  سؤال  وفي  ـ 
لها  فقال  زوجته،  يومًا  فسـاورته(٤)  تطلق،  لم  طالقًا  به  ينو  ولم  ُمفاَرقـة،  لزوجتـه 

ص ٤٣٢. زيد،  جابر بن  اإلمام  فقه  يحيى،  بكوش  ـ   .١٦٧/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
.١٩٨/٣ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)

.١٩٩/٣ نفسه،  لمصدر  السالمي:   (٣)
فشاورته. المراد:  ولعل  األصل،  في  هكذا  أغضبته،  أي   (٤)
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زوجته،  عن  يمتنع  ولم  ما سـمع،  على  نيته  في  واعتمد  طالقًا،  ينو  ولـم  مفاَرقـة 
شـاق  فإنه  زوجته  ترك  له،  أحسـن  تراه  ما الذي  طالقًا،  ينوِ  لم  أنه  صدقته  فإنها 

التصديق؟ على  أمرها  َبَنت  فإنها  هي  وكذلك  رخصة،  له  ترى  أم  وعليها،  عليه 
بينهما»(١). وال يفرق  تصديقه،  ولها  بزوجته،  يتمسك  أن  «له  فقال: 

ما يقول  يعلم  عاقل  من  إال  ال تعتبر  الشرع  في  األقوال  أن  ما ُذِكر  ومنها  ـ   ٣
ال يمّيز،  الـذي  والطفل  المجنـون  فأما  التكليـف،  منـاط  العقـل  ألن  ويقصـده؛ 
العقود،  من  وال عقد  وال كفر،  إيمان  منه  ال يصح  الشـرع،  في  لغو  كلها  فأقواله 
وكذلك  أقوالـه،  في  العقل  النعـدام  المسـلمين،  باتفاق  األقـوال  من  وال شـيء 
بطالق  والنائم  المجنون  تكلم  لغوًا، سواء  كلها  فأقواله  منامه،  في  تكلم  إذا  النائم 

والمكَره. المعتوه  البعض  إليه  وأَلحق  غيره(٢)،  أو  كفر  أو 
عن  ثالث:  عـن  القلم  «ُرِفع  قـال:  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ما ثبت  ذلـك:  ودليـل 

يفيق »(٣). حتى  المجنون  وعن  يحتلم،  حتى  الصبي  وعن  يستيقظ،  حتى  النائم 
والهبة،  البيع  مثل  العقل،  فيه  فاعتبر  الِمْلك،  يزيل  الطالق  إن  أيضـًا:  وقالـوا 
ذلك  فكل  دواء،  شـرب  أم  النوم،  أم  اإلغماء،  أم  بالجنـون،  العقـل  زال  وسـواء 

الطالق(٤). وقوع  يمنع 
عقله  فتذهب  اإلنسان  تعترض  التي  العوارض  بعض  إلى  السالمي   أشار  وقد 
أن  وبّين  التكليف،  أساس  العقل  ألن  التكليف؛  عنه  فيسقط  مؤقتًا،  تعطله  أو  كلّيًا 
بالكلية،  للعقـل  مزيل  الجنـون  أن  وذلك  الصغـر،  حكم  والعتـه  الجنـون  حكـم 

.٢٠٠/٣ - ٢٠١ نفسه،  المصدر  السالمي:   (١)
تحقيق  والفقـه،  األصول  في  مختصـر  الوضع  كتـاب  الخير،  يحيى بـن  أبو زكريـاء  الجناونـي   (٢)

ص ٢٤١. مصر،  الجديدة،  العجالة  مطبعة  ت  د،  ط ١،  أطفيش:  إبراهيم  أبو إسحاق 
الحدود،  كتاب  والترمذي،  رقم: ٤٤٠١،  يسرق،  المجنون  في  باب  الحدود،  كتاب  أبو داود،  رواه   (٣)
هذا  من  غريب  حسـن  عليٍّ  «حديث  وقال:   ، عليٍّ عن   ،١٤٢٣ رقـم:   ، الحدُّ عليه  ال يجـب  فيمـن 

العلم». أهل  عند  الحديث  هذا  على  والعمل   ... عليٍّ عن  وجه  غير  من  روي  وقد  الوجه، 
.٤٢٦  ،٤٢٣ ص ٤١٩،  زيد،  جابر بن  اإلمام  جابر  فقه  يحيى:  بكوش   (٤)
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الصبي،  من  التكاليف  برفع  أولى  فالجنون  العقل،  نقصان  إال  الصبي  في  وليـس 
الجنون. من  نوع  فهو  العته  وأما 

حكمان: فله  النوم  أما  ـ 
فهم  عن  لعجزه  النائم  فإن  اليقظة،  حال  إلى  الخطاب  تعلق  تأخير  أحدهما: 
باالنتباه  منه  الخطاب  َفْهمِ  وإلمكان  الخطاب،  إليه  يتوجه  أن  ال يناسب  الخطاب 
بقاء  على  واستدلوا  يستيقظ،  أن  إلى  عنه  أُِخر  لكن  رأسًا،  عنه  الخطاب  يسقط  لم 
فليصلها  نسيها  أو  صالة  عن  نام  «من  بقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  النائم  حق  في  الخطاب  وجوب 
ما أُمروا  والناسـي  النائم  حق  في  ثابتًا  الوجوب  يكن  لم  لو  قالوا:  ذكرها »(١)،  إذا 

بالقضاء.
وال اسـتخبار  بخبر  النائم  ألفاظ  فال توصف  ألفاظه،  إلغاء  الثانـي:  والحكـم 
ونحو  وال عتق،  وال طالق  وال تزويج  وال شراء،  بيع  بلفظه  وال يتم  وال إنشاء، 

فيها(٢). واإلرادة  القصد  لعدم  ذلك، 
القراءة  عليه  ففتـح  رجل،  كالم  عـن  رجل  حلف  إذا  أنـه  أيضـًا:  ومنهـا  ـ   ٤
لم  بالقراءة  صوتـه  رفع  بذلك  نـوى  فإذا  يحنث،  فإنـه  الصالة،  فـي  إمامـه  وهـو 
المحلوف  وسـأله  والمعلمين  المقرئين  بعض  الحالف  كان  إذا  وكذلك  يحنـث، 
بذلك  نوى  يكون  أن  إال  يحنـث،  أنه  القـرآن،  ولقنه  عليه  فتح  فـإن  كالمـه،  عـن 

يحنث(٣). لم  لنفسه،  بالقراءة  صوته  رفع 
(أي:  الدين،  من  ل  التحوُّ نوى  فإن  المشرق،  إلى  يصلي  أنه  حلف  ومن  ـ   ٥
فال عليه(٤). الكعبة،  غربي  يكون  حتى  يسافر  أنه  نوى  وإن  مغلظة،  فعليه  الّردة)، 

وأحمد،  مرسـًال.  جابر  عن   ،١٨٤ رقم:  الة،  الصَّ أوقات  في  باب  الة،  الصَّ كتـاب  الربيـع،  رواه   (١)
أنس. عن   ،١١٩٩١ رقم:  مالك،  بن  أنس  مسند  حابة،  الصَّ من  المكثرين  مسند 

.٢٤٩/٢ - ٢٥٠ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٢)
.٨٩/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)

.٢٨٢/٤ العليل،  وشفاء  النيل  كتاب  شرح  أمحمد:  أطفيش   (٤)



¢ùeÉîdG  Ö∏£ªdG
»fÉ©ªdGh  ó°UÉ≤ª∏d  Oƒ≤©dG  »a  IôÑ©dG{  :IóYÉb

(١)z »fÉÑªdGh  ®ÉØdCÓd ’

:IóYÉ≤dG  ≈æ©e  : k’ qhCG
جملة  من  العقود  ألن  بمقاصدها »؛  «األمور  قاعدة:  تحت  تندرج  القاعدة  هذه 
القصد  هو  األمور  أحكام  في  المعتبر  أن  وحيث  اإلنسان،  عن  تصدر  التي  األمور 
ظواهر  دون  ومقاصدها  بحقائقهـا  واألفعال  العقـود  في  االعتبار  فكذلـك  والنيـة، 
ظواهرها  مع  وجـرى  العقود  في  المقصود  يـراع  لم  من  وألن  وأفعالهـا؛  ألفاظهـا 
ولذلك  التناقض،  في  ويقع  اهللا  ما أبـاح  م  ويحرِّ تعالى  اهللا  ما حرم  يبيـح  أن  يلزمـه 
حيث  اإلسالمية  الشريعة  في  األساسية  القواعد  من  القاعدة  هذه  أن  القيم   ابن  قرر 
معتبرة  واالعتقادات  المقاصـد  أن  هدمها  ال يجوز  التي  الشـرعية  «والقاعدة  قـال: 

والعبادات »(٢). الُقربات  في  معتبرة  هي  كما  والعبارات،  التصرفات  في 
كبِعُت  عليه،  تـدل  به  خاصة  صيغة  لـه  وضعت  عقد  كل  أن  المعلـوم  ومـن 

عقد. لكل  وضعت  التي  الصيغ  من  واستأجرت  رت،  وأجَّ واشتريت، 
بصيغ  الصيغ  هذه  اسـتبدلت  لو  هو:  الذهن  إلى  يتبادر  الذي  السـؤال  ولكن 
يصح  فهل  الناس،  عليهـا  وتعارف  األفعال  من  عليهـا  ما يدل  أو  قوليـة،  أخـرى 

عليها؟ وتعارفوا  الناس  عليها  اتفق  التي  المستحدثة  الصيغ  تلك  استعمال 
القاعدة  هذه  على  مبني  الخـالف  وهذا  الفقهاء،  بين  خالف  محـل  المسـألة 

بمعانيها»؟ أم  العقود  بصيغ  «العبرة  هل  وهي: 

مع  والمالكي  اإلباضي  المذهبيـن  بين  الوفاق  وكليات  الجمع  أصـول  بالحاج:  الشـيخ  محمد   (١)
ص ٩٨ - ٩٩.   .١٩٩٢ قسـنطينة  البعـث  دار  بمطابـع  طبع  الخالفيـة،  الفـروع  بعـض  تخريـج 

والعبارات». ال باأللفاظ  ومقاصدها  األمور  بغايات  منوطة  «األحكام  منها:  قريبة  وعبارته 
.٩٥/٣ - ٩٦ الموقعين،  أعالم  الجوزية:  قيم  ابن   (٢)
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ال يصح  قال:  المعلومة،  الموضوعة  العقد  صيغة  من  ال بد  أنـه  رأى  فمـن  ـ 
بلفظ  تمسكًا  والهبة  اإلجارة  ومثله  اشتريُت،  بلفظ  والشراء  بعُت،  بلفظ  إال  البيع 

المعينة. الصيغة 
أو  قول  من  العقد  على  ما دلَّ  أجاز  العقـود،  بمعاني  العبرة  إن  قـال:  ومـن  ـ 
اإلباضية ،  جمهور  إليـه  ما ذهب  وهذا  مدلولهـا،  الصيغة  من  القصـد  ألن  فعـل؛ 
اللغة  على  الحمل  على  مقدم  العرف  على  «الحمل  يقول:  حيث  البكري   واختاره 

ال لأللفاظ »(١). للمعاني  العقود  في  العبرة  أي  البيوع،  في 
المخصوصة  بالصيغ  العقـود  تبرم  أن  األْولى  أن  عنـدي  يوجب  والنظـر 
وأبرموا  معينـة،  وألفـاظ  صيغ  علـى  الناس  تعـارف  إذا  ولكـن  عقـد،  لـكل 
تصير  عقد،  لـكل  الصيغة  جهلوا  أو  تركها،  عليهـم  وشـّق  العقود،  بموجبهـا 
أن  المناسب  من  فإنه  أحد،  لكل  معلومًا  جاريًا  ُعرفًا  عليها  المتعارف  الصيغ 
لدينا  ليس  وأنه  ال سيما  المعامالت؛  في  عليها  وال يحجر  األمة  على  يوسع 

صراحة. المنع  على  ما يدل 
عقد  في  معينة  صيغة  يشترطوا  فلم  التوجه  هذا  اإلباضية   فقهاء  بعض  واختار 
األخرس  من  مفهومة  إشـارة  أو  وصريحة،  واضحة  عبارة  أّي  اعتبروا  بل  البيـع، 
هذا  إلبرام  تصلـح  بينهم  وتداولوها  النـاس  تعارفها  والشـراء،  البيـع  على  تـدل 
هذا  وفي  ونصوصـه،  الحنيف  الشـرع  قواعد  مع  تعارضها  عـدم  بشـرط  العقـد، 
بيعًا  ويكون  لغتهم،  في  قوم  بين  جرى  بمـا  البيع  «وتمَّ  أبو مسـألة :  يقول  المعنى 
بقلب  ذلك  وال يتم  البائعين،  بين  الصفقة  به  وتقع  اهللا،  ما حرم  فيه  يعلموا  ما لم 
ممنوع  في  الكتاب  من  ما ذكروا  إال  اللسـان  غير  كلها،  وال الجـوارح  لفـظ  دون 

نفسه. على  بها  يفهم  التي  األخرس  إشارة  أو  الكالم، 
اهللا،  وبين  بينه  فيما  بقلبـه  رضي  إذا  المشـتري  على  يجب  فإنه  الشـراء  وأمـا 

.٦٦٢/٢ الثميني،  لعبد العزيز  العليل  شفاء  النيل  كتاب  محقق  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
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به  يدل  بكالم  بلسانه  يلفظ  فحتى  الحكم  في  وأما  اليمين،  ذلك  في  عليه  ويدرك 
مثل  بالبيع،  رضاه  علـى  به  يدل  ِفعالً  شـيء  في  َفَعل  أو  قلبه،  من  الرضـى  علـى 
أن  بصاحبه  استمسك  أو  ذلك،  في  أفسد  بمن  واالستمساك  حوائجه  في  تصريفه 
على  يدل  مما  ذلـك  ما أشـبه  أو  بالبيع،  الرد  أو  فيه  اإلقالـة  سـأل  أو  له،  يدفعـه 

بالشراء»(١). ورضاه  وقبوله  البيع  رضى 
اعتبارها  من  فال بد  فعلي،  أو  قولـي  عمل  لكل  أساسـًا  النية  كانت  وإذا  هـذا، 
فلو  اللفظ،  اعتبار  على  مقدم  والقصد  النية  واعتبـار  عليها،  المتعارف  الصيغة  فـي 
تواطؤ  من  ال بد  أنه  إذ  بموجبه،  ال يلزم  القائل،  يرده  لم  الشيء  إلى  اللسـان  سـبق 
العقود  بمعانـي  «العبـرة  أن  إلـى  ذهب  مـن  قول  يؤيـده  وهـذا  واللسـان،  القلـب 
وإنما  العقود،  كل  فـي  ال نعممه  فإننا  المذهب  هذا  نرجح  كنـا  وإذا  ال بصيغهـا »، 
العقود  تداولها، كالبيع واإلجارة والمساقاة، وأما  يكثر  التي  العقود  اعتبار ذلك في 

لسببين: وذلك  لها  المعينة  بالصيغة  إال  فال تصح  كالنكاح  تداولها  يقل  التي 
ـ  ١ أضيق   فإنه  األسرة،  عليه  وتبنى  المصاهرة،  به  تتم  مما  النكاح  عقد  أن 

أخطر. وشأنه 
ـ  ٢ باب   من  له  المعينة  الصيغة  غير  واستعمال  اإلشهاد،  إلى  يحتاج  النكاح  أن 

ممكنة(٢). غير  النية  على  والشهادة  نية،  إلى  تحتاج  والكناية  الكنايات، 

القول: مجمل 
األحكام  أن  للقاعدة:  اإلجمالـي  المعنى  تحديد  يمكـن  ما سـبق  على  وبناء 
المستعملة  ألفاظها  تبنى على مقاصدها وأغراضها، ال على ظاهر  المعامالت  في 
المعامالت  حقائـق  هي  المقاصد  ألن  والقبـول)؛  (اإليجـاب  العقـد  صيغة  فـي 

صدقي  محمد  وطبعه  حققه  (ت: ٥٠٤هـ)  النفوسي  الفرسطائي  بكر  محمد بن  أحمد بن  العباس  أبو   (١)
ص ٩٤ - ٩٥. الجزائر،  قسنطينة،  البعث،  دار  ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.  ط ١،  إبراهيم،  والسبع 

ص ٦٨ - ٦٩. عنها،  تفرع  وما  الكبرى  الفقهية  القواعد  صالح:  السدالن   (٢)
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االعتبار  كان  القصد  ظهر  فإذا  المقاصد،  علـى  لداللتها  اعتبرت  وإنما  وقوامهـا، 
األلفاظ  ألن  بالكلية؛  األلفاظ  إهمال  هذا  ال يعنـي  ولكن  عليه،  الحكم  وبني  لـه 
معاني  مـن  تحمل  بما  األلفـاظ  أّوالً  فتراعـى  عنهـا،  والمعّبـرة  المعانـي  قوالـب 
تتقدم  األلفاظ،  وبين  بينها  الجمع  وتعذر  تعارضها  مقاصـد  ظهرت  فإذا  ظاهـرة، 
العقد  بصيغة  الملحقة  العبـارات  من  المقاصد  وتعرف  األلفاظ،  علـى  المقاصـد 

القرائن(١). من  أو 

:IóYÉ≤dG  ádOCG  :kÉ«fÉK
ـنَّة،  والسُّ القرآن  من  بأدلة  القاعدة  هـذه  صحة  على  اإلباضية   فقهـاء  اسـتدل 

ذلك: من  والمعامالت  العقود  في  المقاصد  مراعاة  على  تدل  كلها 

الكريم: القرآن  من  ـ   ١
ـ  ١ (النساء: ٣).   ﴾ _  ^  ]  \  [  Z ﴿ تعالى  قوله 
ـ  ٢ اآليتان   وهاتان  (النـور: ٣٢)،   ﴾ #  "  ! ﴿ ذكـره:  جلَّ  وقولـه 

النكاح. في 
ـ  ٣ البيع.  في  اآلية  وهذه  (البقرة: ٢٧٥)،   ﴾ 9  8  7 ﴿  : وقوله 8 
ـ  ٤ (النساء: ٤).    ﴾ ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿ :تعالى وقوله 

الهبة. في  اآلية  وهذه 
ـ  ٥   ﴾ G  F  E  D  C  B  A ﴿ وتعالـى:  تبـارك  وقولـه 

والشراء. البيع  التجارة:  في  اآلية  وهذه  (النساء: ٢٩). 

ـ  ٦ في   اآلية  وهذه  (الطـالق: ٦).   ﴾ :  9  8  7  6 ﴿ وقولـه: 
المرضع. وإجارة  الرضاع 

ص ١٢٣. الكلية،  القواعد  عثمان:  شبير  ـ  بتصرف.   ،٦٥/١ المجلة،  شرح  القاضي:  منير   (١)
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ـ  ٧ وقوله 8 : ﴿ $ % & ' ) ( * ﴾ (البقرة: ٢٨٢).  
ْين. الدَّ في  اآلية  وهذه 

ـ  ٨ اآلية   وهذه  (البقرة: ٢٣١).   ﴾ *  ('  & ﴿ سبحانه:  وقوله 
والطالق. الرجعة  في 

وجوه: من  اآليات  هذه  وداللة  كثيرة،  اآليات  من  هذا  وغير 
األول: الوجه  ـ  أ 

 E  D  C  B  A ﴿ قولـه:  في  البيـع  في  بالتراضـي  اكتفـى  أنـه 
 z  y  x ﴿ قوله:  فـي  الهبة  في  النفس  وبطيـب  ( النسـاء: ٩٢)،   ﴾ G  F
جنـس  فـي  األولـى  فاآليـة  (النسـاء: ٤).   ﴾ ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
وال فعالً  معينًا،  لفظًا  يشترط  ولم  التبرعات،  جنس  في  والثانية  المعاوضات، 
باالضطرار من عادات  النفس، ومعلوم  التراضي، وعلى طيب  معينًا يدل على 
والعلم  النفس،  وطيب  التراضـي  يعلمون  أنهم  وأفعالهم  أقوالهـم  في  النـاس 
وإذا  بعضها،  فـي  ظاهر  وهو  العقود،  من  ما يعتـاد  غالب  في  ضـروري  بهمـا 

القرآن(١). بداللة  بهما  الحكم  تعلَق  ُوجَدا 
الثاني: الوجه  ـ  ب 

والطالق  والنكاح،  والمداينة،  واإلجـارة،  البيع،  (أي:  األسـماء  هذه  أن 
معلقا  رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص  وُسـنَّة  اهللا  كتاب  في  جاءت  ونحوها)  والهبة...  والرجعة 
باللغة،  حده  ما يعلم  فمنه   ، حدٍّ من  له  فال بد  اسم  وكل  شرعية،  أحكامًا  بها 
بالشرع،  ما يعلم  ومنه  واألرض،  والسماء  والبحر،  ر  والبَّ والقمر،  كالشـمس 
يكن  لم  وما  والحج،  والصيام  والزكاة  والصالة  والمنافق،  والكافر  كالمؤمن 
كالقبض  النـاس،  ُعـرف  إلى  فيـه  فالمرجع  الشـرع،  وال فـي  اللغة  فـي  لـه 

ص ١٣٢. النورانية،  القواعد  تيمية:  ابن   (١)
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والبيع  يقبضـه »(١).  حتى  فال يبعه  طعامًا  ابتـاع  «من  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  فـي  المذكـور 
وال ُسـنَّة،  كتاب  ال في  حّدًا،  لها  الشـارع  يحد  لم  ونحوها  والهبة  واإلجارة 
معينة  صفة  للعقـود  عّين  أنه  والتابعين   الصحابـة   من  أحد  عن  وال ُنِقـل  بـل 
المسميات  لهذه  وليس  الخاصة،  بالصيغ  إال  ال تنعقد  بأنها  قال  أو  األلفاظ، 
أهل  أن  يقال:  بحيث  العرب  لغـة  في  حدٌّ  ـ  والهبة  واإلجارة  البيـع  يعنـي:  ـ 
في  أحدهما  يدخـل  حتى  بيعـًا،  هـذا  وال يسـمون  بيعًا  هـذا  ون  ُيسـمُّ اللغـة  
هذه  العرب   من  العرف  أهل  تسـمية  بل  اآلخر،  وال يدخل  الشـارع  خطاب 
اللغة  بقـاء  واألصل  بيعـًا،  تسـمى  لغتهم  في  أنها  علـى  دليل  بيعـًا،  العقـود 
اللغة،  وال في  الشـرع  في  حد  له  يكن  لم  فإذا  وتغييرها،  ال نقلها  وتقريرها، 
وما  بيع،  فهو  بيعًا  وه  سـمُّ فما  وعادتهم،  الناس  عرف  إلى  فيه  المرجع  كان 

هبة... فهو  هبة  وه  سمُّ
«ويصح  فيقول:  المعنـى  هذا  النكاح  بـاب  في  أحمد (٢)  أبو العبـاس  ويؤكـد 
في  العادة  عليه  ما جـرت  جميع  في  ما كانت  كائنـة  الناكح  بلغة  للنـكاح  العقـد 

 ،٢٠٢٨ رقـم:  يقبض،  أن  قبـل  الطعام  بيـع  باب  البيـوع،  كتـاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
عبَّاس. ابن  عن   ،١٥٢٥ رقم:  القبض،  قبل  المبيع  بيع  بطالن  باب  البيوع،  كتاب  ومسلم، 

(ت: ١٠  العباس)  (أبو  النفوسـي  الفرسـطائي  يوسـف  بكر بن  أبي  بكر بن  محّمد بن  أحمد بن   (٢)
فرسـطاء  من  أصله  وارجالن،  علمـاء  من  فـذ  عالـم  ١١١١م)  جـوان  ٥٠٤هـ/١٨  الحجـة  ذو 
العزَّابة.  حلقـة  نظام  ـس  مؤسِّ النفوسـي  بكر  محمد بن  عبد اهللا  أبي  الشـيخ  ابن  وهـو  بنفوسـة، 
المزاتي  يخلف  سـليمان بن  الربيع  أبي  وعن  أبيه  عن  العلم  أخذ  تمولسـت.  قرية  في  يقيم  كان 
أجزاء،  ثمانيـة  في  األرضين»،  وأصـول  «القسـمة  كتـاب  تآليفـه:  مـن  (ت: ٤٧١هـ/١٠٧٨م)، 
(مخ)،  التوحيد  مسـائل  من  ذلك  وغير  جهله»،  الناس  ال يسـع  ا  «مـمَّ التوحيد  في  وكتـاب  ط. 
بـ  المعروف  والجامـع  (مخ).  الديات»،  و«كتـاب  (مخ).  والجراحات»،  الدمـاء  فـي  و«السـيرة 
أبو العباس:  ينظر:  وغيرها.  (مخ)،  أجزاء  ثالثة  في  العباد»،  أفعال  و«تبييـن  (مط).  مسألة»  «أبي 
 ٧١/١ - ٧٥ (مخ)،  سـير،  الوسـياني:   .٥ - ٦٥ قين،  المحقِّ مة  مقدِّ األرضين،  وأصول  القسـمة 
المنتقاة:  الجواهر  البرادي:  الدرجيني: طبقات، ٤١٨/٢، ٤٢٦، ٤٤٢ - ٤٤٦.   .١٥٧/٢، ٢٣١

.٨٩/٢ - ٩١ السير،  الشماخي:   .٢٢٠
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في  لهم  محرمًا  ذلك  في  يوافوا  ما لم  التزويج،  معنى  عندهم  يكون  مما  كالمهم 
الحال...»(١). هذا  على  الزوج  قبول  وكذلك  والمعنى،  الكالم 

الثالث: الوجه  ـ  ج 
وبالنظر  وعادات،  عبادات  نوعان:  واألفعال  األقوال  من  العباد  تصرفات  أن 
األمر  ال يثبت  أحبها  أو  اهللا  أوجبها  التي  العبادات  أن  يتبين  الشـريعة  أصول  إلى 

بالشرع. إال  بها 
واألصل  إليه،  يحتاجون  مما  دنياهم  في  الناس  ما اعتاده  فهي  العادات؛  أمـا 
كذلك  ذلك  كان  وإذا  اهللا 4 ،  ما حظـره  إال  منـه  فال يحظر  الحظـر،  عـدم  فيـه 
إليها  الناس  يحتاج  التي  العـادات  من  وغيرها  واإلجارة  والهبة  البيـع  إن  فنقـول: 
العادات  هذه  في  جاءت  قد  فالشريعة  ـ  واللباس  والشرب  كاألكل  ـ  معاشهم  في 
وكرهت  منه،  ما ال بد  وأوجبـت  فسـاد،  ما فيه  منها  فحرمت  الحسـنة،  باآلداب 
ومقاديرها  العادات  هذه  أنواع  في  راجحة  مصلحة  ما فيه  واستحبت  ينبغي،  ما ال 
تحرم  ما لم  شـاءوا  كيف  ويسـتأجرون  يتبايعون  فالناس  هذا:  وعلـى  وصفاتهـا، 
كان  وإن  الشـريعة،  تحرم  ما لم  شـاءوا،  كيف  ويشـربون  يأكلون  كما  الشـريعة، 
حّدًا  فيه  الشـريعة  تجد  ما لـم  أما  مكروهًا،  يكـون  أو  يسـتحب  قد  ذلـك  بعـض 

األصلي(٢). اإلطالق  على  فيه  فيبقون 

النبوية: نَّة  السُّ من  ـ   ٢
ما يلي: فمنه  نَّة  السُّ من  القاعدة  لهذه  به  االستدالل  ما يمكن  أما 

عهده  على  المسجد  بنوا  والمسلمون  مسجده،  بنى  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ـ   ١
هذا  يشـبه  وال ما  المسـجد،  هذا  ْفُت  وقَّ يقول:  أن  أحد  يأمر  ولم  موته،  وبعد 

ص ١٥١. مسألة،  أبي  كتاب  الفرسطائي:  أحمد  العباس  أبو   (١)
ـ ، نشر مكتبة المعارف،  ابن تيمية: القواعد النورانية، تحقيق معمر حامد الفقهي، ط ٢، ١٤٠٤ه  (٢)

ص ١٦٥ - ١٦٦. الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  علوان:  إسماعيل  وينظر:  ـ  الرياض. 
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الجنة »(١).  في  بيتًا  له  اهللا  بنى  مسـجدًا  هللا  بنى  «من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  بل  اللفظ، 
لفظ  اشـتراط  على  ما يدل  يرد  ولـم  وقف  فهذا  بنائـه،  بنفس  الحكـم  فعلَّـق 

له(٢). معين 
على  فكنُت  سـفر  في  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  مع  كنا  قـال:  عمـر  3  ابـن  حديـث  ـ   ٢
ثم  فيرده،  عمر   فيزجـره  القوم،  أمام  فيتقـدم  يغلبني  فكان  لعمـر،  َصعـبٍ  َبْكـر(٣) 
لـك  هـو  قـال:  «بِعنِيـه»،  لعمـر:  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  فقـال  ويـرده،  عمـر   فيزجـره  يتقـدم 
لك  «هو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  من  فباعه  «بِعنِيه»،  قال:  يا رسـول اهللا، 

ما شئت »(٤). به  تصنع  عمر   يا عبد اهللا بن 
بالحديث: االستدالل  وجه  ـ 

البن  رسـول ملسو هيلع هللا ىلص  وهبه  ثم  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  بعيره  بـاع  حيث  وشـراء،  بيع  فيـه  أن 
عمر  ابن  بَِقبض  لزمت  وقد  هبة  فهذه  قبول،  لفظ  عمر   ابن  من  يصدر  ولم  عمر ، 

