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بالرحمة كالغفراف، كالصبلة كالسبلـ عمى النبي العدناف كعمى آلو  ةالحمد  المناف المتفضؿ عمى عباد    

 ، كبعد: طيار الكراـ، كعمى مف تبعو كسار عمى منيجو إلى يـك القيامةكصحبو الطيبيف األ

 فإنني أشكر ا سبحانو كتعالى صاحب الفضؿ كالمنة، الذم أتـ عمي بنعـ كثيرةو، كىذه منيا. 

تقدـ بالشكر الجزيؿ كبخالص التقدير إلى كؿ مف أسدل إلي معركفان بتكجيو أك أثـ إنني أرل لزامان عمي أف 

أك دعكة في ظاىر الغيب، كأخص بالذكر منيـ ىنا: فضيمة الدكتكر أحمد عبد الجكاد الذم شرفت  مساعدة

بتفضمو باإلشراؼ عمى رسالتي، كما كأنني أتقدـ بخالص الشكر كالعرفاف ألساتذتي في كمية الشريعة في 

تكر الفاضؿ محمد جامعة القدس، كأخص منيـ األستاذ الدكتكر الفاضؿ حساـ الديف بف مكسى عفانو، كالدك

 عساؼ، كسأبقى شاكران ليـ ما دمت حيان. 

، كىما: الدكتكر الفاضؿ محمد مطمؽ كما كأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير ألعضاء لجنة المناقشة األفاضؿ

  عساؼ مف جامعة القدس، كالدكتكر الفاضؿ أيمف البداريف مف جامعة الخميؿ. 

 عمؿ في ميزاف حسناتي كحسناتيـ أجمعيف.كأسأؿ ا سبحانو كتعالى أف يجعؿ ىذا ال

       الباحث

 محمد ثمجي حامد. 

 

 



 ت 

 الممخص

لقد تناكلت ىذه الدراسة مكضكع ) القكاعد كالضكابط الفقيية المستخرجة مف كتاب فتح القدير لكماؿ الديف 

ضكابط الفقيية بف اليماـ مف كتاب البيكع إلى كتاب الككالة  ( جمعان كدراسة، ىادفة إلى جمع القكاعد كال

مف كتاب فتح القدير، كمف ثـ دراستيا كبياف حقيقتيا كمعناىا اإلجمالي، كتكضيح المسائؿ الفقيية التي تعد 

 تطبيقان ليذه القكاعد كالضكابط في فتح القدير.
 

ح كابف اليماـ مف أىـ عمماء الحنفية، ككتابو فتح القدير مف أىـ الكتب المعتمدة في الفقو الحنفي، كىك شر 

 لكتاب اليداية لممرغيناني.
 

 االستقرائي التحميمي، ألنو المنيج األليؽ بمكضكع الدراسة.     كقامت الرسالة عمى المنيج

كخمسيف مسألة فقيية مف المسائؿ التي  كخمسيف قاعدة كضابط فقيي، اثنتيفكقد احتكت الرسالة عمى 

يا صكرة كؿ مسألة، كرأيو كرأم مذىبو ، كرأم خٌرجيا ابف اليماـ عمى ىذه القكاعد كالضكابط، مبينان في

 الفقياء في كؿ مسألة. 

قد  مف أىـ فقياء المذىب الحنفي، كأنو : أف ابف اليماـكمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا مف ىذه الدراسة

ت الحكـ أكلى القكاعد كالضكابط الفقيية اىتمامان كبيران عند دراستو لممسائؿ الفقيية، كاستأنس بيا في إثبا

، كما كأف لمقكاعد كالضكابط الفقيية دكر كبير كميـ في دراسة المسائؿ الفقيي في العديد مف المكاقؼ

 الفقيية، كتأصيميا، كالمساعدة في الكصؿ إلى الحكـ الشرعي في الكثير مف المسائؿ مف خبلليا. 

 

 



 ث 

يا كاستخراج القكاعد كالضكابط الفقيية كىنا أكصي طمبة العمـ باالىتماـ أكثر بالكتب الفقيية القديمة، كدراست

  التي استخدميا أصحاب تمؾ الكتب، كبياف تطبيقاتيا عمى المسائؿ المستجدة كالنكازؿ الحادثة في عصرنا. 
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Jurisprudential (fiqh) Rules and Disciplines Extracted, through  

                      collecting and studying, from Fath Al-Qadir by Kamal Al-Din 

                   Ibn Al-Humam from the book of Al-Buyo to the book of Al-Wak 

Researcher: Mohammad Thalji Musa Hamid. 

Supervisor: Dr. Ahmad Abdul Jawad. 

Abstract  

      This research seeks to addresses the subject of the jurisprudential rules and disciplines 

extracted, through collecting and studying, from Fath Al-Qadir by Kamal Al-Din ibn Al-

Humam from the book of Al-Buyo to the book of Al-Wakala.  It also aims to collect the 

jurisprudential rules and disciplines from Fath Al-Qadir, to peruse , study and identify their 

essence and overall meaning and to clarify jurisprudential issues, which represent the 

application of these rules and disciplines in Fath Al-Qadir. 

 

     Ibn Al-Humam is one of the key Hanafi scholars, his book Fath Al-Qadir is one of the most 

important approved books in the Hanafi Fiqh, which illustrates a book entitled Al-Hidayah by 

Al- Marghinani. 

 

      The study methodology is based on the inductive analytical approach, which is the most 

suitable method for the subject addressed herein this thesis. 

  

The thesis includes fifty-two jurisprudential rules and disciplines as well as fifty issues of fiqh 

which paths, transmission, reporters and levels of authenticity or weakness, had been studied by 

Ibn Al-Humam regarding these rules and disciplines. He also demonstrated and explained the 

substana of each issue, his opinion, the opinion of his doctrine and the opinion of scholars  on 

each issue. 

 

Among the important findings which the study has come out with are:  Ibn Al-Humam is one of 

the most prominent and key scholars in the Hanafi school, and that he has dedicated 

 



 ح 

considerable efforts and great attention to the fiqh rules and disciplines upon perusing fiqh 

issues, and used these rules to prove the fiqh ruling in many situations. Moreover; the Fiqh 

rules and disciplines have great and essential role in studying and rooting fiqh issues and have 

considerably assist in reaching to shar’i rulings in numerous issues.   

 

The stady recommends to other researchers to pay more attention to the old Islamic 

jurisprudential books by studying and extracting jurisprudential rules and disciplines which 

were used by Muslim scholars, and to highlight their applications in current emerging issues 

and calamities of our time. 
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 مقدمة

الحمد  رب العالميف، الحمد  الذم ىدانا ليذا الديف، كما كنا لنيتدم لكال أف ىدانا بفضمو كرحمتو 
مف رب العالميف، لينير  مى إماـ المرسميف، الرحمة الميداةعمينا بأف جعمنا مسمميف، كالصبلة كالسبلـ ع

لى يـك الديف، أما إبلة كأتـ التسميـ درب الحائريف، عميو كعمى آلو كصحبو كمف تبع منيجو أفضؿ الص
 بعد:

فمف فضؿ ا سبحانو كتعالى كمنتو عمى ىذه األمة أف جعؿ عمماءىا كرثة ألنبيائيا، يضحكف بأكقاتيـ 
كجيدىـ مف أجؿ خدمة ىذا الديف، كشرح عمكمو كبياف أحكامو، في كافة المجاالت كفي مختمؼ العمكـ، 

فيد منيا مف خمفيـ، فكاف مف حقيـ عمينا، كمف كاجبنا نحكىـ، أف نيتـ العمكـ ليست كفيؤلفكف الكتب كيدكن
بكتبيـ كندرسيا كنحققيا كنبحث في مكنكناتيا عف تمؾ العمكـ التي قضكا زىرات حياتيـ في جمعيا لكي 

 تصؿ إلينا.

العمكـ عمـ القكاعد كالضكابط الفقيية ، الذم يعتبر مف أىـ عف عممائنا  ىاكمف أىـ العمكـ التي كرثنا
اإلسبلمية، فيك يمثؿ مرحمة متطكرة كمتجددة لمتأليؼ في الفقو اإلسبلمي، كضبط فركعو،  كحصر 

 جزئياتو.

خترت اخترت أف تككف دراستي حكؿ ىذا العمـ، ك اكألىمية ىذا العمـ كقيمتو، ككثرة حاجة الناس إليو، فقد 
ذم بذؿ صاحبو مجيكدان عظيمان في تأليفو، نفع الكتب الفقيية في المكتبة اإلسبلمية، الأكتابان مف أىـ ك 

في التأليؼ يقكـ عمى المقارنة بيف المذاىب الفقيية في كثيرو مف  مميزان مذىبو حنفي، كلكنو سمؾ طريقان 
خترت أف تككف القكاعد كالضكابط الفقيية التي سأقـك بدراستيا ا، كألنو كذلؾ فقد المسائؿ التي يتحدث عنيا
القواعد والضوابط الفقيية المستخرجة كتابو الجميؿ، فجاء بحثي بعنكاف: "  مف في ىذا البحث، مستخرجة

 ". مف كتاب فتح القدير لكماؿ الديف بف اليماـ مف كتاب البيوع إلى كتاب الوكالة جمعًا ودراسة
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 دوافع الدراسة: -
 ة طمبة العمـ.دكرىا الكاضح في خدم. األىمية الكبيرة لمقكاعد كالضكابط في الفقو اإلسبلمي، ك  1
ثراء المكتبة اإلسبلمية . 2 برازه مف جديد، كا  حياء التراث الفقيي اإلسبلمي، كا  المساىمة في خدمة كا 

 بدراسات جديدة حكؿ القكاعد كالضكابط الفقيية.
 . إبراز فكر العالـ الجميؿ ابف اليماـ، كبياف آرائو الفقيية، كدكره في خدمة الفقو اإلسبلمي.3
يكدات السابقة التي قاـ بيا العديد مف طمبة العمـ الشرعي عمى كتاب فتح القدير، فيذه . إكماالن لممج4

الرسالة تأتي امتدادان لدراسات سابقة تمت عمى كتاب فتح القدير منيا ما يتعمؽ بالقكاعد كالضكابط الفقيية 
 ف الكتاب.في الكتاب، كمنيا ما يتعمؽ بالقكاعد األصكلية، كمنيا ما يتعمؽ بتحقيؽ أجزاءو م

 مشكمة الدراسة: -
تدكر ىذه الدراسة حكؿ جمع كدراسة القكاعد كالضكابط الفقيية التي استخدميا ابف اليماـ في كتابو فتح 

براز تطبيقاتمدل اعتماده عمييا، بياف ك القدير مف كتاب البيكع إلى كتاب الككالة،  ىذه القكاعد  كا 
آرائو في ىذه المسائؿ لرأم كبياف مدل مكافقة ، المؤلؼ كالضكابط في المسألة الفقيية التي تحدث عنيا

 مذىبو، كتكضيح آراء المذاىب األخرل في تمؾ المسائؿ.
 أىداؼ الدراسة: -

 ليذه الدارسة العديد مف األىداؼ، كىي:
 . استخراج القكاعد كالضكابط الفقيية التي استخدميا ابف اليماـ في كتابو فتح القدير، كدراستيا. 1
 .مف فتح القدير تطبيقان عمى ىذه القكاعد كالضكابط تعدالتي  الفقيية المسائؿ . بياف2
مف المسائؿ  في كثيرو . تكضيح رأم ابف اليماـ كمذىبو الحنفي كمذاىب المالكية كالشافعية كالحنابمة 3

 الفقيية المتعمقة بالمعامبلت المالية، كالقضاء.
 الدراسات السابقة: -

أجد مف قاـ بدراسة القكاعد كالضكابط الفقيية في فتح القدير مف كتاب البيكع إلى بعد البحث كالدراسة لـ 
العصر، فأقبمكا  اباىتماـ كبيرو مف طمبة العمـ في ىذكتابة الككالة، كلكني كجدت أف الكتاب قد حظي 
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تاب، يمكف عميو يدرسكنو، كيحققكنو كيخرجكا مسائمو، فكاف ىناؾ العديد مف الدراسات التي تتعمؽ بيذا الك
 تقسيميا إلى نكعيف:

 في فتح القدير: األصكلية كالفقيية النكع األكؿ: الدراسات التي تتعمؽ بالقكاعد كالضكابط
 صكلية المكجكدة فيو، في رسالة دكتكراه بعنكاف:حظي كتاب فتح القدير بجمع القكاعد األأ . 

، لمباحث كماؿ أكقاسيف، مف جامعة " القكاعد األصكلية في كتاب فتح القدير البف اليماـ الحنفي "
 ـ.2006الجزائر، في سنة 

، كىذه رسالة تتحدث عف القكاعد كىي رسالة طكيمة تتككف مف أربعمئة صفحة، كفييا أربعة أبكاب
 األصكلية عند ابف اليماـ في فتح القدير، فمكضكعيا مختمؼ عف مكضكع دراستي. 

 ابف اليماـ ككتابو.  كتميزت ىذه الرسالة بأنيا تحدثت بشكؿ مطكؿ عف
ب. حظي الكتاب أيضان بجمع القكاعد كالضكابط الفقيية المكجكدة فيو في باب العبادات، في رسالة 

القواعد والضوابط الفقيية المستخرجة مف كتاب فتح القدير لكماؿ الديف بف اليماـ ماجستير بعنكاف: " 
 ـ.2013مفارجة، مف جامعة القدس، في سنة  "، لمباحثة: إشراؽ محمكد في باب العبادات جمعًا ودراسة

 ، استخرجتيا مف فتح القدير مف باب العبادات. شرحت فيو الباحثة سبعة كعشريف قاعدة كضابطان فقييان 
كقد تميزت ىذه الرسالة بأنيا قامت بشرح القكاعد كالضكابط، كذكرت تطبيقاتيا عند ابف اليماـ في فتح 

رأم ابف اليماـ كمذىبو الحنفي كمذاىب المالكية كالشافعية كالحنابمة في القدير في باب العبادات، كبينت 
 تمؾ المسائؿ.

كىذه الدراسة ىي أقرب الدراسات إلى دراستي، كلكنيا تتعمؽ بالقكاعد كالضكابط الفقيية المكجكدة في باب 
ستخرجة مف فتح القدير تطبيقاتيا في العبادات،  كدراستي تتعمؽ بالقكاعد كالضكابط الفقيية المك العبادات، 

 مف كتاب البيكع إلى كتاب الككالة، كتطبيقاتيا التي تتعمؽ بالمعامبلت كالقضاء.
فالجديد في ىذا البحث: أنو أبرز القكاعد كالضكابط الفقيية المكجكدة في كتاب فتح القدير مف كتاب البيكع 

، كالقضاء، كتبرز آراء مؽ بالمعامبلتيية تتعإلى كتاب الككالة، كتطبيقاتيا في أكثر مف خمسيف مسألة فق
 ابف اليماـ فييا، كآراء مذىبو الحنفي، كباقي المذاىب األخرل.
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كقد كانت القكاعد المشتركة بيف الرسالتيف أربع قكاعد فقط، اتفقت في القكاعد، كلكنيا اختمفت في التطبيؽ، 
 المعامبلت كالقضاء.  فكانت تطبيقات الباحثة مف باب العبادات، كتطبيقات ىذه الدراسة مف

فقد تـ تحقيؽ كتاب فتح القدير النكع الثاني: الدراسات التي تتعمؽ بتحقيؽ أجزاء مف كتاب فتح القدير، 
 كامبلن، بالشراكة بيف جامعتي القدس كالخميؿ. 

 منيج الدراسة: -
ضكع القكاعد اعتمدت في كتابة بحثي ىذا عمى المنيج االستقرائي التحميمي، ألنو المنيج األليؽ بمك 

 كالضكابط الفقيية، كسرت في منيجي في كتابة ىذا البحث عمى الخطكات التالية:
. قمت بجمع القكاعد كالضكابط الفقيية المكجكدة في كتاب فتح القدير مف كتاب البيكع إلى كتاب  1

 كذلؾ بمطالعة الكتاب بشكؿ دقيؽ.الككالة، 
 مجمكعات بحسب الركابط بينيا، د كالضكابط الفقيية إلى. قمت بتقسيـ القكاع2

 .كالمتفرعة عنياالمجمكعة األكلى: القكاعد كالضكابط الفقيية الكمية الكبرل كالصغرل، 
تحت المجمكعة  لمعامبلت المالية، كالتي لـ تنضكالمجمكعة الثانية: القكاعد كالضكابط الفقيية المتعمقة با

 األكلى.
تحت  لـ تنضكيية المتعمقة بالقضاء كطرؽ اإلثبات، كالتي المجمكعة الثالثة: القكاعد كالضكابط الفق

 المجمكعة األكلى.
 المجمكعة الرابعة: القكاعد كالضكابط الفقيية التي ال تنضكم تحت أم مف المجمكعات السابقة.

 نقاط: ثبلث. دراسة كؿ قاعدة كضابط عف طريؽ 3
لغةن كاصطبلحان، ثـ أبيف المعنى اإلجمالي أكالن: شرح القاعدة أك الضابط: حيث أشرح مفرداتو بشكؿ مكجز 

 لمقاعدة أك الضابط.
 ثانيان: ذكر أدلة القاعدة أك الضابط إف كجدت.

 .تح القديرثالثان: ذكر تطبيؽ كاحد عمى القاعدة أك الضابط في ف
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رأم صكرة المسألة ك  مبينان  عمى كؿ قاعدة كضابط، في فتح القدير تطبيقان  كردت. درست المسائؿ التي 4
ابف اليماـ في المسألة المذككرة عمى القاعدة أك الضابط، ثـ أبيف رأم المذىب الحنفي كباقي المذاىب 

 استطعت إلى ذلؾ سبيبلن.ما  كاألدلة التي استدؿ بيا كؿ فريؽ، الثبلثة األخرل المالكية كالشافعية كالحنابمة
 القاعدة أك الضابط كما كرد بمفظ ابف اليماـ.أحرص عمى ذكر  .5
 . إذا كردت القاعدة أك الضابط عند ابف اليماـ بأكثر مف لفظ أبيف ذلؾ.6
 التي ذكرت القاعدة ، كالكتب الفقيية. تكثيؽ القاعدة أك الضابط في الحاشية، بذكر كتب القكاعد الفقيية7

 أك الضابط.
رجع المنقكؿ . إذا نقمت نصان مف كتاب ما كضعتو بيف قكسيف ىكذا " "، ثـ أذكر في الحاشية اسـ الم8

 منو.
 . عزكت اآليات القرآنية لمكاقعيا في القرآف الكريـ.9

. خٌرجت األحاديث النبكية الكاردة في الدراسة مف كتب التخريج المعتمدة، فإف كاف الحديث في 10
ف لـ يكف الحديث فييما ، أذكر  الصحيحيف، أك أحدىما اكتفيت بعزكه إلييما عف الكبلـ عمى سنده، كا 

 العمـ عميو تصحيحان أك تضعيفان. كبلـ أىؿ
  ، كاألئمة األربعة.. ترجمت لؤلعبلـ الكاردة في الدراسة، ما عدا الخمفاء األربعة11
. كضعت فيارس لآليات القرآنية، كاألحاديث النبكية كاآلثار، كاألعبلـ، كالقكاعد كالضكابط الفقيية، 12

 كالمصادر كالمراجع، كالمكضكعات.
، نسخة دار إحياء التراث التي طبعت فتح القديرف النسخ . استخدمت في ىذه الدراسة نسختيف م13

  عند التكثيؽ منيا. العربي، كنسخة دار الفكر، كفرقت بينيما بكتابة ) دار الفكر ( 
 :لدراسةخطة ا -

لتحقيؽ كؿ ما تـ ذكره سابقان فقد قسمت ىذه الدراسة إلى بابيف، كفي كؿ باب عدد مف الفصكؿ، فكانت 
 الخطة كالتالي:

 التعريؼ بابف اليماـ وكتابو فتح القدير، وفيو فصالف:و اب األوؿ: حقيقة القواعد والضوابط الفقيية، الب

 الفصؿ األكؿ: حقيقة القكاعد كالضكابط الفقيية، كفيو خمسة مباحث:
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 المبحث األكؿ: تعريؼ القكاعد الفقيية لغةن كاصطبلحان.

 المبحث الثاني: تعريؼ الضكابط الفقيية.

 الث: العبلقة بيف القكاعد كالضكابط الفقيية.المبحث الث

 المبحث الرابع: المصادر التي استنبطت منيا القكاعد كالضكابط الفقيية.

 المبحث الخامس: حجية القكاعد كالضكابط الفقيية.

 المبحث السادس: أىمية القكاعد كالضكابط الفقيية، كفكائد دراستيا.

 ابو فتح القدير، كفيو ثبلثة مباحث:الفصؿ الثاني: التعريؼ بابف اليماـ ككت

 المبحث األكؿ: الحالة السياسية كالفكرية في عصر ابف اليماـ.

 المبحث الثاني: حياة ابف اليماـ، كمكانتو العممية، كفيو أربعة مطالب  :

 المطمب األكؿ: حياتو كنشأتو.

 المطمب الثاني: شيكخو، كتبلميذه.

 المطمب الثالث: مؤلفاتو.

 بع: ثناء العمماء عميو.المطمب الرا

 المبحث الثالث: التعريؼ بكتاب فتح القدير، كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ: كصؼ الكتاب كمكضكعو.

 المطمب الثاني: منيج صاحبو فيو.
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كتاب البيوع  الباب الثاني: القواعد والضوابط الفقيية المستخرجة مف كتاب فتح القدير البف اليماـ مف
 وفيو ثمانية فصوؿ:إلى كتابة الوكالة، 

 الفصؿ األكؿ: فقو قاعدة " اليقيف ال يزاؿ بالشؾ" كالقكاعد كالضكابط الفقيية المتعمقة بيا:

 المبحث األكؿ: فقو قاعدة: اليقيف ال يزاؿ بالشؾ.

 المبحث الثاني: فقو القكاعد كالضكابط المتعمقة بقاعدة " اليقيف ال يزاؿ بالشؾ":

 حؿ ىك األصؿ في األشياء.المطمب األكؿ: فقو قاعدة: ال

 المطمب الثاني: فقو قاعدة: السككت في مكضع البياف بياف.

 المطمب الثالث: فقو قاعدة: الصريح أقكل مف الداللة.

 المطمب الرابع: فقو قاعدة :  العدـ في الصفات العارضة أصؿ، كالكجكد في الصفات األصمية أصؿ.

 ك األصؿ.المطمب الخامس: فقو قاعدة :  فراغ الذمة ى

 المطمب السادس: فقو قاعدة :  الفعؿ الحادث يضاؼ إلى أقرب األكقات.

 :، كفيو مبحثافالفصؿ الثاني: فقو القكاعد كالضكابط الفقيية المتعمقة بقاعدة " العادة محكمة "

 المبحث األكؿ: فقو القكاعد الفقيية المتعمقة بقاعدة " العادة محكمة ":

 الكتاب كالخطاب. المطمب األكؿ: فقو قاعدة :

 المطمب الثاني: فقو قاعدة : المعركؼ كالمشركط.

 المطمب الثالث: فقو قاعدة : ال عرؼ في النادر.

 المطمب الرابع: فقو قاعدة : النادر ال عبرة بو، كال يبنى الفقو باعتباره.
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 .المطمب الخامس: فقو قاعدة : التعارؼ ببل نكير أصؿ في الشرع بمنزلة إجماع المسمميف

 المبحث الثاني: فقو الضكابط الفقيية المتعمقة بقاعدة " العادة محكمة ":

 المطمب األكؿ: فقو ضابط : األيماف مبنية عمى العرؼ.

 المطمب الثاني: فقو ضابط :  كؿ ما أكجب نقصاف الثمف في عادة التجار فيك عيب.

 اؿ "، كفيو مبحثاف:المتعمقة بقاعدة: " الضرر يز  الفصؿ الثالث: فقو القكاعد الفقيية

 المبحث األكؿ: فقو قاعدة : تصرؼ اإلنساف في خالص حقو إنما ينفذ إذا لـ يتعد إلى اإلضرار بغيره.

 قاعدة : دفع الضرر عف المسمـ كاجب.فقو المبحث الثاني: 

 ة بباقي القكاعد الفقيية الكبرل، كفيو مبحثاف:الفصؿ الرابع: فقو القكاعد الفقيية المتعمق

 : الضركرة تقدر بقدرىا.األكؿ: فقو قاعدة   المبحث

 .العبرة لعمـك المفظ :المبحث الثاني: فقو قاعدة 

 ، كفيو مبحثاف:الفصؿ الخامس: فقو القكاعد كالضكابط الفقيية المتعمقة بقاعدة " التابع تابع "

 :المبحث األكؿ: فقو القكاعد الفقيية المتعمقة بقاعدة " التابع تابع "

 .إذا سقط الخيار في األصؿ سقط في التبع :ؿ: فقو قاعدة المطمب األك 

 .المطمب الثاني: شرط الشيء تبع لو

 .ما ال يصح إفراده بالعقد ابتداء اليصح استثناؤه مف العقد :المطمب الثالث: فقو قاعدة 

 .المعمؽ بالشرط عدـ قبؿ كجكد الشرط :المطمب الرابع: فقو قاعدة 
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 .راءة األصيؿ تكجب براءة الكفيؿبضابط: المبحث الثاني: فقو 

 ، كفيو مبحثاف:فقيية الخاصة بالمعامبلتالفصؿ السادس: فقو القكاعد كالضكابط ال

 بالمعامبلت: المتعمقةالمبحث األكؿ: فقو القكاعد الفقيية 

 .التأجيؿ في األعياف ال يصح :: فقو قاعدة كؿالمطمب األ

 .إلى المنازعة مبطمةكؿ جيالة مفضية  :: فقو قاعدة نيثاالمطمب ال

 .ما يجكز إيراد العقد عميو بإنفراد يجكز استثناؤه مف العقد :: فقو قاعدة ثالثالمطمب ال

 .الممؾ انما يتأكد بتأكد السبب :: فقو قاعدة رابعالمطمب ال

 .اختبلؼ األسباب يكجب اختبلؼ األعياف حكمان  :: فقو قاعدة خامسالمطمب ال

 الفقيية الخاصة بالمعامبلت: المبحث الثاني: فقو الضكابط

 .األكصاؼ ال يقابميا شيء :المطمب األكؿ: فقو ضابط 

 .: بيع الحقكؽ المجردة ال يجكز ضابط: فقو ثانيالمطمب ال

 .تمميؾ الديف مف غير مف عميو الديف ال يجكز :: فقو ضابط الثالمطمب الث

 .لمقابمة بالجنس ساقطةالجكدة في األمكاؿ الربكية عند ا :: فقو ضابط رابعالمطمب ال

 ا.الشبية معتبرة كالحقيقة في أبكاب الرب :: فقو ضابط خامسالمطمب ال

 .كؿ عقد جاز أف يعقده اإلنساف بنفسو جاز أف يككؿ بو :: فقو ضابط سادسالمطمب ال

 .كؿ ما جاز أف يككف ثمنان في البيع جاز أف يككف أجرة في اإلجارة :: فقو ضابط بعالمطمب السا
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 .النقكد ال تتعيف بالتعييف :: فقو ضابط ثامفب الالمطم

 ية الخاصة بالقضاء كطرؽ اإلثبات، كفيو مبحثاف:الفصؿ السابع: فقو القكاعد كالضكابط الفقي

 المبحث األكؿ: فقو القكاعد الفقيية التي تتعمؽ بالقضاء كطرؽ اإلثبات:

 .اإلقرار حجة قاصرة : المطمب األكؿ: فقو قاعدة

 .البينة حجة مطمقة :ي: فقو قاعدة المطمب الثان

 .الثابت باإلقرار دكف الثابت بالبينة : المطمب الثالث: فقو قاعدة 

 .الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة :المطمب الرابع: فقو قاعدة 

 .الحكـ ال يثبت ببل سبب :المطمب الخامس: فقو قاعدة 

 .ةالقضاء ينبني عمى الحج :المطمب السادس: فقو قاعدة 

 :المبحث الثاني: فقو الضكابط الفقيية المتعمقة بالقضاء كطرؽ اإلثبات

 . ء بالشبياتيندر الشبية كالحقيقة فيما المطمب األكؿ: فقو ضابط: 

 .الشيادة التي في مجمس القضاء ىي التي بيا القضاء :: فقو ضابط ثانيالمطمب ال

 .ؿكؿ شيادة جرت نفعان ال تقب :: فقو ضابط لثالمطمب الثا

 .النككؿ بمنزلة اإلقرار :: فقو ضابط رابعالمطمب ال

 عد كضكابط منثكرة، كفيو مبحثاف:الفصؿ الثامف: فقو قكا

 المبحث األكؿ: القكاعد الفقيية:

 .: فقو قاعدة : حؽ العبد عند معارضة حؽ ا تعالى يقدـكؿالمطمب األ
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 .: فقو قاعدة : الساقط ال يعكد إال بسبب جديدثانيالمطمب ال

 المطمب الثالث: النادر ال عبرة بو، كال يبنى الفقو باعتباره. 

 المبحث الثاني: فقو ضكابط منثكرة:

 : فقو ضابط : التسبب في اإلتبلؼ تعديان سبب لمضماف.كؿالمطمب األ

 .شطر العمة ال يثبت بو شيء :: فقو ضابط ثانيالمطمب ال

 .بلن حكمو في اليدية حكـ القاضيكؿ مف عمؿ لممسمميف عم :: فقو ضابط لثالمطمب الثا

 .الكصية أخت الميراث :: فقو ضابط رابعالمطمب ال
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الباب األوؿ: حقيقة القواعد والضوابط الفقيية، والتعريؼ بابف اليماـ وكتابو فتح القدير، 

 وفيو فصالف:

 الفصؿ األوؿ: حقيقة القواعد والضوابط الفقيية. 

 بابف اليماـ وكتابو فتح القدير.  الفصؿ الثاني: التعريؼ
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 الفصؿ األوؿ: حقيقة القواعد والضوابط الفقيية، وفيو خمسة مباحث:

 . قيية لغًة واصطالحاً المبحث األوؿ: تعريؼ القواعد الف

 المبحث الثاني: تعريؼ الضوابط الفقيية.

 المبحث الثالث: العالقة بيف القواعد والضوابط الفقيية.

 : المصادر التي استنبطت منيا القواعد والضوابط الفقيية.المبحث الرابع

 المبحث الخامس: حجية القواعد والضوابط الفقيية.

 ائد دراستيا.المبحث السادس: أىمية القواعد والضوابط الفقيية، وفو 
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 المبحث األوؿ: تعريؼ القواعد الفقيية لغًة واصطالحًا:

 

(، كبناءن ك) فقييةب مف كممتيف: )قكاعد(، أف ىذا المصطمح مركالناظر في مصطمح القكاعد الفقيية يجد 
 عميو البد مف دراسة تعريؼ ىذا المصطمح مف ناحيتيف:

 الناحية األكلى: تعريؼ القكاعد الفقيية باعتبارىا مركبان.

 الناحية الثانية: تعريؼ القكاعد الفقيية باعتبارىا عممان ) لقبان (.

 بيف:كلذلؾ جاء ىذا المبحث في مطم

 المطمب األوؿ: تعريؼ القواعد الفقيية باعتبارىا مركبًا، وفيو فرعاف:

 الفرع األكؿ: تعريؼ القاعدة لغةن كاصطبلحان:

"  فػ 1أكالن: تعريؼ القاعدة في المغة: القاعدة مأخكذة مف: قعد يقعد قعكدان،  كالفاعؿ قاعد، كالجمع قكاعد،
، منيا:تأتي في ، كىي 2" القاؼ كالعيف كالداؿ أصؿ  المغة بعدة معافو

. األساس كاألصؿ:  كىذا المعنى يككف في األمكر الحسية، كما في قكلنا قكاعد اليكدج: التي ىي  1
  3خشبات أربع معترضة أسفمو تركب عيداف اليكدج، كقكاعد البيت أساسو،

                                                           
1  ، ـ. الفيكمي، أحمد بف محمد، 1997، 1، دار صادر، بيركت، ط357/ 3، لساف العرب. ابف منظكر، محمد بف مكـر

، المكتبة العممية، بيركت. كسيشار لو الحقان بػ )المصباح 510/ 2، شرح الكبير لمرافعيالمصباح المنير في غريب ال
 المنير ( فقط. 

، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر، بيركت، 108/ 5، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس، أحمد بف فارس،  2
 ـ. 1979ىػ/ 1399

، المصباح المنير. الفيكمي، 109/ 5، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس، 357/ 3، مادة قعد، لساف العرب. ابف منظكر، 3
2 /510 . 

 



  15 

فَأََتى اللَُّو  ﴿كقكلو تعالى أيضان: ،  1﴾ َوِإْسَماِعيلُ َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ َراِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت  ﴿كمنيا قكلو تعالى: 

َيانَ ُهْم ِمَن اْلَقَواِعدِ   2.﴾ بُ ن ْ

كما كيككف أيضان في األمكر المعنكية، كذلؾ كما في قكلنا: قكاعد السحاب، أم أصكليا المعترضة في 
 3آفاؽ السماء، حيث  شبيت بقكاعد البناء.

، كقكلو 4﴾ْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ ِفي َمْقَعِد صِ  ﴿ذلؾ كما في قكلو تعالى: . االستقرار كالثبكت في المكاف: ك 2
ِتي ََل يَ ْرُجوَن ِنَكاًحا ﴿تعالى أيضان:  أم النساء المكاتي قعدف عف الحيض   5﴾ َواْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء الَّلَّ

 6كاألزكاج.

القعدة بيذا االسـ، ألف  مقد سمي شير ذكمف ىنا ف7. الجمكس: حيث يأتي القعكد بمعنى الجمكس،3
 8العرب كانت تقعد فيو عف األسفار.

كالذم يظير أف المعنى األكؿ الذم ىك األصؿ كاألساس ىك أقرب المعاني المرادة ىنا، كذلؾ " نظران 
 9البتناء األحكاـ عمييا، كابتناء الجدراف عمى األساس".

 ثانيان: تعريؼ القاعدة اصطبلحان:

                                                           
 . 127/ اآلية سورة البقرة.  1
 . 26/ اآلية سورة النحؿ.  2
 . 357/ 3، مادة قعد، لساف العرب. ابف منظكر،  3
 . 55/ اآلية سورة القمر.  4
 . 60/ الآلية سورة النور.  5
 . 108/ 5، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس، 357/ 3، مادة قعد، لساف العرب. ابف منظكر،  6
 . 108/ 5، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  7
، تحقيؽ: مجمع 748/ 2، المعجـ الوسيط، كأخركف. مصطفى، إبراىيـ 109/ 5، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  8

 ـ. 1980المغة العربية، دار الدعكة، اسطنبكؿ، 
 -دراسة نظرية -التطور -المصادر الدليمية -المقومات -القواعد الفقيية المبادءيعقكب بف عبد الكىاب،  . الباحسيف، 9

ـ. كسيشار إليو في ما بعد بػ" 1998ىػ/ 1418، 1، مكتبة الرشد، الرياض، ط15، ص تاريخية -تأصيمية -تحميمية
 القكاعد الفقيية". 

 



  16 

   2بأنيا ىي: " األمر الكمي المنطبؽ عمى جميع جزئياتو"، 1كميالفي عرفيا
كعرفيا صاحب التمكيح بأنيا: "  4بأنيا: " قضية كمية منطبقة عمى جميع جزئياتيا"، 3كعرفيا الجرجاني

كعرفيا صاحب الكميات بأنيا: " قضية كمية مف  5حكـ كمي ينطبؽ عمى جزئياتو ليتعرؼ أحكاميا منو"،
 6القكة عمى أحكاـ جزئيات مكضكعيا".حيث اشتماليا ب

 كالذم يظير مف خبلؿ التعريفات السابقة كميا أف القاعدة ىي: أمر كمي ينطبؽ عمى جميع جزئياتو.

 الفرع الثاني: تعريؼ الفقيية لغةن كاصطبلحان:

 أكالن: تعريؼ الفقيية في المغة:

و، يقاؿ: أكتي فبلف فقيان في الديف أم فيما الفقيية نسبة إلى الفقو، كالفقو معناه العمـ بالشيء كالفيـ ل
  7فيو،

                                                           
الحمكم، الممقب بأبي العباس، كلد كنشأ في الفيـك في مصر، ثـ ارتحؿ ثـ  أحمد بف محمد بف عمي المقري الفيومي.  1

إلى حماة في ببلد الشاـ، فقيو كلغكم، لو مؤلفات عديدة، أشيرىا: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، كنثر الجماف 
، تحقيؽ: 372/ 1، ة الثامنةالدرر الكامنة في أعياف المائىػ. العسقبلني، أحمد بف عمي، 770في تراجـ األعياف، تكفي 

،  224/ 1،األعالــ. الزركمي، خير الديف بف محمكد، 1972ىػ/ 1392محمد ضاف، دائرة المعارؼ العثمانية، صيدر آباد، 
 ـ. 2002، 15دار العمـ لممبلييف، بيركت، ط 

 . 510/ 2، المصباح المنير. الفيكمي،  2
في، الممقب بالسيد الشريؼ، كلد بجرجاف كنسب إلييا، شارؾ في عمـك الحسيني الحن عمي بف محمد بف عمي الجرجاني.  3

كثيرة، منيا الفمسفة، كىك مف كبار عمماء العربية، كصؼ بأنو عبلمة الدىر، كعالـ ببلد الشرؽ، لو مؤلفات عديدة، منيا: 
في طبقات المغوييف بغية الوعاة ىػ. السيكطي، عبد الرحمف، 816التعريفات، كشرح المكاقؼ، تكفي في شيراز سنة 

 . 7/ 5، األعالـ، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ، المكتبة العصرية، صيدا. الزركمي، 196/ 2، والنحاة
، 1، تحقيؽ: إبراىيـ األبيارم، دار الكتاب العربي، بيركت، ط219، ص التعريفات. الجرجاني، عمي بف محمد،  4

 ىػ. 1405
، تحقيؽ: زكريا 35/ 1، ويح عمى التوضيح لمتف التنقيح في أصوؿ الفقوشرح التم. التفتازاني، سعد الديف مسعكد،  5

 ـ. 1996ىػ/ 1416، 1عميرات، دار الكتب العممية، بيركت، ط
محمد المصرم، مؤسسة الرسالة، بيركت،  -، تحقيؽ: عدناف دركيش728، ص الكميات. الكفكم، أيكب بف مكسى،  6

 ـ. 1998ىػ/ 1419
 . 522/ 13، مادة فقو، لساف العرب. ابف منظكر،  7
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ينِ  ﴿كمنيا قكلو تعالى:   2أم ليتبصركا كيتيقنكا. 1، ﴾ لَِيتَ َفقَُّهوا ِفي الدِّ

 ثانيان: تعريؼ الفقو في االصطبلح:

 3الفقو في االصطبلح معناه: " العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المكتسب مف أدلتيا التفصيمية".

 لثاني: تعريؼ القواعد الفقيية باعتبارىا عممًا:المطمب ا

 خركف تعريؼ القاعدة الفقيية اصطبلحان، كمف ىذه التعريفات:أتناكؿ العمماء المتقدمكف كالمت

بأنيا: " كؿ كمي ىك أخص مف األصكؿ كسائر المعاني العقمية العامة، كأعـ مف  4. عرفيا المقرم 1
 5".العقكد كجممة الضكابط الفقيية الخاصة

كقد أخذ عمى ىذا التعريؼ بأنو تعريؼ مبيـ كغير كاضح كفيو تعميـ، أدل إلى اختبلؼ العمماء في 
 6تفسيره.

 

 

                                                           
 . 122/ اآلية سورة التوبة.  1
، تحقيؽ: ىشاـ سمير البخارم، دار عالـ الكتب، الرياض، 294/ 8، الجامع ألحكاـ القرآف. القرطبي، محمد بف أحمد،  2

 ـ. 2003ىػ/ 1423
 . 216، ص التعريفات . الجرجاني، 3
ا الشيير بالمقرم، كلد بتممساف، مف فقياء المالكية، أديب  التممساني أبك عبد محمد بف محمد بف أحمد القرشي.  4

الزركمي،  .332/ 8العكرم، شذرات الذىب،  ىػ.758متصكؼ، لو مؤلفات عديدة، منيا: القكاعد، الحقائؽ كالرقائؽ، تكفي 
 . 37/ 7، األعالـ

حياء التراث اإلسبلمي، مكة المكرمة. ، تحقيؽ: أحمد بف عبدا، مركز إ212/ 1، القواعد. المقرم، محمد بف محمد،  5
 )بدكف الطبعة، كتاريخيا(

المنجكر،   . ينظر أكثر حكؿ تفسير العمماء ليذا التعريؼ، كاختبلفيـ فيو، كتعميقات العمماء المعاصريف عميو في:  6
ف، دار عبد ا ، تحقيؽ: محمد الشيخ األمي109/ 1، شرح المنيج المنتخب إلى قواعد المذىبالمنجكر أحمد بف عمي، 

 . 40، ص القواعد الفقييةالشنقيطي، )بدكف بمد الناشر، كالطبعة، كتاريخيا (. الباحسيف، 
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 2بأنيا: " حكـ أكثرم ال كمي ينطبؽ عمى أكثر جزئياتو لتعرؼ أحكاميا منو". 1. عرفيا الحمكم2

مب القكاعد سكاءن أصكليةن كانت كقد أخذ عمى ىذا التعريؼ بأنو غير خاص بالقاعدة الفقيية، كذلؾ ألف أغ
أـ نحكيةن أـ فقييةن تتصؼ باألكثرية أك األغمبية، فميست القاعدة الفقيية كحدىا تتصؼ بيذا الكصؼ، 
كذلؾ ألف ىذه الخاصية عامة لمقكاعد ، كالقاعدة الفقيية إنما تتميز بمكضكعيا كالقضايا التي تشتمؿ 

 3عمييا.

أصكؿ فقيية كمية في نصكص مكجزة دستكرية تتضمف أحكامان بأنيا: "  4. عرفيا مصطفى الزرقا3
 5تشريعية عامة في الحكادث التي تدخؿ تحت مكضكعيا".

كقد أخذ عمى ىذا التعريؼ بأنو عرؼ الشيء بمرادفو، حيث أنو عرؼ القكاعد باألصكؿ، كتعريؼ الشيء 
كف عندما تعرؼ الشيء بمرادفو نبغي فيو بياف عناصره، كما تتككف منو حقيقتو كماىيتو، كليبشكؿ عممي 

                                                           
أبك العباس، المعركؼ بشياب الديف الحمكم الحنفي، المصرم، حمكم األصؿ، كاف مفتي  أحمد بف محمد مكي.  1

لعديد مف المؤلفات، منيا: حاشية الدرر كالغرر في الفقو، الحنفية في مصر، كمدرسان بالمدرسة السميمانية في القاىرة، لو ا
 . 239/ 1، األعالـىػ. الزركمي، 1098ككشؼ الرمز عف خبايا الكنز، تكفي: 

، دار الكتب العممية، بيركت، 51/ 1، غمز عيوف البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر. الحمكم، أحمد بف محمد،  2
 ـ. 1985ىػ/1405، 1ط
، 2، دار النفائس، عماف، ط16، ص القواعد الكمية والضوابط الفقيية في الشريعة اإلسالميةمد عثماف، . شبير، مح 3

 . 46، ص القواعد الفقييةـ. الباحسيف، 2007ىػ/ 1428
ىػ، كالده الفقيو الشيخ أحمد الزرقا، كجده العبلمة محمد الزرقا، 1322، كلد في مدينة حمب مصطفى أحمد محمد الزرقا.  4
مف أبرز عمماء الفقو في العصر الحديث، لو العديد مف المؤلفات، منيا: الفقو اإلسبلمي في ثكبو الجديد، كالفعؿ  كىك

ىػ. المكسكعة الحرة )كيكيبيديا(، 1420الضار كالضماف فيو، تكفي : 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%
84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7#.D9.85.D9.88.D9.84.D8.AF.D9.87_.D9.88.D8.A

9.873.D8.B3.D8.B1.D8.AA.D 
 ـ. 1998ىػ/ 1418، 1، دار القمـ، دمشؽ، ط965/ 2، المدخؿ الفقيي العاـ. الزرقا، مصطفى أحمد،  5

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7#.D9.85.D9.88.D9.84.D8.AF.D9.87_.D9.88.D8.A3.D8.B3.D8.B1.D8.AA.D9.87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7#.D9.85.D9.88.D9.84.D8.AF.D9.87_.D9.88.D8.A3.D8.B3.D8.B1.D8.AA.D9.87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7#.D9.85.D9.88.D9.84.D8.AF.D9.87_.D9.88.D8.A3.D8.B3.D8.B1.D8.AA.D9.87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7#.D9.85.D9.88.D9.84.D8.AF.D9.87_.D9.88.D8.A3.D8.B3.D8.B1.D8.AA.D9.87
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كأيضان صاحب التعريؼ أدخؿ في تعريفو بعض  1فإف التعريؼ ىنا يككف تعريفان لغكيان ال عمميان،
 2المصطمحات العامة غير المحددة، مثؿ قكلو:  نصكص دستكرية.

ؽ بأنيا: " حكـ كمي مستند إلى دليؿ شرعي، مصكغ صياغة تجريدية محكمة، منطب 3. عرفيا الرككي4
 عمى 

 4جزئياتو عمى سبيؿ االطراد أك األغمبية".

 :5خذ منياآكقد أخذ بعض العمماء عمى ىذا التعريؼ عدة م

نو ذكر بأف القاعدة حكميا كمي، ثـ ذكر أف انطباقيا عمى جزئياتيا قد يككف إ، حيث ان ف فيو تناقضإأ . 
 عمى سبيؿ اإلطراد، أك األغمبية.

 عند قكلو: " ينطبؽ عمى جزئياتو ". نو أدخؿ الثمرة ضمف التعريؼإ ػب 

. كما أنو لـ يميز القاعدة الفقيية عف غيرىا مف القكاعد عند قكلو: " مستند إلى دليؿ شرعي"، فمف جػػ
الممكف أف يدخؿ فييا قكاعد العقائد كما أشبييا، مما ىك ليس مف األحكاـ العممية، فبل بد مف قيد يخرجيا 

 مف ذلؾ.

                                                           
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 44، ص نظرية التقعيد الفقيي وأثرىا في اختالؼ الفقياء. الرككي، محمد،   1
 ـ. 1994ىػ/ 1414، 1ط
 . 49ص ، القواعد الفقيية. الباحسيف،  2
ىػ، حاصؿ عمى شيادة الدكتكراه في الفقو كأصكلو، مف جامعة 1953، كلد بمدينة فاس المغربية سنة محمد الروكي.  3

محمد الخامس بالرباط، لو العديد مف المؤلفات، منيا: نظرية التقعيد الفقيي كأثرىا في اختبلؼ الفقياء كالذم كاف أطركحتو 
فقو اإلسبلمي مف خبلؿ كتاب اإلشراؼ. المكسكعة الحرة )كيكيبيديا(، لنيؿ شيادة الدكتكراه، كقكاعد ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%
%8AB1%D9%88%D9%83%D9 

 . 48، ص نظرية التقعيد الفقيي. الرككي،  4
 . 52، ص القواعد الفقيية. الباحسيف،  5

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A
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نيا: " قضية كمية شرعية عممية جزئياتيا قضايا كمية شرعية عممية " أك " قضية بأ 1. عرفيا الباحسيف5
 فقيية 

 2كمية، جزئياتيا قضايا فقيية كمية".

 3خذ عمى ىذا التعريؼ التكرار.أكقد 

 5بأنيا: " قضية شرعية عممية كمية تشتمؿ بالقكة عمى أحكاـ جزئيات مكضكعيا". 4. كعرفيا شبير6

ة الفقيية لتعريؼ األخير لشبير ىك أفضؿ التعاريؼ كأكضحيا، حيث عرؼ  القاعدكالذم يظير لي بأف ا
بشكؿ مكجز كسيؿ كشامؿ، كأيضان: فقد تجنب فيو المبلحظات التي أخذت عمى التعريفات السابقة، كذكر 

لفقيية عددان مف القيكد التي كاف ليا دكر كاضح في تحديد القكاعد الفقيية بشكؿ دقيؽ، فعندما قيد القاعدة ا
بأنيا: " شرعية " أخرج منيا القكاعد المنطقية كالنحكية كالببلغية كغير ذلؾ، كعندما قيدىا بأنيا " عممية " 

 أخرج منيا القكاعد االعتقادية، مما جعؿ ىذا التعريؼ األكثر دقة.

                                                           
ـ، أسرتو مف األسر النجدية التي ىاجرت 1928التميمي، كلد في الزبير  يعقوب بف عبد الوىاب بف يوسؼ الباحسيف.  1

حصؿ عمى شيادة الدكتكراه مف كمية الشريعة إلى العراؽ، عضك ىيئة كبار العمماء، كاألستاذ بالمعيد العالي لمقضاء، 
كالقانكف في األزىر الشريؼ، لو العديد مف المؤلفات، منيا: مدخؿ إلى أصكؿ الفقو، كأصكؿ الفقو: الحد كالمكضكع كالغاية. 

المكسكعة الحرة )كيكيبيديا(، 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%

84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86 
 . 54، ص القواعد الفقيية. الباحسيف،  2
 . 18، ص القواعد الكمية والضوابط الفقيية. شبير،  3
ـ، أحد العمماء المعاصريف الحاصميف عمى الدكتكراه مف 1949، مف مكاليد مدينة خانيكنس عثماف طاىر شبيرمحمد .  4

جامعة األزىر، تقمد العديد مف المناصب، منيا: عضك جمعية العمـك الطبية اإلسبلمية في األردف، كلو عدد كبير مف 
كالمعامبلت المالية المعاصرة في الفقو اإلسبلمي. المكسكعة المؤلفات، منيا: أحكاـ جراحة التجميؿ في الفقو اإلسبلمي، 

الحرة )كيكيبيديا(، 
8%B9%D8%AB%D9http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D

%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%B1 
 . 18، ص القواعد الكمية والضوابط الفقيية. شبير،  5

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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 المبحث الثاني: تعريؼ الضوابط الفقيية:

 

غة كاالصطبلح، كنظران ألني عرفت الفقيية في البد مف بياف معنى مصطمح الضكابط الفقيية في الم
المبحث السابؽ فسأكتفي ىنا ببياف معنى الضكابط في المغة، كمف ثـ بياف المعنى االصطبلحي لمضكابط 

 الفقيية عند العمماء.

 أكالن: تعريؼ الضكابط في المغة:

أم حفظو  الضكابط جمع ضابط، كىي مأخكذة مف ضبط الشيء يضبطو ضبطان، يقاؿ: ضبط الشيء
، كالضبط أيضان: لزكـ الشيء كحبسو. ، كالرجؿ ضابط أم حاـز  1بالحـز

، منيا: الحبس كالقكة كالقير كالشدة.  2كيأتي الضابط بعدة معافو

 3ثانيان: تعريؼ الضكابط الفقيية اصطبلحان:

ج عف بعد تعريؼ الضكابط لغةن، كالنظر في التعريفات االصطبلحية لمضكابط، فقد رأيت أنيا ال تخر 
قد انقسـ العمماء ف عرؼ الضابط الفقيي بعدة تعريفات،تعريفات العمماء لمصطمح الضكابط الفقيية، حيث 

 عند تعريفيـ لمضابط الفقيي إلى فريقيف:

 ىريؼو كاحد، معتبران إياىما بمعنالفريؽ األكؿ: لـ يفرؽ بيف الضابط الفقيي كالقاعدة الفقيية، كعرفيما بتع
 عمماء:كاحد، كمف ىؤالء ال

                                                           
 . 533/ 1، المعجـ الوسيط.  مجمكعة مف العمماء، 340/ 7، مادة ضبط، لساف العرب.ابف منظكر،  1
 . 340/ 7، مادة ضبط، لساف العرب. ابف منظكر،  2
كاستعماالت اخرل لمضابط ذكرىا العمماء المتقدمكف، كجمعيا العمماء المعاصركف، كقد رأيت أف ال  .  ىناؾ اطبلقات 3

القواعد الكمية . شبير، 62، ص القواعد الفقييةأذكرىا ىنا لعدـ الحاجة إلييا، كينظر لئلطبلع عمييا: الباحسيف، 
 . 20، ص والضوابط الفقيية
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. الفيكمي، حيث قاؿ: "  القاعدة في االصطبلح بمعنى الضابط، كىي: األمر الكمي المنطبؽ عمى  1
 1جميع جزئياتو".

. الكماؿ بف اليماـ، حيث قاؿ: " ... المفاىيـ التصديقية الكمية مف نحك: األمر لمكجكب، كلذا قمنا 2
 2...". ضية كمية كبرل كالحرؼ: ق بمعرفتيا، كمعناىا كالضابط كالقانكف كاألصؿ

 الفريؽ الثاني: الذم فرؽ بيف القاعدة كالضابط، كمف ىؤالء:

 4الذم قاؿ: " كالغالب فيما اختص بباب كقصد بو نظـ صكر متشابية أف يسمى ضابطان". 3. السبكي 1

 الذم قاؿ: " كالفرؽ بيف الضابط كالقاعدة أف القاعدة تجمع فركعان مف أبكاب شتى ، 5. ابف نجيـ2
 6كالضابط يجمعيا مف باب كاحد ، ىذا ىك األصؿ".

 7. الحمكم حيث عرفو بأنو ىك: " ما يجمع فركعان مف باب كاحد".3

 
                                                           

  .510/ 2، المصباح المنير. الفيكمي،  1
، 5، ص التحرير في أصوؿ الفقو الجامع بيف اصطالحي الحنفية والشافعية. ابف اليماـ، محمد بف عبد الكاحد،  2

، دار الكتب العممية، 29/ 1، التقرير والتحبيرىػ. ابف أمير حاج، محمد بف محمد، 1351مصطفى البابي الحمبي، مصر، 
 ـ. 1983ىػ/ 1403، 2بيركت، ط

ىػ، 727، أبك النصر، قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث، كلد في القاىرة ي بف عبد الكافي السبكيعبد الوىاب بف عم.  3
مف كبار عمماء الشافعية الذيف تعرضكا لمعديد مف المحف كالشدائد، لو العديد مف المؤلفات، منيا: طبقات الشافعية الكبرل، 

، تحقيؽ: الحافظ عبد 104/ 3، طبقات الشافعية، ىػ. ابف قاضي شيبة، أبك بكر بف أحمد771كجمع الجكامع، تكفي 
 . 184/ 4، األعالـىػ. الزركمي، 1407، 1العميـ خاف، عالـ الكتب، بيركت، ط

 ـ. 1991ىػ/ 1411، 1، دار الكتب العممية، بيركت، ط21/ 1، األشباه والنظائر. السبكي، عبد الكىاب بف عمي،  4
بابف نجيـ المصرم، فقيو كأصكلي حنفي، لو العديد مف المؤلفات، منيا:  المشيكر زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد.  5

شذرات الذىب في أخبار مف ىػ. العكرم، عبد الحي بف أحمد، 970البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، كالرسائؿ الزينية، تكفي 
 . 64 /3، األعالـركمي، ىػ. الز 1406محمد األرنؤكط، دار ابف كثير، دمشؽ،  -، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط8/358، ذىب

، دار الكتب العممية، 166، ص األشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماف. ابف نجيـ، زيف العابديف بف إبراىيـ،  6
 ـ. 1980ىػ/ 1400بيركت، 

 . 31/ 1، غمز عيوف البصائر. الحمكم،  7

 



  23 

الذم عرفو بأنو: " حكـ كٌمي ينطبؽ عمى جزئيات"، ثـ قاؿ: "كالفرؽ بيف الضابطة كالقاعدة،  1. التيانكم4
 2يا مف باب كاحد".أٌف القاعدة تجمع فركعان مف أبكاب شتى، كالٌضابطة تجمع

 4كغيره مف العمماء، 3كقد أيد قكؿ ىذا التفريؽ عدد مف العمماء المعاصريف، منيـ: محمد عثماف شبير،
، ألف ىؤالء العمماء لـ يكتفكا بالتفريؽ بينيما بؿ إنيـ ذكركا أكجو الفرؽ بيف القاعدة يوكىذا ما أميؿ إل

 كالضابط، كىذا ما سأتحدث عنو في المبحث القادـ.

خر في تعريؼ الضابط الفقيي، حيث عرفكه بمعنى أكسع مف المعنى آكقد كاف لمعمماء المعاصريف كجو 
ف، فعرفو الباحسيف بأنو: " ما انتظـ صكران مشابية في مكضكع كاحد، غير ك الذم عرفو بو العمماء المتقدم

 5ممتفت فييا إلى معنى جامع مؤثر".

يختص بالضكابط الفقيية، ككاف األكلى تقيده بقيد يخص التعريؼ كقد أخذ عمى ىذا التعريؼ بأنو عاـ كال 
 6بالضكابط الفقيية.

كعرفو شبير بأنو ىك: " ما انتظـ صكران متشابية في مكضكع فقيي كاحد، غير ممتفت فييا إلى معنى 
ىذا كيبلحظ عمى ىذا التعريؼ بأنو قيد بقيد خاص بالضكابط الفقيية كىك " مكضكع كاحد" ك  7جامع مؤثر"،
 أكلى كأدؽ.

                                                           
نفي التيانكم، باحث ىندم، مف مؤلفاتو: كشاؼ حامد بف محمد صابر الفاركقي الح محمد بف عمي ابف القاضي محمد.  1

 . 295/ 6، األعالـىػ. الزركمي، 1158اصطبلحات الفنكف، كسبؽ الغايات في نسؽ اآليات، تكفي بعد 
، تحقيؽ: عمي دحركج، مكتبة 1110/ 2، موسوعة كشاؼ اصطالحات الفنوف والعمـو. التيانكم، محمد بف عمي،  2

 ـ. 1996، 1لبناف، بيركت، ط
 . 20، ص القواعد الكمية والضوابط الفقيية. شبير،  3
. مف ىؤالء العمماء أيضان: الدكتكر مسمـ الدكسرم، عضك ىيئة التدريس في كمية الشريعة بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد  4

ىػ/ 1428، 1، دار زدني، الرياض، ط19، ص الممتع في القواعد الفقييةاإلسبلمية. الدكسرم، مسمـ بف محمد، 
 ـ. 2007

 . 67، ص القواعد الفقيية. الباحسيف،  5
 . 22، ص القواعد الكمية والضوابط الفقيية. شبير،  6
 . 22، ص القواعد الكمية والضوابط الفقيية. شبير،  7
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 المبحث الثالث: العالقة بيف القواعد والضوابط الفقيية:

 

فيـ لمضابط إلى فريقيف، فريؽ يرل أف الضابط يبينت في المبحث السابؽ أف العمماء قد انقسمكا عند تعر 
مف  ان مرادؼ لمقاعدة، كفريؽ فرؽ بيف القاعدة كالضابط، كىذا ما رأيت ترجيحو، كقد ذكر العمماء عدد

 لفركؽ بيف القكاعد كالضكابط الفقيية، منيا:ا

أكالن: القكاعد الفقيية أكثر اتساعان كشمكالن مف الضكابط الفقيية مف ناحية المكضكعات، فالقاعدة تجمع 
 1فركعان مف أبكاب شتى، بينما الضابط يجمعيا مف باب كاحد، فيي أكسع مف ىذه الناحية.

ف القكاعد الفقيية مف ناحية أنيا ال تقتصر عمى القضية الكمية، بؿ ثانيان: الضكابط الفقيية أكسع نطاقان م
تشمؿ باإلضافة إلى ذلؾ التعاريؼ كعبلمة الشيء المميزة لو، كالتقاسيـ كالشركط كاألسباب، فيما تقتصر 

 2القكاعد الفقيية عمى القضية الكمية، فالضكابط الفقيية أكسع مف ىذه الناحية.

متفؽ عمييا في الغالب بيف مجمكع المذاىب أك أغمبيا، أما الضكابط الفقيية فالغالب ثالثان: القكاعد الفقيية 
فييا أف تختص بمذىبو معيف، بؿ إف مف الضكابط ما يككف كجية نظرو فقييةو خاصةو في مذىبو معيفو قد 

 3يخالفيا فقياء آخركف مف المذىب نفسو.

الفقيية، كذلؾ ألف الضكابط الفقيية تضبط مكضكعان مف الضكابط  استثناءن : القكاعد الفقيية أكثر رابعان 
 أم أف مساحة االستثناءات الكاردة عمى القكاعد الفقيية أكسع  4،باستثناءات كثيرةكاحدان فبل يتسامح فييا 

 5بكثيرو مف مساحة االستثناءات الكاردة عمى الضكابط الفقيية.

                                                           
 . 166، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ،  1
 . 23، ص القواعد الكمية والضوابط الفقيية. شبير،  2
 . 18، ص ي القواعد الفقييةالممتع ف. الدكسرم،  3
ىػ/ 1404، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة10، ص القواعد الفقيية وأثرىا في الفقو اإلسالمي. الندكم، عمي أحمد،  4

 ـ. 1984
 . 23، ص القواعد الكمية والضوابط الفقيية. شبير،  5
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 لضوابط الفقيية:المبحث الرابع: المصادر التي استنبطت منيا القواعد وا

 

 إف الناظر في القكاعد كالضكابط الفقيية يجد أنيا استنبطت مف ثبلثة مصادر رئيسية، كىي:

أكالن: النصكص الشرعية مف كتاب ا سبحانو كتعالى، كسنة رسكلو صمى ا عميو كسمـ، حيث نجد أف " 
 :2كىي نكعاف 1لفقيية "،اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية ىي أخصب كأكسع مصدر لمقكاعد ا

مطمقان، أك يككف االختبلؼ  نصان شرعيان، بحيث ال تختمؼ عنو النكع األكؿ: القكاعد التي تمثؿ بمفظيا
 بينيما يسيران، مثؿ :

 4فأصؿ ىذه القاعدة نص حديث نبكم. 3"، الخراج بالضماف قاعدة: "

 ألمثمة عمييا:النكع الثاني: القكاعد التي تمثؿ بمعناىا نصان شرعيان، كمف ا

                                                           
 . 187، ص القواعد الفقيية وأثارىا في الفقو اإلسالمي. الندكم،  1
 . 40، ص القواعد الكمية والضوابط الفقيية. شبير، 31، ص الممتع في القواعد الفقييةالدكسرم، .  2
 . 151، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ،  3
، كتاب اإلجارة، سنف أبي داود". أبك داكد، سميماف بف األشعث،  الخراج بالضماف. كىك قكلو صمى ا عميو كسمـ: "  4

، دار الكتاب العربي، بيركت. ) بدكف 304/ 3، 3510فاستعممو ثـ كجد بو عيبان، حديث رقـ:  باب فيمف اشترل عبدان 
، كتاب البيكع، باب فيمف يشترم العبد كيستغمو ثـ يجد بو الجامع الصحيحالطبعة، كتاريخيا (. الترمذم، محمد بف عيسى، 

حياء التراث العربي، بيركت. ) بدكف الطبعة، ، تحقيؽ: أحمد شاكر كآخركف، دار إ581/ 3، 1285عيبان، حديث رقـ: 
، 254/ 7، 4490، كتاب البيكع، باب التجارة، حديث رقـ: المجتنبى مف السنفكتاريخيا(. النسائي، أحمد بف شعيب، 

ـ. ابف حباف، محمد بف حباف، 1986ىػ/ 1406، 2تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غده، مكتب المطبكعات اإلسبلمية، حمب، ط
، تحقيؽ: شعيب 298/ 11، 4927، كتاب البيكع، باب خيار العيب،  حديث رقـ: باف بترتيب ابف بمبافصحيح ابف ح

إرواء . األلباني، محمد ناصر الديف، حسفـ. قاؿ األلباني: 1993ىػ/ 1414، 2األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
ىػ/ 1405، 2المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط ، إشراؼ: زىير الشاكيش،158/ 5، الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ

 ـ. 1985
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يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم اْلُيْسَر َوََل يُرِيُد ِبُكُم  ﴿كالتي استنبطت مف قكلو تعالى:  1"، المشقة تجمب التيسير قاعدة:  "
 3.﴾ََل يَُكلُِّف اللَُّو نَ ْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها ﴿كقكلو تعالى:  2،﴾اْلُعْسرَ 

إنما األعماؿ بالنيات ف قكلو صمى ا عميو كسمـ: " كالتي استنبطت م 4"،األمور بمقاصدىاكقاعدة:  " 
نما لكؿ امرىء ما نوى  5... ". وا 

 6ثانيان: آثار الصحابة كالتابعيف:

إف آثار الصحابة كالتابعيف أيضان تمثؿ مصدران خصبان مف المصادر التي تستنبط كتستمد منيا القكاعد 
 7".مقاطع الحقوؽ عند الشروطرضي ا عنو: " الفقيية، كمف األمثمة عمى ذلؾ: قكلو عمر بف الخطاب 

 ثالثان: اجتيادات الفقياء:

ىناؾ الكثير مف القكاعد الفقيية التي مصدرىا اجتيادات الفقياء، كيقصد بيا: " القكاعد التي استنبطيا 
ألحد  العمماء مف خبلؿ تتبعيـ ألحكاـ الفقو في مكاردىا المختمفة ... كيككف االستباط إما مف نصو صريحو 

لى عمميا، كما بيف ىذه الفتاكل مف معافو مشتركة،  ما بالنظر إلى مجمكع فتاكل ذلؾ اإلماـ كا  األئمة، كا 
 8كمف ثـ يتـ صياغة القاعدة في صكرة قضيةو كمية ".

 فنص ىذه القاعدة آثر عف اإلماـ الشافعي. 9"،ال ينسب لمساكت قوؿ  كمف األمثمة عمييا: قاعدة: "

 
                                                           

 . 75، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ، 59/ 1، األشباه والنظائر. السبكي،  1
 . 185اآلية  سورة البقرة/.  2
 . 286اآلية  سورة البقرة/.  3
 . 27، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ، 65/ 1، األشباه والنظائر. السبكي،  4
، كتاب بدء الكحي، باب كيؼ بدء الكحي إلى رسكؿ ا الجامع الصحيح المختصررم، محمد بف إسماعيؿ، . البخا 5

 ـ. 1987ىػ/ 1407، 3، تحقيؽ: مصطفى البغا، دار ابف كثير، بيركت، ط3/ 1، 1صمى ا عميو كسمـ، حديث رقـ: 
 . 44، ص القواعد الكمية والضوابط الفقيية. شبير،  6
. صدر بو 969/ 2، كتاب الشركط، باب الشركط في المير عند عقدة النكاح، لجامع الصحيح المختصرا. البخارم،  7

 الباب كلـ يذكر لو رقمان.
 . 33، ص الممتع في القواعد الففقيية. الدكسرم،  8
 . 154، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ، 142/ 1، األشباه والنظائر. السيكطي،  9
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 حجية القواعد والضوابط الفقيية:المبحث الخامس: 

 

 اختمؼ العمماء المتقدمكف كالمتأخركف في حجية القكاعد الفقيية عمى قكليف:

ا فيـ مف كبلـ بعض العمماء، منيـ، القكؿ األكؿ: ال يجكز االحتجاج بالقكاعد كالضكابط الفقيية، كىذا م
يرادىما تنبيو القرائح ... كلست الذم قاؿ في معرض كبلمو عف بعض القكاعد: " كغرضي بإ 1الجكيني

لـ يستند أىؿ الزماف إال إلى  ،فاصيؿتأقصد االستدالؿ بيما، فإف الزماف إذا فرض خاليان عف التفاريع كال
 2مقطكع بو".

 دؿ ليذا القكؿ بعدد مف األدلة، منيا:كقد استي 
ف كثيران منيا لـ يستند إلى استقراء تطمئف لو النفكس، ألنيا  أكالن: إف كثيران مف القكاعد الفقيية استقرائية، كا 

كانت نتيجة تتبع فركع فقيية محدكدة، فيك استقراء ناقص، كالبعض اآلخر منيا يستند إلى االجتياد، كىك 
 3يحتمؿ الخطأ، فتعميـ الحكـ ىنا فيو نكع مف المجازفة.

                                                           
ىػ، مف مف فقياء 419، أبكالمعالي، الممقب بإماـ الحرميف، كلد في جكيف اهلل بف يوسؼ الجوينيعبد الممؾ بف عبد .  1

الشافعية المتكمميف، كاألصكلييف، كالمفسريف، كاألدباء، لو العديد مف المؤلفات، منيا: البرىاف في أصكؿ الفقو، كنياية 
، 165/ 5، طبقات الشافعية الكبرىج الديف بف عمي، ىػ. السبكي، تا478المطمب في دراية المذىب، تكفي في نيسابكر 

 ىػ. 1413، 2عبد الفتاح الحمك، ىجر لمطباعة كالنشر، القاىرة، ط -تحقيؽ: محمكد الطناحي
مصطفى حممي،  -، تحقيؽ: فؤاد عبد المنعـ360، ص غياث األمـ والتياث الظمـ. الجكيني، عبد الممؾ بف عبد ا،  2

ككاف رحمو ا ـ. كابف دقيؽ العيد. حيث قاؿ ابف فرحكف في ترجمتو إلبراىيـ بف بشير: " 1979، دار الدعكة، االسكندرية
يستنبط أحكاـ الفركع مف قكاعد أصكؿ الفقو، كعمى ىذا مشى في كتابو التنبيو، كىي طريقة نبو الشيخ تقي الديف بف دقيؽ 

الديباج اعد األصكلية ". ابف فرحكف، إبراىيـ بف عمي، كأف الفركع ال يطرد تخريجيا عمى القك العيد أنيا غير مخمصة، 
، دار الكتب العممية، بيركت، )بدكف الطبعة كتاريخيا(. كقاؿ المقرم 87، ص المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب

القكاعد  في تعميقو عمى ىذا القكؿ: " يشير ابف فرحكف بالقكاعد األصكلية إلى القكاعد الفقيية، إذ ىي محؿ الخبلؼ أما
طبلؽ القكاعد األصكلية عمى القكاع د الفقيية أمر شائع في ذلؾ األصكلية فمتفؽ عمى جكاز استخراج الحكـ منيا، كا 

  .117، ص القواعد". المقرم، العصر
 . 272، ص القواعد الفقيية. الباحسيف،  3
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المحتمؿ أف يككف الفرع المراد  ثانيان: إف القكاعد الفقيية أغمبية كليست كمية، كالمستثنيات فييا كثيرة، كمف
 1إلحاقو بالقاعدة مما يستثنى منيا.

ثالثان: إف القكاعد الفقيية ىي ثمرة لمفركع المختمفة كجامع كرابط ليا، فميس مف المعقكؿ أف يجعؿ ما ىك 
 ثمرة 

 2كجامع دليبلن الستنباط أحكاـ الفركع.

حيث ذىب بعض العمماء إلى جكاز االحتجاج  القكؿ الثاني: يجكز االحتجاج بالقكاعد الفقيية بشركط،
بالقكاعد كالضكابط الفقيية كفؽ شركط معينة، ثـ إف أصحاب ىذا القكؿ اختمفكا في شركطيـ التي 

 كضعكىا، فيمكف تقسيميـ إلى ثبلثة أقساـ بحسب الشركط التي كضعيا كؿ فريؽ:

ند إلى نص صريح مف الكتاب أك السنة القسـ األكؿ: ذىب إلى جكاز االحتجاج بالقكاعد الفقيية التي تست
فقط، أما إذا لـ يكجد عمييا نص صريح تستند إليو فبل يصح االستدالؿ بيا، كممف ذىب إلى ىذا القكؿ 

 4كعدد مف العمماء المعاصريف. 3مجمة األحكاـ العدلية،

مقطكعان بو مف  القسـ الثاني: ذىب إلى جكاز االحتجاج بالقكاعد الفقيية الكمية بشرط أال تعارض أصبلن 
  5كتاب أك سنة أك إجماع، كممف ذىب إلى ىذا القكؿ أبك حامد الغزالي،

                                                           
 . 62، ص الممتع في القواعد الفقيية. الدكسرم، 169، ص القواعد الفقيية وأثارىا في الفقو اإلسالمي. الندكم،  1
 ـ. 2003ىػ/ 1،1424،  مؤسسة الرسالة، بيركت، ط45/ 1، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك، محمد صدقي،  2
، تحقيؽ: فيمي الحسيني، دار الكتب العممية، بيركت،  15، 10/ 1، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ. حيدر، عمي،  3

 (. بدكف )الطبعة، كتاريخيا
. 171-170، ص القواعد الفقيية وأثرىا في الفقو اإلسالمي. منيـ: عمي الندكم، كمحمد صدقي البكرنك. الندكم،  4

ىػ/ 1416، 4، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط40، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكميةالبكرنك،  محمد صدقي، 
 ـ.1996

، تحقيؽ: محمد حسف ىيتك، دار الفكر، دمشؽ، 364، ص األصوؿ المنخوؿ في تعميقات. الغزالي، محمد بف محمد،  5
 =ىػ.1400
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 2كصاحب المكافقات. 1كصاحب الفركؽ،

القسـ الثالث: ذىب إلى جكاز االحتجاج بالقكاعد الفقيية، مع الجمع بيف الشركط التي كضعيا أصحاب 
 القسميف السابقيف، كىي:

 أك االستقراء.  نة أك اإلجماععمى دليؿ مف الكتاب أك الس . أف تستند القاعدة الفقيية 1

 . أف ال تعارض القاعدة الفقيية أصبلن مقطكعان بو مف كتاب أك سنة أك إجماع.2

 3كىذا ما ذىب إليو محمد عثماف شبير.

 كقد استدؿ ىؤالء لما ذىبكا إليو بعدد مف األدلة، مف أىميا:

 4منطبقة عمى جميع جزئياتيا، كال يقدح في كميتيا كجكد استثناءات.أكالن: إف القكاعد الفقيية كمية، فيي 

ثانيان: إف تتبع اجتيادات األئمة األعبلـ ليرشد إلى اعتبارىـ ليذه القكاعد كاعتدادىـ بيا، لمكشؼ عف الحكـ 
ىذه القكاعد كانت الشرعي المناسب لمكقائع كالمستجدات التي لـ يرد فييا نص، األمر الذم يبيف أف 

 5المجتيديف. اسخة في أذىافر 

                                                                                                                                                                                     

الطكسي، أبك حامد، حجة االسبلـ: فيمسكؼ، متصكؼ، لو نحك مئتي مصنؼ.  * محمد بف محمد بف محمد الغزالي=
عمـ  مف ىػ في الطابراف )قصبة طكس، بخراساف( ، لو العديد مف المصنفات، منيا: شفاء الغميؿ، كالمستصفى450مكلده
 .  7/22، األعالـ. الزركمي، 191/ 6، طبقات الشافعية الكبرىىػ. السبكي، 505صكؿ، تكفي األ
 ـ. 1998ىػ/ 1418، تحقيؽ: خميؿ منصكر، دار الكتب العممية، بيركت، 97/ 4، الفروؽ. القرافي، أحمد بف إدريس،  1
ىػ/ 1417، 1ر بف حسف، دار ابف عفاف، القاىرة، ط، تحقيؽ: مشيك 32/ 1، الموافقات. الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى،  2

 ـ. 1997
 . 87، ص القواعد الكمية والضوابط الفقيية. شبير،  3
 . 85، ص القواعد الكمية والضوابط الفقيية. شبير،  4
فكر، ، دار ال120، ص قواعد المقاصد عند اإلماـ الشاطبي عرضًا ودراسة وتحميالً . الكيبلني، عبد الرحمف إبراىيـ،  5

 ـ. 2000ىػ/ 1421، 1دمشؽ، ط
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ثالثان: إف حجية القكاعد الفقيية كصبلحيتيا لبلستدالؿ بيا، قد استفيد مف مجمكع األدلة الجزئية التي 
نيضت بمعنى تمؾ القاعدة، فإذا كاف كؿ دليؿ جزئي ىك حجة بذاتو يصح االستدالؿ بو فمف باب أكلى 

 1يا مجمكع األدلة، كتككف داللتيا قطعية.أف تتحقؽ ىذه الحجية في القاعدة التي أرشدت إلي

يو ىك القكؿ الذم ذىب إل يوط الفقيية، كالذم أميؿ إلفيذه ىي أقكاؿ العمماء في حجية القكاعد كالضكاب
، أم جكاز االحتجاج بالقكاعد كالضكابط الفقيية كفؽ الشركط المذككرة القسـ الثالث مف القكؿ الثاني
 ىميا:جميعان، كذلؾ لعدة أسباب، مف أ

 . قكة األدلة التي استدؿ بيا أصحاب الفريؽ الثاني. 1

. ألف األدلة التي استدؿ بيا أصحاب الفريؽ األكؿ يمكف مناقشتيا كالرد عمييا، حيث يمكف الرد عمى 2
دليميـ األكؿ بالقكؿ: بأنو حتى لك كاف مصدر كثيرو مف القكاعد الفقيية االستقراء الناقص، فإف ىذا ال 

بلؽ كصؼ الكمية عمييا، كىذا معمكـه مف كبلـ كثيرو مف العمماء الذيف تحدثكا في مكضكع يمنع مف إط
 2االستقراء.

أما دليميـ الثاني فيرد عميو: بأف كثيران مف تمؾ المستثنيات لـ تكف داخمة تحت القاعدة أصبلن، كذلؾ ألف 
أنو مستنثى منيا إنما ىك في الكاقع لكؿ قاعدة شركط ينبغي تحققيا كمكانع ينبغي انتفاؤىا، فما ييذكر مف 

 3إما فاقده لشرط القاعدة، أك كجد بو ما يمنع مف إلحاقو بحكميا.

أما دليميـ الثالث الذم قالكا فيو: بأف القكاعد الفقيية ثمرة لمفركع فبل تجعؿ الثمرة دليبلن عميو، فيرد عميو 
فركع التي كشفت عف القاعدة، كلكف األمر بالقكؿ: إف ىذا يصح لك كانت الفركع المراد استباطيا، ىي ال

ليس كذلؾ، فالفركع المتكقفة عمى القاعدة، ىي غير الفركع التي تكقفت عمييا القاعدة، أم أف الفركع التي 
 4يستدؿ بالقاعدة الفقيية عمييا ىي الفركع الحادثة، ال الفركع التي استبطت منيا القاعدة.

                                                           
 . 85، ص القواعد الكمية والضوابط الفقيية. شبير، 120، ص قواعد المقاصد عند اإلماـ الشاطبي. الكيبلني،   1
 . 64، ص الممتع في القواعد الفقيية. الدكسرم، 274، ص القواعد الفقيية. الباحسيف،  2
 . 64، ص الممتع في القواعد الفقييةالدكسرم، . 274-273، ص القواعد الفقيية. الباحسيف،  3
 . 64، ص الممتع في القواعد الفقيية. الدكسرم، 278، ص القواعد الفقيية. الباحسيف،  4
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 بط الفقيية، وفوائد دراستيا:المبحث السادس: أىمية القواعد والضوا

 

 لمقكاعد كالضكابط الفقيية أىمية كبيرة، كفكائد عظيمة، كمف أىميا:

. القكاعد الفقيية تقـك بجمع الفركع كالجزئيات الفقيية المتعددة كالمتناثرة تحت أصؿو كاحد، كىذا الجمع  1
 يفيد مف ناحيتيف:

راؾ الركابط كالصفات الجامعة بيف تمؾ الفركع كالجزئيات الناحية األكلى: إف ىذا الجمع يساعد كيفيد في إد
 المتناثرة في األبكاب الفقيية المختمفة.

الناحية الثانية: إف ىذا الجمع يسيؿ إدراؾ أحكاـ الفركع كحفظيا بطريقة سيمة، فأحكاـ الفركع كثيرة 
 كمتناثرة،

لعصكر كاألزماف، كحاجة ى مر اكذلؾ بسبب نمك الفقو كتفرعو ككثرة مسائمو بسبب تجدد الحكادث عم
معرفة أحكاـ ىذه المسائؿ، فيككف اإللماـ بيا مف الصعكبة بمكاف، كالحؿ يككف بدراسة القكاعد  الناس إلى

 1الفقيية كاإللماـ بيا.

كفي ىذا المعنى العظيـ يقكؿ صاحب الفركؽ: " كمف ضبط الفقو بقكاعده استغنى عف حفظ أكثر 
 2ميات".الجزئيات الندراجيا في الك

 

 

                                                           
الممتع . الدكسرم، 114، ص القواعد الفقيية. الباحسيف، 24، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكمية. البكرنك،  1

 . 66، ص في القواعد الفقيية
 . 7/ 1، الفروؽ. القرافي،  2
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أيضان: " كتنظـ لو منثكر المسائؿ في سمؾ كاحد، كتقيد لو الشكارد كتقرب عميو كؿ  1كيقكؿ ابف رجب
 2متباعد".

. إف اإللماـ بالقكاعد الفقيية، كدراستيا، كفيميا، تساعد بشكؿ كبيرو في تككيف الممكة الفقيية عند طالب 2
فقو الكاسعة، كمعرفة األحكاـ الشرعية، كاستباط الحمكؿ العمـ الشرعي، فتنير لو الطريؽ لدراسة أبكاب ال

: " اعمـ أف فف األشباه كالنظائر فف عظيـ، بو 4كفي ىذه الفائدة الجميمة يقكؿ السيكطي 3لمكقائع المتجددة،
يطمع عمى حقائؽ الفقو كمداركو كمآخذه كأسراره، كيتمير في فيمو كاستحضاره، كيقتدر عمى اإللحاؽ 

فة أحكاـ المسائؿ التي ليست بمسطكرة، كالحكادث كالكقائع التي ال تنقضي عمى ممر كالتخريج، كمعر 
 5الزماف".

. إدراؾ مقاصد الشريعة كأسرارىا، حيث إف معرفة القاعدة العامة التي يندرج تحتيا مسائؿ عديدة يعطي 3
يؿ قفاؿ: " قكاعد كقد نبو صاحب الفركؽ ليذا المعنى الجم 6تصكران كاضحان عف مقصد الشريعة في ذلؾ،

 7كمية فقيية جميمة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتممة عمى أسرار الشرع كحكمو".

 . إف دراسة القكاعد كالضكابط الفقيية، كعرفتيا، كاإللماـ بيا، يعيف القضاة كالمفتيف كالحكاـ عند البحث4

                                                           
السبلمي البغدادم ثـ الدمشقي الحنبمي، أبك الفرج، الممقب بزيف الديف، كلد في بغداد  عبد الرحمف بف أحمد بف رجب.  1

ىػ، يعد مف أبرز عمماء الحنابمة في القرف الثامف، كاف محدثان، كفقييان، كأصكليان، كمؤرخان، لو العديد مف المؤلفات، 736
/ 3، الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنةىػ. العسقبلني، 795: القكاعد، كجامع العمـك كالحكـ، تكفي في دمشؽ منيا
 .295/ 3، األعالـ. الزركمي، 108

، تحقيؽ: طو سعد، مكتبة الكميات األزىرية، 2/ 1، القواعد في الفقو اإلسالمي. ابف رجب، عبد الرحمف بف أحمد،  2
 ـ. 1971ىػ/ 1391، 1القاىرة، ط

الوجيز في إيضاح . البكرنك، 76، ص القواعد الكمية والضوابط الفقيية. شبير، 116، ص القواعد الفقيية. الباحسيف،  3
 . 24، ص قواعد الفقو الكمية

 . 40ستأتي ترجمتو ص .  4
 . 6، ص األشباه والنظائر. السيكطي،  5
 . 77، ص اعد الكمية والضوابط الفقييةالقو . شبير، 117، القواعد الفقيية. الباحسيف،  6
 . 6/ 1، الفروؽ. القرافي،  7
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 1سرىا.عف أحكاـ كحمكؿ لممسائؿ المعركضة كالنكازؿ المستجدة بأسيؿ الطرؽ كأي 

. إف دراسة القكاعد كالضكابط الفقيية كالبحث فييا يفيد كيساعد غير المتخصصيف في عمكـ الشريعة 5
اإلطبلع عمى الفقو بأيسر الطرؽ كأسيميا، كبدقة كبيرة، كما كأنيا تطمعيـ عمى مدل شمكؿ الفقو 

نو يشتمؿ عمى حمكؿ اإلسبلمي، كتبطؿ دعكل مف ينتقصكف الفقو اإلسبلمي، كيتيمكنو بالجمكد،  كبأ
 2جزئية كليس قكاعد كمية.

 . إف اإللماـ بالقكاعد كالضكابط الفقيية، كدراستيا، كفيميا تربي عند الباحث ممكة المقارنة بيف المذاىب 6

 3المختمفة.

فيذه بعض الفكائد التي تبرز مدل أىمية القكاعد كالضكابط الفقيية في الفقو اإلسبلمي، كىذه إنما تدؿ 
ية العناية بالقكاعد الفقيية أكثر كأكثر، حيث أف الخير فييا كثير، كالحاجة إلييا اليكـ أشد مف عمى أىم

الحاجة إلييا باألمس، خاصة مع كثرة النكازؿ كالمستجدات، كتشعب المسائؿ كتعقيدىا، كتجرؤ الكثير مف 
 طمبة العمـ عمى الفتكل كالقضاء مف غير إدراؾ لحقيقة الفقو كأصكلو.

 

 

 

 

 

                                                           
 . 24، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكمية. البكرنك،  1
. 80، ص القواعد الكمية والضوابط الفقيية. شبير، 25، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكمية. البكرنك،  2

 . 67، الممتع في القواعد الفقييةالدكسرم، 
 . 25، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكمية. البكرنك،  3
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 فصؿ الثاني: التعريؼ بابف اليماـ وكتابو فتح القدير، وفيو ثالثة مباحث:ال

 المبحث األوؿ: الحالة السياسية والفكرية في عصر ابف اليماـ، وفيو مطمباف:

 المطمب األوؿ: الحالة السياسية.

 المطمب الثاني: الحالة العممية.

   :أربعة مطالبالمبحث الثاني: حياة ابف اليماـ، ومكانتو العممية، وفيو 

 المطمب األوؿ: حياتو ونشأتو.

 المطمب الثاني: شيوخو، وتالميذه.

 المطمب الثالث: مؤلفاتو.

 المطمب الرابع: ثناء العمماء عميو.

 المبحث الثالث: التعريؼ بكتاب فتح القدير، وفيو مطمباف:

 المطمب األوؿ: وصؼ الكتاب وموضوعو.
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 بحث األوؿ: الحالة السياسية والفكرية في عصر ابف اليماـ، وفيو مطمباف:الم
 

-658عاش ابف اليماـ في العيد المممككي، حيث يطمؽ عمى مرحمة التاريخ اإلسبلمي الممتدة مف 
، اسـ العيد المممككي ، حيث كانت دكلة المماليؾ تحكـ أىـ بقاع الدكلة اإلسبلمية التي تشمؿ ػى923

تحدث في ىذا المبحث عف أىـ حالتيف عاشتيما ىذه الدكلة، كىما أ، كسكؼ 1كالحجاز مصر كالشاـ
 الحالة السياسية، كالحالة العممية:
 المطمب األوؿ: الحالة السياسية:

عاشت الدكلة اإلسبلمية في كؿ مف مصر كالشاـ كالحجاز خبلؿ العيد المممككي حالة مف االنحطاط 
ياسة، حيث ساد االختبلؼ كالصراع كبمغت االنقسامات في الدكلة كالضعؼ كالتخمؼ مف الناحية الس

اإلسبلمية مداىا، كذلؾ نتيجة تظافر عدد مف األسباب منيا ما كانت أسباب داخمية، كمنيا ما كانت 
دت لحالة االنحطاط كالضعؼ مف الناحية السياسية، أ، فمف أىـ األسباب الداخمية التي ةأسباب خارجي

ليؾ الذيف تكلكا أمر الببلد، فقد كاف جؿ ىؤالء السبلطيف ضعيفان، كقد كاف كؿ سمطاف سبلطيف دكلة المما
يحاكؿ أف يؤسس أسرة تتكلى الحكـ بعده، كقد بمغت الطمكحات الشخصية لدل السبلطيف مداىا كاألطماع 

مف الفردية أقصاىا، حيث كاف ىذا األمر مف أىـ األسباب التي أدت إلى حالة االنحطاط كالضعؼ ، ك 
كثرة االغتياالت كاالنقبلبات التي كانت تحدث ضد سبلطيف الدكلة، فقد كاف قادة الجيش  :األسباب أيضان 

يستغمكف فرصة مكت أحد السبلطيف حتى يثبكا عمى كلده فيخمعكه أك يقتمكه كيتكلى كبيرىـ قيادة السمطنة، 
تى يثب عمييـ قادة الجند فيقتمكنيـ فقد كاف بعض أبناء السبلطيف ال يمكثكف بعد كالدىـ سنة أك سنتيف ح

أك يخمعكنيـ، أضؼ إلى ذلؾ أف سبلطيف الدكلة كأصحاب السمطة مماليؾ لـ يكف ألحدىـ ىيبة تطغى 
خريف باستثناء عدد قميؿ منيـ ، حيث كاف يشعر ىؤالء السبلطيف أنيـ مماليؾ األصؿ كأعتقكا لما عمى اآل

الكفاءة ال شيء سكاىا، مف فضؿو كال جاهو سابؽو كال ممؾو امتازكا بو مف فركسية كقدرة، فيـ يمتمككف 
، لذلؾ كاف الحسد بينيـ كبير، فما أف يتسمـ أحدىـ الممؾ حتى يحسده اآل ف، كيعممكا عمى ك خر ماضو

أسقاطو أك خمعو أك قتمو ، فإف لـ يستطيعكا كظمكا ما في أنفسيـ حتى إذا مات السمطاف كثبكا عمى ابنو 
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ستممكا مكانو، ىذا األمر أدل إلى انتشار الفساد في الببلد عمى جميع المستكيات ، فكؿ فقتمكه أك خمعكه كا
سمطاف يسعى لحشد أكبر عدد مف األتباع حكلو ليتقكل بيـ، كليككنكا أداة في يده تنفذ أغراضو كما تصبكا 

و، كليتمكف مف شراء إليو نفسو، كىذا كمو يحتاج إلى تكفير مبالغ مالية كبيرة ليغدقيا السمطاف عمى حاشيت
 أكبر عدد ممكف مف المماليؾ كذمـ األمراء كالكزراء.

