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 مقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

إف الحمػػػػد حم نحمػػػػدن كنسػػػػرعينو كنسػػػػرمنرنم كنعػػػػكذ بػػػػاح مػػػػف شػػػػركر  ننسػػػػنا 
كسيئات  عمالنا مف يهدن اح فبل مضؿ لو م كمػف يضػمؿ فػبل هػادل لػوم ك شػهد  ف 

 كحدن ال شريؾ لو ك شهد  ف محمدنا عبدن كرسكلو. ال إلو إال اح
المهػػـ ِّػػؿى عمػػا سػػيدنا محمػػد النبػػا ك زكاجػػو   مهػػات المػػ منيف كذريرػػو كاهػػؿ 
بيرػػو ك ِّػػحابو كمػػا ِّػػميت عمػػا  ؿ إبػػراهيـ إنػػؾ حميػػد مجيػػدم كبػػارؾ عمػػا سػػيدنا 

بيرػػو ك ِّػػحابو كمػػا باركػػت عمػػا  ؿ  محمػػد كازكاجػػو  مهػػات المػػ منيف كذريرػػو ك هػػؿ
 هيـ إنؾ حميد مجيد.إبرا

َاَّ َ  چ ااَّ  اا ا   وا   ااَّااِم   ِِ َ أَوا  َا ُ  َ َِ َا ِِ اااَلاا اا َُ َااا يَم َُو اااََّّ َّاِالاااََّّ َّذَِّاا  َ  ؿ عمػػراف  چ يَاأَياَُّهااا َّذِاا
(َُِ) 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         چ 

 (ُ) النساء  چٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  
َّ ) چ ِا َسد يدا َُ َ قاَّذاََّّ قَاَّ  يَم َُو اََّّ َّاِالاََّّ َّذَِّ  َ اَذكا   َ يَاغ ف ر  َذكاا   07يَاأَياَُّها َِّذ ََ ( ياص َّ ح  َذكا   َأع 

ا َا زاَّ َعظ ي ُا فَاَلد  فَاَز فَاَّ  َُ َ َرساََّذ  ٠ُ – ٠َاألحزاب:  چ ذاواََّبكا   َ َوم  ياط ع  َّذَِّ
 :  ما بعد

م كشر لحديث كراب اح رعالام ك حسف الهدل هدل محمد فإف  ِّدؽ ا
األمكر محدثارهام ككؿ محدثة بدعةم ككؿ بدعة ضبللةم )ككؿ ضبللة فا النار( 

(1) . 
                                 

 عمػػيهـم كمنررحػػان بهػػا بطبػػوم )ركان مسػػمـ ك ِّػػحاب  ِّػػحابو رضػػكاف اح هػػا بطبػػة الحاجػػة الرػػا كػػاف يعممهػػا النبػػا  (1)
 كالررمذل كابف ماجة كغيرهـ(. –كالزيادة لو  –السنف:  بك داككد كالنسائا 
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فػػػػإف عمػػػػـ  ِّػػػػكؿ النقػػػػو مػػػػف العمػػػػـك المهمػػػػة كالننػػػػكف العميػػػػة لطػػػػبلب العمػػػػـك 
كيعػػػرؼ الشػػرعيةم إذ عػػف طريقػػو رسػػرنبط األحكػػػاـ الشػػرعية مػػف  دلرهػػا الرنِّػػيميةم 

الحػػػبلؿ مػػػف الحػػػراـم كمػػػا يرضػػػا الػػػرب كمػػػا ال يرضػػػيوم فيسػػػكد األمػػػاف كالسػػػكينة 
 الننكس كالمجرمعات فا ظؿ الشريعة المطهرة.

مػػف  المرػػكف  –كمػػا سػػنران قريبػػا  –كمػػرف "جمػػج الجكامػػج" لئلمػػاـ ابػػف السػػبكا 
 المهمة فا عمـ األِّكؿ. 

عما كؿ الشػركح  –ان  يض –كالنجـ البلمج لمشارح نجـ الديف بف جماعة رميز 
كمػػا هػػك مكضػػو فػػا مكضػػعوم ككػػاف رراثػػان ببػػط الشػػارح ننسػػوم الزمرػػو كعانيػػت فػػا 

 حبو ك ضنانا سقط فيوم ك رعبنا كشممنا طمس فا بعض المنردات.
 شممرنا طريقة كرابرو كدكبرنام حرا  لنرها فأحببرها.

 بهرنػػػػا  سػػػػمكب الشػػػػارح كببلغرػػػػوم كسبلسػػػػة عباررػػػػو ككضػػػػكح المعػػػػانا الرػػػػا 
 يركمها. 

 لهثت كراءن  ركض حرا  لحقو فيما يريدم كهيهات!
حاكلػت إِّػػبلح السػػقط عمػا منكالػػو كالطمػػس مػػف بػاقا الشػػركح األبػػرلم لكػػف  

  ف  لحؽ بو فيما يطكؼ فيو فهيهات لكنا حاكلت.
 قسمت الدراسة إلا قسميف:

ــو  : األكؿ بػػاص بالمِّػػنؼ ابػػف السػػبكا كجمػػج فصــالن األول الدراســىو وفي
 الجكامج.

 كالثانا: باص بالشارح نجـ الديف بف جماعة كالنجـ البلمج.
 والقسم الثانىو القسم التحقيقىو

براز ِّكر ضكئية لو مف نسبو المبرمنة:  بعد كِّؼ المبطكط كا 
 جعمت نص المِّنؼ ببط غميظ نسبيان رمشيان مج ِّنيج الشارح. -
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 قكفيف.كجعمرو بيف مع –المرف  –كزدت عميو بأف ِّدرت الشرح بالنص كامبلن  -

جعمرو بيف معقكفيف  ك قكسيفم ك شرت لو  –كما ذكرت سابقان  –إِّبلح الشرح  -
فػػػا الهػػػامشم لكػػػف لمػػػا كثػػػر رركػػػت اإلشػػػارة عمػػػا  ف األمػػػر قػػػد عػػػرؼ كِّػػػار 

 مألكفان.

  بدلت كرابة الشارح بقكاعد اإلمبلء الحديثة. -

 كضعت عبلمات الررقيـ المناسبة ما اسرطعت إلا ذلؾ سبيبلن. -

ـ الرػػا ذكرهػػا الشػػارح  ك المِّػػنؼ مػػف عممػػاء كمػػدارس ك مػػاكف ررجمػػت لؤلعػػبل -
 كفرؽ كغير ذلؾ.

برجػػت األحاديػػث المػػذككرة فػػا المػػرف كالشػػرح مػػف مظانهػػا كحكػػـ  هػػؿ الِّػػنعة  -
 عميها.

مف المنردات كالمِّطمحات الحديثية  –ما اسرطعت  –رعرضت لبياف المامض  -
 كالببلغية كالممكية.

 مف المِّحؼ.نسبت اآليات القر نية إلا سكرها  -

 حاكلت نسبة األشعار إلا قائميها مج ذكر شئ مف العركض. -

حاكلت رحقيؽ المكاضج كالمسائؿ النقهية الرا ذكرها المِّنؼ  ك الشػارح ركثيقػان  -
 مف مراجج النقو المعربرة.

حاكلػػت جػػادان ركثيػػؽ المسػػائؿ األِّػػكلية مػػف مظانهػػام ك كثػػرت فػػا طمػػب شػػرحها  -
مبطكطة لجمج الجكامج: رشنيؼ المسػامج كالبػدر مسرعينان بالشركح المطبكعة كال

الطػػالج لممحمػػا كالػػدرر المكامػػج لمكػػكرانا كالميػػث الهػػامج لمػػكلا العراقػػا كالضػػياء 
البلمج لحمكلك كشرح الكككب الساطج لمسيكطا كالمرر المكامج لمعػز بػف جماعػة 

 كغيرها.

 لمنهػػػـ كمسػػػايرة الشػػػارح –منػػػا  –ككػػػذا مػػػف غيرهػػػا مػػػف كرػػػب األِّػػػكؿ طمبػػػان 
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 كالمِّنؼ فيما يذهباف إليو.
فػػػا مسػػػائؿ عقديػػػة م مثػػػؿ: الكػػػبلـ الننسػػػانا  -كلػػػك بالبدايػػػة  –حاكلػػػت الرػػػدبؿ  -

كعقائػػد المعرزلػػة كالنبلسػػنة ممػػا يػػرل  –يقػػاؿ إنػػو رجػػج عنهػػا  –كعقيػػدة األشػػعرل 
 فا مكانو.

كجػػدت  ف حػػديث "ِّػػمة الػػرحـ رزيػػد فػػا العمػػر" يػػدؿ عمػػا طمػػب الشػػارع بِّػػمة  -
 ارة كيككف بذلؾ حكمان ركمينيان.الرحـ بداللة اإلش

  لحقت بالبحث مبلحقان عدة:  -
 * ثبت المراجج كالمِّادر.
 * فهرس باآليات القر نية.

 * فهرس باألحاديث النبكية الشرينة.
 * فهرس باألشعار الكاردة.

 * فهرس باألعبلـ المررجـ لها.

 * فهرس باألماكف المررجـ لها.
 * فهرس بالمسائؿ النقهية الكاردة.
 * فهرس بالمسائؿ العقدية الكاردة.

 * النهرس العاـ لممسائؿ األِّكلية كغيرها.
 كما  جدرنا بقكؿ الشاعر:

 فسػػػػػيركا عمػػػػػا سػػػػػيرل فػػػػػإنا ضػػػػػعينكـ
 

 كراحمرػا بػػيف الركاحػؿ ظػػالج 
 

 ككذا قكؿ اآلبر:
 مػػػػػػػاذا ر مػػػػػػػؿي مػػػػػػػف  بػػػػػػػا ثقػػػػػػػة
 إف بػػػػػػػاف عجػػػػػػػػز منػػػػػػػػو فهػػػػػػػػك عمػػػػػػػػا

 ييمكنيػػػػػػػػو حمَّمرىػػػػػػػػو مػػػػػػػػا لػػػػػػػػيس 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذرو يىًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي إذ ييبىٍرًهنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  عي
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 قػػػػػػػػػػػػػػدمتي فيمػػػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػػػت معرػػػػػػػػػػػػػػذرنا
 

 هػػػػػػػػػػذا طػػػػػػػػػػراز لسػػػػػػػػػػتي  يحًسػػػػػػػػػػنيوي 
 

 كما  حرانا بقكؿ القائؿ: 
 "  يها المرعمـ: إنؾ إف لـ رِّبر عما رعب العمـم ِّبرت عما شقاء الجهؿ "

 : ك رممؽ  شيابا ك سرجدل  سارذرا بقكؿ سيدنا عما 
ا  بػػذ ميثاقػػان مػػف  هػػؿ " مػػا  بػػذ اح ميثاقنػػا مػػف  هػػؿ الجهػػؿ بطمػػب العمػػـم حرػػ

 العمـ ببياف العمـ لمجهاؿ؛ ألف العمـ كاف قبؿ الجهؿ".
كمػػا نحػػف فيمػػا مضػػا إال كبقػػؿ بػػيف  ِّػػكؿ نبػػؿ طػػكاؿم فمػػا عسػػا  ف نقػػكؿ 

ف كانت  حكالنا ال رشبو  حكالهـ.  نحف!؟م ك فضؿ منازلنا  ف ننهـ  قكالهـ كا 
ف كانػػػت األ بػػػرل فمنػػػا كمػػػف كهػػػذا جهػػػد المقػػػؿم فػػػإف كػػػاف بيػػػرنا فمػػػف احم كا 

 الشيطاف كاح كرسكلو منو بريئاف.
.كِّما المهـ عما سيدنا محمد كعما  لو كِّحبو كالحمد ح رب العالميف



 اندراسي األول نقسما

 كفيو فِّبلف 

 النِّؿ األكؿ: باص بابف السبكا كجمج الجكامج 

 لبلمج النِّؿ الثانا: باص بالشارح )نجـ الديف بف جماعة( كشرحو النجـ ا
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 األول الفصل
 كفيو  ربعة مباحث:

 كفيو  ربعة مطالب: المؤلفعصر المبحث األولو 
 -رحمهما اح  –( كالشارح ابف جماعة ا ِّنؼ ) ابف السبكمالعِّر 
 (هػ  771 -هػ 727) عاش ما بيف سنرا ا ابف السبك كال: 
 (هػ  901 -هػ 833) عاش ما بيف سنرا   بف جماعةاثانيا: 

رو نفرػرة سػمطفػ  ككاف السمطاف حينذاؾ الناِّر بػف قػبلككف  ـ1341-ـ1327النررة مف ا كه
 الثالثة كهك مف المماليؾ البرجية 

 كؿ القػػرف السػػادس عشػػر فػػ  البِّػػكص ا ة عمػػسػػبػػر دكلػػة المماليػػؾ عامػػة كالشراك ا كحرػػ
  (1) .لالميبلد

 :   مطالب  ربعة حثالمبهذا ف  ك 
 كؿ : عف حالة العِّر السياسية األ
 قرِّادية : عف حالة العِّر االا الثان

 الثالث : عف حالة العِّر العممية 
 الرابج : عف حالة العِّر االجرماعية 

 الحالة السياسيةفي  األول طمبالم
رابػة قػرنيف مػف حكمت مِّر قا زكرا كالر الذيف رسمك بالناطمييفيف الباطنية ك يدبعد دكلة العبي

ػػفى  مالػػديفا كانػػت شػػرا عمػػفبمػػداد فػػ  بلفػػة العباسػػية بددت الهػػا الزمػػاف حرػػ األمػػة ا اح عمػػ فَّ مى
   .ؿ دكلرهـاالِّميبيف ك ز ا عما قضل الذا يكببالسمطاف ِّبلح الديف األ

قػػكدن اح لطػػػرد ل كالػػػذ ملػػـ يسػػػـ ننسػػو سػػػمطانا كال ممكػػال لػػػديف رحمػػو اح كالػػػذاكِّػػبلح 
إقامػة الػديف فػ  ميػدة الح اإلسػبلـم ككانػت سػيرروبػبلد فػ  الطامعيف دكما  يفبيالِّميل النِّار 

م كلكػف دن ك هؿ  سررو الذيف حكمكا بعػدنذلؾ  كالا عم كاسرمر مؿ كحنظ البيضةكنِّررو كالعد
الممؾ مماليكهـ الػذيف اشػرركهـ بحػر  ذفأب مبعد الربيجا هذن الدنيا مف بريؼ يأرف  لكؿ شئ 

                                 
 هػ.1401( راريخ الدكلة العمية العثمانية طبج دار الننائس طبعة  سنة 1)
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ك كؿ سػبلطينهـ  مسػيا  كربػا ك  ا:مػاكف شػر كهـ كعممكهـ كهـ القادمكف مػف درب ممكالهـ ِّمارا 
  ـ1250 ة تعز الديف  يبؾ سن

سػيؼ الػديف  رهـ الممػؾ العػادؿ بػليػؾ البحريػة ك بدكلػة المماا األكل دكلة المماليؾا كرسم
  .هػ 1279بمج سنة ل الذ

بر رمػؾ  ـ( ك  1279 كؿ سبلطينهـ السمطاف قبلككف ) ثـ كانت دكلة المماليؾ البرجية ك 
بمػػج سػػنة ل الحقبػػة المرعػػارؼ عميهػػا بمػػا ذكرنػػان لهػػا مػػف اسػػـ كػػاف السػػمطاف شػػهاب الػػديف الػػذ

1342. 
 ـ 1389بمػػػج سػػػنة ل كلهػػػـ السػػػمطاف برقػػػكؽ الػػػذ ثػػػـ كانػػػت دكلػػػة المماليػػػؾ الشراكسػػػة ك 

ة سػػػنا الثػػػانل نهـ طكمػػػاف بػػػاؿ سػػػمطارػػػكق  مػػػاـ العثمػػػانييفبرهػػػا هزيمػػػة المماليػػػؾ ك نػػػدحارهـ  ك 
  .(1) ـ1517

يف كالمماليؾ سعيد عاشػكر يعِّر األيكبف  يقكؿ ِّاحب مكسكعة نظاـ الحكـ كاإلدارة 
اربػػاذ عناِّػػر المماليػػؾ كالرػػرؾ كغيػػر ا  يػػكب ( اضػػطركا إلػػا : فػػإف ممػػكؾ هػػذن الدكلػػة ) بنػػ
معػػاركهـ الدابميػػة ضػػد بعضػػهـ فػػ  زرهػػـ  هػػذن العناِّػػر رشػػد مػػف الرػػرؾ كركػػكيف فػػرؽ حربيػػة 

هػػددت كيػػانهـ ككيػػاف المنطقػػة مػػف ا البارجيػػة الرػػل ِّػػراعارهـ ضػػد القػػك ك  محيػػةالػػبعض مػػف نا
 يػػػكب كذلػػػؾ ا ثركا بػػػالحكـ دكف سػػػادرهـ بنػػػأف اسػػػر كلػػػـ يمبػػػث هػػػ الء المماليػػػؾ  ل.بػػػر  ناحيػػػة 
فػ  ك قػامكا ألننسػهـ دكلػة  م-ل الثالػث عشػر المػيبلد -ل منرِّؼ القرف السػابج الهجػر ا حكال

) ل كائػػؿ القػػرف العاشػػر الهجػػر  ا فػػ  المػػزك العثمػػانا حرػػ الحكػػـفػػ  كاسػػرمرت  .مِّػػر كالشػػاـ
 (  ل السادس عشرالميبلد

جنسػيات ك  ِّػكؿ ا  مػر هػ الء المماليػؾ الػذيف كجػدكا بأعػداد كبيػرة ررجػج إلػف  ريب مكال
اسػرقركا ل الػذا المجرمػج العربػفػ  الػذكباف بشػية االحرنػاظ بكيػانهـ ا  نهـ حرِّػكا عمػمرباينة 

ها النريػدة الباِّػة ا شبِّيرهبلد كظمكا طبقة قائمة بذارها لبؿ الهبأ كسطو فمـ يبرمطكا جنسيا
 .  بها

ذلػػؾ  مكطابعػو شػػأف  بػر نظامػػوِّػػر المماليػؾ : فقػػد كػاف لمحكػـ ك عفػ  كؿ : ك مػػا قػثػـ ي
نمػػا كػػاف مػػنهـ الممػػكل م ِّػػؿ كاحػػدا ف المماليػػؾ لػػـ ينرمػػكا إلػػ مػػف المعػػركؼ  و نػػ ا كالِّػػقما كا 

                                 
 كما بعدها. 89/  1راريخ الدكلة العمية العثمانية  (1)
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جانػػػب المالبيػػة مػػف الرػػرؾ الػػػذيف ا كذلػػؾ إلػػ ملكندناك سػػكالا األلمػػػانك بػػؿ  ماكاألسػػبانا كالركمػػ
البحريػػػة كالجػػػركس الػػػذيف رألنػػػت مػػػنهـ دكلػػػة المماليػػػؾ  ك  ااألكلػػػ رألنػػػت مػػػنهـ دكلػػػة المماليػػػؾ

 ما ِّػػحبة لرجػػار الرقيػػؽارن ممِّػػر كالشػػاـ ِّػػا ركا إلػػًضػػحٍ  ي كهػػ الء جميعػػا  مك البرجيػػة الثانيػػة 
قباال ع    .بضاعرهـا مكالذيف كجدكا رشجيعا لنشاطهـ كا 

ركفير نكع معػيف ا يحرص عم – اشررانل الذ نسيد -سراذن  ؾ كاف ك مممكبمجرد شراء ال
كيشػػب ال يعػػرؼ  مدابػػو بحيػػث يمػػـ برعػػاليـ اإلسػػبلـ ك  مالرأديػػب كالرربيػػة كالرعمػػيـ كالرنشػػئة لػػومػف 

ف عميػو كلػـ يضػرػو كرنشػئرو رربيا سهر عمك  شرران ل الذ غير  سراذنكال  با  مدينا غير اإلسبلـ
اسػرعماؿ ك النركسػية ا ردريبػو عمػا إذا ما بمػ  مرحمػة الشػباب حػرص عمػا حر مبعطؼ  ك ماؿ

فػػ  ك م كعػػف ننسػػو كقػػت الحاجػػة  سػػراذنج عػػف ليبمػػؽ منػػو فارسػػا قكيػػا يػػداف ؛النشػػاب كالسػػيؼ 
سػػمـ فػ  ا رػػدريجين ا فيررقػ ما مسػػرقبلن ممػكؾ كعرقػػو ليِّػبو بػػدكرن كياننػممرحمػة معينػػة يػرـ رحريػػر ال

ر يػم فػإذا كػاف  :عػددا مػف المماليػؾ يرناسػب مػج درجرػوا رنػيق  ففػ  ة كيِّير لو الحػؽ اإلمار 
ذا  ررقػ ممماليػؾ بمسػةِّار مف حقػو  قرنػاء  مبمسة ف  ِّػار مػف حقػو  مميػر عشػرة ا إلػا كا 

درجػات ا كهػك  عمػ ملػؼ ميػر مائػة مقػدـ   ةإذا ما بم  رربا حر معشرة امع ويزيد عدد مماليك
هػذا ظػؿ فػ  ك  .زمػف الحػربل ممػكؾ كيػكفر  لػؼ جنػدممائػة ا ف يقرنػِّار مف حقػو   ماإلمارة

 :   فهمها رابطرا  مركابط باِّة –ابربلؼ  ِّكلهـ ا عم –المماليؾ  فت بيأالنظاـ نش
 –ف  شػػػرنا  كمػػػا سػػػبؽ  –ا سػػػراذية فهػػػ مػػػا رابطػػػة األ ميةشػػػرابطػػػة األسػػػراذية كرابطػػػة البشدا

ا يػة حرػبِّػمرن ثـػ رعهػدن بالرر فػ  اشػرران رقيقػا  لالػذ سػراذن ل رربط المممػكؾ بسػيدن  ا الرابطة الر
   .عرقوك كبر 

 مالػػػػركابط بػػػػيف المماليػػػػؾ جميعػػػػال فكانػػػػت  قػػػػك  –الزمالػػػػة ل   –ية شػػػػمػػػػا رابطػػػػة البشدا ك 
كنسػبكا  مسػراذ كاحػد كنػؼ فػ  كا أنشػ مالمماليػؾمػف ما هنالؾ مػف عاطنػة بػيف مجمكعػة ا كرعن
ك   – الظػػػػاهرا نسػػػػبة إلػػػػ –ك الظاهريػػػػة  شػػػػرؼ ألا إلػػػػانسػػػػبة  –المماليػػػػؾ األشػػػػرفية ك مليػػػػوإ
   .ب كاحد كِّاركا كاألبكة يربط بينهـ  –الِّالو ا نسبة إل –ِّالحية ال

يشػػػعركف جميعػػػان رهـ جعمػػػرهـ أـ كنشػػػهرػػػربيرك ف طبيعػػػة المماليػػػؾ ك ِّػػػمهـ  كمػػػف الكاضػػػو 
يػػـك مػػف فػػ  فكمهػػـ كػػانكا رقيقػػا  مبػػر  احػػدهـ عمػػاكاة بحيػػث ال ركػػكف ميػػزة  ك فضػػؿ ألبالمسػػ
ا حرػػػ ةبيئػػػة جديػػػدة كيربػػػكف رربيػػػة مرشػػػابهفػػػ  جمبػػػكا مػػػف بػػػبلد بعيػػػدة ليعيشػػػكا  غرابػػػا  ميػػػاـاأل

   .مسرح الحكادث بأسمكب يكاد يككف كاحدا اا عمك يرحرركا كيشقكا طريقهـ ليظهر 
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ميػر  مف كػؿ آفػ منظاـ الحكـ طكاؿ عهػد المماليػؾا عكس عمانكهذا اإلحساس بالمساكاة 
مػراء بمػا ظنػو حقػا السػمطنة كرمسػؾ كػؿ كاحػد مػف كبػار األمنِّػب ا رػكلف  ف لو حقا أمنهـ ب

سػاعدرو الظػػركؼ  مف السػمطاف لػيس إال كاحػػدا مػنهـأهـ بػػمػناعرقػادا  مةنالسػػمطفػ  مشػركعا لػو 
 ف المماليػػؾ لػػـ ي منػػكا مطمقػػا فػػ  كهػػذا هػػك السػػر  مكلكنػػو لػػيس  فضػػمهـ ماعػػربلء السػػمطةا عمػػ

نضػػؿ ذكائػػو كقكرػػو كفضػػبل عػػف الظػػركؼ  ف  حػػدهـ ركِّػػؿ بنػػ  كك مالحكػػـفػػ  بمبػػد  الكراثػػة 
ريف بالبضكع لحكمو فػبل مبػرر البنػو بضكا مبراريف  ك مجر ة ك نمنِّب السمطا إل –المكارية 
يػـك مػف األيػاـ مثػؿ مػا فػ  فمـ يكف مممككا  مبف لـ ينشأ نشأرهـف هذا اال كباِّة  –مف بعدن 

   .حيارهـ كنشأرهـ  فمركا بها ا حيارو كنشأرو بننس األدكار الرف  لـ يمر ك  مكانكا
عِّر سبلطيف المماليػؾ ف  ة نمنِّب السمطا عف عدـ كجكد نظاـ ثابت لركل نرجكقد 

كثػػرة االضػػطرابات  ما لػػوا مشػػركعن حقنػػ وذلػػؾ المنِّػػب بكِّػػنا كرطمػػج كػػؿ  ميػػر مػػف  مػػرائهـ إلػػ
 مػرهـ ا انرهػبػؿ إف نسػبة كبيػرة مػف سػبلطيف المماليػؾ  –جسػـ هػذن الدكلػة طػكاؿ راريبهػا ف  
كيػركل المػ رخ  ممنِّػب السػمطنةا رػكلا مراء المرطمعػيف إلػيهـ مف األسفمنال  يدا ؿ عمبالقر

 -ل رمنػػج المػػكر ـ 1501سػػنة  األكؿ ابػػف إيػػاس إنػػو عنػػدما قرػػؿ السػػمطاف العػػادؿ طكمػػاف بػػال
مِّػيرن بالقرػؿ مثػؿ ا عػف قبػكؿ منِّػب السػمطنة بكفػا مػف  ف ينرهػ –رغـ ككنو  كبػر األمػراء 

ككػاف ا كن ك جمسػكن كهػك يمرنػج مػف ذلػؾ كيبكػحبسػابريػارن فا ركا عمِّمراء  كلكف األ م سبلفو
   .كافقركـ عابؿ إذا  ردرـ بما ر يهـ بشرط :  ال رقرمكنا ف نزؿ عم 

ال يكػػاد يػػرـ   نػػو مرػػاريخ دكلػػة سػػبلطيف المماليػػؾفػػ  الظػػكاهر المألكفػػة مػػف  نػػو ا هػػذا إلػػ
 ممػػف  ركػػاف الدكلػػةمػػا كػػف يثػػكر ضػػدن بعػػض كبػػار األمػػراء مػػف ر ا إعػػبلف  حػػدهـ سػػمطانا حرػػ

ا  ك عمػػػ محػػػؽ منػػػو بالمنِّػػػب نػػػو أب منػػػواعرقػػػادا  مو لمسػػػمطاف الجديػػػدئػػػالك ممرنعػػػا عػػػف إعػػػبلف 
  .المنِّب نو ليس دكف السمطاف اسرحقاقا لهذافإ ماألقؿ

 سػبلطيفعِّػر فػ  فإف منِّب السمطنة لـ يحظ بالقدر المناسب مف االسرقرار  مكهكذا
   .المماليؾ

قمعػػة كالمماليػػؾ فكػػاف  فعِّػػر األيػػكبييفػػ  لسػػمطة كقاعػػدة الحكػػـ مػػا مركػػز ا ثػػـ قػػاؿ : 
ا بنائها كالرػف  رحمو اح ا شرع ِّبلح الديف األيكبا القمعة الرا كه –جبؿ المقطـ -الجبؿ 

  .ـ 1207هػ  604سنة ا األيكبعهد السمطاف الكامؿ ف  لـ ركرمؿ عماررها إال 
كعنػدما  حػس يػكبييف كالمماليػؾ : األ عِّػرفػ  كقاؿ ِّاحب كراب نظاـ الحكـ كاإلدارة 
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الحكػـ كاسػريبلئهـ عمػا فػ  حاجة الػا دعايػة يبػرركف بهػا كجػكدهـ ف  سبلطيف المماليؾ  نهـ 
فػػ  إحيػػاء الببلفػػة العباسػػية ا فحػػرص الظػػاهر بيبػػرس عمػػا رمسػػحكا بالشػػعكر الػػدين مالسػػمطة

ا أحػد بنػؾ بم ك عرػرؼ المماليػـ1258بمػداد سػنة فػ  الررػار ل  يػدا مِّر بعد  ف سقطت عم
  .حكـ الببلدف  مقابؿ قياـ البمينة الجديد برنكيض السمطاف  مالقاهرةف  بمينة  العباس

عِّػػػر سػػػبلطيف فػػػ  رػػػـ إحيا هػػػا بالقػػػاهرة ا ثػػػـ قػػػاؿ : الكاقػػػج  ف الببلفػػػة العباسػػػية الرػػػ
فػ  ف الكضج بالنسبة لمبمنػاء العباسػية  ذلؾ  مالمماليؾم كانت مجرد رمز ال ركح فيو كال حياة

عنػػو عهػػدا  والسػػمطاف كيكرػػب لػػا  ف ينػػكض البمينػػة األمػػكر الباِّػػة إلػػا قػػاهرة اسػػرقر عمػػال
كفيمػا عػدا ذلػؾ يسػربد السػمطاف بكافػة شػئكف  مالمنػابرا لػو قبػؿ السػمطاف عمػا كيدع مبالسمطة
ئػرهـ بالشػهكر ن بػكاب السػبلطيف كاألمػراء لرها كا عمػرددكحسب البمناء العباسػيف  ف يرػ مالدكلة

   .كاألعياد
بيرػػو بعيػػدا فػػ  فيظػػؿ  مرحديػػد إقامػػة البمينػػةا بعػػض سػػبلطيف المماليػػؾ إلػػ أكثيػػرا مػػا لجػػك 

 م كيقػكؿمر اح العباسػ أكـ بػامثمما فعؿ الظاهر بيبرس مج البمينة الح معف االبربلط بالناس
ف يقػاؿ لػو  ميػر  كحسػبو  مامػر كال نهػ " إف ببلفرػو لػيس فيهػا ا عف البمينػة العباسػل المقريز 

   .(1)الم منيف
حساسهـ بالمساكاة كقاؿ :  كقػت قريػب ا كبأف السبلطيف حر مما طبيعة نظاـ المماليؾ كا 

فقػػػد فرضػػت عمػػػيهـ اسرشػػارة كبػػػار األمػػػراء  مغيػػرهـ مػػػف األمػػراءا كػػانكا  مػػػراء ال يرميػػزكف عمػػػ
ل   –كر مشػفػ  ككانت هذن االسرشارة رػرـ  مبطكة بطيرة ةي ا قبؿ اإلقداـ عم مكرجاؿ الدكلة
ا رابػػػؾ العسػػػكر كالبمينػػػة العباسػػػ عضػػػكية ك يكػػػكف برئاسػػػة السػػػمطاف ل الػػػذ –كرة مجمػػػس المشػػػ

   .كعددهـ  ربج كعشركف  ميرا مفضبل عف  مراء المئيف مكالكزير كقضاة المذاهب األربعة
 ف السػمطاف كػػاف ل   م ك األبػذ بر يػو مشػػكرةمف السػمطاف لػػـ يكػف ممزمػا بػدعكة مجمػس ال : الحقيقـة الكبـرى

 . األمكرم مما جعؿ منو حاكما مطمقاجميج ف  بير األل ِّاحب الر 
ناب ف  القضاء عف كالػدنم ثػـ اسػرقر فػ  قضػاء الشػاـ بسػ اؿ كالػدن فػ  ربيػج اثرها عما المِّنؼ : 

األكؿ سنة ست كبمسيفم ثـ عزؿم ثـ  عيد ثـ عزؿ بأبيو بهاء الديف م ثـ  عيد لمقضاء كركجو إلا مِّر 
حِّػؿ لػو محنػة شػديدةم فػبل مػرد لمقضػاءم كسػجف فمبػث فػ  السػجف عما كظائؼ  بيوم ثػـ  عيػد لمقضػاء ك 

                                 
رة ف  عِّر األيكبييف كالمماليؾ لسعيد عاشػكر الناشػر الم سسػة العربيػة لمدراسػات كالنشػر طبعػة  كلػا نظاـ الحكـ اإلدا (1)

 م كما بعدها.243ضمف مكسكعة الحضارة اإلسبلميةم ِّػ  1987
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 نحك ثمانيف مف األياـم كرمان  عدا ن بقبيو الكبلـ ما هك  عظـ مف السهاـ.
 ) حالة العصر االقتصادية (ى الثان طمبالم

 : ا ا يمم جاء فعِّر األيكبييف  كراب نظاـ الحكـ كاإلدارة ف  
ل الػػذا شػػكؿ اإلطػػار الرئيسػػل كاسػػج مػػف ذلػػؾ العِّػػر كالػػذنطػػاؽ ا عمػػا النظػػاـ اإلقطػػاع لقػػد طبػػؽ

 رطكرت دابمو الِّكرة الحقيقية لنظـ الحكـ كاإلدارة. 
ة اقرِّػػػػادية حربيػػػػة يمثػػػػؿ ظػػػػاهرة سياسػػػػي –ا العِّػػػػكر الكسػػػػط عرفرػػػػوكمػػػػا  -ا كالنظػػػػاـ اإلقطػػػػاع

  .سبلميةمف راريخ الدكلة اإل األكؿ الشكؿف  هنا بمنهـك اإلقطاع  ةكال عبر  –اجرماعية إدارية 
كانرقػػؿ  ماعرفرػػو الدكلػػة اإلسػػبلمية  كابػػر العِّػػكر الكسػػطل دراسػػرنا الػػذفػػ  نقِّػػدن ل إمػػا اإلقطػػاع الػػذ
 سػاس فكػرة ا عمػ جػكهرنفػ  يقػـك  مركػافنظاما محدد األا فيعن مثـ المماليؾ األيكبييفا بأركانو مف السبلجقة إل

   .زاـ بكاجبات معينةراالسرنادة مف األرض مقابؿ اإلل
سػػاحة مفػػردا معينػػا حػػؽ االسػػرنادة مػػف ا نقِّػػدن يعطػػل الػػذا : فػػإف النظػػاـ اإلقطػػاعل ة  بػػر كبعبػػار 

محددة مف األرض دابؿ إطار مجمكعة مف الحقكؽ كالكاجبات المربادلػة بػيف المقطػج ) بالكسػر ( كالمقطػج 
  .) بالنرو (

عػػف ا العنِّػػر العربػػ ز ف ظهػػر عجػػا  كابػػر العِّػػكر الكسػػطفػػ  كلرنسػػير ذلػػؾ نقػػكؿ : إنػػو حػػدث 
هددرو مػف مبرمػؼ الجهػات المحيطػة ا الرل بطار الكبر مف األا الدفاع عف الكياف اإلسبلمف  االسرمرار 

لجهػػاد كحمػػؿ افػػ  فجػػر اإلسػػبلـ  ذالعػػرب منػػ بذلػػول يػػة لمجهػػد الكبيػػر الػػذككػػاف ذلػػؾ العجػػز نريجػػة طبيع مبػػو
السػػند كالهنػػد كحػػدكد الِّػػيف  بػػبلدا غربػػا كحرػػا لػػكاء حركػػة النرػػكح العربيػػة اإلسػػبلمية مػػف المحػػيط األطمسػػ

  .(1) شرقان 
نظػػاـ اإلقطػػاع ا لػػإالسػػبلجقة يحرػػاجكف ننقػػات ضػػبمة فمػػذلؾ لجػػأكا ككػػاف  ف قػػاؿ : ا إلػ
طاعػات مرناكرػة إقهيئػة ا عمػ م مرائػوا كالػببلد عمػا ف يكزع السمطاف األراض ا بمعن ماالحرب

ابػػؿ رعهػػدهـ بالبدمػػة مق مبيرارهػػامػػف ا كيرعيشػػكا هليسػػرثمرك  مالمسػػاحة حسػػب درجػػة كػػؿ مػػنهـ
قػػػارميف مالكاحػػػد مػػػنهـ كقػػػت الحػػػرب كمعػػػو عػػػدد معػػػيف مػػػف النرسػػػاف كالا بحيػػػث يػػػأر مالعسػػػكرية

كيػػػنهض بكاجػػػب الحػػػرب  -مسػػػاحرو كقيمرػػػو كمػػػا يػػػدرن مػػػف دبػػػؿل   –حسػػػب اررنػػػاع إقطاعػػػو 
الرمرػػج فػػ  ؿ بهػػذا الكاجػػب فقػػد حقػػو بػػفػػإذا   جنػػدنكػػامبل مػػرحمبل كافػػة ننقارػػو كننقػػات  رباعػػو ك 

مػف المقػارميف بأقػؿ قػدر ممكػف مػف الننقػات  شكهكذا  رػيو لمدكلػة كالحػاكـ رػكفير جػي مقطاعباإل

                                 

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ ( ليس ذلؾ هك السببم كلكنو الرككف إلا الدنيا ككراهية المكت فكانت سنة االسربداؿ 1)

 [.38]محمد:  ية  ژی  ی  ی  
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 سػاس ا عمػل ط االقرِّػاداالقسػـ األكبػر مػف النشػل قػد المرػداكؿ كجػر نفيهػا ال وعِّكر شػف  
   .اعين

رألنػت منهػا كػؿ مػف ا الرػ –ف مِّػر كالشػاـ  عنػا نػ  فػبل يب ممػا عػف المكػاف ثـ قػاؿ : 
الزراعيػػػػة كغيػػػػر ا المػػػػدف كاألقػػػػاليـ كاألراضػػػػ رضػػػػماف مػػػػف –كيػػػػة ييػػػػة ثػػػػـ الممالالػػػػدكلريف األيكب
ا فػ  منظػاـ اإلقطػاعلممػا ضػمف  مئلقطػاع الشػئ الكثيػر كالمسػاحات الكاسػعةلالزراعية القابمػة 

 كشػػرطان   ساسػػيان  نػػان هػػذن الػػببلد المػػادة األساسػػية البػػاـ البلزمػػة لِّػػناعرو كرشػػكيمو ككفػػر لػػو رك
   .انرعاشوك  نكجكدمف شركط جكهريا 

 فعػػؿ بمنػػا نككػػذلؾ  معػػاد ِّػػبلح الػػديف ركزيػػج اإلقطاعػػات  كثػػر مػػف مػػرة ثػػـ قػػاؿ : كقػػد 
فػػػ  ك  حكػػػـ مِّػػػر كالشػػػاـفػػػ   يػػػكب ا الػػػذيف بمنػػػكا بنػػػ م ك سػػػبلطيف المماليػػػؾ فسػػػكاء األيػػػكبيي

ال دبػػؿ  م ف يكػػكف اإلقطػػاع شبِّػػيا بحرػػاا هػػ المالبػػةجميػػج الحػػاالت ظمػػت القاعػػدة العامػػة 
نمػػا يسػػرممو المقطػػج بػػدؿ السػػمطاف ثػػـ يػػ كؿ كمػػو إلػػ مثػػة فيػػوا ك ألحكػػاـ الكر  لحقػػكؽ الممكيػػة ا كا 

قبػؿ قيػاـ الدكلػة المممككيػة بمجػرد انرهػاء ا الممػؾ األيػكبا إلػ ك  معِّر المماليػؾف  السمطاف 
 ك إببللػو بشػرط  م(  ك عزلػو بنػرو الطػاءسبب كفاة المقطج ) ب ك  ممدة اإلقطاع المرنؽ عميها

  .القائـمف شركط العقد 
ة ضػػمف إقطاعػػو الدابمػػ لحمايػػة القػػر ا ِّػػاحب اإلقطػػاع  ف يعمػػؿ عمػػا كننػػكن :  ف عمػػ

العػابثيف كالمنسػديف ل  يػدا كالضرب عم مكالعرباف كركطيد األمف بيف ربكعها مف غارات البدك
قػػػرار العدالػػػة بػػػيف اللقنػػػكات الدابمػػػة فػػػ  دائػػػرة اإلقطػػػاعع كارػػػر كرعايػػػة الجسػػػكر كال يف حػػػبلنم كا 

األمػػػػراء  شككانػػػػت الدكلػػػػة  يػػػػاـ قكرهػػػػا كننػػػػاذ كممرهػػػػا رحػػػػكؿ دكف بطػػػػ ملمظمػػػػكميفنِّػػػػاؼ اا  ك 
االلرػػزاـ بالقكاعػػد كاألِّػػكؿ المنِّػػكص ا بػػالنبلحيف كسػػكء اسػػرمبللهـ كرجبػػرهـ عمػػ فاإلقطػاعيي
كانػت رشػػمؿ ا كالرػ مكانػت رِّػػدر عػف الػديكاف المبػػرصا ر كالركقيعػػات الرػيناشػمالفػ  عميهػا 

ثػػػـ رقػػػديـ النِّػػػو لممقطػػػج بالعنايػػػة  من ك بعػػػادن مػػػف ناحيػػػةكبيػػػاف حػػػدكد مئلقطػػػاعلكِّػػػؼ ا عمػػػ
   .لكركفير األمف لهـ مف ناحية  بر  ممو بالعدؿ هكمعاممة اإلقطاع بعمارة 

ظهػػر  معِّػػر سػػبلطيف المماليػػؾ  راحػػت لهػػـ ثػػركة ضػػبمةفػػ  لكػػف ثمػػة رطػػكرات اقرِّػػادية عالميػػة 
بػػو حيػػاة السػػبلطيف المماليػػؾ دابػػؿ  حنمػػتمػػا ا ف نرطػػرؽ إلػػ كال نريػػد  محيػػارهـ الباِّػػة كالعامػػةفػػ   ثرهػػا 

  .القمعة كبارجها مف إسراؼ كبذخ
 اثرها عما المِّنؼ : كالركاج االقرِّادل فا عِّر المماليؾ ساعد عما رنرغ المرعمميف لطمب العمـ 
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 بيا ماتأثرىى الثالث و الحالة العممية والثقافية ومد طمبالم
 :  ا سعيد عاشكر األر والعربية لم لن الحضارةف  كراب الم سسات االجرماعية ف  ء جا

ظػاهرة إنشػاء مكارػب لمِّػبياف ا الػكطف العربػف  انرشرت ا  كابر العِّكر الكسطف  ك 
   .عِّر سبلطيف المماليؾ الكثير منهاف  فأقيـ  ممف األيراـ كالنقراء
ها بحػػػػبس األكقػػػػاؼ عميهػػػػا لمعنايػػػػة بػػػػأمر األيرػػػػاـ كرعمػػػػيمهـ كركزيػػػػج المػػػػذاء ك كاهػػػػرـ منشػػػػ  

 لمػػف فيػػوكقػرر  من السػمطاف الظػػاهر بيبػػرس نشػػأل لػػذمػف ذلػػؾ مكرػػب السػبيؿ ا مء عمػػيهـكالكسػا
 . كالِّيؼالشراء  افِّمف  كالكسكة  مكؿ يـكف  مف  يراـ المسمميف الببز 

كررػػب لكػػؿ طنػػؿ بالمكرػػب جرايػػة كػػؿ  ملرعمػػيـ األيرػػاـ مكربػػان السػػمطاف قػػبلككف  أكػػذلؾ  نشػػ
ف  مػػج مبلحظػػة  هنػػاك  مالِّػػيؼل فػػ  شػػراء ك بػػر فِّػػؿ الفػػ  كػػؿ شػػهر ككسػػكة فػػ  يػػـك كجامكيػػة 

نمػا رعػد ملؤليرػاـل فضػبل عػف معمػـك شػهر  ماألمر لـ يقؼ عند حد ركفير الطعػاـ كالكسػاء ذلػؾ ل كا 
   . لكاحك  ادكمد  قبلـركفير  دكات الكرابة لهـ مف ا إل

رعمػػيـ الِّػػمار بكيقػػـك المػػ دب كعرينػػو  مكقػػد بِّػػص لكػػؿ مكرػػب مػػ دب يسػػاعدن عريػػؼ
ػ العادةكجرت  منيظهـ القرافالكرابة كرح ا كحػد  ف يررب الكاقؼ م دبا كعرينػا لكػؿ بمسػيف يريمن

ا ك طمػػؽ  حيانػػا عمػػ مبػػو مػػف األيرػػاـ لمػػ دب كاحػػد يسػػاعدن عريػػؼ يعهػػدلمػػا يمكػػف  ف ا  قِّػػ
يكػػكف مرزكجػػا  أفكػػ مة كاجرماعيػػة كعمميػػةقيػػشػػركط بم ةالمػػ دب اسػػـ النقيػػو كاشػػررطت فيػػو عػػد

ػػ مممػػة كرػػاب اح العزيػػزحمػػف  ممرػػدينا عػػاقبل مِّػػحيو العقيػػدة  هػػاالسػػبج كركاير بػػالقراءات اعالمن
ك ف يكػكف ممػف اشػرمؿ  مكاآلداب كاالسػربراج بػطف كالحػديث كاللرعمػيـ القػر  اِّالحن  مك حكامها

كف رعممو ك ف يعػاممهـ باإلحسػاف كالرمطػؼ قبالحديث كالعمـك الشرعية ك ف يعمـ األطناؿ ما يطي
مػػنهـ بمػػا ال ا كمػػف  رػػ مالقػػراءة كيطيػػب لهػػـ االشػػرماؿ بػػالعمـ  فػػفيمػػا يػػرغبهـ  مكاالسػػرعطاؼ

ل  حػدفػ  مػا جػاء  كفػؽكذلػؾ  مكال يضرب الضػرب المبػرح مكينعؿ ما  باحو الشرع ميؽ  دبومي
فػ  سػها المطمػكب ركافرهػا يػة كالدينيػة ننقما العريؼ/ فاشررطت فيو الشركط البم ك  .الشرعية حججال

 . ف  غيبة الم دبناؿ المربمنيفم كما كاف يراجج  لكاح األطناؿ م كطمب إليو معاكنة األطالم دب
 فقػػد لبِّػػها –هػػذن الم سسػػات المكارػػب فػػ  ك مػػا عػػف  سػػمكب الرأديػػب كطريقػػة الرعمػػيـ 

فػؽ بالِّػمير ر ف ير المػ دب فػ  عنػدما ذكػر  نػو اشػررط  –ة كهك ابػف اإلبػكة سبحد كراب الح 
 مقرػػػو بمعرفػػػة الحػػػركؼ كضػػػبطها بالشػػػكؿاحذبعػػػد  مفعممػػػو السػػػكر القِّػػػار مػػػف القػػػر ك ف ي –
يسرحسػف مػف ثـ  ِّكؿ الحساب كمػا  مسنفثـ يعرفو العقائد كال ميألنو طبعاا بذلؾ حر يدرجوك 
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كيكمنهػـ عػرض مػا  مػبلن  مالمثاؿا ة العادة يأمرهـ برجكيد البط عمكقت بطالف  المراسبلت ك 
 .  ال نظران  غائبان  عميهـ حنظان 

إسػػػاءة األدب كالنسػػػؽ مػػػف ا كيضػػػربهـ عمػػػ مبالِّػػػبلةر ًمػػػسػػػبج سػػػنيف  ي  نكمػػػف كػػػاف عمػػػر 
د نػر مثػؿ المعػب بػالكؼ كالبػيض كال مقػانكف الشػرعا الكبلـ كغير ذلػؾ مػف األفعػاؿ البارجػة عمػ

   .كجميج  نكاع القمار
 .  غميظة ركسر العظـم كال رقيقة ال ر لـ الجسـم بؿ رككف كسطا ِّابع ِّبيان ضرب كال ي

ا إلػ عميػو معمكمػو رى ٍجػكيي  مانػو يرمرػج بعػبلج مجػانفإ مالمكرػببفإذا مػرض  حػد الِّػبياف 
  .حيف زكاؿ ضررن

 محػػددرها حجػػة الكقػػؼ الباِّػػة بكػػؿ مكرػػب ملهػػذن المكارػػب مكاعيػػد ثابرػػة لمدراسػػة تٍ ينىػػكقػػد عي 
" األيرػػػاـ المػػػذككريف يسػػػرمركف  يػػػاـ حضػػػكرهـ  مملكثيقػػػة السػػػمطاف قايربػػػافػػػ  نػػػو جػػػاء  مػػػف ذلػػػؾ 

يقػر كف  انِّػرافهـؿ بػكق مكف حينئػذففينِّػر  مكقػت العِّػرا لػبالمكرب المذككر مف طمػكع الشػمس إ
 مكيػدعكف ماح عميػو كسػمـا ِّػما النبػا سكرة اإلببلص كالمعػكذريف كفارحػة الكرػاب كالِّػبلة عمػ

 مكيػػـك الجمعػة بطػػالرهـ مالظهػرا فػػإنهـ يسػرمركف بالمكرػب إلػػ مماعػدا يػـك البمػػيس مػف كػػؿ جمعػو
 ا العادة انرها لشرعية عمككذلؾ  ياـ األعياد كالمكاسـ كاألعذار ا

بػبلد اإلسػبلـ إال كدمػػرن فػػ  فمػػـ يطمػج طػامج  مكغيػرن حنظػػت بيضػة اإلسػبلـ اذقمػت : كبػ
الم سسػات  رمػؾك  مبأهػؿ العمػـ المرػكافريف نماعػتااحم كما قامت شاذة مف بدعة كما  شػبو إال 

راء اليرػػػاما ِّػػػكرة فقػػػ :كالِّػػػكرة المقابمػػػة معِّػػػكرن الذهبيػػػةفػػػ  منبػػػرة اإلسػػػبلـ  -يػػػب رالكرا -
الِّػػػحؼ فػػػ  ِّػػػنحات الحػػكادث ا كمػػف يطمػػػج عمػػ ممريكػػا  ك غيرهػػػا مػػدف مِّػػػر ك فػػػ  اليػػـك 

  .السيارة يجد النرؽ شاسعا
 مػػا  هػػؿ األسػػر  م-اليرػػاما النقػػراء  –ك يضػػا : ذلػػؾ االهرمػػاـ بأضػػعؼ حمقػػات المجرمػػج 

البطيػػػب كالمػػػدرس ك ا ككيػػػؼ ال ؟ كالقاضػػػ مفاالهرمػػػاـ برعمػػػيمهـ  كثػػػر مػػػف ذلػػػؾ مركفك كالميسػػػ
  .مف بكاص  هؿ العمـا كالمنر

يرقربػكا ا العممػاء حرػ كرمػكفغير العرب كانكا يشػجعكف العمػـ كيمف ك مراء المماليؾ كهـ 
كا أنشػػػأف مرِّػػػيدهـا رب األرض كالسػػػمكات كركػػػكف لهػػػـ عنػػػد األمػػػة يػػػد رضػػػاؼ إلػػػا بػػػذلؾ إلػػػ

   . كمؿ كجوا رة ك كقنكا عميها ما يِّمحها كيديـ رسالرها عميالمدارس الكث
حنظػػو كشػػرحو ب –ا السػػبك البػػفلجمػػج الجكامػػج  –عممػػاء كطمبػػة عمػػـ  –كرمقػػؼ النػػاس 
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   .النهضة العمميةا دليؿ عم كله مكالرعميؽ عميو مف فضبلء العِّر
 .بناء ذلؾ العِّر ا ك ؿ السبكا ِّنؼ ابف السبكمكالاالثر عما المِّنؼ : 
 الرابع و حالة العصر االجتماعية طمبالم

 مػػػـقبػػػاب الر  ك بػػػاب السػػػيكؼ ر :  قسػػػميف كبيػػػريفا لػػػإذلػػػؾ العِّػػػر فػػػ  ف نقسػػػـ المكظنػػػك ا
حػيف كػاف  ربػاب القمػـ فػ   – ما  رباب السيكؼ: فكانكا مف األمػراء م المشرمميف بالكرابة كالعمـ

كبػػػػارهـ  - المػػػػكظنيف ف ك كيبػػػػد ممػػػػف طائنػػػػة المعممػػػػيفم  ل مػػػػف المشػػػػرمميف بالكرابػػػػة كالعمػػػػـ
عِّػػر المماليػػؾ بالػػذات فكثيػػرا مػػا كػػاف فػػ  سػػرقرار لػػـ يهنػػأكا بقػػدر كبيػػر مػػف اال –كِّػػمارهـ 

م  ك لعػػدـ لمجػػرد ظنػػكف ك كهػػاـ م ك المِّػػادرة اإلعػػداـيرعػػرض المكظػػؼ لمعػػزؿ  ك الحػػبس  ك 
 . (1)ا انره .األمرا إرضاء  كلا قدررو عم

فػػػػ  الدكلػػػػة العربيػػػػة اإلسػػػػبلمية فػػػػ  هػػػػا المػػػػدف رعرفا كمػػػػف الم سسػػػػات االجرماعيػػػػة الرػػػػ
كػػؿ فػػ  شػػأنها  –ف المػػدف  كذلػػؾ  ملباِّػػة برعايػػة النقػػراء كالمعػػدميفرمػػؾ اا العِّػػكر الكسػػط
كهػػ الء كػػانكا مكضػػػج  مكرظػػت بأعػػػداد كبيػػرة مػػف المعػػدميف ك شػػػبان المعػػدميفا –زمػػاف كمكػػاف 

   (2) . كقات المبلء كاألزماتف  كباِّة  مرعاية الحكاـ كالقادريف
 مالمعػدميفا ركزيعػو عمػلشػراء الببػز ك كقنػان كمف ذلؾ  ف السمطاف الظاهر بيبرس  كقػؼ 

   .المساكيفا عم وردب قم ف يرِّدؽ كؿ سنة بعشرة  الؼ  كما اعراد 
فػػ  ف يكثػػركا مػػف ركزيػػج األمػػكاؿ   ثنػػاء المجاعػػات اعرػػاد بعػػض سػػبلطيف المماليػػؾ فػػ  ك 
ا عمػػ ـالحاجػػات كرػػكزيعهل كمػػا يػػأمركف بجمػػج النقػػراء كذك  مكالمعػػدميف المسػػاكيفا عمػػ سػػباءو 

   .حيث يمـز كؿ منهـ بإطعاـ عدد معيفاألغنياء كاألمراء ب
ظػػؿ الحضػػارة فػػ  كلػػـ يكػػف اليرػػاما كالنقػػراء كالمسػػاكيف كحػػدهـ مكضػػج رعايػػة المجرمػػج 

نما حظ مالعربية اإلسبلمية  يضا بقدر كبير مف الرعاية االجرماعيػة ممػاال نظيػر ا المرضا كا 
قيػػؽ مػػف الطػػب إلشػػراؼ د جػػؿ ذلػػؾ بضػػعت مزاكلػػة مهنػػة كمػػف  ماالعِّػػكر الكسػػطفػػ  لػػو 

كبيػر األطبػاء  – ف يقػـك مقػدـ األطبػاء ا ة المعاِّرة عمبكقد نِّت كرب الحس مجانب الدكلة
   .بامرحانهـ -

                                 
 .262ِّػ نظاـ الحكـ كاإلدارة ف  عِّر األيكبييف كالمماليؾم  (1)

 ضمف مكسكعة الحضارة اإلسبلمية لسعيد عاشكر. 345الم سسات االجرماعية ِّػ  (2)
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 ف السػمطاف  مكثيقػة كقػؼ السػمطاف المنِّػكر قػبلككف عػف هػذا البيمارسػرافف  كقد جاء 
كالنقػػػػراء  كسػػػػريفمػػػػف األغنيػػػػاء الم مالمسػػػػمميف : الرجػػػػاؿ كالنسػػػػاءا ة المرضػػػػو لمػػػػداكاِّػػػػبِّ
ا مػػػػف الػػػػببلد مػػػػف المقيمػػػػيف بهػػػػا كالػػػػكارديف إليهػػػػ محرػػػػاجيف " بالقػػػػاهرة " مِّػػػػر كضػػػػكاحيها "ال

   .مراضهـ ابربلؼ  جناسهـ ك كِّافهـ كربايف ا كاألعماؿ عم
 مائهـنحػػػػيف بػػػػرئهـ كشػػػػا النقػػػػراء مػػػػف الرجػػػػاؿ كالنسػػػػاء لمػػػػداكرهـ إلػػػػا كيقػػػػيـ بػػػػو المرضػػػػ

ل القػػك  مكالمريػػبا كالقريػػب كاألهمػػ كينػػرؽ ) يػػكزع ( لمبعيػػد مرؼ مػػا هػػك فيػػو معػػد لممػػداكةِّػػكي
 انرها .كالنقيرا كالمن مكالحقيرا كالعم مكالشريؼا كالضعيؼ كالدن

سسػػة نػو كػاف م   المِّػادر المعاِّػػرة عػف هػذن البيمارسػػراف ك الكثػائؽ فػػ  كينهػـ ممػا كرد 
ككػؿ  ممػذككر كاألبػر لئلنػاثلقسميف كبيريف :  حػدهما ا إل مقسمان  مِّحية كاجرماعية ضبمة

ألمػراض  قاعػةمػراض الباطنيػة كقاعػة الجراحػة ك قاعات : قاعػة األا هما مقسـ بدكرن إلقسـ من
قسػـ  : قسػاـ فرعيػةا لػإككانػت قاعػة األمػراض الباطنيػة مقسػمة بػدكرها  مالعيكف كقاعة العظػاـ

كقسػػـ  ماالجنػػكف بالسػػع ايف كهػػـ مرضػػر ممحػػرك لكقسػػـ ا كهػػـ المِّػػابكف بػػالحم مكميفمػػلممح
  ... الخ.إسهاؿكقسـ لمف بو  –يف بكمرالمل   – لممبركديف

كت بػػػػمػػػف الر مسػػػرقؿكامػػػؿ  ش:  نػػػو بِّػػػص لكػػػػؿ مػػػريض فػػػر ل كقػػػاؿ : يػػػذكر النػػػكير 
عػػػػبلج ا األطبػػػػاء القػػػػائميف عمػػػػا لػػػػإ.. باإلضػػػػافة .كالمػػػػبلءات ؼكالطػػػػراريو كالمبػػػػدات كالمحػػػػا

فضػػػػبل عػػػػف عػػػػدد كبيػػػػر مػػػػف  هػػػػاكجػػػػدت ِّػػػػيدلية ضػػػػبمة لرركيػػػػب األدكيػػػػة كرجهيز  ماالمرضػػػػ
 ـكمػػػا زكد بمطػػػبخ كبيػػػر إلعػػػداد الطعػػػا مكغسػػػؿ ثيػػػابهـا نراشػػػات لبدمػػػة المرضػػػالنراشػػػيف كال
  .االبلـز لممرض

رمامػػا لرسػػالة البيمارسػػراف االجرماعيػػة فػػإف المػػريض عنػػدما يبػػر  كيِّػػرح لػػو بػػالبركج  مكا 
ككػػذلؾ يػػنعـ  مبػػو رقػػكتيل يباشػػر عممػػو الػػذا الحيػػاة حرػػا إحسػػانا يسػػرعيف بػػو عمػػا كػػاف يعطػػ

   .عميو بكسكة
نمػػا ارسػػعت فائػػدة هػػذا البيمارسػػراف  ثػػـ إف لػػـ رقرِّػػر عمػػا النػػازليف بػػو مػػف المرضػػام كا 

منػػػازلهـم كهػػػ الء كػػػاف يرسػػػؿ لهػػػـ مػػػف فػػػ  دائػػػرة نشػػػاطو لرشػػػمؿ  كلئػػػؾ الػػػذيف يػػػ ثركف البقػػػاء 
البيمارسػػػراف المنِّػػػكرل كػػػؿ مػػػا يحرػػػاجكف إليػػػو مػػػف األدكيػػػة كاألشػػػربة كاألغذيػػػةم كقػػػدر عػػػدد 

قػػكؿ ا  الؼ عمػػ ةالكاحػػد بعػػد اليػػـكفػػ  كالبػػارجيف منػػو ل منِّػػكر الالػػدابميف إلػػا البيمارسػػراف 
فػػػإف كثيقػػػة الكقػػػؼ قػػػد  ملالبيمارسػػػراف المنِّػػػكر  امػػػا إذا قػػػدر المػػػكت ألحػػػد مرضػػػ  مريػػػزمقالم
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نػػيف مػػف يمػػكت ك ف يِّػػرؼ النػػاظر مػػا رػػدعكا الحاجػػة إليػػو مػػف را هػػذن الحالػػة عمػػفػػ  نِّػػت 
فيِّػػرؼ مػػا يحرػػاج إليػػو برسػػـ  مكالنسػػاءبرمػػيف مػػف الرجػػاؿ مكالا بهػػذا البيمارسػػراف مػػف المرضػػ

السػػنة النبكيػػة ا قبػػرن عمػػفػػ  كمدارارػػو  مقبػػرن رغاسػػمو كحػػاف ةغسػػمو كثمػػف كننػػو كحنكطػػو ك جػػر 
  .كالحالة المرضية

فكانػػػػػت  –مثػػػػػؿ الجػػػػػذاـ  –ل كاشػػػػػردت الرعايػػػػػة بالمِّػػػػػابيف بػػػػػأمراض بطيػػػػػرة سػػػػػريعة العػػػػػدك 
إبػراج ا كيػؼ حػرص الحكػاـ عمػ ماكيػذكر ابػف النػرات كالعينػ مربِّص لهـ مِّحات بارج المدف

   .قاـ لهـ مسرعمرات باِّة لعبلجهـرحيث ا يف مف المدف المكرظة إلمالبرِّاء كالمجذك 
ا الرػ مالحضػارة العربيػة اإلسػبلميةفػ  كمف الم سسات االجرماعيػة ذات األهميػة البالمػة 

لمػػدف  ك سػكاء دابػؿ ا مالسػبيؿ كجمػكع النػاس كعػابرلممسػافريف لقِّػد بهػا رػكفير ميػان الشػرب 
   (1) .اانره مبارجها

فػػػبل  محكامػػػا كمحكػػػكميف ماألمػػػةا عمػػػ يمنػػػة ف الشػػػريعة اإلسػػػبلمية كانػػػت المها كال ننسػػػ
ذا ررؾ اح الحرية لممسمـ  ماإلسبلـف  رزمت كال انمبلؽ كال حرماف  سػرمراع بكػؿ مػا بمػؽ ئللكا 
بلؿ كرجنػػػب مػػػا حبػػػالا :  كلهمػػػا : االلرػػػزاـ مػػػال بػػػركج عنه شػػػرطيفباح لػػػو مػػػف مبػػػاهج الحيػػػاة 

 ال حدكد هاريف الدائرريف طمػب مػف المسػمـ ف  ك  مكثانيهما االعرداؿ كعدـ اإلسراؼ محرمو اح
 .نِّيبو مف الدنيا ينسا

االثػػر : لمػػا كػػاف المعممػػكف قسػػيما السػػمطة مػػج اربػػاب السػػيكؼ م يكنػػا ذلػػؾ دلػػيبل عمػػا 
 االهرماـ بالعمـ كالعمماء .

                                 
 كما بعدها. 262( نظاـ الحكـ كاإلدارة فا عِّر األيكبييف كالمماليؾ ص 1)
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 ىو عن ابن السبكى الثان المبحث
 : ثبلثة مطالبكفيو 
 اسموم كنسبوم كمكلدنم كمكطنوم كنشأروم كِّناروم ككفارو.:  األكؿ طمبالم
 طمبو لمعمـ كرحبلرو.: ا الثان طمبالم
 شيكبو كربلميذن كثناء العمماء عميو.الثالث :  طمبالم

 ووفاتو  وموطنو ونشأتو وصفاتو اسمو ونسبومولده و  األول طمبالم
 ( و اسمو ونسبو9) 

رػاج الػديف  بػك نِّػر  جمة المِّنؼ : اإلمػاـ الحجػة البػارعرر ف   –الشارح  –اؿ النجـ ق
ا الػػػديف  بػػػا عبػػػد الكهػػػاب بػػػف الشػػػيخ اإلمػػػاـ العبلمػػػة شػػػيخ اإلسػػػبلـ عمػػػـ العممػػػاء األعػػػبلـ رقػػػ

بػػف رمػػاـ بػػف حامػػد بػػف ا بػػف رمػػاـ بػػف يكسػػؼ بػػف مكسػػا بػػف عمػػف  الكػػاعبػػد بػػف ا الحسػػف عمػػ
ح اا سػقا رجػز البل األنِّػار ا بػف سػكار بػف سػميـ السػبكا بف عمػر بػف عثمػاف بػف عمػا يح

    (1)ب ( 1 م  1فضمو الكاسج ) لكحة  ضغيثو الهامج ك نهمهـ مف فيكالدن  ركحو كركح
كالػػدن : ككانػػت الشػػعراء يمدحكنػػو كال يبمػػكف  ررجمػػةفػػ   –ا ابػػف السػػبك –ك قػػاؿ المِّػػنؼ 

ع ر  ك  –كقػػد كػػاف رحمػػو اح  معمػػيهـكهػػك ال ينكػػر ذلػػؾ  ماألنِّػػارا قِّػػائدهـ مػػف ذكػػر نسػػبرو إلػػ
كقػػػد قػػػر  عميػػػو شػػػاعر العِّػػػر ابػػػف نبارػػػو غالػػػب  ممػػػا يعرفػػػو بػػػاطبلا  ف يسػػػكت عمػػػمػػػف ح ا ك رقػػػ

   .(2) ناألنِّار كالشيخ اإلماـ يقر ا كفيها يذكر نسبرو إل م مردحو فيهاا قِّائدن الر
مِّػر كرعػرؼ قريػة مػف  عمػاؿ المنكفيػة ب مسػبؾا نسػبة إلػ افهػ م(ا ما نسبرو ) السبك ك 

   .كها فا محافظة المنكفية (3) األحد بسبؾف آلا
 توأ( والدتو ونش2)

كرجػػو ابػػف  مهػػػ 727 نػػو كلػػد عػػاـ ا كالجمهػػكر عمػػ مسػػنة كالدرػػوفػػ  ابرمػػؼ الم ربػػكف 
رػاج العػركس فػ   (5)لالزبيػدل كيػر  مهػ 728كلد عاـ نو  ر الكامنة ر الدف   (4)احجر العسقبلن

                                 
طبج دار  -بيركت ) القسـ الدراسا ( كالضياء البلمج كالعبر ف  ببر مف غبر  -ار البشائر اإلسبلمية طبج د -هكذا رقريبا ف  منج المكانج  (1)

 (.197/  4بيركت ) -الكرب العممية 
 (.150/ 10السعكدية ) - بها  –دار هجر لمطباعة كالنشر  -الطبقات الكبرل البف السبكا  ثناء ررجمرو لكالدن الشيخ رقا الديف  (2)
 لعركسم مادة " سبؾ "راج ا (3)
 80ارجَ ُ ص  (4)
 ( 9906/  2ها ، ذُ َِّب ية فى َّذ حَّ  طبلات َّذ حَّييم  غير ذذك كثير ) كشف َّذظ َّ   979هَّ َّبَّ بكر وحَد بم ا م َِّشبيرى َّذزبيدى ت  (5)
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  .(1) هػ729 ف كالدرو كانت 
ا دفؽ إلػالعممػاء ررػ كفػكدل كر  مبيػت يمػكج بالمعرفػةا مع كفرو عينيو مانت كالدرو بالقاهرةكك

 مالرحِّػيؿ مبكػراا ف ينشػأ الرػاج عمػ فمػيس غريبػا  ميػدكف فكائػدننو كيمػمينهمػكف مػف ع ممجمس  بيو
   .دة كالرشريجيِّمرن ثـ يأبذ عف كالدن العربية كالعقف  ف ك ف يحنظ القر 

 .هػػػ728كقيػػؿ سػػنة  727مكلػػدن بالقػػاهرة سػػنة  –ـ الػػديف ابػػف جماعػػة نجػػ –كقػػاؿ الشػػارح 
(5)  

 ( أسرتو ) السبكية (9)
م ييفالهجػر كالراسػج الثامف  يفنالقر ف  النهضة العممية ف  شاركت ا الر كانت مف األسر

 –القضػػاء كالرػػدريس  –اعػػربلء المناِّػػب فػػ  يشػػار إليهػػا بالبنػػاف ا سػػر الرػػكمػػا كانػػت مػػف األ
  .لِّبلح كالكرع كالزهداا إضافة إل

 .رحمو اح –الراج  –ننس المِّنؼ ا ف ينعكس كؿ هذا عم  فكاف البد
 الديف ( نظما : ا ككاف قد باطبو كالدن ) رق

 ابنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال رهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحرا
 احنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ كرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب اح كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   
ػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػا محكمن  كاعمػػػػػػػػػػػػـ  ِّػػػػػػػػػػػػكؿ النقػػػػػػػػػػػػو عممن
 كرعمػػػػػػػػػػػػػػـ النحػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػذل يػػػػػػػػػػػػػػدنا النرػػػػػػػػػػػػػػا   

 ا كمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ   كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؾ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػافع
 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك بهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كرنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف     
 كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنبط المكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارها  
 كاربػػػػػػػػج طريػػػػػػػػؽ المِّػػػػػػػػطن  فػػػػػػػػ  كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا

 كاقِّػػػػػػػػػػػػد بعممػػػػػػػػػػػػؾ كجػػػػػػػػػػػػو ربػػػػػػػػػػػػؾ بالِّػػػػػػػػػػػػا  
 ج

  كِّػػػػػػػػيؾ كاسػػػػػػػػمج مػػػػػػػػف مقػػػػػػػػالا ررشػػػػػػػػد 
 ِّػػػػػػػػػػػػػػحت كفقػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػافعا محمػػػػػػػػػػػػػػد
 يهػػػػػػػػػػػػػديؾ لمبحػػػػػػػػػػػػػػث الِّػػػػػػػػػػػػػػحيو األيػػػػػػػػػػػػػػد
 مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿ فهػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػر ف مسػػػػػػػػػدد
 ك بػػػػػػػػػػػا حنينػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػػـك ك حمػػػػػػػػػػػد

 ة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحاء ذات ركقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكقريحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كابحػػػػػػػث عػػػػػػػف المعنػػػػػػػا األسػػػػػػػد األرشػػػػػػػد
 يػػػػػػػػػػػأرا بػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػؿ  مػػػػػػػػػػػر رسػػػػػػػػػػػعد
(2)رظنػػػػػػػػر بسػػػػػػػػبؿ الِّػػػػػػػػالحيف كرهرػػػػػػػػدل

 ج

 

                                 
طبج  -ة (م كالدرر الكامن140/ 3هػ )1407طبعة  كلا  -بيركت  -طبج عالـ الكرب  -طبقات ابف قاضا شهبة  (1)

 1هػ) 1387 – كلا  –مِّر  -طبج عيسا الحمبا -(م حسف المحاضرة  425/ 2دائرة المعارؼ اإلسبلمية بالهند ) 
 /182 ) 

  (.  1لكحة ) (5)

 (10/177الطبقات الكبرل ) (2)
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 سرة المرمكقة : برجرهـ رمؾ األ كمف الذيف
 مالقضػاةا قاضػ ملالمِّػر ا لسػبكبػف رمػاـ بػف يكسػؼ اا بف عمػف  جد المِّنؼ عبد الكا 
كمػا  مسػمج الحػديث مػف عممػاء عِّػرن مير الػذكاءكث مكاف مشهكرا بالِّبلح مالديف  بك محمد زيف

كحػػدث  م عمػػاؿ الػػديار المِّػػريةفػػ  كرنقػػؿ  مفػػ القراا كقػػر  األِّػػكؿ عمػػ مبػػريف  بػػذ النػػركع عػػف 
 وكلػػو نظػـػ كثيػػر غالبػػ محػػدث بهػػا مشػػيبةا الػػديف  بػػك النػػرو السػػبكا بالقػػاهرة كالمحمػػة كبػػرج لػػو رقػػ

 .(1)هػ  735سنة ف  رك  .اح عميو كسمـا ِّما النبف  زهد كمدح 
ا بػف رمػاـ السػبكا بػف عمػا الديف محمد بف عبد المطيؼ بػف يحػا كمنهـ :  بك النرو رق

ِّػر سػنة بمكلد بالمحمػة  مناثر ناظـ م ديب ممحدث ممركمـ ماِّكل  مفقيو ماالشافعل المِّر 
بدمشػػؽ ف  م رػػك ات كالعربيػػة مػػدة سػػبعة عشػػر عامػػاءم كالـز  بػػا حيػػاف ك بػػذ عنػػو القػػراهػػػ 704
 .(2)هػ  744سنة 

الشػػيكخ كمػػنهـ فػػ  الكػػبلـ عنػػو ا كسػػيأر مالػػديفا القضػػاة رقػػا كمػػنهـ: كالػػد المِّػػنؼ قاضػػ
   .جماؿ الديف  بك الطيبا بف رماـ السبكا بف عمف  بف الكاا بف عمالحسيف  بك المِّنؼ 

فػػػػ  كنػػػػاب  مككػػػػاف عارفػػػػا بالرجػػػػاؿ مدمشػػػػؽكبدرس بهػػػػا ك  مػهػػػػ 722كلػػػػد بالقػػػػاهرة سػػػػنة 
 . (3) "ااسمو الحسيف بف عممف ف  كراب "  مف  ثارنك  مػه 755سنة ف  رك  مالقضاء

بهػاء الػديف ا اـ السػبكبػف رمػا بػف عمػف  بػف الكػاا كمنهـ  بك المِّنؼ :  حمد بػف عمػ
سػػمج بمِّػػر كالشػػاـ  مهػػػ 719كلػػد سػػنة  مبعػػض العمػػـكفػػ  مشػػارؾ  ماِّػػكلك فقيػػو  بػػك حامػػد 

فػػػػركع النقػػػػو فػػػػ  مير الِّػػػػل كمػػػػف م لنارػػػػو : شػػػػرح الحػػػػاك   فرػػػػا كدرسقضػػػػاء الشػػػػاـ ك ا ككلػػػػ
ف  كالبيػاف كشػرح مبرِّػر ابػف الحاجػب كغيػر ذلػؾ رػك ا المعػانفػ  كشرح الرمبيص  ماالشافع
 .  (4)هػ  773سنة 

                                 
(. 14/172هػ )1408 - كلا –بيركت –طبج دار النكر –(. كالبداية كالنهاية البف كثير10/89الطبقات الكبرل )( 1)

 ( 348/  2كطبقات ابف قاضا شهبة ) 
قاؿ اإلسنكل ف  طبقاروم كاف حسف البط كالربلكة كقراءة الحديثم رنقو عما الشيخ رقا الديف عما بف الكاف  كناب  (2)

(م 350/ 349ف  القاهرة كدرس بالمدينة السينية بالقاهرةم كرقمد قضاء دمشؽ درس بالركنية الجكانية كركف  بها )
 –( دار الكرب العممية 4/133( كالعبر ف  ببر مف غبر )4/25( كالدرر الكامنة )3/78بف قاضا شهبة )طبقات ا
 هػ.1407 – كلا  -بيركت 

( كحسف المحاضرة 2/61( كالدرر الكامنة )3/25( كطبقات ابف قاضا شهبة )4/163( العبر ف  ببر مف غبر )3)
(1/48.) 

 210/  1كالدرر الكامنة  103/  3ابف قاضا شهبة  كطبقات 163/  4العبر ف  بير مف غبر  (4)
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 ( وفاتو رحمو اهلل4)
ليمػػة  كمػػات رابعػػو مالسػػبتليمػػة  فطعػػف: بطػػب يػػـك الجمعػػة  رحمػػو اح –قػػاؿ ابػػف حجػػر 

 ةقبػػر مفػػ  ؽ كدفػػف شػػهشػػة بظػػاهر دمبالد بمنزلػػو مهػػػ 771الحجػػة عػػاـ ل ذ سػػابجفػػ   مالثبلثػػاء
 .الجبؿ نوالسبكية بس

 لحػػدإسػػنة الحجػػة ل شػػهيدا بالطػػاعكف يػػـك الثبلثػػاء سػػابج ذف  ) الػػنجـ ( : رػػك  حكقػػاؿ الشػػار 
فمسػؿ ككنػف مػف  مبظػاهر دمشػؽ وسػرانبفػ  ككانػت كفارػو  مربػكف  كسبعيف كسبعمائة كما نقمػو الم

   (1)برربرهـ كما  ثبرو المثبركف  جامج األقـر بسنو قاسيكف كدففبعميو ا كِّم مالمد
ا رقػ نمػنهـ كلػد مذريػة ِّػالحة ك بنػاء بػررة عممػاء –رحمػو اح  –ا كقد بمػؼ ابػف السػبك

حيػػاة كالػػدن رػػاج الػػديف بالمدرسػػة فػػ  : درس  قػػاؿ ابػػف العمػػاد ماد الكهػػاب السػػبكالػػديف بػػف عبػػ
بعػػد  بيػػػو ل ألمػػػك ج اماجػػبطابػػػة الا قػػػاؿ هػػذا مػػػف العجائػػب ككلػػك  ماألمينيػػة كعمػػرن سػػػبج سػػنيف

  (2)هػ  776رحمو اح بالطاعكف سنة ف  كرك  مكعمرن عشر سنيف
جػػاز لهػػا العػػز بػػف جماعػػة   ماالرػػاج السػػبك ة: ِّػػالحة ابنػػا يضػػا مػػف ذريػػة ابػػف السػػبكك 
 . (3)ت عميها شيئا  قر ا ظف  ن ك  ملقاؿ السباك  مكغيرن

 وثناء العمماء عميو خالقوأ( صفاتو و 5)
 م) نجػػـ الػػديف ( رحمػػو اح : قػػاؿ الحػػافظ عمػػاد الػػديف بػػف كثيػػرقػػاؿ الشػػارح ابػػف جماعػػة 

حِّػػػؿ لػػػو مػػػف ك  مقػػػاض ِّػػػمير كال كبيػػػرا جػػػرت عميػػػو مػػػف المحػػػف كالشػػػدائد مػػػا لػػػـ رجػػػر عمػػػ
ما لـ يكػف يعمػـ  وكعمم ممحموا كبالجممة فقد  كـر اح رعال مالمناِّب ما لـ رحِّؿ ألحد قبمو

الػنظـ فػ  كلػو البػاع المديػد  ممػف النحػكؿ دكمهػر فيهػا بحيػث عػ ممف الحػديث كالنقػو كاألِّػكؿ
و مػػػم كيضػػػرب المثػػػؿ بحمكالبػػػديجكالبيػػػاف ا المعػػػانفػػػ   (4)كالنثػػػر بقممػػػو السػػػريج كالمسػػػاف المسػػػف

 .(5)ظممو كسممو مف كِّنحو عف 

                                 
   4لكحة  (1)
 .6/223 -ك قكؿ: بؿ ربطت حد العجائب كاح  عمـ  -هػ 1406 – كلا  –دمشؽ  –دار ابف كثير  –شذرات الذهب (2)
 70/  12بيركت  –طبج دار مكربة الحياة  –الضكء البلمج لمسباكل  (3)
 ادلاىر البليغ  (4)
  ( 4لكحة )  (5)
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فقػػد  مبمػػؽ كدماثػػةعػػف عمػػـ كفضػػؿ   نػػو كِّػػؼ بِّػػنات عديػػدة كمهػػا رػػنـكالمشػػهكر عنػػو 
فػػ  ك  مضػػمعان العربيػػة مرفػػ  ك  ماألِّػػكؿ محققػػافػػ  ك  مالنقػػو إمامػػافػػ  ك الحػػديث مػػاهرا فػػ  كػػاف 

   .االجرهاد كاالسرنباط مبدعا كمبركراف  ك  ماألدب بارعا
م لػػو ذكػػاء منػػرط كذهػػف كقػػاد مالحػػؽفػػ   جريئػػان  مفِّػػيحان  ان مػػالػػنظـ كالنثػػر مجيػػدا بميفػػ  ك 

قػدت لػو مجػالس فأبػاف عػف كع مكسػجف فثبػت مفِّبر مذك   مكحِّمت لو محنة بسبب القضاء
عنػػا كِّػػنو عمػػف قػػاـ عميػػو  مرربرػػوا لػػإكلمػػا عػػاد  .هـ عميػػوفحػػـ بِّػػكمو مػػج رػػكاطئجاعة ك شػػ

   .حقوف  كظممو كجار 
ربػػاب المناِّػػب مػػف  يبضػػج لػػو  مالباِّػػة كالعامػػةل ككػػاف سػػيدا جػػكادا كريمػػا مهيبػػا لػػد

 . (1)القضاة كغيرهـ 
 اإلجماؿ:ا كعم
 لينو حرا قبؿ  ف يبد  فيها.كل : عادرو ف  اإلشادة بكربو كرآاأل -
 الثانية: قكرو كمنافحرو لبِّكمو كاعردادن بآرائو. -

 الثالثة: ركاضعو الجـ. -

 الحؽ إذا ربيف. ا الرابعة: رجكعو إل -

حرا  -فمـ يِّؿ بعد  هؿ اإلعبلف كالرسكيؽليفوو آيو إشادتو بكتبو وتاألول أما
 ف  لينوم فقد ر ينان بعدآاإلعبلف عف كربو كرا ف  ما كِّؿ إليو ابف السبك -العِّر الحاضر

ا شرح لـ يبد  فيو بعدم شرح عما الناس إل ؽي كى شى بهاج( يي )اإل مف شرح المنهاجا انره
بطبة ف  كبلمو ف  إف لـ  ت فيو بالعجب العجاب" ككذلؾ ا ال عذر ل " المبرِّر كيقكؿ:

مائة  الكارد مف زهاءالجد كالرشميرم ك ل مبم  ذك  فجمج الجكامج"البال  مف اإلحاطة باألِّمي
المبرِّر كالمنهاج مج مزيد ا عما شرحف  دة ما بط بز يكيميرم المحل يرك  مِّنؼ منهبلن 

  (2) كثير".
 بر"جمج الجكامج" كقد رـ جمج الجكامج عممانم المسمج كبلمو  ذانان ف  "ككذلؾ كبلمو 

مف  حاسف المحاسف بما ينظرن األعم م مجمكعان جمكعانم كمكضكعان ال مقطكعان ا ِّمام اآلر
  (3) كمرفكعان عف هـ الزماف مدفكعان". فضمو كال ممنكعام

                                 
 ( 221/  6( كشذرات الذهب ) 410/  1( كالبدر الطالج )142/  3طبقات ابف قاضا شهية ) (1)
 هػ.1429 –طبعة  كلا  –( نشر الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة 1/184( الدرر المكامج )2)
 .مجمداف -هػ 1425 –طبعة  كلا  –مركز ابف العطار لمرراث بمِّر  – 2/666( الضياء البلمج 3)
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هذا ا ف  عف"جمج الجكامج" ف "منج المكانج". "كلك  ف النطف رأمؿ ِّنيع ككذلؾ كبلمو
ا معنانم كاطمج عما سميرو"جمج الجكامج" كجعمت اسمو عنكانان عمل المجمكع الِّمير الذ

 بر ما ا م إل"بالعجب العجابم كعمـ كيؼ  مطنا القشر عف المباا ذلؾ. لقضل ف  ممزا
  (1)قد يككف ذكرنان  ننا. 

عرؼ المباطب ا ككقكلو مثبلن ف "منج المكانج" عند كبلمو عم :" ف المنظ محمكؿ عم
رحقيؽ هذا ف  شرح المبرِّرم ثـ قاؿ:"كقد  طمنا القكؿ ف  ف   بدان" كقاؿ: كرقريرن مسرك 

بالمجد ف  طمب العمـ إهمالو  المكضج ف  كرابنا األشبان كالنظائرم كهذا الكراب الذل ال يميؽ
  (2)كال يسج طالب الرحقيؽ إغنالو. 

كقكلو ف  مبحث"لك" ك نت إذا نظرت ما حررنان ف  منج الرعميؿ بعمريف ف  شرح 
 (3)المبرِّر كالرعميقة كغيرهما مف كرب ظهر لؾ هذا ظهكران قكيان. 

مِّننارو كاالسركثار كلـ يكف الراج ينعؿ ذلؾ ربجحان كافربارانم كال يقِّد بذلؾ إظهار 
نما يريد اإلرشاد إلا البير كاإلشارة إليو كبياف مظانو كالداللة عميو.   بها معاذ احم كا 

 -رحمو اح -الراج السبك وأما الثانيةو قوتو ومنافحتو لخصومو واعتداده بآرائوو 
لؾ شبِّية عبقرية فذنم هكذا كاف بيف الناسم ككاف هك عند ننسو فكؽ هذن المثابة ككذ

نجدن شديد االعرداد بآرائو ك فكارنم قكل الحجة ف  مقالوم ال يميف بسهكلةم كال يرجج عف ر يو 
 بأدنا إشارةم بؿ يكافو عنو كيحققوم كيبرهف عميو كيدققوم كيأرا فيو بكؿ ما يران كيسرطيعو

  كالمثاؿ:
بعمريفم حيث اسرمج إليو ف  "األشبان كالنظائر" مدافعان عما ذهب إليوم ف  منج الرعميؿ 

يقكؿ:"  ِّؿ قاطج: ال يجكز عقبلن اجرماع عمريف عما معمكؿ كاحدم كهذا األِّؿ مهدنان ف  
شرح المبرِّرم كناضمنا عنوم كادعينا قياـ القاطج عميوم كحكمنا بأف مبالنو محجكج 

 ببراهيف العقكؿم كنزلنا عميو مف النركع النقهية ما يررنج عف هـ الزماف. 
كرن بعد رقريرها ف  منج المكانج ما نِّو:"كهذا رحقيؽ هائؿم عميؾ كقاؿ ف  مسألة الم

  (4)كالببلفيف عميوم فإف  بان فادر  ما عدان.  فبعرض كبلـ النقهاء كاألِّكليي

                                 
 .38( منج المكانجم ص1)

 487منج المكانج ِّػ (2)

 163منج المكانج ِّػ (3)

 101منج المكانج ِّػ (4)
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ككبلمو الذل ذيؿ بو جمج الجكامج كنقمنان  ننا ك شرنا إليو دليؿ عما قكرو كاعردادن 
 بآرائو  يما اعرداد. 

 الجمو وأما الثالثةو تواضعو 
إال إنو كاف منِّنان لبِّموم ال يهرضـ قدر  حد مف الناس: شاديان كاف  ك قال الشوكانيو 

 (1)مرناهيانم كهذن ركح عممية سامية ك ببلؽ فاضمة. 
ف  بعد  ف رد كبلمو  -رحمو اح -إشادرو بابف الحاجبا لما ندع م انظر إل ككمثاؿ

األِّكؿ كالنقو ف  إمامان مقدمان  -حمو احر  -رعريؼ األداء حيث قاؿ:"كقد كاف ابف الحاجب
كالنحك كالرِّريؼم  مسكرو الببلغة زمامهام ك لقت إليو النِّاحة مقاليدهام ك عطان اإليجاز 

هذا الكراب ف  كموم كمف بحر عممو اغررفنام كبكثير عممو اعررفنام فبل يظف الظاف  نا  ردنا 
  (2)مطاكلروم فأيف الثريا مف يد المرناكؿ. 

 ا الرابعةو رجوعو إلى الحق إذا تبينو وأم
ف  كربوم فنجدن ف  بعضها يقرر  -رحمو اح -كثيران ما يبرمؼ كبلـ ابف السبك 

المسألة عما كجوم ثـ يرجج ف  كراب  بر فيقررها بكجو مماير لوم كهذن ميزة حميدةم فقد 
إليو حيف يجدن الئحان  كاف رحمو اح كقافان مج الحؽم حثيث السير إليوم ال يرمكأ ف  الرجكع

 بينانم إف كاف سبؽ بالرِّريو بببلفو.
كمف ذلؾ:  نو ِّرح ف  جمج الجكامج بامرناع ركميؼ المكرنم ثـ رجج ف "األشبان 
كالنظائر"م كجكز ركمينوم كلذلؾ كاف يقكؿ رحمو اح: "إف الِّكاب  ف يرد مف كبلـ 

ؼ كالرمحؿ كالحمؿ عما  بعد المِّننيف ما يجب ردنم كيقبؿ ما يجب قبكلوم ك ما الركم
المحامؿ فشئ رسرنكرن العقكؿم كال يرضان لننسو ذك ننس  بيةم بؿ كؿ ي بذ مف قكلو كيررؾ 

 . إال ِّاحب القبر 
ككذلؾ كنا نقمنا شبو هذا الكبلـ  ك ننسو عنو ف  "منج المكانج" عند الكبلـ عف جمج 

كي بذ مف قكلو كيررؾ كاح  عمـ  الجكامج: كال  بيعو بشرط البراءة مف كؿ عيب" بؿ  قكؿ:
  (3)بالميبم كينظر فيو مج رجكيز اعرراض الشؾ لو كالريب". 

                                 
 (1/467البدر الطالج ) (1)

 126منج المكانج ِّػ (2)

 87ِّػمنج المكانج  (3)
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 حنتومتقمدىا رحمو اهلل و ى ( وظائفو الت6)
فػػ  ثػػـ اسػػرقر  مالقضػػاء عػػف كالػػدنفػػ   ( : نػػاب  3الػػنجـ البلمػػج )فػػ  قػػاؿ الشػػارح الػػنجـ 

ثػػـ عػػزؿ  مثػػـ  عيػػد مثػػـ عػػزؿ مفسػػنة سػػت كبمسػػي األكؿ ربيػػجفػػ  قضػػاء الشػػاـ بسػػ اؿ كالػػدن 
القضػاء ا عيد إل ثـ  مبيو كظائؼ ا مِّر عما مقضاء كركجو إللثـ  عيد  مبأبيو بهاء الديف

 مالسػػجف نحػػك ثمػػانيف مػػف األيػػاـفػػ  ث بػػكسػػجف فم منػػة شػػديدة فػػبل مػػرد لمقضػػاءحملػػو كحِّػػؿ 
  .(1) اانره معدا ن بقبيو الكبلـ ما هك  عظـ مف السهاـ كرمان 

فقػد  مر ذلؾيمناِّب عديدة مف الردريس كالقضاء كغ –رحمو اح  –ا بكابف السا كركل
 (6) كالشػػاميريف (5) يةكالناِّػػر  (4)كالمزاليػػة  (3)كالعادليػػة الكبػػرل  (2)العزيزيػػة فػػ  الرػػدريس ا رػػكل
 .  (7)مشيبة دار الحديث األشرفية ك 

 العمم ورحالتو وطمب المطمب الثانىو
: فأبػذ عنػو ا األكلػ مرحمرػوفػ  كال  كالػدن ا رمؿ عمػاشػا افمة القكؿ  ف الراج السػبكنمف 

هػػػ 739كقػػدـ دمشػػؽ مػػج كالػػدن عػػاـ  مكهػػـ كثػػر معِّػػرن ةسػػارذ  اثػػـ ررممػػذ عمػػ مالعمػػـك المبرمنػػة

                                 
  ( 3( النجـ البلمج )1)

األيكبام بنا كلدن الممؾ العزيػز عثمػاف  العزيزية : شرقا الرربة الِّبلحية كغربا رربة األشرفيةم لما مات ِّبلح الديف (2)
 –( دار الكرب العمميػة 290/  1م الدارس ف  راريخ المدارس )فا سكريا  مدرسة العزيزية إلا جانب الكبلسة بالجامج

 هػ.1410 كلا سنة  –بيركت 

ريػػػةم ينِّػػػؿ بينهمػػػا العادليػػػة الكبػػػرل : دابػػػؿ دمشػػػؽم شػػػماؿ الجػػػامج بمػػػرب كشػػػرؽ البانقػػػان الشػػػابية كارجػػػان بػػػاب الظاه (3)
الطريؽم  نشاها نكر الديف محمكد زنكا كركف  قبؿ إرمامهام ثـ بنا بعضها الممؾ العادؿ سيؼ الديف ثـ ركف  كلـ ررـ 

 ( 273/  1 يضام فأرمها كلدن الممؾ المعظـم الدارس ف  راريخ المدارس ) 

نِّػػر الػػديف المقدسػػام ثػػـ عرفػػت باسػػـ اإلمػػاـ ركجػػد بالجػػامج األمػػكلم شػػماؿ مشػػهد عثمػػافم كانػػت رعػػرؼ اكال بالشػػيخ  (4)
المزالام كقد كقؼ عميها اإلماـ الناِّر قرية يِّرؼ ريعها عما مف يشرمؿ بها ف  العمػـك الشػرعيةم كعمػا مػف يػدرس 

/  1بهػػا مػػف الشػػافعية كقػػد درس بهػػا جمػػة مػػف العممػػاء مػػنهـ الشػػيخ عػػز الػػديف بػػف عبػػد السػػبلـ )الػػدارس فػػ  المػػدارس )
313 ) 

 1/357هػم الدارس ف  راريخ المدارس  530قبما باب الزيارة مف  بكاب الجامج األمكلم كبنيت سنة  ركجد (5)

مدرسراف : إحداهما الشامية البرانية بمحمة العكينيةم  نشأرها ست الشاـ ابنة نجـ الديف األيكبام  بت الممؾ الناِّر ِّبلح  (6)
ها ف  األكقاؼم كالمدرسة الثانية : الشامية الجكانيةم قبما المارسراف الديف األيكبام كها مف  كبر المدارس ك عظمها ك كثر 

 (1/208المكرلم  نشارها ست الشاـ بانية المدرسة األكلام  نظر الدارس ف  راريخ المدارس )
:  نظػػر الػػدارس فػػ  رػػاريخ المػػدارس كشػػذرات  بضػػكاحا دمشػػؽ  بسػػنو قاسػػيكف بناهػػا الممػػؾ األشػػرؼ مكسػػا بػػف العػػادؿ (7)

 (3/221ب )الذه
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ػػ مكسػػمج مػػف عممائهػػا كننػػس  بهمػػة فريػػةالعمػػـ ا ك قبػػؿ عمػػ مالرحِّػػيؿ بننسػػوا لػػإكاجرهػػد  دَّ كجى
كقػػاؿ عنػػو ابػػف  (1)ب  ب بننسػػو كدطمػػ :ات الػػذهبر شػػذفػػ  قػػاؿ عنػػو ابػػف العمػػاد ا ة حرػػقمشػػك 

الطبػػاؽ مػػج ك طمػػب الحػػديثم ككرػػب األجػػزاء فػػ   معػػف  مر الكامنػػةر الػػدا فػػ  حجػػر العسػػقبلن
  (2)مهر كهك شاب ا العربية حرك مبلزمة االشرماؿ بالنقو كاألِّكؿ 

 وتالميذه شيوخو المطمب الثالث و
بػػف يكسػػؼ يحيػػا ا الػػنجـ : حضػػر بالػػديار المِّػػرية عمػػفػػ  قػػاؿ الشػػارح : نجػػـ الػػديف 

ا هنالبقػػاء ِّػػالو األشػػا ك بػػا ببكػػر محمػػد المِّػػعا ك بػػا كعبػػد المحسػػف الِّػػابكنل المِّػػر 
كزينػػػب بنػػػت ل الجػػػذر ا ف عمػػػبػػػ كسػػػمج بالشػػػاـ مػػػف :  حمػػػد مكعبػػػد القػػػادر بػػػف الممػػػكؾ كغيػػػرهـ

بػػف ا محمػػد بػػف يحػػ وكبػػرج لػػ مك جػػاز لػػو الحجػػار كغيػػرن مالكمػػاؿ كفاطمػػة بنػػت العػػز كغيػػرهـ
الحػػافظ ا قػػر  عمػػ مكالػػدن كغيػػرنا اشػػرمؿ عمػػ ممجمػػديف كلػػـ يكمػػبلفػػ  مػػا محمػػد بػػف سػػعد معج

الرػػػدريس ك ك جػػػازن باإلفرػػػاء  مالمعجػػػـ المبػػػرصا فػػػ  كذكػػػرن الػػػذهبا كالـز الحػػػافظ الػػػذهبل المػػػز 
   .(3)شمس الديف بف النقيب 

: الشػػػيخ اإلمػػػاـ الكالػػػد  األكؿ كلهػػػـ شػػػيبو ك  مبركفيػػػؽ اح بررجمػػػة  شػػػهر الشػػػيكخ عسأشػػػر ك 
بػف رمػاـ ا بػف رمػاـ بػف يكسػؼ بػف مكسػا بف عمف  بف عبد الكاا الديف عما إلماـ رقالشيخ ا
المػػركمـ ا الشػػيخ اإلمػػاـ النقيػػو المحػػدث الحػػافظ المنسػػر المقػػر  األِّػػكلا البزرجػػل األنِّػػار 
القضػاة ا النظػار شػيخ اإلسػبلـ قاضػفػ  الببلا الجػدلا األديب الحكيـ المنطقػل الممك ل النحك 
كلػػػد بسػػػبؾ مػػػف  عمػػػاؿ  مامحمػػػد السػػػبكا زيػػػف الػػػديف  بػػػا بػػػف القاضػػػالػػػديف  بػػػك الحسػػػف ا رقػػػ

ا القاضػا فعرضػو عمػ مكقػدـ القػاهرة مكحنػظ الرنبيػو مهػػ 683ر سنة نمسرهؿ ِّف   مالمنكفية
 مجماعػػة  بػػرهـ ابػػف الرفعػػةا كالػػدن ثػػـ عمػػعمػػا ِّػػمرن فػػ  كرنقػػو  مالػػديف ابػػف بنػػت األعػػزا رقػػ
الػػػديف ابػػػف الِّػػػائ  ا الشػػػيخ رقػػػا قػػػراءات عمػػػكقػػػر  ال مابػػػذ الرنسػػػير عػػػف عمػػػـ الػػػديف العراقػػػ 

 ماعػػبلء الػػديف البػػاجا كقػػر  األِّػػميف كسػػائر المعقػػكالت عمػػ ماالحػػافظ الػػدمياطعػػف كالحػػديث 

                                 
 ( 221/  6شذرات الذهب ) (1)

 ( 40/  3الدرر الكامنة ) (2)

 ب( ككؿ  كلئؾ األعبلـ مررجـ لهـ ف  الجزء الرحقيق . 3لكحة ) (3)
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حيػػاف كسػػمج الحػػديث ا الشػػيخ  بػػا كالنحػػك عمػػل سػػيؼ الػػديف البمػػدادا طػػؽ كالبػػبلؼ عمػػكالمن
   .كجمج معجمو العدد الكثير مكرحؿ الكثير منيرممف الجـ ال

كرنقػػػػو بػػػػو  م(3)كالسػػػػينية  (2)كالهكاريػػػػة  (1)كِّػػػػنؼم كدرس بالمنِّػػػػكرية ا رػػػػك فك شػػػػمؿ 
النػػػرو ك كالدن ا الػػػديف  بػػػا البقػػػاء كابػػػف النقيػػػب كقريبػػػو رقػػػا ك بػػػل جماعػػػة مػػػف األئمػػػة كاإلسػػػنك 

هػػػػم كباشػػػر 739اآلبػػػرة سػػػنة ل جمػػػادفػػػ  قضػػػاء دمشػػػؽ ا كغيػػػرهـ مػػػف األئمػػػة األعػػػبلـم ككلػػػ
سرة عشر سنة كشهرام كقػد درس بدمشػؽ بالمزاليػة كالعادليػة  يميؽ بول الكجو الذا القضاء عم

كالشػامية البرانيػة كليهػا بعػد مػكت ابػف النقيػبم قػاؿ كلػدن:  (5)كالمسػركرية  (4)ابكيػة ركاألل الكبر 
  عمـ منوم كممة ال اسرثناء فيها.  قرعد نمرقهافما حؿ منرقها كا

نران  نو مػا ل فالذ :يةم قاؿ كلدنر الحديث األشرفدامشيبة ل بعد كفاة الحافظ المز ا ككل
 كابف الِّبلح. ل كال  كرع مف النكك ل دبمها  عمـ منو كال  حنظ مف المز 

 لننسو إذ ذاؾ:ا شيبنا الذهبا كقد بطب بجامج دمشؽ مدة لطينةم قاؿ كلدن: ك نشدن
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهف المنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا      
 شػػػػػػػػػػػػػيكخ العِّػػػػػػػػػػػػػر  حنظهػػػػػػػػػػػػػـ جميعػػػػػػػػػػػػػان   

 

 عػػػػػػػػػػػبلن الحػػػػػػػػػػػاكـ البحػػػػػػػػػػػر الرقػػػػػػػػػػػ  
 ك بطػػػػػػػػػػػػػػػػبهـ ك قضػػػػػػػػػػػػػػػػاهـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

ل الديف  بك النرو جميج معجمػو الػذا فقر  عميو الحافظ رق م(6)كجمس لمرحديث بالكبلسة 
    (1) (7)ا برجو لو الحافظ شهاب الديف ابف  يبؾ الدمياط

                                 
 (.2/102المنِّكرية: يبدك  نها مشيبة الحديث القبة المنِّكرية )الدارس ف  راريخ المدارس ( 1)
كنها األكراد كقد ينسب األكراد إليها فيسمكف الهكارية ككانت لهػـ فيهػا زكايػا الهكارية: جباؿ كقرل مف ناجية المكِّؿ يس( 2)

 – كلػػا  -بيػػركت   –دار الكرػػاب العربػػا  –كمسػػاجد. انظػػر الكامػػؿ فػػ  الرػػاريخ ألبػػا الحسػػف بػػف الجػػذرل الشػػيبانا 
 (.9/124هػ )1417

 (.1/47السينية: ها دار الحديث السينية بالقدس)الدارس ف  راريخ المدارس ( 3)
األرابكية: بِّالحية دمشؽ غربيها المرشدية كدار الحديث األشرفية المقدسيةم  نشأرها بنت نػكر الػديف  رسػبلف بػف  رابػؾ ( 4)

 (.1/96هػ كما قاؿ الذهبا ف  العبر )الدارس ف  راريخ المدارس 640ِّاحب المكِّؿم ف  سنة 
كاص مسػػركرم ككػػاف مػػف بػػداـ البمنػػاء المِّػػرييفم كهػػػك المسػػركرية: ببػػاب البريػػدم  نشػػأها الطكاشػػا شػػمس الػػديف البػػ( 5)

 كما بعدها(. 1/347ِّاحب باف مسركر بالقاهرة. كقيؿ غير ذلؾ)الدارس ف  راريخ المدارس 
هػم كسميت بهذا االسـ 555الكبلسة: لِّؽ الجامج األمكل مف شمالا كلها باب إليوم عمرها نكر الديف الشهيد ف  سنة ( 6)

لكمػػس  يػػاـ بنػػاء الجػػامج كجعمػػت زيػػادة لمػػا ضػػاؽ الجػػامج بالنػػاس كقػػد  مػػر السػػمطاف ِّػػن  ألنهػػا كانػػت مكضػػج عمػػؿ ا
 (.241-1/240الديف برجديد عماررها لما ممؾ دمشؽ)الدارس ف  راريخ المدارس 

( كالمنهػػػؿ 6/257م ك5/322هػػػك الحػػػافظ شػػػهاب الػػػديف  بػػػك العبػػػاس  حمػػػد بػػػف  يبػػػؾ الػػػدمياط م انظػػػر الػػػدرر الكامنػػػة)( 7)
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ك بػػػك عبػػػد اح الػػػذهب م ذكػػػرن  المػػػزلبلئػػػؽ مػػػنهـ الحافظػػػاف:  بػػػك الحجػػػاج بكسػػػمج عميػػػو 
اإلمػػػاـ العبلمػػػة النقيػػػو المحػػػدث الحػػػافظ فبػػػر ا قػػػاؿ: القاضػػػـ المبػػػرص ك جػػػالمعا فػػػ  الػػػذهب

مػف  كعيػة العمػـم  السػمت ف قاؿ: ككػاف ِّػادقان مرثبرػان بيػران دينػان مركاضػعان حسػف ا العمماءم إل
النقػػػو كيقػػػررنم كعمػػػـ الحػػػديث كيحػػػررنم كاألِّػػػكؿ كيقرئهػػػام كالعربيػػػة كيحققهػػػام كِّػػػنؼ ل يػػػدر 

ممحػػكظ إليػػو بػػالرحقيؽ كالنضػػؿم سػػمعت منػػو كسػػمج زمانػػو الا فػػ  م كقػػد بقػػالمرقنػػةالرِّػػانيؼ 
 .(2)م كحكـ بالشاـ كحمدت  حكاموم فاح ي يدن كيسددن كسمعنا معجمو بالكبلسةامن

طبقارػػو: كػػاف  نظػػر مػػف ر ينػػان مػػف  هػػؿ العمػػـ. كمػػف  جمعهػػـ لمعمػػـك ل فػػ  كقػػاؿ األسػػنك 
قػػاؿ فهػػك سػػحابوم  ك در الم إف هطػػؿ ذلػػؾا األشػػياء الدقيقػػة ك جمػػدهـ عمػػفػػ  ك حسػػنهـ كبلمػػان 

نِّػاؼ كالرجػكع غايػة اإلفػ  اضطـر نار الجداؿ فهك شهابوم ككاف شػاعران  ديبػان حسػف البػط ك 
كظػػػائؼ ا لسػػػاف  حػػػد المسػػػرنيديف منػػػو بيػػػرانم مكاظبػػػان عمػػػا المباحػػػث كلػػػك عمػػػفػػػ  الحػػػؽ ا إلػػػ

بػائهـم كظػائؼ  فػ  ررريػب األيرػاـ ا العبادات كثير المر ة مراعيان ألرباب البيػكتم محافظػان عمػ
 انره . .فراءم كربرج بو فضبلء عِّرنكالـز اإلشماؿ كاإلشرماؿ كالرِّنيؼ كاإل

طبقارػػو فػػ  ذكػر لػػو كلػػدن  مكمحاسػنو كمناقبػػو  كثػػر مػػف  ف رحِّػرم ك شػػهر مػػف  ف رػػذكر
عػة ف كثر مػف  ربػج كراريس)مائرػا ِّػنحة( كقػاؿ: ككػاف شػيبو ابػف الر ف  ررجمة طكيمة ل الكبر 

المطمػػب. كقػػاؿ فيػػو فػػ  رعظيمػػو كيعػػرض عميػػو مػػا يِّػػننو فػػ  يبػػال  يعاممػػو معاممػػة األقػػرافم ك 
فقػاؿ: ا شيبو الدمياط : إماـ المحدثيفم كقػاؿ ابػف الرفعػةم إمػاـ النقهػاءم فممػا بمػ  ذلػؾ البػاج

ماـ األِّكلييف.  كا 
ا مػف القضػاء كرجػج إلػن   بػر عمػرن اسػرعفػ  المائػة كالبمسػيفم ك ا كمِّننارو رزيد عم

هػػػ كدفػػف 756اآلبػػرة سػػنة ل جمػػادف  فػػ  دكف العشػػريف يكمػػانم كرػػك  مِّػػر مرضػػعنانم فأقػػاـ بهػػا
ثػبلث مجمػدات لػـ فػ  رنسػير القػر ف العظػيـ فػ  كمػف رِّػانينو: الػدر النظػيـ  مبمقابر الِّػكفية
ثمانيػػػة  جػػػزاء. كركممػػػة شػػػرح فػػػ  الطػػػبلؽ ا اج كِّػػػؿ فيػػػو إلػػػهػػػشػػػرح المنفػػػ  يكمػػػؿم االبرهػػػاج 

                                                                                                     
( 1/234( طبج الهيئة المِّرية العامة لمكرابم كذيػؿ طبقػات الحنػاظ لمسػيكط  )3/86لمسركف  بعد الكاف )الِّاف  كا

 هػ.1403 – كلا  –بيركت  –دار الكرب العممية 
 .1/234م ذيؿ طبقات الحناظ لمسيكطا 1/101كانظر الدارس ف  راريخ المدارس ( 1)
 كلا  –بيركت  –( دار الكرب العممية 1/166ص لمذهبا )( المعجـ المبر10/148( طبقات الشافعية الكبرل )2)

 هػ.1419
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شػػرح الربريػػزمم كنػػكر ل فػػ  اتم كالػػرقـ االبريػػز مجمػػد ةثبلثػػفػػ  المهػػذب: كرػػب مػػف ذلػػؾ  بكابػػان 
مػف سػب الرسػكؿم كشػناء السػقاـ ا ما ركان الربيجم كالسيؼ المسمكؿ عما الكبلـ عمف  الربيج 
 الكرػاناالشيخ زيف الديف ابف ا مسألة الطبلؽم كرد عمف  م كرفج الشقاؽ ـزيارة بير األناف  
  (1). مجمديفل ف  الركضةم كالنراك ا اعرراضارو عمف  

 -ظػػػائؼ لػػػو كألهمػػػوك جمػػػج الا إال  نػػػو كػػػاف يعػػػاب عميػػػو حرِّػػػو عمػػػ ...سػػػنكم:كقػػػاؿ اإل
هػم فمرض بالشاـ كسأؿ اسػرقرار كلػدن مكانػو 756سنة ا كيِّـم كاسرمر إلا كحبؾ الشئ يعم

 .(2) فاسرقر بو
 ووالده(ى )من شيوخ ابن السبكى بو الحجاج المز أ

الحػػافظ  بػػك الحجػػاج ا سػػؼ بػػف عمػػعبػػد الػػرحمف بػػف يك ا جمػػاؿ الػػديف يكسػػؼ بػػف الزكػػ
حامػؿ رايػة السػنة كالجماعػةم كالقػائـ  م سػراذنا كقػدكرنا حػافظ الزمػافك المزمم قاؿ الراج: شػيبنا 

 ننسػهـ ي دكنهػػام كاحػػد ا اء هػػذن الِّػناعةم إمػػاـ الحنػاظم كممػػة ال يجحػػدكنهام كشػهادة عمػػبػبأع
 .(3)لما يقكؿ األسماع ا رِّمل عِّرن باإلجماعم كشيخ زمانو الذ

كسػػمج الكرػػب الطػػكاؿ كالسػػنة كالمسػػنر كالمعجػػـ  مكقػػاؿ ابػػف حجػػرم طمػػب الحػػديث بننسػػو
كغيػػرن. كسػػمج بالشػػاـ ل الػػديف النػػكك ا  بػػذ عػػف محػػ ميػػب كالسػػنف كغيرهػػاطالكبيػػر كرػػاريخ الب

كالحػرميف كمِّػر كغيرهػػام كبممػت مشػػيبرو  لػؼ شػػيخم ككػاف فقيػػر الحػاؿم  كؿ مػػا حِّػؿ مػػف 
ديث األشػرفيةم قػاؿ ابػف ريميػة لمػا باشػرها المػزم: لػـ يمهػا مػف الكظائؼ الناِّػريةم ثػـ دار الحػ

بنيت  حؽ بشرط الكاقػؼ منػوم كلقػكؿ الكاقػؼ فيهػا: فػإف اجرمػج مػف فيػو الركايػة كمػف فيػو  يفح
  (4)قدـ مف فيو الركاية"  :الدراية

 كبمؽ ال يحِّكف.ا السبكا كالرقا كالبرزالا كقد سمج منو ابف ريمية كالذهب
 الػدنيام ِّػنؼفػ  و رئاسة المحػدثيف ف  عجكبة زمانوم ككاف قد انرهت إلياج: كاركقاؿ ال

                                 
 (42-3/37طبقات ابف قاضا شهبة ) (1)

( 1/166( كالمعجػـ المبػرص )195-10/170( كينظر طبقات الشافعية الكبرل البػف السػبكا )1/35طبقات األسنكل ) (2)
دار  –( ك عيػاف العِّػر ك عػكاف النِّػر 11/321( كحسف المحاضرة ف  راريخ مِّر كالقاهرة )4/76كالدرر الكامنة )
 ( .3/423هػ )1418 – كلا  –بيركت  –النكر المعاِّر 

 1/396الطبقات  (3)
 (.6/136كشذرات الذهب  4/457م كالدرر الكامنة 10/395الطبقات الكبرل البف السبكا  (4)
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ككرػػػاب األطػػػراؼم كغيرهمػػػا مػػػف ننػػػائس  م نػػػو لػػػـ يِّػػػنؼ مثمػػػوا المجمػػػج عمػػػ رهػػػذيب الكمػػػاؿ
المِّػػنناتم كقػػد قػػر ت عميػػو كسػػمعت عميػػو الكثيػػرم كغالػػب المحػػدثيف مػػف دمشػػؽ كغيرهػػا قػػد 

 ررممذكا لوم كاسرنادكا منو. 
كػػؿ يػػـك مػػرريف: بكػػرة فػػ  إليػػو ا كثيػػر المبلزمػػة لشػػيبنا الػػذهب م  مضػػ كقػػاؿ: كقػػد كنػػت

كػػاف كثيػػر ا األسػػبكعم كسػػبب ذلػػؾ  ف الػػذهبفػػ  مػػرريف ل المػػز ا كالعِّػػرم ككنػػت ابرمػػؼ إلػػ
يحػب  حػدان كمحبرػو  معػو  نػو لػـ يكػفا يعرؼ مف عػرؼ حػال كالمحبة ف م بحيثا المبلطنة ل

مهيبػانم ككػاف الكالػد  بلن ك مػا المػزمم فكػاف رجػ يمػانممكقعػان عظا ابان فيقج ذلؾ منل م ككنت  نا ش
 كثػر مػف مبلزمػة الػذهب م لعظمػة ل ب  ف  الـز المػز حػبػالعكسم  عنػ : يل يحب لك كػاف  مػر 

عنػػدنم ككنػػت إذا جئػػت غالبػػان مػػف عنػػد شػػيخم يقػػكؿ: هػػات مػػا اسػػرندتم مػػا قػػر تم مػػا ل المػػز 
 م يقػػكؿ: جئػػت مػػف عنػػد معػػوم فكنػػت إذا جئػػت مػػف عنػػد الػػذهب الػػو مجمسػػا سػػمعت؟م فػػأحك

ذا جئت مف عنػد الشػيخ نجػـ الػديف ال  (2)يقػكؿ : جئػت مػف جػامج رنكػز  (1)ل حنػاز قشيبؾ؟م كا 
                                 

ازل الحننػ م ينرهػا نسػبو إلػا الزبيػر ابػف شيخ األدب اإلماـ ذك الننكف نجـ الديف عما بف داككد بف يحا القرشػا القحنػ( 1)
العػػكاـ رضػػا اح عنػػوم بطيػػب جػػامج رنكػػز كمػػدرس الحننيػػة بالظاهريػػةم سػػمج مػػف البرهػػاف الػػدرجا كغيػػرنم كلػػد سػػنة 

هػػػ بدمشػػؽ.. كهػػك ابػػف القاضػػا عمػػاد الػػديف القرشػػا الحننػػ  مػػدرس العزيػػةم ككػػاف يعػػرؼ فػػ  745هػػػ كرػػكف  سػػنة 688
ـ ككػػاف يشػػمؿ فػػ  مبرِّػػر ابػػف الحاجػػب كفػػ  الحاجبيػػة كالممرب)العبػػر فػػ  ببػػر مػػف عبػػر الػػزيج جيػػدان كيحػػؿ الرقػػاكي

م 7/599كالبدايػػة كالنهايػػة  -هػػػ 1413 –ثانيػػة  –بيػػركت  –دار الكرػػاب العربػػا  – 51/182كرػػاريخ اإلسػػبلـ  4/135
ـم 1972 – كلػػا  –بيػػركت  –دار ِّػػادر  – 3/23كفػػكات الكفيػػات  1/421كالػػدارس فػػ  رػػاريخ المػػدارس  18/215

 هػ(.1420 –بيركت  –دار إحياء الرراث  24/58كالكاف  بالكفيات 
هػ: شرع ف  عمارة الجػامج الػذل  نشػأن  ميػر األمػراء رنكػز نائػب الشػاـ ظػاهر 717( جامج رنكز: ف  راريخ ابف كثير سنة 2)

قبمرػوم فاسػرقر الحػاؿ فػ  باب النِّر رجان حكر السماؽ عما نهر بانياس بدمشػؽم كرػردد القضػاة كالعممػاء فػ  رحريػر 
 مرهػػا عمػػا مػػا قػػاؿ الشػػيخ رقػػا الػػديف ابػػف ريميػػة...م كقػػاؿ: كفػػ  شػػعباف ركامػػؿ بنػػاء الجػػامج الػػذل عمػػرن األميػػر رنكػػز 
ظاهر باب النهرم ك قيمػت الجمعػة فيػو عاشػر شػعباف كبطػب فيػو الشػيخ نجػـ الػديف المعػركؼ بالقحنػازل مػف مشػاهير 

دة بهػػػام كحضػػػر نائػػػب السػػػمطة كالقضػػػاة كاألعيػػػاف كالقػػػراء ككػػػاف يكمػػػا مشػػػهكدان النضػػػبلء بدمشػػػؽ كذكل الننػػػكف المرعػػػد
 (. 2/327)الدارس ف  راريخ المدارس 

ك مػػا رنكػػز: فهػػك األميػػر سػػيؼ الػػديف رنكػػز الناِّػػرل نائػػب السػػمطاف بدمشػػؽ كالشػػاـم كػػاف مػػكلا مػػف مػػكالا الشػػيفم اِّػػطنان 
ج الررػر كسػار معػو إلػا الرػرؾ ك قػاـ فػ  بدمرػو مػدة بمعػوم الناِّر محمد بف المنِّكر قبلككف كقربوم كشهد معو كقػائ

م  م فنػرو ممطيػة كدكخ بػبلد الػرـك كلما رجج إلا كرسيو بعث رنكزا إلا الشاـ كجعمو نائبان عما الشاـ كمشارفان لببلد الرـك
رنكػز بهػا  يضػان ككاف يرردد بالكفػادة عمػا السػمطاف يشػاكرنم كمػف  عمالػو: دار القػر ف كالحػديث الرنكزيػة بدمشػؽ كحمػاـ 

كالمسرشنيات ف  الببلد الشامية األبػرلم قرػؿ محبكسػان بعػد ثمػاف كعشػريف سػنة قضػاها فػ  الكاليػةم كذلػؾ بكشػاية  دت 
كالبدايػػة كالنهايػػة  4/32كالعبػػر  9/300إلػػا نهايرػػو المحزنػػةم رثػػان الِّػػبلح الِّػػندل بمرثيػػة بالػػدة)الكامؿ فػػ  الرػػاريخ 

 (. 93-1/91كالدارس ف  راريخ المدارس  14/74
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ذا جئت مف عند الشيخ شمس الديف ابف النقيبم يقػكؿ: جئػت  ؟ ألف الشيخ كاف يشممنا فيوم كا 
  (1)كنت  قر  عميو بها ا مف الشامية؟. ألن

  (2) .ةكالحافظ المزل لـ يكف  شعرل العقيد
ذا جئػت مػػف عنػػد  بػػ كنػػت  قػػر  ا يقػػكؿ: جئػػت مػف الجػػامجم ألنػػ م(3)االعبػاس األندرشػػا كا 

يقػكؿ: جئػت مػف عنػد الشػيخ؟م كينِّػو بمنػظ ل ك مػا إذا جئػت مػف عنػد المػز  معميو فيػوم كهكػذا
ا عمػ يحثنػاعظمرػو ك ا قمبػفػ   ثبػتاـز بأنػو إنمػا ينعػؿ ذلػؾ ليجػك نا  مالشيخ كيرفج بها ِّكرو

 هػ بدار الحديث األشرفية.742رحمو اح عاـ ف  رك  (4)مبلزمرو 
 كاسمو محمد بف  حمد بف عثماف بف قايماز.ى من شيوخ ابن السبكى الحافظ الذىب

الػػذهب م ا قػػاؿ الرػػاج: شػػيبنا ك سػػراذنا اإلمػػاـ الحػػافظ شػػمس الػػديف  بػػك عبػػد اح الرركمػػان
شػػػيخ الجػػػرح كالرعػػػديؿم كلنظػػػانم ك ا محػػػدث العِّػػػرم إمػػػاـ الكجػػػكد حنظػػػانم كذهػػػب العِّػػػر معنػػػ

نهػا ِّػعيد كاحػد فنظرهػام ثػـ  بػذ يببػر عف  كرجؿ الرجاؿ مف كؿ سبيؿم كأنما جمعت الدنيا 
هػػػػذن فػػػػ  برجنػػػػا ل الرغبػػػػاتم كهػػػػك الػػػػذا اؿم كمنرهػػػػإببػػػػار مػػػػف حضػػػػرهام كػػػػاف محػػػػط الرحػػػػ

غرفػػات فػػ  عػػداد الجماعػػةم جػػزان اح عنػػا  فضػػؿ الجػػزاءم كجعػػؿ حظػػو فػػ  الِّػػناعةم ك دبمنػػا 
 مكفكرة األجزاء..الخ. جناتال

مػػنهـ  -سػػنة ك جػػاز لػػو جماعػػة ةعشػػر  هػػػم طمػػب الحػػديث كلػػو ثمػػاف673كػػاف مكلػػدن عػػاـ 
 عِّركف كالقاسـ بف اإلربم .ا ابف  بك البير ا كابف  بف   بكزكريا الِّير 

اس ك حمػػد بػػف هبػػة ك ة الشػػيكخ: بدمشػػؽ مػػف عمػػر بػػف القػػبػػذكسػػمج بمِّػػر كالشػػاـ مػػف جها
بعمبػػػؾ مػػػف عبػػػد البػػػالؽ بػػػف عمػػػكاف بك  كغيػػػرهـ...ا د المػػػكلاح بػػػف عسػػػاكر كيكسػػػؼ بػػػف  حمػػػ

 كغيرهما. ل كزينب بنت عمر بف كند
بػػف عبػػد المػػنعـ بػػف شػػهاب كشػػيخ اإلسػػبلـ بػػف دقيػػؽ العيػػد ا كعيسػػا كهقػػِّػػر األبر بمك 

                                 
 .10/398طبقات الشافعية الكبرل ( 1)

 المِّدر السابؽ. (2)

محمػػد العىكَّػػرل األندرشػػام قػػاؿ الِّػػندم: شػػيخ العربيػػة بدمشػػؽ فػػ  زمانػػوم  بػػذ عػػف  بػػا  – بػػك العبػػاس  حمػػد بػػف سػػعد ( 3)
قرب ِّند يِّنؼ كيرعبد  حياف ك با جعنر الزيات ككاف ماهران ف  النرائض كالكِّايا نقاال لمنركع الكثيرةم انقطج بقرية

كيعمػؿ بيػػدن فػػ  الزراعػػة لقكرػػو كقػػكت  همػػو كال يقبػػؿ كظينػػة كال شػػيئانم لػػو مِّػػننات نافعػػة: منها"شػػرح الرنبيػػو" فػػ  عشػػرة 
شػػذرات الػػذهب هػػػ 750يػػة فػػ  مجمػػد ضػػبـم رػػكف  سػػنة مجمػػدات "كمبرِّػػر فػػ  النقػػو" العمػػدةم كشػػرح "األربعػػيف" النكك 

8/283.) 
 .10/399الطبقات الكبرل ( 4)
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 كغيرهـ. ل اهر طالعباس بف الا كالحافظ  با كالحافظ الدمياط
كبمكػةم  مف الِّػدبػف ا كيحػا قػ حمػد العرا بػفا الحسػف عمػا كسمج باالسكندرية مف  بػ

نػػػابمس مػػػف العمػػػاد بػػػف بػػػدرافم فجمػػػج الكثيػػػرم كننػػػج الجػػػـ بكغيػػػرنم ك  قر المنيػػػرنف سػػػمػػػ مػػػببحك 
ت فيو قدموم كرعب الميؿ كالنهار كما رعػب لسػانو سب ف ر ا إل النفم كما زاؿ يبدـ هذا المنير

رحػػؿ إليػػو مػػف باسػػمو األمثػػاؿم كسػػار اسػػمو مسػػير الشػػمسم ك قػػاـ بدمشػػؽ ي ضػػربتكال قممػػوم ك 
 .دناسائر الببلد كرناديو الس االت مف كؿ 

 -مػػا  ثػػرن ذك السػػبيؿا ؿ كالِّػػدؽ  كلػػيػػكالحػػؽ  حػػؽ مػػا ق –)الرػػاج(: ككػػاف شػػيبنا  كقػػاؿ
 راء الحنابمػػةم كثيػػر اإلزراء بأهػػؿ السػػنةم الػػذيف إذا حضػػركا كػػاف  بػػك الحسػػف ا الميػػؿ إلػػ شػػديد
الرػػراجـم كال يِّػػنهـ فػػ  ِّػػنهـ ين فمػػذلؾ ال األشػػعرية(ل :  )قمػػت مػػنهـ مقػػدـ القافمػػةل األشػػعر 

 .(1) نؼ الراغـ  .هػ وببير إال كقد رغـ من
العػز فػ  طمعػان ل عر شقمت: كثير مف  ِّحاب المذاهب انرقمكا كنافقكا كركثؽ بمذهب األ

هػػ كرػػرؾ مكربػػة عػػامرة منهػا :المعجػػـ المبػػرص بالمحػػدثيف  748رػػكفا رحمػػة اح  (2).رايػاتجكال
 ميزاف االعرداؿ كالعرش كغير ذلؾ الكثير .كراريخ االسبلـ ك 

 النحو والقراءاتفي أبو حيان و شيخ السبكية 
 بػػك حيػػاف األندلسػػ م كػػاف ا بػػف يكسػػؼ المرنػػاطا  ثيػػر الػػديف محمػػد بػػف يكسػػؼ بػػف عمػػ

فريقيةم ثػـ قػدـ مِّػر سػنة 654مكلدن  هػػ 680هػم قاؿ ابف حجر: سمج الكثير بببلد األندلس كا 
ػػمػػا فسػػمج الكثيػػرم كانرقػػ ج كشػػمؿ النػػاس بػػالنحك كالقػػراءاتم كالـز الشػػيخ ابػػف رَّ ف األشػػياخم كبى

 .(3) النحاس فسمج عميو كثيران مف كرب األدب
 ذكيػػاء الطمبػػةم كيعظمهػػـ كينػػكن بقػػدرهـم ككػػاف كثيػػر ا قػػاؿ الِّػػندم: كػػاف لػػو إقبػػاؿ عمػػ

حػػك كالرِّػػريؼ الػػنظـ مػػف األشػػعار كالمكشػػحاتم ككػػاف ثبرػػان فيمػػا ينقمػػوم عارفػػان بالممػػةم ك مػػا الن
األقطػػار فػػ  فهػػك اإلمػػاـ المطمػػؽ فيهمػػام بػػدـ هػػذا النػػف  كثػػر عمػػرنم حرػػا ِّػػار ال يػػذكر  حػػد 

الرنسػػير كالحػػديثم كرػػراجـ النػػاس كطبقػػارهـم كلػػو الرِّػػانيؼ ا فػػ  فيهمػا غيػػرنم كلػػو اليػػد الطػػكل
 ئمػة حيارػو. ك قػر  النػاس قػديمان كحػديثانم كِّػارت ربلمذرػو فػ  اآلفاؽ كاشرهرت ف  سارت ا الر
قراءة كرب ابف مالؾ كرغبهـ فيهام كشػرح لهػـ ا جسَّر الناس عمل حياروم كهك الذف  ان بايك ش

                                 
 (9/100الطبقات الكبرل ) (1)

 هػ.1412 – كلا  –بيركت  –( طبج دار الكرب العممية 17/25المنرظـ ف  راريخ األمـ ) (2)

 (6/58الدرر الكامنة ) ابف حجر العسقبلنا: (3)
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 حػدان إال   النقهػاءم ك لػـز  حػدان  ف ال يقػر ام ككاف يقكؿ عف مقدمة ابف الحاجػبم هػذن نحػك هغامض
 .(1) مِّنناروف  الرسهيؿ البف مالؾ  ك ف  كراب سيبكيو  ك ف  

كػػػاف عػػػذبان مػػػنهبلنم رضػػػرب إليػػػو اإلبػػػؿ  باطهػػػام سػػػمج عميػػػو الجػػػـ كقػػػاؿ الرػػػاج السػػػبك : 
ا ألبػ ةبػغالػب مشػيبرنا ك قراننػام مػنهـ الشػيخ اإلمػاـ الكالػدم كناهيػؾ بهػا منق والمنيرم ك بػذ عنػ
 كثيران. يعظموحيافم ككاف 

مامرػػوم كنشػػأت ا ككػػاف الشػػيخ  بػػك حيػػاف إمامػػان مػػبجبلنم ارنػػؽ  هػػؿ العِّػػر عمػػ رقديمػػو كا 
مبسكطاروم كضربت باسمو األمثػاؿم مػج ف  النظر ف  حنظ مبرِّراروم ك با هـ  ا كالدهـ عم

فػػ  ِّػػدؽ المهجػػة ككثػػرة االرقػػاف كالرحػػرمم كِّػػنؼ الرِّػػانيؼ السػػائرةم منهػػا البحػػر المحػػيط 
 (2) .رشاؼم كرجريد  حكاـ سيبكيو كغير ذلؾر كاال مالرنسير كشرح الرسهيؿ

م كيقػػػكؿ:  ينربػػػر بالببػػػؿ. مكذكػػػر ابػػػف حجػػػر  نػػػو كػػػاف ببػػػيبلن  كمػػػا ينربػػػر النػػػاس بػػػالكـر
 .(3)األراذؿ ا كال رحراج إل ماحنظ دراهمؾ كدع يقاؿ ببيؿ : كِّيؾ

عمػػـ النحػػك كالممػػةم ككػػاف شػػاعران مجيػػدانم كمػػف فػػ   نػػو كػػاف إمػػاـ زمانػػو ل كذكػػر األسػػنك 
 شعرن قكلو:

 إف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدراهـ كالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كبلهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ينػػػػػػزعف ذا المػػػػػػب المرػػػػػػيف عػػػػػػف الرقػػػػػػا

 

 نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاناال رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمنف عميهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إ 
 (4)فيػػػػػػػػػرل إسػػػػػػػػػاءة فعمػػػػػػػػػو إحسػػػػػػػػػانا 

 

 عميو قكلو: ا لننسو بقراءرا اج:  نشدنركقاؿ ال
 ل     يظػػػػػػػػػػػػف الممػػػػػػػػػػػػر  ف الكرػػػػػػػػػػػػب رجػػػػػػػػػػػػد

      الجهػػػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػػػأف فيهػػػػػػػػػػػال كمػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػدر 
      إذا رمػػػػػػػػػػػػػػت العمػػػػػػػػػػػػػػػـك بميػػػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػػػيخ
      كرمرػػػػػػػػػػػػػػبس األمػػػػػػػػػػػػػػكر عميػػػػػػػػػػػػػػؾ حرػػػػػػػػػػػػػػا

 

  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذهػػػػػػػػػػػػػػػػػػف إلدراؾ العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك 
 غػػػػػػػػػكامض حيػػػػػػػػػرت عقػػػػػػػػػؿ النهػػػػػػػػػيـ

 المسػػػػػػػرقيـ الِّػػػػػػػراط عػػػػػػػفضػػػػػػػممت 
 كمػػػػػػا الحكػػػػػػيـررِّػػػػػػير  ضػػػػػػؿ مػػػػػػف 

 

 (5) هػ745رحمو اح سنة ف  رك  
 و من شيوخ التاجى الصالح الصفد

                                 
 (4/72فكات الكفيات ) (1)

 (.9/279الطبقات الكبرل ) (2)

 (.4/303الدرر الكامنة ) (3)

 (.4/302الدرر الكامنة ) (4)

 (.9/277الطبقات الكبرل ) (5)
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 هك بميؿ بف  يبؾ بف عبد اح الشيخ  بك الِّناء ِّبلح الديف الِّندم.
م  ديػب العِّػرم كلػج بػاألدب فطمبػو بننسػو كبػرع النػاثرقاؿ الراج: اإلماـ األديبم الناظـ 

كابػف سػيد  نبارػوالحسف ثـ  كثر جدان مف النظـ كالنثر كالررسؿم  بذ عػف ابػف  فيوم كقاؿ الشعر
كجماعػةم كطػاؼ مػج الطمبػةم ككرػب الطبػاؽم ثػـ ل حياف كنحكهـم كسمج مػف المػز ا الناس ك ب

نحػػك ثبلثػػيف مجمػػدة فػػ  بالكفيػػات" ف  سػػمان الػػكال الرػػأليؼم فجمػػج راريبػػو الكبيػػر الػػذفػػ   بػػذ 
 (1).م كغير ذلؾالسكاججالمية العجـم ك لحاف حركؼ المعجـم كلو شرح ا عم

اإلنشػػػاءم فػػػ  الننػػػكفم كرقػػػدـ فػػػ  شػػػارؾ  محقػػػو: األديػػػب البػػػارع الكارػػػبا فػػػ  قػػػاؿ الػػػذهب
ـ دكسمعت منوم لو ركاليؼ ككرب كببلغةم حنػظ كربػان كقػر  ك فػاد كرقػا كجمج كِّنؼم سمج من

 (2)النهـ. هذا الشأف مج ِّحة الذهف كسرعة ف  
الرػاريخ كاألدبم قػاؿ لػ : إنػو كرػب  زيػد فػ  هػػ كِّػنؼ الكثيػر 696نة قاؿ الراج: كلد س

نحبػػوم ككانػػت لػػو همػػة عاليػػة ا  ف قضػػا إلػػا ِّػػاحبان لػػممػػف سػػرمائة مجمػػد رِّػػنينانم كلػػـ يػػزؿ 
عما يحراج إليو مف فقو كحديث ك ِّػكؿ كنحػكم  فيوا ؿم فما ِّنؼ كرابان إال سألنالرحِّيف  

رنم كلمػا  برجػت  كثػا فػ  رت عميو بعمموم ثـ اسرعاف بػم فأنا  ش"" عياف العِّر السيما كرابو
المسم " جمج الجكامج" كربو ببطوم كِّار يحضػر الحمقػةم كهػك يقػر   األِّميفل ف  مبرِّر 

 فهـ بعضو. رحمو اح.ف  كربما شارؾ ا كيمذ لو الرقريرم كسمعو كمو عما عم
م ككانت كفػاة الشػيخ دباألف  ذ الِّمرم كبو رغبت ك كاربو منا الراج: ككاف يكاربن قاؿ
  (3). هػ بدمشؽ764شكاؿ سنة ل ف  الِّند

 تالميذ ابن السبكي
كػػؿ محنػػؿ فػػ   لسػػنة النػػاسم كِّػػار ا عف"جمػػج الجكامػػج" كقػػد دار عمػا قػاؿ ابػػف السػػبك

سػاعة  كقكفػؾفػ  مػا  :كمضمة رمككها األشداؽم كررػردد رػردد األننػاسم كطػار بنػا ن ك نػا  نػادم
 .الخ..مف بأس

                                 
( دار العمػػـ 2/315( كاألعػػبلـ لمزركمػػا )1/243(م البػػدر الطػػالج )14/303(م البدايػػة كالنهايػػة )2/207الػػدرر الكامنػػة ) (1)

 ـ.2002 –بامسة عشر  –مِّر  –لممبلييف 

 (.1/92المعجـ المبرص بالمحدثيف ) (2)

 (.10/5الطبقات الكبرل ) (3)
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ػػػمَّ حيػػػاة المِّػػػنؼم كالمِّػػػنؼ: كعى فػػػ  كامػػػج هػػػذا عػػػف جمػػػج الج مػػػالـ يكػػػف يعمػػػـ مػػػف  وي مى
الػنظـ كالنثػر فػ  مف النحكؿم كلو الباع المديد  دالحديث كالنقو كاألِّكؿم كمهر فيها بحيث ع

ف الػػنجـ البلمػػج( كطبيعػػة مػػ  4)لكحػػة  كالبيػػاف البػػديجا المعػػانفػػ  لمسػػف االسػػريج كالمسػػاف  بقممػػو
 مف الربلميذ األذكياءم نذكر منهـ:الحاؿ  ف يككف لمثمو الكثير 

الشػػػافع م ل األسػػػدل المػػػز ل العيػػػزرم: محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف البضػػػرم الزبيػػػد (1)
هػػػم ثػػـ 724دةم كلػػد بالقػػدس عػػاـ دعمػػـك مرعػػفػػ  يعػػرؼ بػػالعيزرمم شػػمس الػػديفم فقيػػو مشػػارؾ 

عػػف  فاسػػرقر بهػػام كدبػػؿ دمشػػؽ ك بػػذ ةغػػز ا اءم كرجػػج إلػػممػػجماعػػة مػػف العا رنقػػو بالقػػاهرة عمػػ
المنهػػاج" ا فقػػو الشػػرح الكبيػػر" ك" نيكػػت عمػػا كغيػػرنم كمػػف م لنارػػو: "الظهػػر عمػػا الرػػاج السػػبك

  (1)هػ 808سنة ف  ك"مبرِّر المكث" لؤلذرع م كغير ذلؾم كرك 
بػف ا ابف بطيب المنِّكرية: يكسؼ بف الحسف بف محمد بف الحسف بف مسعكد بف عمػ (2)

المنِّػػػكرية  بػػػك المحاسػػػفم كلػػػد عػػػاـ  عبػػػد اح جمػػػاؿ الػػػديف الشػػػافع م كيعػػػرؼ بػػػابف بطيػػػب
ف عممائهػام كبدمشػؽ كػذلؾ فأبػذ بهػا عػف الرػاج السػبك م عهػم كطمب العمـ بحماةم فأبذ 738

ا نحكيػػانم ظمػػنا فرضػػياك بػػذ عنػػو الكثيػػرم لػػو فنػػكف عديػػدةم فقػػد كػػاف فقيهػػان  ِّػػكليان بيانيػػان منسػػران 
ابػػػف مالػػػؾ" ك"شػػػرح فػػػرائض  مجمػػػداتم ك"شػػػرح  لنيػػػوفػػػ  كمػػػف م لنارو"شػػػرح  حاديػػػث األحكػػػاـ" 

(2).هػ809بحماة سنة ف  المنهاج النرع " ك"شرح  لنيو ابف معط " كرك 
 

شػػػهاب ا الشػػػافعا الدمشػػػقا الحسػػػبانل السػػػعدا بػػػف مكسػػػا ابػػػف حجػػػ :  حمػػػد بػػػف حجػػػ (3)
هػ كحنظ الرنبيو كغيرنم كسمج الحػديث مػف 751سنة ف  الديف  بك العباسم كلد بظاهر دمشؽ 

ا بلد شػػر م كقػػر  بننسػػو الكثيػػرم ك بػػذ النقػػو عػػف كالػػدن كابػػف السػػبكازكا لػػو مػػف بػػجػػببلئػػؽم ك 
الحكػػـم كِّػػنؼم ككرػػب ببطػػو الشػػئ الكثيػػرم ككػػاف فػػ  ك عػػادم كنػػاب ا كغيرهمػػام كدرس ك فرػػ

 رح ببػػار المػػدارس"م ك"شػػفػػ  حافظػػان فقيهػػان منسػػران محػػدثان محققػػان نحكيػػانم كمػػف م لنارو:"الػػدارس 
ف  بػر" كغيرهػا كثيػرم كرػك العا ؼ المعجػـ ك"الػذيؿ عمػحرك ا عمالمحرر" كمعجـ لشيكبو ا عم

  (3)هػ 816سنة 
                                 

نباء الممر )/ 4/59ف قاضا شهية طبقات اب( 1) هػم كالضكء 1389 –مِّر  –( المجمس األعما لمشئكف اإلسبلمية 347كا 
 (.9/218البلمج )

نباء الممر) 9/130طبقات ابف قاضا شهبة ( 2)  .8/225( األعبلـ لمزركما 2/316كا 
  (.9/173( شذرات الذهب ف   ببار مف ذهب )107-1/104كالدارس ف  راريخ المدارس ( 3)
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البػاعكن م كلػد ل الباعكن :  حمد بف ناِّر بػف بمينػة شػهاب الػديف  بػك العبػاس الناِّػر  (4)
ا هػ كحنظ القر فم ككذا المنهاجيف كاأللنية كغير ذلؾم كقدـ دمشؽ كعرض كربو عمػ752سنة 

النقػػػو كاألِّػػػكؿ كالحػػػديث  :عمػػػـك شػػػر فػػػ  مرنننػػػان العممػػػاء مػػػنهـ ابػػػف السػػػبك م ككػػػاف عالمػػػان 
القضػػػاء كالبطابػػػة بالقػػػدس كدمشػػػؽ كمشػػػيبة الشػػػيكخ كغيػػػر ا كالرنسػػػير كالنحػػػك كغيرهمػػػام رػػػكل

  (1)هػ 816سنة ف  ذلؾم ككاف بطيبان بميمان رك 
فػػ  بػػف سػػندم طمػػب الحػػديث ا ابػػف سػػند: الحػػافظ شػػمس الػػديف  بػػك العبػػاس محمػػد مكسػػ (5)

   .(2)هػ 792سنة ف  رك ا المبلزمة لمراج السبك حدكد البمسيف ككاف شديد
   (3)جد ابف السبك ( ) جدنا  : مكلنمنراح الزي (6)
 .(4)هػ 792سنة ف  المرك ا ان : بف  حمد بف عثماف الدمشقدعبد الم مف المار  (7)
ف بػ برهاف الديف إبراهيـ بف شرؼ الديف عبد اح بف محمد بف عسكر بف مظنر بف بحػر (8)

فػػ  الشػػاعر المشػػهكر كلػػد  مهػػػ781سػػنة ف  المرػػك ا شػػهير بػػالقيراطالا طػػائالسػػادف بػػف هػػبلؿ 
 ان السػػبك م ككػػاف عابػػدابػػف ا الػػنظـ كاشػػرهرت مرربرػػوم الرقػػ كرعػػاناكرنقػػو كاشػػرمؿ  مهػػػ726سػػنة 

  (5). مدح الراج المررف   فاضبل كلو
كلػد  مالحنبم ل المِّر ل شرؼ الديف البمدادم. عبد المنعـ بف سميماف بف داككد البمداد (9)
   .(6)هػ 807سنة ف  رك ا الراج السبكا داد كقدـ القاهرة كهك كبيرم كحج كِّحب القاضبمب

 ثناء العمماء عميو
 قاؿ النجـ فا  كؿ شرحو:

                                 
نباء الممر ( 1)  عماف. -مكربة دنديس  2/137( كاالنس الجميؿ 9/175كشذرات الذهب  3/21كا 
 1/244م كذيػػؿ طبقػػات الحنػػاظ لمسػػيكطا 8/557كشػػذرات الػػذهب  1/360حسػػف المحاضػػرة فػػ  رػػاريخ مِّػػر كالقػػاهرة ( 2)

 هػ.1403 – كلا  –بيركت  –دار الكرب العممية 
 (8/492كشذرات الذهب  1/270إنباء الممر بأبناء العمر ( 3)
 .8/553شذرات الذهب ف   ببار مف ذهب  1/405إنباء الممر بأبناء العمر ( 4)

 . 8/465شذرات الذهب ف   ببار مف ذهب  (5)

عيس بف عثماف بف عيسا المػزل الشػيخ شػرؼ الػديفم كلػد  1/482كحسف المحاضرة  2/307إنباء العمر بأبناء العمر ( 6)
فأبػػذ عػػف ابػػف قاضػػا شػػهبة كالعمػػاد كالحسػػبانا كغيػػرهـ كالـز رػػاج الػػديف السػػبكا  759اـ سػػنة قبػػؿ األربعػػيفم قػػدـ لشػػ

كرحػػؿ إلػػا األسػػنكل كغيػػرنم لػػو مِّػػننات عديػػدة كنػػاب فػػ  الحكػػـم ككػػاف بينػػو كبػػيف الشػػيخ شػػهاب الػػديف بػػف حجػػا مػػا 
 (. 4/241يككف بيف األقراف كمج ذلؾ قاؿ ف  ررجمرو كاف مف  عياف النقهاء)الدرر الكامنة 
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 اإلماـ الحجة البارع راج الديف  بك نِّر عبد الكهاب بف الشيخ اإلماـ ... الخ
الجكد  جاز كقاؿ الحافظ الذهبا فا المعجـ المبرص: القاضا الناضؿ راج الديف  بك 

ا األجزاء كنسبها ك رجك  ف يرميز نلو الحجار كطائنةم ك سمعو  بكن مف جماعةم كرب ع
 فيها انرها.

