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 اإلهداء
 

ونصح األمة .. األمانة  إلى من بلغ الرسالة وأدى ..معلم البشرية ومنبع العلم لـــىإ     
 . سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم.. إلى نبي الرحمة ونور العالمين.. 

إلى من .. طاء بدون انتظار إلى من علمني الع.. اهلل بالهيبة والوقار  إلى من كلله     
أرجو من اهلل أن يمد في عمرك لترى  ..علىبوة األمثل األإلى  ..افتخار  سمه بكلاأحمل 

وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد  ..انتظارثمارًا قد حان قطافها بعد طول 
لى األبد  .زوالدي العزي.. وا 

لى معنى الحنان والتفاني .. في الحياة  إلى مالكي ..ولىحبيبة قلبي األإلى       إلى .. وا 
إلى  ..سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي هاؤ من كان دعا إلى.. الوجود بسمة الحياة وسر

 . أمي الحبيبة أغلى الحبايب

الحب كل  إلى ..رياحين حياتي إلى ..والنفوس البريئة ..إلى القلوب الطاهرة الرقيقة     
 .خواتيأخوتي و إ ..الحب

باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء  اإلى من تحلو .. اللواتي لم تلدهن أمي  إلى األخوات     
في دروب الحياة الحلوة  الصدق الصافي إلى من معهم سعدت ، وبرفقتهم إلى ينابيع

إلى من عرفت كيف .. من كانوا معي على طريق النجاح والخير والحزينة سرت إلى
   .صديقاتي ..وعلموني أن ال أضيعهم أجدهم

 ..أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه ..كل من أضاء بعلمه عقل غيره ىإل     
  .رفينوبرحابته سماحة العا ..فأظهر بسماحته تواضع العلماء

                                      .عز وجل أن يجد القبول والنجاح من المولى ةً راجي هدي هذا الجهد المتواضعأ
 ابتسام منصور السيوري
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 :إقرار
 الخاصة، أبحاثي نتيجة وأنها الماجستير، درجة لنيل القدس، لجامعة قدمت بأنها الرسالة معد أنا أقر

 ألي عليا درجة لنيل يقدم لم منها، جزء أي أو الدراسة، هذه وأن ورد، حيثما له االشارة تم ما باستثناء
 .آخر معهد أو جامعة
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 والعرفان الشكر
 

 كثيرا حمدا الحمد فله الرسالة، هذه على العمل بإتمام أكرمني الذي وجل عز اهلل بشكر أبدأ بداية     
 ."جليل يا علي   وتصدق الكيل لي فأوفي مزجاة، ببضاعة إليك وجئت: "قائلة وأدعوه فيه، مباركا طيبا

 عبد أحمد الدكتور فضيلة الرسالة هذه على باإلشراف علي تكرم من إلى الجزيل بالشكر أتقدم ثم     
رشادات عون من لي قدمه ما على الجواد،  الهيئة بهذه الرسالة إخراج في ساهمت قيمة ومالحظات وا 
أيمن  الدكتور فضيلة الخارجية المناقشة لجنة عضو إلى الجزيل بالشكر وأتقدم كما خيرا، اهلل فجزاه

لى ،البدارين  بقبول لتكرمهما ؛محمد مطلق عساف الدكتور فضيلة الداخلي المناقشة لجنة عضو وا 
بداء الرسالة، هذه مناقشة  ونفع فيهما، وبارك الجزاء خير اهلل فجزاهما عليها، القيمة المالحظات وا 

 .حسناتهما ميزان في يجعلها أن العظيم اهلل وأسأل بعلمهما، المسلمين

 وكلية الدين وأصول الدعوة كلية مكتبة في واألخوات اإلخوة إلى والعرفان الشكر بجزيل أتقدم كما     
 أو كتاب، توفير في ساهم من ولكل لحم، بيت في اليتيم رعاية ومكتبة اإلسالمية، والدراسات القرآن
 .الجزاء خير الجميع اهلل فجزا المساعدة، من نوع أي قدم
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 الملخص

 الرسالة هذه كتابة في اتبعت حيث للنادر ال الشائع للغالب العبرة قاعدة في الدراسة هذه بحثت لقد     
 البحث بمادة يتعلق الفقهاء فيما أقوال باستقراء وذلك الوصفي مع االستعانة باالستقرائي؛ المنهج
 .والترجيح والمناقشة فيها، الداللة أوجه وبيان وأدلتهم،

 اإلسالمية، الشريعة في أصال تعتبر حيث اإلسالمي؛ الفقه في بالغة أهمية لها عدةالقا فهذه     
الترجيح، وبينت عالقة هذه القاعدة بالقواعد األخرى،  قواعد من فهي األمور، وتحسم المسائل، تضبط

ومنها ما  حيث تعتبر وثيقة الصلة بالقواعد األخرى، فهناك من القواعد ما جاءت مبينة ومؤكدة لها،
 .وضعه العلماء بناء على اعتبار هذه القاعدة، ومنها ما كانت القاعدة قيدا له

قضاء القاضي بعلمه، االستئجار على : للقاعدة وهي الفقهية القديمة التطبيقات بذكر وقمت    
: ة وهيالمعاصرة للقاعد اإلمامة واألذان وتعليم القرآن، تضمين األجير المشترك، والتطبيقات الفقهية

حكم التداوي، المساهمة في الشركات التي غالب أموالها حالل، بخاخ الربو وأثره في تفطير الصائم، 
، نقل وزراعة األعضاء، عقود الخيارات أو (البورصة)التعامل باألسهم عن طريق األسواق المالية 

 .الفقهية المسائل من الكثير تحتها يندرج إنه حيث الحصر، ال المثال سبيل على وذلك االختيارات،

 ال حيث كلية قواعد هي الفقهية القواعد أن: دراستي خالل من إليها توصلت التي النتائج ومن     
 إنباإلضافة إلى  .للنادر ال الشائع للغالب العبرة ألن منها؛ المسائل بعض استثناء كليتها على يؤثر
 استنباط في دليال جعلها يجوز أصولية، فقهية قاعدة تعتبر للنادر ال الشائع للغالب العبرة قاعدة

 .اإلسالمية الشريعة في الكلية القواعد من تعتبر فهي األحكام،

 في ودراستها بحثها يتم لم التي الفقهية القواعد على دراسة الحث على منصبة التوصية كانت وقد     
 . المهمة بالمواضيع المكتبة إلثراء وذلك الجامعية؛ الرسائل
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The Islamic jurisprudential principle: 

“Effect is given to what is of common occurrence, not to what happens 

infrequently” 

And its applications 
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Abstract: 

 

This thesis has studied the Islamic jurisprudential principle “Effect is given to 

what is of common occurrence, not to what happens infrequently” using the 

descriptive approach complemented with the induction method of research. 

This study induced Muslim scholars' comments, concerning related research 

materials and evidences; then interpreted their connotations, discussed and 

finally weighed them. 

The principle of common and infrequent occurrence is strongly influential and 

bears a great value in the Islamic jurisprudence. It is considered a fundament 

in the Islamic law (Ashari’a). This study clarified the relationship between 

this principle and other principles such as those issued to interpret and 

emphasize it or what the scholars devised according to it or what this 

principle is considered a restriction to. 

This study has included some old jurisprudential implementations of this 

principle such as the judgment of the judge according to his knowledge, 

hiring an employee to teach Quraan, to call for prayer, or to be an Imam. In 

addition, I inscribed some contemporary jurisprudential implementations of 

this principle such as but not limited to the rule of therapeutics, profit sharing 

in companies with Halal capital, Asthma inhaler and its effect on fasting 

dealing with stocks through stock exchanges, transfer of/and organs 

transplantation and contracts of options or selections besides many other 

examples since multiplicity of jurisprudential issues are inscribed under this 

principle.           

The main results of this study is that jurisprudential principles are 

comprehensive in general and not affected by few exceptions since the effect 

is given to what is of common occurrence, not to what happens infrequently. 

Moreover, the jurisprudential principle: “the effect is given to what is of 

common occurrence, not to what happens infrequently” is deemed a 
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fundamental jurisprudential maxim that can be used as a proof for deriving 

verdicts since it is part of the (Alqawaid Alkuliya) or the total principles in the 

Islamic law. 

The main recommendation of this research focuses on urging researches to 

study jurisprudential principles which are not studied before in order to enrich 

the library with such vital and important subjects.  
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 المقدمة

 سيئات ومن أنفسنا، شرور من باهلل ونعوذ ونستهديه، ونستغفره ونستعينه نحمده هلل الحمد إن     
 شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهلل يهده من أعمالنا،

 ما علمنا اللهم الحكيم، العليم أنت إنك علمتنا، ما إال لنا علم ال اللهم ورسوله، عبده محمدا وأن له،
 .قدير شيء كل على إنك علما، وزدنا علمتنا، بما وانفعنا ينفعنا،

 :البحث مشكلة

 وذلك اإلسالمي؛ الفقه في عظيمة ومكانة كبيرة أهمية لها للنادر ال الشائع للغالب العبرة قاعدة إن     
 إلى وتحتاج األمور، فيها اختلطت مما المسألة كانت إذا وخاصة األحكام، من الكثير عليها ينبني ألنه
 الغالب بين األمر دار فإذا الفقهية، المسائل يضبط الذي الضابط تعتبر فهي فيها، الظاهر األمر بيان

 حكم فيها يلغى التي الحاالت بعض هنالك أن كما شروط، ضمن ولكن بالغالب يلحق فإنه والنادر،
 يتعلق ما كل لبيان عليها، الضوء بتسليط البحث بهذا قمت ولقد له، حكما النادر ويأخذ الشائع الغالب

 يمكن كان إذا وبيان بها، العمل ومجال منها، استثنيت التي والمسائل بها، العمل شروط: من بها
 .الحكم منه يستنبط دليالا  جعلها

 :اختياره وأسباب البحث أهمية

 قاعدة القواعد هذه من تناولت وقد اإلسالمي، الفقه في بالغة أهمية لها الفقهية القواعد إن. 1     
 .اإلسالمي التشريع في اا عام أصالا  تعتبر فهي أهمية من لها لما ؛للنادر ال الشائع للغالب العبرة

 .للواقعة الشرعي الحكم استنباط في عظيمة وفائدة كبيرة، أهمية من القاعدة لهذه لما. 2     

 المسائل تضبط إنها حيث ومكانتها، ألهميتها فيها؛ والبحث الفقهية القواعد دراسة في رغبتي. 3     
 .الفقهية والفروع

 بها معمول القاعدة هذه أن خاصة البحث، محل بالقاعدة تتصل التي والفروع المسائل كثرة. 4     
 .بها يتعلق ما كل لمعرفة عليها الضوء يلقي البحث وهذا، األربعة المذاهب في

 .والعادة العرف على محصورا ليس بها العمل إن حيث بالقاعدة؛ العمل مجال بيان. 5     
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 زمان لكل الدين هذا صالحية يبين مما للقاعدة، المعاصرة التطبيقات بعض على الضوء إلقاء. 6     
 .ومكان

  :للبحث سابقة دراسات

 والجنايات، األسرة وفقه المعامالت في للنادر ال الشائع للغالب العبرة لقاعدة الفقهية التطبيقات. 1     
 اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة. ماجستير رسالة. البشر محمد بن فهد: الطالب إعداد

 .عليها االطالع استطع لم. هـ1432

 المعامالت، جوانب في خاصة الفقهية التطبيقات على تركز أنها عنوانها خالل من لي ويبدو     
 .والجنايات واألسرة،

 في قام حيث الريسوني، ألحمد اإلسالمية العلوم في وتطبيقها والتغليب التقريب نظرية كتاب. 2     
 النظرية، بتأصيل قام ثم واألصول، والفقه الحديث مجال في تطبيقاتها وبيان النظرية هذه ببحث كتابه
 مجال في وهي للنظرية جديدة تطبيقات وضع ثم فيها، للعمل العامة الضوابط وبيان أدلتها، وبيان

 .األغلبية حكم بي ن ثم ومن والمفاسد، المصالح

 وبيان وحجيتها وأهميتها مكانتها وبيان الفقهية، القواعد بتعريف أقوم فسوف: لموضوعي وبالنسبة     
 الشائع للغالب العبرة قاعدة بشرح سأقوم ذلك وبعد المصطلحات، من وغيرها الفقهية القواعد بين الفرق

 ومستثنياتها، القاعدة أدلة وبيان األخرى، واعدبالق وعالقتهاومناطها، ومكانتها معناها وأبين للنادر ال
 وأسأل. الفقه أبواب من معين باب بفروع ألتزم ولم ،للقاعدة ومعاصرة قديمة فقهية تطبيقات ووضعت

 .والسداد التوفيق اهلل

  :البحث في منهجي

 أقوال في بالنظر وذلك ،مع االستعانة باالستقرائي الوصفي المنهج للبحث كتابتي في اتبعت     
 دراستي تكون أن ريدأ فأنا المذاهب، من مذهب لرأي التحيز دون ودراستها، بالبحث، يتعلق ماب الفقهاء

 .الشرعي الحكم بيان في  الصحيحة، األدلة على تعتمد موضوعية، دراسة للموضوع

 

 :التالية باألمور البحث هذا كتابة في التزمت وقد
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خراج وحجمه الخط نوع استخدام. 1       في الرسائل لكتابة المطلوبة المواصفات حسب الرسالة وا 
 .القدس جامعة

 .المعتبرة كتبه من مذهب كل رأي وعرض واألصولية، الفقهية الكتب اتهأم إلى الرجوع. 2     

 .}  { قوسين بين اآلية ووضعت اآلية، ورقم سورةال اسم بذكر القرآنية اآليات عزوت. 3     

ن بذلك، اكتفيت ومسلم البخاري صحيح من الحديث كان فإذا األحاديث خرجت. 4       من كان وا 
 ،" "تنصيص عالمتي بين واألثر ،) (قوسين بين الحديث ووضعت الحديث، على الحكم ذكرت غيرهما
 على الحكم ثم الحديث، ورقم الحديث، تحته يندرج الذي والباب الكتاب، اسم بذكر أقوم أنني حيث

 . والصفحة الجزء وذكر التخريج، كتب من الحديث

 الصحابة وكبار الحديث، أسانيد في ذكروا من دون البحث في المذكورين لألعالم الترجمة. 5     
 وفق لهم ترجمت وقد الترجمة، مصادر ذكر مع موجزة ترجمة المعروفين، األربعة واألئمة ،المشهورين

 سنة يذكر لم من وهناك ذاتية، سيرة له أجد لم من المعاصرين وخاصة األعالم من فهناك وجدته، ما
  .وهكذا ومكانها، الوالدة

 الكتاب، اسم ثم كامال، االسم ثم للمؤلف، الشهرة اسم ذكر يتم: مرة أول للمرجع التوثيق عند. 6     
 تكرر فإن النشر، ودار النشر، وسنة الطبعة، رقم ذكر ثم ،-وجد إن- فالمحقق والصفحة، والجزء
 .والصفحة فالجزء والكتاب، الشهرة، اسم بذكر أكتفي الكتاب

 (.ت.د) له رمزت تاريخ بدون والذي ،(ط.د) له رمزت طبعة بدون الذي الكتاب. 7     

 .البحث في الواردة الغامضة والمفردات بالمصطلحات التعريف. 8     

 الفقهاء آراء استقراء خالل من وذلك مقارنة، فقهية دراسة الفقهية التطبيقات بدراسة قمت لقد. 9     
 فيها، النزاع محل وتحرير المسألة، بتصوير: وذلك تحليلها، ثم ومن والمعتمدة، األصلية مصادرها من

 ما عليه والتدليل دليله، قوي ما وترجيح ومناقشتها أدلتهم وعرض المسألة، في الفقهاء اختالف وسبب
 .بالقاعدة المسألة عالقة ذكرت كما أمكن،
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 الكريم بالقرآن بدأت بأن وذلك الموضوعات، بحسب والمراجع المصادر قائمة بترتيب قمت. 11     
 .وهكذا وعلومه الحديث ثم وعلومه،

 النبوية واألحاديث القرآنية، اآليات من لكل خاص مسرد بإفراد قمت فقد: للمسارد بالنسبة. 11     
 . والموضوعات والمراجع، والمصادر واألعالم، الصحابة، وآثار الشريفة،

 :اآلتي النحو على وخاتمة، فصول وأربعة مقدمة إلى البحث تقسيم تم: للبحث التفصيلية الخطة

 البحث، ومنهج السابقة، والدراسات اختياره، وأسباب وأهميته البحث، مشكلة وتشمل: المقدمة     
 . البحث وخطة

 .وتمييزها عن المصطلحات ذات الصلة الفقهية القواعد: األول الفصل
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 األول الفصل

 وتمييزها عن المصطلحات ذات الصلة الفقهية القواعد 

 .وحجيتها ومكانتها وأهميتها تعريفها: األول المبحث

 : هاتعريف: األول المطلب

ذ  } :تعالى قال ،1سهأس البيت وقواعد األساس،: لغة والقاعدة قاعدة، جمع: القواعد تعريف: أوال       َواِ 
َفع   َماِعيل   ال َبي تِ  ِمنَ  ال َقَواِعدَ  ِإب رَاِهيم   َير  س    .2{َواِ 
 غالبة، صفة وهي فوقه، لما واألصل األساس وهي: قاعدة جمع القواعد:" 3الزمخشري يقول     

 .4"الثابتة ومعناها
 قضية هي هل: مفهومها في اختالفهم على بناء تعريفها في الفقهاء اختلف: اصطالحا القاعدة     
 :هي القاعدة: تعريفها في قالوا كلية قضية هي القاعدة اعتبروا فالذين. أغلبية؟ قضية أو كلية

 . 5"جزئياتها جميع على منطبقة كلية قضية. " 1

 .6"منه أحكامها ليتعرف جزئياته على ينطبق كلي حكم. "2

 
                                                           

 .صادر دار ،ه1111 ،3ط ،361ص ،3ج قعد، مادة ،العرب لسان مكرم، بن محمد منظور، ابن 1
 .121 اآلية البقرة، سورة 2
 سرمع ،ه161 سرنة ولرد والبيران، والنحرو اللغرة إمرام المفسرر، العالمة، اهلل، جار الخوارزمي، الزمخشري، القاسم، أبو محمد، بن عمر بن محمود 3

 وشرافي الحرديث، غريرب فري والفرائق التفسرير، فري الكشراف: مؤلفاتره مرن الشرعرية، وزينرب للسرلفي وأجراز حدث وغيره، البطر بن الخطاب أبي من
 الخرزي، سرليمان تحقيرق ،113-112ص ،المفسارين طبقاات محمرد، برن أحمرد األدنرروي،:] تنظرر. ه835 سرنة تروفي الشرافعي، مناقرب فري العي
 المصرري، محمرد تحقيرق ،18ص ،واللغاة النحاو أئماة تاراجم فا  البلغاة يعقروب، برن محمرد الفيروزأبادي،]  ،[والحكم العلوم مكتبة م،1991 ،1ط
 [.اإلسالمي التراث إحياء جمعية ،ه1141 ،1ط
 .العربي التراث إحياء دار ت،.د ط،.د المهدي، الرازق عبد تحقيق ،213ص ،1ج ،الكشاف عمر، بن محمود الزمخشري، 4
 .العلمية الكتب دار م،1953 ،1ط ،111ص ،التعريفات محمد، بن علي الجرجاني، 5
 . صبيح مكتبة ت،.د ط،.د ،31ص ،1ج ،التوضيح على التلويح شرح عمر، بن مسعود الدين سعد التفتازاني، 6
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 .1"موضوعه جزئيات على منطبق كلي أمر. "3

 حيث لفظي الفقهاء اختالف وأن ،اواحد معنى وتعطي متشابهة كلها التعريفات هذه أن ويالحظ     
 أحكامها لتعلم كثيرة؛ جزئيات تحتها يندرج كلية قضية :"هي الفقهية القاعدة أن التعريفات جميع تبين
 .2"جزئياتها جميع على منطبقة وهي القاعدة، تلك من

 من القاعدة من يستثنى ما على بناء وذلك أغلبية؛ قضية الفقهية القاعدة أن اعتبر من وأما     
 جزئياته؛ أكثر على ينطبق كلي، ال أكثري حكم:" بأنها عّرفها فقد القاعدة، حكم   أحكاُمها تخالف مسائل
 .3"منه أحكامها لتعرف

 أثر لوجود إما: يكون القاعدة حكم أحكامها تخالف القاعدة من المسائل بعض استثناء نأ الإ     
 يؤثر ال االستثناء هذا ولكن القاعدة، عموم عن تخرجها مؤثرة علة أو قيد، أو ضرورة، أو يعارضها،

 عن الجزئيات بعض فتخلف كليا، ثبت إذا الكلي األمر: " 4الشاطبي يقول كما القواعد، كلية على
 العام اعتبار الشريعة في معتبر األكثري الغالب فإن وأيًضا كليا، كونه عن يخرجه ال الكلي مقتضى
 . 5"الثابت الكلي هذا يعارض كلي منها ينتظم ال الجزئية المتخلفات ألن القطعي؛

 .6المسألة فهم إذا: ِفقها ي فقه فالن ف ِقه يقال له، والفهمُ  بالشيء العلم: لغة الفقه تعريف: ثانيا     

 .7"التفصيلية أدلتها من المكتسب العملية الشرعية باألحكام العلم: "اصطالحا الفقه     

حكم كلي مستند إلى دليل شرعي، مصوغ صياغة " عبارة عن  هي :تعريف القاعدة الفقهية: لثاثا     
 .8"تجريدية ُمحكمة، منطبق على جزئياته على سبيل االطراد أو األغلبية

                                                           
 .العلمية الكتب دار ت،.د ط،.د ،16ص ،1ج اإلقناع، متن عن القناع كشاف يونس، بن منصور البهوتي، 1
 .الحديث دار م،2448 ط،.د ،12ص ،الفقهية القواعد محمد، العزيز عبد عزام، 2
 م،1958 ،1ط محمرد، برن أحمرد تحقيرق ،81ص ،1ج ، والنظائر األشباه شرح البصائر عيون غمز أحمرد، الدين شهاب العباس أبو الحموي، 3

 .العلمية الكتب دار
 مفسررر، لغرروي، أصررولي، فقيرره، محرردث، إسررحاق، أبررو بالشرراطبي، الشررهير المالكيررة، أئمررة مررن الغرنرراطي، اللخمرري، محمررد بررن موسررى بررن إبررراهيم 4

 ،18ص ،1ج ،األعامم محمرد، برن الردين خيرر الزركلري،:] تنظرر ،ه194 سرنة توفي الفقه، أصول في والموافقات االعتصام،: مؤلفاته من حافظ،
 [.التراث إحياء دار ت،.د ط،.د ،115ص ،1ج ،المؤلفين معجم رضا، عمر كحالة،]  ،[للماليين العلم دار م،2444 ،18ط
 .عفان ابن دار م،1991 ،1ط سلمان، آل عبيدة أبو تحقيق ،51-53ص ،2ج ،الموافقات موسى، بن إبراهيم الشاطبي، 5
 .822ص ،13ج فقه، مادة ،العرب لسان منظور، ابن 6
 .العلمية الكتب دار ،ه1141 ،1ط ،25ص ،1ج ،المنهاج شرح ف  اإلبهاج الكافي، عبد بن علي السبكي، 7
 .م، الدار البيضاء1991، 1، ط15، صالتقعيد الفقه  وأثرها ف  اختمف الفقهاءنظرية الروكي، محمد،  8
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 :ومكانتها أهميتها: الثان  المطلب

 :أهميتها: األول الفرع

 لطالب ينبغي فلذلك اإلسالمية؛ الشريعة أصول في جليلة ومكانة بالغة، أهمية الفقهية للقواعد إن     
 :منها كثيرة، ومنافع عديدة، فوائد من تتضمنه لما وذلك ويتقنها، يدرسها، أن العلم

 واحدة قاعدة في وتجمعها منحصرة، والغير المتناثرة الفقهية الفروع تضبط الفقهية القواعد إن. 1     
ن  المتفرقة، الجزئيات بين الروابط إدراك إلى ويؤدي حفظها، على يساعد مما موضوعاتها، اختلفت وا 

 الجزئيات؛ أكثر حفظ عن استغنى بقواعده الفقه ضبط ومن:" 2القرافي يقول. 1بينها الجامعة والصفات
 .3"غيره عند تناقض ما عنده واتحد الكليات، في الندراجها

 في يسهم الذي الكالم لمقاصد الفهم تحقق النفس، في راسخة صفة وهي: "الفقهية الملكة تُنمي. 2     
 أو الفقه، مخزون في مظانه إلى برده إما المطروحة، للقضية الشرعي الحكم إعطاء من التمكن

. 5واالجتهاد والحكمة، البصيرة،: عليه ويطلق ،4"الكلية القواعد أو الشرعية، األدلة من باالستنباط
 الفقه، حقائق على يطلع به عظيم، فن والنظائر األشباه فن أن اعلم:"بقوله 6السيوطي ذلك إلى ويشير
 أحكام ومعرفة والتخريج، اإللحاق على ويقتدر واستحضاره، فهمه في ويتمهر وأسراره، ومآخذه ومداركه

                                                           
 والضاوابط الكلياة القواعاد عثمران، محمرد شربير،. الرشرد مكتبرة م،1995 ،1ط ،111ص ،الفقهياة القواعاد الوهاب، عبد بن يعقوب الباحسين، 1

 .النفائس دار م،2441 ،2ط ،18ص ،الفقهية
 الحرررافظ، الفقيررره، العالمرررة، اإلمرررام، العبررراس، أبرررو الررردين شرررهاب برررالقرافي المشرررهور البهنسررري، الصرررنهاجي، الررررحمن عبرررد برررن إدريرررس برررن أحمرررد 2

 عبرد برن الردين عرز مرن أخرذ ، ه626سرنة ولرد مالرك، مرذهب على الفقه رئاسة إليه انتهت عصره، وفريد دهره، وحيد المالكي، المفسر، األصولي،
: تنظرر. ه651 سرنة تروفي المنتخرب، علرى التعليقرات القواعرد، التهرذيب، شرر : كتبره مرن الفضالء، من جمع عنه أخذ عمران، بن ومحمد السالم،

 كحالررة،]  ،[العلميررة الكتررب دار م،1996 ،1ط الجنرران، مررأمون تحقيررق ،129 -125ص ،المااذهب الااديباج الرردين، نررور إبررراهيم فرحررون، ابررن] 
 [.185ص ،1ج ،المؤلفين معجم

 .العلمية الكتب دار م،1995 ط،.د منصور، خليل تحقيق ،1ص ،1ج ،الفروق إدريس، بن أحمد القرافي، 3
: الموقرررررررررررررررررررع. حسرررررررررررررررررررنه عبيرررررررررررررررررررد عمرررررررررررررررررررر تقرررررررررررررررررررديم ،11ص ،الفقهياااااااااااااااااااة الملكاااااااااااااااااااة تكاااااااااااااااااااوين عثمررررررررررررررررررران، محمرررررررررررررررررررد شررررررررررررررررررربير،  4

http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=29326 
 .15-11ص نفسه، المصدر 5
 عرن أخرذ ،ه519 سرنة ولرد أديرب، مرؤر،، حرافظ، إمرام، الردين، جرالل السريوطي، الخضريري الردين سرابق بن محمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد 6

 األنبيرراء، لحيراة األذكيراء إنبراه القررآن، علرروم فري اإلتقران: منهرا مصرنف 644 نحررو لره مقبرل، وابرن السرودوني، قطلوبغررا برن قاسرم والحرافظ البلقينري،
 م،1995 ،1ط عميررات، زكريرا تحقيرق ،223ص ،1ج ،الحفااظ تاذكر  أحمرد، برن محمرد الرذهبي،:] تنظرر ،ه911 سرنة تروفي المفسرين، وطبقات

 [.341-341ص ،3ج ،األعمم الزركلي،]  ،[العلمية الكتب دار
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 بعض قال ولهذا الزمان، مر على تنقضي ال التي والوقائع والحوادث بمسطورة، ليست التي المسائل
 :يلي ما دارسها، عند الفقهية للملكة تنميتها طرق ومن. 1"النظائر معرفة الفقه: أصحابنا

 على الفروع تخريج من والتمكن ومآخذه، الفقه حقائق على واإلطالع الفتوى، مناهج فهم( أ     
يجاد سليمة، بطريقة األصول  وتجديد االجتهاد، إحياء على تعمل فهي المتجددة، للوقائع الحلول وا 

 . 2الفقه

 العدد، كثيرة جليلة، فقهية كلية قواعد:" القرافي يقول وأسرارها، وحكمها الشريعة، مقاصد إدراك( ب     
 الملكة تكوين في بالغة أهمية لها المقاصد فمعرفة. 3"وحكمه الشرع، أسرار على مشتملة المدد، عظيمة
 .4"منها األحكام استنباط وكيفية النصوص، فهم على الفقيه تعين" حيث إنها  الفقهية،

 الجزئيات ربط من للفقيه بد فال: عنه التناقض ودفع ،وترابطه لفقها وحدة على المحافظة. 3     
 الكلية القواعد دون الجزئية بالمناسبات الفروع يخرج جعل ومن " اإلسالمية، الشريعة بكليات الفرعية
 واحتاج وقنطت لذلك نفسه وضاقت واضطربت فيها، خواطره وتزلزلت واختلفت، الفروع، عليه تناقضت

 . 5"مناها طلب من نفسه تقض ولم العمر وانتهى تتناهى ال التي الجزئيات حفظ إلى

 الناس، بحياة الرتباطه الشرعية؛ العلوم أهم من الفقه علم فإن: الفقه عن عام تصور إعطاء. 1     
 بد ال فكان واألخروية، الدنيوية الحياة مناحي جميع يشمل فهو أحكام، من عليها يترتب وما وأفعالهم

 ميسر بشكل اإلسالمي الفقه فهم من وغيره الفقيه لتمكن فقهية؛ قواعد في المتشابهة الفروع جمع من
 غير عند عديدة فوائد التصور ولهذا اإلسالمي، الفقه عن عام تصور تكوين إلى فيؤدي وبسيط؛ وسهل

 :الفوائد هذه ومن وغيرهم، االقتصاد، وعلماء القانون، كعلماء: الشريعة علوم في المختصين

 في متعددة فروعا تجمع إنها حيث من وذلك الطرق؛ بأيسر اإلسالمي الفقه فهم على تساعدهم< أ     
 مشتتة، األحكام لبقيت القواعد هذه فلوال" ،6الفهم سهلة فهي إبهام، وال تعقيد بدون قصيرة، سهلة عبارة

                                                           
 .العلمية الكتب دار ،م1994 ،1ط ،6ص ،والنظائر األشباه بكر، أبي بن الرحمن عبد السيوطي، 1
 .11ص ،الكلية القواعد شبير،. 116ص ،الفقهية القواعد الباحسين، 2
 .6ص ،1ج ،الفروق القرافي، 3
 . 15ص ،الكلية القواعد شبير، 4
 .1-6ص ،1ج ،الفروق القرافي، 5
 .القلم دار م،1995 ،1ط ،966-968ص ،2ج ،العام الفقه  المدخل أحمد، مصطفى الزرقا، 6
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 األحكام لتنظيم الدقيق المعيار تشكل فهي األفكار، في بها تمسك أصول دون ظواهرها تتعارض قد
 .  1"عليه تبنى الذي المناط أو بينها، يربط الذي الرابط وتحديد وترتيبها، الفرعية

 .2األحكام ومعرفة إليها، الفقه جزئيات ورد ومضمونه، بروحه الفقه على اإلطالع من تمكنهم< ب

 غير تفيد 3اإلسالمي الفقه في عامة نظريات صياغة على تساعد الفقهية القواعد إن< ج     
 صياغة إلى تحتاج ولكنها الكلية، النظريات من اإلسالمي الفقه في لما وذلك بالفقه، المختصين

 لصياغة ممهدة مرحلة الفقهية فالقواعد" الحق استعمال في التعسف نظرية مثل وتنظيم، وترتيب
 .4"الفقهية النظريات

 :مكانتها: الثاني الفرع

 مرتبة بعد وتأتي جهة، من الفقه أصول بعد الشريعة ألصول الثاني القسم" الفقهية القواعد تعتبر     
 في ومنزلتها الفقهية القواعد مكانة القرافي بّين وقد ،5"ثانية جهة من العامة الشرع وقواعد األصول
 المعظمة الشريعة إن: "بقوله وذلك العلم، أهل بين قدره ويرتفع يرتقي بها العالم وأن اإلسالمية، الشريعة
: أحدهما: قسمان وأصولها وفروع أصول على اشتملت  -وعلوا شرفا منارها تعالى اهلل زاد - المحمدية
 العربية األلفاظ عن الناشئة األحكام قواعد إال فيه ليس أمره غالب في وهو الفقه بأصول المسمى
 والصيغة للتحريم، والنهي للوجوب، األمر: ونحو والترجيح، النسخ من األلفاظ لتلك يعرض وما خاصة،
 .                                                   ذلك ونحو للعموم، الخاصة

 الشرع أسرار على مشتملة المدد، عظيمة العدد، كثيرة جليلة فقهية كلية قواعد: الثاني والقسم     
 وهذه .الفقه أصول في شيء منها يذكر ولم يحصى، ال ما الشريعة في الفروع من قاعدة لكل وحكمه،
 رونق ويظهر ويشرف، الفقيه قدر يعظم بها اإلحاطة وبقدر النفع، عظيمة الفقه، في مهمة القواعد

                                                           
 .51ص ،الكلية القواعد شبير، 1
 .111ص ،الفقهية القواعد الباحسين،. 51ص ،الكلية القواعد شبير، 2
 .القلم دار م،1993 ،1ط ،241ص ،الفقهية النظريات محمد، الزحيلي، 3
 .51ص ،الكلية القواعد شبير، 4
 .القلم دار م،1995 ،1ط ،114ص ،اإلسمم  الفقه قواعد محمد، الروكي، 5
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 القار  وبرز الفضالء، وتفاضل العلماء تنافس فيها وتكشف الفتاوى، مناهج وتتضح ويعرف، الفقه
 .1" برع فيها من السبق قصب وحاز الجذع، على

 :حجيتها: الثالث المطلب

: أقوال ثالثة على الشرعي الحكم منه يستنبط دليال الفقهية القاعدة جعل جواز حول الفقهاء اختلف     
 :وهي

 األحكام، استنباط في عليها االعتماد يجوز وال حجة، ليست الفقهية القواعد نإ: األول القول -1     
نما  :يلي بما واستدلوا ،3والجويني ،2نجيم ابن: القول هذا إلى ذهب وممن بها، ُيستأنس وا 

 المراد المسألة تكون وقد مستثنيات على تحتوي فهي كلية، وليست أغلبية الفقهية القواعد أن( 1     
 .4المستثنيات ضمن داخلة بحثها

 للغالب فالعبرة وقوتها، وحجيتها كليتها من يضعف ال القاعدة من االستثناء أن: ذلك على والرد     
 بحث عند الفقهية القواعد كتب في ونجد بها، العالم إال بها يستدل ال أنه كما. 5للنادر وليس الشائع
 بالقواعد للعالم بأس فال حديثة مسألة بحث وعند القاعدة، من المستثناة للمسائل ذكر معينة قاعدة

                                                           
 .6-8ص ،1ج ،الفروق القرافي، 1
 الشررلبي، الرردين وشرهاب البلقينرري الردين شرررف عرن أخررذ المصررري، العرالم، الحنفرري، الفقيره، نجرريم، برابن الشررهير محمررد، برن إبررراهيم برن الرردين زيرن 2

 والنظرائر، األشرباه الردقائق، كنرز شرر  فري الرائق البحر: مؤلفاته من إبراهيم، بن عمر أخوه عنه أخذ خالئق، به وانتفع والتدريس، باإلفتاء وأجازوه
 الحرري، عبررد محمررد الحسررنات أبررو اللكنرروى،]  ،[61ص ،3ج ،األعاامم الزركلرري،:] تنظررر ،ه914 سررنة ترروفي الزينيررة، والفترراوى الزينيررة، والرسررائل
 [.اإلسالمي الكتب دار ت،.د ط،.د النعاني، محمد عليه وعلق صححه ،138-131ص ،الحنفية تراجم ف  البهية الفوائد

 .الزينية الفوائد في نجيم ابن عن الحموي نقله. 31ص ،1ج ،البصائر عيون غمز الحموي،
 شرريخ الشررافعي، اإلمررام الحرررمين، بإمررام الملقررب الرردين ركررن المعررالي أبررو النيسررابوري، الجررويني، محمررد بررن يوسررف بررن اهلل عبررد بررن الملررك عبررد 3

 أخرذ وآخررون، المزكري ومحمرد والرده عرن أخرذ ،ه119 سرنة ولرد األديرب، الفصريح البلير  المرتكلم، األصرولي النظار المدقق، الحبر البحر اإلسالم،
 درايررة فرري المطلررب ونهايررة والبرهرران اإلسررالمية األركرران فرري النظاميررة العقيرردة: مؤلفاترره مررن وآخرررون، الفررراوي اهلل عبررد وأبررو الشررحامي زاهررر عنرره

 دار ،ه1113 ،2ط ،112-168،114ص ،8ج ،الكباار  الشاافعية طبقاات علرري، برن الردين تراج السرربكي،:] تنظرر ،ه115 سرنة تروفي المرذهب،
 [.164ص ،1ج ،األعمم الزركلي،]  ،[هجر

 دار م،1919 ط،.د حلمرري، ومصررطفى المررنعم عبررد فررؤاد تحقيررق ،364ص ،الظلاام التياااثفاا   األماام غياااث اهلل، عبررد بررن الملررك عبررد الجررويني، 
 . الدعوة

 .الزينية الفوائد في نجيم ابن عن الحموي نقله. 31ص ،1ج ،البصائر عيون غمز الحموي، 4
 دار م،2449 ،1ط ،113ص ،المعاصار مجتمعناا علاى تطبيقاتهاا وبعا  الكبار  الخما  الكلية الفقهية القواعد مسرعود، بن محمد الهذلي، 5

 .حزم ابن
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 له يكون قد والعام بعام، أو الداللة، أو الثبوت ظني دليل بأي كاالستدالل وهذا بها، االستدالل الفقهية
 . 1ُمخ صِّص

 .2اليقين يفيد فال ناقص، استقراء عن ناتجة تكون وقد استقرائية، الفقهية القواعد أكثر أن( 2

نما استقرائيا، ليس ما القواعد من هناك أن: "ذلك على والرد        القواعد وأما شرعية، نصوص هي وا 
 يشرحها، وبمن يؤكدها، بمن القاعدة فتمر متتالية، علمية عصور وليدة أنها يبين فالواقع االستقرائية

 .3"بها اإلفتاء يريد لمن تام إيضا  إلى يؤدي مما عليها؛ يعترض وبمن منها، يستثني وبمن

 هو ما جعل يصح وال لها، ورابط جامع فهي المختلفة، للفروع ثمرة هي الفقهية القواعد أن( 3     
 .4الشرعية األدلة من دليال للفروع ورابط جامع

 التي الفروع إن حيث لها، ثمرة وكانت فروعها على بنيت العلوم قواعد جميع إن: ذلك على والرد     
 تشتمل القواعد هذه أن كما القاعدة، عليها بنيت التي الفروع هي ليست عليها، القاعدة تطبيق نريد
 مرّ  على ثابت الرابط وهذا فروع، من تحتها يندرج ما وبين للقاعدة الكلي الحكم بين يربط رابط على

 حكم نفس إعطائه من مانع فال جديد فقهي فرع في الرابط هذا وجود تحقق فإذا واألزمان، العصور
 .5القاعدة

 أصل يعارضها لم إذا األحكام، استنباط في دليال الفقهية القواعد جعل جواز: الثاني القول -2     
 ،7والشاطبي ،6القرافي: الفقهية القواعد بحجية قال وممن إجماع، أو سنة أو كتاب من به مقطوع

 

 

                                                           
 أيمرن عنايرة العثيمرين، محمرد تعليرق ،11ص ،النافعاة البديعاة والتقاسايم والفروق الجامعة واألصول القواعد ناصرر، بن الرحمن عبد السعدي، 1

 .السنة مكتبة م،2442 ،1ط رمضان، وصبحي الدمشقي
 .14ص ،الفقهية القواعد عزام، 2
 .11ص ،الجامعة واألصول القواعد السعدي، 3
 .14ص ،الفقهية القواعد عزام، 4
 .11ص ،الجامعة واألصول القواعد السعدي، 5
 .95ص ،1ج ،الفروق القرافي، 6
 .32ص ،1ج ،الموافقات الشاطبي، 7
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 :يلي بما واستدلوا ،1والغزالي 

إن : الرد على ذلك .جزئياتها جميع على منطبقة فهي أغلبية وليست كلية، الفقهية القواعد أن< أ     
حجيتها وقوتها؛ وذلك إال أن ذلك ال يؤثر على  القواعد الفقهية أغلبية فهي منطبقة على أكثر جزئياتها،

 .ألن العبرة للغالب الشائع ال للنادر

 التي الجزئية األدلة مجموع من استفيد قد بها، لالستدالل وصالحيتها القاعدة حجية أن"< ب     
 باب فمن به، االستدالل يصح بذاته حجة هو جزئي دليل كل كان فإذا القاعدة، تلك بمعنى نهضت
 .2" األدلة مجموع إليها أرشدت التي القاعدة في الحجية هذه تتحقق أن أولى

 : الخمصة

 بها؛ االحتجاج يجوز السنة، أو كالكتاب شرعية؛ نصوص مصدرها التي الفقهية القاعدة نإ. 1     
 النبي أن: "أصلها 3"ضرار وال ضرر ال" قاعدة: ذلك ومن بأصلها، احتجاج هو بها االحتجاج ألن

 .4"ضرار وال ضرر ال أن قضى وسلم عليه اهلل صلى

  5"اإلباحة األشياء في األصل"  قاعدة: مثل أصولي، دليل عن تعبِّر الفقهية القاعدة كانت إذا. 2     

صدار األحكام، استنباط في عليها االعتماد يجوز القاعدة هذه فمثل لزام الفتوى، وا   .6بها القضاء وا 

 في فنبحث كاالستصحاب، فيها المختلف األدلة من دليل أصلها الفقهية القاعدة كانت إذا. 3     
 ،وال يحكم بها بالقاعدة ويستأنس به، أخذنا الحكم وجدنا فإن عليها المتفق األدلة في أوال المسألة حكم

                                                           
: مؤلفاترره مررن ،ه148 سررنة ولررد الشررافعي، الفقيرره، الغزالرري، الطوسرري، محمررد، بررن محمررد بررن محمررد حامررد، أبررو الرردين زيررن اإلسررالم حجررة اإلمررام 1

 طبقااات الرررحيم، عبرد األسررنوي،: ] تنظررر ،ه 848 سررنة ترروفي والتهجررد، والررتالوة بالصريام وعرررف بالترردريس، عمررل والمستصررفى، والبسرريط، الوسريط،
 ،الزمااان أبناااء وأنباااء األعيااان وفيااات أحمررد، العبرراس أبررو خلكرران، ابررن]  ،[العلميررة الكتررب دار م،1،1951ط ،113-111 ،ص2ج ،الشااافعية

 [.العلمية الكتب دار ت،.د ،1ط ،336-338 ص ،2ج
 .الفكر دار م،1995 ،3ط هيتو، محمد وتعليق تحقيق ،168ص ،المنخول محمد، بن محمد الغزالي،

 .الفكر دار م،2444 ،1ط ،124ص ،الشاطب  اإلمام عند المقاصد قواعد إبراهيم، الرحمن عبد الكيالني، 2
 .م، دار الجيل1991، 1، تعريب فهمي الحسيني، ط36ص ،1ج ،ف  شرح مجلة األحكام الحكام درر علي، حيدر، 3
 ،2ج صررحيح، ،2314 الحررديث رقررم بجرراره، يضررر مررا حقرره فرري بنررى مررن برراب األحكررام، كترراب ،اباان ماجااه ساانن يزيررد، بررن محمررد القزوينرري، 4

 .الفكر دار ت،.د ط،.د األلباني، الدين ناصر محمد وآثاره أحاديثه على حكم فؤاد، محمد تحقيق ،151ص
  .64ص ،والنظائر األشباه السيوطي، 5
 ،الفقهيااة القواعااد عررزام،. الرسررالة مؤسسررة م،2442 ،8ط ،12-14 ص ،الكليااة الفقااه قواعااد إيضاااح فاا  الااوجيز صرردقي، محمررد البورنررو، 6

 .11ص
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ن  دليال القاعدة ونعتبر القاعدة، دليل بموجب الحكم المسألة ونعطي القاعدة دليل في نبحث نجده لم وا 
ألن األصل مقدم على الفرع، والدليل مقدم على القاعدة، كما أن ذكر الدليل : ؛ وذلك به يستأنس تابعا

   .1وجعله مناط الحكم يعطي الطمأنينة لنفس السائل، وبذلك يكون الحكم على المسألة أقوى وأرجح 

 بالقواعد العامل يكون أن بد ال ولكن. 2والفتوى القضاء في عليها االعتماد فالقاعدة يمكن. 1     
 قاعدة، كل عليه بنيت وما الفقهية، بالقواعد واإلحاطة واإلدراك، الوعي، من كبير جانب على" الفقهية

 أو يقطع مسألة القاعدة تحت يدرج ال حتى قاعدة؛ كل من يستثنى أن يمكن وما منه، استنبطت أو
 .3"عنها خروجها يظن

؛ وكونها قواعد ، واعتمادها في استنباط األحكاميجوز االحتجاج بهاأن القواعد الفقهية   أراه والذي     
شائع ال ؛ ألن الحكم للغالب الال يقد  في حجيتها، واتساق معناهاو ، أغلبية ال يمنع من الحكم بموجبها

فوجود النص ال يمنع من االستدالل بالقاعدة، ما دامت القاعدة قد استندت إلى دليل معتبر، للنادر، 
االحتجاج بها هو و فقهية دليل عليها،  حيث إنه ال مانع من داللة دليلين على مدلول واحد، فلكل قاعدة

 .احتجاج بدليلها

، وسالمة مضمونها، لى صحة معناهارشد إدليل معتبر ي الفقهية المراد تطبيقها فإذا شهد للقاعدة     
وتحقق مناط القاعدة في المسألة المراد بيان حكمها؛ صح االستدالل  ورجحان حكمها الذي تعبر عنه،

، بشرط أن يكون العامل بها عالما بالقواعد بها، في النوازل والمسائل التي لم يرد فيها دليل خاص
 .4الفقهية

 

 

 

                                                           
 .118-111ص ،الخم  الكلية القواعد الهذلي، 1
 م،1991 ،3ط ،331ص ،تطبيقاتهااا مهمتهااا، أدلتهااا، مؤلفاتهااا، دراسااة تطورهااا، نشااهتها، مفهومهااا، الفقهيااة القواعااد أحمررد، علرري النرردوي، 2

 .12-11ص ،الفقهية القواعد عزام،. 12-14،صالوجيز البورنو،. القلم دار
 .12 ص ،الوجيز البورنو، 3
م، 1999، 112-111، ص11، م1، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، ع"حجية القاعد  الفقهية"الكيالني، عبد الرحمن إبراهيم، بحث بعنوان  4

 .جامعة مؤتة
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 .الصلة ذات المصطلحات من وغيرها الفقهية القواعد بين الفرق:  الثان  المبحث

 .الفقه  والضابط الفقهية القاعد  بين الفرق: األول المطلب

 . 1موضوعه تحت تدخل التي الجزئيات حكم عن كشفي ،حكم كلي: بأنه الفقهي الضابط تعريف يمكن

 :يلي فيما بينهما الفرق أجمل الفقهية، والقاعدة الفقهي الضابط تعريف وبعد

 من يستجد وما الفقه، أبواب في منتشرة مختلفة ومسائل فروعا تشمل: الفقهية القاعدة< 1     
 والعقود، والجنايات، العبادات، في تطبق فإنها 2"بمقاصدها األمور" قاعدة: ذلك ومثال الحوادث،
 متعلقة ومسائل فروعا يشمل فإنه: الفقهي الضابط أما. الفقه أبواب من ذلك وغير واأليمان، والجهاد،

 ،3"مسافرا كان أو الزوج بإذن إال تطوعا المرأة تصوم ال: "ذلك ومثال فقط، الفقه أبواب من واحد بباب
 تحتها يندرج بما الضابط؛ من وأشمل أعم الفقهية القاعدة تكون وبذلك. 4"ط ُهر فقد ُدب  إهاب أيُّما"و
 .5الفقه أبواب من باب من بأكثر المتعلقة والمسائل الفروع من

 وذلك نادرا؛ إال مستثنيات به يوجد فال: الضابط أما. المستثنيات من تخلو ال: الفقهية القاعدة< 2     
 . 6واحدا موضوعا يضبط ألنه

 ويحبس يحصر ما كل فهو: الفقهي الضابط أما. كلية قضية عن عبارة: الفقهية القاعدة< 1     
 أو بالتعريف، أو الكلية، بالقضية كان سواء مؤثر، جامع معنى إلى التفات دون معين، أمر جزئيات
 الضابط مفهوم أن نجد وبذلك وحصرها، أسبابه، أو شروطه، أو أقسامه، بيان أو الشيء، مقياس بذكر
 . 7الكلية القضية على يقتصر ال فهو مدلوله، حيث من القاعدة من أوسع

                                                           
 .12ص ،المقاصد قواعد الكيالني، 1
 .5ص ،والنظائر األشباه السيوطي، 2
 .العلمية الكتب دار م،1954 ط،.د ،113ص ،والنظائر األشباه إبراهيم، بن العابدين زين نجيم، ابن 3
 حرديث الضرابط هرذا وأصرل. الفكرر دار م،2446 ،1ط ،23ص ،األربعاة الماذاهب فا  وتطبيقاتهاا الفقهياة القواعد مصطفى، محمد الزحيلي، 4

 . 1193ص ،2ج صحيح، ،3649الحديث رقم دبغت، إذا الميتة جلود لبس باب اللباس، كتاب ،ابن ماجه سنن القزويني،: ينظر نبوي
 .العلمية الكتب دار م،1991 ،1ط ،123ص ،2ج ،والنظائر األشباه علي، بن الوهاب عبد الدين تاج السبكي،

 .23-22ص ،الفقهية القواعد الزحيلي، 5
 .المنار دار م،1991 ،1ط ،9ص ،والتوجيه األصالة بين الفقهية القواعد بكر، محمد إسماعيل، 6
 .23ص ،الكلية القواعد شبير،. 61-66ص ،الفقهية القواعد الباحسين، 7
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 .األصولية والقاعد  الفقهية القاعد  بين الفرق: الثان  المطلب 

حكم كلي أصولي منطبق على جميع جزئياته، محكم : " بأنها األصولية القاعدة تعريف يمكن     
 1"الصياغة، يتوصل به إلى استنباط الفقه من األدلة اإلجمالية، وكيفية االستدالل بها، وحال المستدل

 :يلي فيما بينهما الفرق أجمل الفقهية، والقاعدة األصولية القاعدة تعريف وبعد

 أما. يجمعها واحد قياس إلى ترجع التي المتشابهة األحكام مجموعة هي: الفقهية القواعد( 1     
 الفرعية األحكام استنباط إلى بها يتوصل التي الكلية والقضايا والمناهج األسس فهي: األصولية القواعد

 .2التفصيلية أدلتها من

قواعد قطعية مجزوم بصحتها؛ وذلك ألنها مستمدة من أدلة  :األصوليةتعتبر أكثر القواعد  ( 2     
ال يزيد عدد القواعد القطعية فيها : بينما القواعد الفقهية ؛ لذلك تعتبر حجة يجوز االستدالل بها،3قطعية

؛ لذلك فهي القواعد الكلية الخمس، وغيرها من القواعد المشهورات: فيها على العشرات؛ ومن ذلك
 .4ي حجيتهاموضع اختالف ف

 من له يثبت ما حيث من ،-وهبته وزواجه بيعه- المكلف فعل موضوعها: الفقهية القاعدة( 3     
 والمفتي، المتعلم، يستعملها أن ويستطيع الدليل، عن خالية فروع على تشتمل وهي الشرعية،  األحكام
 الشرعية باألدلة تتعلق ألنها والمجتهد؛ الفقيه فيها يبحث فالذي: األصولية القاعدة أما. والقاضي
 من الشرعية األحكام استنباط في يستعمالنها فهما الكلية، األحكام من بها يثبت ما حيث من الكلية،
 .5الدليل هو فموضوعها والسنة، الكتاب أدلة

                                                           
  .م، دار ابن حزم2446، 1، ط62، 89، نظرية التقعيد األصول بدارين، أيمن عبد الحميد، ال 1
 .65ص ،الخم  الكلية القواعد الهذلي،. 69ص الفقهية، القواعد الندوي، 2
دكوري، : ] ينظر". أقصى القوة يف ثبوته وإضافته إىل مصدره، وأقصى القوة يف داللته على املراد منه وال يبقى فيه شك وال احتمالبلوغ الدليل : "يقصد بالدليل القطعي 3

 [.ه، عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة1341، 1، ط34، صالقطعية من األدلة األربعةحممد دميب، 
 .163، 185، صاألصول  نظرية التقعيدالبدارين،  4
 .14ص ،1ج ،التلويح شرح التفتازاني،. 65-61ص ،الخم  الكلية القواعد الهذلي، 5
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 ال الفقه دراسة قبيل من فدراستها الفقهية، األحكام استقراء من نشأت: الفقهية القاعدة( 1      
 من لها يعرض وما األلفاظ كمباحث الفقه؛ أصول مباحث عن ناشئةف: األصولية القاعدة أما. األصول
 .1ذلك إلى وما ونهي، وأمر وخصوص، عموم

 تجمع التي الضوابط مجموعة ألنها الفقهية؛ والفروع الجزئيات عن متأخرة: الفقهية القاعدة( 8     
 للجزئيات سابقة فهي: األصولية القاعدة أما. الجزئية المسائل تربط التي والروابط المتشابهة، األحكام
 من األحكام استنباطه في ينطلق المجتهد ألن" ؛2والواقعي الذهني وجودها حيث من الفقهية والفروع
 بينها الترجيح وكيفية ومراتبها، الفقهية األدلة وقوة االستنباط، طرائق فيعرف األصولية، القواعد تلك
 .3"تعارضها عند

 ذلك ومثال مباشرة، الحكم على تدل فهي الشرعي، الحكم ذات عن تعبر: الفقهية القاعدة( 6     
 الفقيه؛ إليها فيرجع الجزئيات من كثير تحته يندرج كليا شرعيا حكما تضمن" بمقاصدها األمور"  قاعدة

 سواء الشرعي، الحكم تبين استداللية قواعد فهي: األصولية القواعد أما. الفقهية األحكام الستحضار
 وال الحكم، ذات هي وليست االستدالل، في الخطأ عن بها ليعتصم الفقيه؛ يلتزمها جزئيا، أم كليا كان
نما مباشرة، عنه تعبر  الحكم، إلى التوصل يتم ذلك وبعد جزئي، أو كلي دليل على للداللة تستعمل وا 
 بمفردها، الزنا تحريم تفيد ال" التحريم يقتضي النهي" قاعدة ذلك ومثال بواسطة؛ الحكم على تدل فهي
َنا َتق َرب وا َوَل }:تعالى كقوله 4الدليل إلى إضافتها من بد ال بل  .5{ الزِّ

 استثناءات بها يوجد ال: األصولية القواعد بينما االستثناءات، من الكثير فيها: الفقهية القواعد( 1     
 .6وعموما اطرادا أكثر األصولية القواعد فلذلك نادرا، إال

ضبط االجتهاد من جهة األدلة اإلجمالية وكيفية االستفادة : إن الهدف من القواعد األصولية( 5     
 الجامع ضبط االجتهاد من جهة ذكر الرابط : منها، وحال المستفيد، بينما الهدف من القواعد الفقهية

 
                                                           

 .61ص ،الخم  الكلية القواعد الهذلي، 1
 .119ص ،اإلسمم  الفقه قواعد الروكي،. 69ص الفقهية، القواعد الندوي،. 61ص ،الخم  الكلية القواعد الهذلي، 2
 .25ص ،الكلية القواعد شبير، 3
 .29ص ،الكلية القواعد شبير،. 11-16ص ،الفقهية القواعد عزام،. 65ص ،الخم  الكلية القواعد الهذلي، 4
 .32 اآلية اإلسراء، سورة 5
 . 21 ،صالوجيز البورنو،. 65 الفقهية، القواعد الندوي،. 65ص ،الخم  الكلية القواعد الهذلي، 6
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 .1الفقهية المحتلفة بين الفروع

؛ وذلك ألنها مبنية على الفروع فيها المذاهب الفقهية ختالفا القواعد الفقهيةالغالب في ( 9     
 .2اق عليهاتفاال الفقهية المختلف فيها، بينما الغالب في القواعد األصولية

 .الفقهية والنظرية الفقهية القاعد  بين الفرق: الثالث المطلب

 تحته تنطوي خاص، فقهي لموضوع عام نظام عن عبارة: "بأنها الفقهية النظرية تعريف ويمكن     
 وموانع وشروط أركان من مقوماته وبيان الموضوع، بتعريف تتعلق عديدة، فقهية وفروع مسائل

 .3"ذلك وغير نهايته أسباب وتحديد آثاره، وبيان وضوابط،

 :يلي فيما بينهما الفرق أجمل الفقهية، والقاعدة الفقهية النظرية تعريف وبعد

 تحتها، تندرج التي والمسائل الفروع كل يشمل ذاتها، في فقهيا حكما تتضمن: الفقهية القاعدة( 1     
 تتكون فهي" ؛4ذاتها في فقهيا حكما تتضمن ال فإنها: الفقهية النظرية أما. القاعدة حكم نفس فتأخذ

 كل به تنتظم تصنيفا كله ذلك تصنيف ثم وموضوعاته، وفصوله اإلسالمي الفقه أبواب تجريد بواسطة
 بمثابة فهي ؛..يجمعها واحد كبير إطار في والمتشابكة المتجانسة القضايا من مجموعات أو مجموعة،
 ،5"ومتشابكة مرتبطة كثيرة، فقهية أحكام فلكها في تدور التي األساسية، المحاور أو الكبرى، الوحدات
 اإلثبات، حقيقة: هي عناصر، عدة من تتكون فهي: اإلسالمي الجنائي الفقه في اإلثبات كنظرية وذلك

 معلومات الخبرة، القرائن، اإلقرار، الشاهد، مسؤولية الشهادة، عن الرجوع الشهادة، شروط الشهادة،
 .6اللعان القسامة، اليمين، الكتابة، القاضي،

: الفقهية القاعدة أن حيث من وذلك: وخصوص عموم الفقهية والنظرية الفقهية القاعدة بين( 2     
 معرفة في والمفتي الفقيه عليها ويعتمد والجزئيات، الفروع تجمع فقهية وأصول ضوابط عن عبارة هي

 في متكامال نظاما تشكل واسع، ومفهوم دستور عن عبارة فهي: الفقهية النظرية أما. الشرعية األحكام

                                                           
 .162، صنظرية التقعيد األصول البدارين،  1
 .164، صنظرية التقعيد األصول البدارين،  2
 .28ص ،الكلية القواعد شبير، 3
 .51ص ،الفقهية القواعد الهذلي،. 31ص ،الفقهية القواعد عزام، 4
 .116-118ص ،اإلسمم  الفقه قواعد الروكي، 5
 .63ص ،الفقهية القواعد الندوي، 6
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 والضوابط الفقهية القواعد من مجموعة تشمل نظرية وكل والتشريع، الحياة مجاالت من واسع مجال
 من كثير فيها يدخل" الحق استعمال في التعسف" كنظرية: وذلك النظرية، بموضوع صلة لها التي

 إذا" وقاعدة" المصالح جلب على مقدم المفاسد درء" وقاعدة" يزال الضرر" قاعدة: مثل الفقهية، القواعد
 وأشمل وأوسع أعم تعتبر فالنظرية. ذلك وغير ،"أخفهما بارتكاب أعظمهما روعي مفسدتان تعارضت

 .1الفقهية القواعد من عدد منها كل تحت يندرج الفقهية النظريات من كثيرا ألن الفقهية؛ القواعد من

 تؤطرها، التي فهي الفقهية، للنظريات األساسية والضوابط الحدود تعتبر"  الفقهية فالقواعد      
 وبدونها مالمحها، وتشخص معالمها، وتبرز سعتها، من وتحد وذيولها، أطرافها وتجمع وتضبطها،

 عن كامل ونظام عام، فكر بمثابة" النظرية تكون وبذلك ،2"له حد ال واسع فضاء النظريات تصبح
 الجزئيات جميع بأحكامه ويشمل التشريعي، النظام جوانب ليغطي وشروطه؛ أركانه له معين، موضوع

 .3"والغاية والهدف المحل في تتفق التي

 ذات الفقهية القاعدة تكون بأن وذلك الفقهية؛ النظرية من أعم تكون أحيانا الفقهية القاعدة أن إال      
 العقد، بنظرية تتصل" بمقاصدها األمور" كقاعدة: وذلك -آخر وجه من هذا– فقهية نظريات بعدة صلة

 .4النظريات من وغيرها الشرعية، المؤيدات ونظرية الملكية، ونظرية

 .5كبير كتاب أو بحث في فتصاغ: الفقهية النظرية أما. بليغة موجزة بعبارة تصاغ :الفقهية القاعدة( 1

 

 

 

 

                                                           
 .26-28ص ،الكلية القواعد شبير،. 242ص الفقهية، النظريات الزحيلي، 1
 .118ص ،اإلسمم  الفقه قواعد الروكي، 2
 . 26-28ص ،الكلية القواعد شبير،. 211ص الفقهية، النظريات الزحيلي، 3
 .26ص ،الكلية القواعد شبير، 4
 .26ص ،المصدر نفسه 5
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 .المقاصدية والقاعد  الفقهية القاعد  بين الفرق: الرابع المطلب

 أدلة من مستفاد عام، معنى عن به يعبَّر ما" هي: بأنها المقاصدية القاعدة تعريف ويمكن      
 .1"أحكام من عليه بني ما خالل من إقامته إلى الشارع إرادة اتجهت المختلفة، الشريعة

 :يلي فيما بينهما الفرق أجمل الفقهية، والقاعدة المقاصدية القاعدة تعريف وبعد

 القاعدة أما. المكلف فعل هو وموضوعها شرعي، حكم عن ذاتها في تعبر: الفقهية القاعدة< 1     
 ويكون الحكم؛ تشريع أصل من الحكيم الشارع أرادها التي والغاية الحكمة عن تعبر فهي: المقاصدية

 أن" قاعدة مثل وذلك بمقصده، الشرعي الحكم وربط الشرعية، األحكام في الغوص خالل من ذلك
 لنا تبين القاعدة فهذه ،"المشاق تحمل من بالمكلف الرفق الرخص، مشروعية من الشارع مقصود
 .2العامة وغاياتها الشريعة أهداف هو وموضوعها الرخص، تشريع من والغاية الحكمة

 حكم عن تعبر: الفقهية القاعدة ألن وذلك الفقهية؛ القاعدة على مقدمة المقاصدية القاعدة< 2     
 المقاصد إقامة وسائل هي: واألحكام عامة، تشريعية غاية عن تعبر: المقاصدية والقاعدة كلي، شرعي
 ذلك يؤكد ومما ،3للمقاصد خادمة إال الوسائل وما الوسائل، على مقدمة فالغايات تحقيقها، وطرق
 .4"أبدا الوسائل رعاية على مقدمة المقاصد مراعاة" الفقهية القاعدة

 .الفقهية واألشباه والنظائر  اعدالفرق بين الق: المطلب الخام 

والمشتبهات  ،وشبهه إياه وشبهه به مثله .ماثله: أشبه الشيُء الشيء  : الِمْثُل، يقال" : الشبه لغة     
 .5"التمثيل: والتشبيه ،وتشبه فالن بكذا ،المتماثالت: والمتشابهات ،المشكالت: من األمور

التي إذا اشترك فيها األصل والفرع وجب  ،الصفة الجامعة الصحيحة" : الشبه اصطالحا     
 .6"اشتراكهما في الحكم

                                                           
 .88ص ،المقاصد قواعد الكيالني، 1
 .32ص ،الكلية القواعد شبير،. 69-65ص ،المقاصد قواعد الكيالني، 2
 .12-11ص ،المقاصد قواعد الكيالني، 3
 .اإلسالمي التراث إحياء مركز ت،.د ط،.د ،334ص ،1ج ،القواعد محمد، بن محمد المقرى، 4
 .843، ص13ج مادة شبه،، لسان العربابن منظور،  5
، إشراف عبد الجليل القرنشاوي، رسالة دكتوراة، 34، ص1، جالقواعد الفقهية الكبر  وأثرها ف  المعاممت الماليةكامل، عمر عبد اهلل،  6

: الموقع. جامعة األزهر الشريف
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 .1التي أشبه بعضها بعضا في الصورة والحكمالفقهية هي الفروع : فاألشباه    

 .2"وهي المثل والشبه في األشكال، واألخالق، واألفعال، واألقوال: جمع نظيرة"  :لغة النظائر     
 .واحد وهو المثيل المعنى اللغوي للشبيه والنظير ويالحظ أن

ألمور  ؛مع اختالفها في الحكم في الصورة، المسائل التي تشبه بعضها بعضا: النظائر اصطالحا     
 .3ويطلق عليها الفروق، خفية أدركها الفقهاء بدقة أنظارهم

المثيل " وبذلك نجد أن لكل من الشبيه والنظير والمثيل معنى مختلف عند الفقهاء، وذلك بأن     
الشبيه، وبيان ذلك أن أخص الثالثة، والشبيه أعم من المثيل وأخص من النظير، والنظير أعم من 

المماثلة تستلزم المشابهة وزيادة، والمشابهة ال تستلزم المماثلة، فال يلزم أن يكون شبه الشيء مماثال 
له، والنظير قد ال يكون مشابها، وحاصل هذا الفرق أن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، 

ناظرة تكفي في بعض الوجوه ولو وجها الوجوه ال كلها، والم والمشابهة تقتضي االشتراك في أكثر
ن خالفه في س: واحدا، يقال  .4"جهاتهائر هذا نظير هذا في كذا، وا 

تمثل األمر الجامع أو الرابط بين الفروع الفقهية المتشابهة، أو الصفة المشتركة : فالقواعد الفقهية     
تمثل الفروع أو الجزئيات التي : نظائربين الفروع الفقهية التي تنطبق عليها القاعدة، بينما األشباه وال

تجمعها تلك القاعدة، فمن نظر إلى الجامع أو الرابط الذي يجمع بين الفروع سمى كتابه القواعد، ومن 
 .5نظر إلى الفروع الجزئية سمى كتابه األشباه والنظائر

في الحكم، الكتب الموجودة تحت عنوان األشباه والنظائر جمعت بين المسائل المتشابهة و      
بينما الكتب الموجودة تحت عنوان القواعد فقد جمعت بين . مختلفة في الحكموالمسائل الفقهية ال

.المسائل المتشابهة في الحكم تحت قاعدة تنطبق على تلك المسائل

                                                                                                                                                                                
http://ia700703.us.archive.org/13/items/qawaed_kobra_atharoha_moamalat/qawaed_kobra_atharoha_moama

lat.pdf 
 .91، صالقواعد الفقهيةالباحسين، . م، دار زدني2441، 1، ط21، صالفقهية الممتع ف  القواعدالدوسري، محمد بن مسلم،  1
 .219، 8نظر، ج مادة، لسان العربابن منظور،  2
 .21، صالفقهية الممتع ف  القواعدالدوسري، . 91، صالقواعد الفقهيةالباحسين، . 35، ص1، جغمز عيون البصائرالحموي،  3
ابن حجر الهيتمي، أحمد بن . م، دار الفكر2441ط، .، د329-325، ص2، جللفتاويالحاوي السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  4

 .ن، دار الفكر.ط، د.، د136، صالفتاو  الحديثيةمحمد، 
 .95، صالقواعد الفقهيةالباحسين، . 22، صالممتع ف  القواعد الفقهيةالدوسري،  5
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  الثان الفصل

   

 .للنادر ل الشائع للغالب العبر  قاعد 

 .ألفاظ القاعد  وصيغها: األول المبحث

 .لغة واصطمحا القاعد  ألفاظ معنى :األول المطلب

 .للنادر ال الشائع للغالب العبرة

 ،1غيره على به ليستدل ويعتبر؛ به ويعمل اإلنسان، به يتعظ مما كالموعظة" هي: لغة العبرة     
 العبرة وتكون االعتبار، من االسم هي والعبرة والتذكر، باالتعاظ مضى؛ بما االعتبار هي: فالعبرة

 من مأخوذ: "فاالعتبار. 2بالعقب العبرة نحو الحكم، ترتب في بالشيء االعتداد بمعنى واالعتبار
  . 3"شيء إلى شيء من والمجاوزة العبور،

 فرري النظررر هررو"واالعتبررار. 5االعتررداد: هنررا بهررا ويقصررد. 4عبررر: وجمعهررا العظررة،: اصررطالحا العبرررة     
 هو االصطالحي فالمعنى. 6"جنسها من آخر شيء فيها بالنظر ليعرف داللتها؛ وجهات األشياء حقائق
  .اللغوي المعنى نفس هو

 

                                                           
 .831ص ،1ج عبر، مادة ،العرب لسان منظور، ابن 1
تيانرره شرريء تررأخير( 1: همررا أصررلين علررى يرردل: العقررب 2 . وصررعوبة وشرردة ارتفرراع( 2. آخررره: شرريء كررل وعاقبررة يخلررف، خلررف ومنرره غيررره، بعررد وا 

م، دار 1919ط، .، تحقيرق عبرد السرالم هرارون، د19 ،11ص ،1ج عقرب، مرادة ،معجام مقاايي  اللغاةمعجم أحمد بن فرارس،  الرازي،: ] ينظر
 [.الفكر

 .ت، مؤسسة الرسالة.ط، د.، د111ص ،الكليات أيوب بن موسى، البقاء، ابو 3
 .النفائس دار م،1955 ،2، ط343ص ،الفقهاء لغة معجم قنيبي، وحامد رواس محمد قلعجي، 4
 .299ص ،الفقهية القواعد ف  الممتع الدوسري، 5
 .111ص ،الكليات البقاء، ابو 6
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ل ب  : لغة الغالب      ل باً  يغِلبُ  غ  ل بةً  غ   يمارس، فيما أقرانه ي ِغلُبه الذي: والُمغلَّبُ  النَّزاع،: والِغالبُ . وغ 
: البلد على وتغلب. 1غيره على المفضل أو بالغ ل ب ة، له ُيحكم للذي أيضا وتأتي كثيرا، ُيْغل ب الذي فهو

 وغلبت خصاله، أكثر كان: الكرم فالن على غلب: يقال. " 2الغلبة الكثير: والغ الَّبُ  قهرا، عليه استولى
ُلّبة ُغُلّبة ورجل فيه، ما أكثر كانت: الصفرة أو الحمرة عليه  أو الغلبة، شديد أو الغلبة، كثير: غالب وغ 
 .الكثير: هو الغالب معنى يكون وبذلك. 3"الكثرة: األغلبية األكثر،: األغلب سريعا، يغلب

 يقال غلبة، وجمعها الحسنى، اهلل أسماء من وهو قهر،: غلب من فاعل اسم: "اصطالحا الغالب     
 كان ما به والمراد الكثرة، وهي: الغلبة من فالغالب. "4"واألحوال األحيان أكثر في: أمره غالب في

 .5"كثيرا وقوعه

، ع زَّ  اللَّه   ِإنَّ ) :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال      لَّ ل ق   ل مَّا و ج  ْلق ، خ  ل ى ِبي ِدهِ  ك ت ب   اْلخ  : ن ْفِسهِ  ع 
ِتي ِإنَّ  ِبي ت ْغِلبُ  ر ْحم  ِتي ِإنَّ :)  فقوله. 6(غ ض  ِبي ت ْغِلبُ  ر ْحم   والرحمة الرفق لكثرة استعارة فيه (: "غ ض 

 الكرم، عليه وغلب المال، حب فالن على غلب يقال ولذلك الغالب، فكأنها العالمين، على وشمولها
ال أفعاله، أو خصاله أكثر أي: العقل عليه والغالب  صفاته من صفتان ورحمته تعالى اهلل فغضب وا 
 وال األخرى على إحداها بغلبة توصف ال وصفاته العاصي، وعقاب المطيع ثواب إرادته إلى راجعتان
 .7"المبالغة في وبالغتها العرب كالم مجاز على استعارة لكنها لها، بسبقها

 إجررررراء اآلخررررر، علررررى المغلرررروبين أحررررد ترررررجيح: وقيررررل غيررررره، حكررررم الشرررريء إعطرررراء هررررو: "والتغليررررب     
 .8"المتفقين مجرى للمختلفين

 

                                                           
برراهيم المخزومري مهردي تحقيرق ،124ص ،1ج غلرب، مرادة ،العين أحمد، بن الخليل الفراهيدي، 1  ابرن. الهرالل مكتبرة ت،.د ط،.د السرامرائي، وا 

 ط،.د طنراجي، ومحمرود الرزاوي طراهر تحقيرق ،316ص ،3ج غلرب، مرادة ،واألثار الحاديث غرياب فا  النهاية السرعادات، أبو الدين مجد األثير،
 .العلمية المكتبة م،1919

 .العصرية المكتبة م،1999 ،8ط ،225ص غلب، مادة ،الصحاح مختار اهلل، عبد أبو الدين زين الرازي،  2
 ،الوسايط المعجام ،وأحمرد الزيرات وحامرد عبرد القرادر ومحمرد النجرار مصرطفى، إبرراهيم. 681ص ،1ج غلرب، مرادة ،العارب لساان منظور، ابن 3

 .الدعوة دار ت،.د ط،.د، 685-681ص ،2ج غلب، مادة
 .325-321 ،الفقهاء لغة معجم قلعجي، 4
 .299ص ،الفقهية القواعد ف  الممتع الدوسري، 5
 .1138ص ،2ج صحيح، ،1298 الحديث رقم القيامة، يوم اهلل رحمة من يرجى ما باب الزهد، كتاب ،ابن ماجه سنن القزويني، 6
 .العتيقة المكتبة ت،.د ط،.د ،133ص ،2ج غلب، مادة ،اآلثار صحاح على األنوار مشارق موسى، بن عياض السبتي، 7
 نقرل دحرروج، علري تحقيرق العجرم، رفيرق إشرراف ،159ص ،1ج التغليرب، مرادة ،والعلاوم الفناون اصاطمحات كشااف علي، بن محمد التهانوي، 8

 .لبنان مكتبة م،1996 ،1ط زيناني، جورج األجنبية الترجمة الخالدي، اهلل عبد العربية إلى النص
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1الريسوني وعرفه     
 االعتبار؛ في غيره على وتقديمه األمور، بأحد أو األمرين، بأحد األخذ: " بأنه 

 ويكون واالعتقادات، الظنون في ويكون واألمارات، األدلة في هذا ويكون التغليب، هذا تقتضي لمزية
 .2"والصفات المقادير في

 قدرته، لفضل وذلك؛ وصارعه فغلبه قاتله: يقال العلم، وبفضل القدرة بفضل: "الغلبة وتكون     
 حد كسر على القادر والغالب وفطنته، علمه بفضل: فغلبة بالشطرنج والعبه فغلبه، حاجة: وتقول
 على تدل: أغلبية كلمة بينما فقط، الكثرة على تدل: غالبية وكلمة. 3"باقتداره مقاومته عند الشيء
 .4الكثرة حد وتجاوز األكثرية

 وظهر وفشا ذاع: شائع فهو شيعانا وشيعوعة ومشاعا وشيوعا، شيعا يشيع شاع من: " لغة الشائع     
 عند علمه يكن ولم به، الناس علم فاستوى أحد بكل اتصل: شائع خبر هذا: ويقال وانتشر، وافترق
 . 5"المنتشرة األخبار: والشاعة ومنتشر، مشتهر: شائع سهم الدار هذه في ما: يقال بعض، دون بعضهم

 . 5"المنتشرة
 بين انتشاره: الخبر وشيوع االنتشار،: والشيوع ظهر،: الشيء شاع من: " اصطالحا الشائع     
 المعنى عن االصطالحي المعنى يفترق وال. 7للتأكيد ووردت للغالب، مرادفة الشائع وكلمة. 6"الناس
 .اللغوي

 وبرز، غيره من خرج: الشيء ندر نوادر، والجمع نادر فهو وندرة ندورا يندر في ندر: "لغة النادر     
 نظيره، وجود وقل وتقدم برز: وفضل علم في الشخص وندر وشّذ، سقط: ندورا يندر الشيء وندر

                                                           
 محمرد جامعرة اإلنسرانية والعلروم اآلداب بكليرة الشرريعة ومقاصرد الفقره أصرول لعلرم أسرتاذا عمرل المغررب، فري م1983 سرنة ولرد الريسوني، أحمد 1

 مررن بررالمغرب، واإلصررال  التوحيررد لحركررة رئرريس وهررو جامعيررة، رسررالة خمسررين مررن أكثررر علررى أشرررف بالربرراط، الحسررنية الحررديث وبرردار الخررامس،
 :تنظر. البناء معركة في الشورى وفوائده، قواعده المقاصدي الفكر: مؤلفاته

 www.sunna-online.net/m_area/profile_cv/101_cv_ar.pdf 
 .الكلمة دار م،1991 ،1ط ،34ص ،اإلسممية العلوم ف  وتطبيقها والتغليب التقريب نظرية أحمد، الريسوني، 2
  .ت، دار العلم.ط، د.د، تحقيق محمد سليم، 6-1-148ص ،اللغوية الفروقالحسن بن عبد اهلل،  العسكري، 3
 .الكتب عالم م،2445 ،1ط ، 885ص ،1ج غالبية، مادة ، العرب  المثقف دليل اللغوي الصواب معجممختار، وآخرون،  أحمد عمر، 4
 ابررن .ت، دار الهدايررة.ط، د.، د342-341ص ،21ج شرريع، مررادة ،ماان جااواهر القااامو  العاارو  تاااجمحمررد بررن محمررد،  الزبيرردي، مرتضررى 5

 .191ص ،5ج شيع، مادة ،العرب لسان منظور،
 .265ص ،الفقهاء لغة معجم قلعجي، 6
 .299ص ،الفقهية القواعد ف  الممتع الدوسري، 7
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. 1"العصر وحيد: الزمان نادرة وفالن ، المعتاد عن خارج غريب فهو شاذ: نادر كالم هذا: يقال
 .2"شاذا قليال وقوعه كان ما به والمراد الغالب، ضد وهو والشذوذ، القلة وهي: الندرة من فالنادر"

