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  اإلهداء

  ._ صلى ا عليه وسلم _حممد  األعظمالنيب  , األمياملعلم  إىل

  .الغالية أمـــــــــــــيالنبع الذي ال ينقطع؛  �بع الدعاء واحلنان  إىل

  .أبـــــــــــــــــي الغايل _بعد ا تعاىل  _علي  صاحب الفضل إىل

 ).حممد(إىل زوجي  ,وأمجل اللحظات ,إىل شريك احلياة

  .وضياء الدين  ,الرباء: أبنائــــــــــــــــــــــــي  ,إىل فلذة كبدي 

  .كلٌ بامسه ومكا�ته  ,و إخوتي  ,إىل أخيت العزيزة 

  .ا�ين ا على اإلخالص فيه أعاهنم وأع ,إىل طالب العلم الشرعي 

  إىل كلييت الدعوة والقرآن يف جامعة القدس
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  ملخصال
  

وأنها تعرض , تكمن أهمية هذه الدراسة  من خالل أهمية آتاب شرح صحيح مسلم لإلمام النووي 

هي  والقرائن, إذ إن األحكام تدور بين األمر والنهي ,  موضوعاً  يعتبر الفاصل في األحكام الشرعية

  .التي تحدد المراد منهما

وبالتالي تهدف الدراسة إلى جمع القرائن التي اعتمدها اإلمام في شرحه والتطبيق عليها من نفس شرح    

  .صحيح مسلم 

 آراء واستقراء ، التحليلي والمنهج الوصفي المنهج سلكت فقد البحث في منهجي وأما

 ومناقشتها أدلتها وعرض ، االختالف سبب وبيان تحليلها ثم ، األصلية مصادرها من الفقهاء

رجيح  ا  وت وي  م ه  ق ه  دليل تقراء و ؛ وتعليل ة           اس ين القرين ام في شرحه وب المسائل التي عرضها اإلم

  .الصارفة لألمر فيها 

في مجال علمه  أن اإلمام النووي يعتبر عالمًا, و من النتائج التي توصلت إليها من خالل الدراسة 

  في هذا الكتابوأنه قد بذل آثيرا من الجهد , باإلضافة إلى ما يتصف من صفات الزهد واألخالق 

, أن اإلمام اعتمد  القرائن في صرف األمر عن الوجوب وآانت في بعض المواضع واضحة جلية 

  .وفي مواضع أخرى غامضة 

يصرف إلى غيرة إال بوجود قرينة صارفة وأنه ال  ومن النتائج أيضاً   أن األمر حقيقة للوجوب

  . معناه األصلي تصرفه عن 

: ن القرائن متعددة األنواع واألقسام تختلف في أقسامها وأنواعها وفق المعايير التي تقام عليها إو 

آما أظهرت . فالقرائن عند األصوليين تختلف عن القرائن عند الفقهاء وذلك الختالف المعايير عندهم 

وآان من أهم النتائج التي توصلت إليها أن القرائن حجة ,أن القرائن تنقسم إلى مقالية وحالية الدراسة 

  .يجب األخذ بها وعدم إغفالها وخاصة إذا فقد الدليل 

والعمل على دراسة القرائن الصارفة , وإنني أوصي طلبة العلم  باالهتمام بالقرائن الصارفة بشكل عام 

  .لإلمام النووي, صحيح مسلم في شرح عن التحريم للنهي 
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Abstract 

The importance of this study stem from the importance of " Sharh Saheeh Muslim"  
book of Imam Nawawi". It presents a subject which is considered decisive in the legitimate 
judgments, since these judgments deal with orders and prohibitions in which  the  evidence 
determine its intention. Therefore, this study aims to gather evidence adopted 
by imam Nawawi in his explanation (sharh) and its application from the same explanation 
of Sahih Muslim. 

I followed the descriptive method, the analytical method, and the extrapolation of the 
views of other scholars from the original sources,  then analyzed it and showed the reason 
of  the difference (disparity) , presented its proofs and evidence, discussed and weighted 
the likely strong evidence and explanation, as well as extrapolated of the issues presented 
by the Imam in his explanation and showed the evidence that disregard the order from 
being obligatory in it.  

Among the study findings I reached is that the  Imam Nawawi was a prominent muslim 
scholar among other scholars in the field of his science and knowledge, characterized by 
asceticism and morality, and made so much effort in this book .  

Imam Nawawi has adopted the evidence that disregard obligatory.But in some topics 
evidence is clear and is ambiguous elsewhere . 

Another finding also is the fact that order is obligatory and cannot be explained into 
another meaning unless there is a reasoning to remove it from its original meaning . 

Evidences have many types and sections. Sections do vary according to there usesand 
applications, evidence for fundamentalists is different from those of ( fugaha ) because of 
the different standards they have . This study also showed that evidences is divided into 
Maqalya and Haliya. The most important finding I reached  is that the evidences is a proof 
that must be introduced and not be overlooked , especially if the proof was lost. 

I highly recommend that researches in the field to be interested in evidences in general, and 
to study evidences that disregard order from being obligatory in "Sharh Saheeh Muslim" of 
Imam Nawawi . 
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  شكر وتقدير
  

  . الصاحلات وبفضله تتم , اإلسالمعلي بنعمة   تعاىل الذي من راًوآخ أوالالشكر 
يف حتصيلي الدراسي إذ إ�ه مل يقصر يف بعد ا والدي الغايل الذي كان له الفضل واملنة  وال أ�سى

  .فجزاه ا عين خري اجلزاء ,أو ماديا  كان سواء معنويا  , ئاًحقي شي
وأخص بالذكر  ,وال أ�سى  أن أتقدم بالشكر لشيوخي وأساتذتي الذين بذلوا اجلهد يف تعليمي 

  .مرشدي الدكتور أمحد عبد اجلواد 
  .فلهم كل الشكر والتقدير  يف تعليمي حرفاًأثر  وكل من كان له 

  الدكتور حسن خضر وفضيلةالدكتور حسام الدين عفا�ة من فضيلة  ثم أتقدم بالشكر إىل كل
كل اخلري  الذين تفضال علي مبناقشة هذه الرسالة فجزامها ا.  

كل العاملني فيها هلم جزيل و)املكتبة اخلتنية يف املسجد األقصى ( إىل املكتبة اليت حضنتين 
  .الشكر

  . كتبته ومل يبخل علي بشيء منهافتح يل أبواب مإىل الشيخ إبراهيم محادة الذي 
  .فحسبهم أن ا يذكرهم ,إىل كل من كان هلم أيد يف مساعدتي وأ�ا مل أذكرهم ولكن ا يذكرهم
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  المقدمة 

سـيئات  مـن  ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا و ,نحمده ونستعين به و نستهديه ونستغفره  إن الحمد هللا
  أعمالنا

وحـده ال   له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا  ه اهللا فال مضل يهد من 
صـلى اهللا  _ اًمحمد ويميت وهو على كل شيء قدير، و أشهد أن يشريك له، له الملك وله الحمد يحي

أتاه  غ الرسالة و أدى األمانة ونصح األمة وجاهد في اهللا حق جهاده حتىعبده ورسوله بلّ_ عليه وسلم
  ... ثم أما بعداليقين ؛ 

ن لـداللتهما  كمـا وأ , ي أن يهتم األصوليون بهمافمن الطبيع, إن التكليف يدور بين األمر والنهيف 
فاألمر من الدالالت األصولية التي اختلف  فيهـا األصـوليون   . األثر الواضح في األحكام الشرعية
االخـتالف فـي    دى إلـى ؛ وهذا االختالف أ األمرإطالق عند ,من حيث المعنى الذي يؤدي إليه 

  .الفروع الفقهية
 وبحثي هذا  مقسم إلى.األمرأثر القرائن في داللة بدراسة في هذه األطروحة _ ن شاء اهللاإ_وسأقوم 

لي فمسـألة األمـر   الجانب األصـو  أما.) وآخر دراسة تطبيقية, جانب أصولي ( :جانبين رئيسيين 
باإلضافة إلى الحـديث عـن النـدب    , ن في داللته عند وجود قرينة صارفة لهواختالف األصوليي

وأمـا  , الصارفة لألمر من الوجوب إلى النـدب واإلباحـة   القرائن  ومن ثم الحديث عن, واإلباحة
الجانب اآلخر من البحث الذي هو دراسة تطبيقية للقرائن الصارفة لألمر من الوجوب إلى النـدب  

  .بن الحجاج في كتاب المنهاج شرح صحيح مسلم _إن شاء اهللا _ نكويسوالذي واإلباحة 
  موضوعال أهمية

فالكتاب يعد مـن  " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج " كتاب  أهميةالموضوع  من  أهميةإن 
 أنوالجـدير بالـذكر   . طلبة العلم  اً في العلم الشرعي ويلزم كثير التي لها أثرالكتب العلمية القيمة 

اإلمام الحافظ  يحي بـن شـرف    العديد من العلماء قام بشرح الكتاب لبالغ أهميته ، وكان من بينهم
, من الجانب اللغوي و حلل عباراته ووضح معانيها  وافياً مسلم شرحاً النووي ، حيث شرح صحيح

كمـا   . العلماءبين آراء والفقهية من األحاديث الشريفة و ومن الجانب الفقهي استخرج الفوائد العلمية
 يحاطفلهذا كان من الواجب العلمي أن ,  ذكر الروايات األخرى لألحاديث في كثير من المواضعو 

  .بشيء من العناية والدراسة هذا الكتاب 



 
  خ

 

عند األصوليين وما يمكن أن تصير إليـه عنـد وجـود    باإلضافة إلى أهمية داللة األمر  -
 . القرائن

كما وتأتي أهمية الموضوع في التطبيقات الفقهية على القرائن من خالل ما أورده النووي  -
 في شرحه على صحيح مسلم 

ضرورة اإللمام بالقرائن التي تصرف داللة األمر عن الوجوب ؛ ألن الفرق واضح بـين   -
  . الوجوب والندب وبين الوجوب واإلباحة 

  سبب اختيار الموضوع

إن اختياري للموضوع كان لسبب رئيسي وهو الرغبة في الكتابة ضمن موضوع أصـولي فلـذلك   
والقرائن الصارفة له , األمر وداللته ( وداللتها على األحكام  األصوليةالموضوعات اخترت إحدى 

أما كيف اتجهت إلى دراسة أحد الكتب العلمية وتطبيق القاعدة األصولية عليـة فكـان   , )عن داللته
استادي  الدكتور حسام الدين عفانة وهو الذي قام  باختيار عنوان الكتاب وطرحـه   على رغبةناء ب

  .علي وقبلته بعدما اطلعت على الفكرة واقتنعت بها ؛ واهللا الموفق 
  أهداف البحث

  :إلى  يهدف البحث 
 .داللة األمر المطلقحقيقة  البحث في .1

  . األصولية  حجية القرائندراسة  .2

 .القرائن على داللة األمر المطلق بيان أثر  .3

وذلك على كـل  , جمع التطبيقات الفقهية التي أوردها النووي في شرحه على صحيح مسلم  .4
 .قرينة من القرائن التي ذكرها في الشرح المذكور 

 
  الدراسات السابقة

  لم أجد فيه دراسات سابقة أو أن أحداَ كتب فيه  في حدود ما اطلعت عليه في سياق الموضوع 
  :منها  ,منفردة بالقرائن األصوليةهناك العديد من الرسائل العلمية التي تعنى أن  رغي
دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة بالقاهرة رسالة  ,فتح اهللا زيد, القانون والشريعة  فيحجية القرائن  .1

  . هـ  1359سنة 
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) رسالة دكتـوراه (علي عبد الرؤوف  يمنأ,صالح , على داللته  وأثرهاالقرائن المحتفة بالنص  .2
 .2001,األردنيةالجامعة 

محمد علي محمـد  , سالمية عطا اهللاإل والشريعة اإلداري القانون رائن فيات في حجية القاإلثب .3
 م 2001,مصر ,أسيوط  جامعة رسالة دكتوراة

 .م2005سلسلة الرسائل الجامعية  , المبارك محمد بن عبد العزيز , القرائن عند األصوليين  .4

 .حمامي مختار ,القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي  .5

 
وهـي تعتبـر رسـائل    ,هذه بعض الرسائل العلمية والتي اطلعت عليها خالل دراستي للموضـوع  

المنهاج أما رسالتي فكانت عبارة عن دراسة القرائن وتطبيقاتها على .متخصصة بموضوع القرائن 
  .شرح صحيح مسلم بن الحجاج  لإلمام النووي

 

  :منهج البحث 

  :اتبعت في بحثي هذا المنهج العلمي المتبع في البحوث العلمية وذلك على النحو التالي 
  الوصفي  االستقرائي و المنهج  في بحثي هذااتبعت  :أوال
من شـرح صـحيح مسـلم    ن الوجوب إلى الندب واإلباحة عألمر الصارفة لالقرائن  تجمع: ثانياً

واقتصرت على تلك المواضع التي صرح النووي فيها بالصارف لألمر عن الوجوب دون , للنووي
  .ما لم يصرح به 

  كل رأي إلى قائله من مصدره من الكتب الفقهية المعتمدة في كل مذهب من المذاهب  نسبت: ثالثاً 
  .الراجح منها بالدليل  ينتوب, ناقشت األدلة  :سابعاً
مع نسبة كل آية إلى سـورتها  , اآليات القرآنية المستدل بها في البحث بالخط العثماني كتبت: خامساً

  .ورقمها بالهامش
  .األحاديث النبوية حسب المنهج المعروف في التخريج خرجت : سادساً 
  . فيما رأيت  مشهورة الغير ترجمت األعالم : سابعاً 
  .المصطلحات واأللفاظ التي تحتاج إلى توضيح  تشرح: ثامناً 
 .في ترتيب األفكار والنقاط ترتيباً منطقياً  تاجتهد: تاسعاً 

  :أما من الناحية الشكلية وهو كاآلتي 
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 .والهوامش , وصلب الموضوع, االعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوين .1
 .العناية بعالمات الترقيم والقواعد اإلمالئية  .2
 .العناية بتقسيم البحث تقسيماً نظامياً معتدالً بقدر اإلمكان  .3

  mlعلى هذا الشكل , أضع اآليات القرآنية بين قوسين مميزين .4
 "   " على هذا الشكل  أضع األحاديث النبوية بين قوسين مميزين .5

  "   "أضع النصوص التي نقلتها عن غيري بين قوسين مميزين على هذا الشكل  .6
  خطة البحث

  وفهارس وخاتمة   ثالثة فصولو  وتمهيدمقدمة  إلىلقد قسمت البحث 
  :وتشمل  المقدمة 

  منهج الباحث , ، الدراسات السابقة  هلهدف منا, سبب اختيار البحث,البحث  أهمية
 "شرح صحيح مسلم " وكتابه " النووي "ترجمة اإلمام لفصل التمهيدي  ا

  "باإلمام النووي " التعريف :المبحث األول

  عصره  :األولالمطلب 
  اسمه ونسبه ونشأته : المطلب الثاني
  حياته العلمية:المطلب الثالث

  شيوخه :الرابعالمطلب 
  تالميذه  :الخامسالمطلب 

  وفاته  :السادس المطلب  
  " شرح صحيح مسلم " التعريف بالكتاب : الثاني المبحث 

  ذكر لبعض شروح صحيح مسلم : األول المطلب 
  شهرة الكتاب : المطلب الثاني 

  منهج النووي في كتابه: الثالث  المطلب
  األمـــــــــر:األول الفصل 

  األمرحقيقة :األول المبحث 

  تعريف األمر:المطلب األول
  صيغ األمر: المطلب الثاني
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  المعاني التي يستعمل فيها األمر:المطلب الثالث
  المطلقداللة األمر : مطلب الرابع ال

 صرف األمر عن الوجوب إلى الندب و اإلباحة: الثاني  المبحث

  التعريف بالمصطلحات :األولالمطلب 
  صرف األمر عن الوجوب إلى الندب :الثانيالمطلب 
  صرف األمر عن الوجوب إلى اإلباحة :الثالثالمطلب 

  الــقـــــــــرائـــن:  الفصل الثاني 

   نواعهاأقسامها و أ,  شروطها , أركانها , مفهومها " 
  القرينة  مفهوم:األولالمبحث 

 لغة ينةتعريف القر :األولالمطلب 

 اصطالحاً ينةتعريف القر:الثاني المطلب 

 المفردات ذات الصلة: المطلب الثالث

  القرينة وشروطها  أركان: المبحث الثاني 

  ركن القرينة : المطلب األول 
  القرينة  شروط المطلب الثاني 

  و أنواعهاالقرينة  أقسام:   ثالثالمبحث ال

  سام القرينة أق:األول المطلب 
  القرينة  أنواع: المطلب الثاني 

  الصارفة لألمر عن الوجوب القرائنتطبيقات : الثالثالفصل 

  "شرح صحيح مسلم" النووي في "عند اإلمام 

  القرائن المقالية: المبحث األول 

   السياق نفسهمن خالل عن الوجوب  األمرصرف : المطلب األول
   من خالل نص آخر في المسألةعن الوجوب صرف األمر  :الثانيالمطلب 
  اإلجماع :الثالثالمطلب 
  لفظ لوال يفيد الندب :الرابع المطلب 
  التعليل لترك الوجوب:  الخامسالمطلب 
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  القرائن الحالية :الثالثالمبحث 

  )صلى اهللا عليه وسلم( فعل الرسول: المطلب األول 
  ورودها في األدبيات: الثانيالمطلب 

  قصر األمر على فئة دون فئة: المطلب الثالث 
  الخاتمة 

  الفهارس 

  فهرس اآليات 
  فهرس األحاديث  واآلثار 

  فهرس المفردات  
  فهرس األعالم

  فهرس المصادر و المراجع
  فهرس الموضوعات 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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  "شرح صحيح مسلم " وكتابه " النووي"إلمام  ا : التمهيديالفصل

  "اإلمام النووي ب" التعريف :األولالمبحث 

  عصره: المطلب األول 

  اسمه ونسبه ونشأته: المطلب الثاني

  حياته العلمية:الثالثالمطلب 

  شيوخه : لرابع المطلب ا

  ميذهتال:الخامس المطلب 

  وفاته : السادس المطلب 

  "مسلم  صحيح شرح" التعريف بالكتاب :الثانيالمبحث 

   ذكر لبعض شروح صحيح مسلم:األولالمطلب 

   شهرة الكتاب:الثانيالمطلب 

 النووي في كتابهمنهج : ثالثالمطلب ال

 

  

  



3 
 

  "إلمام النووي با" التعريف :األولالمبحث 

  عصره :األولالمطلب 

 السياسيةياة الح:األولالفرع 

والذي كان ,  عصرين من العصور السياسية ـ رحمه اهللا تعالى ـعاش اإلمام من الناحية السياسية فقد 
فقد عاش آخر عصر األيوبيين، وكلَّ عصر الملك ,لكل عصر منهما سمته السياسية على حياته 

ها كانت فترة عصيبة، فقد فترة بنوع من االستقرار، ولكناز هذه الالظاهر بيبرس من المماليك ، وتمت
تظاهر فيها على غزو بالد الشام قبلها قُوتا البغي والشر والكفر من الصليبيين والتَّتار، وقد تحققت 
فيها بالد الشام ودمشقُ خصوصاً باالطمئنان الحِذِر، واالستقرار المتحفِّز، ولكنه إذا قيس بما قبله 

 نَاتمن آخر عهود األيوبيين، فإنه عهد ميموناله لوال بعض ،ك1 .مبار  

  .هذا مجمل للحياة السياسية في عصر النووي 
 

  العلميةالحياة: الفرع الثاني 

 ـ من القرنين السابع والثامن الهجريين:  فإن هذا العصر والذي بعده ـ أيومن الناحية العلمية
,  المؤلفات الناضج المفيد كثير من العلماء المتمكنين، الذين تركوا منأزهر العصور، فقد حفَل ب

 لم يكن عصر إبداع كعصور االجتهاد، فهو أنه العصر من ناحيته العلمية لحال هذاوالكلمة الجامعة 
بجملته عصر نقل متزن، وتقليٍد واع، وجمٍع في تحفٍُّظ، وتحقيق وتحريٍر وتصحيح وتهذيب، بْل 

رقيٍد حأحياناً اجتهاٍد م.  
فى في علماء هذا العصر أنهم ـ إال من شذ ـ يحرصون مع علمهم على والظاهرة التي ال تخ

العمل، فالتقوى رداؤهم، والورع يحدو بِهم، وكثرة العبادة عملُهم في اليوم الليلة، وكانوا حريصين 
  2 .على أن تكون عباداتهم على السنّة النبوية

  

                                                            
دار , 4ط,وما بعـدها   13ص, ين  وعمدة الفقهاء والمحدث  ,ي شيخ اإلسالم  اإلمام النوو , عبد الغني   ,  الدقر   1

, اإلمام النووي شيخ المحدثين والفقهـاء       , كامل محمد محمد    , عويضة  . م  1995_هـ1415دمشق  ,القلم  
 .1995_ هـ 1415,  دار الكتب العلمية 1ط , 7ص 

. المصدرين السابقين  2
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   اسمه ونسبه ونشأته :الثاني المطلب

 2محمد بن جمعة بن حزام  بن حسن بن حسين بن 1شرف بن مري بن  يحيى :اسمه ونسبه
              وهي قرية  (نوىولد في قرية  .4 النووي الدمشقي الشافعي 3الحزامي الحوراني

  . 5ولذلك سمي بالنووي الدمشقي)   في سوريادمشق بالقرب من حوران ىمن قر
  .6أبو زكريا  : كنيته

 الدين حي ثابت أن أو ,تعالىتواضعاً هللا   به، وقد كان رحمه اهللا يكره أن يلقب7محي الدين  :لقبه
  8. من يحييهإلىدائم غير محتاج 

                                                            
المنهاج السوي فـي ترجمـة      ,ل الدين أبو الفضل عبد الرحمن       الج, السيوطي  : مٍري ؛ بضم الميم أنظر     1

الزبيدي محب   .م1994 -هـ  1414دار ابن حزم       , 2ط   ,25ص  ,أحمد شفيق    : حقيق  ت,اإلمام النووي   
فـصل  (  تاج العروس من جواهر القاموس, محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،أبو الفيض          , الدين  

  . 10/340, ) و والياءالميم من باب الوا
تاج الدين  أبو نصر عبد الوهاب بن        ,  السبكي   , ابن حزام  بن  محمد بن جمعة           :   في طبقات السبكي      2

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمـود محمـد        :حقيق  ت ,8/395,طبقات الشافعية الكبرى    , علي بن عبد الكافي     
  .الطناحي 

, البداية والنهاية   ,  إسماعيل الدمشقي  أبو الفداء , بن كثير   ا. 8/395, عية الكبرى   طبقات الشاف ,   السبكي    3
ـ ,مد بن أحمد بن عثمان      شمس الدين مح  , الذهبي  . الناشر مكتبة اإليمان    , 13/259 ر أعـالم النـبالء     يس

 عبد اهللا عبـد الـسالم       أبي: تحقيق  , 17/321, نقد الرجال    حكام الرجال من ميزان االعتدال في     أوبهامشه  
  .لبنان, بيروت , م  1997, هـ1417, 1ط, دار الفكر ,علوش محمد عمر 

اإلمـام النـووي شـيخ اإلسـالم        , الدقر  . 31ص  , اإلمام النووي شيخ المحدثين والفقهاء      ,   عويضة   4 
دار إحيـاء   , 13/202, معجم المؤلفين   , عمر رضا , كحالة . 20ص, والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثين     

, األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجـال والنـساء           , خير الدين    , الزركلي. لبنان, بيروت, التراث العربي 
  .لبنان, بيروت , دار العلم للماليين , 8/149
   .13/202, معجم المؤلفين , كحالة . 259/ 13, البداية والنهاية ,   ابن كثير  5

اإلمـام  ,  الـدقر    .م2002,بيـروت   , ن  لبنا,دار العلم للماليين    ,149/  8, ألعالما ,خير الدين   ,الزركلي  
  .31ص , اإلمام النووي , عويضة  . 19 ص,النووي

كحالـة معجـم    . 395/ 8, طبقات الشافعية الكبـرى       , السبكي  . 259/ 13 , البداية والنهاية ,  ابن كثير   6
  .149/ 8, األعالم , الزركلي . 13/202, المؤلفين

   .8/149,األعالم,الزركلي. 13/202,معجم المؤلفين ,كحالة , 8/395,طبقات الشافعية الكبرى,لسبكي  ا 7
  .21ص, اإلمام النووي,  الدقر  8
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 يقول الحق وإن كان مرا , ، قليل الضحك ، عديم اللعب ، بل جدأسمر ، كث اللحية ، مهيب : صفاته
. ووصف أيضا بأن لحيته سوداء فيها شعرات بيض وعليه هيئة وسكينة. ال يخاف في اهللا لومة الئم

  1. كان يلبس الثياب الرثة وال يدخل الحمام وكانت أمه ترسل له القميص ونحوه ليلبسه:زتهبوأما 

 2هـ631سنة  في العشر األوسط من المحرم وقيل في العشر األول النوويولد : ونشأته مولده 

بعض أهل  من أبوين صالحين، ولما بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ القرآن وقراءة الفقه على 

، فرأى 4)المراكشي(وصادف أن مر بتلك القرية شيخه الشيخ ياسين بن يوسف 3 . م هناكالعل

 تلك الحال ، على الصبيان يكِرهونه على اللعب وهو يهرب منهم ويبكي ِإلكراههم ويقرأ القرآن 

لى قَِدم مع أبيه إ  هـ649 وفي سنة 5.ه أن يفرغه لطلب العلم، فاستجاب لهحفذهب إلى والده ونص

فحفظ ,  7 ، وسكن المدرسة الرواحية6دمشق الستكمال تحصيله العلمي في مدرسة دار الحديث

                                                            
  .17/324, سير أعالم النبالء ,  الذهبي  1
طبقـات  ,  الـسبكي    . 321/ 17,  سير أعالم النـبالء     ,الذهبي  . 259/ 13البداية والنهاية     ,  ابن كثير    2

  .8/149, األعالم,الزركلي , 13/202 , المؤلفين معجم,  كحالة .8/395, الشافعية الكبرى 
  .22ص , اإلمام النووي شيخ المحدثين والفقهاء,  الدقر   3
شـيخ  )) الزركشي  ( في طبقات السبكي    (, الشيخ ياسين بن عبد اهللا بن يوسف المغربي المراكشي          :  هو 4

توفي في ربيع األول    , وال وكرامات   وكان له أح  , كان جرائحيا على باب الجبابية      ,الحجام األسود   ,الشيوخ  
 13/292, البداية والنهاية     , ابن كثير  .  8/359, طبقات الشافعية الكبرى    , السبكي  : انظر. هـ  687سنة  

, 5/403شذرات الذهب في أخبار من ذهب         ,  عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي        ,ابن العماد   . 
مرآة الجنان وعبـرة    , بو محمد عبد اهللا بن اسعد بن علي اليمني المكي           أ, ابن سليمان اليافعي    . دار الفكر   

ــان       ــوادث الزم ــن ح ــر م ــا يعتب ــي م ــان ف ــة  , 1ط, 4/155,اليقظ ــب العلمي  دار الكت
 .م1997,هـ1417,لبنان_بيروت

   .23ص, اإلمام النووي ,الدقر  .  8/395, طبقات الشافعية الكبرى ,  السبكي  5
  .13/259,نهاية البداية وال, ابن كثير  6
شـمالي   ,األمويمن جهة الشرق في  الجامع       لمسجد ابن عروة    مالصقة  ,  في دمشق    المدرسة الرواحية   7

, بناها زكي الدين أبو القاسم هبة اهللا بن محمد األنصاري           , لعية وقبلي الشريفية الحنبلية   جيرون وغربي الدو  
وقد , وكان تاجرا ذا ثروة   , فسميت المدرسة نسبة إليه   ,هـ    622:توفي سنة   ,التاجر المعروف  بابن رواحة      

ـ    : انظر  .ابتنى هذه المدرسة وأوقفها لدراسة فقه اإلمام الشافعي        د النعيمـي الدمـشقي،     عبد القادر بن محم
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المطوالت وقرأ المجلدات، ونبغ في العلم حتى غدا معيداً لدرس شيخه الكمال إسحاق بن أحمد 

 في المدينة المنورة قرابة وأقام , هـ651ثم حج مع أبيه عام .وهو أول شيوخه في الفقه  1المغربي

 يوم إلى نوى مع والده ولم تفارقه ه الحمى من حين توجه من بلدأصابتهوقد , الشهر ونصف الشهر 

 آثار شيوخه في العلم والعبادة يويقتف,  واستكمل حياته في طلب العلمدمشقثم رجع إلى , عرفة 

 وأصبح ,وأصولهعالما بالفقه , والزهد والورع حتى صار في وقت قصير حافظا للحديث وفنونه 

  _رحمه اهللا _  الشافعياإلمامرأسا في معرفة مذهب 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                    

, بيـروت   , دار الكتب العلمية     , 1ط, إبراهيم شمس الدين    : تحقيق, 1/199, الدارس  في تاريخ المدارس      
  . هـ 1410

أحد مشايخ الـشافعية  ,] )المعري:[ في سير أعالم النبالء  ( إسحاق بن أحمد المغربي     ,  الشيخ كمال الدين     1
عساكر ثم عن ابن الصالح وكان إماما عالما فاضال المفتي األوحد           وأعيانهم أخذ عن الشيخ فخر الدين بن        

_ ويتصدق بثلث جامكيته  , كان كثير الصوم    , كان من المشهورين بالعلم والصالح      , معيد المدرسة الرواحية  
, وفي كل رمضان كان يكتب ختمة ويوقفها        , _وتعني دراهم الكسوة    ,هي كلمة فارسية تعني الراتب المالي       

ـ 650عام  ,وتوفي وله نيف وستون سنة      , البطن أربعين يوما    مرض في    ودفن بالصوفية إلى جانـب     ,  ه
 بكر  يأب. 16/478,سير أعالم النبالء    , الذهبي  .4/308, طبقات الشافعية الكبرى    , السبكي  . ابن الصالح   

, لعليم خـان    الحافظ عبد ا  .د: تحقيق, 2/102اضي شهبة ،طبقات الشافعية     بن أحمد بن محمد بن عمر بن ق       
معجم الفبائي   , الرائد  , جبران مسعود    :انظر وفي معنى كلمة جامكيته   .هـ1407,بيروت,عالم الكتب     ,1ط

  .م2003, دار العلم للماليين , 1ط , 303ص , في اللغة واألعالم 
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  :أخالقه 

ساً في الزهد، وقدوة في الورع، وعديم النظير في أجمع أصحاب كتب التراجم أن النووي كان رأ
  1.مناصحة الحكام واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مقتصدا إلى الغاية في ملبسه ومطعمه , راضيا عن اهللا , فكان رحمه اهللا شديد الزهد قانعا بالقليل 
مام النووي من شهوة الطعام فقد  تفرّغَ اِإل,تاركا لجميع مالذ الدنيا , تعلوه سكينة وهيبة , وإنائه 

وكان ال يأكل في اليوم والليلة . واللباس والزواج، ووجد في لذّة العلم التعويض الكافي عن كل ذلك
والذي , واحدة عند السحر وال يشرب الماء المبرد  وال يشرب إال شربة. إال أكلة بعد العشاء اآلخرة

ق حيث الخيرات والنعيم، وكان في سن الشباب حيث يلفت النظر أنه انتقل من بيئة بسيطة إلى دمش
  .قوة الغرائز، ومع ذلك فقد أعرض عن جميع المتع والشهوات وبالغ في التقشف وشظف العيش

وفي حياته أمثلة كثيرة تدلُّ على ورع شديد، منها أنه كان ال يأكل من فواكه دمشق، ولما سئل عن 
مالك ، وال يجوز التصرف في ذلك إال على وجه الغبطة إنها كثيرة األوقاف، واأل: " سبب ذلك قال

: ها قالومـن جوز. ا اختالف بـين العلماءوالمصلحة، والمعاملة فيها على وجه المساقاة، وفيه
بشـرط المصلحة والغبطة لليتيم والمحجور عليه، والناس ال يفعلونها إال على جـزء من ألف جزء 

  2"من الثمرة للمالك، فكيف تطيب نفسي؟

. واختار النزول في المدرسة الرواحية على غيرها من المدارس ألنها كانت من بناء بعض التجار
وكان لدار الحديث راتب كبير فما أخذ منه فلسا، بل كان يجمعها عند ناظر المدرسة، وكلما صار 

نة المدرسة، له حق سنة اشترى به ملكاً ووقفه على دار الحديث، أو اشترى كتباً فوقفها على خزا
وكان ال يقبل من أحد هديةً وال عطيةً إال إذا كانت به حاجة إلى شيء . ولم يأخذ من غيرها شيئاً
من والديه وأقاربه، فكانت ُأمّه ترسل إليه القميص ونحوه  ال يقبل إالوكان . وجاءه ممن تحقق دينه

وف نهاء عن المنكر، ال تأخذه في اهللا المعراراً بوكان أمكان أبوه يرسل إليه ما يأكله، ليلبسه، و
  3 .الملوك والجبابرة باإلنكار، وإذا عجز عن المواجهة كتب الرسائل يواجه و لومة الئم

                                                            
  .395/ 8, األعالم  , السبكي  .323/ 17, سير أعالم النبالء ,  الذهبي  1
 .90ص, اإلمام النووي , الدقر . 64ص , السوي المنهاج ,  السيوطي 2
  .90ص, اإلمام النووي , الدقر . 64ص , المنهاج السوي ,  السيوطي 3
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  العلمية حياته :لثالثالمطلب ا

 - : 1 بثالثة أمور تميزت حياةُ النووي العلمية

الحفظ وهو القراءة و العلم و سبق الذكر أنه انشغل فياوالتحصيل، كمالجد في طلب العلم : األول
وقد كان جاداً في . أخذ العلم منه كلَّ مأخذ، وأصبح يجد فيه لذة ال تعِدلُها لذةابن عشر سنين وقد

 في باقي السنة، واستطاع في فترة 2ربعة أشهر ونصف، وحفظ  المهذبيه في أقد حفظ التنبفالحفظ، 
 ، فجعلَه معيد حاق بن أحمد المغربيوجيزة أن ينال إعجاب وحب أستاذه أبي إبراهيم إس

  . ثم درس بدار الحديث األشرفية، وغيرها3. في حلقته) يدرس(الدرس

سعة علمه وثقافته، وقد جمع إلى جانب الجد في الطلب غزارة العلم والثقافة المتعددة، وقد :  الثاني
 أنه كان يقرأ كلَّ يوم اثني عشر ، عن فترة التحصيل والطلب 4حدثَ تلميذُه عالء الدين بن العطار

في اً  ، ودرس" المهذب" في اً  ، وثالث 5" الوسيط" على المشايخ شرحاً وتصحيحاً، درسين في درساً  

                                                            
  .36_32ص, اإلمام النووي , الدقر 1
 خمس وخمسين   455 بدأ في تصنيفه سنة      ,من فقهاء  الشافعية   , وهو أيضا للشيرازي  ,  المهذب في الفروع   2

 تسع وستين وأربعمائة وهو كتاب جليل القـدر اعتنـى           469دي اآلخرة سنة    وأربعمائة وفرغ منه في جما    
  .1912/ 2, كشف الظنون, مصطفى عبد اهللا .شرحه كثيرون منهم اإلمام النووي وبشأن فقهاء الشافعية 

  . 32ص , المنهاج السوي  , السيوطي3
 بن العطار الدمشقي الشافعي، ولد       هو عالء الدين أبو الحسن بن إبراهيم بن داود بن سليمان           :ابن العطار   4

ـ 654 سنة   عيد الفطر  يوم   دمشقفي    ولم يكن يبلغ من   مالقرآن الكري ، بدأ حياته في الدراسة باكراً وحفظ         ه
توفي في أول ذي الحجـة سـنة        . العمر خمسة عشر عاما وأخذ عن اإلمام النووي جملة من العلوم النافعة           

ـ 724  . فـي دمـشق    جبل قاسيون  وصلي عليه في الجامع األموي الكبير ودفن بتربة خاصة على سفح              ه
 ومن تصانيفه شرح العمدة  

أبـو بكـر     . 10/130, طبقات الشافعية الكبرى  , السبكي   . 8/114, شذرات الذهب   , ابن العماد   : انظر  
   .2/271ت الشافعية شهبة ،طبقا

وهو أحد . هـ 505ت سنة , لإلمام أبي حامد بن محمد بن محمد الغزالي  الشافعي  ,  الوسيط في الفروع     5
  .245/ 1كشف الظنون ، , مصطفى بن عبد اهللا : انظر .الكتب الخمسة المتداولة بين الشافعية 
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  في النحو3البن جنّي 2"اللمع" في ساً ، ودر" صحيح مسلم" فياً ، وخامس1" الجمع بين الصحيحين"
في الصرف، ودرساً في أصول  في اللغة، ودرساًً  5البن السكّيت  4"إصالح المنطق "في  ودرساًً 

، ودرساً في أسماء الرجال، ودرساً في أصول الدين، وكان يكتب جميع ما يتعلق بهذه ه الفق
  .الدروس من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة

 وقد  هـ، وكان قد بلغ الثالثين من عمره،660 بالتأليف وبدأه عام اعتنىغزارة إنتاجه،: الثالث
عظيمة ومدهشة، تلمس فيها بارك اللّه له في وقته وأعانه، فأذاب عصارة فكره في كتب ومؤلفات 

العبارة، وسطوع الدليل، ووضوح األفكار، واِإلنصافَ في عرض آراء الفقهاء، وما زالت  سهولة
  . مؤلفاته حتى اآلن تحظى باهتمام كل مسلم، واالنتفاع بها في سائر البالد

  

                                                            
 سنة  وفيت,  نصر الفتوح الحمدي األندلسي      لصحيحين لإلمام الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن أبي        الجمع بين ا  1

رتب األحاديث فيه على حسب فضل الصحابي الراوي فقدم أحاديث أبي بكـر وبـاقي الخلفـاء                  ,هـ488
   .1/599كشف الظنون ، ,  مصطفى بن عبد اهللا:وهكذا  انظر ...األربعة ثم تمام العشرة 

جمعه من كالم شيخه    , هـ  392النحوي  ت سنة     ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلي       , في النحو   اللمع    2
 وله  539واعتنى به جماعة فشرحه أبو البركات عمر بن إبراهيم العلوي المتوفى سنة             , أبي علي الفارسي    

  2/1562كشف الظنون ، ,مصطفى  بن عبد اهللا : انظر . شروحات كثيرة 
، ونـشأ وتعلـم    هـ322 عام  بالموصلفتح عثمان بن جني المشهور بـابن جني عالم نحوي كبير، ولد             3

عاش ابن جني في عصر ضعف الدولة العباسية ومع          ,خفشأحمد بن محمد الموصلي األ    النحو فيها على يد     
ـ  392ذلك فقد وصل ابن جني إلى مرتبة علمية لم يصل إليها إال القليل، وكانت وفاته سنة                  : انظـر   .  هـ

  .358/ 2, معجم المؤلفين , الة كح , 17/ 17, سير أعالم النبالء  , الذهبي
وهذا الكتاب من   , هـ  244 المنطق للشيخ األديب يعقوب بن إسحاق الشهير بابن السكيت  اللغوي ت سنة               4

, فشرحه أبو العباس احمد بن محمـد المريـسي    ,الكتب المختصرة الممتعة في األدب وله شروحات كثيرة         
وشرح أبياته أبو محمد يوسف بن الحـسن        , حمد الهروي   وأبو منصور محمد بن ا    , وزاد ألفاظا في الغريب   
   .108/ 1,كشف الظنون , مصطفى بن عبد اهللا : انظر . بن السيرافي النحوي

ولد  ,اللغوي  , شيخ العربية   , البغدادي  ,  الشيخ األديب يعقوب بن إسحاق أبو يوسف  الشهير بابن السكيت             5
توفي في  من التصانيف نحو من عشرين كتابا       له  , لمنطقتعلم ببغداد صاحب كتاب إصالح ا     , هـ  188سنة  
معجـم المـؤلفين    , كحالـة   , 41/ 10,سير أعالم النبالء      , الذهبي: انظر  , هـ ودفن في بغداد     244سنة  

,13/243.  
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  تهمؤلفا

وترك من المؤلفات ما لو قسم على , وأربعين سنة    ستأن النووي عاش نحو ه لإلنتباتإن الالف
هـ 660والجدير بالذكر أنه  بدأ بالتصنيف من حدود  ,1سنين حياته لكان نصيب كل يوم كراستين 

 وأنهضاء وقدرة وصالح وبركة في عمره نا أي مفيتضح ل, عد مكثه في دمشق عشر سنوات أي ب
فيضع ه كان يكتب حتى تكل يده فتعجزه  ولقد حكي عنه أن2.ما كان يضيع من وقته اللحظة الواحدة

  :  القلم ويقول 

     لئن كان هذا الدمع يجري صبابة                      على غير سعدى فهو دمع مضيع 

و " األذكار"و" ة  النوويوناألربع" هو صاحب أشهر ثالثة كتب يكاد ال يخلو منها بيت مسلم وهي  
، وبالرغم من قلة صفحات هذه الكتب وقلة ما بذل فيها من جهد في الجمع "رياض الصالحين"

  االنتشار والقبول الكبيرين بين الناس، وقد عزى كثير من العلماء ذلكقت هذاوالتأليف إال أنها ال
  .إلى إخالص النووي رحمه اهللا، فرب عمل صغير تكبره النية

 :  كتبه أهم ومن

  علوم الحديثفي 

 .  مؤلفاتهكبرأ لم بن الحجاجمس صحيح شرح •

 "  .اإليجاز" وقد سماه ,  ولم يتمه اًشرح منه جزء,  سنن أبي داودشرح  •

ً  جزءاً بسيطا منهالبخاري صحيحشرح  • ولم يشرح , يتمه ولكن وافته المنية قبل أن, أيضا
 3. الدين نصيحة   _  صلى اهللا عليه وسلم_ووصل فيه إلى باب  قول النبي , إال أوله 

 4. مخالصة األحكام من مهمات السنن وقواعد اإلسال •

                                                            
والكُراسة الجزء    الجزء من الكتاب يقال هذه الكراسة عشر ورقات وهذا الكتاب عدة كراريس            :الكراسة   1

 16, ) كـرس ( مادة  ,محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس         ,حيفَة  من الص/ 
 ,2/783 ,، المعجم الوسيط    وآخرون   ,إبراهيم مصطفى    .مجموعة من المحققين  :  دار الهداية، تحقيق   ,438
  .مجمع اللغة العربية : تحقيق

  .157ص ,اإلمام النووي ,الدقر  2
  .186ص, النووي ,  الدقر 3
  . 1/717,كشف الظنون  , مصطفى عبد اهللا 4
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حلية األبرار وشعار األخيار في تلخيص الدعوات واألذكار المستحبة في الليل والنهار  •
 مجلد في النووي بأذكار مشهور مفيد كتاب  وهو.  ثالث أشهر مؤلفاتهباألذكارالشهير 
 أول من اإلنسانية األمور ذكر ثم بالذكر فيه ابتدأ بابا وخمسين وستة ثالثمائة على مشتمل

 باب ختم ثم والليلة اليوم بعمل بينهم ذلك عن ويعبر الليل في نومه إلى النوم من االستيقاظ
 سنة المتوفى الشافعي المكي عالن بن محمد بن علي بن محمد الشيخ وشرحه االستغفار
 1.النواوية  األذكار على الربانية الفتوحات وسماه  وألف خمسين

 يكون ما على مشتمال الصحيحة األحاديث من جمعه مختصر وهو:  رياض الصالحين •
 فيه والتزم النفوس ورياضات والزهد والترهيب للترغيب جامعا اآلخرة إلى لصاحبه طريقا
 أو ضبط إلى يحتاج ما ووشح القرآن من األبواب وصدر صحيحا حديثا إال يذكر ال أن

 رمضان عشر رابع االثنين يوم منه فرغ بابا وستين وخمس باب مائتي على وجعله شرح
 المكي عالن محمد بن علي بن محمد العالمة الشيخ وشرحه وستمائة سبعين هـ670 سنة

 2. كبيرا شرحا وألف وخمسين سبع 1057 سنة المتوفى الشافعي

كتاب صغير جمع فيه مؤلفه أربعين أو اثنين وأربعين حديثاً  مما يحتاجه . األربعون النووية •
 شروح عدة عليها, ادومتداول أكثر من غيره في كتب الفقه والوعظ واإلرش مشهور, المسلم

 3.الحديث أصول في اإلرشاد وحواشي

  

  

  

  

  

                                                            
  .1/688, الظنونكشف  , اهللا مصطفى عبد 1
   . 936/ 1,كشف الظنون ,  مصطفى عبد اهللا 2
   .1039 /2, الظنون كشف, مصطفى عبد اهللا   3
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 من الذي اختصره اإلرشاد كتابه فيه لخص, سنن البشير النذير التقريب والتيسير لمعرفة  •
 ...الخ المنان الفتاح هللا الحمد أوله,  خالصته زبدة فصار الصالح البن الحديث ومعل كتاب
 في المتوفى العراقي حسين بن الرحيم عبد الدين زين الحافظ اإلمام شرح منها شروح وله

 القباقبي محمد بن إبراهيم الدين برهان وشرح,  )وثمانمائة ست(هـ  806 سنة حدود
 جالل الشيخ وشرح , وثمانمائة خمسين خمسة سنة حدود في ىالمتوف المقدسي ثم الحلبي
 تدريب سماه وتسعمائة عشرة إحدى سنة المتوفى السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدين

  1.النووي  تقريب شرح في الراوي

   مصطلح الحديثفي 

 .  خير الخالئقإرشاد طالب الحقائق إلى معرفة الحق من هدي •

  . ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح البخاري •

  الفقه الشافعيفي 

. الوجيز شرح من اختصره الذي الكتاب وهو. وعمدة المفتينروضة الطالبين )  الروضة ( •
 هـ853 سنة المتوفى الشافعي الكركي موسى بن إبراهيم الدين برهان الشيخ واختصره

 لعز وعليه نكت,  فشرحوه الشافعية من جماعة به اعتنى وقد ) وثمانمائة وخمسين ثالث(
 عشرة تسع( هـ 819 سنة المتوفى جماعة بابن المعروف بكر أبي بن محمد الدين

 2.)وثمانمائة 

مستوفياً  لكل ما يحتاج إليه  مقاصدها مستوعباً  لجميع جمعها. متن اإليضاح في المناسك •
وستين  سبع سنة رجب في تأليفه من فرغ,  االدلة بحذف, من أصولها وفروعها ومعاقدها 

  3.وستمائة

                                                            
   .1/465,كشف الظنون ,  مصطفى عبد اهللا 1

  .929/ 1, الظنون كشف ,اهللامصطفى عبد  2
    .1/210,كشف الظنون ,  مصطفى عبد اهللا3
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  الفقه المقارنفي 

  1.الربا باب إلى وصل وقد ,  ثاني أشهر مؤلفاتهالمجموع شرح المهذب •

  علوم القرآنفي 

مرتب على عشرة أبواب األول في فضيلة تالوته وحمله    :حملة القرآن في آداب التبيان •
 أهل القرآن الرابع في آداب المعلم والمتعلم إكرامالثاني في ترجيح القراءة و الثالث في 