والمعنى(٥). القصد  فيه  اعتبر  بل  القبول،  بصيغة  يتلفظ  أن  دون  الهبة، 
دون  لها  قبوالً  الهدية  قبض  فيكون  إليه،  وُيهَدى  َيهدِي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وكان  ـ   ٣

منها: كثيرة  ذلك  على  واألمثلة  اآلخذ،  أو  المعطي  بها  يتلفظ  صيغة  اشتراط 
عباس ـ  ابن  ـ خالة  حفيـد (٦)  أم  أهدت  قال:  عباس  3  ابـن  حديـث  ـ 

تخريجه. تقدم   ، 3 عفان  عثمان بن  حديث  من  عليه  متفق   (١)
ص ١٣٥ - ١٣٦. نفسه،  المصدر  تيمية:  ابن   (٢)

الناس. من  الغالم  بمنزلة  ـ  اإلبل  من  الفتى  الموحدة:  بفتح  الَبْكر:   (٣)
يتفرقا...  أن  قبل  سـاعته،  من  فوهب  شـيئًا  اشـترى  إذا  باب  البيوع،  كتاب  في  البخاري  أخرجه   (٤)
أحق...  فهو  جلسـاؤه  وعنده  هدية،  له  أهدي  من  باب  الهبة  كتاب  وفي  الفتح،  مع   (٣٢٤/٤)

.(٢٢٨/٥) جائز  فهو  راكبه  وهو  لرجل  بعيرًا  وهب  إذا  باب  وفي   ،(٢٢٧/٥)
ص ١٣٦. النورانية،  القواعد  تيمية:  ابن   (٥)

المؤمنيـن  أم  أخـت  الهالليـة  حـرب  الحارث بـن  بنـت  هزيلـة  اسـمها  ـ  مصغـرة  ـ  ُحَفيـد  أم   (٦)
العسـقالني  علي  أحمد بن  حجر  ابن  ينظر:   . الوليد @  وخالد بن  عبـاس  ابن  خالة  ميمونـة، 
.٢٠٢/٨ - ٢٢٣ بيروت،  العلمية  الكتب  دار  نشر  الصحابة،  تمييز  في  اإلصابة  (ت: ٨٥٢هـ): 
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وترك  والسمن،  األُقط  من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأكل  وأُضبًا،  وَسمنًا  أُُقطًا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى 
تقذرًا...(١). األَُضب 

إمكان  مع  ذلك  وكان  اقتطع »(٢)،  شاء  «من  قال:  البدنات  نحر ملسو هيلع هللا ىلص  ولما  ـ   ٤
قبوالً. االقتطاع  وكان  إيجابًا  هذا  فكان  قسمتها، 

فيقبض  سـؤال،  غير  من  ُيعِطـي  أو  فُيعِطـي،  ُيسـأل  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  وكان  ـ   ٥
يأمر  يكن  ولـم  القبول،  هـو  واألخذ  اإليجـاب،  هو  اإلعطـاء  ويكـون  المعطـي 
يتلفظ لهم بصيغة، كما في إعطائه للمؤلفة قلوبهم،  بلفظ، وال يلتزم أن  اآلخذين 

عبد المطلب (٣). وللعباس بن 
المعقول: من  ـ   ٣

العرفي في اإلباحة  القاعدة من حيث المعنى أيضًا: أن اإلذن  ومما يدل لهذه 
الوكالة  من  واحد  فكل  اللفظي،  كاإلذن  الوكالة،  بطريق  التصرف  أو  التمليك  أو 
يقوم  المسـتحق  برضى  والعلم  فعل،  أو  قول  من  عليها  يدل  بما  ينعقد  واإلباحة 

ما يلي: هذا  على  ويتخرج  للرضى  إظهاره  مقام 
الرضوان  بْيعة   3 عفـان   عثمان بن  عن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  مبايعة  مـن  ما ثبـت  ـ  أ 

غائبًا(٤). وكان 

الفتح،  مـع   (٢٠٣/٥) الهديـة.  قبول  بـاب  الهبة،  كتـاب  في  البخـاري  أخرجـه  ـ  عليـه  متفـق   (١)
من  يؤكل  وما  والذبائح  الصيـد  كتاب  في  مسـلم  وأخرجه  الصحيح.  من  أخرى  مواضع  وفـي 

.(١٥٤/٣) الضب.  إباحة  باب  الحيوان، 
إذا  الهدي  في  باب  المناسـك،  كتاب  في  مرفوعًا  قرط  عبد اهللا بن  حديث  من  أبو داود  أخرجه   (٢)
داود  أبي  رواية  األلباني  الشـيخ  وصحيح   .(٣٥٠/٤) وأحمد   .(٣٧٠/٢) يبلغ.  أن  قبل  ُعِطب 

.(٣٣١/١) داود  أبي  سنن  صحيح  في 
ص ١٣٦ - ١٣٧. السابق،  المرجع  تيمية:  ابن   (٣)

باب  المناقب،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  الرضوان،  بيعة  في  عثمان  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مبايعة  قصة   (٤)
وفيه:...وكانت   3 عمـر  ابن  حديث  من  الفتح،  مـع   (٥٤/٧)  3 عفان  عثمان بـن  مناقـب 
عثمان»،  يد  «هذه  اليمنى:  بيده  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فقال  مكة  إلى  عثمان  ما ذهب  بعد  الرضوان  بيعة 

لعثمان». «هذه  فقال:  يده  على  بها  فضرب 
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وجماعة  عبد اهللا (١)،  جابر بن  منزل  إلى  الخندق  أهل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إدخال  ـ  ب 
بذلك(٣). راضيان  أنهما  لعلمه  إذنهما،  بدون  أبي طلحة (٢)  منزل  إلى  الصحابة   من 

كثير،  وغيرها  القاعـدة،  لهذه  بهـا  االسـتدالل  يمكن  األدلة  من  جملـة  هـذه 
على  شـك  بدون  تدل  األدلة  هـذه  وكل  ال الحصر،  التمثيـل  هـو  القصـد  وإنمـا 
ذلك  وأن  المتعاقدين،  بقصد  وإنها  محددة،  صيغة  أو  لفظ  غير  من  العقود  انعقاد 

انعقادها. في  كافٍ 

:IóYÉ≤dG  äÉ≤«Ñ£J  :kÉãdÉK
انعقاد  في  الفن  بهـذا  بصيرة  له  من  كل  على  القاعـدة  هذه  أهميـة  تخفـى  ال 
طبقوا  اإلباضية   الفقهـاء  أن  ورغم  عليها،  المترتبة  اآلثـار  حصول  وفـي  العقـود، 
نعثر  ولم  بها،  يصرحوا  لم  أنهم  إال  المختلفة  الفقهية  فروعهـم  في  القاعدة  هـذه 
القاعدة  لهـذه  أمثله  وسـنذكر  المتأخرين(٤)،  كتـب  في  إال  الصيغـة  بهـذه  عليهـا 

فيما يلي:

تكلم  من  بـاب  والسـير،  الجهاد  كتاب  فـي  البخاري  أخرجهـا  فقد  عليهـا،  متفـق  جابـر  قصـة   (١)
الخندق.  غـزوة  باب  المغـازي،  كتـاب  وفـي  الفتـح،  مـع   (١٨٣/٦) والرطانـة...  بالفارسـية 
غيره  اسـتتباعه  جواز  باب  األشـربة،  كتاب  في  مسـلم  وأخرجها  الفتح.  مع   (٢٩٥/٧ - ٣٩٦)

.(١٦١٠/٣ - ١٦١١) تاّمًا.  تحققًا  ويتحقق  بذلك  برضاه  يثق  من  دار  إلى 
عليها  اتفق  فقد  لطعام  دعاه  لمـا  طلحة  أبي  بيت  إلى  أصحابه  بعض  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  دعوة  قصـة  أمـا   (٢)
منها  صحيحه  مـن  مواضع  في  البخاري  أخرجهـا  مالك 3 ،  أنس بن  حديـث  مـن  الشـيخان 
وفي  الفتح.  مع   (٥١٧/١) منـه.  أجاب  ومن  المسـجد  في  لطعام  دعا  من  باب  الصالة  كتـاب 
في  مسـلم  وأخرجه  الفتح.  مع   (٥٨٦/٦) اإلسـالم.  في  النبوة  عالمات  باب  المناقب،  كتاب 
تاّمًا.  تحققًا  ويتحقق  بذلك،  برضاه  يثق  من  دار  إلى  غيره  اسـتتباعه  جواز  باب  األشـربة،  كتاب 

.(١٦١٢/٣ - ١٦١٤)
ص ١٣٧. النورانية،  القواعد  تيمية:  ابن   (٣)

وينظر:   ،٦٦٢/٢ للثميني،  العليـل  وشـفاء  النيل  كتاب  آخر  في  بها  صرح  عبد الرحمٰن:  بكلـي   (٤)
ص ٥٢. اإلباضي،  المذهب  في  النكاح  أرشوم:  حمو  مصطفى بن 
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والوقف: الوصية  باب  في  ـ  أ 
الوصية: في  ١ ـ 

والمعانـي  للمقاصـد  العقـود  فـي  «العبـرة  قاعـدة:  علـى  اإلباضيـة   اعتمـد 
في  أطفيش   القطـب  إليها  أشـار  وقد  الوصيـة،  باب  فـي  والمبانـي »  ال لأللفـاظ 
وثبوت  واألرامل،  األيامى  حكم  في  لهم  ال أزواج  الذين  الرجال  إدخال  مسـألة 
تكون  نيته  ألن  واعتاده؛  الموصي  ما تعارفه  على  «فليحمل  فيقول:  لهم،  الوصية 

بالنيات»(١). واألعمال  عليه، 
الوقف: في  ـ   ٢

ال عبرة  فإنه  الوقف،  به  يقصد  وهو  معلوم  وقت  إلى  لمسجد  شيئًا  جعل  من 
ال يكون  الوقف  ألن  وقفـًا؛  وليس  وصية  منه  وهو  الوقـف)  بلفـظ  (أي:  بلفظـه، 
والمعاني  بالمقاصـد  «العبرة  ألن  األبـد؛  على  هو  بـل  محدود  معين  زمـان  إلـى 

والمباني ». ال باأللفاظ 
إليه  ورد  سؤال  خالل  من  القاعدة  هذه  معنى  إلى  الخليلي   سعيد  أشـار  وقد 
غير  شـيئًا  أو  حجر  بيت  له  وأْوَقف  مسـجدًا  بنى  فيمن  قولك  «وما  نصـه:  وهـذا 
وقت  إلى  ذلك  قيـد  أو  القيامة،  يوم  إلـى  مؤبد  وقف  ألنه  القول:  ونـص  ذلـك، 
غلته  أن  وذلك  المسجد،  لذلك  وقفًا  كونه  إال  يذكر  ولم  القول  أطلق  أو  معلوم، 
من  عدوالً  ذلك  على  وأشـهد  يذكر  لم  أو  المسـجد،  مصالح  من  معلوم  لشـيء 
ِعوضًا  له  يجعل  أو  عنه  البيت  يسترجع  أن  أراد  إنه  ثم  أوالً،  عدول  غير  أو  البرية 
في  يقاومه(٢)  مما  ذلك  غير  شيئًا  أو  (منه)،  أدنى  أو  أفضل  أو  بالقياض،  مثله  بيتًا 

ال؟» أم  ذلك  أله  عوض  بغير  يسترجعه  أنه  عزم  أو  الثمن، 
مطلقًا،  البر  أبواب  مـن  غيره  أو  لمسـجد  أوقفه  فيما  له  رجوع  «ال  فأجـاب: 

.٤٣٤/١٢ للثميني،  النيل  كتاب  شرح  أطفيش:   (١)
يقابله. منه:  المراد  ولعل  األصل،  في  هكذا   (٢)
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إلى  الوقف  وال يكون  عنه،  وال التعويـض  له،  وال البيع  به،  القياض  وال يجـوز 
فهو  وقفًا  ما ُسـمي  وكل  معدود،  أجل  إلى  وصيـة  هي  بل  محدود،  معيـن  زمـن 
نقل  يجز  لم  الوقف  حكم  له  ثبت  الزمًا،  مؤبدًا  وقفًا  يذكره  لم  ولو  أبـدًا،  وقـف 
معنى  وهو  الدنيا،  أمد  انقطاع  إال  ذلك  في  وال غاية  أصله،  في  له  الثابت  حكمه 

ال غيره»(١). التأبيد 
إلى  أشـار  الوصية  وبين  بينه  والفرق  الوقف  ُحكم  الكدمي   د  حدَّ أن  وبعد 
تدل  قرائن  ظهرت  فإذا  الظاهرة،  عباراته  خالل  من  الشـخص  على  يحكم  أنه 
ُيَحكم  بالبينة  وأثبت ذلك  باطنّيًا،  آخر  يقصد معنى  بل  أنه ال يقصد ذلك،  على 
المسجد،  مصالح  من  لشيء  غلته  أن  ذكره  «وأما  عبارته:  نص  وهذا  بذلك،  له 
ذلك  من  ذكـره  لما  إياه  جعلـه  كون  عن  العبـارة  هذه  بذكـر  مـرادك  كان  فـإن 
الوقف  معنى  أشـبه  فهو  بالغلة،  مخصوصًا  كذلك  له  جعله  ثبت  فإذا  الشـيء، 
حاضـرة  غلـة  ال فـي  الـدوام،  علـى  يأتـي  فيمـا  لذلـك  غلتـه  جعـل  إن  لـه 
هذا  على  له  جعله  ثبوت  وال بد  له،  فهو  لذلك  يجعله  لم  وما  وال مخصوصة، 
فيما  فه  َوقَّ حكم  إلى  ملكة  عن  تخرجه  نية  عقد  عن  يصح  بلفظ  يكون  أن  من 
يخرج  أن  إال  أصلـه  في  ما يثبـت  غير  علـى  ذكره  ال بمجـرد  اهللا،  وبيـن  بينـه 
وصح  إليه  دعا  إن  بالظاهر  الحكم  في  به  فيؤخذ  عليه،  الجائز  اإلقـرار  مخـرج 
وبين  بينه  فيما  ثباتًا  ال يزيده  واإلشـهاد  الباطن،  في  مخرج  له  كان  ولـو  عليـه، 
أمرًا  فيؤمر  وعليه  لـه،  الظاهر  في  حجة  أنه  إال  بفسـاده  يقضي  وال يتركـه  اهللا، 
ثبوت  من  عليه  الخوف  ومع  لورثته،  فيكون  بعد  من  يـده  في  يبقى  لئال  أكيـدًا 
أمره،  يظهـر  حتى  تشـهيره  أو  عليه  اإلشـهاد  فليرم  فيـه،  والدعـاوى  الحجـج 

أعلم»(٢). واهللا  فينكر،  فال يخفى 

.٣١/٨ - ٣٢ التمهيد،  خلفان:  سعيد بن  الخليلي   (١)
.٧٦/١ زيد،  جابر بن  اإلمام  فقه  يحيى:  بكوش   (٢)
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الِعينة: بيع  أو  الذرائع  بيوع  ـ  ب 
يبتاعها  ثم  أجل  إلى  سلعة  يبعه  أن  وهو:  الذرائع  بيع  اإلباضية   عند  ويسمى 
البيعين،  يبطل  والتحايل  التواطؤ  مع  التصرف  فهذا   ، حاّالً ثمنًا  ذلك  من  بأقل  منه 
يبطال  أن  فاألولى  الربا،  على  الحيلة  بـه  وال قصد  تواطؤ  بينهما  يكن  لـم  إذا  أمـا 

للذريعة. سّدًا  الثاني  البيع 
من  كثير  في  تجّلـت  القاعدة  بهذه  خاصـة  عناية  اإلباضي  الفقه  كتـب  وفـي 
إمام  اجتهاد  اتسـم  وقد  والنكاح.  البيـوع  أبواب  فـي  خاصة  فقهائـه،  اجتهـادات 
ويرى  فتاويه،  في  الشرعية  الحيل  إلى  اللجوء  عن  بالتنـزه  زيد   جابر بن  اإلباضية  

الشارع(١). لمقصد  لمناقضتها  بطالنها 
ولم  ماء  يجد  ولم  المكلَّف  أجنب  لو  أنه:  المحرمة  الذرائع  أمثلـة  ومـن  ١ ـ 
ويتيمم  بذلك،  يأثم  ألنه  عورته؛  ال يظهر  أنه  للناس،  عورته  بإبداء  إال  إليه  يصل 

بالباطل (٢). ال يقوم  الحق  ألن  ويصلي؛ 
فال يرثه  قاتله،  بمنزلة  كان  مات،  حتى  يرثه  من  تضييع  في  تسبب  ومن  ـ   ٢
القاتل،  قياسًا على  بطلت وصيته  له،  الهالك أوصى  كان  وارثًا، وإن  يكن  لم  وإن 

قصدهما. بنقيض  ومعاملة 
ومنعوا  المحرم،  الربا  إلى  إلفضائه  الِعيَنة  بيـع  حرموا  المعامالت  وفـي  ـ   ٣

خمرًا(٣). يعصره  لمن  العنب  بيع  وكذلك  الفتنة،  زمن  السالح  بيع 
من  يبيع  رجل  في  جابـر   عن  ضمام   عن  الربيع :  روى  العينـة  بيـع  وفـي  ـ   ٤
أكثر،  أو  بأقل  بعينه  المتاع  ذلك  منه  يشتري  أن  ال بأس  قال:  نسيئة؟  متاعًا  رجل 

نفسه. المصدر  يحيى:  بكوش   (١)
وزارة  نشر  عامر،  عبد المنعم  تحقيق  جعفر.  البن  الجامع  جعفر:،  محمد بن  أبو جابر  األزكوي   (٢)
القاهرة،  وشـركاءه  الحلبي  البابي  عيسـى  مطبعة  طبع  ُعمان،  بسـلطنة  والثقافة  القومي  التراث 

.٤١٥/١ - ٤١٦  ،١٩٨١
ابن  ينظر:   .٥٨٧/٢  ،١٩٩٩ الدكتوراه،  أطروحة  اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج  مصطفى:  باجو   (٣)

.٣٥٢/٢ الجامع،  بركة: 
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بنى  أجازه  فمن  الربـا(١).  من  ضرب  وهـو  فاسـد،  الثاني  الشـراء  الكوفيون :  قال 
«أيجوز  السؤال  عن  بركة   ابن  أجاب  وقد  الباعث،  اعتبر  منعه  ومن  الظاهر،  على 
إنما  يقل  لم  إذا  الفضيخ  منه  يتخذ  ممن  والبسر  الخمر  منه  يتخذ  ممن  العنب  بيع 

والفضيخ؟ الخمر  منه  ألتخذ  منكم  اشتريته 
قيل  ذلك؟  جوزتم  لم  قال:  فـإن  عنه،  ننهى  بل  به  وال نأمر  يجوز،  لـه:  قيـل 
بأنهم  علمنا  مـع  رمضان  شـهر  في  الذمة  أهـل  على  الطعام  بيـع  يجـوز  قـد  لـه: 

عليهم»(٢). المحرم  الوقت  ذلك  في  يأكلونه 
حول  نقاش  النـص  هذا  «وفي  بقولـه:  النص  هذا  علـى  باجو   الفقيـه  وعلَّـق 
البيع،  هذا  منع  في  الباعث  اعتبار  على  داللته  منه  يعنينا  والذي  تعليالتـه،  بعـض 
الجواز  األمر  كان  وإال  التصرف،  ذلك  من  صاحبه  منع  السيئ  القصد  تحقق  فإذا 

السرائر »(٣). يتولى  واهللا  الظاهر،  على  بناء 
كبائع  لمتبايعين،  عارض  يتذرع  بيٌع  عندنا  يجوز  «ال  النيل:  في  الثميني   قـال 
إلى  فيؤول  ألجل،  بعشـرين  بشراء  مشـتريها  من  يأخذها  ثم  نقدًا،  بعشـرة  سـلعة 
وتارة  ما ذكر،  إلى  يؤول  تارة  وهو  بينهما،  والسـلعة  مؤجلة  بعشرين  عشـرة  دفع 
ترد  ثم  مؤجلة،  بعشـرة  سـلعة  كبيع  ْل،  وتعجَّ وَضْع  وإلى  وأزيدك،  أنظرني  إلى: 
وأزيدك،  أنظرني  إلى  آل  طولبت  وإن  عنده،  بزيادة  مطالبة  بال  األجل  قبل  بثمانية 
التوصل  هو  العينة  أو  الذرائع  بيع  من  والقصد  نسيئة»(٤).  ما ال يجوز  بيع  وعلى 
لم  ولو  المقاصد »،  حكـم  «للوسـائل  ألن  المحرمات؛  من  ونحـوه  الربا  إلـى  بـه 

سيئة(٥). نية  تصحبها 

جابر،  اإلمام  جوابات  زيد،  جابر بن  ـ  ص ١٢.  مصور،  مخطوط  الربيع،  آثار  حبيب:  الربيع بن   (١)
.١١٠ - ١١١

.٣٥٢/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
.٥٨٧/٢ اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج  مصطفى:  باجو   (٣)

.٤٥٧/٢ - ٤٥٩ العليل،  وشفاء  النيل  كتاب  الثميني:   (٤)
سـلطنة  األجيال،  مكتب  نشـر  الثالث،  الكتاب  المعامالت،  فتـاوى  حمد:  أحمد بـن  الخليلـي   (٥)=
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هذه  حكم  وبيَّن  الثميني ،  عبارة  على  بكلي   عبد الرحمٰن  المحقق  علَّـق  وقـد 
حيل  في  القول  «مجمل  فقال:  أحكام  من  عليها  يترتب  وما  منها،  والقصد  البيوع 
قصد  َسـِلم  فمتى  بالنيـات »(١).  األعمـال  «إنما  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  في  داخلـة  إنهـا  الربـا 
فذلك  الربا،  إلى  التوصل  بذلك  قصدا  إذا  أما  اهللا،  عند  جاز  الربا  من  المتدائنين 

الحكم...»(٢). في  وباطل  اهللا  عند  محرم 
القرض  إلى  حاجتهم  عند  الناس  إليها  يلجـأ  التي  الحيلة  إلى  البكري  وينّبـه 
يتذرعوا بحيل تكتسي  أن  مالية  مبالغ  اقتراض  إلى  الذين يضطرون  «اعتاد  فيقول: 
بيع  من  الحقيقة  فـي  وهي  المعاملة»،  اسـم  عليها  يطلقون  المبـاح  البيع  صـورة 
تعاطي  من  ـ  زعمه  على  ـ  البعض  احتراز  ذلك  على  حملهم  عنه،  المنهي  العينة 
وعلى  أجله،  وعلـى  القرض،  مبلغ  علـى  أّوالً  يتفقون  أنهم  ذلـك  كفاحـًا؛  الربـا 
المتفق  المبلغ  ال تساوي  قد  سلعة  إلى  ـ  ذلك  بعد  ـ  يعمدون  ثم  الفائض،  نسبة 
ثم  مثالً،  أشهر  لثالثة  بعشـرة  المقرض  من  بشـرائها  المسـتقرض  فيتظاهر  عليه، 
ليدفع  حاضرة  تسعة  أخذ  إلى  األمر  فيؤول  نقدًا،  بتسعة  منه  اشتراها  للذي  يبيعها 

األمر. أول  من  ما قصداه  وهو  حيلة،  بينهما  والسلعة  أشهر  ثالثة  بعد  عشرة 
وال يدركوا  الحاضرين،  علـى  تنطلي  قد  الحيلة  هذه  أن  ذلك  بعد  يقـرر  ثـم 
اهللا  على  تخفى  أن  ال يمكـن  ولكن  العقد،  هـذا  وال أبعاد  المتعاقديـن،  مقاصـد 
ال يخفى  من  على  والتستر  االحتيال  أن  «والحق  فيقول:  والشـهادة،  الغيب  عالم 
والجواز،  اإلباحـة  ظاهرهـا  بكيفيات  السـماء  وال فـي  األرض  فـي  شـيء  عليه 
وال يخرجون  نقير،  شـروى  الحكم  تغير  في  ال يؤثر  والحرمـة،  الحظر  وباطنهـا 
أن  أحراهم  وما  ورسـوله،  اهللا  من  بحرب  أذِنوا  الذين  المرابين  زمـرة  من  بذلـك 

الدينية،  والشؤون  األوقاف  بوزارة  اإلفتاء  بمكتب  العلمي  البحت  قسم  ومراجعة  إعداد  ُعمان، 
ص ٤٩. ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م،  ط ١،  ُعمان،  سلطنة 

تخريجه. سبق   (١)
.٤٥٨/٢ العليل،  وشفاء  النيل  كتاب  على  تعليقات  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٢)

=
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 A  @  ?  >  =<;: ﴿ تعالـى:  قوله  حقهم  في  يصـدق 
(النساء: ١٠٨).  ﴾ I  H  G  F  E  D  C  B

السـبت،  في  الصيد  عليهم  حـرم  إذ  ـ  احتيالهم  اليهـود  علـى  اهللا  نعـى  ولقـد 
على  السبت  يوم  لصيد  اتقاء  األحد،  يوم  ليستخرجوها  الجمعة  يوم  شباكهم  فألقوا 
على  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  لعنهم  كمـا  السـبت،  في  اعتداء  منهـم  ذلك  وعـدَّ  ـ ،  زعمهـم 
ثمنها»(١). وأكلوا  وباعوها  فجملوها  الشحوم  أكل  عليهم  اهللا  حرم  كما  احتيالهم، 

مِن  بأّن  القول  إلى  خُلص  وحكمه  العينة  بيع  حقيقة  البكري   ح  وضَّ أن  وبعد 
بعلل  وتعاطيه  الربا  في  الوقوع  هو:  أوضاعهم  وتردى  المسلمين  ضعف  أسـباب 
ولعل   ...» عبارتـه:  حـد  على  المعاصـر،  واقعنا  فـي  ما نالحظـه  وهـذا  واهيـة، 
من  هو  إنما  الحـال،  وسـوء  والوهن  الضعف  من  المسـلمين  أمر  إليه  ما وصـل 
الكافرة  األمم  وراء  وانسـياقهم  وال يذر،  ال يبقي  الذي  الربا  أتون  فـي  ارتمائهـم 
البنوك  اسـتهوتهم  ونقمته،  وال بوعيده  اهللا  بأحـكام  ُمباليـن  غير  معامالتهـا،  فـي 
بها  أن  فيتخيلون  ضائقتهـم  بعض  األمر  أول  عنهم  خففت  ربمـا  التي  بقروضهـا 
ُلجيَّها  ما توسـطوا  إذا  حتى  تيارها،  ويجذبهم  غمارها  ـون  فيتحمُّ ألزمتهم،  حـّل 
كالجمل  أصبحوا  االقتصادي،  جهازهـم  في  سـرطانها  وانبث  بحبالها  وأوثقتهم 
طريفهم  تبتلع  اإلفـالس  هوة  أمـام  عقر،  تأخر  وإن  نحـر،  تقـدم  إن  المحرنجـم 
 9  8 ﴿ المؤمنين:  عبـاده  منها  اهللا  حذر  التي  العاقبـة  هي  وتلـك  وتالدهـم، 
معامالتهم  في  مقاصدهم  المسلمون  فلينزه  أال  (البقرة: ٢١٦).   ﴾ <  ;  :
حرب  من  وليحذروا  مظاهره،  اختالف  على  الربا  وليباعدوا  تصرفاتهم،  وجميع 

المؤمنين»(٢). تنفع  والذكرى  محروب،  وُمحاربه  مغلوب،  اهللا  فُمغالب  اهللا، 

عن   ،٢١١١ رقم:  ودكـه،  وال يباع  الميتة  شـحم  ال يذاب  باب  البيوع،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (١)
رقم:  واألصنام،  والخنزير  والميتة  الخمر  بيع  تحريم  باب  المساقاة،  كتاب  ومسلم،  هريرة.  أبي 

عبد اهللا. بن  جابر  عن   ،١٥٨١
.٤٥٨/٢ - ٤٥٩ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٢)
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التسليم  إال  فال نملك  تعقيب،  إلى  ال يحتاج  الذي  الشافي  البيان  هذا  وبعد 
وسـمع  الذات،  عن  تجرد  لمن  الصـواب  َعين  يمّثل  ولعلـه  البكري ،  قـرره  بمـا 

اإلشارة. تكفيه  والعاقل  والعقل،  الشرع  لمنطق 
يبيع  أن  وهو  اإلقالـة(١):  بيع  والحيـل  الذرائع  بيـوع  ومن  اإلقالـة:  بيـع  ـ   ٥
فإن مضت  معينة،  مدة  إلى  اإلقالة  البائع  ويشترط  يملك،  مما  شيئًا  لغيره  شخص 
كذلك  ويسـمى  الوفاء(٣).  بيع  الحنفية   عليه  ويطلق  فيها(٢)،  حق  له  يبق  لم  المدة 
ما اشـتراه  مشـتٍر  بتصيير  التولية  «وعّرفت  بقوله:  الثميني   عرفه  وقد  التولية،  بيـع 
أنها  على  بخالفه  أو  بيعـًا،  ليسـت  أنها  على  ثمنه  بمثل  غيره،  أو  بائع  مـن  لغيـره 
أو  فسـخ  أنها  على  بثمنه  لبائعه  مبيع  بترك  «واإلقالة  بقوله:  اإلقالة  ف  وعرَّ بيع»، 