كمف األسباب التي أدت إلى حالة االنحطاط كالضعؼ السياسي أيضان، حالة الفقر المدقع التي كانت 
تعيشيا الدكلة في عيد المماليؾ ، فكما اسمفت كاف السمطاف مف ىؤالء يغدؽ مبالغ مالية ضخمة عمى 

اليؾ كإلرضاء حاشيتو كأمرائو، فيذا األمر كاف يستدعي مف السمطاف فرض ضرائب جديدة شراء المم
ككثيرة عمى الشعب، الذم أنيكتو الحرب أصبلن مع الصميبييف مف جية كمع المغكؿ مف جية أخرل كما 

 سيأتي.
ف الغزك أما أىـ األسباب الخارجية التي أدت إلى حالة االنحطاط كالضعؼ مف الناحية السياسية فكا

الصميبي مف ناحية، كاليجـك التتارم مف ناحية أخرل، فقد كانت ببلد الشاـ كمصر تتعرض لغزك صميبي 
، كىجكـ ىمجي مف التتار الذيف عاثكا في ببلد المسمميف فسادان كأكغمكا فييـ الشماؿ كالشرؽمف ناحية 

نحك القرل النائية بحثان عف األمف،  قتبلن، مما أدل إلى انتشار الخكؼ في مدف المسمميف فيجركىا كاتجيكا
، " ككصؿ 1نياؾ الببلد كالعبادإكؿ ىذا أدل إلى انفبلت األكضاع الداخمية في الببلد، كأدل ذلؾ إلى 

المسممكف في العيد الممككي إلى مرحمة مف الضعؼ بحيث لـ يعد بعضيـ يفكر في بعض، كلـ يعد 
كالضياع الذم عـ أمراءىـ، كالبعد عف اإلسبلـ  بعضيـ يعرؼ أخبار بعض بسبب التشتت الذم أصابيـ

الذم جزأ أمصارىـ كفصؿ بعضيا عف بعض، كالضعؼ الذم انتاب قادتيـ، كالغزك الصميبي الذم ركع 
منييف فيجركا المدف كانتقمكا إلى الريؼ، كاليجـك التتارم الذم أخاؼ السكاف فانزككا في بقاع منعزلة فمـ اآل

األحكاؿ كاألخبار، كلـ يتصمكا مع أحد نتيجة ىذا االنعزاؿ كذاؾ يتمكنكا مف معرفة شيء مف 
 ".2االنزكاء...

 إال كأنو عمى الرغـ مف كؿ ذلؾ، إال أف لدكلة المماليؾ العديد مف المميزات كااليجابيات، مف أىميا: 
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 في القرف السابع نيـ مف حماية مصر مف غزك التتار الذيف اجتاحكا العالـ اإلسبلميتمكف سبلطي
ىػ، حيث كاف  658رمضاف سنة  25اليجرم، كخاصة في معركة عيف  جالكت المعركفة التي كقعت في 

تمكف المماليؾ بعد ىذه المعركة مف بسط نفكذىـ عمى مصر كالشاـ، كما كأنيـ  كقد، النصر حميفيـ
 1بفضؿ ىذا االنتصار أكسبكا حكميـ صفة الشرعية التي كاف يفتقركف إلييا.

النصر أثر كبير في حماية حضارة القاىرة كحيكيتيا، حيث لـ تمتد إلييا ألة التدمير كما ككاف ليذا 
المغكلية التي كصمت إلى غيرىا مف مدف الشرؽ اإلسبلمي فعاثت فييا فسادان كتدميران كبغداد، فأصبحت 

فاريف مف بطش القاىرة المدينة التي تمقى فييا ابف اليماـ أكثر عمكمو ممجأ كمبلذان لكثير مف العمماء ال
 المغكؿ. 

كما كأنو مف أكثر إيجابيات المماليؾ أنيـ استطاعكا تكحيد مصر كالشاـ كجعميما دكلة كاحدة قكية، عقد 
 عمييا المسممكف الكثير مف اآلماؿ، ألنيا كانت الدكلة الكحيدة ذات القكة كالسيادة في تمؾ الفترة.

 2ليا سياسيان كثقافيان كحضاريان. كحمت القاىرة محؿ بغداد في كؿ شيء، كأصبحت كارثة
  باإلضافة إلى اىتماميـ بالناحية العممية بشكؿ كبير كما سيأتي في المطمب التالي. 

 المطمب الثاني: الحالة العممية:
عمى الرغـ مف الحالة السياسية المتردية كحالة الضعؼ كاالنحطاط التي كانت سائدة عمى العيد 

ممية جاءت عمى النقيض مف ذلؾ بؿ كبشكؿ مغاير تمامان، فقد سادت في المممككي، إال أف الحالة الع
الببلد اإلسبلمية في مصر كالشاـ كالحجاز حالة مف االزدىار كالتقدـ مف الناحية العممية، فقد كاف ىذا 
ظاىران في كثرة المنشآت الدينية كالعممية التي ظيرت في تمؾ المرحمة مف مساجد كمدارس كحمقات عمـ 

عمى تدريس العمكـ الدينية، كتكفير الخدمات المناسبة لطمبة العمـ، كظيكر عدد كبير مف العمماء تقكـ 

                                                           
، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، 78/ 7، الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرةالنجوـ . ابف تغرم بردم، يكسؼ بف عبد ا،  1

، تحقيؽ: 518/ 1، السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾالمقريزم، أحمد بف عمي، دار الكتب، مصر. بدكف الطبعة كتاريخيا. 
 ـ. 1997ىػ/ 1418، 1محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، ط

. 518/ 1، السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾالمقريزم،  78/ 7، النجوـ الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة . ابف تغرم بردم ، 2
، الجامعة اإلسبلمية، المدينة 122، ص المماليؾ البحرية وقضائيـ عمى الصميبييف في الشاـمحمكد، شفيؽ جاسر، 

 ىػ. 1409المنكرة، 
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، ىذا باإلضافة إلى الكتب الدينية التي صدرت آنذاؾ، فعند كريف الذيف عاشكا في تمؾ المرحمةالمشي
لدل السبلطيف النظر كالبحث يظير أنو ال بد أف يككف ىناؾ أسباب أدت إلى ارتفاع الركح الدينية 

كالمماليؾ كالشعب بشكؿ عاـ، أدل إلى ىذا االزدىار كىذا الرقي في الحياة العممية في ذلؾ العصر، فمف 
أىـ تمؾ األسباب، أكالن: الحركب الدينية التي خاضيا المماليؾ ضد الصميبييف مف جية كضد التتار مف 

ميبي لببلد المسمميف، حيث عاش ىؤالء جية أخرل، ثانيان: إثر مساندة النصارل المحمييف لمغزك الص
الصميبييف في ببلد المسمميف في حالة مف األمف كاألماف كالرخاء عمى أنفسيـ كأمكاليـ كنسائيـ كأبنائيـ 
ككنائسيـ، كلكنيـ عمى الرغـ مف كؿ ىذا، عندما الحت ليـ الفرصة انتصركا ألبناء عقيدتيـ، ضاربيف 

ـ عمى مر السنيف، كؿ ىذا أثار الحماس الديني لدل المسمميف مما بعرض الحائط كؿ ما قدـ المسممكف لي
ساعد عمى االزدىار العممي في تمؾ الفترة، ثالثان: عندما كجد المسممكف أنفسيـ أنيـ ىـ كعقيدتيـ اليدؼ 
مف كراء تمؾ الغزكات الشرسة، ال شيء سكل ىدـ عقيدتيـ كالقضاء عمى شريعتيـ انطمؽ عمماء األمة 

، الذيف د االىتماـ بالعمماء كطمبة العمـعي بيف المسمميف، كازدىرت المساجد بحمقات العمـ كزاينشركف الك 
خيران، ربما كانت حالة العزلة أكانكا يشكمكف صماـ األماف ليذه األمة في مكاجية األخطار الخارجية، ك 

االىتماـ بالكتب  كالتقكقع التي عاشيا المسممكف في تمؾ الفترة ىي التي صرفت أعيف المسمميف نحك
أف مرحمة  وشارة إليالدينية كتدكينيا، كانصراؼ العمماء لخدمتيا كالقياـ عمى اصبلحيا، كمما ينبغي اإل

، كظير فييا مف مشاىير العمماء الذيف عاصركا ابف 1العيد المممككي ربما كانت مف أغنى أكقات التدكيف
 اليماـ، أمثاؿ:

 . ابف حجر العسقالني:1
حمد بف عمي بف محمد الكناني العسقبلني، شياب الديف، المصرم، الشافعي، حافظ الدنيا أبك الفضؿ: أ

، كلع ػى773في عصره، قاضي القضاة، أصمو مف عسقبلف بفمسطيف بالقرب مف غزة، كلد بالقاىرة عاـ 
رة باألدب كالشعر ثـ أقبؿ عمى الحديث، كرحؿ إلى اليمف كالحجاز كغيرىما لسماع الشيكخ، كعمت لو شي

: "انتشرت مصنفاتو في حياتو 2فقصده الناس لؤلخذ عنو كأصبح حافظ اإلسبلـ في عصره، قاؿ السخاكم
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كتيادتيا الممكؾ ككتبيا األكابر" ككاف فصيح المساف، راكية لمشعر، عارفان بأياـ المتقدميف كأخبار 
جميمة، منيا )الدرر المتأخريف، صبيح الكجو. ككلي قضاء مصر مرات ثـ اعتزؿ، أما تصانيفو فكثيرة 

، كغيرىا لبياف ما في القرآف مف االحكاـ( حكاـ، ك)األلساف الميزاف( ، ك)الكامنة في أعياف المئة الثامنة(
ىػ كبقي بيذه العمة إلى أف تكفي بعد صبلة العشاء مف 852الكثير الكثير. أصيب بإسياؿ كرمي داـ عاـ 
 .1ىػ 852مف ذم الحجة سنة ليمة السبت المسفرة عف اليـك الثامف كالعشريف 

 . المقريزي:2
أحمد بف عمي بف عبد القادر، أبك العباس الحسيني العبيدم، تقي الديف المقريزم: مؤرخ الديار المصرية. 

في القاىرة، ككلي  ػى766أصمو مف بعمبؾ، كنسبتو إلى حارة المقارزة )مف حارات بعمبؾ في أيامو( كلد 
فدخؿ دمشؽ مع كلده الناصر سنة  2مرات، كاتصؿ بالممؾ الظاىر برقكؽ، فييا الحسبة كالخطابة كاإلمامة

ىػ كعرض عميو قضاؤىا فأبى. كعاد إلى مصر. مف تآليفو كتاب )المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط  810
، كغيرىا الكثير ة دكؿ الممكؾ(، ك)تاريخ االقباط(كاآلثار( كيعرؼ بخطط المقريزم، ك)السمكؾ في معرف

ؿ السخاكم: " قرأت بخطو أف تصانيفو زادت عمى مئتي مجمد كبار"، تكفي في القاىرة عاـ الكثير، قا
 .3ػى845
 . ابف تغري بردي:3

يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد ا الظاىرم الحنفي، أبك المحاسف، جماؿ الديف: مؤرخ بحاثة، كلد بالقاىرة 
ىػ  815يشو المقدميف، كمات بدمشؽ سنة ، كاف أبكه مف مماليؾ الظاىر برقكؽ كمف أمراء جػى813عاـ 

                                                           
، دار الرشيد، دمشؽ، تحقيؽ :محمد عكامة،  15-1/11، تقريب التيذيب. العسقبلني، أحمد بف حجر،  1

 . 179 -178/ 1، األعالــ. الزركمي، 1986ىػ/1406
ىػ، أك مف ممؾ مصر مف الشراكسة، انتزع 738، أبك السعيد ، سيؼ الديف، كلد برقوؽ بف انص أو أنس العثماني.  2

ىػ. ابف تغرم بردم، يكسؼ 801ىػ، كاف حازمان شجاعان فيو دىاء كمضاء، تكفي 784ة مف آخر بني قبلككف سنة السمطن
كما بعدىا، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، مصر، بدكف  221/ 11، النجوـ الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرةبف عبد ا، 

 . 48/ 2، األعالـالطبعة كتاريخيا. الزركمي، 
، 1، دار الجيؿ، بيركت، ط2/27، الضوء الالمع ألىؿ القرف التاسعسخاكم، شمس الديف محمد بف عبد الرحمف، . ال 3

 . 178-1/177، األعالــ. الزركمي، 1992ىػ/ 1412
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كتأدب كتفقو كقرأ الحديث كأكلع بالتاريخ كبرع  1قاضي القضاة جبلؿ الديف البمقيني،كنشأ يكسؼ في حجر 
في فنكف الفركسية كامتاز في عمـ النغـ كااليقاع، كصنؼ كتبان نفيسة، منيا، ) النجكـ الزاىرة في ممكؾ 

) الدليؿ الشافي عمى المنيؿ الصافي (،  في كالمستكفي بعد الكافي(،مصر كالقاىرة( ك ) المنيؿ الصا
 .2ػى874كغيرىا الكثير، تكفي بالقاىرة عاـ 

 . القمقشندي:4

 ػى 756أحمد بف عمي بف أحمد الفزارم القمقشندم ثـ القاىرم: المؤرخ األديب البحاثة. كلد في قمقشندة 
في الحكـ. كىك مف دار عمـ، كفي أبنائو كأجداده عمماء )مف قرل القميكبية، بقرب القاىرة( كنشأ كناب 

، في فنكف كثيرة مف التاريخ كاألدب ككصؼ و )صبح األعشى في قكانيف اإلنشا(أجبلء. أفضؿ تصانيف
البمداف كالممالؾ، كلو )حمية الفضؿ كزينة الكـر في المفاخرة بيف السيؼ كالقمـ ( ك )قبلئد الجماف في 

 .3ػى821زماف ( كغيرىا، تكفي بالقاىرة التعريؼ بقبائؿ عرب ال
 . السيوطي:5

عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد ابف سابؽ الديف الخضيرم السيكطي، جبلؿ الديف: إماـ حافظ مؤرخ 
، كنشأ يتيمان حيث تكفي كالده كىك ابف خمس سنيف، كلما بمغ أربعيف سنة ػى849أديب، كلد في القاىرة 

ي ركضة المقياس، عمى النيؿ، فألؼ أكثر كتبو. ككاف األغنياء كاألمراء اعتزؿ الناس، كخبل بنفسو ف
يزكركنو كيعرضكف عميو األمكاؿ كاليدايا فيردىا، كطمبو السمطاف مراران فمـ يحضر إليو، كأرسؿ إليو ىدايا 

                                                           
ىػ، مف عمماء الحديث بمصر، تكلى 763، العسقبلني األصؿ، كلد سنة عبد الرحمف بف عمر بف رسالف الكناني.  1

كفاة أبيو، ككلي القضاء بالديار المصرية مراران، كبقي قاضيان إلى أف تكفي، لو مؤلفات كثيرة، منيا: اإلفياـ  رئاسة الفتكل بع
، األعالـ. الزركمي، 242/ 9شذرات الذىب،  ىػ. العكرم، 824لما في صحيح البخارم مف اإلبياـ، مات في القاىرة سنة 

3 /320 . 
 . 8/222، األعالـلزركمي، . ا305/ 10، الضوء الالمع. السخاكم،  2
 . 177/ 1، األعالـ. الزركمي، 2/8، الضوء الالمع. السخاكم،  3
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فردىا، كبقي عمى ذلؾ إلى أف تكفي ،مف كتبو )االتقاف في عمكـ القرآف( ك )إتماـ الدراية لقراء 
 .1ىػ 911نقاية(،ك)األحاديث المنيؼ(، كغيرىا الكثير الكثير، تكفي في عزلتو بالنيؿ ال

ابف اليماـ كعاشكا في البمد التي كاف فييا، غير أنو تجدر  بعض العمماء الذيف عاصركا كبعد، فيؤالء
لكف المقاـ ال اإلشارة ىنا إلى أف ىنالؾ الكثير مف العمماء األخريف الذيف عاشكا في عصره كسكنكا بمده ك 

 يتسع لذكرىـ جميعان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
 . 301/ 3، األعالـ.  الزركمي، 65/ : 4، الضوء الالمع. السخاكم،  1
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 :أربعة مطالب المبحث الثاني: حياة ابف اليماـ، ومكانتو العممية، وفيو

 

 :فروعالمطمب األوؿ: حياتو ونشأتو، وفيو أربعة 
 : اسمو ونسبو:الفرع األوؿ
 أكالن: اسمو :

يماـ السيكاسي األصؿ، ثـ القاىرم، محمد بف عبد الكاحد بف عبد الحميد بف مسعكد الكماؿ ابف ال
 .1المشيكر بابف اليماـ السكندرم

 ثانيان: نسبو:
 في تركيا ثـ إلى اإلسكندرية ثـ إلى القاىرة. 2ينسب إلى سيكاس

 : مولده:الفرع الثاني
، فيما ذىب بعض العمماء إلى أنو كلد سنة ثماف 3ػى790ابف اليماـ كلد عاـ  ذىب أكثر العمماء إلى أف

 .4ع كثمانيف كسبعمائةأك تس
 ػ.ى790ر العمماء الذيف قالكا أف مكلده سنة ك يىك رأم جميو أميؿ إلكالذم 

 

                                                           
، 1، تحقيؽ: محمد حسف حبلؽ، ط754، ص البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع. الشككاني، محمد بف عمي،  1

شذرات الذىب في أخبار مف . العكرم، 127/ 8، الضوء الالمعـ.السخاكم، 2006ق/1427كثير، بيركت،  دار ابف
 . 7/298، ذىب

تقع  . ىي مدينة )سيكاس( تقع في شماؿ شرؽ تركيا قرب مدينة )تكقات(. كتسمى باليكنانية )سيباستيا( أك )سيباستيبكؿ( 2
يؿ أرماؽ( أم النير األحمر. تعريؼ باألعبلـ الكاردة في البداية أك )قز  )HALIS في كسط األناضكؿ عمى نير )ىاليس

 . http://islamport.com/w/bld/Web/429/571.htm موقع اإلسالـ.كالنياية البف كثير، 
بغية . السيكطي، ، 8/127،الضوء الالمع.السخاكم، 754، البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع. الشككاني،  3

 .  255/ 6،  األعالـ،. الزركمي، 166/ 1، الوعاة في طبقات المغوييف والنحاة
 .8/127، الضوء الالمع. السخاكم،  4

 

http://islamport.com/w/bld/Web/429/571.htm
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،فيما ذىب ابف تغرم بردم إلى أنو 1أما عف مكاف كالدتو، فقد ذىب أكثر العمماء إلى أنو كلد باإلسكندرية
 .2كلد بالقاىرة
 : نشأتو، وطمبو لمعمـ ورحمتو فيو:الفرع الثالث
اليماـ في بيت عممي متميز، حيث نشأ في كفالة جدتو ألمو ككانت مغربية خيرة تحفظ كثيران مف نشأ ابف 

كحفظ القدكرم كالمنار كالمفصؿ  ،حفظ القرآف كتبله تجكيدان   القرآف، كسافر مع جدتو إلى القاىرة فأكمؿ بيا
أ اليداية عمى الزيف كألفية النحك، ثـ عاد بصحبتيا إلى اإلسكندرية فأخذ النحك، كقر  3لمزمخشرم،
 4السكندرم.

 6عبد السبلـ البغدادمكتعمـ المنطؽ عمى العز  5ثـ عاد إلى القاىرة مرة أخرل كقرأ عمى يحيى العجيسي،
 كعنو أخذ أصكؿ الديف كقرأ عميو شرح ىداية الحكمة. 7كالبساطي

                                                           
 . 255/ 6 األعالـ،. الزركمي، 8/127، الضوء الالمع. السخاكم،  1
، قدـ لو كعمؽ عميو : محمد 16/160، لزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة، النجوـ ا. ابف تغرم بردم، يكسؼ األتابكي 2

 ـ.  1992 -ىػ  1413، 1حسيف شمس الديف، ط
، مف أئمة العمـ بالديف كالتفسير كالمغة كاآلداب، كلد في زمخشر سنة محمود بف عمر بف محمد الخوارزمي الزمخشري.  3

ىػ. البرمكي، 538غة، تكفي في الجرجانية إحدل قرل خكارـز سنة ىػ، لو مؤلفات كثيرة، منيا: الكشاؼ، كأساس الببل467
، 1، تحقيؽ: إحساف عباس، دار صادر، بيركت، ط168/ 5، وفيات األعياف وأنباء أبناء الزمافأحمد بف محمد، 

 . 178/ 7، األعالــ. الزركمي، 1994
 .  45. تأتي ترجمتو ص  4
، كلد في عجيس إحدل قبائؿ البربر في المغرب سنة رماني العجيسييحيى بف عبد الرحمف بف محمد العقيمي الز .  5

، الضوء الالمعىػ. السخاكم، 862ىػ، مف فقياء المالكية، عالـ بالنحك، لو شرح ألفية ابف مالؾ، تكفي بالقاىرة سنة 777
 . 153/ 8، األعالـ. الزركمي، 73/ 10
، فاضؿ مشارؾ، قاـ 776اىرم، الحنبمي ثـ الحنفي، كلد سنة ثـ الق عبد السالـ بف أحمد بف عبد المنعـ البغدادي.  6

. الزركمي، 198/ 4، الضوء الالمعىػ. السخاكم، 859برحبلت كثيرة، ثـ استقر بالقاىرة، كاف سريع النظـ، تكفي سنة 
 . 355/ 3، األعالـ

ىػ، فقيو 760ية في مصر سنة ، أك عبد ا، كلد في بساط مف قرل الغربمحمد بف أحمد بف عثماف الطائي البساطي.  7
الضوء ىػ. السخاكم، 842مالكي، تكلى القضاء بالديار المصرية، مف مؤلفاتو: المغني، كشفاء الغميؿ، تكفي بالقاىرة سنة 

 . 332/ 5، األعالـ. الزركمي، 5/ 7، الالمع
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لـ يكثر مف عمـ كسمع مف جماعة كالحافظ بف حجر كغيره، ك  اثـ سافر إلى القدس كقرأ عمى عممائي
 الركاية كتبحر في غيره مف العمكـ كفاؽ األقراف كأشير إليو بالفضؿ التاـ.

ثـ رجع إلى القاىرة، كاستمر في طمب العمـ كتمقيو، ثـ سافر مرة أخرل إلى القدس، كتمقى فييا بعض 
، ثـ رحؿ إلى مكة كحج البيت الحراـ، ثـ عاد مرة أخرل إلى القاىرة كمكث فييا ك  تكلى بعض العمـك

الكظائؼ،  ثـ سافر إلى مكة ليقضي أيامو األخيرة فييا، إال أنو لـ يستطع البقاء ىناؾ ، فعاد أخيران إلى 
 .1القاىرة حتى كافتو المنية

 :2: وفاتوالفرع الرابع
بالقاىرة في مصر، رحمو ا رحمة كاسعة  ػى861ابف اليماـ يكـ الجمعة السابع مف رمضاف سنة  تكفي

 نة مثكاه، كجزاه ا عف أمة اإلسبلـ خير جزاء.كجعؿ الج
 :مطمبافوفيو  3المطمب الثاني: شيوخ ابف اليماـ، وتالميذه،

 : شيوخو:الفرع األوؿ
كما ذكرت في المطمب السابؽ عف طمب اإلماـ لمعمـ، فقد تفقو عمى العديد مف العمماء كالمشايخ، في 

، كعمى عمماء مف مختمؼ المذاىب فمنيـ الحنفي كالمالكي كالشافعي كالحنبمي،  أنكاع مختمفة مف العمـك
 ابف اليماـ: ؼ أذكر خمسة مف أشير مشايخعمى الرغـ مف أنو مف عمماء الحنفية، كسك 

محمد بف محمد بف محمكد الحمبي الحنفي، المعركؼ بابف الشحنة،  القاضي محب الديف أبو الوليد.  1
اريخ، كلو كتب، منيا )ركض المناظر، في عمـ االكائؿ ىػ، لو اشتغاؿ باألدب كالت749المكلكد سنة 

كاالكاخر( ك)الرحمة القسرية بالديار المصرية( ككتاب في )السيرة النبكية( كغيرىا مف الكتب، تكفي 
 4ىػ. 815سنة

                                                           
. 132-127/ 8، الالمع الضوء. السخاكم، 169 -166/ 1، بغية الوعاة في طبقات المغوييف والنحاة. السيكطي،  1

 . 161-16/160، النجوـ الزاىرة. ابف تغرم بردم، 756-754، البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابعالشككاني، 
 . 6/255، األعالـ، الزركمي، 132/ 8، الضوء الالمع. السخاكم، 1/168، بغية الوعاة. السيكطي،  2
 . 166/ 1،بغية الرعاة. السيكطي، 756-754، البدر الطالعشككاني، . ال132-127/ 8، الضوء الالمع. السخاكم،  3
 . 44/ 7، األعالـ.  الزركمي، 10/290، الضوء الالمع. السخاكم،  4
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بف عبلء الديف عمي بف محمد بف عمي بف عبد ا الكناني العسقبلني الحنبمي،  جماؿ الديف عبد اهلل. 2
 .1ػى817بالجندم، المتكفى سنة المعركؼ 

بف أحمد الخكارزمي الشافعي، كاف إمامان عالمان فاضبلن فقييان ذا يد  ىماـ الديف: محمد بف أحمد ىماـ. 3
 .2ػى819في األصكؿ كالمعاني كالبياف كغيرىا، تكفى سنة 

ة كتفقو حتى برع سكندرياإلبف عبدا السكندرم الحميدم الحنفي، نشأ ب جماؿ الديف يوسؼ بف محمد. 4
 .3ػى821، تكفى سنة هابف اليماـ في النحك كغير  وككلي قضاء الحنفية بيا كأخذ عن

 .4ػى825بف أحمد البدر بف الشمس القاىرم الحنفي، المتكفى سنة  محمود بف إبراىيـ. 5
 :5: تالميذ ابف اليماـفرع الثانيال

ة مرمكقة بيف منيا كالمغكية، كقد كانت لو مكان الشرعية ،اليماـ بارعان في كثير مف العمكـلقد كاف ابف 
، يأتيو طمبة العمـ مف كؿ مكاف ليتتممذكا عمى يده، كينيمكا مف بحر العمـ الذم يممكو، أقرانو كعمماء عصره

كقد خٌرج ابف اليماـ مف تحت يديو ثمة مف العمماء المشيكريف، كسأكتفي بذكر خمسة مف أشير ىؤالء 
 التبلميذ:

بف محب الديف أبي عبد ا محمد بف ىشاـ المصرم الحنبمي  ديف أبو محمد عبد اهلل. جماؿ ال 1
 .6ػى855القاضي، المتكفى سنة 

بف أحمد بف عمر بف شرؼ، القاضي المالكي، كلد في القاىرة سنة  القرافي، شمس الديف محمد. 2
 .7ػى867كفى سنة ، برع في الفقو كأصكلو كالعربية كغيرىا كفاؽ الناس في التكثيؽ، تػى801

                                                           
 . 5/35 الضوء الالمع،. السخاكم،  1
 . 7/128،  ، الضوء الالمع. السخاكم 2
 .10/331،  الضوء الالمع. السخاكم،  3
 . 10/143 ، الضوء الالمع. السخاكم،  4
 . 8/131، الضوء الالمع. السخاكم، 755، ص البدر الطالع. الشككاني،  5
 . 5/56، الضوء الالمع. السخاكم،  6
 ، المكتبة العممية، بيركت بدكف ) الطبعة كتاريخيا(. 136/ 1، نظـ العقياف في أعياف األعياف. السيكطي، جبلؿ الديف،  7
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أحمد بف كماؿ الديف محمد بف محمد بف عمي بف يحيى الشمني  . الشمني، تقي الديف أبو العباس3
، مف كتبو )شرح المغني البف ىشاـ( ك )مزيؿ الخفا عف ألفاظ الشفا( ػى801الحنفي، كلد باإلسكندرية سنة

 .1ػى872ك )كماؿ الدراية في شرح النقاية (،  تكفي سنة 
بف عمر تاج الديف القاىرم الحنفي، كيعرؼ باليمامي لمبلزمتو  امي، عبد الوىاب بف أبي بكراليم. 4

خدمة الكماؿ بف اليماـ كاألخذ عنو بحيث شارؾ في الفقو كأصمو كالعربية كغيرىا كأخذ أيضان عف غيره 
 .2ػى886كأقرأ قميبلن، تكفي سنة 

ف السخاكم، مؤرخ حجة، كعالـ بالحديث بف محمد، شمس الديالسخاوي، محمد بف عبد الرحمف . 5
في القاىرة، صنؼ زىاء مئتي كتاب  ػى831كالتفسير كاألدب. أصمو مف سخا )مف قرل مصر( كلد 
 .3ػى902أشيرىا )الضكء البلمع في أعياف القرف التاسع(، تكفي سنة 

 :4المطمب الثالث: مؤلفات ابف اليماـ
لتي تعد كنزان في العمـ فمقد احتكت ىذه الكتب عمى فكائد ابف اليماـ مجمكعة كبيرة مف المصنفات ا صنؼ

 كبيرة، استفاد منيا طمبة العمـ منذ اليـك الذم ألفيا فييا حتى يكمنا ىذا، كمف أىـ ىذه المصنفات:
 .فقير في شرح اليداية لممرغيناني. فتح القدير لمعاجز ال 1
 .. التحرير، في أصكؿ الفقو2
 5 نجية في اآلخرة.. المسايرة في العقائد الم3
 . زاد الفقير ، كىك مختصر في فركع الحنفية.4
 .6حكاـ لمساعاتي، في أصكؿ الفقو. شرح بديع النظاـ الجامع بيف كتابي: البزدكم كاإل5
 

                                                           
 . 1/230 األعالـ،. الزركمي،  1
 . 5/99، الضوء الالمعالسخاكم، .  2
 . 6/194 األعالـ،. الزركمي،  3
 . 255/ 6، األعالـ. الزركمي، 1/168 بغية الوعاة،. السيكطي، 8/130، الضوء الالمع. السخاكم،  4
 . 1/881،  كشؼ الظنوف. خميفة،  5
ؼ الديف ، دار إحياء التراث ، تحقؽ : محمد شر 235/ 1، كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف. خميفة، حاجي،  6

 العربي، مصر. بدكف ) الطبعة كتاريخيا (. 
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 .1. فكاتح األفكار في شرح لمعات األنكار6
 المطمب الرابع: ثناء العمماء عميو:

اـ، كأشادكا بتحريراتو كترجيحاتو، فقد قاؿ ابف نجيـ عند تعقيبو أثنى كثيره مف عمماء الحنفية عمى ابف اليم
عمى بعض المسائؿ التي حققيا ابف اليماـ: " كقد أطاؿ فيو المحقؽ في فتح القدير إطالة حسنة كما ىك 

 2دأبو".
أف ابف اليماـ مف أىؿ الترجيح، كاالجتياد، فيقكؿ: " كالكماؿ صاحب الفتح مف أىؿ  3كيؤكد ابف عابديف

 4الترجيح، بؿ مف أىؿ االجتياد".
حجج باىرة  ككقاؿ السخاكم في حقو أيضان: " عالـ أىؿ األرض كمحقؽ أكلى العصر، حجة أعجكبة، ذ

كاختيارات كثيرة كترجيحات قكية، بؿ كاف يصرح بأنو لكال العكارض البدنية مف طكؿ الضعؼ كاألسقاـ 
 5كتراكميما في طكؿ المدد لبمغ رتبة االجتياد".

أصكؿ الفقو أف بعض الحنفية قد فرضكا لبعض فقيائيـ االجتياد المطمؽ، كمنيـ ابف صاحب د ذكر كق
اليماـ، فقاؿ: " كلقد كجدنا بعض الحنفية يفرضكف لبعض فقيائيـ االجتياد المطمؽ، كقالكا ذلؾ بالنسبة 

 6لكماؿ الديف بف اليماـ".
 

 

                                                           
 . 1292/ 2، كشؼ الظنوف. خميفة،  1
. ) بدكف تاريخ 2، دار المعرفة، بيركت، ط86/ 2، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ. ابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ،  2

 الطبعة( 
ماـ الحنفية 1198، كلد في دمشؽ سنة بديف الدمشقيمحمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عا.  3 ىػ، فقيو الديار الشامية كا 

في عصره، لو العديد مف المؤلفات، منيا: رد المحتار عمى الدر المختار، كنسمات األسحار، تكفي في دمشؽ سنة 
 . 42/ 6، األعالـىػ. الزركمي، 1252

، دار الفكر، بيركت، 621/ 3، در المختار شرح تنوير األبصارتار عمى الححاشية رد الم. ابف عابديف، محمد أميف،  4
 ـ. 2000ىػ/ 1421

 . 131/ 8 الضوء الالمع،. السخاكم،  5
 ـ. 1958ىػ/ 1377، دار الفكر العربي، بيركت، 392-391، ص أصوؿ الفقو. أبك زىرة، محمد،  6
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 مباف:المبحث الثالث: التعريؼ بكتاب فتح القدير، وفيو مط

 

 المطمب األوؿ: وصؼ الكتاب وموضوعو.

يعد كتاب فتح القدير لمعاجز الفقير كما سماه صاحبو مف أحسف الكتب التي شرحت كتاب " اليداية " 
 .1لبرىاف الديف أبي الحسف عمي بف أبي بكر المرغيناني

بفضؿ ا كرحمتو أكبر كقد بيف ابف اليماـ في مقدمة كتابو سبب تسميتو بيذا االسـ، فقاؿ: " كلما جاء 
مف قدرم بما ال ينتسب بنسبة عممت أنو مف فتح جكد القادر عمى كؿ شيء فسميتو ك المنة  )فتح 

 2القدير لمعاجز الفقير(...".

كيعد كتاب فتح القدير مف أىـ كتب الفقو المعتمدة عند الحنفية، كقد شرع ابف اليماـ في تأليفو سنة 
كقد ظؿ يحقؽ الكتاب نحك ثبلثيف عامان، حيث قاؿ: " ثـ  3ئو بعض أقرانو،عند الشركع في إقرا ػى829

ظير لي بعد نحك ثبلثيف عامان مف كتابة ىذا الكتاب أف الكجو منع العمرة لممكي في أشير الحج سكاء 
كقد كافت المنية ابف اليماـ قبؿ أف يتـ كتابو حيث كصؿ فيو إلى باب الككالة، ثـ  4حج مف عامو أك ال"،

                                                           
ىػ، نسبتو إلى 530برىاف الديف، المكلكد سنة بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني، أبك الحسف  عمي بف أبي بكر.  1

مرغيناف، مف أكابر فقياء الحنفية، كاف حافظان كمفسران كمحققان كأديبان كمجتيدان، لو مصنفات عديدة، منيا: بداية المبتدم، 
/ 1، يةالجواىر المضية في طبقات الحنفىػ. القرشي، عبد القادر بف محمد، 593كاليداية في شرح البداية، تكفي سنة 

 . 266/ 4، مير محمد كتب خانو، كراتشي. ) بدكف الطبعة كتاريخيا(. الزركمي، األعبلـ، 383
، دار الكتب العممية، بيركت. ) بدكف الطبعة 8/ 1، فتح القدير لمعاجز الفقير. ابف اليماـ، محمد بف عبد الكاحد،  2

 كتاريخيا(.
 . 3/ 1، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
 ، دار الفكر، بيركت. ) بدكف الطبعة كتاريخيا(. 13/ 3، فتح القدير لمعاجز الفقيرماـ، محمد بف عبد الكاحد، . ابف الي 4
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كسماه "نتائج األفكار في كشؼ  1تـ شرحو الشيخ شمس الديف أحمد بف قكرد المعركؼ بقاضي زاده،أ
 2الرمكز كاألسرار".

 3كقد تميز كتاب فتح القدير بالعديد مف المميزات، منيا:

 كضكح العرض، كحسف الترتيب، كالتناسب، كعرض المكضكعات عرضان دقيقان متقنان..  1

مف كتب الفقو المقارف، حيث لـ يقتصر مؤلفو فيو عمى بياف مذىب الحنفية . يمكف اعتبار الكتاب 2
 كحدىـ، بؿ كاف يعرض آراء المذاىب األخرل، مع إيراد أدلتيـ كمناقشتيا.

. حكل الكتاب مادة عممية غزيرة مستفادة مف المصادر األصمية في التفسير كالحديث كالفقو كغيرىا مف 3
 العمكـ.

 الفركع عمى األصكؿ. تخريجقاـ الكتاب ب. 4

 4كقد طبع فتح القدير عدة طبعات منيا:

 (.ػى1315. في المطبعة األميرية ببكالؽ في مصر سنة ) 1

 ىػ(1319. في المطبعة الميمنية في مصر سنة )2

 ( في عشر مجمدات.ػى1389. في مطبعة مصطفى البابي الحمبي في مصر سنة )3

                                                           
، تكلى قضاء أحمد بف محمود األدرنوي.  1 ، شمس الديف، المعركؼ بػػ" قاضي زاده"، مف فقياء الحنفية، أصمو مف الرـك

، منيا: نتائج األفكار، كحاشية عمى شرح الكقاية لصدر الشريعة، حمب، ثـ قضاء القسطنطينية، لو العديد مف المؤلفات
 . 255-254/ 1، األعالـىػ. الزركمي، 988تكفي في القسطنطينية سنة 

ىػ/ 1420، 1، دار الصميعي، الرياض، ط355، ص الدليؿ إلى المتوف العممية. ابف قاسـ، عبد العزيز بف إبراىيـ،  2
 ـ. 2000

ىػ/ 1427، جامعة الجزائر، الجزائر، 80، ص واعد األصولية في كتاب فتح القدير البف اليماـالق. أكقاسيف، كماؿ،  3
 ـ. 2006

 . 356-355، ص الدليؿ إلى المتوف العممية. ابف القاسـ،  4
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 ركت بدكف تاريخ الطبعة.. كطبعة دار إحياء التراث العربي في بي4

 . كطبعة دار الفكر في بيركت بدكف تاريخ الطبعة أيضان.5

 المطمب الثاني: منيج صاحبو فيو:

إف الناظر في كتاب فتح القدير يجد أف لصاحبو منيجان  حاكؿ مف خبللو أف يككف كتابو مميزان عف غيره، 
 1تية:كيمكف بياف طريقة ابف اليماـ في كتابو مف خبلؿ النقاط اآل

 أكالن: يبدأ ابف اليماـ بشرح العنكاف الذم يضعو صاحب اليداية لكؿ باب مبينان كجو اتصالو بما سبقو.

 ثانيان: يخرج األحاديث التي كردت في اليداية، كيحاكؿ أف يستقصي الركايات كيناقش كيدلؿ عمييا.

يرو مف األحياف يذكر اختبلؼ العمماء ثالثان: يكرد أقكاؿ الفقياء مف مصنفاتيـ كيعقب عمييا شرحان، كفي كث
في المسألة كآراء المذاىب فييا، ككاف ييتـ اىتمامان بالغان باألدلة، حيث إنو ال يقبؿ حكمان مف األحكاـ إال 

 بعد تقرير األدلة المرجحة لو.

رىا رابعان: كاف يذكر في آخر الباب عنكانان يسميو " تتمة كفركع "، يتعرض فيو لممسائؿ التي لـ يذك
 صاحب اليداية.

 خامسان: كاف ينقؿ في بعض األحياف فصبلن كامبلن مف بعض الكتب.

 سادسان: كاف يصحح ما يراه خطأ في ما أكرده المرغيناني في اليداية.

اىتـ ببناء الفركع عمى القكاعد ائؿ التي تنطبؽ عمييا، ك سابعان: ذكر العديد مف القكاعد األصكلية، كالمس
 ريع الفقيي في أغمب األبكاب الفقيية.األصكلية عند التف

 ثامنان: ذكر العديد مف القكاعد الفقيية، كذكر العديد مف المسائؿ التي تنطبؽ عمييا.

 تاسعان: كانت لو العديد مف االختيارات الفقيية كاألصكلية.

                                                           
كما بعدىا. كقد أطاؿ المؤلؼ في شرح طريقة ابف اليماـ  80، ص القواعد األصولية في كتاب فتح القدير. أكقاسيف،  1

 كتابو، ضاربان األمثمة عمى كؿ كاحدة منيا، كقد ذكرت النقاط الرئيسية دكف األمثمة لعدـ اإلطالة كالتكرار. في 
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 الباب الثاني: القواعد والضوابط الفقيية المستخرجة مف كتاب فتح القدير البف اليماـ مف

 تاب البيوع إلى كتاب الوكالة، وفيو ثمانية فصوؿ:ك

 الفصؿ األوؿ: فقو قاعدة " اليقيف ال يزاؿ بالشؾ " والقواعد الفقيية المتعمقة بيا.

 الفصؿ الثاني: فقو القواعد والضوابط الفقيية المتعمقة بقاعدة " العادة محكمة ".

 قاعدة: " الضرر يزاؿ".الفصؿ الثالث: فقو القواعد والضوابط الفقيية المتعمقة ب

 الفصؿ الرابع: فقو القواعد الفقيية المتعمقة بباقي القواعد الفقيية الكبرى.

 الفصؿ الخامس: فقو القواعد والضوابط الفقيية المتعمقة بقاعدة " التابع تابع ".

 الفصؿ السادس: فقو القواعد والضوابط الفقيية الخاصة بالمعامالت.

 عد والضوابط الفقيية الخاصة بالقضاء وطرؽ اإلثبات.الفصؿ السابع: فقو القوا

 الفصؿ الثامف: فقو قواعد وضوابط منثورة.
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المتعمقة بيا، وفيو  الفقييةالفصؿ األوؿ: فقو قاعدة " اليقيف ال يزاؿ بالشؾ" والقواعد 

 مبحثاف:

 .المبحث األوؿ: فقو قاعدة: " اليقيف ال يزاؿ بالشؾ "

 اليقيف ال يزاؿ بالشؾ": والضوابط المتعمقة بقاعدة " المبحث الثاني: فقو القواعد

 .المطمب األوؿ: فقو قاعدة: الحؿ ىو األصؿ في األشياء

 .المطمب الثاني: فقو قاعدة: السكوت في موضع البياف بياف

 .الصريح أقوى مف الداللة  :المطمب الثالث: فقو قاعدة

أصؿ، والوجود في الصفات األصمية  العدـ في الصفات العارضة :المطمب الرابع: فقو قاعدة

 .أصؿ

 فراغ الذمة ىو األصؿ. :المطمب الخامس: فقو قاعدة 

 الفعؿ الحادث يضاؼ إلى أقرب األوقات. :المطمب السادس: فقو قاعدة 
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 1:" اليقيف ال يزاؿ بالشؾ"  :قاعدةالمبحث األوؿ: فقو 

 

كقد استخدميا بألفاظ استخداميا في كتابو، ىذا القاعدة مف القكاعد الكبرل التي أكثر ابف اليماـ مف 
 كىذا ما سأبينو في المطمب األكؿ. مختمفة،

 طمب األوؿ: مف ألفاظ ىذه القاعدة عند ابف اليماـ:الم

 2. اليقيف ال يزكؿ بالشؾ. 1

 3بالشؾ.  -يرفع –. اليقيف ال يرتفع 2

 4. ال يزكؿ اليقيف بالشؾ.3

 5. الشؾ ال يرفع المتيقف قبمو.4

 ب الثاني: معنى القاعدة، وفيو فرعاف:المطم

، كبياف البد أكالن، كقبؿ الحديث عف تطبيقات القاعدة عند ابف اليماـ مف بياف معاني مفردات القاعدة
 المعنى اإلجمالي لمقاعدة.

 مفردات القاعدة:شرح الفرع األكؿ: 
                                                           

 ، دار الفكر. 375-2/374. 6/411،فتح القدير. ابف اليماـ،  1
مستخرجة القواعد والضوابط الفقيية ال. ينظر: مفارجة، إشراؽ محمكد، 292/ 2. 1/164، فتح القدير. ابف اليماـ،  2

، جامعة القدس، فمسطيف، 39، ص مف كتاب فتح القدير لكماؿ الديف بف اليماـ في باب العبادات جمعًا ودراسة
 . 56، صاألشباه والنظائرـ، رسالة ماجستير. فقد تحدثت عف ىذه القاعدة عند ابف اليماـ. ابف نجيـ، 2013ىػ/1434

 . 56، صاألشباه والنظائر. ابف نجيـ، 168/ 1، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
 . 1/48، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
 . 168/ 1، فتح القدير. ابف اليماـ،  5
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، كفي منيما لغةن  ةعنى كؿ كاحد، كىما اليقيف، كالشؾ، فبل بد مف بياف ميفتاشتممت ىذه القاعدة عمى مفرد
 اصطبلح الفقياء.

 أكالن: معنى اليقيف لغةن كاصطبلحان:

ييقف يقينان، إذا ثبت كاستقر ككضح، فيقاؿ: يقنت، كاستيقنت، كأيقنت، : مف يقف األمر أ . اليقيف لغةن 
 1.قنتو، أم: عممتواء، فيقاؿ: يقنتو، كيقنت بو، كأيقنت بو، كتيقنتو، كاستيبكبالأكيستعمؿ متعديان بنفسو 

كقيؿ:  ىك " العمـ الحاصؿ عف نظر  2،" الذم ال شؾ معوب. اليقيف في اصطبلح الفقياء: ىك " العمـ 
 4."لقمب عمى حقيقة الشيءاكقيؿ أيضان: " ىك طمأنينة  3كاستدالؿ"،

 5كعرفو صاحب الحدكد األنيقة بأنو: " اعتقاد جاـز ال يقبؿ التغير مف غير داعية الشرع ".

 ال تخرج ىذه المعاني عف المعنى المغكم لميقيف.ك 

 صطبلحان:اك  ثانيان: معنى الشؾ لغةن 

االرتياب، كىك  الشيف كالكاؼ أصؿ كاحد مشتؽ بعضو مف بعض، كىك بمعنى :أكالن: معنى الشؾ لغةن 
، كمنيا: شككت في األمر: بمعنى ترددت فيو، كأصؿ الشؾ التداخؿ، مأخكذ مف شؾ األمر يشكو شكا

، ألف الشاؾ كأنو شؾ ذلؾ قكليـ: شككتو بالرمح، أم طعنتو فدخؿ السناف جسمو، كسمي الشؾ بذلؾكمف 
 6مشؾ كاحد، كال يتيقف كاحدان منيما. لو األمراف في

 .أك أكثر : خبلؼ اليقيف، كيعني االرتياب، كالتردد بيف شيئيفيككف فالشؾ
                                                           

 . 157 /6، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس، 681 /2،باب الياء، المصباح المنير. الفيكمي،  1
 . 332، ص التعريفات. الجرجاني،  2
 . 681 /2، المصباح المنير. الفيكمي،  3
 . 332، ص التعريفاتالجرجاني، .  4
 . 68ص  الحدود األنيقة،. السنيكي،  5
 . 173 /3، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس، 320/ 1، مادة شكؾ، المصباح المنير. الفيكمي،  6
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كعيرؼ أيضان  1ال مزية ألحدىما عمى اآلخر "، تجكيز أمريفعيرؼ بأنو : " : ان صطبلحا ثانيان: معنى الشؾ
ما استكل  :كقيؿ الشؾ ،" ىك التردد بيف النقيضيف ببل ترجيح ألحدىما عمى اآلخر عند الشاؾبأنو: 
 2...".كىك الكقكؼ بيف الشيئيف ال يميؿ القمب إلى أحدىما ،طرفاه

 يخرج المعنى االصطبلحي عف كيبلحظ العبلقة بيف المعنى االصطبلحي كالمعنى المغكم لمشؾ، حيث ال
 المعنى المغكم.

 الفرع الثاني: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

ان أك راجحان، كجكدان أك عدمان، فبل يرتفع ىذا األمر الثابت بمجرد أف األمر إذا ثبت ثبكتان يقينيان أك جازم
عمى ما ثبت عميو، حيث قاء األمر الثابت ك يحكـ ببال يمتفت إلى ذلؾ الشؾ، بؿ طركء الشؾ في زكالو، 

، بؿ يبقى حكمو ثابتان حتى يقكـ دليؿ معتبر مثمو أك إف األمر اليقيني ال يعقؿ أف يزيمو ما ىك أضعؼ منو
 3.أقكل منو لكي يزيمو

 المطمب الثالث: مف أدلة القاعدة:

 4ىناؾ العديد مف األدلة التي تدؿ عمى ىذه القاعدة، كسأكتفي بذكر دليميف عمييا:

كم أنو شكي إلى النبي صمى ا عميو كسمـ: الرجؿ، يخيؿ إليو أنو يجد الشيء في الصبلة، ما ر .  1
  5"،ال ينصرؼ حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً قاؿ: " 

                                                           
 ـ.  1990ىػ/ 1410، 2، تحقيؽ: أحمد المباركي، ط83/ 1، العدة في أصوؿ الفقو. أبك يعمى، محمد بف الحسيف،  1
 . 168 ، صالتعريفاتلجرجاني، . ا 2
، تحقيؽ: مصطفى أحمد الزرقا، دار القمـ، دمشؽ، 82، ص شرح القواعد الفقيية. الزرقا، أحمد بف محمد،  3

 . 116، ص الممتع في القواعد الفقييةـ. الدكسرم، 1989ىػ/1409
قاعدة باحسيف، يعقكب عبد الكىاب، . ال132، ص القواعد الفقييةطبلع عمى مزيد مف األدلة في : شبير، . كيمكف اال 4

 ـ. 2000ىػ/ 1421، 1، مكتبة الرشد، الرياض، ط213، ص اليقيف ال يزوؿ بالشؾ
. 39/ 1، 137، كتاب الكضكء، باب مف ال يتكضأ مف الشؾ حتى يستيقف، حديث رقـ: صحيح البخاري. البخارم،  5

 . كالمفظ لمسمـ. 276/ 1، 361طيارة، حديث رقـ: ، كتاب الحيض، باب الدليؿ عمى أف مف تيقف الصحيح مسمـمسمـ 
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كقاعدة عظيمة مف  ،ىذا الحديث أصؿ مف أصكؿ اإلسبلـك " عمى ىذه الحديث بقكلو:  1كقد عمؽ النككم
كال يضر الشؾ الطارئ  ،حتى يتيقف خبلؼ ذلؾ ،عمى أصكليا ،بقائياكىي أف األشياء يحكـ ب ،قكاعد الفقو

 2". عمييا

. اإلجماع: حيث أجمع العمماء عمى أصؿ العمؿ بيذه القاعدة، كقد نقؿ القرافي ىذا اإلجماع، حيث 2
 3قاؿ: " فيذه قاعدة مجمع عمييا، كىي أف كؿ مشككؾ فيو يجعؿ كالمعدـك الذم يجـز بعدمو".

 : مف تطبيقات ىذه القاعدة في فتح القدير:رابعالمطمب ال

 مف المسائؿ التي استخدـ فييا ابف اليماـ قاعدة : " اليقيف ال يزاؿ بالشؾ ":

 :4مسألة: مدل حؽ التصرؼ لكؿ مف صاحب العمك كصاحب السفؿ ) حؽ التعمي (

                                                           
الحزامي الحكراني، النككم، الشافعي، أبك زكريا، محيي الديف: عبلمة بالفقو  بف مري بف حسف يحيى بف شرؼ.  1

لييا نسبتو، 676ق، ككفاتو631كالحديث. مكلده (، مف كتبو ) تيذيب االسماء كالمغاتق في نكا )مف قرل حكراف، بسكرية( كا 
، األعالـالزركمي،  .395/ 8السبكي، طبقات الشافعية الكبرل،  )منياج الطالبيف(، ك ) الدقائؽ(، كغيرىا الكثير. ك
8/149-150 . 
، 2، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ط49/ 4، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج. النككم، يحيى بف شرؼ،  2

 ـ. 1392
 . 111/ 1 الفروؽ،. القرافي،  3
. التعمي لغة: بمعنى الصعكد، كيقاؿ: تعمى، كاستعبله، كأعبله، كعاليو كعاليتو: أرفعو. قاؿ ابف السكيت: سفؿ الدار  4

المصباح . الفيكمي، 15/83، مادة عبل، لساف العربكعمكىا، كسفميا كعمكىا. كعمك الدار ضد سفميا.. ابف منظكر، 
 . 427/ 2، كتاب العيف، المنير

أحكاـ المعامالت حان:  قيؿ: " ىك أف يككف إلنساف حؽ في أف يعمك بناؤه بناء غيره". الخفيؼ، عمي، حؽ التعمي اصطبل
ـ. كعرفو مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر 2008ىػ/ 1429، دار الفكر العربي، القاىرة، 75، ص الشرعية

بناءيف، أك مف أبنية متعددة مترادفة فكؽ بعضيا، في أف  اإلسبلمي بأنو: " ىك حؽ الجزء األعمى مف البناء الذم يتككف مف
(، بكتراجايا، 9/18) 171يعمك كيستقر عمى البناء األسفؿ منو، كالمممكؾ لغيره ". مجمع الفقو اإلسبلمي، قرار رقـ: 

ا، عمى الطبقة ـ. كعرفو الزحيمي بأنو: " ىك حؽ القرار الدائـ أك االستناد لصاحب الطبقة العمي2007ىػ/ 1428ماليزيا، 
موسوعة الفقو اإلسالمي والقضايا السفمى، كاالنتفاع بسقكفيا، مثؿ الممكية المشتركة لمطكابؽ الحديثة". الزحيمي، كىبة، 

 ـ. 2012ىػ/ 1433، دار الفكر، دمشؽ، 477/ 5، المعاصرة
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 ب العمك حيث ذكر ابف اليماـ خبلفان بيف أبي حنيفة كصاحبيو حكؿ مدل حؽ التصرؼ لكؿ مف صاح

 1كصاحب السفؿ في ىذا العمك.

 : صكرة المسألة:الفرع األكؿ

تصرفو يرجع إلى أحد إذا كاف عمك لرجؿ كسفؿ لرجؿ آخر، فأراد أحد المبلؾ التصرؼ في ىذا العمك، فإف 
 أنكاع ثبلثة:

 خر، كالتصرفات المعتادة مف كضع مسمارالنكع األكؿ: أف يككف التصرؼ ال يمحؽ ضرران بالطرؼ اآل
 2أك كسط، فيذا ال خبلؼ في جكازه باتفاؽ. صغيرو 

أك بناء صاحب العمك بناءن ثقيبلن  ،النكع الثاني: أف يككف التصرؼ فيو ضرر كاضح كظاىر، كفتح باب
، كيتحمؿ باالتفاؽ فيذا ال خبلؼ أيضان في عدـ جكازه مف شأنو أف يؤدم إلى تصدع البناء أك ضعفو،

 3.صاحب التصرؼ كامؿ تبعاتو

، ىؿ يؤدم في نتائجو شؾيكع الثالث: التصرؼ الذم يككف بيف النكعيف السابقيف، كىك التصرؼ الذم الن
 و،ئخر فكؽ بناآأك قياـ صاحب العمك ببناء طابؽ  إلى ضرر، أـ ال؟، مثؿ دؽ كتد في الجدار أك السقؼ،

 4 حنيفة كصاحبيو. يفيذا ىك النكع الذم كقع فيو خبلؼ بيف أب

 كـ في المسألة:: الحالفرع الثاني

 :أربعة أقكاؿفي المسألة 

                                                           
 . 411/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 443/ 3، الفتاوى الينديةمف عمماء اليند،  . مجمكعة411/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 /5، الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار. الحصكفي، محمد بف عمي، 411/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3

 ىػ. 1386، دار الفكر، بيركت، 447-448
 . 448-447 /5، الدر المختار. الحصكفي، 411/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
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القكؿ األكؿ: ذىب أبك حنيفة إلى القكؿ بعدـ جكاز ىذا النكع مف التصرفات، حيث يرل أبك حنيفة أف 
األصؿ في تصرؼ اإلنساف في ممكو، إذا تعمؽ بو حؽ لمغير: الحظر، كذلؾ ألنو تصرؼ في محؿ تعمؽ 

ف لـ يضر باآلتـر لمغير، فبل يممؾ التصرؼ فيو بو حؽ مح خر، كال بد فيو مف رضا صاحب الحؽ كا 
 1خر.اآل

ف مف أف األصؿ في تصرؼ اإلنساف في ممكو اإلباحة،  كالحظر االقكؿ الثاني: كىك ما ذىب إليو الصاحب
كليس بمتيقف لـ يجز الحظر، كذلؾ ألف  في ضرره ان إنما جاء لعارض الضرر، فإذا كاف التصرؼ مشككك

، فيتصرؼ المالؾ في ممكو في ىذه الحالة مف ظر مشككؾ فيو، كاليقيف ال يزاؿ بالشؾة، كالحناإلباحة متيق
 2.خر، كىذا ما رجحو ابف اليماـدكف إذفو مف الطرؼ اآل

إلى القكؿ بأنو في ىذه الحالة، يرجع إلى أىؿ المعرفة في تحديد  كالشافعية القكؿ الثالث: ذىب المالكية
لى ما اعتاده الناس، خرالضرر مف عدمو لصاحب الحؽ اآل خر ، فإذا قالكا بأف ىذا التصرؼ مضر باآلكا 

ذا قالكا بأنو  3ليس بمضر يسمح بو.  يمنع منو، كا 

يقكـ عمى ما اعتاده الناس مف التصرؼ في ما يممككنو  ىذه الحالةأف الحكـ في  حيث بيف الشافعية أيضان 
عمى السقؼ عمى العادة، كيجكز  ، فيجكز لصاحب العمك الجمكس ككضع األثقاؿمف السفؿ أك العمك
، حجتيـ في ذلؾ أنيـ لك لـ ستكناف بو، كتعميؽ ما ليس لو ثقؿ يتأثر بو السقؼ كالثكبلصاحب السفؿ اال

 4.يقكلكا بالجكاز لعظـ الضرر كتعطمت المنافع 

 

                                                           
 . 195/ 4، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ. الزيمعي، 411/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 .195/ 4، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ. الزيمعي، 412-411/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
بيركت. بدكف الطبعة كسنة  ، تحقيؽ: محمد عميش، دار الفكر،366/ 3، الشرح الكبير.  الدردير، أحمد أبك البركات،  3

 ىػ. 1398، دار الفكر، بيركت، 147/ 5، التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿالنشر. العبدرم، محمد بف يكسؼ، 
ىػ. الشربيني، 1405، المكتب اإلسبلمي، بيركت، 219/ 4، روضة الطالبيف وعمدة المفتيف. يحيى بف شرؼ، النككم،  4

 ، دار الفكر، بيركت. بدكف الطبعة كسنة النشر. 191/ 2، ة معاني ألفاظ المنياجمغني المحتاج إلى معرفمحمد الخطيب، 
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 :1الذم يميؿ إليو الباحث: الرأم الفرع الثالث

في ىذه الحالة، حيث  كالشافعية أميؿ إلى رأم المالكية طبلع عمى أقكاؿ العمماء في ىذه المسألةبعد اال
ثر التصرؼ الصادر عف أفي حالة الشؾ في  كما اعتاده الناس ف الرجكع إلى أىؿ المعرفة كالخبرةإ

صاحب العمك أك السفؿ في كقتنا المعاصر ىك األسمـ، فإذا قرر أىؿ الخبرة كالمعرفة أف ىذا التصرؼ ال 
فإنو يقكـ بو، كأما إذا قرر أىؿ الخبرة أف ىذا التصرؼ يؤدم إلى ضرر  رخيمحؽ ضرران بالطرؼ اآل

 كا تعالى أعمـ.  خر فبل يجكز لو أف يقكـ بو.بالطرؼ اآل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . مبلحظة: لـ أجد فيما بحثت عف رأم لمحنابمة في ىذه المسألة.  1
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 المبحث الثاني: فقو القواعد المتعمقة بقاعدة "اليقيف ال يزاؿ بالشؾ":

 

" اليقيف ال يزاؿ بالشؾ "، كلـ أجد فيما بحثت  مف القكاعد الفقيية المتعمقة بقاعدة ان ذكر ابف اليماـ ست
ضكابط الفقيية المتعمقة بالقاعدة مف ال ان إلى نياية كتاب الككالة أيكدرستو في فتح القدير مف كتاب البيكع 

كاعد الست المتعمقة مف ستة مطالب، شرحت فييا الق ان ككنالسابقة، كبناءن عميو فقد جاء ىذا المبحث م
 :، كىي" يزاؿ بالشؾ اليقيف البقاعدة " 

 1":الحؿ ىو األصؿ في األشياء قاعدة: "  وفقالمطمب األكؿ: 

 ألفاظ القاعدة عند العمماء:مف الفرع األوؿ: 

 كردت ىذه القاعدة بعدة ألفاظ، منيا:

 3.عمى عدـ اإلباحة أك 2،حتى يدؿ الدليؿ عمى التحريـ األصؿ في األشياء اإلباحة.  1

 4بالمنع.  -يثبت  –حتى يرد الشرع  . األشياء عمى اإلباحة2

 5. األصؿ في األشياء الحؿ.3

                                                           
 . 168/ 5، رد المحتار عمى الدر المختار. ابف عابديف، 146/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 .60، ص األشباه والنظائر. السيكطي،  2
 . 56، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ،  3
، ترتيب كتصحيح كتعميؽ: محمد فؤاد عبد 263/ 13، فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابف حجر، أحمد بف عمي،  4

األوسط ىػ. ابف المنذر، محمد بف إبراىيـ، 1379الباقي، محب الديف الخطيب، عبد العزيز بف الباز، دار المعرفة، بيركت، 
 ـ. 1985ىػ/ 1405، 1، تحقيؽ: صغير أحمد بف محمد، دار طيبة، الرياض، ط326/ 1، لسنف واإلجماع واالختالؼفي ا

، 2، كزارة األكقاؼ الككيتية، الككيت، ط71/ 2، المنثور في القواعد الفقيية. الزركشي، بدر الديف محمد بف عبد ا،  5
، دار الفكر، 284/ 2، الدواني عمى رسالة ابف أبي زيد القيروانيالفواكو ـ. النفراكم، أحمد بف غانـ، 1985ىػ/ 1405
 ـ. 1995ىػ/ 1415بيركت، 
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 1. األصؿ في األعياف الحؿ.4

 معنى القاعدة :الفرع الثاني: 

 البد قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة مف شرح مفرداتيا.

 مفردات القاعدة:المسألة األكلى: شرح 

ح معناىا المغكم كاالصطبلحي، كىي: الحؿ، بحاجة إلى تكضي ثبلثة مف األلفاظ كردت في القاعدة 
 :كاألصؿ، كاألشياء

 معنى الحؿ لغةن كاصطبلحان: أكالن: 

، فيك حبلؿ، كيقاؿ: حممت الشيء، إذا الحؿ لغةن:  - 1 مف حؿ الشيء يحؿ بالكسر حبل خبلؼ حـر
 2أبحتو كأكسعتو ألمر فيو، كالحبلؿ ضد الحراـ.

، كحبلؿ ضد حراـ.  إذا فحؿ ضده حـر

كقيؿ: " ىك المطمؽ باإلذف  3ىك " كؿ شيء ال يعاقىب عميو باستعمالو"،تعريؼ الحبلؿ اصطبلحان:   - 2
 4مف جية الشرع".

 : تعريؼ األصؿ لغةن كاصطبلحان:ثانيان 

 

                                                           
ىػ/ 1414، 1، دار الكتبي، ط12/ 8، البحر المحيط في أصوؿ الفقو. الزركشي، بدر الديف محمد بف عبد ا،  1

 ـ. 1994
 . 147/ 1، مادة حمؿ، المنير المصباح. الفيكمي، 20/ 2، مادة حؿ، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  2
 . 92، ص التعريفات. الجرجاني،  3
 . 400، ص الكميات. الكفكم،  4
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 1ء كأساسو ، كىك ما ينبني عميو غيره.أسفؿ الشيىك األصؿ لغةن:   - 1

،االصطبلح عدة في  صؿتعريؼ األصؿ اصطبلحان: لؤل - 2  2منيا: معافو

 ا.لمسألة الكتاب كالسنة، أم: دليميأكالن: الدليؿ، كمنيا قكليـ: أصؿ ىذه ا

 ىك الحقيقة ال المجاز.ثانيان: الراجح، كقكليـ: األصؿ في الكبلـ الحقيقة، أم الراجح عند السامع 

ؼ القاعدة ثالثان: القاعدة المستمرة، كقكليـ: إباحة الميتة لممضطر عمى خبلؼ األصؿ، أم عمى خبل
 3أك الحالة القديمة". ،القاعدة المستمرة المنطبقة عمى جزئياتيا "العامة،  كمنيا تعريفيـ األصؿ بأنو: 

القاعدة، فيقاؿ: " الحؿ ىك األصؿ في األشياء"، أم كىك المعنى المراد في ىذه  4رابعان: المستصحب،
 يستصحب الحؿ في األشياء حتى يثبت خبلفو.

أم يستصحب خمك الذمة مف االنشغاؿ بشيء حتى يثبت  5يـ: " األصؿ براءة الذمة "،كمنيا أيضان، قكل
 6خبلفو.

 تعريؼ األشياء لغةن كاصطبلحان: ثالثان: 

 

                                                           
، مادة القاموس المحيط. الفيركزآبادم، محمد بف يعقكب، 109/ 1، مادة أصؿ، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  1

 ـ. 2005ىػ/ 1426، 8لة، بيركت، ط، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسا961أصؿ، ص 
، 1، دار الكتب العممية، بيركت، ط8، ص نياية السوؿ شرح منياج الوصوؿ. اإلسنكم، عبد الرحيـ بف الحسف،  2

 ـ.  1999ىػ/ 1420
 . 122، ص الكميات. الكفكم، 28، ص الجرجاني. التعريفات،  3
 ـ. 1976ىػ/ 1396، 6سة قرطبة، بغداد، ط، مؤس8، ص الوجيز في أصوؿ الفقو. زيداف، عبد الكريـ،  4
 .50، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ، 53، ص األشباه والنظائرالسيكطي، .  5
 ـ. 1976ىػ/ 1396، 6، مؤسسة قرطبة، بغداد، ط8، ص الوجيز في أصوؿ الفقو. زيداف، عبد الكريـ،  6
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عنو، كقيؿ ىك: عبارة عف كؿ كيخبر  ىك ما يعمـجمع شيء، كالشيء في المغة: األشياء لغةن:   -1
 1األجساـ، أك حكمان كاألقكاؿ.كمكجكد إما حسان 

 2تعريؼ الشيء أصطبلحان: " ىك المكجكد الثابت المتحقؽ في الخارج".  -2

 3.المتعمقة بيا ككممة األشياء في ىذه القاعدة تشمؿ األعياف كاألفعاؿ

 : المعنى اإلجمالي لمقاعدة:المسألة الثانية 

، كالتي لـ رععنيا في الش ف كاألفعاؿ المتعمقة بيا المسككتأف األعياإلى القكؿ ب 4ذىب جميكر العمماء
 يرد بشأنيا دليؿ خاص، فإف القاعدة المستمرة فييا  أنيا عمى اإلباحة، كال ينتقؿ عف حكميا ىذا إال 

                                                           
 . 330/ 1، مادة شيء، باح المنيرالمص. الفيكمي، 104/ 1، مادة شيأ، لساف العرب. ابف منظكر،  1
 . 130، ص التعريفات. الجرجاني،  2
، تحقيؽ: محمد محيي الديف، دار الكتاب العربي، بيركت. بدكف 486، ص المسودة في أصوؿ الفقو. آؿ تيمية،  3

 الطبعة كتاريخ النشر. 
 . اختمؼ العمماء في ىذه القاعدة عمى ثبلثة أقكاؿ:  4

في األشياء المسككت عنيا اإلباحة. كىك قكؿ جميكر العمماء: حيث ذىب إليو أكثر الحنفية، كأبك القكؿ األكؿ:  األصؿ 
 الفرج المالكي، كأكثر الشافعية، كأكثرالحنابمة. 

القكؿ الثاني: األصؿ في المسككت عنو الحظر، كىك ما ذىب إليو أبك حنيفة، كأبك بكر األبيرم المالكي، كبعض الشافعية، 
 مة. كبعض الحناب

 القكؿ الثالث: األصؿ في المسككت عنو التكقؼ، كىك ما ذىب إليو بعض الحنفية، كلو كجو عند الشافعية. 
كقد كاف لكؿ قكؿ مف األقكاؿ السابقة العديد مف األدلة التي ال يتسع المقاـ لذكرىا، كال مناقشتيا. السرخسي، محمد بف 

. القرافي، أحمد بف 57، ص األشباه والنظائرت. ابف نجيـ، ، دار المعرفة، بيرك 120/ 2، أصوؿ السرخسيأحمد، 
ىػ/ 1393، 1، تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط88، صشرح تنقيح الفصوؿإدريس، 
، تحقيؽ: عبد ا التركي، مؤسسة الرسالة، 391/ 1، شرح مختصر الروضةـ. الطكفي، سميماف بف عبد القكم، 1973
التمييد في . األسنكم، عبد الرحيـ بف الحسف، 60، ص األشباه والنظائرـ. السيكطي، 1987ىػ/ 1407، 1ت، طبيرك 

ىػ. ابف النجار، 1400/ 1، تحقيؽ: محمد حسف ىيتك، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط487، ص تخريج الفروع عمى األصوؿ
 =،2، نزيو حماد، مكتبة العبيكاف، جدة، ط، تحقيؽ: محمد الزحيمي326/ 1، شرح الكوكب المنيرمحمد بف أحمد، 
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 1بدليؿ.

 : أدلة ىذه القاعدة:الثالثالفرع 

كر دليؿ مف القرآف ذاستدؿ جميكر العمماء الذيف قالكا بيذه القاعدة بعدد كبير مف األدلة، كسأكتفي ب
 ف السنة النبكية الشريفة:الكريـ، كدليؿ م

كجو الداللة مف اآلية: أف ا سبحانو ، 2﴾ُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْْلَْرِض َجِميًعا﴿ أكالن: استدلكا بقكلو تعالى: 
اف اإلباحة، كىك سبحانو كتعالى، قد بيف فييا أنو امتف عمى اإلنساف بما خمؽ لو، كأبمغ درجات االمتن

 3ا خمؽ إلى الناس بالبلـ كىي تفيد الممؾ، كأدنى درجات الممؾ إباحة االنتفاع بالمممكؾ.كتعالى أضاؼ م

 ،حـر اهلل في كتابوا م والحراـ ،كتابو   في أحؿ اهللُ  ام الحالؿثانيان: استدلكا بقكلو صمى ا عميو كسمـ: "
 4".سكت عنو فيو مما عفا عنو وما

                                                                                                                                                                                     

، 2، تحقيؽ: أحمد المباركي، ط1241/ 4، العدة في أصوؿ الفقوـ. ابف الفراء، محمد بف الحسيف، 1997ىػ/ 1418
 ـ. بدكف الناشر. 1990ىػ/ 1410

، ص األشياء اإلباحةاألصؿ في *لبلطبلع عمى أدلة العمماء كمناقشاتيـ بالتفاصيؿ ينظر: الضكيحي، أحمد بف عبد ا، 
 ـ.  2007ىػ/ 1428، 1، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، الرياض، ط98
/ 1، القواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة. الزحيمي، محمد مصطفى، 60، ص األشباه والنظائر. السيكطي،  1

الوجيز في شرح القواعد الفقيية في الشريعة  ـ. زيداف، عبد الكريـ،2009ىػ/ 1430، 3، دار الفكر، دمشؽ، ط190
 ـ. 2001ىػ/ 1422، 1، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط178، ص اإلسالمية

  29/ اآلية سورة البقرة.  2
، تحقيؽ: أحمد البردكني، إبراىيـ أطفيش، دار الكتب 251/ 1، الجامع ألحكاـ القرآف. القرطبي، محمد بف أحمد،  3

، إرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصوؿـ. الشككاني، محمد بف عمي، 1964ىػ/ 1384، 2المصرية، القاىرة، ط
، شرح مختصر الروضةـ. الطكفي، 1999ىػ/ 1419، 1، تحقيؽ: أحمد عزك، دار الكتاب العربي، بيركت، ط284/ 2
1/ 399 . 
/ 4، 1726س الفراء، حديث رقـ: ، أبكاب المباس، كتاب ما جاء في لبسنف الترمذي. الترمذم، محمد بف عيسى،  4

ـ. ابف 1975ىػ/ 1395، 2، تحقيؽ: أحمد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة مصطفى البابي الحمبي، مصر، ط220
   =،1117/ 2، 3367، كتاب األطعمة، باب أكؿ الجبف كالسمف، حديث رقـ: سنف ابف ماجوماجو، محمد بف يزيد، 

 



  65 

 عميو كسمـ يبيف في ىذا الحديث الشريؼ أف ما سكت ا أف الرسكؿ صمى اكجو الدليؿ مف الحديث: 
قاؿ صاحب تحفة األحكذم تعميقان عمى  1سبحانو كتعالى عف إيجابو أك تحريمو، فيك عفك منو لعباده،

 2كفيو أف األصؿ في األشياء اإلباحة". الحديث: " 

 : مف تطبيقات ىذه القاعدة في فتح القدير:الرابعالفرع 

 3بيف الزيادة التي في الربا كالزيادة التي في المرابحة:مسألة: الفرؽ 

" في مقدمة باب الربا قبؿ البدء في شرح الباب،  الحؿ ىو األصؿ في األشياءاستخدـ ابف اليماـ قاعدة " 
 حيث 

مبينان أف ىناؾ عبلقة بيف الربا  4قدـ بمقدمة بسيطة يكضح فييا سبب ترتيب باب الربا بعد باب المرابحة،
رابحة، كىي أف في كؿ منيما زيادة، كمكضحان أيضان أف الزيادة في المرابحة حبلؿ، كفي الربا حراـ، كالم

                                                                                                                                                                                     

. األلباني، حسفدار إحياء الكتب العربية، القاىرة. بدكف الطبعة كسنة النشر. قاؿ األلباني: تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، 
 ىػ. 1405، 3، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط14/ 1، غاية المراـ في تخريج أحاديث الحالؿ والحراـمحمد ناصر الديف، 

، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ، دار الكتب 289/ 1، إعالـ الموقعيف عف رب العالميف. ابف القيـ، محمد بف أبي بكر،  1
 . 60ـ. السيكطي، األشباه كالنظائر، ص 1991ىػ/ 1411العممية، بيركت، 

، دار الكتب العممية، بيركت. بدك 324/ 5، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي. المباركفكرم، محمد بف عبد الرحيـ،  2
 الطبعة كسنة النشر. 

 . 146/ 6، ديرفتح الق. ابف اليماـ،  3
. المرابحة لغة: مشتقة مف الربح. كالربح في المغة: النماء، يقاؿ: تجارة رابحة: أم يربح فييا، كأربحتو عمى سمعة: أم  4

أعطيتو فييا ربحان. كمنو بعت الشيء مرابحة، ككذلؾ اشتريتو مرابحة، كاعطاه ماالن مرابحة، أم: عمى الربح بينيما. ابف 
، تحقيؽ: 185، ص المفردات في غريب القرآف. األصفياني، حسيف بف محمد، 442/ 2مادة ربح،  ،لساف العربمنظكر، 

 محمد الكيبلني، دار المعرفة، بيركت. بدكف الطبعة كسنة النشر. 
. المرغيناني، عمي بف أبي بكر،  اليداية شرح بداية كالمرابحة اصطبلحان: ىك البيع بمثؿ الثمف األكؿ مع زيادة ربح معمـك

بدائع الصنائع ، المكتبة اإلسبلمية، بيركت. بدكف الطبعة كسنة النشر. الكاساني، عبلء الديف بف مسعكد، 3/56، لمبتديا
  =ـ.1982، دار الكتاب العربي، بيركت، 135/ 5، في ترتيب الشرائع
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باب المرابحة عمى باب الربا، مف باب تقديـ ما فيو الحؿ عمى ما  ـفقد الحؿ ىو األصؿ في األشياءكبأف 
 فيو الحرمة بناءن عمى القاعدة المذككرة.

ي بيع المرابحة بيف قائؿ بجكازه مطمقان بكؿ صكره ، كبيف قائؿ بكراىتو، ىذا كقد اختمؼ األئمة األربعة ف
 كبيف قائؿ بأنو خبلؼ األكلى، فجاءت أقكاليـ كالتالي:

 1 كببل كراىة. شافعية إلى أف بيع المرابحة جائز بشكؿ مطمؽ بكؿ صكرهالقكؿ األكؿ: ذىب الحنفية كال

 2.كاز بيع المرابحة إلى أنو خبلؼ األكلىف أيضان بجك القكؿ الثاني: ذىب المالكية القائم

حيث جاء في المغني: "  صكره بعضف بجكاز بيع المرابحة، إلى كراىة ك القكؿ الثالث: ذىب الحنابمة القائم
ف قاؿ بعتؾ برأسمالي فيو كىك مائة كأربح في كؿ عشرة دراىـ درىمان، فقد كرىو أحمد" في  4ـحجتي، 3كا 

 .يعمـ ليما في الصحابة مخالؼكرىاه ، كلـ  6عباسكابف  5أف ابف عمر أكالن:ذلؾ 

 كألف فيو نكعان مف الجيالة ، كالتحرز عنيا أكلى. ثانيان: 

                                                                                                                                                                                     

الـز مساكاتو لو". كجاء في حاشية الدسكقي في تعريؼ المرابحة: " بأنيا بيع مرتب ثمنو عمى ثمف بيع تقدمو غير =
، تحقيؽ: محمد عميش، دار الفكر، بيركت. بدكف 3/159، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي، محمد عرفة، 
 الطبعة كسنة النشر. 

، دار 5/614، الحاوي الكبيرعمي بف محمد بف حبيب، الماكردم، 3/56، اليداية شرح بداية المبتدي. المرغيناني،  1
 بدكف الطبعة كسنة النشر. الفكر، بيركت. 

 . 3/159، حاشية الدسوقي. الدسكقي،  2
 ىػ. 1405، 1، دار الفكر، بيركت، ط 280/ 4، المغني في فقو اإلماـ أحمد. المقدسي، عبد ا بف أحمد بف قدامة،  3
 . 280/ 4. المقدسي، المغني،4
قبؿ اليجرة، أسمـ قبؿ بمكغو  10، كلد بمكة سنة ، أبك عبد الرحمف الصحابي الجميؿعبد اهلل بف عمر بف الخطاب.  5

كىاجر قبؿ أبيو، عرؼ بكرعو كشدة اتباعو لمسنة، كىك أحد الستة المكثريف لركاية الحديث، اعتزؿ الفتف، تكفي بمكة سنة 
، تحقيؽ : عمي محمد البجاكم، 187 -4/181، اإلصابة في تمييز الصحابةىػ. العسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر، 73

 ىػ.1412، 1دار الجيؿ، بيركت، ط
قبؿ اليجرة، لقب بحبر األمة لكثرة عممو،  3، ابف عـ النبي صمى ا عميو كسمـ، كلد بمكة سنة عبد اهلل بف عباس.  6

 . 4/141، اإلصابةىػ. ابف حجر، 68حديثا، تكفي بالطائؼ سنة  1660كىك أحد المكثريف مف ركاية الحديث، ركل 
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 بعد ىذا نبلحظ أف األئمة األربعة لـ تخرج أقكاليـ عف درجة كراىة التنزيو كما نقؿ عف الحنابمة.

 ميا:كقد استدؿ جميكر الفقياء لجكاز بيع المرابحة بعدد مف األدلة مف أى

 كالمرابحة نكع مف أنكاع البيكع. 1،﴾ َوَأَحلَّ اللَُّو اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا ﴿قكلو تعالى: بعمـك .  1

،  إذ ال فرؽ بيف قكؿ: بعتؾ ىذا  2 . "كألف الثمف في بيع المرابحة معمـك كما أنو في بيع المساكمة معمـك
ف  الثكب بمائة كعشرة ، كبيف قكلو : بعتؾ بمائة كربح كؿ عشرة كاحد ، كأف كبل الثمنيف مائة كعشرة كا 
: بمائة إال عشرة ، في ىذا الثكب بتسعيف ، كبيف قكلو اختمفت العبارتاف ، كما ال فرؽ بيف قكلو : بعتؾ

ف اختمفت العبارتاف"  .2أف كبل الثمنيف تسعكف كا 

تدم في التجارات، يحتاج إلى ألف الغبي الذم ال يي ، كذلؾ. ألف الحاجة ماسة إلى ىذا النكع مف البيع3
 3.أف يعتمد فعؿ الذكي الميتدم، ك تطيب نفسو بمثؿ ما اشترل كربح زيادة

 أعمـ. تعالى كا ، كذلؾ لقكة أدلتيـ. يوكقكؿ الجميكر ىك ما أميؿ إل

 4:"السكوت في موضع البياف بياف المطمب الثاني: فقو قاعدة: " 

 5.في معرض الحاجة إلى البياف بياف "ىذه القاعدة مرادفة لقاعدة: " السككت 

 معنى القاعدة: الفرع األوؿ:

 مف بياف معنى السككت، كذلؾ في المسألة التالية: البد قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة

                                                           
 . 275آلية، اسورة البقرة.  1
 . 615-614/ 5، الحاوي الكبير. الماكردم،  2
 . 3/56، اليداية شرح بداية المبتدي. المرغيناني، ،  3

 . 506/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
، تحقيؽ: نجيب ىكاكيني، كازخانو تجارت كتب، كراتشي. 24، ص 67، مادة مجمة األحكاـ العدلية. لجنة مف العمماء،  5

 عة كسنة النشر. بدكف الطب

 



  68 

 كاصطبلحان: تعريؼ السككت لغةن  المسألة األكلى: 

صمت، كيدؿ عمى خبلؼ  أكالن السككت في المغة: جمع سكت، يقاؿ: سكت يسكت سككتان، كىك بمعنى
 1الكبلـ.

المغكم، حيث عرفو الفقياء  االصطبلح عف معناهثانيان: السككت اصطبلحان: ال يخرج تعريؼ السككت في 
كعرؼ أيضان بأنو: " التزاـ حالة سمبية ال يرافقيا لفظ أك كتابة أك  2"، بأنو: " ىك ترؾ التكمـ مع القدرة عميو
 3عف اإلرادة". إشارة أك عمؿ يحمؿ معنى التعبير

 : المعنى اإلجمالي لمقاعدة:المسألة الثانية

أف السككت مع القدرة عمى الكبلـ يعتد بو في معرض الحاجة إلى التكمـ كالبياف إذا اقترنت بو مبلبسات 
تدؿ عمى ذلؾ، كالداللة العرفية مف حاؿ المتكمـ، أك أف يككف ىناؾ ضركرة لدفع الغرر كالضرر، فيككف 

ال ينسب إلى ساكت ذه الحالة بمنزلة اإلقرار كالبياف، كتعد ىذه القاعدة استثناء مف قاعدة " السككت في ى
كالتي معناىا: " أف األصؿ عدـ االعتداد بالسككت، فبل يقاؿ لساكت يستطيع الكبلـ أنو قاؿ كذا،  4،" قوؿ

التبعات ىك المفظ، أك أف نحمؿ سككتو عمى معنى قكؿ قد ال يريده، ألف األصؿ في المعامبلت كتحمؿ 
 5فما لـ يكجد المفظ أك الفعؿ ال يجكز بناء الحكـ عمى السككت".

                                                           
 . 281/ 1، مادة سكت، المصباح المنير. الفيكمي، 89/ 3، مادة سكت، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  1
 . 120، ص التعريفات. الجرجاني،  2
 ىػ. 1417، 1، دار بمنسية، الرياض، ط182،ص القواعد الفقيية الكبرى وما تفرع عنيا. السدالف، صالح بف غانـ،  3
، 67، المادة مجمة األحكاـ العدلية. 129، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ، 142، ص األشباه والنظائرطي، السيك .  4

 .24ص 
، تعريب: حسيف فيمي، دار الجيؿ، 66/ 1، 67، المادة درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ. حيدر، عمي أميف،  5

/ 2، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك، 337ص ، شرح القواعد الفقييةـ. الزرقا، 1991ىػ/ 1411، 1بيركت،ط
1094 . 
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 1، ىي:ف أف الحاالت التي يعتد فييا بالسككتك العمماء المعاصر ىذا كقد كضح 

أكالن: الحاالت التي تمحض فييا السككت لمنفعة مف كجو إليو كيدخؿ في ذلؾ سككت المتصدؽ عميو، 
 يو، كالمكصى لو، كالمكفكؿ لو، كالمديف عند إبراء الدائف لو.كالمفكض، كالمكقكؼ عم

ثانيان: الحاالت التي يتكفر فييا تعامؿ سابؽ بيف المتعاقديف كيتصؿ اإليجاب بيذا التعامؿ: كىذا التعامؿ 
سابقان لـ يترتب عميو أثر كالرىف الذيف لـ يقترف بالعقد، فإذا ما قبض المرتيف  السابؽ قد يككف عقدان 

رىكف بعد العقد، كاقترف ىذا القبض بسككت الراىف اعتبر ىذا السككت إذنان بالقبض. كقد يككف التعامؿ الم
السابؽ عقدان كلد أثران، كذلؾ كحالة البيع الذم يممؾ البائع فيو حؽ الحبس عمى الشيء المبيع، فإذا قبضو 

 المشترم بعد ذلؾ، كسكت البائع اعتبر سككتو إذنان بالقبض.

الحاالت التي يستمـز فييا مبدأ العدالة اعتبار السككت رضا، كذلؾ كسككت السيد حيف يرل عبده ثالثان: 
 ، فإنو يجعؿ إذنان لو في التجارة دفعان لمضرر عمف يعامؿ العبد.يبيع كيشترم

رابعان: الحاالت التي يستمـز فييا العرؼ اعتبار السككت رضا، كذلؾ كسككت الفتاة البكر عند استئذاف 
 يا ليا بالتزكيج، فإف سككتيا ىنا يعد قبكالن بالخاطب.كلي

 الفرع الثالث: مف أدلة القاعدة:

النبي صمى ا عميو كسمـ سكت في مكاضع عف حيث إف  2دلت عمى ىذه القاعدة السنة النبكية التقريرية،
مف األدلة  كف ىذا السنة، كقد اعتبر األصكليإنكار قكؿ أك فعؿ حدث بيف يديو أك في عصره كعمـ بو

حجتيـ في ذلؾ أف الصحابة رضكاف ا عمييـ احتجكا بتقريراتو صمى ا عميو  3عمى األحكاـ الشرعية،
أقبمت راكبًا عمى كسمـ في كثير مف األحكاـ، كمنيا: ما ركم عف ابف عباس رضي ا عنو أنو قاؿ: " 

                                                           
 . 190 – 189، ص القواعد الفقيية الكبرى وما تفرع عنيا. السدالف،  1
. السنة النبكية التقريرية: " ىي ما أقره الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ مما صدر عف بعض أصحابو مف أقكاؿ كأفعاؿ  2

ظ ، مكتبة الدعكة، 36، ص عمـ أصوؿ الفقويار استحسانو ". خبلؼ، عبد الكىاب، بسككتو كعدـ إنكاره، أك بمكافقتو كا 
 مصر، عف الطبعة الثامنة لدار القمـ، بدكف تاريخ النشر. 

 . 117/ 1، إرشاد الفحوؿ. الشككاني،  3
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 عميو وسمـ يصمي بالناس بمنى إلى حمار أتاف، وأنا يومئذ قد ناىزت االحتالـ، ورسوؿ اهلل صمى اهلل
غير جدار، فمررت بيف يدي بعض الصؼ فنزلت، وأرسمت األتاف ترتع، ودخمت في الصؼ، فمـ ينكر 

 1".ذلؾ عمي أحد

 الفرع الرابع: مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:

 في 2،3استخدـ ابف اليماـ ىذه القاعدة في باب االختبلؼ في الشيادة

 الشيكد في قدر المشيكد بو: مسألة: اختبلؼ

 :ا، كقكؿ الحنفية فييأكالن: صكرة المسألة في فتح القدير

أنو إذا ادعى المدعي أف لو عمى المدعى عميو ألفان كخمسمائة، كشيد أحد الشيكد بأف لو ألفان، كشيد 
حنيفة  يأب تفاؽ بيفكىذا باال الشاىد اآلخر أف لو ألفان كخمسمائة، فإنو تقبؿ الشيادة عمى األلؼ،

في سبب قبكؿ الشيادة، فأبك حنيفة الذم يرل أنو حتى تقبؿ شيادة الشيكد  كصاحبيو، مع اختبلؼ بينيـ
، أجاز ىذه كحده ، كال يكفي التكافؽ في المعنىكالمعنى في المفظؽ كبل الشيادتيف بالبد مف أف تتطا

حدىما عمى اآلخر فيقاؿ: ألؼ الصكرة بحجة أف األلؼ كالخمسمائة اسـ لعدديف، حيث يرل أنو يعطؼ أ
كخمسمائة فكاف كؿ كاحد منيما بانفراده داخبلن تحت الدعكل، فالشيادة القائمة عمييما تككف قائمة عمى 

                                                           
 . 105/ 1، 493، كتاب الصبلة، باب سترة اإلماـ سترة مف خمفو، حديث رقـ: صحيح البخاري. البخارم،  1
، منيا: الخبر  2 . الشيادة في المغة: مصدر مشتؽ مف شيد يشيد شيادة فيك شاىد، كالجمع أشياد كشيكد، كليا عدة معافو

مختار . الرازم، محمد بف أبي بكر، 239/ 3، مادة شيد، لساف العربالقاطع، كالمشاىدة، كالمعاينة. ابف منظكر، 
 ـ. 1999ىػ/ 1420، 5، المكتبة العصرية، بيركت، ط، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد169، مادة شيد، ص الصحاح

/ 6، فتح القديرأما اصطبلحان فمعناىا ىك: " إخبار صدؽ إلثبات حؽ بمفظ الشيادة في مجمس القضاء". ابف اليماـ، 
446 . 