الناس معه الثامن الخامس في آداب حامل القرآن السادس في آداب القراءة السابع في آداب 
 المصحف وإكرامفي اآليات والسور المستحبة في بعض األوقات التاسع في كتابة القرآن 

العاشر في ضبط ألفاظ الكتاب وفي ضمن األبواب جمل من الفوائد ثم اختصره وسماه 
 2 .مختار التبيان

  3كتب أخرى

 . تهذيب األسماء واللغات، في التراجم والسير •

 .  التراجم والسيرطبقات الفقهاء، في •

 . تحرير التنبيه، في اللغة •

 . الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل اإلسالم •

 . طبقات الشافعية •

 . بستان العارفين •

 .ورد النوويورد من األذكار، سمي باسم  •

                                                            
 واألجـزاء  المـشهورة  الكتـب  أسانيد تجريد أوالمعجم المفهرس   ، العسقالني علي بن أحمد, الفضل  أبو 1

  .م 1998-هـ1418, بيروت, الرسالة مؤسسة  ,1ط,المياديني  شكور محمد: تحقيق 1/404 المنثورة،
  . 1/340, كشف الظنون , مصطفى  عبد اهللا  2

  .1/244 ,الظنون كشف ,هللا مصطفى عبد  3
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   شيوخه:الرابعالمطلب  •
قرنا حافال بشيوخ جلّة في سائر أنواع المعارف _ رحمه اهللا _ كان القرن الذي عاش فيه اإلمام 
  1.والعلوم السيما في الفقه والحديث

  
   شيوخه في الفقه :األولالفرع  

شيخ ,لمغربي المراكشي الشيخ ياسين بن عبد اهللا بن يوسف ا:  وهو2)المراكشي( يوسف  •
توفي , وكان له أحوال وكرامات , كان جرائحيا على باب الجبابية ,الحجام األسود ,الشيوخ 

 3 .هـ 687في ربيع األول سنة 
 

المفتي األوحد ,،محدث المدرسة الرواحية 4 كمال الدين إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي •
مرض , ان من المشهورين بالعلم والصالح ك, معيد المدرسة الرواحية عند ابن الصالح 

  5 . هـ650عام ,وتوفي وله نيف وستون سنة , في البطن أربعين يوما 
  

سالَّر بن الحسن بن عمر بن سعيد الشيخ كمال الدين أبو الفضائل  اِإلربلي ، ثم الحلبي، ثم  •
  6 .هـ 670الدمشقي، عالم فقيه إمام المذهب الشافعي في عصره،توفي سنة 

 
ابن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري، تاج الدين، عرف ب براهيم بن عبد الرحمنإ •

  7.هـ690 جمادى األولى سنة 7مصري األصل توفي بدمشق في  , مالِفركاح، فقيه الشا

  
 

                                                            
  .49ص ,  النووي اإلمام ,كحالة . 37ص ,النووي  اإلمام,  الدقر 1
  8/396 ,)الزركشي ( في طبقات السبكي   2
المؤرخ الفقيه األديـب    , عبد الحي بن العماد الحنبلي    , أبو الفالح   . 13/292, البداية والنهاية   ,  ابن كثير    3
أبو محمد عبد اهللا بن اسعد   , ابن سليمان اليافعي    . دار الفكر   , 5/403, شذرات الذهب في أخبار من ذهب       ,

دار  , 1ط, 4/155,مرآة الجنان وعبرة اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمـان            , المكي  بن علي اليمني    
 .م1997, هـ1417, لبنان _ بيروت , الكتب العلمية 

  .16/478,)المعري(, في سير أعالم النبالء   4
  .16/478,سير أعالم النبالء , الذهبي . 4/308, طبقات الشافعية الكبرى , ي  السبك5
 . 4/235معجم المؤلفين,كحالة.13/262,البداية والنهاية,ابن كثير.320/ 4,طبقات الشافعية الكبرى, السبكي6
 . 1/43,معجم المؤلفين , كحالة . 1/45,األعالم ,الزركلي . 5/173,طبقات الشافعية الكبرى , السبكي 7
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نوح بن محمد بن إبراهيم بن موسى المقدسي ثم الدمشقي، أبو محمد، مفتي  عبد الرحمن بن •
  1.هـ  654 توفي في ربيع اآلخر سنة, تفقه على ابن الصالح , دمشق،مدرس الرواحية 

  شيوخه في الحديث:الفرع الثاني 

عيسى بن يوسف ، الشافعي  ضياء الدين أبو إسحاق إبراهيم بن, المرادي اإلمام المحدث  •
كان رحمه   ,2مام المدرسة البادرائية إثم المصري، ثم الدمشقي، اِإلمام الحافظ،  األندلسي

ذا عناية باللغة  ,الصحيحان بارعا في معرفة الحديث وعلومه وتحقيق ألفاظه ال سيما اهللا
رابع من ذي التوفي بالقاهرة في , حسن المذاكرة فيها  ومعارف الصوفيةوالنحو والفقه 

 3.هـ 668هـ وقيل سنة 667الحجة سنة
 

 المحدث الحافظ،ولد يوسف بن سعد بن حسن النابلسي، أبو البقاء،زين الدين، اِإلمام المفيد •
ونظر في العربية , في دمشق حصل األصول المتقنةأهـ  ونش585في نابلس في سنة 

 4. هـ663سنة  توفي في سلخ جمادى األولى , واللغة 
 

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن بن محمد بن منصور األنصاري،أبو محمد الدمشقي  •
ولد سنة , إلمام العالم الفقيه األديب  البارع شيخ الشيوخ، ا, الصوفي ثم الحموي، الشافعي

                                                            
 .13/186,البداية والنهاية  , ابن كثير. 4/342, طبقات الشافعية الكبرى ,  السبكي1
أنـشأها  ,  ي جيرون وشرقي الناصرية الجوانيـة     داخل باب الفراديس والسالمة شمال     :المدرسة البادرائية   2

بن عبد اهللا بـن عثمـان       بو محمد عبد اهللا بن أبي الوفاء محمد بن الحسن           أالشيخ اإلمام العالمة نجم الدين      
 المـذهب  في وبرع وتفقه جماعة من وسمع وخمسمائة وتسعين أربع سنة ولد الفرضي البغدادي البادرائي
 المدرسة بدمشق بنى و وبغداد ومصر ودمشق بحلب وحدث مرة غير الخالفة عن وترسل بالنظامية ودرس
تـسع  في سـنة    (قال ابن كثير قي تاريخه       قبل ذلك دارا تعرف بأسامة        المدرسة  وكانت .المشهورة الكبيرة
حد أكابر األمراء وكان بيده قلعة عجلون وكوكب وكان شيخا كبيرا قـد أصـابه               أأسامة الجبلي    ):وستمائة

مواله من ذلك داره وحمامه داخل باب الـسالمة         أمالكه و  أ النقرس اعتقله العادل ببلد الكرك واستولى على      
 ابن كثير .1/154 ,الدارس في تاريخ المدارس   , النعيمي . للشافعية   سةوداره هي التي جعلها البادرائي مدر     

  .13/63, والنهاية البداية
  .17/93,  النبالء  أعالمسير , الذهبي. 4/306, طبقات الشافعية الكبرى , السبكي   3
  .17/66,  النبالء أعالمسير , الذهبي. 13/229, البداية والنهاية , ابن كثير4
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دم آوكان من أذكياء بني , وتفقه على جماعة  ,سمع من ابن كليب, هـ في دمشق 586
 1 . هـ662 توفي سنة

 
 ، من أئمة عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقدسي، أبو الفرج •

كبير , أول من تولى القضاء بدمشق ,الم مفتي األمة شيخ اإلس الحديث في عصره،
سريع الحفظ , كان كبير الشأن بعيد الصيت , هـ في سفح قاسيون 597الحنابلة ولد في 

 2. هـ682توفي بعد سبعة عشر شهرا بالبطن في سلخ ربيع اآلخر سنة ,
 

الفضل بن علي األنصاري الخزرجي عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن أبو  •
أحد األجلة من الفقهاء البارعين في  أبو الفضائل، عماد الدين، قاضي القضاة، الحرستاني،

 خطيبا كان هتفقه على والد ,المذهب الزاهدين الورعين وكان من قضاة العدل رحمه اهللا
 ولد في أحد الربيعين سنة عشرين , األشرفيةالحكم عن أبيه في الدولة  وناب بدمشق

  الكريم بن حمزة وطاهر بن سهل بن بشر اإلسفرايني وسمع الحديث من عبد,وخمسمائة 
 3. هـ662توفي في اليوم السابع والعشرين من جمادى األول سنة 

 
براهيم التنوخي ، الشيخ اإلمام إسحاق إ أبو محمد إسماعيل بن أبي اليسر تقي الدين أبو •

له النظم , ين كان من أعيان الموقعين ونبالء المنشئ, هـ589ولد سنة , األديب البليغ 
 4. هـ672ومسندهم، توفي سنة  كبير المحدثين ,والنثر واألصالة والجاللة 

 
 عبد الرحمن بن سالم بن يحيى بن خميس األنصاري  األنباري، في ربيع ,الدين جمال     •

 5. هـ661اآلخر سنة 

 

 

 

                                                            
  .17/39,  النبالءأعالمسير ,  الذهبي 4/386,  الشافعية الكبرىطبقات,  السبكي 1
  .17/276,  النبالءأعالمسير , الذهبي, 282/ 13 ,والنهايةالبداية ,  ابن كثير2
  .17/105,  النبالءأعالمسير , الذهبي.13/226, البداية والنهاية ,  ابن كثير3
  .17/105, النبالءأعالمسير ,  الذهبي4 
  .17/50,  النبالءأعالمر سي,  الذهبي 5
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     شيوخه في علم األصول:الفرع الثالث

حد العلماء أ, أبو الفتح , لدين  الشافعي، األصولي عمر بن علي بن محمد التفليسي كمال ا •
ودرس , برع في الفقه واألصلين والكالم , هـ 602 أو 601ولد بتفليس  سنة , المشهورين

توفي في ربيع األول  سنة , كان مدرس العادلية , سن الديانة حيرة كان جيد الس, وأفتى 
  .1 . هـ672

     شيوخه في النحو واللغة:الفرع الرابع 

  -:النحو واللغة  فقرأه على وأما

أبو العباس أحمد بن سالم المصري  : هو. سالم المصري النحوي اللغويالشيخ أحمد بن •
 . هـ 664توفي سنة ,  التصريفي , النحوي اللغوي 

  عبد اهللا الطائي الجبائيأبوالعالمة جمال الدين , عبد اهللا بن عبد اهللا :النقيب, ابن مالك هو  •
  هـ 672توفي سنة , وحافظ اللغة , اة إمام النح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .283/ 17, النبالء  أعالمسير , الذهبي.4/417, الكبرى فعية طبقات الشا,السبكي  1
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  تالميذه:الخامسالمطلب 

سلسلة من الشيوخ الكرام الذين أخذ  _رحمه اهللا _ولوال تداوله الندثر فكما أن لإلمام , إن العلم متداول 
فإن له تالميذ كثر أخذوا عنه ونهجو نهجه وساروا على , عنهم العلم ونحا نحوهم وسار على دربهم

   .بهدر

  العلم وممن أخذ عنه 

هو عالء الدين أبو الحسن بن إبراهيم بن داود بن سليمان بن : بن العطارعالء الدين  •
، بدأ حياته في  هـ654 سنة عيد الفطر يوم دمشقالعطار الدمشقي الشافعي، ولد في 

 وأخذ عن عاما ولم يكن يبلغ من العمر خمسة عشر القرآن الكريم وحفظ اًالدراسة باكر
 توفي في أول ذي الحجة العمدة شرح تصانيفه  ومن. النووي جملة من العلوم النافعةاإلمام
جبل  وصلي عليه في الجامع األموي الكبير ودفن بتربة خاصة على سفح  هـ724سنة 

 .1 في دمشققاسيون

  محمد بن أبي بكِر بِن إبراهيم بِن عبد الرحمِن بن النقيِب، :س الدين بن النقيبشم •

 2 . وهو آخر من كان من أعيان أصحاب النوويحلب ثم طرابلس ثم بحمص الحاكم
شمس الدين محمد بن محمد بن ,  الحافظ النحوي البارع اإلمامهو  :عوان جالدين شمس  • 
وعني ,  العربية على ابن مالك أتقن,  الدمشقي صارياألن بكر بن جعوان أبياس بن بع

" المسند " على ابن عالن أ قر ,الدائم عبد ابن عن روى النقل في عمدة كان, بالحديث 
 .3)682( توفي سنة  . فصيحة لم يأخذوا عليه فيه لحنة قراءة

محمد بن احمد  عبد اهللا أبو,  العالمة شمس الدين اإلمام القاضي  وشمس الدين بن القماح •   
ولد في ذي القعدة , فقيه محدث ,  بن حيدرة بن علي القرشي المصري الشافعي إبراهيمبن 

ناب في الحكم على باب الجامع الصالحي ,  ودرس وحدث وأفتىتفقه , هـ 656سنة 

                                                            
أبو بكر بن أحمد     . 10/130, طبقات الشافعية الكبرى  , السبكي   . 8/114, شذرات الذهب   , ابن العماد    1

  ,1ط,  الحافظ عبد العليم خـان       .د:  تحقيق  ,2/270بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة ،طبقات الشافعية          
  . هـ1407,  بيروت -عالم الكتب 

  .9/307,طبقات الشافعية الكبرى , السبكي . 8/238,شذرات الذهب  , ابن العماد  2
العبر فـي   ,  حمد بن عثمان  شمس الدين محمد بن أ    , الذهبي   . 259  / 17, سير أعالم النبالء      , الذهبي 3

  .م1984, الكويت , مطبعة حكومة الكويت , المنجد صالح الدين . د: يق، تحق2ط , 5/394,بر غخبر من 
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 اآلخر ربيع 20توفي في ,  الشافعي اإلمامودرس بالمدرسة المجاورة لقبر , بظاهر القاهرة 
 .1هـ 744: وقيل , هـ 741سنة

  
 الرحمن عبد بن يوسف الحجاج أبو الدين جمال الكبير الحافظ :والحافظ جمال الدين المزي •

 الكبير الحافظ العالمة اإلمام الزهر أبي بن علي بن يوسف بن الملك عبد بن يوسف بن
 في مولده المزي الدمشقي الزمان أعجوبة الحفاظ عمدة المحدثين شيخ , الشافعي المزي
 الشافعي مذهب على الفقه من شيئا قرأ بالمزة ونشأ حلب بظاهر هـ 654 سنة اآلخر ربيع

 وله بنفسه الحديث طلب في شرع ثم واللغة التصريف في وبرع العربية من طرفا وحصل
 ودفن صفر في  توفي وغيرهما واألطراف الكمال تهذيب تصانيفه سنة ومن عشرون
  .2 744سنة   تيمية ناب صاحبه قبر غربي الصوفية بمقابر

 بن سعد اهللا بن علي بن حازم إبراهيممحمد بن   :بن جماعة الدين ر بدوقاضي القضاة • 
ولد , محدث  , أصولي, فقيه , مفسر ) بدر الدين ( ,الشافعي ,البياني , الحموي , الكناني 

صانيفه من ت, وبدمشق , وولي القضاء بالقدس والديار المصرية  , اآلخر ربيع 4بحماة في 
والتواريخ  واألصول والحديث الفقه في تعاليق له,  النبوي الحديثالمنهل الروي في علوم 

 .3   الشافعياإلمامودفن قريبا من , هـ 733 سنة األولى جمادى 20توفي بالقاهرة في 
 

  

  

  

 

  

  وفاته  : السادس المطلب 

                                                            
  .225/ 2, معجم المؤلفين  , كحالة, 17/550,سير أعالم النبالء ,   الذهبي  1
  .10/395,طبقات الشافعية الكبرى , السبكي  2
  .201/ 2, معجم المؤلفين , كحالة . 8/184, شذرات الذهب  , ابن العماد   3
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ار مقبرة شيوخه، فدعا لهم رجع النووي إلى نوى بعد أن رد الكتب المستعارة من األوقاف، وز
 وعاد إلى نوى مرض بها وتوفي في ،دمشقاألحياء وودعهم، وبعد أن زار وبكى، وزار أصحابه 

 ولما بلغ نعيه إلى دمشق ارتجت هي وما حولها بالبكاء، وتأسف 1. هـ676 في سنة  رجب24
 ودفن, دمشقصلي عليه بجامع , عليه المسلمون أسفاً شديداً، فنودي يوم الجمعة عقب الصالة بموته

  .نوىرحمه اهللا في مقبرة 

   : منها , مئة بيت عشرين نفساً بأكثر من ست بلغواورثاه غير واحد 
  
عزوعم وخاب بالموت في تعميرك األمل   الحادث الجلل العزاء 

 وساءها فقدك األسحار واألصُل  واستوحشت بعدما كنت األنيس لها

 د منك فيه القوُل والعمُلمسد  وكنت للدين نوراً يستضاء به

 عزماً وحزماً ومضروب بك المثل  زهدتَ في هذه الدنيا وزخرفها

 2محتفل وأنت بالسعي في أخراك  عنها احتقاراً غير محتفلأعرضت 

وهكذا انطوت صفحة من صفحات علٍَم من أعالَم المسلمين، بعد جهاد في طلب العلم، ترك 
للمسلمين كنوزاً من العلم، ال زال العالم اإلسالمي يذكره بخير، ويرجو له من اللَّه تعالى أن تناله 

  . رحماته ورضوانه

اِإلمام النووي رحمة واسعة، وحشره مع الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين والصديقين رحم اللّه 
  . _صلى اللّه عليه وسلم_والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وجمعنا به تحت لواء سيدنا محمد 

  

  

  

                                                            

   . 197ص ,  النووي اإلمام, الدقر . 79ص, النووي اإلمامالمنهاج السوي في ترجمة , طي السيو1  
 .13/202, معجم المؤلفين , كحالة . 259/ 13,البداية والنهاية  , ابن كثير.  149/ 8 ,األعالم , ,كحالة

  . بيروت,لعلميةا دار الكتب ,1ط, 4/1473 تذكرة الحفاظ، محمد ، الدين شمس اهللا عبد أبو ,الذهبي  2
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  "مسلم  صحيح  شرح" التعريف بالكتاب :الثانيالمبحث 

 :مسلم  شروح صحيح :األولالمطلب 

أعني  (_عز وجل _ أحد الكتابين الذين هما ثاني أصح الكتب بعد كتاب اهللا " صحيح  مسلم "إن 
النووي في مقدمة شرحه قال )  مسلم والجامع الصحيح لإلمام الجامع الصحيح لإلمام البخاري

وأصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان لإلمامين القدوتين أبي عبد : "لصحيح مسلم
 فلم يوجد ،_رضي اهللا عنهما_  اهللا محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 

   1".لهما نظير في المؤلفات
هذه هي منزلة صحيح مسلم بين كتب السنة فهو في أعلى درجات الصحيح ال يتقدمه في ذلك سوى 

  .صحيح البخاري

  :عناية العلماء بصحيح مسلم

اء األمة اإلسالمية بصحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب اهللا عز وجل وكما اعتنى علم
فقد كانت عنايتهم عظيمة بصحيح مسلم الذي هو أصح كتاب بعد صحيح البخاري ، فقد شرحه 
شارحون واختصره مختصرون وألف في رجاله مؤلفون واستخرج عليه مستخرجون، وعنايتهم 

 بعد زلة كل منهما، فهي بالنسبة لصحيح البخاري بالدرجة األولىبهذين الكتابين جاءت على قدر من
، فالكتب التي ألفت في   بعد صحيح البخاري وبالنسبة لصحيح مسلم بالدرجة الثانية,القرآن الكريم 

وأشهر شروحه وأكثرها رواجا  .صحيح مسلم كثيرة وأكثر منها المؤلفات المتعلقة بصحيح البخاري 
مام النووي وهو شرح يغلب عليه االختصار، وأكثر عنايته فيه في ضبط في هذا العصر شرح اإل

  2.األلفاظ والتنبيه على لطائف اإلسناد 
  
 
 
  

                                                            
  .م1972_هـ1392 ,لبنان ,بيروت, دار الفكر , 2ط , 4/ 1 مقدمة اإلمام النووي  في شرح صحيح مسلم 1
ــاد2 ــوان  ,  العب ــسلم : "بحــث بعن ــد المحــسن "صــحيح م ــشيخ عب ــد لل ــن حم  2008\3\14,ب

www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1352.  
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  سلم من شروح صحيح مو
 
  .هـ536 في شرح مسلم، ألبي عبد اهللا محمد بن علي بن عمر المارزي المالكي تالمعلم  .1
 
     عياض بن موسى اليحصبيبي الفضلللقاضي أ ,ممال المعلم بفوائد شرح صحيح مسلإك .2
  .ـه  544ت
    .هـ643شرح صحيح مسلم ألبي عمرو بن عثمان بن الصالح ت .3
  
  .هـ656بن عمر األنصاري القرطبي ت ألبي العباس أحمد , المفهم من تلخيص صحيح مسلم . 4
  
, هـ676المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت . 5

  _ إن شاء اهللا _  هو عليه مدار البحث والدراسة والذي
  
 بن علي  ت ألبي الطيب صديق حسن خانفي كشف مطالب مسلم بن الحجاج السراج الوهاج . 6

  .هـ1307
  
  . هـ 1369ت , للشيخ شبير أحمد العثماني , فتح الملهم بشرح صحيح اإلمام مسلم .  7   

  
  ...وغير ذلك من الشروح الكثيرة 
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   شهرة الكتاب:المطلب الثاني

, وأوفى , الشروح لصحيح مسلم؛ فلم يجد الناس شرحاً أتقن يعتبر من أشهر إن شرح النووي 
ولوال ضعف  :"قال اإلمام في مقدمته _مع االختصار _ وأبرع من شرح صحيح مسلم للنووي 

مطوالت لبسطته فبلغتُ به ما يزيد عدم انتشار الكتاب لقلَّة الطالبين لل وخوف, الِهمم وقلّة الراغبين
 من المجلدات من غير تكراٍر وال زياداٍت عاطالت؛ بل ذلك لكثرة فوائده وعظم عوائده على مائة

   1".سلم صلى اهللا عليه ووهو جدير بذلك؛ فإنه كالم أفصِح المخلوقات , الخفيات والبارزات

مـن بحـث    , علنـه إال ووجـد جوابـه فيـه        ومع هذا لم يدع اإلمام لقارئه سؤاال في سره أو في            
ومـن  , ومـن تـسمية لمـا يجهـل اسـمه           , من لغة وما يتعلق بها      , السند إذا كان فيه ما يبحث       

ظاهر الحـديث ومـن خـالف ومـا حجتـه           ومن قال ب  , ومما يستنبط من الحديث     , شرح المعنى   
يح وي عـن شـرح صـح      شـرح النـو    ويمتـاز    .مع فوائد كثيرة وعلوم  غزيرة ال تستقـصى          

  . والعلماءطلبة العلم بسالسة تصنيفه وسهولته ولذلك كان أكثر انتشارا بين , البخاري

 
وقد بذل اإلمام عظيم الجهد والعطاء في تأليفه لهذا الكتاب علـى الـرغم مـن أن اإلمـام عمـل                     

ومما يـدل علـى أن اإلمـام ألفـه فـي آخـر عمـره                على تأليف هذا الكتاب في آخر عمره ؛         
وقـد أوضـحت هـذا فـي جـزء           : "...آخـر كالمـه    قال اإلمام في     أنه,ه عن قسمة الغنائم   ثديح

.  جمعته في قسمة الغنائم حين دعت الـضرورة إليـه فـي أول سـنة أربـع وسـبعين وسـتمائة                    
  . 2"واهللا أعلم

هـد والعنـاء بـذل اإلمـام     والمعلوم أن اإلمام توفي في سنة ست وسبعين وستمائة فكـم مـن الج       
  . هذا إن دل على شيء إنما يدل على اإلخالص في العمل. ؟رحمه اهللا

  
  

  
                                                            

  .4/ 1 ,رح صحيح مسلم مقدمة النووي في ش 1
   .60/ 12, األنفال ) 12( باب , كتاب الجهاد والسير , شرح صحيح مسلم ,  النووي 2
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  النووي في كتابهمنهج  :الثالثالمطلب 

قوم عليه كتابه، ي النووي هو ذلك المنهج المحكم الذي اإلمامالدارس لكتاب   نظر إن أول ما يلفت
منهج واضح المعالم، قريب المقصد، سهل المأخذ،   بأنه- بادئ ذي بدء–وهو منهج يمكن وصفه 

ألن صاحبه توخى فيه تيسير الفائدة منه، مع , هددون أدنى ج يصل فيه القارئ أو الباحث إلى مبتغاه
اختار أن يكون منهجه االختصار حتى تعم _ رحمه اهللا _  اإلمامفسبق الذكر أن , عمومها وشمولها 
   .اإلطالة أوالفائدة دون الملل 

حيث له  شرحه لصحيح مسلم منهجه في هذا الشرح وطريقة ترتيبه  في مقدمة-اهللارحمه  -ذكر وقد 
لكنى اقتصر على التوسط وأحرص على ترك اإلطاالت و أوثر االختصار في كثير من ...”:قال

 والفروع واآلداب األصول أحكام شاء اهللا جمال من علومه الزاهرات من إنالحاالت فأذكر فيه 
 اللغوية األلفاظ معاني وإيضاح القواعد الشرعيات أصول الزهديات وبيان نفائس من واإلشارات
 والمبهمات والتنبيه األبناء آباء وأسماء ذوى الكنى أسماءال وضبط المشكالت وبيان  الرجوأسماء

 واستخراج لطائف من األوقات بعض فيعلى لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم من المذكورين 
 المؤتلفات والمختلفات األسماءسانيد المستفادات وضبط جمل من خفيات علم الحديث من المتون واأل

 الحديث والفقه صناعتي تختلف ظاهرا ويظن البعض من ال يحقق التي األحاديثين والجمع ب
 على ما يحضرني في الحال في الحديث من المسائل العمليات وأنبه كونها متعارضات وأصوله

 في مواطن الحاجة إلى البسط للضرورات واحرص في إال إشاراتوأشير إلى األدلة في كل ذلك 
 الرجال واللغة وضبط أسماء العبارات وحيث انقل شيئا من وإيضاح اإليجازجميع ذلك على 

 إال إلى قائليه لكثرتهم أضيفه وغيرها من المنقوالت فإن كان مشهورا ال والمعاني واألحكامالمشكل 
 عنه بعض المواطن أذهل أن إال إلى قائليه أضفتهنادرا لبعض المقاصد الصالحات وان كان غريبا 

 اللفظة أو االسم أو تكرر الحديث وإذا الماضيات األبوابه مما تقدم بيانه من  كونأولطول الكالم 
 مررت على الموضع اآلخر ذكرت وإذا مواضعه أول فيمن اللغة ونحوها بسطت المقصود منه 

 السابقات وقد اقتصر على بيان تقدمه من غير األبواب من الفالني الباب فينه تقدم شرحه وبيانه أ
 غير ذلك من المصالح أو نحوه أو أو ارتباط كالم األولالكالم فيه لبعد الموضع  أعيد أو إضافة

 شاء اهللا تعالى ويحتاج أن الكتاب جمال من المقدمات مما يعظم النفع به أول في وأقدمالمطلوبات 
بعد من السآمات أ مطالعته وفي أسهل فصول متتابعات ليكون فيإليه طالبو التحقيقات وأرتب ذلك 
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رض والسموات مبتهال إليه مستمد المعونة والصيانة واللطف والرعاية من اهللا الكريم رب األ وأنا
 بحسن النيات إلينا أحسن ومن وأحبابي يقاربأ وسائر ومشايخي ووالدي يوفقني أنسبحانه وتعالى 

محبته  ازدياد حتى الممات وان يجود علينا برضاه وفيوان ييسر لنا الطاعات وان يهدينا لها دائما 
 ومن أجمعينن ينفعنا أ المسرات وأنواع دار كرامته وغير ذلك من فيودوام طاعته والجمع بيننا 

ن ال ينزع منا ما وهبه لنا ومن به علينا من أن يجزل لنا المثوبات وأ هذا الكتاب به وفييقرأ 
نه مجيب إن يعيذنا من كل شيء من المخالفات أن ال يجعل شيئا من ذلك فتنة لنا وأالخيرات و

 باهللا ال حول وال قوة إالالدعوات جزيل العطيات اعتصمت باهللا توكلت على اهللا ما شاء اهللا ال قوة 
  1" . اهللا ونعم الوكيل وله الحمد والفضل والمنة والنعمة وبه التوفيق واللطف والهدايةوحسبي باهللا إال

 حيانفي بعض األهب الشافعي ،واً للمذثم يذكر الخالف بين العلماء في كل مسألة وينتصر غالب
يخالف المذهب تبعا للدليل، حيث أنه قد خالف الشافعية في مسائل عديدة انتصارا لسنة رسول اهللا 

عدم نجاسة الخنزير .2مسألة الوضوء مما مست النار : ومن األمثلة على ذلك  صلى اهللا عليه وسلم
حيث يصدر هذا االختيار بقوله ...4لزوال عدم كراهة السواك للصائم بعد ا 3.نجاسة مغلظة كالكلب 

  .كذا كذا" والمختار" 

  
  

  

 

                                                            
  .1/24 , المقدمة ,  شرح صحيح مسلم,النووي  1
  .4/48, النار مست مما الوضوء باب, كتاب الحيض ,  مسلم صحيح شرح,  النووي  2
  .13/86,   المعلمةباب الصيد بالكالب , ذبائح, الصيامبكتا, مسلم  صحيححشر, النووي 3
 .8/34, باب فضل الصيام ,كتاب الصيام , مسلم شرح صحيح , النووي 4
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  األمـــــــــر: األولالفصل 

  األمر حقيقة :األولالمبحث 

  األمرتعريف :األولالمطلب 

   األمر صيغ:الثانيالمطلب 

  األمرلتي يستعمل فيها االمعاني :الثالثالمطلب 

  داللة األمر للوجوب: المطلب الرابع 

  صرف األمر عن الوجوب إلى الندب و اإلباحة:لثانياالمبحث 

   التعريف بالمصطلحات:األولالمطلب 

   صرف األمر عن الوجوب إلى الندب:الثانيالمطلب 

   صرف األمر عن الوجوب إلى اإلباحة:الثالثالمطلب 
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  األمر حقيقة :األولالمبحث 

  1"الستخباربمنزلة الخبر واوهو . إن األمر لهو أحد أقسام الكالم "

  األمرتعريف  :األولالمطلب 

  لغة  :أوال 

أمرتك أن : وتقول العرب , افعل  :الطلب وهو قول المرء لغيره : عند أهل اللسان بمعنى واألمر 
 نقيض النهي  وهو2.والمعنى وقع األمر بهذا الفعل. وبأن تفعل ؛ فالباء لاللتصاق , تفعل ولتفعل 

  - :وجمعه أوامر ، ويشمل معاني عدة

  W  X m  F     E  D      C  B  Al .3 ,يطلق علي الحال والشأن - أ

  W X  m n  m  l    k  jl. 4 , الحادثةىويطلق عل -ب 

   W  X  m   ¡  �  ~     }  |l .5 , الشيءىعل ويطلق - ج

  W  m X    Ó  Ò  Ñ  Ðl .6 , الفعل ى ويطلق عل-د

  W  m X    x   w  v}  |     {  z  y ~  l .7 , الحكم ى ويطلق عل- هـ 

  W X  m  k  j  il .8 كما, الفعل العجيب : ومنها - و

                                                            
_ بيروت , دار الفكر العربي ,1ط ,9ص, أصول السرخسي ,  سهل أبوأبو بكر بن احمد بن , السرخسي  1

  . م2005, هـ 1426, لبنان 
 التراث إحياءدار , 3ط,  ) أمر: مادة (  ,20 1/3, لسان العرب ,  الفضل أبوجمال الدين ,  ابن منظور 2

  .)أمرمادة ( 3/17 ج , تاج العروس من جواهر القاموس,الزبيدي.م1999,هـ1419,لبنان, بيروت,العربي
   50  اآلية, القمر :  سورة  3
   53  اآلية,الشورى  : سورة  4
  41  اآلية, يوسف:  سورة  5
  97  اآلية, هود : سورة   6
  9 اآلية ,الحجرات:   سورة 7 

  58 اآلية:  سورة هود 8
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 اًاصطالح:ثانيا 

  عند الفقهاء  •
وإذا خاطب . إذا خاطب المرء بها من هو مثله أو دونه فهو أمر )افعل ( هذه الكلمة : قال الفقهاء

يكون  المخاطَب ممن يجوز أن أمور فإن كانبها من هو فوقه ال يكون أمرا ؛ ألن األمر يتعلق بالم
اً ال يكون آمرا وإن كان المخاطَب ممن ال يجوز أن يكون مأمور, مرا كان المخاِطب آ,  مأموراً 

والمراد باألمر , فذلك يكون دعاء وسؤاالً ال أمرا , اللهم اغفر لي وارحمني : مثل قول الداعي 
   1.وهو قول جمهور الفقهاء . الصيغة يعرف بهذه الصيغة فقط وال يعرف حقيقة األمر بدون هذه 

  
  عند األصوليين  •

، نحو )أي الصيغة الموضوعة للطلب( أن األمر حقيقة في القول المخصوص، ىاتفق األصوليون عل
  2.افعل ونظائرها، وأنه قسم من أقسام الكالم

ة، التي يبحث  من األدلة السمعيباعتبارهن األصوليين يبحثون عن الكالم اللفظي أو اللساني إوحيث  
  .عن أصولها إلثبات األحكام الشرعية، فقد عنوا بتعريف األمر باعتبار صيغته

  - :اآلتيعلى النحو  , األمر)  تعريف (  في حداألصوليونلذلك اختلف 
  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

, ودار الصميعي , دار ابن جزم , 1ط,  1/168, األحكام أصولاإلحكام في , علي بن محمد  , اآلمدي   1
   .9ص,  السرخسي أصول, السرخسي ,م2003,هـ 1424, لبنان,بيروت 

المستـصفى  ,  اإلسالم حجة,أبو حامد محمد بن محمد بن محمد , الغزالي.  1/160, اإلحكام , اآلمدي   2
  .  م1997, هـ1417, مؤسسة الرسالة , 1ط, تحقيق محمد  سيلمان األشقر, 61/ 2,, من علم األصول 
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  :األولالوجه 
وا القرآن ، فخالف)نفسي( بالنفس معنى قائم أن الكالم ,إنكارهمعلى   بناء,المعتزلة أكثر ما ذهب إليه

على (  1. ما يقوم مقامه أو! هو قول القائل لمن دونه افعل األمرإن :  فقالوا .والسنة وأهل اللغة
  2) .خالف بين المعتزلة هل هو على وجه العلو أو وجه االستعالء

  -:حيثمن والمعنى الذي  ذهب إليه المعتزلة باطل 

,  اإلباحة أو, W X m q  p  or   l 3 ,  ؛ كالتهديدبأمرإن مثل ذلك قد يوجد فيما ليس  .1

W  m X°   ̄  ®±   l 4 , اإلرشاد  أو ,W  m X  yl 5 , غير إلى 
 6.ذلك

نحونا  _ صلى اهللا عليه وسلم_ الواردة من النبي ) افعل ( كون صيغة ت ذلك أنيلزم من إنه  .2
 ,بهاا  لناآلمر يكون هو أن ويلزم من ذلك ,األمر لتحقيق ما قالوه من شروط حقيقة؛ أمرا

 7.رسوالويخرج بذلك كونه 

  
  

  

  

  

  

  

                                                            
  .168/ 1 , اإلحكام , اآلمدي 1
  1ط, خليل الميس : تحقيق,1/43المعتمد في أصول الفقه،     ,محمد بن علي بن الطيب      ,أبو الحسين،البصري  2

  .هـ 1403 , بيروت ,دار الكتب العلمية 
  40 : اآلية,   سورة فصلت  3
   2 : اآلية,   سورة المائدة  4
  282 : اآلية,   سورة البقرة  5
المعاني التي تـستعمل فيهـا صـيغة        " في مطلب    _أن شاء اهللا    _  الحديث عن هذه المعاني بالتفصيل     سيأتي 6

  من نفس الفصل "األمر
  .1/169 ,اإلحكام , اآلمدي 7
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   :الثانيالوجه 

: األمر هو. وغيرهم   , 2واإلمام الغزالي , 1ومنهم  أبو بكر الباقالني, األصوليين وبه أخذ بعض 
    3.القول المقتضي طاعة المأمور به

المأمور و , إنه باطل لما فيه من تعريف األمر بالمأمور: وقد اعترض على هذا التعريف من حيث
وتعريف الشيء بما ال يعرف , به وهما مشتقان من األمر والمشتق من الشيء أخفى من ذلك الشيء

  4.إال بعد معرفة ذلك الشيء محال
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

                                                            
, ثم البغـدادي  , البصري , بكر أبوهو محمد بن الطيب بن مجمد بن جعفر بن قاسم : ني  بكر الباقالأبو  1

ولد في البصرة ,القاضي  , األصوليينمقدم , احد المتكلمين ,  العالمة اإلمام,  الباقالإلىنسبة , ابن الباقالني 
متكلم على مذهب    ,  التصانيف صاحب, كان يضرب المثل بفهمه وذكائه      , وسكن في بغداد    , هـ  338سنة  

معجـم  , كحالة  , 114/ 13,  النبالء   أعالمسير  , الذهبي  : هـ انظر   403توفي رحمه اهللا سنة      , األشعري
  .10/109, المؤلفين 

, فيلسوف متـصوف   , اإلسالمحجة  ,  حامد   أبو, الطوسي  ,  محمد بن محمد الغزالي      اإلمامهو  :  الغزالي   2
  غزالة قرية مـن قـرى طـوس         أو_  بتشديد الزاي   _  الغزل   إلى نسبته,هـ  450ولد في الطابران  سنة      

, له نحو مائتي مـصنف      ,  بالده     إلىوعاد  ,  بغداد  فالحجاز فبالد الشام  فمصر         إلى نيسابور ثم    إلىرحل  
توفي  رحمه اهللا في      , األصولالمستصفى في علم    , الوجيز في فروع الشافعية     ,  علوم الدين    إحياء: منها  

   . 320/ 14,  النبالء أعالمسير , الذهبي , 22/ 7 , األعالم, الزركلي : انظر .  هـ505سنة الطابران 
   .395/ 1, نهاية الوصول , ابن الساعاتي , 2/61,المستصفى , الغزالي   3
  .170/ 1 , اإلحكام , اآلمدي  4
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   :الثالثالوجه 
  ؛1إلمام الشيرازيل به ااوالذي ق, هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل علي سبيل االستعالء :األمر 

  .2 " به الفعل ممن هو دونهىستدعقول ياألمر علم أن ا" : حيث قال 
    6. )5ن البصري من المعتزلةيوأبو الحس ,  4والرازي,  3 كاآلمدي (وجمهور األصوليين  
ذا يتضح أن التعريف اللغوي لألمر أعم من االصطالحي، ألن اللغوي يشمل الطلب وغيره، أما هوب

  .فقطاالصطالحي فيدور حول الطلب 
  

  
                                                            

 الشيخ اإلمام  , لشافعي   ا ,أبو إسحق   , هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي الشيرازي         :  الشيرازي   1
 شـيراز فقـرأ علـى       إلىوانتقل  , هـ  393سنة) بفارس  ( ولد في فيروزاباد    , العالمة المناظر   , المجتهد  

لـه مـن    , هــ   476توفي رحمه اهللا في بغداد سـنة        ,  بغداد   إلى البصرة ومنها    إلىوانصرف  , ها  ئعلما
: انظر  ,  الشافعي   أصولالتبصرة في   ,  الفقه   أصولاللمع في   , المهذب في الفقه    : مثل  , المصنفات الكثير   

  .238/ 1,طبقات الشافعية,  بكر شهبة أبو. 51/ 1,األعالم,الزركلي , 7/ 14 , النبالءأعالمسير , الذهبي 
بيروت , دار الكتب العلمية     , 1ط, 1/12, اللمع في أصول الفقه     , الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي     2

  .م1985, هـ 1405,
العالمة المصنف فارس    , اآلمدي علي بن محمد بن سالم التغلبي          أبي الحسن علي بن     أبوهو   : اآلمدي 3 

 اآلمـدي قرأ القراءات علـى عمـار       ,  هـ بآمد   551ولد سنة   ,الحنبلي ثم الشافعي    , سيف الدين   , الكالم  
و منتهـى   ,  األحكام   ولأصاإلحكام في   : من مصنفاته   ,  الفقه والدين والمنطق والحكمة      أصولصنف في   ,

ودفن في سفح جبـل  , 631توفي رحمه اهللا في سنة , ابكار الكالم في علم الكالم   , األصولالسؤل في علم    
  .364/ 22,  النبالء أعالمسير , الذهبي : انظر , قاسيون 

ـ ,فقيه  , المجتهد   , المفتي, الحنفي  ,  بكر   أبو,  أحمد بن علي الرازي      اإلمام هو   : الرازي   4  الم العـراق   ع
شـرح الجـامع    : له من التصانيف منها     , بغداد فدرس وجمع وتخرج به المتفقه        إلىهـ قدم   305ولد سنة   

توفي رحمه اهللا فـي  , صول  في األ"المحصول "وكتاب, حكام القرآن أو, الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني     
ـ 370بغداد في ذي الحجة  سنة        ـ  أسير  , الذهبي  : انظر  .  ه معجـم  , كحالـة   , 411/ 12, بالء  عالم الن

  .7/ 2, المؤلفين 
محمد بن علي بن الخطيب أبو الحسين البـصري المـتكلم شـيخ المعتزلـة               هو  : ن البصري   ي الحس أبو 5

اهللا   وصلى عليـه القاضـي أبـو عبـد         , هـ436 سنة   توفي في ربيع اآلخر من     والمنتصر لهم والمحامي  
  12/53 , والنهاية البداية, ابن كثير  دفن في الشونيزي و الصيمري 

تحقيق , 2/79, صول  الفصول في األ  , حمد بن علي    أ الجصاص ,الرازي . 173/ 1, اإلحكام   ,  اآلمدي 6
  .1/43, المعتمد , ن البصري ي أبو الحس.م1994, هـ1414 , 2ط, عجيل جاسم النشمي 
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  .العلو واالستعالء في األمر  بين الفرق** 

  . أن يكون اآلمر في نفسه عالياً أي أعلى درجة من المأمور: العلو هو
  .مر نفسه عاليا بكبرياء أو غيره، وإن لم يكن كذلك في نفس اآلمرفهو أن يجعل اآل: االستعالءأما 

نطقه، فالعلو صفة من صفة صيغة األمر وهيئة :  واالستعالء , هو الصفات العارضة لآلمر: فالعلو
  1. للمتكلم واالستعالء صفة للكالم

  
  : 2 في ماهية األمراشتراطهماهذا وقد اختلف العلماء في 

  
قول الطالب للفعل مطلقاً، دون اشتراط شيء معين، وال ذهب جمهور العلماء أن األمر هو م -

أن : هم في ذلك ودليل3فرق بين صدوره من األعلى لألدنى أو من األدنى لألعلى أو المساوي، 
  قول الطالب للفعل دون العلو واالستعالء، واألصل في االستعمالستعمل في الفظ األمر هذا قد 

̀   ~m}  |  {  z  y  x  w   v  u  t  قوله: الحقيقية، ودليل ذلك  _  l 4   فقد
 ما يقوله قوم فرعون لفرعون عند المشاورة، ومن المعلوم انتفاء العلو ىأطلق األمر عل

،أما العلو فألنهم أقل رتبة من فرعون، وأما االستعالء فيبعد أن  واالستعالء في هذه الحالة
  .لوهية فيهيظهروه عليه وقت المشاورة العتقادهم األ

  
  
  
  

                                                            
  .2/79 , األصولالفصول في , الرازي  1
, 1ط  , 84_83/ 2,  الفقـه    أصول في   المحيطالبحر  , بهادر بن عبد اهللا     بدر الدين محمد بن     ,  الزركشي   2

  .م2000, هـ 1421, لبنان , بيروت , دار الكتب العلمية 
أبي : تحقيق  , 169ص  , إلى تحقيق علم األصول     رشاد الفحول   إ, محمد بن عالء بن محمد      , الشوكاني   3

أحمد بن  , عاتي  اابن الس   .م1995, هـ  1415 , مؤسسة الكتب الثقافية  , 6ط, مصعب محمد سعيد البندري     
المعروف ببديع النظام الجامع بين كتـابي  البـزدوي          (  إلى علم األصول     نهاية الوصول , علي بن تغلب    

  .هـ 1418, مكة المكرمة , سعد بن غرير مهدي السلمي : تحقيق , 369 / 1, )واإلحكام 
  110, 109: اآليتين, سورة األعراف  4
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 .مخالف لمذهب الجمهورفهو  وأما مذهب المعتزلة؛  -

هو قول :" فقد بدا واضحاً من خالل تعريفهم لألمر.  إذ جمهور المعتزلة يشترطون العلو
ن يكون الطالب أعال مرتبة أال يصدق إال ب: وقالوا." القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه

   1.ن كان دونه فهو سؤالإو, ن كان مساويا له فهو التماسإفإما , من المطلوب منه
وإن كان أعلى رتبة  " :قال حيث االستعالء؛ يشترط ,المعتزلةن البصري من يالحسأبا وإن 
المقول له ومن قال لغيره افعل على سبيل االستعالء عليه ال على سبيل التذلل له يقال من 

  2..." إنه أمر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                            

  .2/79 , األصولالفصول بعلم ,   الرازي 1
  .1/43, المعتمد , ن البصري ي أبو الحس 2
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  :صيغ األمر: المطلب الثاني

والنهي  باألمر يتحقق إنمابتالء واال, بتالء  خلق لالاإلنسانن  أل؛  المقاصد أعظم من باألمرالمراد 
وضوع له حقيقة يعرف به اعتبارا بسائر المقاصد من الماضي والمستقبل فالبد أن يكون له لفظ م, 

بعد أن يكون لكل إال ن العبارات ال تقتصر على المقاصد وال يتحقق انتفاء المقصود والحال وهذا أل
 فكل األعيان؛ أسماء لغيره مجازا بمنزلة العبارةستعمل تلك وقد ت. مقصود عبارة هو مخصوص بها

 فهو في الحقيقة اسم أسد؛ :نحويره مجازا غ وقد يستعمل في ,لههو موضوع ين مختص باسم ع
   1.مجازالعين وان كان يستعمل في غيره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .10ص ,  السرخسي أصول,  السرخسي  1
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  أقوال األصوليين في صيغة األمر 

 حين  و. 2"للمعنى القائم في النفس العبارة المصوغة : "  هي1اإلمام الجوينيما عرفها الصيغة كإن 

بمجردها على األمر؟ أم ال بد  صيغة؟ معناها هل لألمر عبارة خاصة تدل ألمرل هل : تطرح مسألة
  من قرائن تصرفها إلى معنى األمر؟

واإلمام الغزالي  )   الجويني (إن القول بأنه هل لألمر صيغة خطأ من وجهة نظر إمام الحرمين 
وهذا ال خالف . ازع صيغة خاصة باألمر من غير من,أمرتك وأنت مأمور :  قول القائل لغيره ألن
أم لكونها مترددة في اللغة بين , هل هي خاصة باألمر) افعل(وإنما الخالف في أن صيغة , فيه 

  _إن شاء اهللا _ سيأتي ذكرها 3 .األمر إلى قرينة تصرفها إلىمحامل كثيرة احتاجت 

ر ال يرفع هذا وأنت مأمو, أمرتك : ال داعي  لهذا االستبعاد وهو قول القائل : وقد قال اآلمدي 
وأنت مأمور , أمرتك : وقول القائل , الخالف ؛ إذ الخالف في أن صيغة األمر صيغة اإلنشاء 

 4... "إخبار

  

                                                            
بـضم  ( الجويني, هو عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد بن عبد اهللا بن روح :  الجويني اإلمام  1

 أبـو ,النيسابوري  ) .ة كبيرة في نيسابور      جوين وهي ناحي   إلىهي النسبة   , الجيم وفتح الواو وسكون الياء      
 وأحد أبرز علماء الدين الـسنة       شافعي فقيه،  "إمام الحرمين " الملقب بـ    هـ419  محرم 18المعالي ولد في    

. واجتهد في تعلم الفقه واألصـول     , وقد حرص والده على تنشئته تنشئة إسالمية        .  خاصة واألشاعرةعامةً  
اإلرشاد إلى قواطـع األدلـة فـي        : من مؤلفاته   , واستطاع الجويني أن يحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة        

 أصـيب   .والورقات في أصول الفقه   . و الشامل في أصول الدين    .لفقهو البرهان في أصول ا    .أصول االعتقاد 
لالستشفاء بجوها المعتدل، ولكـن     " بشتنقان"الجويني بعلة شديدة، فلما أحس بوطأة المرض عليه انتقل إلى           

, الـسبكي   , 303/ 15,  النـبالء    أعالمسير  , الذهبي  : انظر  . هـ  570اشتد عليه المرض فمات بها سنة       
  .159/ 3,عية الكبرى طبقات الشاف

دار , 1ط, ت صالح الدين عويضة     ,66/ 1,  الفقه   أصولالبرهان في   ,  المعالي   أبوعبد الملك   ,  الجويني   2
  .م1997,هـ1418, لبنان ,بيروت , الكتب العلمية 

  .91/ 2,البحر المحيط , الزركشي  3
  .174_173/ 1, حكام اإل, مدي اآل 4
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  - :1اختلف األصوليون في هذه المسألةوعليه 

 . بمجردها دالة عليه,صة لألمرخا وجود صيغة نفي ه إلىو ومتبع2ذهب أبو الحسن األشعري 

  3" افعل"إن لألمر صيغة خاصة دالة عليه بغير قرينة وهي  :العلماء فقالوا أما جمهور 

على النحو ,4القائلون بوجود صيغة لألمر تدل عليه صنفوا هذه الصيغة إلى أنواع جمهور الأما و
  -:التالي

   :مثل ,) افعل(  المعروفة األمر صيغة :األول

 m  W  V  U  T  X  Z  Yl.5 :تعالى قوله  -

- W  m Xb  a   ̀ _   ̂  ]  c  l.6  

- W  m X  j  i  h   gl 7
. 