 اللغوي المعنى بين فرق وال. 3"ال أم للقياس مخالفا كان سواء وجوده، قل ما: "اصطالحا النادر     
 .واالصطالحي

 :القاعد  صيغ: الثان  المطلب
 فيما صي ، من فيها ورد لما بيان وهذا القاعدة، معنى حول تدور كلها كثيرة، بصي  القاعدة وردت     
 :يلي

 .4النادر دون األغلب باألعم الفرد إلحاق األصل .1

 .5لألغلب الحكم. 2

 .6بالغالب يلحق فإنه والنادر الغالب بين الشيء دار إذا. 3

 .7النادر على وتقديمه الغالب اعتبار األصل. 1

 .8النادر بالقليل ال الشائع، بالغالب العبرة. 8

 .9له حكم ال والنادر معتبر الغالب. 6

 الغالب، مقابلة في مستهلكا يصير المغلوب ألن للغالب؛ الحكم إن...النادر على يبنى ال الحكم. 1
 .10المعدوم حكم في والمستهلك

                                                           
 نردر، مرادة ،المعاصار  العربياة اللغاة معجام وآخررون، أحمد، عمر،. 196-198 ،193ص ،11ج ندر، مادة ،العرو  تاج الزبيدي، مرتضى 1
 .الكتب عالم م،2445 ،1ط ،2156ص ،3ج
 .299ص ،الفقهية القواعد ف  الممتع الدوسري، 2
 .ه، دار بلنسية1111، 1، ط399ص ،الكبر  وما تفرع عنها الفقهية القواعدصالح بن غانم،  السدالن، 3
 .328ص ،1ج ،الفقهية القواعد الزحيلي، 4
 .328ص ،1ج ،المصدر نفسه 5
 .328ص ،1ج ،المصدر نفسه 6
 .328ص ،1ج ،المصدر نفسه 7
 .328ص ،1ج ،المصدر نفسه 8
 .298 ص ،الفقهية القواعد إسماعيل، 9

 .المعرفة دار م،1993 ط،.د ،196ص ،14ج ،المبسوط أحمد، بن محمد السرخسي، 10
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 . 1الحكم في للمحقق مساو الغالب. 5

 . 2بالغالب العبرة. 9

 . 3المعدوم حكم في والنادر الكثير، للغالب هي إنما األحكام. 14

 . 4الغالب حكم حكمه النادر. 11

 .5باألغلب االعتبار. 12

 . 6األصل وهو المدار وعليه يقضى األمور من باألغلب. 13

 .7الغالب عن خرج بما عبرة ال. 11

 . 8اإلباحة إفادة في الضرورة منزلة تنزل الغلبة. 18

 .9بالعدم ملحق والنادر... األحكام في بالمتيقن ملحق الغالب. 16

 .10للنادر يترك ال الغالب. 11

 .11األحكام حق في كالمتحقق الغالب. 15

 .1دون النادرالحكم على الغالب . 19

                                                           
 .211ص ،1ج ،القواعد المقرى، 1
 .العلمية الكتب دار م،1991 ،1ط ،128ص ،6ج ،المقنع شرح ف  المبدع محمد، بن إبراهيم مفلح، ابن 2
 .الرسالة مؤسسة م،1991 ،21ط ،315ص ،8ج ،العباد خير هدي ف  المعاد زاد بكر، أبي بن محمد الجوزية، قيم ابن 3
 .العلمية الكتب دار م،1956 ،2ط ،243ص ،8ج ،الشرائع ترتيب ف  الصنائع بدائع بكر، أبو الدين عالء الكاساني، 4
 البشررررائر دار م،1998 ،1ط نررررذير، اهلل عبررررد تحقيررررق ،113ص ،1ج ،للطحاااااوي العلماااااء اخااااتمف مختصاااار علرررري، بررررن أحمررررد الجصرررراص، 5

 .اإلسالمية
 البكرري، ومحمرد العلروي مصرطفى تحقيرق ،136ص ،5ج ،واألساانيد المعاان  مان الموطاه فا  لماا التمهياد اهلل، عبرد برن يوسرف البر، عبد ابن 6
 .اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة ،ه1351 ط،.د
 .121ص ،8ج ،المعاد زاد الجوزية، قيم ابن 7
 .العربي التراث إحياء دار ت،.د ط،.د يوسف، طالل تحقيق ،884ص ،1ج ،المبتدي بداية شرح ف  الهداية بكر، أبي بن علي المرغيناني، 8

 .العربي
 .141ص ،1ج ،الصنائع بدائع الكاساني، 9

 .اإلسالمي الغرب دار م،1991 ،1ط وآخرون، حجي محمد تحقيق ،111ص ،1ج ،الذخير  أحمد، الدين شهاب القرافي، 10
 .األميرية المطبعة ،ه1313 ،1ط ،146ص ،8ج ،الشلب  وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين علي، بن عثمان الزيلعي، 11
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لحاق الغالب اعتبار. 24  .3أمكن ما اعتباره فيجب ،2الشرع أحكام في األصل هو بالعدم المغلوب وا 

 .4حقيقة معرفته إلى طريق ال فيما الحقيقة مقام يقام الرأي غالب. 21

 .5القطعي العام اعتبار الشريعة في معتبر األكثري الغالب. 22

 .6يراعى ال والنادر والدنيا، الدين أمور في أصل األغلب. 23

 .7الحكم منوط بالغالب، والنادر ال يلتفت إليه. 21

 .8الغالب ال يلحق بالنادر. 28

 .9أجريت األحكام الكلية على ما هو الغالب؛ حفظا على الكليات. 26
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 ومناطها ومكانتها القاعد  معنى: الثان  المبحث

 : القاعد  معنى: األول المطلب

 فيه ميزة لوجود وذلك عليه؛ الحكم وبناء أكثر أو أمرين أحد اعتبار على يقوم بالتغليب العمل إن     
 أما عليه، بناء المسألة على الحكم فيكون المسألة، في النظر عند غيره على ويقدم معتبرا، تجعله
 .الحكم في يؤثر ال الذي المعدوم، بمثابة فهي وتهمل، إليها يلتفت فال األخرى األمور

 من أغلب أحدهما أن إال أحدهما، عنه ينفصل وال مناطان، له يكون الذي الحكم ذلك ومن     
 .2بموجبه ونحكم منهما بالغالب فنعلله اآلخر،

 غلب فإذا واألمارات، األدلة من واألغلب األقوى طلب في وسعه يستفرغ بأن مطالب فالمجتهد     
 في األضعف هي التي بغيرها، يعمل أن له يجوز فال غيرها، من أقوى األمارة هذه أن ظنه على
 على مقدم الغالب الظن يفيد فالذي الظن، غلبة تقديم هو: الترجيح في العام األصل ألن وذلك ؛3ظنه
 .4المغلوب يفيد ما

 العلمي الترجيح في الوزن أساس إن حيث بالتغليب، العمل عين هو بالترجيح العمل يكون وبذلك     
 به؛ يعمل الذي الراجح، هو كان أغلب، كان فأيهما المتعارضين، الظنين تغالب أو الظنون، تغالب هو

 الظنين أحد تؤيد التي المرجحات وكثرة والمرجحات، األدلة قوة لمدى نتيجة الظن غلبة وتنتج
 .5الظن زيادة يفيد بما نرجح وهكذا المتعارضين،
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 .العبيكان
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 :                                    الوضوء في النية حكم في خالف من جاء ما: ذلك ومن

 ألن وذلك الوضوء؛ في النية بوجوب القول إلى: 3والحنابلة 2والشافعية 1المالكية ذهب حيث     
 للوضوء شيء أقرب هو الذي التيمم أن كما النية، فيها تجب التي العبادات كسائر عبادة الوضوء
 .النية فيه تجب

ال تحتاج إلى  النجاسة إزالة ألن الوضوء؛ في النية وجوب بعدم القول إلى ذهبوا فقد: الحنفية أما     
 .4نية إلى حتاجت الالحدث  إزالةمن باب أولى ف ،نية

 يشهد ال وعلتكم كثيرة، أصول لها تشهد ألنها أولى؛ علتنا: "بقولهم الحنفية على المالكية رد وقد     
 إنما الظن وغلبة الظن، غلبة يقوي ذلك ألن أولى؛ كثيرة أصول له شهد وما واحد، أصل إال لها

 .5"أولى قلناه ما فكان الظن، غلبة قويت األصول شهادة كثرت فلما األصول، بشهادة تحصل

 حيث القرارات، واتخاذ والتصرفات، األلفاظ وتفسير األحكام، بناء عند غلب ما على العمل فمدار     
نما النادر، القليل الشاذ الشيء على تبنى ال األحكام إن  العام المنتشر الشائع الغالب على تبنى وا 

 على يؤثر وال للجميع، عاما يكون فإنه وشائع، غالب أمر على شرعي حكم قام فإذا الوقوع، الكثير
 أو قليال وقوعه كان ما أما. 6األوقات بعض في أو األفراد، بعض في األمر هذا تخلف واطراده عمومه

 .7إليه يلتفت وال الحكم في له اعتبار فال نادرا، أو

ذا       وجد فإذا واليقين، والتمام الكمال نتحرى أن علينا يجب معينة مسألة في نبحث أن أردنا وا 
 والكمال، اليقين درجة من يقرب بما العمل فعلينا والكمال لليقين نصل لم فإذ. بغيره نأخذ فال اليقين

                                                           
 .اإلسالمي الغرب دار م،1955 ،1ط ،54ص ،1ج ،الممهدات المقدمات أحمد، بن محمد رشد، ابن 1
2
 الشرريرازي،. م  ،اي الكتااا الملمياا 1999  1  ت قيااع علااب م ماا، دعاار،ط   ماا،   87ص  1ج  الكبياا  الحااي  علااب  اام م ماا،   المااردي،   

 .العلمية الكتب دار ت،.د ط،.د ،11ص ،1ج ،الشافع  فقه ف  المهذب علي، بن إبراهيم
، ومعه حاشية العثيمين وتعليقات السعدي، خرج أحاديثه عبد 31، صالمستنقعالرو  المربع شرح زاد البهوتي، منصور بن يونس،  3

 .ت، مؤسسة الرسالة.ط، د.القدوس نذير، د
4
 .72ص  1ج  المبس ط السيخسب  
 الغررررب دار م،1998 ،2ط تركررري، المجيرررد عبرررد تحقيرررق ،166-168ص ،2ج ،األصاااول أحكاااام فااا  الفصاااول إحكاااام الوليرررد، أبرررو البررراجي، 5

 .اإلسالمي
 .328ص ،1ج ،الفقهية القواعد الزحيلي، 6
 .344ص ،الفقهية القواعد ف  الممتع الدوسري، 7
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 غلب بما باألخذ وذلك بالتغليب نعمل للتقريب نصل لم فإذا التقريب، وهو وأشبه، به أمثل هو بما وذلك
 .1وصحته صدقه احتمال غلب وبما صوابه،

 محرم وهو صيدا قتل من جزاء جعل وجل عز اهلل أن: الظن بتغليب بها يعمل التي المسائل ومن     
 بد ال فكان ممكنة، غير التامة المماثلة أن إال بالمماثلة، واالعتبار األنعام، من هديا بمثله يتصدق أن
 بدنة، والنعامة بشاة، الحمامة في -عنهم اهلل رضي- الصحابة فقضى والتشبيه، بالتغليب العمل من

 نجد وبذلك. 2الحيوانات هذه بين الشبه بحصول الظن غلبة على حكمهم بنوا الصحابة أن نجد وبذلك
 .واالجتهاد القياس في أصل والغلبة بالشبه العمل أن

 المتفقه على فهمها يسهل مما واضحة، حاسمة، مضبوطة، الفقهية المسائل يجعل بالغالب فالعمل     
 األحكام، لضبط فعالة وسيلة: "التغليب يعد وبذلك أخرى، كثيرة حاالت على تعميمها ويسهل والمكلف،
 تمازجت وحيثما األحوال، التبست وحيثما األمور، اختلطت فحيثما األحكام، بهذه الخلق شؤون وضبط
 والتمييز، الفرز وتعذر هذا حصل حيثما والمقادير، النسب تضاربت وحيثما األنواع، وتداخلت األشكال
عطاء  .3"له حكم ال والنادر للغالب، الحكم كان حكمه، حكم ذي كل وا 

 :ذلك على األمثلة ومن

 في روايته قبول إلى فذهبوا بالتغليب المسألة هذه في الفقهاء عمل: المستور رواية قبول(  1     
 تلك في المسلمين في الشائعة الغالبة الصفة هي والعدالة الصال  أن على بناء األولى العصور
 تظهر لم ما روايته، قبول عدم إلى فذهبوا الناس على الفساد فيها غلب التي العصور في أما العصور،
 . 4عصر كل في الناس على السائدة الصفة على بناء حكمهم فكان عدالته،

                                                           
 .13ص ،والتغليب التقريب نظرية الريسوني، 1
 السررعدي، .المعررارف مكتبررة م،1951 ،1ط زنيررد، أبررو المجيررد عبررد تحقيررق ،291ص ،2ج ،األصااول إلااى الوصااول علرري، بررن أحمررد برهرران، ابررن 2

 .الرسالة مؤسسة م،2444 ،1ط ،213ص ،المنان كمم تفسير ف  الرحمن الكريم تيسير ناصر، بن الرحمن عبد
 .92ص ،والتغليب التقريب نظرية الريسوني، 3
حيراء العلمري البحرث مركرز ،ه1143 ،1ط بقرا، مظهرر محمرد تحقيرق ،242ص ،الفقاه أصاول فا  المغنا  محمد، أبو الدين جالل الخبازي، 4  وا 

 دار م،1993 ،1ط السررالم، عبررد محمررد تحقيررق ،121-128ص ،األصااول علاام فاا  المستصاافى محمررد، بررن محمررد الغزالرري،. اإلسررالمي التررراث
 .الريان مؤسسة م،2442 ،2ط ،339ص ،1ج ،المناظر وجنة الناظر روضة أحمد، بن اهلل عبد قدامة، ابن. العلمية الكتب
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 والزينة للباس كانتا إذا أما والتجارة، لالدخار كانتا إذا فيهما الزكاة تجب: والفضة الذهب زكاة( 2     
 . 1االستعمال في لغالبا اعتبار على بناء وذلك فيهما؛ الزكاة تجب فال

 أن أصحابها يحتاج حيث العام، أكثر في ترعى التي وهي: السائمة األنعام في الزكاة( 3     
 .2الزكاة فيها تجب سائمة بكونها حكميُ  األغلب على فبناء والثلج، الشتاء أيام بعض في يطعموها

ذا : "بغيره خلط إذا للرجال الحرير لبس حول األخيار كفاية في جاء (1       مع -الحرير– ركب وا 
ن حرم، الحرير األغلب كان إن: ينظر حكمه؟، ما وغيره كالكتان استعماله يبا  مما غيره  كان وا 

 .  3"الترجيح أسباب من الكثرة إذ األكثر، لجانب تغليبا حل؛ غيره األغلب

 حكم فحكمها المضروبة، الدراهم في الغالبة هي الفضة كانت إذا: "الصنائع بدائع في جاء (8     
 يجوز ال ببعض بعضها بيع وكذا بسواء، سواء إال الخالصة بالفضة بيعها يجوز ال الخالصة، الفضة

لحاق الغالب اعتبار ألن بمثل؛ مثال إال  الدراهم وألن الشرع، أحكام في األصل هو بالعدم المغلوب وا 
 التحرز يمكن ال مما الغش قليل فكان بدونه، تنطبع ال الفضة ألن غش؛ قليل عن تخلو ال الجياد
 .4"للغلبة العبرة فكانت عنه،

 بين الفرق على موضوعة الشرع أصول: "النجاسة عن حديثه في الكبير الحاوي في وجاء (6     
ن أغلب، الحظر حكم كان الماء قليلب النجس اختلط فإن له، الحظر مخالطة في والكثير القليل  وا 
 .5"أغلب اإلباحة حكم كان الماء كثيرب اختلط

 يحكمها عديدة أشكاال بها العمل يتخذ حيث الغالبة، بالظنون العمل يكثر الفقهي المجال ففي     
 وفي وتغييرها، األحكام تقرير في به معمول معتبر الغالب واالحتمال الغالب الظن أن هو واحد، أساس

بطالها، التصرفات تصحيح  من بد ال فكان اليقين، إلى الوصول يتعذر الفقهية الفروع بعض ففي وا 
 : ذلك ومن ،6مصالحها وتفويت تعطيلها، يتم ال حتى الظن؛ بغلبة العمل

                                                           
 .العربي الكتاب دار ت،.د ط،.د ،113ص ،3ج ،الفوائد بدائع بكر، أبي بن محمد الجوزية، قيم ابن 1
 .153ص ،2ج ،القناع كشاف البهوتي،. 314ص ،2ج ،المبدع مفلح، ابن. 148ص ،1ج ،المختار لتعليل الختيار الموصلي، 2
 دار م،1991 ،1ط سررليمان، ومحمررد بلطجري علرري تحقيرق ،181ص ،ختصااارال غايااة حال فاا  األخيااار كفايااة محمرد، بررن بكرر أبررو الحصرني، 3

 .الخير
 .196ص ،8ج ،الصنائع بدائع الكاساني، 4
 .334ص ،1ج ،الكبير الحاوي الماوردي، 5
 .96-98ص ،والتغليب التقريب نظرية الريسوني، 6
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 وطواف صالة من عليها يبنى ما ولتعطل تصح، لم باليقين فيها اعتبر لو: الحدث طهارة. 1     
 يالقي أن يأمن لم بحر في شخص انغمس فلو نادرا، إال المستخدم الماء بطهارة يتيقن ال حيث وغيره؛
 .بري حيوان نجاسة جسده

 نجاسة واألحجار، التراب نجاسة لجواز يصحا؛ لم باليقين فيهما اعتبر لو: واالستجمار التيمم. 2     
 .1طائر أوإنسان  أو حيوان من

ن العرس، ليلة الزوج إلى تزف التى المرأة وطء جواز. 3       دون له، وصفت وال رآها، يكن لم وا 
  .2الغالب بالظن عمال العقد، عليها وقع التى امرأته هى أنها يشهدان عدل شاهدي اشتراط

 يجوز ما تبين حيث جدا، كثيرة مسائل في وفيصال ضابطا تعتبر الظن غلبة أن لنا يتبين وبذلك     
 والمفتي القاضي عليها ويعتمد يجب، ال وما يجب وما يصح، ال وما يصح وما يجوز، ال وما منها

 . 3نفسه المكلف إليها ويرجع

 أم عمدا كان إن القتل على الحكم هو: الظن غلبة إلى القاضي إليها يرجع التي األمور ومن     
 وادعى القتل في نيته الجاني إنكار حالة في وذلك الجاني، فيها قتل التي اآللة إلى بالنظر وذلك خطأ،
 فإن القتل قصده كان فإن وقصده، نيته على دليل بها قتل التي اآللة اعتبار فكان القتل، يقصد لم أنه

ن والمسدس، كالسيف لذلك المناسبة اآللة غالبا يختار الجاني  اختار القتل دون الضرب قصده كان وا 
 ال والتي لنيته الخارجي والمظهر المادي الدليل هي استعملها التي فاآللة كالسوط، لذلك المناسبة اآللة
 . 4غالبا تكذب

: ذلك على أمثلة من الشاطبي ذكره ما: نفسه المكلف عند الظن غلبة على تبنى التي األمور ومن     
 إن أما الفعل، حقه في يجوز السالمة ظنه على غلب فإن الكفار؛ جيش على وحده حمل إذا الغازي
ل َكةِ  ِإَلى ِبَهي ِديك م   ت ل ق وا َوَل } : تعالى لقوله ذلك؛ من يمنع نفع غير من الهلكة ظنه على غلب  .5{ التَّه 

                                                           
 م،2443 ،1ط فريرد، أحمرد تحقيرق ،349-345ص ،واألعماال األقاوال وصاالح واألحاوال المعاارف شاجر  السرالم، عبرد برن الردين عرز السلمي، 1

 .العلمية الكتب دار
 .ت، مكتبة المعارف.ط، د.، تحقيق محمد حامد، د26ص ،2ج ،اللهفان من مصايد الشيطان إغاثةمحمد بن أبي بكر،  الجوزية، قيم ابن 2
 .91ص ،والتغليب التقريب نظرية الريسوني، 3
 .العربي الكتاب دار ت،.د ط،.د ،54-19ص ،2ج ،الوضع  بالقانون مقارنا اإلسمم  الجنائ  التشريع القادر، عبد عودة، 4
 .198 اآلية البقرة، سورة 5
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 له جاز فيها السالمة ظنه على غلب إذا زاد؛ بغير أو بزاد  -1المهلك الموضع – المفازة داخل وكذلك
ن اإلقدام،  الوقت؛ في الماء إلى الوصول ظنه على غلب إذا وأيضا. يجز لم الهلكة ظنه على غلب وا 

 .2يتيمم الماء وجود عدم ظنه على غلب فإن يتيمم، وال الصالة بتأخير أمر

 :بالغالب العمل ضوابط

نما إطالقه، على ليس بالغالب العمل إن  الضوابط وهذه به، العمل عند اعتبارها يتعين ضوابط له وا 
 :هي

 : بالغالب العمل فيها يجوز مما المسألة تكون أن( 1

 فاألصل القطعيات، من وليست الظنيات، من فيها والحكم بحثها المراد المسألة تكون بأن وذلك     
 يجب فيما والتغليب بالظن العمل يجوز ال أنه: ذلك ومقتضى اليقين، تعذر كلما والراجح الغالب إتباع
 الفروع من الظنيات، في تندرج التي المسائل في بالغالب العمل فمدار العقيدة، كأصول القطع؛ فيه

 .3بتفصيالتها وال بأنواعها ال تنحصر تكاد ال التي والجزئيات،

 :التام والضبط اليقين يتعسر أو يتعذر أن( 2

 األعمال؛ في الكمال وطلب المقادير في التام والضبط باألحكام، التام اليقين تحري هو األصل     
اليقين؛ وذلك  عن وضعفهم عجزهم عند الناس، على والتيسير للترخيص كان بالظن العمل جواز ألن

 األصل، يلغي ال هذا ولكن ،4ألن الغالب في الظن اإلصابة، والخطأ فيه نادر، والغالب ال يترك للنادر
 األقوال في باألحسن أمرنا وجل عز اهلل أن كما االستطاعة، قدر على مطلوبا األصل يبقى بل

 .والتغليب التقريب من أحسن التام الضبط وأن الظن، من أحسن اليقين أن يخفى وال واألفعال،

                                                           
 .ت، المكتبة العلمية.ط، د.، د153ص ،2ج فوز، مادة ،ف  غريب الشرح الكبير المنير المصباحأحمد بن محمد،  الفيومي، 1
 .331-334ص ،1ج ،الموافقات الشاطبي، 2
 .233 ،222-221ص ،والتغليب التقريب نظرية الريسوني، 3
 .186، صالممتع ف  القواعد الفقهيةالدوسري،  4
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 ظنه على بناء العمل له يجوز ال: القبلة اتجاه يعرف وال الصالة يريد الذي المسافر: ذلك ومن     
 ووسائل آالت وفق العمل يمكنه كان أو القبلة، جهة عن البلد أهل سؤال بإمكانه كان إذا وتخمينه،
 .  1القبلة اتجاه على تدله مضبوطة

 :معتبر دليل إلى االستناد( 3

 اجائز  ظن كل فليس معتبر، ودليل صحيح سند على امبني والتغليب بالظن العمل يكون بأن وذلك     
 .مقبول معتبر بدليل إال اجتهاد يقبل وال ظن يصح فال ،مقبوال تغليب كل وال

 فالغزالي ،2"بدليل إال تباعها يجوز ال ولكن االحتمالين، أغلب عن عبارة: الظن: " الغزالي يقول     
 .لزومه على دليل اشتراطه إن حيث للدليل، تابع فهو دليل، من له بد ال الظن أن يبين

إذا كانت غلبة الظن غير مستندة إلى دليل فال كالم في عدم اعتبارها مطلقا، كما لو غلب على ف"     
بناء على احتمال جعل المالك إياه في حل منها، وكما لو ظفر  ظن الغاصب حل العين المغصوبة له

إنسان بمال الغير فأخذه بناء على احتمال أن مالكه أباحه لمن يأخذه، فإنه يكون ضامنا وال تعتبر 
 .3"غلبة الظن هذه مهما قويت، ألنها غير مستندة إلى دليل، ألنه من مجرد التوهم، وال عبرة بالتوهم

ن   الظَّنَّ  ِإلَّ  َيتَِّبع ونَ  ِإن  }:قال حيث الدليل، عن المجرد الظن ذم قد وجل عز اهلل أن كما       ِإلَّ  ه م   َواِ 
ونَ  ر ص  َن ف     َته َو  َوَما الظَّنَّ  ِإلَّ  َيتَِّبع ونَ  ِإن  }: تعالى وقال ،4{َيخ   ِإلَّ  َيتَِّبع ونَ  ِإن  }: تعالى وقال ،5{األ 

نَّ  الظَّنَّ   . 6{َشي ًئا ال َحقِّ  ِمنَ  ي غ ِن  َل  الظَّنَّ  َواِ 

 الخرص من ضرب إال هو ما الدليل عن المجرد الظن أن على قاطعة داللة الكريمة اآليات تدل     
. 7األحكام من شيء عليه ينبني ال العدم حكم في دليل بال فالظن الحق، من شيء فيه وليس والهوى،

                                                           
 .239-235ص ،والتغليب التقريب نظرية الريسوني، 1
 .281-283ص ،األصول علم ف  المستصفى الغزالي، 2
 .51، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا،  3
 .116 اآلية األنعام، سورة 4
 .23 اآلية النجم، سورة 5
 .25 اآلية النجم، سورة 6
 .219ص ،والتغليب التقريب نظرية الريسوني، 7
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 عليه يبني الذي الدليل وجود من بد ال بل وشهوته، هواه بمجرد يحكم أن للعالم ينبغي ال وبذلك
 .1حكمه

وأن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم  ،الظن له أدلة تقتضيهإن : " بقوله 2ويؤيد ذلك ابن تيمية     
وذلك  ،وأما الظن الذي ال يعلم رجحانه فال يجوز اتباعه ،ال بنفس الظن إال إذا علم رجحانه ،بالرجحان

 ، يتبعون إال الظن ليس عندهم علمفهم ال{  الظَّنَّ  ِإلَّ  َيتَِّبع ونَ  ِإن  } : هو الذي ذم اهلل به من قال فيه
 .3"لم يكونوا ممن يتبع إال الظن ،ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علما

  :منه أقوى هو ما يعارضه ال أن( 1

ال به، يعتضد ما النادر مع يكون الوذلك بأن        إذا، ف4لتعينه بالترجيح عمال الغالب على قدم وا 
          . به األخذ يصح ولم التغليب ذلك وبطل به، عمل باالعتبار، وأولى منه أقوى به للعمل معارض وجد

ما يقينا يكون أن إما فالمعارض  في ويقدم دونه ما اعتبار يسقط الحالتين وفي أقوى، ظنا يكون أن وا 
 .5األقوى والظن اليقين العمل

، فهنا يترك العمل بالغالب، فال يحتج 6"ال عبرة بالظن البّين خطؤه"ومن هنا وضع الفقهاء قاعدة      
، فأصبح فيه الخطأ فيه، فهنا ينتقل حكم الظن من غلبة اإلصابة إلى تحقق الخطأ وضو  وظهور؛ لبه

 .7الحكمالظن كاذبا، والظن الكاذب ال أثر له في 

  أو طهارة الماء، فتوضأ به، ثم بان ،الوقت، فصلى، ثم بان أنه لم يدخلظن دخول لو : ومن ذلك     

 
                                                           

 .118ص ،1ج ،الناظر روضة قدامة، ابن 1
  ه661 سنة ولد اإلسالم، شيخ المحدث، المفسر، الحافظ، العالمة، الحنبلي، الفقيه، اإلمام، الحراني، السالم، عبد بن الحليم عبد بن أحمد 2

 في بارع أنه عنه قيل أحمد، مذهب في المحرر وشر  االستعاذة، في قاعدة: مؤلفاته من كثير، وخلق اليسر، أبي وابن الدايم، عبد ابن من سمع
 أعيان ف  الكامنة الدرر حجر، بن أحمد العسقالني، حجر ابن]: تنظر. ه 125 سنة توفي وغيرها، والحساب، والفرائض، واألصلين، الفقه،
-،112 ص ،1،جالوفيات فواتمحمد بن شاكر،  الكتبي،] ،[العربي التراث إحياء دار ت،.د ط،.د ،183-111ص ،1ج ،الثامنة المائة
 [.م، دار الكتب العلمية2444، 1، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، ط121

 .124، ص13، جمجموع الفتاو ابن تيمية،  3
 .111ص ،1ج ،الفروق ،القرافي 4
 .212ص ،والتغليب التقريب نظرية الريسوني، 5
األشباه السيوطي، . م، وزارة األوقاف الكويتية1958، 2، ط383، ص2، جف  القواعد الفقهية المنثورالزركشي، بدر الدين محمد،  6

 .181، صوالنظائر
 .186، صالممتع ف  القواعد الفقهيةالدوسري،  7
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، فإن عليه إعادة الصالة والوضوء، ألنه بنى أمر الصالة والوضوء على ظن قد تبّين خطؤه، 1نجاسته
 .وال عبرة لهذا الظن

 فإن والعشرين، السابع أو والعشرين الثامن اليوم في الهالل رأى أنه إنسان أخبر إذا: ذلك ومن     
 التاسع يوم الرؤية استحالة القطعي الفلكي بالحساب ثبت إذا وكذلك إليه، يلتفت ال ساقط كالمه

 الهالل ألن الرؤية؛ إمكان الحساب نفى فإذا. "اليوم ذلك في الهالل رأى أنه شخص فأخبر والعشرين،
 الواقع ألن بحال؛ الشهود شهادة تقبل أال الواجب كان اإلسالمي، العالم من مكان أي في أصال يولد لم
 والخبر والشهادة قطعي الحساب ألن: "وذلك. 2.."يكذبهم -القطعي الرياضي العالم أثبته الذي–

  .3"عليه يقدم أن عن فضال القطع يعارض ال والظن ظنيان،

 :األصل بمخالفة الغالب يطرد أنفيشترط  ،أصلالغالب في مقابلة إن كان  (8

، فالغالب أنه يحكم بنجاسته؛ الطراد العادة بالبول فيه، من الحمامات خارجاء الالم: ومن ذلك     
ن كان األصل في الماء الطهارة  .4نجس، وا 

 :أسباب الغالب تكثر أن (6

ما يغلب  ، فإن له األخذ بالوضوء بخالفتيقن الطهارة وغلب على ظنه الحدثومن ذلك ما إذا      
والفرق أن األسباب التي تظهر بها النجاسة كثيرة جدا، وهي قليلة في األحداث، لى الظن نجاسته، ع

 .5وال أثر للنادر، والتمسك باستصحاب اليقين أولى

 

 

 

 
                                                           

 .181، صاألشباه والنظائرالسيوطي، . 383، ص2، جالمنثورالزركشي،  1
 .م، دار الشروق2442، 2، ط112، صالنبويةكيف نتعامل مع السنة القرضاوي، يوسف،  2
 .ت، دار المعرفة.ط، د.، د249، ص1، جفتاو  السبك السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي،  3
 .111، ص1ج ،الفروقالقرافي،  4
 .111، 1المصدر نفسه، ج 5
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 :مكانتها: الثان  المطلب

 الغالب اعتبار األصل أن حيث من اإلسالمي؛ الفقه في جليلة ومكانة بالغة أهمية للقاعدة     
 شأن وهو النادر، على وتقديمه الغالب، اعتبار األصل أن : "القرافي يقول النادر، على وتقديمه
 أنه ومنها. الغالب ألنه المسلمين وعقود المياه، طهارة تقديم منها كثرة تحصى ال وأمثلته الشريعة،
 األعداء، شهادة يمنع أنه ومنها. المشقة وهو الحال، غالب على بناء ويفطر السفر، في يقصر

 .1"كثرة يحصى ال الشريعة في كثير وهو الحيف، منهم الغالب ألن والخصوم؛

  .وندر شذ ما على ال وغلب عم ما على يمضي والخطاب السؤال أن: األصل: "2الكرخي ويقول 

 .3"مكانهم في قوم كل تعارف ما حسب على يجري السؤال جواب أن: واألصل

 أبواب في تجري فقهية، أصولية قاعدة هذه: له حكم ال والنادر معتبر الغالب: "4بكر محمد ويقول     
 .5"الجملة على كلها الفقه

 ومن: " فيقول محكمة، العادة قاعدة الشائع للغالب العبرة قاعدة تحت يندرج أنه الريسوني. د ويرى     
 هي أخرى قاعدة وضحته ما هو: ذلك ووجه محكمة؛ العادة قاعدة التغليب على المبنية الفقهية القواعد
 على مرعية العادة أن القاعدة ظاهر كان لما : "6الزرقا يقول غلبت، أو اطردت إذا العادة تعتبر إنما

                                                           
 .114ص ،1ج ،الفروق القرافي، 1
 إسرماعيل مرن أخرذ ،ه264 سرنة ولرد العرراق، مفتري الزاهرد، اإلمرام، الشريخ، الحنفري، الفقيره، الكرخري، الحسرن أبرو دالل برن الحسين بن اهلل عبيد 2
: كتبرره مررن وآخررون، الشاشرري، علري وأبررو الردامغاني، اهلل عبررد وأبرو الرررازي، بكررر أبرو منرره أخرذ وآخرررون، الحضررمي، ومحمررد القاضري، إسررحاق برن

 ،1ج ،فاا  طبقااات الحنفيااة المضااية الجااواهرعبررد القررادر،  القرشرري،: ]تنظررر. ه314 سررنة ترروفي الصررغير، والجررامع الكبيررر، والجررامع المختصررر،
 فاا  التااراجم تاااج العرردل، أبررو الرردين زيرن قطلوبغررا، ابررن]  ،[126ص ،18ج ،األعاامم الزركلرري،]  ،[ت، ميرر محمررد كتررب خانرره.ط، د.، د331ص

 [.القلم دار م،1992 ،1ط خير، محمد تحقيق ،11-14ص ،2ج ،الحنفية طبقات
 .بريس جاويد مطبعة ت،.د ط،.د ،314ص ،الكرخ  أصول الحسين، بن اهلل عبيد الكرخي، 3
 ألرف عربيرة، جامعرات عردة فري أسرتاذا وعمرل التفسرير، علرم فري تخصرص م،1936 سرنة أسروان فري ولرد إسرماعيل، بكرر محمرد الردكتور األستاذ 4

 القرررآن، علرروم فرري دراسررات األربعررة، المررذاهب علررى الواضررح الفقرره: كتبرره مررن وغيرهررا، والبالغررة واللغررة اإلسررالمي والترراريخ والحررديث الفقرره فرري كتبررا
 http://shamela.ws/index.php/author/2000: الموقع. م2446 سنة توفي شأن، لهن نساء

  .296-298ص ،الفقهية القواعد إسماعيل، 5
 المكتبي وأحمد الزرقا أحمد والده عن أخذ الحديث، العصر في الفقه علماء أبرز من م،1941 سنة حلب في ولد الزرقا، أحمد مصطفى 6

 شارك والخليج، واألردن سوريا في الجامعات من العديد في الشريعة بتدريس قام وآخرون، المال  ومحمد غدة أبو الفتا  عبد عنه أخذ وآخرون،
 :الموقع. م1999 سنة توفي الوقف، وأحكام اإلسالمي، الفقه في المرسلة والمصالح االستصال : مؤلفاته من العالمية، المؤتمرات من العديد في

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2

%D8%B1%D9%82%D8%A7 
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 فال ندرت أو ساوت إذا أما غلبت، أو اطردت إذا بما تقييدها لتفيد هنا المادة هذه أثبتوا اإلطالق،
 . 2" 1"تراعى
ن به، مسلم غير الكالم هذا أن أراه والذي       من أصل للنادر ال الشائع للغالب العبرة قاعدة كانت وا 
 فعندما إليه، ذهب ما يؤيد ال الزرقا وكالم تحتها، تندرج ال محكمة العادة قاعدة أن إال التشريع، أصول
      وغالبة مطردة تكون أن العادة شروط من ألنه وذلك المطردة، الغالبة العادة نقصد محكمة العادة نقول
 اطردت إذا العادة تعتبر إنما قاعدة الفقهاء وضع ولذلك بها؛ يعمل فال متساوية أو نادرة كانت إذا أما
 في األصل أن على بناء الضابط هذا وضع وقد بها، يعمل التي للعادة ضابط القاعدة فهذه غلبت، أو

 . النادر دون الغالب اعتبار الشريعة

 أمثلة، ولذلك العادات في واألغلب الغالب على الحمل في فصل:" 3السالم عبد بن العز ويقول     
 أو نقود، فيه كان إن غالبه من أو البلد، نقد من بقيمته ضمانه يلزمه فإنه متقوما أتلف من أن: منها
 يلزمه فإنه اإلبل من خمسا ملك من أن: ومنها. بعض من أغلب بعضها نقود فيه كان إن أغلبه من
 .4"البلد قوت غالب من الفطرة وجوب: ومنها. البلد شياه من شاة

 من الكثير مع الشهادة قبول يمكن وال: "تقبل ال ومن شهادته تقبل من باب في المهذب في وجاء      
 الغالب على الحكم فعلقنا بالزور؛ يشهد أن استجاز الصغائر من اإلكثار استجاز من ألن الصغائر؛

 َفه وَلِئكَ  َمَواِزين ه   َثق َلت   َفَمن  }  :تعالى اهلل قال ولهذا له، حكم ال والنادر للغالب الحكم ألن أفعاله؛ من
ونَ  ه م   وا الَِّذينَ  َفه وَلِئكَ  َمَواِزين ه   َخفَّت   َوَمن   ال م ف ِلح   .6" 5{َخاِلد ونَ  َجَهنَّمَ  ِف  َأن ف َسه م   َخِسر 

                                                           
 .م، دار القلم1959، 2، صححه وعلق عليه مصطفى الزرقا، ط233، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا، أحمد بن محمد،  1
 .98ص ،والتغليب التقريب نظرية الريسوني، 2
 فخرر مرن أخرذ ،ه811 سرنة ولرد المجتهرد، الشرافعي، الفقيره، العلمراء، بسرلطان الملقرب الردين عرز الدمشرقي، السرلمي السرالم عبرد برن العزيز عبد 3

 تررولى وآخرررون، الفركررا ، بررن الرردين وترراج البرراجي، الرردين وعررالء العيررد، دقيررق ابررن منرره أخررذ وآخرررون، اآلمرردي، الرردين وسرريف عسرراكر، بررن الرردين
 ،5ج ،الكباار  الشااافعية طبقااات السرربكي،: ]تنظرر. ه664 سررنة ترروفي األحكررام، قواعرد فرري واإللمررام الكبيررر، التفسرير: كتبرره مررن والخطابررة، القضراء

 [.21ص ،1ج ،األعمم الزركلي،] ،[214-249ص
م، دار 1991ط، .، راجعره وعلرق عليره طره سرعد، د112ص ،2ج ،فا  مصاالح األناام األحكاام قواعدعز الدين عبد العزيرز،  السالم، عبد ابن 4

 .الكتب العلمية
 .143-142 اآليتان المؤمنون، سورة 5
 .135-131ص ،3ج ،المهذب الشيرازي، 6
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 جميع في جزئية مسائل عليها يترتب كلية قواعد في فصل: " األفهام ذوى مغني في وجاء      
 .1"له حكم ال والنادر بالغالب العبرة قاعدة.. الفقه

 المختلفة، الفقهية األبواب في القاعدة أهمية مدى وغيرها األقوال هذه خالل من لنا يتبين وبهذا      
 .األحيان أكثر في الشرعي للحكم الوصول في الفقيه غاية هي الظن غلبة إن بل

 :هامناط: الثالث المطلب

 .2"تعلق: الشيء به وانتاط التعليق،: والنوط علقه،: نوطا ينوطه ناطه: " لغة المناط

 أو تحقيقه، في إما علته،: الحكم مناط في واالجتهاد النظر: يقال العلة،: " اصطالحا المناط     
 بعد الصور آحاد في العّلة وجود معرفة في واالجتهاد الّنظر: هو المناط فتحقيق تخريجه، أو تنقيحه،
 النصوص دّلت ما تعيين في النظر فهو التنقيح وأما. استنباط أو إجماع أو بنّص  العّلة تلك معرفة
 فهو التخريج وأّما. االعتبار في لها مدخل ال التي األوصاف بحذف تعيين غير من عّلة كونها على
 برأيه، العّلة المجتهد يستخرج بأن االستنباط بمجّرد إجماع أو بنّص  الثابت الحكم عّلية إثبات في الّنظر
 .3"األولين النوعين دون الرتبة في وهذا

 .4"للحكم مناطا كونه على الدليل دل منضبط ظاهر وصف: " هي والعلة

 حكم تطبيق يريد التي الجزئية في وجوده من التحقق الفقيه على ينبغي ما: " هو القاعدة فمناط     
 .5"عليها القاعدة

 أن وبما القاعدة، أركان بيان من بد فال القاعدة، في العلة نحدد كيف نعرف أن نستطيع حتى     
 عند القضية أركان أما نفسها، الكلية القضية أركان هي القاعدة فأركان ،كلية قضية هي القاعدة
 : فهي المناطقة

                                                           
 ،1ط المقصررود، عبرد أشررف برره اعتنرى ،819ص ،األحكاام فاا  الكثيار  الكتااب عان األفهاام ذو  مغناا  يوسرف، الردين جمررال الهرادي، عبرد ابرن 1

 .طبرية مكتبة م،1998
 .188ص ،24ج نوط، مادة ،العرو  تاج الزبيدي، مرتضى 2
 .1682 ،2ج المناط، مادة ،الفنون اصطمحات كشاف التهانوي، 3
 .التدمرية دار م،2448 ،1ط ،116ص ،جهله الفقيه يسع ل الذي الفقه أصول نامي، بن عياض السلمي، 4
 .13ص ،الفقهية القواعد عزام، 5
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  .عليه المحكوم أو الموضوع،( 1

 .الموضوع على به المحكوم أو المحمول،( 2 

 .وهو تعلق المحمول بالموضوع: النسبة بينهم( 3

 .1وقوع النسبة بينهما وتحققها، أو عدم وقوعها، ويمكن تسميته بالحكم( 1

 العلة حقيقة ألن وذلك" الموضوع؛ أو عليه المحكوم في تتمثل فهي العلة تعيين نستطيع هنا ومن     
 وهذه إليه، أضيف الحكم أن أي الحكم، به أنيط وصف عن عبارة أنها العلة فحقيقة فيه، موجودة
 .2"الفقهية القواعد في عليه المحكوم في موجودة الحقيقة

ذا       حكم ال والنادر معتبر، الغالب أن قلنا فإذا للنادر، ال الشائع للغالب العبرة قاعدة إلى نظرنا وا 
 :هي أركانها أن نالحظ له،

 .النادر واألمر ،الغالب األمر: عليه المحكوم أو الموضوع،. 1

 .األقوال أو األفعال من المعتبر: هوبه  مو حكمال أو المحمول،. 2

 .؟، والنادر غير معتبرالغالب معتبر هل: النسبة بينهم. 3

 .الغالب يكون معتبرا، النادر يكون غير معتبر: وقوع النسبة بينهم. 1

لغاء األفعال، أو األقوال من الغالب اعتبار: هو القاعدة مناط أن لنا يتبين ذلك على وبناء  النادر وا 
 .والتعارض المقابلة عند منها

                                                           
 .ت، دار البصائر.ط، د.، اعتنى به مصطفى أبو زيد، د11، صإيضاح المبهم لمعان  السلمالدمنهوري، أحمد بن عبد المنعم،  1
 لعلرروم القرررى أم جامعررة مجلررة ،21ص ،"-عليهااا والقيااا  أنواعهااا– الفقهيااة القواعااد ماان المسااتثنيات" بعنرروان بحررث الرررحمن، عبررد الشررعالن، 2

 http://www.feqhweb.com/vb/t5166.html :الموقع. ه1126 ،31ع ،11ج وآدابها، العربية واللغة الشريعة
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 " للنادر ل الشائع للغالب العبر : "قاعد  أدلة: الثالث المبحث

 :الكتاب من

َلحَ  ِإث ًما َأو   َجَنًفا م وص   ِمن   َخافَ  َفَمن   }:تعالى قال. 1       . 1{َعَلي هِ  ِإث مَ  َفَم  َبي َنه م   َفَهص 

 مجحفة بوصية ورثته ظلم على مقدم موصيا أن ظنه على وغلب توقع من أن: " االستدالل وجه     
 اآلية فهذه. 2"النفاذ من الظلم هذا ومنع الفساد، هذا إصال  إلى يبادر أن عليه فيجب القصد، سيئة
 .3بالظن الحكم جواز على دليل

ن  } :تعالى قال. 2       ي ِريَدا ِإن   َأه ِلَها ِمن   َوَحَكًما َأه ِلهِ  ِمن   َحَكًما َفاب َعث وا َبي ِنِهَما ِشَقاقَ  ِخف ت م   َواِ 
َمًحا ت م   َفِإن   النَِّكاحَ  َبَلغ وا ِإَذا َحتَّى ال َيتَاَمى َواب َتل وا} :تعالى وقال ،4{َبي َنه َما اللَّه   ي َوفِّقِ  ِإص   ِمن ه م   آَنس 
ًدا َفع وا ر ش  َواَله م   ِإَلي ِهم   َفاد   .5{َأم 

 تحصيل من ذلك في لما يفيدها؛ أمارات من مستفادة ظنون إتباع الشرع سن: "االستدالل وجه     
 عطلنا فلو نادر، وكذبه عالماته، قيام عند يصدق أنه الظن على الغالب فإن المظنونة، المصالح
خالفه؛ كذبه نادر من خوفا بالظن العمل  المشروع بالظن عملنا ولو المفاسد، ألندر المصالح لعطلنا وا 

 الغالبة، الكبيرة المصالح تحصيل الشرع رحمة ومقتضى المفاسد، أندر بتحمل المصالح أغلب لخلصنا
ن ن منيحة، بكل جاءت حدثت إذا ،!شريعة من لها فيا... نادرة، قليلة مفاسد حصول ذلك من لزم وا   وا 

 .6"جميل بكل جاءت سكتت

ِهد وا} :تعالى قال. 3      َتش  َلي نِ  َيك وَنا َلم   َفِإن   ِرَجاِلك م   ِمن   َشِهيَدي نِ  َواس  ل   َرج  رََأتَانِ  َفَرج   ِممَّن   َوام 
نَ  َضو  َداه َما َتِضلَّ  َأن   الشَُّهَداءِ  ِمنَ  َتر  َداه َما َفت َذكِّرَ  ِإح  َر  ِإح   . 7{األ  خ 

                                                           
 .152 اآلية البقرة، سورة 1
 .183ص ،والتغليب التقريب نظرية الريسوني، 2
برررراهيم البردونررري أحمرررد تحقيرررق ،211ص ،2ج ،القاااارآن ألحكاااام الجاااامع أحمرررد، برررن محمرررد القرطبررري، 3  الكتررررب دار م،1961 ،2ط ،أطفررريش وا 

 .المصرية
 .38 اآلية النساء، سورة 4
 .6 اآلية النساء، سورة 5
 .11-16ص ،المعارف شجر  السلمي، 6
 .252 اآلية البقرة، سورة 7
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 جعل الحكيم الشارع إن حيث األحكام في الغالب اعتبار على دليل اآلية هذه إن: االستدالل وجه     
 َأن   }:تعالى فقوله النساء، في غالبة صفة النسيان ألن وذلك الرجل؛ شهادة مقابل المرأتين شهادة
جراءاته، وكتابته ومالبساته الدين بتفاصيل تتعلق مالية، المسألة نأ" كما ،1تنسى أن -أي-: {َتِضلَّ   وا 
 الموضوع هذا في واحدة امرأة بشهادة اكتفي ولو انتباههن، تلفت وال غالبا، النساء تعني ال أمور وهذه
 امرأتين اجتماع القرآن اشترط ولذلك الرجل، حق ضيعي قد وبذلك التفاصيل، من كثيرا سىتن فقد المالي

 أما. الحقوق تضيع وال وجهها، على الشهادة تؤدى وبذلك األخرى، واحدة كل تذكر بحيث للشهادة،
 ولذلك لها، اهلل خلقهم التي مهمتهم مع تتفق ألنها غالبا؛ تعنيهم المالية التفصيالت فإن الرجال

 .2"بدقة ويعرضونها يحفظونها

نَ  ِممَّن   }:تعالى قوله وفي      َضو   على مبني الشهود تعديل موضوع أن على دليل: {الشَُّهَداءِ  ِمنَ  َتر 
 عدالتهم من ظننا على يغلب وما رأينا اجتهاد إلى موكل الشهود فاختيار الرأي، وأكثر الظن غالب

 . 3حالهم وصال 

هَل وَنكَ  }:تعالى قال. 1      رِ  َعنِ  َيس  ث م ه َما ِللنَّا ِ  َوَمَناِفع   َكِبير   ِإث م   ِفيِهَما ق ل   َوال َمي ِسرِ  ال َخم  َبر   َواِ   َأك 
 . 4{َنف ِعِهَما ِمن  

 في الغالب" إن حيث به، والعمل الغالب اعتبار على واضح دليل اآلية هذه أن: االستدالل وجه     
 جانب فغلب المستغرق، للغالب الحكم فعاد اإلثم، جنب في مستغرقا النفع وبقي اإلثم، والميسر الخمر
. التحريم خطوات من خطوة أول كان أيدينا بين الذي النص وهذا: "6قطب سيد يقول ،5"الخطر
 هذه في بالخير يتلبس والشر بالشر، يتلبس فالخير. خالصاً  شراً  تكون ال قد واألعمال فاألشياء

                                                           
 ،ه1118 ،1ط عطيرة، علري تحقيرق ،81ص ،2ج ،المثاان  والسابع العظايم القارآن تفساير فا  المعاان  روح محمرود، الردين شهاب األلوسي، 1

 .العلمية الكتب دار
 .القلم دار م،2441 ،1ط ،351-356ص ،الرهبان مطاعن ونق  القرآن الفتا ، عبد صال  الخالدي، 2
 .614ص ،1ج القرآن، أحكام الجصاص، 3
 .219 اآلية البقرة، سورة 4
 الكتررراب دار ،ه1122 ،1ط المهررردي، الررررازق عبرررد تحقيرررق ،158ص ،1ج ،التفساااير علااام فااا  المساااير زاد الفررررج، أبرررو الررردين جمرررال الجررروزي، 5

 .العربي
 بتردريس وقرام األهررام، جريردة: منهرا وظرائف عردة فري عمل م،1946 سنة ولد أسيوط، مواليد من مصري، إسالمي مفكر إبراهيم، بن قطب سيد 6

 وأشررواك، الرردين، لهررذا المسررتقبل: كتبرره مررن لإلعرردام، ثررم ومررن للسررجن تعرررض الرردعوة، نشررر قسررم وترررأس المسررلمين لإلخرروان انضررم العربيررة، اللغررة
 [.115-111ص ،3ج ،األعمم الزركلي،: ] تنظر. م1961 سنة توفي الطريق، في ومعالم
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 والميسر الخمر في اإلثم كان فإذا. الشر غلبة أو الخير غلبة هو والحرمة الحل مدار ولكن. األرض
ن. ومنع تحريم علة فتلك النفع، من أكبر  .1"والمنع بالتحريم هنا يصر  لم وا 

رِ  ِف  َوَشاِور ه م   }:تعالى قال. 8 َم   .2{األ 

 صلى وكان الدنيوية، المصالح في أصحابه باستشارة رسوله أمر تعالى اهلل أن: االستدالل وجه     
 تجتمع عندما األمة أن منها: عظيمة فوائد فيه الشورى ومبدأ ألصحابه، المشاورة كثير وسلم عليه اهلل
 الجماعة رأي فإن كذلك المجتمع، في فاعلة قوة وأنها بأهميتها، شعورها إلى يؤدي معينة مشكلة لحل
 الحلول بأفضل واألخذ مناقشتها، يتم فكرة يطر  واحد فكل الفرد، رأي من صوابا أكثر الغالب في

 . 3األمر معالجة في فعالية وأكثرها

 :السنة من

ر ام   ف ق ِليُلهُ  ك ِثيُرُه، أ ْسك ر   م ا:)وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال( 1       .4(ح 

 ال اإلسكار ألن وذلك والغلبة؛ الكثرة على بناء الحكم بنى الحكيم الشارع أن: االستدالل وجه     
 يحرم فإنه السكر؛ إلى تؤدي وكثيرة كبيرة بكمية معينة مادة استعمال كان فإن غالبا، بالكثرة إال يحدث

 وهو المحظور يقع وبذلك الكثير، إلى ذريعة القليل ألن السواء؛ على منها والكثير القليل استعمال
 .5الذرائع سد باب من فهذا السكر،

 اثنتين، من انصرف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: -عنه اهلل رضي– هريرة أبي عن( 2     
:) وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال" اهلل؟ رسول يا نسيت أم الصالة، أقصرت: "6اليدين ذو له فقال

                                                           
 .الشروق دار ،ه1112 ،11ط ،229ص ،1ج ،القرآن ظمل ف  إبراهيم، قطب سيد الشاربي، 1
  .189 اآلية عمران، آل سورة 2
 .م، الهيئة المصرية العامة للكتاب1994ط، .، د163ص ،1ج ،الحكيم القرآن تفسيرمحمد رشيد بن علي،  رضا، 3
 ،3ج صرررحيح، حسرررن ،3651الحرررديث رقرررم المسررركر، عرررن النهررري بررراب األشرررربة، كتررراب ،داود أبااا  ساااننسرررليمان برررن األشرررعث،  السجسرررتاني، 4

 .ت، المكتبة العصرية.ط، د.، حكم على أحاديثه وآثاره محمد ناصر الدين األلباني، د321ص
 .الفكر دار ت،.د ،2ط ،332ص ،2ج ،ابن ماجه سنن شرح ف  الحاجة كفاية ي،الهاد عبد بن محمد السندي، 5
 الترابعين، مرن المترأخرون عنره روى حترى عراش ولقرد المدينرة، ناحيرة من خشب بذي ينزل كان صحابي، سليم، بني من الخرباق هو: اليدين ذو 6

، تحقيرق علري محمرد وعرادل أحمرد، 221ص ،2ج ،فا  معرفاة الصاحابة الغابة أسد األثير، علي بن محمد، ابن: ] تنظر. الشمالين ذا ليس وهو
، تحقيرق علري محمرد 384ص ،2ج ،فا  تميياز الصاحابة اإلصاابةأحمرد برن علري،  العسرقالني، حجرر ابرن]  ،[م، دار الكتب العلمية1991، 1ط

 [.ه، دار الكتب العلمية1118، 1وعادل أحمد، ط
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د ق  :) وسلم  اثنتين فصلى وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول فقام ،"نعم: "الناس فقال ،(الي د ْيِن؟ ُذو أ ص 
 .1أطول أو سجوده مثل فسجد كبر، ثم سلم، ثم أخريين،

 قول على قولهم وقدم المصلين، جماعة برأي أخذ وسلم عليه اهلل صلى النبي أن: االستدالل وجه     
 في وخطأه منه السهو وقوع يمكن بحيث منه؛ وأقوى أصح الشائع الغالب في قولهم ألن اليدين؛ ذي
 .2واحد آن في كلها الجماعة من السهو يقع أن يستحيل بينما الركعات، عدد

، الرَّاِكبُ :) وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال( 3      ث ةُ  ش ْيط ان اِن، و الرَّاِكب انِ  ش ْيط ان   .3(ر ْكب   و الثَّال 

 الحالة ألن وذلك جماعة، في السفر على حث وسلم عليه اهلل صلى النبي أن: االستدالل وجه     
 معه؛ يكون من إلى فيحتاج يضره، ما باإلنسان يقع قد بحيث والتعب، المشقة هي السفر في الغالبة
 ومتاعب ضرر من لهم يقع قد ما مواجهة على االثنان وال الواحد يقدر ال فقد ويعاونه، بشؤونه ليقوم
 على يأمنوا وبذلك الغالب، في يواجههم ما على التغلب يستطيعون فأكثر الثالث بينما الطريق؛ في

 .4عليهما خطر فيه لوحدهما واالثنان الواحد فسفر وأموالهم، أنفسهم

 فزعا عليها دخل وسلم، عليه اهلل صلى النبي أن عنها اهلل رضي جحش، بنت زينب عن (1     
ْيل   اللَُّه، ِإالَّ  ِإل ه   ال  :)يقول ، ق دِ  ش ر   ِمنْ  ِلْلع ر بِ  و  ْدمِ  ِمنْ  الي ْوم   ُفِتح   اْقت ر ب  ْأُجوج   ي ْأُجوج   ر  م   ،(ه ِذهِ  ِمْثلُ  و 
 وفينا أنهلك: "اهلل رسول يا فقلت جحش بنت زينب قالت تليها، والتي اإلبهام بإصبعه وحلق

ب ثُ  ك ُثر   ِإذ ا ن ع مْ  :)قال ،"الصالحون؟  .5(الخ 

 الجميع، يهلك تعالى اهلل فإن المجتمع في وغلبت شاعت إذا المعاصي أن: االستدالل وجه     
 للعقوبة موجبا ذلك كان نهارا، جهارا واشتهر وذاع الفساد ظهر فإذا السواء، على والطالح الصالح
 . 6العامة

                                                           
، 111ص ،1ج ،111 الحرديث رقرم النراس؟، بقرول شرك إذا اإلمرام يأخذ هل باب األذان، كتاب ،البخاري صحيحمحمد بن إسماعيل،  البخاري، 1

 .ه، دار طوق النجاة1122، 1تحقيق محمد ناصر، شر  وتعليق مصطفى البغا، ط
 .الرشد مكتبة م،2443 ،2ط إبراهيم، ياسر تحقيق ،218ص ،2ج ،البخاري صحيح على بطال ابن شرح خلف، بن علي بطال، ابن 2
 .36ص ،3ج حسن، ،2641 الحديث رقم وحده، يسافر الرجل في باب الجهاد، كتاب ،داود أب  سنن السجستاني، 3
 .86ص ،8ج ،بطال ابن شرح بطال، ابن 4
 .135ص ،1ج ،3316 الحديث رقم ومأجوج، يأجوج قصة باب األنبياء، أحاديث كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 5
 .6ص ،14ج ،بطال ابن شرح بطال، ابن 6
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 من الفالة فى يكون الماء عن ُيسأل وهو وسلم عليه اهلل صلى النبي سمع أنه: عمر ابن عن( 8     
ب ث   ي ْحِملِ  ل مْ  ُقلَّت ْينِ  اْلم اءُ  ب ل     ِإذ ا :)يقول والدواب السباع من ينوبه وما األرض  ل مْ  -رواية وفي -اْلخ 
ْسهُ   .1(ش ْيء   ُين جِّ

 النجاسة، بمالقاة ينجس ال أنه الكثير الماء في الغالب أن على الشارع دل لقد: االستدالل وجه     
 الشائعة الصفة فإن ذلك على وبناء الرائحة، أو الطعم، أو اللون، الثالث أوصافه أحد تغيرت إذا إال
 . 2الطهارة الكثير الماء في

 ال  :)قال أوصني،: وسلم عليه اهلل صلى للنبي قال رجال أن عنه، اهلل رضي هريرة أبي عن( 6     
 .3(ت ْغض بْ  ال  :)قال مرارا، فردد ،(ت ْغض بْ 

نما: "4العثيمين محمد يقول: االستدالل وجه       أال الرجل هذا وسلم عليه اهلل صلى النبي أوصى وا 
 الرجل هذا حال ألن ذلك؛ أشبه ما أو بالصيام أو بالصالة أو اهلل بتقوى يوصيه أن دون يغضب
 شهر، كل من أيام ثالثة يصوم أن هريرة أبا أوصى الشيء هذا بغير غيره أوصى ولهذا ذلك، تقتضي

 اهلل صلى النبي ألن يغضب؛ أال فأوصاه هذا أما ذلك، بمثل الدرداء أبا وأوصى ينام، أن قبل يوتر وأن
 على للتنبيه له فالوصية. 5"تغضب ال قال فلذلك الغضب، كثير غضوب أنه حاله من علم وسلم عليه
 .طبع من عليه غلب ما

 ثم: "... وسلم عليه اهلل صلى النبي غسل تصف وهي قالت -عنها اهلل رضي– عائشة عن( 1     
 سائر غسل ثم مرات، ثالث الماء عليه أفاض بشرته، أروى قد أنه ظن إذا حتى شعره، بيده يخلل
 . 6"جسده

                                                           
 م،1958 ،2ط الشراويش، زهيرر إشرراف ،191ص ،1ج صرحيح، ،السابيل منار أحاديث تخريج ف  الغليل إرواء الدين، ناصر محمد األلباني، 1

 .اإلسالمي المكتب
 التجاريرررة المكتبرررة ،ه1386 ،1ط الحمررروي، ماجرررد تعليرررق ،312ص ،1ج ،الصاااغير الجاااامع شااارح القااادير فاااي  محمرررد، الررردين زيرررن المنررراوي، 2

 .الكبرى
 .25ص ،5ج ،6116 الحديث رقم الغضب، من الحذر باب األدب، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 3
 القررآن حفرظ ، ه1311 سرنة ولرد الزاهرد، الورع المفسر، الفقيه المحقق، العالم، تميم، بني من الوهبة من عثيمين، آل محمد بن صالح بن محمد 4

 تروفي بالتردريس، عمرل الريراض، فري العلمي المعهد في درس السعدي، الرحمن وعبد الدام ، الرحمن وعبد المطوع، محمد عن أخذ الكريم، القرآن
: الموقرررررررررررع. المكرمرررررررررررة مكرررررررررررة فررررررررررري ودفرررررررررررن المصرررررررررررلين، مرررررررررررن اآلالف شررررررررررريعه الحررررررررررررام، المسرررررررررررجد فررررررررررري عليررررررررررره صرررررررررررلي ، ه 1121 سرررررررررررنة

http://www.ibnothaimeen.com/all/shaikh.shtml 
 .الوطن دار ،ه1126 ط،.د، 893ص ،3ج ،الصالحين ريا  شرح صالح، بن محمد العثيمين، 5
 .63ص ،1ج ،212 األثر رقم ،عليه أفاض بشرته أروى قد أنه ظن إذا حتى الشعر تخليل باب الغسل، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 6
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  غسله يجب ما إلى الماء وصول في الظن غلبة أن على دليل الحديث أن: "االستدالل وجه     
 .1"كاليقين

 إبل عليه فقدمت ،2بكرا رجل من استسلف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: "رافع أبي عن( 5     
 خيارا إال فيها أجد لم: فقال رافع، أبو إليه فرجع بكره، الرجل يقضي أن رافع أبا فأمر الصدقة، إبل من

اءً  أ ْحس ُنُهمْ  النَّاسِ  ِخي ار   ِإنَّ  ِإيَّاُه، أ ْعِطهِ :) فقال ،"3رباعيا  .4(ق ض 

ال التقريب، هو: عليه المعقود معرفة في المعتبر أن على دليل الحديث: " االستدالل وجه       وا 
 .5"الحيوان ذلك مثل حيوان وجود عن اإلنسان فيعجز

 :الصحابة عمل

 7األشعري موسى أبو فأتى ،6كعب بن أبي عند مجلس في كنا: قال الخدري سعيد أبي عن< 1     
: يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول منكم أحد سمع هل اهلل أنشدكم: "فقال وقف، حتى مغضبا

، ااِلْسِتْئذ انُ ) ث  ، ُأِذن   ف ِإنْ  ث ال  الَّ  ل ك   الخطاب بن عمر على استأذنت: قال ذاك؟ وما: ُأب ي   قال( ف اْرِجعْ  و اِ 
 فسلمت أمس جئت أني فأخبرته، عليه، فدخلت اليوم جئته ثم فرجعت، لي يؤذن فلم مرات، ثالث أمس
: قال لك يؤذن حتى استأذنت ما فلو شغل، على حينئذ ونحن سمعناك قد: قال. انصرفت ثم ثالثا،

 لتأتين أو وبطنك، ظهرك ألوجعن اهلل، فو: قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سمعت كما استأذنت

                                                           
 .الفاروقية المطبعة ،ه1296 ط،.د ،35ص ،المصطفى أخبار من المنتقى السالم، عبد الدين مجد تيمية، ابن 1
 [.19، ص1، مادة بكر، جلسان العربابن منظور، : ] ينظر. الفتي من اإلبل: البكر 2
 [.145، ص5، مادة ربع، جلسان العربابن منظور، : ]ينظر. اختار جمال دخل في السابعة من عمره: خيارا رباعيا 3
 الحررديث رقررم ،قضرراء أحسررنكم وخيررركم منرره خيرررا فقضررى شرريئا استسررلف مررن برراب المسرراقاة، كترراب ،مساالم صااحيح مسررلم، مسررلم بررن الحجرراج،  4

 .ت، دار إحياء التراث العربي.ط، د.، تحقيق محمد فؤاد، د1221ص ،3ج ،1644
 .الجوزي ابن دار ،ه1122 ،1ط الخليل، أحمد تحقيق ،193ص ،الفقهية النورانية القواعد الحليم، عبد بن أحمد تيمية، ابن 5
 كران كلهرا، والمشراهد بردرا شرهد الثانيرة، العقبرة أصرحاب مرن كران القرراء، سريد المنذر، أبو الخزرجي، األنصاري، النجار، قيس بن كعب بن أبي 6

:] تنظرر. ه34 سرنة عثمران خالفرة فري مات وغيرهم، عباس وابن أيوب وأبو النوازل، عن يسأله وكان عمر عنه روى المسلمين، سيد عمر يسميه
 [.151-154ص ،1ج ،اإلصابة العسقالني، حجر ابن]  ،[61ص ،1ج ،الغابة أسد األثير، ابن

 علرى عمرر واسرتعمله وعردن، زبيرد علرى وسرلم عليره اهلل صرلى النبري اسرتعمله خيبرر، فرتح بعرد المدينرة قردم صحابي، األشعري، قيس بن اهلل عبد 7
 اهلل صررلى= النبرري عررن روى الفررريقين، اعتررزل ثررم بصررفين، الحكمررين أحررد وكرران وأصرربهان، األهررواز افتررتح الكوفررة، علررى عثمرران واسررتعمله البصرررة،
 ،3ج ،الغاباااة أساااد األثيرررر، ابرررن:] تنظرررر. ه19 سرررنة تررروفي وغيررررهم، وأنرررس وامرأتررره أوالده عنررره روى وغيررررهم، وعمرررر بكرررر أبررري وعرررن وسرررلم عليررره
 [.153-151ص ،1ج ،اإلصابة العسقالني، حجر ابن]  ،[361ص
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 سعيد، أبا يا قم سنا، أحدثنا إال معك يقوم ال اهلل، فو: كعب بن أبي فقال هذا، على لك يشهد بمن
 .1"هذا يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سمعت قد: فقلت عمر، أتيت حتى فقمت

: 2المغيرة فقال السقط؟ في قضى وسلم عليه اهلل صلى النبي سمع من: "الناس نشد عمر أن< 2     
ْبدٍ  ِبُغرٍَّة، ِفيهِ  ق ض ى :)سمعته أنا  بن محمد فقال. هذا على معك يشهد من ائت: قال ،(أ م ةٍ  أ وْ  ع 

 .4"هذا بمثل وسلم عليه اهلل صلى النبي على أشهد أنا: 3مسلمة
 التثبت على الحرص أشد يحرصون كانوا_ عنهم اهلل رضي- الصحابة أن: االستدالل وجه     

- عليه الكذب في أحد يتجرأ ال حتى ،-وسلم عليه اهلل صلى- النبي عن الحديث نقل في والتحري
 ذلك، على معه يشهد بمن يأتي أن بحديث يحدث ممن يطلبون كانوا ولذلك ،-وسلم عليه اهلل صلى
ال  صدق لتأكيد كان البينة طلب أن: لنا يتبين وبذلك هذا، فعله على وتعزيره حديثه برد قاموا وا 

 عليهم اهلل رضوان_  الصحابة بين الشائعة الغالبة الصفة هي كانت الحديث نقل في فالدقة المتحدث،
 .5الرواية صدق بها الظن على يغلب اإلثنين شهادة أن كما ،_أجمعين

 :الغالبة المظان على األحكام بناء

 كذا موضع: يقال فيه، كونه يظن الذي ومألفه موضعه: الشيء ومظنة مظنة، جمع: المظان     
ْعل م: فالن من مظنة  وجدت فإذا معين، أمر الغالب في بها يقترن التي األمارة أو الحالة فهي. " 6منه م 
 يظن بوجودها ألن مظنته؛ فهي األمر، ذلك وجود في الظن يحصل الحالة، أو اإلمارة تلك وجدت
 األمر يوجد وال توجد فقد أحيانا، تصدق ال قد المظان أن إال الغالب، االقتران على بناء وجوده،

                                                           
 .169ص ،3ج ،2183 الحديث رقم االستئذان، باب األدب، كتاب ،مسلم صحيح مسلم، 1
 الرررأي، مغيرررة لرره يقررال المبادهررة، فرري داهيررة كرران الحديبيررة، شررهد الخنرردق، عررام أسررلم صررحابي، عيسررى، أبررو الثقفرري، قرريس بررن شررعبة بررن المغيرررة 2

 البرراهلي أمامررة أبررو عنرره روى وسررلم، عليرره اهلل صررلى النبرري عررن روى وغيرهمررا، الشررام وفتررو  اليمامررة شررهد الكوفررة، ثررم البصرررة علررى عمررر اسررتعمله
 سرنة تروفي الحكمرين، وشرهد عثمران، مقترل بعرد الفتنرة اعترزل اإلسرالم، فري رشرا مرن وأول البصررة، ديروان وضع من أول وهو مخرمة، بن والمسور

 [.185-186ص ،6ج ،اإلصابة العسقالني، حجر ابن]  ،[235ص ،8ج ،الغابة أسد األثير، ابن:] تنظر. ه84
 إال وسررلم، عليرره اهلل صررلى اهلل رسررول مررع كلهررا المشرراهد شررهد الرررحمن، عبررد أبررو الحررارثي، ثررم األوسرري، األنصرراري، خالررد بررن مسررلمة بررن محمررد 3

 روى عبيردة، أبرو وبرين بينره وآخرى غزواتره، بعرض فري المدينرة علرى وسرلم عليره اهلل صرلى النبري اسرتخلفه عميرر، برن مصعب يد على أسلم تبوك،
 ابررن:] تنظررر. ه16 سررنة ترروفي جهينررة، صرردقات علررى عمررر اسررتعمله وغيرهمررا، وذؤيررب محمررود ابنرره عنرره روى وسررلم، عليرره اهلل صررلى النبرري عررن

 [.29-25ص ،6ج ،اإلصابة العسقالني، حجر ابن] ،[146ص ،8ج ،الغابة أسد األثير،
 .11ص ،9ج ،6941 الحديث رقم المرأة، جنين باب الديات، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 4
 .العلمية الكتب دار ت،.د ط،.د ،351ص ،1ج ،الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة محمد، العال أبو المباركفوري، 5
 .211ص ،13ج ظنن، مادة ،العرب لسان منظور، ابن 6
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 فلم مظانه في األمر هذا عن بحثت: يقال ولهذا وجودها؛ دون المقارن األمر يوجد قد كما لها، المقارن
 .1"أجده

 يمكن ال خفي أمر أنه وبما العقل، هو التكليف مستوجب جعل الحكيم الشارع أن: ذلك ومن     
 الذي الجسدي، البلوغ هو له المقارن األمر جعل فقد وقته، ضبط يمكن وال حقيقته، على معرفته
 بين الغالب في اقتران لوجود وذلك العقلي، البلوغ مظنة هو الجسدي فالبلوغ واضحة، بأمارات يضبط
 .للتكليف الفعلي المناط هو فجعل العقلي، والنضج البدني البلوغ

 وفهمه عقله ينضج من وهناك البدني، البلوغ عن ورشده تعقله في يتأخر من هناك أن من فبالرغم     
 يضرها ال التغليب، وجه على مظنتها مع تمضي إنما األحكام أن إال البدني، بلوغه قبل لألمور
 .2الحكم في قدرا اليسير عددا القليل االنخرام

 :والبداهة الضرور 

 أو قوال وتقوي ترجح التي الظنية، باألدلة األخذ إلى نلجأ اليقين، على الحصول يتعذر عندما"      
 بالغالب، األخذ إلى تدفعان العقلية والبداهة الواقعية فالضرورة األحكام، نعطل ال حتى معينا، فعال

 االجتهاد، في الخطأ حالة المجتهدين عن اإلثم يسقط" بذلك. 3"الممكن الصواب أنه إلى وتشيران
 باألخذ يطالبون وال الشرع، أدلة من يستنبطونها التي األحكام بصحة الغالب بالظن منهم ويكتفي
 .4"وعسرا مشقة اليقين مرتبة إلى الوصول في ألن باليقين،

 :متقابلين وجهين من القاعدة هذه على يستدل: " 5الدوسري يقول

 العمل على االتفاق في اإلجماع صورة وتتمثل بالغالب، والعمل الغلبة اعتبار على اإلجماع< 1     
 غلبة بسبب ونحوها، واألقيسة، والعمومات، الواحد، كخبر الجملة؛ في الظن تفيد التي األصول ببعض

                                                           
 .164ص ،والتغليب التقريب نظرية الريسوني، 1
 .164ص المصدر نفسه، 2
 .161-163ص المصدر نفسه، 3
 .الرسالة مؤسسة م،1958 ،1ط ،129ص ،الوضع  القانون مع مقارنة الشرعية الضرور  نظرية وهبة، الزحيلي، 4
 عمروم: مؤلفاتره مرن اإلسرالمية، سرعود برن محمرد اإلمرام جامعرة في الشريعة كلية في مساعد أستاذ سعودي، الدوسري، ماجد بن محمد بن مسلم 5

داريررررررة، وأكاديميررررررة علميررررررة لجرررررران عرررررردة فرررررري عضررررررو وهررررررو والفقهرررررري، األصررررررولي التقعيررررررد فرررررري وأثرهررررررا الشرررررررعية والتقررررررديرات البلرررررروى، : الموقررررررع وا 
http://faculty.imamu.edu.sa/cil/mmaldosary/pages/cv.aspx 
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ذا فيها، الصحة أو الصدق،  الشيء قارب ما أن ومعلوم اليقين، من قريبة كانت ذلك، فيها غلب وا 
 .حكمه أعطي

 الشيء فطبيعة وعسر، مشقة فيه عليه، األحكام وبناء ومراعاته النادر الشيء اعتبار أن< 2     
 والمتعذر كالمتعذر، والمتعسر متعسرا، أمرا اعتباره تجعل وشذوذه، وقوعه قلة حيث من النادر

 .1"للغالب االعتبار ويكون النادر اعتبار فُيلغى كالممتنع،

االعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على ما يظهر : " يقول ابن عبد السالم     
وللدارين مصالح إذا فاتت فسد أمرهما، ومفاسد إذا تحققت هلك أهلهما، وتحصيل معظم  ،في الظنون

هذه المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غير مقطوع به؛ فإن عمال اآلخرة ال يقطعون بحسن الخاتمة 
نما يعملون بناء على حسن الظنون، وهم مع ذلك يخافون أال يقبل منهم ما يعملون، وقد جاء التنزيل  وا 

ا َوق ل وب ه م  َوِجَلة  َأنَّه م  ِإَلى َربِِّهم  رَاِجع ونَ } : بذلك في قوله ت وَن َما آَتو  ، فكذلك أهل الدنيا 2{َوالَِّذيَن ي ؤ 
نما اعتمد عليها ألن الغالب صدقها عند قيام أسبابها؛ فإن  إنما يتصرفون بناء على حسن الظنون، وا 

بما به يرتفقون، واألكارون يحرثون ويزرعون بناء على أنهم  التجار يسافرون على ظن أنهم يستعملون
مستغلون، والجمالون والبغالون يتصدرون للكراء لعلهم يستأجرون، والملوك يجندون األجناد ويحصنون 

 .البالد بناء على أنهم بذلك ينتصرون

ء يشفعون على ظن وكذلك يأخذ األجناد الحذر واألسلحة على ظن أنهم يغلبون ويسلمون، والشفعا     
 .أنهم يشفعون والعلماء يشتغلون بالعلوم على ظن أنهم ينجحون ويتميزون

وكذلك الناظرون في األدلة والمجتهدون في تعرف األحكام، يعتمدون في األكثر على ظن أنهم      
ومعظم هذه الظنون صادق موافق . يظفرون بما يطلبون، والمرضى يتداوون لعلهم يشفون ويبرءون

ع خوفا من ندور وكذب الظنون، ر مخالف وال كاذب، فال يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقو غي
.3"يفعل ذلك إال الجاهلون وال

                                                           
 .344ص ،الفقهية القواعد ف  الممتع الدوسري، 1
 .64سورة المؤمنون، اآلية  2
 .1، ص1، جقواعد األحكامابن عبد السالم،  3
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 القاعد  من المستثنيات: الرابع المبحث

 يظهر التي القاعدة من إخراجها يتم التي الفقهية المسائل: " القاعدة من بالمستثنيات ويقصد     
 .1"اإلخراج على تدل عبارة بأي فيها، دخولها

نما إطالقه على ليس النادر على وتقديمه الشائع بالغالب العمل إن       فيها ألغي حاالت هناك وا 
. المشقة ودفع الحرج لرفع أو المصلحة، أو النص، لوجود إما وذلك ؛بالنادر وعمل الغالب اعتبار
 :_تعالى اهلل شاء إن_ أبينها سوف معينة حاالت في وذلك

 أو حافيا، يمشي من صالة بصحة القول أن إال النجاسات، وجود الطرقات في الغالب أن مع. 1     
 عبد عن روي لما النجاسة، وهو الغالب دون الطهارة، وهو بالنادر عمال وذلك منتعال؛ أو خفا، البسا
 عمال الغسل دون الدلك فيكفي متيقنة النجاسة كانت إن أما. 2"موطئ من نتوضأ ال كنا: " قوله اهلل