ة السالؾ بمغكعرؼ أيضاي بانو: " إخبار عدؿ حاكمان بما عمـ، كلك بأمر عاـ ليحكـ بمقتضاه ". الصاكم، أحمد بف محمد، 
 ، دار المعارؼ، بيركت. بدكف الطبعة كسنة النشر. 238 -237/ 4، ألقرب المسالؾ

 . 500/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
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كؿ كاحد منيما مقصكدان، فإذا شيد أحدىما بألؼ فقد شيد بأحد العدديف الداخميف تحت الدعكل، فكانت 
 1و لممدعي، لقياـ الحجة عميو.الشيادة مكافقة لمدعكل في عدد األلؼ فيقضى ب

يرياف أنو يكفي لقبكؿ الشيادتيف مف الشاىديف تطابؽ كبل الشيادتيف في  فالمذيأما الصاحباف مف الحنفية 
قالكا بجكاز ىذه الصكرة لقبكؿ الشيادة بحجة أف الشيادة لـ تخالؼ الدعكل في قدر فقد المعنى فقط، 

يدعي زيادة ماؿ ال شيادة ليـ عميو، فيثبت قدر ما كقع االتفاؽ  األلؼ بؿ كافقتيا بقدرىا، إال أف المدعي
 2عميو.

إال أنو عند الحنفية ال يقضى لممدعي بشيء إال إذا قاـ بالتكفيؽ بيف الشيادتيف كدعكاه بأف يقكؿ: كاف لي 
فقد زاؿ  عميو ألؼ كخمسمائة، إال أنو قضاني خمسمائة كلـ يعمـ بيا الشاىد، ىنا تقبؿ دعكاه، ألنو إذا كفؽ

في سككتو تكذيب  ك سكت فإنو ال يقضى لو بشيء، ألففؽ، أااالختبلؼ المانع مف القبكؿ، أما إذا لـ يك 
، ، كىذا يكجب تيمة في الباقيالسكوت في موضع البياف بيافلشاىد األلؼ كخمسمائة ظاىران، كذلؾ ألف 

 3.كىذا ما يراه ابف اليماـ

 

 

 

 

 

                                                           
، دار 278/ 6، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني، أبك بكر بف مسعكد، 505/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1

 ـ. 1986ىػ/ 1406، 2الكتب العممية، بيركت، ط
 .278/ 6، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني، 505/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 .278/ 6، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني، 506/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
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 خرل:ثانيان: أقكاؿ أصحاب المذاىب األ

أف المدعي إذا لـ يكذب الشاىد  3كالحنابمة 2كالشافعية في الراجح، 1،المالكية جميكر العمماء مف ذىب. أ 
اآلخر، كلـ يتيمو بأنو شاىد زكر، فإف شيادة الشاىد لو ال تبطؿ، كيأخذ بما شيد بو شاىد األقؿ ببل 

ف شاء أخذ األكثر  يميف، كذلؾ ألف الشاىديف اجتمعا لو عمييا، الذم يدعيو بيمينو مع الشاىد الذم شيد كا 
، كذلؾ ألنو يجكز أف يككف لو حؽ فيدعي بعضو، كما كأنو يجكز أف ال يعمـ أف لو مف يشيد لو لو بيا

 بجميعو.

 4ف تسقطاف لتعارضيما.يالشيادت ذىب بعض الشافعية إلى القكؿ بأف ب.

 .أعمـ عالىت كا .لقكة حجتيـ، ىك قكؿ جميكر العمماء إليوميؿ أكالذم 

 

 

 

                                                           
،  163-162/ 10، ائؿ المستخرجةالبياف والتحصيؿ والشرح والتوجيو والتعميؿ لمس. ابف رشد، محمد بف أحمد،  1

، الذخيرةـ. القرافي، أحمد بف إدريس، 1988ىػ/ 1408، 2تحقيؽ: محمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط
 ـ. 1994، 1، تحقيؽ: محمد حجي، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط176/ 10
، تحقيؽ: عمي معكض، عادؿ 250/ 17، الشافعي الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ. الماكردم، عمي بف محمد،  2

الميذب في فقو اإلماـ ـ. الشيرازم، إبراىيـ بف عمي، 1999ىػ/ 1419، 1المكجكد، دار الكتب العممية، بيركت، ط
 ، دار الكتب العممية، بيركت. بدكف الطبعة كسنة النشر. 461/ 3، الشافعي

ـ. المقدسي، عبد ا بف 1968ىػ/ 1388، مكتبة القاىرة، القاىرة، 236/ 10، المغني. المقدسي، عبد ا بف أحمد،  3
ـ. ابك إسحاؽ، إبراىيـ 1994ىػ/ 1414، 1، دار الكتب العممية، بيركت، ط291/ 4، الكافي في فقو اإلماـ أحمدأحمد، 

، 2، الرياض، ط، مكتب المعارؼ232/ 2، النكت والفوائد السنية عمى مشكؿ المحرر لمجد الديف ابف تيميةبف محمد، 
 ىػ. 1404

، تحقيؽ: عمي معكض، عادؿ 250/ 17، الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي. الماكردم، عمي بف محمد،  4
 .461/ 3، الميذب ـ. الشيرازم، 1999ىػ/ 1419، 1المكجكد، دار الكتب العممية، بيركت، ط
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 1": الصريح أقوى مف الداللة"  المطمب الثالث: فقو قاعدة

ذف كمنع، كرضى مجاؿ ىذه القاعدة  في األحكاـ المتعمقة بالتعبير عف اإلرادة، مف إيجاب كقبكؿ، كا 
 2كرفض، كنحك ذلؾ.

 الفرع األوؿ: مف ألفاظ القاعدة: 

 3ما.اعتبار الصريح أكلى مف اعتبار الداللة عند تعارضي -

 4أك التصريح. –ال عبرة لمداللة في مقابمة الصريح  -

 : معنى القاعدة:ثانيالفرع ال

 البد قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة مف شرح مفرداتيا:

 مفردات القاعدة:شرح المسألة األكلى: 

 لة:ناىما لغةن كاصطبلحان، كىما: الصريح، كالدالعيف يجب تكضيح متىذه القاعدة تتككف مف مفرد

 كاصطبلحان: أكالن: معنى الصريح لغةن 

 مف صرح، بمعنى أفصح، كاالسـ الصراحة كالصركح.. الصريح في المغة:  1

 5كالصريح: الخالص مف كؿ شيء، كىك ضد الكناية، أم الذم ال يفتقر إلى إضمار أك تأكيؿ.

                                                           
، الشركة الشرقية 2125/ 1، شرح السير الكبيرأحمد،  . السرخسي، محمد بف461/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  1

 ـ. بدكف الطبعة كسنة النشر. 1971لئلعبلنات، 
 . 985/ 2، المدخؿ الفقيي العاـ. الزرقا،  2
 . 213/ 2، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك، 173/ 1، شرح السير الكبير. السرخسي،  3
 . 985/ 2، المدخؿ الفقيي العاـ. الزرقا، 17، ص 13، المادة مجمة األحكاـ العدلية.  4
 . 337/ 1، مادة صرح، المصباح المنير. الفيكمي، 509/ 2، مادة صرح، لساف العرب. ابف منظكر،  5
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ـ مكشكؼ المراد منو . الصريح اصطبلحان: ال يخرج عف المعنى المغكم حيث عرؼ بأنو: " اسـ الكبل2
كقيؿ: "ىك الذم يككف المراد منو ظاىران ظيكران بينان كتامان  1بسبب كثرة االستعماؿ، حقيقة كاف أك مجازنا"،

 2كمعتادان".

 كاصطبلحان: ثانيان: معنى الداللة لغةن 

اعؿ منيا: ، كالمصدر دلكلة، كىي تعني ما يقتضيو المفظ عند إطبلقو، كاسـ الف. الداللة لغةن: مف دلؿ 1
 3داؿ.

أما المراد  4،الداللة في االصطبلح: " ىي ككف الشيء بحالة يمـز مف العمـ بو العمـ بشيء آخر" .2
، مثالو: 5يك: " غير المفظ مف حاؿ أك عرؼ أك إشارة أك يد أك سككت أك عادة أك غير ذلؾ"فبالداللة ىنا 

ا ككقعت الكأس أثناء شربو كانكسرت فبل لك دخؿ شخصه دار إنساف فكجد عمى المائدة كأسان فشرب مني
يضمف، ألنو بداللة الحاؿ مأذكف لو بالشرب منيا، بخبلؼ ما لك نياه صاحب البيت عف الشرب منيا، 

 6كانكسرت فإنو يضمف، ألف التصريح أبطؿ حكـ اإلذف المستند إلى داللة الحاؿ.

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

داللة الحاؿ ؽ يككف المعنى اإلجمالي لمقاعدة أف داللة الصريح أك التصريح أقكل مف كبناءن عمى ما سب
عند التعارض، ففي حاؿ التعارض بيف الصريح كالداللة ال يعتد باألخيرة، كذلؾ ألف داللة الحاؿ عف 

اؿ لـ اإلرادة إنما ىك خمؼ عف الكبلـ الصريح عند عدمو، فإذا كجد الصريح بخبلؼ ما تفيده داللة الح

                                                           
 . 133، ص التعريفات. الجرجاني،  1
 . 31/ 1، حكاـدرر الحكاـ في شرح مجمة األ. حيدر،  2
 . 199/ 1، مادة دلؿ، المصباح المنير. الفيكمي،  3
 . 104، ص التعريفات. الجرجاني،  4
 . 175، ص القواعد الفقيية الكبرى. السدالف،  5
 . 159، ص القواعد الفقيية. شبير،  6
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، ألف داللة التصريح يقينية، كداللة الحاؿ كالقرائف محؿ شؾلخمفية كالنيابة في التعبير، يبؽ لمداللة ىذه ا
 1.أما في حاؿ عدـ التعارض فيعمؿ بيا، ألنيا في حكـ الصريح

 : مف تطبيقات ىذه القاعدة في فتح القدير:لثالفرع الثا

 في 2في كتاب البيكع، كردت ىذا القاعدة 

 3:(اإلعراض بالفعؿ)  مجمس العقد بقياـ أحد المتعاقديف بعد اإليجاب كقبؿ القبكؿ انقطاعلة: مسأ

أف قبؿ  كلـ يذىب ، ثـ قاـ أحدىماصدر اإليجاب مف أحد المتبايعيفصكرة المسألة: إذا المسألة األكلى: 
التالي ال أثر لقكؿ خر قبمت، فيؿ يعتبر ىذا مف اختبلؼ المجمس الذم ال يبقى معو إيجاب؟ كبيقكؿ اآل

صدر القبكؿ مف خر قبمت بعد القياـ، أـ أف المجمس ما زاؿ قائمان؟ كاإليجاب ما زاؿ باقيان؟ كبالتالي إذا اآل
 .العقدتـ  اآلخر

 المسألة الثانية: أقكاؿ العمماء في ىذه المسألة:

عراض، كبالتالي ال يبقى اإليرل ابف اليماـ أف قياـ أحد المتعاقديف بعد اإليجاب دليؿ عمى القكؿ األكؿ: 
، ال فرؽ في ذلؾ بيف صدكره مف المكجب أك القابؿالمجمس منعقدان بالقياـ، فبل عبرة بالقبكؿ بعد القياـ،
كالشافعية،  الحنفية، جميكر الفقياء مف كعمى ىذا كذلؾ ألنو اشتغاؿ بما ال عبلقة لو بمكضكع التعاقد،

 .4كالحنابمة

                                                           
 . 159، ص القواعد الفقيية. شبير، 985، ص المدخؿ الفقيي العاـ. الزرقا،  1
 . 454/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
مف أحد المتعاقديف فعؿ ليس لو عبلقة بمكضكع التعاقد، كالقياـ، أك األكؿ، أك شرب  . اإلعراض بالفعؿ: كىك أف يصدر 3

 . 182. المادة 155/ 1، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـالماء، أك النـك مضطجعان. حيدر، 
حكاـ في درر ال. حيدر، 527/ 4، رد المحتار عمى الدر المختار. ابف عابديف، 461/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  4

كشاؼ . البيكتي، 381/ 3، نياية المحتاج. الرممي، 42/ 5، الحاوي الكبير. الماكردم، 155/ 1، شرح مجمة األحكاـ
 . 5/ 4، المبدع في شرح المقنع. ابف مفمح، 148 -147، 3، القناع
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إلى القكؿ بأف الفعؿ الذم يقطع المجمس، كالذم ليس لو عبلقة بمكضكع  ذىب المالكيةالقكؿ الثاني: 
اإليجاب كذلؾ قبؿ رده عمى المكجب، أما إذا صدر بالتعاقد، ىك الفعؿ الصادر ممف كجو إليو الخطاب 

ألف المالكية نقطاع المجمس، االفعؿ مف المكجب بعد إيجابو، فإف ذلؾ ال يعد إعراضان عف التعاقد يكجب 
 1خر أك رفضو لئليجاب.يزكف لممكجب الرجكع عف إيجابو، قبؿ قبكؿ الطرؼ اآلال يج

بعض الحنفية إلى القكؿ بأف المجمس يبقى قائمان كال ينفض المجمس إذا قاؿ القابؿ  ذىب القكؿ الثالث: 
"، أم أف صريحو  الصريح أقوى مف الداللة، مستدليف لذلؾ بقاعدة " إذا لـ يذىب بالقبكؿ بعد القياـ

 2عمى إعراضو. بالقبكؿ بعد القياـ، أقكل كأكضح مف داللة قيامو

 الباحث: الذم يميؿ إليوالمسألة الثالثة: الرأم 

في حاؿ قاـ القابؿ في مجمس العقد ثـ قاؿ بعد قيامو أم ، أميؿ إلى القكؿ الثالثبعد عرض األقكاؿ، 
أقكل مف داللة حالو، أما إذا صدر  ألف صريح قكلو ا ال يعد إعراضان عف المجمس،قبمت، فإف قيامو ىذ

ألف  المجمس، ينقطع ذلؾ يعد إعراضان منو كبالتاليفإف  كقبؿ قبكؿ القابؿ، القياـ مف المكجب بعد إيجابو
 يدؿ عمى إعراضو كتراجعو عف اإليجاب. وقياـ المكجب بعد إيجاب

 3":لصفات األصمية أصؿوالوجود في ا ،العدـ في الصفات العارضة أصؿ: فقو قاعدة " المطمب الرابع

 4العارضة العدـ. الصفات أك األمكراألصؿ في  كمف ألفاظ ىذه القاعدة

 :: معنى القاعدةوؿالفرع األ 

 مفردات لقاعدة:شرح المسألة األكلى: 

                                                           
ىػ/ 1412، 3، دار الفكر، بيركت، ط240/ 4، مواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ. الحطاب، محمد بف محمد،  1

 . 5-4/ 3، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرـ. الدسكقي، 1992
 . 461/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 529/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
 . 982/ 2، المدخؿ الفقيي العاـ. الزرقا، 9، مادة 17، ص مجمة األحكاـ العدلية.  4
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بحاجة إلى بياف معناه المغكم كاالصطبلحي، كىي: العدـ، كالعارضة،  ةفي ىذه القاعدة أكثر مف مفرد
 رل عمى شكؿ مصطمحات مركبة، كىي: الصفات العارضة، ك الصفات األصمية:كبعض المفردات األخ

 1معنى العدـ في المغة: ضد الكجكد، يقاؿ: أعدمني الشيء: أم لـ أجده. أكالن:

مؤنث العارض، كجمعو عكارض، كالعارض مف األشياء: الطارمء، كىك في المغة:  العارضةثانيان: معنى 
 2خبلؼ األصمي.

 الصفات التي يككف كجكدىا في الشيء طارئان  ىي  فات العارضة كمصطمح مركب:ثالثا: معنى الص
تبلـز مكصكفيا منذ كجكده، مثؿ:  ، أم أنيا العنيا غالبان  بمعنى أف الشيء بطبيعتو يككف خاليان  ،كعارضان 
 3ي المبيع كالربح أك الخسارة في المضاربة.العيب ف

ىي الصفات التي يككف كجكدىا في الشيء مقارنان رابعان: معنى الصفات األصمية كمصطمح مركب: 
لكجكده، فيك مشتمؿ عمييا بطبيعتو غالبان، أم أنيا مبلزمة لمكصكفيا منذ كجكده، كمف أمثمتيا: كجكد 
البكارة في الجارية، كككف المبيع صحيحان سميمان مف العيكب، كككف رأس الماؿ في شركة المضاربة خاليان 

 4مف الربح أك الخسارة.

بناءن عمى ما سبؽ يتضح لنا أف الصفات بالنسبة إلى كجكدىا كعدميا قسماف، صفات أصمية، كيقابميا ك 
 صفات عارضة.

 المعنى اإلجمالي لمقاعدة: المسألة الثانية:

حكاؿ الطارئة عمى الشيء بناءن عمى كؿ ما سبؽ يمكف أف نجمؿ معنى القاعدة بالقكؿ: إف الصفات كاأل
كاألحكاؿ األصمية الكجكد،  الصفات، بينما األصؿ في ايقـك دليؿ يثبت كجكدىيحكـ بعدـ كجكدىا حتى 

                                                           
 . 393/ 12 ، مادة عدـ،لساف العرب. ابف منظكر،  1
 . 402/ 2، مادة عرض، المصباح المنير. الفيكمي،  2
 . 148، ص القواعد الفقيية. شبير، 117، ص شرح القواعد الفقيية. الزرقا،  3
 . 142، ص القواعد الفقيية الكبرى. السدالف، 117، ص شرح القواعد الفقيية. الزرقا،  4
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خبلؼ في ثبكت الصفات العارضة كعدميا فالقكؿ قكؿ مف يتمسؾ بعدميا، فمف يدعي كفي حاؿ كقكع 
ألف العدـ في األمكر العارضة ىك الحالة  ثبات،عي العدـ فيجب عميو اإلاألصؿ فالقكؿ قكلو، كمف يد

 1كيككف تغيره إلى الكجكد عارضان مشكككان فيو.الطبيعية، 

 : مف تطبيقات ىذه القاعدة في فتح القدير:نيالفرع الثا

 في 2كردت ىذه القاعدة في باب خيار الشرط،

 3:شرط كصؼ مرغكب فيو ) خيار الكصؼ(فقد  مسألة: 

قع يكاتب، ثـ بعد مدة ف يبيع شخص عبدان عمى أف حرفتو خباز أك أ: في فتح القدير صكرة المسألةأكالن: 
ؿ المشترم: لـ يقك ، فالمرغكبة ىذه الصفة طمعان في الذم اشترل ذلؾ العبد  خبلؼ بينو كبيف المشترم

ؿ البائع: بؿ سممتو إليؾ كاتبان أك خبازان، كلكنو نسي حرفتو عندؾ، ككانت المدة يقك أجده كاتبان أك خبازان، ك 
 تحتمؿ أف ينسى العبد في مثميا حرفتو.

                                                           
، ص القواعد الفقيية. شبير، 143، ص القواعد الفقيية الكبرى، . السدالف982، المدخؿ الفقيي العاـ. الزرقا،  1

148 . 
 . 497/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
، الموسوعة الفقيية الكويتية. خيار الكصؼ ىك: " حؽ الفسخ لتخمؼ كصؼ مرغكب اشترطو العاقد في المعقكد عميو".  3
ىػ. كقد ذكر الفقياء ضابطان يراعى في ىذا الشرط 1427 -ىػ 1404، دار السبلسؿ، الككيت، ط مف 2، ط157، 20

إلعطاء كؿ حالة حكميا المناسب، كضابطو، ىك فحش التفاكت في األغراض كعدمو، كذلؾ بالمقارنة بيف المبيع كالمسمى 
 في العقد كيرل مدل االختبلؼ بينيما، كيككف لو ثبلثة أحكاـ: 

 ختبلؼ في النكع فقط، ففيو الخيار. كىذا ما ينطبؽ عمى مسألتنا. الحكـ األكؿ: إف كاف المبيع مف جنس المسمى كاال
 الحكـ الثاني: إف كاف التفاكت في الجنس فحكمو الفساد، مثالو: مف اشترل فصان عمى أنو ياقكت، فإذا ىك زجاج.

ترل جارية عمى الحكـ الثالث: أف يككف الكصؼ خير مما شرطو، فحكمو ىنا: أنو جائز كال خيار لممشترم، كمثالو: مف اش
-306/ 1، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ. حيدر، 530/ 5، فتح القديرأنيا رتقاء فإذا ىي بخبلؼ ذلؾ. ابف اليماـ، 

 %. 80%، فإذا ىك 70. كمف صكرىا المعاصرة: مف اشترل سيارة عمى أف قكة محركيا ال تقؿ عف 307
منزلة الشرط الذم يقتضيو العقد إذا كاف ال غرر فيو،  ألف كسبب دخكؿ ىذا الشرط تحت باب خيار الشرط أنيـ أنزلكه 

الكصؼ لك كاف مكجكدان في المبيع، دكف التفات إلى اشتراط المشترم لو، فإنو يدخؿ في العقد كيككف مف مقتضياتو، فكاف 
 . 20/158، الموسوعة الفقيية الكويتية. 528/ 5، فتح القديراشتراطو صحيحان إذا لـ يكف فيو غرر. ابف اليماـ، 
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 ماء في ىذه المسألة:مان: أقكاؿ العثاني

العدـ في ، مستدالن لقكلو ىذا بقاعدة " ذىب ابف اليماـ إلى أف القكؿ في ىذه المسألة قكؿ المشترم
فصفة الحرفة في العبد ىي صفة  1"، الصفات العارضة أصؿ، والوجود في الصفات األصمية أصؿ
ت الصفات العارضة بيف البائع كالمشترم، عارضة األصؿ فييا عدـ الكجكد، كقد كقع خبلؼ في ثبك 

فالقكؿ قكؿ مف يتمسؾ بعدميا كىك المشترم، فمف يدعي األصؿ فالقكؿ قكلو، كالبائع يدعي العدـ فيجب 
 عميو االثبات.

كالحكـ ىنا أف يؤمر العبد بالخبز أك الكتابة، فإف فعؿ أدنى ما ينطمؽ عميو اسـ الخبز أك الكتابة فإنو يمـز 
ف شاء رده، المشترم كال  يرده، أما إذا كجد عكس ذلؾ فالمشترم بالخيار إف شاء أخذه بجميع الثمف، كا 

 2.الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة عمماءذىب إليو ، كىذا ما سكاءن كاف ذلؾ قبؿ القبض أك بعده

 3":فراغ الذمة ىو األصؿ  المطمب الخامس: فقو قاعدة "

 كىي مف القكاعد المشيكرة كالمعركفة عند الفقياء. 4"، األصؿ براءة الذمة" ىذه القاعدة مرادفة لقاعدة 

 معنى القاعدة:الفرع األوؿ: 

                                                           
 . 529/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
ر الحكاـ شرح مجمة ر د. حيدر، 140/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني، 530 -528/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  2

ىػ/ 1415، 1، دار الكتب العممية، بيركت، ط329/ 3، المدونة. مالؾ بف أنس، 310، المادة 305/ 1، األحكاـ
، ص منياج الطالبيف وعمدة المفتيف في الفقو.النككم، يحيى بف شرؼ، 439/ 6، التاج واألكميؿدرم، ـ. العب1994
. ابف 125/ 2، المنثور في القواعدـ.  الزركشي، 2005ىػ/ 1425، 1، تحقيؽ: عكض قاسـ، دار الفكر، بيركت، ط97

، عالـ الكتب، بيركت، 28/ 2، رح المنتيىدقائؽ أولي النيى لش. البيكتي، منصكر بف يكنس، 496/ 3، المغنيقدامة، 
 ـ. 1993ىػ/ 1414، 1ط
األصؿ فراغ الذمة حتى ، دار الفكر. بمفظ " 227/ 4. أيضان في: باب الخمع، 352/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3

 ". يتحقؽ اشتغاليا
/ 3، باب المير، فتح القديرليماـ، . ابف ا50، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ، 53، ص األشباه والنظائر. السيكطي،  4

 ،، دار الفكر. 8/333، كتاب اإلقرار، 354
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 :شرح مفردات القاعدةالمسألة األكلى: 

المغكم، كاالصطبلحي، كىذه األلفاظ ىي:  ابحاجة إلى بياف معناىألفاظ  ثبلثةىذه القاعدة تحتكم عمى 
 .كالذمة، كاألصؿفراغ، 

، كمنيا قكليـ: تفريغ الظركؼ: أم رغ فراغان ف، يقاؿ: فرغ يمعنى كممة فراغ في المغة: الخبلء أكالن:
 1إخبلؤىا.

 فالفراغ معناه الخمك. فإذ

 ثانيان: معنى الذمة لغةن كاصطبلحان:

 2العيد كالضماف كاألماف. لغةن: مف ذمـ ، كىي بمعنى:الذمة 

" ، كعرفت أيضان بأنيا: 3بلن لئليجاب لو كعميو "،" كصؼ يصير الشخص بو أىصطبلحان فمعناىا: اأما 
كعرفت أيضان بأنيا: " أىمية اإلنساف لتحمؿ عيدة ما يجرم بينو  4صفة يصير بيا اإلنساف أىبلن لبللتزاـ "،

 5مف العقكد الشرعية أك التصرفات ".كبيف غيره 

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

ة كالمستمرة في ذمـ الناس تالقاعدة الثابقكؿ بأف المعنى اإلجمالي لمقاعدة: بأف بناءن عمى ما سبؽ يمكف ال
ألف الناس يكلدكف كذمميـ خالية،  تى يقكـ دليؿ يثبت انشغاليا،فراغيا مف جميع أنكاع التحمؿ كااللتزاـ ح

كـ ما يثبت كالتحمؿ كااللتزاـ مف الصفات الطارئة، فيبقى األصؿ المتيقف بو، كىك فراغ الذمة حتى يق

                                                           
 . 445-444/ 8، مادة فرغ، لساف العرب. ابف منظكر،  1
 . 210/ 1، مادة ذمـ، المصباح المنير. الفيكمي،  2
 .  107، ص التعريفات. الجرجاني،  3
 ـ. 1988ىػ/ 1408، 2، دار النفائس، عماف، ط214ص  ،معجـ لغة الفقياء. قمعجي، محمد ركاس، كحامد قنيبي،  4
 . 108/ 2، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  5
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ف قكؿ مف يتمسؾ ببراءة خبلفو، كبناءن عمى ذلؾ أيضان: فإنو عند كقكع خبلؼ أك نزاع فالقكؿ الراجح يكك 
 1ألف قكلو يعضده أصؿ براءة ذمتو، كاآلخر بحاجة إلى دليؿ يثبت بو انشغاليا بحؽ لو. ذمتو،

 الفرع الثاني: مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:

 في: 2في كتاب الحكالة،كردت ىذه القاعدة 

 :) اختبلؼ المحيؿ كالمحتاؿ ( بما أحالو بو 3مسألة: إذا طالب المحيؿ المحتاؿ

 ويطالبأف يقكؿ المحيؿ لممحاؿ، أحمتؾ بألؼ عمى فبلف، ثـ بعد أف يقبض المحاؿ الماؿ صكرة المسألة: 
 ،بديف لي عميؾ اأحمتني بيلي، فيقكؿ المحتاؿ: بؿ  االمحيؿ بالحكالة، قائبلن لو: إني أحمتؾ لتقبضي

الطرفاف متفقاف عمى أف المفظ المستعمؿ بينيما كاف بمفظ الحكالة، كلكف اختمفا بعد ف  كالمحيؿ ينكر الديف،
 .ذلؾ عمى ما بينت

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

فراغ ألنو يدعي  ، مع يمينو لمحيؿا قكؿ ذىب ابف اليماـ إلى أف القكؿ في ىذه المسألةالقكؿ األكؿ: 
فراغ ، فالقكؿ لو، مستدالن لذلؾ بقاعدة " ذمتو مف الديف، كالمحتاؿ يدعي شغميا بالديف، كالمحيؿ ينكر

"، فمفظ الحكالة عنده ال يكفي لثبكت الديف ألنو داللة فقط، كالبد لثبكت الديف في ذمتو أف الذمة ىو األصؿ
ف ثابتان بيقيف، فبل يمـز فيو ضرر شغؿ ذمتو يقكؿ مثبلن: لو عمي، أك في ذمتي  كذلؾ " ألف فراغ الذمة كا

يستعمؿ في الككالة، كألف المحيؿ أعرؼ بمفظو ، كأيضان ألف لفظ الحكالة إال بمثمو مف المفظ كنحكه"
 .كقصده

                                                           
 .37، ص الوجيز . زيداف، 147، القواعد الفقيية. شبير،  1
.  ابف اليماـ،  2 ، فتح القدير. الحكالة في االصطبلح ىي:  نقؿ المطالبة بالديف مف ذمة المديكف إلى ذمة الممتـز
6/345- 346 . 
. المحيؿ: ىك المديكف. كالمحاؿ: ىك رب الديف. كالمحاؿ عميو: ىك الذم التـز ذلؾ الديف لممحاؿ. كالمحتاؿ بو: ىك نفس  3

 . . 346/ 6، فتح القديرالديف. ابف اليماـ، 
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جميكر ك الشافعية كجميكر  في قكؿ المالكية، ك كىذا ما عميو المذىب الحنفي فيككف القكؿ قكلو مع يمينو،
 .1الحنابمة

القكؿ إلى أف  2اني في المسألة: ذىب المالكية في القكؿ الثاني، كبعض الشافعية، كبعض الحنابمةلقكؿ الثا
 ، حجتيـ في ذلؾ:الحكالة بيمينو كتترتب عمييا آثارىا فتثبت لوىنا قكؿ المحاؿ مع يمينو، 

جب حمؿ المفظ أف الظاىر معو، ألف الحكالة بالديف ظاىرة، فإف المفظ حقيقة في الحكالة دكف الككالة، في
عمى ظاىره، كما قالو المحيؿ مف أنو قصد التككيؿ خبلؼ الظاىر، كأيضان أف لفظ الحكالة ال يستعمؿ 

 لمككالة.

 كالذم أميؿ إليو ىك القكؿ األكؿ، كذلؾ لقكة حجتيـ، كا تعالى أعمـ. 

 

 

 

 

 

                                                           
. 30/ 7، ميؿالتاج واإلك. العبدرم، 346/ 5، رد المحتار. ابف عابديف، 353-352/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1

، مغني المحتاج. الشربيني، 128، ص منياج الطالبيف. النككم، 329/ 3، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي، 
. ابف مفمح، محمد بف مفمح، 397-396/ 4، المغني. ابف قدامة، 431-430/ 4، نياية المحتاج. الرممي، 196/ 3

لعمي  تصحيح الفروعـ. كمعو 2003ىػ/ 1424، 1سسة الرسالة، بيركت، ط، تحقيؽ: عبد ا التركي، مؤ 418/ 6، الفروع
 . 331/ 3، مطالب أولي النيىالمرداكم. السيكطي، 

، منياج الطالبيف. النككم، 329/ 3، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير. الدسكقي، 30/ 7، التاج واإلكميؿ. العبدرم،  2
/ 4، المغني. ابف قدامة، 431-430/ 4، نياية المحتاجالرممي، . 196/ 3، مغني المحتاج. الشربيني، 128ص 
 . 331/ 3، مطالب أولي النيى، السيكطي، 418/ 6، الفروع. ابف مفمح، 396-397
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 1": الفعؿ الحادث يضاؼ إلى أقرب األوقاتالمطمب السادس: فقو قاعدة " 

 ألفاظ القاعدة: ع األوؿ:الفر 

 2األصؿ إضافة الحادث إلى أقرب أكقاتو. -

 3األصؿ في كؿ حادث تقديره بأقرب زمف. -

 5.أك الحكادث تحاؿ بحدكثيا إلى أقرب األكقات 4،الحادث يحاؿ بحدكثو إلى أقرب األكقات -

 : معنى القاعدة:ثانيالفرع ال

 المسألة األكلى: شرح مفردات القاعدة:

 بياف معنى الحادث كالكقت في المغة كاالصطبلح أكالن حتى يسيؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة.البد مف 

 6، أم تجدد كجكده فيك حادث كحديث.أكالن: معنى الحادث في المغة: مف حدث حدكثان 

"  كعرؼ أيضان بأنو: 7أما اصطبلحان فيك ال يخرج عف المعنى المغكم، فيك: " ما يككف مسبكقان بالعدـ "،
 8ما كجد بعد أف لـ يكف ".

                                                           
 . 444/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
، باب ما ح القديرفت. ابف اليماـ، 17، ص 11، المادة مجمة األحكاـ العدلية. 55، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ،  2

 ، دار الفكر. 254/ 8يدعيو الرجبلف، 
 . 174/ 1، المنثور في القواعد الفقيية. الزركشي، 59، ص األشباه والنظائر. السيكطي،  3
 . 66/ 8، المبسوط. السرخسي،  4
ـ سامي الجندم، دار ، تحقيؽ: عبد الكري504/ 8، المحيط البرىاني في الفقو النعماني. أبك المعالي، محمكد بف أحمد،  5

 . 147، ص القواعد الفقيية الكبرىـ. السدالف، 2004ىػ/ 1424، 1الكتب العممية، بيركت، ط
 . 124/ 1، مادة حد ث، المصباح المنير. الفيكمي،  6
 . 81، ص التعريفات. الجرجاني،  7
 . 172، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  8
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 1مفركض ألمر ما. ثانيان: الكقت في المغة: جمع أكقات، كمعناه مقدار مف الزمف

عرفت الكقتية بأنيا: " ىي التي يحكـ فييا بضركرة ثبكت المحمكؿ لممكضكع، أك بضركرة سمبو عنو كقد 
 2في كقت معيف مف أكقات كجكد المكضكع ".

 لمكقت عف المعنى المغكم. كال يخرج المعنى االصطبلحي

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

ـ دليؿ عمى الزمف ، ما لـ يقإذا كقع اختبلؼ في زمف حدكث أمر فإنو ينسب إلى أقرب األكقات إلى الحاؿ
ء، ثـ حاؿ اتفاؽ الخصميف عمى حدكث الشيالبعيد، فإذا ثبتت نسبتو إلى الزمف البعيد يحكـ بو، ىذا في 

ختمفا في تاريخ حدكثو، فادعى أحدىما كقتان، كادعى اآلخر كقتان قبؿ ذلؾ الكقت، فقد اتفقا ىنا عمى أنو ا
كاف مكجكدان قبؿ ذلؾ الكقت، فيعمؿ كانفرد أحدىما بدعكل الزمف أنو  كاف مكجكدان في الزمف القريب،

 3بالكقت األقرب، ألنو يقيف كيترؾ الكقت األبعد ألنو شؾ.

 مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير: :لثالفرع الثا

 في 4كتاب أدب القاضي كردت ىذه القاعدة في

 5مسألة: الدعكل عمى القاضي بعد عزلو:

صكرة المسألة : أف يدعي رجؿه عمى القاضي أنو قطع يده أك أخذ مالو بعد عزلو، فيقكؿ القاضي: بؿ 
 فعمتو في حاؿ قضائي.

                                                           
 . 667/ 2، ، مادة كقتالمصباح المنير. الفيكمي،  1
 . 254، ص التعريفات. الجرجاني،  2
 . 155، ص القواعد الفقيية. شبير، 187، ص شرح القواعد الفقيية. الزرقا،  3
 . 356/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
 . 443/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  5
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 ماء في المسألة:مأقكاؿ الع

ألف القاضي أضاؼ قكلو إلى حالة  لقكؿ قكؿ القاضي بغير يمينو،ذىب ابف اليماـ إلى أف اكؿ: القكؿ األ
معيكدة منافية لمضماف، كذلؾ ألف فعؿ القاضي عمى كجو القضاء ال يكجب الضماف عميو بحاؿ مف 

 .فيك منكر لمضماف، كالقكؿ قكؿ المنكر في الشرع ،األحكاؿ

كيؿ بالبيع بعد العزؿ، حيث إف قاؿ: بعت كسممت قبؿ العزؿ، فقاؿ كأيضان ألف حالو ىنا يشبو حاؿ الك 
ألف فعؿ الككيؿ عمى كجو المكافقة ال يكجب  كيؿ إف كاف المبيع مستيمكان، المككؿ بعده، فالقكؿ قكؿ الك 

 1الضماف بحاؿ فيككف باإلضافة إلى تمؾ الحالة منكران لمضماف، كىذا ما عميو جميكر الحنفية.

" في ىذه إضافة الحادث إلى أقرب أوقاتو ـ كمعو جميكر الحنفية لـ يستخدمكا قاعدة " إذف فابف اليما
نما تمسككا بقاعدة "  ف القاضي منكر الشتغاؿ ذمتو بالضماف، إحيث  2"،األصؿ براءة الذمة المسألة، كا 

 كاألصؿ براءة الذمة.

ألف ىذا الفعؿ حادث فيضاؼ  ،يالقكؿ الثاني: ذىب بعض الحنفية إلى أف القكؿ قكؿ المدعي ال القاض
 3، كىك كقت العزؿ، كالقاضي يدعي تاريخان سابقان فبل يصدؽ إال ببينة. إلى أقرب األكقات

 كا تعالى أعمـ.  ىك القكؿ األكؿ، كذلؾ لقكة حجتيـ. إليوكالذم أميؿ 

 

 

 

                                                           
. العيني، محمكد 60/ 8، ني في الفقو النعمانيالمحيط البرىا. أبك المعالي، 444 -443/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1

 ـ. 2000ىػ/ 1420، 1، دار الكتب العممية، بيركت، ط98/ 9، البناية شرح اليدايةبف أحمد، 
 .50، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ، 53، ص األشباه والنظائرالسيكطي، .  2
 . 205/ 4، شرح كنز الدقائؽتبييف الحقائؽ . الزيمعي، 444/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
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وفيو  1،"الفصؿ الثاني: فقو القواعد والضوابط الفقيية المتعمقة بقاعدة " العادة محكمة 

 مبحثاف:

 المبحث األوؿ: فقو القواعد الفقيية المتعمقة بقاعدة " العادة محكمة ":

 المطمب األوؿ: فقو قاعدة : الكتاب كالخطاب.

 المطمب الثاني: فقو قاعدة : المعروؼ كالمشروط.

 المطمب الثالث: فقو قاعدة : ال عرؼ في النادر.

 نكير أصؿ في الشرع بمنزلة إجماع المسمميف.: فقو قاعدة : التعارؼ بال رابعالمطمب ال

 المبحث الثاني: فقو الضوابط الفقيية المتعمقة بقاعدة " العادة محكمة ":

 المطمب األوؿ: فقو ضابط : األيماف مبنية عمى العرؼ.

 المطمب الثاني: فقو ضابط : كؿ ما أوجب نقصاف الثمف في عادة التجار فيو عيب.

 

                                                           
 . 79، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ، 89، ص األشباه والنظائر. السيكطي،  1

 



  87 

 اعد الفقيية المتعمقة بقاعدة " العادة محكمة ":المبحث األوؿ: فقو القو 

 

 1":الكتاب كالخطاب المطمب األكؿ: فقو قاعدة " 

 2: " الكتاب مف الغائب، كالخطاب مف الحاضر".مف ألفاظ ىذه القاعدة أيضان 

 الفرع األوؿ: معنى القاعدة:

 عدة:البد مف بياف معنى مفردات القاعدة أكالن، ثـ بياف المعنى اإلجمالي لمقا

 المسألة األكلى: شرح مفردات القاعدة:

 3الكتاب في المغة: مصدر مف كتب يكتب كتبان ككتابان، كىي بمعنى خطو. أكالن:

 4كفي االصطبلح ىك : " تصكير المفظ بحركؼ ىجائية ".

إلى الذم تكتب فيو عبارة اإليجاب كالقبكؿ مكجية مف أحد العاقديف  كبلـ المكسكـكالمراد بالكتاب ىنا: ال
ف يكتب المشترم إلى البائع: إني اشتريت منؾ كذا بكذا، فيقكؿ البائع: قد قبمت في اآلخر، كذلؾ بأ

 5قبكلو بالثمف المذككر، فيككف ذلؾ كما لك تصارحا باإليجاب كالقبكؿ نطقان. مس، أك يكتب إليوالمج

 
                                                           

. كىذه القاعدة مف كبلـ المرغيناني، كلكنيا كاردة في متف فتح القدير كتحدث عنيا 461/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 292، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ، 24، ص 69، المادة مجمة األحكاـ العدليةابف اليماـ. 

 . 294، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ،  2
 . 128، فصؿ الكاؼ، ص القاموس المحيط. الفيركزآبادم، 524/ 2، مادة كتب، المصباح المنير. الفيكمي،  3
 . 99، ص التعريفات. الجرجاني،  4
، ص القواعد الفقيية الكبرى. السدالف، 512، 4، رد المحتارديف، . ابف عاب462 -461/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  5

467 . 
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 1كسامع. ثانيان: الخطاب مصدر مف خاطبو مخاطبة كخطابان، كمعناه الكبلـ بيف متكمـ

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

جارة كىبة ككفالة كغيرىا، حيث  أف الكتاب مف الغائب كالخطاب مف الحاضر تعقد بو العقكد: مف بيع كا 
يمكف لمعاقديف أف يعقدا العقد بينيما بيذه الطريقة، كلكف بشركط، كىي: أف يككف الكتاب مستبينان، بمعنى 

ؾ فبل عبرة بو، كأف يككف مرسكمان، بمعنى أف يككف معنكنان كمصدقان ف لـ يكف كذلإف يمكف قراءة خطو،
 2، كحسب األصكؿ القانكنية المعمكؿ بيا في البمد.المعتادكمكتكبان عمى الكجو 

 الفرع الثاني: مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:

 في 3كردت ىذه القاعدة في كتاب البيكع،

 4 :ةالعقد بالكتابمسألة: 

صكرة المسألة: أف يكتب رجؿ آلخر: أما بعد، فقد بعت عبدم منؾ بكذا، فمما بمغو الكتاب، كفيـ ما فيو، 
 قاؿ قبمت في المجمس.

، بيذه الطريقة، ابف اليماـ إلى صحة العقكد كانعقادىا بالكتابة، إذا تـ اإليجاب كالقبكؿذىب القكؿ األكؿ: 
 ، ة، كالمالكيةالحنفي جميكر العمماء مفكىذا ما عميو  إلجمالي،عند بياف المعنى ا ةكبالشركط المذككر 

 

 

                                                           
 . 173/ 1، مادة خطب، المصباح المنير. الفيكمي،  1
القواعد . شبير، 69/ 1، درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ. حيدر، 349، ص شرح القواعد الفقيية. الزرقا،  2

 . 256 -255، ص الفقيية
 . 454/ 5، لقديرفتح ا. ابف اليماـ،  3
 . 462/ 5، فتح القديرابف اليماـ، . 4
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 1.كالحنابمة في الصحيح، ةكالشافعي

، كذلؾ ألف عقد البيع بالكتابة بيع كناية القكؿ الثاني: ذىب بعض الشافعية إلى عدـ جكاز البيع بالكتابة
ال بيعه صريح، كال يصح عقد البيع بالكنايات.

2 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأن ﴿ القكؿ األكؿ، كذلؾ عمبلن بعمـك قكلو تعالى: ىك يو كالذم أميؿ إل ََل تَْأُكُلوْا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

فقد بيف ا سبحانو كتعالى أف األصؿ في البيع أف يككف بالتراضي، كلـ  3،﴾ َتُكوَن ِتَجارًَة َعن تَ َراٍض مِّْنُكمْ 
طريقة مف الطرؽ التي يستخدميا اإلنساف منذ قديـ الزمف لمتعبير يفصؿ في الكسائؿ، كالكتابة ما ىي إال 
 عف إرادتو، فتككف صالحة إلنشاء العقكد.

                                                           
. الدسكقي، 82/ 3، المدونة. مالؾ بف أنس، 138/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني، 512/ 4، رد المحتار. ابف عابديف،  1

. 222/ 4، تحفة المحتاج.الييثمي، 329/ 2، مغني المحتاج. الشربيني، 3/3، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير
 . 148/ 3، كشاؼ القناعالبيكتي، 

 ثـ إف إصحاب ىذا القكؿ اختمفكا فيمف يصح منو استخداـ الكتابة إلبراـ العقد عمى ثبلثة أقكاؿ: 

القكؿ األكؿ: ذىب جميكر العمماء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يجكز التعاقد بالكتابة مطمقان، سكاءن أكاف 
. 3/3، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير. الدسكقي، ان كاآلخر غائب ان غائبيف، أك أحدىما حاضر  المتعاقديف حاضريف، أك

 .148/ 3، كشاؼ القناع. البيكتي، 167/ 9، المجموعالنككم، 
فتح القكؿ الثاني: ذىب الحنفية إلى أف العقد الذم يصح بالكتابة إنما ىك بيف الغائبيف فقط دكف الحاضريف. ابف اليماـ، 

 . 9/ 3، الفتاوى اليندية. نظاـ، 462/ 5، قديرال
. 167/ 9، المجموعالقكؿ الثالث: أف الكتابة ال تصح إال ممف كاف عاجزان عف الكبلـ، كىك قكؿ عند الشافعية. النككم،  

جيحو بعد كقد استدؿ كؿ فريؽ بعدد مف األدلة التي ال يتسع المقاـ لذكرىا، كمناقشتيا، كالرد عمييا، كالذم أميؿ إلى تر 
االطبلع عمى األدلة ىك القكؿ األكؿ، كذلؾ لقكة أدلتيـ، كقكة ردكدىـ عمى مخالفييـ، كلمدليؿ الذم ذكرتو في المتف عند 

، مبدأ الرضا في العقودترجيح القكؿ األكؿ لمجميكر. كيمكف مراجعة المسألة  في كتاب: القراه داغي، عمي محيي الديف، 
 ـ. 1985، 1ئر، بيركت، اإلسبلمية، طكما بعدىا، دار البشا 949/ 2
 . 169، 10، الحاوي الكبير. الماكردم،  2
 . 29/ اآلية سورة النساء.  3
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ىذا كالبد مف اإلشارة في نياية ىذه القاعدة إلى أنو كاف ليا دكر كبير في إجازة كثيرو مف صكر البيع 
 1مف البيكع المعاصرة. ةكثير  ان الحديثة، كبنيت عمى أساسيا الكثير مف األحكاـ التي أجازت أنكاع

 2":المعروؼ كالمشروط المطمب الثاني: فقو قاعدة " 

 الفرع األوؿ: مف ألفاظ القاعدة:

 3. المعركؼ عرفان كالمشركط شرطان. 1

 4. الثابت بالعرؼ كالثابت بالنص أك الشرط.2

 5. المشركط عرفان كالمشركط شرعان.3

 6. التعييف بالعرؼ كالتعييف بالنص.4

 7لثابت بالعادة كالثابت بالنص.. ا5

 

                                                           
. أجاز كثير مف العمماء المعاصريف كثيران مف صكر البيع المعاصرة بناءن عمى ىذه القاعدة، كخاصة التجارة اإللكتركنية  1

ريؽ البرقية، كالتمكس، كالتمفاكس، كاالنترنت عف طريؽ البريد اإللكتركني، عبر كسائؿ النقؿ المكتكبة، منيا: البيع عف ط
كعبر الكيب، كغرؼ المحادثة. كيمكف االطبلع عمى األبحاث الخاصة بيذا المكضكع بالتفصيؿ في: القره داغي، عمي 

، الدكرة و اإلسالميمجمة مجمع الفقكما بعدىا.  927/ 2، حكـ إجراء العقود بآالت االتصاؿ الحديثة، محيي الديف
التجارة اإللكترونية في الفقو ـ. أبك مصطفى، سميماف عبد الرازؽ، 1990، ط 2الساادسة، العدد السادس، الجزء 

 ـ. ) رسالة ماجستير (. 2005ىػ/ 1425كما بعدىا، الجامعة اإلسبلمية، غزة،  77، ص اإلسالمي
 . 81، ص األشباه والنظائر، دار الفكر. ابف نجيـ، 381/ 3. باب المير، 134/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 84، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ،  3
 . 85/ 23 – 41/ 19، المبسوط. السرخسي،  4
 . 85، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ،  5
 . 21، ص 45، المادة مجمة األحكاـ العدلية.  6
 . 99/ 19، المبسوط. السرخسي،  7
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 1. الثابت عرفان كالثابت شرطان.6

 الفرع الثاني: معنى القاعدة:

المصطمحاف الكارداف في القاعدة بحاجة إلى تكضيح معناىما المغكم كاالصطبلحي، لتكضيح معنى 
 القاعدة اإلجمالي.

 المسألة األكلى: شرح مفردات القاعدة:

غة: مف العرؼ، كىك في المغة عمى معنييف، األكؿ: تتابع الشيء متصبلن أكالن: معنى المعركؼ في الم
 2.إليو النفس تطمئف ابعضو ببعض. كالثاني: السككف كالطمأنينة، كالمراد بو في القاعدة: التتابع، كم

كالتتابع يعني التكرار، ففيو إشارة إلى أف العرؼ ال يككف كذلؾ حتى يتكرر كيتتابع الناس عمى فعمو أك 
 كلو، فكبل المعنييف لو ارتباط بالعرؼ.ق

كزاد بعضيـ: "  3أما اصطبلحان فمعناه: " ما استقرت النفكس عميو بشيادة العقكؿ، كتمقتو الطبائع بالقبكؿ"،
 4".بالقبكؿ الطبائع السميمة

عكدان  خكذة مف العكد، فيقاؿ عاد يعكدأكمف المعاني المرادفة لمعرؼ عند العمماء العادة، كىي في المغة: م
، كالديدف الدأب كاالستمرار عمى الشيء، كسميت بذلؾ ألف صاحبيا يعاكدىا، أم كعادة، كمعناىا: الديدف

 5يرجع إلييا مرة بعد أخرل، كالجمع عادات كعكائد.

 

                                                           
 ، دار الفكر. 370/ 3، باب المير، فتح القديرـ، . ابف اليما 1
 . 281/ 4، مادة عرؼ، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  2
 . 149، ص التعريفات. الجرجاني،  3
 ـ. 1986ىػ/ 1407، 1، ط377، ص ، قواعد الفقو. البركتي، محمد عميـ اإلحساف 4
 . 436/ 2، مادة عكد، المصباح المنير . الفيكمي،316/ 3، مادة عكد، لساف العرب. ابف منظكر،  5
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 1".معقكؿ، كعادكا إليو مرة بعد أخرلأما اصطبلحان فمعناىا: " ما استمر الناس عميو عمى حكـ ال

مأخكذ مف الشرط، كالجمع شركط كشرائط، كمعناه: إلزاـ الشيء كالتزامو في البيع  ة:ثانيان: المشركط لغ
 2كنحكه، كالجمع شركط.

ما يتكقؼ عميو كجكد الشيء، كيككف خارجان عف ماىيتو، كال يككف مؤثران في أما اصطبلحان فمعناه: 
 3كجكده، كقيؿ: ما يتكقؼ ثبكت الحكـ عميو.

 مالي لمقاعدة:المسألة الثانية: المعنى اإلج

أف ما تعارؼ عميو الناس في تعامبلتيـ، كاعتادكا عميو عند التعامؿ فيما بينيـ دكف ذكرو صريحو في العقد، 
إذا تكافرت فيو شركط اعتبار  ، كيعتبر بمنزلة االشتراط الصريحيككف قائمان مقاـ الشرط في االلتزاـ كالتقييد

يككف مخالفان لنص مف نصكص الشريعة اإلسبلمية، أما إذا كمف أىميا أال  4العرؼ التي كضعيا العمماء،
 5ذلؾ العرؼ، كال يعمؿ بو. ركاف مخالفان لنص مف النصكص فبل يعتب

                                                           
 . 146،ص التعريفات. الجرجاني،  1
 . 329/ 7، مادة شرط، لساف العرب. ابف منظكر،  2
 . 125، ص التعريفات. الجرجاني،  3
 . 246 -245، ص القواعد الفقيية. الشركط التي كضعيا العمماء لمعمؿ بالعرؼ أك العادة أربعة: شبير،  4

 أف ال تخالؼ نصان مف كتاب أك سنة أك أصؿ قطعي في الشريعة اإلسبلمية. الشرط األكؿ: 
الشرط الثاني: أف تككف العادة مطردة أك غالبة بأف يككف العمؿ بيا مستمران في جميع الحكادث أك أغمبيا، كما قاؿ 

 . 92، ص األشباه والنظائرالسيكطي: " إنما تعتبر العادة إذا اطردت، فإف اضطربت فبل ". السيكطي، 
ال فبل تعتبر، كما  الشرط الثالث: أف تككف العادة مكجكدة عند إنشاء التصرؼ، بأف تككف سابقة لمتصرؼ أك مقارنة لو، كا 

، األشباه والنظائرقاؿ السيكطي: " العرؼ الذم تحمؿ عميو األلفاظ، إنما ىك المقارف السابؽ دكف المتأخر ". السيكطي، 
 . 96ص 

تعارض العادة شرطان لمعاقديف أك أحدىما بعدـ العمؿ بيا، كما قاؿ العز بف عبد السبلـ: " كؿ ما يثبت الشرط الرابع: أف ال 
قواعد في العرؼ إذا صرح المتعاقداف بخبلفو بما يكافؽ مقصكد العقد صح ". ابف عبد السبلـ، عبد العزيز السممي، 

 ـ. 1991ىػ/ 1414ميات األزىرية، القاىرة، ، تعميؽ: طو سعد، مكتبة الك186/ 2، األحكاـ في مصالح األناـ
 . 251، ص القواعد الفقيية. شبير، 237، ص شرح القواعد الفقيية. الزرقا،  5
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 الفرع الثالث: مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:

 في 1المرابحة كالتكلية،ىذه القاعدة في باب كردت 

 :لخيانة في بيع التكلية () ا مف اشترل شيئان بثمف مؤجؿ كباعو تكلية مسألة: 

تأجيمو كاف  كاألجؿ غير مشركط في العقد، كلكفصكرة المسألة: أف يشترم شخص ه شيئان بثمف مؤجؿ، 
ذا الشرط أـ ىلو عو آلخر بيع تكلية، فيؿ يجب عميو أف يبيف ي، ثـ يبمعركفان، كثبت تأجيمو بالعرؼ كالعادة

 ال عند بيع التكلية؟.

 2قكالف: في المسألة عند الحنفية

 ، كبناءن عمى ىذا القكؿالمشروط كالمعروؼالتكلية، كذلؾ ألف  عكؿ: يجب عميو أف يبينو عند بيالقكؿ األ
إذا لـ يبيف الشرط فإف عممو ىذا يعتبر خيانة في بيع التكلية تترتب عميو آثار اختمؼ الحنفية كباقي 

 المذاىب فييا.

 .، كىذا ىك الراجح عندىـالثمف ما كاف إال حاالن في العقد ألف : أنو يبيعو كال يبيف الشرط،القكؿ الثاني

كىذا يقكدنا إلى دراسة مسألة الخيانة في بيع التكلية إذا كاف اشترل المبيع بثمف مؤجؿ، كباعو تكلية بدكف 
 أف يبيف لممشترم أنو اشتراه مؤجبلن:

 كيجب دراسة ىذه المسألة مف ناحيتيف:

 :أقكاؿ ثبلثة م بذلؾ قبؿ ىبلؾ المبيع، ففي المسألةالناحية األكلى: إذا عمـ المشتر 

                                                           
. أما التكلية فمعناىا: " نقؿ ما ممكو بالعقد 65. كقد سبؽ بياف معنى المرابحة ص121/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1

 . 56/ 3، اليداية". المرغيناني، األكؿ بالثمف األكؿ مف غير زيادة ربح
 . 378/ 1، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ. حيدر، 134/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
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، كذلؾ ألف لؤلجؿ شبيان بنفس الثمفيقبؿ بو القكؿ األكؿ: أنو يثبت لو الخيار، إف شاء رد المبيع، أك 
كأيضان ألف المرابحة مبنية  نو يزاد في الثمف ألجؿ األجؿ، كالشبية ىنا ممحقة بالحقيقة،إبالمبيع، حيث 

كؿ، فكانت األمانة ف المشترم اعتمد عمى أمانة البائع في الخبر عف الثمف األإث عمى األمانة، حي
جميكر كىذا قكؿ   ، فصيانتو عف الخيانة مشركطة داللة، كفكاتيا يكجب الخيار،مطمكبة في ىذا العقد

 1الحنابمة.قكؿ عند ك  كالشافعية كالمالكية، الحنفية،

يقكـ المبيع حاالن، كيقكـ بأجؿ فيرجع عمى المشترم بفضؿ ما  القكؿ الثاني: أنو يحط مف الثمف، كذلؾ بأف
 2يكسؼ. يبينيما، كىك قكؿ أب

 الراجح عندقكؿ ال، كىك باألجؿ الذم اشتراه البائع إليو أخذه بالثمف مؤجبلن ي ، كيخيرال القكؿ الثالث: أنو 
 3الحنابمة.

 :أقكاؿ أربعة مـ المشترم بعد ىبلؾ المبيع، ففيوالناحية الثاني: إذا ع

 يقة، كىكألف األجؿ ال يقابمو شيء مف الثمف حق ع بمثؿ ما اتفؽ عميو بينيما،القكؿ األكؿ: يمزمو المبي

 
                                                           

.  225/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني، 86/ 13،  المبسوط.  السرخسي،  134 -133/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
، دار الفكر، بيركت. 179/ 5، شرح مختصر خميؿحمد بف عبد ا،  . الخرشي، م168/ 3، الشرح الكبيرالدسكقي، 

. ابف قدامة، عبد ا بف أحمد، 480/ 2، مغني المحتاج.الشربيني، 8/ 13، المجموعبدكف الطبعة كتاريخيا. النككم، 
 ـ. 1994ىػ/ 1414، 1، دار الكتب العممية، بيركت، ط56/ 2، الكافي في فقو اإلماـ أحمد

 .134 -133/ 6، فتح القديريماـ، . ابف ال 2
، أبك يكسؼ: صاحب اإلماـ أبي حنيفة، كتمميذه، كأكؿ مف نشر يعقوب بف إبراىيـ بف حبيب االنصاري الكوفي البغدادي* 

ىػ. كتفقو بالحديث كالركاية، ثـ لـز أبا حنيفة، فغمب عميو " 113مذىبو. كاف فقييان عبلمة، مف حفاظ الحديث. كلد بالككفة 
ىػ، ببغداد، كىك عمى القضاء. كىك أكؿ 182م " ككلي القضاء ببغداد أياـ الميدم كاليادم كالرشيد. كمات في خبلفتوالرأ

مف دعي " قاضي القضاة " كيقاؿ لو: قاضي قضاة الدنيا، كأكؿ مف كضع الكتب في أصكؿ الفقو، عمى مذىب أبي حنيفة، 
، الجواىر المضية في طبقات الحنفيةمف كتبو " الخراج". أنظر: القرشي، ككاف كاسع العمـ بالتفسير كالمغازم كأياـ العرب. 

2/220. 
 . 231، 3، كشاؼ القناع. البيكتي، 56/ 2، الكافي في فقو اإلماـ أحمد. ابف قدامة،  3
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 1.كالشافعية كالمالكية ،قكؿ جميكر الحنفية 

 2ىك قكؿ أبي يكسؼ.ك كيسترد كؿ الثمف،  اليالؾ قيمةد القكؿ الثاني: ير 

 3فضؿ ما بينيما عمى البائع، كىك قكؿ ثالث عند الحنفية.القكؿ الثالث: يقـك بثمف حاؿ كبمؤجؿ، كيرجع ب

 4يحبس الثمف بقدر األجؿ، كىك قكؿ الحنابمة.: أنو الرابعالقكؿ 

في كمتا المسألتيف، ىك قكؿ جميكر العمماء، كذلؾ لقكة حجتيـ، كألف في تخيير  إليوكالرأم الذم أميؿ 
ف إثبت الرضا فالمشترم في المبيع قبؿ اليبلؾ مصمحة لو، كبالخيار ي ف شاء أخذه بالثمف المتفؽ عميو، كا 

 شاء فسخ البيع.

شيء مف الثمف،  مويقاب أما بعد ىبلؾ المبيع ففي قكؿ جميكر العمماء مراعاة لمحقيقة، كىي أف األجؿ ال
 كا تعالى أعمـ.

 5":ال عرؼ في النادر المطمب الثالث: فقو قاعدة " 

 6.يستحؽ بطريؽ العادة " كمف ألفاظ ىذه القاعدة " النادر ال

 الفرع األوؿ: شرح القاعدة:

قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة البد مف تكضيح المقصكد بالنادر في المغة كاالصطبلح، كقد سبؽ 
 بياف معنى العرؼ.

                                                           
 شرح. الخرشي، 168/ 3، الشرح الكبير.  226/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني، 134/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1

 .480/ 2، مغني المحتاج. الشربيني، 8/ 13، المجموعالنككم،  179/ 5، مختصر خميؿ
 . 134/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 134/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
 . 440/ 4، اإلنصاؼ. المرداكم، 56/ 2، الكافي في فقو اإلماـ أحمد. ابف قدامة،  4
 . 126/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  5
 . 1171/ 11، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك، 64/ 22، المبسوط. السرخسي،  6
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 المسألة األكلى: معنى النادر في المغة كاالصطبلح:

 كران، كمعناه سقط كشذ.أكالن: النادر في المغة: مأخكذ مف ندر الشيء يندر ند

 1كنكادر الكبلـ: ىي ما شذ كخرج مف الجميكر.

ف لـ يخالؼ القياس "، كالنادر مف األمكر ىك : " الشيء  2ثانيان: أما اصطبلحان فمعناه: " ما قؿ كجكده كا 
 3الذم قمما يقع، أك يقؿ كقكعو جدان ".

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

 4ؽ يككف معنى القاعدة أف النادر ال يثبت كال يستحؽ عرفان.بناءن عمى ما سب

 تطبيقات القاعدة في فتح القدير: الفرع الثاني: مف

 في 5باب المرابحة كالتكلية،كردت ىذه القاعدة 

 6مسألة: ما يمحؽ برأس الماؿ كما ال يمحؽ بو في بيع المرابحة:

عمى رأس ماؿ د بيعيا مرابحة نفقات تكجب زيادة صكرة المسألة: أف ينفؽ صاحب السمعة التي يريأكالن: 
 المعقكد 

                                                           
. كالمقصكد بالجميكر، أم جميكر الناس، كمعناه: معظميـ، كجمعو 199/ 5، مادة ندر، لساف العرب. ابف منظكر،  1

حقيؽ: عمي البجاكم، محمد إبراىيـ، ، ت235/ 1، الفائؽ في غريب الحديث واألثرجماىير. الزمخشرم، محمكد بف عمرك، 
 . بدكف تاريخ الطبعة. 2دار المعرفة، بيركت، ط

 . 239، ص التعريفات. الجرجاني،  2
 . 1165/ 11، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  3
 . 1171/ 11، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  4
 .  65المرابحة كالتكلية ص . سبؽ بياف معنى 121/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  5
 . 126 -125، ص فتح القدير. ابف اليماـ،  6
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 كالصبغ كغيرىا. 1عميو، مثؿ أجرة القصار

 ثانيان: أقكاؿ العمماء في المسألة:

ذىب ابف اليماـ إلى عدـ جكاز الزيادة في رأس الماؿ في المرابحة في األمكر النادرة، مثؿ القكؿ األكؿ: 
، در ال عرؼ فيواوالنألنو نادر،  يزاد عمى رأس الماؿ مف أجمو،  فإنو يمحؽ برأس الماؿ كال 2بؽجعؿ اآل

كىذا ما عميو المذىب الحنفي حيت أنو يجكز عندىـ أف يضاؼ إلى رأس الماؿ ما جرل العرؼ بإلحاقو 
أما ما ال عرؼ فيو مثؿ: أجرة الطبيب، كالبيطار،  كالحمؿ كغيرىا،في عادة التجار، مثؿ الصبغ  بو

 3مة، كالنادر مثؿ: جعؿ اآلبؽ، فبل يزاد مف أجميا عمى رأس الماؿ شيئان.كالختاف، كالحجا

األصؿ عندىـ أف ما يحسب في رأس الماؿ كيجعؿ لو حظان مف الربح، ىك ما فالمالكية أما القكؿ الثاني: 
، فأما الذم ال يؤثر في عيف السمعة فيحسبو في رأس كاف مؤثران في عيف السمعة، مثؿ الخياطة، كالصبغ

لماؿ كال يجعؿ لو حظان مف الربح، بشرط أف يككف مما ال يمكف لمبائع أف يتكاله بنفسو، مثؿ حمؿ المتاع ا
مف بمد إلى بمد، كأما ما ال يؤثر في عيف السمعة كيمكف لمبائع أف يتكاله بنفسو فبل يحتسب لو في رأس 

 4.الماؿ كال الربح، مثؿ: السمسرة

ما يمحؽ برأس الماؿ كما ال يمحؽ بو فيجعمكف األساس فيو التأثير في إذا فالمالكية يخالفكف الحنفية في 
السمعة، كقدرة البائع عمى فعمو بنفسو أك ال، كبناءن  عميو فإف جعؿ اآلبؽ يحسب لو مف رأس الماؿ كال 

 ، كذلؾ ألف صاحب اآلبؽ ال يمكنو إحضاره بنفسو.يجعؿ لو حظان مف الربح

                                                           
المعجـ . القصار ىك: المبيض لمثياب، كىك الذم يييء النسيج بعد نسجو ببمو كدقو بالقصرة. مجمع المغة العربية،  1

 . 739/ 2، باب القاؼ، الوسيط
، 6، بدائع الصنائعك ضالة نظير قيامو بيذا العمؿ. الكاساني، . جعؿ اآلبؽ معناه: مقدار مف الماؿ يستحؽ مف رد آبقان أ 2

 . 137/ 1، الموسوعة الفقيية الكويتية. 203
 . 203/ 6، بدائع الصنائعكاآلبؽ ىك : الرقيؽ الذم ييرب مف مكاله. الكاساني، 

 . 83/ 13، ، المبسوط. السرخسي126/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
 ـ. 2004ىػ/ 1425، دار الحديث، القاىرة، 229/ 3، بداية المجتيدأحمد، . ابف رشد، محمد بف  4

 



  98 

في بيع المرابحة إذا ف أنو يجكز لصاحب السمعة أف يزيد في رأس الماؿ يرك أما الشافعية فالقكؿ الثالث: 
قاؿ: قامت عمي بكذا، يدخؿ فييا أجرة الكياؿ، كالدالؿ، كالحماؿ كغيرىا، دكف أف يبينيا، أما األعماؿ التي 

 1يعمميا بيده، أك يعمميا لو غيره بدكف مقابؿ فبل تدخؿ في رأس الماؿ إال أف يبينيا.

ية أيضان يخالفكف الحنفية في ىذه المسألة، كيركف أنو يجكز الزيادة عمى رأس الماؿ، كلكف إذا فالشافع
البد مف بيانيا، كعميو فإف جعؿ اآلبؽ يزاد عمى رأس الماؿ  ان تدخؿ مف دكف بيانيا، كأمكر  ان ىناؾ أمكر 
 عندىـ.

رأس الماؿ كؿ ما دفعو عمى  عمىنو يجكز لصاحب السمعة أف يزيد أفقالكا: بأما الحنابمة القكؿ الرابع: 
 2، سكاءن عممو بنفسو أك باألجرة، بشرط أف يبيف ما اشتراه بو كما لزمو.السمعة

كبيذا نرل أيضان أف الحنابمة قد خالفكا الحنفية، فقالكا بجكاز الزيادة عمى رأس الماؿ بكؿ ما دفعو، فيدخؿ 
 فيو جعؿ اآلبؽ.

مؿ يكجب زيادة في رأس الماؿ لو تقدير، كيجب أف يحسب، ألف كؿ ع ،إليوير ىك الذم أميؿ كالقكؿ األخ
كبالشرط المذككر كىك البياف، كألف بيع المرابحة مف بيكع األمانة، فإذا بيف صاحب السمعة رأس ماؿ 

 السمعة، كبياف ما لزمو مف اإلنفاؽ عميو، كرضي المشترم فبل يككف ىناؾ خداع كال خيانة كال تغرير.

 

 

 

 

                                                           
 . 530 -529/ 3، روضة الطالبيف. النككم،  1
 . 55/ 2، الكافي في فقو اإلماـ أحمد. ابف قدامة،  2
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 1:" بمنزلة إجماع المسمميف التعارؼ بال نكير أصؿ في الشرعو قاعدة " : فقرابعالالمطمب 

 الفرع األوؿ: مف ألفاظ القاعدة:

عدة عند ابف اليماـ قريبة جدان مف القاعدة التي تقكؿ: " تعامؿ الناس مف غير نكير مينكًر لقاىذا ا.  1
 2أصؿ مف األصكؿ كبير ".

 3أصؿ في الشرع ". . قاعدة " تعامؿ الناس مف غير نكير منكر2

يترؾ بيا القياس كيخص بيا  . قاعدة " تعامؿ الناس مف غير نكير كال رد مف عمماء كؿ عصر حجة3
 4".األثر

 5مؿ الناس مف غير نكير حجة ".ا. قاعدة " تع4

 : معنى القاعدة:الثانيالفرع 

عنى كممة شرع، كمعنى منيا مفييا، ك البد قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة مف شرح بعض المفردات 
 قد سبؽ بياف معنى التعارؼ، كمعنى األصؿ.ك ، إجماع

 المسألة األكلى: شرح مفردات القاعدة:

 أكالن: الشرع في المغة: مأخكذ مف الشريعة، كىي مكرد الناس لبلستقاء، كسميت بذلؾ لكضكحيا كظيكرىا، 

 

                                                           
 . 541/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 371/ 2، قييةموسوعة القواعد الف. البكرنك، 138، 63/ 12، المبسوط. السرخسي،  2
 . 77/ 13، المبسوط. السرخسي،  3
 . 135/ 7، المحيط البرىاني. أبك المعالي،  4
 . 232/ 8، البناية شرح اليداية. العيني، 28/ 12، المبسوط. السرخسي،  5
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 1كالجمع شرائع، كشرع ا لنا كذا يشرعو: أم أظيره كأكضحو.

كقيؿ: "تجكيز الشيء  2أما اصطبلحان فمعناىا: " االئتمار بالتزاـ العبكدية، كقيؿ: ىي الطريؽ في الديف "،
 3أك تحريمو، أم جعمو جائزان أك حرامان ".

 4: مأخكذ مف جمع، كمعناه العـز كاالتفاؽ.ثانيان: اإلجماع لغةن 

 5"، عميو كسمـ في عصر عمى أمر دينيأما إصطبلحان فمعناه: " اتفاؽ المجتيديف في أمة محمد صمى ا
 6صمى ا عميو كسمـ في عصر عمى أم أمر كاف "، محمد كقيؿ: " اتفاؽ مجتيدم األمة بعد كفاة سيدنا

 7كعرؼ أيضان بأنو: " العـز التاـ عمى أمر مف جماعة أىؿ الحؿ كالعقد ".

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

بيعيـ كشرائيـ كتصرفاتيـ مف غير إنكار أك اعتراض عمى ىذا التعامؿ مف أىؿ  أف تعامؿ الناس في
العمـ كالحكـ كاالجتياد كالحؿ كالعقد، دليؿ عمى أف ىذا التعامؿ مشركع كال يعارض نصكص الشرع كال 

انو ف ا سبحأل ينكر عمى الناس تعامميـ بو،  مقاصد التشريع، إذ لك كاف ىذا التعامؿ مخالفان لكجد مف
 8.كتعالى أخذ الميثاؽ عمى العمماء أف ال يكتمكا الحؽ كال يسكتكا عمى باطؿ يركنو أك يعممكف بو

 الفرع الثالث:  مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:

                                                           
 . 310/ 1، مادة شرع، المصباح المنير. الفيكمي،  1
 . 127، ص التعريفات. الجرجاني،  2
، تحقيؽ: مازف المبارؾ، دار الفكر، بيركت، 69، ص الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة. السنيكي، زكريا بف محمد،  3
 ىػ. 1411، 1ط
 . 108/ 1، ص المصباح المنير. الفيكمي،  4
 . 10، ص التعريفات. الجرجاني،  5
 . 81، ص الحدود االنيقة والتعريفات الدقيقة. السنيكي،  6
 .10، ص التعريفاترجاني، . الج 7
 . 371/ 2، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  8
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 في 1كتاب البيكع،كردت ىذه القاعدة في 

 2و:ئمسألة: بيع األعمى كشرا

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

، كذلؾ ءيماـ إلى أف بيع األعمى كشراذىب ابف الالقكؿ األكؿ:  ألف الناس تعارفكا معاممة  "ه جائزه
كىذا ما عميو جميكر  3"،والتعارؼ بال نكير أصؿ في الشرع بمنزلة إجماع المسمميفالعمياف بيعان كشراءن، 

 4كالحنابمة. كقكؿ عند الشافعية العمماء مف الحنفية، كالمالكية

اؿ:  " ... كأما اإلجماع فإف العمياف في كؿ زماف مف لدف الرسكؿ كقد أكد صاحب البدائع ذلؾ حيث ق
 5صمى ا عميو كسمـ لـ يمنعكا مف بياعاتيـ كأشريتيـ بؿ بايعكا في سائر األعصار مف غير إنكار ".

 و، كاستثنكا مف ذلؾئإلى عدـ جكاز بيع األعمى كشرا في المذىب عندىـ القكؿ الثاني: ذىب الشافعية

 

                                                           
 . 454، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 541/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 541/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
د أبك دقيقة، مطبعة الحمبي، ، عمؽ عميو: محمك 10/ 2، االختيار لتعميؿ المختار. المكصمي، عبد ا بف محمكد،  4

. 731/ 2، الكافي في فقو أىؿ المدينة. ابف عبد البر، 94/ 8، البناية شرح اليدايةـ. العيني، 1937ىػ/ 1356القاىرة، 
/ 4، المغني.ابف قدامة، 302/ 9، المجموع. النككم، 15/ 2، الميذب. الشيرازم، 118/ 5 مواىب الجميؿ ،الحطاب، 

 . 297/ 4، نصاؼاإل . المرداكم، 158
كقد اشترط المالكية القائمكف بجكاز بيع األعمى كشرائو أف يككف ىذا فيما ال يحتاج إلى الرؤية، أما إذا كاف المبيع مما ال 
يعرؼ إال بحاسة البصر، فبل يصح بيعو كبيع الجزاؼ، كبيع الجزاؼ ىك " بيع ما يكاؿ أك يكزف أك يعد جممة ببل كيؿ كال 

شرح . الخرشي، الشرح الصغير، كىذا التعريؼ لمشيخ الدردير صاحب 35/ 3، بمغة السالؾ صاكم، كزف كال عد ". ال
، تحقيؽ: 185/ 2، حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني. العدكم، عمي بف أحمد، 5/33، مختصر خميؿ

 ـ. 1994ىػ/ 1414يكسؼ الشيخ محمد، دار الفكر، بيركت، 
 . 164/ 5، نائعبدائع الص. الكاساني،  5
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ما السمـ فيك مبني عمى أحتيـ في ذلؾ أف كؿ عقد اشترطت فيو الرؤية ال يصح مف األعمى، ج 1،السمـ 
 2كالسمـ يعتمد الكصؼ ال الرؤية.الكصؼ، كاألعمى يعرؼ األكصاؼ، 

ألف ك و، كذلؾ لقكة حجتيـ، ئىك قكؿ جميكر العمماء الذم يقكؿ بجكاز بيع األعمى كشرا إليوكالذم أميؿ 
األعمى مثؿ غيره مف الناس بحاجة إلى البيع كالشراء ليكسب الرزؽ كيقتات كينفؽ الحاجة تدعك إلى ذلؾ ف

 كا تعالى أعمـ.  عمى عيالو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 93/ 13، المجموع. النككم، 71/ 2، الميذب. الشيرازم،  1

، ص التعريفاتكبيع السمـ ىك : " اسـ لعقد يكجب الممؾ لمبائع في الثمف عاجبلن، كلممشترم في الثمف آجبلن ". الجرجاني، 
عرفو السرخسي بأنو " أخذ عاجؿ . ك 3/ 3، مغني المحتاج. كقيؿ ىك : " بيع شيء مكصكؼ في الذمة ". الشربيني، 120

. أم أنو بيع شيء مكصكؼ في الذمة يتقدـ فيو رأس الماؿ، كيتأخر فيو المثمف 124، 12، المبسوطبآجؿ ". السرخسي، 
 إلى أجؿ. 

 . 270/ 4، تحفة المحتاج. الييتمي،  2

 



  103 

 المبحث الثاني: فقو الضوابط الفقيية المتعمقة بقاعدة " العادة محكمة ":

 

 ب خاص:ا بمطممتعمؽ بيذه القاعدة ضابطاف مف الضكابط الفقيية، كقد أفردت كؿ كاحد مني

 1":األيماف مبنية عمى العرؼ " المطمب األكؿ: فقو ضابط 

 :ضابطألفاظ ال الفرع االوؿ:

 2األيماف مبنية عمى العرؼ ال عمى الحقائؽ المغكية. -

 3مبنى األيماف عمى العرؼ. -

 4دليؿ العرؼ يغمب عمى حقيقة المفظ في باب األيماف. -

 :ضابطمعنى ال : ثانيالفرع ال

                                                           
، 101، 96/ 5دخكؿ كالسكنى، ، باب اليميف في ال395/ 3. باب نكاح الرقيؽ، 172/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1

 دار الفكر. 
 . 133/ 8، المبسوطىذ الضابط عند الحنفية فقط. السرخسي، 

أما المالكية كالحنابمة، فاألصؿ عندىـ أف األيماف مبنية عمى نية الحالؼ إف احتمميا المفظ كلـ يخالؼ، أك خالفو ككاف 
ـ. ابف 1987ىػ/ 1408، 1، دار الكتب العممية، ط209/ 3، ىالفتاوى الكبر مظمكمان. ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ، 

 . 564/ 9، المغنيقدامة، 
/ 11، روضة الطالبيف وعمدة المفتيفأما الشافعية فاألصؿ عندىـ أف األيماف تبنى عمى حقائؽ األلفاظ المغكية. النككم، 

27 . 
 . 83، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ،  2
 ، دار الفكر. 122/ 5، باب اليميف في األكؿ كالشرب، فتح القدير. ابف اليماـ، 235 /30، المبسوط. السرخسي،  3
 . 236/ 30، المبسوط. السرخسي،  4
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نو تـ بياف معنى العرؼ في المغة إمف بياف معنى األيماف، حيث  ضابطف المعنى اإلجمالي لمالبد قبؿ بيا
 .ضابطكاالصطبلح سابقان، ثـ تكضيح المعنى اإلجمالي لم

 كاصطبلحان: معنى األيماف لغةن  المسألة األكلى: 

سمي بذلؾ، ألنيـ  كقدقسـ كالحمؼ، ال امأخكذ مف يمف، كمعناى جمع يميف، كىي: األيماف في المغة، أكالن 
 1كأيماف. كانكا إذا تحالفكا ضرب كؿ امرئ منيـ يمينو عمى يميف صاحبو، كالجمع أيمف

ما تضمنت حضان، أك منعان، أك تصديقان، أك تكذيبان بالتزاـ  ليميف اصطبلحان، فقد عرفت بأنيا: ": أما اثانيان 
ا: تقكية طرفي الخبر بذكر ا تعالى أك كعرفت أيضان بأني 2ما يكره الحالؼ كقكعو عند المخالفة "،

 3التعميؽ ".

 :ضابط: المعنى اإلجمالي لمالثانيةالمسألة 

ف اليميف حينما يحمؼ بيا الحالؼ عمى أمر ما بمفظ ما، فإف مدلكؿ ذلؾ المفظ إنما يعتمد في بيانو إ
ما يغمب عمى المراد بيا ، فاأليماف إنك الشائعةأكتفسيره عمى ما دؿ عميو عرؼ الحالؼ كعادتو الغالبة 

عرؼ الناس ال المعنى الحقيقي لمفظ المحمكؼ بو أك عميو، كذلؾ ألف الحالؼ إنما يحمؼ عمى ما اعتاده، 
 4كيستنثى مف ذلؾ ما إذا كاف لمحالؼ نية بإرادة المعنى الحقيقي.

 الثالث: مف تطبيقات الضابط في فتح القدير: الفرع

 يف 5كرد ىذا الضابط في باب الربا،

                                                           
، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر، 2221/ 6، مادة يمف، الصحاح تاج المغة وصحاح العربية. الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد،  1

 . 681/ 2 مادة يمف، ،المصباح المنيرـ. الفيكمي، 1987ىػ/ 1407، 4دار العمـ لممبلييف، بيركت، ط
 . 311/ 3، الفتاوى الكبرى. ابف تيمية،  2
 . 259، ص التعريفات. الجرجاني،  3
 . 424/ 9. 357/ 4. 341/ 2، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  4
 . 146/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  5
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 1حمؼ أف ال يأكؿ تمران فأكؿ بسران: مسألة:

 صكرة المسألة: أف يحمؼ شخصه أال يأكؿ تمران، فيأكؿ بسران. 

ال يأكؿ تمران فأكؿ بسران بأنو ال يحنث، كذلؾ أف ذىب ابف اليماـ إلى أنو إذا حمؼ شخص القكؿ األكؿ: 
ىذا ما ذىب إليو جميكر الفقياء مف ، ك واأليماف مبنية عمى العرؼألف البسر ال يسمى تمران في العرؼ، 

ف كاف أصمو  كالشافعية ،في الراجح الحنفية، كالمالكية الذيف قالكا: " ألف كؿ كاحد مف ىذا غير صاحبو، كا 
 2.، كالحنابمةكاحد "

 3حنيفة إلى أنو يحنث بذلؾ. يالمالكية في القكؿ الثاني، كنسبو بعض الحنفية إلى أبالثاني: ذىب القكؿ 

ىك قكؿ جميكر العمماء، لقكة حجتيـ، حيث أف ثمر النخؿ قبؿ أف يرطب ال يطمؽ عميو يو ؿ إلكالذم أمي
، كألف العرؼ الغالب في استعماؿ المفظ في معنى تمران، إذان فالبسر غير التمر فكيؼ يحنث إذا أكمو ؟
 مؿ عميو.حمعيف يحمؿ الحالؼ عمى قصد ذلؾ المعنى ال غير في

 

 

 

 

                                                           
كمعنى البسر: الطرم مف كؿ شيء، كمعناه ىنا: ثمر النخؿ قبؿ أف يرطب. مجمع  .172/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1

ـ. كقد جاءت ىذه المسألة معترضة، حيث 1980، دار الدعكة، اسطنبكؿ، 56/ 1، المعجـ الوسيطالمغة العربية بالقاىرة، 
 و عدـ الجكاز. ف المسألة األصمية التي يتحدث عنيا ىي بيع البسر بالتمر متفاضبلن، مبينان أف حكمإ

شرح مختصر . الخرشي، 185/ 8، المبسوط، دار الفكر. السرخسي، 119/ 5. 172/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
. ابف 207/ 6، مغني المحتاج. الشربيني، 84/ 7، األـ. الشافعي، 455/ 4، التاج واإلكميؿ. العبدرم، 74/ 3، خميؿ

 . 75/ 11، اؼاإلنص. المرداكم، 598/ 9، المغنيقدامة، 
 .455/ 4، التاج واإلكميؿ. العبدرم، 74/ 3، شرح مختصر خميؿ. الخرشي، 172/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
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 1":كؿ ما أوجب نقصاف الثمف في عادة التجار فيو عيب  ابط "المطمب الثاني: فقو ض

 الفرع األوؿ: مف ألفاظ الضابط:

 ىذ الضابط بعدة ألفاظ، منيا: كرد

 2. كؿ ما يكجب نقصاف الثمف في عادة التجار نقصان فاحشان أك يسيران فيك عيب. 1

 3. العيب ىك ما ينقص ثمف المبيع عند التجار كأرباب الخبرة.2

 4مثمف، كفي قدمو.لجع إلى أىؿ المعرفة في تنقيص العيب . ير 3

 5. العيكب ىي النقائص المكجبة لنقص المالية في عادات التجار.4

 الفرع الثاني: معنى الضابط:

 قبؿ بياف معنى الضابط اإلجمالي، البد مف تكضيح معنى العيب في المغة كاالصطبلح.

 المسألة األكلى: معنى العيب:

، منيا: الكصمة، كالذـ، كالنقيصة، كما يخمك عنو أكالن: العيب   في المغة: مأخكذ مف عاب، كىك بعدة معافو

 

 

                                                           
. كىذه القاعدة مف كبلـ المرغيناني. كقد شرحت ىذه القاعدة بالتفصيؿ في : دية، 4/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1

 كما بعدىا.  184، ص يعالقواعد والضوابط الفقيية ألحكاـ المب
 . 274/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني،  2
 . 67، ص 338، المادة مجمة األحكاـ العدلية.  3
 . 82/ 5، الذخيرة. القرافي،  4
 . 115/ 4، المغني. ابف قدامة،  5
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 1أىؿ الفطرة السميمة، كالجمع عيكب.

كما  2ابف اليماـ بأنو: " ما تخمك عنو أصؿ الفطرة مما يعد بو ناقصان "، وثانيان: العيب اصطبلحان: عرف
كعيرؼ أيضان بأنو: " الرداءة أك  3دخؿ تحت تقكيـ المقكميف "،كعيرؼ بأنو: " ىك ما ينقص مف مقدار ما ي

كأدؽ التعريفات ما عرفو بو صاحب البدائع  4النقيصة التي يخمك منيا الخمؽ السميـ أك الصنع السميـ "،
 5بقكلو: " كؿ ما يكجب نقصاف الثمف في عادة التجار نقصان فاحشان أك يسيران فيك عيب ".

العتبار العيب كتحديده كىك عادة التجار، كىذا ما ىك معمكؿ بو في كؿ حيث أنو كضع ضابط ميـ 
 األزماف.

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمضابط:

أف كؿ ما يحدث في المبيع، كيسبب نقصان في ثمف المبيع يعد عيبان، كالمرجع في معرفة ىذا النقص ىك 
في ذلؾ، ألف ما لـ يرد فيو نص فالحكـ فيو إلى عادة التجار كأىؿ الخبرة كالمعرفة، حيث يحكـ العرؼ 

 العرؼ 

 6 .حيح الذم ال يناقض نصان شرعيان الص

 

 
                                                           

-261/ 2، عظـالمحكـ والمحيط األ. ابف سيده، عمي بف إسماعيؿ، 633/ 1، مادة عيب، لساف العرب. ابف منظكر،  1
، القاموس المحيطـ. الفيركزآبادم، 2000ىػ/ 1421، 1، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية، بيركت، ط262
 . 118ص 

 ، دار الفكر. 355/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 .160، ص التعريفات. الجرجاني،  3
 . 325، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  4
 . 274/ 5، بدائع الصنائع . الكاساني، 5
 . 186-185، ص القواعد والضوابط الفقيية ألحكاـ المبيع. دية،  6
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 الفرع الثالث: مف تطبيقات الضابط في فتح القدير:

 1كرد ىذه الضابط في باب خيار العيب:

بت بو حيث بيف ابف اليماـ أف كؿ ما أكجب نقصاف الثمف الذم اشترل بو في عادة التجار فيك عيب، يث
خيار العيب، كبيف أف ىذا ضابط العيب الذم يرد بو المبيع، ألف ثبكت الرد بالعيب لتضرر المشترم، 
كما يكجب نقصاف الثمف يتضرر بو، ثـ كضح أف المرجع في تحديد العيب أكالن: ألىؿ الخبرة بذلؾ، كىـ 

 التجار أك أرباب الصنائع إف كاف المبيع مف المصنكعات.

أيضان مذىب  ىكلضابط محؿ اتفاؽ بيف المذاىب الثبلثة: الحنفية كالمالكية كالشافعية، ك ثـ كضح أف ىذا ا
 2الحنابمة.

 

 

 

 

                                                           
 . 6/2، فتح القدير. ابف اليماـ،  1

. كعرفتو مجمة األحكاـ 102، ص التعريفات* خيار العيب: " ىك أف يختار رد المبيع إلى بائعو بالعيب ". الجرجاني، 
ف شاء قبمو بثمنو المسمى ". العدلية بأنو: " ما بيع مطمقان  مجمة إذا بيع كفيو عيب قديـ يككف المشترم مخيران، إف شاء رده كا 

 . 66، ص 337، المادة األحكاـ العدلية
. 82/ 5، الذخيرة. القرافي، 67، ص 338، المادة مجمة األحكاـ العدلية. 274/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني،  2

، 148/ 3، فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منيج الطالب. الجمؿ، سميماف بف عمر، 137/ 3، حاشية الدسوقيالدسكقي، 
الشرح . ابف قدامة، 115/ 4، المغني.ابف قدامة، 226/ 12، المجموعدار الفكر، بيركت. بدكف الطبعة كتاريخيا. النككم، 

 . 24/ 4، كشاؼ القناع. البيكتي، 85/ 4، الكبير
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 وفيو مبحثاف: 1،القواعد الفقيية المتعمقة بقاعدة: " الضرر يزاؿ"فقو الفصؿ الثالث: 

المبحث األوؿ: فقو قاعدة : تصرؼ اإلنساف في خالص حقو إنما ينفذ إذا لـ يتعد إلى 

 ضرار بغيره.اإل

 المبحث الثاني: فقو قاعدة : دفع الضرر عف المسمـ واجب.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 72، ص األشباه والنظائر، ابف نجيـ، 83، ص األشباه والنظائر. السيكطي، 41، ص األشباه والنظائر. السبكي،  1
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" تصرؼ اإلنساف في خالص حقو إنما ينفذ إذا لـ يتعد إلى المبحث األكؿ: فقو قاعدة 
 1اإلضرار بغيره ":

 

 المطمب األوؿ: معنى القاعدة:

المغة كاالصطبلح، حتى يسيؿ تكضيح  البد قبؿ بياف معنى القاعدة اإلجمالي مف بياف معنى اإلضرار في
 معنى القاعدة اإلجمالي.