  
  
  
  
  

                                                            
  .173/ 1, حكام اإل, مدي اآل, 2/91, البحر المحيط ,   الزركشي  1
 موسى  أبواهللا بن    سماعيل بن عبد  إسحاق بن سالم بن     إسماعيل بن   إهو علي بن    : شعري   الحسن األ  أبو 2 
ولد بالبـصرة   , شعرية  ليه الطائفة األ  إتنسب  , مام المتكلمين   إ, البصري  , اليماني  ,  الحسن   أبو, شعري  األ

 55زادت تـصانيفه عـن      .هـ  330سنة  ,في بغداد وتوفي فيها     هـ سكن   270هـ وقيل سنة    260في سنة   
عـالم  أسـير   , الذهبي  : انظر  . الدين   أصولالتبين عن   , الفصول في الرد على الملحدين      : منها  ,اًمصنف

  .35/ 7, معجم المؤلفين , كحالة ,11/540,النبالء 
  .9ص , السرخسي أصول,   السرخسي 3
ص ,ثر اللغة في اختالف المجتهدين      أ, د الوهاب عبد السالم طويلة      عب, 2/91, البحر المحيط   , الزركشي4

ثر االختالف في القواعـد     أ, مصطفى سعيد   , الخن  ,  م2000,هـ1420, القاهرة  , دار السالم   , 2ط  ,419
ـ 1392, لبنان  , بيروت  ,  مؤسسة الرسالة    , 1ط, 296ص  , صولية في اختالف الفقهاء     األ . م1972, هـ

 لبنـان  , بيروت  ,  مؤسسة الرسالة     ,5ط, 292ص  ,  الفقه   أصولالوجيز في   , ريم زيدان   عبد الك , زيدان  
  .     م1996,هـ 1417

  102ية اآل,  سورة آل عمران  5
  78ية اآل, سراء   سورة اإل6
  92ية اآل,   سورة المائدة 7
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كراهية أن يتخذها , صلوا قبل صالة المغرب لمن شاء :"  _صلى اهللا عليه وسلم_ وقوله  -

  1"الناس سنة 

  X  m  k  j  i  h   g    f  el  .2 وقوله -

  : مثل  , األمرصيغة المضارع المقرون بالم  : الثاني

 .Z u  y   x  w  vz  l 3 قوله تعالى -

 W  m Xj  i    h  g  fk   l .4 و -

 W  m X  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |l 5 و -

ً قوله  -  أو فليقل خيرا اآلخرمن كان يؤمن باهللا واليوم :" _ صلى اهللا عليه وسلم_ومنه أيضا

 6"ليصمت

  :وذلك مثل , المصدر النائب عن فعل األمر: الثالث 

- W X  m  a   ̀ _  ~  }l.7ن فعل االمر ب عفداء نا:  فالمصدر 

  .m g  _Zn  m    l  k  j  i o  l8 :كذلك  المصدر إحساناً في قوله تعالى و -

 .ناب عن الفعل أحسن 

  
 

                                                            
 االعتـصام كتـاب    ,صحيح البخـاري   ,بن إبراهيم بن المغيرة     سماعيل  إمحمد بن   أبو عبد اهللا    ,البخاري   1

 )7368( ح,باحتـه إما تعـرف   الإعلى التحريم _ صلى اهللا عليه وسلم_باب نهي النبي  ,بالكتاب والسنة 

  . م1994,هـ1414 , فكر دار ال,عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز : تحقيق  ,8/204
  199 :يةاآل, عراف  سورة األ 2
  185:ية اآل, سورة البقرة   3
  7 :يةاآل,  سورة الطالق   4
  29 :يةاآل,  سورة الحج   5
  .7/135, 6136ح , ياه بنفسهإكرام الضيف وخدمته إ_باب , دب كتاب األ, صحيح البخاري, البخاري   6
  4 :يةاآل, سورة محمد   7
  23 :يةاآل, سراء إلسورة ا  8
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m �  ~¡  l 1 : و قوله تعالى  -
 .  جميالً أي اصبر صبراً.

  2"ن موعدكم الجنةإياسر ف صبراً آل ": _ صلى اهللا عليه وسلم_ ومنه قول الرسول 

  :مثلوذلك ,  اسم فعل األمر:الرابع

 اسم لفعل االمر ) هيت لك (ZL  K  J      I  H M  l.3:قوله تعالى  -

  4 ."هذا مال رائح , بخ "  : _صلى اهللا عليه وسلم _ وقول النبي  -

  :مثل , الجملة الخبرية المراد بها الطلب  : الخامس

- W X  m  T         S  R  Q  P  O  N  M  L   K  Jl .5 الجملة الخبرية  :
 6.أي فعليه أو فواجبه تحرير رقبة والتحرير اإلعتاق ,) تحرير رقبةف(

 العبارة وتغيير األمر بمعنى خبر . W X ml  k  j     i  hm  l 7و -

 8.المطلقات ليتربص :أي للتأآيد

أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة ومعناه  .mz  ~  }   |  {  �  l9 : وقوله -
 10.تضع الصبي إال من أمهالندب أو الوجوب فيخص بما إذا لم ير

                                                            
  83:ية اآل,  سورة يوسف  1
, كتاب معرفة الـصحابة  , المستدرك على الصحيحين ,  عبد اهللا محمد بن محمد   أبو, الحاكم النيسابوري    2

 عالء الدين علي بـن حـسام        ,الهندي  . ط.د.دار المعرفة   ,469/ 4,)5696( ح,  الكفار الناس    إيذاءباب    
    .م1989, هـ1409, مؤسسة الرسالة , 528/ 13, ) 37366( ح, األفعال والاألقوكنز العمال في ,الدين

  23ية اآل, سورة يوسف   3
راك اهللا وقـال    أذا قال الرجل لوكيله ضعه حيـث        إ _باب  , كتاب الوكالة   , صحيح البخاري   ,   البخاري    4

   . 3/90, )2318(ح , الوكيل قد سمعت ما قلت 
  92:ية اآل, سورة النساء   5
  .بيروت,  الفكر دار, 234 /2,  البيضاوي تفسير ,البيضاوي   6
  228:ية اآل, سورة البقرة   7
   .1/513,  البيضاوي تفسير البيضاوي،  8
  233 :اآلية,  سورة البقرة  9

  1/524 ,البيضاوي تفسير, البيضاوي  10
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  :مثل , وما اشتق منها  ) أمر( مادة  : السادس

 Z   ©      ±   °   ̄ ®  ¬  «  ªl . 1: قوله تعالى  -

  :ذلك من ,الفعلضيه من ت يقوما,  وفرضأوجب :السابع  

- W X m F          E   D  C  B  AG  l 2 

 W  m X]  \  [       Z    Y  X  W       V  U  T  S    ̂ l  3و  -

  W  m X¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |¦  l 4و -

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

                                                            
  58: اآلية,  سورة النساء  1
  216 اآلية,  سورة البقرة  2
  183 آليةا, سورة البقرة   3
  97 : اآلية, ل عمران آسورة   4
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  ) افعل ( صيغة األمر ستعمل فيها تلتي االمعاني :الثالثالمطلب 

فجعلها , عددها   إال أنهم اختلفوا في 1, صيغة األمر تستعمل في وجوه كثيرة اتفق األصوليون أن 
ستة  5 وجعلها اإلسنوي4 عشر وجهاً  خمسةآلمدياعدها و, والرازي  3كالسرخسي 2بعضهم سبعة 

  8.وقيل هي نيف وثالثون معنى ,7وزادها آخرون حتى وصلت ستة وعشرين وجها ,6عشر وجها 

 األمثلـة مـع ذكـر      _ اإليجـاز بـشيء مـن     _ ذكر بعضها والمـشهور منهـا       على   وسأقتصر
  -:لها الموضحة

  

  

                                                            
.  297ص , ر االختالف أث, الخن  . 2/80, الفصول   , الرازي  . 1/399, نهاية الوصول   ,  ابن الساعاتي    1
  .م 1997, هـ 1418, دار السالم ,1ط,682/ 2 , اإلسالمي الفقه أصول, عبد العزيز  ميرأ

   .10ص,  السرخسي أصول, السرخسي  .80/ 2, صول الفصول في علم األ,  الرازي   2
  متكلم مجتهد  , حناف  من كبار األ  , قاض, ئمة  شمس األ ,  بكر   أبو, حمد بن سهل    أمحمد بن   :  السرخسي   3

 أصـول صول في   األ,المبسوط في الفقه والتشريع     , ه  شهر كتب أمن  , هل سرخس   أمناظر من    أصولي فقيه
عبد القادر بن أبي الوفاء محمد      . 1/344, عالم  األ,زركلي  ال: انظر.  هـ   483توفي رحمه اهللا سنة     , الفقه  

 كتـب  محمد مير: النشر دار ،, 2/28بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد،الجواهر المضية في طبقات الحنفية،         
  .كراتشي  – خانه

  .175/ 1, حكام اإل, مدي  اآل 4
مـن  , صـولي   أفقيه  ,  محمد   أبو ,جمال الدين   , سنوي  هو عبد الرحيم بن حسن بن علي اإل       : سنوي   اإل 5

مـن  ,ليه رآسة الـشافعية     إوانتهت  , هـ    721وقدم القاهرة سنة    , هـ  704ولد بإسنا سنة    , علماء العربية   
سـنة  _ رحمـه اهللا    _ توفي  , شباه والنظائر   واأل, التمهيد  , صول  نهاية السؤل شرح منهاج األ    : مصنفاته  

  .1/344, عالم األ, الزركلي :انظر , هـ 772
  333ص, صـول   أل التمهيد في تخريج الفـروع علـى ا        ,جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن       ,سنوي   اإل 6

  .هـ1400 , بيروت , الرسالة مؤسسة ,1ط ,هيتو حسن محمد. د: تحقيق
  175 -173ص , رشاد الفحول إ,   الشوكاني  7
  2/92, البحر المحيط ,  الزركشي  8
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 W X  m  ¾  ½  ¼  »l .1 ,الوجوب .1

 W m X q  p  o  n  m  lr  l ,الندب  .2
2

هنا ليس  أن األمر: عند من يقول . 
 .للوجوب

 m    ®°   ̄±   l .4 :  كقوله تعالى. m X  ¦  ¥l 3  نحو قوله, اإلباحة  .3

  W  m Xq  p  or   l .5 ,التهديد  .4

تراكهما في طلب تحصيل  قريب من الندب ؛  الشاإلرشاد إن " :اآلمديقال  ,اإلرشاد .5
 : مثل6 . " لمصلحة دنيويةاإلرشاد و أخروية الندب لمصلحة غير أن,المصلحة 

W  m X|  {   z  y}  l 7 و W  m X  F  E  D  C  B  A

J   I  H  GK  l 8 . 

  9".وكل مما يليك, وكل بيمينك, يا غالم سم اهللا: " _ الصالة والسالم عليه_كقوله , التأديب   .6

 W  m Xq  p  o  n   m.يفالتخو في إال وال يكون اإلبالغوهو ,اإلنذار  .7

 r  l10
. 

̀    m X نحو قوله, االمتنان  .8              _  ~  }  |  {   z  y  x  w   v  u

a l  1.  

                                                            
   83: ية اآل, البقرة , سورة   1
  33: ية اآل,  سورة النور   2
  187: اآلية , البقرة  سورة  3
  2: ية اآل,  سورة المائدة   4
   40: ية اآل,  سورة فصلت  5
  .175/ 1, حكام اإل, مدي  اآل 6
  282: ية اآل,  سورة القرة 7
  282: ية اآل,  سورة البقرة 8
 , مـسلم  .241/ 6 , 5378ح  , عام  باب التسمية على الط   , طعمة  كتاب األ , صحيح البخاري   , البخاري  9

  المنصورة , مكتبة اإليمان ,1026ص , 20222ح ,باب آداب الطعام والشراب,شربةصحيح مسلم كتاب األ
    30: ية اآل , إبراهيمسورة   10
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W  m X  ®      ¬  «l 2, اإلكرام   .9
. 

W  m X  d  c    b  a  `l 3, متهان اإل  .10
. 

 ¼    ½ W  m X.  4 " بكمال القدرة" :اآلمديوقد عبر عنه ,  بعد العدماإليجاد:نالتكوي  .11

        Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  Å     l 5
. 

W  m X  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³ ,التعجيز   .12

 Ä  Ã            Æ  Å    Ç  l .6 

 . W  X m  }    |  {        z  yl 7 ,اإلهانة .13

W  m X  d  c    b  a  `l 8 و
. 

 .W X  m  ̀    _  ~  f  e  d  c  b  a l 9, الدعاء  .14

 m  À  ¿   ¾l 10: وقوله تعالى 

 : الشاعر  قول, التمني   .15

  11. منك بأمثلاإلصباحالطويل أال انجلي                     بصبح وما  أال أيها الليل          
  
  
 

                                                                                                                                                                                    
  114: ة ياآل,  سورة النحل  1
    46: ية اآل, سورة الحجر   2
  65ية اآل,  سورة البقرة  3
  176 / 1, كام حاإل, مدي  اآل 4
  82: ية اآل,  سورة يس  5
  23  :ية  سورة البقرة اآل6

  49: ية اآل,  سورة الدخان  7
  65: ية اآل, سورة البقرة  8
   89: ية اآل, عراف  سورة األ 9

   47:ية اآل, ل عمران آسورة   10
  .وت دار الفكر بير,2ط,تحقيق سمير جابر  ,9/86,األغاني , أبو الفرج األصفهاني ,  األصفهاني 11
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W  m X  Q  P  O  N  M      L  K     J  I  Hl 1 ,  االحتقار  .16
. 

  : صلى اهللا عليه وسلمومثل قوله ,   W  m X{  z }   |~   l 2 ,الخبر  .17

هو أمر بمعنى .  3"األولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت إن مما أدرك الناس من كالم النبوة "
 4.الخبر أو هو للتهديد أي اصنع ما شئت فإن اهللا يجزيك

  . W  m X®  ¬    «  ª  ©  ¨ l 5 , االعتبار  .18

  W  m X  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Û  Ú  Ùl 6 ,التعجب .19

  W  m X±  °   ̄ ®²  l.7 ,التفويض .20

  W  m X  Ì   Ë  Ê  É  È  Çl.8 ,التكذيب  .21

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  80: ية اآل, سورة يونس   1
  233: ية اآل,  سورة البقرة  2
  .131/ 7, 6120ح ,  لم تستح فاصنع ما شئت إذاباب , األدب , كتاب , صحيح البخاري , البخاري  3
 تحقيق عبد العزيز بن     ,6/523, شرح صحيح البخاري     فتح الباري ,  أحمد بن علي     ,ابن حجر العسقالني     4

  . م2000, هـ 1421, دار السالم , لفيحاء دار ا, 3ط, باز 
  99: ية اآل, نعام سورة األ  5
  48: ية اآل, سراء سورة اإل  6
  72: ية اآل, سورة طه   7
  111: ة ياآل, سورة البقرة   8
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ن الناظر فيها ليرى أن بعضها قد إو, مستعملة فيها صيغة األمر  المعاني التي تأتيبعضهذه هي 
حجة   قالولذلك, دها كثرة وقلة امما جعل العلماء يختلفون في تعد, يتداخل مع البعض اآلخر

وهذه األوجه عدها "  :  بعد أن عد من الوجوه خمسة عشر وجهاً قالرحمه اهللا تعالى الغزالي اإلسالم
 دب األداخل في ) ليك ما يم كل( :ن قوله إف, وبعضها كالمتداخل, األصوليون شغفاً منهم بالتكثير

الذي هو  m  p  oqr   l2    قريب من قولهلإلنذار m  nl1  وقوله, إليهاواآلداب مندوب 
  3."للتهديد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                            

   30:ية آلا,   إبراهيم  سورة  1
   40: ية اآل, سورة فصلت   2
  .67/ 2,  المستصفى ,  الغزالي  3
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  المطلق  داللة  األمر :المطلب الرابع 

 المطلق  األمر  داللة العلماء في اختالف:األولالفرع 

) تصرفه ( القرائن التي تخلصه   األمر المجرد عن: األمر المطلق هو ماذا نعني باألمر المطلق؟ 
  .ألحد مقتضياته

  :تصوير المسألة 

 _رد أمر من األوامر في نص من نصوص الكتاب أو السنة فهل يدل على الوجوب ؟إنه إذا و
_ والمكلف ال يخرج من العهدة إال باإلتيان بالمأمور به, ومعنى ذلك أن تاركه عاص مستحق العقاب

 التي  أم هو لغير ذلك من المعانيفقط؟أم هو لإلباحة .ال يستحق المكلف العقاب بترآه ؟نه للندب فأأم 
  . ؟ل عليها صيغة األمرتد

  :النزاع  تحرير محل 

 نهاإأي , والتهديد  مجاز واإلباحة فيما سوى الوجوب والندب األمر العلم على أن صيغة أهلاتفق 
. ن التسوية مثال استفدناها من القرائن ال من الصيغة ليست حقيقة في جميع المعاني المتقدمة ؛ أل

   1.واإلباحةجوب والندب  في الواألمرصيغة في  الخالف  وإنما

 
 بين العلماء إنما هو عند تجرد األمر عن القرائن الصارفة إلى معنى آخر ، أما هذا الخالف وإن 

تبين المراد من الطلب، خرجت المسألة عن موضع االختالف، وحمل األمر  إذا احتفت به قرينة
  .هذه القرينة على ما دلت عليه

  

                                                            
ابن , 87/ 2,صولالفصول في األ,الرازي .1/176,كام حاإل, مدي اآل, 99/ 2, ر المحيطالبح, الزركشي  1

  .22/ 2, بهاج اإل, السبكي , 1/401, نهاية الوصول , الساعاتي 
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  ين في المسألة أقوال األصولي : الثانيالفرع 

, 2 عشرة إلىوبعضهم , 1 ستة إلىالعلماء في هذه المسألة إلى مذاهب عدة أوصلها بعضهم  انقسم
   4. ومنهم من عدها خمسة عشر قوالً  .3مذهبا  إلى أحد عشرآخرون وأوصلها

  - :يأتيوأبرزها ما 

 إلى وال ينصرف ,اهوهو مجاز فيما عد,  فقط هو أن األمر يدل على الوجوب حقيقة:األولالمذهب  
عة من وجما الشافعياإلمام وقد ذكر أنه مذهب ( 5,مذهب الجمهور وهذا,  بقرينةإالغيره 

 ).المتكلمين

وكثير  6  مذهب أبي هاشموهو,  فقط مجاز فيما عداه هو أن األمر حقيقة في الندب:الثانيالمذهب  
 2.نقول أيضاً عن الشافعي وهو م1,وجماعة من الفقهاء, المتكلمين من المعتزلة وغيرهم من

                                                            
  .23_2/22 , اإلبهاج, السبكي  1
  .2/87, الفصول  , الرازي   2
  .2/99, البحر المحيط , الزركشي  3
 مـذهب  علـى  الخالف من الراجح معرفة في الحسن،اإلنصاف أبو داويالمر سليمان بن علي, المرداوي4

  .ط .د. بيروت , العربي التراث إحياء دار, الفقي  حامد محمد: تحقيق, 6/353حنبل، بن أحمد اإلمام
, سـنوي   اإل.169ص, رشاد الفحول   إ,  الشوكاني   .2/22,بهاجاإل, السبكي  , 177/ 1, حكام  اإل, مدي  اآل5

  . 12ص ,  السرخسي أصول,  السرخسي .334ص, التمهيد 
بن خالـد بـن حمـران     بن محمد بن عبد الوهاب بن سالم  هاشم وهو الشيخ أبو هاشم عبد السالمبوأ  6

ه،  عـصر  وعلمـاء ، ودرس على أبيه     م888/هـ275لد عام   و. المعتزلةابن شيخ    هوو, الجبائي المعتزلي   
علـم  ، وكان من البارعين في علم الكالم والمناظرة، ولم تكن له رواية فـي               العلماءحتى نبغ وأشتهر بين     

ـ 321توفي فـي عـام      .المعتزلة، وأتبعته فرقة يطلق عليها الهاشمية، أو البهشمية من          الحديث  , م933/هـ
دائـرة المعـرف    : تحقيق, 116/  7, لسان الميزان   , أحمد بن علي الشافعي     ,ابن حجر العسقالني    : انظر

 سـعيد   أبو, السمعاني. م1986, هـ   1406,بيروت  , مؤسسة األعلمي للمطبوعات     , 3ط,  الهند –النظامية  
دار الفكر   , 1ط,عبد اهللا عمر البارودي     : تحقيق, 2/17األنساب  , بن محمد بن منصور التميمي    اعبد الكريم   

  . 527/ 18, سير أعالم النبالء ,  الذهبي .م 1998, بيروت, 
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 3 .واإلباحةإن صيغة األمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب  : الثالثالمذهب  

 

 هذا اآلمدي ونسب, حتى يقوم ما يدل على المراد منهفي معنى الصيغة التوقف  : الرابع لمذهبا 
,  ي والغزاليكالقاضي أبي بكر الباقالن, األشعري ومن تابعه من أصحابهحسن الأبي  إلى القول

  4".وهو األصح : " وقال اآلمدي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                    
  .169ص , رشاد الفحول إ, الشوكاني .339ص, التمهيد , سنوي  اإل 1
  .23/ 2, بهاج اإل,  السبكي .178/ 1, حكام اإل, مدي  اآل 2
  . 169ص , رشاد الفحول إ, الشوكاني . 177/ 1, حكام اإل, مدي  اآل.341ص, التمهيد , سنوي  اإل 3
  .178 / 1, حكام اإل, مدي اآل  4
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  األدلة التي استدلوا بها :الفرع الثالث

  -:أدلة المذهب األول 

فيما عداه بأدلة شرعية وعقلية  مجاز وهو, فقط  األمر يدل على الوجوب حقيقةاستدل القائلون بأن
  - :التالي   وهي على النحو 1.ولغوية 

1. W X  m  C  B  AE  D  F  l 2  , ثمW  m X  N  M   L  K  J  I  H  G

O l ,أي وجوب طاعة اهللا وطاعة الرسول ( الفة دليل الوجوب والتهديد على المخ. ( 

وجه الداللة  أن اهللا تعالى ذم إبليس  mG  F  E   D  C  B  A l.3  : وقوله تعالى إلبليس  .2

وأن الصيغة الواردة  m X  y  z  l 4  على تركه للسجود  المأمور به   في قوله 
ولو لم يكن األمر للوجوب لما حسن الذم , هنا ليست لالستفهام بل المراد هنا الذم والتوبيخ 

 .والتوبيخ 

X  m  Ø ووجه الداللة من اآلية أن قوله. Z      Ô   Ù  Ø  ×  Ö  Õl 5:قوله تعالى  .3

Ùl  فإن عدم امتثالهم لما أمروا ؛ ليس إخبارا عن عدم امتثال لما أمروا به من الصالة
فلو لم تكن , وإنما هو خبر أريد به الذم واللوم , به من الصالة معلوم لكونهم مكذبين 

 6.الصيغة للوجوب لما حسن الذم ألن الذم ال يكون لترك غير الواجب 

  

                                                            
  .170ص , رشاد الفحول إ,  الشوكاني . 180 / 1 , اإلحكام, مدي  اآل 1
  54: ية اآل,  سورة النور  2
  12: ية اآل, عراف ة األ  سور 3
  34: يةاآل,  سورة البقرة  4
  48: ية اآل,  سورة المرسالت  5
  .1/180, اإلحكام ,  اآلمدي  6
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{  ~    _ ̀   X  m  b   a لقوله ,  أيضا بأن ترك المأمور به مخالف له استدلوا .4

 d  c  h  g      f  e l 1.ووجه الداللة أن  m   _    ~l فاعل الفعل 

 m  }l  وقوله m  d  c  bl  مفعوله وأن األمر في قوله تعالى m   a  `l  مراد
منه القول الطالب للفعل وبذلك يكون اهللا تعالى أمر الذين يخالفون أمر الرسول بالحذر من 

 من العذاب مشعر بأن بالحذرواألمر , م في اآلخرة إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب األلي
فكانت , مقتضى العذاب موجود وليس هناك ما يقتضي العذاب في اآلية إال مخالفة األمر 

ألن اإلنسان ال يعذب على ترك  ما ليس , المخالفة موجبة للعذاب فيكون المأمور به  واجبا 
 2.وبذلك تكون الصيغة مفيدة للوجوب , واجبا 

«  ¼  ½  ¾  ¿  m  Á  À : وقوله في شأن المالئكة  m  c  bl  3  : تعالى قوله .5

  Âl  4 وقوله : m   ¢  ¡  �  ~l  5  بالعصيان :والداللة أنه وصف مخالف األمر 
ب ومما يدل على أن كل عاص يستحق العقا.الوجوبوذلك ال يكون في غير . وهو اسم ذم 

 m X½ ¾ ¿ À Á Â Ä    Ã Å Æ Ç È قوله 

É l 6. 

                                                            
  63: ية اآل,  سورة النور   1
  .31/ 2, بهاج اإل, السبكي .336ص, التمهيد , سنوي  اإل 2
  93:ية اآل, سورة طه   3
  6: ية اآل,  سورة التحريم  4
  69: ية اآل, سورة الكهف   5
  14: ية اآل,  سورة النساء  6
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6.  m X W  ¼  »  º      ¹   ̧  ¶    µ   ́  ³  ²  ±      °    ̄ ®  ¬

  À  ¿  ¾   ½l 1 ولوال أن األمر للوجوب لما آان اإليمان مترتبا ,مما أمرت :  أي

 ._ صلى اهللا عليه وسلم _ على طاعة أمر الرسول 
  
  
  
  
 

والصحيح أنه , لمأمور به لو لم يكن األمر ملزما للفعل لما كان إلزام األمر سببا للزوم ا .7
: وبيان هذا في  قوله تعالى .سبب للزوم المأمور به فوجب أن يكون األمر ملزما للفعل 

mP  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  C         B  AQ  l2. والقضاء هو
 .مأمور به أنه  إذا ألزم اهللا ورسوله أمراً  فإنه ال خيرة للمؤمنين في ال:ومعناه  .اإللزام 

والمراد ,  m  Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼l3  :تعالىواستدلوا أيضا بقوله  .8
وعلى هذا يكون الوجود , وليس بمجاز عن سرعة اإليجاز كما قيل , منه األمر حقيقة 
 . أنه كلما وجد األمر يوجد المأمور به  أي أراد اهللا,مرادا بهذا األمر

 وقد عتقت تحت عبد وكرهته 4لبريرة _ صلى اهللا عليه وسلم_ قولها بتدلوفاس, ة وأما من السن .9
:" قال. تأمرني يا رسول اهللا : أو في رواية , بأمرك  يا رسول اهللا :فقالت " لو راجعته:" 

                                                            
  65: ة ياآل,  سورة النساء  1
  36: ة ياآل, حزاب   سورة األ2
  82: ية اآل,  سورة يس 3
روى عنها عبد الملك بن      ,لها حديث عند النسائي     _ رضي اهللا عنها    _ م المؤمنين عائشة    أموالة  :  بريرة 4

 والثابت أن الصحابية الجليلـة بريـرة        .ة وغيره بفوائد جمة     مروان وغيره قد تكلم على حديثها ابن خزيم       
كانت دائما في خدمة السيدة عائشة رضي اهللا عنها وكذلك الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم وكانـت ذات                    

ابنة الـصديق    أم المؤمنين    وليس عجبا أن تكون كذلك فهي تعيش مع السيدة عائشة         . شجاعة نادرة وبطولة  
وكانت بريرة مثاالً في الكرم والجود والعطاء، وعاشت صابرة مؤمنة        . عليه وسلم  وزوجة الرسول صلى اهللا   

 وتوفيت الصحابية الجليلة    .سالمها وكانت حياتها مثال الزهد والتقوى، والخوف من اهللا        إتحافظ على دينها و   
  .بريرة رضي اهللا عنها في زمن خالفة يزيد بن معاوية

تهـذيب  علي، بـن  الفـضل أحمـد    أبو,العسقالني حجر ابن . 533 /3, النبالء   أعالمسير  ,  الذهبي   :انظر
 الوافي ,أيبك   بن خليل الدين صالح الصفدي، .1984, هـ1404,بيروت, دار الفكر ,1ط, 12/432,التهذيب
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 ووجه الداللة أنها علقت أنه لو كان أمرا لكان 1.ال حاجة لي فيه : قالت, " ال إنما أنا شافع 
 .عليهنبي قررها واجبا وال

  
لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل "  :_ صلى اهللا عليه وسلم_ وأيضا قوله  .10

فهذا يدل , فهنا تفيد انتفاء األمر لوجود المشقةفكلمة لوال تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره  2 ."صالة 
لى أنه مندوب فلو كان المندوب  ع واإلجماع قائم, على أنه لم يوجد األمر بالسواك عند كل صالة 

ً  به لكان األمر قائما   غير األمر  كان فلما_ وفيه من المشقة ما فيه _ عند كل صالة مأمورا
 . فال مناقشة فيه  بهمأمورموجود علمنا أن المندوب  غير 

  
به عندما دعاه وهو في حيث لم يج , 3  سعيد بن المعلىألبي  _ صلى اهللا عليه وسلم_وقوله ( .11
́    mµ : سمعت اهللا تعالى يقولأما:", لصالةا  ³   ²  ±  °   ̄  ®    ¬  «¶   

  Á       À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸l 4(5  وهذا االستفهام ليس على حقيقته

                                                                                                                                                                                    

 ,بيـروت  , التـراث  إحيـاء  دار ,مـصطفى  وتركـي  األرنـاؤوط  أحمـد : تحقيـق  ,10/78 بالوفيات،
  .م2000,هـ1420

فـي زوج   _ صلى اهللا عليه وسـلم        _ باب  شفاعة النبي     , كتاب الطالق   , بخاري  صحيح ال ,  البخاري    1
  .6/210, )5283( ح,بريرة 

  .  8/167, )7240( ح, باب ما يجوز من التمني , كتاب التمني , صحيح البخاري ,  رواه البخاري  2
 المعلى ويقال الحـارث     يقال اسمه رافع بن أوس بن     ,  أبو سعيد بن المعلى األنصاري المدني له صحبة          3 

بن أوس بن المعلى ويقال الحارث بن نفيع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن عدي بن زيد بن ثعلبـة بـن                       
عدي بن مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن خزرج روى عن النبي  

  .وستينة ثالث وسبعين وهو بن أربع توفي سن,  صلى اهللا عليه وسلم
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الـشافعي، تقريـب التهـذيب              , ابن حجر العسقالني    : انظر

تهذيب ,المزي  .م1986, هـ1406,سوريا,دار الرشيد ,1ط, حمد عوامةم: تحقيق,)  8122( رقم.1/644,
 األصـحاب،  رفـة مع فـي  االسـتيعاب  ,محمد   بن اهللا عبد بن يوسف البر، عبد بن ا  .33/348,الكمال  

  .هـ1412 , بيروت , الجيل دار ,1ط,البجاوي محمد علي: تحقيق ,4/1669
  24: ية اآل, نفال   سورة األ 4

 »¬®m قولـه تعـالى   بـاب ,)نفـال سورة األ (القرآن كتاب تفسير,صحيح البخاري, البخاري 5
µ´³²±°¯¶ l, 237/ 5, )4647(ح.  
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كان يعلم أنه في الصالة فدل على أن االستفهام  لمجرد الذم والتوبيخ ؛  _ صلى اهللا عليه وسلم_ ألنه 
 . للوجوب لما كان كذلك ولوال اقتضاء األمر

  
  
  

كانوا يستدلون باألوامر على  _ رضي اهللا عنهم_ استدلوا بأن الصحابة : ومن اإلجماع  .12
  أن أبا:ذلكومن  1. الوجوب ولم يظهر مخالف منهم وال من غيرهم في ذلك ؛ فكان ذلك إجماعا 

m  g  :تعالى لهالردة بقواستدل على وجوب الزكاة على أهل _ رضي اهللا عنه_ بكر الصديق 

hl 2 .ولم . 3"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا" : _ اهللا عليه وسلم صلى_ وبقوله
  .ينكر عليه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعا 

  
m  b : فمنه قوله تعالى ,  أن مخالف األمر يكون عاصياً  أيضا من جهة اللغةواستدلوا .13

  cl 4  ,فعليه .  وال يذم ويوصف بالعصيان إال من كان تاركاً لواجب عليه والعصيان اسم ذم ؛
 . يكون األمر للوجوب مطلقاً

 
 وإما ,فقط إما أن يكون حقيقة في الوجوب فقط وإما أن يكون حقيقة في الندب افعلإن لفظ  .14

 األمر  تعين أن يكونإذاً باطلة؛ وهذه الثالثة األخيرة ,منهماأن يكون فيهما معا أو ليس في واحد 
 5.فقطللوجوب 

 

 ألنه كان في الوجوب قد حصل المقصود منه ,للمكلفحمل األمر على الوجوب أحوط  .15
ً  المندوب داخل في الوجوب على غير .تركهوأمنا من ضرر   فحمل األمر على ,العكس وأيضا

                                                            
  .182/ 1, حكام اإل, مدي  اآل 1
   56: ة ياآل ,  سورة النور 2
  .1/118, )392(ح ,  القبلة استقبالباب  فضل , كتاب الصالة , صحيح البخاري ,   البخاري  3
  93 : اآلية,  سورة طه 4

   .172, رشاد الفحول إ,  الشوكاني .183/ 1, حكام اإل, مدي اآل5 
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فكان حمله على  الوجوب . الوجوب ال يفوت معه المقصود من الندب بخالف الحمل على الندب 
  1.ولى أ

  

  -:المذهب الثاني أدلة 

  - :اآلتية باألدلة , فقط مجاز فيما عداه أن األمر حقيقة في الندباستدل القائلون 

وإذا نهيتكم عن شيء , إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم  : " صلى اهللا عليه وسلم قوله  .1

 3. ندب االستطاعةلى األمر إلى استطاعتنا ومشيئتنا ؛والتفويض إطاعة  فوض 2 "فانتهوا 

مر مر إال الرتبة ؛ بمعنى أن رتبة اآلإنه ال فرق بين الصيغة من السائل وصدورها من اآل .2
فكانت في األمر  , أعلى من رتبة السائل و الصيغة في السؤال إنما تدل على الندب تكون  

 الرتبة آخر غير كالوجوب أو اإلباحة لوجد فارق همفيدة للندب ؛ ألنها لو دلت على غير
 4.وبذلك صيغة األمر تفيد الندب فقط . بين األمر والسؤال 

, وذلك يرجح جانب اإلقدام عليه ضرورة,من المخاطب األمر يراد به طلب المأمور به  .3
فثبت بذلك أقل األمرين ؛ ألنه المتيقن , الترجيح قد يكون باإللزام  وقد يكون بالندب وهذا 

 .به حتى يقوم الدليل على الزيادة 

جب مندوب وليس كل من تركه ؛ وهو داخل في الواجب  فكل واأولى إن المندوب ما فعله  .4
ن الواجب ما يالم على تركه والمندوب ليس كذلك ؛ فوجب جعل األمر مندوب واجب ؛ أل

 5.حقيقة فيه لكونه متيقناً 

  
                                                            

   .المصدرين السابقين  1 
صلى اهللا  _  االقتداء بسنن رسول اهللا      _باب,  والسنة    بالكتاب االعتصامكتاب  , صحيح البخاري   , البخاري   2

  ,فرض الحج مرة في العمر باب,كتاب الحج ,صحيح مسلم,مسلم.8/180, ) 7288(ح ,عليه ومسلم
   .638ص, )1337 (ح
  .405/ 1, نهاية الوصول , عاتي اابن الس.189/ 1, حكام اإل, دي ماآل  3
  .39/ 2, بهاج اإل, السبكي 4
  .405/ 1,نهاية الوصول , ابن الساعاتي .191/ 1, حكام اإل, مدي  اآل5
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   - :المذهب الثالثأدلة 

 ؛ بأن الصيغة استعملت وجوب والندب واإلباحةاستدل القائلون أن صيغة األمر مشترك لفظي بين ال
 الحقيقة ؛ فكانت الصيغة حقيقية في كل واحد من المعاني االستعمالفي كل من الثالثة  واألصل في 

  1 .اًوفي الباقي مجاز, الثالث 

̀    m :وأنها قد استعملت الصيغة بالوجوب كقوله تعالى   _   ̂   ]l.2 كما أنها استعملت 

̄   W  m X:و مثالها في اإلباحة  mj  i  h    g  f l 3  :له تعالى في الندب كقو  ®

°±   l.4  

  -:لرابع المذهب اأدلة 

  : فقد استدلوا حتى يقوم ما يدل على المراد منهفي معنى الصيغة التوقف بأما الذين قالوا  

د له من دليل نى من المعاني الببأنه ال طريق لمعرفة مدلول الصيغة لغة ألن تعيين الصيغة بمع
. مكن إذ ال مجال للعقل في اللغة فغير مفأما العقلي  , اً وإما أن يكون نقلياًوالدليل إما أن يكون عقلي

وأما , فإما متواتر وهو منتف لوجود الخالف فإنه لو وجد الدليل الرتفع الخالف , وأما النقلي 
وحين . العمل بالظن في أصول الفقه اآلحاد فهي ال تفيد القطع إنما تفيد الظن  ولم يجر الشارع 

                                                            
  .41/ 2, بهاج اإل, السبكي . 405/ 1, نهاية الوصول ,  ابن الساعاتي 1
  78: يةاآل, سراء سورة اإل  2
  33: ية اآل,   سورة النور  3
  2: ية اآل, سورة المائدة   4
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انتفت الطرق الدالة على مدلول اللفظ لم يكن السبيل إلى معرفته فوجب التوقف لعدم ما يوجب العلم 
   1.بالمدلول 

  

  

  مناقشة األدلة : الفرع الرابع

  مناقشة أدلة المذهب األول

وإنما يكون , الظن  جميع ما ذكروه ال خروج له عن أن إجماالًيرد على أصحاب هذا القول 
  :على النحو التالي فتفصيالً أما و, وهو غير مسلم فيه , مفيدا فيما يطلب فيه الظن فقط 

 mE  D  C  B  AF  l  إن استداللهم بقوله تعالى 
وإنما الخالف في اقتضائه , هو أمر 2

 أي_ فإما  أن تكون لإلخبار  mO  N  M   L  K  J  I  H  G l3  :وقوله , للوجوب 
وإن , فال يدل ذلك على الوجوب _على الرسول ما حمل من التبليغ وعليكم ما حملتم من القبول 

ي ليس فيه ما يدل على أن كل  أمر أكان تهديدا فإنه دل على وجوب ذلك األمر ال مطلقا ؛ 
  4.فالمندوب مأمور به وإنه غير مهدد على مخالفته , بدليل أمر الندب , مهدد مخالفته 

أن اآلية خاصة  , mG  F  E   D  C  B  A l 5  :عتراض على استداللهم بقوله تعالى وأما اال 
وكما أن هذه اآلية قد احتف بها من , وال يجوز تعميمها على صيغ األمر التي تفيد الوجوب 

                                                            
ابـن  .2/42, اإلبهـاج   , الـسبكي   .173ص  ,إرشاد الفحول   ,  الشوكاني   .342ص  , التمهيد, سنوي   اإل 1

  .406_405/ 1, نهاية الوصول , الساعاتي 
  54: ية اآل,   سورة النور  2
  54: ية اآل,  سورة النور  3
  .406/ 1, نهاية الوصول ,  ابن الساعاتي .184/ 1, حكام اإل, مدي اآل  4
  12  :يةاآل, عراف  سورة األ 5
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القرائن ما يفيد الوجوب بذلك يكون الذم على ترك السجود ألنه وجد من القرائن ما يدل على 
  1. الخالف في الصيغة المجردة عن القرائنإذا خارج عن محل النزاع وهذ, وجوبه 

أنه متى ثبت الوجوب في هذه الصيغة ثبت في غيرها ألنه ال فرق بين صيغة : وأجيب عن ذلك

فكان األمر المجرد هو العلة  mG  F l  :وأن الذم مترتب على مجرد األمر في قوله , وأخرى
   2.ر مع القرائن في الذم وليست العلة صيغة األم

  

إن الذم هنا ليس على تركهم ما أمروا به وإنما .m   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôl 3  وأما قوله تعالى 

m  Ü   Û : على تكذيبهم لألنبياء وعدم تصديقهم لما جاؤوا به عن ربهم بقرينة  قوله تعالى 

  Ýl 
  األمرتثالامفالذم والويل على التكذيب ال على ترك , فلم يقل ويل للتاركين, 4

وإن سلم أن الذم على ترك المأمور به المستفاد من .لمطلوب افاآلية ال داللة لها على , بالركوع 
 5. من القرائن وهذا خارج عن محل النزاع مأخوذفإن الوجوب , الصيغة 

وأن الويل ,   m  ×l  ظاهر اآلية أن الذم مترتب على ترك ما اقتضه الصيغة: والجواب 
 الويل هي ن علةإلذم هي ترك المأمور به كما وهذا مشعر أن علة ا, تكذيب مترتب على ال

  .ألنه ال دليل عليه , التكذيب ووجب العمل بظاهر اآلية وال يصح العمل بخالفه 

̀   m  e  d  c  b   a  : على استداللهم بقوله تعالى االعتراضو جاء    _    ~  }

  h  g      fl 6. ن أومن ناحية أخرى   7.يعمم في كل أمر بصيغتهنه مطلق فال أمن ناحية

 ؛ بل الفاعل  به وليس فاعالًمفعوالً m  _    ~l  اهللا تعالى لم يبين حال المخالفين فيكون
                                                            

  .335ص , التمهيد , وي سناإل. 185/ 1, حكام اإل, مدي اآل 1
  .المصدر السابق , سنوي اإل 2
  48: ية اآل,   سورة المرسالت  3
  49: ية اآل, سورة المرسالت   4
  .335ص , التمهيد , سنوي  اإل 5
  63 : اآلية, سورة النور    6
  .406/ 1, نهاية الوصول , ابن الساعاتي , 185/ 1حكام ، إلا, مدي  اآل 7



57 
 

إن جعل الفاعل  : لجواب وا. يكون ضميراً  مستتراً وبذلك ال يتم أن التحذير للمخالفين لألمر 
 األصل  فال يصار إليه إال بدليل م الظاهر خالف ضميراً  مع وجود ما يصلح للضمير وهو االس

فإن مخالفتهم للحذر ) هم ( لو سلمنا أن الفاعل ضمير مستتر تقديره 1.وال دليل عليه فال يجوز 
 .للوجوب ) فليحذر ( توقعهم  في الفتنة وهذا دليل على أن األمر 

  
  
 

 

«  ¼  ½  ¾  m  مالئكة وقوله في شأن الm  c  bl2   وأما العصيان الوارد في اآليات 

  Â  Á  À  ¿l  3 وقوله  : m  ¢  ¡  �  ~l 
½  ¾  ¿  m :  وقوله تعالى 4

  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  Àl 
التي تدل على أن كل مخالف لألمر هو .5
ألنه العاصي المخلد في النار هو الكافر , عاص وأن كل عاص مخلد في النار؛  فال يسلم له  

, مراد  بها الكافر وليس كل تارك لألمر m  ¾  ½l  في قوله) ومن ( واآلية تفيد ذلك ألن 

ن الذي يخلد في النار هو الكافر إف m  É  È  Ç  Æ  Ål : والقرينة قوله تعالى 
 .دون العاصي من المؤمنين

وهو يتحقق في , بأن الخلود حقيقة في المكث الطويل سواء كان دائماً  أو غير دائم   : الردو
  6. الكافر من العصاة وال يكون ذكره مخصصاً  للعموم في اآلية الكافر وغير

وأما حديث بريرة  فإنه ليس بحجة ؛ ألن سؤالها كان عن األمر طلبا لألجر والثواب بطاعة  
فليس في هذا ما  .والثواب والطاعة قد يكون في الوجوب والندب _ صلى اهللا عليه وسلم _ الرسول 

                                                            
  .336ص  , التمهيد, سنوي اإل 1
  93:ية اآل, سورة طه   2
  6: ية اآل, سورة التحريم    3
  69: ية اآل, سورة الكهف   4
  14: ية اآل,   سورة النساء  5
  .35/ 2, بهاج اإل, السبكي . 338ص , التمهيد , سنوياإل 6
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الوجوب فحيث لم يكن أمرا لمصلحة أخروية ال بجهة الوجوب أنها فهمت من األمر   علىيدل
 1.ال حاجة لي فيه: قالت ,وال بجهة الندب