 .كقد مر الكثير عما هذا النحك
 و آثاره العمميةالثالثالمبحث 

 وفيو مطالب

 ( ذكر مؤلفاتو9مطمب )
 ( التعريف بكتبو األصولية2مطمب )

 مؤلفاتو وآثاره( 9مطمب )
لسبك :"ال يبمك لنا كقت يمر بنا باليان عف الرِّنيؼم كال يبمك لنا زمف إال قاؿ ابف ا

ؿ فيها القمـ بالررريب كقد رقمد عقدن جكاهر الرأليؼ. كال يبمك عمينا الدهر ساعة إال كيعم
 (1)كالررِّيؼ". 

لو  دليؼ رشهآفقد ررؾ لنا  ثاران بديعة نافعة كر -سنة 44-كبالرغـ مف قِّر عمرن 
.ا زير كالنضؿ المبيفم فقد رعددت م لنارو كشممت  نكاعان شربالعمـ الم  مف العمـك

 حياروم ككذلؾ بعد مكرو. ف  رألينو: فطارت كانرشرت بيف الناس ف  كقد رزؽ السعد 
 ومن ىذه اآلثارو 

  (2)الرنبيو كالمنهاج كالرِّحيو ا ( الركشيو عم1النقو: )ف  :  كال
 .(3)ن الشيخ اإلماـ ارات كالديابرف  ررشيو الركشيو ( 2)
م 22األرض ِّػػػا مػػف  بمػػد إلػػا كرابػػو "الػػرد عمػػا فػػ  النقػػوم  كردهػػا السػػيكطفػػ    رجػػكزة( 3)

ف رناهف   افكمنها: ال رجكز جمعر  العسر األشد.ف  البمؽ ا بمد... كا 

 المناسؾ.ف   كضو المسالؾ ( 4)

 .(1) رحميؿ الحائضف  ف األحكاـ يربي( 5)

                                 
 83منج المكانج ِّػ (1)

مػػػفم كاألعػػػبلـ 1982 –ثانيػػػة  –بيػػػركت  –( طبػػػج دار المػػػرب اإلسػػػبلما 2/1036هػػػذا الحِّػػػر مػػػف فهػػػرس النهػػػارس)( 2)
 ( برِّرؼ. 4/185لمزركم )

 م كذكرهما الشارح نجـ الديف ف  مبطكطرنا كما سنذكر.10/258م 8/116ذكرهما الراج ف  الطبقات  (3)
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 .(2) كبةكضج الرف  رفج الحكبة ( 6)

 .(3) الطاعكفف  جزء ( 7)

 .(4)ل فراك ( 8)

 م كفيها: (5) اح عميو كسمـ كمعجزاروا ِّما بِّائص النبف   رجكزن ( 9)
 كهػػػػػػػػك إذا احرػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػا مػػػػػػػػاؿ البشػػػػػػػػر      

 ألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػذل اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف          
 

  حػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف مالكػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػبل نظػػػػػػػػػػر  
 مػػػػػػػف ننسػػػػػػػو بػػػػػػػالنص فػػػػػػػ  القػػػػػػػر ف

 

 .(6) (  حاديث رفج اليديف1)الحديث الشريؼ: ف  : ثانيا
 .(7) اريعيف بالبيابالمرا ( جزء عم2)
 .(8)( كراب األربعيف 3)
 .(9)ا ( ربريج  حاديث إحياء عمـك الديف لممزال4)

 عشر  جزاء.ف  مطبكعة كمحققة  .ل( الطبقات الكبر 1: )الراريخ كالرراجـف  : ثالثا
 كالِّمرم. مبطكطراف.ا ( الكسط2)

 .لمنِّكر المارريدا شرح عقيدة  بف  ( السيؼ المشهكر 1(العقائدف  : رابعا
 .(10) العقائدف  ( قِّيدة نكنية 2)

 مطبكع .القكاعد النقهية: األشبان كالنظائرف  : بامسا

                                                                                                     
 رككممافذكرهما المرشرؽ ب (1)

 2/327ذكرن ف  الطبقات  (2)

 ذكرن حاجا بمينة (3)

 ذكرن المرشرؽ برككمماف (4)

 (9/205ذكرها ف  الطبقات ) (5)

 ذكرن برككمماف (6)

 (10/191ذكرن ف  الطبقات ) (7)

 (9/171ذكرن ف  الطبقات ) (8)

 (6/287الطبقات ) (9)

 (3/379 كردها ف  الطبقات ) (10)
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ف  فيو ذكر مقدمة كرمهيد كثمانية  بكاب كبارمةم ا حمو اح عمر كهك كراب رربو الراج 
ف  ؿم كهك مطبكع حائر لِّدر الديف بف المر إرماـ كراب األشبان كالنظف  المقدمة رغبرو 
 كمية الشريعة بالقاهرة. ف  لبناف كمحقؽ 

 سابعان: كرب  برل: 
 عمـك الرسالة.ا الداللة عم (1)
 .(1)قكاـ  بفبكر ا مناقب الشيخ  ب (2)

 .(2) كاأللمازا األحاجف  ِّنؼ م (3)

 مطبكع. يد النقـبمعيد النعـ كم (4)

ِّاحب جمج ا ابف السبكل   -مج: كِّنؼمقدمة النجـ البلف  قاؿ النجـ  بك البقاء 
ا لـ يسبؽ إلل نيؼ العديدة كالم لنات المنيدةم فمف ذلؾ: هذا المبرِّر الذاالرِّ -الجكامج
ف  اإليجاز مج كثرة مسائموم فهك عيف الحقيقة كما سكان مجازم كمف ذلؾ شرحان ف  مثمو 

محاسف الدررم كمف المنهاج كالمبرِّرم كهما الشرحاف النافعاف الجامعاف ا األِّكؿ عم
الرنبيو ا  حسف فيها جمعان ك رقف فيها ِّنعانم كمف ذلؾ الركشيو عما ذلؾ قكاعدن الر

سمؾ ل الذل ليس لجمعو كننعو مف راجم كلو طبقات الشافعية الكبر ل كالمنهاجم كالررشيو الذ
 . (3) كِّمرم... الخا فيو  مران إمرام كلو  يضان كسط
 األصوليةى سبكالتعريف بكتب ابن ال( 2مطمب )

 ه : سة كرب  ِّكلية بما البف السبك
ثػـ  ممسألة" مقدمة الكاجػب"ا الديف رحمو احم ككِّؿ إلا ابرد ن كالدن الشيخ رقبياجو أوالو اإل

 .(4)هػ 752منو عاـ ا حياة كالدن كانرهف   عرض عنو ِّنحانم فأكممو الراج 
طنػابم فكػاف مػف عادرػو ز كاإلهذا الكراب سيران كسطان بػيف اإليجػاف  كقد سار المِّنؼ 
وم كبحػػث مبرػػرعم  ك نقػػؿ غريػػب منػػإال  امقػػرغيػػرن مػػف الكرػػب كال يفػػ  اإلطنػػاب فيمػػا ال يكجػػد 

  (1) ك غير ذلؾ 
                                 

 كممافذكرهما المسرشرؽ بر  (1)

 ذكر منو ف  الطبقات  ربعة عشر بيران  (2)
 ب( مف مبطكط النجـ البلمج . 3( لكحة ) 3)

 (10/307الطبقات الكبرل ) (4)
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الرطكيؿ فيما سبؽ إليػوم فجػاء كرابػان ف  الكربم إذ ال فائدة ف  شهكر مالف  كاإلبرِّار 
 كسطان بيف كرب األِّكؿ. 

البهػاج كعػد المِّػنؼ بشػرح مبرِّػر ابػف الحاجػبم كقػاؿ:"  بػر اف  ثانيًاو شرح المختصرو 
ا كال عذر لػ مبسيطان  ممبرِّر ابف الحاجبا  ف  ِّنج شرحان عم -كاح الميسر -عزم ف  ك 

 (2) رـ كجو. ا هذا العمـ عمبإذا لـ  ت فيو بالعجب العجابم محيطان 
فػػ   -حاجػػبشػػرح مبرِّػػر ابػػف ال -بكعػػدنم فكػػاف هػػذا الشػػرحف  رحمػػو اح فػػك  ؽى ًفػػكقػػد كي 

بحيػث  -مف شػرحوم مػدمجان فيػوضػغاية اإلجادة كاالسرقِّاءم ككػاف يػذكر نػص ابػف الحاجػب 
شػػئ ممػػا ذكػػرن ل يظػػف القػػار   نػػو كرػػاب مسػػرقؿم كلػػيس شػػرحان لكرػػاب  بػػرم مػػج عػػدـ إغنػػاؿ  

 ابف الحاجب. 
هػػذا الشػػرحم ك حػػاط فيػػو بعمػػـ األِّػػكؿ كاسػػركفان مػػف كػػؿ فػػ  كقػػد  طػػاؿ المِّػػنؼ الػػننس 

شػػرحو هػػذا"رفج الحاجػػب عػػف مبرِّػػر ابػػف الحاجػػب"م كذكػػر  نػػو سػػمان بػػذلؾ ا كسػػمجكانبػػوم 
بِّػػنيج كالػػدنم فإنػػو كػػاف قػػد ابرػػد ن كعمػػؿ قمػػيبلن مػػف  كلػػوم قػػاؿ ابػػف السػػبك : إنهػػا نحػػك ربركػػان 

 (3)كراسةم كذكر  نو لـ يقؼ عميها. 
ربيػػػج اآلبػػػر سػػػنة ا هػػػػ إلػػػ758هػػػذا الشػػػرح مػػػف  كؿ سػػػنة فػػػ  كذكػػػر الرػػػاج  نػػػو اسػػػرمر 

ِّػػؼ عػػرؼ  نػػا ن بػػرن: كهػػك شػػرح إذا ر ن المفػػ  منػػوم فقػػاؿ ا كقػػد  شػػاد بعػػد  ف انرهػػ مهػػػ759
اإلجػػادة فأجػػابم فهػػك حقيػػؽ بػػأف رضػػرب لػػو  بػػاط ا رينػػا فيػػو بالعجػػب العجػػابم كدعكنػػا قِّػػ 

بكظينػػػة  -يرحمػػػو اح –المطػػ م فإنػػػا قػػػد كفينػػػا بحػػؽ مبرِّػػػر حمػػػت فيػػػو العقػػدم كقػػػاـ مِّػػػننو 
 مػػد بعيػػدم كقػػد قمنػػا بحقػػو بيػػر  فمػػا المعػػانا كػػؿ بميػػ  كقعػػدم كرمػػقِّػػر دكنهػػا ا اإليجػػاز الرػػ

هػػذا الشػػرح كػػؿ جميػػؿ فػػ  القيػػاـم كرضػػنا مِّػػاعب النظػػر بالجػػد كاالهرمػػاـم فجمعنػػا بحمػػد اح 
مػػةم كنعمػػة عهػػذن النا كضػػعنا برمامػػو عنػػا الحمػػؿ الثقيػػؿم كقػػد ال نسػػمـ مػػف حاسػػد عمػػك كجميػػؿم 

 (4)اح مقركف بها الحسد. 

                                                                                                     
 هػ.1416 –بيركت  –( طبج دار الكرب العممية 2/137االبهاج ) (1)

 3/275اإلبهاج ( 2)
 (10/307الطبقات الكبرل ) (3)

 الكرب. ( برِّرؼم طػ عالـ4/647رفج الحاجب ) (4)
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ـــا ـــثالًث ـــعو و من مػػػا اسػػػرممؽ كاسػػػربهـ مػػػف مشػػػكبلت جمػػػج ا شػػػرح بػػػو ابػػػف السػػػبكع الموان
شػػػركحهـ لجمػػج الجكامػػػجم كهػػػك كرػػػاب ِّػػػميرم فػػػ  الجكامػػجم كقػػػد اعرمػػػد عميػػػو  غمػػب الشػػػراح 

كجهػػػػػت عميػػػػػو ببِّػػػػػكص"جمج ا اإليػػػػػرادات الرػػػػػا بشػػػػػكؿ إجابػػػػػات عمػػػػػا عو ابػػػػػف السػػػػػبكضػػػػػك 
 جكبرػػو بػيف البسػػط كاالبرِّػػار فػػ  الجكامػج"م كذكػػر  نػو كالشػػرح لمشػػكؿ الكرػابم ككػػاف يسػير 

 (1). هػ767منو سنة ا حسب ما يقرضيو المقاـم كانره
 كرابنػػافػػ  رفػػج الحاجػػبم فقاؿ:"كلقػػد  طمنػػا فػػ  ذكػػرن أصــول الفقــوو فــي و التعميقــة رابًعــا
 بنػاء الزمػافم ا مسألة اإلجماع السككر م كذكرنا فيها مف المباحث ما يعسر عمػف  "الرعميقة" 

 .(2). بمد لحمد مسعانا مة لسماعو مف بمد إلذك اله مالك رحؿك 
منػج ا "لك" مشيدان بما  كدعػو فيػو مػف الرقريػر عمػ مبحثف  منج المكانج ف  كذكرن كذلؾ 
  (3)مبرمنيف.  بعمريفرعميؿ الحكـ الكاحد 

 خامًساو جمع الجوامع.
 جمع الجوامعالمبحث الرابع و التعريف بكتاب 

 وفيو ستة مطالب و
 ف بالكتاب من حيث اسمو ونسبتو لمؤلفو( التعري9مطمب )

نىمىػ م كلػـ  لػؼ غيػر  :"منج المكانج"  يضػان ف  كقاؿ   ريبػاد ممػبو ككػاف ممػف دعػكتي لػو الجى
ل سماء الرحقيؽم فأنشد:"لنا قمراها كالنجـك الطكالج". كحشدت فيػو فكػر ا تي بو إليكيسارعم كرق

  اإلناء كنادان لساف النكر"جمج الجكامج".ا حرا فاض عم
فيػػو ا نشػػر العمػػـ سػػيران حثيثػػانم كشػػممرو  ك شػػممتي ننسػػفػػ  همػػة سػػائران ا عمػػل طكيػػت فكػػر 

 بما رنكع كبلمان ك ِّكالن كفقهان كحديثانم 
مػػا كػػاف ل ك فكػػار ا كثيػػران مػػف  كقػػات النػػراغم ك بػػذ مػػف  قبلمػػا يػػـ اح لقػػد اسػػركعب منػػ ك 

 الببلغ ببلغ.ل ما ليس عند ذك ا كحكما يسرنرغ مدد المداد كالدماغم كسمج مف كمم

                                 
 551منج المكانج ِّػ (1)

 هػ.1419م طػ عالـ الكرب بيركت  كلا سنة 2/204رفج الحاجب  (2)

 163منج المكانج ِّػ (3)
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شػػمرت فيػػو عػػف سػػاؽ ل كنببػػة فكػػرمم كالػػذل  نػػو ننػػيس عمػػر ا فمػػك كػػاف ذا لسػػاف الدعػػ
 سهرم.ا الديجكر  عكانان عمف  الجدم كقد عدمت 

 "جمع الجوامع في منيج ابن السبكى "(و 2مطمب )
حػػػد كرػػػب ابػػػف   (الكرػػػاب )جمػػػج الجكامػػػج  بػػػرفػػػ  نػػػص المِّػػػنؼ عمػػػا غالػػػب المػػػنهج 

 كمنها: ماألِّكليةالسبكا 
مشػػاهير الكرػػب فػػ  لككنهػػا مقػػررة  إمػػا ماألحيػػافبعػػض فػػ  ربمػػا ذكرنػػا األدلػػة "قكلػػو  - 

 ."غير ذلؾ   ك ملمرابة  ك يبيفعما كجو ال 
مبحػػػث فػػػ  قكلػػػو  يبػػػيف" مشػػػاهير الكرػػػب عمػػػا كجػػػو الفػػػ  ل ككنهػػػا مقػػػررة  " األكؿ كمثػػػاؿ-1
 شػ ءال لػـ يكػف ا  ك  فػ مكببلفػا لمقرا مػاـحكـ بالنسػبة الثبكرهػام كفاقػا لئلر البكمدلكؿ الب"ر بالب

 ."ر كذبا بمف الب
مػػنهـ ِّػػاحب الحاِّػػؿ  مرقريػػرنفػػ   األِّػػكلييفالبطػػأ لنريػػؽ مػػف  كقػػكعكالمػػرض بػػذكرن 

 .شكاؿ عنوماـ بعبارة  كضو يزكؿ بها اإلاإل  كردنراج الديف السبكا كما  ك كردن مؿكالرحِّي
ير : الجمعػػػة ِّػػػبلة منركضػػػة فػػػبل مبحػػػث عػػػدـ الرػػػأثفػػػ  قكلػػػو  لمرابػػػة"  ك"ا الثػػػانكمثػػػاؿ  -2

لكنػػو  مبشػػ ءحػػذؼ لػػـ ينػػرقص  لػػك إذ مف المنركضػػة حشػػكإفػػ ممػػاـ كػػالظهرذف اإلإ إلػػارحرػػاج 
 . شبو ضبالنر  ضالنر  إذمبرقكية الشبو بينهما األِّؿذكر لرقريب النرع مف 
 -." شبو ضبالنر  ضالنر  إذ"كمحؿ الشاهد قكلو 

مػف  المرػكارريفرسػاكل  كاألِّػو"يو :بػاب الرػراجفػ  كمثاؿ  بر  كضػو : قػكؿ المِّػنؼ 
 .  "كراب كسنة 

فػػػػػذكر دليػػػػػؿ القػػػػػكؿ " إلػػػػػيهـلربػػػػػيف لمنػػػػػاس مػػػػػانزؿ "كثالثهمػػػػػا : رقػػػػػدـ السػػػػػنة لقكلػػػػػو رعػػػػػالا 
 .ألنو غريبماألبير

غيػػر حجػػة ا الِّػػحابعمػػا ا الِّػػحابقػػكؿ "ا الِّػػحابمسػػألة قػػكؿ فػػ  كمثػػاؿ ثالػػث قكلػػو  -3
 ذإالررنػاع الثقػة بمذهبػو  ؛قػكالف لمالرعبػدفػ   الإمػاـ : كقاؿ الشػيخ اإل مككذا عما غيرن مكفاقا
 "كف دلـ ي
المػبلؿم كمػا درل  إلػارطػكيبل يػ دل المبػا فحسبو  األقكاؿ  رباببذكر   فِّحناكقكلو "كربما  )ب(

قػػد   ككالام فربمػػا لػـػ يكػػف القػػكؿ مشػػهكرا عمػػف ذكرنػػانم عػػـ المػػ ننػػا فعمنػػا ذلػػؾ لمػػرض رحػػرؾ لػػو اله
 غير ذلؾ مما يظهرن الرأمؿ لمف اسرعمؿ قكان ". ك عما الكهـ سكانم  إليوعزل 
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محمػػػد الجػػػكينا   بػػػامػػػاـ الحػػػرميف ككالػػػدن إف إلكنايػػػة : ا ضفػػػر فػػػ  : قكلػػػو  األكؿ مثػػػاؿ -(1)
 .لو فائدراف ماألعياف ضمف فر   فضؿنو  اسحؽ ذكركا   با كاألسراذ

مامػػا إكػػاف قائمػػو  إذاكالسػػيما  مقائمػػو إلػػا نرنسػػيرن : كالمريػػب يرقػػكل بعػػزك فػػ  غرابػػة القػػكؿ  - 
 .معربرا ككؿ كاحد مف ه الء

لػػػو سػػػمنا  ف فأفػػػاد  مإليػػػو نعػػػزك  ركثػػػألاك مػػػاـ الحػػػرميف فقػػػطم إ ف هػػػذا القػػػكؿ مشػػػهكر عػػػف  -ب
 . با اسحؽ كاألسراذعظيما : كالدن 

كابػف دقيػؽ ا كالمزالػكمنج  كثر المعرزلػة كالشػيخ  بػك حامػد "الركميؼ بالمحاؿ :ف  كقكلو  -(2)
 ."لرعمؽ العمـ بعدـ كقكعو  مان عنالعيد ماليس ممر

نمػػا حامػػد شػػيخ  ك بػػكمػػف  ئمػػة  هػػؿ السػػنة فيسػػرمرب مػػكافقرهـ لممعرزلػػةم  ألنهػـػِّػػرح بهـم كا 
فكػاف ؛ م كابػف دقيػؽ العيػد مػف مرػأبرل  هػؿ السػنةمركسػطيهـمػف كالمزالػا يف مف مرقػدميهـم يقالعرا
   .(1)فؽ المعرزلةالرِّريو بهـ فائدةم كهك  ف مف كؿ قرف مف  هؿ السنة مف يكاف  

مػػػدل : ال كاآلا كالمزالػػػمػػػاـ الحػػرميف ا  ك ا القاضػػػقػػاؿ "ثبػػكت الممػػػة بالقيػػػاس : فػػػ  كقكلػػو 
 ينبػول مالبػاقبلنا مػف المػانعيف ثبػكت الممػة بالقيػاسا القاضػفقد ِّرح بػذكر "رثبت الممة قياسا 

 حكاـ اإلف  مدل عما غمط اآل
م كغيػر ذلػؾ مػف " بػك بكػرا القاضػرػو األسماء الممكية هؿ ثبرت قياسػا ؟ فأثبف   ابرمنكا"

كمػنهج  نلػـ يسػطر ل كطريقرو  ك منهجو الػذ"منج المكانج "ف  األمثمة كثير جاء بو ابف السبكا 
 باالسرقراءمايأرا : بداكلكنو  –
حكايػة المسػألة المشػرممة عمػا فػ  المبرِّرات كثيػرا مػا يطػككف   ِّحابنو كميرن مف   -(1)

 مالثالػث عميهمػاالمػذهب كلداللػة  ملػـ يكػف المبرػار إذا األكؿ ككػذا ذكػر ممذاهب : ذكػر ثانيهػا
فػ  قيػد  إلػاكرػارة  األكؿمفػ  قيػد  إلػاار ِّػارة يرػف ممنِّػبلثـ إذا ِّػرح بػاألكؿ ككػاف الثالػث 

نما امالثان  بالسياؽ كالرأمؿ مثاؿ ذلؾ : ا الثانيظهر  كا 

                                 
 (1/100) كالضياء البلمج( 1/20) بذرو مف الرشنيؼ  (1)
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و السػػػػػبلـ كالعمػػػػػة عميػػػػػ وزمنػػػػػفػػػػػ  ف كػػػػػاف إالرابػػػػػج  مف كػػػػػاف جميػػػػػاإكثالثهمػػػػػا :  مكبالقيػػػػػاس" - 
: لػػثاكالث ميجػػكز مطمقػػا الكالثػػانا  ماألِّػػوكمعنػػان : كيجػػكز النسػػخ بالقيػػاس عمػػا  مةمنِّكِّػػ

 .ف كاف جمياإ
الكرػػاب كالسػػنة  ك فػػ  ف كػػاف مكجػػكدا إو مػػثبل بهػػذا المبرِّػػر مػػا يضػػر فػػ  كمػػف عادرػػو  -(2)

فك  مكػػبلـ العػػرب  ك جممػػة الشػػريعة : يطمقػػو  ك  مؾ: كقكلػػبمنػػظ  إليػػو  شػػاركػػاف غيػػر مكجػػكد  ا 
 كنحكن  مكما لك قيؿ

بػػػػبلؼ ضػػػػعيؼ ال يػػػػنهض بحيػػػػث يِّػػػػرح  إلػػػػا "لػػػػك"بمنػػػػظ  اإلشػػػػارةمػػػػف عادرػػػػو  يضػػػػا  -(3)
كلك كاف بمنػظ القضػاء  ك الببػر ( فهػك  بػدا  ماإلنشاءباب النسخ : )كنسخ ف  كقكلو  مبحكايرو

بهػذن   نػاكرال ا  ك  مكل البػبلؼ  ك رحقػؽ ِّػرح بػوقػف إفػ مببلؼ ضػعيؼ إلا"كلك "يشير بمنظ 
 (1) .المنظة

ا بالقاضػكلػـ يِّػرح  ".... الػخ . بػر كلػك مجػازا إلػارد لنػظ "االشػرقاؽ : فػ  لذلؾ قػاؿ 
 .يككف االشرقاؽ مف الحقائؽ إنماكالكيا الذيف قالكا : ا كالمزال

 .ذلؾ ساقطف  قاؿ ابف السبكا : ألف مذهبهـ 
ف بػاف ا  بلمهػـ محامػؿ ك بؿ رجكز بك مالمقالة هذنكألننا لسنا عما ثقة مف رِّميمهـ عما 

 (2). الشذكذ هذنك نرل ذلؾ بيرا مف ارركابهـ  معنها
 ( الكتب التى اعتمد عمييا فى تأليفو9مطمب )

ا منػػج المكانػػجم عػػف إكمػػاؿ جمػػج الجكامػػجم اآلرػػفػػ  رع إليػػؾ ضػػالبطبػػة: كنفػػ  قػػاؿ عنػػو 
د كالرشػػميرم الجػل بمػػ  ذك م كاطػػجم البػال  مػف اإلحاطػػة باألِّػميفاألِّػػكؿ بالقكاعػد القا مػف فنػ

 اعمػػػػا شػػػػرحفػػػػ  رم المحػػػػيط بزبػػػػدة مػػػػا يػػػػركل كيميػػػػ كالػػػػكارد مػػػػف زهػػػػاء مائػػػػة مِّػػػػنؼ مػػػػنهبلن 
 المبرِّر كالمنهاج مج مزيد كثير"

مػف  حاسػف  ارػعممانم المسمج كبلمو  ذنان ِّمانم اآلالجكامج  برن: كقد رـ جمج ف  كقاؿ 
فضػػػمو كال ممنكعػػػػانم  المحاسػػػف بمػػػا ينظػػػرن األعمػػػ م مجمكعػػػػان جمكعػػػانم كمكضػػػكعان ال مقطكعػػػان 

 كمرفكعان عف هـ الزماف مدفكعان. 

                                 
 .107ص  منج المكانج (1)

 (1/20م الرشنيؼ )107ص منج المكانج (2)
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يػػػاؾ  ف ربػػػادر بإنكػػػار شػػػئ قبػػػؿ  فعميػػػؾ بحنػػػظ عباررػػػوم السػػػيما مػػػا بػػػالؼ فيهػػػا غيػػػرنم كا 
 ن  كؿ ذرة درة.ك ف رظف إمكاف ابرِّارنم ف مالرأمؿ كالنكرة

و كجػا مشػاهير الكرػب عمػفػ  فم إمػا لككنهػا مقػررة يبعػض األحػايفػ  دلة فربما ذكرنا األ
  ك لمرابة  ك غير ذلؾم مما يسربرجو النظر المريف.م ال يبيف

ل المػػبلؿم كمػػا در ا إلػل رطػكيبلن يػػ دا حنا بػذكر  ربػػاب األقػكاؿم فحسػػبو المبػػفِّػػكربمػا  
 نا إنما فعمنا ذلؾ لمرض رحرؾ لو الهمـ العكاؿم فربما لـ يكف القكؿ مشهكران عمػف ذكرنػانم  ك 

  ك غير ذلؾ مما يظهرن الرأمؿ لمف اسرعمؿ قكان.  الكهـ سكانما إليو عمل كاف قد عز 
ـ النقِّػاف منػو مرعسػرم المهػـ ك بحيث إنا جػازمكف بػأف ابرِّػار هػذا الكرػاب مرعػذرم كر 

 ر مبىرَّر. دى بى مي رجؿ ا إال  ف يأر
فدكنؾ مبرِّران بأنكاع المحامد حقيقانم ك ِّناؼ المحاسف بميقانم جعمنا اح بو مػف الػذيف 

مػػف النبػػيف كالِّػػديقيف كالشػػهداء كالِّػػالحيف كحسػػف  كلئػػؾ رفيقػػا. كحسػػبنا اح  نعػػـ اح عمػػيهـ 
 كنعـ الككيؿ كالحمد ح كحدن. 

الحجػػػة الحػػراـ عػػػاـ ل عشػػر ذل  بػػر ليمػػػة حػػادفػػػ  قػػاؿ المِّػػنؼ: كػػػاف رمػػاـ بياضػػو ك 
  رض المزة ظاهر دمشؽ المحركس.ف  بالدهشة ا هػ بمنزل760

فػ  ككرابنػا"جمج الجكامػج" مبرِّػر جمعنػان الطبقات)برِّػرؼ(: ف  كقاؿ المِّنؼ عنو 
ػػػج فػػػأكع م ننػػػج اح بػػػوم كغالػػػب ظننػػػا  ف  مى كػػػؿ مسػػػألة فيػػػو زيػػػادات ال ركجػػػد فػػػ  األِّػػػميفم جى

 .  (1) غيرنم مج الببلغة كاالبرِّارف  مجمكعة 
ل هذا المجمكع الِّػمير الػذا ف  منج المكانج: لك  ف النطف رأمؿ ِّنيعف  كقاؿ  يضان 

ا ذلػؾم لقضػل فػ  ممػزاا معنػانم كاطمػج عمػا كجعمت اسػمو عنكانػان عمػ مسميرو"جمج الجكامج"
 العجب العجابم كعمـ كيؼ  مطنا القشر عف المباب. 

كقػػػاؿ فػػػ  مكضػػػج  بػػػر: كاعمػػـػ  نػػػا لػػـػ اقرِّػػػر فػػػ  هػػػذا الكرػػػاب عمػػػا المكجػػػكد فػػػ  كرػػػب 
جػاكزان لمحػدم األِّكؿم بؿ ضممت إليو شيئان كثيران مف كرب المركمميف كالمحػدثيف كالنقهػاءم كشػيئان م

 .  (2)مما سمو بو النكرم كاسربرجو النظرم كضعو النهـ مكضعو مما لـ  سبؽ إليو 
 ( مكانة الكتاب عند عمماء األصول4مطمب )

                                 
 (.2/21)الطبقات الكبرل  (1)

 369المكانجم ِّػ منج (2)
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اؽم كررػردد رػردد كؿ محنؿ كمضمة رمككها األشػدف  ِّار  لسنة الناسم ك ا كقد دار عم
 ".أسبكقكفؾ ساعة مف ف  كطار بنا ن ك نا  نادم:"ما  ماألنناس

كال  بريػػو كممػػا ركجهػػت نحػػكن المبلمػػةم ال  رعِّػػب لػػو"  م نػػو جمػػج سػػبلمةا كلسػػت  دعػػ
كال  بيعػو بشػرط البػراءة مػف كػؿ  مالمبلمػة:"كبل"فػ  مة إذا قمت لكؿ مف اعررضو ت البِّفبئس

ظػػر فيػػو مػػج رجػػكيز اعرػػراض نكاح  عمػػـ بالميػػبم كي مي بػػذ مػػف قكلػػو كيرػػرؾ عيػػبم بػػؿ  قػػكؿ:
 . (1)الشؾ كالريب

سػػبؾ م لنػػػو مػػػف األِّػػكؿ إبريػػػزنم كهػػػذب مادرػػػو ل اؿ الػػػنجـ الشػػػارح: هػػك الكرػػػاب الػػػذكقػػ
ل كلعمػػر سػػائر اآلفػػاؽم فػػ  حسػػف كضػػعو الكفػػاؽم كاشػػرهر اسػػمو ا بألناظػػو الػػكجيزةم كانعقػػد عمػػ

جامعػػو البيػػكت مػػف  بكابهػػام كحػػرر كػػؿ قاعػػدة مػػف كرابهػػام ككػػرع مػػف حيػػاض هػػذا األِّػػؿ ا لقػػد  رػػ
مػػف مبلبسػػو الضػػافيةم كحػػرر مػػا قػػرر بأفِّػػو عبػػارةم كهػػذب مػػا ررػػب  مػػف مناهمػػو الِّػػافيةم كادرع

إرقانػػو لنِّػػاحة ا حنظػػوم كثػػابر  ِّػػحاب الهمػـػ عمػػا بأكضػػو إشػػارةم ال جػػـر عكػػؼ ذك الجػػد عمػػ
لنظوم كلك رقِّينا مدائحو كممانيو لطاؿ الكػبلـ فيػوم كهػك المحيػا المشػرؽ كالمنهػؿ الممػدؽم  جػزؿ 

 نةم كقد قمت فيو: اح لم لنو المنة ك سكنو ديار الج
      كػػػػػبل العػػػػػبلل جمػػػػػج الجكامػػػػػج قػػػػػد حػػػػػك 

        جمػػػػػػػػػػػػػج األِّػػػػػػػػػػػػػكؿ مهػػػػػػػػػػػػػذبان كمرربػػػػػػػػػػػػػان 
 

 يػػػػػػػا حسػػػػػػػنو مػػػػػػػا مثمػػػػػػػو مػػػػػػػف سػػػػػػػبؾ 
 (2) دا لراجنػػػا ابػػػف السػػػبؾنػػػال اننسػػػ

 

عو ضػػػبابػػػوم قمػػػة بػػػيف كرػػػب األِّػػػكؿم ك فػػػ  قمػػػت: بػػػالرغـ مػػػف ِّػػػمر حجمػػػو لكنػػػو فريػػػد 
 األِّميف:ف  المِّنؼ 

ا باررػػػػو شػػػػديدة اإليجػػػػاز كلنظػػػو  قػػػػرب لئلعجػػػػازم اعرنػػػػ ِّػػػكؿ النقػػػػو ك ِّػػػػكؿ الػػػديفم ع
كافػة األمِّػارم كهػك كرػاب األِّػكلييف فػ  سػائر األقطػارم كانرشػر حديثػو فػ  العمماء بشػرحو 
 كذلؾ  كثر مف ثبلثمائة عاـ.ا شرقان كغربانم كبق

 شروح جمع الجوامع  (5مطمب )
 سبقت النجم الالمعى الت

رمميػذ ابػف السػبكا كعاِّػرن  اشػفالزرك ماشػلمزرك يؼ المسػامج بجمػج الجكامػجن كلها : رش -1
 هػ.794ك بذ منو ت سنة

                                 
 87-84منج المكانجم ِّػ (1)

 ( ب1لكحة ) (2)
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لؾ شػػرح كلػػو كػػذ .هػػػ 808ف  امػػج فيمػػا  كرد عمػػا جمػػج الجكامػػج لمعيػػزرل المرػػك ك الم ؽك البػػر  -2
 .رشنيؼ المسامج ن بر عما جمج الجكامج  سما

   .هػ 819سنة ف  ز الديف ابف جماعة المرك عالمرر المكامج ل  -3

شػػهاب  ماالشػافعا المكػػا الدمشػق لالمػػز ل العػامر  اح عبػػدحمػػد بػف شػرح جمػػج الجكامػج أل -4
  .هػ 822ف  الديف ابف نعيـ المرك 

 تا العراقػػالمعػػركؼ بػػابف  زرعػػو  بػػاشػػرح جمػػج الجكامػػج لػػكلا الػػديف فػػ  امج هػػالميػػث ال -5
 .هػ 826

محػدث  مالمعػركؼ بػابف القبػاقباا الشػافع ابف محمػد المقدسػ إلبراهيـشرح جمج الجكامج  -6
 .هػ 900كقبؿ سنة  مهػ 850سنة ف  رك  ملمقدسبيت ا

 .هػ 844بف رسبلف ت سنة شرح جمج الجكامج ال -7

ت سػػنة  مافكدلممعػػركؼ بػػابف حميػػد كبػػابف  مكامػػجضػػبط  لنػػاظ جمػػج الجفػػ  البػرؽ البلمػػج  -8
   .هػ 855

  .هػ 860ت سنة  اكللممز البلمج عما جمج الجكامج  إيجاز -9

ت  لممحمػا جػبلؿ الػديف (جمػج الجكامػج نػاظ لحػؿ ف   جالبدر الطالشرح جمج الجكامج ) -10
  .هػ 864سنة 

 .هػ 885الديف ت  برهافا الشافعالرباط البرباكل البقاعا  إلبراهيـشرح جمج الجكامج  -11

ل القػػػاهر  با حمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف الطػػػك نظػػػـ جمػػػج الجكامػػػج البػػػف رجػػػب  -12
 .هػ 893ت سنة  فعاالشا

 .هػ 893سنة ف  المرك  مكرانالشهاب الديف الك محاشية عما جمج الجكامج -13

 .هػ893سنة ف  م المرك الككراناشرح جمج الجكامج لشهاب الديف ف   المكامجر ر الد -14

ت ل القػػرك ا نػػشػػرح جمػػج الجكامػػج لمشػػيخ حمكلػػك  بػػا العبػػاس الزليطفػػ  البلمػػج  ياءالضػػ -15
 .هػ 898سنة 

 .هػ 853ت سنة ا حجر العسقبلن بفالالنكت عما جمج الجكامج  -16

 .هػ 898حؿ  لناظ جمج الجكامج لحمكلك سنة   فالبدر الطالج  -17
 هػ 900شمكنا كنظمو البدر البلمج نظـ جمج الجكامج ت سنة العبلمة األ -18
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  بػرزتكلكػف عسػا  ف  كػكف قػد  ممنهػا بكال القػر  اإلحاطػةدعػا  كال  مكهذا ما رحِّػمت عميػو
ال "جمج الجكامج"بػاألمة  اهرماـِّكرة  مجانبا مف الِّكرة  .(1)لشركحلما كانت رمؾ ا كا 

 شروح جمع الجوامع الالحقة بالنجم الالمع
عمػػا  ِّػػكؿ جمػػج الجكامػػج ( ت  كانػػجالي)الثمػػار ل األزهػػر  اح عبػػدبػػف شػػرح الشػػيخ بالػػد  -1

 .هػ 905 سنة
 .هػ 911كطا ت سنة يالمكامج عما المبرِّر كالمنهاج كجمج الجكامج لمس كتالن -2
 .هػ 911ت سنة   يضاكطا يلمسشرح نظـ جمج الجكامج ف  شرح الكككب الساطج -3
ف  لعبػػد اح بػػف  حمػػد بػػاكثير المكػػا الشػػافعا المرػػك نظػػـ جمػػج الجكامػػج فػػ   جالػػدرر المكامػػ-4

 هػ.925
 شػػػمسا الشػػػافعل الحمػػػك داككد بػػف محمػػػد الكػػػردل  –حاشػػية عمػػػا جمػػػج الجكامػػػج لمحمػػػد  -5

 .هػ 925الديف ت سنة 
 .هػ 926ج الجكامج ت سنة محما لجمعما شرح الل األنِّار حاشية الشيخ زكريا -6
 .هػ 926ت سنة ل األنِّار لب الكِّكؿ  يضا لمشيخ  إلاغاية الكِّكؿ -7
ا القرشػػالمػػزل ل العػػامر بػػف عبػػد اح  حمػػد الػػدرر المكامػػج نظػػـ جمػػج الجكامػػج لمحمػػد بػػف  -8

 .هػ 935الديف  با النضؿ ت سنة ا رضا الشافع
ا الشػافع اإليجػاعبد اح بف محمػد عما شرح المحما عما جمج الجكامج ل اإليجاحاشية  -9

 .هػ 955قطب الديف  با البير ت سنة 
ت سػػػػنة "بعميػػػػرة "الممقػػػػب ا سػػػػلالبر  ألحمػػػػدحاشػػػػية عمػػػػا شػػػػرح المحمػػػػا لجمػػػػج الجكامػػػػج  -10

 .هػ965
 .هػ970ت سنة ا الشافعا الشعرانحاشية عما جمج الجكامج لعما بف  حمد النجارل  -11
  هػ 984 با المكاهب ت سنة ا الشعرانالكهاب شرح جمج الجكامج لمسبكا لعبد  -12
لمكامػػج نظػػـ جمػػج الجكامػػج لمحمػػد بػػف محمػػد بػػف  حمػػد بػػف اشػػرح الػػدرر فػػ  العقػػد الجػػامج -13

 .هػ 984 با النضؿ ت سنة ل العامر منرج 
 .هػ 994شهاب الديف ت سنة ا الشافعل القاهر قاسـ العبادل  البف تالبينا اآليات -14

                                 
يضاحكشؼ الظنكف ف  الشائعة المبثكثة  األِّكلية تالم لنامف معجـ ( 1)  1/390كهدية العارفيف  فك نالمك كا 
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المعػػركؼ بالمػػدابما ت ا الشػػافعل األزهػػر كامػػج لحسػػف بػػف عمػػا حاشػػية عمػػا جمػػج الج -15
 .هػ 1170سنة 
 .هػ 1198حاشية البنانا عما المحما شرح جمج الجكامج ت سنة  -16
"مراقا السعكد" نظـ جمج الجكامج لمشيخ عبػد اح بػف إبػراهيـ العمػكل الشػنقيطا المػالكا  -17
 هػ.1230ت 

 1250ت سػػنة ل المِّػػر ل األزهػػر حمػػد العطػػار حاشػية عمػػا جمػػج الجكامػػج لحسػػف بػف م -18
 .هػ

ت سػنة  األزهػرمبػابا شػيخ الجػامج رقرير عما جمج الجكامج لمشيخ محمد بف حسػيف اإل -19
  .هػ 1313

  لنػػاظحػػؿ فػػ  الطػػالج  بػػدرال" وبػػف محمػػد الشػػربينا عمػػا كرابػػ فلػػرحما عبػػدشػػرح الشػػيخ  -20
 .هػ 1326ت سنة  "جمج الجكامج 

كركميػػؿ مسػػائؿ جمػػج الجكامػػج لمشػػيخ  بػػك بكػػر بػػف شػػهاب الػػديف  إيضػػاحبالرريػػاؽ النػػافج  -21
 .هػ 1341ت سنة ا الحسينل العمك 

ت سػػػػنة نػػػػ  الحنالبػػػػدر السػػػػاطج عمػػػػا جمػػػػج الجكامػػػػج لمشػػػػيخ محمػػػػد ببيػػػػت المطيعػػػػا  -22
 .هػ1354

الكشػؼ عػف شػرح مقدمػة جمػج الجكامػج لمشػيخ محمػد حسػنيف مبمػكؼ ف  القكؿ الجامج  -23
 .هػ 1355ت سنة 

ت  "لمسػػمطاف عبػػد الحنػػيظ سػػمطاف الممػػرب  "نظػػـ جمػػج الجكامػػج فػػ  الجػػكاهر اليكانػػج  -24
 .هػ 1356سنة 
سػمؾ جمػج الجكامػج لمشػيخ حسػف بػف عمػر ف  الدرر المنظكمة  إليضاحاألِّؿ الجامج  -25

 .جامعة الزيركنةف  السيناكل المدرس 

 (1)المقارنة بينو وبين باقى المتون  (و6مطمب )

                                 
طبج م سسة  – 24-1/23( هذا المطمب  بذرو مف رحقيؽ  سراذل األسراذ الدكركر/ عبد اح ربيج لرشنيؼ المسامج 1)

 ـ.2006 –طبعة ثانية  -قرطبة بمِّر 
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كقػػػد عنػػػا بهػػػا  ما مرػػػكفهػػػم كهػػػا كمالنقػػػو  ِّػػػكؿفػػػ   حػػػد بمسػػػة كرػػػب  جمػػػج الجكامػػػج
 مهاك فشػػرح مكرعرضػػكا لهػا بالشػػرح كالرحميػؿ مػػرات كمػرات مقػػدر كبيػرب األِّػكلييفاألذكيػاء مػػف 
رعميقػػػات  لحػػػكاشاكعمػػػا  مككضػػػعكا لهػػػا حػػػكاش مكشػػػرحكا منظكمارهػػػا مكنظمكهػػػا مكابرِّػػػركها

المرػػكف  هػػذنرػػدكر حػػكؿ الرػػا ك مػػف الكرػػب ربمػػ إسػػبلمية ةركجػػد مكربػػحرػػا الركػػاد  مرقريػػراتك 
 .البمسة

كالنػاس اليػـك  مابرِّػارا مبػبلكهػك مبرِّػر  ممػاـ الحػرميفإل م"الكرقػات"ظهػكرا :  ك كلهػا
 .البسط المنهـ إلايحراجكف 

ا مػػف جهػػد كبيػػرن  شػػممت جػػزءن ا الرػػكبػػو مباحػػث المنطػػؽ  "ابػػف الحاجػػب  مبرِّػػر"ثانيهػػا: 
 .كناهيؾ عف الشككل مف الرعقيد مقارئو

بػػذ آم وكعميػػ لمالبيضػػاك ناِّػػر الػػديف  لئلمػػاـ ماألِّػػكؿعمػػـ  إلػػاثالثها:منهػػاج الكِّػػكؿ 
 .ضو كثير منهـرحيث لـ ير  لؤلِّكؿشراحو مف ذلؾ مثبل : رعرينو   ثارهاجمة 

كهػػذا  مكذلػػؾ يقمػػؿ فائدرػػو مكرطكيػػؿ بػػبل داع فنيػػو حشػػك ن ملمنسػػ "األنػػكارمنػػار "رابعهػػا : 
 .ناؼحاألكبلـ 

ف الرػػػاج السػػػبكا بعػػػدما  رػػػـ شػػػرح منهػػػاج أل م حسػػػنهافهػػػك  "جكامػػػج جمػػػج ال"بامسػػػها : 
مػػا   كقػر  مكقػاـ بشػرح مبرِّػر ابػػف الحاجػب شػرحا مطػكال  رػا فيػػو بالعجػب العجػابل البيضػاك 

كضػػج  ممػػج اسػػرحكاذن عمػػا زمػػاـ الببلغػػة كالعربيػػة كالحػػديث ماألِّػػكلييفِّػػدر قبمػػو مػػف كػػؿ 
اطمػػج ا الرػػبػػذ آفػػاف المِّػػنؼ رػػدارؾ الممحلكرػػاب ا إالجمػػج الجكامػػج كلػػك  ف الكمػػاؿ اليكػػكف 

كمػػف "     فنػػكدرة هػػذا ال األِّػػكؿفكػػاف بحػػؽ جمػػج الجكامػػج ل لػػ ة  مذكرهػػا السػػابقكف كعميهػػا  
 "مزايا جمج الجكامج

 الشمكؿ مج االبرِّار  -1
 دقة العبارة  -2
 األِّكؿسائدا قبمو عند جؿ عمماء كاف ل الذا المنطقمف الجدؿ  نبمك  -3
فريػػد  ر ل كلممِّػػنؼ ماألِّػػكؿِّػػكلا كعمػػـ كمسػػألة األ ملممايػػة  ِّػػيمة  راءا اشػػرمالو عمػػ -4

 .(1) إليوالمسألة لـ يسبؽ  هذنف  

                                 
 هػ.1427 –ثانية  –نشر الناركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر  –( 33-1/32( كهكذا فا مقدمة الميث الهامج ألبا زرعة )1)
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 انثانىانفصم 

 عن انشارح وانشرح

 
 ثبلثة مباحث:  كفيو

 عِّر الم لؼ .:  األكؿ المبحث
 رعريؼ بالم لؼ نجـ الديف بف جماعة.: ا الثانالمبحث 

 . ريؼ بكرابو كهك شرح عما جمج الجكامجالمبحث الثالث : الرع
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 شارحعصر الو  األول المبحث
 (هػ  901 -هػ 833) عاش ما بيف سنرا   ابف جماعة

العِّػر هػػك العِّػػر المممػػككام كمػػا جػػاء عػف عِّػػر المِّػػنؼ ينسػػحب عمػػا ظػػركؼ الشػػارح 

 السياسية كاالقرِّادية كالعممية كاالجرماعية فبل داعا لمركرار.
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 نجم الدين بن جماعة شارحالمبحث الثانى و تعريف بال
 كفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األكؿ: اسموم كمكلدنم كنشأروم ككفارو.

 المطمب الثانا: طمبو لمعمـم كرحبلرو كمناِّبوم كثناء العمماء عميو.

 الطمب الثالث: شيكبوم كربلميذنم كمِّنناروم ك قكاؿ العمماء فيو.
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 ( 1مطمب )
 ، وطمبو لمعمم، ومناصبو وثناء العمماء عميوووفاتو ،ونشأتو ، وموطنو،مولدهو  ،اسمو
 ( :  2/116األنس الجميؿ )ف  جاء 

نجػـ  منجؿ العمماء مكاألياـا الميالكحسنة  البطباءبطيب  ماإلسبلـقاضا القضاة شيخ 
جمػاؿ ا القاضػبػف  إبػراهيـالديف  بك البقاء محمػد بػف قاضػا القضػاة برهػاف الػديف  بػا اسػحؽ 

شػػيبنا األمػػاـ العػػالـ العبلمػػة الحبػػر  ماالشػػافعابػػف جماعػػة الكنػػانا  حا عبػػدالػػديف  بػػا محمػػد 
 .ن الحنسعد الديف الديرل  اإلسبلـسبط قاضا القضاة شيخ  مالنهامة
   .كنشأ بو م(1)بالقدس الشريؼ  هػ 833 كابر ِّنر سنة ف  : كلد  مولده

ػػكد ب كحى  مِّػػمرن عمػػا جػػدن كغيػػرن شػػرمؿ بػػالعمـ مػػفكا مكهػػك مػػف بيػػت عمػػـ كرياسػػة  ؿى َِّّ
 .حياة جدن الشيخ جماؿ الديفف  كرعيف  ؿى ضي كفى  مك بذ عف العمماء

كالرػدريس مشػافهة حػيف قدكمػو  باإلفرػاء شػهبوالػديف قاضػا ا رقػك ذف لو قاضػا القضػاة 
كلػػـ رعمػػـ لػػو  مكسػػاد عمػػا  قرانػػو مفرميػػز كِّػػار مػػف  عيػػاف بيػػت المقػػدس مالقػػدس الشػػريؼ إلػػا

جمػاؿ الػديف  اإلسػبلـجػدن شػيخ ف  فممػا رػك  مكباشر البطابة بالمسجد األقِّا الشريؼ مِّبكة
رػدريس فػ  فػركمـ لػو  مكاف كالدن قاضا القضػاة برهػاف الػديف حػيف ذاؾ مركليػا قضػاء الشػافعية

 .ككرب لو الركقيج بكاليرها مفأنعـ لو بذلؾ (2) لظاهر بشقدـعند الممؾ االِّبلحية 

                                 
ركل ابػػف الجػػكزل بسػػندن فػػ  فضػػائؿ القػػدس : عػػف مكحػػكؿ : مػػف زار بيػػت القػػدس مشػػكقا إليػػو دبػػؿ الجنػػة كزارن جميػػج  (1)

فعما جبػؿ مدينػة مسػرديرة فػ  كسػطها  –مدينة القدس الشريؼ  -( كها 1/85ن بمنزلرو.....الخ األثر )األنبياء كغبطك 
نما حقيقة المسجد األقِّا جميج مايحيط بػو  السكر المحيط عما الِّبرة كالمسجد المسما اآلف بالمسجد األقِّام كا 

جبػػػؿ  عمػػػا منهػػػام  -مدينػػػة القػػػدس  –السػػػكر المػػػذككر كهػػػك المعػػػركؼ بالسػػػكر السػػػميمافم كيشػػػرؼ عميهػػػا مػػػف شػػػرقيها 
كينِّؿ بينهما الكادل المعركؼ بكاد جهنـم كيعرؼ بالطكرم كبو األف بناء جميؿ ركما يقاؿ إنو مكػاف ِّػعكد المسػيو 

كهػػا ربػػرج مػػف مكػػاف مػػا فػػ  الجبػػؿ الػػذل عميػػو بنػػاء مدينػػة  –عميػػو السػػبلـ الػػا السػػماءم كبهػػذا الػػكادل عػػيف سػػمكافم 
دع ف  الجبؿم كمدينة القدس مبنية بالحجر كالكمسم كغالػب حجرهػا  سػكدم بالقػدس مػدارس القدسم يبرج النبج مف ِّ

كبانقان كربط كزكايا كررب كالمسجد األقِّام كفيها كقػكؼ كثيػرة جاريػة عمػا مِّػالحو كالمػ ذنيف كبدمػو كجماعػة مػف 
نشر المجمج الثقافا بأبك  -ػ ه749العمماء كالقراء بو ) مسالؾ األبِّار ف  ممالؾ األنِّار لشهاب الديف العمرل ت 

 (.3/543هػ )1423 –طبعة  كلا  –ظبا 

هك السمطاف الممؾ الظاهر  بك سعيد سيؼ الديف بشقدـ بف عبداح الناِّرل الم يدلم كهك السمطاف الثامف كالثبلثكف ( 2)
ك كالدهـ ثبلثة عشر مف ممكؾ الررؾ ك كالدهـ بالديار المِّريةم كاألكؿ مف األركاـم بعد  ف رسمطف مف الجراكسة 

ممكام  عنا مف  كؿ دكلة الظاهر برقكؽ....م ك كؿ األركاـ بشقدـ هذام كبينهما إحدل كثمانيف سنة ال رزيد يكما كال 
هػ كبشقدـ هذا سنة  784برقكؽ : سنة  –رنقص يكمام ألف كبل منهما رسمطف ف  راسج عشر شهر رمضافم فذاؾ 

لديف الا الديار المِّرية كررقا حرا كِّؿ الا السمطة ) النجـك الزاهرة هػم كهك ركمام جمبو بكاجا ناِّر ا 865
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ػػ هػػك  الشػػرمالولػػديف  ف يكػػكف الرػػدريس لكلػػدن الشػػيخ نجػػـ الػػديف برهػػاف ا لمقاضػػا فَّ ثػػـ عى
ككلػػا الشػػيخ  مفأجػػاب مذلػػؾفػػ  فركجػػج السػػمطاف  م حػػكاؿ الرعيػػةفػػ  بمنِّػػب القضػػاء كالنظػػر 

و قاضػا القضػاة سػكحضر معو يـك جمك  منجـ الديف ككرب ركقيعو بذلؾ فباشرها  حسف مباشرة
كػػاف ذلػػؾ العِّػػر ببيػػت المقػػدس جماعػػة م ك (1)قاضػػا دمشػػؽ نػػ  الحنبػػف العمػػاد احسػػاـ الػػديف 

:  (2)الػديف القرقشػػندل ا رقػػ: الشػيخ مػػنهـ  مالمعرمػػد عمػيهـ اإلسػبلـالعممػاء كشػػيكخ   عيػػافمػف 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف ك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن برهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  (3)كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؼ 

كالشػيخ برهػاف الػديف  (6)ل المِّػر كالشػيخ مػاهر  (5)المقدسػ كالشيخ  بك العباس  (4)ل األنِّار 

                                                                                                     
 (.255م 253/ 16

مػػ(م كيقاؿ لو ابف بريقػجم 1470—1409هػ(م)874-811قاضا القضاة حساـ الديف ابف العماد الحنن  قاضا دمشؽ ) (1)
الكارػػبم  ِّػػمو مػػف مِّػػر  محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف البضػػر بػػف محمػػدم قاضػػا كفقيػػو ك ديػػب مػػف ذريػػة ابػػف العمػػاد

كمكلدن بمزة ككفارو بدمشؽم كلا قضاء ِّند كقضاء طرابمسم كلو عدة رِّانيؼ كمنظكمة فػ  النقػو ككىرىػبى بيػدن كثيػرا 
 (.6/193) األعبلـ لمزركما 

 رقا الديف القرقشندل  بك بكر بف محمد بف اسماعيؿ بف عما بف الحسف المقدسا الشافعام سبط الحافظ ِّبلح الديف( 2)
هػ كسمج مف فاطمة بنت المنجا كغيرهام كرنقو عما كالدن 783العبلئام كهك ابف العبلمة شمس الديفم كلد سنة 

كفهرس النهارس  2/189هػ بالقدس ) األنس الجميؿ 867كغيرنم كد ب إلا  ف ِّار المشار اليو ببمدنم ركف  سنة 
2/643 ) 

محمد بف  با بكر بف عما بف مسعكد بف رضكاف المرل المقدسا  بك  الشيخ كماؿ الديف ابف  با شريؼ المقدسا محمد بف( 3)
هػم ك بذ عف الشهاب بف سبلمة كالحافظ ابف حجر كالشيخ عبد السبلـ البمدادل كالكماؿ  822المعالا الشافعام كلد سنة 

س كاإلفراء كالرأليؼم مف بف الهماـ كغيرهـم كالـز بدمة العمـم فبرع ف  النقو كاألِّميف كالعربية كغيرهام كرِّدل لمردري
رِّانينو : حاشية عما شرح العقائد لمرنرازانام كحاشية عما شرح جمج الجكامج لممحمام كشرح اإلرشاد ف  النقوم ركف  

 (.7/53كاألعبلـ لمزركما  1/159هػ ) نظـ العقياف ف   عياف األعياف 906سنة
  بػك ابػراهيـ األندلسػام إمػاـ الِّػبرةم كػاف رجػبل ِّػالحا برهاف الديف األنِّارل إسماعيؿ بف محمد يكسػؼ بػف عبػد اح (4)

هػػ كرػرؾ كلػديف مػف العممػاء :  حػدهما العبلمػة شػمس 893دينا كثير البير كالعبادةم ركف  بالقػدس شػهيدا بػالبطف سػنة 
 .2/208هػ كالثانا القاضا شهاب الديف  بك العباس احمد ) األنس الجميؿ 845الديف  بك الجكد مكلدن بالبميؿ سنة 

  بك العباس المقدسا الكاعظ. (5)
الشػيخ مػػاهر المِّػػرل العبلمػػة القػػدكة المحقػػؽ زيػػف الػػديف  بػػك الجػكد مػػاهر بػػف عبػػد اح بػػف نجػػـ األنِّػػارل المِّػػرل ثػػـ  (6)

هػم اشرمؿ بالعمـك كالنقو كالنحك كالنرائض كالحساب ك جػاز لػو جمػج 779المقدسا الشافعا شيخ المسمميفم مكلدن سنة 
يخ المسػػػنديف كلقػػػا جماعػػة مػػػف العممػػػاءم كانرنػػػج بػػو الطمبػػػة بِّػػػبلحو كنِّػػػحوم ككػػاف حسػػػف الرقريػػػرم كمػػػف مػػف المشػػػا

هػػ )األنػس الجميػؿ 869ربلمذرو شيخ اإلسبلـ ابف  با شػريؼم ككػاف زاهػدان دينػان مركاضػعانم رػكف  بالقػدس الشػريؼ سػنة 
(2/186.) 
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عميػو  ارس ك عػادكن عنػدن فػأثنك غمػبهـ الػد كحضػر  مكغيرهـ مف األماثؿ المعربػريف (1)لعجمكنا ا
 .حسنا ثناءن 

شػػهر ِّػػنر فػػ  الػػديف كالػػدن قاضػػا القضػػاة برهػػاف ف   ف رػػك  إلػػاكلػػـ رػػزؿ الكظينػػة بيػػدن 
كاجرمػػج لػػو منِّػػب القضػػاء  مكظينػػة قضػػاء الشػػافعية بالقػػدسفػػ  فاسػػرقر بعػػدن  مهػػػ872سػػنة 

 شػػهر ربيػػجفػػ  دكلػػة الظػػاهر بشػػقدـ فػػ  كبطابة المسػػجد األقِّػػا كذلػػؾ مبلحيةكرػػدريس الِّػػ
 .هػ872سنة  األكؿ

كلػػـ يمػػرمس عمػػا  مكنزاهػػة مػػج لػػيف جانػػب كِّػػيانةبنقػػو فباشػػر القضػػاء بالقػػدس الشػػريؼ 
 .عف معاليـ النظار مما يسرحقو شرعا نى زَّ نى حرا رى  مالقضاء كال الدرهـ النرد

رػدريس الِّػبلحية كقضػاء الشػافعية كاسػرقر فيهػا  ِّػرؼ عػف هػػ872 ة كابر سػنف  ثـ 
   .االمقدس بك الشيخ  با العباس  (2) اح عبدغرس الديف بميؿ بف القضاة قاضا 
كيشػػػػمؿ الطمبػػػػة كيباشػػػػر كظينػػػػة البطابػػػػة  مينرػػػػا كيػػػػدرس ممنزلػػػػو بالمسػػػػجدفػػػػ  نقطج افػػػػ

سػػنة  األكؿ شػػهر ربيػػجفػػ  األنػػس الجميػػؿ (  ِّػػاحبعميػػو )  تي ٍضػػرى كقػػد عى  مبالمسػػجد األقِّػػا
سػػنة  إلػػاغػػرس الػػديف ا القاضػػسػػرمر اك  ماك جػػازنالنقػػو فػػ  قطعػػة مػػف كرػػاب المقنػػج  هػػػ873
 ....جبت عزلوفكقعت حادثة  ك  م875

كمػاؿ  اإلسػبلـرػدريس الِّػبلحية شػيخ فػ  بعػد الشػيخ غػرس الػديف ( ل  بعدن )  ك سرقر
سػػػنة  إلػػػا هػػػػ ك سػػػرمر بهػػػا876شػػػهر ِّػػػنر سػػػنة فػػػ  ككانػػػت كاليرػػػو  مالػػػديف  بػػػف  بػػػا شػػػريؼ

 .هػ878
ربيػج ف  ردريس الِّبلحية  إلاالنجما ابف جماعة ) المررجـ لو(  اإلسبلـثـ  عيد شيخ 

 جمػػػادلا فػػػ  السػػػمطانالركقيػػػج الشػػػريؼ كالرشػػػريؼ  إليػػػوككِّػػػؿ  مالسػػػنة المػػػذككرةفػػػ  األبػػػر 
ككػاف يػـك البمػيس  مركقيعو بالمسجد األقِّا حيف دبكلػو كهػك البػس الرشػريؼ كقر  مااألكل

 مألف المِّطمو قراءة الركقيج عقب ِّػبلة الجمعػة مكلـ رجر بذلؾ عادة مااألكل مادلسابج ج
–ِّاحب األنس الجميػؿ  مككنت حاضرا مكحضر معو بمؽ كثير مثـ جمس لمردريس بعد ذلؾ

                                 
ـ الشػافعام مػف  عيػاف شػافعية بيػت المقػدس فػ  زمانػو رحػؿ إلػا الشيخ برهاف الديف العجمكنا العبلمة  بك اسحؽ إبراهي (1)

 (.1/11كالضكء البلمج  2/202هػ )األنس الجميؿ 887مِّر ك قاـ بهام ركف  سنة 

( قاضا القضاة غرس الديف بميؿ بف عبد اح  بك الِّنا الكرانا الشافعا  بك الشيخ  بك العباس الكاعظم اسرقر ف  2)
 (.2/284شافعية عكضان عف الشيخ نجـ الديف بف جماعة )الشارح( )األنس الجميؿ مشيبة الِّبلحية كقضاء ال



55 
 

الكظينػة كانػت بيػدن  هػذنمػف معناهػا :  ف  مبطبػة بميمػة بألنػاظ بميمػة فائقػة فقػر  مذلؾ المجمػس
 .كالعكد  حمد مكدهافمف اح بع مكبرجت عنو

 ڦ  ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿژ ثػػـ ركمػػـ عمػػا قكلػػو رعػػالا 

منزلػػػػو بالمسػػػػػجد  إلػػػػاثػػػػـ انِّػػػػرؼ  مك لقػػػػا درسػػػػا مطػػػػكال م(1)  ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ
الِّػبرة مػاـ إ (2)نػ  الحنكمػف جممػرهـ الشػيخ سػعد اح  مبدمرػوفػ  كالنػاس  ماألقِّا الشريؼ

 .الشرينة
القضاء مػف هػك ف  كلـ يكف بعدن  مبعد ذلؾ ليوإفمـ يمرنت  مثـ رنزن عف منِّب القضاء

 .الِّنة كالحشمةف  معنان ف  
مػػف  مػػكر  شػػ ءفػػ  فمػػـ يػػركمـ  مكانجمػػج عػػف النػػاس مالبطابػػةفػػ  ثػػـ نػػزؿ عػػف حِّػػرو 

 .الدنيا لنساد الزماف
 و رحالتوالثانى مطمب ال

مػج بػف جماعػة لمػنجـ البلابطبػة الشػارح  الإمف المِّادر  لـ يريسر لاك ما عف رحبلرو 
المعمػر القاضػػا عػػز (3) جػازن بػػو كهػك المسػػند ل لػػا شػيبو الػػذإالجكامػج جمػػج سػػنادن مػرف فػ  إ

 نػػػ مكشػػممو اح رعػػالا بمطنػػو البنػػ  الػػديف بػػف عبػػد الػػرحيـ بػػف ناِّػػر الػػػديف بػػف النػػرات الحن
قػيف مػف سػنة بمسػيف ب تربيج األبر لسف   لجميعوسماعو عميو إنرها اكحيث قاؿ الشارح : 

 .قاهرةكثمانمائة بال
 جػػػازن بجمػػػج الجكامػػػج مػػػف ل ذلػػػؾ العػػػاـ كالشػػػيخ الػػػذفػػػ  القػػػاهرة فػػػ  كالشػػػاهد  نػػػو كػػػاف 

 .شيكبو
                                 

 .65سكرة يكسؼ  ية ( 1)
الشيخ العبلمة سعد الديف سعد اح بف حسيف النارسا الحنن  شيخ القراءم كاشرمؿ بببلدن كحنظ القر فم ك رقنو بالركايػات  (2)

دن الا دمشؽ ثـ انرقؿ الا مذهب  با حذينة رضا اح عنوم ككاف عما مذهب الشافعا رضا اح عنوم كقدـ مف ببل
هػػم كركجػو الػا القػاهرة 877كبقا فيو باشر نيابة الحكـ بدمشؽ ككاف لو حرمة ف  مباشرروم ثـ قػدـ بيػت المقػدس سػنة 

الحننيػةم  كاجرمج بالسمطاف ك كرمو كقررن فػ  إمامػة الِّػبرة الشػرينةم كرِّػدر إلشػماؿ الطمبػة كالنرػكل كانرنػج بػو فقهػاء
 (.2/237هػ ) األنس الجميؿ 890ركف  سنة 

 87ص  6المسند ) بكسر النكف ( هك مف يركل باالسناد : كاالسناد هك الطريؽ الا المرف م انظر هامش ( 3)
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 مصنفاتو وشيوخو وتالميذه وأقوال العمماء عميوالثالث مطمب ال
شػرح جمػج الجكامػج فػ  سمان : النجـ البلمػج  ماألِّكؿف  كلو شرح عما جمج الجكامج 

فػ  كرعميػؽ عمػا المنهػاج  ممجمػديففػ  نػاء الحػيض  ث إلػاكرعميؽ عما الركضػة  ممجمديفف  
رػدريس فػ  كغير ذلػؾ كهػك مسػرمر  م ببار مكس الكميـف   ـالنظيكالدرر  ممجمدات كلـ يكمؿ

كبػػرـ لنػػا كلػػو  معاممػػو اح بمطنػو م–كػػبلـ ِّػػاحب األنػس الجميػػؿ  –يكمنػػا هػذا  إلػػاالِّػبلحية 
  (1) .نو ككرمو انرهابمببير 
نجػـ الػديف  بػك البقػاء محمػد بػف  اإلسػبلـر مػف ذهػب: شػيخ  ببػاف  شذرات الذهب ف  ك 

بػػف سػػعد  إبػػراهيـبػػف جمػػاؿ الػديف عبػػد اح بػػف محمػػد بػػف عبػد الػػرحمف بػػف  إبػػراهيـبرهػاف الػػديف 
بالقػػدس  هػػػ833ِّػػنر سػػنة  ركلػػد  كابػػ ماالشػػافعا المقدسػػاح بػػف عمػػا بػػف جماعػػة الكنػػانا 

الػديف بػف قاضػػا ا رقػػك ذف لػو  مكغيػرن ِّػمرن بػالعمـ عمػػا جػدنفػ  كاشػػرمؿ  مبػو كنشػأالشػريؼ 
ككلػػا  محيػػاة كالػػدن كجػػدنفػػ  كرعػػيف  مالقػػدس إلػػاقػػدـ  فكالرػػدريس مشػػافهة حػػي باإلفرػػاء شػػهبو

بػػيف  هػػ872ِّػنر سػػنة فػ  كجمػج لػػو  مكحضػػر األعيػاف مفباشػرن مرػدريس الِّػبلحية عػػف جػدن
الػػػدرهـ كلػػػـ يمػػػرمس عمػػػا القضػػػاء كال  مقضػػػاء القضػػػاة كرػػػدريس الِّػػػبلحية كبطابػػػة األقِّػػػا

م ثػػـ ِّػػرؼ عػػف القضػػاء كالرػػدريس اممػػا يسػػرحقو شػػرعن حيػػث رنػػزن عػػف معػػاليـ النظػػار  مالنػػرد
: شػرح  كلػو مػف الم لنػات ممنزلو بالمسجد األقِّا ينرا كيػدرسف  فانقطج  (2)بالعز الكنانا 

 ممجمػداتفػ  الحػيض   ثنػاء إلاكرعميؽ عما الركضة  معما جمج الجكامج سمان النجـ البلمج
ف  كرػك  مكغيػر ذلػؾ م ببػار مكسػا الكمػيـفػ   ـالنظػيمجمدات كالدرر ف  ا المنهاج كرعميؽ عم
 (3). (هػ901السنة ) هذنحدكد ف  بالقدس 
نجػػػػـ الػػػػديف ابػػػػف  م بػػػػك البقػػػػاء معبػػػػدا حبػػػػف  إبػػػػراهيـ: محمػػػػد بػػػػف المزركمػػػػاألعػػػػبلـ فػػػػ  ك 
ِّػػبلحية ال ةمشػػيبفػػ  كاسػػرقر  م(300و عمػػا ) فقيػػو رزيػػد شػػيكب ماالشػػافعا المقدسػػ مجماعػػة

                                 
العميمػػا الحنبمػػا  بػػك الػػيمف مجػػد  فاألنػػس الجميػػؿ برػػاريخ القػػدس كالبميػػؿ لم لنػػو عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحم (1)

 (2م نشر مكربو دنديس عمافم عدد األجزاء 938ف المركف  سنة الدي

 . فيما يريسر لا العز الكنانا: لـ  هرد حرا اآلف إلا معرفرو  (2)

هػػ الناشػر دار ابػف كثيػر دمشػؽ ببيػركت ط  كلػا  1089شذرات الذهب ف   ببار مف ذهبم البف العماد الحنبمػا سػنة  (3)
 (.16-10/15) 11هػم عدد األجزاء  1406سنة 
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 ببػار فػ   ـالنظػيكحػدث ك فرػا كِّػنؼ كربػا منهػا : الػدرر  مألقِّػاكبطػب با مببيت المقدس
   (1).جمج الجكامج البف السبكام انرهاشرح ف   جالبلممكسا الكميـ كالنجـ 

 تالميذه
 حمد بف إبراهيـ بف عماد الديف الشافعا كيعرؼ بابف العماد ممف حنظ القػر ف كالشػاطبية  -1

نية النحك كرػبل الثبلثػة مػف األئمػة عمػا بمديػو  بػا حامػد الممربػا ك بػذ عػف الكمػاؿ كالبهجة ك ل
 .(2)بف  با شريؼ كالنجـ بف جماعة 

بميؿ بف عبد القادر بف عمر بف محمػد بػف عمػا بػف محمػد بػف إبػراهيـ ِّػبلح الػديف  بػك  -2
ا سػػػبط سػػػعيد حنيػػػد شػػػيخ البمػػػد البميػػػؿ السػػػراج  بػػػا حنػػػص الجعبػػػرل األِّػػػؿ البميمػػػا الشػػػافع

 .(3)البميؿ الشهاب القمقشندل ... عرض عما النجـ بف جماعة 
 .(4)هػ ك بذ النقو عف النجـ بف جماعة 776الشمس السعكدل كلد  -3

 "جده ألمو"
 منػ الحنسػعد الػديف الػديرل  اإلسبلـررجمة الشارح  نو سبط قاضا القضاة شيخ ف  مر 

 مسػعد الػديف م: الػديرل 137اف ِّػػيػلعقنظػـ اا فػ  السػيكط  كردهػا مررجمة مكجزة لػوا هكها 
ا المقدسػسعد بػف محمػد بػف عبػد اح بػف سػعد بػف  بػا بكػر بػف مِّػمو بػف  بػا بكػر بػف سػعد 

سػػعد الػػديف  بػػك السػػعادات بػػف قاضػػا القضػػاة  اإلسػػبلـالقضػػاة كشػػيخ قاضػػا  منػػ الحنالػػديرل 
 بذ العمـك عػف ك  مك جاز لو  بك البير العبلئا كغيرن مهػ768رجب سنة ف  كلد  مشمس الديف
 مككلػا مشػيبة الم يديػة بعػد  بيػو محيارػوفػ    بيػوالعمـك حرا رجو عما ف   دَّ كجى  مكالدن كغيرن

فػ   إليػوحرػا ِّػار ر س الحننيػة كالمشػار  القػر فالقاهرة يدرس بهػا كينرػا كينسػر ف  سرمر اك 
البلئقػة بػو ككلا قضاء القضاة فسار فيو بالسيرة  مكقرو مج الِّبلح المنرط يسرسقا بو الميث

قامػػػة: مػػػف ردع األمػػػراء كاألكػػػابر  كلػػػو رِّػػػانيؼ منهػػػا : ركممػػػة شػػػرح الهدايػػػة  مالحػػػؽ فػػػيهـ كا 

                                 
ك ثػار المِّػننيفم لمِّػننها إسػماعيؿ بػف  فإيضاح المكنكف ف  الذيؿ عما كشؼ الظنكف كهديػة العػارفيف  سػماء المػ لني (1)

هػػػػم كالناشػػػر دار إحيػػػاء الرػػػراث العربػػػا ببيػػػركتم  1399محمػػػد  مػػػيف بػػػف ميػػػر سػػػميـ اليابػػػانا البمػػػدادل المرػػػكف  سػػػنة 
 (.5/301) ااألعبلـ لمزركم

 (.1/204) ( الضكء البلمج2)

 (.3/198( الضكء البلمج )3)

 (.7/30( الضكء البلمج )4)
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فعبػر  مالنػـك  نػو يقػر  األسػماء الحسػناف  نو ر ل إكقيؿ  مكلو الشعر الكثير الحسف مالمسركج
 (1) .هػ 867سنة ف  رك  مككاف كذلؾ مبأنو يعيش رسعا كرسعيف سنو

 ل جماعةآ
 زمػػػاف فػػػ   نجبػػػت فحػػػكؿ العممػػػاء  مرنرمػػػا الػػػا مدركػػػة بػػػف كنانػػػة مريقػػػة سػػػرة كريمػػػة ع

 بػػك  مكالمدرسػػكف ك هػؿ الديانػة كالِّػػيانة كالػدعكة الػا اح ففكػانكا هػػـ الحكػاـ كالمنرػك  ممرطاكلػة
ككػػػذا جػػػدن  معِّػػػرنفػػػ  برهػػػاف الػػػديف كػػػاف قاضػػػيا لمقضػػػاة  –نجػػػـ الػػػديف  بػػػك البقػػػاء –الشػػػارح 

 .القريب القاضا جماؿ الديف
قاضػا القضػاة بػدر الػديف بػف جماعػة ت سػنة  -هـ عما سبيؿ المثػاؿ ال الحِّػر : كمن

 .هػ733
   .هػ 767سنة ف  ككلدن القاضا عز الديف عبد العزيز المرك 

 .هػ 739كزيف الديف عبد الرحيـ بف قاضا القضاة بدر الديف بف جماعة ت سنة 
جماعػػة بػػف عمػػا بػػف  بػػراهيـ بػػف سػػعد اح بػػفإك بػػك بكػػر بػػف عبػػد العزيػػز بػػف محمػػد بػػف 

جماعػػة بػػف حػػاـز بػػف ِّػػبر بػػف محمػػد الكنػػانا المحمػػدل المِّػػرل شػػرؼ الػػديف بػػف قاضػػا 
 مهػػػ 728كلػػد سػػنة  مبف جماعػػةاالقضػػاة عػػز الػػديف بػػف قاضػػا القضػػاة بػػدر الػػديف المعػػركؼ بػػ

 .هػ 803سنة ف  كرك 
الشػػيخ عػػز الػػديف محمػػد بػػف شػػرؼ الػػديف  بػػا بكػػر بػػف قاضػػا القضػػاة عػػز الػػديف بػػف ك 
م هػػ 759مكلػدن بمدينػة ينبػج سػنة  مبػراهيـ بػف جماعػةإالقضاة بدر الديف بف محمػد بػف قاضا 

  (2) .هػ 819سنة ف  كرك 
  .كما مر سابقا – سرة المِّنؼ  –رطاكؿ السبكية  – ؿ جماعة  –األسرة العريقة  نفهذ

                                 
 بيركت . –نظـ العقياف طبج المكربة العممية  (1)

 كلا  –بيركت  –( دار الكرب العممية  2/346(م ذيؿ الرقييد )  8/212( كشذرات الذهب ) 1/27ذيؿ رذكرة الحناظ ) (2)
 .هػ1410 –
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 جمع الجوامع عمى شرح التعريف بكتابو وىو و الثالثالمبحث 
  ربعة مطالب : كفيو

 الشارح إلا ( : اسـ الشرح كنسبرو 1)مطمب 
 شرحو ف   عميهاعرمد اا الر( : المِّادر 2مطمب )
 (: منهجو فا الرأليؼ .3مطمب )
 المقارنة بيف هذا الشرح كالشركح األبرل.( : 4مطمب )

 الشارح إلىونسبتو و اسم الشرح  االول مطمب ال
عػػدد مِّػػننات الشػػارح  مميػػؿنػػس الجميػػؿ برػػاريخ القػػدس كالبسػػابقا  ف ِّػػاحب األي  –ر ينػػا 

 .شرح جمج الجكامجف  البلمج كذكر منها : النجـ 
 ."شذرات الذهب  "ف  بما نبف العماد الحاككذلؾ ِّنج 
 .األعبلـف   اكمالزر ككذلؾ ذكرن 

كِّػػػنؼ  مهػػػػ 901سػػػنة ف  كرػػػك  مهػػػػ 833) هديػػػة العػػػارفيف ( فقػػػاؿ :...كلػػػد سػػػنة فػػػ  ك مػػػا 
 ببػار مكسػا الكمػيـ فػ  كالػدرر  ممنهػاج كػذا مجمػداتالعمػا  كرعميقػة مككلعما الركضة لمن رعميقة

 .النركع ( انرهاف  كالنجـ البلمج شرح جمج الجكامج لمسبكا )  معميو السبلـ
سهك مػف  "النجـ البلمج شرح جمج الجكامج "كِّؼ بها الشرح ا الر "النركع ف   "كلعؿ 

 .؟بف السبكاالجكامج ال ككيؼ يعقؿ كهك شرح لجمج مالطابج  ك الناسخ كألنو ال يسرقيـ
الشارح نجـ الديف  بػا  إلاو رنسب (1) "األِّكلية  تالم لنامعجـ  "ف  جاء ل ككذلؾ الذ

 فمثبل :  مرقرير المطمكبف  البقاء كلكف ال ربمك المِّادر مف لبس 
ؿ محمػػد بػػف  منسػػب الػػنجـ البلمػػج شػػرح جمػػج الجكامػػج مالمرػػكف العمميػػة إلػػاالػػدليؿ فػػ  -

 –كالمػذككر رحمػو اح  مهػػ 819سػنة ف  لعزيػز بػف محمػد بػف جماعػة المرػك  با بكر بػف عبػد ا
بػؿ الِّػحيو : المػرر  ماسـ العػز بػف جماعػة كرػاريخ كفارػو حػؽ كلكػف اسػـ الشػرح لػيس ِّػكابا

 ....المكامج

                                 
السػػنة السادسػػة  –يػػب بػػف ربيعػػاف الدكسػػرلم نشػػر الجامعػػة األسػػبلمية بالمدينػػة المنػػكرة ررح "معجػػـ الم لنػػات األِّػػكلية  (1)

 ـ. 2004هػ سنة  1424م سنة 112كالثبلثكفم العدد 
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كرػابعكن فػاثبركا  "معهػد المبطكطػات العربيػة  "فػ  المبطكطػات  مػدقؽكربعا لػذلؾ كقػج -
اسـ الشػارح الحػؽ كلكػف حرفػكا سػنة  منحف بِّددهاا الر "بلمج النجـ ال "عما كجو مبطكطة 

 .ركفاة العز بف جماعة ِّاحب المر سنة (  هػ 819فأثبركها ) سنة  مالكفاة
 "فػػ   حالشػار  معاِّػػركفاألِّػؿ مػػا  ثبرػو  مابعػةرالمِّػػادر  هػذن ف  المػػدقؽكال يبعػد عػف 

 .كما يقرب "األنس الجميؿ 
 شرحو في د عمييا عتماى التو المصادر  الثانىمطمب ال

 عرمد عميها بقكلو : اا الرلقد حِّر الشارح المِّادر 
مػػاـ الحجػػة ئلل "معنػػا األِّػػميف بالقكاعػػد القكاطػػج فػػ  بجمػػج الجكامػػج  "ككػػاف الكرػػاب المكسػػـك 
كهػػذب مادرػػو  منبريػػز إسػػبؾ م لنػػو مػػف األِّػػكؿ ل ... هػػك الكرػػاب الػػذ.البػػارع رػػاج الػػديف  بػػا نِّػػر

 ....فاؽسائر اآلف  سمو ا ركاشره معما حسف كضعو الكفاؽكانعقد  مالكجيزة بألناظو
بػدر  –مككػب العممػاء  عبلمػو فػ  نشػر ل الػذ ممػاـ العبلمػةثـ قاؿ : كقػد رِّػدل لشػرحو اإل

 مكافيػا إيضػاحاك كضػحو  مفشػرحو شػرحا مميػا منعمػو ككاالن ك سػب  عميػو مالديف الزركشػا رحمػو اح
 .مكاطف يسيرةف  رعقب  ميرنمج ككنو  حكـ رحر  مكذلؿ ِّعابو منقابوكشؼ 
 ملك كلكؿ مف  جػر عممػو مػا نػ ملالسك كؿ منهـ يرل  نو سمؾ سبيؿ  م ثرن جماعةن  قراك 
نربػػب شػػرح الزركشػػا اف مبممػػو اح غايػػة المراقػػا ماالعراقػػ زرعػػوالشػػيخ كلػػا الػػديف  بػػك  فمػػنهـ:

 .الِّالحة بألناظوكهذبو  مبعبارة كاضحة
 كػـر اح رعػالا  مجػبلؿ الػديف المحمػا ملمحقؽ الهماـاماـ كجاء بعدهـ شيبنا العبلمة اإل

كسهؿ طريقػو  ماقرِّر فيو عما حؿ  لناظو ممحمو ك سب  عميو نعمو كظمو فكضج شرحا كجيزا
كمػج ذلػؾ فقػد قػاؿ الحسػكد  م.....إليػو باإلشػارةكلهجػكا  مكب  بنػاء العِّػر عميػو كقد  ملحناظو
ممرػرا بقػكؿ  مكرعقبو بما اليمنيػو م نِّؼفما  مفأجحنو فقِّر فيما اقرِّر محقو : ابرِّرف  

.. . يػوبكهػك الشػيخ شػهاب الػديف الكػكرانا المحػرر الن مكيعنيو نكهك يقِّد مقالو بعض الشراح
 الخ 

 ا كها عما الررريب : األكل فقد ِّرح الشارح بمِّادرن
 .المسامج ( رشنيؼشرح الزركشا )  -1
 .المسما ) بالميث الهامج ( مبف العراقاا شرح -2
 كالمشهكر بشرح المحما. مالمسما بالبدر الطالج مالديف المحما شرح جبلؿ -3
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 .شرح جمج الجكامجف  شرح شهاب الديف الككرانا المسما بالدرر المكامج  -4
رػػدؿ عمػػا عظػػػيـ  مكانػػت لػػو مِّػػادر  بػػرل كثيػػرة ملكػػف بالمعايشػػة مػػج الشػػارح كشػػرحو

فقػو ك ِّػكؿ كرنسػير  –ككأف كػؿ كرػب الشػريعة  مكؿ مف سبقكنكرب اسريعابو كرب األقدميف ك 
 مػػاـ عينيػػو يأبػػذ منهػػا مػػا يشػػاء كمنركحػػة  مقمبػػوفػػ  كالعربيػػة كغيرهػػا محنكظػػة  محػػديث كرػػاريخك 

 .حيف يشاء
 كلكف ربقا مِّادر لها سبؽ الذكر عند الكبلـ عف مِّادر الشارح منها : 

نػ  احر – بػك البقػاء  –كالػنجـ –مبطػكط  -المرر المكامج شرح جمج الجكامج لمعػز بػف جماعػة -1
 .رشرفت بمبلزمرو مف النجـل الجزء الذف  ؿ قعما األ م يما احرناء -بالمرر –بو 

بهػػاج كالنظػػائر كرفػػج الحاجػػب كاإل بانبػػف السػػبكا األبػػرل : منػػج المكانػػج كاألشػػامِّػػننات  -2
 .كالطبقات

 .القكاعدف  الديف الزركشا: البحر المحيط كسبلسؿ الذهب كالمنثكر  رباقا مِّننات بد -3
 .كالنقهية كالحديثيةلنككل األِّكلية ماـ امِّننات اإل -4
 .سنكل : الرمهيد كنهاية السكؿ كالمهمات كغير ذلؾمِّننات اإل -5
 .لماـ كشرح العنكاف كالعمدة كغير ذلؾبف دقيؽ العيد : شرح اإلامِّننات  -6
 .كباقا مِّنناروف  قكاعد العبلئا كفركؽ القرا -7
كمػا  مِّػننكها الشػارحمسػبؽ الحػديث كالعربيػة الرػا ك كرب األِّكؿ كالنقػو كالرنسػير  غالب -8

 .ذكرت
 منيجو فى شرحو الثالث ومطمب ال

 الشارح منهجو فا ِّدر كبلمو فقاؿ:لقد بيف 
كبالجممة كقج ف  الننس  ف  جمج شرحان رقر بو عيف الناظر كينشرح لو البػاطرم جامعػان 

اظر إليػو لكبلـ  كثر األِّكلييفم شامبل كافيا لكبلمهـم حاِّمو بحيث يسػرمن  الكافػد عميػو كالنػ
 عف كثير مف المبرِّرات كالمركسطات كالمطكالت.

ك زيػػد عمػػ  الشػػراح ربػػريج النػػركع عمػػ  األِّػػكؿ ممػػا هػػك عػػف األئمػػة منقػػكؿ فهػػك  جػػدم 
ذ ذلػػؾ  (1)ك حػػرم لممػػأمكؿم كقػػدمت المآبػػذ بػػرقـ المػػرف  بػػالحمرة مػػف المػػداد كالشػػرح بالسػػكاد كا 

 .بحسب األحياف رمكر كرمكر ..كاألذهاف  غاية المراد
                                 

المرف: ما ِّمب مف األرض ك ررنج كالمرنة كمف السهـ ما بيف الػريش إلػ  كسػطوم كالرجػؿ الِّػمبم كمػرف ككػـر ِّػمب ( 1)
 ـ.1977الِّرية العامة لمكراب بمِّر ( الهيئة 4/265)القامكس المحيط 
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 المقارنة بين ىذا الشرح والشروح األخرىو  الرابع مطمب ال
 بػذن عػف م لنػو ابػف السػبكا القاضػا عػز الػديف بػف  مثبكت سند مػرف جمػج الجكامػج و: كاف مف طريق أوال

بػػف النػػرات رحمهػػـ اح اكركان الشػػارح عػػف  مزن مشػػافهةك جػػانػػ  عبػػدالرحيـ بػػف ناِّػػر الػػديف بػػف النػػرات الحن
عػف المسػند المعمػر القاضػا  ر بطبرػو حيػث قػاؿ : ك مػا ركايرنػا لهػذا المبرِّػر فأركيػوِّدف  ك ثبت ذلؾ 

سػماعو عميػو إنرها ا من كشممو اح بمطنو البن  بف ناِّر الديف بف النرات الحنالرحيـ  عز الديف بف عبد
جػػازة إقػػاؿ :  جػػازنا بػػو م لنػػو  ممػػف سػػنة بمسػػيف كثمانمائػػة بالقػػاهرة بقيػػتبػػر لسػػت ربيػػج اآلفػػ  عػػو يلجم

 .(1)مشافهة
 معشػػػؽ شػػػارحنا منشػػػرحك ل المػػػرف الػػػذ –عمػػػا كثػػػررهـ  –: لػػػـ يعشػػػؽ  حػػػد مػػػف شػػػراح جمػػػج الجكامػػػج  ثانيـــا

سػػبؾ م لنػػو مػػف ل .. هػػك الكرػػاب الػػذ.بطبرػػو حيػػث قػػاؿ :فػػ  كالمقارنػػة هنػػا مػػف بػػبلؿ كبلمػػو عػػف المػػرف 
سػائر فػ  سػمو اشػرهر اك  ماؽالكفػ وضػعكانعقػد عمػا حسػف ك  مالػكجيزةكهػذب مادرػو بألناظػو م بريزنإاألِّكؿ 
حيػػاض هػػذا ككػػرع مػػف  ممػػف كرابهػػاكحػرر كػػؿ قاعػػدة  مالبيػػكت مػػف  بكابهػػا وكلعمػػرل لقػػد  رػػا جامعػػ ماألفػاؽ

كهػػػذب ماررػػػب  مكحػػػرر مػػػا قػػػرر بأفِّػػػو عبػػػارة مك درع مػػػف مبلبسػػػو الضػػػافية األِّػػػؿ مػػػف مناهمػػػو الِّػػػافية
كلػك  مرقانػو لنِّػاحة لنظػوإهمػـ عمػا كثابر  ِّحاب ال مـ عكؼ ذك الجد عما حنظور م كال جإشارةبأكضو 

 لنػػو المنػػة م جػػزؿ اح ل مكهػػك المحيػػا المشػػرؽ كالمنهػػؿ الممػػدؽ ملطػػاؿ الكػػبلـ فيػػو ميػػونرقِّػػينا مدائحػػو كمما
 :كقد قمت فيو مك سكنو ديار الجنة

 جمػػػػػػػػج الجكامػػػػػػػػج قػػػػػػػػد حػػػػػػػػكل كػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػبل
 جمػػػػػػػػػػػػػػػػػج األِّػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مهػػػػػػػػػػػػػػػػػذبا كمرربػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 يػػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػػنو مػػػػػػػػػػا مثمػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػبؾ 
 ابػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػبكاننسػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػدا لراجنػػػػػػػػػا 

 
 .(2)ائدن كاسرنباط فكائدنر الرقاط فف  ؿ جهدا  كلـ 
ــا جامعػػا لكػػبلـ  كثػػر  م:  ف  جمػػج شػػرحا رقربػػو عػػيف النػػاظر كينشػػرح لػػو البػػاطر: كعػػد الشػػارح كعػػدا فقػػاؿثالث

ليػػػػو عػػػػف كثيػػػػر مػػػػف إكالنػػػػاظر  محاِّػػػػمو بحيػػػػث يسػػػػرمنا الكافػػػػد عميػػػػو مشػػػػامبل كافيػػػػا لكبلمهػػػػـ مفياألِّػػػػكلي
 .كعدل ككاف الذ منرهاا مالمطكالتك مركسطات المبرِّرات كال

فقػد  مربريج النركع عمػا األِّػكؿ ميػزة هػذا الشػرح عػف بػاقا شػركح جمػج الجكامػجك كالنظائر : األشبان رابعا
بػؿ زاد  مكربريج النركع عما األِّكؿ لكؿ مف سبؽ اء كالنظائرشباألً ف  لحؽ الشارح كؿ النركع المذككرة  

الشػرح كقػاؿ : ك زيػد عمػا بطبػة فػ  قػد كػاف كعػد ذلػؾ ك  مالشػرحفػ  لؾ دمجا كؿ ذ معميها فركعا مف عندن
بمػػا فػػ  كقػػد ك  مح ربػػريج النػػركع عمػػا األِّػػكؿ ممػػاهك عػػف األئمػػة منقػػكؿ فهػػك  جػػدل ك حػػرل لممػػأمكؿاالشػػر 
 .(3)كعد
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فػػ  ميػػزة  نكهػػذ مبطبرػػو : كقػػدمت المأبػػذ بػػرقـ المػػرف بػػالحمرة مػػف المػػداد كالشػػرح بالسػػكادفػػ  : قػػاؿ خامســا
كال يعػرؼ كػبلـ ابػف السػبكا  ممعػا كأنمػا ِّػادراف عنػو افقػد بػرج شػرحو بمػرف جمػج الجكامػج كِّػار  مشرحو

 .(1)السبلسة كالببلغة كبمكغ المأمكؿ مج ممف شرح الشارح اال بمكف المداد كما قدمنا
بطبػة شػرحو : كلػيس لػا فػ  بؿ كاف كؿ همو كمػا كعػد  مفمـ يشرط عما  حد م: سعرو كطكؿ ننسوسادسا

 منهـ نهجكا السبيؿ ك كضحكا الطرقاتإف مكالنضؿ لمف رقدـ مكالجمج كالررريبات مالنقؿ كالركضيحات الإو في
 (2)نرهاا ....سكل الرننف كالرعقيبات ؽكلـ يب

 هذا النف كهذن ها  هـ مميزات النجـ البلمج.ف  ردؿ عما عمك كعبو نقؿ كجمج  كثرة ماك 
مثػاؿ  مالشػرحفػ  بريارارػو الشبِّػية الكػف ظهػرت  –كما كعػد  –يف قرنائو  ثر المرقدما: بالرغـ مف  سابعا
 م"كالشػرط يػأرا  "كقػاؿ :  ميةضػعاألحكػاـ الك فػ  بف السبكا  بر الكبلـ عف الشػرط عنػد الكػبلـ ا ف  مذلؾ

 .(3)لكف الشارح اسرطرد ك لحقو باألحكاـ الكضعية
  را المِّنؼ بالمضارع؟ كعند قكؿ ابف السبكا "نحمدؾ المهـ ... الخ"م قاؿ الشارح: لـ -

ثػػـ قػػاؿ: قمػػت: كالرحقيػػؽ فػػا ذلػػؾ  ف يقػػاؿ إف جممػػة الحمػػد ح ببريػػة لنظنػػا إنشػػائيةن معنػػام لحِّػػكؿ الحمػػد 
 بالركمـ بها مج اإلذعاف لمدلكلهام كيجكز  ف رككف مكضكعة شرعنا لئلنشاء

قمػت: كالػذل  قكلػو إف مػدؾ"؟ قػاؿ: نحكقاؿ بعد ذلؾ : فإف قيؿ لـ  را المِّنؼ بكاؼ البطاب فػا قكلػو: "
 چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ باطبػة  حسػف كمػا جػاء فػا قكلػو رعػالا مإيقاع الحمد كالضػراعة عمػا سػبيؿ ال

 .(4)... الخ
ريػػاف األكؿ:  همػػؿ اإل كعنػػد قػػكؿ ابػػف السػػبكا: "كنِّػػما عمػػا نبيػػؾ محمػػد ..." قػػاؿ: كفػػا كبلمػػو  مػػكر: -

يػػػذكرها؛ فنػػػا سػػػنف  بػػػا داكد كالررمػػػذل مػػػف بشػػػهادة  ف ال إلػػػو إال اح فػػػا هػػػذا المبرِّػػػرم ككػػػاف حقػػػو  ف 
قػػاؿ: "كػػؿ بطبػػة لػػيس فيهػػا رشػػهد فهػػا كاليػػد الجػػذماءم  ل المقطكعػػة" ...  حػػديث  بػػا هريػػرة  ف النبػػا 

 (5)الخ
مػة الطبػج كمنافررػوم كِّػنة الكمػاؿ كالػنقص عقمػام لسبكا: "كالحسف كالقػبو بمعنػا مبلءكعند قكؿ ابف ا -

ب  جػبل شػرعا ... الػخ" قػاؿ الشػارح:  همػؿ المِّػنؼ المػدح كالثػكاب كقػد كبمعنا رررب الذـ عػاجبلن كالعقػا
ا كما رقدـ ... الخ  .(6)ذكررهما دمجن
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كعنػػد قػػكؿ المِّػػنؼ: "كشػػكر المػػنعـ كاجػػب بالشػػرع ال بالعقػػؿ ببلفػػا لممعرزلػػة"م قػػاؿ الشػػارح: كهػػذا النػػرع  -

ذكػر  دلػة المسػائؿم  مػا مػف يقرِّػر  كما بعدن ذكرن كثير مف األِّكلييف هنام كال يحسف الذكر هنػا إال لمػف
 .(1)الرِّريو كما فعؿ المِّنؼ مفعما مجرد الحكـ فبل فائدة فا الذكرم  ال ينر 

 ِّػحابنا كهػك لنظػا"م  ضكعند قكؿ المِّنؼ: "كالمندكب كالمسرحب كالرطكع كالسنة مررادفػة ببلفػان لػبع -
"إف كرد البطػػاب سػػببا" إلػػا "فاسػػدنا"م ف يقػػدـ هػػذن المسػػألة عمػػا قكلػػو:  قػػاؿ الشػػارح: كػػاف ينبمػػا لممِّػػنؼ 

لرقسػػػيـ حػػػدكدها إنمػػػا هػػػك األحكػػػاـ الركمينيػػػةم  مػػػا الكضػػػعا فقػػػد حػػػدن هػػػك بعػػػد هػػػذن األف الػػػذل عػػػرؼ مػػػف 
 .(2)العبارة

الشركع ببلفا ألبا حنينػة ... الػخ" م قػاؿ الشػارح: كقػد عػزل بكعند قكؿ ابف السبكا: "مسألة: كال يجب  -
 (3). الخلة ألبا حنينة كحدن ... الخم ثـ قاؿ: قمت: كمالؾ.المِّنؼ الببلؼ فا هذن المسأ

المِّنؼ: "كجكب إرماـ الحجم ألف ننمو كنرضػوم نيػة ككنػارة .. الػخ"م قػاؿ الشػارح: رنبيهػات: كعند قكؿ  -
ال حدها: كاف ينبما   .(4)ممِّنؼ  ف يذكر العمرةم كقد ذكررها دمجن

فالذل ذهب إليو اآلمدل  نها مػف بطػاب الكضػجم م قاؿ: -كحكـ كضعا  –كعند الكبلـ عما الربِّة  -
 كالحؽ  نها مف بطاب الركميؼ كما قاؿ الزركشا فا البحرم كلهذا قسمكها كاجبة كمندكبة كمباحة.

نؼ فػا ذكػر هػذا القسػـم كعند قكؿ المِّنؼ: "ببلؼ األكلا" فا الربِّػةم قػاؿ الشػارح: ك حسػف المِّػ -
ا  .(5)حيث عبر بقكلو: "كاجبنا كمندكبا كببلؼ األكلا" إذ ررب األقساـ عما األمثمةم ك حسف  يضن

ف ِّادفوم قاؿ: كقد رفج لا س اؿ حاِّػمو هكفا  ثناء الكبلـ عما:  ف الج - هػؿ ؿ بالشرط مبطؿ لمعقد كا 
جبػت بمػا حاِّػمو:  ف األِّػحاب ِّػرحكا بػأف أيشررط فا ِّحة النكػاح معرفػة الشػرط عنػد المرعاقػديف ؟ ف

 . (6). الخالجهؿ بالشركط مبطؿ لمعقد ..
ثـ قاؿ: كبالجممة فالقكؿ بِّحة النكاح مج جهؿ المرعاقديف بالشركط بعيدم بؿ الذل يرعيف الػبطبلف لمػا  -

 .(7)قررنان فاعرمدن فإنو مف الننائس
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 (9)وصف المخطوط
شػرح جمػج الجكامػج البػف السػبكا ببػط الشػارح  –لنجـ الديف ابف جماعػة  –النجـ البلمج 

ثبركن فػا دار الكرػب كي يػدن حػاؿ الكرابػة فػا  كؿ الشػرح مػف اإلثبػات ننسوم هذا ما ِّرح بو م
مػف ر س  –عمػا ر ل ابػف السػبكا  –كاإلزالة )المحك( كاإلضػافة فػا هػامش الِّػنحات ككأنػو 

 القمـ يكرب.
كيبػػدك  –نسػػبة فػػا دار الكرػػب المِّػػرية ببػػاب البمػػؽ نسػػبة كاممػػة  –المبطػػكط  –كلػػو 

 17855ك  11388كؿ ريمػػػػكر بأرقػػػػاـ ميكػػػػركفيمـ  ِّػػػػ 120 نهػػػػا هػػػػا األِّػػػػؿ كعبلمارهػػػػا : 
 .17884ك

كالرػػػا كجػػػػدرها فػػػا معهػػػػد المبطكطػػػات العربيػػػػة بالمهندسػػػيف بالقػػػػاهرة كهػػػا مِّػػػػكرة مػػػػف 
 ِّػػػكؿ  115كلكنهػػػا ناقِّػػػة فيميػػػب عنهػػػا الجػػػزء األكسػػػط كهػػػا بػػػرقـ  –كمػػػا قمػػػت  –األكلػػػا 

كهػا كاممػة لكنهػا يِّػعب كالثالثة فا مركز الممؾ فيِّؿ بالرياض بالمممكة العربيػة السػعكدية 
لمػػػا يعركرهػػػا مػػػف الررسػػػيب فػػػا الميكػػػركفيمـ ممػػػا يجعػػػؿ ربػػػيف الجػػػزء  –غالبنػػػا  –الرعامػػػؿ معهػػػا 

 .مسرحيبلن األسنؿ مف الِّنحات 
 فا الجزء الذل رشرفت بمبلزمرو. –عما األقؿ  –هذا 

 

                                 
 من فضل اهلل علي اف بذؿ جمدى فكانت ىذه النتيجة وكاف ىذا العمل . (1)
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 انتحقيقىانقسم انثانى : 
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 بسـ اح الرحمف الرحيـ
 كما ركفيق  إال باح عميو رككمت كهك رب العرش العظيـ

كشػيد معػالـ الػديف الحنيػؼ  م(1)يؼ بكرابػو القػديـ  ِّػكؿ الشػرع الشػر  دى هَّ الحمد ح الذم مى 
األمػػػة عػػػف البطػػػأ كالرحريػػػؼ كهػػػداهـ إلػػػ  الِّػػػراط  (3)نبيػػػو الكػػػريـم كسػػػدد إجمػػػاع  (2)بسػػػنة 

القػكم القػكيـم ك سػعد مػف حبػان االسػردالؿ  (4)المسرقيـم ك رشد مف اجربان القربػاس  دلػة القيػاس 
 كمنحهـ باجرهادهـ جنات النعيـ. م(7)كالرراجيو  (6)الِّحيوم فنهمكا الرعادؿ  (5)

 حمدن سبحانو عم  فيض فضمو العميـم ك شهد  ف ال إلو إال اح كحػدن ال شػريؾ لػو رب 
السمكات السبج كرب العرش العظػيـم شػهادةن  نجػك بهػا مػف حػر نػار الجحػيـم ك رجػك بهػا النػكز 

 مينػػو كدليمػػو المبعػػكث بػػالنعيـ المقػػيـ ك شػػهد  ف سػػيدنا محمػػدا عبػػدن كرسػػكلو كِّػػنكرو كبميمػػو ك 
الػذم دمػر الباطػػؿ ك بػادن كنِّػػر الحػؽ ك فػػادنم  م(8)كالمنعػػكت بػالر ؼ الػػرحيـ  بػالبمؽ العظػيـ 

   كفىهَّمىو لمبمؽ  كضو رنهيـ.

                                 
( " المنظ المنزؿ عم  محمد )ِّم  اح عميو كسمـ ( لئلعجاز بسػكرة منػو هك القر ف الكريـ كعرفو ابف السبك  )رحمو اح (1)

هػػك كػػبلـ اح رعػػالا المنػػزؿ عمػػا محمػػد ِّػػما اح عميػػو كسػػمـ  (1/223بربلكرػػوم )جمػػج الجكامػػج بشػػرح المحمػػ   المرعبػػد
 .ة الناس  بالمنظ العربا المنقكؿ الينا بالركارر المرعبد بربلكرو المبدكء بسكرة النارحة المبرـك بسكر 

السنة ه  قكلو )ِّم  اح عميو كسمـ( ك فعالو كرقريرارو كقيؿ كذلؾ: كهىمُّوي )ِّم  اح عميػو كسػمـ( )جمػج الجكامػج بشػرح ( 2)
 (.2/94 ها ما ِّدر عف النبا ِّما اح عميو كسمـ مف قكؿ اك فعؿ ليست لبلعجاز  المحم 

محمد )ِّم  اح عميو كسمـ( ف   م عِّػر عمػ   م  مػر كػافم )جمػج اإلجماع هك ارناؽ مجرهدم األمة بعد كفاة نبينا ( 3)
  (.2/176الجكامج بشرح المحم  

مكربػػة  –( 2/363لقيػػاس فػػ  االِّػػطبلح :حمػػؿ معمػػـك عمػػ  معمػػـك لمسػػاكارو فػػ  عمػػة حكمو)شػػرح الكككػػب السػػاطج ا( 4)
 هػ.1425 –طبعة ثانية  –السعكدية  –مِّطنا الباز 

 .(2/342بنص كال إجماع كال قياس)جمج الجكامج بشرح المحم  االسردالؿ هك دليؿ ليس ( 5)
الرعادؿ: هك الرساكم كالرقابؿ مف كؿ كجوم كهك ممرنػج فػ  الػدليميف القطعيػيف بػأف يػدؿ كاحػد منهمػا عمػ  منػاف  مػا يػدؿ ( 6)

 (.2/357عميو اآلبر)جمج الجكامج بشرح المحم  
 (.3/386  اآلبر)رشنيؼ المسامج عم  جمج الجكامج الررجيو: رقكية  حد الطرفيف  م المرعارضيف عم( 7)
 ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶  ﮷ ھ ھ ے ے ۓ ۓچ  النص فػ  هػذا قكلػو رعػال ( 8)

 (.128سكرة الركبة اآلية قبؿ األبيرة رقـ ) چ ﮸ ﮹
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ك رباعػػػو ك حزابػػػو  فضػػػؿ ِّػػػبلة  (1)ِّػػػم  اح عمػػػ  سػػػيدنا محمػػػد كعمػػػ   لػػػو ك ِّػػػحابو 
 ـ الكرب العظيـ كالبطب الجسيـ.ك كمؿ رسميـم ِّبلةن كسبلمان دائميف رننعاف قائمهما يك 

د  (2) مػػا بعػػد  اح رعػػال  حممرػػو بقكلػػو فػػ  محكػػـ  (3)فػػالعمـ شػػريؼ قػػدرن منيػػؼ ذكػػرنم قػػكَّ
 .   (4) چ جثيت  ىت مت خت حت  جت يب ىب مب    چاآليات 

:)إف األنبيػػاء لػػـ يكرثػػكا مػػاالن كال درهمػػانم  (5)كجػػاء فػػ  الببػػر عػػف سػػيد البشػػر المرظػػافر 
 .  (6) بذ بو فقد  بذ بحظ كافر(  إنما كرثكا العمـم فمف
عمػػ   (3)مػػف حػػديث  بػػ  الػػدرداء  (2) وككػػذا ابػػف ماجػػ (1)بإسػػناد حسػػف (7)ركان  بػػك داكد 

                                 
الِّحاب  هك مف لق  النب )ِّم  اح عميو كسمـ( م منا كسمج منو)ِّم  اح عميو كسمـ( كحدثم كعرفو بعضهـ: بأنػو ( 1)

لقػػ  النبػػ  )ِّػػم  اح عميػػو كسػػمـ(  ك ر ن يقظػػة حيػػا مسػػممام كلػػك اررػػد ثػػـ  سػػمـ كلػػـ يػػرن بعػػد ذلػػؾ كمػػات مسػػممام كهػػك مػف 
مطبعػة  – 292مركم عف اإلماـ  حمد كالببارم كغيرهـم كابرارن الكماؿ بف الهماـ كابف النجار كابف بدرافم المسكدة ِّػػ

مكربػة العبيكػاف  -2/465بيػركتم شػرح الكككػب المنيػر  –النكر دار  – 3/65هػم ريسير الرحرير 1429المدنا بمِّر 
هػػم إرشػاد 1401ثانيػة  –بيػركت  –م سسػة الرسػالة  – 9هػم المدبؿ إل  مذهب  حمد ِّػ1418 –ثانية  –السعكدية  –

 هػ.1426 – كلا  –بيركت  –دار الكراب العربا  – 70النحكؿ ِّػ
 يو كسمـ( كاألرباع هـ الم منكف بما جاء بو )ِّم  اح عم

 ما بعد فمعنان: ) ما بعد حمد اح كالِّبلة عم  نبيو فقد كاف كذا( عم  ما يقرض  الكبلـ فمما قطج المضاؼ إليو جعػؿ ( 2)
ـ الناشػػػر عمػػػادة البحػػػث العممػػػ  بالجامعػػػة اإلسػػػبلمية . 2004( ط  كلػػػ  سػػػنة 2/901غايػػػة )الممحػػػة فػػػ  شػػػرح الممحػػػة 
 عكدية.المدينة المنكرة المممكة العربية الس

القػػكد: نقػػيض السػػكؽ فهػػك مػػف  مػػاـ كذاؾ مػػف بمػػؼ كالقيػػادةم كانقػػاد: بضػػج كذؿ كالمقػػكد بالكسػػر مػػا يقػػاد بػػوم ك عطػػان ( 3)
العنػػؽ كالجبػػؿ الطكيػػؿم كالقػػكد محركػػة: القِّػػاص  مقادرػػو انقػػاد لػػوم كالقياديػػد : الطػػكاؿ مػػف األريػػف كغيرهػػا كاألقػػكد: الشػػديد

 هػ.1426 –ثانية  –بيركت  –( طبج الرسالة 328-1/327 كطكؿ الظهر كالعنؽ)القامكس المحيط
 ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  ېئ ېئچ  ( مػػف سػػكرة المجادلػػة كرمػػاـ اآليػػة11جػػزء مػػف اآليػػة رقػػـ )( 4)

 .١١ چ  يث حج  يتجث مث ىث حت خت مت ىت حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت
 (.2/80ر القرداف)القامكس المحيط  م حديث النب  )ِّم  اح عميو كسمـ( المشهكر: األظنار: ككاكب قداـ النسر ككبا( 5)
هػػ بمنػظ: " إف العممػاء هػـ كرثػة 1422 كلػا  –بيػركت  –( طبج دار طكؽ النجػاة 1/24(  برجو الببارمم ف  ِّحيحو )6)

( بمنظ "إف العمماء كرثة األنبياء لـ يكرثكا 3/317األنبياء كرثكا العمـ مف  بذن  بذ ببط كافر"م كعند  ب  داكد ف  سننو )
 ربعػػة  جػػزاءم كعنػػد ابػػف ماجػػو  –بيػػركت  –كال درهمػػانم كرثػػكا العمػػـ فمػػف  بػػذن  بػػذ بحػػظ كافػػر" المكربػػة العِّػػرية  دينػػارا

  هػ.1372 –ثانية  –مِّر  –(م بننس المنظ لكف بزيادة )إنما كرثكا( طبج فيِّؿ الحمبا 1/81)
هػػػ 275هػػػ كرػػكف  201ان  كلػػد سػػنة  بػػك داكد هػػك سػػميماف بػػف األشػػعث بػػف إسػػحاؽ بػػف بشػػير بػػف شػػداد األزدم السجسػػر( 7)
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: رنبيهػػان عمػػ  مػػا فيػػو مػػف عظػػيـ المنػػة: مػػف سػػمؾ  )ِّػػم  اح عميػػو كسػػمـ(  حسػػف شػػئ ]كقػػاؿ
  (4)طريقان يطمب فيو عممان سهؿ اح لو طريقان إل  الجنة[ 

 . (6)مداد العمماء يعدؿ دـ الشهداء  (5)ببر الذم ركينان مسندان ككرد ف  ال
الػػذم دىرَّت عمػػ  األفهػػاـ سػػحبو الحاممػػة  نػػو قػػاؿ: طمػػب  (7)كركينػػا عػػف إمامنػػا الشػػافع  

                                                                                                     
سػحاؽ بػف راهكيػة  بالبِّرةم كلو السنف كالناسخ كالمنسكخ كالمراسيؿم سمج مف  حمد بف حنبؿ ركم عنو يح  بػف معػيف كا 

 -( دار المعرفػػػة 1/159كغيرهمػػػام قيػػػؿ فيػػػو:  لػػػيف الحػػػديث ألبػػػ  داككد كمػػػا  لػػػيف الحديػػػد لػػػداككد(م ]طبقػػػات الحنابمػػػة )
 ([.1/265هػم طبقات الحناظ)1393 – كلا  –( دار المعارؼ العثمانية بالهند 8/282بيركتم الثقات)

اإلسػػناد هػػك الطريػػؽ المكِّػػؿ إلػػا المػػرف كلػػكال اإلسػػناد لقػػاؿ مػػف شػػاء مػػا شػػاءم كاإلسػػناد الحسػػف هػػك مػػا عػػرؼ مبرجػػو ( 1)
بط  حػػد رجالػػو كاشػػرهر رجالػػو كعميػػو مػػدار  كثػػر الحػػديث كهػػك دكف الِّػػحيو كفػػكؽ الضػػعيؼم كقيػػؿ هػػك الػػذم بػػؼ ضػػ

 ـ(.2001 كلا  –نشر مكربة  كالد الشيخ لمرراث بمِّر  1/149)الماية ف  شرح الهداية ف  عمـ الركاية 
هػػػ رػػكف  209ابػػف ماجػػو: محمػػد بػػف يزيػػد الحػػافظ  بػػك عبػػد اح ِّػػاحب السػػنف فػػ  الحػػديث كهػػك مػػف الكرػػب السػػرة كلػػد ( 2)

- كلػػػا  –نشػػػر دار المعػػػارؼ بالهنػػػد  9/468ب البػػػف حجػػػر هػػػػ كلػػػو رنسػػػير لمقػػػر ف كرػػػاريخ قزكيف)رهػػػذيب الرهػػػذي273
 2/232م الكاشػػؼ 6/18هػػم هديػة العػارفيف 1403 –ثانيػة  –م سسػة الرسػالة بيػركت  7/40هػػم رهػذيب الكمػاؿ 1326

 هػ(.1413 – كلا  –طبج دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية بجدة 
اح البزرج  األنِّارمم  سمـ بعد بدر ككاف حكيـ هذن األمػةم  بك الدرداء)رض  اح عنو( عكيمر بف زيد كقيؿ بف عبد ( 3)

رضػ  اح عنػو(  كؿ مشػاهدن  حػدم كانػت الِّػحابة يقكلػكف  ربعنػا لمعمػـ 0كل  قضاء دمشؽ كبها ركف  فػ  ببلفػة عثمػاف
 – كلػػػا  –سػػػكريا  –طبػػػج دار الرشػػػيد  1/434م رقريػػػب الرهػػػذيب 1/33كالعمػػػؿ  بػػػك الػػػدرداء)العبر فػػػ  ببػػػر مػػػف غبػػػر 

 دائرة المعارؼ العثمانية بالهند(. 7/76هػم الراريخ الكبير 1406
 –بيػركت  –( دار إحيػاء الرػراث العربػا 4/2074جاء ذلؾ ف  هامش المبطكطم كالحديث  برجو مسػمـ فػ  ِّػحيحو )( 4)

 هػم عف  ب  هريرة كرماـ الحديث: "مف ننَّس عف م مف كربة مف كرب الدنيا ننَّس اح عنو كربة مف كػرب1392 –ثانية 
يـك القيامةم كمف يسر عما معسػر يسػر اح عميػو فػ  الػدنيا كاآلبػرةم كمػف سػرر مسػممان سػررن اح فػ  الػدنيا كاآلبػرةم كاح 

سػمؾ طريقػا يمػرمس فيػو عممػا سػهؿ اح لػو بػو طريقػان إلػ  الجنػةم كمػا ف  عكف العبػد مػا كػاف العبػد فػ  عػكف  بيػوم كمػف 
اجرمج قـك ف  بيت مف بيكت احم يرمكف كراب اح كيردارسكنو بينهـم إال نزلت عمػيهـ السػكينةم كغشػيرهـ الرحمػة كحنػرهـ 

( 12/393  مسػػندن )المبلئكػػة. كذكػػرهـ اح فػػيمف عنػػدنم كمػػف بطػػأ بػػو عممػػو لػػـ يسػػرع بػػو نسػػبو" ككػػذا  برجػػو  حمػػد فػػ
 ( بمنظو.1/82هػم كابف ماجو ف  سننو )1421 – كلا  –بيركت  –م سسة الرسالة 

دار  1/144المسند هك الحديث الذم ارِّؿ إسنادن مف  كؿ ركارو إل  منرهػان )الباعػث الحثيػث ابرِّػار عمػـك الحػديث ( 5)
 ثانية( . -بيركت  –الكرب العممية 

بدكف رػاريخ: قػاؿ رسػكؿ اح ِّػم  اح عميػو كسػمـ)يكزف يػـك  –بدكف طبعة  –بيركت  –رفة ( دار المع1/7اإلحياء )ف  ( 6)
القيامة مداد العمماء بدـ الشهداء(م كركان مكقكفا عف الحسػف البِّػرم رحمػو اح )يػكزف مػداد العممػاء بػدـ الشػهداء فيػرجو 

ء:  برجو ابف عبد البر مف حديث  ب  الدرداء بسند مداد العمماء( كمثمو ال يقاؿ بالر مم كقاؿ العراق  ف  ربريجو لئلحيا
بعضػػام لكػػف قػػاؿ ابػػف العربػػ : هػػك ضػػعيؼم كفػػ   (م قػػاؿ المنػػاكم: ك سػػانيدن ضػػعينة لكػػف يقػػكم بعضػػها1/30ضػػعيؼ )

( قػػاؿ حػػديث ال يِّػػو عػػف رسػػكؿ اح 1/80ـ )1980 –ثانيػػة  –بيػػركت  –المكرػػب اإلسػػبلما  –العمػػؿ البػػف المػػدينا 
ـم قػاؿ البطيػب: رجالػو كمهػـ ثقػات غيػر محمػد بػف الحسػف العسػكرم كنػران ممػا ِّػنعت يػدانم كذكػر ِّػم  اح عميػو كسػم

 الحديث مف طريقيف كحكـ بعدـ الِّحة.
عمـ مف  عبلـ الشريعةم  حد األئمة األربعػة محمػد بػف إدريػس بػف العبػاس بػف عثمػاف بػف شػافج المطمبػ  ناِّػر الحػديث ( 7)
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 . (1)العمـ  فضؿ مف ِّبلة النافمة 
مَّة  اعػد كه  كمها مهمةم كمػف  همهػا بعػد معرفػة اح رعػال  معرفػة قك  (2)كثىَـّ إف العمـك جى

الػػذم يػرد إليػػو كػػؿ فػػرعم ككػاف الكرػػاب المكسػػـك بجمػج الجكامػػج فػػ  معنػػ   (3)الشػرعم كاألِّػػؿ 
األِّميف بالقكاعد القكاطج لئلماـ العبلمة الحجػة البػارع رػاج الػديف  بػ  نِّػر عبػد الكهػاب بػف 
الشيخ اإلماـ العبلمة شيخ اإلسبلـ عمػـ العممػاء األعػبلـ رقػ  الػديف  بػ  الحسػف عمػ  بػف عبػد 

كاف  بف عم  بف رماـ بف يكسؼ بف مكس  بف رماـ بف حامد بف يح  بػف عمػر بػف عثمػاف ال
بػػف عمػػ  بػػف سػػكار بػػف سػػميـ السػػبك  األنِّػػارم البزرجػػ م سػػق  اح ركحػػو كركح كالػػدن غيثػػو 
الهػػامجم ك نهمهػػـ مػػف فػػيض فضػػمو الكاسػػجم هػػك الكرػػاب الػػذم سػػبؾ م لنػػو مػػف األِّػػكؿ إبريػػزنم 

زةم كانعقػػػد عمػػػ  حسػػػف كضػػػعو الكفػػػاؽم كاشػػػرهر اسػػػمو فػػػ  سػػػائر كهػػػذب مادرػػػو بألناظػػػو الػػػكجي
 اآلفاؽ.

مػػػف  (4)كلعمػػػرم لقػػػد  رػػػ  جامعػػػو البيػػػكت مػػػف  بكابهػػػام كحػػػرر كػػػؿ قاعػػػدة مػػػف كرابهػػػام ككػػػرع

                                                                                                     
بالد منر  مكة كسنياف بف عيينػة كعبػد الػرحمف بػف  ػم  بذ العمـ عف مسمـ بفه204هػ كمات بمِّر 150كلد بمزة سنة 

 ب  بكر كسعيد كسالـ كغيرهـم قر  عم  مالؾ المكطأ كاررحؿ إل  العراؽ كجػالس محمػد بػف الحسػف ِّػاحب  بػ  حنينػةم 
األـ كبػبلؼ مالػؾ حدث عنو  حمد بف حنبؿ كالبكيط  كغيرهـ الكثيػرم مػف كربػو الرسػالة  كؿ مِّػنؼ فػ   ِّػكؿ النقػو ك 

 –( مكربػػة العمػػـك كالحكػػـ 1/36ك حكػػاـ القػػر فم فهػػك بحػػؽ كاضػػج هػػذا النػػف ) ِّػػكؿ النقػػو(. طبقػػات المنسػػريف لمػػداكدم )
 (.12/10(م رهذيب الرهذيب )2/155هػم الكاشؼ)1417 – كلا  –السعكدية 

 (.1/249مسند الشافع )( 1)
 (.4/90الجـ: الكثير مف كؿ شئ كالجمـ)القامكس المحيط ( 2)
( األِّؿ بمعن  الدليؿ:مثؿ قكلهـ: األِّؿ ف  رحريـ الزنا قكلػو رعػال  1األِّؿ ف  االِّطبلح يطمؽ باطبلقات  ربج: )( 3)

( األِّػػػؿ بمعنػػػ  الػػػراجو: مثػػػؿ قػػػكلهـ: األِّػػػؿ فػػػ  2اآليػػةم  م الػػػدليؿ عمػػػ  رحريمػػػو اآليػػػة الكريمػػػة)چ  ژ ژ ڑچ 
ؿ النقهػػاء: البمػػر  ِّػػؿ النبيػػذم بمعنػػ  البمػػر مقػػيس عميػػو النبيػػذم ( األِّػػؿ بمعنػػ  المقػػيس عميػػوم كقػػك 3الكػػبلـ الحقيقػػة)
( األِّػػؿ بمعنػػ  القاعػػدة المسػػرمرةم كقػػكؿ النحػػاة: األِّػػؿ فػػ  الناعػػؿ الرفػػج كفػػ  المنعػػكؿ النِّػػبم  م 4كالنبيػػذ مقػػيس)

 كلػا  –رت بيػك  –( م سسة الرسػالة 1/14القاعدة المسرمرة ف  الناعؿ ه  الرفج كف  المنعكؿ ه  النِّب]نهاية السكؿ)
(م 1/9(م شػرح الكككػب السػاطج)40-1/39(م شػرح الكككػب المنيػر 1/80(م رشنيؼ المسػامج)1/12هػم اإلبهاج)1400

 هػ[1423بيركت  كلا  –( دار الكرب العممية 1/8فكارو الرحمكت)
شػػرب بكنيػػو كال ( كػػرع: كػػرع فػػ  المػػاء  ك فػػ  اإلنػػاء كمنػػج كسػػمج كرعػػانم ككركعػػان رناكلػػو بنيػػو مػػف مكضػػعو مػػف غيػػر  ف ي4)

( القػامكس المحػيط كانظػر 3/76بإناءم كالكارعات النبيؿ البلر  عم  الماءم ككؿ بائض ماء كارع شرب  ك لـ يشػرب )
هػػػم كالِّػػحاح رػػاج 1384 – كلػػا  -( طبػػج دائػػرة المعػػارؼ اإلسػػبلمية بالهنػػد 4/424غريػػب الحػػديث لمقاسػػـ بػػف سػػبلـ )

 هػ.1407 -رابعة  –بيركت  –ممبلييف ( دار العمـ ل3/1275) الممة كِّحاح العربية
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م كحػػػرر مػػػا قػػػرر (2)مػػػف مبلبسػػػو الضػػػافية  (1)حيػػػاض هػػػذا األِّػػػؿ مػػػف مناهمػػػو الِّػػػافيةم كادَّرع 
جػـر عكػؼ ذك الجػد عمػ  حنظػوم كثػابر  ِّػحاب  بأفِّو عبارة كهذب ما ررب بأكضو إشارةم ال

الهمػػـػ عمػػػ  إرقانػػػو لنِّػػػاحة لنظػػػوم كلػػػك رقِّػػػينا مدائحػػػو كممانيػػػو لطػػػاؿ الكػػػبلـ فيػػػوم كهػػػك المحيػػػا 
 المشرؽ كالمنهؿ الممدؽم  جزؿ اح لم لنو المنة ك سكنو ديار الجنة كقد قمت فيو:

 جمػػج الجكامػػج قػػد حػػكم كػػؿ العػػبل     
 ان       جمػػػػػػػػػػػػػج األِّػػػػػػػػػػػػػػكؿ مهػػػػػػػػػػػػػذبان كمرربػػػػػػػػػػػػػػ

 

 يػػػا حسػػػنو مػػػا مثمػػػو مػػػف سػػػبؾ 
 (3)ننسػػػ  النػػػدا لراجنػػػا بػػػف السػػػبؾ 

 

 كلـ  ؿ جهدان ف  الرقاط فكائدنم كاسرنباط فرائدن.
كقػػد رِّػػدم لشػػرحو اإلمػػاـ العبلمػػة الػػذم نشػػر فػػ  مككػػب العممػػاء  عبلمػػوم بػػدر الػػديف 

انم ك كضػحو إيضػاحان رحمو اح رعال  ك سب  عميػو نعمػو ككاالنم فشػرحو شػرحان مميػ (4)الزركش  
 كافيانم كشؼ نقابو كذلؿَّ ِّعابو مج ككنو  حكـ رحريرن ريًعقَّبى ف  مكاطف يسيرة.

كاقرن   ثرن جماعةم كؿ منهـ يرم  نو سمؾ سبيؿ السكمم كلكػؿو مػف  جػر عممػو بقػدر مػا 
 نكم:

لزركشػ  بممػو اح غايػة المراقػ م فانربػب شػرح ا (5)فمنهـ الشيخ كل  الديف  بكزرعة العراق  
                                 

(م ككػؿ مػا  دبمرػو 35-2/34 درَّع: كالدارعة ضرب مف الثياب كالمدرعة ضرب  بر ال يككف إال مف الِّػكؼم العػيف )( 1)
فػػ  جػػكؼ شػػئ فقػػد  درعرػػو كدرعػػو رػػدريعان  لبسػػو الػػدرعم  درعػػت لبسػػت الػػدرع كالرجػػؿ لػػبس درع الحديػػد كرػػدرعم القػػامكس 

 (.3/20المحيط )
 –دار إحيػػاء الرػػراث العربػػا  8/196دمشػػؽم كرهػػذيب الممػػة  –كزارة الثقافػػة  2/157( الضػػافية: السػػابمةم انظػػر الجػػراثيـ 2)

 هػ.1414 –ثالثة  –بيركت  –دار ِّادر  324/ 11ـم كلساف العرب 2001 – كلا  –بيركت 
مقطكعم كالعػركض ِّػحيحة فػ  البيػت  البيراف مف بحر الكامؿم العركض مضمرة ف  البيت األكؿ كالضرب فيو مضمر( 3)

 .الثان  كالضرب كما ف  البيت األكؿ
هػػػ  بػػذ عػػف 745محمػػد بػػف بهػػادر بػػف عبػػد اح العبلمػػة المِّػػنؼ المحػػرر بػػدر الػػديف  بػػك عبػػد اح المِّػػرم الزركشػػ  مكلػػدن ( 4)

لسػػبكييفم كػاف فقيهػػا  ِّػػكلينام هػػػم كدفػف برربػػة ا794األسػنكم كالبمقينػػ  كرحػػؿ إلػ  حمػػب ك بػػذ عػف شػػهاب الػػديف األذرعػ  رػػكف  
مف رِّانينو ركممة شرح المنهاج لؤلسنكم كربيج المزالف ف  األدب كشرح عمػ  الببػارم كشػرح الرنبيػو كالبرهػاف فػ  عمػـك القػر ف 
كرنسير القر ف العظيـ كِّؿ فيو إل  سكرة مريـ كالبحر المحيط فػ  األِّػكؿ ككػذلؾ سبلسػؿ الػذهب كرشػنيؼ المسػامج )طبقػات 

 (.3/129(م طبقات الشافعية البف قاضا شهبة )1/302ف لمداككدم)المنسري
هػك الحػػافظ اإلمػػاـ النقيػػو األِّػػكل  المنػػنف  بكزرعػة  حمػػد بػػف الحػػافظ الكبيػػر  بػػ  النضػؿ عبػػد الػػرحيـ العراقػػ م كلػػد سػػنة ( 5)

الميػث الهػامج فػ   هػم لو مِّننات كثيرة ف  الحديث كالنقػو كاألِّػكؿ منهػا المشػار إليػو كسػمان826هػم كركف  سنة 762
 (.1/375شرح جمج الجكامج كشرح سنف  ب  داككد كالكثير غير ذلؾ)ذيؿ طبقات الحناظ)
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بعبارة كاضحة كهذَّبػو بألناظػو الِّػالحةم كجػاء بعػدهـ شػيبنا العبلمػة اإلمػاـ المحقػؽ الهمػاـ جػبلؿ 
 كػـر اح رعػال  محمػو ك سػب  عميػو نعمػو كظمػوم فكضػج شػرحا كجيػزا اقرِّػر فيػػو  (1)الػديف المحمػ  

ارة إليػػوم م كقػػد  كػػب  بنػػاء العِّػػر عميػػوم كلهجػػك باإلشػػ(2)عمػػ  حػػؿ  لناظػػو كسػػهؿ طريقػػو لحناظػػو 
عبلنانم كقالكا الحمد ح الذم هدانا  .  (3)كثابركا عم  بدمرو سران كا 

ػر فيمػا اقرِّػرم فمػا  نِّػؼم  كمج ذلؾ فقد قاؿ الحسكد فػ  حقػو ابرِّػرم فأجحنػو فقَِّّ
كرعقبو بماال يمنيو ممرران بقكؿ قالو بعض الشراح كهك يقِّدن كيعنيػو كهػك الشػيخ شػهاب الػديف 

 .المرناكؿ نبيو: ما كؿ قائؿ ظنر ببابؿ ك يف الثريا مف يد المحرر ال (4)الككران  
كلعمػػػػرم إف شػػػػرح شػػػػيبنا المحمػػػػ  كاؼ بالمقِّػػػػكدم كألقنػػػػج المعرػػػػرض الػػػػربمص مػػػػف هػػػػذا 
ف ِّػػعب معنػػان فقػػد عػػذب ممنػػانم كال يعػػرؼ  ف ِّػػمر حجمػػو فقػػد غػػزر عممػػوم كا  الجحػػكدم فهػػك كا 

 عم  ذلؾ الحسد كالميرة. قدرن إال مف طالج غيرنم كمف ناقش ف  عباررو فإنما يحممو
كبالجممة كقج ف  الننس  ف  جمج شرحان رقر بو عيف الناظر كينشرح لو البػاطرم جامعػان 
لكبلـ  كثر األِّكلييفم شامبل كافيا لكبلمهـم حاِّمو بحيث يسػرمن  الكافػد عميػو كالنػاظر إليػو 

 عف كثير مف المبرِّرات كالمركسطات كالمطكالت.
جػػدم لنػػركع عمػػ  األِّػػكؿ ممػػا هػػك عػػف األئمػػة منقػػكؿ فهػػك  ك زيػػد عمػػ  الشػػراح ربػػريج ا

ذ ذلػؾ غايػة  بذ برقـ المػرف ك حرم لممأمكؿم كقدمت المأ بػالحمرة مػف المػداد كالشػرح بالسػكاد كا 
 المراد.