بيع»(٤). أنها  على  ـ  لغيره  وإن  ـ  بخالفه 
أن  وهو:  بينهما  الفرق  يظهر  واإلقالة،  التولية  مفهوم  في  النظر  تدقيـق  وعنـد 
اسـترجاع  حـق  ـ  ال لغيـره  ـ  البائـع  لنفـس  المشـتري  يتـرك  أن  معناهـا  اإلقالـة 
بذات  ال تقيد  أنها  بمعنى  أعّم،  فإنها  التولية  بخالف  الثمن،  بنفس  منه  ما اشترى 
واإلقالة  «والتولية  ذلك:  بيان  في  أبو العباس   قال  ولغيره.  للبائع  تكون  بل  البائع 
بالثمن  الناس  مـن  وغيره  للبائع  المشـتري  من  التولية  وتجـوز  البيوع،  مـن  بيـع 

.٢٤٩/١ اإلقالة،  أو  الوفاء  بيع  إلى  تعرض  نفسه،  المرجع  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
ص ٧٢. الثالث،  الكتاب  المعامالت،  فتاوى  حمد:  أحمد بن  الخليلي   (٢)

سـلعة  المدين  يبيع  أن  وحقيقته:  الربا،  من  كمخَرج  للضرورة  الحنفية  أجازه  الذي  الوفـاء  بيـع   (٣)
البيع  فهذا  المبيع؛  إليه  المشـتري  يرد  الثمن  رد  متى  البائع  أن  بشـرط  َدين  من  عليه  بما  للدائن 
المدين  قضى  فـإذا  بالدين،  كوثيقة  المشـتري  يد  في  تبقى  السـلعة  أن  إلى  يؤول  الشـرط  بهـذا 
ولكن  حقيقة،  الرهـن  هو  فهذا  يسـتعملها،  أن  له  البيع  فتـرة  وفي  السـلعة،  المشـتري  رد  دينـه 
المشتري  أن  رهن  أنه  على  يدل  ومما  الوفاء،  بيع  فال يصح  الرهن،  عين  استعمال  له  ال يجوز 
الدر  على  حاشـيته  عابدين،  ابن  ينظر:  المرهونة.  كالعيـن  فهو  ما اشـتراه،  يبيـع  أن  ال يسـتطيع 

ص ١٢٤. الفقهية،  والضوابط  الكلية  القواعد  عثمان،  محمد  وشبير  ـ   .٢٧٦/٥ المختار، 
.٥٢٣/٢ العليل،  وشفاء  النيل  كتاب  عبد العزيز:  الثميني   (٤)
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الثمن  ذكر  إلى  يحتاجوا  ولم  بالخالف  أو  بالوفـاق  أكثر  أو  منه،  أقـل  أو  األول، 
يقول:  من  ومنهم  للبائع،  إال  ال تكـون  اإلقالة  وكذلك  عرفوه...  إذا  التوليـة  فـي 
بالثمن  ويكون  الثمن،  ذكر  إلى  أيضًا  فيها  وال تحتاج  البائـع،  لغير  اإلقالة  تجـوز 
كل  في  ويكـون  وخالفه،  الثمـن  بوفـاق  ويكـون  أكثـر،  أو  منـه  أقـل  أو  األول، 

بعضه...»(١). في  أو  الشيء، 

والرهن: اإلقالة  بين  الفرق 
الناس،  اختلط في هذا العصر مفهوم الرهن بمفهوم بيع اإلقالة عند كثير من 

بينهما؟ الفرق  فما  المحظور،  في  أوقعهم  مما 
الدائن  إلى  المدين  بتسـليم  ْين  للدَّ مادي  توثيـق  بأنه:  الرهن  الفقهـاء  ف  ُيعـرِّ
يستغلها  أن  غير  من  حقه  يستلم  أن  إلى  الدائن  يد  في  لتبقى  المدين  يمتلكها  َعينًا 
في  ذلك  إلى  اهللا  أرشـد  وقد  لحقه،  ضمانًا  يده  فـي  تبقى  وإنما  بِريعهـا،  وينتفـع 
 )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ بقوله:  الكاتب  فقدان  عند  السفر  حال 

(البقرة: ٢٨٣).  ﴾ *
الخليلي   الشيخ أحمد  فه  بيع اإلقالة كما عرَّ أن  اإلقالة:  بيع  بينه وبين  والفرق 
يقول  من  عند  ـ  حـاالً  المشـتري  إلى  البائع  من  المبيعة  العين  لملكية  نقـٌل  «هـو 
مدة  انتهاء  وبعـد  عليها،  يتفقـان  مدة  إلى  للبائـع  اإلقالة  حـق  بقاء  مـع  ـ  بثبوتـه 
إلى  اإلقالة  في  بحقه  البائع  مطالبة  عدم  حال  في  ـ  بوقفه  يقول  من  عند  ـ  اإلقالة 

مدتها»(٢). انتهاء 
إلى  ذهب  مـن  فمنهم  حكمـه،  في  وغيرهم  اإلباضيـة   فقهـاء  اختلـف  وقـد 

حرمه(٣). من  ومنهم  جوازه، 

ص ٩٥. مسألة،  أبي  كتاب  العباس:  أبو   (١)
ص ٥٨. المعامالت،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (٢)

بعدها. وما   ١٠٦/٦ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
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هذه  اختلت  فـإذا  بشـروط،  قيَّدوه  فقد  جوازه:  إلى  ذهبـوا  الذيـن  أمـا  ـ  أ   •
يلي: فيما  وتتمثل  البيع،  بطل  الشروط 

ـ  ١ البائع.  لحاجة  فيه  ال استغالل  عادل  بسعر  الثمن  يكون  أن 
ـ  ٢ االنتفاع   العين ال مجرد  البيع تملك أصل  المشتري من  أن يكون قصد 

بالغلة.
ـ  ٣ المشتري.  إلى  المبيعة  العين  البائع  يرد  أن 
ـ  ٤ عليه   متفق  إيجار  مقابـل  يسـتعملها  المبيعة  العين  في  البائـع  يبقـى  أال 

المشتري(١). يدفعه 
أحمد  أبو العبـاس  منهـم:  اإلباضية   مـن  جـوازه  إلى  ذهبـوا  الذيـن  ومـن  ـ 
والتولية:  اإلقالـة  بيع  حكـم  بيان  في  أبو العبـاس   يقـول  والثمينـي ،  الفرسـطائي  
وينفسـخ  البيع،  به  يرد  بما  وترد  البيع،  فيه  يجوز  فيما  والتولية  اإلقالـة  «وتجـوز 

أيضًا»(٢). البيع  به  ينفسخ  بما 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أّن  روي  فقال:  «اإليضـاح»  في  والتولية  اإلقالة  مشـروعية  دليل  الشـماخي  عامر  نقل   (١)
واإلقالة  بيع،  والقياض  تـراض،  عن  إال  البائعان  ال يفترق  البقيع  أهل  «يا  وقـال:  السـوق  دخل 
لم   .٥١١/٣ مسـقط،  مكتبة  نشـر  ط ٥،  اإليضاح،  ينظـر:  بيع»  والتولية  بيـع،  والحوالـة  بيـع، 
أخرجه  الرواة.  كالم  مـن  الحديث  آخر  في  جـاءت  التي  الزيادة  ولعل  اللفظ،  هـذا  علـى  نعثـر 
حديث  ـ  يفترقا  ما لم  بالخيار  البيعان  باب:  البيوع،  كتاب  المصنف،  في  الصنعاني  عبد الرزاق 
إلى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  جاء  قـال:  أنه  الجرمي  عمرو  زيد بن  عبد اهللا بـن  قالبة  أبي  عـن  رقـم:  ١٣٧٩٠  
السنن  في  والبيهقي  رضى».  عن  إال  بيعان  ال يتفرق  البقيع،  أهل  «يا  بصوته:  فنادى  البقيع  أهل 
رقم:  حديث  ـ  الخيـار  بيع  إال  يتفرقـا  ما لم  بالخيار  المتبايعـان  بـاب:  البيوع  كتـاب  الكبـرى، 
من  واألقضية،  البيوع  كتاب  المصنف،  في  شـيبة  أبي  ابن  وأخرجه  مالك.  أنس بن  عن    ٩٨٠٧ 
في  حنبل  أحمد بن  وأخرجـه  رقـم:  ٢١٩٤٩ .  حديث  ـ  تراض  عـن  إال  بيعان  ال يتفـرق  قـال: 
عن  إال  بيع،  عن  المتبايعـان  يتفرق  «ال  بلفظ:  رقـم:  ١٠٧٠٨   حديث  ـ   3 هريرة  أبـي  مسـند 

األلباني. وحسنه  تراض». 
ص ٩٥. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (٢)
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على  بيع  وهمـا  بعدا،  بيعه  جائـز  في  «وجازتا  أيضـًا:  الثمينـي   ويقـول  ـ 
وكذا  ال لبائع،  مطلقـًا،  اشـترى  فيما  ونسـيئة  بنقد  تولية  وجـازت  المختـار، 
لتذرع  تؤد  ما لم  مطلقًا  وجازت  ـ  البائع  لغير  وإن  ـ  بإجازتها  قلنا  إن  اإلقالة 

لربا»(١).
الُمِقيل  على  يعود  لما  فيه  رغَّب  بل  البيع  هذا  بإباحة  أبو العباس   يكتف  ولم 
فقال:  والتولية  اإلقالـة  مـن  البائع  منع  من  وحـذر  وأخروية،  دنيويـة  منافـع  مـن 
من  فيهما  لمـا  ينالهما،  أن  البائـع  من  يمنعها  لمـن  ال ينبغي  واإلقالـة  «والتوليـة 
ونزوع  لصاحبه،  أقـال  من  مال  في  والبركة  والُيْمـن  السـيئات،  وتكفير  الفضـل، 

منعهما»(٢). من  مال  من  البركة 
التوصل  إلى  ذريعة  البيع  هذا  إن  فقالوا  تحريمه:  إلى  ذهبوا  الذين  أما  ـ  ب   •
كلها  وجوه  أربعـة  على  ينطوي  العقـد  هذا  ألن  بعينـه؛  الربا  هـو  بل  الربـا،  إلـى 

التحريم: شديدة 
بيع (٣).  في  بيعتين  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهـى  وقد  عقد،  في  عقدين  اجتماع  أولهـا: 

عقد. في  عقدين  أي: 
بيع  عن  نهـى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  صح  وقد  يضمن،  ما لـم  ِرْبـُح  أنـه  ثانيهـا: 

ُيضَمن(٤) . ما لم  وِرْبُح  ُيقَبض،  ما لم 
الشـرطين  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  وقد  العقد،  في  شـرط  من  أكثر  وجود  ثالثهـا: 

.٥٢٣/٢ - ٥٢٤ النيل،  كتاب  الثميني:   (١)

ص ٩٥. السابق،  المرجع  العباس:  أبو   (٢)
والترمذي،   ،٣٤٦١ رقـم:  بيعة،  في  بيعتين  بـاع  فيمن  باب  البيـوع،  كتـاب  أبـو داود،  رواه   (٣)
أبي هريرة. وقال: «حديث  بيعة، رقم: ١٢٣١، عن  بيعتين في  النهي عن  باب  البيوع،  كتاب 

صحيح». حسن 
مرسًال،  زيد  بن  جابر  عن   ،٥٦٣ رقم:  البيوع،  من  عنه  ما ُينهى  باب  البيوع،  كتاب  الربيع،  رواه   (٤)
حزام،  بن  حكيم  عن   ،١٢٣٣ رقم:  عندك،  ما ليس  بيع  كراهية  باب  البيوع،  كتـاب  والترمـذي، 

عمرو. وابن 
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واإليجار  اإلقالة  وهي:  شـروط  ثالثة  العقد  هذا  في  اجتمعت  وقد  البيـع(١) ،  فـي 
األجرة. وتحديد 

مبينًا(٢). إثمًا  به  وكفى  الربا،  إلى  تذرعًا  فيه  أن  رابعها: 
هذا  القول  أصحـاب  أجاز  وقد  موقوف،  بيع  أنـه  الثالـث:  المذهـب  ـ  ج   •
االسـتفادة  للمتعاقدين  ال يمكن  أي  اإلقالة،  مدة  نهاية  إلى  موقوف  ولكنه  البيـع 
االنتفاع  حق  فله  البائع  به  يطالب  فإما  اإلقالة،  مدة  تنتهي  حتى  العين  منافـع  مـن 
االنتفاع  في  الحق  فلـه  المشـتري،  إلى  ملكيته  فتنتقل  به  ال يطالب  وإما  بملكـه، 
به، ويصبح حكمه حكم الرهن الشرعي الذي يختلف عن اإلقالة، فهو ما يمسكه 
وال يجوز  حقـه،  المدين  إلى  يـؤدي  أن  إلى  وثيقة  مملوكـه  عين  مـن  الحـق  ذو 

حقه. في  وثيقة  يده  في  تبقى  وإنما  المرتهنة،  العين  بتلك  ينتفع  أن  للمرتهن 
بيع  في  الخالف  سـبب  إلى  الشـماخي   يشـير  وثمرته:  الخالف  منشـأ  ـ  د   •
اختالفهم  في  األصل  هل  النظر:  يوجبه  فيمـا  ذلك  في  «واألصل  فيقول:  اإلقالـة 
البيوع،  من  بيعًا  كانـت  فإذا  بيع؟  فسـخ  أم  البيوع  من  بيع  هي  هل  القيلولـة  فـي 
بالبائـع  مخصوصـة  فهـي  بيـع  فسـخ  كانـت  وإذا  سـواء،  فيهـا  وغيـره  فالبائـع 

ال غيره»(٣).
إذا  بالعين  باالنتفـاع  الحـق  له  فيمن  يظهـر  الجواز  فـي  الخالف  هـذا  وأثـر 
للشـاري  يقول:  بثبوته  يقول  من  فعند  بعده،  أو  العقد  قبل  عليـه  باتفاق  تأّجـرت 
المشهورة  الفقهية  بالقاعدة  عمالً  نفقاته،  وعليه  غلته  له  أي  مغرمه ،  وعليه  مغنمه 
الشراء  في  يقصد  أن  هؤالء  اشترط  ولكن  بالضمان »،  «الخراج  أو  بالغرم »  «الغنم 

والترمذي،   ،٢٥٦١ رقـم:  بيع،  في  شـرطين  عن  النهي  في  باب  البيوع،  كتـاب  الدارمـي،  رواه   (١)
وقال:  عمرو.  ابن  عن   ،١١٩١ رقم:  عندك،  ما ليس  بيع  كراهية  في  ما جاء  باب  البيوع،  كتاب 

صحيح». حسن  حديث  «وهذا 
ص ٧٢. المعامالت،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (٢)

.٥١٢/٣ - ٥١٣ ٢٠٠٤م،  مسقط،  مكتبة  طبعة  اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
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حّد  على  ُمرابٍ  فهو  األصل،  يقصد  ولم  الغلة  قصد  فإن  األمر،  أول  من  األصل 
مراب ». الغالل  قاصد  «ألن  معلًال:  قال  إذ  السالمي   عبارة 

اإلقالة،  مدة  تمضي  أن  إلى  موقوفة  والنفقات  فالغلة  بوقفه،  يقول  من  وعند 
المغرم(١). وعليه  المغنم،  األصل  إليه  صار  لمن  كان  مضت  فإن 

الشـيء وغالئه  نماء  من  كان  «... وما  المعنى:  هذا  في  أبو العبـاس   يقـول 
المشـتري،  يسـتثنيه  أن  إال  والتولية  اإلقالة  في  الشـيء  مع  فهو  البيع  حال  في 
من  البيع  ما يجره  إال  اإلقالة  فال تْجِر  والغلة  النماء  مـن  البيع  بعد  حدث  ومـا 

أيضًا»(٢). ذلك 
كنتاج  وخدمته،  مبيع  غلة  من  مشتر  به  انتفع  وما   ...» أيضًا:  الثميني   ويقول 
ما قام  إال  (تولية)،  ولَِي  أو  (إقالـة)،  أقال  إن  به  إخبار  ال يلزمه  ولبـاس  وسـكنى 
إن  إال  تلف  إن  غرمه  ولزمه  صرم،  وإن  وتمر  جّز،  ولو  كصوف  فيتبـع،  بوقتهمـا 

البيع...»(٣). ما يجره  وجزتا  استثناه 

القول: مجمل 
اعتمد  قد  فريق  كل  أن  يظهر  وآثـاره،  وأحكامه  اإلقالة  بيع  حقيقة  بيـان  بعـد 
ذهب  فمن  تحريمه،  أو  البيـع  هذا  جواز  ترجيح  له  غ  تسـوِّ أدلة  على  مذهبه  فـي 
إضرارًا  فيه  وليس  الرهن،  عن  مختلفًا  واعتبره  البيع،  ظاهر  إلى  نظر  جوازه،  إلى 
يسـتطيع  للطرفين،  مصلحة  فيه  بل  الربا،  إلى  التذرع  وال نية  المتعاقدين،  ألحـد 
االنتفاع  حق  وله  إليه،  ملكيته  انتقال  بعد  مباشـرة  العين  من  االستفادة  المشـتري 
إال  عليه  وما  عليـه،  تترتب  التي  والنفقـات  األضرار  يتحمل  ذلـك  ومقابل  بهـا، 
استرداد  يستطيع  فإنه  البائع  منه ذلك. وأما  إذا طلب  للبائع  اإلقالة  االلتزام بشرط 

ص ٧٢. المعامالت،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (١)
ص ٩٥ - ٩٦. مسألة،  أبي  كتاب  العباس:  أبو   (٢)

.٥٢٤/٢ النيل،  كتاب  الثميني:   (٣)
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العقد،  في  عليها  المتفق  اإلقالة  مدة  انتهاء  قبل  أراد  متى  المحل  أو  كالدار  ملكه، 
تحدث  قد  ألنه  به؛  المطالبة  حـق  فله  بملكه  معلقًا  ما زال  قلبـه  كان  إن  وبذلـك 
فال يجد  مالية  في ضائقة  يقع  كأن  المساعدة،  إلى  فيه  يحتاج  قاهرة  أحوال  للمرء 
عقد  بفضل  الضائقة  من  خروجه  وبعد  البيـع،  أو  الرهن  إلى  فيلجأ  يقرضه،  مـن 

للمشتري. دفعه  الذي  الثمن  مقابل  منزله  باستيراد  المطالبة  له  يحق  اإلقالة، 
فإذا  منـه،  والغايات  المقاصـد  إلى  فنظـروا  البيع  هـذا  حرمـوا  الذيـن  أمـا  ـ 
ـ  الربا  إلى  للوصول  بالبيـع  التذرع  وهي  ـ  وبواعثهما  المتابعيـن  دوافع  ظهـرت 
وينتفع  المشـتري  من  المحل  ذلك  البائع  يسـتأجر  أن  على  العقد  في  يتفقـا  كأن 
الشرع  يتدخل  فهنا  االحتيال،  على  ظاهرًا  دليالً  ذلك  فيكون  بالغلة،  أو  باإليجار 
الشرع  في  الثابتة  للنصوص  مخالف  ألنه  البيع؛  ذلك  ويحرم  الذريعة،  باب  فيسد 

تقدم. كما 
ـ قديمًا وحديثًا ـ  فقهائهم  أعثر في  لم  اإلباضية   المصنفات  في  البحث  وبعد 
سـّدًا  صراحة  فحرمه  مخاطـره،  وبيَّن  حقيقتـه،  وأجلى  البيـع  لهذا  تصـدى  مـن 
لالنتفاع  أو  للقرض،  حيلة  تستعمله  العوام  وجد  لما  الربا،  إلى  الموصلة  للذرائع 

رهنًا. بتسميته  بالتحايل  أو  المباحة  العين  من 
بيان حقيقته ومقاصده شيخنا أحمد بن  ـ ومن رجح هذا الرأي وأخذ به بعد 
قولكم  «ما  السائل:  فيه  يقول  إليه  ورد  سـؤال  عن  إجابته  بمناسـبة  الخليلي   حمد 
به،  يتجر  الذي  دكانه  أو  يسـكنه،  الذي  كبيته  ممتلكاته،  من  شـيء  بيع  أراد  فيمن 
البائع  يلـزم  فهل  معينة،  لمـدة  إقالة  بيع  األخضـر  ماله  به  يسـقي  الـذي  مائـه  أو 

ال؟» أو  قبضه  قبل  خراجه  أخذ  للمشتري  يحّل  وهل  ال؟  أو  للمشتري  تسليمه 
عند  معروفة  تكـن  لم  التـي  المسـتحدثة  البيوع  مـن  اإلقالـة  «بيـع  فأجـاب: 
للهجـرة(١)  الخامس  القـرن  فـي  حـدث  وإنمـا  األمـة،  هـذه  مـن  األول  الرعيـل 

أبا العباس أحمد الفرسطائي الذي عاش في القرن الخامس الهجري  إليه أن  مما يؤكد ما ذهب   (١)=
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األمة  فيه  اختلفت  وقد  األرض،  من  كثيرة  بقاع  في  انتشـر  هناك  ومن  بسـمرقند ، 
الفقهاء  بعض  اسـتعملها  التي  الحيل  من  إليه  اللجوء  وكان  وُمضيِّق،  ـع  موسِّ بين 
به  الناس  تعامل  حسب  وال أراه  الصريحة،  الربوية  المعامالت  عن  به  لالستغناء 
األصول  من  أن  وبمـا  عباده،  من  السـرائر  يعلم  واهللا  خفّيًا،  ربـًا  إال  عصرنـا  فـي 
األخرى  المذاهب  أهـل  من  كثير  وعند  (اإلباضي)  المذهـب  في  عندنـا  المتبعـة 
آفة  من  األمة  لحمايـة  بمكان  الضـرورة  من  بتاتًا  منعـه  أرى  فإني  الذرائـع،  سـد 
المتعاملين  الناس  عوام  أغلب  أن  مِن  الربا  ذرائع  مـن  كونه  على  وال أدل  الربـا، 
به  المتعاملين  أن  واضح  دليل  إال  هو  وما  رهنًا،  يسـمونه  بل  بيعًا،  ال يعرفونه  به 
أن  إلى  المبيع  عين  المشتري  باستغالل  نفعًا  يجر  الذي  اإلقراض  إال  يقصدوا  لم 
على  يخفى  ما ال  الحقيقة  وضوح  من  هذا  وفي  المعهودة،  باإلقالة  البائع  يسترده 

الغلة». إال  يقصد  لم  المشتري  كون  من  لب  ذي 
أصل  المشـتري  يقصد  أن  اشـترطوا  البيع  لهـذا  المجيزيـن  أن  بّيـن  وقـد 
أصحابنا   أن  «وهـو  الصدد:  هذا  في  فيقـول  ومنافعه،  غلته  وال يقصـد  الملـك 
اسـتغالل  جواز  في  اشـترطوا  شـرطه  مراعاة  مع  منجز  بيع  بأنـه  قالـوا  الذيـن 
أن  على  ونصـوا  ال الغلة،  األصل  قصـده  يكون  أن  المبيعـة  للعيـن  المشـتري 

بعينه»(١). الربا  هو  الغلة  قصد 
العقد  بعد  المتبايعيـن  يرتكبها  التـي  الشـرعية  المخالفات  بعـض  بيَّـن  ثـم  ـ 
المبيعات  هـذه  من  يبيعون  أنهـم  ذلك  من  واألدهى  «هـذا  فيقـول:  بـه  متسـترين 
آخر،  بعقد  مشـغولة  المبيعة  العين  ما تكون  كثيرًا  بل  بعينه،  للمشـتري  ما ال ِعْلم 
إليه  اإليجار  بتحويل  المشـتري  فيكتفي  الناس،  من  أحد  على  مؤجرة  تكون  كأن 
في  عليه  تتقاضى  التي  األجرة  بمقدار  إال  به  وال ِعلم  بل  للمبيع،  قبض  غير  من 

قبله  من  أحد  على  أعثر  ولـم  مسـألة  أبي  كتابه  في  عنه  تحدث  مـن  األول  يعتبـر  (ت: ٥٠٤هـ) 
ص ٩٥. مسألة،  أبي  كتاب  أبو العباس،  ينظر:  إليه،  ما توصلت  حسب  بالذكر  له  تعرض 

ص ٥٧. المعامالت،  فتاوى  حمد:  أحمد بن  الخليلي   (١)

=
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من  وكثير  جائز،  غير  العقـود  من  فارغًا  يكن  ما لم  بيع  أن  مع  العـام،  أو  الشـهر 
أول  من  المشـتري  من  المبيعة  العين  البائع  يسـتأجر  أن  على  يتفقون  المتبايعين 
بيع  في  بيعين  يسمى  فيما  داخل  الحال  بطبيعة  وذلك  اإليجار،  تحديد  مع  األمر 
بيع،  في  الشـرط  باب  في  أيضًا  وداخل  ـ  عنه  ُنهي  وقد  ـ  عقد  في  عقدين  أي:  ـ 

المحظورات»(١). ذلك  وغير 
برأيه  الخليلي   صـرح  أبعادها،  وتحديـد  للمسـألة  القيم  التحليل  هـذا  وبعـد 
فقال:  الحنيف  الشـرع  أصول  حسـاب  على  للمسـاومة  مجاال  فيه  يترك  لم  الذي 
علماء  اتفق  وقد  المناهي،  من  يكتنفه  لما  رأسًا  البيع  هذا  منع  إلى  أجنح  «لذلك 
كان  ولئن  حـازم،  وجيه  رأي  وهو  منعه  علـى  العدل  أئمة  أحد  عهـد  فـي  ُعمـان  
احتياطًا،  أكثر  فيها  الناس  كان  التي  العصور،  تلك  في  ذلك  رأوا  األعالم  أولئك 
بالناس وذهبت  األهواء  فيه  لعبت  الذي  العصر  بهذا  بالك  فما  للمحجور،  وتوقيًا 

مذهب»(٢). كل  بنفوسهم 
المختار: الرأي 

هو  اإلقالة  بيع  تحريم  من  اإلباضية   من  وغيره  الخليلي   إليه  ما ذهـب  ولعـل 
للذرائع،  سـّدًا  به،  العمل  وينبغي  األمر،  هذا  فـي  ونرجحه  نختاره  الـذي  الـرأي 
أسـبابه  وكثرت  عصرنـا،  في  انتشـر  الذي  الربـا  إلـى  يوصل  بـاب  لـكل  ومنعـًا 
المفسدة  «دفع  أن  على  تنص  التي  الشـريعة  لقواعد  مراعاة  وكذلك  ومشـجعوه، 

العامة. الشريعة  مقاصد  من  المال  وحفظ  المصلحة »،  جلب  من  أولى 
التحليل: نكاح  تحريم  ـ  ج 

التحليل.  نكاح  السفاح  وإباحة  الحرام  لتحليل  ذريعة  تتخذ  التي  العقود  ومن 
مراجعتها  له  يحل  لم  تطليقات  بثـالث  زوجها  من  المرأة  بانت  إذا  أنـه  وحقيقتـه 

نفسه. المرجع  أحمد:  الخليلي   (١)
ص ٥٧ - ٥٨. نفسه،  الخليلي:   (٢)
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 Í ﴿ صريحًا:  القـرآن  عليه  ما نـص  هذا  يطلقها،  ثـم  غيره  زوجـًا  تنكـح  حتـى 
 àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
إذا  ولكـن  (البقـرة: ٢٣٠)،   ﴾ ì  ë  ê  é  è  ç  æåäã  â  á
محرمًا،  النكاح  كان  الحال،  بقرائن  بنيته  وُعلم  طالقها  بنية  األخير  هـذا  تزوجهـا 

المستعار. بالتيس  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  سماه  وقد 
شـروطه،  كل  اسـتوفى  قد  وتام،  صحيح  أنـه  الظاهرة  العقـد  هـذا  وصـورة 
الحقيقة  في  به  ـ ؛ ألنه ال يريد  ـ وهو محرم شرعًا  التحليل  لما وجد قصد  ولكن 

لمطلقها. المرأة  هذه  لتحليل  حيلة  هو  وإنما  عنه،  المعلن  الشرعي  النكاح 
وفسـاده،  التحليل  نكاح  تحريم  علـى  وغيرهم(١)  اإلباضيـة   أجمـع  وقـد 
أم  قبله،  أم  العقد  في  مشروطًا  التحليل  أكان  سواء  وبعده،  العقد  قبل  ويفسخ 
معاشـرة  فعله  لمن  فال يجـوز  المحلِّل،  نيـة  ذلك  فـي  ويكفـي  فقـط،  منوّيـًا 
إن  والمرأة  والشـهود  الولـي  ويأثم  األول،  لزوجهـا  بـه  وال تحـل  الزوجـة، 

بذلك(٢). علموا 
إذا  أكثر  بالعقد  يضـر  الذي  هو  الثاني)  الـزوج  (وهو  المحلـل  أن  واعتبـروا 
بزواج  نَويـا  إذا  ثالثـًا  المطلقة  ونيـة  المطلق  نيـة  ـا  وأمَّ التحليـل،  بنكاحـه  قصـد 
هو  الثاني  الـزوج  ألن  ذلك  لها؛  ال قيمة  فإنها  التحليـل،  مجرد  للثانـي  المطلقـة 
الزواج،  عليه  ينبنـي  أساسـّيًا  شـرطًا  َفقَد  التحليل  نوى  فإذا  الطالق،  بيـده  الـذي 

الزواج(٣). من  المقصودة  العشرة  دوام  وهو 

العقد،  في  لم يشرط  إن  التحليل  إن  فقالوا:  والحنفية  الشافعية  أما  والحنابلة،  المالكية  وهو رأي   (١)
فقه  في  الكافي  عبد البر:  ابن  ـ   .٢٦٦/٢ السالك  بلغة  الصاوي:  أحمد  راجع  صحيح.  فالنكاح 
أبو الحسن  ـ  ص ٢٠٤.  وأحكامه،  النكاح  فتاوى  مجموع  تيمية:  ابن  ـ  ص ٢٣٨.  المدينة،  أهل 