  
  
  
  
  
 

لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل " :  _ صلى اهللا عليه وسلم_ وأيضا قوله  

, ه متحتماًفال تكون المشقة إال في فعل الواجب لكون,  فكلمة المشقة تدل على الوجوب 2."صالة
إلى الوجوب وال يمتنع صرف األمر , ل والترك بخالف المندوب لكونه محل الخيرة بين الفع

وهذا كله على . ويل على مطلق األمر ال يمنع من هذا التأ) لوال ( ودخول حرف , بقرينة 
  3.ه أصاحب المذهب األول خالف ما يذكر

 
وذلك ألن ,  على أن مطلق األمر للوجوب ؛افال حجة فيه مع مانعي الزكاةوأما قصة أبي بكر  

أهل الردة لم يكونوا منكرين ألصل الوجوب في الزكاة وإنما أنكروا تكرارها واستمرارها بعد 
 4. _ صلى اهللا عليه وسلم_ وفاة النبي 

 
»  ¬    ®  m  قوله تعالى فاألمر في  , فال حجة فيه أيضاً  ,المعلى  بنيدعبي سوأما خبر أ 

²  ±  °  ¯µ    ́ ³   ¶   l 5.لرسول في  حمل على الوجوب بقرينة تعظيم اهللا وا
 6.ن كان مطلوبا فالمندوب مثله والوجوب إ, إجابة دعوته 

                                                            
  .406/ 1,  نهاية الوصول , اتي عابن السا.186/ 1, اإلحكام , اآلمدي 1
  .  8/167, )7240(ح , باب ما يجوز من التمني , كتاب التمني , خاري بصحيح ال,  رواه البخاري  2
  .186/ 1 , اإلحكام,  مدي اآل 3
  .187/ 1,حكام اإل, مدي اآل 4
  24: ية اآل, نفال  سورة األ 5
  . 406/ 1, نهاية الوصول  ,ابن الساعاتي , 168/ 1, حكام  اإل,مدي  اآل6
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فإن أريد به أن األمة كانت ترجع في الوجوب إلى مطلق األوامر فهو :اإلجماع وأما استداللهم ب 
ون في التدريب إلى مطلق األوامر  إنهم كانوا  يرجع: وكان األولى قول القائل , غير مسلم 

 بأنه استدل على وجوب الزكاة _رضي اهللا عنه_ وأما قصة أبي بكر الصديق , المقترنة بالقرائن 
 m  h  gl  :على أهل الردة  بقوله تعالى 

  للوجوب فال حجة فيه على أن مطلق األمر .1
 وإنما أنكروا تكرارها ن أهل الردة لم يكونوا منكرين ألصل الوجوب في الزكاةوذلك أل

  2. _ صلى اهللا عليه وسلم_ واستمرارها بعد وفاة النبي 

  -:المذهب الثاني  أدلة مناقشة

لم يعلق األمر على مشيئتنا  , 3 "إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم "  :إن في الحديث 
فإن , ب كذلك وهذا ليس خاصية في المندوب وإنما في الواج, وإنما  ردها إلى استطاعتنا 
 4.ولو كان على حسب المشيئة لفسد المعنى , التكليف على حسب القدرة

فإن , مر ل وصدورها من اآلأما الدليل الثاني ؛ فال يسلم وجود فارق بين الصيغة من السائ 
وقد سبق أن األمر ال يشترط فيه العلو .الصيغة في كال الحالتين  تسمى صيغة األمر 

بين األمر والسؤال  كالفرق بين العام والخاص؛ بمعنى أن األمر أعم والفرق , واالستعالء 
 5.من السؤال 

األمر ثم لو كان تنزيل لفظ ,  امتناع وجود المندوب في الواجب :يرد على الثالث والرابع  
ً  لكان ج  لكونه خالف ,فعل أولىعله حقيقة  في رفع الحرج عن العلى المتيقن الزما

  6. على الترك وهو غير متيقن مرجحاً بكون الفعل نه متميز المندوب ؛ فإ

  
                                                            

   56: ية اآل, سورة النور   1
  .187/ 1 ,اإلحكام , اآلمدي 2
صلى اهللا عليه   _ االقتداء بسنن رسول اهللا      باب,  بالكتاب والسنة    االعتصامكتاب  , صحيح البخاري   , البخاري   3

ح , فرض الحج مرة في العمـر       73باب  , كتاب الحج   , صحيح مسلم   ,  ومسلم   .8/180, ) 7288(ح  _وسلم
   ..638ص, 1337

  . 407ص , نهاية الوصول ,  ابن الساعاتي.172 صرشاد الفحول إ,الشوكاني.190/ 1,حكاماإل,مدي اآل 4
  .339ص , التمهيد , سنوي اإل 5
  .190/ 1, حكام اإل, مدي اآل 6
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  -:الرابع المذهب أدلة مناقشة

 : مردود بما يلي إن الذي قاله هؤالء

 بالوجوب حقيقة قائم على األمردلة الوجوب التي ساقها الجمهور ما يدل على تقييد أ في        
  .الدليل وليس تخصيصا بدون دليل 

الحقيقة   مارةأ  يتبادر منها طلب الفعل والتبادردها عن القرائن الصارفة الصيغة عند تجري     
  .ن استعملت في غيره كان مجازا إقيقة في طلب الفعل ؛ فحفكانت الصيغة 

  ن الصيغة حقيقةأيه لقيام الدليل على إلنه يجب المصير أ إالصل ن كان خالف األإالمجاز و     
  1. في الوجوب فقط

  -:ب القول بالتوقف صحاأدلة أ مناقشة

إن الدليل قد دل على تعيين الصيغة باعتبار المعنى الحقيقي للوجوب كما سبق الذكر من  •
 .دلة الجمهورأ

حاد ال كما وإنه ال يمكن القول أن النقل بطريق اآل, ال يجوز القول أن الطرق محصورة  •
 ال معنى ألنه, العمل  إلىلة وسيلة أن هذه المسألة ليست عملية وإنما هي مسيفيد هنا ؛ أل

                                                            
  .190/ 1, حكام اإل, مدي اآل.341_340ص , التمهيد , سنوي اإل 1
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 والمسائل العلمية أو الموصل إليها يكتفي بمقتضاهوب إال العمل  يفيد الوجاألمرإن : لقولنا 
  1.فيها بالظن فيكون النقل بطريق اآلحاد مفيداً هنا

  
  
  
  
  
  

  لترجيح ا :الفرع الخامس 

 _لذي هو أصل الشريعةا_ن القرآن بعد هذا الطواف بين األدلة والمناقشات يترجح قول الجمهور أل
 أرسله اهللا بلسان قومه ليبين لهم ما أنزل _صلى اهللا عليه وسلم _ والرسول , أنزل بلسان عربي مبين 

يفيد الطلب الجازم على _ الذي هو لغة الكتاب والسنة _ في هذا اللسان العربي ) واألمر .( إليهم 
قي الذي وضع له وال يصرف عنه إال  واللفظ عند إطالقه يدل على معناه الحقي, وجه الحقيقة 

 .واهللا تعالى أعلى وأعلم . لقرينة

الراجح ما ذهب إليه القائلون بأن صيغة األمر حقيقة في الوجوب فال تكون لغيره من المعاني إال ف
   .بقرينة 

 ما ورد في الشرع وما حمل أهله عتباراوب , أصحابه إلى األدلة التي ذكرها القولويرجع هذا 
ً من األدلة لمطلقة من األوامر على الوجوب ؛  اللصيغ ما يغني عن الشرح ففيما ذكرته سابقا

وأما باعتبار العقل ؛ فإن العبد الذي يخالف أمر سيده يطلق عليه بمجرد هذه  .والتطويل هنا 
  .يقطع النزاع باعتبار العقل فهذا ,المخالفة اسم العصيان 

  

  

                                                            
  ِ.343_342ص , التمهيد , سنوي اإل 1
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  ن الوجوب إلى الندب و اإلباحة  صرف األمر ع:المبحث الثاني 

ما لم ترد قرينة  ,  الراجح في صيغة األمر المطلق أنها تفيد الوجوب الرأيسبق و أن ذكرت أن 
ورد األمر في نص من نصوص الشريعة   وهذا يدل على أنه إذا  ,1 غيره من المعانيإلىتصرفه 

ل على ما صرف إليه من ووجدت قرينة تصرفه عن الوجوب فإنه يحم_ السنة  وأالقرآن _ 
  . وال يحمل على الوجوب وهذا ما اتفق عليه  جمهور  العلماء, ا دلت عليه القرينة مالمعاني وم

هذا يتطلب أن نعرف ما تدل عليه هذه , اإلباحة الندب و : جهتين إلىو يصرف األمر عن الوجوب 
   -:المصطلحات وذلك في المطلب التالي

  

  

  

  

                                                            
  .ث السابق  سبق الحديث بالتفصيل عن ذلك  في المبح 1
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  التعريف بالمصطلحات : المطلب األول 

  تعريف الوجوب : الفرع األول 

  : لغة 

وجب : استحقَّه؛ يقال ه َأيوجبتوَأوجبه هو، وَأوجبه اللّه، واس. يجب وجوباً َأي لزم وجب الشيء 
 وجب البيع يِجب وجوباً، :يقال .ذنفو وثبت وسقط إلى األرض مولز، الشيء يجب وجوباً إذا ثبت

وجب : ويأتي بمعنى الساقط يقال.اللزوم و الثبات: هو إذن فمعنى الواجب. باً َأي لَِزمه ِإيجاوَأوجب

  ¦  §  ̈   ©  m¤  £  ¢  ¡  �¥  ¬  «  ª  الحائط إذا سقط ومنه قوله تعالى

®¯  l1. ويقال وجبت اإلبل إذا لم تكد تقوم عن مباركها , أي إذا سقطت على األرض بعد نحرها
  2 .كأن ذلك من السقوط 

  :اصطالحاً  

                                                            
    36 :اآلية: سورة الحج 1
 . 4/333) وجـب   ( مـادة   ,الزبيدي، تاج العروس   .15/215,) وجب(مادة  ,لسان العرب   , ابن منظور    2

  . دار الدعوة, مجمع اللغة العربية : ، تحقيق2/1012، المعجم الوسيط وآخرون  ,إبراهيم مصطفى 
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ويمدح , بحيث يذم تاركه ويعاقب , طلب الشارع الشيء طلبا جازما: صوليين هو األ الواجب عند 
  1.فعله فاعله ويثاب على 

  

  

  

  

  

  تعريف الندب: الفرع الثاني 

 :لغة  

 برب َأو معونة: والنَّدِإنسان قَوماً ِإلى َأمر َأو ح بندون لهنْتَيدعوهم ِإليه في:  َأي ؛َأن يَأي,ِدب  : 
وجهه ِإليه   نَدبه ِإلى َأمرو,  و يقال نَدبه لَألمر فانْتَدب له َأي دعاه له فَأجاب .نويِجيبون ويسارع

   2.دب له نَوم عظيم ِإلى كَذَا فانْتَدب له وفُالن مندوب ألمرا َأو كذوفي اَألساس نُِدب ل
  3.اسم مفعول: والمندوب , مر المهم  األإلى الدعاء : ذاً الندب إ
  
 

  صطالحاًا 

  4. جائزا تركه ويكون الشارع نظر في تركه على راجحا يكون الذي الفعل هو  : المندوب

                                                            
  .51ص, التمهيد , سنوي اإل. 1/127, مستصفى ال, الغزالي . 1/140,البحر المحيط ,  الزركشي  1
  . 2/910, المعجم الوسيط, مجموعة مؤلفين . 4/252) ندب ( مادة ,تاج العروس  ,  الزبيدي  2
  . 14/88, ) ندب ( مادة , لسان العرب , ابن منظور   3
  .40/518عروستاج ال,الزبيدي, 219التعريفات الفقهية ص, البركتي . 209ص, التعريفات , الجرجاني  4
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من حيث وصفه بالندب يمدح فاعله   ,إلزام الشارع فعله من غير هو ما طلب:وعند األصوليين 
  1 . و يثاب على فعله وال يعاقب على تركه

  

  

  

  

  

  

 تعريف اإلباحة : ع الثالث الفر

 :لغة  

  بوح البوح ظهور الشيء و باح الشيء ظهر و باح به بوحا , بوح من : اإلباحة
  :منها, إلباحة في اللغة على عدة معانا

أظهـره  : وبـاح بـسره   , ظهـر   : باح الـشيء    : يقال, وهو اإلظهار , المباح مشتق من اإلباحة   
ـ   ,يقال باح الشيء و أباحه إذا جهـر بـه            معرفـة مؤنـث سـميت بـذلك         :وح الـشمس    و ب

   2. و أباح الشيء أطلقه أحللته لك: أبحتك الشيء : يقال  ,لظهورها
  .واإلطالق , اإلظهار واإلحالل : فاإلباحة تعني 

 :اصطالحاً 

 3.طرفاه  استوى ما:  المباح

                                                            
  . 130/ 1, المستصفى , الغزالي . 1/229, البحر المحيط ,  الزركشي  1
  . 535/ 1, ) بوح ( مادة , لسان العرب ,  ابن منظور  2
  . 180ص, التعريفات ,  الجرجاني  3
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 لإلباحة و من حيث وصفه .له وتركه  فعبينهو ما خير الشارع المكلف :  األصوليينعند المباح و
تركه  وأفعله، أي ما ال يتعلق بكل من فعله  وأتركه وال يعاقب على تركه  وأما ال يثاب على فعله 

  1 .ثواب وال عقاب

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  صرف األمر عن الوجوب إلى الندب: المطلب الثاني 

  صورة المسألة: الفرع األول 

رائن الصارفة إلى معنى آخر ؛ فقد وإنما ذلك عند تجرده عن الق, فيما مر ترجح  أن األمر للوجوب
زية ألمر استعماالت مجاصيغة افل. يرد األمر في نص وتدل القرينة على أن هذا األمر للندب مثالً

ً _كثيرة  ى بوجود القرينة الدالة عللى واحد من تلك المعاني إ معناهاينصرف _قد أوردتها سابقا
القرائن بي دلت على غير الوجوب وذلك الت األوامركثير من وفي نصوص الكتاب والسنة  .ذلك

   :ما يليعلى سبيل التمثيل ال الحصر فيسأعرض بعضها و,التي صحبتها وحولت مدلولها إلى غيره 

  األمثلة : الفرع الثاني 

                                                            
  . 57ص , التمهيد , اإلسنوي . 1/129, المستصفى , الغزالي . 1/221, البحر المحيط ,  الزركشي  1
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ن إ: عند من يقول mj  i  h    g  fkq  p  o  n  m  l  r  l 1 قوله تعالى .1
 قبل أن يعلم اب وعقد الكتابة وإن كان مباحاًفإنه للندب دون اإليج .هنا ليس للوجوب األمر

 2 .فيه خيرا فإنما يصير مندوبا إليه إذا علم أن فيه خيرا فظهر فائدة الشرط من هذا الوجه

 mJ   I  H  G  F  E  D  C  B  AK  l  :وقوله  .2
ال يدل هذا الطلب .3

m  N  M  L  :بقرينة ما ورد في سياق اآلية وهو قوله تعالى  , واإللزامعلى الحتم 

V  U   T  S  R  Q  P  O l.4   

 مدح الفاعل فيه داللة , m m q  p  o  n  r  u  t  s   l 5 وقوله تعالى .3
 .على الندب

 
 ال 6 " .يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" : قوله عليه الصالة والسالم  .4

صلى اهللا عليه _ اتر عن النبي بقرينة ما عرف بالتو, يدل على وجوب النكاح على كل مكلف 

 7 .ولو مع قدرته , أنه لم يلزم كل مكلف بالنكاح : _ وسلم 

 فاألمر هنا 8 ." ولو بشاة أولم" : في شأن وليمة الزفاف  _ صلى اهللا عليه وسلم_ وقوله  .5
محمول على الندب بقرينة أن مثل هذه األمور إنما يتعلق بأحوال الناس الخاصة وأعرافهم 

 .إيجابها عليهم حرج م ؛ وقد يكون في وعاداته

                                                            
  33: ية اآل, ورة النور  س 1
  المعرفة دار,  321 /2, السرخسي بكر، أصول أبو السرخسي سهل أبي بن أحمد بن حمدم,  السرخسي  2

  .بيروت
  282: ية اآل, سورة البقرة   3
  283: ية اآل,  سورة البقرة  4
  108:اآلية , التوبة سورة 5
من استطاع مـنكم    :" نبي صلى اهللا عليه وسلم      قول ال _ باب  , كتاب النكاح   , صحيح البخاري   ,  البخاري 6

  .6/240, )5065( ح, ..."الباءة فليتزوج
  .663ص, )1400(ح, باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه, كتاب النكاح , صحيح مسلم ,  مسلم  7
  .8/173, ) 5167( ح, أولم ولو بشاة _ باب ,كتاب النكاح , صحيح البخاري ,  البخاري  8



68 
 

 1".وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع , ني ظلم مطل الغ"  _صلى اهللا عليه وسلم_ قول النبي  .6
إن األمر هنا مصروف عن الوجوب إلى الندب ؛ لما في ذلك من اإلحسان إلى المحيل 

 2.لتحويل الحق عنه 

تذكركم  فزوروها فإنهاأال م عن زيارة القبور كنت نهيتك: "_صلى اهللا عليه وسلم _كقوله و  .7

 4. وروده بعد النهي يصرفه إلى الندب 3." اآلخرة

 
 اهللا يا غالم سم:" _ صلى اهللا عليه وسلم_كقوله  . ةأن يكون األمر في باب اآلداب إال لقرين .8

 5."وكل بيمينك وكل مما يليك 

  

  

   صرف األمر عن الوجوب إلى اإلباحة:المطلب الثالث 

  المسألة صورة : لفرع األول ا

ن  الندب؛ أي إعن الحديث فيما  ال يختلف عالحديث عن صرف األمر عن الوجوب إلى اإلباحة
. يصرف عن الوجوب إلى اإلباحة إذا ما وردت قرينة دالة على صرفة إلى اإلباحة قد األمر 

  :وتوضيح ذلك في الفرع التالي 
  مثلةاأل: الفرع الثاني 

1. W  m X e  d  cn  m     l  k  j  i  h   g  f o  l 6.  

2.  W  m X°   ̄ ®±   l 1 .ال الوجوب مر بعد الحظر يفيد اإلباحة األ. 
                                                            

  .3/76,)2287( ح ,ب الحوالة وهل يرجع في الحوالة با, كتاب الحواالت ,  صحيح البخاري ,البخاري  1 
 السالم دار ,1 ط,الخليفي الناصر العلي ناصر:  تحقيق,1/363 ,اإلنصاف إيثار, الجوزي ابن سبط 2
   هـ1408 , القاهرة,
يه وسلم  ربه في زيارة قبر أمه         صلى اهللا عل   استئذان النبي _ باب  , كتاب الجنائز   , صحيح مسلم   ,  مسلم   3

  .444ص, )977( ح 
  .114,/2, الفقه أصول في المحيط البحر, الزركشي  4
  . 6/241,)5376( ح,اليمين باب التسمية على الطعام واألكل ب,كتاب األطعمة ,صحيح البخاري, البخاري 5

  . 1026ص,)2022( ح,باب آداب الطعام والشراب وأحكامها ,كتاب األشربة,صحيح مسلم,مسلم 
  187: اآلية , البقرة  سورة  6
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m X  e       d  c  b  a   ̀ _   ̂     ]  \  [  Z  Y  X  وآذلك قوله 

fl2  . 

3. W  m Xß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ïà  l.3 

  .وهذا من صفة المباح ال الواجب .ماإلث: والجناح 

 . 4 "نظفوا أفنيتكم و ال تدعوها كباحة اليهود" :  _  صلى اهللا عليه وسلم_  قوله و في الحديث .4
فلو كان ترك المباح طاعة  5"فليطعه ,من نذر أن يطيع اهللا":  _  وسلمصلى اهللا عليه  _وقوله 

 6. بطاعةفدل على أنه ليس,  غير الزمهلكن للزم بالنذر

  
  -:ن أمرايتضح لنا ,  عن الوجوب لألمر  الصارفة األمثلة  من خالل ما سبق من  

 .  القرينة الصارفة تلك هي,  الندب أو إلى اإلباحةإلىإن الذي يحدد صرف األمر  .1

أو , ؛ أي القرينة الصارفة قد تأتي في نص آخر األمر للقرينة التي تصرف اًأنواعن هناك إ .2
أو بقاعدة أصولية  أو بقول الصحابة أو فعلهم  _ى اهللا عليه وسلم صل_   النبيفعلنها قد تأتي بإ
ً فالقرينة إذ... أو في الفصل _ ن شاء اهللا إ_ على أنواع  وأقسام سيأتي الحديث عنها ا

 .التالي

 

  

                                                                                                                                                                                    
  2: ية اآل,  سورة المائدة  1
   10ية  اآل,  سورة الجمعة  2
   101: ية اآل,  سورة النساء  3
باب مـا جـاء فـي       , كتاب األدب   , سنن الترمذي  الصحيح الجامع, عيسى أبو عيسى بن محمد, الترمذي 4

لكن قوله إن اهللا جواد الخ      , ضعيف: قال األلباني   ".نادضعيف اإلس : " وقال  , 449ص, )2799(ح,النظافة  
  . 627سنن الترمذي ص,األلباني , صحيح

  .7/295,  ) 6696( ح, باب النذور والطاعة , آتاب األيمان والنذور , صحيح البخاري ,  البخاري  5
عبد اهللا : تحقيق, 110/ 1الموافقات في أصول الفقه،,إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي , الشاطبي  6

  . بيروت–دار المعرفة , دراز
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  الــقـــــــــرائـــن: الفصل الثاني

   "أنواعها أقسامها و,  شروطها  , أركانها, مفهومها " 

   القرينة مفهوم:المبحث األول 

  لغةينةتعريف القر: المطلب األول 

  اصطالحاًينةتعريف القر:المطلب الثاني 
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 المفردات ذات الصلة: المطلب الثالث

  وشروطها  القرينة ركن: المبحث الثاني 

  ركن القرينة : المطلب األول 

   القرينة شروط  :المطلب الثاني 

  و أنواعها القرينة  أقسام  :ثالثالمبحث ال

   القرينةأقسام:المطلب األول 

   القرينة أنواع: المطلب الثاني 

  

  
  

  

  

  

  "أقسامها و أنواعها, شروطها , أركانها , مفهومها " القرائن : الفصل الثاني  

 على ما يلزم ذكره في هذه في الدراسة  سأقتصر أني إلى اإلشارةالحديث عن القرائن البد من قبل 
 حديث عنها  للتحتاج إلى مجلد ضخمن القرائن في الحقيقة ألدون الخوض في التفاصيل ,طروحة األ

  .المستعان واهللا 
   القرينة مفهوم: المبحث األول 

 تعريف القرائن لغة : األولالمطلب 
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القاف والراء والنون أصالن صحيحان أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء واآلخر شيء :قرن  
  قوي ناتئالقرن للشاة وغيرها وهو :واألصل اآلخر .فاألول قارنت بين الشيئين؛ شدة ينتأ بقوة و

   .1وبه يسمى على معنى التشبيه الذوائب قرونا

   2 .وهي مؤنث القرين ,المفاعلة:فعيلة بمعنى , المقارنة: والقرينة مأخوذة من, القرائن جمع قرينة و

 من يء األمر الدال على الشفهي بما يستدل بها عليه ، ً  ألن لها اتصاال بهذا االسم سميت القرينةو 
  3. غير االستعمال فيه ، بل لمجرد المقارنة والمصاحبة 

وما يشتق منه يحمل معنى المصاحبة بين " القرينة " ن لفظ أهو , والذي يهمنا في هذا البحث 
  4.ال تفارقه إال بفقد الحياة ف, لمصاحبتها ذات الحي , ولهذا سميت النفس قرينة , ينة والمقارن القر

  
  
  
  

  -:كما هو اآلتي, وقد تأتي القرينة على  عدة معاني لغوية 
 -: المصاحبة والمقارنة  .1

, صاحبك الذي يقارنك وال يفارقك: ومنه القرين, وصاحبه, اقترن به: وقرانا, الشيء مقارنة: القرين
قول اهللا  منه 6.ته ؛ لمصاحبتها إياهامرأ:  وقرينة الرجل 5 .الصاحب : والقرين . والجمع قرناء

                                                            
 2ط. عبد السالم محمد هارون: تحقيق, 5/76, مقاييس اللغةمعجم ,أبو الحسين أحمد بن زكريا,بن فارس  ا1
, 138/ 11, لسان العـرب    , ابن منظور   . م1999, هـ  1420 , لبنان   , بيروت   ,دار الجيل   : دار النشر ,

  ) .قرن (مادة 
, 1ط,  خضر   أنورعادل  : تحقيق, 160ص  , التعريفات  , علي بن محمد بن علي الجرجاني       , جاني   الجر 2

 .م2007, هـ1428, بيروت لبنان, دار المعرفة 
دار الثقافة العربيـة ،      ,  78القرائن ودورها في اإلثبات في الفقه الجنائي اإلسالمي ، ص           ,  أنور , دبور 3

 .م  1985, هـ1405
 .2009,هـ1430,دار ابن حزم ,1ط, 18ص, رائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي الق,حمامي,مختار4
 .11/140, لسان العرب , ابن منظور  5
 .ط.د. بيروت, مؤسسة الرسالة , 1/1579, القاموس المحيط ,  الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب 6
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وقوله    m    S   R  Q  P  O  N  Ml2  وقوله .m     ç  æ           å  ä  ã  â  ál1 : تعالى

   3 ".الِْجن من قَِرينُه ِبِه وكَِّل وقد إال َأحٍد من ِمنْكُم ما"  :_صلى اهللا عليه وسلم_
النظير :والقرين, فعيلة بمعنى فاعلة ؛الرجل ألنها تقارنهوالقرينة امرأة : "... وجاء في التعاريف

  4. "كأنهما يقترنان أي يجتمعان في الفضل

 -:الجمع والضم  .2

 6تمرتين في األكلأن تجمع بين : والقران أيضا  , 5 الجمع بين الحج والعمرة وهو, ومنه الِقران
   7 " .انرنهى عن الِق  _ صلى اهللا عليه وسلم_ أنه " : ففي الحديث, 

والقرن جمعك بين دابتين , إذا جمعتهما في حبل واحد : لبعيرين أقرنهما  قرنا : ومنها الِقران
   8.في حبل ؛ وذلك الحبل يسمى القران والقرن 

{  ~  �   m : ومن هذا قوله تعالى, وشده إليه,  وصله به:بالشيءالشيء وقرن 
  £  ¢  ¡l 9 صنف كل منهم األشكال أو اءالنظر بين جمع قد بعض إلى بعضهم أي 

    10.صنف  إلى
  .2 ببعض بعضهم مشدودين m    À  ¿  ¾  ½l.1  وقوله

                                                            
 .51: اآلية,   سورة الصافات1
  .38: اآلية,  سورة النساء2
تحريش الشيطان وبعثه سرياه لفتة الناس      _ باب, كتاب صفة القيامة والجنة والنار      , ح مسلم   صحي,  مسلم   3

 . 1395ص, )2814(ح , وان مع كل إنسان قرينا
, محمد رضوان الداية    . د:  تحقيق 1/581التوقيف على مهمات التعاريف،     , المناوي، محمد عبد الرؤوف      4
 .هـ 1410 ,دمشق ,  بيروت ,دار الفكر , 1ط
:  ، تحقيـق   2/731المعجم الوسيط   , آخرون  و,إبراهيم مصطفى   . 11/139, لسان العرب   ,  ابن منظور    5

 . ط.د.دار الدعوة, مجمع اللغة العربية 
 .1/1579 الفيروزآبادي، القاموس المحيط 6
  .261 / 6) 5446(ح , القران في التمر_ باب , كتاب األطعمة, صحيح البخاري,   البخاري7
 2/731لمعجم الوسيط ا الفيروزآبادي، .11/140, لسان العرب , نظور ابن م 8
 .49: اآلية, سورة إبراهيم 9

 دار الفكر ,2/545,)تفسير ابن كثير  (إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء، تفسير القرآن العظيم        ,كثير  ابن 10
 . هـ1401,بيروت
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 -:والضعف عنه , اإلطاقة للشيء  .3

  .3أقرن  ورجل, أطاق وقوي عليه واعتلى: أقرن له وعليه: يقال, وهو هنا من األضداد
   .m  n    m  l  k  j  i   h  g   fl4 : ومنه قوله تعالى

  5.الضعيف ويقال أقرن عن الشيء ؛ إذا ضعف عنه المقرن و المطيق المقرن
ن القرينة تفيد معنى الجمع بين األشياء، ومعنى أمن خالل هذه المعاني كلها نستطيع القول 

الداللة على " : والمالزمة، ومن خالل ذلك يمكننا أن نستنبط معنى آخر للقرينة، وهوالمصاحبة
قرينه؛ لشدة المالصقة بينهما، تلك المالصقة الناشئة عن الجمع ، حيث القرين يدل على "الشيء

أن ) قرن ( المعاني السابقة لمادة ة مالحظمن يمكن القول و  6.بينهما، ومصاحبة كل منهما لآلخر
وهو المصاحبة , المعنى المناسب لما هو مقصود من القرينة عند األصوليين هو المعنى األول

   7. لتدل عليه آخررينة عندهم  البد أن تصاحب شيئا والمقاربة ؛  وذلك ألن الق
 اصطالحاًائن ريف القرتع: الثاني المطلب

 ثالثة  و,لألصوليين  وأخرى, للفقهاء  تعريفات :فهناك للقرينة في االصطالح تعريفات كثيرة  
  - :ومنها , للقانونيين

  الفقهاء عند  

 ثابتاًفاً أنهم لم يعرفوا القرينة تعري,  األوائل  من استقراء كتب فقهاء الشريعة اإلسالمية يتضح"
 إثبات الحدود فيواعتبار بعضهم لها ,  مسائل كثيرة فيرغم كثرة ذكرهم لها والعمل بها 

                                                                                                                                                                                    
 .38: اآلية ,  سورة ص 1
دار المعرفة  ,خالد عبد الرحمن العك     :   تحقيق  4/ 3,تفسير البغوي   , ودأبو محمد الحسين بن مسع     البغوي، 2

, 1ط, 1/602,محمد بن أحمد و عبد الرحمن بن أبي بكر  المحلي و السيوطي، تفسير الجاللـين                 . بيروت
 . القاهرة–دار الحديث 

عبد الحميـد  : قتحقي , 6/365,  أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحكم والمحيط األعظم       3
 . م2000 , بيروت ,دار الكتب العلمية  , 1ط,هنداوي 

 .13: اآلية ,  سورة الزخرف 4
 .11/142,لسان العرب,   ابن منظور 5
 بواســطة , فقــه القــضاء وطــرق اإلثبــات   ,راتــب الــسوسي   أحمــد مــاهر. د6

http://site.iugaza.edu.ps/msousi56 
ــارك7 ــز   ,  المب ــد العزي ــن عب ــد ب ــد األ,محم ــرائن عن ــوليينالق ــائل , 35/ 1,ص ــسلة الرس سل

 . 2005,ـه1426,الجامعية
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و أن بعضهم تطرق إلى تعريف .  ضربوا األمثلة الموضحة لمقصودهم في ذلكإنما, والدماء 
ضوح معناها بالنسبة لهم ، لذا نجد الفقهاء وقد يكون السبب في ذلك هو و, بعض أقسام القرينة 

 الحديث عن القرينة ، فيقولون القرينة واألمارة والعالمة  داكتفوا بعطف التفسير أو المرادف عن
 أمارات معلومة تدل على أمور مجهولة ، وهو ما أشار إليه هيويفهم من كالمهم أن القرائن , 

  1 ".أهل العربية 

 - :اآلتيكما هو , اً  وحديثاً لبعض الفقهاء قديمينة للقروسأذكر هنا تعريفات 

 3".أمر يشير إلى المطلوبهي :"  حيث قال  ,2تعريف الجرجاني .1

  
  
  

  
قرينة مغَيرة من حيث الظاهر مبينة :  قسمين إلىقسم القرينة  ,4 عالء الدين الكاسانياإلمام .2

 القرينة أما: " بقوله يرة عرف القرينة المغَو, على اإلطالق مبينة قرينة على الحقيقة و

                                                            

 محمـد علـى محمـد     ,  عطا اهللا    .18ص, القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي       ,  حمامي   ,  مختار  1
,  رسالة  دكتوراه    , 120ص, دراسة فقهية مقارنة     اإلسالمية والشريعة   اإلداري بالقرائن في القانون     اإلثبات,

 . م2001, كلية الحقوق  قسم القانون العام ,  أسيوطجامعة , السيد خليل هيكل  / تور إشراف األستاذ الدك
هو علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف، أبو الحـسن، الجرجـاني، الحـسيني                :  الجرجاني   2

شـرح  " و "  التعريفات :" من مؤلفاته . فريد عصره . عالم، حكيم، مشارك في أنواع من العلوم       . الحنفي  
, كحالـة   . 7 /5, األعالم  , الزركلي  : انظر.هـ  816توفي سنة   " شرح السراجية   " ، و   " مواقف اإليجي   
 . 7/216, معجم المؤلفين 

 .160التعريفات ص,  الجرجاني  3
العالمة والفقيه الكبير الذي عاش فـي       , الحنفي  , اإلمام عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني            4

 السادس الهجري أو الثاني عشر الميالدي ولد بكاسان وكانت أسرته تنتمي لدار اإلمارة فيها، وكاسان                القرن
صاحب البدائع الكتاب  تفقـه      , بلدة وراء الشاش  لف والنون في آخرها،   بفتح الكاف والسين بينهما األ    : تلفظ  

 فيه معظم تصانيفه مثل التحفة      على محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي المنعوت عالء الدين وقرأ علي            
, هــ   587مات عالء الدين يوم األحد بعد الظهر وهو عاشر رجب سنة            ,الفقه وغيرها من كتب األصول      
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المسقطة السم  الجملة فيعتبر بها : المغيرة من حيث الظاهر والمبنية على الحقيقة فهي 
  1". فكان تغييراً صورة تبييناً معنى, لكن يتبين بها المراد , االسم 

اإلطالقما القرينة المبينة على أو " :بقولهينة وعرف القرينة المعبعض ما ينة ل فهي المع
فإذا وجدت القرينة يتعين ,  قبل وجود القرينةن كان اللفظ يحتمل هذا وذاكأ ب,اللفظيحتمله 

 2". البعض مراداً باللفظ من غير تغيير أصالً 

الدالة على ما يطلب الحكم به داللةً :"  القرينة القضائية بأنها3وقد عرف الشيخ ابن الغرس  .3
 4".واضحة تصيره في حيز المقطوع به 

 
   :أما عند الفقهاء المحدثين فكان لها تعريفات مختلفة نختار منها 

القرينة هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل : "  5تعريف الشيخ مصطفى الزرقا    .4
  .الموافقة والمصاحبة : وهي مأخوذة من المقارنة بمعنى, 1عليه

                                                                                                                                                                                    

الجواهر المضية في   , شيالوفاء القر  وأب.  مقام إبراهيم الخليل بظاهر حلب       ودفن عند زوجته فاطمة داخل    
 .3/75, ن معجم المؤلفي, كحالة  , 244,/2,طبقات الحنفية 

 ,العربـي  دار الكتـاب   ,2ط  ,7/209,عالء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع       , الكاساني 1
 .م1982,بيروت 

 .7/214, بدائع الصنائع  ,  الكاساني2
هو أبو اليسر ابن الغرس محمد بن محمد بن محمد بن خليل، من فقهاء الحنفية، له شـعر                  :  ابن الغرس    3

ـ 833 بالقاهرة سنة    مولده. حسن وكـان  . والغرس لقب جده حج وجاور غير مرة، وأقرأ الطلبة بمكة         ,  ه
لـه  .  تولى عدة وظائف وناب في القضاء في القاهرة مدة ، ثم تولى مشيخة تربة برسباي.غاية في الذكاء 

رسالة في (، و يعرف برسالة ابن الغرس في القضاء)  ط- البدرية في األقضية الحكمية هالفواك(كتب، منها 
ـ 894وفاته بالقاهرة سنة    ) التمانع الضوء الالمـع   , السخاوي،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن     : انظر  . ه

 كحالة. 7/52 , األعالم, الزركلي  . ط.د. بيروت, منشورات دار مكتبة الحياة   , 9/220ألهل القرن التاسع،  
 . 11/277, معجم المؤلفين 

غرس ابن ال:نقال عن ,  www.elazhar.comfeqhux/2/47.asp:رنت نتاال بواسطة,  الفقه موسوعة 4
 .الفواكه البدرية في األقضية الحكمية

 في بيت م1904 الموافق  هـ1322 عام سورية في حلبولد بمدينة ,  الشيخ مصطفى أحمد محمد الزرقا  5
، وجده العالّمة الكبير الشيخ     )شرح القواعد الفقهية  ( مؤلّف   أحمد الزرقا فوالده هو الفقيه الشيخ     . علم وصالح 
اهتم الشيخ الزرقـا بإصـدار      . ، وكالهما من كبار علماء مذهب األحناف، في حلب الشهباء،         محمد الزرقا 

الفقـه اإلسـالمي فـي ثوبـه        :" وعنوانها العام : السلسلة الفقهية : األولى: قانونيتين فقهيتينن علميتين   سلستي
السلـسلة  : الثانية".المدخل الفقهي العام  : " الجزء األول والثاني  : ، وقد بلغت أجزاؤها أربعة مجلدات     "الجديد
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التعريف السابق الذي ذكره وقد عرف القرائن بنفس :  2تعريف الدكتور وهبة الزحيلي   .5
  . الشيخ الزرقا ولم ينسبه إليه

  .3األمارة البالغة حد اليقين :  القرينة القاطعة هي:  مجلة األحكام العدلية في .6
 نص عليها الشارع أو التياألمارة  " هيالقرينة : فتح اهللا زيد فقال عرفها الدكتور  .7

 من الحادثة وظروفها وما يكتنفها من قاضيالاستنبطها أئمة الشريعة باجتهادهم أو استنتجها 
  4." أحوال 

  

واستخالصاً من , األمارة التي تدلنا على األمر المجهول استنباطاً: وعلى هذا  فإن القرينة تعني
فالبعرة تدل , ولوالها لما أمكن الوصول إليه,والمقارنة لذلك األمر الخفي , األمارات المصاحبة

,  يعني األمارة الّتي ترجح أحد الجوانب عند االشتباه.  على المسير وأثر السير يدل, على البعير
  5.وقد تكون القرينة قطعيةً

 عند األصوليين  

                                                                                                                                                                                    

فتـاوى  :ومن أواخر ما صدر لـه     ".ريشرح القانون المدني السو   :"  مجلدات في  ةوتتألف من ثالث  : القانونية
 م بعـد أذان  1999  يوليـو 3 الموافق  هـ1420  ربيع األول19وافته المنية يوم السبت    , مصطفى الزرقا 

  http://ar.wikipedia.org :بواسطة .صالة العصر وهو جالس ينقح الفتاوى ويبوبها
 . م1998, هـ1418, دمشق , دار القلم , 1ط, 2/936, المدخل الفقهي العام , مصطفى أحمد, الزرقا  1
 في العـصر    سوريا من   أهل السنة والجماعة  وهبة بن مصطفى الزحيلي، أحد أبرز علماء        هو  : الزحيلي    2

درس االبتدائية في   , م1932 عام   دمشق من نواحي    بصرى الشام لدة دير عطية في مدينة      الحديث، ولد في ب   
 مدة ست سـنوات وكـان ترتيبـه         دمشق، ثم المرحلة الثانوية في الكلية الشرعية في         سوريابلد الميالد في    

الوسيط في أصـول الفقـه      : (من مؤلفاته    .1952االمتياز واألول على جميع حملة الثانوية الشرعية عام         
بديع السيد اللحـام   .د: انظر ,وغيرها الكثير   ) الوجيز في أصول الفقه   (,) وأدلتهالفقه اإلسالمي   (,)اإلسالمي  

, دمـشق   , دار القلـم    , 1ط , 12ص  ,العالم الفقيه المفسر    , وهبة الزحيلي   , علماء ومفكرون معاصرون    
 http://fikr.com/zuhayli/ ,  http://ar.wikipedia.org. م 2001,هـ1422

 .م1999, دار الثقافة  ,  األولاإلصدار, 1ط, 215ص , 1741 مجلة األحكام العدلية  مادة رقم 3
دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة بالقاهرة     رسالة   ,8ص  ,  القانون والشريعة  فيحجية القرائن   ,فتح اهللا    , زيد 4

  .  هـ 1359سنة 
 9-4/ 1,في السياسة الـشرعية     الطرق الحكمية   ,و عبد اهللا محمد بن أبو بكر أيوب       أب,قيم الجوزية   ابن ال  5
 .231/ 1,عدة الصابرين, ابن القيم الجوزية.هـ1428, د دار علم الفوائ,1ط,نايف بن أحمد الحمد :تحقيق,
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كما هو " القرينة " لم يخوضوا في تعريف ,  الفقهاء دإن الحال عند األصوليين كما هو الحال عن
عند  قد سبق اإلشارة إليها_ وقد يعود هذا إلى أسباب , شأنهم في التعامل مع باقي المصطلحات 

  -:1منها _ عند الفقهاء  تعريف القرينة 

إن األصوليين انطالقاً  من تعدد القرائن وتنوعها اجتزؤوا بالتعريف بأقسامها وأنواعها  -
 يسهل قد بالمثال التعريف نإف  :" ...رحمه اهللا, 2 قال ابن تيمية.والتمثيل لذلك عن حدها 

 إلى له أشير إذا يتفطن كما للنوع يتفطن السليم والعقل مطلقال بالحد التعريف من أكثر
 3". الخبز  هو هذا له فقيل رغيف

إن القرينة كاصطالح ليست مفهوما معقدا يباين المفهوم اللغوي كثيراً بل يستطيع العارف  -
الل النظر في سياق الكالم الذي وردت أو جزءاً كبيرا منه من خ,  معناهاباللغة أن يعقل

 .أعفى من تعريفها , فكأن وضوحها ودنوها من المعنى اللغوي , فيه

  
  

  4".القرينة ما يبين معنى اللفظ ويفسره : "  الشيرازي اإلمامقال 
 -:ما يلي , من تعريفات القرينة عند علماء األصول و

  
الكالم ما يدل على أن ... أن يذكر المتكلم عقيب : " القرينة المقالية أو اللفظية هي  .1

 1".اد من الكالم األول غير ما أشعر به ظاهره المر

                                                            
 .55 و37/ 1 , األصوليينالقرائن عند ,   المبارك 1

 الزهـاد  علم اإلسالم شيخ البارع المفسر المجتهد الفقيه الناقد الحافظ العالمة ماماإل الشيخ:هو  تيمية ابن  2
 اإلسالم شيخ المجتهد اإلمام ابن الحليم عبد الدين شهاب المفتي بن أحمد العباس أبو الدين تقي العصر نادرة
 إحـدى  سـنة  يـع  األول   رب في ولد األعالم أحد الحراني القاسم أبي بن اهللا عبد بن السالم عبد الدين مجد

 الحفـاظ  طبقـات ,الفضل أبو السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد,السيوطي  . األحكام مؤلف.وستمائة وستين
  7/11 بالوفيات الوافي, الصفدي ,هـ 1403 – بيروت - العلمية الكتب دار, 1ط, 1/520
 13/338خ اإلسالم ابن تيمية،    أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس، كتب ورسائل وفتاوى شي         ,   ابن تيمية   3

 .مكتبة ابن تيمية, 2ط,عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي: تحقيق
محمد : تحقيق ,39ص,التبصرة في أصول الفقه , أبو إسحاق إبراهيم بن على الفيروزآبادي ,  الشيرازي 4

  .م1983, هـ1403,دمشق , دار الفكر , 1ط, ابن حسن هيتو 
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تكلم دالة على أن المراد ليس هو مهيئات مخصوصة قائمة بال"  هي : القرينة الحالية  .2
 3".هيئة صادرة من المتكلم عند كالمه "   أو هي 2".الحقيقة بل المجاز

  4."جوز ما يبين ما يجوز  أن يراد باللفظ مما ال ي:"  وأما القرينة العقلية هي  .3

األمر الذي يصرف الذهن عن المعنى الوضعي إلى المعنى : " وعرفها آخرون بأنها  .4
 5".ما يصاحب الدليل فيبين المراد به أو يقوي داللته أو ثبوته :" أو أنها  " .المجازي 
ً  ما : " أو أنها  القرينة ما يبين معنى "  أو 6".دليل يقترن بخطاب فيؤثر عليه تأثيرا
 7".أم أفاد الظن الراجح , سواء أفاد اليقين , سره اللفظ ويف

  
  
  
  

 
 بين اًيتضح لنا أن هناك تباين, القرينة عند الفقهاء و األصوليين " تعريفات " بعد عرض   -

 -:والقرينة عند األصوليين من جهتين  , القرينة عند الفقهاء 

 
 .مجال الداللة   . أ

ما القرينة الفقهية فأثرها أ, فالقرينة األصولية  أثرها على النص الشرعي 
وإنما مجالها الواقعة التي , وليس هو مجالها , ال يتناول النص الشرعي 

  .ينظر الفقيه في إثبات حكم لها  أو نفيه  عنها 
                                                                                                                                                                                    

تحقيق طه جابر    , 1/332 , األصولالمحصول في علم    ,ز الدين محمد بن عمر بن الحسين        فخ,  الرازي   1
 .هـ1400, مؤسسة الرسالة , 1ط, فياض العلواني 

 .1/332,المحصول  ,  الرازي2
 .342/ 1 , اإلبهاج,  السبكي 3
 .2/497, المحصول ,  الرازي 4
 .68/ 1 , األصوليينالقرائن عند ,   المبارك 5
 )توراهدك رسالة( , 25ص ,  على داللته  وأثرهاالقرائن المحتفة بالنص     , علي عبد الرؤوف   يمنأ,صالح   6

 . م2001, األردنيةالجامعة 
 . 33ص ,  في فهم الخطاب وأثرهاالقرائن ,   مختار 7
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 .الغاية من البحث  . ب

) تخريج ( غاية البحث في القرينة األصولية هي ضبط عملية استنباط 
قرينة الفقهية فهي ضبط عملية أما غاية البحث في ال, الحكم من النص 

  1.على الواقعة  _ المستنبط سابقاً_الحكم  )  تحقيق(ترتيب

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   المفردات ذات الصلة:  الثالثالمطلب

وهذا بيان لكل واحد ,  )واألمارة, الدليل (القرينة في معناها بوجه ما وهي  تشترك مع ألفاظهناك 
  -:وبين القرينة منها على حدى مع بيان العالقة بينها 

  الدليل :أوال  

   -:تعريف الدليل لغة 

 سدده نحوه و الطريق على دله يقال . إليه و عليه دل  ,الدال والدليل به يستدل ما:  الدليل
 وكسرها الدال بفتح داللة بالضم يدله الطريق على دله وقد,مدلول   المفعول و دال فهو إليه