ِطئ   ِإذ ا:) وسلم عليه اهلل صلى النبي لقول بالنادر؛ ُدُكمْ  و   وفي ،3(ط ُهور   ل هُ  التُّر اب   ف ِإنَّ  اأْل ذ ى، ِبن ْعِلهِ  أ ح 
 .4العباد على توسعة ذلك

 تجوز ذلك ومع سالمتها، والنادر عنها، يتحرزون ال فهم النجاسة األطفال مالبس في الغالب. 2     
 يصلي كان وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: " روي لما نجاستها؛ يتيقن لم ما صبيا حمل من صالة
 . 7بالعباد لطف ذلك وفي ،6"وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بنت 5زينب بنت أمامة حامل وهو

 وصحة الشوارع وحل أو طين من ثوبه أو بدنه في شيء أصابه من طهارة على الفقهاء اتفق. 3     
 فيها ويلعب الدواب، عليها تمشي الشوارع إن حيث الحول، في النجاسة وجود الغالب أن مع صالته،
 ورحمة توسعة فيه بالنادر والعمل ذلك، مثل عن التحرز يصعب ألنه الغالب؛ على النادر فقدم األوالد،

                                                           
 .32ص ،القواعد من المستثنيات الشعالن، 1
 .83ص ،1ج صحيح، ،241 األثر رقم برجله، األذى يطأ الرجل في باب الطهارة، كتاب ،داود أب  سنن السجستاني، 2
 .148ص ،1ج صحيح، ،358 الحديث رقم النعل، يصيب األذى في باب الطهارة، كتاب ،داود أب  سنن السجستاني، 3
 .القاهرة مكتبة م،1965 ط،.د ،62ص ،2ج ،المغن  أحمد، بن اهلل عبد قدامة، ابن. 113ص ،1ج ،الفروق القرافي، 4
 وسرررلم، عليررره اهلل صرررلى النبررري يحبهرررا كررران زينرررب، بنرررت وسرررلم، عليرره اهلل صرررلى اهلل رسرررول حفيررردة العبشرررمية، القرشرررية، العررراص أبررري بنرررت أمامررة 5

 بررن المغيرررة تزوجررت موترره وبعررد فاطمررة، خالتهررا وفرراة بعررد طالررب أبرري بررن علرري تزوجررت لرره، أهررديت قررد كانررت قررالدة أعطاهررا صررالته، فرري ويحملهررا
 [.28-21ص ،5ج ،اإلصابة العسقالني، حجر ابن]  ،[24ص ،1ج ،الغابة أسد األثير، ابن:] تنظر. عنده، وماتت نوفل،

 .149ص ،1ج ،816 األثر رقم الصالة، في عنقه على صغيرة جارية حمل إذا باب الصالة، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 6
 .المعرفة دار م،1994 ط،.د ،12ص ،1ج ،األم إدريس، بن محمد الشافعي،. 113-112ص ،1ج ،الفروق القرافي، 7
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 من بد فال كثيرة كانت إذا أما عنها، يعفى فإنه قليلة وكانت النجاسة وجود من تيقن إذا أما بالعباد،
 .1بالنجاسة المصاب البدن أو الثوب غسل

 عن تحرزهم لعدم النجاسة؛ فيها الغالب أن مع استخدامها، وجواز الكفار أواني بطهارة الحكم. 1     
 عليه اهلل صلى النبي عن صح لما الطهارة؛ وهو بالنادر فعملنا لها، استخدامهم وكثرة النجاسات،

 كنا: "قال حيث جابر رواه ما وأيضا ،2مشركة مزودة من الكرام وأصحابه هو الماء استعمل أنه وسلم،
 يعيب فال بها، فنستمتع وأسقيتهم المشركين، آنية من فنصيب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع نغزو
 غسلها من بد فال نجاستها تيقن فإن نجاستها، يتيقن لم ما أوانيهم، طهارة على دليل وهذا ،3"عليهم ذلك

 .4استخدامها قبل غسلها

 الطهارة، يراعون ال ألنهم وذلك نجاستها؛ دهميبأي يصنعونها التي الكفار ثياب في الغالب. 8     
 تصح فإنه ذلك ورغم طهارتها، والنادر غيره أو خنزير لحم من النجاسات من بأيديهم يباشرونه ما لكثرة
 في األصل أن كما العباد، على توسعة من ذلك في لما نجاستها، يتيقن لم ما ثيابهم لبس من صالة
 طهارتها من اليقين على بناء ثيابهم لبس من صالة بصحة الفقهاء قول أن فنجد. 5الطهارة الثياب
 ".بالشك يزول ال اليقين" قاعدة تحت يندرج المستثنى الفرع فهذا بنجاستها، والشك

 بالعباد، لطفا وذلك الخمر، كشاربي المسلمين، من الفساق بثياب الصالة جواز الفرع بهذا ويلحق     
 .6لثيابهم الخمر إصابة يتيقن لم ما

 ال ِكتَابَ  أ وت وا الَِّذينَ  َوَطَعام   }:تعالى بقوله وذلك الكتاب، أهل طعام تناول الحكيم الشارع أجاز. 6     
 لما النجاسة، أوانيهم وفي بأيديهم يصنعونه ما على يغلب أنه مع ،7{َله م   ِحل   َوَطَعام ك م   َلك م   ِحل  

 
                                                           

 النررووي،. العلميررة الكتررب دار م،1991 ،1ط ،125ص ،1ج ،المدونااة أنررس، بررن مالررك األصرربحي،. 56-58ص ،1ج ،المبسااوط السرخسرري، 1
 .326-328ص ،21ج ،الفتاو  مجموع تيمية، ابن. الفكر دار ت،.د ط،.د ،249ص ،1ج ،المهذب شرح المجموع الدين، محيى زكريا أبو

 .16ص ،1ج ،311 الحديث رقم الماء، من يكفيه المسلم وضوء الطيب الصعيد باب التيمم، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 2
 .363ص ،3ج صحيح، ،3535 األثر رقم الكتاب، أهل آنية في األكل باب األطعمة، كتاب ،داود أب  سنن السجستاني، 3
 الساانة فقااه فاا  المسااتطاب الثماار الرردين، ناصررر محمررد األلبرراني،. 61ص ،1ج ،المغناا  قدامررة، ابررن. 11ص ،1ج ،القاادير فااتح الهمررام، ابررن 4

 .والتوزيع للنشر غراس ت،.د ،1ط ،1ص ،والكتاب
 .62ص ،1ج ،المغن  قدامة، ابن. 113ص ،1ج ،الفروق القرافي،. 91ص ،1ج ،المبسوط السرخسي، 5
 .113ص ،1ج ،القراف  الفروق، 6
 .8 اآلية المائدة، سورة 7
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 .1العباد على توسعة وذلك طهارتها، والنادر وغيره، الخنزير لحم من يطبخونه 

 عن يحتاطون ال أنهم عليهم يغلب الذين المسلمين طعام من األكل جواز الفرع بهذا ويلحق     
 .2بالعباد ورحمة توسعة ذلك وفي والسكران، والمجنون كالصبي والقاذورات، النجاسات

 من يطلب القاضي فإن ظالم، فاجر رجل على دعوى والتقوى بالصال  معروف رجل أقام إذا. 1     
ل ى الب يِّن ةُ :)وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بقول عمال وذلك البينة؛ الصالح الرجل  و الي ِمينُ  الُمدَِّعي، ع 
ل ى ل ْيهِ  الُمدَّع ى ع   والنادر الفاجر، الرجل وكذب الصالح الرجل صدق الظن على الغالب أن مع ،3(ع 
 إال يحكم أن له ليس القاضي ألن الغالب؛ وتركنا بالنادر فعملنا الفاجر، وصدق الصالح كذب

 الشهادة،: نفيها أو الدعوى إثبات في القاضي عليها يعتمد التي الظاهرة الوسائل ومن بالظاهر،
 فيها يعمل األحكام أن"  قاعدة تحت تدخل المسألة فهذه ،4وغيرها والوثائق، اإليمان، اإلقرار،

 .5"السرائر يتولى واهلل بالظواهر،

 عن المصلي تلهي ال حتى وتزويقها، المساجد زخرفة في المبالغة كراهة على الفقهاء اتفق. 5     
 ِبت ْشِييدِ  ُأِمْرتُ  م ا:) وسلم عليه اهلل صلى بقوله لقولهم واستدلوا ،6والفضة بالذهب تزيينها وحرموا صالته،
 والرياء، السمعة هو المساجد زخرفة في بالمبالغة يقوم الذي حال من والغالب ،7(اْلم س اِجدِ  ِبت ْشِييدِ 
 وسيلة تكون ال حتى المساجد؛ بناء عن الشارع ينهى أن: ذلك على ويبنى اإلخالص، هو والنادر
 .8بذلك يقوم لمن والثواب األجر ورتب المساجد، ببناء فأمر النادر، أثبت الشارع ولكن والسمعة، للرياء
 .8بذلك

                                                           
 إبرراهيم، برن الررحمن عبرد المقدسري،. 281ص ،2ج ،األم الشرافعي،. 113ص ،1ج ،الفاروق القرافري،. 11ص ،1ج ،القدير فتح الهمرام، ابن 1

 .الحديث دار م،2443 ط،.د ،191ص ،العمد  شرح العد 
 .149ص ،الفقهية القواعد السدالن،. 113ص ،1ج ،الفروق القرافي، 2
 الحرديث رقرم عليره، المردعي علرى واليمرين المردعي علرى البينرة أن فري جراء مرا براب األحكرام، أبواب ،الترمذي سنن عيسى، بن محمد الترمذي، 3

 ومطبعررة مكتبررة م،1918 ،2ط عليهررا، األلبرراني بحكررم مذيلررة األحاديررث وآخرررون، شرراكر أحمررد وتعليررق تحقيررق ،615ص ،3ج صررحيح، ،1311
 .البابي مصطفى

 .بلنسية دار م،1991 ،1ط ،126-121ص ،عصر كل ف  اإلسممية الشريعة تطبيق وجوب غانم، بن صالح السدالن، 4
 .العربي التراث إحياء دار ،ه1392 ،2ط ،141ص ،2ج ،الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج الدين، محيى زكريا أبو النووي، 5
 البيااانمحمررد بررن أحمررد،  رشررد، ابررن .م، دار الفكررر1992، 2، ط685ص ،1ج ،علااى الاادر المختااار المحتااار ردمحمررد أمررين،  عابرردين، ابررن 6

  .12ص ،6ج ،المجموع النووي،. م، دار الغرب اإلسالمي1955، 2تحقيق محمد حجي وآخرون، ط ،118ص ،15ج ،والتحصيل
 .248ص ،2ج ،األحكام قواعد السالم، عبد ابن. 366ص ،2ج ،القناع كشاف البهوتي،

 .122ص ،1ج صحيح، ،115 الحديث رقم المساجد، بناء في باب الصالة، كتاب ،داود أب  سنن السجستاني، 7
 .112ص ،الفقهية القواعد السدالن، 8
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 لعدم وذلك ؛2شرعا المحرمة المزابنة بيع أنواع من نوع أنه مع 1العرايا بيع الحكيم الشارع أبا . 9     
ال البيع يصح حتى الجنس اتحاد عند التساوي من بد فال التساوي، لعدم  على والدليل ربا، اعتبر وا 
 بالتمر، التمر بيع عن نهى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: "حثمة أبي بن سهل رواه ما جوازه

 بيع استثنى قد الحكيم الشارع أن ويالحظ. 3"رطبا أهلها يأكلها بخرصها تباع أن العرايا في ورخص
 يكون ما ونادرا الكيل، مقام قائما الخرص لكون التساوي؛ عدم فيها الغالب أن مع بالجواز العرايا

 .4ألحوالهم ومراعاة الناس، على وتيسيرا للحرج دفعا النادر الحكيم الشارع فقدم مساويا، الخرص

 الربا في األصل أن مع ،"قدرا ضرره ارتفع شرعا جاز ما كل" قاعدة تحت تدخل المسألة فهذه     
إال أن وكالهما ربا،  المزابنة، أنواع من نوع أنها مع ياابالعر  رخص قد الحكيم الشارع أن إال التحريم،

. أن يكون أصحابها بحاجة إلى الرطب، مع عدم القدرة على شرائه: الجواز جاء مقيد بشرطين، األول
ا، فإذا توفر هذان الشرطان فإن العرايا حينئٍذ جائزة شرعً . أن تكون في خمسة أوسق فما دون: والثاني

لدنيوية عنها منتفية، فليست سبًبا النهدام ن جميع مضار الربا الدينية واإفإذا ثبت جوازها الشرعي ف
وال للعن فاعلها وال غير ذلك، فإن هذه المضار جميعها قد ارتفعت  ،وال لمحاربة اهلل ورسوله ،االقتصاد

 .5وما جاز شرًعا ارتفع ضرره قدًرا ؛عن العرايا وذلك لثبوت جوازها شرًعا

 والنادر بكذبه، منهما الكاذب يعلم أن والغالب قطعا، كاذب أحدهما والمتالعنين المتداعيين .14     
 يكون الغالب على وبناء المتالعنين، أو المتداعيين من واحد لكل العلم عدم شبهة وقعت قد يكون أن

 حكم وأثبت الغالب، حكم الشارع ألغى وقد حراما، فيكون المحرمة، الفاجرة اليمين وقوع في سعيا تحليفه
 حرم ما" قاعدة تحت تندرج المسألة فهذه. 6عليهم والستر حقوقهم تخليص على بالعباد لطفا النادر؛
   .7"طلبه حرم فعله

                                                           
 لغااة معجاام قلعجرري،".] رطبررا أهلرره ليأكلرره ا؛نررتخمي التمررر، مررن بقرردره الرطررب مررن نخلترره علررى مررا آخررر مررن رجررل يشررتري أن" هررو: العرايررا بيررع  1

 [.345ص ،الفقهاء
 بتمرر النخرل علرى الرطرب كبيرع جنسره؛ مرن القردر بمجهرول القردر مجهرول بيرع أو جنسره، مرن القردر بمجهرول القردر معلوم بيع" هو: المزابنة بيع 2

 [.123ص ،الفقهاء لغة معجم قلعجي،". ] الدفع وهو الزبن من والمزابنة يعلم، لم أم أحدهما مقدار علم مجذوذ،
 .281ص ،3ج صحيح، ،3363 األثر رقم العرايا، بيع في باب البيوع، كتاب ،داود أب  سنن السجستاني، 3
 .113ص ،الفقهية القواعد السدالن، 4
: الموقررع. العررودة سررلمان عليرره وعلررق راجعرره ،81-84، 11ص ،2ج ،الفقهيااة القواعااد بشاارح العليااة األفهااام تلقاايح راشررد، بررن وليررد السررعيدان، 5

http://shamela.ws/index.php/author/636. 
 .111ص ،1ج ،الفروق القرافي، 6
 .181ص ،والنظائر األشباه السيوطي،. 132ص ،والنظائر األشباه نجيم، ابن 7
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ال يعيش مثلها غالبا، وحدها  زوجة المفقود ال تحل لألزواج إال بعد مضي فترة من الزمن. 11     
بتسعين أحمد  ، وحدها2بسبعين سنة وحدها المالكية ،1من وقت والدته أبو حنيفة بمائة وعشرين سنة

 لصاروا يعيشون الشباب كان لو أنه يعني أقل الشيو، ولذلك الشباب، في الموت غالب"، مع أن 3سنة
 خةللشيخو  وحياته أكثر، شابا اإلنسان موت كان أقل الوجود في الشيو، كان فلما الشيو،، فتكثر شيوخا
 إلغاء ،يمكن أن يعيشها اإلنسانأطول مدة  إلى الغائبين في التعمير الفقهاء جعل فقد ذلك ومع نادرا،
ثباتا الغالب، لحكم  .4"عليهم مصالحهم إبقاء في بالعباد لطفا النادر؛ لحكم وا 

 الوالية، معنى فيها الشهادة ألن ؛5األموال في الصبيان شهادة قبول عدم على الفقهاء اتفق. 12     
 الصدق، كلمتهم واتفقت عددهم كثر إذا الصبيان شهادة في الغالب أن مع الوالية، تحت والصبي
ِهد وا }:تعالى لقوله ؛الفقهاء عملوا بالنادر أن هنا نجد ولكن كذبهم، والنادر َتش   ِرَجاِلك م   ِمن   َشِهيَدي نِ  َواس 
َلي نِ  َيك وَنا َلم   َفِإن   ل   َرج  رََأتَانِ  َفَرج  نَ  ِممَّن   َوام  ِهد وا} :تعالى فقوله ،6{الشَُّهَداءِ  ِمنَ  َتر َضو  َتش   َشِهيَدي نِ  َواس 
 وقوله الرجال، من ليسوا أنهم إذ الصبيان؛ شهادة تجوز ال أنه على الكريمة اآلية دلت: {ِرَجاِلك م   ِمن  

َلي نِ  َيك وَنا َلم   َفِإن   }:تعالى ل   َرج  رََأتَانِ  َفَرج   وامرأتين، رجل شهادة فتجزأ الرجلين عن العدول عند أنه: {َوام 
 من هفي ولما ،7الصبيان من اآلية في ذكر ما غير إلى العدول يجوز فال الصبيان، اآلية في يذكر ولم

 تم المسألة هذه ففي ،8عنهم التهمة ونفي الخلق لحقوق وحفظا عليه، بالمدعى ولطفا بالعباد، رحمة
 شهادة قبال -اهلل رحمهما– أحمد لإلمام وقول مالك األمام ولكن ،الغالب والعمل بالنادر حكم إلغاء

 .9كبير بينهم يدخل أو يتفرقوا، مالم والقتل الجر  في الصبيان

                                                           
1
 .35  ص11  جالمبس طالسيخسب   
 .869ص ،2ج ،الكاف  البر، عبد ابن 2
 .131، ص5، جالمغن ابن قدامة،  3
 .111ص ،1ج ،الفروق القرافي، 4
 دار م،1991 ،1ط ،243ص ،5ج ،خلياال لمختصاار واإلكلياال التاااج يوسررف، بررن محمررد المررواق،. 261ص ،6ج ،الصاانائع باادائع الكاسرراني، 5

 .651ص ،العد  المقدسي،. 89ص ،11ج ،الكبير الحاوي الماوردي،. 81ص ،1ج ،األم الشافعي،. العلمية الكتب
 . 252 اآلية البقرة، سورة 6
 .64ص ،11ج ،الكبير الحاوي الماوردي، 7
 .119ص ،الفقهية القواعد السدالن،. 118ص ،1ج ،الفروق القرافي، 8
 .651ص ،العد  المقدسي،. 241 ص ،5ج ،واإلكليل التاج المواق، 9



51 
 

 يعتد وال القصاص في اليمين مع الواحد الشاهد شهادة قبول عدم إلى الفقهاء جمهور ذهب. 13     
 إال كذبه، والنادر الصدق العدل الشاهد في الغالب أن مع ،3ذلك في الجمهور 2حزم ابن وخالف ،1بها
 .4بالعباد ورحمة عليه بالمدعى لطفا ؛بالغالب يحكم ولم شهادته أهمل الحكيم الشارع أن إال

 إقرار أو شاهدين بشهادة ثبت إذا السارق على يقام الحد أن إلى العلماء جمهور ذهب. 11     
 الغالب أن مع الشهادة، وأ اإلقرار يقع لم ما األحوال وشواهد القرائن قيام بمجرد الحد يقام وال ،5السارق
 في القرائن على يعول لم الحكيم الشارع أن إال لها، مخالفتها والنادر للحقيقة القرائن موافقة الغالب
 عن ولألعراض القطع، عن لألطراف وصيانة المستطاع، بقدر للحد درأ وذلك" لحد؛ا هذا إثبات

 .6"المسلمين على وسترا االنتهاك،

 رواية قبول في فشدد الهتك، عن المسلمين أعراض صيانة على الحكيم الشارع حرص. 18     
 يصفوه بأن وذلك الزنا؛ على العدول من رجال أربعة شهادة وهي: بالبينة يأتي أن منه فطلب القاذف
 الذين واألشخاص والزمان المكان وصف من شاهدوه، فيما روايتهم تتفق أن من بد وال تاما، وصفا
 أن مع ،7المكحلة في كالمردود الفرج في الذكر أولج وبأنه واألداء الوقوع وكيفية الجريمة، هذه ارتكبوا

 أولج، قد أنه ذلك في الزمان وطال الواطئ حركة متحرك وهو امرأة، فخذي بين وجد من على الغالب"
 .8"العباد على سترا الغالب هذا وألغى بوطئه، الشارع يحكم فلم ذلك عدم والنادر

                                                           
 . 133ص ،14ج ،المغن  قدامة، ابن. 914ص ،2ج ،الكاف  البر، عبد ابن 1
 عنره روى القاضري، ويوسرف المسرور، برن أحمرد مرن سمع ، ه 351 سنة ولد الحافظ، الفقيه، اإلمام، الفارسي، حزم بن سعيد بن أحمد بن علي 2

 األحكررام، أصررول فرري اإلحكررام: كتبرره مررن بالقيرراس، القررول ونفررى بالظرراهر، للقررول انتقررل ثررم شررافعيا، كرران رافررع، أبررو وابنرره الحميرردي، اهلل عبررد أبررو
 ،3ط ،215-238ص ،12ج ،األدبااااء معجااام يررراقوت،] ،[.1116ص ،3ج ،الحفااااظ تاااذكر  الرررذهبي، . ]ه 186 سرررنة تررروفي باآلثرررار، والمحلرررى
 [.الفكر دار م،1954

 .الفكر دار ت،.د ط،.د ،116ص ،5ج ،باآلثار المحلى أحمد، بن علي حزم، ابن 3
 .118ص ،1ج ،الفروق القرافي، 4
 ابررن محمررد رشررد، ابررن. اإلسررالمي الكترراب دار ت،.د ،2ط ،86ص ،8ج ،الاادقائق كنااز شاارح الرائااق البحاار إبررراهيم، بررن الرردين زيررن نجرريم، ابررن 5

 وعمااد  الطااالبين روضااة يحيررى، الرردين محيرري النررووي،. الحررديث دار م،2441 ط،.د ،231ص ،1ج ،المقتصااد ونهايااة المجتهااد بدايااة أحمررد،
 ،19ص ،1ج ،أحماد اإلماام فقاه فا  الكااف  أحمرد، بن اهلل عبد قدامة، ابن. اإلسالمي المكتب م،1991 ،3ط ،113،116ص ،14ج ،المفتين

 .العلمية الكتب دار م،1991 ،1ط
 .124ص ،الفقهية القواعد السدالن، 6
 .المعارف دار ت،.د ط،.د ،181ص ،1ج للدردير، الصغير الشرح على الصاوي حاشية محمد، بن أحمد الصاوي، 7
 .116ص ،1ج ،الفروق القرافي، 8



52 
 

 للمحافظة وذلك الحمل؛ من الرحم براءة: العدة أجلها من اإلسالم شرع التي األسباب من. 16     
 يستبرأ حتى قروء، ثالثة عدتها تحيض فالتي مطلقة المرأة كانت فإذا االختالط، من األنساب على

 إال بالحمل، انشغاله والنادر 1واحد قرء الحمل من الرحم براءة لمعرفة يكفي الغالب في أنه مع رحمها،
 .2باليقين للشك قطعا ؛الغالب يعتبر ولم قروء ثالثة الرحم لبراءة اشترط الشارع أن

 غائب وهو عنها مات أو طلقها ثم سنين، زوجها عنها غاب من على شرعا يجب وكذلك. 11     
 براءة سنين زوجها عنها غاب من على الغالب أن مع طلق، أو مات يوم من عدتها وتكون العدة،
 الحكم بعد العدة عليها وأوجب الغالب، ألغى الشارع أن إال بالحمل، انشغاله والنادر الحمل، من رحمها
 .3الشرع في سببه قبل يقع ال الحكم ألن طالقه؛ أو بموته

 أو والديه كأحد له؛ شهادته تقبل ال لمن وال لنفسه، يحكم ال القاضي أن على الفقهاء اتفق. 15     
 أن التقي الورع العادل القاضي في الغالب أن مع التهمة، ألجل عليه؛ يحكم وال لعدوه ويحكم أوالده،
 .4القاضي عن للتهمة دفعا الغالب؛ الشارع فألغى يظلم، أن والنادر بالحق، يحكم

 بأن وذلك شهادته، في متهما الشاهد كان إذا تقبل ال الشاهد شهادة أن على الفقهاء اتفق. 19     
 أو ضررا بها يدفع أو ليرثه، فيرجم بالزنى المحصن مورثه على شهد كمن وذلك لنفسه؛ نفعا بها يجر
ن لولده الوالد شهادة تقبل فال: القرابة وجود: ذلك ومن عنه، مغرما ن لوالده الولد وال سفل، وا   أو عال، وا 
 وال لنفسه، شهادته ألن عليه؛ للمشهود خصما الشاهد يكون ال بأن وذلك: والعداوة الخصومة حالة في
 لمصيبته، ويفر  لسروره ويحزن نعمته، زوال يتمنى بحيث يبغضه من وهو له؛ دنيوية عداوة عدوا

 وكل فيما الوكيل شهادة وال الشركة، مال في لشريكه أو المفلس لغريمه الشاهد شهادة تقبل ال وكذلك

                                                           
 .الفكر دار م،1998 ط،.د ،14ص ،1ج ،وعمير  قليوب  حاشيتا البرلسي، أحمد عميرة، سالمة، أحمد القليوبي، 1
   .122-121ص ،الفقهية القواعد السدالن،. 116ص ،1ج ،الفروق القرافي، 2
 حاشاية أحمرد، برن محمرد الدسروقي،. الفكرر دار ،ه1314 ،2ط ،344ص ،2ج ،الهندياة الفتااو  العلماء، من ومجموعة الدين، نظام البلخي، 3

 بررن زكريررا السررنيكي،. 116ص ،1ج ،الفااروق القرافرري، .الفكررر دار ت،.د ط،.، د154-119ص ،2ج ،للرردردير الكبياار الشاارح علااى الدسااوق 
 .241ص ،3ج ،الكاف  قدامة، ابن. اإلسالمي الكتاب دار ت،.د ط،.د ،141-144ص ،3ج ،الطالب رو  شرح ف  المطالب أسنى محمد،

 بررن إبررراهيم فرحرون، ابررن. الفكرر دار ت،.د ط،.د ،38ص ،األحكااام ماان الخصامين بااين يتااردد فيمااا الحكااام معاين خليررل، برن علرري الطرابلسري، 4
 محمررد، برن علري المراوردي،. األزهريرة الكليرات مكتبرة م،1956 ،1ط ،92ص ،1ج ،األحكاام ومناااهج األقضاية أصاول فا  الحكاام تبصار  علري،

 ،2ط ،13ص ،الساااالطانية األحكااااام الحسررررين، بررررن محمررررد الفررررراء، يعلررررى أبررررو. الحررررديث دار ت،.د ط،.د ،129-125ص ،الساااالطانية األحكلاااام
 .العلمية الكتب دار م،2444
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 الغالب، ألغى الشارع أن إال كذبها، والنادر والكذب وعدم الصدق العدل شهادة في الغالب أن مع فيه،
 . 1الناس لحقوق صيانة وذلك بكذبه؛ وال بصدقه يحكم فلم

 في المبالغة دينه من علم لو حتى وسلم، عليه اهلل صلى النبي عن روايته تقبل ال الكافر. 24     
 َجاَءك م   ِإن   آَمن وا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا} :تعالى قال ،2اإلسالم لدين العداوة تهمة لوجود الكذب؛ عن االحتراز
 من والتحري التثبت بعد إال الفاسق رواية قبول بعدم أمر وجل عز اهلل كان فإذا ،3{َفَتَبيَّن وا ِبَنَبإ   َفاِسق  
 قبول عدم أولى باب فمن اعتقادة، صحة مع مردوة الفاسق المسلم رواية كانت فإذا روايته، صدق
 إال كذبهم، والنادر صدقهم الرواية في الكفار من كبير عدد اجتمع إذا أنه الغالب أن مع الكافر، رواية
 ليس ما دينه في يدخل أن لذريعة وسدا بالعباد، لطفا صدقهم؛ يعتبر ولم الغالب، ألغى الشارع أن
 .4منه

ن منفردات النساء شهادة تقبل ال. 21       منهن الغالب أن مع األبدان، أحكام في عددهن كثر وا 
 بالمدعى لطفا ،الغالب الشارع فألغى فيهن، العدالة صفة وجود مع وخاصة الكذب، والنادر الصدق
 وسرعة النسيان عليهن ويغلب ودين عقل ناقصات ألنهن تامة؛ غير منفردات فشهادتهن عليه،

 .5االنخداع

 نوع الشهادة ألن الكفار؛ من جمع الشهود كان لو حتى المسلم على الكافر شهادة تقبل ال. 22     
َعلَ  َوَلن   }:تعالى قال ،6مسلم على لكافر والية وال الوالية، من ِمِنينَ  َعَلى ِلل َكاِفِرينَ  اللَّه   َيج   ،7{َسِبيًم  ال م ؤ 

                                                           
 قليررروبي،ال. الفكرررر دار ت،.د ط،.د ،268ص ،الفقهياااة القاااوانين أحمرررد، برررن محمرررد جرررزي، ابرررن. 212ص ،6ج ،الصااانائع بااادائع الكاسررراني، 1

 .112 ،169-161ص ،14ج ،المغن  قدامة، ابن. 323-322ص ،1ج ،وعمير  قليوب  حاشيتا وعميرة،
 .الرسالة مؤسسة م،1991 ،3ط العلواني، طه تحقيق ،396ص ،1ج ،المحصول عمر، بن محمد الرازي، 2
  . 6 اآلية الحجرات، سورة 3
 .121-123 ،الفقهية القواعد السدالن،. 116ص ،1ج ،الفروق القرافي، 4
 القرافررري،. 215ص ،1ج ،المجتهاااد بداياااة رشرررد، ابرررن. 151ص ،1ج ،الدساااوق  حاشاااية الدسررروقي،. 112ص ،16ج ،المبساااوط السرخسررري، 5

 .253-251ص ،1ج ،الكاف  قدامة، ابن. 264ص ،24ج ،المجموع النووي،. 118ص ،1ج ،الفروق
 حجررر ابررن. 261ص ،الفقهيااة القااوانين جررزي، ابررن. 216ص ،1ج ،المجتهااد بدايااة رشررد، ابررن. 266ص ،6ج ،الصاانائع باادائع الكاسرراني، 6

 إبررراهيم ضرويان، ابرن .الكبرررى التجاريرة المكتبرة م،1953 ط،.د ،111ص ،14ج المنهاااج، شارح فا  المحتاااج تحفاة محمررد، برن أحمرد الهيتمري،
 .اإلسالمي المكتب م،1959 ،1ط الشاويش، زهير تحقيق ،156ص ،2ج ،الدليل شرح ف  السبيل منار محمد، بن
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 والنادر الصدق معين أمر على الشهادة في الكفار من كبير عدد اجتمع إذا الغالب أن مع ،1{َسِبيًم 
 .2عليه بالمدعي لطفا بصدقهم؛ يحكم ولم الغالب، ألغى الشارع أن إال كذبهم،

 شهادة تقبل ال ذلك على وبناء الشاهد، شروط من شرط العدالة أن على الفقهاء اتفق. 23     
 البدع كأهل اعتقاده؛ في أو الربا، وآكل والزاني الخمر كشارب فعله؛ في فاسقا كان سواء" ،3الفاسق
 والنادر صدقهم الغالب فإن الفساق من كبير عدد شهد إذا أنه مع الفاسدة، واالعتقادات واألهواء
 ارتكاب عن ينزجروا لم فهم بالظاهر، بالكذب متهمون ألنهم بصدقهم؛ الشارع يحكم لم ولكن كذبهم،

 حرمتها، اعتقاد مع الزور شهادة عن ينزجرون ال أنهم فالظاهر حرمتها، اعتقاد مع دينهم محظورات
 .  4"ضرر بذلك فيلحقهم عدول على الفساق يشهد لئال بالعباد، رحمة شهادتهم فأهملت

 عليه، المدعى على سترا به الشرع يحكم فلم الزنا في عدول ثالثة شهادة صدق الغالب. 21     
 .5زور شهود إنهم حيث من ال قذفوه إنهم حيث من عليهم الحد أقامف والنادر كذبهم، لكنه أخذ به

 في قوم غفل فقد وتعلم تتأمل أن فينبغي الشريعة في كثيرة الباب هذا ونظائر: " القرافي يقول     
 هو نعم بالغالب الحكم هي شرعية قاعدة على أنهم يعتقدون وهم الوسواس، عليهم فدخل الطهارات

 يالبسونه مما ذلك، وغير والكتب واألواني الناس على الغالب أن يعتقد إنهم حيث من قالوا كما غالب
 ولم بالغالب، الحكم وهي الشرعية، القاعدة على بناء ذلك جميع من وأنفسهم ثيابهم فيغسلون النجاسة
ن هذا، بأن يفهموا ن النادر، حكم عليه وقدم حكمه، ألغى الشارع لكن قالوا كما الغالب هو كان وا   وا 
 يصنع أن الشرع لصاحب إذ الغالب عن الناشئ للظن بالنسبة معدوم وظنه النفس، في مرجوحا كان
 إثبات قصد لمن فينبغي عباده بمصالح األعلم هو يشاء ما قواعده من ويستثني شاء، ما شرعه في
 ألغاه مما الغالب ذلك هل ينظر حتى بل كان كيف مطلقا عليه يعتمد ال أن النادر دون الغالب حكم
 .6"اإلجماع خالف صوره جميع في كان كيف الغالب مطلق على االعتماد إذ ال أم الشرع

                                                           
 .111 اآلية النساء، سورة 1
 .128-121 ،الفقهية القواعد السدالن،. 118ص ،1ج ،الفروق القرافي، 2
 ،14ج ،المحتاااج تحفااة الهيتمرري، حجررر ابررن. 216-218ص ،1ج ،المجتهااد بدايااة رشررد، ابررن. 265ص ،6ج ،الصاانائع باادائع الكاسرراني، 3

 .155-151ص ،2ج ،السبيل منار ضويان، ابن. 116-118 ،14ج ،المغن  قدامة، ابن. 212ص
 .128ص ،الفقهية القواعد السدالن، 4
 .118ص ،1ج ،الفروق القرافي، 5
 .111ص ،1ج ،المصدر نفسه 6
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 الفصل الثالث

 .األخر  بالقواعد عمقتها

 ما القواعد من فهناك األخرى، بالقواعد الصلة وثيقة للنادر ال الشائع للغالب العبرة قاعدة إن     
ومنها ما كانت  القاعدة، هذه اعتبار على بناء العلماء وضعه ما ومنها لها، ومؤكدة مبينة جاءت

 العبرة قاعدة وبين بينها الرابط وبيان القواعد هذه بذكر أقوم سوف المبحث هذا وفيالقاعدة قيدا له، 
 .للنادر ال الشائع للغالب

القواعد الفقهية الت  جاءت مؤكد  ومبينة لقاعد  العبر  للغالب الشائع  :األول المبحث
 .ل للنادر

                                                                                                                                                                                                                                                                     .1الكل حكم لألكثر قاعد  :األول المطلب

 وكّثر العدد، نماء: والكثرة وأكثره، الشيء معظم: والكثرة القليل، ضد وهو الكثير: "لغة األكثر     
: رواجا األكثر السلعة: يقال ،3األغلبية: واألكثرية النصف، فوق ما هو واألكثر  ،2كثيرا جعله: الشيء
: األكثر وعلى لها، المنافسة السلع مبيعات حجم من أكبر مبيعاتها حجم يبل  التي المشهورة السلعة
 .4"األغلب على

  .5غالبهم: فوق نصفهم الناس أكثر: اصطالحا األكثر

                                                           
 الكترب دار م،1953 ،2ط ،111ص ،2ج ،والتحبيار التقريار محمرد، الردين شرمس حراج، أميرر ابرن. 146ص ،1ج ،التلاويح شارح التفتازاني، 1

 .115ص، 1ج ،والضوابط القواعد موسوعة الندوي،. 112ص ،1ج ،القدير فتح الهمام، ابن. العلمية
 . 132-131ص ،8ج كثر، مادة ،العرب لسان منظور، ابن 2
 .111ص ،2ج كثره، مادة ،الوسيط المعجموأخرون،  مصطفى، 3
 .1945ص ،3ج كثر، مادة ،المعاصر  العربية اللغة معجم عمر، 4
 .58ص ،الفقهاء لغة معجم قلعجي، 5
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 أن نقول فعندما القليل، ضد هو: فالكثير والعرف، النظر وفق يرجع والكثير الغالب اعتبار أن إال     
نما غيره، من أكثر أنه المقصود فليس: كثير الشيء هذا  :فالكثير ذاته، حد في كثير أنه المقصود وا 
 .1المئوية النسبة مالحظة دون والمقال، والحال والنظر العرف بحسب قليال، كونه عن خرج ما هو

 ويسمى ورددت، منعت: وحكمت وأحكمت حكمت: يقال بالعدل، والقضاء والفقه العلم: "لغة الحكم     
 عليه فحكم أحكام، وجمعه القضاء،: فالحكم الظلم، من الظالم يمنع ألنه بالحاكم؛ الناس بين يحكم من

 الذي القرار هو: الحكم يكون: ذلك على وبناء ،2قضى: بينهم وحكم وحكومة حكما يحكم باألمر
 .3"المتخاصمين بين المخاصمة به لينهي القاضي؛ من يصدر

 . 4"الوضع أو التخيير أو باالقتضاء المكلفين بأفعال المتعلق الخطاب: "هو: اصطالحا الحكم      

 به يصفه فيما الغاية بل  وأنه التناهي يراد: العالم كل العالم: نقول األجزاء، يجمع اسم: "لغة الكل     
 أن جاز الجملة، إلى الجزء يضاف أن جاز فكما الشيء، أجزاء عن عبارة: فالكل الخصال، من

 .5"األجزاء إلحاطة تستخدم فهي إليه، كلها األجزاء تضاف

 وهي األسماء عموم تقتضي عام كل وكلمة أجزاء، من مركبة لجملة اسم: "اصطالحا الكل     
 .6"األفعال عموم تقتضي كلما وكلمة االنفراد، سبيل على اإلحاطة

 في حجيتها على متفق فالقاعدة. 7األحكام أكثر في بالكل ملحق األكثر أن: لنا يتبين سبق ومما     
 تراعي أنها كما الترجيح، قواعد من وهي اإلسالمية، الشريعة أصول من أصل وهي ،8األربعة المذاهب

                                                           
: الموقررررررررررع ،"األسررررررررررهم تررررررررررداول حكررررررررررم علررررررررررى الشررررررررررركة، ونقررررررررررود الررررررررررديون أثررررررررررر:" بعنرررررررررروان بحررررررررررث الرررررررررردين، محرررررررررري علرررررررررري داغرررررررررري، القررررررررررره 1

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com content&view=article&id=68:2009-06-18-12-56-
19&catid=23:2009-06-18-12-45-19&ltemid=30 

 .111ص ،12ج حكم، مادة ،العرب لسان منظور، ابن 2
 .151ص ،الفقهاء لغة معجم قلعجي، 3
، تحقيق أحمرد عرز وعنايرة الدمشرقي، قردم لره خليرل 28ص ،1ج ،إلى تحقيق الحق من علم األصول الفحول إرشادمحمد بن علي،  الشوكاني، 4

 .م، دار الكتاب العربي1999، 1صالح، طالميس وولي الدين 
 .314ص ،3ج كلل، مادة ،العرو  تاج الزبيدي، مرتضى. 891-894ج كلل، مادة ،العرب لسان منظور، ابن 5
 .156ص ،التعريفات الجرجاني، 6
 .251ص ،1ج ،القناع كشاف البهوتي، 7
 ألفاااظ معااان  معرفااة إلااى المحتاااج مغناا  أحمررد، بررن محمررد الشررربيني،. 814ص ،2ج ،القواعااد المقررري،. 81ص ،2ج ،المبسااوط السرخسرري، 8

 .234ص ،3ج ،المبدع مفلح، ابن. العلمية الكتب دار م،1991 ،1ط ،159ص ،1ج ،المنهاج

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com
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 المكلف قام إذا بمتعدد تنبني التي األحكام أن تفيد فالقاعدة ؛1المكلفين عن الحرج ورفع التيسير تراعي
 الحكم في يؤثر فال عليه، وجب ما عنه فيسقط الكل، على ينطبق الحكم فإن عليه، وجب مما باألكثر
 .2وجوده عدم أو األقل تخلف

 وتؤكدها، للنادر، ال الشائع للغالب العبرة قاعدة معنى بنفس تأتي القاعدة هذه أن يتبين سبق ومما     
 الكثرة لفظ استخدامإال أن  النادرة، أو القليلة األشياء على ذاته الحكم إعطاء في عنها تعبر فهي

 من كثير في الظن غلبة الفقهاء كاستخدام ونحوها؛ للكيفيات الغلبة لفظ واستخدام والماديات، لألعداد،
 .3ذلك ونحو والقبلة، والحيض، الطهارة، من الفقهية، األحكام

 أصول من أصل هو الكثير أو الغالب فاعتبار الشرعي، الحكم نفس لهما القاعدتين من فكل     
. بعضا بعضهما تكمالن القاعدتان فهاتان المكلفين، عن الحرج ورفع اليسر على القائمة الشريعة،
 الكل مقام يقوم األكثر. " 4"الكل حكم له األكثر ألن الغالب؛ يعتبر: "المبدع في جاء ما ذلك ويؤكد
  .6"األحكام من كثير في الكل مقام يقوم األكثر. " 5"المعدوم حكم في فإنه اليسير، بخالف

 

 

                                                           
 .115ص ،الفقهية القواعد ف  الممتع الدوسري، 1
محمررد  البورنررو، .الرسررالة مؤسسررة م،2441 ،1ط ،211ص ،اإلسااممية الشااريعة فاا  الفقهيااة القواعااد شاارح فاا  الااوجيز الكررريم، عبررد زيرردان، 2

 .م، مؤسسة الرسالة2443، 1، ط281ص ،2ج ،الفقهية القواعد موسوعةصدقي، 
 ". األسهم تداول حكم على الشركة، ونقود الديون أثر داغي، القره 3
 .314ص ،3ج ،المبدع مفلح، ابن 4
 .281ص ،3ج المصدر نفسه، 5
 .314ص ،2ج المصدر نفسه، 6
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 .األحكام من كثير ف  عنه معفو اليسير قاعد : الثان  المطلب

 :معنى القاعدة: األولالفرع 

 .1الكثير خالف وهو الحقير، السهل الهّين القليل: اليسير     

: فالمعفو. 2"والمحو الطمس وأصله عليه، العقاب وترك الذنب، عن التجاوز هو: "العفو: معفو     
 .المتروك

 قلنا فلو بالغالب، ملحقا مغمورا اليسير ويكون للغالب، العبرة فتكون الحكم متروك اليسير أن وبما     
 أمرهم، عليهم ولضيقنا والمشقة، الحرج في الناس لوقع فيه، خلل ألدنى العقود من عقد صحة بعدم

 . عنهم والمشقة الحرج ورفع الناس، على تيسير فيه الغالب على بناء فالحكم

 الكل؛ حكم لألكثر وقاعدة الشائع، للغالب العبرة بقاعدتي القاعدة هذه ارتباط نجد هنا ومن     
 تؤكد القاعدة فهذه للكثير، أو للغالب العبرة تكون أن األحكام، من كثير في اليسير إهدار فمقتضى
هدار الكثير، الغالب اعتبار الشريعة في األصل أن وتقرر  الصلة وثيقة فهي النادر، القليل وا 

 .3بالقاعدتين

 :عنه المعفو اليسير ضابط: الثاني الفرع

 المجاالت جميع في المسائل، جميع يعم واحد وضابط معين بقدر المغتفر، اليسير تحديد أن بما     
 كما ومجالها، مسألة كل طبيعة حسب بها يعمل ضوابط، مجموعة وضع من بد ال كان ممكن، غير
 :هي الريسوني، ذكرها

 .استثنائية رخصة والواجبات المحرمات في المغتفر اليسير اعتبار_ 1     

 ينبغي ما بقدر ميسورا، وتمامه التكليف أصل يكون ما فبقدر بالمعسور، يسقط ال الميسور_ 2     
 .المغتفر اليسير حد تضييق

                                                           
 .1468ص ،2ج يسر، مادة ،الوسيط المعجموآخرون،  مصطفى،. 189ص ،1ج يسر، مادة ،العرو  تاج الزبيدي، مرتضى 1
 .12ص ،18ج عفا، مادة ،العرب لسان منظور، ابن 2
 .185ص ،1ج ،والضوابط القواعد موسوعة الندوي، 3
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 في التيسير بسبب تضييعها أو تحققها ومدى األفعال، ومآالت األحكام مقاصد مراعاة_ 3     
ال فذاك، محمودة ونتائج مشروعة مقاصد حقق فما األمور،  .اليسير حد تضييق لزم وا 

 .أحد على ظالم ضرر فيه يكون وال ذلك، يقبل فيما الثلث دون ما إلى اليسير حد ينتهي_ 1     

 في وتخاصمهم مشاحتهم ومدى أعرافهم ذلك في تراعى وحقوقهم الناس معامالت يخص فيما_ 8     
 تضييق يتعين والخصومة المشاحة تكثر فحيثما وتغاضيهم، تسامحهم مدى -العكس– أو األمر،
 . 1بالعكس والعكس المهدر، اليسير

 

 

      

 

 
 

                                                           
 .346ص ،والتغليب التقريب نظرية الريسوني، 1
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بناء على اعتبار قاعد  العبر  للغالب  ت  وضعتالقواعد الفقهية ال: الثان  المبحث
 .الشائع ل للنادر

 .1اإلباحة أو الحل األشياء ف  األصل قاعد  :األول المطلب

 مقيم: كذا ببلد فالن حل: يقال إليه، يرمي الذي والغرض الحرم، جاوز وما المبا ،: "لغة الحل     
 .2"يحرم لم أو إحرامه، من حل: حل وفالن فيه،

 حل: الطهارة من يلزم ومنه الحرام، ضد وهو شرعا، الجائز: الحالل حل من: "اصطالحا الحل     
 تعالى، اهلل نص ما هو: -الظاهر– البّين والحالل والسنة، الكتاب أباحه ما: "فالحالل ،3"الصالة
 ال شيء كل فهو ،4جنسه أو بعينه تحليله على المسلمون أجمع أو وسلم، عليه اهلل صلى ورسوله
 .5"باستعماله عليه يعاقب

 للناظر؛ الشيء إظهار: "اإلباحة في واألصل ،6واإلحالل واإلطالق اإلظهار: يقال: لغة اإلباحة     
 مبا  كل وليس مبا ، حالل فكل اإلباحة، يتضمن والحل الكراهية، ضد وهي ،7"شاء من ليتناوله
 وهو ضدها فثبت أيضا، اإلباحة فتنتفي الحرمة وهو ضده، ثبت الحل انتفى إذا ألنه وذلك حالل؛
 . 8الكراهة مع الحل اجتماع لجواز الحل ينتفي وال الكراهة،

 الفعل بين فيه، بالتخيير الشارع خطاب على السمعي الدليل دل ما هي: " اصطالحا اإلباحة     
 .9"بدل غير من والترك

  ،بها االنتفاع إباحة: القاعدة فتفيد عنها، المسكوت واألعيان المنافع بحكم متعلقة القاعدة هذه إن     
 ، أما إن ظهر الضرر فالمنهما الراجح وال نفعه وال ضرره نعرف لم الذي األمر في بها نعمل أيضا

                                                           
 .194ص ،1ج ،الفقهية القواعد الزحيلي، 1
 .191ص ،1ج حل، مادة ،الوسيط المعجموآخرون،  مصطفى، 2
 .151ص ،الفقهاء لغة معجم قلعجي، 3
 .141-143ص ،1ج الحالل، مادة ،الفنون اصطمحات كشاف التهانوي، 4
 .92ص ،التعريفات الجرجاني، 5
 . 18ص ،1ج با ، مادة ،الوسيط المعجموآخرون،  مصطفى، 6
 .323ص ،6ج بو ، مادة ،العرو  تاج الزبيدي، مرتضى 7
 .32 ص ،الكليات البقاء، أبو 8
 .اإلسالمي المكتب ت،.د ط،.د عفيفي، الرازق عبد تحقيق ،123ص ،1ج ،األحكام أصول ف  اإلحكام الدين، سيد الحسن أبو اآلمدي، 9
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 .1حكم لهذه القاعدة، ويكون الحكم هو المنع قوال واحدا 

هدار الغالب اعتبار الشريعة في األصل أن على بناء القاعدة هذه العلماء وضع وقد       النادر، وا 
: فقولهم مصلحته، يحقق ما وفق فيه يتصرف اإلنسان، خدمة في الكون هذا جعل الحكيم فالشارع
 إباحة وهو األصل يبقى وبذلك مضبوطة، معدودة محصورة المحرمات ألن: الحل األشياء في األصل
 . 2األرض هذه في لنا وجل عز اهلل أباحه مما يحصى وال يعد ال مما عداها، فيما التصرف

َر  ِ  ِف  َما َلك م   َخَلقَ  الَِّذي ه وَ  }:تعالى قال: ذلك على ويدل        أن: االستدالل وجه. 3{َجِميًعا األ 
 ووجه األرض، في ما جميع لنا خلق بأن علينا امتن تعالى فاهلل االمتنان، معرض في سيقت اآلية

 بالمحظور االمتنان يكون وال وزينة، وركوبا وتداويا، ولباسا وشربا، أكال بها االنتفاع إباحة في االمتنان
 أن فيلزم للمخاطبين، االنتفاع بجهة االختصاص تفيد فالالم والنتفاعكم؛ ألجلكم،: {َلك م   }: فقوله. الحرام
 في ما كل إباحة على فيدل: للظرفية: {ِف  }: وقوله شرعا، فيه مأذونا المخلوقات بجميع االنتفاع يكون
 في األصل أن على دليل وفيه. العموم تفيد: { َجِميًعا َما، }: وقوله والمعادن، كالركاز األرض؛ داخل

 غير من به ينتفع مما. األصل هذا عن النقل على يدل دليل يقوم حتى اإلباحة المخلوقة األشياء
 .4ضرر

                                                           
 .115ص ،الوجيز زيدان،. 111ص ،الفقهية القواعد ف  الممتع الدوسري، 1
 .296ص ،الفقهية القواعد إسماعيل، 2
 .29 اآلية البقرة، سورة 3
 القارآن تفساير ،رضرا .العلميرة الكترب دار ،ه1115 ،1ط باسرل، محمرد تحقيق ،252ص ،1ج ،التهويل محاسن الدين، جمال محمد القاسمي، 4

 ،الوصاول منهااج شارح الساول نهاياة الحسرن، برن الررحيم عبرد اإلسنوي،. 95-91ص ،6ج ،المحصول الرازي،. 246ص ،1ج ،الحكيم القرآن
 ،2ج ،الجواماع جماع علاى المحلا  الجامل شارح علاى العطاار حاشاية محمرد، برن حسرن العطرار،. العلمية الكتب دار م،1999 ،1ط ،364ص
 م،2441 ،1ط ،391ص ،اإلساااممية الشاااريعة فااا  الحااارج رفاااع الوهررراب، عبرررد يعقررروب الباحسرررين،. العلميرررة الكترررب دار ت،.د ط،.د ،391ص

 .الرشد مكتبة
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 .1الذمة براء  األصل قاعد : المطلب الثان 

 وهو: البرء ذلك ومن ومزايلته، الشيء من والتباعد الخلق، معنيان ولها برأ من: لغة البراءة      
 .4منه الذمة خلو: الحق من والبراءة ،3غيره عن الشيء خلوص: البرء وأصل ،2السقم من السالمة

 .6التكليف من والخلو السالمة: هي أو ،5والمسؤولية االلتزام نفي: اصطالحا البراءة     

 .8الذم تضييعها من يلزمك حركة كل فهي ،7والضمان واألمان العهد: لغة الذمة     

 .9"وعليه له يجب لما أهال اإلنسان به يصير مقدر شرعي وصف: "اصطالحا الذمة     

 تكليف أي عن وخلوها البشرية النفس سالمة الشرع في األصل أن: القاعدة من لنا يتبين وبذلك     
 ذلك، من بريئة ونفسه يولد اإلنسان وأن اآلخرين، أو وجل عز اهلل اتجاه مسؤولية أو التزام أو عبادة أو
 أن فاألصل الوالدين، وبر والصالة، التوحيد، كحق تعالى؛ هلل الواجبة بالحقوق تشغل ذلك بعد ثم

 إال اإلنسان ذمة تعمر فال الصحيح، الشرعي الدليل عليه دل ما إال عبادة، بأي مطالب غير اإلنسان
 وذلك الدليل؛ من الخالية  الدعوى مجرد تكفي فال اآلخرين، لحقوق بالنسبة وكذلك والبرهان، بالبينة
 . 10للغير بحق التزامها على الدليل يقوم حتى ذلك، بغير نحكم فال الذمة، براءة منه المتيقن األمر ألن

 بأن: القول القانون أهل عند األصل هذا عن تفرع ولهذا الكثير، الغالب وهو الذمة براءة فاألصل      
 الحقوق، من ذمته براءة األصل فإن : "األحكام قواعد في وجاء ،11إدانته تثبت حتى بريء المتهم
 األقوال ومن معين، شخص إلى االنتساب من وبراءته والتعزيرات، والحدود القصاص من جسده وبراءة

                                                           
 .28ص ،1ج ،الحكام درر حيدر، 1
 .236ص ،1ج برأ، مادة ،معجم مقايي  اللغة الرازي، 2
 .231ص ،الكليات البقاء، أبو 3
 .146ص ،الفقهاء لغة معجم قلعجي، 4
 . الرشد مكتبة م،2444 ،1ط ،55ص ،بالشك يزول ل اليقين قاعد  الوهاب، عبد يعقوب الباحسين، 5
 .129ص ،الفقهية القواعد ف  الممتع الدوسري، 6
 .ت، دار الكتاب العربي.ط، د.، د116ص ذمم، مادة ،ف  ترتيب المعرب المغربناصر بن عبد السيد،  المطرزي، 7
 .183ص ،الكليات البقاء، أبو 8
 .19ص ،الفقه أصول السلمي، 9

 .18ص ،1ج ،العلية األفهام تلقيح السعيدان،.  144ص ،بالشك يزول ل اليقين قاعد  الباحسين، 10
 .مصر نهضة شركة م،2446 ،1ط إبراهيم، داليا عام إشراف ،122ص ،اإلسمم  الجنائ  النظام أصول ف  سليم، محمد العوا، 11
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 قبل الشرعية، التكاليف من الذمة وبراءة األحكام انتفاء بيقين يحكم هذا وعلى" ،1"بأسرها واألفعال كلها
 .2"األدلة وجود عدم عند أيضا، مجيئه وبعد الشرع، مجيء

 والنادر الغالب اعتبار الشرع في األصل أن على بناء العلماء وضعها قد القاعدة هذه أن يالحظ      
 أمر وانشغالها متيقن، أمر حقوق من النفس فسالمة الحكم، في للمحقق مساو فالغالب له، حكم ال

 قاعدة تحت تندرج القاعدة فهذه فيه، المشكوك ونترك البراءة، وهو به بالمتيقن فنعمل فيه، مشكوك
 .3للنادر ال الشائع للغالب العبرة

ل ى الب يِّن ةُ :)وسلم عليه اهلل صلى الرسول قول: ذلك على ويدل      ل ى و الي ِمينُ  الُمدَِّعي، ع   الُمدَّع ى ع 
ل ْيهِ   براءة األصل ألن المدعي؛ من الدليل طلب وسلم عليه اهلل صلى النبي أن: االستدالل وجه ،4(ع 
. 5البينة وهي بيقين إال تزول فال بيقين ثابتة الذمة فبراءة باليمين، منه اكتفى ولذلك عليه، المدعي ذمة
 .النادر هو اآلخرين بحقوق وانشغالها الغالب، هي الذمة فبراءة. 5البينة

 

      
 

                                                           
 .32ص ،2ج ،األحكام قواعد السالم، عبد ابن 1
 .141ص ،بالشك يزول ل اليقين قاعد  الباحسين، 2
 .298ص ،الفقهية القواعد إسماعيل، 3
 صرحيح، ،1311 الحرديث رقرم عليره، المردعي علرى واليمرين المردعي، علرى البينرة أن في جاء ما باب األحكام، أبواب ،الترمذي سنن الترمذي، 4
 .615ص ،3ج
 .141-143ص ،بالشك يزول ل اليقين قاعد  الباحسين، 5
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 .1عارضة والنجاسة الطهار ، األشياء ف  األصل قاعد : المطلب الثالث

 نقيض: والطهر دنس، وزوال نقاء على يدل وطهر وطهارة، طهرا يطهر طهر من: لغة الطهارة     
 تقتضي ألنها والمعاني؛ الخلقة في تكون والطهارة"  ،2قبيح وكل الذم عن التنزه: والتطهر النجاسة،
 .  3"المحمودة للخصال جامع: مطهر طاهر مؤمن ويقال األخالق، طاهر فالن: يقال العيب، منافاة

 .4"والنجس الحدث من الصالة يمنع ما ورفع األقذار، عن النزاهة فهي" :اصطالحا الطهارة     

 نجس، فهو قذرته شيء وكل الناس، من حتى القذر الشيء أو الدنس،: النجس: لغة النجاسة     
 .5فاجر خبيث: نجس فالن يقال القذارة، هي فالنجاسة

 وعرفها ،6"فيه أو به الصالة استباحة منع لموصوفها توجب حكمية صفة: "اصطالحا النجاسة     
 :أنواع وهي ،7"مرخص ال حيث الصالة صحة يمنع شرعا مستقذر: "بأنها الشافعية

 :وهي: عينية نجاسة( 1

 .8الكلب والخنزير وهي: مغلظة نجاسة_ 1

 .9الطعام بول الصبي الذي لم يأكل وهي: مخففة نجاسة_ 2

 .10وهي ما عدا ذلك من النجاسات: نجاسة متوسطة_ 3

                                                           
 .13ص ،1ج ،الصاوي حاشية الصاوي، 1
 .11ص ،3ج طهر، مادة ،معجم مقايي  اللغة الرازي،. 841ص ،1ج طهر، مادة ،العرب لسان منظور، ابن 2
 .261ص ،اللغوية الفروق العسكري، 3
 .293ص ،الفقهاء لغة معجم قلعجي، 4
 ،الوساايط المعجاموآخررون،  مصرطفى،. 88ص ،6ج نجرس، مرادة ،العاين الفراهيردي،. 226ص ،6ج نجرس، مرادة ،العارب لساان منظرور، ابرن 5

 .943ص ،2ج نجس، مادة
 .32ص ،1ج ،الدسوق  حاشية الدسوقي، 6
 .15 ،1ج ،وعمير  قليوب  حاشيتا وعميرة، القليوبي 7
 البهياة الغارر محمرد، برن زكريرا السرنيكي،. ت، دار الفكرر.ط، د.، د688، ص1، جفاتح العزياز بشارح الاوجيزالرافعي، عبد الكريم بن محمرد،  8
 .الميمنية المكتبة ت،.د ط،.د ،82ص ،1ج ،الوردية البهجة شرح ف 

 .م، دار الكتب العلمية2444، 1، ط11، صالمنهاج القويمابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، . 82، ص1، جالغرر البهيةالسنيكي،  9
 .11، صالمنهاج القويمابن حجر الهيتمي، . 82، ص1، جالغرر البهيةالسنيكي،  10
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 األكبر الحدث وهي ،"الطهارة يزيل األعضاء في يحل شرعي وصف وهي: "حكمية نجاسة( 2     
 .1للوضوء الموجب األصغر والحدث للغسل، الموجب

 .2أصلية ليست فهي دائمة، غير عابرة، زائلة،: عارضة     

 الطهارة األصل كون أن اعلم: " المضية الدراري في جاء ،3الفقهاء عند عليها متفق القاعدة وهذه     
 تكليف يستلزم شيء بنجاسة الحكم أن ريب وال وجزئياتها، المطهرة الشريعة كليات من معلوم الطهارة
 على يطرأ أنه إال طاهر، منها يتولد وما األرض أجزاء فجميع. 4"ذلك من البراءة واألصل بحكم العباد
 ،5العزيز كتابه في الحكيم الشارع بينه بما محصورة محدودة عارضة فالنجاسة نجاسة، منها بعض
 هي األشياء فطهارة القاعدة، هذه الفقهاء وضع فقد الغالب اعتبار الشريعة في األصل أن على وبناء
 بنجاسة نحكم فال الدليل، إلى تحتاج قليلة النجسة واألشياء تعالى، اهلل خلق في الشائعة الغالبة السمة
 . 6طاهر فهو الشارع أطلق ما فكل بالدليل، إال شيء

َر  ِ  ِف  َما َلك م   َخَلقَ  الَِّذي ه وَ  }:تعالى قوله: ذلك على ويدل       أن: "االستدالل وجه. 7{َجِميًعا األ 
 توجب وهي بالالم، إليهم وأضافه للناس األرض في ما جميع خلق أنه أخبر وتعالى سبحانه اهلل

 موارد يعم المعنى وهذا له، يصلح الذي الوجه من إياه واستحقاقه إليه بالمضاف المضاف اختصاص
 من ذلك من خص ما وأما بالطهارة، إال للناس اهلل خلقه بما االنتفاع يكمل أو يحصل وال ،8"استعمالها
 ألنها والطهارة، اإلباحة األشياء في األصل أن على دليل فيها اآلية فهذه نجاسته، على فيبقى الخبائث
  .9االمتنان معرض في سيقت

                                                           
 .244 ،58ص ،1ج ،المحتار رد عابدين، ابن 1
 .1152ص ،2ج عرض، مادة ،المعاصر  العربية اللغة معجم عمر، 2
 دار م،2441 ،1ط الجنرردي، الكررريم عبررد تحقيررق ،361ص ،8ج ،النعمااان  الفقااه فاا  البرهااان  المحاايط الرردين، برهرران المعررالي أبررو مررازة، ابررن 3

 صررالح، بررن محمررد العثيمررين،. 118ص ،1ج المحتاااج، تحفااة الهيتمرري، حجررر ابررن. 13ص ،1ج ،الصاااوي حاشااية الصرراوي،. العلميررة الكتررب
 .الجوزي ابن دار ،ه1125 ،1ط ،111ص ،1ج ،المستنقع زاد على الممتع الشرح

 .العلمية الكتب دار م،1951 ،1ط ،33ص ،1ج ،البهية الدرر شرح المضية الدراري علي، بن محمد الشوكاني، 4
 .812ص ،21ج ،الصاوي حاشية الصاوي، 5
 .296ص ،الفقهية القواعد إسماعيل، 6
 .29 اآلية البقرة، سورة 7
 .838ص ،21ج ،الفتاو  مجموع تيمية، ابن 8
 .15ص ،الكريم تيسير السعدي،. 226ص ،1ج ،المحتاج مغن  الشربيني، 9
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 .قيدا لها تعتبر قاعد  العبر  للغالب الشائع ل للنادر القواعد الت : الثالث المبحث

 .1بالشك يزول ل اليقين قاعد  :األولالمطلب 

زاحة العلم: " لغة اليقين       تقول الجهل، نقيض والعلم الشك، نقيض: واليقين األمر، وتحقيق الشك وا 
 في المستقر العلم عن عبارة: وقيل. "2"باليقين الظن وعن بالظن، اليقين عن يعبر وقد يقينا، علمته
 استقر إذا: الحوض في الماء يقن من االنهدام، يقبل ال بحيث له، متعين سبب من لثبوته القلب؛
 .3"ودام

 .4"وقوعه عدم أو الشيء، بوقوع الغالب، الظن أو الجزم، حصول هو: "اصطالحا اليقين      

 واليقين، العلم يطلقون أنهم واعلم: "قال ثم. 5"للواقع المطابق الجازم االعتقاد" :بأنه النووي وعرفه      
 لو حتى... الجازم االعتقاد هو اليقين فإن واليقين، العلم حقيقة ال الظاهر، الظن بهما ويريدون واليقين،
عادة أصابه ما غسل وجوب في اليقين حكم فحكمه به، توضأ الذي الماء بنجاسة ثقة أخبره  الصالة، وا 
نما  .6"ويقين علم ال ظن الثقة بقول يحصل وا 

 األحكام أن إال فقط، العلم على مقتصرا وليس الظن، على أيضا يطلق اليقين أن لنا يتبين وبذلك      
 على إال األحكام تبنى أال األصل: "القرافي يقول اليقين، تحقيق على القدرة عدم عند الظن على تبنى
 العلم لتعذر بالظن؛ للعمل الضرورة دعت لكن ،7{ِعل م   ِبهِ  َلكَ  َلي َ   َما َتق ف   َوَل } :تعالى لقوله العلم؛
 الشك وبقي للنادر، يترك ال والغالب إصابته، وغلبة خطئه لندرة األحكام؛ عليه فتثبت الصور، أكثر في
 . 8"إجماعا معتبر غير

                                                           
 .193ص ،1ج ،البصائر عيون غمز الحموي، 1
 .181ص ،13ج يقن، مادة ،العرب لسان منظور، ابن 2
 .954-919ص اليقين، مادة ،الكليات البقاء، أبو 3
 .22ص ،1ج ،الحكام درر حيدر، 4
 .215ص ،11ج ،المجموع النووي، 5
 .151س ،1ج ،المصدر نفسه 6
 .36 اآلية اإلسراء، سورة 7
 .111ص ،1ج ،الذخير  القرافي، 8
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 .1الغالب غير الظن على يترجح الغالب والظن الظن، وغلبة الظن: نوعان والظن     

 .2واللصوق واالتصال التداخل، على يدل أصل وهو اليقين، خالف: " لغة الشك     

 يمكن وال اآلخر على ألحد مرجح يوجد ال أي وعدمه الوقوع بين الفعل تردد: " اصطالحا الشك     
 . 3"االحتمالين أحد ترجيح

 ،4الحصول النادر البعيد العقلي االحتمال: هو والوهم الوهم، وهو منه أقل أمر: بالشك يراد قد كما     
 .5الظن به ويريدون الشك لفظ يطلقون فهم والظن، الشك بين الفقهاء يفرق ولم ،4الحصول

 ترجيح دون طرفين بين التردد هو الشك: فقالوا والوهم والظن الشك بين فرقوا فقد األصوليون وأما      
 طرفي من المرجو  الطرف: والوهم الشك، طرفي من الراجح الطرف: والظن اآلخر، على ألحدهما
 .6والشك الظن دون فهو المراتب، أدنى هو الوهم أن لنا يتبين وبذلك. الشك

 يريدون ألنهم الشك؛ قبيل من الفقهاء عند الظن أن: وحاصله : "بقوله ذلك على نجيم ابن وعلق     
 في درهم ألف علي له: قال فلو أحدهما، ترجح أو استويا، سواء وعدمه الشيء وجود بين التردد به

 .للشك ألنه شيء؛ يلزمه ال ظني

 كالمهم تصفح من ذلك يعرف األحكام عليه يبتنى الذي وهو باليقين، ملحق عندهم الظن وغالب     
 ظن إذا بأنه الطالق في وصرحوا كالمتحقق، الغالب بأن الوضوء نواقض في صرحوا األبواب، في

ذا يقع، لم الوقوع  .7"وقع ظنه على غلب وا 

 الشريعة أصول من أصل تعتبر فهي أهمية، من لها لما القواعد أهم من القاعدة هذه إن     
 أبواب جميع في تدخل القاعدة هذه أن اعلم : "السيوطي يقولوهي من القواعد الكلية،  اإلسالمية،

                                                           
 .111ص ،1ج ،المنير الكوكب شرح النجار، ابن 1
 .182-181ص ،14ج شكك، مادة ،العرب لسان منظور، ابن. 113ص ،3ج شك، مادة ،معجم مقايي  اللغة معجم الرازي، 2
 .22ص ،1ج ،الحكام درر حيدر، 3
 .116ص ،الفقهية القواعد ف  الممتع الدوسري، 4
 .165 ،1ج ،المجموع النووي،. 63ص ،والنظائر األشباه نجيم، ابن 5
بررردر الررردين  الزركشررري،. 51ص ،1ج المحصاااول، الررررازي،. 63ص ،والنظاااائر األشاااباه نجررريم، ابرررن. 22ص ،1ج ،الفحاااول إرشااااد الشررروكاني، 6

 اإلمااام مااذهب علااى الفقااه أصااول فاا  المختصاار محمررد، بررن علرري البعلرري، .م، دار الكتبرري1991، 1، ط145ص ،1ج ،المحاايط البحاارمحمررد، 
 .العزيز عبد الملك جامعة ت،.د ط،.د بقا، مظهر محمد تحقيق ،31ص ،1ج ،حنبل بن أحمد

 .63ص ،والنظائر األشباه نجيم، ابن 7
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 الحرج ورفع التيسير تراعي أنها كما  ،1"وأكثر الفقه أرباع ثالثة تبل  عليها المخرجة والمسائل الفقه، 
 . الناس عن

 رفع على الضعيف الشك يقوى وال أمارة، أو دليل من معه لما وذلك الشك؛ من أقوى فاليقين     
نما اليقين،  . 2به يعمل فال الشك مجرد أما مثله، بيقين اليقين يزول وا 

 في لمعناها مشخصة أو بالشك، يزول ال اليقين لقاعدة المرادفة القواعد ومن: "3الباحسين يقول     
 وهي اليقين، مجال في الداخلة األصول من... له حكم ال والنادر بالغالب، العبرة قاعدة: معين مجال
 : مستقلة

 . المحقق منزلة ينزل الغالب الظن< 1

 .4" للمحقق مساو الغالب <1

؛ يزول بالشكئع ال للنادر تعتبر قيدا لقاعدة اليقين ال العبرة للغالب الشاأن قاعدة والذي أراه      
، فإذا كان 5غلبة الظن في كل مسائل الدين لى اليقين رجع إلىإوذلك بأنه متى تعذر الوصول 

حيث  ن اليقين ال يزول بالشك،مجرد الظن ال يقوى على معارضة غالب الظن، فمن باب أولى أ
 .فال عبرة للتوهموبذلك ، 6أحكام الشرع مستقرة على تغليب اليقين على الشكإن 

بما أن األمر الغالب أكثر وقوعا من النادر، فيكون اليقين حاصال في احتمال وقوعه، و      
بخالف النادر فإن احتمال وقوعه أمر مشكوك فيه، فال يزول اليقين بالشك؛ بذلك يكون األعم 

كان إلحاق األغلب به من باب إعمال اليقين، والحاالت النادرة مشكوك فيها، فال ف متيقن فيه،
 .ليهاإيلتفت 

                                                           
 .81ص ،والنظائر األشباه السيوطي، 1
 .22ص ،1ج ،الحكام درر حيدر، 2
 للقضراء، العرالي المعهرد فري مدرسرا يعمرل الفضرلي، حسرون الوهراب عبرد عن أخذ العراق، في البصرة في ولد الباحسين، الوهاب عبد بن يعقوب 3

 والغايرة والموضروع الحرد: مؤلفاتره من الجامعية، الرسائل من العديد على والمناقشة باإلشراف شارك مؤلفاته، على فيصل الملك جائزة على حصل
: الموقرررررررررررررررررررع واألصررررررررررررررررررروليين، المناطقررررررررررررررررررة عنرررررررررررررررررررد ومقرررررررررررررررررردماتها االسرررررررررررررررررررتدالل وطرررررررررررررررررررق واألصررررررررررررررررررروليين، الفقهرررررررررررررررررراء عنرررررررررررررررررررد والتخررررررررررررررررررريج

http://www.alfeqh.com/montda/topic/14997-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7 
 .111-114 ،15 ،11ص ،بالشك يزول ل اليقين قاعد  الباحسين، 4
 .95، صالمختارات الجليةالسعدي،  5
 .212، ص14، جالحاوي الكبيرالماوردي،  6
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 .1العاد  محكمةقاعد  : المطلب الثان 

 الفقه في الشرعية األحكام من الكثير عليها ينبني التي الخمس، الكلية القواعد من القاعدة هذه إن     
 الناس على للتخفيف والعادة؛ العرف حسب على حكمها انكف نص فيها يرد لم ألنه وذلك مي،اإلسال

 .2واالمتثال ستجابةلال أقرب وألفوه تعارفوه ما وفق العمل إن حيث عليهم، والتيسيير

 .القاعدة معنى: األول الفرع

 كعادة واحد؛ نهج على تتكرر والحالة جهد، غير من يفعل صار حتى اْعِتيد   ما كل: " لغة العادة     
 .3"وعوائد وعادات، ع اد،: وجمعها المرأة، في الحيض

. 4"تكلف غير من مرة، بعد مرة العقل، حكم على الشخص أو الناس يفعله ما: " اصطالحا العادة     
 المسلم فالتزام العادة؛ من المتكررة الشرعية بالواجبات القيام يعتبر فال: ذلك على وبناء. 4"تكلف

 .5 ونحو الصيام، وكذلك عادة، وليس عبادة بالصالة

 ذوي عند المعقولة المتكررة، األمور من النفوس، في يستقر عما عبارة: "بأنها أيضا وتعّرف       
 .6"السليمة الطباع

 عاداتهم في الناس عليه تعارف وما النكر، خالف وهو المعروف: "فهو لغة العرف أما     
 .7"أعراف وجمعه درهما، مائة عليّ  له يقال االعتراف من واسم ومعامالتهم،

 .8"الشريعة ترده ال مما النفوس، عرفته ما كل: " اصطالحا العرف     

 

                                                           
، تحقيق عبد الرحمن الجبرين وعوض القرني وأحمد 3581، ص5، جالتحبير شرح التحرير ف  أصول الفقهالمرداوي، علي بن سليمان،  1

 .م، مكتبة الرشد2444، 1السرا ، ط
 .112ص ،الفقهية القواعد عزام،. 229ص ،الكلية القواعد شبير، 2
 .638ص ،2ج عاد، مادة ،الوسيط المعجم ،وآخرون مصطفى، 3
 .344ص ،الفقهاء لغة معجم قلعجي، 4
 .344ص المصدر نفسه، 5
 .دار الفكر ،ه1391 ،1ط ،191ص ،8ج ،المستقنع زاد شرح المربع الرو  حاشية محمد، بن الرحمن عبد قاسم، ابن 6
 .898ص ،2ج عرف، مادة ،الوسيط المعجموآخرون،  مصطفى، 7
 .191ص ،8ج ،المربع الرو  حاشية قاسم، ابن 8
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 على نقول أن يجوز فال ذلك على وبناءً . 1"فعل أو قول في قوم جمهور عادة: "بأنه الزرقا وعرفه      
نما ،اعرف شخص عادة  من أعم العادة تكون وبذلك الناس، من جماعة اعتاده ما على العرف يكون وا 

 .  اعرف عادة كل وليست عادة، عرف فكل العرف،

 -أي-: يحكم بينهم وحكم القضاء،: والحكم ،2"حكما جعله بمعنى حكَّم من مفعول اسم: "ُمحكَّمة     
 .3بينهم قضى

 عليه ُيبنى دليل ألنها النزاع؛ عند المرجع هي العادة أن: هو القاعدة معنى يكون ذلك على وبناءً      
 بحثها، المراد المسألة حكم يبين شرعي نص يرد لم إذا شرعي، حكم إلثبات حكما العادة فتجعل الحكم،

 تبنى وعليه األساس هو النص ألن العرف؛ أو بالعادة العمل ونترك النص فنتبع النص وجد إذا أما
.4باالتباع واألولى األقوى فهو العادة مع النص تعارض عند المقدم وهو األحكام،  

 فهي النص، فقدان عند اإلسالمي الفقه في التبعية التشريع مصارد من مصدر العرف أو فالعادة     
 .5الشرعية األحكام من الكثير عليه يبنى أصل

 :بالعادة العمل شروط: الثاني الفرع

 إذا أما معظمهم، أو البالد أهل عند متبعة تكون بأن وذلك: غالبة أو مطردة العادة تكون أن. 1     
 .بها يعتد فال نادرة أو مضطربة العادة كانت

 المتأخرة العادة أما بها، العمل يتغير لم إذا عليه سابقة أو للتصرف مقارنة العادة تكون أن. 2     
 .6التصرف انعقاد أثناء القائم العرف يراعى فالذي بها، نحكم فال عنه

 

 

                                                           
  .512ص ،2ج ،الفقه  المدخل الزرقا، 1
 .614ص ،1ج ،اللغوي الصواب معجم عمر، 2
 .111ص ،12ج حكم، مادة ،العرب لسان منظور، ابن 3
 .11ص ،1ج ،الحكام درر حيدر، 4
 .القلم دار م،2441 ،1ط ،284ص ،اإلسمم  الفقه ف  فيها المختلف األدلة أثر ديب، مصطفى البغا، 5
 .92،96ص ،والنظائر األشباه السيوطي، 6
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: الحكام درر في جاء حيث ،2شرعي غير أو 1شرعيا كان سواء نصا، العادة تعارض ال أن. 3     
 3"المتعاقدين ألحد اشرط أو لنص، مخالفا يكن لم إذا: حجة يكون والعادة العرف إن"

  الفقهاء اعتبرها بحيث محكمة، العادة بقاعدة الصلة وثيقة للنادر ال الشائع للغالب العبرة قاعدة إن     
 الفقه قواعد من مشهورة هامة القاعدة هذه: " بقوله ذلك على الندوي ويعلق األم، للقاعدة قيدا

 أو اطردت إذا العادة تعتبر إنما: "العرف مجال في المقرر المعروف الضابط من أعم وهي اإلسالمي،
 التأكيد، من أولى التأسيس أن المعلوم ومن اإلطالق، على متحدتان إنهما القول يصح ال ولذا ،"غلبت

– كلمة أن بمعنى بينهما، االرتباط يوجد وقد مترادفتين، كونهما يأبى الصياغة فحوى أن والحقيقة
 الذي األمر هو: بالشائع فالمراد األخرى، القاعدة مضمون هو كما الشائع العرف به يراد ربما -الشائع
 ال بالعرف المنوطة والقضايا الحاالت، بعض في التوافق هذا ولكن بينهم، وذائعا للناس معلوما يصبح
 أنه جهة من وقوعه غلبة تكون بأن محصورا ليس هنا الشائع الغالب ألن القاعدة؛ هذه بعمومية يخل
ن وتمنع، تسد فيها الناس سلوك لغلبة المحرم إلى فالذرائع وائتلفوه، الناس عليه تعامل عرف  يكن لم وا 
 .4"بالعرف عالقة بها