 الفرع األكؿ: معنى اإلضرار في المغة كاالصطبلح:

حيث يقاؿ: ضره يضره ضران،  كىك مأخكذ مف ضر، ،ألكلى: اإلضرار في المغة مأخكذ الضررالمسألة ا
لثاني: اجتماع الشيء، كالثالث: : األكؿ: خبلؼ النفع، كامو، كىك في المغة عمى ثبلثة معافو كاإلضرار مث

  2القكة،

 3كالمعنى األكؿ ىك المقصكد ىنا، فالضرر إذان ىك النقصاف يدخؿ في الشيء.

 المسألة الثانية: معنى الضرر اصطبلحان:

 

                                                           
. تعد ىذه القاعدة أساسان لنظرية " التعسؼ في استعماؿ الحؽ ". الزحيمي، كىبو، 560/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1

، 9، دار الفكر، بيركت، ط179، ص نظرية الضماف في الفقو اإلسالمي أو ) أحكاـ المسؤولية المدنية والجنائية (
نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ في الفقو : الدريني، فتحي، ينظر طبلع عمى ىذه النظريةـ. كلبل2012ىػ/ 1433

 ـ. 1988ىػ/ 1408، 4ـ. ط1967ىػ/ 1387، 1، مؤسسة الرسالة، بيركت، طاإلسالمي
 . 360/ 3، مادة ضر، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  2
، تحقيؽ: ميدم المخزكمي، إبراىيـ 7/ 7، باب الضاد مع الراء، ) ضر (، كتاب العيفاىيدم، الخميؿ بف أحمد، . الفر  3

 السامرائي، دار ككتبة اليبلؿ، بدكف الطبعة كتاريخيا. 
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كعيرؼ أيضان بأنو: " إلحاؽ مفسدة  1،إلحاؽ مفسدة بالغير مطمقان "أما في االصطبلح فقد عيرؼ بأنو: " 
إذا فالضرر ىك كؿ ما فيو  إنقاص  2.ك األشخاص "أمكاؿ أك الحقكؽ سكاءن أكانت في األ بالغير مطمقان،

 .أـ معنكيان أـ نفسيان أـ جسميان كاف النقصاف ماديان أحؽ لمغير سكاءن 

 الفرع الثاني: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

يمحؽ بيـ  و، فبلأف اإلنساف عندما يتصرؼ في خالص حقو عميو أف يراعي حقكؽ غيره كخاصة جيران
 3.ضرران، فمف كاف مالكان لدار أك محؿ أك غيره فمو التصرؼ فيو بشرط أف ال يمحؽ ضرران بجاره

 المطمب الثاني: مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:

 في 4كتاب الككالة،كردت ىذه القاعدة في 

 5ؼ اآلخر:مة مف قبؿ المدعي أك المدعى عميو بغير رضا الطر التككيؿ بالخصك مسألة: 

صكرة المسألة: أف يككؿ أحد المتنازعيف سكاءن المدعي أك المدعى عميو غيره في خصكمتو، فيؿ يقبؿ ىذا 
التككيؿ كيمـز الطرؼ اآلخر بو بغير رضاه، أـ أنو ال يمـز ىذا التككيؿ إال برضا الطرؼ اآلخر ؟، حيث 

 الخبلؼ في لزكميا لمطرؼ اآلخر. بيف ابف اليماـ أنو ال خبلؼ في جكاز الككالة بالخصكمة، إنما

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

                                                           
 ، تعميؽ:ماجد الحمكم، المكتبة431/ 6، فيض القدير شرح الجامع الصغير. المناكم، عبد الرؤكؼ بف اتج العارفيف،  1

 ىػ. 1456، 1التجارية الكبرل، القاىرة، ط
ـ. بدكف 2008ىػ/ 1429، 1، ط287، ص معجـ المصطمحات المالية واالقتصادية في لغة الفقياء. حماد، نزيو،  2

 مكاف النشر. 
 . كقد قيد الضرر ىنا بككنو فاحشان، كالضرر الفاحش: ما يترتب عميو ىدـ البناء179، ص نظرية الضماف. الزحيمي،  3

أك كىنو، أك منع المنافع المقصكدة منو. أما الضرر اليسير كرفع البناء بحيث ال يسد الضكء كال يمنع اليكاء بالكمية عف 
 . 181، ص القواعد الفقييةجاره، فبل يمنع منو، كيمكنو فعمو، ألنو ال يمكنو التحرز منو. شبير، 

 كالة بأنيا: " إقامة اإلنساف غيره مقامو في تصرؼ معمـك "..  كقد عرؼ الك 553 -552/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
 . كىذه المسألة في حقكؽ العباد سكل القصاص. 559/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  5
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كقكلو   القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى أف الككالة بالخصكمة ال تككف الزمةن إال برضا الطرؼ اآلخر،
ىذا يتفؽ مع ما ذىب إليو أبك حنيفة كيستثنى مف ذلؾ حاالت، منيا: أف يككف المككؿ مريضان أك غائبان 

  1كبعض الحاالت األخرل، ثة أياـ،مسيرة ثبل

 2 كقد استدؿ ليذا القكؿ بعدة أدلة، منيا:

يحتمؿ الصدؽ كالكذب ،  ان ، كدعكل المدعي خبر الدعكل الصادقة كاإلنكار الصادؽ أف الحؽ ىك.  1
يزداد االحتماؿ في خبره بمعارضة خبر المدعي فمـ يكف  ، ككذا إنكار المدعى عميو فبل، كالغمطكالسيك
أف الشرع ألـز الجكاب لضركرة فصؿ الخصكمات  يمـز بو جكاب إال اللؾ حقان فكاف األصؿ أف كؿ ذ

حياء الحقكؽ الميتة ، كحؽ الضركرة يصير مقتضيان بجكاب المككؿ دكقطع المنازعات المؤ  ية إلى الفساد كا 
 تمـز الخصكمة عف جكاب الككيؿ مف غير ضركرة. فبل

إال برضاه  يممكو ضرار بخصمو فيما ىك مستحؽ عميو فبلأف المككؿ قصد بيذا التككيؿ اإل .2
العبد المشترؾ يعتقو أحد الشريكيف فيتخير اآلخر بيف اإلمضاء كالفسخ لدفع كالحكالة بالديف، كك

 الضرر .

كمعنى ذلؾ : أف الحضكر كالجكاب مستحؽ عميو بدليؿ أف القاضي يقطعو عف أشغالو كيحضره 
نما يحضره إلي فالناس يتفاكتكف في الخصكمة ، فاء حؽ مستحؽ عميو، ليجيب خصمو ، كا 

إنكـ  فبعضيـ أشد خصكمة مف بعض كما دؿ عميو قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ  "

                                                           
. مف الحاالت المستثناة أيضان: المرأة المخدرة التي لـ تجر عادتيا بالبركز كمخالطة الرجاؿ، كالحاضر الذم يريد السفر،  1

لقاضي ال يصدقو إال بالنظر إلى زيو كعدة سفره كيسألو مع مف يريد الخركج، فيسأؿ رفقاءه عف ذلؾ، كالمرأة إال أف ا
الحائض كالنفاس إذا كانت مدعية أك المدعى عمييا امرأة، ككاف قضاء القاضي في المسجد، كيستثنى مف ذلؾ في حاؿ إذا 

لمسجد فميس ليا أف تككؿ، كمف كاف محبكسان عند غير كانت مدعى عمييا كآخرىا المدعي حتى يخرج القاضي مف ا
/ 6، فتح القديرالقاضي الذم ينظر في الدعكل، كمف كاف محبكسان عند الكالي، كال يمكنو الكالي مف الخركج. ابف اليماـ، 

 . 615/ 3، الفتاوى اليندية. 561
 . 22/ 6، بدائع الصنائعاني، . الكاس7/ 19، المبسوط. السرخسي، 560/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
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ي لو ، فمف قضيت لو بحؽ تختصموف إلي ولعؿ بعضكـ يكوف ألحف بحجتو مف اآلخر فأقض
 1". ما ىي قطعة مف نارأخيو فإن

ف لـ يكف  صد عادةن قكمف المعمكـ أف الككيؿ إنما يي  الستخراج الحيؿ كالدعاكل الباطمة ليغمب، كا 
 خر فبل يمـز إال بالتزامو.الحؽ معو، كىذا فيو إضرار كاضح باآل

لـ  . أف المككؿ إذا كاف مريضان أك مسافران فيك عاجز عف الدعكل كعف الجكاب بنفسو فمك3
 يجكز.يممؾ النقؿ إلى غيره بالتككيؿ لضاعت الحقكؽ كىمكت كىذا ال

، كىذا ما ذىب إليو القكؿ الثاني:  يصح التككيؿ مف الحاضر مف غير رضا الخصـ كيمـز
كقد استدؿ  2جميكر العمماء مف المالكية، كالشافعية، كالحنابمة، كأبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية،

 ىذا الفريؽ لما ذىب إليو بعدد مف األدلة، منيا:

 هاأخ رضي ا عنو ككؿطالب  يبف أب عميان  . إجماع الصحابة رضي ا عنيـ، حيث إف 1
"، كبأنو ما قضى لو فمي، وما قضى عميو فعمي، كقاؿ: " ماعند أبي بكر رضي ا عني 3عقيبلن 

                                                           
. مسمـ، 180/ 3، 2680، كتاب الشيادات، باب مف أقاـ البينة بعد اليميف، حديث رقـ: صحيح البخاري. البخارم،  1

 . 1337/ 3، 1713، كتاب الحدكد، باب الحكـ بالظاىر كالمحف بالحجة، حديث رقـ: صحيح مسمـ
الوسيط في . الغزالي، محمد بف محمد، 184/ 5، مواىب الجميؿ. الحطاب، 662/ 4، المدونة. مالؾ بف أنس،  2

/ 2، أسنى المطالبىػ. السنيكي، 1417، 1، تحقيؽ: أحمد محمكد، محمد تامر، دار السبلـ، القاىرة، ط278/ 3، المذىب
، تحقيؽ: 233/ 2، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ. المقدسي، مكسى بف أحمد، 65/ 5، المغني. ابف قدامة، 262

، فتح القدير/ ابف اليماـ، 7/ 19، المبسوطعبد المطيؼ السبكي، دار المعرفة، بيركت. بدكف الطبعة كتاريخيا. السرخسي، 
6 /559 . 
، ككنيتو أبك يزيد، أعمـ قريش بأياميا كمآثرىا كمثالبيا كأنسابيا، عقيؿ بف عبد مناؼ بف عبد المطمب الياشمي القرشي.  3

بييما، ككاف أكبر منيما سنان، كاف أحد أربعة رجاؿ يتحاكـ ليـ الناس في الجاىمية، أسر يـك بدر، كفداه أخك عمي كجعفر أل
 . 242/ 4، األعالـ. الزركمي، 438/ 4، اإلصابةىػ. ابف حجر،  60عمو العباس، كأسمـ يـك الحديبية، تكفي سنة 
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 2،إف لمخصومة قحماً عند عثماف بف عفاف رضي ا عنيما، كقاؿ: "  1ككؿ عبد ا بف جعفر
اؿ صاحب المغني معمقان عمى ىذا: " ق 3"، وا ف الشيطاف ليحضرىا، وا ني ألكره أف أحضرىا

 4ـ ينقؿ إنكارىا ".منيا في مظنة الشيرة، فكىذه قصص انتشرت، أل

الخصـ، كالتككيؿ باستيفاء  ة صادؼ حؽ المككؿ، فبل يقؼ عمى رضا. أف التككيؿ بالخصكم2
عمى ذلؾ أف الدعكل حؽ المدعي، كاإلنكار حؽ المدعى عميو، فقد صادؼ  ؿالديف، كالدلي

يؿ مف المدعي كالمدعى عميو حؽ نفسو، فبل يقؼ عمى رضا خصمو، كما لك خاصمو التكك
 5بنفسو.

تصرؼ اإلنساف في خالص حقو إنما ينفذ إذا لـ يتعد إلى  كقد رد عمى ىذا الدليؿ بقاعدة "
 6". اإلضرار بغيره

يبتو . أف التككيؿ حؽ تجكز النيابة فيو، فكاف لصاحبو االستنابة بغير رضا خصمو، كحاؿ غ3
 7كمرضو، ككدفع الماؿ الذم عميو.

، ال يمكنو مف ذلؾ، كيقبؿ القكؿ الثالث: أف القاضي إذا عمـ مف المدعي التعنت في إباء الككيؿ
ذا عمـ مف المككؿ القصد إلى اإلضرار بالمدعي في التككيؿ، ال يقبؿ ذلؾ منو  مف الخصـ، كا 

                                                           
قرشي، كلد بأرض الحبشة لما ىاجر أبكاه إلييا، في السنة بف عبد المطمب الياشمي ال عبد اهلل بف جعفر بف أبي طالب.  1
ىػ. ابف 80ىػ، كاف جكادان كريمان، ككاف أحد األمراء في جيش عمي رضي ا عنو يـك صفيف، تكفي بالمدينة المنكرة سنة 1

 . 76/ 4، األعالـ. الزركمي، 35/ 4، اإلصابةحجر، 
 . 65/ 5، المغني. القحـ معناىا الميالؾ. ابف قدامة،  2
، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ، 5/ 5، 23177، حديث رقـ: المصنؼ في األحاديث واآلثار. ابف أبي شيبة، عبد ا بف محمد،  3

 . 287/ 5، إرواء الغميؿ. األلباني، ضعيؼىػ. قاؿ االلباني: 1409، 1مكتبة الرشد، الرياض، ط
 . 65/ 5، المغني . ابف قدامة، 4
 . 22/ 6، عبدائع الصنائ. الكاساني،  5
 . 560، ص فتح القدير. ابف اليماـ،  6
 . 65/ 5، المغني. ابف قدامة،  7
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تو في ذلؾ: أف في ىذا القكؿ دفع إال برضا الخصـ، كىذا ما ذىب إليو صاحب المبسكط، حج
 كىذا القكؿ حاكؿ أف يكفؽ بيف قكلي الحنفية فجاء كسطان بينيما. 1لمضرر مف الجانبيف.

كيبلحظ عمى أدلة األقكاؿ السابقة أنيا كانت أدلة لكؿ فريؽ كرد كمناقشة ألدلة الفريؽ اآلخر، 
تخرج عف األدلة المذككرة  ألنيا ال في مطمب خاص، فبل حاجة لذكر ىذه الردكد كالمناقشات

 سابقان.

ىك قكؿ جميكر العمماء، كذلؾ لقكة أدلتيـ التي ردكا فييا عمى أدلة الفريؽ يو لكالذم أميؿ إ
 . كا تعالى أعمـ.اآلخر، كيستثنى مف ذلؾ حاؿ ظيكر قصد الضرر الكاضح بالطرؼ اآلخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 8/ 19، المبسوط. السرخسي،  1
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 1": اجبدفع الضرر عف المسمـ و قاعدة " فقو المبحث الثاني: 

 

 2كفي لفظ آخر " دفع الضرر عف المسمميف كاجب ".

 المطمب األوؿ: معنى القاعدة:

 كاصطبلحان لتسييؿ بياف قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة البد مف تكضيح معنى الكاجب لغةن 
 .سابقان معناىا اإلجمالي، كقد تـ بياف معنى الضرر 

 كاصطبلحان: معنى الكاجب لغةن الفرع األكؿ: 

المسألة األكلى: الكاجب في المغة معناه: سقكط الشيء ككقكعو، يقاؿ: كجب البيع كجكبان: حؽ 
 3.، كالكاجب ىنا ما لـز كثبتككقع

 المسألة الثانية: الكاجب اصطبلحان:

 4عيرؼ الكاجب اصطبلحان بأنو: " عبارة عما ثبت كجكبو بدليؿ فيو شبية العدـ، كخبر الكاحد،
 5يستحؽ بتركو عقكبة، لكال العذر، حتى يضمؿ جاحده كال يكفر بو ".كىك ما يثاب بفعمو ك 

 

 
                                                           

 . 359/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 .. 581/ 1، شرح السير الكبير. السرخسي،  2
 . 648/ 2، مادة كجب، نيرالمصباح الم. الفيكمي، 89/ 6، مادة كجب، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  3
ثناف فصاعدان، ما لـ يبمغ الشيرة كالتكاتر ". الجرجاني، . خبر الكاحد ىك: " ىك الحديث الذم يركيو الكاحد أك اال 4

 . 96، ص التعريفات
 . 249، ص التعريفات. الجرجاني،  5
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 الفرع الثاني: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

 كعو كاجب، ألف الضرر فيكقكعو، أك رفعو بعد كق ف دفع الضرر عف اإلسبلـ كأىمو قبؿإ
 1ممنكع كمدفكع. الشرع

 المطمب الثاني: مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:

 في 2ىذه القاعدة في كتاب أدب القاضي،كردت 

 لدفع الخكؼ مف المدفكع لو: 3دفع رشكة مسألة: 

مف  عف نفسو أك مالو صكرة المسألة: أف يدفع شخصه ماالن رشكة لشخص آخر لدفع الخكؼ
 .المدفكع إليو

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

ك مالو مف خكؼ عف نفسو أذىب ابف اليماـ إلى أف دفع اإلنساف رشكة لدفع الالقكؿ األكؿ: 
، كالكاجب دفع الضرر عف المسمـ واجبذلؾ ألف و حبلؿ لمدافع حراـ عمى اآلخذ، ك المدفكع إلي

 4الفقياء. اؿ لفعمو، كىذا ما اتفؽ عميو جميكرال يجكز أخذ الم

 كمف أدلتيـ أيضان:

                                                           
 . 336، 334/ 4، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  1
 . 356/ 6، لقديرفتح ا. ابف اليماـ،  2
. الرشكة في المغة معناىا: الجعؿ، كجمعيا رشى، كالمراشاة : المحاباة، قاؿ ابف األثير: " الرشكة: الكصمة إلى الحاجة  3

 . 322/ 14، مادة رشا، لساف العرببالمصانعة ". ابف منظكر، 
 . 111، ص التعريفاتني، أما الرشكة اصطبلحان فيي: " ما يعطى، إلبطاؿ حؽ، أك إلحقاؽ باطؿ ". الجرجا

. 174/ 4، الفتاوى الكبرى. ابف تيمية، 362/ 5، الدر المختار. ابف عابديف، 359/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
. ابف 143/ 11، روضة الطالبيف. النككم، 255/ 8، نياية المحتاج. الرممي، 122-121/ 6، مواىب الجميؿالحطاب، 
 . 169/ 8، المبدعمفمح، . ابف 69/ 10، المغنيقدامة، 
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عندي  ليخرج مف إف أحدكـ ما ركم أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ: " ... .  1
أم عمر بف الخطاب رضي ا عنو راكم الحديث  -، قاؿ: لحاجتو متأبطيا، وما ىي إال النار

كجو  1". يأبوف إال أف يسألوني، ويأبى اهلل لي البخؿقمت: يا رسكؿ ا لـ تعطيـ؟، قاؿ: "  –
أف  مف أجؿ الداللة مف الحديث أف النبي صمى ا عميو كسمـ كاف يعطي بعض الناس العطايا

 2.يتقي السنتيـ

. إذا كاف الضرر الذم يريد أف يتقيو عمى نفسو، فإنو يككف بذؿ مالو لصيانة نفسو، كبذؿ 2
الماؿ لصيانة النفس جائزه شرعان، ككذلؾ إذا كاف الضرر الذم يريد أف يتقيو عمى مالو، فإنو 

 3يككف بذؿ بعض مالو كقاية لسائر األمكاؿ.

 4كغيرىا مف األدلة.

 5ذىب صاحب نيؿ األكطار إلى تحريـ الرشكة مطمقان، بما فييا صكرة المسألة، اني: القكؿ الث
 كقد أيد قكلو ىذا بعدد مف األدلة، منيا:

                                                           
، كتاب الزكاة، باب المسألة كاألخذ كما يتعمؽ بو اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف. ابف حباف، محمد بف حباف،  1

، 1، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط203/ 8، 3414مف المكافأة كالثناء كالشكر، حديث رقـ: 
، تحقيؽ: 199، 17، 11123، حديث رقـ: مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿد بف حنبؿ، ـ. ابف حنبؿ، أحم1988ىػ/ 1408

. األلباني، محمد صحيحـ. قاؿ األلباني: 2001ىػ/ 1421، 1شعيب األرنؤكط، عادؿ مرشد، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
 شر. . بدكف تاريخ الن5، مكتبة المعارؼ، الرياض، ط200/ 1، صحيح الترغيب والترىيبناصر الديف، 

، تحقيؽ: محيي السرحاف، مطبعة االرشاد، بغداد. بدكف 60/ 2، شرح أدب القاضي. الخصاؼ، عمر بف عبد العزيز،  2
 الطبعة كتاريخيا.

 . 26/ 2، شرح أدب القاضي. الخصاؼ،  3
عمماء. . ذكر الخصاؼ عددان أخر مف األدلة مف آثار الصحابة كالتابعيف كغيرىـ ما يقكم ما ذىب إليو جميكر ال 4

 . 63-55/ 2، شرح أدب القاضيالخصاؼ، 
، 1، تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط308/ 8، نيؿ االوطار. الشككاني، محمد بف عمي،  5

 ـ. 1993ىػ/ 1413
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َنُكْم بِاْلَباِطلِ  ﴿ . بقكلو تعالى:  1 فقد دلت اآلية عمى أف األصؿ في   1،﴾ َوََل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 2ماؿ المسمـ التحريـ.

 3". لعف اهلل الراشي والمرتشيكلو صمى ا عميو كسمـ: " . عمـك ق 2

الضرورات تبيح ىك قكؿ جميكر العمماء، كذلؾ لقكة أدلتيـ، كألف " يو كالذم أميؿ إل
كذلؾ لمضركرة، كال  ، فمع القكؿ بحرمة الرشكة، إال أنو يستثنى منيا ىذه الحالة 4"،المحظورات

الماؿ بما يدفع عف نفسو أك  مف فيدفع اإلنساف 5"،رىاتقدر بقد اتالضرور بد مف التنكيو أف " 
مالو الخكؼ، كال يزيد عمى ذلؾ بما يدؿ عمى محاباةو لممدفكع لو أك قصد التقرب منو، أك بناء 

 عبلقة معو لمحصكؿ عمى مصمحة أك لتقكية جانبو.

 كا تعالى أعمـ.

 

 

 

 

                                                           
 . 188/ اآلية سورة البقرة.  1
 . 308/ 8، نيؿ األوطار. الشككاني،  2
قضاء، باب ذكر لعف المصطفى صمى ا عميو كسمـ المرتشي في أسباب ، كتاب الصحيح ابف حباف. ابف حباف،  3

سنف ". ابف ماجو،  لعنة اهلل عمى الراشي والمرتشي. ككرد الحديث أيضان بمفظ " 468/ 11، 5077المسمميف، حديث رقـ: 
صحيح لباني، ، . األصحيح. قاؿ األلباني: 775/ 2، 2313، باب التغميظ في الحيؼ كالرشكة، حديث رقـ: ابف ماجو

 . 907/ 2، الجامع الصغير وزيادتو
 . 73، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ، 45، ص األشباه والنظائر. السبكي،  4
 . 18، ص مجمة األحكاـ العدلية.  5

 



  120 

 

 

قواعد الفقيية الكبرى، وفيو ة بباقي الفقو القواعد الفقيية المتعمقالفصؿ الرابع: 

 مبحثاف:

 المبحث األوؿ: فقو قاعدة  : الضرورة تقدر بقدرىا.

 المبحث الثاني: فقو قاعدة : العبرة لعموـ المفظ.
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 1:" الضرورة تقدر بقدرىا "المبحث األكؿ: فقو قاعدة  

 

"، كخاصة لقاعدة "  رالمشقة تجمب التيسيترتبط بقاعدة " تعتبر ىذه القاعدة مف القيكد التي 
 "، كسيأتي تكضيح ذلؾ عند بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة. الضرورات تبيح المحظورات

 المطمب األكؿ: مف ألفاظ القاعدة:

 لمقاعدة ألفاظ كثيرة، منيا:

 2.  ما أبيح لمضركرة يقدر بقدرىا. 1

 3. ما جاز لمضركرة يتقدر بقدرىا.2

 4. ما ثبت بالضركرة يقدر بقدرىا.3

 5. الثابت بالضركرة يتقدر بقدر الضركرة.4

 6. الثابت بالضركرة ال يعدك مكضع الضركرة.5

 7. الثابت بالضركرة يتقدر بقدرىا.6

                                                           
 .18، ص مجمة األحكاـ العدلية.  487/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 73، ص األشباه والنظائرنجيـ، . ابف 84، ص األشباه والنظائر. السيكطي،  2
 . 154، ص األشباه والنظائر. السيكطي،  3
 . 137/ 3، المنثور في القواعد الفقيية. الزركشي،  4
 . 127/ 2، المبسوط. السرخسي،  5
 . 28/ 30. 72/ 11. 147، 7، المبسوط. السرخسي،  6
ة عند ابف اليماـ كبياف التطبيقات عمييا في باب . كقد سبؽ شرح ىذه القاعد121/ 1، فتح القدير. ابف اليماـ،  7

 . ) رسالة ماجستير (32، صالقواعد والضوابط الفقيية المستخرجة مف كتاب فتح القديرالعبادات. مفارجة، 
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 1. الثابت بالضركرة يتقدر بقدر الضركرة كيتجدد بتجددىا.7

 المطمب الثاني: معنى القاعدة:

ركرة، كالقدر في المغة كاالصطبلح، البد قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة مف بياف معنى الض
 حتى يسيؿ تكضيح المعنى اإلجمالي لمقاعدة.

 الفرع األكؿ: شرح مفردات القاعدة:

 المسألة األكلى: معنى الضركرة في المغة كاالصطبلح:

مف الضرر، كىي اسـ مف االضطرار، كمعناىا: االحتياج الضركرة في المغة مأخكدة مف : أكالن: 
 2كء إليو، يقاؿ: اضطر إلى الشيء أم ألجيء إليو.إلى الشيء، كالمج

 3كالضراء نقيض السراء، كليذا أطمقت عمى المشقة.

َر بَاٍغ َوََل َعادٍ  ﴿كمنيا قكلو عز كجؿ:  أم فمف ألجئ إلى أكؿ الميتة كما حـر  4﴾ َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ
 5الجكع، كأصمو مف الضرر كىك الضيؽ.كضيؽ عميو األمر ب

 رة في االصطبلح:ثانيان: الضرك 

عرفيا صاحب المكافقات بأنيا ىي ما:  " ال بد منيا في قياـ مصالح الديف كالدنيا، بحيث إذا 
 فقدت لـ تجر مصالح الدنيا عمى استقامة، بؿ عمى فساد كتيارج كفكت حياة، كفي األخرل فكت

 
                                                           

 . 127/ 2، المبسوط. السرخسي،  1
 . 483/ 4، مادة ضرر، لساف العرب. ابف منظكر،  2
 . 360/ 2، ، مادة ضررالمصباح المنير. الفيكمي،  3
 .  173/ اآلية  سورة البقرة.  4
 . 4/482، مادة ضرر، لساف العرب. ابف منظكر،  5
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 1النجاة كالنعيـ، كالرجكع بالخسراف المبيف". 

ي تتضمف حفظ مقصكد مف المقاصد الخمسة: كىى حفظ النفس، كالماؿ، كعيرفت أيضان بأنيا: ىي الت
كقريب منو أيضان: " ما تضمف حفظ مقصكد مف المقاصد الخمس التي اتفقت  2كالنسب، كالديف كالعقؿ"،

 3الممؿ عمى حفظيا كىي النفس كالديف كالعقؿ كالماؿ كالنسب".

ك أف الضركرة قائمة عمى حفظ ضركرات كيبلحظ أف التعريفات جميعيا تصب في مصب كاحد أال كى
خمسة ال يستقيـ العالـ أال بيا كبضياعيا ييمؾ العالـ كيحدث الفساد كالتيارج الذم ذكره صاحب المكافقات 

 في تعريفو.

، مف التقدير، كمعناه مبمغ الشيء كنيايتو، لمغة: مف قدرت الشيء أقدره ، كأقدرهالمسألة الثانية: القدر في ا
 4كؿ شيء. فالقدر مبمغ

 الفرع الثاني: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

أف االضطرار إنما يبيح مف المحظكرات مقدار ما يدفع الخطر، كال يجكز االسترساؿ، كال يباح بالضركرة 
أم إذا زالت الضركرة كاندفعت  5،أعظـ ضرران مف الصبر عمييا، كمتى زاؿ الخطر عاد الحظر ان محظكر 

 6يو قبميا.عاد الحكـ إلى ما كاف عم

 
                                                           

، تحقيؽ: عبدا دراز، دار الحديث، 2/265، الموافقات في أصوؿ الشريعة. الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى المخمي، 1
 ـ.2006ىػ/1427القاىرة، 

، تحقيؽ: طو جابر فياض العمكاني، جامعة 5/220، في عمـ األصوؿالمحصوؿ . الرازم، محمد بف عمر بف الحسيف،  2
 ىػ. 1400، 1اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،الرياض، ط

، 3/55، اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج الوصوؿ إلى عمـ األصوؿ لمبيضاوي. السبكي، عمي بف عبد الكافي،  3
 ق. 1404، 1بيركت، طتحقيؽ: جماعة مف العمماء، دار الكتب العممية، 

 . 62/ 5، مادة قدر، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  4
 . 1004/ 2، المدخؿ الفقيي العاـ. الزرقا،  5
 . 264/ 6، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  6

 



  124 

 المطمب الثالث: مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:

 في 1كتاب البيكع، كردت ىذه القاعدة في 

 2الشجرة في البيع المطمؽ: التي تحت رضاألدخكؿ مسألة: 

فيؿ تدخؿ ، ذكر األرضصكرة المسألة: أف يشترم شخصه شجرة في أرض بيعان مطمقان، أم مف غير 
 ؟. ال أـاألرض في بيع األشجار 

 :ماء في المسألةمأقكاؿ الع

 في المسألة قكالف:

نما المبيع الشجرة فقط دكف ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بعدـ دخكؿ األرض في ىذا البيعالقكؿ األكؿ:  ، كا 
حجتيـ  كالشافعية، كالحنابمة األرض، كقكلو ىذا ىك ما ذىب إليو أبك حنيفة في قكلو الصحيح كأبك يكسؼ،

 3في ذلؾ:

الشجرة تبع، فبل ينقمب األصؿ تبع، حيث أف الشجرة تدخؿ في بيع األرض مف أف األرض أصؿ ك  . 1
 4غير شرط تبعان لؤلرض، فمك دخمت في بيع الشجرة الستتبع التبع األصؿ، كىذا قمب لمحقيقة.

بعان كما يصح بيعو كليس لمقرار ال يدخؿ في البيع ت –أم القرار في األرض  –. أف الشجر ليس لمقرار 2
 5لغيره، بخبلؼ البناء فإنو يجكز بيعو منفردان، كلكنو مكضكع لمقرار.

                                                           
 . 454/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 نا: مف غير شرط دخكؿ األرض أك عدـ دخكليا. . كالمقصكد بالبيع المطمؽ ى487/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
. السنيكي، 491/ 2، مغني المحتاج. الشربيني، 53/  23،المبسوط. السرخسي، 487/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  3

، المغنيـ. ابف قدامة، 1994ىػ/ 1414، دار الفكر، بيركت، 213/ 1، فتح الوىاب بشرح منيج الطالبزكريا بف محمد، 
 . 126/ 2، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿالمقدسي، . 59/ 4
 . 167/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني، 487/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
 . 487/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  5
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 1. أف لفظ الشجرة ال يشمؿ األرض، كليس مف مدلكالتيا المغكية أك الشرعية ما يجعؿ األرض تابعة ليا.3

 في ىذا البيع إلى أنو يدخؿ 2كالمالكية حنيفة يالقكؿ الثاني: ذىب محمد مف الحنفية كركاية عف أب

ال كقد احتجكا لق 3،مف األرض ما تحتيا كليـ ىذا بأنو اشترل الشجر، كىك اسـ لممستقر عمى األرض، كا 
 .بالضرورة فيتقدر بقدرىافيك جذع كحطب، فيدخؿ مف األرض ما يتـ بو حقيقة اسميا، كىك دخكؿ 

ؿ الثاني " بأف بقاء ىك القكؿ األكؿ، كذلؾ لقكة أدلتيـ، كألنو يمكف الرد عمى دليؿ القك يو كالذم أميؿ إل
ألجؿ منفعة المشترم، عمى حساب البائع، فكيؼ نجحؼ بحؽ  الشجر عمى األرض إنما كاف استثناءن 

أيضان كنتبع األرض لمشجر، كنكلي المشترم ما ليس مف حقو مع أف مقتضى عقد البيع أساسان  البائع
عمى تممؾ حؽ غيره كىك البائع رم كليذا ال نقر المشتمـ المشترم المبيع كىك األشجار، يستمـز أف يست

 4".ىنا

 كا تعالى أعمـ.

 

 

                                                           
والثمار في بيع العقار .العثماف، محمد بف راشد، 59/ 4، المغني. ابف قدامة، 491/ 2، مغني المحتاج. الشربيني،  1

 ـ. 1997ىػ/ 1418، 3، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط199، ص الفقو اإلسالمي
. 443/ 6، التاج واألكميؿ.  العبدرم، 167/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني، 487/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  2

 . 495/ 4، مواىب الجميؿالحطاب، 
غمظ ساقيا، كقيؿ بقدر ساقيا، كقيؿ بقدر ظميا عند الزكاؿ، كقيؿ بقدر . اختمفكا في قدر الداخؿ مف األرض، فقيؿ بقدر  3

. شيخي زاده، عبد الرحمف 487/ 5، فتح القديرعركقيا العظاـ، ىذا إذا لـ يعيف فإذا عيف يدخؿ قدر المعيف. ابف اليماـ، 
 ة. بدكف الطبعة كتاريخيا. ، دار إحياء التراث العربي، القاىر 16/ 2، مجمع األنير في شرح ممتقى األبحربف محمد، 

. يمكف مراجعة ىذه المسألة كما يتعمؽ بيا مف فركع أخرل في المرجع المذككر 198،ص بيع العقار والثمار. العثماف،  4
 . 200 -197مف ص 
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 1:"العبرة لعمـو المفظ المبحث الثاني: فقو قاعدة " 

 

 ."إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو ىذه القاعدة تابعة لقاعدة " تعتبر 

 المطمب األوؿ: مف ألفاظ القاعدة:

 2ب.: العبرة بعمـك المفظ ال بخصكص السب اشتيرت بمفظ .  1

 3. العبرة لعمـك المفظ ال لخصكص السبب.2

عبرة بعمـك المفظ أـ بخصكص فظ عاـ مستقبؿ، كلكف عمى سبب خاص، فيؿ ال. إذا كرد دليؿ بم3
 4؟.السبب

 5. ىؿ العبرة بعمـك المفظ أك بخصكص السبب؟.4

 : معنى القاعدة:الثانيالمطمب 

، كما يقابمو قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة، البد مف تكضيح ا ىك الخصكص، مف ك لمقصكد بالعمـك
 ؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة.أج

                                                           
 ، فصؿ في الكفارة،  دار الفكر. 89/ 5. 395/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ، 1

 . 134/ 2، األشباه والنظائر. السبكي،  2
القواعد والضوابط الفقيية المستخرجة مف . ينظر: مفارجة، 273/ 2 -289، 224، 1/69، فتح القدير. ابف اليماـ،  3

. ) رسالة ماجستير( فقد شرحت ىذه القاعدة عند ابف اليماـ كبينت تطبيقاتيا في فتح القدير في 57، ص كتاب فتح القدير
 باب العبادات.

، تحقيؽ: عبد الكريـ 318، ص القواعد والفوائد األصولية وما يتبعيا مف األحكاـ الفرعيةمد، . ابف المحاـ، عمي بف مح 4
 ـ. 1999ىػ/ 1420الفضيمي، المكتبة العصرية، بيركت، 

، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ، الييئة المصرية 110/ 1، اإلتقاف في عموـ القرآف. السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر،  5
 ـ. 1974ىػ/ 1394القاىرة، العامة لمكتاب، 
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 الفرع األكؿ: معنى العمكـ، كالخصكص في المغة كاالصطبلح:

 المسألة األكلى: معنى العمـك في المغة كاالصطبلح:

 2مى الشمكؿ.كىك يدؿ ع 1أكالن: العمكـ في المغة: مأخكذة مف عـ، كمعناه: الطكؿ كالكثرة كالعمك،

كعيرؼ  3ىك المفظ المستغرؽ لجميع ما يصمح لو بحسب كضع كاحد "،ثانيان: العمكـ اصطبلحان، معناه: " 
 4أيضان بأنو: " استغراؽ المفظ بجميع ما يصمح لو بحسب كضع كاحد، دفعة كاحدة".

 .فالعمكـ اصطبلحان ال يخرج عف المعنى المغكم كالذم يفيد استغراؽ المفظ

 : معنى الخصكص في المغة كاالصطبلح:ةلثانيالمسألة ا

 .البد أيضان مف بياف معنى الخصكص ألنو لفظ يقابؿ العمكـ

كسمي بذلؾ ألنو  5أكالن: الخصكص في المغة: مأخكذ مف خص ، كىك خبلؼ عـ، كمعناه: الفرجة كالثممة،
 .  6إذا أفرد المفظ يؤدم إلى إيقاع فرجة بينو كبيف غيره، بخبلؼ العمـك

 

                                                           
 . 15/ 4، مادة عـ، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  1
 . 322/ 1، معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  2
ىػ/ 1418، 3، تحقيؽ: طو جابر العمكاني، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط309/ 2، المحصوؿ. الرازم، محمد بف عمر،  3

 ـ. 1997
 .322/ 1، معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  4
. كالثممة: الفتح في الشيء. األزدرم، 156/ 2، مادة خؿ، معجـ مقاييس المغة. الفرجة: الخمؿ بيف الشيئيف. ابف فارس،  5

، 1، تحقيؽ: رمزم بعمبكي، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ط1133/ 2، الثاـ كالبلـ، جميرة المغةمحمد بف الحسف، 
 ـ. 1987

 . 171/ 1، مادة خصص، المصباح المنير.الفيكمي، 153/ 2مادة خص،  ،معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  6
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كعيرؼ أيضان بأنو: "  1يان: الخصكص اصطبلحان معناه: " تفرد بعض الشيء بما ال يشاركو فيو الجممة "،ثان
 2تمييز بعض الجممة بالحكـ ".

 الفرع الثاني: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

كاف بسبب سؤاؿ أك كاقعة حدثت، ألف  أف المفظ العاـ يحمؿ عمى عمكمو، كلك نزؿ في شخص بعينو أك
الشارع الصيغة العامة في سبب خاص يدؿ داللة كاضحة عمى أف العبرة بعمكـ المفظ  فيتناكؿ  استخداـ

تباعو، ىك ما كرد بو نص اكؿ مف باشر ذلؾ العمؿ الكارد في سبب النزكؿ، كألف الكاجب عمى الناس 
 3الشارع، كقد كرد نص الشارع بصيغة العمـك فيجب العمؿ بعمكمو.

 ت القاعدة في فتح القدير:المطمب الثالث: مف تطبيقا

 في 4كردت ىذه القاعدة في كتاب أدب القاضي،

 5قضاء القاضي بشيادة رجؿ كامرأتيف في حد أك قصاص: مسألة:

                                                           
، تحقيؽ: صفكاف الداكدم، دار القمـ، بيركت، 284/ 1، المفردات في غريب القرآف. األصفياني، الحسيف بف محمد،  1
 ىػ. 1412، 1ط
 . 155/ 1، العدة في أصوؿ الفقو. ابف الفراء،  2
 . 293، ص القواعد الفقييةشبير،  .189، ص عمـ أصوؿ الفقو. خبلؼ،  3
 . 356/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
 . كقع خبلؼ بيف العمماء في القضاء بشيادة رجؿ كامرآتيف في الحدكد كالقصاص، عمى قكليف:  5

جميكر  القكؿ األكؿ: ال تقبؿ شيادة النساء في الحدكد كالقصاص، سكاءن كف منفردات، أك مع الرجاؿ، كىذا ما ذىب إليو
االختيار لتعميؿ . المكصمي، 114 -113/ 16، المبسوطالعمماء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة. السرخسي، 

/ 17، الحاوي الكبير. الماكردم، 248/ 4، بداية المجتيد. ابف رشد، 9/ 4، المدونة. مالؾ بف أنس، 140/ 2، المختار
 . 282/ 4، الكافي في فقو اإلماـ أحمد. ابف قدامة، 331/ 8، المبدعح، . ابف مفم259/ 20، المجموع. النككم، 7

القكؿ الثاني: تقبؿ شيادة النساء مع الرجاؿ في الحدكد كالقصاص، كىذا قكؿ الظاىرية الذيف يركف أف شيادة النساء في 
، كحماد بف سميماف، القكؿ الحدكد كالقصاص تقبؿ مطمقان سكاء كف منفردات أك مع الرجاؿ، كركم عف عطاء بف أبي رباح

، عمي بف أحمد،  ، دار 476/ 8، المحمى باآلثاربقبكؿ شيادة المرأتيف مع الرجؿ، كعدـ قبكليا منيف منفردات. ابف حـز
 =. 130/ 10، المغنيالفكر، بيركت. بدكف الطبعة كتاريخيا. ابف قدامة، 
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قاضو في حد أك قصاص بشيادة رجؿ كامرأتيف، ثـ يرفع الحكـ إلى قاض آخر  يصكرة المسألة: أف يقض
 قصاص، فيؿ ينفذه أـ ينقضو؟يرل عدـ جكاز شيادة رجؿ مع امرأتيف في الحدكد كال

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

يجب عمى القاضي الذم رفع إليو ىذا القضاء أف ينفذه، حجتو في  وذىب ابف اليماـ إلى أنالقكؿ األكؿ: 
ذا حصؿ القضاء بدليؿ فيو اشتباه فإنو ال  ذلؾ أف القضاء األكؿ حصؿ في مكضع اشتباه الدليؿ، كا 

يدؿ  1﴾فَ َرُجٌل َواْمَرأَتَانِ ﴿ :: " ألف المرأة مف أىؿ الشيادة، إذ ظاىر قكلو تعالىحيث قاؿ ينقض، بؿ ينفذ،
ف كردت في المداينة، ألف  ، كلـ يرد نص قاطع في العبرة لعمـو المفظعمى جكاز شيادتيف مطمقان، كا 

 في الراجح عيةكىذا ما ذىب إليو فقياء الحنفية كالمالكية كالشاف 2إبطاؿ شيادة النساء في ىذه الصكرة "،
 .كالحنابمة

ما اختمؼ أك اإلجماع، أما  المشيكرة حيث إف الحكـ عند الحنفية ال ينقض إال إذا خالؼ الكتاب أك السنة
 3فإنو يمضيو. وفيو الفقياء فقضى بو القاضي ثـ جاء قاض آخر يرل خبلف

 فركؽ: " ... النقض في ض في مكاطف االجتياد، فقاؿ صاحب القكف أف الحكـ ال ينأما المالكية فيـ ير 

 

                                                                                                                                                                                     

ال يتسع المقاـ لسردىا كمناقشتيا كالرد عميو. كيمكف كقد استدؿ كؿ فريؽ بعدد مف األدلة، ككاف لكؿ دليؿ نقاش كرد =
كما  150،  ص شيادة النساء في الفقو اإلسالميمراجعتيا في المصادر السابقة. باإلضافة إلى: أبك بصؿ، عمي، 

شيادة النساء عمى دعاوى النفقات ـ. أبك ستيتة، رامي شحدة، 2001، العدد الثاني، 17بعدىا، مجمة جامعة دمشؽ، ـ 
ـ. )رسالة 2007ىػ/ 1428كما بعدىا، الجامعة اإلسبلمية، غزة،  46، ص طبيقاتيا في المحاكـ الشرعية في قطاع غزةوت

كما بعدىا، جامعة الخميؿ،  151، ص شيادة النساء، دراسة فقيية قانونية مقارنةماجستير(. إغبارية، أحبلـ محمد، 
بعد دراستي لؤلقكاؿ كاألدلة كالمناقشات كالردكد، ىك قكؿ يو ؿ إلـ. )رسالة ماجستير(. كالذم أمي2010ىػ/ 1431الخميؿ، 

 جميكر العمماء، كا تعالى أعمـ. 
 . 282اآلية  سورة البقرة/.  1
 . كىذا القكؿ يكرده ابف اليماـ نقبلن عمف أجاز شيادة رجؿ مع امرأتيف.   395/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 401/ 5، رد المحتار عمى الدر المختار. ابف عابديف، 393/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
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ض الحكـ عندىـ إال إذا كاف مخالفان لمقرآف الكريـ أك السنة قفالمالكية ال ين 1مكاطف االجتياد خطأ ... ".
الصحيحة أك اإلجماع أك القياس الجمي السالـ عف المعارضة، أك القكاعد العامة الشرعية السالمة عف 

 2المعارض.

حكاـ ال تنقض إال إذا كانت مخالفة لنص الكتاب أك السنة المتكاترة األأف  عندىـ في الصحيح كالشافعية
 3أك اآلحاد أك اإلجماع أك القياس الجمي.

 4ال ينقض الحكـ عندىـ أيضان إال إذا كاف مخالفان لمكتاب أك السنة أك اإلجماع.كالحنابمة 

لممذاىب األربعة، ألنو  القكؿ الثاني: ذىب السبكي الشافعي إلى القكؿ بنقض الحكـ إذا كاف مخالفان 
 5كالمخالؼ لئلجماع.

إذان فحكـ القاضي األكؿ بشيادة رجؿ كامرأتيف في حد أك قصاص، ليس بمخالؼ لنص مف كتاب أك سنة 
كما بينت  في الحدكد أك القصاص أك إجماع، ألف مف العمماء مف قاؿ بجكاز الحكـ بشيادة رجؿ كامرأتيف

إلى قاض آخر يرل عدـ جكاز الحكـ بشيادة رجؿ كامرأتيف في حد  في اليامش، فبل ينقض حكمو إذا رفع
منيا، أف ذلؾ يؤدم إلى استقرار  أخرل كألسباب لؤلدلة المذككرة لمجميكر، ،يوأك قصاص، كىك ما أميؿ إل

نياء الخصكمات، كقطع الطريؽ عمى  حكاـ السكء الذيف قد يتذرعكف األحكاـ ككثكؽ الناس بيا، كا 
األربعة لنقض الحكـ كىـ في الحقيقة ال يريدكف إال محاباة مف يككف النقض بمخالفتو لممذاىب 

 6لمصمحتيـ.

                                                           
 . 41/ 4، الفروؽ. القرافي،  1
، إيقاظ ىمـ أولي األبصار لالقتداء بسيد المياجريف واألنصار. العمرم، صالح بف محمد، 40/ 4، الفروؽ. القرافي،  2

 ، دار المعرفة، بيركت. بدكف الطبعة كتاريخيا. 92ص 
 . 144/ 10، تحفة المحتاج. الييتمي، 258/ 8، ياية المحتاجن. الرممي،  3
 . 223/ 11، اإلنصاؼ. المرداكم، 50/ 10 المغني،. ابف قدامة،  4
 . 144/ 10، تحفة المحتاج. الييتمي، 258/ 8، نياية المحتاج. الرممي،  5
 . 268، ص نظاـ القضاء في الشريعة اإلسالمية. زيداف،  6
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وفيو  1،" يية المتعمقة بقاعدة " التابع تابعالفصؿ الخامس: فقو القواعد والضوابط الفق
 مبحثاف:

 المبحث األوؿ: فقو القواعد الفقيية المتعمقة بقاعدة " التابع تابع ":

 قاعدة : إذا سقط الخيار في األصؿ سقط في التبع.المطمب األوؿ: فقو 

 المطمب الثاني: شرط الشيء تبع لو.

 المطمب الثالث: فقو قاعدة : ما ال يصح إفراده بالعقد ابتداء اليصح استثناؤه مف العقد.

 المطمب الرابع: فقو قاعدة : المعمؽ بالشرط عدـ قبؿ وجود الشرط.

 صيؿ توجب براءة الكفيؿ.فقو ضابط: براءة األالمبحث الثاني: 

 

 

 

 

                                                           
 . 102، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ، 117، ص والنظائر األشباه. السيكطي،  1
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 1:" التابع تابعالمبحث األوؿ: فقو القواعد الفقيية المتعمقة بقاعدة " 

 

"، كقد أفردت كؿ كاحدة منيا التابع تابع بقاعدة " مف القكاعد الفقيية المتعمقة  أربعةكرد في فتح القدير 
 بمطمب خاص.

 2:" ؿ سقط في التبعإذا سقط الخيار في األص" المطمب األكؿ: فقو قاعدة 

كفي لفظ " الفرع يسقط إذا سقط األصؿ  3"، إذا سقط األصؿ سقط الفرعكىذه القاعدة مبنية عمى قاعدة " 
 .فكذلؾ الخيار إذا سقط في األصؿ يسقط في التبع 5كفي لفظ ثالث " التابع يسقط بسقكط المتبكع "، 4"،

 الفرع األوؿ: معنى القاعدة:

تـ بياف معنى ، كقد بياف معنى الخيار، ك معنى التبع اإلجمالي لمقاعدة مفالبد قبؿ تكضيح المعنى 
 األصؿ في قاعدة سابقة.

 المسألة األكلى: معنى الخيار كالتبع في المغة كاالصطبلح:

                                                           
". ابف اليماـ،  الحكـ ال يبقى في التبع بعد فوات األصؿ. مف القكاعد الفقيية التابعة ليذه القاعدة عند ابف اليماـ قاعدة "  1

عمييا في باب العبادات. . كقد شيرحت ىذه القاعدة عند ابف اليماـ بشكؿ كامؿ كذكرت تطبيقاتو 141/ 2، فتح القدير
 كما بعدىا.  62، ص القواعد والضوابط الفقيية المستخرجة مف كتاب فتح القديرمفارجو، 

ف التابع لمشيء في الكجكد حقيقة أك حكمان تابع لو في الحكـ، فيسرم عميو ما يسرم عمى إالمعنى اإلجمالي لمقاعدة: " * 
شبير، . بطنو جنيف دخؿ الجنيف في البيع تبعان ألمو، كال يجكز إفراده بالبيع متبكعو، كال يفرد بالحكـ، فإذا بيع حيكاف في

 301، ص القواعد الفقيية
 . 537/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 21، ص 50، المادة مجمة األحكاـ العدلية.  3
 . 119، ص األشباه والنظائر. السيكطي،  4
، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ، 118، ص األشباه والنظائرالسيكطي، . 235، ص المنثور في القواعد. الزركشي،  5

103 . 
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 أكالن: معنى الخيار في المغة:

 1.: طمب خير األمريفختيار، كمعناهالخيار في المغة: مأخكذة مف خير، كىي اسـ مف اال

 نيان: معنى التبع في المغة كاالصطبلح:ثا

كالتبع في المغة  2ما تبع أثر الشيء فيك تبعة، كتابع بيف األمكر : أم كاتر ككالى،. التبع في المغة:  1
يطمؽ عمى التمك كالقفك كاإللحاؽ، فيقاؿ: تبعت فبلنان إذا تمكتو كاتبعتو إذا لحقتو، كمنو المصمي تبع 

 3إلمامو، كالجمع أتباع.

 بع اصطبلحان:االت .2

 4يطمؽ عمى عدة أمكر، منيا:بيف شبير أف التابع في االصطبلح 

ما اتصؿ بغيره اتصاالن حقيقيان لغة أك شرعان، بحيث يككف جزءان منو كالعضك مف الحيكاف، كفركع  أ . 
 األشجار كأكراقيا، كقفؿ الباب المثبت في الباب.

 عنو: مثؿ الجنيف، كالثمار.ب. ما اتصؿ بغيره اتصاالن قاببلن لبلنفصاؿ 

 جػ .  ما اتصؿ بغيره اتصاالن ضركريان: مثؿ المفتاح مف القفؿ.

 د . ما اتصؿ بغيره اتصاالن عرضيان كالنقؿ كالتفريغ في األشياء كالمباعة.

 

                                                           
 . 267/ 4، مادة خير، لساف العرب. ابف منظكر،  1
 . 29/ 8، مادة  تبع، لساف العرب. ابف منظكر،  2
 . 72/ 1، مادة تبع، المصباح المنير. الفيكمي، 362/ 1، مادة تبع، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  3
مجمة األحكاـ . كقد استنبط ىذه التعريفات مف مجمة األحكاـ العدلية. 301 -300، ص القواعد الفقيية. شبير،  4

 . 213 -209، ص 233-230، المكاد مف العدلية
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 : المعنى اإلجمالي لمقاعدة:ةالمسألة الثاني

، فالشيء الذم التابع ال يستقؿ بالحكـ ألف فإنو البد أف يسقط في التبع،أف الخيار إذا سقط في األصؿ 
لكجكد شيء آخر يتبعو في الكجكد يككف ذلؾ الفرع مبتنىن عميو، فإذا سقط األصؿ  يككف كجكده أصبلن 

سقط الفرع المبني عميو، ككذلؾ إذا سقط الخيار في األصؿ سقط الخيار في تبعو، كال عكس، فبل يمـز مف 
 1.ط الخيار في الفرع سقكطو في األصؿك سق

 الفرع الثاني: مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:

 في 2كردت ىذه القاعدة في باب خيار الرؤية،

 :إذا كاف المبيع شيئان كاحدان  الرؤية المعتبرة في خيار الرؤيةمسألة: 

ثـ يشتريو، فيؿ يبقى لو خيار الرؤية إذا رأل  المقصكد مف المبيعصكرة المسألة: أف ينظر المشترم إلى 
 قيو، أـ يسقط خياره؟.با

 ء في المسألة:مماأقكاؿ الع

ثـ اشتراه، سقط خياره  مف المبيع صمياأل المقصكدذىب ابف اليماـ إلى أف مف نظر إلى القكؿ األكؿ: 
في الرؤية كليس لو أف يرده بخيار الرؤية إذا رأل باقيو، كذلؾ ألف رؤية جميع أجزاء المبيع غير مشركط 

سقط الخيار في األصؿ  فإذالرؤية لتعذره عادة كشرعان، فيكتفي برؤية المقصكد، خيار ا في انتفاء ثبكت
 3.سقط في التبع

                                                           
، 1، دار الفكر، دمشؽ، ط450/ 1، القواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة. الزحيمي، محمد مصطفى،  1

 ـ. 2006ىػ/ 1427
 . 530/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  2

، مجمة األحكاـ العدليةخيار الرؤية ىك: " الكقكؼ عمى الحاؿ كالمحؿ الذم يعرؼ بو المقصكد األصمي مف المبيع ". 
 . 64، ص 323المادة 

 . 537-536/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
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م ىك المبيع كالذم ىك األصؿ فيسقط في باقي المبيع الذ المقصكد مفأم أف خيار الرؤية سقط برؤية 
 لمذىب الحنفي،الصبرة أك كجو الجارية أك العبد، كىذا ما عميو ا تبع لؤلصؿ، كمف أمثمتو: رؤية كجو

 1كالحنابمة في قكؿ. كالمالكية، كقكؿ عند الشافعية،

كالبد مف اإلشارة إلى أنو كقع خبلؼ بيف أصحاب ىذا المذىب في تحديد ما يتـ بو العمـ المقصكد الذم 
 المذككرة في اليامش. مصادرىايكتفى برؤيتو، كيمكف مراجعة ىذه المسألة في 

حنابمة في الراجح عندىـ إلى عدـ جكاز بيع الغائب أصبلن، كبالتالي عدـ القكؿ الثاني: ذىب الشافعية كال
 2ثبكت خيار الرؤية في أم مف الحاالت.

 3حجتيـ في ذلؾ أف ىذا البيع فيو غرر، كقد نيى النبي صمى ا عميو كسمـ عف بيع الغرر.

رؤية المقصكد مف المبيع، ىك القكؿ األكؿ، ألف الغرر في ىذا البيع غرر يسير يزكؿ ب إليوكالذم أميؿ 
 كا تعالى أعمـ.  حيث رؤية جميع أجزاء المبيع قد تككف متعذرة.

 

 

 

 

                                                           
حاشية . الدسكقي، 293/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني، 596/ 4، رد المحتار عمى الدر المختار. ابف عابديف،  1

/ 3، المغني. ابف قدامة، 95/ 1، منياج الطالبيف. النككم، 358/ 2، مغني المحتاج. الشربيني، 24/ 3، الدسوقي
495 . 

رحمف بف . المقدسي،عبد ال494/ 3، المغني. ابف قدامة، 357/ 2، مغني المحتاج. الشربيني، 3/ 3 األـ،. الشافعي،  2
 ـ. 2003ىػ/ 1424، دار الحديث، القاىرة، 240، ص العدة شرح العمدةإبراىيـ، 

".  نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف بيع الحصاة، وعف بيع الغرر. عف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ:  "  3
 .  1153/ 3، 1513ديث رقـ: ، كتاب الطبلؽ، باب بطبلف بيع الحصاة، كالبيع الذم فيو غرر، حصحيح مسمـمسمـ، 
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 1":شرط الشيء تبع لو " فقو قاعدة المطمب الثاني: 

 الفرع األوؿ: مف ألفاظ القاعدة:

 كردت ىذه القاعدة بألفاظ عديدة، منيا:

 2. شرط الشيء يتبعو. 1

 3. شرط الشيء تابع لو.2

 4ط الشيء تبعو.. شر 3

 الفرع الثاني: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

سبؽ بياف معاني مفردات القاعدة في قكاعد سابقة فبل حاجة إلعادة تكرارىا، كيبقى بياف المعنى اإلجمالي 
ف كاف سابقان لو في الكجكد، إال أنو يتبعو في أحكامو، فيثبت الشرط  لمقاعدة، كىك أف شرط الشيء كا 

، كينعدـ بانعدامو، ألف التابع يتبع متبكعو في ثبكتو كانتفائو، كالقكؿ بأف شرط الشيء بثبكت المشركط
، كأما أف شرط الشيء يتبعو يسبقو، ألف المشركط ال يتحقؽ كجكده بدكف ثبكت شرطو كسبقو لو في الكجكد

رط ال فالمقصكد أنو يتبعو في أحكامو، فإذا صح المشركط صح شرطو، كال عكس، أم إذا لـ يصح الش
 5يصح المشركط لكجكد مانع أك فقد شرط آخر.

 

 

                                                           
 . 76/ 5، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك، 158/ 12، المبسوط. السرخسي، 238/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ، 1

 . 36/ 5 -116/ 3، المبسوط. السرخسي،  2
 . 144/ 18، المبسوط. السرخسي،  3
 . 11/ 7، المبسوط. السرخسي،  4
 . 76/ 5، الفقيية موسوعة القواعد. البكرنك،  5
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 :في فتح القديرالفرع الثالث: مف تطبيقات القاعدة 

 في 1كردت ىذه القاعدة في باب السمـ،

 االختبلؼ في أصؿ األجؿ في بيع السمـ: مسألة: 

( لسمـ )المشترمـ لو أجؿ معيف، كيدعي رب اصكرة المسألة: أف يدعي المسمـ إليو ) البائع ( أف عقد السم
، كيقكؿ رب السمـ: لـ أف عقد السمـ ليس لو أجؿ. أم أف يقكؿ المسمـ إليو في عقد السمـ: كاف لو أجؿ

 2يكف لو أجؿ، كقكؿ رب السمـ ىذا يؤدم إلى عدـ صحة عقد السمـ عند جميكر العمماء.

 ماء في المسألة:مأقكاؿ الع

 ذه الصكرة قكؿ المسمـ إليو، أم ثبكت األجؿ في بيعذىب ابف اليماـ إلى أف القكؿ في ىالقكؿ األكؿ: 

                                                           
 . 204/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
. ذىب جميكر العمماء مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة إلى اشتراط ككف المسمـ فيو مؤجبلن فبل يصح السمـ الحاؿ، كال  2

محمد بف  . ابف رشد،212/ 2، بدائع الصنائع. الكاساني، 124/ 12، المبسوطيصح السمـ بدكف األجؿ. السرخسي، 
، التاج واألكميؿـ. العبدرم، 1988ىػ/ 1408، 1، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط26/ 2، المقدمات والمميداتأحمد، 

 . 84/ 5، اإلنصاؼ. المرداكم، 218/ 4، المغني. ابف قدامة، 476/ 6
 كمف أدلتيـ: 

سنف ". الترمذم،  عموـ إلى أجؿ معمـومف أسمؼ فميسمؼ في كيؿ معمـو ووزف مأكالن: قكلو صمى ا عميو كسمـ: " 
غاية . األلباني، صحيح. قاؿ األلباني: 594/ 3، 1311، باب ما جاء في السمؼ في الطعاـ كالتمر، حديث رقـ: الترمذي
. كجو الداللة مف الحديث: أف النبي صمى ا عميو كسمـ أكجب مراعاة األجؿ في السمـ. الكاساني، 207، ص المراـ 

 . 212/ 5، ائعبدائع الصن
ثانيان: ألف السمـ الحاؿ يفضي إلى المنازعة، ألنو مف بيع المفاليس، فالظاىر أف يككف المسمـ إليو عاجزان عف تسميـ المسمـ 

 فيو، كرب السمـ يطالب بالتسميـ فيتنازعاف عمى كجو تقع الحاجة إلى الفسخ. 
ى المسمـ إليو كصرفو في حاجتو فبل يصؿ إلى المسمـ فيو كال ثالثاي: كفيو إلحاؽ ضرر برب السمـ، ألنو سمـ رأس الماؿ إل

 . 212/ 5، بدائع الصنائعإلى رأس الماؿ. الكاساني، 
القكؿ الثاني: ذىب الشافعية إلى عدـ اشتراط األجؿ في بيع السمـ، فقالكا بجكازه في الحاؿ كالمؤجؿ، حجتيـ في ذلؾ قياسو 

 . 147/ 18، الحاوي الكبير. الماكردم، 95/ 3، ـاألاألكلكم عمى السمـ المؤجؿ. الشافعي، 
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 1.، كالحنابمة مع يمينو، كالمالكية مع يمينو، كالشافعية في الراجحالسمـ، كىذا ما ذىب إليو أبك حنيفة 

 كقد استدلكا لما ذىبكا إليو بعدد مف األدلة، منيا:

 2ألنو يدعي صحة العقد، كالظاىر في العقكد الصحة..  1

اتفقا عمى عقد كاحد، فيككناف متفقاف عمى الصحة ظاىران، إذ الظاىر مف حاؿ المسمـ االمتناع ا م. ألني2
 3. عف العقد الفاسد

، ألف عقد السمـ ، فاالتفاؽ عمى صدكر ىذا العقد اتفاؽ عمى صدكر شرائطوشرط الشيء تبع لو. ألف 3
 ال يككف إال مؤجبلن، كشرط األجؿ أك نفيو تابع لؤلصؿ

 4األجؿ ىنا إنكار بعد االقرار فبل يقبؿ.فكاف انكار 

. أف الظاىر يشيد لو، حيث إف الظاىر مف حاؿ المسمـ اجتناب المعصية، كمباشرة العقد الفاسد 4
 5معصية.

 ف مف الحنفية، كالشافعية في قكؿ مع يمينو.كىذا قكؿ الصاحبي القكؿ الثاني: أف القكؿ قكؿ رب السمـ،

 تفاد مف قبؿ رب السمـ حقان عميو شرعان، كىك منكر لثبكتو، كالقكؿ فيحجتيـ في ذلؾ أف األجؿ أمر يس

 

                                                           
. أنس بف 222/ 5، رد المحتار. ابف عابديف، 263/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني، 238/ 6. ابف اليماـ، فتح القدير،  1

، نيالمغ. ابف قدامة، 79/ 13، المجموع. النككم، 164/ 9، فتح العزيز بشرح الوجيز. الرافعي، 94/ 3، المدونةمالؾ، 
 . 299/ 3، كشاؼ القناع. البيكتي، 148/ 4
 . 299/ 3، كشاؼ القناع. البيكتي، 238/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 238/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
 . 238/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
 . 263/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني،  5
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 1الشرع قكؿ المنكر. 

إليو، كيتراداف، كقد استدؿ  مف الحنفية إلى القكؿ بأنو يتحالؼ رب السمـ كالمسمـ 2القكؿ الثالث: ذىب زفر
فيو كاالختبلؼ في  عمى االختبلؼ في الصفة، حيث بيف أف االختبلؼ في أصؿ المسمـ بالقياس لذلؾ: 

صفتو، حيث أنو ال صحة لمسمـ بدكف األجؿ، كما ال صحة لو بدكف الكصؼ، فصار األجؿ كصفان 
 3لممعقكد عميو شرعان فيكجب التحالؼ.

ىك القكؿ األكؿ، كذلؾ لقكة أدلتيـ التي كاف فييا رد عمى أدلة الفريؽ الثاني، كأما دليؿ يو كالذم أميؿ إل
رد عميو بأف " األجؿ ليس بمعقكد عميو كاالختبلؼ فيما ليس بمعقكد عميو ال يكجب القكؿ الثالث فيمكف ال

 .كا تعالى أعمـ 4التحالؼ بخبلؼ االختبلؼ في الصفة ".

 5":ما ال يصح إفراده بالعقد ابتداء اليصح استثناؤه مف العقد المطمب الثالث: فقو قاعدة " 

كفي لفظ آخر " ال  6فراده بالعقد ال يصح استثناؤه منو "،كقد كردت القاعدة أيضان بمفظ " ما ال يصح إ
 7يصح استثناء ما ال يصح بيعو مفردان ".

 الفرع األوؿ: معنى القاعدة:

 قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة ال بد مف تكضيح المقصكد باالستثناء، كالعقد.
                                                           

. الرافعي، 222/ 5، رد المحتار. ابف عابديف، 263/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني، 238/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 .79/ 13، المجموع. النككم، 164/ 9، فتح العزيز بشرح الوجيز

ىػ، كأصمو مف أصبياف، أبك ىذيؿ، فقيو كبير، مف  110، مف تميـ، كلد سنة زفر بف اليذيؿ بف قيس العنبري.  2
ف العمـ كالعبادة، ككاف أحد العشرة الذيف دكنكا ) الكتب (، ككاف مف أصحاب الحديث فغمب أصحاب أبي حنيفة، جمع بي

 . 45/ 3، األعالـ. الزركمي، 243/ 1، الجواىر المضيةىػ. القرشي، 158عميو الرأم، تكفي في البصرة سنة 
 . 263/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني،  3
 . 263/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني،  4
 . 82/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  5
 . 62/ 5، رد المحتار. ابف عابديف،  6
 . 78/ 4، المغني. ابف قدامة،  7
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 المسألة األكلى: شرح مفردات القاعدة:

 كاصطبلحان: أكالن: معنى االستثناء لغةن 

. االستثناء لغةن: مأخكذة مف ثنى، كىي بمعنى رد، كثنيت الشيء ثنيان بمعنى عطفتو، كصرفتو،  1
 1كاستثنيتي الشيء مف الشيء أم حاشيتو، كالثينيا: أف يستثنى منيا شيء مجيكؿ.

 فاالستثناء لغةن بمعنى: رد الشيء، كعطفو، كصرفو.

دخالو  . االستثناء اصطبلحان: عيرؼ بأنو: "2 إخراج لما بعد إال كأخكاتيا مف حكـ ما قبميا في اإليجاب كا 
ىذاف ك  3كعيرؼ أيضان بأنو: " إخراج الشيء مف الشيء، لكال اإلخراج لكجب دخكلو فيو "، 2في النفي "،

التعريفاف يكضحاف العبلقة بيف المعنى المغكم كاالصطبلحي، حيث ال يخرج المعنى االصطبلحي عف 
يبيف أف االستثناء ىك إخراج أك صرؼ أك رد شيء عف شيء في حكمو، باستخداـ إال  المغكم في أنو

 كأخكاتيا أك ما يدؿ عمى االستثناء.

 ثانيان: معنى العقد:

. العقد لغةن: يدؿ عمى شد كشدة ككثكؽ كعاىد، مأخكذ مف عقد الحبؿ، أم شده كيقاؿ: عقد البيع: أم  1
 4عقكد. أكجبو كأبرمو، كىك نقيض الحؿ، كالجمع

 

                                                           
 -391/ 1، مادة ثني، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس، 116 -115/ 14، مادة ثنى، لساف العرب. ابف منظكر،  1

392 . 
 . 301/ 3، مغني المحتاج. الشربيني،  2
 . 23، ص التعريفات . الجرجاني، 3
 . 86/ 4، مادة عقد، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  4
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. أما اصطبلحان فقد عيرؼ بأنو: " التزاـ المتعاقديف كتعيدىما أمران كىك عبارة عف ارتباط اإليجاب  2
كعيرؼ أيضان بأنو: " اتفاؽ بيف طرفيف يمتـز فيو كؿ منيما تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو، كال بد   1بالقبكؿ "،

 2فيو مف إيجاب كقبكؿ ".

 ي لمعقد ال يخرج عف المعنى المغكم.كىذا يظير أف المعنى االصطبلح

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

أف األشياء بالنسبة لكقكع العقد عمييا نكعاف، النكع األكؿ: ما يستقؿ بنفسو بأف يككف لو حكـ بانفراده، 
إفراده بالعقد، ألنو  كالنكع الثاني: ما ال يستقؿ بنفسو، بؿ يككف تابعان لغيره، فما ال يستقؿ بنفسو، ال يصح

خراجو مف العقد، فيك تابعه لغيره في كجكده فيككف تابعان لو في  تابع لممستقؿ، ككذلؾ ال يصح استثناؤه كا 
 3أحكامو، فبل يجكز إفراده أك استثناؤه مف العقد.

 الفرع الثاني: مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:

 في 4كردت ىذه القاعدة في باب البيع الفاسد،

 مسألة: مف باع جارية أك حيكانان كاستثنى ما في بطنو:

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

 القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بعدـ جكاز بيع الجارية أك الحيكاف كاستثناء ما في بطنو مف

 

                                                           
 . 29، ص 103، المادة مجمة األحكاـ العدلية.  1
 . 317، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  2
 . 237 -236/ 9، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  3
 . 41/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
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كمف األدلة  1ح،البيع، كىذا ما عميو جميكر العمماء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة في الراج 
 التي احتجكا بيا:

 2. نيي النبي صمى ا عميو كسمـ عف بيع الثنيا. 1

حدان أك مثنى؟، ا. ألنو بيع مجيكؿ، حيث أف الجنيف في البطف مجيكؿ، كال يدرم أذكر ىك أـ أنثى ؟، ك 2
 3تمنع جكاز العقد.فإذا كاف المستثنى مجيكالن، فالمستثنى منو يصير مجيكالن أيضان، كجيالة المعقكد عميو 

، كذلؾ ألف االستثناء إنما يخرج بعض ما ما ال يصح إفراده بالعقد ال يصح استثناؤه مف العقد. ألف 3
دخؿ تبعان ليس مما يتناكلو المفظ، كالمفاتيح ال يتناكليا اسـ الدار فبل يتناكلو الصدر عف حكمو، كما 

 4ستثنى منو.

القكؿ بصحة االستثناء، كقد استدلكا لذلؾ،  بالقياس  5ض التابعيفالقكؿ الثاني: ركم عف اإلماـ أحمد، كبع
عمى صحة االستثناء في العتؽ، حيث يصح استثناء الحمؿ مف العتؽ عند الحنابمة، فصح في البيع 

 6بالقياس عميو.

                                                           
. مالؾ بف 175/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني، 19/ 13، المبسوط. السرخسي، 82/ 6، تح القديرف. ابف اليماـ،  1

أسنى . السنيكي، 406/ 3، روضة الطالبيف. النككم، 447/ 7، البياف والتحصيؿ. ابف رشد، 536/ 2، المدونةأنس، 
 . 79/ 4، المغني. ابف قدامة، 32/ 4، المبدع. ابف مفمح، 35/ 2، المطالب

 -نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف المحاقمة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة . عف جابر بف عبد ا، قاؿ: "  2
"، كالثنيا ىي أف يستثني في عقد البيع شيئان  وعف الثنيا، ورخص في العرايا -قاؿ أحدىما: بيع السنيف ىي المعاومة 

/ 4، المغني. ابف قدامة، 1175/ 3، 1536المحاقمة كالمزابنة، حديث رقـ:  ، باب النيي عفصحيح مسمـمجيكالن. مسمـ، 
79 . 
 . 79/ 4، المغني. ابف قدامة، 19/ 13، المبسوط. السرخسي،  3
 . 82/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
سحاؽ بف راىكيو، كأبك ثكر، كركم ذلؾ عف عبد ا بف عمر رضي 5 ا عنيـ. ابف  . كىـ: الحسف بف حي، كالنخعي، كا 

 . 447/ 7، البياف والتحصيؿ. ابف رشد، 79/ 4، المغنيقدامة، 
سحاؽ بف رىويو. المركزم، إسحاؽ بف منصكر،  6 ، الجامعة اإلسبلمية، 2968/ 6، مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ وا 

 . 79/ 4، المغنيـ. ابف قدامة، 2002ىػ/ 1425، 1المدينة المنكرة، ط
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كؿ ليؿ القائميف بالصحة بالقىك القكؿ األكؿ، كذلؾ لقكة أدلتيـ، ألنو يمكف الرد عمى ديو كالذم أميؿ إل
" ال يمـز مف الصحة في العتؽ الصحة في البيع، ألف العتؽ ال تمنعو الجيالة كال العجز عف التسميـ، بأنو

 كا تعالى أعمـ.  1كال يعتبر فيو شركط البيع ".

 2":المعمؽ بالشرط عدـ قبؿ وجود الشرط فقو قاعدة " : الرابعالمطمب 

مفظ السابؽ كالمفظاف الثاني كالثالث مف الفرع لا افاظ، منيكردت ىذه القاعدة عند ابف اليماـ عمى ثبلثة أل
 األكؿ.

 الفرع األوؿ: مف ألفاظ القاعدة:

 3. المعمؽ بالشرط عدـ قبؿ كجكده. 1

 4. المعمؽ بالشرط معدـك قبمو.2

 5. المعمؽ ال ينجز.3

 6. المتعمؽ بالشرط معدـك قبمو.4

 7. المتعمؽ بالشرط معدـك قبؿ الشرط.5

 ي: معنى القاعدة:الفرع الثان

                                                           
 . 79/ 4، يالمغن. ابف قدامة،  1
 . 130/ 3، المبسوط. السرخسي، 554/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 205/ 6، المبسوط، دار الفكر. السرخسي، 529/ 2. باب القرآف، 532/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
 . 228/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
 . 216/ 3، المنثور في القواعد الفقيية. الزركشي،  5
 . 64/ 11، المبسوط. السرخسي،  6
 . 98/ 15، المبسوط. السرخسي،  7
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، ثـ بياف المعنى كاالصطبلح عمؽ في المغةكيبقى بياف معنى المسبؽ بياف معنى الشرط في قاعدة سابقة، 
 اإلجمالي لمقاعدة.

 عمؽ في المغة، كاالصطبلح:: معنى المالمسألة األكلى

ان: أف ينشب الشيء مف عمؽ، كمعناه أف يناط الشيء بالشيء العالي، كقيؿ أيض المعمؽ لغةن: مأخكذأكالن: 
 1.عمقت بالشيء أعمقو تعميقان. كقد عمؽ بو، إذا لزموبالشيء، حيث يقاؿ: 

كعيرؼ أيضان  2ثانيان: التعميؽ اصطبلحان معناه: " التزاـ أمر لـ يكجد في أمر يمكف كجكده في المستقبؿ"،
 3بأنو: " ربط حصكؿ مضمكف جممة بحصكؿ جممة أخرل ".

 اإلجمالي لمقاعدة:المسألة الثانية: المعنى 

ف المعمؽ بالشرط أك عمى الشرط ال يأخذ حكمو إال بكجكد شرطو كتحققو، كال يككف منجزان قبؿ كجكد إ
الشرط، كالمشركط معدكـ قبؿ كجكد شرطو، كال ينبني عميو حكـ. لكف إذا كجد شرطو أصبح كالمنجز 

 4كأخذ حكمو.

 الفرع الثالث: مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:

 في 5كردت ىذه القاعدة في باب خيار الرؤية،

                                                           
 .  126-125/ 4، مادة عمؽ، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  1
 . 536/ 1، القواعد الفقيية. الزحيمي، 415، ص شرح القواعد الفقيية. الزرقا،  2
 . 530/ 1، القواعد الفقيية. الزحيمي،  3
 . 758/ 9، اعد الفقييةموسوعة القو . البكرنك،  4

بيف المعمؽ بالشرط ، كالمقيد بالشرط، كىك أف المعمؽ بالشرط عدـ قبؿ كجكد  ان لطيفو: ذكر الزرقا في شرحو أف ىناؾ فرق
الشرط، ألف ما تكقؼ حصكلو عمى حصكؿ شيء يتأخر بالطبع عنو. بخبلؼ المقيد بالشرط فإف تقييده ال يكجب تأخره في 

 .536/ 1، القواعد الفقيية. الزحيمي، 419، ص شرح القواعد الفقييةالزرقا، . سبقو عميو الكجكد عمى القيد، بؿ
 . 530/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  5
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 مسألة: كقت ثبكت خيار الرؤية:

بيف ابف اليماـ أف كقت ثبكت خيار الرؤية ىك كقت رؤية المبيع، كأف المشترم لك قاؿ: رضيت، قبؿ رؤية 
رؤيتو المبيع، فإف لو خيار الرؤية إذا رآه، كلو أف يرد المبيع بعد رؤيتو بخيار الرؤية حتى لك قاؿ قبؿ 

مف اشترى شيئاً في قكلو صمى ا عميو كسمـ: "  بالرؤية رضيت، حجتو في ذلؾ أف خيار الرؤية معمؽ
 سقاط ال يتحقؽ قبؿ الثبكت.، كاإلهوالمعمؽ بالشرط عدـ قبؿ وجود، 1" لـ يره فيو بالخيار إذا رآه

لشرط، كخيار الرؤية معمؽ إذا لـ يكف لو سبب غير ذلؾ ا عدـ قبؿ وجود الشرط المعمؽ بالشرطأف كبيف 
، ، كالشافعية في قكؿبسبب كاحد كىك الرؤية، فيثبت بو تعميؽ اإلجازة، كىذا ما عميو المذىب الحنفي

 2.كالحنابمة في قكؿ

 

 

 

 

                                                           
/ 5، 10425، كتاب البيكع، باب مف قاؿ يجكز بيع العيف الغائبة، حديث رقـ: السنف الكبرى. البييقي،  1

، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط 382/ 3، 2803كتاب البيكع، حديث رقـ: ، سنف الدارقطني.الدارقطني، عمي بف عمر، 439
 ، كأبك بكر بف أبي مريـ ضعيؼ. ىذا مرسؿـ. قاؿ البييقي: 2004ىػ/1424، 1كآخركف، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط

نياية ، . الجكيني، عبد الممؾ بف عبد ا43/ 3، الوسيط في المذىب. الغزالي، 332/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
ـ. ابف قدامة، 2007ىػ/ 1428، 1، تحقيؽ: عبد العظيـ الديب، دار المنياج، ط11/ 5، المطمب في دراية المذىب

 . 496/ 3، المغني
أما المالكية فالشرط عندىـ في بيع الغائب أف يشترط المشترم خيار الرؤية ليصح عقده، كبدكنو يفسد العقد. مالؾ بف أنس، 

 . 118/ 6، التاج واألكميؿعبدرم، . ال255/ 3، المدونة
/ 3، األـأما الشافعية في الجديد كالحنابمة في الراجح فيـ ال يجيزكف بيع الغائب أصبلن، فبل خيار رؤية عندىـ. الشافعي، 

 .240، ص العدة شرح العمدة. المقدسي، 494/ 3، المغني. ابف قدامة، 16-14/ 5، الحاوي الكبير. الماكردم، 75
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 1:" براءة األصيؿ توجب براءة الكفيؿ"  ضابط المبحث الثاني: فقو 

 

 كىك الضابط الكحيد المرتبط بقاعدة " التابع تابع ". 

 األوؿ: مف ألفاظ الضابط:  طمبالم

 2صيؿ باإلبراء تكجب براءة الكفيؿ.براءة األ  -

 3م طريؽ يككف مكجب براءة الكفيؿ.براءة األصيؿ بأ  -

 4براءة األصيؿ بأم سبب كائف تكجب براءة الكفيؿ.  -

 ضابط: : معنى الالثانيالمطمب 

راء، كاألصيؿ، كالكفيؿ، في المغة اإلب معنىمف بياف  ضابطالبد قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لم
 كاالصطبلح.

 الضابط: شرح مفردات الفرع األكؿ: 

 معنى اإلبراء:المسألة األكلى: 

 ، يقاؿ برمء زيد مف دينو، أمكخمص كخبل مأخكذة مف برم، كبرمء كبارمء كبراء براءة، بمعنى سقط

 

                                                           
 . 307/ 6، فتح القديريماـ، . ابف ال 1
 . 125/ 25، المبسوط. السرخسي،  2
 . 163/ 19، المبسوط. السرخسي،  3
 . 148/ 25، المبسوط. السرخسي،  4
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 1.مف الحؽ: خمك الذمة منو و مف العيب، أم جعمتو بريئان منو، كالبراءةسقط عنو طمبو، كبرأت 

 : معنى األصيؿ:مسألة الثانيةال

 األصيؿ مأخكذ مف األصؿ، كقد سبؽ بياف معنى األصؿ في المغة.

ليو تنصرؼ آثار العقد".  2أما اصطبلحان فاألصيؿ في العقد ىك: " مف يتـ العقد نيابة عنو لصالحو كا 

كعيرؼ أيضان بأنو: " ىك الذم  3،مطالب بو أصبلن "كفي ىذا الضابط معناه: " المديف أك مف عميو الديف كال
 4عميو الديف أصالة ".

 : معنى الكفيؿ:مسألة الثالثةال

مأخكذ مف كفؿ، كىك بمعنى تحمؿ كالتـز كضمف، يقاؿ : كفمتو ككفمت بو، إذا أكالن: الكفيؿ في المغة: 
أكفمت فبلنان الماؿ، أم ضمنتو تحممت بو، كيقاؿ: تكفمت بالماؿ، أم التزمت بو كألزمتو نفسي، كيقاؿ: 

 5إياه،  كاالسـ منو الكفالة.

" ضـ ذمة كعيرؼ أيضان بأنو:   6" ضـ ذمة إلى ذمة في المطالبة "،: االكفالة اصطبلحان معناىثانيان: 
 7الكفيؿ إلى ذمة األصيؿ في المطالبة بالحؽ ".

 

                                                           
.قمعجي، 36/ 1،مادة برأ، الصحاح تاج المغة وصحاح العربية. الفارابي، 46/ 1، مادة برم، المصباح المنير. الفيكمي،  1

 . 106، ص معجـ لغة الفقياء
 . 72، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  2
 . 41/ 2، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  3
 . 27/ 6، شرح مختصر خميؿ. الخرشي،  4
 . 536/ 2، مادة كفؿ، المصباح المنير. الفيكمي، 590/ 11، مادة كفؿ، لساف العرب. ابف منظكر،  5
  ، دار الفكر.163/ 7، فتح القدير. ابف اليماـ،  6
 . 382، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  7
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 1كالكفيؿ ىك: " الضامف لممديف األصيؿ ".

 :ضابطاإلجمالي لم: المعنى ثانيالفرع ال

أبرأه الدائف، فبل يجكز لمدائف بعد أنو إذا كاف عمى إنساف ديف ككاف لو كفيؿ، ثـ سدد المديف دينو، أك 
فالكفيؿ تابع لؤلصيؿ  ذلؾ مطالبة الكفيؿ بالديف، فميما برمء األصيؿ برمء الضامف كالكفيؿ ال العكس،

ز األصيؿ عف الدفع، أك أنكر الديف كأقر بو الكفيؿ، كألف مطالبة الكفيؿ إنما تجكز إذا عج في اإلبراء، 
 2لؤلصيؿ في اإلبراء. فالكفيؿ تابعه 

 المطمب الثاني: مف تطبيقات ىذا الضابط في فتح القدير:

 مسألة: إبراء الكفيؿ بإبراء األصيؿ:

عميو، صكرة المسألة: أف يبرأ صاحب الحؽ ) الطالب ( المطمكب منو ) المكفكؿ عنو ( مف حقو الذم لو 
 فعؿ يبرأ الكفيؿ بيذا االبراء، أـ أف حؽ الطالب عمى الكفيؿ يبقى؟ 

براءة ألف الكفيؿ،  ئلمكفكؿ عنو أك استكفى منو حقو بر الطالب ا أذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بأنو إذا أبر 
 3، كىذا ما عميو فقياء المذاىب األربعة.األصيؿ توجب براءة الكفيؿ

 

 

 
                                                           

 . 41/ 2، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  1
 . 41/ 2، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  2
. الخرشي، 156/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 13/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني، 307/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3

الوسيط في . الغزالي، 337 -336/ 3، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير. الدسكقي، 27/ 6، شرح مختصر خميؿ
/ 3، كشاؼ القناع. البيكتي، 409/  4، المغني. ابف قدامة، 264/ 4، روضة الطالبيف. النككم، 247/ 3، المذىب
364 . 
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 ، وفيو مبحثاف:فقيية الخاصة بالمعامالتاعد والضوابط الالفصؿ السادس: فقو القو 

 :المبحث األوؿ: فقو القواعد الفقيية الخاصة بالمعامالت

 : فقو قاعدة : التأجيؿ في األعياف ال يصح.وؿالمطمب األ 

 : فقو قاعدة : كؿ جيالة مفضية إلى المنازعة مبطمة.ثانيالمطمب ال

 إيراد العقد عميو بإنفراد يجوز استثناؤه مف العقد.: فقو قاعدة : ما يجوز ثالثالمطمب ال

 : فقو قاعدة : الممؾ انما يتأكد بتأكد السبب.رابعالمطمب ال

 : فقو قاعدة : اختالؼ األسباب يوجب اختالؼ األعياف حكمًا.خامسالمطمب ال

 المبحث الثاني: فقو الضوابط الفقيية الخاصة بالمعامالت:

 . وصاؼ ال يقابميا شيءضابط : األ  المطمب األوؿ: فقو

 .: بيع الحقوؽ المجردة ال يجوز ضابط: فقو ثانيالمطمب ال

 المطمب الثالث: فقو ضابط : تمميؾ الديف مف غير مف عميو الديف ال يجوز.

 المطمب الرابع: فقو ضابط : الجودة في األمواؿ الربوية عند المقابمة بالجنس ساقطة.

 معتبرة كالحقيقة في أبواب الربا. المطمب الخامس: فقو ضابط : الشبية

 المطمب السادس: فقو ضابط : كؿ عقد جاز أف يعقده اإلنساف بنفسو جاز أف يوكؿ بو.

المطمب السابع: فقو ضابط : كؿ ما جاز أف يكوف ثمنًا في البيع جاز أف يكوف أجرة في 
 اإلجارة.

 المطمب الثامف: فقو ضابط : النقود ال تتعيف بالتعييف.
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 األوؿ: فقو القواعد الفقيية الخاصة بالمعامالت:المبحث 

 

 1": التأجيؿ في األعياف ال يصح: فقو قاعدة " كؿاألالمطمب 

 2كمف ألفاظ ىذه القاعدة: " ال يصح تأجيؿ األعياف ".

 األوؿ: معنى القاعدة:الفرع 

 قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة، البد مف بياف معنى تأجيؿ، كمعنى األعياف.

 مسألة األكلى: شرح مفردات القاعدة:ال

 أكالن: معنى التأجيؿ:

. التأجيؿ في المغة: مأخكذ مف أجؿ فيك آجؿ كأجيؿ، بمعنى تأخر، كىك نقيض العاجؿ، كاألجيؿ:  1
 3المؤجؿ إلى كقت، كاألجؿ: مدة الشيء، كالجمع آجاؿ.

 التأخير، كتأجيؿ األعياف، أم تأخيرىا. فالتأجيؿ إذان 

ذم يحدد النتياء الشيء، أك حان فالتأجيؿ بمعنى اآلجؿ، كاآلجؿ معناه: " الكقت ال. أما اصطبل 2
 4".حمكلو

 ثانيان: معنى األعياف:

                                                           
 . 146/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 1038/ 8 ،موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  2
 . 11/ 11، مادة أجؿ، لساف العرب. ابف منظكر،  3
 ـ. 1988ىػ/ 1408، 2، دار الفكر، دمشؽ، ط16، ص القاموس الفقيي لغة واصطالحاً . أبك حبيب، سعدم،  4
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جمع عيف، كالعيف في المغة ليا عدة استعماالت، منيا: الباصرة، كعيف الماء، . األعياف في المغة:  1
فسو، كالعيف: النقد، كاألعياف األخكة، كعيف الشمس، كالعيف الجارية، كالعيف الطميعة، كعيف الشيء ن

 نفسو كذاتو. :كالمعنى المقصكد ىنا ىك عيف الشيء 1كأعياف الناس: أشرافيـ.

. أما اصطبلحان، فاألعياف معناىا: " ما لو قياـ بذاتو، كمعنى قيامو بذاتو أف يتحيز بنفسو غير تابع 2
يف المشخص، كبيت كحصاف ككرسي كصبرة كعيرفت العيف بأنيا: " ىي الشيء المع 2لتحيز شيء آخر "،

أيضان بأنيا: " ىي األشياء ذكات األمثاؿ كالقيـ، كىي  األعياف كعيرفت  3حنطة كصبرة دراىـ حاضرتيف "،
 كىك التعريؼ المناسب لمقاعدة. 4،السمعة المبيعة، كالتي يقابميا األثماف "

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

في غير عقدم االستصناع كالسمـ، ألف ما  –أم تأخير تسميميا لممشترم  –تقبؿ التأجيؿ  أف األعياف ال
 5يقبؿ التأجيؿ إنما ىي األثماف، ألنيا تتعمؽ بالذمة، بخبلؼ األعياف فإنيا ال تتعمؽ بالذمة.