ف كنػت فػػ  هػذا المقػػاـ بالنسػبة لمػػف رقػدمن  مػػف العممػاء األعػػبلـ فقػد يهػػب اح  م فػإن  كا 
 ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌچ نحػػػو اح الرسػػػميـ رعػػػال  إدراؾ هػػػذا النضػػػؿ القػػػكيـ مػػػف م

                                 
هػػ كبػرع فػ  كػؿ الننػكف فقهػا 791محمد بف  حمد بف محمد بف إبراهيـ الشيخ جبلؿ الديف المحم  الشافع م كلػد بمِّػر ( 1)

بػػو الرػػ  لػػـ ركمػػؿ رنسػػير القػػر ف قػػاؿ السػػيكط  قػػد  كممرػػو ككبلمػػا ك ِّػػكال كنحػػكا كمنطقػػا كغيرهػػام مِّػػننارو كثيػػرة ك جػػؿ كر
 (.1/236هػ)طبقات المنسريف لمداككم)864عم  نمطوم ركف  

 اسـ)شرحو( البدر الطالج بشرح جمج الجكامجم لكنو اشرهر بشرح المحم  عم  جمج الجكامج كقد طبج عدة مرات.( 2)
 ـ  سندكا النضؿ إل  المنعـ الحقيق . كناية عف شدة اهرمامهـ ككلعهـ بجمج الجكامج كلكنه( 3)
 حمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف عثمػػاف الكػػكران  الركمػػ  الحننػػ  شػػهاب الػػديف النقيػػو األِّػػكل  المنسػػر المحػػدث المقػػر م  شػػهر ( 4)

مِّننارو غاية األمان  ف  رنسير السبج المثان  كالدرر المكامػج فػ  شػرح جمػج الجكامػج كشػرح الكافيػة فػ  النحػك كالكػكثر 
بيػػركتم نظػػـ العقيػػاف فػػ   –( دار الكرػػاب العربػػا 1/51هػػػ(. الشػػقائؽ النعمانيػػة )893عمػػ  ريػػاض الببػػارم)ت الجػػارم 

 (.1/241(م الضكء البلمج)1/10 عياف األعياف)
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  (1) چ  ڳ   ڳ ڳ ڳ گگ گ   گ ک  ک  ک
كليس ل  فيو إال النقؿ كالركضيحات كالجمج كالررريباتم كالنضؿ لمف رقدـم فإنهـ نهجػكا 

 السبيؿ ك كضحكا الطرقاتم كلـ يبؽ سكم الرننيف كالرعقيبات.
بلـ فػ  ننػس األجنػاس فػبل يكجػو عمػ  كليعمـ الكاقػؼ عمػ  مػا  ذكػرن فػإن  ربمػا  كػرر الكػ

المبلـم فإن  ال  فعؿ ذلؾ إال لزيادة معن   ك لبادرة ممن . ككسػمت هػذا الشػرح بػالنجـ البلمػج 
لو مركسبل بنبيػو أساف  شرح جمج الجكامجم كعم  اح الكريـ  عرمد كمف فيض فضمو  سرمدم ك 

ِّػػػػاحب المقػػػاـ األحمػػػػد  ف ِّػػػػم  اح عميػػػو كسػػػمـ  (2)كرسػػػكلو كِّػػػنيو كبميمػػػػو سػػػيدنا محمػػػد 
كهػػك  (3)يعِّػػمن  مػػف البطػػأ كالزلػػؿ كيػػكفقن  لمقػػكؿ كالعمػػؿم فهػػك الهػػادم إلػػ  سػػكاء السػػبيؿ 

 حسب  كنعـ الككيؿ.
 كضػػػحوم فػػػإن  معرػػػرؼ  (4)ك رجػػػك ممػػػف كقػػػؼ عميػػػو  نػػػو إف ر م بمػػػبلن  ِّػػػمحو  ك زلػػػبلن 

 . (5)بالعجز كالقِّكر كاألذهاف بحسب األحياف رمكر كرمكر 
كع فػػ  هػػذا المػػراد  ذكػػر ررجمػػة الم لػػؼ عمػػ  كجػػو االقرِّػػادم ثػػـ ركايػػة هػػذا كقبػؿ الشػػر 

المبرِّػػر بطريػػؽ اإلسػػنادم فأمػػا ررجمػػة الم لػػؼ فهػػك الشػػيخ اإلمػػاـ العبلمػػة الهمػػاـ قاضػػ  

                                 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ  مػػػف سػػػكرة  ؿ عمػػػراف كرمامهمػػػا 74م 73مػػػف اآليرػػػيف رقػػـػ ( 1)

   چڳ   گ گگ ڳ ڳ ڳ  ک ک گ ک ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڇ ڇ ڇ
الركسػؿ باإليمػاف بالرسكؿ)ِّػم  اح عميػو كسػمـ( كمحبرػو كطاعرػو كبدعائػو كشػناعرو كالِّػبلة كالسػبلـ عميػوم كنحػك ذلػػؾ ( 2)

 مما هك مف  فعالو ك فعاؿ العباد المأمكر بها ف  حقوم فهذا مشركع بارناؽ المسمميف .
مف جكزن لحديث األعم م كمنهـ مف منعو كحمػؿ حػديث األعمػ  عمػ   نػو ركسػؿ قكالف: منهـ   ما الركسؿ بذارو فممعمماء فيو

 بدعائو ال بذاروم كقد ذكر الببلؼ شيخ اإلسبلـ ابف ريمية كفِّؿ ذلؾ بما ال مزيد عميو كرجو المنج. 
 –( مجمػػػػج الممػػػؾ فهػػػػد لطباعػػػة المِّػػػػحؼ 324- 300 – 285 -265 -222 -141- 1/140راجػػػج مجمػػػػكع النرػػػاكم)

 هػ.1416
 .22القِّص  چ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀچ  كما قاؿ اح عم  لساف شعيب عميو السبلـ( 3)
 (.3/377زلؿ: نقِّاف )القامكس المحيط ( 4)
ػػالوم كالمػػكر المػػكج كاالضػػطراب كالجريػػاف عمػػ  كجػػو األرض كالرحػػرؾ )القػػامكس المحػػيط ( 5) ػػارىن  سى رمػػكر: يمػػكر مػػكران... ك مى

3/103-104.) 
لقعػػػر مػػػف كػػػؿ شػػػئم كذهػػػاب المػػػاء فػػػ  األرضم كغػػػكرت: غربػػػتم كالرمػػػكير: الهزيمػػػة )القػػػامكس المحػػػيط كرمػػػكر: المػػػكر: ا

(3/103-104.) 
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القضػػاة بدمشػػؽ الشػػاـ عبلمػػة العممػػاء األعػػبلـ رػػاج الػػديف  بػػك نِّػػر عبػػد الكهػػاب بػػف شػػيخ 
النسػبةم مكلػدن بالقػاهرة سػنة سػبج كعشػريف كسػبعمائة  اإلسبلـ رقػ  الػديف السػبك  كرقػدـ رمػاـ

 (1)كقيػػؿ سػػنة ثمػػاف كعشػػريفم حضػػر بالػػديار المِّػػرية عمػػ  يحػػ  بػػف يكسػػؼ بػػف المِّػػرم 
ك بػػػػػا البقػػػػػاء ِّػػػػػالو  (3)ك بػػػػػ  بكػػػػػر محمػػػػػد المِّػػػػػعب   (2)كعبػػػػػد المحسػػػػػف بػػػػػف الِّػػػػػابكن  

 (6)الجػػزرمف عمػػ  كغيػػرهـم كسػمج بالشػػاـ مػف  حمػػد بػ (5)كعبػػد القػادر بػػف الممػكؾ (4)األشػنه 

                                 
يح  بف يكسؼ بف  ب  محمػد بػف  بػا النرػكح المقدسػ  شػرؼ الػديف المعػركؼ بػابف المِّػرمم مسػند مِّػرم حػدث عػف ( 1)

حػديث لمشػافع  ككرػاب السػنفم لػو ركايػة المزنػ   ب  الحسف عم  بػف هبػة اح بػف سػبلمة بػف الحميػرم بكرػاب ابػربلؼ ال
كمعجـ  ب  بكر اإلسماعيم م كمف شيكبو عبد الكهػاب بػف ظػافر بػف ركاح كالعبلمػة شػرؼ الػديف محمػد بػف عبػد اح بػف 
 ب  النضؿ المرس  كالحافظ ِّدر الديف المسند بف محمد البكرم ك بكن محمد كالحػافظ عبػد العظػيـ المنػذرم كسػمج منػو 

هػػػػ 1410 – كلػػػا  –بيػػػركت  –( دار الكرػػػب العمميػػػة 2/310هػػػػ)ذيؿ الرقييػػػد )737ال  محمػػػد رافػػػج مػػػات سػػػنة  بػػػك المعػػػ
 هػ.1418 – كلا  –بيركت  -طبج م سسة الرسالة  -هػ852كالمعجـ المنهرس ابف حجر الهيثما ت 

لِّػابكن  المِّػرم مكلػدن عبد المحسف بف  حمد بف محمد بف عمػ  بػف محمػكد  مػيف الػديف  بػك النضػؿ المعػركؼ بػابف ا( 2)
هػػػ حػػدث عػػف النجيػػب عبػػد المطيػػؼ الحرانػػ  بكثيػػر مػػف مسػػند اإلمػػاـ  حمػػد ككػػذلؾ مسػػند المكيػػيف 736هػػػ ككفارػػو 658

كالمػدنييف كاألجػػزاء الثمانيػػة األكؿ مػػف مسػػند  بػ  هريػػرةم مػػف مشػػايبو بالسػػماع يحػػ  بػف عبػػد الػػرحمف الحنبمػػ  كيحػػ  بػػف 
سماعيؿ بف   ب  عبد اح العسقبلن  كغيرهـ كسمج منو عمر بف الحسف بف حبيب ك بك العباس  ب  المنِّكر الِّيرف  كا 

 ((.2/151بف الِّابكن  )ذيؿ الرقييد)
هػػ كسػمج عمػ  646محمد بف عبد المن  بف محمد بف  ب  الحسف المِّعب  المِّرم نجـ الػديف  بػك بكػرم كلػد بمِّػر ( 3)

 (.5/267هػ( )الدرر الكامنة)731طار كغيرهـ)ت ب  المكاـر محمد بف عبد الدايـ كالنجيب كالرشيد الع
هك ِّالو بػف مبرػار بػف ِّػالو بػف  بػ  النػكارس رقػ  الػديف  بػك الرقػ  ك بػك البيػر ك بػك البقػاء األشػنه  كاألشنكم)بضػـ ( 4)

 الهمزة كسككف الشيف كفرو النكف( كه  قرية قريبة مف  ذربيجافم العجم  األِّػؿم األعػزازم المكلػدم المِّػرمم إمػاـ قبػة
سػحاؽ بػف  سػد العػامرم ك جػاز لػو ابػف 642الشافع م كلد سنة  هػم سمج مف  حمد بف عبد الدايـ كالنبر ابف  ب  عمػر كا 

(م الػكاف  2/361سػنة)الدرر الكامنػة) 96هػ( كلػو مػف العمػر 738عبد الهادمم كاف ِّالحان مباركان بيران م ذنا محدثا)ت 
 (.1/204(م الكفيات)16/157بالكفيات)

قادر بف عبد العزيز بف العادؿ  ب  بكر محمد بف  يكب بف شادم بف مركاف األيػكب  الممػؾ  سػد الػديف  بػك محمػد عبد ال( 5)
بف الممؾ المميث شهاب الديف المِّرمم سمج مف بطيب مرك كمشيبة الرازم ك جازن محمد بف عبػد الهػادم ك بػكن عبػد 

هػػػػ)ذيؿ الرقييػػػد 733هػػػػ ككفارػػػو 642األميػػػكط  مكلػػػدن الحميػػػد كالبشػػػكع  كابػػػف عبػػػد الػػػدايـ كغيػػػرهـ كسػػػمج منػػػو الجمػػػاؿ 
2/138.) 

(  حمد بف عم  بف الحسيف بف داكد الجذرم ثـ الِّالح   بػك العبػاس العابػدم حضػر عمػ  محمػد بػف عبػد الهػادم ك بيػو 6)
ث كبطيػػب مػػردا كغيػػرهـ ك جػػاز لػػو المبػػارؾ البػػكاص كفضػػؿ اح ابػػف الحنبمػػ  كسػػبط ابػػف الجػػكزم كالػػذهب  كغيػػرهـ كحػػد

هػ عف  كثر 743كثيرانم قاؿ السبك : لـ  ر  جمد عم  العبادة منوم ِّارت الرحمة إليو بعد زينب بنت الكماؿم ركف  سنة 
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 كغيػػػػػػػػػػػػػػػػػرهـم ك جػػػػػػػػػػػػػػػػػاز لػػػػػػػػػػػػػػػػػو  (2)كفاطمػػػػػػػػػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػػػػػػػػػز  (1)كزينػػػػػػػػػػػػػػػػػب بنػػػػػػػػػػػػػػػػػت الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
معجمػا فػ  مجمػديف كلـػ يكمػبلم  (4)كغيرنم كبرج لو محمد بف يح  بف محمد بف سعد  (3)الحجار 

بحيػػث إف الػػذهب   (6)كالـز الحػػافظ الػػذهب  (5)اشػػرمؿ عمػػ  كالػػدن كغيػػرنم كقػػر  عمػػ  الحػػافظ المػػزم 
معجـ المبرص ف  حدكد األربعيف ك ثن  عميو كقػاؿ: الكلػد القاضػ  الناضػؿ رػاج الػديف ذكرن ف  ال

 بػك الجػكد  جػػاز لػو الحجػػار كطائنػة ك سػمعو  بػػكن مػف جماعػػةم كرػب عنػ  األجػػزاء كنسػبها ك رجػػك 
:  جػػػازن باإلفرػػاء كالرػػػدريس الشػػػيخ  (8)قػػاؿ شػػػيبنا الحػػافظ ابػػػف حجػػر (7) ف يرميػػز فػػػ  العمػـػ انرهػػػا

م كلما مات ابف النقيب كاف عمر الشيخ رػاج الػديف ثمػاف عشػرة سػنة .. (9)بف النقيب شمس الديف 
                                                                                                     

 (.1/44سنة )الدرر الكامنة ف   عياف المئة الثامنة  94مف 
الػدنيام سػمعت مػف  حمػد زينب بنت الكماؿ  حمد بف عبد الرحمف بف عبد الكاحد المقدسية الِّالحية  ـ عبػد احم مسػندة ( 1)

بف عبد الدايـ المقدس  مف كراب األسماء كالِّنات مف ِّػحيو مسػمـ إلػ   بػر الِّػحيوم كركت عػف شػيكبها باإلجػارة 
كالبمػداف كسػبط ابػف  لحػديث البػف قريبػةم كسػمعت بطيػب مػرداكثيرا مف الكرب كاألجزاء العالية: مف ذلؾ كراب ابػربلؼ ا

هػ بِّالحية دمشؽ كلها  ربج كرسعكف سػنة )ذيػؿ 741هـم ركم عنها جماعة ركفيت الجكزم كمحمد بف عبد الهادم كغير 
  (.2/366الرقييد 

هػ 747هػ ركفيت 656فاطمة بنت العز إبراهيـ بف البطيب شرؼ الديف عبد اح بف  ب  عمر المقدسية  ـ إبراهيـ كلدت ( 2)
هـ إبراهيـ بف بميؿ كابف  بػ  القرانػ  كابػف عبػد لها حنظ كدراسة بالحديث بحيث سمعت كحضرت لكثير مف المحدثيف من

الػػديـ ككالػػدها كعػػـ كالػػدها الشػػمس كعبػػد المػػكل  بػػف جبػػارة ك حمػػد بػػف جميػػؿ ك بػػ  بكػػر الهػػركم ك جػػاز لهػػا محمػػد بػػف عبػػد 
ك بك طالب السركرم كرنردت بالركاية عػنهـم ككانػت عابػدة زاهػدة ذات  مرداالهادم كعبد الحميد بف عبد الهادم كبطيب 

 (.4/258ير كِّبلح)الدرر الكامنة ب
هػػم مسػند 730هػػ ككفارػو 620الحجار:  حمد بف نعمػة بػف حسػف الحجػار المسػند الشػهير ممحػؽ األحنػاد باألجػداد مكلػدن ( 3)

 (.8/142الدنيام حدث يـك كفارو كلو مائة كبضج سنيف)الكاف  بالكفيات 
بػػف منمػػوم سػػمج  بػػان كالقاضػػ  رقػػ  الػػديف كالقاسػػـ بػػف  محمػػد بػػف يحػػ  بػػف محمػػد بػػف سػػعد المقدسػػ  الِّػػالح  الحنبمػػ ( 4)

هػػ 703عساكر ك با بكر بف عبد الدايـم حدث هك ك بكن كجدن كجد  بيوم ككاف حسػف البمػؽ كثيػر المػركءة مركاضػعانم كلػد 
 (.6/73م الدرر الكامنة 1/59هػ )ذيؿ رذكرة الحناظ 753كركف  

 . 26ص سبؽ ررجمرو ف  القسـ الدراسا ( 5)
 . 28ص  ؽ ررجمرو ف  القسـ الدراساسب (6)
 (.1/152معجـ محدث  الذهب  )( 7)
سىػمىو بنػرو البػارمم كلػو 852الحافظ  بك النضؿ  حمػد بػف عمػ  بػف حجػر العسػقبلن م رػكف  ( 8) هػػم لػو شػرح عمػ  الببػارم كى

ؾ الكثيػر )طبقػات كراب ف  الراريخم كلو مِّنؼ ف   حاديث األحكاـ)بمكغ المراـ( كلػو مِّػنؼ فػ  المِّػطموم كغيػر ذلػ
 (.1/439المنسريف لمداككدم 

محمد بف  ب  بكر بف إبراهيـ بف عبد الرحمف بف محمد بف نجػدن بػف حمػدافم قاضػ  القضػاة كِّػاحب الرػأليؼ فػ  هك ( 9)
الرناسيرم بدـ الشيخ مح  الديف النككم ك بذ عنو  شياءن فػ  النقػو كقػر  عمػ  الشػيخ برهػاف الػديف المراغػ  كشػرؼ الػديف 
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 انره .
درس ك فرػػػ  كحِّػػػؿ مػػػف العمػػػـك شػػػر م كِّػػػنؼ الرِّػػػانيؼ العديػػػدة كالم لنػػػات المنيػػػدة: 
فمػػف ذلػػؾ هػػذا المبرِّػػر الػػذم لػػـ يسػػبؽ إلػػ  مثمػػو فػػ  اإليجػػاز مػػج كثػػرة مسػػائموم فهػػك عػػيف 

م كهمػػا (1)ف ذلػػؾ شػػرحان فػػ  األِّػػكؿ عمػػ  المنهػػاج كالمبرِّػػر الحقيقػػة كمػػا سػػكان مجػػازم كمػػ
 الشرحاف النافعاف الجامعاف محاسف الدرر.

فيها جمعام ك رقف فيها ِّػنعام كمػف ذلػؾ الركشػيو عمػا  (2)كمف ذلؾ قكاعدن الرا  حسف 
م كلػػػو طبقػػػات الشػػػافعية (4)م كالررشػػػيو الػػػذم لػػػيس لجمعػػػو كننعػػػو مػػػف رػػػاج (3)الرنبيػػػو كالمنهػػػاج

 . (5)ل الذم سمؾ فيو  مران إمرانم كلو  يضان كسطا كِّمرلالكبر 
ربيػج األكؿ سػنة فػ  قضػاء الشػاـ بسػ اؿ كالػدن فػ  القضاء عف كالدنم ثـ اسرقر ف  ناب 

م ثػـ  عيػد لمقضػاء كركجػو إلػا (6)ست كبمسيفم ثـ عزؿم ثػـ  عيػد ثػـ عػزؿ بأبيػو بهػاء الػديف 
حنة شديدةم فػبل مػرد لمقضػاءم كسػجف مِّر عما كظائؼ  بيوم ثـ  عيد لمقضاء كحِّؿ لو م

 السجف نحك ثمانيف مف األياـم كرمان  عدا ن بقبيو الكبلـ ما هك  عظـ مف السهاـ.ف  فمبث 
: جػرت عميػو مػف المحػف كالشػدائد مػا لػـ رجػر عمػا (7)قاؿ الحافظ عماد الػديف بػف كثيػر 

                                                                                                     
حمػص ثػػـ طػػرابمس ثػـ حمػػبم كػػاف دينػا عنينػػان كرعػػان مػػف قضػػاء  قدسػ  كحضػػر حمقػػات الشػيخ رػػاج الػػديف النػزارمم كلػػ الم

هػػػػػ كرػػػػكف  سػػػػنة 622 سػػػػاطيف المػػػػذهب الشػػػػافع م كالنقيػػػػب جػػػػد  بيػػػػو كػػػػاف فقيهػػػػا بقمعػػػػة دمشػػػػؽ  يػػػػاـ العػػػػادؿم كلػػػػد سػػػػنة 
 (.6/55بلـ م األع1/280م طبقات المنسريف لمداككدم 3/51هػ)طبقات الشافعية 745

ف كاف بد ن كالػدنم كرفػج الحاجػب عػف مبرِّػر ابػف الحاجػبم كهمػا مطبكعػافم كسػبؽ 1) ( اإلبهاج شرح المنهاج لمبيضاكل كا 
 .36ف  الكبلـ عف مِّننات ابف السبك  ص  ذكرهـ

 .مطبكع  ( األشبان كالنظائر البف السبكا2)
 .( 1/639هدية العارفيف )  ( ركشيو الرِّحيو3)
  .( 1/639هدية العارفيف )  كشيو كررجيو الرِّحيو( ررشيو الر4)
 ( طبقات الشافعية الكبرل كالطبقات الكسطا كالطبقات الِّمرل.5)
( هػػك رمػػاـ بػػف عمػػا بػػف عبػػد الكػػاف  بػػف رمػػاـ بػػف يكسػػؼ البزرجػػا بهػػاء الػػديف  بػػك حامػػد قاضػػا دمشػػؽم سػػمج مػػف عمػػا 6)

ؼ بف عمر ك بذ عف  بيو كالمجد الزنكمكنا ك بػذ العربيػة الحجار ِّحيو الببارل ككذا عما بدر الديف بف جماعو كيكس
هػػػم شػػهد 773هػػػ ككفارػػو 719عػػف  بػػا حيػػافم درس ك فرػػا كهػػك ِّػػمير مػػج كفػػكر فضػػمو كلػػـ يكثػػر مػػف الرحػػديثم مكلػػدن 

 (.1/254م الدرر الكامنة 1/492القاضا عز الديف بف جماعو بأهميرو )ذيؿ الرقييد 
هػػ فػ  بِّػرل ثػـ انرقػؿ إلػا 701عمر بف كثير ككنيرو  بك الندام النقيػو الشػافعا مكلػدن ( الحافظ عماد الديف إسماعيؿ بف 7)

دمشػػؽ ك بػػذ عػػف ابػػف عسػػاكر كبرهػػاف الػػديف النػػزارل كالحػػافظ المػػزل كشػػيخ اإلسػػبلـ ابػػف ريميػػة الػػذل الزمػػو ك حبػػو حبػػان 
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 قاضو ِّمير كال كبيرم كحِّؿ لو مف المناِّب ما لـ رحِّؿ ألحد قبمو.
لجممػػػػة: فقػػػػد  كػػػػـر اح رعػػػػالا محمػػػػوم كعممػػػػو مػػػػا لػػػػـ يكػػػػف يعمػػػػـ مػػػػف الحػػػػديث كالنقػػػػو كبا

 كاألِّكؿم كمهر فيها بحيث عد مف النحكؿ.
المعػانا كالبيػاف فػ   ( النظـ كالنثرم بقممو السريج كالمساف المسف 4)ف  كلو الباع المديد 

بالطػاعكف فػ  يػـك يضرب المثؿ بحممػو كِّػنحو عمػف ظممػو كسػمموم رػكف  شػهيدا  م(1)كالبديج
الثبلثاء سابج ذم الحجة سنة إحدم كسبعيف كسبعمائة كمػا نقمػو الم ربػكفم ككانػت كفارػو فػ  

 فمسؿ ككنف مف المد. (2)بسرانو بظاهر دمشؽ 
ٌمً  عميو بجامج األقـر بسنو قاسيكف   كدفف برربرهـ كما  ثبرو المثبركف.  (3)كِّي

 هذا حاِّؿ ررجمرو رممدن اح رعال  برحمرو
 مػػػا ركايرنػػػا لهػػػذا المبرِّػػػر فأركيػػػو عػػػف المسػػػند المعمػػػر القاضػػػ  عػػػز الػػػديف بػػػف عبػػػد ك 

كشػممو اح رعػػال  بمطنػو البنػ م انرهػػ   م(4)الػرحيـ بػف ناِّػر الػػديف محمػد بػف النػػرات الحننػ  

                                                                                                     
ير المشػهكر فػ   ربعػة مجمػدات كالبدايػة شديدانم برع ف  النقو كالرنسػير كالنحػك ك معػف النظػر فػ  الرجػاؿ كالعمػؿم لػو الرنسػ

كالنهاية ف  الراريخ كالركميؿ ف  معرفة الثقات كالضعناء كالمجاهيؿم ككراب الهدل كالسنف ف   حاديث المسػانيد كالسػنفم 
م طبقػػات المنسػػريف 1/153هػػػ )البػػدر الطػػالج 774جمػػج فيػػو مػػف مسػػند  حمػػد كالبػػزار ك بػػا يعمػػا كابػػف  بػػا شػػيبةم رػػكف  

 (.1/260 لمداككدل
المعان : هك عمـ يعرؼ بو  حكاؿ المنظ العرب  الر  بها يطابؽ مقرض  الحاؿم كالبياف: هك عمـ يعرؼ بػو إيػراد المعنػ  ( 1)

الكاحػػد بطػػرؽ مبرمنػػة فػػ  كضػػكح الداللػػة عميػػوم كالبػػديج: هػػك عمػػـ يعػػرؼ بػػو كجػػكن رحسػػيف الكػػبلـ )جػػكاهر الببلغػػة فػػ  
 بيركت(. -طبج المكربة العِّرية  1/16م 1/216المعان  كالبياف البديج 

دمشؽ الشاـ بكسر  كلػو كفػرو ثانيػوم البمػدة المشػهكرةم كسػميت جنػة األرضم كقيػؿ سػميت بػذلؾ ألنهػـ دمشػقكا فػ  بنائهػا ( 2)
هػػػم عاِّػمة الدكلػػة األمكيػة كهػػا عاِّػمة سػػكريا اآلفم بهػا الكثيػػر مػف قبػػكر 14 م  سػرعكام فرحهػػا المسػممكف فػػ  رجػب 

 –ثانيػػػة  –بيػػػركت  –دار ِّػػػادر  2/463ح عميػػػوم كفيهػػػا المسػػػجد المشػػػهكر باسػػػمها)معجـ البمػػػداف الِّػػػحابة رضػػػكاف ا
 ـ(.1995

قاسػيكف بػالنرو كسػيف مهممػةهم هػك الجبػؿ المشػرؼ عمػ  مدينػػة دمشػؽ كفيػو عػدة محػاكرم كفيهػا  ثػار األنبيػاء كفػ  سػػنحو ( 3)
 (.4/295مقبرة ألهؿ الِّبلح)معجـ البمداف 

بف محمد بف عبد الرحيـ بف عم  بف المػ رخ ناِّػر الػديفم يعػرؼ بػابف النػراتم الحننػ  مػذهبانم القػاهرم هك عبد الرحيـ ( 4)
مكلدانم سػمج مػف  ربػاب المػذاهب مثػؿ السػراج الهنػدم ك كمػؿ الػديف البػابرر  مػف الحننيػةم كالبمقينػ  كابػف الممقػف كالمنػاكم 
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إسػػماعو عميػػو لجميعػػو فػػ  ربيػػج اآلبػػر لسػػت بقػػيف مػػف سػػنة بمسػػيف كثمانمائػػة بالقػػاهرةم قػػاؿ: 
 مشافهة. (1)ة  جازن  بو م لنو إجاز 

                                                                                                     
عبلء الكنان  كالمقدس  مف الحنابمةم كابذ النحك عػف المحػب بػف كالراج السبك  مف الشافعيةم كاألبنائ  مف المالكيةم كال

هػػػ)فهرس النهػػارس 851الجمػػاؿ المقدسػػ م كالحػػديث عػػف الحػػافظ العراقػػ م كالـز العػػز بػػف جماعػػةم رػػكف  فػػ  ذم الحجػػة 
 ـ(.1982ثانية  –بيركت  –طبج دار المرب اإلسبلما  2/913كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمسمسبلت 

هػػ  اإلذف بالركايػػة لنظػػان  ك كرابػػةم كهػػ   نػػكاع بمسػػة: األكؿ كهػػك المرنػػؽ عمػػ  ِّػػحرها عنػػد الجمهػػكر كهػػك  ف  اإلجػػازة( 1)
 طبج مكربة المعارؼ بالرياض(. 115يجيز لمعيف )ريسير مِّطمو الحديث لمشيخ الطحاف ِّنحة 
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 قالو " بسم اهلل الرحمن الرحيم "نحمدك الميم"
كافرػػػرو كرابػػػو بحمػػػد اح بعػػػد البسػػػممة اقرػػػداءن بأشػػػرؼ الكرػػػب المنزلػػػة عمػػػ   فضػػػؿ نبػػػ  

مىدى لىو  (1) رسمو كباطبو بقكلو "قؿ الحمد ح" فسبَّحو كحى
(2)  

ف النبػػ  ِّػػم  اح رضػػ  اح عنػػو   (4)كغيػػرن عػػف  بػػ  هريػػرة  (3)كفػػ  ِّػػحيو ابػػف حبػػاف 
عميػو كسػػمـ قاؿ:"كػػؿ  مػػر ذم بػػاؿ ال يبػػد  فيػػو باسـػ اح" كفػػ  ركايػػة "بسػـػ اح الػػرحمف الػػرحيـ" فهػػك 

فػ  عمػؿ اليػـك كالميمػة  (6)م كف  ركاية  برجها  بك داكد كابف ماجػو فػ  سػننهما كالنسػائ  (5) جذـ" 

                                 
كسػػبلمو عمػػيهـم قػػاؿ ابػػف كثيػػر فػػ  القػػر ف الكػػريـ  شػػرؼ الكرػػب المنزلػػة  نػػزؿ عمػػ   شػػرؼ الرسػػؿ كاألنبيػػاء ِّػػمكات اح ( 1)

ۋ ۋ ۅ  ۈ ۈ ٴۇچ كقػػػاؿ  چپ پ پ پچ بطبػػػة رنسػػػيرن: الحمػػػد ح الػػػذم افرػػػرو كرابػػػو بالحمػػػد فقػػػاؿ 

پڀ ڀ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ كافرػػػػرو بمقػػػػو بالحمػػػػد فقػػػػاؿ رعػػػػال   چۉ ې ېې   ۅ ۉ

 هػ.1419 – كلا  –بيركت  –...)مقدمة رنسير ابف كثير( دار الكرب العممية  چ ٺ ٺ  ڀ ڀ
م ُُُاإلسررر:ا    چ  ﮵﮶ ﮷ ﮸     ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ھ ہ ھ ہ  ڻ ۀ ۀ ہ ہچ  جػػػاء فػػػ  الرنزيػػػؿ( 2)

ڭ ڭ ۇ ۇ چ  م ككػػػػػػػػػذلؾ٩٥النمررررررررر    چ  ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ  ڄ ڃ  ڄ ڄچ  ككػػػػػػػػػذلؾ

 ٥٢لقمان   چ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ
ف الرميم  ِّاحب الرِّانيؼم كل  قضاء سػمرقندم ابف حباف الحافظ العبلمة  بك حارـ محمد بف حباف بف  حمد بف حبا( 3)

ككاف مف فقهاء الديف كحناظ اآلثارم ِّنؼ المسػند الِّػحيو كالرػاريخ كالضػعناءم قػاؿ الحػاكـ: كػاف مػف  كعيػة العمػـ فػ  
 النقو كالحديث كالممة كالكعظ كمف عقبلء الرجاؿ ككانت الرحمة إليوم كقاؿ البطيب: كاف ثقة نبيبل فهمانم مػات فػ  شػكاؿ

 هػ(.1403 – كلا  –بيركت  –دار الكرب العممية  1/376هػ كهك ف  عشر الثمانيفم )طبقات الحناظ 354سنة 
 بك هريرة عبد شمس الدكس  كيقاؿ عبد الرحمف بف ِّبر  بك هريرة كهك  شهر مف سكف الِّنة كاسركطنها طكؿ عمر ( 4)

هػػ )حميػة 57مػف نػزؿ معهػـ مػف الطػارقيفم رػكف  سػنة النب  ِّم  اح عميو كسػمـ كلػـ ينرقػؿ عنهػا ككػاف عريػؼ الِّػنة ك 
طبػػػج دار العاِّػػػمة  1/172هػػػػم مكلػػػد العممػػػاء ككفػػػارهـ 1394 – كلػػػا  –طبعػػػة دار السػػػعادة بمِّػػػر  1/277األكليػػػاء 
 هػ(.1410 – كلا  –السعكدية  -بالرياض 

كشػرح األربعػيف النككيػة البػف دقيػؽ هػػم 1393 –ثانيػة  –بيركت  –( دار إحياء الرراث العربا 1/43شرح مسمـ لمنككل )( 5)
 (1/11هػم كعمدة القارل عما ِّحيو الببارل )1424 –سادسة  –القاهرة  –( م سسة الرياف 1/11العيد )

النسائ  الحافظ اإلمػاـ شػيخ اإلسػبلـ  بػك عبػد الػرحمف  حمػد بػف شػعيب بػف عمػ  بػف سػناف بػف بحػر البراسػان  القاضػ  ( 6)
رنرد بالمعرفة كاإلرقػاف كعمػك اإلسػناد كاسػركطف مِّػرم ككػاف ممػيو الكجػو ظػاهر الػدـ هػم ك 215ِّاحب السنفم كلد سنة 

مج كبر السف ي ثر لباس البرد كالزينػةم قػاؿ الػدارقطن  عنػو: مقػدـ عمػا كػؿ مػف ييػٍذكىر بهػذا العمػـ مػف  هػؿ عِّػرنم كػاف 
فػػ  األكػؿ حرػػا لقػ  اح شػػهيدان  شػهمان ِّػاحب مػػركءة مقيمػان معظمػػان لمسػنف محرػرزان عػػف مجػالس السػػمطاف كعػف االنبسػاط

هػ ككاف  فقو مشػايخ مِّػر ك عممهػـ بالرجػاؿ كالحديث)رػذكرة 303بدمشؽ مف جهة البكارج ككانت كفارو ف  شعباف سنة 
 (. 2/698الحناظ 
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 كابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنها  (1)كِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػححهما  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك عكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
كفػ  ركايػة " قطػج" كفػ   (3)كؿ  مر ذم باؿ ال يبد  فيو بحمػد اح فهػك  جػذـ "  :" (2)ابف الِّبلح 

ركينػا كػؿ هػذن فػ  كرػاب األربعػيف  (6)فػ  شػرح مسػمـ  (5)قاؿ النككم  (4)ركاية" برر" كالمعن  كاحد 

                                 
د  بػػك عكانػػة يعقػػكب بػػف إسػػحاؽ بػػف إبػػراهيـ بػػف زيػػد النيسػػابكرم االسػػنرايين  اإلمػػاـ الحػػافظ الكبيػػر الجػػكاؿ المحػػدثم كلػػ( 1)

مػراتم  لحػديثم كػاف زاهػدان عابػدان حػج عػدةهػم لو المسػند الِّػحيو المبػرج عمػ  ِّػحيو مسػمـ فػ  ا316هػ كركف  230
ركم عف يكنس بف عبد األعم  كعم  بف حرب كاإلماـ مسمـ ك ب  زرعة الرازم كمحمد بػف يحػ  الػذهم  كسػمج منػو  بػك 

 -دار الحػػديث بالقػػاهرة  14/417سػػير  عػػبلـ النػػببلء  م3/242عمػػ  النيسػػايكرم كالطبرانػػ  كابػػف عػػدم)معجـ المػػ لنيف 
 (.2/274م شذرات الذهب 3/487م طبقات السبك  6/393هػم كفيات األعياف 1427 – كلا 

عثمػػاف بػػف ِّػػبلح الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف عثمػػاف بػػف مكسػػ  الكػػردم الشػػهرزكرم الشػػافع   بػػك عمػػر رقػػ  الػػديف اإلمػػاـ ( 2)
ارعػػػان فػػػ  الرنسػػػير كالحػػػديث كالنقػػػو مربحػػػرانم لػػػو عمػػػـك الحػػػديث كشػػػرح مسػػػمـ كالم رمػػػؼ الحػػػافظ المنرػػػ  بػػػف المنرػػػ م كػػػاف ب

لَّػ  دار الحػديث األشػرفيةم كػاف مجرهػدان فػ  العبػادة سػمنيان حسػف  كالمبرمؼم قر  المهذب مراران كلـ يطػر شػاربوم  كؿ مػف كي
م سػير  عػبلـ النػببلء 3/243يػات األعيػاف م كف6/1430هػ)رذكرة الحنػاظ 643هػ ككفارو 577اإلعرقاد مهيبانم مكلدن سنة 

 (.6/257م معجـ الم لنيف 23/140
م ككػذلؾ 10328بػرقـ  6/127عػف  بػ  هريػرةم ك كردن النسػائ  فػ  الكبػرم بمنػظ ابػف حبػاف  1/197ِّحيو ابػف حبػاف ( 3)

نػظ  قطػج  ك  جػذـ كالطبران  ف  المعجـ الكبير عف كعب مرفكعا بم 5559برقـ  3/280البيهق  ف  الكبرم بننس المنظ 
م كركان  حمػد فػػ  مسػندن عػػف  بػ  هريػػرة 4/261م ك بػك داككد مرفكعػا "فهػػك  جػذـ" ككػػذا ركان مرسػبل عػػف الػذهم  19/72
هػػم رػذكرة المكضػكعات 1401 –بامسػة  –ت ك بيػر  –طبعػو م سسػة الرسػالة  2511م كنػز العمػاؿ 8697برقـ  2/357

 .هػ1321 – كلا  –مِّر  –طبج مكربة البانجا  – 80
نرشار السكداء ف  البدف كمو فينسد مػزاج األعضػاء كهيآرهػا ـ عمة رحدث با( األجذـ المقطكع اليد كالذاهب األنامؿم كالجذا4)

 (. 4/87كربما انره  إلا رآكؿ األعضاء كسقكطها عف رقرح)القامكس المحيط لمنيركز  بادم 
 ( القامكس المحيط(.1/363مر مقطكع مف البير)(م األبرر المقطكع الذنب..... ككؿ  3/69األقطج المقطكع اليد)

كَّاـ القىكَّاـم العالـ الربان م  كحد دهرن كفريد عِّرنم الشيخ مح  الديف  بػك زكريػا ( 5) الزاهد ف  الدنيا الراغب ف  اآلبرةم الِّى
ػاران بػالمعركؼ ناهيػان عػف المنكػرم  رقػفى عمػـك الحػديث  يح  بف شرؼ بػف مػرم حسػف اإلمػاـ الجميػؿم كػاف بارعػان حافظػان  مَّ

كالنقو كالممة كالرجاؿ كاألنسابم كل  مشيبة دار الحديث األشرفيةم مف رِّانينو: شرح مسمـم المجمكعم رهػذيب األسػماء 
كالممػػاتم الرقريػػب فػػ  المِّػػطموم األذكػػارم ريػػاض الِّػػالحيفم األربعػػكف النككيػػة كغيػػر ذلػػؾم ككمهػػا حػػازت القبػػكؿ لػػدم 

م طبقات 2/153م طبقات الشافعية 3/278هػ)البداية كالنهاية 676هػ كركف  631مكلدن العمماء إلببلِّو كِّدؽ نيروم 
 (.50/246م راريخ اإلسبلـ 2/593م فكات الكفيات 8/395السبك  

اإلمػػاـ  بػػك الحسػػيف مسػػمـ بػػف الحجػػاج بػػف مسػػمـ القشػػيرم نسػػبة إلػػ  قبيمػػة قشػػير العربيػػةم النيسػػايكرمم إمػػاـ  هػػؿ الحػػديثم هػػك ( 6)
مامرو كعمك مرربرو كحذقو فػ  هػذن الِّػنعة كرقدمػو فيهػا كرضػمعو منهػام ككرابػو الِّػحيو  كبػر دليػؿ عمػ   جمعكا عم   جبللرو كا 
هػػم كِّػػنؼ كػذلؾ المسػػند الكبيػر عمػػ   سػماء الرجػػاؿم ككرػاب العمػػؿم ككرػاب  كهػػاـ المحػدثيفم ككرػػاب الرمييػػزم 261ذلػؾ رػػكف  

م 1/529م رقريػػب الرهػػذيب 2/258ابعيفم ككرػػاب المبضػػرميف )الكاشػػؼ ككرػػاب مػػف لػػيس لػػو إال راكو كاحػػدم ككرػػاب طبقػػات الرػػ
م رػػاريخ بمػػداد 1/447م الرقييػػد 1/322بيػركتم النهرسػػت  -دار المعرفػػة  – 1/337م طبقػػات الحنابمػػة 11/23البدايػة كالنهايػػة 
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كركم  بػػػػك داككد فػػػػ  سػػػػننو بسػػػػند حسػػػػف مػػػػف  (3)... انرهػػػػ   (2)لمحػػػػافظ عبػػػػد القػػػػادر الرهػػػػاكم  (1)
ريػػرة  ف رسػػكؿ اح ِّػػم  اح عميػػو كسػػمـ قػػاؿ:" كػػؿ كػػبلـ ال يبػػد  فيػػو بالحمػػد ح فهػػك حػػديث  بػػ  ه

جميعػا سػكم قػرة  (5)هذا لنظوم قاؿ ابف الِّبلح : رجاؿ هػذا الحػديث رجػاؿ الِّػحيحيف  (4) جذـ 
م فإنػػو ممػػف اننػػرد مسػػمـ عػػف الببػػارم بػػالربريج لػػوم ثػـػ قضػػ  ابػػف (6)بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف حيكيػػؿ 

م قػاؿ كركم (7)هذا الحديث حسف دكف الِّحيوم ككذا حسنو النككم فػ  شػرح مسػمـ الِّبلح بأف 
 مكِّكال كمرسبلم كركاية المكِّكؿ إسنادها جيد... انره  .

عنػػػد ابػػػف الِّػػػبلح هػػػك الحػػػديث المعػػػركؼ المػػػرف الحسػػػف اإلسػػػنادم  (8)كفػػػكؽ الضػػػعيؼ 
                                                                                                     

 هػ(.1422 كلا  –بيركت  –طبج دار المرب اإلسبلما  13/101
 (.1/239 سماء الكرب)( كف  1/56( ذكرن ف  كشؼ الظنكف)1)
هك الحافظ عبد القادر بف عبد القادر بػف عبػد اح بػف عبػد الػرحمف  بػك محمػد الرهػاكمم المحػدث المبػرج المقيػد المحػرر ( 2)

المرننف البارع المِّنؼم اشرمؿ بدار الحديث بالمكِّؿ ثـ انرقػؿ إلػ  حػرافم كقػد رحػؿ إلػ  بمػداف شػر  كقػد سػمج الكثيػر 
طبػػج كزارة الثقافػػػة  -م رػػاريخ إربػػؿ 3/69هػػػ)البداية كالنهايػػة 612هػػػ كرػػكف  بحػػراف سػػنة 536ة مػػف المشػػايخم مكلػػدن سػػن

 هػ(.1404 – كلا  –طبج دار النرقاف باألردف  1/188م المعيف ف  طبقات المحدثيف 1/131 -ـ 1980 –العراقية 
 (.1/42شرح مسمـ)( 3)
 (.4840رقـ م حديث 4/261 بك داككدم كراب األدبم باب ف  البطبة)( 4)
سند الحديث المذككر: قرة بف عبػد الػرحمف عػف ابػف شػهاب الزهػرم عػف  بػ  سػممة بػف عبػد الػرحمف بػف عػكؼ عػف  بػ  ( 5)

هريػػرة رضػػ  اح عنػػوم كالثبلثػػة األكؿ مػػف الػػراكم األعمػػ  مػػف رجػػاؿ الببػػارم ككػػذا مػػف رجػػاؿ مسػػمـم لكػػف قػػرة بػػف عبػػد 
بة مف يبرجػاف لو)رسػمية مػف  بػرج لهػـ الببػارم كمسػمـ كمػا اننػرد بػو كػؿ الرحمف لـ يرك لو الببارمم كال يبن  عمك مرر

( محمػػػػػد بػػػػػف شػػػػػهاب الزهػػػػػرم رقػػػػػـ 1/211)1426كاحػػػػػد منهمػػػػػا لمحػػػػػاكـم قػػػػػرة بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحمف اننػػػػػرد بػػػػػو مسػػػػػمـ رقػػػػػـ 
 (.790برقـ  1/148(م  بك سممو بف عبد الرحمف)1/215)1471

فرمم  ِّػػمو مػػف المدينػػة كسػػكف مِّػػرم ركم عػػف الزهػػرمم كربيعػػة بػػف عبػػد هػػك قػػرة بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف حيكيػػؿ بػػف ناشػػرة المعػػا( 6)
الػػرحمف كيحػػ  بػػف سػػعيد كابػػف الزبيػػرم كركم عنػػو ابػػف لهيعػػو كسػػعيد بػػف عبػػد العزيػػز كرشػػد بػػف سػػعد كاألكزاعػػ  كالميػػثم قػػاؿ 

  (.2/136م الكاشؼ 23/582هػ)رهذيب الكماؿ 147األكزاع  ما  حد  عمـ بالزهرم مف قرةم ركف  
 .1/42رح مسمـ ش( 7)
حػػديث ال يبمػك إسػػنادن مػف مسػػركر لكنػو لػػيس ممنػػبل  -1: الحػػديث الحسػف قسػػماف 29جػاء فػػ  مقدمػة ابػػف الِّػبلح ص( 8)

كثير البطأ كال مرهما بالكذب  ك بشػئ منسػؽم كيكػكف مػرف الحػديث قػد ركم مثمػو  ك نحػكن مػف كجػو  بػر  ك  كثػر فيسػمـ 
 ف يكػػكف الػػركام مشػػهكران بالِّػػدؽ كاألمانػػة غيػػر  نػػو لػػـ يبمػػ  درجػػة  -2ذم. مػػف الشػػذكذ كالنكػػارةم قػػاؿ كهػػك ابريػػار الررمػػ

ا مػػف الشػػذكذ كالنكػػارة كاالعػػربلؿم قػػاؿ كهػػك ابريػػار  رجػػاؿ الِّػػحيو لككنػػو يقِّػػر عػػنهـ فػػ  الحنػػظ كاالرقػػافم كيكػػكف سػػالمن
 البطاب . 

 –بيػركت  –طبػج دار النكػر  41 ما الضعيؼ فهػك كػؿ حػديث لػـ يجرمػج فيػو ِّػنات الِّػحيو كال ِّػنات الحسػف)المقدمة ص
 هػ(.1406
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 م(3)كال شػاذان  (2)كف منكػران بأسانيد كال يكػ (1)كالمراد بالمعركؼ المرف  ف يككف مركيا مف كجكن 
ف لػـ يكػف فػ  درجػة 4كقد يسرمن  عف ركايرو مف ) ب( كجكن بشهرة راكيػو بالِّػدؽ كاألمانػة كا 

كالمػػػراد  (5)كالسػػػبلمة مػػػف االعػػػربلؿ  (4)الحنػػاظ المرقنػػػيفم كيشػػػررط حينئػػػذ  يضػػػا فيػػػو االرِّػػػاؿ 
  الحػػديث  ك ممنػػؿ بالحسػػف اإلسػػناد: مجػػرد سػػبلمة ركارػػو مػػف  ف يكػػكف فػػيهـ مػػرهـ بالكػػذب فػػ

قػػػاؿ المِّػػػػنؼ فػػػػ  الطبقػػػػات  م(6)كثيػػػر الممػػػػط كالػػػػكهـ فيمػػػا يركيػػػػوم هػػػػذا كػػػبلـ ابػػػػف الِّػػػػبلح 
الكسػػط  فػػ   ثنػػاء البطبػػة: كالِّػػحيو عنػػدم فػػ  هػػذا الحػػديث  نػػو مرفػػكعم كالػػذم يػػأر  عمػػ  
طريقرنػػا معاشػػر األِّػػكلييف  نػػو ِّػػحيوم ألف الحػػديث عنػػدنا دائػػر بػػيف الِّػػحة كالضػػعؼ ال 

نهمػام كالِّػحيو مػا يقػـك بػو االحرجػاج ببػبلؼ الضػعيؼم كلكػف الِّػحيو مرارػبم مبرج لو ع
كهػػػذا مػػػف  دنػػػ  المرارػػػبم فػػػإف قػػػرة ثقػػػة كالمرابعػػػة الرػػػ  حِّػػػمت لػػػو ركجػػػب لمحػػػديث الِّػػػحةم 

   كالكبلـ فيو ينزلو عف درجات ما ليس كذلؾ مف األحاديث.....انره .

                                 
 . م لو شكاهدم الهامش السابؽ( 1)
 (.80الحديث المنكر هك ننسو الحديث الشاذ عند ابف الِّبلح)المقدمة ص (2)
ف كػػاف مػػف ثقػػة  -الحػػديث النػػرد  -1الحػػديث الشػػاذ فيػػو بػػبلؼم كالػػراجو عنػػد ابػػف الِّػػبلح  نػػو نكعػػاف: ( 3) المبػػالؼ  -كا 

 (.77لحديث النرد الذم ليس ف  راكيو مف الثقة كالضبط ما يكجب جبر االننراد )المقدمة صا -2لحديث الثقات. 
 قاؿ الشافعا: كهك  ف يركل الثقة حديثان يبالؼ ما ركل الناس كليس مف ذلؾ  ف يركل ما لـ يرك غيرن.

م مكربػة المعػارؼ لمنشػر 180-179ص  –مرػابج. الباعػث الحثيػث كقاؿ الحاكـ النيسابكرل هك الذل يننرد بهالثقػة كلػيس لػو 
 هػ.1417 –األكلا  –السعكدية  –كالركزيج 

االرِّاؿ عكس اإلرساؿ كاالنقطاع كاإلعضػاؿم كالمرِّػؿ  ف يكػكف كػؿ راكو مػف ركاة الحػديث قػد سػمعو ممػف فكقػو حرػا  (4)
 (.44ينره  إل  منرهان كقد يككف مرفكعان كقد يككف مكقكفان )المقدمة ص

ؿ: عمػػة الحػػػديث سػػػبب غػػامض بنػػػ  قػػػادح فػػ  الحػػػديث مػػػج  ف الظػػاهر السػػػبلمة منػػػوم كالحػػػديث السػػبلمة مػػػف االعػػػربل( 5)
رقدح فػ  ِّػحرو مػج  ف الظػاهر سػبلمرو منهػام كيرطػرؽ ذلػؾ إلػ  اإلسػناد فيو عما عمة  المعمكؿ هك الحديث الذم اطمج

 (92ص الذم رجالو ثقات الجامج شركط الِّحة مف حيث الظاهر)الباعث الحثيث رحقيؽ  حمد شاكر
المكِّكؿ  ك المرِّؿ كهك الػذم ارِّػؿ إسػنادنم فكػأف كػؿ كاحػد مػف ركارػو قػد سػمعو ممػف فكقػو حرػا ينرهػ  إلػ  منرهػان  (6)

 (.1/138)الشذا النياح مف عمـك ابف الِّبلح 
 (.1/147كالمرسؿ كِّكررو الر  ال ببلؼ فيها حديث الرابع  الكبير الذل لقا جماعة مف الِّحابة كجالسهـ )السابقة 

 ـ  لمكِّػػكؿ  ك المرِّػػؿ: هػػك مػػا ارِّػػؿ سػػندن بسػػماع كػػؿ راك لػػو ممػػف فكقػػو إلػػا منرهػػانم سػػكاء كػػاف مرفكعػػا إلػػا النبػػا ا
هػػ 733مكقكفان عما غيرن )المنهؿ الركل فا مبرِّر عمـك الحديث النبكل لمحمد بف إبراهيـ بف سعد اح بف جماعػة ت 

 هػ.1406 –ثانية  –طبج دار النكر بدمشؽ  –( 1/40)
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ذكػػرن  (3) بػػك حػػارـ: لػػيس بقػػكم  كقػػاؿ م(2): منكػػر الحػػديث  (1)قمػت: كقػػرة هػػذا قػػاؿ  حمػػد 
  (5)كذكرن ابف حباف ف  الثقات  م(4)مسمـ ف  الشكاهد 

كالمػراد فػ  الحػديث بأجػذـ  (7):  حاديثػو ِّػالحو ك رجػك  نػو ال بػأس  (6)كقػاؿ ابػف عػدم 
مقطػػػػػكع البركػػػػػة  ك ناقِّػػػػػهام كمعنػػػػػ  ذم بػػػػػاؿ:  م حػػػػػاؿ يهػػػػػرـ بػػػػػوم كاألجػػػػػذـ بػػػػػالجيـ كالػػػػػذاؿ 

 المعجمة. 
شػػػػارة إلػػػػ   نػػػػو ال رعػػػػارض كجمػػػج المِّػػػػنؼ  بػػػػيف البسػػػػممة كالحمدلػػػػو عمػػػػبلن بػػػػالركايريف كا 

ضاف :  بينهمام إذ االبرداء حقيق  كا 
 :   (9)قاؿ سهؿ بف هاركف  م(8)فالحقيق  حِّؿ بالبسممةم كاإلضاف  بالحمدلو 

                                 
شػػيخ اإلسػػبلـ كسػػيد المسػػمميف فػػ  عِّػػرن اإلمػػاـ  حمػػد  بػػك عبػػد اح  حمػػد بػػف حنبػػؿ بػػف هػػبلؿ بػػف  سػػد الشػػيبان  النقيػػو ( 1)

هػ كنشأ بهام حنػظ القػر ف كهػك ِّػمير كبػد  دراسػة الحػديث كهػك فػ  البامسػة 164المحدث ِّاحب المذهبم كلد ببمداد 
ميػذ الشػػافع  ببمػداد كمػف شػيكبو  يضػػا إبػراهيـ بػف سػػعيد عشػرة مػف عمػرنم جػػاب الػببلد فػ  طمػب الحػػديثم مػف  كبػر ربل

كسػػنياف بػػف عيينػػو كيحػػ  بػػف سػػعيد كيزيػػد بػػف هػػاركف ك بػػك داككد الطيالسػػ  كككيػػج بػػف الجػػراح كعبػػد الػػرحمف  بػػف مهػػدم 
حرا ِّار إماـ المحدثيف فػ  عِّػرن كيشػهد لػو كرػاب المسػند الػذم حػكم نينػان ك ربعػيف  لػؼ حػديثم كانػت لػو محنػة فػا 

لقػػر ف نِّػػر اح بػػو الممػػة ك بػػزم  هػػؿ البػػدع كالزيػػ م مػػف ربلميػػذن الببػػارم ِّػػاحب الجػػامج الِّػػحيو كمسػػمـ بػػف بمػػؽ ا
م كالجػرح 1/56م طبقػات الشػافعية 2/5م كالرػاريخ الكبيػر 1/84هػ)رقريب الرهذيب 241الحجاج ك بك داككد كغيرهـ ركف  

 (.2/432كرذكرة الحناظ هػم 1371 – كلا  –طبج دار إحياء الرراث العربا  –كالرعديؿ 
 هػ.1405 – كلا  –بيركت  –( طبج م سسة الرسالة 1/165 حكاؿ الرجاؿ )( 2)
 .23/583الرهذيب ( 3)
 .23/583المرجج السابؽ ( 4)
 .7/342الثقات ( 5)
هػػػم مػػف 365هػػك  بػػك  حمػػد بػػف عػػدم بػػف محمػػد بػػف  بػػ   حمػػد الجرجػػان م محػػدث حػػافظ رحالػػة رػػكف  فػػ  جمػػاد اآلبػػرة ( 6)

نينو الكامؿ ف  الجرح كالرعديؿ قاؿ اإلماـ السبك  عنػو: كرػاب طػابؽ اسػمو معنػان ككافػؽ لنظػو فحػكانم بِّػحرو حكػـ رِّا
ل  ما يقكؿ رض  المرقدمكف كالمرأبركفم قاؿ الحافظ ابف كثير لػو كرػاب لػـ يسػبؽ إلػ  مثمػو كلػـ يمحػؽ فػ   المحكمكف كا 

 (.3/253م البداية كالنهاية 3/315م طبقات الشافعية الكبرل 1/311شكمو)معجـ الم لنيف 
 هػ.1418 كلا  –بيركت  –طبج دار الكرب العممية  6/54الكامؿ البف عدل ( 7)
( طبػػج القػػدس 1/1االبرػػداء العرفػػ  يطمػػؽ عمػػ  الشػػئ الػػذم يقػػج قبػػؿ المقِّػػكد فيرنػػاكؿ الحمدلػػو بعػػد البسػػممة)الرعرينات ( 8)

 ـ.2007 كلا  –الرجاربة 
ن   بك عمركم انرقؿ إل  البِّػرة كارِّػؿ ببدمػة المػأمكف كرػكل  بزانػة الحكمػة لػوم ككػاف حميمػا سهؿ بف هاركف الدسرما( 9)

 (.1/467فِّيحا شاعران فارس  األِّؿ شعكب  المذهب شديد الرعِّب عم  العرب كفارو بعد المئريف )فكات الكفيات 
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كجػػػب عمػػػ  كػػػؿ ذم مقالػػػة  ف يبرػػػد  بالحمػػػد قبػػػؿ اسػػػرنراحها كمػػػا بيػػػدلء بالنعمػػػة قبػػػؿ 
ـ" جػػار كمجػػركرم كالبػػاء ررعمػػؽ بمضػػمرم كهػػذا المضػػمر يحرمػػؿ  ف يكػػكف ك"بسػػ (1)اسػػرحقاقها 

مرأبرام فهذن  ربعػة  قسػاـ:  ك اسمنام ك ف يككف فعبلم كعم  الرقديريف: فيجكز  ف يككف مرقدما 
ف كػػػػاف مرقػػػػدما ككػػػػاف فعػػػػبل  إمػػػػا  ف يكػػػػكف مرقػػػػدما ككػػػػاف اسػػػػمان فكقكلػػػػؾ: ابرػػػػدائ  بسػػػػـ احم كا 

ف ف كػاف مرػأبران  فكقكلؾ:  بد  بسـ احم كا  كػاف مرػأبران ككػاف اسػمان كقكلػؾ: بسػـ اح ابرػدائ م كا 
 كالرقديـ كالرأبير كرد ف  القر ف:  ما الرقديـ فكقكلو رعػال  م(2)ككاف فعبل كقكلؾ: بسـ اح ابد  

 (5)كابرػػػار الػػػرازم  (4) چ  ڇ ڇ چ چ چچ كلػػػو قك مػػػا الرػػػأبير فك (3) چ گ گ    ک چ
 (م 5 رعال  كاجب الكجكد لذارػو فيكػكف كجػكدن سػابقان عمػ  كجػكد غيػرن ) كلكية الرقديـ؛ ألف اح

   (7) چ ېئ ۈئ  ۈئچ . قاؿ رعال   (6)ألف السبؽ بالذات مسرحؽ السبؽ بالذكر 
كبقيػة معػان  البػاء  (8)كالباء هنا لبلسرعانة كعممت بالقدـك ألف المعن   قر  مسػرعينا بػاح 

                                 
ال فالعبػػد عنػػد  هػػؿ السػػنة كالج( 1) ماعػػة ال يسػػرحؽ عمػػ  اح شػػيئام كمػػرادن قبػػؿ قػػاؿ ابػػف السػػبك  قكلػػو: اسػػرحقاقها: رجػػكزم كا 

 (.1/24الررشيو لها كحضكر كقرها)الطبقات الكبرم البف السبك  
 (.1/89رنسير الرازم )( 2)
 . چ ڳ  ڳ ڳ  گ گ گگ ڳ  ک ک  ک ک چ مف سكرة هكد كرمامها 41جزء مف اآلية رقـ ( 3)
  . چ چ چ چ ڇ ڇچ  مف سكرة العمؽ كرمامها 1جزء مف اآلية رقـ ( 4)
الرازم هك محمد بف عمر بف الحسيف بػف الحسػف بػف عمػ  اإلمػاـ فبػر الػديف الػرازم القرشػ  البكػرم مػف ذريػة  بػ  بكػر ( 5)

هػػم كاشػرمؿ عمػ  كالػدنم ككػاف مػف ربلميػذن محػ  السػنة 544الِّديؽ رض  اح عنوم الشافع  المنسر المركمـم كلد سنة 
سيج كحدن كشػهررو رمنػ  عػف اسرقِّػاء فضػائموم كرِّػانينو فػ  عمػـ الكػبلـ البمكمم قاؿ فيو ابف بمكاف : فريد عِّرن كن

سػػائرنم لػػو الرنسػػير الكبيػػر كالمحِّػػكؿ فػػ   ِّػػكؿ النقػػو كشػػرح األسػػماء الحسػػن  كشػػرح المنِّػػؿ لمزمبشػػرم  كالمعقػػكالت
عجاز القر ف كمناقب الشافع  ركف  سنة   (.116-1/115هػ)طبقات المنسريف 606كشرح كجيز المزال  كا 

 هػ.1420 –ثالثة  –بيركت  –( طبج دار إحياء الرراث العربا 1/90رنسير الرازم)( 6)
 .چ  ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ۈئچ  مف سكرة الحديد كرمامها 3مف اآلية رقـ ( 7)
(م كرجػػاء البػػاء لبلسػػرعانةم نحػػك: ضػػربت بالسػػيؼم كبمعنػػا 1/147ذكػػر الػػرازم  نهػػا ) م البػػاء( لئللِّػػاؽ المحِّػػكؿ )( 8)

رريت النػرس بسػرجوم كبمعنػا الظػرؼم نحػك: جمسػت بالسػكؽم كلرعديػة النعػؿم نحػك: مػررت بزيػد ... الػخ المِّاحبة كاشػ
       هػ(.1414 – كلا  –طبج دار الكرب بالقاهرة  3/158)البحر المحيط لمزركشا 

ا فػا م كمعنػ ژ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہژ فأمػا البػاء فرػرد لئللِّػاؽم كقكلػؾ: مػررت بزيػد بمعنػا "عمػا"م كقكلػو رعػالا: 
 م كقيؿ معنان ألجؿ دعائؾم كقيؿ معنان بسبب دعائؾ. ژ ڤ  ڤ ڤژ كقكلو رعالا 

 (.1/144كقد ررد لمرعدية كقكلهـ: دبمت بو الدار )المنبكؿ 
كرمسػػككا بقػػكلهـ:  بػػذت زمػػاـ  ژ   ٺ ڀژ فػػا مِّػػدر يسػػرقؿ دكنػػو كقكلػػو  ثػػـ قػػاؿ: كظػػف ظػػانكف  نػػو لمربعػػيض
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 عال . نذكرها مسركفاة بالحركؼ إف شاء اح ر
لػكجهيف :  چ چ چ چچ قاؿ الرازم: إنما حػذفكا األلػؼ مف"بسػـ اح" ك ثبركهػا فػ  قكلػو 

 حػػدهما:  ف كممػػة "بسػػـ اح" مػػذككرة فػػ   كثػػر األكقػػات عنػػد  كثػػر األفعػػاؿ؛ فؤلجػػؿ الربنيػػؼ 
 . (1)ذكرها يقؿ ف حذفكا األلؼ بببلؼ سائر المكاضج فإ

لػػػؼ فػػػ  "بسػػػـ اح" بسػػػبب  ف اإلبرػػػداء بالسػػػيف : إنمػػػا حػػػذفت األ (2)الثػػػان : قػػػاؿ البميػػػؿ 
نمػا  الساكنة غير ممكفم فمما دبمػت البػاء عمػ  االسػـ نابػت عػف األلػؼ فسػقطت فػ  البػطم كا 

يبق  المعن  ِّحيحا فإنػؾ لػك قمػت اقػر  اسػـ ربػؾ"  (3)ألنو  چ چ چ چچ لـ رسقط ف  قكلو 
 م فظهر النرؽ.حذفت الباء مف "بسـ اح" لـ يِّو المعن  (4)ِّو المعن م كلك 
 : حذفت األلؼ لكثرة االسرعماؿ. (5)كقاؿ مك  

 كالمشهكر  نو إذا  ضينت إل  غير الجبللة رثبتم نحك:"باسـ الرحمف".
جػكاز حػذفها إذا  ضػػينت إلػ  غيػر الجبللػػة مػف  سػػماء  (1)كالكسػػائ   (6)كحكػ  األبنػش 

                                                                                                     
بزماـ الناقة إذا  بذن بطرفوم كليس الباء لمربعيض  ِّبلن كهذا بطأ فا  بذ الزماـ الناقةم إذا  بذها مف األرضم ك بذت 

  يضانم كلكف مف المِّادر ما يقبؿ الِّبلت كقكلهـ: شكرت لو كنِّحت لو كجمست بِّددن.
ك مػػا الربعػػيض فػػا مسػػألة المسػػو فمػػأبكذ مػػف معنػػا المِّػػدرم فمِّػػدر المسػػو ال يشػػير إلػػا االسػػريعاب كمِّػػدر الضػػربم 

 هػ.1419 –ثالثة  –ت ك بير  –نشر دار النكر المعاِّر  -(1/145المسؿ ) بببلؼ
 م غير  ف المذككر ف  الرنسير: )فإف ذكرها قميؿ( بدال مف )... يقؿ(.1/93( رنسير الرازل 1)
ة البميؿ بف  حمد بف عمرك النراهيدمم شيخ النحاةم البِّرمم م سس عمـ العركض كالقكاف م قيؿ: لـ يكف بعد الِّػحاب( 2)

 ذكا مف البميؿ كال  جمجم كاف زاهدان ِّالحان كقكرانم  بذ عنػو سػيبكيو كالنضػر بػف شػميؿ كنِّػر الجهضػم  كحػدث هػك 
هػػػ 100عػػف  يػػكب السػػبريان  كعاِّػػـ األحػػكؿ كالعػػكاـ بػػف حكشػػبم كػػاف يحػػج سػػنة كيمػػزك سػػنةم لػػو كرػػاب العػػيفم مكلػػدن 

 (.7/429م سير  عبلـ النببلء 1/99م البممة 1/275م شذرات الذهب 10/161هػ )البداية كالنهاية 170ككفارو 
( )...... ألف الباء ال رنػكب عػف األلػؼ فػ  هػذا المكضػج كمػا فػ  بسػـ احم ألنػو يمكػف حػذؼ 1/93ف  رنسير الرازم )( 3)

 المعن  ِّحيحان(. مج بقاء چ چ چ چ ڇ ڇچ  الباء ف 
 (.1/93ف  رنسير الرازم" ما لك حذفت" بدالن مف"كلك حذفت" )( 4)
مك  بف  ب  طالب بف محمد بػف مبرػار القيسػ  المقػر   بػك محمػد القيركانػ  األندلسػ  القرطبػ م كػاف مربحػران فػ  عمػـك ( 5)

القػػراءات كالعربيػػة حسػػف النهػػـ كالبمػػؽ جيػػد الػػديف كالعقػػؿ كثيػػر الرػػأليؼم لػػو الهدايػػة إلػػ  بمػػكغ النهايػػة فػػ  معػػان  القػػر ف 
جزءنم كالمنره  ف  القراءات ف  جزئيف كالربِّرة فػ  القػراءات فػ  بمسػة  جػزاء العظيـ كرنسيرن ك نكاع عمكمو ف  سبعيف 

م كفيػػػات األعيػػػاف 1/116هػػػػ )طبقػػػات المنسػػػريف 437هػػػػ ككفارػػػو 355كغيػػػر ذلػػػؾ كثيػػػرم ككػػػاف مجػػػاب الػػػدعكةم مكلػػػدن 
 (. 1/346م الديباج المذهب 5/274

الِّػػمير البمػػدادمم سػػمج المبػػرد كمػػا سػػمج ثعمػػب  عمػػ  بػػف سػػميماف بػػف النضػػؿ  بػػك الحسػػف النحػػكم المعػػركؼ بػػاألبنش( 6)
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 .(2)البارم 
نما طكلكا الباء مف "بسـ اح الرحمف الرحيـ" كل ألنو لمػا  مـ يطكلكها ف  سائر المكاضجكا 

حذفت  لؼ الكِّؿ بعد الباء طكلكا هذن الباء ليػدؿ طكلهػا عمػ  األلػؼ المحذكفػة الرػ  بعػدهام 
 باأللؼ ردكا الباء إل  ِّنرها األِّمية.  چ چ چ چچ  ال ررم  نهـ لما كربكا 

كفػػػ   م(3)ظػػػـ كقيػػػؿ: طكلػػػكا البػػػاء ألنهػػػـ  رادكا  ف يسػػػرنرحكا كرػػػاب اح رعػػػال  بحػػػرؼ مع
شػػرح مسػػمـ لمنػػككم  ف"باسػػػـ اح" ركرػػب بػػاأللؼم فػػإذا  ضػػػينت إليهػػا" الػػرحمف الػػرحيـ" كطكلػػػكا 

 .(4) الباء حذفت منو
ككربكا لنظػة "اح" ببلمػيفم ككربػكا لنظػة "الػذم" بػبلـ كاحػدة مػج اسػركائهما فػ  المنػظ كفػ  

األكؿ:  ف قكلنػػا"اح" اسػػـ  كثػػرة الػػدكراف عمػػ  األلسػػنة كفػػ  لػػزـك الرعريػػؼم كالنػػرؽ مػػف كجػػكن:
معرب منِّرؼ رِّرؼ األسماءم فأبقكا كرابرو عم  األِّؿم  ما قكلنا"الػذم" فهػك مبنػ  ألجػؿ 

 نػػو ال ينيػػػد إال مػػج ِّػػمرو فهػػك كػػػبعض الكممػػةم كمعمػػـك  ف بعػػض الكممػػػة  (5) نػػو نػػاقص مػػج 
مػػذاف" ببلمػػيف ألف يكػػكف مبنيػػانم فػػأدبمكا فيػػو النقِّػػاف لهػػذا السػػبب؛  ال رػػرم  نهػػـ كربػػكا قكلة"ال

                                                                                                     
ككذلؾ مف  ب  العيناء الضريرم ركم عنو  بك عبػد اح المرزبػان  كالمعػافرم كالحسػف العسػكرم كابػف بالكيػوم كػاف م دبػان 

م البممػة فػا 11/433م رػاريخ بمػداد 40/25هػػ)راريخ دمشػؽ 315ألبناء البمناءم قاؿ البطيب عنو كاف ثقةم ركف  سنة 
م الػػكاف  1/153هػػػ 1421 – كلػػا  –دمشػػؽ  –دار سػػعد الػػديف لمطباعػػة  –اجـ  هػػؿ  ئمػػة النحػػك كالممػػة لمنيركز بػػادل رػػر 
 (.3/301م كفيات األعياف 14/480م سير  عبلـ النببلء 21/96

البميػؿم   هك عم  بف حمزة األسدم الكسائ   بك الحسف الككف م  حد السبعة القراءم مػ دب الرشػيد كاألمػيفم مػف ربلميػذ( 1)
قاؿ الشافع  مف  راد النحك فهك عياؿ عم  الكسػائ م سػمج الحػديث مػف  بػ  بكػر بػف عيػاش كجعنػر الِّػادؽ كاألعمػش 

م طبقػػات 1/152م البممػػة 1/321م شػػذرات الػػذهب 1/302هػػػ)العبر 189هػػػ ككفارػػو 119كقػػر  عمػػ  حمػػزة الزيػػات مكلػػدن 
 هػ(.1417 – كلا  –بيركت  –لكرب العممية ا 1/120م معرفة القراء الكبار لمذهبا 1/21المنسريف 

هػم كدرة المكاص فا  كهاـ 1421 –بيركت  –(م دار الكرب العممية 2/185( سر ِّناعة اإلعراب البف جنا المكِّما )2)
 هػ.1418 – كلا  –بيركت  –م سسة الكرب الثقافية  –( 1/245هػ )516البكاص لمقاسـ الحريرل ت 

( كالقريبػ  هػك عبػد اح بػف مسػمـ بػف قريبػة  بػك محمػد الػدينكرم المِّػنؼم قػاؿ 1/93لػ  القريبػ )هذا القكؿ نسبو الرازم إ( 3)
البطيب كاف ثقة دينان فاضبل لو غريب القر ف كغريب الحديث كعيكف األببػار كالشػعر كالشػعراء كغيػر ذلػؾ الكثيػرم لكنػو 

 (.17/326اف  م الك 20/383هػ)راريخ اإلسبلـ 276رم  بالرشيج كالرشبيوم ككاف كفارو 
( لػـ  سػرطج الكِّػػكؿ إليػو فػا شػػرح مسػمـ كلكنػػا كجػدت فػا نكاهػػد األبكػار كشػػكاهد األفكػار لمسػيكطا اآلرػػا: كػؿ مكضػػج 4)

 هػ.1424( نشر جامعة  ـ القرل 1/126حذفت فيو الهمزة رطكؿ فيو الباء ... )

 .1/93ف  رنسير الرازم"ألنو ال ينيد إال مج ِّمرو" ( 5)
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 الحرؼ ال يثن .  (1) برجرو عف مشابهة الحركؼ؛ ألف  يةالرثن
بقكلو"إلػػػو"م كهػػػذا االلربػػػاس غيػػػر  (2)الثػػػان :  ف قكلنػػػا"اح" لػػػك كربػػػت بػػػبلـ كاحػػػدة اللرػػػبس

 حاِّؿ ف  قكلنا "الذم".
ب( اح فػػػ  المنػػػظ كاجػػػبم فكػػػذا فػػػ  البػػػطم كالحػػػذؼ ينػػػاف  5الثالػػػث:  ف رنبػػػيـ ذكػػػر )

 رنبيمو ف  البط.  (3)يـم ك ما قكلنا"الذم" فبل رنبيـ لو ف  المعن م فررككا الرنب
ك"اح" عمػػـ عمػػ  المعبػػكد بحػػؽ ال يطمػػؽ عمػػ  غيػػرنم كلػػـ يجػػًر ألحػػد مػػف المبمػػكقيف  ف 

قػػػػاؿ  م(4)يرسػػػػم  بػػػػوم ككػػػػذلؾ اإللػػػػو قبػػػػؿ النقػػػػؿ كاإلدغػػػػاـ ال يطمػػػػؽ إال عمػػػػ  المعبػػػػكد بحػػػػؽ 
ك ما "إلػو" المجػرد عػف األلػؼ فيطمػؽ عمػ  المعبػكد  م(6)الممبة : كأنو ِّار عممان ب(5)الزمبشرم

 . (7) چ  وئ   ەئ ەئ ائ ائ  ى ى ې ې ېچ بحؽ كعم  غيرنم قاؿ رعال  
 . (8) چ ٻ   ٻ  ٻ ٻ ٱچ كقاؿ رعال  

قػػػاؿ الػػػرازم: مػػػف النػػػاس مػػػف طعػػػف فػػػ  قػػػكؿ مػػػف يقػػػكؿ اإللػػػو هػػػك المعبػػػكد مػػػف كجػػػكن: 
العبػادة منهمػا محػاؿ. الثػان :  نػو  (9)ئـ مػج  ف ِّػكرة  حدهما:  نػو رعػال  إلػو الجمػادات كالبهػا

 منهـ. (10)رعال  إلو المجانيف كاألطناؿم مج  نو ال قِّد ف  العبادة 
  (11)الثالث: يمـز  ف يقاؿ إنو رعال  ما كاف إلهان ف  األزؿ 

                                 
 .1/93بؽ "فإف الحرؼ ال يثنا" ف  المرجج السا( 1)
 .1/94ننس المرجج السابؽ" ال لربس" ( 2)
  .1/94ننس المرجج السابؽ"فررككا  يضا رنبيمو" ( 3)
 (.1/133رنريج عم  القكؿ باالشرقاؽ )رنسير الرازم)( 4)
اس الببلغػة كغيرهػام محمكد عمر بف محمد البكارزم  الزمبشرم  بك القاسـ الممكم المنسػرم لػو الكشػاؼ كالمنِّػؿ ك سػ( 5)

 (.1/172م طبقات المنسريف 20/151سير  عبلـ النببلء  م4/118هػ )شذرات الذهب 538كاف داعية لبلعرزاؿ ركف  
 –ثالثػة  –بيػركت  –دار الكرػاب العربػا  -( الكشػاؼ لمزمبشػرل 1/49كلنظو ف  الكشاؼ"ثـ غمب عم  المعبكد بحػؽ")( 6)

 هػ.1417
   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ  ائ ائ ەئ ەئ ې ې ې ى ىچ : مػف سػكرة الم منػكف كرمامهػا( 117جزء مف اآلية رقـ)( 7)

  چ   ېئ ۈئ ېئ
ڀ ٺ ٺ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٻ ٱ ٻ ٻچ  ( مػػػف سػػػكرة الجاثيػػػة كرمامهػػػا23جػػػزء مػػػف اآليػػػة رقػػػـ)( 8)

  چٹ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ
 ( )........ ِّدكر العبادة منهما محاؿ(.1/133ف  الرنسير الكبير لمرازم )( 9)
 ( )مج  نو ال رِّدر العبادة عنها(.1/133لؾ الذم ف  رنسير الرازم )كذ( 10)
( كلكف الرازم ذكر بمسة  كجو لمطعف كاكرن  الشارح بنقؿ ثبلثة كرػرؾ كجهػيف : األكؿ 1/133الرنسير الكبير لمرازم )( 11)
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ك جيب: بأف هػذيف اإللػزاميف ضػعيناف فػإف اح رعػال  مسػرحؽ العبػادة فػ  األزؿ: بمعنػ  
در ألف يعبػػدم كهػػذا ال يركقػػؼ عمػػ  حِّػػكؿ العبػػادةم كالثػػان   يضػػا ضػػعيؼ ألنػػو فػػ   نػػو  جػػ

  (1)األزؿ مسرحؽ لمعبادة 
: اإللو ليس عبارة عف المعبكدم بؿ إنو هك الذم يسرحؽ  ف يككف معبكدان.  كقاؿ قـك

كهذا القكؿ  يضػان يػرد عميػو  ف ال يكػكف إلهػان لمجمػادات كالبهػائـ كاألطنػاؿ كالمجػانيف ك ف 
 ال يككف إلهان ف  األزؿ.

  (3) (2) كابرمؼ الناس: هؿ هذا اإلسـ الشريؼ مررجؿ ؟
 .  (5):  حب األقاكيؿ إل   نو غير مشرؽم كِّكبو الرازم كغيرن (4)قاؿ البطاب  

 
 نو مشرؽم كالقائمكف باالشػرقاؽ ابرمنػكا: فقيػؿ  ِّػمو: الن إلا كذهب كثير مف  هؿ العمـ 

 . (6)الن يميو لياهنا:  م احرجب يميوم  م: اررنجم كقيؿ مف 

                                                                                                     
ككنػػو معبػػكدان ِّػػنةم ألنػػو ال عبػػدت مػػج  نهػػا ليسػػت  لهػػو(م كالرابػػج لنظػػو )إف المعبػػكد لػػيس لػػو ب فكالرابػػج لنظػػو ) ف األكثػػا

معن  لككنو معبكدان إال  نػو مػذككر بػذكر ذلػؾ اإلنسػاف كمعمػـك بعممػو كمػراد بدمرػو بإرادرػوم كعمػ  هػذا الرقػدير فػبل ركػكف 
 اإللهية ِّنة ح رعال (. 

 .1/133رنسير الرازم ( 1)
مكربػة ِّػادر  –15ف لكـر البسػرانا صلكف "هؿ" رسرعمؿ لطمب الرِّديؽ فقطم نحك: هؿ سمعت غناءن الجميؿ م البيا( 2)

 بيركت. –

( كاالشػرقاؽ  بػذ 1/292المررجؿ هك المنظ الذم كضج لمعن  ثـ نقؿ لميرن ال لعبلمػة )المزهػر فػ  عمػـك الممػة ك نكاعهػا ( 3)
هػا ِّيمة مف  برم مج ارناقهما معن  كمادة  ِّمية كهيئة رركيب لها ليػدؿ بالثانيػة عمػ  معنػ  األِّػؿ بزيػادة منيػدة ألجم

 (.1/275-هػ 1418 –بيركت  كلا  –دار الكرب العممية  –ابرمنا حركفان )المزهر فا عمـك الممة لمسيكطا 
 حمد بف محمد بف إبراهيـ البطاب  البسػر  الشػافع   بػك سػميمافم النقيػو المحػدث ِّػاحب الرِّػانيؼ النافعػةم لػو معػالـ ( 4)

ِّبلح غمط المحدثيف كغير ذلؾم  ثقػة ثبػت مػف  كعيػة العمػـم سػمج مػف  بػ  عمػ  الِّػنار ك بػ  السنف كغريب الحديث كا 
سػػحاؽ الحػػافظ ك بػػك حامػػد اإلسػػنرايين  كغيػػرهـم مكلػػدن سػػنة  هػػػ 319جعنػػر الػػرزاز كالقنػػاؿ الشاشػػ م كركم عنػػو الحػػاكـ كا 

 –بيػركت  –دار البشائر اإلسبلمية  –م طبقات النقهاء الشافعية البف ِّبلح 3/128هػ)شذرات الذهب 388ككفارو سنة 
 (.2/214م كفيات األعياف 3/1018م رذكرة الحناظ 3/282م طبقات السبك  1/467 - 1992 – كلا 

 .(1/133الرنسير الكبير لمرازم)( 5)
 .135-1/134رنسير الرازم ( 6)
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: ك ِّػمو "إلػػو" كػػإماـم ثػـ  دبمػكا األلػػؼ كالػبلـ لمرعريػؼم كحػذفت الهمػػزة  (1)قػاؿ الرافعػ  
طمبػػػا لمبنػػػةم كنقمػػػت حركرهػػػا إلػػػ  الػػػبلـ فِّػػػار: اىلىمىػػػو ببلمػػػيف مرحػػػركريفم ثػػػـ سػػػكنت األكلػػػ  

 ك دغمت ف  الثانية لمرسهيؿ.
  (2)رب العربية كالرِّريؼ كقيؿ غير ذلؾم كمحؿ البكض ف  ذلؾ ك

: كابرػػار الشػػافع  ككثيػػر مػػف المحققػػيف  نػػو اسػػـ عمػػـ لمػػذاتم كاأللػػؼ  (3)قػػاؿ القرطبػػ  
قاؿ ِّاحب الكشاؼ: هك اسـ لمػذات مػف حيػث هػ   (4)كالبلـ الزمة لوم ال لمرعريؼ كال لميرن 

ـ لمػػذات مػػج كقيػػؿ اسػػ (5)كعمػػـ عميهػػام كلهػػذا رجػػرم الِّػػنات عميػػو؛ فنقػػكؿ"اح الػػرحمف الػػرحيـ 
 ( الػذات المكِّػكفة 6جممة الِّناتم فإذا قمنا"اح" فقػد ذكرنػا جممػة ِّػنات اح رعػال م كقمنػا )

بالِّنات الباِّةم فعم  هذا هك مكضكع لمذات مج منهـك زائػد قػائـ لذارػوم كلهػذا ذهػب  كثػر 
 .(7)عف  كثر  هؿ العمـ (6)العمماء إل   نو االسـ األعظـ كما نقمو البندنيج 

كفيو باِّػية ال ركجػد فػ  سػائر  مذكر ف  القر ف ف   لنيف كثبلثمائة كسريف مكضعان كقد 
 سػػماء اح رعػػال م كذلػػؾ  نػػؾ إذا حػػذفت األلػػؼ بقػػ  البػػاق  عمػػ  ِّػػكرة "ح" كهػػك يبػػرص بػػو 

                                 
ثان هػػك عبػػد الكػػريـ بػػف محمػػد بػػف عبػػد الكػػريـ القزكينػػ  الرافعػػ   بػػك القاسػػـم كػػاف مرضػػمعا مػػف عمػػـك الشػػريعة رنسػػيران كحػػدي( 1)

ك ِّػػكالن كفقهػػانم هػػك كالنػػككم مػػف محػػررم المػػذهب الشػػافع  كمحققيػػو فػػ  القػػرف السػػابجم لػػو الشػػرح الكبيػػر)فرو العزيػػز فػػ  
شرح الكجيز( كالمحرر كشرح مسند الشافع م كاف كرعا زاهدا طاهر الذيؿ مراقبان ح رعال  ذا كرامات ظاهرةم مكلػدن سػنة 

م طبقػػات 1/255م طبقػػات المنسػػريف 5/108م شػػذرات الػػذهب 8/281بك  هػػػ)طبقات ابػػف السػػ623هػػ ككفارػػو سػػنة 555
 (. 22/252م سير  عبلـ النببلء 2/75الشافعية 

 (.1/277( كالمزهر فا عمـك الممة ك نكاعها )2/365(م المباب لمعكبرم )2/356(  ِّكؿ النحك)2)
العبلمػة المنسػر الِّػالو الزاهػدم سػمج مػف  القرطب  هك محمد بف  حمد بف  ب  بكر بف فرح األنِّارم البزرجػ  اإلمػاـ( 3)

شيبو  ب  العبػاس المنهػـ بشػرح مسػمـم لػو الرنسػير األسػن  فػ  األسػماء الحسػن  كالرػذكرةم اسػرقر بمنيػة بِّػيب بِّػعيد 
م ننػػو الطيػػب لممقػػرل 50/75م رػػاريخ اإلسػػبلـ 1/317م الػػديباج المػػذهب 2/87هػػػ)الكاف  671مِّػػر كرػػكف  بهػػا سػػنة 

 (.18246ـم طبقات المنسريف 1968 –بيركت  –ار ِّادر د –2/210الرممسانا 
 .1/103 -ـ 1384 –الثانية  –القاهرة  –دار الكرب المِّرية  -رنسير القرطب  ( 4)
 (م كعباررو: فإف قمت اسـ هك  ـ ِّنة؟ قمت: بؿ اسـ غير ِّنةم  ال رراؾ رِّنو كال رِّؼ بو.1/48الكشاؼ)( 5)
يح   بك عم م مف ربلميذ  ب  حامد اإلسنرايين  كلـ يكف لو مثمػوم كػاف فقيهػا عظيمػا البندنيج : الحسف بف عبد اح بف ( 6)

غكاِّا عم  المشكبلت كرعا ِّالحا حافظان لممذهبم لو الذبيرة ف  النقو الشافع م كرعميقة عم  شيبو  بػ  حامػد رػكف  
دار الرائػػػد  – 1/136ء لمشػػيرازل م طبقػػات النقهػػا4/305م طبقػػات الشػػافعية الكبػػرم 12/37هػػػ)البداية النهايػػة 425سػػنة 

 هػ(.1422 – كلا  –بيركت  -العربا 
 (.1/100منهـ الرازم كما ذكر ف  رنسيرن)( 7)
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ذا حػػػػذفت الػػػػبلـ األكلػػػػ   م(1) چ ڍڇ ڇ  ڇ ڇچ سػػػػبحانو كمػػػػا فػػػػ  قكلػػػػو رعػػػػال   كا 
ذا حػػػذفت الػػػبلـ الباقيػػػة كانػػػت  م(2) چ  ڀ  ڀ پچ و بقيػػػت البقيػػػة عمػػػ  ِّػػػكرة"لو" كمػػػا فػػػ  قكلػػػ كا 

  (3) چ ٻ ٻ ٻ ٱچ البقية"هك" كهك  يضا يدؿ عميو كما ف  قكلو رعال  
كالػػكاك زائػػدة بػػدليؿ سػػقكطها فػػ  الرثنيػػة كالجمػػج كمػػا رقػػكؿ  م(4) چ  پ   پ  ٻ   ٻ ٻچ كقكلػػو 

ربػػا ابرػػد ت بػػو العػػرب  ك ثػػـ ابرمنػػكا فيػػو: هػػؿ هػػك اسػػـ ع م(5)همػػا كهػػـ فػػبل ربقػػ  الػػكاك فيهػػا 
كمف غريب ما نقػؿ فػ  هػذا االسػـ  نػو ِّػنة  م(6)عبران  نقمرو العرب إل  لمرها؟ عم  كجهيف 

كلػػػيس باسػػػـم كرمسػػػككا بػػػأف االسػػػـ يعػػػرؼ المسػػػم م كاح رعػػػال  ال يػػػدرؾ حسػػػان كال بكجػػػوم فػػػبل 
 يعرفو اسمو إنما رعرفو ِّنارو.

رِّػػنو كال رِّػػؼ بػػوم فرقػػكؿ: إلػػو عظػػيـ كقػػد رد الزمبشػػرم هػػذا القػػكؿ بمػػا معنػػان:  نػػؾ 
كاحػػد كمػػا رقػػكؿ شػػئ عظػػيـ كرجػػؿ كػػريـم كال رقػػكؿ شػػئ إلػػو كمػػا ال رقػػكؿ شػػئ رجػػؿم كلػػك كػػاف 
ِّنة لكقج ِّنة لميرن ال مكِّكفام ك يضػا فػإف ِّػنارو الحسػن  البػد لهػا مػف مكِّػكؼ رجػرم 

ا عػػدا عميػػوم فمػػك جعمناهػػا كمهػػا ِّػػنات بقيػػت غيػػر جاريػػة عمػػ  اسػػـ مكِّػػكؼ لهػػام كلػػيس فيمػػ
 . (7)الجبللة ببلؼ ف  ككنو ِّنة فرعيف  ف يككف الجبللة اسما ال ِّنة 

 
 : إحداها : (8)فائدة: قاؿ اإلماـ الرازم يرنرع عم  القكؿ باالشرقاؽ مسائؿ 

                                 

  چ ڎ ڎ   ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڇ ڇچ مف سكرة  ؿ عمراف كرمامها  189مف اآلية رقـ  جزء( 1)

  چ  ٿ ٿ   ٺ  ٺ  ٺ ڀٺڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀچ  جزء مف اآلية رقـ كاحد مف سكرة الرمابف كرمامها( 2)
 سكرة اإلببلص اآلية رقـ كاحد.( 3)
  چ پ  پ پ  پ ٻ  ٻ ٻچ  مف سكرة  ؿ عمراف كرمامها 2مف اآلية رقـ ( 4)
( : كقاؿ: إف هذن الباِّية بحسب المنػظم كهنػاؾ باِّػية بحسػب المعنػ م ألنػؾ إذا دعػكت 1/137انظر رنسير الرازم)( 5)

ذا دعكرو بالعميـ فقد كِّنرو بػالعمـ كلػـ رِّػنو بالقػدرةم  مػا إذا قمػت اح بالرحمف فقد كِّنرو بالرحمة كل ـ رِّنو بالقهرم كا 
يا اح فقد كِّنرو بجميج الِّناتم كثـ باِّية ثالثة كه   ف كممة الشهادة الر  ينرقؿ بها الكافر مف الكنر إلػا اإلسػبلـ 

 (.رؼلـ يحِّؿ فيها إال بهذا االسـ دكف سكان مف األسماء الحسن )انره  برِّ
 (.1/136رنسير الرازم)( 6)
 (.1/49الكشاؼ)( 7)
 (1/93قاؿ الرازم: ينرع عم  هذا البحث مسائؿ ف  الشريعة إحداها.:...الخ)الرنسير الكبير لمرازم ( 8)
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ينعقػد يمينػو  ـ ال؟م قػاؿ بعضػهـ: الم ألف"بمػو اسػـ لمرطكبػة فػبل  لك قاؿ عند الحمؼ"بمو" 
ألف ذلػػؾ بحسػػب  هػػؿ الممػػة جػػائزم كقػػد ينػػكم بػػو  م(1)نعقػػد ي :رنعقػػد اليمػػيف بػػوم كقػػاؿ  بػػركف

 الحمؼ فكجب  ف ينعقد.
 ؟(2) ايِّو ذلؾ اـ ال ثانيها: لك ذكرن عم  هذن الِّنة عند الذبو 

 م(4)؟ انرهػػػ   (3)"اح  كبػػػر" هػػػؿ رنعقػػػد الِّػػػبلة بػػػو  قكلػػػو اثالثهػػػا: لػػػك ذكػػػر قكلو"إلػػػو" فػػػ
 اليبن  الحكـ بعدـ االنعقاد بهذا المنظ. 

الػػػرحمف الػػػرحيـ" ِّػػػنراف مشػػػرقراف مػػػف الرحمػػػةم كالرحمػػػة لمػػػة: رقػػػة القمػػػب كاالنعطػػػاؼ "ك 
كمنػػػو اشػػػرقاؽ الػػػرحـم كهػػػ  الػػػبطف النعطافهػػػا عمػػػ  الجنػػػيفم كعمػػػ  هػػػذا يكػػػكف كِّػػػنو رعػػػال  

عف إنعامػو عمػ  عبػادنم كالممػؾ إذا عطػؼ عمػ  رعيرػو  ِّػابهـ بيػرنم هػذا  (5)بالرحمة مجازان 
  (7)كيككف عم  هذا الرقدير ِّنة فعؿ ال ِّنة ذات  ب(6) م(6)معن  قكؿ الزمبشرم 

 ككِّنو عم  هذا القكؿ حقيقة  م(8)كقيؿ: الرحمة إرادة البير لمف  راد اح بو ذلؾ
 

كهػػ  حينئػػذ ِّػػنة ذاتم كهػػذا القػػكؿ هػػك الظػػاهرم كقيػػؿ الرحمػػة رحمػػة رقرضػػ  اإلحسػػاف 

                                 
 ينعقد يمينو  ـ ال.( فا األِّؿ: هؿ 1)
  ـ ال؟ لكف الِّحيو فا رنسير الرازل الذل  ثبرو. ذلؾ  ( فا األِّؿ: هؿ يِّو2)
 (.1/92نسير الرازم)ر( 3)
 (.12/230هػم لساف العرب)1420 –البامسة  –بيركت  –( المكربة العِّرية 1/100مبرار الِّحاح )( 4)
المجاز: منعؿ مف جػاز الشػئ  م رعػدانم كيطمػؽ عمػ  المنػظ مجػاز إذا عػدؿ بػو عمػا يكجبػو  ِّػؿ الممػة بشػرط مبلحظػة ( 5)

  عبلقػةم مثػؿ اليػد رطمػؽ عمػ  النعمػة كعمػ  القػدرة كهػك عمػ  بػبلؼ األِّؿم  م يكجد بيف المعن  األكؿ كالمعنػ  الثػان
ما عقم  ) سرار الببلغة لمجرجانا   هػ(.1412 –القاهرة  –مطبعة المدنا  – 342األِّؿ كهك إما لمكم كا 

 (1/51الكشاؼ )( 6)
عال  اسـ هػك ح رعػال  كهػك الِّػنة قاؿ القاض  الباقبلن  ف  رمهيد األكائؿ كرمبيص الدالئؿ: كالضرب اآلبر مف  سماء اح ر( 7)

ما ِّنة فعؿم فِّنة الذات كقكلنا: عالـ كقادر كح م كِّػنة النعػؿ: مػا كػاف  الحاِّمة لوم كه  عم  ضربيف: إما ِّنة ذات كا 
اسما راجعا إل  إثبػات ِّػنة مػف ِّػنات فعمػو كككنػو عػادال كمحسػنا كمرنضػبل كمحييػا كمميرػام كِّػنة الػذات ال يقػاؿ هػ  غيػرن 

نارقرهػػا لػػوم كِّػػنة النعػػؿ يقػػاؿ هػػ  غيػػرن ألنػػو كػػاف مكجػػكدنا مرقػػدمنا عميهػػا كمػػج عػػدمها .... انرهػػ  برِّػػرؼ. رمهيػػد السػػرحالة م
 هػ.1407 – كلا  –( م سسة الكرب الثقافية 1/261األكائؿ كرمبيص الدالئؿ)

هػػػػػػػ م 1415 – كلػػػػػػا  –بيػػػػػػركت  –( طبػػػػػػج دار الكرػػػػػػب العمميػػػػػػة 1/59ذهػػػػػػب إلػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ األشػػػػػػعرمم انظػػػػػػر األلكسػػػػػػ )( 8)
 هػ.1379 كلا  –( دار إحياء الرراث العربا 1/38كالبمكم)
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 .(1)إل  المرحـك
ذا كِّػػؼ بػػو البػػارم  كقػػد رسػػرعمؿ رػػارة فػػ  الرقػػة المجػػردة كرػػارة فػػ  اإلحسػػاف المجػػردم كا 

رعػػال  فمػػيس يػػراد بػػو إال اإلحسػػاف المجػػػرد دكف الرقػػةم كعمػػ  هػػذا ركم"الرحمػػة مػػف اح إنعػػػاـ 
فضاؿ كمف اآل  ك ما الرحيـ: فالرفيؽ بالم منيف باِّة. (2)دمييف رقة كرعطؼ" كا 

م فػذهب بعضػهـ مبرمنػيف؟ (3)كابرمؼ العمماء: ف   ف الرحمف كالرحيـ معن  كاحدا ) ـ( 
ثػـ ابرمػػؼ هػػ الء عمػػ  قػػكليف:  م(4)إلػ   نهمػػا بمعنػػ  كاحػػد كنػدماف كنػػديـم كهػػك قػػكؿ الجػػكهرم 

ننسػو  (5)فمنهـ مف قاؿ جمج بينهما رأكيدام كمػنهـ مػف قػاؿ سػبب ذلػؾ رسػمية مسػيممة الكػذاب 
 بالرحمف كهذا ضعيؼ؛ ألف الجمج كقج قبؿ ظهكر مسيممة.

إذا يقػػاؿ)رحمف الػػدنيا كرحػػيـ  م(6) لنائػػدة األبػػر اليػػر كمػػنهـ مػػف قػػاؿ لكػػؿ كاحػػد فائػػدة غ
بػرة ربػرص بػالم مف كفػ  هػذا اآلبرة(؛ ألف رحمة اح ف  الدنيا رعـ المػ مف كالكػافرم كفػ  اآل

 شئ.
كذهػػػب بعضػػػهـ إلػػػ   نهمػػػا مبرمنػػػافم ثػػػـ ابرمػػػؼ هػػػ الء: فمػػػنهـ مػػػف قػػػاؿ الػػػرحمف  بمػػػ م 

كهػػػػذا مػػػف بػػػاب غضػػػػباف  م(7)زمبشػػػرم كلػػػذلؾ ال يطمػػػؽ عمػػػػ  غيػػػر البػػػارم رعػػػػال  كابرػػػارن ال

                                 
 (.1/59قالو القاض   بك بكر الباقبلنا )رنسير األلكس  ( 1)
ف  فرو البارم: ك ما الرحمة الر  جعمها ف  قمػكب عبػادن فهػ  مػف ِّػنات النعػؿم كضػعها بأنػو بمقهػا فػ  قمػكب عبػادنم ( 2)

چ ل  منزن عف الكِّؼ بػذلؾ)فرو البػارم كرػاب الركحيػد فػ  رنسػير قكلػو رعػال  كه  رقة عم  المرحـك كهك سبحانو كرعا

 –بيػػػػركت  –دار المعرفػػػة  –( فػػػرو البػػػارل البػػػف حجػػػر 13/358) 110سػػػكرة اإلسػػػراء  يػػػة  چک کک  ڑ ڑ ژ ژ
 هػ.1379

 ف  األِّؿ كانت ) ك( لكف لما يعادؿ بالهمزة فالمرحرـ ما  ثبرو.( 3)
النِّػػر النػػاراب  الجػػكهرم ِّػػاحب الِّػػحاحم كػػاف يضػػرب بػػو المثػػؿ فػػ  حنػػظ الممػػة كحسػػف هػػك إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد  بػػك ( 4)

م يريمػة الػدهر ألبػا منِّػكر 9/69الكرابةم كاف رحاال كهك  كؿ مف حاكؿ الطيػرافم  بػذ عنػو السػيراف  كالنارسػ )الكاف  
 (.1/97م البممة 3/142 كلام شذرات الذهب  –بيركت  –دار الكرب العممية  4/468الثعالبا 

الكذاب مسيممة بف حبيب الحننػ  لعنػو احم اررػد كادعػ  النبػكة فػ  عهػد النبػ  ِّػم  اح عميػو كسػمـم لػو  يػات منككسػةم ( 5)
قرمو سيدنا عبد اح بف زيد ابف السيدة نسيبة بنػت كعػب فػ  كقعػة اليمامػة فػ  عهػد الِّػديؽ رضػ  اح عنػو)م كقػد كسػ  

يقػػاؿ إال مسػػيممة الكػػذاب فِّػػار يضػػرب بػػو المثػػؿ فػػ  الكذب)رنسػػير ابػػف كثيػػر اح مسػػيممة جمبػػاب الكػػذب كشػػهر بػػو فػػبل 
1/21.) 

 هػ(.1422 – كلا  –بيركت  –دار الكراب العربا  – 1/9قالو البطاب  )زاد المسير البف الجكزل ( 6)
 –سػػػية لمنشػػػر الػػػدار الركن – 1/171كهػػػك قػػػكؿ  بػػػ  عبيػػػدة كابػػػف جنػػػ  كالزجػػػاج )الرحريػػػر كالرنػػػكير لمطػػػاهر بػػػف عاشػػػكر ( 7)

 هػ(.1420 – كلا  –بيركت  –م سسة الرسالة  56-1/55ـ( كقكؿ الطبرم  يضا)الطبرم 1984
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قػػػاؿ الزمبشػػػرم: فكػػػاف  م(1)كسػػػكرافم كلػػػذلؾ يقػػػاؿ: رحمػػػف الػػػدنيا كاآلبػػػرة كرحػػػيـ اآلبػػػرة فقػػػط 
القياس الررق  مف األدن  إل  األعم م كما يقاؿ شجاع باسؿ كال يقاؿ باسؿ شجاعم ثػـ  جػاب 

الررمػػة كالرديػػؼ ليرنػػاكؿ عنػػو بأنػػو  ردؼ الػػرحمف الػػذم يرنػػاكؿ جبلئػػؿ الػػنعـ ك ِّػػكلها بػػالرحيـ ك
 . (2)ما دكنو 

فجعػػػؿ الػػػرحيـ  بمػػػ م كر يػػػدن ركايػػػة مػػػف قػػػاؿ كػػػرحيـ الػػػدنيا كرحمػػػف  (3)كمػػػنهـ مػػػف عكػػػس 
 ألنو ف  الدنيا يرحـ الم مف كالكافر كف  اآلبرة ال يرحـ إال الم مف.  (4)اآلبرة 

   كالِّحيو  ف الرحمف  بم  .
فعيػػػؿم فػػػإف بنػػػاء فعػػػبلف ال يقػػػج إال عمػػػ  كبنػػػاء فعػػػبلف لػػػيس كبنػػػاء  (5)كقػػػاؿ  بػػػك عبيػػػدة 

مبالمػػػة النعػػػؿم نحػػػك رجػػػؿ غضػػػباف لمممرمػػػئ غضػػػبام كفعيػػػؿ يكػػػكف بمعنػػػ  الناعػػػؿ كالمنعػػػكؿم 
فػالرحمف بػػاص االسػػـ عػاـ النعػػؿم كالػػرحيـ عػاـ االسػػـ بػػاص النعػؿم كلػػذلؾ ال يرعػػدم فعػػبلف 

 . (6)كيرعدم فعيؿ 
  غير البارم عند األكثرم قػاؿ رعػال  " لممبالمةم كال يطمؽ عمالرحمف كاأللؼ كالبلـ ف "

عمػػػ  فعػػػادؿ بػػػو مػػػاال شػػػركة فيػػػو ببػػػبلؼ الػػػرحيـ فإنػػػو يطمػػػؽ  (7)چ کک ک  ڑ ڑ  ژ ژچ 
  (7)(8)چ ﮹ ﮸  ﮷چ :غيرن: قاؿ رعال  ف  كِّؼ نبيو

                                 
 –دار الػػكعا  1/126جػػزء مػػف حػػديث مرفػػكع كمنسػػكب إلػػ  عيسػػ  عميػػو السػػبلـ كهػػك مكضػػكع)المجركحيف البػػف حبػػاف ( 1)

 (.1/49هػم الكشاؼ 1396 – كلا  –حمب 
 (.1/51م الكشاؼ 1/148 -هػ 1418 – كلا  –بيركت  –دار الكرب العممية  –دؿ المباب ف  عمـ الكراب البف عا( 2)
 م ألف الرحيـ  كد بوم كالرأكيد ال يككف إال بػاألقكم مػف الم كػدم ك جيػب بأنػو لػيس مػف بػاب الرككيػد بػؿ مػف بػاب النعػت ( 3)

 (.1/21)رنسير ابف كثير 
  لـ  كفؽ بأف  عثر عميو ف  القرطب .( كلكف 1/128نسبو  بك حياف لمقرطب )البحر المحيط ( 4)
هػ كقيؿ قبؿ ذلؾم رم  بر م البكارجم قاؿ عنو يح  بف 210 بك عبيدة معمر بف المثن  الرميم  البِّرم النحكم كفارو ( 5)

م رقريػب 2/282معيف: ليس بو بأسم ِّحو ابف المدين  الركاية عنوم كاف المالب عميػو معرفػة األدب كالشعر)الكاشػؼ 
 (.5/196م الثقات 1/541الرهذيب 

 .1/105م انظر القرطب  1/149المباب ( 6)
گ ڳڳ ڳ ڳ  ک کک ک گ گ گ ڑ ڑ ژ ژچ مػػػػف سػػػػكرة اإلسػػػػراء كرمامهػػػػا  110جػػػػزء مػػػػف اآليػػػػة رقػػػػـ ( 7)

 . چ ں ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ھ ھ ے ے ۓ ۓچ  مػػػػف سػػػػكرة بػػػػراءة كرمامهػػػػا 128اآليػػػػة رقػػػػـ  مػػػػف( 8)

  چ﮸ ﮹  ﮶ ﮷
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 ]نحمدك الميم عمي نعم يؤذن الحمد بازديادىا [
د كمػػا قالػو بعػػض "  م نثنػ  عميػػؾ الجميػؿم ك حسػػف مػا قيػػؿ فػ  حػػد الحمػنحمــدككقكلػو "
الثنػػاء الجميػػؿ بالمسػػاف عمػػ  ذم العمػػـ فػػ  مقابمػػة الِّػػنات االبرياريػػة سػػكاء كػػاف  (1)المحققػيف 

. فػػدبؿ فػػ  الثنػػاء الحمػػد كغيػػرنم كبػػرج بالمسػػاف الثنػػاء بميػػرن  (2)عمػػ  النضػػائؿ  ك النكاضػػؿ 
نازة"فػػأثنكا يػػد بالثنػػاء الجميػػؿ بػػرج مػػا لػػيس بجميػػؿ نحػػك مػػا جػػاء فػػ  الجيكالحمػػد الننسػػ م كالرق

  (3)عميها شرا" 
فإنو يعـ االبريارم كغيرنم رقكؿ مدحت الجػكهر عمػ  حسػنو دكف  (4)كباالبريارم المدح 

فالثنػاء  محمدروم قاؿ الزركش : ك حسف الحدكد: "الثناء بالكِّؼ الجميػؿ عمػ  جهػة الرنضػيؿ"
.....انرهػػػ   (5) چ ڑ  ڑ ژ    ژ ڈچ جػػػنس كالجميػػػؿ فِّػػػؿ يبػػػرج الػػػرهكـ نحػػػك 

قمت: ما زادن مف قكلو)عم  جهة الرنضيؿ( ال حاجة إليػوم ألف هػذا مػف المجػازات باعربػار  (6)
ما باعربػار ضػد حالرػو رهكمػان عميػوم كالمجػاز ال يحرػرز عنػو فػ  لنػظ الحػد  ما كاف ف  الدنيا كا 

 النِّرافو إل  الحقيقة. 
   .(7)كالحمد مِّدر حمد يحمدم كاألِّؿ ف  المِّدر  ف ال يجمج 

                                 
(م قاؿ: كلهـ ف  حػد الحمػد لمػة عباررػاف: إحػداهما  نػو الثنػاء عمػ  اح رعػال  بجميػؿ ِّػنارو 1/23ر)شرح الكككب المني( 1)

 (.عم  قِّد الرعظيـم كاألبرم  نو الكِّؼ بالجميؿ االبريارم عم  كجو الرعظيـ سكاء رعمؽ بالنضائؿ  ك النكاضؿ
هػػ 1304 –المطبعػة البيريػة بجماليػة مِّػر  –لمنيػر النضائؿ: ه  النعـ القاِّرةم كالنكاضػؿ: الػنعـ المرعديػة. السػراج ا( 2)

(1/51) 
( كرمامو: عف  نس رض  اح عنػو قػاؿ: مػركا بجنػازة فػأثنكا عميهػا بيػرا فقػاؿ 1/460 برجو الببارم) 1301حديث رقـ ( 3)

ضػ  اح النبػ  ِّػم  اح عميػو كسػمـ"كجبت"م ثػـ مػركا بػأبرل فػأثنكا عميهػا شػرام فقاؿ:"كجبػت"م فقػاؿ عمػر بػف البطػاب ر 
عنػػو: مػػا كجبػػت؟م قػػاؿ ِّػػم  اح عميػػو كسػػمـ:" هػػذا  ثنيػػرـ عميػػو بيػػران فكجبػػت لػػو الجنػػة كهػػذا  ثنيػػرـ عميػػو شػػران فكجبػػت لػػو 

 كلػا  –بيػركت  –( م سسػة الرسػالة 1/629 نرـ شهداء اح ف  األرض"م ككذا  برجو النسائ  ف  السنف الكبرم) -النار
 -هػػ 1424 –الثالثػة  –بيػركت  –( دار الكرػب العمميػة 4/74لسػنف الكبػرم )م كالبيهقػ  فػ  ا2059برقـ  -هػ 1421 –

هػػػم 1408 – كلػػا  –بيػػركت  –م سسػػة الرسػػالة  –و ابػػف حبػػاف ي( ِّػػح7/292م كابػػف حبػػاف فػػ  ِّػػحيحو)6976بػػرقـ 
 .10014( برقـ 2/466م ك حمد ف  مسندن)3233( برقـ 3/218كمف طريؽ  ب  هريرة  برجو  بك داككد ف  سننو)

 . م برج بقيد االبريارم المدح كالسبب يذكرن الشارح بعد (4)
 مف سكرة الدباف. 49اآلية ( 5)
 (.1/60رشنيؼ المسامج برحقيؽ  سراذنا الدكركر عبد اح ربيج)( 6)
(م كػػػذلؾ البحػػػر 1/170قػػػاؿ ابػػػف عػػػادؿ فػػػ  المبػػػابم قػػػاؿ: كاألِّػػػؿ فػػػ  الحمػػػد المِّػػػدريةم فمػػػذلؾ ال يثنػػػ  كال يجمػػػج)( 7)

(م 2/215دار النكػػر لمطباعػػة كالنشػػر بدمشػػؽ ) –(م  كضػػو المسػػالؾ إلػػ   لنيػػة ابػػف مالػػؾ البػػف هشػػاـ 1/131المحػػيط)
 ( .2/96هػ )1372 –مِّر  –المكربة الركفيقية  –همج الهكامج لمسيكطا 
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 جمعو عم   ىٍحميد قاؿ: (1)عراب  كحك  ابف األ
   (2)بأفضؿ  قكال  ك فضؿ  ىٍحميدم          ك بمج محمكد الثناء بِِّّرو

كقػػد فرقػػكا بػػيف الحمػػد كالشػػكر: فقػػالكا الشػػكر: الثنػػاء عمػػ  المحمػػكد بإنعامػػو عمػػ  الشػػاكر 
 عػػػػال  قػػػػاؿ رم (4)فعػػػػبلم كيكػػػػكف الشػػػػكر بالمسػػػػاف كالجنػػػػاف كاألركػػػػاف   (3)سػػػػكاء كػػػػاف قػػػػكال ) ـ( 

 كقاؿ الشاعر:  م(5) چ  ۆئۇئ ۇئ وئ  وئچ 
  (6)يدم كلسان  كالضمير المحجبا              فادركـ النعماء من  ثبلثةن 

فبػػيف الحمػػد كالشػػكر عمػػـك كبِّػػكص مػػف كجػػوم فيجرمعػػاف فػػ  ثنػػاء فػػ  مقابػػؿ نعمػػةم 
قابػؿ كيكجد الحمد بدكف الشكر ف  ثنػاء ال مقابػؿ نعمػةم كيكجػد الشػكر بػدكف الحمػد فػ  فعػؿ م

 مردكد. (8)كقكؿ مف قاؿ بررادفهما  م(7)نعمةم فميس كؿ حمد شكرا كليس كؿ شكر حمدا 
كمػػا ذكػػركن مػػف معنػػ  الحمػػد كالشػػكر هػػك كػػذلؾ فػػ  الممػػةم ك مػػا المعنػػ  الحقيقػػ  بحسػػب 
عػػرؼ المحققػػيف مػػف  ئمػػة األِّػػكؿ فهػػك:  ف الحمػػد فعػػؿ ينبػػئ عػػف رعظػػيـ المػػنعـ كالمػػدح  عػػـ 

عمػ  الشػبص بمػا ال ابريػار لػو كحسػف القػد كالكجػو يطمػؽ عميػو المػدح مف الحمدم ألف الثناء 

                                 
دكؽ حػافظ هك  بك عبد اح محمد بف زياد بف األعراب  الهاشم  مكالهـ األحكؿ النسابةم إماـ الممةم ِّالو كرع زاهد ِّ( 1)

هػػػػم  بػػػذ عػػػف  بػػػ  معاكيػػػة الضػػػرير كالقاسػػػـ بػػػف معبػػػد 231هػػػػ كرػػػكف  سػػػنة 150مكثػػػر ِّػػػاحب سػػػنة كاربػػػاع كلػػػد سػػػنة 
كالكسػػػائ م ك بػػػذ عنػػػو إبػػػراهيـ الحربػػػ  كالػػػدارم  كثعمػػػبم كػػػكف   شػػػبههـ بالبِّػػػرييفم لػػػو النػػػكادر كالبيػػػؿ كنسػػػبها)البممة 

 (.4/306م كفيات األعياف 5/282م راريخ بمداد 1/196
 .( كالبيت مف الطكيؿ1/170( كالمباب البف عادؿ)1/131البحر المحيط)( 2)
 .ف  األِّؿ كانت) ك(م لكف ما يعادؿ بالهمزة فالمرحرـ ما  ثبرو( 3)
 (.168م الرعرينات 1/24شرح الكككب الساطج )( 4)
وئ  ەئەئ وئ ائ    ى ائ ې ې ى ې ې ۉ ۉچ  مػػف سػػكرة سػػبأ كرمامهػػا: 13جػػزء مػػف اآليػػة ( 5)

  چ ېئ ۈئۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ 
 –طبعػػػػة ثانيػػػػة  –دار المعرفػػػػة بمبنػػػػاف  –البيػػػػت مػػػػف الطكيػػػػؿ كلػػػػـ  كفػػػػؽ لمعرفػػػػة قائمػػػػو حرػػػػا اآلف. النػػػػائؽ لمزمبشػػػػرم ( 6)

(1/314.) 
الحمد  عـ مف جهة المرعمىؽ)بالنرو(م ألنو ال يعربر ف  مقابمة نعمةم ك بص مػف جهػة المػكرد الػذم هػك المسػافم كالشػكر ( 7)

 – كلػا  –دار القمػـ بدمشػؽ  –ر( كهػك النعمػة عمػ  الشػاكرم المنػردات فػ  غريػب القػر ف  بص مف جهػة المرعًمؽ)بالكسػ
 (.1/131هػ )1412

م كقيػؿ: رػكال  األلنػاظ المنػػردة الدالػة عمػا معنػا كاحػد باعربػار كاحػد كاإلنسػاف كالبشػػر. ( 8) الرػرادؼ هػك االرحػاد فػ  المنهػـك
 (.1/93(م المحِّكؿ )1/215(م نهاية السكؿ )1/402المزهر )
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دكف الحمػػدم فحيئػػذ فمرعمػػؽ المػػدح كهػػك الممػػدكح عميػػو  عػػـ الثبلثػػةم قالػػو الرافعػػ  فػػ  الرػػذنيب 
 (3)م كفيو مبالنة لقػكؿ الزمبشػرم: الحمػد كالمػدح  بػكاف(2) ف  منردارو (1)كيكافقو قكؿ الراغب

. 
لحمػػد كالمػػدح مػػػف كجػػكن:  حػػدها:  ف المػػدح قػػد يحِّػػؿ لمحػػػ  قػػاؿ الػػرازم: النػػرؽ بػػيف ا

ب( كمػػػف ر م ل لػػػ ة حسػػػنة فإنػػػو قػػػد يمػػػدحهام الثػػػان :  ف المػػػدح يكػػػكف قبػػػؿ 7كلميػػػر الحػػػ م)
الِّػػبلة  قػػاؿ عميػػو اإلحسػػاف كبعػػدنم كالحمػػد ال يكػػكف إال بعػػدنم الثالػػث  ف المػػدح منهػػ  عنػػوم

حمد مػأمكر بػو قػاؿ عميػو الِّػبلة كالسػبلـ" ال كال م(4)"احثكا الرراب ف  كجكن المداحيف  كالسبلـ
الرابج:  ف المدح عبارة عػف القػكؿ الػداؿ عمػ  ككنػو مبرِّػا  م(5)يحمد اح مف ال يحمد الناس 

بنضػػيمة معينػػة كهػػ  فضػػػيمة اإلنعػػاـ كاإلحسػػافم فثبػػػت  ف المػػدح  عػػـ مػػػف الحمػػدم قػػاؿ: ك مػػػا 
                                 

هك الحسيف بف محمد بف المنضؿ اإلماـ  بك القاسـ الراغب األِّنهان م  حد  عبلـ العمـ كمشػاهير النضػؿ كمػف  ذكيػاء ( 1)
المركممػػيفم لػػو المنػػردات كالرنسػػير الكبيػػر كالذريعػػة إلػػ  مكػػاـر الشػػريعةم سػػكف بمػػداد كاشػػرهر حرػػا كػػاد  ف يقػػرف باإلمػػاـ 

 (.18/121م سير  عبلـ النببلء 2/255ألعبلـ م ا13/29هػ()الكاف  502المزال  ركف )
فإف المدح يقاؿ  –ك عـ مف الشكر  –كهك  بص مف المدح  –( فا المنردات قاؿ: الحمد ح رعالا: الثناء عميو بالنضيمة 2)

 الناشر: مكربة األنجمك المِّرية. – 186ص –فيما يككف مف اإلنساف بابريارن ... الخ 

 (.1/51الكشاؼ)( 3)
( 2/476( ك بػػػػك داككد )4/2297) 3002بمنػػػػظ"إذا ر يػػػػرـ المػػػػداحيف فػػػػاحثكا فػػػػ  كجػػػػكههـ الرػػػػراب" ركان مسػػػػمـ بػػػػرقـ كرد ( 4)

(م كرد بمنظ"احثػػػكا فػػػ   فػػػكان المػػػداحيف الرػػػراب" ركان ابػػػف حبػػػاف بػػػرقـ 1/175) 341كالببػػػارم فػػػ  األدب المنػػػرد حػػػديث 
5769 (13/82). 

البيبػػة  -2حممػػو عمػػ  ظػػاهرن: كهػػك الػػذم فهمػػو المقػػداد كابػػف عمػػر.  -1 ك مػػا معنػػ  الحػػديثم فممعممػػاء فيػػو بمسػػة  قػػكاؿ:
 ف ذلؾ يرعمؽ بالممدكح  ف يأبذ ررابا يرػذكر مِّػيرن كال  -4الكراهة كعدـ الرضا.  -3كالحرماف لممادح كال يعط  شيئا. 

المنػػػرد  إعطػػػاء المػػػادح مػػػا طمػػػب فكػػػؿ مػػػا فػػػكؽ الرػػػراب رػػػراب.)ممبص فضػػػؿ اح الِّػػػمد فػػػ  شػػػرح األدب -5يطمػػػ . 
1/321.) 

 لـ  جدن بهذا المنظ ف  دكاكيف السنةم لكف كجدرو بالنِّكص اآلرية:( 5)
كالبيهقػػ  فػػ   3407كابػػف حبػػاف بػػرقـ  4811م ك بػػك داككد بػػرقـ 2/295" ال يشػػكر اح مػػف ال يشػػكر النػػاس"  برجػػو  حمػػد)-

 (م قاؿ الهيثم  رجالو ثقات)عم  ركاية  حمد(.11812الكبرم برقـ 
( كابػػػػػػػف عسػػػػػػػاكر كابػػػػػػػف  بػػػػػػػ  الػػػػػػػدنيا فػػػػػػػ  قضػػػػػػػاء 9/488يشػػػػػػػكر النػػػػػػػاس ال يشػػػػػػػكر اح"  برجػػػػػػػو البطيػػػػػػػب)"مػػػػػػػف لػػػػػػػـ  -

 –القػػاهرة  –طبػػج مِّػػطنا البػػابا الحمبػػا  –كقػػاؿ حسػػف ِّػػحيو. سػػنف الررمػػذل  1954(الررمػػذم بػػرقـ 1/68الحػػكائج)
 هػ. 1395 –الثانية 

ثانيػةم قػػاؿ الهيثمػ  كرجالػػو  –القػػاهرة  –ة ابػػف ريميػة ( طبػػج مكربػ2501مػف لػػـ يشػكر لمنػػاس لػـ يشػػكر اح" ركان الطبرانػ ) -
 هػ(.1414 –طبج مكربة القدس بالقاهرة  – 8/181رجاؿ الِّحيو )مجمج الزكائد 
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اـ الكاِّػمة إليػوم كالحمػد يعػـ مػا إذا الشكرم فالنرؽ بينو كبيف الحمد:  ف الشكر مبػرص باإلنعػ
  .(1)كِّؿ ذلؾ اإلنعاـ إليؾ  ك إل  غيرؾ 

 لم عدل المصنف عن االسمية إلي الفعمية؟ (2)مطمب 
فػػإف قيػػؿ لػػـ عػػدؿ المِّػػنؼ عػػف الجممػػة االسػػمية كه "الحمػػد" إلػػ  النعميػػة "نحمػػد" ككػػاف 

فادرها  كثرم ك يضا فاأل لؼ كالبلـ فػ  الحمػد لبلسػرمراؽ األكل  االسميةم إذ الرعبير بها  بيف كا 
عند الجمهكر؟  جاب الزركش :  ف النعميػة دالػة عمػا الرجػدد كالحػدكث ببػبلؼ االسػمية فإنهػا 
مسمكبة الداللة عم  الحدثم كلما كاف هذا الكرػاب كضػعا مػف الػنعـ المرجػددة ناسػب  ف يػ ر  

 بما يدؿ عم  الرجدد. 
بػػػػالقر ف فػػػػ  االفررػػػػاح بالجممػػػػة  قػػػػاؿ: كاننِّػػػػؿ المِّػػػػنؼ بهػػػػذا عػػػػف سػػػػ اؿ عػػػػدـ رأسػػػػيو

 . (3)االسميةم فإف القر ف قديـ لـ يحدث كلـ يرجدد فاالسمية بو  نسب 
:"  (5)فػػ  كرابػػو المػػرر المكامػػج  (4)قػػاؿ اإلمػػاـ العبلمػػة المحقػػؽ عػػز الػػديف ابػػف جماعػػو 

 . (6)كف  ما قالو الزركش  فساد ال يبن " انره  

                                 
 (.179-1/178الرنسير الكبير لمرازم)( 1)
 هكذا كرد ف  هامش المبطكط ببط الشارح رحمو اح.( 2)
ركشػػػ  قػػػائبل: كبػػػو يعرضػػػد مػػػف افرػػػرو بالجممػػػة النعميػػػة كػػػالمزال  (م كاسػػػرطرد الز 61-1/60رشػػػنيؼ المسػػػامج لمزركشػػػ )( 3)

  كالرافع .
هك محمد بف  با بكر بف عبد العزيز بف محمد بف إبراهيـ بف سعد اح بف جماعة الشيخ اإلماـ العبلمة المحقػؽ المنػنف ( 4)

م فريد العِّر عز الديف  بػك عبػد اح بػف الشػيخ شػرؼ الػديف  بػف قاضػ  القضػاة عػز الػديف بػف الجامج بيف  شرات العمـك
هػػػ 749قاضػػ  القضػػاة بػػدر الػػديف الكنػػانا الحمػػكم األِّػػؿ المِّػػرل شػػيخ الػػديار المِّػػرية فػػ  العمػػـك العقميػػةم كلػػد سػػنة 

بطريػػؽ ينبػػجم مهػػر فػػ  النحػػك كالمعػػانا كالبيػػاف كالمنطػػؽ كركغػػؿ فػػ  الكػػبلـ كالطػػب كالرشػػريو ككػػاف  يػػة مػػف اآليػػات فػػ  
عقمية كاألِّػميفم ك بػذ عنػو غالػب  هػؿ مِّػرم قػاؿ الحػافظ ابػف حجػر: فػاؽ األقػراف بذكائػو كقػكة معرفة العمـك األدبية كال

حافظرو كحسف رقريرن انرهام كرِّدل لئلشماؿ فكاف ال يمػؿ مػج اطػراح الركمػؼ كعػدـ الحػرص كالرقنػج باليسػيرم كِّػنؼ 
عضػػدم كبالجممػػة فكػػاف مػػف العمػػـك الرِّػػانيؼ الكثيػػرة المبسػػكطة كالمبرِّػػرةم منهػػا: شػػرح جمػػج الجكامػػج كحاشػػية عمػػا ال

بحيػػث يقضػػا لػػو فػػ  كػػؿ عمػػـ بػػالجميجم كبممنػػا  نػػو كػػاف يرحػػرل  ف ال يكػػكف إال عمػػا طهػػارة كال يمكػػف  حػػدا عنػػدن مػػف 
هػ شػهيدان بالطػاعكف كلػـ يبمػؼ 819الميبة مج ما هك فيو مف ممازحة الطمبة كمناكهرهـ كالركاضج المنرطم مات ف  سنة 

 (.50-4/49البف قاضا شهبة مثمو )طبقات الشافعية 
المػػرر المكامػػػج شػػػرح جمػػج الجكامج"مبطػػػكط فػػػ  دار الكرػػب المِّػػػريةم يقػػػـك برحقيقػػو مجمكعػػػة مػػػف طمبػػة كميػػػة الشػػػريعة ( 5)

 كالقانكف بأسيكط.
المزالػ  الِّنحة الثانية كالثالثة مف المبطكط )المكحة الثانيػة( قػاؿ: قػاؿ الزركشػ  افرػرو بالجممػة النعميػة رأسػيا بػالرافع  ك ( 6)

كلداللػػة النعميػػة عمػػ  الرجػػدد كالحػػدكث ببػػبلؼ االسػػمية فإنهػػا مسػػمكبة الداللػػة عمػػ  الحػػدث كضػػعام قمػػت: كفػػ  هػػذا نظػػر 
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اسػػبم كمػػف جهػػة جعػػؿ االسػػمية ال رناسػػب ذلػػؾ ككجػػو النسػػاد اإلريػػاف باألنسػػب دكف المن
بؿ ه   نسبم كال يمـز منو عدـ مناسبة النعمية كذلؾم بؿ رقدير الرسػميـ عػدـ مناسػبة االسػمية 

 هنا.
قػاؿ الكػػكران : لػػك ابرػػار المِّػػنؼ االسػػمية كمػا ابرارهػػا غيػػرن لكػػاف الئقػػا  يضػػام إذ هػػ  

   (1)رنيد االسرمرار الثبكر  لمعرفة المقاـ .... انره  
 لـ  ر  المِّنؼ بالمضارع (2)مطمب 

 قاؿ قيؿ لـ  ر  المِّنؼ بالمضارع؟
 جاب الزركش : بأف الماض  معنان الحِّكؿ كالمضػارع لبلسػرمرارم  م  نػو يركػرر مػرة 

كفيػػػػو نظػػػػرم ألف  م(4)انرهػػػػ   (3) چ وئ ەئ ەئچ بعػػػػد  بػػػػرلم كمػػػػا قػػػػاؿ فػػػػ  الكشػػػػاؼ فػػػػ  
ف النكرة  يضا مشاهد لهػا الِّػكرة العجيبػة الماض  معنان الحِّكؿ كاالنقطاعم كرجكز  ف ركك 

  (5) چ  ے  ےچ كما ف  
قاؿ الزركش : كافررو الزمبشرم المنِّؿ بالجممة النعمية كالكشاؼ باالسػميةم ألف الػنعـ 

  (6) ( كف  الكشاؼ عامةم انره  8الر  ذكرها ف  المنِّؿ باِّة بو )
  (7)مية كالنعمية قمت: بؿ هذا مف الرننف كهك اإلرياف بالحِّر ف  ِّكرة االس

                                                                                                     
 كاضو............ كقاؿ: فإف قمرـ لـ لـ يرأس بالقر ف ف  االفرراح باالسمية. قمت فيو مف النساد ماال يبن .

غيػرن لكػاف الئقػان بالمقػاـ  يضػانم إذ هػ  رنيػد االسػرمرار الثبػكر  بمعكنػة المقػاـ ( كقاؿ: كمػا ابرارهػا 1/170الدرر المكامج)( 1)
 لكف  راد نسبو الا ننسو ِّريحان ا هػ.

 هكذا ببط الشارح ف  الهامش.( 2)
  چ ۇئ ۇئ ۆئ ەئ ەئ وئ وئچ  مف سكرة البقرة كرمامها 15مف اآلية ( جزء 3)
فائػػدة  بػػرمم فػػإف الرجػػدد فػػ  الماضػػ  معنػػان الحِّػػكؿ كفػػ   (: كفػػ  الرعبيػػر بالمضػػارع1/63قػػاؿ فػػ  رشػػنيؼ المسػػامج)( 4)

ەئ چ  المضارع معنان االسرمرارم يعن   ف مف شأنو  ف يركرر كيقج مرة بعد  برل كمػا قالػو الزمبشػرم عنػد قكلػو رعػال 

(...قمت: ألف"يسرهز " ينيد حدكث االسرهزاء كرجددن كقرا بعد كقتم كهكذا كانػت 1/40قاؿ ف  الكشاؼ: ) چ ەئ وئ
 كايات اح فيهـ كببليان النازلة بهـم ا هػ.ن

﮸﮹  ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷  ے ۓ ۓ ھ ے ھ ھ ھچ  مػػػف سػػػكرة فػػػاطر كرمامهػػػا 9جػػزء مػػػف اآليػػػة رقػػػـ ( 5)

  چ ﮻  ﮺
 (.1/63رشنيؼ المسامج)( 6)
فػػ   قػػاؿ فػػ  المػػرر: ك عمػػـ  ف الزمبشػػرم فػػ  الكشػػاؼ  رػػ  باالسػػمية كفػػ  المنِّػػؿ بالنعميػػةم قػػاؿ الزركشػػ  ألف النعمػػة( 7)
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قػػػػاؿ الزركشػػػػ : ككػػػػاف مػػػػف حػػػػؽ المِّػػػػنؼ الرعبيػػػػر بِّػػػػيمة اإلفػػػػراد كهػػػػ  " حمػػػػدؾ" ال 
"نحمدؾ"م ألف النكف هنا ال رِّمو لمجماعةم فإف رِّػنيؼ الكرػاب بػاص بػوم كهػك إنمػا يكػكف 

 . (1)لممركمـ كحدن إذا كاف معظمان ننسوم كهك غير الئؽ هنا 
الجمػجم ألنػا قمنػا إنػو  كقػج الحمػد فػ  مقابمػة رمػؾ  ك جاب الككران : بػأف العػدكؿ إلػ  نػكف

النعـ النائقة الحِّرم فأدرج ننسو ف  جماعػة الحامػديف مػف المبلئكػة كاإلنػس كالجػف ككػؿ مػف 
يرػػأر  منػػو الحمػػدم ليكػػكف  بمػػ  فػػ  المػػراـ ك قضػػ  لحػػؽ المقػػاـم فكأنػػو قػػاؿ: يػػا مػػف هػػذا شػػأنو 

 . (2)نحمدؾ كمنا معاشر الحامديف 
إنما ذكر نكف العظمة إلظهار ممزكمها الػذم هػك نعمػة مػف رعظػيـ اح لػو كقاؿ المحما: 

 .   (4) (3) چ   ڻ ڻ   ڻ ڻچ برأهيمو لمعمـ امرثاال لقكلو رعال : 
قمػػت: هػػذا رد  (5)قػػاؿ الكػػكران : كهػػذا لػػيس لػػو معنػػ  ِّػػحيو فػػبل يمرنػػت إليػػو.... انرهػػ  

 بالقكة كال يحسف لو ذلؾ.
كيدع  شمكؿ النعمة بذلؾ لػو كلميػرن باالنرنػاعم  ك يكػكف  قاؿ الزركش : كقد يمرـز األكؿ

   (7) (6)الجمج باعربار الرجريد البيان  
قػػػاؿ فػػػ  المػػػرر: كلػػػؾ  ف رقػػػكؿ لػػػيس فػػػ  هػػػذا رجريػػػدم كلػػػك سػػػمـ فمػػػيس هػػػك بيػػػان  بػػػؿ 

 . (9) (8)بديع 
قاؿ الزركش : لكف يمنج مف هذا قكلو فيما بعد: " كنضرع إليؾ ف  منج المكانػج"م قػاؿ : 

                                                                                                     
المنِّؿ باِّة بو كف  الكشاؼ عامةم قمت: كهك فاسدم بؿ ذلؾ مف الرننف: كهك اإلرياف بالحِّر ف  ِّكرر  االسمية 

 (.3كالنعمية... انره )لكحة 
 (.3(م قاؿ ف  المرر: قمت: ممنكع)ِّػ1/61رشنيؼ المسامج)( 1)
 (.1/176الدرر المكامج)( 2)
 اآلية األبيرة مف سكرة الضح .( 3)
 (.1/8لمحم  عم  جمج الجكامج مج حاشية البنان )شرح ا( 4)
 (.1/179الدرر المكامج)( 5)
الرجريد البيان : االسرعارة المجردة: كهػ  الرػ  قرنػت بمػا يبلئػـ المسػرعار لػو)كهك المشػبو( كسػميت مجػردة لرجريػدها عمػا ( 6)

المسرعار لو مج المسرعار منو كالدبكؿ  يقكيهام ألف ذكر مبلئـ المسرعار لو مضعؼ لرناس  الرشبيوم كمبعد لدعكة ارحاد
 ف  جنسو.

 إلا قمر مف اإليكاف باد  ي دكف الرحية مف بعيد   كمثالو: 
 (.1/61رشنيؼ المسامج )( 7)
 .البديج محسف فقط فكيؼ يدبمو الرجريد فميس فيو مشبو كمشبو بو(8)
 مف المبطكط. 4المرر ِّػ( 9)
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 . (2)قاؿ ف  المرر: ليس ف  ذلؾ ما يمنج  (1)فإف هذا باص بو 
 . (3)قاؿ المحم : كالمراد بقكلو "نحمدؾ" إيجاد الحمد ال ما سيكجد 

قػػاؿ الكػػكران  : كهػػك منرقػػد؛ ألف اإليجػػاد فعػػؿ اح ال فعػػؿ الحامػػدم إذ يػػأر  بالنعػػؿ غيػػر 
 المكجد كما يظهر بداهة ف  الزنا كالقرؿ. 

سػػػيكجد" ممػػػا ال معنػػػ  لػػػوم إذ المضػػػارع إمػػػا حقيقػػػة فػػػ  الحػػػاؿ مجػػػازان فػػػ  كقكلػػػو "ال مػػػا 
 االسرقباؿ فبل إشكاؿ ف  نحمدنم  ك هك مشررؾ بينهما إذ لـ يذهب  حد إل  العكس.

كال يشػػؾ  حػػد إذا قػػاؿ القائػػؿ نحمػػدؾ لػػـ يػػرد  نػػ  اآلف ال  شػػرمؿ بحمػػدؾ كلكػػف سػػأفعؿ. 
 . (4)انره  ممبِّان 

 (5)يقػػػػاؿ إف جممػػػػة الحمػػػػد ح ببريػػػػة لنظػػػػا إنشػػػػائية معنػػػػا ذلػػػػؾ  ففػػػػ  قمػػػػت: كالرحقيػػػػؽ 
 .جكز  ف رككف مكضكعة شرعا لئلنشاءكي ملحِّكؿ الحمد بالركمـ بها مج اإلذعاف لمدلكلها

 فإف قيؿ لـ  را المِّنؼ بكاؼ البطاب ف  قكلو ) نحمدؾ (
قكلػػو " نحمػػدؾ " ككػػاف المناسػػب " نحمػػد فػػ  فػػإف قيػػؿ لػػـ  رػػا المِّػػنؼ بكػػاؼ البطػػاب 

مقػػػاـ الحمػػػد كيسػػػربعدها عػػػف عػػػز سػػػاحة حضػػػررو ك فػػػ  ح " إذ البلئػػػؽ بالعبػػػد  ف يػػػذؿ ننسػػػو ا
 جبلؿ عظمرو ؟ . 