                                                            
 . 97 ,1/96, القرائن عند األصوليين , محمد المبارك  1
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 بفالن يدل وفالن الالم بتشديد الدالة واالسم,  لفأم أدل ويقال ,أعلى والفتح بالضم دلولة و
   .4وهو الحجة والبرهان, 3 وهو المرشد و الهادي , 2ما يستدل به :  و الدليل 1.به يثق أي

   -:تعريف الدليل اصطالحاً 

   5. آخر بشيء العلم به العلم من يلزم الذي هو:  الدليل 
    6". ي  بصحيح النظر فيه إلى العلم  بمطلوب خبرما يمكن أن يتوصل :" وعند األصوليين هو

  7".النظر فيه إلى العلم هو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح "أو 

  

  -: عالقته بالقرينة 

  -: الدليل بمعنى القرينة في مواضع مختلفة منها استعمل األصوليون
 العموم على ليد أن فهو المعنى جهة من العموم يفيد الذي أما: " ن البصري يقال أبو الحس

   8" .باللفظ  يقترن دليل
عند قيام الدليل على إلغاء واحد منها : " وقال الرازي عن اللفظ المشترك إذا تعددت معانيه 

  9" . بقي اللفظ مجمالً  في الباقي 
                                                            

مكتبة لبنان  , محمود خاطر   :  ، تحقيق  88/ 1ختار الصحاح     محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، م          1
 294ص/1المعجم الوسيط ج. م1995,  هـ1415, بيروت , ناشرون 

 ) دل ل(مادة ,  394 / 4, لسان العرب ,   ابن منظور 2
  . 294/ 1المعجم الوسيط ,أنيس وآخرون .)دل ل(مادة   , 28/501, تاج العروس  الزبيدي، 3
  .294/ 1 ,المعجم الوسيط ,أنيس وآخرون  4
, التعريفـات الفقهيـة     , السيد محمد عميم اإلحسان المجددي      , البركتي  . 99ص, التعريفات  , الجرجاني   5

دار الكتب  , 1ط, 96ص, معجم يشرح األلفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء واألصوليين وغيرهم من العلماء            
 . م2003, هـ1424, لبنان , بيروت , العلمية 

بيروت ,  دار الفكر     ,1/67,التقرير والتحرير في أصول الفقه    , محمد بن محمد  الحنبلي    , ابن أمير الحاج     6
  .م1996,هـ 1417, 
حـسين  : تحقيق, 106/ 1القاضي أبي بكر المعافري المالكي ، المحصول في أصول الفقه،         ,  ابن العربي    7

  . م1999,  هـ1420, عمان , دار البيارق , 1ط , سعيد فودة-علي اليدري 

 .193 /1,  المعتمد , ن البصري ي أبو الحس8 
 .282/ 1, المحصول ,  الرازي  9
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والمالحظ أن هذا االستعمال جاء باعتبار معنى الدليل اللغوي المفيد للهدي واإلرشاد 
دون النظر إلى المعنى االصطالحي له وهذا أمر يمكن إطالقه , والكشف عن المطلوب 

   :وجهين ومع هذا يبقى هناك اختالف بين هذين المصطلحين من ... على القرينة 
ن الدليل يطلق على كل ما أرشد  إلى عم من القرينة ؛ وذلك ألأالدليل عند األصوليين  .1

القرينة ؛ فإنها البد أن تكون بخالف , سواء كان مرتبطا بدليل آخر أو ال , المطلوب 
 .مرتبطة ومتعلقة بدليل آخر تحتف به 

األصل في الدليل أن يستفاد منه الحكم مباشرة وقد يعين على تحديد الحكم أو تعيين  .2
ً  به القرينة  بخالف القرينة التي تعد وسيلة لفهم ما , المعنى فيما إذا استعمل مرادا

وعليه تعد القرينة خادمة للدليل ومعينة ,  وتقويته تحتف به أو اإلعانة على تأكيد ظاهره
 .على تحقيق مدلوله 

  1) .هي دليل خاص ( القرينة نوع من األدلة  إن :إال أنه  يمكن القول 

  

  

  

  

 

 األمارة : ثانيا  

  -:تعريف األمارة لغة 

 وقيل  3.ارة  فكل عالمة   تعد فهي أم2الوقت و الموعد و العالمة )بالفتح : ( األمارةاألمار و   
  4 .اَألمارِة جمع اَألمار

                                                            
 .1/83,  عند األصوليين ائنالقر, محمد المبارك  1
 . 1/26,المعجم الوسيط ,  أنيس وآخرون   2
  .208/ 1,لسان العرب ,  ابن منظور 3
  .10/75, تاج العروس ,  الزبيدي 4
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  -:تعريف األمارة  اصطالحاً 

 من يلزم فإنه ,المطر إلى بالنسبة كالغيم. المدلول بوجود الظن بها العلم من يلزم التي هي: األمارة
 الشيء عن ينفك ال ما العالمة أن:  والعالمة األمارة بين والفرق.  المطر بوجود الظن به العلم
  1.للمطر بالنسبة كالغيم الشيء عن تنفك واألمارة,  االسم على والالم األلف دكوجو

وقد عد األصوليون األمارة من الطرق الموصلة إلى معرفة الحكم الشرعي ؛ إال أنهم اختلفوا في 
  2.أو أنها تختص بما هو ظني ؟, أنها هل تطلق على كل طريق سواء كان قطعياً  أو ظنياً 

 ً,أنها تطلق على كل دليل أدى إلى المطلوب سواء كان المطلوب قطعياً  أو ظنيا من ذهب إلى مثل 
ن األمارة تختص بكل دليل أدى إلى مطلوب  إومنهم من قال .وهي بهذا تعد مرادفاً  لمعنى الدليل 

وأما األمارة فهي التي  "...: فقال 3 هذا ابن العربيإلىوممن ذهب . فهي دليل ظني الداللة ,ظني
 النظر ما هي واإلمارة" : ن البصري ي الحسوأبو 4" أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظنيمكن

هي التي يمكن أن يتوصل األمارة :" والرازي حيث قال  5" .الظن غالب إلى يفضي فيها الصحيح
  6 ".بصحيح النظر فيها إلى الظن

  :عالقتها بالقرينة 

                                                            
 . 34ص, التعريفات الفقهية , البركتي . 38ص ,  التعريفات , الجرجاني 1
  . 3/251, لآلمدي اإلحكام. 4/239, الفقه أصول في المحيط البحر, الزركشي 2
محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن أحمد اإلمام أبو بكر ابـن العربـي المعـافري                     :ابن العربي   3 

 رحل مـع أبيـه إلـى        )هـ468(عبان سنة ثمانية وستين وأربعمائة    الحافظ أحد األعالم ولد في ش      األندلسي
صنف التفسير وأحكـام القـرآن      ,المشرق ودخل الشام فتفقه بأبي بكر الطرطوشي وحج ورجع إلى مصر            

وكانت وفاته في شهر ربيع اآلخـر سـنة         ,وولي القضاء ببلده    ,وشرح الموطأ وشرح الترمذي وغير ذلك       
 سليمان: تحقيق, 180/ 1 المفسرين، طبقات, محمد بن أحمد األدنهوي،.)هـ543(وخمسمائة ثالث وأربعين 

 النـبالء  أعـالم  سـير , الذهبي .م1997 ,هـ1417 ,السعودية, والحكم العلوم مكتبة,1ط,الخزي   صالح بن
,20/198.  
أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار        , السمعاني.1/106, المحصول في أصول الفقه     , ابن العربي  4

دار الكتب العلمية   ,  محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي     :  تحقيق , 2/71، قواطع األدلة في األصول،    
 . م 1997 -هـ1418,بيروت , 
 .1/5, المعتمد, ن البصري يأبو الحس 5
 .1/88, لمحصول ا, الرازي  6
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  -:ومن ذلك ,  مواضع مختلفة استعمل األصوليون األمارة بمعنى القرينة في

 أو تعلمه أن إال نقبل ال نحن قلنا, بالعنعنة الرواية تقبل إنه قولهم وأما"...:فقال  1ما ذكره السمعاني 
 ويكون فالن عن يقول أو فالنا سمعت أو فالن حدثنا يقول أن وهو مرسل غير أنه الظن على يغلب
   2". منه هسمع أنه على تدل أمارة ذلك ألن صحبته أطال قد

ن أوجه االختالف بينها وبين القرينة هي ذاتها أوجه االختالف بين الدليل إومع هذا يمكن القول 
 .على اعتبار أن األمارة دليل كما سبق .والقرينة 

  

 

 

  

   و شروطها  القرينة نرك:المبحث الثاني 
   ركن القرينة : المطلب األول  

  تعريف الركن   :الفرع األول 

 :لغة

أي مال إليه ؛و ركن يركن و يركن ركنا و ركونا فيهما و ركانة و ركانية, لى الشيء كن إر 
و ركن الشيء جانبه , ركن يركن بفتح الكاف في الماضي واآلتي وهو نادر : وسكن وقال بعضهم 

m   و الركن الناحية القوية وما تقوى به من ملك وجند وغيره وبذلك فسر قوله عز وجل, األقوى 

                                                            
الحنفـي  ظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد أبو الم:أبو المظفر السمعاني  1

 الحافظ من أهل مرو تفقه أوال على أبيه في مذهب أبي حنيفة ثم انتقل إلى مذهب الشافعي فأخذ                   ثم الشافعي 
 فـي  االنتـصار  وكتاب التفسير وصنف كثيرة فنون في طولى يد له وكانت الصباغ عن أبي إسحاق وابن   

 البدايـة , ابـن كثيـر   .نيسابور   مدينة في عظوو, ذلك وغير, الفقه أصول في والقواطع والبرهان الحديث
  7/69 الكبرى الشافعية طبقات,السبكي  .1/274 الشافعية طبقات, بكر شهبة  أبي .12/154, والنهاية

 385ص/1ج األصول في األدلة قواطع , السمعاني 2
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   {  z       _       ~  }  |    l 1 ودليل ذلك قوله تعالى:   m  g   f  e  d  c     b  al 2   أي :
  3. والجمع أركان و أركن, أخذناه و ركنه الذي تولى به 

  : اصطالحاً 

   4.الحقيقة إال به هو جزؤه الداخل في  الماهية ؛ أي ما ال توجد: ركن الشيء 
إليها الشيء و يقوم بها و جزء من أجزاء حقيقة الشيء يقال ركن  أحد الجوانب التي يستند :  هوو

   5.و ركن الوضوء, الصالة 

وإال يلزم أن يكون الفاعل , ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم إذ قوام الشيء بركنه ال من القيام هو و
) ل فيه ما يتم به وهو داخ(و ركن الشيء , ركنا للفعل والجسم ركنا للعرض والموصوف للصفة 

  6. بخالف شرطه فهو خارج عنه

    ركن القرينة :  الفرع الثاني 

وهو , هو الشيء المقترن و ترتكز عليه اً واحداًركن ها لفإن أقسامهان تعددت القرينة على إنه وإ
ركن إذاً  .  هي شروطها إنما باقي العناصر التي تتكون  منها القرينة أما.  الشيء الدال أوالدليل 
  7.)المقترن (   الدليل القرينة

    القرينة شروط:  المطلب الثاني 

عن الفرق بين القرينة الفقهية والقرينة _   من هذا الفصل في المبحث األول_سبق الحديث 
وحتى ال يحدث االلتباس بينهما كان البد من بيان شروط , ولبيان الفرق األساس بينهما , األصولية 

  . القرينة الفقهية وأقسامها
وأما أقسامها سيأتي الحديث , أنا بصدد الحديث عنها في هذا المبحث فما شروط القرينة أ

  _إن شاء اهللا_  .  من هذا الفصل لثالثعنها الحقا في المبحث ا

                                                            
   39 : اآلية, الذاريات,  سورة 1
 4 : اآلية,  سورة  الذاريات2
  .35/109تاج العروس , الزبيدي  . 305 / 5, رب لسان الع,   ابن منظور 3
 . 157ص  , األصولمعجم مصطلح  ,هيثم ,  هالل 4
 .371_ 1/370المعجم الوسيط  5
  . 106ص , التعريفات الفقهية , البركتي .105ص,التعريفات , الجرجاني  6
   .هـ1426,دار البيان ,495/, وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية , محمد وهبة الزحيلي, الزحيلي  7
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  تعريف الشرط  : الفرع األول 

  لغة 

 الشَّرطو  1 ,الشين والراء والطاء أصل يدل على علم وعالمة وما قارب ذلك من علم ): شرط(
الشَّرط َأملَك، : وفي المثل إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، كالشَِّريطة يجمع على شروط،

وفي , هااتو أشراط الساعة عالم ,على أشراط عليك أم لك، و الشَّرط  بالتحريك، العالمة، يجمع

  3.ينهمب الناس يجعلها التي العالمة االشتراط و m   ÑÕÔ  Ó  Òl2العزيزالتنزيل 

  اصطالحاً 

  .4قف عليه المؤثر في تأثيره ال في ذاته وال ترد عليه العلةتوالذي ي:الشرط هو 
فهو وصف ظاهر منضبط يستلزم ذلك أو ؛ ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم  وحقيقة الشرط هو"

 أن الحول شرط في : بيانه .يستلزم عدم السبب لحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم أو السبب 
وجوب الزكاة فعدمه يستلزم عدم وجوبها والقدرة على التسليم شرط في صحة البيع فعدمها يستلزم 

  5."صحتهعدم 
  
  
  
  

 شروط  القرينة :  الثاني الفرع 

 وهذه الشروط وان  ,6حتى يجوز االعتماد  عليها  في اإلثبات ثالثة ط ويشترط في القرينة شر
  -:لى القرينة األصولية ؛  وهذا بيانها كانت متخصصة باإلثبات غير أنها تنطبق ع

                                                            
 .1/478, لمعجم الوسيط ا,أنيس وآخرون  . 3/260,مقاييس اللغة , ابن الفارس  1
 18 :اآلية,   سورة محمد2
 ).شرط(مادة  ,1/869الفيروزآبادي،  القاموس المحيط . 82/ 7,)شرط( مادة ,رب لسان الع,  ابن منظور3
  142,/1, المعتمد,البصري . 332,/2, اإلحكام,اآلمدي . 3/89المحصول, الرازي  4
  .25ص, الفحول إرشاد ,الشوكاني   5
  .22  ص, أثر القرائن,خطاب . 89/ 1 ,األصوليينالقرائن عند ,  المبارك 6
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 العتماد االستدالل منه ؛ أساساً  ظاهر ومعروف وثابت ليكون أمرأن يوجد : الشرط األول 
وذلك ,  وميدان عملها تأثيرهاورفيقها ومحل , والنص قرين القرينة , ) النص( هواألمروهذا 

  . عليه األماراتولتوفر ,لوجود صفات وعالمات فيه 
  mn  m     l  k  j  i  h   g  f  e  d  co  q     p :   قوله تعالى :ذلك ومن 

t  s   ru  l  1 . غبش من معه يمتد وما األفق في المعترض الفجر من يبدو ما أول شبه 
 الخيط بيان عن )الفجر من( بقوله األبيض الخيط ببيان واكتفى وأسود أبيض بخيطين الليل

من ( فلفظة   2 .لمنا أن المقصود من ذلك بياض النهار وسواد الليلفع,  عليه لداللته األسود
  3 .)الخيط األسود ( و) الخيط األبيض ( قرينة بينت المراد من ) الفجر 

 الذي واألمرالمتخذ أساساً  لالستنباط ) النص (  الظاهر األمر أن توجد صلة بين :الشرط الثاني 
و ذلك يكون , هو المجهول بادئ األمر في عملية االستنباط  و,) الدليل  ( أويؤخذ منه أي القرينة 

بالتأمل واستخراج المعاني من النصوص والوقائع بالتأمل والتفكر الناشئ عن عمق الذهن وقوة 
  4 ._كما بدا واضحاً في تعريف القرينة _  وهذه الصلة تسمى باالقتران , الفكر 

 سليم أساسرينة والنص واضحة وقوية وقائمة على البد أن تكون العالقة بين الق :الشرط الثالث 
  5. الصلة الوهمية الضعيفة أو, وال تعتمد على مجرد الوهم والخيال , ومنطق قويم 

  

   و أنواعها القرينةأقسام :ثالثالمبحث ال

تتفاوت بين التوسع أنها ,يتضح  في الكتب العلمية وأنواعها القرينة ألقساممن خالل االستقراء 
االعتبارات الحيثيات أو  و اختلفت باختالف ها العلماء في تقسيماتآراءفقد تنوعت , قوالتضيي

   1.  المرعية في تقسيمها

                                                            

  1 .187:اآلية ,  سورة البقرة 
  .1/469, البيضاوي تفسير,  البيضاوي  2
  .223ص, القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي ,مختار حمامي  3
 .44ص , على داللته وأثرهاالقرائن المحتفة بالنص ,صالح  .90/ 1 ,األصوليينالقرائن عند , المبارك  4
  . نفس المصدر 5
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, د الفقهاء وأخرى عند األصوليينفهناك تقسيمات عن, تكون أقسام القرينة مختلفة متعددة ..  وعليه
  : في المطالب التالية  واألمثلة عليهاعند األصوليين هذه التقسيمات أهم  وفيما يلي بيان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أقسام القرينة : المطلب األول 

  عند األصوليين أقسام القرينة  *

                                                                                                                                                                                    
عـدنان  , عزايـزة   . 201ص   , وأثرهاالقرائن  , مختار  . 101/ 1 , األصوليينالقرائن عند   ,   المبارك    1

الجامعة ,24ص,رسالة ماجيستير  , اإلسالميةيعة   الحقوق في الشر   إثباتالقرينة وحجيتها في    , حسن الحمود   
 .م1987, هـ1407 , األردنية
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 هذه التقسيمات تختلف باختالف إذمنهج الفقهاء في تقسيم القرائن ؛ ل الف مخكان لألصوليين منهج
 والقرينة فقهية ينة الووجود الفرق بين القر, ن واالعتبارات التي اتخذها األصوليوالحيثيات 
  1.باإلضافة إلى اختالف استخداماتها عندهم , األصولية 

   
  -:كما هو اآلتي  , فتقسيم القرينة عند األصوليين يكون من حيثيات متعددة 

  
 .من حيث مصدرها  -

 .من حيث قوة أثرها  -

 .من حيث وظيفتها  -

 .من حيث هيئتها  -

 .من حيث الظهور وعدمه  -

 .من حيث االستقالل وعدمه  -

  -: سأقوم ببيان هذه األقسام المتنوعة وذكر بعض األمثلة  عليها على النحو اآلتي 

  

  

  

  

 

  

  أقسام القرينة من حيث مصدرها:  والً أ

                                                            
 .97/ 1, القرائن عند األصوليين , المبارك  1
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, وقرائن حسية , وقرائن عقلية , قرائن شرعية : قسم األصوليون  القرائن باعتبار مصدرها إلى 
  .وقرائن عرفية 

وكان من أوائل من ذكر هذا التقسيم . ن على هذا النحو  وقد جاء هذا التقسيم في كتب األصوليي
 أو عادة ,أو حساً  , قيقة عقالً البد للمجاز  من قرينة تمنع الح" حيث  قال  , 1صدر الشريعة الحنفي

  2".أو  شرعاً  
  أو حساً , لحقيقة عقالً فالبد للمجاز من قرينة تمنع من إرادة ا, فأما القرينة  :"  3 وقال الزركشي 

   المعنى الحقيقي قد تكون عقلية القرينة المانعة من إرادة: " ومنهم من قال  , 4"أو شرعاً , أو عادة 
  5".وقد تكون شرعية , وقد تكون عادية , وقد تكون حسية 

  هذا بيان ألقسام القرينة من حيث مصدرهاو

  

   

  قرائن شرعية   :1

                                                            
 الحنفـي    ) صـدر الـشريعة     ( اهللا بن مسعود بن محمود بن عبيد اهللا بن محمود صدر الدين            عبيد:  هو   1

,  الفقـه  أصول في التوضيح وشرحه,  التنقيح تصانيفه من,المحبوبي اإلمام الكبير األصولي صاحب الفنون    
 أبـي  :انظر   , هـ  747ت  ,  ذلك وغير المقامات في والوشاح,  الفقه في الوقاية ومختصر الوقاية وشرح
, كـشف الظنـون     , عبـد اهللا   مـصطفى . 2/365, في طبقات الحنفية     المضية الجواهر ، القرشي الوفاء

 . 198 ,197/ 4, األعالم ,  الزركلي .246/ 6, معجم المؤلفين , كحالة .1/496
 ,التنقـيح    غوامض حل في التوضيح, الحنفي البخاري المحبوبي , عبيد اهللا بن مسعود       , صدر الشريعة  2
 .م1996 ,هـ1416 , بيروت ,العلمية الكتب دار, عميرات  زكريا: تحقيق ,1/169
 فاضال أديباً أصوليا فقيها كان,هـ  745  سنة ولد ,  الشافعي الزركشي اهللا عبد بن محمد الدين بدر اإلمام 3
 الـدين  وسـراج  اإلسنوي الدين جمال الشيخين عن أخذ خانقاه مشيخة وولي وأفتى ودرس ذلك جميع في

 المنهـاج  شـرح  تكملـة  تصانيفه ومن,الحديث   وسمع األذرعي الدين شهاب إلى حلب إلى ورحل البلقيني
 أبي : انظر  . هـ  794 سنة  توفي    أجزاء ثالثة في األصول يف والبحر,  البخاري على والنكت,  اإلسنوي

  .167 /3 الشافعية طبقات,بكر شهبة 
 547/1, البحر المحيط,   الزركشي 4
 54 ص, الفحول إرشاد,   الشوكاني 5
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  1. الكتاب أو السنة يل هذا النص ف سواء تمث,الشرع هي القرائن التي يكون مصدرها  
أن قطع يد السارق جاء مجمال :  على اعتبار القرينة الشرعية في بيان األلفاظ المجملة من األمثلة

m    W  V         U  T  S  R   Q  P  O :وذلك في قوله تعالى ,  في القرآن 

XY   \    [  Z  l2 ,ًولم يقترن بها بيان أن المراد ,  فإن اآلية ظاهرة في قطع يد السارق مطلقا
_ صلى اهللا عليه وسلم  _ وقد بين الرسول , فهذا اإلجمال في اآلية يحتاج إلى قرينة مبينة  .منها المقيد 

  3" .تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً " :  القطع  في قولهفيهلذي يجب  ا)القيمة المسروقة ( المقدار

  
: ومن ذلك قوله تعالى , شرعية في صرف األلفاظ عن ظاهرها كما اعتبر األصوليون  القرينة ال

 m¼  »  º l 4  ,إال أن هذا الظاهر مصروف .  ظاهر اآلية يفيد وجوب اإلشهاد فإن
  m  I     H  G  F  E  D            C  B :قوله تعالى ) قرينة ( بداللة 5عند جمهور العلماء 

JKV  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L   WZ  Y  X  [  \  
 ̀ _    ̂ ]a e  d  c  b  l .6  

  
  
  
  
  
  
  
  
  عقلية القرائن  ال :2

                                                            
  .150ص ,اإلسالمية  والشريعة اإلداري القانون اإلثبات بالقرائن في, محمد علي محمد, عطا اهللا 1
   .38 : اآلية, ائدة سورة الم  2
ح } والسارق والسارقة فاقطعوا أيـديهما  {:باب قوله تعالى , كتاب الحدود , صحيح البخاري ,   البخاري  3

 .849ص)1684( ح, باب حد السرقة ونصابها , كتاب الحدود , صحيح مسلم , ومسلم . 8/21 , 6789
 . 282 : اآلية,  سورة البقرة 4
 مـصيلحي  هالل: تحقيق  ، 3/188اإلقناع، متن عن القناع كشاف,إدريس   نب يونس بن  البهوتي،منصور 5

. 2/323, المهـذب   , الشيرازي  . 3/88, األم  , الشافعي  .هـ  1402, بيروت , الفكر دار ,هالل مصطفى
 .4/426,مغني المحتاج , الشربيني 

 .283 : اآلية,  سورة البقرة 6
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  mb  a   ̀  _c   :قوله تعالى:  عليها ومن األمثلة . وهي القرائن التي يكون مصدرها العقل

  h  g           f  e   dl1   2.مخصوص ؛ حيث نعلم بضرورة  العقل أنه  تعالى ليس خالقا لنفسه   

~  �  ¡     ¢  m : قوله تعالى ك:  القرينة العقلية  الصارفة  لظاهر اللفظ  أيضاً هاومن
¬  «  ª  ©    ̈  §  ¦  ¥  ¤  £ l3 . فليس المراد ظاهر

هو اهللا تعالى  ومر لوجود قرينة مانعة عن إرادة حقيقة الطلب واإليجاب عقال وهي كون اآل, الطلب 
 أن واقدراه عليه لعالقة, اده ؛ فهو مجاز عن تمكينه من ذلك حكيماً  على أن يأمر إبليس بإغواء عب

  4.واألسباب اآلالت لسالمة عليه وقدرته الفعل من المأمور تمكن يقتضي اإليجاب
  

  قرائن حسية   :3

وقد ذكر األصوليون أن العام يمكن أن يخصص  , وهي القرائن التي يكون مصدرها الحس 
m  F  E  D    C  B    A : أن قوله تعالى : لى ذلك  عومن األمثلة  5.بالقرينة الحسية

K  J   I  H  Gl6 يفيد ظاهره العموم بحسب اللغة إال أن دليل الحس خصص هذا 
   7._عليه السالم _ نها لم تؤت بعض األشياء التي من جملتها ما كان في يد سليمان إحيث , العموم 

 

  

  

  قرائن عرفية :  4

                                                            
 .62 : اآلية,   سورة الزمر 1
 .355 / 3, بحر المحيط ال,   الزركشي 2
 .64 : اآلية , اإلسراءسورة   3
 أصـول  فـي  التنقـيح  لمتن التوضيح على التلويح الشفعي،شرح عمر بن مسعود الدين سعد , التفتازاني   4

 .م1996 , هـ1416 , بيروت , العلمية الكتب دار, عميرات زكريا: تحقيق ،1/170الفقه،
 . 3/75, المحصول, زي الرا. 153/ 2, المستصفى ,   الغزالي 5
 .23  : اآلية,   سورة النمل 6
 .75/, المحصول  , الرازي. 153/ 2, المستصفى ,  الغزالي 7
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, م  اللفظ في معنى معين عرفا العرفية استخداوالقرائن  . والعادة وهي التي يكون مصدرها العرف
  .فإذا أطلق حمل على المعنى المتعارف عليه بين الناس 

جواز وطء الرجل المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف ، وإن لم يشهد عنده عدالن من  :ومثاله 
ستنطق النساء أن هذه امرأته اعتمادا  عقدت عليها ، وإن لم يالتيالرجال أن هذه فالنة بنت فالن 

 1 . "على القرينة الظاهرة المنزلة منزلة الشهادة 

  من حيث قوة أثرها أقسام القرينة : ثانياً

: اآلمدييقول . وقرائن ظنية , قرائن قطعية : تنقسم القرائن عند األصوليين باعتبار قوة أثرها إلى 
  : وتفصيلها في اآلتي 2".فرها واجتماعها العلم وبتظا, ن القرائن قد تفيد آحادها الظن إ" 

  قطعية القرائن ال .1

   3.وهي القرائن التي تفيد حكماً  قلبياً  جازماً  بمدلولها 

 4. عليه بينهم اًوهو أمر يكاد يكون متفق, وقد نص كثير من األصوليين على إفادة القرائن القطع 
  5".  قد يورث العلم ومجرد القرائن أيضاً :" وقال اإلمام الغزالي 

̈          ©  m¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |¦       ®  ¬  «  ª  :قوله تعالى  :مثال   §  l6
  

 جاءتنه  أإال, وجوب الحج على جميع الناس يدل على ) وهللا على الناس ( ه فإن األمر في قول
اد وجوب الحج على فصار المر) من استطاع : ( وهي قوله تعالى , قرينة واضحة وقطعية 

  .جميع الناس على  وليس المستطيع

 ظنية القرائن ال : 2

                                                            
  .2/104,  تبصرة الحكام ,اليعمري فرحون بن  محمد1
 .40/ 2 ,المجلد األول  ,اإلحكام , اآلمدي  2
 .1/111 , األصوليينالقرائن عند ,   المبارك 3
 .2/40, المجلد األول  ,اإلحكام ,  اآلمدي.256/ 1,المستصفى,الغزالي. 1/133,البرهان,الجويني 4
 .1/257,المستصفى , الغزالي   5
  .97اآلية ,  سورة ال عمران  6
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   1.وهي القرائن التي تفيد حكماً  قلبياً  غير جازم بمدلولها 

ً  _ وقد نص كثير من األصوليين  عليه وهو أمر متفق , على أن القرائن قد تفيد الظن _  أيضا
  2".يد آحادها الظن مع أن القرائن قد تف: "...قال اآلمدي , بينهم 

  -:وهي , 3 بحسب قوة داللتها إلى ثالثة أقسام  ويمكن تقسيم هذه القرائن الظنية 

  :ما يفيد ظناً  قوياً  . أ 

قرينة , بين يديه , استبشاره عن قول أو فعل مع تبسمه و_ صلى اهللا عليه وسلم  _ سكوت النبي  : مثاله
يمكن أن  ال _صلى اهللا عليه وسلم _ ألنه , تعد قرينة قاطعة بل ربما , قوية على كونه جائزاً  حسناً  

ً  يستحسن شيئاً   أنه_ رضي اهللا عنه  _ 5  ومن ذلك ما صح من حديث  عبد اهللا بن مغفل4. ممنوعا
. ال أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا : فقلت . فالتزمته : قال . يوم خيبر   ،جرابا أصبت: " قال 

   6." اً متبسمصلى اهللا عليه وسلم ل اهللا فالتفت فإذا رسو: قال 

على جواز أخذ الغانمين من الطعام قبل القسمة ؛ وذلك لسكوت ) قرينة ( ففي هذا الحديث داللة 
بل إن تبسمه داللة _  رضي اهللا عنه _ عن إنكار فعل عبد اهللا بن مغفل _صلى اهللا عليه وسلم  _ النبي 

  7.على رضاه 

                                                            
 .1/116 , األصوليين عند القرائن,  محمد المبارك 1
 .2/40, المجلد األول ,  اإلحكام , اآلمدي  2
 .118/ 1 , لييناألصوالقرائن عند ,  محمد المبارك 3
 36ص ,  الفحول إرشاد, الشوكاني  .3/277,البحر المحيط , الزركشي  4
 ابن عبد نهم بن عفيف المزني صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان  _رضي اهللا عنه _ عبد اهللا بن مغفل 5

ة وسعيد سكن المدينة ثم البصرة وله عدة أحاديث حدث عنه الحسن البصري ومطرف بن الشخير وابن بريد
 حـاتم  أبـي  بن الرحمن عبد التميمي، الرازي: انظر   , للهجرةتوفي سنة ستين     ,بن جبير ومعاوية بن قرة    

 ,هـ1271 بيروت , العربي التراث إحياء دار , 1ط ,5/149والتعديل، الجرح, محمد   أبو إدريس بن محمد
 .6/38, تهذيب التهذيب ,ابن حجر العسقالني . م1952

) 3153(ح,رض الحرب   أ باب ما يصيب من الطعام في        ,كتاب فرض الخمس  , البخاري  صحيح  ,البخاري  6
,4 /73 . 
 .308/ 6,  شرح صحيح البخاري فتح الباري, ابن حجر العسقالني  7
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  :ما يفيد مطلق الظن . ب 

 أحد العصر إال في بني يصلين ال : " األحزابقال يوم   _ صلى اهللا عليه وسلم_  أن النبي :مثاله 

 : نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهمال: فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم  .".قريظة 
  1 ."منهم فلم يعنف واحداًصلى اهللا عليه وسلم  فذكر ذلك للنبي. م يرد منا ذلك لبل نصلي ، 

وإنما عملوا , أن الصحابة الذين صلوا في الطريق لم يأخذوا بظاهر األمر : يلحظ من الحديث 
 المبادرة بالذهاب إلى بني قريظةوهي   _ صلى اهللا عليه وسلم_ بالقرينة الحالية الظاهرة من أمر النبي 

  2. وعدم االشتغال عنه بشيء

   :ما يفيد ظناً  ضعيفاً   .ج 

, سببه على يقتصر ولم عمومه على حمل بنفسه مستقل واللفظ خاص سبب على العام ورد إذا:مثاله 
  3.قصر العام على موضع وروده على الخاص قرينة ضعيفة عند جمهور األصوليين السبب بر تويع

  

  

  

  

 من حيث وظيفتها أقسام القرينة : ثالثاً

                                                            
 األحزابمن  _ صلى اهللا عليه وسلم       _ باب مرجع النبي    , كتاب المغازي    , يصحيح البخار , البخاري   1
باب جواز  , كتاب الجهاد والسير     , صحيح مسلم ,مسلم   و    .5/60,)4119 (ح  ,  بني قريظة    إلىرجه  خوم
 .895 ص) أحد الظهر إال في بني قريظة يصلين الأن ( : بلفظ ) 1770( ح,تال  من نقض العهد ق
  ..12/97,شرح صحيح مسلم,  النووي  . 7/510,فتح الباري ,  ابن حجر العسقالني  2
, إرشـاد الفحـول     , الـشوكاني   . 2/252,البحر المحـيط    , الزركشي  . 1/144, التبصرة, الشيرازي   3

 . 118ص
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واعتنائهم ببيان أثرها , ث متنوعة ومباح, إن اعتماد األصوليين على القرائن في مسائل متعددة 
وقد انقسمت القرائن عندهم . على فهم تلك المسائل والمباحث ؛ جعلهم يذكرون لها وظائف مختلفة 

ثم انقسم هذان , والقرائن المقوية  , القرائن المبينة: باعتبار وظيفتها إلى قسمين رئيسيين هما 
    1.القسمان إلى أقسام أخرى 

  -:حد منها وهذا بيان لكل وا

  القرائن المبينة : 1

  .2وهي القرائن التي تبين المراد من الشيء الذي تقترن به 

  -: هي , قرائن المبينة  حسب نوع عملها ثالثة أقسام ال

 : القرائن الكاشفة   . أ

وهي القرائن التي تكشف عن المراد باأللفاظ  التي خفيت داللتها ؛ نظراً  للجهل بأصل الوضع 
 3.ما لم تتضح داللته : يت داللته هو من قبيل المجمل ؛ وذلك ألن المجمل هو وما خف. فيها 

فإن الهلوع لفظ غريب يحتاج إلى قرينة , m  o   n  m      l  k  l   4  :قوله تعالى ذلك ومثال

  m  t  s            r  q  p  x     w  v  u l5 وقد فسرته اآليتان بعده,تكشف المراد به 
  
  
  
  

 :  المخصصةالقرائن . ب

                                                            
 .123/ 1 , األصوليينالقرائن عند , لمبارك  ا1
  .1/133,  المصدر نفسه  2
 .194_ 193ص , التعريفات الفقهية , البركتي . 185ص ,التعريفات , الجرجاني  3
 .19 : اآلية,   سورة المعارج 4
 . 21,20 :اآليتان,   سورة المعارج 5
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  . أو غير المراد في األشياء التي تقترن بها , وهي القرائن التي تخصص المراد 
كان محتمالً  لعدة أسواء , ي بيان كل ما يتطرق إليه احتمال ويحتاج إلى القرينة المخصصة  ف

ما ك,  كان ظاهراً  في معنى ومحتمالً  آلخر مأ, كما هو الحال في المشترك , أمور على السواء 
فإن قيل كم أصناف ما يحتاج إلى : " حيث يقول الغزالي . هو الحال في اللفظ المؤول والحقيقي

, بتصرف الشرع والمنقول  والمجاز,ما يتطرق إليه احتمال كالمجمل : البيان سوى الفعل ؟ قلنا 
وما يجري مجراه مما يتعارض فيه ... خصوص والظاهر المحتمل للتأويلوالعام المحتمل لل

   1".والفعل من جملة ذلك , الحتمال ا

  2.ليين عن البيان بالقرينة المخصصةأخذت من كالم األصو, والقرينة المخصصة على ثالثة أنواع 
  -: وهي 

• نة قرينة معي : 

وقد اعتبر  .هي القرينة التي تعين المراد من الشيء عند احتماله ألكثر من معنى على السواء 
فاعتبروها في تعيين أحد محامل , نة  في بيان كل ما فيه احتمال متساٍو األصوليون القرينة المعي

   4.إذا كان محتمالً    _ صلى اهللا عليه وسلم_ وفي بيان فعل النبي , 3اللفظ المشترك 
 فهي المعينة لبعض ما اإلطالقما القرينة المبينة على أو " :بقوله القرينة المعينة  الكاسانيوعرف
فإذا وجدت القرينة يتعين البعض , قبل وجود القرينة ن كان اللفظ يحتمل هذا وذاكأ ب,اللفظيحتمله 

  5". مراداً باللفظ من غير تغيير أصالً 

  

  

  

                                                            
 .227/ 2, المستصفى ,   الغزالي 1
 .126/ 1 , األصوليينند القرائن ع,  المبارك 2
 .1/278, المحصول , الرازي  3
 .228 ,227/ 2, المستصفى ,   الغزالي 4
 .7/214, بدائع الصنائع ,   الكاساني5
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ووقت صالة المغرب إذا " : قال   _ صلى اهللا عليه وسلم_ ما ورد في حديث  أن النبي :  ومثاله 

  وقد اختلف 1" . نصف الليل ووقت صالة العشاء إلى, ما لم يسقط الشفق , غربت الشمس 
إلى : وذهب الحنفية , 2الحمرة :ألنه لفظ مشترك ؛ قال بعضهم أنه _) الشفق ( الفقهاء في معنى 

, احتاج إلى قرينة تعين أحد  محتمليه , ) محتمالً  (  لفظاً  مشتركاً   الشفقولما كان . 3أنه البياض
, الشفق الحمرة :"   _ صلى اهللا عليه وسلم_ة قول النبي وذكر الجمهور أن القرينة التي عينت  الحمر

   4".فإذا غاب الشفق وجبت عشاء اآلخرة 

  

  

  

  

  

                                                            
, )612( ح  ,  الـصلوات الخمـس      أوقاتباب  , ومواضع الصالة   كتاب المساجد   , صحيح مسلم   ,  مسلم   1

 .280ص
الشيرازي  .هـ 1393,بيروت , دار المعرفة  , 2ط ,1/74  ,ألممحمد بن إدريس أبو عبد اهللا، ا,  الشافعي2

. بيـروت   , دار الفكر     , 52/ 1، إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق، المهذب في فقه اإلمام الشافعي              
ـ 1405, بيـروت  , دار الفكـر   , 1/231, عبد اهللا بن أحمد المقدسي أبو محمد، المغنـي    , ابن قدامة  . هـ

 –دار الفكر   , محمد عليش   : تحقيق , 178/ 1,حاشية الدسوقي على الشرح الكبير      ,فه    الدسوقي، محمد عر  
 -دار الغـرب    ,محمـد حجـي     : ، تحقيق 2/16,الذخيرة, القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس       . بيروت

 .م1994 -بيروت 
دائع الصنائع ،   ب, الكاساني  . بيروت  , دار المعرفة   1/144شمس الدين السرخسي، المبسوط     ,  السرخسي   3
1 /124.  
باب دخـول   , الكبرى،كتاب الصالة    البيهقي سنن, بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن أحمد ,البيهقي   4

 1414 المكرمة مكة , الباز دار مكتبة,عطا   القادر عبد محمد: تحقيق, 1/373, وقت العشاء بغيبوبة الشفق     
بـاب صـفة    , الدارقطني ، كتـاب الـصالة        سنن, حسنال أبو عمر بن  علي   ,الدارقطني  . م1994 , هـ

, هـ1386   بيروت , المعرفة دار ,المدني   يماني هاشم اهللا عبد السيد: تحقيق ,1/269, المغرب والصبح   
 . م1966



99 
 

  :_ صلى اهللا عليه وسلم  _ القرينة المعينة  ألحد محتملي فعل النبي مثالوأما 

فهذا , 1 قام في صالة من الركعة  الثانية دون جلوس _ صلى اهللا عليه وسلم _ أن النبي  ما ورد من 
ه تركه  أنأو, تركه عمداً  فيدل على عدم وجوبه _ صلى اهللا عليه وسلم  _ فعل يحتمل أمرين إما أنه 

صلى اهللا _ وجاء ذلك بفعل آخر ؛ وهو أن النبي , فيحتاج إلى قرينة معينة ك ناسياً  فال يدل على ذل

 3 .اًركه للجلوس كان نسيانفدل ذلك على أن ت, 2سجد سجود السهو في آخر الصالة   _ عليه وسلم

  :ةٌيِغقرينة ملْ •

   4.هي القرينة  التي تلغي بعض محتمالت المشترك أو كلها 

 :وذلك في قوله تعالى ,5أن القرء مشترك بيين الحيض والطهر: غيةلْ القرينة المومثال
ml  k  j     i  hm  l 6   ع المستحاضة تد "  _صلى اهللا عليه وسلم_ ولما قال النبي

 من الطهر إرادة معنى كان األمر بترك الصالة في هذا الحديث قرينة تلغي 7".الصالة أيام أقرائها 
 .على الحيض القرء وتوجب أن يحمل  , القرء

 :قرينة صارفة  •

                                                            
 (ح, قام من ركعتـي الفريـضة        إذاجاء في السهو       باب ما , كتاب السهو   , صحيح البخاري   ,   البخاري    1

باب السهو في الصالة والسجود     , كتاب المساجد ومواضع الصالة     ,  صحيح مسلم    , ومسلم   .2/82,)1225
  .260ص,)570( ح, له
 ).570(ح, باب السهو في الصالة والسجود له  , المساجد ومواضع الصالة كتاب,مسلم صحيح,  مسلم 2
, 86/ 1, الـشرعية    األحكام على    الرسول صلى اهللا عليه وسلم  وداللتها       أفعال,محمد سليمان    , األشقر 3
 .م2004, هـ1424 , األردن, دار النفائس, 1ط
 .2/189,يط حالبحر الم, الزركشي  .1/281, المحصول , الرازي 4
السرخـسي   . 2/153,المهـذب   ,الشيرازي   . 5/209,الشافعي األم    . 460/ 8, اإلنصاف , اوردي   الم 5
 .2/469,حاشية الدسوقي ,دسوقي ال. 194/ 3,بدائع الصنائع ,الكاساني . 6/13, المبسوط ,
    .122 :اآلية,  سورة البقرة6
 , )297(  طهـر ح     إلـى تغتسل من طهـر     : باب من قال    , كتاب الطهارة   ,  داود   أبيسنن  ,  داود   أبو 7

بـاب مـا جـاء فـي     , كتاب الطهـارة  , سنن الترمذي  , والترمذي  " . صحيح   " :وقال أبو داود  , 58ص
محمـد ناصـر    , األلباني  , "صحيح  :" وقال األلباني     ,40ص, )126ح  ( ,  لكل صالة  تتوضأالمستحاضة  

 .م2002, هـ1423, للنشر والتوزيع , مؤسسة غراس , 1ط, 2/72,صحيح سنن أبي داوود , الدين 
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وقد اعتبر األصوليون القرائن الصارفة في ,تي تصرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته وهي القرينة ال
حيث اعتبروها في ,  غيره فيمالهم للقرينة في الصرف أبرز منه وكان استع, مباحث مختلفة 

  1.صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله 
$ m :له قو:  الندب إلى,  عن ظاهره وهو الوجوب األمرفي صرف  :ومثاله  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (# þθ ãΖ tΒ#u™ 

#sŒ Î) Λ ä⎢Ζ tƒ# y‰ s? A⎦ ø⎪ y‰Î/ #’n< Î) 9≅y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β çνθ ç7 çF ò2$$sù 4 l 2.  بقرينة ما  , واإللزامال يدل هذا الطلب على الحتم

m ÷β :وهو قوله تعالىنفسها  اآليةورد في سياق  Î* sù z⎯ ÏΒ r& Ν ä3 àÒ ÷èt/ $VÒ ÷è t/ ÏjŠ xσã‹ ù= sù “ Ï% ©!$# z⎯ Ïϑè?øτ $# … çµ tF uΖ≈tΒ rl.3   

ة من أهل ه جماعما ذهب إلي: إلى الكراهة ,  في صرف النهي عن حقيقته وهو التحريم ومثاله
ال : " بقوله  , 4عن الصالة في أعطان اإلبل  _ صلى اهللا عليه وسلم_  النبي العلم من صرف نهي

هذا النهي عن وجعلوا القرينة الصارفة ل,  عن التحريم إلى الكراهة  5" .تصلوا في أعطان اإلبل 
   6 .دلة الدالة على صحة الصالة في كل أرض طاهرة التحريم هو عموم األ

فهي القرينة التي تصرف األمر عن , لصارفة هي التي يدور عليها مدار البحث القرينة اوهذه
 . إلى الندب أو اإلباحة_كما سبق _ ظاهره وهو الوجوب 

                                                            
إبراهيم بن موسى بن محمـد      , الشاطبي. 380  /1التقرير والتحرير في علم األصول،    ,  ابن أمير الحاج     1

,  دار ابـن عفـان    , 1ط, أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان      :دراسة وتحقيق ,1/481, تالموافقا, اللخمي  
  م1997/ هـ1417

  .282 : اآلية,  سورة البقرة  2
  .283 : اآلية, سورة البقرة   3
 البريـة  فـي  مباركها فأما الماء على إال اإلبل أعطان يكون  ال  .ها حوَل الحوضِ  مباركُ : اإلبل أعطان  4

معجـم  ,ابن الفارس     ).عطن  (مادة  , 35/402,تاج العروس    , الزبيدي  : انظر   . المأوى فهو الحي دوعن
 الـشرح  غريـب  المصباح المنير في   ,المقري علي بن محمد بن  أحمد  الفيومي، . 4/353, مقاييس اللغة   

 .ط.د.بيروت, العلمية المكتبة ,2/417, الكبير
( ح, باب ما جاء في الصالة في مرابض الغنم و أعطان اإلبل            , ة  كتاب الصال , سنن الترمذي   , الترمذي   5

سـنن ابـن    , ابن ماجه   .96ص, صحيح سنن الترمذي    : وقال األلباني   ". صحيح  : " وقال, 78ص, )348
 . 93ص , )769( ح,باب الصالة في أعطان اإلبل ومراح الغنم , كتاب المساجد , ماجه 

بن  يحيى بن شرف بن مري, النووي. 1/63, المهذب , الشيرازي . 1/490, بدائع الصنائع , ساني ا الك6
, بيـروت   , المكتب اإلسـالمي    ,  2ط,1/278روضة الطالبين وعمدة المفتين،     , حسن بن حسين بن محمد    

دار   , 1/203مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج،        , الشربيني، محمد الخطيب    .  هـ  1405
 .ط.د, بيروت, دار صادر ,  1/90, مالك بن أنس، المدونة الكبرى. ط .د, بيروت, الفكر 
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 : القرائن المعممة   . ت

وقد بين األصوليون أن للقرينة أثراً  كبيراً  في .وهي القرائن التي تفيد عموم ما تقترن به 
 العموم كانت القرينة قاطعة أو ةوأنه إذا تطرق االحتمال في إفاد, عموم إفادة ما تقترن به ال