 الفرع الثاني: مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير: 

 في 6التكلية،في فصؿ: باب المرابحة ك كردت ىذه القاعدة 

 7تأجيؿ القرض:مسألة: 

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

                                                           
 . 440/ 2، مادة عيف، المصباح المنير. الفيكمي،  1
 . 30، ص التعريفات. الجرجاني،  2
 . 34، ص 159المادة ، مجمة األحكاـ العدلية.  3
 . 1038/ 8، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  4
 . 1038/ 8، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  5
 . 121/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  6
 . 82/ 2، مجمع األنير . القرض ىك: " عقد مخصكص يرد عمى دفع ماؿ مثمي لرد مثمو ". شيخي زاده،  7
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القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بأف تأجيؿ القرض ال يصح، كىذا ما عميو جميكر العمماء مف 
 الحنفية كالشافعية كالحنابمة، كقد استدلكا ليذا القكؿ بعدد مف األدلة، منيا:

صح بمفظ اإلعارة، كال يممكو مف ال يممؾ التبرع، كالكصي كالصبي، . بأنو صمة في االبتداء حتى ي 1
كمعاكضة في االنتياء، فعمى اعتبار االبتداء ال يمـز التأجيؿ فيو، كما في اإلعارة، إذ ال تأجيؿ في في 

 1التبرع، كعمى اعتبار االنتياء ال يصح، ألنو يصير بيع دراىـ بمثميا نسيئة، كىك ربا.

ببل قبض  ـكد حكـ العيف، كأنو رد العيف، ألنو لكال ىذا االعتبار كاف تمميؾ دراىـ بدراى. أف لممثؿ المرد2
ذا جعمت كالعيف،   2.فالتأجيؿ في األعياف ال يصحفي المجمس، فمـز اعتبارىا شرعان كالعيف، كا 

 3الصرؼ، إذ الحاؿ ال يتأجؿ بالتأجيؿ.ك. بأنو عقد منع فيو التفاضؿ فمنع فيو األجؿ 3

 القرض، كأنو إذا لـ يحدد األجؿ في ، بؿ كلزكموذىب المالكية إلى جكاز تأجيؿ القرض لثاني: القكؿ ا
، كمف حقو أف ال يرد القرض قبؿ تمؾ المدة إذا طالبو مدة ينتفع فييا بمثمو عادةفإف المقترض ينتفع بو 

 4.صاحبو بو

ف المقرض ليس لو أم منفعة مف ىك قكؿ جميكر الفقياء، كذلؾ لقكة أدلتيـ، كخاصة أيو كالذم أميؿ إل
ذا قمنا بجكاز لزكـ التأجيؿ، كاف التبرع إكراء قرضو، كال يحؿ لو ذلؾ،   الزمان نما ىك متبرع كمحسف، كا 

َما  ﴿ :شيئان كالكؼ عف المطالبة فيما نحف فيو كىك ينافي مكضكع التبرعات، حيث قاؿ تعالىعمى المتبرع 

                                                           
. 396/ 7، بدائع الصنائع. الكاساني، 158/ 5، رد المحتار. ابف عابديف، 146-145/ 6، فتح القدير، . ابف اليماـ 1

كشاؼ . البيكتي، 198/ 4، المبدع. ابف مفمح، 34/ 3، مغني المحتاج. الشربيني، 34/ 4، روضة الطالبيفالنككم، 
 . 316/ 3، القناع

 . 146/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 316/ 3، كشاؼ القناع. البيكتي، 102/ 2، شرح منتيى اإلراداتي، . البيكت 3
 . 226/ 3، حاشية السوقي. الدسكقي، 232/ 5، حاشية شرح مختصر خميؿ. الخرشي،  4
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حيث يؤخذ مف اآلية نفي السبيؿ عنيـ عمى كجو نصكصية االستغراؽ، فمك  1،﴾ َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمْن َسِبيلٍ 
 كا تعالى أعمـ. 2تحقؽ سبيؿ عميو. التأجيؿ لـز

 3": كؿ جيالة مفضية إلى المنازعة مبطمة: فقو قاعدة " نيثاالالمطمب 

 الفرع األوؿ: مف ألفاظ القاعدة:

 كردت ىذه القاعدة بعدة ألفاظ، منيا:

 4في المعقكد عميو إذا كانت تفضي إلى المنازعة تمنع صحة العقد.. الجيالة  1

 5.  الجيالة التي ال تفضي إلى المنازعة ال تمنع صحة العقد.2

 6. البيع في المجيكؿ ال يصح ابدان.3

 7. جيالة المعقكد عميو تمنع جكاز العقد.4

 الفرع الثاني: معنى القاعدة:

، كالمقصكد الجيالة، كالمنازعة، كالمبطمةبد مف تكضيح معنى قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة ال
 بالباطؿ في ىذه القاعدة. 

                                                           
 . 91، اآلية سورة التوبة.  1
 . 146/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
القواعد قاعدة بالتفصيؿ في: دية، عبد المجيد عبد ا، . كيمكف مراجعة ىذه ال493/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  3

كما بعدىا، إشراؼ: عمي الصكا، الجامعة األردنية،  125، ص والضوابط الفقيية ألحكاـ المبيع في الشريعة اإلسالمية
 ـ. )رسالة ماجستير (.2002عماف، 

 . 183/ 14، المبسوط. السرخسي،  4
 . 55/ 13، المبسوط. السرخسي،  5
 . 57/ 26، المبسوطالسرخسي،  . 6
 . 19/ 13، المبسوط. السرخسي،  7
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 المسألة األكلى: معنى الجيالة:

ًيؿ يجيؿ جيبلن كجيالة، كالجيؿ خبلؼ العمـ، كعدـ العمـ  ييؿ، كجى أكالن الجيالة في المغة: مأخكذة مف جى
، كىك اسـ المفعكؿ. كالمعرفة، كالجيؿ ضد الخبرة، كجيؿ الشيء لـ يعرفو،  1كالمجيكؿ غير المعمـك

كىي نكعاف: جيؿ بسيط  2ثانيان: الجيالة اصطبلحان: " ىك اعتقاد الشيء عمى خبلؼ ما ىك عميو "،
كجيؿ مركب، كمعناه: " ىك عبارة عف اعتقاد جاـز  3كمعناه: " عدـ العمـ عما مف شأنو أف يككف عالمان "،

 4غير مطابؽ لمكاقع ".

اإلنساف، كالجيالة في حالة ما إذا كصؼ بيا المبيع أك  جيؿ في حالة ما إذا كصؼ بوخدـ الكيست
ف كاف اإلنساف متصفان بالجيالة أيضان.  5المشترل أك اإلجارة أك اإلعارة كغيرىا، كا 

 المسألة الثانية: معنى المنازعة:

 6اصمتو، كتنازع القكـ، أم اختمفكا.مأخكذة مف نزع، نزعان كنزاعان كنازعتو منازعة، بمعنى خأكالن: في المغة: 

 فالمنازعة معناىا: المخاصمة كاالختبلؼ.

 7: " ادعاء كؿ فريؽ أف الحؽ معو ".ااصطبلحان معناى المنازعةثانيان: 

 المسألة الثالثة: معنى مبطمة:

 
                                                           

 .489/ 1، مادة جيؿ، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس، 129/ 11، مادة جيؿ، لساف العربابف منظكر، .  1

 . 350، ص الكميات. الكفكم، 80، ص التعريفات. الجرجاني،  2
 .350ص  الكميات،. الكفكم، 80، ص التعريفات. الجرجاني،  3
 .350، ص الكميات. الكفكم، 80، ص التعريفات. الجرجاني،  4
 . 167/ 16، الموسوعة الفقيية الكويتية.  5
 .600/ 2، مادة نزع، المصباح المنير. الفيكمي،  6
 . 147، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  7
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 1أكالن: في المغة: مأخكذة مف بطؿ يبطؿ بطبلن كبطكالن كبطبلنان، كمعناه فسد أك سقط حكمو.

كعيرؼ  2يان: في االصطبلح: المبطمة بمعنى الباطؿ، كالباطؿ معناه: " ما ال يعتد بو، كال يفيد شيئان "،ثان
 3أيضان بأنو: " ىك الذم ال يككف صحيحان بأصمو ".

 المسألة الرابعة: المقصكد بالباطؿ في ىذه القاعدة: 

أحد المعاني المغكية لمباطؿ، كمما  أما المعنى المقصكد مف ) مبطمة ( فيحمؿ ىنا عمى الفساد، كالفساد:
شرحو عند  ، حيث قاؿ ابف اليماـةيؤيد حمؿ معنى ) المبطمة ( عمى ىذا المعنى أقكاؿ عمماء الحنفي

ألف المشترم يريد دفع  ،بعض المسائؿ التي تفسد بالجيالة: " ... جاءت الجيالة المفضية إلى المنازعة
كما كنص عمى ىذا المعنى في باب البيع  4فيفسد البيع ... "،األنقص مالية، كالبائع يريد دفع األعمى 

ألنو فائت كصؼ الكماؿ بسبب كصؼ مجاكر  ،الفاسد حيث قاؿ: " ... في البيع الفاسد بشمكليا المكركه
الجيالة المفضية إلى المنازعة في المبيع أك  :منيا ،ثـ الفاسد بالمعنى الذم يعـ الباطؿ يثبت بأسباب

كقد أكد صاحب البدائع ىذا المعنى مف قبؿ حيث قاؿ في بعض المكاضع التي تحدث فييا  5الثمف ... "،
كصاحب العناية  6... "، ألف الفساد ىينا لمكاف الجيالة المفضية إلى المنازعة ...عف البيع الفاسد: "

ازعة كاألصؿ في ذلؾ كمو أف الجيالة المفضية إلى المندث عف ىذا المكضكع حيث قاؿ: "...أيضان تح
 7...". المانعة عف التسميـ كالتسمـ ىي المفسدة

 فيجب بياف معنى الفساد في المغة كاالصطبلح: 

                                                           
 . 51/ 1، مادة بطؿ، المصباح المنير. الفيكمي،  1
 . 42، ص تالتعريفا. الجرجاني،  2
 .42، ص التعريفات. الجرجاني،  3
 ، دار الفكر. 264/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
 ، دار الفكر. 402/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  5
 . 213/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني،  6
 . 409/ 8، العناية شرح اليداية. البابرتي،  7

 



  156 

فسد الشيء يفسد فسادان كفسكدان، أكالن: الفساد في المغة: مأخكذ مف فسد فػػ" الفاء كالسيف كالداؿ كممة كاحدة، 
كفسد  2،ستفساد خبلؼ االستصبلحكفسد ضد صمح، كالمفسدة خبلؼ المصمحة، كاال 1كىك فاسد كفسيد "،

، منيا: أف يقاؿ: فسد الشيء: بطؿ كاضمحؿ، كيككف أيضان بمعنى تغير،  3يحمؿ في المغة عمى عدة معافو
حيث قيؿ: كمعناه  4،﴾َظَهَر الَفَساُد ِفي البَ رِّ َوالَبْحرِ ﴿ قكلو عز كجؿ: كقيؿ الفساد: بمعنى الجدب، كما في 

فالفساد إذان:  6كقيؿ أيضان: الفساد: خركج الشيء عف االعتداؿ. 5البحر. ظير الجدب في البر كالقحط في
 بطبلف الشيء كتغيره كخركجو عف االعتداؿ. 

كقالكا  7عرؼ الحنفية الفاسد بأنو: " ىك الذم فقد شرطان مف شرائط الصحة "،ثانيان: الفاسد اصطبلحان: 
 9". ما فات عنو كصؼ مرغكب "ىك ضان: كقيؿ أي 8،"أيضان: ىك "ما كاف مشركعان بأصمو دكف كصفو 

، فيجعمكف الفاسد مرتبة بيف الصحيح دكف العبادات كالحنفية يفرقكف بيف الفاسد كالباطؿ في المعامبلت
أنو ال يككف  –يعني  – كالباطؿ، فمثبلن: عند تعريفيـ لمبيع الباطؿ عرفكه بأنو: " ما ال يصح أصبلن 

أنو يككف صحيحان باعتبار  –يعني  –فيك: " المشركع أصبلن ال كصفان  أما البيع الفاسد 10مشركعان أصبلن "،
 11ذاتو فاسدان باعتبار بعض أكصافو الخارجة ".

                                                           
 . 503/ 4فسد،  ، مادةمعجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  1
 . 335/ 3، مادة فسد، لساف العرب. ابف منظكر،  2
 . 496/ 8، مادة فسد، تاج العروس. الزبيدم،  3
 .41/ اآلية سورة الرـو.  4

 . 188/ 4، معاني القرآف. الزجاج،  5
 . 636/ 1، مادة فسد، المفردات في غريب القرآف. األصفياني،  6
 . 131/ 3، رد المحتار. ابف عابديف،  7
 . 136/ 6، البحر الرائؽ. ابف نجيـ،  8
 .  456/ 1، رد المحتار. ابف عابديف،  9

 . 30، ص 110، مادة رقـ: مجمة األحكاـ العدلية.  10
 . 30، ص 109، مادة رقـ: مجمة األحكاـ العدلية.  11
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كىذه التفرقة تكجب التفريؽ عندىـ في الحكـ أيضان: فحكـ الفاسد عندىـ يفيد الممؾ بالقبض، أما الباطؿ 
 1فبل يفيده أصبلن.

 قاعدة:: المعنى اإلجمالي لمخامسةالمسألة ال

األصؿ أف التعاقد بيف المتعاقديف ينبغي أف يككف عمى شيء معمكـ، ثمنان كاف أك مثمنان، كلكف إذا كجد في 
ال تؤدم أك أحدىما جيالة، فبل تخمك، إما أف تؤدم ىذه الجيالة إلى المنازعة كالخصاـ بيف المتعاقديف، 

 إلييا.

فاسد، أما إذا كانت الجيالة يسيرة ال تفضي كال  فإذا كانت الجيالة تفضي كتؤدم إلى المنازعة فالعقد
ف المقصكد مف العقكد انتفاع كؿ مف المتعاقديف أك إحيث  2تؤدم إلى المنازعة فإف العقد صحيح كجائز.

المتعامميف عمكمان بما تعاقدا عميو، كيحرص الشارع دائمان عمى حسف المعاممة كالتراضي كالتحاب بيف 
 المتعامميف.

لمعقد كالمعاممة، درءان لفساد العبلقة بيف  خصكمة كالمنازعة بينيما مفسدان ما يسبب ال كلذلؾ كاف كؿ
المسمميف كجمبان لممحبة كالتعاكف عمى الخير كالبر بينيـ، بخبلؼ ما إذا كانت الجيالة قميمة ال تفضي إلى 

 3المنازعة فبل تمنع صحة العقد.

 ير:الفرع الثالث: مف تطبيقات القاعدة في فتح القد

 في 4كردت ىذه القاعدة في كتاب البيكع،

 :منيا كاستثناء أرطاؿو  عمى الشجرة بيع ثمرةمسألة: 

                                                           
ىـ في ذلؾ كمو يخالفكف جميكر . ك 49/ 5، رد المحتار، دار الفكر. ابف عابديف، 401/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1

  .53/ 9، الموسوعة الفقيية الكويتيةالعمماء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة. 

 . 377/ 8، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  2
 . 39/ 3،موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  3
 . 454/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
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 أقكاؿ العمماء في المسألة:

الجكاز  ـمنيا، كالقكؿ بعد أرطاؿو  كاستثناءو  ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ: بعدـ جكاز بيع ثمرةو القكؿ األكؿ: 
 1في الراجح. كالحنابمة كالشافعية، ة فيما فكؽ الثمث،كالمالكيىي الراجحة،  ركاية عف أبي حنيفة

 كقد استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بعدد مف األدلة، منيا:

 ف أكجو الداللة مف الحديث:  2،" نيى عف بيع وشرطعميو كسمـ: "  ا صمى ا ؿ. بما ركم أف رسك  1

رط إال ما خص عف عمـك النيي الكارد فيو يقتضي فساد المنيي عنو، فيدؿ عمى فساد كؿ بيع كش
 3النص.

كالمنيي عنو  4"،نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف بيع فيو غرر. ألف فييا غرر، كقد "  2
 5فاسد.

                                                           
حاشية الدسوقي عمى الشرح . الدسكقي، 182/ 3، بداية المجتيد. ابف رشد، 493/ 5، رفتح القدي. ابف اليماـ،  1

، 98/ 5، البياف في مذىب اإلماـ الشافعي. العمراني، يحيى بف أبي الخير، 318/ 9، المجموع. النككم، 18/ 3، الكبير
/ 4، المبدع. ابف مفمح، 21/ 2، يالكافـ. ابف قدامة، 2000ىػ/ 1421، 1تحقيؽ: قاسـ النكرم، دار المنياج، جدة، ط

30 . 
، تحقيؽ: طارؽ عكض، عبد المحسف الحسيني، 335/ 4، باب العيف، المعجـ األوسطالطبراني، سميماف بف أحمد، .  2

سمسمة األحاديث األلباني، محمد ناصر الديف،  ضعيؼ جدًا.دار الحرميف، القاىرة. بدكف الطبعة كتاريخيا. قاؿ األلباني: 
ـ. كقد كرد 1992ىػ/ 1412، 1، دار المعارؼ، الرياض، ط703/ 1، والموضوعة وأثرىا السيء في األمةالضعيفة 

، كتاب سنف أبي داود... ". ابف داكد،  وال شرطاف في بيعحديث قريبه منو عند أصحاب السنف إال ابف ماجو بمفظ " ... 
، كتاب البيكع، باب سنف الترمذي. الترمذم، 283 /3، 3504يبيع ما ليس عنده، حديث رقـ: = =البيكع، باب في الرجؿ

، كتاب البيكع، باب بيع ما ليس عند البائع، سنف النسائي. النسائي، 527/ 3ما جاء في كراىية بيع ما ليس عندؾ، 
 . 147/ 5. األلباني، إركاء الغميؿ، حسف صحيح. قاؿ األلباني: 288/ 7، 4611حديث رقـ: 

 . 175/ 5، عبدائع الصنائ. الكاساني،  3
".  نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف بيع الحصاة، وعف بيع الغرر. عف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ: "  4

 . 1153/ 3، 1513، باب بطبلف بيع الحصاة، كالبيع الذم فيو غرر،حديث رقـ: صحيح مسمـمسمـ، 
 . 176/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني،  5
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ف ظير . 3 أف الباقي بعد إخراج المستثنى ليس مشاران إليو كال معمكـ الكيؿ المخصكص، فكاف مجيكالن كا 
، حتى لك كانت الجيالة غير مفضية إلى لجيالة القائمةأنو بقي مقدار معيف، ألف المفسد ىك ا آخره 

، فميس يمـز أف ما لـ يفض إلييا يصح كؿ جيالة مفضية إلى المنازعة مبطمةمنازعة، فالحاصؿ أف 
 1معيا، بؿ ال بد مع المفضية إلى المنازعة في الصحة مف ككف المبيع عمى حدكد الشرع.

إلى جكاز  ، كالحنابمة في قكؿ، كالحنفية في ظاىر الركايةمثفي ما دكف الث القكؿ الثاني: ذىب المالكية
 2منيا. ثمرة عمى الشجرة باستثناء أرطاؿو بيع ال

ما يجوز إيراد العقد عميو بانفراد يجوز حجتيـ في ذلؾ: أنو يصح إيراد العقد عمييا، كاألصؿ أف 
ذا عمـ أنو يبقى أكثر مف المستثنى، يككف استثن 3،استثناؤه مف العقد اء القميؿ مف الكثير، كما لك كا 
 4استثنى رطبلن كاحدان.

، كربع كثمث كرطؿ، فإنو صحيح باتفاقيـ جميعان، ألنو يتـ العمـ معيف بؿ شائع رأما إف استثنى جزءان غي
 5بالمبيع في جميع أجزائو، كلصحة إيراد العقد عمييا.

 ى أعمـ. كا تعال ىك القكؿ األكؿ، كذلؾ لقكة أدلتيـ. إليوكالذم أميؿ 

 

 

                                                           
 . 559/ 4، الدر المختار. ابف عابديف، 493/ 5، القدير فتح. ابف اليماـ،  1
/ 2، الكافي. ابف قدامة، 18/ 3، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير. الدسكقي، 182/ 3، بداية المجتيد. ابف رشد،  2
 .30/ 4، المبدع. ابف مفمح، 21
 . سيأتي شرح ىذه القاعدة في المطمب القادـ.   3
 .175/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني، 559/ 4، رد المحتار. ابف عابديف، 493/ 5، ديرفتح القابف اليماـ، .  4

حاشية الدسوقي عمى الشرح . الدسكقي، 182/ 3، بداية المجتيد. ابف رشد، 493/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  5
، المبدع. ابف مفمح، 21/ 2، الكافي. ابف قدامة، 98/ 5، البياف . العمراني، 318/ 9، المجموع. النككم، 18/ 3، الكبير

4 /30. 
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 1":ما يجوز إيراد العقد عميو بإنفراد يجوز استثناؤه مف العقد فقو قاعدة " : ثالثالمطمب ال

ما ال يصح إفراده بالعقد ىذه القاعدة ضد القاعدة المذككرة في الفصؿ الخامس، كالتي تنص عمى  أف " 
 2". ابتداءً ال يصح استثناؤه مف العقد

 ة:مف ألفاظ القاعدالفرع األوؿ: 

 3.كؿ ما جاز بيعو منفردان جاز استثناؤه مف المبيع -

 4مف العقد. كؿ ما جاز إيراد العقد عميو جاز استثناؤه -

 5لك استثنى مف المبيع ما يجكز إفراده بالعقد جاز االستثناء. -

 : معنى القاعدة:ثانيالفرع ال

بياف حاالت  ثـ  ،الي لمقاعدةبياف المعنى اإلجم كيبقى سبؽ شرح مفردات القاعدة في قاعدة سابقة،
 كحكميا. االستثناء في المبيع

 المسألة األكلى: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

 – 6كىك كما بينت في قاعدة سابقة المستقؿ بنفسو -أف الشيء الذم يجكز أف يقع العقد عميو منفردان 
 يجكز كيصح استثناؤه مف العقد، 

                                                           
القواعد والضوابط الفقيية ألحكاـ .  كقد شيرحت ىذه القاعدة بالتفصيؿ في : دية، 393/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  1

 كما بعدىا.  151، ص المبيع
 .  130. ص   2
 . 43، ص 219، المادة مجمة األحكاـ العدلية.  3
 . 49/ 8، لرائؽالبحر ا. ابف نجيـ،  4
 . 130/ 3، الفتاوى اليندية. نظاـ،  5
 . 132. ص  6
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 1ألنو غير تابع لغيره.

يف أف أم شيء في حياتنا يجكز بيعو كحده يجكز إخراجو مف المبيع بحيث ال يشممو، فكؿ فيذه القاعدة تب
ذا كاف كذلؾ فإنو يجكز إخراجو مف المبيع إذ يبقى عمى  ما تكافرت فيو شركط المبيع يجكز بيعو منفردان، كا 

 ممؾ البائع.

كتقكـ، كممؾ، ككجكد، كقدرة عمى ف ىذه القاعدة تتضمف أحكامان كثيرة تتعمؽ بشركط المبيع مف مالية أكما 
 2، كغيرىا.التسميـ

 3المسألة الثانية: حاالت االستثناء في المبيع:

 حاالت االستثناء في المبيع أربعة، كىي:

الحالة األكلى: أف يككف االستثناء معمكمان كالمبيع معمكمان، فيذا بيعه صحيح سكاءن أكاف المستثنى معينان 
 عة أرض إال ربعيا.محكزان أك مشاعان، كبيع قط

الحالة الثانية: أف يككف االستثناء مجيكالن كالمبيع بعده مجيكالن، فيذا بيعه باطؿ سكاءن أكاف المستثنى معينان 
 محكزان أك مشاعان، كبيع قطعة أرض إال جزءان شائعان منيا.

عه باطؿ، كبيع قطعة أرض الحالة الثالثة: أف يككف االستثناء معمكمان كالمبيع بعده مجيكالن، فيذا أيضان بي
 مجيكلة إال ربعيا.

الحالة الرابعة: أف يككف االستثناء مجيكالن كالمبيع بعده معمكمان، فيذا بيعه صحيح، كاستثناء جزءو شائعو 
 مجيكؿ مف قطعة أرض، كما تبقى يككف معمكمان.

 
                                                           

 . 99/ 9، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  1
 . 153، ص القواعد والضوابط الفقيية ألحكاـ المبيع. دية،  2
 . 152، ص القواعد والضوابط الفقيية ألحكاـ المبيع. دية، 203 -201/ 5، الحاوي الكبير. الماكردم،  3
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 : مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:لثالفرع الثا

 في 1ي باب البيع الفاسد،تطبيؽ ليذه القاعدة ف كرد

 إال شاة معينة: مسألة: إذا باع قطيعان مف الغنـ بكذا

 .مثبلن  صكرة المسألة: أف يقكؿ البائع لممشترم: بعتؾ ىذا القطيع مف الغنـ إال ىذه الشاة بألؼ

ء انحيث أف االستث ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بصحة البيع في الصكرة السابقة، النتفاء الجيالة أكالن 
كىذه المسألة محؿ اتفاؽ بيف أصحاب  2،يصح إفراده بالعقد فيصح استثناؤه منو، كألنو مما معمكـ

 3المذاىب األربعة.

 4": نما يتأكد بتأكد السببؾ إالمم : فقو قاعدة "رابعالمطمب ال

 6كفي لفظ آخر " الممؾ ال يثبت بغير سبب ". 5كفي لفظ " الممؾ ال يثبت ابتداءن بغير سبب "،

 فرع األوؿ: معنى القاعدة:ال

 .، السببقبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة البد مف بياف معنى الممؾ

 شرح مفردات القاعدةالمسألة األكلى: 

                                                           
 . 41/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 82/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
التيذيب . القيركاني، خمؼ بف ابي القاسـ، 175/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني، 558/ 4، الدر المختار. ابف عابديف،  3

ـ. 2002ىػ/ 1423، 1بلمية، دبي، ط، تحقيؽ: محمد األميف، دار البحكث لمدراسات اإلس198/ 3، في اختصار المدونة
/ 4. 361 -360/ 3، روضة الطالبيف. النككم، 303/ 3، مغني المحتاج. الشربيني، 40 -39/ 5، منح الجميؿعميش، 
 . 14/ 2، شرح منتيى اإلرادات. البيكتي، 29/ 4، الشرح الكبير. ابف قدامة، 408

 . 9/ 13، طالمبسو . السرخسي، 137/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
 . 1366/ 1، شرح السير الكبير. السرخسي،  5
 . 1368/ 1، شرح السير الكبير. السرخسي،  6
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 معنى الممؾ لغةن كاصطبلحان:أكالن: 

. الممؾ في المغة: أصؿ صحيح يدؿ عمى قكة في الشيء كصحة، كمنو ممكت الشيء: قكيتو، كيقاؿ:  1
كممكو أم: احتكاه قادران عمى  1،ف الشيء يممكو ممكان، كاالسـ الممؾ، ألف يده فيو قكية صحيحةممؾ اإلنسا

 2االستبداد بو.

 3عرفو ابف اليماـ بأنو: " ىك قدرة يثبتيا الشارع ابتداءن عمى التصرؼ "، . الممؾ اصطبلحان:2

تصرفو فيو، كحاجزان عف تصرؼ " اتصاؿ شرعي بيف اإلنساف كبيف شيء يككف مطمقان لكعيرؼ أيضان بأنو: 
 5عيرؼ أيضان بأنو: " ىك القدرة عمى التصرؼ في المممكؾ ".كما  4"، غيره فيو

كالمبلحظ أف ىذا التعريفات ال تخرج عف معنى كاحد، كما أف المعنى االصطبلحي ال يخرج عف المعنى 
 الذم يدؿ عمى احتكاء الشيء كتممكو مع قكة فيو كصحة. المغكم

 نى السبب في المغة كاالصطبلح: ثانيان: مع

 السبب في المغة: الحبؿ، كىك ما يتكصؿ بو إلى االستعبلء، ثـ استعير لكؿ شيء يتكصؿ بو  . 1

 6إلى أمر مف األمكر، فيقاؿ: ىذا سبب، كىذا مسبب عف ىذا.

كفي لساف العرب: " السبب: كؿ شيء يتكصؿ بو إلى غيره، كفي نسخة: كؿ شيء يتكسؿ بو إلى شيء 
 7يره، كقد تسبب إليو، كالجمع أسباب، ككؿ شيء يتكصؿ بو إلى الشيء فيك سبب".غ

                                                           
 . 352 -351/ 5، مادة ممؾ، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  1
 . 954، مادة ممؾ، ص القاموس المحيط. الفيركزآبادم،  2
 ، دار الفكر. 248/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
 . 229، ص التعريفاتجرجاني، . ال 4
 . 874/ 10، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  5
 . 262/ 1، مادة سبب، المصباح المنير. الفيكمي،  6
 .458/ 1، مادة سبب، لساف العربابف منظكر، .  7
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 1. السبب اصطبلحان: عرؼ شرعان بأنو" عبارة عما يككف طريقان لمكصكؿ إلى الحكـ غير مؤثر فيو ".2

كعيرؼ أيضان بأنو: " ما يكصؿ  2كاصطبلحان ىك: " كؿ شيء كصمت بو إلى مكضع أك حاجة تريدىا "،
 3شيء مف غير تأثير فيو ".إلى ال

 طبلحي ال يخرج عف المعنى المغكم.كيبلحظ مف التعريفات أف المعنى االص

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

، ثـ إذا امتد بو العمر ممؾ، كلكف ممكو ال يثبت ئان ال يممؾ شي اف عندما يكلد يكلد عاريان فقيران أف اإلنس
مممؾ، كال يتأكد ىذا الممؾ إال بتأكد سببو، ألف ما يمكف أف يممكو إنساف ىك ابتداءن بدكف سبب مكجب ل

 4ممؾ لغيره قبؿ أف يصير ممكان لو، فمتثبيت ممكو كتأكيده البد مف تأكيد سببو.

 : مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:نيالفرع الثا

 في 5،باب المرابحة كالتكليةكردت ىذه القاعدة في 

 6:ار قبؿ قبضومسألة: بيع العق

 القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى جكاز بيع العقار قبؿ قبضو، كذلؾ:

                                                           
 . 117، ص التعريفات. الجرجاني،  1
 . 495، ص الكميات. الكفكم،  2
 . 239، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  3
 . 874/ 10، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  4
 . 121/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  5
 . 137/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  6
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أكالن: ألف ركف البيع صدر مف أىمو في محمو، كالمانع المثير لنيي المبيع قبؿ قبضو ىك غرر االنفساخ 
نى الفقو والنادر ال عبرة بو وال يبباليبلؾ، كىذا المانع منتؼ في العقار، ألف ىبلؾ العقار نادر، 

 ف العقار ال يتصكر ىبلكو إال إذا صار بحران.إفبل يمنع الجكاز، حيث  1،باعتباره

ثانيان: ألف التصرؼ الذم ال يمتنع بالغرر نافذ في المبيع قبؿ القبض، مثؿ: العتؽ كالتزكج، فالعتؽ 
ألنو لك ىمؾ  استدعاء ممؾ تاـ فكؽ البيع، كيجكز عتؽ المبيع قبؿ القبض، كالتزكج ال يبطؿ بالغرر،

 .المير المعيف لـز الزكج قيمتو، كال ينفسخ النكاح

ثالثان: بالقياس عمى التصرؼ في الثمف قبؿ قبضو، فإنو جائز، ألف الغرر منتؼ فيو، مثؿ التصرؼ في 
المير ببيعو أك ىبتو، كبدؿ الخمع كىذا مذىب جميكر الفقياء، منيـ: أبك حنيفة كأبك يكسؼ في القكؿ 

 2لكية كالحنابمة في الراجح.الثاني كالما

مف الحنفية كالشافعية كأحمد بف حنبؿ في ركاية  3محمدأبك يكسؼ في قكلو األكؿ ك القكؿ الثاني: ذىب 
 4إلى عدـ جكاز بيع العقار قبؿ قبضو، كقد استدلكا لذلؾ بعدد مف األدلة، منيا:

 5". ال تبيعف شيئاً حتى تقبضوأ . عمـك قكلو صمى ا عميو كسمـ: " 

                                                           
 .233سيأتي شرح ىذه القاعدة ص .  1

، ى الشرح الكبيرحاشية الدسوقي عم. الدسكقي، 181/ 5، بدائع الصنائع.الكاساني، 80/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي،  2
: حيث أنو عند المالكية ال يجكز بيع الطعاـ قبؿ قبضو فقط، أما ما دكف الطعاـ فيجكز بيعو قبؿ القبض. ابف 151/ 3

 . 87 -86/ 4، المغنيقدامة، 
ة. ، مف مكالي بني شيباف، أبك عبد ا: إماـ بالفقو كاالصكؿ، كىك الذم نشر عمـ أبي حنيفمحمد بف الحسف بف فرقد.  3

ىػ بكاسط. كنشأ بالككفة، لو كتب كثيرة في الفقو كاالصكؿ، منيا 131أصمو مف قرية حرستة، في غكطة دمشؽ، ككلد
 . 80/ 6، األعالـىػ. الزركمي، 189)المبسكط( ، ك)الزيادات( ك)الجامع الكبير(، تكفي 

. الشافعي، 181/ 5، بدائع الصنائعني، .الكاسا80/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 137/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
 . 86/ 4، المغني. ابف قدامة، 397/ 3، روضة الطالبيف. النككم، 70/ 3، األـ
. كنص الحديث عف حكيـ بف حزاـ قاؿ: قمت: يا رسكؿ ا إني أبتاع ىذه البيكع فما يحؿ منيا كما يحـر عمي؟ قاؿ: "  5

، باب النيي عف بيع ما لـ يقبض، السنف الصغيربييقي، أحمد بف حسيف، ". اليا ابف أخي ال تبيعف شيئًا حتى تقبضو
 =،1، تحقيؽ: عبد المعطي قمعجي، جامعة الدراسات اإلسبلمية، كراتشي، ط258/ 2، 1918حديث رقـ: 
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فمك أنو باع العقار بربح يمـز مف ذلؾ ربح  1ب. لنيي الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ عف ربح ما لـ يضمف،
جارتو قبؿ قبضو ال تجكز.  ما لـ يضمف، كيصير بيع العقار كإجارتو، كا 

قد قبؿ القبض كالحادث عند جػ. ألف السبب، كالذم ىك البيع إنما يتـ بالقبض، كليذا جعؿ الحادث بعد الع
كالعقار كالمنقكؿ في ىذا سكاء، فبل ممؾ مؤكد لمبائع قبؿ أف يقبض  والممؾ إنما يتأكد بتأكد السبب العقد،

 المبيع، فبل يصح لو بيعو قبؿ أف يتأكد ممكو عميو.

النادر ال عبرة كالمبلحظ ىنا أف ابف اليماـ القائؿ بجكاز بيع العقار قبؿ قبضو كمف معو قد تمسككا بقاعدة 
الممؾ إنما يتأكد بتأكد بينما تمسؾ الفريؽ اآلخر القائمكف بعدـ الجكاز بقاعدة  ، نى الفقو باعتبارهبو وال يب
 .السبب

ىك القكؿ األكؿ، كذلؾ لقكة أدلتيـ، كألف ابف اليماـ قد ناقش أدلة القكؿ الثاني كرد  إليوكالذم أميؿ   
 2عمييا بردكد مقنعة.

 
                                                                                                                                                                                     

، تحقيؽ: حمدم 196/ 3، 3108، باب الحاء، حديث رقـ: المعجـ الكبيرـ. الطبراني، سميماف بف أحمد، 1989ىػ/1410
 . بدكف تاريخ الطبعة. 2سمفي، مكتبة ابف تيمية، القاىرة، طال

، كتاب البيكع، باب بيع الطعاـ قبؿ أف المجتبى مف السنف". النسائي،  ال تبعو حتى تقبضوكفي لفظ أخر لمحديث: " 
ير صحيح الجامع الصغ. األلباني، محمد ناصر الديف، صحيح. قاؿ األلباني: 286/ 7، 4603يستكفى، حديث رقـ: 

 ، المكتب اإلسبلمي، بيركت. بدكف الطبعة كتاريخيا. 123/ 1، وزياداتو
". النسائي،  ال يحؿ سمؼ وبيع، وال شرطاف في بيع، وال ربح ما لـ يضمف. يدؿ عمى ىذا قكلو صمى ا عميو كسمـ: "  1

ب ما جاء في كراىية بيع ما ، باسنف الترمذي. الترمذم، 295/ 7، 4630، كتاب البيكع، حديث رقـ: المجتبى مف السنف
، كتاب التجارات، باب النيي عف سنف ابف ماجو. ابف ماجو، محمد بف يزيد، 527/ 3، 1234ليس عندؾ، حديث رقـ: 

 . 223/ 5، إرواء الغميؿ . األلباني، حسف. قاؿ األلباني: 737/ 2، 2188بيع ما ليس عندؾ، حديث رقـ: 
ما لـ يضمف الكادر في الحديث: ىك أف يبيع ما اشتراه قبؿ أف يقبضو. البغكم، * بيف اإلماـ البغكم أف المقصكد بربح 

، 2، تحقيؽ: شعيب األرنؤؤكط، محمد الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط144/ 8، شرح السنةالحسيف بف مسعكد، 
 ـ. 1983ىػ/ 1403

عمييا، كال يتسع المقاـ لذكر النقاشات كالردكد حتى  . ناقش ابف اليماـ أدلة القائميف بعدـ جكاز بيع العقار قبؿ قبضو كرد 2
 . 138/ 6، فتح القديرال يطكؿ المقاـ، ينظر. ابف اليماـ، 
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 الخاصة بالمعامالت المالية:المبحث الثاني: فقو الضوابط الفقيية 

 

 1": األوصاؼ ال يقابميا شيءالمطمب األكؿ: فقو ضابط " 

كفي لفظ آخر " األكصاؼ ال يقابميا شيء  2كمف ألفاظو أيضان: " األكصاؼ ال يقابميا شيء مف الثمف "،
 3مف الثمف ما لـ تكف مقصكدة ".

 الفرع األوؿ: معنى الضابط:

 ضابط، البد مف تكضيح المقصكد باألكصاؼ.قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لم

 المسألة األكلى: معنى األكصاؼ:

أكالن: األكصاؼ في المغة: مأخكذة مف كصؼ، كمعناه: تحمية الشيء، كالصفة ىي األمارة البلزمة لمشيء، 
 4، كىك مأخكذ مف قكليـ: كصؼ الثكب الجسـ: إذا أظير كبيف ىيئتو.كالصفة النعت

كعيرؼ أيضان  5"، األمارة البلزمة بذات المكصكؼ الذم يعرؼ بياحان معناىا: " ثانيان: األكصاؼ اصطبل
 6بأنو: " ما يككف تابعان لشيء غير منفصؿ عنو ".

 كيبلحظ أف المعنى االصطبلحي لؤلكصاؼ لـ يخرج عف المعنى المغكم.

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمضابط:

                                                           
 . 221/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 34/ 3، اليداية في شرح بداية المبتدي. المرغيناني،  2
 . 587/ 4، رد المحتار. ابف عابديف،  3
 . 661/ 2 مادة كصؼ، ،المصباح المنير. الفيكمي، 115/ 6، مادة كصؼ، يس المغةمعجـ مقاي. ابف فارس،  4
 .  133، ص التعريفات. الجرجاني،  5
 . 470، ص معجـ المصطمحات. حماد،  6
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إال إذا صارت ىذه األكصاؼ ىي المقصكدة شيء مف الثمف،  ال يقابميا ف أكصاؼ المبيع في األصؿإ
 1بالعقد فيقابميا الثمف.

 الفرع الثاني: مف تطبيقات الضابط في فتح القدير:

 في 2كرد ىذا الضابط في باب السمـ،

 :3إذا كاف مف الذرعيات الحاضر بياف قدر رأس ماؿ السمـمسألة: 

ـ اشتراط إعبلـ قدر رأس الماؿ إذا كاف مما ال يتعمؽ العقد ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بعدالقكؿ األكؿ: 
عبلـ الكصؼ  بقدره، كالذرعيات ال يتعمؽ العقد بقدرىا، ألف الذراع كصؼ ال يتعمؽ العقد عمى مقداره، كا 
بعد اإلشارة ليس بشرط، فتكفي اإلشارة إليو، ألف المسمـ فيو ال ينقسـ عمى عدد الذرعاف ليشترط إعبلمو، 

، فجيالة قدر الذرعاف ال تؤدم إلى جيالة المسمـ فيو، كىذا ما عميو صاؼ ال يقابميا شيءاألو ألف 
 4.كالحنابمة في قكؿ جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية في األظير

ال يصح السمـ كبأنو كالشافعية في قكؿ بأنو يجب بياف ذكر مقداره كصفاتو،  ،القكؿ الثاني: ذىب الحنابمة
ببيانيا، حجتيـ في ذلؾ: أنو ال يؤمف أف ينفسخ السمـ بانقطاع المسمـ فيو، فإذا لـ يعرؼ مقداره  إال

كألنو قد يتأخر تسميـ المعقكد عميو، كال يؤمف انفساخو، فكجب معرفة رأس مالو  5كصفتو لـ يعرؼ ما يرد،
 6ليرد بدلو، كالقرض.

                                                           
 . 334/ 1، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  1
 . 204/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
ات: ىي األشياء التي تباع بالقياس، مثؿ: الثياب كالبسط كالحصركالحرير كالديباج . الذراع: مقياس لمطكؿ، كالمذركع 3

 .316/ 38، الموسوعة الفقيية الكويتية. 207/ 6، فتح القديركغيرىا. ابف اليماـ، 
عدكم، . ال515/ 6، التاج واإلكميؿ. العبدرم، 201/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني، 221/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4

. 145 -144/ 13، المجموع. النككم، 78/ 2، الميذب. الشيرازم، 178/ 2، حاشية العدوي عمى كفاية الطالب الرباني
 . 106/ 5، اإلنصاؼالمرداكم، 

 .144/ 13، المجموع. النككم، 78/ 2، الميذبالشيرازم، .  5

 . 106/ 5، اإلنصاؼ. المرداكم، 304/ 3، كشاؼ القناع. البيكتي،  6
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 كا تعالى أعمـ. كذلؾ لقكة حجتيـ. ىك القكؿ األكؿ،يو كالذم أميؿ إل

 1": اختالؼ األسباب يوجب اختالؼ األعياف حكماً "  ضابط: فقو ثانيالمطمب ال

 :الضابطالفرع األوؿ: مف ألفاظ 

 2.  اختبلؼ أسباب الممؾ ينزؿ منزلة اختبلؼ األعياف. 1

 3. تبدؿ سبب الممؾ قائـ مقاـ تبدؿ الذات.2

 4. اختبلؼ أسباب الممؾ كاختبلؼ األعياف.3

 5ختبلؼ أسباب الممؾ بمنزلة اختبلؼ أسباب األعياف.. ا4

 6. تبدؿ الممؾ كتبدؿ العيف.5

 :معنى الضابطالفرع الثاني: 

 سبؽ شرح مفردات القاعدة في قكاعد سابقة، فيبقى بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة.

 المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

أك سمعة فيؤدم ذلؾ إلى اعتبار أف ىذا أنو إذا تبدلت كاختمفت أسباب الممكية في شيء ما أك عيف 
ف لـ يتبدؿ ىك حقيقة. كالمراد باختبلؼ أسباب الممؾ: بيع أكىبة أك  الشيء متبدؿ حكمان فكأنو غيره، كا 

                                                           
 . 71/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 50، القاعدة األربعكف، ص القواعد.  ابف رجب، 155/ 8، المبسوط. السرخسي،  2
 . 28، ص 98، المادة مجمة األحكاـ العدلية.  3
 . 166/ 9، المبسوط. السرخسي،  4
 . 123/ 13، المبسوط. السرخسي،  5
 . 56/ 12، المبسوط. السرخسي،  6
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 1صدقة أك إرث، كقد يراد بو تبدؿ صفة العيف كخمر تخمؿ أك خؿ تخمر. 

 في فتح القدير: ضابطالفرع الثالث: مف تطبيقات ال

 في 2في باب البيع الفاسد، الضابط اىذ كرد

 3مسألة: بيع العينة:

صكرة المسألة: أف يبيع البائع سعمة بثمف مؤجؿ، فيقبضيا المشترم، ثـ يبيعيا لمبائع األكؿ بثمف أقؿ مف 
دينار مؤجمة، ثـ يشترييا مف المشترم األكؿ بأقؿ مف ذلؾ الثمف  10000الثمف األكؿ، كأف يبيع سيارة بػ 

 حاالن.

 ماء في المسألة:أقكاؿ العم

القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بعدـ جكاز البيع في الصكرة السابقة، إال أف يتكسط بينيـ كسيط 
 4ثالث، فإف كجد كسيط صح البيع، كىذا ما عميو المذىب الحنفي.

                                                           
 . 204/ 1، موسوعة القواعد الفقييةك، . البكرن 1
 . 41/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
، ثـ يشترييا نفسيا نقدان بثمف أقؿ، كفي نياية األجؿ يدفع  3 . بيع العينة ىك : " أف يبيع سمعة بثمف إلى أجؿ معمـك

لعينة، كىي المقصكدة في ىذه المسألة، . ىذه أشير تفسيرات ا96/ 9، الموسوعة الفقيية الكويتيةالمشترم الثمف األكؿ ". 
. 88/ 3، الشرح الكبير. الدسكقي، 325، 273/ 5، الدر المختاركليا تفسيرات أخرل عند الفقياء، ينظر: ابف عابديف، 

 . 132/ 4، المغني. ابف قدامة، 419/ 3، روضة الطالبيفالنككم، 
حنفية إلى القكؿ بجكاز أف يككف الكسيط مف أقارب البائع . إال انيـ اختمفكا في ىذا الكسيط، فذىب الصاحباف مف ال 4

ككلده، أك كالده، أكزكجتو أك مف غيرىـ، فيما ذىب أبك حنيفة إلى عدـ قبكؿ الكسيط الذم ال تقبؿ شيادتو لو، كاحتج 
تبايف األمبلؾ، منيـ بمنزلة اآلخر كلذا ال تقبؿ شيادة أحدىما لآلخر، أما الصاحباف فقد كانت حجتيـ:  بالقكؿ: أف كبلن 

 فيككف كما لك اشتراه آخر. 
كما اختمفكا في ككف الكسيط الثالث: ككيؿ البائع، فذىب أبك حنيفة إلى القكؿ بجكاز البيع، فيما ذىب الصاحباف إلى القكؿ 

 =يجكز بعدـ الجكاز، حجتيـ في ذلؾ: أف عقد الككيؿ كعقده، أما أبك حنيفة فقد احتج بأف تصرؼ الككيؿ يقع لنفسو، فمذا

 



  171 

دليؿ عمى كجكد القكؿ الثاني: ذىب المالكية كالحنابمة إلى القكؿ بعدـ جكاز ىذا البيع مطمقان، متى قاـ ال
 1قصد آثـ، كالقصد في ىذا البيع كاضح.

إذان فجميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة يقكلكف بعدـ جكاز ىذه البيع ابتداءن، كقد استدلكا لما 
 ذىبكا إليو بعدد مف األدلة، منيا:

 عنيا فدخمت معيا عف امرأتو أنيا دخمت عمى عائشة رضي ا 2. بما ركم عف أبي إسحاؽ السبيعي، 1
كامرأة أخرل ، فقالت أـ كلد زيد بف أرقـ: يا أـ المؤمنيف إني بعت غبلمان  3أـ كلد زيد بف أرقـ األنصارم

ني ابتعتو بستمائة درىـ نقدان، فقالت ليا عائشة: "  بئسما مف زيد بف أرقـ بثمانمائة درىـ نسيئة ، كا 
كجو  4"،صمى اهلل عميو وسمـ قد بطؿ إال أف يتوب اشتريت وبئسما شريت ، إف جياده مع رسوؿ اهلل

الداللة مف الحديث: أف أـ المؤمنيف عائشة رضي ا عنيا ما كانت لتقكؿ مثؿ ىذا الكبلـ الذم فيو قكؿ 

                                                                                                                                                                                     

لممسمـ عنده أف يككؿ ذميان بشراء خمر كبيعيا، كلكف ينتقؿ الممؾ إلى المككؿ حكمان، فكاف كما لك اشتراه لنفسو فمات فكرثو 
 .  54/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 124 -123/ 13، المبسوط. السرخسي، 68/ 6، فتح القديرالبائع. ابف اليماـ، 

. ابف 132/ 4، المغني. ابف قدامة، 393 – 390/ 4، مواىب الجميؿ. الحطاب، 88 /3، حاشية الدسوقيسكقي، دال.  1
 .48/ 4، المبدعمفمح، 

ىػ، مف أعبلـ التابعيف الثقات، كاف  33، أبك إسحاؽ، مف بني يحمد، كلد سنة عمرو بف عبد اهلل اليمداني الكوفي.  2
ىػ. ابف 127ـ ستة غزكات، كعمي في كبره، تكفي سنة صحابيان، كغزا الرك  38شيخ الككفة في عصره، قيؿ أنو سمع مف 

، األعالـىػ. الزركمي، 1326، 1، مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند، ط63/ 8، تيذيب التيذيبحجر، أحمد بف عمي، 
5 /81 . 
كسمـ سبع عشرة بف مالؾ الخزرجي األنصارم، غزا مع النبي صمى ا عميو  زيد بف أرقـ بف زيد بف قيس بف النعماف.  3

، اإلصابةىػ. ابف حجر، 68حديثان، تكفي بالككفة سنة  70غزكة، كشيد صفيف مع عمي رضي ا عنو، ركم عنو أكثر مف 
 . 56/ 3، األعالـ. الزركمي، 487/ 2
باب ، كتاب البيكع، السنف الكبرى. البييقي، 478/ 3، 3003، كتاب البيكع، حديث رقـ: سنف الدارقطني. الدارقطني،  4

. إسناده فيو مقاؿ. قاؿ الصنعاني: 540/ 5، 10799الرجؿ يبيع الشيء إلى أجؿ ثـ يشتريو بأقؿ، حديث رقـ: 
، تحقيؽ: مجمكعة بإشراؼ عمي 1207/ 3، فتح الغفار الجامع ألحكاـ سنة نبينا المختارالصنعاني، الحسف بف أحمد، 
 ىػ. 1427، 1عمراف، دار عالـ الفكائد، ط
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بتحريـ ىذا البيع، بؿ كفيو بياف أنو سبب إلحباط عمؿ عظيـ كالجياد مع الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ، 
 1سكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، فجرل مجرل ركايتيا ذلؾ عنو.إال بتكقيؼ سمعتو مف ر 

كأيضان: الكصؼ الذم كصفت بو أـ المؤمنيف ىذا البيع يدؿ عمى فساده، حيث سمتو بيع سكء، كشراء 
 2سكء، كالفاسد ىك الذم يكصؼ بيذا الكصؼ ال الصحيح مف البيع.

 3"، باع بيعتيف في بيعة فمو أوكسيما أو الربامف . بما ركم أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ: " 2
حيث شرح البعض ىذا الحديث بأف يقكؿ البائع: " أبيعكيا بمائة إلى سنة عمى أف أشترييا منؾ بثمانيف 

" فإنو إما أف فمو أوكسيما أو الرباحالة، كىذا معنى الحديث الذم ال معنى لو غيره كىك مطابؽ لقكؿ: " 
أك الثمف األكؿ فيككف ىك أككسيما، كىك مطابؽ لصفقتيف في صفقة، فإنو قد  يأخذ الثمف الزائد فيربي

جمع صفقتي النقد كالنسيئة في صفقة كاحدة كمبيع كاحد، كىك قصد بيع دراىـ عاجمة بدراىـ مؤجمة أكثر 
 4منيا كال يستحؽ إال رأس مالو كىك أككس الصفقتيف، فإف أبى إال األكثر كاف قد أخذ الربا ".

ؿ بتحريـ ىذا النكع مف البيع مركم عف أـ المؤمنيف عائشة كابف عباس كأنس بف مالؾ رضي ا . القك 3
 5منيـ عمى التحريـ. ان عنيـ أجمعيف، كلـ يعمـ ليـ مف الصحابة مخالؼ فيككف ىذا إجماع

إلى الربا،  ف المتبايعيف اتخذا ىذه السمعة كسيمةإ. ألف ىذا البيع ذريعة لمربا، فيمنع سدان لمذريعة، حيث 4
دخاؿ تمؾ السمعة في الكسط تمبيس كعبث، " كىي بمنزلة الحرؼ الذم  فغرضيما مف ىذا البيع النقكد، كا 
ال معنى لو في نفسو، بؿ جيء بو لمعنى في غيره، حتى لك كانت تمؾ السمعة تساكم أضعاؼ ذلؾ الثمف 

                                                           
 .132/ 4، المغني ابف قدامة،.  1

 . 199/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني،  2
. قاؿ األلباني: 274/ 3، 3461، كتاب البيكع، باب فيمف باع بيعتيف في بيعة، حديث رقـ: سنف أبي داود. أبك داكد،  3

 . 1054/ 2، صحيح الجامع الصغير وزياداتو. األلباني، حسف
يضاح عممو ومشكالتوتيذيب س. ابف القيـ، محمد بف أبي بكر،  4 ، كقد جاء في حاشية كتاب: العظيـ نف أبي داود وا 

 ىػ. 1415، 2، دار الكتب العممية، بيركت، ط247/ 9، عوف المعبود شرح سنف أبي داودآبادم، محمد أشرؼ، 
 . 132/ 4، المغني. ابف قدامة، 131/ 3، إعالـ الموقعيف. ابف القيـ، 446/ 29، مجموع الفتاوى. ابف تيمية،  5
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ـ ال غرض ليـ فييا كأىؿ العرؼ ال أك تساكم أقؿ جزء مف أجزائو لـ يبالكا بجعميا مكردان لمعقد، ألني
 1يكابركف أنفسيـ في ىذا ".

 2.ولشبية الربا حكـ حقيقتوف في ىذا البيع شبية الربا، إ. 5

 3كغيرىا مف األدلة التي ذكرىا جميكر العمماء.

أما الحنفية فقد استثنكا مف عدـ الجكاز حاؿ كجكد كسيط ثالث في البيع، ككاف دليميـ عمى ذلؾ: بأف 
لـ يدخؿ في ضماف البائع قبؿ قبضو، فإذا عاد إليو الممؾ الذم زاؿ عنو بعينو كبقي لو بعض  الثمف

الثمف كاف ذلؾ مف ربح ما لـ يضمف، كالذم نيى عنو الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ، بخبلؼ ما لك باعو 
 4.حكماً  اختالؼ األسباب يوجب اختالؼ األعيافالمشترم مف غير البائع فاشتراه البائع منو، ألف 

كقد استدلكا لذلؾ بعدد مف األدلة،  5القكؿ الثاني: ذىب الشافعية كالظاىرية إلى القكؿ بجكاز بيع العينة،
 منيا:

 7﴾. َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكمْ كعمكـ قكلو تعالى أيضان: ﴿  6﴾، َوَأَحلَّ اللَُّو اْلبَ ْيعَ . عمـك قكلو تعالى: ﴿  1

عمكـ ىذه اآليات عمى جكز ىذا البيع حيث لـ يأت تفصيؿ بتحريمو في القرآف الكريـ أك  حيث استدؿ مف
 9فبل يككف ىذا البيع حرامان. 8﴾، َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسيِّاالسنة النبكية، ﴿ 

                                                           
 .243/ 9، حاشية ابف القيـ في عوف المعبودابف القيـ، .  1

 . 175. كىذا ضابط فقيي سيأتي شرحو ص 71/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
حقيقة بيع التورؽ في: العبيدم، إبراىيـ عبد المطيؼ،  الطبلع عمى مزيد مف األدلةكا. يمكف مراجعة األدلة السابقة  3

 ـ. 2008ىػ/ 1429، 1كما بعدىا،  دائرة الشؤكف اإلسبلمية، دبي، ط 27، ص صرفيالفقيي والتورؽ الم
 . 199/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني، 71/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
، 418/ 3، روضة الطالبيف. النككم، 79/ 3، األـ. الشافعي،  5  . 548/ 7، المحمى. ابف حـز
 . 275/ اآلية سورة البقرة.  6
 . 119/ اآلية سورة األنعاـ . 7
 . 64/ اآلية سورة مريـ.  8
9  ،  . 548/ 7، المحمى. ابف حـز
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. بما ركم " أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ استعمؿ رجبلن عمى خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقاؿ 2
؟"، قاؿ: ال يا رسكؿ ا إنا لنأخذ الصاع مف ىذا أكؿ تمر خيبر ىكذا صمى ا عميو كسمـ: " رسكؿ ا

ال تفعؿ، بع الجمع بالدراىـ، ثـ بالصاعيف، كالصاعيف بالثبلثة، فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: " 
"  ثـ ابتع بالدراىـ جنيباً سمـ: " كجو الداللة مف الحديث: أف قكلو صمى ا عميو ك  1"،ابتع بالدراىـ جنيباً 

أمر بالشراء كىك مطمؽ يشمؿ الشراء مف المشترم أك مف غيره، كلك كاف الشراء ممف باعو محظكران لبينو 
 2صمى ا عميو كسمـ إذ إف ترؾ االستفصاؿ في مقاـ االحتماؿ، ينزؿ منزلة العمـك في المقاؿ.

 عنيا، حيث قاؿ الشافعي: " قد تككف عائشة لك كاف . برد استدالؿ الجميكر بحديث عائشة رضي ا3
ىذا ثابتان عنيا عابت عمييا بيعان إلى العطاء؛ ألنو أجؿ غير معمكـ، كىذا مما ال تجيزه، ال أنيا عابت 

صمى ا عميو كسمـ  -عمييا ما اشترت منو بنقد كقد باعتو إلى أجؿ، كلك اختمؼ بعض أصحاب النبي 
يو شيئان كقاؿ بعضيـ بخبلفو كاف أصؿ ما نذىب إليو أنا نأخذ بقكؿ الذم معو في شيء فقاؿ بعضيـ ف -

القياس، كالذم معو القياس زيد بف أرقـ، كجممة ىذا أنا ال نثبت مثمو عمى عائشة مع أف زيد بف أرقـ ال 
، كىك يراه حبلالن يبيع إال ما يراه حبلالن، كال يبتاع مثمو، فمك أف رجبلن باع شيئان أك ابتاعو نراه نحف محرمان 

 3لـ نزعـ أف ا يحبط مف عممو شيئان ".

 الباحث: إليو الذم يميؿالرأم 

، أميؿ إلى قكؿ المالكية كالحنابمة، كذلؾ لقكة أدلتيـ، قكاؿ العمماء في المسألة كأدلتيـبعد االطبلع عمى أ
اإلسبلمي بيذا القكؿ " حيث كضعؼ أدلة المجيزيف، كقد أخذ مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ 

                                                           
. مسمـ، 77/ 3، 2201، كتاب البيكع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منو، حديث رقـ: صحيح البخاريالبخارم، .  1

 .1215/ 3، 1593، باب بيع الطعاـ مثبلن بمثؿ، حديث رقـ: صحيح مسمـ

 .  401/ 4، فتح الباريف حجر، . اب 2
 . 79/ 3، األـ. الشافعي،  3
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: " ثالثان: جكاز ىذا البيع مشركط، بأف ال يبيع المشترم 1جاء في قراره الذم يتحدث عف حكـ بيع التكرؽ
السمعة بثمف أقؿ مما اشتراىا بو عمى بائعيا األكؿ، ال مباشرة كال بالكاسطة، فإف فعؿ فقد كقعا في بيع 

 كا تعالى أعمـ.  2مة الربا فصار عقدان محرمان ".العينة، المحـر شرعان، الشتمالو عمى حي

 3": بيع الحقوؽ المجردة ال يجوز"  ضابط: فقو لثالمطمب الثا

 :ضابطمف ألفاظ الالفرع األوؿ: 

 4الحقكؽ المجردة ال يجكز االعتياض عنيا. -

 5ال يستحؽ العكض عف الحؽ الذم ليس بممؾ متقكـ. -

 6بيع مجرد الحؽ ال يجكز.  -

 :ضابط: معنى الثانيع الالفر 

، البد مف تكضيح المقصكد بالبيع ، كالحقكؽ المجردة في المغة ضابطقبؿ بياف المعنى اإلجمالي لم
 كاالصطبلح.

 :ضابطالمسألة األكلى: شرح مفردات ال

 أكالن: البيع في المغة كاالصطبلح:
                                                           

. بيع التكرؽ ىك: " شراء سمعة في حكزة البائع كممكو، بثمف مؤجؿ، ثـ يبيعيا المشترم بنقد لغير البائع، لمحصكؿ عمى  1
خامس، بشأف حكـ بيع ، الدكرة الخامسة عشر، القرار المجمع الفقو اإلسالمي التابع لرابطة العالـ اإلسالميالنقد ". 

 ـ.1998ىػ/ 1419التكرؽ، مكة المكرمة، 
 ، الدكرة الخامسة عشر، القرار الخامس، بشأف حكـ بيع التكرؽ. مجمع الفقو اإلسالمي التابع لرابطة العالـ اإلسالمي.  2
 .66/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  3

 . 178، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ،  4
 . 118/ 14، لمبسوطا. السرخسي،  5
 . 21/ 10، المبسوط. السرخسي،  6
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 1. البيع لغةن : ضد الشراء، كمعناه المبادلة. 1

كعيرؼ أيضان  2عيرؼ بأنو: " مبادلة الماؿ المتقكـ بالماؿ المتقكـ، تمميكان كتممكان "، . أما اصطبلحان فقد2
 بأنو: " 

 3مبادلة ماؿ بماؿ عمى سبيؿ التمميؾ عف تراض ".

 ثانيان: معنى الحقكؽ المجردة في المغة كاالصطبلح:

 . معنى الحقكؽ في المغة كاالصطبلح: 1

ضد الباطؿ، كمعناه كجب كثبت، كليذا يقاؿ لمرافؽ الدار أ . الحقكؽ في المغة: جمع حؽ، كالحؽ 
 4حقكقيا، كىك يدؿ عمى إحكاـ الشيء كصحتو.

ب. الحؽ في االصطبلح معناه: " اختصاص يقر بو الشرع سمطة عمى شيء أك اقتضاء أداء مف آخر 
 5تحقيقان لمصمحة معينة ".

كعيرفت أيضان بأنيا: "  6قرر في محمو "،جػ . أما الحقكؽ المجردة فمعناىا: " اختصاص بمنفعة غير مت
 7حقكؽ غير متقكمة ".

                                                           
 . 69/ 1، مادة بيع، المصباح المنير. الفيكمي،  1
 . 48، ص التعريفات. الجرجاني،  2
 . 113، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  3
المصباح ي، . الفيكم15/ 2، مادة حؽ، مقاييس المغة. ابف فارس، 49/ 10، مادة حقؽ، لساف العربابف منظكر، .  4

 .143، مادة حقؽ، ص المنير

ىػ/ 1404، 3، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط193، ص الحؽ ومدى سمطاف الدولة في تقييده. الدريني، فتحي،  5
 ـ. 1984

، إشراؼ: عارؼ أبك عيد، الجامعة األردنية، 24، ص الحقوؽ المجردة في الفقو المالي اإلسالمي. حبيمي، سامي،  6
 سالة ماجستير(ـ. )ر 2005عماف، 

 . 147/ 3، الموسوعة الفقيية الكويتية. البكرنك،  7
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 1كىي نكعاف:

كمنيا: حؽ الشرب، كحؽ المركر، كحؽ  2النكع األكؿ: الحقكؽ المجردة المالية، منيا: حقكؽ االرتفاؽ:
 التسييؿ، 

 3كحؽ المجرل، كحؽ التعمي.

 ؽ الخيار بالنسبة لممخيرة.كح 4النكع الثاني: حقكؽ غير مالية، منيا: حؽ الزكجة في القسـ،

 :ضابطالمسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لم

أم ال تقابؿ بماؿ بدالن منيا كعكضان عنيا، ألنيا  –أف الحقكؽ غير المتقكمة ال يجكز االعتياض عنيا 
 5حقكؽ مجردة، إنما شرعت ليتكصؿ بيا إلى أمكر أخرل، أك يدفع بيا أضرار متكقعة.

                                                           
 . 27، ص الحقوؽ المجردة. حبيمي،  1
. كعيرؼ 53، ص معجـ لغة الفقياء. يعرؼ حؽ االرتفاؽ بأنو: " حؽ مقرره عمى عقار لمنفعة عقار آخر ". قمعجي،  2

مختمؼ، أك لمنفعة شخص بغير إجارة أك إعارة أك كقؼ أك أيضان بأنو: " حؽ متقرر عمى عقار لمنفعة عقار آخر مالكيما 
، إشراؼ، محمد شعباف، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، 41، ص حؽ االرتفاؽكصية ". التكيجرم، سميماف بف كائؿ، 

 ـ. كالتعريؼ الثاني أشمؿ، كحقكؽ االرتفاؽ أنكاع، كمنيا: 1982ىػ/ 1402
. كعيرؼ أيضان 390/ 5، الفتاوى الينديةؤلراضي ال لغيرىا ". الشيخ نظاـ، . حؽ الشرب: كىك " النصيب مف الماء ل 1

 . 182، ص معجـ لغة الفقياءبأنو: " النصيب المعيف مف ماء النير كنحكه  لرم األرض كنحكىا ". قمعجي، 
ؼ، عمي، . حؽ المركر: ىك " حؽ مركر اإلنساف إلى ممكو مف طريؽ عاـ، أك مف طريؽ خاص في ممؾ غيره ". الخفي2

 ـ. 2008ىػ/ 1429، دار الفكر العربي، القاىرة، 73، ص أحكاـ المعامالت الشرعية
. حؽ التسييؿ: كىك " حؽ صرؼ الماء الزائد عف الحاجة أك غير الصالح بإسالتو في مجرل سطحي أك في أنابيب 3

 . 73ص  ت الشرعية،أحكاـ المعامالأعدت لذلؾ، حتى يصؿ إلى مقره مف مصرؼ عاـ أك مستكدع ". الخفيؼ، 
حؽ . حؽ المجرل: كىك " حؽ ثابته الجراء الماء الصالح في أرض الغير إلى األرض المحتاجة إليو ". التكيجرم، 4

 . 62، ص االرتفاؽ
 .  56. حؽ التعمي، كقد سبؽ بياف معناه، ص 5
 .66/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  3

 . 175، ص التعريفاتالنساء. الجرجاني،  . القسـ: قسمة الزكج بيتكتتو بالتسكية بيف 4
 . 147/ 3. 113/ 2، الموسوعة الفقيية الكويتية. البكرنك،  5

 



  178 

 في فتح القدير: ضابطيقات الالفرع الثالث: مف تطب

 في 1في باب البيع الفاسد، ضابطىذه ال كرد

 2مسألة: بيع حؽ التعمي مفردان:

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بأف بيع حؽ التعمي ال يجكز، كىذا ما عميو المذىب الحنفي، كقد 
 نيا:استدلكا لقكليـ ىذا بعدد مف األدلة، م

. أف حؽ التعمي حؽ متعمؽ باليكاء، كىك ليس بعيف ماؿ، فبل يجكز بيعو، ألف محؿ البيع الماؿ كىك  1
 3ما يمكف إحرازه كقبضو، كاليكاء ال يمكف إحرازه كبيعو.

، كبيع المعدكـ ال يجكز.2  4. أف حؽ التعمي ما داـ متعمؽ باليكاء فيك معدـك

 5.دة ال يجوزوبيع الحقوؽ المجر . أنو مف الحقكؽ، 3

القكؿ الثاني: ذىب جميكر العمماء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى القكؿ بجكاز بيع حؽ التعمي 
مفردان، بشرط: االتفاؽ عمى كصؼ البناء الذم سيبنى باستعماؿ ىذا الحؽ، مف طكؿ كنكع لبف كخشب، 

بصاحب السفؿ، في حاؿ تمادم كغيرىا مف األمكر التي تضبط نكع البناء، كذلؾ لمنع كقكع الضرر 

                                                           
 . 41/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 66/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 .51/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 66/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  3

 . 52/ 5، تاررد المح. ابف عابديف،  4
 . 66/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  5
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صاحب العمك في استعماؿ حقو، ألف صاحب األسفؿ رغبتو في خفة األعمى، كصاحب األعمى رغبتو في 
 1متانة األسفؿ.

ككضع المالكية شرطان أخر، كىك أف مبتاع حؽ العمك، ال يجكز لو بيع ما عمى سقفو لمبناء، إال بإذف 
 2كاء، إال أنو ال يتصرؼ فيو بالبناء لحؽ البائع في الثقؿ.البائع، فيك مالؾ لما فكؽ بنائو مف الي

 3كقد كانت حجتيـ: أف حؽ التعمي ممؾ، كما داـ كذلؾ جازت فيو صكر المعاكضات كغيره مف األمبلؾ.

ىك قكؿ جميكر العمماء مف جكاز بيع حؽ التعمي مفردان، مع االلتزاـ بالشركط التي يو كالذم أميؿ إل
جتيـ في ما ذىبكا إليو، كألنو يمكف الرد عمى أدلة الحنفية بالقكؿ: " أف محؿ البيع كضعكىا، كذلؾ لقكة ح

في حؽ التعمي ىك حؽ القرار عمى السطح، كىذه منفعة متعمقة بعيف كىي ماؿ، فبل كجو لمقكؿ بأنو 
 . كا تعالى أعمـ 4متعمؽ باليكاء، كال أنو بيع معدـك ".

 

 

 

 

 

 

                                                           
-180/ 3، مغني المحتاج. الشربيني، 276/ 4، مواىب الجميؿ. الحطاب، 21/ 5، شرح مختصر خميؿ. الخرشي،  1

شرح . البيكتي، منصكر بف يكنس، 403/ 3، كشاؼ القناع. البيكتي، 412-411/ 6، الحاوي الكبير. الماكردم، 181
 ـ. 1993ىػ/ 1414، 1، عالـ الكتب، بيركت، ط147/ 2، داتمنتيى اإلرا

 . 276/ 4. الحطاب، مكاىب الجميؿ، 21/ 5، شرح مختصر خميؿ. الخرشي،  2
 . 403/ 3، كشاؼ القناع. البيكتي،  3
 . 80، ص الحقوؽ المجردة. حبيمي،  4
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 1": مميؾ الديف مف غير مف عميو الديف ال يجوزت: فقو ضابط " رابعالمطمب ال

 :ضابطمف ألفاظ ال الفرع األوؿ:

 2تمميؾ الديف مف غير مف عميو الديف باطؿ.  -

                                                           
 . 309، 6/304، فتح القدير. ابف اليماـ،  1

 يؾ الديف لغير مف عميو عمى أربعة أقكاؿ: كقد اختمؼ العمماء في حكـ تمم
القكؿ األكؿ: ذىب جميكر العمماء مف الحنفية كالشافعية في األظير كالحنابمة إلى القكؿ بعدـ جكاز تمميؾ الديف لغير مف 

. 174/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 223، ص األشباه والنظائرىك عميو، سكاء أكاف بعكض أك بغير عكض. ابف نجيـ، 
. 60/ 5، المغني. ابف قدامة، 429/ 8، فتح العزيز بشرح الوجيز. القزكيني، 195/ 5، نياية المطمبالجكيني، 
 . 112/ 2، اإلنصاؼالمرداكم، 

 كقد استثنى الحنفية مف ذلؾ ثبلثة صكر: 
الحكالة. الصكرة الثالثة: الصكرة األكلى: إذا سمطو عمى قبضو، فيككف ككيبلن  قابضان لممكلى ثـ لنفسو. الصكرة الثانية: في 

 . 153 -152/ 5، الدر المختارفي الكصية. ابف عابديف، 
، كما في ذمة المديف ال يككف ماالن متقكمان في حؽ غيره فبل يجكز بيعو  حجتيـ في ذلؾ: أف البيع ال يرد إال عمى ماؿ متقـك

ي، كألنو ربما يمنعو أك يجحده، كذلؾ كمو غرر ال منو، كألف البائع ال يقدر عمى تسميمو حتى يستكفي، كال يدرم متى يستكف
 . 307/ 3، كشاؼ القناع.  البيكتي، 13/ 2، الميذب.الشيرازم، 22/ 14، المبسوطحاجة بو إليو. السرخسي، 

القكؿ الثاني: ذىب المالكية إلى جكاز بيع الديف لغير المديف بشركط خاصة تباعد بينو كبيف الغرر، كتبعد عنو سائر 
. 46/ 5، منح الجميؿعميش، ات، كقد اشترطكا لذلؾ ثمانية شركط، يمكف االطبلع عمييا في المصادر اآلتية. المحظكر 
 . 133 -132/ 21، الموسوعة الفقيية الكويتية. 77/ 5، شرح مختصر خميؿالخرشي، 

يو الديف بعكض كبدكف القكؿ الثالث: ذىب الشافعية في كجو كالحنابمة في ركاية إلى جكاز تمميؾ الديف مف غير مف عم
. ابف رجب، 112/ 5، اإلنصاؼ. المرداكم، 275/ 9، المجموع. النككم، 195/ 5، نياية المطمبعكض.الجكيني، 

 . 85 -84، ص القواعد
حجتيـ في ذلؾ : أف الديف مممكؾ، كيجكز استبداؿ مستحقو عميو، كنفذ تصرفو فيو، كبناءن عميو يجكز بيعو لغيره، كاعتباران 

 ف التي تنفذ التصرفات فييا. باألعيا
القكؿ الرابع: ذىب الشافعية في قكؿ صححو كثير مف أئمتيـ إلى القكؿ بجكاز بيع جميع الديكف لغير مف عميو الديف، 

باستثناء ديف السمـ، بشرط أف يككف الديف حاالن، كالمديف مقران مميئان أك عميو بينة ال كمفة في إقامتيا، حيث أنو بذلؾ تنتفي 
 .  275/ 9. النككم ،المجمكع، 13/ 2الغرر الناشئة عف عدـ قدرة الدائف عمى تسميـ الديف إليو.  الشيرازم، الميذب،  حجة

 . 132 – 130/ 21، الموسوعة الفقيية الكويتيةكيمكف مراجعة ىذه المسألة بتفاصيميا في : 
 .223، ص األشباه والنظائرابف نجيـ، .  2
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 1تمميؾ الديف مف غير مف عميو الديف في سائر الديكف ال يجكز.  -

 2تمميؾ الديف مف غير مف عميو الديف بعكض ال يجكز.  -

 :ضابط: معنى الثانيالفرع ال

 البد مف تكضيح المقصكد بالديف في المغة كاالصطبلح. قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمضابط

 المسألة األكلى: معنى الديف في المغة كاالصطبلح:

نا أديف، أ، كالفعؿ منو داف، يقاؿ: دنت ك أكالن: الديف في المغة: كؿ شيء غير حاضر، كيجمع عمى ديكف
فيك مديف كمديكف، كداف ىك أخذ الديف، كالديف: القرض: يقاؿ: إذا أخذت دينان، كدنت الرجؿ: أقرضتو 

أدنت الرجؿ، أم أقرضتو، فيك مديف كمديكف، كداف فبلف يديف دينان، استقرض كصار عميو ديف فيك 
 3دائف، فصار داف مشتركان بيف اإلقراض كاالستقراض ككذا الدائف.

مي يحدث في الذمة ببيع أك استيبلؾ أك غيرىما عيرؼ بأنو: " عبارة عف ماؿ حكثانيان: الديف اصطبلحان: 
 5كما عرؼ بأنو: " ما ثبت مف الماؿ في الذمة بعقد أك استيبلؾ أك استقراض ". 4"،

 :ضابطالمسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لم

 ال يجكز سكاءن  ففعمو ىذاة المديكف لغير مف عميو الديف أف صاحب الديف إذا مٌمؾ دينو الثابت في ذم
ف بعكض أـ بغير عكض، كالسبب في ذلؾ: عدـ القدرة عمى التسميـ، ألف شرط تماـ عقد البيع أك كاأ

 التمميؾ التسميـ مف البائع كالقبض مف المشترم أك ككيميما، كىذا غير ممكف ىنا.

سقاط. أما إذا سمط الدائف شخصان   أما تمميؾ الديف ممف عميو الديف فجائز، ألنو إبراء في الحقيقة كا 
                                                           

 . 146 /12، المبسوط. السرخسي،  1
 . 38/ 21. 181، 135/ 20. 69، 64/ 15، المبسوط. السرخسي،  2
 . 205/ 1، مادة ديف، المصباح المنير. الفيكمي، 167/ 13، مادة ديف، لساف العرب. ابف منظكر،  3
 . 305، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ،  4
 .212، ص معجـ لغة الفقياءقمعجي، .  5
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 1عف التسميط قبؿ القبض. ى قبض دينو فيككف ككيبلن قابضان لممككؿ ثـ لنفسو، كمقتضاه صحة عزلوعم

 : مف تطبيقات الضابط في فتح القدير:لثالفرع الثا

 في 2كرد ىذا الضابط في كتاب الكفالة،

 إذا كانت الكفالة بغير أمره: ع الكفيؿ بما دفعو عمى المكفكؿ عنومسألة: رجك 

، فيؿ يممؾ الكفيؿ عنو أك إذنو ؿمكفك أف يكفؿ شخصه غيره بما عميو مف ديف بغير أمر ال صكرة المسألة:
 حؽ الرجكع عمى مف كفمو بما دفعو عنو مف كفالة، أـ ال؟

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

 بما أدل عنو، عنو القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بأف الكفيؿ ال يممؾ حؽ الرجكع عمى المكفكؿ
في ذلؾ أف الكفيؿ بفعمو ىذه  ـحجتي 3العمماء مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة في قكؿ.أكثر ىذا ما عميو ك 

كبأنو ال يمكف إثبات الماؿ في ذمة المطمكب  4فأشبو ما لك عمؼ دكابو كأطعـ عبيده بغير أمره، ، متبرع
 5.ببل رضاه، كلذلؾ ال يرجع عميو

إلى القكؿ بأف الكفيؿ إذا أدل ديف المكفكؿ عنو ثبت لو  نابمة في قكؿكالح ،القكؿ الثاني: ذىب المالكية
دل عنو، أحؽ الرجكع عمى المكفكؿ عنو، كال يشترط لرجكعو عميو إذف المكفكؿ عنو، بؿ يرجع عميو بما 

عنده قصد اإلضرار أف ال يككف  كقد اشترط المالكية لذلؾ  أكانت الكفالة بإذنو أـ بدكف إذنو، سكاءن 

                                                           
 . 480/ 2، د الفقييةموسوعة القواع. البكرنك،  1
 . 282/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
، دار الكتب العممية، 239/ 3، تحفة الفقياء. السمرقندم، محمد بف أحمد، 13/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني،  3

 . ابف212 -211/ 3، مغني المحتاج. الشربيني، 244/ 2، أسنى المطالبـ. السنيكي، 1994ىػ/ 1414، 2بيركت، ط
 . 241/ 4، المبدع. ابف مفمح، 272، ص العدة شرح العمدة. المقدسي، 411/ 4، المغنيقدامة، 

 .411/ 4، المغني. ابف قدامة، 305/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  4

 .305 -304/ 6، ، فتح القديرابف اليماـ. 5
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كألنو  1،، فيرجع بما غـر، حجتيـ في ذلؾ: أنو قاـ بكفاء ما كاف كاجبان عمى المكفكؿ عنوكؿ عنوبالمكف
 2قضاء مبرئ مف ديف كاجب عميو، فكاف مف ضماف مف ىك عميو كالحاكـ إذا قضاه عنو عند امتناعو.

عمى المطمكب مف ليـ كىك : أف الطالب باالستيفاء منو كالمممؾ لما  ان ثالث كقد ذكر ابف اليماـ دليبلن 
تمميؾ الديف مف الكفيؿ أك كالمقيـ لو مقاـ نفسو في استيفاء الماؿ مف األصيؿ. كرد عميو بالقكؿ:" قمنا 

، كحيث تساىمنا في شيء مف ذلؾ فإنما معناه التشبيو: أم ىك كالمممؾ، غير مف عميو الديف ال يجوز
مكفالة كما كجب لمطالب بيا عمى الكفيؿ لكف ل كفي الكفالة باألمر يجب الماؿ لمكفيؿ عمى األصيؿ حكمان 

 3يتأخر إلى أدائو، كىذا ال يككف في كفالتو ببل أمره ".

كا  ردىـ عمى الفريؽ الثاني.  كالذم أميؿ إلى ترجيحو ىك قكؿ جميكر العمماء، كذلؾ لقكة أدلتيـ، كقكة
 تعالى أعمـ.

 4": عند المقابمة بالجنس ساقطةالجودة في األمواؿ الربوية : فقو ضابط " خامسالمطمب ال

 الفرع األوؿ: مف ألفاظ الضابط:

 5. الجكدة في األمكاؿ الربكية ىدر. 1

 6. الجيد كالردمء في الربكية سكاء، كالزيكؼ كالجياد في بعض المسائؿ.2

 . الجيد كالردمء كالتبر كالمضركب، كالصحيح كالمكسكر، سكاء في جكاز البيع مع التماثؿ، كتحريمو مع3
 7التفاضؿ.

                                                           
 . 334/ 3، حاشية الدسوقي. الدسكقي، 82/ 4، بداية المجتيد.  ابف رشد، 99/ 4. 70/ 4، المدونة. مالؾ بف أنس،  1
 .241/ 4، المبدع. ابف مفمح، 272، ص العدة شرح العمدة. المقدسي، 411/ 4، المغني. ابف قدامة،  2
 . 305 -304/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
 . 274/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
 . 177، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ،  5
 .75، ص قواعد الفقوتي، البرك.  6

 . 8/ 4، المغني. ابف قدامة،  7
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 1. الجكدة ساقطة في باب الربكيات، فيما قكبؿ بجنسو.4

 2. قيمة الجكدة في الربكيات ساقطة.5

 الفرع الثاني: معنى الضابط:

 قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة البد مف تكضيح بعض مفردات القاعدة.

 المسألة األكلى: شرح مفردات القاعدة:

 أكالن: معنى الجكدة:

، كجاد الشيء جكدة ، أم صار جيدان، كقد ىك نقيض الردمءك ة في المغة: مأخكذة مف الجيد، . الجكد 1
 3جاد جكدة كأجاد: أتى بالجيد مف القكؿ أك الفعؿ.

 4. أما اصطبلحان فمعناىا: " صفة الجيد كطبيعتو ".2

عمى ستة أصناؼ منيا  كاتفؽ الفقياء 5األمكاؿ الربكية: ىي " األمكاؿ التي يجب بيعيا متماثمة "، ثانيان:
الذىب بالذىب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير كردت في قكلو صمى ا عميو كسمـ: " 

والتمر بالتمر والممح بالممح، مثاًل بمثؿ، يدًا بيد، فمف زاد أو استزاد فقد أربى، اآلخذ والمعطي فيو 
 6". سواء

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمضابط:

                                                           
 . 30/ 4، المغني. ابف قدامة،  1
 . 70/ 10، المجموع. النككم،  2
 . 135/ 3، مادة جكد، لساف العرب. ابف منظكر،  3
 . 169، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  4
 .62/ 3، موسوعة القواعد الفقييةالبكرنك، .  5

 . 1211/ 3، 1584، كتاب الطبلؽ، باب الصرؼ كبيع الذىب بالكرؽ نقدان، حديث رقـ: مسمـصحيح . مسمـ،  6
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جنسان كعمة،  عند المبادلة بيف ربكييف اتفاقا أف الجكدة كالرداءة ال أثر ليما في تحريـ التفاضؿ كالنساء
ا لتعكيض فارؽ بمعنى أنو لك كاف أحد الربكييف جيدان كاآلخر رديئان لـ يجز المفاضمة أك النساء بينيم

 1الجكدة مف الرداءة، ألنيما سكاء في الجنسية.

القناع في ذلؾ فقاؿ: " كجيد الربكم كرديئو سكاء، كتبره كمضركبو سكاء،  كقد فصؿ صاحب كشاؼ
كصحيحو كمكسكره في جكاز البيع متماثبلن يدان بيد، كتحريمو متفاضبلن أك مع تأخير القبض سكاء، فبل 

 2تعتبر المساكاة في القيمة، بؿ في معياره الشرعي مف كيؿ أك كزف ".

 في فتح القدير: الضابط الفرع الثالث: مف تطبيقات

 في 3كرد ىذا الضابط في كتاب الصرؼ،

 بدرىمي غمة كدرىـ صحيح: 4بيع درىميف صحيحيف كدرىـ غمةمسألة: 

 صكرة المسألة: أف يبيع شخصه درىميف صحيحيف كدرىـ غمة، بدرىمي غمة كدرىـ صحيح. 

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

 

                                                           
، إشراؼ: سعيد 399، ص موسوعة القواعد الفقيية المنظمة لممعامالت المالية اإلسالمية. رمضاف، عطية عدناف،  1

 . 62/ 3، ة القواعد الفقييةموسوعـ. ) رسالة ماجستير (. البكرنك، 2007البيكني، دار اإليماف، اإلسكندرية، 
 . 252/ 3، كشاؼ القناع. البيكتي،  2
. 132، ص التعريفات. كالصرؼ معناه: " بيع األثماف بعضيا ببعض ". الجرجاني، 258/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3

 . 273، معجـ لغة الفقياءكعيرفت أيضان بأنيا: " مبادلة النقد بالنقد أك بيع النقد بنقد ". قمعجي، 
/ 4، تبييف الحقائؽ. دراىـ الغمة ىي: الدراىـ المقطعة، أك الدراىـ التي يردىا بيت الماؿ كيأخذىا التجار. الزيمعي،  4

. قاؿ الزيمعي: " كال تنافي، الحتماؿ أف تككف 162، ص التعريفات. الجرجاني، 274/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ، 139
. أم ال تناقض بيف التعريفيف الحتماؿ أف تككف الدراىـ التي يردىا بيت 139/ 4، حقائؽتببيف الىي المقطعة ". الزيمعي، 

 الماؿ ىي الدراىـ المقطعة. 
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كىذا ما  1ىـ غمة بدرىمي غمة كردىـ صحيح،در يحيف ك ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بجكاز بيع درىميف صح
 2عميو المذىب الحنفي.

الجودة كاحد، لممساكاة في الكزف كالجكدة، فالصحة ساقطة االعتبار، ألف حجتيـ في ذلؾ: أنيما جنس 
 3.في األمواؿ الربوية عند المقابمة بالجنس ساقطة

صاحب المقابمة بالجنس في األمكاؿ الربكية، كنقؿ كقد أجمع العمماء عمى أف الجكدة ساقطة االعتبار عند 
جماع حيث قاؿ: " كأجمع العمماء عمى أف الذىب تبره كعينو سكاء، ال يجكز التفاضؿ ىذا اإلاالستذكار 

في شيء منو، ككذلؾ الفضة بالفضة تبرىا كعينيا، كمصنكع ذلؾ كمو كمضركبو، ال يحؿ التفاضؿ في 
 4".منوشيء 

 5": الشبية معتبرة كالحقيقة في أبواب الرباضابط " : فقو سادسالمطمب ال

 استخدـ ابف اليماـ ىذا الضابط أكثر مف مرة كبأكثر مف صيغة، كىذا ما سأبينو في الفرع األكؿ:

 الفرع األوؿ: مف ألفاظ الضابط:

 6. لشبية الربا حكـ حقيقتو. 1

 7. شبية الربا مانعة كحقيقة الربا.2

 

                                                           
 .274/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  1

 . 216/ 6، البحر الرائؽ. ابف نجيـ، 139/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي،  2
 . 139/ 4تبييف الحقائؽ،  . الزيمعي،274/ 6. ابف اليماـ، فتح القدير،  3
البياف . العمراني، 70/ 10، المجموع. النككم، 634/ 2، الكافي. ابف عبد البر، 347/ 6، االستذكار. ابف عبد البر،  4

 . 30، 8/ 4، المغني. ابف قدامة، 252/ 3، كشاؼ القناع. البيكتي، 176/ 5، في مذىب اإلماـ الشافعي
 . 104 /6، فتح القدير. ابف اليماـ،  5
 . 71/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  6
 . 154/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  7
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 1الحقيقة.الشبية في باب الربا ك. 3

 2. شبية الربا معتبرة كحقيقتو.4

 3الحقيقة ".الربا مبني عمى االحتياط فالشبية فيو تعمؿ عمى . 5

 : معنى الضابط:الفرع الثاني

 قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمضابط البد مف تكضيح المقصكد بالشبية كالربا.

 المسألة األكلى: شرح مفردات الضابط:

 : معنى الشبية:أكالن 

االستشكاؿ، فالشبية إذان    المشكؿ، كالمختمط، كالممتبس، في المغة: مأخكذة مف شبو، كمعناه . 1
كاالختبلط، كااللتباس، يقاؿ: اشتبو األمر عمي، إذا استشكؿ كاختمط كالتبس، كالمشتبيات مف األمكر 

 4.المشكبلت، كتشابيت: التبست فمـ تتميز كلـ تظير، كمنو اشتبيت القبمة، كالجمع شيبو

كعيرؼ أيضان بأنو: " ما التبس أمره  5،. اصطبلحان: عيرؼ بأنو: " ىك ما لـ يتيقف ككنو حرامان أك حبلالن "2
 6حتى ال يمكف القطع فيو أحبلؿ ىك أـ حراـ، كحؽ ىك أـ باطؿ ".

 فالمعنى االصطبلحي لـ يخرج عف المعنى المغكم.