 (6) جاب المحما بأنو لمرمذذ ببطاب اح كندائو 
مقابمػػػة الػػػنعـ الرػػػا ال يمكػػػف عػػػدها فػػػ  ك جػػػاب الكػػػكرانا : بأنػػػو لمػػػا  كقػػػج الحمػػػد هنػػػا  

حِّا ها فضبل عف إمكػاف اإلريػاف بشػكرها كر عاجمهػا  مأمػؿ مػكلا رمػؾ الػنعـ جميمهػا كحقيرهػاكا 
                                 

 .(1/61رشنيؼ المسامج)( 1)
 .ف المبطكطم 4المرر ِّػ( 2)
 (.1/7حاشية البنان  عم  شرح المحم )( 3)
كعباررػو "كال يشػػؾ  حػػد فػ   ف العاقػػؿ إذا قػػاؿ فػ  مقػػاـ الحمػػد  حمػػدؾ نحمػدؾ لػػـ يػػرد  نػا اآلف ال  شػػرمؿ بحمػػدؾ كلكػػف ( 4)

  (.1/177سأفعمو" )الدرر المكامج 
( اإلنشػاء : الكػبلـ 161م الرعرينػات ص2/289لمنيػر الببر هػك الكػبلـ الػذل يحرمػؿ الِّػدؽ  ك الكػذب لذارػو ) شػرح الكككػب ا( 5)

(م اإلنشػائية معنػا :  ل الببريػة الرػػا يػراد بهػا اإلنشػاءم مثػؿ قكلػػو 71الػذل لػيس لنسػبرو بػارج رطابقػو  ك ال رطابقػػو )الرعرينػات 
﮳﮴  ھ ھ ھچ رعالا  ﮲   ( مف سكرة البقرة 233جزء مف اآلية ) چ ھ ےے ۓ ۓ 

 ( 8- 1/7البنانا عما المحما : )( 6)
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كر هػػػا فائقػػػة الحِّػػػر ركجػػػو بعقمػػػو إلػػػا ذلػػػؾ المػػػكلا  مك جمهػػػام ظاهرهػػػا كباطنهػػػام كغيػػػر ذلػػػؾ
بحار نعمػوم نحمػدؾ معاشػر الحامػديف عمػا رمػؾ ف  الحقيقا فقاؿ : يا مف اسرمرؽ الحامدكف 
 . (1)انرها بمعنان  مالنعـ ؛ ال جـر كاف اإلرياف بالكاؼ  كلا

فػ  قمت : كالذل  قكلو إف إيقاع الحمد كالضراعة عما سبيؿ المباطبػة  حسػف كمػا جػاء 
 ژ ٿ ٿ ٿ ٿژ قكلػػو رعػػالا 

" فػػ  قػػاؿ المحققػػكف مػػف  هػػؿ الرنسػػير : النائػػدة  م(2)
إيػػاؾ نعبػػد "  نػػو لمػػا ذكػػر  ف الحمػػد ح المرِّػػؼ بالربكبيػػة كالرحمػػة كالممػػؾ ليػػـك الػػديفم  قبػػؿ 

الحمػػػد المسػػػرقر لػػػو منػػػو كمػػػف غيػػػرن  نػػػو كغيػػػرن يعبػػػد  ببػػػران  مػػػر ذكػػػرنالحامػػػد عمػػػا المحمػػػكد م
فكما  ف الحمد يسرمرؽ الحامػديف كػذلؾ  مكيبضج لو ؛ كلذلؾ  را بالنكف الرا رككف لو كلميرن

كنظيػػر هػػذا  نػػؾ رػػذكر شبِّػػان مرِّػػنان بأكِّػػاؼ جميمػػة مببػػران  مالعبػػارة رسػػرمرؽ المػػركمـ كغيػػرن
هػػذا فػػ  فيكػػكف  ماضػػران معػػؾ فرقػػكؿ لػػو : إيػػاؾ  قِّػػدإببػػار المائػػب كيكػػكف ذلػػؾ الشػػبص ح

  (3)لنظ " إيان " ف  البطاب مف الرمطؼ عما بمكغ المقِّكد ما ال يككف 
الضػػراعة كالسػػ اؿ ؛ فػػ  قػػاؿ اإلمػػاـ الػػرازل : إيقػػاع الحمػػد عمػػا سػػبيؿ المشػػافهة  حسػػف 

كذكػػػر  ف  مكالسػػػبب فيػػػو  ف الػػػرد مػػػف الكػػػريـ إذا سػػػئؿ عمػػػا سػػػبيؿ المباطبػػػة كالمشػػػافهة بعيػػػد
فػػبل جػػـر  ثنػػا عمػػا اح  مالِّػػبلةفػػ  ذلػػؾ  ف المِّػػما كػػاف  جنبيػػان قبػػؿ الشػػركع فػػ  الحكمػػة 

: حمػػػدرنا ك قػػػررت م ثػػػـ إنػػػو رعػػػالا كأنػػػو قػػػاؿبألنػػػاظ الميبػػػة مػػػف الحمػػػد إلػػػا قكلػػػو : يػػػـك الػػػديف
بػالقرب  بعػدفرفعنا الحجػاب ك بػدلنا ال مبككنا ربان رحمانان رحيمان مالكان ليـك الديف فنعـ العبد  نت

                                 
 عنا  –( كعباررو :  نو  را بكاؼ البطاب مج الحمدم ككاف المناسب االسـ الظاهر  176 – 1/175الدرر المكامج : )( 1)

إذ العبػد يجػب عميػو  ف يسرقِّػر ننسػو فػ  مقػاـ الحمػدم  كيسػربعدها عػف  –كممة الجبللة  ك غيرها مف  سمائو الحسػنا 
الرعمػيـ مػف اح رعػالا لعبػادن فػ  كبلمػو القػديـ فػ  مكاضػج  – يضػان  –رد عز ساحة حضررو رعػالا كرقػدسم كبالِّػيمة ك 

 شرا كلـ يقج العدكؿ عنو قطم فمك كاف البطاب الئقا لسكغو ف  مكضج ما . 
قمت : لمػا  كقػج الحمػد هنػا فػ  مقابمػة الػنعـ الرػا ال يمكػف عػدها ك إحِّػا ها فضػبلن عػف إمكػاف اإلريػاف بشػكرهام كرأمػؿ فػ  

عـ جميمها كحقيرهام عاجمهػا ك جمهػام ظاهرهػا كباطنهػام معقكلهػا كمحسكسػهام قاِّػرها كمرعػديهام كر هػا فائقػة مكلا رمؾ الن
الحِّر ركجو بشراشرن إلا ذلؾ المكلا فقاؿ : يا مف اسرمرؽ الحامدكف ف  بحار نعمػو نحمػدؾم فكػاف بمقرضػا الببلغػة 

 ميـ  . هػاإلرياف بالكاؼ كاجبان ال يجكز العدكؿ عنو عند مف لو ذكؽ س
 (م مف سكرة النارحة .5 ية رقـ )( 2)
العربػا  اء الرػراث( طبػج دار إحيػ1/7(م رنسير البيضػاكل )1/135(م رنسير ابف كثير )1/204الرنسير الكبير لمرازل : )( 3)

 هػ. 1418 – كلا  –بيركت  –
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  (1)إياؾ نعبد" انرها فركمـ بالمباطبة كقؿ: "
كالمػػػيـ المشػػػددة  م" المهػػػـ " يػػػا احفػػػ   (2)" كالِّػػػحيو عنػػػد البِّػػػرييف الميـــم كقكلػػػو : " 

 عكض عف حرؼ النداء كلهذا ال يجمج بينهما .
نىػا ببيػر ؛ 9كالرقػدير : يػا اح ) م: عكض عػف جممػة محذكفػة (3)كقاؿ الككفيكف   ل  (  يمى

 ثـ حذؼ البرِّارن كلكثرة االسرعماؿ . ماقِّدنا
   كثر المكاضج .ف  كرد بعدـ اطراد هذا الرقدير 

 ژ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ قػػاؿ رعػػالا : 
اآليػػة كلػػك كانػػت  (4)

  (5)الجكاب هك  منا ك حينئذ يككف  النعؿالميـ مف  منا لما احراج الشرط إلا جكاب ؛ ألف 
" فػػ  "زرقػػـيـ كالرنبػػيـ لػػداللرها عمػػا معنػػا الجمػػج كمػػا زيػػدت ؛ لمرعظػػ: المػػيـ زائػػدةكقيػػؿ

فجمػػػج بينهمػػػا إيػػػػذانا  م:  ف المػػػيـ لمِّػػػنات كاح لمػػػػذات (7)كذكػػػر ابػػػػف ظنػػػر  (6)لشػػػدة الزرقػػػة 

                                 
 (.1/204الرنسير الكبير لمرازل )( 1)
هػ ف  مكاف يقاؿ لو البريبة  ك البِّػيرة بينػو  17عاـ :  بف البطاب  نسبة إلا البِّرةم كها مِّرت ف  عهد عمر( 2)

كبيف دجمة  ربعة فراسخم لو بميج يجرل فيو الماء إلا عظمة قِّبم  كؿ مف غرس نببل بهػا  بػك بكػر رضػا اح عنػوم 
 ( .1/430ثـ ركالا الناس ف  المرس ) معجـ البمداف 
بػف  حمػد النراهيػدلم كهػـ كسػعكا عمػـ النحػك ككػانكا جػيبل  ك  كثػر قبػؿ اشػرماؿ  كالبِّريكف منهـ  بك األسػكد الػد لام كالبميػؿ

الكػػػكفييف بهػػػذا النػػػفم مػػػنهـ سػػػيبكيوم كاألبنػػػشم كالمػػػازنام كالمبػػػردم فػػػ  طبقػػػات سػػػبعة كاألبيػػػر بػػػارـ البِّػػػرييف.  ببػػػار 
 .65طبج مِّطنا البابا الحمبا بمِّر ص  -هػ 368النحكييف البِّرييف لمقاضا السيرافا ت 

نسبة إلا الككفة المِّر المشهكر بأرض بابؿ مف سكاد العراؽم كقد رسما بدى العػذراء السػرداررها  بػذا مػف قػكؿ العػرب ( 3)
: ر يت ككفانان بضـ الكػاؼ كفرحهػا لمرميمػة المسػرديرة كقيػؿ : غيػر ذلػؾم رمِّػيرها كػاف فػ  عهػد عمػر بػف البطػاب سػنة 

ريف مرحمةم كبيف المدينة كمكة  قِّر مف هذا الطريؽ بثبلث مراحؿ ) هػم كقيؿ بعد ذلؾم بينها كبيف المدينة نحك عش17
  4/490معجـ البمداف لمحمكل ( 

ف كػػانكا مرػػأبريف فػػ  االهرمػػاـ بػػالنحك عػػف البِّػػرييف إال  ف  كؿ طبقػػارهـ  كانػػت معاِّػػرة لطبقػػة  -الر اسػػا –كالككفيػػكف كا 
ائا كالنػػراء كابػػف السػػكيت كثعمػػب بػػارـ الكػػكفييف.  ببػػار ثػػـ ركالػػت طبقػػارهـ : الكسػػ –الطبقػػة الثالثػػة لمبِّػػرييف  –سػػيبكيو 

 . 7النحكييف البِّرييف لمسيرافا ص
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈژ ( مػػػػف سػػػػكرة األننػػػػاؿ كرمامهػػػػا 32جػػػػزء مػػػػف االيػػػػة رقػػػػـ )( 4)

 ژې ې ى ى  ۉ ې ې
 1/64( رشنيؼ المسامج 5)
 ( 1/64المِّدر السابؽ ) ( ننس6)
حمد بف ظنر الِّقما المكا  بك عبد احم مكلػدن فػ  ِّػقمية كنشػأ فػ  مكػة كجػاؿ فػ  الػببلد هك محمد بف عبد اح بف م( 7)
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  (2): المهـ مجمج الدعاء (1)بالس اؿ بجميج  سمائو كِّناروم كاحرج لو بقكؿ الحسف البِّرل
فػػإف قمػت " فيػػا  ملػػة لمػذات كهػػا مجمػج الِّػناتالمػػرر : كفيػو نظػر ؛ ألف الجبلفػ  قػاؿ 

 (5)قػاؿ الزركشػا : كقػكؿ النضػر بػف شػميؿ (4)م كالميـ عكض عف يا(3)اح " كذلؾم قمت مسمـ
  (6)بجميج  سمائو  مف قاؿ المهـ فقد دعا اح

  (7)المرر : فيو ما رقدـ ف  قاؿ 
  " على" كقكلو 

اك لبلسػػرعبلء لمػػا فيػػو مػػف  (8)فييف كهػػك لمرعميػػؿ عمػػا ر ل الكػػك  مك" عمػػا " ِّػػمة نحمػػد

                                                                                                     
هػم نحكل لمكل محدث فقيو فرضا مشهكرم مف مِّننارو كراب ف  الرنسير 565كاسرقر ف  الشاـ كركف  ف  حماة سنة 

كالقكاعػد كالبيػاف فػ  النحػكم كانظػر رجكزة ف  النػرائضم لمطاعم كحاشية عما درة المكاصم ك اسمو ينبكع الحياة كسمكاف ا
 . 1/142م بمية الكعاة 10/240كمعجـ الم لنيف  6/230ررجمرو ف  األعبلـ 

هك  بك سعيد الحسف بف يسار سيد الرابعيفم جمج بيف العمـ كالعبادة كالزهدم رربػا فػ  بيػت مػف بيػكت  مهػات المػ منيفم ( 1)
هػػػ )كفيػػات االعيػػاف 110و كرػػاب فػػ  رنسػػير القػػر ف الكػػريـم رػػكف  إمػػاـ  هػػؿ البِّػػرة المجمػػج عمػػا جبللرػػو فػػ  كػػؿ فػػفم لػػ

 (1/147م طبقات المنسريف 1/136م شذرات الذهب 2/69
 1/65الرشنيؼ ( 2)
 مف المبطكط  4المرر ص ( 3)
 مف المبطكط  4المرر ص ( 4)
المحدثم نشأ بالبِّرة ثـ عاد هك النضر بف شميؿ بف برشة المازنا الرميما  بك الحسف النحكل األديب الشاعر النقيو ( 5)

هػم  بذ عف البميؿ بف  حمد كفِّحاء العربم مف مِّننارو غريب  203إلا مرك مكلدن كركلا قضاءها كركف  بها سنة 
م بميػة 8/23م األعػبلـ 397/ 5الحديث كالمدبؿ إلا كراب العيف لمبميؿ بف  حمدم كالِّنات ف  الممة )كفيات األعيػاف 

 ( . 13/101 لنيف م معجـ الم316/ 2الكعاة 
 1/65رشنيؼ المسامج ( 6)
مػػف المبطػػكطم قمػػت :قكلػػو فيػػو مػػا رقػػدـ :  ل عػػدـ الرسػػميـ بأنػػو لنظػػة " المهػػـ " فيهػػا زيػػادة فػػ  األسػػماء  4المػػرر ص ( 7)

 كالِّنات عف لنظ الجبللة كحدن " اح ؛ ألنو كما رقدـ اح لنظ الجبللة لمذات كها مجمج الِّنات 
؟ قكالف األكؿ : ها حرؼ كها حقيقة فيو ؛ فبل يحراج اسرعمالها حرؼ إلا قرينة ببػبلؼ مػا إذا كانػت  عما حرؼ  ـ  سـ( 8)

اسمان ؛ فإنو يحراج إلا قرينة نحك دبكؿ حرؼ الجر عميها كما ف  قكؿ الشػاعر : غػدت مػف عميػو بعػد مػا رػـ ظم هػا ..... 
رسم  ك عقميػػػان نحػػػك لزيػػػد عمػػػا عمػػػر ديػػػفم كركػػػكف البيػػػتم كهػػػا حػػػرؼ كضػػػج لبلسػػػرعبلء مطمقػػػان حسػػػيان نحػػػك زيػػػد عمػػػا النػػػ

(  ل مػػػج حبػػػوم كلممجػػػاكرة نحػػػك رضػػػا عميػػػو  ل عنػػػوم 177)البقػػػرة  ژٿ ٿ ٹ ٹ ژ لممِّػػػاحبة نحػػػك قكلػػػو رعػػػالا 
 ژ كلمرعميػػػػػػؿ نحػػػػػػك قكلػػػػػػو رعػػػػػػالا  ﯁   ( كركػػػػػػكف ظرفػػػػػػان مثػػػػػػؿ قكلػػػػػػو رعػػػػػػالا 185)البقػػػػػػرة  ژ  ﯀ 

ماف كركػػػكف اسػػػردراكية مثػػػؿ قػػػكلهـ : فػػػبلف ال (  ل فػػػ  ممػػػؾ سػػػمي102)البقػػػرة  ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ 
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 اإلشارة إلا رنبيـ الحمد .
فإنهػػا إنمػػا  مقػػاؿ الزركشػػا : لكػػف االسػػرعبلء عمػػا النعمػػة غيػػر مناسػػب كاألحسػػف رجنبهػػا

الحػديث " كػاف إذا ر ل مػا يكػرن قػاؿ الحمػد اح عمػا كػؿ حػاؿ فػ  ك  مجانب النقمةف  رسرعمؿ 
ذا ر ل ما يعجبو قاؿ الحمد ح الذل بن   (1)و ررـ الِّالحات " رعمكا 

  (2)المرر كفيو بحث ف  قاؿ 

ذلػؾ فػ  م قاؿ الزركشا : لما (3) ژ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ    ۆئژ فإف قمت فقد قاؿ رعالا 
 م (4)المحؿ مف االسرعبلء برفج الِّكت 

  (5)بيف الس اؿ كالجكاب ف  المرر : ال رناف  قاؿ 
 "  نعمكقكلو " 

 مكهػا اليػد كالِّػنيعة كالمنػة كمػا  نعػـ بػو عميػؾ قاؿ الزركشا قكلو " نعـ " : جمػج نعمػة
  (6)كالمراد هنا الجميج 

هذا عػدـ رحقيػؽ ؛ ألف مػا  نعػـ بػو عميػؾ هػك بمعنػا الجميػج عمػا ف  المرر : ك ف  قاؿ 
  (1)فاعمـ ذلؾ  (7)رقدير الرسميـ الجدلا 

                                                                                                     
يدبؿ الجنة لسكء ِّنيعو عما  نو ال ييأس مػف رحمػة احم كركػكف زائػدة مثػؿ قكلػو ِّػما اح عميػو كسػمـ : "مػف حمػؼ عمػا 

 ( 148 – 2/146يميف فر ل غيرها بيرا منها فميأت الذم هك بير كليكنر عف يمينو" )الدرر المكامج 
م كالحديث ركرو  ـ الم منيف السيدة عائشة رضا اح عنها قالت : كاف رسكؿ اح ِّما اح 66-1/65رشنيؼ المسامج ( 1)

ذا ر ل مػػا يكػػرن قػػاؿ : الحمػػد ح عمػػا كػػؿ  عميػػو كسػػمـ إذا ر ل مػػا يحػػب قػػاؿ " الحمػػد ح الػػذل بنعمرػػو رػػرـ الِّػػالحاتم كا 
مكربة العمـك كالحكـ  – 2/166ف  مسند البزار م كجاء عف عما رضا اح عنو 284حاؿم ركان النككل ف  األذكار ص 

ثانيػة  –دمشػؽ  –طبج المكرب اإلسبلما  – 2/180ـ م كف  شرح السنة لمبمكل 2009 –طبعة  كلا  –بالمدينة المنكرة 
 هػ.1403 –

 مف المبطكط . 4ص( 2)
ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ  ې ى ى ائ  ې ېژ مػف سػكرة الحػج كرمامهػا  37جزء مف اآليػة رقػـ ( 3)

 ژۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ۈئ   ۆئ
 .1/66رشنيؼ المسامج ( 4)
 مف المبطكط كعباررو كما يما : ال ) ربلف  ( بيف الس اؿ كالجكاب . 4ص( 5)
 كنسبو إلا الجكهرل . 1/66رشنيؼ المسامج ( 6)
فحػػاـ مػػف هػػك قاِّػػر عػػف إدارؾ ( 7) الجػػدؿ هػػك القيػػاس الم لػػؼ مػػف المشػػهكرات كالمسػػمماتم كالمػػرض منػػو إلػػزاـ البِّػػـ كا 

ت البرهافم كدفج المرء بِّمو مػف إفسػاد قكلػو بحجػة  ك شػبهةم  ك يقِّػد بػو رِّػحيو كبلمػوم كهػك البِّػكمة فػ  مقدما
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نػػان معفػػ  ك  (2)الشػػرح الكبيػػر : كهػػا لمجػػنس رقػػج عمػػا القميػػؿ كالكثيػػر فػػ  قػػاؿ الرافعػػا 
كنعػػـ  مكالنعمػػة بالضػػـ المسػػرة مكالنعمػػة بػػالنرو الرػػنعـ مالنعػػيـ كالنعمػػاء كالػػنعـ كالنعمػػا كالرػػنعـ

 الشئ نعكمان إذا ِّار ناعمان .
 . (3)كالرنكير لمركثير 

نمػػػا حمػػػد عمػػػا  مقػػػاؿ المحمػػػا :  ل إنعامػػػات كثيػػػرةم منهػػػا اإللهػػػاـ لرػػػأليؼ هػػػذا الكرػػػاب كا 
 . (4)ف األكؿ كاجب كالثانا مندكب مقابمها ال مطمقان ؛ ألف  النعـ  ل 

فقػػػاؿ بعضػػػهـ : إنهػػػا عبػػػارة عػػػف المننعػػػة  محػػػد النعمػػػةفػػػ  قػػػاؿ اإلمػػػاـ الػػػرازل : ابرمػػػؼ 
  (5)ب( عما جهة اإلحساف إلا المير 9المنعكلة )

) كلنرجػػج إلػػا رنسػػير الحمػػد فنقػػكؿ :  مػػا قكلنػػا المننعػػة فػػؤلف المضػػرة المحضػػة ال ركػػكف 
جهػة اإلحسػاف : ألنػو لػك كػاف ننعػان كقِّػد بػو الناعػؿ ننػج ننسػو ال  نعمةم كقكلو المنعكلة عمػا

 . (6)يقج المنعكؿ بو فبل يككف نعمة كمف  حسف إلا جاريرو ليربو عميها انرها 
 .(7): الحسنة عما جهة اإلحساف إلا المير  النعمة كمنهـ مف يقكؿ : 

نمػػػا زدنػػػا هػػػذا القيػػػد ألف النعمػػػة يسػػػرحؽ بهػػػا الشػػػكر باإل  ف كػػػاف فعمػػػو قػػػالكا: كا  حسػػػاف كا 
فػػػ  فػػػأل امرنػػػاع  ممحظػػػكرام ألف جهػػػة اسػػػرحقاؽ الشػػػكر غيػػػر جهػػػة اسػػػرحقاؽ الػػػذنب كالعقػػػاب

اجرماعهمػػا ؟م  ال رػػرل  ف الناسػػؽ يسػػرحؽ الشػػكر بإنعامػػو كالػػذـ بمعِّػػيرو اح  فػػبل يجػػكز  ف 
   (8)يككف األمر هاهنا كذلؾ ؟ 

                                                                                                     
 (.123الحقيقة )المنردات لمراغب ص

 ( 100الرسميـ : هك االنقياد كررؾ االعرراض فيما ال يبلئـ ) الرعرينات ص
هػك بمعنػا الجميػج عمػا رقػدير الرسػميـ الجػدلا. مف المبطكط كنِّها: قمت: ف  هذا شئم ألف ما  نعػـ بػو عميػؾ  5ص( 1)

 انرها 
الجنس : الضرب مف كؿ شئ كالجمػج  جنػاس كهػك  عػـ مػف النػكع فػالحيكاف جػنس كاإلنسػاف نػكع ) المِّػباح المنيػر فػ  ( 2)

نشػػر مكربػػة الهػػػبلؿ بمِّػػرم كمبرػػػار  –( 6/55( كانظػػر كػػذلؾ العػػػيف لمبميػػؿ ابػػف  حمػػػد )7/111غريػػب الشػػرح الكبيػػػر 
 (1/62)الِّحاح 

  1/10المحما ( 3)
 12-1/10( البنانا عما المحما 4)
 1/208الرنسير الكبير ( 5)
 1/208كرد هامشان ف  المبطكطم رنسير الرازل ( 6)
 1/208الرنسير الكبير ( 7)
 المِّدر السابؽ ( 8)
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ـ بمػا هػك شػأنها بقكلػو يػ ذف " ثػـ إف المِّػنؼ كِّػؼ الػنعيؤذن الحمـد بازديادىـاكقكلو "
  (1)كمعنا ي ذف : يعمـم كفسرن الراغب : بالعمـ الحاِّؿ عف السماع  مالحمد بازديادها

ك ِّػمو  مكالداؿ بػدؿ الرػاء مكهك  بذ الشئ م(2)" كاالزدياد "  بم  مف الزيادةم كاالكرساب 
  (3)ژڄ ڦ ڦژ كبلـ المِّنؼ إشارة إلا قكلو ف  " ازرياد " ك 

لػا الػديف بػف العراقػا : كقػد ربػيف  ف المػراد بالحمػد هنػا  حػد قسػميو كهػك مػا قاؿ الشيخ ك 
الرنزيػؿ لرنػاكؿ القسػـ اآلبػر كهػك ف  كما  –يعنا المِّنؼ  –كلك  طمؽ  مكاف منو عما نعمة

 . (4)ما كاف عما غير نعمة 
 ]ونصمي عمي نبيك محمد ىادي األمة لرشادىا [

 وقولو "ونصمى عمى نبيك محمد"
 :م فقػاؿعميػو السػبلـن  لمِّػنؼ بالحمػد  ردفػو بالِّػبلة عمػا الرسػكؿ المِّػطكلما  را ا

 كبلمو  مكر : ف  ك  م"كنِّما عما نبيؾ محمد "
ككػػاف مػػف حقػػو  ف  مهػػذا المبرِّػػرفػػ  األكؿ :  همػػؿ اإلريػػاف بشػػهادة  ف ال إلػػو إال اح 

عميػػو كسػػمـ سػػنف  بػػا داكد كالررمػػذل مػػف حػػديث  بػػا هريػػرة  ف النبػػا ِّػػما اح نػػ  يػػذكرها ؛ ف
قػػاؿ :" كػػؿ بطبػػة لػػيس فيهػػا رشػػهد فهػػا كاليػػد الجػػذماء  ل المقطكعػػة " حسػػنو الررمػػذل كقػػاؿ 

 . (6)كراب الجمعة مف سننو ف   (5)غريب كِّححو البيهقا 
شػرح بطبػػة فػ  الثػانا : اقرِّػارن عمػػا الِّػبلة بػدكف الرسػػميـ معرػرض ؛ إذ قػاؿ النػػككل 

                                 

(م 279) البقػػػرة  ژ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈژ قػػػاؿ: كيسػػػرعمؿ ذلػػػؾ فػػػ  العمػػػـ الػػػذل يركِّػػػؿ إليػػػو بالسػػػماع نحػػػك قكلػػػو ( 1)
 1/14المنردات 

 1/75الضياء البلمج ( 2)
  ژڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڦژمف سكرة ابراهيـ كرمامها  7جزء مف اآلية رقـ ( 3)
 1/4الميث الهامج ( 4)
البيهقا هك  حمد بف الحسيف بف عما النيسابكرل  بك بكرم النقيو الجميؿ القدر الشافعام الحافظ األِّكلا الزاهد الكرعم ( 5)

م 1/57هػ بنيسابكر ) كفيػات االعيػاف  458 لنارو السنف كاالثار كدالئؿ النبكة كاألسماء كالِّنات كالببلفيات ركف  مف م
 ( 3/304م شذرات الذهب 4/8طبقات السبكا 

م 169( كقػػاؿ عنػػو هػذا الحػػديث حسػف غريػػبم كِّػػححو األلبػانا فػػ  الِّػػحيحة 3/414)  1106الررمػػذل حػديث ( سػنف 6)
فػرو القػدير : ك راد بالرشػهد هنػا الشػهادريف مػف إطػبلؽ م قػاؿ المنػاكل فػ  3/209الكبػرل  سنف البيهقام 4201ك بك داكد 

 الجزء عما الكؿ كما ف  الرحيات .
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  چ ڃژ ؛ ألف اح رعػػالا قػػاؿ (1)الرسػػميـِّػػحيو مسػػمـ كاألذكػػار يكػػرن إفػػراد الِّػػبلة عػػف 

)  فإف قيؿ فقد جاءت الِّػبلة عميػو غيػر مقركنػة بالرسػميـ (2)ژ ڇ ڇ چ چ چ
كممػػػات فػػػ  الِّػػػبلة؟ فػػػالجكاب :  ف السػػػبلـ رقػػػدـ قبػػػؿ الِّػػػبلة فػػػ   بػػػر الرشػػػهد فػػػ    (  10

  (3)الرشهد كهك قكلو : السبلـ عميؾ  يها النبا كرحمة اح كبركارو " 
 السػػنة : فػػ  إنمػػا ذكػػر الِّػػبلة عمػػا النبػػا دكف غيػػرن مػػف األنبيػػاء ؛ ألنػػو جػػاء  الثالػػث :

  .(4)" كؿ بطبة ال يِّما فيها عما النبا ِّما اح عميو كسمـ شكهاء  ل قبيحة " 

فػػ   (7)عػػف مجاهػػد (6)عػػف ابػػف  بػػا نجػػيو  (5)كركينػػا عػػف إمامنػػا الشػػافعا عػػف ابػػف عيينػػة 
 ژڭ ڭ ڭ ژ قكلػػػو رعػػػالا: 

  ذكػػػر إال ذكػػػرت معػػػا  شػػػهد  ف ال إلػػػو إال اح ك ف قػػػاؿ : ال (8)
عػػػف -ِّػػػما اح عميػػػو كسػػػمـ  -محمػػػدان رسػػػكؿ احم كهػػػذا الرنسػػػير ركينػػػان مرفكعػػػان إلػػػا رسػػػكؿ اح 

جبريػػؿ عػػػف رب العػػػالميفم كلنػػػظ الحػػػديث : قػػػاؿ ِّػػػما اح عميػػػو كسػػػمـ :  رػػػان  جبريػػػؿ فقػػػاؿ: إف 
قمػت : اح كرسػكلو  عمـػ قػاؿ: إذا ذكػرتي ذكػرتى ربا كربؾ يقكؿ :  ردرل كيؼ رفعػت لػؾ ذكػرؾ ؟ 

 م ال جـر جرت عادة المِّننيف بالِّبلة عما رسكؿ اح بعد حمد اح (9)معا" 
                                 

 1/43شرح مسمـ لمنككل ( 1)
چ چ چ ڇ  ڃ ڃڃ ڃ چ ڄ ڄ ڄ ڄژ مف سكرة األحزاب كرمامها  56جزء مف اآلية رقـ ( 2)

  ژڇ 
  1/82م الدرر المكامج 1/7ميث الهامج م ال1/43شرح مسمـ لمنككل ( 3)
النػػائؽ لمزمبشػػرلم لكػػف حرػػا كرابػػة هػػذن السػػطكر لػػـ  هرػػد إليػػو فػػ  دكاكيػػف السػػنة كال فػػ  الشػػركح كلكػػف المكجػػكد : كػػؿ ( 4)

 (4/261بطبة ليس فيها رشهد فها كاليد الجذماءم كمثؿ هذام )سنف  با داكد 
هػػ 107مػدم كهػك مػكلا لبنػا عبػد اح بػف ركيبػةم كلػد بالككفػة كسػكف مكػةم مكلػدن سنياف بف عيينة بف  با عمراف كيكنا  بك مح( 5)

ككػاف  بػكن مػػف عمػاؿ بالػػد القسػرلم  حػػد األعػبلـ ركل عػػف الزهػرل كعمػرك بػػف دينػارم كركل عنػػو  حمػد كعمػػا كالزعنرانػا كمػػف 
 (  1/449هػ )الكاشؼ  128شيكبو األعمش كابف جريجم ثقة ثبت حافظ إماـم مات ف  رجب 

يسػػار الثقنػػ  األبنػػؼ كهػػك مػػكلا آلؿ األبنػػؼم يػػركل عػػف عطػػاء كطػػاكس كركل عنػػو كرقػػاء بػػف عمػػر اليشػػكرل ك هػػؿ ( 6)
 –دار الكرػػػب العمميػػػة  – 7/343م اإلِّػػػابة البػػػف حجػػػر 2/377هػػػػ )معجػػػـ الحمػػػكل 132هػػػػ كقيػػػؿ  131الحجػػػاز رػػػكف  

 هػ( 1415 – كلا  –بيركت 
كيػؿ كالرنسػير كاألقاكيػؿ كالرػذكير سػمج ابػف عبػاس كابػف عمػر كعمػا رضػا هك  بك الحجاج مجاهػد بػف جبػر ِّػاحب الرأ( 7)

م الرػاريخ 1/520هػم ) رقريب الرهػذيب104اح عنهـم كركل عنو الحكـ كمنِّكر ك بك نجيو كعطاء كطاكسم كمات سنة 
 ( 7/411الكبير 

 مف سكرة الشرح  4اآلية رقـ ( 8)
( كفيػو : قػاؿ مجاهػد : يعنػا بالرػأذيفم كفيػو يقػكؿ حسػاف 20/106 ف ) كجػامج  حكػاـ القػر  3/209سػنف البيهقػا الكبػرل ( 9)
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 م(2)كبالعقػػؿ عنػػد المعرزلػػة (1)ك يضػػان لمػػا كػػاف شػػكر المػػنعـ كاجبػػان بالشػػرع عنػػد  هػػؿ السػػنة
إذ الػنعـ الكاِّػمة إلينػا مػف  كشكر المنعـ الحقيقا هك اح  ردؼ شكرن بشكر المػنعـ المجػازل ؛

فممػػػا  ثنػػػا عمػػػا  مِّػػػما اح عميػػػو كسػػػمـن  الػػػدنيا كاآلبػػػرة إنمػػػا هػػػا بكاسػػػطة المِّػػػطفػػػ  اح 
  (3)المنعـ الحقيقا  راد الثناء عما المنعـ المجازل 

 كجكب األمر بالِّبلة عميو عما  قكاؿ : ف  كابرمؼ   
كهػك  حػػد الػػركايريف عػػف اإلمػػاـ  م(4)كابرػػارن الشػػافعا  مكػؿ ِّػػبلةفػػ   حػدها :  نػػو يجػػب 

ِّػػبلرنا ؟ فقػػاؿ : قكلػػكا : فػػ  كدليمػػو : كيػػؼ نِّػػما عميػػؾ إذا نحػػف ِّػػمينا عميػػؾ  م(5) حمػػد 
 مالمهػػـ ِّػػؿ عمػػا محمػػد " ركان الػػدارقطنا مػػف حػػديث ابػػف مسػػعكد كقػػاؿ إسػػنادن حسػػف مرِّػػؿ

 (6)مسردركو كقاؿ إنو عما شرط مسمـ ف  ِّحيحو كالحاكـ ف  كابف حباف 

                                                                                                     
 بف ثابت رضا اح عنو : 

    غػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لمنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة بارمػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 كضػػـ اح اسػػـ النبػػا إلػػا اسػػمو

 

 مػػػػػػػػػػػػػف اح مشػػػػػػػػػػػػػهكدي يمػػػػػػػػػػػػػكح كيشػػػػػػػػػػػػػهد 
إذا قػػػػػػاؿ فػػػػػػ  البمػػػػػػس المػػػػػػ ذف 
  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهد

 

ت معػا : األذاف كاإلقامػة كالرشػهد كيػـك الجمعػة عمػا كركل عف الضحاؾ عف ابف عباس قاؿ : يقكؿ لو : ال ذكرت إال ذكر 
المنابر كيـك النطر كيـك األضحا ك ياـ الرشػريؽ كيػـك عرفػة كعنػد الجمػار كعمػا الِّػنا كالمػركة كفػ  بطبػة النكػاح كفػ  

 ف محمػػدنا   مشػػارؽ األرض كمماربهػػا ... كلػػك  ف رجػػبلن عبػػد اح جػػؿ ثنػػا ن كِّػػدؽ بالجنػػة كالنػػار ككػػؿ شػػئ كلػػـ يشػػهد
كفيو : ك نو رعػالا ذكػرن فػ  الكرػب المرقدمػة ك نػو  32/6رسكؿ اح لـ ينرنج بشئ ككاف كافرانم راجج الرنسير الكبير لمرازل 

)  ژڇ ڇ ڇ ڇژالنسػاء(  69)  ژڃ چ چ چ ژ برمت بو النبكةم كذكرن ف  القػر ف مقػركف بػذكرن : 
مكف عميػؾ كيحنظػكف سػنرؾم بػؿ مػا مػف فريضػة مػف ( ك مؤل العالـ مف  رباعؾ كمهػـ : يثنػكف عميػؾ كيِّػ 32 ؿ عمراف :

فرائض الِّبلة إال كمعها سنة يمرثمكف ف  النريضة  مرل كف  السنة  مرؾ كجعمت طاعرؾ طاعرا كبيعرؾ بيعرػام ككرد 
 ( 525-4/524ذلؾ ايضان ف  رنسير ابف كثير ) 

 –بيػػركت  –دار الكرػػب العمميػػة  – 1/49هػػػم المسرِّػػن  1420 –بيػػركت  –دار الكرػػب العمميػػة  – 1/193المحِّػػكؿ ( 1)
 هػ.1413

  1/38اعرقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف  (2)
 179-1/178الدرر المكامج ( 3)
 هػ.1393 –ثانية  –بيركت  –دار المعرفة  1/117األـ ( 4)
جبػة : ثػـ جاء فا الممنا ما نِّو : كها كاجبة ف  ِّحيو المذهب كهك قكؿ الشافعا كاسحاؽ كعف  حمد  نهػا غيػر كا (5)

قػػاؿ : كهػػك قػػكؿ مالػػؾ كالثػػكرل ك ِّػػحاب الػػر ل ك كثػػر  هػػؿ العمػػـم ثػػـ قػػاؿ : ككػػاف اسػػحاؽ يقػػكؿ ال يجزئػػو إذا رػػرؾ ذلػػؾ 
 هػ.1388 –طبعو مكربة القاهرة  – 1/318عامدان انرها. الممنا 

ؿ إبػراهيـ إنػؾ : قػاؿ : قكلػكا المهػـ ِّػؿ عمػا محمػد كعمػا  ؿ محمػد كمػا ِّػميت عمػا   3/193فػ  ِّػحيو ابػف حبػاف ( 6)
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 (1)الِّبلة ف  ك كلا األحكاؿ  ف رككف  معا : كاآلية رقرضا الكجكبقاؿ الشاف 
بقكلػػػػو  - ل: اننػػػػرد –الشػػػػناء  نػػػػو قػػػػاؿ : كشػػػػذ الشػػػػافعا فػػػػ   (2)ككقػػػػج لمقاضػػػػا عيػػػػاض
الرشػػهد األبيػػر كال سػػمؼ لػػو كال فػػ  الِّػػبلة النرضػية كالسػػنية فػػ  بكجػكب الِّػػبلة عمػػا النبػػا 

  (3)سنة يربعها انرها 
ا قكلػػػو : ) كال سػػػمؼ لػػػو ( فمػػػيس كمػػػا ذكػػػر : فقػػػد ركل الكجػػػكب عػػػف كمػػػا قالػػػو مػػػردكد : فأمػػػ

 م كقاؿ بو (2). ك با سعيد البدرل(1)كعبد اح بف مسعكد (5)كابنو عبد اح (4)عمر بف البطاب

                                                                                                     
حميد مجيدم المهـ بػارؾ عمػا محمػد كعمػا  ؿ محمػد كمػا باركػت عمػا  ؿ إبػراهيـ إنػؾ حميػد مجيػد . كذكػرن الببػارل فػ  

( كالحػػػػػػػاكـ 3/47( كالنسػػػػػػػائا )1/257( ك بػػػػػػػك داكد )2/352( كالررمػػػػػػػذل )18/24( كاإلمػػػػػػػاـ  حمػػػػػػػد )4/146الرنسػػػػػػػير )
 (. 1/305ـ ف  ِّحيحو )( كمسم2/181( كالمعجـ األكسط لمطبرانا )3/160)

مػػف سػػكرة األحػػزاب : هػػذا دليػػؿ عمػػا مػػذهب  56م كقػػاؿ الػػرازل فػػ  رنسػػير اآليػػة 25/196م الرنسػػير الكبيػػر 1/117األـ ( 1)
الشافعا ألف األمر لمكجكبم فيجب الِّبلة عما النبا ِّما اح عميو كسمـ كال رجب ف  غير الرشهد فرجب ف  الرشهد 

 انرها 
مكسا بف عياض بف عمركف بف مكسا بف عياض اليحِّبا اإلماـ العبلمة مكلدن فػ  سػبرة كعػاش  هك  بك النضؿ بف( 2)

بها كركلا قضػاءها ك ِّػمو مػف األنػدلسم إمػاـ كقرػو فػ  الحػديث كعمكمػو ككػذلؾ فػ  الرنسػيرم فقيػو  ِّػكلا عػالـ بػالنحك 
القاضا  بك الكليد بف رشد كالقاضا  بػك كالممة ككبلـ العرب ك يامهـ ك نسابهـ حافظ لمذهب مالؾ رحمو احم مف شيكبو 

هػػػ ) الػػديباج المػػذهب فػػ  معرفػػة  عيػػاف عممػػاء المػػذهب البػػف فرحػػكف المػػالكا  544بكػػر بػػف العربػػا رػػكف  فػػ  مػػراكش 
 ( 2/18م طبقات المنسريف 3/483بيركتم كفيات األعياف  –دار الكرب العممية  – 2/46

 هػ.1407 –ثانية  –عماف  –لنيحاء ( دار ا2/62هػ )544الشناء لمقاضا عياض ت ( 3)
هك  مير الم منيف عمر بف البطاب بف ننيؿ بف عبد العزل بف رباح بف قرط بػف رزاح بػف عػدل بػف كعػب بػف لػ ل  بػك ( 4)

حنػص القرشػػا العػدكل النػػاركؽم ك مػو رضػػا اح عنػو مبزكميػػةم  سػمـ فػػ  السػنة السادسػػة مػف النبػػكة كلػو سػػبج كعشػػركف 
ك حػػد عشػػر امػػر ة كقيػػؿ غيػػر ذلػػؾم بإسػػبلمو ظهػػر اإلسػػبلـ بمكػػة كفػػرح بػػو المسػػممكف ككػػاف النبػػا  سػػنة بعػػد  ربعػػيف رجػػبل

ِّما اح عميو كسمـ قد دعا اح المهـ  عز اإلسبلـ بأحب هذيف الرجميف إليؾ بعمر بف البطاب  ك  با جهؿ بف هاشػـم 
بعػد عػاـ النيػؿ بػثبلث عشػر سػنة ككػاف مػف كقيؿ كانت دعكة النبا ِّما اح عميو كسمـ لو باِّةم كلػد رضػا اح عنػو 

ليػػو كانػػت السػػنارة فػػ  الجاهميػػة فكػػاف المنػػابر كالمنػػافر عنػػد الطمػػبم  حػػد السػػابقيف األكلػػيف ك حػػد العشػػرة   شػػراؼ قػػريش كا 
المشػػهكد لهػػـ بالجنػػة كثػػانا البمنػػاء الراشػػديف ك حػػد  ِّػػهار رسػػكؿ اح ِّػػما اح عميػػو كسػػمـ ك حػػد كبػػار عممػػاء الِّػػحابة 

ـ قاؿ : ِّػما اح عميػو كسػمـ "اقرػدكا بسػنرا كسػنة المػذيف مػف بعػدل  بػا بكػر كعمػر" نػزؿ القػر ف مكافقػان الجرهػادن كزهاده
ككلػػا الببلفػػة عشػػر سػػنيف كنِّػػؼ فكانػػت النركحػػات كرمِّػػير األمِّػػارم اسرشػػهد رضػػا اح عنػػو ألربػػج بقػػيف مػػف ذل 

ف الػركافض كغيػرهـ فكنػرهـ ككػرههـ لئلسػبلـ سػبيمهـ هػم حؽ عما كؿ مسمـ  ف يبكا لنقػدن ك مػا الكنػار مػ23الحجة سنة 
 – كلػػػػا  –السػػػػعكدية  –( مكربػػػػة نػػػػزار مِّػػػػطنا البػػػػاز 1/108(م رػػػػاريخ البمنػػػػاء )2/59إلػػػػا مػػػػا يِّػػػػنعكف. الكاشػػػػؼ )

 هػ. 1425
م عبد اح بف عمر بف البطاب العدكل  بك عبد الرحمف كلد بعد المبعث بيسيرم اسرِّػمر يػـك  حػد كهػك ابػف  ربػج عشػرة( 5)
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 .  (5) (4)كهك مف النقهاء المعرد بقكلهـ كببلفو ليس معو (3)مف الرابعيف الشعبا 

معناها الدعاءم كنِّما معنػان نقػكؿ المهػـ ِّػؿم فهػك  قاؿ ف  الضياء البلمج: كالِّبلة لمة -
 . (6)إنشاء ال ببر 

 ل ادع  (7) ژ ڻ ڻڻ  ۀ   ۀ ہ ہژ كقاؿ ف  الدرر المكامج: كالِّػبلة لمػة الػدعاء  -
لهـم كالدعاء يمزمو الرعظيـم فإف ما دعكت لو فقد عظمروم فأطمؽ الممزـك ك ريد الػبلـز فيكػكف 

                                                                                                     
هػػ  ك بعػدها 73كهك  حد المكثريف مف الِّحابة كالعبادلةم ككاف مف  شد الناس ارباعان لؤلثرم كمات رضا اح عنػو سػنة 

 (  5/2م الراريخ الكبير 1/315سنة ) رقريب الرهذيب  87كلو 
ا اح عنػو : لػك كنػت عبد اح بف مسعكد  بك عبد الرحمف الهذلا حميؼ بنا زهرةم مف السابقيف األكليفم قاؿ عمػر رضػ( 1)

ػرىن عمػر رضػا اح عنػو  م مران  حدان مف غير مشكرة ألمػرت ابػف  ـ عبػدم مػف كبػار العممػاء مػف الِّػحابة مناقبػو جمػة ك مَّ
 ( 1/323م رقريب الرهذيب 1/597عما الككفة ) الكاشؼ 

اسرِّػػمر بأحػد ثػػـ شػهد مػػا سػعد بػػف مالػؾ بػػف سػناف  بػػك سػعيد البػػدرل مػف  ِّػػحاب بيعػة الرضػػكافم لػو كألبيػػو ِّػحبةم ( 2)
 ( 1/323م رقريب الرهذيب 1/430هػ ) الكاشؼ 74بعدهام فقيو نبيوم ركف  

عػػامر بػػػف شػػػرحبيؿ النقيػػػو القػػكل المرضػػػا بػػػالعمـ الكاضػػػو المضػػا كالحػػػاؿ الػػػذكا كػػػاف بػػاألكامر مكرنػػػ  كعػػػف الزكاجػػػر ( 3)
كافم ككذا قاؿ عنو ابف سيريفم كانت لو حمقة منرهام قاؿ الحسف البِّرل لما بم  بمكت الشعبا : إنو كاف باإلسبلـ بم

سػنةم ككلػد زمػف عمػر رضػا  77هػ كقيؿ بعد ذلػؾ كلػو 104عمـ كالِّحابة مركافركفم يكنا  بك عمر ركف  بالككفة سنة 
م 4/320اح عنػػو كسػػمج عميػػان ككثيػػران مػػف الِّػػحابةم كقػػالكا : الشػػعبا فػػ  زمانػػو كػػابف عبػػاس فػػ  زمانػػو .)حميػػة األكليػػاء 

 ( 1/522 الكاشؼ
( : كالمػػرض  ف لمشػافعا رحمػػو اح بكجػكب الِّػػبلة عمػا النبػػا ِّػػما اح 3/509قػاؿ ابػػف كثيػر رحمػػو اح فػ  رنسػػيرن )( 4)

عميو كسمـ ف  الِّبلة سمنان كبمنان كما رقدـم كح الحمد كالمنة فبل إجماع عما ببلفو ف  المسػألة ال قػديمان كال حػديثان كاح 
  عمـ انرها .

حاكؿ ركممة الشرح مف بقية شراح جمج الجكامج المبرمنة المطبكعة  ك الرا ما  كالباحثنا كجد سقط ف  المبطكط مف ه( 5)
 زالت مبطكطة مثؿ المرر المكامجم رمشيان مج ِّنيج الشارح رحمو اح كاح المسرعاف .

 (1/75الضياء البلمج )( 6)

ۀ ہ ہہ   ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻژ ( مػف سػكرة الركبػة كرمامهػا 103مػف اآليػة رقػـ )( جزء 7)

   ژہ ھ ھ 
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ضػافة  مرسبلنم  ل : كنعظػـ نبيػؾمجازان  بػأف نقػكؿ : يػا إلهنػا ِّػؿى عميػوم  ل عظمػو كبجمػوم كا 
 .(1)النبا لرعظيـ المضاؼم كمحمد عطؼ بياف  ك بدؿ

قػػاؿ الزركشػػا فػػ  الرشػػنيؼ: الِّػػيمة ِّػػيمة ببػػر كالمقِّػػكد الطمػػب ليكػػكف امرثػػاال لقكلػػو  -
كهػػك مػػف عطػػؼ اإلنشػػاء عمػػا اإلنشػػاءم إذ لػػك قػػدر ببػػرا لػػـز عطػػؼ  (2)ژچ چ ژ رعػػالا 

 .(3)ا اإلنشاء كهك ممرنج عند البيانييف كلك قدر هنا إرادرهما لـ يبعد الببر عم

قاؿ ف  المرر: قمت األكلا عند  هػؿ المعػانا إال عمػا ر ل مػف يسػما الثبلثػة عمػـ البيػافم  -
 . (4)ثـ لـ ال يجكز ألف األكلا ببر ف  المنظ فافهـ 

مػػػػةم كمػػػػف اآلدمػػػػا قػػػػاؿ الزركشػػػػا فػػػػ  الرشػػػػنيؼ كفسػػػػركا الِّػػػػبلة مػػػػف اح عػػػػز كجػػػػؿ بالرح -
بالدعاءم كىريدى األكؿ بػأف الرحمػة فعمهػا مرعػدو كالِّػبلة فعمهػا قاِّػرم كال يحسػف رنسػير القاِّػر 

ڃ چ چ چ ژ بالمرعػػدل كبأنػػو يمػػـز جػػكاز رحمػػة اح عميػػوم كالركػػرار فػػ  قكلػػو رعػػالا 

 .(6)كلهذا فسرها بعضهـ مف اح بالممنرة ألجؿ ذكر الرحمة بعدها  (5) ژ چ ڇ

نا بأنو يمـز جكاز "دعا عميو"م ك جيب بأنهما لما ضمنت معنا العطػؼ كالرحػنف كرد الثا
 عديت بػ" عما " .

كغيرن : إف الِّبلة مكضكعة لمقدر المشػررؾ كهػك اإلعرنػاء  (7)كاألحسف ما قالو المزالا 
  (8)بالمِّما عميو . 

                                 
 ( .180-1/179الدرر المكامج ) ( 1)

چ چ چ  ڃ ڃڃ ڃ چ ڄ ڄ ڄ ڄژ ( مػػػف سػػػكرة األحػػػزاب كرمامهػػػا 56مػػػف اآليػػػة رقػػػـ )( جػػػزء 2)

 ژڇ ڇ 
 (.1/67الرشنيؼ )( 3)

 (.5المرر )لكحة ( 4)

  ژڇ ڍ  چ ڇڇ ڇڃ چ چ چ ژ ( مف سكرة البقرة كرمامها  157مف اآلية رقـ ) ( جزء 5)
 (.1/67الرشنيؼ )( 6)

اإلماـ الحجػة محمػد بػف محمػد الطكسػا زيػف الػديف  بػك حامػد المزالػام النقيػو الحكػيـ األِّػكلا المػركمـم كلػد بطػكس مػف ( 7)
مػاـ الحػرميفم لػو م لنػات عديػدة منهػا الكسػيط كالػكجيز كالببلِّػة فػ  النقػو  براسافم  بػذ عػف  بػا نِّػر اإلسػماعيما كا 

هػػػ )كفيػػات األعيػػاف 505المنبػػكؿ فػػ  األِّػػكؿ ككػػذلؾ إحيػػاء عمػػـك الػػديف كرهافػػت النبلسػػنة كغيرهػػام رػػكف  كالمسرِّػػن  ك 
 ( . 12/173م البداية كالنهاية 4/191م طبقات السبكا 4/216

البػف حجػر الهيثمػام ط.  كلػام مكربػة المػدنا  (1/44الدر المنضكد ف  الِّبلة كالسبلـ عما ِّاحب المقاـ المحمػكد )( 8)
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لهػػا بحسػػب قػػاؿ فػػ  المػػرر: قمػػت ال يػػرد شػػئ مػػف الثبلثػػة :  مػػا األكؿ فػػؤلف هػػذا الرنسػػير  -
الحمػػؿ عمػػا الـز مػػا كضػػعت لػػوم السػػرحالة الحمػػؿ عمػػا مػػا كضػػعت لػػوم ك مػػا الثػػانا فػػؤلف ال 
يمـز ذلؾ إال لػك كػاف ذلػؾ بحسػب مػا كضػعت لػو بحسػب الزمػو فػاعمـم ك مػا الثالػث فػبل ركػرار 

 .(1)لبلبربلؼ بالحقيقة كالمجاز  ك المطابقة كااللرزاـ 

م قمػت : هػك باطػؿ لجػكاز  ف يرعمػؽ بالشػئ  حكػاـ كرد الثانا بأنو يمـز جعمو : دعا عميػو
 بحسب لنظو فافهـ .

 "  النبىك" 
 
 
 

كالنبا  ذكر مػف بنػا  دـ  كحػا اح إليػو بشػرعم كقكلنػا : ذكػر  كلػا مػف قػكلهـ : قاؿ ف  الدرر  -
إنسػػػػػاف لئلجمػػػػػاع عمػػػػػا عػػػػػدـ اسػػػػػرثناء األنثػػػػػا مػػػػػف بنػػػػػا  دـم كهػػػػػك  عػػػػـػ مطمقػػػػػان مػػػػػف الرسػػػػػكؿ : 

ك برمييػػر بعػػض األحكػػاـم كهػػك فعيػػؿ بمعنػػا الناعػػؿم  ك المنعػػكؿم كيجػػكز البرِّاِّػػو بالكرػػاب  
 . (2)فيو الهمزة كالكاكم فعما األكؿ: مف النبأ كعما الثانا مف النبكةم كالكجو ف  الكؿ راجو 

 كقاؿ ف  الضياء:
كالنبا قيؿ : هك مف  كحا اح إليػو بشػرع كلػـ يػأمرن بربميمػوم كابرمػؼ فػ  اشػرقاقوم فقيػؿ 

 .   (3)لنبكة كهك المكاف المررنج مف األرضم كقيؿ مف النبأ بالهمز كهك الببر : مف ا
كقاؿ ف  الميث الهامج: كالرسكؿ  بػص منػوم ألنػو إنمػا يػ مر بػالربمي م كفضػؿ ابػف عبػد 

 .(4)السبلـ النبكة عما الرسالة كالراجو ببلفو 
 "  ىادى األمة لرشادىاكقكلو " 

ف الهدايػةم كهػا الداللػة إلػا مػا يكِّػؿ إلػا المطمػكبم قاؿ ف  الػدرر: الهػادل اسـػ فاعػؿ مػ
 ژٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ  ۉ ژ سكاء كِّؿ بوم  ك قِّر كلـ يِّػؿم كقكلػو رعػالا 

                                                                                                     
 هػ.1426سنة  بجدة

 (. 6،5المرر )لكحة ( 1)

 (.1/180الدرر )( 2)

 (.1/75الضياء )( 3)

 (.1/5الميث الهامج )( 4)
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م كقيػػػؿ الهدايػػػة كجػػػداف المطمػػػكبم كلػػػيس بشػػػئم إذ كجػػػداف المطمػػػكب هػػػك االهرػػػداء ال الهدايػػػةم (1)
كهػا بمػؽ االهرػداء لقكلػو  كعند  هؿ الحؽ الهداية قسماف : عامة كها الداللة المػذككرةم كباِّػة:

   (3).  (2) ژحب خب  مب ىب    يب جت ژ رعالا 
كاألمػػة هنػػا بمعنػػا الجماعػػةم ك مرػػو عمػػا قسػػميف :  مػػة الػػدعكة إذ هػػك مرسػػؿ إلػػا النػػاس 

 كافةم كلكف منهـ مف اهردلم كمنهـ مف ضؿ . 
كالرشػػاد ضػػد المػػا : كهػػك مِّػػدر بمعنػػا الناعػػؿم  ل  مػػر ذل رشػػد كهػػك ديػػف اإلسػػبلـ 

 المسرقيـ . كالِّراط

                                 

ۉ ې ې ې ې  ۉ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅژ ( مف سكرة فِّمت كرمامها 17جزء مف اآلية رقـ )( 1)

  ژ ائ  ى ى
  ژيب جت   مب ىب حب خب يئ جب مئ ىئ حئژ ( مف سكرة يكنس كرمامها  25جزء مف اآلية رقـ ) ( 2)
 (181-1/180الدرر ) (3)
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]صمي اهلل عميو وعمى آلو وأصحابو ما قامت الطروس والسطور لعيون األلفاظ مقام 
 [ بياضيا وسوادىا

 "  وعمى آلو وأصحابوكقكلو " 
قػػػاؿ فػػػ  الػػػدرر : كاآلؿ :  ِّػػػمو األهػػػؿم كقيػػػؿ األكؿم كبػػػص اسػػػرعمالو بعػػػد القمػػػب بػػػذكل  -

بنػػك هاشػػـ كبنػػك المطمػػبم كقيػػؿ  الشػػرؼ كالبطػػر بػػبلؼ  ِّػػموم ك لػػو ِّػػما اح عميػػو كسػػمـ :
 .   (1) قاربو األدنكفم كقيؿ كؿ م مف رقا  لو 

قػػاؿ الزركشػػا فػػ  الرشػػنيؼ: كػػاف األكلػػا إضػػافة اآلؿ إلػػا الظػػاهرم ألنػػو الػػكارد فػػ  السػػنة  -
  ............. إلخ  (2)كلمبركج مف ببلؼ مف منج إضافرو إلا الضمير 

 لػػؾ يػػا رسػػكؿ اح ؟ قػػاؿ  لػػا كػػؿ رقػػا إلػػا كقيػػؿ لرسػػكؿ اح ِّػػما اح عميػػو كسػػمـ : مػػف 
 . (3)يـك القيامةم  برجو رماـ ف  فكائدة 

كقيػػؿ إنػػو اسػػـ جمػػج ال كاحػػد لػػو مػػف لنظػػوم كفسػػرن سػػيبكيو فيمػػا حكػػان ابػػف عطيػػة : بػػالقـك 
 .(4)ك ف " ؿ" ليس  ِّمو "  هؿ "  –كهك نص  –الذيف يئكؿ  مرهـ إلا المضاؼ إليو 

ج لمِّػػاحبم كركػػب كراكػػب كالِّػػحابا : مػػف حضػػرن كهػػك قػػاؿ فػػ  الػػدرر: كالِّػػحب : جمػػ -
 . (5)م مف كلك لساعة 

قاؿ ف  الميث الهامج:  ؿ النبػا ِّػما اح عميػو كسػمـ بنػك هاشـػ كبنػك المطمػبم ك ِّػحابو كػؿ  -

                                 
 (.1/181الدرر )( 1)

ف  رياض الِّالحيف : عف كعب بف عجرة رضا اح عنو قاؿ : برج عمينا النبا ِّما اح عميو كسمـ فقمنا : يا رسكؿ ( 2)
اح قد عممنا كيؼ نسمـ عميؾ فكيؼ نِّما عميؾ ؟ قاؿ : " قكلكا : المهـ ِّػًؿ عمػا محمػد كعمػا  ؿ محمػد كمػا ِّػميت 

ؿ ابػػراهيـ إنػػؾ حميػػد مجيػػدم المهػػـ بػػارؾ عمػػا محمػػد كعمػػا محمػػد كمػػا باركػػت عمػػا  ؿ ابػػراهيـ إنػػؾ حميػػد مجيػػد " عمػػا  
 هػ.1419 –ثالثة  –بيركت  –م سسة الرسالة  –مرنؽ عميو  يضان . رياض الِّالحيف لنككل 

د المطمػب : كانِّػر عمػا  ؿ ( : ك نو يجكز إضافرو لمضمير كالِّحيو جػكازنم قػاؿ عبػ1/27كقاؿ ف  شرح الكككب المنير )
 – كلػػػػا  –بيػػػػركت  –( نشػػػر دار الكرػػػػب العمميػػػة 1/4هػػػػػ عمػػػا األلنيػػػػة )900الِّػػػميب اليػػػػـك  لػػػؾم شػػػػرح األشػػػمكنا ت 

 هػ.1419
الحديث ف  النكائد مف حديث شيباف بيف فركخ عف  نس مرفكعا بمنظ : مف  ؿ محمد؟ فقاؿ :" كؿ رقا مف  مػة محمػد " ( 3)

( كلػػو شػػكاهد فػػ  كشػػؼ البنػػاء كمزيػػؿ 1/40 كلػػام مكربػػة الرشػػد بالريػػاض كالمقاِّػػد الحسػػنة )( ط 2/217فكائػػد رمػػاـ )
 هػ.1420 – كلا  –بيركت  –المكربة العِّرية  –( 1/25اإللباس لمعجمكنا )

 (.1/72الرشنيؼ ) (4)

 (.182-1/181الدرر ) (5) 
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 . (1)مف لقيو مسممانم كقدـ اآلؿ كأبا بكر كعمر رضا اح رعالا عنهما 

آلؿ مػػف بػػاب عطػػؼ البػػاص عمػػا قػػاؿ فػػ  شػػرح الكككػػب المنيػػر: كعطػػؼ الِّػػحب عمػػا ا -
 . (2)العاـم كف  الجمج بيف اآلؿ كالِّحب مبالنة لممبردعةم ألنهـ يكالكف اآلؿ دكف الِّحب

 ما قامت الطروس والسطور لعيون األلفاظ مقام بياضيا وسوادىا  كقكلو "
قاؿ ف  الضياء: ك"ما" ف  قكلو " ما قامت الطركس كالسطكر " مِّػدرية ظرفيػة :  ل مػدة  -

 .(3)الطركس  قياـ

قػػػاؿ كلػػػا الػػػديف العراقػػػا: كهػػػك جمػػػج الطػػػرس بكسػػػر الطػػػاء كالمػػػراد بػػػو الِّػػػحينة كبهػػػذا فسػػػرن  -
 .(4)الجكهرلم كيقاؿ ها الرا كربت ثـ محيت كعميو اقرِّر ف  المحكـ 

قاؿ ف  الدرر: كما قيؿ عف عطػؼ السػطكر عمػا الطػركس عطػؼ الجػزء عمػا الكػؿ غمػط  -
م كرنسػير (5)ك محؿ السطرم كلػيس الحػاؿ جػزء المحػؿفاحش؛ ألف الطركس هك الكرؽ الذل ه

 فحػػػشم إذ ال داللػػػة عمػػػا المعنػػػا بكجػػػو مػػػف الكجػػػكنم بػػػؿ  (6)عيػػػكف األلنػػػاظ بمعػػػانا األلنػػػاظ  
مف  ف المنظ لػو كجػكد  (7)عيكف األلناظ نقكش الكرابة كهك إشارة إلا ما ذكرن بعض المحققيف 

الطػػرس كسػػكاد السػػطر عرضػػاف قائمػػاف فػػ  الػػركمـم ككجػػكد فػػ  الكرابػػة مركػػب منهمػػا فبيػػاض 
بالمحميػػة قيامػػا حقيقيػػام كالمحػػبلف قائمػػاف مقػػاـ بيػػاض نقػػكش الكرابػػة كسػػكادها قيامػػا مجازيػػا ؛ 
الشرماؿ المحؿ عما الحاؿم فالضمير ف  بياضها كسكادها راجج إلػا األلنػاظ عمػا مػا حققنػان 

ال ِّػػػحة لػػػو ؛ إذ  (8)؛ كرجػػػكع الضػػػمير إلػػػا الطػػػركس كالسػػػطكر كمػػػا فعمػػػو بعػػػض الشػػػارحيف 
الرقػػدير حينئػػذ : مػػا قامػػت الطػػركس كالسػػطكر مقػػاـ بيػػاض الطػػركس كالسػػطكر كقيػػاـ الجػػكهر 

 كهك الطرس مقاـ البياض الذل هك عرض قائـ بو مما ال يقكؿ بو ذك عقؿ .

                                 
 (.6-1/5الميث الهامج )( 1)

 (1/27الكككب المنير ) (2)

 (.78 - 1/77الضياء ) (3)

 (.1/6الميث الهامج ) (4)

 (.1/182الدرر ) (5)

 (.1/182المحما ) (6)

 .5م شرح رنقيو النِّكؿ ص1/12المسرِّن   (7)

 .1/18الزركشا كالمحما  (8)
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قػػػاؿ الزركشػػػا: كاسػػػػرعماؿ المِّػػػنؼ "عيػػػػكف األلنػػػاظ " اسػػػرعارة بميمػػػػةم كرشػػػحها بالبيػػػػاض  -
كاـز العيػػػػكفم كفيػػػػو لػػػػؼ كنشػػػػر مررػػػػب : فالبيػػػػاض لمطػػػػركس كالسػػػػكاد كالسػػػػكاد ؛ فإنهمػػػػا مػػػػف لػػػػ

لمسطكرم كف  الطركس كالسػطكر جنػاس القمػب البربلفهمػا فػ  ررريػب الحػركؼ نظيػر " المهػـ 
 .   (1)اسرر عكرارنا ك مف ركعارنا " 

قاؿ ف  المرر: قمت : كف  هذا نظر ؛ ألف هػذا قمػب كػؿ كهػذا قمػب بعػض فػاعمـم إذ لػيس  -
 . (2)ما قمب كؿ  ِّبل فرأمؿ ...... ثـ قاؿ : قمت فيو ما فيو ف  كاحد منه

قاؿ البنانا: ف  الرركيب اسرعارة مِّػرحةم كحيػث شػبهت المعػانا بػالعيكف الباِّػرة بجػامج  -
اإلهرػػداء بكػػؿم كاسػػرعير لنػػظ العيػػكف لممعػػانا كالقرينػػة إضػػافرو لؤللنػػاظم فقكلػػو: يهرػػدل بهػػا : 

 .  (3)لعيكف إشارة إلا كجو الشبو بيف المعانا كا

قاؿ فػ  الػدرر: كمقِّػكد المِّػنؼ رأبيػد الِّػبلة عميػو عمػا الػدكاـ ؛ إذ ال رػزاؿ طائنػة مػف  -
األمػػة عمػػا الحػػؽ حرػػا رقػػـك السػػاعةم ككجػػكد الطػػركس مػػف لػػكاـز بقائهػػام فعبَّػػر بػػالبلـز ك راد 
ػػصَّ الرعميػػؽ عمػػا ذلػػؾ دكف غيػػرن مػػف األشػػياء الم بػػدة لشػػرؼ العمػػـ المبعػػكث بػػو م كبى  الممػػزـك

 . (4)النب  الكريـ ِّما اح عميو كسمـ 

                                 
 .74-1/72الرشنيؼ  (1)

 (.8المرر )لكحة  (2)

 (.1/18البنانا ) (3)

 (.1/184الدرر ) (4)
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ــى  ــع الموانــع عــن إكمــال جمــع الجوامــع، اآلتــى مــن فن ــو " ونضــرع إليــك فــي من وقول
األصول بالقواعد القواطع، البالغ من اإلحاطة باألصـمين مبمـغ ذوى الجـد والتشـمير، والـوارد 

المختصــر  مـن زىــاء مائـة مصــنف مـنيال يــروى ويميـر، المحــيط بزبـدة مــا فـي شــرحى عمـى
 والمنياج مع مزيد كثير ". 

: الضػػراعة هػػك البضػػكع كالرػػذلؿ ؛  ل : نسػػألؾ باضػػعيف ضػػارعيف  ف  (1)قػػاؿ فػػ  الػػدرر  -
رمنج كردفج المكانج عف إكمػاؿ هػذا الكرػاب الػذل هػك "جمػج الجكامػج"م كالجكامػج : جمػج جػامج 

نيف الكػبلـ  نكاعػوم عما ببلؼ القياسم  ك جمج جامعػة عمػا القيػاسم كالنػف : هػك النػكعم ك فػا
إنػو مػف إضػافة  (2)إضافرو إلا األِّكؿ مف إضافة العاـ إلا الباصم كهػك ظػاهرم كمػا قيػؿ 

ف كجػد لنػظ  المسما إلا اإلسـ فميس بشئم كاألِّكؿ :  ِّكؿ النقو ك ِّكؿ الديف إلطبلقو كا 
ا فػػاألمر  كضػػوم......م كالقكاعػػد : جمػػج قاعػػدة كالقاعػػدة  مػػر كمػػػ –كمػػا قيػػؿ  –النػػف مثنػػا 

ينطبؽ عما جزئيات رعرؼ  حكامها منو كقكلنا كؿ  مر لمكجكبم فها قاعدة كميػةم فػإذا  ردنػا 
اف نعرؼ  حكاـ الجزئيات قمنا :  قيمكا الِّػبلة  مػرم ككػؿ  مػر لمكجػكبم فػأقيمكا الِّػبلة  مػر 
لمكجكبم ثـ قد رطمؽ القاعػدةم كقػد رقيػدم فيقػاؿ معنػا قاعػدة كميػةم فمػنهـ مػف قػاؿ : إنمػا رػذكر 

لكميػػػة مػػػج القاعػػػدة رأكيػػػدانم كلػػػيس بشػػػئ ؛ إذ لػػػيس المكضػػػج مكضػػػج رأكيػػػدم بػػػؿ الرحقيػػػؽ  ف ا
القاعػػػػدة رػػػػارة رشػػػػرمؿ عمػػػػا جزئيػػػػات ِّػػػػرفةم كرػػػػارة عمػػػػا قكاعػػػػد كرحػػػػت رمػػػػؾ القكاعػػػػد ركػػػػكف 
الجزئيػػػاتم فيطمػػػؽ عمػػػا الثانيػػػة القاعػػػدة الكميػػػة الشػػػرمالها عمػػػا األمػػػكر الكميػػػةم كالقطعيػػػة رػػػارة 

الػػػدليؿ كآيػػػات الكرػػػاب كاألحاديػػػث المرػػػكاررة كاإلجمػػػاع المنقػػػكؿ رػػػكاررانم  ركػػكف بػػػالنظر إلػػػا مػػػرف
ف كػػػاف المػػػرف ظنيػػػانم كرػػػارة بػػػالنظر إلػػػا كجػػػكب العمػػػؿ كمظنػػػكف  كرػػػارة بػػػالنظر إلػػػا الداللػػػة كا 
المجرهدم فإنو قطعا لمعمػؿ إذ ال يجػكز لػو العػدكؿ عنػوم فعمػا هػذا جميػج القكاعػد قطعيػةم كال 

؛ ألف الرمميػػب مجػاز ال يرركػب إال عنػد رعػػذر (3)ا فعمػو بعضػهـ حاجػة إلػا دعػكل الرمميػػب كمػ
 الحقيقة .

"كالزهػػػػاء" ممػػػػدكد كمقِّػػػػكرم بمعنػػػػا: القػػػػدرم كعمػػػػا المػػػػد اقرِّػػػػر ِّػػػػاحب المشػػػػارؽ 
 )القاضا عياض(.

                                 
 (.187-1/184الدرر ) (1)

 .1/21ما ف  شرحو الجبلؿ المح (2)

 .1/23اإلماـ المحما ف  شرحو  (3)
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 .(1)قاؿ ف  المرر: الرضريج  بم  مف الس اؿ فإنو نهايرو فمهذا  ثر المِّنؼ  -

: العكائؽم "عف إكمػاؿ " مرعمػؽ بمنػجم فػإف قمػت  كقاؿ: ف  "منج" مرعمؽ بنضرعم كالمكانج
 : فهبل رعمؽ بالمكانج لقربو ؟م 

 قمت: إذا جاء نهر اح بطؿ نهر معقؿ .
( : "اآلرػػا" ِّػػنة لجمػػج الجكامػػجم كهػػك اسػػـ فاعػػؿ مػػف 78-1/77قػػاؿ الزركشػػا ) الرشػػنيؼ -

فنػا األِّػكؿ   را بمعنا جاءم كمنو قكلهـ : ما  قرب ما هك  تم ك"القكاعد" مرعمػؽ بػو ك"مػف
 " مرعمؽ بالقكاعدم "مف" لمبياف .

كقاؿ : األلؼ كالبلـ ف  "األِّكؿ" لبلسرمراؽ ؛ ليعـ  ِّكؿ الديف بدليؿ رثنيػة فػفم كقكلػو 
 بعدن :" مف اإلحاطة باألِّميف " .

كفػػ  "القكاعػػد كالقكاطػػج " الجنػػاس البلحػػؽ ؛ الرنػػاؽ الكممرػػيف فػػ  عػػدد الحػػركؼ كالهيئػػات 
 .  (2) ژژ ژ ڑ ڑ  ک   ژ فهك نظير قكلو رعالا  كابربلفهما ف  اآلبر

قاؿ ف  المرر: قمت : فيو شػئ ؛ ألف ابػربلؼ اآلبػر فػ  اآليػة فقػطم ك مػا هنػا فقػد ابرمػؼ  -
 . (3)اآلبر كما قبؿ اآلبر  يضا فميس كال نظير لآلية 

قاؿ الزركشا: كف  الرعبير "البال  " ك" اإلحاطػة " مػف النهايػة فػ  االطػبلع عمػا األِّػميف  -
ماال يبنام ك"مبمػ  " منِّػكب بالبػال  ك" الجػد" بكسػر الجػيـ : الجهػدم ك"زهػاء مائػة "  ل قػدر 

 .   (4)مائة 

قاؿ ف  المرر " الرشمير " اسرعارة  ِّمية رِّريحية رحقيقية ك"الػكارد " اسػرعارة رِّػريحية 
 . (5)رحقيقية ربعية ررشيحية 

                                 
 (.8المرر )لكحة  (1)

ڳ ڳ   ک ک ک گگ گ گ ڳ  ک ژ ژ ڑ ڑژ ( مف سكرة النسػاء كرمامهػا: 83( جزء مف  ية رقـ )2)

 ژہ ہ ہ   ڻ ۀ ۀ ہ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڳ
 (.9المرر )لكحة  (3)

 .1/78الرشنيؼ  (4)

ة الرِّػريحية هػا الرػا حػذؼ فيهػا المشػبو ك داة الشػبوم كعكسػها المكنيػة الرػا حػذؼ فيهػا (.  مػا االسػرعار 9المرر )لكحػة  (5)
المشػػػبو بػػػوم كاالسػػػرعارة األِّػػػمية هػػػا الرػػػا ركػػػكف فػػػا اسػػػـ الجػػػنسم كعكسػػػها الربعيػػػة الرػػػا ركػػػكف فػػػا النعػػػؿ كالمشػػػرقات 

جريػد كهػك ذكػر مػا يناسػب المسػرعار كالحركؼم  ما الررشيو فهك ذكر ما يبلئـ المسرعار بعد اسركماؿ القرينةم كعكسػو الر
 لو.
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ؿم فقػػػد اطمػػػؽ الممػػػزـك كهػػػا المجػػػئ قػػػاؿ البنػػػانا  : الػػػكارد : الجػػػائام  راد بالجػػػائا الحاِّػػػ -
ك ريػػػد الزمػػػو كهػػػك الحِّػػػكؿ فهػػػك مجػػػاز مرسػػػؿ عبلقرػػػو الممزكميػػػةم كالقرينػػػة اسػػػرحالة الػػػكركد 

 .   (1)الحقيقا 

 . (2)قاؿ الزركشا: يركل بضـ  كلو : مف الرلم كهك الشبج مف الماء  -

لكثػػػرة مػػػا قػػػاؿ البنػػػانا: كِّػػػؼ كرابػػػو بأنػػػو كرد مػػػنهبل يػػػركل كيميػػػر مػػػف كردنم كشػػػبو كرابػػػو  -
اشػػػرمؿ عميػػػو مػػػف النكائػػػد بالمنهػػػؿ الػػػذل يػػػركل كيميػػػر بجػػػامج كثػػػرة الننػػػج بكػػػؿم كاسػػػرعير لنػػػظ 

 . (3)المنهؿ لمكراب اسرعارة رِّريحيةم كذكر اإلركاء كالمير ررشيو 

قػػاؿ فػػػ  المػػرر: المحػػػيط بزبػػدة مػػػا فػػ  شػػػرحا عمػػا المبرِّػػػر البػػف الحاجػػػب ك"المنهػػػاج"  -
 . (4)بدة ما فيهما لمبيضاكلم "مج مزيد كثير " عما ز 

 . (5)قاؿ المحما: "بزبدة " :  ل ببلِّة  -

قاؿ البنانا ف  الحاشية :  شار إلا  ف ف  العبارة اسػرعارة رِّػريحية بػأف شػبو ببلِّػة مػا  -
اشػػػػرمؿ عميػػػػو الشػػػػرحاف بالزبػػػػدة بجػػػػامج  ف كػػػػبل هػػػػك المقِّػػػػكد لمػػػػا هػػػػك منػػػػو كالمرغػػػػكب فيػػػػوم 

 القرينة إضافة الزبدة إلا ما بعدها .كاسرعيرت الزبدة لمببلِّة اسرعارة رحقيقيةم ك 

قػػػاؿ فػػػ  الضػػػياء البلمػػػج: لػػػـ يشػػػرح المِّػػػنؼ مػػػف المنهػػػاج إال مػػػف قكلػػػو : كجػػػكب الشػػػئ  -
مطمقام كما قبؿ ذلؾ مف كبلـ كالدنم فيككف ما ذكر مف باب اطبلؽ الكػؿ عمػا الػبعض لككنػو 

 .             (6)األكثرم رمميبا لو 

                                 
 . 1/25حاشية البنانا عما المحما  (1)

 .1/78الرشنيؼ  (2)

 (.1/25البنانا ) (3)

 (.10المرر )لكحة  (4)

 (.1/26المحما ) (5)

 (.1/82الضياء البلمج ) (6)
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 كتب "  وقولو " وينحصر في مقدمات وسبعة
قػػػاؿ الزركشػػػا : االنحِّػػػار مطػػػاكع حِّػػػرم كحػػػؽ النعػػػؿ  ف يطػػػاكع مثػػػؿ الثبلثػػػا نحػػػك :  -

 ضػػػػربرو فانضػػػػربم كيقػػػػؿ فػػػػ  الربػػػػاعا :  زعجرػػػػو فػػػػانزعجم كالحِّػػػػر الرضػػػػييؽم قػػػػاؿ رعػػػػالا 
( كانحِّار الشئ ف   شياء يككف عمػا كجهػيف :  حػدهما : انحِّػارن 5)الركبة  ژۓ  ژ 

االسػػػـ كالنعػػػؿ كالحػػػرؼم الثػػػانا : انحِّػػػارن فػػػ   جزائػػػوم  فػػػ  جزئيارػػػوم كانحِّػػػار الكممػػػة فػػػ 
كانحِّار الكبلـ ف  االسـ كالنعؿ كالحرؼ  يضانم كالنرؽ بينهما  ف اسـ المحِّػكر فػ  األكؿ 

 . (1)يككف ِّادقا عما كؿ كاحد مف األشياء المحِّكر فيها هك بببلؼ الثانا 

فػػ  األجػػزاء كانحِّػػار قػػاؿ فػػ  الػػدرر: كمػػا ذكػػر بعػػض الشػػراح فػػ  رمثيػػؿ انحِّػػار الكػػؿ  -
 . (2)الكبلـ ف  االسـ كالنعؿ كالحرؼ فميس بشئ ؛ إذ الحرؼ ال يقج جزءن مف الكبلـ 

 .  (3)قاؿ ف  الضياء البلمج: ضمير ينحِّر عائد عما الرِّنيؼ المسما بجمج الجكامج -

: كالضػػمير فػػ  قكلػػو "ينحِّػػر " إمػػا  ف يعػػكد إلػػا هػػذا المبرِّػػر  ك (4)كقػػاؿ فػػ  الرشػػنيؼ -
النقػػػوم ال جػػػائز  ف يعػػػكد عمػػػا المبرِّػػػرالمدلكؿ عميػػػو بقكلػػػو فػػػ  البطبػػػة " جمػػػج  إلػػػا  ِّػػػكؿ

الجكامػػج اآلرػػا مػػف فنػػا األِّػػكؿ بالقكاعػػد القكاطػػج " فػػإف " جمػػج الجكامػػج" يشػػرمؿ عمػػا غيػػر 
 المقدمة كالسبعة كرب مف عمـ  ِّكؿ الديف كبارمة ف  الرِّكؼم فبل انحِّار .

ما  ف يعكد إلا  ِّكؿ النقو المدلكؿ ع ميو بقكلو ف  البطبػة :" المحػيط بزبػدة مػا فػ  كا 
شػػرحا عمػػا المبرِّػػر كالمنهػػاج مػػج مزيػػد كثيػػر " كلػػيس المػػذككر فػػ  الشػػرحيف غيػػر  ِّػػكؿ 

 النقو .
فيقاؿ عميو : إف مف جممة المقدمات حد  ِّكؿ النقو كغيرن مف قكاعد المنطؽ كنحكهػا 

 ِّطبلحا .مما اليعد مف  ِّكؿ النقوم فبل يككف جزءا منو لبركجها عنو ا
منػو عمػا طريػؽ الرمميػبم ككجػو  اكقد يجاب بأنو لما ركقؼ األِّكؿ عميها جعمها جػزء

االنحِّار فيما ذكرن  ف ما رضػمنرو األِّػكؿ : إمػا مقِّػكد بالػذات  كالم كالثػانا المقػدمات إذ 
                                 

 .79-1/78الرشنيؼ  (1)

 (.1/188الدرر ) (2)

 (.1/83الضياء البلمج ) (3)

 (.79-1/78الرشنيؼ ) (4)
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ال لـ يحرج إليو .  البد  ف يركقؼ عميو المقِّكدم كا 
م فالبحػث إمػا عػف ننػس االسػرنباط كهػك كاألكؿ : إف كاف المرض منو اسرنباط األحكػاـ

مػػػا عمػػػا رسػػػرنبط هػػػا منػػػوم إمػػػا عنػػػد رعارضػػػها كهػػػك الرػػػرجيو  ك الم كهػػػك األدلػػػة  اإلجرهػػػادم كا 
 كاالسرنباط . 

م كمػػا ذكػػرن (1)قػػاؿ فػػ  المػػرر: كعػػد حػػد  ِّػػكؿ النقػػو كنحػػكن مػػف األجػػزاء رمميبػػا غيػػر بعيػػد  -
 . (2)العضد 

ا الكجو الذل ذكررو مػج اشػرماؿ الكرػاب عمػا قاؿ ف  الدرر: فإف قمت كيؼ االنحِّار عم -
عمػػـ الكػػبلـ كبارمػػة الرِّػػكؼ ؟ قمػػت : رمػػؾ المباحػػث الكبلميػػة لػػـ يػػذكرها قِّػػدانم بػػؿ لمػػا ذكػػر 
فػػػ   بػػػر الكرػػػاب مباحػػػث االجرهػػػاد كانجػػػر كبلمػػػو إلػػػا بحػػػث الرقميػػػد اسػػػرطرد الكػػػبلـ فػػػ  عمػػػـ 

ا مناسػػبةم كيػػدؿ عمػػا ذلػػؾ الكػػبلـم كهػػؿ الرقميػػد جػػائز فيػػو ؟ كذكػػر بارمػػة فػػ  الرِّػػكؼ ألدنػػ
 ف  –فػ  الحِّػر المػذككر  –إفراد لنظ النػف فػ  النسػخ المعربػرة كمػا قػدمنانم ثػـ كجػو الضػبط 

مػا ذكػرن فػ  الكرػاب: إمػا مقِّػكد بالػذاتم  ك يركقػؼ عميػو المقِّػكد؛ إذ مػا ال يكػكف مقِّػكدا 
دلػػػةم كهػػػا ال يجػػػكز ذكػػػرنم كالمقِّػػػكد بالػػػذات إمػػػا مباحػػػث األ –مسػػػردرؾ  –كال مكقكفػػػا عميػػػو 

ما مباحػث المقِّػكد  الكراب كالسنةم كاإلجماع كالقياس كاالسردالؿم فكضج لها بمسة كربم كا 
األِّػػمام هػػا مباحػػث االجرهػػاد كمػػا يرعمػػؽ بػػو مػػف مباحػػث اإلفرػػاء كالرقميػػدم فكضػػج لػػو كرابػػان 

 .(3)سابعان كما ال يككف مقِّكدا بالذات كيككف مكقكفا عميو هك المقدمات ......... إلخ 

                                 
 (.10المرر ) لكحة  (1)

 .25-1/22شرح المبرِّر  (2)

 .كالرعادؿ كالرراجيو هك الكراب السادسقمت (1/188الدرر ) (3)
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 أصول الفقو دالئل الفقو اإلجمالية وقيل معرفتيا [ ]
 بػػػػرج بػػػػو األدلػػػػة  (2): الػػػػدالئؿ جػػػػنس كاإلجماليػػػػة فِّػػػػؿ (1)قػػػػاؿ الزركشػػػػا فػػػػ  الرشػػػػنيؼ  -

الرنِّػػػيمية بحسػػػب مسػػػألة مسػػػألة كهػػػك النقػػػوم كمعنػػػا اإلجماليػػػة : كمػػػا قػػػاؿ  بػػػك الحسػػػيف فػػػ  
لمكجػكب لػـ نشػر إلػا  مػر  (3)األمػر المعرمد : إنها غير معينةم  ال رػرل  نػا إذا ركممنػا فػ   ف 

كاإلجمػػاع كالقيػػاسم لػػيس كػػذلؾ  دلػػة النقػػو ؛ ألنهػػا معينػػةم نحػػك قكلػػو  (4)معػػيفم ككػػذلؾ النهػػا 
م قاؿ كلهذا كاف قكؿ مف قاؿ :  ِّكؿ النقػو (5)ِّما اح عميو كسمـ :" إنما األعماؿ بالنيات "

 دلػة النقػو المعينػة كبلمػا فػ   ِّػكؿ كبلـ ف   دلة النقػو يمػـز عميػو  ف يكػكف كػبلـ النقهػاء فػ  
 .   (6)النقوم فمهذا قيدنا األدلة باإلجماليةم انرها 

كهذا هك المبرار ف  رعرينوم  عنا  ف األِّكؿ ننس األدلة ال معرفرها؛ ألف األدلة إذا لـ رعمـ ال  -
مػاـ الحػرميف (7)ربرج عف ككنهػا  ِّػكالم كهػك الػذل ذكػرن الحػذاؽ كالقاضػا  بػا بكػر  (1)رازلكالػ (8)كا 

                                 
 (.1/80الرشنيؼ ) (1)

 مثؿ ناطؽ فا رعريؼ االنساف حيكاف ناطؽ ( 1/17النِّؿ : ما يرميز بو الشئ ف  ذارو ) المنطؽ البف سينا( )( 2)
 .مثؿ كاقيـ الِّبلة ( 1/246ؿ غير كؼ مدلكؿ عميو بمير كؼ )الميث الهامج األمر : إقرضاء فع( 3)
 .مثؿ كال رقربكا الزنا ( 1/276النها : اقرضاء كؼ عف فعؿ ال بقكؿ كؼ ) المرجج السابؽ ( 4)
كؿ " الحديث ركان الببارل كمسمـ عف عمر بف البطاب رضا اح عنو قاؿ : سمعت رسكؿ اح ِّما اح عميو كسمـ يق( 5)

نما لكؿ امر  ما نكلم فمػف كانػت هجررػو إلػا اح كرسػكلو فهجررػو إلػا اح كرسػكلوم كمػف كانػت  إنما األعماؿ بالنياتم كا 
 . 1907ِّحيو مسمـ رقـ  – 1هجررو لدنيا يِّيبها  ك امر ة ينكحها فهجررو إلا ما هاجر إليو " الببارل حديث رقـ 

 ( إال قكلو : فمهذا قيدنا األدلة باإلجمالية.1/6هػ )1403 – كلا  –يركت ب –طبج دار الكرب العممية  - المعرمد( 6)
هػػ كسػكف 338هك القاضا محمد بف الطيب بػف جعنػر األشػعرل كشػهررو البػاقبلنا كيكنػا بػأبا بكػرم كلػد بالبِّػرة سػنة ( 7)

لػو مشػهكر ) اإلبانػة (م  هػم كاف معرزليان ثـ عاد إلا مذهب  هؿ السنة كرد عما المعرزلػة فػ  مِّػنؼ403بمددادم ركف  
كمػػف مِّػػننارو : الرقريػػب كاالرشػػاد كالمقنػػج فػػ   ِّػػكؿ النقػػوم رمهيػػد األكائػػؿ فػػ  رمبػػيص الػػدالئؿ كاإلنِّػػاؼ فيمػػا يجػػب 

 (.3/168م شذرات الذهب 5/379م راريخ بمداد 11/350اعرقادن كال يجكز الجهؿ بو ) البداية كالنهاية 
 لعمـ بأحكاـ  فعاؿ المكمنيف .: العمـك الرا ها  ِّكؿ البلِّكؿ كرعرينو 

 بػػػك المعػػػالا عبػػػد الممػػػػؾ بػػػف عبػػػد اح الجػػػكينا األديػػػػب النقيػػػو األِّػػػكلا الشػػػافعا مػػػػف مِّػػػننارو : البرهػػػاف كالكرقػػػػات ( 8)
هػػػ )طبقػػات السػػبكا 478كالرمبػػيص كالرحنػػة فػػ   ِّػػكؿ النقػػوم كالنهايػػة فػػ  النقػػو كغيػػاث األمػػـ كغيػػر ذلػػؾ كثيػػرم رػػكف  

 ( . 3/258م شذرات الذهب 3/667ف م كفيات األعيا5/165
 : فإف قيؿ فما  ِّكؿ النقو ؟ قمنا : ها  دلرو . 1/78كجاء ف  البرهاف 

هػ( : ك ِّكؿ النقو طرقػو 1421 – كلا  –السعكدية  –مكربة العبيكاف  – 103كجاء ف  الكرقات )شرح الكرقات لممحما ص
 عما سبيؿ اإلجماؿ ككينية االسرنادة منها.

 : مجمكع طرؽ النقو عما سبيؿ اإلجماؿ ككينية االسردالؿ بها ككينية حاؿ المسردؿ(1/4المحِّكؿ ل )عرفو الراز ( 1)



129 
 

 . (3)كابرارن الشيخ رقا الديف ابف دقيؽ العيد (2)كغيرهـ (1)كاآلمدل
كعميػػػو جػػػرل فػػػ   (5): كقيػػػؿ  ِّػػػكؿ النقػػػو معرفػػػة األدلػػػة (4)قػػػاؿ الزركشػػػا فػػػ  الرشػػػنيؼ 

م ككجػػػو بعضػػػهـ بػػػأف العمػػػـ (8)إال  نػػػو عبػػػر بػػػالعمـ بهػػػا  (7)م ككػػػذا ابػػػف الحاجػػػب (6)المنهػػػاج 

                                 
اآلمدل :  بك الحسف سيؼ الديف عما ابف ابػا عمػا بػف محمػد الرممبػا األِّػكلا األديػب المػركمـ الحنبمػا ثػـ الشػافعام ( 1)

مِّػننارو اإلحكػاـ فػ   ِّػكؿ األحكػاـم كمنرهػا السػكؿ  هػم رعمـ ف  العراؽ كالشاـ ثـ انرقؿ إلا مِّرم مف551كلد بآمد 
م 3/293هػػ بدمشػؽ ) كفيػات األعيػاف 631ف  األِّكؿم ك بكار األفكارم كغاية المراـ فػ  عمػـ الكػبلـ كغيػر ذلػؾم رػكف  

 (. 4/332كاألعبلـ لمزركما  13/14البداية كالنهاية 
حكاـ الشرعية ككينية حاؿ المسردؿ بها مف جهة الجممة ال مػف كرعرينو :  ِّكؿ النقو ها  دلة النقو كجهات داللرها عما األ

 هػ.1402 –ثانية  –دمشؽ  –( طبج المكرب اإلسبلما 1/8جهة الرنِّيؿ )اإلحكاـ 
الشيخ  بك اسحؽ الشيرازل رحمو اح قاؿ ف  الممج:  ما  ِّكؿ النقو فها األدلة الرا يبنا عميهػا النقػو كمػا يركِّػؿ  -1منهـ : ( 2)

 هػ.1424 –ثانية  –بيركت  –( طبج دار الكرب العممية 1/6ألدلة عما سبيؿ اإلجماؿ . الممج )بها إلا ا
(:  ِّػػكؿ النقػػو عبػػارة عػػف  دلػػة هػػذن األحكػػاـ كعػػف معرفػػة كجػػكن 1/5 بػػك حامػػد المزالػػا رحمػػو اح قػػاؿ فػػ  المسرِّػػن  ) -2

 داللرها عما األحكاـ مف حيث الجممة ال مف حيث الرنِّيؿ .
المقدسا ف  ركضة الناظر: ك ِّكؿ النقو  دلرو الدالة عميو مف حيػث الجممػة ال مػف حيػث الرنِّػيؿ. ركضػة النػاظر  ابف قدامة -3

 هػ. 1423 –ثانية  –( م سسة الرياف بالقاهرة 1/17)
 .ؿ ككينية االسردالؿ بها كما يربج: مجمكع طرؽ النقو مف حيث إنها عما سبيؿ اإلجما(1/17الزركشا ف  البحر المحيط )-4
 .هػ(1421 – كلا  –شركة الطباعة الننية المرحدة بالقاهرة  – 2رنقيو النِّكؿ ص ل  دلرو ): قاؿ  ِّكؿ النقو القراف  -5
( : ك ِّػػكؿ النقػػو عممػػا : القكاعػػد الرػػا يركِّػػؿ بهػػا إلػػا اسػػرنباط األحكػػاـ 1/44ابػػف النجػػار فػػ  شػػرح الكككػػب المنيػػر ) -6

 الشرعية النرعية .
رية  بػػك النرػػكح محمػػد بػف  بػػا الحسػػف عمػػا بػػف  بػػا العطػػاء المعػركؼ برقػػا الػػديف ابػػف دقيػػؽ العيػػد المػػالكا قاضػا الػػديار المِّػػ( 3)

هػم ررممذ عما  حمد بػف عبػد الػدائـ كالػزيف بػف بالػد كغيرهمػا ك بػذ عنػو  بػك يحػا الركنسػا كاإلبنػائا كقطػب 625الشافعام كلد 
حكػػاـ األحكػػاـ شػػرح  الػػديفم كػػاف محػػدثان نحكيػػان  ِّػػكليان فقيهػػانم مػػف مِّػػننارو : مقدمػػة فػػ   ِّػػكؿ النقػػو كاإللمػػاـ فػػ  الحػػديث كا 

 ( .   6/241م طبقات السبكا 2/318م الديباج المذهب 14/27هػ ) البداية كالنهاية 702العمدةم ركف  
 (.84-1/80الرشنيؼ )  (4)

 ن كاحدةم كالثانا ِّدرن بػ " قيؿ" . هذا الرعريؼ لـ يررضو ابف السبكا رحمو اح ألمريف: ذكرن بعد الرعريؼ األكؿ كهذ( 5)
 ( .14-1/13رعريؼ البيضاكل: معرفة دالئؿ النقو إجماال ككينية االسرنادة منها كحاؿ المسرنيد ) اإلسنكل عما المنهاج ( 6)
هػػ كنشػأ فػ  570ابف الحاجب : جماؿ الديف عثماف بف عمر بف  با بكر بف يكنس الػدكنا ثػـ المِّػرلمكلد بإسػنا سػنة ( 7)

هػ كاف فقيهان  ِّكليان نحكيان  ديبان فاضبلن مف  عمدة المذهب المالكام مػف ربلمذرػو 646قاهرة كركف  ف  اإلسكندرية سنة ال
القرافػػ  كابػػف المنيػػرم مػػف مِّػػننارو : منرهػػا السػػكؿ كاألمػػؿ فػػ  عمػػـ األِّػػكؿ كالجػػدؿم كمبرِّػػرنم كالكافيػػة فػػ  النحػػكم 

م بميػة الكعػاة 5/234بيارل ) شذرات الذهب كل ك با الجكد المبما كاإلؿ المزنكغير ذلؾم  بذ عف الشاطبا ك با النض
 ( .  2/648م معرفة القراء الكبار 4/211م األعبلـ 2/634

رعريػػؼ ابػػف الحاجػػب : العمػػػـ بالقكاعػػد الرػػا يركِّػػػؿ بهػػا إلػػا اسػػػرنباط األحكػػاـ الشػػرعية النرعيػػػة عػػف  دلرهػػا الرنِّػػػيمية ( 8)
 هػ(.1421 –بيركت  –ار الكرب العممية د - 1/18)المبرِّر مج شرح العضد 



130 
 

 .(2)م كاألدلة ال ركِّؿ إلا المدلكؿ إال بكاسطة العمـ بهامكِّؿ إلا المدلكؿ (1)باألدلة
كالحاِّػػؿ  ف األدلػػة لهػػا حقػػائؽ فػػ   ننسػػها مػػف حيػػث رعمػػؽ العمػػـ بهػػام فهػػؿ مكضػػكع 

  ِّكؿ النقو رمؾ الحقائؽ ؟  ك هؿ هك العمـ بها ؟
 ِّػكؿ ؛ يسمكف العمػـ  ِّػكالنم كيقػكؿ : هػذا كرػاب  (3)كالمبرار األكؿ ألف  هؿ العرؼ 

 م فجعمو اِّطبلحا ننس األدلة  قرب إلا المدلكؿ الممكل .(4)ِّكؿ لمة األدلة كألف األ
كقاؿ رحمو اح ف  البحر المحيط:  ل رعريؼ األِّكؿ بػ : دالئؿ النقػو إجمػاالم قػاؿ : 
فيجكز اطبلؽ  ِّكؿ النقو عما القكاعد  ننسها ك عما العمـ بهام كاألكؿ  كلا لكجػكن :  حػدها 

ف لػـ يعرفػو الشػبصم كثانيهػا :  ف  :  ف  ِّكؿ النقػو ثابػت فػ  ننػس األمػر مػف رمػؾ األدلػة كا 
 هػػػؿ العػػػرؼ يجعمػػػكف  ِّػػػكؿ النقػػػو لممعمػػػـك فيقكلػػػكف هػػػذا كرػػػاب  ِّػػػكؿ النقػػػوم كثالثهػػػا :  ف 
األِّػػػكؿ فػػػ  الممػػػة األدلػػػةم فجعمػػػو اِّػػػطبلحا ننػػػس األدلػػػة  قػػػرب إلػػػا المػػػدلكؿ الممػػػكلم كهػػػذا 

 .(5)بببلؼ النقو فإنو اسـ لمعمـ كما سبؽ 
كالرحقيؽ  نو ال ببلؼ ف  ذلؾ كلـ يرػكاردا عمػا محػؿ كاحػدم فػإف مػف  راد المقبػا كهػك 
ككنػو عممػػا عمػػا هػػذا النػػف حػػد بػػالعمـم كمػف  راد اإلضػػاف  حػػدن بػػننس األدلػػةم كلهػػذا جمػػج ابػػف 

                                 
األدلػػة جمػػج دليػػؿ كهػػك فػػ  الممػػة المرشػػد حقيقػػة  ك مػػػا يحِّػػؿ بػػو اإلرشػػاد مجػػازا فالمرشػػد هػػك الناِّػػب لمعبلمػػة كفػػػ  ( 1)

كلػػو مبحػػث ( 51-1/51االِّػػطبلح مػػا يمكػػف الركِّػػؿ بِّػػحيو النظػػر فيػػو إلػػا مطمػػكب ببػػرل )شػػرح الكككػػب المنيػػر 
 . 423باص ص 

 البيضاكم كمف سار عما طريقرو .هذن حجة ( 2)
لمعػػػركؼ مػػػف ا :( كالعػػػرؼ244العػػػرؼ : مػػػا اسػػػرقرت الننػػػكس عميػػػو بشػػػهادة العقػػػكؿ كرمقرػػػو الطبػػػائج بػػػالقبكؿ )الرعرينػػػات ( 3)

 اإلحساف . 
األِّػػؿ فػػ  الممػػة ابرمنػػكا فيػػو عمػػا بمسػػة  كجػػو :  حػػدها : مػػا يبنػػا عميػػو غيػػرنم حسػػيان كالسػػقؼ عمػػا الجػػدار  ـ عقميػػان ( 4)

ابرناء الحكـ عما الدليؿ  ك المعمكؿ عما عمرػوم الثػانا : المحرػاج إليػوم الثالػث : مػا يسػرند رحقػؽ الشػئ عميػوم الرابػج : ك
ما منو الشئم البامس : منشأ الشئم كهك المبرار ككذا األكؿم لكف اإلماـ السبكا قاؿ ف  اإلبهاج : كاألِّػؿ مػا يرنػرع 

با الحسيف : ما بنا عميو غيرن ألنو ال يقاؿ : إف الكلد يبنا عما الكالدم كيقاؿ عميو غيرنم كهذن العبارة  حسف مف قكؿ  
: إنو فرعو ك حسف مف قكؿ ِّاحب الحاِّؿ : ما منو الشئ ؛ الشػرراؾ "مػف" بػيف االبرػداء كالربعػيضم ك حسػف مػف قػكؿ 

ثر إلا الم ثر كالمكجكد إلا المكجد اإلماـ : المحراج إليو ألنو إف  ريد باالحرياج ما يعرؼ ف  عمـ الكبلـ مف احرياج األ
ف  ريد  ف  ريد ما يركقؼ عميو الشئ لـز إطبلقو عما الجزء كالشرط كانرناء المانجم كا  لـز اطبلؽ األِّؿ عما اح رعالا كا 
ما ينهمو  هؿ العرؼ مف االحرياج لـز إطبلقو عما األكػؿ كالشػرب كالمػبس كنحػكهـم ككػؿ هػذن المػكاـز مسػرنكرة )  سػراذنا 

 (.3( هػ )81-1/80لدكركر عبد اح ربيج ف  رشنيؼ المسامج ا
 (.1/18البحر المحيط ) (5)
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الحاجػػػب بينهمػػػام عػػػرؼ المقبػػػا بػػػالعمـ كاإلضػػػاف  باألدلػػػةم نعػػػـ اإلمػػػاـ فػػػ  المحِّػػػكؿ عػػػرؼ 
 ب رأكيمو عما إرادة العمـ بهام انرها . المقبا باألدلة كيج

نما ذلػؾ عػرفهـ  (3)م إما  كال فؤلنو مِّادرة (2): قمت ما قالو مقدكح فيو (1)قاؿ ف  المرر  - كا 
ما ثانيا : فػؤلف الرقػدير معمكمػات عمػـ األِّػكؿ  لمػة لػيس كامػا ثالثػا فػبلف االِّػكؿ الباصم كا 

 األدلةم إنما ذلؾ إِّطبلحا .

هنػػا جعػػؿ المِّػػنؼ كغيػػرن النقػػو : العمػػـ باألحكػػاـم ال ننسػػهام ألنػػو  : كمػػف(4)قػػاؿ الزركشػػا  -
 قػػرب إلػػا االسػػرعماؿ الممػػكلم إذ النقػػو لمػػة النهػػـم كلػػيس كػػذلؾ األِّػػكؿم كبهػػذا يننِّػػؿ مػػف 

 .   (5)س اؿ جعؿ األِّكؿ األدلة كالنقو العمـ باألحكاـ

 .(8)نظيةمشاححة ل (7): قمت : كفيو ما رقدـ لؾ مف االفريات (6)قاؿ ف  المرر  -

: كرجػػػو المِّػػػنؼ األكؿ بأنػػػو  قػػػرب إلػػػا المػػػدلكؿ لمػػػةم إذ األِّػػػكؿ لمػػػة  (9)قػػػاؿ المحمػػػا  -
 األدلة كما ف  رعريؼ جميعهـ النقو بالعمـ باألحكاـ ال ننسهام إذ النقو لمة النهـ .

كقاؿ البنانا: كاعمـ  ف مسما كؿ عمـ يطمؽ عما مسائمو الرا ها القكاعد الكميػةم كيطمػؽ  -
رمؾ القكاعد كعما الممكة الحاِّػمة مػف إدراكهػام فمػف عػرؼ األِّػكؿ بػدالئؿ النقػو عما إدراؾ 

اإلجمالية نظر إلا األكؿ كمف عرفو بالمعرفة نظػر إلػا الثػانام ك مػا الثالػث فػبل كجػو لػو هنػام 
فقػػد عممػػت  ف كػػؿ رعريػػؼ مػػف الرعػػرينيف ِّػػحيو كِّػػكابم فمػػا  فهمرػػو عبػػارة المِّػػنؼ مػػف 

 . (10)ير مسمـ  كلكية األكؿ عما الثانا غ

                                 
 (.11المرر ) لكحة  (1)

 ( . 2/63 ل مطعكف فيوم قدحت ف  نسبو : إذ طعنت )الِّحاح ( 2)
 ( .1/71المِّادرة : جعؿ النريجة جزء القياسم  ك رمـز النريجة مف جزء القياس ) الرعرينات ( 3)
 (.1/84شنيؼ )الر( 4)

فكػػأف  ِّػػحاب الرعريػػػؼ الثػػانا " معرفػػػة دالئػػؿ ....."  كردكا عمػػػا الرعريػػؼ األكؿ " دالئػػػؿ النقػػو ...." إيػػػرادا منػػادن :  ف الكػػػؿ ( 5)
مطبػػؽ عمػػا رعريػػؼ النقػػو ب" بػػالعمـ باألحكػػاـ ...." فيكػػكف الرعريػػؼ بػػالعمـ  ك بالمعرفػػة ألِّػػكؿ النقػػو مػػف بػػاب كاحػػدم كقػػد رد 

يراد ك بطمو بما ذكر بػأف رعريػؼ النقػو "بػالعمـ باألحكػاـ ...."  قػرب إلػا االسػرعماؿ الممػكلم حيػث إف النقػو هػك المِّنؼ ذلؾ اإل
 (.1/10العمـ  ك النهـم كليس األمر كذلؾ ف  رعريؼ  ِّكؿ النقو ) شرح الكككب الساطج 

 (.11المرر )لكحة  (6)

 ( .1/153ابرمقو كبر يو اسربد ) القامكس المحيط  اإلفريات هك ابربلؽ الباطؿم قاؿ : افرات عما الباطؿ( 7)
 ( . 1/29المشاححة : ها الضنةم كرشاححا عما األمر : ال يريداف  ف ينكرهما ) القامكس المحيط (8)
 .34-1/33شرح المحما عما جمج الجكامج ( 9)

 (.1/34البنانا ) (10)
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 ف لنػػػظ العمػػـ عمػػػا معػػاف  ربعػػػة :  –فػػػ  غيػػر هػػػذا العمػػـ  –: قػػػد رقػػرر (1)قػػاؿ فػػػ  الػػدرر  -
م كبػػج مبلحظػػة لممػػدرؾ مركػػررة  األكؿ إدراؾ الشػػئم الثػػانا ممكػػة رحِّػػؿ لممػػدرؾ بعػػد اإلدراؾ

كرػػارة يطمػػؽ عمػػا األِّػػكؿ كالقكاعػػد المدركػػة مػػف حيػػث رعمػػؽ العمػػـ بهػػام كالمِّػػنؼ اسػػرعمؿ 
  القكاعػػػدم فػػإف لنػػػظ  ِّػػكؿ النقػػػو عمػػـ كضػػػج بػػإزاء العمػػػـ الباحػػث عػػػف  حػػكاؿ األدلػػػة العمػػـ فػػ

السمعية الرا ها مكضكع عمـ األِّكؿم  ك ها مج األحكاـ عمػا مػا ابرػارن بعػض المحققػيف 
 فبل يحراج حينئذ إلا إضافة العمـ إليو إال بيانا كركضيحا . (2)

يؼ لنظ المعرفة كما فعمو البيضاكلم  ك قيػد ثـ قاؿ: فإذا رقرر هذا فنقكؿم مف زاد ف  الرعر  -
 .(3)العمـ كما فعمو ابف الحاجب فقد ِّرح بالمراد ك برز المقدر

 .(4)ثـ قاؿ: قكلو ))كقيؿ : معرفرها (( 
هنػا كبلمػا يقرضػا منػو العجػبم كهػك  (5) قكؿ : قد عرفت  نو الحؽم كقاؿ بعض الشراح 

 –لمػػػة  –و مػػػف معنػػػان الممػػػكل ؛ إذ األِّػػػكؿ مػػػا ذكػػػرن المِّػػػنؼ  كال كابرػػػارن هػػػك األكلػػػا لقربػػػ
 األدلةم كفسادن مف كجكن : 

 األكؿ :  نؾ قد عرفت  ف رعمؽ العمـ بالدالئؿ مما البد منو حرا يِّير عمما مدكنا .
األدلػػػػة . غمػػػػط فػػػػاحش ؛ ألف األِّػػػػكؿ جمػػػػج  -لمػػػػة  –الثػػػػانا :  ف قكلػػػػو : إذ األِّػػػػكؿ 

سػػقؼ كالحقيقػػة لممجػػازم كالػػدليؿ لممػػدلكؿم إذ  ِّػػؿم كاألِّػػؿ مػػا ينبنػػا عميػػو غيػػرن كالجػػدراف لم
االنبناء  عـ مف الحسػا كالعقمػام فالػدليؿ مػف جممػة ماِّػدقات األِّػؿم ألنػو كضػج لػو لمػة ؛ 
إذ األلنػػاظ إنمػػا ركضػػج لممنهكمػػات كاإلنسػػافم فإنػػو مكضػػكع لمحيػػكاف النػػاطؽم ال لزيػػد كعمػػرك 

ف ِّدؽ عميها.   كبكرم كا 
 –لمػػػة  –عػػـػ فػػػبل معنػػػا لمقػػػرب ؛ إذ األِّػػػكؿ إذا كانػػػت الثالػػػث :  نػػػو لػػػك كػػػاف األمػػػر كمػػػا ز 

 األدلة كلـ يقدر فيو معنا العمـ كرعمقو بهام فالقرب بماذا يعربر ؟ إذ الشئ ال يقرب مف ننسو . 
                                 

 (.199-1/198الدرر ) (1)

ف مسعكد بف محمكد بف  حمد المحبكبا الببػارل الحننػ  ابػف ِّػدر الشػريعة األكبػر ِّدر الشريعة األِّمر: عبيد اح ب (2)
مف عمماء الحكمة كالطبيعيات ك ِّكؿ النقو كالديفم لػو كرػاب الرنقػيو فػ   ِّػكؿ النقػو كشػرحو الركضػيو كغيػرن )األعػبلـ 

 هػ بببارل.747ركف  سنة  4/197لمزركما 
 (.1/200الدرر ) (3)

 (.1/203الدرر ) (4)

 هك المحما كما ذكر. (5)
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: هذا كبلـ المِّنؼ كفيو كممات : األكلا  نػو إنمػا يحػد (1)قاؿ الزركشا ف  الرشنيؼ 
م كحينئػذ فكيػؼ يِّػو جعمػو ننػس (2)ِّكؿ بمنردن المقبا ال اإلضاف  ؛ بدليؿ  نو لـ يعرؼ األ

م فإف المقبا هك ما نقؿ عف اإلضافة كجعؿ عممػان عمػا النػفم  ك ِّػار عممػا بالممبػة (3)األدلة 
 . (4)ال نقؿ فيو 

ككيػػؼ يِّػػو  ف يحكػػا فيػػو قػػكال إنػػو معرفػػة األدلػػة . كلػػيس ذلػػؾ ببلفػػا مرػػكاردا عمػػا 
م فمػػف قِّػػد اإلضػػاف  فسػػرن باألدلػػةم كمػػف محػػؿ كاحػػدم بػػؿ همػػا طريقػػاف لمقِّػػكديف مرمػػايريف

كلهذا لما جمج ابف الحاجػب بينهمػا عػرؼ المقبػا بػالعمـم كاإلضػاف   (5)قِّد المقبا بالعمـ بها 
كمػػف  كرد عميػػو  ف  ِّػػكؿ النقػػو ننػػس رمػػؾ القكاعػػد ال العمػػـ بهػػا لثبكرهػػا فػػ  ننػػس  (6)باألدلػػة 

يقػػج عمػػا مػػرادنم فإنػػو قبػػؿ العمميػػة فقػػد غنػػؿ عػػف هػػذا المعنػػام كلػػـ  –األمػػرم عمػػـ بهػػا  ـ ال 
مػا بعػػدن فِّػار معنػػا  ِّػكؿ النقػػوم عمػـ  ِّػػكلوم كمػا يقػػاؿ : سػكرة البقػػرةم ثػػـ  بمعنػا األدلػػة ك 
 باعربار النقؿ إلا عمـ السكرة . (7)يقاؿ : البقرة 

مػػػػاـ الحػػػػرميف لمػػػػا عرفػػػػو فػػػػ  البرهػػػػاف باألدلػػػػة  :  راد  (9)م قػػػػاؿ شػػػػارحو األبيػػػػارل (8)كا 
عػػـ المِّػػنؼ رػػابج كالػػدن الشػػيخ اإلمػػاـم فإنػػو اقرػػنص ذلػػؾ مػػف ربػػالؼ عبػػارة . ن (10)اإلضػػاف  

"المنهػػػػػاج " "كالمحِّػػػػػكؿ" مػػػػػج  ف كػػػػػبل منهمػػػػػا حػػػػػد المقبػػػػػام فالبيضػػػػػاكل جعمػػػػػو العمػػػػػـ باألدلػػػػػة 
                                 

 (.86-1/84الرشنيؼ ) (1)

  ل  ف ابف السبكا رحمو اح عميو لـ يرعرض لرعريؼ لنظة " ِّكؿ" بمنردها مثؿ باقا األِّكلييف .( 2)
 هذا ايراد عما الرعريؼ المبرار البف السبكا .( 3)
 اجب : بكضج كاحد . كهك المقبا. (م كزاد ابف الح1/1582العمـ ما كضج لمعيف ال يرناكؿ غيرن )الميث الهامج( 4)
ف بدت ف  ِّػكرة  –رحمهـ اح  –( هذن محاكلة مف الزركشا لنِّرة الرعريؼ المرجكح عند ابف السبكا 5) "كقيؿ معرفرها" كا 

ظهػػار لنظيػػة البػػبلؼم فػػإف الػػذيف حػػدكا  ِّػػكؿ النقػػو بأنػػو الػػدالئؿ ننسػػها ال معرفرهػػا لػػـ يِّػػرحكا بػػأنهـ  إرادة الركفيػػؽ كا 
 ضافام بؿ عرفكن بككنو عممان عما هذا النف.قِّدكا اإل

 .127ص  سبؽ ذكر رعرينو(6)
سػػكرة البقػػرة : السػػكرة الثانيػػة فػػ  القػػر ف الكػػريـم كهػػا  طػػكؿ سػػكرةم كهػػا مدنيػػةم رشػػمؿ كثيػػرا مػػف األحكػػاـ العمميػػةم كلمػػا (7)

 قد يطمؽ عميها "البقرة" فقط كالقِّد سكرة البقرة . –كما ذكر الزركشا  –اشرهرت 
 .126ص سبؽ ذكر رعرينو (8)
 بػػك الحسػػف شػػمس الػػديف عمػػا بػػف اسػػماعيؿ بػػف عطيػػة اإلبيػػارلم  ِّػػكلا فقيػػو محػػدث ك حػػد المحققػػيفم مػػف شػػيكخ ابػػف ( 9)

هػػم كػاف بعػض األئمػة ينضػمو عمػا اإلمػاـ 557بيػار سػنة إهػػم كلػد ب618الحاجبم مف مِّننارو شرح البرهاف ركف  سػنة 
 ( .1/258م حسف المحاضرة 2/12فبر الديف فا األِّكؿ )الديباج 

 (.1/85بيارل : كاإلماـ إنما  طمؽ مضافا )نقبل عف  سراذنا الدكركر عبد اح ربيج ف  الرشنيؼ كقاؿ اإل (10)
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عمػػا ذلػػؾم كقالػػو  (2). قمػػت : كرابعػػو الهنػػدل (1)كالكينيرػػيفم كاإلمػػاـ جعمػػو عبػػارة عػػف الثبلثػػو 
كسػط"م كنقػؿ إجمػاع المرقػدميف عمػا  ف  دلػة النقػو رسػما  ِّػكؿ فػ  "األ (3)قبمهما ابف برهاف 

:  ِّػػكؿ النقػػو عنػػد النقهػػػاء :  (4)النقػػوم كالنػػاظر فيهػػا يسػػػما  ِّػػكليا . كقػػاؿ ابػػف السػػػمعانا 
 .  (5)طرؽ النقو الرا ي دل االسردالؿ بها إلا معرفة األحكاـ 

 . (6)د فاعمـ ذلؾ قاؿ ف  المرر: قمت فيما اسردؿ بو نظرم ثـ ما اسرعارن ليس ببعي -

: كيمكػف رفػج البػبلؼ : فإنػو كمػا يركقػؼ عمػا هػذن الحقػائؽ يركقػؼ عمػا (7)قػاؿ الزركشػا  -
العمـ بهام فيجكز حينئذ إطبلؽ  ِّكؿ النقو عما األدلػة ننسػهام كعمػا العمػـ بهػام لكػف إطبلقػو 

م ينبمػا (8)عما ننس األدلة  كلام ألف المرض مػا يسػرنبط منػو األحكػاـ ال العمػـ برمػؾ الطػرؽ 
ربػػػريج بػػػبلؼ فػػػ  :  ف النقػػػو هػػػؿ هػػػك مػػػدلكؿ رمػػػؾ األدلػػػة  ك العمػػػـ بالمػػػدلكؿ مػػػف البػػػبلؼ 

؟ فيمػػا إذا  قمنػػا دلػػيبل عمػػا حػػدكث العػػالـ مػػثبلم فهػػؿ المػػدلكؿ حػػدكث العػػالـ  ك  (9)الكبلمػػا 
 العمـ بحدكث العالـ ؟ 

                                 
 ( كالكينيراف: كينية االسرنادة ككينية حاؿ المسرنيد.1)

هػػ بالهنػدم كقػدـ الػيمف كالحجػاز 644لػد سػنة ِّن  الديف الهندل  بك عبد اح محمد بف عبد الػرحيـ األِّػكلا النقيػو الشػافعام ك ( 2)
كمِّػػر كالشػػاـ كاسػػرقر فيهػػا لمرػػدريس كالنرػػكل كمػػف شػػيكبو : ابػػف سػػبعيف كالسػػراج األرمػػكلم كمػػف ربلميػػذن الحػػافظ الػػذهبام كمػػف 

 م البػدر6/37م شػذرات الػذهب 9/16هػػ )طبقػات الشػافعية  715مِّننارو نهاية الكِّكؿ ف  دراية األِّكؿ كغيرهام ركف  سػنة 
( . قػػاؿ الهنػػدل :........... مجمػػكع  دلػػة النقػػو عمػػا سػػبيؿ اإلجمػػاؿ ككينيػػة داللرهػػا عمػػا األحكػػاـ ككينيػػة حػػاؿ 2/187الطػػالج 

 (1/85) مف رحقيؽ  سراذنا الدكركر عبد اح ربيج عما رشنيؼ المسامج  -المسردؿ .
ؼ بابف برهاف بنرو الباءم ضرب بو المثؿ فػ  ( النقيو المحدث األِّكلا الشافعا  حمد بف عما بف محمد الككيؿ المعرك 3)

الذكاء كالحنظم مػف شػيكبو القنػاؿ الشاشػا كالمزالػا كالكيػا الهراسػام مػف م لنارػو : البسػيط كاألكسػط كالػكجيز فػ   ِّػكؿ 
م الكِّػكؿ إلػا الكِّػكؿ 1/99م كفيػات األعيػاف 6/30هػ ) طبقات الشػافعية الكبػرل البػف السػبكا 518النقوم ركف  سنة 

 بعة مكربة المعارؼ بالرياض .ط 1/51
(  بك المظنر ابف  با منِّكر بف محمد بف عبػد الجبػار الرميمػا الشػافعا الشػهير بػابف السػمعانام مػف شػيكبو كالػدن  بػك 4)

هػػػم مػػف م لنارػػػو : 479ِّػػالو المػػ ذف كمػػف ربلميػػػذن  بػػك طػػاهر السػػػنجا كعمػػر الػػرحمف كابػػػراهيـ المػػركزلم رػػكف  سػػػنة 
م 12/53م البدايػة كالنهايػة 5/335م البرهاف ف  الببلؼ كلو رنسير القر ف العظيـ )طبقات السبكا القكاطج ف   دلة النقو

 ( .3/209م كفيات األعياف 2/339طبقات المنسريف 
 .1997( طبعة دار الكرب العممية سنة 1/21قكاطج األدلة ف  األِّكؿ ) (5)
 (.13المرر )لكحة  (6)

 .1/85الرشنيؼ  (7)

 .إلا نِّرة مذهب ابف السبكا كالحمد ح  –كالعكد  حمد  –كشا لقد عاد الزر ( 8)
بعد العكد رِّكر الزركشا مسألة فيها ببلؼ مبنا عما الببلؼ السابؽ ف  رعريؼ  ِّكؿ النقػوم منػادن :  يهمػا المنػرج ( 9)
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اظر  ـ ال كالِّػػحيو األكؿ ؛ ألف حػػدكث األكػػكاف داؿ عمػػا حػػدكث الجػػكاهر سػػكاء نظػػر النػػ -
م كهػػذا البػػبلؼ قيػػؿ إنػػو لنظػػا ؛ إذ ال يِّػػو (1). كالػػدليؿ مػػرربط بالمػػدلكؿ نظػػر النػػاظر  ـ ال 

 ثبكت العمـ دكف المعمـك .

فػإف  (3): جعمو "اإلجمالية " قيدا لؤلدلةم كاألشبو كما قررن كالدن قيدا "لممعرفة "  (2)الثانية 
ثانية : كميارهػام فميسػت األدلػة رنقسػـ إلػا مػا هػك  دلة النقو لها كجهراف : إحداها :  عيانهام كال

إجمػػالا غيػػر رنِّػػيما  ك رنِّػػيما غيػػر إجمػػالام بػػؿ كمهػػا شػػئ كاحػػد لهػػا جهرػػافم فاألِّػػكلا 
يعممو مف إحدل الجهريف كالنقيو يعممو مف الجهة األبرلم نعـ يِّو  يضان جعمها قيػدان لؤلدلػة 

 باعربار األبرل . باعربار  ف لها نسبريفم فها باعربار إحداهما غيرها
 .(4)قاؿ ف  المرر: ف  هذا الرركيب بمؿ يظهر بالرأمؿ  -

 .(5)قاؿ  يضان: فيو بحث إذ النسبة إنما حِّمت لها مف رعمؽ العمـ بها  -

إنمػػا هػػك  –عمػػا مػػا فعمػػو المِّػػنؼ  –: كرعريػػؼ  ِّػػكؿ النقػػو (6)قػػاؿ الكػػكرانا فػػ  الػػدرر  -
ء : المضػػػاؼ كالمضػػػاؼ إليػػػو كمعنػػػا لممعنػػػا المقبػػػام إذ هػػػك مركػػػب إضػػػاف  لػػػو ثبلثػػػة  جػػػزا

اإلضافةم كهك الجزء المعنػكلم فمػنهـ مػف نظػر إلػا األِّػؿ كعػرؼ األجػزاء كمػنهـ مػف عػرؼ 
 . (7)المقبا كررؾ المعنا اإلضاف  لككف المقبا هك األِّؿ كالمراد هنا 

                                                                                                     
 باألدلة ؟  لممطمكب : األدلة  ـ العمـ باألدلة ؟  ك بطريقة  برل النقو منرج لؤلدلة كمكلد لها  ـ مف العمـ

 هذا دليؿ مبركر لنِّرة مذهب ابف السبكا : رمير األككاف دليؿ الحدكث كال عبرة ف  ذلؾ بنظر الناظر .( 1)
 هذا هك اإليراد الثانا لمزركشا عما رعريؼ ابف السبكا .( 2)
 ( . 26-1/25اإلبهاج شرح المنهاج )( 3)
 (.12المرر )لكحة  (4)

 (.13المرر )لكحة  (5)

 (.1/201)الدرر  (6)

مف األِّكليف مف عرؼ  ِّكؿ النقو بإعربار اإلضافة : كه الء قسماف : فالمزالا كاآلمدل كمف معهما عرفكا النقو  كالم ( 7)
كاإلمػػػاـ الػػػرازل كابػػػف النجػػػار الحنبمػػػا كالشػػػككانا كغيػػػرهـ عرفػػػكا األِّػػػؿ  كالم كمػػػف األِّػػػكلييف مػػػف عػػػرؼ  ِّػػػكؿ النقػػػو 

يضػػاكل كالمِّػػنؼ كغيػػرهـم فمػػف قػػدـ الرعريػػؼ المقبػػا نظػػر إلػػا المعنػػا العممػػا هػػك باعربػػار المقػػب كالشاشػػا الحننػػ  كالب
المقِّكد ف  األعبلـم ك نو مف اإلضاف  بمنزلة البسيط مف المركبم كمف قدـ اإلضاف  نظر إلا  ف المنقكؿ عنو مقدـم 

م شػرح 1/14السػكؿ  م نهايػة1/19م اإلبهػاج 1/22م منرها السػكؿ لؤلمػدل 1/3كالمحِّكؿ  5-1/4) راجج المسرِّن  
 ( . 1/28م رشنيؼ المسامج 1/17م إرشاد النحكؿ 1/38الكككب المنير 
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دالؿم : كالمراد باألدلة : الكراب كالسنة كاإلجماع كالقيػاس كاالسػر (1)قاؿ الزركشا : الثالثة  -
م فاإلمػاـ بنػان عمػا  ف (2)كقاؿ إماـ الحػرميف كالمزالػا : ثبلثػة فقػط ك سػقطا القيػاس كاالسػردالؿ

م ثػـ اعرػذر عػف إدبالػو فيػو (3)األدلة الررناكؿ إال القطعا فمـز إبراج القياس مف  ِّكؿ النقو 
كانػت ثبلثػةم عمػا العمػؿ بػوم كالمزالػا بػص األدلػة بػالمثمرة لؤلحكػاـ ؛ فمهػذا  (4)بقياـ القاطج 

؛ فػػإف داللرػػو مػػف حيػػث معقػػكؿ المنػػظم كمػػا  ف العمػػـك  (5)كجعػػؿ القيػػاس مػػف طػػرؽ االسػػرثمار 
 .(6)كالبِّكص داللرو مف حيث ِّيمرو

: الرابعػػة :  كرد عمػػا المِّػػنؼ  نػػو هػػبل قػػاؿ :  ِّػػكؿ النقػػو : دالئمػػو  (7)قػػاؿ الزركشػػا 
ضػػػمران ألكهػػػـ عػػػكدن إلػػػا ننػػػس اإلجماليػػػة ؟ ك جػػػاب بثبلثػػػة  جكبػػػة:  حػػػدها :  نػػػو لػػػك  عػػػادن م

 .  (8)األِّكؿ ؛ ألنها المحدث عنها 

                                 
 ( .1/88)الرشنيؼ( 1)
 –بيػركت  –( دار الكرػب العمميػة 1/7هػػم المسرِّػنا )1418 – كلػا  –بيػركت  –دار الكرػب العمميػة  (1/78البرهػاف )( 2)

 هػ.1413 – كلا 
ألنو مبنا عما مقدمات ظنيةم كما ابرنػا عمػا الظنػا فهػك ظنػام كرمػؾ المقػدمات  القياس ال ينيد القطجم بؿ هك ظنا ؛( 3)

 ف ال يكجػد  -4 ف ركجد العمة فػ  النػرع .  -3 ف رككف العمة معينة .  -2 ف يككف الحكـ معمبل .  -1المظنكنة ها : 
 ف  النرع مانج يمنج مف ثبكت حكـ األِّؿ فيو 

 ـ غير معقكؿ المعنا .كاألكلا : مظنكنة ؛ لجكاز  ف يككف الحك
 كالثانية : مظنكنة كذلؾ لجكاز اف رككف عمة الحكـ غير ما  بدان المجرهد .

 كالثالثة : مظنكنة لجكاز  ف يككف بِّكص األِّؿ معربران ف  العمة .
كػف الشػيخ زهيػر ( ل1/28كالرابعة : فها مظنكنة لجكاز  ف يككف ككنو فرعا مانعا مف ثبكت حكـ األِّػؿ فيػو )  ِّػكؿ  بػك النػكر زهيػر 

قسـ القياس الا قطعا كظنا م كالقطعا ما قطج فيو بعمو الحكـ فا االِّؿ ككجكدن فا النرع م مثػؿ قيػاس الضػرب عمػا الرػافيؼ 
 ( 43/  4بجامج االيزاء فا كؿ .... الخ ) 

قػؿ ككػؿ ذلػؾ ظنػا.  ِّػكؿ دليؿ مبرمؼ فيػوم فمنػو االسرِّػحاب كالمِّػالو المرسػمة كاالسرحسػاف كاألبػذ باأل -ف  ننسو –كاإلسردالؿ 
 هػ.1405 -المكربة النيِّمية بمكة المكرمة  –النقو لمشيخ زهير 

  ل الدليؿ الداؿ عما حجية القياس قطعا .( 4)
 (.1/6المسرِّن  )( 5)
 (م 1/287العاـ : لنظ يسرمرؽ الِّالو لو مف غير حِّر ) الميث الهامج عما جمج الجكامج ( 6)

 ( . 2/357 فرادن ) الميث الهامج عما جمج الجكامج الربِّيص : قِّر العاـ عما بعض 
 كداللة القياس مف حيث معقكؿ المنظ كلذا كاف عند المزالا مف طرؽ االسرثمار كليس مف األدلة.

 .1/88الرشنيؼ (7)
قاؿ ف  المرر : يعارضو األقربم ثـ ذلؾ إذا لـ يمنج مانج مف العكد إلا المحدث عنو كقد منج المانج ( 8)
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ثانيها:  ف الرعاريؼ يجرنب فيها الضمائر ما  مكف اإلرياف بالمظهر ؛ ألنها مكضكعة لمبيافم 
 . (1)فإذا قمنا: اإلنساف هك الحيكاف الناطؽ ال يقاؿ : هك الحيكاف الناطؽ رعريؼ

كلػػو " دالئػػؿ النقػػو " غيػػر النقػػو فػػ  قكلػػو "  ِّػػكؿ ثالثهػػا : كهػػك المعرمػػد :  ف النقػػو فػػ  ق
النقو " ؛ ألف النقو فػ  قكلنػا :  ِّػكؿ النقػو  حػد جزئػا اسػـ لقػب مركػب مػف مرضػاينيفم كفػ  

 .   (2)قكلنا : دالئؿ النقوم العمـ المعركؼ 

                                                                                                     

 (.13ـ الدكر )لكحة كهك لزك 
 (13قاؿ ف  المرر : المراد الجممة ) لكحة ( 1)
 ( . 13قاؿ ف  المرر : فيو بحث فاعمـم ) لكحة ( 2)
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 ] واألصولى العارف بيا وبطرق استفادتيا ومستفيدىا [
 .(1)لمرء األِّكلام نسبة إلا معرفة األِّكؿقاؿ الزركشا: األِّكلا ِّنة لمحذكؼم  ل ا

قػػػاؿ فػػػ  المػػػرر: قمػػػت: فيػػػو بمػػػؿ ال يبنػػػا؛ إذ األِّػػػكلا نسػػػبة إلػػػا األِّػػػكؿم ال إلػػػا 
 .(2)معرفرو فاعمـ 

: فهػػك العػػارؼ بهػػام غيػػر  ف معرفرػػو بػػدكف  ف يعػػرؼ طػػرؽ اسػػرنادرها (3)قػػاؿ الزركشػػا 
بهػػا كبطػػرؽ اسػػرنادرهام كهػػك محػػاؿ؛ ضػػركرة ركقػػؼ العمػػـ بالشػػئ عمػػا مقدمارػػوم فهػػك العػػارؼ 

 (5)عمػا المجمػػؿ  (4)بػاب الرػراجيوم  ل ررريػػب األدلػة: بػأف يقػػدـ البػاص عمػا العػػاـم كالمبػيف 
 كهكذا. (7)عما الم كؿ  (6)كالظاهر 

: قمػػت: الرػػرجيو كاالجرهػػاد مػػف جممػػة  جػػزاء األِّػػكؿ القِّػػديةم فكيػػؼ (8)قػػاؿ فػػ  المػػرر
 يككف مف المباد  اآللية؟ فاعمـ ذلؾ.

العبلمػػة البنػانا عمػػا شػرح المحمػػا: )األِّػكلا:  ل المػػرء المنسػكب إلػػا األِّػػكؿم  قػاؿ
 ل المرمبس بو كالعارؼ بها( قاؿ:  شار بذلؾ إلػا  ف نسػبة الشػبص إلػا األِّػكؿ مػف حيػث 

                                 
 .1/89الرشنيؼ( 1)

 (.13المرر )لكحة ( 2)

 .89/ 1الرشنيؼ( 3)

الكسػر(:  ك (. كالمبػيىف )ب1/110( المبيَّف )بالنرو(: هك الػذل ينيػد معنػا ال يحرمػؿ غيػرن )الميػث الهػامج 4)
( مثػػؿ " بػػذكا عنػػا 2/426البيػػاف: إبػػراج الشػػئ مػػف حيػػز اإلشػػكاؿ إلػػا حيػػز الرجمػػا )الميػػث الهػػامج 

 مناسككـ  " بياف كينية الحج .
( المجمؿ : ما لػـ ررضػو داللرػو  ك هػك: مػا ال يعقػؿ معنػان مػف لنظػو كينرقػر فػا معرفػة المػراد إلػا غيػرن 5)

م الميػػػػػث الهػػػػػامج 1/234 -هػػػػػػ 1421 –ثانيػػػػػة  –السػػػػػعكدية  –دار ابػػػػػف الجػػػػػكزل  –)النقيػػػػػو كالمرنقػػػػػو 
 مثؿ " كارمكا الحج كالعمرة ح " كمثؿ " بيدن عرؼ النكاح " (2/418

( الظاهر: إف احرمؿ مرجكحان كاألسد  ك هك: كػؿ لنػظ احرمػؿ  مػريفم  حػدهما  ظهػر مػف اآلبػر كػاألمر 6)
ر فا البػارج مسػرقزر كمرجػكح فػا المكػاف مثؿ " المائط " ظاه (1/110كالنها عندهما )الميث الهامج 

 المطمأف 
( الم كؿ: حمؿ الظاهر عما المحرمؿ المرجكح  ك هك كؿ ما دؿ عما المعنا المرجكح بسػبب الػدليؿ )مبػاد  7)

هػ كمثؿ " حمؿ االحناؼ قكلػو ِّػما الػو عميػو كسػمـ " ايمػا امػر ة 1359األِّكؿ البف باديس الِّنهاجا ت 
حهػػا باطػػؿ ".عمػػا الِّػػميرة كاالمػػة كالمكاربػػة م كاعرػػرض عمػػيهـ بػػاف هػػذا الرأكيػػؿ نكحػػت بميػػر اذف كليهػػا فنكا

 ( . 2/422يبطؿ قِّد الشارع فا اريانو بالمنظ العاـ م فمف ال مف ِّي  العمـك ... الخ ) الدرر البلمج 
 (.14المرر )لكحة ( 8)
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رمبسػػو بػػوم ال مػػف حيػػث  نػػو مرهػػئ لػػذلؾ مػػثبلنم ك كرد  ف هػػذا إنمػػا يرمشػػا عمػػا رعريػػؼ  ِّػػكؿ 
دلةم إذ ها الرا يرمبس بها الشبصم ك جيب بأف المراد بػالرمبس مػا النقو بمعرفة األدلة ال باأل

يشػػمؿ الرمػػبس بػػػبل كاسػػطة: كهػػػك الرمػػبس بالمعرفػػةم كالرمػػػبس بالكاسػػطة: كهػػػذا الرمػػبس بالقكاعػػػد 
 . (1)بكاسطة الرمبس بمعرفرها. قمت: فالرمبس بالقكاعد مجازل ال حقيقا فالجكاب ليس بالقكل 

كاألِّػػػكلا فػػػ  عػػػرؼ  هػػػؿ هػػػذا النػػػف: مػػػف عرفهػػػام  ل  قػػػاؿ فػػػ  شػػػرح الكككػػػب المنيػػػر:
عػػػرؼ القكاعػػػد الرػػػا يركِّػػػؿ بهػػػا إلػػػا اسػػػرنباط األحكػػػاـ الشػػػرعية النرعيػػػة؛ ألنػػػو منسػػػكب إلػػػا 
األِّػػػكؿ كنسػػػبة األنِّػػػارل إلػػػا األنِّػػػار كهكػػػذام كال رِّػػػو النسػػػبة إال مػػػج قيػػػاـ معرفرػػػو بهػػػا 

رقانو لهام كما  ف مف  رقف النقو يسما فقيهام كمف  رقف  .(2)الطب يسما طبيبان كنحك ذلؾ كا 
قاؿ الزركشا: "كمسرنيدها"  ل : كهػك المجرهػد إف اسػرناد مػف األدلػةم كالمقمػد اف اسػرناد 

 .(3)مف المجرهد 
كقاؿ المِّنؼ كقد عمـ بهذا  ف المعرفة بطرؽ االسرنادة كالمسرنيد البػد منهػا فػ  ِّػدؽ 

ف لـ ركف رمؾ الطرؽ جزءن مف مسما األ  ِّكؿ.مسما األِّكلام كا 
كقػاؿ  يضػػان: كجعػػؿ المعرفػػة بطػرؽ اسػػرنادرها جػػزءن مػػف مػدلكؿ األِّػػكلا  مػػر لػػـ يسػػبقنا 
إليو  حدم ككجهو:  ف األِّكؿ لما كػاف عنػدنا ننػس األدلػة ال معرفرهػام لػـز مػف ذلػؾ  ف يكػكف 
األِّػػكلا هػػك المرِّػػؼ بػػوم ألف األِّػػكلا نسػػبة إلػػا األِّػػكؿم كهػػك مػػف قػػاـ بػػو األِّػػكؿم 

نان معرفرو إيانم كمعرفرو إيان مركقنة عما  ف يعرؼ طرؽ االسػرنادة؛ فػإف كقياـ األِّكؿ بو مع
مف ال يعرؼ الطريػؽ إلػا الشػئ محػاؿ  ف يعػرؼ الشػئم فمػف ثػـ لػـز كػكف معرفػة الطػرؽ  مػرنا 
ف لػػـ ركػف ننػػس األِّػػكؿ كال منػػوم  البػد منػػو فػػ  ِّػدؽ مسػػمانم كلهػػذا ذكػػر فػ   ِّػػكؿ النقػػو كا 

مػػف ننػػس األِّػػكؿ؛ فػػإف النػػاس قاطبػػة قػػد  ا ا لػػيس جػػزءن مػػ ا كال ينكػػر اشػػرراطنا فػػ  األِّػػكل
عرفػػكا النقػػو بػػالعمـ باألحكػػاـ ... الػػخم كقػػالكا: النقيػػو المجرهػػدم كهػػك ذك الدرجػػة الكسػػطا عربيػػة 
ك ِّػػكالن إلػػا  بػػر ِّػػنات المجرهػػدم فمػػا قػػالكا النقيػػو العػػالـ باألحكػػاـم بػػؿ مػػف قامػػت بػػو شػػرائط 

كف العمـ باألحكاـم فكػذلؾ بػدكف الطػرؽ ال يمكػف العمػـ ها؛ ألف بدكنها ال يمك االجرهاد .. كعدد
ف لػـ يكػف جػزءن كال شػرطنا  باألِّكؿم فمركف الطػرؽ جػزءن مػف مسػمان  ك شػرطان لِّػدؽ اسػموم كا 

                                 
 (.1/34( شرح المحما )1)

 (.1/46شرح الكككب المنير ) (2)

 (.1/89الرشنيؼ ) (3)
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   (1)فبل بأس بذكرها ف  رعرينو لررمرو. 
قاؿ الزركشػا: كفيػو نظػر؛ ألف طػرؽ االسػرنادة ثابرػة فػ   ننسػهام سػكاء عرفهػا األِّػكلا  ـ 

 .(2)قمنا ف  األدلة سكاءم فكجب  ف يدبؿ ف  مسما األِّكؿ ال األِّكلا  الم كما
 .(3)قاؿ البرماكل: ال يعرؼ ف  المنسكب زيادة قيد مف حيث النسبة عما المنسكب إليو

 . (4)قاؿ ف  المرر: قمت : الدليؿ فاسدم فكذا ما رررب عميو 
كػػػػاف عبػػػػارة عػػػػف العمػػػػـ قػػػػاؿ الكػػػػكرانا: هػػػػذا كػػػػبلـ قميػػػػؿ الجػػػػدكل؛ ألف  ِّػػػػكؿ النقػػػػو إذا 

بالقكاعػد الكميػػة الرػػا يركِّػؿ بهػػا إلػػا اسػرنباط األحكػػاـ الشػػرعية النرعيػة عػػف  دلرهػػا الرنِّػػيمية 
باالسرقبلؿم فبالضركرة مف كاف عالمان برمؾ القكاعد يككف  ِّكليان؛ كما  ف النقو لما كاف عممػان 

مان باألفعػاؿ المػذككرة مػف باحثان عف  فعاؿ المكمنيف مف حيث الِّحة كالنساد كاف مف كاف عال
 .(5)رمؾ الحيثيةم فهك فقيو ببل ريب 

كقاؿ: ك ما حاؿ االسرنادة كالمسرنيد: فهما مف  جزاء المعرَّؼ؛ إذ المراد بكينيػة االسػرنادة 
معرفة اسػرنباط األحكػاـ مػف األدلػة: كرقػديـ الػنص عمػا الظػاهر كالمرػكارر عمػا اآلحػادم كذلػؾ 

 الرعادؿ كالرراجيو.الباب السادس الذل كضعو ف  
ف  كحػػاؿ المسػػرنيد: عبػػارة عػػف ِّػػنات المجرهػػد كالمقمػػد؛ إذ كػػؿ منهمػػا يسػػرنيد األحكػػاـم كا 
كػػاف طريػػؽ االسػػرنادة مبرمنػػان؛ إذ دليػػؿ المجرهػػد النِّػػكصم كدليػػؿ المقمػػد قػػكؿ المجرهػػد الػػذل 

 كما فعمو غيرن كاف  كلا. -ف  رعريؼ العمـ  -قمدنم فمك ذكرهما 
نما افرقر العػالـ باألدلػة إلػا ذلػؾ ليِّػبو ككنػو عالمػان باألدلػة عمػا  :(6)كقاؿ الزركشا  كا 

الحقيقػػةم كمػػا اننِّػػؿ بػػو المِّػػنؼ عػػف سػػ اؿ االشػػرراط فػػ  األِّػػكلا مػػا لػػيس جػػزءن مػػف ننػػس 
األِّػػكؿ بمػػا ذكػػرن فػػ  النقيػػو فممنػػكع؛ ألف قػػكلهـ فػػ  النقػػو: إنػػو العمػػـ باألحكػػاـ المكرسػػبة مػػف 

بػػػار االجرهػػاد؛ ألف العمػػػـ المكرسػػػب إنمػػػا يكػػػكف باالسػػػرنباطم  دلرهػػا الرنِّػػػيمية: ِّػػػريو فػػػ  اعر
كذلؾ مكافؽ لقكلهـ: النقيو المجرهد إلا  برنم فمـ يشػررطكا فػ  النقيػو مػا لػيس شػرطنا فػ  النقػوم ثـػ 

                                 
 هػم دار البشائر اإلسبلميةم بيركت.1420كما بعدهام طبعة سنة  88( منج المكانج البف السبكا ص1)
 .1/898الرشنيؼ ( 2)

 هػ.1360القاهرة  –( طبج مِّطنا البابا الحمبا 1/8( غاية الكِّكؿ إلا لب الكِّكؿ )3)
 (.14المرر: )لكحة  (4)

 .206-1/205الدرر  (5)

 .91-1/90الرشنيؼ  (6)
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قكلػػو: فمػػا قػػالكا: النقيػػػو العػػالـ باألحكػػاـ: فممنػػكع؛ فقػػػد قػػاؿ الشػػيخ  بػػك اسػػػحؽ فػػ  كرابػػو المسػػػما 
يو هك مف لو النقوم فكؿ مف لو النقو فهك فقيوم كمف ال فقػو لػو فمػيس بنقيػوم بالحدكد كالحقائؽ: النق

   (1)كقيؿ النقيو هك العالـ بأحكاـ  فعاؿ المكمنيف الرا يسكغ فيها االجرهادم هذا كبلمو.
: إف  ِّػػػكؿ النقػػػو األدلػػػة ككينيػػػة االسػػػردالؿ سػػػف طريقػػػة الشػػػيخ ابػػػف برهػػػاف كغيػػػرنكاألح

كاف غير عالـ بمقػدمات الػدليؿ  ك بمػا يرررػب عميػو الػدليؿ لػـ  باِّةم ضركرة  ف المسردؿ إذا
ا بالدليؿ.   يرِّكر  ف يككف عالمن

كقػاؿ الزركشػػا: ك مػا حػػاؿ المسػرنيد فمػػيس مػػف مسػمانم كلهػػذا قػاؿ الشػػيخ رقػا الػػديف: لػػك 
اقرِّر عما الدالئؿ ككينيػة االسػرنادة منهػا لكنػام كيكػكف حػاؿ المسػرنيد كالرػابج كالررمػةم لكػف 

 .(2)لعادة بإدبالو ف   ِّكؿ النقو كضعان فأدبؿ فيو حدان جرت ا
قاؿ ف  المرر: قمت كف  هذا بحػث مػف كجػكن:  مػا  كال: فػؤلف كينيػة االسػرنادة دبػؿ فػ  
مسػػمان: ألنػػو مػػف األدلػػةم  ك ألف لػػو بهػػا رعمقػػان؟م األكؿ باطػػؿم كالثػػانا يمػػـز عميػػو دبػػكؿ حػػاؿ 

 . (3)المسرنيد 
ألنها مف  جزائو  ك ال ألنها مف  جزائوم إف كػاف األكؿ: فمسػمـم ك ما ثانيان: فؤلنها دبمت 

ف كاف الثانا: فإف لـ يكف ِّار بذلؾ اإلدباؿ جزءن فمير مسمـ.  كا 
ف سػػػػمـ فهػػػػك جػػػػزء  ػػػػيىر مػػػػا لػػػػيس بجػػػػزءو جػػػػزءنم كا  ف ِّػػػػار: فممنػػػػكع؛ ألف العػػػػادة ال ريِّى كا 

 بإدبالها.
إلدبػاؿ فػ  الحػد؛ لقػكة المشػاححة ك ما ثالثان: فبل نسمـ  ف يمـز مف اإلدبػاؿ فػ  الكضػج ا

  (4)هنا
كقػػػاؿ الزركشػػػا: قمػػػت: كلػػػك قيػػػؿ إف المػػػراد بمعرفػػػة الػػػدالئؿ معرفرهػػػا فػػػ  ننسػػػها كمعرفػػػة 
 قسػػامهام كالعمػػـ بأحكالهػػا الرػػا البػػد منهػػا فػػ  معرفػػة األحكػػاـ الشػػرعية لكنػػ  االقرِّػػار عمػػا 

 .(5)الدالئؿ كما فعؿ المِّنؼ مج الركفية لطريقة الجمهكر 
الزركشا: كقد  كرد عما المِّنؼ :  نها إذا كاف األِّكؿ عنػدن األدلػةم لػـز  ف يكػكف كقاؿ 

                                 
 (1/38( كانظر البحر المحيط لمزركشا )1)
 (.1/91الرشنيؼ )( 2)

 (.15المرر )لكحة ( 3)

 ب(. 10( هنا عدنا إلا المبطكط كعبارة المرر بكمالها عندنا ف  النجـ البلمج لكحة )4)
 .1/91الرشنيؼ ( 5)
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 .األِّكلا العارؼ بهام فحينئذ زيادة طرؽ اسرنادرها كمسرنيدها غير محراج إليو
ك جػػاب: بػػأف األِّػػكؿ ننػػس األدلػػةم ال معرفرهػػام ك مػػا األِّػػكلا فهػػك المرمػػبس برمػػؾ األدلػػةم 

اف ال يرهيػػأ إال لمػػف عػػرؼ طػػرؽ االسػػرنادة كالمسػػرنيد؛ ألف لممعرفػػة  ل العػارؼ بهػػام غيػػر  ف العرفػػ
لرسػػػمية شػػػركطان ال يرهيػػػأ إال بهػػػام فػػػإذف معرفػػػة رمػػػؾ الطػػػرؽ ركِّػػػؿ إلػػػا معرفػػػة األدلػػػة المقرضػػػية 

 .  (5)العارؼ  ِّكلينام كما  ف الضرب هك اإليبلـم كالضارب هك الم لـ عما كينية باِّة
نظػر؛ ألف معرفػة األدلػة مػف حيػث هػا هػا غيػر  قاؿ ف  المرر: قمت: ف  هػذا الجػكاب

نما المركقؼ معرفػة األدلػة مػف حيػث الرجحػافم  ك معرفػة األدلػة مػف حيػث اسػرنباط  مركقؼم كا 
كقكلػػػو: فمعرفػػػة رمػػػؾ الطػػػرؽ  األحكػػػاـ منهػػػام فقكلػػػو: ألف المعرفػػػة شػػػرط ال يسػػػرقيـ لمػػػا عممرػػػو
 .(1) و ال بكجكدنركِّؿ إلا معرفة رمؾ الطرؽ ممنكعم كالسند إنما يسردؿ بعدم

: عطػػػؼ المِّػػػنؼ الضػػػمير المجػػػركر فػػػ  "بهػػػام مػػػف غيػػػر (2)قػػػاؿ فػػػ  الضػػػياء البلمػػػج 
بقػراءة حمػزة  (3)إعادة البافض كهك مذهب الككفييفم كابرارن غير كاحدم كاحرج لو ابػف هشػاـ 

  (1).  (6)ببنض األرحاـ  (5)ژ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹژ م(4)

                                 
 .1/91الرشنيؼ  (5)

 (.15المرر )لكحة ( 1)

 (.90-1/89الضياء البلمج )( 2)

الديف عبد اح بف يكسؼ بف  حمد بف عبد اح بف هشاـ المِّرلم مف كبار عمماء الممة كالنحكم مف م لنارو:  ( هك جماؿ3)
اإلعراب عف قكاعد اإلعرابم  كضو المسالؾ إلا األلنيةم شذكر الذهب ف  معرفة كبلـ العربم ممنا المبيػب عػف كرػب 

م األعػػبلـ 10/336م النجػػـك الزاهػػرة 2/415الػػدرر الكامنػػة  م2/68هػػػ )بميػػة الكعػػاة 761األعاريػػبم رػػكف  بالقػػاهرةم سػػنة 
4/147.) 