.٢٥٨/٢ الهداية،  المرغيناني: 
ص ٢٩. النكاح،  كتاب  يحيى:  أبو زكرياء  الجناوني   (٢)

ص ٢٢٧. اإلباضي،  المذهب  في  وآثارًا  وفسادًا  صحة  النكاح  أرشوم:  مصطفى   (٣)
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علمه  بأن  السـيئ  القصد  هذا  تبّين  إذا  أنه  العقد  هذا  على  اإلباضيـة   وَحكـم 
ولو  األول،  لزوجها  الزوجة  تحل  لم  المرأة،  أو  الخاطب  أو  الزوج  الثالثة:  أحد 
به  فال اعتداد  القصد،  هذا  علـى  ُبني  نكاحه  ألن  زواجه؛  بعد  الثاني  الـزوج  نـدم 

الزوجة(١). تحليل  في 
من  الفسـاد  يأتي  «إنما  قولهم:  الديـوان  أصحاب  عن  أطفّيش   القطـب  نقـل 
المحلل  ـ  اتفقا  وإن  فال يتزوجها،  األول  بـه  علم  فإن  التحليـل،  أراد  إن  األخيـر 
زوجها  مـع  اتفق  وإن  التحليـل،  بـإرادة  له  فال تحـل  ـ  ال المـرأة  لـه  والمحلـل 
تزوجها  وإن  األول،  لهـا  يحـل  لم  معه،  به  أو  معهـا  اتفاق  بـال  غيـره  فتزوجـت 
أصدقها  مسها  وإن  وال يمسكها،  فال يمسها  لتحليلها  منهما  اتفاق  على  المحلل 
نكاحهما، وقيل:  يقيما على  أن  فلهما  تابا  إن  وثبت ولده، وال تحرم عليه، وقيل: 
أراد  وإن  فال عليه،  وغيره  سـبيل  كعابر  وطره  قضاء  إال  يرد  لم  وإن  عليه،  تحرم 

ذلك»(٢). له  يحل  لم  والتحليل  الوطر  قضاء 

أدلتهم:
القرآن  من  بأدلـة  التحليل)  لنكاح  والمجيـزون  (المانعون  الفريقـان  اسـتدل 

ذلك: من  نَّة،  والسُّ

الجمهور: أدلة  ـ  أ 
عن  مأثورة  بأحاديث  التحليل  نـكاح  تحريم  على  وغيرهم  اإلباضية   اسـتدل 

منها. نذكر  عليهم  اهللا  رضوان  الصحابة   وبعض  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ذهب  بل  ـ   .٧٣/٢ المدونة،  الخراساني،  ـ  ص ١٤٨.  جابر،  اإلمام  جوابات  من  زيد:  جابر بن   (١)
«ال   :  3 عمر  لقول  للحـدِّ  موجبًا  زنى  كان  العقـد  في  بالتحليل  صرح  إذا  أنـه  إلى  حـزم  ابـن 
على  بناء  صحيح  فالنكاح  التحليل  قصد  يتبين  لم  إذا  أما  رجمته».  إال  له  ومحلل  بمحلل  أوتي 

.٢٤٩/١١ المحلى،  حزم:  ابن  ينظر:  الظاهر. 
.٣٧٥/٧ النيل  كتاب  شرح  أمحمد:  أطفيش   (٢)
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ـ  ١ له »(١).  والمحلل  المحلل  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «لعن  قال:  مسعود  3  ابن  عن 
ـ  ٢ المسـتعار،   بالتيس  أخبركم  «أال  رسـول ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قـال:  عامر   عتبة بـن  وعـن 

له»(٢). والمحلل  المحلل  اهللا  لعن  المحلل ؛  هو  قال:  رسول اهللا  يا  بلى  قالوا: 
ـ  ٣ عمر بن   إلـى  رجل  جـاء  قـال:  أنـه  نافـع   عـن  والطبرانـي   الحاكـم   وروى 

غير  عن  له  أٌخ  فتزوجها  ثالثًا،  امرأته  طلق  رجل  عن  فسأله  الخطاب  3 
َنُعّد  كنا  رغبة ،  نكاح  إال  «ال  قال:  لألول؟  تحل  هل  ألخيه،  ليحلها  مؤامرة 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص »(٣). عهد  على  سفاحًا  هذا 

بالجواز: القائلين  أدلة  ـ  ب 
بعموم  تعلقوا  فقد  العقد،  في  التحليل  يشـرط  لم  إذا  بالجواز  قالوا  الذين  أما 
قوله تعالى في المطلقة ثالثًا: ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ×﴾ (البقرة: ٢٣٠). 

في  والنسـائي  ـ   .٤٢٨/٣  .١١٢٠ رقـم  حديث  النـكاح،  كتاب  فـي  وصححـه  الترمـذي  رواه   (١)
والصنعاني:  الشـوكاني  قـال   ٤٥١ - ٤٦٢  ،٤٤٨/١ أحمـد  ورواه  ـ   .١٤٩/٦ الطـالق  كتـاب 
الترمذي:  وقال  البخاري،  شرط  على  العيد  دقيق  وابن  القطان  ابن  صححه  مسعود  ابن  حديث 
وهو  عمر  وعبد اهللا بن  وعثمان  عمر  منهم:  العلم،  أهل  عند  عليه  العمل  حسن  صحيح  حديث 
نيل  الشوكاني:  ينظر:  مسـنده.  في  إسـحاق  أخرجها  أخرى  طرق  وله  التابعين،  من  الفقهاء  قول 

.٢٦٩/٣ السالم  سبل  الصنعاني:   ،١٥٧/٦ األوطار 
وحديث  والصنعاني:  الشـوكاني  قال   .١٩٣٥ رقم  حديـث  النكاح،  كتاب  في  ماجـه  ابـن  رواه   (٢)
عن  الترمذي  وحكـى  باإلرسـال،  حاتم  وأبو  أبو زرعة  وأعلـه  الحاكم  أخرجه  عامـر  عقبة بـن 
راجع  شـديدًا.  إنكارًا  فأنكره  بكير  بـن  ليحيى  ذكرته  أبو حاتـم:  وقال  اسـتنكره.  أنـه  البخـاري 
صحيح  حديث  هـذا  وقال:   (١٩٩/٢) الحاكم  وأخرجـه   .١٥٧/٢ السـالم،  سـبل  الصنعاني، 
 .(٣٢٦/١) ماجه  ابن  سنن  صحيح  في  األلباني  وحسنه  الذهبي.  ووافقه  يخرجاه  ولم  اإلسناد 
إرواء  وينظر:   .(١٧٠/٣) الحبيـر،  التلخيص  فـي  حديث  طريق  حجر  ابـن  الحافـظ  أورد  وقـد 

.(٣٠٧/٦ - ٣١١) العليل 
وقال   .٢٨٦٠ رقم  حديـث  الطالق،  كتاب  الصحيحين،  علـى  المسـتدرك  في  الحاكم  أخرجـه   (٣)
في  الطبراني  وأخرجه   .٥٦٢/٢ يخرجاه،  ولم  الشـيخين  شـرط  على  صحيح  حديث  هذا  فيه: 

الصحيح. رجال  رجاله  وقال:   ٢٦٧/٤ المجمع،  في  كما  الوسيط  المعجم 
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الشـرعية،  الموانع  من  وخلوها  ورضاها،  وولي  بمهر  ُعقد  قد  زواج  وهذا  وقالوا: 
أن  عباس   ابـن  حديث  فـي  فيدخل  األول،  زوجهـا  إلـى  ردهـا  فـي  راغـب  وهـو 
كما  للمسلم  تحليلها  في  رغبة  نكاح  وهذا  رغبة »(١)،  نكاح  «إال  قال:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
في  شرط  إنما  والنبي ملسو هيلع هللا ىلص  (البقرة: ٢٣٠)،   ﴾ ×  Ö  Õ  Ô ﴿ بقوله  تعالى  اهللا  أمر 

بالنص. له  حّلت  فالعسيلة  بينهما،  الُعَسْيَلة  َذْوق  مجرد  األول  إلى  َعْودها 
على  ال يدل  أن  فأحرى  النكاح،  عقد  فسـاد  على  النهي  يدل  لم  إذا  وقالـوا: 

التحليل(٢). بطالن 
العلماء(٣). فيها  تكلم  أخرى  بأدلة  األول  المذهب  أدلة  على  ردوا  كما 

الخالف: منشأ  ـ  ج 
مع  أدلتهم  وذِكـر  التحليـل،  نـكاح  مسـألة  في  المذهبيـن  آراء  عـرض  بعـد 
إلى  يعود  الخالف  أصل  أن  نجد  فريق،  كل  نظر  وجهة  ما يؤيد  حسب  توجيهها 
والقواعد  األصـول  وفق  وتأويلها  ـنَّة،  والسُّ القـرآن  في  الـواردة  النصـوص  فهـم 
النيات  على  كثيرًا  ال يعـّول  والشـافعية   الحنفية   فمذهب  مذهب،  لكل  المعتمـدة 
الذرائع،  بقاعدة سد  األخذ  إقاللهم من  عن  النفسية، فضالً  والبواعث  والمقاصد 
العقد  أثناء  التحليل  فيه  يشـترط  لم  ما دام  قضاًء  للعقد  تصحيحهم  كان  َثّم  ومِن 
البواعث  ال إلى  الظاهرة  العقد  صيغـة  نحو  توجهت  نظرتهم  أن  حيث  صراحـة، 
في  صريح  شـرط  بال  المحلل  زواج  فإن  عليه  وبناء  إليه،  دفعت  التـي  والدوافـع 
العقد  ألن  مكروه؛  صحيح  هو  الباطن  والقصد  بالنية  وإنما  التطليق؛  على  العقد 

الداخلي. بالباعث  العقد  ويتأثر  الظاهر  في  ال شروطه  أركانه  استوفى  قد 

عن  عبد الباقي  فؤاد  ونقل   .١٩٣٤ - ١٩٣٥ رقـم  حديث  النكاح،  كتاب  في  ماجه  ابن  أخرجـه   (١)
زمعة بن  إسـناده  «وفي  التلخيص:  في  حجر  ابن  الحافظ  عنه  فقال  تضعيفه،  الزجاجـة  مصبـاح 

.(١٧٠/٣) ضعيف».  وهو  صالح 
.١٠٩١/٣ المجتهد،  بداية  رشد:  ابن   (٢)

.٢٣٥ ـ   ص ٢٣٤  اإلباضي،  المذهب  في  النكاح  أرشوم:  مصطفى   (٣)
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ال يدل  المحلل  نكاح  عقد  عن  الحديث  فـي  الوارد  النهي  إن  أيضًا:  وقالـوا 
اتخذه  لمن  العقـد  هذا  فسـاد  على  النهي  حملـوا  وإنما  فيه،  ما هـو  فسـاد  علـى 
غرضه  ما دام  فمأجور  قلبه  في  ذلك  نوى  من  أما  العقد،  في  شـرطه  أو  مكسـبًا، 

اإلصالح.
عند  ال يقفون  والحنابلة   والمالكية   اإلباضية   منهج  فإن  المنهج  لهذا  وخالفًا 
التي  والدوافع  النيـات  إلى  يتجاوزونهـا  وإنمـا  األلفاظ،  وظواهر  العقـد  صيغـة 
على  كثيرًا  عّولوا  أنهم  كما  كافية،  ودالئل  القرائن  عليها  دلت  طالما  إليه،  دفعت 
التحليل مشروطًا  يكن  لم  ولو  المحلل  نكاح  اعتبروا  ولذلك  الذرائع،  قاعدة سد 
لزوجها  المـرأة  به  ال تحل  مفسـوخًا،  باطـالً  حرامًا  العقـد  في  بـه  وال مصرحـًا 
التحليل وهو ممنوع، والمعتبر هو قصده ال قصد  الثاني قَصد  الزوج  األول؛ ألن 
للمقاصد  العقود  فـي  «العبرة  الفقهية:  بالقاعـدة  عمـالً  المـرأة،  أو  األول  الـزوج 

والمباني ». ال لأللفاظ  والمعاني 
على  إال  ال يكـون  السـابقة  األحاديث  في  الوارد  اللعـن  إن  قالـوا:  وكذلـك 
يتفق  الرأي  وهذا  عنه،  المنهي  فسـاد  على  يدل  الشـيء  على  والنهي  كبير،  ذنب 
إلبطال  سببًا  تكون  الباطنة  فالنية  الداخلي،  بالباعث  الذرائع  سد  في  مبدئهم  مع 

المحلل(١). على  التحليل  هذا  اشتراط  بدون  ولو  العقد  هذا 
أنه  الجوزية   قيم  ابن  عن  نقًال  الحـواري   أبي  جامع  في  ما جاء  ذلـك  ويؤيـد 
ذلك  اشـتراط  بين  وفقهائهم  الحديـث   وأهل  المدينـة   أهل  عنـد  فـرق  «ال  قـال: 
واألعمال  معتبرة.  عندهم  العقود  في  الُقصود  فإن  والقصد،  بالتواطؤ  أو  بالقول، 
عندهم،  كالملفوظ  المتعاقدين  عليه  دخل  الذي  عليه  المتواطأ  والشرط  بالنيات، 
الصوري كذب  الزواج  هذا  إن  المعاني.  للداللة على  بل  لعينها  واأللفاظ ال تراد 

رب  عن  الموقعيـن  إعـالم  القيم:  ابـن  ص ١٦٩  الفقـه،  فـي  الوسـيط  العـدوي:  عبد الرحمٰـن   (١)
١٤١٩هـ/١٩٩٨م،  بيـروت،  الجيل  دار  ط ١،  الخرسـاني،  فـارس  عصـام  تحقيـق  العالميـن، 

.٢٣٢/٣ - ٢٤٦
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والمضار  المفاسـد  مـن  وفيـه  ألحد،  يبحـه  ولم  دِيـن  فـي  يشـرعه  لـم  وخـداع 
أحد»(١). على  ما ال يخفى 

القول: مجمل  ـ  د 
التحليل مسلكًا  الفريقين سلك في حكمه على عقد  ِكال  أن  يتضح  تقدم  مما 
اعتبر  فمن  وتأويلها،  للنصـوص  فهمه  في  الفقهية  وأصوله  قواعده  مـع  يتماشـى 
ومن  العقد،  بفسـاد  حكم  التحليل  بشـرط  يلفظ  لم  ولـو  العقد  في  مؤثـرة  النيـة 
هو  العقد  صيغة  فـي  التحليل  شـرط  اعتبر  األسـاس  هو  العقود  في  اللفظ  جعـل 

صحيحًا. العقد  يجعل  الشرط  وعدم  يفسده،  الذي 
روح  مع  يتوافق  نجده  مذهبهـم  ذهب  ومن  اإلباضية   رأي  تأملنـا  إذا  ولكـن 
والدنيوية  الدينية  العبـاد  مصالح  مراعـاة  إلى  تدعو  والتي  ومقاصدهـا،  الشـريعة 

عنهم. المفاسد  ودفع 
اهللا  عظم  فقد  وتعضده،  الـرأي  هذا  تؤيد  الثابتة  الشـرعية  النصوص  أّن  كمـا 
 ﴾ >  =  <  ; ﴿ فيـه:  وقـال  الـزواج  عقـد  شـأن  مـن 

بالنيات. األعمال  يجعل  الذي  المشهور  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  وحديث  (النساء: ٢١). 

أساسـها  على  تبنى  التي  العقود  بهذه  يعبـث  أن  ال يرضى  اإلسـالم  أن  كمـا 
أن  المعقول  من  وليس  واسـتمرارها،  لدوامها  سـببًا  ويكون  الزوجية،  العالقات 
على  بالتحايل  لـه  والمحلل  والمحللـة  المحلِّل  بهـا  ليعبث  العالقـة  هـذه  تتـرك 
ذريعة  كل  باب  نسد  أن  يجب  بل  الظاهري؛  العقد  هذا  خلف  متسـترين  الشـرع، 
دوام  ليس  فقـط،  التحليل  هو  العقـد  لهذا  األصلي  المقصـد  مـا دام  إليه  تـؤدي 

الزوجية(٢). العشرة 

.١٢٥/٣ - ١٢٦ الحواري،  أبي  جامع  محمد:  الحواري  أبو   (١)
النكاح،  أحكام  فـي  اإليضاح  الصباغ:  ـ  ص ٣٧٦.  المقـارن،  الفقه  بدران:  أبو العينيـن  بـدران   (٢)

ص ٢٣٧ - ٢٣٨. اإلباضي،  المذهب  في  النكاح  أرشوم:  مصطفى  ـ   .٢٧٩
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تّم  إذا  ببطالنه  والحكم  الزواج  هذا  تحريم  هو  عندي  فالراجح  عليه،  وبنـاء 
غير  آخر  غرض  به  يقصد  وإنمـا  ألجله،  ما شـرع  به  ال يقصد  زواج  ألنه  عقـده؛ 
المؤقت،  الزواج  معنى  في  فيكون  األول،  لمطلقها  الزوجة  إحالل  وهو  مشروع، 

الفقهاء. جمهور  عند  صحيح  غير  الزواج  وهذا 

التحليل: نكاح  على  تطبيقات  ـ  هـ 
في  أبو الحواري   نقل  فقد  الفقهية،  فروعهم  في  القاعدة  هذه  اإلباضية   طبـق 
تحريم  في  وأثره  النفسـي  بالباعث  أخذهم  مـدى  وبيَّن  اإلباضيـة   رأي  «جامعـه» 
ولّيها  إلى  أو  نفسـها  إلى  امرأة  تزويج  طلب  رجل  «وعن  فيقول:  المحلـل  نـكاح 
يُجز  ولم  بها  وتزّوج  يعلمها،  لم  أو  بذلك  أعلمها  لها،  المطلق  يحللها  أن  وأراد 
أراد  ثم  التزويج،  ذلك  وترك  ربه  واستغفر  ذلك،  على  ندم  ثم  يتزّوج  لم  أو  بها، 

التزويج؟». ذلك  بعد  من  تحّل  هل  ذلك،  لغير  تزويجها 
عليه  حرمت  فقد  بها  جاز  قد  كان  فـإن  ما وصفت،  «فعلى  السـائل:  فأجاب 
فال تحل  قد علمت  المرأة  كانت  إن  أيضًا  لغيره، وكذلك  ليحلها  أخذها  إذا  أبدًا؛ 
نية  غير  علـى  لعله  غيره،  زوجـًا  تتـزوج  أن  إال  النـكاح،  بذلـك  األول  لمطلقهـا 
عن  رجع  ثم  يحلها،  أن  يريد  إنما  أنه  أعلمها  قد  وكان  بها  يجز  لم  وإن  التحليل، 
إليها  يرجع  أن  أراد  فـإن  تلك،  نيته  عـن  رجع  قد  أنه  أيضًا  وأعلمهـا  النيـة  تلـك 

ذلك»(١). له  جاز  جديد  بنكاح 
عن  سئل  أنه  الكدمي   سعيد  أبي  عن  «المنهج»  في  الشقصي (٢)  خميس  وذكر 

.١٢٥/٣ - ١٢٦ الحواري  أبي  جامع  الحواري:  محمد بن   (١)
اإلباضية،  فقهاء  مـن  ١٠٥٩ - ١٠٩٠هـ)  بين:  (ت،  الشـقصي،  علي  سـعيد بن  خميس بن  هو   (٢)
القرن  من  األول  والنصف  العاشـر  القرن  من  الثاني  النصف  في  والسياسـة  العلم  أقطاب  أحد 
على  ناصر  لإلمام  اإلمامة  عقدت  فيها،  ونشأ  الرستاق  إلى  انتقل  ثم  بنزوى  ولد  عشر.  الحادي 
من  يعد  مسـقط،  لفتح  اإلمام  جيش  وقاد  للمسـلمين،  قاضيًا  أصبح  األيمن،  عضده  فكان  يديه 
وله  الراغبين»،  وبـالغ  الطالبين  «منهـج  أشـهرها:  جليلة  مؤلفات  لـه  اليعاربة،  دولـة  =مؤسسـي 
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هل  ليتزوجها،  رجل  فطلبها  تطليقات،  بثالث  امرأته  منه  بانت  إذا  الرجـل  حكـم 
تزويجها؟ في  ويدخل  به،  بزواجها  وليها  يأمر  أن  للمطلق  يجوز 

في  نوى  وإن  التَِّحلَّة،  ُيـِرد  ما لم  تزويجها  في  الدخـول  عليه  ال يحرم  قـال: 
ثم  المرأة،  وال إلى  الزوج  إلى  ذلك  ُيظِهر  ولم  الّتِحّلة،  الرجل  تزويج  في  دخوله 

الرجل. هذا  من  بانت 
الزوج  من  النيـة  يفسـد  وإنما  نيته،  وال تضره  إليهـا  الرجعة  لـه  تجوز  قـال: 
أظهر  وإن  ذلك،  يظهر  لم  إن  الحكم  في  هو  وال يضره  ذلك،  أرادا  إذا  والمرأة، 
ثم  ذلك،  على  بهـا  الزوج  ودخل  المطلق،  عنـد  الظاهر  في  التحّلـة  وأراد  ذلـك 
يؤثمهما؟ فيما  دخال  إذا  عليهما  ذلك  إثم  ويكون  إليها،  يرجع  أن  له  هل  طلقها، 
المطلق  ذلك، وعلم  وتزوجها على  الّتحّلة،  والمرأة  الزوج،  أراد  إن  وكذلك 
المطلق  وعلـم  التزويـج،  بعـد  الدخـول  قبل  ذلـك  عـن  رجعـا  ثـم  بإرادتهمـا، 
وانقضت  الزوج،  فارقها  ثم  النكاح،  تجديد  من  ذلك  على  بها  ودخل  برجعتهما، 

إليها؟ يرجع  أن  للمطلق  تحل  هل  عدتها، 
عنها،  المنهي  المحرمة  النية  من  وتابا  ذلك،  عن  رجعـا  إذا  أنهما  معي  قـال: 
ال بأس  أنه  عندي  فيخرج  ـنَّة،  السُّ على  النكاح  وقع  وقد  ذلـك،  بعد  بها  ودخـل 
الشـرط  وال يغيرهما  لها،  زوجًا  ويكـون  له  زوجة  وتكون  اإلقامـة،  في  عليهمـا 
شـرط  النكاح  ال ينقض  قيـل:  قـد  ألنـه  النـكاح؛  العقـد  فـي  دخـل  إذا  الفاسـد 

وال استثناء .
إذا  وأما  المطلقين،  من  لغيره  محلالً  الزوج  من  الوطء  كان  زوجين  كانا  وإذا 
من  التزويج،  عقدة  في  وقع  الذي  الفاسـد  الشـرط  عن  يرجعا  أن  قبل  بها  دخل 
أحلت  مطلقة،  وال تحل  لمطلقها،  وال يحلها  حرام  فالوطء  التَِّحّلة،  إلى  القصـد 

أحلها. لمن  وال تحل  لمطلقها، 

اإلباضية  أعالم  معجم  األول.  سيف  سلطان بن  اإلمام  دولة  أيام  توفي  العظمى.  اإلمامة  كتاب 
.٨٩/١ بالمشرق، 

=
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في  أساسـًا  ويجعلها  المقاصد  على  يركز  أنه  سـعيد   أبي  عبارة  من  ويالحظ 
الفاسدة،  النية  الزوجين أن يرجعا عن  أو فساده، ولذلك يشرط على  العقد  صحة 
وقع  فإذا  الدخـول،  يقع  لم  ما دام  عنه  فليتراجعـا  العقد  في  ذلـك  اشـترطا  وإذا 
بقوله:  المعنى  هـذا  ويؤكد  األول،  وال لمطلقهـا  له  وال تحل  العقـد  بطل  ذلـك 
وطئ  كان  وإن  ونوى،  أراد  مما  ربه  فليستغفر  لمطلقها  لُِيِحّلها  امرأة  تزوج  «ومن 
«إن  وقال:  ذلك  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لنهـي  العقد  فليجدد  يطأ  لم  وإن  معهـا،  فال يقيـم 

الذواقين »(١). ال يحب  اهللا 
تدل  قرائن  تظهر  ولم  العقد  أطـراف  جميع  من  النية  حسـن  ظهر  إذا  وأمـا  ـ 

العقد. يصح  فإنه  ـ  التحليل  وهي  ـ  الفاسدة  النية  تبييت  على 
عليها،  يعقد  أن  األول  للـزوج  فيجـوز  وفاة  أو  بطـالق  منـه  خرجـت  وإذا  ـ 
أنها  تواعدا  ثم  زوجته  الرجل  طلق  إذا  نصـه:  وهذا  آخر  سـؤال  في  ما بّينه  وهـذا 
رجع  أو  نفسـها،  مع  ذلك  عن  رجعت  ثم  إليه،  وترجع  َتِحلَّة  غيره  واحدًا  تأخذ 
فطلقها،  غيره  أخذت  ثم  تخبره،  ولم  بشيء  يخبرها  ولم  نفسه،  مع  ذلك  عن  هو 

ذلك؟ لهما  هل  إليه  ورجعت 
من  التحلة  نيـة  غير  على  التزويـج  ذلك  كان  إذا  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
كان  التزويج  أن  األول  يعلم  لم  وإذا  األول،  إلى  ترجع  أن  لها  جائز  كان  الزوجة 
الزوج  أنه حرام، وليس على  يعلم  فالتزويج حالل عندي، حتى  الّتِحّلة،  نية  على 

موسى  أبي  عن  حديث:  ٢٦٢٨   موسى  أبي  حديث  أول  ـ  مسند  الزخار،  البحر  في  البزار  رواه   (١)
وال الذواقات».  الذواقيـن  ال يحـب   8 اهللا  «إن  قـال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «عـن  بلفـظ   ، 3 األشـعري 
وتعالى  تبارك  اهللا  إن  ريبـة  من  إال  النسـاء  تطلق  «ال   :٢٦٢٩ حديث  بزيادة  أخـرى  روايـة  وفـي 
أخي  العالء  بشر بن  مسند  من  إلينا  ما انتهى  ـ  الشاميين  مسند  في  الطبراني  ورواه  ال يحب...» 
األشـعري  موسـى  أبي  عن  نسـي  عبادة بن  ـ  نسـي  عبادة بن  مسـند  من  إلينا  ما انتهى  عبد اهللا 
التراث  وزارة  نشـر  الراغبين،  وبالغ  الطالبين  منهج  خميس:  الشـقصي  ينظر:  حديث:  ٢١٧٩ . 
الحلبي  البابي  بمطبعة عيسى  الحارثي. طبع  تحقيق سالم بن حمد بن سلمان  والثقافة،  القومي 

.٣٦٦/١٥ - ٣٦٧ ١٩٨٣م،  بمصر،  وشركاه 
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بالحالل  عليهم  يحكم  وكأنه  ذلك،  وال يلزمه  النية،  تلك  عن  الزوجة  يسـأل  أن 
الحرام. يعلم  حتى 

وتزوجتِ  اهللا  قضى  إن  لهـا:  قال  ثم  ثالثًا،  زوجتـه  طلق  إذا  الـذي  وأمـا 
أو  منه،  بانت  ثم  زوجًا  فتزوجـت  تراجعنا،  منه  بالخروج  لك  وقضـى  زوجـًا 
ذلك،  إلى  منها  بقصد  للمطلق  تحّلـة  بتزويجها  ترد  لم  إذا  فإنها  عنهـا،  مـات 
الزوج األخير، كان ذلك محلالً  بها  الجائز، وجاز  التزويج  إلى  وإنما قصدت 

األول. لزوجها 
ذلك  مع  وال يضـر  فال يجوز،  لزوجهـا،  تحّلـة  بذلـك،  أرادت  كانـت  وإن 

للّتِحلة. التزويج  هي  تقصد  لم  إذا  القول، 
المطلِّق  من  النيات  عقد  إلى  ذلك  إّن  المعنى  هذا  في  األثر،  فيه  اعتبرنا  وإذا 
الزوج  نية  وأما  ـ  عليهما.  فال بأس  الفاسد  العقد  من  نيتهما  برئت  فإذا  والمطلَّقة، 
فال بأس  لهما،  للتحلة  النيـة  من  نفسـه  في  عَقد  هو  بما  يعلماهما  لـم  إذا  اآلخـر 
لهما  ليحل  التزويج،  لمعنى  ذلك  في  وقصده  بنيته  يعلما  أن  إال  ذلك  في  عليهما 

عليهما(١). محظور  ما هو 

الحيل: مجال  في  ـ  د 
«من  وهي:  الحيـل  مجال  فـي  فرعية  قاعـدة  القاعدة  هـذه  عـن  تفرعـت 
القاعدة  هـذه  على  نص  وقد  حيلتـه »،  أبطلت  الشـريعة  أحكام  علـى  تحايـل 
باطلة  حيلـة  «كل  بقولـه:  عنهـا  وعّبـر  الخليلـي   خلفـان  سـعيد بن  المحقـق 

تبطل »(٢).