  1.ظاهرة في هذا المجال 
${ :أن قوله تعالى  : ومن األمثلة pκš‰r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9$# # sŒ Î) ÞΟçF ø)̄= sÛ u™ !$|¡ ÏiΨ9$# £⎯ èδθ à)Ïk= sÜ sù  ∅ ÍκÌE £‰ ÏèÏ9 (#θ ÝÁ ômr& uρ 

nο£‰ Ïèø9   إال أن ضمير الجمع في  _  صلى اهللا عليه وسلم _ يفيد أوله الخصوص بالنبي .2} ) ) #$
  3.قرينة لفظية تدل على عموم الحكم لألمة ) طلقوهن ( و )طلقتم ( 

  
  القرائن المقوية  :2

  :ويقصد بالقرائن المقوية  ,هذه القرينة الثانية من أقسام القرائن من حيث وظيفتها 
قرائن :  والقرائن المقوية على نوعين  .4القرائن التي تقوي داللة ما تقترن به أو ثبوته

  .وقرائن مقوية للثبوت , مقوية للداللة 

  m  Ë   Ê  É  Èl5 : ذلك قوله تعالى ومثال:القرائن المقوية للداللة   . أ

قرينة )  كلهم : ( وقوله, ظاهر في عموم حصول السجود منهم ) المالئكة: ( فإن قوله 
دلت قرينة أخرى ) أجمعون : (  وقوله ,لفظية تفيد تأكيد حصول السجود منهم كلهم

  6.قطع االحتمال بالكلية على 
  
  
  

                                                            
, بيـروت   , لبنـان , دار الكتب العلميـة     , 1ط, 1/387 حسن العطار، حاشية العطار على جمع الجوامع،       1

 .م 1999,هـ 1420
 1 : اآلية,  سورة الطالق 2
دار  ,1/251, تيـسير التحريـر   , ،محمد أمين  هباد شا مير  أ . 1/204قواطع األدلة في األصول،   , السمعاني3

 .ط.د. بيروت, الفكر
  .1/133, القرائن عند األصوليين ,  المبارك  4
 ٣٠ : اآلية,  سورة الحجر5
 .1/196,  التقرير والتحرير , ابن أمير الحاج 6
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 -: القرائن المقوية للثبوت   . ب

ذهب كثير من األصوليين إلى أن األخبار المتواترة إنما تفيد القطع واليقين بمصاحبة 
  .و أن كثرة المخبرين المشترطة لها هي من جملة تلك القرائن , القرائن لها 
  :ة ومن األمثل

يوجب العلم وذلك إذا وجدنا رجال كبيرا عظيم الشأن معروفا ما قد يقترن بخبر الواحد 
بالمحافظة على رعاية المرويات حاصيا حاسرا رأسه شاقا جبينه وهو يدعو بالثبور 

ليه عته وال خبل وشهدت والويل ويذكر أنه أصيب بوالده أو ولده ونقطع أنه لم يطرأ ع
شمرا يدخل ويخرج فبهذه القرائن وأمثالها إذا اقترنت بأخباره  الغسال مؤيرالجنازة و

   1.تضمنت العلم بصدقه

  :أقسام القرينة من حيث هيئتها: رابعاً

  .وقرائن مقالية , قرائن حالية : هما , قسم األصوليون القرائن باعتبار هيئتها إلى قسمين 
لى قرائن إو, قرائن حالية : ائن تنقسم إلى القر: " ومما يدل على هذا التقسيم ؛ قول اإلمام الجويني 

   3" .وقد تكون مقالية , وهي قد تكون حالية : " وقول الرازي 2".لفظية 
  -: وبيان هذه األقسام كاآلتي 

 : القرائن المقالية  .1

  .4 فتبين المراد به أو تقوي داللته أو ثبوته بالشيءتقترن ألفاظ  هي 
الكالم ما يدل على أن المراد من ... ن يذكر المتكلم عقيب أهي : "وقد عرفها اإلمام الرازي

  5".شعر به ظاهره أالكالم األول غير ما 
  

                                                            
 .326/ 1, قواطع األدلة ,السمعاني  1
 .1/133, البرهان , الجويني  2
 .1/332,المحصول , الرازي  3
  .143/ 1,القرائن عند األصوليين , بارك  الم 4
 .1/332,المحصول  , الرازي5
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واعتمدوا عليها في بيان المراد من االدلة , ولقد اعتنى علماء األصول بالقرائن  المقالية 

انوا يعبرون وك, ومواطن متباينة , وذلك في مسائل متعددة , القولية منها والفعلية , الشرعية 
  .3والقيود المقالية , 2قرائن لفظية : وأحياناً  يسمونها ,1عنها بالقرائن المقالية 

على اعتماد العلماء على القرينة المقالية في فهم المراد من النصوص الشرعية ما : ومن األمثلة 
ول جواز  الشافعي وأحمد بن حنبل من مناظرة حإدريسمحمد بن :  الجليلين اإلمامينحصل بين 

  .رجوع الواهب في هبته 

 ,"وهب إن الواهب ليس له الرجوع فيما: فقلت , كلمت الشافعي في مسألة الهبة " : أحمد اإلمامقال 
وكان  -  فقال الشافعي 4"العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه :" صلى اهللا عليه وسلم لقوله 

: فقلت له  :أحمد اإلمام قال  ," أن يعود في قيئه  ليس بمحرم على الكلب " : يرى أن له الرجوع
  5.الشافعي: يعني , فسكت "ليس لنا مثل السوء ":  صلى اهللا عليه وسلمفقد قال النبي 

وهو أن الكلب لما لم يحرم عليه  , الشافعي تمسك بظاهر الحديث اإلمامفمن المالحظ هنا أن 
ه في عدم التحريم ؛ألن الظاهر من التشبيه  رجع مثلإذافالظاهر أن الواهب ,الرجوع في قيئه 

لكنه قواه ,  أحمد في االستدالل اإلمامفضعف حينئذ جانب , استواء المشبه والمشبه به من كل وجه 
 وجعل ذلك ,وهي دليل قوي" يس لنا مثل السوء ل:"بالقرينة اللفظية المذكورة في صدر الحديث 

  .مقدما على المثل المذكور
  
  
  

                                                            
 .1/133, البرهان , الجويني . 1/332,المحصول , الرازي  1
 1/133, البرهان , الجويني  2
 1/186, البرهان ,  الجويني  3
ـ    ,كتاب الهبة وفـضلها   , صحيح البخاري ,البخاري 4  ح,ة الرجـل المرأتـه والمـرأة لزوجهـا         بـاب هب
)2589(,3/183. 
 بن اهللا عبد. د: تحقيق, 1/189 حنبل، بن أحمد اإلمام مذهب إلى الدمشقي،المدخل القادر عبد ,بدران ابن 5

  .هـ1401,بيروت, الرسالة مؤسسة,2ط,التركي المدخل  المحسن عبد
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 :الحالية القرائن  .2

ويقصد  باألحوال ما يختص 1.أو تقوي داللته أو ثبوته ,  تقترن بالشيء فتبين المراد به أحوالهي 
وما يحيط بألفاظه وأفعاله من , به اإلنسان وغيره من أموره المتغيرة في نفسه وجسمه وصفاته 

  .أسباب ومقاصد وعادات
دالة على أن المراد ليس هو الحقيقة بل تكلم مهي  هيئات مخصوصة قائمة بال: "وعرفها الرازي 

ر على حال المتكلم أن القرائن الحالية ال تقتص: يتضح ,    ومن خالل تعريف الرازي 2".المجاز 
والمؤثرة في ,  جميع الظروف المحيطة بأحوال المتكلم أو الفاعل بل تشمل أيضاً,  الفاعل فقطأو

  . وعادات عامة وذلك من أسباب ودواعي ومقاصد , تحديد المراد 
وبينوا أثرها في تحديد معنى ألفاظ , وقد اعتمد األصوليون على القرائن الحالية في مباحث متعددة 

وكانوا يطلقون , أو تقوية داللة الشيء أو ثبوته , ن المراد من الفعل المحتمل يأو تعي, المتكلم 
  5أو شاهد الحال  , 4وأحياناً  القرائن المعنوية  , 3القرائن الحالية : عليها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .1/146, القرائن عند األصوليين ,  المبارك  1
  .1/332,لمحصول ا, الرازي 2
 .1/218, إعالم الموقعين , ابن القيم . 1/133, البرهان ,  الجويني .1/332,حصول الم , الرازي3
 .1/70, اإلحكام , اآلمدي  4
  .1/24, المعتمد في أصول الفقه , الحسن البصري  أبو  5
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  أقسام القرينة من حيث الظهور وعدمه : خامساً

: هما قسمان القرائن من حيث الظهور : إذن ؛ 1"فى القرينة قد تظهر وقد تخ: "... دي قال اآلم
  . وقرائن خفية , قرائن ظاهرة 

 - :وبيانها من خالل اآلتي  -

  :القرائن الظاهرة  -1
  2.ي نفسها وفي داللتها  فظاهرةتكون هي القرائن التي 

ً ذكر األصوليون أن األغلب في القرينة الظهور  وذلك بوجودها ً  ظاهرا وفي داللتها ,  وجودا
  3. بوضوحها على المعنى المراد 

 مثلة الواردة سابقاًفاألغلب في األ, وبما أن األغلب ظهور القرينة فال حاجة إلى التمثيل عليها
  .ظهور القرينة

  : القرائن الخفية -2

  . في نفسها أو في داللتها خفيةهي القرائن التي تكون 
وقد تكون موجودة في نفسها , وذلك بأن يخفى وجودها على المتلقي , فهي قد تكون خفية في نفسها 

ما سبق من اختالف : ومن األمثلة على خفاء القرينة  . لكن يخفى وجه داللتها على المقصود 
: داللتها على اإلمام الشافعي وهي فقد خفي وجه, ز رجوع الهبةافعي وأحمد في جوااإلمامين الش

  4. "ليس لنا مثل السوء  ":  _صلى اهللا عليه وسلم_ النبي قول
  

  

  

  

  

  

                                                            
 . 1/40, المجلد األول  , اإلحكام , اآلمدي 1
   .1/150, القرائن عند األصوليين ,  المبارك 2
  .1/165,القرائن عند األصوليين ,  المبارك  3
  .110صسبق تخريجه  4
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  أقسام القرينة من حيث االستقالل وعدمه : سادساً 

: ن الشيء الذي تقترن به وعدمه إلى قسمين عند األصوليين باعتبار استقاللها تنقسم القرائن ع
  ) .القرائن المتصلة ( وقرائن غير مستقلة , قرائن مستقلة 
 ال أو الداللة في بنفسها تستقل أن إما المخصصة القرينة أن علمأو:" ...ن البصري يقال أبو الحس

  1" .تستقل
 :القرائن المستقلة  .1

ة ألفاظ وقد أطلق عليها األصوليون عد. وهي القرائن التي تستقل بنفسها عن الشيء الذي تقترن به 
   .4القرائن الزائدة, 3القرائن الخارجية  , 2القرائن المنفصلة: منها 

قرائن  : وإن هذه القرائن انقسمت عند األصوليين على حسب تقدمها  عن الشيء الذي تقترن به إلى 
   5.وقرائن الحقة ,وقرائن متوسطة , سابقة 

 عن  األمر بهنة تصرفقري به الشيء قبل ورود األمرتقدم حظر : ومثال القرائن السابقة  •
©   m :ومنه حمل األمر في قوله تعالى الوجوب إلى اإلباحة   ̈  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢l. 6 

 أمرفهو ,  mz  y  x  w l7 : ر في قوله تعالى حظنظرا لتقدم ال, على اإلباحة 
 8.اإلباحة إلىمسبوق بقرينة تصرفه عن الوجوب 

                                                            
  .1/262,المعتمد , ن البصري ي الحسأبو 1
 .1/177, األصول في األدلة قواطع, السمعاني .307 /2, والتحرير التقرير, ابن أمير الحاج  2
  . 1/421, المحيط البحر 3
الفقـه،   أصـول  فـي  التحرير شرح تحبيرسليمان،ال بن علي الحسن أبي الدين عالء,الحنبلي المرداوي  4
 – الرشـد  مكتبـة , 1ط, السراح أحمد. د القرني، عوض. د الجبرين، الرحمن عبد. د: تحقيق , 4/1750

 .م2000 , هـ1421, الرياض ,السعودية
 . 173/ 1, القرائن عند األصوليين , المبارك  5
 .222: اآلية , سورة البقرة  6
  .222: اآلية,  البقرة 7
ابـن أميـر    :انظر  . فالمسألة خالفية بين األصوليين   , ا عند من قال أن األمر بعد الحظر يفيد اإلباحة           هذ 8

أثـر االخـتالف فـي      , الخن  :  .1/38 ,التبصرة,أبو الحسن البصري   .1/378,والتحرير التقرير, الحاج  
  .309ص , القواعد األصولية 
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ً  الوارد في قوله األمر باإل:ومثال القرينة المتوسطة  • ً  رجعيا شهاد على إرجاع المطلقة طالقا
محمول على  m   {  z  y  x  w  v  u   t   s  r  q  pl. 1  :تعالى 

واإلشهاد .الندب وذلك لوجود قرينة دالة على ذلك وهي أن اهللا تعالى قرن الرجعة بالمفارقة 
 2.فكذلك على الرجعة, على المفارقة ليس بواجب 

�  ¡   ¢          £  ¤  m  : األمر بمتعة الطالق الوارد في قوله تعالى: قرينة الالحقة ومثال ال •

          ¬  «  ª  ©  ̈  §   ¦    ¥l. 3  محمول على االستحباب لوجود قرينة تصرفه عن

 4.وما كان من باب اإلحسان فليس بواجب , m           ¬  «  ªl :الوجوب وهي 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

  

                                                            
  2: اآلية , سورة الطالق  1
 .3/181, لصنائع بدائع ا, الكاساني  2
 .236: اآلية , سورة البقرة  3
 .2/302, بدائع الصنائع , الكاساني  4
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 )المتصلة ( ر المستقلة  القرائن غي .2

وقد أطلق األصوليون عليها ألفاظاً  .وهي القرائن التي ال تستقل بنفسها عن الشيء الذي تقترن به 
   .2والقرائن الالزمة , 1حيث سموها  بالقرائن المتصلة, أخرى 

⎪⎦t{  :أن األمر الوارد في قوله تعالى :ومن األمثلة  Ï%©! $#uρ tβθ äótG ö6tƒ |=≈ tG Å3ø9$# $£ϑÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& 

öΝ èδθç7 Ï?% s3 sù ÷βÎ) öΝ çGôϑÎ= tæ öΝÍκÏù # Zö yz ({ .3  محمول على الندب دون الوجوب ؛ وذلك لوجود قرينة متصلة

 وهاهنا قرينة عن تعرى إذا الوجوب يقتضي األمر مطلق يكون إنما" :قال ابن العربي.تفيد ذلك 
 باطن أمر على الوجوب فتعلق فيه الخير علم بشرط هتعليق وهو الوجوب عن صرفه تقتضي قرينة
 فيرجع باطن أمر وهو خيراً فيك أعلم لم السيد فقال كاتبني العبد قال وإذا, فيه بالخير السيد علم وهو
  4 ."بابه في قوي وهو عليه ويعول إليه فيه
  

  

  

  

  

 

 

  

                                                            
 . 2/414,البحر المحيط, الزركشي . 182_1/179, األصول في األدلة قواطع, السمعاني  1
 األسـرار  كشف البخاري، أحمد بن العزيز عبد الدين عالء .1/309, والتحرير التقرير,ابن أمير الحاج     2

 بيروت , العلمية الكتب دار ,عمر محمد محمود اهللا عبد: تحقيق  ، 1/93 البزدوي، اإلسالم فخر أصول عن
 .م1997, هـ1418

 33 : اآلية,  سورة النور 3
 دار ,عطا  القادر عبد محمد: تحقيق ،3/398 , القرآن أحكام , اهللا عبد بن محمد بكر أبو,ابن العربي  4

  .لبنان –والنشر للطباعة الفكر
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   القرينة أنواع:  الثاني المطلب

 القرينة أنواعلوا بذكر  لم يفصاألصوليين أن ألصوليةاكتب الة في ء القراالواضح من خاللإن 
, األصول كثيرة في مواضع مختلفة في كتب أنهالذلك يجد الباحث , خاصاً لم يجعلوا لها مبحثاًوأنهم
  -:اآلتية البحث وبيانها على النحو  وما يخدم مادأهمها قد اجتهدت في حصر وذكر وإنني

  نص في نفس ال القرينة اللفظية : أوالً

لكن يوجد في النص ,  في نص شرعي أمرفقد يرد .قد سبق القول أن القرينة قد تكون مالزمة للفظ 
  : وهي متعددة منها , 1نفسه قرينة تدل على أن هذا االمر صرف عن الوجوب 

: صلى اهللا عليه وسلم  مثل قول النبي ,  مشيئة المكلف ومحبته إلى القرينة اللفظية ردا أن تكون .1
قوله في :"وقال في الفتح   2."لثة لمن شاء اثم قال عند الث, قبل المغرب ركعتين صلوا " 

ردفه بما يدل على أ  األمر حقيقة في الوجوب فلذلكأنن فيه إشارة إلى إآخره لمن شاء ف
 3".التخيير بين الفعل والترك فكان ذلك صارفا للحمل على الوجوب

  mÔ  Ó   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ: مثل , أن تكون نفيا للحرج والجناح  .2
ß  Þà  l 4 .برفع الحرج ةاإلباح إلى صرف ه بقصر الصالة يوحي بالوجوب ولكنفاألمر  

 5 ."واإلباحةوهذا يقتضي رفع الجناح  :"قال النووي 

.  m  _  ~  }  |  {    zl6 : قوله تعالى : أن يفهم من لفظ القرينة عدم الوجوب ومنه  .3

 بأن الوجوب ليس في لفظها )ما طاب (  الصارفة هي ةالندب والقرينعلى  محمول فاألمر
  7 .وبأن صيغتها إنما تفيد اإلرادة فقط

                                                            
  .683/ 2, القرائن عند األصوليين , المبارك  1
   .1183ح , باب الصالة قبل المغرب  , كتاب التهجد, البخاري صحيح ,  البخاري 2
   .414/ 13,فتح الباري ,  ابن حجر العسقالني  3
   101 : اآلية,  سورة النساء  4
   .201/ 5,  صحيح مسلم شرح,  النووي  5
  .3اآلية ,  سورة النساء  6
  .1/69,في أصول الفقه  المعتمد, أبو الحسين البصري  7
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   آخرالقرينة اللفظية في نص  :ثانياً

مر  يقتضي حمل األآخر في نص لألمر القرينة الصارفة تأتيمر في نص شرعي وأن أن يرد األ
 من كان يؤمن باهللا واليوم ": _صلى اهللا عليه وسلم_ه  جاء في قول:مثل, على الندب واالستحباب 

ففي هذا الحديث . 1  " ضيفهجاره ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرمحسن إلى اآلخر فلي
 :  _صلى اهللا عليه وسلم_والصارف له عن الوجوب هو قوله . األمر بالحث على إكرام الجار والضيف

 ,وذلك ال يكون إال مع االختيار , ة هي العطية والمنحة والصلة إذ الجائز 2"جائزته يوم وليلة "
  3.واالختيار ال يكون في الوجوب  

   اإلجماع  :ثالثاً

, تبر قرينة صارفة له عن الوجوب عمر للندب وليس للوجوب ي العلماء على أن هذا األإجماعإن 
 من القرائن  يعتبراإلجماعا ولعل هذ, 4 ال يمكن أن يقع مخالفا للنص الشرعي اإلجماعألن وذلك 

  .على الدليل والنص  _األحيانغلب أ_ يستند في إجماعهمن أل) النصية(المقالية 

 محمول على الندب واالستحباب إبراهيم باتخاذ مقام فاألمر m ¹    ̧ ¶  µ  ´º  l. 5 :مثل 
مر دال على واأل: " جاء في الفتح ,  جميع جهات الكعبة إلى على جواز الصالة لإلجماعوذلك 

  6".الوجوب لكن انعقد اإلجماع على جواز الصالة إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم التخصيص

  

  

  

                                                            
  .48ص )48( ح ,...باب الحث على إكرام الجار والضيف ,كتاب اإليمان,صحيح مسلم  , مسلم1
   873ص ,)48(ح, باب الضيافة ونحوها , كتاب اللقطة  , صحيح مسلم ,  مسلم 2
   22/ 2, شرح صحيح مسلم ,  النووي 3
  .680/ 2, ئن عند األصوليين القرا,  المبارك  4
   125: اآلية ,   سورة البقرة 5
  .3/190, فتح الباري ,  ابن حجر العسقالني  6
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  التعليل بما يشعر بعدم الوجوب  : رابعاً

 العلم جعلوا ذلك أهل من ن كثيراًإر بعدم الوجوب فد أمر في نص شرعي ثم علل بشيء يشع ورإذا
 ما رواه أبو:  مثل 1. بمقتضى التعليل الوارد في النص  عن الوجوب وذلك عماللألمرصارفا 
 يضع يده  فالأحدكم استيقظ إذا  :"_صلى اهللا عليه وسلم _ قال رسول اهللا : قال _رضي اهللا عنه _هريرة 

   2". باتت يدهأين أحدكمنه ال يدري ألفي الوضوء حتى يغسلها 

    في معرض البيانبالمأمور اإللزامترك :  خامساً

, األمر بتعظيم الرب في الركوع 3" الرب فيه فعظموا الركوع فأما " :_وسلم عليه اهللا صلى_  لهفي قو
  النبي فإن: " قال النووي .  4صالته  المسيء والدليل حديث االستحباب على وهذا األمر  محمول

  5".به ألمره وجب ولو به يأمره لم  _وسلم عليه اهللا صلى_

  حظرورود االمر بعد ال : سادساً

 األمرحمل  , 6 "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها:"  _صلى اهللا عليه وسلم _ الرسول هلوقمثل 
   بعد النهي فإنه يدل على االستحباباألمر جاء فإذا , 7بزيارة القبور على الندب لوروده بعد النهي

  

  

                                                            
  .692/ 2, القرائن عند األصوليين ,  المبارك 1
ِتها فـي   باب كَراهِة غَمِس الْمتَوضِئ وغَيِرِه يده الْمشْكُوك في نَجاس         , الطهارة   كتاب, مسلم صحيح,  مسلم   2

  ).278(ح,الِْإنَاِء قبل غَسِلها ثَلَاثًا
  .227ص ,)479(ح, القرآن في الركوع والسجودعن قراءة النَّهِي باب ,كتاب الصالة ,صحيح مسلم,مسلم 3
ـ          , كتـاب الـصالة     ,  داوود   أبـي سنن  ,  داود   أبو 4  به فـي الركـوع    لبـاب صـالة مـن ال يِقـيم ص

  .113 ص,)856(ح,والسجود
   4/202,شرح صحيح مسلم ,  النووي  5
( ح , أمـه باب استئذان النبي صلى اهللا عليه وسلم  ربه في زيارة قبر             , كتاب الجنائز ,مسلمصحيح  , مسلم 6

  .444ص, )977
  7/52, شرح صحيح مسلم , النووي 7
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نووي قد ذكر بعضها في  الواإلمام , األصول القرينة الواردة في كتب أنواعهذا ذكر موجز لبعض 
أحياناً بقرائن اإلمام وانفرد يذكرها فهناك كثير من القرائن التي لم ,  ولم يذكر البعض شرحه
  : أخرى

 قرينة تخصيص االمر على فئة دون فئة  -

  واألخالق األدبورود االمر في قرينة  -

 لفظ لوال يفيد الندب قرينة  -

   .باألمثلةنها والبيان لها  أن شاء اهللا في الفصل التالي في مكاسأذكرها
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   الصارفة لألمر عن الوجوبالقرائنتطبيقات  :الثالثالفصل 

  "صحيح مسلمشرح  "في النووي  "اإلمامعند 

  القرائن المقالية: المبحث األول 

   من خالل نص آخر في المسألةعن الوجوب صرف األمر : األولالمطلب 

  اإلجماع  : الثانيالمطلب 

  من خالل السياق نفسه عن الوجوب األمرصرف : الثالثالمطلب 

  لفظ لوال يفيد الندب: المطلب الرابع 

  القرائن الحالية: المبحث الثاني 

  )صلى اهللا عليه وسلم( فعل الرسول: المطلب األول 

  ورودها في األدبيات: المطلب الثاني

  قصر األمر على فئة دون فئة: المطلب الثالث 
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  "صحيح مسلم شرح "فيالنووي عند اإلمام  ارفة لألمر عن الوجوب  الصالقرائن

وعليه ,  من القرائن التي لم يصرح بها اإلمام في شرحه اًكثير هناك البد من اإلشارة أوال إلى أن
  . فحسبفإنني اقتصرت على ذكر القرائن التي صرح بها اإلمام في شرحه 

وأنها تقسم وفق معايير مختلفة  ,نة عند األصوليين تحدثت في الفصل السابق عن تقسيمات القريقد و
_  السابق الذكر_واعتماداً على هذا  التقسيم , وتختلف في تقسيمها الختالف استخدامها عندهم 

اخترت أقسام القرينة  من حيث هيئتها للقيام بالتطبيق على القرائن الصارفة لألمر عن الوجوب إلى 
  .صحيح مسلم في شرح وي النو اإلمامعند الندب واإلباحة 

سبق التعريف بهما , ) لفظية ( والقرائن من حيث هيئتها تقسم إلى قرائن حالية وأخرى مقالية
  . 1والتمثيل عليهما

ترتيب هذه القرائن وفق التقسيم المذكور وتطبيقاتها في شرح اإلمام النووي على صحيح وفي مايلي 
  .واهللا الموفق , مسلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

   . من نفس البحث 109صانظر 1
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  )اللفظية ( القرائن المقالية : ول المبحث األ

 أي أنه عند ورود األمر البد 1 . فتبين المراد به أو تقوي داللته أو ثبوته لنصتقترن باألفاظ  هي 
وهذا  ,سواء في نفس النص أو في نص آخر  , من وجود لفظ آخر مقترن به يصرفه عن الوجوب 

   - :ما سأبينه في المطالب التالية 

   نفسهالنص من خالل  عن الوجوب األمرصرف  :المطلب األول 

أن يأتي في النص ما يفيد عدم الوجوب سواء لفظ آخر أو صيغة اللفظ نفسه أو ما يشعر بعدم 
  -:منها ما ورد عند اإلمام النووي , الوجوب مثل رفع الحرج 

   الجار والضيف إكرامالحث على : الفرع األول 

 جاره ومن كان يؤمن باهللا واليوم إلىاليوم اآلخر فليحسن  من كان يؤمن باهللا و: "الحديث  ففي 

 هذا على يدل )ليحسن(و) فليكرم(  وسلم عليه اهللا صلى_ وقوله: " قال النووي .  2" ضيفهاآلخر فليكرم
 غير وذلك إليه واإلحسان للجار اإلكرام إلى مضموم أنه مع الواجب يف مثله يستعمل ليس إذ أيضا
  3. "  واجبة المواساة كانت إذ اإلسالم أول في كانت أنها ثاألحادي وتأولوا واجب

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .143/ 1,القرائن عند األصوليين ,  المبارك  1
  .47ص,)47( ح,... الجار والضيفإكرامباب الحث على , يمانكتاب اإل,صحيح مسلم,مسلم2
  .22/ 2, شرح صحيح  مسلم ,النووي 3
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  2والعتيرة1استحباب  الفرع : الفرع الثاني 

  .3" ...الفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا أو بن مخاض أو   :" صلى اهللا عليه وسلمقال 
 كانوا عما يسألونه وكانوا :"قال النووي  , 4)عتيرة  فرع وال ال(   :  _صلى اهللا عليه وسلم_ القو  

 استحبابا وأمرهم فيه عليهم كراهة ال أنه فأعلمهم اإلسالم يف يكره أن خوفا الجاهلية فى يصنعونه
 معناه حق الفرع  وسلم عليه اهللا صلى  وقوله الشافعي قال اهللا سبيل في عليه يحمل ثم يغذوه أن
 وال فرع ال  وسلم عليه اهللا صلى  ولهوق قال السائل جواب على خرج عربي كالم وهو بباطل ليس
   5 ".واجبة عتيرة وال واجب فرع ال أي عتيرة

  
  الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح :  الثالث الفرع

غب في قيام رمضان ير   _ صلى اهللا عليه وسلم_  كان رسول اهللا:قال  _ رضي اهللا عنه_ هريرةأبيعن 
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من  : " من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول

 وتحتيم بل إيجابال يأمرهم أمر : قوله من غير أن يأمرهم بعزيمة معناه: " قال النووي  .6" ذنبه
 وهذه الصيغة" من قام رمضان "   - صلى اهللا عليه وسلم-ثم فسره بقول الرسول  ,أمر ندب وترغيب 

واجتمعت األمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو , إليجاباتقتضي الترغيب والندب دون 
  7".مندوب

  
                                                            

 الحديث وفي بذلك فيتبركون اإلسالم فأبطله آللهتهم يذبحونه كانوا الناقة تنتجه ولد أول) بفتحتين :( الفرع 1
 ال ولكن شئتم إن فرعوا" الحديث صن وفي,ذلك  إبلهم فعلت إذا القوم أفرع قد  ويقال" عتيرة وال فرع ال" 

 تفسير, األزدي.  209 /1, الصحاح مختار, الرازي  . األصلع ضد األفرع و". يكبر  حتى غداة تذبحوه
  .1/277, ومسلم البخاري الصحيحين في ما غريب

صباح الم. 537/ 4, لسان العرب   . وهي الشاة تذبح في رجب      ,  بفتح العين وكسر التاء      العتيرة: العتيرة   2
 ,اآلثار صحاح على األنوار مشارق,اليحصبي   عياض بن موسى بن عياض, أبو الفضل  .2/391, المنير  

  . التراث ودار العتيقة لمكتبةا ,2/65
  حسن :لباني  األقال   .321ص,)2842( ح, باب في العقيقة    , كتاب الضحايا   ,سنن أبي داوود    ,  أبو داوود    3

  .4284 :الرقم
  .1003ص,)1976( ح , باب الفرع والعتيرة   , األضاحيكتاب , صحيح مسلم , مسلم 4
   143/ 13,  صحيح مسلم حشر, النووي 5
, يب في قيام رمضان وهو التراويح     باب الترغ , كتاب صالة المسافرين وقصرها       , صحيح مسلم   ,  مسلم   6
  .347ص, )759(ح
   47/ 6, حيح مسلم شرح ص, النووي 7
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  زيارة القبور : الرابع الفرع  

  

  .1"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها :"  _صلى اهللا عليه وسلم _قال الرسول 
 بعد مراأل جاء فإذا , 2." بزيارة القبور على الندب لوروده بعد النهياألمرحمل :" قال النووي  

  . النهي فإنه يدل على االستحباب 
  

  يتار في غسل الميت اإل : الفرع الخامس

  

 اغسلنها ثالثا أو خمسا أو أكثر من :"  _ صلى اهللا عليه وسلم _ال رسول اهللا ق: عن أم عطية قالت 

 وفي". ثالثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك " وفي رواية ".ذلك إن رأيتن ذلك
هذه الروايات متفقة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها  3".اغسلنها وترا ثالثا أو خمسا :" رواية 

 فإن احتجتن إلى والمراد اغسلنها وترا وليكن ثالثا فإن احتجتن إلى زيادة عليها لإلنقاء فليكن خمساً
ور به والثالث مأمور أن اإليتار مأم وحاصله: " قال النووي .زيادة اإلنقاء فليكن سبعا وهكذا أبدا

وترك االمر ,  والصارف هو أن الحديث جاء فيه التخير بين الثالث أو الخمس أو السبع  ".بها ندبا
فإن حصل اإلنقاء بثالث لم تشرع الرابعة وإال زيد حتى  :"للتخير داللة على الندب قال النووي 

  4".يحصل اإلنقاء ويندب كونها وترا

  

  

  

  
                                                            

  ,أمه  ربه في زيارة قبر صلى اهللا عليه وسلمباب استئذان النبي , كتاب الجنائز,مسلمصحيح , مسلم1
  .444ص, )977( ح
  7/52, شرح صحيح مسلم , النووي 2
  .426ص)939(ح, الميت باب في غسل , كتاب الجنائز , صحيح مسلم , مسلم  3
  .7/7, شرح النووي ,  النووي  4
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  الة في السفر قصر الص :دسالفرع السا

 في الحضر والسفر فَُأِقرتْ الصلَاةُ ركْعتَيِن ركْعتَيِنفُِرضتْ :"  أنها قالت _ رضي اهللا عنها_عن عاِئشَةَ 
فرضت الصالة ركعتين ركعتين في الحضر :"  ففي قولها1".صلَاةُ السفَِر وِزيد في صلَاِة الْحضِر

 إلى انه صرف إال , ها داللة على وجوب صالة القصر في السفرفي" والسفر فأقرت صالة السفر 

وهذا . mß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Óà  l 2  :قوله عز وجل الندب ب
  3 .واإلباحةيقتضي رفع الجناح 

  

  السواك : السابعالفرع 

]  أمتي على :زهيروفي حديث [لوال أن أشق على المؤمنين"  : _ صلى اهللا عليه وسلم_قال النبي

لو كان  ففيه دليل على أن السواك ليس بواجب: "قال النووي .  4"ألمرتهم بالسواك عند كل صالة
  5 . ألمرهم به شق أو لم يشقواجباً

  

  

  

  

  

  

                                                            
   .315,)685( ح,باب صالة المسافرين وقصرها, اكتاب صالة المسافرين وقصره, صحيح مسلم ,سلم  م 1
   101 : اآلية,  سورة النساء  2
   .201/ 5,  صحيح مسلم شرح,  النووي  3
  .140ص,)252( ح , باب السواك , كتاب الطهارة , صحيح مسلم ,  مسلم 4
  .3/143, شرح صحيح مسلم ,  النووي  5
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 تأخير صالة العشاء  : منالفرع الثا

  وحتى نام أهل ذات ليلة حتى هب عامة الليل_ صلى اهللا عليه وسلم_َأعتم النبي  :  عن عائشةَ قالت
"   : وفي حديث عبد الرزاِق, "ها لَولَا َأن َأشُقَّ على ُأمِتيتإنه لوق :"خرج فصلى فقال المسجد ثم

صلى اهللا   _نبي اهللا َأعتَم : وعن ابن عطاء قال سمعت بن عباٍس يقول 1 ".لَولَا َأن يشُقَّ على ُأمِتي

 بن الخطّاِب واستيقظوا فقام عمر ناس واستيقظوا ورقدوا  قال حتى رقَد ء ليلة العشاذَاتَ   _عليه وسلم
 كأني أنظر إليه اآلن   _ صلى اهللا عليه وسلم_ نبي اهللا اس فخرج بة فقال عطَاء قال بن عفقال الصال

لََأمرتُهم َأن يصلُّوها لَولَا َأن يشُقَّ على ُأمِتي :" قال ,ِسِه أيقْطُر رأسه ماء واضعا يده على شقِّ ر

معناه إنه : "قال النووي ؛ "إنه لوقتها لوال أن أشق على أمتي:" _صلى اهللا عليه وسلم _  فقوله2".كَذَِلك
لوقتها المختار أو األفضل ففيه تفضيل تأخيرها وأن الغالب كان تقديمها وإنما قدمها للمشقة في 

 صلى اهللا عليه _ألنه: " وقال النووي أيضاً. ل على االستحباب هو الذي دلفظ لوال هنا ف 3". تأخيرها

فلهذا تركه كما ترك صالة التراويح ,   خشي أن يواظبوا عليه فيفرض عليهم ويتوهموا إيجابه_وسلم
  4." للمشقة هو إنما التأخير ترك بأنوصرح كها بخشية افتراضها والعجز عنها وعلل تر

  شرب ماء زمزم  : التاسعالفرع 

في هذا الحديث الداللة على  5".  معكم لنزعت الناس يغلبكم أن لوال  :" _وسلم عليه اهللا صلى _ قولهو
وهو على استحبابه ألن , فضل الشرب من ماء زمزم باإلضافة إلى فضل االسقاء والعمل فيه 

 أن خوفي لوال ناهمع:" النووي قال .  ولفظ لوال يفيد الندب  )لوال :( قال_صلى اهللا عليه وسلم _الرسول 
 الستقيت االستقاء عن ويدفعونكم يغلبونكم بحيث عليه ويزدحمون الحج مناسك من ذلك الناس يعتقد
  6."زمزم ماء شرب واستحباب االستقاء هذا في العمل فضيلة وفيه.  االستقاء هذا فضيلة لكثرة معكم

  

                                                            
  .290ص ,)638( ح, باب وقت العشاء وتأخيرها , كتاب المساجد ومواضع الصالة, صحيح مسلم ,م مسل1
  .292ص ,)642(ح, باب وقت العشاء وتأخيرها , كتاب المساجد ومواضع الصالة, صحيح مسلم , مسلم 2
  .5/140, شرح صحيح مسلم ,  النووي  3
  .5/144نفس المصدر4
  .583ص ,)1218( ح, اب حجة النبي صلى اهللا عليه وسلم   ب, كتاب الحج, صحيح مسلم , مسلم 5
  8/190, شرح صحيح مسلم , النووي 6
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  ةمن خالل نص آخر في المسأل عن الوجوبصرف األمر : الثاني المطلب 
  

وقد أورد . نبوياً أم إجماعاً اً  حديثأكان آية قرآنية أمأي أن يرد الصارف لألمر في نص آخر سواء 
  -: عشر تطبيقاً  وهي على النحو التاليخمسةعليه النووي 

  إكرام الجار والضيف :الفرع األول 

جاره ومن كان ن إلى حس من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فلي  : "_صلى اهللا عليه وسلم_جاء في قوله 

ففي هذا الحديث األمر بالحث على إكرام الجار . 1  " ضيفهيؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم
إذ  2"جائزته يوم وليلة "  : _صلى اهللا عليه وسلم_والصارف له عن الوجوب هو قوله . والضيف
: " قال النووي , 3عطاياه السلطان وجوائز ,العطية والجائزة والتخصيص اإلكرام في الزيادة الجائزة
 "وليلة يوم جائزته" _ وسلم عليه اهللا صلى_ قوله وحجتهم األخالق مكارم من أنها على الفقهاء وعامة

  4 ".االختيار مع إال يكون ال وذلك والصلة والمنحة العطية والجائزة
  

  غسل الذكر والوضوء للجنب : الفرع الثاني 

 نعم "_صلى اهللا عليه وسلم _قال؟  جنب وهو أحدنا أيرقد اهللا لرسو يا :"قال _عنه اهللا رضي_ عمرعن 

 توضأ واغسل "وفي رواية "نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء " :رواية وفى " توضأ إذا

  .5 "ذكرك ثم نم 

  

                                                            
  .48ص )48( ح ,...باب الحث على إكرام الجار والضيف ,كتاب اإليمان,صحيح مسلم  , مسلم1
   873ص ,)48(ح, ونحوها باب الضيافة , كتاب اللقطة  , صحيح مسلم ,  مسلم 2
 الصحيحين في ما غريب تفسير , الحميدي فتوح بن اهللا عبد بن فتوح نصر يأب بن محمد ,  األزدي3

 هـ1415,مصر, القاهرة, السنة كتبة م,العزيز عبد سعيد محمد زبيدة.د: تحقيق , 1/409,ومسلم البخاري
  .م1995

   22/ 2, شرح صحيح مسلم ,  النووي 4
   .159ص ,)306( ح ,  الوضوء له نوم الجنب واستحبابباب جواز ,كتاب الحيض, صحيح مسلم, مسلم5
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 هنا محمول على األمر ولكن , للجنب قبل النوم مر بالغسل والوضوءذه الروايات األجاء في ه 
  إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ":_ صلى اهللا عليه وسلم_قوله رف له  والصاالندب

 ويشرب ويأكل ينام أن للجنب يجوز أنه كلها األحاديث حاصل: "قال النووي   1" .ما وضوءاهبين
 موراأل لهذه فرجه ويغسل يتوضأ أن يستحب أنه وفيها ...عليه مجمع وهذا االغتسال قبل ويجامع
   .2" بواجب ليس الوضوء هذا أن عندنا خالف وال ... يجامعها لم من جماع أراد إذا سيما وال كلها

   التيامن في األفعال:الثالث الفرع  

إذا لبستم :" قال  _ لمصلى اهللا عليه وس_ أن رسول اهللا _ اهللا عنهيرض_ حديث  عن أبى هريرة يثبت ف

 : قالت_رضي اهللا عنها_عن عائشة و,  مر بتقديم اليمين األفيفهذا نص . 3"بأيمانكمأو توضأتم فابدؤا 
 ترجله إذا ترجل وفى ي طهوره إذا تطهر وفيفالتيمن   يحب _صلى اهللا عليه وسلم_رسول اهللا  كان( 

 في نص فهذا: "  قال النووي, إشارة إلى استحباب التيامن في كل شيءوفيه , 4)انتعاله إذا انتعل 
صلى اهللا _ كان رسول اهللا : "للبخاري روايات فيووقع  5". مكروهة لفتهومخا ,اليمين بتقديم األمر

 إلى إشارةوفى قوله ما استطاع :" قال النووي  6." شأنه كلهييحب التيمن ما استطاع ف  _عليه وسلم
  7." شدة المحافظة على التيمن واهللا أعلم

  

  

  

  

                                                            
   159ص ,)308( ح, باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ,  الحيضكتاب, صحيح مسلم , مسلم 1
   3/221, شرح صحيح مسلم ,  النووي 2
   .451ص ,)4141( ح,  في االنتعالباب, اللباس كتاب ,  داود أبيسنن  , داود أبو 3
   .144ص, )268(ح,باب التيمن في الطهور وغيره  , هارة الطكتاب, صحيح  مسلم  ,مسلم 4
  165/ 3, شرح صحيح مسلم , النووي   5
  .1/126, )426(ح ,  التيمن في دخول المسجد وغيره باب ,  الصالة كتاب, صحيح البخاري , البخاري 6
  165/ 3, شرح صحيح مسلم , النووي 7
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  ن قبل الفجر ا ركعت:الفرع الرابع 

رضي اهللا _عن عائشة  و 1."فيها  وما الدنيا من خير الفجر  ركعتا":يه وسلم صلى اهللا علقال الرسول 

 ركعتين على منه معاهدة أشد النوافل من شيء على يكن لم _صلى اهللا عليه وسلم_أن النبي  :" _عنها

  .  في هذين الحديثين ما يدل على سنة الفجر والحث عليها .2 " الصبح قبل

 فيه الصبح قبل ركعتين على منه معاهدة أشد النوافل من شيء على نيك لم قولها: " قال النووي 
 _صلى اهللا عليه وسلم _  قولهإلى باإلضافة,  3"  واجبتين ليستا سنة وأنهما فضلهما عظم على دليل

يدل على أن . 4"ال إال أن تطوع:"   قال هل علي غيرها قال ,في اليوم والليلة خمس صلوات :"
  .ا من التطوعركعتين قبل الفجر هم

  صوم يوم عاشوراء :الخامسالفرع 

صمه ومن شاء يفمن شاء فل,يام اهللا أإن عاشوراء يوم من " :   _صلى اهللا عليه وسلم_قال رسول اهللا 

 الشافعية ويحتج:"  قال النووي, هو مستحباًوإنمانه ليس بواجب إأي , معناه أنه ليس متحتماً .5"تركه 
 فَمن َأحب صاِئم وأنا هذا يوم عاشوراء ولم يكتب اهللا عليكم صيامه:"  _ صلى اهللا عليه وسلم_بقوله

  7 "6".فَلْيفطر يفطر َأن َأحب ومن فَلْيصم يصوم َأن منكم

  

  

  

                                                            
باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث , ا صالة المسافرين وقصرهكتاب , صحيح مسلم ,  مسلم  1

  ). 725(ح, عليهما 
باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما , صالة المسافرين وقصرها كتاب , صحيح مسلم , مسلم   2
  ).724(ح, 
  9/ 6, شرح صحيح مسلم , النووي  3
  .31ص,)11( ح , اإلسالم انأركباب بيان الصلوات التي هي احد ,  اإليمانكتاب,  صحيح مسلم ,م مسل4
  .521ص , )1126(ح,باب صوم يوم عاشوراء , الصيام كتاب,صحيح مسلم , مسلم 5
   .523ص , )1129(ح,باب صوم يوم عاشوراء , الصيام كتاب,صحيح مسلم ,مسلم6
  .8/12, شرح صحيح مسلم , النووي 7
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  األمر بالنكاح:  السادسالفرع 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض :"   _صلى اهللا عليه وسلم_جاء في قوله 

  1." وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء للبصر

m   ̀ _  ~  }  |  {    z  : بالنكاح وقد صرف عن الوجوب بقوله تعالى األمر  جاء فيه

b  acl  k  j  i  h    g   f  e  d  m  l.2  ألن اهللا  سبحانه وتعالى :"  قال النووي

 ألنه ال يصح يان النكاح واجبا لما خيره بينه وبين التسرفاق ولو كن باإليالتسر خيره بين النكاح و
 حقيقة الواجب وأن تاركه ال يكون إبطالعند األصوليين التخيير بين واجب وغيره ألنه يؤدي إلى 

  3" .آثما
   4وضع الجوائح:  السابعالفرع 

 جائحة فأصابته ثمرا أخيك من بعت لو :" _وسلم عليه اهللا صلى _ في قولهاألمر بوضع الجوائح جاء 

 اهللا صلى_  النبي   وفي رواية  ؛ َأن5". حق بغير أخيك مال تأخذ بم شيئاً منه تأخذ أن لك يحل فال

 رسول اهللا ب رجل في عهديُأص"  : للحديث وقد حمل على الندب". أمر بوضع الجوائح _  عليه وسلم
 "تَصدقُوا عليه :"   صلى اهللا عليه وسلمللَِّه فقال رسول ا  في ثمار ابتاعها فكثر دينهصلى اهللا عليه وسلم  

 خُذُوا ما :" ئها لغرم_صلى اهللا عليه وسلم  _ فقال رسول اهللادينه يبلغ ذلك وفاءفَتَصدقَ الناس عليه فلم 

 وحمل األمر ذلك إلى يفتقر لم توضع كانت فلو:" قال النووي  , 6"  وجدتُم ولَيس لَكُم إال ذلك
  7." الصالح بدو قبل بيع فيما أو االستحباب على الجوائح بوضع

                                                            
  .663ص, )1400(ح, ت نفسهباب استحباب النكاح لمن تاق, كتاب النكاح , صحيح مسلم ,  مسلم  1
   .3 : اآلية,  سورة النساء  2
  9/175, شرح صحيح مسلم ,  النووي 3
اجتـاحتهم استأصـلت     السنة جوحا و جياحـة و      جوح الجوح االستئصال من االجتياح جاحتهم     : الجوائح  4

ئحـة المـصيبة    الجا: وقيل  ,  والجمع  الجوائح     ,اآلفة يقال جاحت اآلفة المال  تجوحه        : الجائحةوأموالهم  
 الفيـومي . العظيمة التي تجتاح األموال أي تستأصلها كلها وسنة جائحة جدبة ومنه في الـسنين الجـوائح               

   .2/431 العرب لسان, ابن منظور  ,113/ 1المصباح المنير 
   .772ص,) 1554( ح, باب وضع الحوائج  , كتاب المساقاة  , مسلم صحيح, مسلم 5
  .772ص,)1556( ح , باب استحباب الوضع من الدين , لمساقاة كتاب ا, صحيح مسلم ,  مسلم6
   .210/ 10, شرح صحيح مسلم , النووي  7
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  التسمية على الكالب المعلمة عند إرسالها للصيد  :الثامن الفرع 