هػػػ فيحرمػػؿ  ف يكػػكف ر ل 80( هػػك حمػػزة بػػف حبيػػب بػػف عمػػارة  بػػك عمػػارة الكػػكف  الرميمػػا مػػكالهـم  حػػد القػػراء السػػبعةم كلػػد عػػاـ 4)
ِّػيرنا بػالنرائض عالمػان بالعربيػػة بعػض الِّػحابةم إليػو ِّػارت اإلمامػػة فػ  القػراءة بعػد عاِّػـػ كاألعمػشم كػاف إمامػان حجػة ثبرػػان ب

قػػراءة حمػػزة ككرػػاب النػػرائض  هػػػ مػػف م لنارػػو: كرػػاب156م رػػكف  سػػنة حافظنػػا لمحػػديثم دينػػان كرعػػان زاهػػدانم ككػػاف يرػػاجر بالزيػػت
 (.1/240م شذرات الذهب 1/93م معرفة القراء الكبار لمذهبا 1/261)طبقات القراء 

ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀژ كرمامهػا: ( مػف سػكرة النسػاء 1( جزء مف اآلية رقـ )5)

  ژڤ ڦ   ٹٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٺ
 ژ( قاؿ األنبارل ف  اإلنِّاؼ: ذهب الككفيػكف إلػا  نػو يجػكز العطػؼ عمػا الضػمير المبنػكضم كاحرجػكا بقكلػو رعػالا: 6)

 .-كهك حمزة الزيات –)ببنض األرحاـ(م كها قراءة  حد القراء السبعة  ژٹٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ
كاحرجػػكا عمػػا قػػكلهـ بػػأف قػػالكا: إنمػػا قمنػػا: إنػػو ال يجػػكزم كذلػػؾ ألف الجػػار مػػج المجػػركر  –هػػك لمبِّػػرييف  –كالمػػذهب الثػػانا 

بمنزلة شئ كاحدم فإذا عطنت عما الضمير المجركرم كالضمير إذا كاف مجركرنا ارِّػؿ بالجػار كلػـ يننِّػؿ عنػوم كلهػذا 
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م كجػرم (4)فػ  المجمػؿم هػك العمػـ (3)ابف فارس لمة ابرمؼ فيوم فقاؿ (2) ب( 10) كالنقو
م إال (8)كالمػاكردم (7)ك بك نِّػر القشػيرم (6)كالكيا الهراسا (5)عميو إماـ الحرميف ف  الرمبيص

  (9) ف حممة الشرع بِِّّكن بضرب مف العمـك

                                                                                                     
المنِّػػكبم فكأنػػؾ قػػد عطنػػت االسػػـ عمػػا الحػػرؼم كعطػػؼ االسػػـ عمػػا ال يكػػكف إال مرِّػػبلن ببػػبلؼ الضػػمير المرفػػكع ك 

 الحرؼ ال يجكز.
كقػاؿ: ك مػػا الجػػكاب عمػػا كممػػات الكػػكفييف:  مػػا احرجػػاجهـ بقكلػػو رعػالا" اآليػػة السػػابقة" بقػػراءة حمػػزة : فػػبل حجػػة لهػػـ فيػػو مػػف 

 كجهيف:
نما هك مجػركر بالقسػـم كجػكاب القسػـ قكلػو "إف  حدهما:  ف قكلو "كاألرحاـ" ليس مجركرنا بالعطؼ عما الضمير المجركرم ك  ا 

 اح كاف عميكـ رقيبنا"
اء مقػدرة غيػػر الممنػكظ بهػام كرقػػديرن: كباألرحػاـم فحػذفت لداللػػة األكلػا عميهػػام نا:  ف قكلػػو "كاألرحػاـ"م مجػركر ببػػكالكجػو الثػا

 هػ.1412 – كلا  –بيركت  –( م سسة الرسالة 2/463كلو شكاهد كثيرة ف  كبلمهـ )
 ( انرها السقط كالحمد ح.1)

 ( النقو لمة النهـ عف األكثر . 1/40( جاء ف  شرح الكككب المنير)2)
( هػػػك  حمػػػد بػػػف فػػػارس بػػػف زكريػػػا  بػػػك الحسػػػفم اإلمػػػاـ الممػػػكم المنسػػػرم  شػػػهر مِّػػػننارو جػػػامج الرأكيػػػؿ فػػػ  رنسػػػير القػػػر ف 3)

م كفيػات 1/59هػػ )طبقػات المنسػريف لمػداكدم  395ة كالمجمؿ ف  الممةم كمقاييس الممة كحمية النقهػاء كغيرهػام رػكف  سػن
 ( . 1/100األعياف 

(م كفقو: يػدؿ عمػ  إدراؾ الشػئ كالعمػـ بػوم رقػكؿ فقهػت الحػديث  فقهػوم ككػؿ  4/442( قاؿ ابف فارس ف  مقاييس الممة ) 4)
 ا .عمـ بشئ فهك فقو ... ثـ ابرص بذلؾ عمـ الشريعةم فقيؿ لكؿ عالـ بالحبلؿ كالحراـ فقيو انره

( قػاؿ : قيػؿ النقػو فػ  حقيقػة الممػة هػك العمػـ كال رنِّػؿ العػرب فػ  كبلمهػا بػيف قػكؿ 1/105( الرمبيص ف   ِّكؿ النقػو )5)
 هػ.1424 – كلا  –بيركت  –القائؿ فقهت الشئ كمف قكلو عممرو .. إلخ . دار البشائر اإلسبلمية 

الكيػػا الهراسػػ م  حػػد فحػػكؿ العممػػاء فقهػػا ك ِّػػكال كحػػديثام لػػو (  بػػك الحسػػف عمػػاد الػػديف الطبػػرم عمػػ  محمػػد بػػف عمػػ  المعػػركؼ ب6)
 (  7/231م طبقات الشافعية لمسبك  2/448هػ )كفيات األعياف 504مِّنؼ ف   ِّكؿ النقو كغير ذلؾ ركف  سنة 

كػاف  (  بك نِّر القشيرم هػك عبػد الػرحمف بػف عبػد الكػريـ بػف هػكازفم  حػد  كالد األسػراذ  بػ  القاسػـ عبػد الكػريـ القشػيرمم7)
إمامػػا بارعػػا كعالمػػا بحػػرا مرنكقػػا عمػػ  بػػاقا  شػػقائوم ربػػان  بػػكن كعممػػوم ثػػـ لػػـز إمػػاـ الحػػرميف كمػػا لػػـز الشػػيخ  بػػا اسػػحؽ 
الشيرازم ف  بمداد كبرع ف  األِّكؿ كالرنسير كالػكعظ كالنقػو كالبػبلؼم لػو ركايػة فػ  الحػديثم ِّػنؼ فػ  الرنسػيرم كلػو 

 هػ نيسابكر .  514مذكر ك ل القر فم ركف  سنة شعر جيدم اعرقؿ لسانو ف   بر عمرن إال ل
 ( 4/54(م شذرات الذهب )1/559( فكات الكفيات )2/377(م كفيات األعياف )7/159طبقات الشافعية الكبرم لمسبك  )

(  بك الحسػف المػاكردم : البِّػرم الشػافع  عمػ  بػف محمػد بػف حبيػب القاضػ م كػاف إمامػا فػ  النقػو كاألِّػكؿ كالرنسػيرم 8)
هػػ ) طبقػات المنسػريف لمػداكدم 540بالعربية  هـ مِّننارو الحػاكل كالنكػت كاألحكػاـ السػمطانية كغيرهػا رػكف  سػنة  بِّيرا

 ( .5/267م طبقات الشافعية لمسبك  2/444م كفيات األعياف 1/423
هػػػم المحكػـػ 1399 –بيػػركت  –( دار النكػػر  4/442(م مقػػاييس الممػػة )  13/522(م لسػػاف العػػرب ) 2/49( مبرػػار الِّػػحاح )9)

 هػ.1417 – كلا  –بيركت  –( دار إحياء الرراث العربا 4/128كالمحيط األعظـ البف سيدة )
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م كقػاؿ الجػكهرم كغيػرن هػػك (1)كنقػؿ ابػف السػمعان  عػف ابػف فػارس  نػو: إدراؾ عمػـ الشػئ
 . (2)النهـ

 . (3)كقاؿ الراغب : هك الركِّؿ إل  عمـ غائب بعمـ مشاهد فهك  بص مف العمـ
   (4)كف  المحكـ : النقو : العمـ بالشئ كالنهـ لو كمعناهما كاحد

م كظهر بهذا  ف النهـ المنسر بو النقػو لػيس (5)قاؿ الجكهرم : فهمت الشئ فهما عممرو 
 فهـ المعن  مف المنظ كال فهـ غرض المركمـ . 

حيػػث قػػاؿ :  (6)ؿ النقػػو إلػػا عمػػـ النػػركع لممبػػة االسػػرعماؿ كمػػا  شػػار إليػػو ابػػف سػػيدنكنقػػ
  (7)غمب عم  عمـ الديف لسيادرو كشرفو كالنجـ عم  الثريا 

كرد بأنػػو يكِّػػؼ بػػالنهـ حيػػث ال كػػبلـم  (8)كقػػاؿ فػػ  المحِّػػكؿ " فهػػـ غػػرض المػػركمـ 
  (9)كبأنو لك كاف كذلؾ لما كاف ف  نن  النقو منقِّة 

 فهـ األشياء الدقيقةم فبل يقاؿ فقهت  ف السماء فكقنا  (10)الشيخ  بك اسحؽ  كقاؿ
                                 

 هػ. 1403 – كلا  –بيركت  –( دار الكرب العممية  1/20( قكاطج األدلة ف  األِّكؿ البف السمعان  ) 1)
  ( 1/213(م كف  مبرار الِّحاح )  13/522(م لساف العرب )  2/49( الِّحاح )2)
 1/384( المنردات لمراغب 3)

 (  4/128( المحكـ كالمحيط األعظـ البف سيدن ) 4)

 ( : النقو : النهـم قاؿ  عراب  لعيس  بف عمر : شهدت عميؾ بالنقوم رقكؿ منو : فقو ... الخ6/2242الِّحاح )ف  ( قاؿ 5)

ضػػريرم ِّػػاحب المحكػـػ فػػ  الممػػة كلػػو كرػػاب ( عمػػ  بػػف إسػػماعيؿ بػػف سػػيدن الممػػكم النحػػكم المرسػػ  كاألندلسػػا  بػػك الحسػػف ال6)
المبِّص ف  الممةم لـ يكف ف  زمانو  عمـ منو بالنحك كالممة كاألشعار ك ياـ العرب كما يرعمؽ بهام مرػكافرا عمػ  عمػـك الحكمػة 

 هػ. 1423 – كلا  –بيركت  –( طبج دار ابف حـز  3/7هػ عف سريف سنة )  بجد العمـك 358ركف  سنة 

 م قاؿ: كغمب عما عمـ الديف لسيادرو كشرفو كما غمب النجـ عم  الثريا كالعكد عم  المندؿ.13/522( لساف العرب 7)

 ( 1/3( المحِّكؿ لئلماـ فبر الديف الرازم ) 8)

( قػد رنهػـ اإلشػارة حيػث ال كػبلـ. 1( هذاف إيراداف عما ما جاء ف  المحِّكؿ: النقو: فهـ غرض المركمـ .. الخم كهما: )9)
 ف  نن  النقو منقِّة؛ لما قد يسرمرب المركمـ كيككف معنا كبلمو ف  بطنو. ( كلما كاف2)

( الشيخ اإلماـ القدكة المجرهد شيخ اإلسػبلـ  بػك اسػحؽ إبػراهيـ بػف عمػ  بػف يكسػؼ النيركز بػادم الشػيرازم الشػافع  نزيػؿ 10)
مػػف الجػػزرلم ككػػاف معيػػدا ألبػػ   بمػػداد كقيػػؿ لقبػػو جمػػاؿ الػػديفم رنقػػو عمػػ  البيضػػاكم كابػػف رامػػيف بشػػيراز ك بػػذ بالبِّػػرة

الطيب الطبرم ببمدادم ككاف يضرب بو المثؿ بنِّاحرو كقكة مناظرروم سمج مف عم  بف شاذاف كالبرق  كغيرهـم كحدث 
سماعيؿ بف السمرقندم ك بػك البػدر الكربػ م ككثيػركفم قػاؿ السػمعان  عنػو:  عنو البطيب ك بك الكليد الباج  كالحميدم كا 

س النظامية كشيخ العِّرم جاءرو الدنيا ِّاغرة فأباها كاقرِّر عم  بشكنة العيشم مات كلـ يبمػؼ إماـ الشافعية كمدر 
 درهمام كقيؿ كما رزكج . 

قاؿ  بك بكر الشاشا :  بك اسحؽ حجة اح عم   ئمة العِّرم كقاؿ المكفؽ الحنن  :  بك إسحؽ  مير الم منيف ف  النقهاءم 



145 
 

  (2): كهذا  كل  . (1)قاؿ القراف  
كلقػػد بِِّّػػكا اسػػـ النقػػو بػػالعمـك النظريػػةم فيشػػررط ككنػػو مظنػػة البنػػاءم فػػبل يحسػػف  ف 
ت يقػػػاؿ: فهمػػػت  ف االثنػػػيف  كثػػػر مػػػف الكاحػػػدم كمػػػف ثػػػـ لػػػـ يسػػػـ العػػػالـ بمػػػا هػػػك مػػػف ضػػػركريا

  (3)ژی ی ی  جئ   حئ  مئ ىئ ژ األحكاـ الشرعية فقيهام فإف احرج لو بقكلو رعال  
قمنا : هذا يدؿ عم   ف النهـ مف البطاب يسم  فقها ال عمػ   نػو ال يسػم  إال مػا كػاف 

 (4)ژپ ڀ  ڀ ڀ ڀ  پٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پژ كػػػػذلؾم كقػػػػد قػػػػاؿ رعػػػػال  
مػف األدلػة العقميػة كالسػمعية كطػرؽ  كهذا ال يبرص بالنهـ مف البطػابم بػؿ عػدـ النهػـ مطمقػا

   (5)االعربار 
 ( مػػا يػػرد 11م مػػف جهػػة رهيػػ ن القرنػػاص )(6)كجػػكدة الػػذهف  ثػػـ المػػراد مػػف النهػػـ اإلدراؾ
   (7)عميو مف المطالب ببلفا لآلمدم 

                                                                                                     
بلمذرو ك رباعػو ككنػاهـ بػذلؾم كلحسػف نيرػو فػ  العمػـ اشػرهرت رِّػانينو فػ  الػدنيام كاف عامة المدرسيف بالعراؽ كالجباؿ ر

 قو . نكالمهذب كالرنبيو كالممج كالمعكنة ف  الجدؿ كالممبص ف   ِّكؿ ال
قاؿ الماكردم : ما ر يػت كػأب  إسػحؽ لػك ر ن الشػافع  لرجمػؿ بػوم قػاؿ  بػك اسػحؽ : برجػت إلػ  براسػاف فمػا دبمػت بمػدة إال ككػاف 

 (  1/31م كفيات األعياف 1/238م طبقات الشافعية 12/125يها كبطيبها كفقيهها مف  ِّحابا )البداية كالنهاية قاض
(  حمػػد بػػف إدريػػػس  بػػك العبػػػاس شػػهاب الِّػػػنهاج  المػػالك م كػػػاف بارعػػا فػػػ  النقػػو كاألِّػػػكؿ كالعمػػـك العقميػػػة كلػػو معرفػػػة 1)

كرنقيو النِّكؿ كشرحو ف   ِّكؿ النقػوم كالنػركؽ رػكف  سػنة  بالرنسيرم مف مِّننارو الذبيرن ف  النقوم كشرح المحِّكؿ
 (  1/236) الديباج المذهب  684

 . 49( رنقيو النِّكؿ ِّػ 2)

ى ى  ۉ ۉ ېې ې ې  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۈژ ( مػػف سػػكرة النسػػاء كرمامهػػا 78( جػػزء مػػف اآليػػة رقػػـ )3)

 ژمئ ىئ  حئ  جئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی  ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ  ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ٱ ٻ ٻژ ( مػػف سػػكرة األعػػراؼ كرمامهػػا 179ة رقػػـ )( جػػزء مػػف اآليػػ4)

 .ژڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ    ٹٹ ٹ ڤ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 (  1/14هذن النقرة برمامها مف البحر المحيط لمزركش  ) ( 5)

دت : ال جػكدة (م ككذلؾ ف  البحر لمزركشػا كر 1/6( ف  المبطكط : ال جكدة الذهفم كهك بطأ كانظر اإلحكاـ لآلمدل )6)
 الذهف .

 -مػف جهػة  -( : .... كاألشبو  ف النهـ مماير لمعمـم إذ النهـ عبارة عػف جػكدة الػذهف 1/22( قاؿ اآلمدم ف  اإلحكاـ ) 7)
ف لػـ يكػف المرِّػؼ بػو عالمػا كالعػام  النطػف .. كعمػ  هػذا فكػؿ عػالـ  رهي ن القرناص كؿ ما يػرد عميػو مػف المطالػبم كا 

 انره  . فهـ كليس كؿ فهـ عالمان 
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  (1)كالذهف عبارة عف قكة الننس المسرعدة الكرسابها 
كالثقة بو عمػ  الكجػو الػذم هػك بػو عػف : النهـ عبارة عف إرقاف الشئ  (2)كقاؿ ابف سراقة

 نظرم كلذلؾ يقاؿ : نظرت فنهمت . 
 
 

 كال يقاؿ ف  ِّنات اح رعال  : فهـ 
 يقاؿ فقو اإلنساف بالكسر فهك فاقو إذا فهـ . 

  (3)كفقو بالنرو إذا سبؽ غيرن إل  النهـ
  (4)كبالضـ إذا ِّار النقو لو سجية 

 قياس ف  اسـ فاعؿه فىعيؿ .  (5) كاسرعمؿ السـم فاعمو فىًقيو ألف فعيبل 
م قػػاؿ الزركشػػ  فػػ  (6)ككقػػج فػػ  عبػػارة بعضػػهـ  نػػو  بريػػر لػػو فعيػػؿ ألف فعػػيبل لممبالمػػة 

البحػػػر : كهػػػذا لػػػيس بِّػػػحيوم ألف األلنػػػاظ المسػػػرعممة لممبالمػػػة هػػػ  الرػػػ  كانػػػت عمػػػ  ِّػػػيمة 
  (7)فحكلت عنها إل  رمؾ األلناظ لممبالمة 

                                 
 ( قاؿ : الذهف : قكة الننس المسرعدة الكرساب العمـك كاآلراء انره  . 1/40( شرح الكككب المنير )1)

 ( 1/32كف  البحر المحيط : الكرسابها الحدكد الكسط  كاآلراء ) 

مػف الكرػب:  هػػم ِّػنؼ410( محمد بف يح  بف سراقو بف المطرين  العامرم  بك الحسػف البِّػرم الشػافع  المرػكف  سػنة 2)
الرمقيف ف  النركع شرح مبرِّر المزن م  دب الشاهد كما يثبت بػو الحػؽ عمػ  الحاجػب ك دب القضػاءم لػو رِّػانيؼ فػ  
النػػرائضم ككانػػت لػػو رحمػػة فػػ  الحػػديث كعنايػػةم مػػف شػػيكبو الػػدارقطن  شػػيخ المحػػدثيف فػػ  عِّػػرنم كلػػو رهػػذيب كرػػاب 

 ( 1/285(م طبقات النقهاء الشافعية . ) 6/60ِّننيف ) الضعناء )هدية العارفيف  سماء الم لنيف ك ثار الم

 ( 1/33( نقمو الزركشا فا البحر : كفقو بالنرو هك فاقو  يضا إذا سبؽ غيرن إل  النهـ . ) 3)

 ( 1/33( قاؿ ف  البحر : كفقو بالضـ فهك فقيو إذا ِّار لو النقو سجية ) 4)

 ( 1/33اعؿ .. إلخ ) ( مف البحر المحيط : ألف فعيبل قياس ) ف  ( اسـ ف5)

( مف البحر المحيط : ألف فعيبل لممبالمة فاسػرعمالها فػيمف ِّػار النقػو لػو سػجية  كلػ م كهػذا لػيس بِّػحيوم  عنػا دعػكم 6)
  ف فعيبل هاهنا لممبالمة؛ ألف األلناظ المسرعممة لممبالمة .. إلخ

 (م كرماـ كبلمو : 1/33( البحر المحيط لمزركش  ) 7)
هـ مػا حػكؿ لممبالمػة مػف فاعػؿ إلػا منعػاؿ  ك فعيػؿ  ك منعػكؿ  ك فعػؿم ك مػا فقيػو فهػك قيػاسم ألف فعػيبل كلذلؾ يقج ف  كبلم

مقػيس فػ  فىعيػؿ فهػك مسػرعمؿ فيمػا هػك قياسػو مػف غيػػر رحكيػؿ نحػك عمػيـ كشػنيجم فػإف المػركمـ يحكلهمػا عػف شػافج كعػػالـ 
 معنػ   ف الكاضػج حكلػو عػف فاعػؿ لقِّػد المبالمػة"لقِّد المبالمةم كال مبمص مف هذا إال  نو يدع   نو بكلؼ رقػديرام ب

 142( ص 1كلكف قاؿ الكثيركف اف النقة لمة االنهـ مطمقا كرجحكا بادلة مف القر ف انظر هػ)
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" العمم باألحكام الشرعية العممية المكتسـب مـن أدلتيـا ف  اِّطبلح األِّكلييف  والفقو
 التفصيمية " 

 فقكلو ) العمـ ( جنس .
: لك عبر بالمعرفػة لكػاف  حسػف فػإف العمػـ يطمػؽ (1)قاؿ الشيخ رق  الديف بف دقيؽ العيد 

بمعن  حِّكؿ المعن  ف  الذهف كيطمؽ عم   بص مف ذلؾم كهػك االعرقػاد الجػاـز المطػابؽ 
 لمكجب. 
جاء س اؿ : النقػو مػف بػاب الظنػكف ] فػبل يحسػف جعمػو عممػانم كمػف عبػر بالمعرفػة  كلهذا

سمـ مف ذلؾ[ انره م كهػذا السػ اؿ الػذم  شػار إليػو معػركؼ  كردن القاضػ   بػك بكػر البػاقبلن  
كغيرن عم  رعريؼ النقوم كركجيهػو  ف يقػاؿ : إف رعريػؼ النقػو غيػر مطػابؽ لػوم كذلػؾ ألنكػـ *

م فػػػبل يكػػػكف (2)ممػػػا كهػػػك مػػػف بػػػاب الظنػػػكفم كبػػػيف العمػػػـ كالظػػػف منافػػػاة فسػػػررـ النقػػػو بككنػػػو ع
نما قمنا إنػو مػف بػاب الظنػكف ألنػو يركقػؼ عمػ  األدلػة السػمعية (3)الرعريؼ جامعا لممعرَّؼ  م كا 

لككنو مسربرجا منها كه  بأسرها ظنية عم  ر ل المركممػيفم  ك بعضػها ظنػ  دكف بعػض  (4)
  بر عم  ر م بعض النقهاءم 

عمػػػػ  ر م المركممػػػػيف فؤلنهػػػػـ ذهبػػػػكا إلػػػػ  الػػػػدليؿ النقمػػػػ  كهػػػػك ال ينيػػػػد اليقػػػػيفم   مػػػػا
  (7) كعػػػػػػػػدـ االشػػػػػػػػرراؾ (6) كالنحػػػػػػػػك (5) الحرياجػػػػػػػػو إلػػػػػػػػ   مػػػػػػػػكر ظنيػػػػػػػػة كالممػػػػػػػػة كالِّػػػػػػػػرؼ

                                 
 .127سبؽ ررجمرو ص ( 1)

  445( ص 1كينظر هػ )(  1/78( كما بيف القكسيف مف هناؾم المحِّكؿ )  1/92( رشنيؼ المسامج ) 2)

 (  1/171الجامج  م المنعكس  م كمما كجد المحدكد كجد الحدم )رشنيؼ المسامج ( الرعريؼ بالحد 3)
 ( األدلة السمعية ه  النِّكص : الكراب كالسنة كاإلجماع.4)

( الِّػػرؼ: هػػك  ف رِّػػرؼ الكممػػة المنػػردة فرركلػػد منهػػا  لنػػاظ مبرمنػػة كمعػػانا مرناكرػػة. المنرػػاح فػػا الِّػػرؼ لعبػػد القػػاهر 5)
 هػ.1407 –طبعة  كلا  –بيركت  –( م سسة الرسالة 1/26) هػ471الجرجانا المركفا 

( النحك : هك انرحاء سمت كبلـ العرب فا رِّرفو مف إعراب كغيرن كالرثنية كالجمج كالرحقير كالركسير كاإلضافة كالنسب 6)
 طبعة رابعة .  -طبج الهيئة المِّرية لمكراب  –( 1/35كالرركيب كغير ذلؾ. البِّائص البف جنىة )

 (  1/70إلشرراؾ : المشررؾ : كهك ما كضج لمعن  كثير بكضج كثير " الرعرينات ( ا7)
 (  1/83كقيؿ هك المنظ المكضكع لحقيقريف مبرمنريف  ك  كثر كضعان  كال حيث هما كذلؾ ) المحِّكؿ 
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 كغير ذلؾم كالمحراج إل  ظنا ظنا. *كالربِّيص  (2)كالمجاز (1)كاإلضمار
كعمكمػػػات الكرػػػاب ظنيػػػةم  (3)ك مػػػا عمػػػ  ر م بعػػػض النقهػػػاء فػػػؤلف القيػػػاس كببػػػر الكاحػػػد

 كالمبن  عما الظنا ظنا . 
كرقػػديرن مكقػػػكؼ عمػػ  مقدمػػػة كهػػ  إف الحكػػػـ بػػػأمر عمػػ   مػػػر : إف كػػاف جازمػػػا مطابقػػػا 
ف كػػػاف جازمػػػا مطابقػػػا لميػػػر دليػػػؿ فهػػػك الرقميػػػدم  لمػػػدليؿ فهػػػك العمػػػـم كعممػػػو بػػػأف اإللػػػو كاحػػػدم كا 

ف كاف جازمان غير مطا بؽ فهك الجهؿم كاعرقاد الكنػار مػا كاعرقاد العاما  ف الضحا سنةم كا 
ف رػػػرجو:  ف لػػػـ يكػػػف جازمػػػا نظػػػر: إف لػػػـ يرػػػرجو  حػػػد الطػػػرفيف فهػػػك الشػػػؾم كا  كنرنػػػاهـ بػػػوم كا 

                                                                                                     
 126* سبقت ررجمرو ص 

...   ڌ ڌ ڍژ و ( مثؿ قكل 1/139( اإلضمار  ف يسقط مف الكبلـ شئ يدؿ عميو الباق  ) المحِّكؿ 1)

  ژ... ڱ ڱژ اآلية كقكلو رعالا  ژ

(  ك هػك اسػـ لمػا  ريػد بػو  1/178( المجاز هك المنػظ المسػرعمؿ بكضػج ثػاف لعبلقػة . )الميػث الهػامج عمػ  جمػج الجكامػج 2)
 ككذلؾ قكلهـ ر يت اسد يقكد عربة ( مثؿ لنظة "المائط" 1/65)الرعرينات  غير ما كضج لو لمناسبة بينهما

( كالحننيػػة جعمػػكا قسػػما ثالثػػان هػػك الحػػديث المشػػهكرم كاسػػطة  2/345ر الكاحػػد: ماعػػدا المرػػكارر )شػػرح الكككػػب المنيػػر ( ببػػ3)
بيف اآلحاد كالمركاررم كهك ما ركان كاحد فا الطبقة األكلا ثـ ينرشر فا الطبقات الرالية بنثؿ قـك ال يرػكهـ ركاطػ هـ عمػا 

 –السػػعكدية  –مكربػػة العبيكػػاف  –السػػرنباط لمػػدكركر محمػػد  ديػػب الِّػػالو الكػػذب. مِّػػادر الرشػػريج اإلسػػبلما كمنػػاهج ا
 هػ.1423 –طبعة  كلا 

 هؿ ينيد العمـ؟م ابرمؼ فيو عما  قكاؿ: -ببر الكاحد  -كهك 
 ف كهك ابريار المِّنؼ ابف السبكا. حدها  نو ينيدن إف احرنت بو قرائ

 الثانا  نو ال ينيد العمـ مطمقان كبو قاؿ األكثركف.
ثالث:  نو ينيد العمـ مطمقانم كحكان الباجا عف  حمد بف حنبؿ كابف بكيز مندادم كحكا عف قكؿ  نو يقرضا العمػـ الظػاهر ال

 كعنك بو الظف.
ف كاف مسرنيضا  فػاد العمػـ النظػرلم  الرابج: كبو قاؿ األسراذ ابف إسحؽ كابف فكرؾ  نو إف كاف غير مسرنيض لـ يند العمـ كا 

 (493-2/492ينيد العمـ الضركرل. )الميث الهامج  بببلؼ المركارر فإنو
فهػك ظنػا . )الشػيخ  بػك النػكر زهيػر  ابنػا عمػا ظنػ مػاةم ك ظنيػك ما القياس فهك ال ينيد إال الظف؛ ألنو مبنا عمػا مقػدمات 

(م كلكف ينقسـ القياس إلا ظنا كقطعػا م فػالقطعا مػا قطػج فيػو بعمػة الحكػـ فػا األِّػؿ ككجكدهػا فػا النػرع مثػؿ 1/28
قياس الضرب عما الرأفيؼ بجامج اإليذاءم فإننا نقطج بأف عمػة الرحػريـ فػا الرػأفيؼ اإليػذاءم كنقطػج بػأف اإليػذاء مكجػكد 

 (2/258فا الضربم ك ما القياس الظنا هك ما لـ يقطج فيو باألمريف معان. ) ِّكؿ الشيخ زهير 
 134( ص 5* هامش )
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 فالطرؼ الراجو ظف كالمرجكح كهـ . 
ذا رقرر هذا فنقكؿ : النقو مسرناد مف األدلة السمعية فيكػكف  مظنكنػام كذلػؾ ألف غالبػو كا 

 (3)كالمِّػالو المرسػمة (2)كاالسرحسػاف (1)يهػام كاالسرِّػحاباألدلة السػمعية إف كانػت مبرمنػا ف
فهػػ  ال رنيػػد إال الظػػف عنػػد القائػػؿ بهػػام كالمرنػػؽ عميهػػا بػػيف األئمػػة األربعػػة هػػك الكرػػاب كالسػػنة 
كاإلجمػػاع كالقيػػاسم فأمػػا القيػػاس فكاضػػو ككنػػو ال ينيػػد إال الظػػفم ك مػػا اإلجمػػاع : فػػإف كِّػػؿ 

لو بػػالركارر قميػػؿم كبرقػػديرن فقػػد ِّػػحو اإلمػػاـ الػػرازم فػػ  إلينػػا باآلحػػاد فكػػذلؾ ينيػػد الظػػف ككِّػػك 
   (4)المحِّكؿ كاآلمدم ف  األبكار كمنرها السكؿ  نو ظن 

ك مػػا السػػنة فاآلحػػاد ال رنيػػد إال الظػػف ك مػػا المرػػكاررة فكػػالقر ف: مرنػػو قطعػػا كداللرػػو ظنيػػة 
  (6). (5)لركقنو عما نن  االحرماالت العشرة 

نمػا قمنػػا إف العمػػـ كالظػػف يرباينػػاف؛ ألف العمػػـ هػك االعرقػػاد الجػػاـز المطػػابؽم كالظػػف هػػك  كا 
ػػا عمػا اآلبػػرم فػػالطرؼ الػػراجو  االعرنػاد الػػذم ال يكػػكف جازمػانم لكػػف يكػػكف  حػد الطػػرفيف راجحن

 يسم  ظنا . 
 كال يبن   ف الجاـز مناؼ لمير الجاـز . 

يؿ قطعػػ   ف ب( هػػذا السػػ اؿ  ف يقػػاؿ : المجرهػػد يعمػػـ بػػدل11قػػاؿ البيضػػاكم : كجػػكاب )

                                 
( شػرح الكرقػات  2/350و ف  األكؿ ) شرح المحم  عم  جمج الجكامػجم ( االسرِّحاب: ثبكت  مر ف  الزمف الثان  لثبكر1)

229  ) 
 (  229 ك هك البراءة األِّمية  م :  ف يسرِّحب األِّؿ عند عدـ الدليؿ الشرع  ) شرح الكرقات ِّػ 

د ( االسرحسػػاف : مػػا حسػػف فػػ  الشػػرع كلػػـ ينافيػػوم  ك ربِّػػيص بعػػرؼ  ك ربِّػػيص الػػدليؿ العػػاـ بالعػػادة لممِّػػمحة كعنػػ2)
الحننية : كهك  ف يعدؿ عف  ف يحكـ ف  المسألة بمثؿ ما حكـ فػ  نظائرهػا إلػ  ببلفػو لكجػو  قػكم يقرضػا العػدكؿ عػف 

 (  2/484األكؿ ) المحِّكؿ 

( المِّمحة المرسػمة : هػ  الرػ  لػـ يػدع الشػارع إلػ  اعربارهػا كال إلػ  عػدـ اعربارهػا كفػ  عػدـ اعربارهػا حػرج يعػـ األمػة ) 3)
 ( 2/500المحِّكؿ 

هػػ 1424 – كلػا  –بيػركت  –دار الكرب العممية  – 73( منره  السكؿ ِّػ 1/344اإلحكاـ لآلمدل ) 2/91( المحِّكؿ 4)
. 

 -9النسػػػػػػخم  -8الرػػػػػػأبيرم  -7الرقػػػػػػديـم ا -6اإلضػػػػػػمارم  -5النقػػػػػػؿم  -4االشػػػػػػرراؾم  -3المجػػػػػػازم  -2اآلحػػػػػػادم  -1( 5)
 (  الرعارض العقم م )  ِّكؿ النقو لمشيخ زهير -10الربِّيصم 

 ژگ    گ گژ( كداللػػة القػػر ف منهػػا مػا هػػك قطعػػا إذا انرنػػت رمػؾ االحرمػػاالت العشػػرةم مثػػؿ قكلػػو  1/25( اإلسػنكل ) 6)

 ژ ٻ ٻ ٻ ٱژ ك



150 
 

إذا رحقؽ ما يجػب  (1)ببر الكاحد إذا ِّو إسنادن يجب العمؿ بوم ككذا يعمـ  ف القياس الجما
فيو مف الشركط يجب العمؿ بوم فإذا نظر ف   حاد المسائؿ فظف ِّحة ببر الكاحػد فػ  رمػؾ 

مػؿ المسألة  ك الحكـ  ك رحقؽ القياس الجما فيها كجب عميو النركم بذلؾ الحكـ المظنػكف كالع
 بو . 

نمػػػػا يجػػػػب العمػػػػؿ بهػػػػا لمػػػػدليؿ  فأببػػػػار اآلحػػػػاد كاألقيسػػػػة الِّػػػػحيحة ال ركجػػػػب العمػػػػؿ لػػػػذارها كا 
القػػاطجم كهػػك إجمػػاع األمػػة عمػػ   ف كػػؿ مجرهػػد إذا نظػػر فػػ  مسػػألة انرقػػاض الكضػػكء بمػػس الػػذكر 

م كقػاؿ كالررمػذ يػث ِّػحيو ركان مالػؾ فػ  المكطػأكهػك حػد (2)مثبلم كر م حػديث: إذا مػس  حػدكـ ذكػرن فميركضػأ
                                 

هػػ( 1423 –ثانيػة  –الجامعػة اإلسػبلمية ببيػركت  – 391( القياس الجما ما فيو نن  فػارؽ كلػك بظػف )مراقػ  السػعكد ِّػػ 1)
 يث كالمثاؿ قياس الضرب عما الرأث

( كلكػف الػذم ركان مالػؾ فػ  المكطػأ بمنػظم كمػف مػسَّ ذكػرن فقػد كجػب  1/9( الحديث بهذا المنظ كرد ف  المدكنػة الكبػرم ) 2)
يػػو كسػػمـ: مػػف م( عػػف النبػػ  ِّػػم  اح ع1/126( كعنػػد الررمػػذم )1/46(م كفػػ  سػػنف  بػػ  داككد )2/59عميػػو الكضػػكء )

 مس ذكرن فبل يِّؿ حر  يركضأ . 
ف  الباب عف  ـ حبيبػة ك بػ   يػكب ك بػ  هريػرة كعائشػة كجػابر كزيػد بػف بالػد كعبػداح بػف عمػرك رضػ  اح قاؿ الررمذم : ك 

 عنهـم قاؿ الررمذم : هذا حديث حسف ِّحيو . 
هػػػ: 1410 كلػػا  -الريػػاض –( مكربػػة الرشػػد لمنشػػر كالركزيػػج  1/54قػػاؿ ابػػف الممقػػف األنِّػػارم فػػ  ببلِّػػة البػػدر المنيػػر ) 

الؾ كالشافع  ك حمد كالدارما كاألربعة كابف الجػاركد كالػدارقطن  كابػف حبػاف كالحػاكـ كالبيهقػ  بأسػانيد حديث بسرة ركان م
ِّحيحة ال مطعف ألحد ف  ارِّالها كثقات رجالهام كِّححو األئمة  حمد كالررمذم: كابف حباف كالحاكـ ك نو عم  شرط 

الجػكزم قػاؿ الررمػذم قػاؿ الببػارم : إنػو  ِّػو شػئ فػ  الشيبيفم كعبد الحؽ كالحازم  كابف الِّبلح كابػف األثيػر كابػف 
 ال عبرة بمف ركمـ فيو بمير حجة .  "ابف الممقف"البابم قمت: 

 ركان  يضا  بك هريرة بمنظ " إذا  فضا  حدكـ بيدن إل  فرجو كليس بينهما سرر كال حجاب فميركضأ 
اح كطػػاككس كعػػركة ك سػػميماف بػػف يسػػار ك بػػاف ابػػف ك بػػذ بػػو بعػػد الِّػػحابة الرػػابعكف : سػػعيد بػػف المسػػيب كعطػػاء بػػف  بػػ  ربػػ

 عثماف كابف شهاب كمجاهد كمكحكؿ كالشعبا كجابر بف زيد كالحسف كعكرمة . 
 -هػػػ 1387 –كزارة األكقػػاؼ الممربيػػة  -كبػػذلؾ قػػاؿ األكزاعػػ  كالميػػث بػػف سػػعد كاسػػحؽ بػػف راهكيػػة )الرمهيػػد البػػف عبػػد البػػر 

17/198  ) 
م 1/196 -هػ 1419 – كلا  –كت بير  –دار الكرب العممية  –اطف الكؼ ) الحاكم الكبيركهك مذهب الشافع  ف  المس بب

 (  1/29 -ـ 1994 – كلا  –دمشؽ  –دار البير  –كناية األبيار 
 –م المدكنػة 17/198م الرمهيػد 1/221 -ـ 1994 – كلػا  –بيػركت  –دار المػرب اإلسػبلما  –كمشهكر المالكيػة )الػذبيرة 

 ( .  1/9 -هػ 1415 – كلا  –بيركت  – دار الكرب العممية
حدم الركايريف عف  حمد )الممن    (  1/162 كمابعدهام المبدع 1/116كا 

( لمركيػػػارهـ  1/30 -هػػػػ 1406 –ثانيػػػة  –بيػػػركت  –دار الكرػػػب العمميػػػة  –كال يكجػػػب شػػػيئا عنػػػد الحننيػػػة ) بػػػدائج الِّػػػنائج
 المبالنة كطعنهـ ف  الحديث كلرحكيـ العقؿ .
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فيػػػو حسػػػف ِّػػػحيوم غمػػػب عمػػػا ظنػػػو االنرقػػػاض ككجػػػب عميػػػو النرػػػكم بػػػو لئلجمػػػاع المنعقػػػد عمػػػ  
كجػػػكب اربػػػاع الظػػػف الػػػذم حِّػػػؿ مػػػف الحػػػديث الِّػػػحيوم كالحكػػـػ بانرقػػػاض الكضػػػكء مقطػػػكع بػػػو 

 لئلجماع القطعا كالظف حاِّؿ مف الحديث الِّحيو ككاقج ف  طريقو . 
نما النقو العمـ بكج   (1)كب العمؿ عند قياـ الظنكف الكاقعة . فميست الظنكف فقها كا 

قاؿ اإلسنكل : كف  كبلـ البيضاكم نظر مف كجكن:  نو  قػاـ الػدليؿ عمػا القطػج بكجػكب 
العمؿ بما غمب عم  ظف المجرهد كهك غير المطمكب؛ ألنو ال يمـز القطػج بكجػكب العمػؿ بمػا 

يػو ال فػ  األكؿم قػاؿ : غمب عما الظفم حِّكؿ القطج بػالحكـ المالػب عمػ  الظػفم كالنػزاع ف
فإف قيؿ المراد كجكب العمؿ م قمنا : ال يسرقيـ ألنو ي دم إل  فسػاد الحػدم ألف قكلػو فػ  الحػد 

هػػك العمػػـ باألحكػػاـ" ال يػػدؿ عمػػ  العمػػـ بكجػػكب العمػػؿ باألحكػػاـ ال مطابقػػة كال "  (2) ) النقػػو (
اد مػػف األدلػػة اإلجماليػػة كالنقػػو م كألف العمػػـ بكجػػكب العمػػؿ باألحكػػاـ مسػػرن(3)رضػػمنان كال الرزامػػان 

كألف رنسػػػػير النقػػػػو بػػػػالعمـ بكجػػػػكب العمػػػػؿ يقرضػػػػا ) الثػػػػانا ( مسػػػػرناد مػػػػف األدلػػػػة الرنِّػػػػيميةم
انحِّػػػار النقػػػو فػػػ  الكجػػػكبم كلػػػيس كػػػذلؾ )  م بػػػؿ هػػػك منقسػػػـ إلػػػ  رحػػػريـ كمبػػػاح كمنػػػدكب 

عمػػ   نػػو  قػػاؿ الثالػػث: كمػػا ذكػػرن إف دؿ عمػػ   ف الحكػػـ مقطػػكع بػػو لكػػف ال يػػدؿ (4) كمكػػركن (
م ألف القطج  عـ مف العمـم إذ المقمد قػاطج كلػيس بعػالـ " فكػؿ عػالـ قػاطجم كال يػنعكسم  معمـك
فميس كؿ قاطج عالمام كالمػدع  هكالثػان م كهػك كػكف النقػو معمكمػانم كمػا  قػاـ الداللػة عميػو بػؿ 

  (5)عم  القطج 
 كالحؽ انقساـ الحكـ إلا قطعا كظنا :  (6)قاؿ الزركش  ف  البحر

ممف ِّرح بذلؾ مف األقػدميف  بػك اسػحؽ الشػيرازم فػ  كرابػو الحػدكدم كمػف المرػأبريف ك 

                                 
 (  1/8اف ف   ِّكؿ النقو ) ( البره1)

 ( زيادة مف الشيخ ابف جماعة عما ما جاء ف  اإلسنكل .2)

( 1/30م كالمسرِّػن  1/290( داللة المنظ عما معنان مطابقة كعم  جزئة رضمنا كالزمة الذهن  الرزاـ ) رشنيؼ المسامج 3)
ء مسمان  ك بػارج عنػو كاألكؿ رضػمف كداللرػو المطابقة كداللة اإلنساف عما الحيكاف الناطؽ كالثانا إما  ف يدؿ عما جز 

 عما الحيكاف كحدن كعما الناطؽ كحدنم كالثانا االلرزاـ: كداللرو عما الكارب  ك الضاحؾ ... الخ

 0( كذلؾ هنا زيادة عما ماجاء عف اإلسنكل4)

 (.1/42كشا )(م البحر المحيط لمزر 1/250(م انظر رفج الحاجب عف مبرِّر ابف الحاجب )27-1/26( اإلسنكل )5)

 (  1/164( البحر المحيط لمزركش  ) 6)
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نمػا النقػو العمػـ بأحكػاـ الشػريعة مػج  ف فيػو ظنيػات كثيػرة؛  ابف السمعان  فػ  القكاطػجم قػالكا: كا 
  (1) ألف كؿ ما كاف فيو مف الظنيات فه  مسرندة إل  العمميات .

بريار الشػافع   ف المِّػيب كاحػد عمػ  مػا ربػيف فػ  إنو الحؽ كا (2)كقاؿ ابف الرممسان  
باب االجرهاد ككجكب اعرقػاد  ف هػذا حكػـ اح  ك النرػكم بػو  ك القضػاء غيػر ننػس الحكػـ بػأف 

 هذا حبلؿ  ك حراـ  ك ِّحيو  ك فاسد البربلؼ المرعمقات فيها . 
فػػػ  شػػػرح المحِّػػػكؿ : مػػػف األحكػػػاـ مػػػا ثبػػػت بأدلػػػة حِّػػػؿ العمػػػـ  (3)كقػػػاؿ األِّػػػنهان 

مقرضػػاهام كذلػػؾ فػػ  األحكػػاـ الثابرػػة بنِّػػكص احرنػػت بقػػرائف رػػدفج االحرمػػاالت المرعارضػػة ب
 عنها بانحِّار رعيف المدلكؿ ف  كاحد . 

كمنػػو مػػا ثبػػت بأببػػار  حػػاد  ك نِّػػكص لػػـ رعضػػد بمػػا يػػدفج االحرمػػاالتم فرمػػؾ األحكػػاـ 
  (4)يو انرها مظنكنة ال معمكمةم قاؿ : كهذا هك الحؽ الذم ال يأريو الباطؿ مف بيف يد

 ( معمكمػػػةم لمػػػا انقسػػػمت الطػػػرؽ إلػػػا األدلػػػة 12كي يػػػدن  ف األحكػػػاـ لػػػك كانػػػت بأسػػػرها )
ف كػاف بعضػها  ف كانػت عمميػة فالنريجػة عمميػةم كا  كاألمارةم كلما  نرظـ قكلهـ ف  المقػدماتم كا 

  (5)ظنيان فالنريجة ظنية . 
ف هذا الحكـ عنػدنا قط عػ  ببلفػان ألبػ  حنينػة فإنػو ك طمؽ ابف برهاف ف  كرابو الكبير: كا 

 عندن ظنا. 
كبػػيف مػػرادن فػػ  بػػاب القيػػاس فقػػاؿ : الحكػػـ قطعػػ  فػػ  األحػػكاؿ كمهػػا سػػكاء  ضػػيؼ إلػػ  

                                 
 .1/164( البحر المحيط 1/20( قكاطج األدلو ) 1)

هػػػم كلػػد  644( ابػػف الرممسػػان  : شػػرؼ الػػديف  بػػك محمػػد عبػػد اح عمػػ  النهػػرل المعػػركؼ بػػابف الرممسػػان  المرػػكف  سػػنة 2)
معػػركؼ بػػالكرعم كهػػك الػػذم شػػرح كرػػاب المعػػالـ فػػ   برممسػػاف كاشػػرهر بمِّػػرم كلػػو شػػرح الرنبيػػو فػػ  النػػركعم عػػالـ فاضػػؿ

( األعػػػبلـ  1/316 -هػػػػ 1407 – كلػػػا  –بيػػػركت  –دار الكرػػػب العمميػػػة  – ِّػػػكؿ النقػػػو ) طبقػػػات الشػػػافعية لؤلسػػػنكم 
 (  6/133م معجـ الم لنيف 4/125

ِّػكل  األديػب الشػاعر م اإلمػاـ النقيػو األ688( االِّنهان  محمػد بػف محمػكد بػف محمػد بػف عبػد الكػاف  شػمس الػديف ت 3)
العابػػد كلػػد بأِّػػيهاف كدرس بمِّػػر كرػػكل  فيهػػا القضػػاءم مػػف شػػيكبو البرزالػػا كلػػو مِّػػننات فػػ  شػػرح محِّػػكؿ الػػرازمم 
القكاعد ف   ِّكؿ النقو كالرجريد ف  عمـ الكبلـ كشرح منهاج الكِّكؿ لمبيضاكم ركل  قضاء قكص كغيرها ف  مِّر ) 

 (  4/38فكات الكفيات 
 (  87 – 7/86قيدة األِّنهانية الر  شرحها ابف ريمية رحمو اح ) األعبلـ لمزركما كهك ِّاحب مرف الع

 (  1/165( نقمو عنو فا البحر المحيط الزركش  )4)

 ( 1/165( البحر المحيط الزركش  ) 5)
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الػػدليؿ القطعػػ   ك الظنػػ ؛ ألف الحكػػـ قطعػػ  ثابػػت عنػػد الظػػف ال بػػالظفم كالقطػػج غيػػر معربػػر 
 .  (1)يات )انرها(م يريد  ف الظف ف  الشرعيات ينزؿ منزلة العمـ القطع  ف  القطع

كالحكـ قطع  ألف ثبكت الحكـ عند كجكد غمباف الظنكف قطع م فبل يرطرؽ إليو الظػفم 
كمثالػػو حكػػـ القاضػػ  بقػػكؿ الشػػهكد ظنػػ م كلكػػف الحكػػـ عنػػد ظػػف الِّػػدؽ كاجػػب قطعػػ م كهػػذا 

كاننِّؿ الم لػؼ عػف  (2)حاِّؿ كبلـ المحِّكؿ ف  جكابو عف قكلهـ : النقو مف باب الظنكف
مػراد بػالعمـ هنػا الِّػناعة : كقكلػؾ عمػـ النحػك :  م ِّػناعروم فينػدرج حينئػذ هذا الس اؿ بأف ال

  (3)فيو الظف كاليقيف كال يرد الس اؿ انره  
كلكف يقدح فيو جكابهـ الذم قػدمنان عػف البيضػاكم. قػاؿ الزركشػ  : لػك رجنبػو لسػمـ مػف 

  (4)الرمحؿ 
   (5)قاؿ ف  المرر : كال رمحؿ ف  ذلؾم كلك رجنبو لكقج ف  غيرن

كعبػػػػارة كالػػػػد المِّػػػػنؼ فػػػػ   كؿ شػػػػرح منهػػػػاج البيضػػػػاكم : ككػػػػؿ مػػػػا يرعمػػػػؽ بنظػػػػر فػػػػ  
   (6)معقكالت لرحِّيؿ مطمكب يسم  عمما كيسم  ِّناعة انره 

كلئلسنكل اعرراضات عم  مػا ذكػرن البيضػاكم  عرضػنا عنهػا بػكؼ اإلطالػةم كاسرحسػف 
  (7)قكؿ اآلمدم : النقو العمـ بجممة غالبة مف األحكاـ 

                                 
( كنقمػػػو بحركفػػػو الزركشػػػا فػػػا البحػػػر 1/250( نقمػػػو ابػػػف السػػػبكا عنػػػو فػػػا رفػػػج الحاجػػػب عػػػف مبرِّػػػر ابػػػف الحاجػػػب )1)

(1/164.) 
(غمبو الظنكف ال الظػف المالػب مثػؿ حكػـ 1/164( كالعبارة منقكلو بنِّها فا البحر المحيط لمزركشا )1/4( المحِّكؿ )2)

 القاضا بناءا عما شهادة الشهكد 
( جػػاء فػػ  المػػرر : قػػاؿ الشػػيخ رقػػ  الػػديف: األحسػػف الرعبيػػر بالمعرفػػة لمسػػبلمة مػػف سػػ اؿ النقػػو مػػف بػػاب الظنػػكفم لكػػف 3)

ؼ اننِّؿ عنو بػأف المػراد هنػا بػالعمـ الِّػناعةم كقكلػو عمػـ النحػك  م ِّػناعروم فيػدبؿ فيػو الظػف كاليقػيف كال يػرد المِّن
 ( 15الس اؿ كيقدح فيو مف جكابهـ المشهكر ) المكحو 

 ( م قمت : معنا اننِّؿم  جاب بجكاب قاطج. 1/164البحر المحيط لمزركش  ) 

ج فيػو الظػف كاليقػيفم كال يػرد سػ اؿ الظػفم كهػذا ينػازع فيػو  ف جػكابهـ عػف السػ اؿ ( قاؿ : كحينئذ ينػدر  1/92( الرشنيؼ ) 4)
ال كػاف جػكابهـ  ف الظػف دابػؿ فػ  العمػـ كلػك رجنبػو المِّػنؼ  بالطريؽ الر  ذكرها يدؿ عمػا  ف مػرادهـ بػالعمـ اليقػيفم كا 

 ؿلسمـ مف الرمحؿ لدفج الس ا

لعػػز الػػديف بػػف جماعػػةم قمػػت: كالرمحػػؿ: رمحػػؿ  ل احرػػاؿ. شػػمس ( المكحػػو البامسػػة عشػػر مػػف المبطػػكط المػػرر المكامػػج 5)
 (9/6241العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك )

 ( 1/30( اإلبهاج شرح المنهاج )6)

 (  1/6( كقاؿ : هك احرراز حسفم كاإلحكاـ ف   ِّكؿ األحكاـ لآلمدل ) 1/11( اإلسنكل : ) 7)
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إف ظػػاهر إطػػبلؽ الجمػػج المحمػػ  "بػػأؿ " عمػػـك رقرضػػ  عمػػـك العمػػـ لكػػؿ فػػردم قػػاؿ : فػػ
كذلػػػػؾ ال يرِّػػػػكر فػػػػ   حػػػػد مػػػػف المجرهػػػػديف كال غيػػػػرهـم كمجممػػػػو: لػػػػك حػػػػذؼ المِّػػػػنؼ  داة 

  (1)الرعريؼ ألغن  عف األسئمة كاألجكبة 
 بمػا يبػرج العمػـ بالػذكات كزيػدم كالِّػنات كبياضػو (2)كاحررز ) باألحكاـ ( "مرعمؽ العمـ"

 كاألفعاؿ كقيامو . 
 كقكلو ) الشرعية (  نو مأبكذ مف الشرع 

كعمػـك العػرب )ككػذلؾ مػف(  كاحررز بو عف العقمية نحك عمػـ الحسػاب كالطػب كالهندسػة 
 مف نحك كِّرؼ كلمة كبياف كعركض كغير ذلؾ . 

 كالحسية : كالعمـ بأف الكاحد نِّؼ االثنيف ك ف النار محرقة . 
 قؼ معرفرها عم  الشرع كالمراد بالشرعية ما يرك 

قػػاؿ الزركشػػ  : كالشػػرع الحكػػـم كالشػػارع هػػك اح رعػػال  كالرسػػكؿ ِّػػم  اح عميػػو كسػػمـ 
   (3)مبم  عنوم كيطمؽ عميو  يضا بهذا االعربار

 (4)ب( كلعمو المشركع كالبمؿ مف الناسخ12قاؿ ف  المرر : ف  كبلمو نظر )
اإلمػػػاـ فػػػ  المحِّػػػكؿ كمرابعيػػػوم  قػػػاؿ الزركشػػػ  : قػػػكلهـ باألحكػػػاـ الشػػػرعية هػػػ  طريقػػػة

كالرحقيػػؽ  ف األحكػػاـ الشػػرعية لنػػظ منػػرد ال يػػدؿ جػػز ن فيػػو عمػػ  شػػئ فػػإف األحكػػاـ الشػػرعية 
الشرع  كهك عمـ كمػا سػيأر  رعرينػو مػف البطػاب المنقسػـ إلػ  اإليجػاب كالرحػريـ الحكـ جمج 

عية فػػ  حػػد النقػػو كغيرهمػػا . كقػػد ِّػػرح إمػػاـ الحػػرميف فػػ  البرهػػاف بػػأف المػػراد باألحكػػاـ الشػػر 
  (5) ذلؾم فميرنطف لو فإنو مف الننائس .

قاؿ ف  المرر : ما قالو رعسؼ ببل محكجم كمبالنة لؤلِّؿ ببل دليؿم كمػا ذكػر  نػو مػف 

                                 
 ( 1/11( المرجج السابؽ ) 1)
مجػػركر فػػ  األحكػػاـ مرعمػػؽ العمػػـم كهػػذا القيػػد كمػػا ذكػػر يبػػرج اإلدراؾ بػػبل حكػػـ كػػالعمـ بالػػذكاتم كالِّػػنات  م الجػػار كال( 2)

 ( 1/93الحقيقية كاإلضافيةم فبل شئ مف هذن العمـك بنقو ) رشنيؼ المسامج 

 (  1/93( رشنيؼ المسامج بنِّو ) 3)
 اسخ (م  م المشركع هك الحكـ .المرر المكحو السادسة عشرةم لكف بمير قكلو ) كالبمؿ مف الن( 4)

 ( كقد ِّدر الزركش  العبارة بقكلوم ك عمـ  ف قكلهـ .. إلخ  1/93رشنيؼ المسامج ) ( 5)
 (  1/78( كالبرهاف )  20م 1/19م نهاية السكؿ ) 32م 1/31( اإلبهاج  1/10المحِّكؿ ) 
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 .  (1)الننائس ليس كذلؾ

                                 
 ( المرر المكحو السادسة عشرةم كقاؿ ... كما بينرو ف  نكت المبرِّر .1)
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 ) العممية (  كقكلو
 (2)منػدكبك ف الػكرر  (1) م المرعمؽ بكينية عمػؿ قمبػ   ك غيػرنم كػالعمـ بػأف النيػة فػ  الكضػكء كاجبػة

ك حرػػرز ) بالعمميػػة ( عػػف العمميػػة كهػػ   ِّػػكؿ الػػديفم فػػإف المقِّػػكد منهػػا هػػك العمػػـ المجػػرد  م االعرقػػاد 
 المسرند إل  الدليؿ . 

نما ذكرن المرأبركف .   كما ذكرن مف العممية قيد لـ يذكرن القاض  كا 
لقياس حجةم فإف العمـ بو كابرمنكا ف  المحررز عنو : فقاؿ اإلماـ : إنو العمـ بككف اإلجماع حجة كا

  (3)ليس عمما بكينية عمؿ فبل يككف فقها . 

                                 
( ككافقهـػ مالػؾ ك حمػد ك بػك ثػكر كداككد 1/11 -بيػركت  –دار النكػر  –( بهذا قاؿ الشافعية ) اإلقناع ف  حػؿ  لنػاظ  بػ  شػجاع 1)

كذهػب فريػػؽ  بػػر إلػػا  نهػا ليسػػت شػػرط كهػػك مػػذهب  بػ  حنينػػة كالثػػكرل كسػػبب إبػػربلفهـ : رػردد الكضػػكء بػػيف  ف يكػػكف عبػػادة 
نم ا يقِّد بها القرب  فقط كالِّبلة كغيرها كبػيف  ف يكػكف عبػادة معقكلػة المعنػ  كمسػؿ محضة  عن   م غير معقكلة المعنا كا 

النجاسة م فإنهـ ال يبرمنكف  ف العبادة المحضة منرقرة إلا النية كالعبػادة المنهكمػة غيػر منرقػرة إلػ  النيػةم كالكضػكء بػو شػبو بػيف 
 (  1/32 -هػ 1425 –دار الحديث بالقاهرة  –العبادريف ) بداية المجرهد 

( هذا قكؿ جمهكر  هؿ العمـم كلكف األحناؼ قالكا بكجكبو مسردليف بحديث " إف اح  مركـ بِّبلة ه  بير لكـ مػف حمػر 2)
النعـ كه  الكررم كجعمها لكـ فيما بيف ِّبلة العشاء إل  طمكع النجر " قاؿ األلبان  : ِّحيو دكف قكلو : هك بيػر لكػـ 

 مف حمر النعـ " 
 الراريخ الكبير ك بك داككد كالررمذم ف  كراب الِّبلة .  برجو الببارم ف  

( : يػدؿ ظػاهر األمػر 1/172هػػ ) 1415 – كلػا  -مكربػة المعػارؼ بالريػاض  –ف  الِّػحيحة  -رحمو اح –كقاؿ األلبان  
 ف  قكلو ِّم  اح عميو كسمـ : "فِّمكها" عم  كجكب ِّبلة الكررم كبذلؾ قاؿ الحننية ببلفا لمجماهير. 

كقكلو رعال  ف  حديث المعراج : "هػ  بمػس فػ  العمػؿ بمسػكف فػ  األجػر ال يبػدؿ القػكؿ  – نو ثبت باألدلة القاطعة  كلكال
لػػدم" مرنػػؽ عميػػوم ككػػذلؾ قكلػػو ِّػػم  اح عميػػو كسػػمـ لؤلعرابػػ  حػػيف قػػاؿ " ال  زيػػد عمػػيهف كال  نقػػص :"  فمػػو الرجػػؿ إف 

كليمػػة ببمػػس ِّػػمكاتم لكػػاف قػػكؿ الحننيػػة  قػػرب إلػػ   حِّػػر الِّػػمكات المنركضػػات فػػ  كػػؿ يػػـك –ِّػػدؽ" مرنػػؽ عميػػو 
الِّكابم كلػذلؾ فػبل بػد مػف القػكؿ بػأف األمػر هنػا لػيس لمكجػكبم بػؿ لرأكيػد االسػرحباب م ككػـ مػف  كامػر كريمػة ِّػرفت 

 عف الكجكب بأدن  مف رمؾ األدلة القاطعة . 
ِّػػمكات البمػػسم بػػؿ هػػك كاسػػطة بينهمػػا كبػػيف كقػػد اننػػؾ األحنػػاؼ عنهػػا بقػػكلهـ: إنهػػـ ال يقكلػػكف بػػأف الػػكرر كاجػػب ككجػػكب ال

 السنفم  ضعؼ مف هذن ثبكرا ك قكل مف رمؾ رأكيدا. 
فمػػيعمـ  ف قػػكؿ الحننيػػة هػػذا قػػائـ عمػػ  اِّػػطبلح لهػـػ بػػاص حػػادث ال رعرفػػو الِّػػحابة كال السػػمؼ الِّػػالوم كهػػك رنػػريقهـ بػػيف النػػرض 

 (  1/172م بداية المجرهد 2/12 -بيركت  –ديث دار الح –م سبؿ السبلـ 1/175م المدكنة 1/268كالكاجب: )االقناع 

 ( 1/10مم المحِّكؿ 1/35(م اإلبهاج لمسبك  )  1/94( رشنيؼ المسامج ) 3)
 قاؿ الزركش  ف  الرشنيؼ : قكلو العممية قيد كلـ يذكرن القاض  كلكف ذكرن المرأبركفم كابرمنكا ف  المحررز عنوم 

ػا بكينيػة عمػؿ فػبل فقاؿ اإلماـ : إنو احرراز عف العمـ بككف اإل جماع حجة كببر الكاحد كالقياس حجة فإف العمػـ بػو لػيس عممن
يككف فقهام كفسركا العممية بمػايككف العمػـ بػو عممػا بكينيػة عمػؿ كاسرشػكمو ابػف دقيػؽ العبػدم ألف جميػج هػذن القكاعػد الرػ  

الكينيػة غيػر كاضػو كػؿ الكضػكح إال ذكر  نو يحررز عنها فإنما المايػة المطمػكب منهػا العمػؿم كالبػبلص مػف هػذا بزيػادة 
كاالجمػاع حجػة ال دليػؿ   ف يردكا األمر إل  االِّطبلحم كرنسير معنا ما يريدن المركمـ مف كبلمػو فيقػرب الحػاؿ   . هػػ
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كاسرشػػكمو ابػػف دقيػػؽ العيػػد؛ ألف جميػػج هػػذن القكاعػػد الرػػ  ذكػػر  نهػػا يحرػػرز عنهػػا فإنمػػا 
 الماية المطمكب منها العمؿ . 
 لمنرؽ بيف عمـ غايرو العمؿ كبيف عمـ يرعرض فيو لمعمؿ.  (1)قاؿ ف  المرر: كفيو نظر

زركشػػػػػػػ : كالػػػػػػػربمص بزيػػػػػػػادة الكينيػػػػػػػة غيػػػػػػػر كاضػػػػػػػو إال  ف يػػػػػػػردكا األمػػػػػػػر إلػػػػػػػ  قػػػػػػػاؿ ال
 .  (2)االِّطبلح

  (3)قاؿ ف  المرر : كفيو نظر 
  (5) كساعدن الباج  . (4): إنو يبرج العممية كأِّكؿ الديف *كقاؿ القراف  

 فقػػػػػػاؿ :  ِّػػػػػػكؿ الػػػػػػديف منػػػػػػو مػػػػػػا ثبػػػػػػت بالعقػػػػػػؿ كحػػػػػػدنم  * كبالنػػػػػػو كالػػػػػػد المِّػػػػػػنؼ
  (6)   كمنػػػػػو مػػػػػا ثبػػػػػت بكػػػػػؿ كاحػػػػػد مػػػػػف السػػػػػمج كالعقػػػػػؿم كالكحدانيػػػػػةككجػػػػػكد البػػػػػارم رعػػػػػال

                                                                                                     
 ككذا القياس 

 مف المبطكط (  16( عباررو : قمت فيما قالو نظر ) المكحو 1)
ة الكينيػػة ... إلػػخ "م كقػػد جػػاء بعػػدها  يضػػان رعميػػؽ الشػػيخ عػػز الػػديف كذكرهػػا بعػػد عبػػارة الزركشػػ  اآلريػػة "كالػػربمص مػػف زيػػاد

 ِّاحب المرر كما هك كارد: كفيو نظر . 
ككأف هذا الرعميؽ زادن الشيخ كال كجكد لو ف  المررم  ك قػد يكػكف كاردان فػ  نسػبرو مػف المػرر كالرحقيػؽ يكشػؼ هػذا إف شػاء 

 اح.

 ( 1/94الرشنيؼ ) ( 2)

 ( مف المبطكط .16المرر المكحو )( 3)

قاؿ ف  رنقيو النِّكؿ : كقكلو "العمميػة" احرػرازان عػف األحكػاـ الشػرعية العمميػة كاألحكػاـ فػ   ِّػكؿ النقػو ك ِّػكؿ الػديف ( 4)
 (  13فإنها شرعية إلخ ِّػ 

و الشػػيخ عػػبلء الػػديف عمػػا بػػف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف الممربػػ  المِّػػرم البػػاج  " النقيػػو المحػػدث األِّػػكلا النظػػار رنقػػ( 5)
بالشػػاـ كاسػػركطف القػػاهرةم نػػاب فػػ  الحكػػـ عػػف بعػػض األعمػػاؿم  بػػذ عنػػو الشػػيخ رقػػ  الػػديف السػػبك  رػػكف  بمِّػػر سػػنة 

هػػػم كمػػف مِّػػننارو : مبرِّػػر المحِّػػكؿ لمػػرازمم مبرِّػػر فػػركع الشػػافعيةم كشػػؼ الحقػػائؽ فػػ  المنطػػؽم مبرِّػػر 714
 ( 7/208ف م كمعجـ الم لني4/334م كاألعبلـ 3/101عمـك الحديث )الدرر الكامنة 

كمف  جمو  رسؿ  ژ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڄژ ( الكحدانية : النرض األكؿ كالذم مف  جمو بمؽ اح اإلنس كالجفم 6)
 الرسػػػػػؿ مبشػػػػػريف كمنػػػػػذريفم كمػػػػػف  جمػػػػػو انرِّػػػػػبت رايػػػػػات الجهػػػػػاد لػػػػػدحر العنػػػػػادم كمػػػػػف  جمػػػػػو بمػػػػػؽ اح الجنػػػػػة كالنػػػػػار 

كبيػػة : البمػػؽ كالرقػػدير كالػػرزؽ كمػػا  نػػو سػػبحانو ال شػػريؾ لػػو فػػ  الرب ،ژچ    چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ 
كالردبير كاإلحياء ... إلخم كذا مرككز ف  النطرةم فبل يِّرؼ شئ مف العبادة لميػرن سػبحانو كرعػال  مػف البػكؼ كالرجػاء 
كالمحبة كالدعاء ككؿ ما ال يككف إال لو سبحانو كرعال م ككذلؾ رعظيمو سبحانو كرعػال  كرمجيػدن بِّػنارو العميػا ك سػمائو 

         ا  ثنا هك سبحانو عم  ننسو ككما  ثن  عميو رسكلو ِّم  اح عميو كسمـالحسنا كم
ہ  ۀ ۀ ہ ڻ ڻژ إال بشهادة  ف محمدا رسػكؿ اح ِّػم  اح عميػو كسػمـ  –الكحدانية  -كال يرـ المقِّكد 

جػػر كاربػػاع سػػنرو كذا برِّػػديقو ِّػػم  اح عميػػو كسػػمـ فيػػا  ببػػر كطاعرػػو الرامػػة فيمػػا  مػػر كاالنرهػػاء عمػػا نهػػا عنػػو كز  ژ
ٿ  ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ ڀژ المشرفة ِّم  اح عميو كسمـ كرػرؾ محػدثات األمػكر؛ ألنػو ِّػم  اح عميػو كسػمـ 
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فػػػ  اآلبػػػرةم كهػػػذاف بارجػػػاف بقكلػػػو "الشػػػرعية"م كمنػػػو ال يثبػػػت إال بالسػػػمج :  (1)كالر يػػػة 
كهػػػذا مػػػف النقػػػو  (3)م كالِّػػػراط حػػػؽ(2)ككثيػػر مػػػف  حػػػكاؿ يػػػكـ القيامػػػة مثػػػؿ الجنػػة مبمكقػػػة

 لكجكب اعرقادن . 
نا : الشرعيةم ك ما ما يركقػؼ عمػ  السػمج : فقػد يقػاؿ إنهػا فأما ما ثبت بالعقؿ فبرج بقكل

                                                                                                     
كقػاؿ ِّػم  اح عميػو كسػمـ " ال يػ مف  حػدكـ حرػ  يكػكف هػكان ربعنػا لمػا جئػت بػو. ژ  ٺ ٿ ٿژ فقاؿ رعال   ژ

 ( .1/12 -هػ 1408 – كلا  –الدماـ  –دار ابف القيـ  –)السنة البف  با عاِّـ 
 23كالمِّنؼ ص  142* سبقت ررجمو القرافا ص 

 ،ژٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ پ ڀژ ( كالر ية ف  اآلبرة : حؽ ألهػؿ الجنػةم بميػر إحاطػة كال كينيػةم كمػا نطػؽ بػو كرػاب ربنػا 1)
قػػاؿ  فهػػك كمػػا كرنسػػيرن عمػػ  مػػا  رادن اح رعػػال  كعممػػوم ككػػؿ مػػا جػػاء فػػ  ذلػػؾ مػػف الحػػديث الِّػػحيو عػػف رسػػكؿ اح 

كمعنان عما مػا  رادم ال نػدبؿ فػ  ذلػؾ مرػأكليف بأرائنػام كال مرػكهميف بأهكائنػام فإنػو مػا سػمـ فػ  دينػو إال مػف سػمـ ح عػز 
 كجؿ كلرسكؿ اح ِّم  اح عميو كسمـ كرد ما اشربو عميو إل  عالمو " 

ـ باطؿ مردكد بالكرػاب كالسػنة ) انظػر المزيػد كالمبالؼ ف  الر ية الجهمية كالمعرزلة كمف ربعهـ مف البكارج كاإلمامية كقكله
 هػ(.1426 – كلا  –القاهرة  –طبج دار السبلـ  –كما بعدها  126ف  شرح الطحاكية البف  با العز ِّػ 

( ) الجنػػػػة كالنػػػػار مبمكقرػػػػافم ال رننيػػػػاف  بػػػػدا كال ربيػػػػداف ... ( قػػػػاؿ الشػػػػارحم ارنػػػػؽ  هػػػػؿ السػػػػنة عمػػػػ   ف الجنػػػػة كالنػػػػار مبمكقرػػػػاف 2)
راف اآلفم كلـػ يػزؿ عمػ  ذلػؾ  هػؿ السػنة حرػ  نبمػت نابمػة مػف المعرزلػة كالقدريػة فػأنكرت ذلػؾ . كقالػت : بػؿ ينشػ ها اح مكجكد

يـك القيامةم كحممهـ عمػ  ذلػؾ  ِّػمهـ الناسػد الػذم كضػعكا بػو شػريعة لمػا ينعمػو احم ك نػو ينبمػ   ف ينعػؿ كػذا كال ينبمػ  لػو  ف 
الهـم فهـػ مشػبهة فػ  األفعػاؿم كدبػؿ الػرجهـ فػيهـ فِّػاركا مػج ذلػؾ معطمػةم كقػالكا: بمػؽ ينعؿ كػذام كقاسػكن عمػ  بمقػو فػ   فعػ

الجنة قبؿ الجزاء عبثم ألنهػا رِّػير معطمػة مػددا مرطاكلػةم فػردكا مػف النِّػكص مػا بػالؼ شػرعرهـ الباطمػة كحرفػكا النِّػكص 
 ( .354عف مكاضعها )المزيد ف  شرح الطحاكية البف  ب  العز ِّػ 

ؽ :  م نػ مف بالِّػراطم كهػك جسػر عمػ  جهػنـ : إذا انرهػ  النػاس بعػد منػارقرهـ مكػاف المكقػؼ إلػ  الظممػة ( كالِّراط ح3)
الر  دكف الِّراطم كما قالت عائشة رض  اح عنهػا : إف رسػكؿ اح ِّػم  اح عميػو كسػمـ سػئؿ :  يػف النػاس يػـك ربػدؿ 

 ( 1/252ِّحيو مسمـ ) األرض غير األرض كالسمكات ؟ فقاؿ : "هـ ف  الظممة دكف الجسر".
كفػػػ  هػػػذا المكضػػػج ينرػػػرؽ المنػػػافقكف عػػػف المػػػ منيفم كيربمنػػػكف عػػػنهـم كيسػػػبقهـ الم منػػػكف كيحػػػاؿ بيػػػنهـ بسػػػكر يمػػػنعهـ مػػػف 
الكِّػػكؿ إلػػيهـ . كركم البهيقػػ  بسػػندنم عػػف مسػػركؽ عػػف عبػػداح قػػاؿ : يجمػػج اح النػػاس يػػـك القيامػػة .... إلػػ   ف قػػاؿ 

ـ " كقاؿ : فمنهـ مف يعط  نكرن مثؿ الجبؿ بيف يديوم كمنهـ مف يعط  نكرن فكؽ ذلؾم "فيعطكف نكرهـ عم  قدر  عماله
كمنهـ مف يعطا نكرن مثؿ النبمة بيمينوم كمنهـ مف يعط  دكف ذلؾ بيمينوم حر  يككف  بر مف يعط  نكرن عمػ  إبهػاـ 

ذا طينػػ  قػػاـم قػػاؿ : فيمػػر كيمػػ ركف عمػػ  الِّػػراطم كالِّػػراط كحػػد قدمػػو يضػػئ مػػرة كيطنػػأ مػػرةم إذا  ضػػاء قػػدَّـ قدمػػوم كا 
السػيؼ دحػض مزلػةم فيقػاؿ لهػـ : امضػكا عمػ  قػدر نػػكركـم فمػنهـ مػف يمػر كانقضػاض الككاكػبم كمػنهـ كػالريوم كمػػنهـ 
مف يمر كالطرؼم كمنهـ مف يمر كشد الرجؿ يرمػؿ رمػبلم فيمػركف عمػ  قػدر  عمػالهـم حرػ  يمػر الػذم نػكرن عمػ  إبهػاـ 

رجػؿ كرعمػؽ رجػؿ كرِّػيب جكانبػو النػار فيبمِّػكفم فػإذا بمِّػكا قػالكا : الحمػد ح الػذم قدموم ربر يد كرعمؽ يػدم كربػر 
 ( . 350 – 349نجانا منؾ بعد  ف  راناؾم لقد  عطانا اح ما لـ يعط  حدنا الحديثم ) شرح الطحاكية ِّػػ 
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  (1) دابمة ف  الشرع .
ألف النيػػػة مػػػف مسػػػائؿ النقػػػو  (2)عػػػف العمميػػػة إلػػػ  النرعيػػػة*ابػػػف الحاجػػػب االمػػػدل كعػػػدؿ 

   (3) كليست عمبلم كقد يجاب بأنو رابج ألفعاؿ الجكارحم ال مجرد اعرقاد كعقائد األِّميف .
لػػيس بجيػػدم ألف  –يعنػػ  اآلمػػدل كابػػف الحاجػػب  –كمػػا قػػاالن قػػاؿ الزركشػػ  فػػ  البحػػر 

النية عمؿ كالظاهر  ف لنظ العممية  شمؿ لدبكؿ كجكب اعرقاد مسائؿ الػديانات الرػ  ال رثبػت 
  (4) ( فإنها مف النقو كما سبؽم بببلؼ النرعية13إال بالسمج )

ِّنة لؤلحكػاـم ألف كقكلو ) المكرسب ( برفج الباء هك ِّنة لمعمـم كال يِّو جرن عم  ال
  (5)األحكاـ م نثة كالمكرسب مذكر . 

                                 
  ف المراد باألحكاـ الشرعية هنا: اإلماـ رق  الديف السبك  ف  اإلبهاج قاؿ: ك شار المزال  إل  ما  ذكرن : كهك ربيف ( 1)

         ما اسرنيد مف الشرع كهك  عـ مف رنسير الحكـ الشرع  الذم سيار  ... 
ثػػـ قػػاؿ :.... ككػػاف شػػيبنا  بػػك الحسػػف البػػاج  يبرػػار  ف قيػػد "العمميػػة" احرػػراز عػػف  ِّػػكؿ الػػديفم ألف منػػو مػػا يثبػػت بالعقػػؿ 

كاحد مػف العقػؿ كالسػمج كالكحدانيػة كمنػو كجػكب اعرقػاد ذلػؾم كمنػو مػا ال  كحدن ككجكد البارم رعال م كمنو ما يثبت بكؿ
 يثبت إال بالسمج لقِّكر العقؿ عف معرفرو 

 فأما األكؿ كالثان  فبرجا بقكلنا : "الشرعية" كرنسيرنا إياها بما هك مركقؼ عم  الشرع 
الف بػػارجيف عنهػػا بػػأف يػػراد الحكػػـ اإلنشػػائ  ال ك مػػا الثالػػث فقػػد يقػػاؿ : إنػػو دابػػؿ فػػ  الشػػرعيةم كاألكلػػ   ف يجعػػؿ هػػك كاألك 

الببرم كالشئ مف الثبلثة بإنشاءم  ما كجكب اعرقاد ذلؾ فهك حكـ شػرعا إنشػائ  فػإف كػاف ذلػؾ يسػما فقهػا فػبل بػد مػف 
ف  ريػد بالعمػؿ عمػؿ مإبراجوم كما ف  الحد ما يبرجو إال القيد المذككر  براج  ِّكؿ النقو بذلؾم كا  كيرد عم  إبراجها كا 

ف  ريد عمػؿ الجػكارح فقػط برجػت النيػة ككثيػر مػف المسػائؿ الرػ   الجكارح كالقمب فبل ربرج لدبكلها ف   عماؿ القمكبم كا 
ركمـ النقهاء فيها كالردة كغيرها فيما يرعمؽ بالقمب كلذلؾ رػرؾ اآلمػدم كابػف الحاجػب لنػظ العمميػة كقػاال النرعيػة ألف النيػة 

 (  95م 1/94( ك نظر رشنيؼ المسامج )  1/36) اإلبهاج مف مسائؿ النركع إف كانت عمؿ القمب 

 ( 1/22رعريؼ اآلمدل لمنقو : العمـ الحاِّؿ بجممة مف األحكاـ النركعية بالنظر كاالسردالؿ ) اإلحكاـ ( 2)
  (1/244مف  دلرها الرنِّيمية باالسردالؿ ) رفج الحاجب النرعية رعريؼ ابف الحاجب : النقو العمـ باألحكاـ الشرعية 

 ( 1/35البحر المحيط ) ( 3)

 ( 1/35( البحر المحيط ) 4)

( المكرسب مذكر ك"األحكاـ" م نثة كالِّنة يجب مطابقرها لمكِّكفها ف  الرػذكير كالرأنيػث مػا داـ النعػت حقيقيػانم هػذا هػك 5)
 السبب األكؿ مف  ف المكرسب ِّنة العمـ ال ِّنة لؤلحكاـ . 

و اح كهػػك  نػػو لػػك جعػػؿ المكرسػػب كِّػػنا لؤلحكػػاـ لمػػـز مػػف ذلػػؾ  ف يكػػكف عمػػـ اح كالسػػبب الثػػان  كمػػا قػػاؿ الشػػيخ زهيػػر رحمػػ
 باألحكاـ فقهام ك ف يككف عمـ المقمد بها فقها كذلؾ . 

 كألنو ال يِّو  ف يقاؿ : إف اح رعال  عمـ باألحكاـ المكرسبة مف األدلة  م الر  اكرسبها غيرن كهك الحادث 
عمـ  حكاما مكرسبة مف األدلة  م الر  اكرسبها غيرن كهك المجرهد فيكػكف كػؿ منهمػا فقيهػا  كما ال يِّو  ف يقاؿ : إف المقمد
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كبػػرج بالمكرسػػب عمػػـ اح رعػػال  عػػز كجػػؿم فػػإف عمػػـ اح رعػػال  غيػػر كسػػب م ألنػػو عػػالـ 
األنبيػػػاء كالمبلئكػػػة مػػػف  كببجميػػػج األشػػػياء مػػػف غيػػػر  ف يحرػػػاج إلػػػ  كسػػػب كمػػػا يمقيػػػو فػػػ  قمػػػ

ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ژ  السػبلـ :  اكرسابم قاؿ رعال  ف  حػؽ نبيػو عميػو فهك ببل األحكاـ 

كهذا يرمشا عم  مذهب مف قاؿ بعدـ جكاز اجرهاد النب  ِّػم  اح عميػو  (1)ژٺ ٿ  ٿ  ٿ 
كمػػا  (3)م كالمِّػػنؼ قػػاؿ بجػػكاز االجرهػػاد (2)كسػػمـم ك مػػا مػػف قػػاؿ بػػالجكاز فػػبل يبػػرج عممػػو بػػو

  (4)سنقؼ عميو كبو قاؿ  حمد كالرازم ك رباعو كالبيضاكم كابرارن ابف الحاجب
كبػػػػرج بهػػػػذا القيػػػػد  يضػػػػان: عممنػػػػا بكجػػػػكب الِّػػػػبلة كالزكػػػػاة كالحػػػػج كالِّػػػػـك : ألف العمػػػػـ 

ديػػػف نبينػػػا محمػػػد عميػػػو الِّػػػبلة كالسػػػبلـ فػػػبل  (5)بكجكبهػػػا غيػػػر كسػػػب م ألنهػػػا مػػػف ضػػػركريات 
 يحراج إل  دليؿ . 

  (6)كعمـ المبلئكة كعمـ الرسكؿ الحاِّؿ بالكحا فإف ذلؾ كمو ال يسم  فقها بؿ عممان 

                                                                                                     
 157( ص 6كينظر هػ)(  1/12( كنهاية السكؿ لئلسنكل ) 1/32زهير )النقة لمشيخ كهك باطؿ.  ِّكؿ 
 127* سبقت ررجمرو ص 

 ( اآليراف الثالثة كالرابعة مف سكرة النجـ .1)

 رسكؿ ِّم  اح عميو كسمـ عند القائميف بجكاز االجرهاد ف  حقو ِّم  اح عميو كسمـ بهذا القيد "المكرسب" م فبل يبرج عمـ ال(2)

 

 (3/246اإلبهاج ) (3)

مكربػػة  –( ريسػػير الكِّػػكؿ إلػػا عمػػـ األِّػػكؿ 475 – 4/474( كشػػرح الكككػػب المنيػػر )  430 -2/429( المحِّػػكؿ ) 4)
 ( 3/294( بياف المبرِّر ) 3/192( نهاية السكؿ ) 6/281هػ )1424 – كلا  –السعكدية  –العبيكاف 

( الضركرية المطمقة : ه  الرا يحكـ فيها بضركرة ثبكت المحمكؿ لممكضكع  ك بضركرة سمبو عنو ما داـ ذات المكضكع 5)
 ( .1/44مكجكدة ) الرعرينات 

 نان الحاِّؿ بعد  ف لـ يكف . فذهب اإلسنكل إلا  ف مع: ( كقد ابرمؼ شارحكا المنهاج ف  معن  ) المكرسب ( 6)
 كذهب غيرن مف بقية الشارحيف إل   ف معنان : المأبكذ مف األدلة 

 كابربلفهـ ف  معن  ) المكرسب ( ربعو ابربلفهـ ف  فائدة اإلرياف بو ف  الرعريؼ :
 م حاِّػبل بعػد  ف لػـ  فاإلسنكل قاؿ : إف فائدرو االحرراز بو عف عمـ اح رعال  فقطم ألف عممػو ال يكِّػؼ بككنػو مكرسػبام

يكفم ألنو قديـم ك مػا عمػـ الرسػكؿ ِّػم  اح عميػو كسػمـ باألحكػاـ الرػ  ليسػت عػف اجرهػاد منػو كعمػـ المبلئكػةم باألحكػاـ 
فػػبل يبرجػػاف بالمكرسػػب بػػؿ يبرجػػاف بقػػكؿ البيضػػاكم " مػػف األدلػػة " كغيػػر اإلسػػنكل مػػف بقيػػة الشػػارحيف قػػاؿ : إف فائػػدة 

حرراز بو عف عمـ اح رعال  كعمـ الرسكؿ ِّم  اح عميػو كسػمـ باألحكػاـ مػف غيػر اجرهػاد منػو اإلرياف " "بالمكرسب " اال
كعمـ المبلئكة بهام فإف هذن الثبلثة ليست مأبكذة مف األدلةم فإف عمـ الرسكؿ ِّػم  اح عميػو كسػمـ مػأبكذ مػف الػكح م 

 أبكذان مف األدلة . كعمـ المبلئكة مأبكذ مف المكح المحنكظم كعمـ اح ال يكِّؼ بككنو م
كعمػػا كػػبل المعنيػػيف فػػ  )المكرسػػب( فػػإف األحكػػاـ الشػػرعية الرػػ  ِّػػارت معمكمػػة مػػف الػػديف بالضػػركرةم مثػػؿ كجػػكب الِّػػبلة 

 ( 24 – 1/23كالزكاة كالحج فإنها مف النقوم ألنها مكرسبة مف األدلة باعربار األِّؿ ) ِّكؿ الشيخ زهير 
 (  1/35كالبحر المحيط لمزركش  ) 
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فػػ  المسػػائؿ النقهيػػةم فإنػػو ال  (1)بقكلػػو ) مػػف  دلرهػػا الرنِّػػيمية ( : اعرقػػاد المقمػػد  كبػػرج
يسم  فقها بؿ رقميدام إال  نػو  بػذن مػف دليػؿ إجمػال م هػك  ف هػذا  فرػانا بػو المنرػام ككػؿ مػا 
 فرػػانا بػػو فهػػك حكػػـ اح فػػ  حقػػام فػػيعمـ بالضػػركرة  ف ذلػػؾ المعػػيف حكػػـ اح رعػػال  فػػ  حقػػو 

  (2)كيعمؿ بو 
م فإنػػو مكرسػػب (3)كقػػاؿ المِّػػنؼ : إف األكلػػ   ف يبػػرج بقيػػد "الرنِّػػيمية" عمػػـ البػػبلؼ

بأحكاـ شرعية عممية لكنها مف  دلة إجماليةم كبركج اعرقاد المقمد بو يسردع  سػبؽ حِّػكلوم 
  (4) كال نسمـ  ف الحاِّؿ عند المقمد عمـ .

مكجػػبم كعمػػـ المقمػػد لػػيس كقػػد قػػاؿ اإلمػػاـ فػػ  رعريػػؼ العمػػـ : إنػػو ال بػػد  ف يكػػكف عػػف 
   (5)بمكجب

قػػػاؿ الزركشػػػ  : ككػػػذا قػػػاؿ األِّػػػنهان  فػػػ  شػػػرح المحِّػػػكؿ : اعرقػػػاد المقمػػػد ال يسػػػما 
عممان كفػ  المحِّػكؿ جعػؿ اعرقػاد المقمػد قسػيما لمعمػـ كحينئػذ فهػك بػارج بقيػد العمػـ فػبل حاجػة 

بأحكػػاـ شػػرعية إلبراجػػو بقيػػد  بػػر ك ف يبػػرج بقيػػد الرنِّػػيمية عمػػـ البػػبلؼم فإنػػو عمػػـ مكرسػػب 
(6)عممية لكنها إجماليةم ألف الجدل  

نما يقػرر الِّػكرة مثػاال لقاعػدة   ال يقِّد ِّكرة بعينهام كا 

                                                                                                     
فػػ  العػػدة فػػ   ِّػػكؿ النقػػو : المكرسػػب حػػدن كػػؿ عمػػـ يجػػكز كركد الشػػؾ عميػػوم كقػػد قيػػؿ مػػا كقػػج عػػف نظػػر كاسػػردالؿ ) كقػػاؿ 
 (  1/37( كاإلبهاج ف  شرح المنهاج )1/23( كقكاطج األدلة ف  األِّكؿ ) 1/9( كالكرقات )1/82

قػػػالكا إف ذكػػػر مػػػف "داللرهػػػا  –سػػػنكل غيػػػر اإل –( فػػػ  الِّػػػنحة السػػػابقةم كالمشػػػار إليػػػو بػػػأف الشػػػارحيف 6الهػػػامش رقػػػـ ) (1)
 الرنِّيمية" لـ يحررز عف شئ , بؿ ذكر لرقرير الكاقج. 

 (  1/97الرقميد: هك  ف يعرقد اإلنساف اعرقادنا جازمنا ف  الشئ مف غير دليؿ كال شبهة )رشنيؼ المسامج 

 ( 1/35( كالبحر المحيط لمزركش  )1/12( كنهاية السكؿ لئلسنكل )  1/51( الرمهيد ف  ربريج النركع عم  األِّكؿ ) 2)

(  ك هػك عمـػ بقكاعػد يسػرنبط 1/5( عمـػ البػبلؼ : يشػرمؿ عمػ   دلػة األحكػاـ ككجػكن داللرهػا كلكػف مػف حيػث الرنِّػيؿ ) المسرِّػن  3)
اف بيػػا كال يركِّػػؿ بهػػا إلػػ  االسػػرنباط )منهػػا بعػػض األحكػػاـم  ك هػػك عمػـػ بقكاعػػد يركِّػػؿ بهػػا إلػػ  حنػػظ األحكػػاـ المسػػرنبطة  ك ردهػػ

ئمػػة  ك (  ك هػػك عمػـػ يركِّػػؿ بػػو إلػػ  حنػػظ األحكػػاـ المسػػرنبطة المبرمنػػة فيهػػا بػػيف األ16 – 1/15المبرِّػػر شػػرح ابػػف الحاجػػب 
 (  1/26 -بيركت  –طبج دار النكر –الرقرير كالرحرير عم  رحرير الكماؿ بف الهماـ هدمها ال إل  اسرنباطها )

( 1/142يػػوم فػػإف اعرقػػادن الحاِّػػؿ مػػف الرقميػػد ال يسػػم  عممػػا. الكاشػػؼ )( قػػاؿ األِّػػنهان  : المقمػػد ال عمػػـ لػػو بمػػا قمػػد ف4)
 ( .1/35كالبحر المحيط )

 ( ك ما الذم ال يككف لمكجب فهك اعرقاد المقمد .1/6( قاؿ ف  المحِّكؿ 5)

مػػف ( الجػػدل  : نسػػبة إلػػ  الجػػدؿم كالجػػدؿ طريقػػة فػػ  المناقشػػة كاالسػػردالؿم كهػػك عنػػد مناطقػػة المسػػمميف : قيػػاس م لػػؼ 6)
 ( 1/116مشهكرات  ك مسممات ) المعجـ الكسيط 

عمػـ الجػدؿ : عمػػـ بقكاعػد يركِّػػؿ بهػا إلػػ  حنػظ ر م  ك هدمػػوم  عػـ مػػف  ف يكػكف فػػ  األحكػاـ الشػػرعية  ك غيرهػا ) الرقريػػر 
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  (1)كمية فيقج عممو مسرنادا مف الدليؿ اإلجمال  ال مف الرنِّيم 
 انره   (2)فالِّكاب عدـ كِّنها بالرنِّيمية لئبل يكهـ  نو قيد زائد

الِّػػكابم ِّػػكاب ك  يقػػاؿ فػػ  المػػكهـ  نػػو غيػػر كاعرػػرض مػػف كجهػػيف :  حػػدهما :  نػػو ال
  (3)كقد عمـ  نو لبياف الكاقج. 

قػػػاؿ فػػػ  المػػػرر : فػػػ  اإلبػػػراج بػػػالجنس بحػػػثم كحػػػؽ الرعريػػػؼ  ف يقػػػكؿ مػػػا دبػػػؿ فػػػ  
  (4)الجنس فبل يبرج ألنو فرعو 

قػػاؿ الزركشػػ  : كاألكلػػ   ف يقػػاؿ بػػركج المقمػػد يسػػردع  سػػبؽ دبكلػػوم كال  سػػمـ  ف قػػكؿ 
الحكػػـ الشػػرعام فػػإف دليمػػو الػػنص كاإلجمػػاع كالقيػػاسم كالظػػاهر  ف ذكرهػػا لػػيس المنرػػا دليػػؿ 

نمػػػا ذكػػػر  لبلحرػػػراز عػػػف شػػػ م فػػػإف اكرسػػػاب األحكػػػاـ ال يكػػػكف مػػػف غيػػػر  دلرهػػػا الرنِّػػػيميةم كا 
  (5)لمداللة عم  المكرسب منو بالمطابقة 

ِّػمرم كال قاؿ ف  المرر : لـ يىدَّع  ف قكؿ المنرا دليؿ الحكػـ حرػ  ينكػرنم كلػيس هػك ال
ثػـ فيػو  بحػاث  (7)إف لػـ رعربػر ببلفيػة المعرزلػة (6)الكبرمم كال دليؿ الكبرلم إف دليمها اإلجماع

  يبرم فميرأمؿ. 
قكؿ اإلمػاـ عمػـ المقمػد لػيس بمكجػب فممنػكعم بػؿ ال بػد لػو مػف مكجػب كحسػف ظنػو بمػف 

  (8)قمدن فيو

                                                                                                     
 (  1/26كالرحبير عم  رحرير الكماؿ بف الهماـ 

ا إلػ  االسػرنباطم بػؿ إلػ  حنػظ المسػرنبطات  ك هػدمها مػف ( قػاؿ الرنرػازار  : كال يػرد عمػـ البػبلؼم إذ ال يركِّػؿ بقكاعػده1)
هػػ 1420 –بيػركت  –دار الكرػب العمميػة  –غير رعمؽ لها ببِّكِّػيات األحكػاـ ) حاشػية الرنرػازان  عمػ  شػرح العضػد 

- 1/23  ) 

 (  98 – 97 -1/96( رشنيؼ المسامج 2)

 البحر : ال يقاؿ فا المكهـ انو غير الِّكاب ..الخ كلكف فا ( 1/35( كانظر البحر المحيط ) 1/16( الميث الهامج ) 3)

 ( 17المرر لكحو رقـ )( 4)

 ( 8/96رشنيؼ المسامج ) ( 5)

 ( "ككؿ ما  فران  بو المنر  فهك حكـ اح ف  حق "م قاعدة كدليمها اإلجماع .6)

يمػػـز بسػػط الكػػبلـ : الظػػاهر  ف  ( اعربػػار بػػبلؼ المعرزلػػةم كهػػ  فرقػػة مػػف فػػرؽ الضػػبلؿم قادحػػان فػػ  اإلجمػػاع مػػف عدمػػوم كهنػػا7)
 المعرزلة بالنت ذلؾ اإلجماعم كه  عم  ر م الشيخ السبكا ال يعرد بببلفهـ عم  قكؿ جمهكر النقهاء كاألِّكلييف

( كرمػػاـ العبػػارة : ثػػـ فيػػو  بحػػاث  بػػرم فميرأمػػؿ قػػكؿ اإلمػػاـ عمػػـ المقمػػد لػػيس بمكجػػب ممنػػكع ... إلػػخم 18( المػػرر لكحػػو )8)
 كحسف ظنو فيو ( .
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ب(  ك مركػػػب 13)قػػػاؿ الزركشػػػ  :  راد بالمكجػػػب مػػػا كػػػاف عػػػف برهػػػاف حسػػػ   ك عقمػػػ  
  (1)بينهمام كاعرقاد المقمد بارج عف ذلؾ

   (2)قاؿ ف  المرر : فيككف فيو إطبلؽ ف  محؿ رقييد
قػػاؿ الزركشػػ : كقػػكؿ المِّػػنؼ: إنػػو يبػػرج بػػو عمػػـ البػػبلؼ  م: فػػإف الببلفػػ  يقػػكؿ : 
نػد يجب بالمقرض  كال يجب بالناف  ببل رعييف لممقرض  كال لمناف م فمير سػديد لعػدـ النائػدة ع

   (3)عدـ الرعييف
 (4) قاؿ ف  المرر : كهك فاسد ألف هذا القدر هك مبحكث هذا النكع ]فاعمـ[

 .(5)قاؿ الزركشا: فالِّكاب االقرِّار عما  دلرها
قػػاؿ فػػ  المػػرر فيػػو بحػػث ألنػػو إذا  ربػػا العنػػاف فهػػك لبيػػاف الكاقػػج فػػبل يكػػكف ذكػػرن مبػػبلن 

 بالِّكاب .
ألنو ليس لنػا شػئ معهػكد  (6): يمرنج  ف رككف لمعهدفإف قيؿ األلؼ كالبلـ ف  )األحكاـ( 

 يشار إليوم كلك سمـ فالمراد األعـ . 
كيمرنج  ف رككف لمجنسم ألف  قؿ جنس الجمج ثبلثةم فيمـز منو  ف العػام  يسػم  فقيهػا 

 إذا عرؼ ثبلث مسائؿ بأدلرها يِّدؽ اسـ النقو عميهام كليس كذلؾ باالرناؽ . 
بػركج  كثػر المجرهػديف الػذيف  جػابكا فػ  مسػائؿ بػبل  درمم فقػد  ألنػو يمػـز (7)ككذا لمعمـك

فػػ  مقدمػػة الرمهيػػد  ف مالكػػا سػػئؿ عػػف ثمانيػػة ك ربعػػيف مسػػألة فقػػاؿ فػػ   (8)ركم ابػػف عبػػد البػػر
                                 

 ( 1/95سامج )م( رشنيؼ ال1)

 ( 18( المرر ننس المكحو )2)

( كلكف بزيادة اآلرا : فمير سديد؛ ألف قكؿ المسردؿ بالمقرضػ  كالنػاف  ال ينيػد شػيئا إف لػـ يعينهمػا ثػـ 1/96( الرشنيؼ ) 3)
 الظاهر  ف المراد بو ف  كبلمو مقرض كناؼ معهكد فمـ يبرج عف الرنِّيؿ .

 ( 18( المرر مف المكحة )4)

 ( فكاف الِّكاب االقرِّار عم   دلرها مف غير كِّنها بالرنِّيمية لئبل بكهـ  نو قيد زائد 1/96( الرشنيؼ )5)

 (  257العهد الذهنا : هك الذم لـ يذكر قبمو شئ ) الرعرينات ِّػ ( 6)

 ذكرن ف  العبارة . م ال يِّو  ف رككف "اؿ " ف  "األحكاـ" لبلسرمراؽ إال كاف المحظكر المرررب عما ذلؾ كقد ( 7)

( يكسػػؼ بػػف عبػػداح بػػف محمػػد بػػف عبػػد البػػر  بػػك عمػػرم الحػػافظم كبيػػر محػػدث  األنػػدلس ك حػػد  عبلمهػػام ثقػػة فقيهػػام قػػاؿ 8)
الباج : لـ يكف باألندلس مثمو ف  الحديثم كقاؿ  يضا :  بػك عمػر  حنػظ  هػؿ الممػربم لػو مِّػننات كثيػرة نافعػة منهػا: 

ب فػػ  معرفػػة الِّػػحابةم جػػامج بيػػاف العمػػـ كفضػػموم كالػػدرر فػػ  ابرِّػػار الممػػازم كالسػػير الرمهيػػد كاالسػػرذكار كاالسػػريعا
م طبقات 4/314م شذرات الذهب 2/367م الديباج المذهب 6/64هػ. ) كفيات األعياف 463كبهجة المجالسم ركف  سنة 

 ( . 3/1128م رذكرة الحناظ 432الحناظ 
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  (1)اثنريف كثبلثيف منها ال  درم
سػئؿ عػف بمػس مسػائؿ فقػاؿ فيهػا  (3)مف  ِّحابنا ف  فراكيػوم  ف  بػا حنينػة (2)كحكا العبادم

كمػف م (7)م ك طنػاؿ المشػركيف(6)ككقػت البرػاف (5): البنث  الػذم لػو  لػة الرجػاؿ ك لػة النسػاء(4)درمال  
                                 

 ( 1/11ك) اإلسنكل  102( كذا نقمو النككم ف  مقدمة شرح المهذب ِّػ 1)

( القاض   بك عاِّـ محمد بف  حمد العبادم الهػركم النقيػو الشػافع م ِّػار إمامػان مرقننػا دقيػؽ النظػرم رنقػؿ فػ  الػببلد ك بػذ عػف 2)
شيكخ كثرم لو رِّانيؼ نافعة منها :  دب القضاء كالمبسكط كالهادم إلػ  مػذهب العممػاء كالػرد عمػ  السػمعان  كطبقػات النقهػاء 

 (  2/60( كالكاف  بالكفيات )  13/371سير  عبلـ النببلء )  4/214هػ ) كفيات األعياف 458ة ركف  سن

هػػم  بػذ النقػو عػف حمػاد  80( اإلماـ األعظـ  بك حنينة النعماف بف ثابت بف زكط م كؿ األئمػة األربعػة كلػد بالككفػة سػنة 3)
رنم كاف غاية فػ  النقػو كالقيػاسم  كؿ مػف دكف النقػو بف سميماف كالزمو ثمانية عشر سنة حر  رضمج مف النقو كاشرهر  م

كرربو  بكابا ككربام مذهبو شائج ف  ديار اإلسبلـ ككاف مذهب الدكلة العثمانيةم قاؿ ابف المبػارؾ:  فقػو النػاس  بػك حنينػةم 
م 1/563م رقريػب الرهػذيب 2/322هػػ )الكاشػؼ 150كقاؿ الشافع  : الناس عياؿ ف  النقو عمػا  بػا حنينػةم رػكف  سػنة 

 ( .1/168م رذكرة الحناظ 2/314م معرفة الثقات 10/401رهذيب الرهذيب 

طبج فيِّؿ  –( درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ 5/280هػ ) 1322 – كلا  –المطبعة البيرية بالقاهرة  –( الجكهرة النيرة 4)
 ( 5/271الحمبا بالقاهرة ) 

نهما معنا فهك بنثػا مشػكؿم فػإذ بمػ  فظهػرت لػو  مػارات الرجػاؿ فهػك ( البنثا إف باؿ مف  حدهما اعربر بوم  ما إف باؿ م5)
ف ظهرت لػو  مػارات النسػاء فهػك امػر ةم فػإف لػـ رظهػر األماررػاف  ك رعارضػا فهػك بنثػا مشػكؿم فػإذا حكػـ بككنػو  رجؿم كا 

نسػاء فػ  بنثا مشكؿ: ي بذ فيو باألحكط كاألكثؽ ف   مػكر الػديفم فيػكرث  بػس السػهميفم كيقػؼ بػيف ِّػؼ الرجػاؿ كال
ف ِّػػما فػػ  ِّػػؼ الرجػػاؿ يعيػػد مػػف عمػػ  يمينػػو كشػػمالو كمػػف بمنػػو كمػػف  ف ِّػػما فػػ  ِّػػؼ النسػػاء  عػػاد كا  الِّػػبلةم كا 
م  م رجػػؿ كال امػػر ةم كال يسػػافر بميػػر محػػػـر بحذائػػوم كيِّػػم  بقنػػاعم كال يمػػبس الحمػػػ  كالحريػػرم كال يبمػػكف بػػو غيػػر محػػػـر

اؿم كلػػك مػػات كلػػـ يسػػربف حالػػو يمػػـ ثػػـ يكنػػف كيػػدفف كالجاريػػة كربرػػاع لػػو  مػػة ربرنػػو فػػإذا برنرػػو باعهػػا كلػػك مػػف بيػػت المػػ
 ( 3/45 -هػ 1356 –طبج الحمبا بالقاهرة  –)االبريار 

ف كػاف مػف  هػؿ الذمػة  ف  بذ  سيران مج الكنار كاررد كعاد لئلسبلـ لـ يقرؿ؛ ألف القرؿ عقكبة رندر  بالشبهات فيركهـ ككنػو  نثػام كا  كا 
 –دار الكرػػب العمميػػة  –دبؿ البنثػػ  فػػ  القسػػامة مػػج العاقمػػة لرػػكهـ األنكثػػة ) رحنػػة النقهػػاء لػـػ يكضػػج عميػػو بػػراجم ككػػذلؾ ال يػػ

( كال يجػكز اقرػداء 6/727 -هػػ 1412 –ثانيػة  –بيػركت  –دار النكػر  –م الػدر المبرػار 3/357 -هػ 1414 –ثانية  –بيركت 
 1/140بدائج الِّنائج ( البنثا المشكؿ بالبنثا الحرماؿ  ف يككف األكؿ امر ة كالمقردم رجبل )

 ( : إحدم المسائؿ الر  ركقؼ اإلماـ ف  الجكاب عنها : 1/531قاؿ ف  ركممة حاشية رد المحرار )( 6)
 كقدرن المرأبركف كابرمنكا: كالمبرار  ف  كؿ كقرو سبج ك برن اثنرا عشرة سنة : 

ال يرزكج  ك يشرر   م برانة ربرنو .كقيؿ ف  براف الكبير : إذا  مكف  ف يبرف ننسو فعؿم كا 

كقد ابرمؼ ف  س اؿ  طنػاؿ المشػركيف كفػ  دبػكلهـ الجنػة  ك النػارم رػردد فػيهـ  بػك حنينػة كغيػرن كقػد كردت فػيهـ  ببػار  (7)
مرعارضػػةم فالسػػبيؿ رنػػكيض  مػػرهـ إلػػ  اح رعػػال م كقػػاؿ محمػػد بػػف الحسػػفم اعمػػـ  ف اح ال يعػػذب  حػػدا بػػبل ذنػػب  .هػػػم 

ف  شرحو: كقد ينقؿ األمر باإلمساؾ عف الكبلـ ف  حكمهـ ف  اآلبرة مطمقا عف القاسـ بػف كقاؿ رمميذن ابف  با شريؼ 
محمد كعركة بف الزبير مف ر كس الرابعيف كغيرهمام كقد ضعؼ  بك البركات النسن  ركاية الركقؼ عف  بػ  حنينػة كقػاؿ 

 كانكا عامميف".  الركاية الِّحيحة عنو  نهـ ف  المشيئة لظاهر الحديث الِّحيو "اح عالـ بما
كقد حكا فيهـ اإلماـ النككم ثبلثة مذاهب: ف  األكؿ  نهػـ فػ  النػارم الثػان  الركقػؼم الثالػث الػذم ِّػححو  نهػـ فػ  الجنػةم 
 لحػػديث "كػػؿ مكلػػكد يكلػػػد عمػػ  النطػػرة ... " إلػػخم كيميػػػؿ إليػػو مػػا مػػر مػػػف محمػػد بػػف الحسػػفم كفيػػػو  قػػكاؿ  بػػر ضػػػعينة 

 ( .2/208 -هػ 1412 –ثانية  –بيركت  –كر دار الن –) حاشية رد المحرار 



165 
 

   (3) (2)م كهؿ يجكز لمقيـ نقش جدار المسجد مف غمة الكقؼ(1)حمؼ ال يكمـ فبلنا دهرا 
فػػػ  كرػػػاب النرػػػاكل لمشػػػريؼ  بػػػ  القاسػػـػ بػػػف يكسػػػؼ الحسػػػنا الحننػػػا م لػػػؼ كرػػػاب النػػػافج كغيػػػرن 

اؿ فيها  بك حنينة ال  درمم فذكر ثمانية منهػا: الػدهر كمحػؿ  طنػاؿ المشػركيف ككقػت ذغير ذلؾ ق مسائؿ(5)
ذا باؿ البنثا مف النرجيف كالمبلئكة  فضؿ  ـ األنبياء  م كمرا (4)البراف كا 

                                 
( كلك حمؼ ال يكممف فبلنػان دهػرا  ك الػدهرم فعنػدهما يقػج فػ  المنكػر عمػ  سػرة  شػهرم كفػ  المعػرَّؼ يقػج عمػ  العمػرم 1)

ف لـ يكف لػو نيػة فمػا  درم مػا الػدهر  كهػذا االبػربلؼ فػ  كقاؿ  بك حنينة رحمو اح : إف كاف لو نية فعم  ما نكمم كا 
 -هػػػ461نكػر كهػك الِّػحيوم  مػا المعػرؼ بػاأللؼ كالػبلـ يػراد بػو اآلف عرفػان ) النرػؼ فػا النرػاكل لمسػعدل المرػكفا الم

 ( 11/41 -هػ 1404 –ثانية  –ت ك بير  –الرسالة 

( كمحؿ االبربلؼ ف  غير نقش المحرابم  ما نقشو فهك مكركن؛ ألنو يمه  المِّم  م هذا إذ فعمو مف ماؿ ننسو "  ما 2)
ل  فإنما ينعؿ مف ماؿ الكقؼ ما يحكـ البناء دكف النقشم فمك فعؿ ضمف حينئذ؛ لما فيو مف رضييج الماؿم فػإف المرك 

( كقيػؿ: ال يكػرن نقػش المسػجد كهػك المػذككر فػ  الجػامج  2/39باؼ الضػياع بظمػـ الظممػة فػبل بػأس ) البحػر الرائػؽ 
ساعة رزييف المساجدم كقيؿ مسػرحب ألنػو مػف عماررػو الِّمير بمنظ ال بأس بوم كقيؿ يكرن لمحديث " إف مف  شراط ال

ك ِّحابنا قالكا بػالجكاز مػف غيػر كراهػة كال اسػرحباب ) البحػر الرائػؽ شػرح كنػز الػدقائؽ البػف نجػيـ المِّػرل المرػكفا 
باكسػراف  –مكربػة الرشػدية  –لمػبلـ بػف الركنسػا  8/14ثانيةم كالرنسير المظهػرل  –دار الكرابب اإلسبلما  -هػ 970
 هػ( 1412 –

( فػ  اإلبهػػاج شػػرح المنهػػاج : كمػػف الرنبيهػػات  ف األلػػؼ كالػػبلـ لمجػػنسم كهػػذا هػػك المبرػػارم كاأللػػؼ كالػػبلـ الجنسػػبة إذا 3)
دبمت عم  جمج قيؿ رػدؿ عمػ  مسػم  الجمػج كيِّػمو لبلسػرمراؽ كال يقرِّػر بػو عمػ  الكاحػد كاالثنػيف محافظػةن عمػ  

يراد بعضو إل  الكاحد كال يرعيف الجمجم كما لك دبمت عما المنػردم الجميج كالمبرار  نو مرا قِّد الجنس يجكز  ف 
نعـ قد رقكـ قرينػة رػدؿ عمػ  مراعػاة الجمػج مػج الجػنس فيقػارب بػذلؾ المنػرد عمػ  مػا قمنػانم كيِّػدؽ عمػ  العمػـ بحكػـ 

ذة مػػف فىقيػػو بضػػـ مسػػألة كاحػػدة مػػف النقػػو  نهػػا فقػػو كال يمػػـز  ف يسػػم  العػػالـ بهػػا فقيهػػان ؛ ألف فعػػيبل ِّػػنة مبالمػػة مػػأبك 
 إذا ِّار لو النقو سجية .  –القاؼ 

كقاؿ بعضهـ إنها لمعمـك كالمراد الرمكف  م يككف لو قكة قريبػة مػف النعػؿ يِّػدؽ عميػو بهػا لمعمـػ بجميػج األحكػاـ إذا نظػرم كمػا هػ  
 ِّدر . كظينة المجرهدم كهذا  حسف ف  اسـ فقيو اسـ الناعؿ المقِّكد بها المبالمةم ال ف  اسـ النقو الم

 1/33كقاؿ بعضهـ: إنها لمعهدم كالمراد جممة غالبة بحكـ  هؿ العرؼ عندها يِّدؽ االسـم كهػذا لػيس بشػاء ) اإلبهػاج 
– 34 ) 

ىػ وعليو  656كتاب النافع للفروع للشيخ االماـ ناصر الدين ابو القاس  حممد ابن يوسف احلسىن السمرقندى احلنفى ت  (5)
 (  1921/ 2الربكات النسفى ) كشف الظنوف  شروح منما الشيخ االماـ ابو

( يركم عف  ب  حنينة الركقؼ فيوم كقاؿ شػمس األئمػة: المبرػار عنػدنا  ف بػكاص بنػ   دـ كهػـ المرسػمكف  فضػؿ مػف 4)
 المبلئكةم كعكاـ بنا  دـ مف األرقياء  فضؿ مف عكاـ المبلئكةم كبكاص المبلئكة  فضؿ مف عكاـ بن   دـ. 

: عنػػد المشػايخ مػػف  هػؿ السػػنة  ف بػػكاص البشػر كهػػك المرسػمكف  فضػػؿ مػف جميػػج المبلئكػةم كبػػكاص المبلئكػػة كقػاؿ رػػاج الشػريعة 
  فضػػػػػػؿ مػػػػػػف  كسػػػػػػاط البشػػػػػػرم ك كسػػػػػػاط البشػػػػػػر  فضػػػػػػؿ مػػػػػػف  كسػػػػػػاط المبلئكػػػػػػةم كعػػػػػػكاـ المبلئكػػػػػػة  فضػػػػػػؿ مػػػػػػف عػػػػػػكاـ البشػػػػػػر 

 (  1/126م 1/120 -هػ 1313 –ا  كل –القاهرة  –) ربييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ المطبعة األميرية الكبرل 
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فرحِّػػؿ مػػف مجمػػكع  (3)كمرػػ  يطيػػب لحػـػ الجبللػػة (2)كسػػ ر الحمػػار (1)يِّػػير الكمػػب معممػػا 
 النقميف رسج مسائؿ . 

: سمعت  حمد بف حنبؿ يكثػر  ف يقػكؿ:  (4)ف  مقدمة شرح المهذب لمنككم عف األثـر ك 
 .  (5)ال  درم 

                                                                                                     
كعند اإلماـ: سائر الناس مف المسمميف  فضؿ مف سائر المبلئكةم كقاؿ سائر المبلئكة  فضؿ ) رد المحرػار كحاشػية ابػف 

 ( . 1/527عابديف 

يأكؿ منو ( ال ي كؿ ِّيد غير المعمـ كاف كمبان  ك غيرن مف جنسوم كحد الرعميـ  نو إذا  رسؿ  ربج الِّيد ك مسؾ بو كال 1)
شيئام كهذا قكؿ عامة العمماءم كقاؿ مالؾ رحمو اح:  ف يربج الِّيد كيجيب إذا دع م كهك  حد قكل  الشافع  رحمػو 

 (  5/52احم فمك  بذ ِّيدا فأكؿ منو ال ي كؿ عندنا كي كؿ عندن ) بدائج الِّنائج 
فيحػػؿ حينئػػذ فػػ  الرابعػػة فػػ  قػػكؿ  بػػ  يكسػػؼ كقػػالكا ال يحػػؿ ِّػػيدن حرػػ  يِّػػير معممػػانم بػػأف يِّػػيد ثبلثػػا فػػبل يأكػػؿ منهػػا 

كمحمد رحمهما احم كلكف  بك حنينة رحمو اح لـ ي قت فيها كقرانم كربما يرجج إل   هؿ العمـ مف الِّياديفم فإذا قالكا 
(م كقػالكا يرػرؾ  كمػو ثبلثػان ثػـ يطمػؽ كيعمػـ )  1/244 -بيػركت  –دار المعرفػة  -: ِّار معممان فهك معمـ ) المبسكط 

 (  3/17فرو القدير 

( نص محمد عم  طهارروم كهك ما ركم عنو  نو قاؿ :  ربج لك غمس فيها الثكب لـ ينجس: كه  س ر الحمار كالماء 2)
(م كقػػاؿ فػػ   1/172 -بيػػركت  –دار النكػػر  –المسػػرعمؿ كلػػبف األرػػاف كبػػكؿ مػػا ي كػػؿ لحمػػو ) العنايػػة شػػرح الهدايػػة 

المشككؾ فيو فهك س ر الحمار كالبمؿم كركل الكربا عف  ِّحابنا  ف س رهما ( :  ما الس ر 1/296بدائج الِّنائج )
 نجسم قاؿ الشافع  طاهرم ككجو قكلو  ف عرقو طاهر  .هػ

( كالجبللة الر  رعراد  كؿ الجيؼ كال ربرمط فيككف لحمها منرنانم فحـر األكؿ منو؛ ألنو مف الببائثم ككذا يحـر العمػؿ 3)
م ك مػا مػا يبمػط برنػاكؿ الجيػؼ كغيػر الجيػؼ عمػا كجػو يظهػر  ثػر ذلػؾ مػف لحمػو فػبل بػأس عميها لرأذم الناس بنرنهػا

 ( 11/255بأكمو كالعمؿ عميو )المسبكط لمسربسا 
كرحبس الجبللة حر  يذهب نرف لحمهام كقدر بثبلثة  يػاـ لمدجاجػة ك ربعػة لمشػان كعشػرة لئلبػؿ كالبقػر عمػ  األظهػر )الػدر 

 ( 6/240المبرار 
ة ركايراف: ف  ركاية محمد لـ ي قت الحبس. لكف حرا يطيػب لحمهػا كيػذهب نرنػوم كفػ  ركايػة  بػ  يكسػؼ كعف  ب  حنين

ثبلثة  ياـم فأما الدجاجة فقد ركم عف  ب  يكسؼ  نها ال رحبس ألنو ال ينرف لحمها كلكف المسرحب  ف رحػبس يكمػانم 
 مهػػػػػػا كالبقػػػػػػر عشػػػػػػريف كالمػػػػػػنـ عشػػػػػػرة كقػػػػػػاؿ فػػػػػػ  البانيػػػػػػة: فػػػػػػإف كانػػػػػػت إبػػػػػػبلن رمسػػػػػػؾ  ربعػػػػػػيف يكمػػػػػػان حرػػػػػػا يطيػػػػػػب لح

 ( 26/252) رد المحرار 
م الحافظم مف ربلميػذ اإلمػاـ  حمػدم ك بػذ عػف  بػريفم لػو كرػاب عمػؿ 4) (  حمد بف هان  الطائ  اإلسكاف   بك بكر األثـر

د رػاريخ بمػدا 2/135م رػذكرة الحنػاظ 1/205هػػ )األعػبلـ  261الحديث كالسنف كناسخ الحػديث كمنسػكبوم رػكف  سػنة 
5/110. ) 

ـم كرماـ العبارة 1999م طبعة مكربة البمد األميف سنة 102( مقدمة اإلماـ النككم ف  كراب المجمكع شرح المهذب ِّػ 5)
 : سمعت  حمد بف حنبؿ يكثر  ف يقكؿ : ال  درمم كذلؾ فيما عرؼ مف األقاكيؿ فيو  .هػ
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كفػػػ  رػػػذكرة السػػػامج كالمػػػركمـ لقاضػػػ  القضػػػاة بػػػدر الػػػديف محمػػػد بػػػف إبػػػراهيـ بػػػف سػػػعد اح بػػػف 
م  كػػاف فيهػػا طػػبلؽ  ك ميػػراث  ك (2) ف الشػػافع  سػػأؿ محمػػد بػػف عبػػد الحكػـػ عػػف المرعػػة (1)جماعػػة
   (3)رجب  ك شهادة؟م فقاؿ : كاح ما  درم ننقة

 كهذا إف لـ يكف مف النكع المرقدـم بؿ مف محاسف الراريخ . 
  (: ال  درل.  14لكف فيو الرنبيو عم   ف العالـ إذا سئؿ عما ال يعمـ يقكؿ )
 فإف قيؿ إذا كاف األمر كذلؾ فبل يككف الرعريؼ جامعا . 

                                 
ػػا شػػرام رقػػدـ كسػػاد  قرانػػو كلػػا الحكػػـ ( قاضػػ  القضػػاة شػػيخ اإلسػػبلـ الزاهػػدم سػػمج الحػػديث كاشػػرمؿ بػػالع1) مـ كحِّػػؿ عمكمن

بالقػدس الشػريؼ ثػػـ نقػؿ إلػ  قضػػاء مِّػر فػ  األيػػاـ األشػرفيةم ثػـ باشػػر رػدريس كبارهػا فػػ  ذلػؾ الكقػتم ثػػـ كلػا قضػػاء 
الشػاـ كجمػج لػو مػج البطابػة مشػيبة الشػيكخ كرػدريس العادليػة كغيرهػا مػدة طكيمػة كػؿ هػذا مػج الرياسػة كالديانػة كالِّػػيانة 

الكرع ككؼ األذمم كلو الرِّانيؼ النائقة النافعةم ركل  قضاء مِّر بعد كفاة الشيخ ابف دقيؽ العيػدم حرػ   ضػر ككبػر ك 
كضػػعنت  حكالػػو فاسػػرقاؿ فأقيػػؿ كرػػكل  مكانػػو القزكينػػ م رػػكف  عػػف  ربػػج كرسػػعيف سػػنةم كشػػهر ك يػػاـم ككػػاف مكلػػدن سػػنة 

م فػػػكات الكفيػػػات  14/163هػػػػ )البدايػػػة كالنهايػػػة 733ا سػػػنة هػػػػم كدفػػػف بالقرافػػػة ككانػػػت جنازرػػػو هائمػػػة حافمػػػة كرػػػكف639
2/297 ) 

( 1/315( نكاح المرعة : هك  ف يقكؿ الرجؿ المر ة بذم هذن العشرة ك رمرج بؾ مدة معمكمة فقبمرو ) الرعرينات لمجرجانا 2)
( : إف اشػػررط 1/426) -هػػػ 1406 –ثانيػػة  –السػػعكدية  –دار ابػػف القػػيـ الػػدماـ  –جػػاء فػػ  مبرِّػػر النرػػاكل المِّػػرية 

مػػػا  ف كػػػاف طائنػػػة يربِّػػػكف فيػػػوم إمػػػا مطمقػػػا كا  الركقيػػػت فهػػػك نكػػػاح المرعػػػة الػػػذم ارنػػػؽ األربعػػػة كغيػػػرهـ عمػػػا رحريمػػػوم كا 
لممضطرم كما كاف ذلؾ ف  ِّدر اإلسبلـم فالِّػكاب  ف ذلػؾ منسػكخ كمػا ثبػت فػ  الِّػحيو  نػو ِّػم  اح عميػو كسػمـ 

  .هػ .  نها عنها بعد  ف كاف ربص فيها عاـ النرو
 –دار الكرػب العمميػة  –قاؿ الشافع  رحمو اح : أل  عمـ شيئا  حمو اٍح ثـ حرمو ثـ  حمو ثـ حرمو إال المرعة )كشػؼ القنػاع 

 (م كذكر فيو: باب ما يحـر مف النكاحم نكاح المرعة . 1/161بيركت )  –عالـ الكرب  –( كف  الرنبيو  5/97 -بيركت 
م فمػـ يعػد  حػد يبحػث فيهػا عػف  حكػاـم كلكػف الػركافض مبػاءة الػدنس كالػرجس كالكنػر يجعمػكف : ألنهػا نسػبت-الطالػب–قمت 

المرعػة  هػـ مػػا يميػزهـ عػف العامػػةم نحػف  هػؿ اإلسػػبلـم حرػ  قػاؿ قػػائمهـ: هػ  مػف األحكػػاـ الرػ  ابػرص بهػػا الشػيعة فػػ  
كالمحممػة عمػ  الحاسػكب ضػمف  العِّر الحاضر حر  عػف المػذهب الزيػدلم كفػ  رسػالرو المطبكعػة المرداكلػة فػ  إيػراف
كيسػرحب  ال ينػض البكػر كراهيػػة  –مكسػكعرهـ المجهػزة فػ  )قػـ( باسػـ المعجػـ جػاء اآلرػ  : إنهػػا سػرية لػيس فيهػا شػهكد 

العيب عم   همهام كالمهر باالرناؽم كال يشررط  ف رككف باليػة مػف الػزكاج كال يسػألها عػف ذلػؾم المهػـ  نػو ر هػا ك عجبرػو 
 حػد  يػارهـ الػذم هيػًدل إلػا  –كطء  ك مقدمارػو ... إلػخ مػف الػدناءة كالػدنسم كِّػدؽ الشػيخ المكسػكم كارنؽ معها عم  ال

اإلسبلـ : ما ر يت دينان كضعيان كال سماكيان فيو مف النساد كاالنحراؼ مثؿ ما عند الركافضم كليست المرعػة كالزنػا بالنسػاء 
 ف  األدبار قارؿ اح الركافض  عداء اإلسبلـ كالنطرة.  بر فسادهـم فعندهـ مف العنف الكثيرم مثؿ إرياف النساء

ـم كلكػف ببػبلؼ 1934 –طبػج حيػدر  بػاد بالهنػد  -93( رذكرة السامج كالمركمـ ف   داب العالـ كالمرعمـ البف جماعة ِّػػ 3)
قػاؿ محمػد بػف  ما  كردن الشارحم فإف السائؿ كالمسرنرا هك محمد بػف عبػد الحكػـ كالمنرػا هػك الشػافع  رحمػة اح عمػيهـم

 عبد الحكـ : سألت الشافع  عف المرعةم  كاف فيها طبلؽ  ك ميراث  ك ننقة رجب  ك شهادة ؟ فقاؿ : كاح ما  درل.
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كف الكؿ بالقكةم بمعن   نهػـ لػك اجرهػدكا فيػو لعممػكنم كالجكاب عف ذلؾ : بأنهـ كانكا يعرف
   (1)كلكف شممهـ كقت الجكاب ببل  درم ما هك  هـم  ك ررككا الجكاب لمعنا  بر

ك جػػػاب المحمػػػ  عػػػف كػػػكف المػػػراد باألحكػػػاـ جميعهػػػا ال ينافيػػػو قػػػكؿ مالػػػؾ ال  درمم ألنػػػو 
طػػبلؽ العمػػـ عمػػ  مثػػؿ هػػذئ لمعمػػـ بأحكامهػػا بمعػػاكدة النظػػر مرهيػػ ا الرهيػػ  شػػائج عرفػػام يقػػاؿ كا 

فبلف يعمـ النحك كال يراد  ف جميج مسائمو حاضرة عندن عم  الرنِّيؿم بػؿ إنػو مرهيػئ لػذلؾ . 
  (2)) انره  ( 

فػػػ  النكائػػػػد السػػػنية : إطػػػػبلؽ  نهػػػـ عممػػػػكا ) م  (3)كقػػػاؿ الشػػػيخ شػػػػمس الػػػديف البرمػػػػاكم 
ينػػة كاشػػرهار عرفػػ  ِّػػيرن المجرهػػديف( بمعنػػ  القػػكة مجػػاز يِّػػاف عنػػو الحػػدم إال  ف يػػدع  قر 

   حقيقة )انره (
 ك ما رعريؼ النقو عند النقهاء : 

: النقو افرراح عمـ الحكادث عم  اإلنساف  ك افرراح شػعب  حكػاـ (4) حسيف فقاؿ القاض 
   (6)عنو ف  رعميقرو (5)حكان البمكل  –الحكادث عم  اإلنساف 

مػػف الكاضػػوم كقكلػػو عميػػو  كقػػاؿ ابػػف السػػمعان  فػػ  القكاطػػج إنػػو اسػػرنباط حكػػـ المشػػكؿ

                                 
 ( 1/209الدرر المكامج ) ( 1)

 46 – 1/45حاشية العبلمة البنان  عم  شرح المحم  ( 2)

هػػم  بػذ عػف الشػيخ سػراج الػديف  763مكلدن ف  ذم القعدة سنة شمس الديف  بك عبداح العسقبلن  األِّؿ البرماكم المِّرمم ( 3)
البمقين  كالشيخ سراج الديف بف الممقف كالشػيخ زيػف الػديف العراقػ  كالشػيخ عػز الػديف بػف جماعػة كمجػد الػديف البرمػاكم كالقاضػ  

دمشؽ ثـػ عػاد إلػ  مِّػر ثانيػة  بدر الديف  با البقاءم رميز ف  النقو كالنحك كالحديث كاألِّكؿم كاف ف  غاية النقرم ذهب إل 
هػػم لػو شػرح عمػ  الببػارل 831كمف ثـ ناب ف  القضاءم درس ك فرام حج كجاكر بمكة ثـ ذهب إل  القدس ثـ ركف  فيها سػنة 

(م حسػػف  282 – 7/281لػـػ يرمػػوم جمػػج العػػدة لنهػـػ العمػػدةم األلنيػػة فػػ  األِّػػكؿ كلػػو منظكمػػة فػػ  النػػرائض ) الضػػكء البلمػػج 
 ( . 7/197م البدر الطالج 198 – 7/197شذرات الذهب م 1/250المحاضرة 

( الحسيف بف محمد بف  حمد المػركزمم مػف كبػار فقهػاء الشػافعية كركم الحػديث عػف  بػ  نعػيـ االسػنرايينا كغيػرنم ِّػنؼ 4)
سػانية ف  األِّكؿ كالنركع كالببلؼم لو الرعميقة ف  النقوم قاؿ النككم : كمر  اطمؽ " القاض  " فػ  كرػب مرػأبرم البرا

هػػ بمػرك ) كفيػات األعيػاف 462كالنهاية كالرهذيب ككرب المزال  كغيرها فالمراد بو القاض  حسػيفم رػكف  رحمػو اح سػنة 
 (  2/254م األعبلـ لمزركم  1/260( سير  عبلـ النببلء  1/40

هػػم فقيػو محػدث 436لػد سػنة ( الحسيف بف مسعكد بف محمد  بك محمد النراء  ك ابف النراءم كيمقب بمحػا السػنة البمػكمم ك 5)
هػػم مػف كربػو شػرح السػنة مِّػابيو  516منسرم نسبرو إل  بما مف قرم براساف بيف هراة كمركم رػكف  بمػرك الػركز سػنة 

 (  1/281( ككاف زاهدان قانعان باليسير يأكؿ الببز كحدن )طبقات الشافعية  2/259السنةم الرهذيب ) انظر األعبلـ 

 (  1/35محيط الزركش  )( نقمو عنو فا البحر ال6)
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 م غير مسرنبطم كمعنان  نػو يحمػؿ الركايػة مػف غيػر  ف  (1)السبلـم "رب حامؿ فقو غير فقيو"
   (2) يككف لو اسردالؿ كاسرنباط فيها .

عمـ النركع ف  الشرع ؛ كلػذلؾ ال  هـ كقاؿ ابف سراقة : حدن ف  الشرع عبارة عف اعرقاد
ژ قيوم قاؿ: كحقيقة النقو عندم االسػرنباطم قػاؿ رعػال : يقاؿ ف  ِّنات اح سبحانو كرعال  ف

  (4()3)ژ ڱ ڱ ں ں
  (5)كمف المحاسف قكؿ اإلماـ  ب  حنينة : النقو معرفة الننس مالها كما عميها 

م إف الناس رِّرفكا ف  اسـ النقػو  كقاؿ المزال  ف  اإلحياءم ف  بياف ربديؿ  سماء العمـك
نمػػا هػػك فػػ  العِّػػر األكؿ اسػػـ لمعرفػػة دقػػائؽ فبِّػػكن بعمػػـ النرػػاكم كالكقػػؼ عمػػ  د قائقهػػام كا 

ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ژ  فػػػات الننػػػكس كاالطػػػبلع عمػػػ  اآلبػػػرة كحقػػػارة الػػػدنيام قػػػاؿ رعػػػال  

  (6) ژېئ 
  (7)كاإلنذار بهذا النكع مف العمـ دكف رناريج السمـ كاإلجارة 

                                 
( الحديث ركان  بك يعم  عف عبداح بف مسعكد عػف النبػ  ِّػم  اح عميػو كسػمـ ) نضػر اح امػرءنا سػمج مقػالر  فحنظهػام 1)

فإنو رب حامػؿ فقػو غيػر فقيػوم كرب حامػؿ فقػو إلػ  مػف هػك  فقػو منػوم ثػبلث ال يمػؿ عمػيهـ قمػب رجػؿ مسػمـ : إبػبلص 
دار المػأمكف لمرػراث  –مر كلزـك جماعة المسمميفم فإف دعػكرهـ رحػيط مػف كراءهػـ ) بػك يعمػا العمؿ ح كالنِّو لكالة األ

 -هػػ 1416 – كلػا  –القػاهرة  –دار الحرميف  –م ككذلؾ الطبرانا ف  األكسط 1/189 -هػ 1404 – كلا  –دمشؽ  –
(  1/39هػػػ ) 1414 – كلػػا  – السػػعكدية –دار ابػػف الجػػكزل  –(م كابػػف عبػػد البػػر فػػ  جػػامج بيػػاف العمػػـ كفضػػمو 5/234

 كلكف بمنظ : " نضر اح امرءنا سمج منا حديثا فأدان كما سمعو فإف حامؿ فقو غير .... إلخ . 

( كقػػاؿ مػػا  شػػبو النقيػػو إال بمػػكاص فػػ  بحػػرم كممػػا غػػاص فػػ  بحػػر فطنرػػو اسػػربرج درران كغيػػرن  1/21( قكاطػػج األدلػػة ) 2)
 مسربرج  جران .

ڳ ڳ   ک ک ک گگ گ گ ڳ  ک ژ ژ ڑ ڑژ ( مف سكرة النساء كرمامها 83( جزء مف اآلية رقـ )3)

 . ژہ ہ ہ   ڻ ۀ ۀ ہ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڳ

 (.1/35( البحر المحيط لمزركش  )4)

 (  286)البقرة ژ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ ( كقيؿ  بذن مف قكلو رعال   1/35( البحر المحيط الزركش  ) 5)

ۇئ ۆئ ۆئ    ەئ وئ وئ ۇئ ائەئ ى ائ   ې ىژ الركبػة كرمامهػا ( مػف سػكرة 122( جزء مػف اآليػة رقػـ ) 6)

 ژی  ی ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ۈئ ۈئ ېئ

( كاسػػرطرد كذكػر : كعػػف  بػػ  الػػدرداء : ال ينقػو العبػػد كػػؿ النقػػو حرػا يمقػػت النػػاس فػػ  ذات اح  1/16( البحػر المحػػيط ) 7)
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ؿ المدكنػػة قػاؿ الزركشػػ  فػ  البحػػر : عمػـ مػػف رعػرينهـ النقػػو اسػرنباط األحكػػاـ  ف المسػائ
ف حافظهػػػا لػػػيس بنقيػػػوم ِّػػػرح العبػػػدرل ا كا  فػػػ  بػػػاب  (1)فػػػ  كرػػػب النقػػػو ليسػػػت بنقػػػو اِّػػػطبلحن

نمػا النقيػو  نمػا هػ  نرػائج النقػو كالعػارؼ بهػا فركعػ م كا  اإلجماع مػف شػرح المسرِّػن م قػاؿ: كا 
هػػك المجرهػػد الػػذل ينػػرج رمػػؾ النػػركع عػػف  دلػػة ِّػػحيحة فيرمقاهػػا منػػو النركعػػ  رقميػػدا كيػػدكنها 

  (2) هام كنحكن قكؿ ابف عبد السبلـ: هـ نقمة فقو ال فقهاء .كيحنظ
بِّػػاالن يطػػػكؿ ذكرهػػام هػػػذا  –كهػػك النقيػػػو  –كذكػػر الشػػػافع  فػػ  الرسػػػالة ِّػػنة المنرػػػا 

كمحمهػػا بػػاب االجرهػػادم ]هػػـ الػػذيف كِّػػنهـ الشػػافع   نهػػـ يسػػرحقكف النريػػا كيسػػركجبكنها؛ كذلػػؾ 
باحرػػوم كندبػػو كفرضػػوم إذا حنظػػكا القػػر ف كعرفػػكا ناسػػبو كمنسػػكبوم ك د رشػػادنم كحظػػرن كا  ابػػو كا 

كعرفػكا البػاص كالعػاـم كالبػاص الػذم  ريػد بػو العػاـم كالعػاـ الػذم يدبمػو البِّػكصم كعرفػكا 
مػػا يبػػرج عػػػف سػػياقوم فػػإذا عرفػػػكا هػػذا مػػف كرػػػاب اح كعرفػػكا مػػف السػػػنف  كثرهػػام كعرفػػكا مػػػف 

يػػؿ العممػػاء  ك  كثرهػػام كالقيػػاس معػػان  السػػنف مثػػؿ مػػا عرفػػكا مػػف معػػان  الكرػػاب م كعرفػػكا  قاك 
ك سػػبابو كمِّػػادرن كمػػكاردن م كعرفػػكا لمػػات العػػرب م ككػػانكا مػػج ذلػػؾ قػػد  عرػػدلت  سػػبابهـ فػػ  

 [(3) ديانهـ كما  عردلت معرفرهـ ف  عمكمهـ : فإذا كانكا هكذام كانكا ]هـ[ النقهاء

                                                                                                     
النقهػاء يبالنكنػؾم قػاؿ الحسػف عز كجؿم ثـ يقبؿ عم  ننسو فيككف لها  شد مقرام كسأؿ فرقد السنجا الحسف فقػاؿ : إف 

: ثكمرؾ  مػؾم كهػؿ ر يػت فقيهػا بعينػؾ ؟ إنمػا النقيػو هػك الزاهػد فػ  الػدنيا الراغػب فػ  اآلبػرة البِّػير بذنبػو المػداـك عمػا 
             عبادة ربو الكرع الكاؼ

ف اسػـ النقػو يعػـ جميػج ككذلؾ قاؿ الحميم  ف  المنهاج : إف ربِّيص اسػـ النقػو بهػذا االِّػطبلح حػادثم كقػاؿ : كالحػؽ إ
ل  معرفة  نبيائو كرسػمو عمػيهـ  الشريعة الر  مف جممرها ما بركِّؿ بو إل  معرفة اح ككحدانيرو كرقديسو كسائر ِّنارو كا 
السػبلـم كمنهػا عمػـ األحػكاؿ كاألبػػبلؽ كاألداب كالقيػاـ بحػؽ العبكديػة كغيػػر ذلػؾم قمػت كلهػذا ِّػػنؼ  بػك حنينػة كرابػا فػػ  

 ( 1/32إحياء عمـك الديف )  -لنقو االكبر  .هػ  ِّكؿ الديف سمان ا

( العبدرم  بك الحسف عم  سعيد بف عبػد الػرحمف البمػدادم المعػركؼ بالعبػدرم منسػكب إلػ  عبػد الػدارم رنقػو عمػ  الشػيخ 1)
 (  1/241هػ ) طبقات النقهاء 493 ب  اسحؽ كبرع ف  المذهب كِّار  حد  ئمة الكجكنم ركف  ببمداد سنة 

 (  17 – 1/16محيط لمزركش  ) البحرال( 2)

 –مكربػػػة الرسػػػالة  –م كالعػػػدة فػػػ   ِّػػػكؿ النقػػػو 511 – 509 -هػػػػ 1358 – كلػػػا  –مكربػػػة الحمبػػػا بمِّػػػر  –الرسػػػالة ( 3)
 ( 1/40( كالبرهاف إلماـ الحرميف ) 1/127( كالممج لمشيرازم ) 159 – 5/185هػ ) 1410 –بيركت 
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ذا رقػػػػػرر حػػػػػد النقػػػػػو : فيرنػػػػػرع عميػػػػػو مسػػػػػائؿ : كاألكقػػػػػاؼ  (3)كاأليمػػػػػاف (2)كالكِّػػػػػايا (1)كا 
 ب(14كغيرها . ) (5)كالرعميقات (4)كالنذكر

ف قػؿم " قالػو  قالكا : إذا كقؼ عم  النقهاء : ِّرؼ إل  مف يعرؼ مػف كػؿ عمػـ شػيئنا كا 
 القاض  الحسيف ف  الكقؼ ف  إحدم رعميقريوم ك ما مف رنقو شهرا  ك شهريف فبل . 