.٣٦٨/١٥ نفسه،  المصدر  خميس:  الشقصي   (١)
شـوارد  وتقيد  اإليمان  قواعد  تمهيـد  كتاب  أحمـد،  خلفان بن  سـعيد بن  أبو محمـد  الخليلـي   (٢)
الخليلي،  أحمد  خلفان بن  سعيد بن  محمد  أبي  الشيخ  جوابات  من  واألديان  األحكام  مسـائل 
لصاحبها  العربية  الكتب  إحياء  دار  مطبعة  ـ  ُعمان  بسـلطنة  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  نشـر 

.١٠٦/٦ ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م،  ط،  مصر،  الحلبي،  البابي  عيسى  فيصل 
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فروعها: ومن 
فإذا  الحاجة،  بقدر  ألكله  رطبًا  نخلهم  من  يأخذوا  أن  الناس  ترك  يجوز  ١ ـ 
تبين من أخذهم هذا أنه جعلوه حيلة لمنع الزكاة من ثمار النخل أبطلت حيلهم.
يتحايل  من  حكم  عن  السـائل  فيه  يسـتفتي  سـؤال  الخليلي   على  ُعرض  وقد 
ما يرزؤه  بقـدر  المال  لصاحب  يطلـع  الرطب  «وفي  أنـه:  فذكر  الـزكاة  مـن  ليفـّر 
ُفِتح  إن  منصفين  غيـر  أكثرهم  والناس  الجميع،  يزكـي  أم  الرطب  مـن  (يحتاجـه) 
الرطب  من  (حاجتهـم)  مرزأتهم  بقـدر  يّطلعوا  أن  لهـم  وقيل:  البـاب،  هـذا  لهـم 
أخذوا الجميع وقالوا: نرزؤه (نحتاجه)، ما يعجبك فيهم، تفضل علينا بالجواب؟»

لألكل  أموالهم  من  الناس  ما يحتاجه  وأما   ....» بقوله:  سعيد  الشيخ  فأجاب 
إليه  ال يحتاجون  أنهم  يعلم  أن  إال  الزكاة،  في  فيه  ال تعارضوهم  فكذلك،  رطبـًا 

تبطل»(١). باطلة  حيلة  فكل  الصدقة،  منع  على  الحيلة  مرادهم  وإنما 
التصرفات،  في  والنيات  بالمقاصد  يهتم  لوجدناه  الشيخ  عبارة  في  تأملنا  لو 
يسـتعملون  النخيل  أصحاب  أن  القرائن  دّلت  فإذا  األلفاظ،  حدود  في  وال يقف 
منعهم  الحاكم  على  وجب  تمـرًا  تصبح  أن  قبل  الرطب  أكل  إلى  الحاجـة  حيلـة 

للذريعة. سّدًا  الزكاة  عليهم  وفرض  ذلك،  من 
رؤوس  في  ثمرها  قسـمة  أرادوا  أو  النخل،  في  شـركاء  أناس  ُوجد  وإذا  ـ   ٢
عليهم،  مردودة  فحيلتهم  الزكاة،  من  للفرار  الحيلة  بِنِية  مدركة  غير  وهي  النخل، 

النصاب. بلغت  إذا  النخيل  ثمار  في  الزكاة  عليهم  وتجب 
«وما  مفاده:  عليه  طرح  سؤال  بعد  المسألة  هذه  ُحكم  سعيد   الشيخ  بّين  وقد 
النخل،  رؤوس  في  قسمُتها  أيجوز  النخل،  من  شـيء  في  شـركاء  أناس  في  تقول 

الزكاة؟» من  الفرار  نيتهم  كانت  إذا  مدركة  غير  وهي 
فغير  الزكاة،  من  الفرار  ونيتهم  (عراجيـل)  عذوقًا  الثمرة  قسـم  «أما  فأجاب: 

.١٠٦/٦ اإليمان،  قواعد  تمهيد  خلفان:  سعيد بن  الخليلي   (١)
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على  المذكورة  بالشركة  الزكاة  عليهم  تجب  ممن  األصل  في  كانوا  إن  لهم  نافع 
خالط  «ال  األنعـام:  زكاة  فـي  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  قـول  علـى  قياسـًا  فيـه،  ما قيـل  أصـح 

وال وراط »(١).
فإذا  فيه،  الزكاة  وجوب  قبل  لهم  فجائز  النية  هذه  غير  على  لهم  الَقْسم  وأما 
بعض،  على  بعضهم  فيه  الـزكاة  وجوب  حال  فال يحمل  بنصيبه  منهـم  كل  تمّيـز 
وذلك  ما نوى  وعليه  ما نوى،  منهم  امرئ  لكل  لذلك،  المقتضية  الشـركة  لزوال 
عليه  يحـول  أن  فقبل  لشـريكه،  واحدة  إال  شـاة  أربعون  لـه  كمـن  القيـاس،  فـي 
فلو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  لمنع  بنافع  ليس  والعزل  واجبة  فالزكاة  شياهه،  عن  عزلها  الحول 
ما لم  يشـاءون  كما  فيه  يتصرفـون  ماُلهم  ألنـه  جاز  النية  هـذه  غيـر  علـى  افترقـا 

األثر»(٢). في  كذلك  مأثمًا  يقصدوا 
القصد  ثبت  فإذا  والنيات،  المقاصد  علـى  الخليلي   سـعيد  يركز  كيف  فتأمل 

الزكاة. من  منه  ما فّر  عليه  ووجب  حيلته،  بطلت  المعاملة  تلك  من  السيئ 
في  الخليلي   سـعيد  حكم  على  المسـعودي   زهران  الباحث  عقب  وقد  هـذا 
الشركاء  من  السـيئ  القصد  يظهر  لم  إذا  النخيل  رؤوس  على  التمر  قسـمة  جواز 
للثمر وهو غير مدرك على رؤوس  قِسمتهم  المحقق 5  «ينظر في إجازة  فقال: 
بجوازه  قال  فإنه  التحايل،  بِنِية  ليـس  ذلك  فعلهم  كان  إذا  عليه  نص  كمـا  النخـل 
البيع، فكما ال يجوز  القسمة أحكام  أن األصحاب (اإلباضية ) يعطون أحكام  مع 
هذه  على  قسـمتها  ال يجوز  فكذلك  مدركة،  غير  النخل  رؤوس  على  الثمرة  بيع 
جميل  خلفان بـن  الشـيخ  المتأخريـن  مـن  ذلـك  بمنـع  صـرح  وممـن  الحـال، 

مسروق بن  عن   .٢٣٨١ رقم:  النعمان،  الضحاك بن  والمثاني)،  (اآلحاد  عاصم  أبي  ابن  أورده   (١)
الحديث  (هذا   .١٤١٢ رقـم  وفصاحته،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بيـان  في  فصل  (الشـعب)،  والبيهقي  وائـل. 
ابن  ينظر:  العباهلة).  األقبال  إلى  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  كتبه  الذي  الكتاب  تعتبران من جملة  بعده  والذي 

.١٦٠/٢ الجامع،  بركة: 
.١١٠/٦ - ١١١ نفسه،  المرجع  سعيد:  الخليلي   (٢)
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سأله  لسائل  جوابًا  الخطاب»  «فصل  وفي  الدرر)  (سلك  «السلك»  في  السيابي (١) 
ذلك...»(٢). نحو  عن 

القول: مجمل  ـ 
رؤوس  على  الثمر  قسـمة  ُحكم  في  الخليلي   سـعيد  موقف  خالل  من  يظهر 
استند  ولعله  منه،  المقصد  إلى  نظر  بل  التصرف،  أصل  إلى  ينظر  لم  أنه  النخيل، 
ملكًا  الثمرة  دامت  فما  اإلباحة »،  األشياء  في  األصل  «أن  المشهورة  القاعدة  إلى 
الشـرع.  على  التحايل  عدم  بشـرط  يشـاءون،  كما  فيها  التصرف  لهم  يجوز  لهم 
تفريق  ال يجوز  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الثابتة  النصـوص  إلى  حكمـه  في  اسـتند  كمـا 

الزكاة(٣). من  خوفًا  تفرق  بعد  وال جمعه  تجمع  بعد  المال 

الرابع  القرن  فـي  ُعمان  علماء  أجـلِّ  من  (ت: ١٣٩٢هـ)،  أبو يحيى  السـيابي،  جميـل  خلفان بـن   (١)
إلى  االنقطاع  من  يمنعه  لم  ذلك  ولكن  فقيرة،  عائلة  أحضان  في  سمائل،  في  نشأ  الهجري.  عشر 
إحياء  كتاب  على  فانكب  والتقـوى،  والورع  بالزهد  وتحصن  منه،  واالسـتزادة  فيه  والرغبة  العلـم 
حتى  بروحه،  وسـما  ذهنه  وصفى  فكره  وشـحذ  هذبه  الذي  هو  إذ  به،  وتأثر  للغزالي  الدين  علوم 
العلماء  مع  دراسـته  واصل  كتبهما،  على  وانكب  والفقه  الدين  أصول  دراسـة  إلى  اهللا  بعناية  ترقى 
ردحًا  علمه  معين  من  واغترف  له  تتلمذ  فقد  السـالمي  الدين  نور  الشـيخ  بينهم  من  له  المعاصرين 
التدريس  وظيفة  تولى  للفتوى.  ومرجعًا  معتبرًا،  وقاضيًا  مشهورًا،  عالمًا  أصبح  أن  إلى  الزمن،  من 
وظل  وسـمائل،  الرسـتاق  منها  ُعمان  في  رئيسـية  مناطق  عدة  في  القضـاء  منصـب  وشـغل  زمنـًا، 
األثر،  غرر  الحاوي  الدرر  سـلك  مؤلفاته:  من  بصره.  ضعف  أن  إلى  والتأليف،  بالعبـادة  مشـتغالً 
المسـألة  في  الخطاب  فصل  المجالس،  بهجـة  األصول،  فصول  الدماء،  ميميـة  في  العمـى  جـالء 

.٧٩/١ الباحثين،  من  لمجموعة  بالمشرق  اإلباضية  أعالم  معجم  والجواب. 
للشـيخ  اإليمان  قواعد  تمهيـد  كتاب  مـن  المسـتخرجة  الفقهية  القواعـد  زهـران:  المسـعودي   (٢)

ص ٣٦. الباحث.  حوزة  في  مخطوط  بحث  الخليلي،  خلفان  سعيد بن 
حديث  متفرق،  بين  ال يجمع  باب  الزكاة،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  رواه  حديث  إلى  يشـير   (٣)
القسمة  عن  له  كتب  بكر 3  أبا  أن  حدثه:  أنسا 3  «أن  بلفظ  الصديق  بكر  أبي  عن  رقم  ١٣٩٣  
الصدقة».  خشـية  مجتمع  بين  وال يفـرق  متفرق،  بيـن  يجمع  «وال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فـرض  التـي 

حديث:  ٦٥٧٢ . مجتمع،  بين  ال يفرق  وأن  الزكاة  في  باب  الحيل،  كتاب  في  أيضًا  ورواه 
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النخل  على  الثمر  يقسمون  الذين  قاس  فقد  القياس،  بدليل  كذلك  واسـتدل 
ألن  تصلح  األدلـة  هذه  وكل  الـزكاة،  من  فـرارًا  شـريكه  عن  أغنامه  يعـزل  بمـن 

أعلم. واهللا  عليه،  اعترض  من  على  بها  يحتج 
المريض: زوجها  من  المختلعة  حكم  في  ـ   ٣

إذا  المرأة  عن  الخليلي   سعيد  أبو محمد  سئل  أيضًا  الفقهية  الحيل  باب  وفي 
وتعتد  ترثه  هل  العدة  من  وفرارًا  تحايالً  الموت  مرض  في  زوجها  مـن  اختلعـت 
اختلعت  إذا  أنها  منها:  أقوال،  ثالثة  إلى  حكمها  في  اختلفوا  الفقهاء  أّن  ذكر  منه؟ 
اعتباره  على  ـ  الطالق  عدة  في  وهي  ومـات  العدة،  من  فرارًا  مرضه  ألجـل  عنـه 
فأبطلت  منها  حيلـة  ذلك  ألن  الميراث؛  ولها  عليهـا  الزمة  العدة  فـإن  ـ ،  طالقـًا 
من  الفار  طالق  يشـبه  المسـألة  هذه  وحكم  إليه،  ُردَّ  شـيء  عن  فّر  ومن  حيلتها، 
الثالثة  األقوال  على  نتعـرف  حتى  وجوابه  السـؤال  ذكر  مِن  وال بأس  الميـراث، 

وأحكامها.
فرارًا  المريض  زوجها  من  المرأة  اختلعت  إذا  شـيخنا  ما تقول  السـائل:  قال 
والعدة؟  الميـراث  وعليها  لها  مـاذا  الطالق؟  عـدة  في  وهي  ومات  العـدة،  مـن 
عدة؟  وال عليها  ميـراث  لها  أم  منها،  فّرت  ألنها  العدة؛  وتلـزم  الميراث  أيحـرم 
اهللا  من  ولك  األعـدل،  ما هو  معدالً  باختالفاتهـا  المسـألة  هذه  وجه  لنـا  اشـرح 

األجزل. األجر 
أنه  آخـر،  فيها  ويخـرج  حسـن،  وجه  هـو  بذلـك  القـول  «يخـرج  فأجـاب: 
قول  في  ويخرج  عليها،  الطالق  لثبوت  الوفـاة  عدة  عليها  وليس  لها،  ال ميـراث 

المرض»(١). في  طالق  ألنه  الوفاة،  عّدة  وعليها  الميراث  لها  إن  الثالث؛ 

مسـائل  شـوارد  وتقييد  اإليمان  قواعـد  تمهيد  كتـاب  خلفـان:  سـعيد بن  أبو محمـد  الخليلـي   (١)
وزارة  نشـر  الخليلي  أحمد  خلفان بن  سـعيد بن  محمد  أبـي  جوابات  مـن  واألديـان  األحـكام 
الكتب  إحياء  دار  مطبعـة  ١٣٠٧هـ/١٩٨٧م  ط ١،  ـ  ُعمـان  سـلطنة  والثقافـة  القومـي  التـراث 

.١٢٧/١١ القاهرة،  الحلبي  البابي  عيسى  فيصل  لصاحبها  العربية 
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أن  ومقتضاه  األول  القـول  رجـح  أنه  الخليلي   المحقـق  عبـارة  مـن  ويظهـر 
القول:  منها، واستحسن هذا  الوفاة؛ ألنها فرت  وتلزمها عدة  الميراث،  ُتحَرم من 

حسن»(١). وجه  «وهو  فقال: 

الذرائع: سد  باب  في  ـ  هـ 
امرأة  هوى  َمـن  على  اإلباضية   َحكم  المبـدأ  لهذا  تطبيقًا  فروعهـا  ومـن  ١ ـ 
من  يحرم  أنه  ليرثه،  وارثه  قاتل  على  قياسـًا  عليه،  تحرم  المرأة  أّن  زوجهـا  فقتـل 
أنها  زوجها  على  امرأة  خبب  فيمن  آخرون  وزاد  الفساد،  لذريعة  وسـّدًا  الميراث 

عليه(٢). تحرم 
والخالف  إلحصانها،  تحرم  فإنها  زوج،  ولهـا  زنت  إذا  المرأة  وكذلـك  ـ   ٢
قد  ألنها  ال يرثهـا؛  أنه  إلى  اإلباضيـة   بعض  ذهب  إذ  منهـا،  زوجها  ميـراث  فـي 
آخرون  ورأى  عصمته،  من  وخرجت  بِزناها،  عليه  وحرمت  موتها،  قبل  منه  بانت 
اختلفوا  كما  الميراث،  في  حقـه  من  وخيانتها  َبْغُيها  وال يحرمه  الميـراث،  لـه  أّن 
ألنها  الصداق؛  منها  ويسـترد  يرثها  أنه  يقضي  والعدل  نفسـها،  للعلة  صداقها  في 
لها  معاملة  ما أعطاها  الـزوج  فيسـترد  صداقها،  في  حقها  بذلك  فأبطلـت  خانتـه 

مقصودها(٣). بنقيض 
من  الرجل  بمنع  زيد   جابر بن  اإلمام  أفتى  الذرائع،  سـد  لمبدأ  وإعماًال  ـ   ٣
في  أمله  ويضعف  الموت،  مـن  فيه  يخشـى  حال  في  صار  إذا  ماله  في  التصـّرف 
أو  الحرب  فـي  يكون  كأن  وذلـك  الثلـث،  إال  مالـه  فـي  لـه  فال يجـوز  الحيـاة، 
حد  إلى  صار  وقد  البحر  في  أو  منه،  ينجو  أن  ال يقدر  حريق  داخل  أو  المسايفة، 

نفسه. المصدر  سعيد:  الخليلي   (١)
.٣٤٦/٣ واإلنصاف،  العدل  أبو يعقوب:  الوارجالني   (٢)

اإلباضية،  عنـد  االجتهاد  منهـج  باجـو،  وينظـر:  ـ  مطبـوع  غيـر   ٦٥/٢ المدونـة،  الخراسـاني:   (٣)
.٥٨٩/٢ - ٥٩٠
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حّق  لهم  ليس  فهؤالء  المخاض(١).  ضربها  إذا  الحامل  المرأة  به  وألحقوا  الغرق، 
ألنه  الوصية؛  حال  على  لهم  حْمالً  الثلث،  حدوث  في  إال  أموالهم  في  التصرف 

الموت. ما بعد  إلى  مضاف  تصرف 
له  كان  قد  بَِدْين  لوارثـه  يوصي  المريض  الرجـل  في  زيد   جابر بـن  وقـال 
لـوارث »(٢)،  وصية  «ال  إذ  ال وصية،  بديـن  إقرار  أنـه  على  ذلك  فأجـاز  عليـه، 
جابر  تالميذ  وأخذ  الموت»،  عند  الناس  ما يكون  «أصدق  بقوله:  ذلك  وعلـل 
المريض  تصرف  بَِمْنـعِ  فقال  عبد العزيز (٣)  عبد اهللا بـن  وخالفهم  القول،  بهـذا 
ورجح  اإلقـرار.  صورة  في  كان  ولـو  الوصية،  على  وحملـه  المـوت،  مـرض 
بتباعة  أقّر  مريض  فهذا  الحسـن،  الظن  على  للناس  حمالً  جابر،  قول  أطفيش  
الميل  تبين  إذا  حتى  وارثًا،  كان  ولو  له  للموصي  فهي  بها،  اهللا  يلق  لئال  عليه؛ 

التصرف(٤). بطل  أمارته  أو  الباطل  إلى 

ص ١٠٥. جابر،  اإلمام  جوابات  من  زيد:  جابر بن   (١)
رقم:  حديث  الوصايـا،  كتاب  النسـائي،   .٣٦ رقـم  حديث  الوصايـا  كتـاب  الترمـذي،  أخرجـه   (٢)
حديث  الوصايا،  كتـاب  ماجه،  ابن   .٢٤٨٦ رقـم:  حديث  الوصايـا،  كتـاب  أبـو داود،   .٣٥٨١

العالمية). (ترقم   .(١٧٠٠٤) رقم:  حديث  أحمد،   .٢٧٠٥ رقم 
من  وهو  الهجري،  الثاني  القرن  في  اإلباضية  علماء  من  (ق: ٢هـ)  أبو سعيد  عبد العزيز  عبد اهللا بن   (٣)
طبقة الربيع الذين أخذوا العلم عن اإلمام أبي عبيدة. عاش في البصرة، ولعله انتقل في آخر عمره 
كان  مدونته.  أبو غانم  عنهم  روى  الذين  العلماء  أحد  وهو  وكتابته.  بالعلم  شغوفًا  كان  مصر.  إلى 
جعل  مما  الدليل،  يلتزم  لكنه  التحرر،  نزعة  لديه  إذ  الفقهية،  المسـائل  في  القياس  كثير  أبو سـعيد 
بخير  وال نزال  منصور:  حاتم بـن  عنه  قال  الربيع.  بـرأي  ويأخذون  آرائه  عن  يعرضـون  اإلباضيـة 
أبو عبيدة،  مبارك،  الراشدي  ينظر:  بفقده.  اهللا  وال أوحشـنا  داره،  فال ناءت  أبو سـعيد،  فينا  ما دام 
خلفون،  ابن  (كلها).  المدونة  الخراسـاني،  أبو غانم  ص ٩٧.  سـير،  أبو العباس،  الشـماخي   .٣٢
الحضاري،  البعـد  فرحات،  الجعبيري  ص ٣٦.  طلقـات،  خلفـان،  السـيابي  ص ١٠٧.  األجوبـة، 

.٢١٣/١ بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم   .٢٣٢/٢ الكبرى،  الطبقات  سعد،  ابن  ص ٧٠. 
االجتهاد  منهج  باجو:  ـ  أطفيش، ١٨٢/٢.  يوسف  أمحمد بن  ترتيب  الكبرى،  المدونة  الخراساني:   (٤)

ص ٧٦٨. ُعمان،  سلطنة  ـ  مسقط  الواعد،  الجيل  مكتبة  ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م،  ط ١  اإلباضية،  عند 
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بالنية: العدة  في  بالنكاح  المواعدة  في  ـ   ٤
بعد  إليها  يرجـع  بأن  عليه  ورّدت  تتزوجـه،  أن  امرأة  من  رجـل  طلـب  لـو  ـ 
هل  بذلك،  له  تصرح  ولـم  النية،  هذه  قلبها  في  وتغمر  فيـه  ترغب  وهـي  العـدة، 

الرجل؟ على  المرأة  م  تحرِّ التي  المحرمة  المواعدة  من  التصرف  هذا  يعتبر 
ذلك  أن  على  يدل  بما  فأجاب  المسـألة  هذه  عن  الكدمي   أبو سـعيد  سـئل 
من  ومنهم  بالنكاح،  التعريض  يشـبه  وإنما  كالقول،  الفسـاد  درجة  إلى  ال يصل 
دامت  ما  للفساد  سببًا  وتكون  واألفعال،  األقوال  بمثابة  واإلرادات  النيات  يعتبر 
رسوال  المرأة  إلى  أرسل  إذا  رجل  «وعن  يقول:  المعنى  هذا  وفي  فاسدة،  النية 
فيرجع  العدة  انقضـت  فإذا  عدة،  في  إنها  للرسـول:  فقالت  لتزويج  طلبهـا  فـي 
العدة  انقضت  بعدمـا  إليها  الرسـول  رجع  ثم  فأخبـره،  الرسـول  فرجع  إليهـا، 
انقضاء  بعد  بها  يتزوج  أن  لـه  يجوز  هل  بالموافقة)،  له  (فتفضلت  لـه  فأنعمـت 

هذا؟ على  عدتها 
مخرج  يخرج  وهذا  التزويج،  وال على  تزويج  في  مواعدة  هذا  ال يبين  قال: 
وهذا  وتزوجه،  له  لتنعم  إليها  يرجع  إنما  أنه  منها  النية  في  يكون  أن  إال  التعريض 

بالنية. المواعدة  يشبه  عندي 
بالقول. المواعدة  تفسد  كما  تفسد  بالنية  فالمواعدة  له:  قلت 

النيات  يثبـت  من  قول  علـى  القول  بعـض  في  ذلك  يخـرج  أنه  معـي  قـال: 
األفعال. من  ما يثبت  وأسباب  والبيوع  اإليمان  معنى  في  بها  ويحكم  واإلرادات 

النية،  يفسـد  إنما  أنه  فمعي  هـذا،  مثل  في  النيات  ال يثبت  مـن  قـول  وعلـى 
وال يجيبها»(١). ذلك  من  األفعال  وال تفسد  الفاسدة،  النيات  من  التوبة  وعليها 

.٢٧٦/٣ المفيد،  الجامع  الكدمي:   (١)
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والتي  اإلسـالمي  الفقه  في  الهامـة  الفقهية  القواعـد  مـن  القاعدة  هـذه  تعـّد 
مآالت  إلى  والنظر  الذرائع  سّد  وهو  الشريعة،  أصول  من  أصل  تقرير  إلى  ترجع 
الذرائع(١)،  وسد  القمع  في  الشرعية  السياسـة  جوانب  من  جانبًا  وتمثل  األفعال، 
اسـتعمالها،  في  التعسـف  ومنع  الناس،  حقوق  صيانة  مشـروعيتها  من  والحكمة 
ُنَصّنفها  أن  ارتأينا  ولذلك  بمقاصدها »،  «األمور  قاعدة:  من  اسـتثناء  أيضًا  وتعتبر 
بنقيض  ويعـارض  يعامـل  هنـا  الفاعـل  ألن  تحتهـا؛  المندرجـة  القواعـد  ضمـن 
تحايالً  كان  فعلـه  من  الفاعل  مقصود  أن  األمثلـة  خالل  من  وسـنرى  مقصـوده، 
آخر  جانب  مـن  مباح  أو  مسـتحق  ألمر  اسـتعجاالً  أو  جانب،  من  الشـرع  علـى 
له  عقوبة  ما قصد،  بنقيض  وُعومل  الفاعل  قصد  أُهمل  ولذلك  محّرم،  أمر  بفعل 

نفسه(٢). الفعل  على  المستحقة  العقوبة  جانب  إلى  لغيره،  وزجرًا 
بها  اعتنى  وقد  اإلباضية ،  الفقهية  المصنفات  في  حاضرة  القاعدة  هذه  ونجد 
أبواب  في  وبخاصـة  اجتهاداتهم  مـن  كثير  فـي  تجلت  خاصـة،  عنايـة  فقهاؤهـم 
أو  بها  التصريـح  خـالل  من  ونلمسـها  والميـراث،  والوصيـة  والطـالق  النـكاح 
بالحاج  الشـيخ  أسـتاذنا  يقول  الفقهية(٣)،  لألحـكام  التعليل  أثناء  إليهـا  التلميـح 

الشـرع  على  االحتيال  في  الناس  بعض  يسـتغلها  التي  الوسـائل  وهي  الذريعة:  جمـع  الذرائـع   (١)
لهم. ما ليس  وأخذ 

القواعد  أحمـد:  علي  الندوي  ـ  ص ١٦٠.  الكليـة،  الفقه  قواعـد  إيضاح  فـي  الوجيـز  البورنـو:   (٢)
ص ١٢٤. والتوجيه،  األصالة  بين  الفقهية  القواعد  إسماعيل:  بكر  محمد  ـ  ص ٤٢٠.  الفقهية، 
الجناوني  ـ   .٦٨/٣٩ المصنـف،  أحمـد،  أبو بكـر  الكنـدي  ـ   .١٣٩/٢ الجامـع،  بركـة:  ابـن   (٣)

ص ١١٠. النكاح،  كتاب  أبو زكرياء، 
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تعّجل  من  باب  «ومن  عليه:  الرجل  مزنية  تحريم  عن  حديثه  معـرض  في  محمـد  
الخليلي   أحمد  شـيخنا  بها  صرح  وكذلك  بحرمان ه»(١).  عوقب  أوانه  قبل  الشـيء 
عوقب  أوانه  قبل  شيئًا  تعجل  «من  لقاعدة:  المالئم  وهو  فقال:  نفسه  السـياق  في 
الفار  طالق  عـن  حديثه  سـياق  في  جعفر   ابن  الفقيه  إليهـا  وألمـح  بحرمانـه »(٢). 