 ثانيان: تعريؼ الربا في المغة كاالصطبلح:

                                                           
 .261/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  1

 . 269/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 178/ 12، المبسوط. السرخسي،  3
 . 303/ 1مادة شبو، ، المصباح المنير. الفيكمي، 505/ 13، مادة شبو، لساف العرب. ابف منظكر،  4
 . 124، ص التعريفات. الجرجاني،  5
 . 257، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  6
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 1الفضؿ كالزيادة كالنماء، حيث يقاؿ: ربى الشيء يربك إذا نما كزاد، كالجمع ركابي. مغة:. في ال 1

كعيرؼ أيضان بأنو ىك: "  2. أما اصطبلحان: فيعرؼ بأنو: " فضؿ خاؿو عف عكض شرط ألحد العاقديف "،2
 3كطة في العقد خالية عف عكض مشركع ".كؿ زيادة مشر 

يادة المشركطة مقابؿ األجؿ "، كربا الفضؿ: كىك " بيع شيء مف كىك نكعاف: ربا النسيئة: كىي " الز 
 4األمكاؿ الربكية بجنسو متفاضبلن ".

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمضابط:

نيا تمنع صحة العقد إ، حيث ةأف الشبية إذا كجدت في المعامبلت الربكية، فيجب اعتبارىا كالحقيق
الربا، فعند بكذلؾ لشدة الكعيد في الكتاب كالسنة لممتعامميف  5،حتياطالربا مبني عمى االكتبطمو، ألف باب 

كجكد أدنى شؾ في المماثمة أك كقكع المفاضمة فيجب ابطاؿ العقد احتياطان لمديف، حيث أف المعامبلت 
 6.، كتحقؽ المماثمة بيف البدليفالربكية يجب فييا تماـ الكضكح

 فتح القدير: الفرع الثالث: مف تطبيقات ىذا الضابط في

 في 7كرد ىذا الضابط في باب البيع الفاسد،

 8.لتحريميا مسألة: بيع العينة التي سبؽ شرحيا سابقان، كاستدؿ بيذا الضابط

                                                           
 . 217/ 1، مادة ربك، المصباح المنير. الفيكمي، 483/ 2، مادة ربى، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  1
 .109، ص التعريفاتالجرجاني، .  2

 . 218، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  3
 .  218، ص معجـ لغة الفقياءقمعجي،  . 4
باب الربا مبني عمى ". كقاعدة "  األخذ باالحتياط في الربا واجب. مف القكاعد الفقيية المتعمقة بيذا الجانب: قاعدة "  5

 . 11/ 2. 201/ 1". البكرنك، مكسكعة القكاعد الفقيية، االحتياط
 . 387/ 4، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  6
 . 41/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  7
 .  170. ص  8
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ولشبية حيث استدؿ بيذا الضابط مف قاؿ بعدـ جكاز بيع العينة، حيث قالكا: ىذا البيع فيو شبية الربا، 
 .الربا حكـ حقيقتو

 1": كؿ عقد جاز أف يعقده اإلنساف بنفسو جاز أف يوكؿ بوضابط " : فقو سابعالمطمب ال

 معنى الضابط:الفرع األوؿ: 

 قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمضابط البد مف تكضيح المقصكد بالككالة.

 المسألة األكلى: معنى الككالة لغةن كاصطبلحان:

ذا االسـ: ف ىنا سمي الككيؿ بي. في المغة: مأخكذة مف ككؿ، كمعناه : اعتماد غيرؾ في أمرؾ، كم 1
 2ألنو يككؿ إليو األمر.

، كمنو قكلنا: حسبنا ا كنعـ فالككالة إذان معناىا: اعتمد عميو ككثؽ بو كفكض األمر إليو كاكتفى بو
 3الككيؿ، كتككؿ عمى ا، كالجمع ككبلء.

 4"،نفسو في تصرؼ معمكـاف غيره مقاـ . أما اصطبلحان: فقد عرفيا ابف اليماـ بأنيا: " إقامة إنس2
كما كعيرفت بأنيا: " إقامة مف  5كعيرفت أيضان بأنيا: " إقامة الغير مقاـ نفسو بالتصرؼ ممف يممكو "،

 6يممؾ التصرؼ غيره مقاـ نفسو في التصرؼ ".

كيبلحظ أف ىذه التعريفات تحمؿ نفس المعنى تقريبان، كما كأنيا ال تخرج عف المعنى المغكم الذم يقـك 
 االعتماد عمى الغير كالكثكؽ بو كالتفكيض إليو.عمى 

                                                           
 . . كىذا الضابط مف كبلـ المرغيناني، كلكف ذكره ابف اليماـ كتحدث عنو كعف أدلتو554/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  1

 . 136/ 6، مادة ككؿ، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  2
 . 670/ 2، المصباح المنير. الفيكمي،  3
 . 553/ 6، فتح القديراليماـ،  . ابف 4
 . 70، ص التعريفات. الجرجاني،  5
 . 152، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  6
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 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمضابط:

ف كاف األصيؿ  أف أم عقد يجكز أف يعقده اإلنساف بنفسو يجكز لو أف يككؿ غيره في عقده عنو، حتى كا 
نساف أف يعقد عقده نو لـ يكجب عمى اإلأ، كىذا مف رحمة ا تعالى بعباده، حيث قادران عمى العقد بنفسو

بنفسو، بؿ أنو أباح لعباده مف باب التيسير كالتخفيؼ أف يككؿ اإلنساف غيره في قضاء بعض مصالحو، 
ف كاف قادران عمى أف يعقدىا بنفسو أك يقضييا بنفسو، فبل يقتصر التككيؿ عمى  كعقد بعض عقكده عنو، كا 

 حالة عدـ القدرة عمى الفعؿ.

ط أف كؿ عقد ال يجكز لئلنساف أف يعقده بنفسو ال يجكز لو أف يككؿ فيو كما كأنو يفيـ مف ىذا الضاب
 1غيره.

 الفرع الثاني: مف تطبيقات ىذا الضابط في فتح القدير:

ذا أردنا أف  كرد ىذا الضابط في بداية كتاب الككالة، حيث بيف ابف اليماـ أف ىذا ىك ضابط الككالة، كا 
األدلة التي ساقيا ابف اليماـ لتأكيد ىذا الضابط، كىك تككيؿ ، فيمكف أف نذكر أحد نذكر تطبيقان عميو

اعطاه النبي صمى اهلل عميو في شراء أضحية، حيث ركم أنو "  2النبي صمى ا عميو كسمـ لعركة البارقي
إحداىما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا لو وسمـ ديناراً ليشتري بو أضحية، أو شاة فاشترى شاتيف فباع 

 3". في بيعو، كاف لو اشترى تراباً لربح فيو بالبركة

 كىذا يدؿ عمى جكز التككيؿ في البيع كالشراء حتى لك كاف اإلنساف قادران عمى الشراء بنفسو.

                                                           
 .454/ 8، موسوعة القواعد الفقييةالبكرنك، .  1

، كبارؽ مف األزد، استعممو عمر بف الخطاب رضي ا عنو عمى قضاء عروة بف عياض بف أبي الجعد البارقي.  2
ف جمة مف سير إلى الشاـ مف أىؿ الككفة في خبلفة عثماف بف عفاف رضي ا عنو. ابف األثير، عمي بف الككفة، كىك م
 ، ، 1، تحقيؽ: عمي معكض، عادؿ أحمد، دار الكتب العممية، بيركت، ط28/ 4، أسد الغابة في معرفة الصحابةأبي الكـر

 ـ. 1994ىػ/ 1415
. قاؿ األلباني: 256/ 3، 3384اب في المضارب يخالؼ، حديث رقـ: ، كتاب البيكع، بسنف أبي داود. أبك داكد،  3

. كركل البخارم مثمو كلكف بدكف ذكر األضحية، بؿ ذكر أف أعطاه الدينار 128/ 5، إرواء الغميؿ. األلباني، صحيح
 . 207/ 4، 3642، كتاب المناقب، حديث رقـ: صحيح البخاريليشترم لو بو شاة. البخارم، 
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 ىذا كلـ يذكر ابف اليماـ مسائؿ خاصة تتعمؽ بيذا الضابط يمكف شرحيا.

 1":أف يكوف أجرة في اإلجارة كؿ ما جاز أف يكوف ثمناً في البيع جاز" : فقو ضابط ثامفالمطمب ال

 2كمف ألفاظ ىذا الضابط أيضان: " كؿ ما يصمح ثمنان في البيع يصمح أجرة في اإلجارة ".

 الفرع األوؿ: معنى الضابط:

 .، كاإلجارةاألجرةقبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمضابط البد مف بياف معنى الثمف، ك 

 المسألة األكلى: شرح مفردات الضابط:

 ى الثمف في المغة كاالصطبلح:أكالن: معن

كمنو يقاؿ: أثمنتو سمعتو، كأثمف لو: أعطاه ثمنيا، كثمف . الثمف في المغة: ما استحؽ بو ذلؾ الشيء،  1
 3كؿ شيء قيمتو، كعكضو، كالجمع أثماف.

شيء ما يككف بدالن لممبيع، كيتعمؽ بالذمة "، كـ عيرؼ بأنو: " قيمة ال. أما اصطبلحان: فقد عيرؼ بأنو: " 2
العكض الذم يؤخذ عمى التراضي في مقابمة البيع، كعيرؼ أيضان بأنو: "  4كسعره الذم تـ التراضي عميو "،

 5عينان كاف أك سمعة ".

كثر عمكمان، كالتعريؼ األخير ىك أشمؿ التعاريؼ كأفضميا، حيث أنو جمع التعريفيف السابقيف كىك األ
 رج عف المعنى المغكم.ة لـ تخكيبلحظ أيضان أف التعريفات االصطبلحي

 ثانيان: معنى األجرة في المغة كاالصطبلح:
                                                           

 . 84/ 6، فتح القدير، . ابف اليماـ 1
 .15/ 23، المبسوطالسرخسي، .  2

المصباح . الفيكمي، 82/ 13، مادة ثمف، لساف العرب. ابف منظكر، 1185، ص القاموس المحيط. الفيركز آبادم،  3
 . 84/ 1، مادة ثمف، المنير

 . 154، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  4
 . 52ص القاموس الفقيي، . أبك حبيب،  5
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، كالجمع أجر، . األجرة لغةن: مأخكذة مف أجر، كمعناه الجزاء عمى العمؿ، كمنو أجره يأجره، أم جزاه 1
 1كال يخرج معنى اإلجارة المغكم عف ىذا المعنى.

لعرؼ بدفعو لمثؿ الشيء المؤجر في مثؿ . أما اصطبلحان: فتعرؼ األجرة بأنيا: " البدؿ الذم جرل ا2
 2مدتو كشركطو ".

"  كعيرفت أيضان بأنيا:  3" عبارة عف العقد عمى المنافع بعكض ىك ماؿ "، أما اإلجارة اصطبلحان فمعناىا:
 5عيرفت أيضان بأنيا: " تمميؾ منفعة رقبة بعكض ".كما  4،تمميؾ المنافع بعكض "

كاإلجارة ال يخرجاف عف المعنى المغكم الذم يدؿ عمى العكض مقابؿ  ككبل التعريفيف أقصد تعريؼ األجرة
 شيء.

 :ضابطالمسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لم

يدؿ ىذا الضابط بشكؿ صحيح كصريح عمى أف كؿ ما يصمح ثمنان لممبيع في عقد البيع يصمح أجرة 
جرة في اإلجارة عكض عف لممؤجر في عقد اإلجارة، حيث أف الثمف في البيع عكض عف السمعة، كاأل

 6المنافع.

 الفرع الثاني: مف تطبيقات ىذا الضابط في فتح القدير:

 في 7كرد ىذا الضابط في باب البيع الفاسد،

 مسألة: مف أكصى بجارية إال خدمتيا أك إال غمتيا:
                                                           

 . 342، ص القاموس المحيط. الفيركز آبادم، 62/ 1، مادة أجر، معجـ مقاييس المغةابف فارس،  . 1
 .43، ص معجـ لغة الفقياءقمعجي، .  2

 . 10، ص التعريفات. الجرجاني،  3
 . 43، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  4
 . 13، ص القاموس الفقيي. أبك حبيب،  5
 . 587/ 8، فقييةموسوعة القواعد ال. البكرنك،  6
 . 41/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  7
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 ،ك غمتياستثناء  في حالة مف أكصى آلخر بجارية إال خدمتيا أالذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بعدـ صحة ا
كتككف الجارية كخدمتيا أك غمتيا لممكصى لو، ألف الميراث ال  فتككف الكصية صحيحة كاالستثناء باطؿ،

 1، كىذا ما عميو المذىب الحنفي.يجرم في الخدمة كالغمة بانفرادىا

كأكرد عمى األصؿ أف الخدمة يصح كقد ذكر ابف اليماـ اعتراض عمى ىذا الرأم كرد عميو، فقاؿ: " 
كؿ ما جاز أف يكوف ثمناً دىا بالكصية فيجب أف يصح استثناؤىا، أجيب بمنع لزـك ذلؾ، بدليؿ قكليـ: إفرا

، كلـ يمـز كؿ ما ال يصح ثمنان ال يصح أجرة ، كبأف الكصية في البيع جاز أف يكوف أجرة في اإلجارة
 2فبل يرد نقضان ". ليست عقدان حتى صح قبكؿ المكصى لو بعد مكت المكصي، كالعقد بعد المكت ال يصح

 3": بالتعييف النقود ال تتعيف: فقو ضابط " تاسعالمطمب ال

                                                           
 . 95/ 6، البحر الرائؽ. ابف نجيـ، 58/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 84 -83/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 .84/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  2

 . 155/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
 ذاىب األربعة حكؿ مسألة تعييف النقكد في العقد عمى قكليف: كقع خبلؼ بيف الفقياء أصحاب الم

القكؿ األكؿ: ذىب الحنفية إال زفر، كالمالكية في المشيكر إال إف كاف العاقد مف ذكم الشبيات، كأحمد في ركاية إلى القكؿ 
يرىا عند االستحقاؽ، ىذا في بأف النقكد ال تتعيف بالتعييف، فإذا اشترل شخص بيذه الدراىـ فمف الممكف أف يدفع بدراىـ غ

مجمة األحكاـ . 153/ 5، رد المحتارالمعاكضات، كاستثنكا مف ذلؾ الصرؼ، كما استثنى المالكية الكراء. ابف عابديف، 
شرح . الخرشي، 155/ 3، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير. الدسكقي، 50 -49، ص 244، 243، المادة العدلية

 . 321/ 1، المحرر في الفقو. أبك البركات، 35/ 4، المغنيدامة، . ابف ق166/ 5، مختصر خميؿ
القكؿ الثاني: ذىب الشافعية، كالحنابمة في المشيكر مف مذىبيـ، كزفر مف الحنفية إلى القكؿ بأف األثماف تتعيف بالتعييف، 

ئر األعياف المشار إلييا، كلك فيجب تعيف المشار إليو، حتى يستحؽ البائع عمى المشترم الدراىـ المشار إلييا كما في سا
. الماكردم، 332/ 9، المجموعىمؾ قبؿ القبض يبطؿ العقد، كما لك ىمكت سائر األعياف، كال يجكز استبداليا. النككم، 

، بدائع الصنائع. الكاساني، 468/ 3، شرح الزركشي. الزركشي، 33/ 4، المغني. ابف قدامة، 138/ 5، الحاوي الكبير
 ، دار الفكر. 140/ 7، كتاب الصرؼ، فتح القديراـ، . ابف اليم233/ 5

كأصؿ الخبلؼ بيف القكليف قائـ عمى الخبلؼ في المبيع كالثمف ىؿ ىما اسـ لشيء كاحد، أـ أنيما مف األسماء المتباينة 
أخذ باألكؿ  الكاقعة عمى معاف مختمفة، فمف أخذ بالقكؿ الثاني،أم أنيما مف األسماء المتباينة قاؿ: بعدـ التعييف، كمف

 كاعتبرىما اسماف يستعمبلف استعماالن كاحدان، كبأنيما مف االسماء المترادفة التي ال فرؽ بينيا قاؿ: بمزـك التعييف. 
كفي ىذه المسألة أدلة أخرل لكؿ فريؽ كمناقشات، كتفصيبلت ال يتسع المقاـ لذكرىا، كيمكف مراجعتيا في المصادر 

 =. 32 – 30/ 15، ة الفقيية الكويتيةالموسوعالسابقة، باإلضافة إلى: 
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 استخدـ ابف اليماـ ىذا الضابط أكثر مف مرة كبأكثر مف لفظ، كىذا ما سأبينو في الفرع األكؿ.

 الفرع األوؿ: مف ألفاظ ىذا الضابط:

 1النقكد ال تتعيف في المعاكضات..  1

 2اعات.. النقكد ال تتعيف في البي2

 3النقد ال يتعيف في المعاكضات.. 3

 4. النقكد ال تتعيف في العقكد بالتعييف.4

 5النقكد ال تتعيف في عقكد المعاكضات.. 5

 6. النقكد ال تتعيف في العقد.6

 7. النقكد ال تتعيف.7

 8. النقد ال يتعيف.8

 الفرع الثاني: معنى الضابط:

 ف شرح مفرداتو.قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمضابط، البد م

                                                                                                                                                                                     

 ىك القكؿ األكؿ، كذلؾ لقكة حجتيـ، كلقكة مناقشتيـ ألدلة مخالفييـ، كا تعالى أعمـ. يو كالذم أميؿ إل=
 .203/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  1

 . 264/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 134، ص قواعد الفقو. البركتي، 271، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ،  3
 . 170/ 22. 27/ 3. 209/ 2، المبسوط. السرخسي، 162/ 2، أصوؿ السرخسي. السرخسي،  4
 . 12/ 8، المبسوط. السرخسي،  5
 . 4/ 11، ، المبسوط. السرخسي 6
 . 390، 385، ص القواعد. ابف رجب،  7
 ، دار الفكر. 140/ 7،كتاب الصرؼ، فتح القدير. ابف اليماـ،  8
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 المسألة األكلى: شرح مفردات الضابط:

 أكالن: تعريؼ النقكد لغةن كاصطبلحان:

خراج الزيؼ منيا، كىك خبلؼ النسيئة . النقكد في المغة:  1 مأخكذة مف النقد، كمعناه: تمييز الدراىـ كا 
ف اآلخر، حيث يقاؿ: كالمؤجؿ، فيطمؽ عمى الحاضر المعجؿ، كالنقد إعطاء النقكد إلى اآلخر أك قبضيا م

 1نقدت الرجؿ الدراىـ بمعنى أعطيتو، كيقاؿ: انتقد فبلف الدراىـ بمعنى قبضيا.

عطاء النقكد كقبضيا.  فالنقد إذان يطمؽ عمى ثبلثة أمكر: الثمف الحاضر، كتمييز الدراىـ، كا 

يما مما اصطمح . النقكد اصطبلحان: ىي " الدراىـ كالدنانير، كنحكىا مما جرت العادة أف تقكـ مقام 2
 2الناس عميو نقدان ".

 في المغة كاالصطبلح: ثانيان: معنى التعييف

مف الجممة، كمنيا أف يقاؿ:  في المغة: مأخكذة مف عٌيف، كمعناه خصص، كتعييف الشيء تخصيصو .  1
 3عينت الماؿ لزيد، جعمتو عينان مخصكصة بو. 

 4أك " إرادة شيء بعينو ". . أما اصطبلحان فمعناه: " تعميؽ الحؽ بعيف الشيء "2

كيبلحظ العبلقة بيف المعنى االصطبلحي كالمعنى المغكم، فبل يخرج المعنى االصطبلحي عف المغكم 
 الذم يفيد التخصيص بالشيء بعينو.

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمضابط:

                                                           
، مختار الصحاح. الرازم، 322، ص القاموس المحيط. الفيركز آبادم، 425/ 3، مادة نقد، لساف العربابف منظكر،  . 1

 .317مادة نقد، ص 

 . 486، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  2
 . 440/ 2، مادة عيف، المصباح المنير. الفيكمي، 223، مادة عيف، ص مختار الصحاح. الرازم،  3
 . 137، ص جـ لغة الفقياءمع. قمعجي،  4
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داء، داليا بمثميا عند األعند األداء، فيجكز استب أنو ال يجب تخصيص نقكد بعينيا في عقكد المعاكضات
فإذا اشترل شخص سمعة بيذه األلؼ دينار، فيجكز لو عند األداء أف يعطي تمؾ األلؼ بعينيا، أك أف 

 يعطي البائع ألؼ دينار أخرل غيرىا، حيث ال فائدة مف اشتراط عيف األلؼ في ىذا العقد.

 1ك ىمؾ المشار إليو بعينو ال يبطؿ العقد.كالكاجب عميو رد مثؿ المشار إليو جنسان كنكعان كقدران كصفة، كل

 الفرع الثالث: مف تطبيقات الضابط في فتح القدير:

 في 2فصؿ في بيع الفضكلي،كرد ىذا الضابط في 

 مسألة: إذا غصب رجبلف نقدان مف شخص كاحد، ثـ عقدا بينيما عقد صرؼ:

د صرؼ، فيؿ يصح ىذا العقد صكرة المسألة: أف يغصب شخصاف مف آخر نقدان لو، ثـ يعقدا بينيما عق
 .ا أجازه المغصكب منو أـ ال يصح ؟الجديد إذ

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بأنو لك غصب رجبلف نقدان مف نفس الشخص ثـ عقدا عقد 
، ي المعاوضاتالنقود ال تتعيف فصرؼ بينيما كتقابضا، ثـ أجاز المغصكب منو ذلؾ العقد جاز، ألف 

كالمالكية، كالحنابمة في  ،كلكف عمى كؿ كاحد مف الغاصبيف مثؿ ما غصب، كىذا ما عميو المذىب الحنفي
 3.كنفاذه مكقكؼ عمى إجازة المغصكب منوفعقد الغاصب عندىـ صحيح  ركاية، إذان 

يرده، كظاىره  كمف أدلتيـ أيضان: أف غاية ىذا البيع ال يخرج عف ككنو بيع فضكلي، كلممغصكب منو أف
 4.سكاء قبض المشترم المبيع أـ ال، كظاىره عمـ المشترم أنو غاصب أـ ال

                                                           
 .31/ 15، الموسوعة الفقيية الكويتية. 1243 -1242/ 11، موسوعة القواعد الفقييةالبكرنك، .  1

 . 188/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
. 164/ 6، البحر الرائؽ. ابف نجيـ، 108/ 5، الدر المختار. ابف عابديف، 203/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3

 . 205/ 5، المغني. ابف قدامة، 171/ 6، اإلنصاؼ. المرداكم، 146/ 6، شرح مختصر خميؿي، الخرش
 . 62/ 11، المبسوط. السرخسي، 146/ 6، شرح مختصر الخرشي. الخرشي،  4
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إلى عدـ جكاز بيع الغاصب لممغصكب، كلك  في صحيح مذىبيـ ذىب الشافعية كالحنابمةالقكؿ الثاني: 
مف ال حجتيـ في ذلؾ أف البائع قد باع المغصكب في 1،كال بد فيو مف تجديد البيع المغصكب منوأجازه 

 2.، ألف العقد قد كقع فاسدان يستحؽ بيعيا بممؾ كال نيابة، فمك أجازىا المالؾ لـ يصح البيع فييا

، فبل بد فيو مف عقد جديد، كأيضان سدان ىك القكؿ الثاني، ألف الغاصب يبيع ما ال يممؾيو كالذم أميؿ إل
باإلكراه أك األمر الكاقع  لذريعة االعتداء عمى أمكاؿ الناس كغصبيا بغير رضاىـ ثـ كضعيـ تحت

 كا تعالى أعمـ. التخكيؼ أك اإلغراء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 205/ 5، المغني. ابف قدامة، 171/ 6، اإلنصاؼ. المرداكم، 252/ 3، األـ. الشافعي،  1
 . 492/ 6، الحاوي الكبير. الماكردم،  2
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يية الخاصة بالقضاء وطرؽ اإلثبات، وفيو الفصؿ السابع: فقو القواعد والضوابط الفق
 مبحثاف:

 المبحث األوؿ: فقو القواعد الفقيية التي تتعمؽ بالقضاء وطرؽ اإلثبات:

 ار حجة قاصرة.المطمب األوؿ: فقو قاعدة:  اإلقر 

 المطمب الثاني: فقو قاعدة : البينة حجة مطمقة.

 المطمب الثالث: فقو قاعدة :  الثابت باإلقرار دوف الثابت بالبينة.

 المطمب الرابع: فقو قاعدة : الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.

 المطمب الخامس: فقو قاعدة : الحكـ ال يثبت بال سبب.

 دة : القضاء ينبني عمى الحجة.المطمب السادس: فقو قاع

 المبحث الثاني: فقو الضوابط الفقيية المتعمقة بالقضاء وطرؽ اإلثبات:

 ء بالشبيات.: الشبية كالحقيقة فيما يندر  ضابط: فقو وؿالمطمب األ 

 : فقو ضابط : الشيادة التي في مجمس القضاء ىي التي بيا القضاء.ثانيالمطمب ال

 كؿ شيادة جرت نفعًا ال تقبؿ. : فقو ضابط :الثالمطمب الث

 : فقو ضابط : النكوؿ بمنزلة اإلقرار.رابعالمطمب ال
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 المبحث األوؿ: فقو القواعد الفقيية التي تتعمؽ بالقضاء وطرؽ اإلثبات:

 

 1": اإلقرار حجة قاصرةالمطمب األكؿ: فقو قاعدة" 

 الفرع األوؿ: مف ألفاظ القاعدة:

 فاظ، منيا:كردت ىذه القاعدة بكثير مف األل

بو، كال يصدؽ عمى إبطاؿ حؽ الغير كال بإلزاـ الغير  . األصؿ أف المرء يعامؿ في حؽ نفسو كما أقر 1
 2حقان.

 3. إقرار اإلنساف عمى نفسو مقبكؿ، كعمى غيره غير مقبكؿ.2

 4. اإلقرار حجة في حؽ المقر.3

 5. اإلقرار الـز في حؽ المقر.4

 6كال يتعدل إلى غيره.. اإلقرار حجة قاصرة عمى المقر 5

 الفرع الثاني: معنى القاعدة:

 قبؿ بياف المعنى اإلجمالي البد مف شرح مفردات القاعدة.

 المسألة األكلى: شرح مفردات القاعدة:
                                                           

 . 25، ص 78، المادة مجمة األحكاـ العدلية. 200/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 120، 14، ص قواعد الفقو. البركتي،  2
 . 187/ 1، المنثور. الزركشي، 464، ص األشباه والنظائر. السيكطي،  3
 .16/ 20. 208، 8/ 11، المبسوط، دار الفكر. السرخسي، 274/ 5، فتح القديرابف اليماـ، .  4

 . 146/ 5، البحر الرائؽ. ابف نجيـ، 1923/ 1، السير الكبير. السرخسي،  5
 ، دار الفكر. 44/ 7، باب االستحقاؽ، فتح القدير. ابف اليماـ، 217، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ،  6
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 أكالن: معنى اإلقرار في المغة كاالصطبلح:

لحؽ أك الشيء: اعترؼ . اإلقرار لغةن: مأخكذ مف قٌر الشيء قرا، استقر بالمكاف كاالسـ القرار، كأقر با 1
 1بو، كىي مأخكذة مف المقر كىك المكاف كأف المقر يجعؿ الحؽ في مكضعو.

. اإلقرار اصطبلحان: عيرؼ اإلقرار اصطبلحان بأنو: " ىك إظيار المكمؼ الرشيد المختار ما عميو لفظان 2
كعيرؼ أيضان  2فيو"، أك كتابة في األقيس، أك إشارة أك عمى مككمو أك مكركثو أك مكليو بما يمكف صدقو

 3بأنو: " اعتراؼ الشخص بحؽ عميو آلخر ".

 كالتعريؼ األكؿ أكثر شمكالن كأكثر كضكحان، كأكثر دقة، ألنو يكضح أركاف اإلقرار بشكؿ دقيؽ كجمي.

 كيبلحظ أف كبل التعريفيف لـ يخرجا عف المعنى المغكم لبلقرار.

 ثانيان: معنى الحجة لغةن كاصطبلحان:

خصمي،  حجي المغة: مأخكذة مف حجج، كمعناىا الدليؿ كالبرىاف، كمنيا أف يقاؿ: فجعمت أ. الحجة ف 1
 4أم أغمبو بالحجة، كجمعيا حيجج.

كعيرفت أيضان بأنيا: " البرىاف  5. الحجة في االصطبلح: عيرفت بأنيا: " ما يدؿ عمى صحة الدعكل "،2
 6كالدليؿ عمى صدؽ الدعكل ".

 كما أنيما ال يخرجاف عف المعنى المغكم لمحجة.كال تعارض بيف التعريفيف، 

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمقاعدة :

                                                           
 . 496/ 2دة قرر، ، ماالمصباح المنير. الفيكمي، 88/ 5، مادة قرر، لساف العرب. ابف منظكر،  1
 . 361/ 8، المبدع. ابف مفمح، 125/ 12، اإلنصاؼ. المرداكم،  2
 . 83، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  3
 .121/ 1، مادة حجج، المصباح المنير. الفيكمي، 228/ 2، مادة حجج، لساف العربابف منظكر، .  4

 . 82ص  ،التعريفات. الجرجاني، 175، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  5
 . 188/ 8، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  6
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تفيد ىذه القاعدة بأف اإلقرار حجة قاصرة عمى نفس المقر ال تتجاكزه إلى غيره، ألف ككنو حجة يبنى عمى 
ف يمـز نفسو بما شاء، زعمو، كزعمو ليس بحجة عمى غيره، كألف المقر ال كالية لو إال عمى نفسو، فمو أ

كليس لو سمطة عمى إلزاـ غيره، كأيضان يحتمؿ أف يككف المقر كاذبان في إقراره كمتكاطئان مع المقر لو 
 1إلضاعة حؽ شخص ثالث.

كمف ىنا ال يصح إلزاـ أحد بعقكبة نتيجة إقرار آخر بأنو شاركو في جريمتو، كىذا ما جرل عميو القضاء 
حيث ركم أف رجبلن جاء إلى النبي صمى ا عميو كسمـ فقاؿ:  2عميو كسمـ، في عيد رسكؿ ا صمى ا

إنو زنى بامرأة سماىا، فأرسؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ إلى المرأة فدعاىا، فسأليا عما قاؿ، " 
 كأكضح دليؿ عمى القاعدة. كىذا أكبر 3"، فأنكرت، فحده وتركيا

 القدير: الفرع الثالث: مف تطبيقات القاعدة في فتح

 في 4كردت ىذه القاعدة في فصؿ بيع الفضكلي،

                                                           
 . 395، ص شرح القواعد الفقيية. الزرقا، 582/ 1، القواعد الفقيية. الزحيمي،  1
، 1، دار عمار، عماف، ط95، ص القواعد والضوابط الفقيية لنظاـ القضاء في اإلسالـ. الحريرم، إبراىيـ محمد، 2

 ـ. 1999ىػ/ 1420
، المستدرؾ عمى الصحيحيف. الحاكـ، محمد بف عبد ا، 515/ 37، 22874، حديث رقـ: مسند اإلماـ نبؿ، . ابف ح 3

، 1، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، ط411/ 4، 8109كتاب الحدكد، حديث رقـ: 
مة بتعميقات الذىبي عمييا، قاؿ الذىبي: . األحاديث مذيىذا إسناد صحيح ولـ يخرجاهـ. قاؿ الحاكـ: 1990ىػ/ 1411
 . صحيح

 . 188/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
 كقع خبلؼ بيف العمماء في حكـ بيع الفضكلي عمى قكليف: 

القكؿ األكؿ: ذىب الحنفية كالمالكية كالشافعية في قكؿ كالحنابمة في ركاية إلى أف بيع الفضكلي جائز، كلكنو مكقكؼ عمى 
 لؾ. إجازة الما

القكؿ الثاني: ذىب الشافعية في الراجح مف مذىبيـ، كالحنابمة في الصحيح إلى القكؿ بأف بيع الفضكلي باطؿ، كقد كاف 
/ 6، البحر الرائؽلكؿ فريؽ أدلة استدؿ بيا كمناقشات رد بيا عمى مخالفيو ال يتسع المقاـ لسردىا كمناقشتيا. ابف نجيـ، 

. ابف عساكر، عبد الرحمف بف محمد، 153/ 13، المبسوط. السرخسي، 106/ 5، الدر المختار. ابف عابديف، 160
 =، بدكف3، مكتبة مصطفى البابي الحمبي، مصر، ط80، ص إرشاد السالؾ إلى أشرؼ المسالؾ في فقو اإلماـ مالؾ
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ف صاحب المبيع لـ يأمره ببيعو:  مسألة: إذا أقر البائع بعد البيع أف المبيع ليس ممكو، كا 

صكرة المسألة: أف يبيع شخصه عبدان ليس ممكو، ثـ بعد البيع يقر بأف ما باعو ليس ممكو، كلـ يأمره رب 
 ع:العبد ببيعو، كيطمب فسخ البي

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

 القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى التفصيؿ في ىذه المسألة، فقاؿ:

يحكـ ببطبلف البيع كرده، كلكف بشرط: أف يطمب ك بؿ إقراره أكالن: إذا كاف إقرار البائع عند القاضي، قي 
لمقر خاصة، كىنا حتى ، يعني أنيا تنفذ في حؽ ااإلقرار حجة قاصرةالمشترم ذلؾ، حجتو في ذلؾ أف 

يككف قضاء القاضي نافذان عمييما بإقراره البد أف يكافقو المشترم، فإذا كافقو المشترم نفذ عمييما، كيككف 
النقض ماضو عمييما، ألنو انقض باتفاقيما ال بمجرد إقرار البائع، ثـ بيف ابف اليماـ أف المراد بفسخ 

 1عمى القضاء.القاضي إمضاء إقرارىما، ال أف الفسخ يتكقؼ 

ثانيان: أف يككف إقرار البائع عند غير القاضي، فينا إما أف يكافقو قكؿ المشترم بأنو لـ يأمره فينقضاف 
ما أف يخالفو المشترم، فيقكؿ: بؿ أمرؾ، أك العكس: أم أف يقكؿ البائع أمرني رب العبد بالبيع،  البيع، كا 

ة، فالقكؿ ىنا قكؿ مف يدعي األمر بالبيع، حجتو في كيقكؿ المشترم لـ يأمرؾ بالبيع، كليس ألحدىما بين
ذلؾ: أف اآلخر قد ناقض قكلو فعمو، حيث أف إقدامو عمى البيع أك الشراء دليؿ اعترافو بالصحة، كقد 

                                                                                                                                                                                     

. ابف 96/ 14. 260/ 9، المجموع. النككم، 66/ 5، البياف. العمراني، 189/ 3، بداية المجتيدتاريخيا. ابف رشد، =
، بيع الفضولي. كينظر بالتفصيؿ أيضان: المحيداف، خالد بف عبد ا، 94/ 5، المغني. ابف قدامة، 14/ 2، الكافيقدامة، 
كما بعدىا. كبعد  115/ 9، الموسوعة الفقيية الكويتيةىػ. 1420كما بعدىا، مجمة العدؿ، العدد الثاني،  137ص 

 كمناقشاتيـ أميؿ إلى القكؿ األكؿ كذلؾ قكة أدلتيـ، كقكة المناقشة ألدلة الفريؽ الثاني.  إطبلعي عمى أدلة كبل مف الفريقيف،
ليذه المسألة أحكاـ كمسائؿ أخرل تتعمؽ بيذا الحكـ، منيا أف الحكـ ينفذ في حقيما ال في حؽ رب العبد إف كذبيما، .  1

حنيفة كمحمد يطالب البائع بالثمف دكف المشترم، ألف  كقد كقع خبلؼ بيف الحنفية في مف يطالب بالثمف لممالؾ، فقاؿ أبك
فتح البائع ككيمو، كالمشترم قد برمء بالتصادؽ، أما أبك يكسؼ: فقاؿ: لو أف يطالب البائع أك المشترم. ابف اليماـ، 

 . 109/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 167/ 6، البحر الرائؽ. ابف نجيـ، 200/ 6، القدير
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ناقض بدعكاه عدـ األمر، بخبلؼ اآلخر، كليس لو أيضان أف يستحمفو، ألف االستحبلؼ يترتب عمى 
 1ا ما عميو المذىب الحنفي.الدعكل الصحيحة ال الباطمة، كىذ

القكؿ الثاني: ذىب المالكية إلى القكؿ بأف إقرار البائع بعد البيع بالتعدم ال يفيد، كيغـر لرب المبيع 
 2قيمتو.

 كا تعالى أعمـ.  ىك قكؿ الحنفية.يو كالذم أميؿ إل

 3": البينة حجة مطمقةالمطمب الثاني: فقو قاعدة " 

 اعدة:الفرع األوؿ: مف ألفاظ الق

 ليذه القاعدة العديد مف األلفاظ، منيا:

 4. البينة حجة متعدية. 1

 5. البينة حجة متعدية، كاإلقرار حجة قاصرة.2

 6. البينة حجة في حؽ الكؿ.3

 7. البينة حجة متعدية إلى الناس كافة.4

 الفرع الثاني: معنى القاعدة:

                                                           
 .109/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 167/ 6، حر الرائؽالبابف نجيـ، .  1

 . 272/ 4، مواىب الجميؿ. الحطاب،  2
اإلشارة إلى أف ىناؾ عبلقة قكية بيف ىذه القاعدة كالقاعدة السابقة، كقد  مف. كالبد 182/ 6 فتح القدير،. ابف اليماـ،  3

 لفاظ القاعدة. ف في قاعدة كاحدة كما يظير في أيف القاعدتيالعمماء ىاتجمع 
 . 416/ 2، غمز عيوف البصائر. الحمكم، 202/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
 . 25، ص78، المادة مجمة األحكاـ العدلية.  5
 . 16/ 11، 83/ 7، المبسوط. السرخسي،  6
 . 24، 8/ 11، المبسوط. السرخسي،  7
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لبينة في المغة كاالصطبلح، كقد سبؽ بياف معنى قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة البد مف بياف معنى ا
 الحجة.

 المسألة األكلى: معنى البينة في المغة كاالصطبلح:

، منيا:  أكالن: البينة في المغة: مأخكذة مف بٌيف، كىي تأتي في المغة عمى عدة معافو

 1. تأتي بمعنى الدليؿ، مثؿ أف نقكؿ: ما بينتؾ عميو؟ أم ما دليمؾ. 1

ُر ُمِبينٍ  ﴿الحجة، كذلؾ مثؿ قكؿ الحؽ سبحانو كتعالى:  . تأتي بمعنى2 المقصكد  2،﴾ َوُىَو ِفي اْلِخَصاِم َغي ْ
ف األنثى ال تكاد تستكفي حجة كال تبيف ، كقيؿ في تفسيرىا: إف المرأة ال تكاد إبيذه اآلية النساء، حيث 
 3تحتج بحجة إال عمييا.

 4أم اتضح كانكشؼ.ف قصده، ا. بمعنى الكاضحة، كذلؾ مثؿ قكلنا: ب3

 أك الدليؿ الكاضح الظاىر. 5فيمكف القكؿ أف معنى البينة التي تتناسب مع القاعدة بأنيا الحجة الكاضحة،

فكؿ دليؿ أك حجة أك كسيمة في  6ثانيان: معنى البينة في االصطبلح: " اسـ لكؿ ما يبيف الحؽ كيظيره "،
ظيارىا أماـ القاضي فيي بينة.  7إثبات الحقكؽ، كا 

                                                           
 .67/ 13، مادة بٌيف، لساف العربابف منظكر، .  1

 . 18/ اآلية الزخرؼسورة .  2
عرابو. الزجاج، إبراىيـ بف السرم،  3 ـ. ابف 1988ىػ/ 1408، 1، عالـ الكتب، بيركت، ط407/ 4، معاني القرآف وا 

 . 67/ 13، مادة بٌيف، لساف العربمنظكر، 
لرازم، . ا1182، مادة بٌيف، ص القاموس المحيط. الفيركزآبادم، 67/ 13، مادة بٌيف، لساف العرب. ابف منظكر،  4

 . 43، مادة بٌيف، ص مختار الصحاح
 . 80/ 1، المعجـ الوسيط. مجمكعة مف العمماء،  5
، تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ. ابف فرحكف، إبراىيـ بف عمي، 71/ 1، إعالـ الموقعيف. ابف القيـ،  6
 ـ. 1986ىػ/ 1406، 1، مكتبة الكميات األزىرية، ط240/ 1
. كقد كقع خبلؼ بيف العمماء حكؿ التعريؼ االصطبلحي لمبينة عمى ثبلثة أقكاؿ، 26، ص وسائؿ اإلثباتمي، الزحي.  7

 =يمكف مراجعتيا في ىذا المرجع، كقد اخترت المعنى العاـ لمبينة، ألنو أفضؿ التعاريؼ كأشمميا، كقد اختاره كثير مف
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لكف أكثر استخداـ ابف اليماـ لمبينة كاف بمعنى الشيادة عمى ما سيأتي مف تطبيقات ليذه القاعدة كلغيرىا ك 
 مف القكاعد كالضكابط التي تتعمؽ بالبينة.

 كىذا المعنى يتفؽ مع المعنى المغكم كما يبلحظ.

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

متجاكزة إلى غير مف قامت عميو، كممزمة لو، ألف الثابت بالبينة كالبرىاف  تفيد ىذه القاعدة بأف البينة حجة
 يعتبر كالكاقع المحسكس، كليذا فإف حكميا يشمؿ كؿ مف لو عبلقة بالقضية كال يقتصر 

 كىذا طبعان بخبلؼ اإلقرار الذم سبؽ بياف حجيتو في القاعدة السابقة. 1حكميا عمى المقضي عميو،

 بيقات القاعدة في فتح القدير:الفرع الثالث: مف تط

 في 2كردت ىذه القاعدة في باب االستحقاؽ،

 مسألة: مف اشترل جارية فكلدت عنده فاستحقيا رجؿ:

صكرة المسألة: أف يشترم شخصه جارية فتمد عنده، فيستحقيا رجؿ آخر ببينة أك إقرار، فيؿ يستحؽ 
 كلدىا معيا أـ ال؟

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

                                                                                                                                                                                     

لتعريؼ، حيث قاؿ: " كقد استعمؿ الفقياء في جميع المذاىب ىذا العمماء، منيا الزحيمي الذم كضح أسباب اختياره ليذا ا=
المعنى العاـ في ثنايا كتبيـ، فالتعميـ في معنى البينة يجعميا تشمؿ جميع الطرؽ كالكسائؿ المتفؽ عمييا كالمختمؼ فييا، 

كجكده، ألف الحجة كالدليؿ  كتككف البينة بيذا المعنى ترادؼ الحجة كالدليؿ كاإلثبات في معرفة الحؽ المدعى بو، كتأكيد
 كالبينة ألفاظ مترادفة ".

/ 2، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك، 582/ 1، القواعد الفقيية. الزحيمي، 395، ص شرح القواعد الفقييةالزرقا، .  1
128- 129. 

 . 182/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
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كؿ: ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بأنو إذا استحقيا ببينة، فإنو يستحؽ كلدىا معيا، أما إف استحقيا القكؿ األ
،  أم ثابتة البينة حجة مطمقةبمجرد إقرار المشترم لو بيا فبل يستحؽ الكلد بذلؾ، حجتو في ذلؾ:  أف 

ثابتان في نفس األمر  في حؽ جميع الناس غير مقتصرة عمى المقضي عميو، فإنيا كاسميا مبينة لما كاف
قبؿ الشيادة بو، ألف الشيكد ال يتمكنكف مف إثبات ممؾ في الحاؿ لـ يكف ثابتان في األصؿ كال القاضي، 
نما تظير البينة ما كاف ثابتان قبمو قبمية ال تقؼ عند حد معيف، كليذا ترجع الباعة بعضيـ عمى بعض  كا 

ر كىكذا ثـ ظير االستحقاؽ بقضاء بالبينة فإنو يثبت فيما إذا اشترل كاحد مف آخر كاشترل مف اآلخر آخ
أنو قضاء عمى الكؿ، كال تسمع دعكل أحدىـ أنو ممكو ألف الكؿ صاركا مقضيان عمييـ بالقضاء عمى 

ألنو ال كالية لو عمى  1،اإلقرار فحجة قاصرة عمى المقر حتى ال يتعدى إلى غيرهالمشترم األخير، أما 
نما جعؿ حجة لضركرة غيره، كليذا ال يرجع المشت رم عمى البائع بالثمف في االستحقاؽ باإلقرار، كا 

تصحيح خبره كذلؾ يحصؿ بإثباتو في الحاؿ، كالكلد في الحاؿ منفصؿ عنيا، كاإلقرار إنما ىك بيا فقط 
فبل يتعدل إليو، كىذا التكجيو يقتضي أنو لك ادعاه المقر لو ال يككف لو، كىذا ما عميو المذىب الحنفي، 

 2لحنابمة، حيث أف األصؿ عند الحنابمة أف الزيادة لممستحؽ، سكاءن أكانت الزيادة متصمة أك منفصمة.كا

القكؿ الثاني: ذىب المالكية إلى القكؿ بأف المستحؽ مخير عمى المشترم، إف شاء أخذ منو جاريتو، كقيمة 
ف شاء تركيا كأخذ منو قيمتيا كقيمة كلدىا.  3الكلد، كا 

ب الشافعية إلى القكؿ بأف الزيادة إذا كانت متميزة كالكلد كالثمر، فإنيا تككف لممأخكذ القكؿ الثالث: ذى
 4منو، فعمى أصميما ىذا ترد الجارية إلى مستحقيا، كيمسؾ المشترم الكلد، ألنو مف الزيادة المتميزة.

                                                           
 .199سبؽ شرح ىذه القاعدة، ص .  1

.  357، ص الجامع الصغير. الشيباني، 25/ 7، المحيط البرىاني. أبك المعالي، 182/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 24/ 2، الكافي. ابف قدامة، 158، ص القواعدابف رجب، 

 . 255/ 11، البياف والتحصيؿ. ابف رشد،  3
، تحقيؽ: مسعد السعدني، دار 59/ 1، جواىر العقود ومعيف القضاة والموقعيف والشيود. األسيكطي، محمد بف أحمد،  4

 . 315/ 13، المجموع. النككم، 279/ 6، الحاوي الكبيرـ. الماكردم، 1996ىػ/ 1417، 1الكتب العممية، بيركت، ط
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ممستحؽ كاف إلى ىك القكؿ الثاني، حيث أنو يعطي المستحؽ الخيار، كمتى كاف الخيار ليو كالذم أميؿ إل
 كا تعالى أعمـ.  الحؽ أقرب.

 1": الثابت باإلقرار دوف الثابت بالبينةالمطمب الثالث: فقو قاعدة " 

 2كمف ألفاظيا " الثابت بالبينة أقكل مف الثابت باإلقرار ".

 الفرع األوؿ: معنى القاعدة:

ف إمالي لمقاعدة، حيث تفيد القاعدة:  سبؽ شرح مفردات القاعدة في قكاعد سابقة، فيبقى بياف المعنى اإلج
الثابت بالبينة في ثبكتو أقكل مف الثابت باإلقرار، ألف الثابت باإلقرار إنما يمـز المقر فقط كال يتعداه إلى 

، كأما الثابت بالبينة كخاصة الشيادة فيك يتعدل إلى كؿ مف لو عبلقة اإلقرار حجة قاصرةغيره، ألف 
و أك غيره إذا اتحد السبب، كمع أف الشيكد قد يككنكف كاذبيف مع عدالتيـ بالدعكل سكاء المشيكد عمي

الظاىرة، كقد يككنكف مخطئيف في شيادتيـ، كلكف الشرع الحكيـ أكجب قبكؿ الشيادة إذا استكفت 
 3شركطيا، كأكجب إثبات األحكاـ بيا في حاؿ لـ يكف ىناؾ إقرار مف المدعى عميو.

 يث التعدم باألثر إلى الغير، أما اإلقرار فأثر مقصكره عمى المقر ال يتعداه.فقكة البينة عمى اإلقرار مف ح

 الفرع الثاني: مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:

 في 4كردت ىذه القاعدة في فصؿ في القضاء بالمكاريث،

 مسألة: أخذ الكفبلء في حاؿ ثبكت الميراث بالشيادة أك اإلقرار:

مف آخر لمكرثة، فيؿ يحتاج الكرثة إلى كفبلء  راث بشيادة الشيكد أك بإقرارميصكرة المسألة: أف يثبت ال
 عنيـ ليدفع إلييـ القاضي  الميراث، أـ ال ؟

                                                           
 . 431 – 430/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 .94/ 9، المبسوطالسرخسي، .  2

 . 528/ 2، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  3
 .425/ 6، فتح القديرف اليماـ، اب.  4
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 في المسألة تفاصيؿ:

 أكالن: في حاؿ إثبات الميراث بالشيادة، ففيو ثبلث حاالت:

 الحالة األكلى: أف يقكؿ الشيكد: ال نعمـ لو كارثان غيره:

 ييا:أقكاؿ العمماء ف

القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى أف ىذه الشيادة تكفي كال يحتاج الكارث ىنا إلى كفيؿ، كيدفع القاضي 
إليو بالميراث، كىذا ما ذىب إليو الحنفية، كأكثر المالكية، كالشافعية بشرط أف يككف الشيكد مف أىؿ 

 1الخبرة بباطف حاؿ الميت، كالحنابمة في الصحيح.

ف الشاىد إنما تحؿ لو الشيادة بما في عممو، كنفي كارث آخر ليس في عممو، فبل تحؿ حجتيـ في ذلؾ: أ
 2لو الشيادة بو، إال عمى اعتبار ما في عممو.

القكؿ الثاني: ذىب بعض المالكية كالشافعية إذا لـ يكف الشيكد مف أىؿ الخبرة كالحنابمة مثميـ في قكؿ  
نما عميو أف يتأنى إلى القكؿ بأف ىذه الشياد 3كابف أبي ليمى ة ال تكفي، كال يدفع القاضي إليو بالميراث، كا 

كيبحث كيستكشؼ، فيأمر مف ينادم بمكتو، كليحضر كراثو، فربما يظير كارث آخر مزاحـ لو أك مقدـ 
 عميو، فإذا لـ يظير دفع إليو بالميراث، حجتيـ في ذلؾ:

                                                           
. مالؾ بف 276/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني، 201/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 430/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  1

. كقالكا في ركاية: يستحمؼ، فيقكؿ: " با الذم ال 464/ 9، البياف والتحصيؿ. ابف رشد، 595 -594/ 2، المدونةأنس، 
، اإلنصاؼ. المرداكم، 82/ 12، روضة الطالبيف. النككم، 130/ 7، األـىك ال نعمـ لو كراثان غيرم ". الشافعي، إلو إال 

 . كالصحيح عند الحنابمة: أنو يسممو إياه بغير كفيؿ، كقيؿ بكفيؿ.292/ 8، المبدع. ابف مفمح، 19/ 12

 .292/ 8، المبدع. ابف مفمح، 19/ 12، اإلنصاؼ. المرداكم، 276/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني،  2
. 153 -152/ 16، المبسوط. السرخسي، 469/ 9، البياف والتحصيؿ. ابف رشد، 83/ 12، روضة الطالبيف. النككم،  3

 .276/ 6، بدائع الصنائعالكاساني، 
، فقيو، مف أ74يسار ابف ببلؿ األنصارم الككفي، كلد سنة  محمد بف عبد الرحمف بف ابي ليمى*  صحاب الرأم، ، قاضو

ىػ. ابف حجر، 148كلي القضاء بالككفة لبني أمية، ثـ لبني العباس، لو أخبار مع أبي حنيفة كغيره، تكفي بالككفة سنة 
 . 189/ 6، األعالـ. الزركمي، 301/ 9، تيذيب التيذيب
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 1. أف ىناؾ احتماؿ أف يككف لو كارث غيره ال يعممكنو. 1

ذا لـ تكف الشيادة عف يقيف، 2 . يخشى أنو إذا شيد أنو ما يعمـ لو كراثان غيره أال يككف عنده يقيف، كا 
ذا حصؿ ىذا لـ يجز لو أف يشيد.  2دخميا الشؾ كاالرتياب، كا 

 الحالة الثانية: أف يقكؿ الشيكد: ال كارث لو غيره، عمى سبيؿ القطع:

 أقكاؿ العمماء في ىذه الحالة:

ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بقبكؿ شيادتيـ استحسانان، كعدـ حاجتو إلى كفيؿ، كىذا ما عميو   القكؿ األكؿ:
 3المذىب الحنفي، كبعض المالكية.

 حجتيـ في ذلؾ:

 . أف قكليـ ال كراث لو غيره، معناه في متعارؼ الناس كعاداتيـ: ال نعمـ لو كارثان غيره، أك ال  1

 4ى ذلؾ لقبمت شيادتيـ، فكذا ىذا.كراث لو غيره في عممنا، كلك نص عم

. بناء عمى العادة أف مراد الناس مف ىذا ال نعمـ لو كارثان غيره، كىذه شيادة منيـ عمى إثبات شرط 2
 5الكراثة، إال أف الشرط نفي، كالشرط يجكز إثباتو بالبينة نفيان كاف أك إثباتان.

قياس أف ال تقبؿ؛ ألنيا كشيادة عمى ما ال عمـ قاؿ صاحب البدائع بعد أف قاؿ بالجكاز استحسانان : " كال
 6لمشاىد بو الحتماؿ أف يككف لو كارث ال يعممو ".

                                                           
 . 276/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني، 153 -152/ 16، المبسوط. السرخسي،  1
 . 469/ 9، ياف والتحصيؿالب. ابف رشد،  2
 .469/ 9، البياف والتحصيؿ. ابف رشد، 53/ 17، المبسوط. السرخسي، 430/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  3

 . 275/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني،  4
 . 53/ 17، المبسوط. السرخسي،  5
 . 275/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني،  6
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القكؿ الثاني: ذىب أكثر المالكية إلى القكؿ بعدـ قبكؿ ىذه الشيادة، حجتيـ في ذلؾ: عدـ صحة القطع، 
 1الحتماؿ أف يككف لو كارث لـ يعمـ بو.

كؿ بأف شيادتيـ في ىذه الحالة ال تبطؿ، كلكنيـ يسألكف عف قصدىـ القكؿ الثالث: ذىب الشافعية إلى الق
ف قالكا:  في ىذه الحالة، فإف قالكا: أردنا أنا ال نعمـ لو كراثان غيره، يحمؿ قصدىـ عمى ما صرحكا بو، كا 
ـ نريد بو قطعان كيقينان، يقاؿ ليـ: قد أخطأتـ، كيحمؿ قصدىما عمى العمـ، كفي كمتا الحالتيف  يأخذكف حك

 2ما لك قالكا: ال نعمـ لو كراثان غيره، حجتيـ في ذلؾ: أف استحالة اليقيف فيو تمنع مف القطع بو.

القكؿ الرابع: ذىب بعض المالكية كبعض الشافعية كابف أبي ليمى إلى القكؿ: بأف الشيادة ال تجكز إال 
 بيذه الصيغة، كىذه ىي الصيغة الكاجبة في الشيادة، حجتيـ في ذلؾ:

 3الشيكد إذا لـ يقكلكا: " ال كراث لو غيره " احتمؿ أف يككف لو كراث غيره ال يعممكنو. . أف 1

. أف العمـ كيفما كصؿ ككيفما أمكف كصكلو مف معرفة أك غمبة ظف يؤدم إلى اليقيف، كالقكالف 2
غيره، إال  محتمبلف، كذلؾ أنو ال يصح لمشاىد في الكراثة أف يشيد أف فبلنان كارث فبلف ال يعمـ لو كارثان 

( ال يدخمو فيو شؾ كال ارتياب، فإف دخمو في ذلؾ شؾ أك يقف أنو ال كارث لو سكاه )يقينان أف يككف قد ت
ارتياب مف كجو مف الكجكه، أك لـ يداخمو فيو شؾ كال يحصؿ فيو عنده يقيف لـ يصح لو أف يشيد أنو ال 

ف كاف صادقان في قكلو إنو ال يعمـ  لو كارثان غيره، فيخشى أنو إذا شيد أنو ما يعمـ لو يعمـ لو كارثان سكاه، كا 
 4كارثان غيره أال يككف عنده بذلؾ يقيف، كلذلؾ لـ يجز شيادتو حتى يشيد أنو ال كارث لو سكاه.

الحالة الثالثة: أف ال يقكؿ الشيكد: ال نعمـ لو كارثان غيره، أم أف يشيدكا بأف فبلف كارث فبلف دكف أف 
 رثان غيره.يقكلكا: ال نعمـ لو كا

 أقكاؿ العمماء في ىذه الحالة:
                                                           

 .464/ 9، البياف والتحصيؿ. ابف رشد، 360/ 3، حاشية الصاوي. الصاكم، 272 /3، حاشية الدسوقي. الدسكقي،  1
 .114/ 7، الحاوي الكبير. الماكردم، 84/ 12، روضة الطالبيف. النككم، 488/ 13، البيافالعمراني، .  2

 . 276/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني، 113/ 7، الحاوي الكبير. الماكردم، 130/ 7، األـ. الشافعي،  3
 . كقاؿ: كىك  مذىب أىؿ العراؽ. 469/ 9، البياف والتحصيؿ. ابف رشد،  4
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القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بأف شيادة الشيكد مقبكلة، كلكف يتأنى القاضي فترة مف الزماف 
ف لـ يحضر دفع الميراث إليو، كال يؤخذ منو  يقدرىا ىك، فإف حضر كارث آخر قسـ الميراث بينيما، كا 

 1كالشافعية في قكؿ.كفيؿ، كىذا ىك قكؿ أبي حنيفة، 

كقد احتجكا لذلؾ بالقكؿ: إف حؽ الحاضر لمحاؿ ثابت بيقيف، كفي ثبكت الحؽ لكارث آخر شؾ؛ ألنو قد 
أف المكفكؿ  الثابت بيقيف لحؽ مشككؾ فيو مع يظير كارث آخر، كقد ال يظير، فبل يجكز تعطيؿ الحؽ 

 2لو مجيكؿ، كالكفالة لممجيكؿ غير صحيحة.

، كىذا ما ذىب إليو ؿ شيادتيـ، كلكف ال يدفع اليو القاضي الماؿ إال أف يتخذ كفيبلن القكؿ الثاني: تقب
الصاحباف مف الحنفية، كالشافعية في قكؿ حجتيـ في ذلؾ: أف أخذ الكفيؿ لصيانة الحؽ، كالحاجة مست 

 3إلى الصيانة الحتماؿ ظيكر كارث آخر فيؤخذ الكفيؿ نظران لمكارث.

 4دة في ذلؾ، كيسأؿ القاضي كينظر، كىذا قكؿ المالكية.القكؿ الثالث: تبطؿ الشيا

القكؿ الرابع: ذىب الشافعية في الصحيح إلى أنو ال يجبر عمى إتخاذ كفيؿ، كلكف يستحب لو ذلؾ، ألنو 
ف كاف غير مستحؽ لـ يجبر  أف يدفع إليو بسببو ليؤخذ كفيؿه  إف كاف مستحقان لو لـ يمزمو دفع كقكؿ بو، كا 

 5بو.

مس: ذىب بعض الشافعية إلى القكؿ بأنو إذا كاف الكارث يحجب، كجب عميو أف يتخذ كفيبلن، القكؿ الخا
ال فبل.  6كا 

                                                           
. 81/ 9، البناية شرح اليداية. العيني، 276/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني، 430/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1

 . 83/ 12، روضة الطالبيفالنككم، 
 .276/ 6، ئع الصنائعبدا. الكاساني، 431/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  2

. 81/ 9، البناية شرح اليداية. العيني، 276/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني، 431/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
 . 83/ 12، روضة الطالبيفالنككم، 

 . 610/ 3، التيذيب. القيركاني، 50/ 4، المدونة. مالؾ بف أنس،  4
 .83/ 12، روضة الطالبيف . النككم،114/ 7، الحاوي. الماكردم،  5
 .114/ 7، الحاوي. الماكردم، 83/ 12، روضة الطالبيف. النككم،  6
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القكؿ السادس: ذىب بعض الشافعية إلى القكؿ بأنو إذا كاف الكارث ثقة مكسران، فبل يجب أف يتخذ كفيبلن، 
ال فيجب.  1كا 

كد لو فرض ال يمكف إسقاطو، أعطي اليقيف، القكؿ السابع: ذىب الحنابمة إلى القكؿ بأنو إف كاف لممشي
كزكج يعطى ربعان عائبلن، كالزكجة تعطى ربع تسع، ككؿ كاحد مف األبكيف يعطى سدسان عائبلن، كال يعطى 

 2سكل ىؤالء  شيئان، ألنو يحتمؿ أف يككف محجكبان، أك ال يعمـ مالو بيقيف كالكلد.

ىا: أف يقر مكدع لرجؿ أنو ابف الميت، كال يزيد عمى ثانيان: في حاؿ إثبات الميراث باإلقرار، كمف صكر 
 ذلؾ:

فقد ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بأف القاضي يتأنى عمى حسب ما يغمب عمى ظنو أنو لك كاف لو كارث 
آخر لظير، فإف لـ يظير دفع إليو بالماؿ، كلكنو يأخذ منو كفيؿ، الحتماؿ أف يظير كارث آخر، كىذا ما 

 عميو المذىب الحنفي.

كنقؿ عف أبي حنيفة قكؿ آخر بأنو ال يأخذ منو كفيبلن، كرجح ابف اليماـ القكؿ األكؿ،مبينان سبب كجكب 
 3". ألف الثابت باالقرار دوف الثابت بالبينةاألخذ بكفيؿ في حاؿ اإلقرار بقكلو: " 

 الباحث: الذم يميؿ إليوالرأم 

كارثان غيره، فبل شؾ أف شيادتيـ مقبكلة، كلكف ال  أما في الحالة األكلى، أم أف  يقكؿ الشيكد: ال نعمـ لو
نما يتأنى فترة مف الزماف ، يعمف خبلليا كفاة فبلف، كيبيف أف ىؤالء  يدفع إلييـ القاضي بالميراث مباشرة، كا 

ال دفع وىـ كرثتو فمف يعمـ كارثان غيرىـ فميأتي بو، أك ليكشؼ عن ، فإف ظير قسـ الميراث بينيما، كا 
 ـ، كال حاجة لمكفيؿ، كىذا قريبه إلى القكؿ الثاني.بالميراث إليي

                                                           
 .114/ 7، الحاوي. الماكردم، 83/ 12، روضة الطالبيف. النككم،  1
 . 261/ 4، الكافي. ابف قدامة،  2
قرة عيف األخيار ، محمد بف محمد، . ابف عابديف201/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 431/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  3

 ، دار الفكر، بيركت، بدكف الطبعة كتاريخيا.452/ 7، لتكممة رد المحتار
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أما في الحالة الثانية: فيقبؿ الجـز مف أىؿ الخبرة كمف لو معرفة باطنة بالميت فقط، أما ما دكف ذلؾ، فبل 
يصح منيـ القطع، لعدـ التيقف، فمف الممكف أف يككف الميت قد تزكج سران كلو أكالد، كلكف تقبؿ شيادتيـ 

لعمـ، كفي كؿ الحاالت أيضان البد لمقاضي مف التأني كاإلعبلف عف الكفاة، كانتظار فترة مف كتحمؿ عمى ا
 الزمف قبؿ دفع الميراث إلى الكرثة، كىنا أيضان ال حاجة إلى اتخاذ كفيؿ.

ف فييا كفاة فبلف، كأف لقاضي أيضان فترة مف الزماف، كيعمأما الحالة الثالثة: فتقبؿ شيادتيـ، كلكف يتأنى ا
ؤالء كرثتو الحاضركف، فإف كاف لو كراث غيرىـ فميحضر، أك مف يعمـ كارثان غيرىـ فميحضره، أك ى

ال دفع إلييـ بالميراث، كال حاجة  ليحضر ىك يشيد عمى ذلؾ، فإف ظير كارث قسـ الميراث بينيـ، كا 
 كا تعالى أعمـ. كفيؿ، كىذا يتفؽ مع القكؿ األكؿ.التخاذ 

 1": الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينةة " المطمب الرابع: فقو قاعد

 :الفرع األوؿ: مف ألفاظ القاعدة

 2الثابت بالبرىاف كالثابت بالعياف.  -

 3الثابت بالبينة كالثابت عيانان.  -

 4الثابت بالبينة بمنزلة المعمـك لمقاضي.  -

 : معنى القاعدة:ثانيالفرع ال

المعنى اإلجمالي لمقاعدة، كالقاعدة تفيد: أف ما ثبت بالبينة مف قبؿ، فيبقى بياف سبؽ شرح مفردات القاعدة 
يثبت بو الحؽ، كيككف في قكة المثبت بالمشاىدة كرؤية العيف في إلزاـ الخصـ، فكما أف األمر المشاىد 

                                                           
 . 147/ 3، غمز عيوف البصائر، دار الفكر. الحمكم، 343/ 5. باب حد القذؼ، 302/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 25، ص 75، المادة مجمة األحكاـ العدلية.  2
درر . خسرك، محمد بف فرامرز، 85، ص شرح القواعد الفقيية. الزرقا، 32/ 3، غمز عيوف البصائرم، . الحمك  3

 ، دار إحياء الكتب العربية، بدكف الطبعة كتاريخيا. 439/ 2، الحكاـ شرح غرر األحكاـ
 . 99/ 16، المبسوط. السرخسي،  4
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بحاسة البصر ال يسع اإلنساف مخالفتو فكذلؾ ما ثبت بالبينة المزكاة ال تسكغ مخالفتو، ألف البينة كاسميا 
، فإذا ثبت بالبينة إقرار المدعى عميو بالمدعى مثبلن يحكـ عميو بمنزلة ما إذا أقر بالحضرة مبينة

كالمشاىدة، ككأف القاضي حينما يثبت الحؽ بالبينة أثبتو بعممو القاطع بالكاقعة إك بإقرار الخصـ المدعى 
 عميو.

ف كاف ىناؾ احتماؿ خبلفو بسبب مف األسباب، كككف الشيكد كذبة م تستريف بالصبلح، أك نحك حتى كا 
ذلؾ مف االحتماالت، ألف كؿ ىذه االحتماالت تبقى فى حيز المكىكمات بالنسبة لمبينة الظاىرة، كمف 

 2ف ميمة القضاء البناء عمى ما يظير كيثبت.أك  1"، ال عبرة لمتوىـ القكاعد الفقيية أنو "
 : مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:لثالفرع الثا

 في 3لقاعدة في كتاب الكفالة،كردت ىذه ا
 مسألة: بياف خصكص كقت الكجكب عمى الكفيؿ:

تقع بيا الكفالة، ي ظ التابيف ابف اليماـ أف خصكص كقت الكجكب عمى الكفيؿ يبنى عمى اختبلؼ األلف
 فإذا قاؿ الكفيؿ: تكمفت بمالؾ عميو، فبل يجب عمى الكفيؿ شيء، إال أف تقكـ البينة بمقدار الكفالة، ألف

 ، فيتحقؽ بيا ما عميو فتكجب عميو.الثابت بالبينة كالثابت معاينة
أما إذا لـ تقـ البينة عمى مقدار الكفالة، فالقكؿ ىنا قكؿ الكفيؿ في مقدار ما عمى المكفكؿ عنو، مع 
يمينو، فإذا اعترؼ المكفكؿ عنو بأكثر مف ذلؾ لـ يصدؽ عمى كفيمو، ألنو إقرار منو، كاإلقرار حجة 

                                                           
 . 25، ص 74، المادة مجمة األحكاـ العدلية.  1

دة معناىا: أف االحتماؿ العقمي البعيد النادر الحصكؿ ) التكىـ (، ال يبنى عميو حكـ شرعي، كال يمنع القضاء، * كىذه القاع
كال يؤخر الحكـ، ألف األمر المكىـك يككف نادر الكقكع، كلذلؾ ال يعمؿ بو في تأخير صاحب الحؽ، ألف الثابت قطعان كيقينان 

. الزحيمي،   .363، ص شرح القواعد الفقيية. الزرقا، 170/ 1، القواعد الفقييةأك ظاىران ال يؤخر ألمر مكىـك

، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك، 580/ 1، القواعد الفقيية. الزحيمي، 367، ص شرح القواعد الفقيية. الزرقا،  2
2 ،528 . 
 . 282/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
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مى المقر فبل تتعدل إلى المكفكؿ عنو، ألنو ال كالية لو عميو، كيصدؽ في حؽ نفسو فقط قاصرة ع
 2كىذا ما عميو المذىب الحنفي. 1بالزيادة،

ف القكؿ قكلو مع يمينو في المقر بو، فذلؾ ألنو ماؿ لـز بالتزامو فيصدؽ في القدر الممتـز أأما حجتيـ في 
اليميف، فؤلنو منكر الزيادة، كالقكؿ قكؿ المنكر مع يمينو في  كما إذا أقر عمى نفسو بماؿ مجيكؿ، كأما

 3الشرع.
 4": الحكـ ال يثبت بال سبب: فقو قاعدة " الخامسالمطمب 

 :الفرع األوؿ: مف ألفاظ القاعدة

 5الحكـ ال يثبت بدكف سبب.  -

 6إنما يثبت الحكـ بثبكت السبب.  -

 : معنى القاعدة:ثانيالفرع ال

 البد مف تكضيح المقصكد بالحكـ، كقد سبؽ بياف معنى السبب. اإلجمالي لمقاعدةقبؿ بياف المعنى 

 كاصطبلحان: المسألة األكلى: معنى الحكـ لغةن 

أصؿ معنى الحكـ في المغة المنع، حيث يقاؿ: حكمت عميو بكذا، إذا منعتو مف خبلفو، أكالن: الحكـ لغةن: 
 د حكـ باألمر يحكـ حكمان كحككمة كقالقضاء، فمـ يقدر عمى الخركج مف ذلؾ، كالحكـ 

 
                                                           

قد اسيب ابف اليماـ في الحديث عف األلفاظ األخرل، كاكتفيت بما لو . ك 303 -302/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 عبلقة بالقاعدة. 

 . 242/ 6، البحر الرائؽ. ابف نجيـ، 154/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي،  2
 . 313/ 1، الجوىرة النيرة. العبادم، 10/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني،  3
 ، دار الفكر.246/ 3فصؿ في بياف المحرمات، .  251/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  4

 . 155/ 6، المبسوط. السرخسي،  5
 . 94/ 26. 4/ 8. 196/ 9، المبسوط. السرخسي،  6
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 1أحكاـ.كحكـ بينيـ كذلؾ، كجمعو 

 2ثانيان: الحكـ أصطبلحان: عيرؼ الحكـ شرعان بأنو: " عبارة عف حكـ ا تعالى المتعمؽ بأفعاؿ المكمفيف "،
أمر آلخر  كما كعيرؼ أيضان بأنو: " إثبات 3كعيرؼ اصطبلحان بأنو: " إسناد أمر إلى آخر إيجابان أك سمبان "،

 4أك نفيو عنو ".

 كال شؾ أف المعنى االصطبلحي العاـ الكارد في التعريفيف األخيريف ىك التعريؼ المقصكد في القاعدة.

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

ذا لـ يثبت  تبيف ىذه القاعدة أف األحكاـ تابعة لؤلسباب كجكدان كعدمان فإذا ثبت السبب ثبت الحكـ، كا 
 5: الحكـ يدكر مع عمتو أك سببو كجكدان كعدمان.ب لـ يثبت الحكـ، كىذا معنى قكؿ العمماءالسب

 : مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:لثالفرع الثا

 في 6كردت ىذه القاعدة في مسائؿ منثكرة،

 مسألة: مف ضمف لمبائع ماالن زيادة عمى الثمف:

الشي مف فبلف بألؼ درىـ عمى أني ضامف لؾ خمسمائة مف  صكرة المسألة: أف يقكؿ فبلف لغيره بع ىذا
منيا المشترم ألؼ،  صبح البيع عمى ألؼ كخمسمائة، يدفعاأللؼ، فقاؿ: بعت، في زيادة عمىالثمف 

 كالضامف خمسمائة.

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

                                                           
 . 145/ 1، مادة حكـ، المصباح المنير. الفيكمي، 141/ 12، مادة حكـ، لساف العرب. ابف منظكر،  1
 . 92، ص التعريفات. الجرحاني،  2
 . 92، ص عريفاتالت. الجرجاني،  3
 . 381، ص الكميات. الكفكم،  4
 .323/ 2، موسوعة القواعد الفقييةالبكرنك، .  5

 . 245/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  6
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كممـز بيا ف لمخمسمائة القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ: بأف ىذا البيع جائز، كبأف األجنبي ضام
جميكر كىذا ما عميو  1األلؼ، غيرلمبائع بعد البيع إذا قاؿ لو: إني ضامف لؾ خمسمائة مف الثمف 

 حجتيـ في ذلؾ: 2،كالشافعية في قكؿالحنفية 

 3إلى البيع، كالزيادة في الثمف جائزة. . أف األجنبي قد أضاؼ التزامو زيادة عمى الثمف 1

 4ضافة، فقد كجد المقتضى لمزكـ ببل مانع.لضماف جائز اإل. كاألجنبي ضامف، كا2

. أف أصؿ الثمف لـ يشرع بغير ماؿ يقابمو حتى ال يصح اشتراطو عمى غير المشترم، إذ ال يستفيد 3
ف  ،لثمف يستغني عف ماؿ يقابمو حقيقةبإزائو ماالن يقابمو كفصؿ ا أال يرل أف الزيادة تجكز مف المشترم، كا 

بمتيا شيء، فكذا تجكز مف األجنبي إذا لـ يسمـ لو شيء، فتصبح ىذه المسألة نظيران لـ يسمـ لو بمقا
لمسألة بدؿ الخمع، فبدؿ الخمع يجكز اشتراطو عمى األجنبي كما يجكز اشتراطو عمى المرأة، إذ ال يسمـ 

 5ليما شيء بمقابمة  البدؿ.

المسألة، كمنيا: " فإف قيؿ: لك  ككضع ابف اليماـ بعض الفرضيات التي يمكف أف يعترض بيا عمى ىذه
بأنو ال يمـز مف رد: ثبتت الزيادة ثمنان كاألجنبي ضامف ليا، لـز جكاز مطالبة المشترم بيا كالكفيؿ "، 

ال يرل أف مف قاؿ: لزيد عمى فبلف ألؼ كأنا كفيؿ بيا، فأنكر أصحة الكفالة تكجو المطالبة عمى األصيؿ، 

                                                           
أما إذا لـ يقؿ األجنبي عند ضمانو الزيادة عمى الثمف ) مف الثمف (، أم إذا قاؿ الضامف: إني ضامف لؾ خمسمائة .  1

نما التـز ماالن غير األلؼ، كلـ يقؿ مف  الثمف، فبل تجكز الزيادة عند ابف اليماـ، ألف الضامف لـ يمتـز ماالن مف الثمف، كا 
يعطيو إياه إف باعو بما اتفقا عميو، كىذه رشكة حراـ، ألنيا لـ تقابؿ بالمبيع، فينعقد البيع عمى الثمف األكؿ دكف الزيادة، كىذا 

البحر .  ابف نجيـ، 476/ 6، المحيط البرىاني. أبك المعالي، 250/ 6، لقديرفتح اابف اليماـ، ما عميو المذىب الحنفي. 
 .  189/ 6، الرائؽ

. 149/ 2، الميذب. الشيرازم، 258/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني، 250 -249/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 409/ 3، روضة الطالبيفالنككم، 

 . 250/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
 .250/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  4

 . 127/ 4، تببيف الحقائؽ. الزيمعي،  5
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ألف المشترم لـ يمتزميا، إنما التـز ىذا القدر مف  ذه المسألة أيضان،فيجكز في ىفبلف طكلب الكفيؿ بيا، 
 1.والحكـ ال يثبت بال سببالثمف ) الزيادة ( األجنبي، 

أم ال تثبت الزيادة عمى المشترم كال المطالبة عميو، ألنو ال يكجد سبب لبللتزاـ، فبل يثبت الحكـ بالزيادة 
 عميو.

إلى عدـ صحة البيع في ىذه الحالة، حجتيـ  2ألصح كزفر مف الحنفيةالقكؿ الثاني: ذىب الشافعية في ا
كألف الزيادة عمى الثمف ال تصح كال  3،في ذلؾ: أف الضامف قد بذؿ ماالن لغرض غير صحيح فمـ يجز

 4تمحؽ بأصؿ العقد.

 لسابقةفي الصكرة ا صحيح البيعفالقكؿ بأف الضماف غير ممـز لمضامف، القكؿ الثالث: ذىب الحنابمة إلى 
غير ممـز بما ضمنو، حيث جاء في في كشاؼ القناع: " كلك قاؿ بع عبدؾ مف زيد بمائة  كلكف الضامف

حجتيـ في ذلؾ: أنو ليس في ىذا الضماف إتبلؼ، فإذا تـ البيع فبل  5كعمي مائة أخرل لـ يمزمو شيء "،
 المائة األخرل.ب مـزي

بالبيع كاختاره لضماف الزيادة مف قبؿ الضامف، فيك كيمكف الرد عمى ىذا بالقكؿ: إف البائع إنما رضي 
 رضي البيع مع زيادتو، كلك لـ يكف ىناؾ ضماف مف الضامف بالزيادة لما كافؽ عمى البيع.

 كا تعالى أعمـ.قكة أدلتيـ، كلضعؼ أدلة مخالفييـ. ىك القكؿ األكؿ، كذلؾ ليو كالذم أميؿ إل

 

                                                           
 . 251/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
. النككم، 149/ 2، الميذب.الشيرازم، 258/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني، 250 -249/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2

 .409/ 3، روضة الطالبيف
 . 149/ 2، لميذبا. الشيرازم،  3
 . 127/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي،  4
 .187/ 2، اإلقناع. المقدسي، 221/ 5، اإلنصاؼ. المرداكم، 382/ 3، كشاؼ القناعالبيكتي، .  5
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 1": ني عمى الحجةالقضاء ينب: فقو قاعدة " سادسالمطمب ال

 :مف ألفاظ ىذه القاعدةالفرع األوؿ: 

 2.القضاء بحسب الحجة  -

 3.القضاء بغير حجة باطؿ مردكد -

 4القضاء مبناه عمى الحجة. -

 : معنى القاعدة:ثانيالفرع ال

 الحجة.قد سبؽ بياف معنى القضاء، ك  معنىقبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة البد مف شرح 

 لى: شرح مفردات القاعدة:المسألة األك 

 أكالن: معنى القضاء لغةن كاصطبلحان:

حكـ، حيث المعناه كفي أصؿ المغة معناه: الحتـ كاألمر، كىنا  . القضاء في المغة: مأخكذة مف قضى، 1
َوَقَضى رَبَُّك َأَلَّ  كمنيا قكؿ الحؽ سبحانو كتعالى: ﴿يقاؿ: قضيت بيف الخصميف كعمييما، أم حكمت، 

 6أم أمر ربؾ كحتـ. 5،﴾ وا ِإَلَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًاتَ ْعُبدُ 

 . أما اصطبلحان فقد عيرؼ القضاء بعدة تعريفات، منيا:2

 

                                                           
 . 458/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 140/ 16. 36/ 17، المبسوط. السرخسي،  2
 . 155/ 24، المبسوط. السرخسي،  3
 .118/ 3، اليدايةرغيناني، الم.  4

 .23/ اآلية سورة اإلسراء.  5

 . 507/ 2، مادة قضى، المصباح المنير. الفيكمي، 186/ 15، مادة قضى، لساف العرب. ابف منظكر،  6
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 1.فصؿ الخصكمات، كقطع المنازعات.  1

 2حؽ، كالحكـ بما أنزؿ ا عز كجؿ.الحكـ بيف الناس بال. 2

 3اإلخبار عف حكـ شرعي عمى سبيؿ اإللزاـ.. 3

 4. فصؿ الخصكمة بيف خصميف فأكثر بحكـ ا تعالى.4

 5. اإللزاـ بالحكـ الشرعي كفصؿ الخصكمات.5

في  ان يمكف أف تحدث خبلف ا فركؽ كبيرو جدان، كليس بينيكيبلحظ عمى ىذه التعريفات أنيا متقاربة بشكؿ 
 .لمغكم، كعدـ خركجيا عنوالتعريؼ، كما كيبلحظ ترابطيا بمعناىا ا

 لثانية: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:المسألة ا

أم الدليؿ كالبرىاف، كىما في تفيد ىذه القاعدة أف قضاء القاضي أك الحاكـ إنما يككف بحسب الحجة 
 الدعكل كالقضاء: الشيكد كاأليماف، كينبني عمى ذلؾ الحكـ أحكاـ تخصو، بحسب الحجة.

لبينة أك اليميف عند عدـ البينة ىك قضاء كحكـ كيؤخذ مف مفيكـ المخالفة ليذه القاعدة: أف القضاء بغير ا
ىك ك ككؿ حكـ مخالؼو لؤلسس الشرعية فيك حكـ باليكل  باطؿ مردكد، ألنو بني عمى غير أساس شرعي،

 6باطؿ.

 

                                                           
ىػ/ 1393، 2، البابي الحمبي، القاىرة، ط218، ص لساف الحكاـ في معرفة األحكاـ. ابف شحنة، أحمد بف محمد،  1

 . 352/ 5، رد المحتارعابديف، ـ. ابف 1973
 . 2/ 7، بدائع الصنائع. الكاساني،  2
 . 338/ 2، حاشية العدوي. العدكم، 86/ 6، مواىب الجميؿ. الحطاب،  3
 . 101/ 10، تحفة المحتاج. الييتمي، 612/ 2، اإلقناع. الشربيني،  4
 .285/ 6، كشاؼ القناعالبيكتي، .  5

  . 189 -188/ 8، لفقييةموسوعة القواعد االبكرنك، .  6
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 : مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:لثالفرع الثا

 في 1كردت ىذه القاعدة في كتاب الشيادات،

 د:إثبات عدالة الشيك  مسألة: طريؽ

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بأف طريؽ إثبات عدالة الشيكد ىك الظاىر الثابت بالغالب لحاؿ 
المسمميف، أم إذا كاف ظاىر حاؿ المسمميف غمبة العدالة كالصبلح ال يسأؿ عف حاؿ الشيكد كيكتفى 

حاؿ المسمميف غمبة الفسؽ كعدـ الصبلح، فبل بد مف بظاىر العدالة في المسمـ، أما إذا كاف ظاىر 
كقد جاء قكلو ىذه كسط بيف قكلي المذىب كجامع ليما عمى ما  2إلثبات عدالتيـ، السؤاؿ عف الشيكد

حنيفة لما خالفكه في قكلو بشأف طريقة إثبات  يسيأتي مف قكلي المذىب، حجتو في ذلؾ: أف أصحاب أب
حاؿ الزماف، حيث قالكا: ىذا الخبلؼ خبلؼ زماف ال حجة كبرىاف، باختبلؼ  كد، احتجكا:شيعدالة ال

حنيفة قد افتى في القرف  احيث أف الغالب في زماف أبي حنيفة الصبلح بخبلؼ زمانيـ، كقالكا: إف أب
كالصاحباف قد افتيا  3الثالث، كىك مف القركف المشيكد ليا بالصبلح مف النبي محمد صمى ا عميو كسمـ،

حنيفة قد تكفي في عاـ خمسيف كمائة، فكيؼ أفتى  الرابع، فرد عمييـ ابف اليماـ بالقكؿ: إف أبفي القرف ا
ىك إثبات لمخيرية بالتدرج صمى ا عميو كسمـ في القرف الثالث؟، حتى لك قمنا بذلؾ، فقكؿ النبي 

أقكل مف بت بالغالب كالتفاكت، كىذا ال يستمـز أف يككف في الزماف المتأخر غمبة الفسؽ، كالظاىر الذم يث
الظاىر الذم يثبت بظاىر حاؿ اإلسبلـ، ثـ قاؿ: " كتحقيقو: أنو لما قطعنا بغمبة الفسؽ فقد قطعنا بأف 

                                                           
 . 446/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 458/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
خير الناس قرني، ثـ الذيف يمونيـ، ثـ الذيف يمونيـ، ثـ يجيء أقواـ تسبؽ . قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: "  3

، كتاب الشيادات، باب ال يشيد عمى شيادة جكر إذا لبخاريصحيح ا". البخارم، شيادة أحدىـ يمينو، ويمينو شيادتو
، كتاب فضائؿ الصحابة رضي ا عنيـ، باب فضؿ الصحابة صحيح مسمـ. مسمـ، 171/ 3، 2652شيد، حديث رقـ: 

 . 1963/ 4، 2533ثـ الذيف يمكنيـ ثـ الذيف يمكنيـ، حديث رقـ: 
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أكثر مف التـز اإلسبلـ لـ يجتنب محارمو، فمـ يبؽ مجرد التزاـ اإلسبلـ مظنة العدالة، فكاف الظاىر الثابت 
 1بالغالب ببل معارض ".

ف الخصـ في الشيكد، أما إذا طعف الخصـ في الشيكد فبل بد مف السؤاؿ عنيـ كؿ ىذا في حاؿ لـ يطع
 إلثبات عدالتيـ.

عدالة الشيكد ىك البناء عمى إلى القكؿ بأف طريؽ إثبات  في ركاية الحنابمةك  القكؿ الثاني: ذىب أبك حنيفة
عند أبي  كالقصاصإال في الحدكد  ظاىر عدالة المسمـ، كال يسأؿ عف حاؿ الشيكد حتى يطعف الخصـ،

أما في ركاية الحنابمة  ف الشبية فييما دارئة،فإنو يسأؿ عنيـ لبلحتياؿ في إسقاطيا فيستقصي، كأل حنيفة
 دلة، منيا:كقد استدؿ لذلؾ بعدد مف األ 2فالماؿ كالحد سكاء

 3".في فرية ، إال محدوداً المسمموف عدوؿ بعضيـ عمى بعض. قكلو صمى ا عميو كسمـ: "  1

رضي ا عنو  4ما ركم عف عمر بف الخطاب رضي ا عنو أنو بعث إلى أبي مكسى األشعرم. ب2
عميو شيادة  اً في حد، أو مجرب اً المسمموف عدوؿ بعضيـ عمى بعض، إال مجمودبكتاب جاء فيو: " ... 

                                                           
 .458/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  1

. ابف 210/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 63/ 4، البحر الرائؽ. ابف نجيـ، 458 -457/ 6، فتح القديراـ، . ابف اليم 2
 . 200/ 8، المبدع. ابف مفمح، 57/ 10، المغنيقدامة، 

، كتاب البيكع كاألقضية، باب مف قاؿ: ال تجكز شيادتو إذا تاب، حديث المصنؼ في األحاديث واآلثار. ابف أبي شيبة،  3
المقاصد الحسنة في بياف كثير . السخاكم، محمد بف عبد الرحمف، حديث مرفوع. قاؿ السخاكم: 325/ 4، 20657قـ: ر 

، تحقيؽ: محمد عثماف، دار الكتاب العربي، بيركت، 606، ص 1022، حديث رقـ: مف االحاديث المشتيرة عمى األلسنة
 ـ. 1985ىػ/ 1405، 1ط
، أبك مكسى، مف بني األشعر، مف قحطاف، كلد في زبيد باليمف سنة ار ابف حربعبد اهلل بف قيس بف سميـ بف حض.  4
ؽ ىػ، مف الصحابة المشيكد ليـ بالشجاعة، ككاف مف أحسف الصحابة صكتان في تبلكة القرآف الكريـ، كاله عمر بف  21

. الزركمي، 181/ 4 ،اإلصابةىػ. ابف حجر،  44ىػ، تكفي في الككفة سنة  17الخطاب رضي ا عنو البصرة سنة 
 . 114/ 4 األعالـ،

 



  223 

ف عمى أف الثابت كجو الداللة مف الدليميف السابقيف: أنيما يدال 1... "، في والء أو قرابة اً الزور، أو ظنين
ذا كاف األ مر كذلؾ اكتفي بيا، إذ القطع ال يحصؿ كلك مع ظاىران مف حاؿ المسمـ ىي العدالة، كا 

 2االستقصاء.

ألف كؿ مسمـ ظاىر حالو مف التزاـ اإلسبلـ، التزاـ االجتناب عف محظكراتو، فيقبؿ كؿ مسمـ بناءن . 3
 3عمى أنو عدؿ.

إلى القكؿ بأنو طريؽ إثبات العدالة لمشيكد ال يككف إال بالسؤاؿ  نفيةالقكؿ الثالث: ذىب الصاحباف مف الح
 عنيـ طعف الخصـ أك لـ يطعف، حجتيـ في ذلؾ:

، كىي شيادة العدكؿ فبلبد أف يثبت عند القاضي العدالة، كذلؾ ال القضاء ينبني عمى الحجةأف .  1
 4يككف إال بيذه الطريقة.