 حتى وجوده يجب أساس شرط إنها بحيث ،العادة محكمة بالقاعدة الصلة وثيقة القاعدة فهذه     
 واألحوال، الحوادث معظم في مستمرا به الناس جمهور عمل يكون أن وهو محكمة، العادة تصبح
 هذه نإ بحيث واحد، بمعنى القاعدتين أن هذا يعني ال ولكن السابقة، بالقاعدة مرتبطة نجدها ولذلك
 ومن ،5السابقة القاعدة من للمعاني اتساعا أكثر القاعدة هذه تعتبر بل جديدا، معنى تفيد ال القاعدة
 منه يؤنس ولم سنة، وعشرين خمسا بل  إذا الغالم في وصاحبيه حنيفة أبي اإلمام اختالف: ذلك

 ؛6الرشد منه يؤنس حتى إليه يدفع ال: وعندهما فيه، ليتصرف ماله إليه يدفع حنيفة أبي فعند الرشد،
 .راشدا يكون السن هذه في المكلف أن الغالب ألن

                                                           
 . 118-111ص ،الفقهية القواعد عزام، 1
 .156ص ،2ج ،األحكام قواعد السالم، عبد ابن 2
 .11ص ،1ج ،الحكام درر حيدر، 3
 .196-198ص ،1ج ،والضوابط القواعد موسوعة الندوي، 4
 .838ص ،1جالمصدر نفسه،  5
 .ت، دار ابن زيدون.ط، د.، تحقيق مصطفى القباني، د18ص ،النظر تهسي  عبيد اهلل عمر، الدبوسي، 6
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ن: " أيضا ومنه       خيرا، زاده ألنه صح؛ ي حاال به الوكيل فباعه نساء بألف بعه الموكل قال وا 
 من الحال في الثمن بقبض الموكل استضر ولو منها، بأكثر فباعه بعشرة، بيعه في وكله لو كما فهو
 ينهه لم ما بحكم يفرد ال النادر إذ بالغالب، اعتبارا ونحوه، عليه تعد أو تلفه، خوف أو حفظه، حيث
 .1"للمخالفة يصح فال حاال، تبع ال: يقول بأن

 للنادر، ال الشائع للغالب االعتبار أن على بناء عليها الحكم يتم وأمثالها المسائل هذه أن ويالحظ     
 الحكم بناء يصلح معتبرة، ومظان أغلبية حاالت: به يقصد ولكن العرف، هنا بالشائع نقصد ال ولكن
 .2األوقات بعض في أو شخاص،األ بعض في ذلك تخلف يؤثر وال وعمومها، اطرادها بسبب عليها

                                                           
 .111ص ،3ج القناع، كشاف البهوتي، 1
 .836ص ،1ج ،والضوابط القواعد موسوعة الندوي، 2
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 .1قاعد  سد الذرائع: المطلب الثالث

 :معنى القاعدة: األول الفرع

 .2إغالق: سد      

 .3الوسيلة، والسبب إلى الشيء: الذريعة لغة     

حتى ال تؤدي إلى آثارها المقصودة، سواء أكانت محمودة،  ؛سد الطرق والوسائل: "سد الذرائع لغة     
 .4"أم مذمومة، صالحة، أم فاسدة، ضارة، أم نافعة

عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، قويت التهمة في التطرق به إلى : " الذريعة اصطالحا     
 .5"الممنوع

 .6"والمنكر والفسادمنع كل الوسائل المؤدية إلى الشر : "سد الذرائع اصطالحا     

مهمة في الشريعة تقوم بمراعاة تحقيق المصالح من أفعال العباد  8فقهية 7إن هذه قاعدة أصولية     
اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب : " وتصرفاتهم، فالوسائل تأخذ حكم المقاصد، يقول القرافي

فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب  ،فإن الذريعة هي الوسيلة ،وتكره وتندب وتبا  ،فتحها
وهي المتضمنة للمصالح  :مقاصد :وموارد األحكام على قسمين .كالسعي للجمعة والحج ؛واجبة

وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم  .وهي الطرق المفضية إليها :ووسائل .والمفاسد في أنفسها
 ،الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائلو  ،غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها ،وتحليل

لى أقبح المقاصد أقبح الوسائل لى ما يتوسط متوسطة ،وا  فالوسيلة الموصلة إلى مفسدة تكون  ،9"وا 

                                                           
 .89، ص1، جالموافقاتالشاطبي،  1
 .241، ص3مادة سدد، ج ،لسان العربابن منظور،  2
  .96، ص5المصدر نفسه، مادة ذرع، ج 3
 .م، دار الفكر1958، 1، ط81، صسد الذرائع ف  الشريعة اإلسمميةالبرهاني، محمد هشام،  4
 .142المصدر نفسه، ص 5
 .95المصدر نفسه، ص 6
 .111المصدر نفسه، ص 7
 .83ص، 2، جتلقيح األفهامالسعيدان،  8
 .33، ص2، جالفروقالقرافي،  9
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يكون : وبناء على ذلك المصلحة في منعها، والوسيلة الموصلة إلى مصلحة تكون لمصلحة في فتحها،
 .فتح الذريعة وسدها منوط بالمصلحة

لما كانت المقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق تفضي إليها : " بقوله 1ويؤيد ذلك ابن القيم      
إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها 

اإلذن فيها بحسب بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها و 
إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكالهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، 
وهي مقصودة قصد الوسائل؛ فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها 

با  الوسائل والذرائع المفضية إليه ويمنع منها، تحقيقا لتحريمه، وتثبيتا له، ومنعا أن يقرب حماه، ولو أ
غراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى  .2"ذلك كل اإلباء لكان ذلك نقضا للتحريم، وا 

 :الذرائع أقسام: الثاني الفرع

 :بحسب قوة إفضائها للمحظور، بما يلي وذلك 

وهذا النوع متفق على ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة قطعيا؛ كحفر بئر في طريق المسلمين، . 1     
 .3منعه وسده

وأكل األغذية التي ال تضر أحدا غالبا، كزراعة العنب، ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة نادرا؛ . 2     
 .4وهذا النوع متفق على جوازه، وفتحه

؛ كبيع السال  في وقت الفتن، فهو مما يغلب على غالباكثيرا ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة . 3     
   .؛ وذلك ألن العبرة للغالب الشائع ال للنادر1وهذا حكمه المنع. وقوعه في المفسدةالظن 

                                                           
 سنة ولد محدث، نحوي، متكلم، مفسر، مجتهد، أصولي، الحنبلي، الفقيه، الدمشقي، ثم الزرعي، بكر، أبي بن محمد اهلل عبد أبو الدين شمس 1

 دمشق، قلعة في معه وسجن عنه، وأخذ تيمية ابن الشيخ والزم فيه، وبرع المذهب في تفقه وغيره، النابلسي، الشهاب من سمع ،ه691 سنة
 معجم كحالة،] : تنظر. ه181سنة توفي العباد، خير هدى في المعاد وزاد المشتاقين، ونزهة المحبين روضة: كتبه من كثير، خلق منه سمع

 محمود تحقيق ،259 ،251ص ،5ج ،ذهب من أخبار ف  الذهب شذرات أحمد، بن الحي عبد العماد، ابن] ،[141-146ص ،9،جالمؤلفين
 [.كثير ابن دار م،1956 ،1ط األرنؤوط، القادر وعبد األرنؤط

 .149، ص3، جإعمم الموقعينابن قيم الجوزية،  2
، سد الذرائعالبرهاني، . 196، ص2، جإرشاد الفحولالشوكاني، . 88-81، ص3، جالموافقاتالشاطبي، . 32، ص2، جالفروقالقرافي،  3

 .155-151ص
-241، تيسير علم أصول الفقهاليعقوب، عبد اهلل بن يوسف، . 81،81، ص3، جالموافقاتالشاطبي، . 32، ص2، جالفروقالقرافي،  4

 .م، مؤسسة الريان1991، 1، ط248
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؛ كبيوع اآلجال، وهذا النوع مختلف فيه وال نادرا ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة كثيرا ال غالبا. 1     
 .2بين العلماء

با، أو كثيرا غير غالب وال وبذلك نجد أن اإلفضاء إما أن يكون قطعيا، أو نادرا، أو كثيرا غال     
؛ وذلك ألن والكثير غير الغالب وال نادر يأخذ حكما واحدا ،والكثير الغالب ،نادر، فاإلفضاء القطعي

الكثير الغالب ملحق بالقطعي، وذلك ألن الندرة في عدم اإلفضاء ال حكم لها، والكثير غير الغالب 
 .الظن مقام العلم في غالب األحيانيأخذ حكم الكثير الغالب؛ ألن الشارع الحكيم أقام 

قاعدة العبرة للغالب الشائع ال للنادر تعتبر قيدا لقاعدة سد الذرائع، فكل ما غلب على الظن ف      
افضاؤه إلى المفسدة كان القول بمنعه، حيث إنه يلحق بالقطعي؛ وذلك ألن الندرة في عدم إفضائه ال 

 .حكم لها

 

                                                                                                                                                                                
 .248، صتيسير علم أصول الفقهاليعقوب، . 155-151، صسد الذرائعالبرهاني، . 18، 81، ص3، جالموافقاتالشاطبي،  1
 .11، 88، ص3، جالموافقاتالشاطبي، . 32، ص2، جالفروقالقرافي،  2
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 .1تجلب التيسير المشقةقاعد   :الرابع المطلب

 :معنى القاعدة: األول الفرع

 .2الثقل، والشدة، والجهد، والعناء، واالنكسار: لغة المشقة     

 .3"الوقوع في التعب والشدة عند القيام بالتكاليف الشرعية: "المشقة اصطالحا     

 .4اإلتيان بالشيء من موضع إلى آخر: الجلب: تجلب     

 .5التسهيل والتخفيف، واليسر ضد العسر :التيسير لغة     

 .6"التسهيل والتخفيف بعمل ال ُيجهد النفس وال ُيثقل الجسم: "التيسير اصطالحا     

 جميعو ، ينبني عليها الكثير من أبواب الفقه من أصول الشرع هذه القاعدة أصل عظيمإن 
التي يقوم عليها صر  الفقه عائم واألسس دبل إنه من ال، 7األصل عن هذا الرخص الشرعية منبثقة
ألدلة على رفع الحرج في هذه إن ا حيثمقطوًعا به؛  أصاًل  فهي، فقهية أصولية اإلسالمي، فهي قاعدة

لألحكام التي روعي فيها التيسير والمرونة، وأن  وهذه القاعدة فيها تفسير ،8ة بلغت مبل  القطعاألم
غرائزهم  فق معما ال يتبما ال يستطيعون، أو بما يوقعهم في الحرج، أو ب تكلِّف الناس الشريعة لم
من  يف مرادة ومطلوبةوالتخف وأن المراعاة والتيسير ؛ وذلك ألن الحرج والعسر منتفيان شرعا،وطبائعهم
 .9الحكيم الشارع

خفيف ا للتسهيل والتشرعيا صحيحا متى ُوجدت في أمر من األمور كانت سبب والعناء الصعوبةف
الشرع ال يقصد  ا؛ ألنبوجه من الوجوه المقّررة شرع ورفع المعاناة عن المكلفين عند تنفيذ األحكام

قدراته وطاقاته، فإذا عجز عن شيء من ذلك، انتقل إعنات المكلف وال تكليفه بما ال يطاق، بل يراعي 
                                                           

 .19، ص1، جاألشباه والنظائرالسبكي،  1
 .812-811، ص28، مادة شقق، جتاج العرو مرتضى الزبيدي،  2
 .112، صالممتع ف  القواعد الفقهيةالدوسري،  3
 .169، ص1، مادة جلب، جمعجم مقايي  اللغةالرازي،  4
 .298، ص8مادة يسر، ج، لسان العربابن منظور،  5
 .112، صالممتع ف  القواعد الفقهيةالدوسري،  6
 .54، 16، صاألشباه والنظائرالسيوطي، . 14، 61، صاألشباه والنظائرابن نجيم،  7
 .824، ص1ج الموافقات،الشاطبي،  8
 .54، صلوجيززيدان، ا. 54، صالقواعد الفقهيةإسماعيل،  9
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هذه القاعدة الرخص فهي ، فمجال 1به إلى الحد األدنى الذي تتحقق معه القدرة، وينتفي معه العجز
 .2قاعدة الضرورات واالضطرار

 :أقسام المشقة: الثاني الفرع

كمشقة البرد في الوضوء وهي التي ال تنفك عن العبادة غالبا؛  3مشقة معتادة: األولالقسم  
 ،لتي ال انفكاك للحج والجهاد عنهاومشقة السفر، ا والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار

تخفيف؛ ألنها ال وال التيسير في اال أثر لههذه المشقة لزناة، وقتل الجناة، ومشقة ألم الحدود، ورجم ا
التي  في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله، وتلك هي المشّقة االنقطاع، وال ترهق اإلنسان ي إلىتؤد

 .4وال أثر لها في التخفيف إليهاابتلى اهلل عباده بها، وطلب منهم االمتثال ألمره فيها، وهذه ال التفات 

والتكاليف الشرعية غالبا، وهي  التي تنفك عن العبادة وهي 5مشقة غير معتادة: الثاني القسم
 :ثالثة أقسام

كمشقة الخوف على النفوس، واألطراف ومنافع األعضاء، فهذه مشقة  :مشقة عظيمة فادحة( 1
موجبة للتخفيف والترخيص قطعا؛ ألن حفظ النفوس، واألطراف إلقامة مصالح الدارين أولى من 

، وذلك كأن يكون الطريق المؤدي للحج غير عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالهاتعريضها للفوات في 
 .6على من يمر من تلك الطريقآمن غالبا، فال يجب الحج 

كأدنى وجع في إصبع أو أدنى صداع أو سوء مزاج خفيف، فهذا الفتة إليه وال  :مشقة خفيفة( 2
 .لها أثردفع مثل هذه المشقة التي ال  تعريج عليه؛ ألن تحصيل مصالح العبادة أولى من

واقعة بين هاتين المشقتين مختلفة في الخفة والشدة فما دنا منها من المشقة : مشقة متوسطة( 3     
وما ، 7كمريض في رمضان يخاف من الصوم زيادة المرض، أو تأخر الشفاءالعليا أوجب التخفيف، 

                                                           
 .215، صالوجيزالبورنو، . 112، صالفقهيةالممتع ف  القواعد الدوسري،  1
 .215، صالوجيزالبورنو،  2
 [.246، صالقواعد الكليةشبير، : ] ينظر. هي مشقة طبيعية يستطيع اإلنسان تحملها دون إلحاق ضرر به  3
 .54، صاألشباه والنظائرالسيوطي،  4
 هي مشقة زائدة عن المشقة المعتادة والتي ال يتحملها اإلنسان عادة، وتفسد على النفوس تصرفاتها، وتخل بنظام حياتها، وتعطل عن القيام 5

 [.241، صالقواعد الكليةشبير، : ] ينظر. باألعمال النافعة غالبا
 .54، صاألشباه والنظائرالسيوطي، . 14، صاألشباه والنظائرابن نجيم،  6
 .11، صاألشباه والنظائرابن نجيم،  7
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وما وقع بين  ،كالحمى الخفيفة ووجع الضرس اليسير ؛يوجب التخفيفدنا منها من المشقة الدنيا لم 
تضبط مشقة كل عبادة بأدنى  ، وذلك بأن1حيث يتم ضبطها بالتقريب ين مختلف فيه،تبتهاتين الر 

المشاق المعتبرة في تلك العبادة، فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة بها، ولن يعلم التماثل إال 
أن يكون كزيادة مشقة الصوم في : ولذلك اعتبر في مشقة المرض المبيح للفطر في الصوم؛ 2بالزيادة

 .3السفر عليه في الحضر

 :أسباب المشقة الجالبة للتيسير: الثالث الفرع

وبما أن المشقة أمر غير منضبط، فقد يرى إنسان أن هذا األمر الشاق سهال، بينما يرى غيره أن      
نما  يعلقونه بالوصف الذي هذا األمر اليسير شاقا، لذلك فإن العلماء ال ينوطون الحكم بنفس المشقة، وا 

   .توجد معه المشقة غالبا؛ فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما

 للمسافر شرع: من رخصه الغالب، في المشقة فيه توجد وصففهو مظنة المشقة،  :السفر( 1     
 .بلياليهن أيام ثالثة خفيه على يمسح أن له وكذلكوالفطر،  الصالتين، بين الجمع له وشرع القصر،

 كان إن الجماعة ترك له شرع: من رخصه، الغالب في المشقة فيه توجد وصف: المرض( 2     
، والتيمم إذا كان يؤدي استعمال الماء يؤدي إلى وقوع ضرر على جسمه، والقعود في نفسه على يخاف

 . الصالة إذا كان في وقوفه وقوع مشقة عليه

وصف توجد فيه المشقة بالغالب، وذلك بأن يغلب على ظن المكر ه وقوع الوعيد الذي : اإلكراه( 3     
 .شرع له النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب باإليمان: هدده به المكِره، من رخصه

 أكل له الفطر وعدم بسببه، اإلثم رفع خصهر  ومن وصف توجد فيه المشقة بالغالب،: النسيان( 1     
 .القضاء وعدم ناسيًا، شرب أو

إذا كان الشفيع عدم سقوط الشفعة : من رخصه وصف توجد فيه المشقة بالغالب،: الجهل( 8     
 .4جاهال بحقه فيها

                                                           
 .54، صاألشباه والنظائرالسيوطي، . 14-9، ص2، جقواعد األحكامابن عبد السالم،  1
 .12، ص2، جقواعد األحكامابن عبد السالم،  2
 .51، صاألشباه والنظائرالسيوطي،  3
 .225، صالوجيز البورنو،. 15-11ص، األشباه والنظائرالسيوطي، . 68-61، صاألشباه والنظائرابن نجيم،  4
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من  وصف توجد فيه المشقة بالغالب؛ ألنه ال يمكن التحرز عنه غالبا،: ر وعموم البلوىالعس( 6     
 السوق، وطين ثيابه، تصيب التي المعذور ونجاسة عنها، المعفو النجاسة معالصالة جواز  :رخصه
  .للتعلم للصبيان المصحف ومس

 المجنون وال الصبيعدم تكليف : بالغالب، من رخصه المشقة فيه توجد وصف: النقص( 1     
 على وجب مما بكثير النساء تكليف عدم وكذلك الولي، إلى أموالهما أمر وفوض عقليهما، لنقص
 .1الرجال

 :لمشقة الجالبة للتيسيرا ضابط: الرابع فرعال

لنص، فإذا خالفت النص روعي النص دونها، فهي ا شقة الجالبة للتيسيرالم أن ال تخالف. 1     
 .2تعتبر في المواضع التي ال نص فيها

نادرا لم كما أنه ال بد أن تكون المشقة عامة، يكثر وقوعها، حتى تعتبر، أما إن كان وقوعها . 2     
، ومن ذلك المستحاضة تتوضأ لكل فريضة، وتقضي المتحيرة الصالة، وذلك ألن هذه تراع المشقة

 .3األشياء تقع نادرا

 .4أن تكون المشقة متحققة فعال، ال متوهمة. 3      

 .5أن ال يكون في التيسير من المشقة تفويت لمصلحة أكبر. 1     

بذلك نجد أن قاعدة العبرة للغالب الشائع ال للنادر تعتبر قيدا لقاعدة المشقة تجلب التيسير،      
أن تكون ن تكون عامة يكثر وقوعها، و مشقة جالبة للتيسير، فالمشقة الجالبة للتيسير ال بد أ فليست كل

 .عند القيام بالفعل متلبسة بالفعل الذي يراد القيام به، أو أن يغلب على الظن الوقوع بالمشقة

 

 
                                                           

 .225، صالوجيز البورنو،. 54-15، صاألشباه والنظائرالسيوطي، . 14-68، صاألشباه والنظائرابن نجيم،  1
 .م، دار السالم2441، 2، طالمدخل إلى دراسة المذاهب الفقهيةعبد الوهاب، علي جمعة، . 12، صاألشباه والنظائرابن نجيم،  2
 .111، 3، جالمنثورالزركشي،  3
 .158، صالممتع ف  القواعد الفقهيةالدوسري،  4
 .156المصدر نفسه، ص 5
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 .1الضرر يزالقاعد  : المطلب الخام 

 :معنى القاعدة: األول الفرع

ر: الضرر لغة      الهزال وسوء الحال، وفقر : ضد النفع، والُضر: نقصان يدخل في الشيء، والض 
 .2وشدة في الجسم

أو جسم  كل أذى يلحق الشخص؛ سواء أكان في مال متقوم محترم،" : الضرر اصطالحا     
 .3"معصوم، أو عرض مصون

فارقوا : زال القوم عن مكانهم: التنحية، واالذهاب، واالستحالة، واالضمحالل، يقال: اإلزالة: يزال     
 .4غيره: ضعهم، وزال الشيء عن مكانه يزول زواال وأزالهمو 

نصف الفقه؛ وذلك ألن األحكام تعتبر هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشريعة، ينبني عليها      
حفظ الدين، : هي ،خل فيها دفع الضروريات الخمسإما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدجاءت 

ينبني عليها تحصيل المقاصد، وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها و ، والنفس، والنسب، والمال، والعرض
 .5قدر اإلمكان

لكن ترتب عليه ضرر  غير مشروع، أو أنه قام بعمل مشروعتفيد القاعدة أن من ارتكب فعال      
الته، ومحو آثاره، وترميم نتائجه، حيث شرع الجهاد لمقاومة األعداء، وشرعت باآلخرين، فإنه يجب إز 

 .6الشفعة لدفع ضرر الجار أو الشريك

 

 
                                                           

 .11، ص1، جاألشباه والنظائرالسبكي،  1
 .153-152، ص1، مادة ضرر، جلسان العربابن منظور،  2
م، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم 2446، إشراف فؤاد أحمد، 13، صالضرر الجنائ  ف  الفقه اإلسمم السلمي، سالم بن صالح،  3

 : الموقع. األمنية
http://www.aleman.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A7% 

 .86، صمعجم لغة الفقهاءقلعجي، . 313، ص11، مادة زول، جلسان العربابن منظور،  4
 .3516، ص5، جالتحريرحبير شرح التالمرداوي،  5
 .168، صالقواعد الكليةشبير،  6



81 
 

 :جب إزالتهضابط الضرر الذي ت: الثاني الفرع

حتى نقوم بإزالة الضرر ال بد أن يكون محققا في : أن يكون الضرر محققا مؤكد الوقوع. 1     
النادر الوقوع؛ أي  3، وليس احتماليا، حيث ال تبنى األحكام على الضرر المتوهم2أو المستقبل 1الحال

  .4أن يكون موجودا وثابتا وحاال بشكل مؤكد

رر الذي يكثر وقوعه عند القيام بالفعل، يأخذ حكم الضرر فهو الض: أما الضرر الغالب وقوعه     
 .المحقق؛ ألن الغالب كالمحقق في الحكم

فهو الذي يكون ترتب المفسدة على الفعل كثيرا في ذاته إذا وقع، : والضرر الكثير غير الغالب     
غالب، والعبرة ولكن ال يغلب على الظن وقوعه، فهذا موضع اختالف، والصحيح أنه يأخذ حكم الظن ال

 .5للغالب الشائع ال للنادر

وذلك بأن يكون فيه مشقة قوية، بأن يحدث أثرا كبيرا في نفس : أن يكون الضرر فاحشا. 2     
 .6المضرور، فال عبرة بالضرر اليسير، ويرجع إلى العرف في تحديد الكبير واليسير من الضرر

وذلك بأن يكون بالتعدي والتعسف واإلهمال، أما الضرر الواقع : أن يكون الضرر بغير حق. 3     
بسبب مشروع؛ كالتعزير والقصاص والحدود، ال يعد اعتداء وال ظلما وال ضررا، فهو على وجه 

 .7االنتصار منه بمثل ما اعتدى عليه، على الوجه الشرعي

                                                           
الشعيب، خالد عبد اهلل، : ] ينظر. هو الضرر الذي وقع سببه في الحال، وترتبت عليه آثاره بعده مباشرة: الضرر المحقق الوقوع في الحال 1

: الموقع: ينظر. 38، صعن الضرر المعنوي قاعد  الضرر يزال وشمولها للتعوي 
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=643 .] 

تراخت إلى الزمن هو الضرر الذي وقع سببه في الحال، ولم تترتب عليه آثاره بعده مباشرة، بل : الضرر المحقق الوقوع في المستقبل 2
 [.38المصدر نفسه، ص: ]ينظر. المستقبل

إذا جر  إنسان آخر، ثم شفي المجرو  من جرحه تماما، وعاش مدة ثم توفي، فادعى ورثته بأنه من الجائز أن يكون والدهم مات : مثاله 3
 [.31المصدر نفسه، ص: ] ينظر. بتأثير الجر ، فال تسمع دعواهم

، ضبطه وصححه محمد 886-888، ص2، جالبهجة ف  شرح التحفةالتسولي، علي بن عبد السالم، . 119ص، 2، جدرر الحكامحيدر،  4
 .م، دار الكتب العلمية1995، 1شاهين، ط

 .111، صالقواعد الكليةشبير، . ت، دار الفكر.، د1، ط351-354، ص6، جالفقه األسمم  وأدلتهالزحيلي، وهبة،  5
 .31، صقاعد  الضرر يزالالشعيب، . 112، صالقواعد الكليةشبير،  6
 .112، صالقواعد الكليةشبير، . 326، ص1، جفتح القديرابن الهمام،  7

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=643
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كاقتناء سيارة، أما إذا كانت المصلحة غير : مشروعة أن يكون الضرر مخال بمصلحة. 1     
 .1مشروعة فال يعتبر الضرر الذي يقع عليها، كإتالف خمر لمسلم

أما إذا : أن يكون الضرر مخال بمصلحة مستحقة للمتضرر بأي وجه من وجوه االستحقاق. 8     
رض الغير بدون وجه كانت غير مستحقة للمتضرر، فال يعتبر اإلخالل بها ضررا؛ كمن بنى في أ

 .2حق، فالبناء يزال وال يضمن صاحب األرض قيمة البناء المهدوم

  :أقسام الضرر: الفرع الثالث

الفقهاء  وقد بين ،خاص وضرر عام ضرر إلى شموله وعدم لألفراد شموله باعتبار الضرر ينقسم     
بناء  ،أغلبهم على الضرر الخاصأنه يقدم باالعتبار الضرر العام؛ لشموله جميع أفراد المجتمع أو 

 الضرر يتحملعلى اعتبار الغالب واهدار النادر، ومن القواعد التي وضعوها لتقرير هذا المبدأ قاعدة 
اعتبار المصلحة العامة مقدم على اعتبار المصلحة ، وقاعدة 3مالعا الضرر دفع ألجل ؛الخاص
 .4الخاصة
المضل، ألن أحدهم يفتن الناس واآلخر يدعوهم إلى  شرع قتل الساحر المضر، والكافر: من ذلك     

الكفر، والحجر على الطبيب الجاهل حرصًا على أروا  الناس، فيتحمل الضرر األخص ويرتكب لدفع 
 .5الضرر األعم

وبذلك نجد أن قاعدة العبرة للغالب الشائع ال للنادر تعتبر قيدا لقاعدة الضرر يزال؛ بحيث ال بد      
مما يغلب على الظن وقوعه، وأن يكون له أثر كبير على األنسان المتضرر  المزال الضرر أن يكون

 .ال الضرر اليسير الذي ال يشق على النفس، وال النادر المتوهم المشكوك في وقوعه
     

                                                           
 .118، صالقواعد الكليةشبير،  1
 .118المصدر نفسه، ص 2
 .11، صاألشباه والنظائرابن نجيم،  3
 .339، صتيسير علم أصول الفقهاليعقوب،  4
 .263، صالوجيزالبورنو،  5
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 الرابع الفصل

 

 ".             للنادر ل الشائع للغالب العبر " لقاعد  الفقهية التطبيقات 

 :للقاعد  القديمة التطبيقات: األول المبحث

 .بعلمه القاض  قضاء: األول المطلب

 :المسألة تصوير: األول الفرع

 تفاصيل شاهد يكون كأن وذلك القضاء، مجلس خارج معينة قضية تفاصيل يعلم القاضي كان لو     
 ثم ومن وقوعه، مكان في الطالق ألفاظ سمع قد يكون أو الشهود، بحال طالعا على كان أو الجريمة،
 الشخصي علمه على بناء الحكم له يجوز فهل بموجبها، والقضاء فيها، للنظر القضية عليه عرضت
 بالمسألة علمه إن بحيث البينة؛ مقام يقوم للمسألة السابق علمه باعتبار البينة، طلب دون بالمسألة،

 .1ال؟ أم المجرم، على التهمة إلثبات وسيلة فيكون اليقين، يفيد

 :النزاع محل تحرير: الثاني الفرع

 البينة قيام مع حتى مطلقا، علمه بخالف يقضي أن للقاضي يجوز ال أنه على الفقهاء اتفق( 1     
 .2يعلمه ما على شاهدا ويكون فيها، للقضاء غيره يفوض أو القضية، عن يعتذر أن وعليه ذلك، على

 هم وما الشهود حال علم فإذا والتعديل، الجر  في بعلمه يقضي القاضي أن على الفقهاء اتفق( 2     

                                                           
 .القلم دار ،2441 ،1ط ،126ص ،المقارن الفقه ف  دراسات علي، البصل، أبو 1
 الررحمن، عبرد برن محمرد الصرفدي،. الكترب عرالم م،1959 ،1ط عميررة، الررحمن عبرد تحقيرق ،395ص ،3ج ،الميازان الوهراب، عبد الشعراني، 2

 ،11ج ،المبسااوط السرخسرري،. التوفيقيررة المكتبررة ت،.د ط،.د أمررين، إبررراهيم هوامشرره ووضررع شرررحه ،251ص ،األئمااة اخااتمف فاا  األمااة رحمااة
 قرريم ابررن. 296ص ،6ج ،المحتاااج مغناا  الشررربيني،. 96ص ،14ج ،الااذخير  القرافرري،. 118ص ،5ج ،واإلكلياال التاااج المررواق،. 31-36ص

 .338ص ،6ج ،القناع كشاف البهوتي،. 146ص ،3ج ،الموقعين إعمم الجوزية،
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 .1الفاسق شهادة ويرد العادل، شهادة فيقبل فسق، أو عدالة من عليه 

 تأديب حق وله القضاء، مجلس في يحدث فيما بعلمه يقضي القاضي أن على الفقهاء اتفق( 3     
 تقدير ويكون البينة، إلى الحاجة دون الدعوى، في النظر أثناء القضاء، مجلس هيبة إلى يسيء من

 القاضي، أو الشاهد، أو خصمه، ضد الخصم به قام الذي الفعل أو اإلساءة، لمقدار راجع العقوبة
 .2القاضي يراه ما بحسب يكون غيره أو ضرب من بإساءته، المسيء به قام عما بالزجر فالتعزير

 ألن كالزنى، تعالى؛ هلل الخالصة الحقوق في بعلمه يقضي ال القاضي أن على الفقهاء اتفق( 1     
 .3بالشبهات تدرأ الحدود ألن علمه يكفي وال اإلقرار، أو البينة من بد فال درئها، في يحتاط الحدود

 غيره؛ على الخصوم أحد حجة وتقديم الترجيح في بعلمه يقضي القاضي أن على الفقهاء اتفق( 8     
 التعارض، عند الترجيح بطرق وعلمه ن،الخصما قدمها التي واألدلة الحجج في نظره خالل من وذلك
 لألدلة اً موافق حكمه يكون وأن القضية، في به حكم الذي السبب القاضي يبين أن بد فال الحكم، يكون

 .4الشرعية

 خارج علمه إذا العباد، حقوق من به المدعى في بعلمه القاضي قضاء في الفقهاء اختلف( 6     
 .بعده أم القضاء تولية قبل علمه وسواء القضاء، مجلس

 

 

 

                                                           
 المراوردي،. 185ص ،1ج ،الدساوق  حاشاية الدسروقي،. 283ص ،1ج ،المجتهاد بداياة رشرد، ابن. 191ص ،1ج ،المحتار رد عابدين، ابن 1

 .                  338ص ،6ج ،القناع كشاف البهوتي،. 321ص ،16ج ،الكبير الحاوي
 حاشاية الصراوي،. 112ص ،1ج ،الدساوق  حاشاية الدسروقي،. 981ص ،2ج ،الكااف  البرر، عبرد ابن. 61ص ،16ج ،المبسوط السرخسي، 2

 ابررن. الفكررر دار م،1951 ط،.د ،264ص ،5ج ،المنهاااج شاارح إلااى المحتاااج نهايااة محمررد، الرردين شررمس الرملرري،. 241ص ،1ج ،الصاااوي
 .314ص ،6ج ،القناع كشاف البهوتي،. 119ص ،14ج ،المنهاج تحفة الهيتمي، حجر

 البراذعرري،. 196ص ،1ج ،الحكااام تبصاار  فرحررون، ابررن. 1ص ،1ج ،الصاانائع باادائع الكاسرراني،. 139ص ،8ج ،المحتااار رد عابرردين، ابررن 3
 اإلسررالمية للدراسررات البحرروث دار م،2442 ،1ط األمررين، محمررد تحقيررق ،819ص ،3ج ،المدونااة اختصااار فاا  التهااذيب القاسررم، أبرري بررن خلررف
حياء  .214ص ،1ج ،الكاف  قدامة، ابن. 119ص ،14ج ،المنهاج تحفة الهيتمي، حجر ابن. التراث وا 

 قدامرة، ابرن. 321ص ،16ج ،الكبيار الحااوي المراوردي،. 283ص ،1ج ،المجتهاد بداية رشد، ابن. 391ص ،8ج ،المحتار رد عابدين، ابن 4
 .338ص ،6ج ،القناع كشاف البهوتي،. 84-19ص ،14ج ،المغن 
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 :الخالف منشأ: الثالث الفرع

 يرد لم نهإ بحيث اآلخر، والرأي للرأي تتسع ظنية، أدلة المسألة، في بها ُاستدل التي األدلة. 1     
 . 1المسألة في صريح نص

 فيه بعلمه القاضي بقضاء القول أن رأى فمن الذرائع، سد قاعدة تطبيق مدى في االختالف. 2     
 تهمة فيه أنو  الخصوم، من والكيد لالنتقام طريقا يكون بحيث الناس، على القضاة من للظلمة تسليط

 أن رأى ومن .المحرم المآل هذا إلى نصل ال حتى بعلمه، القاضي قضاء جواز بعدم :قال للقاضي،
 بالمصلحة منوطة تصرفاتهم وألن القضاة، وعدالة لنزاهة نادرا؛ أو قليال إال يكون ال التسليط هذا

 الحكم وأن له، حكم ال ادرالن أن على بناء وهذا. 2بعلمه القاضي قضاء بجواز قال شرعا، المعتبرة
 .ذلك بخالف يكونون ما ونادرا العدالة، هي القضاة صفة فغالب للغالب،

 جواز بعدم المتأخرون أفتى ولهذا زماننا؛ في عموما القضاة أحوال لفساد وذلك بالبيئة، التأثر. 3     
 .3بعلمه القاضي قضاء

 :وأدلتهم المسألةفي  الفقهاء أقوال: الرابع الفرع

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة أقوال، هي

 الوقت كان ومهما الحق، نوع كان مهما مطلقا، جائز غير بعلمه القاضي قضاء: األول القول     
 ،6الحنابلة عند المذهب وظاهر ،5للشافعية وقول ،4المالكية مذهب وهو العلم، به حصل الذي

 :يلي بما واستدلوا ،7الحنفية من نوالمتأخري

 

                                                           
 . 126ص ،المقارن الفقه ف  دراسات البصل، أبو 1
 .126ص ،المقارن الفقه ف  دراسات البصل، أبو. 334ص ،5ج ،األوطار نيل علي، بن محمد الشوكاني، 2
 .121ص ،المقارن الفقه ف  دراسات علي، البصل، أبو 3
 ،1ج ،الفاااروق القرافرري،. الفكررر دار م،1992 ،3ط ،113ص ،6ج ،خلياال مختصاار شاارح فااا  الجلياال مواهااب محمررد، بررن محمررد الحطرراب، 4

 .11ص
 .113ص ،3ج ،المحتاج مغن  الشربيني،. 233ص ،6ج ،األم الشافعي، 5
 .15ص ،14ج ،المغن  قدامة، ابن 6
 .139ص ،8ج ،المحتار رد عابدين، ابن. 6ص ،1ج ،الصنائع بدائع الكاساني، 7
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م ونَ  َوالَِّذينَ  }:تعالى قال< 1      َصَناتِ  َير  َبَعةِ  َيه ت وا َلم   ث مَّ  ال م ح  ِلد وه م   ش َهَداءَ  ِبَهر  . 1{َجل َد ً  َثَماِنينَ  َفاج 
 في يرد ولم الشهادة، وهي البينة، توفر عدم عند القاذف بجلد أمر وجل عز اهلل أن: االستدالل وجه
 .2بعلمه القاضي قضاء جواز عدم على دليل وهذا القاضي؛ لعلم ذكر اآلية

، ت ْخت ِصُمون   ِإنَُّكمْ :) وسلم عليه اهلل صلى قال< 2      ل ع لَّ  ِإل يَّ ُكمْ  و  نُ  ب ْعض  ِتهِ  أ ْلح   ف م نْ  ب ْعٍض، ِمنْ  ِبُحجَّ
ْيتُ  قِّ  ل هُ  ق ض  ا: ِبق ْوِلهِ  ش ْيًئا، أ ِخيهِ  ِبح   أن: االستدالل وجه. 3(ي ْأُخْذه ا ف ال   النَّارِ  ِمن   ِقْطع ةً  ل هُ  أ ْقط عُ  ف ِإنَّم 
 وذلك يعلم؛ ما بحسب ال الخصمين، من القاضي يسمع ما بحسب يكون القضاء أن على دليل الحديث

 . 4كاملة الحقيقة معرفة على قدرته مع بذلك، قضى وسلم عليه اهلل صلى النبي ألن

يقاعه للتهمة، القاضي تعريض فيه بعلمه القاضي قضاء إن< 3       يريد بما فيحكم الظنون، في وا 
 الحكم هذا فمثل عدوه، على لصديقه فحكم بعلمه القاضي قضى إذا ذلك ومن لعلمه، السبب ويرجع
 صاحب يقول. 5المحاباة وعدم والصال  بالتقوى معروفا كان إذا إال القاضي، اتجاه الشك يثير

 ولكن ،...الحوادث في الشخصي بعلمه يقضي القاضي أن: وغيره الحنفي المذهب أصل في: "المدخل
 ثقة األوفر للقضاء يختار يعد ولم الرشا، وأخذ والسوء الفساد عليهم غلب قد القضاة أن بعد فيما لوحظ
لحافا استرضائهم، في وسعيا الوالة، إلى تزلفا األكثر بل وكفاية، وعفة  أفتى لذلك التوظيف؛ طلب في وا 

 قضاؤه يستند أن بد ال بل الوقائع، في الشخصي بعلمه القاضي يقضي أن يصح ال بأنه المتأخرون
 ذلك ساغ لو إذ بينة، بال للمدعي يقضي أن للقاضي فليس ،...القضاء مجلس في المثبتة البينات إلى

. الخصمين من وسيلة األقوى مع وميال زورا بالوقائع العلم لزعموا القضاة؛ من كثير ذمم فسدت بعدما
ن المنع، فهذا  . 6"كثيرا باطال يدفع أنه إال اإلثبات، لفقدان الحقوق بعض أضاع وا 

  

                                                           
 .1 اآلية النور، سورة 1
 دار م،2444 ،1ط النررروري، قاسرررم تحقيرررق ،143-142ص ،13ج ،الشاااافع  اإلماااام ماااذهب فااا  البياااان الخيرررر، أبررري برررن يحيرررى العمرانررري، 2

 .المنهاج
 .2154 ،3ج ،2654 الحديث رقم اليمين، بعد البينة أقام من باب الشهادات، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 3
 .11ص ،1ج ،الفروق القرافي،. 342ص ،8ج ،األوطار نيل الشوكاني، 4
رقمره محمرد فرؤاد، إشرراف محرب الردين الخطيرب، ، 139ص ،13ج ،شارح صاحيح البخااري البااري فاتحأحمرد برن علري،  العسرقالني، حجر ابن 5

 .ه، دار المعرفة1319ط، .تعليق عبد العزيز بن باز، د
 .911ص ،2ج ،المدخل الزرقا، 6
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 وهو بعده، أم القضاء تولية قبل علمه سواء مطلقا، جائز بعلمه القاضي قضاء أن: الثاني القول     
 بما واستدلوا ،4حزم وابن ،3الحنفية من نوالصاحبي ،2رواية في وأحمد ،1الشافعية عند المشهور القول
 :يلي

 َأيَُّها َيا }: تعالى وقال ،5{ِللَّهِ  ش َهَداءَ  ِبال ِقس طِ  َقوَّاِمينَ  ك ون وا آَمن وا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا }: تعالى قال. 1     
 بالقسط، بالحكم أمر وجل عز اهلل أن: االستدالل وجه .6{ِبال ِقس طِ  ش َهَداءَ  ِللَّهِ  َقوَّاِمينَ  ك ون وا آَمن وا الَِّذينَ 

 يترك أن إلى يؤدي القاضي بعلم القضاء وترك يعلمه، الذي بالحق يحكم أن يقتضي وهذا بالقسط،
 .7الشرع في عنه منهي وهذا الحق، ويضيع يغيره، ال ظلمه على الظالم

 رجل سفيان أبا إن اهلل رسول يا: قالت عتبة، بنت هند أن" :عنها اهلل رضي عائشة عن. 2     
 ي ْكِفيكِ  م ا ُخِذي:) فقال ،"يعلم ال وهو منه أخذت ما إال وولدي، يكفيني ما يعطيني وليس شحيح
ل د ِك، و   علمه على بناء لها قضى وسلم عليه اهلل صلى النبي أن: االستدالل وجه .8(ِباْلم ْعُروفِ  و 

 . 9بعلمه القاضي يقضي أن جواز في صريح دليل وهو ،اإقرار  وال بينة منها يطلب أن دون الشخصي،

 اليقين، يفيد علمه على بناء وحكمه الظن، يفيد الشهود شهادة من المستفاد القاضي حكم أن .3     
 . أولى باألقوى والحكم أقوى، فهو فيها، وقع وما القضية من لتأكده أولى علمه على بناء حكمه فيكون

 ومن الحكام؛ فسق أو األحكام توقف عليه يترتب بعلمه القضاء من القاضي بمنع القول أن كما     
 ومكنه القاضي استحلفه فإن الطالق، أنكر ثم ومن ثالثا، زوجته يطلق رجال سمع لو القاضي أن: ذلك

ن فسق،  .10األمرين من سلم بعلمه حكم إذا أما الحكم، وقف يستحلفه لم وا 

                                                           
 .296ص ،1ج ،المحتاج مغن  الشربيني، 1
 .15ص ،14ج ،المغن  قدامة، ابن 2
 . 148ص ،16ج ،المبسوط السرخسي، 3
 .823ص ،5ج ،المحلى حزم، ابن 4
 .138 اآلية النساء، سورة 5
 .5 اآلية المائدة، سورة 6
 .826ص ،5ج ،المحلى حزم، ابن 7
 الحررديث رقررم بررالمعروف، وولرردها يكفيهررا مررا علمرره بغيررر تأخررذ أن فللمرررأة الرجررل ينفررق لررم إذا برراب النفقررات، كترراب ،البخاااري صااحيح البخرراري، 8

 .68ص ،1ج ،8361
 .19ص ،14ج المغني، قدامة، ابن .م، المطبعة العلمية1932، 1، ط161ص ،1ج ،السنن معالمحمد بن محمد،  الخطابي، 9

 .323ص ،16ج ،الكبير الحاوي الماوردي، 10
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 القضاء، توليه بعد به علم إذا: جائز بعلمه القاضي قضاء :المسألة في التفصيل :الثالث القول     
 رفعت أن إلى بها علم أن منذ قضائه، في  مازال وهو القضية إليه رفعت ثم ومن واليته، مكان وفي
 أثناء في أو القضاء، توليته قبل أو واليته، مكان خارج وهو بها علم إذا أما. بعلمه يحكم فإنه إليه،
 اإلمام قول وهو. بعلمه بها كميح ال فإنه القضية، إليه رفعت ثم ومن لمنصبه عاد ثم عزل ثم واليته
 :يلي بما واستدل. 1حنيفة أبي

 بالقضاء، مكلفاً  فيه القاضي يكون وقت في علم هو: ومكانه القضاء زمن في المستفاد العلم     
 .القضاء علم تفيد ألنها ملزمة؛ وهي الشهود، شهادة من يسمعه ما بمثابة فهو فيه، القائمة البينة فأشبه

 فيه مكلفاً  القاضي يكون ال وقت في علم فهو: القضاء زمان غير في المستفاد العلم أما      
 .له قيمة ال وهو واليته، قبل الشهود من يسمعه ما بمثابة فهو بالقضاء،

 شاهد فهو. ملزمة تكون ال القضاء بدون والشهادة الشهادة، علم يفيد القضاء قبل الحاصل فعلمه     
 .2نفسه بشهادة حكم فكأنه القضاء توليته بعد بعلمه عمل فإذا قاضي، ال

 :األدلة مناقشة: الخامس الفرع

 :المانعين أدلة مناقشة: أوال

 الشخصية، البينة عن تتحدث اآليات ألن صحيح؛ غير استدالل: "الكريمة باآليات االستدالل.1     
 تكون ولهذا باإلثبات، وال بالنفي ال بعلمه القاضي قضاء إلى اآليات تشر ولم عليها، بناء والحكم
 .3"النزاع محل غير في اآليات

 ولم يسمع، ما بحسب يقضي بأنه وسلم عليه اهلل صلى أخبر: إلي تختصون إنكم حديث. 2     
 الخطاب ففحوى المنع؛ على ال الجواز على دليل الحديث وهذا يعلم، ما بحسب القضاء لنفي يتعرض
 يفيد والسمع اليقين، يفيد فالعلم السماع، من أقوى العلم ألن القاضي، بعلم القضاء جواز تقتضي
 .4الظن

                                                           
 .139-135ص ،8ج ،المحتار رد عابدين، ابن. 339ص ،3ج ،الهندية الفتاو  البلخي، 1
 .1ص ،1ج ،الصنائع بدائع الكاساني،. 148ص ،16ج ،المبسوط السرخسي، 2
 .132ص ،المقارن الفقه ف  دراسات البصل، أبو 3
 .332ص ،5ج ،األوطار نيل الشوكاني، 4
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 األخرى اإلثبات بوسائل تلحق قد بعلمه، القضاء من القاضي تلحق التي فالتهمة: المعقول أما. 3     
 .1بها األخذ يجوز ذلك ومع كالشهادة،

 :المجيزين أدلة مناقشة: ثانيا

 الشهادة، أداء في بالقسط مأمورون فهم المدعي، يحضرهم الذين الشهود في: " الكريمة اآليات( 1     
 منها ويخرج بالشهود، مخصصتان فإنهما والقضاة الشهود في عامتين كانتا ولو القاضي، تتناول وال

 قسطا ليس القاضي علم وأن البينة، بتقديم الثابتة واألحاديث األخرى، باآليات القضاء حال القضاة
 وجود لعدم القضاء؛ بعدم معذور والحاكم واجب، ال محرم وهذا وتعسفا، وظلما جورا يكون فقد فقط،
 .2"بينة بغير الحكم شرعا يجوز وال الحق، صاحب مع الحجة

 اهلل صلى النبي تصرفات من الغالب ألنه القضاء؛ ال الفتوى على محمول: عائشة حديث( 2     
 على فيحمل قليل بغيرها والتصرف حكم، ال فتيا والتبلي  تعالى، اهلل عن المبل  فهو وسلم؛ عليه

 كان سفيان أبا أن كما يستحلفها، ولم بينة منها يطلب لم وسلم عليه اهلل صلى النبي أن كما الغالب،
 بينته، لسماع سفيان أبي استدعاء من بد ال لكان القضاء على محموال كان ولو البلد، في  حاضرا
 .3ذلك على بناء والحكم

 األخرى اإلثبات وسائل بخالف والقطع، اليقين يفيد ألنه أولى بعلمه القاضي يقضي بأن القول (3     
 القضاء منصب وفساد التهمة، منه استلزم إذا إال الظن من أفضل بالعلم القضاء أن: الظن تفيد التي

 يقضي حتى الشافعية اشترط ولهذا .4المصالح نفوذ من يمنع حتى بالظن، القضاء األفضل فيكون
 عنه، التهمة لنفي حكمه؛ في عليه اعتمد ما يذكر وأن والورع، التقوى ظاهر يكون أن بعلمه القاضي

 للتسلسل نفيا بعلمه يحكم فإنه والتعديل الجر  في وأما. 5كذا لدي صح أو كذا، عندي ثبت يقول كأن

                                                           
 دار م،2441 ط،.د ،812ص ،2ج ،الشخصااية واألحااوال المدنيااة المعاااممت فاا  اإلسااممية الشااريعة فاا  اإلثبااات وسااائل محمررد، الزحيلرري، 1

 .البيان
 .811ص ،2ج ،اإلثبات وسائل الزحيلي، 2
 دار ت،.د ط،.د ،61-66ص ،1ج ،البيهقاا  ساانن علااى النقاا  الجااوهر عثمرران، بررن علرري التركمرراني، ابررن. 58ص ،1ج ،الفااروق القرافرري، 3

 .الفكر
 . 58ص ،1ج ،الفروق القرافي، 4
 .296ص ،6ج ،المحتاج مغن  الشربيني، 5
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 أخرى، بينة البينة وتحتاج التعديل، أو بالجر  تشهد بينة إلى يحتاج ألنه به؛ يحكم لم إذا الحاصل
  .1وهكذا

 فيجاب: الحكام فسق أو األحكام تعطيل إلى يؤدي بعلمه القضاء من القاضي منع بأن القول وأما     
  .2بحكم ليس الحكم وترك فسقا، ليس عنه العجز عند الحكم ترك بأن عليه

 :بالتفصيل القائلين دليل مناقشة: ثالثا

 واليته بعد كان أم مكانه، خارج وفي واليته قبل أكان سواء واحد للقاضي حصل الذي العلم"       
 به فيقضي بعلمه بالقضاء مأمورا كان فإن يختلف، ال الواقعة أو بالحق فالعلم قضائه، مكان وفي

ال مطلقا،  .3"مطلقا منه يمنع وا 

 :الترجيح: السادس الفرع

 بعلمه، القاضي قضاء من بالمنع القول -أعلم واهلل– إليه أميل فالذي ومناقشتها األدلة عرض بعد
 :وذلك

 من القاضي منع على داللتها في وقوية صحيحة نالمانعو  بها احتج التي األحاديث نإ. 1     
 .بعلمه القضاء

 التقي على يؤمن ال إذ التهمة، ولوجود" الديني، الوازع وضعف القضاة، وفساد الزمان لتغير. 2     
 لم مستور رجل إلى عمد لو أنه مطلقا بعلمه يقضي أن للقاضي أجاز من ويلزم. التهمة إليه تتطرق أن

 يطلقها، سمعه أنه ويزعم زوجته وبين بينه يفرق أو يزني، رآه أنه ويدعي يرجمه أن قط فجور منه يعهد
 .4"يحب من وبين بينه والتفريق وتفسيقه عدوه قتل إلى السبيل قاض كل لوجد فتح لو الباب هذا فإن

 ذلك، وغير المريض وطالق واألقضية، الشهادات باب في مؤثرة التهمة فإن: "القيم ابن يقول. 3     
 ينفذ وال لنفسه، الحاكم حكم يقبل وال عدوه، على العدو شهادة وال وبالعكس لولده، الوالد شهادة تقبل فال

 قامت إذا مالك، عند ألجنبي، وال لوارثه الموت مرض المريض إقرار يصح وال عدوه، على حكمه
                                                           

 .84ص ،14ج ،المغن  قدامة، ابن. 56ص ،1ج ،الفروق القرافي، 1
 .56ص ،1ج ،الفروق القرافي، 2
 .854ص ،2ج ،اإلثبات وسائل الزحيلي، 3
 .334ص ،5ج ،األوطار نيل الشوكاني، 4
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 أنها ضرتها على المرأة قول يقبل وال التهمة، ألجل لها بطالقه الميراث المرأة تمنع وال التهمة، شواهد
 .للتهمة يقبل وال يرد مما ذلك أضعاف - أرضعتها

 التهمة، ألجل فيه خانه ما نظير ظالمه مال من المظلوم يأخذ أن الظفر مسألة في منعنا ولذلك     
ن  .حقه يستوفي إنما كان وا 

 وأموالهم، دماءهم يبيح ما المنافقين من يعلم عليه وسالمه اهلل صلوات الحكام سيد كان ولقد      
 لئال تهمة، كل من المؤمنين وعباده ومالئكته اهلل عند براءته مع بعلمه، فيهم يحكم وال ذلك، ويتحقق
: قال حيي، بنت صفية زوجته مع أصحابه بعض رآه ولما أصحابه، يقتل محمدا إن: الناس يقول

ل ى) ِفيَّةُ  ِإنَّه ا ِرْسِلُكم ا ع    .2"له تهمة نفوسهما في تقع لئال ؛1(ُحي ي   ِبْنتُ  ص 

 غلب فلقد الزمان، لفساد الحوادث؛ جميع في للقضاء طريقا يكون ال القاضي علم فإن: "ولذلك     
 بالحادثة، العلم دعواه صدق في مشكوكا القاضي أصبح بحيث واألحقاد، العداوات وكثرت الظلم،
 .القاضي بعلم القضاء بعدم القول جاء 3"باالحتياط فعمال بعلمه، قضائه في متهما

 وذلك بعلمه؛ القاضي قضاء جواز بعدم القول إلى الحنفية متأخري رجوع سبب ندرك هنا ومن     
ن الظلم، وكثرة الزمان لفساد  .للنادر ال الشائع للغالب العبرة أن إال عدول القضاة من وجد وا 

 :بالقاعدة المسألة عالقة: الفرع السابع

 غلب حيث بالقاعدة، كبيرة صلة له بعلمه؛ القاضي قضاء جواز بعدم القول أن لنا يتبين سبق مما     
 المحسوبية وكثرت العام، للحق اعتبار دون الشخصية المصالح وتغليب والفجور، الظلم القضاة على

 في تأخذهم وال تعالى، اهلل يخافون الذين القالئل القضاة بعض وجود ينكر ال ذلك أن إال والواسطات،
 . للنادر ال الشائع للغالب اعتبارا بالمنع القول فكان أنفسهم؛ على ولو الحق ويقولون الئم، لومة الحق

                                                           
 .121ص ،1ج ،3251الحديث رقم وجنوده، إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 1
 .البيان دار مكتبة ت،.د ط،.د ،165ص ،الحكمية الطرق بكر، أبي بن محمد الجوزية، قيم ابن 2
 .األزهر مطبعة م،1911 ط،.د ،121ص ،الفقهاء رأ  ف  والعاد  العرف فهمي، أحمد سنة، أبو 3
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 .القرآن وتعليم واألذان اإلمامة على الستئجار: الثان  المطلب

 :المسألة تصوير: األول الفرع

 أن مقابل فوافق ،إياه يعلمهم أن شخص من وطلب ،الكريم القرآن أوالده يعلم أن إنسان أراد إذا     
 فوافق بالصالة، يؤمهم أن أحدهم من وطلبوا مكان في اجتمعوا اأناس أن أو أجرا، لهم تعليمه على يأخذ
 .لهم يؤذن أن مقابل أو لهم، إمامته على أجرا منهم يأخذ أن مقابل

 :النزاع محل تحرير: الثاني الفرع

 فاعلها؛ نفعها يتعدى وال عليه، تجب التي القربات من اإلنسان يفعله ما أن على الفقهاء اتفق( 1     
 انتفاع هنا يوجد وال االنتفاع عوض: هي األجرة ألن عليها؛ األجرة أخذ يجوز ال والصيام كالصالة
 .1لألجرة أهال يجعله ال عليه يجب ما اإلنسان فعل أن كما للغير،

 واألذان ،الكريم القرآن تعليم على المال بيت من األرزاق أخذ جواز على الفقهاء اتفق( 2     
 .2واإلعانة والمعروف اإلحسان معنى فيها األرزاق هذه ألن واإلمامة؛

 التي القربات من اإلنسان يفعله فيما المال، بيت غير من األجرة أخذ جواز في الفقهاء اختلف( 3     
 . 3الكريم القرآن وتعليم واإلمامة كاألذان للغير؛ نفعها يتعدى

 :الخالف منشأ: الثالث الفرع

 .اآلخر والرأي للرأي وتتسع االحتمال، إليها يتطرق ظنية، أدلة المسألة في الواردة األدلة_ 1

 .قوله على فريق كل بها استدل التي األدلة في االختالف_ 2

  والذين والصوم، الصالة على المسائل هذه قاسوا الجواز بعدم قالوا فالذين القياس، في االختالف_ 3

                                                           
. الثقافيررررة المكتبررررة ت،.د ط،.د ،159ص ،2ج ،اإلكلياااال جااااواهر السررررميع، عبررررد صررررالح اآلبرررري،. 191ص ،1ج ،الصاااانائع باااادائع الكاسرررراني، 1

 .18ص ،1ج ،المحلى حزم، ابن .112ص ،8ج ،المغن  قدامة، ابن. 161ص ،3ج ،المحتاج مغن  الشربيني،
 ،8ج ،المغنا  قدامرة، ابرن. 291ص ،8ج ،المحتااج نهاياة الرملري،. 1ص ،3ج ،الفاروق القرافري،. 121ص ،8ج ،الحقاائق تبياين الزيلعي، 2

 .18ص ،1ج ،المحلى حزم، ابن .112-111ص
 ابررن. 162ص ،3ج ،المحتاااج مغناا  الشررربيني،. 186-188ص ،2ج ،الكاااف  البررر، عبررد ابررن. 191ص ،1ج ،الصاانائع باادائع الكاسرراني، 3

 .111ص ،8ج ،المغن  قدامة،
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 .1كالعالجات الواجبة؛ غير األفعال على قاسوها بالجواز قالوا

 أخذ جواز بعدم قال صححه فمن العاص، أبي بن عثمان حديث تصحيح في االختالف_ 1     
 .بالجواز قال ضعفه ومن ذلك، على األجرة

 تلقاء من األمور هذه فعل على المسابقة قديما الناس على الغالب أن وذلك: بالبيئة التأثر_ 8     
 همم تغيرت ذلك بعد ثم المال، بيت من اً أرزاق تعطيهم الدولة وكانت والثواب، األجر في ورغبة أنفسهم،
 الغالب فصار أجر، دون من عليها بالقيام األمور هذه على القائمون وتكاسل الديني، الوازع وقل الناس
 .بأجر إال فيها التفريط

  :وأدلتهم المسألةفي  الفقهاء أقوال: الرابع الفرع

 :المسألة على ثالثة أقوال، وهياختلف الفقهاء في هذه 

 هذا إلى وذهب ؛الكريم القرآن وتعليم واألذان اإلمامة على االستئجار يجوز ال: األول القول      
 ،4واإلقامة األذان في حزم وابن ،3أحمد اإلمام عند المذهب وظاهر ،2الحنفية من نالمتقدمو  القول

 :5يلي بما واستدلوا

، اْقر ُءوا:) وسلم عليه اهلل صلى قال< 1      ْنُه، ت ْجُفوا و ال   ِفيِه، ت ْغُلوا و ال   اْلُقْرآن   و ال   ِبِه، ت ْأُكُلوا و ال   ع 
 األجرة أخذ عن وسلم عليه اهلل صلى النبي نهى ،(ِبهِ  ت ْأُكُلوا و ال  ) فقوله: االستدالل وجه. 6(ِبهِ  ت ْست ْكِثُروا

 هذا عموم في داخل باألجرة إال الناس يؤم ال والذي التحريم، النهي في واألصل به، والتآكل قراءته عن
 .قربة كليهما ألن معناه في واألذان النص،

                                                           
 .9ص ،1ج ،المجتهد بداية رشد، ابن 1
 .31ص ،16ج ،المبسوط السرخسي، 2
 .114ص ،8ج ،المغن  قدامة، ابن 3
 .18ص ،1ج ،المحلى حزم، ابن 4
5
ق راق   و اْلُخْبرز   إيَّاك  :) العلم لمدرس وسلم عليه اهلل صلى النبي قول: دهد مدضدع   ،يث  يضر است،لدا  ل رى و الشَّرْرط   الرُّ  وجره (.ت ع رال ى اللَّرهِ  ِكت رابِ  ع 

 ذلرررك، علرررى األجرررة أخرررذ عررردم علررى دليرررل وهررذا القررررآن، تعلررريم علررى األجرررر اشرررتراط مررن المعلرررم حررذر وسرررلم عليررره اهلل صررلى النبررري أن: االسررتدالل
 السريوطي،.التحرريم علرى دليرل وهرذا واألذان، اإلمامرة علرى األجررة يشرترط الرذي وكرذلك. ذلرك مرن المنرع علرى دليرل( إيَّراك  ) فقولره عليها، واالشتراط

 ،1ط عويضررة، صررال  تحقيررق ،151ص ،1ج موضرروع، العلررم، كتراب ،الموضااوعة األحاديااث فاا  المصاانوعة الآللاا  بكررر، أبرري بررن الرررحمن عبرد
 .العلمية الكتب دار م،1996

 الحرديث رقرم عنره، اهلل رضري شربل برن الررحمن عبرد حرديث فري زيرادة المكيرين، مسرند ،بان حنبال أحماد اإلماام مسندأحمد بن محمرد،  الشيباني، 6
م، مؤسسرررة 2441، 1، تحقيرررق شرررعيب األرنرررؤوط وآخررررون، إشرررراف عبرررد اهلل التركررري، ط255ص ،21ج قررروي، إسرررناده صرررحيح حرررديث ،18829
 .الرسالة
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 ال أن: " وسلم عليه اهلل صلى النبي إلي عهد ما آخر كان: قال العاص، أبي بن عثمان عن< 2     
 يتخذ أن يجوز ال أنه على صراحة يدل الحديث: االستدالل وجه .1"أجرا األذان على يأخذ مؤذنا أتخذ
 اهلل إلى بها ُيتقرب طاعات هاألن ،الكريم القرآن وتعليم اإلمامة وكذلك ، أجرا أذانه على يأخذ مؤذنا
 .2تعالى

 صلى اهلل لرسول ذلك فذكرت قوسا، إلي فأهدى القرآن، رجال علمت: قال كعب، بن أبي عن< 3     
ْذت ه ا ِإنْ  :)فقال وسلم، عليه اهلل ْذت   أ خ   فقال بشأنها، سئل أنه رواية وفي. 3فرددتها ،(ن ارٍ  ِمنْ  ق ْوًسا أ خ 

ْمر ة  :) وسلم عليه اهلل صلى  داللة الحديث أن: االستدالل وجه .4(ت ع لَّْقت ه ا)  أو ،(ت ق لَّْدت ه ا ك ِتف ْيك   ب ْين   ج 
 من جاء لما وذلك أولى، باب من فاألجرة ،الكريم القرآن تعليم على الهدية أخذ حرمة على واضحة
 .5تعالى اهلل إلى بها يتقرب كلها ألنها معناه؛ في والرأذان واإلمامة ذلك، على الشديد الوعيد

 القرآن تعليم وعن جماعة، في الصالة عن الناس تنفير إلى يؤدي ذلك على االستئجار ألن< 1     
 قال ذلك، يجوز وال الطاعات، هذه عن يبتعدون يجعلهم مما ذلك، عن يمنعهم األجر فثقل ؛الكريم
هَل ه م   َأم  } :تعالى رًا َتس   للناس دعوته يبل  كان وسلم عليه اهلل صلى فالنبي ،6{م ث َقل ونَ  َمغ َرم   ِمن   َفه م   َأج 
هَل ه م   َوَما }:تعالى قال منهم، األجر طلب دون ر   ِمن   َعَلي هِ  َتس   وسلم عليه اهلل صلى يبل  كان وقد ،7{َأج 
 يكون وبذلك ،8(الغ اِئب   ِمْنُكمُ  الشَّاِهدُ  ِلُيب لِّ ِ  أ ال  :) وسلم عليه اهلل صلى قال وبغيره، بنفسه دعوته وسلم
 يبل  لمن يجوز ال فكذلك بنفسه، يبلغه ما على األجر يأخذ أن يجوز ال كان فإن مبلغا، معلم كل

 . 9بنفسه يبلغه ما معنى في ألنه بأمره؛

 

 

                                                           
 .236ص ،1ج صحيح، ،111 األثر رقم األذان، في السنة باب فيه، والسنة األذان كتاب ،ابن ماجه سنن القزويني، 1
 .القلم دار م،1991 ،2ط فضل، محمد تحقيق ،838ص ،2ج ،والكتاب السنة بين الجمع ف  اللباب محمد، أبو الدين جمال المنيجي، 2
 .134ص ،2ج صحيح، ،2185 الحديث رقم القرآن، تعليم على األجر باب التجارات، كتاب ،ابن ماجه سنن القزريني، 3
 .268ص ،3ج صحيح، ،3111 الحديث رقم المعلم، كسب في باب اإلجارة، كتاب ،داود أب  سنن السجستاني، 4
 .حزم ابن دار ت،.د ،1ط ،813ص ،األزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل علي، بن محمد الشوكاني، 5
 . 14 اآلية الطور، سورة 6
 .141 اآلية يوسف، سورة 7
 .33ص ،1ج ،148 الحديث رقم الغائب، الشاهد العلم ليبل  باب العلم، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 8
 .191ص ،1ج ،الصنائع بدائع الكاساني، 9
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: القول هذا إلى وذهب ؛الكريم القرآن وتعليم واألذان اإلمامة على االستئجار يجوز: الثاني القول     
 بعض  أن إال ،4الكريم القرآن تعليم في حزم وابن ،3أحمد اإلمام عند ورواية ،2والشافعية ،1المالكية
. 5باإلجرة اإلمامة تفرد وال معا، واألذان اإلمامة على يكون االستئجار أن إلى ذهبوا والشافعية المالكية
 :يلي بما واستدلوا

 نازلين قوم– بماء مروا وسلم عليه اهلل صلى النبي أصحاب من نفرا أن: عباس ابن عن_  1     
 في إن راق؟، من فيكم هل: فقال الماء، أهل من رجل لهم فعرض سليم، أو لدي  فيهم ، -ماء على
 إلى بالشاء فجاء فبرأ، شاء، على الكتاب بفاتحة فقرأ منهم، رجل فانطلق سليما، أو لديغا رجال الماء

 أخذ اهلل، رسول يا: فقالوا المدينة، قدموا حتى أجرا، اهلل كتاب على أخذت: وقالوا ذلك فكرهوا أصحابه،
قَّ  ِإنَّ :) وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال أجرا، اهلل كتاب على ا أ ح  ْذُتمْ  م  ل ْيهِ  أ خ  . 6(اللَّهِ  ِكت ابُ  أ ْجًرا ع 
 جواز على قياسا ،الكريم القرآن تعليم على االستئجار جواز على دليل الحديث: االستدالل وجه. 6(اللَّهِ 
 من مستفاد المعنى وهذا للرقية، وقراءته للتعليم قراءته بين فرق فال به، الرقية على األجرة أخذ جواز
 . 7ذلك في اإلباحة على فدل الحديث، في الوارد العموم

 اهلل صلى ولرسوله هلل نفسها وهبت قد إنها: فقالت امرأة، وسلم عليه اهلل صلى النبي أتت_  2     
ةٍ  ِمنْ  النِّس اءِ  ِفي ِلي م ا:)فقال وسلم، عليه اج   ال: قال ،(ث ْوًبا أ ْعِطه ا :)قال زوجنيها،: رجل فقال ،(ح 
ل وْ  أ ْعِطه ا:) قال أجد، ات ًما و  ِديدٍ  ِمنْ  خ   وكذا، كذا: قال ،(الُقْرآِن؟ ِمن   م ع ك   م ا:)فقال له، فاعتل ،(ح 
وَّْجُتك ه ا ف ق دْ :)قال  أن جاز لشيء، ثمنا يكون أن جاز ما أن: "االستدالل وجه .8(الُقْرآنِ  ِمن   م ع ك   ِبم ا ز 

                                                           
 .14ص ،1ج ،الصاوي حاشية الصاوي،. الفكر دار م،1998 ط،.د ،112ص ،1ج ،الدوان  الفواكه غانم، بن أحمد النفراوي، 1
 .162ص ،3ج ،المحتاج مغن  الشربيني، 2
 .111ص ،8ج ،المغن  قدامة، ابن 3
 .1ص ،1ج ،المحلى حزم، ابن 4
 .321ص ،1ج ،المحتاج مغن  الشربيني،. 231ص ،الفقهية القوانين جزي، ابن 5
 .131ص ،1ج ،8131 الحديث رقم الغنم، من بقطيع الرقية في الشرط باب الطب، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 6
 المفاااتيح مرقااا  سررلطان، بررن علرري القرراري، الهررروي المررال. 115ص ،2ج ،القاادير فااتح المنرراوي،. 146ص ،6ج ،بطااال اباان شاارح بطررال، ابررن 7

 ،111ص ،2ج ،الساامم ساابل إسررماعيل، بررن محمررد الصررنعاني، األميررر .الفكررر دار م،2442 ،1ط ،1992ص ،8ج ،المصااابيح مشااكا  شاارح
 .الحديث دار ت،.د ط،.د
 .192ص ،6ج ،8429 الحديث رقم وعلمه، القرآن تعلم من خيركم باب القرآن، فضائل كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 8
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 به، الوفاء على البدل وأخذ ،الكريم القرآن تعليم على األجرة أخذ جواز الحديث وفي صداقا، يكون
 .1"منه به ينتفع ما كل في العوض عليه يؤخذ أن جاز مهرا، يكون أن جاز إذا ألنه ذلك؛ ونحو

 كل يرزق الخطاب بن عمر فكان الصبيان، يعلمون معلمين ثالثة بالمدينة كان"  أنه روي ما _3     
 .2"شهر كل عشر خمسة منهم واحد

 تعليم كره أحدا أن يبلغني لم: "  -اهلل رحمه– مالك اإلمام قال حيث: المدينة أهل إجماع_ 1     
 .3"بأجر والكتابة القرآن

 جاز والقناطر، المساجد بناء على االستئجار يجوز ألنه: المباحة األفعال على القياس_ 8     
 بيت من عليها الرزق أخذ يجوز ألنه وكذلك واإلمامة، واألذان الكريم القرآن تعليم على االستئجار

 .4عليها االستئجار فجاز المال،

هو  جواز االستئجار على األذان واإلمامة وتعليم القرآن عند الضرورة والحاجة،: القول الثالث     
واختاره شيخ في قول ثالث الحنابلة ، و 5المفتى به عند الحنفية وهو ما ذهب إليه المتأخرون منهم

 :، واستدلوا بما يلي6اإلسالم ابن تيمية

لوجود ضرورة خوف ضياع القرآن، كذلك فإن األذان اإلمامة من شعائر اإلسالم، وفي تفويتهما      
تكاسل الناس في األمور ف. 7هدم الدين، فهذه الثالثة مستثناة للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات

وقلة المروءة في المعلمين من بيت المال،  يقوم بهذه األمور، وانقطاع عطايا الدينية، وحاجتهم لمن
أدى إلى اشتغالهم بمعاشهم، فال يتفرغون للقيام بهذه المهام، فأخذ األجرة على القيام بهذه ؛ 8األغنياء

المهام يعينهم على العبادة، فيكونوا قد جمعوا بين عبادة األذان واإلمامة، وتعليم القرأن، وبين عبادة 
                                                           

 .م، دار الكتب العلمية2444، 1، تحقيق سالم عطا ومحمد علي، ط116ص ،8ج ،الستذكاريوسف بن عبد اهلل،  البر، عبد ابن 1
 ،311ص ،1ج ،24538 األثرر رقرم المعلرم، أجرر فري براب واألقضرية، البيروع كتراب ،واآلثاار األحادياث فا  المصانف بكرر، أبرو شريبة، أبري بن 2

 .الرشد مكتبة ،ه1149 ،1ط الحوت، كمال تحقيق
 .111ص ،2ج ،الدوان  الفواكه النفراوي، 3
 .111ص ،8ج ،المغن  قدامة، ابن 4
الميداني، عبد الغني . ت، دار المعرفة.ط، د.، د121-126، ص2، جالعقود الدرية ف  تنقيح الفتاو  الحامديةابن عابدين، محمد أمين،  5

 .ت، المكتبة العلمية.ط، د.، تحقيق محمد محيي الدين، د144، ص2، جاللباب ف  شرح الكتاببن طالب، 
 .361، ص23، جمجموع الفتاو ابن تيمية،  6
 .126، ص2، جالعقود الدريةابن عابدين،  7
 .144ص، 2ج، اللبابالميداني،  8
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ا إن كان القائم على هذه المهام غنيا فالقيام بهذه م، فاألعمال بالنيات، أموعياله منفسهأالسعي على 
 .1األعمال متعين عليه بال أجرة

 :األدلة مناقشة: الخامس الفرع

 :القول األول أدلة مناقشة: أوال

، اْقر ُءوا)  حديث( 1       أنه كما ،2به االحتجاج يجوز فال ضعيف، الحديث هذا أن قيل..(: اْلُقْرآن 
 .3أجره تضييع فكره أجرا، عليه أخذ ثم هلل، علمه يكون أن يحتمل

 إذا أنه على يحمل أنه كما ،4التحريم وليس التنزيه، على محمول النهي أن: عثمان حديث( 2     
 .5فيجوز به، يتطوع من يجد لم إذا أما عليه، االستئجار يجوز فال بذلك، يتطوع من وجد

 أنه يحتمل أنه كما ،6به لالحتجاج يصلح فال منقطع حديث بأنه قيل: كعب بن أبي حديث( 3     
 وحفظ اإلسالم، انتشر فقد اآلن أما عين، فرض الكريم القرآن تعليم كان حيث اإلسالم، بداية في كان

 على المأخوذة األجرة إن حيث قائما؛ المنع معنى يعد فلم المصاحف، وفي الصدور في الكريم القرآن
نما تبليغه، على أجرة ليست تعليمه  .7لذلك نفسه وتفري  بتعليمه، لالشتغال للجلوس هي وا 

 محتسبا األمر، بداية في بالتعليم متبرعا كان ألنه تعليمه؛ على الهدية أخذ من منع أنه ويحتمل     
 على األجرة أخذ من المنع على حجة فيه ليس فالحديث أجره، تضييع فكره وجل، عز اهلل عند أجره
 .8ذلك

                                                           
ه، 1281ط، .، د34، ص1، جحاشية الطحطاوي على الدر المختارالطحطاوي، أحمد بن محمد، . 64، ص2، جالختيارالموصلي، 1

 .مطبعة بوالق
 .148ص ،6ج ،بطال ابن شرح بطال، ابن. 115ص ،8ج ،الستذكار البر، عبد ابن 2
 الثقافررة مكتبررة م،2443 ،1ط سررعد، طرره تحقيررق ،196ص ،3ج ،مالااك اإلمااام موطااه علااى الزرقااان  شاارح البرراقي، عبررد بررن محمررد الزرقرراني، 3

 .الدينية
 .211ص ،1ج ،الحاجة كفاية السندي، 4
 .الرشد مكتبة م،1991 ،1ط عقل، ذياب تحقيق ،112ص ،1ج ،البيهق  خمفيات مختصر فر ، بن أحمد فر ، ابن 5
 .115ص ،8ج ،الستذكار البر، عبد ابن 6
 .183ص ،5ج ،والتحصيل البيان رشد، ابن 7
 .115ص ،2ج ،القدير في  المناوي، 8
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 األجرة أخذ إن إذ به؛ مسلم غير: الناس لتنفير سبب األعمال هذه على االستئجار بأن قولهم( 1     
 من يلحق كان إذا األجرة أخذ هو فاألولى اإلسالمية؛ لألئمة كبيرة وفائدة منفعة فيه األعمال هذه على
 منفعة فيه األجرة فأخذ والمشقة، الحرج في المسلمين وقوع إلى يؤدي مما لها، تعطيل أخذها عدم

 .1اإليمان ضعاف من إال التنفير يكون وال عظيمة،

 :القول الثاني أدلة مناقشة: ثانيا

 القرآن تعليم على وليس الرقية، على األجرة أخذ هو الحديث من المقصود: عباس ابن حديث. 1     
 والمداواة المداواة، من نوع الرقية أن كما الرقية، عن الحديث معرض في سيق الجواز ألن ؛الكريم
 .2عليها األجرة أخذ يجوز

 تعليم جعل في صريحا ليس الحديث أن: الكريم القرآن من يحفظ بما المرأة تزويج حديث أما. 2     
 أو للقرآن، وتعظيما له، إكراما صداق بغير إياه زوجها أنه المحتمل فمن صداقا، إياها الكريم القرآن
 .3ذلك باعتبار له مهرها وهبت أنها يحتمل

 األحاديث لورود وخاصة المعتبر، اإلجماع شروط توفر لعدم حجة؛ ليس: المدينة أهل إجماع .3
 .4ذلك على األجرة أخذ من بالمنع القاضية

 .المال بيت من أرزاقا يعطيهم كان أنه على يحمل: عمر فعل

 أخذ من بالمنع القاضي النص لوجود وذلك؛ صحيح غير: المباحة األفعال على القياس .1     
 .5ذلك على األجرة

 :مناقشة أدلة القول الثالث: ثالثا

 .األدلة التي استدلوا بها وجيهة ومقنعة وكافية لعزيز رأيهم

                                                           
 .النفائس دار م،1991 ،1ط ،99ص ،الشرعية القربات فعل على الستئجار اهلل، عبد علي يحيى، أبو 1
 .العلمية الكتب دار م،2444 ،1ط ،251ص ،14ج ،الهداية شرح البناية أحمد، بن محمود العيني، 2
 .254ص ،14ج ،البناية العيني، 3
 .138ص ،الشرعية القربات فعل على الستئجار يحيى، أبو 4
 .216ص ،1ج ،المبدع مفلح، ابن 5
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 :الترجيح: الفرع السادس