إليه»(٣). رد  الحّق  من  هرب  «من  فقال: 

:IóYÉ≤dG  ≈æ©e  :kÉ«fÉK
بسرعة. ليأخذ  حصوله  قبل  سارع  الشيء:  استعجل 

سبب  المَوّرث،  كَمْوت  العام،  وسببه  الطبيعي  حصوله  وقت  الشـيء:  وأوان 
الورثة(٤). إلى  اإلرث  النتقال  طبيعي 

بالوسائل غير المشروعة تعجالً  أّن َمن يتوسل  ـ والمعنى اإلجمالي للقاعدة: 
مقصوده،  بضـد  يعامله  الشـرع  فـإن  المسـتحق،  المقصود  علـى  للحصـول  منـه 

واستعجاله(٥). فعله  جزاء  حرمانه  فأوجب 
حصوله،  وقت  يِحْن  ما ولم  بسـبـب  شيئًا  يسـتحـق  الشـخص  كان  فإذا 
ليتحقق  السبب بدون وجه حق  المستحق وعّجل في حصول ذلك  فلم يصبر 
من  وقريبًا  االسـتحقاق(٦)،  من  بالحرمان  يعاقـب  فإنه  الشـيء،  اسـتحقاق  له 
في  محددًا  وقتًا  الشرع  له  جعل  الذي  الشيء  اسـتعجل  «من  أن  المعنى:  هذا 
من  بحرمانه  يعاقبــه  الشـرع  فـإن  فيه،  األحكــام  عليــه  تجــري  اهللا  تقديـر 

ص ٢٢. اإلباضي،  المذهب  في  االجتهاد  بابه:  محمد بن  بالحاج  الشيخ   (١)
ص ١٥١. الثاني،  الكتاب  النكاح،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (٢)

.٢٢٤/٦ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
الفقهية،  والضوابط  الكلية  القواعد  عثمان:  محمد  شبير  ـ  ص ٥٣٩.  المنير،  المصباح  الفيومي:   (٤)

ص ٣٥٩.
ص ١٦٠. نفسه،  المرجع  البورنو:   (٥)

ص ١٢٤. نفسه،  المرجع  إسماعيل:  بكر  محمد  ـ  ص ٣٥٩.  نفسه،  المرجع  شبير:   (٦)
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على  باسـتعجاله  متعّد  ألنه  الشـيء؛  هذا  أجلها  مـن  اسـتعجل  التي  المنفعـة 
الحكيم»(١). الشرع 

لكنها تحمل  بعبارات مختلفة  القاعدة  معنى هذه  الفقهاء عن  عّبر بعض  وقد 
ما أخره  استعمل  «من  قولهم:  ذلك  من  واحدًا،  مقصودًا  وتؤدي  واحدًا،  مضمونًا 
المقصود  بنقيض  المعاملـة  األصول:  «من  غيره:  وقـال  برده »(٢).  يجازى  الشـرع 
ما أبيح  أو  حقه  تعجل  «من  وقاعدة:  المقصود»(٣)،  بنقيض  المعاملة  أو  الفاسـد ، 
بسـبب  أتى  «من  أيضًا:  وقالوا  بحرمانه »(٤)،  عوقب  محّرم  وجه  على  وقته  قبل  له 
تدعو  مما  وكان  محـّرم،  وجه  على  الواجبـات  يسـقط  أو  الحل  أو  الملك  يفيـد 
عليه  يترتب  ولـم  ـ  كالعـدم  وجوده  وصـار  السـبب  ذلك  ألغـي  ـ  إليـه  النفـوس 

أحكامه»(٥).
لم  القاعـدة  هـذه  في  هامـًا  أمـرًا  المعاصريـن  الفقهـاء  بعـض  الحـظ  وقـد 
المتقدمة  المصنفات  في  وردت  التي  التقليدية  القاعدة  صيغة  أن  ذلك  يستسيغه، 
المرتبط  القصد  القاعدة فتقصره على سوء  العدلية تضّيق نطاق  أو مجلة األحكام 
باالستعجال، بينما حقيقة القاعدة أوسع من ذلك بكثير، إذ تشمل كل التصرفات 
مشروعة،  بوسـيلة  الشـخص  لها  تذرع  ولو  والقصد،  النية  سـوء  على  تقوم  التي 
األمثلة  خالل  من  أيضًا  والحـظ  ممنوعة،  نتيجة  إلى  الوصول  هدفـه  كان  طالمـا 
هذه  مشـروعية  على  بها  استشـهدوا  أنهم  القاعدة  هذه  على  الفقهاء  خّرجها  التي 
صّورتها  كما  الشـرعي  أوانه  قبل  الشـيء  اسـتعجال  تفيد  كلها  وليسـت  القاعدة 
الشـخص  من  نية  سـوء  وجود  فـي  جميعـًا  تشـترك  لكنهـا  المذكـورة،  القاعـدة 

ص ٤١٦. اإلسالمي،  الفقه  قواعد  عبد العزيز:  عزام   (١)
.٨٧/١ األحكام،  مجلة  شرح  الحكام  درر  علي:  حيدر   (٢)

ص ١١٣. مالك،  اإلمام  قواعد  إلى  المسالك  إيضاح  الونشريسي:   (٣)
.١٨٣/٣ القواعد،  في  المنثور  الزركشي:   (٤)

ص ٣٢٩ - ٢٣٠. المائة،  بعد  الثانية  القاعدة  القواعد،  الحنبلي:  رجب  ابن   (٥)
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المتصرف، وفي عقوبته برّد قصده عليه، فأوجب الشارع الحكيم معاملته بنقيض 
عن  فيحّولها  المكلف،  بهـا  يتالعب  أن  من  الشـرعية  لألحكام  حماية  ما قصـده 
هو  الحقيقة  في  وهذا  غيره،  إلى  بذلك  ويسـيء  ألجلها،  شـرعت  التي  مقاصدها 
التشـريعي  هدفها  من  وأضيق  قاصرة  صياغتهـا  جاءت  التـي  القاعـدة  هـذه  روح 

الشامل.
الفقهـاء  بعـض  اقتـرح  والشـواهد  واألمثلـة  المالحظـة  هـذه  ضـوء  وفـي 

التاليتين: الصيغتين  إحدى  القاعدة  لهذه  المعاصرين 
بتصرفه غرضًا غير مشروع  أو «من قصد  بنقيض قصده ».  النية  السيئ  «يعامل 
للقاعدة  عنوانًا  فجعلتها  األخيرة  الصيغة  اخترت  وقد  بنقيض مقصوده »(١).  عومل 

انتشارًا. وأوسع  الفقهاء  عند  مألوفة  لكونها  المتداولة  الصيغة  أهمل  ولم 
يشـمل  حتى  القاعدة  نطاق  توسـيع  في  الزرقا   إليه  ما توّصـل  أن  ريـب  وال 
من  السـيئ  القصد  فيها  يحضر  التي  المتنوعة  الفقهية  والجزئيات  الفروع  جميـع 
الملحظ  وهـذا  غيره،  أم  فعلـه  في  مسـتعجالً  كان  سـواء  المتصـرف،  الشـخص 
والمستجدات،  للتطورات  ومسايرتها  الفقهية  القواعد  صياغة  تطور  مع  يتماشـى 

الجزئيات. لجميع  وشموليتها 

:IóYÉ≤dG  π«°UCÉJ  :kÉãdÉK
القرآن  مـن  بأدلة  ومشـروعيتها  القاعدة  هـذه  أصل  علـى  اإلباضيـة   اسـتدل 

والمعقول. واآلثار  نَّة  والسُّ الكريم 

الكريم: القرآن  من  ـ  أ 
 ji  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿ تعالى:  اهللا  قال  ١ ـ 

(الحجرات: ١).  ﴾ n  m  l  k

.١٠٥٩/٢ - ١٠٦١ العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (١)
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باآلية: االستدالل  وجه 
أو  قول  كل  في  ورسـوله  اهللا  يَدي  بين  التقدم  عن  تنَهى  الكريمة  اآلية  فهذه 
تعالى  اهللا  علم  في  له  المقّدر  وقته  قبل  شيئًا  تعجل  َمن  أّن  على  أيضًا  وتدل  فعل، 
منه  الً  تعجُّ مشـروعة  غير  وسـائل  إلى  أحد  ال يلجأ  حتى  منه،  بالحرمان  يعاقب 
قبل  لحقه  استعجاالً  ذلك  فعل  فإن  أوانه،  قبل  له  مستحق  ما هو  على  للحصول 
فيوجب  مقصوده،  بنقيض  يعاملـه  الشـرع  فإن  اهللا،  تقدير  في  له  المحدد  الوقـت 
وهو  التسـليم  وعدم  التقديم  قبيـل  مـن  وألنه  واسـتعجاله،  فعله  جـزاء  حرمانـه 
اإلمام  ما ذكره  المعنى  هذا  ويؤكد  تعالى،  اهللا  مع  أدب  سوء  أنه  كما  عنه،  المنهي 
ذبحوا أضحيتهم  قوم  في  نزلت  أنها  الكريمة،  اآلية  نزول هذه  البخاري  في سبب 
اسـتعجلوا  أنهم  حيث  الذبح،  يعيدوا  أن  فأمرهم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُيصّلي  أن  قبل 
ال يجوز  بميقات  مؤقتة  عبادة  كل  ألن  لغوًا(١)؛  فكان  شرعًا  له  المحدد  وقته  قبل 

وال تأخيرها (٢). تقديمها 
 UT  S  R  Q  P  O  N ﴿ تعالـى:  اهللا  وقـال  ـ   ٢
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حديث:  ٥١٨٨ ،  ـ  على  فليذبح  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قـول  باب  والصيد،  الذبائح  كتـاب  البخـاري،  رواه   (١)
ذات  أضحية  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مع  ْينا  ضحَّ «قال:  الحديث:  ونص  الُبَجلي،  سـفيان  جندب بن  عن 
ذبحوا  قد  أنهم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  رآهم  انصرف،  فلما  الصالة،  قبل  قد ذبحوا ضحاياهم  أناس  فإذا  يوم، 
حتى  يذبح  لـم  كان  ومن  أخرى،  مكانهـا  فليذبح  الصـالة  قبل  ذبح  «من  فقـال:  الصـالة،  قبـل 

اهللا». اسم  على  فليذبح  صلينا 
ص ٤١٦. الفقه،  قواعد  عبد العزيز:  عزام  وينظر:  ـ   .٣٠٠/١٦ القرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي:   (٢)
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(النور: ٣٠ - ٣١).  ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

الوصول  إلى  الذرائع  سـد  قاعدة  العلماء  منها  اسـتنبط  الكريمة  اآليـة  فهـذه 
إليه  تفضي  ووسائل  طرق  وله  شيئًا  حّرم  إذا  أنه  اهللا 4  حكمة  ومن  الحرام،  إلى 
المفضية  والذرائع  الوسائل  أباح  ولو  حماه،  يقرب  أن  خشية  منها  ويمنع  يحرمها 
كل  ذلك  تأَبى  وحكمتـه  به،  للنفـوس  وإغراء  للتحريـم،  نقضًا  ذلـك  لـكان  إليـه 
النساء  ونهى  العورات،  وستر  البصر  بغّض  والنساء  الرجال  أمر  ولذلك  اإلباء(١)، 
أرجلهن  ضرب  من  ومنعهن  منها،  ما ظهر  إال  محارمهن  لغير  زينتهن  إبـداء  عـن 
تمنع  وسائل  هذه  وكل  مرورهن،  أثناء  الرجال  بهن  ال يشعر  حتى  مشيتهن  أثناء 
واالنحالل. الفساد  من  للمجتمع  وصيانة  للذريعة  سّدًا  الحرام،  في  الوقوع  من 

واآلثار: نَّة  السُّ من  ـ  ب 
القضايا  من  كثير  ـ  عليهم  اهللا  رضوان  ـ  والتابعين   الصحابة   مواقف  وفي  ١ ـ 
بين  فّرق  الخطاب  3  عمر بن  أن  مالك :  موطأ  ففي  القاعدة،  هذه  حكم  تؤكد 
أبدًا»  يجتمعان  «ال  وقال:  عدتها  انسـالخ  قبل  بها  واقترن  تزوجها،  وامرأة  رجـل 
عنه،  تعالى  اهللا  ما نهى  ويركبـون  الفعل  هذا  مثل  الناس  يأتي  لئـال  لهما؛  عقوبـة 

واألوزاعي (٢). والليث   ومالك   اإلباضية   بمذهبه  أخذ  وقد 
ذلك:  في  عمر  3  حكم  من  الموطأ  ما في  نص  نورد  التوضيح  في  وزيادة 
طليحة  أن  يسـار   سـليمان بن  وعن  المسـيب ،  سـعيد بن  عن  شـهاب   ابن  «عـن 
عمر بن  فضربها  عدتها،  في  فنكحت  فطلقها  الثقفي   ُرَشْيد  تحت  كانت  األسدية  
قال  ثم  بينهمـا»،  وفـرق  ضربـات،  بالمخفقـة  زوجهـا  وضـرب  الخطـاب  3 

ص ٤١٧. نفسه،  المرجع  عبد العزيز:   (١)
ـ ابن   .١٣٩/٢ الجامع،  بركة:  ابن  ينظر:  فقط.  بالمعنى  روي  بعده  الذي  النص  من  جـزء  هـذا   (٢)
الكتاب  النكاح  فتاوى  الخليلي أحمد بن حمد:  ـ  ابن خلفون، ص ٤١.  أجوبة  المزاتي:  خلفون 

ص ١٥٣. الثاني، 
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الذي  زوجها  كان  فـإن  عدتها  في  نكحت  امرأة  «أيمـا   : الخطـاب 3  عمر بـن 
ثم  األول،  الزواج  من  عدتها  بقية  اعتدت  ثم  بينهما  فّرق  بها  يدخل  لم  بها  تزوج 
بقية  اعتدت  ثم  بينهما  فرق  بها  دخل  كان  وإن  الخطاب،  من  خاطبـًا  اآلخـر  كان 
قال  مالك :  قال  أبدًا».  ال يجتمعان  ثم  اآلخر،  من  اعتدت  ثم  األول،  مـن  عدتهـا 

منها(١). استحل  بما  مهرها  ولها  المسيب:  سعيد بن 
موطأ  على  المنتقى  في  الحديث  لهذا  شـرحه  في  الباجي (٢)  أبو الوليد  وذكر 
قاله  بها  الداخل  علـى  العدة  في  بها  المدخول  تحريـم  بتأبيد  القـول  «أن  مالـك ، 
قوله،  ذلك  واتبع  عمـر  3  بحكم  الباجي   له  واسـتدل  حنبل ،  أحمد بن  أيضـًا 
أنه  فثبت  مخالف  له  يعلم  ولم  األمصار،  في  وتنقل  وتنتشر  تسير  قضاياه  وكانت 
أبي  علي بـن  عن  ذلـك  مثـل  روي  وقـد  أبو محمـد (٣):  القاضـي  قـال  إجمـاع، 
وال مخالف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره، وهذا حكم اإلجماع»(٤). طالب  3 

حجر.  وائل بن  عن  رقم:  ١١١٦.    النكاح،  من  ما ال يجوز  جامع  باب  النكاح،  كتـاب  مالـك،  رواه   (١)
الخطاب. عمر بن  عن   ١٠٢٣٤ رقم:  العدة،  في  نكاحها  باب  النكاح،  كتاب  وعبد الرزاق، 

(٤٠٣ - ٤٧٤هـ/  الباجـي  أبو الوليـد  القرطبـي،  التجيبـي  سـعد  خلف بـن  سـليمان بن  هـو   (٢)
القضاء  فولي  باألندلـس،  عاش  الحديـث.  رجال  مـن  كبيـر،  مالكـي  فقيـه  ١٠١٢ - ١٠٨١م): 
و«إحكام  الحجاج»  علـم  في  «السـراج  كتبه:  من   .Almeria بالمرية  وتوفي  أنحائها.  بعـض  فـي 
الموطآت»  و«اختـالف  التوحيـد»  معرفـة  إلـى  و«التسـديد  األصـول»،  أحـكام  فـي  الفصـول، 
و«الحدود»  خ»  ـ  والحـكام  الفقهاء  مـن  العمل  به  ما مضـى  وبيان  األحـكام،  فصـول  و«شـرح 
موطأ  شرح  في  كبير،  ط»  ـ  و«المنتقى  الفقهاء»  و«فرق  الفقه،  أصول  في  رسالة  و«اإلشارة ـ خ» 
الزركلي:  الصحيح».  في  البخاري  عنه  روى  لمن  والتجريح  و«التعديل  المدونة»  و«شرح  مالك 

.١٢٥/٣ األعالم، 
له  ٥٩٥هـ)  ـ  (٥٢٠هـ  (الحفيد)  القرطبـي  رشـد  أحمد بن  محمد بن  أحمد بن  محمد بن  هـو   (٣)
مطبعة  العلوم،  بحر  محمـد  السـيد  علي  السـيد  تحقيق  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية  كتـاب 

طهران. اإلسالمي،  النشر  مؤسسة 
التراث  إحياء  دار  ط ١،  شـاكر،  محمود  تحقيـق:  مالك،  اإلمام  موطـأ  شـرح  المنتقى  الباجـي:   (٤)

.٢٨٦/٥ - ٢٢٨٧ ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م،  لبنان،  ـ  بيروت  العربي، 
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عمر بن  فعل  على  تعقيبًا  جامعـه  في  بركة   ابن  ما ذكره  الحكم  هـذا  ويؤكـد 
المسـلمون  ترك  فإذا  عمر ،  على  ينكـر  أحد  أعلم  «ولـم  فيقـول:  الخطـاب  3 
ترى  أال  عليه،  ويعتمد  بـه  يعمل  أثرًا  كان  حادثة  فـي  حكمه  اإلمام  علـى  النكيـر 
بغير  يسـتحق  ما كان  بتعجيل  لطمعه  يرثه  عمن  اإلرث  بتعديـه  ُحرم  القاتل  إلـى 
اهللا  نهَي  لركوبه  يسـتحقه  كان  لما  وحرمانًا  له  عقوبـة  المعصية  فكانـت  معصيـة، 

وتعالى»(١). تبارك 
المؤمنين  أم  منهم  ـ  عليهم  اهللا  رضوان  الصحابة   من  جماعة  عن  وروي  ـ   ٢
هريرة ،  وأبـو  طالب ،  أبـي  وعلي بن  عـازب ،  والبراء بـن  مسـعود   وابـن  عائشـة  
من  قال  وبه  أبداً .  زانيان  فهما  تزوجها  ثم  بامرأة  زنى  من  أّن  عبـد اهللا ،  وجابر بـن 
عامة  عليه  ما اتفق  وهـو  سـيرين   وابن  البصري   والحسـن  زيد   جابر بن  التابعيـن  

اإلباضية (٢).
لقاعدة:  المالئم  «وهو  بقوله:  األثر  هذا  على  الخليلي   أحمد  شـيخنا  ب  وعقَّ
بين  التزاوج  إباحة  أن  وال ريب  بحرمانه »...  عوقـب  أوانه  قبل  شـيئًا  تعجل  «من 
األمر  مـا دام  الشـهوات  عباد  عند  مصراعيه  على  الفحشـاء  باب  يفتـح  الزانييـن 
الفحشاء  ظل  في  يلتقيا  أن  والفتاة  للشاب  يمكن  بحيث  القدر،  هذا  إلى  ميسورًا 
على  بالزواج...  صفحتهما  يختتما  ثم  ما شاءا  فيستمتعا  الشهوات،  بساط  وعلى 
وقد  القضايا،  من  لكثير  تتسع  التي  الواسعة  الفقه  أبواب  من  الذرائع  سد  باب  أن 

المشكالت»(٣). من  كثير  لعالج  األول  الصدر  منذ  الفقهاء  من  كثير  منه  ولج 

.١٤٠  ،١٣٩  ،/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
حجر.  وائل بن  عن  رقـم:  ٤٣٦٩.    المحدودين...،  نكاح  باب  النكاح،  كتـاب  البيهقـي،  رواه   (٢)
ينظر:  مسعود.  ابن  عن   .١٢٣٨٣ رقم:  بامرأة.  يزني  الرجل  باب  الطالق،  كتاب  وعبد الرزاق، 
أحمد بن  الخليلي  ـ  ص ١٣٥.  خلفـون،  ابن  أجوبة  خلفـون:  يوسـف بن  أبو يعقوب  المزاتـي 

ص ١٥١. حمد، 
ص ١٥١ - ١٥٢. الثاني،  الكتاب  النكاح،  فتاوى  حمد:  أحمد بن  الخليلي   (٣)
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الكتاب  إليه  ما أشـار  مع  يتفق  الـذي  هو  «وهذا  الصدد:  هـذا  في  ويضيـف 
 ]  \  [  Z  Y ﴿ تعالى:  قـال  حيث  الزوجية  العالقة  روح  مـن  العزيـز 
^ _ ` b a ﴾ (الروم: ٢١). فالعالقة الزوجية سكون وطمأنينة، 

الفحشاء؟ وقاسمه  بنفسه  َباله  َمن  إلى  امرأة  أو  رجل  قلب  يسكن  وأنَّى 
مقدسـة  رابطة  الزوجية  الرابطة  أن  البال  عن  ال يعـزب  أن  يجب  ومما  هـذا 

ريبة»(١). بها  ال تلتصق  وأن  دنس،  حولها  ال يحوم  أن  يجب 

المعقول: من  ـ  ج 
انتشار  إلى  تؤدي  وسـيلة  كل  سـّد  على  تعتمد  الدنيا  في  الملوك  سياسـة  إن 
بيته  أهل  أو  رعيته  أو  جنده  منع  إذا  أحدهم  فإن  والجماعات،  األفراد  بين  الفساد 
ُيعد  فإنه  إليـه،  الموصلة  والذرائـع  واألسـباب  الطرق  لهم  أبـاح  ثم  شـيء،  مـن 
أرادوا  إذا  األطباء  وكذلـك  مقصوده،  ضد  وجنده  رعيته  من  ويحصـل  متناقضـًا، 
عليهم  فسد  وإال  إليه،  الموصلة  والذرائع  الطرق  من  صاحبه  منعوا  الداء،  حسم 
أعلى درجات  في  التي هي  الكاملة  الشريعة  بهذه  الظن  فما  ما يرومون إصالحه، 
المفضية  الذرائع  سد  على  عملت  أنها  وال شـك  والكمال،  والمصلحة  الحكمة 

وحرمتها(٢). عنها  ونهت  المحارم  إلى 

:IóYÉ≤dG  ´hôa  :kÉ©HGQ
في  بحرمانه »  عوقب  أوانه  قبل  الشـيء  «اسـتعجل  من  قاعدة  تجلت  لقد 
في  وخاصة  والمعامـالت،  كالعبـادات  اإلباضيـة   الفقهية  الفـروع  مـن  كثيـر 
خالل  من  ذلك  ويظهر  والوصية،  والميراث  والطالق  والنكاح  البيوع  أبواب 

التالية. األمثلة 

السابق. المرجع  الخليلي:   (١)
ص ٤١٧ - ٤١٨. الفقه،  قواعد  عبد العزيز،  عزام  ـ  ص ٣٥٢.  الفقه،  أصول  البرديسي:   (٢)
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العبادات: في  ـ  أ 
الزكاة: من  الفار  ـ   ١

الحول  تمام  قبل  ملكه  عن  أخرجه  أو  النصاب  انتقص  من  أّن  فروعها  ومن 
إلى  الشماخي   أشار  الزكاة،  عليه  ووجبت  قصده،  بنقيض  عومل  الزكاة  من  فرارًا 
من  بطريقة  ملكه  عن  الثمار  أو  المال  أخرج  عّمن  كالمه  معرض  في  المعنى  هذا 
أبيه  على  أنفقه  أو  عليه،  َدين  قضاء  في  أو  الهبة،  أو  البيـع  مثل:  اإلخراج،  طـرق 
فيه  وجبت  بعدما  ملكه  مـن  أخرجه  إن  كله  هذا  في  «فإنه  نصه:  وهـذا  للحاجـة، 
قد  ذلك  في  البائع  ألن  ما اشتراه؛  للمشتري  وثبت  ذمته،  في  الزكاة  كانت  الزكاة 
قبل  ملكه  من  التمـرة  هذه  خرجت  فإن  ملكه،  مـن  بإخراجه  الفقراء  حـق  أتلـف 
قالت  ألنه  الـزكاة؛  من  فـارًا  يكون  أن  إال  عليـه  فال زكاة  فيهـا،  الـزكاة  وجـوب 

يؤدي »(١). والفار  الصدقة،  من  ال فرار  العلماء: 
فيقول:  عليه  مثال  بضرب  الصدقـة  من  بالفار  المقصود  الشـماخي   ويوضح 
الزكاة  عليه  يؤدي  أن  يجب  مـال  رجل  عند  كان  إذا  الصدقة:  من  الفـار  «ومعنـى 
فإنه  الوجوه،  مـن  بوجه  ملكه  من  ذلك  أخرج  ـنة  السَّ من  بعٌض  مضـى  إذا  حتـى 
من  الفرار  إال  بذلك  يطلب  لم  إن  َكُثر  أو  ذلك  قلَّ  الّسنة  من  ما مضى  على  يؤدي 
الفرار  إال  بذلك  يطلب  لم  إن  المسـتغالت  جميع  على  يعطي  وكذلك  الصدقة، 
وقضاء  الصدقة  من  الفرار  ذلك  في  طلب  وإن  تدرك،  لم  أنها  ولو  الصدقـة،  مـن 
فيه  طلب  حين  ال يؤدي  بعض:  وقال  بعضهم،  قول  في  يؤدي  فإنه  جميعًا  حاجته 

الصدقة»(٢). من  الفرار  به  ُعني  وإن  حاجته  قضاء 
جوابه  في  بالتحايل  الزكاة  من  الفار  لحكـم  بيانًا  الخليلي   المحقق  ويضيـف 
أيجوز  النخل،  مـن  شـيء  في  شـركاء  أناس  في  تقول  «ما  نصه:  بما  سـؤال  عـن 

.٢٦/٢ ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م،  لبنان،  الفتح،  دار  طبعة  اإليضاح،  الشماخي:   (١)
نفسه. المصدر  الشماخي:   (٢)
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الزكاة؟» من  فرارًا  نيتهم  كانت  إذا  مدركة  غير  وهي  النخل  رؤوس  في  قْسُمها 
لهم  نافع  فغير  الزكاة  من  الفرار  ونيتهم  ُعذوقـًا(١)  الثمرة  َقْسـُم  «أما  فأجاب: 
أصح  على  المذكـورة،  بالشـركة  الزكاة  عليه  تجـب  ممن  األصل  فـي  كانـوا  إن 
وال وراط »(٢)  خالط  «ال  األنعـام  زكاة  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قول  على  قياسـًا  فيه  ما قيـل 

المقصود. بنقيض  لهم  معاملة 
تمّيز  فإذا  الزكاة،  وجوب  قبل  لهم  فجائز  النية  هذه  غير  على  لهم  الَقْسم  أما  ـ 
لزوال  بعض؛  على  بعضهم  فيه  الزكاة  وجوب  حـال  فال يحمل  بنصيبه  منهـم  كل 
في  وذلك  ما نوى،  وعليه  ما نوى(٣)،  منهم  امرئ  ولكل  لذلك،  المقتضية  الشركة 
الحول  عليه  َيُحـول  أن  فقْبل  لشـريكه  واحدة  إال  شـاة  أربعون  له  كمـن  القيـاس: 
افترقا(٤)  فلو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لمنع  بنافع  ليس  والعزل  واجبة،  فالزكاة  شياهه،  عن  عزلها 
يقصدوا  ما لم  يشـاؤون  كما  فيه  يتصرفون  مالُهم  ألنهم  جاز؛  النية  هذه  غير  على 
مشروع  غير  غرضًا  بتصرفه  قصد  «من  بالقاعدة:  عمًال  األثر»(٥)،  في  كذلك  مأثمًا، 

بحرمانه ». عوقب  أوانه  قبل  الشيء  تعجل  «من  أو  مقصوده »  بنقيض  يعامل 
على  أنفقها  أو  َدينه،  عـن  دفعها  أو  بالوقف،  ملكه  عن  أخرجـه  إذا  ومنهـا  ـ 
فيعامل  الصدقـة  من  فرار  ألنـه  ذمته؛  في  الـزكاة  وجبت  فقـد  أعارهـا،  أو  أبيـه، 

مقصوده. بنقيض 

ينظر:  بحملها.  النخلة  بالفتـح  العذق  الرازي:  قال  التمـر.  عرجون  وهو  عذق  جمـع  العـذوق:   (١)
ص ٢٨٠. الرازي،  بكر  ألبي  الصحاح  إيضاح  وإخوانه:  مرغيشلي  نديم 

تخريجه. تقدم   (٢)
ما نوى». امرئ  ولكل  بالنيات  األعمال  «إنما  تخريجه  تقدم  المشهور  الحديث  إلى  يشير   (٣)

تخريجه.  تقدم  الصدقة»  خشية  متفرق  بين  وال يجمع  مجتمع  بين  يفرق  «ال  حديث:  إلى  يشير   (٤)
مجتمع  بيـن  يفرق  «ال  قـال:  الموصلي  بكـر  أبي  الوليد بـن  إلى  األثـر  هـذا  الشـماخي  نسـب 
ينظر:  المقسوم.  هو  والمفترق  المشاع  هو  المجتمع  قال:  الصدقة»  حذار  مفترق  بين  وال يجمع 

.٨٣/٢ اإليضاح،  الشماخي: 
.١١٠/٦ - ١١١ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (٥)
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ليضارب  أو  ماله لشراء شيء كالعقارات،  الزكاة فدفع  ـ وكذلك من وجبت عليه 
بنقيض  له  معاملة  عليه  تجب  الزكاة  فإن  الصدقة،  من  فرارًا  عمل  أّي  به  لِيعمل  أو  فيه، 

مقصوده . بنقيض  يعامل  مشروع  غير  غرضًا  بتصرفه  قصد  من  ألن  مقصوده(١)؛ 
الفطر: زكاة  ـ   ٢

تجب  كمن  الواجب،  مـن  فرارًا  الشـرع  على  التحايل  إلى  البعض  يلجأ  قـد 
هذا  عن  ويترتب  بالمثـل،  اآلخر  ويعاملـه  أحد،  إلى  فيعطيهـا  الفطـر  زكاة  عليـه 
على  مبنّيًا  التصرف  هذا  كان  إذا  وذلـك  شـيئًا،  ماله  من  ُيخرج  لم  كأن  التصـرف 
في  يضعها  لـم  ألنه  زكاتـه؛  ال تجوز  أنـه  فالحكم  الطرفيـن،  بيـن  مسـبق  اتفـاق 
وقد  الفقراء،  حـق  على  معتديًا  كان  حق  بغير  غيـره  من  أخذها  فـإن  مسـتحقيها، 
يعطي  أي  الفطرة؟  يتعاطيا  أن  الثنين  يجوز  هل  عبد الرحمٰن ،  بكلي  الشيخ  سئل 

لآلخر؟ فطره  زكاة  منهما  واحد  كل 
للمتولَّـى  واألولويـة  مطلقـًا،  المسـلمين  لفقـراء  تعطـى  «الفطـرة  فأجـاب: 
يحتاج  ممن  وكان  فطرته،  لزمته  من  كلُّ  أخرج  فإذا  االحتياج،  والشديد  والقريب 
أما  غيره،  مـن  أو  صاحبه  من  حاله  حسـب  على  يأخذ  أن  له  جـاز  عيالـه،  لنفقـة 
يكون  أن  َألخـاف  وإني  بالمؤمن،  فال يليـق  األمر  أول  مـن  ذلك  علـى  التواطـؤ 
فال ينبغي  القصد،  لسوء  الذرائع،  ببيع  شـبيهًا  أو  الصدقة،  باب  في  شـعارًا  ذلك 

ذلك»(٢). يرتكب  أن  اهللا  ثواب  في  يرغب  لمن 
زكاة  من  فاّرًا  يعدُّ  النحو  هذا  علـى  تصرف  من  أّن  تقدم  مما  يتضـح  وهكـذا 
في  يضعها  حتى  ذمته  وال تبرأ  جديد،  من  وتلزمه  قصده،  بنقيض  ويعامل  الفطر، 
«من  قاعدة:  على  يتخـرج  الفرع  هذا  ولعل  الشـرع،  عن  تحايـل  دون  مسـتحقيها 

مقصوده ». بنقيض  عومل  مشروع  غير  غرضًا  بتصرفه  قصد 

ص ٤٦٤. اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  هرموش:   (١)
.١٨٣/٢ نفسه،  المرجع   (٢)
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المعامالت: في  ـ  ب 
البيوع: في  ـ   ١