 ف االسـ ِّادؽ عميو . كلك كقؼ عم  المرنقهة : ِّرؼ إل  مف رنقو يكما مثبلم أل
كقػػاؿ فػػ  الرعميقػػة األبػػرم : يعطػػ  لمػػف حِّػػؿ فػػ  النقػػو شػػيئا يهرػػدم بػػو إلػػ  البػػاق م 

 قاؿ: كيعرؼ بالعادةم كقاؿ ف  الرهذيب ف  الكِّية: إنو يِّرؼ لمف حِّؿ مف كؿ نكع. 
 كقاؿ ف  الررمة ف  باب الكِّية : إنو يرجج فيو إل  العادة. 

ف لػـ يكػف مربحػرنا ) فقػد ركل  ف  كعبَّر ف  كراب الكقػؼ بقكلػو : ػؿ طرفػا كا  إلػ  مػف حَِّّ
 مف حنظ  ربعيف حديثا يعد فقيها ( 

كقاؿ المزال  ف  اإلحياء : يدبؿ الناضؿ ف  النقوم كال يدبؿ المبرد  مف شػهر كنحػكنم 
ف  فرػان منػتم  كالمركسط بينهما درجات يجرهد المنرا فيهام كالكرع لهػذا المركسػط رػرؾ األبػذ كا 

فػ   (1)م كقػاؿ البػكارزم (6)هذا عف النككم ف  كراب البيج مػف شػرح المهػذب ك قػرن  كقد حكا
                                 

االنرناع بو مج بقاء عينوم كرِّرؼ منافعو ف  البر رقربػا إلػ  اح رعػال   جمج كقؼم كحدن ف  الشرع : حبس ماؿ يمكف( 1)
 كهك مندكب إليو بقكلو عميو الِّبلة كالسبلـ : إذا مات العبد انقطج عممو إال مف ثبلثة : 

قػؼ قػاؿ جػابر ِّدقة جارية  ك عمـ ينرنػج بػو  ك كلػد ِّػالو يػدعك لػو " ركان مسػمـ " كغيػرنم كحمػؿ العممػاء الِّػدقة الجاريػة عمػ  الك 
 (  1/319لو مقدرة إال كقؼ ) كناية األبيار  رض  اح عنو : ما بقا  حد مف  ِّحاب رسكؿ اح 

الكِّايا : جمج كِّية : كه  مف كِّيت الشئ إذا كِّمروم فالمكِّ  كِّؿ ما كاف لو ف  حيارو بمػا بعػد مكرػوم كهػ  ( 2)
كاجبة بجميج الماؿ لؤلقربيف ثـ نسبت بالمكاريث  ف  الشرع رنكيض رِّرؼ باص بعد المكتم كانت ف  ِّدر اإلسبلـ

كبقا اسرحبابها ف  الثمث فما دكنو ف  حؽ غير الكارثم ك جمج عم  اسرحبابهام كلك  ف الِّدقة ف  حاؿ الحيػاة  فضػؿ 
 ( .2/31منها. كناية األبيار ) 

ؼ؛ ألنهـ كانكا إذا رحالنكا  بذ كؿه بيمػيف ( األيماف : جمج يميفم كاليميف ف   ِّؿ الممة : اليد اليمنام ك طمقت عم  الحم3)
ِّػػاحبوم كاليمػػيف كالحمػػؼ كاإليػػبلء كالقسػػـ  لنػػاظ مررادفػػةم كهػػ  فػػ  الشػػرعم رحقيػػؽ األمػػر  ك رككيػػدن بػػذكر اح رعػػال   ك 

 (  2/247ِّنة مف ِّنارو ) كناية األبيار 

بالبير دكف الشػرم كحػدن بعضػهـ بأنػو : إلػزاـ  ( النذكر : جمج نذرم كهك ف  الممةم الكعد ببير  ك شرم كف  الشرع الكعد4)
 (  2/253قربة غير الزمة بأِّؿ الشرع ) كناية األبيار 

( الرعميقات الرعميؽ : ركقيؼ  مر ف  دبكلو ف  الكجكد عم  دبكؿ  مر  بر ف  الكجكد ) حاشية ابف الشاط عم  النركؽ 5)
 يؽ الطبلؽ عما دبكؿ الدار.( قمت مثؿ رعم 30 – 1/29بيركت )  –عالـ الكرب  –لمقراف  

 دار الكرب العممية 47-45ِّػ  اإلسنكل( نقمو عنو فا الرمهيد 6)
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  كرػػػاب الطػػػبلؽ : لػػػك قػػػاؿ : إف كػػػاف فػػػبلف فقيهػػػا فػػػامر را طػػػالؽم إف  راد مػػػا يسػػػم  فقيهػػػا فػػػ
ف  راد النقيػػو الحقيقػػ  فػػبل يقػػج فيمػػا العػػادة  ك  طمػػؽ كلػػـ يػػرد شػػيئا   ينِّػػرؼ إلػػ  مػػا يسػػم م كا 

 عال . بينو كبيف اح ر
سػاكران عميػو : كيِّػو الكقػؼ عمػ   (2)كقاؿ الرافعػ  كربعػو فػ  الركضػة عػف ابػف الرفعػة 

المرنقهػة. كهػػـ المشػػرممكف برحِّػػيؿ النقػػو : مبرػػديهـ كمنرهػيهـم كعمػػ  النقهػػاء : يػػدبؿ فيػػو مػػف 
ف قؿم هذا كبلمو .   حِّؿ منو شيئا كا 

يئام كػػػػذا نقمػػػػو ابػػػػف كاعمػػػػـ  ف الظاهريػػػػة ال يسػػػػرحقكف ممػػػػا هػػػػك مرِّػػػػد باسػػػػـ النقهػػػػاء شػػػػ
  (3) الِّبلح ف  فكائد رحمرو عف ابف سريجم ك جاب بو جماعة مف  ِّحابنا .

ػؿ  كاعررض اإلسنكل ف  رمهيدنم كالزركش  ف  البحر بأنو يقرض   نو يسػرحؽ مػف حَِّّ
 كلك مسألة كاحدةم كهذا ال يقكلو  حد. 

ف قؿ . انره  قاؿ الزركش  ف  البحر : بؿ المراد بالنقيو مف ِّار النقو لو سج  ية كا 
قمػػت : كمػػا قالػػو اإلسػػنكل ال يحسػػف  ف يكػػكف إيػػرادا عمػػ  الرافعػػ  كمػػف ربعػػوم بػػؿ يحمػػؿ 

 عم  ما ذكرن الزركش . 
قػػاؿ اإلسػػنكل : ككمػػا  نػػو مبػػالؼ لممنقػػكؿ فػػ  المػػذهبم فهػػك مبػػالؼ لمقاعػػدة النحكيػػةم 

م -ِّػار النقػو لػو سػجية إذا -ألف النقهاء جمج فقيوم كالنقيػو اسػـ فاعػؿ مػف فىقيػوى بضػـ القػاؼ 
ك مػػا فىًقػػوى بالكسػػر فمعنػػان "فهػػـ" كالمنرػػكح معنػػان  نػػو سػػبؽ غيػػرن إلػػ  النهػػـم عمػػ  قاعػػدة  فعػػاؿ 

  (4)الممالبةم كقياس اسـ فاعمها فاعؿ كهك فاقو . 

                                                                                                     
ػا عارفنػا بالنقػو  336( البكارزم  البرقان  الحافظ  بك بكر بف محمد النقيو الشافع  : مكلدن ببكارـز سنة 1) هػم كاف ثبرنا كرعن

مؿ عميػو الِّػحيحافم ككػاف قػد اشػرمؿ عمػ  جممػة عممػاء كثير الرِّانيؼ عالمػا بالعربيػةم كِّػنؼ مسػندا ضػمنو مػا اشػر
عِّرن ف  بكارـز كبمداد كهراة كنيسابكر كجرجاف كمِّرم قاؿ  بك محمد الببلؿ : كاف البرقان  نسيج كحدن )العبر فػ  

 هػ .403( كركف  سنة  179 -1/194ببر مف غبر ) 

هػم كاف فريد عِّرن ككحيػد دهػرنم 645شافع م كلد سنة ( ابف الرفعة  بك يح  الشيخ نجـ الديف  حمد بف عم  المِّرم ال2)
إماما ف  النقو كالببلؼ كاألِّكؿ  بذ النقو عف الضياء جعنػر بػف الشػيخ عبػد الػرحيـ القنػائ  كابػف دقيػؽ العيػد كغيػرهـم 

نػاب لو رِّانيؼ مشهكرة مثؿ شرح الرنبيو المسم  بالكنايةم شرح الكسيطم الننائس ف  هدـ الكنائسم كل  حسبة مِّر ك 
م 1/273هػػ كقيػؿ غيػر ذلػؾ )طبقػات النقهػاء 710ف  الحكػـ فرػرة ثػـ عػزؿ ننسػوم  بػذ عنػو السػبكا كالػذهبام رػكف  سػنة 

 ( .1/337م الدرر الكامنة 14/6البداية كالنهاية 

 ( دار الكرب العممية . 48 – 1/47( منقكؿ فا الرمهيد لئلسنكل ) 3)

( كالرحبيػػر شػػرح الرحريػػر مكربػػة الرشػػد 1/20(م شػػرح رنقػػيو النِّػػكؿ ) 1/33يط )م البحػػر المحػػ48 – 47الرمهيػػد لئلسػػنكل ِّػػػ ( 4)
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كاعمػػػـ  ف كجػػػكب العمػػػؿ فػػػ  النػػػركع بػػػالظنكف يرنػػػرع عميػػػو فػػػركع جمػػػةم بعضػػػها مكافػػػؽ 
   (1)المكافؽ : إذا ظف طهارة الماء كالثكب ف  االجرهاد لمقاعدة كبعضها مبالؼ لهام فمف

  (2)ككذا اسرقباؿ القبمة
 كغير ذلؾ .  (4)كالِّـك (3)كدبكؿ كقت الِّبلة 

                                                                                                     
 (  1/154هػ )1421 – كلا  –بالرياض 

( : كمف كبلمو : ألف العبرة فػ  العبػادات  1/304هػ) 1404 –ت ك بير  –دار النكر  –( نهاية المحراج إل  شرح المنهاج 1)
 بما ف  ظف المكمؼ ال بما ف  ننس األمر . 

 ( :  ف الِّبلة يشررط لِّحرها ظف طهارة الثكب .  2/124عماف )  -المكربة اإلسبلمية  –لنراكل النقهية الكبرم كف  ا
( : لػػك اشػػربو عميػػو طػػاهر كنجػػس مػػف ثػػكبيف  ك بيرػػيف اجرهػػد فيهمػػا لمِّػػبلة كِّػػم  فيمػػا ظنػػو  1/278كجػػاء فػػ  اإلقنػػاع ) 

 ـ حضرت ِّبلة  برل لـ يجب رجديد االجرهاد .الطاهر مف الثكبييف  ك البيريفم فإذا ِّم  باالجرهاد ث

 ( 1/460( قاؿ ف  حاشية رد المحرار : فجهة قبمرو  ك رحريو قبمة لو حكما ) 2)
( : ك ما إذا ِّم  إل  الجهة الر  رحرمم ثـ ظهر  نو  بطأم فإف ظهر  نو ِّم  إل  اليمنة 1/121كجاء ف  رحنة النقهاء )

ف ظهػػر   نػػو ِّػػم  مسػػردبر القبمػة يجػػكز عنػػدنام كعنػػد الشػػافع  ال يجػػكزم كالِّػػحيو قكلنػػام  ك اليسػرة جػػاز بػػبل بػػبلؼم كا 
 ألف القبمة ف  حالة االشربان ه  الجهة الر  رحرل إليها . .هػ 

( : ألف قبمرػو جهػة الرحػرمم كقػد ِّػم  إليهػا ببػبلؼ مسػألة الثػكبم ألف الشػرط هنػاؾ هػك 1/487كجاء ف  بدائج الِّػنائج )
حقيقػػةم لكنػػو  مػػر بإِّػػابرو بػػالرحرمم فػػإذا لػػـ يِّػػب انعػػدـ الشػػرط فمػػـ يجػػزم  مػػا ههنػػا فالشػػرط الِّػػبلة بػػالثكب الطػػاهر 

 اسرقباؿ القبمةم كقبمرو هذن ف  هذن الحالةم كقد اسرقبمها  .هػػ. 
( : الكاجػػب اسػػرقباؿ عينهػػا باالجرهػػاد ... 2/333طبػػج دار المعػػارؼ بمِّػػر )  –كفػػ  حاشػػية الدسػػكق  عمػػ  الشػػرح الكبيػػر 

 – كلا  –بيركت  –دار الكرب العممية  –اجرهد ك بطأم فإنما يعيد ف  الكقت عم  القكليف )انظر الراج كاإلكميؿ  ك نو لك
 ((3/22)  -هػ 1415 –بيركت  –دار النكر  -( النكاكو الدكانا 1/400هػ )1416

جرهػاد قػكالف :  حػدهما ( المطمػكب باال81-1/80هػػ ) 1412 –ثالثػة  –دمشػؽ  -المكرػب اإلسػبلما  –ف  ركضة الطالبيف 
القبمة ك ظهرها عينهام ارنؽ العراقيكف كالقنالة عمػ  رِّػحيحوم كلػك ظهػر بطػأ فػ  الريػامف  ك الرياسػر : فػإف كػاف ظهػكرن 

ف كاف ف   ثنائها انحراؼ ك رمها قطعا   . هػ   باالجرهاد كظهر بعد النراغ لـ ي ثر قطعام كا 
ف اجرهد كريق4/74كجاء ف  المجمكع )   ف البطأ لزمو اإلعادة عم   ِّو القكليف   . هػ( : كا 
( : كمػف ِّػم  باالجرهػاد ثػـ عمػـ  نػو  بطػأ فػبل 2/326ثانيػة ) –بيركت  –دار إحياء الكراب العربا  –كجاء ف  اإلنِّاؼ 

 إعادة عميو .
يػػة: يعيػػد: مػػف قػػاؿ الشػػارح : هػػذا هػػك المػػذهب كعميػػو األِّػػحاب سػػكاء كػػاف بطػػ ن يقينػػا  ك عػػف اجرهػػادم كبػػرج الزعنرانػػ  ركا

 مسألة: لك باف النقير غنيان. 
 كقاؿ: إف رمير اجرهادن عمؿ بالثان  كلـ يعد ما ِّم  باألكؿم   . هػ

 ( عمؿ عم  األغمب ف  ظنو  .هػ 1/283( ف  اإلقناع ) 3)

كماؿ العدة ظف دبكلو باالجرهاد عند االشربانم كال 1/46( جاء ف  اإلقناع  يضا ) 4) ظاهر كما قالػو ( يضاؼ إل  الر ية كا 
األذرعا  ف األمارة الدالة كر ية القناديؿ المعمقة بالمنائر ف   بر شعباف ف  حكـ الر يةم كال يجب الِّـك بقػكؿ المػنجـ 
كال يجكز ... كالحاسب هك مف يعرمد منازؿ القمر برقدير سيرن فػ  معنػا المػنجـ كهػك مػف يػرم طمػكع الػنجـ النبلنػام كال 
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م ثػػـ بػػرج منهػػا مػػاء الرجػػؿ بعػػد غسػػمها: فػػإف المسػػؿ –كمنهػػا إذا جكمعػػت المػػر ة ك نزلػػت 
ِّػرح بػو الرافعػ   –ا  يضػا يجب عميها ثانينا ؛ ألف الظاهر ابربلط المائيف كيبػرج منهػا ما هػ

  (1)كغيرن 
 كمف النركع المبالنة لمقاعدة : 

مػػػػا إذا رػػػػيقف الطهػػػػارة كظػػػػف الحػػػػدثم فإنػػػػا نأبػػػػذ باسرِّػػػػحاب يقػػػػيف الطهػػػػارةم كال نأبػػػػذ 
كهك ما إذا رػيقف الحػدث كظػف الطهػارة: فإنػو يأبػذ بالطهػارة المظنكنػة بببلؼ عكسو  (2)بالظف

م كجػػػرم عميػػػو ِّػػػاحب (3)لرافعػػػ  فػػػ  الشػػػرح الكبيػػػر كيرفػػػج يقػػػيف الحػػػدث بػػػالظفم كػػػذا قالػػػو ا

                                                                                                     
 ببرنػػ  النبػػ  ِّػم  اح عميػػو كسػمـ فػػ  النػـك بػػأف الميمػػة  كؿ رمضػاف فػػبل يِّػو الِّػػـك بػػو  عبػرة  يضػػا بقػكؿ مػػف قػاؿ :

 باإلجماع لنقد ضبط الرائ  ال لمشؾ ف  الر ية  .هػ.

( :  ما إذا برج مف قبؿ المر ة منا جماعها بعد غسمها فبل رعيد المسؿ إال إف قضت شهكرهام فػإف 1/170( ف  اإلقناع )1)
ِّميرةم  ك نائمة: ال إعادة عميهام فإف قيؿ : إذا قضت شهكرها لـ نريقف بركج منيهػام كيقػيف الطهػارة لـ يكف لها شهكن ك

ال يرفج بظف الحدثم  م إذ حدثها كهك بركج منيها غير مريقفم كقضاء شػهكرها ال يسػردع  بػركج شػئ مػف منيهػا كمػا 
الحدثم فنزلكا المظنة منزلة المئنة  .هػػم حاشػية  قالو ف  الركشيوم  جيب بأف قضاء شهكرها منزؿ منزلة نكمها ف  بركج

 (  1/58الرمم  ) 
 هذا النرع ذكرن اإلسنكل ف  الرمهيد ككذلؾ بقية النركع كذكر فيو ) جكمعت ك نزلت ( 

ككػػكف النػػرع ربعػػا لمقاعػػدة : بػػركج منيهػػا بعػػد المسػػؿ مظنػػكفم ألف الظػػاهر بػػركج منػػا الرجػػؿ فقػػط كلكػػف العمػػؿ فػػ  النػػركع 
 اسركجب إعادة المسؿ .بالظنكف 

 قاؿ اإلسنكل ف  الرمهيد : بؿ يسرِّحب يقيف الطهارة  .هػ ( 2)
كهذا كقد ذكر محقؽ الرمهيد ف  الهامش قكؿ الشيخ الحسينا الشيخ منسرا لهذا النرع بقكلو : عند ريقف الطهارة كظف الحدث 

ػػا بػػأف هػػذا اليقػػيف نػػزؿ عػػف مرربرػػو إلػػ  الظػػف إال   ف الظنػػيف غيػػر مرسػػاكييف : ألف ظػػف الطهػػارة يعمػػؿ بيقػػيف الطهػػارة عممن
 مسرند لما يقكيوم كهك اسرِّحاب يقيف الطهارة فقكم فررجو عم  ظف الحدث  .هػ 

 قمت : فيككف النرع مكافقا لمقاعدةم كها العمؿ بالظف الراجو .

شػػئ  ـ الم فػػبل يبػػرجف مػػف جػػاء فػػ  الشػػرح الكبيػػر لمرافعػػ  " إذا كجػػد  حػػدكـ فػػ  بطنػػو شػػيئنا فأشػػكؿ عميػػوم  بػػرج منػػو ( 3)
( كركل  نػو ِّػم  اح عميػو كسػمـ قػاؿ " : " إف الشػيطاف 1/276المسجد حر  يسمج ِّكرا  ك يجد ريحػا )ِّػحيو مسػمـ 

( 11/86ليأر   حدكـ فيننخ بيف إليريو كيقكؿ  حدثتم فبل ينِّرفف حر  يسمج ِّكرا  ك يجد ريحا )معرفة السنف كاآلثار 
 فػػرؽ عنػػدنا بػػيف  ف يرػػيقف الطهػػارة كيشػػؾ فػػ  الحػػدث بعػػدنم  ك يرػػيقف الحػػدث كيشػػؾ فػػ  ( . كال5/279األـ لمشػػافع  ) 

الطهػػارة بعػػدنم بػػؿ يسرِّػػحب اليقػػيف فػػ  الحػػالريف ببلفػػان لمالػػؾ حيػػث قػػاؿ: إذا اسػػريقف الطهػػارة كشػػؾ فػػ  الحػػدث  بػػذ 
ف كاف فػ  الِّػبلة سػمـ كعنػدنا  نػو يمضػا فػ  ِّػبلرو كمػا ركينػان مػف  بالحدث احرياطنا كركضأ إذا كاف بارج الِّبلة كا 

 الببر حجة عميو ألنو مطمؽ . 
 (. 2/79كحك  ف  الررمة كجها عف بعض األِّحاب يكافؽ مذهب مالؾ )

كمف نظائر الشؾ ف  عركض الحدث ما إذا ناـ قاعدنا ثـ رمايؿ كانربوم كلـ يدر  يهما  سبؽ؛ فبل ينرقض كضػ نم ببػبلؼ مػا 
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م كحذفػػو الرافعػػ  مػػف الشػػرح الِّػػمير كالمحػػرر (3)فػػ  الرمييػػز  (2)كالبػػارزم (1)الحػػاكل الِّػػمير
(4)   . 

  (5)كمقرض  كبلـ األِّحاب  نو ال ي بذي بالظف
                                                                                                     

         يمزمو الكضكء .  إذا عرؼ  ف االنربان كاف بعد الرمايؿ
ثـ قاؿ : ال نعن  بقكلنا اليقػيف ال يرفػج كال يرػرؾ بالشػؾ يقيننػا حاضػرنام فػإف الطهػارة كالحػدث نقيضػافم كمهمػا شػككنا فػ   حػد 
النقيضيف فمحاؿ  ف نريقف اآلبرم كلكػف المػراد  ف اليقػيف ال يرػرؾ حكمػو بالشػؾم بػؿ يسرِّػحبم ألف األِّػؿ فػ  الشػئ 

 رارم فهك ف  الحقيقة عمؿ بالظف كطرح لمشؾ . الدكاـ كاالسرم
كالثالػػث هػػذا ) عنػػدن ( المشػػهكر مػػف معنػػا الشػػؾ الرػػردد فػػ  طرفػػ  كجػػكد الشػػئ كعدمػػو بِّػػنة الرسػػاكمم فػػإذا حػػدث لػػو هػػذا 

 الرردد ف  الحدث بعد ريقف الطهارةم  ك ف  الطهارة بعد ريقف الحدثم لـ يمرنت إليو كاسرِّحب ما مكاف . 
يبرص بالشؾ ف  طرؼ الحدثم بؿ لك كاف الحادث ظف الحدث بعد ريقف الطهارة فهك كالشؾ فػ   نػو يجػكز  كهذا الحكـ ال

لو الِّبلة اسرِّحابا ليقيف الطهارةم كلكف لك ظف الطهارة بعد الحدث لـ يسرِّحب حكـ الحدثم بػؿ إنػو يِّػم  بػالظف 
 . 

 –دار النكػر  –ف  الطهارة )الشػرح الكبيػر لمرافعػا  فإذا حكـ الشؾ كاحد ف  الطرفيفم كحكـ الظف ف  الحدث بببلؼ حكمو
 (  85 – 2/79 -دمشؽ 

هػ كنص 668( ِّاحب الحاكم الِّمير هك الشيخ نجـ الديف عبد المنار بف عبد الكريـ بف عبد المنارالقزكين  ركف  سنة 1)
 . 49كبلمو ) كيقيف الحدث ال الطهر يرفج بالظف ال بالشؾ ( . محقؽ الرمهيد ِّػ

اح بف عبد الرحيـ بػف إبػراهيـ بػف هبػة اح بػف المسػمـ الشػيخ شػرؼ الػديف  بػك القاسػـ بػف قاضػا القضػان نجػـ الػديف بػف  ( هبة2)
هػػ سػمج مػف  بيػو كجػدن ك بػريف كرنقػو بأبيػو كجػدن كرػبل بالسػبج 645شمس الديف البارزل الجهن  الحمكل الشافع م كلػد سػنة 

م اشػػرمؿ بالنقػػو فنػػاؽ األقػػراف كحػػج مػػرات ك بػػذ النػػاس عنػػو ك ذف لجماعػػة فػػ  عمػػ  الرػػادف  ك جػػازن ابػػف عبػػد السػػبلـ ك بػػركف
االفرػػاء كعظػػـ قػػدرن جػػدا / ككػػاف ال يػػرم البػػكض فػػ  الِّػػنات ككػػاف عنػػدن مػػف الكرػػب مػػاال يحِّػػ  كعػػيف لػػدار القضػػاء 

رة. سػكر حمػان بربهػا المِّرية فمـ يكافؽم لو مف الرِّػانيؼ : الرمييػز فػ  النقػوم كشػرح الشػاطبية كغيػر ذلػؾ كعباررػو المشػهك 
محركس ( كاسرمر يحكـ  ربعيف سػنة ثػـ نػزؿ عػف القضػاء لحنيػدن نجػـ الػديفم بػرع فػ  النقػو كشػارؾ فػ  العمػـك كانرهػت إليػو 
اإلمامة ف  زمانو كرحػؿ إليػوم قػاؿ األسػنكم فػ  طبقػات النقهػاء : كػاف إمامػا راسػبا فػ  العمػـ ِّػالحا . كمػات ليمػة األربعػاء 

 هػػػػػػػػػػ . )  نظػػػػػػػػػر المزيػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػدرر الكامنػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ   عيػػػػػػػػػاف المائػػػػػػػػػة الثامنػػػػػػػػػػة 738سػػػػػػػػػنة  لعشػػػػػػػػػريف مػػػػػػػػػف ذم القعػػػػػػػػػدة
 (  1/298ـ ) 1941 –طبج بمداد  –كشؼ الظنكف  –( العبر ف  ببر مف غبر  2/158) 

 ـ(.1941 –مكربة المثنا ببمداد  -1/485( الرمييز فا ربريج  حاديث الكجيز )كشؼ الظنكف 3)

 –طبج الرسػالة  – 1/404ف ألبا القاسـ الرافعا )المعجـ المنهرس البف حجر العسقبلنا ( الشرح الِّمير كالمحرر كرابا4)
 (.2/1612كشؼ الظنكف  هػم1418 – كلا  –بيركت 

( ف  الرمهيد : كمقرض  كبلـ األِّػحاب  نػو ال ي بػذ بػالظف ك نػو ال فػرؽ بػيف الرسػاكم كالرجحػافم كبػو ِّػرح النػككم فػ  5)
األِّحابم فقاؿ : قاؿ  ِّحابنا : ي بػذ فػ  الطػرفيف بػاليقيف ال بػالظف؛ ثػـ قػاؿ: كيحرمػؿ  الدقائؽ كنقمو ف  الذبائر عف

 ( 50-49عندل ربريجهما عما القكليف ف  رعارض األِّؿ كالظاهر )الرمهيد 
قػػاؿ الشػػيرازم رحمػػو اح : كمػػف رػػيقف الطهػػارة كشػػؾ فػػ  الحػػدث بنػػا عمػػا يقػػيف الطهػػارة؛ ألف الطهػػارة يقػػيف فػػبل يػػزاؿ ذلػػؾ  

ف ريقف الحدث كشؾ ف  الطهارة بنا عما يقيف الحدث؛ ألف الحدث يقيف فبل يزاؿ بالشؾ با  الشؾ كا 
ف رػيقف الحػدث كشػؾ فػ  الطهػارة بنػا عمػا  ذا ريقف الطهارة كشػؾ فػ  الحػدث بنػا عمػا يقػيف الطهػارة؛ كا  كقاؿ ف  الرنبيو: كا 
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 . (1)قاؿ ابف الرفعة ف  الكناية : كما قالو الرافع  لـ نرن لميرن
  كهاـ الرافع   كقاؿ إنو معدكد مف

كغيػرن قػد قػالكا إنمػا قمنػا ينػرقض الكضػك ء بػالنـك مضػجعنا  (2) (15كاعمـ  ف ِّاحب الشػامؿ )
   (3)ألف الظاهر بركج الحدثم كحينئذ يِّدؽ  ف يقاؿ: رفعنا يقيف الطهارة بظف الحدث

قػػاؿ اإلسػػنكل فػػ  المهمػػات كرمهيػػدن : كحينئػػذ يِّػػدؽ  ف يقػػاؿ رفعنػػا يقػػيف الطهػػارة بظػػف 
   (4)ثم كسبب النرؽ  ف الِّبلة ف  ذمرو بيقيفالحد

                                                                                                     
 ( 1/17يقيف الحدث ) الرمهيد 

ة كشػؾ فػ  الحػدث  ك عكسػو: عمػؿ بػاليقيف فيهمػام كلػك ظػف الحػدث بعػد رػيقف الطهػارة كقاؿ الشيخ النػككل : لػك رػيقف الطهػار 
            ( 1/77فكالشؾ ف  الِّبلة )ركضة الطالبيف 

كقاؿ الشيخ الحسػينا الشػيخ: إذا رػيقف الحػدث كظػف الطهػارة: فجػـز الشػيخ الرافعػا بأنػو يأبػذ بظػف الطهػارة؛ كربعػو القزكينػا 
ؿ الشػػػيخ اإلسػػػنكل: كمقرضػػػا كػػػبلـ األِّػػػحاب  نػػػو ال يكبػػػذ بػػػالظف ؛ كقػػػاؿ القاضػػػا  بػػػك ِّػػػاحب الحػػػاكل الِّػػػميرم قػػػا

المعػػالا ِّػػاحب الػػذبائر: كيحرمػػؿ عنػػدل ربريجهمػػا عمػػا القػػكليف فػػ  رعػػارض األِّػػؿ كالظػػاهر؛ فاألِّػػؿ كهػػك اليقػػيف 
إف ما قالو الرافعػا لػـ  كالظاهر هك الظفم كككف ما جـز بو الرافعا يبالؼ كبلـ األِّحاب؛ قاؿ ابف الرفعو ف  الكنايو:

 نرن لميرن
كلػػـ يكافػػؽ  حػػد الرافعػػا؛ ألف الظػػف درجػػة  قػػؿم فكيػػؼ يقػػكل األضػػعؼ عمػػا رفػػج األقػػكل؛ كالناسػػخ ال بػػد  ف يكػػكف مسػػاك  ك 
نمػػا عمػػؿ بظػػف الطهػػارة؛ ألف الظػػف لػػو طرفػػاف: طػػرؼ راجػػو كهػػك ظػػف الطهػػارة كطػػرؼ مرجػػكح كهػػك ظػػف عػػدـ   عمػػا؛ كا 

الظف: طهر راجو كحدث  -الحدث يقيفم ب-هر كالحدث ؛ثـ رجو الطهر؛ فكجهو كاآلرا:  الطهارة فاسركل كؿ مف الط
مرجػػػكحم قػػػاؿ الشػػػيخ الرافعػػػا قػػػاؿ بالمقارنػػػة بػػػيف الحػػػدث )ب( كالطهػػػر فػػػبل فػػػرؽ بػػػيف الطهػػػر كالحػػػدث ) ( بالرسػػػاكل كال 

يقػػيف الحػػدث كالظػػاهر كهػػك  بالرجحػػاف: ألنػػو لػػيس فػػ  محػػؿ الكػػبلـ؛ فعنػػد الجمهػػكر إذنا الرعػػارض يكػػكف بػػيف األِّػػؿ كهػػك
 مف الرمهيد(  50( )ص1ظف الطهر؛ كعندها يقدـ األِّؿ عما الظاهر فرأمؿ )هػ)

 (.1/57( نقمو عنو اإلسنكل فا الرمهيد )1)

هػم النقيػو عبػد السػيد بػف محمػد بػف عبػد الكاحػد البمػدادم الشػافع   حػد 467( هك الشيخ  بك نِّر ابف الِّباغ ركف  سنة 2)
لشامؿم كاف نظيران لمشيخ  ب  اسحؽم كمنهـ مف يقدمو عما  ب  اسحؽ ف  نقؿ المذهب ككاف ثبرػان حجػة األئمة كم لؼ ا

دينان بيرانم كل  النظامية بعد  ب  اسحؽم ثػـ كػؼ بِّػرنم كركم عػف الحسػف القطػاف ك بػ  عمػ  بػف شػاذافم قبػرن فػ  دارن 
 ( 1/220ببمداد ) العبر ف  ببر مف غبر )

 ( .2/132( مكسكعة األعبلـ )3/217( كلو العمدة كرذكرة العالـ كالطريؽ السالـ )كفيات األعياف ) 6/160الكاف  بالكفيات 

الطهارة بظف الحػديثم ألف النػـك مظنػة لبػركج شػئم فػالنـك قػكَّل  يقيف ( قاؿ الشيخ الحسين  الشيخ : كالظاهر  نو لـ يرفج3)
لنسػخم كلمػػا كانػػت الِّػػبلة فػ  ذمرػػو بيقػػيف فظػػف الطهػػارة ال جانػب الحػػدثم ألنػػو  نػػزؿ منزلػة اليقػػيفم فأِّػػبو قػػادرا عمػػ  ا

يكنػػ م فقمنػػا عميػػؾ بػػاليقيفم كهػػذا مقػػكو لمحػػدثم ككػػذلؾ إف رػػيقف الحػػدث كظػػف الطهػػارةم فإنػػو يعمػػؿ بػػاليقيف؛ ألف الِّػػبلة 
 فا الرمهيد لؤلسنكل(  50ص  – 3مريقنة ف  ذمروم فيمـز  ف يركضأ بيقيفم فينرغ شمؿ الذمة بيقيف  .هػ ) هػ

 .51م 50( الرمهيد ِّػ 4)
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  (1)كذكر البمكل نحك ما ذكر ِّاحب الشامؿ 
 قاؿ اإلسنكل: كال شؾ  ف الرافعا قِّد ما ذكرن ابف الِّباغ كالبمكل فانعكس عميو 

 : ال يرفج اليقيف بالشؾ إال ف   ربج مسائؿ:  (2)قاؿ ِّاحب الرمبيص 
 معو قبؿ الشركع بها ِّمكا الظهر . األكل  : إذا شككا ف  انقضاء كقت الج

 إذا شؾ ف  انقضاء مدة المسو عم  البؼ بنا عما انقضائها .: الثانية 
 الثالثة : إذا شؾ هؿ دبؿ إل  كطنو  ك ال ) فإنو يرـ ( 
  (3)الرابعة : : إذا شؾ هؿ نكل اإلرماـ فيها ) فإنو يرـ ( 

هػػذن الربِّػػة منكطػػة بشػػرطم كاألِّػػحاب قػػالكا: إف جميػػج ذلػػؾ يرجػػج إلػػ  األِّػػؿم فػػإف 
   فإذا شككنا فيو رجعنا إل  األِّؿ كهك عدـ الرربص

 

                                 
( قاؿ اإلسنكل : ف  الرمهيد: ذكر  يضا نحكن البمكل ف  الرهذيب فقاؿ : إذا ريقف الطهػارة كرػيقف  نػو ر م ر يػا بعػدهام كال 1)

 يذكر هؿ مضجعان  ـ الم فعميو الكضكءم كال يحمؿ عم  النـك قاعدام ألنو ببلؼ المعراد.

هػم كهك مبرِّر فا كؿ باب مسػائؿ منِّكِّػة كمبرجػة كهػك  جمػج 335طبرل ت ( الرمبيص فا النركع البف القاص ال2)
 .(1/479كراب فا فنو لؤلِّكؿ كالنركع عما ِّمر حجمو كبنة محممو )كشؼ الظنكف 

 ( : 1/59( جاء ف  حاشية الرمم  ) 3)
 كمنها : إذا شؾ هؿ مسو ف  السنر  ك الحضر: بن  األمر عما ما يكجب المسؿ . 

 ـ المسافر بنية القِّر بمؼ مف ال يدرم :  مسافر هك  ـ مقيـ ؟ فإنو يمزمو اإلرماـ كمنها : إذا  حر 
 إذا ر م حيكانان يبكؿ ف  ماء كثير ثـ كجدن مرميران كلـ يدر  رمير بالبكؿ  ـ بميرن ؟ فهك نجس.  كمنها : ما

 كمنها : المسرحاضة المرحيرة : يمزمها المسؿ عند كؿ ِّبلة . 
 بعض بدنو نجاسةم  ك بعض ثكبوم كجهؿ مكضعها يمزمو غسؿ كمو .  كمنها : ما إذا  ِّاب

 إذا شؾ مسافر : هؿ نكل اإلقامة  ك ال ؟ ال يجكز لو الرربص .  كمنها: ما
كمنها: ما إذا ركضأت المسرحاضػة  ك مػف بػو سػمس البػكؿم ثػـ شػكَّا : هػؿ انقطػج حػدثهما  كال ؟ كِّػميا بطهاررهمػا لػـ رِّػو 

 ِّبلرهما . 
 إذا ريمـ لنقد الماءم ثـ ر ل شيئان لـ يدر  سراب  ـ ال ؟  كمنها : ما

ف كاف سرابا .  فبطؿ ريممو كا 
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 ] والحكم خطاب اهلل تعالي المتعمق بفعل المكمف من حيث إنو مكمف [
 كلمػػػا ذكػػػر المِّػػػنؼ رعريػػػؼ النقػػػو  نػػػو العمػػػـ باألحكػػػاـم  بػػػذ فػػػ  رعريػػػؼ الحكػػػـ فقػػػاؿ:

كىمى  والحكم  ةي الحديدة الر  ف  المجاـ.معنان ف  الممة المنج كالِّرؼم كمنو الحى
ا إذا منعرو مما  راد  كيقاؿ حكمت الرجؿ رحكيمن
(1)  

باإلثبات رارة كالنن   برلم فػاأللؼ كالػبلـ  فكالمراد هنا الشرع  المرعارؼ بيف األِّكليي
  (2)فيو لمعهد 

 م كبلمػػػو الننسػػػ  األزلػػػ  المسػػػم  فػػػ  األزؿ  خطـــاب اهلل تعـــاليكهػػػك فػػػ  االِّػػػطبلح 
  (3)قة عم  األِّو كما سنبينو عف قرب بطابان حقي

                                 
 (4/97القامكس المحيط )( 1)

(م كيطمؽ عند النقهاء كيراد بو: مػدلكؿ 1/226كمنو الحكمة: ألنها رمنج ِّاحبها عف  ببلؽ األراذؿ كالنساد )المِّباح المنير 
 ما رِّديقان.سإدراؾ  ف النسبة كاقعة  ك ليست كاقعة كيبطاب الشرع ك ثرنم كعند المناطقة 

 ( 1/333كعرفو اإلماـ  حمد رحمو اح: الحكـ الشرع  بطاب الشرع كقكلو)شرح الكككب المنير 
( الحكػـ الشػرع  بطابػو المرعمػػؽ بنعػؿ المكمػؼم كاعرػرض عميػو العممػاء بأنػو غيػر مػػانجم 1/55عرفػو المزالػ  فػ  المسرِّػنا)ك 

فإنو دابؿ ف  الحد كلػيس بحكػـم كلكػف العضػد  ٥٩الِّافات:  ژڭ ڭ ۇ ۇ ژ مثؿ قكلو رعال   ألنو يدبؿ فيو
ف لػػـ يِّػػرح بهػػام فيِّػػير المعنػػ  المرعمػػؽ بأفعػػاؿ  دافػػج عنػػو بػػأف األلنػػاظ المسػػرعممة فػػ  الحػػدكد رعربػػر فيهػػا الحيثيػػة كا 

إرشػاد النحػكؿ  1/38هايػة السػكؿ م ن1/54(م فكارو الرحمكت 67المكمنيف مف حيث هـ مكمنكف )شرح رنقيو النِّكؿ ص
 .1/222م شرح العضد عم  ابف الحاجب 6ِّػ

 ( قاؿ  ِّحابنا إنو البطاب المرعمؽ بأفعاؿ المكمنيف باالقرضاء  ك الربيير.1/8جاء ف  المحِّكؿ لمرازم)ك 
 (. 1/118(. البحر المحيط لمزركش  )1/54( فكارو الرحمكت )1/135حكاـ لآلمدم )اإل
( "كالحكػػػـ": األلػػػؼ كالػػػبلـ فيػػػو لمعهػػػدم  ل الشػػػرعام فػػػبل حاجػػػة إلػػػا الكِّػػػؼ )انظػػػر الػػػدرر 18)لكحػػػة ( قػػػاؿ فػػػا المػػػرر 2)

1/215-216.) 
ابرمنػت كممػػة األِّػكليف إزاء رسػػمية كػبلـ اح فػػ  األزؿ بطابػانم فقػػالكا: هػؿ الحكػػـ الشػرع  بطػػاب اح رعػال   ك كبلمػػو ( 3)

بػػانم كِّػحو القرافػ  المػػذهب الثػان م كمبنػا هػػذا البػبلؼ عمػػ   ف القػديـم ذهػب الجمهػػكر إلػ  رسػمية كبلمػػو األزلػ  بطا
كػػبلـ اح فػػ  األزؿ هػػؿ يسػػم  بطابػػان كال مباطػػب؟م كحكػػا ابػػف الحاجػػب المػػذاهب مػػف غيػػر رػػرجيوم فػػإف قمنػػا يسػػم  

ف قمنا بالمنج كما قالو اآلمدم ف  اإلحكاـ كجـز بو القاض   بػك بكػر  كغيػرنم بطابان: ِّو جعؿ البطاب جنسان لمحكـم كا 
لـ يِّو جنسان فبل يقاؿ عند رعريؼ الحكـ  -ألف المباطبة مناعمة فرسردع  كجكد اثنيف كال  حد ف  األزؿ مج اح رعال 

 (1/168م البحر المحيط لمزركشا 1/152بأنو بطاب احمبؿ كبلـ اح رعال  . )اإلبهاج 
بطابػػان كعػػدـ رسػػميرو مبنػػ  عمػػ  رنسػػير البطػػابم فمػػف ( البػػبلؼ فػػ  رسػػمية الكػػبلـ فػػ  األزؿ 1/94كجػػاء فػػ  حاشػػية البنػػان )

 قاؿ: إف البطاب هك الكبلـ الذم ينهـ فيسميو بطابان كمف قاؿ: إنو الكبلـ الذم  فهـ لـ يكف بطابان . 
                             (.1/56كيقكؿ ابف عبد الشككر: الببلؼ لنظ م )فكارو الرحمكت شرح مسمـ الثبكت 
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 : بطاب اح إذا ارِّؿ بالبمؽ عم  كجهيف:  قاؿ القاض 
 حدهما: ببل كاسطة كمكس  عميو السبلـ كالمبلئكةم كال طريؽ إل  العمـ بككنػو كػبلـ اح 
إال االضطرارم فإذا باطػب اح عبػدان بمػؽ لػو عممػان ضػركريان بػأف مباطبػو هػك اح؛ كذلػؾ ألف 

ـ اح مبػػالؼ األجنػػاس فػػبل يركِّػػؿ إلػػ  معرفرػػو بمعرفػػة الممػػات كالعبػػارات كال رػػدؿ عميػػو كػػبل
 داللة عقمية. 

كغيرهمػػا:  ف ننػػس سػػماع كػػبلـ اح يعقػػب العمػػـ  (2)كعبػػد اح بػػف سػػعيد (1)كقػػاؿ القبلنسػػ 
 بو ال محالة.

عمػػػػػ  العمػػػػػـ بِّػػػػػدؽ الرسػػػػػؿ فهػػػػػذا مررػػػػػب  مكالثػػػػػان : مػػػػػا يركِّػػػػػؿ بالمباطػػػػػب بكاسػػػػػطة
نما م البمؽ  مرهـ عفكعِّ  ربيف ذلؾ بالمعجزة. يكا 

جػػنس كالمػػراد المباطػػب بػو مػػف إطػػبلؽ المِّػػدر عمػ  اسػػـ المنعػػكؿم كهػػك مػػا  كالبطػاب
   (3)يقِّد بو إفهاـ مف هك مرهيئ لمنهـ 

                                                                                                     
بف الهماـ بأف المانج مف الرسمية هك ككف المراد مف البطاب الرنجيزل الشناه م فهذا ليس مكجهػان فػ  األزؿم كيكضو الكماؿ 

)ريسػػير   مػا إرادة طمػب النعػؿ ممػف سػيكجد كيرهيػأ لنهمػو فيِّػو فػ  األزؿ مػف هػذن الحيثيػة مػف األزؿ كيكجػو إلػا المعدـك
 –م سسػػػة الرسػػػالة  –. الرقريػػػب كاإلرشػػػاد 7النِّػػػكؿ ِّػػػػم شػػػرح رنقػػػيو 1/39(. كانظػػػر نهايػػػة السػػػكؿ 2/131 -الرحريػػػر
 ( 432-429)ِّػ -هػ 1418 –ثانية  –بيركت 

القبلنسا:  حمد بف عبد الرحمف بف بالد  بك العباس القبلنسا الرازل إماـ  هؿ السنة ف  القرف الثالث ِّنؼ فا الكبلـ ( 1)
األهكازل: هك مف مف جممة العمماء الكبار األثبات مائة كبمسيف مِّننام هك مف معاِّرل األشعرم ال مف ربلميذن قاؿ 

 (.298ِّػ -هػ 1404 –ثالثة  –بيركت  –دار الكراب العربا  –م ربييف كذب المنررل 2/300)طبقات السبك  
عبد اح بف سعيد بف كبلبم  حد  ئمة المركممػيفم يقػاؿ لػو ابػف كػبلبم مػف رِّػانينو الِّػنات كبمػؽ األفعػاؿ كالػرد عمػا ( 2)

 (2/51هػ )طبقات الشافعية 250لةم ركفا سنة المعرز 
(: فالبطػػاب جػػنس كالمػػراد بػػو مػػا كجػػو مػػف الكػػبلـ نحػػك الميػػر إلفادرػػوم انرهػػ م قػػاؿ فػػ  1/98قػػاؿ فػػ  رشػػنيؼ المسػػامج)( 3)

( : بطػاب : ) عػاد كػبلـ الزركشػ ( ابرمنػت كممػة األِّػكلييف إزاء رسػمية كػبلـ اح فػ  األزؿ بطابػانم فقػالكا: 18المرر )
الحكـ الشرع  بطاب اح رعال   ك كبلمو القديـ؟ ذهب الجمهكر إلػ  رسػمية كبلمػو األزلػا بطابػانم كِّػحو القرافػ   هؿ

المػػذهب الثػػان م كمبنػػ  هػػذا البػػبلؼ عمػػ   ف كػػبلـ اح فػػا األزؿ هػػؿ يسػػم  بطابػػان كال مباطػػبم كحكػػ  ابػػف الحاجػػب 
ف قمنا بالمنجم كهك الِّػحيوم كمػا المذهبيف مف غير ررجيوم فإف قمنا يسم  بطابانم ِّو جعؿ ا لبطاب جنسنا لمحكـم كا 

قػػاؿ اآلمػػدم فػػ  اإلحكػػاـم كجػػـز بػػو القاضػػ   بػػك بكػػر كغيػػرنم ألف المباطبػػة مناعمػػة فرسػػردع  كجػػكد اثنػػيف كال  حػػد فػػ  
بلسػػؿ لػػـ يِّػػو جعمػػو جنسػػانم فػػبل يقػػاؿ عنػػد رعريػػؼ الحكػػـ بأنػػو بطػػاب اح بػػؿ كػػبلـ اح رعػػال  )س -األزؿ مػػج اح رعػػال 
مبرِّػػر ابػػف  شػػرح. كبيػػاف المبرِّػػر 115-114ِّػػػ -هػػػ 1405 –ثانيػػة  –كزارة األكقػػاؼ الككيريػػة  –الػػذهب لمزركشػػ  

 (( .1/324)هػ 1406 – كلا  –جدة  –دار المدنا  –الحاجب 
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الرسػػكؿ كببطػػاب  كبإضػػافة البطػػاب إلػػ  اح يبػػرج بطػػاب غيػػرنم كال يعرػػرض ببطػػاب
م كاسػػرمن  المِّػػنؼ عػػف رقييػػدن بالقػػديـ ألف كبلمػػو ذلػػؾ داؿ عمػػ  بطػػاب اح المبلئكػػةم ألف
  (1)رعال  قديـ 

  (2) چ   ڤ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ ٿ  ٿچ  يبرج ما رعمؽ بذارو نحك:" المتعمق بفعل المكمف
  (3) چ ڀ ڀ ڀچ كبنعمو نحك: 
  (4) چ پ    پ  پ   پ  ٻ   ٻ ٻچ  كبِّنرو نحك

  (5) چ  ٿ ٺ ٺچ  كبمير المكمؼ مف البمؽ نحك
  (6)  چ ۅ ۋ ۋ ٴۇچ  المكمنيف نحك كبذكات

ف كػػاف قػػد رقابػػؿ األفعػػاؿ بػػاألقكاؿ فػػ  االطػػبلؽ  كالمػػراد بالنعػػؿ جميػػج  عمػػاؿ الجػػكارحم كا 
  (7)العرف  

                                 
 – كلػا  –بيػركت  –م سسػة الرسػالة  –( كشػرح مبرِّػر الركضػة 1/68( كشرح رنقيو النِّػكؿ)1/98رشنيؼ المسامج) (1)

 (.1/251)هػ 1407
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ   ڦٿ  ٿ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ ( مػػػػػػػف  ؿ عمػػػػػػػراف كرمامهػػػػػػػا 18 يػػػػػػػة رقػػػػػػػـ )( 2)

  چڃ  
ٺ ٺ ٺ     ٿ  ٺڀ ڀ ڀ  ڀ پٻ پ پ  پ ٻٱ ٻ ٻچ ( مػػػف سػػػكرة األنعػػػاـ كرمامهػػػا 102اآليػػػة رقػػػـ )( 3)

  چٿ  
  چپ    پ  ٻ ٻ   ٻ  پ   پ چ اآلية الثانية مف سكرة  ؿ عمراف كرمامها ( 4)
  چٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  چ ( مف سكرة الكهؼ كرمامها 47اآلية رقـ )( 5)
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې   ى  ى  ائ چ ( مف سكرة األعػراؼ كرمامهػا 11اآلية )( 6)

  چائ ەئ   
ائػد الػديف كالنيػات فػ  ( كالمراد بنعؿ المكمػؼ األعػـ مػف القػكؿ كاالعرقػاد لرػدبؿ عق1/337قاؿ ف  شرح الكككب المنير )( 7)

 العبادات كالقِّكد عند اعربارها كنحك ذلؾ)انره (
 ( كالمراد بنعؿ المكمؼ الِّادر منو ليشمؿ القكؿ كالنية )انره (1/17قاؿ ف  الميث الهامج)ك 

غيػػرن (: كقكلػػو:"بأفعاؿ المكمنػػيف"  م الِّػػادرة مػػنهـم فيشػػمؿ النعػػؿ القمبػػا االعرقػػادم ك 1/19كقػػاؿ فػػ  شػػرح الكككػػب السػػاطج)
 كالكؼ )انره ( 

 (: كقد يجاب  ف المراد بالنعؿ ما يعد فعبلن عرفان فيشمؿ االعرقاد )انره (1/49قاؿ البنان  )ك 
 ( : فرناكؿ النعؿ القمبا االعرقادم كغيرن كالقكلا كغيرن كالكؼ )انره (1/49كقاؿ المحم )

الرحػػريـم  ةة فػػ  الكضػػكء مػػثبلنم كقكلػػو "كالقػػكل "  م كركبيػػر كقكلػػو االعرقػػادم  م كاعرقػػاد  ف اح كاحػػدم كقكلػػو "كغيػػرن"  م كالنيػػ
كقكلو "كغيرن"  م كأداء الزكاة كالحج كقكلو"كالكؼ" عطؼ عم  النعؿ مف عطؼ البػاص عمػ  العػاـ كفقػا لمػا يرػكهـ مػف 

 (1/49)المحما   نو غير فعؿ.
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ــقكقكلػػو ) ال يمػػـز  نػػو قبػػؿ الرعمػػؽ) (1)(  م الػػذم مػػف شػػأنو  ف يرعمػػؽ المتعم ب( ال 15كا 
ف كػاف المجػاز بقرينػة ال  (2)عػو يككف حكمانم إذ الرعمؽ حادث عم  المػرجو عنػد اإلمػاـ ك ربا كا 

 يضر كقكعو ف  الرعريؼ. 
نعـ إذا قمنا الرعمؽ بقديـ كما ف  المحِّكؿ ف  باب القيػاسم كابرػارن كالػد المِّػنؼم  ك 
قمنػػا لػػو اعربػػارات قبػػؿ كجػػكد الركميػػؼ كبعػػدن كمػػا هػػك ظػػاهر كػػبلـ المسرِّػػن  كِّػػرح بػػو فػػ  

ف الحكػػـ إمجػػاز فػػ  الرعريػػؼ إال  ف يقػػاؿ الكسػػيط فػػ  مسػػألة :  نػػت طػػالؽ إف شػػاء احم فػػبل 
 يرعمؽ بالنعؿ قبؿ حِّكلو لئبل يمـز رحِّيؿ الحاِّؿ.

كهك ف  حالة عدمو ال يسم  فعبلن إال مجازان باعربار ما يػ كؿ كباعربػار القابميػة كسػيأر  
 رحديد ذلؾ عف قرب إنشاء اح رعال .

    (3)قائد الديف كالنيات كالمراد مف فعؿ المكمؼ األعـ مف القكؿ كاالعرقاد لردبؿ ع
ليشػػمؿ مػػا يرعمػػؽ  م(4)ك فػػرد المِّػػنؼ )المكمػػؼ( كلػػـ يقػػؿ كالبيضػػاكم كغيػػرنم )المكمنػػيف( 

                                 
م مػف شػأنو  ف يرعمػؽ فهػك مجػاز مػف رسػمية ( قػاؿ: كقكلػو المرعمػؽ  م الػذ1/16هذا قكؿ كل  الديف ف  الميث الهامج )( 1)

الشئ بما ي كؿ إليو كلكنو لـ يرض بو الشيخ حمكلك ف  الضياء البلمج حيث قاؿ: .... غيػر ِّػحيو ألنػو يقرضػ  رجػدد 
ييػػرم الرعمػػؽ : ( بأكجػػو الرعمػػؽ الثبلثػػة: مػػف اإلقرضػػاء الجػػاـز كغيػػر الجػػاـز كالرب1/50(م كقػػاؿ المحمػػا )1/96الرعمػػؽ )
 االررباط .

 ( فحكمو قديـ كالرعمؽ حكمو محدث انره  .1/9ف  المحِّكؿ لئلماـ الرازم)( 2)
( كقػػػاؿ فيكػػػكف مجػػػازان كال يضػػػر كقكعػػػو فػػػ  الرعريػػػؼ إذا دلػػػت عميػػػو القػػػرائف عنػػػد المزالػػػ  1/336شػػػرح الكككػػػب المنيػػػر)( 3)

 .68 ِّػ(م كشرح رنقيو النِّكؿ 1/16كالقراف . المسرِّنا )
( : كقد ِّرح المزالػ  فػا المسرِّػن  بجػكاز دبػكؿ المجػاز كالمشػررؾ فػ  الحػد 1/19لساطج)قاؿ السيكطا ف  شرح الكككب ا

 إذا كاف السياؽ مرشدان لممراد     انره .
ف الركميػؼ ال يرعمػؽ إ( : كقكؿ المِّنؼ المرعمؽ بنعؿ المكمؼ فيو رجكز ف  العبارة مػف حيػث 1/96قاؿ فا الضياء البلمج )ك 

بيارمم قاؿ: لكف هذا الرجكز مشػهكر عنػد ـ ليس بنعؿ ف  الحقيقةم ك ِّؿ هذا الكبلـ لئلإال بمعدـك يمكف حدكثو كالمعدك 
ال فػػذكر المجػاز فػػ  بكلػػو فػ  الحػػد كرنػزؿ منزلػػة القرينػة هػؿ المسػافم كقػػكة كبلمػو يقرضػػ   ف شػهررو م ذنػػة بِّػحة د م كا 

 الحد مف غير قرينة دالة عميو  نو مراد بطأ فيو.
كذكػػر فػػ  جػػكازن هػػك كالمشػػررؾ مػػج القرينػػة ثبلثػػة  قػػكاؿم ينػػرؽ فػػ  الثالػػث بػػيف المقاليػػة فيجػػكزم كلػػـ يػػذكر هػػك فػػ  ذلػػؾ ببلفػػانم 

 كالحالية فبلم قاؿ ف  هذا الحد: إف  ردنا االحرراز عف ذلؾ قمنا المرعمؽ بما يِّو  ف يككف فعبلن . انره . 
ف قيؿ إف الرعمؽ قديـم كابرارن الرازم1/336جاء ف  شرح الكككب المنير) ف  القياس كالسبك م  ك قمنػا : لػو اعربػاراف قبػؿ  ( كا 

 كجكب الركميؼ كبعدنم كما قالو جمج منهـم فبل مجاز ف  الرعريؼ )انره  ( 
يػر )نهايػة السػكؿ شػرح منهػاج الكِّػكؿ يرعريؼ البيضاكم: بطاب اح رعال  المرعمؽ بأفعاؿ المكمنيف باإلقرِّاء  ك الرب( 4)

1/16 ) 
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 بنعؿ الكاحدم كبِّائص النب  ِّم  اح عميو كسمـم ككالحكـ بشهادة بزيمة 
 

جزاء العناؽ ف  األضػحية عػف  بػ  بػردة بػف نيػار (1)كحدن كقػد ثبػت ذلػؾ لميػرن :  م(2)م كا 
كمػػا قمنػػان مػػف  ف المِّػػنؼ  فػػرد  (5) (4)كعقبػػة بػػف عػػامر الجهنػػ   (3)بػػف بالػػد الجهنػػ  كزيػػد 

                                 
ثابػػت األنِّػػارم األكسػػا  بػػك عمػػارةم مػػف السػػابقيف األكلػػيف لئلسػػبلـم شػػهد بػػدران كمػػا بعػػدهام اسرشػػهد  هػػك الِّػػحاب  بزيمػػة بػػف( 1)

جعػػؿ شػػهادرو شػػهادة رجمػػيفم كفػػ  الببػػارم  هػػػم كقػػد ركم الػػدارقطن   ف النبػػ  37بِّػػنيف مػػج عمػػار رضػػ  اح عنهمػػا سػػنة 
) ف زيػػػد بػػػف ثابػػػت رضػػػا اح عنػػػو قػػػاؿ: نسػػػبت شػػػهادرو بشػػػهادريف  قػػػاؿ: كجػػػدرها مػػػج بزيمػػػة بػػػف ثابػػػت الػػػذم جعػػػؿ النبػػػ  

الِّحؼ فا المِّاحؼم فنقدت  ية مف سكرة األحزاب كنت  سمج رسكؿ اح ِّم  اح عميو كسػمـ يقػر  بهػام فمـػ  جػدها إال مػج 
 بزيمػػػػػػػة بػػػػػػػف ثابػػػػػػػت األنِّػػػػػػػارل الػػػػػػػذل جعػػػػػػػؿ رسػػػػػػػكؿ اح ِّػػػػػػػم  اح عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ شػػػػػػػهادرو شػػػػػػػهادة رجمػػػػػػػيفم كهػػػػػػػك قػػػػػػػكؿ: 

نشػػػػػػػر طػػػػػػػكؽ  -)ِّػػػػػػػحيو الببػػػػػػػارل  ژٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پپ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 
ابراع فرسان مػف  عرابػ  )فػا سػنف  بػا داكد  ف النبػا  (م كركم  بك داككد  ف النب  (4/19) هػ1422 –طبعة  كلا  -النجاة 
  ػػا مػػف  عرابػػا فاسػػرربعو النبػػا المشػػا ك بطػػأ األعرابػػام فطنػػؽ رجػػاؿ ب ليقضػػيو ثمػػف فرسػػو فأسػػرع رسػػكؿ اح  ابرػػاع فرسن

م يعررضػػكف األعرابػػام فيسػػاكمكنو بػػالنرس كال يشػػعركف  ف النبػػا ِّػػما اح عميػػو كسػػمـ ابراعػػوم فنػػادل األعرابػػا رسػػكؿ اح 
حػػػيف سػػػمج نػػػداء األعرابػػػا: " كلػػػيس قػػػد ابرعرػػػو منػػػؾ؟" فقػػػاؿ  فقػػػاؿ: إف كنػػػت مبراعػػػان هػػػذا النػػػرس  ك إال بعرػػػو؟م فقػػػاؿ النبػػػا 

طنؽ األعرابػا يقػكؿ: همـػ شػهيدانم فقػاؿ بزيمػة بػف ثابػت:  نػا "م ف: "بما قد ابرعرو منؾابا: ال كاح ما بعركوم فقاؿ النبا األعر 
شػهادة  عما بزيمػة فقػاؿ: "بـػ رشػهد؟" فقػاؿ: برِّػديقؾ يػا رسػكؿ اح م فجعػؿ رسػكؿ اح   شهد  نؾ قد بايعروم فأقبؿ النبا 

(م سػػػػنف 1/425: مػػػػف شػػػػهد لػػػػو بزيمػػػػة فهػػػػك حسػػػػبو )اإلِّػػػػابة ) ... كفيػػػػو قػػػػاؿ النبػػػػ  ( .3/308بزيمػػػػة بشػػػػهادة رجمػػػػيف )
 (.10/146(م سنف البيهقا )7/266النسائ )

 ( 2/662العناؽ: األنثا مف كلد المعز قبؿ اسركمالها الحكؿ )المِّباح المنير ( 2)
هد بػدران كمػا بعػدهام مػات فػ   كؿ ببلفػة ك بك بردة بػف نيػار هػك الِّػحاب  هػانئ بػف نيػار األنِّػارم بػاؿ البػراء بػف عػازب؛ شػ

 معاكيةم كاف قد شهد مج عم  رض  اح عنهما حركبو كمها.
(م 3/317كبِّكِّػػيرو  ف رسػػكؿ اح ِّػػم  اح عميػػو كسػػمـ قػػاؿ لػػو:  ذبحهػػا كال رِّػػمو لميػػرؾ مرنػػؽ عميو)ِّػػحيو الببػػارم()

 ( 3/1553ِّحو مسمـ)
ِّػػم  اح عميػػو كسػػمـ كعػػف الِّػػحابةم شػػهد الحديبيػػة ككػػاف معػػو لػػكاء الِّػػحاب  زيػػد بػػف بالػػد الجهنػػ : ركم عػػف النبػػ  ( 3)

(م رهػػػذيب األسػػػماء 1/565) اإلِّػػػابة .هػػػػ بالمدينػػػة78جهينػػػة يػػػـك النػػػروم كحديثػػػو فػػػ  الِّػػػحيحيف كغيرهػػػام رػػػكف  سػػػنة 
 .(1/84شذرات الذهب )م (1/203بيركت ) –دار الكرب العممية  –لمنككل كالممات 

ر الجهنػػ   بػػك حمػػاد األنِّػػارم المشػػهكرم ركم عػػف النبػػ  ِّػػم  اح ليػػو كسػػمـ كركم عنػػو ( هػػك الِّػػحاب  عقبػػة بػػف عػػام4)
كثيػػر مػػف الِّػػحابة رضػػ  اح عػػنهـم كػػاف عالمػػان بػػالنرائض كالنقػػوم ككػػاف حسػػف الِّػػكت بػػالقر ف فِّػػيو المسػػاف شػػاعران 

الشػاـم شػهد ِّػنيف مػج معاكيػة  كاربانم شهد النرػكح مػج رسػكؿ اح ِّػم  اح عميػو كسػمـم ككػاف هػك البريػد إلػ  عمػر بنػرو
كاالسػػػريعاب  2/489هػػػػ )اإلِّػػػابة 58ك مػػػرن بعػػػد ذلػػػؾ عمػػػ  مِّػػػر ككػػػاف لػػػو بهػػػا البػػػراج كالِّػػػبلةم رػػػكف  بمِّػػػر سػػػنة 

 (.1/64م شذرات الذهب 1/336م رهذيب األسماء 2/155
 عطان غنما يقسمها عم   كالبِّكِّية الر  ثبرت لعقبة بف عامر كقيؿ لزيد بف بالد  ف رسكؿ اح ِّم  اح عميو كسمـ( 5)

 ِّحابو ضحايا فبقػا عنػكد )مػا بمػ  سػنة مػف المعػز( فػذكرن لرسػكؿ اح ِّػم  اح عميػو كسػمـم فقػاؿ ضػو بػو  نػتم ركان 
الببارم كمسمـم كف  ركاية لهما قاؿ: قسـ رسكؿ اح ِّم  اح عميو كسمـ فينا ضػحايا: فأِّػابن  جػذعم فقمػت يػا رسػكؿ 
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م قمػت: كقػد يقػاؿ: لنػظ المكمنػيف (2)كابػف العراقػ   (1)المكمؼ ليشمؿ الكاحد ِّرح بو الزركش  
كلػػيس  (3)چھ ھچ يشػػمؿ الكاحػػد  يضػػانم فػػإف المػػراد بػػو الجػػنس بػػدليؿ قكلػػو رعػػال  

   (4) سالمراد منو الجمج بؿ الجن
كالمػػراد بػػالمكمؼ البػػال  العاقػػؿ الػػذاكر غيػػر الممجػػأ كمػػا سػػيأر  إيضػػاحو ال مػػف رعمػػؽ بػػو 
ال لػػػـز الػػػدكرم إذ ال يكػػػكف مكمنػػػان حرػػػا يرعمػػػؽ بػػػو الركميػػػؼم كال يرعمػػػؽ الركميػػػؼ إال  الركميػػػؼ كا 

 . (5)بمكمؼ 
نعػػػـ ثبػػػت بػػػبلؼ فػػػ   ف الِّػػػبا المػػػأمكر بالِّػػػبلة كالِّػػػـك كنحكهمػػػا مػػػف الػػػكل م هػػػؿ 

  (1) (6)ير بذلؾ مأمكران مف الشرع  يضان ؟ يِّ
                                                                                                     

كالجػػذع مػف الػػدكاب قبػػؿ  ف  (3/1556ِّػػحو مسػمـ  10/723ؿ: ضػو بػػو  نػت )فػػرو البػارم اح إنػو  ِّػػابن  جػذع؟ فقػػا
دار كمكربػػة  -هػػػ 170( لمبميػػؿ بػػف  حمػػد المرػػكفا 1/220يثنػػا بسػػنة كمػػف األنعػػاـ هػػك  كؿ مػػا يسػػرطاع رككبػػو )العػػيف 

 الهبلؿ.
نما  فرد المكمؼ كلـ يجمعو لػئبل يػرد عميػو مػا 1/99رشنيؼ المسامج)( 1) يرعمػؽ بمكمػؼ كاحػد كبػكاص النبػ  ِّػم  ( قاؿ: كا 

 اح عميو كسمـ انره .
جػػزاء 1/17الميػػث الهػػامج)( 2) ( قػػاؿ: كعبػػر المِّػػنؼ بػػاإلفراد ليرنػػاكؿ األحكػػاـ المرعمقػػة بنعػػؿ مكمػػؼ كاحػػدم كالبِّػػائص كا 

 العناؽ عف  با بردة ابف نيار  انره . 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ    ہ ہ ھ  ھچ ( مػف سػكرة الركبػة كرمامهػا 5مف اآلية رقـ )جزء ( 3)

  چ﯀  ﯁      ﮿﮷ ﮸ ﮹ ﮺   ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮶﮲ ﮳ ﮴ ﮵
عػاـ فػ  كػؿ مشػرؾم لكػف السػنة بِِّّػت منػو مػا  ژھ ھ ژ ( : قكلو رعػال  8/72جاء ف  رنسير القرطب  )( 4)

 رقدـ بيانو فا سكرة البقرة مف امر ة كراهب كِّبا كغيرهـم انره . 
 . 1/48م المحما عما جمج الجكامج 2/131م ريسير الرحرير 1/18(م نهاية السكؿ 1/338شرح الكككب المنير)( 5)
(: كقكؿ النقهاء : الِّب  يثاب كيندب لوم كمو عم  سبيؿ الرجػكز عنػد األِّػكلييف فػبل يكػكف 1/100قاؿ ف  رشنيؼ المسامج )( 6)

ؽ بأفعػػاؿ المكمنػػيفم ككػػذا نػػدب كال كراهػػة إال فػػ  فعػػؿ المكمػػؼم كهػػذا  مػػر منػػركغ منػػو عنػػد األِّػػكليف. نبهػػكا عميػػو بقػػكلهـ المرعمػػ
قالو المِّنؼم كسبقو إليو الهندم فقاؿ: الدليؿ عم   نو ال يرعمؽ بنعؿ الِّػب  حكـػ شػرع  اإلجمػاعم فػإف األمػة  جمعػت عمػ  
ذا انرنػػا الركميػػؼ عػػنهـ لنقػػد شػػرطو انرنػػا الحكػـػ الشػػرع  عػػف  فعػػالهـ. كالمعنػػ  مػػف رعمػػؽ   ف شػػرط الركميػػؼ العقػػؿ كالبمػػكغم كا 

 (1/17الميث الهامج ) .ؼ الِّب "  مر الكل  بإبراجو مف مالو" انره الضماف بإربل
(: كالمػراد بػػالمكمؼ البػػال  العاقػػؿم كمػػف هنػػا يعمػـ  ف الِّػػب  ال يرعمػػؽ بنعمػػو حكػػـم كقػػكؿ 1/97قػاؿ الشػػيخ حمكلػػك )الضػػياء البلمػػج 

هػذا  ؿ كسػبقو إليػو الِّػنا الهنػدم.النقهاء : إنو يثػاب كينػدب لػو هػك عنػد األِّػكليف رجػكز كعػزان )كلػ  الػديف( لممِّػنؼ قػا
عمػ  ر م اإلماـ)إمػاـ   يرعمػؽ بػو ركميػؼ الحرمػؿ  ف يجػرمالػذم ذكػر هػك بػبلؼ مػا ظهػر مػف مسػائؿ مػذهبنام كلػك قػاؿ: ال

الحرميف( القائؿ بأف الركميؼ إلزاـ ما فيو كمنةم كال بناء  ف الِّب  غير مباطب بذلؾ لقِّكر هذن العبارة عمػا المحػـر 
 كالكاجب. 

ح القرافػػ  فػػ  شػػرح المحِّػػكؿ بػػأف الِّػػحيو بطابػػو بالمنػػدكباتم كلػػو فػػ  القكاعػػد فػػ  قاعػػدة النػػرؽ بػػيف  نكحػػة الِّػػبياف كِّػػر 
م ألف عقػد النكػاح سػبب إباحػة الػكطاء كهػـ  هػؿ البطػاب باإلباحػة كالنػدب كالكراهػة  رنعقد كيجيز الكل  كطبلقهـ ال يمػـز
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نمػػا ينبمػػ   ف يعبػػر بمػػا يشػػمؿ الِّػػب م لكػػف  إف قمنػػا: نعػػـ: فيشػػكؿ الرعبيػػر بػػالمكمؼ كا 
فبطػػػاب  م(2)الظػػػاهر المنػػػجم كمػػػا يحكػػػـ بِّػػػحة عبادرػػػو كالثػػػكاب عميهػػػا فمػػػف بطػػػاب الكضػػػج 

فػػ  مػػاؿ الِّػػب   كلهػػذا يجػػب عنػػدنا الزكػػاة م(3)بنعػػؿ المكمػػؼ كغيػػر المكمػػؼ  الكضػػج مرعمػػؽ
 ككذلؾ ضماف مرمنهما كنحكهما كالنائـ.  م(4)كالمجنكفم كالكل  مباطب باإلبراج 

                                                                                                     
  (1/97البلمج  )الضياء دكف الكجكب كالرحريـم كالطبلؽ سبب رحريـ.

مػر ( األِّو  ف األمر الكارد عم  زيد بأف يأمر عمران بشئ ال يِّير عمران مأمكران مػف جهػة اآل1/26جاء ف  الميث الهامج)( 1)
كاضػػربكهـ عمػػ    األكؿ بػػذلؾ الشػػئم كمثػػاؿ ذلػػؾ قكلػػو عميػػو الِّػػبلة كالسػػبلـ فػػ  األكالد: " مػػركهـ بالِّػػبلة كهػػـ  بنػػاء سػػبج

( 8/20)هػػ 1417 – كلػا  –المدينػة المنػركة  –مكربػة المربػاء األثريػة  –" شرح فرو البارل البػف رجػب رركها كهـ  بناء عشر
 فميس الِّبياف مأمكريف بأمر الشارع. 

كمثػػؿ لػػو  يضػػان بقكلػػو عميػػو الِّػػبلة كالسػػبلـ لعمػػر لمػػا طمػػؽ ابنػػو عبػػد اح زكجرػػو فػػ  الحػػيض "مػػرن فميراجعهػػا" مسػػند المكطػػأ 
 .ـ1997 – كلا  –بيركت  –ج دار المرب اإلسبلما طب –( 1/526لمجكهرل )

كنقؿ العالم  مف الحننية عف بعضهـ  نو  مرم كحك  سميـ الرازم ف  الرقريب مػا يقرضػ   نػو يجػب عمػ  النػاس النعػؿ جزمػانم 
نما الببلؼ ف  رسميرو  مران.  (1/26الميث الهامج ) كا 

جب عم  عمرك كذام كقاؿ لعمرك: كؿ ما  كجب عميؾ زيد فهك كاجػب كقاؿ ف  المحِّكؿ: الحؽ  ف اح رعال  إذا قاؿ لزيد: ك 
كػػؿ مػػا  كجػػب عميػػؾ فػػبلف فهػػك  كلكنػػو بالحقيقػػة إنمػػا جػػاء مػػف قكلػػوعميػػؾم فػػاألمر بػػاألمر  مػػر بالشػػئ فػػ  هػػذن الِّػػكرةم 

األمػر ال  كاجب عميؾم فإف لـ يقؿ ذلػؾ لػـ يجػب لقكلػو عميػو الِّػبلة كالسػبلـ" مػركهـ بالِّػبلة كهػـ  بنػاء سػبج" فػإف ذلػؾ
 يقرض  الكجكب عم  الِّب .

الميػػث الهػػامج  فػػاألمر لمثػػان  بػػأمر الثالػػث  مػػر بالثالػػث فػػبلم انرهػػا.  ؿم فػػإف كػػاف لػػؤلكؿ  ف يػػأمر الثالػػثمكقػػاؿ: الحػػؽ الرنِّػػي
(1/26) 

  الحكػـ يشمؿ بطاب الكضجم السبب كالشرط كالمانج كالعمة كالِّحة كالنساد كاألداء كالقضاء كالربِّػة كالعزيمػة كيسػم (2)
 .الكضعا كالثبلثة األكؿ ردبؿ فيو بارناؽ األِّكلييف ك ما الباقا فابرمنكا ف  دبكلها كعدـ دبكلها عم   قكاؿ

(:كالثػػان  مػػا ثبػػت عػػف عػػدـ اعربػػار األفعػػاؿ الِّػػادرة مػػف المجنػػكف كالنػػائـ كالِّػػب  1/115جػػاء فػػ  المكافقػػات لمشػػاطبا )(3)
بأف يقاؿ فيها: جائز  ك ممنكع  ك كاجب  ك غير ذلؾ: كما ال اعربار بها مف  كالممما عميوم ك نها ال حكـ لها ف  الشرع

البهػائـم كفػ  الحػديث  يضػان رفػػج القمػـ عػف ثػبلث" فػػذكر الِّػب  حرػا يحػرمـ كالمممػ  عميػػو حرػا ينيػؽم فجميػج هػػ الء ال 
 هػ.1417 – كلا  –السعكدية  –طبج دار ابف عناف قِّد لهـم كه  العمة ف  رفج  حكاـ الركميؼ عنهـ. 

(: فأما الِّمار فإف قكمان قالكا: رجب الزكاة ف   مكالهـم كبو قاؿ عم  كابف عمر كجابر 1/446جاء ف  بداية المجرهد )( 4)
 كعائشة مف الِّحابة كمالؾ كالشافع  كالثكرم ك حمد كاسحؽ ك بك ثكر كغيرهـ مف فقهاء األمِّار.

: ليس ف  ماؿ اليريـ ِّدقة  ِّبلنم كبو قا  ؿ النبعا كالحسف كسعيد بف جبير مف الرابعيف.كقاؿ قـك
كفػػرؽ قػػـك بػػيف مػػا ربرجػػو األرض  ك ال ربرجػػوم فقػػالكا: عميػػو زكػػاة فيمػػا ربرجػػو األرضم كلػػيس عميػػو زكػػاة فيمػػا عػػدا ذلػػؾ مػػف 

 الماشية كالناض كالعركض كغير ذلؾم كهك ر م  ب  حنينة ك ِّحابو.
  .)الذهب كالنضة(إال ف  الناض كفرؽ  بركف بيف الناض كغيرنم فقالكا: عميو زكاة

هػ  عبػادة كالِّػبلة كالِّػياـم  ـ حػؽ  كسبب ابربلفهـ فا إيجاب الزكاة عميو:  كال: مػف ابػربلفهـ فػ  منهػـك الزكػاة الشػرعيةم 
كاجب لمنقراء ف  ماؿ؟م فمف قاؿ: إنها عبادة اشررط فيها البمػكغم كمػف قػاؿ إنهػا حػؽ كاجػب لمنقػراء كالمسػاكيف فػ   مػكاؿ 

ياء لـ يعربر ف  ذلؾ بمكغا مف غيرنم ك ما مػف فػرؽ بػيف مػا ربرجػو األرض  ك ال ربرجػو كبػيف البنػا كالظػاهر فػبل األغن
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 فإف قيؿ: هؿ يقاؿ ف  مثؿ ذلؾ  نو كجب عم  غير المكمؼ إذ كجب ف  مالو؟
كغيػػػػػرن مػػػػػف  ِّػػػػػحابنا قػػػػػالكا: ال يقػػػػػاؿ كجػػػػػب عمػػػػػ  الِّػػػػػب   (1)فػػػػػالجكاب:  ف المرػػػػػكل  
نما يقا  ؿ: رجب ف  مالهما.كالمجنكف الزكاة مثبلن كا 

كلـ يمرنج قـك مف إطبلؽ ذلؾ ال عمػ  معنػ  ركمينهمػام بػؿ عمػ  معنػ  ركميػؼ مػف يقػـك 
م حرػػا قػػاال: إف األكؿ (2)القاضػػ  حسػػيف كالركيػػان    (16مقامهمػػا كعنهمػػام كهػػك مػػا ِّػػححو)

 كهذا مجاز برأكيؿ .  ةغمط كالذم يظهر ررجيو األكؿ ألنو الحقيق
[ يبرج ما يرعمؽ بنعػؿ المكمػؼ ال مػف حيػث ركمينػو مكمفمن حيث إنو كقكؿ المِّنؼ ]

فإنػو مػف بػاب العقائػد  م(3) چ  ۇ ۇ ڭ ڭچ كببر اح رعال  عف  فعاؿ المكمنيف نحك 
ككذا قكلػو عميػو الِّػبلة كالسبلـ"ِّػمة الػرحـ رزيػد فػ  العمػر" كفػ  ركايػة الػرزؽ"  (4)ال األحكاـ

(5)  

                                                                                                     
  عمـ لو مسرندانم ف  هذا الكقت. انره  .

انػة المركل   بك سعد عبد الرحمف بف مأمكف النيسػايكرم شػيخ الشػافعية كرمميػذ القاضػ  حسػيف كهػك ِّػاحب الررمػةم بأنػو  رػـ بػو اإلب( 1)
لشػيبو  بػػ  القاسػـ النػػكرانام كقػد درس  يامػػان بالنظاميػة بعػػد الشػيخ  بػػ  اسػحؽ ثػػـ ِّػرؼ بػػابف الِّػباغ ثػػـ كليهػا بعػػد ابػف الِّػػباغم 

( 14/80( كسػػػير  عػػػبلـ النػػػببلء )3/134ـ )1994 كلػػػا  –بيػػػركت  –دار ِّػػػادر  –هػػػػ ببمػػػداد )كفيػػػات األعيػػػاف 478رػػػكفا سػػػنة 
 (.5/106كطبقات الشافعية لمسبكا )

هػم مف رِّانينو 502هػ كركف  415الركيان : عبد الكاحد بف إسماعيؿ بف  حمد  بك المحاسف فبر اإلسبلـ النقيو الشافع  كلد سنة ( 2)
(م مػف شػيكبو  بػك منِّػكر الطبلسػا ك بػك عبػد اح 4/175بحر المذهب كمناِّيؼ اإلماـ الشافع  كالكاف  كحمية المنرا )األعبلـ 

 (.3/106ربلميذن زاهر بف طاهر ك بك سعد سميماف بف محمد)األنساب بف بياف كعميو رنقو كمف 
 ( مف سكرة الِّافات.96اآلية رقـ )( 3)
مرعمػػؽ بعمػؿ المكمػػؼ ال مػف حيػػث فعمػوم بػػدليؿ  نػو يعػـػ المكمػؼ كغيػػرنم بػؿ مػػف  چۇ ۇ   چ(م فقكلػو 1/99جػاء فػػ  رشػنيؼ المسػػامج )( 4)

 يانم بؿ هك مف باب العقائد ال األحكاـ  )انره (. حيث إنو مبمكؽ ح رعال م كليس ذلؾ حكمان شرع
(: كقكلو: "مف حيث إنو مكمؼ" يبرج ما يرعمؽ بنعؿ المكمؼ ال مف حيث ركمينو كببر اح رعال  عف  فعػاؿ 1/18كقاؿ ف  الميث الهامج)
المِّنؼ بذلؾ عف قػكؿ كقكلو عميو الِّبلة كالسبلـ: "ِّمة الرحـ رزيد فا العمر" كاكرن   چڭ ڭ ۇ ۇ  چ المكمنيفم نحك 

 (.1/98غيرن باالقرضاء  ك الربيير )انره (م كانظر الضياء البلمج )
 (18-1/17(م الميث الهامج)1/199المسامج )( رشنيؼ 5)

(م ككػػػذا ركان فػػػ  األكسػػػط كقػػػاؿ الهيثمػػػا فيػػػو عبػػػد اح بػػػف الكليػػػد 2/115الحػػػديث ركان الطبرانػػػ  فػػػ  الكبيػػػر كقػػػاؿ الجهنػػػ  إسػػػنادن حسػػػف)
(م كغيػر ذلػؾم كلػو شػاهد مػف حػديث  نػس بػف 6/17(م كركان ابػف عسػاكر مػف حػديث ابػف عبػاس )3/115كهػك ضػعيؼ ) الكِّاف 

مالؾ المرنؽ عميو بمنظ "مف  حب  ف يبسط لو فا رزقو كينسأ لو فا  ثرن فميِّؿ رحمو" ككذا  برجو الببارم مف حديث  ب  هريػرة 
. 

 تعقيب عهى شراح جمع انجوامع 

ككػػذلؾ الػػكل  العراقػػ  ككػػذا ِّػػاحب المػػرر كغيػػرهـ الحػػديث مثػػاالن لمبطػػاب المرعمػػؽ بنعػػؿ المكمػػؼ ال مػػف حيػػث إنػػو مكمػػؼم قمػػت: ذكػػر الزركشػػ  
كرمثيػػؿ مػػف مثػػؿ بػػو غيػػر مناسػػبم ألف : هػػذا الحػػديث يػػدؿ عمػػ :  كال: طػػكؿ العمػػر بسػػبب ِّػػمة الػػرحـم كذلػػؾ مػػف داللػػة العبػػارةم كالحػػديث 

 ِّام كليس هذا مف بطاب الركميؼ ف  شئ.ظاهر ف  الداللة عم  هذا المعن   ك ن
ثانيا: كجكب ِّمة الرحـم كذلؾ مف داللة اإلشارةم فهذا  مر ضػمنا بِّػمة الػرحـم كينيػد الكجػكبم كيكػكف حينئػذو مػف بطػاب الركميػؼ كاح 
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إليجػػػػاب كالحظػػػػر مػػػػف النػػػػدب كالكراهػػػػة ال يقػػػػاؿ يبػػػػرج مػػػػف الحػػػػد بهػػػػذا القيػػػػد مػػػػا سػػػػكم ا
 . (1)كاإلباحة كببلؼ األكل : ألنا نقكؿ هذن ربص  فعاؿ المكمنيف 

قػاؿ الزركشػ : كهػذا القيػػد الػذم ذكػرن المِّػنؼ يمنػػ  عػف قػكؿ البيضػاكم باإلقرضػػاء  ك 
  (2)الربييرم كهك ينهـ ابرِّاص الرعمؽ بكجو الركميؼ 

يػػػدبؿ جعػػػؿ الشػػػئ سػػػببان  ك شػػػرطان  ك مانعػػػان: ف , (3)كزاد ابػػػف الحاجػػػب فيػػػو) ك الكضػػػج( 
لجعؿ اح رعال  زكاؿ الشمس مكجبان لمظهرم كجعمو الطهػارة شػرطان لِّػحة الِّػبلةم كالنجاسػة 

نا اسرندنان مف الشػارع كلػيس فيػو طمػب مانعة مف ِّحرهام فإف الجعؿ المذككر حكـ شرع  أل
   (4)يو كال ربييرم ألنو ليس مف  فعالنا حرا يطمب منا  ك نبير ف

: عبػػر بعضػػهـ بقكلػػو: بطػػاب اح المرعمػػؽ بأفعػػاؿ  (5)كقػػاؿ الشػػيخ رقػػا الػػديف السػػبك  
  (6)العباد ليشمؿ الضماف المرعمؽ بنعؿ الِّبا كالمجنكف 

 كمف اعربر الركميؼ رد ذلؾ الحكـ إل  الكل م كركمينو بأداء القدر الكاجب.
إنػػو حكػػـ شػػرع  كلػػيس مرعمقػػان ككػػذا القػػكؿ فػػ  إرػػبلؼ البهيمػػة كنحػػكنم ف: قػػاؿ الزركشػػ 

                                                                                                     
 عمـم داللة العبارة " المنطكؽ " ما دؿ عميو المنظ بمير كاسطة ابرل  

م كداللة عما ِّحة ِّـك الجنب مف قكلو رعالا " حرا يربيف لكـ البيط االبيض .. االيػة بعػد قكلػو داللة االشارة دؿ عما امر لـ يقِّد 
 رعالا " احؿ لكـ ليمة الِّياـ الرفث الا نساءكـ " 

 (1/100رشنيؼ المسامج )( 1)
)الرشػػنيؼ كميؼقػػاؿ: كهػػذا القيػػد ممػػفو عػػف قػػكؿ البيضػػاكم: باالقرِّػػاء  ك الربييػػر كهػػك ينهػػـ ابرِّػػاص الرعمػػؽ بكجػػو الر( 2)

1/100.) 
  چڭ ڭ ۇ ۇ  چ حيث عرؼ ابف الحاجب: الحكـ: بطاب اح المرعمؽ بأفعاؿ المكمنيف" فكرد مثؿ: ( 3)

 (.1/348ير" فكرد ككف الشئ دليبلن كسببان كشرطان؛ فزيد " ك الكضج" فاسرقاـ )شرح المبرِّر يفزيد "باإلقرضاء  ك الرب
: قاؿ: ابرار كالد المِّنؼ  ف يزيد ف  الحػد" عمػ  كجػو اإلنشػاء" ليػدبؿ فيػو بطػاب (1/99قاؿ الشيخ حمكلك )الضياء البلمج 

 الكضج. انره 
كنِّو ف  اإلبهاج: كقد بطر ل   ف يككف اإلنشاء فإنو يبرج الببرم كيشمؿ اإلقرضػاء كالربييػرم فيقػاؿ : هػذا الحكػـ الشػرع  

فػا الضػياء (. كجػاء 1/50" كيندرج فيو بطػاب الكضػج)هك بطاب اح رعال  المرعمؽ بأفعاؿ المكمنيف عم  كجو اإلنشاء
بيارل: إف قيؿ قد يعد األِّكليكف مف األحكاـ كضج األسباب كالشركط كليست مرعمقة بما يِّو ( كقاؿ اإل1/99البلمج )

 ف يكػػػكف فعػػػبلن لممكمػػػؼم قػػػاؿ: قمنػػػا: هػػػذا مرجػػػكز بػػػوم ألف األحكػػػاـ رػػػرربط بمػػػا يِّػػػو  ف يكػػػكف فعػػػبلن عنػػػد حِّػػػكؿ هػػػذن 
 طم فيسما نِّبها حكمان مف جهة ثبكت األحكاـ عندها. انرها. الشرك 

 ( بحركفو.1/48الرمهيد ف  ربريج النركع عم  األِّكؿ )( 4)
 ( : كلكف قاؿ: قاؿ الشيخ رق  الديف عبر بعضهـ... الخ العبارة19( كالمرر )المكحة 1/100رشنيؼ المسامج )( 5)
 (.1/44اإلبهاج)( 6)
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 بنعؿ المكمؼ.
كالحاِّػػؿ: ردن إلػػ  الرعمػػؽ بنعػػؿ المكمػػؼ إال  ف الرعمػػؽ رػػارة يكػػكف بكاسػػطة كرػػارة بميػػر 

 م زكاؿ  -كاسػػػطةم ككػػػذا القػػػكؿ فيمػػػا يثبػػػت ببطػػػاب الكضػػػج عمػػػ   حػػػد األقػػػكاؿم فػػػإف الػػػزكاؿ
ة إال  نػػػو الشػػػمس سػػػبب لكجػػػكب الِّػػػبلة كهػػػك مرعمػػػؽ بنعػػػؿ مكمػػػؼم إذ مكجبػػػو كجػػػكب الِّػػػبل

 .  (1)بكاسطة انره  
نمػا يمرنػج فػ   كزاد بعضهـ ف  الحد)العقبلء( ليبرج بو المميزم فالبطػاب يمكػف معػوم كا 

  (2)حقو الركميؼ 
بػػو " فيقػػكؿ: مػػف حيػػث إنػػو مكمػػؼ بػػو: " : كػػاف ينبمػػ  عمػػ  المِّػػنؼ  ف يزيػػد  (3)قيػػؿ 

 لمجنكف.ألف البطاب مف الشارع ال يككف إال مج المكمؼم ال مج الِّب  كا
ك جػػػاب المِّػػػنؼ عنػػػو: بأنػػػو لػػػك قػػػاؿ بػػػو القرضػػػ   ف المكمػػػؼ ال يباطػػػب إال بمػػػا هػػػك 

ككػذا  م(4)بػو األمػة  كمػؼبمػا مباطػب كليس كذلؾ فإف النب  ِّم  اح عميو كسػمـ  ممكمؼ بو
ف كاف المكمؼ بعضهـ.    (5)جميج المكمنيف بنرض الكناية كا 
كػػكف المكمػػؼ ال يباطػػب إال بمػػا كمػػؼ  قػػاؿ الزركشػػ : كلقائػػؿ  ف يقػػكؿ: ال نسػػمـ امرنػػاع
كال يضػر رعمػؽ الركميػؼ بميػرن مػف جهػة  مبوم كال يرد األكؿ؛ ألف الركميؼ فيػو إنمػا هػك بػالربمي 

يػػػراد الثػػػانا عجيػػػب ) ب( فػػػإف كػػػكف الجميػػػج مبػػػاطبكف مػػػج القػػػكؿ بػػػأف المكمػػػؼ 16 بػػػرلم كا 
  (6)بعضهـ مما ال يمكف 

                                 
 (.1/44اإلبهاج)( 1)
 (.1/157بحر لمزركش  )ال( 2)
 (.1/100رشنيؼ المسامج: " كقد  كرد عم  المِّنؼ....الخ )( فا 3)
 (.1/101كذلؾ كرد فا رشنيؼ المسامج: فإف النب  ِّم  اح عميو كسمـ مباطب بما كمؼ بو األمةم بمعن  ربميمهـ )( 4)
ف كاف المكمؼ بو بعضهـ ال الكؿ عما المبرار.1/101ف  الرشنيؼ)( 5)  ("كا 
(:"كلقائػػؿ  ف يقػػكؿ: ال نسػػمـ امرنػػاع كػػكف المكمػػؼ بػػو ال يباطػػب إال بمػػا كمػػؼ بػػو فػػإف سػػائر 1/101عبػػارة الزركشػػ  فػػ  الرشػػنيؼ)( 6)

الركمينػػات كػػذلؾم كال يػػرد عميػػو ركميػػؼ النبػػ  ِّػػم  اح عميػػو كسػػمـ بػػالربمي  دكف العمػػؿم فإنػػو لػػـ يكمػػؼ إال بػػالربمي م كال يضػػر رعمػػؽ 
برلم فِّدؽ قكلنا : إنو لـ يباطب إال بما هك مكمؼ بوم كيبق  سػ اؿ المعرػرضم كرنظيػرن بنػرض الكنايػة الركميؼ بميرن مف جهة  

م كفػا عجيب: فإف ككف الجميج مباطبيف مج القكؿ بأف المكمؼ بعضهـ ممػا ال يمكػف: انرهػ  . كعبػارة الشػارح برمامهػا فػا المػرر 
ِّبلة كالسبلـ مباطػب بمػا كمػؼ بػو األمػة عمػا سػبيؿ الربميػ م ال عمػا ( حيث قاؿ: كهك عجيبم فإنو عميو ال1/18الميث الهامج )

سبيؿ النعؿم فالذل كمؼ بو غير الذل كمنكا بوم كال يمكف القكؿ بأف اإلنساف يكمؼ بنعؿ غيرنم ككبلمو فا فرض الكناية مرنػاقضم 
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السػػبلمة مػػف كػػؿ نقػػضم كدعػػكم عػػدـ  قػػاؿ فػػ  المػػرر: ال يمػػـز مػػف السػػبلمة مػػف نقػػض
  (1)لجكاز ابربلؼ جهة البطاب .  ةاإلمكاف غير ِّحيح

قرضػػ   ف المكمػػؼ ال يباطػػب إال بمػػا ال " بػػو" قػػاؿ الزركشػػ : كاألكلػػ   ف يقػػاؿ لػػك قػػاؿ 
كمػػؼ بػػو كلػػيس كػػذلؾم فػػإف المنػػدكب كالمكػػركن كالمبػػاح مباطػػب بهػػا غيػػر مكمػػؼ بهػػا عمػػ  مػػا 

 .  (2)  ابرارن المِّنؼ فيما سيأر
بػالمرعمؽ بنعػؿ المكمػؼ"  ف األحكػاـ ال ررعمػؽ باألعيػافم " كاعمـػ  نػو عمـػ مػف رعريػؼ الحكـػ 

مػػػػف بػػػػاب الحػػػػذؼم بقرينػػػػة داللػػػػة العقػػػػؿ  ف  (3) چڍ ڌ ڌ  چ كقكلػػػػو رعػػػػال : 
األحكػػػاـ إنمػػػا ررعمػػػؽ باألفعػػػاؿ دكف األعيػػػافم كلكػػػف لػػػيس هػػػذا مرنقػػػان عميػػػوم فقػػػد ذهػػػب جمػػػج مػػػف 

كػػـػ يرعمػػػؽ بػػػالعيف كمػػػا يرعمػػػؽ بالنعػػػؿم كمعنػػػ  حرمػػػة العػػػيف: بركجهػػػا مػػػف  ف الحننيػػػة إلػػػ   ف الح
 .(4)رككف محبلن لمنعؿ شرعان كما  ف حرمة النعؿ بركج مف األعياف شرعان 

 كقكلو ]مف حيث إنو[ بكسر الهمزةم كعيدَّ النرو مف لحف النقهاء.
                                                                                                     

 . الخ.كيؼ يقكؿ  كالن إف البطاب لمجميجم ثـ يقكؿ: إف المكمؼ البعضم هذا لـ يقؿ بو  حد .
كالمعنا جكاب اعرراض مف جممة اعرراضات ال يعنػا االننِّػاؿ عػف جميعهػا ككػذا القػكؿ بػأف  (.20المكحة رقـ ) ( المرر1)

 الركميؼ عما البعض كالمباطب الجميج ممكف ألف لكؿ مف البعض كالكؿ جهة فا البطاب قد ربرمؼ.
ب كالمحظكر فكجب حذؼ "بو" ليرناكؿ جميج األحكاـ المباطب كرماـ عبارة الزركش .. كال ركميؼ ف  الحقيقة إال بالكاج( 2)

 (.1/101بها مكمنان بو كغير مكمؼ بو" رشنيؼ المسامج )
ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ چ ( مف سكرة النساء كرمامها 23مف اآلية رقـ)جزء ( 3)

ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک  ک  ک گ گ گ گ    

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ 

 چ﮵   ﮶﮷    ﮸ ﮹    ﮴ے   ۓ  ۓ ﮲ ﮳ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے 
(: قاؿ القاض : كقاؿ  بك الحسف: كالحظر كاإلباحة كالحبلؿ كالحراـ كالحسػف كالقػبو كالطاعػة 293جاء ف  المسكدة )ِّػ( 4)

كالمعِّػيةم كمػػا يجػػب كمػػا ال يجػػبم كػػؿ ذلػػؾ راجػػج إلػػ   فعػػاؿ النػػاعميف دكف المنعػػكؿ فيػػوم فاألعيػػاف كاألجسػػاـ ال ركػػكف 
 0مباحةم كال رككف طاعة كال معِّية محظكرة كال

كقػػػد يطمػػػؽ ذلػػػؾ فػػػ  المنعػػػكؿ ركسػػػعان كاسػػػرعارةم فيقػػػاؿ العِّػػػير حػػػبلؿ مبػػػاح مػػػا لػػػـ ينسػػػدم فػػػإذا فسػػػد كِّػػػار بمػػػران كػػػاف حرامػػػان 
كمحظكرانم كالمذك  حبلؿ كمباحم كالميرة محظكرةم كه  حراـم يريدكف  ف شرب العِّير حػبلؿ كمبػاح مػالـ ينسػدم ك كػؿ 

 كمباحم كيطمقكف ذلؾ كالمراد بو  فعالهـ)انره (.المذك  حبلؿ 
 ( 1/263كجاء ف  المسرِّن : كاألحكاـ ال ررعمؽ باألعيافم بؿ ال يعقؿ رعمقها إال بأفعاؿ المكمنيف)

 (.1/159( كالبحر المحيط لمزركش )2/243) -بيركت  -المكرب اإلسبلما  –ككشؼ األسرار شرح  ِّكؿ البزكدل 
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  (1)كي كؿ عم  ر م الكسائ  ]إلا[ إضافة حيث إل  المنرد 
ذا عممت  ككف الحكـ الشرع  البد مف رعمقو بالمكمنيف فمف فركع ذلؾ:  كا 

هػػػؿ  -كهػػػ  مػػػا إذا كطػػػئ  جنبيػػػة ظانػػػان  نهػػػا زكجرػػػو -الشػػػبهة القائمػػػة بالناعػػػؿ ء ف كط
ف انرن  عنو اإلثـ -يكِّؼ كط ن بالحؿ  ك الحرمة   كال يكِّؼ بشئ منهما؟  -كا 

   (2)فيو ثبلثة  كجو؛  ِّحها الثالثم  نو ال يكِّؼ بشئ منهما 
كبو  جاب النككم ف  فراكيو ف  كراب النكاح؛ ألف الحؿ كالحرمة مف األحكػاـ الشػرعيةم 
كالحكػػـ الشػػػرع  هػػك البطػػػاب المرعمػػؽ بأفعػػػاؿ المكمنػػيفم كالمبطػػػئ كالسػػاه  كنحكهمػػػا ليسػػػكا 

 مكمنيف )نعـ جـز بالحرمة ِّاحب المهذب كبو قاؿ جماعة(
طرم كمػػف  طمػػؽ عميػػو اإلباحػػة كالبػػبلؼ يجػػرم فػػا قرػػؿ البطػػأ كفػػ   كػػؿ الميرػػة لممضػػ

كالرحريـ لـ يقيد الرعمؽ بالمكمنيفم بؿ بالعبادم ليدبؿ فيو  يضان ِّحة ِّػبلة الِّػب  كعبادارػو 
ربلؼ المجنكف كالبهيمة كالساه  كنحك ذلػؾ ممػا يػدبؿ فػ  بطػاب  ككجكب الضماف بإربلفو كا 

 . (3)الكضج 
 ومن ثم ال حكم إال هلل 

كاسػرعمؿ  م(5)كـ بطاب احم فػثـ هنػا لممكػاف المجػازم  م مف  جؿ  ف الح (4)]كمف ثـ[ 
 المِّنؼ"ثـ" لممكاف المجازم كثيرانم كيرضو ف  كؿ مكطف مف المحاؿ اآلرية فرعيف هنا. 

قاؿ الراغب: ثـ إشارة إل  المربعد مف المكاف كهناؾ لممرقربم كهما ظرفاف ف  األِّػؿم 
 .(7)هك ف  مكضج المنعكؿف (6)(20)اإلنساف  ژ ى  ې ې ېژ ك ما"ثـ" ف  قكلو 

                                 
( مف حيث إنو "بكسر الهمزة كقػد  كلػج النقهػاء بػالنروم كعػد مػف المحػفم لكػف 1/101يؼ المسامج )قاؿ الزركش  ف  رشن( 1)

( لبػدر 1/407الجنػا الػدانا فػا رعريػؼ حػركؼ المعػانا ) يجئ عم  ر م الكسائ  ف  إضافة حيث إلػ  المنػرد )انرهػ (
 .هػ1413 – كلا  –بيركت  –دار الكرب العممية  –الديف المرادل 

ف كجد امر ة ف  فراشو فظنها  مرو  ك زكجرو فكطأهػا لػـ يمزمػو الحػد ألنػو يحرمػؿ مػا يدعيػو 2/268)المهذب ( 2) (: فِّؿ: كا 
 مف الشبهة. 

 (1400بيركت سنة  -( )طبعة م سسة الرسالة 1/49)بحركفو ألسنكم االرمهيد نقمو عنو فا ( 3)
 1/102شنيؼ المسامج)قاؿ الزركشا : هذن المسألة فرع لما سبؽ كلهذا قاؿ:"كمف ثـ" ر( 4)
 (.1/102رشنيؼ المسامج) (5)

(
6
 ژې ې ې  ى ى ائ ائ   ژ ( مف سكرة اإلنساف كرمامها 20مف اآلية رقـ )جزء  (
 .هػ1412 – كلا  –بيركت  –طبج دار القمـ  177م ِّػ  ط دار المعرفة 82المنردات ف  غريب القر ف ِّػ( 7)
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هنػاؾ لممرقػرب بػبلؼ المشػهكرم كقػكؿ الراغػب إنهػا فػ  مكضػج  قاؿ الزركش : قكلػو إف
 ( ك طمؽ كثير مف  هؿ الممة  ف "ثػـ" 17) (1)المنعكؿ ف  اآلية مردكد؛ ألنو ظرؼ ال يرِّرؼ

 ( 2) إشارة إل  مكاف غير مكانؾ
 ف الحكػػـ بطػػاب احم فحيػػث ال  مػػا سػػبؽم  م ألجػػؿ اهػػذا منػػرع عمػػ [ال حكممإ  ال ه]

كاعمػـ  ف المبرػد  كالببػر إذا كانػا معػرفريف فالرركيػب  م(3)بطاب ال حكـم لـ يكف الحكـ إال ح 
منيد لمحِّرم كقكلنا المنطمؽ زيدم  م ال غير زيدم فقكلنا الحكػـ بطػاب احم  م ال غيػر. كال 

ام فبل حكـ لمعقػؿ بشػئ جـر قرر المِّنؼ بأف ال حكـ إال ح بناء عم  ذلؾم كعمم و بو ِّريحن
ببلفان لممعرزلة كمػا سػنبينوم كرحريػر محػؿ النػزاع بيننػا كبيػنهـ ال يػرـ إال برحريػر معنػ  الحسػف 

 .   (4)كالقبو 

                                 
 (.1/102رشنيؼ المسامج)( 1)
م حػػركؼ المعػػانا ( 1/52( ككشػػؼ األسػػرار شػػرح البػػزدكل )1/236المِّػػطمحات كالنػػركؽ الممكيػػة ) الكميػػات معجػػـ فػػ ( 2)

 .ـ1984 –بيركت  –م سسة الرسالة  -هػ 337( لمزجاجا المركفا سنة 1/9كالِّنات )
 (.1/102) رشنيؼ المسامج( 3)
 (.1/226) الدرر المكامج (4)
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عقمي، ، وصفة الكمال والنقص  ءمة الطبع ومنافرتوبمعني مال ) والحسن والقبح
 لممعتزلة( خالفاً ، وبمعني ترتب الذم عاجاًل والعقاب آجاًل شرعي 

 [ لمشئ باعربار معاف ثبلثة:الحسن والقبحكيطمؽ ]
فرقػػػكؿ هػػػذا حسػػػف لمكافقرػػػو  م(2)كمكافقرػػػو المػػػرض  (1) مـــة الطبـــعءبمعنـــي مال حػػػدها: 

: فرقكؿ: هذا قبػيو؛ لمبالنرػو المػرض كارهػاـ البػر م  ومنافرتهالمرضم كإنقاذ المريؽم 
 حكـ ضركرة.كليس هذا المعن  محبلن لمنزاعم فإف العقؿ لو فيو 

فيػوم كػالعمـ فػ  اإلنسػاف حسػف كالجهػؿ قبػيوم كهػك  والـنقصلمشئ  صفة الكمالكثانيها: 
 يضػان بػبل نػزاعم إذ العقػؿ مسػرقؿ بػإدراؾ الحسػف كالقبػيو منهمػا: فػػبل  عقمـيبهػذبيف االعربػاريف 

 حاجة إلدراكهما إل  شرع.
م (4) العقـــاب آجـــالً و كالثػػػكاب  عـــاجالالشػػػرع   والـــذمالمػػػدح  (3) ترتـــب بمعنـــيكثالثهمػػػا: 

كحسػػف الطاعػػة كقػػبو المعِّػػيةم ك جػػؿ الشػػئ مدرػػو ككقرػػو الػػذم يحػػؿ فيػػوم كهػػك مِّػػدر  جػػؿ 
جؿ عم  فاعػؿ بػبلؼ العاجػؿم كجمػج األجػؿ  جػاؿ مثػؿ سػبب الشئ  جبلن مف باب رعبم كاآل

ال يعمػـ اسػرحقاؽ المػدح كالػذـ كال الثػكاب كالعقػاب شػرعان عمػ  النعػؿ إال  شرعيك سبابم فذلؾ 
 بػػر كمػػف المحققػػيف مػػف رد هػػذا القسػػـ إلػػ  األكؿم كلهػػذا سػػمـ الػػرازم فػػ   (5)جهػػة الشػػرعمػػف 

                                 
يرد  ف المكافؽ لممرض قد يككف منافران لمطبج كالػدكاء الكريػو لممػريضم بػؿ قاؿ البنان : كليس المراد بالطبج المزاج حرا ( 1)

 (.1/58الطبيعة اإلنسانية المائمة إل  جمب المنافج كدفج المضار)
 (1/58البنان  عم  جمج الجكامج )عبر ابف الحاجب بمكافقة المرض كمبالنرو ( 2)

 (.1/56)المسرِّن   لنوكقاؿ المزالا: إف المراد هك ما يكافؽ غرض الناعؿ  ك يبا
 (.1/106م رشنيؼ المسامج 21(  م نص الشارع عميو )انظر المرر لكحة 3)
( كعمػؽ ِّػاحب 1/106قاؿ الزركش : كهك ال ينافا جكاز العنكم كلك قاؿ: ككنو مرعمػؽ العقػاب لكػاف  حسػف )الرشػنيؼ  (4)

 (21المرر عم  ذلؾ بقكلو: قمت فيو مسامحة لنظان كمعن ) .هػ( المرر )
ثبارانم كبص الذـ كالعقػاب بالػذكرم ألنػو  كقاؿ الزركش : إنما ذكر المِّنؼ الذـ كالعقاب ك همؿ المدح كالثكاب لربلزمهما ننيان كا 
عمػػػ   ِّػػػكؿ المعرزلػػػة ال يربمػػػؼ كال يقبػػػؿ المزيػػػد ببػػػبلؼ األجػػػر كالثػػػكاب فإنػػػو قابػػػؿ لمزيػػػادةم فعبػػػر بمػػػا يناسػػػب  ِّػػػكؿ 

)رشنيؼ المسامج)  ( 22م 21رر لكحة )( الم106-1/105البِّـك
قاؿ ِّاحب المرر معمقان: قمت: كفيو بحػث مػف جهػة  ف الثػكاب ال يربمػؼ إذ البمػؼ فػ  الكعػد ال يجػكز ارناقػانم كالبػبلؼ إنمػا 

 (.22هك ف  البمؼ ف  الكعيد فاعمـ ذلؾ كالرعبير بزيادة الثكاب غير قادحة)المكحة 
الحسػف كالقػبو )بمعنػ  المػدح كالثػكاب( كبمعنػ  )الػذـ كالعقػاب(  ( الثالػث: إطػبلؽ1/301الكككػب المنيػر )شػرح جاء ف  ( 5)

شػػرع م فػػبل حػػاكـ إال اح رعػػال م كالعقػػؿ ال يحسػػف كال يقػػبو كال يكجػػب كال يحػػـر عنػػد اإلمػػاـ  حمػػد رضػػ  اح عنػػو ك كثػػر 
ال يضػػػرب لهػػػا  ِّػػػحابو كاألشػػػعريةم قالػػػو ابػػػف عقيػػػؿ ك هػػػؿ السػػػنة كالنقهػػػاءم قػػػاؿ اإلمػػػاـ  حمػػػد: لػػػيس فػػػ  السػػػنة قيػػػاسم ك 
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كهك  ف الحسف كالقبو العقمييف ثابرػاف فػ   فعػاؿ العبػاد إذا  (1)عمرن ما ذكرن ف  كراب نهاية العقكؿ
   (3)م قاؿ ف  المرر: ف  هذا بحث عندم(2)كاف معناهما ي كؿ إل  المذة كاأللـ

ؿ المِّنؼ منِّكب عم  المِّدر  ك الحػاؿم  م  قػكؿ ذلػؾ ببلفػان لهػـم م فا قك وخالفاً 
 . (4) م مبالنان ككذا قكلهـ كفاقانم  م  قكؿ ذلؾ كفاقان 

                                                                                                     
نما هك االرباع)انره (.  األمثاؿم كال ردرؾ بالعقؿ كا 

 نهاية العقكؿ فا الكبلـ لئلماـ الرازل )فهرس الكرب كاألدلة مكربة المثنا بمداد( (1)
رػافم كغيػرن: الحسػف كالقػبو ثاب -(: قاؿ ابف قاض  الجبؿ: قاؿ شيبنا يعن  الشػيخ رقػ  الػديف1/302جاء ف  شرح الكككب المنير ) (2)

ٍسػػفى  كاإليجػػاب كالرحػػريـ بالبطػػابم كالرعػػذيب مركقػػؼ عمػػ  اإلرسػػاؿم كردَّ الحسػػف كالقػػبو الشػػرعيف إلػػ  المبلئمػػة كالمنػػافرة: ألف الحي
هػػك النبػػر  -الشػػرع  يرضػػمف المػػدح كالثػػكاب المبلئمػػيفم كالقػػبو الشػػرع  يرضػػمف الػػذـ كالعقػػاب المنػػافريفم كابرػػار ابػػف البطيػػب 

 ف الحسف كالقبو العقمييف ثابراف ف   فعاؿ العباد . انره .ف   بر كربو   -الرازم
 . 1/104(م رشنيؼ المسامج 21انظر المرر )

 كما بعدها(: 1/100الضياء البلمج )جاء فا ك ( مف المبطكط 21المرر ) (3)
فا غير  –قبيو العقمياف كالرحسيف كالر ممما ركمـ عميها المركممكف كاألِّكليكف – عنا مسألة الرحسيف كالرقبيو  –هذن المسألة 

 ف الرحسػيف كالرقبػيو  :قاعػدة مػف قكاعػد  هػؿ االعرػزاؿم كرحريػر محػؿ النػزاع عمػا مػا قالػو النهػرل كغيػرن –محؿ االرناؽ 
 يطمقاف باعربارات ثبلثة:

م يبرمنػػاف األكؿ: الحسػػف عبػػارة عػػف المبلئػػـ لمطبػػجم كالقبػػيو عبػػارة عػػف المنػػافر لػػوم قػػاؿ النهػػرل: كهمػػا بهػػذا الرنسػػير عرفيػػاف
ف كانت هػذن القضػية هػا منشػأ الممػط؛ فػإف المعرزلػة كالبراهمػة اعرقػدكها  بابربلؼ األمـ كاألعِّارم كهذا ال نزاع فيوم كا 
عقميػػة مطػػردةم كِّػػرح القرافػػا بػػأف هػػذا القسػػـ عقمػػا ارناقنػػام كهػػك ظػػاهر كػػبلـ المِّػػنؼ كعميػػو حممػػو كلػػا الػػديف )ابػػف 

 العراقا(م ... كالحؽ ما قالو النهرل.
 الثانا: )ذكر كبلـ المِّنؼ(

بحيػػث يمػػدح فاعمػػو شػػرعنا عػػاجبلن كيثػػاب  جػػبلنم كالقػػبو مقابمػػوم كهػػذا عنػػدنا شػػرعام كعنػػد  النعػػؿالثالػػث:  ف يػػراد بالحسػػف كػػكف 
 المعرزلة عقمام هذا مقرضا كبلـ المِّنؼم كنحكن لئلماـ الرازل كالنهرل.

إلماـ إف النزاع إنما هك فا ككف النعؿ مرعمؽ الػذـ عػاجبلن كالعقػاب كاعررض القرافا عبارة المحِّكؿ فا ذلؾ بأف قاؿ : قكؿ ا
 جبلن ليس كذلؾ عندنا كعند المعرزلةم بؿ يجكز  ف يحـر اح رعالا كيكجب كال يعجؿ ذمانم بػؿ يحِّػؿ المقِّػكد بالكعيػد 

نمػا  النػزاع فػا كػكف النعػؿ مف غير ذـم ككذلؾ يكمؼ كال يعاقػب  جػبلنم بػؿ يعجػؿ العقكبػةم كال نػزاع فػا شػئ مػف ذلػؾم كا 
 مرعمؽ الم ابذة الشرعية كيؼ كانت هؿ يسرقؿ العقؿ بذلؾ ؟

م بؿ معنان  ف  قاؿ: كليس مراد المعرزلة بأف األحكاـ عقمية  ف األكِّاؼ مسرقمة باألحكاـم كال  ف العقؿ هك المكجب  ك المحـر
 العقؿ  درؾ  ف اح  كجب هذا كحـر هذا.

 كال يمـز منو الكقكعم كهـ يقكلكف: بؿ ذلؾ عند العقؿ مف قبيؿ الكاجبات. مك الجكازكنحف نقكؿ: الذم  درؾ العقؿ ه
)الرشػػنيؼ  (21لكحػػة )( قػػاؿ فػػا المػػرر: ببلفػػان: منِّػػكب عمػػا المِّػػدر  ك الحػػاؿم  ل  قػػكؿ ذلػػؾ ببلفػػا لهػػـ  م مبالنػػان 4)
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 م ككذا مف كافقهـ مف فقهاء العراؽ ف  دعكاهـ  م(2) (1)كقكؿ المِّنؼ ببلفا لممعرزلة 
حػػػـر كالمبػػػيو لػػػذكات  ف الحػػػاكـ فػػػ   فعػػػاؿ العبػػػاد العقػػػؿم بمعنػػػ   ف العقػػػؿ هػػػك المكجػػػب كالم

كذهبػػت طائنػػة مػػنهـ إلػػ   ف الحسػػف كالقػػبو فػػ  النعػػؿ يككنػػاف  (3)األفعػػاؿم كهػػذا عنػػد بعضػػهـ 
 بِّنة ركجبهما.

كقػػػاؿ  بػػػركف: إف قػػػبو النعػػػؿ يكػػػكف بِّػػػنة ركجبػػػوم ك مػػػا حسػػػف النعػػػؿ فيرحقػػػؽ بنقػػػداف 
  (4)مكجب القبو . 

                                                                                                     
1/106.) 

لثكاب ليس بشرعا  ِّبلن كليس كذلؾ. لكف عندهـ  ف نو بمعنا العقاب كاإ( قاؿ فا المرر: قيؿ عباررو ركهـ  نهـ يقكلكف 1)
اح شػرع  حكػػاـ األفعػػاؿ بحسػػب مػػا يظهػر مػػف المِّػػالو كالمناسػػدم فهػػك طريػػؽ عنػدهـ إلػػا العمػػـ بػػالحكـ الشػػرعا كالحكػػـ 

ػا منعػوم فعنػد المعرزلػة حكمػاف: عقمػا كشػرعا مػالشرعا رابج لهمػا ال عينه ام فمػا كػاف حسػنا جػكزن الشػرعم كمػا كػاف قبيحن
 (.1/104يضا الرشنيؼ ) ابج لو ) .هػ ( انظر ر

 .كما بعدها 199ص  ( كسيررجـ لها الشارح فا القريب2)
(: كقػػاؿ  بػػك الحسػػف الرميمػػا مػػف  ِّػػحابنام كالشػػيخ رقػػا الػػديف كابػػف القػػيـ ك بػػك 1/302جػػاء فػػا شػػرح الكككػػب المنيػػر ) (3)

م   كنقؿ عف الحننية كالمالكية كالشافعية قكالف )انرها(البطاب كالمعرزلة كالكرامية: العقؿ يحسف كيقبو كيكجب كيحـر
ف لػػـ يجعمػػكا العقػػؿ حاكمػػا ِّػػريحانم فقػػد قػػالكا: حسػػف بعػػض األشػػياء كقبحهػػا ال يركقػػؼ 1/304)ابػػف النجػػار كقػػاؿ  (: كالحننيػػة كا 

ف لـ يأت نبا كال كرا  ب ) . هػ( عما الشرعم بمعنا  ف العقؿ يحكـ فا بعض األشياء بأنها مناط لمثكاب كالعقابم كا 
(: إف العقؿ معػرؼ لػبعض األحكػاـ اإللهيػة سػكاء كرد بػو الشػرع  ـ الم كهػذا مػأثكر عػف  كػابر 1/25كقاؿ فا فكارو الرحمكت )

 مشايبنا كقاؿ  يضا: مف الحننية مف قاؿ: إف العقؿ قد يسرقؿ فا إدراؾ بعض  حكامو رعالا.
م 4/231كشػػػؼ األسػػػرار ك ( 2/153بػػػاف حكمػػػا )ريسػػػير الرحريػػػر كقػػػاؿ بعػػػض الحننيػػػة: إف الحسػػػف كالقػػػبو عقميػػػاف كلكػػػف ال يكج

طبػج دار  (1/231م كهذا ما رجحػو ابػف القػيـ كقػاؿ: ال رػبلـز بينهمػا )مػدارج السػالكيف 1/201العضد عما ابف الحاجب 
 .هػ1416 –ثالثة  –بيركت  –الكراب العربا 

كرم كركسط قـك فقالكا: قبحهػا ثابػت بالعقػؿ كالعقػاب ( قاؿ الزركشا: ما اقرِّر عميو المِّنؼ مف حكاية قكليف هك المشه4)
يركقػػؼ عمػػا الشػػرعم كهػػك الػػذل ذكػػرن سػػعد بػػف عمػػا الزنجػػانا مػػف  ِّػػحابنا ك بػػك البطػػاب مػػف الحنابمػػةم كذكػػرن الحننيػػة 
كحككن عف  با حنينة نِّػانم كهػك المنِّػكر لقكرػو مػف حيػث النطػرة ك يػات القػر ف المجيػد كسػبلمرو مػف الػكهف كالرنػاقضم 

 هنا امراف: فها
  حدهما: إدراؾ العقؿ حسف األشياء كقبحها.

ف لػػـ يػػرد شػػرعم كال رػػبلـز بػػيف األمػػريفم بػػدليؿ قكلػػو رعػػالا:  ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ چ كالثػػانا:  ف ذلػػؾ كػػاؼ فػػا الثػػكاب كالعقػػاب كا 

 (  ل: لـ رأرهـ الرسؿ كالشرائج.131سكرة األنعاـ  ية ) چی جئ چ  ل بقبيو فعمهـ  چی ی ی 
جػػزء القِّػػص  چک   ک ک گ گ  گ چ  ل: مػػف القبػػائو  چژ ژ ڑ ڑ ک ڈ ڈ چ كمثمػػو: 

 (.21(م المرر لكحة )105-1/104)رشنيؼ المسامج  (54مف اآلية )
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ة ليسػػػت حقيقيػػػةم بػػػؿ يحِّػػػبلف فيهػػػا بِّػػػنة ركجبهمػػػام لكػػػف الِّػػػن م(1)كقالػػػت الجبائيػػػة 
 .   (2)بكجكد اعربارات 

كحجة المعرزلة القائميف بأف العقؿ هك الحاكـ كالشرع يربعو:  نو لك لـ يكافقو لكاف ظممػانم 
 كهك نقص محاؿ عما اح رعالا. 

 كلنا:  ف الممؾ يرِّرؼ فا ممكو كيؼ يشاء كال يسأؿ عما ينعؿ.
لنعػػػؿ كقبحػػػو ليسػػػا لػػػذكات النعػػػؿ كال بػػػأمريف:  حػػػدهما:  ف حسػػػف ا (3)احرجػػػت األشػػػعرية 

                                 
جكزسػرافم ككانػت المعرزلػة البِّػرية فػا زمانػو عمػا مذهبػوم هػػ الػذل  ضػؿ  هػؿ 303( الجبائية: هـ  رباع  با عمػا الجبػائا ت 1)

م كال يػػرل اح رعػػالا فػػا اآلبػػرةم كالعبػػد بػػالؽ قػػالكا: اح مػػركمـ بكػػبلـ مركػػب مػػ ف حػػركؼ ك ِّػػكات يبمقػػو اح رعػػالا فػػا جسػـػ
ذا مات ببل ركبة يبمد فػا النػار كال كرامػات لؤلكليػاء دار اآلفػاؽ  –النػرؽ بػيف النػرؽ  .لنعموم كمرركب الكبيرة ال م مف كال كافر كا 

 .1/169 -ـ 1977 –ثانية  –بيركت  –الجديدة 
(: كقػػاؿ ابػػف قاضػػا الجبػػؿ  يضػػا: لػػيس مػػراد المعرزلػػة بػػأف األحكػػاـ عقميػػة  ف 1/303ح الكككػػب المنيػػر )( جػػاء فػػا شػػر 2)

م بؿ معنان عندهـ  ف العقؿ  درؾ  ف اح رعػالا بحكمرػو  األكِّاؼ مسرقمة باألحكاـم كال  ف العقؿ هك المكجب  ك المحـر
م فػالنزاع معهػـ فػا  ف البالمة كمؼ بررؾ المناسد كرحِّيؿ المِّالوم فالعقؿ  درؾ اإلي جاب كالرحريـم ال  نو  كجب كحـر

 العقؿ  درؾ ذلؾ  ـ ال؟
 فبِّكمهـ يقكلكف: ذلؾ جائز عما اح رعالا كال يمـز مف الجكاز الكقكع.

كهػػـ يقكلػػكف: بػػؿ هػػذا عنػػد العقػػؿ مػػف قبيػػؿ الكاجبػػاتم فكمػػا يكجػػب العقػػؿ  نػػو يجػػب  ف يكػػكف اح عميمػػان قػػديران مرِّػػنان بِّػػنات 
 (1/229الدرر ) .ؿم كذلؾ  درؾ كجكب مراعاة اح رعالا لممِّالو كلممناسد فهذا محؿ النزاع  .هػالكما

(
3
كربيػػب  بػػا عمػػا الجبػػائا ر س  األشػػعرية: نسػػبة إلػػا الشػػيخ  بػػا الحسػػف األشػػعرل مػػف سػػبللة  بػػا مكسػػا األشػػعرل  (

المبالؼ لمجبائام ككاف يقكؿ: البارل رعالا عالـ المعرزلةم كلذا كاف فا  كؿ  مرن معرزلينا ثـ راب عنها كِّار لو كبلمو 
بعمػػـ قػػادر بقػػدرةم حػػا بحيػػاةم مريػػد بػػإرادةم مػػركمـ بكػػبلـم سػػميج يسػػمجم بِّػػير يبِّػػر كلػػو فػػا الننػػاذ ابػػربلؼ ر لم كهػػذن 

يبػالؼ  الِّنات  زلية قائمة بذارو رعالام ال يقاؿ ها هكم كال ها غيرنم كال ال هكم كال: ال غيرنم ككاف لو فا الكبلـ مػا
 – هؿ السنةم كيقاؿ إنو راب عنها فا  بر حيارو كقاؿ:  نا عما الذل مات عميػو اإلمػاـ  حمػد بػف حنبػؿ )الممػؿ كالنحػؿ 

 –ثانيػػػة –الجامعػػػة اإلسػػػبلمية بالمدينػػػة المنػػػكرة  –م كالعػػػرش لمػػػذهبا 98-1/94 -هػػػػ 1387 –م سسػػػة الحمبػػػا بمِّػػػر 
لنكف  هؿ السنة فا الكثير مػف مسػائؿ االعرقػاد كمنهػا عمػا سػبيؿ (: كاألشعرية يبا1/66م كقاؿ )69-1/68 -هػ 1424
 المثاؿ:

 ف مِّػػدر الرمقػػا عنػػدهـ فػػا قضػػايا اإللهيػػات ) ل الركحيػػد( كالنبػػكات هػػك العقػػؿ كحػػدنم فهػػـ يقسػػمكف  بػػكاب العقيػػدة إلػػا  -1
مػف البعػث كالحشػر كالجنػة ثبلثة  بكاب: إلهيات كنبكات كسمعياتم كيقِّػدكف بالسػمعيات مػا يرعمػؽ بمسػائؿ اليػـك اآلبػر 
 – ل اإللهيػات كالنبػكات  –كالنار كغير ذلؾم كسمكها سمعيات ألف مِّدرها عندهـ النِّكص الشػرعيةم ك مػا مػا عػداها 

                 فمِّدرهـ فيها العقؿ.
 زعمهـ  ف اإليماف هك مجرد الرِّديؽم فأبرجكا العمؿ مف مسما اإليماف.-2
ف فقد  برجكا ركحيد األلكهية مف رقسيمهـ لمركحيدم فالركحيد عندهـ هػك  ف اح كاحػد فػا ذارػو ال بناءن عما رعرينهـ لئليما -3
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ألمػر دابػؿ فػا ذارػو كال لبػػارج الـز لذارػو حرػا يحكػـ العقػؿ بحسػػف النعػؿ  ك قبحػو بنػاء عمػػا 
 رحقؽ ما بو الحسف كالقبو.

ثانيهػػػا:  ف فعػػػؿ العبػػػد اضػػػطرارل ال ابريػػػار لػػػو فيػػػوم كلػػػيس لمعقػػػؿ  ف يحكػػػـ بػػػالثكاب  ك 
م (1)اـ العقػؿ فػا  فعػاؿ العبػاد منهػا مػا هػك ضػركرلالعقاب لمف ينعؿ شيئنا ببل ابريارم ثـ  حك

كحسػػف الِّػػدؽ النػػافج كقػػبو الكػػذب الضػػارم كقيػػؿ العكػػسم كمنهػػا مػػا ال يدركػػو العقػػؿ كحسػػف 
م فػػإف العقػػؿ ال سػػبيؿ لػػو (3)م كقػػبو ِّػػـك  كؿ يػػـك مػػف شػػكاؿ (2)ِّػػـك  بػػر يػػـك مػػف رمضػػاف 

                                                                                                     
قسػيـ لػوم ككاحػد فػا  فعالػو ال شػريؾ لػوم كفػا ِّػنارو ال نظيػػر لػوم كهػذا الرعريػؼ بػبل مػف اإلشػارة إلػا ركحيػد األلكهيػػةم 

رؾ كالبدعػة رائجػةم ألف النػاس لػـ يعمَّمػكا  ف اح كاحػد فمذؾ  ل مجرمج  شعرل رجد فيو ركحيد األلكهية مبربلنم كسكؽ الش
 فا عبادرو ال شريؾ لو.

م فحِّركا اإليماف بالنبا فا األمكر كبناءن كذلؾ عما رعرينهـ لئليماف فقد  برجكا االرباع مف رعرينهـ لئليماف بالنبا  -4
 الرِّديقية فقطم كمف ذلؾ انرشرت البدع فا المجرمعات األشعرية.

 كا  هؿ السنة فا  سماء اح كِّنارو كهذا سيأرا بيانو )كراب الذهبا رحمو اح(.بالن -5
 بالنكا  هؿ السنة فا باب القدرم فقكلهـ مكافؽ لمجبرية. -6
 بالنكا  هؿ السنة فا مسألة ر ية اح مف جهة ككنهـ يقكلكف يرل ال فا مكاف. -7
لػا غيػر ذلػؾ بالنكا  هؿ السنة فا مسألة الكبلـم فهـ ال يثبرك  -8 ف ِّنة الكبلـ عما حقيقرهام بؿ يقكلكف بػالكبلـ الننسػا كا 

 -هػػػػػ 1399 – كلػػػػا  –بيػػػػركت  –دار الكرػػػػب العمميػػػػة  –الػػػػركح البػػػػف القػػػػيـ ك (م 1/68) العػػػػرش مػػػػف  نػػػػكاع المبالنػػػػات
(1/111.) 
(
1
يهػػػا بضػػػركرة ثبػػػكت الضػػػركرة مشػػػرقة مػػػف الضػػػرر كهػػػك النػػػازؿ ممػػػا ال مػػػدفج لػػػوم كالضػػػركرية المطمقػػػة هػػػا الرػػػا يحكػػػـ ف (

. الجمؿ فا المنطػؽ ألفضػؿ الػديف البػكنجا ت المحمكؿ لممكضكع  ك بضركرة سمبو عنو ما داـ ذات المكضكع مكجكدة
 (1/2هػ )646

( 11/315كالضركرة: اسـ لمِّدر االضطرارم رقكؿ حممرنا الضركرة عما كذام كقػد اضػطر فػبلف إلػا كػذا )رهػذيب الممػة )
 (.هػ370البف منِّكر الهركل ت 

(
2
ۀ ہ ہ ہ   ۀڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻچ ألنػػػو مػػػػف رمضػػػػاف  (

﮶ ﮷ ﮸ ﮹  ﮺ ﮻ ﮼  ﮽ ﮾ ﮿  ﮵ھ ھ ھ ے   ے ۓ  ۓ ﮲  ﮳ ﮴ ھہ

ِّػـك  بػر يػػـك مػف رمضػاف هػػك مػف الشػهر الكػػريـ الػذل  مػػر اح  چ﯀ ﯁       
( كيقػػػػػػػػكؿ 183البقػػػػػػػػرة ) چٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ  ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ چ بِّػػػػػػػػيامو 
يراء الزكاة كالحج رسكؿ اح  قاـ الِّبلة كا  : بنا اإلسبلـ عما بمس: شهادة  ف ال إلو إال اح ك ف محمدنا رسكؿ احم كا 

 (.1/45( كمسمـ )1/11كِّـك رمضاف" ركان الببارل عف ابف عمر )
(
3
ـ النطػر نهػا عػف ِّػياـ يػكميف: يػـك األضػحا كيػك   ف رسػكؿ اح  ألنو يـك عيد النطر ركل مسمـ عف  بػا هريػرة  (

(2/799.) 
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 .(1)إلا دركو 
 

 رنبيهات:
كغيػػرن رػػكهـ  ف المعرزلػػة ينكػػركف  ف اح رعػػالا هػػك  األكؿ: قػػاؿ الزركشػػا: عبػػارة المِّػػنؼ

الشػػػارع لؤلحكػػػاـم كلػػػيس كػػػذلؾم بػػػؿ يقكلػػػكف: إف العقػػػؿ يػػػدرؾ  ف اح رعػػػالا شػػػرع  حكػػػاـ األفعػػػاؿ 
الشػػػرعام بػػػالحكـ بحسػػػب مػػػا يظهػػػر مػػػف مِّػػػالحها كمناسػػػدهام فالعقػػػؿ طريػػػؽ عنػػػدهـ إلػػػا العمػػـػ 

ػػا منعػػوم فِّػػار كالحكػـػ الشػػرعا رػػابج لهمػػا ال عينهمػػام فمػػا كػػاف حسػػنن  ا جػػكزن الشػػرعم كمػػا كػػاف قبيحن
نػػػو معنػػػا عنػػػد المعرزلػػػة حكمػػػاف:  حػػػدهما عقمػػػا كاآلبػػػر شػػػرعا رػػػابج لػػػوم فبػػػاف  نهػػـػ ال يقكلػػػكف إ

 .(2) ِّبلن ببلفان لما ركهمو عبارة المِّنؼ كغيرن  العقاب كالثكاب ليس شرعيا
قػػـك فقػػالكا: الثػػانا: مػػا اقرِّػػر عميػػو المِّػػنؼ فػػا حكايػػة قػػكليف هػػك المشػػهكرم كركسػػط 

مػف  (4)مف  ِّػحابنام ك بػك البطػاب  (3)القبو ثابت بالعقؿ كالعقاب بالشرعم كبو قاؿ الزنجانا 
ا   .(5)الحنابمةم كحكان الحننية عف  با حنينة نِّن

الثالػػػث: كػػػاف ينبمػػػػا لممِّػػػنؼ  ف يقػػػكؿ فػػػػا األكلػػػا عقميػػػافم كلكنػػػػو حػػػذؼ ببػػػر  حػػػػد 
 .(6)ما عقمام فحذؼ  حد جزئا الببر المبرد يف لداللة اآلبر عميوم كالرقدير كبله

ا كما رقدـ.  الرابج:  همؿ المِّنؼ المدح كالثكاب كقد ذكررهما دمجن
ثبارػانم  كقد  جيب عف المِّنؼ: بأنهما يعمماف مف ذكر مقابمهمام فإنهما مربلزماف ننيػان كا 

                                 
(
1
 .1/304م كشرح الكككب المنير 1/230الدرر المكامج  (

(
2
 .1/104الرشنيؼ  (

(
3
عمر بف عما بف  حمد بف  حمد  بك حنص الزنجانا رنقو عما القاضا  با الطيب الطبرل كقر  الكبلـ عما  با جعنر  (

يف بػػف محمػػد بػػف طػػبلبم حػػدث بدمشػػؽ  حمػػد بػػف محمػػد السػػمنانا كسػػمج منهمػػا الحػػديث كسػػمج بدمشػػؽ  بػػا نِّػػر الحسػػ
هػ كدفف بجانب ابف سريج )طبقات الشافعية الكبرل 459كِّكر كبمداد كغيرها ثـ اسركطف  بران بمداد إلا  ف ركفا سنة 

5/302.) 

(
4
 حمػد بػف  حمػد بػف محمػد بػف إبػراهيـ بػف عمػا القاضػا  بػك البطػاب الطبػرل الببػارل العبلمػةم  سػراذ فػا عمػـ البػػبلؼ  (

 (.6/144هػ )الكافا بالكفيات 560عمـ النظر ركفا سنة  قدكة فا

(
5
م كزاد: كهػػك المنِّػػكر لقكرػػو مػػف حيػػث النطػػرة ك يػػات القػػر ف المجيػػد كسػػبلمرو 105-1/104الرشػػنيؼ نقمػػو الزركشػػا فػػا  (

 مف الكهف كالرناقض  .هػ.