 األذان على األجرة أخذ جواز هو -أعلم واهلل-فالذي أميل إليه : ومناقشتها األدلة عرض بعد     
 على الناس تكاسل من عصرنا في ساد لما وذلكعند الضرورة والحاجة؛  الكريم القرآن وتعليم واإلمامة
 الجواز بعدم القول فإن التعبدية، األمور عن بها واالشتغال الدنيا حب غلب أنه كما حسبة، بذلك القيام
 اإلسالم على حريصة كانت اإلسالمية الدولة أن كما ،الكريم بالقرآن والجهل الدين، ضياع إلى يؤدي

 من هناك وكان المال، بيت من أرزاق بإعطائهم المهام هذه على القائمين تشجع فكانت والمسلمين،
 االهتمام قل فقد ذلك بعد أما ذلك، غير أو لباس أو طعام من يحتاجونه بما لهم يتبرع من المسلمين

 للعمل انصرفوا فإذا بشؤونهم، والقيام الرزق لكسب العمل إلى المهام هذه على القائمون فاحتاج بهم
 لهؤالء األجرة إعطاء أن العلماء رأى فلذلك تعطلها، إلى يؤدي مما العبادات، بهذه القيام عن انشغلوا
 بهذه لقيامهم األجرة وليست معلومة، بمهام للقيام محدودة، أماكن في أنفسهم حبس على بناء الناس

 والمشقة الحرج ورفع عليهم، لتخفيفل الناس، ساد الذي الغالب الوضع مع الحكم تغير فلزم العبادات،
 المعلمين عطايا النقطاع ذلك؛ على االستئجار بجواز القول فكان عليهم، والتيسير الضرر ودفع عنهم،
 أبنائهم، وضياع ضياعهم ذلك من للزم أجرة بغير بالتعليم المعلمون اشتغل فلو السابق، في كانت التي
 على األجرة أخذ بجواز فالقول ،الكريم والقرآن الدين ضياع للزم الصناعة أو بالتجارة اشتغلوا ولو

 .1والدنيا الدين خير إلى ويؤدي الضياع، من الدين يحفظ الذي الصواب، هو واإلمامة واألذان التعليم

 :بالقاعدة المسألة عالقة: الفرع السابع

 يخشى وأصبح التدين قلة الناس على غلب لما إنه حيث الغالب، على الحكم دوران أن يتبين سبق مما
 القرآن وتعليم واإلمامة األذان على األجرة أخذ الفقهاء أجاز فيها، التقصير من العبادات هذه على
ن ،الكريم  الشائع للغالب العبرةو  الندرة، غاية يف همأن إال مجانا، بذلك القيام على يتبرع من هناك كان وا 

 .البحث مدار بالقاعدة الصلة وثيقة ةالمسأل هذه أن نجد بذلك ؛للنادر ال

                                                           
 .ت، دار إحياء التراث.ط، د.، د126-128ص ،2ج ،عابدين ابن رسائل مجموعةمحمد أمين،  عابدين، ابن 1
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 .المشترك األجير تضمين: الثالث المطلب

 :المسألة تصوير: األول الفرع

 التزم أو كفله،: فالن فالنا ضمن يقال ،1الكفيل والضمين به، كفل: الشيء ضمن: لغة الضمان     
 .2الغارم أو الملتزم، أو الكفيل، هو: فالضامن أدائه، في يقصر قد ما عنه يؤدي أن

 منافعه أو ماله في ضياع أو تلف من لحقه عما الغير بتعويض االلتزام: " اصطالحا الضمان     
 .3"القيميات في بقيمته أو المثليات، في بمثله

 :نوعين على وهو ،4"معين مبل  مقابل الغير لحساب يعمل الذي اإلنسان" هو: األجير

 جميعها، في نفعه المستأجر يستحق معلومة، مدة في عليه العقد يقع الذي وهو: "خاص أجير. 1     
 شهرا، أو يوما رعاية، أو خياطة، أو بناء في عمل أو شركة، في كالموظف لخدمة، استؤجر كرجل
 ". الناس سائر دون المدة تلك في بنفعه المستأجر الختصاص خاصا؛ سمي

 وحمل حائط، وبناء ثوب، كخياطة معين، عمل على معه العقد يقع الذي وهو: "مشترك أجير. 2     
 سمي والطبيب، كالكحال، فيها، نفعه جميع يستحق ال مدة في عمل على أو معين، مكان إلى شيء

 .5"واحد وقت في وأكثر وثالثة الثنين أعماال يتقبل ألنه مشتركا؛

 :النزاع محل تحرير: الثاني الفرع

 المؤجر، مال من فعله من أو بيده هلك ما يضمن ال الخاص األجير أن على الفقهاء اتفق_ 1     
 صرف في المالك عن نائب ألنه التفريط؛ أو بالتعدي إال تلف إن يضمنه ال أمانة يده في ما يكون بل

 .6والمضارب كالوكيل تقصير، أو تعد غير من يضمن فلم به، يأمره ما إلى منافعه

                                                           
 .281ص ،13ج ضمن، مادة ،العرب لسان منظور، ابن 1
 .811ص ،1ج ضمن، مادة ،الوسيط المعجموآخرون،  مصطفى، 2
: الموقرع. م2441 رصررص، أميرر بإشرراف ،9ص ،اإلسامم  الفقاه فا  المهان وأصاحاب الصاناع تضامين أحكاام الكرريم، عبد وائل الحشاش، 3

http://qawaidfiqhiyyah.blogspot.com/2011/11/blog-post_5202.html 
 .18ص ،الفقهاء لغة معجم قلعجي، 4
 .355ص ،8ج ،المغن  قدامة، ابن 5
 قدامرة، ابرن. 225ص ،8ج ،الطاالبين روضاة النرووي،. 25ص ،1ج ،الدساوق  حاشاية الدسروقي،. 211ص ،1ج ،الصنائع بدائع الكاسراني، 6

 .25ص ،1ج ،المحلى حزم، ابن .394ص ،8ج ،المغن 
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 .1والتفريط بالتعدي المؤجر مال من يده في ما هلك إذا المشترك األجير تضمين على الفقهاء اتفق_ 2

 تفريط، وال تعد غير من بفعله أو بيده هلك لما المشترك األجير تضمين في الفقهاء اختلف_ 3     
 .أقوال عدة على منفردا، أو المالك، بحضرة كان سواء

 :الخالف منشأ: الثالث الفرع

 .اآلخر والرأي للرأي تتسع ظنية، أدلة المسألة في الواردة األدلة. 1     

 اعتبرها من الفقهاء فمن المشترك، األجير يد اعتبار في اختلفوا حيث القياس، في االختالف. 2     
 على فقاسها 3ضمان يد اعتبرها من ومنهم. الخاص واألجير والمضارب الوديع على فقاسها 2أمانة يد

 .  والمقترض الغاصب

 :وأدلتهم العلماء أقوال: الرابع الفرع

 :ة أقوال، هيفي هذه المسألة على ستاختلف الفقهاء 

 غير أم متعديا أكان سواء له، ضامنا يكون فإنه: المشترك األجير بفعل تلف ما أن: األول القول     
 في الصحيح على والحنابلة ،6المالكية من 5وأشهب ،4زفر عدا ما الحنفية: القول هذا إلى وذهب. متعد
 :يلي بما واستدلوا. 7المذهب في

                                                           
 ،8ج ،المغناااا  قدامررررة، ابررررن. 39ص ،1ج ،األم الشررررافعي،. 144ص ،1ج ،المدونااااة األصرررربحي،. 68ص ،6ج ،المحتااااار رد عابرررردين، ابررررن 1

 .25ص ،1ج ،المحلى حزم، ابن .398ص
 ،25ج ،الكويتياة الفقهياة الموساوعة المؤلفين، من مجموعة: ]ينظر. تملكا وليس األصلي، المالك عن نيابة المال أو الشيء حيازة: بها يقصد 2

 [.السالسل دار ت،.د ،2ط ،285ص
 [.285ص ،25ج ،الكويتية الفقهية الموسوعة المؤلفين، من مجموعة: ]ينظر .الحائز لمصلحة أو للتملك، الشيء حيازة: بها يقصد 3
 الحرديث أصرحاب مرن كران والعبرادة، العلرم برين جمرع ،ه114 سرنة ولرد الحنفري، الفقيره، البصري، العنبري، قيس، بن الهذيل بن زفر الهذيل أبو 4
 شررفه فري أعالمهرم، مرن وعلرم المسرلمين، أئمرة مرن إمرام زفرر هرذا: حنيفرة أبرو عنره قرال الخطرأ، قليل حافظ، مأمون، ثقة، هو الرأي، عليه غلبه ثم

 الفوائاااد اللكنررروى،]  ،[249-241ص ،2 ج ،المضاااية الجاااواهر القرشررري،: ] تنظرررر. ه185 سرررنة تررروفي أصرررحابي، أقررريس وهرررو وعلمررره، وحسررربه
 .[18ص ،البهية

 .212ص ،3ج ،الهداية المرغيناني،
 برن وسرحنون الكرريم عبرد بنرو عنره روى ه،114 سرنة ولرد المرالكي، الفقيره، المصرري، الجعردي، العامري القيسي داود بن العزيز عبد بن أشهب 5

 سرنة تروفي فيره، طريش لروال أشرهب مرن أفقره رأيرت مرا: الشرافعي عنره قرال والمصرريين، والمردنيين مالرك عن الفقه أخذ نافع، قرأعلى وآخرون، سعيد
 [.333ص ،1ج ،األعمم الزركلي،]  ،[345-341ص ،1ج ،المذهب الديباج فرحون، ابن: ] تنظر. ه241

 .885ص ،1ج واإلكليل، التاج المواق، 6
 .العربي التراث إحياء دار ت،.د ،2ط ،12ص ،6ج ،الخمف من الراجح معرفة ف  اإلنصاف سليمان، بن علي المرداوي، 7
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ل ى: )وسلم عليه اهلل صلى قال( 1      ا اْلي دِ  ع  ذ تْ  م  تَّى أ خ  دِّي هُ  ح   األجير أن :االستدالل وجه .1(ُتؤ 
 .2العين مقام تقوم ألنها القيمة؛ رد عليه فيجب بالهالك؛ العين رد عن عجز المشترك

 كثرة في رغبة كثير خلق من األعمال يتقبل ألنه الناس؛ ألموال صيانة" وذلك: االستحسان( 2     
 التحرز يمكن بما هلكت إذا الضمان عليه فيجب طويال، عنده فيقعد بها القيام عن يعجز وقد األجرة،
 ليأخذ له الباب يفتح التضمين بعدم القول أن: االستدالل وجه. 3"حفظهما في يتوانى ال حتى عنه،
 همّ  أصبح حيث هذا زماننا في وخاصة الربح، من قدر أكبر ليجمع طاقته؛ فوق الناس من أعماال
 الضياع، أو بالهالك الناس أموال إتالف إلى يؤدي مما واألساليب، الوسائل بكل المال جمع الناس
 يحفظ مما ذلك، من للحد يؤدي بالتضمين فالقول يده، من ضاعت أو سرقت، العين أن يدعي فربما
 .4أموالهم للناس

 احتمال إن حيث األمانة، وخيانة الورع، وقلة الذمم، وتغير الناس، أحوال لفساد وذلك: العرف( 3     
 .  5ذلك من الناس على فيخشى وارد، الخيانة

 . 6" األجير يضمن كان عليا أن: " خالس عن روي (1     

 كالعدوان مضمونا، يكون أن يجب منه تولد فما عليه، مضمون المشترك األجير عمل أن ( "8     
 العوض يستحق ال أنه عليه، مضمون عمله أن على والدليل الخاص، األجير بخالف عضو، بقطع
 عمله ذهاب وكان فيه، عمل فيما أجر له يكن لم عمله، بعد حرزه في تلف لو الثوب وأن بالعمل، إال
 المدة بمضي العوض استحق استعماله، من المستأجر أمكن إذا فإنه الخاص، بخالف ضمانه، من
ن   .7"بتلفه أجره يسقط لم حرزه، من فتلف شيء من فيه عمل وما يعمل، لم وا 

                                                           
 .542ص ،2ج ضعيف، ،2144 الحديث رقم العارية، باب الصدقات، كتاب ،ابن ماجه سنن القزويني، 1
 .214ص ،1ج ،الصنائع بدائع الكاساني، 2
 .135ص ،8ج ،الحقائق تبيين الزيلعي، 3
 .68ص ،6ج ،المحتار رد عابدين، ابن. 18ص ،الصناع تضمين أحكام الحشاش، 4
 .68ص ،6ج ،المحتار رد عابدين، ابن .844ص ،1ج ،الهندية الفتاو  البلخي،. 214ص ،1ج ،الصنائع بدائع الكاساني، 5
 تحقيررق ،242ص ،6ج ،11661 األثررر رقررم األجررراء، تضررمين فرري جرراء مررا برراب اإلجررارة، كترراب ،الكباار  الساانن الحسررين، بررن أحمررد البيهقرري، 6

 .319ص ،8ج  ،الغليل إرواء في صحيح إسناده األلباني عنه وقال. العلمية الكتب دار م،2443 ،3ط عطا، محمد
 .359ص ،8ج ،المغن  قدامة، ابن 7
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 يمكن التلف كان فسواء مطلقا، له ضامنا يكون ال فعله، بغير تلف ما أن:  الثاني القول      
 ،-اهلل رحمهما– 1وزفر حنيفة أبي اإلمام: القول هذا إلى وذهب يضمن ال فإنه ال، أم عنه، االحتراز
 :يلي بما واستدلوا. 2المذهب ظاهر وهو تفريط أو تعد منه يكن لم حالة في -اهلل رحمه– أحمد واإلمام

َوانَ  َفَم } :تعالى قال_ 1       يجب ال أن األصل أن" :االستدالل وجه. 3{الظَّاِلِمينَ  َعَلى ِإلَّ  ع د 
 من ليس والهالك القبض، في مأذون ألنه األجير؛ من التعدي يوجد ولم المتعدي، على إال الضمان
 .4"المودع على الضمان يجب ال ولهذا عليه؛ الضمان يجب فال صنعه

 في هلكت لو ولهذا المالك، بإذن حصل القبض ألن المشترك؛ األجير يد في أمانة العين أن_ 2     
 كان لو حتى لضمنها مضمونة؛ يده في العين كانت ولو يضمنه، لم عنه التحرز يمكن ال بسبب يده

 يمكن ال بسبب هلكت إذا األمانة يضمن ال فاألمين. 5كالمغصوب عنه التحرز يمكن ال بسبب التلف
 .6له أجر وال عنه، التحرز يمكن بسبب هلكت إذا يضمن ال كذلك عنه، التحرز

 بخالف والسرقة، كالغصب عنه التحرز يمكن ما لكل ضامن المشترك األجير أن: الثالث القول     
 من الصاحبان القول هذا إلى وذهب المكابر، والعدو الغالب والحريق كالموت عنه التحرز يمكن ماال

 :يلي بما واستدلوا ،8أحمد اإلمام عن رواية وهو ،7الحنفية

ل ى: )وسلم عليه اهلل صلى قال< 1      ا اْلي دِ  ع  ذ تْ  م  تَّى أ خ   األجير أن :االستدالل وجه .9(ُتؤ دِّي هُ  ح 
 .10العين مقام تقوم ألنها القيمة؛ رد عليه فيجب بالهالك؛ العين رد عن عجز المشترك

  وذلك :االستدالل وجه المشترك، األجير تضمين في وعلي عمر عن الواردة باآلثار استدلوا< 2     
 من إليهم المال يسلم الذين األجراء هؤالء أن وهو المسألة، في المعنى وهو الناس، ألموال احتياطا"

                                                           
 دار م،1991 ،2ط ،382ص ،2ج ،الفقهااااء تحفاااة أحمرررد، برررن محمرررد السرررمرقندي، الررردين عرررالء. 51-54ص ،18ج ،المبساااوط السرخسررري، 1

 .العلمية الكتب
 .العربي التراث إحياء دار ت،.د ،2ط ،13-12ص ،6ج ،الخمف من الراجح معرفة ف  اإلنصاف سليمان، بن علي المرداوي، 2
 .193 اآلية البقرة، سورة 3
 .214ص ،1ج ،الصنائع بدائع الكاساني، 4
 .الفكر دار ت،.د ط،.د ،122ص ،9ج ،الهداية شرح العناية محمد، بن محمد البابرتي، 5
 .اإلسالمي الكتاب دار ت،.د ط،.د ،21ص ،الضمانات مجمع محمد، بن غانم البغدادي، الدين غياث 6
 .31ص ،5ج ،الرائق البحر نجيم، ابن. 131ص ،8ج ،الحقائق تبيين الزيلعي، 7
 .398ص ،8ج ،المغن  قدامة، ابن 8
 .542ص ،2ج ضعيف، ،2144 الحديث رقم العارية، باب الصدقات، كتاب ،ابن ماجه سنن القزويني، 9

 .214ص ،1ج ،الصنائع بدائع الكاساني، 10



114 
 

 يعجزون ال ألنهم الناس؛ أموال لهلكت يضمنون؛ ال أنهم علموا فلو منهم، الخيانة تخاف شهود غير
 .1"الغالبة والسرقة الغالب، والغرق الغالب، الحرق في يوجد ال المعنى وهذا الهالك، دعوى عن

 كثرة في رغبة كثير خلق من األعمال يتقبل ألنه الناس؛ ألموال صيانة" وذلك: االستحسان< 3     
 التحرز يمكن بما هلكت إذا الضمان عليه فيجب طويال، عنده فيقعد بها القيام عن يعجز وقد األجرة،
 .2"حفظهما في يتوانى ال حتى عنه،

 بغير هالكه وبين بفعله هالكه بين الفرق لعدم فعله، بغير الهالك على بفعله، الهالك قياس< 1     
 .3فعله

 فّرط، أو تعدى إذا إال عليه ضمان ال وأنه أمانة، يد المشترك األجير يد أن وهو: الرابع القول     
. 7حزم وابن ،6أحمد اإلمام عند ورواية ،5الشافعية عند والصحيح ،4المالكية: القول هذا إلى وذهب
 :يلي بما واستدلوا

م ان   ال  :) وسلم عليه اهلل صلى قال. 1      ل ى ض   أسقط الحديث أن :االستدالل وجه .8(ُمْؤت م نٍ  ع 
 . 9يقصر لم إذا وذلك الحديث، عموم في فيدخل أمين المشترك واألجير  األمناء، عن الضمان

 كالمقترض ضمنه؛ نفسه لمنفعة غيره مال أخذ من أن على: موضوعة األصول أن" .2     
 مالكه؛ وبين بينه مشتركة لمنفعة أخذه ومن كالمودع، يضمنه؛ لم مالكه لمنفعة أخذه ومن والمستعير،

                                                           
 .214ص ،1ج ،الصنائع بدائع الكاساني، 1
 .135ص ،8ج ،الحقائق تبيين الزيلعي، 2
: الموقرررع دكتررروراه، رسرررالة م،1955 حمررراد، نزيررره إشرررراف ،118ص ،اإلسااامم  الفقاااه فااا  األماااوال تلاااف أحكاااام حمرررد، برررن اهلل عبرررد العظيمرررل، 3

http://www.mediafire.com/?acmdyegcmd3 
 .185ص ،2ج ،الكاف  البر، عبد ابن. 883ص ،1ج ،واإلكليل التاج المواق،. 841ص ،8ج ،الذخير  القرافي، 4
 .314ص ،8ج ،المحتاج نهاية الرملي،. 126ص ،1ج ،الكبير الحاوي الماوردي، 5
 .12ص ،6ج ،اإلنصاف المرداوي،. 398ص ،8ج ،المغن  قدامة، ابن 6
 .25ص ،1ج ،المحلى حزم، ابن 7
 إرواء فري حسرن األلبراني عنره قال. 113ص ،6ج ،12144 الحديث رقم مؤتمن، على ضمان ال باب الوديعة، كتاب ،الكبر  السنن البيهقي، 8

 .356ص ،8ج ،الغليل
 .132ص ،6ج ،القدير في  المناوي، 9
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 مالكه ومنفعة نفسه لمنفعة المال أخذ األجير كذلك بالتعدي، إال يضمن فال والمرتهن، كالمضارب
 .1"يضمنه ال أن فوجب

 لما وألنه أمانة؛ يد األجير يد يجعل أن وجب أمانة، يد المستأجر يد جعل لما اإلجارة عقد أن. "3     
 .2"مؤتمنا المشترك األجير يكون أن وجب مؤتمنا، المنفرد وهو األجيرين أحد كان

 بتضمينهم القول أن إال مؤتمنون، ألنهم عليهم؛ ضمان ال أنه الصناع في فاألصل: المصلحة. 1     
 يضمنون، وال يؤتمنون أنهم علموا فلو استعمالهم؛ إلى الناس لضرورة"  وذلك عامة، مصلحة فيه

 ذلك فكان أكلها؛ على واجترءوا الناس، أموال أخذ إلى لتسارعوا التلف؛ من يدعون فيما ويصدقون
هالكها، األموال إتالف إلى ذريعة  يدفعوها أن بين ألنهم شديد؛ ضرر   ذلك في السلع أرباب   وللحق وا 
 أحد كل يحسن ال إذ بهم ذلك فيضر استعمالها إلى حاجتهم مع يمسكوها أو للهالك، فيعرضونها إليهم
 يجب التي الغالبة العامة األمور من هذا فكان استعماله، إلى يحتاج ما جميع ويعمل ثوبه يخيط أن

 .3"جميعا للفريقين فيها والنظر مراعتها

 جاء حيث أصالة، ضمان ال تهمة ضمان فضمنوهم الطعام وحامل الصناع المالكية استثنى وقد     
 وقد أجراء، ألنهم مؤتمنون؛ وأنهم عليهم، ضمان ال أنه الصناع في األصل: " اإلكليل جواهر في

 وضمنوهم الصناع ذلك من العلماء وخصص األجراء، عن الضمان وسلم عليه اهلل صلى النبي أسقط
 صنعتهم، إلى الناس واضطرار ديانتهم، ورقة الصناع، فقر لغلبة الناس، لضرورة واجتهادا؛ نظرا

 .4"مراعاتها تجب التي الغالبة العامة المصالح من فتضمينهم

 إسقاط ووجه. " 5البينة بإقامة يزول أصالة، ال تهمة ضمان: المالكية عند الصناع فضمان     
 فأشبه تفريط، غير من إليه دفع ما هالك ثبت أجير أنه: فيه صدقهم بالبينة يعلم فيما عنهم الضمان
 . 6"البينة قيام مع زائلة التهمة وألن الخاص؛

                                                           
 .121ص ،1ج ،الكبير الحاوي الماوردي، 1
 .121ص ،1ج ،الكبير الحاوي الماوردي، 2
 .213ص ،2ج ،الممهدات المقدمات رشد، ابن 3
 .191ص ،2ج ،اإلكليل جواهر اآلبي، 4
 .29ص ،1ج ،الدسوق  حاشية الدسوقي، 5
 الكترررب دار م،1995 ،1ط حسرررن، محمرررد تحقيرررق ،111ص ،2ج ،المديناااة عاااالم ماااذهب علاااى المعوناااة الوهررراب، عبرررد محمرررد أبرررو البغررردادي، 6

 .العلمية
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 المتأخرين بعض استحسن أنه إال والرعاة، والحراس الخفراء تضمين عدم المذهب أصل أن ومع"     
 .1"العامة المصالح من لكونه نظرا تضمينهم

 فال تتوفر، لم فإذا لتضمينهم، شروطا وضعوا فقد تهمة، ضمان المالكية عند الضمان أن وبما     
 :يلي ما وهي التقصير، أو بالتعدي إال عليهم ضمان

 الخاص األجير على ضمان فال وبذلك عامة، للناس للعمل نفسه الصانع ينصب أن( 1     
 .معينة بجماعة خاص أو بشخص،

 حضوره غير وفي صاحبها بيت في الصانع صنعها فلو المصنوعة، العين صاحب يغيب أن( 2     
 .كذلك يضمن فال حضوره وفي صاحبها بيت غير في صنعها ولو يضمن، فال

 وتقويم الفصوص ونقش اللؤلؤ كثقب وذلك ،-لإلتالف تعريض– تغرير فعله عن يحدث أن( 3     
 .السيوف

 .كالفضة -إخفاؤه يمكن ما وهو– عليه يغاب مما المصنوعة العين تكون أن( 1     

 .2الصانع من تفريط بال تلفت العين أن على البينة قيام عدم( 8     

 يقصر، أو يتعدى لم ولو هالكها، ضمن منفردا يده في هلكت إذا العين أن: الخامس القول     
 :يلي بما واستدلوا ،4أحمد لإلمام قول وهو ،3الشافعية بعض القول هذا إلى وذهب

 غرمه: " -عنه اهلل رضي– الخطاب بن عمر أن -عنه اهلل رضي– مالك بن أنس عن< 1     
 وجه. 5"عنه تعالى اهلل رضي الخطاب بن عمر إياه فغرمها ضاعت، أو فسرقت، معه كانت بضاعة

 .فيها باليد انفرد ألنه البضاعة؛ غرمه -عنه اهلل رضي– الخطاب بن عمر أن :االستدالل

                                                           
 .26ص ،1ج ،الدسوق  حاشية الدسوقي، 1
 .185ص ،2ج ،الكاف  البر، عبد ابن. 885ص ،1ج ،واإلكليل التاج المواق،. 25ص ،1ج ،الدسوق  حاشية الدسوقي، 2
 . 225ص ،8ج ،الطالبين روضة النووي، 3
 .359ص ،8ج ،المغن  قدامة، ابن 4
 فري جيرد إسرناده: األلبراني عنره قرال. 113ص ،6ج ،12143 األثرر رقرم مرؤتمن، علرى ضرمان ال براب الوديعرة، كتراب ،الكبر  السنن البيهقي، 5

 . 351ص ،8ج ،الغليل إرواء
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 تصرف األجير ألن: "الحاوي في جاء المستعير، على المشترك األجير قاسوا حيث: القياس< 2     
 أن فوجب إليه، ترجع األجرة وألن. كالمستعير ضمانه من يكون أن فوجب نفسه، لمنفعة غيره ملك في

 المال؛ ضمان عليه يكون أن يجب األجير كذلك ألجرتها، المستحق كالمؤجر عليه؛ الضمان يكون
 .1"كالعارية يكون هذا فعلى إليه صائرة األجرة ألن

 االحتراز يمكن فيما المشترك األجير يد في هلك فيما القيمة نصف على الصلح: السادس القول     
 بين الوارد باالختالف واستدلوا ، 2الحنفية من المتأخرون القول هذا إلى وذهب عمله، في عنه

 األجير يضمن ال كان أنه: " -عنه اهلل رضي– علي عن روي حيث. الصناع تضمين في الصحابة
 اآلثار فهذه ،4"الحائك وال الصواغ وال القصار يضمن ال كان أنه : "أيضا عنه وروي. 3"المشترك
 . بتضمينهم القاضية السابقة اآلثار مع تتعارض

 :األدلة مناقشة: الخامس الفرع

 :األول القول أدلة مناقشة: أوال

 ولذلك الحديث، علماء ضعفها فقد صحيحة، غير الصحابة عن الواردة اآلثار أن: يقول الشافعي     
 .5بها االستدالل يجوز ال

 .قولهم لتعزيز كافية وهي مقنعة، داللة ولها قوية فهي األدلة بقية أما

 :الثاني القول أدلة مناقشة:  ثانيا

 .أصحابها نظر وجهة إلثبات كافية ومعقولة، مقنعة بأدلة استدلوا لقد

 :الثالث القول أدلة مناقشة: ثالثا

  ال اإلجارة باب في الرد ألن اإلجارة؛ يتناول ال الحديث" هذا أن: أخذت ما اليد على حديث. 1

                                                           
 .126ص ،1ج ،الكبير الحاوي الماوردي، 1
 .54ص ،18ج ،المبسوط السرخسي،. 31ص ،5ج ،الرائق البحر نجيم، ابن 2
 .114ص ،1ج ،24196 رقمه ال؟، أم يضمن األجير في باب واألقضية، البيوع كتاب ،المصنف شيبة، أبي ابن 3
 .العلمية الكتب دار ت،.د ط،.د الوفا، أبو تحقيق ،185ص ،121 رقمه القضاء، باب ،اآلثار إبراهيم، بن يعقوب يوسف، أبو 4
 .39-35ص ،1ج ،األم الشافعي، 5
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 .1"والغصب اإلعارة منه المراد فكان المستأجر، على يجب

 . 2بالخيانة المتهمين األجراء لبعض كان التضمين أن يحتمل: باآلثار االستدالل. 2     

 العمل، وهو عليه، المعقود سالمة يقتضي العقد ألن بفعله؛ تلف ما ضمن إنما: " القياس أما. 3     
 .3"فيه له يؤذن فلم المفسد أما المصلح، العمل في له أذن إنما أنه كما ضمن، سليما يكن لم فإذا

 :الرابع القول أدلة مناقشة: رابعا

 الذي فاألثر ضعيفة، المسألة في وردت التي اآلثار كل ليست: اآلثار بضعف: االستدالل. 1     
 .4صحيح إسناده الصناع تضمين في خالس رواه

 فوجب األجرة، ليأخذ نفسه؛ لمنفعة المال أخذ األجير أن:..": "موضوعة األصول بأن" قولهم. 2     
 األسفار؛ في والخسارة الذهاب بصدد المال أن مع ضمن فلو المقارض أما كالقرض، يضمن أن

 .5"الصناع عند السلع بخالف مصلحته فتتعطل منه الناس المتنع

 :الخامس القول أدلة مناقشة:: خامسا

 وألنه المستأجرة، كالعين يضمنها، فلم بفعله، يتلفها لم اإلجارة، بعقد مقبوضة العين أن: "القياس      
 تلفت لو وكما والمستأجر، والشريك كالمضارب يضمنها، فلم إليهما، يعود لنفع مالكها بإذن قبضها
 . 6"بنفعها ينفرد فإنه العارية، ويخالف. غالب بأمر

 :السادس القول أدلة مناقشة: سادسا

 .7وزمان عصر اختالف هو إنما: الصحابة عن الواردة اآلثار اختالف أن

 

                                                           
 .214ص ،1ج ،الصنائع بدائع الكاساني، 1
 .214ص ،1ج ،المصدر نفسه 2
 .118ص ،األموال تلف أحكام العظيمل، 3
 .319ص ،8ج ،الغليل إرواء األلباني، 4
 .843ص ،8ج ،الذخير  القرافي، 5
 .398ص ،8ج ،المغن  قدامة، ابن 6
 .31ص ،5ج ،الرائق البحر نجيم، ابن 7
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 :الترجيح: السادس الفرع

 تضمينب القول -واهلل أعلم– إليه أميلفالذي  وأدلتهم، الفقهاء أقوال وبيان المسألة عرض بعد     
 المصلحة من القول هذا في لماوعدم تضمينه فيما ال يمكن التحرز عنه؛  التهمة، وجود عند الصناع
 يغيبون وهم الصناع، إلى حاجة لهم الناس أن: " الشاطبي قاله ما ذلك ويؤيد المسلمين، لجميع العامة
 مع تضمينهم يثبت لم فلو الحفظ، وترك التفريط عليهم واألغلب األحوال، غالب في األمتعة عن

 شاق وذلك بالكلية، االستصناع ترك إما: أمرين أحد إلى ذلك ألفضى استعمالهم إلى الحاجة مسيس
ما الخلق، على  ويقل األموال، فتضيع والضياع، الهالك بدعواهم ذلك يضمنوا وال يعملوا أن وا 

 .التضمين المصلحة فكانت الخيانة، وتتطرق االحتراز،
 مع فالتضمين فرط، وال أفسد، ما لعله إذ. البريء تضمين وهو الفساد من نوع هذا إن: يقال وال     
 التفاوت إلى النظر العقالء فشأن والمضرة المصلحة تقابلت إذا: نقول ألنا. الفساد من نوعا كان ذلك
 تستند ال وأنها األموال، فوت الفوت والغالب بعيد، تفريط وال تسبب غير من الصناع من التلف ووقع
 ترجيح باب من فهو...  التفريط، أو المباشرة على العباد صنع إلى ترجع بل السماوي، التلف إلى

 .1"الخاصة المصلحة على العامة المصلحة

 :بالقاعدة المسألة عالقة: السابع الفرع

 التفريط من الصناع أحوال غلبة على مبني يده، في العين هلكت الذي الصانع بتضمين القول إن     
ن معهم، التعامل إلى الناس واضطرار الدين، وقلة الحفظ، وترك  يفرط، وال يحفظ من فيهم وجد وا 
 .البحث مدار بالقاعدة الصلة وثيقة المسألة هذه أن نجد وبذلك ،للنادر ال الشائع للغالب فالعبرة

كما أن القول بعدم تضمينهم فيما ال يمكن التحرز عنه، كالموت، والحريق الغالب، والغرق الغالب، 
واالحتياط منه، كما أنه والعدو المكابر، مبني على أن الهالك جاء نتيجة أمر ال يمكن دفعه غالبا، 

 .بعدم تضمينهم بناء على اعتبار الغالببغير فعله، فكان القول 

                                                           
 . عفان ابن دار م،1992 ،1ط الهاللي، سليم تحقيق ،611-616ص ،2ج ،العتصام موسى، بن إبراهيم الشاطبي، 1
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 .للقاعد  المعاصر  التطبيقات: الثان  المبحث

 :التداوي حكم :األول المطلب

 :المسألة تصوير: األول الفرع

 ما: والدواء عالجه،: ودواء مداواة المريض ودوى الدواء، تناول: تداوى مصدر: لغة التداوي     
 .1ويعالج به يتداوى

 عقار من تعالى اهلل بإذن المرض شفاء به يكون ما واستعمال الدواء، تناول: " اصطالحا التداوي     
 .2"ونحوه كالتمسيد طبيعي عالج أو رقية أو

 :نوعان التداوي

 والعقاقير األدوية وتعاطي المريض، لحال المالئمة األغذية بتناول يكون: بالفعل التداوي" _ 1     
 .الجراحية العمليات من وغيرها والكي والفصد بالحجامة ويكون للمرض، المضادة الطبية

 إليه، يجلبه أو المرض يزيد ما كل عن باالمتناع وذلك الحمية، به ويقصد: بالترك التداوي_  2     
 حدة من يزيد كان إذا نفسه الدواء عن باالمتناع أو معينة، وأشربة أطعمة عن باالمتناع كان سواء

 م هْ : ) 4الدوالي من يأكل أن أراد حين -عنه اهلل رضي- لعلي وسلم عليه اهلل صلى لقوله ؛3"المرض
 .6-عنه اهلل رضي- علي كف حتى ،(5ن اِقه   ِإنَّك  

                                                           
 .348ص ،1ج دوي، مادة ،الوسيط المعجموآخرون،  مصطفى، 1
 .126ص ،الفقهاء لغة معجم قلعجي، 2
 .115ص ،11ج ،الكويتية الفقهية الموسوعة المؤلفين، من مجموعة 3
 [.111، ص2، مادة دول، جالنهايةابن األثير، : ] ينظر. جمع دالية، وهي عنقود من ثمر النخل، يعلق فإذا أرطب أكل: الدوالي 4
، مادة  النهايةابن األثير، : ] ينظر. إذا برأ وأفاق، وكان قريب العهد بالمرض، ولم يرجع إليه كمال صحته وقوته: نقه المريض ينقه فهو ناقه 5

 [.111، ص8نقه، ج
 .3ص ،1ج حسن، ،3586 الحديث رقم الحمية، في باب الطب، كتاب ،داود أب  سنن السجستاني، 6
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 دليل أو ،1األدوية دستور في مسّجل مستحضر، أو المواد، من مزيج أو مادة، أي"  هو: الدواء     
 التشخيص أو العالج، أو الوقاية، بهدف والخارجي، الداخلي االستعمال ألغراض الوطني؛ األدوية
 .2"الحيوان أو اإلنسان ألمراض

 األجهزة، إلى طريقها تجد عندما الجسم، أجهزة وظائف في تغييرا تحدث كيميائية مادة أي"  :فهو     
 الطارئ النقص تعوض أو نشاطها، من تحد أو األمراض، تسبب التي الدقيقة الكائنات على تقضي أو

 .3"الهرمونات أو األمال ، أو الفيتامينات، نقص حالة في يحدث مثلما الجسم؛ على

 :النزاع محل تحرير: الثاني الفرع

 .4الضرورة غير في اهلل حرم وما بالنجاسات التداوي جواز عدم على الفقهاء اتفق. 1     

 هي والتي البشرية النفس حفظ من فيه لما ؛5التداوي مشروعية األصل أن على الفقهاء اتفق. 2     
 . 6اإلسالمية الشريعة في الضرورية المقاصد أحد

 أنه قال من ومنهم وجوبه، رأى من فمنهم للتداوي، التكليفي الحكم في اختلفوا أنهم إال. 3     
 .  وهكذا مبا ، قال من ومنهم مستحب،

 
                                                           

هو عبارة عن كتاب يحتوي جميع األدوية المسمو  باستخدامها، باإلضافة إلى صفاتها وخصائصها، وطرق تحضيرها، يتم اصدارها من  1
: ينظر، الموقع. الؤسسات الصحية الرسمية في الدول

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A3%D8%AF%D9%

88%D9%8A%D8%A9 
 الثراني اإلسرالمي الفقره لمرؤتمر العلمري السرجل ،(بالمحرمات التداوي) المعاصر  الطبية بالوسائل التداوي: بعنوان بحث مظهري، تغريد خاري،ب 2

: الموقررررررررررررررررع. اإلسررررررررررررررررالمية سررررررررررررررررعود بررررررررررررررررن محمرررررررررررررررد اإلمررررررررررررررررام جامعررررررررررررررررة م،2414 ،1414-1439ص ،1ج معاصرررررررررررررررررة، طبيررررررررررررررررة قضرررررررررررررررايا
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=42&book=5036 

 الثراني اإلسرالمي الفقره لمرؤتمر العلمري السرجل ،(بالمحرمات التداوي) المعاصر  الطبية بالوسائل التداوي: بعنوان بحث مظهري، تغريد بخاري، 3
 .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة م،2414 ،1414-1439ص ،1ج معاصرة، طبية قضايا

 أحمررد عميرررة، سررالمة، أحمررد القليرروبي،. 314ص ،2ج ،الاادوان  الفواكااه النفررراوي،. 225ص ،8ج ،241ص ،1ج ،المحتااار رد عابرردين، ابررن 4
 البهرروتي،. 114ص ،9ج ،المحتاااج تحفااة الهيتمرري، حجررر ابررن. الفكررر دار م،1998 ط،.د ،241ص ،1ج ،وعمياار  قليااوب  حاشاايتا البرلسرري،
 .121-123ص ،9ج ،المغن  قدامة، ابن. 16ص ،2ج ،القناع كشاف

 روضااة النررووي،. 339ص ،2ج ،الاادوان  الفواكااه النفررراوي،. 351ص ،1ج الهدايررة، المرغينرراني،. 339ص ،6ج ،المحتااار رد عابرردين، ابررن 5
 كشااف البهروتي،. الفكرر دار ت،.د ط،.د ،131ص ،2ج ،المانهج شارح على الجمل حاشية عمرر، بن سليمان الجمل،. 96ص ،2ج ،الطالبين
 .163ص ،2ج ،اإلنصاف المرداوى،. 16ص ،2ج ،القناع

 للكترراب العالميررة الرردار م،1992 ،2ط ،183ص ،الشاااطب  اإلمااام عنااد المقاصااد نظريااة أحمررد، الريسرروني،. 19 ،2ج ،الموافقااات الشرراطبي، 6
 .العبيكان مكتبة م،2441 ،1ط ،52-51ص ،الشرعية المقاصد علم مختار، بن الدين نور الخادمي،. اإلسالمي
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 :الخالف منشأ: الثالث الفرع

 .اآلخر والرأي للرأي تتسع ظنية، المسألة في الواردة األدلة. 1

 .األدلة بين الظاهري التعارض. 2

 .اإلرشاد أو الندب أو بالوجوب القول بين القرائن، عن المجردة األمر صيغة داللة في االختالف. 3

 :وأدلتهمفي المسألة  الفقهاء أقوال: الرابع الفرع

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال، هي

 :يلي بما الجواز على واستدلوا ،2والمالكية 1الحنفية مذهب وهو مبا ، التداوي نإ: األول القول

عِ  ِإَلي كِ  َوه زِّي} :تعالى قال( 1      َلةِ  ِبِجذ   سنن من سنة باألسباب األخذ أن :االستدالل وجه. 3{النَّخ 
 أنواع أفضل والرطب تعب، أو هز دون الرطب إسقاط على سبحانه قادرا كان وقد خلقه، في تعالى اهلل

 .4سببا شيء لكل وجل عز اهلل جعل فقد التداوي، جواز على دليل وهذا للوالدة، واألدوية التغذية

ْوا:) وسلم عليه اهلل صلى النبي قول( 2      ان ُه، اللَّه   ف ِإنَّ  اللَِّه، ِعب اد   ت د او  عْ  ل مْ  ُسْبح  ع   ِإالَّ  د اًء، ي ض   و ض 
م   ِإالَّ  ِشف اًء، م ع هُ   وبذلك الوجوب، ال اإلرشاد، سبيل على جاء بالتداوي األمر :االستدالل وجه .5(اْله ر 
 .6مباحا التداوي يكون

 على يصبرون قوم وعلمائها وسلفها األمة هذه خيار من كان قد أنه: "التمهيد في جاء( 3     
 السنن من سنة المعالجة كانت ولو المعالجة بترك يعابوا فلم األطباء ومعهم اهلل يكشفها حتى األمراض
 .1"قاله أحدا نعلم ال وهذا والتداوي االسترقاء ترك من لحق قد الذم لكان الواجبة

                                                           
 .66ص ،14ج ،العناية البابرتي، 1
 .221ص ،2ج ،التمهيد البر، عبد ابن. 664ص ،1ج ،الصاوي حاشية الصاوي، 2
 .28 اآلية مريم، سورة 3
 .المصرية المطبعة م،1961 ،6ط ،365ص ،التفاسير أوضح محمد، بن محمد الخطيب،. 18ص ،13ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي، 4

 .المصرية
 .1131ص ،2ج صحيح، ،3136 الحديث رقم شفاء، له أنزل إال داء اهلل أنزل ما باب الطب، كتاب ،ابن ماجه سنن القزويني، 5
 .الكتب عالم م،1993 ،1ط ،311ص ،1ج ،اإلرادات منتهى شرح يونس، بن منصور البهوتي، 6
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 واستدلوا ،4والحنابلة 3الحنفية عند وقول ،2الشافعية مذهب وهو مستحب، التداوي نإ: الثاني القول     
 :يلي بما

ل   }:تعالى قال. 1      َمة   ِشَفاء   ه وَ  َما ال ق ر آنِ  ِمنَ  َون َنزِّ ِمِنينَ  َوَرح   القرآن أن :االستدالل وجه .5{ِلل م ؤ 
 التداوي، استحباب على دليل اآلية فهذه والتعوذ، بالرقى ذلك ويكون األمراض؛ من شفاء فيه الكريم
 .6والتداوي العالج أنواع من نوع الرقية إن حيث

ر ج  } :تعالى قال. 2      َتِلف   َشرَاب   ب ط وِنَها ِمن   َيخ   :االستدالل وجه .7{ِللنَّا ِ  ِشَفاء   ِفيهِ  أَل َوان ه   م خ 
 دواء العسل أن لنا بين وجل عز اهلل إن حيث الدواء، بشرب والعالج التداوي جواز على دليل اآلية
 .8التداوي استحباب على ذلك فدل األمراض، من العديد به يعالج مفيد

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على قدموا عرينة من ناسا أن:" -عنه اهلل رضي– أنس عن. 3     
د ق ِة، ِإِبلِ  ِإل ى ت ْخُرُجوا أ نْ  ِشْئُتمْ  ِإنْ :) وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لهم فقال فاجتووها، المدينة،  الصَّ
ُبوا وا، ف ف ع ُلوا، ،(و أ ْبو اِله ا أ ْلب اِنه ا ِمنْ  ف ت ْشر  حُّ  األمر اسناد( ِشْئُتمْ  ِإنْ : ) قوله في :االستدالل وجه. 9.."ف ص 

 . الندب إلى الوجوب عن بالتداوي األمر تصرف قرينة المكلف إرادة إلى

لَّ  ع زَّ  اهللِ  ِبِإْذنِ  ب ر أ   الدَّاءِ  د و اءُ  ُأِصيب   ف ِإذ ا د و اء ، د اءٍ  ِلُكلِّ  :)وسلم عليه اهلل صلى قال. 1      . 10(و ج 
 العالج طلب على والحث التداوي، مشروعية على دليل فيه( د و اء   د اءٍ  ِلُكلِّ  :)قوله: االستدالل وجه

 الداء الدواء يالمس فعندما به، يعالج الدواء من ضد له داء فكل بأضادها، تداوى األشياء ألن للشفاء؛
 .11تعالى اهلل بإذن المريض ُيشفى

                                                                                                                                                                                
 .219-215ص ،8ج ،التمهيد البر، عبد ابن 1
 .146ص ،8ج ،المجموع النووي، 2
 .121ص ،8ج ،الصنائع بدائع الكاساني، 3
 البهرروتي،. اإلسررالمي المكتررب م،1991 ،2ط ،531ص ،1ج ،المنتهااى غايااة شاارح فاا  النهااى أولاا  مطالااب سررعد، بررن مصررطفى الرحيبرراني، 4

 .233ص ،8ج ،الممتع الشرح العثيمين،. 16ص ،2ج ،القناع كشاف
 .52 اآلية اإلسراء، سورة 5
 .316ص ،14ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي، 6
 .69 اآلية النحل، سورة 7
 .135ص ،14ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي، 8
 .1296ص ،3ج ،1611 الحديث رقم والمرتدين، المحاربين حكم باب والديات، والقصاص والمحاربين القسامة كتاب ،مسلم صحيح مسلم، 9

 .1129ص ،1ج ،2241 الحديث رقم التداوي، واستحباب دواء داء لكل باب السالم، كتاب ،مسلم صحيح مسلم، 10
 .11ص ،1ج ،المعاد زاد الجوزية، قيم ابن 11



114 
 

 أن أمر أو وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول أمرني: "قالت -عنها اهلل رضي- عائشة عن. 8     
 .  1"العين من يسترقى

 :يلي بما واستدلوا ،3والشافعية 2الحنابلة عند قول وهو واجب، التداوي أن: الثالث القول

 رءوسهم على كأنما وأصحابه وسلم عليه اهلل صلى النبي أتيت: قال شريك، بن أسامة عن_ 1     
:  ) فقال أنتداوى؟ اهلل، رسول يا: فقالوا هنا، وها هنا ها من األعراب فجاء قعدت، ثم فسلمت الطير،
ْوا لَّ  ع زَّ  اللَّه   ف ِإنَّ  ت د او  عْ  ل مْ  و ج  ع   ِإالَّ  د اءً  ي ض  ْير   د و اًء، ل هُ  و ض  مُ  و اِحدٍ  د اءٍ  غ   .4(اْله ر 

:   فقال بطنه، يشتكي أخي: فقال وسلم عليه اهلل صلى النبي أتى رجال أن: "سعيد أبي عن_ 2     
: فقال أتاه ثم  ،(ع س اًل  اْسِقهِ : )فقال الثالثة أتاه ثم  ،(ع س اًل  اْسِقهِ : )فقال الثانية، أتى ثم ،(ع س اًل  اْسِقهِ )
د ق  :) فقال فعلت؟ قد ك ذ ب   اللَُّه، ص  ، ب ْطنُ  و    .5"فبرأ فسقاه ،(ع س اًل  اْسِقهِ  أ ِخيك 

 في جارية بيتها في رأى وسلم عليه اهلل صلى النبي أن: -عنها اهلل رضي- سلمة أم عن_ 3     
  .6(النَّْظر ة   ِبه ا ف ِإنَّ  ل ه ا، اْست ْرُقوا:)فقال ،-وشحوبا صفرة – سفعة وجهها

 والوقاية والرقية، بالتداوي، وسلم عليه اهلل صلى النبي فيها أمر األحاديث هذه أن: االستدالل وجه     
 .الوجوب يقتضي واألمر األمراض، من

 اإلمام عن ورواية ،7الشافعية مذهب وهو أفضل، توكال وتركه جائز التداوي أن: الرابع القول     
 :يلي بما واستدل ،8أحمد

:    فقال يوما وسلم عليه اهلل صلى النبي علينا خرج: قال عنهما اهلل رضي عباس، ابن عن. 1     
ل يَّ  ُعِرض تْ ) ع ل   اأُلم ُم، ع   و النَِّبيُّ  الرَّْهُط، م ع هُ  و النَِّبيُّ  الرَُّجال ِن، م ع هُ  و النَِّبيُّ  الرَُّجُل، م ع هُ  النَِّبيُّ  ي ُمرُّ  ف ج 

                                                           
 .132ص ،1ج ،8135 األثر رقم العين، رقية باب الطب، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 1
 .231ص ،8ج ،الممتع الشرح العثيمين،. 163ص ،2ج اإلنصاف، المرداوي، 2
 .153-152ص ،3ج ،المحتاج تحفة الهيتمي، حجر ابن 3
 .3ص ،1ج صحيح، ،3588 الحديث رقم يتداوى، الرجل في باب الطب، كتاب ،داود أب  سنن السجستاني، 4
 .123ص ،1ج ،8651 الحديث رقم بالعسل، الدواء باب الطب، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 5
 .132ص ،1ج ،8139 الحديث رقم العين، رقية باب الطب، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 6
 .18ص ،2ج ،المحتاج مغن  الشربيني،. 146ص ،8ج ،المجموع النووي، 7
 .211ص ،2ج ،المبدع مفلح، ابن. 163ص ،2ج ،اإلنصاف المرداوي، 8
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د ، م ع هُ  ل ْيس   ْوتُ  األُُفق ، س دَّ  ك ِثيًرا س و اًدا و ر أ ْيتُ  أ ح  ق ْوُمُه، ُموس ى اه ذ  : ف ِقيل   ُأمَِّتي، ت ُكون   أ نْ  ف ر ج   ِقيل   ثُمَّ  و 
 األُُفق ، س دَّ  ك ِثيًرا س و اًدا ف ر أ ْيتُ  و ه ك ذ ا، ه ك ذ ا اْنُظْر : ِلي ف ِقيل   األُُفق ، س دَّ  ك ِثيًرا س و اًدا ف ر أ ْيتُ  اْنُظْر،: ِلي
، ه ؤال ءِ : ف ِقيل   م ع   ُأمَُّتك  نَّة   ي ْدُخُلون   أ ْلًفا س ْبُعون   ه ؤال ءِ  و   لهم، يبين ولم الناس فتفرق ،(ِحس ابٍ  ِبغ ْيرِ  الج 

 ورسوله، باهلل آمنا ولكنا الشرك، في فولدنا نحن أما: فقالوا وسلم عليه اهلل صلى النبي أصحاب فتذاكر
، ال   الَِّذين   ُهمُ :   )فقال وسلم عليه اهلل صلى النبي فبل  أبناؤنا، هم هؤالء ولكن ، و ال   ي ت ط يَُّرون   ي ْست ْرُقون 
، و ال   ل ى ي ْكت ُوون  بِِّهمْ  و ع  كَُّلون   ر   الذين صفة بين وسلم عليه اهلل صلى النبي أن: االستدالل وجه. 1(ي ت و 

 على توكال أكثر يجعلهم ذلك ألن يكتوون؛ وال يسترقون ال أنهم عذاب، وال حساب بال الجنة يدخلون
 . أفضل التداوي ترك أن على داللة هذا وفي وجل، عز اهلل

 ،"بلى: "قلت ،"الجنة؟ أهل من امرأة أريك أال: "عباس ابن لي قال: قال ربا ، أبي بن عطاء. 2     
ني أصرع، إني: "فقالت ،"وسلم عليه اهلل صلى النبي أتت السوداء، المرأة هذه: "قال  فادع أتكشف، وا 
ب ْرتِ  ِشْئتِ  ِإنْ :) قال ،"لي اهلل ل كِ  ص  نَُّة، و  نْ  الج   ،"أصبر: "فقالت ،(ُيع اِفي كِ  أ نْ  اللَّه   د ع ْوتُ  ِشْئتِ  و اِ 

 الكريم النبي أرشد: االستدالل وجه .2"لها فدعا ،"أتكشف ال أن لي اهلل فادع أتكشف، إني: "فقالت
 في جعل بأن وذلك التداوي، من أفضل المرض على والصبر التداوي ترك أن وسلم عليه اهلل صلى
 .أفضل التداوي ترك أن فدل الجنة، عليه الصبر مقابل

 هو ما ومنه مبا ؛ هو ما ومنه مكروه، هو ما ومنه محرم، هو ما منه التداوي أن: الخامس القول     
حيث إن  ،4اإلسالمي الفقهي المجمع واختاره ،3تيمية ابن قول وهو واجب، هو ما ومنه مستحب،
 :األمور هذه أحد إلى يرجع الخمسة األحكام هذه من واحد اعتبار

 . العلماء بين عليها المتفق الخمس الكلية القواعد من وهي: الضرر إزالة قاعدة< 1

  األدلة ومن ،5العلماء بين عليها المتفق الضرورية الشرعية مقاصد من وهي: النفس حفظ قاعدة< 2

 
                                                           

 .131ص ،1ج ،8182 الحديث رقم يرق، لم من باب الطب، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 1
 .116ص ،1ج ،8682 الحديث رقم الريح، من يصرع من فضل باب المرضى، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 2
 .12ص ،15ج ،الفتاو  مجموع تيمية، ابن 3
 ،3ج ،1ع الطبررري، العررالج بشررأن بجررده، السررابعة دورترره فرري ،69 قرررار اإلسررالمي، المررؤتمر لمنظمررة التررابع الرردولي اإلسررالمي الفقهرري المجمررع 4

 . م1992 ،132-131ص
 .31ص ،1ج ،الموافقات الشاطبي، 5
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ل َكةِ  ِإَلى ِبَهي ِديك م   ت ل ق وا َوَل } :تعالى قوله: ذلك على ِسن وا التَّه  ِسِنينَ  ي ِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  َوَأح   .1{ال م ح 

 :عنها النهي ورد التي األدوية ومن: والحرمة الحل حيث من الدواء نوع< 3

 الخمر، عن وسلم عليه اهلل صلى النبي سأل الجعفي، سويد بن طارق أن روي ما: الخمر( أ     
ل ِكنَّهُ  ِبد و اٍء، ل ْيس   ِإنَّهُ :) فقال للدواء، أصنعها إنما: فقال يصنعها، أن - كره أو - فنهاه  .2(د اء   و 

ا ِبالرُّق ى ب ْأس   ال  :)وسلم عليه اهلل صلى لقوله شرك؛ فيها التي الرقية( ب        .3(ِشْرك   ِفيهِ  ي ُكنْ  ل مْ  م 

 باختالف يختلف والضرر، النفع حيث من أحوال له الدواء فإن"  :الدواء مآل إلى النظر< 1     
 في المختص الطبيب إلى ويرجع الواحد، العالج في والضرر النفع اجتمع وربما والمريض، المرض
 معتبر األفعال مآالت في النظر: " الشاطبي يقول". والمفاسد المصالح من والمرجو  الراجح تقدير

 األفعال من فعل على يحكم ال المجتهد أن وذلك مخالفة، أو موافقة األفعال كانت شرعا مقصود
 .4"الفعل ذلك إليه يؤول ما إلى نظره بعد إال باإلحجام أو باإلقدام، المكلفين عن الصادرة

 :الفقهاء أدلة مناقشة: الخامس الفرع

 :األول القول أدلة مناقشة: أوال

نما مذموما، ليس مستحبا ترك من أن: التداوي بعدم السلف بفعل االستدالل        ترك من المذموم وا 
 األطفال، عند الحرارة درجة ارتفاع منها خاصة؛ حاالت في إال بواجب ليس التداوي أن والحق واجبا،
 فيها يكون التي الحاالت على العالج تركهم ويحمل. اإلعاقة أو التشنج أو للوفاة يؤدي خفضها فإهمال
 أو مفاسد، أو ضرر، وقوع تناوله أو الدواء، ترك على يترتب ال أن: الحاالت هذه ومن مباحا، التداوي
 .النفع مرجو غير والتداوي مضرا، المرض كان أو مصالح، تفويت

 

 

                                                           
 ،198 اآلية البقرة، سورة 1
 .1813ص ،3ج ،1951 الحديث رقم بالخمر، التداوي تحريم باب األشربة، كتاب ،مسلم صحيح مسلم، 2
 .1121ص ،1ج ،2244 الحديث رقم شرك، فيه يكن لم ما بالرقى بأس ال باب السالم، كتاب ،مسلم صحيح مسلم، 3
 .111ص ،8ج ،الموافقات الشاطبي، 4
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 :الثاني القول أدلة مناقشة: ثانيا

ل   }:تعالى بقوله االستدالل. 1      َمة   ِشَفاء   ه وَ  َما ال ق ر آنِ  ِمنَ  َون َنزِّ ِمِنينَ  َوَرح   عز اهلل أن. 1{ِلل م ؤ 
 .2لألمر المفيد الخبر من وهو للمؤمنين، شفاء آياته في جعل وجل

ر ج  } : تعالى بقوله االستدالل. 2      َتِلف   َشرَاب   ب ط وِنَها ِمن   َيخ   اهلل أن .3{ِللنَّا ِ  ِشَفاء   ِفيهِ  أَل َوان ه   م خ 
  .4الخبر بصيغة وارد به بالتداوي أمر وهو للناس، شفاء العسل في أن أخبر وجل عز

 حاالت في وجوبه على يدل وبعضها التداوي، استحباب على تدل النصوص من كثير هناك. 3     
 النصوص بجميع نعمل أن يقتضي والواجب معينة، حاالت في تحريمه على يدل وبعضها معينة،
 .ببعضها وليس

 :الثالث القول أدلة مناقشة: ثالثا

 من ورد وقد وغيرها، واإلرشاد واإلكرام واإلباحة والندب اإليجاب: منها معان لعدة يأتي األمر أن     
 يؤدي فقط، الوجوب هو التداوي حكم بأن فالقول الخمسة، األحكام تعتريه التداوي أن يبين ما األدلة
 .األخرى بالنصوص العمل تعطيل إلى

 :  الرابع القول أدلة مناقشة: رابعا

 بنفي ال التداوي لحكم يتعرض لم ألنه المسألة؛ في به االستدالل يصح ال: عباس ابن حديث. 1     
نما إثبات، وال  وال يتطيرون، ال فهم عذاب، وال حساب بال الجنة يدخلون الذين وصف في جاء وا 

 . يسترقون وال يكتوون،

 التطير، من الحديث، في ذكر بما خاصا يكون فإنه التداوي، بذم جاء الحديث أن فرض وعلى     
 :وهي الشرعية، المحاذير من فيها لما وذلك والكي؛ واالسترقاء،

 .شرك ألنه يجوز؛ فال: التطير أما< أ

                                                           
 .52 اآلية اإلسراء، سورة 1
 .59ص ،3ج ،المحيط البحر الزركشي، 2
 .69 اآلية النحل، سورة 3
 .59ص ،3ج ،المحيط البحر الزركشي، 4
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 المذموم، على الحديث في ذكر ما ويحمل فعله، يجوز ال مذموم هو ما منه: نوعان الكي< ب     
 الشفاء، أسباب من سبب الكي أن والصحيح وجل، عز اهلل دون الكي، هو الشافي أن االعتقاد  وهو
 .وعلة مرض كل من الشافي هو وجل عز واهلل

 هو المذموم أن أو المفهوم، غير والكالم 1والطالسم بالشرك يرقى ما هو منها المذموم: الرقية< ج     
 . وجل عز اهلل دون الراقي هو الشافي أن الرقية أراد من اعتقاد

 صلى النبي عن الواردة واألدعية ،الكريم القرآن بقراءة تكون والتي شرك فيها ليس التي الرقية أما     
 صلى قال وسلم؛ عليه اهلل صلى النبي عليها حث وقد فيها، حرج ال مباحة الرقية فهذه وسلم، عليه اهلل
ا ِبالرُّق ى ب ْأس   ال  :)وسلم عليه اهلل  .2(ِشْرك   ِفيهِ  ي ُكنْ  ل مْ  م 

 األحاديث وفي: "القيم ابن يقول صحيح؛ غير: التوكل إلى أقرب التداوي ترك بأن قولهم أما     
 والبرد والحر والعطش، الجوع داء دفع ينافيه ال كما التوكل، ينافي ال وأنه بالتداوي األمر الصحيحة
 قدرا لمسبباتها مقتضيات اهلل نصبها التي األسباب بمباشرة إال التوحيد حقيقة تتم ال بل بأضدادها،
 يظن حيث من ويضعفه والحكمة األمر في يقد  كما التوكل، نفس في يقد  تعطيلها وأن وشرعا،
 اهلل على القلب اعتماد حقيقته الذي التوكل ينافي عجز تركها فإن التوكل، في أقوى تركها أن معطلها

 من االعتماد هذا مع بد وال ودنياه، دينه في يضره ما ودفع ودنياه، دينه في العبد ينفع ما حصول في
ال األسباب؛ مباشرة  .3"عجزا توكله وال توكال عجزه العبد يجعل فال والشرع للحكمة معطال كان وا 

 عين واقعة هي الحادثة ألن وذلك به؛ االستدالل يصح فال: ربا  أبي بن عطاء حديث أما. 2     
 أنه أو بالشفاء، الغير من الدعاء طلب وهي أفضل تركها العالج من الكيفية هذه أن أو عموملها،ال

 تداوى وسلم عليه اهلل صلى فالنبي العالج، من لها خير الصبر أن حالها من علم وسلم عليه اهلل صلى
 .ذلك على الحث في وسلم عليه اهلل صلى النبي عن كثيرة نصوص وردت وقد بالتداوي، وأمر

 

 
                                                           

. عبارة عن خطوط وأعداد، يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية؛ لطلب محبوب، أو دفع مكروه: الطالسم 1
 [.292، صمعجم لغة الفقهاءقلعجي، : ] ينظر

 .1121ص ،1ج ،2244 الحديث رقم شرك، فيه يكن لم ما بالرقى بأس ال باب السالم، كتاب ،مسلم صحيح مسلم، 2
 .11ص ،1ج ،المعاد زاد الجوزية، قيم ابن 3
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 :الترجيح: السادس الفرع

 : وذلك الخامس، القول -أعلم واهلل– إليه أميل والذي

 للمريض المصلحة على الحصول فيه التداوي أن كما األدلة، بين جمعا فيه وألن أدلته، لقوة. 1     
 بما حكمها، لها حالة فكل ووضعه، المريض حال باختالف يختلف التداوي فحكم حوله، من والمجتمع
 للمريض والمصلحة الخير فيه ما يقرر الذي فهو له، المعالج الطبيب عند الظن غلبة من يحصل

 . حوله من والمجتمع

 األخذ التوكل في يقد  وال بإذنه، للشفاء وجل عز اهلل جعلها التي األسباب من التداوي أن. 2     
 في يقد  لم ماض، عليه قضاءه أن وأيقن باهلل وثق من أن والحق: " الباري فتح في جاء باألسباب،

 بين الحرب في -وسلم عليه اهلل صلى- ظاهر فقد رسوله وسنة لسنته، تباعاا األسباب تعاطيه توكله
 الهجرة في وأذن المدينة، حول وخندق الشعب، فم على الرماة وأقعد المغفر، رأسه على ولبس درعين،

لى الحبشة إلى  ينتظر ولم قوتهم ألهله وادخر والشرب، األكل أسباب وتعاطى هو، وهاجر المدينة، وا 
 ناقتي أعقل سأله للذي وقال ذلك، له يحصل أن الخلق أحق كان وهو السماء، من عليه ينزل أن

كَّلْ  اْعِقْله ا:)قال وأتوكل؟، أدعها أو وأتوكل؟، ت و   واهلل التوكل يدفع ال االحتراز أن إلى فأشار ؛1(و 
 .2"أعلم

 اْلُمْؤِمنُ :) وسلم عليه اهلل صلى قال يؤذيه، مما وحمايته الجسم قوة على يحافظ التداوي نإ. 3     
، ْير   اْلق ِويُّ ِعيِف، اْلُمْؤِمنِ  ِمن   اهللِ  ِإل ى و أ ح بُّ  خ  ِفي الضَّ ْير   ُكل   و  ل ى اْحِرْص  خ  ، م ا ع   ِباهللِ  و اْست ِعنْ  ي ْنف ُعك 

ْز، و ال   نْ  ت ْعج  اب ك   و اِ  ك ذ ا، ك ذ ا ك ان   ف ع ْلتُ  أ نِّي ل وْ  ت ُقلْ  ف ال   ش ْيء ، أ ص  ل ِكنْ  و  م ا اهللِ  ق د رُ  ُقلْ  و  ، ش اء   و   ف ع ل 
ل ى اْحِرْص :) قوله في :االستدالل وجه. 3( الشَّْيط انِ  ع م ل   ت ْفت حُ  ل وْ  ف ِإنَّ   نفع فيه والتداوي( ي ْنف ُعك   م ا ع 

 والقيام وجه، خير على الشرعية بواجباته القيام على قادرا يجعله مما صحته على يحافظ حيث للمؤمن،
 باهلل يستعين فالمؤمن ووطنه، دينه يخدم المجتمع في فعاال عنصرا يكون وبذلك الخاصة، بشؤونه
 .باألسباب ويأخذ

                                                           
 .665ص ،1ج حسن، ،2811 الحديث رقم باب، والورع، والرقائق القيامة صفة أبواب ،الترمذي سنن الترمذي، 1
 .212ص ،14ج ،الباري فتح العسقالني، حجر ابن 2
 ،1ج ،2661 الحرررديث رقرررم هلل، المقرررادير وتفرررويض بررراهلل واالسرررتعانة العجرررز تررررك برررالقوة األمرررر فررري بررراب القررردر، كتررراب مسااالم، صاااحيح مسرررلم، 3

 . 2482ص
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 :بالقاعدة المسألة عالقة: الفرع السابع

 مصلحة في الطبيب يراه وبما المريض، أحوال باختالف يختلف التداوي حكم بأن القول إن     
 :يلي فيما ذلك وبيان حاله، على يغلب مما المريض

 اإلعاقة أو التهلكة، إلى يؤدي بأن وذلك بالمريض؛ ضرر إلحاق تركه في كان إذا: واجب_ 1     
 فلو"  الشرعية، بالواجبات القيام معه يصعب مزمنا مرضا يصبح أو أعضائه، من عضو بتلف الدائمة

 قاتال تعالى هلل عاصيا كان فمات، الدم منه سال حتى يعصبه، فلم دمه يسيل جرحه كتارِ  كتر  
 عليه اهلل صلى قال المعدية، كاألمراض وذلك باآلخرين؛ ضرر إلحاق تركه في يكون أو. 1"لنفسه
ل ى الُمْمِرض   ُتوِرُدوا ال   :)وسلم  حصول الظن على يغلب وكان متوفرا، الدواء كان فإذا  .2(الُمِصحِّ  ع 
 .3ذكر مما شيء للمريض يحصل ال حتى به تداويال من بد فال به، الشفاء

 العورة وكشف الشركية، والرقية بالخمر، كالتداوي الشارع، عنه نهى مما الدواء كان إذا: محرم_ 2     
 والضرر نفعه، من أكثر ضرره للمريض الموصوف الدواء أن الظن على غلب إذا أو حاجة، غير من

 .4ذلك وغير عضو، تلف أو النفس، هالك يؤدي قد عنه الناتج

 .مصالح تعطيل أو مفاسد، أو ضرر، تناوله أو تركه عن ينتج لم إذا: مبا _ 3     

نما التداوي، ترك عند ضرر غيره أو بالمريض يلحق لم إذا: مستحب_ 1        تركه على ترتب وا 
 .المبا  بالعالج االنتفاع الظن على يغلب وعندما المصالح، بعض تعطيل

 تبل  لم المفاسد هذه ولكن المصالح، من أكثر التداوي عن الناتجة المفاسد كانت إذا: مكروه_  8     
 .5عضو تلف أو النفس، هالك من الضرر درجة

 به، العالج يراد الذي الدواء ونوع المريض، وضع من الغالب على بناء حالة كل حكم فكان     
 .النادر ال الشائع الغالب على اءبن الحكم إن حيث بالقاعدة، الصلة وثيقة المسألة تكون وبذلك

                                                           
 .ت، عالم الكتب.ط، د.، د319ص ،2ج ،الشرعية والمنح المرعية اآلدابمحمد بن مفلح،  مفلح، ابن 1
 .139ص ،1ج ،8111 الحديث رقم عدوى، ال باب الطب، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 2
 .المنارة دار م،1998 ،1ط ،15ص ،الرحمة موت وقضية منها الميؤو  والحالت التداوي أحكام علي، محمد البار، 3
 .238-233ص ،8ج ،الممتع الشرح العثيمين، 4
 ،3ج ،1ع الطبررري، العررالج بشررأن بجررده، السررابعة دورترره فرري ،69 قرررار اإلسررالمي، المررؤتمر لمنظمررة التررابع الرردولي اإلسررالمي الفقهرري المجمررع 5

 .م1992 ،132-131ص
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 .حمل أموالها غالب الت  الشركات ف  المساهمة: الثان  المطلب

 :المسألة تصوير: األول الفرع

. 1يصيبه بما منهما واحد كل فيفوز اقترعا، إذا: الرجالن أسهم: يقال والنصيب، الحظ: لغة السهم     
 .2الميسر في الظافر به يفوز وما الميسر، في به يلعب أو به يقارع الذي القد  على أيضا ويطلق

 المساهم يعطى مساهمة، شركة عن يصدر للتداول، قابل صك عن عبارة: "اصطالحا السهم     
 الشركات في المال رأس لتكوين ةالرئيس لالتموي أداة األسهم وتعد الشركة، مال رأس في حصته ليمثل

 .3"وغيرها التجارية المخاطر في يشارك السهم حامل وأن المساهمة،

 حتى دائما؛ مساهما يكون أن ألجل السهم يشتري أن أو التأسيس، في المشاركة: " المساهمة     
 .4"ومنافعه ريعه من يستفيد

 مخالطة عن عبارة والشركة ،5االنفراد نقيض وهو المقارنة، على يدل وهو: شرك من: لغة الشركة     
 .6اآلخر أحدهما وشارك وتشاركا الرجالن اشترك وقد تشاركنا،: اشتركنا :يقال الشريكين، مخالطة

 مشروع في منهما كل يساهم بأن أكثر أو شخصان بمقتضاه يلتزم عقد: " اصطالحا الشركة     
 أو ربح، من المشروع هذا عن ينشأ قد ما القتسام عمل؛ أو مال، من حصة بتقديم الربح، يستهدف
 .7"خسارة

 األسهم تسمى متساوية، أجزاء إلى المال رأس فيها يقسم التي الشركات: هي المساهمة الشركات     
 . 8وغيرها والزراعية، والتجارية، الصناعية، كالشركات للتجزئة؛ قابلة غير للتداول، قابلة وتكون

                                                           
 .111ص ،3ج سهم، مادة ،معجم مقايي  اللغة الرازي، 1
 .189ص ،1ج سهم، مادة ،الوسيط المعجم مصطفى، وآخرون، 2
 .الشط دار م،1995 ط،.د ،81ص ،المالية األسواق مقدمة نوزاد، الهيتي، 3
: الموقررررررررررع ،6ص ،حاااااااااامل نشاااااااااااطها أصاااااااااال شااااااااااركات أسااااااااااهم فاااااااااا  المساااااااااااهمة حكاااااااااام الرررررررررردين، محيرررررررررري علرررررررررري داغرررررررررري، القررررررررررره 4

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=571%3A2009-07-14-

08-17-03&catid=92%3A2009-07-13-13-31-45&Itemid=13 
5
 .268ص ،3ج شرك، مادة ،معجم مقايي  اللغة الرازي، 
 .115ص ،14ج شرك، مادة ،العرب لسان منظور، ابن 6
7
 .الجوزي ابن دار ت،.د ط،.د ،25ص ،المساهمة الشركات ف  الكتتاب أحكام إبراهيم، بن حسان السيف، 
 .الدولية األفكار بيت م،2449 ،1ط ،869ص ،3ج ،اإلسمم  الفقه موسوعة إبراهيم، بن محمد التويجري، 8
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 :أقسام ثالثة إلى أنشطتها باعتبار المساهمة الشركات تقسم

 وهي حرام، شيء فيها يدخل فال بالحالل، إال تتعامل وال حالل أعمالها أساس التي الشركات. 1     
 .الزراعية كالشركات

 .للخمور المنتجة كالشركات عنه، تتورع ال وهي حرام، أعمالها أساس التي الشركات. 2     

 ببعض تتعامل أنها إال مباحة، ألغراض أقيمت فهي حالل، تعاملها أساس التي الشركات .3     
 .  1ذلك وغير بالربا، كاالقتراض الربوية، البنوك مع كالتعامل المحرمات،

 :النزاع محل تحرير: الثاني الفرع

 األساس نشاطها غرض التي الشركات أسهم في التعامل أو المساهمة حرمة على الفقهاء اتفق. 1     
 .3بها المتاجرة أو المحرمات، إنتاج أو ،2والسندات بالربا التعامل مثل حرام
 بأحكام وتلتزم حالل نشاطها شركات أسهم في والتعامل اإلسهام إباحة على الفقهاء اتفق. 2     

 أن وعلى المحرمات، من محرم بأي تتعامل ال أن على فتحرص مجاالتها، كل في اإلسالمية الشريعة
 .4صحيحة وتصرفاتها عقودها تكون
  بنية بالمحرمات تتعامل التي الشركات أو البنوك في المساهمة جواز على الفقهاء اتفق. 3

 

                                                           
: الموقرررع السررلمي، اهلل عبررد إشرررراف ،5ص ،المساااهمة والشااركات وحقيقتاااه السااهم اهلل، عبرررد بررن سررعد السرربر، عليررران، بررن عررويض المطيررري، 1

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=102&book=6714 
صك قابل للتداول، ويثبت حق حامله فيما قدمه من مال على سبيل القرض للشركة، وحقه في الحصول على الفوائد المستحقة، : السند 2

، 125، صبورصة األوراق المالية من منظور إسمم البرواري، شعبان محمد، : ]ينظر. واقتضاء دينه في الموعد المحدد النتهاء مدة القرض
 [.م، دار الفكر2442، 1ط
 المجمرع .إشربيليا كنروز دار م،2414 ،1ط ،146ص ،1ج ،الراجحا  بمصارف الشارعية قارارات الهيئاة الراجحي، بمصرف الشرعية المجموعة 3

 ،841ص ،1ج ،1ع الماليررة، األسررواق بشررأن ، بجرردة السررابعة دورترره فرري ،63القرررار اإلسررالمي، المررؤتمر لمنظمررة التررابع الرردولي اإلسررالمي الفقهرري
 الشررركات أسررهم شررراء حكررم بشررأن عشرررة، الرابعررة دورترره فرري الرابررع، القرررار اإلسررالمي، العررالم لرابطررة التررابع اإلسررالمي الفقهرري المجمررع .م1992

: الموقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع. م1998 ربررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا، معامالتهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا بعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررض فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري كرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران إذا والمصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارف
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=138&l=AR&cid=10  

4
 ،1ج ،1ع الماليررة، األسررواق نبشررأ ، بجرردة السررابعة دورترره فرري ،63القرررار اإلسررالمي، المررؤتمر لمنظمررة التررابع الرردولي اإلسررالمي الفقهرري المجمررع 
 أسررهم شررراء حكررم بشررأن عشرررة، الرابعررة دورترره فرري الرابررع، القرررار اإلسررالمي، العررالم لرابطررة التررابع اإلسررالمي الفقهرري المجمررع .م1992 ،841ص

: الموقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع. م1998 ربررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا، معامالتهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا بعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررض فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررري كرررررررررررررررررررررررررررررررررررررران إذا والمصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارف الشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركات
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=138&l=AR&cid=10  

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=138&l=AR&cid=10
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=138&l=AR&cid=10
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 .1وفاعل ذلك، على قادر هو لمن ملتزمة شركات إلى تحويلها
 .2الخير وجوه في المحرم الجزء كسب من التخلص وجوب على الفقهاء اتفق. 1     

 وأنشطتها حالل، األساس غرضها شركات أسهم في التعامل أو المساهمة في الفقهاء اختلف. 8     
 أو بفائدة، سندات تصدر أو واقتراضًا، إقراضا الربوية البنوك مع تتعامل أنها إال حالل، األصلية
 .ملتزمة شركات إلى تحويلها ذلك من الهدف يكن لم إذا ،أخرى محرمات ببعض تتعامل

 :الخالف منشأ: الثالث الفرع

 .فريق كل عليها اعتمد التي األدلة في االختالف. 1     

 هو الشركات هذه في الغالب أن على بناء حكمه بنى فمن: والرؤية النظر في االختالف. 2     
 التعامل بجواز قال تمارسه، الذي والنشاط أجله، من أنشئت الذي الغرض واعتبار بالحالل، التعامل
 .3بالمنع قال معامالتها في الموجود الحرام إلى نظر ومن معها،

 :وأدلتهمفي المسألة  الفقهاء أقوال: الرابع الفرع

 :قولين، وهمااختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

 اإلسالمي الفقهي المجمع القول هذا إلى ذهب وممن مطلقا، فيها االتجار تحريم: األول القول     
5الدائمة واللجنة ،4اإلسالمي العالم لرابطة التابع

 اإلسالمي الفقهي المجمعو  ،6واإلفتاء العلمية للبحوث 

                                                           
: الموقرررررررع الجزائررررررر، م،1994 ،8 القرررررررار اإلسررررررالمي، لالقتصررررررراد السادسررررررة البركررررررة نرررررردوة وتوصررررررريات قرررررررارات المصرررررررفية، البركررررررة مجموعررررررة 1

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/Navigate/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1616&S

ubjectID=1069 

 .258ص ،1ج ،الراجح  بمصرف الشرعية قرارات الهيئة الراجحي، بمصرف الشرعية المجموعة .9ص ،المساهمة حكم داغي، القره
 .9ص المساهمة، حكم داغي، القره .141-146ص ،1ج ،الراجح  بمصرف الشرعية قرارات الهيئة الراجحي، بمصرف الشرعية المجموعة 2
 .14-9ص المساهمة، حكم داغي، القره 3
 إذا والمصرارف الشرركات أسرهم شرراء حكم بشأن عشرة، الرابعة دورته في الرابع، القرار اإلسالمي، العالم لرابطة التابع اإلسالمي الفقهي المجمع 4

: الموقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع. م1998 ربررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا، معامالتهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا بعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررض فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري كرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=138&l=AR&cid=10   

 وصررالح غررديان، بررن اهلل وعبررد الشرريخ، آل إبررراهيم قعررود، بررن اهلل وعبررد عطيررة، بررن الرررازق عبررد الشرريخ، آل العزيررز وعبررد برراز، ابررن مررن وتتكررون 5
 وعبررد الشرريخ، آل ومحمررد الشررثري، وسررعد خنررين، آل اهلل وعبررد المطلررق، اهلل وعبررد المبرراركي، وأحمررد منيررع، بررن اهلل وعبررد زيررد، أبررو وبكررر الفرروزان،
 http://www.alifta.net/fatawa/scientists.aspx:  الموقع. الخضير الكريم

 البحرروث إدارة رئاسررة الرردويش، أحمررد وترتيررب جمررع ،145-141ص ،13ج ،الدائمااة اللجنااة فتاااو  ،واإلفترراء العلميررة للبحرروث الدائمررة اللجنررة 6
 http://www.islamspirit.com/islamspirit_program_004.php: الموقع. واإلفتاء العلمية

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=138&l=AR&cid=10
http://www.alifta.net/fatawa/scientists.aspx
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 :يلي بما واستدلوا ،1دوليال 

ث مِ  َعَلى َتَعاَون وا َوَل  َوالتَّق َو  ال ِبرِّ  َعَلى َوَتَعاَون وا} :تعالى قال. 1      َوانِ  اإلِ   :االستدالل وجه. 2{َوال ع د 
 والنهي الربا، وهو أال اإلثم، أنواع أعظم على التعاون على يجتمعون الشركات هذه في المساهمين أن
  .3ذلك عن االنتهاء من بد ال فلذلك التحريم، يفيد اآلية هذه في

وا اللَّهَ  اتَّق وا آَمن وا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا }:تعالى قال. 2      َبا ِمنَ  َبِق َ  َما َوَذر  ِمِنينَ  ك ن ت م   ِإن   الرِّ  َلم   َفِإن   م ؤ 
ن   َوَرس وِلهِ  اللَّهِ  ِمنَ  ِبَحر ب   َفه َذن وا َتف َعل وا َواِلك م   ر ء و    َفَلك م   ت ب ت م   َواِ  ن   ت ظ َلم ونَ  َولَ  َتظ ِلم ونَ  َل  َأم   َكانَ  َواِ 
َر    ذ و َلم ونَ  ك ن ت م   ِإن   َلك م   َخي ر   َتَصدَّق وا َوَأن   َمي َسَر    ِإَلى َفَنِظَر    ع س   .4{َتع 

َبا تَه ك ل وا َل  آَمن وا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا }:تعالى قال. 3      َعاًفا الرِّ ونَ  َلَعلَّك م   اللَّهَ  َواتَّق وا م َضاَعَفةً  َأض   .5{ت ف ِلح 

ونَ   .5{ت ف ِلح 
 ومؤكله، الربا، آكل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لعن: " قال -عنه اهلل رضي– جابر عن. 1     

 . 6"سواء هم: وقال وشاهديه، وكاتبه،

 في المساهم ويعتبر به، التعامل للمسلم يجوز وال حرام، وكثيره قليله الربا أن :االستدالل وجه     
 في غيره يعمله عمل فكل غيره، كيد فيها ويده الشركة في شريك فهو ؛مرابٍ  بالربا تتعامل شركة
 إن حيث تجوز، ال محرم عمل على والوكالة الوكالة، على مبناها الشركة أن كما عمله، يعتبر الشركة
 وزر وعليه مرابٍ  هو الحالتين كال وفي برضاه، عنه يعمل من يوكل أو بنفسه، يعمل أن إما المساهم
 .7الشركات هذه مثل في المساهمة ترك عليه والواجب ذلك،

                                                           
 ،1ج ،1ع الماليررة، األسررواق بشررأن ،بجرردة السررابعة دورترره فرري ،63القرررار اإلسررالمي، المررؤتمر لمنظمررة التررابع الرردولي اإلسررالمي الفقهرري المجمررع 1

 .م1992 ،841ص
 .2 اآلية المائدة، سورة 2
 .الجوزي ابن دار ،ه1126 ،2ط ،113ص ،اإلسمم  الفقه ف  وأحكامها والسندات األسهم محمد، بن أحمد الخليل، 3
 .254-215 اآليات البقرة، سورة 4
 .134 اآلية عمران، آل سورة 5
 .1219ص ،3ج ،1895 الحديث رقم ومؤكله، الربا آكل لعن باب المساقاة، كتاب ،مسلم صحيح مسلم، 6
 لغار  أنشائت التا  الشاركات أساهم الشاريعة ميازان ف  المختلطة األسهم مقبل، بن صالح العصيمي، .112ص ،والسندات األسهم الخليل، 7

: الموقررررررع. وآخرررررررون الخضررررررير الكررررررريم عبررررررد وأقررررررره قرررررررأه الراجحرررررري، العزيررررررز عبررررررد لرررررره وقرررررردم قرررررررأه ،11ص ،أحيانااااااا بالربااااااا وتتعاماااااال مباااااااح
http://www.sfhatk.com/vb/showthread.php?t=15427 
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 المصالح، من الكثير ذلك على يترتب حيث بالمنع، القول على المترتبة المصالح اعتبار. 8      
ع الشركات هذه في المشاركة من المسلمين منع أن كما الربا، مفاسد من التخلص: منها  ُيشجِّ

 المشروعة لألعمال األبواب فتح إلى يؤدي ذلك أن كما بالربا، التعامل ترك على الربوية المؤسسات
 .  1أموالهم المسلمون فيها يستثمر لكي

 بالربا، تعاملها على األساس نظامها ينص لم ما الشركات هذه مع التعامل إباحة: الثاني القول     
 الخير أوجه في بصرفه واستبعاده األسهم عائدات على دخل الذي الحرام العنصر تحديد اشتراط مع

 لشركة الشرعية الهيئة: القول هذا إلى وذهب األشكال، من شكل بأي به االنتفاع وعدم المتعددة،
 :هي شروط عدة اشترطوا وقد وغيرهم، ،3المنيع اهلل وعبد ،2المصرفية الراجحي

 الشرعية؛ باألحكام تلتزم مساهمة شركات وجدت فمتى بالحاجة، مقيد بالجواز القول إن( 1     
 وترك بها للمساهمة التوجه المسلم على فيجب المحرمات، من وغيره معامالتها، في للربا باجتنابها
 .المحرمات عن يتورعون ال ممن غيرها

 العلم مع الشركة، موجودات إجمالي من%( 28) بالربا المقترض المبل  إجمالي يتجاوز أال( 2     
 .مبلغه كان مهما حرام بالربا االقتراض أن

 ويراعى الشركة، إيراد إجمالي من%( 8) محرم عنصر من الناتج اإليراد مقدار يتجاوز أال( 3     
 .االحتياط جانب ذلك في

 .4الشركة موجودات إجمالي من%( 18) المحرم العنصر حجم إجمالي يتجاوز أال( 1     

 بها المساهمة يحرم الثلث تجاوزت فإن ممتلكاتها، ثلث الشركة على التي الديون تتجاوز أال( 8     
 :يلي بما واستدلوا .5الشركة نوع كان مهما

                                                           
 .15ص شرعية نظرة. 111ص ،والسندات األسهم الخليل، 1
 .124-115ص ،1ج ،الراجح  بمصرف الشرعية قرارات الهيئة الراجحي، بمصرف الشرعية المجموعة 2
 عرروض زكراة فري رسرالة: مؤلفاته من العلماء، كبار هيئة عضو ه،1319 سنة ولد زيد، بني قبيلة من منيع، بن محمد بن سليمان بن اهلل عبد 3

: الموقرع. دكتروراة رسرائل علرى وأشررف والردكتوراة، الماجسرتير رسرائل مرن العديرد مناقشرة فري شرارك وحكمره، وتاريخره حقيقته النقدي الورق التجارة،
http://www.al-q.com/forum/showthread.php?t=12466 

 .اإلسالمي المكتب م،1996 ،1ط ،222ص ،اإلسمم  القتصاد ف  بحوث سليمان، بن اهلل عبد المنيع،
 .124-119ص ،1ج ،الشرعية قرارات الهيئة الشرعية، المجموعة 4
 http://www.shubily.com/home.php :الموقع. 1ص ،والسندات األسهم ف  الستثمار اهلل، عبد بن يوسف الشيبلي، 5
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 العرايا في رخص وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن " -عنهما اهلل رضي– ثابت بن زيد عن_ 1     
 المزابنة، عن نهى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن"  :االستدالل وجه. 1" كيال بخرصها تباع أن

 عن نهيه بعد وسلم عليه اهلل صلى فالنبي ،2" كيال بالكرم الزبيب وبيع كيال، بالتمر الثمر بيع: والمزابنة
 ،3غيرها عليها ويقاس أشد، المنع من الواقع والضرر للحاجة، وذلك العرايا في رخص المزابنة

 وغيرها، المياه، وشبكات الكهرباء، كشركات تأسيسها؛ إلى الحاجة تدعو التي المساهمة كالشركات
 حيوية حاجة تأسيسها ففي والعلمية، االقتصادية الحياة تطور إلى الشركات هذه مثل تؤدي حيث
 .  الصواب هو بالجواز القول يكون وبذلك عامة،

 يتعامل ركةش في السهم بيع يجوز وبذلك ،"استقالال يجوز ال ما تبعا يجوز" بقاعدة العمل_ 2     
 األغراض ذات الشركة حجم في اومغمور  ايسير  يعتبر ورالمحظ ذلك ألن المحظور؛ في إدارتها مجلس

 فهو بالربا تعامل من فيها وقع وما مباحة، بطرق االستثمار الشركة هذه على الغالب إن حيث المباحة،
 . 4االستقالل في يغتفر ال ما التبعية في ويغتفر مغمور، يسير

 في التصرف جواز إلى 5الفقهاء جمهور ذهب حيث: الكثير بالمبا  القليل الحرام الطاخت_ 3     
 التصرفات من ذلك وغير وتملكه، هوشراؤ  بيعه فيجوز قليال، فيه المحرم كان إذا المختلط المال

 الكثير، بالحالل اليسير الحرام اختالط مسألة على تنطبق وشراء بيعا الشركات أسهم فتداول الشرعية،
 أو الربوية التسهيالت أخذ من جاءت الحرمة وأصل ،اجائز  المختلط المال بهذا التعامل يكون وبذلك

 .7لألغلب الحكم قاعدة أو الكل، حكم لألكثر قاعدة على بناء ،6إعطائها

 

 

                                                           
 .16ص ،3ج ،2192 األثر رقم العرايا، تفسير باب البيوع، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 1
 .13ص ،3ج ،2111 األثر رقم بالطعام، والطعام بالزبيب الزبيب بيع باب البيوع، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 2
3
 .555 539ص  21ج  الفتي ى مجم ع تيمي   ا م 
 .221ص ،اإلسمم  القتصاد ف  بحوث المنيع، 4
 قواعاد السرالم، عبرد ابرن. 283ص ،2ج ،المنثور الزركشري،. 91ص ،والنظائر األشباه نجيم، ابن. 111ص ،8ج ،الصنائع بدائع الكاساني، 5

 .281ص ،3ج ،الفوائد بدائع الجوزية، قيم ابن. 216ص ،29ج ،الفتاو  مجموع تيمية، ابن. 51ص ،1ج ،األحكام قواعد
 .232-231ص ،اإلسمم  القتصاد ف  بحوث المنيع، 6
 .238-231ص ،اإلسمم  القتصاد ف  بحوث المنيع، 7
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 :األدلة مناقشة: الخامس الفرع

 :المانعين أدلة مناقشة: أوال

 إلنشاء وأقيمت بالحالل، تتعامل أنها الشركات هذه في األصل نإ: واألحاديث باآليات االستدالل     
 التعامل بتحريم فالقول األصل، وليس عارض وهو قليل عليها دخل الذي والحرام مشروعة، مشاريع
 إال يجدون ال الذين المستثمرين صغار وخصوصا المجتمع، من كبيرة شريحة على تضييق فيه معها
 بالجواز فالقول الشركات، هذه مع للتعامل ضوابط توضع قد أنه كما معها، للتعامل الشركات هذه
 .1إطالقه على ليس

 :المجيزين أدلة مناقشة: ثانيا

 في للرطب ماّسة بحاجة كانوا الناس ألن: وذلك الفارق؛ مع قياس: العرايا بيع على القياس< 1     
 بالنص، إال غيره إلى عنه يعدل فال غيره، دون بترخيصه النص جاء وقد حياتهم، قوام كان ألنه وقته؛
 في ذلك بعد رخص وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: " ثابت بن زيد عن جاء ما ذلك على ويدل
 الشركات هذه في المساهمة بعكس وذلك. 2"غيره في يرخص ولم بالتمر، أو بالرطب، العرية بيع

 مجاالت من العديد لوجود وذلك القياس؛ هذا تحتاج ال يسيرة -وجدت إن– بها االستثمار إلى فالحاجة
 .3المشروعة التنمية وتنميته المال استثمار

يجاب بأن هذه من الممتلكات : أما القول بأن الحاجة إلى المساهمة في شركات الكهرباء والمياه     
فقط، حيث إنها ملكا للدولة،  ، وجعلها حكرا لبعض األفرادال يجوز خصخصتها أصال العامة التي
 .4بقى من الملكية العامةويجب أن ت

                                                           
 م،2446 ط،.د ،139-135 ،اإلساامم  الفقااه ضااوء فاا  شاارعية رؤيااة الماليااة األوراق سااوق فاا  باألسااهم التعاماال اهلل، فررتح محمررد النشرار، 1

 .الجديدة الجامعة دار
 ،3ج ،2151 األثرر رقرم ،العرايرا وبيرع برالكرم، الزبيرب وبيرع برالتمر، الثمرر بيرع وهري المزابنرة، بيرع باب البيوع، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 2

 .18ص
 .الجوزي ابن دار ت،.د ط،.د ،23ص ،وآثارها حكمها األسهم محمد، بن صالح السلطان، 3
 :، الموقعالخصخصة إفراز نتن من إفرازات النظام الرأسمال  العفنعبده، ناصر،  4
 http://www.al-waie.org/home/issue/175/htm/175w08.htm 
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 بها؛ االحتجاج يجوز ال الفقهية القواعد نإ: استقالال يجوز ال ما تبعا يجوز بقاعدة االستدالل< 2     
 في فقط بها يستدل ألنه بها؛ االستدالل يصح فال النزاع، محل خارج وهي. 1كلية وليست أغلبية ألنها

 القول يقبل فال مستمرة، فإنها الشركات هذه في المساهمة أما أفعال، أو عقود من تنتهي، التي األمور
 .2المحرم فعل في االستمرار يجوز بأنه

 نظر فيه: الكثير بالحالل القليل الحرام فيه اختلط الذي المال في التصرف بجواز االستدالل< 3     
 الذي التعامل في به نعمل الدليل فهذا المسألة؛ هذه وبين االستدالل هذا بين كبير الفرق إن حيث
 مستمرة، مشاركة فهي المسألة هذه أما ذلك، وغير وشراء، بيع من المعاملة انتهاء بمجرد ينتهي
": لألغلب الحكم" قاعدة أو ،"الكل حكم لألكثر"  بقاعدة االستدالل أن كما .3منتهية معاملة وليست
 إن تناوله يجوز ال جدا، قليال كان ولو فالخمر إطالقه، على ليس بها االستدالل ألن" صحيح؛ غير
 الفوائد أخذ أو معا، واستثمارها الحرام باألموال الحالل األموال خلط وكذلك أثره، وبقي بمبا  اختلط
 متميز، غير شائعا اختالطا مختلطة فيها األموال الشركات فهذه... وأخطر أعظم فهذا معا، عليها
 المال دفع وفيه له، ومحرك استثمارها قوة في مؤثر بل مسماها، عن خارج وغير فيها، متأصل فالربا

 هذه عن يكون ما أبعد المسألة فهذه بالحرام، الحالل خلط غير وهذا عليها، للفوائد وأخذ للبنوك،
 .  4"القاعدة

 :الترجيح: السادس الفرع

 التعامل جواز بعدم القول هو -واهلل أعلم–إليه  أميل فالذي المسألة في الفقهاء آراء عرض بعد     
 أحيانا، بالمحرم تتعامل أنها إال المجتمع، تخدم مشروعة أعمال لممارسة أنشئت التي الشركات هذه مع
ن حتى  :وذلك تعاملها؛ في أصال المحرم يكن لم وا 

 بالجواز، القائلون إليها استند التي األدلة وضعف بالمنع، القائلون إليها استند التي األدلة لقوة. 1     
 .بالمنع القائلين أدلة معارضة على تقوى ال أدلتهم إن حيث

                                                           
 .1ص ،والسندات األسهم ف  الستثمار الشيبلي، 1
: الموقرررررررررررررررررررررع ، 19ص ،الساااااااااااااااااااااعودية األساااااااااااااااااااااهم فااااااااااااااااااااا  شااااااااااااااااااااارعية نظااااااااااااااااااااار  فنخرررررررررررررررررررررور، برررررررررررررررررررررن محمرررررررررررررررررررررد العبررررررررررررررررررررردلي، 2

http://alfankor.net/vb/showthread.php?t=1264 
 .113ص ،باألسهم التعامل النشار، 3
 .21-26ص ،وآثارها حكمها األسهم السلطان، 4
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 بالمعامالت الشركات لهذه إلزام فيه الشركات هذه مع التعامل عدم على المسلمين ثبات إن .2     
 امتناع فإن شركاتهم، في للمساهمة الناس جذب يهمهم الشركات أصحاب ألن المشروعة؛ المباحة
 بالحالل وااللتزام الحرام، عن الشركات أصحاب تراجع إلى يؤدي الحرام، لوجود المساهمة عن الناس
 .تصرفاتها جميع في الطيب

 :بالقاعدة المسألة هذه عالقة: الفرع السابع     

 الشركة نشاط كان إذا معها التعامل بجواز قالوا الذين عند بالقاعدة الصلة وثيقة المسألة هذه إن     
 الذي والحرام الحالل، معامالتها في الغالب أن على بناء أحيانا؛ بالربا تتعامل أنها مع حالل، األساس
 هذه فإن بالمنع قال من أما. للنادر ال الشائع للغالب والعبرة الشائع، بالحالل مغمور قليل به تتعامل
 .القاعدة مستثنيات من المسألة هذه تكون قد بل بالقاعدة، لها عالقة ال المسألة
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 .الصائم تفطير ف  وأثره الربو بخاخ: الثالث المطلب
 :المسألة تصوير: األول الفرع

 وفي بخة، كل مع الرئتين إلى مباشرة الدواء بتوصيل يقوم بسيط، يدوي جهاز عن عبارة: البخا،     
 .1والحلق اللسان على الدواء تراكم إلى ذلك سيؤدي البخا، استخدام المريض أساء حال

 شهيق بأخذ استعماله يتم(. عالقة كيميائية ومواد ماء فيه) سائل دواء على: "الربو بخا، يحتوي     
 الفمي، البلعوم إلى الفم طريق عن ويدخل الرذاذ يتطاير وعندئذ ذاته، الوقت في عليه ويضغط عميق
 ضئيلة كمية تدخل وقد الفمي، البلعوم في منه جزء يبقى لكن الهوائية، فالقصبات الرغامي إلى ومنه
 .المريء إلى جدا

 وهذه الدوائية، المادة من فيه بما السائل من ليتر ميلي 14 حوالي على الربو بخا، عبوة وتحتوي     
 وهذا بخة؛ 244 تنتج ليتر ميلي 14ال أن -أي - بخة244 على تنطلق أن على مصممة الكمية
 الواحدة البخة فإن آخر وبمعنى الواحد، ليتر الميلي من جزء 24 من جزء يخرج بخة كل في أنه معناه
 .واحدة قطرة من أقل تشكل

 آخر وجزء التنفسي، الجهاز إلى منه األكبر الجزء يدخل أجزاء إلى ستقسم الواحدة القطرة وهذه     
 ؟(الهضمي الجهاز) الجوف إلى للوصول القطرة تلك من يتبقى فكم الفمي، البلعوم جدار على يترسب

 .2"بكثير ذلك من أكثر المضمضة أو االستنشاق عقب قطرات من يدخل ما يكون وقد

 :الربو بخاخات أنواع

 أنابيب، في الهواء مع مضغوط سائل شكل على فيها الدواء يكون: المضغوطة البخاخات -1     
 1)  ميكروجرام 144 تعادل جرعة كل جرعة، 244 تعطي مليلترات، 14=  المضغوطة المادة حجم
 إلى الدواء وصول يسهل حيث هوائي قمع بواسطة أو بالفم، مباشرة ويستعمل (.الجرام من المليون على
 .والحنجرة الفم في الدواء ترسب من ويقلل الرئة،

                                                           
: الموقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررع ومحتوياتهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررا، اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررتخدامها البخاخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررات المرررررررررررررررررررررررررررررررررررررريض تثقيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررف ميرفرررررررررررررررررررررررررررررررررررررت، برررررررررررررررررررررررررررررررررررررالش، 1

http://www.pharmag8.com/vb/showthread.php?t=1622 
 .م1997 264-289،ص2ج ،14ع اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة ،"والمفطرات التداوي" بعنوان بحث شمسي، حسان باشا، 2
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 المخصص الجهاز داخل جاهزة الدوائية البودرة توجد: الجافة البودرة ذات البخاخات -2     
  .الستنشاقها االستعمال عند تخريمها يتم الجهاز داخل توضع خارجية، كبسوالت في أو لالستنشاق،

 إلى الدوائية المادة محلول بتحويل يقوم كهربائي جهاز هو(: البخاري الرذاذ)  النبيوليزير -3     
 توضع توصيلة خالل من أو والفم، األنف على توضع كمامة بواسطة المريض يستنشقه مرئي بخار
 .1الفم في

 :النزاع محل تحرير: الثاني الفرع

 رمضان نهار في استمنى، أو استقاء، أو جامع، أو شرب، أو أكل، من أن على الفقهاء اتفق. 1     
 . 2يفطر فإنه عامدا،

 :الجوف معنى تحديد في اختلفوا. 2     

 والعضدان الكتفان عليه انطبقت ما أيضا وهو البطن، باطن هو وقيل البطن،: لغة الجوف     
  .4األ ْجُوفُ : والجمع ،3والصقالن واألضالع

 :هي أقوال، عدة إلى الجوف معنى تحديد في الفقهاء اختلف: اصطالحا الجوف

 أما البطني، التجويف كل يشمل بل المعدة، على يقتصر ال الجوف أن إلى: الحنفية ذهب( 1     
  .5المرأة وقبل كاإلحليل، الجوف؛ إلى منفذا لكونها مفطرا؛ إليها الداخل جعلوا فقد المنافذ باقي

                                                           
 فرري وأثرهررا الطبيررة بالمسررتجدات التررداوي نرردوة مررن ،61-88ص ،"بالستنشاااق العاامج أنااواع" بعنرروان طبرري بحررث سررعيد، بررن عمررر العمررودي، 1

 تقرديم اإلسرالمي، الفقره موقرع أمانرة إعرداد ،23/5/1125 األولرى الفقهية الندوة( 1) اإلسالمي الفقه لموقع الفقهية اإلصدارات سلسلة من الصيام،
 www.islamfegh.com: الموقع. األطرم صالح بن الرحمن عبد. د
 تحقيررق ،21-24ص ،2ج ،الفاائق النهار إبرراهيم، برن عمرر الردين سرراج نجريم، ابرن .111 ،131-136ص ،2ج ،الصانائع بادائع الكاسراني، 2

-322ص ،1ج ،الكبار  المدوناة األصربحي،. 319 ،318ص ،1ج ،المعوناة البغردادي،. العلميرة الكتب دار م،2442 ،1ط وعناية، عز أحمد
 ،6ج ،المحلااااى حررررزم، ابررررن .85-81 ،36ص ،3ج ،المغناااا  قدامررررة، ابررررن. 121-119ص ،3ج ،الكبياااار الحاااااوي المرررراوردي،. 328 ،323
 .211ص

 [.311ص ،29ج صقل، مادة ،العرو  تاج الزبيدي، مرتضى: ]ينظر. الخاصرة أيضا وهو الجنب، هو: الصقل 3
 .146ص ،23ج جوف، مادة ،العرو  تاج الزبيدي، مرتضى 4
 .146ص ،2ج ،213 ،9ص ،1ج ،296ص ،1ج ،الصنائع بدائع الكاساني،. 851ص ،6ج ،المحتار رد حاشية عابدين، ابن 5
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 ما كل وأن. فقط المعدة على ينحصر وال البطن، كل هو الجوف أن إلى: المالكية ذهب( 2     
 منها الداخل وصول من بد فال المنافذ باقي أما الدماغ، في واختلفوا. ينزل لم ولو يفطر، للحلق يصل
  .1الجوف إلى

 اإلذن، كباطن مجوف كل عندهم فالجوف الجوف، تحديد في التوسع إلى: الشافعية ذهب( 3      
ن الصوم، يبطل الحلق إلى الداخل فوصول اإلحليل، وباطن الرأس، قحف وداخل  إلى يصل لم وا 
دُّه الفم، باطن إلى الداخل بوصول يفطر الصائم فعندهم ذلك من ألكثر ذهبوا قد إنهم بل. 2المعدة  وح 
 .3باطن بعده فما الخاء، أو الحاء، مخرج

 .4والدماغ المعدة هو الجوف أن إلى: الحنابلة وذهب( 1     

 : األطباء عند الجوف

 الجوف هو الهضمي الجهاز:" أن إلى 6باشا شمسي حسان. ود 5البار علي محمد. د ذهب     
 الفم متجاوزا الهضمي الجهاز إلى يدخل ما وكل والشراب، الطعام موضع فهو الصيام، في المقصود

 

                                                           
 إسررحاق، بررن خليررل ،خلياال ساايدي مختصاار علااى الخرشاا  حاشااية اهلل، عبررد بررن محمررد الخرشرري،. 866ص ،1ج ،الكباار  المدونااة األصرربحي، 1
. 131ص ،2ج ،واإلكلياال التاااج المررواق،. العلميررة الكتررب دار م،1991 ،1ط عميرررات، زكريررا آياترره وخرررج ضرربطه ،289 ،284-219ص ،2ج

 شرراهين، محمررد تحقيررق ،162ص ،1ج ،المسااالك ألقاارب السااالك بلغااة محمررد، بررن أحمررد الصرراوي،. 696ص ،1ج ،الصاااوي حاشااية الصرراوي،
 .العلمية الكتب دار م،1998 ط،.د
 .126ص ،1ج ،األخيار كفاية الحصني،. 213ص ،2ج ،البهية الغرر السنيكي، 2
  .144-399ص ،3ج ،المحتاج تحفة الهيتمي، حجر ابن 3
 عبررد أبررو مفلررح، ابررن .191ص ،2ج ،النهااى أولاا  مطالااب الرحيبرراني، .36ص ،3ج ،المغناا  قدامررة، ابررن .114ص ،1ج ،الكاااف  قدامررة، ابررن 4
 ،القنااع كشااف البهروتي، .الرسرالة مؤسسرة م،2443 ،1ط التركري، اهلل عبرد تحقيرق ،161ص ،9ج ،1-6ص ،8ج ،الفروع مفلح، بن محمد اهلل
  .315ص ،2ج
 ثرم باطنيرة، أمرراض دبلروم علرى حصرل ثرم الشررف، درجرة علرى وحصرل القراهرة، في والجراحة الطب درس م،1939 سنة ولد البار، علي محمد 5

 شرارك الطبيرة، للبحروث فهرد الملرك مركز في اإلسالمي الطب قسم مستشار عمل المتحده، بالمملكة لألطباء الملكية الكليات عضوية على حصل
 فرري المقرراالت مئرات كتررب وغيرهرا، عمرران فري العرررب األطبراء مررؤتمرات فرري وشرارك الفقهيررة، المجرامع فرري وشرارك اإلسررالمي، الطرب مررؤتمرات فري

 http://www.khayma.com/maalbar/CV.htm: الموقع. والمجالت الصحف
 .م1991 ،216ص ،2العاشر،ج العدد اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة ،"التداوي مجال ف  المفطرات" بعنوان بحث علي، محمد البار،

 لألطبراء الملكيرة الكليرة عضروية نرال الطرب، كليرة فري األوائرل مرن وكان الطب درس حمص، في م1981 سنة ولد باشا، شمسي وصفي حسان 6
 =فرري العنايررة المركررزة لقسررم رئيسررا عمررل المجمررع، مررؤتمرات فرري وشررارك بجرردة، اإلسررالمي الفقرره المجمررع فرري خبيررر وايرلنرردا، بريطانيررا فرري الررداخليين

 طبيرب، ووصرايا القلرب، أمرراض مرن نفسرك تقري كيرف: كتبره مرن األطبراء، لمشراهير who is who موسروعة فري أدخرل فهرد، الملرك مستشرفى=
 http://www.drchamsipasha.com/ar/?art=sira: الموقع. والماء التمر واألسودان

http://www.khayma.com/maalbar/CV.htm
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 .1"لإلفطار سببا يكون والبلعوم 

 الهضمي الجهاز ليس وهو:" يقول حيث المعدة، هو الجوف أن: 2الخياط هيثم محمد.د ويرى     
 يكون أن إال يبقى فال تفطر، ال والمضمضة بالشرج، وينتهي بالفم يبدأ الهضمي الجهاز ألن بيقين؛
 فإذا المعدة، إلى يصل وُيشرب ُيؤكل ما ألن األقوال؛ أقرب وذلك ،(المعدة جوف) عن اجتزاء الجوف
 .5"شرابا وال أكال يعود وال ،4ك ْيلوس ثم 3ك ْيموس فهو غادرها ثم فيها ُهِضم  

 .أعلم واهلل المعدة، هو فالجوف الصواب، هو الخياط محمد قول أن وأرى

  :الخالف منشأ: الثالث الفرع

 هذه تؤثر فهل العالج، مادة من جدا جدا قليل شيء الجوف إلى يصل قد أنه إلى يرجع. 1     
 .الصيام؟ صحة على تؤثر وال عنها معفو فهي جدا جدا قليلة لكونها أم الصوم، صحة على الكمية

 المضمضة على الربو بخا، في العالجية المادة قاسوا فالذين: القياس في االختالف. 2     
 إلى يصل الذي إن حيث الصائم؛ يفطر ال رمضان نهار في استعماله بأن قالوا والسواك واالستنشاق

 للصائم يجوز أنه وبما الربو، بخا، من الجوف إلى يصل مما أكثر والسواك المضمضة من الجوف
 في كذلك الربو بخا، استخدام له فيصح رمضان نهار في السواك واستخدام واالستنشاق المضمضة

 فقد الفم طريق عن الجوف إلى يصل وهو والشرب األكل يشبه بأنه قالوا الذين أما. رمضان نهار
 .الصائم تفطير إلى يؤدي استخدامه وأن رمضان نهار في استخدامه جواز عدم إلى ذهبوا

                                                           
 .281ص ،2ج ،14ع اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة ،"والمفطرات التداوي" بعنوان بحث شمسي، حسان باشا، 1
 وعضررو المتوسررط، لشرررق العالميررة الصررحة لمنظمررة اإلقليمرري المرردير مستشرراري كبيررر وهررو م،1931 سررنة دمشررق فرري ولررد: الخيرراط هيررثم محمررد 2

 والحميرة الرداء بيرت المعردة: مؤلفاتره مرن الطبيرة، للعلروم اإلسرالمية المنظمرة أمنراء مجلرس وعضرو المسرلمين، لعلمراء العرالمي االتحراد أمناء مجلس
 : الموقع. العصر وقضايا المسلمة المرأة الدواء، بيت

http://khotwat.blogspot.com/2008/09/blog-post_21.html 
 السرتكمال األمعراء إلرى المعردة مرن يمرر سرميك، رمرادي أو بنري، سرائل شركل علرى ويكرون الجزئري، الهضم حالة في في الطعام: " هو الكيموس 3

: الموقررررررررررررررررررررررررررررررع العربرررررررررررررررررررررررررررررري، الطبرررررررررررررررررررررررررررررري القرررررررررررررررررررررررررررررراموس الطبيررررررررررررررررررررررررررررررة، المصررررررررررررررررررررررررررررررطلحات فيزيولوجيررررررررررررررررررررررررررررررا،: ينظررررررررررررررررررررررررررررررر". الهضررررررررررررررررررررررررررررررم
http://www.altibbi.com/definition/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3 

 المرواد مرن الردهن امتصرت قرد تكرون أن بعرد الدقيقرة، لألمعراء اللمفيرة األوعيرة فري يكرون الرذي الحليبري، البريض المتحرول اللمرف: " هرو الكيلروس 4
". اليسرررى الترقرروة تحررت والوريررد الصرردرية، القنرراة طريررق عررن األوردة، إلررى الكيلرروس ويصررل. الحليررب مظهررر الررذائب الرردهن يعطرري حيررث الغذائيررة،

: الموقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع ربرررررررررررررررررررررررررررررررررررررري،الع الطبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررري القرررررررررررررررررررررررررررررررررررررراموس الطبيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة، المصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررطلحات فيزيولوجيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا،: ينظررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
http://www.altibbi.com/definition/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3 

 .256ص ،2ج ،14ع اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة ،"الحديث الطب ضوء ف  المفطرات" بعنوان بحث هيثم، محمد الخياط، 5
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  :وأدلتهم في المسألة الفقهاء أقوال: الرابع الفرع

 على ال أم يفطر هل رمضان نهار في المريض استعمله إذا الربو بخا، حكم في الفقهاء اختلف     
 :وهي أقوال أربعة

 رمضان نهار في الربو لبخا، المريض استعمال بأن القول إلى العلماء أكثر ذهب :األول القول     
 ،4الدائمة واللجنة ،3العثيمين ومحمد ،2باز بن العزيز عبد: العلماء هؤالء ومن ،1الصائم يفطر ال

 :يلي بما واستدلوا ،5عفانة الدين وحسام

لَ  َوَقد  } :تعالى قال. 1      ت م   َما ِإلَّ  َعَلي ك م   َحرَّمَ  َما َلك م   َفصَّ ط ِرر   .6{ ِإَلي هِ  اض 

نما المعدة، إلى يصل وال يتبخر الربو بخا، أن. 2       يقول. 7الهوائية القصبات إلى يصل وا 
 يدخل هو ثم جرم، له ليس ألنه يفطر؛ ال الربو بمرض المصابون يستعمله الذي الربو بخا،:" العثيمين

 .8"والشراب الطعام مخرج ال النفس مخرج مع

 وقد يدخل فقد فيه، مشكوك بل قطعيا، ليس أمر الربو بخا، من المعدة إلى شيء دخول أن. 3     
 أن ومعلوم:" العثيمين يقول. بالشك يزول ال واليقين فساده، وعدم الصيام صحة واألصل يدخل، ال

                                                           
 http://almoslim.net/node/82868 :.،الموقع15ص ،المعاصر  الصيام مفطرات محمد، بن أحمد الخليل، 1

: ،الموقرررررررررررررررررع1125 السادسرررررررررررررررررة، العلميرررررررررررررررررة الررررررررررررررررردورة ،5ص ،الصااااااااااااااااايام الناااااااااااااااااوازل فقاااااااااااااااااه حمرررررررررررررررررد، برررررررررررررررررن اهلل عبرررررررررررررررررد السررررررررررررررررركاكر،
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113281 

: الموقررررررررررررررررررررع العتيبرررررررررررررررررررري، عيسررررررررررررررررررررى بهررررررررررررررررررررا اعتنررررررررررررررررررررى ،3ص ،المعاصاااااااااااااااااااار  المفطاااااااااااااااااااارات علرررررررررررررررررررري، بررررررررررررررررررررن خالررررررررررررررررررررد المشرررررررررررررررررررريقح،
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=219454 

 :الموقرررررررررررررررررررع ،والصااااااااااااااااااايام الصااااااااااااااااااام  علاااااااااااااااااااى التاااااااااااااااااااداوي أثااااااااااااااااااار حسرررررررررررررررررررن، عيررررررررررررررررررراد زينرررررررررررررررررررب اهلل، عبرررررررررررررررررررد
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/Pages/res67.aspx 

 مؤلفرات لره الشريخ، آل إبرراهيم برن محمرد عن أخذ الكريم، القرآن حفظ ، ه 1334 سنة ولد اهلل، عبد أبو باز بن اهلل عبد بن باز بن العزيز عبد 2
 فررري العلمرراء كبرررار هيئررة رئاسررة ترررولى: أعمالرره مررن الفرضرررية، المباحررث فرري الجليرررة والفوائررد البرردع، مرررن التحررذير اهلل، إال إلرره ال بيررران: منهررا كثيرررة

. المكرمرررة مكرررة فررري دفرررن ، ه 1124 سرررنة تررروفي اإلسرررالمي، الفقهررري المجمرررع ورئاسرررة واإلفتررراء، العلميرررة للبحررروث الدائمرررة اللجنرررة ورئاسرررة المملكرررة،
 life/http://www.binbaz.org.sa: الموقع
: الموقرررررررررررررع ونحررررررررررررروه؟، الربررررررررررررو لمرررررررررررررريض نهرررررررررررررارا للصررررررررررررائم الفرررررررررررررم فرررررررررررري البخرررررررررررررا، اسرررررررررررررتعمال حكررررررررررررم مرررررررررررررا العزيرررررررررررررز، عبررررررررررررد بررررررررررررراز، ابررررررررررررن

http://www.binbaz.org.sa/mat/503  
 .الوطن دار ، ه1113 ط،.د السليمان، فهد وترتيب جمع ،181ص ،19ج ،عثيمين ابن ورسائل فتاو  مجموع صالح، بن محمد العثيمين، 3
:  الموقرررررع المسرررررند، محمرررررد وترتيرررررب جمرررررع ،266ص ،2ج ،إساااااممية فتااااااو  العلمررررراء، مرررررن ومجموعرررررة اهلل عبرررررد برررررن العزيرررررز عبرررررد بررررراز، ابرررررن 4

http://www.ahlalhdeeth.net/aboumar/FatawaIslamia.rar 
 .الخيرية السنة أهل جمعية م،1999 ،1ط ،26ص ،األموات على والقراء  والتراويح الصوم فقه ف  مهمات مسائل الدين، حسام عفانة، 5
 .119 اآلية األنعام، سورة 6
 .188ص ،19ج ،عثيمين ابن ورسائل فتاو  مجموع العثيمين، 7
 .الجديد الغد دار م،2448 ،1ط ،81ص ،معاصر  فتاو  صالح، بن محمد العثيمين، 8

http://almoslim.net/node/82868
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 إجماع، أو سنة، أو وجل، عز اهلل كتاب من الفساد، على يدل دليل يوجد حتى الصوم صحة: األصل
 .1"صحيح قياس أو

 .2المغذية غير واإلبر للتحليل الدم سحب يشبه بل والشرب؛ األكل يشبه ال أنه. 1     

 على قياسا يفّطر فال جدا، قليل المعدة إلى ثم ومن المريء إلى الربو بخا، من الداخل أن. 8     
 . واالستنشاق المضمضة من المتبقي

 تقي كيميائية، مواد ثمانية على يحتوي السواك أن األطباء ذكر حيث: السواك على القياس. 6     
 أثر كنزول الدوائي السائل فنزول ،3البلعوم وتدخل باللعاب تنحل وهي األمراض، من واللثة األسنان،
 وهو يستاك وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول رأيت:" قال أنه 4ربيعة بن عامر عن روي وقد السواك،
 وغير قليلة لكونها المعدة؛ إلى تدخل التي المواد هذه عن ُعفي فإن .5"أعد أو أحصي ماال صائم

 .ذاته للسبب عنه يعفى الربو بخا، من يدخل ما فكذلك مقصودة،

 يفطر، ال بأنه الفقهي المجمع من قرار صدر فقد األنف بخا، أو األنف قطرة على القياس. 1     
 .6األنف بخا، أو األنف قطرة من إليه يصل مما أقل الربو بخا، بواسطة البلعوم إلى يصل وما

 

 

 

                                                           
 .83ص ،معاصر  فتاو  العثيمين، 1
: الموقررررررررررررع ونحرررررررررررروه؟، الربررررررررررررو لمررررررررررررريض نهررررررررررررارا للصررررررررررررائم الفررررررررررررم فرررررررررررري البخررررررررررررا، اسررررررررررررتعمال حكررررررررررررم مررررررررررررا العزيررررررررررررز، عبررررررررررررد برررررررررررراز، ابررررررررررررن 2

http://www.binbaz.org.sa/mat/503 
 .289ص ،2ج ،14ع ،اإلسمم  الفقه المجمع مجلة العلماء، من مجموعة 3
 وسرلم، عليره اهلل صرلى النبري عرن روى بعردها، ومرا بردرا شرهد والمدينرة، الحبشة إلى هاجر صحابي، العنزي، مالك بن كعب بن ربيعة بن عامر 4

 أبرو قرانع، ابرن]  ،[819ص ،3ج ،اإلصاابة العسرقالني، حجرر ابرن]  .ه 31 سنة توفي حج، لما المدينة على عثمان استخلفه عمر، صاحب كان
 [.األثرية الغرباء مكتبة ،ه1115 ،1ط المصراتي، صال  تحقيق ، 238_231ص ،2ج ،الصحابة معجم الباقي، عبد الحسين

 .31ص ،3ج للصائم، واليابس الرطب السواك باب الصوم، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 5
 الطبيرة بالمسرتجدات الترداوي نردوة مرن ،11-69ص ،"الصايام علاى وأثاره بالستنشاق العمج" بعنوان فقهي بحث اهلل، عبد بن يوسف الشبيلي، 6

 الفقررره موقرررع أمانرررة إعرررداد ،23/5/1125 األولرررى الفقهيرررة النررردوة( 1) اإلسرررالمي الفقرره لموقرررع الفقهيرررة اإلصررردارات سلسرررلة مرررن الصررريام، فررري وأثرهررا
 www.islamfegh.com: الموقع. األطرم صالح بن الرحمن عبد. د تقديم اإلسالمي،
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 في تناوله يجوز وال ُيفطِّر، الربو بخا، بأن القول إلى العلماء من جماعة ذهب :الثاني القول     
 ومحمد. 1الزحيلي وهبة: العلماء هؤالء ومن اليوم، ذلك قضاء وعليه للمريض، الحاجة عند إال رمضان
 :يلي بما واستدلوا .2السالمي مختار

 .3للصائم مفطرا فيكون الماء على يحتوي وهو الفم طريق عن المعدة إلى يصل الربو بخا، أن -1

 .4به فيفطر الفم طريق عن الصائم يستنشقه دواء ألنه -2

 حيث إطالقه على ليس الحكم وأن المسألة بتفصيل القول إلى العلماء بعض ذهب :الثالث القول     
 :يلي فيما والتفصيل يفطر، ماال ومنها يفطر، ما منها األنواع وهذه أنواع، عدة له الربو بخا، إن

 ،6الخثالن تركي بن وسعد ،5الربيش العزيز عبد ومنهم: اآلتي التفصيل إلى الفقهاء بعض ذهب< أ
 :فقالوا

 

                                                           
لقرراء والتوجيرره والتررأليف بالترردريس وعمررل األزهررر، فرري درس م،1932 سررنة دمشررق فرري ولررد: الزحيلرري وهبررة 1  أخررذ والخاصررة، العامررة المحاضرررات وا 

 الفقره: مؤلفاتره مرن غردة، أبو الستار وعبد ياسين، نعيم ومحمد الزحيلي، محمد عنه أخذ شلتوت، ومحمود الرنكوسي، ومحمود ياسين، محمود عن
 http://fikr.com/zuhayli/biograpy.htm: الموقع. المعاصر والفكر الفقه قضايا وأدلته، اإلسالمي

: الموقررررررررررررررررع الصرررررررررررررررريام، الفترررررررررررررررراوى، ؟،للصااااااااااااااااائم الربااااااااااااااااو عاااااااااااااااامج بخاااااااااااااااااخ اسااااااااااااااااتعمال حكاااااااااااااااام مااااااااااااااااا وهبررررررررررررررررة، الزحيلرررررررررررررررري،
http://fikr.com/zuhayli/fatawa_fast.htm#12 

 مفتررري الثانويرررة، بالمعاهرررد ومفتشرررا الزيتونيرررة، بالمعاهرررد مدرسرررا عمرررل م،1928 سرررنة التونسرررية، صرررفاقس بمدينرررة ولرررد: السرررالمي مخترررار محمرررد  2
 مررن للزكرراة، الشرررعية العالميررة الهيئررة ورئرريس بجرردة، اإلسررالمي الفقرره مجمررع عضررو وهررو األعلررى، اإلسررالمي المجلررس ورئرريس التونسررية، الجمهوريررة
 :الموقع. الشريعة مقاصد محور اإلنسان وحقوق والتجديد، االجتهاد: مؤلفاته

 http://al-maqasid.net/ar/news.php?id=101 

 .68ص ،2ج ،14ع اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة ،"المفطرات" بعنوان بحث المختار، محمد السالمي،
 .16ص ،2ج ،14ع اإلسالمي، الفقه المجمع مجلة ،"الطبية المستجدات ضوء ف  الصائم مفطرات" بعنوان بحث جبر، محمد األلفي، 3
 http://fikr.com/zuhayli/fatawa_fast.htm#12: الموقع. للصائم؟ الربو عمج بخاخ استعمال حكم ما الزحيلي، 4
 مرن القصريم، جامعرة فري العليرا الدراسرات عميرد للقضراء، العرالي المعهرد فري درس السرعودية، فري ولرد: الرربيش عثمران برن محمرد بن العزيز عبد 5

: الموقررررررررررررررررع. الزوجيررررررررررررررررة الحيرررررررررررررررراة فررررررررررررررري الموظفررررررررررررررررة الزوجررررررررررررررررة راترررررررررررررررب وأثررررررررررررررررر الشرررررررررررررررررعي، وحكمررررررررررررررره االستنسررررررررررررررررا، حقيقررررررررررررررررة: مؤلفاتررررررررررررررره
http://www.qu.edu.sa/Default.aspx?tabid=2816 

 الريراض، ،96ص ،"الصايام علاى وأثرهاا الطبياة بالمساتجدات التاداوي"  األولرى الفقهيرة النردوة اإلسرالمي، الفقره لموقرع الفقهيرة اإلصدارات سلسلة
 www.islamfegh.com: الموقع. األطرم الرحمن عبد تقديم اإسالمي، الفقه موقع أمانة إعداد ،ه 1125

 براز، برن العزيرز عبرد عرن أخرذ سرعود، برن محمرد اإلمرام جامعرة فري درس ، ه 1359 سرنة الريراض فري ولرد الخرثالن، محمرد برن تركري بن سعد 6
 فرري والسرردل الصررماء اشررتمال: مؤلفاترره مررن سررعود، بررن محمررد اإلمررام بجامعررة الشررريعة كليررة فرري الفقرره قسررم فرري مدرسررا ويعمررل قعررود، بررن اهلل وعبررد

 http://www.saad-alkthlan.com/cv: الموقع. اإلسالمي الفقه في التجارية األوراق وأحكام الصالة،
 الريراض، ،56ص ،"الصايام علاى وأثرهاا الطبياة بالمساتجدات التاداوي"  األولرى الفقهيرة النردوة اإلسرالمي، الفقره لموقرع الفقهيرة اإلصدارات سلسلة
 www.islamfegh.com: الموقع. األطرم الرحمن عبد تقديم اإسالمي، الفقه موقع أمانة إعداد ،ه 1125

http://fikr.com/zuhayli/biograpy.htm
http://al-maqasid.net/ar/news.php?id=101
http://www.qu.edu.sa/Default.aspx?tabid=2816
http://www.saad-alkthlan.com/cv
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 فنوعان تفطر التي أن: 

 الفم، طريق عن الجوف إلى تنفذ وهي جرما، للبودرة ألن الجافة؛ البودرة ذات البخاخات( 1     
 .والشرب األكل معنى ففيها المعدة، إلى بيقين منها جزء ويصل

 المريض ألن تفطر؛ هذه أن فاألظهر البخارية، الرذاذ أجهزة طريق عن تؤخذ التي األدوية( 2      
 أن كما كبير، جزء منه الجوف إلى فيصل الدواء، محلول مع الماء بخار من كبيرة كمية يستنشق
 البلوغ، دون هم الذين للصغار عادة تستخدم فهي البلوى، به تعم ال مما األجهزة هذه استخدام

 .المضغوطة البخاخات فيها يكفي ال التي الحادة الحاالت في إال يكون وال نادر للكبار واستخدامها

 تفطر ال التي وأما:  

 بالضغط استخدمت سواء المضغوطة، البخاخات طريق عن تؤخذ التي السائلة األدوية تلك فهي      
 مجرى إلى موجهة فيها العالجية المادة ألن الهوائية؛ األقماع طريق عن أم مباشرة، الفم داخل عليها
)  الجوف إلى منها يصل وما الطعام، مجرى إلى وليس الهوائية والقصبات الحويصالت وهو النفس
 يفطر، ال فإنه كذلك كان وما مقصود، غير يسير فهو إليه، إيصاله يقصد وال جدا، ضئيل( المعدة
 إلى استعماله تأخير الصائم على ويشق استعماله يكثر حيث الدواء، بهذا البلوى عموم مع السيما
 .1الليل

 عند الهوائي القمع استعمال المريض على يجب بأنه: القول إلى 2خياط أحمد فؤاد. د وذهب< ب     
 الدواء يجعل بل المعدة، إلى الدواء من شيء وصول يمنع الهوائي القمع ألن بأنواعه؛ للبخا، استعماله

ن. المعدة إلى يتجه كله  فإنه البخاري الرذاذ استعمال أما .الصائم يفطر مباشرة البخا، استخدام وا 
 .3المعدة إلى الرذاذ لوصول الصائم، يفطر

                                                           
 الطبيرة بالمسرتجدات الترداوي نردوة مرن ،11-69ص ،"الصايام علاى وأثاره بالستنشاق العمج" بعنوان فقهي بحث اهلل، عبد بن يوسف الشبيلي، 1

 الفقررره موقرررع أمانرررة إعرررداد ،23/5/1125 األولرررى الفقهيرررة النررردوة( 1) اإلسرررالمي الفقرره لموقرررع الفقهيرررة اإلصررردارات سلسرررلة مرررن الصررريام، فررري وأثرهررا
 www.islamfegh.com :الموقع. األطرم صالح بن الرحمن عبد. د تقديم اإلسالمي،

 الرردولي واالعتمرراد الشرراملة الجررودة بمركررز األكرراديمي االعتمرراد إدارة مرردير وهررو القرررى، أم جامعررة فرري درس خيرراط، الغنرري عبررد أحمررد بررن فررؤاد 2
مام القرى، أم بجامعة والعربية اإلسالمية للدراسات . عررب حسرين بمسرجد للعامرة الفقره ويردرس المكرمرة، بمكرة الحفرائر بمسرجد الجمعرة وخطيرب وا 
 http://uqu.edu.sa/page/ar/156369: الموقع

 ،144ص ،"الصااايام علاااى وأثرهاااا الطبياااة بالمساااتجدات التاااداوي"  األولرررى الفقهيرررة النررردوة اإلسرررالمي، الفقررره لموقرررع الفقهيرررة اإلصررردارات سلسرررلة 3
 www.islamfegh.com: الموقع. األطرم الرحمن عبد تقديم اإسالمي، الفقه موقع أمانة إعداد ،ه1125 الرياض،
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 السائل وبخا،. يفطر البودرة بخا، بأن: القول إلى 1العمراني محمد بن اهلل عبد وذهب< ج     
 .فيها فمتوقف البخاري الرذاذ أجهزة أما يفطر، ال المضغوط

 يفطر، ال المضغوط السائل بخا، بأن: القول إلى 2الجرعي أحمد بن الرحمن عبد. د وذهب< د     
 3.فيها فمتوقف البخاري الرذاذ أجهزة أما

 أجهزة بأن: القول إلى الزيداني، حمد بن اهلل وعبد ،4الشبيلي اهلل عبد بن يوسف. د وذهب< ه     
 .5 فقط تفطر التي هي البخاري الرذاذ

 عادل: منهم ،6ال؟ أم يفطر هل عليه الحكم وعدم التوقف إلى العلماء بعض ذهب :الرابع القول     
 .8السعيدي محمد بن اهلل وعبد ،7قوته محمد بن

 

 

                                                           
 سررعود بررن محمررد اإلمررام جامعررة فرري الشررريعة كليررة فرري ترردريس هيئررة عضررو مشررارك، أسررتاذ سررعودي، العمرانرري، اهلل عبررد بررن محمررد بررن اهلل عبررد 1

 http://faculty.imamu.edu.sa/cil/amalomrani1/pages/cv.aspx: الموقع المالية، المعامالت فقه في متخصص اإلسالمية،
 الركبرران، اهلل عبررد: عررن أخررذ: أسررتاذ الدراسررات العليررا بقسررمي األنظمررة والفقرره فرري جامعررة الملررك خالررد: الجرعرري فررايع بررن أحمررد بررن الرررحمن عبررد 2

 الفقرره فري الجرروار أحكرام: مؤلفاترره مرن العلميررة، المرؤتمرات بعررض فري وشررارك بأبهرا، جوامررع بعردة يرردرس وغيررهم، عجررالن، ومحمرد القطرران، ومنراع
 http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=423: الموقع. اإلسالمي الفقه في البحر وأحكام اإلسالمي،

 ،148ص ،"الصااايام علاااى وأثرهاااا الطبياااة بالمساااتجدات التاااداوي"  األولرررى الفقهيرررة النررردوة اإلسرررالمي، الفقررره لموقرررع الفقهيرررة اإلصررردارات سلسرررلة 3
 www.islamfegh.com: الموقع. األطرم الرحمن عبد تقديم اإلسالمي، الفقه موقع أمانة إعداد ،ه1125 الرياض،

 الفقره بقسرم التردريس هيئرة عضرو وهرو سرعود، برن محمرد اإلمرام جامعرة فري درس ،ه 1391 سرنة السرعودية فري ولرد: الشبيلي اهلل عبد بن يوسف 4
. اإلسررالمي التشررريع ومقاصررد االخررتالف، فقرره: مؤلفاترره مررن والعلميررة، الدوليررة المررؤتمرات مررن العديررد فرري شررارك للقضرراء، العررالي بالمعهررد المقررارن
 http://isegs.com/forum/showthread.php?t=3382: الموقع

 ،141 ،91ص ،"الصاايام علاى وأثرهاا الطبياة بالمساتجدات التاداوي"  األولرى الفقهيرة النردوة اإلسرالمي، الفقره لموقرع الفقهيرة اإلصردارات سلسرلة 5
 www.islamfegh.com: الموقع. األطرم الرحمن عبد تقديم اإلسالمي، الفقه موقع أمانة إعداد ،ه1125 الرياض،

 الريراض، ،146ص الصريام، علرى وأثرهرا الطبيرة بالمسرتجدات الترداوي"  األولرى الفقهيرة الندوة اإلسالمي، الفقه لموقع الفقهية اإلصدارات سلسلة 6
 www.islamfegh.com: الموقع. األطرم الرحمن عبد تقديم اإسالمي، الفقه موقع أمانة إعداد ،ه 1125

 والمحررردثين والفقهررراء العلمررراء كبرررار مرررن جملرررة والزم لقررري القررررى، أم جامعرررة فررري درس سرررعودي،: قوتررره ولررري محمرررد برررن القرررادر عبرررد برررن عرررادل 7
 مرع يتعرارض هرل للروطن واالنتمراء الرديات، تحمرل فري للعاقلرة المعاصررة البدائل: مؤلفاته من منهم، عالية علمية إجازات على وحصل والمحققين،

 http://www.irtipms.org/Adel%20Goutah_A.asp: الموقع. اإلسالم أحكام
 وعضرو سرعود، الملرك بجامعرة التردريس هيئرة عضرو سرعود، برن محمرد اإلمرام جامعرة فري درس سرعودي،: السعيدي حسن بن محمد بن اهلل عبد 8

 فرري وحكمرره تخريجرره الضررمان خطراب: مؤلفاترره اإلسررالمي،من الفقرره موقرع فرري الفقهرراء رابطررة والتمويل،وعضرو لالقتصرراد العالميررة اإلسررالمية الهيئرة
: الموقررررررررررررررررررع. المعاصررررررررررررررررررة المصرررررررررررررررررررفية المعرررررررررررررررررامالت فرررررررررررررررررري والربرررررررررررررررررا بالقررررررررررررررررررانون، مقارنرررررررررررررررررة فقهيررررررررررررررررررة دراسرررررررررررررررررة اإلسررررررررررررررررررالمي، الفقررررررررررررررررره

http://faculty.ksu.edu.sa/5064/Pages/cva.aspx 
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 :مناقشة األدلة: الفرع الخامس

 :مناقشة القول األول: أوال

القول بأن بخا، الربو يتبخر وال يصل للمعدة، غير صحيح؛ ألنه قد يصل شيء يسير من . 1     
 .مادة البخا، إلى المعدة

 .الماءالقول بأن بخا، الربو ال يشبه األكل والشرب، غير صحيح؛ ألنه يدخل في تركيبه كمية من . 2

 .فهو صحيح ومعتبر: أما القياس. 3

 :مناقشة أدلة القول الثاني: ثانيا

، ال يسلم وذلك، القول بأن بخا، الربو يحتوي على الماء، ويصل إلى المعدة عن طريق الفم. 1     
 .ألن الداخل إلى المعدة من بخا، الربو قليل جدا، ُيعفى عنه، فال يفطر

نشقه الصائم عن طريق الفم فيفطر، غير مسلم؛ وذلك قياسا على القول بأنه دواء يست. 2     
المضمضة واستعمال السواك في نهار رمضان، وأن الذي يصل إلى المعدة منهما أكثر مما يصل من 

 .بخا، الربو، وبناء على ذلك فهو ال يفطر

 :مناقشة رأي القول الثالث: ثالثا

 البخاخات بين للتفريق وجه ال نهأل غير صحيح،القول بأن بخا، البودرة الجاف يفطر، . 1     
 العالجية والمادة نفسها، العلة في يشتركان نهماإ حيث الجافة، البودرة والبخاخات المضغوطة السائلة
 وما الطعام، مجرى إلى وليس الهوائية والقصبات الحويصالت وهو النفس مجرى إلى موجهة فيهما
 وما مقصود، غير يسير فهو إليه، إيصاله يقصد وال جدا، ضئيل( المعدة)  الجوف إلى منهما يصل
 الصائم على ويشق استعماله يكثر حيث الدواء، بهذا البلوى عموم مع السيما يفطر، ال فإنه كذلك كان

 .الليل إلى استعماله تأخير

 السائل البخا، تركيب في الماء وجود على بناء يفطر الربو بخا، بأن قالوا الذين قول كان كما      
 .يفطر ال والسائل يفطر بأنه الجاف على نحكم فكيف المضغوط،
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 علىحتى فالقول بأن بخا، الذي يؤخذ عن طريق أجهزة الرذاذ البخارية تفطر، غير صحيح؛ . 2     
 مكلفين غير وهم البلوغ، سن دون هم الذين للصغار تعطى إنها حيث النزاع محل خارج أنها فرض

: الطبي البحث في جاء أنه وبما الحادة، الحاالت يذو  للكبار تعطى نادرة حاالت في أنه إال بالصيام،
 يفطر ال أنه فأرى. 1جدا جدا ضئيلة أيضا النبيوليزير مع الجوف إلى تصل التي الدواء كمية أن

 تأخذ أنواع فالثالثة الثالث، البخاخات أنواع بين للتفريق وجه وال للكبار، إعطائه حالة في الصائم
 .-اعلم واهلل– نفسه الحكم

 بخاخات، من الربو عالج في يستعمل ما: " 2مصلح بن اهلل عبد بن خالد. د قول ذلك ويؤكد     
 البخارية، الرذاذ أجهزة وكذلك الجافة، البودرة بخاخات أم المضغوط، السائل ذات بخاخات أكانت سواء
 الصور هذه كل والفم، األنف طريق من الصدر داخل إلى ُيجذب بخار إلى العالجية المادة تحول التي
 الجهاز إلى بالدواء تدفع الطرق هذه ألن العلم؛ أهل قولي من الراجح القول على الُمف طِّرات من ُتع دُّ  ال

 ال يسير، نزر والشراب الطعام مجرى إلى منها ينفذ وما والشراب، الطعام مجرى إلى وليس التنفسي،
  التنفس جراء من هوائية وعوالق غبار من الجوف إلى يصل ما على األحيان أغلب في نسبته تزيد

 الفطر وعدم الصوم، صحة األصل أن كما معناهما، في وال شرب، وال بأكل ليس هو ثم الطبيعي،
 .3"أعلم واهلل ذلك، خالف على الدليل يقوم حتى

الخالف؛ حيث إنه يمنع وصول القول باستخدام القمع الهوائي، قول سليم وفيه خروج من . 3     
 .شيء الدواء إلى المعدة، إال إنه إن لم يستعمله المريض ال يفطر

 .وقفوا ولم يحكموا بشيء، ولم يوردوا أدلة لمناقشتهاأما أصحاب القول الرابع فإنهم ت: رابعا

 

                                                           
 فرري وأثرهررا الطبيررة بالمسررتجدات التررداوي نرردوة مررن ،61-88ص ،بالستنشاااق العاامج أنااواع" بعنرروان طبرري بحررث سررعيد، بررن عمررر العمررودي، 1

 تقرديم اإلسرالمي، الفقره موقرع أمانرة إعرداد ،23/5/1125 األولرى الفقهية الندوة( 1) اإلسالمي الفقه لموقع الفقهية اإلصدارات سلسلة من الصيام،
 www.islamfegh.com: الموقع. األطرم صالح بن الرحمن عبد. د
 الشرريعة بكليرة التحرق ثرم الصرناعية، اإلدارة كليرة فري البكرالوريوس درجرة علرى حصرل ،ه1358 سرنة مكرة فري ولرد مصرلح برن اهلل عبرد برن خالد 2

: عرن أخرذ سرعود، برن محمرد اإلمرام جامعرة فري للفقره مدرسرا يعمل الدكتوراة، رسالة من الفراغ ويوشك والماجستير البكالوريوس درجة على وحصل
 اإلسرالمي الفقره فري وأحكامهرا التسرويقية التجاريرة والحروافز اإلحرداد، أحكرام: مؤلفاتره مرن وغيررهم، الزامرل، وعلي البسام، اهلل وعبد العثيمين، محمد
 http://www.saaid.net/Warathah/1/almosleh.htm: الموقع

: الموقررررررررررررررع الصررررررررررررريام،: الفتررررررررررررراوى ،للصاااااااااااااائم الااااااااااااارذاذ وأجهاااااااااااااز  الربااااااااااااااو بخااااااااااااااخ حكااااااااااااام اهلل، عبرررررررررررررد برررررررررررررن خالرررررررررررررد المصرررررررررررررلح، 3
http://www.almosleh.com/almosleh/article_1141.shtml 
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 الترجيح: ادسسال الفرع

 ما فإن يفطر، ال الربو بخا، بأن القول -واهلل أعلم– إليه أميل فالذي الفقهاء آراء عرض بعد      
 صحيح قياس والسواك المضمضة على وقياسهم وجيه، فرأيهم أقوى التفطير بعدم القائلون به استدل

 ._أعلم واهلل_

 يصل ال لكي وأحسن؛ أفضل البخا، استخدام عند الهوائية األقماع المريض استعمل لو أنه كما     
 .الجوف إلى شيء

 العالجية المادة أن خاصة بذلك، صومه يفسد وال ُيفطر، ال الربو بخا، الصائم استعمال فإن"      
 الطعام مجرى إلى وليس الهوائية، والقصبات الحويصالت وهو التنفس، مجرى إلى ُموجهة فيها
 وليس إليها، إيصالها ُيقصد وال بل جدا، وقليل ضئيل( المعدة) الجوف إلى منها يصل وما ،(المعدة)

 بهذا البلوى عموم مع سيما ال ُيفطر، ال فإنه كذلك كان وما مقصود، غير يسير وهو إليها، موجه
 تأخير الصائم على يشق أنه إلى إضافة العصري، المرض هذا من يشتكون الناس من فكثير الدواء،

 منها والخروج للتخلص سبيل فال رمضان، نهار شديدة تنفسية أزمة أصابته ما إذا الليل، إلى استعماله
 .1"واستعماله ذلك بتناول إال

 اإلبر كرؤوس مغتفر، اليسير :القاعدة و جدا، يسير البخا، من الداخل ألن:"يشو حسن. د يقول     
 وصولو  الطريق، غبار ابتالع و ستنشاق،اال و المضمضة من المتبقي على قياسا و النجاسة، في

 المريض فأخذ التداوي في بالضرورة محكوم هاهنا األمر أنو  سيما ال الداخل إلى المختلفة حالروائ
 يعمل هنا و يدخل، ال قد و يدخل قد إذ به مقطوع غير البخا، بسبب الداخل وأن هذا أولى، باليسر
 و الشك؛ بمجرد يزال ال اليقين وأن فساده عدم و الصيام، صحة األصل أن في االستصحاب بدليل
 المشكلة الماء نسبة أن طبيا والظاهر والشرب، األكل يشبه ال فهو البخا، في النظر نمعن حين

 سواك استعمال أن على عالوة األعم معظم في الهوائية القصبات إلى تصلو  تتبخر البخا، بمحتويات
 من واللثة األسنان تصون كيميائية مواد على يحتوي وهو الصيام أثناء المطهرة السنة في ثبت األراك

 .2"الصيام مبطالت من يعد ذلك من شيء يكن ولم البلعوم وتدخل باللعاب وتنحل األمراض

                                                           
 http://almoslim.net/node/133328 :الموقع ،البلو  بها تعم الت  المعاصر  الصيام مفسدات جمعان، بن نايف الجريدان، 1
: الموقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع ،المعاصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  الطبياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة بالوساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائل التااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااداوي حسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن، يشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو، 2

http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/Pages/res66.aspx 
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 :بالقاعدة المسألة عالقة: الفرع السابع

 وليس التنفسي، للجهاز يدخل المريض يستعمله الذي الربو بخا، أن: البحث خالل من لنا تبين     
 إلى يصل وقد الفمي، والبلعوم الفم في منه جزء يترسب الربو بخا، استنشاق فعند الهضمي، للجهاز
ذا الهوائية، والقصيبات القصبات إلى يذهب الدواء فمعظم البلع، بعد المعدة  للجوف شيء منه وصل وا 
 الصائم يفطر ال فإنه ذلك على وبناء يذكر؛ يكاد ال عنه، معفو جدا جدا قليل شيء يصل فإنه

 .للنادر ال الشائع للغالب والعبرة الهوائية؛ القصبات إلى يصل الدواء من الغالب ألن باستعماله،
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 (.البورصة) المالية األسواق طريق عن باألسهم التعامل: الرابع المطلب

 .المسألة تصوير: األول الفرع

 .1واشتروا باعوا إذا: القوم تسوق: يقال والشراء، البيع موضع: وهو سوق جمع: لغة األسواق

 : اصطالحا السوق

 .2"البيع يتعاطى من بين التبايع فيه وقع مكان لكل اسم: " الفقهية الناحية من( 1     

 عن أو مباشر، بطريق إما والبائعون، المشترون فيها يتصل منطقة: " االقتصادية الناحية من( 2     
 األسعار على تؤثر السوق من جزء في السائدة األسعار أن بحيث ببعض، بعضهم وسطاء طريق
 كلها، السوق في الواحدة السلعة أسعار في تجانس وجود عليه يترتب مما األخرى، أجزائه في السائدة
 أسباب أو محلية، اعتبارات إلى ترجع المتجانس، الثمن عن انحرافات من يحدث عما النظر بغض
 .3"ووقتية طارئة،

 وأكثر األعيان، من ويملك يقتنى ما كل على أطلق ثم والفضة، الذهب من يملك ما: "لغة المال     
 .4"أموالهم أكثر كانت ألنها اإلبل على العرب عند المال يطلق ما

 الناس بتمول تثبت والمالية الحاجة، لوقت ادخاره ويمكن الطبع إليه يميل ما: "اصطالحا المال     
 .5"بعضهم أو كافة

 األوراق وتداول إصدار، فيها يتم التي المالية والعمليات المتعاملين ملتقى: "المالية األسواق     
 .6"أنواعها بمختلف سندات أو أسهما، كانت سواء المالية،

                                                           
 .161ص ،14ج سوق، مادة ،العرب لسان منظور، ابن 1
 .312ص ،1ج ،الباري فتح العسقالني، حجر ابن 2
 . 12ص ،باألسهم التعامل النشار، 3
 .636ص ،11ج مول، مادة ،العرب لسان منظور، ابن 4
 .841ص ،1ج ،المحتار رد عابدين، ابن 5
 ومؤسسرة دار م،2449 ط،.د ،243ص ،(البورصاات) المالياة األساواق علاى وأثرهاا اإلسامم  الساتثمار أساليب الكريم، عبد قيصر الهيتي، 6

 .رسالن
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 كلمة وهي الحاضر، وقتنا في المالية األسواق على يطلق الذي الشائع سماال هي: البورصة     
 نقودهم يحملون وهم السوق إلى يأتون كانوا التجار ألن بذلك وسميت النقود، كيس: بها يقصد فرنسية

 . 1أكياس في

 :هما بطريقتين، المالية األوراق أسواق في البيع عمليات وتتم

 مدة بعد أو فورا، عقودها بتنفيذ والمشتري البائع من كل يلتزم عمليات هي: العاجلة العمليات_ 1     
 وتجري جدا، وجيزة مدة خالل فورا الثمن ويسلم البائع، من السهم المشتري يقبض حيث  قصيرة،
 .2عادية عمليات تسمى ولذلك المعروفة، البيع عمليات مثل العاجلة العمليات

 المالية، األوراق بورصات في تجري التي المعامالت من نوع هي: الباتة القطعية العمليات_ 2     
 مقابل التصفية، موعد يسمى مستقبال الحق وقت في أصل بيع أو شراء، على اتفاق عن عبارة وهي
 إتمام على أعمال ومنشأة مالية مؤسسة أو ن،مؤسستا تتعاقد حيث التنفيذ، سعر يسمى معين سعر
 أنهم إال العملية، تنفيذ عن الرجوع يستطيعون وال الحق، وقت في معينة، وكمية معين، بسعر صفقة

 .3آخر موعد إلى النهائية التسوية موعد تأجيل يستطيعون

 هذا استخدام له يحق والمشتري األجل، عن التنازل خيار شرط القطعي البات البيع يتضمن وقد     
 .4األسهم سعر هبوط عند األجل حلول في الشرط

 .النزاع محل تحرير: الثاني الفرع

 في األسهم كانت إذا والمؤسسات، الشركات أسهم على العاجلة العقود أن على الفقهاء اتفق. 1     
 كشركات شرعا، امحرم المؤسسات أو الشركات تلك موضوع تعامل كني مالم شرعًا، جائزة البائع ملك

 

 
                                                           

 . 248-241ص ،اإلسمم  الستثمار أساليب الهيتي، 1
 .233ص ،اإلسمم  الستثمار أساليب الهيتي،. 192ص ،والسندات األسهم الخليل، 2
3
 الساتثمار أسااليب الهيتري،. الشرروق دار م،2448 ،1ط ،133ص ،بورصاات – أوراق – مؤسساات المالياة األسواق محمرد، محمود الداغر، 

 : الموقع ،1ص ،إسممية مالية سوق نحو توفيق، كمال حطاب،. 231-233ص ،اإلسمم 
kamalhattab.info/blog/wp-content/uploads/2008/03/sook.pdf 

 .231ص ،اإلسمم  الستثمار أساليب الهيتي، 4
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 .1وشراء بيعا أسهمها في التعاقد يحرم فحينئذ الخمور، وشركات الربوية، البنوك 

 .القطعية الباتة العمليات حكم في الفقهاء اختلف. 2

 .الخالف منشأ: الثالث الفرع

 .فريق كل إليها استند التي األدلة اختالف. 1     

 وجود وعدم والجهالة والغرر الضرر إلى نظر فمن: واالعتبار والنظر الرؤية في اختالفهم. 2     
 بصحة قال التقابض على يتوقف ال الجواز أن رأى ومن بالمنع، قال المعاملة هذه في الفعلي التقابض

 . المعاملة هذه

 .وأدلتهم في المسألة العلماء أقوال: الرابع الفرع

 :على قولين، هما اختلف الفقهاء في هذه المسألة

 هذا إلى ذهب وممن آثاره، عليه تترتب وال شرعا، يجوز ال البات اآلجل البيع أن: األول القول     
 ،3الدولي اإلسالمي الفقه والمجمع ،2اإلسالمي العالم لرابطة التابع اإلسالمي الفقه المجمع: القول
 :يلي بما واستدلوا ،4الخليل وأحمد

 النسيئة أو بالدين، الدين بيع من محدد أجل إلى -والمثمن الثمن– العوضين تسليم تأخير أن. 1     
 نهى وسلم عليه اهلل صلى النبي أن: " عمر ابن عن روي ما: ذلك على والدليل ،5عنه المنهي بالنسيئة

                                                           
 الفقهري المجمرع .م1992 ،118ص ،1ج ،1ع الماليرة، األسرواق بشرأن ،بجردة السرابعة دورتره فري ،63القررار الردولي، اإلسرالمي الفقهري المجمع 1

: الموقررع. م1951 ،(البورصررة) والبضررائع الماليررة األوراق سرروق حررول السررابعة، دورتره فرري األول، القرررار اإلسررالمي، العررالم لرابطررة التررابع اإلسرالمي
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=94&l=AR&cid=10 

 ،(البورصررة) والبضررائع الماليررة األوراق سرروق حررول السررابعة، دورترره فرري األول، القرررار اإلسررالمي، العررالم لرابطررة التررابع اإلسررالمي الفقهرري المجمررع 2
 http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=94&l=AR&cid=10: الموقع. م1951

 .م1992 ،118ص ،1ج ،1ع المالية، األسواق بشأن ،بجدة السابعة دورته في ،63القرار الدولي، اإلسالمي الفقهي المجمع 3
 محمرد: شريوخه مرن القصريم، جامعرة فري أسرتاذا يعمرل ،ه1359 سرنة ولرد القحطانيرة، األزديرة البقوم قبيلة من الخليل، حسن بن محمد بن أحمد 4

 الفقررره فررري وحكمهرررا االسرررتثمار شرررهادات الغليرررل، إرواء علرررى التعليرررل مسرررتدرك: مؤلفاتررره مرررن بررراز، برررن العزيرررز وعبرررد الفرررالح، اهلل وعبرررد العثيمرررين،
 :الموقرررررررررررررررررررررررررررررررع. اإلسرررررررررررررررررررررررررررررررالمي البحررررررررررررررررررررررررررررررروث مركرررررررررررررررررررررررررررررررز مجلرررررررررررررررررررررررررررررررس رئررررررررررررررررررررررررررررررريس وهرررررررررررررررررررررررررررررررو اإلسرررررررررررررررررررررررررررررررالمي،

http://www.alkhlel.com/modules/wfchannel/index.php?pagenum=3 
 .199ص ،والسندات األسهم الخليل،

 ،2ط ،218ص ،اإلساامم  الفقااه فاا  بهااا والتصاارف اإلنتفاااع ضااوابط والسااندات األسااهم الماليااة األسااواق أحكااام صرربري، محمررد هررارون، 5
: الموقررع ،9ص ،وتعلاايم تاادليم بالكااال  الكااال  عقااد سررامي، السررويلم،. 11ص ،والسااندات األسااهم السااتثمار الشرربيلي،. النفررائس دار م،2449

http://iefpedia.com/arab/?p=2337 
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 المؤخر هو: والكالئ بالكالئ، الكالئ بيع عن النهي ورد: "القيم ابن يقول. 1"بالكالئ الكالئ بيع عن
 وهو باالتفاق، يجوز ال فهذا مؤخر، وكالهما الذمة، في شيء في شيئا أسلم لو كما يقبض، لم الذي
 .2"بكالئ كالئ بيع

 مجرد بل تسليم، وال انتاج يقصدون ال فهم مشروع، غير المعاملة بهذه المتعاملين غرض أن. 2     
 تفاوت على والمراهنة 4القمار في يدخل فهو فقط، األسعار انخفاض أو ارتفاع على 3المضاربة
 ،%2 إلى يصل يكاد ال العمليات هذه في الفعلي فالقبض التجارة، ال الميسر باب من وهو األسعار،

 من بحسب فقط، األسعار فروق لآلخر المشتري أو البائع يعطي األجل حلول فعند صوري، بيع وهو
 . 5مالية أوراق تسليم فيها يتم وال لصالحه، السعر فرق يكون

 إلنه صحيح؛ غير بيع وهو المكشوف، البيع على أحوالها غالب في تقوم اآلجلة العمليات أن. 3     
 بيع إذا وكذلك التسليم، وقت عليها الحصول يستطيع أنه على بناء تملكها، قبل األسهم بيع فيه يتم

 ل ْيس   م ا ب ْيعُ  ي ِحلُّ  ال   :)وسلم عليه اهلل صلى قال ،6يقبض لم ما ربح يتضمن ألنه قيمته؛ من بأكثر
، ا ِرْبحُ  و ال   ِعْند ك   .7(ُيْضم ن ل مْ  م 

 الغرر من كثير ويشوبها محددة غير العمليات من النوع هذا في والحقوق االلتزامات. " 1     
 حقوق من للمساهمين ما له الجديد، الشريك هو المشتري يكون أن األسهم بيع مقتضى ألن والجهالة؛

 عاتق في تبقى المسؤولية أن إذ حقيقة، يحدث ال ما وهذا والتزامات، واجبات من عليهم ما وعليه
 .8"المشتري إلى السهم انتقال موعد حتى البائع المساهم