 رسول يا قلت:  قال حاِتٍم بن عدي عن:الحديث   الكالب للصيد فيإرسال بالتسمية عند األمرجاء 
 إذا"  :_ صلى اهللا عليه وسلم _ فقال عليه اللَّه اسم ي وَأذكرعل فَيمِسكن الْمعلَّمةَ الْكالب ُأرسل إني اللَِّه

ن قتلن ما لم يشركها كلب ليس إ و:قال؟وان قتلن : قلت .أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اهللا فكل

 عن األمروإن الصارف لهذا  , " سميت على كلبك ولم تسم على غيرهفإنما" وفى رواية .1 "معها

mC  B  A   M  L  K   J      I  H  G  F  E  D :  الوجوب قوله تعالى 

R   Q  P  O  N   U  T    S l 2,   حرمت( تعالى بقوله أصحابنا واحتج: "قال النووي 
  3". أباح بالتذكية من غير اشتراط التسمية وال وجوبهاف  ,)ذكيتم ما إال  ( قوله إلى ) الميتة عليكم

لَا نَدِري َأذَكَروا  قوما يْأتُونَنَا ِباللَّحِم إن يا رسول اهللا :  قالوا ماَأن قَو  _رضي اهللا عنها _  عائشةعنو 
 هي فهذه التسمية.4"سموا اللَّه عليه وكُلُوه :" _صلى اهللا عليه وسلم _فقال رسول اهللا  اسم اللَِّه عليه َأم لَا

  5.المأمور بها عند أكل كل طعام وشرب كل شراب 

  

  

 

 

 

  

                                                            
         باب الصيد فـي الكـالب المعلمـة        , الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان      كتاب , صحيح مسلم  ,  مسلم 1
  .978ص,)1929( ح
  3 : اآلية, سورة المائدة  2
    82/ 13, م شرح صحيح مسل, النووي   3
               المـشبهات  مـن  ونَحوهـا  الْوسـاِوس  يـر  لـم  مـن  باب,كتاب البيوع   , صحيح البخاري   , ي   البخار 4
  .3/7,)2057( ح
  82/ 13, شرح صحيح مسلم ,  النووي 5
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   استحباب الفرع والعتيرة : سعالتاالفرع 

الحديث عن استحباب الفرع : قال النووي  1"عتيرة  فرع وال  ال":صلى اهللا عليه وسلمجاء في قوله 
 الفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا :"صلى اهللا عليه وسلمقوله  وداللة عدم الوجوب في, 2والعتيرة 

 سبيل اهللا خير من أن تذبحه فيلزق يليه فتحمل ع أو بن مخاض أو بن لبون فتعطيه أرملة أو

  .3"لحمه بوبره وتكفا إناؤك وتوله ناقتك 

 ...أرملة يعطيه أن له واختار الذبح له أباح فإنه المعنى هذا علي يدل اآلخر والحديث: "قال النووي 
  4."بباطل ليس معناه" حق الفرع"  وسلم عليه اهللا صلى  وقوله

  وإفشاء السالم تشميت العاطس  :العاشرالفرع 

بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة  صلى اهللا عليه وسلمأمرنا رسول اهللا :"عن البراء ابن عازب قال 

 الداعي وإجابة القسم أو المقسم ونصر المظلوم  إبرار الجنازة وتشميت العاطس ووإتباعالمريض 

  5".وإفشاء السالم

 عطس إذا ":_ وسلم عليه اهللا صلى_  اء في قوله لما ج سنةواألمر بتشميت العاطس : تشميت العاطس

 باألمر تصريح فهذا:" قال النووي  6 ". تشمتوه فال اهللا يحمد لم فإن فشمتوه اهللا فحمد أحدكم

   7.العاطس حمد إذا بالتشميت

  

                                                            
  .1003ص,)1976( ح, باب الفرع والعتيرة , , كتاب األضاحي , صحيح مسلم ,  مسلم 1
  143/ 13, صحيح مسلم شرح , النووي 2
  حسن :األلباني  قال   .321ص,)2842( ح, باب في العقيقة    , كتاب الضحايا   ,سنن أبي داوود    ,  أبو داوود    3

  .4284 :الرقم
   13/143, شرح صحيح مسلم ,  النووي  4

م اسـتعمال إنـاء الـذهب والفـضة علـى      بـاب تحـري  ,كتاب اللبـاس والزينـة  ,مسلمصحيح , مسلم 5
   .1050ص)2066(ح,الرجال

   .)2291( ح,باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب  , كتاب , صحيح مسلم ,  مسلم  6
   .18/144, شرح صحيح مسلم ,  النووي  7
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 هما قالوهو مندوب ل,1 وأن يبذله لكل مسلم وإكثاره إشاعتهالسالم فهو إفشاء أما  : إفشاء السالم
فيه  2". السالم على من عرفت ومن لم تعرف  وتقرأ": الحديث اآلخر ي  ف_ اهللا عليه وسلمصلى _

ال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا  :" أيضاً الحديث يوف؛  السالم إفشاءالحث العظيم على 

   3". فعلتموه تحاببتم أفشوا السالم بينكم إذاحتى تحابوا أوال أدلكم على شيء 

  

    االضطجاع بعد صالة الفجر :دي عشرالحا الفرع
 

إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع :"  _صلى اهللا عليه وسلم _قال رسول اهللا : أبي هريرة قال عن 

  إذا صلى ركْعتَي _صلى اهللا عليه وسلم_ كان النبي ":قالت _رضي اهللا عنها_عن عاِئشَةَ   و4".على يمينه

  . فيه أن االضطجاع بعد الفجر سنة 5".حدثني وِإلَّا اضطَجع يِقظَةً الْفَجِر فَِإن كنت مستَ

وقد ذكر مسلم عن عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني واال اضطجع فهذا يدل على ... " : النوويقال 
 أن الصواب أو والصحيح أنه ليس بسنة وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة ال يضطجع

  6".هريرة أبي لحديث الفجر سنة بعد االضطجاع

  

  

  

  

                                                            
  .40 /2,شرح صحيح مسلم , النووي  1
    .44ص,)39(ح, أموره أفضلوأي اإلسالمباب بيان تفاضل , اإليمانكتاب , صحيح مسلم ,  مسلم  2
 المؤمنون  وأن محبة المؤمنين من إالباب بيان أنه ال يدخل الجنة , اإليمان كتاب , صحيح مسلم ,  مسلم  3

  .50ص ,)54(ح, السالم سبب لحصولهاإفشاء وأن اإليمان
. 154ص  ,حديث صحيح   )1261(ح, باب االضطجاع بعدها  , التطوع  كتاب  ,  داوود أبيسنن  ,  داوود أبو 4

حديث ,)420(ح, باب ما جاء في االضطجاع بعد ركعتي الفجر         , الصالة  كتاب  , سنن الترمذي   , الترمذي  
   .90ص , صحيح 

باب صالة الليل وعدد ركعات النبي صلى اهللا        , صالة المسافرين وقصرها    كتاب  , صحيح مسلم   ,   مسلم    5
   . 339ص,)743( ح , عليه وسلم  في الليل 

  .21/ 6, رح صحيح مسلم ش,  النووي 6
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  ما يفطر عليه:  عشر  الثانيالفرع 

  _صلى اهللا عليه وسلم_كنا مع رسول اهللا :  قال _عنه اهللا رضي_ َأوفَى أبي بن اللَِّه عبد في رواية عن
:" لو أمسيت؟ فقال: فقال يا رسول اهللا"  لنا1أنزل فاجدح:"  في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل

   2.إلى آخره..  رأيتم الليل إذا:"   علينا نهارا فنزل فجدح فشرب ثم قالإن: قال" اجدح لنا  فانزل

 هو مستحب لو تركه جاز وأن وإنمافي هذا دليل  أن الفطر على التمر ليس بواجب :" قال النووي 
   3."األفضل بعده الفطر على الماء

إذا :" _اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم _قال رسول , في الحديث جاء الترتيب في األمر بالفطر على تمر وقد 

ورطَه اءاِء فإن الْملَى الْمفَع رالتَّم ِجدلم ي ِر فَِإنعلى التَّم فِْطرا فَلْياِئم4".كان أحدكم ص  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 الرأس مجنح عود المجدح و, ونحوه اللبن وكذلك يستوى حتى ويخوض بالماء السويق يحرك أن :الجدح  1

 غريب في النهاية,  محمد بن المبارك السعادات بوأ, الجزري .شعب ثالث له يكون وربما األشربه به تساط
  هـ1399 , بيروت , العلمية المكتبة الطناحي مدمح محمود, الزاوى أحمد طاهر: تحقيق,  1/243, األثر

  .م1979
ص        )1101(ح,باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار, كتاب الصيام , صحيح مسلم , مسلم  2

507.  
  .7/211, شرح صحيح مسلم ,  النووي  3
  قال األلباني    .268ص,ضعيف).2355(ح, باب ما يفطر عليه      ,  الصوم   كتاب, داوود أبيسنن  , داوود أبو 4
  .ضعيف سنن أبي داوود , ضعيف : 
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  للطعام الدعوة إجابة: عشر ثلالثاالفرع 

 2". فََأِجيبوا1إلى كُراٍع إذا دِعيتُم " :قال عليه وسلمصلى اهللا َأن النبي  _رضي اهللا عنه_بن عمر اعن 

 شاء وإن طعم شاء فإن طعام إلى أحدكم دعي إذا :"_وسلم عليه اهللا صلى _ لقوله, لالستحبابواألمر

لتصريح ل ...واألصح في مذهبنا أنه ال يجب األكل في وليمة العرس:" قال النووي  3".  ترك
  4".نية وحمل األمر في األولى على الندببالتخيير في الرواية الثا

   .أداء السنة بعد صالة الجمعة : عشر  الرابعالفرع 

 ".إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا  :"_صلى اهللا عليه وسلم _  رسول اهللا  قال :عن أبي هريرةَ قال

   لى اهللا عليه وسلمصأنه " وفي رواية".من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا " وفي رواية

  5".كان يصلي بعدها ركعتين

في هذه األحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع  
إذا صلى    :"صلى اهللا عليه وسلمبقوله  عن الوجوب اللفظ الذي جاء في الحديث لألمروالصارف 

  6 ".أحدكم بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا

 على أربعا بعدها فليصل الجمعة بعد أحدكم صلى إذا بقوله _ وسلم عليه اهللا صلى_فنبه  :"ل النوويقا
 سنة أنها على مصليا منكم كان من_وسلم عليه اهللا صلى_بقوله ونبه األمر بصيغة فأتى عليها الحث
  7". واجبة ليست

  
                                                            

 وأكارع طرفه الشيء كراع أن واألصل الكعب دون ما الدواب ومن الركبة دون ما اإلنسان من:  الكراع 1
 في ما غريب تفسير الحميدي،.  السفلة الناس من واألكارع قوائمها الشاة وأكارع القاصية أطرافها األرض

  .541 /1 سلموم البخاري الصحيحين
  .684ص,)1429( ح , باب األمر بإجابة الداعي الدعوة , كتاب النكاح, صحيح مسلم , مسلم   2
  .685, )1430(ح, باب األمر بإجابة الداعي الدعوة , كتاب النكاح, صحيح مسلم , مسلم    3
  . 9/237 ,مسلم شرح صحيح ,النووي 4
  .397ص).881( ح, ة بعد الجمعة باب الصال, كتاب الجمعة , صحيح مسلم ,  مسلم  5
  .397ص).881( ح, باب الصالة بعد الجمعة , كتاب الجمعة , صحيح مسلم ,  مسلم  6
  .169/ 6, شرح صحيح مسلم ,  النووي  7
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  صالة ركعتين قبل المغرب  : عشر  الخامسالفرع 

 قبل صلوا:"قال   _وسلم عليه اهللا صلى_  اهللا رسول عن الْمزِني اللَِّه عبد حدثني قال بريدةَ بن عن

   1".المغرب قبل صلوا المغرب قبل صلوا المغرب

يضرب  مركان ع":عد العصر فقال  ب بن فُلْفٍُل قال سَألت َأنَس بن مالك عن التطوعتارعن مخو

ركعتين بعد    _صلى اهللا عليه وسلم_لِّي على عهِد النبي  نُصكنا  على صلَاٍة بعد العصر و األيدي

صلَّاهما قال كان _صلى اهللا عليه وسلم _ فقلت له َأكَان رسول اللَِّه صالة المغرب  الشَّمِس قبل غروب 

ِدينَِة فإذا َأذَّن الْمَؤذِّن  كنا ِبالْم:"عن َأنَِس بن ماِلٍك قال و2".يرانَا نُصلِّيِهما فلم يْأمرنَا ولم ينْهنَا 

 ِجدسخُُل الْمدلَي َل الْغَِريبجالر ِن حتى ِإنتَيكْعِن رتَيكْعر ونكَعرفَي اِريووا السرتَدغِْرِب ابلَاِة الْمِلص

  3".فَيحِسب َأن الصلَاةَ قد صلِّيتْ من كَثْرِة من يصلِّيِهما 

 ثَلَاثًا قَالَها صلَاةٌ َأذَانَيِن كل بين ":_ وسلم عليه اهللا صلى_  اللَِّه رسول قال : قال الْمزِني مغَفٍَّل بنوعن 

  4".شَاء ِلمن: الثَّاِلثَِة في قال

والصحيح عند  :"أيضاوقال 5". الصريحة الصحيحة األحاديث لهذه استحبابها والمختار:"قال النووي 
  6".ابهما بحديثي بن مغفل وبحديث ابتدارهم السواري بها وهو في الصحيحينالمحققين استحب

  

  

  

                                                            
   ).1183(ح, رب باب الصالة قبل المغ, كتاب التهجد , البخاريصحيح , البخاري  1
ـ  كتاب صالة المـسافرين   , صحيح مسلم   , مسلم2  , بـاب اسـتحباب ركعتـين قبـل المغـرب        , صرها وق
  .380ص,)836(ح
  .380ص,)837(ح,استحباب ركعتين قبل المغرب,صالة المسافرين وقصرها كتاب,مسلمصحيح ,مسلم3
,  بـاب اسـتحباب ركعتـين قبـل المغـرب          ,كتاب صالة المـسافرين وقـصرها      ,صحيح مسلم   , مسلم4
  .380ص,)838(ح
  6/124, مسلم صحيح  شرح , النووي 5
  .6/9, مسلم صحيح  شرح , النووي 6
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  اإلجماع:  لثالثاالمطلب 

 العلماء هذا إجماعيعتبر , مر للندب وأنه ليس للوجوب  في مسألة ما على أن األماعجاإل انعقد إذا
  .قرينة صارف له عن الوجوب

 العلماء في الغالب يكون بناء على إجماعالن  في مبحث القرائن المقالية اإلجماع أدرجتوإنني 
وعلى اعتبار أن اإلجماع من األدلة النقلية وداللته , مستند وهذا المستند قد يكون نصاً شرعياً 

  . واهللا أعلم قطعيه فهو كالنص المتأخر 
  _ :النووي فهي اإلمام  ووردت عند اإلجماعقرينة بعن الوجوب مر التي صرفت األاألوامر  وأما

  تحية المسجد  :األول الفرع 

  وفي الرواية".إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"   _صلى اهللا عليه وسلم _ قال 
تحية المسجد بركعتين  بأداء  األمر الحديثين ذينه في1 ". فال يجلس حتى يركع ركعتين":ىاألخر

 قال وبه مذهبنا وهو دخل وقت أي في لتحيةا استحباب وفيه:" قال النووي لما  .2 بإجماع وهي سنة
  3".جماعة

   األفعالالتيمن في :الفرع الثاني 
إذا لبستم أو توضأتم :" قال  _صلى اهللا عليه وسلم _ أن رسول اهللا _ اهللا عنهيرض_عن أبى هريرة 

 فين  التيميحب   صلى اهللا عليه وسلم  كان:" عنها قالت رضي اهللاعن عائشة  و.4"بأيمانكمفابدؤا 

الطهور والتنعل فيه سنة التيمن في  5" طهوره إذا تطهر وفى ترجله إذا ترجل وفى انتعاله إذا انتعل
   . العلماءإجماعوالصارف له , فالفعل على الندب واالستحباب ,والترجل 

 الوضوء سنة فيوأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين  :"قال النووي
  6". خالفها فاته الفضل وصح وضوءهلو

                                                            
باب استحباب تحية المسجد بـركعتين وكراهـة       , صالة المسافرين وقصرها  كتاب  , صحيح مسلم   ,  مسلم   1

  .327ص ,)714( ح, الجلوس قبلها 
  .5/230,مسلم شرح صحيح , النووي 2
  .5/230,مسلم شرح صحيح , النووي 3
   .451ص ,)4141( ح, في االنتعالابب, اللباس كتاب ,  داود أبيسنن , داود أبو 4
   .144ص, )268(ح,باب التيمن في الطهور وغيره  ,  الطهارةكتاب, صحيح  مسلم  ,مسلم 5
  .3/165,شرح صحيح مسلم ,  النووي  6
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  غسل الميت استحباب السدر في :الفرع الثالث 

اغِْسلْنَها ثَلَاثًا أو  :" ابنَتَه فقالنحن نغسل  و  صلى اهللا عليه وسلمدخل علينا النبي :م عِطيةَ قالت أعن 

 1".لْن في الْآِخرِة كَافُورا أو شيئا من كَافُوٍر  واجعخَمسا أو َأكْثَر من ذلك إن رَأيتُن ذلك ِبماٍء وِسدٍر
غسل  فيه دليل على استحباب السدر في " بماء وسدر "   :صلى اهللا عليه وسلمقوله في :" قال النووي 

 اآلخرة كافورا أو شيئا من  واجعلن في:"صلى اهللا عليه وسلمقوله و, الميت وهو متفق على استحبابه

  2". يء من الكافور في األخيرة وهو متفق عليه عندنا فيه استحباب ش"كافور

   وكسوة المماليك إطعام: الفرع الرابع 

 تأكلون مما فأطعموهم أيديكم تحت اهللا جعلهم أخوانكم هم  :"_  وسلم عليه اهللا صلى_قال النبي   

 هم في الضمير 3".  فأعينوهم كلفتموهم فإن يغلبهم ما تكلفوهم وال تلبسون مما وألبسوهم
 يلبس مما وإلباسهم السيد يأكل مما بإطعامهم واألمر:" قال النووي , المماليك إلى يعود أخوانكم
 4".المسلمين بإجماع وهذا اإليجاب على ال االستحباب على محمول

   من الهدي األكل:الفرع الخامس 

 ببضعة  5بدنة أمر من كل مصلى اهللا عليه وسلأن النبي  :قال  رضي اهللا عنهماعن جاِبِر بن عبد اللَِّه 

 أن على العلماء وأجمع:" قال النووي 6".فجعلت في قدر فطبخت فأكال من لحمها وشربا من مرقها 
  7.بواجب ليس سنة وأضحيته التطوع هدى من األكل

  
                                                            

   .426, )939(ح, الميت باب في غسل , كتاب الجنائز , صحيح مسلم ,  مسلم  1
    .7/7, شرح صحيح مسلم ,  النووي  2
  .831ص,)1661(ح,وإلباسه مما يلبسباب إطعام المملوك مما يأكل , اإليمانكتاب,صحيح مسلم ,  مسلم 3
  .11/133, مسلم شرح صحيح , النووي 4
 بالعظم إما لسمنها أو لسنها ألنه ال يجوز أن يساق منها الصغار إنما يساق               بدنه هي الناقة سميت     : البدنة   5

, ابن قتيبة عبد اهللا بن مسلم الدينوري أبو محمـد   . وعظم فهو أفضل  وكل ما أسن منها     منها الثنيان فما فوق     
  .هـ1397, بغداد , مطبعة العاني,1ط, عبد اهللا الجبوري . د : تحقيق, 1/219,غريب الحديث

   .580ص,)1218(ح ,صلى اهللا عليه وسلمباب حجة النبي , كتاب الحج , صحيح مسلم ,  مسلم 6
  8/195, مسلم صحيح , النووي 7
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 رفع اليدين عند التكبير: الفرع السادس 

 افتتح الصالة رفع يديه إذا وسلمصلى اهللا عليه اهللا رأيت رسول :" قال _رضي اهللا عنه_بن عمر عن ا

  ". رفع من الركوع وال يرفعهما بين السجدتين وإذا يركع أنحتى يحاذي منكبيه وقبل 

وقد قال الرسول  1".كبر ثم منكبيه حذو يكونا حتى يديه رفع الصالة إلى قام إذا :"  رواية وفي
: قال النووي , رفع اليدين عند المنكبين للندب 2".يصلُّوا كما رَأيتُموِني ُأصلِّ "  :_صلى اهللا عليه وسلم _
  .3"اإلحرام تكبيرة عند اليدين رفع استحباب على األمة أجمعت"

  السحور : الفرع السابع 

 تسحروا فان في السحور ":  _صلى اهللا عليه وسلم  _قال النبي: قال _رضي اهللا عنه_نس بن مالك عن أ

      4 . "بركة

  . العلماء على ذلكإلجماع فيه للندب واألمرعلى السحور  الحث ذا الحديث ه في
  5. "وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب:"قال النووي 

  

   المصلي أماممنع المار من :الفرع الثامن 

 رسول اللَّه _رضي اهللا عنه _ عن أبي سعيد الْخدِري يصلي  أحدكمإذا كان:" قال _صلى اهللا عليه وسلم_ َأن 

 يدرأ  معنى6". شيطان هو فإنما فليقاتله أبى فإن استطاع ما وليدرأ يديه بين يمر أحدا يدع فال
 بل أوجبه العلماء من أحدا أعلم وال متأكد ندب وهو:"قال النووي  ندب أمر بالدفع األمر وهذا يدفع

  7".واجب  غير مندوب بأنه وغيرهم أصحابنا صرح

  

                                                            
تكبيرة اإلحرام والركـوع   في  حذو المنكبين    رفع اليدين    ب استحباب با, الصالة   كتاب,صحيح مسلم , سلم   م 1
  .187ص , )390(ح
  . 1/175,)631( ح, األذان للمسافر إذا كانوا جماعة واإلقامةباب ,األذان كتاب,صحيح البخاري, البخاري 2
   .4/96, مسلم صحيح شرح, النووي 3
  .506ص ,)1095(ح,فضل السحور وتأكيد استحبابه باب ,كتاب الصيام, صحيح مسلم ,  مسلم  4
  7/206, شرح صحيح مسلم ,  النووي  5
  .234ص,)505(ح,باب منع المار من بين يدي المصلي , كتاب الصالة, صحيح مسلم ,  مسلم  6
  .4/226 ,شرح صحيح مسلم , النووي  7
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  والمشي في الجنائز_ عيادة المريض : الفرع التاسع 

   بسبع ونهانا عن سبع أمرنا _صلى اهللا عليه وسلم_أمرنا رسول اهللا :"عن البراء ابن عازب قال 

 وإجابة القسم أو المقسم ونصر المظلوم  إبرار الجنازة وتشميت العاطس ووإتباعبعيادة المريض 

مر فيهما  أن األإالباع الجنائز ات مر بعيادة المريض وفي هذا الحديث األ 1". وإفشاء السالمالداعي
أما عيادة المريض فسنة :" قال النووي ,  العلماء ماعمحمول على الندب والصارف لذلك إج

  2". أيضا وسواء فيه من يعرفه وقريبة وغيرهماباإلجماع الجنائز فسنة إتباعوأما ...  باإلجماع

  جواز األخذ بغير سؤال وال تطلع  :الفرع العاشر 

  
قد كان رسول اهللا  : يقول _رضي اهللا عنه_سمعت عمر بن الْخَطَّاِب : مر عن أبيه قال ن ععن اب

 :حتى أعطاني مرة ماال فقلت, أفقر إليه منى أعطه : العطاء فأقولي يعطين _صلى اهللا عليه وسلم _
لمال وأنت  خذه وما جاءك من هذا ا:"  _صلى اهللا عليه وسلم _فقال رسول اهللا,أعطه أفقر إليه منى 

جاءه مال هل  لمن األمرهذا الحديث فيه 3 ".غير مشرف وال سائل فخذه وماال فال تتبعه نفسك 
  ؟ يجب قبوله أم يندب 

  4".في غير عطية السلطان ]األخذ[والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب :" قال النووي
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
يم اسـتعمال إنـاء الـذهب والفـضة علـى           بـاب تحـر    , كتاب اللبـاس والزينـة    ,مسلمصحيح   ,مسلم1

   .1050ص)2066(ح,الرجال
.18/144, شرح صحيح مسلم ,  النووي  2  

   .475ص,)1045(ح,  جواز األخذ بغير سؤال وال تطلعباب, كتاب الزكاة , مسلم صحيح ,  مسلم  3
    .2/725, شرح صحيح مسلم ,  النووي  4
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 ائض وبعدهن وبيان عددهن فضل السنن الراتبة قبل الفر: الفرع الحادي عشر 

 له بنيمن صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة " :قال  صلى اهللا عليه وسلمعن النبي أم حبيبة عن 

 عشرة ركعة اثنتيما من عبد مسلم يصلي هللا تعالى في كل يوم :"رواية  وفي. "بهن بيت في الجنة

  1". اهللا له بيتا في الجنةبنيتطوعا غير فريضة إال 

بن اوعن 2". كان يصلي قبل العصر ركعتين  صلى اهللا عليه وسلم أن النبي :" عنه رضي اهللالي عن عو 
عن أم حبيبة و 3".رحم اهللا امرأ صلى قبل العصر أربعا :" قال  _صلى اهللا عليه وسلم _ عمر عن النبي 

هر وأربع بعدها  من حافظ على أربع ركعات قبل الظ:"  _ صلى اهللا عليه وسلم_ قال رسول اهللا :قالت 

   4".حرمه اهللا على النار 

 إلجماع النوافل كلها سنن وهذه,فهذه جملة من األحاديث الصحيحة في السنن الراتبة مع الفرائض 
قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه األحاديث كلها واستحبوا جميع : " قال النووي , الفقهاء عليها 

  5".بقةهذه النوافل المذكورة في األحاديث السا

  

  

  

                                                            
فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعـدهن  قصرها باب كتاب صالة المسافرين و , صحيح مسلم , مسلم  1

  .333ص)728(ح,وبيان عددهن
 155 ص) صـحيح بإسناد(,)1272(ح,باب الصالة قبل العصر ,كتاب التطوع  , سنن أبي داود , أبو داود 2

 باب ما جاء في األربع قبل     , كتاب   الترمذي سنن ,الترمذي  . ولكن بلفظ أربع ركعات   ) حسن(:قال األلباني   
  )318(ح,العصر 

. 155ص,)حـسن  (وقال,)1271(ح,باب الصالة قبل العصر ,كتاب التطوع  , سنن أبي داوود,  أبو داود  3
  . الترمذي سننصحيح ,حسن  :وقال األلباني ,نوالترمذي وقال حديث حس

 وقال حديث صـحيح  )1269(ح,باب األربع قبل الظهر وبعدها ,طوع  كتاب الت,سنن أبي داود , أبو داود  4
وقال حديث حـسن    )430(ح,باب ما جاء في األربع قبل العصر         , كتاب الترمذي سنن ,الترمذي  .154ص  

  .صحيح الترمذي, صحيح:  وقال األلباني,
  .6/9,لم النووي شرح صحيح مس 5
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   وغسله بعد ولوغ الكلب فيه اإلناء إراقة :الفرع الثاني عشر 

   1 ". أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات إناء فيإذا ولغ الكلب :"_صلى اهللا عليه وسلم _ قوله و

فيه األمر   :"قال النووي, فيه األمر بإراقة اإلناء والصارف له االتفاق على أنها ليست واجبة لعينها 
 ال تجب لعينها بل اإلراقةذكر أكثر أصحابنا ,  واجبة اإلراقة ولكن هل . وهذا متفق عليه راقتهبإ

 لم ولو الفور على واجبة أنها إلى أصحابنا بعض وذهب   أراقهاإلناءهي مستحبة فان أراد استعمال 
 يقتضى ووه األمر بمطلق له ويحتج الحاوي كتابه فى أصحابنا من الماوردي حكاه استعماله يرد

 ال فانه النجسة المياه باقي على بالقياس لألول ويحتج الفقهاء أكثر قول وهو المختار على الوجوب
 والتغليظ الزجر الولوغ مسألة فى المراد بأن عنها يجاب أن ويمكن خالف بال إراقتها تجب

  2".أعلم  واهللا الكالب عن التنفير في والمبالغة

   مست النار الوضوء مما: الفرع الثالث عشر 

 فاألمر 3".توضؤوا مما مسته النار" _صلى اهللا عليه وسلم  _  قال سمعت رسوَل اللَِّه عن زيد بن ثابت 
  . هنا بالوضوء مما مست النار ال يجب

 ثم أجمع العلماء بعد ذلك األولثم أن هذا الخالف الذي حكيناه كان في الصدر :" ...قال النووي 
 4".بأكل ما مستهيجب الوضوء  على أنه ال

 _رضي اهللا عنه_حديث جابر :ومنها  الواردة بترك الوضوء مما مسته النار باألحاديثواحتج الجمهور 
   5.ترك الوضوء مما مست النار  _صلى اهللا عليه وسلم_  من رسول اهللاألمرينقال كان آخر 

  
  
  

                                                            
  .150ص ,)279( ح, حكم ولوغ الكلب   باب, كتاب الطهارة  , صحيح مسلم ,  مسلم  1
  .3/187, شرح صحيح مسلم ,  النووي  2
  .174ص ,)351( ح, باب الوضوء مما مست النار , الحيضكتاب , صحيح مسلم ,  مسلم  3

.4/45, شرح صحيح  مسلم ,  النووي  4  
 قـال  ) حـديث صـحيح    (45ص, )192(ح,كتاب الطهارة باب ترك الوضوء      ,سنن أبي داوود    , أبو داود    5

 ممـا   باب الوضوء ما جاء في ترك الوضوء      ,كتاب الطهارة ,سنن الترمذي   , ترمذي  وال, صحيح  :األلباني  
  .  حسن صحيح: وقال , 33ص ,)80( ح,غيرت النار
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   الفضل ألهل القيام :الفرع الرابع عشر 

وتلقيهم  فيه إكرام أهل الفضل . 1" إلى سيدكم أو خيركم قوموا " _لم   صلى اهللا عليه وس_ قوله و 
قلت القيام ... هكذا احتج به جماهير العلماء الستحباب القيام  " :قال النووي  . بالقيام لهم إذا أقبلوا

  2".للقادم من أهل الفضل مستحب وقد جاء فيه أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح

  

   بياض كفن الميت :س عشر الفرع الخام

  4."3في ثَلَاثَِة َأثْواٍب ِبيٍض سحوِليٍة_صلى اهللا عليه وسلم _ كُفِّن رسول اللَِّه:"عن عاِئشَةَ قالت 

 الْبسوا الثِّياب البيض وكَفِّنُوا فيها موتَاكُم فَِإنَّها :" _صلى اهللا عليه وسلم _ ن رسول اللَِّهعوفي الحديث 

َأطْه بَأطْيو دليل ) بيض ( قولها :" قال النووي .وهو للندب , مر بالبياض في تكفين الميت  األ5".ر
  6".الستحباب التكفين في األبيض وهو مجمع عليه 

  

  

  

  

  
                                                            

باب جواز قتال مـن نقـض العهـد وجـواز إنـزال أهـل               , تاب الجهاد والسير  ك, صحيح مسلم   , مسلم1
  .894ص,)1768(ح,الحصن

  .95 /12, مسلم شرح صحيح, النووي 2
 القطن من بيض سحوليل وق سحل على سحول وتجمع أبيض ثوب وهو سحل جمع سحول:  سحولية 3

    . 1/527, ومسلم البخاري الصحيحين في ما غريب  تفسير,األزدي . خاصة
  .428ص, )941(ح, باب في كفن الميت, كتاب الجنائز , صحيح مسلم ,  مسلم  4
   سمرةَ بـن جنْـدبٍ     مسند , 20197ح , 5/19 ,حنبل بن أحمد مسند,الشيباني أبو عبد اهللا   حنبل بن أحمد 5

   . مصر ,قرطبة  مؤسسة
  7/11, شرح صحيح مسلم ,  النووي  6
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  الوصية :  السادس عشر الفرع

 إالحق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين ما  :" _ صلى اهللا عليه وسلم_قوله 

 وقد: " قال النووي ,  الوصية على الحث فيه ليال ثالث رواية وفي  1".ووصيته مكتوبة عنده 
 وغيره داود وقال واجبة ال مندوبة أنها الجماهير ومذهب مذهبنا لكن بها األمر على المسلمون أجمع
 كانإن  نلك بايجابها تصريح فيه فليس فيه لهم داللة وال الحديث لهذا واجبة هي الظاهر أهل من
 معنى_ اهللا رحمه_ الشافعي قال بذلك يصاءاإل لزمه ونحوها وديعة عنده أو حق أو دين اإلنسان على

  2".عنده مكتوبة وصيته تكون أن إال للمسلم واالحتياط الحزم ما الحديث
  

  غسل اإلحرام للنفساء والحائض  : بع عشراالفرع الس

 بالشجرة بكر أبي بن بمحمد عميس بنت أسماء نفست ": قالت _عنها اهللا رضي_ عائشة حديث في

 صحة فيه 3 ."  تغتسل أن يأمرها _عنه اهللا رضي_ بكر أبا  _وسلم عليه اهللا صلى_  اهللا رسول فأمر
 مذهبنا لكن به األمر على مجمع وهو لإلحرام اغتسالهما واستحباب والحائض النفساء إحرام
   4.مستحب أنه والجمهور حنيفة وأبي مالك ومذهب

 واستثفري اغتسلي":  ولدت وقد عميس بنت ألسماء,_صلى اهللا عليه وسلم _ قوله:" قال النووي أيضاً و

 أمر فيه مستقل باب في بيانه سبق وقد للنفساء اإلحرام غسل استحباب فيه .5  "وأحرمي بثوب
 ةعريض خرقة وتأخذ شيئا وسطها في تشد أن وهو باالستثفار المستحاضة النفساء و الحائض
 شبيه وهو وسطها في المشدود ذلك في ورائها ومن قدامها من طرفيها وتشد الدم محل على تجعلها
  6." عليه مجمع وهو النفساء إحرام صحة وفيه الفاء بفتح الدابة بثفر

  
                                                            

  .811ص ,)1627( ح, يةب الوصكت, صحيح مسلم ,  مسلم  1
  .11/78,شرح صحيح مسلم ,  النووي  2

ـ الا وكـذ  لإلحـرام  النفساء واستحباب اغتسالها إحرامباب  , كتاب الحج ,صحيح مسلم ,  مسلم 3  ,ائضح
  .570ص,)1209(ح
   8/131,شرح صحيح مسلم  ,النووي 4
  .581ص, )1218(ح  ,_صلى اهللا عليه وسلم_باب حجة النبي , كتاب الحج , صحيح مسلم ,  مسلم 5
  .8/175, شرح صحيح مسلم , النووي 6
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  التعليل لترك الوجوب : الرابعالمطلب 

   ً  لمن شرب قائمااستحباب التقيؤ:الفرع األول 

فمحمول على االستحباب والندب . 1 "فليستقيءفمن نسى : "   _ليه وسلمصلى اهللا ع_وأما قوله  
 إذا فإن األمر : "قال النووي   قائما أن يتقايأه لهذا الحديث الصحيح الصريحشربفيستحب لمن 

 ووجه الداللة أن النووي علل حمل األمر على 2".تعذر حمله على الوجوب حمل على االستحباب
  . لوجوبالندب لتعذر حمله على ا

   لألذانالقيام : الفرع الثاني 

 لألذان بالقيام األمرفيه  3 : " قال النووي"  بالصالة  فنادقمبالل   يا":_صلى اهللا عليه وسلم _وأما قوله 
  مذهبنا المشهور أنه سنة فلوبل ...:" قال النووي  ,على الندب لعدم ثبوت اشتراط القيام وحمل 

 صح القيام على قدرته مع مضطجعا أذن لو وكذا الفضيلة فاتته لكن أذانه صح عذر بغير قاعدا أذن
  4". وقد حصل ولم يثبت في اشتراط القيام شيءإلعالمان المراد أل ,األصح على أذانه

  الفرار من المجذوم : الفرع الثالث 

ا قد إن_ صلى اهللا عليه وسلم _النبي وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه فيكان " : جاء في الحديث 

وحمل األمر :" قال النووي  ,مر بالفرار من المجذوم وهو للندب  جاء فيه األ5 ". فارجعبايعناك
باجتنابه والفرار منه على االستحباب واالحتياط ال للوجوب وأما األكل معه ففعله لبيان الجواز واهللا 

  . في كالم اإلمام التعليل لحمل األمر على الندب وصرفه عن الوجوب 6."أعلم

  

                                                            
    .1028ص,)2027(ح,باب في الشرب قائما, كتاب األشربة , صحيح مسلم ,  مسلم 1
  203/ 13, شرح صحيح مسلم , النووي 2
    .183ص,)377(ح,باب بدء اآلذان , كتاب الصالة , صحيح مسلم , مسلم  3
  .4/77, شرح صحيح مسلم , النووي   4
  .1127ص,)2231(ح,ونحوه باب اجتناب المجذوم , كتاب ,صحيح مسلم ,  مسلم  5
  .14/228, شرح صحيح مسلم , النووي 6
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   االستنثار واالستنشاق:الفرع الرابع 

 حمل األمر على 1 ."  فليجعل في أنفه ماء ثم لينثرأحدكم توضأ وإذا" : _صلى اهللا عليه وسلم _و قوله 
ن قالوا ففي الرواية إف؛ الندب بدليل أن المأمور به حقيقة وهو االنتثار ليس بواجب باالتفاق 

فهذا فيه داللة ظاهرة "  :فقال النووي . "من الماء ثم لينثرإذا توضأ فليستنشق بمنخريه ":األخرى
  .2" واهللا أعلم,دلة الدالة على االستحباب الندب محتمل ليجمع بينه وبين األللوجوب ولكن حمله على

  وليمة العرس : الفرع الخامس 

مر هنا محمول  فاأل؛ في شأن وليمة الزفاف3 ."أولم ولو بشاة " :  _ صلى اهللا عليه وسلم_ قوله في و
على الندب بقرينة أن مثل هذه األمور إنما يتعلق بأحوال الناس الخاصة وأعرافهم وعاداتهم ؛ وقد 

وكل هذا جائز تحصل به الوليمة لكن يستحب أن  :" ...قال النووي . يكون في إيجابها عليهم حرج
  4".تكون على قدر حال الزوج 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .135ص ,)237( ح, االستنثار و االستجمار  يتار فيباب اإل,  الطهارة كتاب, صحيح مسلم ,  مسلم1
  128/ 3, شرح صحيح مسلم , النووي 2
...  ذلـك   وخاتم حديد وغيـر     قُرآن وجواز كونه تعليم   الصداقباب  , ح  كتاب النكا , صحيح مسلم   , مسلم   3
  )1427ح (,
  .9/220,شرح صحيح مسلم , النووي  4
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 ة القرائن الحالي:المبحث الثاني  

   1 .أو تقوي داللته أو ثبوته ,  تقترن بالشيء فتبين المراد به أحوالهي 

 الثناء األدب وما شابه أوباب أو ورود األمر في  صلى اهللا عليه وسلم ومنه يمكن القول أن فعل الرسول
هي أحوال تقترن باألمر من حين )_إن شاء اهللا _سيأتي ذكرها الحقا  (,أو الخ, على قوم ووصفهم 

  .و أنها تعد من القرائن الحالية التي تبين المراد من القول أو تقوي داللته , خر آل

  )صلى اهللا عليه وسلم( فعل الرسول: المطلب األول 

  يبين لنا أن المراد من صلى اهللا عليه وسلم  قد يأتي بعد األمر في بعض األحاديث عمل قام به النبي 
 لم يعلمه في معرض أو,   ترك العمل بهصلى اهللا عليه وسلمنه  أأوهذا األمر الندب وليس الوجوب 

هو القرينة التي صرفت  , تركه أو  صلى اهللا عليه وسلمفيكون هذا العمل عن الرسول  ,العلم والبيان 
  .األمر عن الوجوب 

  وصرفت األمر عن الوجوب والتي ذكرها صلى اهللا عليه وسلمومن األفعال التي صدرت عن النبي 
  -: في شرحه مايلي النووي

    إئتمام المأموم باإلمام: الفرع األول 

وقد صرف , 2" وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا:" _  صلى اهللا عليه وسلم_أما األمر فقد ورد في قوله 
  _لم صلى اهللا عليه وس_الوجوب إلى الندب بفعله عن 

 بكر وأبو قاعدا هذا بعد وفاته ضمر في  _  صلى اهللا عليه وسلم_النبي بأن واحتجوا ":النووي قال 
 هو كان _عنه اهللا رضي _بكر أبا أن زعم العلماء بعض كان وإن قياما خلفه والناس _عنه اهللا رضي_

 هو كان_ وسلم عليه اهللا صلى_النبي أن الصواب لكن به مقتد _ وسلم عليه اهللا صلى_ والنبي اإلمام
  3."اإلمام

                                                            
  .1/146, القرائن عند األصوليين ,  المبارك  1
  .198ص,)411( ح, باب إئتمام المأموم باإلمام , كتاب الصالة  , صحيح مسلم , مسلم 2
( ح,باب إذا عاد مريضا فحضرت الصالة فصلى بهـم جالـسا            ,لمرضىكتاب ا ,صحيح البخاري , البخاري 3

5334(,7/8.  
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    قصر الصالة في السفر: الفرع الثاني 

  

فرضت الصلَاةُ ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فَُأِقرت :" أنها قالت _  رضي اهللا عنها_عن عاِئشَةَ 
  1".في صالة الحضر  وزيدفر السةصال

فيها داللة " فرضت الصالة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صالة السفر :"  ففي قولها
صلى اهللا  _ الندب بفعل الرسولإلى انه صرف إال:"النووي قال .على وجوب صالة القصر في السفر 

 رضي اهللا _ المشهورة في صحيح مسلم أن الصحابةاألحاديثفقد ورد في  ,والصحابة _ عليه وسلم 

  .2" فمنهم القاصر ومنهم المتم _ صلى اهللا عليه وسلم _كانوا يسافرون مع رسول اهللا _عنهم
  

  ة المهدا  البدنةركوب:الفرع الثالث 

:" فقال,رَأى رجلًا يسوق بدنَةً  _صلى اهللا عليه وسلم_  رسول اللَِّه أن_رضي اهللا عنه _ عن أبي هريرة 

في هذا الحديث . 3في الثَّاِنيِة أو في الثَّاِلثَِة".اركَبها ويلَك :"فقال , قال يا رسوَل اللَِّه ِإنَّها بدنَةٌ ".أركبها
 _أن رسول اهللا , والدليل: " ... قال النووي لمهداة ولكنه يحمل على الندب  بركوب البدنة ااألمر

  4.أهدى ولم يركب هديه ولم يأمر الناس بركوب الهدايا  _صلى اهللا عليه وسلم

  

  

  

  

  

  
                                                            

   .315ص, )685( ح,باب صالة المسافرين وقصرها, صالة المسافرين وقصرهاكتاب,صحيح مسلم,مسلم 1
  .5/197 مسلم شرح صحيح , النووي  2
   .628ص, )1322( ح ,يهاإلباب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج , الحجكتاب ,صحيح مسلم,مسلم  3
   .9/76, شرح صحيح مسلم ,  النووي  4
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  غسل الذكر والوضوء للجنب:  الفرع  الرابع 

أ ثم لينم حتى يغتسل إذا نعم ليتوض" :  أمر بالغسل والوضوء حيث قال صلى اهللا عليه وسلمفي قوله 

سألت : قَيس قال  أبي بن اهللا عبد عن:وأيضاً , 1 )توضأ واغسل ذكرك ثم نم ( وفي رواية "شاء 
 يغتسَل َأن ينام قبل َأم ينام َأن قبل يغتِسل الْجنابة َأكان في يصنعُ  كان    كيف_,رضي اهللا عنها_عائشة 

 جعل في الذي هللا الحمد قلت, فنام توضَأ وربما فنام لاغتس ربما يفعل كان قد ذلك كُلُّ :"قالت؟ 
 صلى اهللا عليه وسلم _بفعل رسول اهللا  هنا محمول على الندبفاألمر: "قال النووي  2."األمر سعة 

  3.كان يطوف على نسائه بغسل واحد : حيث إنه _
  

   بصدقته الدعاء لمن أتى: الفرع الخامس 

  أبو َأوفَىبيُأ فأتاه," اللهم صل عليهم" :قال,  أتاه قوم بصدقتهمإذا   _صلى اهللا عليه وسلم_كان النبي 
 بصدقته وهو أتى بالدعاء لمن األمرفيه الداللة على  4".اللهم صل على آل أبي أوفى:"فقال, بصدقته

 لدافع الدعاء أن كافة العلماء ومذهب المشهور ومذهبنا : "قال النووي  .سنة مستحبة ليس بواجب
 أبو حكاه,  أصحابنا بعض قال وبه,  واجب هو الظاهر أهل وقال,  بواجب ليس مستحبة نةس الزكاة
 ألن للندب حقنا في األمر :الجمهور قال , اآلية في األمر واعتمدوا المهملة بالحاء يالحناط اهللا عبد
 اآلخرون يبيج وقد 5.بالدعاء يأمرهم ولم الزكاة ألخذ وغيره معاذا بعث _ وسلم عليه اهللا صلى_النبي
 اهللا صلى_النبي دعاء بأن أيضا الجمهور وأجاب الكريمة اآلية من لهم معلوما كان الدعاء وجوب بأن

  6".غيره بخالف لهم سكن وصالته _ وسلم عليه

  

  
                                                            

   .158ص ,)306( ح,... واستحباب الوضوء له باب جواز نوم الجنب, الحيضكتاب,صحيح مسلم ,مسلم1 
   159ص,)307( ح, جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له باب  ,  الحيضكتاب, صحيح  مسلم , مسلم2

  .159ص,)309( ح,...م الجنب واستحباب الوضوء له باب جواز نو,يض الحكتاب,صحيح مسلم,مسلم 3
  .496ص ,)1078( ح,باب الدعاء لمن أتى بصدقة, ة  الزكاكتاب, صحيح مسلم , مسلم  4
  .36ص ).19(ح, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم , كتاب اإليمان , صحيح مسلم,  مسلم  5
   7/183,مسلم شرح صحيح , النووي  6
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   غسل ميتاً لمنالغسل ندب  : سادسالفرع ال

سل ومن مسه من غسل ميتا فليغت:" قال  ,_صلى اهللا عليه وسلم _عن النبي   أبي هريرةعن 

ن الرسول لم يعلمه في  ألندبوهو لل,  بالغسل للذي غسل ميتاًاألمر في هذا الحديث 1".فليتوضأ
قال .2". اغسلنها ثالثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن :"معرض العلم والبيان في حديث 

 ومذهبناالغسل على من غسل ميتا ووجه الداللة أنه موضع تعليم فلو وجب لعلمه  يجب ال :"النووي
والحديث المروى فيه من ... يستحب لكن الميت غسل من الغسل يجب ال أنه الجمهور ومذهب