(
6
بقرػو لممبرػد ؟ قمػت: يجػكز  ف يكػكف الببػر قاؿ الزركشا: فإف قمت: كيػؼ قػاؿ: عقمػا كشػرعا كالمبرػد  اثنػافم كالببػر يجػب مطا (

 (.1/106حذؼ  حد جزئيوم  ل: كبلهما عقمام  ك هك ببر عف الثانا كحذؼ مف األكؿ لداللرو عميو. )الرشنيؼ 
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 فإف قمت: لـ بص الذـ كالعقاب بالذكر ؟
رزلػػةم كال يقبػػؿ الزيػػادةم ببػػبلؼ الثػػكاب  ِّػػكؿ المع مػػاقػػاؿ الزركشػػا: ألنػػو ال يربمػػؼ ع

 .(1)فإنو قابؿ لمزيادةم فعبر بما يناسب  ِّكؿ البِّـ 
قاؿ فا المرر: كفيو بحث مف جهة  ف الثكاب ال يربمؼم إذ البمػؼ فػا الكعػد ال يجػكز 

 .(2) إرناقنام فالببلؼ إنما هك فا البمؼ فا الكعيد )فاعمـ ذلؾ(
ف لػػػـ يعػػػرؼ  (3)الػػػنجش  البػػػامس: مػػػف مسػػػائؿ هػػػذن القاعػػػدة:  ف حػػػراـ عمػػػا النػػػاجش كا 

 .(4)النها الكارد فيوم قاؿ بعض  ِّحابنا: ألف رحريـ البداع يعرؼ بالعقؿ 
م قػاؿ المِّػنؼ فػا قكاعػدن كمحرجػان عنػو (5) بػأف ذلػؾ لػيس معرقػدنا * كاعررض الرافعا

إنػو  درؾ فا شرح المبرِّر بأنو لـ يقؿ إف العقؿ حـر حرا يقاؿ بأف ذلػؾ لػيس معرقػدنام بػؿ 
 .(6)الرحريـ كعرفوم كالعقؿ دراؾ ال محالة 

قاؿ: كاعمـ  ف ما عزان الرافعا إلا المبرِّر مف  ف الشافعا  طمؽ القػكؿ فيػو برعِّػية 
النػػاجش كشػػرط الرػػأثيـ فػػا البيػػج عمػػا بيػػج  بيػػو العمػػـ بػػالنهام لعمػػو ربػػج فيػػو اإلمػػاـ فإنػػو عػػزان 

الػػذل فػػا المبرِّػػر كاألـ اشػػرراط العمػػـ المبرِّػػرم ك ن فػػا لمشػػافعا لكنػػو لػػـ يػػنص عمػػا ذكػػر 
 .(7)بالنها فا المكضعيفم انرها 

قمت: فرؽ شراح المبرِّر بأف النجش بديعةم كرحريـ البديعة كاضو لكؿ  حد كمعمػـك 
ف لـ يعمـ هذا الببر ببِّكِّوم كالبيػج عمػا بيػج  بيػو إنمػا عمػـ رحريمػو  مف األلناظ العامة كا 

                                 
(
1
 (.106-1/105الرشنيؼ ) (

(
2
 (22المرر لكحة ) (

(
3
 (.2/37 -هػ 1415 – كلا  –رب العممية دار الك –النجش: هك  ف رزيد فا ثمف سمعة كال رغبة فا شرائها )ممنا المحراج  (

(
4
 طمؽ القكؿ برعِّية الناجش كشرط فا رعِّية البائج عما بيج  بيو  ف يككف عالمان بالنها )ركضػة الطػالبيف  اعمـ  ف الشافعا  (

 (. 1/194(م البحر المحيط لمزركشا )3/414-415
ف لػـ يعمػـ  كجاء ف  الركضة: قاؿ األِّحاب السبب فيو  ف النجش بديعة كرحػريـ البديعػة كاضػو لكػؿ  حػدم معمػـك مػف األلنػاظ العامػة كا 

 (.3/414هذا الحديثم كالبيج عما بيج  بيو إنما عرؼ رحريمو مف الببر الكارد فيو فبل يعرفو مف ال يعرؼ هذا الببر ) الركضة 

(
5
رار  يضػان كرحػػريـ اإلضػرار معمػػـك مػػف (: قػاؿ الرافعػػا: كلػؾ  ف رقػػكؿ البيػػج عمػا بيػػج  بيػو إضػػ3/414كجػاء فػػا ركضػة الطػػالبيف ) (

 ((.1/194األلناظ العامةم كالكجو ربِّيص الرعِّية بمف عرؼ الرحريـ بعمـك  ك ببِّكص )انظر البحر المحيط )

(
6
 .1/194م البحر المحيط لمزركشا 1/136اإلبهاج  (

(
7
ديفم كهك  ف يحضػر السػمعة فيعطػا بهػا (: قاؿ الشافعا: كالنجش بديعة كليس مف  ببلؽ  هؿ ال1/88جاء فا مبرِّر المزنا ) (

الشئ كهك ال يريد شراءها ليقردل بو السكاـ فيعطا بها  كثر مما كانكا يعطكف لػك لػـ يعممػكا سػكموم فهػك عػاص ح بنهػا رسػكؿ اح 
. (. كقاؿ.. فيككف هذا إفسادنا كقد عِّا اح إذا كاف بالحديث عالمن 3/92كعقد الشراء نافذ ألنو غير النجش. )األـ  ا كالبيج فيو الـز

(. األشبان كالنظائر البف السبكا 1/194هػ( انظر البحر المحيط لمزركشا )1393بيركتم الطبعة الثانيةم سنة  –)ط. دار المعرفة 
 .2/20 -هػ 1411 – كلا  –بيركت  –دار الكرب العممية  –
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 .(1)ال يعرؼ الببر  مف الببر الكارد فيو فبل يعرفو مف
 

البيػػػج عمػػػا البيػػػج يعػػػرؼ مػػػف فرحػػػريـ ف الػػػنجش بديعػػػة  قػػػاؿ الرافعػػػا: كلػػػؾ  ف رقػػػكؿ كمػػػا 
ف لػػـػ يعػػػرؼ الببػػػر الػػػكارد فيػػػو ببِّكِّػػػوم كالكجػػػو ركقػػػؼ  األلنػػػاظ العامػػػة فػػػا رحػػػريـ اإلضػػػرار كا 
الرعِّػية عمػا مطمػؽ معرفػة الببػرم إمػا مػػف عمػـك  ك بِّػكصم كقػد ربعػو فػا الركضػةم كاألمػػر 

فػػػا ابػػػربلؼ الحػػػديث عمػػا  ف النػػػاجش إنمػػػا يعِّػػػا إذا كػػػاف  مػػا قػػػاالنم فقػػػد نػػػص الشػػافعا ك
عالمنا بالنهام كقد نقمو ابف يكنس 
 .(3)فا شرح الكجيز عف جمهكر النقمة  (2)

كمػػف المسػػائؿ: مػػف لػػـ ربممػػو الػػدعكة مضػػمكف بالديػػة كالكنػػارةم كال يجػػب القِّػػاص عمػػا 
 .(4)قارمو عما الِّحيوم إذ ليس هك مسمـ 

نو ال يِّو؛ ألف ِّػحرو فػرع رقػدـ اإللػزاـ بػوم  الِّحيو عندنا  (5)كمنها: إسبلـ الِّبا 
                                 

(
1
 .1/470رفج الحاجب عف مبرِّر ابف الحاجب  (

  94)*( سبقت ترمجتو ص 

(
2
شارح الرنبيو:  بك النضؿ  حمد بف الشيخ كماؿ الديف  با النرو مكسا بف يكنس اإلربما األِّؿ ثـ المكِّمام مف بيت  (

العمػػـ كالرئاسػػةم اشػػرمؿ عمػػا  بيػػو فػػا فنكنػػو كعمكمػػو فبػػرع كرقػػدـم كقػػد درس كشػػرح الرنبيػػو كابرِّػػر إحيػػاء عمػػـك الػػديف 
هػػ ككنػت 610قد كلا بإربؿ مدرسة الممػؾ المظنػر بعػد مػكت كالػدل سػنة لممزالا مرريف ِّميرنا ككبيرن م قاؿ ابف بمكاف: ك 

 (.112-13/111هػ كعمرن سبج ك ربعيف سنة )البداية كالنهاية ط النكر 622 حضر عندن ك نا ِّمير كمات سنة 

(
3
ك سػػػػػنا  3/416م ركضػػػػػة الطػػػػػالبيف 8/225م كفػػػػػرو العزيػػػػػز لمرافعػػػػػا 471-1/470م كرفػػػػػج الحاجػػػػػب 1/137اإلبهػػػػػاج  (

الػب فػا شػػرح ركض الطالػب كفيػػو: )كالكجػو ربِّػػيص الرعِّػية الػخ(  شػػار إلػا رِّػػحيحوم قكلػو )بػػؿ نقمػو البيهقػػا المط
عػػف الشػػافعا الػػخ( كنقمػػو ابػػف يػػكنس فػػا شػػرح الػػكجيز عػػف جمهػػكر النقمػػة كجػػرل عميػػو القاضػػا  بػػك الطيػػب فػػا رعميقػػو 

ث: فمػف نجػش فهػك عػاصو بػالنجش إف كػاف كالمحامما فػا المبػاب كشػيبو فػا الركنػؽ كقػاؿ الشػافعا فػا ابػربلؼ الحػدي
م كاألشػػػػبان 2/40 -دار الكرػػػػاب اإلسػػػػبلما بالقػػػػاهرة  –.  سػػػػنا المطالػػػػب لزكريػػػػا األنِّػػػػارل عالمػػػػان بنهػػػػا رسػػػػكؿ اح 
 .2/20كالنظائر البف السبكا 

(
4
 .2/20م األشبان كالنظائر البف السبكا 1/474رفج الحاجب عف مبرِّر ابف الحاجب  (

بيػػركت  –دار النكػر  –( كمػنو الجميػػؿ شػرح مبرِّػر بميػؿ لمشػيخ عمػيش 3/202( كالمهػذب لمشػيرازل )5/446ايػة )العنايػة شػرح الهد
(. ك مػػا قرػػؿ المػػ مف بالكػػافر الػػذما: فػػابرمؼ العممػػاء فػػا ذلػػؾ عمػػا ثبلثػػة 8/401( كالممنػػا البػػف قدامػػة )3/147هػػػ )1409 –

: ال يقرػػؿ المػػ مف بكػػافرم كممػػف قػػاؿ بػػو ال : يقرػػؿ بػػوم كمػػف قػػاؿ  قػػكاؿ: فقػػاؿ قػػـك شػػافعا كالثػػكرل ك حمػػد داكد كجماعػػة كقػػاؿ قػػـك
بذلؾ  بك حنينة م ك ِّحابو كابػف  بػا ليمػا كقػاؿ مالػؾ كالميػث: ال يقرػؿ بػو إال  ف يقرمػو غيمػةم كقرػؿ الميمػة  ف يضػجعو فيذبحػوم 

 ( نشر المكربة الركفيقية بمِّر. 2/591كبباِّة عما مالو )بداية المجرهد البف رشد 
(
5
(: مسػػألة إسػػبلـ الِّػػبا العاقػػؿ ِّػػحيو بػػدليؿ 1/153جػػاء فػػا فػػكارو الرحمػػكت بشػػرح مسػػمـ الثبػػكت )-سػػبلـ الِّػػبا إ (

فإنػو كػاف  مػف كهػك ابػف سػبج  ك ثمػاف  ك عشػر سػنيف كالكػؿ  حػكاؿ الِّػبام كقبػؿ  مِّحة إسبلـ  مير المػ منيف عمػا 
زاع إنما هك فا ِّحة إيمانو فا حؽ  حكػاـ الػدنيا كاعررض عميو بأنو ال يدؿ عما المطمكبم فإف الن منوم رسكؿ اح 
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كاإللػػػزاـ مػػػج الِّػػػبا ممنػػػكع شػػػرعنام كهػػػذا هػػػك المنِّػػػكص فػػػا القػػػديـ كالجديػػػد كمػػػا قالػػػو إمػػػاـ 
 ( ارناقنػػام 18الحػػرميف؛ ألنػػو غيػػر مكمػػؼ فأشػػبو غيػػر المميػػز كالمجنػػكف كال يِّػػو إسػػبلمهما )

ف كػػاف كألف نطقػػو بالشػػ هادريف إمػػا ببػػرنا  ك إنشػػاءنم فػػإف كػػاف نطقػػو ببػػرنا فببػػرن غيػػر مقبػػكؿم كا 
 إنشاءن فهك كعقكدن كها باطمةم هذا مذهبنا.

كحيػػث قمنػػا: ال يِّػػو إسػػبلمو: فػػبل رِّػػو ركايرػػو مطمقنػػا عمػػا  ِّػػو القػػكليفم كقػػاؿ المرػػكلا 
م كر يػة النجاسػة كداللػة كربعو النككل فا مكضج: رقبػؿ ركايرػو فيمػا طريقػو المشػاهدة دكف اإلببػار

 األعما عما القبمة كبمك المكضج مف الماء كطمكع النجر كالشمس كغركبها.
بببلؼ ما طريقو االجرهاد: كاإلفراء كاإلببار عما يرعمؽ بالطمػب كركايػة األحاديػث عػف 

 .(1)را إف شاء اح رعالا أغيرنم كاسرثنكا  مكرنا سنذكرها فيما ي

                                                                                                     
كلػـ يثبػػت بعػد فػػإف قبكلػو عميػػو السػبلـ إيمانػػو كػـر اح كجهػػو فػػا حػؽ  حكػػاـ اآلبػرة مسػػمـ كفػا حػػؽ  حكػاـ الػػدنيا ممنػػكعم 

ػػا الػػدليؿ مكقػػكؼ عمػػا كنػػر  بػػا طالػػبم  مػػا لػػك كػػاف مسػػمما نمػػا يػػرـ لػػك ثبػػت عػػدـ ركريثػػو  بػػان  بػػا طالػػبم ك يضن  فقبػػكؿ  كا 
إيمانو كـر اح كجهو ربعان ألبيو ال يدؿ عما القبكؿ فػا ننسػوم ك جػاب المِّػنؼ عػف األكؿ: بػأف ِّػحة اإليمػاف فػا حػؽ 
 حكػػاـ اآلبػػرة رػػدؿ عمػػا ِّػػحرو فػػا حػػؽ سػػائر األحكػػاـم كمػػف ثمػػة يحكػػـ لِّػػبلة كػػافر إلػػا قبمرنػػا باإلسػػبلـ كقبػػكؿ سػػائر 

 (.1/194البحر المحيط لمزركشا )األحكاـ.. الخ 
ھ چ (: إسػبلـ الِّػػبا ِّػحيو عنػػد  بػػا حنينػة كقػػاؿ الشػافعا ال يِّػػوم قػاؿ  بػػك حنينػة كفػػا اآليػػة 5/324الػػرازل فػا رنسػػيرن )كقػاؿ 

﮴  ﮳  ﮲  عمػػػػا ِّػػػػحة إسػػػػبلـ الِّػػػػبام عػػػػاـ فػػػػا حػػػػؽ الِّػػػػبا كفػػػػا حػػػػؽ البػػػػال م قػػػػاؿ  چے  ے ۓ ۓ  
هػك غيػر جػائز لكنػو غيػر كاجػب عميػوم الشافعا: لك ِّو اإلسبلـ منو لكجبم ألنو لػك لـػ يجػب لكػاف فػا ذلػؾ إذننػا فػا الكنػر ك 

 (.2/282عف الِّبا حرا يبم  .."م قكاطج األدلة ) –لقكلو عميو الِّبلة كالسبلـ "رفج القمـ عف ثبلث 
(: فقاؿ 2/67)هػ  1423 – كلا  –بيركت  –دار الكرب العممية  -هػ  560البف هبيرة ركفا جاء فا ابربلؼ األئمة العمماء 
ا كػػاف مميػػزنام كقػػاؿ الشػػافعا ال يِّػػو إال بعػػد البمػػكغ كعػػف مالػػؾ ركايرػػاف كالمػػذهبيفم المدكنػػة  بػػك حنينػػة ك حمػػد يِّػػو إذ

 .1/115م البحر المحيط لمزركشا 19/223( المجمكع 6/96)
(
1
كاسػرطرد: كاسػرثنكا ِّػكرنا إحػداها إذنػو فػا دبػكؿ  3/295 -هػػ 1405 – كلػا  –كزارة األكقػاؼ الككيريػة  –المنثػكر فػا القكاعػد  (

يِّػاؿ الهديػةم الثانيػة إببػارن بطمػب ِّػاحب الػدعكة فػإف المػدعك رمزمػو اإلجابػة كمػا قػاؿ المػاكردل كالركيػانا كشػرطا  ف الدا ر كا 
يقػػج فػػا قمبػػو ِّػػدؽ الِّػػبام الثالثػػة فػػا ابريػػارن  حػػد  بكيػػو فػػا الحضػػانة إذا بمػػ  سػػف الرمييػػزم ككػػذلؾ البنثػػا يبربػػر فػػا سػػف 

كجػو كاألِّػو ببلفػو؛ ألف ابريػار البنثػا الـز كال حكـػ لػو قبػؿ البمػكغ كالكلػد يرػداعان  الرمييز بميمو إلا  حد الجنسػيف ينيػد عمػا
.   اثناف ال يِّو انرسابو قبؿ البمكغم كاالبريار فا الحضانة ليس ببلـز

ا الرابعة دعكان اسرعجاؿ اإلنبات بالدكاء نص عميوم زاد ابف الِّباغ كالقاضا الحسيف: بيمينو ألجؿ حقػف دمػو ببػبلؼ غيػرن إذ
 ادعا  نو ِّبا فبل يحمؼ.

البامسة: فا إرسالو لقضاء الحكائج المحقراتم كقد نقؿ عف الجكرلى حكاية اإلجماع عميو كعما ِّحة شػرائو لهػا كعميػو عمػؿ 
 الناس ببل نكير.

لو  بػذن السادسة: إببارن ببيج الشريؾ حِّرو مف العقار إذا كقج فا ننس الشريؾ ِّدقوم حرا إذا  بر األبذ بالشنعة ال يحؿ 
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 ممو بنػاءن عمػا  ف القرػؿ يجػب عمػا الِّػبا كالبػال  العػاقميفكقاؿ  بك حنينة: يِّو إسػبل
كهك كجو عندنا كهك قكلم إذ ال يمـز مف ككنو غير مكمؼ  نو ال يِّو منو كالِّػبلة كالِّػـك 

 نػو كػاف يحكػـ بِّػحة إسػػبلمو  (2)م كحكػا عػف الشػيخ زيػف الػديف الكنػانا (1)كسػائر العبػادات 
 اة بدر الديف بف جماعة.مدة مباشررو نيابة القضاءم كذلؾ قاضا القض

ال قرؿ.  كعما هذا الكجو لك اررد ِّحت ردروم لكف اليقرؿ حرا يبم م فإف راب كا 
 .(3)كفا زكايد الركضة: الحكـ بِّحة ردرو بعيدم بؿ غمط 

يقرضػا عػدـ ركريثػو مػف  ةقاؿ كالد المِّنؼ: الرمميط فيو نظػر؛ ألف الحكػـ بػبطبلف الػرد
 .(4)قريبو المسمـ 

                                                                                                     
 فا الباطفم قالو فا الحاكلم قاؿ ككذا ببر الكافر كالناسؽ  ما بالنسبة إلا الظاهر فمو األبذ.

 السابعة: عمدن فا العبادات كما لك ركمـ فا الِّبلة بطمتم  ك سمـ عما  حد يجب عميو الرد.
( كالعنايػػػة شػػػرح 1/194ط لمزركشػػػا )كالبحػػػر المحػػػي (م1/98(م كالمسرِّػػػنا لممزالػػػا )2/20األشػػػبان كالنظػػػائر البػػػف السػػػبكا )

 (.13/171( الحاكل الكبير )2/215(م المدكنة )4/413الهداية )

(
1
سبلـ الِّبا العاقػؿ كاررػدادن ِّػحيو كيجبػر عمػا 420انظر الرنبيو لمشيرازل ص ( م االبريار لرعميؿ المبرار كفيو قاؿ: كا 

كردرػػو ِّػػحيحافم كقػػاؿ  بػػك يكسػػيؼ: إسػػبلمو ِّػػحيو اإلسػػبلـ كال يقرػػؿم كجممرػػو  ف إسػػبلـ الِّػػبا الػػذل يعقػػؿ اإلسػػبلـ 
كردرو ال رِّوم كقاؿ زفر: ال يِّحاف؛ ألف طريقهما األقكاؿم ك قكالو غير ِّحيحة ال يرعمؽ بها حكـ: كالطبلؽ كالعراؽ 

 كاإلقرار كالعقكد.
كز الضػػار كالهبػةم كلهػػذا كألبػا يكسػؼ:  ف اإلسػػبلـ فيػو ننعػػو كالكنػر فيػو ضػػررنم كيجػكز رِّػػرفو النػافج: كقبػكؿ الهديػػةم كال يجػ

 قمنا: إف الكلا يجيز رِّرفو النافج دكف الضار.
 إسبلمو:  سمـ كهك ِّبا كِّحو النبا  كلهما:  ف عمينا 

كألف اإلسبلـ يرعمؽ بو كماؿ العقؿ دكف البمػكغ؛ بػدليؿ  ف مػف بمػ  غيػر عاقػؿ لـػ يِّػو إسػبلموم كالعقػؿ يكجػد مػف الِّػمير كمػا يكجػد مػف 
 بحقيقة اإلسبلـ كهك الرِّديؽ مج اإلقرار؛ ألف اإلقرار طائعنا دليؿ االعرقادم كالحقائؽ ال ررد.الكبير؛ كألنو  را 

أ: فإذا اررد رِّو كالبال م كألف اإلسبلـ عقد كالردة حموم ككؿ مف ممؾ عقدنا ممؾ حمو كسػائر العقػكدم كألف مػف  ذا ِّار مسممن كا 
 (.4/148العرراؼ دؿ عما ربديؿ اإلعرقاد كاإلسبلـ )كاف بيدن االعرقاد رِّكر منو ربديموم فإذا اقررف بو ا

(
2
هػػم رقنػو عمػا الرػاج 653سػنة زيف الديف عمر بف  با الحـز بف الكنانا شيخ الشافعية فا عِّرن باالرناؽم كلد بالقػاهرة  (

سػػنة ركػػاحم ك فرػا ككلػػا قضػاء دميػػاط عػف ابػػف دقيػؽ العيػػد كنػاب فػػا القػاهرة كدرسم لػػو حػكاشو عمػػا الركضػة ت بػف الن
 (.1/426هػ )حسف المحاضرة فا راريخ مِّر كالقاهرة 738

(
3
 .5/429ركضة الطالبيف  (

(
4
ِّػطبرلم فا الركضػة: كالثالػث: يِّػو إسػبلمو حرػا ينػرؽ بينػو كبػيف زكجرػو الكػافرة كيػكرث مػف قريبػو المسػمـم قالػو اإل (

ال قرػػؿ ... الػػخ. كاألكؿ: الِّػػحيو المنِّػػكص  كعمػػا هػػذا لػػك اررػػد ِّػػحت ردرػػوم لكنػػو ال يقرػػؿ حرػػا يبمػػ م فػػإف رػػابم كا 
ف كِّؼ الكنػر  –عميو: ال يِّو إسبلمو كالثانا: يركقؼم فإف بم   اسرمر عما كممة اإلسبلـ ربينا ككنو مسمما يكمئذم كا 

 (.5/429ربينا  نو كاف لمكنا )
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ا مػف كفا كجو ثالث:   نو مكقكؼم فإف بم  كاسػرمر عمػا كممػة اإلسػبلـ ربينػا ككنػو مسػممن
م ك    (1)ف كِّؼ الكنر ربينا  نو كاف لمكنا. ا  يكمئذو

 .(2)كمنها: ال ينعقد نذر ِّـك يـك العيد ك ياـ الرشريؽ كال يِّو لمنها عنو 
كقػػاؿ  بػػك حنينػػة: يِّػػو ألف مطمػػؽ الِّػػـك عبػػادة فيكػػكف حسػػنان يسػػرحيؿ  ف ينهػػا عنػػو 

عينػػو فيجػػب ِّػػرؼ النهػػا إلػػا  مػػر كراءن كرػػرؾ إجابػػة الػػداعا مػػثبلنم قػػاؿ: كال يمػػـز عمػػا هػػذا ل
 .(3)الِّـك فا الحيض كالنناسم فإف ذلؾ مف باب الننا ال مف باب النها 

                                 
(
1
 .5/429ركضة الطالبيف  (

(
2
النطر كاألضحا كالدهر: ذكػر فيػو مالػؾ عػف محمػد  (: باب ِّياـ يـك3/214ِّـك الدهر جاء فا االسرذكار البف عبد البر ) (

 نها عف ِّياـ يكميف: يـك النطر كيـك األضحا. بف يحا بف حباف عف األعرج عف  با هريرة  ف رسكؿ اح 
عػف ِّػيامها: كهػا  يػاـ منػا  نو سمج  هؿ العمـ يقكلكف: ال بأس بِّياـ الدهر إذا  فطر األياـ الرػا نهػا رسػكؿ اح  كذكر 

 ألضحا كيـك النطر فيما بممنا.كيـك ا
.  كقاؿ: كذلؾ  حب ما سمعت فا ذلؾ إلاَّ

قػاؿ  بػػك عمػر: ِّػػياـ هػػذيف اليػكميف ال بػػبلؼ بػيف العممػػاء فػػا  نػو ال يجػػكز عمػا حػػاؿ مػػف األحػكاؿ: ال لمرطػػكع كال لنػػاذر كال 
ا  ف يِّكمهمام كال لمرمرج ال يجد هدينا كال يأبذ مف الناس.  لقاضو فرضن

: "مػف نػذر  ف يعِّػا اح فػبل اـ ِّيامهمام فمف نذر ِّياـ كاحد منهما فقد نذر معِّيةم كقد قاؿ رسكؿ اح كهما يكماف حر 
 يعِّو".

ا بعينػػوم فكافػػؽ هػػذا اليػػـك فطػػرنا  ك  ضػػحام فػػ نػػو ال يِّػػكمهام كابرمنػػكا فػػا  جمعكا أكلػػك نػػذر نػػاذر ِّػػياـ يػػـك بعينػػوم  كِّػػيامن
 هػ.1421 كلا  –بيركت  –مية دار الكرب العم –االسرذكار  قضائهما ) .هػ(

يػػاـ: العيػػديف ك يػػاـ الرشػػريؽ الثبلثػػة( ال يِّػػو ِّػػـك عيػػد النطػػر  (: )كيحػػـر ِّػػياـ بمسػػة 209كجػػاء فػػا كنايػػة األبيػػار )ص
ػا  كاألضحا باإلجماعم كيحـر عميو ذلؾ كهػك  ثػـ؛ ألف ننػس العبػادة عػيف المعِّػية ..م كال فػرؽ بػيف  ف يِّػكمهما رطكعن

م كلك نذر ِّكمهما لـ ينعقد نذرن ..م ككما يحـر ِّػـك العيػديف يحػـر ِّػـك  يػاـ الرشػريؽ كهػا  ك عف كاجب  ك عف نذر
"نهػػا عػػف ِّػػيامها" ركان  بػػك داككد بإسػػناد ِّػػحيوم  ثبلثػػة  يػػاـ بعػػد يػػـك النحػػرم كهػػذا هػػك الجديػػد الِّػػحيو ألف النبػػا 

كز لممرمرػػج العػػادـ لمهػدل  ف يِّػػـك  يػػاـ كفػا ِّػػحيو مسػمـ "إنهػػا  يػػاـ  كػؿ كشػػرب كذكػر اح رعػػالا"م كفػػا القػديـ  نػػو يجػ
الرشريؽم كها المشار إليها فا قكلو رعالا "فِّياـ ثبلثة  ياـ فا الحػج" كفػا الببػارل عػف عائشػة كابػف عمػر رضػا اح 
عنهما  نهما قاال: لـ يربص فا  ياـ الرشريؽ  ف يِّمف إال لمف لـ يجد الهدلم كابرار النككل هػذا القػكؿ كِّػححو ابػف 

 كالمذهب  نو ال يجكز. مقبموالِّبلح 
 عمـ. فإف قمنا بالقكؿ القديـم فهؿ يجكز لمير المرمرج ِّكمها؟ فيو كجهاف: الِّحيو الرحريـ كاح 

نهػػا عػػف ِّػػـك يػػكميف يػػـك النطػػر كيػػـك  (: كفيػػو )حػػديث  بػػا سػػعيد البػػدرل  ف رسػػكؿ اح 2/240كجػػاء فػػا سػػبؿ السػػبلـ )
ليػػػو ذهػػػب الجمهػػػكرم فمػػػك نػػػذر النحػػػر مرنػػػؽ عميػػػو( دليػػػؿ عمػػػا رحػػػريـ ِّػػػـك  هػػػذيف اليػػػكميف ألف  ِّػػػؿ النهػػػا الرحػػػريـ كا 

 ِّكمهما لـ ينعقد نذرن فا األظهر ألنو نذر بمعِّيةم كقيؿ يِّـك مكانهما عنهما. انرها.
(: كلػػك شػػرع فػػا ِّػػـك يػػـك النحػػر ك يػػاـ الرشػػريؽ ثػػـ  فسػػدن لػػـ يمزمػػو القضػػاء فػػا ظػػاهر 1/14كفػػا كرػػاب النػػركؽ لمكرابيسػػا )

 .هػ1402 – كلا  –م النركؽ لمكرابيسام كزارة األكقاؼ الككيرية  .هػالركاية 

(
3
( كما بعدها:  ف النها فيو ألمر بارجم كال يكاد يبنا عما 2/382)هػ 861فرو القدير لمكماؿ بف الهماـ ركفا جاء فا  (

هذن األياـ يسػرمـز اإلعػراض ذل لب  ف الِّـك الذل هك منج الننس مشرهاها ال يعقؿ فا ننسو سببنا لممنجم بؿ ككنو فا 
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 .(1)كجكابو: ما بالهـ يعقمكف ككف الحيض مانعان كال يعقمكف ككف يـك العيد مانعان 
بعضػهـ ال رقبػؿ عنػدنا ببلفػان لمحننيػة؛ ألف المػانج كمنها: شهادة بعػض  هػؿ الذمػة عمػا 

 .(2)مف القبكؿ رهمة الكذب كقبو الكذب ثابت عقبلن 
فائػػػدة: المعرزلػػػة  كؿ فرقػػػة  سسػػػكا قكاعػػػد البػػػبلؼ لمػػػا كرد بػػػو ظػػػاهر السػػػنةم كذلػػػؾ  ف 

ف مرركب الكبيػرة لػيس  اعرزؿ عف مجمس الحسف البِّرل كقرر  (3)رئيسهـ كاِّؿ بف عطاء 
 كافر كيثبت المنزلة بيف المنزلريف. بم مف كال

فقػػػػاؿ الحسػػػػف: قػػػػد اعرػػػػزؿ عنػػػػام فسػػػػمكا المعرزلػػػػةم كهػػػػـ سػػػػمكا  ننسػػػػهـ  ِّػػػػحاب العػػػػدؿ 
كالركحيػػػدم لقػػػكلهـ بكجػػػكب ثػػػكاب المطيػػػج كعػػػذاب العاِّػػػا عمػػػا اح رعػػػالام كننػػػا الِّػػػنات 

األِّػػكؿم القديمػػة عنػػوم ثػػـ إنهػػـ غمػػكا فػػا عمػػـ الكػػبلـ كرشػػبثكا بأذيػػاؿ النبلسػػنة فػػا كثيػػر مػػف 
                                                                                                     
عف ضيافة اح رعالا عما ما كرد فا اآلثار  ف المػ منيف  ضػياؼ اح رعػالا فػا هػذن األيػاـم بقػا  ف يقػاؿ نػذر بمػا هػك 

ا فػبل كجػكد لػو فػبل ينعقػدم  مػا األكلػا فظػاهرةم ك مػا الثانيػة فممػا فػا سػنف الثبلثػة عػف عائشػة   معِّية كهك مننا شػرعن
 كالسبلـ: ال نذر فا معِّية ككناررو كنارة يميفم قمنا: .... الخ. عنو عميو الِّبلة

            .7/26كسنف النسائا  4/103م كسنف الررمذل 3/232فا سنف  با داكد 
ذا قػاؿ ح عمػاَّ ِّػـك يػـك النحػر  فطػر كقضػام فهػذا النػذر ِّػحيو عنػدنا ببلفنػا لزفػر كالشػافعا 1/131كجاء فا الهداية ) ( كا 
م هما يقكالف إنو نذر بما هك معِّية لكركد النها عف ِّـك هػذن األيػاـم كلنػا  نػو نػذر بِّػـك مشػركع كالنهػا رحمهما اح

لميرن كهك ررؾ إجابة دعكة اح رعالام فيِّو نذرن كلكنو ينطر احررازنا عف المعِّية المجاكرة ثـ يقضا اسقاطنا لمكاجػبم 
ف ِّاـ فيو يبرج عف العهدة ألنو  دان كما الرزمو .  . الخكا 

(
1
 .21-2/20األشبان كالنظائر البف السبكا  (

(
2
(: فا شهادة الكافر عما الكافر: قمت:  ر يت  هػؿ الذمػةم 4/25فا المدكنة الكبرل ) :بعضهـ عما بعض شهادة الكنار (

 رجكز شهادرهـ بعضهـ عما بعض فا شئ مف األشياء فا قكؿ مالؾ؟ قاؿ: ال .. الخ
 مام سكاء عما مسمـ  ك كافر .. الخ. (: كال كافر1/222كفا الركضة )

(: كشػػهادة  هػػؿ الشػرؾ بيػػنهـ جػػائزة بعضػػهـ عمػػا بعػض عنػػدنا ...م ك...م كحجرنػػا فػػا ذلػػؾ قكلػػو 16/133كفػا المبسػػكط لمسربسػػا )
 ل مف غير دينكـم فنيو رنِّيص عما جكاز شهادرهـ عما كِّػية المسػمـم كمػف ضػركرة جػكاز  چک ک گ گ چ رعالا: 

 المسمـ جكازها عما كِّية الكافر كما ثبت بضركرة النص فهك كالمنِّكص. شهادرهـ عما كِّية
ف ابرمنػت ال رقبػؿكقاؿ ابف  بػا ليمػا: إذا ارنقػت مممهػـ رقبػؿ شػهادرهـ بع كالمسػألة فػا فػرو البػارل البػف  .ضػهـ عمػا بعػضم كا 

 .2/21األشبان كالنظائر البف السبكا هػم 1379 –بيركت  –دار المعرفة  – 5/292حجر 

(
3
كاِّؿ بف عطاء مكلا بنا ضبة كقيؿ غير ذلؾم كػاف يجػالس المػزَّاليفم فقيػؿ لػو المزالػام ر س بدعػة االعرػزاؿ األكلػام  (

كاف  حد البمماء المنػكهيف لكنػو كػاف يبػدؿ الػراء غينػان؛ كلكبػرن كػاف يرجنػب نطػؽ الػراءم حرػا لػك اضػطر إلػا قػراءة القػر ف 
رػػػاب اح العزيػػزم باإلضػػػافة إلػػا شػػػناعات المعرزلػػة المعركفػػػة كانػػت لػػػو فكػػاف يقػػػر ن بػػالمعنام كهػػػذن جػػر ة بطيػػػرة عمػػا ك

شناعات فا الضبلؿ بطيرةم منها  نو كاف يشػؾ فػا عدالػة مػف حضػر مكقعػة الجمػؿم فقػاؿ: إحػدل النئرػيف مبطئػة فػا 
ألف ننػػس األمػػرم فمػػك شػػهد عنػػدل عمػػا كطمحػػة كعائشػػة )رضػػا اح عػػنهـ  جمعػػيف( عمػػا باقػػة بقػػؿ لػػـ  حكػػـ بشػػهادرهـ؛ 

هػ عميو مف اح ما يسرحؽ )المنرظـ فا 131 حدهـ فاسؽ ال بعينوم قمت: كالناسؽ إذا لـ يرب فهك مبمد فا النار )ركفا 
 ((.8/558( كراريخ اإلسبلـ )7/292راريخ الممكؾ كاألمـ )
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ألبػا عمػا الجبػائا: مػا  (1)كشاع مذهبهـ فيمػا بػيف النػاسم إلػا  ف قػاؿ  بػك الحسػف األشػعرل 
 رقكؿ فا ثبلثة  بكة:  حدهـ مطيعنا كاآلبر عاِّينا كالثالث ِّميرنا.

فقػػاؿ: إف األكؿ يثػػاب بالجنػػةم كالثػػانا يعاقػػب بالنػػارم كالثالػػث ال يثػػاب كال يعاقػػبم قػػاؿ 
ث: يػػػا رب لػػـ  مرنػػػا ِّػػميرنا كمػػا  بقيرنػػػا إلػػا  ف كبػػػرت فػػأكمف بػػػؾ األشػػعرل: فػػإف قػػػاؿ الثالػػ
 ك طيعؾ ك دبؿ الجنة؟

فقػػاؿ: يقػػكؿ الػػرب: إنػػا كنػػت  عمػػـ عنػػؾ  نػػؾ لػػك كبػػرت لعِّػػيت فػػدبمت النػػارم ككػػاف 
 األِّمو لؾ  ف رمكت ِّميرنا.

قاؿ األشعرل: فإف قاؿ الثانا: يا رب لـ لـ رمرنػا ِّػميرنا فػبل  عِّػا فػبل  دبػؿ النػار؟ 
 ا يقكؿ اح؟ماذ

كرػػػرؾ األشػػػعرل مػػػذهب الجبػػػائا كاشػػػرمؿ بإثبػػػات مػػػا كردت بػػػو السػػػنة  مفبهػػػت الجبػػػائا
 .(1) (2)كمضا عميو الجماعةم فسمكا  هؿ السنة كالجماعة 

                                 
(
1
ف األشػػعرل: عمػػا بػػف إسػػماعيؿ بػػف  بػػا بشػػر بػػف عبػػد اح بػػف مكسػػا بػػف بػػبلؿ بػػف  بػػا بػػردة بػػف  بػػا مكسػػا  بػػك الحسػػ (

  هػػػم ككػػاف عمػػا مػػذهب المعرزلػػة زماننػػا طػػكيبلنم ثػػـ عػػفَّ لػػو مبػػالنرهـم ك ظهػػر مقالػػة ببطػػت عقائػػد260المػػركمـ كلػػد سػػنة 
الناس ك كجبت النرف المرِّمةم ككاف الناس ال يبرمنػكف فػا  ف هػذا المسػمكع كػبلـ احم ك نػو نػزؿ بػو جبريػؿ عميػو السػبلـ 

يهـ قالكا: إنو قديـم كالمعرزلة قالكا: هػك مبمػكؽم فكافػؽ األشػعرل المعرزلػة فػا  ف هػذا م فاألئمة المعرمد عمعما محمد 
مبمكؽم كقاؿ: ليس هذا كبلـ احم إنمػا كػبلـ اح ِّػنة قائمػة بذارػوم مػا نػزؿ كال هػك ممػا يسػمجم كمػا زاؿ منػذ  ظهػر هػذا 

 رميمػػا حػػذرنا مػػف القرػػؿم ثػػـ ربػػج  قػػكاـ مػػفبائنػػان عمػػا ننسػػو لببلفػػو  هػػؿ السػػنةم حرػػا  نػػو اسػػرجار بػػدار  بػػا الحسػػف ال
كدانػػػكا بقػػػكؿ األشػػػعرلم ككػػػاف   رباعػػػوم حرػػػا رركػػػت الشػػػافعية معرقػػػد الشػػػافعا  السػػػبلطيف مذهبػػػو فرعِّػػػبكا لػػػوم ككثػػػر

األشػعرل رمميػذان لمجبػائا ال ينارقػو  ربعػيف سػنة ثػـ رحػكؿ إلػا بدعرػو الجديػدةم رػكفا ببمػداد سػنة نيػؼ كثبلثػيف كثبلثمائػةم 
ف كثيػػػران مػػػف  ِّػػػحاب المػػػذاهب انرقمػػػكا كنػػػافقكا كركثػػػؽ بمػػػذهب األشػػػعرل )كالشػػػافعا( طمعػػػان فػػػا العػػػز كالجرايػػػات كيقػػػاؿ إ

( 11/393النػػببلء )م كسػػير  عػػبلـ 3/284( كفيػػات األعيػػاف )17/25(م )30-14/29)المنػػرظـ فػػا رػػاريخ الممػػكؾ كاألمػػـ )
 قدمة البحر المحيط لمزركش .(كينظر م30/13( كراريخ اإلسبلـ )310-1/308كطبقات الشافعية )

(
2
 كها: ةينرسب إلا المعرزلة فرؽ كثيرةم لكنهـ مرنقكف فا  ِّؿ مذهبهـ: القكؿ باألِّكؿ البمس (

 الركحيد كالعدؿ كالكعد كالكعيد كاألمر بالمعركؼ كالنها عف المنكر كالمنزلة بيف المنزلريف.
 سمكن مشبهانم كمف بالنهـ فا الكعيد سمكن مرجئان.فمف بالنهـ بالركحيد سمكن مشركانم كمف بالنهـ فا الِّنات 
نما سمكا معرزلة؛ ألنهـ اعرزلػكا مجمػس الحسػف البِّػرل  م كذلػؾ  ف النػاس ابرمنػكا فػا مرركبػا الكبػائرم فقالػت -رحمػو اح  –كا 
 البكارج: كمهـ كنارم كقالت المرجئةم هـ م منكف.

 هـ منافقكف. –رحمو اح  –كقاؿ الحسف 
 ف عطاء كمف ربعوم كقالكا: فساؽ كليسكا بم منيف كال كافريف كال منافقيفم كهذن ها المنزلة بيف المنزلريف.فاعرزؿ كاِّؿ ب

ك جمعت المعرزلة عما  نو ال يجكز القكؿ بجػكاز الر يػة عمػا اح عػز كجػؿم ككػذلؾ ال يجػكز القػكؿ بػأف القػر ف محػدث ككػذلؾ 
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 [ (2)وشكر المنعم واجب بالشرع ال بالعقل خالفًا لممعتزلة ] 
نمػػا هػػك ( حسػػف قطعػػان بضػػركرة العقػػؿم ك مػػا كجكبػػو فػػبل يجػػب بالوشــكر المــنعم) عقػػؿ كا 

م كال يحسػف الػذكر هنػا *يف هنػاي( كهػذا النػرع كمػا بعػدن ذكػرن كثيػر مػف األِّػكلبالشـرع واجب)
 إال لمف ذكر  دلة المسائؿ.

 مػا مػف يقرِّػر عمػا مجػػرد الحكػـ فػبل فائػدة فػا الػػذكرم  ال ينػر مػف الرِّػريو كمػا فعػػؿ 
حسػػانوم إ مػػا بالقمػػب بػػأف يعرقػػد  نػػو المِّػػنؼم فشػػكر المػػنعـ هػػك الثنػػاء عمػػا اح بػػذكر  الئػػو كا 
 .(3)رعالا كلا النعـم  ك بالمساف بأف يببر بها  ك غير ذلؾ كأف يبضج 

                                                                                                     
( 143-5/142 مكربػػة الثقافػػة الدينيػػة ببكرسػػعيد -رهـ )البػػدء كالرػػاريخ ف اح مػػا قػػدَّر المعاِّػػا كال قضػػاها.. الػػخ شػػناعا

( كالنِّػؿ 1/196)هػػ 1397اكلػا  –القػاهرة  –دار األنِّػار  –( كاإلبانة فا  ِّػكؿ الديانػة 1/1031القامكس المحيط )
عقػػؿ كرممػػكا فيػػو ( ك نهػػا رعرػػد بال146-4) هػػػ1321 –القػػاهرة  –مكربػػة البػػانجا  – فػػا الممػػؿ كاألهػػكاء كالنحػػؿ البػػف حػػـز

 كرقدمو عما النقؿ.

(
1
اعممكا  ف اإلسبلـ هػك السػنةم كالسػنة هػا اإلسػبلـم كال يقػـك  حػدهما إال بػاآلبرم فمػف السػنة لػزـك الجماعػةم فمػف رغػب  (

هػػـ   عػػف الجماعػػة كفارقهػػا فقػػد بمػػج ربقػػة اإلسػػبلـ مػػف عنقػػو ككػػاف ضػػاالن مضػػبلىم كاألسػػاس الػػذل ربنػػا عميػػو الجماعػػة
كرحمهػػػـ اح  جمعػػػيف كهػػػـ  هػػػؿ السػػػنة كالجماعػػػةم فمػػػف لػػػـ يأبػػػذ عػػػنهـ فقػػػد ضػػػؿ كابرػػػدعم ككػػػؿ بدعػػػة ضػػػبللة   ِّػػػحاب محمػػػد 

 كالضبللة ك همها فا النارم
 : "ال عذر ألحد فا ضبللةم فقد بينت األمكر كثبرت الحجة كانقطج العذر" انرهاكقاؿ عمر بف البطاب 

 ف الديف إنما جاء مف ًقبؿ اح  –رحمؾ اح  –كربيف لمناسم فعما الناس االرباعم كاعمـ  كذلؾ  ف السنة كالجماعة قد  حكما  مر الديف كمو
فػبل رربػج شػيئنا بهػكاؾ فرمػرؽ مػف الػديف فربػرج  –ربارؾ كرعالام كلـ يكضج عما عقكؿ الرجاؿ ك رائهـم كعممو عند اح كعنػد رسػكلو 

السنة ك كضػحها ألِّػحابو كهػـ الجماعػةم كهػـ السػكاد األعظػـم كالسػكاد  ألمرو مف اإلسبلـم فإنو ال حجة لؾم فقد بيف رسكؿ اح 
فا شئ مف  مر الديف فقد كنرم كاعمـ  ف الناس لـ يبردعكا بدعة قط حرػا  األعظـ الحؽ ك هموم فمف بالؼ  ِّحاب رسكؿ اح 

كالضبللة ك همها فا النار )شػرح السػنة ررككا مف السنة مثمهام فاحذرالمحدثات مف األمكرم فإف كؿ محدثة بدعةم ككؿ بدعة ضبللة 
م ألبا القاسـ األِّبهانا 2/472كالحجة فا بياف المحجة  -هػ 1408 – كلا  –( طبج دار ابف القيـ الدماـ 37-1/35لمبربهارل )

 هػ.1419 –ثانية  –طبج دار الراية بالسعكدية  -هػ 535ت 

(
2
: لػك رنزلنػا ) الشػيخ الشػربينا (  رنزؿ عف إبطاؿ قاعدة الحسف كالقػبو: فقػاؿ.. ك لحؽ مسألة كجكب شكر المنعـ ألنها مبنية عما ال (

 عنو لكاف كاجبان بالشرع  يضانم إذ ال جهة هناؾ يرررب عميها ثبكت الحكـ .. الخ.
قػؿ فيػو بحسػف كال قػبوم كقاؿ: ثـ إف األشاعرة رنزلكا مج بِّكمهـ عف إبطاؿ حكـ العقؿ فا مسألريف: األكلا شكر المنعـ كالثانيػة مػا ال يقضػا الع

فقػالكا سػػممنا حكـػ العقػػؿم  ل إدراكػو الحكػـػ مػف جهرػػو قبػػؿ الشػرع لكػػف ال نسػممو فػػا هػاريف المسػػألريفم فػػبل إثـػ فػػا رػرؾ الشػػكر عمػا مػػف لػـػ 
ال لكػػاف عبثػػان كهػػك القبػػيوم كالنائػػدة ليسػػت ح كهػػك ظػػاهرم كال لمعبػػد ألف منػػو فعػػؿ الكاجبػػات  يبممػػو دعػػكة نبػػا؛ ألنػػو لػػك كجػػب لكجػػب لنائػػدة كا 

كرػػرؾ المحرمػػات العقميػػة ك نػػو مشػػقة كرعػػب نػػاجز كالحػػظ لمػػننس فيػػوم كمػػا هػػك كػػذلؾ ال يكػػكف لػػو فائػػدة دنيكيػػة كاألبركيػػة منرنيػػة؛ ألف  مػػكر 
 اآلبرة مف الميب الذل ال مجاؿ لمعقؿ فيو.

 (55-1/54مف رقرير الشيخ الشربينا عما شرح المحما كحاشية البنانا )
 .1/120م اإلسنكل فا نهاية السكؿ 1/106م رشنيؼ المسامج 1/105مج انظر الضياء البل

(
3
 .1/61المحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا  (
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م بػػػػؿ هػػػػك فقػػػػط  كلػػػػيس المػػػػراد بالشػػػػكر قػػػػكؿ القائػػػػؿ: الحمػػػػد ح كالشػػػػكر ح ك مثػػػػاؿ ذلػػػػؾ
اسرعماؿ كؿ ما  نعـ اح عما العبد ]فا طاعة اح[. كالدليؿ عما الكجكب بالشػرع قكلػو رعػالا 

 (.ال بانعقمفكجب الشكر )بالشرع  (1) ژ ەئ   ەئ ائ ائ    ى ىژ 
ف لـ يرد شرع   .(2)إذ لك كجب بالعقؿ يعذب راركو كا 

ـــا لممعتزلـــة) م *( حيػػػث قػػػالكا: يجػػػب عقػػػبلن لكنػػػو كجػػػكب اسػػػرداللا ال ضػػػركرلخالًف
ب( القطػاف 18كابػف ) (1)كالزبيػرل  (4)كالقنػاؿ الشاشػا  (3)ككافقهـ عما ذلؾ ابف القػاص 

                                                                                                     
 ( 1/60( والبناىن على احمللى ) 1/10)*( منم  اماـ احلرمني ىف الربىاف ) 

 
 
 

(
1
 ېې ې ې ۉ ۉ ۅۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۈڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ ( مػف سػكرة اإلسػراء كرمامهػا 15مف اآلية رقـ ) (

 چى ى    ائ ائ ەئ   ەئ 
س بػبلـز لرػرؾ الكاجػب لجػكاز (: فإنو ننا الرعذيب مطمقا إلا البعثةم فإف قيؿ: الرعػذيب لػي1/106قاؿ الزركشا فا الرشنيؼ )

 قمنا: ررؾ الكاجب يمزمو الرعذيب قبؿ الركبة عندهـ كالعنك غير جائز قبمها. العنك
 ف؟يعما رسميـ الحسف كالقبو العقمي فإف قيؿ كيؼ يسردؿ عميهـ باآليةم كالرنريج

 قيؿ: ألنو عندهـ ال يجكز كركد الشرع بببلؼ العقؿم فِّارت المعرزلة إلا كجكبو بالعقؿ  .هػ.
(
2
 كقد اسردؿ  ئمرنا عما  ف شكر المنعـ كاجب بالشرع ال بالعقؿ؛ بأف الشكر ال يبمك: (

 إما  ف يجب لحِّكؿ فائدةم  كالم كالثانا عبث كهك باطؿ.
كؿ إمػػا  ف يكػػكف فيػػو فائػػدة ح رعػػالام كهػػك منػػزن عػػف ذلػػؾم إذ هػػك المنػػا عمػػا اإلطػػبلؽم  ك لمعبػػد: كهػػا إمػػا فػػا الػػدنيا كال كاأل

 مننعة لو فيهام ألنو مشقة كرعب.
ما فا اآلبرة: كال مجاؿ لمعقؿ فا ذلؾ )الضياء البلمج )  (.1/60( كحاشية البنانا عما جمج الجكامج )1/105كا 

مػد المعػركؼ بػابف القػاص  بػك العبػاس الطبػرل الشػافعا النقيػو إمػاـ كقرػو فػا طبرسػرافم  بػذ النقػو عػف ابػف (  حمد بف  ح3)
سريج كِّنؼ كربان كثيرة: منها الرمبيص ك دب القاضا كالمكاقيت كالمنرػاحم كشػرح الرمبػيص  بػك عبػد اح البػرف )الشػيخ 

طرسػكس كقيػؿ إنػو رػكلا القضػاء فيهػام كقيػؿ إنػو  ثنػاء  بك عما السنجا( كاف يعظ الناس فػانرها فػا بعػض  سػنارن إلػا 
هػػػ )الػػكافا 336هػػػ كقيػػؿ سػػنة 335كعظػػو  دركرػػو رقػػة كبشػػية كركعػػة مػػف ذكػػر اح رعػػالا فبػػر ممشػػيان عميػػو كمػػات سػػنة 

 (.1/120م طبقات النقهاء 6/143بالكفيات 
كالجبللػػة الرامػػة كالعظمػػة الػػكافرةم كػػاف إمامػػان فػػا  ( اإلمػػاـ الجميػػؿ  حػػد  ئمػػة الػػدهر كالبػػاع الكاسػػج فػػا العمػػـك كاليػػد الباسػػطة4)

الرنسػػير إمامػػا فػػا الحػػديث إمامػػا فػػا الكػػبلـ إمامػػا فػػا األِّػػكؿ إمامػػا فػػا النػػركع إمامػػا فػػا الزهػػد كالػػكرع إمامػػا فػػا الممػػة 
م كثيػر كالقمػـ كالشعر ذاكرا لمعمـك محققان لما يكردن حسف الرِّرؼ فيما عندنم فردان مف  فراد الزمافم ناِّر الػديف بالسػيؼ

 الرحمة لطمب الحديث.
هػػم قػاؿ ابػف الِّػبلح: كهػك كهػـ قطعػانم قمػت:  رَّخ الحػاكـ  بػك عبػد اح كفارػو فػا 336قاؿ الشيخ  بك اسػحؽ: مػات القنػاؿ سػنة 

هػػم فيكػكف عمػرن حػيف رػكفا ابػف سػريج 291هػ بالشاـ كهك الِّكابم كمكلدن فيما ذكرن ابف السمعانا سنة 365 بر سنة 
يف كيكػػكف قػػد جػػاكز العشػػريف يػػـك مػػات األشػػعرل بسػػنكات عمػػا البػػبلؼ فػػا كفػػاة األشػػعرل )ابػػف السػػبكا فػػا سػػبج سػػن
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 م لكف الِّيرفا رجج بعد  ف ناظر األشعرل.(3)ك بكر الِّيرفا ك ب (2)
كاسردؿ عما كجكب شكر المنعـ بالعقػؿ بكجػكب االحرػراز ممػا يبػاؼ منػو الضػررم فػإذا 
بطر بباؿ العاقؿ  ف ال يأمف  ف ال يككف لو ِّانج قد  نعـ عميو ك راد منػو الشػكر عمػا نعمػو 

 كاالسردالؿ عما معرفرو لزمو الشكر كالمعرفة.
فقاؿ لو األشعرل: هذا االسردالؿ ينافا  ِّػمؾ ألنػؾ اسػردلمت عمػا كجػكب شػكر المػنعـ 
رادة اح رعػػالا ال رػػدؿ عمػػا كجكبػػو؛ ألنػػو سػػبحانو قػػد  بإمكػػاف  ف يكػػكف المػػنعـ قػػد  راد ذلػػؾم كا 
 راد حػػدكث كػػؿ مػػا عمػػـ حدكثػػو مػػف بيػػر كشػػر كطاعػػة كمعِّػػيةم كال يجػػكز  ف يقػػاؿ بكجػػكب 

ف  راد اح  عػػز كجػػؿ حػػدكثهام فعمػػـ الِّػػيرفا منافػػاة اسػػرداللو عمػػا مذهبػػوم فرجػػج المعاِّػػا كا 
 .(4)إلا القكؿ بالكقؼ قبؿ الشرع 

فػػػا كرابػػو الحػػدكد عمػػا المعرزلػػػةم  *كمػػف  حسػػف اإللزامػػات مػػػا  كردن الشػػيخ  بػػك إسػػحؽ
ذا كػاف الثػكاب  فإنهـ قػالكا: يجػب عمػا اح رعػالا  ف يثيػب المطيعػيف ك ف يػنعـ عمػا البمػؽم كا 

بػػػان فػػػبل معنػػػا لمشػػػكر؛ ألف مػػػف قضػػػا دينػػػو فػػػبل يسػػػرحؽ الشػػػكرم فنػػػا الجمػػػج بػػػيف هػػػذيف كاج
 .(5)القكليف رناقض 

                                                                                                     
 (.1/120( طبقات النقهاء )3/203الطبقات الكبرل 

( الزبير بف  حمػد بػف سػميماف بػف عبػد اح بػف عاِّػـ بػف المنػذر بػف الزبيػر بػف العػكاـ األسػدل اإلمػاـ الجميػؿ  بػك عبػد اح 1)
ِّاحب الكافا كالمسكت كغيرهمام كاف إمامان حافظان لممذهب عارفا بػاألدب ببيػرا باألنسػاب ككػاف  عمػا ككػاف  الزبيرلم

يسػػكف البِّػػرة كػػاف عارفػػا بػػالقراءات كالحػػديثم مػػف كربػػو كػػذلؾ كرػػاب السػػنة ككرػػاب سػػرر العػػكرة ككرػػاب الهدايػػة ككرػػاب 
كمػػػا  3/295هػػػ )طبقػػات الشػػافعية الكبػػرل 317ات سػػنة االسرشػػارة كاالسػػربارة ككرػػاب رياضػػة المػػرعمـ ككرػػاب اإلمػػارة مػػ

 بعدها(.
 )*( اسرداللا ال نظرل كعكسو ضركرل ال بديها 

(  حمد بف محمد بف  حمد  بك الحسيف بف القطاف البمدادل  بر  ِّحاب ابف سريج كفاة عما ما قالو الشيخ  بػك اسػحؽم 2)
هػػػ )طبقػػات 359ِّػننات فػػا  ِّػػكؿ النقػو كفركعػػو رػػكفا سػنة درس ببمػداد ك بػػذ عنػو العممػػاءم مػػف كبػراء الشػػافعية كلػػو م

 (.1/121م طبقات النقهاء )1/124الشافعية الكبرل 
( محمد بف عبد اح  بك بكػر الِّػيرفا اإلمػاـ الجميػؿ األِّػكلا  حػد  ِّػحاب الكجػكن المسػنرة عػف فضػمو كالمقػاالت الدالػة 3)

ِّػكؿ بعػد الشػافعام رنقػو عمػا ابػف سػريج كسػمج الحػديث عػف عما جبللة قدرن ككػاف يقػاؿ إنػو  عمػـ بمػؽ اح رعػالا باأل
 حمد بف منِّكر الرمادلم كركل عنو محمد الحمبام مف رِّانينو شرح الرسالة ككراب فا اإلجماع ككراب فػا الشػركط 

 (.1/120( طبقات النقهاء )3/756هػ )طبقات الشافعية الكبرل 330ركفا سنة 
 1/199( كالبحػػػػر المحػػػػيط لمزركشػػػػا 1/93)هػػػػػ 1404 –لبنػػػػاف  –كرػػػػاب العربػػػػا دار ال –لمػػػػرازل ( معػػػػالـ  ِّػػػػكؿ الػػػػديف 4)

 كاسرطرد: فعمـ الِّيرفا منافاة اسرداللو عما مذهبو كرجج إلا القكؿ بالكقؼ قبؿ الشرع  . هػ.
كالمقِّػػكد بالشػػيخ  بػػا إسػػحاؽ هػػك  بػػك إسػػحاؽ الشػػيرازل )البحػػر  (1/21( كالميػػث الهػػامج )1/107)نقػػؿ فػػا الرشػػنيؼ ( 5)

 (.1/164محيط ال
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قػػػاؿ: كالمػػػراد بشػػػكر المػػػنعـ اإلريػػػاف بالمسرحسػػػنات العقميػػػة كاالنرهػػػاء عػػػف المسػػػرقبحات 
 .(1)العقمية 

                                 
 (.1/21( الميث الهامج )1)

 142سبقت ترمجتو ص )*(
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 ] وال حكم قبل الشرع بل األمر موقوف إلى وروده [
 ؛م  ل البعثػة عنػد  هػؿ الحػؽالشـرعكركد  قبـلؤلفعػاؿ بالعقػؿ ل حكم: ال (1)كالنرع الثانا 

 م  چ ەئ   ەئ ائ ائ    ى ىچ النرنػػاء الزمػػو مػػف رررػػب الثػػكاب كالعقػػاب: لقكلػػو رعػػالا 
عػػف ذكػػر الثػػكاب بػػذكر مقابمػػو مػػف العػػذاب الػػذم هػػك  ظهػػر فػػا رحقيػػؽ  كال مثيبػػيفم فاسػػرمنا

الحكـ عنػدهـ هػك البطػابم كاألحكػاـ معنا الركميؼم قاؿ الزركشا حاكيا عف المعرزلة : فإف 
 .(2)ها ننس الشريعةم فبل رثبت الشريعة قبؿ ثبكرها 

 .(3)قاؿ فا المرر: كفا هذا الكبلـ شئ 
: يعنػػا الشػرعم كػػذا عبػػر بػو القاضػػا فػػا بــل األمــر موقــوف إلــى ورودهكقػكؿ المِّػػنؼ 

حرػا يجػػئ  مبرِّػر الرقػرب عػف  هػؿ الحػؽ:  ل  ف األمػر مننػػا كالركقػؼ إنمػا هػك عػف ثبكرػو
الشػػرع بإثبارػػوم كلػػيس المػػراد  ف هنػػاؾ حكمػػا كلكػػف ال نعمػػـم فيكػػكف الركقيػػؼ عػػف العمػػـ بػػو كمػػا 

م ككػػذا ادعػػا (4)ادعػػا ذلػػؾ اإلمػػاـ فػػا المحِّػػكؿ فػػا رنسػػير الكقػػؼ المنقػػكؿ عػػف األشػػعرل 
الذل قبمو لئلماـم كلكنو كهـ منو عما اإلماـم كبالجممة فالِّػكاب فػا  نسبالبيضاكل بعد  ف 

 .(5) بل حكـ قبؿ كركد الشرع كـ كما قالو إماـ الحرميف كالمزالا كابف السمعانا كغيرهمالح
كقاؿ النككل فا شػرح المهػذب: إنهػا الِّػحيو عنػد  ِّػحابنا؛ إذ المػراد بننػا الحكػـ إنمػا 

                                 
 (1/106( هذن المسألة الثانية مف الرنزؿ )الضياء البلمج 1)
 .108-1/107( الرشنيؼ 2)
 (.22( المرر لكحة )3)
كرػارة بأنػا حكػـم ( كهذا الكقؼ رارة ينسر بأنػو: ال حكػـم كهػذا ال يكػكف كقنػان؛ بػؿ قطعػان بعػدـ ال1/33( جاء فا المحِّكؿ )4)

ف كػػاف هنػػاؾ حكػػـ فػػبل نػػدرل  نػػو إباحػػة  ك حظػػرال نػػدرلم هػػؿ هنػػاؾ حكػػـ م قمػػت: كلػػـ  هرػػد إلػػا المِّػػنؼ المػػذككر ؟ كا 
 (1/106ك"بؿ" فا كبلـ المِّنؼ لبلنرقاؿ مف غرض إلا  بر )الضياء البلمج 

 ( 1/108( كالرشنيؼ )1/92( كاإلحكاـ لآلمدل )1/22(م قكاطج األدلة )1/13(م البرهاف )1/8) المسرِّنا (5)
 قاؿ الزركشا فا سبلسؿ الذهب: كابرمؼ  ِّحابنا كغيرهـ فا حكـ األشياء قبؿ كركد الشرع عما ثبلثة مذاهب:

إحػػداها:  نهػػا عمػػا اإلباحػػةم حرػػا يػػرد الشػػرع بحظرهػػام كهػػك قػػكؿ  بػػا اسػػحؽ المػػركزل ك بػػا العبػػاس بػػف سػػريج ك كثػػر الحننيػػة 
 ية.كالبِّرييف مف المعرزلة كالظاهر 

 ة كالبمدادية مف المعرزلة.يالثانا:  نها عما الحظر حرا يرد الشرع بإباحرهام كهك قكؿ  با عما بف  با هريرة كبعض الحنن
نهػػا عمػا الكقػػؼ كهػػك قػكؿ  كثػػر  ِّػػحابنا مػنهـ القاضػػا  بػػك الطيػب الطبػػرل ك بػػك عمػا الطبػػرل كهػػك قػكؿ شػػيبنا  بػػا  الثالػث: 

 (.121-120الحسف األشعرل )ص
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 .(1)هك ننا الرعمؽم كالرعمؽ حادث 
كميػػؼ المحػػاؿ كقيػػؿ: بػػؿ ألف األشػػعرل يقػػكؿ بػػالركميؼ بالمحػػاؿم كفيػػو نظػػر؛ ألنػػو مػػف ر

 ألنو جاهؿ بذلؾ.
  ما بعد كركد الشرع فا ِّكرة ال يكجد فيها حكـ فا الشرع فنيها  قكاؿ:

اآليػػػة كاآليػػػة رػػػدؿ عمػػػا  ف  (2) چ ڳ ڳ گ گچ  حػػػدها: الحظػػػر لقكلػػػو رعػػػالا 
 الرحريـ كاف سابقان.

 (3) چ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئچ ثانيها: اإلباحة؛ لقكلو رعالا 
 . (4)ميف ثالثها: بالكقؼ؛ لرعارض الدلي

                                 
 كلـ اهرد إليو فا شرح المهذب. .1/22كالميث الهامج  1/108كالرشنيؼ  1/143كرن فا اإلبهاج ( كذ1)

كفا الضياء البلمج: كالمركممكف قاطعكف بانرناء األحكاـ قبؿ الشرائجم كالمعنا : ال حكـ ثابتم كحكػا الشػارح عػف النػككل  نػو 
 (.1/106 ف لهان حكمان قبؿ كركد الشرع لكف ال نعممو ) ذكر قكالن: بأف المراد بننا الحكـ عدـ العمـ بالحكـم بمعنا

ں ں  ڻ ڻ ڻ  ڱڳ ڱ ڱ ڱ ڳگ گ ڳ ڳچ ( مػػف سػػكرة المائػػدة كرمامهػػا 4مػػف اآليػػة رقػػـ )جػػزء ( 2)

 چ﮴ ﮵ ﮶ ﮷   ﮳ۓ ﮲ ۓہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ہڻ ۀ ۀ ہ
ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئ چ ( مػػف سػػكرة البقػػرة كرمامهػػا 29مػػف اآليػػة رقػػـ )جػػزء ( 3)

 چی   ی ی ی  ىئىئ ىئ
 (122-120( )كسبلسؿ الذهب لمزركشا ِّػ1/6ِّكؿ )غاية الكِّكؿ فا شرح لب األ (4)
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 ] وحكمت المعتزلة العقل، فإن لم يقض فثالثيا ليمو الوقف عن الحظر واإلباحة [
 ( فػػا األفعػػاؿ قبػػؿ البعثػػةم كهػػذا مػػف المِّػػنؼ رده لرعمػػيـ 19) وحكمــت المعتزلــة العقــل
م كمػػا قالػػو الػػرازل منػػاؼ لقكاعػػد االعرػػزاؿ مػػف جهػػة  ف القػػكؿ (1)الػػرازل البػػبلؼ عػػف المعرزلػػة 

طعػاـ الجكعػاف ككسػكة العريػافم كالقػكؿ باإلباحػة بػالحظر مطمقػ ان يقرضػا رحػريـ إنقػاذ المرقػا كا 
مطمقػػان يقرضػػا إباحػػة القرػػؿ كالنسػػاد فػػا األرضم كالبػػبلؼ ظػػاهر فيمػػا لػػـ يطمػػج العقػػؿ عمػػا 

 منسدرو كال مِّمحرو.
كقكؿ الرازل ي يدن ما فا المعرمد عف شيعة المعرزلة فا حكاية الببلؼ مطمقان مف غيػر 

 .(2) رقييد
قػػاؿ الزركشػػا: كقكلػػو: حكمػػت المعرزلػػة العقػػؿ: يقرضػػا  ف العقػػؿ منشػػئ لمحكػػـ مطمقػػان 
كليس كذلؾم بؿ الرحقيؽ عنهـ  ف الشػرع م كػد لحكػـ العقػؿ فيمػا  دركػو مػف حسػف األشػياء  ك 

 .(3)قبحها كما عممرو 
كػػاف  قػاؿ فػػا المػرر: كفػػا هػذا نظػػر: ألنػو إنمػػا ينافيػػو لػك كػػاف م سسػان ال م كػػدانم بػؿ لػػك

يجػػاب  بػػر يػػـك مػػف رمضػػاف ِّػػكمان كػػاف  ا كا  االعرػػراض مثػػؿ رحػػريـ  كؿ يػػـك مػػف شػػكاؿ ِّػػكمن
 .(4)مكجهان 

كقػػد حكػػا القرافػػا* مػػذهب المعرزلػػة فقػػاؿ: األفعػػاؿ قسػػماف: ضػػركرل كابريػػارلم فالضػػركرل 
 كالرننس فا الهكاء ككؿ ما رقـك بو البنية كنحكن: مقطكع بإباحرو كما قررن اآلمدل كغيرن.

 بريارل: إما حسف بالعقؿ: كأفعاؿ البيراتم  ك قبيو بالعقؿ كالجكر كالظمـ.كاال
كهػػػػذاف ال بػػػػبلؼ فيهمػػػػا عنػػػػدهـ كمػػػػا قالػػػػو ابػػػػف برهػػػػاف كغيػػػػرنم كحينئػػػػذ فرػػػػأرا األحكػػػػاـ 
البمسػةم فمػػا يقضػػا بحسػػنو إف لػػـ يرػػرجو فعمػػو عمػا رركػػو فهػػك المبػػاحم فػػإف رػػرجو فػػإف لحقػػو 

                                 
 (.23م كانظر المرر لكحة )1/19( المحِّكؿ 1)
 (.1/201هػم كالبحر المحيط لمزركشا )1403( ط دار الكرب العممية  كلا سنة 2/337( المعرمد )2)
فػػا النقػػؿ عػػنهـ  نهػػـ قػػالكا: الشػػرع م كػػد لحكػػـ العقػػؿ فيمػػا  دركػػو مػػف حسػػف  ( كقػػاؿ .. بػػؿ الرحقيػػؽ1/110( الرشػػنيؼ )3)

م كقػد  األشياء كقبحها كحسف الِّدؽ النافج كاإليماف كقبو الكذب الضار كالكنراف كليس مرادهـ  ف العقؿ يكجب  ك يحػـر
الظهر كقبحها فا كقت  ال يسرقؿ بذلؾم بؿ يحكـ بو بكاسطة كركد الشرع بالحسف كالقبو كحكمو بحسف الِّبلة فا كقت

 االسركاء.  .هػ.
 (.  بر كممة فا المرر )كاف مكجبان( كالِّحيو ما ذكرن الشارح كلعمها بطأ مف الناسخ لممرر23( المرر لكحة )4)

 142سبقت ترمجتو ص )*(
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ال فهػػك *الػػذـ فػػا رركػػو فهػػك الكاجػػب م كمػػا قضػػا بقبحػػو: إف قضػػا بالػػذـ عمػػا * المنػػدكب كا 
ال فالمكركن   .(1)فعمو فالحراـ كا 

كػػؿ الناكهػػة أالعقػػؿ فيهػػا بحسػػف كال قػػبو: كنضػػكؿ الحاجػػات كالرنعمػػات: ك فــإن لــم يقــض
 عما ثبلثة مذاهب:  حدها الحظرم كهك قكؿ ابف  با هريرة كغيرن.حكمو مثبلنم فابرمؼ فا 

 كغيرهما. (2)األسراذ  با اسحؽ ك با حامد المركزل  م كهك قكؿ*الثانا: اإلباحة
فثالثيمــا ليــم الوقــف حيــر الحظــر م كِّػػرح المِّػػنؼ بالثالػػث فقػػاؿ: (3)الثالػػث: الكقػػؼ 

 .واإلباحة
 (5)كاإلمػاـ المزالػا كاإلمػاـ الػرازل  (4)كهك ابريار  با بكر الِّيرفا ك با عمػا الطبػرل 

. 
) رباعػػػو(  ف األِّػػػؿ فػػػا المنػػػافج هػػػك  فػػػإف قيػػػؿ: فقػػػد ذكػػػر الػػػرازل فػػػا المحِّػػػكؿ ككػػػذا

  (6)اإلباحة عما الِّحيوم قمنا الببلؼ )هناؾ فيما بعد الشرع بأدلة سمعية( 
كالقػػائمكف بػػالحظر كمػػا قالػػو ابػػف الرممسػػانا ال يريػػدكف بػػو اعربػػار ِّػػنة فػػا المحػػؿم بػػؿ 

 حظر احرياطا: كما يجب اجرناب المنككحة إذا ابرمطت بأجنبية.

                                 
 (23-1/22( ط مطبعة البابا الحمبا كالميث الهامج )1/8( غاية الكِّكؿ إلا لب األِّكؿ )1)
لمركزل:  حمد بف الحسيف بف عما  بك حامد المركزل حننا المذهبم كيعرؼ بػابف الطبػرلم درس عمػا  بػا (  بك حامد ا2)

الحسف الكربا ببمداد مذهب  با حنينةم ِّنؼ الكرػب كالرػاريخ ككرػب النػاس عنػو مػنهـ الػدارقطنام ككػاف عابػدان محػدثان 
كرػػاريخ  7/417( كالكامػػؿ فػػا الرػػاريخ 14/323ـ )هػػػ )المنػػرظـ فػػا رػػاريخ الممػػكؾ كاألمػػ377ثقػػة كرعػػان رػػكفا بمػػرك سػػنة 

 (.11/348كالبداية كالنهاية  26/391اإلسبلـ 
 .121-120ظر سبلسؿ الذهب لمزركشا ص( هذن األقكاؿ ننسها فا مسألة " الحكـ قبؿ الشرع" ان3)
كهػك  كؿ مِّػنؼ فيػوم كلػو ( الحسيف بف القاسـ  بك عمػا الطبػرلم النقيػو الشػافعا  حػد األئمػة لػو "المحػرر" فػا البػبلؼم 4)

هػ درس عما  بػا 350"اإلفِّاح" فا المذهبم ككراب فا الجدؿم ككراب فا  ِّكؿ النقو كغير ذلؾ مف المِّننات ت 
ككفيػات األعيػاف  1/466كطبقػات الشػافعية  8/648م كراريخ بمػداد 15/5عما بف  با هريرة )البداية كالنهاية البف كثير 

2/76.) 
 .1/142إلبهاج م ا35-1/33( المحِّكؿ 5)
 . (1/111( الرمهيد فا ربريج النركع عما األِّكؿ )6)

 كما بعدها . 242)*( هذن المِّطمحات االِّكلية سرأرا فا كبلـ المِّننكالشارح فا ص 



212 
 

كمنهكمػػػو  ف المرقػػػدـ  (1) چ ڳ ڳ گ گچ حظر قكلػػػو رعػػػالا كدليػػػؿ القػػػائميف بػػػال
فػػدؿ عمػػا  ف حكػػـ األشػػياء كمهػػا عمػػا الحظػػرم ك يضػػان النعػػؿ رِّػػرؼ  مقبػػؿ الحػػؿ هػػك الرحػػريـ

 فا ممؾ اح بمير إذنوم إذ العالـ  عيانو كمنافعو ممؾ ح رعالا.
 كقكلػػػػػػػو  (2) چ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئچ كدليػػػػػػػؿ القػػػػػػػائميف باإلباحػػػػػػػة قكلػػػػػػػو رعػػػػػػػالا 

م كذلػػؾ يػػدؿ عمػػا  ف اإلذف فػػا الجميػػجم ك يضػػان  ف اح بمػػؽ (3)چ مج  حج يث ىث  مث  جثچ 
 العبد كما ينرنج بوم فمك لـ يبو لو كاف ]بمقو عبثا[ 

كدليػػػػؿ القػػػػائميف بػػػػالكقؼ رعػػػػارض الػػػػدليميفم كالقػػػػائمكف بػػػػالكقؼ  رادكا كقػػػػؼ حيػػػػرة. ك مػػػػا 
  ِّحابنا فأرادكا بو انرناء الحكـ عما ما سبؽ.

 .(4)مدل كابف الحاجب مكضج الببلؼ هكذا حرر اآل
قكؿ المِّنؼ "لهـ" قد يربادر إلا النهػـ منػو  نػو لػـ يقػؿ بػو  حػدم كلػيس كػذلؾم فقػد قالػو 
ابف  با هريرة كغيرن كمػا قػدمنانم كهػـ مػف  ِّػحابنام كِّػكب الزركشػا فعػؿ المِّػنؼ كجعػؿ 

الػداؿ عمػا  ب( عف  ِّحابنا فا ذلؾ إنما هك بمقرضػا الػدليؿ الشػرعا19الببلؼ المحكا )
 ذلؾ بعد مجئ الشرعم ال بمجرد العقؿم كليس ببلفهـ فا  ِّؿ الرحسيف كالرقبيو بالعقؿ.

كالنػػػرؽ بػػػيف  ِّػػػحابنا كبيػػػنهـ ) كال(  نهػػػـ بِّػػػكا هػػػذن األقػػػكاؿ بمػػػا ال يقضػػػا العقػػػؿ فيػػػو 
بحسػػف كال قػػبوم ك مػػا مػػا يقضػػا فينقسػػـ إلػػا األحكػػاـ البمسػػة؛ كلهػػذا نيسػػبكا إلػػا الرنػػاقض فػػا 

 رجو اإلباحة  ك الحظر ألف ذلؾ عندهـ يسرند إلا دليؿ العقؿم كفرض المسألة قكؿ مف 
 
 

                                 

ں ں  ڻ ڻ ڻ  ڱڳ ڱ ڱ ڱ ڳگ گ ڳ ڳچ مػػػف سػػػكرة المائػػػدة كرمامهػػػا  4مػػػف اآليػػػة رقػػػـ جػػػزء ( 1)

 چ  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮳ۓ ﮲ ۓہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ہڻ ۀ ۀ ہ

ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئ ىئ چ  مف سكرة البقرة كرمامهػا 29مف اآلية رقـ جزء ( 2)

 چی   ی ی ی  ىئىئ

 چمت ىت يت جث  مث  ىث يث حج  مج چ مف سكرة طو كرمامها  50مف اآلية رقـ جزء ( 3)
 (.1/110( الرشنيؼ )4)
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  (2). (1)فيما لـ يظهر لمعقؿ حسنو كال قبحو 

كمما يربػرج عمػا مػا ذكرنػان  نػو لػك لـػ يجػد العػاما فػا بمػدن مػف ال يجيػد حكـػ كاقعػة كقعػت 
يعة كحكمهػػا كمػػا كػػاف قبػػؿ كركد م قػػاؿ ابػػف الِّػػبلح: فهػػذن مسػػألة فرػػرة الشػػر (3)لػػو كال ناقػػؿ حكمهػػا 

الشػػػرعم كالِّػػػحيو فيػػػو ال ركميػػػؼ حكػػػان عنػػػو النػػػككل فػػػا الركضػػػة ك قػػػرنم كبػػػرج عميػػػو فػػػا شػػػرح 
المهػذب النبػػات المجهػػكؿ سػػميرو كالمػػبف المجهػػكؿ ككنػو لػػبف مػػأككؿ  ك غيػػرنم كرجػػو اإلباحػػةم كهػػذا 

م فػػالم كجكد فيػػو حكػـػ كلكنػػو ضػػعيؼ؛ ألف المػػبف قػػد عمػـػ حكػـػ الشػػرع فيػػو كمػػا يبػػاح منػػو كمػػا يحػػـر
باحة فبل يحسف ربريجو عما هذا األِّؿ.  مرردد بيف رحريـ كا 

 ك ما النبات فبل يبعد ربريجو فيو كحيكاف لـ يرد فيو حؿ كال حرمة.
كقػػد بػػرج المػػاكردل الشػػعر المشػػككؾ فػػا طهاررػػو كنجاسػػروم كالنهػػر المشػػككؾ فػػا ككنػػو 

 .(4)مممككان  ك مباحانم كهك ربريج ضعيؼ 
 كشا فا البحر: كالقكاعد كالرحقيؽ  ف ربريج هذن النركع ال يسرقيـ ألمريف: قاؿ الزر 

نمػا ذكػرن األئمػة عمػا رقػدير الرنػزؿ   حدهما:  ف األِّؿ المبرج عميو ممنكع فا الشرع كا 
لبيػػاف إبطػػاؿ الرحسػػيف كالرقبػػيو العقميػػيف باألدلػػة السػػمعية؛ فػػإف الشػػرع عنػػدهـ كاشػػؼ ال يمكػػف 

                                 
م كمعرمػد  ِّػحابنا الػدليؿ الشػرعام إمػا عمػا ( كبػاقا كبلمػو: كالثػانا:  ف معرمػدهـ دليػؿ العقػؿ111-1/110( الرشنيؼ )1)

كمنهكمو  ف المرقدـ قبؿ الحؿ هك الرحريـم فدؿ عما  ف حكـ األشياءكمها  چ گ گ ڳ ڳچ الرحريـ لقكلو رعالا 
 عما الحظر.

ما عما اإلباحػة لقكلػو رعػالا  كذلػؾ يػدؿ عمػا  چجث  مث  ىث يث حج  مج چ كقكلػو رعػالا  چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ كا 
 اإلذف فا الجميج.

 ك ما الكقؼ: فمرعارض األدلة.
 كالثالث:  ف الكاقنيف  رادكا كقؼ حيرن كما قالو ابف الرممسانام ك ما  ِّحابنا فأرادكا بو انرناء الحكـ عما ما سبؽ.

؛ ألنػو  شػار إلػا النػرع لػيس عمػا مػا ينبمػا –فػا هػذا المقػاـ  –( قاؿ الككرانا: إذا عرفت هػذا عرفػت  ف كػبلـ المِّػنؼ 2)
لا النرع الثانا بقكلو: "كال حكـ قبؿ الشرع" ثـ قاؿ: "كحكمت المعرزلة العقػؿ؛  األكؿ بقكلو "كشكر المنعـ كاجب بالشرع" كا 

 –بعػد ذلػؾ  –ك ف ال حاكـ عنػد  هػؿ الحػؽ سػكانم كػاف المناسػب  ف يػذكر  –رعالا  –ألف لما بيف  ف الحكـ بطاب اح 
ما سبيؿ الرنزؿم كقد  كضػحنالؾ المقػاـ بمػا ال مزيػد عميػو كاح مذهب المبالؼ كيسردؿ عما بطبلنوم ثـ يذكر النرعيف ع

 (.1/236المكافؽ )الدرر 
 .4/121( قاؿ: إذا كقعت كاقعة كلـ يكجد مف ينرا فيها ... الخم ركضة الطالبيف 196فا الرمهيد )ص سنكل( اإل3)
 .1/176م المنثكر فا القكاعد 1/550م المسكدة 1/127( البحر المحيط 4)
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 .(1) كركدن بببلؼ العقؿ
قبؿ الشرعم كهذن حكادث بعد الشرعم ككأنهـ ر كا  ف ما  شػكؿ فيما االثانا:  ف الكبلـ فيه

 مرن يشبو الحادثػة قبػؿ الشػرعم كلكػف النػرؽ بينهمػا قيػاـ الػدليؿ بعػد الشػرع فيمػا  شػكؿ  مػرن  نػو 
 .(2)عما العنك 

نػػات كممػػا يربػػرج عمػػا ذلػػؾ مػػف المسػػائؿ مػػا ذكػػركن فػػا األطعمػػة:  ف األِّػػؿ فػػا الحيكا
اإلباحػػة إال مػػا دؿ دليػػؿ بػػاص عمػػا بػػبلؼ ذلػػؾ: فمػػك كجػػد حيػػكاف لػػـ يػػنص الشػػرع فيػػو عمػػا 
رحميػػػؿ كال رحػػػريـ كال  قػػػر بقرمػػػو كال نهػػػا عػػػف قرمػػػوم كال نػػػص عمػػػا نجاسػػػرو كال هػػػك فػػػا معنػػػا 
المنِّكص عميو برحريـ  ك رنجيسم كال بالطرػو نجاسػةم كلػـ رجػر لمعػرب عػادة باسػرطابرو كال 

شػػبو شػػيئنا منهػػام فنيػػو كجهػػاف:  ِّػػحهما الحػػؿ؛ عمػػبلن بقاعػػدة  ف األحكػػاـ إنمػػا باسػػربباثو كال  
 .(3)ررمقا مف الشرعم ك ف العقؿ ال يحسف كال يقبو بالنسبة إلا ررريب األحكاـ 

 كمػػف قػػاؿ بػػالرحريـ فأبػػذ  ف األِّػػؿ فػػا األشػػياء قبػػؿ كركد الشػػرع الرحػػريـم فيسرِّػػحب
 ذلؾ بعدنم كهك ضعيؼ.

فا كراب القضاء قد بنيػا عمػا  *مهيد: كاعمـ  ف الماكردل كالركيانافا الر سنكلقاؿ اإل
غيػرن عمػا  الببلؼ فا األمكر االبريارية فا  نهػا عمػا اإلباحػةم البػبلؼ فػا رقريػر النبػا 

فعػػؿ مػػف األفعػػاؿ: هػػؿ يػػدؿ عمػػا الجػػكاز مػػف جهػػة الشػػرع  ك مػػف جهػػة البػػراءة األِّػػمية ككػػكف 
 .؟ األِّؿ هك اإلباحة

 األشياء عما الرحريـ دؿ الرقرير عما الجكاز شرعان.فإف قمنا:  ِّؿ 
ف قمنا:  ِّمها عما اإلباحة فبل.  كا 

 ( 20 ـ ال؟ فػػػإف رفػػػج ) (4)كمػػػف فكائػػػد هػػػذا البػػػبلؼ األبيػػػر  ف رفعػػػو هػػػؿ يكػػػكف نسػػػبان 
 .(5)البراءة األِّمية بابرداء شرعية العبادات ليس بنسخ 

                                 
 مف ررهات المعرزلة: الشرع رابج لمعقؿ. هذن (1)

 .1/128( البحر المحيط 2)
 هػ.1419 –ثالثة  –دمشؽ  –طبج دار النكر  1/233( المنبكؿ 3)
( النسػػػخ: البطػػػاب الػػػداؿ عمػػػا اررنػػػاع الحكػػػػـ الثابػػػت بالبطػػػاب المرقػػػدـ عمػػػا كجػػػو لػػػػكالن لكػػػاف ثابرػػػا مػػػج ررابيػػػو عنػػػػو. 4)

 (.1/433)المحِّكؿ 
 .196( الرمهيد ص5)
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 .(1)كعند  با حنينة ما دؿ دليؿ عما حمو  كالحبلؿ عند الشافعا ما لـ يدؿ دليؿ عما رحريموم
 ك ثر الببلؼ يظهر فا المسككت عنو:

 هك مف( الحبلؿ كعند  با حنينة هك مف الحراـ. فعما قكؿ الشافعا )
فػػػإف قيػػػؿ كيػػػؼ يسػػػرقيـ رِّػػػحيو )الكقػػػؼ مػػػج مػػػا سػػػيأرا( فػػػا األدلػػػة المبرمػػػؼ فيهػػػا  ف 

بلؼ هنا فيما قبؿ الشػرع كهنػاؾ فيمػا األِّؿ فا المنافج اإلباحة عما الِّحيوم كالجكاب: الب
 .(2)الرا ه  حكـ شرعا  "ثـ باإلباحة"كلهذا عبر المِّنؼ  مبعد الشرع بأدلة سمعية

مسألة: قاؿ المزالا فا المنبكؿ:  جمعكا عما جكاز فركر الشريعة بالنسبة إلا مػف قبمنػا 
نهـ مػف منعػو كفػرَّؽ بػأف ألجؿ قكلو بالمِّػالوم ك مػا بالنسػبة إلػا شػريعرنا فمػ (3)ببلفان لمكعبا 

هذن الشريعة بارمة الشرائجم قاؿ كالمبرار  نها كشرع مف قبمنػا فػا ذلػؾ إذ لػيس فػا العقػؿ مػا 
فػبل يجػداف مػف يقسػـ بينهمػا "  (4)يحيموم كفا الحديث "يأرا زماف يبرمؼ رجبلف )فا فريضػة(

(5)  

                                 
 .2/110( المنثكر فا القكاعد 1)

 141كالماكردل ص  182)*( الركيانا سبقت ررجمرو ص 
 
 كما قبمها. 1/128( البحر المحيط 2)
( الكعبا:  بك القاسـ عبد اح بف  حمد بػف محمػكد البمبػا الكعبػام كػاف ر س طائنػة ضػالة مػف المعرزلػة يقػاؿ لهػـ الكعبيػة 3)

ف اح سبحانو كرعػالا ليسػت لػو إرادة ك ف جميػج  فعالػو كاقعػة منػو مػف غيػر إرادة كال كهك ِّاحب مقاالتم كمف مقالرو:  
-4/65( كاألعػبلـ لمزركمػػا )11/193( سػير  عػػبلـ النػببلء )3/45هػػ )كفيػػات األعيػاف 317مشػيئة منػو لهػام رػػكفا سػنة 

66.) 
 ( ما بيف المعقكفريف ساقطة مف كبلـ الشارح رحمو اح.4)
( عػف عبػد الػرحمف بػف  بػا بكػرة عػف  بيػو 4/237م كالحديث ركان الطبرانػا فػا المعجػـ األكسػط )1/128( البحر المحيط 5)

: "رعممكا القر ف كعممكن الناسم كرعممكا النرائض كعممكها الناسم  كشؾ  ف يأرا عما الناس زمػاف قاؿ: قاؿ رسكؿ اح 
 ."يبرِّـ رجبلف فا النريضةم فبل يجداف مف ينِّؿ بينهما

قػػػاؿ: "رعممػػػكا العمػػػـ كعممػػػكن النػػػاس كرعممػػػكا النػػػرائض  ( عػػػف  بػػػا سػػػعيد  ف رسػػػكؿ اح 5/143دارقطنا فػػػا السػػػنف )كركان الػػػ
ف العمػـ سػيقبض كرظهػر النػرف حرػا يبرمػؼ االثنػاف  كعممكها الناسم كرعممكا القر ف كعممكن الناسم فإنا امػر  مقبػكض كا 

 م(6/97( ككذلؾ عنػد النسػائا )1/298ف مسعكد عند الدارما )فا فريضة فبل يجداف  حدان ينِّؿ بينهما"م كمثمو عف اب
(: حػديث ابػف 6/103( كفا إركاء المميؿ فا ربريج  حاديػث منػار السػبيؿ )4/369كالمسردرؾ عما الِّحيحيف لمحاكـ )

ف العمػػـ سػػيقبضم كرظهػػر النػػرف حرػػا يبرمػػؼ  مسػػعكد مرفكعػػان: رعممػػكا النػػرائض كعممكهػػا النػػاسم فػػإنا امػػر  مقبػػكضم كا 
 اثناف فا النريضة فبل يجداف مف ينِّؿ بينهما" ركان  حمد كالررمذل كالحاكـ كالمنظ لو.
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 ظامها.كاقعة عف حكـ مج بقاء الشريعة عما ن (1)مسألة: لـ يجكزكا ]بمك[ 
قػػػػاؿ المزالػػػػا: كالمبرػػػػار إحالػػػػة ذلػػػػؾ كقكعػػػػان فػػػػا الشػػػػرع ال جػػػػكازان فػػػػا العقػػػػؿ لعممنػػػػا  ف 

 .(2)الِّحابة ما عجزكا عف كاقعة كما اعرقدكا بمكها عف حكـ 
 ك إجمػاع  ك قيػاس فهػك دائػـ إلػا  مسألة: إذا ثبت لنا حكػـ بقػكؿ اح  ك بقػكؿ رسػكلو 

ينػزؿ عيسػا بػف مػريـ حكمػان عػدالن يكسػر الِّػميب كيقرػؿ ك ما قكلػو عميػو السػبلـ: " ميـك القيامة
م فقيػػؿ يضػػعها عمػػيهـ بعػػد  ف يرفعهػػام كقيػػؿ: يرفعهػػا فػػبل يقبػػؿ إال (3)البنزيػػر كيضػػج الجزيػػة" 

اإلسػػبلـم قػػاؿ النػػككل فػػا شػػرح مسػػمـ: كهػػذا هػػك الِّػػكابم كاسرشػػكؿ بأنػػو ينػػزؿ مقػػرران شػػريعة 
 نبينا كمف شريعرو إقرارهـ بالجزية.

اإلشكاؿ:  ف هذا الحكـ ليس مسرمران إلػا يػـك القيامػةم بػؿ هػك مقيػد بمػا قبػؿ كجكاب هذا 
نػػػزكؿ عيسػػػا عميػػػو السػػػبلـم كقػػػد  ببرنػػػا نبينػػػا عميػػػو الِّػػػبلة كالسػػػبلـ كمػػػا كرد فػػػا األحاديػػػث 

كلػػيس عيسػػا هػػك الناسػػخم بػػؿ نبينػػا هػػك المبػػيف لمنسػػخ بػػأف عيسػػا يحكػػـ  مالِّػػحيحة بنسػػبو
قبػػكؿ الجزيػػة فػػا ذلػػؾ الكقػػت هػػك شػػرع نبينػػا محمػػد عميػػو بشػػرعنام فػػدؿ عمػػا  ف االمرنػػاع مػػف 

م كقػد قػاؿ بعػض النػاس عػف قػكؿ العممػاء إف عيسػا يحكػـ بشػريعة محمػدم (4)الِّبلة كالسبلـ 
فقاؿ: مف  يف عمـ عيسا شريعة محمد كهك سابؽ عميو كلـ يدركػو؟م كجكابػو ظػاهر: كهػك  نػو 

لسػاف جبريػؿ  ف شػريعة محمػد كػذا  ال مانج مف  ف عيسا عمـ ذلؾ بكحا مػف اح رعػالا عمػا
 ككذام فحكـ بشريعة محمد بكحا سابؽ.

كنقػػؿ عػػف الشػػيخ عػػز الػػديف بػػف عبػػد السػػبلـ  نػػو قػػاؿ: يحػػدث لمنػػاس فػػا كػػؿ زمػػاف مػػف 
األحكػػاـ مػػا يناسػػبهـ فمػػك لػػـ يػػبو لػػو كػػاف بمقػػو عبثػػان ككانػػت قضػػايا الشػػرع ربرمػػؼ بػػابربلؼ 

 0الناس كرناسخ العِّكر النحؿ رباط الشرع
 كثػػر الركيػػانا فػػػا الحميػػة مػػف ابريػػػارات بػػبلؼ مػػذهب الشػػػافعام كيقػػكؿ فػػا هػػػذا  كقػػد

                                 
 ( ما بيف المعقكفريف ساقطة كذلؾ.1)
 .485-1/484كؿ ( المنب2)
 قػػػاؿ النبػػػا  ( كنِّػػػو عػػػف  بػػػا هريػػػرة 3/1272) 3264م ِّػػػحيو الببػػػارل حػػػديث رقػػػـ 1/578( رنسػػػير ابػػػف كثيػػػر 3)

 ف ينػػزؿ فػػيكـ ابػػف مػػريـ حكمػػان عػػدالن فيكسػػر الِّػػميب كيقرػػؿ البنزيػػر كيضػػج الجزيػػة كينػػيض "كالػػذل ننسػػا بيػػدن ليكشػػكف 
 (.2/189الماؿ حرا ال يقبمو  حد حرا رككف السجدة الكاحدة بيرا مف الدنيا كما فيها" كركان مسمـ )شرح النككل 

 (2/189( شرح مسمـ لمنككل )4)
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 .(1) الزماف
فػػا فراكيػػو: الِّػػدقة  فضػػؿ مػػف حػػج الرطػػكع فػػا قػػكؿ  بػػا حنينػػة كهػػا * كقػػاؿ العبػػادل 

محرمؿ فا هذا الزمػافم ك فرػا الشػيخ عػز الػديف بالقيػاـ لمنػاس كقػاؿ: لػك قيػؿ بكجكبػو فػا هػذن 
 ب( 21) (2)ا األزمنة لما كاف بعيد

والصــواب امتنــاع تكميــف الاافــل والممجــأ، وكــذا المكــره عمــى الصــحيح ولــو عمــى القتــل 
ثم القاتل إليثاره نفسو  وا 

قػػػػاؿ فػػػػا الميػػػػث الهػػػػامج فيػػػػو مسػػػػائؿ: األكلػػػػا: يمرنػػػػج ركميػػػػؼ المافػػػػؿ كالنػػػػائـ كالسػػػػاها 
م كهػػك مقابػػؿ كالمجنػػكف كالسػػكرافم كلؤلشػػعرل قػػكؿ بجػػكازن بنػػاءن عمػػا جػػكاز ركميػػؼ مػػا ال يطػػاؽ

ف جكزنػػا ذلػػؾ ألف فػػا ذلػػؾ فائػػدة االبػػربلء  الِّػػكاب فػػا عبػػارة المِّػػنؼم كالمشػػهكر منعػػوم كا 
فػػا  ثبػػكت النعػػؿكالفائػػدة لػػو هنػػا كنقػػؿ ابػػف برهػػاف فػػا االكسػػط عػػف النقهػػاء جػػكازن عمػػا معنػػا 

الذمة .. كقد يركهـ  ف الشافعا يرل ركميؼ المافؿ لنِّو عما ركميػؼ السػكرافم كلػيس كػذلؾم 
 نو إنما قاؿ بركميؼ السكراف عقكبة لو؛ لرسببو إلا ذلؾ بمحـر بابريارن ..فإ

الثانية: يمرنػج ركميػؼ الممجػأم كهػك الػذل ِّػار كػالمررعش بالنسػبة لمرعشػةم كػالممقا مػف 
شػػاهؽم كرعبيػػر المِّػػنؼ ينهػػـ حكايػػة بػػبلؼ فيػػوم ككػػبلـ اآلمػػدل يشػػير إليػػو بنػػاء عمػػا جػػكاز 

 ركميؼ ما ال يطاؽ عقبلن.
 ة: فا ركميؼ المكرن قكالف:الثالث

 حػػدهما: كهػػك قػػكؿ المعرزلػػة: المنػػج  مػػر بػػالمكرن عميػػو دكف مػػا عػػدان مػػف األفعػػاؿ كهػػك 
 مبرار المِّنؼ هنا.

ف كاف غير كاقجم كهك قكؿ األشاعرةم قد رجج إليو المِّنؼ  بيران.  الثانا: الجكازم كا 
ن مػػػف الركميػػػؼم ثػػػـ كطػػػرد المِّػػػنؼ منػػػج ركمينػػػو فػػػا القرػػػؿم فػػػاإلكران عميػػػو يبػػػرج المكػػػر 

اسرشػػعر سػػ االن كهػػك  نػػو  ثػػـ بػػبل بػػبلؼم كيجػػب عميػػو القِّػػاص فػػا األِّػػوم فكيػػؼ ال يكػػكف 
 مكمنان؟

ك شػػار إلػػا الجػػكاب عنػػو بأنػػو لػػـ يػػأثـ مػػف جهػػة اإلكػػران بػػؿ مػػف جهػػة  نػػو  ثػػر ننسػػو عمػػا 

                                 
  ل ابربلؼ االجرهاد بابربلؼ الزماف. (1)

 (221-1/219حر المحيط لمزركشا )الب( 2)
 161)*( العبادل سبقت ررجمرو ص 
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ال قرمرػؾ  فػإذا قرػؿ الربييػر بػيف ننسػو كننػس زيػدم  –غيرنم فإف معنا قكؿ المكرن: اقرؿ زيػدنام كا 
زيػػدنا فقػػػد  ثػػر ننسػػػو فػػأثـ البريػػػارنم فهػػػذا النعػػؿ ذك جهرػػػيف: جهػػة اإلكػػػرانم ال إثػػـ فيهػػػام كجهػػػة 

 اإليثار كال إكران فيها.
: مػػػػا ابرػػػػارن فػػػػا القارػػػػؿ هػػػػك بظػػػػاهرن مضػػػػاد لئلجمػػػػاعم فنػػػػا -الزركشػػػػا-كقػػػػاؿ الشػػػػارح

عما القرػؿم كهػذا  الرمبيص إلماـ الحرميف:  جمج العمماء قاطبة عما ركجو النها عما المكرن
اإلكػػرانم كهػػك ممػػا ال منجػػاة منػػوم كقػػاؿ الشػػيخ فػػا شػػرح الممػػج: انعقػػد  حػػاؿعػػيف الركميػػؼ فػػا 

اإلجماع عما  ف المكرن عما القرؿ مأمكر بابريار القرؿم كدفج المكرن عف ننسو ك نو  ثـ بقرػؿ 
رن انرهػػا مػػف  كػػرن عمػػا قرمػػو كذلػػؾ يػػدؿ عمػػا  نػػو مكمػػؼ حػػاؿ اإلكػػرانم كبػػو ِّػػرح المزالػػا كغيػػ

(1). 
ف مػػراد النقهػػاء بككنػػو مكمنػػان  نػػو يجػػرل عميػػو  حكػػاـ الركميػػؼ إ (2)قػػاؿ بعػػض األِّػػحاب 

 كما  ف المررد المجنكف يجرل عميو  حكاـ العقبلء كليس بعاقؿ.
كليس المراد بككنػو مكمنػان  نػو مباطػب فػا حػاؿ سػكرن بالعبػادات كغيرهػا؛ ألنػو لػك ِّػما 

سػػكرنم يِّػػو كقكفػػوم كلػػك شػػرب البمػػر لػػـ يحػػد حػػاؿ  مػػا ِّػػحت ِّػػبلروم كلػػك كقػػؼ بعرفػػة لػػـ
 فثبت بذلؾ  ف السكراف غير مكمؼ ك نو يجرل عميو  حكاـ بطاب الكضج عند النريقيف.

قمػػت كحاِّػػؿ القػػكؿ فػػا ذلػػؾ  ف السػػكراف فيػػو ثبلثػػة  كجػػو:  ِّػػحها  نػػو مكمػػؼ كحكمػػو 
قامة الحدكد عميو كالرعػاذير  حكـ الِّاحا حرا رِّو رِّرفارو كمها سكاء كانت لو  ك عميو كا 

 كنحك ذلؾ. (3)
 كثانيها:  نو غير مكمؼم كثالثها: رِّو بما عميو دكف ما لو م ابذة كرمميظان.

فػػػا الرمهيػػػد بعػػػد رِّػػػحيحو  ف السػػػكراف مكمػػػؼ ألنػػػو منِّػػػكص عميػػػو فػػػا  سػػػنكلقػػاؿ اإل
ذا عممت ذلؾ عممت  ف الِّحيو عند النقهاء ببلؼ ما ِّححو األِّكليكف ..  األـ: كا 

                                 
 ( انرها السقط .1)
طبج  –م رحنة المحراج البف حجر الهيرما 13/60هػ 1419 – كلا  –بيركت  –دار الكرب العممية  –الحاكل الكبير  (2)

 هػ.1357 –مِّر  –مِّطنا الحمبا 
(اك هك عقكبة غير مقدرة 1/398دكد. )األشبان كالنظائر البف السبكا الرعذير: رأديب عما ذنكب لـ رشرع فيها الح (3)

 مكككلة المر االماـ بشرط اف ال رِّؿ الدنا الحدكد .
 85كالنككل سبقت ررجمرو ص 255)*( الشيخ ابك حامد االسنرايينا سرأرا ررجمرو ص 
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النككل فا مكاضج مف الركضة كغيرها فا هذن المسألةم فػإف الرافعػا قػد  قاؿ: كقد غمط
قاؿ فا البيج كالطبلؽ كغيرها  نػو يشػررط فػا ننكذهمػا الركميػؼم فػاعررض النػككل عميػو فقػاؿ: 
البػػد مػػف اسػػرثناء السػػكراف فإنػػو غيػػر مكمػػؼ كمػػا بينػػو  ِّػػحابنا فػػا األِّػػكؿ كمػػج ذلػػؾ رِّػػو 

 رِّرفارو عما الِّحيو.
يجػػػػاب الحػػػػدكد  *النػػػػككل وقالػػػػقػػػػاؿ: كالػػػػذل  ذهػػػػكؿ كغنمػػػػة؛ فالنقهػػػػاء قػػػػد قػػػػالكا برأثيمػػػػو كا 

 كالرعاذير عميو كننكذ رِّرفارو كمها سكاء كانت لو  ك عميو فأل معنا لمركميؼ غير هذا !؟
م كلهػذا *الِّحيو انو مكمؼ هػذا مػذهب الشػافعا نقمػو الشػيخ  بػك حامػد بسكره المتعدى

"رفػػػػج القمػػػػـ عػػػػف ثػػػػبلث"  ا نقمػػػو البيهقػػػػا بقكلػػػػو ِّػػػحو الشػػػػافعا رِّػػػػرفارو كاحػػػػرج لػػػػذلؾ بمػػػػ
الحػديثم فالسػكراف كاحػد مػف الػثبلثم كألنػو يجػب عميػو قضػاء الِّػبلة ببػبلؼ المجنػكفم كمػػا 

 .(1)كقج لمنككل مف اسرثناء السكراف الركميؼ فا باب الطبلؽ كغيرن
 .   (2)كحاِّمو  نو اشربهت عميو طريقة النقهاء بطريقة  هؿ األِّكؿ 

                                 
 سقط مف المبطكط هذا الجزء كاآلرا:( 1)

نبيذا فاسكرن فطمؽ لزمو الطبلؽ كالحدكد كمها كالنػرائض كالرسػقط المعِّػية بشػرب  ك ف شرب بمرا إنص الشافعا فا األـ: 
 (5/235) ـاأل .البمر

كقاؿ: كقد غمط النككل فا مكاضج مف الركضة كغيرها غمطان فاحشان فا هذن المسألةم فإف الرافعا قد ( 1/115( الرمهيد )2)
الركميؼم فاعررض النككل عميو فقاؿ: البد مف اسرثناء السكرافم  قاؿ فا البيج كالطبلؽ كغيرهما: إنو يشررط فا ننكذهما

 فإنو غير مكمؼ كما يبينو  ِّحابنا فا األِّكؿم كمج ذلؾ رِّو رِّرفارو عما الِّحيو.
يجػاب الحػدكد كالرعػاذير عميػو كننػكذ رِّػرفارو كمهػام سػكاء  كالذل قالو ذهكؿ عجيب كغنمة فاحشةم فالنقهػاء قػد قػالكا: برأثيمػوم كا 

 عميو  ك لوم فأل معنا لمركميؼ غير هذا.كانت 
 كحاِّمو  نو غنؿم فأشربهت عميو طريقة النقهاء بطريقة األِّكلييف انرها.

قاؿ الشيخ الحسينا الشيخ: إف اإلماـ النككل اشربهت عميو طريقة النقهاء القائميف بركمينوم مػج طريقػة األِّػكلييف القػائميف بعػدـ 
 ركمينو.

ِّػػكلييف لنظػػام فػػالمجنكف كالسػػكراف كغيرهمػػا غيػػر مكمػػؼ كقػػت جنكنػػو  ك سػػكرنم كيكمػػؼ بػػأمر جديػػد كالبػػبلؼ بػػيف النقهػػاء كاأل
 غير "ك قيمكا الِّبلة" بقكلو "فمي دها إذا ذكرها" ألف شرط الركميؼ فهـ البطاب فيككف بأمر جديد كحالو ال يككف فاهمان.

 ل غيػػر مباطػػب حػػاؿ  –ِّػػكلييف عنػػدهـ غيػػر مكمػػؼ كمػػف قػػاؿ بػػالركميؼ مػػف قبيػػؿ ربػػط األحكػػاـ بأسػػبابهام كالحاِّػػؿ  ف األ
فػػبل رِّػػو منػػو الِّػػبلةم كننػػكذ طبلقػػو كبػػاقا رِّػػرفارو فمػػف قبيػػؿ ربػػط  –السػػكر النرنػػاء النهػػـ الػػذل هػػك شػػرط الركميػػؼ 

األحكاـ بأسبابهام كركمينو بالقضاء بػأمر جديػدم فهػك مكمػؼ فػا المػآؿ ال فػا الحػاؿم  ل عنػد اإلفاقػةم إال  ف يقػاؿ: "نػزؿ 
 ة المكمؼ باعربار المآؿ رمميظان عميو برعديو"م فرأمؿمنزل

 منزلة المآؿ؛ لما لـ يكمؼم فمـ كجبت عميو الِّبلن !؟ –كهك عدـ الركميؼ  – ل: نزؿ الحاؿ 
 مف الرمهيد لئلسنكل. 203( ِّػ1فالجكاب: كجبت عميو بأمر جديد هػ)
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قرافا فا الرنقيو:  ف الطػبلؽ مػف بطػاب الكضػجم كهػك مشػكؿم ألنػو ال يننػذ كقد ذكر ال
 .(1)مف الِّبا كالمجنكف كالنائـ 

كاسػػرثنا البيضػػاكل ربعػػان لِّػػاحب الحاِّػػؿ مػػف عػػدـ ركميػػؼ المافػػؿ معرفػػة اح رعػػالام فإنػػو 
فرػػو مكمػػؼ بهػػا مػػج المنمػػة عػػف ذلػػؾ؛ إذ لػػك عػػرؼ ركمينػػو بهػػا لعػػرؼ اح رعػػالا فيكػػكف األمػػر بمعر 

رحِّيؿ لمحاِّؿ كهػك محػاؿم كالجػكاب  نهػا ال رسػرثنا فػإف الحاِّػؿ المعرفػة اإلجماليػة كالمكمػؼ 
بو المعرفة الرنِّيميةم كالمراد بالمعرفة اإلجمالية هػا المكجػكدة فػا فطػر كػؿ  حػدم فػإف معرفػة اح 

 الظاهرة مرككزة فا الننس؛ فإف كؿ عاقؿ يعمـ  نو منعكؿ لناعؿ.
 ( مػا 21هػا الرػا دعػت إليهػا األنبيػاء عمػيهـ السػبلـم كهػا معرفػة )كالمعرفػة الرنِّػيمية 
   .يجب كما يسرحيؿ عميو

   (2)چىت  مت  خت   حت   جت يبچ كالدليؿ عما كجكب المعرفة قكلو رعالا 
 .(3)ك جاب عما ما  كرد عما كجكب المعرفة  نو مسرثنا باإلجماع 

نما لـ يسرثنو المِّنؼ لضعنو.  قاؿ الزركشا: كا 
  (2). (1)مرر: كهك فاسد بؿ لمير هذا كما ذكرنان فا غير هذا كقاؿ فا ال

                                 
ف كػػػاف الػػػزكج مجنك 1) ( كقػػػاؿ: 1/80نػػػان غيػػػر عػػػالـو كعػػػاجزان عػػػف الننقػػػة )( شػػػرح رنقػػػيو النِّػػػكؿ: ككػػػذلؾ يطمػػػؽ باإلعسػػػار كا 

 (2/70( كالبحر لمزركشا )1/162( كالنركؽ لمقرافا )1/81كالطبلؽ كذلؾ كهك سبب رحريـ )
(
2
حج مج  يثيب جت   حت   خت  مت  ىت يت جث    مث ىثچ ( مػف سػكرة محمػد كرمامهػا 19مػف اآليػة رقػـ )جػزء  (

 چجح مح 
(
3
اشية العطار عما المحما كفيها: ك كرد عما امرناع ركميؼ المافػؿ ركميػؼ ( كح1/66نهاية السكؿ شرح منهاج الكِّكؿ ) (

 العبد بمعرفة اح رعالا مج غنمرو عف ذلؾ الركميؼ.
ك جيب بأف المعرفة اإلجمالية حاِّمة بالنطرة كها كافيػة فػا انرنػاء المنمػة عػف الركميػؼم كالمكمػؼ بػو كهػك المعرفػة الرنِّػيميةم 

هػـ المكمػؼ ركمينػو بػأف ينهػـ البطػاب قػدر مػا يركقػؼ عميػو االمرثػاؿم ال  ف يِّػدؽ بركمينػو كبأف شرط الركميؼ إنما هػك ف
ال لػػـز الػػدكر كعػػدـ ركميػػؼ الكنػػارم كهػػك هنػػا قػػد فهػػـ ذلػػؾ ك ف يِّػػدؽ بػػو ) قػػاؿ ( 1/24(. كينظػػر الميػػث الهػػامج )1/97كا 

 الدرر المكامج: ِّاحب 
مػف  –الكػكرانا –فػا بيػاف المحكػـك عميػوم كهػك المكمػؼم فيقػكؿ  لما فرغ مف رعريؼ الحكـ كبيف ما هػك الحػؽ فػا الحكػـم شػرع

منػػج ركميػػؼ المحػػاؿ منػػج ركميػػؼ المافػػؿم كالمػػراد بالمافػػؿ: مػػف لػػـ يرِّػػكر الركميػػؼ ال مػػف لػػـ يِّػػدؽ بػػوم فػػبل يػػرد ركميػػؼ 
 يضػان  –معرفة الكافر بالنركع نقضان؛ ألف الكافر قد رِّكر الحكـ كالحاكـ كلكف لـ يِّدؽ بالمحكـك بوم كال يرد كجكب ال

(م انظػػػر 1/237ألف المػػػراد بهػػػا الرِّػػػديؽ بكجػػػكد البػػػارل مػػػج ارِّػػػافو بِّػػػنات الكمػػػاؿم فػػػبل ينػػػافا سػػػبؽ الرِّػػػكر ) –
 (.2/261المحِّكؿ لمرازل )
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 مكالِّكاب امرناع ركميؼ الممجػأم كهػك مػف ال يجػد مندكحػة عػف النعػؿ مػج حضػكر عقمػو
كمػػف يمقػػا مػػف شػػاهؽ عمػػا شػػبص يقرمػػوم فهنػػا البػػد لػػو مػػف الكقػػكع كال ابريػػار لػػو فيػػو كال هػػك 

نمػػا هػػك  لػػة محضػػة كالسػػكيف فػػا يػػد القػػاطج مبمافػػؿ عمػػا األِّػػو كالجػػكاب فػػبل ينسػػب إليػػو  كا 
 .(3)فعؿ 

 .(4)قاؿ المحما: امرناع ركمينو بالممجأ إليو كبنقيضو لعدـ قدررو عما امرثاؿ ذلؾ 
كلهػػذا عبػػر المِّػػنؼ األِّػػنهانا كغيػػرن مػػف شػػراح المبرِّػػر  ف النعػػؿ قػػد ينسػػب )إلػػا 

مِّػػػنؼ يقرضػػػا اآللػػػة( كقػػػكلهـ قطػػػج السػػػكيف ] قمػػػت مسػػػمـ لكنػػػو مػػػف[ بػػػاب المجػػػازم ككػػػبلـ ال
ف امرنػػػج  حكايػػػة بػػػبلؼ فيػػػو ككػػػبلـ اآلمػػػدل يشػػػير إليػػػو بنػػػاءعما ركميػػػؼ مػػػا ال يطػػػاؽ عقػػػبلن كا 

كلػػذا يمرنػػج ركميػػؼ المكػػرن كهػػك مػػف ال يجػػد مندكحػػة إلػػا منعػػو عػػف النعػػؿ إال  (5)الكقػػكع سػػمعان 
ال قرمرػؾ كال  يجػد بالِّبر عما إيقاع ما  كرن بو كمف قاؿ لو قادر عما مػا يركعػد: اقرػؿ زيػدان كا 

مندكحػػة مػػف قرمػػو إال برسػػميـ ننسػػو لمهػػبلؾ فإقدامػػو عمػػا قرػػؿ زيػػد لػػيس ككقػػكع الػػذل  لقػػا مػػف 
ف اشرركا فا عدـ الركميػؼ لكػف ركميػؼ هػذا  قػرب مػف ركميػؼ الممجػٍا  م كلهػذا  بػيو (6)شاهؽ كا 

                                                                                                     
(
1
 (.24المرر المكامج لكحة ) (

(
2
منهػا مػا يسػقط فيػو الركميػؼ بيػارل: هػكفا الشػرع عمػا  قسػاـ ففقػاؿ اإل –ركميػؼ المافػؿ  –جاء فػا الضػياء البلمػج: ك مػا الكقػكع  (

 كالم ابذة: كالمنطر ساهيانم كالمركمـ فا الِّبلة ناسيانم ككذا الناسا لِّبلة  ك نذر فهذا غير م ابذ بو إجماعان.
ة جميمػػةم كهػػك يعمػػـ حرمػػة النظػػرم فنظػػر إليهػػا غػػافبلن عػػف رحريمػػو لكػػكف قمبػػو مرعمقػػان  كمنهػػا مػػا يكػػكف م ابػػذان بػػو: كمػػف ر ل امػػر 

م ككذا القكؿ فا النميمة كالحسد ك شباههما مف محرمات الشريعة؛ فإف نسياف  حكامهما بسبب قػكة الشػهكة بحب المعِّية
 (.1/112ال يسقط الركميؼ )

(
3
 (.1/114الرشنيؼ ) (

(
4
المحما عما جمج الجكامج بحاشية البنػانا: .. ألف الممجػأ إليػو كاجػب الكقػكع كنقيضػو ممرنػج الكقػكع كال قػدرة عمػا كاحػد  (

 (.1/70الكاجب كالممرنج )مف 

(
5
ف كانػػت  لػػة فقػػط  ( هػػذا نقػػض لممػػذهب المبرػػار  ف الممجػػأ غيػػر مكمػػؼ كمنػػادن:  ف السػػكيف ركِّػػؼ بأنهػػا هػػا القاطعػػة كا 

( كاألشػػبان كالنظػػائر البػػف السػػبكا 1/154( كاإلحكػػاـ فػػا  ِّػػكؿ األحكػػاـ لآلمػػدل )25كالجػػكاب مػػا ذكػػر )المػػرر لكحػػة 
 (.1/8( كغاية الكِّكؿ فا شرح لب األِّكؿ )2/73)( كالبحر المحيط لمزركشا 2/8)

(
6
( كاسػػرطرد: كمػػا  ف ركميػػؼ الممجػػأ  قػػرب مػػف ركميػػؼ المافػػؿ الػػذل ال يػػدرلم فػػإذان المرارػػب ثبلثػػةم كمػػا 1/115الرشػػنيؼ ) (

عػػؿم رربهػػا المِّػػنؼم فأبعػػدها ركميػػؼ المافػػؿ فإنػػو ال يػػدرل كيرمكهػػا ركميػػؼ الممجػػأ فإنػػو يػػدرل كلكػػف ال مندكحػػة لػػو عػػف الن
لكف بطريقػة رػارة لػـ يكمنػو الشػرع الِّػبر عميهػا كمػا فػا اإلكػران عمػا  –كيرمكها المكرنم فإنو يدرل كلو مندكحة عف النعؿ 

( كالبرهػاف إلمػاـ 1/20شرب البمر ككممة الكنر كرارة قيؿ إنو كمنوم كما فا اإلكران عما القرؿ .. الخم الممػج لمشػيرازل )
 (.2/267( كالمحِّكؿ لمرازل )1/72( كالمسرِّنا )1/117( كقكاطج األدلة )1/16الحرميف )
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لػػو اإلقػػداـ عمػػا شػػرب البمػػر ككممػػة الكنػػر عمػػا الِّػػحيوم كظػػاهر نػػص الشػػافعا يػػدؿ عمػػا 
 عدـ ركمينو.

 (1) چ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍچ فػػإف احػػرج عمػػا إسػػقاط قكلػػو بقكلػػو رعػػالا 
قػػاؿ الشػػافعا: كلمكنػػر إذا كػػاف فممػػا كضػػعو اح رعػػالا عنػػو سػػقطت  حكػػاـ اإلكػػران عػػف القػػكؿ 

م نقمػو البيهقػا عنػو فػا السػنف كعضػدن (2)ف األعظـ إذا سقط سقط ما هك  ِّػمر منػو كموم أل
 .(3) "اسركرهكا عميو رفج عف  مرا البطأ كالنسياف كما"بحديثم 

هذا القكؿ عف الحننيػةم كفػا النقػؿ عػنهـ ضػعؼ؛ ألنػو غيػر مكجػكد  (4)كنقؿ ابف بيراف 
: المكرن عندنا مكمؼ مطمقان .. كقد قالكا يننذ طػبلؽ المكػرن فا مشاهير كربهـم بؿ قاؿ البزدكل

اإلكران عنػدهـ ال بيارل عف الحننية الرنِّيؿ بيف اإلقرار كاإلنشػاءم فػؿ اإلكعرقو كغير ذلؾ كنق
 .(5)ي ثر فا اإلقرار كي ثر فا اإلنشاء 

كنقؿ بعضهـ عػف المعرزلػة  ف المكػرن غيػر مكمػؼ كنػازع فيػو جماعػة مػنهـ الكيػا الطبػرل 
 ابريار )العبد( ينافا الركميؼ. فقاؿ: المنقكؿ عف المعرزلة  ف اإللجاء الذل ينافا

م بػؿ عنػدهـ هػك  كلػا بالبطػاب كقاؿ ابف برهػاف: المنقػكؿ عػنهـ مػف عػدـ الركميػؼ بطػأ

                                 

(
1
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ چ ( مػػػػػف سػػػػػكرة النحػػػػػؿ كرمامهػػػػػا: 106مػػػػػف اآليػػػػػة رقػػػػػـ )جػػػػػزء  (

 چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ک ک ک ک گ گ گ 
(
2
 هػ.1410( ط دار المعرفة بيركت سنة 3/240اآلـ ) (

(
3
"إف اح كضػػج عػػف  مرػػا البطػػأ كالنسػػياف كمػػا اسػػركرهكا  قػػاؿ: عػػف النبػػا  بسػػندن عػػف ابػػف عبػػاس  ركل ابػػف ماجػػو (

   يضػػان لكػػف عميػػو" كقػػاؿ إسػػنادن جيػػدم كركل الطبرانػػا كغيػػرن مػػف حػػديث الربيػػج بػػف سػػميماف المػػرادل عػػف ابػػف عبػػاس 
بمنػظ "إف اح رجػاكز لػػا عػف  مرػػا البطػأ كالنسػػياف كمػا  كرهػػكا عميػو"م كركل عػػف ابػف عمػػر رضػا اح عنهمػػا كعقبػة بػػف 

 كلكف قاؿ  بك حارـ هذن  حاديث منكرة كأنها مكضكعة. امر ع
عػػف  كركان ابػػف ماجػػة مػػف حػػديث  بػػا هريػػرة ك بػػا ذر رضػػا اح عػػنهـم كركان الحػػافظ  بػػك  حمػػد بػػف عػػدل عػػف  بػػا بكػػرة 

ف كاف ضعينان -: "رفج اح عف هذن األمة ثبلثان: البطأ كالنسياف كاألمر يكرهكف عميو النبا  إال  نو شاهد  كهذا السند كا 
 -هػػػػ 1416 –ثانيػػػة  –بيػػػركت  –دار ابػػػف حػػػـز  –لمػػػذل قبمػػػو )رحنػػػة الطالػػػب بمعرفػػػة  حاديػػػث مبرِّػػػر ابػػػف الحاجػػػب 

( ككػػػذلؾ 1/671)هػػػػ 1419 – كلػػػا  –بيػػػركت  –دار الكرػػػب العمميػػػة  –بيػػػر البػػػف حجػػػر ح( كالرمبػػػيص ال1/231-235
 (1/123)هػ 1406 – كلا  –بيركت  –كرب العممية دار ال –لمزركشا ثرة فا األحاديث المشرهرة رالدرر المن

(
4
ابف بيراف  بك عما الحسيف بف ِّالو النقيو الشافعا مف كبار األئمة ببمدادم عرض عميػو القضػاء فمػـ يرقمػدم ربػرج بػو  (

 (.2/133( كفيات األعياف )1/110( كطبقات النقهاء )23/618هػ )راريخ اإلسبلـ )320جماعة ت سنة 

(
5
 (2/78يط لمزركشا )البحر المح (
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مف المبرار؛ ألف الركميؼ رحمؿ مػا فيػو كمنػة كمشػقةم كحالػة المكػرن  دبػؿ فػا  بػكاب الركميػؼ 
كالمشػػاؽ منػػو حالػػة االبريػػارم بسػػبب  نػػو مػػأمكر برػػرؾ النعػػؿ الػػذل  كػػرن عميػػو كمكعػػكد عميػػو 

فظنػػػكا  ف الممجػػػأ فػػػا كرػػػبهـ  ف الممجػػػأ لػػػيس بمباطػػػب  اإال  ف العممػػػاء ر ك  مبػػػاألجر كالثػػػكاب
كهػك الػذل ال قػدرة لػو عمػا الرػرؾم  مكالمكرن كاحػد )كلػيس كػذلؾ( بػؿ الممجػأ ال يباطػب عنػدهـ

كمف شدت يدان كرجبلن رباطػان ك لقػا عمػا عنػؽ إنسػاف بحيػث ال يمكنػو االنػدفاع فهػذا لػيس لػو 
 ابريار.

ِّػػمو )لمضػػديف( كلهػػذا قالػػت المعرزلػػة: القػػدرة ر مكػػاف مكمنػػان فك مػػا المكػػرن فمػػو قِّػػد كقػػدرة 
لكنػار يػـك القيامػة فرِّػير كلهذا المعنػا قػالكا: اإليمػاف حالػة اليػائس ال يِّػمو كهػك إيمػاف ا (1)

 .(3)ضركرية فبل رننج ألنهـ حينئذ  لجئكا  (2)المعارؼ
 ب( فركع: 21هنا )ها ك 

: األِّػػػو بطػػػبلف الِّػػػبلة لنػػػدكر   حػػػدها: المكػػػرن عمػػػا رعػػػاطا مػػػبطبلت الِّػػػبلة كالِّػػػـك
 . (4)ك ما الِّـك فمـ يِّرح الرافعا برِّحيوم كِّحو النككل  نو ال يبطؿ  اإلكران فيهام

                                 
(
1
البحر المحيط لمزركشػا كبقيػة كػبلـ ابػف برهػاف: )ألنهػا لػك ِّػمحت لنعػؿ دكف فعػؿ ِّػار الشػبص مػدفكعان إليػو كممجػأم  (

 (.2/77كألمكف االمرناع ببلفان ألِّحابنا؛ فإف القدرة عندهـ ال رِّمو لمضديف الخ ( )

(
2
 (2/77( )البحر المحيط لمزركشامة فرِّير المعارؼ ضركرية ) ما يـك القيا –قاؿ: ألف اإليماف النافج بظهر الميب  (

(
3
( كزاد: كمػػا قالػػو فػػا الممجػػأ: إنػػو غيػػر مكمػػؼ عنػػد المعرزلػػةم فهػػك قػػكؿ المحققػػيف مػػف 2/77) البحػػر المحػػيط لمزركشػػا (

ف كاف األكلكف  طمقكا القكؿ كلـ ينِّمكام بؿ األظهر الرنِّيؿ ... الخ.  األِّحابم كا 

(
4
 الكبلـ كيسرثنا مف ذلؾ إجابة النبػا  -1( كذكر  حد عشر شيئان يبطؿ الِّبلة المنعقدة ها: 322-1/315اإلقناع ) (

الحػدث عمػدان  ك سػهكان قبػؿ الرسػميمة األكلػا.  -3العمؿ الذل ليس مف جنس الِّبلة الكثير فػا العػرؼ.  -2فا حيارو. 
انكشػاؼ شػاء  -5ك فمػو  ك عينػو  ك  ذنػو. حدكث النجاسة الرا ال يعنػا عنهػا فػا ثكبػو  ك بدنػو حرػا دابػؿ  ننػو   -4

ف لـ يقِّد كما لك طيرت الػريو سػرررو إلػا مكػاف بعيػدم كلكػف يمرنػر العػارض اليسػير.  رمييػر النيػة إلػا  -6مف العكرة كا 
الشػػرب.  -9اسػػردبار القبمػػة  ك الرحػػكؿ بػػبعض ِّػػدرن عنهػػا.  -8األكػػؿ كلػػك قمػػيبلن لشػػدة منافارػػو لهػػا.  -7غيػػر المنػػكل. 

 رطكيؿ الركف القِّير عمدان. -12الردة.  -11هة. القهق -10
 .1/107م انظر الركضة 316كقاؿ: كلك كاف الناطؽ بذلؾ مكرهان لندرة اإلكران فيها ص

كمػػا بعػػدها( ذكػػر مػػا ينطػػر الِّػػائـ:  ف مػػا كِّػػؿ إلػػا مطمػػؽ الجػػكؼ كبػػاطف الػػر س كقػػاؿ فيهػػا: كلػػك  -1/464كفػػا اإلقنػػاع )
ف  كػػؿ ناسػػيان لػـػ   كجػػر كػػأف ِّػػب مػػاءه فػػا حمقػػو مكرهػػان  لػـػ ينطػػر ككػػذا إف  كػػرن حرػػا  كػػؿ  ك شػػرب؛ ألف حكػـػ ابريػػارن سػػاقط كا 

ف كثرم لببر الِّحيحيف " مف نسا كهك ِّائـ فأكؿ  ك شرب فميرـ ِّكمو فإنما  طعمو اح كسقان  ."ينطر كا 
لػػػردةم كفػػػا القكاعػػػد ا -9الجنػػػكف.  -8الننػػػاس.  -7الحػػػيض.  -6اإلنػػػزاؿ.  -5. الػػػكطء -4القػػػئ عمػػػدان.  -3الحقنػػػة.   -2

( ).. فإنو ال ينطر سكاء  كرن عما النطر حرػا فعمػو  ك فعػؿ بػو .. الػخم انظػر القكاعػد كالنكائػد 1/66كالنكائد األِّكلية )
 (.1/121) سنكلم الرمهيد لئل159م 141(م انظر المنثكر فا القكاعد لمزركشا ص 1/65األِّكلية )
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الثػػانا: إكػػران الِّػػائـ كالمحػػـر عمػػا الزنػػا: المرجػػو فسػػاد عبادرهمػػا؛ ألنػػو ال يحػػؿ بػػاإلكران 
 .(1)كقد يرجو عدـ اإلفساد )ألنو يحؿ باإلكران( لعدـ كجكب الحد 

 .(2)داع كالقياس  نو يككف عذران الثالث: اإلكران عما اإلقامة بمكة بعد طكاؼ الك 
الرابج: إذا قمنا يجب الرِّدؽ عما مف كطئ الحائضم فأكرن عميػوم فالقيػاس عػدـ كجػكب 

 . (3)الرِّدؽ 
البػػػامس: إذا  كػػػرن عمػػػا رػػػرؾ الكضػػػكء فرػػػيمـ قػػػاؿ )النػػػككل( فيػػػو نظػػػرم كالػػػراجو مػػػا ذكػػػرن 

: كالمرجػو سػنكل نم قاؿ اإلالركيانا نقبلن عف كالدن  نو ال قضاء؛ ألنو فا معنا مف غِّب ما
 .(4)ببلفو؛ ألف غِّب الماء كثير بببلؼ اإلكران عما ررؾ الكضكء 

السػادس: إذا  كػرن الػذما عمػا النطػؽ بالشػهادريف ال يِّػو إسػبلمو عمػا األِّػو ببػبلؼ 
 .(5)الحربا كالمررد 

 .(6)السابج: الرمنظ بكممة الكنر يباح باإلكران عما األِّو 
 .(1)ابج فا االعركاؼ إذا برج المعركؼ مكرهان عما المذهب الثامف: ال ينقطج الرر

                                 
(
1
(: إذا  كرن عما الجماع فجامجم فإنو يجب عميو القضاء كالكنارةم هػذا ظػاهر 67-1/66كفا القكاعد كالنكائد األِّكلية ) (

المذهبم كنقؿ ابف القاسـ كؿ  مر غمب عميو الِّائـ فميس عميو قضاء كال كنارةم قاؿ األِّحاب: كهذا يدؿ عما إسقاط 
غمػػب عميهمػا ال ينسػدانوم فإنػػو إذا  الػكطءالقضػاء كالكنػارة مػج اإلكػػرانم قػاؿ ابػف عقيػػؿ فػا منردارػو: الِّػحيو فػػا األكػؿ ك 

 انرها.  الكطءركاية مف األكؿ كفا األكؿ ركاية مف  الكطء برج 
 كقيؿ يقضا مف فعؿ ال مف فعؿ بو مف نائـ كغيرن.   
قبؿ الرحمؿ األكؿ فإنو ينسد حجوم هذا هك المنِّكص عف  حمػد الػذل نقمػو الجماعػةم  الكطءكمنها: إذا  كرن الحاج عما    

 ركاية: ال ينسد كابرارها  بك العباس. كحكا عف  حمد
فػػا الحػػج كالِّػػياـ إذا  فسػػدنا حجهػػا كِّػػيامهام فهػػؿ رجػػب عميهػػا الكنػػارة فػػا مالهػػا  ك ال يجػػب  الػػكطءك مػػا المكرهػػة عمػػا   

           عميها شئم  ك يجب عما الزكج  ف يرحممها عنها عما ثبلث ركايات.
ينسػد ِّػكمها كال يمزمهػا كنػارة كال ينسػد حجهػا كعميهػا بدنػة كمػا قالػو فػرؽ  الػكطءثـ قاؿ: كقػاؿ فػا الركضػة المكرهػة عمػا   

 (.1/122بيف مرماثميف كاح  عمـ انرها. الرمهيد )
(  مػا غيػر المميػزة مػف ِّػبا  ك مجنػكف فػبل ينسػد ذلػؾ بجماعػوم ككػذا الناسػا كالجاهػؿ كالمكػرن  .هػػ 1/508كفا اإلقناع )  

 (.1/164م اإلبهاج )159انظر  يضا المنثكر فا القكاعد ِّػ 

(
2
 هػ.1400( طبعة  كلا م سسة الرسالة بيركت سنة 1/121الرمهيد ) (

 (
3
 .1/121 سنكلم الرمهيد لئل1/65 -هػ 1420 –بيركت  –المكربة العِّرية  –القكاعد كالنكائد األِّكلية (

(
4
 .1/122الرمهيد  (

(
5
(م الركضػة 1/123م الرمهيػد )150م 149م 141لمزركشػا ص (م المنثػكر فػا القكاعػد 1/73القكاعد كالنكائد األِّكلية ) (

كالمنرؽ بيف الِّكرريف الذما يقر عما دينو بعقد الذمة كاإلكران ينافيو  ما الحربا كالمررد فبل ديف لهما كال يقراف  (8/56)
جبارهما عما اإلسبلـ مشركع  .عما كضعهمام كا 

(
6
 (.1/123م الرمهيد )141المنثكر فا القكاعد ص (
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 .(2)الراسج: ال ينقطج بيار المجمس إذا حِّؿ اإلكران عما الرنرؽ عما المذهب 
 . (3)العاشر: إذا  كرن عما الدباغ حِّؿ المقِّكد 

 .(4)الحادل عشر: إذا  كرن عما ذبو شاة مثبلن فذبحت حمت بحِّكؿ المقِّكد 
 كرن عما ربميػؿ البمػر بػبل عػيف فيػو احرمػاالف:  حػدهما إلحاقػو بربميػؿ  الثانا عشر: إذا

 .(5)المبرار كالثانا القطج بعدـ الطهارة 
الثالػػػث عشػػػر: إذا  كػػػرن المشػػػررل عمػػػا قػػػبض المبيػػػجم هػػػؿ يػػػدبؿ فػػػا ضػػػمانو؟ كالقيػػػاس 

 الدبكؿ إف كاف المكرن هك البائج ككاف ذلؾ فا حالة يجب عميو قبضو.
ف لـ يكف كذلؾ ف  .(6)بل كا 

الرابػػج عشػػر: قبػػكؿ القضػػاء عنػػد اإلكػػرانم كالِّػػحيو ِّػػحرو إف رعػػيف عمػػا المٍكػػرىن؛ ألنػػو 

                                                                                                     
(
1
(: إف نذر مدة مررابعة فبرج لعذرم ال يقطج الررابج فبل يمزمو رجديد سكاء  ىبرج لمربرز  ـ لميرنم 1/483فا اإلقناع ) (

(م 1/122( كفا معنا المرض البكؼ مف لص  ك حريؽ ) ل ال يقطج الررابج البركج لمرض(م الرمهيد )1/485كقاؿ )
 ية(.)دار الكرب العمم 1/204األشبان كالنظائر لمسيكطا 

(
2
(م اإلبهػػػاج 1/122م الرمهيػػػد )147(م المنثػػػكر فػػػا القكاعػػد لمزركشػػػا ص1/68القكاعػػد كالنكائػػػد األِّػػػكلية البػػف المحػػػاـ ) (

 (.5/57(م الحاكل الكبير )1/150(م األشبان كالنظائر البف السبكا )1/164)
الربػاير لـػ يبطػؿ بيارهمػا كجهػان كاحػدان؛ ألنهمػا قػد  كرهػا ( كقاؿ: فإذا  كرهػا عمػا الرنػرؽ منعػان مػف 5/20البياف فا مذهب اإلماـ الشافعا )

ف  كرهػا عمػا الرنػرؽ كلـػ يمنعػا مػف الربػاير فهػؿ ينقطػج بيارهمػا؟ كجهػاف:  حػدهمام هػك  عميوم فمـ ينقطج بيارهمػا إال بالرراضػام كا 
ضػػاءم كالثػػانا كهػػك قػػكؿ عامػػة قػػكؿ  بػػا اسػػحؽ:  نػػو ينقطػػجم ألنهمػػا قػػد قػػدرا عمػػا النسػػخ بػػالقكؿ فكػػاف سػػككرهما رضػػا منهمػػا باإلم

 ف ال ينقطػػج بيارهمػػا؛ ألف كجػػكد الرنػػرؽ مػػج اإلكػػران كعدمػػوم كسػػككرهما عػػف النسػػخ ال يسػػقط البيػػار  –كهػػك الِّػػحيو  – ِّػػحابنا 
 هػ.1424 – كلا  –جدة  –دار المنهاج  –الشافعا  اإلماـالثابت. البياف فا مذهب 

(
3
 دلختار حتصل بو طمارة اجللد .وادلعىن دباغ مكره كدباغ ا(1/122الرمهيد ) (

(
4
 .142المنثكر فا القكاعد ص (

(
5
 ( برِّرؼ: قاؿ الحميما: قد يِّير العِّير ببلن مف غير ربمر فا ثبلث ِّكر: 234-1/233فا اإلقناع ) (

األكلا:  ف يِّػب فػا الػدف المعرػؽ بالبػؿم الثانيػة:  ف يِّػب البػؿ فػا العِّػير فيِّػير بمبالطرػو بػبل مػف غيػر ربمػر لكػف 
 مو  ف ال يككف العِّير غالبانم الثالثة: إذا رجردت حبات العنب مف عناقيدها كيمؤل منها الدف كيطيف ر سو.مح

كقػػاؿ: إذا ربممػػت البمػػرم  ل المحررمػػة كغيرهػػام كالمحررمػػة هػػا الرػػا عِّػػرت بقِّػػد البميػػة  ك هػػا الرػػا عِّػػرت ال بقِّػػد 
كالرحػريـ اإلسػكارم كقػد زاؿم كألف العِّػير غالبػان ال يربمػؿ  البمريةم كهذا الثانا  كلام بننسها طهرت؛ ألف عمة النجاسػة

 إال بعد الربمرم فمك لـ نقؿ بالطهارة لرعذر ارباذ بؿ مف البمر كهك حبلؿ إجماعا كيطهر دنها معها.
ف ربممت بطرح شئ فيها كالبِّؿ كالببز الحار كلك قبؿ الربمر لـ رطهر لنجس المطركح فيها فينجسها بعد انقبلبها ببلن    .كا 

 (.1/122م الرمهيد )146المنثكر فا القكاعد صك 

(
6
 (.1/122الرمهيد ) (
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ف لـ يرعيف فكإكران المالؾ  جنبيان عما بيج سمعرو   .(1)إكران بحؽم كا 
البػػامس عشػػر: إكػػران الممِّػػكب منػػو عمػػا  كػػؿ الممِّػػكب  ك إربلفػػو ينبنػػا عمػػا قػػكلا 

 .(2)ديـ المباشرة كالِّحيو منهما رق مالمركر كالمباشرة
 .(3)السادس عشر: إذا  كرن عما فعؿ المحمكؼ عميوم كفيو قكالف:  ِّحهما عدـ الحنث 

السابج عشر: اإلكران بمير حؽ عما العقكد كالبيج كالشراء كاإلجارة كنحك ذلؾم ككؿ ذلػؾ 
 .(4)مانج لِّحرها عندنا 

كراب الجناياتم كِّػرح  الثامف عشر: الزنا ال يحِّؿ باإلكرانم كما ِّرح بو الرافعا فا
كجػػـز فػػػا القضػػاء بمػػػا  مفػػا كرػػاب الجهػػػاد بأنػػو ال فػػػرؽ فػػا عػػدـ اإلباحػػػة بػػيف الرجػػػؿ كالمػػر ة

يبالنوم كربعو عميو فا الركضةم فقاؿ: فػإف  كرهػت المػر ة حرػا كطئػت فػبل إثػـ عميهػا انرهػام 
 كينبما  ف يحمؿ عما ما إذا ربطت ككطئت.
 .(5)قالو الرافعا عدمو كابرمنكا فا كجكب الحد: كاألِّو كما 

كفا سقكط الحد عػف السػارؽ مكرهػان  مالراسج عشر: السرقة كشرب البمر يباحاف باإلكران
                                 

(
1
 (.1/122م الرمهيد )149المنثكر فا القكاعد لمزركشا ص (

(
2
الرمهيػد ك ( قاعدة )إذا اجرمج السػبب كالمباشػرة  ك المػركر كالمباشػرة قػدمت المباشػرة( 1/69المنثكر فا القكاعد لمزركشا ) (

(1/123.) 

(
3
(: لك حمؼ ال رأبذ حقؾ منام فأكرن عما دفعو إليو  ك  بػذن منػو قهػران حنػثم جػـز 1/72قكاعد كالنكائد األِّكلية )فا ال (

ف  كػػرن ِّػػاحب الحػػؽ عمػػا  بػػذن بػػرج عمػػا  بػػو  بػػك محمػػد المقدسػػا كغيػػرن؛ ألف المحمػػكؼ عميػػو فعػػؿ األبػػذ مبرػػارانم كا 
 ب عما ذلؾ كاح  عمـ.الببلؼ إذا حمؼ ال ينعؿ شيئان فنعمو مكرهانم برجو األِّحا

(: كال ينعقػػد يمػػيف المكػػرن كال يحنػػث بػػاإلكران عمػػا النعػػؿ بعػػد عقػػدها ابريػػاران فػػا األظهػػرم 1/141كقػػاؿ الزركشػػا فػػا المنثػػكر )
 (.1/123كالرمهيد )

(
4
 (.8/56(م الركضة )1/123م الرمهيد )158(م المنثكر فا القكاعد ص1/67القكاعد كالنكائد األِّكلية البف المحاـ ) (

(
5
ف قمنا يرِّكر اإلكران عميو ) ( ( كفا نهاية المطمب فا دراية المذهب. ك ما 1/163فا اإلبهاج: كمنها اإلكران عما الزنا كا 

اإلكػػران عمػػا الزنػػا فنػػا  ِّػػحابنا مػػف يقػػكؿ: ال يرِّػػكر اإلكػػران عميػػوم قػػد ذهػػب إلػػا ذلػػؾ  ِّػػحاب  بػػا حنينػػة ككجهػػو  ف 
مػػج نشػػطة فػػا الػػننس كانبسػػاط فػػا الشػػهكة كهػػذا ينػػافا اإلكػػرانم كاألِّػػو  ف اإلكػػران  الزانػػا منرشػػر كال يرػػأرا االنرشػػار إال

 هػ.1428 – كلا  –جدة  –( دار المنهاج 16/114مرِّكر فيو )
(: .. فػػا المسػػألة ثػػبلث ركايػات: ظػػاهر المػػذهب المنِّػػكص عػػف  حمػػد الػػذل ابرػػارن 1/72فػا القكاعػػد كالنكائػػد األِّػػكلية )ك 

ؿ دكف المر ةم بناءن عما  ف اإلكران عما الزنا ال يرِّكر فا الرجؿ كيرِّكر فا المر ةم كلزـك األكثر  نو يجب عما الرج
الحد لهما بناءن عما اإلكران إنما يبيو األقكاؿ دكف األفعاؿم هك ظاهر كبلمو فا ركاية ِّالو كهك مركل عف ابف عبػاس 

(م 6/325(م المجمػػكع شػػرح المهػػذب )6/399ز )(م فػػرو العزيػػ3/429(م الحػػاكل الكبيػػر )1/124انرهػػا. ينظػػر الرمهيػػد )
 (.2/363الركضة )
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 .(1)ببلؼم حكان الرافعا فا حد البمر 
العشركف: اإلكران عما اإلرضاع ببمسم كال ببلؼ فا ثبكت الرحريـم كفا ثبػكت المهػر 

المرضػعةم كػذا نقمػو الرافعػا عػف الركيػانا  عند اننساخ النكاح بوم كجهاف:  ِّحهما  نػو عمػا
 .(2)ك قرن كربعو عميو فا الركضةم كفيو نظر ظاهر 

 ( اآلمػرم 22الحادل كالعشركف: إربلؼ المػاؿ يبػاح بػاإلكرانم ك مػا الضػماف فيجػب عمػا )
ـم كقيػػػؿ ال رجػػػكع غػػػر كلػػػو مطالبػػػة المػػػأمكر  يضػػػان عمػػػا األِّػػػوم لكػػػف يرجػػػج عمػػػا اآلمػػػر إذا 

 .(3)لنِّؼ ألنهما كالشريكيف مطمقانم كقيؿ با
يقرضػػا الرحميػؿ كاسػػرقرار المهػر كمػػا اقرضػػرو  الػػكطءالثػانا كالعشػػركف: إكػران الػػزكج عمػا 

 .(4)عبارة الرافعا كغيرن كهك حسف 
الثالث كالعشركف: إكران المحػـر عمػا إرػبلؼ الِّػيد حكمػو حكػـ اإلكػران عمػا ارػبلؼ مػاؿ 

 .(5)المير 
                                 

(
1
عما السرقة  –بنرو الراء  –(: .. فبل يقطج المكرن 2/430(م كفا اإلقناع )1/72القكاعد كالنكائد األِّكلية البف المحاـ ) (

النرو غيػر مميػز لعجمػة  ك  يضانم نعػـ لػك كػاف المكػرن بػ –بكسرها  –لرفج القمـ عنو كالِّبا كالمجنكفم كال يقطج المكرن 
 غيرها قطج المكرن  .هػ.