ة العادلة فما لـ تظير العدالة عنده ال يجكز لو أف يقضي شرعان، . ألف القاضي مأمكر بالقضاء بالشياد2
كما في الحدكد، كىذا، ألنو مأمكر بالتكقؼ في خبر الفاسؽ منيي عف العمؿ بو، فإنما ينتفي الفسؽ عنيـ 

بالظاىر  قبؿ السؤاؿ عدالتيـ ثبكتألف  ؤاؿ ال يحؿ لو أف يقضي،بالتزكية فما لـ يظير ذلؾ عنده بالس
 5حجة لدفع االستحقاؽ ال إلثبات االستحقاؽ بو. كالظاىر

                                                           
البالغيف، حديث رقـ:  ر، كتاب الشيادات، باب مف تجكز شيادتو كمف ال تجكز مف األحراالسنف الصغيرالبييقي، .  1

إرواء . األلباني، صحيح.  قاؿ األلباني: 367/ 5، 4471، حديث رقـ: سنف الدرا قطني. الدار قطني، 172/ 4، 3343
 .258/ 8، الغميؿ

 . 171/ 9، المبسوط. السرخسي، 457/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 171/ 9، المبسوط. السرخسي، 457/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
، 393، ص الجامع الصغير وشرحو النافع الكبير. الشيباني، محمد بف الحسف، 458/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4

 . 210/ 4، تبييف الحقائؽىػ. الزيمعي، 1406، 1عبدالحي المكنكم، عالـ الكتب، بيركت، ط مؤلؼ النافع الكبير: محمد
 . 171/ 9، المبسوط. السرخسي،  5
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بكجكب السؤاؿ  إلى القكؿ كالحنابمة في الراجح كالشافعية المالكية جميكر العمماء مف القكؿ الثالث: ذىب
يحتاج إلى تزكية، الناس، فإنو ال  عند القاضي كيقضي بقكليـ، إال مف اشتيرت عدالتو حتى عف الشيكد 

 1 يسأؿ عمف اشتير جرحو، فذلؾ ترد شيادتو.ككذلؾ ال كال يسأؿ عنو،

عدالتو لتصح شيادتو ىك مف أشكؿ عمى القاضي حالو، فمـ يشتير بجرح عف إذا فالذم البد مف السؤاؿ 
 2:، فحاؿ الشيكد عند ىؤالء ثبلثأك تعديؿ

في  الحالة األكلى: أف يعمـ عدالتيـ في الظاىر كالباطف فيجكز أف يحكـ بشيادتيـ كيعمؿ عمى عممو
 عدالتيـ.

الحالة الثانية: أف يعمـ فسقيـ في الظاىر كالباطف أك في الباطف دكف الظاىر، فبل يجكز أف يحكـ 
 بشيادتيـ، كيعمؿ عمى عممو في فسقيـ، فيحكـ بعممو في الجرح كالتعديؿ.

أف يحكـ  ، ففي ىذه الحالة ال يجكزـعدالتي تجيؿف أالثالثة: أف ال يعرفكا بعدالة كال فسؽ، أم  ةالحال
 بشيادتيـ حتى يبحث عف عدالة ظاىرىـ كباطنيـ، فيحكـ بيا بعد ثبكت عدالتيـ.

 كقد استدلكا لذلؾ بعدد مف األدلة، منيا:

ُنوا﴿ لى: كقكلو تعا 3،﴾ َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ  ﴿. قكلو سبحانو كتعالى:  أ  4،﴾ ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَ َتبَ ي َّ
ى عف الفسؽ، فكجب البحث عف حالو يداللة مف اآليتيف: أف ا سبحانو كتعالى أمر بالعدؿ، كنكجو ال

ليعمـ أنو مف المأمكر بيـ أك المنيي عنيـ، كال يحكـ بالعدالة عف جيالة كما ال يحكـ بالفسؽ عف جيالة 
 5الحتماؿ األمريف.

                                                           
، المغني. ابف قدامة، 146/ 8، التاج واألكميؿ. العبدرم، 201/ 10، الذخيرة. القرافي، 576/ 3، التيذيبالقيركاني، .  1
 .348 /6، كشاؼ القناع. البيكتي، 57/ 10

 .167/ 11، روضة الطالبيف. النككم، 178/ 16، الحاوي الكبيرالماكردم، .  2

 . 2/ اآلية سورة الطالؽ.  3
 . 6/ اآلية سورة الحجرات.  4
 . 180/ 16، الحاوي الكبير. الماكردم،  5
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 1ب. كاستدلكا أيضان بعدد مف األدلة مف القياس، منيا:

 ف كؿ عدالة شرطت في الشيادة لـ يجز الحكـ بيا مع الجيالة كالشيادة عمى الحدكد..أل 1
. ألف كؿ شيادة كجب البحث عف عدالتيا في الحدكد كجب البحث عف عدالتيا في غير الحدكد كما لك 2

 طعف فييا الخصـ.
ف لـ يطع3 ف الخصـ . ألف كؿ عدالة كجب البحث عنيا إذا طعف فييا الخصـ كجب البحث عنيا كا 

 كالحدكد.
نما االختبلؼ في صفة االعتبار، فيـ اعتبركىا بالظاىر كنحف 4 . ألف اعتبار العدالة مجمع عميو، كا 

نعتبرىا بالبحث كالبحث أقكل مف الظاىر، فكجب أف يككف أحؽ باالعتبار لما فيو مف االحتياط 
 كاالستظيار.

لـ يجز أف يحكـ  ، إلسبلـ، ألف فييا كفاران . ألنو لما لـ يجز أف يحكـ بإسبلمو بالظاىر مف دار ا5
 بعدالتو بظاىر اإلسبلـ، ألف في المسمميف فساقان.

كيمكف ىنا أف نبلحظ أف قكؿ الصاحباف مف الحنفية قريبه جدان مف قكؿ جميكر العمماء، كبينيما فرؽ 
ف إال في حاؿ أشكؿ بسيط، فالصاحباف يقكالف بكجكب السؤاؿ مطمقان، كالجميكر يقكلكف بأف السؤاؿ ال يكك 

 عمى القاضي معرفة حاؿ الشيكد.

حنيفة كمف  يىك قكؿ جميكر العمماء، كذلؾ لقكة أدلتيـ، كألنو يمكف الرد عمى أدلة أبيو ميؿ إلأكالذم 
ثر يمكف الرد عميو بالقكؿ:  إف ما أكجبو اإلسبلـ مف عمؿ الطاعات كاألكافقو، فاستدالليـ بالحديث 
عدالتيـ، ككذلؾ جميع العمماء يقكلكف بذلؾ إذا عممكا ذلؾ منيـ، كالبحث إنما كاجتناب المعاصي مكجب ل

 2يتكجو إلى العمـ بيذا.

                                                           
 . 180/ 16، الحاوي الكبير. الماكردم،  1
 . 181/ 16، الحاوي الكبير. الماكردم،  2
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أف بكيمكف الرد عف استدالىـ بالدليؿ الثاني، كىك أنو لما اعتبر ظاىر إسبلمو اعتبر ظاىر عدالتو 
كا تعالى  1أكجبت البحث.اإلسبلـ اعتقاد يخفى فعمؿ فيو عمى الظاىر، كالعدالة كالفسؽ بأفعاؿ تظير ف

 أعمـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 181/ 16، الحاوي الكبيركردم، . الما 1
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 :المبحث الثاني: فقو الضوابط الفقيية المتعمقة بالقضاء وطرؽ اإلثبات

 

 1": الشبية كالحقيقة فيما يندرء بالشبيات"  ضابط: فقو كؿالمطمب األ

 2كفي لفظ " الشبيات دارئة لمحدكد ".

 :الضابطالفرع األوؿ: معنى 

 .ضابطمف قبؿ، كيبقى بياف المعنى اإلجمالي لم ضابطدات السبؽ بياف معنى مفر 

 :ضابطالمعنى اإلجمالي لم

ف الشبية تعمؿ عمؿ الحقيقة في درء كدفع العقكبات التي تندرء بيا، كىي الحدكد، كيؤخذ مف مفيـك إ
، حيث رعازيأف الشبية ال تعمؿ عمؿ الحقيقة فيما ال يدرأ كيدفع بالشبيات، مثؿ الت ضابطال االمخالفة ليذ

 3ال تعمؿ فييا الشبية.

 4عند الفقياء:الفرع الثاني: أنواع الشبية 

 ي الفاعؿ: كمف كطيء امرأة ظنيا تحؿ لو.. شبية ف 1

. شبية في المحؿ: كىي ما تحصؿ بقياـ دليؿ ناؼو لمحرمة ذاتان، أك بأف يككف لمفاعؿ ممؾ أك شبو  2
 .أمة ابنولممشترم، أك ككطئ  ياممؾ، ككطيء البائع الجارية المبيعة قبؿ تسميم

ك شيكد، ككالكطء أ. شبية في الطريؽ: بأف يككف حبلالن عند قكـ حرامان عند آخريف، كالنكاح ببل كلي 3
 ببيع أك نكاح فاسد.

                                                           
 . 168/ 9، المبسوط. السرخسي، 450/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 160/ 2، قواعد األحكاـ في مصالح األناـ. ابف عبد السبلـ،  2
 . 58/ 5، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  3
 . 57 -56/ 5، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  4
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. شبية في الفعؿ: كىي ما تثبت بظف غير الدليؿ كىي شبية االشتباه، كتتحقؽ في مف اشتبو عميو 4
يؿ دليبلن، فبل بد مف الظف. ككطىء المطمقة ثبلثان في العدة، كالمختمعة، كذلؾ الحؿ كالحرمة فظف غير الدل

 إذا قاؿ: ظننت أنيا تحؿ لي فبل حد عميو، كأما إذا قاؿ: عممت أنيا حراـ فيحد.

 في فتح القدير: ضابطالفرع الثالث: مف تطبيقات ال

 في كتاب الشيادات، في ضابطىذه ال كرد

 1زنا:ال شيادة النساء فيمسألة: 

سبؽ أف بينت أقكاؿ العمماء في مسألة شيادة النساء في الحدكد كالقصاص عند دراستي لفقو قاعدة " 
 كسأكتفي ىنا ببياف استخداـ ابف اليماـ ليذه القاعدة في ىذه المسألة. 2"، العبرة لعمـو المفظ

زنا، حيث بيف ابف اليماـ أف ىذه القاعدة لمرد عمى مف يقكؿ بجكاز شيادة النساء في ال ـاستخدـ ابف اليما
كبيف عمـك قكلو تعالى:  3،﴾ َأْربَ َعًة ِمْنُكمْ  ﴿أحد أسباب الخبلؼ بيف العمماء المعارضة بيف قكلو تعالى: 

 ثـ كضح أنو يجب تقديـ اآلية األكلى عمى الثانية، ألسباب، منيا: 4،﴾ فَِإْن َلْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فَ َرُجٌل َواْمَرأَتَانِ ﴿

 ف األكلى مانعة كالثانية مبيحة، فتقدـ المانعة.. أل 1

قيد، كزيادة القيد مف طرؽ الدرء، فإنو كمما كثرت قيكد الشيء قؿ كجكده . ألف اآلية األكلى تفيد زيادة 2
 بالنسبة إلى ما ليس فيو زيادة تقييد.

فَِإْن َلْم َيُكونَا  ﴿كلو تعالى: . ألف فييا شبية البدلية، كلذا ال تقبؿ فييا الشيادة عمى الشيادة، كذلؾ ألف ق3

رجاؿ يشيدكف، ثـ أضاؼ: " كقد ركم عف بعض ظاىره أنو ال تقبؿ شيادتيف إال عند عدـ  ﴾رَُجَلْينِ 

                                                           
 . 450/ 6، فتح القديراليماـ، . ابف  1
 .  120. ص  2
ِتي يَْأتِيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْربَ َعًة ِمْنُكْم فَِإْن  . كىي مأخكذة مف قكلو تعالى: ﴿15/ اآلية سورة النساء.  3 َوالَّلَّ

 ﴾.  َوفَّاُىنَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل اللَُّو َلُهنَّ َسِبيًَّل َشِهُدوا فََأْمِسُكوُىنَّ ِفي اْلبُ ُيوِت َحتَّى يَ ت َ 
 . 282/ اآلية  سورة البقرة.  4
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العمماء ذلؾ فاعتبر حقيقة البدلية ، لكف لما لـ يكف ذلؾ معمكالن بو عند أىؿ اإلجماع نزلت إلى شبية 
 1". الشبياتء بوالشبية كالحقيقة فيما يندر البدلية، 

 2": الشيادة التي في مجمس القضاء ىي التي بيا القضاء: فقو ضابط " ثانيالمطمب ال

 :مف ألفاظ ىذا الضابطالفرع األوؿ: 

 3.يادة ال تكجب شيئان بدكف القضاءالش -

 4.يادة ال تككف ممزمة بدكف القضاءالش  -

 5.ضاء القاضيالشيادة ال تكجب الحؽ ما لـ يتصؿ بيا ق  -

 : معنى الضابط:ثانيرع الالف

 قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمضابط، البد مف بياف معنى الشيادة في المغة كاالصطبلح.

 عنى الشيادة في المغة كاالصطبلح:المسألة األكلى: م

كليا عدة  6أكالن: الشيادة في المغة: مصدر مشتؽ مف شيد يشيد شيادة فيك شاىد، كجمعيا أشياد كشيكد،
، منيا  :معافو

 

                                                           
 .450/ 6 فتح القدير،ابف اليماـ، .  1

 .549/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  2

 . 9/ 7، المبسوط. السرخسي،  3
 . 182/ 10، المبسوط. السرخسي،  4
 . 181/ 10، المبسوط. السرخسي،  5
. 324/ 1، مادة شيد، المصباح المنير. الفيكمي، 240 - 3/239، مادة شيد، لساف العرب. ابف منظكر،  6

 .292، مادة شيد، ص القاموس المحيطالفيركزآبادم، 
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أم محضكر يحضره أىؿ  1،﴾ َوَذِلَك يَ ْوٌم َمْشُهودٌ ﴿ . الحضكر، كمنيا قكؿ الحؽ سبحانو كتعالى :  1
 2السماء كاألرض.

 . المعاينة: يقاؿ: شيدت الشيء: عاينتو، كالمشاىدة المعاينة.2

 . الخبر القاطع: حيث يقاؿ: شيد الرجؿ بكذا، أم: أخبر بو خبران قاطعان.3

 ف: حيث يقاؿ: أشيد بكذا، أم أحمؼ.. الحمؼ كاليمي4

 3. العمـ كالبياف: كقكؿ المؤذف: أشيد أف ال إلو إال ا، أم: أعمـ كأبيف أف ال إلو إال ا.5

عنده مف الشيادة فيك شاىد، كأصؿ  ما أم: أدل. اإلخبار كاألداء: حيث يقاؿ: شيد لو بكذا شيادة، 6
 ي لمفيـك الشيادة الكاردة في الضابط.كىذا المعنى ىك أقرب المعان 4،الشيادة ىذا

 ثانيان:  معنى الشيادة اصطبلحان:

 5عف عياف بمفظ الشيادة في مجمس القاضي بحؽ لمغير عمى آخر ". عيرفت الشيادة بأنيا: " إخباره 

 6عف تخميف كحسباف". كما كعريفت بأنيا: " االخبار بحؽ شخص عمى غيره عف مشاىدة كعياف ال،
يا: " إخبار صدؽ إلثبات حؽ لمغير ممف يقبؿ قكلو في مجمس القضاء بمفظ الشيادة كلك كعريفت أيضان بأن

 7ببل دعكل ".

                                                           
 . 103/ اآلية سورة ىود.  1
 .324/ 1، مادة شيد، المصباح المنير. الفيكمي، 240/ 3، مادة شيد، لساف العرب. ابف منظكر،  2
 .292، مادة شيد، ص القاموس المحيط. الفيركزآبادم، 239/ 3، مادة شيد، لساف العربابف منظكر، .  3

 .324/ 1، مادة شيد، المصباح المنير. الفيكمي، 240/ 3، مادة شيد، لساف العرب. ابف منظكر،  4
 . 129، ص التعريفات. الجرجاني،  5
 . 266، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  6
، 24، ص أثر الرجوع عف الشيادة عمى األحكاـ الجنائية في ضوء الفقو اإلسالميالبعيث، محمد بف عبد ا، .  7

 ـ. ) رسالة ماجستير (. 2003ىػ/ 1424إشراؼ: محمد بكساؽ، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، 
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لتعاريؼ العمماء لمشيادة، كيبلحظ عمى كالتعريؼ األخير ىك أشمؿ التعاريؼ كأفضميا، كىك جامع 
م يبيف أف الشيادة التعاريؼ جميعيا أنيا ال تخرج عف المعنى المغكم لمشيادة، كخاصة المعنى األخير الذ

 في المغة معناىا اإلخبار كاألداء.

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمضابط:

لزاميا ال يككف إال في المحكمة أماـ القاضي، فبدكف القضاء ال تككف  يفيد الضابط بأف اعتبار الشيادة كا 
ثبات الحقكؽ عمى الشيادة حجة ممزمة ينبني عمييا حكـ، كال يعتد بيا، ألنيا شرعت إلثبات  الحقكؽ، كا 

 1إال بالقضاء.طريؽ اإللزاـ ال يككف 

 في فتح القدير: ضابط: مف تطبيقات اللثالفرع الثا

 في 2كرد ىذا الضابط في كتاب الرجكع عف الشيادة،

 3:بعد تنفيد الحكـعف شيادتيـ  كحدىـ مسألة: تضميف شيكد الفرع إذا  رجعكا

                                                           
 . 175/ 5، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  1
 .536/ 6، فتح القديراـ، . ابف اليم 2
. كتسمى أيضان بشيادة النقؿ، كالشيادة عمى الشيادة، كمعناىا:  " إخبار الشاىد عف سماعو شيادة غيره أك سماعو إياه  3

". الخرشي،  . كما كعيرفت بأنيا: " أف يشيد 290/ 4، حاشية الصاوي. الصاكم، 217/ 7، شرح مختصر خميؿلقاضو
ع ككنو لـ ير المشيكد بو بنفسو "، كيسمى الشاىد الناقؿ بشاىد الفرع، كالمنقكؿ عنو بشاىد الشاىد عمى شيادة غيره م

 . 149، ص أثر الرجوع عف الشيادة عمى األحكاـ الجنائيةاألصؿ. البعيث، 
دة عمى كقد أجمع العمماء عمى قبكؿ شيادة الفرع في الحقكؽ المالية، كنقؿ ابف قدامة ىذا اإلجماع حيث قاؿ: " فإف الشيا

الشيادة جائزة، بإجماع العمماء. كبو يقكؿ مالؾ، كالشافعي، كأصحاب الرأم. قاؿ أبك عبيد: أجمعت العمماء مف أىؿ 
. كالمصادر المذككرة في 187/ 10، المغنيالحجاز كالعراؽ، عمى إمضاء الشيادة عمى الشيادة في األمكاؿ ". ابف قدامة، 

 المكضكع. 
 القصاص فقد اختمؼ العمماء في ذلؾ عمى ثبلثة أقكاؿ: أما في قبكليا في الحدكد ك 

فتح القكؿ األكؿ: ذىب الحنفية كالحنابمة كالشافعية في ركاية إلى القكؿ بعدـ قبكليا في الحدكد كالقصاص. ابف اليماـ، 
 =/7، يشرح الزركش. الزركشي، 187/ 10، المغني. ابف قدامة، 544/ 8، البحر الرائؽ. ابف نجيـ، 522/ 6، القدير
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 ، فيؿ يضمنكف أـ ال؟.كحدىـ عف الشيادة بعد تنفيذ الحكـ شيكد الفرع أف يرجعصكرة المسألة: 

ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بتضميف شيكد الفرع إذا رجعكا عف شيادتيـ في ىذه الحالة، كىذا ما عميو 
ف شيد شاىدا فرع عمى شاىدم. أصؿ، كقد نقؿ صاحب المغني ىذا اال 1،الفقياءاتفاؽ   تفاؽ، فقاؿ: " كا 

                                                                                                                                                                                     

ـ. الماكردم، 1990ىػ/ 1410، دار المعرفة، بيركت، 420/ 8، مختصر المزنيالمزني، إسماعيؿ بف يحيى،  .361
 . 147/ 11، الحاوي الكبير

. أف الحدكد كالقصاص مما تدرأ بالشبيات، كالشيادة عمى الشيادة ال تخمك عف شبية، كليذا ال  1كمف أدلتيـ عمى ذلؾ: 
ساء لتمكف الشبية في شيادتيف بسبب السيك كالغفمة، بؿ ىنا أكلى، ألف الشبية ىنا أقكل، فإنيا يتطرؽ تقبؿ فييا شيادة الن

إلييا احتماؿ الغمط كالسيك كالكذب في شيكد الفرع، مع احتماؿ ذلؾ في شيكد األصؿ، كىذا احتماؿ زائد، ال يكجد في 
شيكد األصؿ، فكجب أف ال تقبؿ فيما يندرئ بالشبيات.  شيادة األصؿ، كىك معتبر، بدليؿ أنيا ال تقبؿ مع القدرة عمى

 =. 187/ 10، المغني. ابف قدامة، 281/ 6، بدائع الصنائعالكاساني، 
. ألف الحدكد لما كانت مبنية عمى الدرء أكجب ذلؾ اختصاصيا بحجج مخصكصة، بؿ إيقاؼ إقامتيا، كليذا شرط عدد 2=

أربعة مف الرجاؿ األحرار عمى غيبكبة ذكره في فرجيا، كما يغيب الميؿ في األربعة في الشيادة عمى الزنا، ألف اطبلع 
 .281/ 6، بدائع الصنائعالمكحمة نادر غاية الندرة. الكاساني، 

/ 10، المغني. ألنيا إنما تقبؿ لمحاجة، كال حاجة إلييا في الحد؛ ألف ستر صاحبو أكلى مف الشيادة عميو. ابف قدامة، 3
187  . 

: ذىب المالكية إلى القكؿ بأف الشيادة عمى الشيادة تقبؿ في جميع الحقكؽ، ألف الشيادة كما تثبت كؿ القكؿ الثاني
منح . عميش، 901/ 2، الكافي. ابف عبد البر، 93/ 2، المدونةالحقكؽ، فكذلؾ الشيادة عمى الشيادة. مالؾ بف أنس، 

 . 496/ 8، الجميؿ
ف العقكبات: األكؿ: ما كاف مف حقكؽ اآلدمييف. كالثاني: ما كاف مف حقكؽ ا القكؿ الثالث: ذىب الشافعية إلى التفريؽ بي

تعالى.فأما حقكؽ اآلدمييف كالقصاص كالقدؼ، فتجكز فييا ىذه الشيادة في الراجح، ألف حقكؽ اآلدمييف ليست مبنية عمى 
كالقطع في السرقة، فبل تجكز فيو  التخفيؼ بؿ عمى المضايقة.  كأما حقكؽ ا تعالى المحضة، كحد الزنا كشرب الخمر

ىذه الشيادة في الراجح، ألف حقكؽ ا تعالى مبنية عمى الدرء كاالسقاط، كفي القكؿ الثاني: تجكز، ألف ىذه الحقكؽ تثبت 
. الشيرازم، 221/ 17، الحاوي الكبيربالشيادة، فجاز أف تثبت بالشيادة عمى الشيادة كحقكؽ اآلدمييف. الماكردم، 

 . 459/ 3 ،الميذب
 ىك القكؿ األكؿ، لقكة أدلتيـ، كألف فييا ردان عمى أدلة مخالفييـ، كا تعالى أعمـ.   يو كالذم أميؿ إل

. أبك 137/ 7، البحر الرائؽ. ابف نجيـ، 251/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 549/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
النكت والفوائد السنية عمى مشكؿ المحرر لمجد الديف ابف بف محمد،  . ابف مفمح، إبراىيـ343/ 2، المحررالبركات، 

أسنى . السنيكي، 398/ 6، مغني المحتاجىػ. الشربيني، 1404، 2، مكتبة المعارؼ، الرياض، ط343/ 2، تيمية
 . 282/ 10، تحفة المحتاج. الييتمي، 384/ 4، المطالب
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 1يما ثـ رجع شاىدا الفرع، فعمييما الضماف. ال أعمـ بينيـ في ذلؾ خبلفان ".فحكـ الحاكـ بشيادت

صدرت منيـ، فكاف التمؼ  الشيادة التي في مجمس القضاء وىي التي بيا القضاءحجتيـ في ذلؾ: أف 
 2مضافان إلييـ.

 3": كؿ شيادة جرت نفعاً ال تقبؿ: فقو ضابط " لثالمطمب الثا

 ابط:الفرع األوؿ: مف ألفاظ الض

 4و أك ألكالده أك لزكجتو ال تجكز.كؿ شيادة تجر نفعان لمشاىد أك ألبكي .  1

 5. مف شيد بشيادة تجر إلى نفسو نفعان بطمت شيادتو.2

 6. كؿ مف شيد بشيادة يجر بيا إلى نفسو شيئان ال تجكز شيادتو.3

 7ردكدة.كؿ شاىد جر بشيادتو إلى نفسو نفعان، أك دفع بيا ضرران، كانت شيادتو م. 4

 8.  كؿ شيادة جرت مغنمان لمشاىد أك دفعت مغرمان ال تجكز.5

 
                                                           

 . 227/ 10، المغني. ابف قدامة،  1
. كالبد مف 287/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني، 137/ 7، ، البحر الرائؽ. ابف نجيـ549/ 6، فتح القدير، . ابف اليماـ 2

اإلشارة ىنا إلى أف ىنالؾ حالتاف أخرياف تتعمقاف بالمكضكع، كىما: أكالن: رجكع شيكد األصؿ كحدىـ دكف شيكد الفرع. 
، كاقتصرت عمى المسألة التي تتعمؽ بالضابط فقط، كقد كقع خبلؼ ثانيان: رجكع شيكد الفرع كاألصؿ معان. لـ اتطرؽ ألييما

بي العمماء في ىاتيف المسألتيف، في تضميف شيكد الفرع، يمكف مراجعتيما في المصادر السابقة بالتفاصيؿ، باإلضافة إلى: 
 كما بعدىا.  158، ص أثر الرجوع عف الشيادة عمى األحكاـ الجنائيةالبعيث، 

 .493/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  3

 .  500/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  4

 . 58/ 5، المغني. ابف قدامة،  5
 . 292/ 2، النكت والفوائد. ابف مفمح، 292/ 2، المحرر. أبك البركات،  6
 . 83/ 13، الحاوي الكبير. الماكردم،  7
 . 433/ 8، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  8
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 : معنى الضابط:الفرع الثاني

 سبؽ بياف معنى الشيادة مف قبؿ، فيبقى بياف المعنى اإلجمالي لمضابط، كالذم يفيد بأف:

ىد ، حيث الشيادة مغنمان أك تفيد ربحان لمشاىذه مف ضكابط الشيادة كقيكدىا في اإلسبلـ أف ال تجر 
و يصبح بذلؾ كأنو شيد لنفسو، كأيضان إذا كاف في ىذه الشيادة دفع مغرـو أك خسارةو عف الشاىد فإف شيادت

 1فبل تجكز شيادة االبف ألبيو، كال األب البنو كىكذا.ترد كال تقبؿ حتى لك كاف عدالن، 

 : مف تطبيقات الضابط في فتح القدير:لثالفرع الثا

 في 2مف تقبؿ شيادتو كمف ال تقبؿ شيادتو، كرد ىذا الضابط في باب

 مسألة: شيادة كصياف أك كارثاف أك غريماف آلخر ادعى بأنو كصي لمميت:

ك أصكرة المسألة: أف يدعي رجؿ أنو كصي فبلف الميت، فيشيد لو بذلؾ اثناف مكصى ليما أك كارثاف 
 ح شيادتيما أـ ال تصح؟، فيؿ تصأك كصياف غريماف ليما عمى الميت ديف أك لمميت عمييما ديف

 اقكاؿ العمماء في المسألة:

القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بجكاز شيادتيما استحسانان، مبينان أنيا في القياس ال تجكز، ألف 
، كبيف كجو النفع لكؿ كاحد مف الشيكد ، وكؿ شيادة جرت نفعًا ال تقبؿلمشاىد،  يما جمب نفعفي شيادت

كأما الغريماف اف: لقصدىما نصب مف يتصرؼ ليما كيريحيما كيقكـ بإحياء حقكقيما. فقاؿ: أما الكارث
الدائناف كالمكصى ليما: لكجكد مف يستكفياف منو، كالمديكناف: لكجكد مف يبرءاف بالدفع إليو، أما 

 الكصياف: لكجكد مف يعينيما في التصرؼ في الماؿ كالمطالبة.

ىذه الشيادة لـ تكجب عمى القاضي شيئان  لـ يكف  في أفيما ثـ بيف كجو االستحساف في قبكؿ شيادت
كظاىران، فيكفي  كاجبان، حيث أف لمقاضي كالية نصب الكصي إذا كاف الكصي طالبان كالمكت معركفان 

                                                           
 . 433/ 8، سوعة القواعد الفقييةمو . البكرنك،  1
 .473/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  2
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القاضي بيذه الشيادة مؤنة تعييف الكصي، ألف القاضي يمزمو أف يتأمؿ في ىذا الكصي أنو ىؿ يصمح 
كىدايتو، كىما بيذه الشيادة زكياه. كأخبرا القاضي أنو أىؿ لذلؾ، فكفيت عنو  لمكصاية ألمانتو كديانتو

 مؤنة التعييف.
ة التي يستعمميا القاضي في تعييف يثبت بيذه الشيادة شيئان لـ يكف، فصار فعمو ىذا كالقرع وال أن

تطييبان لمقمكب، كنفيان  األنصباء، فإنيا ليست بمكجبة شيئان لـ يكف لو لكال القرعة، كمع ىذا جاز استعماليا
 1.لمتيمة عف القاضي، كىذا ما عميو المذىب الحنفي

 لممالكية في ىذا المسألة قكالف: القكؿ األكؿ: تجكز شيادتيما مطمقان.الثاني: القكؿ 

 بيذه الشيادةأف ال يجرا ىك ذلؾ. كالثاني:  ياألكؿ: أف يدع: افبشرطكالقكؿ الثاني: تجكز شيادتيما 
 2، كىذا أصؿ الحنابمة.ان نفسيما نفعأل

 كا تعالى أعمـ.قكؿ الحنفية، بجكازىا استحسانان، لقكة حجتيـ.  ىكيو كالذم أميؿ إل

 3":النكوؿ بمنزلة اإلقرار: فقو ضابط " رابعالمطمب ال

                                                           
 . 160/ 9، البناية. العيني، 227/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 494 -493/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
صؿ عند الحنابمة . األ270/ 10، الذخيرة. القرافي، 590/ 3، التيذيب. القيركاني، 27/ 4، المدونة. أنس بف مالؾ،  2
 . 293/ 2، النكت والفوائدشيادة الكصي إذا كاف ال يجر إلى نفسو شيئان جائزة. ابف مفمح، أف 
إذا نكؿ . كىذا الضابط غير متفؽ عميو بؿ قد جاءت ضكابط أخرل تعارضو، كمنيا: " 20/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3

 . 504، ص األشباه والنظائر". السيكطي،  بمجرد النكوؿالمدعى عميو ردت اليميف عمى المدعي، وال يحكـ 
كأصؿ الخبلؼ في ىذا الضابط قائـ عمى الخبلؼ بيف الفقياء في القضاء بنككؿ المدعى عميو كحده، أـ ترد اليميف عمى 

 المدعي،  اختمؼ العمماء في ىذه المسألة عمى أربعة أقكاؿ: 
كال ترد اليميف عمى المدعي. كىذا قكؿ الحنفية كالحنابمة في المشيكر القكؿ األكؿ: يقضى عمى المدعى عميو بالنككؿ، 

. المرداكم، 211/ 10، المغني. ابف قدامة، 34/ 17، المبسوط. السرخسي، 295/ 4، تبييف الحقائؽعنيـ. الزيمعي، 
 .257/ 11، اإلنصاؼ

ف امتنع القكؿ الثاني: أف اليميف ترد عمى المدعي، كيكجو القاضي إليو اليميف، فإف ح مؼ استحؽ كحكـ لو القاضي بيا، كا 
، الذخيرةسقطت الدعكل، أم ال يقضى بنككؿ المدعى عميو كحده، كىذا قكؿ المالكية كالشافعية كالحنابمة في قكؿ. القرافي، 

 =. عالـ الكتب، بيركت، بدكف92/ 4، الفروؽ. القرافي، أحمد بف إدريس، 252/ 4، بداية المجتيد. ابف رشد، 76/ 11
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 الفرع األوؿ: مف ألفاظ الضابط:

 1النككؿ في باب األمكاؿ بمنزلة اإلقرار شرعان..  1

 2إلقرار.. النككؿ قائـ مقاـ ا2

 3. النككؿ في مجمس القضاء بمنزلة اإلقرار.3

 4. نككؿ الناكؿ كإقراره.4

 :الفرع الثاني: معنى الضابط

 البد مف تكضيح المقصكد بالنككؿ. قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمضابط

 المسألة األكلى: معنى النككؿ في المغة كاالصطبلح:
                                                                                                                                                                                     

/ 10، المغني. ابف قدامة، 423/ 6، مغني المحتاج. الشربيني، 139/ 17، الحاوي الكبيرالطبعة كتاريخيا. الماكردم، =
 . 257/ 11، اإلنصاؼ. المرداكم، 211

نما يحبس الناكؿ حتى يقر بالحؽ  القكؿ الثالث: ال يقضى عمى المدعى عميو بمجرد النككؿ، كال ترد اليميف إلى المدعي، كا 
مؼ عمى نفيو أك يجبر عمى ذلؾ بالضرب. كىذا قكؿ أصحاب الشافعي في قكؿ في حاؿ تعذر رد اليميف، كأحمد في أك يح

، 211/ 10، المغني. ابف قدامة، 88/ 13، البياف. العمراني، 397/ 3، الميذبقكؿ، كالظاىرية.  الشيرازم،  . ابف حـز
 . 403. ص 443/ 8، المحمى

عمى المدعي إذا كاف جازمان بالحؽ أك كاف الفعؿ صادران منو، أما إذا كاف غير جاـز بو فيحكـ القكؿ الرابع: أف اليميف ترد 
عمى المدعى عميو بالنككؿ، كال ترد اليميف إلى المدعي. كىذا قكؿ ابف تيمية كتمميذه ابف القيـ. ابف القيـ، محمد بف أبي 

 بعة كتاريخيا كمكاف الطبع. ، مكتبة دار البياف، بدكف الط78 -76، ص الطرؽ الحكميةبكر، 
كقد كاف لكؿ فريؽ أدلة كردكد كمناقشات عمى أدلة األقكاؿ األخرل ال يتسع المقاـ لذكرىا. كقد فصؿ الزحيمي في ىذه 

 ، كما بعدىا. 389، ص طرؽ اإلثباتالمسألة بشكؿ كبيرو جدان، كذكر ادلة كؿ فريؽ كمناقشاتو كردكده. الزحيمي، 
لقكؿ الثاني، كذلؾ لقكة أدلتيـ، كلقكة ردىـ عمى أدلة مخالفييـ، كألف ىذا ما يتفؽ مع مقاصد الشريعة ىك ايو كالذم أميؿ إل

 اإلسبلمية مف حفظ حقكؽ الناس عمى اختبلفيا، كىك ما رجحو الزحيمي.
 . 135، ص قواعد الفقو. البركتي، 532/ 1، شرح السير. السرخسي،  1
 . 5/5، المبسوط. السرخسي،  2
 . 153/ 18، المبسوطخسي، . السر  3
 . 711/ 1، شرح السير. السرخسي،  4
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، منيا: الجبف كالتأخر كالتعب، كقيؿ: إذا أراد أف  ي المغة: مأخكذ مف نكؿ، كلوأكالن: النككؿ ف عدة معافو
 1كاالسـ منيا: النكاؿ. كنكمو عنو الشيء: صرفو عنو، يصنع شيئان فيابو، كنكؿ عف اليميف امتنع منيا،

 تعريؼ النككؿ اصطبلحان: ثانيان:

 عيرؼ النككؿ بعدة تعريفات، منيا:

 2".. " امتناع مف كجبت عميو أك لو يميف منيا  1

 3. " االمتناع مف الحمؼ بما طمبو القاضي ".2

 4. " االمتناع عف أداء الشيادة، أك حمؼ اليميف ".3

امتناع مف ف ىنا يمكف تعريؼ النككؿ بأنو: "كالتعريؼ الثاني ىك أفضؿ التعاريؼ كأقربيا لممطمكب، كم
لقضاء أفضؿ، ألف اليميف كجبت عميو اليميف في مجمس القضاء عنيا"، كتقيدىا بأنيا التي في مجمس ا

 ر ىي اليميف التي في مجمس القضاء، سكاءن أكاف المدعي أـ المدعى عميو.التي يترتب عمييا آثا

 كيبلحظ أف ىذا التعريفات ال تخرج عف المعنى المغكم لمنككؿ.

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمضابط:

، كال بينة لممدعي فإف القاضي يكجو اليميف عمى يفيد ىذا الضابط بأنو إذا ادعى مدعو عمى آخر ماالن 
ف امتناعو إالمدعى عميو، كيطمب منو أف يحمؼ عمى كذب دعكل خصمو، فإف امتنع المدعى عميو، ف

                                                           
 . 625/ 2، مادة نكؿ، المصباح المنير. الفيكمي، 677/ 11، مادة نكؿ، لساف العرب. ابف منظكر،  1
 اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الوافية ) شرح حدود ابف عرفة (،. الرصاع، محمد بف قاسـ،  2

 ىػ. كىذا التعريؼ البف عرفة. 1350، 1، المكتبة العممية، بيركت، ط472ص 
، مطبعة 403/ 4، التجريد لنفع العبيد ) حاشية البجيرمي عمى شرح المنياج (. البجيرمي، سميماف بف محمد،  3

 ـ. 1950ىػ/ 1369الحمبي، 
  . 488/ 1، معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  4
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يككف بمثابة إقرار منو بالمدعى، فيثبت عميو ما يدعيو خصمو، كىذا ال يككف إال بقضاء القاضي لككنو 
 1محتمبلن في نفسو.

 ف تطبيقات الضابط في فتح القدير:الفرع الثالث: م

 في 2كرد ىذا الضابط في باب خيار العيب،

 ؼ القاضي المدعى عميو، فنكؿ:مسألة: إذا ادعى شخصه داران في يد رجؿ، فحمٌ 

صكرة المسألة: أف يدعي شخصه داران في يد رجؿ، فينكر المدعى عميو، فيحمفو القاضي فينكؿ عف 
عي، ثـ يقيـ المدعى عميو بينة عمى أنو اشترل الدار، فيؿ تقبؿ بينتو أـ اليميف، فيقضي القاضي بيا لممد

 ال ؟

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

 بيف ابف اليماـ أف في ىذه المسألة قكالف:

، فإف القاضي و بينة عمى أنو اشتراىا مف المدعيالقكؿ األكؿ: فيو تفصيؿ، كىك: إذا أقاـ المدعى عمي
ألف ىذا ليس ، أما لك أقاـ بينةن عمى أنو اشتراىا مف رجؿ آخر، فبل تقبؿ بينتو، يسمع بينتو كترد لو الدار

 يكسؼ. يكىك قكؿ أببإقرار صريح، 

 3، كىذا في ظاىر الركاية.النكوؿ بمنزلة اإلقرارف القكؿ الثاني: أف البينة ال تقبؿ في الكجييف، أل

صريح اإلقرار أـ ال ؟، ففي ظاىر الخبلؼ في النككؿ، ىؿ حكمو حكـ  عمى الخبلؼ ىنا مبنيكأصؿ 
 الركاية نعـ، كعف أبي يكسؼ ال.

                                                           
 . 1255/ 11، عد الفقييةموسوعة القوا. البكرنك،  1
 . 2/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 223/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني، 20/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
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تحميؼ المدعى عميو، فإف أبى أف يحمؼ ترد اليميف عمى القكؿ الثالث: ذىب المالكية إلى القكؿ ب
ف نكؿ بطؿ حقو، فإف جاء ببينة بعدىا قبمت بينتو إف لـ  المدعي، فإف حمؼ قضى لو القاضي بالحؽ، كا 

 1ا إذا كاف يعمـ بيا كتركيا فبل حؽ لو.يكف يعمـ بيا، إم

، ي، ترد اليميف عمى المدعالقكؿ الرابع: ذىب الشافعية إلى القكؿ بأنو إذا نكؿ المدعى عميو عف اليميف
ف نكؿ، كاف نككلو عف يميف الرد بمثابة يميف المدعى عميوفإف حمؼ استحؽ دعكاه ذا طمب ، كا  ، كا 

ذا طمبيا المدعميمة قبؿ اليميف أميؿ ثبلثة أ المدعي عميو ال يميؿ، كالفرؽ بينيما " أف المدعى  ىياـ، كا 
عميو مطالب محمكؿ عمى اإلقرار، أك اليميف، كليس صاحب خيرة، كأما المدعي، فميس محمكالن مف جية 

ف أراد أخره كلك جاء ببينة بعد حمؼ المدعى عميو قضي  2"،أحد، بؿ ىك صاحب الحؽ، إف أراد قدمو، كا 
 لو.

خامس: ذىب الحنابمة في الراجح إلى القكؿ بأف القاضي يحمؼ المدعى عميو، فإف حمؼ قضى القكؿ ال
ذا جاء المدعي ببينة بعد القضاء، فإف كاف قاؿ  ف نكؿ قضى عميو كال ترد اليميف عمى المدعي، كا  لو، كا 

 ؼ المقصكد.بو فيعكد األمر عمى خبلمف قبؿ: مالي بينة، لـ تسمع بينتو، ألف سماع البينة قد تحقؽ كذ

أما إف قاؿ: ال أعمـ لي بينة، ثـ قاؿ: لي بينة، سمعت بينتو، ألنو يجكز أف يككف لو بينة ال يعمميا، كنفي 
 3.فيياالعمـ بيا ليس نفيان ليا، فبل يككف مكذبان 

 4أف القاضي يرد اليميف عمى المدعي إف نكؿ المدعى عميو.ب القكؿ إلى كذىب بعض الحنابمة

ىك القكؿ الثالث، ألف ىذا القكؿ يتفؽ مع ركح الشريعة اإلسبلمية، كمقاصدىا التي تقـك  يوكالذم أميؿ إل
نصاؼ لممدعي كلممدعى عميو، كا تعالى أعمـ.  عمى حفظ حقكؽ الجميع، كفي ىذا القكؿ إقامة لمعدؿ، كا 

 
                                                           

 . 36، 7/ 4، المدونة. أنس بف مالؾ،  1
 . 425/ 7، الوسيط. الغزالي، 663/ 18، نياية المطمب. الجكيني،  2
 . 211/ 10، المغني. ابف قدامة، 339/ 6، كشاؼ القناع. البيكتي،  3
 . 665، ص العدة. المقدسي، 211/ 10، المغني. ابف قدامة،  4
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 لثامف: فقو قواعد وضوابط منثورة، وفيو مبحثاف:الفصؿ ا

 يية:المبحث األوؿ: القواعد الفق

 المطمب االوؿ: حؽ العبد عند معارضة حؽ اهلل تعالى يقدـ. 

 المطمب الثاني: الساقط ال يعود إال بسبب جديد. 

 المطمب الثالث: النادر ال عبرة بو، وال يبنى الفقو باعتباره. 

 المبحث الثاني: فقو ضوابط منثورة:

 سبب لمضماف. تالؼ تعديًا التسبب في اإل المطمب األوؿ: 

 : فقو ضابط : شطر العمة ال يثبت بو شيء.ثانيب الالمطم

 : فقو ضابط : كؿ مف عمؿ لممسمميف عماًل حكمو في اليدية حكـ القاضي.لثالمطمب الثا

 : فقو ضابط : الوصية أخت الميراث.رابعالمطمب ال
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 :المبحث األوؿ: القواعد الفقيية

  

 ك تحت أم مف المباحث السابقة.كقد جمعت في ىذا المبحث القكاعد الفقيية التي لـ تنض

 1": حؽ العبد عند معارضة حؽ اهلل تعالى يقدـ: فقو قاعدة " كؿالمطمب األ

 :الفرع األوؿ: مف ألفاظ القاعدة

 2إذا اجتمع الحقاف قدـ حؽ العبد. -

 3إذا اجتمع الحقاف قدـ العبد. -

 : معنى القاعدة:ثانيالفرع ال

 بد مف تكضيح المقصكد بالحؽ، كأنكاعو باعتبار صاحبو.قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة ال

 المسألة األكلى: معنى الحؽ، كأنكاعو باعتبار صاحبو:

 أكالن: معنى الحؽ في المغة كاالصطبلح:

. الحؽ في المغة: مصدر حؽ الشيء يحؽ، كمعناه: الثبكت كالكجكب، كحؽ األمر: كجب ككقع ببل  1
 4ؽ.شؾ، كالحؽ نقيض الباطؿ، كجمعو حقك 

 

                                                           
 . 98/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 340، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ،  2
 . 55، ص قواعد الفقو. البركتي،  3
 . 874، مادة الحؽ، ص القاموس المحيط . الفيركزآبادم،49/ 10، مادة حقؽ، لساف العرب. ابف منظكر،  4
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كعيرؼ بتعريؼ عاـ أجمع  1. معنى الحؽ اصطبلحان: عيرؼ بأنو: " الثابت الذم ال يجكز إنكاره "،2
 2كأشمؿ كأدؽ، كىك تعريؼ الزرقا، حيث بيف أف الحؽ ىك " اختصاص يقرر بو الشرع سمطة أك تكميفان "،

تكفيان مشتمبلن ألنكاع الحقكؽ كعند االطبلع عمى تحميؿ الزرقا ليذا التعريؼ تجده جامعان شامبلن عامان مس
 باختبلفيا.

 ثانيان: أنكاع الحؽ باعتبار صاحبو:

 3ينقسـ الحؽ باعتبار صاحبو إلى ثبلثة أنكاع:

. حؽ ا تعالى عمى الخصكص ) الحؽ العاـ (، كىك : " ما يتعمؽ بو النفع العاـ لمعالـ مف غير  1
كمف  4نفعو كلئبل يختص بو أحد مف الجبابرة"، اختصاص بأحد، نسب إلى ا تعالى، لعظـ خطره كشمكؿ

أمثمتو: العبادات المختمفة مف الصبلة كالصياـ كغيرىا، ك الكؼ عف الجرائـ كتطبيؽ العقكبات مف حدكد 
 5مثؿ: حد الزنا كالقذؼ كالسرقة كغيرىا.

 6كقد قسـ الحنفية حقكؽ ا تعالى إلى ثمانية أقساـ.

 ما يتعمؽ بو مصمحة خاصة، كحرمة ماؿ الغير، فإنيا حؽ . حؽ العبد عمى الخصكص: كىك " 2

 مف أمثمتو أيضان: حؽ الشخص في بدؿ مالو المتمؼ،  7العبد عمى الخصكص، لتعمؽ صيانة مالو بيا "،

 

                                                           
 . 182/ 1، معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  1
كما بعدىا، دار القمـ، دمشؽ،  19،  ص المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ العامة في الفقو اإلسالمي. الزرقا، مصطفى أحمد،  2
 ـ. 1999ىػ/ 1420، 1ط
 كما بعدىا.  13/ 4، ( الفقو اإلسالمي وأدلتو ) نظرية الحؽ. الزحيمي،  3
 . 104/ 2، التقرير والتحبير. ابف أمير الحاج،  4
 . 13/ 4 الفقو اإلسالمي وأدلتو ) نظرية الحؽ (،. الزحيمي،  5
 .104/ 2، التقرير والتحبير. يمكف مراجعتيا في : ابف أمير الحاج،  6
 .104/ 2، التقرير والتحبير. ابف أمير الحاج،  7
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 1 كرد الماؿ المغصكب، كحؽ الزكجة في النفقة عمى زكجيا، كحؽ األـ في حضانة طفميا كغيرىا.

 2كعاف:. ما اجتمع فيو الحقاف، كىك ن3

النكع األكؿ: ما اجتمع فيو الحقاف، كحؽ ا تعالى ىك الغالب، مثؿ: عدة المطمقة، فييا حؽ ا: كىك 
صيانة األنساب عف االختبلط، كفييا حؽ الشخص، كىك المحافظة عمى نسب أكالده، لكف حؽ ا 

 كاالنييار.غالب؛ ألف في صيانة األنساب نفعان عامان لممجتمع، كىك حمايتو مف الفكضى 
النكع الثاني: ما اجتمع فيو حقاف، كحؽ العبد ىك الغالب، مثؿ: حؽ القصاص الثابت لكلي المقتكؿ، فيو 
حقاف: حؽ  كىك تطيير المجتمع عف جريمة القتؿ النكراء، كحؽ لمشخص: كىك شفاء غيظو كتطييب 

 ثمة.نفسو بقتؿ القاتؿ، كىذا الحؽ ىك الغالب؛ ألف مبنى القصاص عمى المما

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

تفيد القاعدة بأنو إذا اجتمع عمى العبد حقاف، حؽ خالص  سبحانو كتعالى، كحؽ خالص لمعبد، كلـ يكف 
باإلمكاف الجمع كالتكفيؽ بينيما، قدـ في االستيفاء حؽ العبد عمى حؽ ا سبحانو كتعالى، ألف ا 

ف عباده ال يمحقو ضرر بفكات شيء مف حقكقو، كحقكقو سبحانو كتعالى مبنية سبحانو كتعالى غنيه ع
عمى المسامحة، أما العباد فيـ فقراء إلى ا سبحانو كتعالى، يتضرركف بفكات حقكقيـ، كىـ بحاجة 
الستيفائيا، كحقكقيـ مبنية عمى المزاحمة كالمشاحة، كذلؾ لحاجتيـ إلييا، فبل تسقط إال بإسقاط أصحابيا 

 3ليا.

                                                           
 . 14/ 4 سالمي وأدلتو ) نظرية الحؽ (،الفقو اإل. الزحيمي،  1
. كىناؾ 15/ 4 الفقو اإلسالمي وأدلتو ) نظرية الحؽ (،. الزحيمي، 104/ 2، التقرير والتحبير. ابف أمير الحاج،  2

نما اكتفي بما لو عبلقة بالقاعدة.   تقسيمات أخرل لمحؽ ال حاجة لذكرىا ىنا، كا 
، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك، 161/ 4، غمز عيوف البصائرالحمكم، . 340، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ،  3
، عمادة البحث 258/ 1، القواعد الفقيية المتضمنة لمتيسير. العبد المطيؼ، عبد الرحمف بف صالح، 220 -219/ 1

حقوؽ ند شرحو لقاعدة " ـ. كقد تكمـ عف ىذه القاعدة ع2003ىػ/ 1423، 1العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، ط
 . 59/ 2، المنثور". كىي مف القكاعد التي ذكرىا الزركشي،  اهلل تعالى مبنية عمى المسامحة

 



  244 

كقد خرج عف ىذه القاعدة عدة مسائؿ، منيا: إذا أحـر شخصه كفي ممكو صيد، كجب إرسالو حقان  
 1تعالى.

 : مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:لثالفرع الثا

 في 2كردت ىذه القاعدة في باب البيع الفاسد،

 مسألة: بيع المشترم ما اشتراه شراءن فاسدان بيعان صحيحان:

، فيؿ البيع الثاني بيع أف يشترم شخصه شيئان شراءن فاسد، ثـ يبيعو مف آخر بيع صحيحسألة: صكرة الم
 صحيح نافذ، أـ أنو ال ينفذ؟

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بصحة ىذا البيع كنفاذه، كيسقط حؽ البائع األكؿ في استرداد 
 3ذىب الحنفي.المبيع، كىذا ما عميو الم

 كقد استدلكا لقكليـ ىذا بعدد مف األدلة، منيا:

. لتعمؽ حؽ العبد بالعقد الثاني، كاالسترداد حؽ ا تعالى ، فنقض العقد األكؿ إنما كاف لحؽ الشرع،  1
، لغنى ا سبحانو كتعالى، كسعة عفكه كجكده، كلفقر العبد وحؽ العبد عند معارضة حؽ اهلل تعالى يقدـ

 4و كضيقو.كحاجت

 . ألف العقد األكؿ مشركع بأصمو فقط، كالعقد الثاني مشركع بأصمو ككصفو، إذ ال خمؿ فيو، كال في 2

 

                                                           
 . 65/ 2، المنثور. ينظر أيضان: الزركشي، 340، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ، 98/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 41/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 103/ 6، البحر الرائؽ. ابف نجيـ، 205/ 1، الجوىرة النيرة. الزبيدم، 98/ 6، فتح القديربف اليماـ، . ا 3
 .103/ 6، البحر الرائؽ. ابف نجيـ، 64/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 98/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
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 1 ركنو، كال في عكارضو، فبل يعارضو مجرد الكصؼ، فيك أقكل منو.

. ألف البيع الثاني حصؿ بتسميط مف جية البائع األكؿ، ألف التمميؾ منو مع اإلذف في القبض تسميط 3
مى التصرؼ، فبل يتمكف مف االسترداد مف المشترم الثاني، فاسترداده نقض ما تـ مف جيتو كذلؾ ع

 2باطؿ.

 3القكؿ الثاني: ذىب المالكية إلى التفصيؿ في ىذا المسألة:

أكالن: إذا كاف المبيع بيعان فاسدان مختمفان فيو بيف العمماء، كفات ىذا المبيع بيد المشترم ببيع أك غيره، صح 
 بيع كمضى بالثمف الذم بيع بو، حتى لك كانت صحة البيع خارج المذىب المالكي.ال

ثانيان: إذا كاف المبيع بيعان فاسدان مجمعه عمى فساده، ضمف المشترم قيمتو إف كاف مقكمان حيف القبض، 
ال ضمف قيمت و يـك كضمف مثؿ المثمي إذا بيع كيبلن أك كزنان، كعمـ كيمو أك كزنو كلـ يتعذر كجكده، كا 

 القضاء عميو برد المبيع.

كلك خارج المذىب بالثمف الذم  4 حيث قالكا: " فإف فات المبيع فاسدان بيد المشترم )مضى المختمؼ فيو(
ال يكف مختمفان فيو ( بؿ متفقان عمى فساده ضمف المشترم قيمتو إف كاف مقكمان حينئذ:  5 كقع بو البيع، )كا 
حيف القبض، ك ضمف مثؿ المثمي إذا بيع كيبلن، أك كزنان كعمـ كيمو  أم حيف القبض ... فإف فات فالقيمة

ال ضمف قيمتو يكـ القضاء عميو بالرد ".  6أك كزنو، كلـ يتعذر كجكده، كا 

                                                           
 . 103/ 6، البحر الرائؽابف نجيـ، . 467/ 6، العناية. البابرتي، 98/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 .103/ 6، البحر الرائؽ. ابف نجيـ، 467/ 6، العناية. البابرتي، 98/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 . 66/ 5، منح الجميؿ. عميش، 111/ 3، حاشية الصاوي. الصاكم، 71/ 3، حاشية الدسوقي. الدسكقي،  3
/ 3، حاشية الصاويفيو كيمضي بالقيمة، كالبيع كقت نداء الجمعة. الصاكم،  . ىذه قاعدة أغمبية إذ قد يككف مختمفان  4

111  . 
حاشية . ىذه قاعدة عند المالكية معناىا: كؿ فاسد متفؽ عمى فساده فإنو يمضي بالقيمة كتعتبر يـك القبض. الصاكم،  5

 .111/ 3، الصاوي
 . 71/ 3، حاشية الدسوقي. الدسكقي،  6
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، كتصرفو القكؿ الثالث: ذىب الشافعية كالحنابمة إلى القكؿ بأنو ال ينفذ تصرؼ المشترم في ىذه الحالة
 1بيع، كمف حؽ المشترم استرداد الثمف.، كمف حؽ البائع استرداد المباطؿ

 دلكا ليذا بعدد مف األدلة، منيا:كقد است

 2. ألف المشترم إنما يتصرؼ بالممؾ، كال ممؾ في البيع الفاسد. 1

 3. ألنو باع ممؾ غيره بغير إذنو، كالبائع األكؿ ىك مالكو، فيجب عميو رده إلى البائع األكؿ.2

 كا تعالى أعمـ. لتي فييا رده عمى أدلة مخالفييـ.كذلؾ لقكة أدلتيـ ا ىك القكؿ األكؿ،يو كالذم أميؿ إل

 4": الساقط ال يعود إال بسبب جديد: فقو قاعدة " ثانيالمطمب ال

 :الفرع األوؿ: مف ألفاظ القاعدة

 5الساقط ال يعكد، كما أف المعدـك ال يعكد. -

 6الساقط متبلشو ال يتصكر عكده. -

 7متبلشيان ال يتصكر عكده. الساقط مف الحؽ يككف -

 

                                                           
. ابف قدامة، 384/ 2، أسنى المطالب. السنيكي، 408/ 3، مغني المحتاج. الشربيني، 29/ 12، عزيزفتح ال. الغزالي،  1

 .174/ 4، المغني
.ابف قدامة، 384/ 2، أسنى المطالب. السنيكي، 408/ 3، مغني المحتاج. الشربيني، 29/ 12، فتح العزيز. الغزالي،  2

 . 174/ 4، المغني
 . 57/ 4، الشرح الكبير. ابف قدامة،  3
 .274، ص األشباه والنظائر. ابف نجيـ، 546/ 5، فتح القديرابف اليماـ، .  4

 . 21، ص 51، المادة مجمة األحكاـ العدلية.  5
 . 44/ 21، المبسوط. السرخسي،  6
 . 108/ 12، المبسوط. السرخسي،  7
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 1المسقط يككف متبلشيان. -

 : معنى القاعدة: ثانيالفرع ال

 : المعنى اإلجمالي لمقاعدةالمسألة االكلى: 

تفيد القاعدة بأف مف تنازؿ عف أم السبب سابقان، فيبقى بياف المعنى اإلجمالي لمقاعدة، حيث سبؽ بياف 
عمى غيره، كأبرأه منو، كأسقطو عنو، فإف حقو يسقط،  -محؽ القابمة لمسقكط بسبب مسقطو ل -مف حقكقو 

كال يبقى لو أم حؽ في المطالبة بعد ذلؾ، ألنو قد تبلشى، كذىب، كما كاف حالو كذلؾ فبل يعكد مرة 
ثانية، ألنو يصبح معدكمان ال سبيؿ إلى إعادتو إال بسبب جديد يعيد مثمو ال عينو، كاإلسقاط كما يككف 

 2أيضان بالشرع. بفعؿ المكمؼ يككف

كتقيد الحقكؽ بالقابمة لمسقكط، ألف ىناؾ حقكقان ال تقبؿ السقكط، فتبقى كما ىي، مثؿ: حؽ الفسخ لمعقد 
 3الفاسد، كحؽ الرجكع في اليبة، كحؽ االستحقاؽ في الكقؼ، كغيرىا.

 : مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:لثالفرع الثا

 في 4ة،كردت ىذه القاعدة في باب خيار الرؤي

 مسألة: سقكط خيار الرؤية بتفريؽ الصفقة، كعكدتو بالفسخ:

صكرة المسألة: أف يشترم شخصه شيئان لـ يره كىك قابؿ لمتفريؽ كالثياب ، ثـ يبيع بعضو أك ييبو كيسممو 
لممشترم الثاني أك المكىكب، فقد سقط خياره برد باقي المبيع بخيار الرؤية لتفريؽ الصفقة، كىذا متفؽ 

                                                           
 . 141/ 20، المبسوط. السرخسي،  1
/ 1، القواعد الفقيية. الزحيمي، 265، ص شرح القواعد الفقيية. الزرقا، 7/ 5، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  2

521. 
 . 521/ 1، القواعد الفقيية. الزحيمي، 265، ص شرح القواعد الفقيية. الزرقا،  3
 .530/ 5، فتح القديرابف اليماـ، .  4

 



  248 

فإذا  فسخ البيع الثاني أك اليبة، كعاد المبيع أك المكىكب إلى المشترم، فيؿ يعكد لو  1عند الحنفية، عميو
 حؽ رد كامؿ المبيع بخيار الرؤية، أـ أف خيار الرؤية قد سقط، كليس لو رد المبيع بيذا الخيار؟

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

ر الرؤية قد سقط ببيع المبيع أك ىبتو، فبل يعكد إليو حؽ القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بأف خيا
الساقط ال يعود إال رد المبيع بخيار الرؤية حتى لك فسخ البيع الثاني أك اليبة، كعاد المبيع كامبلن، ألف 

، كألف نفس التصرؼ منو يدؿ عمى الرضا بالبيع كيبطؿ خياره قبؿ الرؤية كبعدىا، كىذا قكؿ بسبب جديد
 2ف الحنفية.أبي يكسؼ م

القكؿ الثاني: ذىب بعض الحنفية إلى القكؿ بأف حقو في رد المبيع بخيار الرؤية يعكد، الرتفاع المانع مف 
 3األصؿ، كىك تفريؽ الصفقة.

 .ىك القكؿ األكؿ، لقكة أدلتيـ. كا تعالى أعمـيو كالذم أميؿ إل

 4":فقو باعتبارهالنادر ال عبرة بو، وال يبنى ال: فقو قاعدة " لثثاالمطمب ال

 ألفاظ القاعدة: الفرع األوؿ:

 5ال عبرة بالنادر. -

 6العبرة لمغالب الشائع ال النادر. -

 
                                                           

 . 603/ 4، الدر المختارعابديف،  . ابف30/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 545/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 .603/ 4، الدر المختار. ابف عابديف، 31/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 546/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 .603/ 4، الدر المختار. ابف عابديف، 30/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 546/ 5، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
 .138 -137/ 6، قديرفتح الابف اليماـ، .  4

 ، دار الفكر. 149/ 6، كتاب المفقكد، فتح القدير. ابف اليماـ، 122/ 1 المبسوط،. السرخسي،  5
 . 20، ص 42، المادة مجمة األحكاـ العدلية.  6
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 : معنى القاعدة:ثانيالفرع ال

البد مف بياف بعض المفردات قبؿ تكضيح المعنى اإلجمالي لمقاعدة، كقد سبؽ بياف معنى النادر في 
 ثـ يتضح المعنى اإلجمالي لمقاعدة. يبقى بياف معنى الفقو، كمفك سابقة، قاعدة 

 المسألة األكلى: معنى الفقو في المغة كاالصطبلح:

أكالن: الفقو في المغة: العمـ بالشيء كالفيـ لو، كغمب عمى عمـ الديف لسيادتو كشرفو كفضمو عمى سائر 
 1فيو. أنكاع العمـ، إذان فالفقو في األصؿ الفيـ، يقاؿ: أكتي فبلف فقيان في الديف، أم فيمان 

 2ثانيان: أما الفقو اصطبلحان، فمعناه: " العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المكتسب مف أدلتيا التفصيمية".
 فاألحكاـ الشرعية ال تبنى عمى النادر بؿ ال بد فييا مف غمبة الظف إف لـ نصؿ إلى اليقيف.

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمقاعدة:

 حكاـ باعتباره، حيث أف المعتبر في بناء األحكاـ عمى العادة ىك النظر إلى األحكاؿأف النادر ال تبنى األ

الشائعة الغالبة الكقكع، كال ينظر فييا إلى األحكاؿ النادرة الكقكع، كلذلؾ فبل اعتداد بالنادر كال حكـ لو في  
 لـ نصؿ إلى اليقيف فاألحكاـ الشرعية ال تبنى عمى النادر بؿ ال بد فييا مف غمبة الظف إف 3نفسو.

 الفرع الثالث: مف تطبيقات القاعدة في فتح القدير:

 في 4كردت ىذه القاعدة في باب المرابحة كالتكلية،

 

                                                           
 . 522/ 13، مادة فقو، لساف العرب. ابف منظكر،  1
 . 168، ص التعريفات. الجرجاني،  2
 .268، ص القواعد الفقيية. شبير، 1169/ 11، عد الفقييةموسوعة القواالبكرنك، .  3

 . 121/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
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 1 مسألة: بيع العقار قبؿ قبضو:

كقد سبؽ شرح ىذه المسألة سابقان، حيث استدؿ ابف اليماـ كمف معو عمى جكاز بيع العقار قبؿ قبضو 
ألف ركف البيع صدر مف أىمو في محمو، كالمانع نيا ىذه القاعدة، حيث قالكا: بعدد مف األدلة، كاف م

المثير لنيي المبيع قبؿ قبضو ىك غرر االنفساخ باليبلؾ، كىذا المانع منتؼ في العقار، ألف ىبلؾ 
ر يتصك  ف العقار الإ، فبل يمنع الجكاز، حيث والنادر ال عبرة بو وال يبنى الفقو باعتبارهالعقار نادر، 

 ىبلكو إال إذا صار بحران.

 2كيمكف مراجعة ىذه المسألة في مكضعيا األكؿ بالتفاصيؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 137/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 164. ص  2
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 :المبحث الثاني: فقو ضوابط منثورة

 

 تندرج تحت أم مف الفصكؿ السابقة. لـكقد جمعت فيو الضكابط الفقيية التي 

 1": التسبب في اإلتالؼ تعدياً سبب لمضماف: فقو ضابط " كؿالمطمب األ

 :الفرع األوؿ: مف ألفاظ الضابط

 2المتسبب ال يضمف إال بالتعمد. -

 3التسبب إذا كاف تعديان يككف مكجبان لمضماف. -

 4السبب متى كاف بطريؽ التعدم فيك كالمباشرة. -

 : معنى الضابط:ثانيالفرع ال

 .الي لمضابط، البد مف شرح مفرداتوقبؿ بياف المعنى اإلجم

 ردات الضابط:المسألة األكلى: شرح مف

 أكالن: معنى التسبب:

سبؽ بياف معنى السبب في المغة كاالصطبلح، كالتسبب جزءه منو، فيبقى بياف معنى التسبب في 
 االصطبلح.

 
                                                           

 .536/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  1

 . 27، ص 93، المادة مجمة األحكاـ العدلية.  2
 . 88/ 4، المبسوط. السرخسي،  3
 . 177/ 20، المبسوطخسي، . السر  4
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كعيرؼ بأنو ىك :  1عيرؼ التسبب اصطبلحان بأنو ىك : " أف يككف الشخص كنحكه سببان في حصكؿ أمر "،
كمف أمثمتو: مف حفر بئران في الطريؽ،  2يقة فعمو، فيتمؼ بو "،أف يتصؿ أثر فعؿ اإلنساف بغيره، ال حق"

فمر بالطريؽ شخصه فكقع فيو فمات، فإف أثر الحفر كىك العمؽ ىك الذم اتصؿ بمف كقع فيو فمات، ال 
 3نفس الفعؿ كىك الحفر.

رح إنساف كيقابمو المباشرة، كالتي معناىا: " أف يتصؿ فعؿ اإلنساف بغيره كيحدث منو التمؼ، كما لك ج
فينا ال حائؿ بيف الفعؿ كالنتيجة، فالجرح أك الضرب الذم ىك الفعؿ، أدل إلى  4غيره أك ضربو فمات "،

 المكت كالتي ىي النتيجة، دكف أف يتكسط بينيما طرؼ ثالث.

 ثانيان: معنى اإلتبلؼ في المغة كاالصطبلح:

اه: اليبلؾ كالعطب في كؿ شيء، كتأتي . اإلتبلؼ في المغة: مأخكذة مف تمؼ الشيء يتمؼ تمفان، كمعن 1
أيضان بمعنى اليدر، يقاؿ: ذىبت نفس فبلف تمفان، أم ىدران، كما كتأتي بمعنى الفناء، يقاؿ: أتمؼ فبلف 

 5مالو إتبلفان، أم أفناه إسرافان.

 فيككف معنى اإلتبلؼ المطمكب في القاعدة: إىبلؾ الشيء أك إعطابو، أك إفناءه بالكمية.

حيث يقكؿ  6اصطبلحان: ىك " إخراج الشئ عف أف يككف منتفعان بو منفعة مطمكبة منو عادة "،. اإلتبلؼ 2
كىذا  7صاحب البدائع: " إتبلؼ الشيء: إخراجو مف أف يككف منتفعان بو منفعة مطمكبة منو عادة "،
بالكمية أك التعريؼ شامؿ لممعاني المغكية لئلتبلؼ، حيث أف اإلتبلؼ مف الممكف أف يككف بإفناء العيف 

 إىبلكيا أك إعطابيا بحيث ال يمكف اإلنتفاع بيا المنفعة المطمكبة منيا عادة.
                                                           

 . 129/ 1، معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  1
 . 31، ص نظرية الضماف. الزحيمي،  2
 . 211/ 4، كشؼ األسرار. البزدكم،  3
 .31، ص نظرية الضمافالزحيمي، .  4

 . 76/ 1، مادة تمؼ، المصباح المنير. الفيكمي، 18/ 9، مادة تمؼ، لساف العرب. ابف منظكر،  5
 . 41/ 1، معجـ لغة الفقياءمعجي، . ق 6
 . 164/ 7، بدائع الصنائع. الكاساني،  7
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 ثالثان: تعريؼ اإلتبلؼ بالتسبب كمصطمح مركب:

عيرؼ اإلتبلؼ تسببان بأنو: " ىك التسبب لتمؼ شيء: يعني إحداث أمر في شيء يفضي إلى تمؼ شيء 
كمف أمثمتو: إف يقكـ شخصه بقطع حبؿ قنديؿ معمؽ، آخر عمى جرم العادة " كيقاؿ لفاعمو: متسبب، 

فيككف ىك سبب مفض لسقكطو عمى األرض كانكساره، فالذم قطع الحبؿ يككف أتمؼ الحبؿ مباشرة ككسر 
 1القنديؿ تسببان.

 2كيقابمو مصطمح: اإلتبلؼ مباشرة: كالذم  " ىك إتبلؼ الشيء بالذات " كيقاؿ لمف فعمو: فاعؿ مباشر.

 ؼ التعدم في المغة كاالصطبلح:رابعان: تعري

. التعدم في المغة: مأخكذة مف عدا، كمنيا عدا عميو عدكان كعداءن كعدكانان كعدكل كتعدل كاعتدل،  1
كمنيا العدك، كأصمو: تجاكز الحد في الشيء أك تجاكز ما ينبغي أف يقتصر عميو، كمعناه: الظمـ كالجكر، 

ْثِم َواْلُعْدَوانِ َوََل ت َ كمنيا قكؿ الحؽ سبحانو كتعالى: ﴿   4أم ال تعاكنكا عمى المعصية كالظمـ. 3﴾ َعاَونُوا َعَلى اْْلِ

كأكضح منو تعريؼ صاحب  5. التعدم في االصطبلح: عيرؼ التعدم بأنو : " التصرؼ بغير حؽ "،2
فكؿ عمؿ  6نظرية الضماف لمتعدم بأنو: " عمؿ غير مباح كال مأذكف بو شرعان أك مف صاحب الحؽ"،

عف نطاؽ المباح المأذكف بو مف جية الشرع أك مف صاحب الحؽ يعتبر تعدم، كيبلحظ أف يخرج 
التعريؼ االصطبلحي لمتعدم ال يخرج عف أصمو المغكم الذم ىك مجاكزة الحد الذم ينبغي االقتصار 

 عميو أك المسمكح بو.

 خامسان: تعريؼ الضماف في المغة كاالصطبلح:

                                                           
 .171، ص 888المادة  مجمة األحكاـ العدلية،.  1

 . 171، ص 887، المادة مجمة األحكاـ العدلية.  2
 . 2/ اآلية سورة المائدة.  3
 . 249/ 4، المغةمعجـ مقاييس . ابف فارس، 33/ 15، مادة عدا، لساف العرب. ابف منظكر،  4
 . 135/ 1، معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  5
 . 26، صنظرية الضماف. الزحيمي،  6
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ضمف ضامف كضميف، كمعناىا: االلتزاـ، يقاؿ: ضمنتو الماؿ، أم  . الضماف في المغة: مأخكذة مف 1
ألزمتو إياه، كضمنت الماؿ، أم التزمتو، كأصؿ الضماف: جعؿ الشيء في شيء يحكيو، كيطمؽ الضماف 
أيضان عمى الكفالة، حيث يقاؿ: ىك ضميف، أم كفيؿ، كتطمؽ أيضان عمى التغريـ، حيث يقاؿ: ضمنتو 

 1الشيء، أم غرمتو.

 عنى الضماف اصطبلحان: عيرؼ الضماف بعدة تعريفات، منيا:. م2

 2أ . " رد مثؿ اليالؾ إف كاف مثميان أك قيمتو إف كاف قيميان ".

 3ب. " إعطاء مثؿ الشيء إف كاف مف المثميات كقيمتو إف كاف مف القيميات ".

الضرر الجزئي أك الكمي  جػ. " االلتزاـ بتعكيض الغير عما لحقو مف تمؼ الماؿ أك ضياع المنافع، أك عف
 4الحادث بالنفس اإلنسانية ".

كالتعريؼ األخير ىك أفضؿ التعاريؼ كأشمميا حيث أنو يتبلءـ مع عمكـ نظرية الضماف الشاممة 
نما يشمؿ  المنافع كالضرر لممسؤكليتيف المدنية كالجنائية، كما أنو ال يقتصر عمى الجانب المادم فقط، كا 

 نو يتناسب مع المعنى المغكم لمضماف.(، كما أاألدبي )المعنكم

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمضابط:

ف لـ يكف مباشران إذا كاف السبب تعديان، حيث أف  يفيد الضابط بأف المتسبب يجب عميو ضماف ما تمؼ كا 
  األصؿ في الضماف أنو عمى المباشر كحده دكف المتسبب، كلكف جاء ىذا الضابط كاستثناء في إيجاب

 

                                                           
. 372/ 3، مادة ضمف، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس، 364/ 2، مادة ضمف، المصباح المنيرالفيكمي، .  1

  . 257/ 13ضمف،  ، مادةلساف العرب. ابف منظكر، 1212، مادة ضمف، ص القاموس المحيطالفيركزأبادم، 

 . 6/ 4، غمز عيوف البصائر. الحمكم،  2
 . 80، ص 416، المادة مجمة األحكاـ العدلية.  3
 . 22، ص نظرية الضماف. الزحيمي،  4
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 1الضماف عمى المتسبب إذا كاف متعديان.

حيث أنو بالتسبب كحده ال يضمف ما أفضى إليو عممو مف الضرر إذا لـ يقترف بو التعمد، ألف التسبب 
 بانفراده ال يصمح عمة مستقمة لئلتبلؼ إال إذا كاف متعديان.

مقترنان بالتعمد، ألف الحكـ ال كيكفي في ككنو متعديان أف يتصؿ فعمو في غير ممكو بما اليسكغ لو، كيككف 
 يضاؼ إلى السبب الصالح إال بالقصد.

كالتعمد أيضان يكفي فيو: أف يقصد بالفعؿ األثر المترتب عميو، كال يشترط أف يقصد أيضان ما يترتب عمى 
 2ذلؾ األثر.

 الفرع الثاني: مف تطبيقات الضابط في فتح القدير:

 في 3ادة،كرد ىذا الضابط في كتاب الرجكع عف الشي

 مسألة: تضميف الشيكد إذا رجعكا عف شيادتيـ بعد الحكـ في األمكاؿ:

صكرة المسألة: أف يشيد الشيكد عند القاضي فيحكـ بشيادتيـ، ثـ يرجعكا عف شيادتيـ بعد الحكـ، فيؿ 
 يضمنكف، أـ ال يضمنكف ؟.

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

رجكع الشيكد عف شيادتيـ بعد الحكـ ال ينقض الحكـ، القكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بأف 
 كىذا ما عميو جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية في الصحيح  4كعمى الشيكد ضماف ما أتمفكه بشيادتيـ،

 

                                                           
 . 21/ 5. 296/ 2، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  1
 .568/ 1، القواعد الفقيية. الزحيمي، 455، ص شرح القواعد الفقييةالزرقا، .  2

 . 536/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
 . 536/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  4
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 1كالشافعية في الراجح كالحنابمة.

 حجتيـ في ذلؾ:

تعدم، ألنو كقع عمى خبلؼ . ألف شيادتيـ كقعت سببان إلى إتبلؼ ماؿ المشيكد عميو عمى كجو ال 1
 2.والتسبب في اإلتالؼ تعدياً سبب لمضمافالحؽ، 

 3. ألنيـ حالكا بيف المشيكد عميو كبيف مالو بغير حؽ فمزميـ الضماف، كما لك غصبكه منو.2

 4. ألنيـ أقركا أنيـ حالكا بينو كبيف مالو بغير حؽ، فأشبو ما لك أتمفكه.3

ؿ إلى أف الشيكد ال يضمنكف إال بالتعمد، فإف قالكا: غمطنا أك أخطأنا، القكؿ الثاني: ذىب المالكية في قك 
 5فبل شيء عمييـ.

القكؿ الثالث: ذىب الشافعية في قكؿ إلى أف الشيكد ال يضمنكف، حجتيـ في ذلؾ: أف العيف ال تضمف 
 6إال باليد أك باالتبلؼ، كلـ يكجد مف الشيكد كاحد منيما، فبل يضمنكف.

ىك قكؿ جميكر العمماء، كذلؾ لقكة أدلتيـ التي فيو رده عمى مخالفييـ، كألف في ىذا حفظه يو كالذم أميؿ إل
 .ى أعمـألمكاؿ الناس مف عبث العابثيف ككذب الكاذبيف، كألف الخطأ كالتعمد في األمكاؿ سكاء. كا تعال

 

                                                           
 . 283/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني، 178/ 16، المبسوط. السرخسي،  1
.  ابف عبد 540/ 4، المدونة. مالؾ بف أنس، 283/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني، 536/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  2

/ 3، الميذب. الشيرازم، 504/ 8، منح الجميؿ. عميش، 220/ 7، شرح مختصر خميؿ. الخرشي، 918/ 2، الكافي البر،
مسائؿ . المركزم، 295/ 4، الكافي. ابف قدامة، 406/ 13، البياف. العمراني، 282/ 20، المجموع. النككم، 467

 .384/ 7، شرح الزركشي. الزركشي، 4109/ 8، اإلماـ أحمد

 . 406/ 13 البياف،راني، . العم 3
 . 384/ 7، شرح الزركشي. الزركشي،  4
 . 295/ 10، الذخيرة. القرافي، 918/ 2، الكافي. ابف عبد البر،  5
 . 395/ 6، مغني المحتاج. الشربيني، 406/ 13، البياف. العمراني، 281/ 20، المجموع. النككم،  6
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 1": شطر العمة ال يثبت بو شيء: فقو ضابط " ثانيالمطمب ال

 اظ الضابط: الفرع األوؿ: مف ألف

 2.شطر العمة ال يثبت شيئان مف الحكـ  -

 3.شطر العمة ال يككف عمة  -

 : معنى الضابط:ثانيالفرع ال

 قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمضابط، البد مف شرح مفرداتو الرئيسية.

 :ضابطشرح مفردات الالمسألة األكلى: 

  يقاؿ: شطرتو: أم جعمتو نصفيف،  أكالن: الشطر في المغة معناه: النصؼ، كشطر كؿ شيء نصفو،
ألف اإليماف يطير نجاسة الباطف،  4"، الطيور شطر اإليمافكمنيا قكؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ: " 

 5كالطيكر يطير نجاسة الظاىر.

، أم قصده 6﴾ فَ َولُّوا ُوُجوَىُكْم َشْطَرهُ  ﴿كيطمؽ الشطر أيضان عمى الجية، كمنو قكؿ الحؽ سبحانو كتعالى: 
 جيتو.ك 

 ، كالجمع أشطرإذا فالشطر في المغة لو أصبلف: األكؿ: نصؼ الشيء، كالثاني: البعد كالمكاجية

                                                           
 . 542/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
 . 21/ 28، المبسوطخسي، . السر  2
، تحقيؽ: محمد حسف ىيتك، دار الفكر المعاصر، 276، ص المنخوؿ مف تعميقات األصوؿالغزالي، محمد بف محمد، .  3

 ـ.1998ىػ/ 1419، 2بيركت، ط

 . 203/ 1، 223، باب فضؿ الكضكء، حديث رقـ: صحيح مسمـ. مسمـ،  4
، تحقيؽ: طاىر الزاكم، محمكد 473/ 2، مادة شطر، غريب الحديث واألثرالنياية في . ابف األثير، المبارؾ بف محمد،  5

 .406/ 4، مادة شطر، لساف العربـ. ابف منظكر، 1979ىػ/ 1399الطناحي، المكتبة العممية، بيركت، 
 . 144/ اآلية سورة البقرة.  6
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 1كشطكر. 

كالمطمكب في ىذا الضابط ىك المعنى األكؿ، أم أف الشطر ىك النصؼ، كال يخرج المعنى االصطبلحي 
 لمشطر عف المعنى المغكم.

 معنى العمة في المغة كاالصطبلح:ثانيان: 

، كىي في المغة عمى ثبلثة أصكؿ: األكؿ: تكرر أك تكرير، كمنيا مأخكذة مف عؿالعمة في المغة: أ . 
، كالثالث: ضعؼ في العمؿ، أم الشربة الثانية، كالثاني: عائؽ يعكؽ، أم حدثه يشغؿ صاحبو عف كجيو

 2.الشيء، كمنو المرض

 3كالعمة أيضان: السبب، كالعمة مف كؿ شيء سببو.

 4ر المحيط: " العمة في المغة قيؿ: ىي اسـ لما يتغير حكـ الشيء بحصكلو ".كقاؿ صاحب البح

ب. تعريؼ العمة اصطبلحان: عيرفت العمة بعدة تعريؼ، يمكف مراجعتيا في الكتب األصكلية، حيث كقع 
كما ييـ ىنا تعريؼ العمة المتعمقة بالقاعدة، حيث يمكف تعريؼ العمة  5خبلؼ بيف العمماء في تعريفيا،

 7أم ثبكت الحكـ. 6"، نيا: " ما يضاؼ إليو كجكب الحكـ ابتداءن بأ

 

                                                           
. الفيكمي، 187/ 3مادة شطر، ، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس، 406/ 4، مادة شطر، لساف العرب. ابف منظكر،  1

 . 312/ 1، المصباح المنير
 . 426/ 2، مادة عمؿ، المصباح المنير. الفيكمي، 14 -12/ 4، مادة عؿ، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  2
 . 624/ 2، المعجـ الوسيط، مصطفى كآخركف.  3
 ـ.1994ىػ/ 1414، 1، دار الكتبي، ط142/ 7، البحر المحيط في أصوؿ الفقوالزركشي، محمد بف عبد ا، .  4

 . 143/ 7، البحر المحيط في أصوؿ الفقو. ينظر: الزركشي،  5
ىػ/ 1414، 1، مركز المخطكطات كالتراث كالكثائؽ، الككيت، ط29، ص تمخيص األصوؿ. الزاىدم، حافظ ثناء ا،  6

 ـ. 1994
 . 146/ 24، الفقيية الكويتية الموسوعة.  7
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 1كعيرفت أيضان بأنيا: " ىي الكصؼ المكجب لمحكـ ".

ف العمة ليا إكيبلحظ العبلقة بيف التعريؼ االصطبلحي كالمعنى المغكم الذم بينو صاحب المحيط، حيث 
 تأثير في الحكـ كأثر العمة في ذات المريض.

 : المعنى اإلجمالي لمضابط:المسألة الثانية

خر، فبل يثبت بذلؾ أف العمة إذا كانت متعددة األكصاؼ، ككجد بعضيا أك نصفيا دكف البعض اآل
 إلثبات الحكـ.  النصؼ أك البعض شيء مف الحكـ، بؿ البد مف كجكد جميع أكصافيا كاممة

ت كصؼ كاحد يكجب حرمة فالعمة مف الممكف أف تككف ذات كصؼ كاحد، مثؿ: عدـ التماثؿ في الربكيا
المعاممة، كقد تككف العمة ذات أكصاؼ متعددة، مثؿ: العمد العدكاف المكافيء مف غير أب، عمة ذات 

 2أكصاؼ متعددة تكجب القصاص.

 : مف تطبيقات الضابط في فتح القدير:لثالفرع الثا

 في 3كرد ىذا الضابط في كتاب الرجكع عف الشيادة،

 مرأة بماؿ، ثـ رجعكا عف الشيادة بعد الحكـ:إذا شيد رجبلف مع ا مسألة:

رجعكا عف الشيادة، فيؿ عمييـ الضماف يصكرة المسألة: أف يشيد رجبلف مع امرأة بماؿ، ثـ بعد الحكـ 
 ف دكف المرأة ؟يجميعان، أـ عمى الرجم

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

 جميكر دكف المرأة، كىذا ما عميو اف كحدىميالقكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى أف الضماف عمى الرجم

                                                           
 . 131/ 5، وعة القواعد الفقييةموس. البكرنك،  1
 .131/ 5، موسوعة القواعد الفقييةالبكرنك، .  2

 . 536/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  3
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حجتيـ في ذلؾ: أف المرأة  1،كالحنابمة عمى أصميـ كالشافعية في قكؿ ة كالمالكيةالحنفيالعمماء مف  
وشطر الكاحدة ليست شاىدة بؿ بعض شاىد، ألف المرأتيف شاىد كاحد، فشيادة المرأة كحدىا شطر عمة، 

 2ال بشيادة الرجميف، فبل تضمف المرأة عند رجكعيا شيئان.، فكأف الحكـ لـ يقـ إالعمة ال يثبت بو شيء

ماؿ، كؿ امرأتيف برجؿ، فبشيادة امرأة لكحدىا في شيادة النساء في ال كىذا مبني عمى أصميـ في جعؿ
 األمكاؿ ال يثبت شيء.

 ، بناءن عمى أنيـ يعدكفتضمف الخمسف المرأة أإلى القكؿ ب الظاىرفي  القكؿ الثاني: ذىب الشافعية
، كىنا رجبلف كأمرأة، فيككف عدد السياـ خمسة، عمى كؿ رجؿ غـر  الرجؿ بامرأتيف في حساب الغـر

 3سيماف، كعمى المرأة غـر سيـ، كىك الخمس.

ف كامرأة، يىك قكؿ جميكر العمماء، لقكة حجتيـ، كألف قضاء القاضي إف كاف بشيادة رجميو كالذم أميؿ إل
فحتى لك لـ تكف المرأة مكجكدة لحكـ القاضي بالماؿ، فكجكدىا لـ  فكجكد المرأة كعدمو سكاء في الحكـ،

، صؿ ال يؤثر عمى الحكـيؤثر عمى الحكـ، كما أف رجكعيا ال يؤثر عمى الحكـ، فإذا كاف كجكدىا مف األ
 فرجكعيا ال يؤثر. كا تعالى أعمـ.

 

 

 

 
                                                           

. 228/ 7، شرح مختصر خميؿ. الخرشي، 287/ 6، بدائع الصنائع. الكاساني، 188/ 16، المبسوطالسرخسي، .  1
. ابف قدامة، 61/ 19، نياية المطمب. الجكيني، 397/ 6، المحتاجمغني . الشربيني، 251/ 8، التاج واالكميؿالعبدرم، 
 .349/ 2، النكت والفوائد. ابف مفمح، 225/ 10، المغني

 . 542/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 – 61/ 19، نياية المطمب. الجكيني، 285/ 10، تحفة المحتاج. الييتمي، 397/ 6، مغني المحتاج. الشربيني،  3
64 . 
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 1": ية حكـ القاضيكؿ مف عمؿ لممسمميف عماًل حكمو في اليد: فقو ضابط " لثالمطمب الثا

 الفرع األوؿ: معنى الضابط:

 الرئيسية.مالي لمضابط، البد مف شرح مفرداتو قبؿ بياف المعنى اإلج

 المسألة األكلى: شرح مفردات القاعدة:

 أكالن: بياف معنى عمؿ في المغة كاالصطبلح:

أم صنعتو،  منيا عممتو أعممو عمبلن،عاـ في كؿ فعؿ يفعؿ، ك  . عمؿ في المغة: أصؿ صحيح، 1
كالعممة: القكـ يعممكف بأيدييـ ضركبان مف العمؿ، كالجمع  كعممت عمى الصدقة سعيت في جمعيا،

 2عماؿ.

 3فالعمؿ إذان: المينة كالفعؿ كالصنعة.

 ،كاف مف أفعاؿ القمكب كالنية سكاءن  ،. تعريؼ العمؿ اصطبلحان: عيرؼ بأنو: " كؿ فعؿ كاف بقصد كفكر2
 4". الصبلةأـ مف أفعاؿ الجكارح ك

 كىذا معنى العمؿ بشكؿ عاـ.

كعند الفقياء ىك: " الذم  5،. أما تعريؼ العامؿ: فيك " كؿ مف عمؿ في حرفة بأجر، أك لحساب غيره "3
 6يتكلى أمران مف أمكر المسمميف ".

 كالمعنى األخير ىك المطمكب في الضابط.
                                                           

 . 371/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  1
 .430/ 2، مادة عمؿ، المصباح المنير. الفيكمي، 145/ 4، مادة عمؿ، معجـ مقاييس المغةابف فارس، .  2

 . 1036، ص القاموس المحيط. الفيركزآبادم،  3
 . 322/ 1، معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  4
 . 302/ 1، معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  5
 . 252/ 24، عمدة القاري، . العيني 6
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 . المقصكد بالعمؿ كالعامؿ في ىذا الضابط:4

، كالعامؿ: ) الرسمية ( لعمؿ بأنو لممسمميف، أف المقصكد بالعمؿ ىنا: الكظيفة العمكميةيتضح مف تقييد ا
اسـ لكؿ كالمكظؼ عند الفقياء ىك: " ، كذلؾ لتقيده بأف عممو لممسمميف، ) الرسمي ( المكظؼ العمكمي

كصدقة ىذه  عمؿ مف أعماؿ الدكلة في الحكـ أك األمف أك الماؿ. سكاءن أقدر العمؿ بزمف كشير، أـ عمؿ
 1السنة، أـ مطمقان كحماية مكة ".

 2كيسمى المكظؼ الرسمي في اإلسبلـ، العامؿ أك الكالي.

 ثانيان: تعريؼ اليدية في المغة كاالصطبلح:

أصبلف: األكؿ: التقدـ لئلرشاد، كمنو ىديتو الطريؽ ىداية،  المغة: مأخكذة مف ىدم، كلو . اليدية في 1
 أم تقدمتو ألرشده.

بعثة لطؼ، أم ما أىديت مف لطؼ إلى ذم مكدة، يقاؿ: أىديت أىدم إىداء، كمنيا: اليدم،  كالثاني:
ليو، كىك ما أىدم مف النعـ إلى الحـر قربة إلى ا تعالى ، كاليدية: ما أتحفت بو، يقاؿ: أىديت لو كا 

، كالجمع يادم: أف ييدم بعضيـ إلى بعض، كالت3﴾ َوِإنِّي ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهْم ِبَهِديَّةٍ  ﴿كمنيا، ما جاء في التنزيؿ: 
 4ىدايا.

 كالمعنى الثاني ىك المقصكد في الضابط.