  3."ضعيف باالتفاق" من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ"رواية أبي هريرة 

  

    بصالة الكسوفاألمر :الفرع السابع 
  

ِإن الشَّمس والْقَمر آيتَاِن من آياِت اللَِّه لَا يخِْسفَاِن ِلموِت َأحٍد  :"_ صلى اهللا عليه وسلم_جاء في قوله 

 بصالة فاألمر 4". ِللصلَاِة وقال َأيضا فَصلُّوا حتى يفَرج اهللا عنْكُم فَافْزعواوال ِلحياِتِه فإذا رَأيتُموها
 قالوقد , ل أ حين سلألعرابيلم يعلمه   _صلى اهللا عليه وسلم_ النبي سوف محمول على الندب ألنالك

نه لن يزيد على الصلوات أ األعرابيعندما قال  ".صدق إن أفلح" :_ وسلم عليه اهللا صلى_ اهللا رسول
   5.الخمس 

  
  
  
  
  
  

                                                            
  .161ص ,)1463 (ح, ما جاء في غسل الميتباب ,  الجنائزكتاب,ماجه ابن سنن ,ابن ماجه  1

: حقيـق ت ,1/122 الحديث في المحرر الجماعيلي، اهللا عبد أبو الهادي عبد بن أحمد بن مدحم , قدامة  ابن
  .م2000,هـ1421,بيروت,لبنان ,ةالمعرف دار ,3ط, وآخرون , المرعشلي الرحمن عبد يوسف. د
   .426ص ,)939(ح,باب في غسل الميت  , كتاب الجنائز , صحيح مسلم ,  مسلم  2
  .7/9, شرح صحيح مسلم ,  النووي  3
  4 .410ص,)901( ح, باب صالة الكسوف , كتاب الكسوف , مسلم صحيح مسلم  
  .1/170, مسلم صحيح شرح,النووي   5
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  ً   لمن شرب قائمااستحباب التقيؤ: الفرع الثامن 

  .1"ء يفمن نسى فليستق  : " _صلى اهللا عليه وسلم_ قولهفي وأما  

  2."  قائما أن يتقايأهشربمحمول على االستحباب والندب فيستحب لمن األمر ف: " قال النووي  
وفى  3.  من زمزم فشرب وهو قائم_ صلى اهللا عليه وسلم _سقيت رسول اهللا: فعن ابن عباس قال  

   4.شرب من زمزم وهو قائم  _هللا عليه وسلم صلى ا_ أن رسول اهللا:الرواية األخرى 

  

  ما يقال في الركوع والسجود :الفرع التاسع  

الرؤيا الصالحة  إال مبشرات النبوة  من يبق لم إنه الناس َأيها :"قال_  صلى اهللا عليه وسلم_عن النبي 

 فيه فَعظِّموا الركوع فَأما ساجدا أو راكعا القرآن اقرأ َأن نُهيتُ وِإنِّي أال, له تُرى أو يراها المسلم 

 5 ". لكم يستجاب َأن فقمن الدعاء في فاجتهدوا السجود وأما وجل عز الرب

, األمر بتعظيم الرب في الركوع )الرب فيه فعظموا الركوع فأما ( :_وسلم عليه اهللا صلى_  ففي قوله
 عليه اهللا صلى_  النبي فإن 6ته صال المسيء والدليل حديث االستحباب على وهذا األمر  محمول

  7.به ألمره وجب ولو به يأمره لم  _وسلم

  

  

  

                                                            
  .1027ص,)2027(ح,قائماباب في الشرب , األشربة كتاب , صحيح مسلم ,  مسلم 1
  .13/203, شرح صحيح مسلم ,  النووي  2
  .2/204,)1637( ح , ما جاء في زمزم باب , الحجكتاب , صحيح البخاري ,  البخاري  3
  .1028ص ,)2027( ح, باب في الشرب من زمزم قائما , كتاب األشربة , صحيح مسلم , مسلم 4
   .227ص ,)479(ح, القرآن في الركوع والسجودعن قراءة ِي النَّهباب ,كتاب الصالة ,صحيح مسلم,مسلم 5
 )856(ح,والـسجود  به في الركوعلباب صالة من ال يِقيم ص ,كتاب الصالة  ,  داوودأبيسنن ,  داودأبو  6
  .إسناده صحيح , األلباني:  قال.113 ص

   4/202,شرح صحيح مسلم ,  النووي  7
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   جواز الصلوات كلها بوضوء واحد: الفرع العاشر 

m  I   H  G  F  E  D  C  B  A  : بالوضوء وارد في قوله تعالى األمرإن 

Q  P  O      N  M  L  K  JR  l   1, صلى اهللا عليه  _النبي وقد صلى

لقد   ":_ رضي اهللا عنه_فقال له عمر    الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه_وسلم
فيه  .  2"عمدا صنعته يا عمر " :  _صلى اهللا عليه وسلم  _قال , "صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه

رضي اهللا  _حديث أنس إلى  باإلضافة,3داللة على استحباب الوضوء عند كل صالة وعدم الوجوب 

  يتوضأ عند كل صالة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم  _ صلى اهللا عليه وسلم_نه كان رسول اهللاأ _نهع
 ثم صلى صلى العصر ثم أكل سويقاً ,  _صلى اهللا عليه وسلم_وأيضا أن رسول اهللا  , 4 .يحدث

   5.المغرب ولم يتوضأ

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  6: اآلية, سورة المائدة  1
  149ص,)277(ح,باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد   ,  الطهارةكتاب,  مسلم صحيح,  مسلم 2

   3/180, شرح صحيح مسلم  ,  النووي  3
  .1/68,)215(ح, باب الوضوء من غير حدث , كتاب الوضوء  , صحيح البخاري ,  البخاري 4
  .6/245, )5391( ح,السِويِق باب , كتاب األطعمة, صحيح البخاري ,  البخاري 5
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   القسم إبرار : عشرالحاديالفرع 

بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة  صلى اهللا عليه وسلمأمرنا رسول اهللا :"ل عن البراء ابن عازب قا

 الداعي وإجابة القسم أو المقسم ونصر المظلوم  إبرار الجنازة وتشميت العاطس ووإتباعالمريض 

   1".وإفشاء السالم

 أو خوف  لم يكن فيه مفسدةإذا يندب إليه وإنما القسم فهو سنة أيضا مستحبة متأكدة إبراروأما 
 لما _ اهللا عنهرضي _كما ثبت أن أبا بكر 2.ضرر أو نحو ذلك فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه

 أصبت بعضا : "_صلى اهللا عليه وسلم _ النبي فقال له   _صلى اهللا عليه وسلم_ النبيعبر الرؤيا بحضرة 

 ووجه .ولم يخبره 3". ال تقسم:" فقال لتخبرني فقال أقسمت عليك يا رسول اهللا "وأخطأت بعضا
  .الداللة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  لم يبر بقسم أبي بكر فلو كان واجباً ألبره 

  

  الوضوء مما مست النار :  عشر نيالفرع الثا

فاألمر  4".توضؤوا مما مسته النار" _صلى اهللا عليه وسلم  _  قال سمعت رسوَل اللَِّه عن زيد بن ثابت 
  . ست النار ال يجبهنا بالوضوء مما م

حديث :ومنها  5." الواردة بترك الوضوء مما مسته النارباألحاديثواحتج الجمهور :" قال النووي 
ترك الوضوء مما  _صلى اهللا عليه وسلم_  من رسول اهللاألمرينقال كان آخر  _رضي اهللا عنه_جابر 

   6.مست النار 
  

                                                            
بـاب تحـريم اسـتعمال إنـاء الـذهب والفـضة علـى        ,كتاب اللبـاس والزينـة  ,مسلمصحيح , مسلم 1

   .1050ص)2066(ح,الرجال
  . 14/43, شرح صحيح مسلم ,  النووي  2
   .1146ص ,)2269(ح, الرؤياتأويلباب في , الرؤيا كتاب , صحيح مسلم ,  مسلم 3
  .174ص ,)351( ح, مما مست النار باب الوضوء , الحيضكتاب , صحيح مسلم ,  مسلم  4

.4/45, شرح صحيح  مسلم ,  النووي  5  
 قـال  ) حديث صـحيح   (45ص,  )192(ح,كتاب الطهارة باب ترك الوضوء      ,سنن أبي داوود     , أبو داود    6

 ممـا    الوضوء ما جاء في ترك الوضوء      باب,كتاب الطهارة  ,سنن الترمذي   , ترمذي  وال, صحيح  :األلباني  
  .  حسن صحيح: وقال , 33ص ,)80( ح,غيرت النار



147 
 

  : في األدبيات مر  األورود: المطلب الثاني

 ,األدب واألخالق داللة على الندب واالستحباب وصرفه عن الوجوب ب ما يتعلق ود األمر فيإن ور
  -:ومنه ما في شرح النووي على صحيح مسلم ما يلي 

   اإلمساك بالسالح عند المرور بين الناس  :  الفرع األول  

السالح عند المرور بين ن يمسك الرجل بأ بأمرنه أ ,_صلى اهللا عليه وسلم _ عن النبي األحاديثجاء في 
 َأمِسك   :"_ صلى اهللا عليه وسلم_مر رجٌل في الْمسِجِد ِبِسهاٍم فقال له رسول اللَّه: ومن ذلك  ,الناس

   2 ".1ِبِنصاِلها

إذا مر أحدكم في مجِلٍس أو سوٍق وِبيِدِه نَبٌل " : قال_ صلى اهللا عليه وسلم _وعن  رسوَل اللَِّه 

 فليمسك :"وقال  للذي يمر بالنبل في المسجد3".لْيْأخُذْ ِبِنصاِلها ثُم ِليْأخُذْ ِبِنصاِلها ثُم ِليْأخُذْ ِبِنصاِلهافَ

 اإلمساك وهو األدب هذا فيه: قال النووي   4". من المسلمين أحداعلى نصالها لئال يصيب بها 
 نصل جمع والنصال النصول و غيرهما أو سوق أو مسجد في الناس بين المرور إرادة عند بنصالها
 في بعضنا سددناها موسى أبي قول وأما ضرر منه يخاف ما كل اجتناب وفيه السهم حديدة وهو
  5." واالستقامة القصد وهو السداد من المهملة بالسين وهو وجوههم إلى قومناها أي بعض وجوه

  

  

  

                                                            

و المنصل بضم الصاد وفتحها  نصال نصل السهم والسيف والسكين والرمح والجمع نصول و: النصل 1  
مختار ,  الرازي.609/ 2,المصباح المنير ,الفيومي .  وكذلك نصل السهم,حديدته: ونصل السيف ,السيف

  .1/276لصحاح ا
باب َأمر من مر بسلَاح في مسجد أو سوق أو , كتاب البر والصلة واآلداب , صحيح مسلم ,  مسلم 2

  .1299ص ,)2614(ح,غيرهما من المواضع الجامعة للنَّاس َأن يمسك بنصالها 
و باب َأمر من مر بسلَاح في مسجد أو سوق أ, كتاب البر والصلة واآلداب , صحيح مسلم , مسلم  3

  .1300ص,)2615(ح,غيرهما من المواضع الجامعة للنَّاس َأن يمسك بنصالها 
باب َأمر من مر بسلَاح في مسجد أو سوق أو , كتاب البر والصلة واآلداب , صحيح مسلم ,  مسلم 4

  .1300ص,)2615(ح,غيرهما من المواضع الجامعة للنَّاس َأن يمسك بنصالها 
   174/ 16, شرح صحيح مسلم ,  النووي  5
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  الشماللبس النعال باليمين وخلعها ب :الفرع الثاني 
 خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما وإذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى إذا :"صلى اهللا عليه وسلم قوله جاء في  

 نعل واحدة لينعلهما جميعا أو فييمش أحدكم  ال:"  وفى الرواية األخرى". جميعا أو ليخلعها جميعاً

ول على االستحباب وليس الوجوب  بلبس النعال وخلعها وهو محمجاء فيه األمر 1"جميعا ليخلعهما
 ليست وأنها استحبابها على مجمع الثالث المسائل يف يالت الثالثة اآلداب وهذه :"قال النووي 

  2."واجبة

  تشميت العاطس: الفرع الثالث 

توه فإن لم يحمد اهللا فال  عطس أحدكم فحمد اهللا فشمإذا:" _ صلى اهللا عليه وسلم_جاء في  قوله

ولكنه حمل على   4."  حمد العاطسإذا بالتشميت باألمرهذا تصريح : " لنووي قال ا 3."تشمتوه
 كل فيحق على كل مسلم أن يغتسل   :" _صلى اهللا عليه وسلم _كقوله.واألخالق األدب من ألنهالندب 

  5".سبعة أيام
  
  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 اليمنـى أوال والخلـع مـن    يباب استحباب لبس النعال ف, اللباس والزينة كتاب , صحيح مسلم , مسلم  1

  .1067ص , )2097 (ح,  نعل واحدةي فياليسرى أوال وكراهة المش
   14/80,شرح صحيح مسلم ,  النووي  2
   .1474ص ,)2991(ح,اؤب باب تشميت العاطس وكراهة التث,  الزهد والرقائقكتاب,صحيح مسلم, مسلم 3
   .18/114, شرح صحيح مسلم ,  النووي  4
  . 385ص, )849(ح,باب الطيب والسواك يوم الجمعة ,كتاب الجمعة  , صحيح مسلم,  مسلم  5
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  التزام الصمت إال عن الخير :  الرابع الفرع

 األمر 1".من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت"  : _صلى اهللا عليه وسلم_في قوله 
فمعناه :"قال النووي . "فليقل خيرا أو ليصمت " _ صلى اهللا عليه وسلم _وأما قوله, عن الخيرإالبالصمت 

ن لم إ و,مندوبا فليتكلمأو  أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا إذاأنه 
له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكالم سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي يظهر 

  2.الطرفين فعلى هذا يكون الكالم المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى اإلمساك عنه
  

  االعتدال في السجود : الفرع الخامس 
  

 وال يبسطْ أحدكم ذراعيه دفي السجولُوا اعتَِد:"  _ صلى اهللا عليه وسلم _قال رسول اللَِّه: عن َأنٍَس قال

   3."انِْبساطَ الْكلب
 أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على األرض ويرفع مرفقيه أحاديث البابمقصود :" قال النووي 

عن األرض وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا وهذا أدب متفق 
  4." على استحبابه

  
  إكرام الجار والضيف :ادس الفرع الس

جاره ومن كان حسن إلى  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فلي : "_صلى اهللا عليه وسلم _جاء في قوله 

ففي هذا الحديث األمر بالحث على إكرام  :" قال النووي .5  " ضيفهيؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم
  6 ."حباب ومكارم األخالق وتأكد حق الضيفوهذه األحاديث وأشباهها على االست, الجار والضيف

  
  

                                                            
    .48ص,)48(ح, ... الجار والضيف إكرامباب الحث على , ب اإليمان كتا, صحيح مسلم , مسلم  1
   2/23,شرح صحيح مسلم ,  النووي  2
   .231ص ,)493(ح,باب االعتدال في السجود  , الصالة كتاب , صحيح مسلم ,  مسلم  3
   4/212, شرح صحيح مسلم ,  النووي  4
  .  48ص ,)48( ح,... الجار والضيفإكرامباب الحث على , اإليمان كتاب,صحيح مسلم ,مسلم5

   .12/34, شرح صحيح مسلم ,  النووي  6
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   والشرباألكلالتسمية قبل : الفرع السابع 

طَعاما لم نَضع َأيِدينَا حتى يبدَأ رسول _ صلى اهللا عليه وسلم  _عن حذَيفَةَ قال كنا إذا حضرنَا مع النبي
ةً طَعاما فجاءت جارية كأنَها تدفع فذهبت وإنا حضرنَا معه مر, فيضع يده _ صلى اهللا عليه وسلم_اللَِّه

 كأنما يدفع فأخذ أعرابيثم جاء , ِبيِدها   _ صلى اهللا عليه وسلم_ِلتَضع يدها في الطَّعام فََأخَذَ رسول اللَّه
 لم يذكر اسم اهللا تعالى إذايستحل الطعام  إن الشيطان  ":_صلى اهللا عليه وسلم_بيده فقال رسول اهللا 

  2. ابتداء الطعامفيفي هذا الحديث  استحباب التسمية  1".عليه
وكانت   _صلى اهللا عليه وسلم_ حجر رسول اهللا  في قال كنت _ اهللا عنهرضي _سلمة وعن عمر بن أبى

  3."يليك  يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل مما:"لي الصحفة فقال في تطيش يدي

األكل وهى التسمية واألكل باليمين والثالثة وفي هذا الحديث ثالث سنن من سنن :" قال النووي 
    .واألخالق األدبوكلها واردة في باب    4"يليه  األكل مما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .1025ص , )2017(ح ,وأحكامهما الطعام والشراب آدابباب  , األشربة كتاب, صحيح مسلم ,  مسلم  1
   13/196, شرح صحيح مسلم ,  النووي  2
  .1026ص ,)2022(ح ,وأحكامهما الطعام والشراب آدابباب  ,  األشربةكتاب , صحيح مسلم , مسلم  3
  .13/196 ,شرح صحيح مسلم ,  النووي  4
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  قصر األمر على فئة دون فئة : المطلب الثالث  

  األمر بعدم كتابة شيء غير القرآن :  الفرع األول 

  1".رآن ومن كتب عنى غير القرآن فليمحهتكتبوا عنى غير الق ال:"   _صلى اهللا عليه وسلم_ قولهفي 

 األمرويحمل هذا  :"قال النووي ,  بمحي غيره من العلم واألمرن آ بعدم كتابة غير القراألمر 
يجعله   على فئة دون فئةاألمر  فإن قصر2."يوثق بحفظه  على من الاإلباحةالوارد في الحديث على 

 يا لي اكْتُبوا فقال الْيمِن َأهِل من رجٌل شَاٍه أبو فَقَاماألذخر  إال: " ... كحديث  . محمول على الندب
 ما ِللَْأوزاِعي فقلت : الْوِليد  قال, شاهألبيكتبوا أ  :_صلى اهللا عليه وسلم_ اللَِّه رسول فقال اللَِّه رسوَل

   3."  اللَِّه رسول من هاسِمع التي الْخُطْبةَ هذه: ؟ قال اللَِّه رسوَل يا لي اكْتُبوا ولُهقَ
 نَقْرُؤه شيئا ِعنْدنَا ان زعم من فقال طَاِلٍب أبي بن عِلي خَطَبنَا " _ اهللا عنهيرض_ يحديث صحيفة علكو
   4" .  سيِفِه ِقراِب في معلَّقَةٌ وصِحيفَةٌ قال الصِحيفَةَ وهِذِه اللَِّه ِكتَاب إال

 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 ص ,)3004(ح ,بت في الحديث وحكـم كتابـة العلـم   اب التثب, ائقكتاب الزهد والرق,صحيح مسلم,مسلم 1
1478.  

   .18/122, شرح صحيح مسلم ,  النووي  2
  .646 ص,)1355(ح,ها وشجرها ولقطتهاباب تحريم مكة وصيدها وخال,الحج كتاب,صحيح مسلم,مسلم 3
  ,  فيها بالبركةوسلمصلى اهللا عليه باب فضائل المدينة وداء النبي , كتاب الحج,صحيح مسلم , مسلم 4
  .650ص , )1370( ح
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  الخاتمة 

والصالة ,وفقني وأسأله اإلخالص في األفعالالحمد اهللا الذي , بنعمته الصالحات حمد هللا الذي تتم ال
  -:سيدنا محمد بن عبد اهللا ؛ ثم أما بعد , والسالم على أفضل األنام 

  وبعد اإلبحار في بحور الفقه ومحيطات األصول , لقد تم وبحمد اهللا وفضله العمل بهذه الرسالة 
  .النية هللا  أخالصحيطة عند الغوص في هذا العلم و  طالب العلم البد له من أخذ التوصلت إلى أن

  : ومن النتائج التي توصلت إليها
 . في عمله  في دنياه مخلص زاهدمن علماء عصره رجٌلإن اإلمام النووي علم فذٌ  .1
 ث والفقه والغنية بالحدي, كتاب المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج من الكتب القيمة  .2

 .ويعتبر من أهم شروح صحيح مسلم, وقد بذل اإلمام جهداً ملحوظاً في تدوينه , و األصول
ً أن  .3 عن القرينة ويصرف عن الوجوب عند وجود األمر حقيقة للوجوب إذا وجد مجردا

 .القرينة 
 .وهي تقسم إلى أقسام مختلفة الختالف المعايير المعتمدة, تتعدد القرائن وتتنوع  .4
 مواضع إال أنه فيمام اعتمد القرائن الصارفة في كتابه وكانت واضحة جلية أحياناً  أن اإل .5

 .نة كثيرة لم يصرح بها واكتفى بذكر أن االمر للندب وليس للوجوب ولم يذكر القري
مثل ,أن األمام ذكر كثيراً من القرائن التي عند األصوليين وزاد عليها بعض القراء أخرى  .6

 .ولفظ لوال يفيد الندب , ون فئة قصر األمر على فئة د
 :وأما وصاياي فهي على النحو التالي 

 ).المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  (دراسة القرائن الصارفة للنهي وتطبيقها في .1

 .دراسة المسائل التي خالف بها اإلمام المذهب الشافعي في شرحه .2
لة على الندب ولم يذكر دراسة المسائل التي ذكرها اإلمام النووي أنها أوامر محمو .3

   .لمعرفة الصارف لها عن الوجوبالصارف لها 
  .واإلخالص في القول والعمل, وفي الختام اسأل اهللا التوفيق والسداد 

  .وان أخطأت فمن نفسي, وهذا هو جهدي وال آلو فإن أصبت فمن اهللا 
   بحمد اهللا تم                                                                 

  .م2012_  هـ1433                                                              
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  فهرس اآليات 

 الصفحة السورة رقمها اآلية

 m   À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³l  23 42  البقرة  

 m  z    yl  34 48 البقرة  

 m  d  c    b  a  `l  65 42 البقرة  

 m  »  ¾  ½  ¼l  83 41 البقرة  

 m  Ì   Ë  Ê  É  È  Çl   
111 

  
  43  البقرة

 m    ̂ ]  \  [       Z    Y  X  W       V  U  T  Sl 183 39 البقرة  

 my   x  w  v  uz  l  185  37  البقرة  

 mG    F  E  D  C  B  AH  .....l  187 البقرة 
41  
68  
87  

 mF          E   D  C  B  AG  l  216 39 البقرة  

 mz  y  x  w l  222 106 البقرة  

  
 ml  k  j     i  hm  l  

 
228 

 
 البقرة

  
38  
106  

 m~  }   |  {  z l  233 39 البقرة  
43  

 m          ¬  «  ª  ©¨  §   ¦    ¥  ¤  £          ¢   ¡  �l  236 107 البقرة  



154 
 

 mJ   I  H  G  F  E  D  C  B  AK  l  282 البقرة 

29  
41  
66  
91  
100  

mJ  I     H  G  F  E  D            C  B  l   283 البقرة 
66  
91  
100  

 m À  ¿   ¾  ½l  47 ل عمرانآ  42  

 m¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |¦  l  97 ل عمرانآ  39  
93  

 m  Z  Y  X  Wl  102  36  عمرانلآ  

 mb  a  `  _  ~  }  |  {    zc  h    g   f  e  d  l  3 اءالنس  109  
123  

 m  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½l  14 49 النساء  
57  

 m    S   R  Q  P  O  N  Ml  38 72 النساء  

 m  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©l  58 39 النساء  

 m  µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬l  65 49 النساء  

 m  T         S  R  Q  P  O  N  M  L   K  Jl  92 38 النساء  

 mß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ïà  l 101 النساء 
68  
109  
118  
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 m°  ¯  ®±   l  2 المائدة 

29  
41  
54  
68  
125  

 m  C  B  Al ) إىل قوله (  :m   U  T    S l  3 125 المائدة  

 m I   H  G  F  E  D  C  B  Al  6 146 المائدة  

 m  S  R   Q  P  OX   W  V         U  TY l  38 91 المائدة  

 m  j  i  h   gl  92  37  المائدة  

 m®  ¬    «  ª  ©  ¨ l  99 43 األنعام  

 mG  F  E   D  C  B  A l  12 48 األعراف  
55  

 m  f  e  d  c  b  a  `     _  ~l  89 42 األعراف  

 m}  |  {  z  y  x  w   v  u  t~  `  _  l  109 ,

110  
  32  عرافاأل

 m  k  j  i  h   g    f  el  199  37  األعراف  

 mµ   ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «¶   l  24 51 األنفال  
58  

 mq  p  o  n  mr  u  t  s   l  108 66 التوبة  

 m  Q  P  O  N  M      L  K     J  I  Hl  80 43 يونس  

 m  k  j  il  58  27  هود  
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 m    Ó  Ò  Ñ  Ðl  97  27  دهو  

 mL  K  J      I  H  G  F  E  D  C  B  AM  l23 38 يوسف  

 m  ¡  �  ~     }  |l  41  27  يوسف  

 m�  ~¡  l83 38 يوسف  

 m  r  q  p  o  n   ml  30 إبراهيم 
41  
44  

 m  £  ¢  ¡   �  ~  }l  49 73 إبراهيم  

 m  Ë   Ê  É  Èl  30 18 الحجر  
100  

 m  ®      ¬  «l  46 جرالح  42  

 m  }  |  {   z  y  x  w   v  ul   114 42 النحل  

 mn  m    l  k  j  i  h  g  o  l23 37 اإلسراء  

 m  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ól  48 43 اإلسراء  

 m§  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~ l  64 91 اإلسراء  

 m  `  _   ̂  ]l  78 36 اإلسراء  
54  

 m  ¢  ¡  �  ~l  69 فالكه  49  
57  

 m±  °  ¯  ®²  l  72 43 طه  

 m  c  bl  93 طه 
49  
52  
57  
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 m  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |l  29  37  الحج  

 m¤  £  ¢  ¡  �¥  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  l  36 35 الحج  
63  

mj  i  h    g  fkq  p  o  n  m  l  r  l  33 النور 

42  
54  
66  
107  

 mE  D  C  B  A  FK  J  I  H  G  O  N  M   L  P  l 54 48 النور  
55  

 m  h  gl  56 52 النور  
58  

 m  h  g      f  e  d  c  b   a  `  _    ~  }l  63 49 النور  
56  

 mK  J   I  H  G  F  E  D    C  B    Al  23 91 النمل  

mP  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  C         B  AQ  l 36 50 األحزاب  

 m¼  Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    l  82 42 يس  
50  

 m     ç  æ           å  ä  ã  â  ál  51 72 الصافات  

 m    À  ¿  ¾  ½l  38 73 ص  

 mb  a  `   _c  h  g           f  e   d  l  62 91 الزمر  

 mq  p  or   l  40  فصلت  
29  
41  
44  

 m n  m  l    k  jl  53  27  رىالشو  
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 m  n    m  l  k  j  i   h  g   fl  13 73 الزخرف  

 m  }    |  {        z  yl  49 42 الدخان  

 m  a  `  _  ~  }l  4 37 محمد  

 mÕÔ  Ó  Ò  Ñl  18 86 محمد  

 m}  |     {  z  y     x   w  v~  l  9  27  الحجرات  

 m  F     E  D      C  B  Al .  50  27  القمر  

 m  Y  X  d  c  b  a  `  _  ̂       ]  \  [  Zl 10 68 الجمعة  

 mI   H  G  F  E  D  C  B  AJ  l  1 100 الطالق  

 m z  y  x  w  v  u   t   s  r  q  pl 2 106 الطالق  

 mj  i    h  g  fk   l  7  37  الطالق  

 m  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »l  6 49 التحريم  
57  

m  o   n  m      l  k  l  19 95 المعارج  

 m  y  x     w  v  u  t  s            r  q  pl  21,20 95 المعارج  

 m   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôl  48 56 المرسالت  

 m  Ý  Ü   Ûl  49 48 المرسالت  
56  
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  فهرس األحاديث واآلثار

 

  الصفحة  طرف الحديث أو األثر

 119  وضوءاماهإذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بين

 123  أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اهللا فكلإذا

 110  فال يضع يده في الوضوء حتى أحدكم استيقظ إذا

  53  إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم

 59 وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ,  إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم 

 128 خلع فليبدأ بالشمال  وإذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى إذا

 138 إذا توضأ فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثر

 138 إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس

 127  ترك شاء وإن طعم شاء فإن طعام إلى أحدكم دعي إذا

 127 إذا دِعيتُم إلى كُراٍع فََأِجيبوا

 125 على يمينهإذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع 

 127 إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا

 147 تشمتوه فال اهللا يحمد لم فإن فشمتوه اهللا فحمد أحدكم عطس إذا

 131 كبر ثم منكبيه حذو يكونا حتى يديه رفع الصالة إلى قام إذا

 121 إذا كان أحدكم صاِئما فَلْيفِْطر على التَّمِر

 131 استطاع ما وليدرأ يديه بين يمر أحدا يدع فال يصلي  أحدكمإذا كان

 120 بأيمانكمإذا لبستم أو توضأتم فابدؤا 

 146 إذا مر أحدكم في مجِلٍس أو سوٍق وِبيِدِه نَبٌل فَلْيْأخُذْ ِبِنصاِلها

 134  أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات إناء فيإذا ولغ الكلب 

 لَكيا وهكَب140 ار 

 145 أصبت بعضا وأخطأت بعضا
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  93  .فالتزمته : قال . يوم خيبر   ،جرابا أصبت

 122  في ثمار ابتاعهاصلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا ب رجل في عهديُأص

  148   وال يبسطْ أحدكم ذراعيهداعتَِدلُوا في السجو

تُنَأيمن ذلك إن ر ا أو َأكْثَرسا ثَلَاثًا أو خَمٍر اغِْسلْنَهِسداٍء و130  ذلك ِبم 

 52 " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا

 124 بسبع ونهانا عن سبع صلى اهللا عليه وسلم أمرنا رسول اهللا 

 146 َأمِسك ِبِنصاِلها

 142  ِإن الشَّمس والْقَمر آيتَاِن من آياِت اللَِّه لَا يخِْسفَاِن ِلموِت َأحٍد

 149  لم يذكر اسم اهللا تعالى عليهإذاإن الشيطان يستحل الطعام 

  98   قام في صالة من الركعة  الثانية دون جلوس _صلى اهللا عليه وسلم _ أن النبي 

  121  منه معاهدة أشد النوافل من شيء على يكن لم _صلى اهللا عليه وسلم_أن النبي 

 130 بدنةن كل  أمر م صلى اهللا عليه وسلم أن النبي 

 133  كان يصلي قبل العصر ركعتين   صلى اهللا عليه وسلم أن النبي

 143 شرب من زمزم وهو قائم  _ صلى اهللا عليه وسلم_ أن رسول اهللا

 121 صمهيفمن شاء فل,يام اهللا أإن عاشوراء يوم من 

  43  األولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت إن مما أدرك الناس من كالم النبوة

 126  أنزل فاجدح لنا

  72  نهى عن الِقران_ صلى اهللا عليه وسلم  _ أنه 

 127 كان يصلي بعدها ركعتين صلى اهللا عليه وسلم   أنه

 118 ها لَولَا َأن َأشُقَّ على ُأمِتي تإنه لوق

  67   أولم ولو بشاة 

  38  هذا مال رائح , بخ 

 135 فيها موتَاكُم فَِإنَّها الْبسوا الثِّياب البيض وكَفِّنُوا 

  131   تسحروا فان في السحور بركة

  90   تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
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 119  توضأ واغسل ذكرك ثم نم

 134 توضؤوا مما مسته النار

 109 جائزته يوم وليلة 

 147  كل سبعة أيامفيحق على كل مسلم أن يغتسل 

 132 خذه وما جاءك من هذا المال وأنت

 121 في اليوم والليلة خمس صلوات 

 133 رحم اهللا امرأ صلى قبل العصر أربعا

كُلُوهعليه و وا اللَّهم123 س 

  97  فإذا غاب الشفق وجبت عشاء اآلخرة, الشفق الحمرة 

  38  "ن موعدكم الجنةإياسر ف صبراً آل

  108  ثم قال عند الثالثة لمن شاء, صلوا قبل المغرب ركعتين 

  144  عمدا صنعته يا عمر

 143 الرب فيه فعظموا الركوع فأما 

 136 تغتسل أن يأمرها _عنه اهللا رضي_ بكر أبا  _وسلم عليه اهللا صلى_  اهللا رسول فأمر

 140 فُِرضتْ الصلَاةُ ركْعتَيِن ركْعتَيِن في الحضر والسفر 

 115 الفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا

 139 قاعدا صلى ,فاته بعد هذا في مرض وف

 146  من المسلمينأحدافليمسك على نصالها لئال يصيب بها 

 137  فليستقيء نسى فمن

 135  إلى سيدكم أو خيركمقوموا

 120  طهوره ي  يحب التيمن ف_صلى اهللا عليه وسلم_رسول اهللا  كان

 137 ...  وسلمصلى اهللا عليه _النبي وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه فيكان 

 135 في ثَلَاثَِة َأثْواٍب ِبيٍض سحوِليٍة_صلى اهللا عليه وسلم _كُفِّن رسول اللَِّه 

 141  فنام توضَأ وربما فنام اغتسل ربما يفعل كان قد ذلك كُلُّ

 133 الشَّمِس ركعتين بعد غروب    _صلى اهللا عليه وسلم_ نُصلِّي على عهِد النبي كنا 
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 134 ِبالْمِدينَِة فإذا َأذَّن الْمَؤذِّن ِلصلَاِة الْمغِْرِب ابتَدروا السواِري فَيركَعون كنا 

  67  تذكركم اآلخرة فزوروها فإنهاأال كنت نهيتكم عن زيارة القبور 

 50 ال إنما أنا شافع 

 125 ال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا أوال أدلكم

  99  ال تصلوا في أعطان اإلبل 

 150 تكتبوا عنى غير القرآن ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه ال

 115 عتيرة  ال و فرع  ال

  94   أحد العصر إال في بني قريظة يصلين ال 

 147  نعل واحدة فييمش أحدكم  ال

 141 اللهم صل على آل أبي أوفى

 122  تأخذ أن لك يحل فال جائحة فأصابته ثمرا أخيك من بعت لو

 50 لو راجعته

 51 لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة 

ا كَذَِلكلُّوهصي َأن متُهرِتي لََأمشُقَّ على ُأمي لَا َأن118 لَو 

 118  معكم لنزعت الناس يغلبكم أن لوال

 142 لتينما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصى فيه يبيت لي

  72   الِْجن من قَِرينُه ِبِه وكَِّل وقد إال َأحٍد من ِمنْكُم ما

 67 وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ,  مطل العني ظلم 

 133 من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها 

 133  له بنيمن صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة 

 142 ن مسه فليتوضأمن غسل ميتا فليغتسل وم

 115 من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 

 127 امن كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربع

  37   ليصمتأو فليقل خيرا اآلخرمن كان يؤمن باهللا واليوم 

  68  فليطعه,من نذر أن يطيع اهللا
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  68   نظفوا أفنيتكم و ال تدعوها كباحة اليهود

 121 ولم يكتب اهللا عليكم صيامههذا يوم عاشوراء 

 130  تأكلون مما فأطعموهم أيديكم تحت اهللا جعلهم أخوانكم هم

 138   فليجعل في أنفه ماء ثم لينثرأحدكم توضأ وإذا

 139 وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا

 131 وصلُّوا كما رَأيتُموِني ُأصلِّي

  97  سقط الشفقما لم ي, ووقت صالة المغرب إذا غربت الشمس 

 137  فناد بالصالة قمبالل  يا

  41  وكل مما يليك, وكل بيمينك, اهللا يا غالم سم 

  67   يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
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 فهرس المفردات

  

  
  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الصفحة  الكلمة

  أعطان اإلبل  99

  البدنة    130

  الجائزة  109

  جامكيته  5

  الجوائح    122
  سحولية  135
  العتيرة  124

  الفرع  124

  الكراسة   11

  الكراع   127

  المدرسة البادرائية   16

  المدرسة الرواحية   5

  النصل   146
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  فهرس األعالم

  الصفحة  العـلم

  6  اإلمام النووي 

 18 أحمد بن سالم

 15 اِإلربلي

 40 اإلسنوي

 31 اآلمدي 

 30  أبو بكر الباقالني

  29  بن جماعة الدين ربد

  50  بريرة

 18 التفليسي

 17 التنوخي

  74  الجرجاني

 17  األنباريالدين جمال 

 20 جمال الدين المزي

 9  ابن جنّي

  36  أبو الحسن األشعري

 31 أبو الحسين البصري

 31  الرازي 
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 51   سعيد بن المعلىأبي 

  10  ابن السكّيت

 19 عوانجالدين شمس 

 19 ن بن القماحشمس الدي

 19 شمس الدين بن النقيب

 31 الشيرازي

 89 صدر الشريعة الحنفي

 15 نوح عبد الرحمن بن

 17 عبد الكريم بن عبد الصمد

  93  عبد اهللا بن مغفل

  75  عالء الدين الكاساني

  9  عالء الدين بن العطار

  75   ابن الغرس

  30  الغزالي

  17  بن قُدامة المقدسيا

 15 كاحالِفرابن 

  18  ابن مالك

 16 المرادي
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 5 المراكشي

 76 مصطفى الزرقا

 5 المغربي

 16  بن منصور األنصاريا

 46  أبي هاشم

 76 وهبة الزحيلي

  16  النابلسي يوسف
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  فهرس المصادر و المراجع

 القــــــــرآن الكـــــــريم  .1

ودار , دار ابن جزم , الطبعة األولى ,كام األحأصولاإلحكام في , علي بن محمد  , اآلمدي .2

 .م2003,هـ 1424, لبنان, بيروت, الصميع

 .دار الدعوة, مجمع اللغة العربية : حقيقت, ط المعجم الوسي,وآخرون , إبراهيم مصطفى  .3
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 .م1989 - هـ 1410 , المنورة المدينة , الدار مكتبة ,األعظمي نالرحم ضياء محمد
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 كتبة م,الطبعة األولى , العزيز عبد سعيد محمد زبيدة. د: تحقيق, البخاري ومسلم الصحيحين
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 . مكتبة المعارف ,الطبعة األولى

, راس مؤسسة غ, الطبعة األولى ,صحيح سنن أبي داوود , محمد ناصر الدين , األلباني  .15

  .م2002, هـ1423, للنشر والتوزيع 

: تحقيق , صحيح البخاري ,بن إبراهيم بن المغيرة سماعيل إمحمد بن أبو عبد اهللا ,البخاري  .16

   . م1994,هـ1414 , كر دار الف,عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 

 اإلسالم فخر أصول عن األسرار كشف ، أحمد بن العزيز عبد الدين عالء, البخاري .17

 .م1997, هـ1418, بيروت , العلمية الكتب دار ,عمر محمد محمود اهللا عبد: تحقيق البزدوي،

 اهللا بدع. د: تحقيق حنبل، بن أحمد اإلمام مذهب إلى الدمشقي،المدخل القادر عبد ,بدران ابن .18

  .هـ1401,بيروت, الرسالة مؤسسة,الطبعة الثانية , التركي المدخل  المحسن عبد بن

العالم الفقيه , ) الزحيلي  وهبة(علماء ومفكرون معاصرون ,بديع السيد اللحام  .19

 .م2001,هـ1422, دمشق , دار القلم , الطبعة األولى ,المفسر

معجم يشرح األلفاظ , التعريفات الفقهية , السيد محمد عميم اإلحسان المجددي ,  البركتي  .20
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  .م2003, هـ1424, لبنان , بيروت , العلمية 

 محمد: تحقيق, الكبرى البيهقي سنن, بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن أحمد ,البيهقي  .21

 م1994 ,  هـ1414, المكرمة مكة , الباز دار مكتبة,عطا  القادر عبد
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 .  هـ1407,  بيروت - عالم الكتب  , الطبعة األولى , عبد العليم خان 
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   .المعرفة بيروت

 هالل: تحقيق ,اإلقناع  متن عن القناع كشاف, إدريس  بن يونس بن البهوتي، منصور .24

 .هـ1402, بيروت , الفكر دار ,هالل مصطفى مصيلحي

  . ط.د,بيروت,  الفكر دار ,البيضاوي تفسير البيضاوي، .25
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  .م1996 , هـ1416 , بيروت - العلمية الكتب دار, عميرات زكريا: تحقيق الفقه، أصول

حمد عبد الحليم الحراني أبو العباس، كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن أ,  ابن تيمية .28

 مكتبة ابن , الطبعة الثانية ,عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي: تيمية، تحقيق

 .تيمية

دار العلم ,الطبعة األولى, معجم الفبائي  في اللغة واألعالم  , الرائد , جبران مسعود  .29

 .م2003, للماليين

 أنورعادل : تحقيق, 160ص , التعريفات , علي بن محمد بن علي الجرجاني ,  الجرجاني  .30

 . م2007, هـ1428, بيروت لبنان, دار المعرفة , الطبعة األولى , خضر 

 أحمد طاهر: تحقيق, األثر غريب في النهاية,  محمد بن المبارك السعادات بوأ ,الجزري .31

 .م1979 ,هـ1399 , بيروت , العلمية تبةالمك الطناحي محمد محمود, الزاوى
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ت صالح الدين ,66/ 1,  الفقه أصولالبرهان في ,  المعالي أبوعبد الملك ,  الجويني  .33
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دار ,المستدرك على الصحيحين , محمد بن محمد عبد اهللاأبو الحاكم النيسابوري .34

 .ط.د,المعرفة

تحقيق عبد ,  شرح صحيح البخاري فتح الباري, أحمد بن علي , , ابن حجر العسقالني  .35

 . م2000, هـ 1421, دار السالم , دار الفيحاء , العزيز بن باز الطبعة الثالثة 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، تقريب , ابن حجر العسقالني  .36

 .م1986,  هـ1406, سوريا ,دار الرشيد  ,الطبعة األولى ,محمد عوامة: تحقيق,التهذيب

دائرة المعرف : تحقيق, لسان الميزان, أحمد بن علي الشافعي ,ابن حجر العسقالني   .37

 .م1986, هـ 1406,بيروت , مؤسسة األعلمي للمطبوعات  , عة الثالثة الطب,  الهند,النظامية 

دار الفكر  ,الطبعة األولى  ,تهذيب التهذيبعلي، بن الفضل أحمد أبو,العسقالني حجر ابن  .38

 .م1984, هـ1404,بيروت

عبد : تحقيق,  أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحكم والمحيط األعظم  .39

 .م2000 , بيروت ,دار الكتب العلمية , الطبعة األولى  الحميد هنداوي

خليل :   تحقيق,المعتمد في أصول الفقه, محمد بن علي بن الطيب ,البصري  أبو الحسين .40

  .هـ 1403 , بيروت , دار الكتب العلمية ,الطبعة األولى , الميس 

, لبنان, ب العلمية  دار الكتالطبعة األولى  حسن العطار، حاشية العطار على جمع الجوامع، .41

 .م 1999,هـ 1420, بيروت 
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أثر القرائن في إثبات الحدود والجنايات في الفقه اإلسالمي , حسن السيد حامد, خطاب  .42

 .م2006 الصادر في يناير 64منشور بمجلة كلية اآلداب بالمنوفية العدد , دراسة فقهية مقارنة

الطبعة , صولية في اختالف الفقهاء ثر االختالف في القواعد األأ, مصطفى سعيد ,  الخن  .43

  .م1972, هـ1392, لبنان , بيروت ,   مؤسسة الرسالة ,األولى 

 يماني هاشم اهللا عبد السيد: الدارقطني ، تحقيق سنن, الحسن أبو عمر بن  علي ,الدارقطني  .44

  .م1966, هـ 1386 , بيروت , المعرفة دار ,المدني 

بات في الفقه الجنائي اإلسالمي ،  دار الثقافة العربية القرائن ودورها في اإلث,  أنور,دبور  .45

  .م  1985, هـ1405، 

دار , محمد عليش : تحقيق,حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ,الدسوقي، محمد عرفه   .46

 .  بيروت–الفكر 

 الطبعة, وعمدة الفقهاء والمحدثين , والنهايةاإلمام النووي شيخ اإلسالم , عبد الغني , الدقر  .47

 .م 1995_هـ1415دمشق ,دار القلم , ابعة الر

حكام الرجال أر أعالم النبالء وبهامشه يس,مد بن أحمد بن عثمان شمس الدين مح, الذهبي  .48

دار ,أبو عبد اهللا عبد السالم محمد عمر علوش : تحقيق , من ميزان االعتدال في نقد الرجال

 .م 1997, هـ1417, الطبعة األولى , لبنان, بيروت ,الفكر 

 ,الطبعة الثانية ,العبر في خبر من غبر ,  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان, الذهبي  .49

 .م1984, الكويت , مطبعة حكومة الكويت , ين المنجد صالح الدين . د: تحقيق

 دار الكتب ,الطبعة األولى  تذكرة الحفاظ، محمد ، الدين شمس اهللا عبد أبو ,الذهبي  .50

 . بيروت,العلمية
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تحقيق طه , األصولالمحصول في علم ,فخز الدين محمد بن عمر بن الحسين , الرازي  .51

  .هـ1400, مؤسسة الرسالة , الطبعة األولى , جابر فياض العلواني 

 الجرح, محمد  أبو إدريس بن محمد حاتم أبي بن الرحمن عبد التميمي، الرازي .52

  .م1952,هـ 1271 , بيروت , العربي التراث إحياء دار, والتعديل،الطبعة األولى  

: دار الهداية، تحقيق,  تاج العروس من جواهر القاموس,الزبيدي،محمد مرتضى الحسيني  .53

  .مجموعة من المحققين

الطبعة , الفقه أصول في المحيطالبحر , بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهللا ,  الزركشي  .54

 .م2000, هـ 1421, لبنان , بيروت ,  دار الكتب العلمية األولى 

, دمشق , الطبعة األولى  دار القلم , المدخل الفقهي العام , مصطفى أحمد, الزرقا   .55

 .م1998, هـ1418

 .م2002,بيروت , لبنان , دار العلم للماليين ,ألعالما ,خير الدين ,الزركلي  .56

, دار البيان , وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية , محمد وهبة الزحيلي ,الزحيلي  .57

  .هـ1426

دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة رسالة ,  القانون والشريعةفيحجية القرائن ,فتح اهللا  , زيد .58

 . هـ 1359 سنة ,بالقاهرة

, مؤسسة الرسالة , الطبعة الخامسة , الفقه أصولالوجيز في , عبد الكريم زيدان ,  زيدان  .59

  .م1996,هـ 1417, لبنان , بيروت 

المعروف ببديع (  إلى علم األصول نهاية الوصول, ب أحمد بن علي بن تغل, عاتي اابن الس .60
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 بيروت , العلمية الكتب دار, العلماء من جماعة: تحقيق األولى،: الطبعة ،, للبيضاوي األصول

 .هـ1404,

 منشورات, الضوء الالمع ألهل القرن التاسع,  السخاوي،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن .63

  .ط.د. بيروت, دار مكتبة الحياة
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 .م1994 - هـ 1414 , دار ابن حزم  ,الثانية الطبعة  ,أحمد شفيق : حقيق ت ,
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