                                                           
 ط،.د الشراويش، زهيرر طبعره علرى أشررف ،513ص ضرعيف، ،6461 رقمره ،وزيادتاه الصاغير الجاامع ضاعيف الردين، ناصر محمد األلباني، 1
 . اإلسالمي المكتب ت،.د
 .293ص ،1ج ،الموقعين إعمم الجوزية، قيم ابن 2
 ،111ص ،فقهياة دراساة المعاصار  المالياة األساواق أحمرد، السرعد،: ]ينظرر. التخمرين أو التنبرؤ: المالية األوراق بورصة في بالمضاربة ويقصد 3
 [.الثقافي الكتاب دار م،2445 ط،.د
 قلعجري،: ] ينظرر". الجرانبين مرن والمرال الخطرر، علرى الملرك تعليرق فهرو شريئا؛ المغلوب من الغالب يأخذ أن فيه يشترط لعب كل"  هو: القمار 4

 [.369ص الفقهاء، لغة معجم
 .12ص ،والسندات األسهم الستثمار الشبيلي، .151ص ،باألسهم التعامل النشار،. 248-243ص ،والسندات األسهم الخليل، 5
 .211ص ،المالية األسواق أحكام هارون،. 12ص ،والسندات األسهم الستثمار الشبيلي، .248ص ،والسندات األسهم الخليل، 6
 صرحيح، حسرن ،2155 الحرديث رقرم ،يضرمن لرم مرا ربرح وعرن عنردك لريس مرا بيرع عن النهي باب التجارات، كتاب ،ابن ماجه سنن القزويني، 7
 .131ص ،2ج
 .248ص ،والسندات األسهم الخليل، 8
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 اهلل رضي– هريرة أبي عن روي لما شرعا؛ عنه المنهي الغرر على تشتمل العمليات هذه أن. 8     
 هذه بأن وذلك. 1"الغرر بيع وعن الحصاة، بيع عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نهى: " قال -عنه

ن العمليات  موعد إلى التصفية موعد تأجيل للمتعاقدين يحق أنه إال لتنفيذها معين موعد على اتفق وا 
 فعال، موجودة األسهم كانت إذا هذا معلومة، وال محددة غير فهي مجهولة، المدة يجعل مما آخر،
 .2البائع ملكية في وتدخل

 التأجيل، بدل فائدة مقابل للمتعاقدين الحق موعد إلى التصفية موعد تأجيل حق إعطاء أن .6     
 يدفعها ومقدارا، زمنا محددة القرض، أصل على مشروطة زيادة تمثل الفائدة هذه إن حيث شرعا؛ محرم

 حلول عند للدائن المدين قول عن تختلف ال وهي النسيئة، ربا على تشتمل الصفقة فهذه المستقرض،
ما تقضي أن إما: "الدين وقت  . 3"تربي أن وا 

 التعامل جائزة المالية األوراق في كان إن جائز،  صحيح البات اآلجل البيع أن: الثاني القول     
 البيع عقد بمجرد للمبيع المشتري ملك يكون حيث الثمن، والبائع المبيع، المشتري ويملك فيها،

ن التقابض، على يتوقف وال الصحيح،  محمد القول هذا إلى وذهب. 4الضمان في أثره للتقابض كان وا 
 :يلي بما واستدلوا. 6الجندي الشحات ومحمد ،5الشريف الغفار عبد

 ديونا كونهما الثمن أو المبيع في الملك انتقال من يمنع وال: " الفقهية الموسوعة في جاء ما. 1     
 أمر التعيين فإن تتعين، لم ولو الذمم في تملك الديون ألن األعيان؛ من يكونا لم إذا الذمة في ثابتة

                                                           
 .1183ص ،3ج ،1813 األثر رقم ،غرر فيه الذي والبيع اةالحص بيع بطالن باب البيوع، كتاب ،مسلم صحيح مسلم، 1
: الموقررررررررررع ،اإلساااااااااامم  القتصاااااااااااد فاااااااااا  بحااااااااااوث الرررررررررردين، محيرررررررررري علررررررررري داغرررررررررري، القررررررررررره. 153ص ،باألسااااااااااهم التعاماااااااااال النشرررررررررار، 2

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=465:2009-07-12-08-09-

00&catid=63:2009-07-09-08-01-48&Itemid=29 
 .211ص ،المالية األسواق أحكام هارون،. 151-153ص ،باألسهم التعامل النشار، 3
 .م1346.1994ص ،2ج ،6ع اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة ،" المالية السوق أحكام" بعنوان بحث الغفار، عبد محمد الشريف، 4
 والدراسرررات الشرررريعة كليرررة فررري يعمررل م،1983 سرررنة ولرررد وأصررروله، الفقررره فرري أسرررتاذ كرررويتي، الشرررريف، الررررحمن عبررد برررن الغفرررار عبرررد برررن محمررد 5

 وحرل حكمهرا طبيعتهرا المسرتوردة األطعمرة: ملفاتره مرن الكويتيرة، لألوقراف العامرة األمانرة فري عرام أمرين منصرب شرغل الكويرت، بجامعة اإلسالمية
 والمرررؤتمرات والنررردوات اإلعرررالم، ووسرررائل الجامعرررة، مسرررتوى علرررى والفعاليرررات األنشرررطة مرررن العديرررد فررري شرررارك معاصررررة، فقهيرررة بحررروث مشررركالتها،
 http://www.dralsherif.net/About.aspx?SectionID=1 :الموقع. الفقهية والمجامع

 :الموقرررررررررررررررررررررع. بالقررررررررررررررررررررراهرة األسرررررررررررررررررررررالمية للشرررررررررررررررررررررؤون األعلرررررررررررررررررررررى للمجلرررررررررررررررررررررس العرررررررررررررررررررررام األمرررررررررررررررررررررين الجنررررررررررررررررررررردي، الشرررررررررررررررررررررحات محمرررررررررررررررررررررد 6
http://www.medadcenter.com/CV/Show.aspx?ID=921 

 الهررامش فرري ذكررره لدرجررة مرجررو  رأيرره اعتبررر حيررث كتابرره هررامش فرري لرره الرررأي هررذا المؤلررف نسررب. 246-248ص ،والسااندات األسااهم الخليررل،
 البورصاة معااممت الشرحات، محمرد الجنردي،: عرن نقرال. المعتبرر الخرالف إلرى يرقرى ال دليلره أن يررى فهرو عليره، والررد دليلره ذكر مع إليه لتنويه
 .اإلسممية الشريعة ف 
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 مقدارا اشترى لو كما التسليم يتم أن إلى عنه يتأخر وقد له، مقارنا يحصل فقد الملك، أصل عن زائد
 الثمن وكذلك التسليم، بعد إال تتعين ال الكمية تلك من حصته فإن األرز، من معينة كمية من معلوما

 .1"الذمة في دينا كان إذا

 يحددها التي المدة إلى العين تسليم تأجيل اشتراط جواز إلى والحنابلة المالكية ذهب. 2     
 أعيا، قد له جمل على يسير كان أنه: عنه اهلل رضي جابر عن روي ما على بناء وذلك ،2المتعاقدان

ِقيَّةٍ  ِبْعِنيهِ :)قال ثم مثله، يسير ليس بسير فسار له، فدعا فضربه وسلم، عليه اهلل صلى النبي فمر  ،(ِبو 
ِقيَّةٍ  ِبْعِنيهِ : )قال ثم ال،: قلت  ونقدني بالجمل أتيته قدمنا فلما أهلي، إلى حمالنه فاستثنيت فبعته، ،(ِبو 
ا :)قال إثري، على فأرسل انصرفت، ثم ثمنه، ، آِلُخذ   ُكْنتُ  م  م ل ك  م ل ك   ف ُخذْ  ج  ، ج  اُلك   ف ُهو   ذ ِلك   .3(م 

 من كأسهم والنوع، بالجنس تحدد ولكن بالتعيين، تتعين ال وهي ديون، عن عبارة األسهم أن. 3     
 .4كذا شركة

 أجل أو وأخر معينة سلعة آلخر شخص باع فلو اآلجل، البيع تجيز األربعة المذاهب أن. 1     
 .5جائزة البورصات في اآلجلة فالعمليات ذلك على فبناء معلومة، مدة إلى الثمن

 .األدلة مناقشة: الخامس الفرع

 :األول القول أدلة مناقشة

 .وبيانه رأيهم لتعزيز وكافية ومقنعة، قوية بالمنع القائلون عليها استند التي األدلة

 :الثاني القول أدلة مناقشة

 وهو للعين، مقابل هو الذي" الدَّين" في جاء الموسوعة كالم أن: الفقهية الموسوعة في جاء ما( 1     
نما التأجيل، يعني ال فقهي مصطلح  مثاالً  الموسوعة ذكرت وقد بالتعيين، يتعين ال ما: به يقصد وا 

 تلك من حصته فإن األرز، من معينة كمية من معلوما مقدارا اشترى لو كما : "وهو كالمها على

                                                           
 .31ص ،9ج ،الكويتية الفقهية الموسوعة العلماء، من مجموعة 1
 .194ص ،3ج ،القناع كشاف البهوتي،. 68ص ،3ج ،الدسوق  حاشية الدسوقي، 2
 .159ص ،3ج ،2115 الحديث رقم جاز، مسمى مكان إلى الدابة ظهر البائع اشترط إذا باب الشروط، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 3
 .1345ص ،2ج ،6ع اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة ،" المالية السوق أحكام" بعنوان بحث الغفار، عبد محمد الشريف، 4
 .246ص ،والسندات األسهم الخليل، 5
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 في إشارة أي يوجد فال. 1"الذمة في دينا كان إذا الثمن وكذلك التسليم، بعد إال تتعين ال الكمية
 .2التصفية وقت إلى والمثمن الثمن تأجيل فيه يشترط عقد جواز تفيد الموسوعة

  ال بأنه قالوا: المالكية أن ،...التأجيل اشتراط جواز من والحنابلة المالكية إليه ذهب ما أما( 2     
 السلم مال تأخير بجواز قالوا كما البلد، في حاضرا المدين وكان نقدا الثمن كان إذا إال الدين بيع يجوز
 ولم  ،4العقد مجلس في السلم مال رأس قبض اشترطوا فقد الحنابلة أما ،3بشرط يكن لم إن أيام ثالثة

 .5معا والمثمن الثمن تأجيل اشتراط بجواز القول إلى والحنابلة المالكية يتعرض

 بناء تعتبر ألنها وذلك صحيح؛ غير: بالتعيين تتعين ال التي الديون من األسهم باعتبار القول( 3     
 ديًنا بها ومعتبرة الشركة، موجودات من مشاعة حصص فهي الشركة، أصول من تمثله ما على
 .6وعيًنا

 شراء عند الثمن فتأجيل صحيح، غير استدالل: اآلجل بيع جواز في الفقهاء باتفاق االستدالل( 1     
 وهذا معا، التسليم ويتأجل الثمن يتأجل فهنا المسألة؛ هذه عن كليا يختلف لكنه صحيح، جائز السلعة
 .7فقط الثمن تأجيل جواز في الفقهاء اتفاق من ورد ما بخالف

 

 

 

 
                                                           

 .31ص ،9ج ،الكويتية الفقهية الموسوعة العلماء، من مجموعة 1
: الموقررررررررع ،اإلساااااااامم  القتصاااااااااد فاااااااا  بحااااااااوث الرررررررردين، محيرررررررري علرررررررري داغرررررررري، القررررررررره .158-151ص ،باألسااااااااهم التعاماااااااال النشررررررررار، 2

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=465:2009-07-12-08-09-

00&catid=63:2009-07-09-08-01-48&Itemid=29 
 .63ص ،3ج ،الدسوق  حاشية ،الدسوقي 3
 .223ص ،1ج ،المغن  قدامة، ابن 4
: الموقررررررررررع ،اإلساااااااااامم  القتصاااااااااااد فاااااااااا  بحااااااااااوث الرررررررررردين، محيرررررررررري علررررررررري داغرررررررررري، القررررررررررره. 156ص ،باألسااااااااااهم التعاماااااااااال النشرررررررررار، 5

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=465:2009-07-12-08-09-

00&catid=63:2009-07-09-08-01-48&Itemid=29 
: الموقررررررررررع ،اإلساااااااااامم  القتصاااااااااااد فاااااااااا  بحااااااااااوث الرررررررررردين، محيرررررررررري علررررررررري داغرررررررررري، القررررررررررره. 151ص ،باألسااااااااااهم التعاماااااااااال النشرررررررررار، 6

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=465:2009-07-12-08-09-

00&catid=63:2009-07-09-08-01-48&Itemid=29 
 .246ص ،والسندات األسهم الخليل، 7
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 .الترجيح: السادس الفرع

 التعامل بتحريم القول -أعلم واهلل– إليه أميل فالذي فيها، الفقهاء أقوال وبيان المسألة عرض بعد     
 .بالمنع القائلون إليها استند التي األدلة لقوة وذلك القطعية، الباتة اآلجلة بالعمليات

بتسليم األوراق إال أنه يمكن تصحيح المعاملة وجعلها من باب الوعد الملزم، وذلك بأن يلتزم البائع      
المالية في الموعد المتفق عليه، ويلتزم المشتري بتسليم البائع الثمن المتفق عليه في الوقت المتفق 

 . عليه

 :بالقاعدة المسألة عالقة: السابع الفرع

 فهي األسعار، فروق على المضاربة فيها ويقصد والجهالة، الغرر فيها الغالب المعاملة هذه إن     
 بحر  يكون حيث المتعاقدين، بأحد الضرر ايقاع العمليات هذه في والغالب البيع، ال الميسر باب من

 إضافة. نادر وهذا نفسه، البيع لسعر معادال األسهم سعر كان إذا إال اآلخر، خسارة على بناء أحدهما
 إليقاف بالتعجيل؛ المطالبة حق للمشتري يعطي حيث عليه، يترتب وما األجل عن التنازل خيار إلى

 . للنادر ال الشائع للغالب العبرة ألن بالتحريم؛ القول كان األسباب هذه فلكل ،األسعار في الهبوط حركة
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 .األعضاء وزراعة نقل:  :الخام  المطلب

 :المسألة تصوير: األول الفرع

 سواء العين، كقرنية ونحوها؛ ودماء، وخاليا، أنسجة، من اإلنسان؛ من جزء أي: " هو العضو     
 .1"عنه انفصل أم به، متصال أكان

 مريض آخر إنسان جسد في وزرعه إنسان جسد من سليم عضو نزع: عن عبارة األعضاء ونقل     
 من والعالج التداوي، بهدف الطبية؛ األصول باستخدام ،التالف العضو مقام ليقوم ؛إليه مضطر
 .2تعالى اهلل بإذن والشفاء المرض،

 :النزاع محل تحرير: الثاني الفرع

 به لينتفع الدم؛ معصوم حي إنسان جسم من شيء قطع جواز عدم على القدماء الفقهاء اتفق. 1     
 .3إليه مضطرا كان ولو آخر

 جسم نأل وذلك منه؛ جزء أو لجسمه، اإلنسان تأجير أو بيع جواز عدم على الفقهاء اتفق. 2     
 .4العقود عليها ترد ال هوأعضاء اإلنسان

 أو ،والدماغ والكبد كالقلب ؛المتبرع حياة عليه تتوقف عضو نقل جواز عدم على الفقهاء اتفق. 3     
 .5حياته من أساسيةً  وظيفةً  زوالهُ  يعطل

                                                           
 ،1ع ميترا، أو كران حيرا آخرر إنسران جسرم بأعضراء اإلنسران انتفراع بشرأن الرابعرة، دورتره فري ،1 القررار بجردة، الدولي اإلسالمي الفقهي المجمع 1
 .م1955 ،845ص ،1ج
 بحرث الشرحات، محمرد الجنردي،. الجروزي ابن دار ،ه1129 ،1ط ،61ص ،الفقهية وأحكامها البشرية الطبية البنوك غازي، إسماعيل مرحبا، 2

: الموقرررع م،2449 عشررر، الثالرررث اإلسررالمية البحررروث مجمررع مرررؤتمر إلررى مقررردم ،3ص ،"إساامم  منظاااور مااان اآلدميااة األعضااااء زرع"  بعنرروان
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1255 

 قدامرررة، ابرررن. 161ص ،6ج ،المحتااااج مغنااا  الشرررربيني،. 383ص ،1ج ،واإلكليااال التااااج المرررواق،. 11ص ،والنظاااائر األشاااباه نجررريم، ابرررن 3
 .124ص ،9ج ،المغن 

 قدامررة، ابررن. 11ص ،8ج ،الطااالبين روضااة النررووي،. 111ص ،3ج ،المجتهااد بدايااة رشررد، ابررن. 85ص ،8ج ،المختااار الاادر عابرردين، ابررن 4
 .196ص ،1ج ،المغن 

 ،1ع ميترا، أو كران حيرا آخرر إنسران جسرم بأعضراء اإلنسران انتفراع بشرأن الرابعرة، دورتره فري ،1 القررار بجردة، الدولي اإلسالمي الفقهي المجمع 5
 ،ه1128 ،1ط السررحيباني، محمررد تقررديم ،316ص ،اإلسااممية الشااريعة فاا  األدويااة أحكااام أحمررد، بررن حسررن الفكرري،. م1955 ،845ص ،1ج
 المحمردي، الردين، محيري علري داغري، القرره. الرسالة مؤسسة م،1996 ،1ط ،88ص ،2ج ،النوازل فقه اهلل، عبد بن بكر زيد، أبو. المنهاج دار
 =الشرع حكم القديم، عبد زلوم،. البشائر دار م،2446= ،2ط ،194ص ،المعاصر  الطبية القضايا فقه يوسف، علي

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1255
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 .1مرضية لعلة الجسم من استؤصل قد عضو نقل جواز على الفقهاء اتفق. 1     

 واإليثار، ،والرأفة الرحمة، وجه على باألعضاء التبرع حكم في المعاصرون الفقهاء اختلف. 8     
 .المتبرع حياة حال في الموجود، الضرر مثل أو أكبر، ضرر عليه يترتب لم إذا إحراج، أو إكراه، دون

 :الخالف منشأ: الثالث الفرع

 بها التصرف له ويحق هأعضاء يملك اإلنسان بأن قالوا الذين واالعتبار الرؤية في االختالف     
 قالوا والذين. 2كالكلية به؛ المتبرع العضو إلى محتاج مريض إلنسان واختياره إرادته بمحض بالتبرع
نما ه،أعضاء يملك ال اإلنسان بأن  فيه التصرف لغيره أو له يحق ال اهلل، حقوق ومن هلل، ملك هي وا 

 . 3الهبة أو الشراء أو بالبيع

 :وأدلتهم في المسألة الفقهاء أقوال: الرابع الفرع

 :الفقهاء في هذه المسألة على قولين، همااختلف 

 أعضاءه، من بعضو اإلنسان يتبرع أن جواز بعدم القول إلى العلماء من فريق ذهب: األول القول     
 :يلي بما واستدلوا ،5سالمة محمود ،4الشاذلي حسن منهم

                                                                                                                                                                                

 :الموقرررع م،1991 ،1ط ،9ص ،والماااوت الحياااا  الطبياااة، اإلنعاااا  أجهاااز  األنابياااب، أطفاااال اإلجهاااا ، األعضااااء، نقااال الستنسااااخ، فااا = 
http://www.hizb-ut-tahrir.org/PDF/AR/ar_books_pdf/istinsakh.pdf    

 ،1ع  ميترا، أو كران حيرا آخرر إنسران جسرم بأعضراء اإلنسران انتفراع بشرأن الرابعرة، دورته في ،1 القرار بجدة، الدولي اإلسالمي الفقهي المجمع 1
  .111ص ،الطبية البنوك مرحبا،. 311ص ،األدوية أحكام الفكي،. م1955 ،849ص ،1ج
 .9ص ،الشرع حكم زلوم، 2
 :الموقع ،149ص ،اإلسمم  الفقه ف  اإلنسان أعضاء نقل حكم علي، حسن الشاذلي، 3
 http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=019961.pdf 
 اإلمررام بجامعرة للقضراء العرالي بالمعهررد المقرارن الفقره قسرم رئرريس مصرر، فري م1921 سرنة ولررد المقرارن، الفقره فري دكتررور الشراذلي، علري حسرن 4

 ماجسرتير رسرائل علرى وأشررف العلميرة والنردوات المرؤتمرات مرن العديرد فري شرارك بالكويرت، األوقراف بروزارة اإلفتاء بهيئة وعضو سعود، بن محمد
: الموقرررررررع العربيررررررة، المطبوعرررررررات دليررررررل: ظررررررررتن. الفقرررررره وأصرررررررول الفقهيررررررة، والنظريرررررررات اإلسررررررالمي، التشرررررررريع ترررررراريخ: مؤلفاتررررررره مررررررن ودكترررررروراة،

http://www.irtipms.org/Hassan%20Ali%20Al-Shazly_A.asp 

 .149ص ،اإلنسان أعضاء نقل حكم الشاذلي،
 الفقره فري الردكتوراة درجرة علرى حصرل سرويف، بنري حقروق بكلية اإلسالمية الشريعة قسم رئيس م،1919 سنة ولد سالمة، عوض محمد محمود 5

 متفرررغ أسررتاذ وهررو وناقشررها، والرردكتوراة الماجسررتير رسررائل مررن العديررد علررى أشرررف القرراهرة، فرري األزهررر بجامعررة والقررانون الشررريعة كليررة مررن المقررارن
 http://www.bsu.edu.eg/cvlaw.aspx?DocID=1643: الموقع سويف، بني جامعة الحقوق، كلية: تنظر. اإلسالمية الشريعة بقسم

: الموقرررررررررررع ،29ص ،والطبياااااااااااة الدينياااااااااااة النااااااااااااحيتين مااااااااااان األعضااااااااااااء لنقااااااااااال المجيااااااااااازين شااااااااااابه رد محمرررررررررررد، محمرررررررررررود سرررررررررررالمة، 
www.saaid.net/book/9/2714.doc 



153 
 

ل َكةِ  ِإَلى ِبَهي ِديك م   ت ل ق وا َوَل  }: تعالى قال( 1       تشمل عامة التهلكة كلمة أن: االستدالل وجه. 1{ التَّه 
 نفسه يوقع ألن يؤدي غيره، لينقذ جسده؛ من بشيء بالتبرع اإلنسان وقيام الهالك، إلى يوصل ما كل
 .2ذلك عن منهي وهو الهالك، في

َواًنا َذِلكَ  َيف َعل   َوَمن   َرِحيًما، ِبك م   َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َأن ف َسك م   َتق ت ل وا َوَل } : تعالى قال( 2      فَ  َوظ ل ًما ع د   َفَسو 
ِليهِ   يشمل عاما جاء النفس قتل عن النهي أن: االستدالل وجه .3{ َيِسيرًا اللَّهِ  َعَلى َذِلكَ  َوَكانَ  َنارًا ن ص 

قدام القتل، أنواع كل  جسده، على عدوان فيه جسده، من بجزء لغيره بالتبرع القيام على اإلنسان وا 
 .4الكريمة اآلية في الوارد للوعيد مستحقا ويكون

 عمرو بن الطفيل إليه هاجر المدينة، إلى هاجر لما وسلم عليه اهلل صلى النبي أن :جابر عن( 3     
 براجمه، بها فقطع له، مشاقص فأخذ فجزع، فمرض، المدينة، فاجتووا قومه، من رجل معه وهاجر
 فقال يديه، مغطيا ورآه حسنة، وهيئته فرآه منامه، في عمرو بن الطفيل فرآه مات، حتى يداه فشخبت

 مغطيا أراك لي ما: فقال وسلم، عليه اهلل صلى نبيه إلى بهجرتي لي غفر: فقال ربك؟ بك صنع ما: له
 وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول على الطفيل فقصها أفسدت، ما منك نصلح لن: لي قيل: قال يديك؟
ِلي د ْيهِ  اللُهمَّ :)وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال  من أن ببيان يثالحد جاء: االستدالل وجه. 5(ف اْغِفرْ  و 
 القيامة يوم فإنه ذلك، غير أو بتر، أو تبرع، من جسده؛ أعضاء من عضو في شيء بفعل يقوم من

 مرتبط وهو ،" أفسدت ما منك نصلح لن"  :قوله والشاهد به، تبرع الذي العضو ذلك دون ببعثه يعاقب
 .6براجمه بقطع

 المصالح؛ على تربو كبيرة مفاسد فيه باألعضاء والتبرع: المفاسد درء الشريعة مقاصد من( 1     
 .7الهالك إلى يؤول قد مما المنقوله، الجسم أعضاء لمنافع تعطيل فيه إن حيث

                                                           
 .198 اآلية البقرة، سورة 1
 .الصحابة مكتبة م،1991 ،2ط ،381ص ،عليها المترتبة واآلثار الطبية الجراحة أحكام محمد، بن محمد الشنقيطي، 2
 .34-29 اآليتان النساء، سورة 3
 .385ص ،الجراحة أحكام الشنقيطي، 4
 .145ص ،1ج ،116 الحديث رقم ،يكفر ال نفسه قاتل أن على الدليل باب اإليمان، كتاب ،مسلم صحيح مسلم، 5
 .364ص ،الجراحة أحكام الشنقيطي، 6
 .361ص ،الجراحة أحكام الشنقيطي، 7
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 تدل ،2"بمثله يزال ال الضرر"  وقاعدة ،1"بالضرر يزال ال الضرر" بقاعدة االستدالل( 8     
 الشخص عن يزال الضرر إن حيث مثله؛ بضرر إزالته أو الضرر رفع جواز عدم على القاعدتين
 .3بالعضو المتبرع يلحق آخر بضرر للعضو، المستقبل

 ذهب وممن اآلدمية، باألعضاء التبرع جواز إلى المعاصرين الفقهاء جمهور ذهب: الثاني القول     
 العالم لرابطة التابع اإلسالمي الفقه ومجمع ،5اإلسالمي الفقه ومجمع ،4الدائمة اللجنة: القول هذا إلى

 :يلي بما واستدلوا ،7السعودية في العلماء كبار وهيئة ،6اإلسالمي

مَ  َوالدَّمَ  ال َمي َتةَ  َعَلي ك م   َحرَّمَ  ِإنََّما} : تعالى قال( 1      ط رَّ  َفَمنِ  اللَّهِ  ِلَغي رِ  ِبهِ  أ ِهلَّ  َوَما ال ِخن ِزيرِ  َوَلح   اض 
 أنه الكريمة اآلية من يستفاد :االستدالل وجه .8{ َرِحيم   َغف ور   اللَّهَ  ِإنَّ  َعَلي هِ  ِإث مَ  َفَم  َعاد   َوَل  َباغ   َغي رَ 
ن أنه لنا يتبين وبذلك الحرام؛ يفعل أن استثناء لإلنسان يبا  الضرورة لةحا في  حرمة األصل كان وا 

 الفشل حالة في كما الضرورة، حالة في بأعضائه العالج يجوز أنه إال غيره على اإلنسان جسد
 .9الهالك من حياته على حفاظا الكلوي؛

لِ  ِمن   }: تعالى قال( 2      رَاِئيلَ  َبِن  َعَلى َكَتب َنا َذِلكَ  َأج   ِف  َفَساد   َأو   َنف     ِبَغي رِ  َنف ًسا َقَتلَ  َمن   َأنَّه   ِإس 
َر  ِ  َياَها َوَمن   َجِميًعا النَّاَ   َقَتلَ  َفَكَهنََّما األ  َيا َفَكَهنََّما َأح   أن :االستدالل وجه. 10{َجِميًعا النَّاَ   َأح 
 في يدخل وبذلك الهالك، من البشرية النفس إنقاذ إلى يؤدي ما كل يشمل عام باآلية المذكور اإلحياء

                                                           
 .321ص ،2ج ،المنثور الزركشي، 1
 .55ص ،الفقهية القواعد شرح الزرقا، 2
 .368ص ،الجراحة أحكام الشنقيطي، 3
 الرئاسررة ،15ص ،22ع ،اإلسااممية البحااوث مجلااة األعضرراء، وزرع الرردم نقررل فرري الفترروى لجنررة رأي واإلفترراء، العلميررة للبحرروث الدائمررة اللجنررة 4

 .واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة
 ،1ع ميترا، أو كران حيرا آخرر إنسران جسرم بأعضراء اإلنسران انتفراع بشرأن الرابعرة، دورتره فري ،1 القررار بجردة، الدولي اإلسالمي الفقهي المجمع 5
 .م1955 ،845ص ،1ج
 :الموقرع م،1958 األعضراء، زراعرة موضروع بشرأن الثامنرة، دورتره فري األول، القررار اإلسرالمي، العرالم لرابطة التابع اإلسالمي الفقهي المجمع 6

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=99&l=AR&cid=12 
 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3337: الموقع األعضاء، نقل حول ،99 رقم قرار العلماء، كبار هيئة 7
 .113 اآلية البقرة، سورة 8
 وحسرران طنطرراوي محمررد تصرردير ،133ص ،الطبيااة لألعمااال الشاارعية األحكااام أحمررد، الرردين، شرررف. 312ص ،الجراحااة أحكااام الشررنقيطي، 9

 http://al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=002022.pdf: الموقع م،1951 ،2ط حتحوت،
 .32 اآلية المائدة، سورة 10
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 أو حياته، له يحفظ عضو بزراعة إال شفائه إلى سبيل وال الهالك، على أشرف مريض إنقاذ اإلحياء
 . 1فقده أن بعد نظره له يعيد

ت و ادِِّهمْ  ت ر اُحِمِهمْ  ِفي الُمْؤِمِنين   ت ر ى:) وسلم عليه اهلل صلى قال (3      ت ع اُطِفِهْم، و  ث لِ  و  س دِ  ك م   ،2(الج 
 عليه اهلل صلى وقال ،3(ب ْعًضا ب ْعُضهُ  ي ُشدُّ  ك اْلُبْني انِ  ِلْلُمْؤِمنِ  الُمْؤِمن   ِإنَّ :) وسلم عليه اهلل صلى وقال
اهُ  ي ْنف ع   أ نْ  ِمْنُكمْ  اْست ط اع   م نِ :) وسلم  واحد، جسد المسلمين أن بما :االستدالل وجه. 4(ف ْلي ْفع لْ  أ خ 

 وقوع دون أعضائه من بعضو اإلنسان تبرع يكون الناس، مصلحة فيه بما جاءت الشرعية واألحكام
 .5شرعا جائز الهالك من المريض أخاه لينقذ عليه؛ ضرر

 إذا: "وقاعدة ،7"المحظورات تبيح الضرورات: "وقاعدة ،6"يزال الضرر: "بقاعدة االستدالل( 1     
 له يرخص االضطرار مرحلة إلى يصل عندما اإلنسان أن :االستدالل وجه. 8"اتسع األمر ضاق

 من إن حيث بالحكم، عليه التوسيع إلى تؤدي به تلحق التي فالمشقة عليه، إثم وال المحظورات بارتكاب
 أعضائه، من عضو بتلف المصاب فالشخص الناس، عن الضرر إزالة اإلسالمية الشريعة مقاصد
 وحفظ به، الواقع للضرر ورفع عليه، توسعة فيه بالجواز والقول وضرر، مشقة في وواقع مضطرا يكون
 .9عليه المشرف الهالك عن حياته

 

 

 

 

                                                           
 .11ص ،22ع ،اإلسممية البحوث مجلة األعضاء، وزرع الدم نقل في الفتوى لجنة رأي الدائمة، اللجنة 1
 .14ص ،5ج ،6411 الحديث رقم والبهائم، الناس رحمة باب األدب، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 2
 .143ص ،1ج ،151 الحديث رقم وغيره، المسجد في األصابع تشبيك باب الصالة، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 3
 .1126ص ،1ج ،2199 الحديث رقم والنظرة، والحمة والنملة العين من الرقية استحباب باب السالم، كتاب ،مسلم صحيح مسلم، 4
 .181ص ،الطبية البنوك مرحبا، 5
 .11ص ،1ج ،والنظائر األشباه السبكي، 6
 .13ص ،والنظائر األشباه نجيم، ابن 7
 .19ص ،1ج ،والنظائر األشباه السبكي، 8
 .315-311ص ،الجراحة أحكام الشنقيطي، 9
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 :األدلة مناقشة: الخامس الفرع

 :المانعين أدلة مناقشة: أوال

ل َكةِ  ِإَلى ِبَهي ِديك م   ت ل ق وا َولَ  }: تعالى بقوله استداللهم. 1       َأن ف َسك م   َتق ت ل وا َوَل } : تعالى وقوله. { التَّه 
 .1بالهالك مهددة المتبرع حياة تكون ال أن النقل عملية في يشترط ألنه النزاع؛ محل خارج ،{..اللَّهَ  ِإنَّ 

 .1بالهالك
 مرتبة في مصلحة وهي آالمه، من ليتخلص بذلك قام الرجل أن: جابر بحديث استداللهم. 2     

 . 2ذلك يجوز الضروري النقل حالة في أما الضروريات، دون الحاجيات

 النقل لجواز يشترط ألنه النزاع؛ محل خارج: المفاسد درء الشريعة مقاصد من بأن استداللهم .3     
 .3بالهالك مهددة المتبرع حياة تكون ال أن

 حياة تكون ال أن النقل لجواز يشترط ألنه النزاع؛ محل خارج: الفقهية بالقواعد استداللهم. 1     
 .4بالهالك مهددة المتبرع

 :المجيزين أدلة مناقشة: الثاني الفرع

 وغيرها الميتة أكل له يبا  المضطر أن: {ال َمي َتةَ  َعَلي ك م   َحرَّمَ  ِإنََّما} : تعالى بقوله استداللهم. 1     
 التداوي أما يقينا، حياته له يحفظ الذي الوحيد األمر هي المذكورة األعيان هذه ألن ؛اآلية في ذكر مما
 الوحيدة الطريقة ليست األعضاء نقل وعملية الهالك، من المريض إلنقاذ عديدة ووسائل كثيرة طرق فله

 يقينا متحققة ليست فهي للشفاء المتعينة الوحيدة الوسيلة هي أنها فرض وعلى العالج، في الممكنة
 .  5تنقذه ال وقد الهالك من المريض تنقذ قد فهي

                                                           
 .352-351ص ،الجراحة أحكام الشنقيطي، 1
 .351ص ،الجراحة أحكام الشنقيطي، 2
 .351ص ،الجراحة أحكام الشنقيطي، 3
 .355-351ص ،الجراحة أحكام الشنقيطي، 4
 .181 ،111ص ،الطبية البنوك مرحبا، 5
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َياَها َوَمن  } : تعالى بقوله استداللهم. 2      َيا َفَكَهنََّما َأح   ولم يقتلها لم أنه مقصودال: {َجِميًعا النَّاَ   َأح 
نما يتلفها،  .1لنا شرع وليست قبلنا من شرع ألنها بها االستدالل يجوز ال أنه كما عنها، عفى وا 

 ما أما اإلنسان، فعل عن الناتج الضرر هو يزال الذي الضرر: الفقهية بالقواعد استداللهم. 3     
 ذلك ومن نتائجه، نضمنه أو الضرر هذا تبعات أحد نحمل أن يجوز فال وتصرفه فعله بغير كان

 عن الضرر نزيل أن يجوز ال أنه كما خلقة، أو بمرض اإلنسان عضو تلف عن الناتج الضرر
 . 2تقصير أو ذنب بال غيره بإضرار المريض

 :الترجيح: السادس الفرع

 التي األدلة لقوة بالجواز؛ القول -واهلل أعلم–إليه  أميل ومناقشتها وأدلتهم الفقهاء أقوال عرض بعد     
 استند التي السلبيات لتفادي العملية لهذه قيود بوضع قاموا أنهم كما بالجواز، القائلون بها استدل

 وهذه تفريط، أو إفراط دون المعتدل الوسط هو الرأي هذا يكون وبذلك بالمنع، القول في عليها المانعون
 :هي الشروط

 للعالج، أخرى طبية وسيلة هناك يكون ال بحيث العضو، زرع لعملية ضرورة هناك يكون أن( 1     
 .إليه المضطر القدر العملية تتجاوز ال وأن

 جميع تتوفر وأن الماهر، المختص الطبيب هو العضو زرع إلى المريض حاجة يقرر الذي أن( 2     
 .العملية لنجا  الالزمة الطبية المستلزمات

 .إكراه دون برضاه بالتبرع وقام األهلية، كامل بالعضو المتبرع يكون أن( 3     

 احتمال نتفادى وبذلك غالبا، أو العادة في محققا والزرع النزع عمليتي من كل نجا  يكون أن( 1     
 .إليه المنقول في بنجاحها الظن غلبة وتحصل المتبرع، على الخطر

 .3األحوال من حال بأي األنساب اختالط العضو نقل عن ينتج ال أن( 8     

                                                           
 .182ص ،الطبية البنوك مرحبا، 1
 .168ص ،الطبية البنوك مرحبا، 2
 ،1ع ميترا، أو كران حيرا آخرر إنسران جسرم بأعضراء اإلنسران انتفراع بشرأن الرابعرة، دورته في ،1 القرار بجدة، الدولي اإلسالمي الفقهي المجمع  3
 .م1955 ،849-845ص ،1ج
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 :بالقاعدة المسألة عالقة: الفرع السابع

 قول كان فقد الناس، على والتيسير الضرر رفع على مبني األعضاء وزرع نقل بجواز القول إن     
ن غيره منه ليستفيد إنسان جسم من عضو قطع جواز بعدم السابقين العلماء  يرجع إليه؛ مضطرا كان وا 
 الطبية اإلمكانيات توفر لعدم وذلك إليه؛ والمنقول منه المقطوع من كل هالك هو األمر نتيجة إلى

 اليوم أما للنادر، ال الشائع للغالب والعبرة الشفاء، على للهالك الغلبة فكانت اآلن، والمتاحة المتوفرة
 الطبيب فأصبح أكيدة، نتائج تعطي بالعملية القيام قبل اليوم األطباء بها يقوم التي الدقيقة فالفحوصات

 من كل فنجا  له، والمتبرع المتبرع غالبا، الطرفين ترضي بنتائج العمليات هذه بفعل يقوم أن يستطيع
 قبل الطبيب يعملها التي الفحوصات نتائج جاءت فإذا. هذه أيامنا في غالبة نتيجة والنقل الزرع عمليتي
 وتحقق تنجح أن العمليات هذه في الغالب ألن بها؛ القيام بجواز القول كان إيجابية، بالعملية القيام
ن منها، المرجو والشفاء العالج  أنها إال الطرفين أحد تلحق قد التي المضاعفات بعض هناك كان وا 
 .اجائز  األعضاء نقل فيكون للنادر؛ ال الشائع للغالب والعبرة نادرة،

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                

 :الموقرع م،1958 األعضرراء، زراعرة موضرروع بشرأن الثامنررة، دورتره فرري األول، القررار اإلسررالمي، العرالم لرابطررة الترابع اإلسررالمي الفقهري المجمرع

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=99&l=AR&cid=12. 

 : الموقع المصرية، اإلفتاء دار ،"البشرية األعضاء نقل حكم"  بعنوان فتوى جمعة، علي محمد، .64-89ص ،النوازل فقه زيد، أبو 
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=3638 
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 .الختيارات أو الخيارات عقود: الساد  المطلب

 .المسألة تصوير: األول الفرع

: والمختار يشاء، ما يطلب: بالخيار هو: يقال األمرين، خير طلب: بمعنى اسم: لغة الخيار     
 ما فاختار االختيار، إليه فوض: فالن وخير بعض، على بعضها فضل: األشياء بين وخير المنتقى،
 .1واالنتقاء االصطفاء،: واالختيار يشاء،

 :اصطالحا الخيار

 إمضاء إما أمرين، خير طلب أو انتقاء في كليهما، أو العاقدين ألحد يعطى حق: الفقهاء عند     
ما العقد،  .2فسخه وا 

 ذاتها، في قيمة لها ليس بمعنى مشتقة، مالية ورقة"  عن عبارة: االختيار: االقتصاديين عند     
 .3"االختيار محل المالية الورقة من مستمدة فقيمتها

 الخيار، حق مشتري أحدهما طرفين بين المالية السوق في يتم اتفاق عن عبارة: االختيار عقد     
 الحق الخيار لمشتري  الخيار محرر بموجبه يمنح الخيار، محرر ويسمى الخيار حق بائع والثاني
 فترة خالل أو محدد، الحق وقت في معينة، مالية أداة أو معين، أصل بيع أو شراء في االلتزام وليس

( الخيار محرر) االتفاق في اآلخر الطرف ويكون ،مقدما عليه االتفاق يتم محدد سعر مقابل محددة،
  .4بالتنفيذ الخيار حامل رغب إذا الشراء أو بالبيع ملزما

                                                           
 ،128ص خرار، مرادة ،واصاطمحا لغاة الفقه  القامو  سرعدي، حبيب، أبو. 261ص ،1ج خار، مادة ،الوسيط المعجموآخرون،  مصطفى، 1
 .الفكر دار م،1955 ،2ط
 ../iefped.com: الموقع ،2ص ،اإلسمم  الفقه ف  العقود ف  الخيارات الفتا ، عبد يوسف المرصفي، 2
 .142ص ،المالية األسواق السعد، 3
 أسااااليب الهيتررري،. الوطنيرررة المكتبرررة م،2442 ط،.د ،111ص ،المشاااتقة أدواتهاااا تنظيمهاااا، طبيعتهاااا، المالياااة األساااواق حسرررين، هررراني، بنررري 4

  .211ص ،اإلسمم  الستثمار
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 خيار وحق للسهم، دوالرا 14 حاليا السوق في الحديد شركة أسهم سعر يكون أن ":وصورته     
 دوالرات 1 قدره لالسترجاع قابل غير ثمن مقابل يوما 94 خالل الحالي بالسعر سهم 144 الشراء
 ربح فيصبح مثال، دوالرا 16 إلى يوما 94 ألر فترة خالل الشركة هذه سهم سعر ارتفع فإذا للسهم،
 :كالتالي المشتري
 شراء تكلفة: منها يخصم( 1644= 144×  16) السوق بسعر باعها إذا الحالية األسهم قيمة     
 إجمالي( = 1444= 144×  14) األسهم شراء تكلفة+  دوالر( 144 -144×  1) الخيار حق

 ما هي دوالر 144 مبل  هنا المضارب استثمر فقد وبالتالي .244=  الربح صافي. 1144 التكلفة
 94 خالل استثماراته من% 84: أي دوالر 244 قدره ربحا وحقق الشراء، في الخيار حق قيمة دفعه
 .يوما
 فإن كذلك لالسترجاع، قابل غير للسهم دوالرات 1 وقدره دفعه الذي الثمن أن هنا ويالحظ     

 تتوفر ال كانت إذا األسهم يشتري ال أن دوالرا 16 إلى السهم سعر ارتفاع عند يستطيع هنا الشخص
 وكذلك دوالرات، 6 الخيار حق قيمة بل ست وقتها حيث هذا الخيار حق يبيع أن بل كاملة، القيمة لديه

 أسهم أسعار ترتفع لم إن حيث دوالر، 144 بالر محدودة السابق المثال في المضارب خسارة أن يالحظ
  .دوالر 144 ألر خسارة وقبول اءالشر  تنفيذ تجنب يستطيع وبالتالي الخيار، له وحده فهو الشركة

 1444 قدره مال رأس إلى فسيحتاج الربح لتحقيق األسهم من العدد لهذا الفوري بالشراء قام لوو      
ن دوالر،  كعائد% 9 حوالي: أي دوالر، 644 ربحه فسيكون 1644 بر أسعارها ارتفاع بعد باعها وا 
 .1"الخيار حق في استثمر لو مما أقل وهو المستثمر، ماله رأس على

  :االختيارات عقود أنواع

 في اإلجبار وليس الحق حامله يعطي اتفاق عن عبارة وهي: الشراء أو الطلب اختيار عقود_ 1     
 حالة في وذلك محددة، زمنية فترة خالل محدد بسعر أخرى، مالية أوراق أية أو معينة، أسهم شراء
 الخيار بائع أما الشراء، بتنفيذ ملزم غير الخيار فمشتري التنفيذ، سعر عن عليه المتعاقد سعر ارتفاع
 . 2الخيار ثمن قبض ألنه الصفقة؛ بتنفيذ ملزم فهو

                                                           
 .141ص ،11ع اإلسالمية، البحوث مجلة ،"البورصة المالية األوراق سوق"  بعنوان بحث الدائمة، اللجنة 1
 ،الماليااة األسااواق الررداغر،. 182ص ،اإلساامم  القتصاااد منظااور ماان الماليااة األوراق ألسااواق القتصااادية اآلثااار سررالمة، زكريررا شررطناوي، 2

 .النفائس دار م،2449 ،1ط ،121ص
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 في الحق الخيار، هذا مشتري يعطي اتفاق عن عبارة وهي: البيع أو العرض اختيار عقود_ 2     
 في وذلك محددة، زمنية فترة خالل معين بسعر األخرى المالية األوراق أو األسهم، من معين عدد بيع
 فهو الخيار بائع أما البيع، بتنفيذ ملزم غير وهو التنفيذ، سعر عن عليه المتعاقد سعر انخفاض حالة
 .1محددة زمنية فترة خالل عليه المتفق بالسعر البيع الخيار مشتري قرر ما إذا الشراء على ملزم

 أن في لمشتريها الحق تعطي العقود وهذه(: الزيادة خيار) الكمية مضاعفة خيار عقود_ 3     
 التصفية يوم في األسعار كانت إذا التعاقد، يوم بسعر باعها أو اشتراها، التي الكمية يضاعف
 .2لصالحه

 اختيار االختيار، أنواع من أكثر أو اختيارين من المكونة العقود وهي: المركبة االختيار عقود_ 1     
 :منها حصرها، يصعب كثيرة أنواع تشمل وهي البيع، واختيار الشراء

 على شراء واختيار بيع اختيار الشخص يشتري أن وهو(: االنتقاء خيار) المزدوج االختيار< أ     
 اختيار أو البيع، اختيار أما االختيارات، من واحد نوع تنفيذ إال له يحق ال أنه إال معينة، شركة أسهم
 إذا مشتريا أو صالحه، في األسعار كانت إذا بائعا يكون بأن لصاحبه الحق يعطي العقد فهذا. الشراء
 .3صالحه في األسعار كانت

 أسهم على شراء واختيار بيع اختيار الشخص يشتري أن وهو: سترادل المسمى االختيار< ب     
 ينفذ األسعار ارتفاع فعند االختيارين، كال تنفيذ له ويحق نفسه، تنفيذ وتاريخ بسعر معينة، شركة
ذا الشراء، اختيار  وبذلك البيع، اختيار بتنفيذ يقوم االختيار سريان مدة خالل بعد فيما انخفضت وا 
 فإنه التنفيذ وقت هو كما السعر بقي إذا أما المالية، األسواق في األسعار وانخفاض ارتفاع من يستفيد

 .4االختيارات هذه ينفذ ال

 .الخيارات عقود في الخالف منشأ: الثاني الفرع

 .فريق كل إليها استند التي األدلة في االختالف. 1     

                                                           
 .121ص ،المالية األسواق الداغر، .183ص ،القتصادية اآلثار شطناوي، 1
 .149-145ص ،المالية األسواق السعد، 2
 .149ص ،المالية األسواق السعد، 3
 .إشبيليا كنوز م،2448 ،1ط ،1433ص ،2ج ،المعاصر  المالية األسواق ف  التعامل أحكام سليمان، بن مبارك سليمان، آل 4
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 أجازها، العربون، وبيع الشرط، خيار على المسألة كّيف فمن: والنظر الرؤية في االختالف. 2     
 الفقه في الواردة الحقوق ضمن يدخل ال هذا وأن فيها، والجهالة والخطر، الغرر، إلى نظر ومن

 . العقود هذه بمنع قال اإلسالمي،

 

 .وأدلتهم الفقهاء في المسألة أقوال: الثالث الفرع

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، هما

 ،1الدولي اإلسالمي الفقه مجمع: القول هذا إلى ذهب وممن بها، التعامل من المنع: األول القول     
 :يلي بما واستدلوا ،2المصرفية البركة ومجموعة

 تتم العمليات هذه نإ :يملك ال ما بيع أو عنده، ليس ما اإلنسان بيع على الخيارات عقود تقوم. 1     
 بحاجة ليس فهو يبيعها، التي المالية األوراق يمتلك ال الخيار صاحب فالبائع المكشوف، على غالبا
 أقصى تحقيق هو العمليات هذه من فالهدف العملية، تنفيذ عند سيمتلكها أنه على بناء يمتلكها، ألن
 في السعر انخفاض متوقعا الهبوط، على مراهنا للسوق يدخل فهو األسعار، فروق من ممكن ربح
 ما فكل به، باع الذي السعر من أقل بسعر المالية األوراق شراء من سيتمكن وأنه التصفية، تاريخ
 من يتمكن حتى السمسار؛ عند حسابه في معين رصيد لديه يكون أن هو الخيار صاحب إليه يحتاج
 .3الخيار بحق التمتع

 للحاجة: الشرط خيار شرع فقد :الشرط خيار إباحة من الشارع قصد الخيارات عقود مخالفة. 2     
 عقود أما. 4مصالحهما تحفظ وبذلك البيع، في المتعاقدين أحد الغبن يلحق ال حتى الضرر؛ ودفع

                                                           
 .م1992 ،118ص ،1ج ،1ع المالية، األسواق بشأن السابعة، دورته في ،68القرار بجدة، الدولي اإلسالمي الفقهي المجمع 1
: الموقررررررع الجزائررررررر، م،1994 ،26 القرررررررار اإلسررررررالمي، لالقتصرررررراد السادسررررررة البركررررررة نرررررردوة وتوصرررررريات قرررررررارات المصرررررررفية، البركررررررة مجموعررررررة 2

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/Navigate/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1616&S

ubjectID=1069 

 عبردالعزيز عبرداللطيف، حسرن عبردالغفار، أحمرد الطيرب، التجراني عجبنرا، عبرداهلل احمرد، أيمرن الدين، محي أحمد أبوغده، عبدالستار: من وتتكون
: الموقرررررررررررررررررررررررررع ،مغلررررررررررررررررررررررررري أبرررررررررررررررررررررررررو بسرررررررررررررررررررررررررام البلوشررررررررررررررررررررررررري، خالرررررررررررررررررررررررررد عبررررررررررررررررررررررررردالعزيز، فيصرررررررررررررررررررررررررل األمرررررررررررررررررررررررررين، عمرررررررررررررررررررررررررر ابرررررررررررررررررررررررررراهيم،

http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&id=464 
: الموقررررررررررررع. 3ص ، المااااااااااااي عي  المجياااااااااااا ي  بااااااااااااي  المعيصاااااااااااا   الميلياااااااااااا  الخيااااااااااااي ا  عقاااااااااااا   فهررررررررررررد، محمررررررررررررود مهيرررررررررررردات، 3

http://aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6  .،188ص ،القتصادية اآلثار شطناوي. 
 . 29ص ،3ج ،الهداية المرغيناني، 4
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 فيها المتعاقدين هدف إن حيث الشرط؛ خيار أجله من شرع الذي المقصود مع تتعارض فهي الخيارات
 الحق تعطي وهي وتغيرها، األسعار فروق على المراهنة خالل من وذلك ممكن ربح أكبر تحقيق

 المعاملة فهذه أرباحه، زيادة توقع إذا السلعة من المزيد طلب في الخيار صاحب البائع أو للمشتري
 . المشتري أو البائع فيها المتعاقدين من المستفيد لتحديد طريقة

 
 ال الخارجي ومظهره العقد صورة وجود : "العقد بصورية ويقصد :صورية الخيارات عقود أغلب. 3     
 اإلرادة انتفاء تحقق مع فقط، الظاهر في العقد على اإلرادتين اتفاق يكون بأن وذلك وجوهره؛ حقيقته
 وال األسعار، فروق من االستفادة هو الخيارات عقود من المقصود إن حيث ،1"العقد أصل في الحقيقية
 المالية األوراق أو فالبضاعة تملك، وال تمليك فيها فليس ثمن، تسليم وال بضاعة استالم هناك يكون
 فالعقود الحقيقة، في وجود لها يكون أن غير من فقط، الورق على آخر إلى شخص من وتنتقل تباع
 التعامل جواز عدم يتبين هنا ومن تنفيذها، يتم ال% 95 يكون وبذلك ،%2 تتجاوز ال تنفيذها يتم التي
 .2الخيارات عقود في متوفر غير وهو التمليك حصول هو البيع من الهدف ألن العقود؛ بهذه

 السواء؛ على الخيار ومحرر الخيار مشتري يشمل وهو :الغرر على الخيارات عقود اشتمال. 1     
 إن– بالبيع منه الفائدة تكون صالحه في األسعار تغير كان فحيثما بممارسته، الخيار عقد فائدة وتكون
 أمر التغير وهذا ،-المشتري هو الخيار مشتري كان إن– بالشراء أو ،-البائع هو الخيار مشتري كان

 لمشتري بالنسبة هذا ،"االختيار حق" عليه المعقود فائدة عليه فتذهب يحصل ال فقد له، مجهول
 .الخيار
 خالل األسعار تكون أن أمل على االختيار عقد بإنشاء يقوم فإنه: االختيار لمحرر بالنسبة أما     
 فيربح البيع، أو الشراء في حقه المشتري يمارس ال وبذلك المشتري، صالح غير في االختيار فترة

 فإنه المشتري هو كان فإن: الخيار مشتري مصلحة في األسعار كون حالة وفي االختيار، ثمن المحرر
 بسعر شرائها إلى سيضطر فإنه البضاعة أو لألسهم مالك غير المحرر كان فإذا الشراء، سيختار
 يكن لم إن– االختيار محرر فإن: البائع هو الخيار مشتري كان حالة وفي للمشتري، ليسلمها مرتفع
 بثمن تذهب خسارة به يلحق الحالتين كال وفي منخفض، بسعر بيعها إلى سيضطر -إليها محتاجا
 مجهول أمر تنفيذها عدم أو الصفقة وتنفيذ األسعار فتغير المشتري، من قبضه الذي االختيار

                                                           
 .1ص ،الخيارات عقود مهيدات، 1
 .186ص ،القتصادية اآلثار شطناوي،. 5-1ص ،الخيارات عقود مهيدات، 2
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 في يؤثر وبذلك الخيار، عقد في أصالة عليه بالمعقود متحقق الغرر أن لنا يتبين وبذلك ،1للمحرر
 . 2شرعا جائز غير فهو الخيار عقد صحة

 المالية األسواق في استثمارية كأداة بها التعامل جواز إلى سليمان يوسف أحمد :الثاني القول     
 وذهب ،5األساسية السلع هو الخيار محل كان إذا الجواز إلى 4كمالي هاشم محمد وذهب ،3مطلقا
 مدة كانت إذا( الشراء خيار أو البيع، خيار) البسيطة الشرطية اآلجلة العمليات جواز إلى الزحيلي وهبة

 خيار) المضاعفة والعمليات ،(المركبة االختيار عقود)  المركبة الشرطية والعمليات ،معلومة الخيار
 العمليات جواز إلى الشريف الغفار عبد محمد وذهب ،6معلومة المضاعفة الكمية كانت إذا (الزيادة
 بشرط اآلجلة والعمليات العربون، ببيع أشبه ألنه للمشتري؛ الخيار كان إذا التعويض بشرط اآلجلة
 :يلي بما واستدلوا ،7الزيادة خيار مع والبيع ،(االنتقاء خيار) االنتقاء

َبا َوَحرَّمَ  ال َبي عَ  اللَّه   َوَأَحلَّ } : تعالى قال. 1       تَه ك ل وا َل  آَمن وا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا} :تعالى وقال. 8{الرِّ
َواَلك م    كل يشمل اآلية عموم: االستدالل وجه .9{ِمن ك م   َترَا    َعن   ِتَجاَر ً  َتك ونَ  َأن   ِإلَّ  ِبال َباِطلِ  َبي َنك م   َأم 

 عقود أيضا ويشمل أطرافها، بين الرضا على والقائمة غرر، وال ربا فيها يوجد ال التي المبيعات
 الربح، أساس على تقوم ألنها وذلك الربا، على تنطوي ال للسلع الخيارات عقود إن حيث الخيارات؛

 .10الخسارة أو الربح احتمال على تنطوي فهي

                                                           
 .1483ص ،2ج ،المالية األسواق ف  التعامل أحكام سليمان، آل 1
 للبحررروث اإلسرررالمي المعهرررد م،1993 ،1ط ،13ص ،المعاصااار  التطبيقاااات فااا  وآثااااره العقاااود فااا  الغااارر األمرررين، محمرررد الصرررديق الضررررير، 2

 .والتدريب
 .351ص ،8ج اإلسالمية، للبنوك والعملية العلمية الموسوعة عن نقال. 16ص ،األسهم ف  الستثمار الشبيلي، 3
 جامعرة فري والفقره اإلسرالمي القرانون أسرتاذ المتقدمرة، اإلسرالمية للدراسرات الدولي للمعهد التنفيذي والمدير المؤسس الرئيس كمالي، هاشم محمد 4

: الموقررررع لغررررة، مررررن ألكثررررر كتبرررره ترجمررررت وقررررد اإلسررررالمي، الفقرررره ومبررررادئ اإلسررررالم، فرررري التعبيررررر حريررررة:كتبرررره مررررن اإلسررررالمية، الدوليررررة ماليزيررررا
http://translate.google.ps/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.iais.org.my/en/staff/mhk.html&ei=nneTT7z6

LMn58QPGsMnNDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CC4Q7gEwAQ&prev=/search%3F 
: الموقرررررررررررررررررع ،1416ص ،"السااااااااااااااااالع أساااااااااااااااااواق فااااااااااااااااا  الفقهياااااااااااااااااة المساااااااااااااااااائل" بعنررررررررررررررررروان بحرررررررررررررررررث هاشرررررررررررررررررم، محمرررررررررررررررررد كمرررررررررررررررررالي،

http://www.kantakji.com/fiqh/markets.htm 
 .1416ص ،"الفقهية المسائل"  كمالي، 5
6
 .1332-1331ص ،2ج ،6ع اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة ،" المالية السوق"  بعنوان بحث وهبة، الزحيلي، 
 م1994. 1349-1345ص ،2ج ،6ع اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة ،"المالية السوق أحكام"  الشريف، 7
 .218 اآلية البقرة، سورة 8
 .29 اآلية النساء، سورة 9

 .1465ص ،"الفقهية المسائل"  كمالي، 10

http://translate.google.ps/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.iais.org.my/en/staff/mhk.html&ei=nneTT7z6LMn58QPGsMnNDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CC4Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF%2B%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2585%2B%25D9%2583%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%26hl%3Dar%26prmd%3Dimvnso
http://translate.google.ps/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.iais.org.my/en/staff/mhk.html&ei=nneTT7z6LMn58QPGsMnNDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CC4Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF%2B%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2585%2B%25D9%2583%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%26hl%3Dar%26prmd%3Dimvnso
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 عدد شراء في الحق مشتريه يعطي أنه التشابه ووجه :العربون بيع على الخيارات عقود قياس. 2     
 في الصفقة إتمام في الحق المشتري يعطي الذي العربون بيع في كما محددة، فترة خالل األسهم من
 يشبه االختيار حق في المشتري يدفعه الذي فالثمن بمقابل، خيار العقدين في أنه كما. 1محدد وقت
 .2العربون بيع في المشتري يدفعه الذي الثمن

 لمشتري يحق الخيار عقد ففي: بينهما الشبه ووجه :الشرط خيار على الخيارات عقود قياس. 3     
 الخيار لمشترط يحق الخيار فيه اشترط الذي البيع في كذلك معينة، فترة خالل أوالشراء البيع الخيار
 .3معينة فترة خالل فسخه أو البيع اتمام

 :األدلة مناقشة: الخامس الفرع

 :المانعين أدلة مناقشة: أوال

 يمكن ال فريدة بصفات المحددة العينية األشياء على ينطبق: يملك ال ما اإلنسان بيع عن النهي     
 فاألسواق السوق، في وقت أي في بسهولة تبادلها يمكن التي السلع بيع على ينطبق وال ضمانها،
 كلما بتسليمها ويقوم وقت، أي في البضاعة يجد أن يستطيع فالبائع النطاق، واسعة منتظمة الحديثة

ن حتى األمر، لزم  .4ذلك في للشك مجال ال قائمة التسليم على القدرة فإن المكشوف على البيع كان وا 

 .4ذلك
 :المجوزين أدلة مناقشة: ثانيا

 الشرعية المنهيات من خلوها من بد ال بل التبايع، لمشروعية كافيا ليس وحده الرضا أن( 1     
 .5عنها المنهي المعاني هذه على تقوم الخيارات وعقود ونحوها، واالستغالل والجهالة كالغرر األخرى؛

 العربون أن حيث من وذلك الفارق؛ مع قياس هو: العربون بيع على الخيارات عقود قياس( 2     
 البائع، حق من يصبح فإنه البيع يتم لم أنه حالة وفي المشتراة، السلعة ثمن من جزء هو يدفعه الذي
 محل السلعة من جزءاً  يعتبر وال نفسه، للخيار ثمن: فهو المالية الخيارات في يدفعه الذي الثمن أما

                                                           
 .153ص ،1ج ،1ع اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة ،المالية األسواق داغي، القره 1
 .261ص ،1ج ،1ع اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة ،الختيارات الضرير، 2
 .12ص ،الخيارات عقود مهيدات، 3
 .1481ص ،"الفقهية المسائل"  كمالي، 4
 .2ص ،بالخيارات التعامل هاللي، 5
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 وبذلك التنفيذ؛ عقد عن منفصل عقد يعتبر فهو .1امضائه عدم أو البيع امضاء فيه يؤثر وال الخيار،
 .2هبة أو بيع من فيه التصرف الخيار لمشتري يمكن

 عليه المعقود أن حيث من وذلك رق،الفا مع قياس: الشرط خيار على الخيارات عقود قياس( 3     
 عليه فالمعقود الخيارات عقود أما المنفعة، عين أو ذاتها، السلعة عين المبيع،: هو الشرط خيار في
 وهو عيني، وليس معنوي حق فهو رمز؛ هي إنما المذكورة والسلعة بيع، أو لشراء ؛3مجرد حق: هو
 مشتريه يعطي الذي نفسه الخيار: هو عليه فالمعقود الغالب؛ في سلعة وليس ومشيئة، إلرادة حسم
 .4حسي وجود له وليس معدوم عليه المعقود يكون وبذلك الشراء، أو البيع في الحق

 .الترجيح: السادس الفرع

 من بالمنع القول -واهلل أعلم–إليه  أميل فإنني فيها الفقهاء أقوال وبيان المسألة عرض بعد     
 أدلة مخالفة على تقوى ال فهي المجيزين أدلة وضعف المانعين، أدلة لقوة العقود بهذه التعامل
 .المانعين

 المالية األسواق في اليوم تجري كما – االختيارات عقود إن: "الدولي الفقهي المجمع قرار في جاء     
 المعقود أن وبما .المسماة الشرعية العقود من عقد أي تحت تنضوي ال مستحدثة عقود هي – العالمية
 هذه أن وبما .شرعاً  جائز غير عقد فإنه عنه االعتياض يجوز مالياً  حقاً  وال منفعة وال ماالً  ليس عليه
 األصل وليس الشراء، أوحق البيع حق هو عليه فالمعقود .5"تداولها يجوز فال ابتداءً  تجوز ال العقود
 بيعها جواز حيث من تقسم فالحقوق بيعه، يجوز ال مما الحقوق من النوع وهذا االختيار، محل

سقاطها  :هي أقسام ثالثة إلى بعوض، وا 

                                                           
 .153ص ،1ج ،1ع اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة ،"اإلسمم  الفقه ميزان ف  المالية األسواق" بعنوان بحث داغي، القره 1
2
 .233ص  1ج  7ع اإلسالمب  الفقه مجمع مجل   "االختيي ا "   مندام   ث المختري  م م، السالمب  
 صراحبه اسرتعمله سرواء مجررد حرق فهرو: الشرفعة حق ومثاله محله، عن الحق انفراد أمكن أي محله؛ في متقرر غير كان ما هو: "المجرد الحق 3
 الحقاوق سرامي، حبيلري، [: ينظرر". آخرر شرخص أخرذه أو الشرفعة صراحبه أخرذه سرواء صرفاته بكرل يبقرى فالمحل المحل، في له أثر ال أسقطه أو

: الموقرررررررررررع األردنيرررررررررررة، الجامعرررررررررررة م،2448 عيرررررررررررد، أبرررررررررررو عرررررررررررارف بإشرررررررررررراف ،16ص ،اإلسااااااااااامم  الماااااااااااال  الفقاااااااااااه فااااااااااا  المجااااااااااارد 
www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=73450&d ] 

 .153ص ،1ج ،1ع اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة ،المالية األسواق داغي، القره 4
 .م1992 ،118ص ،1ج ،1ع المالية، األسواق بشأن السابعة، دورته في ،68القرار بجدة، الدولي اإلسالمي الفقهي المجمع 5
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 عامة ذهب حيث المرور، حق مثل الفقهاء عند الراجح القول على بناء بيعها يجوز حقوق( 1     
 .الحق عليها يرد التي العين وهو مال هو بما لتعلقه وذلك ؛4والحنابلة ،3والشافعية ،2والمالكية ،1الحنفية

 ألنها النكا ؛ وحق القصاص كحق وذلك بعوض، إسقاطها يجوز ولكن بيعها يجوز ال حقوق( 2     
 ليس فالعوض عنهم، الضرر دفع وجه على ال فيهم، موجود لمعنى أصالة، ألصحابها ثبتت حقوق
نما التمليك، مقابل سقاطها، عنها التنازل مقابل وا   إن حيث البيع؛ ال الصلح طريق عن وذلك وا 

 استيفاء عن إمساكه مقابل مال على القاتل يصالح أن له يبا  القتيل فولي المال، إلى يؤول القصاص
 فجاز بعوض، للزوج ثبت النكا  وكذلك نفسه، عن الموت لضرر دفًعا المال بيذل والقاتل حقه،

 .5بالخلع وذلك بعوض، إسقاطه

 في الزوجة وحق الشفعة، كحق خالف، بعوض إسقاطها جواز وفي بيعها، يجوز ال حقوق( 3     
 حقه عن الحق صاحب تنازل فإنَّ  عنهم، الضرر دفع وجه على ألصحابها ثبتت ألنها وذلك القسم،
 إلى 8والحنابلة ،7والشافعية ،6الحنفية ذهب حيث عليه، الضرر وقوع عدم على دليل عوض، مقابل
 . 9بعوض إسقاطها جواز إلى المالكية وذهب إسقاطها، على العوض أخذ جواز عدم

 أن بد ال إلنه وذلك بمال؛ متعلقا كان ما إال الحقوق من يباع أن يجوز ال أنه: يتبين سبق مما     
 محسوسا ماديا شيئا يكون أن بد ال عليه المعقودف"  .10بمال متعلقا حقا أو ماال، المبيع يكون
 .11"معلوما

                                                           
 .129ص ،6ج ،القدير فتح الهمام، ابن 1
 .51ص ،6ج ،واإلكليل التاج المواق، 2
 ،681ص ،1ج ،شااجاع أباا  الشااي  مااتن علااى الغاازي القاساام اباان العممااة شاارح علااى البيجااوري إبااراهيم الشااي  حاشااية إبررراهيم، البيجرروري، 3

 .العلمية الكتب دار م،1999 ،2ط شاهين، محمد وصححه ضبطه
 . 91ص ،5ج ،الممتع الشرح العثيمين،. 341ص ،المربع الرو  البهوتي، 4
 حاشاااية الدسررروقي،. 885ص ،1ج ،الممهااادات المقااادمات رشرررد، ابرررن.  629ص ،8ج ،824 ،815ص ،1ج ،المختاااار الااادر عابررردين، ابرررن 5

 ،1ج ،168ص ،3ج ،المحتاااج مغناا  الشررربيني،. 291 ،311ص ،1ج ،191ص ،1ج ،الطااالبين روضااة النررووي،. 311ص ،3ج ،الدسااوق 
 . 333ص ،1ج ،314-369ص ،1ج ،المغن  قدامة، ابن. 259ص ،8ج ،134ص

 .629ص ،8ج ،824 -815ص ،1ج ،المختار الدر عابدين، ابن 6
 .236ص ،3ج ،315ص ،2ج ،المطالب أسنى السنيكي، 7
 .312ص ،1ج ،المغن  قدامة، ابن. 141ص ،3ج ،القناع كشاف البهوتي، 8
 .315ص ،1ج ،واإلكليل التاج المواق،. 311ص ،2ج ،الدسوق  حاشية الدسوقي،. 845ص ،2ج ،الصاوي حاشية الصاوي، 9

 .133ص ،6ج ،القدير فتح الهمام، ابن 10
 .281ص ،1ج ،1ع اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة ،"الختيارات عقود" بعنوان بحث مصطفى، وهبة الزحيلي، 11
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 عنه ينتج الذي العقد وهو: الحال في إبرامه يتم عقد_ أ :هما عقدين يتضمن االختيار عقد أن وبما
 .الخيار عقد تنفيذ الخيار مشتري إرادة عند إال إبرامه يتم ال عقد_ ب .االختيار حق

 له عالقة ال محض حق وهو الشراء، حق أو البيع، حق: هو العقد محل أو عليه فالمعقود     
 في الحق مشتريه يعطي عقد فهو. االختيار حق أساسها على يعطى التي السلع، أو المالية، باألوراق
 .1الشراء أو بالبيع البائع ويلزم ،البيع خيار شراء حالة في وذلك تنفيذه، عدم أو البيع تنفيذ اختيار

 بل ذكرها، السابق الحقوق أنواع من نوع أي تحت يدخل ال االختيار عقد أن لنا يتبين سبق مما     
 :وذلك حديث؛ عقد هو

 أو الشراء حق: مشتريه عند عليه فالمعقود حقيقة، له ليس مجرد شيء على قائم العقد ألن( 1     
 وجود له ليس معدوم عليه المعقود أن نجد وبذلك الشراء؛ أو بالبيع االلتزام: بائعه وعند البيع، حق

 ،2مفقود العقد أركان أحد ألن باطال؛ العقد يكون ذلك على وبناء حسي،

نما ،أصال للبائع ثابت غير حق أنه كما( 2      ذا بالعقد، إنشاؤه يتم وا   اليجوز الثابتة الحقوق كانت وا 
 الغير الحقوق أولى باب فمن القصاص، وحق الحضانة وحق الشفعة كحق بمال؛ تتعلق لم إذا بيعها
 .3االختيار كحق ثابتة؛

 :بالقاعدة المسألة عالقة: الفرع السابع

 فيها الغالب أن على العقود هذه بحرمة القائلون اعتمد حيث بالقاعدة ثيقةو  عالقة المسألة لهذه إن     
 اآلخر، خسارة على إال أحدهما يكسب ال أنه بحيث العقد؛ أطراف بأحد الضرر ووقوع والجهل، الغرر،
 منها يقصد ال التي والمجازفة ،والحظ واالحتمال المخاطرة على مبنية ألنها المحرم؛ القمار من فهي
 السعر هبوط يتوقع والبائع الفارق، فيربح األجل حلول عند السعر ارتفاع يتوقع الخيار فمشتري البيع،
 بغير الناس ألموال أكال فيها أن كما عنه، المنهي الميسر من فهي ،الفارق فيربح األجل حلول عند
 .حق

                                                           
 .1248 ،6ج ،المالية األسواق داغي، القره 1
 .153ص ،1ج ،1ع ،المالية األسواق داغي، القره 2
 .1419ص ،2ج ،التعامل أحكام سليمان، آل 3
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 الخاتمة

 لوال لنهتدي كنا وما لهذا هدانا الذي هلل الحمد كله، الخير عليه ونثني ونشكره نحمده هلل الحمد إن     
 قد أكون أن اهلل أسأل حيث الرسالة، هذه كتابة من باالنتهاء وفضله اهلل بحمد قمت لقد اهلل، هدانا أن

ن اهلل، فمن أحسنت فإن فيها، والصواب للخير وفقت  اهلل وأرجو الشيطان، ومن نفسي فمن أخطأت وا 
 .الموفق واهلل أخرى، ألعمال بداية تكون وأن الكريم، لوجه خالصا عمال يجعلها أن

 :البحث نتائج أهم

 ألن منها؛ المسائل بعض استثناء كليتها على يؤثر ال حيث كلية قواعد هي الفقهية القواعد( 1     
 .للنادر ال الشائع للغالب العبرة
 بها العالم يرتقي وبها اإلسالمية، الشريعة في بالغة وأهمية عظيمة، مكانة الفقهية للقواعد( 2     
 .قدره ويعظم
 بين عليها متفقالكلية؛ حيث إنه  القواعد من تعتبر للنادر ال الشائع للغالب العبرة قاعدة( 3     

 الحكم أن تفيد كلها متعددة، وعبارات كثيرة، بألفاظ صاغوها وقد كتبهم، في بها استدلوا وقد الفقهاء،
 معه كان إذا إال إليه، يلتفت وال به، يحكم ال النادر األمر بينما الشائع، الغالب األمر على بناء يتخذ
همال باعتباره يقضي ليلد  .الغالب وا 

 ويحسمها، المسائل، يضبط اإلسالمي، التشريع في عام أصل وتحكيمه الغالب اعتبار( 1     
 .والمتعلم للفقيه بالنسبة واضحة ويجعلها
 في دليال جعلها يجوز أصولية، فقهية قاعدة تعتبر للنادر ال الشائع للغالب العبرة قاعدة( 8     

 .األحكام استنباط
 حيث الناس، عن الحرج ورفع التيسير قواعد من للنادر ال الشائع للغالب العبرة قاعدة تعتبر( 6     
 فاعتباره وشذوذه، وقوعه لقلة وذلك وعسر؛ مشقة فيه الحكم، بناء في ومراعاته النادر األمر اعتبار أن
 .الغالب واعتبار اهداره من بد ال فكان ومتعسر، شاق أمر
 القطعية، في تجري وال الظنية، الشرعية العلوم مجاالت جميع في يجري القاعدة بهذه العمل( 1     
 .فقط والعرف العادة مجال في بها العمل يقتصر فال

 ألن السوء لقضاة باب فتح فيه الجور، الظلم فيه ساد قد عصر في بعلمه القاضي قضاء إن( 5     
 .القضاة حال من ومراعاته الغالب اعتبار على بناءهو الراجح،  بالمنع القول فكان الناس، بين يفسدوا
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 على بناء ؛الكريم هو الراجح القرآن وتعليم واألذان اإلمامة على االستئجار بجواز القول إن( 9      
 .الدين يضيع ال حتى مجانا، األعمال بهذه القيام عن التكاسل من الناس حال من غلب ما

 الدين، قلة من ساد لما الناس؛ حقوق ضياع من خوفا المشترك األجير بتضمين القول يأتي( 14      
ن األمانة، وضياع  على بناء جاء الحكم أن إال والنزاهة، باألمانة يتصفون ممن القليل هناك كان وا 
 .الغالب اعتبار

 إال النفس، على المحافظة في الوسائل أهم من وهو عليه، وحث التداوي اإلسالم شرع لقد( 11      
 .وضعه على يغلب وما المريض، حال بحسب الخمسة، األحكام على يدور الشرعي حكمه أنه

 بهذه االحتجاج يجوز وال حالل، أموالها غالب التي الشركات في المساهمة يجوز ال( 12      
؛ ألن قليل الربا وكثيره حرام، حيث تعتبر هذه المسألة من بها التعامل مشروعية الثبات القاعدة

 .مستثنيات القاعدة

 إلى يذهب الدواء غالب ألن صومه، يبطل ال نهار في للصائم الربو بخا، استعمال( 13      
 الصيام، صحة على يؤثر ال القليل وهذا الجوف، إلى منه جدا جدا القليل يصل وقد الهوائية، القصبات
 :باآلتي ،الربو بخا، يستخدم من أنصح فإنني ذلك من وبالرغم

 عدم وهو باليقين، الشك لقطع وذلك مباشرة، الربو بخا، استخدام وعدم الهوائي القمع استعمال. أ    
 .المعدة إلى شيء وصول
 نهار في المستطاع قدر الربو نوبة تسبب التي الخارجية للمؤثرات التعرض عدم محاولة. ب    

 .خارجي لمؤثر تعرضوا إذا إال النوبة تصيبهم ال الذين للمرضى وخاصة رمضان،
 يكون ريقه بلع إذا حتى البودرة، الربو بخا، استعمال بعد فمه يغسل أن أمكن إن له يفضل. ت     
 . الدواء أثر من نظيفا فمه

 من ويقصد شرعا، تجوز ال البدلين تسليم تأخير فيها يتم التي القطعية الباتة العمليات إن( 11      
 .المحرم الميسر باب من فهي األسعار، فروق على المضاربة بها التعامل

 بعد وذلك العضو، لذلك المضطر للمريض أعضائه من بعضو يتبرع أن لألنسان يجوز( 18      
 .بالجواز القائلون وضعها التي الشروط توفر
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 ماال ليس فهو شراؤه؛ وال بيعه يجوز ال حق هو ياراتاالخت عقود في الشراء أو البيع حق( 16      
 يجوز ال باطل، العقد أصل فإن فلذلك شرعا، لصاحبه ثابت غير حق هو بل بمال، امتعلق احق وال

 . به التعامل

 :التوصيات

 الجامعية، الرسائل في بحثها يتم لم التي القواعد خاصة ودراستها الفقهية القواعد في البحث( 1     
 .بها المتعلقة المهمة بالمواضيع المكتبة وألثراء وللفقيه، الفقه في ألهميتها وذلك

أوصي بالعمل على إقامة أسواق مالية إسالمية تعمل وفق الشريعة اإلسالمية في جميع ( 2     
 . تحرم حرامامعامالتها، تغني المسلمين عن التعامل مع غيرها مما ال تحل حالال وال
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اآليات مسرد  

 الصفحة رقمها السورة اآلية طرف

َر  ِ  ِف  َما َلك م   َخَلقَ  الَِّذي ه وَ  }  61،68 29 البقرة {َجِميًعا األ 

ذ  }  َفع   َواِ  َماِعيل   ال َبي تِ  ِمنَ  ال َقَواِعدَ  ِإب رَاِهيم   َير  س   1 121  {َواِ 

مَ  َوالدَّمَ  ال َمي َتةَ  َعَلي ك م   َحرَّمَ  ِإنََّما}   186،181 113  {..ال ِخن ِزيرِ  َوَلح 

 31 152  {..ِإث ًما َأو   َجَنًفا م وص   ِمن   َخافَ  َفَمن   }

َوانَ  َفَم }   143 193  {الظَّاِلِمينَ  َعَلى ِإلَّ  ع د 

ل َكةِ  ِإَلى ِبَهي ِديك م   ت ل ق وا َوَل }  ِسن وا التَّه  ،25،116 198  {..َوَأح 
183،186 