                                                           
، دار ابف الجكزم، 21، ص اليداية لمموظفيف وأحكاميا وكيفية التصرؼ فيياالياشـ، عبد الرحيـ بف إبراىيـ، .  1

 ىػ.1426الرياض، 

 . 300/ 3، النياية في غريب الحديث واآلثر. ابف األثير،  2
 . 35/ اآلية سورة النمؿ.  3
 . 357/ 15، مادة ىدم، لساف العرب. ابف منظكر، 43 -42/ 6، مادة ىدم، غةمعجـ مقاييس الم. ابف فارس،  4
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كعيرفت  1"، لو . اليدية في االصطبلح: عيرفت بأنيا: " ىي الماؿ الذم يعطى ألحد أك يرسؿ إليو إكرامان 2
 2." العطية بغير عكض إكرامان "أيضان بأنيا: 

 المعنى المغكم. فبل يخرج المعنى االصطبلحي لميدية عف

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمضابط:

المسمميف، فحكـ قبكلو لميدية كحكـ  التي ليا عبلقة بالدكلة كشؤكف مف المناصب ان أف كؿ مف يتكلى منصب
مديران أك عمدة أك رئيس بمدية أك شيخ سكؽ حاكمان أك سمطانان أك  عامؿاءن أكاف الالقاضي، سك  اإلىداء إلى

 فييا كالية عمى الناس مف قبؿ الحاكـ أك مف ينكب عنو.في أم جية  عامؿ أك أم

 مف تطبيقات الضابط في فتح القدير: الفرع الثاني:

 في 3كرد ىذا الضابط في كتاب أدب القاضي،

 مسألة: حكـ اليدية لمقاضي:

ينطبؽ عمى كؿ  قرر ابف اليماـ ىذا الضابط بعد أف تحدث عف حكـ اليدية لمقاضي، كبيف أف ىذا الحكـ
مف المناصب العامة لممسمميف، كبناءن عميو يككف تطبيؽ الضابط بذكر حكـ ىدية  ان مف يتكلى منصب

 القاضي:

 أقكاؿ العمماء في المسألة:

مف أحد أبدان، كخاصة  لقاضي أف يقبؿ اليديةيحـر عمى االقكؿ األكؿ: ذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بأنو 
 طرفي 

 

                                                           
 .161، ص 834، المادة مجمة األحكاـ العدلية.  1

 493، ص معجـ لغة الفقياء. قمعجي،  2
 .356/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  3
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كىذا متفؽ عميو بيف  ىداء إليو أـ لـ تكف لو عادة،بعيدان، لو عادة في اال ـقريبان أالخصكمة سكاءن أكاف 
 1العمماء.

التي يجكز فييا لمقاضي قبكؿ اليدية، كىي: إذا كانت مف ذم رحـ  االستثنائية الحاالتبعض بيف ثـ 
، كممف لو  نيـ، بعد تكليو عادة بمياداتو لصداقة قبؿ القضاء، فإف لـ يكف ليـ عادة ال تقبؿ ممحـر
 منصب القضاء.

بعد ذلؾ ثـ كضح أف القريب الذم ليس لو عادة بمياداة القاضي قبؿ القضاء، إف كاف ذلؾ لفقر، ثـ أيسر 
، كيشترط في ذلؾ كمو أال يزيد ، كىذا ما عميو ظاىر المذىب الحنفيبعد كالية قريبو فصار ييدم إليو جاز

 2.يو قبؿ تكليو المنصبالذم كاف ييديو إل في القيمة عف المعتاد

الرحـ حتى لك لـ تكف لو عادة، كىذا ما عميو  مفيما ذىب بعض الحنفية إلى القكؿ بقبكليا مف القريب ذ
 3اليداية.كتاب ظاىر 

كزاد بعض الحنفية إلى مف تقبؿ اليدية منيـ: الكالي، أك ممف تقدـ عميو في الرتبة مف القضاة، كمف حاكـ 
 4البمد.

 في ىذا قكالف:ممالكية ينما كاف لبالقكؿ الثاني: 

، بشرط أال تزيد بأف اليدية ال تقبؿ إال ممف كاف ييدييا إليو قبؿ كاليتو، كمف أىمو كقرابتو األكؿ: القكؿ
 قدران كال 

                                                           
. ابف عبد البر، 86/ 2، االختياركصمي، . الم305/ 6، البحر الرائؽ. ابف نجيـ،  371/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  1

. 618/ 2، اإلقناع. الشربيني، 136/ 10، تحفة المحتاج. الييتمي، 299/ 8، منح الجميؿ. عميش، 953/ 2، الكافي
. المرداكم، 270/ 7، شرح الزركشي. الزركشي، 68/ 10، المغني. ابف قدامة، 283/ 16، الحاوي الكبيرالماكردم، 
 .210/ 11، اإلنصاؼ

 . 86/ 2، االختيار. المكصمي، 305/ 6، البحر الرائؽ. ابف نجيـ،  371/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
. الزبيدم، 305/ 6، البحر الرائؽ. ابف نجيـ،  371/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ، 103/ 3، اليداية. المرغيناني،  3

 . 242/ 2، الجوىرة النيرة
 . 374/ 5، الدر المختار. ابف عابديف، 305/ 6 ،البحر الرائؽ. ابف نجيـ،  4
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بشرط أف ال يككف  الشافعية، كالحنابمةكىذا ما مذىب ، صفة عف ما اعتاده، فإف زاد ال تقبؿ جنسان كال
 1لمميدم حككمة.

ني: أنو ال يقبؿ اليدية إال مف خاصة قرابتو التي يجمع مف حرمة الخاصة ما ىك أكثر مف حرمة الثا
 2.، مثؿ: أبيو كابنو كخالتو كعمتواليدية

كفي الجممة: اتفؽ الفقياء أصحاب المذاىب األربعة عمى أف األصؿ في اليدية لمف لو كالية عمى الناس 
مف لو صمة بو قبؿ تكليو المنصب، كخاصة مف كاف مف مف قبؿ الحاكـ الحرمة، كيستثنى مف ذلؾ: 

 أرحامو كأقاربو كأصدقائو المقربيف منو، بثبلثة شركط:

 األكؿ: أف تككف لو عادة أف ييدم إليو قبؿ تكليو المنصب، بداعي المكدة أك القربو.

تاد لو تقديمو لو قبؿ عف المع ثانيان: أف ال يزيد في قيمة اليدية المقدمة لو في القيمة أك الصفة أك الجنس
 تكليو المنصب.

 ثالثان: أف ال تككف لو خصكمة عند القاضي.

 كما اتفؽ الجميع عمى أنو يستحب لمقاضي التنزه عنيا.

 كقد استدلكا لذلؾ بعدد مف األدلة، منيا:

: عمى صدقة، فمما قدـ قاؿو كسمـ رجبلن مف بني أسد استعمؿ النبي صمى ا عمي: " ما ركم مف أنو.  1
ما فحمد ا كأثنى عميو ثـ قاؿ: "  ىذا لكـ كىذا أىدم لي، فقاـ النبي صمى ا عميو كسمـ عمى  المنبر،

باؿ العامؿ نبعثو فيأتي يقوؿ: ىذا لؾ وىذا لي، فيال جمس في بيت أبيو وأمو، فينظر أييدى لو أـ ال، 

                                                           
. الشربيني، 136/ 10، تحفة المحتاج. الييتمي، 299/ 8، منح الجميؿ. عميش، 953/ 2، الكافي. ابف عبد البر،  1

/ 7، شرح الزركشي. الزركشي، 68/ 10، المغني. ابف قدامة، 283/ 16، الحاوي الكبير. الماكردم، 618/ 2، اإلقناع
 . 210/ 11، اإلنصاؼمرداكم، . ال270

 . 80/ 10، الذخيرة. القرافي، 299/ 8، منح الجميؿ. عميش،  2
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كعمؽ ابف اليماـ  1،"... ى رقبتووالذي نفسي بيده، ال يأتي بشيء إال جاء بو يـو القيامة يحممو عم
 2عمى ىذا الحديث بقكلو: " كتعميؿ النبي صمى ا عميو كسمـ دليؿ تحريـ اليدية التي سببيا الكالية ".

كقد قاؿ الغزالي تعميقان عمى ىذيف الحديثيف: "  3"، ىدايا العماؿ غموؿ. بقكلو صمى ا عميو كسمـ: " 2
ذا ثبتت ىذه التشديدات فما كاف يعطى بعد  ،ضي كالكلي ينبغي أف يقدر نفسو في بيت أمو كأبيوفالقا ،كا 
كما  ،فحراـ أخذه ،كما يعمـ أنو إنما يعطاه لكاليتو ،يجكز لو أف يأخذه في كاليتو ،العزؿ كىك في بيت أمو

 4".فميجتنبو ،أشكؿ عميو في ىدايا أصدقائو أنيـ ىؿ كانكا يعطكنو لك كاف معزكالن فيك شبية

دكث اليدية عند حدكث الكالية يدؿ عمى أنيا مف أجميا، ليتكسؿ بيا إلى ميؿ الحاكـ معو عمى . ألف ح3
 5.خصمو، فمـ يجز قبكليا منو كالرشكة

 6.. ألنيا تدعك إلى الميؿ إليو كينكسر بيا قمب خصمو4

 كغيرىا مف األدلة.

 7، مع االلتزاـ بشركط العمماء في ذلؾ.يوكىذا القكؿ الذم أميؿ إل

 

 

                                                           
، صحيح مسمـ. مسمـ، 70/ 9، 7174، كتاب األحكاـ، باب ىدايا العماؿ، حديث رقـ: صحيح البخاري. البخارم،  1

 . 1463/ 3، 1832كتاب اإلمارة، باب تحريـ ىدايا العماؿ، حديث رقـ: 
 . 372/ 6، فتح القديرليماـ، . ابف ا 2
إرواء . األلباني، صحيح. قاؿ األلباني: 14/ 39، 23601، حديث رقـ: مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ. ابف حنبؿ،  3

 . 451/ 2، مادة غمؿ، المصباح المنير. كالغمكؿ: الخيانة. الفيكمي، 246/ 8، الغميؿ
 ، دار المعرفة، بيركت، بدكف الطبعة كتاريخيا.156/ 2، إحياء عموـ الديفالغزالي، محمد بف محمد، .  4

 . 68/ 10، المغني. ابف قدامة،  5
 . 300/ 4، أسنى المطالب. السنيكي،  6
 كما بعدىا.  24، ص اليدايا لمموظفيف. كيمكف االطبلع عمى تفاصيؿ: أحكاـ ىدايا المكظفيف في: الياشـ،  7
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 1":الوصية أخت الميراث: فقو ضابط " رابعطمب الالم

 الفرع األوؿ: معنى الضابط:

 قبؿ بياف المعنى اإلجمالي لمضابط البد مف شرح مفرداتو.

 المسألة األكلى: شرح مفردات الضابط:

 أكالن: معنى الكصية في المغة كاالصطبلح:

كىي  2كصؿ الشيء بشيء، ىكك أصؿ كاحد كىي تدؿ عمى . الكصية في المغة: مأخكذة مف كصى،  1
، منيا:  كما  3،العيد إلى الغير، حيث يقاؿ: كصاه تكصية: أم عيد إليوفي المغة تطمؽ عمى عدة معافو

تأتي بمعنى الكصؿ، كصى الشيء كصيان اتصؿ، كأرض كاصية متصمة النبات، ككصت األرض إذا 
كمنيا قكلو تعالى:  5مقترنان بكعظ، كتأتي أيضان بمعنى التقدـ إلى الغير بما يعمؿ بو 4اتصؿ نباتيا،

 6.﴾ َوتَ َواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتَ َواَصْوا بِالصَّْبرِ ﴿

 7". تمميؾ مضاؼ إلى ما بعد المكت : "تعرؼ الكصية بأنيا. الكصية في االصطبلح: 2

 ثانيان: تعريؼ الميراث في المغة كاالصطبلح:

نان، كرثان كارثان ككراثة كميراثان، كاإلرث في المغة حيث يقاؿ: كرثت فبل. الميراث في المغة: مصدر كرث،  1
 كلو استعماالف: معناه: البقاء.

                                                           
 ، دار الفكر.512/ 6. 142،  83/ 6، فتح القديرابف اليماـ، .  1

 . 116/ 6، مادة كصى، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  2
 . 1343، ص القاموس المحيط. الفيركزآبادم،  3
 ،. 2525/ 6، مادة كصى، الصحاح تاج المغة . الجكىرم،  4
 . 874/ 1، مادة كصى، المفردات. األصفياني،  5
 . 3/ اآلية سورة العصر.  6
 . 252، ص تالتعريفا. الجرجاني،  7
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 1األكؿ: بمعنى البقاء، كمنو اسـ ا تعالى الكارث، كمعناه: أف ا سبحانو كتعالى الباقي بعد فناء خمقو.

 2بمعنى أف يككف الشيء لقكـ ثـ يصير إلى آخريف بنسب أك سبب.االنتقاؿ، الثاني: 

 . تعريؼ الميراث اصطبلحان: عيرؼ الميراث بأنو:2

 3." " انتقاؿ ماؿ الغير إلى الغير عمى سبيؿ الخبلفة -

 4" اسـ لما يستحقو الكارث مف مكرثو بسبب مف أسباب اإلرث ". -

 ف عف المعنى المغكم لمميراث.يكال يخرج كبل المعني

 المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي لمضابط:

،  في األحكاـ التي تنطبؽ عمييا، كذلؾ لمتشابو بينيما الميراثابط بأف الكصية في الماؿ تشبو يفيد الض
حيث إنيا تثبت في كؿ الماؿ إذا أجاز الكرثة، كأف المكصى بو يخرج مف ممؾ المكصي كيدخؿ في ممؾ 

عميو فإف  المكصى لو بمجرد كفاة المكصي، كما يدخؿ الميراث في ممؾ الكرثة بكفاة المكرث، كبناءن 
 5األحكاـ التي تنطبؽ عمى الميراث تنطبؽ عمى الكصية المتعمقة بالماؿ.

 الفرع الثاني: مف تطبيقات الضابط في فتح القدير:

 في 6كرد ىذا الضابط في فصؿ مف اشترل شيئان مما ينقؿ كيحكؿ،

 مسألة: التصرؼ في الميراث كالكصية قبؿ القبض:

                                                           
 . 199/ 2، مادة كرث، لساف العرب. ابف منظكر،  1
 .200/ 2، مادة كرث، لساف العرب. ابف منظكر، 105/ 6، مادة كرث، معجـ مقاييس المغة. ابف فارس،  2
 . 447/ 6، الفتاوى اليندية. نظاـ،  3
 ـ.1981ىػ/ 1401، 1ر، عماف، ط، دار الفك23، ص أحكاـ الميراث في الشريعة اإلسالميةبراج، جمعة محمد، .  4

 . 213 -212/ 12، موسوعة القواعد الفقيية. البكرنك،  5
 . 135/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  6
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 رؼ الكارث أك المكصى لو في الميراث أك الكصية قبؿ أف يقبضياذىب ابف اليماـ إلى القكؿ بأف تص
، ببيع أك ىبة أك غيرىا  حجتيـ في ذلؾ:  1عميو اتفاؽ الفقياء أصحاب المذاىب األربعة.كىذا ما  جائزه

ذلؾ، كفكذا لمكارث، المكصى لو ي الممؾ، ككاف لمميت ذلؾ التصرؼ ألف الكراث يخمؼ المكرث ف أكالن:
 2.ت الميراثالوصية أخألف 

 3.ألف معنى الغرر ال يتقرر فيوثانيان: 

 4ثالثان: ألف ممكو مستقر عميو، فجاز لو التصرؼ فيو كالمبيع بعد القبض.

 5.لعدـ ضمانو بعقد معاكضةثالثان: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. الدسكقي، 181/ 5، بدائع الصنائع. الكاساني، 82/ 4، تبييف الحقائؽ. الزيمعي، 142/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  1
/ 9، المجموع. النككم، 13/ 2، الميذب. الشيرازم، 422/ 6، التاج واألكميؿ، . العبدرم151/ 3، حاشية الدسوقي

 . 469/ 4، اإلنصاؼ. المرداكم، 337، ص الروض المربع. البيكتي، 119/ 4، المبدع.  ابف مفمح، 264
 . 142/ 6، فتح القدير. ابف اليماـ،  2
 .181/ 5، بدائع الصنائعالكاساني، .  3

 . 264/ 9، المجموع. النككم، 13/ 2 ،الميذب. الشيرازم،  4
 .119/ 4، المبدع. ابف مفمح،  5
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 الخاتمة 

سالة، كىذه كفي نياية ىذه الدراسة ال يسعني إال أف أحمد ا العمي القدير، الذم مٌف عمي بإتماـ ىذه الر 
 بعض النتائج كالتكصيات التي أقدميا أخيران:

 أما أىـ النتائج، فيي: 

تجمع فركعان مف أبكاب شتى، كالضابط يجمعيا فالقكاعد أكالن: القكاعد الفقيية تختمؼ عف الضكابط الفقيية، 
 مف باب كاحد. 

 ثانيان: يجكز االحتجاج بالقكاعد كالضكابط الفقيية كلكف بشركط.  

يقكـ عمى  مميزان : كتاب فتح القدير مف أىـ المراجع في الفقو الحنفي، كقد استخدـ فيو مؤلفو نظامان ثالثان 
 المقارنة بيف األقكاؿ، كسرد األدلة كمناقشتيا. 

راء المستقمة عف مذىبو، كىك مف أىـ رابعان: لئلماـ ابف اليماـ شخصيةه بارزة في كتابو، كلو العديد مف اآل
لمذىب الحنفي الذيف يرجع إلييـ عند الخبلؼ في أقكاؿ المذىب. ا كمجتيدم فقياء  

خامسان: أكثر ابف اليماـ مف استخداـ القكاعد كالضكابط الفقيية في كتابو، فقد حكت ىذه الدراسة الخاصة 
. كخمسيف قاعدة كضابط اثنتيفو عمى بجزء مف كتاب  

: تابو ثبلثة أنكاعالقكاعد كالضكابط التي استخدميا ابف اليماـ في كسادسان:   

: قكاعد كضكابط فقيية استخدميا ابف اليماـ كأدلة يثبت بيا صحة مذىبو. النكع األكؿ  

: قكاعد كضكابط فقيية استأنس بيا في إثبات صحة مذىبو. النكع الثاني  

.، ذكرىا ليرد عمييافي مسألة معينة : قكاعد كضكابط فقيية كانت أدلة لمخالفيوالنكع الثالث  

كانت لمقكاعد كالضكابط الفقيية مكانة مميزة في الكتب الفقيية القديمة، كخاصة كتب الحنفية، كليا  سابعان:
 دكر كبير في حفظ أصكؿ الفقو. 
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ثامنان: إف كبلـ الفقياء القدامى في حد ذاتو يمكف أف نستنبط منو قكاعد كضكابط جديدة نستأنس بيا، 
ابية. كنستخدميا في تجميع المسائؿ المتفرقة المتش  

المسائؿ الفقيية القديمة، كلكف يمكف أيضان تاسعان: إف مجاؿ القكاعد كالضكابط الفقيية ال يقتصر عمى 
استخداميا لمحكـ عمى كثيرو مف النكازؿ المعاصرة، كالتطبيؽ عمييا في كثيرو مف المسائؿ المستجدة في 

     حياتنا.

 أما أىـ التكصيات، فيي: 

لشرعي بإكماؿ مشركع استخراج القكاعد كالضكابط الفقيية مف كتاب فتح القدير أكالن: أكصي طمبة العمـ ا
. في الكتاب يافي باقي األبكاب، كبياف تطبيقات  

، كخدمة تمؾ الكتب كتحقيقيا، جراء الدراسات عمييااالقديمة، ك  ىتماـ بالكتب اإلسبلميةثانيان: زيادة اال
  كالعمؿ عمى ترتيبيا كتبكيبيا كتنسيقيا. 

لثان: استخراج القكاعد كالضكابط الفقيية مف الكتب الفقيية القديمة، كبياف تطبيقاتيا.ثا  

عمى كتب فقيية أخرل، كتحقيقيا كاستخراج القكاعد  ةرابعان: التنسيؽ مف أجؿ البدء في مشاريع جديد
مى كتاب فتح كالضكابط فييا، كاالتجاه نحك المشاريع الكبيرة كالشاممة، بالنظر إلى المشركع الذم تـ ع

 القدير. 
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 فيرس اآليات القرآنية:

 

 رقـ اآلية الصفحة
 

 الرقـ اآلية السكرة

.1 ﴿ ُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْْلَْرِض َجِميًعا ﴾ البقرة  29 64  

. 2 ﴿ َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ َراِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإْسَماِعيُل﴾ البقرة  127 15  

. 3 ﴿ فَ َولُّوا ُوُجوَىُكْم َشْطَرُه ﴾ البقرة  144 257  

َر بَاٍغ َوَلَ َعاٍد ﴾ البقرة 173 122 . 4 ﴿ َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ  

.5 ﴿ يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم اْلُيْسَر َوََل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر﴾ البقرة  185 26  

َنُكْم بِاْلَباِطِل ﴾ ﴿ َوََل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكمْ  البقرة  188 119 . 6 بَ ي ْ  

67 /173 .7 ﴿ َوَأَحلَّ اللَُّو اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا ﴾ البقرة 275   

129 /
228 

.8 ﴿ فَِإْن َلْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فَ َرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ﴾ البقرة 282  

. 9 ﴿ ََل ُيَكلُِّف اللَُّو نَ ْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها﴾ البقرة  286 26  

. 10 ﴿ فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْربَ َعًة ِمْنُكْم﴾ النساء  15 228  

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأن َتُكوَن ِتَجارًَة َعن تَ َراٍض  النساء 29 89 ﴿ ََل تَْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 مِّْنُكْم ﴾

11.  

ْثِم وَ  المائدة 2 253 .12 اْلُعْدَواِن ﴾﴿ َوََل تَ َعاَونُوا َعَلى اْْلِ  
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.13 ﴿ َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ﴾ األنعاـ 119 173  

.14 ﴿ َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمْن َسِبيٍل ﴾ التكبة 91 153  

يِن ﴾ التكبة  122 17 .15 ﴿ لَِيتَ َفقَُّهوا ِفي الدِّ  

.16 ﴿ َوَذِلَك يَ ْوٌم َمْشُهوٌد ﴾ ىكد 103 230  

َيانَ ُهْم ِمَن اْلَقَواِعِد ﴾ النحؿ 26 15 .17 ﴿ فَأََتى اللَُّو بُ ن ْ  

.18 ﴿ َوَقَضى رَبَُّك َأَلَّ تَ ْعُبُدوا ِإَلَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ﴾ اإلسراء 23 219  

.19 ﴿ َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسيِّا ﴾ مريـ 64 173  

ِتي ََل يَ ْرُجوَن ِنَكاًحا ﴾﴿ َواْلَقَواِعُد ِمَن النِّ  النكر 60 15 .20 َساِء الَّلَّ  

.21 ﴿ َوِإنِّي ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهْم ِبَهِديٍَّة ﴾ النمؿ 35 262  

ُر ُمِبيٍن ﴾ الزخرؼ 18 214 .22 ﴿ َوُىَو ِفي اْلِخَصاِم َغي ْ  

ُنوا ﴾ الحجرات 6 224 .23 ﴿ ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَ َتبَ ي َّ  

.24 ي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر﴾﴿ فِ  القمر 55 15  

.26 ﴿ َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم ﴾ الطبلؽ 2 224  

.27 ﴿ َوتَ َواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتَ َواَصْوا بِالصَّْبِر ﴾ العصر 3 267  
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 فيرس األحاديث واآلثار

 

 الصفحة الحديث الرقـ
 190 وسمـ دينارًا ليشتري بو أضحية، أو شاة...... اعطاه النبي صمى اهلل عميو .  1
 69 أقبمت راكبًا عمى حمار أتاف، وأنا يومئذ قد ناىزت االحتالـ..... .2
 174 أكؿ تمر خيبر ىكذا..... .3
 118 إف أحدكـ  ليخرج مف عندي لحاجتو متأبطيا، وما ىي إال النار...... .4
ف الشيطاف ليح .5 ني ألكره أف أحضره.إف لمخصومة قحمًا، وا   113 ضرىا، وا 
إنكـ تختصموف إلي ولعؿ بعضكـ يكوف ألحف بحجتو مف اآلخر فأقضي لو ، فمف  .6

 قضيت لو بحؽ أخيو فإنما ىي قطعة مف نار.
112 

نما لكؿ امرىء ما نوى. .7  26 إنما األعماؿ بالنيات وا 
 201 إلى المرأة فدعاىاإنو زنى بامرأة سماىا، فأرسؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ  . 8
بئسما اشتريت وبئسما شريت ، إف جياده مع رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قد  .9

 بطؿ إال أف يتوب.
171 

الحالؿ ما أحؿ اهلل في كتابو، والحراـ ما حـر اهلل في كتابو، وما سكت عنو فيو  .10
 مما عفا عنو.

64 

 25 الخراج بالضماف. .11
 221 ي، ثـ الذيف يمونيـ، ثـ الذيف يمونيـ.خير الناس قرن .12
 184 الذىب بالذىب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير. .13
 257 الطيور شطر اإليماف. .14
 165 ال تبيعف شيئًا حتى تقبضو. . 15
 166 ال يحؿ سمؼ وبيع، وال شرطاف في بيع، وال ربح ما لـ يضمف. .16
 55 مع صوتًا، أو يجد ريحًا.ال ينصرؼ حتى يس . 17

 119 لعف اهلل الراشي والمرتشي . .18
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 265 ما باؿ العامؿ نبعثو فيأتي يقوؿ: ىذا لؾ وىذا لي، فيال جمس في بيت أبيو وأمو. .19

 113 ما قضى لو فمي، وما قضى عميو فعمي. .20

 222 المسمموف عدوؿ بعضيـ عمى بعض. .21

 26 .مقاطع الحقوؽ عند الشروط .22

23. .  128 مف أسمؼ فميسمؼ في كيؿ معمـو ووزف معمـو إلى أجؿ معمـو

 145 مف اشترى شيئًا لـ يره فيو بالخيار إذا رآه. .24

 172 مف باع بيعتيف في بيعة فمو أوكسيما أو الربا. .25

 142 نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف المحاقمة، والمزابنة، والمعاومة. . 26

 130 نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف بيع الحصاة، وعف بيع الغرر. .27

 158 نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف بيع فيو غرر. .28

 158 نيى عف بيع وشرط. .29

 266 ىدايا العماؿ غموؿ. .30
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 فيرس األعالـ 

 الصفحة العمـ الرقـ
 208 ابف أبي ليمى. .1
 171 السبيعي.أبك إسحاؽ  .2
 20 الباحسيف. .3
 43 البساطي. .4
 39 ابف تغرم بردم. .5
 23 التيانكم. .6
 16 الجرجاني. .7
 27 الجكيني. .8
 29 أبك حامد الغزالي. .9

 38 ابف حجر العسقبلني. .10
 18 الحمكم. .11
 32 ابف رجب. . 12
 19 الرككي. . 13
 130 زفر. .14
 43 الزمخشرم. .15
 171 زيد بف أرقـ األنصارم. . 16
 45 الزيف السكندرم. .17
 22 السبكي. .18
 46 السخاكم. .19
 40 السيكطي. .20
 20 شبير. . 21
 46 الشمني. .22
 47 ابف عابديف. . 23
 66 ابف عباس. . 24
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 114 عبد ا بف جعفر. . 25
 44 عبد ا بف عبلء الديف ) الجندم (. . 26
 43  بف محب الديف.عبد ا .27
 190 عركة البارقي. .28
 43 العز عبد السبلـ البغدادم. . 29
 113 عقيؿ بف أبي طالب. .30
 66 ابف عمر. .31
 16 الفيكمي. .32
 49 قاضي زاده. .33
 45 القرافي. .34
 40 القمقشندم. .35
 44 محب الديف أبك الكليد. .36
 45 محمد بف أحمد. .37
 165 د بف الحسف.محم . 38
 45 محمكد بف إبراىيـ. .39
 48 المرغيناني. .40
 18 مصطفى الزرقا. .41
 16 المقرم. . 42
 39 المقريزم. . 43
 222 أبك مكسى األشعرم. . 44
 22 ابف نجيـ. .45
 46 اليمامي. . 46
 43 يحيى العجيسي. .47
 95 أبك يكسؼ. . 48
 45 يكسؼ بف محمد. . 49
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 لقواعد والضوابط الفقيية: فيرس ا

 

 الصفحة القاعد أو الضابط الرقـ
1. 

 اختبلؼ األسباب يكجب اختبلؼ األعياف حكمان. 
169 

2. 
 إذا سقط الخيار في األصؿ سقط في التبع. 

132 

 199 اإلقرار حجة قاصرة.  .3
4. 

 األكصاؼ ال يقابميا شيء. 
167 

5. 
 األيماف مبنية عمى العرؼ. 

103 

6. 
اءة األصيؿ تكجب براءة الكفيؿ. بر   

146 

7. 
 بيع الحقكؽ المجردة ال يجكز. 

175 

 203 البينة حجة مطمقة.  .8
9. 

 التأجيؿ في األعياف ال يصح. 
150 

 251 التسبب في اإلتبلؼ تعديان سبب لمضماف.  .10
 110 تصرؼ اإلنساف في خالص حقو إنما ينفذ إذا لـ يتعد إلى اإلضرار بغيره.  .11
12. 

 التعارؼ ببل نكير أصؿ في الشرع بمنزلة إجماع المسمميف. 
99 

13. 
 تمميؾ الديف مف غير مف عميو الديف ال يجكز. 

180 

 207 الثابت باإلقرار دكف الثابت بالبينة.  .14
 213 الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.  .15
 183 ساقطة.  الجكدة في األمكاؿ الربكية عند المقابمة بالجنس .16
 241 حؽ العبد عند معارضة حؽ ا تعالى يقدـ.  .17
 215 الحكـ ال يثبت ببل سبب.  .18
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 60 الحؿ ىك األصؿ في األشياء.  .19
20. 

 دفع الضرر عف المسمـ كاجب. 
116 

 246 الساقط ال يعكد إال بسبب جديد.  .21
22. 

 السككت في مكضع البياف بياف. 
67 

 227 كالحقيقة فيما يندرء بالشبيات. الشبية  .23
 186 الشبية معتبرة كالحقيقة في أبكاب الربا.  .24
25. 

 شرط الشيء تبع لو. 
136 

 257 شطر العمة ال يثبت بو شيء.  .26
 229 الشيادة التي في مجمس القضاء ىي التي بيا القضاء.  .27
28. 

 الصريح أقكل مف الداللة. 
73 

29. 
بقدرىا.  الضركرة تقدر  

121 

30. 
 العبرة لعمـك المفظ. 

126 

31. 
 العدـ في الصفات العارضة أصؿ، كالكجكد في الصفات األصمية أصؿ. 

76 

32. 
 فراغ الذمة ىك األصؿ. 

79 

33. 
 الفعؿ الحادث يضاؼ إلى أقرب األكقات. 

83 

 219 القضاء ينبني عمى الحجة.  .34
35. 

 الكتاب كالخطاب. 
87 

36. 
يالة مفضية إلى المنازعة مبطمة. كؿ ج  

153 

 233 كؿ شيادة جرت نفعان ال تقبؿ.  .37
38. 

 كؿ عقد جاز أف يعقده اإلنساف بنفسو جاز أف يككؿ بو. 
189 
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39. 
 كؿ ما أكجب نقصاف الثمف في عادة التجار فيك عيب. 

106 

40 . 
ة. كؿ ما جاز أف يككف ثمنان في البيع جاز أف يككف أجرة في اإلجار   

191 

 261 كؿ مف عمؿ لممسمميف عمبلن حكمو في اليدية حكـ القاضي.  .41

42. 
 ال عرؼ في النادر. 

95 

43. 
 ما ال يصح إفراده بالعقد ابتداء اليصح استثناؤه مف العقد. 

139 

44. 
 ما يجكز إيراد العقد عميو بإنفراد يجكز استثناؤه مف العقد. 

160 

 90 المعركؼ كالمشركط.  .45

46. 
 المعمؽ بالشرط عدـ قبؿ كجكد الشرط. 

143 

47. 
 الممؾ انما يتأكد بتأكد السبب. 

162 

48. 
 النادر ال عبرة بو، كال يبنى الفقو باعتباره. 

248 

49. 
 النقكد ال تتعيف بالتعييف. 

193 

 235 النككؿ بمنزلة اإلقرار.  . 50

 267 الكصية أخت الميراث.  .51

52. 
اؿ بالشؾ. اليقيف ال يز   

53 
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 المصادر والمراجع قائمة

، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ، مكتبة المصنؼ في األحاديث واآلثار. ابف أبي شيبة، عبد ا بف محمد،  1
 ىػ. 1409، 1الرشد، الرياض، ط

، تحقيؽ: طاىر الزاكم، محمكد النياية في غريب الحديث واألثر. ابف األثير، المبارؾ بف محمد، 2
 ـ. 1979ىػ/ 1399مكتبة العممية، بيركت، الطناحي، ال

3 ، ،  تحقيؽ: عمي معكض، عادؿ أحمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابف األثير، عمي بف أبي الكـر
 ـ. 1994ىػ/ 1415، 1دار الكتب العممية، بيركت، ط

، 1يركت، ط، تحقيؽ: رمزم بعمبكي، دار العمـ لممبلييف، بجميرة المغة. األزدرم، محمد بف الحسف، 4
 ـ. 1987

،  النكت والفوائد السنية عمى مشكؿ المحرر لمجد الديف ابف تيمية. أبك إسحاؽ، إبراىيـ بف محمد، 5
 ىػ. 1404، 2مكتب المعارؼ، الرياض، ط

، تحقيؽ: محمد حسف التمييد في تخريج الفروع عمى األصوؿ. األسنكم، عبد الرحيـ بف الحسف، 6
 ىػ. 1400/ 1، طىيتك، مؤسسة الرسالة، بيركت

،  تحقيؽ: مسعد جواىر العقود ومعيف القضاة والموقعيف والشيود. األسيكطي، محمد بف أحمد، 7
 ـ. 1996ىػ/ 1417، 1السعدني، دار الكتب العممية، بيركت، ط

، تحقيؽ: صفكاف الداكدم، دار القمـ، المفردات في غريب القرآف. األصفياني، الحسيف بف محمد، 8
 ىػ. 1412، 1بيركت، ط

، تحقيؽ: محمد الكيبلني، دار المعرفة، المفردات في غريب القرآف. األصفياني، حسيف بف محمد، 9
 بيركت. بدكف الطبعة كسنة النشر. 

، جامعة الخميؿ، الخميؿ، شيادة النساء، دراسة فقيية قانونية مقارنة. إغبارية، أحبلـ محمد، 10
 ـ. )رسالة ماجستير(. 2010ىػ/ 1431
، تحقيؽ: محمد محيي الديف، دار الكتاب العربي، بيركت. بدكف المسودة في أصوؿ الفقوتيمية، . آؿ 11

 الطبعة كتاريخ النشر. 
، إشراؼ: زىير الشاكيش  إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ. األلباني، محمد ناصر الديف، 12

 ـ. 1985ىػ/ 1405، 2المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط
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، دار سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيء في األمةي، محمد ناصر الديف، . األلبان13
 ـ. 1992ىػ/ 1412، 1المعارؼ، الرياض، ط

. بدكف 5،  مكتبة المعارؼ، الرياض، طصحيح الترغيب والترىيب. األلباني، محمد ناصر الديف، 14
 تاريخ النشر. 

، المكتب اإلسبلمي، بيركت. بدكف جامع الصغير وزياداتوصحيح ال. األلباني، محمد ناصر الديف، 15
 الطبعة كتاريخيا.

، المكتب اإلسبلمي، غاية المراـ في تخريج أحاديث الحالؿ والحراـ. األلباني، محمد ناصر الديف، 16
 ىػ. 1405، 3بيركت، ط

ىػ/ 1403، 2ت، ط،  دار الكتب العممية، بيرك التقرير والتحبيرابف أمير الحاج، محمد بف محمد، . 17
  ـ. 1983
، جامعة الجزائر، الجزائر، القواعد األصولية في كتاب فتح القدير البف اليماـ. أكقاسيف، كماؿ، 18

 ـ. 2006ىػ/ 1427
 ،  دار الفكر، بيركت. بدكف الطبعة كتاريخيا. العناية شرح اليداية. البابرتي، محمد بف محمد، 19
 -المصادر الدليمية -المقومات -القواعد الفقيية المباديء، . الباحسيف، يعقكب بف عبد الكىاب20

ـ. 1998ىػ/ 1418، 1، مكتبة الرشد، الرياض، طتاريخية -تأصيمية -تحميمية -دراسة نظرية -التطور
 كسيشار إليو في ما بعد بػ" القكاعد الفقيية". 

، مطبعة عمى شرح المنياج (التجريد لنفع العبيد ) حاشية البجيرمي . البجيرمي، سميماف بف محمد، 21
 ـ. 1950ىػ/ 1369الحمبي، 

، تحقيؽ: مصطفى البغا، دار ابف كثير، الجامع الصحيح المختصر. البخارم، محمد بف إسماعيؿ، 22
 ـ. 1987ىػ/ 1407، 3بيركت، ط

ىػ/ 1401، 1، دار الفكر، عماف، طأحكاـ الميراث في الشريعة اإلسالمية. براج، جمعة محمد، 23
 ـ. 1981
 ـ. 1986ىػ/ 1407، 1، ط، قواعد الفقو. البركتي، محمد عميـ اإلحساف24
،  تحقيؽ: إحساف عباس، دار صادر، وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف. البرمكي، أحمد بف محمد، 25

 . 178/ 7، األعالــ. الزركمي، 1994، 1بيركت، ط
، العدد الثاني، 17مة جامعة دمشؽ، ـ ،  مجشيادة النساء في الفقو اإلسالمي. أبك بصؿ، عمي، 26

 ـ. 2001

 



  283 

أثر الرجوع عف الشيادة عمى األحكاـ الجنائية في ضوء الفقو . البعيث، محمد بف عبد ا، 27
ـ. ) 2003ىػ/ 1424 ، إشراؼ: محمد بكساؽ، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض،اإلسالمي

 (. رسالة ماجستير
، 1، عالـ الكتب، بيركت، ط28/ 2، دقائؽ أولي النيى لشرح المنتيىبف يكنس،  . البيكتي، منصكر28

 ـ. 1993ىػ/ 1414
 ـ. 1993ىػ/ 1414، 1،  عالـ الكتب، بيركت، طشرح منتيى اإلرادات. البيكتي، منصكر بف يكنس، 28
، 4، ط، مؤسسة الرسالة، بيركتالوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكمية. البكرنك،  محمد صدقي، 29

 ـ.1996ىػ/ 1416
ىػ/  1424، 1،   مؤسسة الرسالة، بيركت، طموسوعة القواعد الفقيية. البكرنك، محمد صدقي، 30

 ـ. 2003
، تحقيؽ: عبد المعطي قمعجي، جامعة الدراسات السنف الصغير. البييقي، أحمد بف الحسيف، 31

 ـ. 1989ىػ/ 1410، 1اإلسبلمية، كراتشي، ط
،  دار الفكر، بيركت. بدكف الطبعة الجوىر النقي عمى سنف البييقيف عثماف، . التركماني، عمي ب32

 كتاريخيا. 
، تحقيؽ: أحمد شاكر كآخركف، دار إحياء التراث الجامع الصحيح. الترمذم، محمد بف عيسى، 33

 العربي، بيركت. ) بدكف الطبعة، كتاريخيا(. 
مد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة ، تحقيؽ: أحسنف الترمذي. الترمذم، محمد بف عيسى، 34

 ـ. 1975ىػ/ 1395، 2مصطفى البابي الحمبي، مصر، ط
،  قدـ لو كعمؽ عميو : ، النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة. ابف تغرم بردم، يكسؼ األتابكي35

 ـ. 1992 -ىػ  1413، 1محمد حسيف شمس الديف، ط
، كزارة الثقافة كاإلرشاد  نجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرةال. ابف تغرم بردم، يكسؼ بف عبد ا، 36

 القكمي، مصر، بدكف الطبعة كتاريخيا. 
،  تحقيؽ: شرح التمويح عمى التوضيح لمتف التنقيح في أصوؿ الفقو. التفتازاني، سعد الديف مسعكد، 37

 ـ. 1996ىػ/ 1416، 1زكريا عميرات، دار الكتب العممية، بيركت، ط
،  مكتبة صبيح، مصر. بدكف الطبعة شرح التمويح عمى التوضيحتازاني، سعد الديف مسعكد، . التف38

 كتاريخيا. 

 



  284 

،  تحقيؽ: عمي دحركج، موسوعة كشاؼ اصطالحات الفنوف والعمـو. التيانكم، محمد بف عمي، 39
 ـ. 1996، 1مكتبة لبناف، بيركت، ط

 ـ. 1987ىػ/ 1408، 1دار الكتب العممية، ط  ،الفتاوى الكبرى. ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ، 40
، 1، تحقيؽ: إبراىيـ األبيارم، دار الكتاب العربي، بيركت، طالتعريفات. الجرجاني، عمي بف محمد، 41

 ىػ. 1405
،  دار الفكر، بيركت. بدكف فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منيج الطالب. الجمؿ، سميماف بف عمر، 42

 الطبعة كتاريخيا. 
، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر، دار الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةكىرم، إسماعيؿ بف حماد، . الج43

 ـ. 1987ىػ/ 1407، 4العمـ لممبلييف، بيركت، ط
مصطفى  -، تحقيؽ: فؤاد عبد المنعـغياث األمـ والتياث الظمـ. الجكيني، عبد الممؾ بف عبد ا، 44

 ـ. 1979حممي، دار الدعكة، االسكندرية، 
،  تحقيؽ: عبد العظيـ الديب، نياية المطمب في دراية المذىب. الجكيني، عبد الممؾ بف عبد ا، 45

 ـ. 2007ىػ/ 1428، 1دار المنياج، ط
، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار المستدرؾ عمى الصحيحيف. الحاكـ، محمد بف عبد ا، 46

 ـ. 1990ىػ/ 1411، 1الكتب العممية، بيركت، ط
، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، اإلحساف في تقريب صحيح ابف حبافابف حباف، محمد بف حباف،  .47

 ـ. 1988ىػ/ 1408، 1مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
 ـ.  1973ىػ/ 1393، 1،  دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد، طالثقات. ابف حباف، محمد بف حباف، 48
، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة بترتيب ابف بمباف صحيح ابف حباف. ابف حباف، محمد بف حباف، 49

 ـ. 1993ىػ/ 1414، 2الرسالة، بيركت، ط
 ـ. 1988ىػ/ 1408، 2، دار الفكر، دمشؽ، طالقاموس الفقيي لغًة واصطالحاً . حبيب، سعدم، 50
، إشراؼ: عارؼ أبك عيد، الجامعة الحقوؽ المجردة في الفقو المالي اإلسالمي. حبيمي، سامي، 51
 ـ. )رسالة ماجستير(2005ردنية، عماف، األ
ىػ. 1326، 1،  مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند، طتيذيب التيذيب. ابف حجر، أحمد بف عمي، 52

 . 81/ 5، األعالـالزركمي، 
خراج كتعميؽ: محمد فؤاد عبد فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابف حجر، أحمد بف عمي، 53 ،  ترقيـ كا 

 ىػ.  1379الديف الخطيب، ابف باز، دار المعرفة، بيركت،  الباقي، محب

 



  285 

، دار عمار، عماف، القواعد والضوابط الفقيية لنظاـ القضاء في اإلسالـ. الحريرم، إبراىيـ محمد،54
 ـ. 1999ىػ/ 1420، 1ط
، عمي بف أحمد، 55  ،  دار الفكر، بيركت. بدكف الطبعة كتاريخيا. المحمى باآلثار. ابف حـز
، دار الفكر، بيركت، الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحارحصكفي، محمد بف عمي، . ال56

 ىػ. 1386
، تحقيؽ: عمي عبد الحميد، دار كفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصار. الحصني، أبك بكر بف محمد، 57

 ـ. 1994، 1الخير، دمشؽ، ط
، 3،  دار الفكر، بيركت، طتصر خميؿمواىب الجميؿ في شرح مخ. الحطاب، محمد بف محمد، 58

 ـ. 1992ىػ/ 1412
ـ. 2008ىػ/ 1429، 1، طمعجـ المصطمحات المالية واالقتصادية في لغة الفقياء. حماد، نزيو، 59

 بدكف مكاف النشر. 
،  دار الكتب العممية، غمز عيوف البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر. الحمكم، أحمد بف محمد، 60

 ـ. 1985ىػ/1405، 1بيركت، ط
، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، عادؿ مرشد، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ. ابف حنبؿ، أحمد بف حنبؿ، 61

 ـ. 2001ىػ/ 1421، 1مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
، تعريب: حسيف فيمي، دار الجيؿ، درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ. حيدر، عمي أميف، 62

 ـ. 1991ىػ/ 1411، 1بيركت،ط
، ، تحقيؽ: فيمي الحسيني، دار الكتب العممية، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـر، عمي، . حيد63

 بيركت، بدكف )الطبعة، كتاريخيا(. 
 ،  دار الفكر، بيركت. بدكف الطبعة كتاريخيا. شرح مختصر خميؿ. الخرشي، محمد بف عبد ا،  64
دار إحياء الكتب العربية، بدكف الطبعة ،  درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ. خسرك، محمد بف فرامرز، 65

 كتاريخيا. 
،  تحقيؽ: محيي السرحاف، مطبعة االرشاد، شرح أدب القاضي. الخصاؼ، عمر بف عبد العزيز، 66

 بغداد. بدكف الطبعة كتاريخيا.
 ـ. 2008ىػ/ 1429، دار الفكر العربي، القاىرة، أحكاـ المعامالت الشرعية. الخفيؼ، عمي، 67
، مكتبة الدعكة، مصر، عف الطبعة الثامنة لدار القمـ، بدكف عمـ أصوؿ الفقوعبد الكىاب، . خبلؼ، 68

 تاريخ النشر. 

 



  286 

،  تحقؽ : محمد شرؼ الديف ، دار إحياء كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف. خميفة، حاجي، 69
 التراث العربي، مصر. بدكف ) الطبعة كتاريخيا (. 

، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كآخركف، مؤسسة الرسالة، سنف الدارقطني . الدارقطني، عمي بف عمر،70
 ـ. 2004ىػ/1424، 1بيركت، ط

، دار الكتاب العربي، بيركت. ) بدكف الطبعة، سنف أبي داود. أبك داكد، سميماف بف األشعث، 71
 كتاريخيا (. 

فكر، بيركت. بدكف الطبعة ،  تحقيؽ: محمد عميش، دار الالشرح الكبير. الدردير، أحمد أبك البركات، 72
 كسنة النشر. 

ىػ/ 1404، 3، مؤسسة الرسالة، بيركت، طالحؽ ومدى سمطاف الدولة في تقييده. الدريني، فتحي، 73
 ـ. 1984
، مؤسسة الرسالة، بيركت، نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ في الفقو اإلسالمي. الدريني، فتحي، 74
 ـ.1988ىػ/ 1408، 4ـ. ط1967ىػ/ 1387، 1ط
،  تحقيؽ: محمد عميش، دار الفكر، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير. الدسكقي، محمد عرفة، 75

 بيركت. 
ىػ/ 1428، 1، دار زدني، الرياض، طالممتع في القواعد الفقيية. الدكسرم، مسمـ بف محمد، 76

 ـ. 2007
، ، ع في الشريعة اإلسالميةالقواعد والضوابط الفقيية ألحكاـ المبي. دية، عبد المجيد عبد ا، 77

 ـ. )رسالة ماجستير (.2002إشراؼ: عمي الصكا، الجامعة األردنية، عماف، 
، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية، مختار الصحاح. الرازم، محمد بف أبي بكر، 78

 ـ. 1999ىػ/ 1420، 5بيركت، ط
،  تحقيؽ: طو جابر فياض صوؿالمحصوؿ في عمـ األ. الرازم، محمد بف عمر بف الحسيف، 79

 ىػ. 1400، 1العمكاني، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،الرياض، ط
، 3،  تحقيؽ: طو جابر العمكاني، مؤسسة الرسالة، بيركت، طالمحصوؿ. الرازم، محمد بف عمر، 80

 ـ. 1997ىػ/ 1418
تحقيؽ: طو سعد، مكتبة الكميات  ،القواعد في الفقو اإلسالمي. ابف رجب، عبد الرحمف بف أحمد، 81

 ـ. 1971ىػ/ 1391، 1األزىرية، القاىرة، ط
 ـ.2004ىػ/ 1425،  دار الحديث، القاىرة، بداية المجتيد. ابف رشد، محمد بف أحمد، 82

 



  287 

، تحقيؽ: البياف والتحصيؿ والشرح والتوجيو والتعميؿ لمسائؿ المستخرجة. ابف رشد، محمد بف أحمد، 83
 ـ. 1988ىػ/ 1408، 2، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، طمحمد حجي كآخركف

ىػ/ 1408، 1،  دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، طالمقدمات والمميدات. ابف رشد، محمد بف أحمد، 84
 ـ. 1988
اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الوافية ) شرح . الرصاع، محمد بف قاسـ، 85

 ىػ. 1350، 1كتبة العممية، بيركت، طالم حدود ابف عرفة (،
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار نظرية التقعيد الفقيي وأثرىا في اختالؼ الفقياء. الرككي، محمد،  86

 ـ. 1994ىػ/ 1414، 1البيضاء، ط
، 1، مركز المخطكطات كالتراث كالكثائؽ، الككيت، طتمخيص األصوؿ. الزاىدم، حافظ ثناء ا، 87

 ـ. 1994ىػ/ 1414
عرابو. الزجاج، إبراىيـ بف السرم، 88  ـ. 1988ىػ/ 1408، 1،  عالـ الكتب، بيركت، طمعاني القرآف وا 
،  دار الفكر، دمشؽ، القواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة. الزحيمي، محمد مصطفى، 89
 ـ. 2006ىػ/ 1427، 1ط
،  دار الفكر، دمشؽ، تيا في المذاىب األربعةالقواعد الفقيية وتطبيقا. الزحيمي، محمد مصطفى، 90 
 ـ. 2009ىػ/ 1430، 3ط
ىػ/ 1433،  دار الفكر، دمشؽ، موسوعة الفقو اإلسالمي والقضايا المعاصرة. الزحيمي، كىبة، 91

 ـ. 2012
، دار نظرية الضماف في الفقو اإلسالمي أو ) أحكاـ المسؤولية المدنية والجنائية (. الزحيمي، كىبو، 92
 ـ. 2012ىػ/ 1433، 9ر، بيركت، طالفك
، تحقيؽ: مصطفى أحمد الزرقا، دار القمـ، دمشؽ، شرح القواعد الفقيية. الزرقا، أحمد بف محمد، 93

 ـ. 1989ىػ/1409
 ـ. 1998ىػ/ 1418، 1،  دار القمـ، دمشؽ، طالمدخؿ الفقيي العاـ. الزرقا، مصطفى أحمد، 94
،  ، دار القمـ، ية االلتزاـ العامة في الفقو اإلسالميالمدخؿ إلى نظر . الزرقا، مصطفى أحمد، 95

 ـ. 1999ىػ/ 1420، 1دمشؽ، ط
، 1،  دار الكتبي، طالبحر المحيط في أصوؿ الفقو. الزركشي، بدر الديف محمد بف عبد ا، 96

 ـ. 1994ىػ/ 1414

 



  288 

األكقاؼ الككيتية، ،  كزارة المنثور في القواعد الفقيية. الزركشي، بدر الديف محمد بف عبد ا، 97
 ـ. 1985ىػ/ 1405، 2الككيت، ط

ىػ/ 1414، 1،  دار الكتبي، طالبحر المحيط في أصوؿ الفقو. الزركشي، محمد بف عبد ا، 98
 ـ.1994
 ـ.2002، 15،  دار العمـ لممبلييف، بيركت، ط األعالـ. الزركمي، خير الديف بف محمكد، 99
 ـ. 1958ىػ/ 1377الفكر العربي، بيركت،  ، دارأصوؿ الفقو. أبك زىرة، محمد، 100
، مؤسسة الرسالة، الوجيز في شرح القواعد الفقيية في الشريعة اإلسالمية. زيداف، عبد الكريـ، 101

 ـ. 2001ىػ/ 1422، 1بيركت، ط
عبد الفتاح  -،  تحقيؽ: محمكد الطناحيطبقات الشافعية الكبرى. السبكي، تاج الديف بف عمي، 102

 ىػ. 1413، 2مطباعة كالنشر، القاىرة، طالحمك، ىجر ل
ىػ/ 1411، 1،  دار الكتب العممية، بيركت، طاألشباه والنظائر. السبكي، عبد الكىاب بف عمي، 103
 ـ. 1991
اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج الوصوؿ إلى عمـ األصوؿ . السبكي، عمي بف عبد الكافي، 104

 ىػ. 1404، 1دار الكتب العممية، بيركت، ط ،  تحقيؽ: جماعة مف العمماء،لمبيضاوي
شيادة النساء عمى دعاوى النفقات وتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية في . أبك ستيتة، رامي شحدة، 105

 ـ. )رسالة ماجستير(. 2007ىػ/ 1428، الجامعة اإلسبلمية، غزة، قطاع غزة
،  دار الجيؿ، ىؿ القرف التاسعالضوء الالمع أل. السخاكم، شمس الديف محمد بف عبد الرحمف، 106

 ـ. 1992ىػ/ 1412، 1بيركت، ط

المقاصد الحسنة في بياف كثير مف االحاديث المشتيرة عمى . السخاكم، محمد بف عبد الرحمف، 107
 ـ. 1985ىػ/ 1405، 1، تحقيؽ: محمد عثماف، دار الكتاب العربي، بيركت، طاأللسنة
، 1، دار بمنسية، الرياض، طفقيية الكبرى وما تفرع عنياالقواعد ال. السدالف، صالح بف غانـ، 108
 ىػ. 1417
 ،  دار المعرفة، بيركت. أصوؿ السرخسي. السرخسي، محمد بف أحمد، 109
 ـ. 1971،  الشركة الشرقية، القاىرة، شرح السير الكبير. السرخسي، محمد بف أحمد، 110
محمد عطا، دار الكتب العممية، بيركت، ،  تحقيؽ: الطبقات الكبرى. ابف سعد، محمد بف سعد، 111
 ـ. 1990ىػ/ 1410، 1ط

 



  289 

ىػ/ 1414، 2،  دار الكتب العممية، بيركت، طتحفة الفقياء. السمرقندم، محمد بف أحمد، 112
 ـ. 1994
، تحقيؽ: مازف المبارؾ، دار الفكر، الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة. السنيكي، زكريا بف محمد، 113

 ىػ. 1411، 1بيركت، ط
ىػ/ 1414،  دار الفكر، بيركت، فتح الوىاب بشرح منيج الطالب. السنيكي، زكريا بف محمد، 114
 ـ. 1994
،  تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب المحكـ والمحيط األعظـ. ابف سيده، عمي بف إسماعيؿ، 115

 ـ. 2000ىػ/ 1421، 1العممية، بيركت، ط
،  المكتبة العممية، بيركت بدكف ) الطبعة العقياف في أعياف األعياف نظـ. السيكطي، جبلؿ الديف، 116

 كتاريخيا(. 
،  تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ، الييئة اإلتقاف في عمـو القرآف. السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، 117

 ـ. 1974ىػ/ 1394المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 
،  تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ، ي طبقات المغوييف والنحاةبغية الوعاة ف. السيكطي، عبد الرحمف، 118

 المكتبة العصرية، صيدا. 
، تحقيؽ: عبدا دراز، دار الموافقات في أصوؿ الشريعة. الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى المخمي، 119

 ـ.2006ىػ/1427الحديث، القاىرة، 
، 1، دار ابف عفاف، القاىرة، ط، تحقيؽ: مشيكر بف حسفالموافقات. الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى، 120
 ـ. 1997ىػ/ 1417
 ىػ.1393،  دار المعرفة، بيركت، األـ. الشافعي، محمد بف إدريس، 121
 ـ.1991ىػ/1411،  المكتب اإلسبلمي، بيركت، التاريخ اإلسالمي. شاكر، محمكد، 122
، دار 16، ص ميةالقواعد الكمية والضوابط الفقيية في الشريعة اإلسال. شبير، محمد عثماف، 123

 . 46، ص القواعد الفقييةـ. الباحسيف، 2007ىػ/ 1428، 2النفائس، عماف، ط
، 6، دار النفائس، عماف، طالمعامالت المالية المعاصرة في الفقو اإلسالمي. شبير، محمد عثماف، 124
 ـ. 2007ىػ/ 1427
، 2الحمبي، القاىرة، ط ، البابيلساف الحكاـ في معرفة األحكاـ. ابف شحنة، أحمد بف محمد، 125
 ـ. 1973ىػ/ 1393

 



  290 

،  دار الفكر، بيركت. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج. الشربيني، محمد الخطيب، 126
 بدكف الطبعة كسنة النشر. 

،  تحقيؽ: أحمد إرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصوؿ. الشككاني، محمد بف عمي، 127
 ـ. 1999ىػ/ 1419، 1عربي، بيركت، طعزك، دار الكتاب ال

، تحقيؽ: محمد حسف البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع. الشككاني، محمد بف عمي، 128
 ـ.2006ىػ/1427، دار ابف كثير، بيركت، 1حبلؽ، ط

،  تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي، دار الحديث، مصر، نيؿ االوطار. الشككاني، محمد بف عمي، 129
 ـ. 1993ىػ/ 1413، 1ط

، مؤلؼ النافع الكبير: محمد الجامع الصغير وشرحو النافع الكبير. الشيباني، محمد بف الحسف، 130
 ىػ. 1406، 1عبدالحي المكنكم، عالـ الكتب، بيركت، ط

،  دار إحياء التراث مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر. شيخي زاده، عبد الرحمف بف محمد، 131
 بدكف الطبعة كتاريخيا.  العربي، القاىرة.

،  دار الكتب العممية، بيركت. بدكف الميذب في فقو اإلماـ الشافعي. الشيرازم، إبراىيـ بف عمي، 132
 الطبعة كسنة النشر.

، تحقيؽ: إحساف عباس، دار الرائد العربي، بيركت، طبقات الفقياء. الشيرازم، إبراىيـ بف عمي، 133
ـ.1970  
،  دار المعارؼ، بيركت. بدكف الطبعة بمغة السالؾ ألقرب المسالؾحمد، . الصاكم، أحمد بف م134

 كسنة النشر. 
،  تحقيؽ: مجمكعة فتح الغفار الجامع ألحكاـ سنة نبينا المختار. الصنعاني، الحسف بف أحمد، 135

 ىػ. 1427، 1بإشراؼ عمي عمراف، دار عالـ الفكائد، ط
، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد األشياء اإلباحة األصؿ في. الضكيحي، أحمد بف عبد ا، 136

 ـ. 2007ىػ/ 1428، 1اإلسبلمية، الرياض، ط
، تحقيؽ: طارؽ عكض، عبد المحسف الحسيني، دار المعجـ األوسط. الطبراني، سميماف بف أحمد، 137

 الحرميف، القاىرة. بدكف الطبعة كتاريخيا. 
تحقيؽ: حمدم السمفي، مكتبة ابف تيمية، القاىرة،  ،المعجـ الكبير. الطبراني، سميماف بف أحمد، 138
 . بدكف تاريخ الطبعة. 2ط

 



  291 

،  تحقيؽ: عبد ا التركي، مؤسسة شرح مختصر الروضة. الطكفي، سميماف بف عبد القكم، 139
 ـ. 1987ىػ/ 1407، 1الرسالة، بيركت، ط

تنوير األبصار فقو أبو حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح . ابف عابديف، محمد أميف، 140
 ـ. 2000ىػ/ 1421،  دار الفكر، بيركت، حنيفة
،  دار الفكر، بيركت، بدكف قرة عيف األخيار لتكممة رد المحتار. ابف عابديف، محمد بف محمد، 141

 الطبعة كتاريخيا. 
، مكتبة ، تعميؽ: طو سعدقواعد األحكاـ في مصالح األناـ. ابف عبد السبلـ، عبد العزيز السممي، 142

 ـ. 1991ىػ/ 1414الكميات األزىرية، القاىرة، 
، عمادة البحث العممي القواعد الفقيية المتضمنة لمتيسير. العبد المطيؼ، عبد الرحمف بف صالح، 143

 ـ. 2003ىػ/ 1423، 1بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، ط
 ىػ. 1398دار الفكر، بيركت،  ، التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ. العبدرم، محمد بف يكسؼ، 144
،  دائرة الشؤكف حقيقة بيع التورؽ الفقيي والتورؽ المصرفي. العبيدم، إبراىيـ عبد المطيؼ، 145

 ـ. 2008ىػ/ 1429، 1اإلسبلمية، دبي، ط
، 3، مؤسسة الرسالة، بيركت، طبيع العقار والثمار في الفقو اإلسالمي. العثماف، محمد بف راشد، 146
 ـ. 1997ىػ/ 1418
،  تحقيؽ: يكسؼ الشيخ حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني. العدكم، عمي بف أحمد، 147

 ـ. 1994ىػ/ 1414محمد، دار الفكر، بيركت، 
، إرشاد السالؾ إلى أشرؼ المسالؾ في فقو اإلماـ مالؾ. ابف عساكر، عبد الرحمف بف محمد، 148

 دكف تاريخيا. ، ب3مكتبة مصطفى البابي الحمبي، مصر، ط
، دار الرشيد، دمشؽ، تحقيؽ :محمد عكامة، تقريب التيذيب. العسقبلني، أحمد بف حجر، 149
 ـ. 1986ىػ/1406
، تحقيؽ : عمي محمد البجاكم، اإلصابة في تمييز الصحابة. العسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر، 150

 ىػ.1412، 1دار الجيؿ، بيركت، ط
، تحقيؽ: محمد ضاف، دائرة الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة . العسقبلني، أحمد بف عمي،151

 ـ. 1972ىػ/ 1392المعارؼ العثمانية، صيدر آباد، 
،  تحقيؽ: محمكد األرناؤكط، دار شذرات الذىب في أخبار مف ذىب. العكرم، عبد الحي بف أحمد، 152

 ـ. 1986ىػ/ 1406، 1ابف كثير، دمشؽ، ط

 



  292 

،  تحقيؽ: قاسـ النكرم، دار البياف في مذىب اإلماـ الشافعيأبي الخير،  . العمراني، يحيى بف153
 ـ. 2000ىػ/ 1421، 1المنياج، جدة، ط

، دار إيقاظ ىمـ أولي األبصار لالقتداء بسيد المياجريف واألنصار. العمرم، صالح بف محمد، 154
 المعرفة، بيركت. بدكف الطبعة كتاريخيا. 

ىػ/ 1420، 1،  دار الكتب العممية، بيركت، طالبناية شرح اليداية . العيني، محمكد بف أحمد،155
 ـ. 2000
 ، دار المعرفة، بيركت، بدكف الطبعة كتاريخيا. إحياء عمـو الديف. الغزالي، محمد بف محمد، 156
، تحقيؽ: محمد حسف ىيتك، دار الفكر، المنخوؿ في تعميقات األصوؿ. الغزالي، محمد بف محمد، 157

 ىػ.1400دمشؽ، 
، تحقيؽ: محمد حسف ىيتك، دار الفكر المنخوؿ مف تعميقات األصوؿ. الغزالي، محمد بف محمد، 158

 ـ. 1998ىػ/ 1419، 2المعاصر، بيركت، ط
،  تحقيؽ: أحمد محمكد، محمد تامر، دار السبلـ، الوسيط في المذىب. الغزالي، محمد بف محمد، 159

 ىػ. 1417، 1القاىرة، ط
،  تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر، معجـ مقاييس المغةد بف فارس، . ابف فارس، أحم160

 ـ. 1979ىػ/ 1399بيركت، 
ىػ/ 1410، 2،  تحقيؽ: أحمد المباركي، طالعدة في أصوؿ الفقو. الفراء، محمد بف الحسيف، 161
 ـ. بدكف الناشر. 1990
المخزكمي، إبراىيـ السامرائي، دار ككتبة  ، تحقيؽ: ميدمكتاب العيف. الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد، 162

 اليبلؿ، بدكف الطبعة كتاريخيا. 
، دار الكتب الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب. ابف فرحكف، إبراىيـ بف عمي، 163

 العممية، بيركت، )بدكف الطبعة كتاريخيا(. 
، مكتبة الكميات ية ومناىج األحكاـتبصرة الحكاـ في أصوؿ األقض. ابف فرحكف، إبراىيـ بف عمي، 164

 ـ. 1986ىػ/ 1406، 1األزىرية، ط
، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة القاموس المحيط. الفيركزآبادم، محمد بف يعقكب، 165

 ـ. 2005ىػ/ 1426، 8الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
، المكتبة العممية، لكبير لمرافعيالمصباح المنير في غريب الشرح ا. الفيكمي، أحمد بف محمد، 166

 بيركت. 

 



  293 

، 1، دار الصميعي، الرياض، طالدليؿ إلى المتوف العممية. قاسـ، عبد العزيز بف إبراىيـ، 167
 ـ. 2000ىػ/ 1420
،  تحقيؽ: الحافظ عبد العميـ خاف، عالـ طبقات الشافعية. ابف قاضي شيبة، أبك بكر بف أحمد، 168

  ىػ.1407، 1الكتب، بيركت، ط
، 1،  دار الكتب العممية، بيركت، طالكافي في فقو اإلماـ أحمد. ابف قدامة، عبد ا بف أحمد، 169
 ـ. 1994ىػ/ 1414
، 1،  تحقيؽ: محمد حجي، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، طالذخيرة. القرافي، أحمد بف إدريس، 170
 ـ. 1994
 يركت، بدكف الطبعة كتاريخيا. ،  عالـ الكتب، بالفروؽ. القرافي، أحمد بف إدريس، 171
ىػ/ 1418، تحقيؽ: خميؿ منصكر، دار الكتب العممية، بيركت، الفروؽ. القرافي، أحمد بف إدريس، 172
 ـ. 1998
، تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد، شركة الطباعة شرح تنقيح الفصوؿ. القرافي، أحمد بف إدريس، 173

 ـ. 1973ىػ/ 1393، 1الفنية المتحدة، ط
،  مير محمد كتب خانو، الجواىر المضية في طبقات الحنفيةقرشي، عبد القادر بف أبي الكفاء، . ال174

 كراتشي، بدكف الطبعة كتاريخيا.
،  تحقيؽ: أحمد البردكني، إبراىيـ أطفيش، دار الجامع ألحكاـ القرآف. القرطبي، محمد بف أحمد، 175

 ـ. 1964ىػ/ 1384، 2الكتب المصرية، القاىرة، ط
،  تحقيؽ: ىشاـ سمير البخارم، دار عالـ الكتب، الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي، محمد بف أحمد، . 176

 ـ.2003ىػ/ 1423الرياض، 
مجمة مجمع الفقو ، حكـ إجراء العقود بآالت االتصاؿ الحديثة. القره داغي، عمي محيي الديف، 177

 ـ. 1990، ط 2، الدكرة الساادسة، العدد السادس، الجزء اإلسالمي
، 1، دار البشائر، بيركت، اإلسبلمية، طمبدأ الرضا في العقود. القره داغي، عمي محيي الديف، 178
 ـ. 1985
ىػ/ 1408، 2، دار النفائس، عماف، طمعجـ لغة الفقياء. قمعجي، محمد ركاس، كحامد قنيبي، 179
 ـ. 1988
تحقيؽ: محمد األميف، دار   ،التيذيب في اختصار المدونة. القيركاني، خمؼ بف ابي القاسـ، 180

 ـ. 2002ىػ/ 1423، 1البحكث لمدراسات اإلسبلمية، دبي، ط

 



  294 

،  تحقيؽ: محمد عبد السبلـ، دار إعالـ الموقعيف عف رب العالميف. ابف القيـ، محمد بف أبي بكر، 181
 ـ. 1991ىػ/ 1411الكتب العممية، بيركت، 

 ، مكتبة دار البياف، بدكف الطبعة كتاريخيا.  ،الطرؽ الحكمية. ابف القيـ، محمد بف أبي بكر، 182
يضاح عممو ومشكالتو. ابف القيـ، محمد بف أبي بكر، 183 ، كقد جاء في تيذيب سنف أبي داود وا 

،  دار الكتب العممية، عوف المعبود شرح سنف أبي داودحاشية كتاب: العظيـ آبادم، محمد أشرؼ، 
 ىػ. 1415، 2بيركت، ط

،  دار الكتب العممية، بيركت، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعكر بف مسعكد، . الكاساني، أبك ب184
 ـ. 1986ىػ/ 1406، 2ط

،  دار الكتاب العربي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني، عبلء الديف بف مسعكد، 185
 ـ. 1982بيركت، 
، تحقيؽ: عدناف المغويةالكميات معجـ في المصطمحات والفروؽ . الكفكم، أيكب بف مكسى، 186

 ـ. 1998ىػ/ 1419دركيش، محمد المصرم، مؤسسة الرسالة، بيركت، 
، دار قواعد المقاصد عند اإلماـ الشاطبي عرضًا ودراسة وتحميالً . الكيبلني، عبد الرحمف إبراىيـ، 187

 ـ. 2000ىػ/ 1421، 1الفكر، دمشؽ، ط
ؽ: نجيب ىكاكيني، كازخانو تجارت كتب، كراتشي. ، تحقيمجمة األحكاـ العدلية. لجنة مف العمماء، 188

 بدكف الطبعة كسنة النشر. 
، ، تحقيؽ: عبد القواعد والفوائد األصولية وما يتبعيا مف األحكاـ الفرعية. المحاـ، عمي بف محمد، 189

 ـ. 1999ىػ/ 1420الكريـ الفضيمي، المكتبة العصرية، بيركت، 
 ىػ. 1420، مجمة العدؿ، العدد الثاني، ع الفضوليبي. المحيداف، خالد بف عبد ا، 190
، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب سنف ابف ماجو. ابف ماجو، محمد بف يزيد، 191

 العربية، القاىرة. بدكف الطبعة كسنة النشر. 
 ـ. 1994ىػ/ 1415، 1،  دار الكتب العممية، بيركت، طالمدونة. مالؾ بف أنس، 192
، 1، تحقيؽ: محمد األعظمي، مؤسسة زايد بف سمطاف، أبك ظبي، طالموطأمالؾ بف أنس، . 193
 ـ. 2004ىػ/ 1425
،  دار الفكر، بيركت. بدكف الطبعة كسنة الحاوي الكبيرعمي بف محمد بف حبيب، . الماكردم، 194

 النشر. 

 



  295 

تحقيؽ: عمي معكض،  ،الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي. الماكردم، عمي بف محمد، 195
 ـ. 1999ىػ/ 1419، 1عادؿ المكجكد، دار الكتب العممية، بيركت، ط

،  تحقيؽ: عمي معكض، الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي. الماكردم، عمي بف محمد، 196
 ـ. 1999ىػ/ 1419، 1عادؿ المكجكد، دار الكتب العممية، بيركت، ط

،  دار الكتب العممية، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذيالرحيـ، . المباركفكرم، محمد بف عبد 197
 بيركت. بدك الطبعة كسنة النشر. 

، الدكرة الخامسة عشر، القرار الخامس، مكة مجمع الفقو اإلسالمي التابع لرابطة العالـ اإلسالمي .198
 ـ.1998ىػ/ 1419المكرمة، 

 ـ. 1980،  دار الدعكة، اسطنبكؿ، طالمعجـ الوسي. مجمع المغة العربية بالقاىرة، 199
،  المكتبة اإلسبلمية، بيركت. بدكف اليداية شرح بداية المبتدي. المرغيناني، عمي بف أبي بكر، 200

 الطبعة كسنة النشر. 
سحاؽ بف رىويو. المركزم، إسحاؽ بف منصكر، 201 ،  الجامعة مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ وا 

 ـ. 2002ىػ/ 1425، 1اإلسبلمية، المدينة المنكرة، ط
 ـ. 1990ىػ/ 1410،  دار المعرفة، بيركت، مختصر المزني. المزني، إسماعيؿ بف يحيى، 202
،  تحقيؽ: مجمع المغة العربية، دار المعجـ الوسيط. مصطفى، إبراىيـ كمجمكعة مف العمماء، 203

 ـ. 1980الدعكة، اسطنبكؿ، 
، الجامعة اإلسبلمية، غزة، ترونية في الفقو اإلسالميالتجارة اإللك. مصطفى، سميماف عبد الرازؽ، 204
 ـ. ) رسالة ماجستير (. 2005ىػ/ 1425
،  تحقيؽ: عبد الكريـ سامي المحيط البرىاني في الفقو النعماني. أبك المعالي، محمكد بف أحمد، 205

 ـ. 2004ىػ/ 1424، 1الجندم، دار الكتب العممية، بيركت، ط
القواعد والضوابط الفقيية المستخرجة مف كتاب فتح القدير لكماؿ الديف  . مفارجة، إشراؽ محمكد،206

 ـ، رسالة ماجستير. 2013ىػ/1434، القدس، فمسطيف، بف اليماـ في باب العبادات جمعًا ودراسة
،  النكت والفوائد السنية عمى مشكؿ المحرر لمجد الديف ابف تيمية. ابف مفمح، إبراىيـ بف محمد، 207

 ىػ. 1404، 2رؼ، الرياض، طمكتبة المعا
، 1،  تحقيؽ: عبد ا التركي، مؤسسة الرسالة، بيركت، طالفروع. ابف مفمح، محمد بف مفمح، 208
 لعمي المرداكم.  تصحيح الفروعـ. كمعو 2003ىػ/ 1424

 



  296 

، 1، دار الفكر، بيركت، طالمغني في فقو اإلماـ أحمد. المقدسي، عبد ا بف أحمد بف قدامة، 209
 ىػ. 1405
، 1،  دار الكتب العممية، بيركت، طالكافي في فقو اإلماـ أحمد. المقدسي، عبد ا بف أحمد، 210
 ـ. 1994ىػ/ 1414
 ـ. 1968ىػ/ 1388،  مكتبة القاىرة، القاىرة، المغني. المقدسي، عبد ا بف أحمد، 211
تحقيؽ: عبد المطيؼ السبكي،  ، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ. المقدسي، مكسى بف أحمد، 212

 دار المعرفة، بيركت. بدكف الطبعة كتاريخيا. 
 ـ.2003ىػ/ 1424، دار الحديث، القاىرة، العدة شرح العمدة. المقدسي،عبد الرحمف بف إبراىيـ، 213
،  تحقيؽ: أحمد بف عبدا، مركز إحياء التراث اإلسبلمي، مكة القواعد. المقرم، محمد بف محمد، 214
 كرمة. )بدكف الطبعة، كتاريخيا(الم

. 216،  تعميؽ:ماجد فيض القدير شرح الجامع الصغير. المناكم، عبد الرؤكؼ بف اتج العارفيف، 215
 ىػ. 1456، 1الحمكم، المكتبة التجارية الكبرل، القاىرة، ط

د ، تحقيؽ: محمشرح المنيج المنتخب إلى قواعد المذىب. المنجكر، المنجكر أحمد بف عمي، 217
 الشيخ األميف، دار عبد ا الشنقيطي، )بدكف بمد الناشر، كالطبعة، كتاريخيا (. 

،  تحقيؽ: صغير أحمد بف األوسط في السنف واإلجماع واالختالؼ. ابف المنذر، محمد بف إبراىيـ، 218
 ـ. 1985ىػ/ 1405، 1محمد، دار طيبة، الرياض، ط

219 ،  ـ. 1997، 1دار صادر، بيركت، ط، لساف العرب. ابف منظكر، محمد بف مكـر
، تحقيؽ: مسعد جواىر العقود ومعيف القضاة والموقعيف والشيود. المنياجي، محمد بف أحمد، 220

 ـ.1996ىػ/ 1417، 1السعدني، دار الكتب العممية، بيركت، ط
 ىػ. 1427 -ىػ 1404، دار السبلسؿ، الككيت، ط مف 2،  طالموسوعة الفقيية الكويتية .221
،  عمؽ عميو: محمكد أبك دقيقة، مطبعة االختيار لتعميؿ المختارلمكصمي، عبد ا بف محمكد، . ا222

 ـ. 1937ىػ/ 1356الحمبي، القاىرة، 
،  تحقيؽ: محمد الزحيمي، نزيو حماد، مكتبة شرح الكوكب المنير. ابف النجار، محمد بف أحمد، 223

 ـ. 1997ىػ/ 1418، 2العبيكاف، جدة، ط
. ) 2،  دار المعرفة، بيركت، طالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، زيف الديف بف إبراىيـ، . ابف نجيـ224

 بدكف تاريخ الطبعة( 

 



  297 

، دار الكتب األشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماف. ابف نجيـ، زيف العابديف بف إبراىيـ، 225
 ـ. 1980ىػ/ 1400العممية، بيركت، 

، جامعة أـ القرل، مكة عد الفقيية وأثرىا في الفقو اإلسالميالقوا. الندكم، عمي أحمد، 226
 ـ. 1984ىػ/ 1404المكرمة
، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، مكتبة المطبكعات المجتبى مف السنف. النسائي، أحمد بف شعيب، 227

 ـ. 1986ىػ/ 1406، 2اإلسبلمية، حمب، ط
، دار الفكر، بيركت، الة ابف أبي زيد القيروانيالفواكو الدواني عمى رس. النفراكم، أحمد بف غانـ، 228
 ـ. 1995ىػ/ 1415
 ىػ. 1405، المكتب اإلسبلمي، بيركت، روضة الطالبيف وعمدة المفتيف. النككم، يحيى بف شرؼ، 229
، تحقيؽ: عكض قاسـ، دار منياج الطالبيف وعمدة المفتيف في الفقو. النككم، يحيى بف شرؼ، 230

 ـ.  2005ىػ/ 1425، 1الفكر، بيركت، ط
، دار ابف اليداية لمموظفيف وأحكاميا وكيفية التصرؼ فييا. الياشـ، عبد الرحيـ بف إبراىيـ، 231

 ىػ. 1426الجكزم، الرياض، 
التحرير في أصوؿ الفقو الجامع بيف اصطالحي الحنفية . ابف اليماـ، محمد بف عبد الكاحد، 232

 ىػ. 1351، مصطفى البابي الحمبي، مصر، والشافعية
،  دار الفكر، بيركت. ) بدكف الطبعة فتح القدير لمعاجز الفقير. ابف اليماـ، محمد بف عبد الكاحد، 233

 كتاريخيا(. 
،  دار الكتب العممية، بيركت. )بدكف فتح القدير لمعاجز الفقير. ابف اليماـ، محمد بف عبد الكاحد، 234

 الطبعة كتاريخيا(.
، مجمة جامعة دمشؽ، حكـ اإلبراء مف غير صاحب الحؽالمحسف، . الينيني، عبد الحميد عبد 235

 ـ. 2012، العدد الثاني، 28المجمد 
، إشراؼ: صالح الشريؼ، جامعة نطرية اإلبراء واإلسقاط في الفقو اإلسالمي. يكنس، صايؿ أحمد، 236

 ـ. 2000ىػ/ 1421النجاح، نابمس، 
 

 

 

 



  298 

 فيرس المحتويات 

 الصفحة الموضوع 
 أ اإلقرار

 ب شكر كتقدير
 ت الممخص

Abstract جػػ 
 1 المقدمة

 5 خطة الدراسة
 12 الباب األكؿ: حقيقة القكاعد كالضكابط الفقيية، كالتعريؼ بابف اليماـ ككتابو فتح القدير.

 13 الفصؿ األكؿ: حقيقة القكاعد كالضكابط الفقيية.
 14 المبحث األكؿ: تعريؼ القكاعد الفقيية لغةن كاصطبلحان.

 14 المطمب األكؿ: تعريؼ القكاعد الفقيية باعتبارىا مركبان كصفيان.
 17 المطمب الثاني: تعريؼ القكاعد الفقيية باعتبارىا عممان.

 21 المبحث الثاني: تعريؼ الضكابط الفقيية.
 24 المبحث الثالث: العبلقة بيف القكاعد كالضكابط الفقيية.

بطت منيا القكاعد كالضكابط الفقيية.المبحث الرابع: المصادر التي استن  25 
 27 المبحث الخامس: حجية القكاعد كالضكابط الفقيية.

 31 المبحث السادس: أىمية القكاعد كالضكابط الفقيية، كفكائد دراستيا.
 34 الفصؿ الثاني: التعريؼ بابف اليماـ ككتابو فتح القدير.

صر ابف اليماـ.المبحث األكؿ: الحالة السياسية كالفكرية في ع  35 
 35 المطمب األكؿ: الحالة السياسية.
 37 المطمب الثاني: الحالة العممية.

 42 المبحث الثاني: حياة ابف اليماـ، كمكانتو العممية.
 42 المطمب األكؿ: حياتو كنشأتو.

 44 المطمب الثاني: شيكخو، كتبلميذه.
 46 المطمب الثالث: مؤلفاتو.

 



  299 

 47 ء العمماء عميو.المطمب الرابع: ثنا
 48 المبحث الثالث: التعريؼ بكتاب فتح القدير.
 48 المطمب األكؿ: كصؼ الكتاب كمكضكعو.

 50 المطمب الثاني: منيج صاحبو فيو. 
الباب الثاني: القكاعد كالضكابط الفقيية المستخرجة مف كتاب فتح القدير البف اليماـ مف 

                                                                                 كتاب البيكع إلى كتابة الككالة.    
51 

اليقيف ال يزاؿ بالشؾ" كالقكاعد كالضكابط الفقيية المتعمقة بيا. :الفصؿ األكؿ: فقو قاعدة   52 

 53 المبحث األكؿ: فقو قاعدة: اليقيف ال يزاؿ بالشؾ.

". اليقيف ال يزاؿ بالشؾ لضكابط المتعمقة بقاعدة "المبحث الثاني: فقو القكاعد كا  60 

 60 المطمب األكؿ: فقو قاعدة: الحؿ ىك األصؿ في األشياء.

 67 المطمب الثاني: فقو قاعدة: السككت في مكضع البياف بياف.

 73 المطمب الثالث: فقو قاعدة :الصريح أقكل مف الداللة.

الصفات العارضة أصؿ، كالكجكد في الصفات األصمية العدـ في  :المطمب الرابع: فقو قاعدة 
أصؿ.                                                                                    

               

76 

 79 فراغ الذمة ىك األصؿ. :المطمب الخامس: فقو قاعدة 

رب األكقات.المطمب السادس: فقو قاعدة : الفعؿ الحادث يضاؼ إلى أق  83 

 86 الفصؿ الثاني: فقو القكاعد كالضكابط الفقيية المتعمقة بقاعدة " العادة محكمة ".

 87 المبحث األكؿ: فقو القكاعد الفقيية المتعمقة بقاعدة " العادة محكمة ".

 87 المطمب األكؿ: فقو قاعدة : الكتاب كالخطاب.

 



  300 

كط.المطمب الثاني: فقو قاعدة : المعركؼ كالمشر   90 

 95 المطمب الثالث: فقو قاعدة : ال عرؼ في النادر.

التعارؼ ببل نكير أصؿ في الشرع بمنزلة إجماع المسمميف. :: فقو قاعدة رابعالمطمب ال  99 

 103 المبحث الثاني: فقو الضكابط الفقيية المتعمقة بقاعدة " العادة محكمة ".

ى العرؼ.المطمب األكؿ: فقو ضابط : األيماف مبنية عم  103 

 106 المطمب الثاني: فقو ضابط : كؿ ما أكجب نقصاف الثمف في عادة التجار فيك عيب.

 109 الفصؿ الثالث: فقو القكاعد الفقيية المتعمقة بقاعدة: " الضرر يزاؿ".

المبحث األكؿ: فقو قاعدة : تصرؼ اإلنساف في خالص حقو إنما ينفذ إذا لـ يتعد إلى 
                                                                         اإلضرار بغيره.  

                     

110 

 116 المبحث الثاني: قاعدة : دفع الضرر عف المسمـ كاجب.

 الفصؿ الرابع: فقو القكاعد الفقيية المتعمقة بباقي القكاعد الفقيية الكبرل.
120 

الضركرة تقدر بقدرىا. :المبحث األكؿ: فقو قاعدة   121 

 126 المبحث الثاني: فقو قاعدة : العبرة لعمـك المفظ.

 131 الفصؿ الخامس: فقو القكاعد كالضكابط الفقيية المتعمقة بقاعدة " التابع تابع ".

 

 المبحث األكؿ: فقو القكاعد الفقيية المتعمقة بقاعدة " التابع تابع ".

132 

: إذا سقط الخيار في األصؿ سقط في التبع. المطمب األكؿ: فقو قاعدة  132 

 



  301 

 136 المطمب الثاني: فقو قاعدة : شرط الشيء تبع لو.

 139 المطمب الثالث: فقو قاعدة : ما ال يصح إفراده بالعقد ابتداء اليصح استثناؤه مف العقد.

 143 المطمب الرابع: فقو قاعدة : المعمؽ بالشرط عدـ قبؿ كجكد الشرط.

براءة األصيؿ تكجب براءة الكفيؿ.الثاني:  المبحث  146 

 149 الفصؿ السادس: فقو القكاعد كالضكابط الفقيية الخاصة بالمعامبلت.

 150 المبحث األكؿ: فقو القكاعد الفقيية الخاصة بالمعامبلت.

: فقو قاعدة : التأجيؿ في األعياف ال يصح.األكؿالمطمب   150 

كؿ جيالة مفضية إلى المنازعة مبطمة.: فقو قاعدة : ثانيالمطمب ال  153 

: فقو قاعدة : ما يجكز إيراد العقد عميو بإنفراد يجكز استثناؤه مف العقد.ثالثالمطمب ال  160 

: فقو قاعدة : الممؾ انما يتأكد بتأكد السبب.رابعالمطمب ال  162 
 167 المبحث الثاني: فقو الضكابط الفقيية الخاصة بالمعامبلت.

األكؿ: فقو ضابط : األكصاؼ ال يقابميا شيء. المطمب  167 

 

 169 المطمب الثاني: اختبلؼ االسباب يكجب اختبلؼ االعياف حكمان  . 

 175 المطمب الثالث: بيع الحقكؽ المجردة ال يجكز. 

: فقو ضابط : تمميؾ الديف مف غير مف عميو الديف ال يجكز.رابعالمطمب ال  180 

 



  302 

بط : الجكدة في األمكاؿ الربكية عند المقابمة بالجنس ساقطة.: فقو ضاخامسالمطمب ال  183 

: فقو ضابط : الشبية معتبرة كالحقيقة في أبكاب الربا.سادسالمطمب ال  186 

: فقو ضابط : كؿ عقد جاز أف يعقده اإلنساف بنفسو جاز أف يككؿ بو.سابعالمطمب ال  189 

از أف يككف أجرة في ف ثمنان في البيع ج: فقو ضابط : كؿ ما جاز أف يكك ثامفالمطمب ال
     .اإلجارة

191 

: فقو ضابط : النقكد ال تتعيف بالتعييف.تاسعالمطمب ال  193 
 198 الفصؿ السابع: فقو القكاعد كالضكابط الفقيية الخاصة بالقضاء كطرؽ اإلثبات.

 199 المبحث األكؿ: فقو القكاعد الفقيية التي تتعمؽ بالقضاء كطرؽ اإلثبات.
 199 المطمب األكؿ: فقو قاعدة: اإلقرار حجة قاصرة.
 203 المطمب الثاني: فقو قاعدة : البينة حجة مطمقة.

 207 المطمب الثالث: فقو قاعدة : الثابت باإلقرار دكف الثابت بالبينة.
 213 المطمب الرابع: فقو قاعدة : الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.

 215 قاعدة : الحكـ ال يثبت ببل سبب. المطمب الخامس: فقو
 219 المطمب السادس: فقو قاعدة : القضاء ينبني عمى الحجة.

 227 المبحث الثاني: فقو الضكابط الفقيية المتعمقة بالقضاء كطرؽ اإلثبات.
 227 : فقو قاعدة : الشبية كالحقيقة فيما يندرء بالشبيات.كؿالمطمب األ
 229 : الشيادة التي في مجمس القضاء ىي التي بيا القضاء.: فقو ضابط ثانيالمطمب ال
 233 : فقو ضابط : كؿ شيادة جرت نفعان ال تقبؿ.لثالمطمب الثا
 235 : فقو ضابط : النككؿ بمنزلة اإلقرار.رابعالمطمب ال

 240 الفصؿ الثامف: فقو قكاعد كضكابط منثكرة.
 241 المبحث األكؿ: القكاعد الفقيية.

 241 حؽ العبد عند معارضة حؽ ا تعالى يقدـ.ألكؿ: فقو قاعدة : المطمب ا
 246 المطمب الثاني: الساقط ال يعكد إال بسبب جديد. 

 248 المطمب الثالث: النادر ال عبرة بو، كال يبنى الفقو باعتباره. 

 



  303 

 251 المبحث الثاني: فقو ضكابط منثكرة.
 251 سبب لمضماف. المطمب األكؿ: التسبب في اإلتبلؼ تعديان 

 257 : فقو ضابط : شطر العمة ال يثبت بو شيء.ثانيالمطمب ال
 261 : فقو ضابط : كؿ مف عمؿ لممسمميف عمبلن حكمو في اليدية حكـ القاضي.لثالمطمب الثا
 267 : فقو ضابط : الكصية أخت الميراث.الرابعالمطمب 
 270 الخاتمة.

 272 فيرس اآليات القرآنية.
 274 ألحاديث كاآلثار.فيرس ا

 276 فيرس األعبلـ.
 278 فيرس القكاعد كالضكابط الفقيية.

 281 قائمة المصادر كالمراجع.
 

 
 

 

 

 

 تـ بحمد اهلل تعالى

 