العينة: بيع  في  ـ 
السـالح  بيع  ومنعوا  المحرم،  الربا  إلى  إلفضائه  العينة(١)  بيع  اإلباضية   م  حرَّ

خمرًا. يعصره  لمن  العنب  بيع  وكذلك  الفتنة،  ألهل 

بذاتها  عيـن  بيع  إلى  القـرض  عن  العـدول  بأنها  البعـض  عنـد  ُعّرفـت  العيـن،  الكبيـر  العينـة:   (١)
بثمن  نقدا  إياه  باعه  ممن  شـراؤه  ثم  بثمن  نسـيئة  الشـيء  بيع  وقيل:  أعلى،  بسـعر  للمسـتقرض 

ص ٣٢٦. المعجم،  جي،  قلعة  ينظر:  أقل. 
الملتوية  الطرق  بين  «إنَّ من  فيقول:  الخليلي مدلولها وصفتها ويبين حكمها  الشيخ أحمد  ويحدد 
بيوع  تسـمى  التي  البيوع  وهي  الذرائع،  ببيوع  ما عرف  الربـا  أكل  أجل  من  الناس  يسـلكها  التـي 
التوصل  للبيع  الظاهرة  الصورة  بهذه  يريد  فهو  العين،  يريد  إنما  بها  المتعاملين  أحـد  ألن  العينـة، 
هي  بيع،  وكأنها  للناس  تتجلـى  حتى  تمويه  فيها  بطريقة  ولكن  اقتراضها  يقصـد  التي  العيـن  إلـى 
ولكن  اقتراضًا  أحدهم  يريد  فعندما  بها  يتعاملون  الناس  من  جماعة  أن  بلغني  وقد  محرمة.  بيوع 
مع  سلك  عليه  وحض  اهللا 4  أباحه  الذي  الحسن  القرض  الشرعي  بالطريق  يقرضه  من  ال يجد 
أحدهم  فيأتي  مكشـوف،  غير  ربوي  بطريق  القرض  أخذ  أجل  من  ملتويًا  مسـلكًا  المال  صاحب 
تقريبًا  الكيس  ذلـك  وقيمة  األرز،  من  كيسـًا  مثالً  فيبايعه  كذا  منـك  أريد  له:  ويقـول  التاجـر  إلـى 
بعشرين  منه  يشـتريه  الفور  على  ثم  رياالً،  وعشـرين  بخمسـة  أجل  إلى  له  فيبيعه  رياالً،  عشـرون 
ال يجوز  الذي  الربـا  عين  هو  هذا  وعشـرين،  خمسـة  مقابل  في  العشـرون  فيكون  بقيمته،  ريـاالً 
ولو  البيع  هذا  األحوال  مـن  بحال  يجيزوا  ولم  ذلك  في  شـددوا  العلماء  أن  المعلوم  ومـن  أبـدًا، 
بلغني ـ  ـ حسبما  فكيف  اشتراها  التي  السلعة  المشتري  قبض  ولو  الجانبين،  بين  تواطؤ  يكن  لم 
على  له  يبيع  بل  البائع،  من  المشتري  وال يقبضه  مكانه،  من  ال ينتقل  يباع  الذي  الكيس  ذلك  بأن 
أي  على  المحرمات  مـن  وهو  ما فيه،  الخطـورة  من  فيه  أمر  وهـذا  بعينه،  يره  لـم  ولربمـا  الفـور 
ص ٤٩٤ - ٤٩٧.  الثالث،  الكتاب  المعامالت،  فتاوى  حمد،  أحمد بن  الخليلـي  يراجع:  حـال». 
داود  وأبو  أحمد  أخرج  فقد  الحرمة  هذه  على  ما يدل  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث  في  جاء  وقد 
بالدرهم  الناس  ضّن  «إذا  قال:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عمر 3  ابن  طريق  من  القطان  وابن  والطبراني 
إال  عنهم  ال يرفعه  بِذل  اهللا  أصابهم  الجهاد  وتركوا  البقر  أذناب  واتبعـوا  بالعينة  وتبايعوا  والدينـار 
وأحمد   ،(٣٤٦٢) العينة  عن  النهي  باب  اإليجار،  كتاب،  في  أبو داود  أخرجه  دينهم»  يراجعوا  أن 

.(١٣٥٨٣) الكبير  المعجم  في  والطبراني   ،٢٧/٢ مسنده،  في 
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من  يبيع  رجـل  في  جابر   عـن  ُضما م  عن  الربيـع   «روى  العينـة:  بيـع  وفـي 
أكثر،  أو  بأقل  بعينه  المتاع  ذلك  منه  يشتري  أن  ال بأس  قال:  بنسيئة  متاعًا  رجل 
على  بنى  أجازه  فمن  الربا»(١).  من  ضرب  وهو  فاسـد،  الشـراء  الكوفيون :  قال 
عن  بركة   ابن  أجـاب  وقد  السـيئ،  والقصد  الباعث  اعتبر  منعـه  ومـن  الظاهـر، 
منه  يتخذ  ممـن  والُبْسـر  الخمر،  منـه  يتخذ  ممـن  العنـب  بيـع  «أيجـوز  سـؤال 
قيل  والفضيخ؟  الخمر  منه  ألتخذ  منكـم  اشـتريته  إنما  يقل  لم  إذا  الفضيـخ؟(٢) 
قد  له:  قيل  ذلك؟  جوزتم  لـَم  قال:  فإن  عنه،  ننهى  بل  به  وال نأمـر  يجـوز،  لـه: 
في  يأكلونه  بأنهم  علمنا  مع  رمضان  شهر  في  الذمة  أهل  على  الطعام  بيع  يجوز 

عليهم»(٣). المحرم  الوقت  ذلك 
على  داللته  منه  يعنينا  والـذي  تعليالته،  بعض  حول  نقـاش  النص  هذ  وفـي 
فإذا  مشـروع  غير  غرض  ألنه  البيع؛  هذا  منع  في  السـيئ  والقصد  الباعث  اعتبار 
قصد  «من  بالقاعدة:  عمالً  التصرف،  ذلك  من  صاحبه  ُمنع  السـيئ  القصد  تحقق 
الغرض  هذا  انتفى  إذا  أما  مقصوده »،  بنقيض  يعامل  مشـروع  غير  غرضًا  بتصرفه 

السرائر (٤). يتولى  واهللا  الظاهر  على  بناء  الجواز  على  األمر  كان 
الخيار: بيع  في  ـ 

ذهب  الحـرام،  للربا  وسـيلة  المتخذ  اإلقالة  بيـع  أو  الخيار  بيـع  فـي  ومنهـا 
وسـيلة  يتخذ  الذي  اإلقالة  أو  الخيـار  بيع  تحريم  إلـى  اإلباضية   فقهـاء  جمهـور 

والنخيل. كالعقارات  األصول  بيع  في  خاصة  الربا  إلى  وذريعة 

جابر،  جوابات  من  زيد:  جابر بن  ـ  ص ١٢.  مصـور،  مخطوط  الربيع،  آثار  حبيـب:  الربيع بـن   (١)
ص ١١٠ - ١١١.

وإخوانه،  مرغيشـلي  ينظر:  النار.  تمسـه  أن  غير  من  وحـده  الُبسـر  من  يتخذ  شـراب  الفضيـخ:   (٢)
.٣٣٤ للرازي،  الصحاح  مختار  إيضاح 

.٣٥٢/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
ص ٧٦٤. اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج  مصطفى:  باجو   (٤)
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يقصد  لم  بيع  «وهو  فقال:  البيع  هذا  حقيقة  الخليلي   أحمد  الشـيخ  بّين  وقد 
فإن  القصد،  هذا  ليخفي  والخـداع  المخاتلة  بأسـلوب  الربا  على  التحايل  إال  بـه 
تفطن  وقد  الربا،  وجه  ومواراة  منه  البيع  وجه  إظهار  إلى  يعمدون  به  المتعاملين 
لذلك أهل العلم، فمنعه جمهورهم من أصله لما ينطوي عليه من سوء المقصد، 
ال ينظر  والحرام  الحالل  وألن  وأخالقها؛  األمة  دين  في  فساد  من  عليه  ويترتب 
عباده  تعّبد  الذي  هـو  الخبير  العليم  اهللا  فإن  الظاهرة،  الصـور  إلى  حكمهما  فـي 
يعتمل  مما  خافية  عليه  ال تخفى  سبحانه  وهو  ما حرم،  وتحريم  ما أحل  بتحليل 
ال بالشـكل،  بالجوهر  هي  إنمـا  والعبرة  الضمائـر،  وحنايا  النفـوس  طوايـا  بيـن 
طبيعتها  عن  وتستحيل  حكمها  عن  النجاسة  تتحّول  وهل  ال بالخيال،  وبالحقيقة 

الرائحة»(١). طيب  المظهر  نظيف  الصورة  حسن  وعاء  في  ُصبت  هي  إن 
أو  الخيار  بيع  حكم  في  اإلباضية   فقهاء  رأي  الخليلي   أحمد  شيخنا  ويوضح 
اهللا ـ  ـ رحمهم  أصحابنا   «وأما  فيقول:  الشـك،  ويدفع  الحقيقة  يجلي  بما  اإلقالة 
يكن  لم  إذ  منه  عافاهم  تعالى  اهللا  ألن  البيع؛  هذا  لحكم  يتعرضوا  لم  أوائلهم  فإن 
في  واستشـرى  داؤه،  أعقابهم  إلى  بعدهم  من  سـرى  وإنما  زمانهم،  في  معهـودًا 
أُولى  قبل  من  أدلته  وتفصيل  أحكامه  بحث  إلى  بحاجة  فكان  وباؤه  مجتمعاتهـم 
بين  إليه  العلم  أهل  نظرة  تفاوتت  وقد  المسـتجدة،  العقود  كسـائر  والنظر  العلم 
الشيخ  جمع  وقد  الباطن،  جوهره  أعماق  إلى  وغائص  الظاهر  شكله  على  واقف 
على  يشـتمل  كتابًا  مسـائله  في  وأقوالهم  وأحكامهم  فتاواهم  مـن  الخراسـيني (٢) 

ص ٤٠٨. الثالث،  الكتاب  المعامالت،  فتاوى  حمد:  أحمد بن  الخليلي   (١)
قائد،  عالم  ١٠٥٠هـ)  (ت قبـل:  النزوي  الخراسـيني  الكندي  غسـان  محمد بن  عبد اهللا بن  هو   (٢)
كبيرة  منزلة  ذا  وكان  أيامه،  في  نزوى  والية  رئيس  كان  الهجري.  عشر  الحادي  القرن  في  عاش 
عدة  في  لجيوشه  قائدًا  ناصر  اإلمام  أرسـله  الكبير.  بالوالي  يلقب  وكان  مرشـد،  ناصر بن  لدى 
أحمد بن  وبين  بينه  كانت  الخيار».  بيع  في  األخيار  «خزانة  سماه:  الفقه،  في  كتابًا  ألف  مواقع. 
الغمة،  كشف  األزكوي:   .٥٦ المناهج،  أصدق  السـيابي:  ينظر:  مراسـالت.  المعمري  مسـعود 

.٢٢٣/١ بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم   .٨/٢ األعيان،  تحفة  السالمي:   .٣٥٥
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الخيار»  بيوعات  في  األخيـار  «خزانة  سـماه  الحجم  كبير  منها  كل  أسـفار،  ثالثة 
بين  اختالف  وتحريمه  تحليله  ففي  الخيار  بيع  أما  الكتاب:  خطبة  في  جاء  ومما 
فقد  الزمان،  آخر  في  أحدثوه  وإنمـا  الزمان،  قديم  في  يكن  لم  ألنه  العلـم؛  أهـل 
ورجله،  بخيله  عليهـم  وركض  فعله،  من  كثيـر  لهم  وزّين  الشـيطان،  اسـتهواهم 
الخيار  ببيع  فأعلمه  شـاهرًا،  منه  يكون  أن  ويسـتحي  ظاهرًا،  الربا  ال يريد  للذي 
ال سيما  التجارات  في  الربا  أكثر  أن  ولعمري  وأزله،  الطريق  عن  به  وحاد  ودّله، 

البيوعات»(١). هذه 
الفطنة  علـى  دليل  هـذا  «وكالمه  قولـه:  علـى  معقبـًا  الخليلـي   الشـيخ  قـال 
التعامل  على  يترتب  وما  المَبطَّن،  الربا  مـن  البيع  هذا  عليه  ينطوي  بما  والدرايـة 
«الكوكب  كتاب  الّصحاري (٢) صاحب  العالمة  قول  الدين، ومثله  في  فساد  به من 
هو  إنما  ألنه  وتحليله؛  تحريمه  في  المسلمون  «اختلف  البّري»:  والجوهر  الدري 
وركض  أعمالهم،  سوء  الشـيطان  لهم  زّين  وتظليله،  الشيطان  باسـتهواء  محدث 
من  الخالص  المحـض  أنه  ولعمري  لهـم،  أعمى  فذلك  ورجلـه،  بخيلـه  عليهـم 

أرجح»(٣). البيوعات  في  الشبهة  إلى  المرجح  الربا 
فيقول:  البيع  هـذا  من  اإلباضية   موقف  ذكـر  معرض  في  الخليلـي   ويضيـف 
وحي  من  إال  ُيسـَتلهم  لم  الخيار  بيـع  على  اتفقا  قـد  المؤلفْين  أن  تـرى  «وأنـت 
في  وإيقاعهم  الحق،  عن  وإغوائهم  الناس  إضالل  إال  به  يرد  لم  الذي  الشـيطان 

واإلجماع... بالنص  المحرم  الربا  عين  وأنه  ِحَيله،  شراك 

ص ٤١٢ - ٤١٣. نفسه،  المرجع  أحمد:  الخليلي   (١)
ولعله  ُعمـان،  بسـلطنة  ُصحار  بلده  إلى  نسـبة  غيره  مع  اسـمه  الشـتباه  ترجمته  على  نعثـر  لـم   (٢)
اإلمام  مدح  في  قصائد  له  فقيه،  شاعر  (ق: ١٢هـ)  الصحاري  قيصر  عبد الوهاب بن  خلفان بن 
أنه أّلف كتاب «الكوكب  البوسعيدي حكم (١١٦٧ - ١١٩٦هـ). ولم ينقل عنه  أحمد بن سعيد 

.٨١/١ اإلباضية،  أعالم  معجم  ينظر:  المعامالت.  فقه  في  الدري» 
ص ٤١٣. نفسه،  الخليلي:   (٣)
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أحمد بن  عمر بن  محمد بن  عبد اهللا  أبي  العالمة  عن  جميعًا  حكَما  وقد  هذا 
ابتغاء  بين  المشـتري  قصد  باختالف  حكمه  يختلف  الخيار  بيع  أن  مداد (١) 5 
«ومن  قوله:  الدري»  «الكوكب  صاحب  ذلك  إلى  وأضاف  أصله،  ابتغاء  أو  غلته 
أْجَبى  «من  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  المحظـور،  المحرم  فهو  غلته  في  طمعًا  خيـارًا  بيعًا  ابتـاع 
لغباوة  الثمـرة  تحليل  إلى  بـه  يرتقون  ُسـّلمًا  هذا  جعلوا  وألنهـم  أربـى »(٢)؛  فقـد 
وأكنَّ  ة(٣)،  بضَّ تزوج  كمن  أمرهم  فصار  ُمنكرة،  وأعمال  بأقوال  أَتْوا  إذ  عقولهم، 
أنه  البيع  تأسـيس  في  وأظهر  بمثلين  مثالً  نسـيئة  باع  وكمن  أبانها،  لمن  تحليلها 

نكحها»(٥). أنه  وأظهر  بخرعوبة(٤)،  فجر  وكمن  الورق،  أو  بالتْبر 
على  فيها  يـرد  السـالمي   لإلمام  عديدة  أجوبة  الثميـن»  «العقـد  فـي  ووردت 

فيه: جاء  ومما  الحكم،  فيها  ويجلي  المستفتين 

شـيخ  وهو  نزوى،  يسـكن  كان  و١١هـ)  (ق: ١٠  الناعبي  المـدادي  أحمد  عمر بـن  محمد بـن   (١)
سـنة:  قبل  اإلمام،  أيام  وتوفي  نزوى،  على  اليعربي  مرشـد  ناصر بن  لإلمام  القضاء  تولـى  فقيـه 
 .١٩/٢ األعيـان،  تحفـة  السـالمي:   .٢٢/٢ األعيـان،  إتحـاف  البطاشـي:  ينظـر:  ـ .  ١٠٥٩ه

.٤٣٤/١ بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم   .٣٦٥ الغمة،  كشف  األزكوي: 
كتاب  العاليـة)،  (المطالـب  حجـر  ابن  أخرجـه   .٨٣ رقـم:  السـابق،  الحديث  مـن  جـزء  هـذا   (٢)
(اآلحاد  عاصم  أبي  وابن  حجر.  وائل بن  عن  رقم:  ١٦٠٥.    النساء،  من  ما يحرم  باب  النكاح، 
ضعيف  في  األلباني  قال  وائل.  مسروق بن  عن   .٢٣٨١ رقم:  النعمان،  الضحاك بن  والمثاني)، 
الكبير  في  الطبراني  رواه  الزوائد،  مجمع  في  الهيثمي:  قـال  موضوع.  حديث  الصغير:  الجامـع 
مسروق  اسمه  من  الميم،  بقية  الكبير،  المعجم  الطبراني  ينظر:  ثقة.  وهو  مدلس،  لكنه  بقية  وفيه 

حديث:  ١٧٥٨٧ . الحضرمي  وائل  مسروق بن  ـ 
وقيل  نصاعة،  في  تارة  اللحـم  كثيرة  وبضاض:  وبضيضة  وبّضة  باّضة  «امـرأة  اللسـان:  في  جـاء   (٣)
الجلد  الرقيقة  البضـة  اللحياني:  وقـال  أدماء،  أو  بيضاء  كانـت  إن  الناعمة  الجلـد  الرقيقـة  هـي 
منظور:  ابن  لون».  نصاعة  في  اللحم  مكتنزة  ناعمة  تارة  بّضة  امرأة  الليث:  وقال  الدم،  الظاهرة 

.٢٢٢/١ العرب،  لسان 
اللينة. الشابة  الفتاة  خرعوبة:   (٤)

ص ٤١٣ - ٤١٤. المعامالت،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (٥)
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المشـتري  فقال  خيارًا،  آلخر  مالـه  من  شـيئًا  يبيـع  أن  أراد  «عمـن  سـؤال:  ـ 
كذا  مدة  إلى  وكذا  بكذا  مني  تقتعـده(١)  أن  على  وكذا،  بكذا  خيارًا  منـك  اشـتريه 
أترى  هذا،  على  وافقه  إن  إال  المشتري  يشتر  لم  ذلك  من  البائع  أبى  وإن  وكذا، 
أن  للكاتب  يجوز  وهـل  منتقضًا؟  أم  فاسـد  أم  العقد  هذا  على  لهما  جائـز  ذلـك 
يكن  لم  إذا  العقد  هذا  على  شـرائه  أكثر  أن  منه  عرف  إذا  المشـتري  لهذا  يكتب 
لم يحضر؟» أو  أم ال بأس عليه حضر  يكون حاضرًا  أم حتى  البيع،  حاضرًا حين 
ما عقدت  على  البيوع  أن  قواعدهـم  من  ألن  باطل؛  «هذا  السـالمي :  أجـاب 
هذا  جعل  فقـد  وأيضًا  والحـرام ،  الحالل  فـي  ما أسسـت  وعلى  األحـكام،  فـي 
فإنما  الخيار،  بيع  جّوز  ومن  الغلة(٢)،  أخذ  إلى  ذريعة  البيع  هذا  نفس  المشـتري 
(جاعد(٣)  أبو نبهان  قال  الغلة،  إرادة  قصد  ال علـى  األصل  إرادة  نية  على  جـوزه 

اللغة  في  أصلها  وال أدري  ُعمان  أهل  يسـتعملها  لغة  منه،  واسـتأجره  أجره  الشـيء  قّعد  من  تقتعده:   (١)
ـ . عامية  كلمة  لعلها  ـ  أعلم  واهللا  هذا  يوافق  معنى  على  أعثر  فلم  المعاجم  في  عنها  بحثت  فقد 

في  أصل  وله  األصل.  عن  الناتجة  والفائدة  الربا  به  يراد  ُعمان  أهل  عند  مشهور  مصطلح  الغلة:   (٢)
وفي  أرض،  وفائدة  غالم،  وأجر  دار،  كراء  من  خـل  الدَّ «الَغّلة:  اللسـان:  في  جاء  العـرب،  كالم 
والغلة:  بالضمان».  «الخـراج  اآلخر:  كحديثه  هو  األثير:  ابـن  قال  بالضمان»؛  «الغلـة  الحديـث: 
منظور،  ابن  ذلـك».  ونحو  والنِّتاج  واإلجـارة  واللبن  والثمر  الـزرع  من  يحصل  الـذي  خـل  الدَّ

.١٠١٠/٢ العرب  لسان 
أبو نبهـان،  القحطانـي،  األزدي،  اليحمـدي،  الخروصـي،  مبـارك  خميس بـن  جاعد بـن  هـو   (٣)
أحد  كان  الخروصي.  مالك  الصلت بن  اإلمام  إلى  نسـبه  يصل  ١٢٣٧هـ)،  ت:  (و: ١١٤٧هـ. 
الشيوخ والفقهاء من قرية (العليا) من وادي بني خروص. وكان عالمًا وشاعرًا، لقب في ُعمان 
المشار  والحبر  زمانه  علماء  أجل  من  جاعد  الشـيخ  كان  الرئيس،  السـيد  أو  الرئيس،  بالشـيخ 
الشيخ  على  تتلمذ  قوية.  بملكة  ويمتاز  األسـرار،  علم  في  الوحيد  بكونه  واشـتهر  بالبنان،  إليه 
سـليمان بن  ناصر بن  والشـيخ  الخروصي،  بشـير  محمد بن  ناصر بن  عبد اهللا بن  محمد  أبـي 
عاش  ألنه  التكوين،  عصامي  ذلك  مع  كان  جاعد  الشيخ  أن  غير  الخروصي،  الخليلي  عبد اهللا 
ابن  وابن  نبهـان  أبي  وخميس بن  نبهـان  أبي  ناصر بن  ابنه  تالميـذه،  ومن  علمـي.  وسـط  فـي 
وتفسـير  التنزيل  مقاليد  منها:  كثيرة  مؤلفات  له  خميس.  ناصر بن  محمد بن  منصور بـن  أخيـه 
البيان  إيضاح  وكتاب  النفـاق،  أهل  أعناق  دق  في  الدقـاق  وكتاب  المتشـابهة،  اآليات  =لبعـض 
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أراد  وإن  بها،  أولى  فالحرام  الغلة  به  مراده  كان  إن  الخيار:  بيع  فـي  الخروصـي)  
لفعل  مشـابهًا  هذا  ففعله  وأيضًا  وتحريمها،  تحليلها  فـي  فاالختالف  األصل  بـه 
التزويج  به  ما يصح  وأظهر  لمطلقهـا،  تحليلها  لقصد  امرأة  تـزوج  الذي  الرجـل 
في  وأظهر  السـريرة  في  بمكوكين  َمكـوكًا  باع  مـن  لفعل  ومشـابهًا  الناس،  عنـد 
البيع من أصله فال يجوز ألحد كتابته، وال الشهادة  أنه بدراهم، وإذا فسد  الظاهر 
فالسـالمة  المشـتري  من  قلبه  ارتاب  فإن  يعلم  لم  إذا  وأما  بذلك،  علم  إذا  عليه 
ويكون  الحق،  وجه  له  أظهروا  إذا  عليه  فال بأس  يْرتب  لم  وإن  الريبة،  من  البعد 
له  فال يكتب  بذلك  معروفًا  صار  حتى  أحد  تعوده  وإن  أنفسهم،  على  ذلك  فساد 

صالحه»(١). يعلم  حتى  تعّودها  التي  عادته  على  حمالً 
الغلة؛  وقصده  بالخيار  نخالت  أو  نخلة  المشـتري  «عن  آخر:  سـؤال  وفي  ـ 
أو  الترك  أوالً،  الشـاري  لهذا  ما ترى  القطع،  بيع  ال يتمنى  األصل  صاحب  ألن 
بصاحب  عالمـًا  كان  إذا  األصـل  طلب  نيـة  تنفعه  وهل  الخيـار؟  ببيـع  التشـبث 

ال يبيع؟» األصل 
ـ رحمهم  العلماء  الخيار ولم يجزه  بيع  «الخير كله في ترك  السالمي :  أجاب 
وقصد  النية  صحة  مـع  أجازوه  وإنما  عوامنا،  فعلـه  الذي  األمر  هـذا  علـى  اهللا ـ 
لهم  ترك  لو  أنهم  حتى  الغّلة  نفـس  إال  ال يطلبون  هؤالء  أن  تعلم  فأنـت  الخيـر، 
البعاد،  فالبِعاد  أالَ  يقول: ال أفرط على فالن،  أحدهم  أن  ما قبلوه، وحتى  األصل 

فيه»(٢). يقع  أن  أوشك  الحمى  حول  حام  ومن  الفرار،  والفرار 

الجهاالت،  كتاب  وشـرح  الطهارات،  وكتاب  البيوع،  وكتاب  الحيوان،  من  ويحرم  يحـل  فيمـا 
المسـماة:  وقصيدته  النونية،  قصيدته  منها:  كثيرة  أشـعار  له  مجلدات.  سـبعة  في  فقهية  وأجوبة 

.١٩٠/٢ األعيان،  تحفة  السالمي:  ينظر:  وافيًا.  شرحًا  شرحها  وقد  المهج»،  «حياة 
مصبح  سـعيد بن  للطالب  البيان»  «إيضاح  كتـاب  تحقيق  مقدمـة   .١٥٤  ،١٣٩/١ النعمـان،  شـقائق 

.٤٣/١ بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم  ١٩٩٧م.  ـ ،  ١٤١٨ه ُعمان،  القضاء  معهد  الغريبي، 
.٦١/٤ - ٦٢ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)

.٦٤/٤ نفسه،  السالمي:   (٢)

=
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الشخصية: األحوال  في  ـ  ج 
وغيرها  والميـراث  والوصيـة  والظهـار  والطالق  النـكاح  بـاب  حظـي  وقـد 

منها: نذكر  القاعدة  لهذه  وافرة  بتطبيقات 
التحليل: نكاح  في  ١ ـ 

حتى  مراجعتها  لهـا  يحل  لم  تطليقات  بثـالث  زوجها  من  المـرأة  بانـت  إذا 
 Î  Í ﴿ صريحًا:  القرآن  عليه  ما نص  هـذا  يطلقها،  ثم  غيره  زوجًا  ال تنكـح 
 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

(البقرة: ٢٣٠).  ﴾ ì  ë  ê  é  è  ç  æå  ä  ã  â
النكاح  كان  الحال  بقرائن  وُعلَم  طالقها،  بِنِية  األخير  هذا  تزوجها  إذا  ولكن 

المستعار(١). بالتيس  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  سماه  وقد  محّرما، 
الثالثة،  أحد  علمه  بأن  السيئ  القصد  هذا  تبين  إذا  أنه  اإلباضية   عند  وُحكمه 
الزوج  ندم  ولو  األول؛  لزوجهـا  المرأة  تحل  لم  المرأة،  أو  الخاطـب  أو  الـزوج 
تحليل  في  به  فال اعتداد  القصـد؛  هذا  على  ُبنَي  نكاحه  ألن  زواجه؛  بعـد  الثانـي 

بحرمانه »(٢). عوقب  أوانه  قبل  شيئًا  تعجل  «من  بالقاعدة:  عمًال  الزوجة 
الزوج  وهم:  الثالثة  األطـراف  على  النكاح  هـذا  فسـاد  مسـؤولية  تقصر  وال 
كالولي  العقـد،  هذا  إنشـاء  في  شـارك  من  كل  تشـمل  بـل  والمـرأة،  والخاطـب 

المسـتعار؟  بالتيس  أخبركم  «أال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  عامر  عقبة بـن  عن  الحديـث  نـص   (١)
ماجه،  ابن  أخرجه  له»،  والمحلَّل  المحلِّـل  اهللا  لعن  المَحّلل  هو  قال:  رسـول اهللا،  يا  بلى  قالـوا 

.١٩٢٦ حديث:  النكاح،  كتاب، 
الخراسـاني،  غانم  أبي  مدونـة  الخراسـاني،  ـ  ص ١٤٨.  جابـر،  جوابات  مـن  زيد:  بـن  جابـر   (٢)
وآثارًا  وفسـادًا  صحة  النكاح  أرشـوم:  ـ  ص ٢٣٧.  إبراهيم،  ولعسـاكر  البهالني،  يحيى  تحقيق 
ابن  ذهب  بل  ـ   .٢١٨/٦ الجامـع،  جعفـر:  ابن  ـ  ص ٢٢٦ - ٢٢٧.  اإلباضـي،  المذهـب  فـي 
بمحلل  أوتى  «ال  عمر:  لقول  للحد  موجبًا  زنًا  كان  العقد  في  بالتحليل  صرح  إذا  أنه  إلـى  حـزم 
ابن  الظاهر.  على  بناء  صحيح  فالنكاح  التحليـل  قصد  يتبين  لم  إن  أما  رجمته»  إال  لـه  ومحلـل 