هَل وَنكَ  } رِ  َعنِ  َيس   35 219  {َوال َمي ِسرِ  ال َخم 

َبا َوَحرَّمَ  ال َبي عَ  اللَّه   َوَأَحلَّ }   161 218  {الرِّ

وا اللَّهَ  اتَّق وا آَمن وا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا }  121 254-215  {..َبِق َ  َما َوَذر 

ِهد وا}  َتش   31،84 252  {ِرَجاِلك م   ِمن   َشِهيَدي نِ  َواس 

َبا تَه ك ل وا َل  آَمن وا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا } َعاًفا الرِّ  121 134 عمران آل  }..َأض 

رِ  ِف  َوَشاِور ه م   } َم   39 189  {األ 

 31 6 النساء {..َبَلغ وا ِإَذا َحتَّى ال َيتَاَمى َواب َتل وا} 

َواَلك م   تَه ك ل وا َل  آَمن وا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا}   161 29  {..َبي َنك م   َأم 

 186،183 34-29  {...َرِحيًما ِبك م   َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َأن ف َسك م   َتق ت ل وا َوَل  }
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ن  }   31 38 النساء {..َحَكًما َفاب َعث وا َبي ِنِهَما ِشَقاقَ  ِخف ت م   َواِ 

 51 138  {..ِبال ِقس طِ  َقوَّاِمينَ  ك ون وا آَمن وا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا }

َعلَ  َوَلن   } ِمِنينَ  َعَلى ِلل َكاِفِرينَ  اللَّه   َيج   83 111  {َسِبيًم  ال م ؤ 

 121 2 المائدة {..َتَعاَون وا َوَل  َوالتَّق َو  ال ِبرِّ  َعَلى َوَتَعاَون وا} 

 11 8  {..َلك م   ِحل   ال ِكتَابَ  أ وت وا الَِّذينَ  َوَطَعام   }

 51 5  {..ِللَّهِ  َقوَّاِمينَ  ك ون وا آَمن وا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا }

لِ  ِمن   } رَاِئيلَ  َبِن  َعَلى َكَتب َنا َذِلكَ  َأج   186،181 32  {..َمن   َأنَّه   ِإس 

ن   الظَّنَّ  ِإلَّ  َيتَِّبع ونَ  ِإن  }  ونَ  ِإلَّ  ه م   َواِ  ر ص   34 116 األنعام {َيخ 

لَ  َوَقد  } ت م   َما ِإلَّ  َعَلي ك م   َحرَّمَ  َما َلك م   َفصَّ ط ِرر   131 119  {..اض 

هَل ه م   َوَما } ر   ِمن   َعَلي هِ  َتس   91 141 يوسف {َأج 

ر ج  }  َتِلف   َشرَاب   ب ط وِنَها ِمن   َيخ   111،113 69 النحل {..ِفيهِ  أَل َوان ه   م خ 

َنا َتق َرب وا َوَل  }  12 32 اإلسراء {الزِّ

 66 36  {ِعل م   ِبهِ  َلكَ  َلي َ   َما َتق ف   َوَل } 

ل  }  113،111 52  {.. ِشَفاء   ه وَ  َما ال ق ر آنِ  ِمنَ  َون َنزِّ

َلةِ  ِبِجذ عِ  ِإَلي كِ  َوه زِّي}   112 28 مريم {النَّخ 

ا َوق ل وب ه م  َوِجَلة  َأنَّ  } ت وَن َما آَتو   18 64 المؤمنون { ..ه م  َوالَِّذيَن ي ؤ 

ونَ  ه م   َفه وَلِئكَ  َمَواِزين ه   َثق َلت   َفَمن  }   31 143-142  {..ال م ف ِلح 

م ونَ  َوالَِّذينَ  } َصَناتِ  َير   56 1 النور {..َيه ت وا َلم   ث مَّ  ال م ح 
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 83 6 الحجرات {..ِبَنَبإ   َفاِسق   َجاَءك م   ِإن   آَمن وا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا} 

هَل ه م   َأم  }  رًا َتس   91 14 الطور {م ث َقل ونَ  َمغ َرم   ِمن   َفه م   َأج 

َن ف     َته َو  َوَما الظَّنَّ  ِإلَّ  َيتَِّبع ونَ  ِإن  }   34 23 النجم {األ 

نَّ  الظَّنَّ  ِإلَّ  َيتَِّبع ونَ  ِإن  }   34 25  {...ِمنَ  ي غ ِن  َل  الظَّنَّ  َواِ 
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األحاديث مسرد  

 الرقم  الحديث طرف الصفحة

(الخبث يحمل لم قلتين الماء بل  إذا)  41  1 

..(األذى بنعله أحدكم وطئ إذا)  46  2 

(اليدين ذو أصدق)   41  3 

(قضاء أحسنهم الناس خيار إن إياه، أعطه)  42  4 

(الغائب منكم الشاهد ليبل  أال)  94  5 

(اهلل كتاب أجرا عليه أخذتم ما أحق إن 95 ) 6 

(نار من قوسا أخذت أخذتها إن)  94  7 

..(الصدقة إبل إلى تخرجوا أن شئتم إن)  113  8 

..(، الجنة ولك صبرت شئت إن)  115  9 

..( بعضكم ولعل إلي، تختصمون إنكم)  86  11 

..(الخلق خلق لما وجل، عز اهلل إن)  18  11 

(بعضا بعضه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن إن)  155  13 

(داء ولكنه بدواء، ليس إنه)  116  14 

(بوقية بعنيه 148 ) 15 

48،63 (عليه المدعي على واليمين المدعي، على البينة)    16 

..(اهلل، فإن اهلل، عباد تداووا)  112  17 
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..(داء يضع لم وجل عز اهلل فإن تداووا)  114  18 

(الجسد كمثل وتعاطفهم وتوادهم تراحمهم في المؤمنين ترى)  155  19 

( تقلدتها كتفيك بين جمرة 94 ) 22 

(بالمعروف وولدك يكفيك ما خذي)  87  23 

(ركب والثالثة شيطانان، والراكبان شيطان، الركب)  41  24 

ال فارجع) 42 (االستئذان ثالث، فإن أذن لك، وا   25 

(نظرة بها فإن لها، استرقوا)  114  26 

(عسال اسقه)  114  27 

..(النبي يمر فجعل األمم، علي عرضت)  114  28 

(وتوكل اعقلها)  119  29 

(حيي بنت صفية إنها رسلكما على)  91  31 

112،113 (تؤديه حتى أخذت ما اليد على)    31 

..(فيه، تغلوا وال القرآن، اقرءوا 93  ) 33 

(أمة أو عبد بغرة، فيه قضى) 43  34 

(اقترب قد شر من للعرب ويل اهلل، إال إله ال) 41  35 

116،118 (شرك فيه يكن لم ما بالرقى بأس ال)    36 

(ال توردوا الممرض على المصح)  121  37 

(تغضب ال) 41  38 
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(مؤتمن على ضمان ال)  114  39 

(وجل عز اهلل بإذن برأ الداء دواء أصيب فإذا دواء، داء لكل)  113  41 

( فاغفر وليديه اللهم ) 153  41 

..(عندك ليس ما بيع يحل ال)  146  42 

(حرام فقليله كثيره، أسكر ما 39 ) 43 

(المساجد بتشييد أمرت ما)  48  44 

( حاجة من النساء في لي ما 95 ) 45 

(فليفعل أخاه ينفع أن منكم استطاع من)  155  46 

..(اهلل إلى وأحب خير القوي المؤمن) 119  47 
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 اآلثار مسرد

 الصفحة األثر طرف الرقم
 114 .."وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمرني"  1
 127 .."ذلك بعد رخص وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن"  2
 126 .."العرايا في رخص وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن"  3
 49 .."التمر بيع عن نهى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن"  4
 126 .."المزابنة عن نهى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن"  5
 112 "األجير يضمن كان عليا أن"  6
 94 "أجرا األذان على يأخذ مؤذنا أتخذ ال أن"  7
 8 .."قضى وسلم عليه اهلل صلى النبي أن" 8
 46 .."حامل وهو يصلي كان وسلم عليه اهلل صلى النبي أن"  9
 146 .."الكالئ بيع عن نهى وسلم عليه اهلل صلى النبي أن"  11
 117 "المشترك األجير يضمن ال كان أنه"  11
 117 "الحائك وال الصواغ وال القصار يضمن ال كان أنه"  12
 41 .."أنه ظن إذا حتى شعره، بيده يخلل ثم"...  13
 135 .."صائم وهو يستاك وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رأيت"  14
 116 .."فسرقت معه كانت بضاعة غرمه"  15
 96 .."يعلمون معلمين ثالثة بالمدينة كان"  16
 46 "موطئ من نتوضأ ال كنا"  17
 47 .."فنصيب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع نغزو كنا"  18
 124 .."الربا، آكل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لعن"  19
 147 "..الحصاة بيع عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نهى"  21
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 األعالم مسرد

 الصفحة العلم الرقم

 42 كعب بن أبي 1

 145  الخليل أحمد 2

 111 أشهب 3

 46  زينب بنت أمامة 1

 68 الباحسين 8

 31 تيمية ابن 6

 6 الجويني 1

 51 حزم ابن 5

 132 باشا شمسي حسان 9

 152  الشاذلي حسن 14

 141  مصلح بن اهلل عبد بن خالد 11

 44 الدوسري 12

 39 اليدين ذو 13

 19 الريسوني 11

 33 الزرقا   18

 111 زفر 16
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 1 الزمخشري 11

 136 الخثالن تركي بن سعد 15

 38 قطب سيد 19

 3 السيوطي 24

 2 الشاطبي 21

 138 قوته محمد بن عادل 22

 135 ربيعة بن عامر 23

 138 الجرعي أحمد بن الرحمن عبد 21

 134 باز بن العزيز عبد 28

 136 الربيش العزيز عبد 26

 138 السعيدي محمد بن اهلل عبد 21

 138 العمراني محمد بن اهلل عبد 25

 125 المنيع اهلل عبد 29

 41 العثيمين 34

 34 السالم عبد بن العز 31

 8 الغزالي 32

 133 خياط أحمد فؤاد 33

 3 القرافي 31
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 74 القيم ابن 38

 33 الكرخي 36

 33 بكر محمد 31

 147 الجندي الشحات محمد 35

 147 الشريف الغفار عبد محمد 39

 132 البار علي محمد 14

 136  السالمي المختار محمد 11

 43 مسلمة بن محمد 12

 164 الكمالي هاشم محمد 13

 137 الخياط هيثم محمد 11

 152 سالمة محمود 18

 43 المغيرة 16

 42 األشعري موسى أبو 11

 6 نجيم ابن 15

 136 الزحيلي وهبة 19

 138 الشبيلي اهلل عبد بن يوسف 84
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والمراجع المصادر مسرد  

 :وعلومه الكريم القرآن
 .الكريم القرآن. 1
 تحقيق ،المثان  والسبع العظيم القرآن تفسير ف  المعان  روح محمود، الدين شهاب األلوسي،. 2

 .العلمية الكتب دار ،ه1118 األولى، الطبعة عطية، علي
 م،1991 األولى، الطبعة شاهين، السالم عبد تحقيق القرآن، أحكام علي، بن أحمد الجصاص،. 3
 .العلمية الكتب دار
 الطبعة المهدي، الرازق عبد تحقيق ،التفسير علم ف  المسير زاد الفرج، أبو الدين جمال الجوزي،. 1

 .العربي الكتاب دار ،ه1122 األولى،
 العامة المصرية الهيئة م،1994 طبعة، بدون ،الحكيم القرآن تفسير علي، بن رشيد محمد ،رضا. 8

 .للكتاب
 .القلم دار م،2441 األولى، الطبعة ،الرهبان مطاعن ونق  القرآن الفتا ، عبد صال  الخالدي،. 6
 .المصرية المطبعة م،1961 السادسة، الطبعة ،التفاسير أوضح محمد، بن محمد الخطيب،. 1
 .العامة المصرية الهيئة م،1994 طبعة، بدون ،الحكيم القرآن تفسير رشيد، محمد رضا،. 5
 التراث إحياء دار طبعة، بدون المهدي، الرازق عبد تحقيق ،الكشاف عمر، بن محمود الزمخشري،. 9

 .العربي
 األولى، الطبعة ،المنان كمم تفسير ف  الرحمن الكريم تيسير ناصر، بن الرحمن عبد السعدي،. 14

 .الرسالة مؤسسة م،2444
 .الشروق دار ،ه1112 عشر، السابعة الطبعة ،القرآن ظمل ف  إبراهيم، قطب سيد الشاربي،. 11
 دار م،2443 الثالثة، الطبعة عطا، محمد تحقيق ،القرآن أحكام اهلل، عبد بن محمد العربي، ابن. 12

 .العلمية الكتب
 ،ه1115 األولى، الطبعة باسل، محمد تحقيق ،التهويل محاسن الدين، جمال محمد القاسمي،. 13
 .العلمية الكتب دار
براهيم البردوني أحمد تحقيق ،القرآن ألحكام الجامع أحمد، بن محمد القرطبي،. 11  الطبعة أطفيش، وا 

 .المصرية الكتب دار م،1961 الثانية،
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 :وعلومه الشريف الحديث
 زهير إشراف ،السبيل منار أحاديث تخريج ف  الغليل إرواء الدين، ناصر محمد األلباني،. 1

 .اإلسالمي المكتب م،1958 الثانية، الطبعة الشاويش،
 الشاويش، زهير طبعه على أشرف ،وزيادته الصغير الجامع ضعيف الدين، ناصر محمد األلباني،. 2

 .اإلسالمي المكتب تاريخ، بدون طبعة، بدون
 الثالثة، الطبعة ،والحرام الحمل أحاديث تخريج ف  المرام غاية الدين، ناصر محمد األلباني،. 3

 .اإلسالمي المكتب ،ه1148
 .الحديث دار تاريخ، بدون طبعة، بدون ،السمم سبل إسماعيل، بن محمد الصنعاني، األمير. 1
 .السعادة مطبعة ،ه1332 األولى، الطبعة ،الموطه شرح المنتقى خلف، بن سليمان الباجي،. 8
 البغا، مصطفى وتعليق شر  ناصر، محمد تحقيق ،البخاري صحيح إسماعيل، بن محمد البخاري،. 6

 .النجاة طوق دار ،ه1122 األولى، الطبعة
 م،2449 األولى، الطبعة وآخرون، سعد بن عادل تحقيق ،الزخار البحر عمرو، بن أحمد البزار،. 1

 .والحكم العلوم مكتبة
 الطبعة إبراهيم، ياسر تحقيق ،البخاري صحيح على بطال ابن شرح خلف، بن علي بطال، ابن. 5

 .الرشد مكتبة م،2443 الثانية،
 دار م،2443 الثالثة، الطبعة عطا، محمد تحقيق ،الكبر  السنن الحسين، بن أحمد البيهقي،. 9

 .العلمية الكتب
 تاريخ، بدون طبعة، بدون ،البيهق  سنن على النق  الجوهر عثمان، بن علي التركماني، ابن. 14
 .الفكر دار
 مذيلة األحاديث وآخرون، شاكر أحمد وتعليق تحقيق ،الترمذي سنن عيسى، بن محمد الترمذي،. 11
 .البابي مصطفى ومطبعة مكتبة م،1918 الثانية، الطبعة عليها، األلباني بحكم
 ،ه1296 طبعة، بدون ،المصطفى أخبار من المنتقى السالم، عبد الدين مجد تيمية، ابن. 12

 .الفاروقية المطبعة
 فؤاد، محمد رقمه ،البخاري صحيح شرح الباري فتح علي، بن أحمد العسقالني، حجر ابن. 13

 .المعرفة دار ،ه1319 طبعة، بدون باز، بن العزيز عبد تعليق الخطيب، الدين محب إشراف
 .العلمية المطبعة م،1932 األولى، الطبعة ،السنن معالم محمد، بن حمد الخطابي،. 11
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براهيم السورقي اهلل عبد أبو تحقيق ،الرواية علم ف  الكفاية علي، بن أحمد البغدادي، الخطيب. 18  وا 
 .العلمية المكتبة تاريخ، بدون طبعة، بدون حمدي،

 الطبعة سعد، طه تحقيق ،مالك اإلمام موطه على الزرقان  شرح الباقي، عبد بن محمد الزرقاني،. 16
 .الدينية الثقافة مكتبة م،2443 األولى،

 الدين ناصر محمد وآثاره أحاديثه على حكم ،داود أب  سنن األشعث، بن سليمان السجستاني،. 11
 .العصرية المكتبة تاريخ، بدون طبعة، بدون األلباني،

 بدون الثانية، الطبعة ،ماجه ابن سنن شرح ف  الحاجة كفاية الهادي، عبد بن محمد السندي،. 15
 .الفكر دار تاريخ،
 صال  تحقيق ،الموضوعة األحاديث ف  المصنوعة الآلل  بكر، أبي بن الرحمن عبد السيوطي،. 19

 .العلمية الكتب دار م،1996 األولى، الطبعة عويضة،
 .الحديث دار م،1993 األولى، الطبعة ،األوطار نيل علي، بن محمد الشوكاني،. 24
 إشراف وآخرون، األرنؤوط شعيب تحقيق ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند محمد، بن أحمد الشيباني،. 21
 .الرسالة مؤسسة م،2441 األولى، الطبعة التركي، اهلل عبد
 األولى، الطبعة الحوت، كمال تحقيق ،واآلثار األحاديث ف  المصنف بكر، أبو شيبة، أبي ابن. 22

 .الرشد مكتبة ،ه1149
 تحقيق ،واألسانيد المعان  من الموطه ف  لما التمهيد اهلل، عبد بن يوسف البر، عبد ابن. 23

 .اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة ،ه1351 طبعة، بدون البكري، ومحمد العلوي مصطفى
 األولى، الطبعة علي، ومحمد عطا سالم تحقيق ،الستذكار اهلل، عبد بن يرسف البر، عبد ابن. 21

 .العلمية الكتب دار م،2444
 .الوطن دار ،ه1126 طبعة، بدون ،الصالحين ريا  شرح صالح، بن محمد العثيمين،. 28
 محمد وآثاره أحاديثه على حكم فؤاد، محمد تحقيق ،ماجه ابن سنن يزيد، بن محمد القزويني،. 26

 .الفكر دار تاريخ، بدون طبعة، بدون األلباني، الدين ناصر
 تاريخ، بدون طبعة، بدون ،الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة محمد، العال أبو المباركفوري،. 21
 .العلمية الكتب دار
 إحياء دار تاريخ، بدون طبعة، فؤاد،بدون محمد تحقيق ،مسلم صحيح الحجاج، بن مسلم مسلم،. 25

 .العربي التراث
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 األولى، الطبعة ،المصابيح مشكا  شرح المفاتيح مرقا  سلطان، بن علي القاري، الهروي المال. 29
 .الفكر دار م،2442
 الطبعة الحموي، ماجد تعليق ،الصغير الجامع شرح القدير في  محمد، الدين زين المناوي،. 34

 .الكبرى التجارية المكتبة ،ه1386 األولى،
 الثانية، الطبعة ،الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج الدين، محيى زكريا أبو النووي،. 31

 .العربي التراث إحياء دار ،ه1392
 الكتب دار تاريخ، بدون طبعة، بدون الوفا، أبو تحقيق ،اآلثار إبراهيم، بن يعقوب يوسف، أبو. 32

 .العلمية
 :الحنف  الفقه

 .الفكر دار تاريخ، بدون طبعة، بدون ،الهداية شرح العناية محمد، بن محمد البابرتي،. 1
 .الفكر دار ،ه1314 الثانية، الطبعة ،الهندية الفتاو  العلماء، من ومجموعة الدين، نظام البلخي،. 2
 الطبعة نذير، اهلل عبد تحقيق ،للطحاوي العلماء اختمف مختصر علي، بن أحمد الجصاص،. 3

 .اإلسالمية البشائر دار م،1998 األولى،
 األولى، الطبعة ،الشلب  وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين علي، بن عثمان الزيلعي،. 1

 .األميرية الكبرى المطبعة ،ه1313
 .المعرفة دار م،1993 طبعة، بدون ،المبسوط أحمد، بن محمد السرخسي،. 8
ه، مطبعة 1281، بدون طبعة،حاشية الطحطاوي على الدر المختارالطحطاوي، أحمد بن محمد، . 6

 .بوالق
 .الفكر دار م،1992 الثانية، الطبعة ،المختار الدر على المحتار رد أمين، محمد عابدين، ابن. 1
 إحياء دار تاريخ، بدون طبعة، بدون ،عابدين ابن رسائل مجموعة أمين، محمد عابدين، ابن. 5

 .التراث
، بدون طبعة، بدون تاريخ، العقود الدرية ف  تنقيح الفتاو  الحامديةابن عابدين، محمد أمين، . 9

 .دار المعرفة
 الكتب دار م،1991 الثانية، الطبعة ،الفقهاء تحفة أحمد، بن محمد السمرقندي، الدين عالء. 14

 .العلمية
 .العلمية الكتب دار م،2444 األولى، الطبعة ،الهداية شرح البناية أحمد، بن محمود العيني،. 11
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 الكتاب دار تاريخ، بدون طبعة، بدون ،الضمانات مجمع محمد، بن غانم البغدادي، الدين غياث. 12
 .اإلسالمي

 دار م،1956 الثانية، الطبعة ،الشرائع ترتيب ف  الصنائع بدائع بكر، أبو الدين عالء الكاساني،. 13
 .العلمية الكتب
 الكريم عبد تحقيق ،النعمان  الفقه ف  البرهان  المحيط الدين، برهان المعالي أبو مازة، ابن. 11

 .العلمية الكتب دار م،2441 األولى، الطبعة الجندي،
 بدون يوسف، طالل تحقيق ،المبتدي بداية شرح ف  الهداية بكر، أبي بن علي المرغيناني،. 18

 .العربي التراث إحياء دار تاريخ، بدون طبعة،
 فضل، محمد تحقيق ،والكتاب السنة بين الجمع ف  اللباب محمد، أبو الدين جمال المنيجي،. 16

 .القلم دار م،1991 الثانية، الطبعة
 بدون دقيقة، أبو محمود عليه علق ،المختار لتعليل الختيار محمود، بن اهلل عبد الموصلي،. 11

 .الحلبي مطبعة م،1931 طبعة،
 بدون الدين، محيي محمد تحقيق ،الكتاب شرح ف  اللباب طالب، بن الغني عبد الميداني،. 15

 .العلمية المكتبة تاريخ، بدون طبعة،
 تاريخ، بدون الثانية، الطبعة ،الدقائق كنز شرح الرائق البحر إبؤاهيم، بن الدين زين نجيم، ابن. 19
 .اإلسالمي الكتاب دار
 األولى، الطبعة وعناية، عز أحمد تحقيق ،الفائق النهر إبراهيم، بن عمر الدين سراج نجيم، ابن. 24

 .العلمية الكتب دار م،2442
 .الفكر دار تاريخ، بدون طبعة، بدون ،القدير فتح محمد، الدين كمال الهمام، ابن .21

 :المالك  الفقه
 .الثقافية المكتبة تاريخ، بدون طبعة، بدون ،اإلكليل جواهر السميع، عبد صالح اآلبي،. 1
 .العلمية الكتب دار م،1991 األولى، الطبعة ،المدونة أنس، بن مالك األصبحي،. 2
 الطبعة األمين، محمد تحقيق ،المدونة اختصار ف  التهذيب القاسم، أبي بن خلف البراذعي،. 3

حياء اإلسالمية للدراسات البحوث دار م،2442 األولى،  .التراث وا 
 الطبعة حسن، محمد تحقيق ،المدينة عالم مذهب على المعونة الوهاب، عبد محمد أبو البغدادي،. 1

 .العلمية الكتب دار م،1995 األولى،
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 .الفكر دار ،تاريخ بدون طبعة، بدون ،الفقهية القوانين أحمد، بن محمد جزي، ابن. 8
 دار م،1992 الثالثة، الطبعة ،خليل مختصر شرح ف  الجليل مواهب محمد، بن محمد الحطاب،. 6

 .الفكر
 وخرج ضبطه إسحاق، بن خليل ،خليل مختصر على الخرش  حاشية اهلل، عبد بن محمد الخرشي،. 1

 .العلمية الكتب دار م،1991 األولى، الطبعة عميرات، زكريا آياته
 تاريخ، بدون طبعة، بدون للدردير، الكبير الشرح على الدسوق  حاشية أحمد، بن محمد الدسوقي،. 5
 .الفكر دار
 الثانية، الطبعة وآخرون، حجي محمد تحقيق ،والتحصيل البيان أحمد، بن محمد رشد، ابن. 9

 .اإلسالمي الغرب دار م،1955
 .اإلسالمي الغرب دار م،1955 األولى، الطبعة ،الممهدات المقدمات أحمد، بن محمد رشد، ابن. 14
 .الحديث دار م،2441 طبعة، بدون ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية أحمد، ابن محمد رشد، ابن. 11
 طبعة، بدون شاهين، محمد تحقيق ،المسالك ألقرب السالك بلغة محمد، بن أحمد الصاوي،. 12

 .العلمية الكتب دار م،1998
 بدون طبعة، بدون للدردير، الصغير الشرح على الصاوي حاشية محمد، بن أحمد الصاوي،. 13

 .المعارف دار تاريخ،
 الطبعة محمد، محمد تحقيق ،المدينة أهل فقه ف  الكاف  اهلل، عبد بن يوسف البر، عبد ابن. 11

 .الرياض مكتبة م،1954 الثانية،
 طبعة، بدون ،مالك اإلمام مذهب على الفتو  ف  المالك العل  فتح أحمد، بن محمد عليش،. 18
 .المعرفة دار تاريخ، بدون
 دار م،1991 األولى، الطبعة وآخرون، حجي محمد تحقيق ،الذخير  أحمد، الدين شهاب القرافي،. 16

 .اإلسالمي الغرب
 الكتب دار م،1991 األولى، الطبعة ،خليل لمختصر واإلكليل التاج يوسف، بن محمد المواق،. 11

 .العلمية
 .الفكر دار م،1998 طبعة، بدون ،الدوان  الفواكه غانم، بن أحمد النفراوي،. 15
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 : الشافع  الفقه
 على الغزي القاسم ابن العممة شرح على البيجوري إبراهيم الشي  حاشية إبراهيم، البيجوري،. 1

 .العلمية الكتب دار م،1999 الثانية، الطبعة شاهين، محمد وصححه ضبطه ،شجاع أب  الشي  متن
 .الفكر دار تاريخ، بدون طبعة، بدون ،المنهج شرح على الجمل حاشية عمر، بن سليمان الجمل،. 2
 م،1953 طبعة، بدون المنهاج، شرح ف  المحتاج تحفة محمد، بن أحمد الهيتمي، حجر ابن. 3

 .الكبرى التجارية المكتبة
 .العلميةم، دار الكتب 2444، الطبعة األولى، المنهاج القويمابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد،  .1
 ومحمد بلطجي علي تحقيق ،ختصارال غاية حل ف  األخيار كفاية محمد، بن بكر أبو الحصني، .8

 .الخير دار م،1991 األولى، الطبعة سليمان،
 .،بدون طبعة، بدون تاريخ، دار الفكرفتح العزيز بشرح الوجيزالرافعي، عبد الكريم بن محمد، . 6
 . الفكر دار م،1951 طبعة، بدون ،المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية محمد، الدين شمس الرملي،. 1
 دار تاريخ، بدون طبعة، بدون ،الطالب رو  شرح ف  المطالب أسنى محمد، بن زكريا السنيكي،. 5

 .اإلسالمي الكتاب
 تاريخ، بدون طبعة، بدون ،الوردية البهجة شرح ف  البهية الغرر محمد، بن زكريا السنيكي،. 9

 .الميمنية المكتبة
 .المعرفة دار م،1994 طبعة، بدون ،األم إدريس، بن محمد الشافعي،. 14
 األولى، الطبعة ،المنهاج ألفاظ معان  معرفة إلى المحتاج مغن  أحمد، بن محمد الشربيني،. 11

 .العلمية الكتب دار م،1991
 الكتب دار تاريخ، بدون طبعة، بدون ،الشافع  فقه ف  المهذب علي، بن إبراهيم الشيرازي،. 12

 .العلمية
 الطبعة النوري، قاسم تحقيق ،الشافع  اإلمام مذهب ف  البيان الخير، أبي بن يحيى العمراني،. 13

 .المنهاج دار م،2444 األولى،
 م،1998 طبعة، بدون ،وعمير  قليوب  حاشيتا البرلسي، أحمد عميرة، سالمة، أحمد القليوبي،. 11
 .الفكر دار
 األولى، الطبعة أحمد، وعادل محمد علي تحقيق ،الكبير الحاوي محمد، بن علي الماوردي،. 18

 .العلمية الكتب دار م،1999
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 .الفكر دار تاريخ، بدون طبعة، بدون ،المهذب شرح المجموع الدين، محيى زكريا أبو النووي،. 16
 المكتب م،1991 الثالثة، الطبعة ،المفتين وعمد  الطالبين روضة يحيى، الدين محيي النووي،. 11

 .اإلسالمي
 :الحنبل  الفقه

، ومعه حاشية العثيمين وتعليقات الرو  المربع شرح زاد المستنقعالبهوتي، منصور بن يونس، . 1
 .السعدي، خرج أحاديثه عبد القدوس نذير، بدون طبعة، بدون تاريخ، مؤسسة الرسالة

 .الكتب عالم م،1993 ، األولى الطبعة ،اإلرادات منتهى شرح يونس، بن منصور البهوتي،. 2
 الكتب دار تاريخ، بدون طبعة، بدون اإلقناع، متن عن القناع كشاف يونس، بن منصور البهوتي،. 3

 .العلمية
 فهد الملك مجمع م،1998 طبعة، بدون ،الفتاو  مجموع العباس، أبو الدين تقي تيمية، ابن. 1

 .الشريف المصحف لطباعة
 الثانية، الطبعة ،المنتهى غاية شرح ف  النهى أول  مطالب سعد، بن مصطفى الرحيباني،. 8

 .اإلسالمي المكتب م،1991
 م،1993 األولى، الطبعة ،الخرق  مختصر على الزركش  شرح محمد، الدين شمس الزركشي،. 6
 .العبيكان دار
بذيله فوائد مهمة لمحمد ، المختارات الجلية من المسائل الفقهيةالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  .1

 .م، دار اآلثار2448العثيمين وتخريجات لمحمد األلباني، اعتنى به محمد خاطر، الطبعة األولى، 
 الطبعة الشاويش، زهير تحقيق ،الدليل شرح ف  السبيل منار محمد، بن إبراهيم ضويان، ابن. 5 

 .اإلسالمي المكتب م،1959 السابعة،
 به اعتنى ،األحكام ف  الكثير  الكتب عن األفهام ذو  مغن  يوسف، الدين جمال الهادي، عبد ابن. 9

 .طبرية مكتبة م،1998 األولى، الطبعة المقصود، عبد أشرف
 دار ،ه1125 األولى، الطبعة ،المستنقع زاد على الممتع الشرح صالح، بن محمد العثيمين،. 14
 .الجوزي ابن
 األولى، الطبعة ،المستقنع زاد شرح المربع الرو  حاشية محمد، بن الرحمن عبد قاسم، ابن. 11

 .دار الفكر ،ه1391
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 .القاهرة مكتبة م،1965 طبعة، بدون ،المغن  أحمد، بن اهلل عبد قدامة، ابن. 12
 الكتب دار م،1991 األولى، الطبعة ،أحمد اإلمام فقه ف  الكاف  ، أحمد بن اهلل قدامة،عبد ابن. 13

 .العلمية
 الكتاب دار تاريخ، بدون طبعة، بدون ،الفوائد بدائع بكر، أبي بن محمد الجوزية، قيم ابن. 11

 .العربي
، تحقيق محمد إبراهيم، إعمم الموقعين عن رب العالمينابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،  .18

 .م، دار الكتب العلمية1991الطبعة األولى، 
 األولى، الطبعة التركي، اهلل عبد تحقيق ،الفروع مفلح، بن محمد اهلل عبد أبو مفلح، ابن. 16

 .الرسالة مؤسسة م،2443
 الكتب دار م،1991 األولى، الطبعة ،المقنع شرح ف  المبدع محمد، بن إبراهيم مفلح، ابن. 11

 .العلمية
 .الحديث دار م،2443 طبعة، بدون ،العمد  شرح العد  إبراهيم، بن الرحمن عبد المقدسي،. 15
 بدون الثانية، الطبعة ،الخمف من الراجح معرفة ف  اإلنصاف سليمان، بن علي المرداوي،. 19

 .العربي التراث إحياء دار تاريخ،
  :الظاهري الفقه

 .الفكر دار ، تاريخ بدون طبعة، بدون ،باآلثار المحلى أحمد، بن علي حزم، ابن

 :العام الفقه
 بدون األولى، الطبعة ،والكتاب السنة فقه ف  المستطاب الثمر الدين، ناصر محمد األلباني،. 1

 .والتوزيع للنشر غراس تاريخ،
 م،2441 الرابعة، الطبعة ،اإلسممية الشريعة ف  الحرج رفع الوهاب، عبد يعقوب الباحسين،. 2

 .الرشد مكتبة
 األفكار بيت م،2449 األولى، الطبعة ،اإلسمم  الفقه موسوعة إبراهيم، بن محمد التويجري،. 3

 .الدولية
 .بدون طبعة، بدون تاريخ، دار الفكر ،الفتاو  الحديثيةابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، . 1
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، اعتنى به مصطفى أبو زيد، بدون إيضاح المبهم لمعان  السلمالدمنهوري، أحمد بن عبد المنعم، . 8
 .طبعة، بدون تاريخ، دار البصائر

 األولى، الطبعة ،اإلسممية العلوم ف  وتطبيقها والتغليب التقريب نظرية أحمد، الريسوني،. 6
 .الكلمة دار م،1991

 .القلم دار م،1993 األولى، الطبعة الفقهية، النظريات محمد، الزحيلي،. 1
 واألحوال المدنية المعاممت ف  اإلسممية الشريعة ف  اإلثبات وسائل محمد، الزحيلي، .5

 . البيان دار م،2441 طبعة، بدون ،الشخصية
 م،1958 الرابعة، الطبعة ،الوضع  القانون مع مقارنة الشرعية الضرور  نظرية وهبة، الزحيلي،. 9

 .الرسالة مؤسسة
 .الطبعة الرابعة، بدون تاريخ، دار الفكر، الفقه األسمم  وأدلتهالزحيلي، وهبة،  .14
 .القلم دار م،1995 األولى، الطبعة ،العام الفقه  المدخل أحمد، مصطفى الزرقا،. 11
 .الرسالة مؤسسة م،1996 األولى، الطبعة ،النوازل فقه اهلل، عبد بن بكر زيد، أبو. 12
 ،واألعمال األقوال وصالح واألحوال المعارف شجر  السالم، عبد بن الدين عز السالم، عبد ابن. 13

 .العلمية الكتب دار م،2443 األولى، الطبعة فريد، أحمد تحقيق
 .المعرفة دار تاريخ، بدون طبعة، بدون ،السبك  فتاو  الكافي، عبد بن علي الدين تقي السبكي،. 11
 األولى، الطبعة ،عصر كل ف  اإلسممية الشريعة تطبيق وجوب غانم، بن صالح السدالن،. 18

 .بلنسية دار م،1991
 .األزهر مطبعة م،1911 طبعة، بدون ،الفقهاء رأ  ف  والعاد  العرف فهمي، أحمد سنة، أبو .16
 .م، دار الفكر2441، بدون طبعة، الحاوي للفتاويالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  .11
 عالم م،1959 األولى، الطبعة عميرة، الرحمن عبد تحقيق ،الميزان الوهاب، عبد الشعراني، .15

 .الكتب
 دار م،1951 األولى، الطبعة ،البهية الدرر شرح المضية الدراري علي، بن محمد الشوكاني،. 19

 .العلمية الكتب
 بدون األولى، الطبعة ،األزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل علي، بن محمد الشوكاني،. 24

 .حزم ابن دار تاريخ،
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 إبراهيم هوامشه ووضع شرحه ،األئمة اختمف ف  األمة رحمة الرحمن، عبد بن محمد الصفدي،. 21
 .التوفيقية المكتبة تاريخ، بدون طبعة، بدون أمين،
 .السالم دار م،2441 ،2ط ،الفقهية المذاهب دراسة إلى المدخل جمعة، علي الوهاب، عبد. 22
 السليمان، فهد وترتيب جمع ،عثيمين ابن ورسائل فتاو  مجموع صالح، بن محمد العثيمين،. 23
 .الوطن دار ، ه1113 طبعة، بدون
 .الجديد الغد دار م،2448 األولى، الطبعة ،معاصر  فتاو  صالح، بن محمد العثيمين،. 21
 الطبعة ،األموات على والقراء  والتراويح الصوم فقه ف  مهمات مسائل الدين، حسام عفانة،. 28

 .الخيرية السنة أهل جمعية م،1999 األولى،
 بدون طبعة، بدون ،الوضع  بالقانون مقارنا اإلسمم  الجنائ  التشريع القادر، عبد عودة،. 26

 .العربي الكتاب دار تاريخ،
 األولى، الطبعة عقل، ذياب تحقيق ،البيهق  خمفيات مختصر فر ، بن أحمد فر ، ابن. 21

 .الرشد مكتبة م،1991
 . الشروق دار م،2442 الثانية، الطبعة ،النبوية السنة مع نتعامل كيف يوسف، القرضاوي، .25
 حامد، محمد تحقيق ،الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة بكر، أبي بن محمد الجوزية، قيم ابن. 29
 .المعارف مكتبة تاريخ، بدون طبعة، بدون
 م،2444 األولى، الطبعة ،الشاطب  اإلمام عند المقاصد قواعد إبراهيم، الرحمن عبد الكيالني،. 34
 .الفكر دار
 األولى، الطبعة ،الراجح  بمصرف الشرعية قرارات الهيئة الراجحي، بمصرف الشرعية المجموعة. 31

 .إشبيليا كنوز دار م،2414
 عالم تاريخ، بدون طبعة، بدون ،المرعية والمنح الشرعية اآلداب مفلح، بن محمد مفلح، ابن. 32

 .الكتب
 دار م،1991 األولى، الطبعة ،الشرعية القربات فعل على الستئجار اهلل، عبد علي يحيى، أبو .33

 .النفائس
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 :الفقه وقواعد الفقه أصول
 دار م،1991 األولى، الطبعة ،والتوجيه األصالة بين الفقهية القواعد بكر، محمد إسماعيل،. 1

 .المنار
 م،1999 األولى، الطبعة ،الوصول منهاج شرح السول نهاية الحسن، بن الرحيم عبد اإلسنوي،. 2
 .العلمية الكتب دار
 بدون عفيفي، الرازق عبد تحقيق ،األحكام أصول ف  اإلحكام الدين، سيد الحسن أبو اآلمدي،. 3

 .اإلسالمي المكتب تاريخ، بدون طبعة،
 الكتب دار م،1953 الثانية، الطبعة ،والتحبير التقرير محمد، الدين شمس حاج، أمير ابن. 1

 .العلمية
 ،الثانية الطبعة تركي، المجيد عبد تحقيق ،األصول أحكام ف  الفصول إحكام الوليد، أبو الباجي، .8

 .اإلسالمي الغرب دار م،1998
 .ديالرش مكتبة م،1995 األولى، الطبعة ،الفقهية القواعد الوهاب، عبد بن يعقوب الباحسين، .6
 مكتبة م،2444 األولى، الطبعة ،بالشك يزول ل اليقين قاعد  الوهاب، عبد يعقوب الباحسين،. 1

 .الرشد
 .م، دار ابن حزم2446، الطبعة األولى، نظرية التقعيد األصول البدارين، أيمن عبد الحميد، . 5
 .م، دار الفكر1958الطبعة األولى،  سد الذرائع ف  الشريعة اإلسممية،البرهاني، محمد هشام، . 9

 تحقيق ،حنبل بن أحمد اإلمام مذهب على الفقه أصول ف  المختصر محمد، بن علي البعلي،. 14
 .العزيز عبد الملك جامعة تاريخ، بدون طبعة، بدون بقا، مظهر محمد
 م،2441 الرابعة، الطبعة ،اإلسمم  الفقه ف  فيها المختلف األدلة أثر ديب، مصطفى البغا،. 11
 .القلم دار
 م،2442 الخامسة، الطبعة ،الكلية الفقه قواعد إيضاح ف  الوجيز صدقي، محمد البورنو،. 12

 . الرسالة مؤسسة
 تاريخ، بدون طبعة، بدون ،التوضيح على التلويح شرح عمر، بن مسعود الدين سعد التفتازاني،. 13

 .صبيح مكتبة
 األولى، الطبعة الخليل، أحمد تحقيق ،الفقهية النورانية القواعد الحليم، عبد بن أحمد تيمية، ابن .11

 .الجوزي ابن دار ،ه1122
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 ،1ط الميس، خليل تحقيق ،313ص ،2ج ،المعتمد علي، بن محمد البصري، الحسين أبو. 18
 .العلمية الكتب دار ه،1143
 تحقيق ، والنظائر األشباه شرح البصائر عيون غمز أحمد، الدين شهاب العباس أبو الحموي،. 16
 .العلمية الكتب دار م،1958 محمد، بن أحمد
 مكتبة م،2441 األولى، الطبعة ،الشرعية المقاصد علم مختار، بن الدين نور الخادمي،. 11

 .العبيكان
 الطبعة بقا، مظهر محمد تحقيق ،الفقه أصول ف  المغن  محمد، أبو الدين جالل الخبازي،. 15

حياء العلمي البحث مركز ،ه1143 األولى،  .اإلسالمي التراث وا 
 تاريخ، بدون طبعة، بدون القباني، مصطفى تحقيق ،النظر تهسي  عمر، اهلل عبيد الدبوسي،. 19
 .زيدون ابن دار
 دار م،1959 الثالثة، الطبعة ،الموجز الشرح مع الفقهية القواعد عبيد، عزت الدعاس،. 24

 .الترمذي
 البحث عمادة ،ه1124 األولى، الطبعة ،األربعة األدلة من القطعية دمبي، محمد دكوري،. 21

 .المنورة بالمدينة اإلسالمية بالجامعة العلمي
 .زدني دار م،2441 األولى، الطبعة ،الفقهية القواعد ف  الممتع محمد، بن مسلم الدوسري،. 22
 مؤسسة م،1991 الثالثة، العلواني،الطبعة طه تحقيق ،المحصول عمر، بن محمد الرازي،. 23

 .الرسالة
 .القلم دار م،1995 األولى، الطبعة ،اإلسمم  الفقه قواعد محمد، الروكي،. 21
م، 1991، الطبعة األولى، نظرية التقعيد الفقه  وأثرها ف  اختمف الفقهاءالروكي، محمد،  .28

 .الدار البيضاء
 العالمية الدار م،1992 الثانية، الطبعة ،الشاطب  اإلمام عند المقاصد نظرية أحمد، الريسوني،. 26 

 .اإلسالمي للكتاب
 ، األولى الطبعة ،األربعة المذاهب ف  وتطبيقاتها الفقهية القواعد مصطفى، محمد الزحيلي،. 21

 .الفكر دار م،2446
 الطبعة الزرقا، مصطفى عليه وعلق صححه ،الفقهية القواعد شرح محمد، بن  أحمد الزرقا،. 25

 .القلم دار م،1959 الثانية،
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 .الكتبي دار م،1991 األولى، الطبعة المحيط، البحر محمد، الدين بدر الزركشي،. 29
 وزارة م،1958 الثانية، الطبعة ،الفقهية القواعد ف  المنثور محمد، الدين بدر الزركشي،. 34

 .الكويتية األوقاف
 األولى، الطبعة ،اإلسممية الشريعة ف  الفقهية القواعد شرح ف  الوجيز الكريم، عبد زيدان،. 31

 .الرسالة مؤسسة م،2441
 الكتب دار م،1991 األولى، الطبعة ،والنظائر األشباه علي، بن الوهاب عبد الدين تاج السبكي،. 32

 .العلمية
 الكتب دار ، ه1141 األولى، الطبعة ،المنهاج شرح ف  اإلبهاج الكافي، عبد بن علي السبكي،. 33

 .العلمية
 ،ه1111 األولى، الطبعة ،عنها تفرع وما الكبر  الفقهية القواعد غانم، بن صالح السدالن،. 31
 .بلنسية دار
 ،النافعة البديعة والتقاسيم والفروق الجامعة واألصول القواعد ناصر، بن الرحمن عبد السعدي،. 38

 .السنة مكتبة م،2442 األولى، الطبعة رمضان، وصبحي الدمشقي أيمن عناية العثيمين، محمد تعليق
 م،2448 األولى، الطبعة ،جهله الفقيه يسع ل الذي الفقه أصول نامي، بن عياض السلمي،. 36
 .التدمرية دار
 الكتب دار م،1994 األولى، الطبعة ،والنظائر األشباه بكر، أبي بن الرحمن عبد السيوطي،. 31

 .العلمية
 م،1991 األولى، الطبعة سلمان، آل عبيدة أبو تحقيق ،الموافقات موسى، بن إبراهيم الشاطبي،. 35
 .عفان ابن دار
 .النفائس دار م،2441 الثانية، الطبعة ،الفقهية والضوابط الكلية القواعد عثمان، محمد شبير،. 39
 عز أحمد تحقيق ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد علي، بن محمد الشوكاني،. 14

 الكتاب دار م،1999 األولى، الطبعة صالح، الدين وولي الميس خليل له قدم الدمشقي، وعناية
 .العربي
 طه عليه وعلق راجعه ،األنام مصالح ف  األحكام قواعد العزيز، عبد الدين عز السالم، عبد ابن. 11
 .العلمية الكتب دار م،1991 طبعة، بدون سعد،
 .الحديث دار م،2448 ،الفقهية القواعد محمد، العزيز عبد عزام،. 12
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 بدون ،الجوامع جمع على المحل  الجمل شرح على العطار حاشية محمد، بن حسن العطار،. 13
 .العلمية الكتب دار تاريخ، بدون طبعة،
 الطبعة السالم، عبد محمد تحقيق ،األصول علم ف  المستصفى محمد، بن محمد الغزالي،. 11

 .العلمية الكتب دار م،1993 األولى،
 دار م،1995 الثالثة، الطبعة هيتو، محمد وتعليق تحقيق ،المنخول محمد، بن محمد الغزالي،. 18
 .الفكر
 له وقدم به اعتنى ،السنية المواهب حاشية الجنية الفوائد ياسين، محمد الفيض أبو الفاداني،. 16

 .اإلسالمية البشائر دار م،1996 الثانية، الطبعة دمشقية، رمزي
 مؤسسة م،2442 الثانية، الطبعة ،المناظر وجنة الناظر روضة أحمد، بن اهلل عبد قدامة، ابن. 11

 .الريان
 .العلمية الكتب دار م،1995 منصور، خليل تحقيق ،الفروق إدريس، بن أحمد القرافي،. 15
 .بريس جاويد مطبعة تاريخ، بدون طبعة، بدون ،الكرخ  أصول الحسين، بن اهلل عبيد الكرخي،. 19
، تحقيق عبد الرحمن الجبرين التحبير شرح التحرير ف  أصول الفقهالمرداوي، علي بن سليمان، . 84

 .م، مكتبة الرشد2444الطبعة األولى، وعوض القرني وأحمد السرا ، 
 . اإلسالمي التراث إحياء مركز تاريخ، بدون طبعة، بدون ،القواعد محمد، بن محمد المقرى،. 81
 حماد، ونزيه الزحيلي محمد تحقيق ،المنير الكوكب شرح البقاء، أبو الدين تقي النجار، ابن. 82

 .العبيكان مكتبة م،1991 الثانية، الطبعة
 .العلمية الكتب دار م،1954 طبعة، بدون ،والنظائر األشباه إبراهيم، بن العابدين زين نجيم، ابن. 83
 أدلتها، مؤلفاتها، دراسة تطورها، نشهتها، مفهومها، الفقهية القواعد أحمد، علي الندوي،. 81

 .القلم دار م،1991 الثالثة، الطبعة ،تطبيقاتها مهمتها،
 الفقه ف  المالية للمعاممت الحاكمة الفقهية والضوابط القواعد موسوعة أحمد، علي الندوي،. 88

 .المعرفة عالم دار م،1999 طبعة، بدون عقيل، اهلل عبد تقريظ ،اإلسمم 
 على تطبيقاتها وبع  الكبر  الخم  الكلية الفقهية القواعد مسعود، بن محمد الهذلي،. 86

 .حزم ابن دار م،2449 األولى، الطبعة ،المعاصر مجتمعنا
م، مؤسسة 1991، الطبعة األولى، تيسير علم أصول الفقهاليعقوب، عبد اهلل بن يوسف،  .81

  .الريان
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 :العقيد 
 ابن دار م،1992 األولى، الطبعة الهاللي، سليم تحقيق ،العتصام موسى، بن إبراهيم الشاطبي،

 .عفان
 :النبوية السير 

 والعشرون، السابعة الطبعة ،العباد خير هدي ف  المعاد زاد بكر، أبي بن محمد الجوزية، قيم ابن 
 .الرسالة مؤسسة م،1991

 :الشرعية السياسة
، ضبطه وصححه محمد شاهين، الطبعة البهجة ف  شرح التحفةالتسولي، علي بن عبد السالم، . 1

 .م، دار الكتب العلمية1995األولى، 
 ومصطفى المنعم عبد فؤاد تحقيق ،الظلم التياثف   األمم غياث اهلل، عبد بن الملك عبد الجويني،. 2

 .الدعوة دار م،1919 طبعة، بدون حلمي،
 م،1991 األولى، الطبعة الحسيني، فهمي تعريب ،األحكام مجلة شرح الحكام درر علي، حيدر،. 3
 .الجيل دار
 طبعة، بدون ،األحكام من الخصمين بين يتردد فيما الحكام معين خليل، بن علي الطرابلسي،. 1

 .الفكر دار تاريخ، بدون
 األولى، الطبعة إبراهيم، داليا عام إشراف ،اإلسمم  الجنائ  النظام أصول ف  سليم، محمد العوا،. 8

 .مصر نهضة شركة م،2446
 األولى، الطبعة ،األحكام ومناهج األقضية أصول ف  الحكام تبصر  علي، بن إبراهيم فرحون، ابن. 6

 .األزهرية الكليات مكتبة م،1956
 .البيان دار مكتبة تاريخ، بدون طبعة، بدون ،الحكمية الطرق بكر، أبي بن محمد الجوزية، قيم ابن. 1
 .الحديث دار تاريخ، بدون طبعة، بدون ،السلطانية األحكلم محمد، بن علي الماوردي،. 5
 الكتب دار م،2444 الثانية، الطبعة ،السلطانية األحكام الحسين، بن محمد الفراء، يعلى أبو. 9

 .العلمية
 :الطب

 األولى، الطبعة ،الرحمة موت وقضية منها الميؤو  والحالت التداوي أحكام علي، محمد البار،. 1
 .المنارة دار م،1998
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 الثانية، الطبعة ،عليها المترتبة واآلثار الطبية الجراحة أحكام محمد، بن محمد الشنقيطي،. 2
 .الصحابة مكتبة م،1991

 الطبعة السحيباني، محمد تقديم ،اإلسممية الشريعة ف  األدوية أحكام أحمد، بن حسن الفكي، .3
 .المنهاج دار ،ه1128 ،األولى

 الطبعة ،المعاصر  الطبية القضايا فقه يوسف، علي المحمدي، الدين، محيي علي داغي، القره .1
 .البشائر دار م،2446 الثانية،

 دار ،ه1129 ،األولى الطبعة ،الفقهية وأحكامها البشرية الطبية البنوك غازي، إسماعيل مرحبا،. 8
 .الجوزي ابن

 :المالية المعاممت
م، 2442، ، الطبعة األولىبورصة األوراق المالية من منظور إسمم البرواري، شعبان محمد، . 1

 .دار الفكر
 م،2442 طبعة، بدون ،المشتقة أدواتها تنظيمها، طبيعتها، المالية األسواق حسين، هاني، بني. 2

 .الوطنية المكتبة
 الثانية، الطبعة ،اإلسمم  الفقه ف  وأحكامها والسندات األسهم محمد، بن أحمد الخليل،. 3

 .الجوزي ابن دار ،ه1126
 م،2448 األولى، الطبعة ،بورصات – أوراق – مؤسسات المالية األسواق محمد، محمود الداغر،. 1
 .الشروق دار
 .الثقافي الكتاب دار م،2445 طبعة، بدون ،فقهية دراسة المعاصر  المالية األسواق أحمد، السعد،. 8
 .الجوزي ابن دار تاريخ، بدون طبعة، بدون ،وآثارها حكمها األسهم محمد، بن صالح السلطان،. 6
 األولى، الطبعة ،المعاصر  المالية األسواق ف  التعامل أحكام سليمان، بن مبارك سليمان، آل. 1

 .إشبيليا كنوز م،2448
 دار تاريخ، بدون طبعة، بدون ،المساهمة الشركات ف  الكتتاب أحكام إبراهيم، بن حسان السيف،. 5
 .الجوزي ابن
 القتصاد منظور من المالية األوراق ألسواق القتصادية اآلثار سالمة، زكريا شطناوي،. 9

 .النفائس دار م،2449 األولى، الطبعة ،اإلسمم 
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 الطبعة ،المعاصر  التطبيقات ف  وآثاره العقود ف  الغرر األمين، محمد الصديق الضرير،. 14
 .والتدريب للبحوث اإلسالمي المعهد م،1993 األولى،

 المكتب م،1996 األولى، الطبعة ،اإلسمم  القتصاد ف  بحوث سليمان، بن اهلل عبد المنيع،. 11
 .اإلسالمي

 الفقه ضوء ف  شرعية رؤية المالية األوراق سوق ف  باألسهم التعامل اهلل، فتح محمد النشار،. 12
 .الجديدة الجامعة دار م،2446 طبعة، بدون ،اإلسمم 

 بها والتصرف اإلنتفاع ضوابط والسندات األسهم المالية األسواق أحكام صبري، محمد هارون،. 13
 .النفائس دار م،2449 الثانية، الطبعة ،اإلسمم  الفقه ف 
 المالية األسواق على وأثرها اإلسمم  الستثمار أساليب الكريم، عبد قيصر الهيتي،. 11
 .رسالن ومؤسسة دار م،2449 طبعة، بدون ،(البورصات)

 .الشط دار م،1995 طبعة، بدون ،المالية األسواق مقدمة نوزاد، الهيتي،. 18
 :اللغة كتب

 الزاوي طاهر تحقيق ،واألثر الحديث غريب ف  النهاية السعادات، أبو الدين مجد األثير، ابن. 1
 .العلمية المكتبة م،1919 طبعة، بدون طناجي، ومحمود

 .الرسالة مؤسسة تاريخ، بدون طبعة، بدون ،الكليات موسى، بن أيوب البقاء، أبو. 2
 علي تحقيق العجم، رفيق إشراف ،والعلوم الفنون اصطمحات كشاف علي، بن محمد التهانوي،. 3

 األولى، الطبعة زيناني، جورج األجنبية الترجمة الخالدي، اهلل عبد العربية إلى النص نقل دحروج،
 .لبنان مكتبة م،1996

 .العلمية الكتب دار م،1953 األولى، الطبعة ،التعريفات محمد، بن علي الجرجاني،. 1
 .الفكر دار م،1955 الثانية، الطبعة ،واصطمحا لغة الفقه  القامو  سعدي، حبيب، أبو .8
 طبعة، بدون هارون، السالم عبد تحقيق ،معجم مقايي  اللغة معجم فارس، بن أحمد الرازي،. 6 

 .الفكر دار م،1919
 .العصرية المكتبة م،1999 الخامسة، الطبعة ،الصحاح مختار اهلل، عبد أبو الدين زين الرازي،. 1
 المكتبة تاريخ، بدون طبعة، بدون ،اآلثار صحاح على األنوار مشارق موسى، بن عياض السبتي،. 5

 .العتيقة
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 بدون طبعة، بدون سليم، محمد عليه وعلق حققه ،اللغوية الفروق اهلل، عبد بن الحسن العسكري،. 9
 .والثقافة العلم دار تاريخ،
 .الكتب عالم م،2445 األولى، الطبعة ،المعاصر  العربية اللغة معجم وآخرون، أحمد، عمر،. 14
 األولى، الطبعة ،العرب  المثقف دليل اللغوي الصواب معجم وآخرون، مختار، أحمد عمر،. 11

 .الكتب عالم م،2445
براهيم المخزومي مهدي تحقيق ،العين أحمد، بن الخليل الفراهيدي،. 12  طبعة، السامرائي،بدون وا 
 .الهالل مكتبة تاريخ، بدون
 م،2448 ،5ط ،511ص الحق، مادة ،المحيط القامو  يعقوب، بن محمد الفيروزآبادي، .13

 .الرسالة مؤسسة
 تاريخ، بدون طبعة، بدون ،الكبير الشرح غريب ف  المنير المصباح محمد، بن أحمد الفيومي، .11

 .العلمية المكتبة
 .النفائس دار م،1955 الثانية، الطبعة ،الفقهاء لغة معجم قنيبي، وحامد رواس، محمد قلعجي،. 18
 تاريخ، بدون طبعة، بدون ،القامو  جواهر من العرو  تاج محمد، بن محمد الزبيدي، مرتضى. 16
 .الهداية دار
 طبعة، بدون ،الوسيط المعجم ،إبراهيم وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار مصطفى،. 11
 .الدعوة دار تاريخ، بدون
 دار تاريخ، بدون طبعة، بدون ،المعرب ترتيب ف  المغرب السيد، عبد بن ناصر المطرزي،. 15

 .العربي الكتاب
 .صادر دار األولى، الطبعة ،العرب لسان مكرم، بن محمد منظور، ابن. 19

 :والطبقات التراجم
 أحمد، وعادل محمد علي تحقيق ،الصحابة معرفة ف  الغابة أسد محمد، بن علي األثير، ابن. 1

 .العلمية الكتب دار م،1991 األولى، الطبعة
 م،1991 األولى، الطبعة الخزي، سليمان تحقيق ،المفسرين طبقات محمد، بن أحمد األدنروي،. 2

 .والحكم العلوم مكتبة
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 وعادل محمد علي تحقيق ،الصحابة تمييز ف  اإلصابة علي، بن أحمد العسقالني، حجر ابن. 3
 .العلمية الكتب دار ،ه1118 األولى، الطبعة أحمد،

 بدون طبعة، بدون ،الثامنة المائة أعيان ف  الكامنة الدرر حجر، بن أحمد العسقالني، حجر ابن. 1
 .العربي التراث إحياء دار تاريخ،

 دار م،1995 األولى، الطبعة عميرات، زكريا تحقيق ،الحفاظ تذكر  أحمد، بن محمد الذهبي،. 8
 .العلمية الكتب

 .للماليين العلم دار م،2444 عشر، الخامسة الطبعة ،األعمم محمد، بن الدين خير الزركلي،. 6
 .هجر دار ،ه1113 الثانية، الطبعة ،الكبر  الشافعية طبقات علي، بن الدين تاج السبكي،. 1
 وعبد األرنؤط محمود تحقيق ،ذهب من أخبار ف  الذهب شذرات أحمد، بن الحي عبد العماد، ابن. 5

 .كثير ابن دار م،1956 األولى، الطبعة األرنؤوط، القادر
 م،1996 األولى، الطبعة الجنان، مأمون تحقيق ،المذهب الديباج الدين، نور إبراهيم فرحون، ابن. 9
 .العلمية الكتب دار
 المصري، محمد تحقيق ،واللغة النحو أئمة تراجم ف  البلغة يعقوب، بن محمد أبادي، الفيروز. 14

 .اإلسالمي التراث إحياء جمعية ،ه1141 األولى، الطبعة
 األولى، الطبعة المصراتي، صال  تحقيق ،الصحابة معجم الباقي، عبد الحسين أبو قانع، ابن. 11

 .األثرية الغرباء مكتبة ،ه1115
 تاريخ، بدون طبعة، بدون ،الحنفية طبقات ف  المضية الجواهر محمد، بن القادر عبد القرشي،. 12
 .خانه كتب محمد مير
 الطبعة خير، محمد تحقيق ،الحنفية طبقات ف  التراجم تاج العدل، أبو الدين زين قطلوبغا، ابن. 13

 .القلم دار م،1992 األولى،
 الطبعة الموجود، عبد وعادل معوض علي تحقيق ،الوفيات فوات شاكر، بن محمد الكتبي،. 11

 .العلمية الكتب دار م،2444 األولى،
 .التراث إحياء دار تاريخ، بدون طبعة، بدون ،المؤلفين معجم رضا، بن عمر كحالة،. 18
 عليه وعلق صححه ،الحنفية تراجم ف  البهية الفوائد الحي، عبد محمد الحسنات أبو اللكنوى،. 16

  .اإلسالمي الكتب دار تاريخ، بدون طبعة، بدون النعاني، محمد
 .الفكر دار م،1954 ،الثالثة الطبعة ،األدباء معجم ياقوت،. 11
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 :المجمت

 البحوث إلدارات العامة الرئاسة ،اإلسممية البحوث مجلة واإلفتاء، العلمية للبحوث الدائمة اللجنة. 1
 .واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية

 .بجدة اإلسالمي الفقه مؤتمر منظمة اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة. 2
 .واالجتماعية، جامعة مؤتةمجلة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانية . 3

 :النترنت مواقع
 محمد وترتيب جمع ،إسممية فتاو  العلماء، من ومجموعة اهلل عبد بن العزيز باز،عبد ابن .1

 http://www.ahlalhdeeth.net/aboumar/FatawaIslamia.rar: الموقع المسند،

: الموقع ونحوه؟، الربو لمريض نهارا للصائم الفم في البخا، استعمال حكم ما العزيز، عبد باز، ابن. 2
http://www.binbaz.org.sa/mat/503 

 ،(بالمحرمات التداوي) المعاصر  الطبية بالوسائل التداوي: بعنوان بحث مظهري، تغريد بخاري،. 3
 بن محمد اإلمام جامعة م،2414 معاصرة، طبية قضايا الثاني اإلسالمي الفقه لمؤتمر العلمي السجل
 http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=42&book=5036: الموقع. اإلسالمية سعود

: الموقع ومحتوياتها، استخدامها البخاخات المريض تثقيف ميرفت، بالش،. 1
http://www.pharmag8.com/vb/showthread.php?t=1622 

: المدقع داإلفترء  الملمي  لل  دث ال،ائم  اللجن   أعضرء التمييف. 8

http://www.alifta.net/fatawa/scientists.aspx 

: الموقع الجندي، الشحات بمحمد تعريف. 6
http://www.medadcenter.com/CV/Show.aspx?ID=921  

 :الموقع ،البلو  بها تعم الت  المعاصر  الصيام مفسدات جمعان، بن نايف الجريدان،. 1
http://almoslim.net/node/133328  

 إلى مقدم ،"إسمم  منظور من اآلدمية األعضاء زرع"  بعنوان بحث الشحات، محمد الجندي، .5
: الموقع م،2449 عشر، الثالث اإلسالمية البحوث مجمع مؤتمر

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1255 

 م،2448 عيد، أبو عارف بإشراف ،اإلسمم  المال  الفقه ف  المجرد  الحقوق سامي، حبيلي،. 9
  www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=73450&d: الموقع األردنية، الجامعة

 بإشراف ،اإلسمم  الفقه ف  المهن وأصحاب الصناع تضمين أحكام الكريم، عبد وائل الحشاش،. 14

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1255
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-http://qawaidfiqhiyyah.blogspot.com/2011/11/blog         :الموقع. م2441 رصرص، أمير

post_5202.html 
 : الموقع ،إسممية مالية سوق نحو توفيق، كمال حطاب،. 11

kamalhattab.info/blog/wp-content/uploads/2008/03/sook.pdf 

 http://almoslim.net/node/82868 :.الموقع ،المعاصر  الصيام مفطرات محمد، بن أحمد الخليل،. 12

: الموقع الصيام، الفتاوى، ؟،للصائم الربو عمج بخاخ استعمال حكم ما وهبة، الزحيلي،. 13
http://fikr.com/zuhayli/fatawa_fast.htm#12 

 أجهز  األنابيب، أطفال اإلجها ، األعضاء، نقل الستنساخ، ف  الشرع حكم القديم، عبد زلوم،. 11
  :الموقع م،1991 األولى، الطبعة ،والموت الحيا  الطبية، اإلنعا 

http://www.hizb-ut-tahrir.org/PDF/AR/ar_books_pdf/istinsakh.pdf 
 سلمان عليه وعلق راجعه ،الفقهية القواعد بشرح العلية األفهام تلقيح راشد، بن وليد السعيدان، .18

 http://shamela.ws/index.php/author/636: الموقع. العودة

: ،الموقع1125 السادسة، العلمية الدورة ،الصيام النوازل فقه حمد، بن اهلل عبد السكاكر،.16 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113281 

: الموقع ،والطبية الدينية الناحيتين من األعضاء لنقل المجيزين شبه رد محمد، محمود سالمة، .11
www.saaid.net/book/9/2714.doc 

 بالمستجدات التداوي"  األولى الفقهية الندوة اإلسالمي، الفقه لموقع الفقهية اإلصدارات سلسلة. 15
 الرحمن عبد تقديم اإسالمي، الفقه موقع أمانة إعداد ،ه 1125 الرياض، ،"الصيام على وأثرها الطبية
 www.islamfegh.com: الموقع. األطرم

م، 2446إشراف فؤاد أحمد، ، الضرر الجنائ  ف  الفقه اإلسمم السلمي، سالم بن صالح، . 19 
 : الموقع. رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم األمنية

http://www.aleman.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9

%84+%D8%A7% 
 والفنية القانونية النواح  من المالية األسواق ف  الختيار عقود تنظيم يونس، زاهرة سودة،. 24

:               الموقع الوطنية، النجا  جامعة م،2446 فال ، وحسن شريف غسان إشراف ،والشرعية والضريبية
 http://scholar.najah.edu/publication/thesis/regulation-options-money-markets-legal-

artistic-taxable-and-religious-sides  
: الموقع ،وتعليم تدليم بالكال  الكال  عقد سامي، السويلم،. 21

http://iefpedia.com/arab/?p=2337 

 :الموقع الخليل، ألحمد الذاتية السيرة. 22
http://www.alkhlel.com/modules/wfchannel/index.php?pagenum=3   

http://almoslim.net/node/82868
http://shamela.ws/index.php/author/636
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-www.sunna:    الموقع الريسوني، ألحمد الذاتية السيرة. 23

online.net/m_area/profile_cv/101_cv_ar.pdf 
-http://www.alfeqh.com/montda/topic/14997: الموقع للباحسين، الذاتية السيرة. 21

%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9- 
 http://www.drchamsipasha.com/ar/?art=sira: الموقع باشا، شمسي لحسان الذاتية السيرة .28
 اإلسالمي المعهد مطبوعات إدارة نظام العربية، المطبوعات دليل الشاذلي، لحسن الذاتية السيرة. 26

 http://www.irtipms.org/Hassan%20Ali%20Al-Shazly_A.asp :الموقع التدريب و للبحوث
 http://www.hussein-hamed.com/cv.aspx: الموقع حامد، لحسين الذاتية السيرة. 21

: الموقع مصلح، بن اهلل عبد بن لخالد الذاتية السيرة. 25
http://www.saaid.net/Warathah/1/almosleh.htm 

: الموقع للدوسري، الذاتية السيرة. 29
http://faculty.imamu.edu.sa/cil/mmaldosary/pages/cv.aspx 

  http://www.saad-alkthlan.com/cv: الموقع الخثالن، تركي بن لسعد الذاتية السيرة. 34
: الموقع قوته، محمد بن لعادل الذاتية السيرة. 31

http://www.irtipms.org/Adel%20Goutah_A.asp 
: الموقع الجرعي، أحمد بن الرحمن لعبد الذاتية السيرة. 32

http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=423  
 life/http://www.binbaz.org.sa:  الموقع باز، بن العزيز لعبد الذاتية السيرة. 33
 http://www.qu.edu.sa/Default.aspx?tabid=2816: الموقع الربيش، العزيز لعبد الذاتية السيرة. 31
 : الموقع السعيدي، محمد بن اهلل لعبد الذاتية السيرة. 38

http://faculty.ksu.edu.sa/5064/Pages/cva.aspx 
: الموقع العمراني، محمد بن اهلل لعبد الذاتية السيرة. 36

http://faculty.imamu.edu.sa/cil/amalomrani1/pages/cv.aspx 
-http://www.al: الموقع المنيع، اهلل لعبد الذاتية السيرة. 31

q.com/forum/showthread.php?t=12466              
 http://uqu.edu.sa/page/ar/156369: الموقع خياط، أحمد لفؤاد الذاتية السيرة. 35
  http://shamela.ws/index.php/author/2000 :الموقع إسماعيل، بكر لمحمد الذاتية السيرة .39
: الموقع الشريف، الغفار عبد لمحمد الذاتية السيرة. 14

http://www.dralsherif.net/About.aspx?SectionID=1  
 http://www.ibnothaimeen.com/all/shaikh.shtml: الموقع العثيمين، لمحمد الذاتية السيرة .11

http://www.saad-alkthlan.com/cv
http://www.qu.edu.sa/Default.aspx?tabid=2816
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 http://www.khayma.com/maalbar/CV.htm :الموقع البار، علي لمحمد الذاتية السيرة. 12

 http://al-maqasid.net/ar/news.php?id=101: الموقع السالمي، مختار لمحمد الذاتية السيرة. 13

: الموقع كمالي، هاشم لمحمد الذاتية السيرة. 11
http://translate.google.ps/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.iais.org.my/en/staff/mhk.ht

ml&ei=nneTT7z6LMn58QPGsMnNDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved= 
          :الموقع الخياط، هيثم لمحمد الذاتية السيرة. 18

http://khotwat.blogspot.com/2008/09/blog-post_21.html 
 http://www.bsu.edu.eg/cvlaw.aspx?DocID=1643: الموقع سالمة، لمحمود الذاتية السيرة. 16
 : الموقعالحرة، الموسوعة لزرقا،ا لمصطفى الذاتية السيرة. 11

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%

D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7 

 http://fikr.com/zuhayli/biograpy.htm :الموقع الزحيلي، لوهبة الذاتية السيرة. 15

: الموقع الشيبلي، اهلل عبد بن ليوسف الذاتية السيرة. 19
http://isegs.com/forum/showthread.php?t=3382 

          :الموقع ،اإلسمم  الفقه ف  اإلنسان أعضاء نقل حكم علي، حسن ذلي،الشا. 84
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=019961.pdf 

: الموقع. حسنه عبيد عمر تقديم ،الفقهية الملكة تكوين عثمان، محمد شبير،. 81
http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=29326 

 :الموقع ،والسندات األسهم ف  الستثمار اهلل، عبد بن يوسف الشيبلي،. 82
http://www.shubily.com/home.php 

 من  ،"الصيام على وأثره بالستنشاق العمج" بعنوان فقهي بحث اهلل، عبد بن يوسف الشبيلي،. 83
 الفقه لموقع الفقهية اإلصدارات سلسلة من الصيام، في وأثرها الطبية بالمستجدات التداوي ندوة

 عبد. د تقديم اإلسالمي، الفقه موقع أمانة إعداد ،23/5/1125 األولى الفقهية الندوة( 1) اإلسالمي
 www.islamfegh.com :الموقع. األطرم صالح بن الرحمن

 حتحوت، وحسان طنطاوي محمد تصدير ،الطبية لألعمال الشرعية األحكام أحمد، الدين، شرف. 81
-http://al                                                                                           :الموقع م،1951 الثانية، الطبعة

mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=002022.pdf 
 ،"-عليها والقياس أنواعها– الفقهية القواعد من المستثنيات" بعنوان بحث الرحمن، عبد الشعالن،. 88
 :الموقع. ه1126 ،31ع وآدابها، العربية واللغة الشريعة لعلوم القرى أم جامعة مجلة

http://www.feqhweb.com/vb/t5166.html 

http://www.khayma.com/maalbar/CV.htm
http://al-maqasid.net/ar/news.php?id=101
http://translate.google.ps/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.iais.org.my/en/staff/mhk.html&ei=nneTT7z6LMn58QPGsMnNDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CC4Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF%2B%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2585%2B%25D9%2583%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%26hl%3Dar%26prmd%3Dimvnso
http://translate.google.ps/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.iais.org.my/en/staff/mhk.html&ei=nneTT7z6LMn58QPGsMnNDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CC4Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF%2B%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2585%2B%25D9%2583%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%26hl%3Dar%26prmd%3Dimvnso
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%25
http://fikr.com/zuhayli/biograpy.htm
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: ينظر. عن الضرر المعنوي قاعد  الضرر يزال وشمولها للتعوي الشعيب، خالد عبد اهلل، . 86
 http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=643: الموقع
 :الموقع ،والصيام الصم  على التداوي أثر حسن، عياد زينب اهلل، عبد. 81

http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/Pages/res67.aspx 

: الموقع ،السعودية األسهم ف  شرعية نظر  فنخور، بن محمد العبدلي،. 85
http://alfankor.net/vb/showthread.php?t=1264 

 :، الموقعالخصخصة إفراز نتن من إفرازات النظام الرأسمال  العفنعبده، ناصر،  .89
 http://www.al-waie.org/home/issue/175/htm/175w08.htm 

 أنشئت الت  الشركات أسهم الشريعة ميزان ف  المختلطة األسهم مقبل، بن صالح العصيمي، .64
 الخضير الكريم عبد وأقره قرأه الراجحي، العزيز عبد له وقدم قرأه ،أحيانا بالربا وتتعامل مباح لغر 
 http://www.sfhatk.com/vb/showthread.php?t=15427: الموقع. وآخرون

 حماد، نزيه إشراف ،اإلسمم  الفقه ف  األموال تلف أحكام حمد، بن اهلل عبد العظيمل،. 62
 http://www.mediafire.com/?acmdyegcmd3: الموقع دكتوراه، رسالة م،1955
 التداوي ندوة من ،"بالستنشاق العمج أنواع" بعنوان طبي بحث سعيد، بن عمر العمودي،. 63

 الندوة( 1) اإلسالمي الفقه لموقع الفقهية اإلصدارات سلسلة من الصيام، في وأثرها الطبية بالمستجدات
 صالح بن الرحمن عبد. د تقديم اإلسالمي، الفقه موقع أمانة إعداد ،23/5/1125 األولى الفقهية
 www.islamfegh.com: الموقع. األطرم

: الموقع العربي، الطبي القاموس الطبية، المصطلحات فيزيولوجيا،. 61
http://www.altibbi.com/definition/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3 

القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام ابن دقيق العيد من خمل القحطاني، ياسر بن علي،  .68
، إشراف عبد اهلل بن حمد، رسالة ماجستير، اسةكتابه إحكام األحكام شرح عمد  األحكام جمعا ودر 

 http://qawaidfiqhiyyah.blogspot.com/2011/10/blog-post_2838.html: الموقع. جامعة أم القرى
: الموقع األعضاء، نقل حول ،99 رقم العلماء كبار هيئة قرار .66

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3337 
 ،األسهم تداول حكم على الشركة ودونق الديون أثر الدين، محي علي داغي، القره .61

 http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com:الموقع

content&view=article&id=68:2009-06-18-12-56-19&catid=23:2009-06-18-12-45-

19&ltemid=30 

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=643
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com
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: الموقع ،اإلسمم  القتصاد ف  بحوث الدين، محيي علي داغي، القره. 65
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=465:2

009-07-12-08-09-00&catid=63:2009-07-09-08-01-48&Itemid=29 
: ،الموقعحمل نشاطها أصل شركات أسهم ف  المساهمة حكم الدين، محيي علي داغي، القره. 69

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=571%

3A2009-07-14-08-17-03&catid=92%3A2009-07-13-13-31-45&Itemid=13 
في المعامالت المالية، إشراف عبد الجليل كامل، عمر عبد اهلل، القواعد الفقهية الكبرى وأثرها  .14

: الموقع. القرنشاوي، رسالة دكتوراة، جامعة األزهر الشريف
http://ia700703.us.archive.org/13/items/qawaed_kobra_atharoha_moamalat/qawaed_kobra

_atharoha_moamalat.pdf 
: الموقع ،السلع أسواق ف  الفقهية المسائل هاشم، محمد كمالي، .11

http://www.kantakji.com/fiqh/markets.htm 

 رئاسة الدويش، أحمد وترتيب جمع ،الدائمة اللجنة فتاو  واإلفتاء، العلمية للبحوث الدائمة اللجنة. 12
: الموقع. واإلفتاء العلمية البحوث إدارة

http://www.islamspirit.com/islamspirit_program_004.php 

 اإلنسان انتفاع بشأن الرابعة، دورته في ،26 القرار بجدة، الدولي اإلسالمي الفقهي المجمع. 13
: الموقع م،1955 ميتا، أو كان حيا آخر إنسان جسم بأعضاء

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/4-1.ht 

 : الموقع المصرية، اإلفتاء دار ،"البشرية األعضاء نقل حكم"  بعنوان فتوى جمعة، علي محمد،. 11
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=3638 

 ../iefped.com: الموقع ،اإلسمم  الفقه ف  العقود ف  الخيارات الفتا ، عبد يوسف المرصفي،. 18

: الموقع العتيبي، عيسى بها اعتنى ،المعاصر  المفطرات علي، بن خالد المشيقح،. 16
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=219454 

: الموقع الصيام،: الفتاوى ،للصائم الرذاذ وأجهز  الربو بخاخ حكم اهلل، عبد بن خالد المصلح،. 11
http://www.almosleh.com/almosleh/article_1141.shtml 

 ،المساهمة والشركات وحقيقته السهم اهلل، عبد بن سعد السبر، عليان، بن عويض المطيري،. 15
 http://www.saaid.net/book/open.php?cat=102&book=6714: الموقع السلمي، اهلل عبد إشراف

 :الموقع ،والمانعين المجيزين بين المعاصر  المالية الخيارات عقود فهد، محمود مهيدات،. 19
http://aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6 

: الموقع ،المعاصر  الطبية بالوسائل التداوي حسن، يشو،. 54
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/Pages/res66.aspx 
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 الموضوعات مسرد

 الموضوع الصفحة
 العنوان 
 الرسالة إجازة 
 اإلهداء 
 إقرار أ
 والعرفان الشكر ب
 بالعربية الملخص ج
 ةاإلنكليزياللغة ب الملخص د
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