.٢٤٩/١١ المحلى،  حزم، 
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ما أكده  وهذا  الفعل،  وتعمدوا  ذلك  علموا  إن  اللعنة  الجميع  وتلحق  والشهود، 
غيره  فتزوجها  ثالثـًا  امرأته  الرجـل  طلق  «وإذا  قولـه:  في  بـه  وصـرح  الجناونـي  
للزوج وال للمرأة وال للشهود وال للولي، وإن علموا  له فال يجوز ذلك  ليحللها 
في  توبته  إن  فقيل:  اآلخر،  الزوج  تاب  وإن  األول،  للزوج  ذلك  وال يحللها  ذلك 
إذا  الرجل  إن  قيل:  وقد  طالقها،  دون  حبسـها  في  توبته  بعضهم:  وقال  طالقهـا، 
إن  ملعونة  والمـرأة  بذلك،  ملعون  فهو  ثالثـًا  طلقها  لمن  ليحللها  المـرأة  تـزوج 
ينكر  وأن  معروفهمـا،  فال يؤكل  ذلك  علـى  األول  تزوجها  فـإن  ذلك،  تعمـدت 

بينهما»(١). وال يفرق  فعلها  عليها 
للجناوني:  النـكاح  كتاب  على  حاشـيته  في  معمر   يحيى  علـي  المحقق  وقـال 
منهما  كل  ويصدقها  له،  أحلت  ومن  ُمِحّلها  وبين  بينهما  يفرق  التاج(٢)  وفي  «قوله: 
العقد،  وجدد  تاب  وإال  مسـها،  إن  معها  يقيم  أن  للمحلل  وال يجوز  بها،  دخل  إن 
بينهما  يفرق  وعبارته:  يمس،  لم  ولو  ولكن  بالتفريق،  الحاجب (٣)  ابن  قال  وكذلك 

األصح...»(٤). على  أصابها  إذا  المسمى  ولها  بائنة  بتطليقه  وبعده  البناء  قبل 
بين  التفريق  بعدم  الجناوني   قـول  رجح  معمر   يحيى  علي  المحقـق  ولكـن 

ص ٢٩٧. النكاح،  كتاب  الجناوني:   (١)
كتاب  من  اختصره  المنهـاج،  درر  من  المنظـوم  التاج  إبراهيم:  الحـاج  عبد العزيز بـن  الثمينـي   (٢)
الكتابين مطبوعين، واألول  الُعماني، وكل من  الراغبين لخميس الشقصي  الطالبين وبالغ  منهج 

١٤٢١هـ/٢٠٠٠م. ط ١  شريفي،  محمد  ومصطفى بن  موسى  عمي بن  بابا  محمد  حققه: 
الحاجـب  ابـن  الديـن  جمـال  أبو عمـرو  يونـس،  بكر بـن  أبـي  عمر بـن  عثمان بـن  هـو   (٣)
األصل.  كردي  بالعربية.  العلمـاء  كبار  من  مالكـي،  فقيـه  (٥٧٠ - ٦٤٦هـ/١١٧٤ - ١٢٤٩م): 
مختصر  مصنفاته:  من  ومات  دمشق،  وسكن  القاهرة،  في  ونشأ  مصر)  صعيد  (من  أسنا  في  ولد 
منتهى السول في علمي األصول والجدل، جامع األمهات في الفقه، الكافية في النحو والشافية 
نذير   .٢١١/٤ األعالم،  الزركلي،  وغيرها.  الحاجب  ابن  وعقيدة  شرحهما،  وقد  التصريف  في 

.٦٨/١ - ٧٧ الحاجب،  البن  السول  منتهى  مختصر  لكتاب  التحقيق  مقدمة  حمادو 
باب  النيل،  شرح  أطفيش:  ص ٢٩٧.  للجناوني،  النكاح  كتاب  على  الحاشية  معمر:  يحيى  علي   (٤)

.٢٧٨/١٣ مطلقته.  للرجل  يحل  فيما 
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ما ذهب  هو  الموضوع  في  األقـوال  أعدل  «ولعل  فقال:  الثاني  والزوج  المـرأة 
المصنف»(١). إليه 

حال  من  الظاهـر  على  حكمـه  في  اسـتدل  أنه  المحقـق  عبـارة  مـن  ويبـدو 
األقرب  هـو  بالتفريق  القـول  ولعـل  والنـدم،  التوبـة  منـه  ظهـرت  إذا  المحلـل 
دام  فما  باطـل ،  فهو  الباطل  علـى  بني  ومـا  باطل  النـكاح  هـذا  ألن  للصـواب؛ 
القصد،  هذا  علـى  الدخول  أو  العقد  وتم  المحلـل  من  ظهر  قد  السـيئ  القصـد 
عومل  مشروع  غير  غرضًا  بتصرفه  قصد  «من  للقاعدة:  إعماالً  يفترقا  أن  فاألولى 

مقصوده ». بنقيض 
العدة: في  النكاح  ـ   ٢

بالتفريق  بها  ودخل  معتدة  نكح  من  على  عمر   حكم  العدة  في  النـكاح  وفـي 
ثم  عدتها،  بقيـة  واعتدت  النكاح  فسـخ  بها  يدخل  لم  وإن  مؤبـدًا،  فراقـًا  بينهمـا 
ومن  الرجل  من  الِخطبة  حتى  فحّرموا  اإلباضية   وزاد  الخطاب.  من  واحدًا  صار 

للذرائع(٢). وسّدًا  احتياطًا  عليه  حرمت  وإال  سواء،  المرأة 
وهو  والمالكية ،  اإلباضيـة   عليه  اتفـق  حكم  عدتها  في  المنكوحـة  وتحريـم 
ينكروا  فلم  للرعيـة  صالحًا  رآه  إذ  عمـر ؛  لفعل  تأييـدًا  الصحابة   مـن  عـدد  قـول 
يعمل  أثرًا  كان  حادثة  في  حكمه  اإلمام  على  النكير  المسـلمون  ترك  «فإذا  عليه، 

عليه »(٣). ويعتمد  به، 
عن  الصقر (٤)  عزان بن  معاوية  أبي  جواب  من  «الجامع»  في  جعفر   ابن  نقـل 
ولم  الصداق،  على  ويوافقها  العـدة  في  وهي  المرأة  يخطب  الرجل  «فـي  سـؤال 

يتزوجها؟ أن  له  أيحل  العدة،  انقضت  حتى  النكاح  عقد  يعقد 

نفسه. المصدر  معمر:  يحيى  علي   (١)
.١٣٩ و(مط)   .٦٦ (مخ)  مسألة،  أبي  كتاب  العباس:  أبو   (٢)
.٤١ أجوبة،  خلفون:  ابن  ـ   .١٣٩/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)

ترجمته. تقدمت   (٤)
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الفراق  على  أتقدم  لم  تزوجها  وإن  فال يتزوجها،  يتزوجها  لم  كان  فإن  فقال: 
بينهما»(١). يفرق  المسلمين  بعض  وقال  بينهما، 

العدة،  في  ما دامت  ثالثًا  للمطلقة  التعريض  «فيكره  يقول:  آخر  موضع  وفي 
فمن  مواعدة،  بال  المعـروف  بالقول  زوجها  عنها  للمتوفى  بالتعريـض  وال بـأس 

أبدًا»(٢). تزوجها  عليه  حرم  فقد  بها  للتزوج  عدتها  في  امرأة  واعد 
أو  المواعدة  ومنع  بالزواج،  التعريـض  كره  أنه  جعفر   ابن  عبارة  مـن  ويفهـم 
ذلك  ِفْعل  تعمد  فإن  وقته،  يِحن  لم  ألمر  استعجاالً  ذلك  ألن  العدة؛  في  الخطبة 
بالقاعدة:  وعمالً  مقصوده،  بنقيض  له  معاملة  مؤبـدة،  حرمة  المعتدة  عليه  تحـرم 

بحرمانه ». عوقب  أوانه  قبل  الشيء  استعجل  «من 
العدة: في  محرمين  بين  الجمع  ـ   ٣

استنادًا  بعدها  أو  العدة  في  َمْحرَمين  بين  الجمع  تحريم  إلى  اإلباضية   وذهب 
¤ ﴾ (النساء: ٢٣).   £  ¢  ¡ ے   ~  } تعالى: ﴿ |  قوله  إلى 
ذلك  فعل  ومن  وخالتها »(٣)،  وال المرأة  وعمتها  المرأة  بين  يجمع  «ال  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
أبو عبد اهللا  سـئل  وقد  جميعـًا،  حرمتا  عليهـا  دخل  وإن  باطـل،  فعقـده  متعمـدًا 
بينه  «يفرق  فقال:  عدتها  من  بقية  في  امرأته  أخت  تزّوج  فيمن  محبوب   محمد بن 
وإن  لتزويجها،  تعمد  وإذا  جميعًا،  عليه  حرمتا  بهـا  دخل  كان  وإن  اآلخر،  وبيـن 
أن  فله  منه  عدتها  طلقها  الذي  أكملت  فإذا  بينهما،  فّرق  باآلخرة  يدخـل  لـم  كان 
وإن  العدة،  في  أو  منها  غلطًا  بها  تزويجه  كان  إذا  جديد  بنكاح  اآلخرة  إلى  يرجع 

ذلك»(٤). فله  عدتها  بقية  في  األولى  يرد  أن  فأراد  باآلخرة  يدخل  لم  كان 

.٢٣٠/٦ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)

.٢٢٨/٦ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)
عن  زيادة،  مع   ،١٦٩  ،٥١٧ رقم:  ال يجوز،  وما  النكاح  من  ما يجوز  باب  النكاح،  كتاب  الربيع،  رواه   (٣)
عمر. ابن  عن   ،٤٨٢٢ رقم:  عمتها،  على  المرأة  ال تنكح  باب  النكاح،  كتاب  والبخاري،  هريرة.  أبي 

.٢١٨/٦ نفسه،  المصدر  جعفر:  ابن   (٤)
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ولو  ذلك  يستعجل  أن  أراد  عدتها  في  زوجته  أخت  تزّوج  الذي  أن  شك  وال 
بنقيض  النصوص، ولم تخرج مطلقته من عدتها، ولذلك عومل  تصادم ذلك مع 
من  ألن  الشرع؛  بأحكام  ال يتالعب  حتى  بالثانية  دخل  إن  عليه  فحرمتا  مقصوده 

بحرمانه . عوقب  أوانه  قبل  الشيء  استعجل 

الصداق: في  ـ   ٤
الزوج  على  فيجب  وعليه  اإلباضية   عند  العقد  أركان  من  الصداق  يعتبـر 
له  قدمت  أو  غنّية  المرأة  كانت  ولو  بهـا،  الدخول  قبل  مهرًا  للمرأة  يقـدم  أن 
فإن  مالها  في  طمعًا  بالمرأة  بالزواج  يقبل  أن  ألحد  وال يجوز  ليتزّوجها،  ماالً 
يجب  ذلك  فعل  من  العلم:  أهل  قال  طلقها،  عليه  حصل  ثم  النية  هـذه  بّيـَت 
وعمالً  السـيئ  قصده  بنقيـض  له  معاملـة  زوجته  مـن  ما أخـذ  إرجـاع  عليـه 
أو  مقصوده »،  بنقيض  يعامل  مشروع  غير  غرضًا  بتصرفه  قصد  «من  بالقاعدة: 
وكان  ذلك  غيـر  ظهر  فإن  قصده،  بنقيـض  التصرف  في  النيـة  السـيئ  يعامـل 
يحتفظ  أن  له  فيجوز  طالقها  إلى  ما يدعو  عليه  طرأ  ثم  معها  البقاء  في  راغبًا 

له. قدمته  بما 
المال  هـذا  ُخْذ  لرجـل  المرأة  قالـت  «وإن  المعنـى:  هـذا  الجناونـي   يقـول 
ثم  منها،  أخذ  الذي  المال  ذلك  غير  آخر  بصداق  فتزوجها  منها  فأخذ  فتزوجني، 
ثم  ذلك،  مالها  ألخـذ  قلبه  في  للنكاح  عقـده  وكان  يمسـها،  أن  قبل  مـن  طلقهـا 
صداقها  ويعطيها  منها،  ما أخذ  لها  يرد  أن  فعليه  نيته،  في  كان  الذي  فهو  طلقها، 
رغبة  إياها  نكاحه  يكن  لم  وإن  يمسها،  لم  إذا  نصفه  أو  مسها،  إن  أصدقها  الذي 
طالقها،  في  له  بدا  ألمـر  أو  لحاجة  طلقها  ثم  عليه  وحرصًا  مالهـا  أخذ  فـي  منـه 
رد  عليه  وليس  يمسـها،  لم  إن  نصفه  أو  مسـها  إن  أصدقها  الذي  صداقها  فعليـه 

النكاح»(١). على  منها  ما أخذ 

ص ١١٠. النكاح،  كتاب  الجناوني:   (١)
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الزنى: بعد  الزواج  وفي  ـ   ٥
فقد  بها،  زنى  من  على  المزنيـة  نكاح  تحريم  أيضًا:  القاعدة  هـذه  فروع  ومـن 
حرم اإلباضية  هذا النكاح قياسًا بالنكاح في العدة وباللعان، واعتمدوا في مذهبهم 
ألن  الحالل؛  للنكاح  ذريعة  الحرام  الزنى  ال يتخذ  حتى  الذرائع،  سـد  قاعدة  على 
للزاني  معاملة  التحريم  هذا  وفي  المباحة،  الغاية  إلى  ال تفضي  المحرمة  الوسـيلة 
هذا  أن  وال شك  بحرمانه »،  عوقب  أوانه  قبل  الشيء  تعجل  «ومن  قصده،  بنقيض 
الفسـاد،  جماح  وكبح  األعراض،  حفـظ  في  الشـارع  مقاصد  مع  ينسـجم  الحكم 

المباحة(١). الغايات  لبلوغ  المشروعة  السبل  اتخاذ  على  الناس  وحض 
حكمها  وبّين  المسـألة  هذه  إلـى  محمد   بالحاج  الشـيخ  أسـتاذنا  أشـار  وقد 
سّدًا  مؤبدًا  تحريمًا  عليه  الرجل  مزنية  «وكتحريم  فقال:  القاعدة  هذه  إلى  استنادًا 
تعجل  من  باب  ومن  المقصود،  بنقيض  فمعاملة  حصلت  وإن  الفاحشـة،  لذريعة 

بحرمانه »(٢). عوقب  أوانه  قبل  الشيء 
: الفارِّ طالق  في  ـ   ٦

موته، ومات  في مرض  ثالثًا  فيمن طلق زوجته  قول عمر  3  اإلباضية   أقر 
الضرر  أن  تبين  إذا  وذلـك  وال يرثها،  العدة،  في  ما كانت  ترثـه  أنها  عدتها،  فـي 

لها. فال ميراث  الطالق  هي  طلبت  إذا  أما  السيئ،  لقصده  الزوج  من  كان 
فرجل  «قلت:  المدونـة:  فـي  حبيب   للربيع بن  الخراسـاني   أبو غانـم  قـال 
كتب  أنه  الخطاب  3  عمر بن  عن  بلغنـا  قال:  مرضه؟  في  ثالثًا  امرأته  طلـق 
عندنا  ذلك  وتفسـير  وال يرثها.  العدة  فـي  ما كانت  ترثه  أنهـا  ُشـريح   إلى  فيهـا 

بركة:  ابن  ـ   .٢٢/٢ - ٢٣ المدونة،  الخراسـاني:  أبو غانم  ـ  ص ٤١.  النكاح،  كتاب  الجناوني:   (١)
حمد:  أحمد بن  الخليلي  ـ   .٤١ - ٤٢  ،٣٧ ص ٣٥،  أجوبة،  خلفون:  ابن  ـ   .١٣٣/٢ الجامع، 
وينظر:  ـ   .١٦٨/٣ الحـواري،  ابن  جامع  الحواري:  ابـن  ـ  ص ١٥٠ - ١٥١.  النـكاح،  فتـاوى 

ص ٢٤٠ - ٢٤١. اإلباضي،  المذهب  في  وآثارًا  وفسادًا  صحة  النكاح  كتابنا، 
ص ٢٢. اإلباضي،  المذهب  في  االجتهاد  بابه:  محمد بن  بالحاج  الشيخ   (٢)
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ترثه  فإنها  الميـراث  مـن  فرارًا  إضـرارًا  طلقها  إذا  أنـه  عمـر  5  قـول  ووجـه 
العدة»(١). في  ما كانت 

امرأته  الشعثاء  في رجل طلق  أبي  «الربيع بن حبيب  عن ضمام (٢) عن  وروى 
فال ميراث»(٣). عدتها  انقضت  فإذا  العدة  في  ما دامت  ترثه  قال:  مريض  وهو 

فقال:  القاعدة  هذه  إلى  وأشـار  جامعه  في  المسـألة  هذه  جعفر   ابن  نقل  كما 
وعليها  والميراث،  الصـداق  لها  فإن  بامرأته  يجوز  أن  قبـل  من  رجـل  مـات  «إذا 
فقد  مرضه  في  طلقها  وإن  أيام،  وعشـرة  أشـهر  أربعة  زوجها  عنها  المتوفى  عدة 

إليه »(٤). ُردَّ  الحق  من  هرب  ومن  الميراث،  لها  إن  قيل: 
الرجعة: على  اإلشهاد  قبل  المطلقة  وطء  في  ـ   ٧

الطالق  في  مطلقته  إرجاع  أراد  إذا  المطلـق  على  وغيرهم  اإلباضية   يشـترط 
عليه  حرمت  إشهاد  بدون  ردها  فإن  عْدل،  شاهدي  ذلك  على  يشهد  أن  الرجعي 
بركة   ابن  يقول  بحرمانه »  عوقب  أوانه  قبل  الشيء  استعجل  «من  بالقاعدة:  عمًال 
أن  قبل  وطئها  ثـم  اثنتين  أو  طلقـة  زوجته  الرجل  طلـق  «وإذا  المعنى:  هـذا  فـي 

ص ٢٣٤. الخراساني،  غانم  أبي  مدونة  الخراساني:   (١)
(١٠٠ - ١٥٠هـ/  الثالثـة  الطبقـة  مـن  األوائـل،  اإلباضيـة  أيمـة  أبـرز  مـن  السـائب:  ضمام بـن   (٢)
على  وتتلمذ  نشأ،  وبها  بالبصرة  ولد  ُعمان،  أزد  من  أصله  التابعين،  طبقة  من  فهو  ٧١٨ - ٧٦٧م) 
سـئل  أو  جابرًا،  «سـألت  سـئل:  كلَّما  جوابه  كان  ولذا  زيد،  جابر بن  الشـعثاء  أبي  المذهـب  إمـام 
والكشف  والتحقيق  بالعلم  السير  كتب  وصفته  غيره.  على  تتلمذ  كما  جابرًا...»؛  سمعت  أو  جابر، 
في  للفتوى  ر  تصـدَّ ن  ممَّ وكان  كريمة،  أبـي  بن  مسـلم  عبيدة  أبا  اإلمام  عاصـر  المعضـالت.  عـن 
أبو صفرة  جمعها  السائب»  ضمام بن  «روايات  كتاب:  في  زيد  جابر بن  عن  رواياته  نت  دوِّ عهده. 
في  كتاب  ولـه  جابر.  عن  ضمـام  عن  حبيب  الربيع بـن  عن  الهيثـم  عـن  صفـرة،  عبد الملك بـن 
طبقات،  الدرجيني:  ينظر:  الحـق».  معرفة  في  الخلق  على  ة  «الحجَّ بعنوان:  القرآن  خلـق  موضـوع 
السـير،  * الشـماخي:   ٦٩  ،٢٠  ،١٩  ،٦ سـيرة،  مـداد:  * ابـن   ٢٤٦ - ٢٤٨  ،٢٠٨/٢ - ٢١١

.٣٤١/١ بالمغرب،  اإلباضية  أعالم  معجم   .١١٢ أجوبة،  خلفون:  * ابن   ٧١/١ - ٨٢
ص ١١٤. جابر،  جوابات  من  زيد:  جابر بن   (٣)

.٢٢٤/٦ الجامع،  جعفر:  ابن   (٤)
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عن  ما روي  وهو  أصحابنا ،  قول  فـي  عليه  تحرم  فإنها  بالبينة،  باإلشـهاد  يراجعـا 
قال  أنه  عباس  ابن  عن  يذكر  المفلس (١)  ابن  كتاب  في  ووجدت  قال:  عباس :  ابن 
ابن  وذكر  التفرقـة،  يـرى  كان  أنـه  عنه  فـروي  عبد العزيـز   عمر بـن  وأمـا   ، ُيَحـدُّ

الرجم»(٣). عليه  أن  يرى  كان  زيد   جابر بن  أن  كتابه  المفلس(٢)  في 
ذهب  بل  زوجته،  عليه  فحرموا  المطلق  هذا  على  شددوا  اإلباضية   أن  ويبدو 
حقوق  على  وحفاظًا  مقصوده،  بنقيض  لـه  معاملة  عليه  الحد  إقامة  إلى  بعضهـم 
بّينة  للمطلقة  وال توجـد  ذلك،  ينكر  ثم  إشـهاد  دون  يراجعها  ربما  ألنـه  المـرأة؛ 
بمثابة  الوطء  ذلك  اعتبر  فلعله  بالحد  عقوبته  إلى  ذهب  ومن  الرجعة،  بهـا  تثبـت 
وهذه  عصمته،  في  فهي  العدة  في  ما دامت  أنه  والظاهر  للحـد،  الموجب  الزنـى 
عمر بن  باجتهاد  عمالً  عليه،  بتحريمها  يعاقب  أن  ويكفي  عنه،  الحد  تنفي  شبهة 
معتدته  بين  فرقًا  هنـاك  أن  إال  المرأة   يحرم  العدة  في  النـكاح  أن  الخطـاب  3 

أعلم. واهللا  غيره  ومعتدة 

وقد  غيرهم،  وال عند  اإلباضية  عنـد  الكنية  هذا  يحمل  من  أجد  ولم  المفلس،  ابن  األصـل:  فـي   (١)
من  اإلباضية  المدرسـة  في  الفقهي  ودوره  بركة  ابـن  اإلمام  كتابه  في  المسـعودي  زهـران  ضبطـه 
بالغين  ـ  الُمَغِلـس  وابـن  الكتاب.  أصـل  على  اطلع  قـد  ولعله  ص ٦٨،  الجامـع،  كتابـه  خـالل 
الداوديين  رياسة  انتهت  وإليه  المغلس،  محمد بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  أبو الحسن  هو  المعجمة 
الناس،  جميع  عند  مقدمًا  ثقـة  صادقًا  نبيالً  عالمًا  فاضالً  وكان  بعـد،  فيما  مثله  ير  ولم  وقتـه  فـي 
جمادى  من  خلون  ألربع  وتوفي  البلدان،  سائر  من  العالم  يقصده  مهدي  نهر  على  ببغداد  ومنزله 
ابن  ينظر:  الوالء.  وكتاب  الطالق،  وكتاب  المزني،  كتاب  الكتب:  من  وله  ـ ،  ٣٢٤ه سنة  اآلخرة 

.٢٩٦/٢ الفقهية،  زيد  جابر بن  آثار  موسوعة  بولرواح،  إبراهيم  ص ٣٠٦.  الفهرست،  النديم: 
كتاب  وله  الحديث  رواة  مـن  أنه  الكتب  بعض  فـي  له  إشـارة  ووجدت  ترجمته  على  نعثـر  لـم   (٢)
شـرح  المجموع  النووي:   .٣٧٩/٢ األحـوذي  تحفة  ينظـر:  به.  يصرحوا  ولـم  المرويـات  فـي 

.٤٢٢/١٠ المهذب، 
ذم  كتاب  اآلجوري،  وأورده   ،٥٣٢٣ رقـم:  اللـواط،  حد  باب  الحـدود،  كتـاب  البيهقـي،  رواه   (٣)
الجامع،  بركة:  ابن  ينظر:  علي.  عن   ،٤٠ رقم:  اللـواط،  حكم  في  التابعين  أقوال  ذكـر  اللـواط، 

.١٨١/٢
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والوصية: الميراث  باب  في  ـ   ٨
المورث  مـوت  بعد  الشـرعي  وقتهما  والوصيـة  اإلرث  أن  القاعـدة  فـروع  ومـن 
من  بذلك  يحرم  شرعي  سبب  بال  له  الموصي  أو  مورثه  شخص  قتل  فلو  والموصي، 
بالقاعدة: «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ». اإلرث أو الوصية(١)، عمًال 

عمن  اإلرث  بتعديه  حرم  القاتل  إلى  ترى  «أال  الصدد:  هذا  في  بركة   ابن  قال 
له  عقوبة  المعصيـة  فكانت  معصية،  بغيـر  يسـتحق  ما كان  بتعجيل  لطمعـه  يرثـه 

وتعالى»(٢). تبارك  اهللا  نهَي  لركوبه  يستحقه  كان  لما  وحرمانًا 
يتعرض  كأن  مـات،  حتى  وصيتـه  أو  مورثـه  تضييع  فـي  تسـبب  من  وكذلـك 
له  معاملة  فال يرثه  فيهلك،  وإغاثته  إنقاذه  عن  فيتقاعس  الحرق  أو  للغرق  أحدهما 
اسـتعجاالً  منه  يتخلص  حتى  الحالة  تلك  على  تركه  يكون  قد  ألنه  قصده؛  بنقيض 

مقصوده ». بنقيض  عومل  مشروع  غير  غرضًا  بتصرفه  قصد  «من  ألن  للميراث؛ 
القاتل  على  قياسًا  وصيته  بطلت  له  أوصى  الهالك  وكان  وارثًا  يكن  لم  وإن 

قصدهما. بنقيض  له  ومعاملة 
من  الرجل  على  ما يجب  «وكل  الشـأن:  هذا  في  أحمد   أبو العبـاس  ويقـول 
حتى  يفعل  ولم  الفسـاد  من  الشـيء  ذلك  منعه  لو  غيره،  تنجيـة  أو  نفسـه  تنجيـة 
الذي  ذلك  كان  فإن  أيضًا،  بذلك  ويكفر  هالك  فهو  غيره،  نفس  أو  نفسه  هلكت 
القاتل  وال يرث  قاتلـه،  بمنـزلة  ألنـه  ميراثه؛  أبطل  النـاس  من  يرثه  ممـن  ضّيـع 
بنقيض مقصوده. معاملة  تبطل ذلك وصيته...»(٤)  له  أوصى  قتيله (٣)، وكذلك من 

.١٤٣/٢ - ١٤٤ الشمس،  طلعة  السالمي:  ـ   .٤٩٧/٧ النيل،  شرح  أمحمد:  أطفيش   (١)
.١٣٩/٢ - ١٤٠ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

الدارمي  أخرجه  القاتل».  يرث  «ال  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  وهو  الباب  هذا  في  المشهور  الحديث  إلى  يشير   (٣)
ورواه  عباس،  ابن  عن  رقم:  ٣٠٣٢  حديث  ـ  القاتـل  ميراث  باب:  الفرائض،  كتاب  سـننه،  فـي 

زيادة. مع  أخرى  بطرق  غيره 
ص ١٦٧. مسألة،  أبي  كتاب  محمد:  أحمد بن  العباس  أبو   (٤)
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هذه  عن  خارجة  واعتبروهـا  الفقهيـة  الفروع  بعـض  الفقهاء  بعـض  اسـتثنى 

ذلك: من  القاعدة 
ـ  ١ راجحٍ وطالب   َدينه على قولٍ  المدين حّل  ـ  الدين  ـ صاحب  الدائن  قتل  لو 

أموالهم  من  أو  مال،  له  كان  إن  ماله  من  سـداده  عليهم  ووجب  الورثة،  به 
جعل  الشـرع  ألن  القاعدة؛  من  المسـألة  هذه  خرجت  وقد  منهـم،  عـًا  تطوُّ
ووجب  شـرعًا  األجل  انقطع  مات  فإن  حّيـًا،  المدين  مـا دام  أجالً  يـن  للدَّ
وإن  مقتـوالً،  مـات  أم  أنفه  حتـف  مـات  سـواء  تركته،  مـن  الديـن  سـداد 
االسـتعجال،  سـببان:  هنا  تعـارض  فقد  بقتلـه،  الّديـن  صاحـب  اسـتعجل 
وحكم  مظنون،  واالسـتعجال  الموت،  عنـد  الّدين  بحلول  الشـرع  وحكـم 

المظنون. على  به  المقطوع  فقدم  به،  مقطوع  الشرع 
ـ  ٢ عدم   ألن  الصالة؛  تقـض  لم  فحاضت  لتحيض  دواء  شـربت  امـرأة  أن  لـو 

وعدمه. له  استعجالها  عن  النظر  بغض  بالحيض  متعلق  الصالة  قضاء 
ـ  ٣ ال يعاقب   ال يصوم،  حتى  ليمرض  الفجر  قبل  دواء  شـرب  شـخصًا  أن  لو 

حصل،  وقد  بالمرض  متعلقة  الرخصة  ألن  بالصـوم؛  فيؤمر  قصده  بنقيـض 
مظنون. أمر  ألنه  قصده؛  بسوء  وال عبرة 

ـ  ٤ والحالة   ماتت،  لو  ورثها  إرثها،  ألجل  لعشـرتها  مسـيئًا  زوجته  أمسـك  من 
عليها  أعثر  لم  األمثلة  وهـذه  وجاز(١).  نفذ  الخلع  ألجـل  أمسـكها  لو  هذه 
واهللا أعلم. قواعدهم  على  تخريجها  يمكن  ولكن  اإلباضية   المصنفات  في 

ـ محمد  ص ١٦١ - ١٦٢.  الوجيز،  البورنو:  ـ  ص ٤٧٤.  الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (١)
ص ٤٢٢.  الفقـه،  قواعـد  عبد العزيـز:  عـزام  ـ  ص ١٢٥.  الفقهيـة،  القواعـد  إسـماعيل:  بكـر 

وما بعدها.
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