 (.1/124(م الرمهيد )1/141انظر المنثكر فا القكاعد لمزركشا )

(
2
 كلػا  –القاهرة  –دار السبلـ  –(م الكسيط فا المذهب 1/125(م الرمهيد )1/72القكاعد كالنكائد األِّكلية البف المحاـ ) (

حيث قاؿ:  141( كانظر المنثكر فا القكاعد لمزركشا ص2/14بف السبكا )م األشبان كالنظائر ال5/388 -هػ 1417 –
كفػػا الرمهيػػد: ك مػػا غرامػػة المهػػرم فهػػؿ هػػك عمػػا المرضػػعة  ـ عمػػا المكػػرن؟ فيػػو  اإلكػػران عمػػا اإلرضػػاع يثبػػت الرحػػريـ

  كجهاف:  ِّحهما األكؿ ... الخ

(
3
(م كالبياف فػا مػذهب اإلمػاـ لمشػافعا 1/124م الرمهيد )142(م المنثكر فا القكاعد ص1/68القكاعد كالنكائد األِّكلية ) (

(11/355.) 

(
4
ال لك طمؽ بعػد االكػران عمػا الػكضء ككانػت المػر ة بائنػو بينكنػو الكبػرل (1/125م الرمهيد )144المنثكر فا القكاعد ص (

 .مف زكج سبقو فرحؿ لمسابؽ لك ارادها زكجة 

(
5
كػػران المحػػـر عمػػا إرػػبل ( القكاعػػد كالنكائػػد ؼ الِّػػيد حكمػػو كحكػػـ اإلكػػران عمػػا إرػػبلؼ مػػاؿ الميػػرم فػػا الرمهيػػد لئلسػػنكل: كا 

( كفيهػػا: المحػػـر إذا  كػػرن عمػػا قرػػؿ الِّػػيد فقرمػػوم فالضػماف عمػػا المكػػرن لػػوم ذكػػرن ِّػػاحب الممنػػا فػػا 1/70األِّػكلية )
 األيماف فا مكضعيف كجـز بو ابف الجكزل.

مد  ف مف لبس مكرهان  نػو رجػب بػو عميػو النديػةم قػالكا: كػالحمؽ كلكف نِّر القاضا ك ِّحابو ركاية  ح –ابف المحاـ  –قمت 
 ل  –فػػا األشػػبان كالنظػػائر لمسػػيكطا كػػذلؾ كقرػػؿ الِّػػيد فهػػذا يقرضػػا  ف الضػػماف عمػػا المكػػرن دكف المكػػرن لػػوم انرهػػام 

يباشػر  بببلؼ لك حمؽ شعر محـر مكرها ال يككف لممحـر طريقان فا الضماف عمػا األظهػرم ألنػو لػـ –يطالب بالضماف 
 (.1/125كالرمهيد )هػم 1411 – كلا  –بيركت  –( دار الكرب العممية 1/204)



228 
 

 .(1)كرها فيو ببلؼ كالِّحيو المنج الرابج كالعشركف: إرث القارؿ م
البػػامس كالعشػػػركف: إذا كقػػػؼ عمػػػا سػػػكاف مكضػػػجم فػػػأبرج بعضػػػهـ مكرهػػػان فنػػػا بطػػػبلف 

 .(2)كبهذا عبر المِّنؼ ببقاء االسرحقاؽ  ماسرحقاقو نظرم كال يبعد بقاء االسرحقاؽ
كالمسػػمـ  ف المِّػػنؼ قػػاؿ فػػا قكاعػػدن: ِّػػححت فػػا جمػػج الجكامػػج عػػدـ ركميػػؼ المكػػرن 

ف كاف غير كاقج  كالممجأ  .(3)كالمافؿ؛ كالمبرار اآلف  نو يجكز ركمينو كا 
كلما ابرار المِّنؼ فا جمػج الجكامػج عػدـ ركميػؼ المكػرن كلػك كػاف مكرهػان عمػا القرػؿم 
اسرشعر س الو كهك إثـ القارػؿ المكػرن بػبل بػبلؼ كيجػب عميػو القِّػاص عمػا األِّػوم فكيػؼ 

 ال يككف مكمنان؟
لػػـ يػػأثـ مػػف جهػػة اإلكػػرانم بػػؿ إليثػػارن ننسػػو بالبقػػاء عمػػا  ك شػػار إلػػا الجػػكاب عنػػو بأنػػو

ال قرمرؾ. ومكافئ  الذل بيرن بينهما المٍكًرن بقكلو: اقرؿ هذا كا 
كبيػػاف مػػا ذكرنػػان  ف ننسػػو كننػػس مػػف  يٍكػػًرن عمػػا قرمػػو مسػػركياف فػػا نظػػر الشػػارع؛ فإيثػػارن 

 زيػػد مػػف محبرهػػا ننسػػو ناشػػئ عػػف شػػهكات األننػػس كحظكظهػػا كمحبرهػػا لمبقػػاء فػػا هػػذن الػػدار 
إثـ مف ناحيروم كجهة اإليثار كال إكران فيهػام فػإذا  ثػر ال لبقاء غيرهام فهك ذك كجهيف: اإلكران ك 

 ننسو فقد  ثـ؛ ألنو ابريار.
كهذا كما قيؿ فا بِّاؿ الكنارة: محػؿ الربييػر ال كجػكب فيػو كمحػؿ الكجػكب ال ربييػر 

 .(4)فيو 
 رثناء ِّكرة القرؿ مف قكلنا المكرن غير مكمؼ.كهذا رحقيؽ ال مزيد عميوم كال يحراج الس

كقكؿ النقهاء: اإلكران يسقط  ثر الرِّرؼ إال فا ِّكرم إنما ذكػركن لضػبط رمػؾ الِّػكر 
 هذا هك الِّحيو. م(5)ال  نو مسرثنا حقيقة 

                                 
(
1
 (.16/116(م نهاية المطمب )1/205(م األشبان كالنظائر لمسيكطا )1/125الرمهيد ) (

(
2
 (.1/123) الرمهيد لئلسنكل (

(
3
 (.2/9ـ )1991-هػ1411األشبان كالنظائر البف السبكام دار الكرب العمميةم الطبعة األكلا  (

(
4
هػػػػم رفػػػج 1406( ط دار المػػػدنا بالسػػػعكديةم طبعػػػة  كلػػػا سػػػنة 1/346بيػػػاف المبرِّػػػر شػػػرح مبرِّػػػر ابػػػف الحاجػػػب ) (

هػػم البحػر المحػيط 1419لبنػافم الطبعػة األكلػا سػنة  –( طبعة عالـ الكرب 1/510الحاجب عف مبرِّر ابف الحاجب )
 هػ.1414( الناشر دار الكربام الطبعة األكلام سنة 1/250)

(
5
 (.1/116رشنيؼ المسامج ) (
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قػػاؿ الزركشػػا: مػػا ابرػػارن المِّػػنؼ هػػك بظػػاهرن مِّػػادـ لئلجمػػاعم فنػػا الرمبػػيص إلمػػاـ 
طبة عما ركجػو النهػا عمػا المكػرىن عمػا القرػؿم كهػك عػيف الركميػؼم الحرميف:  جمج العمماء قا

م كقػاؿ الشػيخ فػا شػرح الممػج: انعقػد اإلجمػاع عمػا (1)فا حاؿ اإلكرانم كهك مما ال منجا منو 
نػػو يػػأثـ بقرػػؿ مػػف  كػػرن   ف المكػػرن عمػػا القرػػؿ مػػأمكر باجرنػػاب القرػػؿ كدفػػج المكػػرن عػػف ننسػػو كا 

 .(4)كغيرن  (3)ككذلؾ ِّرح بو المزالا  م(2)حاؿ اإلكران  عما قرمو كذلؾ يدؿ عما  نو مكمؼ
كاقرضا كبلمهـ ربِّيص الببلؼ فيمػا إذا كافػؽ داعيػة اإلكػران داعيػة الشػرعم كػاإلكران 

كراهو عما اإلسبلـ.  عما قرؿ الكافر كا 
 ما ما بالؼ فيو داعية اإلكػران داعيػة الشػرع: كػاإلكران عمػا قرػؿ المسػمـ فػبل بػبلؼ فػا 

 .(5)يؼ بو جكاز الركم
 فإذا قيؿ إذا كاف المكرن كالمبرار سكاء فا االبريار فما النرؽ بينهما؟

قػػاؿ القاضػػا  بػػك بكػػر فػػا الرقريػػب: النػػرؽ بينهمػػا  ف المبرػػار مطمػػؽ الػػدكاعا كاإلرادةم 
 كالمكرن مقِّكر الدكاعا كاإلرادة عما فعؿ ما  كرن عميو ال يبرار غيرن.

لمػػا يبافػػو مػػف عظػػيـ الضػػرر؛ فهػػك يػػدفج  عظػػـ  فػػإف قيػػؿ: لػػـ ِّػػارت هػػذن حالػػو؟م قيػػؿ:
 .(6)الضرريف بأدكنهما كدكاعيو مقِّكرة عميو ألجؿ ذلؾ 

ب( لك  كرن عما الكنر فرمنظ بػو كقمبػو مطمػئف باإليمػاف فػبل إثػـم كلػك  كػرن 22فإف قيؿ )
 عما القرؿ فقرؿ  ثـم فما النرؽ؟

كنػر يكجػب المنسػدةم ببػبلؼ كالجكاب:  ف الرمنظ بالكنر ال يكجب كقكع منسػدة الكنػر كال

                                 
(
1
 هػ.1424م الناشر دار الكرب العمميةم بيركتم طبعة  كلا سنة 20الرمبيص ص (

(
2
( كلكف جاء فيو: ك ما المكرن فيِّو دبكلو رحت الركميؼم كقالػت المعرزلػة ال يِّػو دبكلػو رحػت الركميػؼم 1/20الممج ) (

ؾ القرػػؿ مػج اإلكػػران كألنػو عػػالـ قاِّػػد إلػا مػػا ينعمػػو فهػك كميػػر المكػػرن. كهػذا بطػػأ؛ ألنػو لػػك لػػـ يِّػو ركمينػػو لمػػا كمػؼ رػػر 
 هػم دار الكرب العمميةم بيركت.1422الممج الطبعة الثانية سنة 

(
3
 (.5/388هػم الكسيط )1413(م دار الكرب العمميةم طبعة  كلام سنة 1/27المسرِّنا ) (

(
4
( 1/25البػػف العربػػا ) المحِّػػكؿهػػػم 1418طبعػػة  كلػػا سػػنة  ( دار الكرػػب العمميػػةم1/117قكاطػػج األدلػػة فػػا األِّػػكؿ ) (

(م نشػر م سسػة الريػاف ط. ثانيػة سػنة 1/158هػم ركضة الناظر كجنػة المنػاظر )1420نشر دار البيارؽ عماف ط.  كلا 
 هػ.1423

(
5
 هػػػػم القكاعػػػد1418( طبػػػج الرسػػػالة ثالثػػػة 1/2681(م المحِّػػػكؿ )73-1/72(م المسرِّػػػنا )1/117رشػػػنيؼ المسػػػامج ) (

 .1/252هػم الرقريب كاإلرشاد 1420كالنكائد األِّكلية البف المحاـ طبج المكربة العِّرية 

(
6
 (2/12هػم األشبان كالنظائر البف السبكا )1418طبج م سسة الرسالة ط. ثانية سنة  253-1/252الرقريب كاإلرشاد  (
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 .(1)فإنو يكجب المنسدة  القرؿ
 كها هنا  مكر:

 حدها:  ف فا كجكب القِّاص ثبلثة  كجو: المشهكر منهػا الكجػكب عمػا المكػرن كالمكػرن 
 جميعان.

 كالثانا: عما المكًرن رنزيبلن لممكرىن منزلة اآللة.
 كالثالث: عما المكرىن ألنو المباشر.

 .(2)ِّبلن؛ ألف اإلكران  كرث شبهة كقيؿ ال يجب القِّاص  
فا الرمهيد: ال شؾ  ف محؿ الببلؼ فا غير األنبياءم فإف  كرن عما قرػؿ  سنكلقاؿ اإل

 .(3)نبا كجب القِّاص ارناقان ككبلمهـ فا المضطر يدؿ عميو 
األمػػر الثػػانا: هػػذا اإلكػػران الػػذل  سػػقط الشػػارع حكمػػو البػػد مػػف بقػػاء حقيقرػػو ليرحقػػؽ فػػا 

ضـ إليو ما ال يزيؿ حقيقرو فػبل عبػرة بػوم  ك مػا يزيمهػا فػبل يسػقط الحكػـ؛ إذ لػيس ننسوم كقد ين
                                 

(
1
ا الكنر حرا بشا عما ننسو القرؿ  نو ال (:  جمج  هؿ العمـ عما  ف مف  كرن عم183-10/182رنسير القرطبا )فا  (

إثػػـ عميػػو إف كنػػر كقمبػػو مطمػػئف باإليمػػافم كال ربػػيف منػػو زكجرػػو كال يحكػػـ عميػػو بحكػػـ الكنػػرم هػػذا قػػكؿ مالػػؾ كالكػػكفييف 
كالشػػافعام غيػػر محمػػد بػػف الحسػػف فإنػػو قػػاؿ: إذا  ظهػػر الشػػرؾ كػػاف مررػػدان فػػا الظػػاهر كفيمػػا بينػػو كبػػيف اح رعػػالا عمػػا 

م كربػػيف منػػو امر رػػو كال يِّػػما عميػػو إذا مػػات كال يػػرث  بػػان إف مػػات مسػػممانم كهػػذا قػػكؿ يػػردن الكرػػاب كالسػػنةم قػػاؿ اإلسػػبلـ
ڇ ڇ ڍ چ ( كقػاؿ 28 ؿ عمػراف )چ  ەئ   وئ وئ ۇئ  ۇئچ ( اآليةم كقاؿ 106النحؿ ) چڍ ڌ ڌ  چ رعالا 

عػػكف مػػف رػػرؾ الػػذيف يمن( فعػػذر اح المسرضػػعنيف 97النسػػاء )چ  ژ ژ ڑ ڑ ک ڈڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
 ما  مر اح بوم كالمكرن ال يككف إال مسرضعنان غير ممرنج مف فعؿ ما  مر بو.

ثـ قاؿ: ذهبت طائنة مف العمماء إلا  ف الربِّة إنما جاءت فا القكؿم ك ما فػا النعػؿ فػبل ربِّػة فيػوم مثػؿ  ف يكرهػكا عمػا 
ك كػؿ الربػام يػركل    كػؿ مالػو  ك الزنػا كشػرب البمػر السجكد لمير اح  ك الِّبلة لمير القبمةم  ك قرؿ مسمـ  ك ضربو  ك

م كهك قكؿ األكزاعا كسحنكف مف عممائنام كقػاؿ محمػد بػف الحسػف: إذا قيػؿ لؤلسػير: اسػجد هذا عف الحسف البِّرل 
ف كػػاف لميػػر القبمػػة فػػبل يسػػجد ك  ال قرمرػػؾ فقػػاؿ: إف كػػاف الِّػػنـ مقابػػؿ القبمػػة فميسػػجد بنيػػة اح رعػػالام كا  ف لهػػذا الِّػػنـ كا  ا 

ف كاف لمير القبمة كما  حران بالسجكد حينئذم فنا الِّػحيو عػف ابػف عمػر قػاؿ: كػاف رسػكؿ  قرمكنم كالِّحيو  نو يسجد كا 
 ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ يِّما كهك مقبؿ مف مكػة إلػا المدينػة عمػا راحمرػو حيػث كػاف كجهػوم قػاؿ: كفيػو نزلػت  اح 

 . چ
هػػػ الطبعػػة الثالثػػةم المنثػػكر فػػا القكاعػػد النقهيػػة 1420بػػا بيػػركت ( ط دار إحيػػاء الرػػراث العر 20/275ككػػذلؾ رنسػػير الػػدارما )

 (.14/410(م نهاية المطمب )3/75(م الحاكل الكبير )1/98(م قكاعد األحكاـ فا مِّالو األناـ )1/78)
(
2
 (م2/206هػػم النػركؽ لمقرافػا )1398(: طبعة ثانية م سسة الرسالة سنة 1/171ربريج النركع عما األِّكؿ لمزنجانا ) (

 (.9/128(م الركضة )16/59نهاية المطمب )

(
3
 (.1/124الرمهيد ) (
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 ( 1)بإكران : كهذا كمف قيؿ لو طمؽ زكجرؾم فطمؽ زكجارو فيقج عميهف البريارن. 
 كلك  كرن عما رطميؽ إحدل زكجريو فطمؽ كاحدة منهما معينة كقج طبلقها.

 را بأحدهما ننذ.أكلك  كرن عما  ف يطمؽ زكجرو  ك يعرؽ عبدن ف
 كالحاِّؿ  نو إذا ظهر مف المكرن قرينة ابريار فإنو يِّو رِّرفو.

جاررػػػو كنحػػػك ذلػػػؾ مػػػا إذا نػػػكل  كيسػػػرثنا مػػػف عػػػدـ كقػػػكع طػػػبلؽ المكػػػرن كعرقػػػو كبيعػػػو كا 
 .(2)اإليقاع؛ فإنو يقج عما الِّحيو 

كيسػػرثنا  يضػػا مػػا لػػك  كػػرن عمػػا طػػبلؽ زكجػػة المكػػرن فإنػػو يقػػج عمػػا األِّػػو ألنػػو إذف 
 (3) زيادة.ك 

األمر الثالث:  ف اإلكران ال يِّو إال مف عمؿ الجػكارح الظػاهرة دكف القمبيػةم فػبل يِّػو 
 .(4)اإلكران عما عمـ شئ  ك جهؿ بو  ك حب  ك بمض  ك عـز عما شئ 

 األمر الرابج: يشررط لككف اإلكران مرفكع الحكـ  مكر:
ا يشػهد لػو الشػرع باإلعربػارم  حدهما:  ف يككف المركعد بو  شؽ مف المكرىن عميوم كهػك مػ

 .(5)فعمـ مف هذا  ف اإلكران ال يدفج حكـ القِّاص كال يرفج اإلثـ عف المكرن كما رقدـ 
ثانيهػػا:  ف يكػػكف بميػػر حػػؽم فهػػذا مكضػػج الربِّػػة كالربنيػػؼ مػػف الشػػارعم  مػػا إذا كػػاف 

ربػا يكرهػاف بحؽ فقد كاف مف حؽ هذا المكرن  ف ينعؿم فإذا لػـ ينعػؿ  كػرنم كهػذا كالمررػد كالح
عمػػا اإلسػػبلـم فإسػػبلمهما ِّػػحيو ببػػبلؼ الػػذما عمػػا األِّػػو؛ ألنػػو مقػػر عمػػا كنػػرن بالجزيػػة 

(6). 
فمو جبرن كيِّػو بيعػو ألنػو حػؽ؛  مفيمرنج العبد مكمف اإلكران بحؽ  مر السيد عبدن بالبيج

 .(7)االسربداـ الكاجب  ألنو مف
د المػدة كامرناعػو عػف النيئػة كمنو ما ِّكرن فا المهذب كغيػرن إكػران القاضػا المػكلام بعػ

                                 
(
1
 .5/387(م الكسيط 14/358(م نهاية المطمب )2/12األشبان كالنظائر البف السبكا ) (

(
2
 (8/56هػم الركضة )1411( ط.  كلا دار الكرب العممية سنة 1/79األشبان كالنظائر البف السبكا ) (

(
3
 (.2/15( األشبان كالنظائر البف السبكا )1/200المنثكر فا القكاعد ) (

(
4
 (.2/82(م البحر المحيط لمزركشا )1/98(م قكاعد األحكاـ فا مِّالو األناـ )2/14األشبان كالنظائر البف السبكا ) (

(
5
 .(2/83(م البحر المحيط )3/40(م األـ )2/14األشبان كالنظائر البف السبكا ) (

(
6
 (.2/83(م البحر المحيط لمزركشا )2/14ا )األشبان كالنظائر البف السبك (

(
7
 (.2/84البحر المحيط لمزركشا ) (
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عما الطبلؽم كاسرشكمو الرافعا؛ ألف المكلا ال ي مر بػالطبلؽ عينػانم بػؿ بػو كبالنيئػةم ك جػاب 
ابػػف الرفعػػة عػػف هػػذا بػػأف الطػػبلؽ قػػد يرعػػيف فػػا بعػػض الِّػػكر كمػػا لػػك  لػػا ثػػـ غػػابم  ك  لػػا 

الػذل فيػػو الػػزكج كهػك غائػػبم فمضػت المػػدةم فككمػػت بالمطالبػةم فرفػػج ككيمهػػا إلػا قاضػػا البمػػد 
كطالبػػػوم فػػػإف القاضػػػا يػػػأمرن بالنيئػػػة بالمسػػػاف فػػػا الحػػػاؿ كبالمسػػػير إليهػػػا  ك يحممهػػػا إليػػػو  ك 

 ( لػػـ  23الطػػبلؽم فػػإف لػػـ ينعػػؿ ذلػػؾ حرػػا مضػػا مػػدة إمكػػاف ذلػػؾ ثػػـ قػػاؿ  سػػير إليهػػا اآلف )
 (1)يمكفم بؿ يجبر عما الطبلؽ عينان انرها 

يػػاـ بنػػرض الكنايػػة: كقػػج المكقػػج كمػػا لػػك  كرهػػو كمنػػو إذا  كػػرن اإلمػػاـ بعػػض المكمنػػيف بالق
عمػػا غسػػؿ ميرػػوم ذكػػرن النػػكرانا فػػا العمػػدة فػػا كرػػاب السػػيرم قػػاؿ: كال  جػػرة لػػو؛ ألنػػو يػػ دل 

 .(2)فرضوم كذكر النككل نحكن فا زكائد الركضة فا باب اإلجارة 
الػو كمنو لك نػذر عرػؽ عبػد معػيفم ثػـ امرنػج مػف اعراقػوم فػأكرن حرػا  عرقػوم ننػذ عرقػوم ق

  (3)فا المحرر. 
كمنو إذا امرنج المديف عف الكفاءم فممقاضا  ف يكرهو عمػا بيعػو  ك كفائػو كلػو  ف يبيعػو 

 .(4)بمير إذنوم حكان النككل عف األِّحاب 
ف  األمػػر البػػامس: اعمػػـ  نػػو إذا لػػـ يكػػف لممكػػرن فعػػؿم لػػـ يرعمػػؽ بػػو حكػػـ قطعػػان  غالبػػانم كا 

 .(5) كاف لو فعؿ فقكالف
ف حكا الحناطا (6)ر كمف ثـ لك  كج  ببلفان. * الِّائـ الطعاـ لـ ينطر قطعان كا 

ف  كرن حرا  كؿ فقكالف   .(7)كا 

                                 
(
1
 (.196-1/195المنثكر فا القكاعد ) (

(
2
 (.194-192/ 1نقمو الزركشا فا المنثكر فا القكاعد بحركفو ) (

(
3
 م كالمحرر لمرافعا.(1/195... الخ ) المحررالمنثكر فا القكاعد بحركفو  يضان إال  نو قاؿ: ننذ عرقو قالو فا  (

(
4
 (.1/16(م األشبان كالنظائر البف السبكا )1/196المنثكر فا القكاعد ) (

(
5
لمزركشػا فػػا فرػاكل ابػف الِّػػبلح هػػم كفػا البحػػر المحػيط 1407( عػػالـ الكرػب بيػركت ط.  كلػػا سػنة 2/478فرػاكل ابػف الِّػبلح ) (

قرارن كردرو ال رِّوم فكيؼ يجمج بينهمػام  ن يدبؿ رحت البطاب كالركميؼ كذكركافا األِّكؿ  ف المكر  ذكركا فا النقو  ف طبلقو كا 
ك جػػاب بأنػػو مكمػػؼ حالػػة اإلكػػران كمػػج ذلػػؾ يبنػػؼ عنػػو بػػأف ال يمػػـز بحكػػـ مػػا  كػػرن عميػػو كلػػـ يبرػػرن مػػف طػػبلؽ كبيػػج كغيرهمػػا لككنػػو 

 (.2/84معذكرن )

البف  7/546ن كركجر الدكاء: بمعو. المحكـ كالمحيط األعظـ ( الكجكر: مف الدكاء فا  ل النـ كافم كجرن كجرانم  ك  كجرن ك كجرن إيا6)
 هػ.1421 – كلا  –بيركت  –دار الكرب العممية  -هػ458سيدة المركفا 

(
7
 (.2/363الركضة ) (
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 كلك حمؼ ال يدبؿ دارانم فحمؿ ك دبؿ لـ يحنث.
ف ضرب حرا دبمها فقكالف   .(1)كا 

ف  كػػرن المػػكدعى لػػصه مرممػػب عمػػا دفػػج الكديعػػة ك بػػذها منػػو بميػػر ابريػػارن فػػبل ضػػماف  كا 
 عميو قكالن كاحدان.

 
ف  كرن عما رناكلها كدفعها إليو كدلَّو عميها فكجهاف .    (2)كا 

 كيسثنا مف القطج فيما ال فعؿ لو فيو ِّكرراف:
ِّػبلحان  إحداهما: إذا رعمؽ بو مِّمحة لو كمػا إذا كػاف مممػا عميػو فػأكجر معالجػة لػو كا 

يجػػػار لػػػوم كقمنػػػا ال يبطػػػؿ ِّػػػكمو باإلغمػػػاء إذا  فػػػاؽ لحظػػػة مػػػف نهػػػارنم فنػػػا بطبلنػػػو بهػػػذا اإل
كجهػػاف:  ِّػػحهما ال ينطػػرم قػػاؿ الرافعػػا: كنظيػػرن إذا عػػكلج المحػػـر المممػػا عميػػو بػػدكاء فيػػو 

 طيب هؿ رجب الندية؟
 ك  كجػػػرن كهػػك مممػػا عميػػػوم  هػػرامكالِّػػكرة الثانيػػة: إذا  كجػػر المالػػػؾ طعامػػو لمضػػطر ق

فِّػار فهؿ يسرحؽ القيمة عميو؟ كجهاف:  حسنهما عند الرافعا نعػـ؛ ألنػو بمِّػو مػف الهػبلؾ 
 .(3)كما لك عنا عف القِّاص 

األمر السادس: اعمػـ  ف إيجػاب الشػرع منػزؿ منزلػة اإلكػران فيمػا لػك حمػؼ ليطػأف زكجرػو 
 (.الكطءالميمةم فكجدها حائضانم ال يحنث إذا لـ يطأها )كما لك  كرن عما ررؾ 

فكقػكع الطػبلؽ عمػا البػبلؼ فػا  مكلك قػاؿ: إف لػـ رِّػكما غػدان فأنػت طػالؽم فحاضػت
رنم قػػػاؿ الرافعػػػا فػػػا كرػػػاب الطػػػبلؽم نعػػػـ لػػػك حمػػػؼ ال يحمػػػؼ يمينػػػان مممظػػػة فكجػػػب عميػػػو المكػػػ

 .(4)الرمميظ كهك المرجكح حمؼ كحنث  بيميفم كقمنا بكجك 

                                 
(

1
 (.14/139نهاية المطمب لمجكينا ) (

ىػػػ )  400نمػػا العػػدة ىف شػػرح االبانػػة ىف الفػػروع والكفايػػة ىف الفػػروؽ تػػوىف )*( الشػػيخ ابػػو عبػػد اهلل احلنػػاطى الطػػربى ، إمػػاـ جليػػل لػػو ادلصػػنفات واالوجػػو ىف ادلنظػػورة م
 (1/180( طبقات ابن القاضى شمبو ) 4/367طبقات ابن السبكى )

 

(
2
 (.6/496(م البياف فا مذهب اإلماـ الشافعا )8/276الحاكل الكبير ) (
 

(
3
فالديػػػة رمػػػـز عنػػػد العنػػػك عػػػف القِّػػػاص فػػػا  (.3/420(م الحػػػاكل الكبيػػػر )199-1/198المنثػػػكر فػػػا القكاعهػػػد النقهيػػػة ) (

 المذهب
(
4
 هػ.1405( ط. كزارة األكقاؼ الككيرية الثانية 1/199المنثكر فا القكاعد النقهية ) (
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األمػػػر السػػػابج: قػػػاؿ ابػػػف الِّػػػبلح فػػػا فراكيػػػوم ذكػػػركا فػػػا األِّػػػكؿ  ف المكػػػرن يػػػدبؿ رحػػػت 
قرارن كردر  و ال رِّوم فكيؼ يجمج بينهما؟ البطاب كالركميؼم كذكركا فا النقو:  ف طبلقو كا 

فأجاب: بأنو مكمؼ حالة اإلكرانم كمج ذلؾ يبنؼ عنو بأف ال يمـز بحكػـ مػا  كػرن عميػوم 
 .(1)كلـ يبررن مف طبلؽ كبيج كغيرهما لككنو معذكران 

األمػػػر الثػػػامف: قيػػػؿ لمبػػػبلؼ فػػػا ركميػػػؼ المكػػػرن مأبػػػذاف:  حػػػدهما البػػػبلؼ فػػػا حقيقػػػة 
ارجػػو القػػكؿ بركميػػؼ المكػػرن؛ ألف جميػػج األفعػػاؿ مبمكقػػة ح  مابمقهػػفمػػف قػػاؿ: إف اح األفعػػاؿم 

 رعالا عما كفؽ إرادروم فيِّير الركميؼ بها مقدكران لمعبد.
 .(2)ب( لو رعالا لـ ير ركميؼ المكرن 23كمف قاؿ إنها غير مبمكقة )

ذا عممػػػت مػػػا ابرػػػدينان مػػػف المسػػػائؿ النقهيػػػة عممػػػت اضػػػطراب كػػػبلـ النقهػػػاء فػػػا حكػػػـ  كا 
 رنم كحاِّؿ قكلهـ يرجج إلا  ربعة  قساـ:المك

بأنػو ال يِّػػو منػػو عقػد كال حػػؿ فػػا بيػػج  األكؿ: القطػج بمػػا يناسػػب عػدـ ركمينػػو: كقطعهػػـ
كال طػػبلؽ كال عرػػؽ إلػػا غيػػر ذلػػؾ مػػف المنجػػزاتم ككػػذلؾ الػػرمنظ بكممػػة الكنػػر كالقمػػب مطمػػئف 

ربلؼ الماؿ كنحك ذلؾ  .باإليمافم ككذلؾ إباحة شرب البمر كاإلفطار كا 
القسػػـ الثػػانا: القطػػج بمػػا يكافػػؽ ركمينػػو: كذلػػؾ فيمػػا إذا كػػاف اإلكػػران بحػػؽ كقػػدمنا  مثمػػة 

 ذلؾ.
القسػـ الثالػػث: رػرجيو إسػػقاط  ثػر اإلكػػران عمػا كفػػؽ مػا يقػػج ركمينػوم كمػػا لػك  كػػرن الِّػػائـ 

  (3)م فأِّو القكليف ال ينطراف . الكطءعما  ف يأكؿ كالِّائمة عما  ف رمكف مف 
مػػػا بطػػػبلف الِّػػػبلةم األِّػػػو عػػػدـ الػػػبطبلف كمػػػا رقػػػدـم كنظػػػائر ذلػػػؾ ببػػػبلؼ اإلكػػػران ع

 .رقدمت
القسػػػـ الرابػػػج: رػػػرجيو عػػػدـ سػػػقكط  ثػػػرن مكافقػػػة لككنػػػو مكمنػػػان كػػػاإلكران عمػػػا القرػػػؿم فيػػػأثـ 
كيجػػػب فيػػػو القِّػػػاص كمػػػا رقػػػدـم كهػػػذا القسػػػـ لػػػؾ  ف رعػػػدن مػػػف القسػػػـ األكؿم فقػػػد سػػػبؽ عػػػف 

لمزالػا كغيػرهـ اإلجمػاع عمػا  نػو مكمػؼم كحينئػذو الرمبيص لئلماـ كشرح الممػج ألبػا اسػحؽ كا
نػػو شػػبهة رسػػقط القِّػػاصم فهػػؿ هػػذا إيكػػكف منشػػأ البػػبلؼ فػػا القِّػػاص إنمػػا هػػك مػػف حيػػث 

 شبهة فرسقطو؟
                                 

(
1
 (.2/84(م البحر المحيط لمزركشا )2/478فراكل ابف الِّبلح ) (

(
2
 (.2/84(م البحر المحيط )1/199شرح مبرِّر الركضة ) (

(
3
 (.3/429الحاكل الكبير ) (
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 األمر الراسج: فا سرد غالب األعذار المسقطة لمركميؼ:
فمنهػػا السػػنر مسػػقط لشػػطر الِّػػبلة الرباعيػػة كمسػػكغ إلبراجهػػا عػػف كقرهػػا؛ إذ جػػكز لػػو 

ف قِّػر : كعػدها المزالػا الش رع الرأبير بنية الجمج رربيِّانم ثـ منو ما ثبت لمطمػؽ السػنر كا 
 ربعػػة : الننػػؿ لميػػر القبمػػة كرػػرؾ الجمعػػة كالرػػيمـ ك كػػؿ الميرػػة لممضػػطرم كقػػد رنػػازع فػػا هػػذيف 

 فإنهما ال يبرِّاف بالسنر.
لبػػػؼ كهػػػك  ربعػػػة: القِّػػػر كالنطػػػر كالجمػػػج كالمسػػػو عمػػػا ا مكمنهػػػا مػػػا يبػػػرص بالطكيػػػؿ

 .(1)ثبلثة  ياـ 
نمػػػا كجػػػب  مكمنهػػػا الحػػػيض مسػػػقط لمِّػػػبلة ككػػػذا الِّػػػـك عمػػػا األِّػػػو المنِّػػػكصم كا 

قضػػا ن بػػأمر جديػػد كمػػا قالػػو النػػككل فػػا زكايػػد الركضػػةم كذكػػر ابػػف الرفعػػة  ف فائػػدة البػػبلؼ 
فيما إذا  كجبنا الرعرض لؤلداء كالقضاء فا النيةم يعنا إف قمنػا كجػب ثػـ سػقط فينػكل القضػاء 

نمػػا امرنػج الكجػػكب لعػػدـ األهميػة كِّػػار كمػػا  مو بػػارج الكقػت األِّػػما عمػػا كػؿ رقػػديرلكقكعػ كا 
 .(2)إذا ناـ إلا  ف برج الكقت فإنو ينكل القضاء مج  ف الكجكب لـ يرعمؽ بو 

كمنهػػا: البطػػأ بػػأف يِّػػدر منػػو النعػػؿ بميػػر قِّػػدم كهػػذا ال يجػػب فيػػو القِّػػاصم لكػػف 
ف كػاف ال إثػـ فيػوم حكػان عنػو ِّػاحب البيػاف  حكا الشيخ  بك حامد اإلجماع عما  نػو حػراـ كا 

الشػػبهة  ءفػػا كنػػارة القرػػؿم قػػاؿ الزركشػػا فػػا البحػػر: كينبمػػا  ف يكػػكف عمػػا البػػبلؼ فػػا كط
 .(3)كنحكن حرا ال يكِّؼ بحؿ كال حرمة عما األِّو 

كمنهػػا: المػػرض مسػػقط لمقيػػاـ فػػا النػػرض كمسػػكغ إلبػػراج الِّػػـك عػػف كقرػػوم كيمرحػػؽ بػػو 
 .(4)اضة كالسمس دائـ الحدث كاالسرح

 ( الشػػرع رنػػاكؿ الميرػػةم بػػؿ  كجبػػو 24المهجػػةم ربػػص لػػو ) السػػربقاءكمنهػػا: االضػػطرار 
 .(5)ألنها إنما حرمت ألف رناكلها يبؿ بمكاـر األببلؽم كذلؾ ال يقاـك اسربقاء المهجة 

                                 
(
1
 (.252-2/250الكسيط ) (

(
2
 (.1/135(م الركضة )1/412الكسيط ) (

(
3
 (.1/338البحر المحيط ) (

(
4
 (.2/173البحر المحيط ) (

(
5
مكربػػة الكميػػات األزهريػػة بالقػػاهرة  –(م قكاعػػد األحكػػاـ فػػا مِّػػالو األنػػاـ 1/133آلمػػدل )لاإلحكػػاـ فػػا  ِّػػكؿ األحكػػاـ  (

م 1/298(م كالمكافقػػػات )3/103(م اإلبهػػػاج )2/322رار شػػػرح  ِّػػػكؿ البػػػزدكل )( كشػػػؼ األسػػػ225م 1/103)هػػػػ 1414
 (.4/655(م الشرح الكبير لمرافعا )15/163(م الحاكل الكبير )506
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هػػذا ال يجػػب الحػػد عمػػا مػػف جهػػؿ رحػػريـ الزنػػا كالبمػػر إذا كػػاف ممػػف لكمنهػػا: الجهػػؿم ك 
م كال ربطػػػؿ الِّػػػبلة بجهمػػػو رحػػػريـ الكػػػبلـم كال ربطػػػؿ فكريػػػة البيػػػار فػػػا البيػػػج (1) يبنػػػا عميػػػو
 بجهمو ثبكرو.

كركريػث بنػت االبػف مػج البنػت السػدس إذا لػـ يكػف  :كال يكنر منكػر حكػـ اإلجمػاع البنػا
 عاِّب. َـّ ثى 

كشرط الشافعا فا رعِّية البيج عما البيج العمػـ بػالنها كالعػذر بالجهػؿ ككػذلؾ الػنجش 
لمرافعػػام قػػاؿ الزركشػػا: كالِّػػكاب  ف ذلػػؾ شػػرط فػػا جميػػج المنػػاهام فنػػا النسػػائا  ف  ببلفػػان 

كا بػػػذلؾ( ممعكنػػػكف مػػ: " كػػػؿ الربػػػا كمككمػػو ككاربػػػو )إذا عم(2)النبػػا عميػػػو الِّػػبلة كالسػػػبلـ قػػاؿ 
 .(3)ا لساف محمد يـك القيامة مع

ؿ الكيػا الطبػرل م قػا(4)كمنها: الرؽ يسقط الجمعة ككذلؾ الجماعةم فبل يجب عميو قطعان 
 : جممة حقكؽ اح رعالا عما اإلنساف النظر  كالن ثـ المعرفة ثانيان ثـ العبادات.(5)

فالشػػافعا يقػػكؿ العبػػادات البدنيػػة سػػاقطة عػػف الِّػػبا دكف الماليػػة كالزكػػاةم كالماليػػة إذا 
 بذت مف مالو فبل نقكؿ يسرحؽ بهػا ثػكاب مػف يمػرحف برنقػيص الممػؾ كمػراغـ الشػيطاف الػذل 

لمِّػػبا )المػػ دل(م كهػػذا معنػػا قكلنػػا لمنقػػراء كال نظػػر عػػدن النقػػرم كلكػػف ي بػػذ مػػف مالػػو نظػػران ي
إنما ر بذ منو باعربار المكاساةم ال باعربار العبادةم فعما هػذا لػيس عمػا الِّػبا عبػادة ماليػة 

نما المأبكذ مف مالو ننقة  بػكة الػديفم ثػـ ال يمػـز بقضػاء العبػادات بعػد البمػكغ  لعمػـ كال بدنية كا 
 .(6)الشرع بأف ذلؾ يجر حرجان عظيمان مف حيث إف الِّبا عاُـّ فا  ِّؿ النطرة 

                                 
(
1
 (.2/167( ك)151-2/150(م النركؽ )1/350(م المسرِّنا )2/396( ك)2/391قكاطج األدلة فا األِّكؿ ) (

(
2
 (.2/171البحر المحيط لمزركشا ) (

(
3
 ذكػػر لعػػف المِّػػػطنا  –( كالحػػديث فػػا ِّػػحيو ابػػف حبػػاف كرػػاب الزكػػاة بػػاب الكعيػػد لمػػانج الزكػػاة 8/147سػػنف النسػػائا ) (

قػػػاؿ: " كػػػؿ الربػػػا كمككمػػػو ككاربػػػو كشػػػاهدان إذا عممػػػكا بػػػو كالكاشػػػمة  ( عػػػف ابػػػف مسػػػعكد 8/44الممرنػػػج مػػػف إعطػػػاء الِّػػػدقة )
 يـك القيامة". بعد هجرروم ممعكنكف عما لساف محمد كالمسركشمة لمحسفم كالكل الِّدقةم كالمررد  عرابيان 

( عف مسػركؽ قػاؿ: مػا عبػد اح  كػؿ الربػا كمككمػو كشػاهدان إذا عممػان 1/545كراب الزكاة ) –كفا المسردرؾ عما الِّحيحيف لمحاكـ 
يامػةم هػذا حػديث ِّػحيو يػـك الق كالكاشمة كالمسركشمة كالكل الِّدقة كالمررػد  عرابيػا بعػد الهجػرة ممعكنػكف عمػا لسػاف محمػد 

 ( مف مسند عبد اح بف مسعكد.6/425عما شرط مسمـ كلـ يبرجان كفا مسند  حمد )

(
4
 (.2/173(م البحر المحيط )2/271(م اإلحكاـ فا  ِّكؿ األحكاـ لآلمدل )1/127البرهاف ) (

(
5
بلن كسمج  با المنائـ بف المأمكف ك با بك الحسف عما بف محمد الطبرل الكيا اآلمما  حد  عياف الشافعيةم كاف إمامان فاض  (

ف رشػػابو معػػو فػػا اسػػمو كنسػػبوم طبقػػات  جعنػػر بػػف المسػػممة كابػػف المقرػػدر كالحػػافظ  بػػا يعمػػام كهػػك غيػػر الكيػػا الهػػراس كا 
 (.530-1/529الشافعية )

(
6
 .(2/174البحر المحيط لمزركشا ) (
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األمػػػر العاشػػػر: قػػػاؿ الزركشػػػا: كػػػاف حػػػؽ المِّػػػنؼ  ف يقػػػكؿ "بمػػػا  كػػػرن عميػػػو" ليبػػػرج 
م قػػاؿ فػػا المػػرر: كهػػذا سػػ اؿ (1)المجمػػج عميػػو ككػػاف لػػـ يرعػػرض لػػذلؾ ألنػػو فيهػػا لػػيس بمكػػرن 

 .(2)ن ألف العمـ يدفعوم ثـ ال كجو لمشؾ فا جكابو غير مكجو؛ ألنو ال مظنة لكركد
األمر الحادل عشر: كقج فا عبارات النقهاء اإلكران بحؽم كلـ يقكلكا اإلكران عمػا حػؽم 
كبينهما فرؽم فكؿ مكرن بحؽ مكػرن عمػا حػؽم كلػيس كػؿ مكػرن عمػا حػؽ مكػرن بحػؽم  ال رػرل 

كػرن بحػػؽ؛ إذ لػػيس مػف الحػػؽ إكػػران  ف الػذما إذا  كػػرن عمػػا اإلسػبلـ  كػػرن عمػػا حػؽ كلكػػف مػػا  
مثػػػؿ هػػػذام كبهػػػذا كػػػاف الِّػػػحيو  نػػػو ال يِّػػػو إسػػػبلموم فكػػػأف األِّػػػحاب عػػػدلكا عػػػف الرعبيػػػر 
باإلكران عما حؽ إلا اإلكران بحؽ ألنو  عـم فإف قيؿ: لك قػاؿ كلػا الػدـ لمػف عميػو القِّػاص 

ال اقرِِّّػػػت منػػػؾم لػػػـ يحِّػػػؿ اإلكػػػران عمػػػا مػػػا جػػػـز بػػػو الرافعػػػا فػػػا كرػػػاب  طمػػػؽ امر رػػػؾ كا 
الطبلؽم كهذا إكران بحؽ كلػيس إكراهػان عمػا حػؽ؛  مػا ككنػو إكراهػان بحػؽ فػؤلف القِّػاص حػؽ 
لممكرنم ك ما ككنو ليس عما حؽ فؤلف الطػبلؽ لػيس حػؽ المكػرن حرػا يحمػؿ عميػوم فبػاف بهػذا 
ال فػبل يحِّػؿ إكػرانم كبػرج منػو  نػو ينبمػا  ف  النرع  ف شرط المكػرن بػو  ف ال يكػكف حػبلالنم كا 

اإلكران عما حؽ كال يقاؿ اإلكران بحؽم ك جاب المِّػنؼ عػف هػذا فػا قكاعػدن بأنػو لػيس  يقاؿ:
اإلكران حيث المركعد بو حػبلؿ كاقعػان بحػؽم بػؿ هػك كاقػج بباطػؿم فػإف مسػرحؽ القِّػاص لػيس 

ب( إذ لػيس الطػبلؽ مػف حقػوم فالجػار كالمجػركر فػا قكلنػا:  24لو  ف يكرن بو عمػا الطػبلؽ )
ن  ف يكػػكف المكػػرن بػػو حػػؽم )بػػؿ  ف يكػػكف اإلكػػران ننسػػو حقػػان( كال يكػػكف اإلكػػران بحػػؽ لػػيس معنػػا

اإلكػػػران حقػػػان إال عمػػػا حػػػؽ كػػػإكران القاضػػػا المنمػػػس عمػػػا بيػػػج مالػػػو عنػػػد مػػػف يػػػرل ذلػػػؾ كهػػػك 
 .(3)ننسو ب ف القاضا يركلا البيج  –يعنا كالدن  –الرافعا كالنككلم  ما عند الشيخ اإلماـ 

                                 
(
1
و؛ ليبػػػرج الِّػػػكرة الرػػػا حكػػػا ابػػػف برهػػػاف فيهػػػا ( قػػػاؿ: ككػػػاف حػػػؽ المِّػػػنؼ  ف يقػػػكؿ بمػػػا  كػػػرن عميػػػ1/117الرشػػػنيؼ ) (

 اإلجماع: كأنو لـ يرعرض لذلؾ؛ ألنو فا غير ما  كرن عميو ليس بمكرن.  .هػ.
ككاف فا النقرة الرا سبقت قاؿ: قاؿ ابف برهاف فا األكسطم المكرن عندنا مباطب بالنعؿ الذل  كرن عميػوم كنقػؿ عػف الحننيػة: 

اع عما ككنو مباطبان بما عدا ما  كرن عميو مف األفعاؿم كنقؿ عف المعرزلة  ف المكرن  نو غير مكمؼم قاؿ: كانعقد اإلجم
غيػػػر مباطػػػب كهػػػذا بطػػػأ فػػػا النقػػػؿ عػػػنهـم بػػػؿ عنػػػدهـ إنػػػو مباطػػػبم إال  ف العممػػػاء ر كا فػػػا كرػػػبهـ  ف الممجػػػأ لػػػيس 

 بمباطبم كظنكا  ف الممجأ كالمكرن كاحد كليس كذلؾ. انرها.

(
2
 مرر كلعؿ اح يجمعنا عما ربيف مِّدرن.ليس هذا الكبلـ فا ال (

(
3
 (.16-1/15األشبان كالنظائر البف السبكا ) (
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 (1)ًا معنويًا خالفًا لممعتزلة [ ] ويتعمق األمر بالمعدوم تعمق
 ل  مػػػر احم ككػػػذا نهيػػػوم كرركػػػو المِّػػػنؼ إمػػػا لدبكلػػػو  )ويتعمـــق األمـــر( قػػػاؿ األشػػػعرل

 .(2)ضمنان  ك ألنو لـ يقؿ  حد بالنرؽم كيجرل  يضان فا الببر 
عنػد  (3)ك مر اح رعالا كبلمو القديـم كهك ِّنة قديمػة قائمػة بػوم كهػا الكػبلـ الننسػانا 

نة ببلفان لمف زعـ  ف كبلمو بحرؼ كِّكت قائماف بو فيككناف قديميف كمػا ينقػؿ ذلػؾ  هؿ الس
 .(4)عف الحنابمة 

يبمقهمػا فيمػػا  –بػػؿ حادثػاف  –كببلفػا لمػف قػػاؿ: إف كبلمػو حػرؼ كِّػػكت ال قائمػاف بػو 
 .(5)شاء مف شجر كنحكن كما هك مذهب المعرزلة 

                                 
(
1
(: هذن المسألة مماركمـ عميها  هؿ عمـ الكبلـ كاألِّكليكفم كاألليؽ بها عمـ الكبلـ فإنػو 1/118قاؿ فا الضياء البلمج ) (

 (.1/38ال ينبنا عميها فقوم المكافقات لمشاطبا )

(
2
(: ك  جزنػػا ككنػػو  مػػران كنهيػػان إببػػاران بشػػريطة إذا كجػػد ككػػاف عمػػا 305-2/298(م الرقريػػب كاإلرشػػاد )1/117الرشػػنيؼ ) (

 ِّنة مف يجب عميو رمقا ذلؾ.

(
3
فبل يػدؿ برقػدير ثبكرػو عمػا  ف  مك ما ما يدعكنو مف الكبلـ الننسانا فذاؾ ال يعقؿ  ف مف ببل عنو كاف ساكران  ك  برسا (

ان  ك  برسػػام ك يضػػان فػػالكبلـ القػػػديـ الننسػػانا الػػذل  ثبرمػػكن لػػػـ رثبرػػكا مػػا هػػك؟م بػػػؿ كال رف سػػػاكالبػػالا عنػػو يجػػب  ف يكػػك 
ثبػػات الشػئ فػػرع رِّػكرنم فمػػف لػـ يرِّػػكر مػا يثبرػػو كيػؼ يجػػكز  ف يثبرػو؟م كلهػػذا كػاف  بػػك سػعيد بػػف كيػػبلَّب  رِّػكررمكنم كا 

مامهػػا فػػا هػػذن المسػػألة ال يػػذك –يعنػػا األشػػاعرة  –ر س هػػذن الطائنػػة  ر فػػا بيانهػػا شػػئ يعقػػؿم بػػؿ يقػػكؿ هػػك: معنػػا كا 
 يناقض السككت كالبرس.

كالسػػككت كالبػػرس إنمػػا يرِّػػكراف إذا رِّػػكر الكػػبلـم فالسػػاكت هػػك السػػاكت عػػف الكػػبلـم كاألبػػرس هػػك العػػاجز عنػػو  ك الػػذل 
يعػرؼ  حِّمت لػو  فػة فػا محػؿ النطػؽ رمنعػو مػف الكػبلـم كحينئػذ فػبل يعػرؼ السػاكت كاألبػرس حرػا يعػرؼ الكػبلـم كال

 الكبلـ حرا يعرؼ الساكت كاألبرس.
فربيف  نهـ لـ يرِّكركا ما قالكن كلـ يثبركنم بؿ هـ فا الكػبلـ يشػبهكف النِّػارل فػا الكممػة كمػا قػالكن فػا )األقػانيـ( ك )الرثميػث( 

كجػػػػب  ك)االرحػػػػاد(م فػػػػإنهـ يقكلػػػػكف مػػػػا ال يرِّػػػػكركنو كال يبينكنػػػػوم كالرسػػػػؿ عمػػػػيهـ السػػػػبلـ إذا  ببػػػػركا بشػػػػئ كلػػػػـ ررِّػػػػكرن
ال كػػاف قػػد ركمػػـ بػػبل عمػػـم فالنِّػػارل رػػركمـ بػػبل عمػػـ فكػػاف  رِّػػديقهـم ك مػػا مػػا يثبػػت بالعقػػؿ فبلبػػد  ف يرِّػػكرن القائػػؿ بػػو كا 
كبلمهػػـ مرناقضػػان كلػػـ يحِّػػؿ لهػػـ قػػكؿ معقػػكؿم كػػذلؾ مػػف ركمػػـ فػػا كػػبلـ اح رعػػالا بػػبل عمػػـ كػػاف كبلمػػو مرناقضػػان كلػػـ 

عما ه الء  نهـ احرجكا فػا  ِّػؿ ديػنهـ كمعرفػة حقيقػة الكػبلـم كػبلـ احم  يحِّؿ لو قكؿ يعقؿم كلهذا كاف مما يشنج بو
 ككبلـ جميج البمؽم بقكؿ شاعر نِّرانا يقاؿ لو األبطؿ:

نما   دليالجعؿ المساف عما الن اد   إف الكبلـ لنا الن اد كا 
ك مسػما لنػظ الكػبلـ الػذل يػركمـ بػو كبرقػدير  ف يكػكف مػف شػعرنم فالحقػائؽ العقميػة   مكقد قالت طائنة إف هذا لػيس مػف شػعرن  

جميج بنا  دـ ال يرجج فيو إلا قكؿ  لؼ شاعر فاضؿم دع  ف يككف شاعران نِّرانياناسمو األبطؿ )ممبِّان مػف مجمػكع 
 (.186-1/184(م كانظر شرح الطحاكية البف  با العز )ط. دار السبلـ( )297-6/294النراكل )

(
4
 كلػا  –طبج مكربة النرقػاف باإلمػارات العربيػة  (1/22كهك الحؽم النقو األكبر ) كما بعدهمام 2/60شرح الكككب المنير  (

 .هػ1419 –

(
5
م 1/108(م النػرؽ بػيف النػرؽ 1/154)هػػ 1426 – كلػا  –بيػركت  –المكربػة العِّػرية  –لؤلشػعرل مقػاالت اإلسػبلمييف  (
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كال يكِّػػؼ  حػػد بمػػا لػػـ  (1)القػػديـ ككػػبل المػػذهبيف كاضػػو النسػػاد؛ ألف الحػػادث ال يقػػـك ب
 يقـ بو.

ذا ثبػػػػت الكػػػػبلـ الننسػػػػانا  كثبػػػػت  نػػػػو مرعمػػػػؽ بأفعػػػػاؿ  –ببلفػػػػان لمطػػػػائنريف  –كقدمػػػػو  (2)كا 
المكمنيف كهـ معدكمكف فا األزؿم فثبت  نو يرعمؽ بالمعدـك ك نو دابؿ فا الحكـ ك نػو محكػـك 

 .ا بها فا حاؿ عدمو ال بمعنا انو يباطب بأف يأر عميو باألحكاـ كمها فا القدـ
كاجرمعت فيػو شػرائط الركميػؼ يكػكف  المأمكرم بمعنا  نو إذا كجد (3)كيككف رعمقان معنكيان 

محككمػػان عميػػو مػػأمكران بػػو بػػأف يمرثػػؿ الحكػػـ القػػديـ الػػذل رعمػػؽ بػػو قبػػؿ كجػػكدن مػػف غيػػر رجػػدد 
 ؛ ألف رجدد القديـ محاؿم كالمرجدد إنما هك الداؿ عما القديـ.(4)طمب 

المراد باألمر الرعميؽ الرنجيزل؛ بأف يكػكف حالػة عدمػو محككمػان عميػو مػأمكرانم فػإف كليس 
ذلػػؾ مسػػرحيؿم كالػػدليؿ مػػا قمنػػانم  نػػو لػػك لػػـ يرعمػػؽ األمػػر بالمعػػدـك بػػالمعنا المػػذككر لػػـ يكػػف 

 .(5)األمر  زليان كهك باطؿ 
كػػؿ كاحػػد مػػف حيػػث قػػالكا: ال يجػػكز  ف يكػػكف األمػػر  زليػػان؛ كذلػػؾ ألف  )خالفــًا لممعتزلــة(

األمر كالنها كالببر لك كاف  زليان لكاف لو مرعمؽ مكجكد؛ ألف كبل منهػا يسػرحيؿ بػدكف مرعمػؽ 

                                                                                                     
 (.2/103(م البحر المحيط )3/5النِّؿ فا الممؿ كاألهكاء كالنحؿ )

(
1
درج عميو المركممكفم لكنو ليس مف  سػماء اح الحسػنام فمػـ يسػـ بػو ننسػو سػبحانو كرعػالا كلػـ  –القديـ  –الكِّؼ هذا  (

م لكػػف المعنػػا فػػا اسػػمو األكؿ فهػػك سػػبحانو كرعػػالا األكؿ كاآلبػػر )انظػػر شػػرح الطحاكيػػة البػػف  بػػا يسػػمو بػػو رسػػكلو 
 كما بعدها(. 51العز ص

(
2
بؿ هك مذهب جمهكر  هؿ السنة كمنهـ األئمة األربعةم كنقؿ ابف النجار فػا  –عرزلة فقط منكركا الكبلـ الننسا ليس الم (

( عف الشيخ  با حامد االسنرايينا  نو قاؿ: مذهب الشافعا كسائر األئمة فا القػر ف بػبلؼ 2/38)المنير شرح الكككب 
شػعرل بػالؼ فػا مسػألة الكػبلـ قػكؿ كقكلهـ هك قػكؿ اإلمػاـ  حمػدم كنقػؿ عػف  بػا محمػد الجػكينام  ف األ مقكؿ األشعرل

 أ.ىػ الشافعا كغيرن ك نو ابطأ فا ذلؾ.

(
3
قاؿ الككرانا: ثـ قػكؿ المِّػنؼ: رعمقػان معنكيػانم يشػعر بػأف الرعمػؽ الرنجيػزل غيػر معنػكلم كلػيس كػذلؾ؛ ألف الرعمػؽ  مػر  (

 (.1/245مج معنكل مطمقانم ك كلا  ف يقاؿ: رعمقان ذهنيانم إذ مقابمو رعمؽ بارجا )الدرر المكا

(
4
هػػذن هػػا ثمػػرة البػػبلؼم فالمعرزلػػة كبعػػض األحنػػاؼ يقكلػػكف بػػأف المعػػدـك يمػػـز  ف يركجػػو إلػػيهـ  مػػر ثػػاف كال يكنػػا األمػػر  (

 (.1/121(م قكاطج األدلة )2/386األكؿم كالجمهكر ال يمزمهـ ذلؾم بؿ يكنا األمر األكؿ )انظر العدة 

(
5
م المنبػػػكؿ 1/450م الرمبػػػيص فػػػا  ِّػػػكؿ النقػػػو 1/91م البرهػػػاف 2/288(م العػػػدة فػػػا  ِّػػػكؿ النقػػػو 1/140المعرمػػػد ) (

م شػػرح مبرِّػػر 1/44م المسػػكدة 1/597م ركضػػة النػػاظر 1/153م اإلحكػػاـ لآلمػػدل 1/74م المحِّػػكؿ 1/192-193
 .2/98م البحر المحيط لمزركشا 1/151م اإلبهاج 1/438م بياف المبرِّر 2/420الركضة 
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 مكجكد كهك باطؿ؛ ألف المرعمؽ غير مكجكد فا األزؿ.
كجػػػػكابهـ  ف يقػػػػاؿ : إف  ردرػػػػـ بقػػػػكلكـ إف كػػػػؿ كاحػػػػد يسػػػػرحيؿ بػػػػدكف مرعمػػػػؽ مكجػػػػكدم  ف 

ة  عػػـ مػػف  ف يكػػكف عمميػػان  ك بارجيػػان فػػبل نسػػمـ المرعمػػؽ البػػد ك ف يكػػكف لػػو كجػػكد فػػا الجممػػ
 انرناء الرالا؛ ألف المرعمؽ الذل هك معدـك فا البارج ثابت فا عمـ اح  زالن.

ف  ريد  ف المرعمؽ البػد ك ف يكػكف مكجػكدان فػا البػارج: فػبل نسػمـ المبلزمػة؛ ألف كػؿ كاحػد  كا 
مػا فػا البػاب اف كجػكد االمػر بػدكف  قمنا هك محؿ نػزاع م غايػةمنهما يسرحيؿ بدكف مرعمؽ مكجكد 

 م كاالسربعاد ال يدؿ عما االمرناع. مسربعد فا البارج مرعمؽ مكجكد 
كاسػػردلكا  يضػػا بقػػكلهـ لػػك كػػاف األمػػر كالنهػػا كالببػػر قػػديـ لػػـز الرعػػدد فػػا كػػبلـ اح فػػا 

كػػبلـ  ( الجمهػػكر ارنقػػكا عمػػا  ف 25األزؿ ضػػركرة ككنهػػا  نكاعػػان لمكػػبلـم كالرػػالا باطػػؿ؛ ألف )
ف رنػػاكؿ جميػػج معػػانا الكرػػب اإللهيػػة المنزلػػة إلػػا  اح رعػػالا كاحػػد فػػا األزؿم ال رعػػدد فيػػوم كا 

 .(1)رسموم كما  ف عممو كاحدم كمج كحدرو يحيط بجميج األشياء فيمـز بطبلف المقدـ 
كالجػػكاب:  ف الرعػػدد الػػذل يكػػكف فػػا الكػػبلـ هػػك الرعػػدد باعربػػار المرعمقػػات الرػػا هػػا األمػػر 

كالببػػػرم كالرعػػػدد باعربػػػار المرعمقػػػات لمػػػا كػػػاف اعرباريػػػان ال يكجػػػب الرعػػػدد بحسػػػب الكجػػػكدم كالنهػػػا 
 كالجمهكر قد ارنقكا عما  ف الرعدد بحسب الكجكد غير كاقج فا األزؿ ال الرعدد االعربارل.

كمعنػػػا كػػػكف كبلمػػػو كاحػػػدان بحسػػػب الػػػذات  ك مرعػػػددان باعربػػػار المرعمقػػػات  ف الكػػػبلـ فػػػا 
ف رػػرؾ اسػػرحؽ الػػذـ ننسػػو كاحػػد باعربػػا ر  ف يكػػكف مرعمقػػان بمػػا لػػك فعػػؿ اسػػرحؽ فاعمػػو المػػدح كا 

ف فعػؿ اسػرحؽ الػذـ يكػكف  يككف  مران كباعربار ككنو مرعمقان بما لك رػرؾ اسػرحؽ راركػو المػدح كا 
 .(2)نهيانم كباعربار  ف يككف مرعمقان بما ال طمب فيو يككف ببران 

م فػػػإذا  نجػػػز (3)فػػػإف رعميقهػػػا باطػػػؿ عمػػػا المػػػذهب  قػػػاؿ كالػػػد المِّػػػنؼ: ك قػػػرب مثػػػاؿ لػػػذلؾ الككالػػػةم
الككالة كعمؽ الرِّػرؼ عمػا شػرط جػازم كهػك اآلف ككيػؿ ككالػة منجػزة ال يرِّػرؼ إال عػف مقرضػاها كهػك 

 .(4)كجداف الشرط 
كمػػا ذهػػب إليػػو المِّػػنؼ ِّػػرح بػػو ابػػف الحاجػػب كنازعػػو عػػنهـ: قػػاؿ: الحػػؽ  ف األشػػعرل إنمػػا  راد 

رعمػؽ  كال يمـز مف الرنجيز ركميؼ المعدـك بأف يكجد النعػؿ فػا حػاؿ عدمػوم بػؿ الرنجيز كالرعمؽ عندن قديـم

                                 
(
1
 (.1/118الرشنيؼ ) (

(
2
 (.1/443رِّر شرح مبرِّر ابف الحاجب )بياف المب (

(
3
 (.2/75اإلقناع فا حؿ  لناظ  با شجاع ) (

(
4
 (1/443وىذه عبارة ابن احلاجب )بياف ادلختصر  .2/101البحر المحيط  (
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الركميؼ بو عما ِّنةم كها  ف ال يكقعو إال بعد كجػكدن كاسػرجماع الشػرائطم كذلػؾ ال يكجػب الرنجيػزم بػؿ 
 .(1)الرنجيز كاقجم كهذا معنان 

زؿ؛ فػإف إريانػو بػو   ف يكجػد فػا العػدـ فقػد القػدـ كمف ظف  نو يمـز مف ككنو مأمكران فػا 
فا العدـ كما يسردعا اإلمكاف كذلؾ يسردعا  ف ي مر بو عمػا هػذا الكجػو كاألمػر لػـ يقػج لػو 

 م (2)كذلؾم بؿ عما ِّنة  ف النعؿ يككف بعد اسرجماع شرائطو الرا فيها الكجكب
 رنبيهات:

عبػػارة ال (3)األكؿ: قػػاؿ الزركشػػا: قػػد حقػػؽ اإلمػػاـ جػػد الشػػيخ رقػػا الػػديف ابػػف دقيػػؽ العيػػد 
م بػؿ بػالمكجكد المركقػجم فكمػا  بما ينسر رعبير المِّنؼ كغيػرن فقػاؿ: األمػر لػـ يرعمػؽ بالمعػدـك

عمػػؽ بػػالمكجكد الػػذل سػػيككفم فكػػذلؾ الطمػػب األزلػػا مرعمػػؽ بػػالمكمؼ الػػذل ر ف العمػػـ األزلػػا م
 .(4)سيككف 

 (6). (5)ما فيوفيو قاؿ فا المرر: كهذا 
                                 

(
1
 (.1/438(م بياف شرح المبرِّر شرح مبرِّر ابف الحاجب )101-2/100البحر المحيط لمزركشا ) (

(
2
 (.1/438(م بياف شرح المبرِّر شرح مبرِّر ابف الحاجب )101-2/100البحر المحيط لمزركشا ) (

(
3
كػاف إمامػان فػا النقػو  –مظنر بف عبد اح بف عمػا بػف الحسػيف اإلمػاـ رقػا الػديف المِّػرل المقرػرحم كالمقرػرح لقػب عميػو  (

زهاقهـ إلا االنقطاعم ِّنؼ الرِّػانيؼ الكثيػرة كربػ رج بػو بمػؽم قػاؿ كالببلؼ ك ِّكؿ الديف نظاران عما قهر البِّـك كا 
الحافظ عبد العظيـ: سمج باإلسكندرية مف  با الطاهر بف عكؼم كسمعت منو كحدث بمكة كبمِّرم ككاف كثير اإلفادة 
مرعِّػػػبان لمػػػف قػػػر  عميػػػوم كثيػػػر الركاضػػػج حسػػػف األبػػػبلؽ جميػػػؿ العشػػػرة دينػػػان مركرعػػػانم كلػػػا الرػػػدريس بالمدرسػػػة المعركفػػػة 

هػػ )طبقػات الشػافعية الكبػرل 612رػكفا فػا شػعباف سػنة  مكةم كدرس بجامج مِّربالسمنا باإلسكندرية مدة كركجو إلا م
م نزهػة األلبػاب فػا 1/802(م طبقػات الشػافعية 9/210م كهك جد ابف دقيؽ العيد ألمو )طبقػات الشػافعية الكبػرل 8/372

 .1/256م اإلعبلـ لمزركما 2/190األلقاب 

(
4
 .120-1/119م رشنيؼ المسامج 2/105البحر المحيط  (

(
5
رعبيػػر المِّػػنؼ  دقيػػؽ العيػػد ألمػػو العبػػارة بمػػا ينسػػر( قػػاؿ: كقػػد حقػػؽ اإلمػػاـ جػػد الشػػيخ رقػػا الػػديف بػػف 26المػػرر لكحػػة ) (

بؿ بالمكجكد المركقجم فكما  ف العمـ األزلػا يرعمػؽ بػالمكجكد الػذل سػيككف فكػذلؾ  مكغيرنم فقاؿ: األمر لـ يرعمؽ بالمعدـك
 كف.الطمب األزلا يرعمؽ بالمكمؼ الذل سيك

 فا هذا ما فيو فعميو الرقِّا عف كجو اإلشكاؿ. –الشيخ عز الديف ِّاحب المرر  –قمت 

(
6
قاؿ فػا الميػث الهػامج مػذهب األشػاعرة:  ف األمػر ككػذا النهػا يرعمػؽ بالمعػدـك رعمقػان معنكيػان ال رنجيزيػانم فػأمر اح كنهيػو  (

عدمػػوم بػػؿ عمػػا معنػػا  نػػو إذا كجػػد بِّػػنة الركميػػؼ  يرعمقػػاف فػػا األزؿ بػػالمكمؼ ال عمػػا معنػػا رنجيػػز الرعمػػؽ فػػا حػػاؿ 
ِّػػار مكمنػػان بػػذلؾ الطمػػب القػػديـ مػػف غيػػر رجػػدد طمػػب  بػػرم كهػػذا مبنػػا عمػػا إثبػػات الكػػبلـ الننسػػام فمػػذلؾ بػػالؼ فيػػو 
م بػؿ بػالمكجكد  المعرزلة إلنكارهـ الكبلـ الننسام كقاؿ الشيخ المقرػرح جػد ابػف دقيػؽ العيػد ألمػوم األمػر ال يرعمػؽ بالمعػدـك
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رزلػة يػكهـ  نػو لػـ يقػؿ بػو غيػرهـم كلػيس كػذلؾم الثانا: اقرِّار المِّنؼ النقػؿ عػف المع
ف سػػائر النػػرؽ  نكررػػوم كلهػػذا قػػاؿ الهنػػدل ببلفػػان لممعرزلػػة  فقػػد نقمػػو اإلمػػاـ مػػذهبانم ثػػـ قػػاؿ: كا 
ك كثر الطكائؼم كفا كبلـ اإلماـ فا البرهاف ميؿه إلا مذهب المعرزلة حيث قاؿ: إف مػف قػاؿ 

كؿ القائػػؿ إنػػػو مػػأمكر عمػػا رقػػدير الكجػػػكد إف المعػػدـك مػػأمكر فقػػد بػػرج مػػػف حػػد المعقػػكؿم كقػػ
ممرػػبسم فإنػػو إذا كجػػد لػػيس معػػدكمانم كال شػػؾ  ف الكجػػكد شػػرط فػػا كػػكف المعػػدـك مػػأمكرانم فػػإذا 

بقػػا النظػػر فػػا  مػػر بػػبل مػػأمكرم كهػػذا معضػػؿ؛ فػػإف األمػػر مػػف الِّػػنات المرعمقػػةم  مالح ذلػػؾ
كقػػد  م(1)ب األشػػعرلكفػػرض مرعمػػؽ كال لػػو مرعمػػؽ محػػاؿم نعػػـ نِّػػر اإلمػػاـ فػػا الشػػامؿ مػػذه

عظػػػـ النكيػػػر فػػػا هػػػذن المسػػػألة عمػػػا األشػػػعرل حرػػػا انرهػػػا األمػػػر إلػػػا انكنػػػاؼ طائنػػػة مػػػف 
ح امػنهـ  بػك العبػاس القبلنسػا كجماعػة مػف القػدماء فقػالكا كػبلـ  :األِّحاب عف هذا المذهب

نمػػػػا رثبػػػػت هػػػػذن 25) ب( رعػػػػالا فػػػػا األزؿ ال يرِّػػػػؼ بككنػػػػو  مػػػػران كنهيػػػػان  ك كعػػػػدان ككعيػػػػدانم كا 
الِّػػػنات عنػػػد كجػػػكد المبػػػاطبيفم كجعمػػػكا ذلػػػؾ مػػػف ِّػػػنات األفعػػػاؿ كالبػػػالؽ كالػػػرازؽم كهػػػذا 

لكػػبلـ بػػارج عػػف  قسػػاـ الكػػبلـ كهػػك مسػػرحيؿ ألنػػا ال ننهػػـ مػػف كػػبلـ اح و إثبػػات ضػػعيؼ؛ ألنػػ
 سكل األكامر كالنكاها كاألببار.

يسػرحيؿ ثػـ  الِّػنة األزليػة ليسػت كبلمػان  زالن  ف إلػا  لئف جاز ذلؾ فالمانج مف المِّيرك 
 مػػر هػػذا البػػبلؼ فقػػاؿ: لػػيس ببلفػػان فػػا معنػػا  (2)ككنهػػا كبلمػػان فيمػػا يػػزاؿم كشػػهر الطرطكشػػا

نما هك ببلؼ عائد إلا الممة كإلثبارها عما كجكد المعنا فا الػننسم كامرنػاع القبلنسػا مػف  كا 
ِّػمو  ف يقػػكؿ رسػمية اح رعػالا فػػا األزؿ  مػران ناهيػػان كرسػمية كبلمػػو  مػران كنهيػان لػػـ يمرنػج مػػف  

                                                                                                     
المركقػػػجم فكمػػػا  ف العمػػػـ األزلػػػا يرعمػػػؽ بػػػالمكجكد الػػػذل سػػػيككفم فكػػػذلؾ الطمػػػب األزلػػػا يرعمػػػؽ بػػػالمكمؼ الػػػذل سػػػيككف 

(1/26.) 

(
1
 (.101-2/100البحر المحيط ) (

(
2
محمد بف الكليد بف محمد بف بمؼ بف سميماف بف  يكب النهرل بف رندقػة الطرطكشػا  بػك بكػرم فقيػو حػافظ محػدث ثقػة  (

الـ عامؿم رحؿ إلا العراؽم كقد رنقو باألندلس كِّحب  با الكليد الباجا مدةم  قاـ فا العراؽ مدة ثـ رحؿ زاهد فاضؿ ع
إلػػا مِّػػر كسػػكف رشػػيد يعمػػؿ حطابػػان يرقػػكت منػػو كبػػالمموم قِّػػدن  هػػؿ اإلسػػكندرية بعػػد  ف قرػػؿ العبيػػدل جممػػة مػػف  هػػؿ 

بػػك الطػػاهر بػػف عػػكؼ كغيػػرهـم م لنارػػو كثيػػرة منهػػا: العمػػـم ركل عنػػو الحػػافظ  بػػك بكػػر بػػف العربػػا ك بػػك عمػػا الِّػػدفا ك 
هػ )بمية الممرمس فػا رػاريخ 525الرعميؽ عما الببلفيات فا بمسة  سنارم كلو كراب يعارض كراب اإلحياءم ركفا سنة 

 –بيػركت  –دار الكرػب العمميػة  –البػف نقطػة  -(1/117(. الرقييد لمعرفة ركاة السػنف كالمسػانيد )1/137رجاؿ األندلس 
 كما بعدها. 19/492(م سير  عبلـ النببلء 4/262م كفيات األعياف )هػ1408
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نما قػاؿ ال  طمػؽ عميػو  مإف هذا االقرضاء قائـ بذات اح رعالا فا  زلو مػرنا كال عمػا كبلمػو  كا 
دـ شػئ كهػذا قريػبم كعنػد قػفحينئػذ  سػميو مػف غيػر  ف يرجػدد فػا الم  مران حرا يرعمؽ بمرعمػؽ 

كجػػكد  مػػر قبػػؿ الرعمػػؽ كمػػا يطمػػؽ عميػػو رعػػالا قػػادر قبػػؿ األقػػكل  نػػو يطمػػؽ عميػػو  نقػػكؿهػػذا 
 .(1)المقدكر انرها 

الثالػػث: يربػػرج عمػػا هػػذا البػػبلؼ الحكػػـ عمػػا  طنػػاؿ المػػ منيف باإليمػػاف كعمػػا  طنػػاؿ 
 .(2)الكنار بالكنر حرا يجكز سبا ه الء كدبكلهـ فا الرؽ 

الرابػػػج: مػػػنهـ مػػػف قػػػاؿ إنػػػو حكػػػـ عمػػػا مكجػػػكد فػػػا العمػػػـ كلػػػيس معػػػدكمان عمػػػا اإلطػػػبلؽ 
 بببلؼ مف عمـ اح  نو ال يكجد.

البػػامس: قالػػو الزركشػػا: قػػد رسرشػػكؿ هػػذن المسػػألة مػػج الرػػا قبمهػػا مػػف امرنػػاع ركميػػؼ 
المافػػؿ؛ ألنػػو إف  ريػػد عػػدـ األمػػر فػػا حالػػة المنمػػة كفػػا حػػاؿ الرػػذكر بػػاألمر المكجػػكد فػػا حػػاؿ 

م بػؿ   كلػا بػالجكاز ألنػو إذا كػاف المعػدـك مػأمكرنا بعػد  المافػؿالمنمة فبل فرؽ بينو كبػيف المعػدـك
مر المرقػػػدـ عمػػػا كجػػػكدن كػػػاف المافػػػؿ مػػػأمكران بعػػػد رػػػذكرن بػػػاألمر الػػػكارد قبػػػؿ رػػػذكرن كجػػػكدن بػػػاأل

نمػا يكػكف مػأمكران بعػد رػذكرن بػاألمر  مبطريؽ األكلا ف  ريد  نو ال يككف مػأمكران حالػة غنمرػو كا  كا 
الػػكارد فػػا حػػاؿ غنمرػػو فيكػػػكف حكػػـ المافػػؿ كحكػػـ المعػػدـك سػػػكاء فػػا  ف كػػبلن منهمػػا ال يكػػػكف 

لػة العػدـ كحالػة ة عدمو كال حالة غنمرو كيككف مأمكران بعد رذكرن باألمر الكارد فا حامأمكران حال
 .(3)كحينئذ فبل كجو إلفراد كؿ منهما بمسألة المنمة فهما سكاء م 

قاؿ فا المرر: كالجكاب كاضو؛ ألف عما الشؽ األكؿ المراد فا المعػدـك المعنػكل كفػا 
ا عمػػػا الركميػػػؼ بالمحػػػػاؿم كعمػػػا الشػػػؽ الثػػػػانا: المافػػػؿ الرنجيػػػزل ألجػػػػؿ البػػػبلؼ فيػػػو المبنػػػػ

                                 
(
1
(  قػػكؿ إف ظػػف ظػػاف  ف المعػػدـك مػػأمكرم فقػػد بػػرج عػػف حػػد المعقػػكؿم كقػػكؿ القائػػؿ إنػػو 1/92قػػاؿ اإلمػػاـ فػػا البرهػػاف ) (

ذا الح مأمكر عما رقدير الكجكد رمبيسم فإنو إذا كجد ليس معدكمانم كال شؾ  ف الكجكد شرط فا ككف ا لمأمكر مػأمكرانم كا 
ذلػؾ بقػػا النظػر فػػا  مػػر بػبل مػػأمكرم كهػذا معضػػؿ األربم فػػإف األمػر مػػف الِّػنات المرعمقػػة بػػالننسم كفػرض مرعمػػؽ لػػو 
محاؿم كالذل ذكرن فا قياـ األمر ينافا غيبة المأمكر فهك رمكيوم ال  رل ذلؾ  مران حاقانم إنما هك فرض رقػديرم كمػا  رل 

ذا حضر المباطب قاـ بالننس األمر الحاؽُّ المرعمؽ بو كالكػبلـ األزلػا لػيس رقػديران فهػذا ممػا األمر لك كاف كيؼ يك كف كا 
 نسربير اح رعالا فيو.

(
2
م نهايػػة المحرػػاج إلػػا شػػرح المنهػػػاج 5/72م المجمػػكع شػػرح المهػػذب 8/530(م نهايػػة المطمػػب 5/306الػػذبيرة لمقرافػػا ) (

م كحاشػػػية 6/505هػػػػ 1413 – كلػػػا  –مكربػػػة العبيكػػػاف بالسػػػعكدية  –م شػػػرح الزركشػػػا عمػػػا مبرِّػػػر البرقػػػا 2/420
 .2/150(م كالبحر المحيط لمزركشا 4/263)هػ 1415 –بيركت  –دار النكر  –البجيرما عما البطيب 

(
3
 (.1/120رشنيؼ المسامج ) (
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 .(1)المدرؾ مبرمؼم فبطؿ ما حكـ بو مف المساكاة فيبطؿ ما  لـز بو انرها 
 ك ثبكرػو فػا الذمػة  ك جيب  يضان: الممرنج ركميؼ المافؿ عما معنا المباشرة حاؿ المنمة

القكة حرػػػا يرأهػػػؿ حرػػػا رػػػزكؿ المنمػػػةم ك مػػػا رعمػػػؽ الحكػػػـ بالمعػػػدـك فإنػػػو رعمػػػؽ بػػػو فػػػا األزؿ بػػػ
فيرعمػػػؽ بػػػو حسػػػانم كالمافػػػؿ كغيػػػرن فػػػا ذلػػػؾ سػػػكاء؛ ألف الرعمػػػؽ مسرِّػػػحب حرػػػا رػػػزكؿ غنمرػػػو 
ف  ريػد  كيِّير  هبلن؛ فإف  ريد فا المافؿ  ف يرعمؽ بو رعمقان جديدان بهذا الكجو فبل فائدة فيوم كا 

 بالرعمؽ بو  ف ينعمو حاؿ غنمرو فمحاؿم فافررقت المسألراف.
: فػػػذهب *ف بجػػػكاز  مػػػر المعػػػدـك ابرمنػػػكا كمػػػا قالػػػو القاضػػػا  بػػػك بكػػػرالسػػػادس: القػػػائمك 

عبلـ كليس بأمر إيجاب عما الحقيقة.  النقهاء إلا  ف األمر قبؿ كجكد المأمكر  مر إنذار كا 
كذهػب المحققػػكف إلػا  نػػو  مػر إيجػػاب عمػا شػػرط الكجػكد فػػإف مػا يرحاشػػا مػف اإليجػػاب 

 معدـك شيئا يرعذر إعبلمو.يمـز مثمو فا اإلعداـم ككما يرعذر إلزاـ ال
 ( فا الرمبيص عف بعضهـ:  ف األمر يرعمؽ بالمعػدـك بشػرط 26كحكا إماـ الحرميف )

  ف يرعمؽ بمكجكد كاحد فِّاعدان ثـ يربعو المعدكمكف عما شرط الكجكد.
كهػذا كػبلـ سػقكطو كاضػوم كهػك يضػاها قػكؿ النقهػاءم يِّػو الكقػؼ عمػا المعػدـك ربعػػان 

 .(2)دل فبلف كعما مف سيكلد لا فيِّو لمكجكدم ككقنت عما كل
ف كػػػػاف  السػػػػابج: هػػػػذا البػػػػبلؼ فػػػػا  ف المػػػػأمكر مرػػػػا يِّػػػػير مػػػػأمكرانم هػػػػؿ مػػػػف األزؿ كا 
ف كػاف  نشػأ األمػر مرقػدمان يضػاهيو البحػث  معدكمان؟م  ك يركقؼ عما كجكدن كشركط  بػرل؟ كا 

إنشػػا ن كيجعػػؿ  يقػػدرفػػا الطػػبلؽ المعمػػؽم فالحننيػػة يقكلػػكف بػػالرعميؽ ينعقػػد سػػببو كعنػػد الِّػػنة 
 .(3)كالنازؿ فا ذلؾ الكقت 

كغيػػر الحننيػػة مػػف الشػػافعية كالمالكيػػة يقكلػػكف إف الرعميػػؽ المرقػػدـ هػػك العمػػة فيػػ ثر عنػػد 
كيربػػػرج عميهػػػا  ف الطبقػػػة الثانيػػػة مػػػف المكقػػػكؼ عمػػػيهـ  م(4)كجػػػكد الِّػػػنة كهػػػذا هػػػك الِّػػػحيو 

                                 
(
1
 (.27المرر لكحة ) (

(
2
 (.1/240قكاعد األِّكلية )(م ال1/450( مف غير زيادة "فيِّو"م الرمبيص )2/102البحر المحيط ) (

(
3
 (2/106( كالبحر المحيط لمزركشا )2/283كشؼ األسرار شرح  ِّكؿ البزدكل ) (

(
4
 (.1/128المحِّكؿ لمرازل ) (

 126)*( سبقت ترمجتو ص 
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نمػػا يرػػػأبر مِّػػرفوم كيحرمػػؿ  ف يقػػاؿ إنمػػػا  يحرمػػؿ  ف يقػػاؿ هػػك كػػػذلؾ مكقػػكؼ عمػػيهـ اآلف كا 
 يِّير مكقكفان عميو إذا انقرض مف قبمو.

 كلعؿ ببلؼ الحننية ال يأرا فا ذلؾ.
ذا قمنػػا إنػػو مكقػػكؼ عمػػيهـ فػػا حيػػاة الطبقػػة األكلػػا: فهػػؿ نقػػكؿ إنػػو مػػف  هػػؿ الكقػػؼ ؟  كا 

 يحرمؿ  ف ال يقاؿ بو.
 ال  مقوقػػاؿ الزركشػػا فػػا البحػػر: كهػػك األظهػػر ألف  هػػؿ الشػػئ هػػك المسػػرقر فػػا اسػػرحقا

فكػػذلؾ يقػػكؿ إف مػػف شػػرط اسػػـ  (1): "فأمػػا  هػػؿ النػػار الػػذيف هػػـ  همهػػا" رػػرل إلػػا قػػكؿ النبػػا 
 .(2)الكقؼ االسرحقاؽ 

                                 
(
1
: " مػػا  هػػؿ النػػار الػػذيف هػػـ ( عػػف  بػػا سػػعيد سػػعد بػػف سػػناف األنِّػػارل قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اح 1/172ِّػػحيو مسػػمـ ) (

هـ ال يمكركف فيها كال يحيكفم كلكف نػاس  ِّػابرهـ النػار بػذنكبهـم  ك قػاؿ ببطايػاهـم حرػا إذا كػانكا فحمػان  ذف  همهام فإن
فا الشناعةم فجئ بهـ ضبائر ضبائر فبثكا عما  هؿ الجنةم ثـ قيؿ: يػا  هػؿ الجنػةم  فيضػكا عمػيهـم قػاؿ: فينبرػكف نبػات 

: كأ قػاؿ  37/ 3فػا شػرح النػككل لمسػمـ  بالباديػة" نو كاف رسػكؿ اح الحبة رككف فا حميؿ السيؿم فقاؿ رجؿ مف القـك
الشػػيخ محمػػد فػػ اد عبػػدالباقا :"ضػػبائر ضػػبائر" منِّػػكب عمىالحػػاؿ م كهػػك جمػػج ضػػبائر بنػػرو الضػػاد ككسرهامك شػػهرها 

السػيؿ كفػا "حميػؿ السػيؿ" بنػرو الحػاء ككسػر المػيـ مػا حممػو  .الكسرم كقاؿ  هؿ الممة :الضبائر جماعات فا رنرقو ا.ق
ك غريػػب الحػػديث  1356طبػػج الحمبػػا مِّػػر  169/ 2مػػف نحػػك طػػيف  ك غثػػاء فػػا معنػػان محمػػكؿ السػػيؿ )فػػيض القػػدير 

ـ كلسػاف العػرب 1987دار العمػـ لممبليػيف بيػركت  كلػا  567/ 1طبج الهند  كلػا كجمهػرة الممػة  71/ 1لمقاسـ بف سبلـ 
4 /480  

(
2
 (.106-2/105البحر المحيط ) (
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)فــإن اقتضــى الخطــاب الفعــل اقتضــاًء جازمــًا فإيجــاب، أو حيــر جــازم فنــدب، أو التــرك 
ى، جازمًا فتحريم، أو حير جازم بنيى مخصـوص فكراىـة، أو حيـر مخصـوص فخـالف األولـ

 (1)أو التخيير فإباحة( 
كلمػػا فػػرغ المِّػػنؼ مػػف رعريػػؼ الحكػػـ كمػػا يمزمػػو فيػػوم شػػرع فػػا  قسػػاموم كهػػك ضػػرباف: 
بطػػاب ركميػػؼ بػػاألمر كالنهػػا كاإلباحػػة كمرعمقػػو األحكػػاـ البمسػػة: الكجػػكب كالرحػػريـ كالنػػدب 

طػػبلؽ الركميػػؼ عمػػا الكػػؿ مجػػاز مػػف بػػ اب كالكراهػػة كاإلباحػػة؛ ألف لنػػظ الركميػػؼ يػػدؿ عميػػو كا 
رادة الجزء؛ ألف الركميؼ فا الحقيقة إنمػا هػك الكجػكب كالرحػريـم كالنسػياف يػ ثر  إطبلؽ الكؿ كا 

 .(2)فا هذا القسـ؛ كلهذا ال يأثـ الناسا بررؾ المأمكر كال بنعؿ المنها عنو 
اك م كبطػػػػاب الركميػػػػؼ ضػػػػرباف: مػػػػا فيػػػػو اقرضػػػػاء (3)كالضػػػػرب الثػػػػانا: بطػػػػاب كضػػػػج 

 ربيير.
 .* اء فيو كال ربيير كلكف كضعاكبطاب الكضج ال اقرض

 ل طمػػب كػػبلـ اح رعػػالا  فــإن اقتضــى الخطــابكبػػد  المِّػػنؼ ببطػػاب الركميػػؼ فقػػاؿ: 
م كهك الذل اجرمج فيو مج اقرضػاء الكجػكد منػج اقتضاًء جازماً مف المكمؼ بشئ  الفعلالننسا 

كػاف  أوم :  ل فهػذا البطػاب يسػما إيجابػان فإيجـابالنقيضم  ل المنج مف نقيضو كهك الررؾ: 
لمنعػؿ اقرضػاءن  التركم  ك اقرضا البطػاب فندببأف يجكز رركو:  حير جازماقرضاء البطاب 

 كهك المقكؿ فيو ال رنعمكن. – *فتحريمف لـ يجكز فعمو: أبجازمًا 
قاؿ الزركشا: فإف هذا بحسب حقيقة النعؿ عقبلنم  ما بحسب العرؼ فبل؛ فإنهـ يقػابمكف 

 .(4)بيف النعؿ كالررؾ 
                                 

(
1
 (.1/261(م شرح مبرِّر الركضة )1/93ؿ )انظر المحِّك  (

(
2
 .1/169البحر المحيط  (

(
3
بطػػاب الكضػػج الػػذل  ببرنػػا  ف اح كضػػعوم كيسػػما بطػػاب األببػػار كهػػك بمسػػة  يضػػان؛ ألف  كالثػػانا (

الكِّػػػؼ الظػػػاهر المنضػػػبط المرضػػػمف حكمػػػة الػػػذل ربطػػػو الحكػػػـ إف ناسػػػب الحكػػػـ فهػػػك السػػػبب كالعمػػػة 
ف نافػػػان فالمػػػانج  كراليػػػو الشػػػرط ثػػػـ الِّػػػحة ثػػػـ العزيمػػػة كرقابمهػػػا الربِّػػػة .. الػػػخ )البحػػػر كالمقرضػػػا كا 

 (.170-1/169لمزركشا 

(
4
( لكنو قاؿ : كاف ينبما  ف يقكؿ: فػإف اقرضػا البطػاب النعػؿم فإمػا  ف يكػكف غيػر 1/124الرشنيؼ ) (

كف دائمػػان إنمػػا يكػػ -كهػػك الطمػػب  –كػػؼ جازمػػان الػػخ  ك يقػػكؿ:  ك كنػػان جازمػػان إلػػا  بػػرن؛ ألف االقرضػػاء 
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فػػا المػػرر: ينبمػػا  ف يقػػكؿ لمػػة؛ ألف الكػػبلـ فػػا الكػػبلـ الكضػػعام ثػػـ لػػؾ  ف رمنػػج قػػاؿ 
كػكف عباررػػو رقرضػػا ذلػػؾ لعػػدـ الحِّػػر فيهػػام ثػـ عمػػا رقػػدير إربػػاء العنػػاف فػػالمراد مػػف النعػػؿ 

 (1)بِّكِّوم كهك ما ليس بررؾ مف باب إطبلؽ اسـ الجزء عما الكؿ بقرينو.
يػػدؿ  بنيــى مخصــوص: فػػإف كػػاف يــر جــازمح ك اقرضػػا البطػػاب الرػػرؾ لمنعػػؿ اقرضػػاءن 

ب( الِّػػػحيحيف: إذا دبػػػؿ 26عميػػػو: إمػػػا نػػػص  ك إجمػػػاع  ك قيػػػاس  ك غيػػػر ذلػػػؾم كحػػػديث )
  (2) حدكـ المسجد فبل يجمس حرا يِّما ركعريف" 

م (3)كغيرن "ال رِّمكا فا  عطاف اإلبؿ؛ فإنهػا بمقػت مػف الشػياطيف وكفا حديث ابف ماج
بالمبِّػػػكص يسػػما كراهػػة كال يبػػرج عػػف المبِّػػػكص م  ل البطػػاب المػػدلكؿ عميػػو فكراىــة

دليؿ المكركن إجماعػان  ك قياسػان؛ ألنػو فػا الحقيقػة مسػرند اإلجمػاع  ك دليػؿ المقػيس عميػو كذلػؾ 
 .(4)مف المبِّكص 

م كمنػػو كجػػب البيػػج إذا لػػـز  كاإليجػػاب مِّػػدر  كجػػب يكجػػبم كمعنػػا الكجػػكب لمػػة المػػزـك
(5). 

 ل سقطت  (6) چ ﮷  ﮶ ﮵چ كالسقكطم قاؿ رعالا 
  (2)ال مثبرات .  (1)كالثبكت كمنو "نسألؾ مكجبات رحمرؾ" 

                                                                                                     

لمنعؿ؛ ألنو المقدكرم كألف الررؾ فعؿ كجكدلم فبل يككف قسيمان لمنعؿم كهذا بحسب حقيقػة النعػؿ عقػبلن؛ 
 لكف لما كاف  هؿ العرؼ يقابمكف بيف النعؿ كالررؾ المطمقيف اعرمدن المِّنؼ فا الرقسيـ  .هػ.

ل غػ  جػػاـز فمػو النػدب وأمػػا الطالػب للػػزؾ طلبػا جازمػا فمػػو التحػر  ، امػػا ادل ػاؿ : م ػػاؿ )*( اخلطػاب الطالػب للفعػػل طلبػا جازمػػا ىػو االكػاب وإف كػػاف الطلػب للفعػػ
 االوؿ : فاقيموا الصالة ، وال اىن : من كاف يؤمن باهلل فلبصلنب العصر إال ىف بىن قريزة ، وال الث : فال تقربوا الزنا 

 . المنقكؿ عنها(م كقاؿ الناسخ: هنا بـر فا  ِّؿ النسبة 17المرر لكحة ) فا ( 1)
(
2
بػػاب إذا دبػػؿ  حػػدكـ المسػػجد فميركػػج ركعرػػيف قبػػؿ  ف يجمػػس  – بػػكاب اسػػرقباؿ القبمػػة  –ِّػػحيو الببػػارل كرػػاب الِّػػبلة  (

قػاؿ: إذا دبػؿ  حػدكـ المسػجد فميركػج ركعرػيف قبػؿ  ف يجمػس"  م عف  با قرػادة السػمما  ف رسػكؿ اح 444حديث رقـ 
ألنِّارل فا كراب الجمعة بمنظ "إذا دبؿ  حدكـ المسجد فبل يجمس حرا يِّػما ( ركان عف  با قرادة بف ربعا ا1/96)

 (.21/57) 1127ركعريف" حديث رقـ 

(
3
: "ِّػمكا فػا مػرابض المػنـ كال رِّػمكا فا سننو عف عبد اح بف ممنػؿ المزنػا قػاؿ: قػاؿ النبػا  والحديث ركان ابف ماج (

( كِّػػححو األلبػػانا كمػػاهك فػػا الهػػامشم ككػػذلؾ ركان 769قـ بػػر  1/253فػػا  عطػػاف اإلبػػؿ فإنهػػا بمقػػت مػػف الشػػياطيف" )
( كاأللبػػػانا ِّػػػححو فػػػا 5657بػػػرقـ  12/473( كابػػػف حبػػػاف فػػػا ِّػػػحيحو )16788بػػػرقـ  27/343 حمػػػد فػػػا مسػػػندن )

 .هػ1388 كلا –بيركت  -طبج المكرب اإلسبلما (1/303ِّحيو الجامج الِّمير كزيادارو )

(
4
 (.1/113ار )المحما عما جمج الجكامج بحاشية العط (

(
5
 .هػ1420دار النكر بيركت  كل  (11/7081شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك ) (

(
6
ے ۓ ۓ ﮲  ےۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھچ ( مػػػػف سػػػػكرة الحػػػػج كرمامهػػػػا: 36مػػػػف اآليػػػػة رقػػػػـ ) (

 .چ﮾  ﮿  ﯀ ﯁   ﮽﮵ ﮶  ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮴﮳
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 كفا االِّطبلح لنا إيجاب ككجكب ككاجبم فاإليجاب هك الطمب القائـ بالننس.
 كالكجكب رعمقو بأفعاؿ المكمنيف.

  (3)كالكاجب ننس فعؿ المكمؼم كهك المقِّكد بالرحديد. 
 كقد ذكركا فيو حدكدان:
 ب راركو.فقاؿ القدماء: ما يعاق

 كاعررض بجكاز العنك.
ك جيب إنما يرد لك  ريػد إيجػاب العقػابم ك مػا إذا  ريػد  نػو  مػارة  ك سػبب فػبل؛ لجػكاز  ف 

 .(4)يربمؼ المانج كهك العنك 
م كهػك فاسػد؛ ألف كػبلـ اح رعػالا يسػرحيؿ  كمنهـ مف اعرػذر بػأف البمػؼ فػا الكعيػد كػـر

 البمؼ فيو لذارو.
حمػػؿ العقػػػاب عمػػا رػػػرؾ جػػنس ذلػػؾ النعػػػؿ كحينئػػذو ال يبطػػػؿ ب*ك جػػاب ابػػف دقيػػػؽ العيػػد 

كهػػذا بالنسػػبة إلػػا كػػؿ األفػػراد  الرػػارؾباحرمػػاؿ العنػػك إال إذا  كقػػج العنػػك عػػف كػػؿ فػػرد مػػف  فػػراد 
 .(5)مف الكاجبات ال يِّو لداللة الدليؿ الشرعا عما عقاب بعض العِّاة 
مطمؽم بػؿ مقيػد بشػرط ك جاب فا شرح المسرِّنا بأنو ليس فا الشريعة ركعد بالعقاب 

 .(6) ف ال يركب المكمؼ كال يعنا عنو كقيؿ غير ذلؾ 
: الػػذل يػػذـ راركػػو شػػرعان *ك مػػا المرػػأبركف: فالمبرػػار عنػػدهـ مػػا قالػػو القاضػػا  بػػك بكػػر

                                                                                                     
(
1
 1865( رحػػت رقػػـ 1/706عمػػا الِّػػحيحيف لمحػػاكـ ) المسػػردرؾ( 1/441) و( كسػػنف ابػػف ماجػػ2/344سػػنف الررمػػذل ) (

"المهػـ إنػا نسػػألؾ مكجبػات رحمرػػؾ كعػزائـ ممنررػػؾ  قػاؿ: كػاف مػػف دعػاء رسػػكؿ اح  كرػاب الػدعاء عػػف ابػف مسػػعكد 
كالسبلمة مف كؿ إثـ كالمنيمة مف كػؿ بػر كالنػكز بالجنػة كالنجػاة بعكنػؾ مػف النػارم كقػاؿ: هػذا حػديث ِّػحيو عمػا شػرط 

 رجان.مسمـ كلـ يب

(
2
 (.1/492(م رفج الحاجب )267-1/266شرح مبرِّر الركضة ) (

(
3
 (.2/134ريسير الرحرير ) (

(
4
 (1/259(م شرح مبرِّر الركضة )1/96( فبل يجكز  ف يربمؼ لمانج كهك العنكم المحِّكؿ )1/233البحر المحيط ) (

(
5
( 1/334بياف المبرِّػر شػرح مبرِّػر ابػف الحاجػب )( ك 1/102( كركضة الناظر كجنة المناظر )2/815كالرحبير شرح الرحرير ) (

 (.1/233(م كالبحر المحيط )1/493كرفج الحاجب عف مبرِّر ابف الحاجب )

(
6
ف لػػـ يركعػػد بالعقػػاب عمػػا رركػػو  ( شػػرح المسرِّػػنا لمعبػػدرل كزاد: كقػػد قػػاؿ القاضػػا رحمػػو اح: لػػك  كجػػب اح عمينػػا شػػيئان لكجػػب كا 

 (.1/234لكف هذا مردكدم كال يعقؿ كجكب بدكف ركعد ...... )البحرالمحيط  فالكجكب إنما هك بإيجاب ال بالركعد
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 .(1)بكجو 
ف عنػا عنػوم فالػذـ مػف  :فالمراد بالذـ ما ينبئ عف ارضاح حاؿ الميرم كرارؾ الكاجػب كا 

مػػػو  نػػػو يسػػػميو عاِّػػػيانم كهػػػك ذـ قطعػػػانم كال نكرمػػػو مثػػػؿ إكػػػراـ اآلرػػػا الشػػػارع ال يننػػػؾ عنػػػوم ك ق
ف عنا عنو؛ إذ يسمبو منِّب العدالة.  بالكاجب كا 

نما قالكا شرعان ليكافؽ مذهبنا بكجو مام فيػدبؿ الكاجػب المكسػج كالمبيػر كالنػرض عمػا  كا 
ف كػػاف ال يػػذـ رػػارؾ الِّػػبلة فػػا  كؿ الكقػػت مػػج ارِّػػافها بػػالكجك  لػػك  مب فيػػوالكنايػػةم ألنػػو كا 

كقعػت كلكػػف لػػك رركهػػا فػا جميػػج الكقػػت  ك فػػا  كلػو كلػػـ يعػػـز عمػػا فعمػو فيمػػا بعػػدنم السػػرحؽ 
م ككػػذا القػكؿ فػػا الكاجػػب المبيػػر ك نػػو لػػك رػػرؾ كػػؿ (2)الػذـ عمػػا ر ل الجاعػػؿ لمعػػـز بػػدالن عنػػو 

ف كاف ال يسرحؽ ذلؾ عما ررؾ بعضها كفعؿ البعض اآلبر.  البِّاؿ اسرحؽ الذـ كا 
م فإنو لك رركو البعض كقاـ بػو الػبعض ال يػذـ راركػوم  مػا *فا فرض الكنايةككذا القكؿ 

 جميعان. (3)لك رركو الجميج  ثمكا 
 كاعمـ  ف الكجكب يطمؽ رارة بمعنا الثبكت فا الذمةم كهك شائج فا إطبلؽ النقهاء.

 كرارة بمعنا كجكب األداء كهك اِّطبلح المركمميف.
 لذمة كيطالب بأدائو كالديف عما المكسر كنحكن.فالكاجب  قساـ: األكؿ: ما ثبت فا ا

 كثانيها: ما ثبت فا الذمة كال يطالب بأدائو كالزكاة بعد الحكؿ كقبؿ الرمكف.
كثالثهػػػػا: مػػػػا ال يثبػػػػت فػػػػا الذمػػػػة كلكػػػػف يجػػػػب  دا ن كقػػػػكؿ  ِّػػػػحابنا إف الػػػػدعكل بالديػػػػة 

 .(4)عكنها بعد ثبكرها المأبكذة مف العاقمة ال رركجو إليهـم بؿ عما الجانا ننسوم ثـ هـ يدف
 كاعمـ  ف القرافا قاؿ: ليس كؿ كاجب يثاب عما فعموم كال كؿ حراـ يثاب عما رركو.

 ما األكؿ: فكننقة الزكجات كاألقػارب كالػدكاب كرد الممِّػكب كالكدائػج كالػديكف كالعػكارل 
  ( فها كاجبة كال ثكاب.27)

                                 
(

1
( كالرحبيػر 1/102( ركضة الناظر كجنة المناظر )1/95( كالمحِّكؿ لمرازل )1/333بياف المبرِّر شرح مبرِّر ابف الحاجب ) (

 (.2/818شرح الرحرير )
 126وال اىن : سبقت ترمجتو ص  127)*( االوؿ :سبقت ترمجتو ص 

(
2
ف كاف ال يسرحؽ الذـ عما ر ل الجاعؿ لمعـز بدال عنو.1/235البحر المحيط ) (  ( كزاد: كا 

(
3
 (م لكنو قاؿ  ما لك رركو الجميج ]اثمكا[ جميعان.1/235البحر المحيط ) (

(
4
 ( 1/237البحر المحيط ) (

 العني فالشارع يطلبو من كل مكلف )*( من الواجب ولكن مطلوب الشارع حصوؿ الفعل دوف النظر اىل الفاعل ، واما فر  
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ف لػـ يشػعر بهػا ك ما الثانا: فؤلف المحرمات يبرج اإلنساف عػف عهػدرها ب مجػرد رركهػا كا 
 فضبلن عف القِّد إليها حرا ينكل امرثاؿ  مر اح رعالا فيها فبل ثكاب حينئذ.
 .(1)نعـ مرا اقررف قِّد االمرثاؿ فا الجميج حِّؿ الثكابم انرها كبلمو 

لا ما ال يثاب عميوم ككذا الحراـ فيو نظر.  كظاهر رقسيـ الكاجب إلا ما يثاب عميو كا 
 ف الكاجػػب هػػك المػػأمكر بػػو جازمػػانم كشػػرط رررػػب الثػػكاب فيػػو الرقػػرب فيػػوم بػػؿ الرحقيػػؽ 

فرررػػػب الثػػػكاب كعدمػػػو فػػػا فعػػػؿ الكاجػػػب كرػػػرؾ الحػػػراـ كعدمػػػو راجػػػج إلػػػا كجػػػكد شػػػرط الثػػػكاب 
 .(2)كعدموم كهك النيةم ال  ف الكاجب كالحراـ ينقسماف فا  ننسهما 

 ل:  جػاب لػو  (4)إلا سػبيمو"  م كمنو حديث "انردب اح لمف يبرج(3)لمة الطمب  والندب
 طمب ممنرة ذنكبو. يقاؿ: ندبرو فانردب.

ف بػالحجر نػدبان  كيطمؽ  يضان عما الرأثيرم كمنو حديث مكسا عميو الِّػبلة كالسػبلـ. "كا 
 ك ِّمو الجرح (5)سرة  ك سبعة مف ضربو إيان" 

                                 
(
1
( هكػػذا:  مػػا األكؿ: فكننقػػات الزكجػػات كاألقػػارب كالػػدكاب كرد الممِّػػكب كالكدائػػج كالػػديكف 1/71شػػرح رنقػػيو النِّػػكؿ ) (

كالعكارل فإنها كاجبةم فإذا فعمها اإلنساف غافبلن عف امرثاؿ  مر اح رعالا فيها كقعت كاجبة مجزئة مبرئػة لمذمػة كال ثػكاب 
 .هػ1393طبج افنية المرحدة لمطباعة القاهرة  كلا  ينئذح

(
2
قػػاؿ: ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ (: قػػاؿ النضػػيؿ ابػػف عيػػاض فػػا قكلػػو 1/384جػػاء فػػا المنرقػػا مػػف منهػػاج االعرػػداؿ لمػػذهبا ) (

ذا كػػػاف ِّػػػكابان كلػػـػ يكػػف بالِّػػػان لػػـػ  يرقبػػػؿم  بمِّػػو ك ِّػػػكبوم قػػػاؿ: فػػإف العمػػػؿ إذا كػػػاف بالِّػػػان كلػـػ يكػػػف ِّػػػكابان لػػـػ يرقبػػؿم كا 
: إف الرجػؿ لينِّػرؼ مػف ِّػبلرو كالبالص  ف يككف ح كالِّػكاب  ف يكػكف عمػا السػنةم كفػا السػنف عػف عمػار عػف النبػا 

 هػ.1413ثاثة –كلـ يكرب لو إال نِّنها إال ثمثها إال ربعهام حرا قاؿ إال عشرها انرها طبج الحككمة السعكدية 
 ىػ.1409أوىل  –إلسالمية بادلدنة ادلنورة طبع اجلامعة ام 1/42كذلؾ رجريد الركحيد المنيد 

(
3
م كهػك  بػص ممػا ذكرنػانم كهػك  نسػب ك شػهر مػف كػبلـ العػرب ك غمػبم  ( قاؿ اآلمدل: الندب فا الممػة هػك الػدعاء إلػا  مػر مهـػ

لممِّػػدر  كالنػدب فػا األِّػػؿ: مِّػدر ندبػػو يندبػو نػػدبانم كالمنعػكؿ منػػدكبم كهػك المػػراد ههنػام ألنػػو المقابػؿم يقػػاؿ لػو ندبػػة إطبلقػان 
 .4/254م راج العركس 1/754(م انظر لساف العرب 1/353عما المنعكؿ مجازان )شرح مبرِّر الركضة 

(
4
عػف  ( عػف ابػف هريػرة 36( حػديث رقػـ )1/16الحديث فا ِّحيو الببػارل كرػاب اإليمػاف بػاب الجهػاد مػف اإليمػاف ) (

ف با كرِّديؽ برسمام  ف  رجعػو بمػا نػاؿ مػف  جػر  ك قاؿ: "انردب اح لمف برج فا سبيموم ال يبرجو إال إيما النبا 
غنيمةم  ك  دبمو الجنةم كلكال  ف  شؽ عما  مرا ما قعدت بمؼ سريةم كلكددت  نا  قرؿ فا سبيؿ اح ثـ  حيا ثػـ  قرػؿ 

 ثـ  حيا ثـ  قرؿ".
 

(
5
مرسػػػمكف عػػػراةم ينظػػػر : كانػػػت بنػػػك إسػػػرائيؿ ي( قػػػاؿ رسػػػكؿ اح 13/507كفػػػا المسػػػند 2/977الرحبيػػػر شػػػرح الرحريػػػر  (

يمرسؿ كحػدنم فقػالكا: كاح مػا يمنػج مكسػا  ف يمرسػؿ معنػا إال  نػو  درم قػاؿ:  بعضهـ إلا س ة بعضم ككاف مكسا 
فذهب مرة يمرسؿم فكضج ثكبو عما حجرم قاؿ: فجمو مكسػا بػأثرنم يقػكؿ: ثػكبا حجػرم ثػكبا حجػرم حرػا نظػرت بنػك 

بأسم فقاـ الحجػر بعػد حرػا نظػر إليػوم فأبػذ ثكبػو كطنػؽ بػالحجر ضػربنام  إسرائيؿ إلا سك ة مكسا كقالكا ما بمكسا مف
انرهػػا قمػػت  (14/95فقػػاؿ  بػػك هريػػرة: كاح إف بػػالحجر نػػدبنا سػػرة  ك سػػبعة ضػػرب مكسػػا بػػالحجر" كِّػػحيو ابػػف حبػػاف )

م قػد  نزلنػا جمج سكءات كسكءات كها العكرةم سميت بذلؾ ألف انكشافها لمناس يس  ِّاحبهام بدت س رو  -"س ة": منرد
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 كالناعؿ نادبم كالمنعكؿ مندكب إليوم كاالسـ الندبة مثؿ غرفة.
 .(1)ب فا الشرعم كاألِّؿ المندكب إليو لكف حذفت الِّمة منو لنهـ المعناكمنو المندك 
: ما يمدح فاعمو كال يذـ راركو مػف حيػث عِّػيانو ال مػف حيػث رركػو المنػدكب والمندوب

(2). 
قػػاؿ فػػا الرمبػػيص: قػػاؿ: كقػػكؿ بعضػػهـ: "مػػا يمػػدح فاعمػػو كال يػػذـ راركػػو" باطػػؿ لِّػػدقو 

 .(3)يسما مباحان عما فعؿ اح كال يسما ندبان كما ال 
                                                                                                     

طبػج عػالـ  1128/ 2عميكـ لباسا يكارل سكءاركـ م السػكءراف القبػؿ كالػدبر لمرجػؿ كالمػر ة )معجػـ الممػة العربيػة المعاِّػر 
 .237/ 2كالعيف  .هػ1429الكرب  كلا 

كاألدرة  مػػا  در األدرة كاألدر مِّػػدراف م رجػػؿ  در كمػػر ة عنػػبلء م ال يشػػرؽ لهػػا فعػػؿ مػػف هػػذام ألف هػػذا ننبػػة فػػا الِّػػنف م 
 دار كمكربة الهبلؿ بمِّر.  65/ 8 سـ رمؾ الننبة . العيف 

(
1
المكربػة العمميػة – (م المِّػباح المنيػر1/24(م نهايػة السػكؿ فػا شػرح منهػاج األِّػكؿ )1/58االبهاج فا شرح المنهاج ) (

 (.2/597) ـ 1987بيركت 

(
2
 و كال يسرحؽ الذـ باإلببلؿ بو.( لكف قاؿ: المندكب إليو هك الذل يسرحؽ المدح بنعم1/61المعرمد ) (

 ( قاؿ: ما فا فعمو ثكاب كليس فا رركو عقاب.1/163العدة فا  ِّكؿ النقو )
 (: المندكب إليو هك النعؿ المقرضا شرعان مف غير لـك عما رركو.1/107البرهاف )

بيػػػػركت –رفػػػػة )دار المع (: فػػػػإف المنػػػػدكب بنعمػػػػو يسػػػػرحؽ الثػػػػكاب كال يسػػػػرحؽ برركػػػػو العقػػػػاب1/17 ِّػػػػكؿ السربسػػػػا )
 .هػ(1393

 (:  ما المندكب فإنو مقرضا لكف مج إسقاط الذـ عف راركو.1/60المسرِّنا )
 (: المندكب فكؿ مأمكر ال لـك عما رركو.1/207المنبكؿ )

(: هػػك الػػذل يكػػكف فعمػػو راجحػػان عمػػا رركػػو فػػا نظػػر الشػػرع 1/102(م المحِّػػكؿ لمػػرازل )12/678المحِّػػكؿ البػػف العربػػا )
 ان.كيككف رركو جائز 

 (: مأمكر ال يمحؽ برركو ذـ مف حيث رركو مف غير حاجة إلا بدؿم كقيؿ ... الخ1/125ركضة الناظر )
(: ك ما فا الشرع فقد قيؿ: هك ما فعمو بير مف رركوم كيبطؿ باألكؿ قبؿ كركد الشرع؛ فإنو بير مف 1/119اإلحكاـ لآلمدل )

م كقيؿ )هػك مػا يمػدح عمػا فعمػو كال يػذـ عمػا رركػوم كيبطػؿ بأفعػاؿ لما فيو مف المذة كاسربقاء المهجة كليس مندكبان  مرركو
اح رعػالا فإنهػا كػػذلؾ كليسػت مندكبػػةم فالكاجػب  ف يقػػاؿ )المنػدكب( : هػك المطمػػكب فعمػو شػػرعان مػف غيػػر ذـ عمػا رركػػو 

كننػػا  ببػػارضػػج كاألمطمقػػان" كالمطمػػكب فعمػػوم احرػػراز عػػف الحػػراـ كالمكػػركن كالمبػػاح كغيػػرن مػػف األحكػػاـ الثابرػػة ببطػػاب الك 
 كؿ الكقت انرها الذـ احرراز عف الكاجب المبير كالمكسج فا 

 (: "ما  ثيب فاعمو كلـ يعاقب راركو".1/353شرح مبرِّر الركضة )
 (: كالندب ما يثاب عما فعمو كال يعاقب عما رركو".1/119كشؼ األسرار )
 ع: العمؿ الذل رعمؽ بو الندب.(: المندكب لمة المدعك لمهـ ... كفا الشر 1/392بياف المبرِّر )
 (: المندكب هك ما يمدح فاعمو كال يذـ راركو مف حيث هك رارؾ لو.1/377البحر المحيط )

(
3
(: كلكف قاؿ: كقد حد معظـ القدرية الندب بأف قالكا: ما إذا فعمو فاعمو اسرحؽ المدح كالرعظػيـ بنعمػو 1/163الرمبيص ) (
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 ل حرمنػػػػػان  (2) چ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ قػػػػػاؿ رعػػػػػالا  م(1): لمػػػػػة: المنػػػػػج والحـــــرام
 .(3)إرضاعهف كمنعنان منهف؛ إذ لـ يكف حينئذ مكمنان فهك رحريـ منج ال رحريـ شرع 

 كيطمؽ الحراـ بمعنا الكجكب كقكلو:
   (4)إال بكيت عما عمرك  فإف حراما ال  رل الدهر باكيان عما شجكن

 چ  چ چ چچ و بػػرج قكلػػو رعػػالا كعميػػ
 ل كاجػػب عمػػا قريػػة  ردنػػا إهبلكهػػا  (5)

 .(6) نهـ ال يرجعكف عف الكنر إلا اإليماف 
 كفا االِّطبلح: ما يذـ فاعمو شرعان مف حيث هك فعؿ.

 كمف  سمائو: المعِّية كالذنب كالقبيو كالعقكبة كالمحظكر.
ان ركسػػعانم كاألظهػػر  ف لنػػظ قػػاؿ ابػػف سػػراقة: كسػػمان الشػػافعا فػػا كثيػػر مػػف كربػػو مكركهػػ

 المكركن ال يقرضا الرحريـ.
كاعمػػـ  ف الحرمػػة ليسػػت الزمػػة لمػػذـ كاإلثػػـم ال طػػردان كال عكسػػان ؛ فقػػد يػػأثـ اإلنسػػاف عمػػا 

 ما ليس بحراـ كما إذا قدـ عما زكجرو يظنها  جنبية.
                                                                                                     

 مكهذا باطؿ؛ فإف رنضؿ الرب رعالا يرِّؼ بهذن الِّنة الرا ذكركها كال يسما ندبان كال يسرحؽ الذـ بأف ال ينعموم قاؿ: 
حرا قاؿ: الرب سبحانو كرعالا مندكب إلا الرنضؿ محثكث عميوم كهذا ما ال سبيؿ إلا إطبلقو كلك سػاغ رسػمية بعػض 

  فعالو ندبا لساغ رسمية بعضها مباحان انرها.

(
1
 .هػ1399المكربة العممية  (1/373( كالنهاية فا غريب الحديث كاألثر )2/45ة )( كمقاييس المم1/521جمهرة الممة ) (

(
2
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ     ۉ ې ې ې  ې ى چ ( مػػف سػػكرة القِّػػص كرمامهػػا: 12اآليػػة رقػػـ ) (

 . چى ائ 

(
3
ػٍف قبمػو فػإذا  چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ (: اعمـ  ف قكلو: 24/582قاؿ الرازل فا مناريو الميب ) ( يقرضػا رحريمهػا مى

ـ يِّو بالرعبد كالنها لرعذر الرمييزم فبلبد مف فعؿ سكانم كذلؾ النعؿ يحرمؿ  نو )رعالا( مػج حاجرػو إلػا المػبف  حػدث ل
 ك  م)رعالا( فيو ننار الطبج عف لبف سائر النساءم فمذلؾ لـ يرضػجم  ك  حػدث فػا لبػنهف مػف الطعػـ مػا يننػر عنػو طبعػو

 يكرن لبف غيرهام انرها.كضج فا لبف  مو لذةن فمما رعكدها ال جـر كاف 

(
4
 (12/127نسبو ِّاحب لساف العرب إلا عبد الرحمف بف جمانة المحاربا جاهما )البيت  (

م كنسػػبو الػػرازل فػػا هػػػ1368طبػػج الهنػػد  كلػػا  (2/838(م المعػػانا الكبيػػر فػػا  بيػػات المعػػانا )31/463انظػػر رػػارج العػػركس )
 (.22/185رنسيرن إلا البنساء )

(
5
 چچ چ چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ چ ( األنبياء كرمامها: 95مف اآلية رقـ ) (

(
6
( كانظػػػر 3/1400( شػػػمس العمػػػـك كدكاء كػػػبلـ العػػػرب مػػػف الكمػػػـك )12/127(م لسػػػاف العػػػرب )1/336البحػػػر المحػػػيط ) (

 (.185-22/184رنسير اآلية فا رنسير الرازل )



253 
 

 كقد يحـر ما ليس فيو  ثـم كما إذا  قدـ عما  جنبية يظنها زكجرو.
 ف الحػػػؿ كالحرمػػػة رابعػػػاف لمقاِّػػػد الشػػػريعةم كاح رعػػػالا  حػػػؿ األبضػػػاع كرحقيػػػؽ ذلػػػؾ 

كاألمػػكاؿ فػػا  حػػكاؿ بشػػرائط كحرمهػػا بػػدكف ذلػػؾم غيػػر  نػػو ال يكمػػؼ ننسػػان إال كسػػعهام كجعػػؿ 
اإلثـ يركقؼ عما العمـ؛ فإذا  قدـ العبػد عمػا فعػؿ يعرقػدن حػبلالن كهػك حػراـ ال إثػـ عميػو ربنينػان 

 عما العبد.
ذا  قدـ عم  ا فعؿ يظنو حرامان كهك حبلؿ عاقبو عما الجر ة.كا 

فمعنا قكلنا هذا النعؿ حراـ:  ف الشارع لو رشكؼ إلا رركوم كمعنا قكلنا حػبلؿ بػبلؼ 
 ذلؾ.

كالحؿ كالحرمة يطمقاف رارة عما ما فيو إثـ كما ليس فيػوم كهػك مػراد األِّػكلييف بقػكلهـ: 
 ءركػػػو: كمنػػػو قػػػكؿ  كثػػػر النقهػػػاءم كطمػػػا يػػػذـ عميػػػوم كرػػػارة عمػػػا مػػػا لمشػػػارع فيػػػو رشػػػكؼ إلػػػا ر

 .(1)الشبهةم  عنا شبهة المحؿم حراـ مج القطج بأنو ال إثـ فيو 
 .(2): لمة ضد المراد والمكروه

 ۓ ےچ ب( 27كيطمػػؽ فػػا حػػؽ اح رعػػالا عمػػا معنػػا اإلرادةم كقكلػػو رعػػالا )

  (3) چ  ﮳ ﮲ ۓ
كمنو قكلػو  (4)باعربار ضدن  ل  راد الرثبيط فمنعهـ االنبعاثم فسميت إرادة الضد كراهة 

  (6) (5) چ ژ ڈ ڈ     ڎ ڎچ رعالا 
 كالكراهة رطمؽ عما  ربعة  مكر:  حدها: ما نها عنو نها رنزيو كهك المقِّكد هنا.

                                 
(
1
م المسرِّػػػنا 1/193ـ لآلمػػػدل م اإلحكػػػا217(م الرعرينػػػات لمجرجػػػانا ص 1/24نهايػػػة السػػػكؿ شػػػرح منهػػػاج األِّػػػكؿ ) (

 .338-1/337م البحر المحيط لمزركشا 1/76

(
2
(م 1/228(م الرعرينػػات )13/534(م لسػػاف العػػرب )472-3/471(م المبِّػػص )6/11( رهػػذيب الممػػة )3/376العػػيف ) (

 (.1/108البرهاف )

(
3
ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ چ ( مػػػػف سػػػػكرة الركبػػػػة كرمامهػػػػا 46مػػػػف اآليػػػػة رقػػػػـ )جػػػػزء  (

 چ﮶ ﮷  ﮳  ﮴ ﮵
(
4
 (.16/62رنسير الرازل ) (

(
5
ڃ ڃ   ڃ چ       چ چ چ  ڇ ڇ ڇ  ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ ( مػػف سػػكرة الحجػػرات كرمامهػػا 7مػػف اآليػػة رقػػـ )جػػزء  (

 چڑ ڑ ک  ژڇ   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ     ڈ ڈ ژ
(
6
 (.103-28/102رنسير الرازل ) (
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 چ مج حج يث ىث      مث جث يتچ الثػػػػػانا: عمػػػػػا الحػػػػػراـم كمنػػػػػو قكلػػػػػو رعػػػػػالا 
(1)  

   (2) ل محرما 
 .(3)ضؿ فا فعمها ِّبلة الضحا لكثرة النكررؾ  الثالث: ررؾ األكلا

الرابج: ما كقعت الشبهة فا رحريمو: كمحػـ السػبج كيسػير النبيػذم كهكػذا عػدن المزالػا فػا 
 .(4)المسرِّنا مف  قساـ الكراهة 

:  حػػػدها: قيػػػد البيضػػػاكل فػػػا منهاجػػػو االقرضػػػاء بػػػالمنج مػػػف النقػػػيضم فقػػػػاؿ: تنبييـــات
 .(5)نو إلا الجاـز فالبطاب إف اقرضا الكجكد كمنج النقيض فكجكبم فعدؿ المِّنؼ ع

قاؿ الزركشا: ألنو  بِّػرم كلهػذا قػاؿ كالػد المِّػنؼ: كلػؾ  ف رجعػؿ مكػاف المػانج مػف 
 .(6)النقيض: الجاـز فهما مررادفاف 

 .(7)قاؿ فا المرر: كفيو شئ؛ لبلبربلؼ بالبساطة كالرركيبم كهك مانج مف الررادؼ 

                                 

(
1
 .چيت جث مث   ىث يث حج مج چ كها برمامها مف سكرة اإلسراء ( 38اآلية رقـ ) (

(
2
( كاسرطرد: ككقج ذلؾ فا عبارة الشافعا كمالؾم كمنو قػكؿ الشػافعا فػا بػاب اآلنيػةم ك كػرن  نيػة 1/393البحر المحيط ) (

العػػاجم كفػػا بػػاب السػػمـ: ك كػػرن اشػػرراط األعجػػؼ كالمشػػكل كالمطبػػكخ؛ ألف األعجػػؼ معيػػبم كشػػرط المعيػػب منسػػدم قػػاؿ 
ھ ھ ھ  ے ے  ۓ ۓ چ  ف يرنػػاكلهـ قكلػػو رعػػالا الِّػػيدالنا: كهػػك غالػػب فػػا عبػػارة المرقػػدميف كراهػػة 

 فكرهكا إطبلؽ لنظ الرحريـ  .هػ  چ﮲ ﮳ ﮴ 

 (
3
(: .. كرػرؾ ِّػبلة الضػحام كيسػما ذلػؾ مكركهػانم ال لنهػا كرد عػف الرػرؾم بػؿ لكثػرة 1/13قاؿ الرازل فػا المحِّػكؿ )(

 (.1/394البحر المحيط ) النضؿ فا فعمها كاح اعمـ  .هػ.
 

(
4
( كاسػػػرطرد: كبػػو ِّػػػرح  ِّػػػحابنا فػػػا النػػػركع فػػػا  كثػػػر المسػػػائؿ 395-1/394البحػػػر المحػػػيط )لزركشػػػا مػػا قالػػػو عنػػػو ا (

االجرهادية المبرمؼ فا جكازهام لكف المزالا اسرشػكؿ بػأف مػف  دان اجرهػادن إلػا رحريمػو فهػك عميػو حػراـم كمػف  دان إلػا 
سو ككقج فا قمبو فبل يِّو إطبلؽ لنظ الكراهة حمو فبل معنا لمكراهة فا حقو إال إذا كاف فا شبهة البِّـ حزازة فا نن

ف كاف غالب الظف الحؿم كيرجو هذا عما مذهب مف يقكؿ: المِّيب كاحدم ك ما عما قكؿ  لما فيو مف بكؼ الرحريـم كا 
 .ؿ عندن مقطكع بو إذا غمب عما ظنومف يقكؿ كؿ مجرهد مِّيبم فالح
ك حقيقة فػا الرنزيػو مجػاز فػا غيػرن؟ كجهػاف ألِّػحابنا حكاهمػا ابػف هك مف المشررؾ   رنبيو: إطبلؽ الكراهة عما هذن األمكر 

 سراقة فا كرابو بالنسبة لكراهة الرنزيو كالرحريـ.
 كػؿ الرمػر  مسألة: قد رككف الكراهة شرعانم لرعميؽ الثكاب عميهػام كقػد ركػكف إرشػادية  ل لمِّػمحة دنيكيػة كمنػو كراهػة النبػا 

 مشمس عما ر ل كالنظر فا النرج.لِّهيب كهك  رمدم كمنو كراهة الماء ال

(
5
 (.52-1/51اإلبهاج فا شرح المنهاج ) (

(
6
 (.123-1/122الرشنيؼ ) (

(
7
 يكجد بـر فا مبطكط المرر عند هذا الجزء. (
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بػرج مػا احػة إذف الشػرع فيػو فيط فػا ككنػو إبالثانا: عمـ مف قكؿ المِّنؼ البطػاب  نػو يشػرر 
 .(1)عممت إباحرو بطريؽ البراءة األِّمية فإنو يبير فيو كال يسما مباحان إذ ال بطاب 

 
 
 

ــــىكاعمػػػػـ  ف المِّػػػػنؼ زاد عمػػػػا غيػػػػرن  ــــرفقػػػػاؿ:  ك اقرػػػػرف  خــــالف األول نهػػػػا فيػػػػو  باي
 .فخالف األولىبالشئ كهك النها عف ررؾ المندكبات  مخصوص

بػػبلؼ المشػػػهكر عنػػد األِّػػكلييفم كالمِّػػنؼ ربػػج فيػػو إمػػػاـ كهػػذا القسػػـ الػػذل زادن هػػك 
الحػػرميفم لكنػػو غيػػر رعبيػػرنم فإنػػو عبػػر فػػا النهايػػة فػػا كرػػاب الشػػهادات بقكلػػو الرنريػػؽ لمنِّػػؿ 

بركف فنرقكا بينهما بأف ما كرد فيو نهػا مقِّػكد فيقػاؿ فيػو مكػركنم كمػا أبينهما مما  حدثو المر
 .(2)ال: فهك ببلؼ األكلام كال يقاؿ مكركن 

ا بػو كقكلػو: ال رنعمػكا كػذام  ك نهيػركـ عػف  كقاؿ: المراد بالنها المقِّكد  ف يككف مِّرحن
ف كػػاف األمػػر بالشػػئ نهػػا  كػػذام ببػػبلؼ مػػا إذا  مػػر بمسػػرحب فػػإف رركػػو ال يكػػكف مكركهػػانم كا 

  (3)عف ضدن ألنا اسرندنان بالبلـز كليس بمقِّكدن. 
ة عمػا غيػر األنبيػاء مػا بػيف  ف المػراد كحكا الرافعػا عنػو فػا بػاب الزكػاة فػا كراهػة الِّػبل

م إذ قػػاؿ ككجهػػو إمػػاـ الحػػرميف بأنػػو قػػاؿ: المكػػركن (4)بػػالنها المقِّػػكد رعمػػيـ النهػػا ال بِّكِّػػو 
يرميػػز عػػف رػػرؾ األكلػػا بػػأف يعػػرض عنػػو بنهػػا مقِّػػكدكقد ثبػػت نهػػا مقِّػػكد عػػف الرشػػبو بأهػػؿ 

                                 
(
1
 (.1/123الرشنيؼ ) (

(
2
 (.1/231(م البحر المحيط )1/108البرهاف ) (

(
3
ل  ف األحكػاـ سػرةم الكاجػب كالمنػدكب كالحػراـ كالمكػركن (: الِّحيو عنػد2/78قاؿ ابف السبكا )المِّنؼ( فا قكاعدن ) (

كالمباح كببلؼ األكلام كافررؽ ببلؼ األكلا مج المكركن ابربلؼ الباِّيةم فالمكركن ما كرد فيو نها مبِّكص مثؿ: 
"إذا دبؿ  حدكـ المسجد فبل يجمس حرا يِّما ركعريف" كببلؼ األكلا ما ال نها فيػو مبِّػكص: كرػرؾ سػنة الظهػرم 

ها عنو ليس بمبِّكص كرد فيوم بؿ مف عمـك  ف األمر بالشئ نها عف ضػدن  ك مسػرمـز لمنهػا عػف ضػدنم كعنػد فالن
 مف يقكؿ ليس نهيا عف الضد كال مسرمزمان لعمـك النها عف ررؾ الطاعات  .هػ.

(
4
نػػػد  بػػػذ الِّػػػدقة كبػػػبلؼ األكلػػػا كمسػػػرحب ع ةكرد فػػػا الِّػػػبلة عمػػػا غيػػػر األنبيػػػاء اسػػػرقبلالن  ربعػػػة مػػػذاهب: حػػػراـ كمكركهػػػ (

 (.1/488(م رفج الحاجب )2/78( انظر األشبان كالنظائر البف السبكا )172-6/171)المجمكع فا شرح المهذب 
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 .(1)لركافض انرها البدع كالِّبلة عما غير األنبياء مما اشرهر بالنئة الممقبة با
فقيػػػدن بػػػالنها المقِّػػػكدم فعػػػدؿ المِّػػػنؼ إلػػػا المبِّػػػكصم كفيػػػو نظػػػر؛ ألف المقِّػػػكد 

م فهػػػك منهػػػا إال  نػػػو غيػػػر مقِّػػػكدم (2)يحرػػػرز بػػػو عػػػف األمػػػر بالشػػػئ فإنػػػو نهػػػا عػػػف ضػػػدن 
 .(3)كالمبِّكص يحررز عما اسرنيد مف عمكمو مف غير رنِّيص عما النها ببِّكِّو 

ميفم يعنػػا النػػرؽ بػػيف المكػػركن ر ممنػػان ذكػػر هػػذا إمػػاـ الحػػقػػاؿ كالػػد المِّػػنؼ: ك كؿ مػػف ع
 .(4)كببلؼ األكلا 

قػػػاؿ الزركشػػػا: كلػػػـ يننػػػرد اإلمػػػاـ بػػػذلؾ؛ فإنػػػو قػػػاؿ بػػػيف الكراهػػػة كاإلباحػػػة كاسػػػطةم كهػػػا 
 .(5)ببلؼ األكلام كالرعرض لمنِّؿ بينهما مما  حدثو المرأبركف انرها 

 –قػػاؿ: ك كؿ مػػف عممنػػان ذكػػر هػػذا قػػاؿ فػػا المػػرر: كهػػذا غيػػر كارد؛ ألف كالػػد المِّػػنؼ 
 ل ذكر نقؿ هذا النرؽ  ك  ف الرنرد بالنسبة إلا ما عممو ال بالنسبة إلا الككف المطمػؽ فػاعمـ 

(28 ) (6). 
كالرحقيػػؽ  ف يقػػاؿ مػػا عػػزل إلمػػاـ الحػػرميف ال يرمشػػام ألف البػػبلؼ إنمػػا هػػك فػػا األمػػر 

عمػا األِّػوم كمػرادهـ هنػا إنمػا هػك  الننسام ك ما المنظا فميس عيف النها قطعان كال يرضػمنو
 المنظا.

كالػػذل رحػػرر مػػف كػػبلـ اإلمػػاـ  يضػػان  ف بػػبلؼ األكلػػا كالمكػػركن بمعنػػا كاحػػد؛ فإنػػو قػػاؿ 
فػػا النهايػػة فػػا بػػاب الجمعػػة: إف رػػرؾ غسػػؿ الجمعػػة مكػػركن؛ مػػج  نػػو ال نهػػا فيػػوم قػػاؿ: كهػػذا 

 عندل جائز فا كؿ مسنكف ِّو األمر بو مقِّكدان انرها.

                                 
(
1
 كما بعدها. 1/400البحر المحيط لمزركشا  (

(
2
( العػدة 1/97(م المعرمػد )165-2/161مسألة: األمر بالشئ هؿ هك نها عف ضدن: ينظر فيها النِّكؿ فا األِّػكؿ ) (

(م المحِّػكؿ 1/65(مالمسرِّنا )1/123( قكاطج األدلة )1/411م الرمبيص فا  ِّكؿ النقو )2/368 ِّكؿ النقو  فا
(م اإلبهػػػػاج 2/47(م بيػػػػاف المبرِّػػػػر )1/49(م المسػػػػكدة )1/147(م ركضػػػػة النػػػػاظر كجنػػػػة المنػػػػاظر )2/199لمػػػػرزال )

 (.1/49(م نهاية السكؿ )1/120)

(
3
لشهاب: فسركا المقِّكد بالِّريو كغير المقِّكد بمير الِّػريو فػراران ممػا يقرضػا قكلو )المقِّكد كغير المقِّكد( قاؿ ا (

غيػػر المقِّػػكد مػػف كػػكف الشػػارع لػػـ يقِّػػد النهػػا مػػف ضػػمف األمػػر )حاشػػية العطػػار عمػػا المحمػػا عمػػا جمػػج الجكامػػج 
 (.1/40(م كالبحر المحيط )1/116

(
4
 (.1/123( كالرشنيؼ )1/59االبهاج ) (

(
5
 (.1/123الرشنيؼ ) (

(
6
 (.28المرر لكحة ) (
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 (1) الشافعا فا األـ : إف ررؾ غسؿ اإلحراـ مكركن.كي يدن نص 
كقاؿ اإلماـ فا مكضج  بر مف النهاية: إنما يقاؿ ررؾ األكلػا مكػركن إذا كػاف منضػبطان 

كقيػػاـ الميػػؿ كمػػا ال رحديػػد لػػو كال ضػػابط مػػف المنػػدكبات ال يسػػما رركػػو مكركهػػا؛  (2)كالضػػحا 
ال لكاف اإلنساف فا كؿ كقت مبلبسان لممكركهات ا لكثيرة مف حيث إنو لـ يقػـ يِّػما ركعرػيف كا 

  ك يعكد مريضان كنحكن. انرها
ف كانت حقيقرو مرمايرة لـ يسرقـ مػج مػا  فإذا حمؿ عما  نو  راد  نو يطمؽ عميو إطبلقان كا 

ال فظاهرن الرماير.  سبؽ نقمو عنو فا الشهاداتم كا 
رػػاف  دكنهمػػا بػػبلؼ كقػػكل بعػػض المرػػأبريف كػػبلـ اإلمػػاـ بػػأف المػػراد  ف الكراهػػة لهػػا مررب

 األكلا.
كرعقػػب الزركشػػا النػػرؽ بػػيف المكػػركن كبػػبلؼ األكلػػا بػػإطبلؽ األِّػػحاب بػػبلؼ األكلػػا 

 .(3)عما ما كرد فيو نها مقِّكد كِّـك يـك عرفة لمحاج. انرها 
فػػػػبل يِّػػػػو  مقػػػػاؿ فػػػػا المػػػػرر: هػػػػذا الرعقػػػػب سػػػػاقط؛ ألف مطمػػػػؽ إطبلقهػػػػـ غيػػػػر منػػػػاؼ

نػكع عبلقرػو المجػاكزة البياليػة  ممقابمرػو فيكػكف مجػازان  االسردالؿ بو لجػكاز  ف يكػكف األكثػر فػا
 .(4)فرنطف لذلؾ

قاؿ الزركشا فا البحر: كالرحقيؽ  ف ببلؼ األكلا قسـ مف المكركنم كدرجات المكػركن 
ال كانػػت األحكػػاـ سػػرةم كهػػك بػػبلؼ  ررنػػاكت كمػػا فػػا السػػنةم كال ينبمػػا  ف يعػػد قسػػمان  بػػر كا 

 .(5)ان عف الشريعة كليس كذلؾ انرهاالمعركؼم  ك كاف ببلؼ األكلا بارج
قمػػت كقػػد اشػػرهر النػػرؽ بػػيف بػػبلؼ األكلػػا كبػػيف المكػػركن عنػػد النقهػػاء ِّػػـك يػػـك عرفػػة 

م كقد يػرجو هػذا بحػديث  بػا هريػرة: "نهػا (6)لمحاجم كاألِّو  نو ببلؼ األكلام كقيؿ مكركن 

                                 
( فا جهؿ رارؾ غسؿ الجمعة: قاؿ 231/ 17( م كفا البياف كالرحِّيؿ )394/ 1)بحركفو نقمو الزركشا فا البحر  (  1)

مالؾ :بممنا عف بف مسعكد  نو سئؿ عف شاء فقاؿ: لئف جهمت هذا ألنا  جهؿ مف رارؾ غسؿ يـك الجمعة . طبج 
 هػ.1408دار المرب اإلسبلما بيركت الثانية 

(
2
 .(400/ 1ما فالو الزركشا بحكفو غير  ف )مكركن زيادة عف هناؾ )(

(
3
( قاؿ: كقاؿ: "نها مقِّكد" فكػؿ مػا كرد فيػو نهػا مقِّػكد مكػركنم كمػا لػـ يػرد فيػو نهػا مقِّػكد لػيس 1/123الرشنيؼ ) (

 بمكركنم كما لـ يرد فيو نها  ِّبلن  بعد عف الكراهة   هػ

(
4
 (28المرر لكحة ) (

(
5
 (1/400لمحيط )البحر ا (

(
6
 .طبج دار الكرب العممية بيركت (1/370(م المهذب لمشيرازل )1/488رفج الحاجب ) (
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ف م كفوعػػف ِّػػـك يػػـك عرفػػة"  برجػػو  بػػك داكد كالنسػػائا كابػػف ماجػػ رسػػكؿ اح  يػػو ضػػعؼ كا 
 .(1)كاف الحاكـ ِّححو كقاؿ عما شرط الببارل 

كالحجامػػة لمِّػػائـ بػػبلؼ األكلػػا عمػػا مػػا رجحػػو النػػككل كقػػاؿ: ألنػػو لػػـ يثبػػت فيػػو نهػػا 
 .(2)مقِّكد كقيؿ مكركن 

كمنهػػا الػػننض كالرنشػػيؼ فػػا الكضػػكء فنيهمػػا بػػبلؼ: فػػالننض قضػػية كػػبلـ النػػككل فػػا 
 .ا ]المجمكع  نو مباح[نو ببلؼ األكلا كالذل ِّححو فالمنهاج  

 قاؿ فا المهمات: كعميو النركل: فقد نقؿ ابف كج فا الرجريد عف ] ػػ [ .
 كقيؿ إنو مكركن كبو جـز الرافعا فا شرحيو .

 (3) كقيؿ مباحم رركو كفعمو سكاءم كِّححو فا زكائد الركضة كشرح المهذب.
 

                                 
(
1
( كقػػاؿ هػػذا حػػديث 1/600عػػف ِّػػـك يػػـك عرفػػة بعرفػػاتم ركان الحػػاكـ فػػا مسػػردركو ) عػػف  بػػا هريػػرة قػػاؿ نهػػا رسػػكؿ اح  (

 ( عنو بمنظو  يضان. 7845رحت رقـ ) ِّحيو عما شرط الببارل كلـ يبرجان كركان اإلماـ  حمد فا المسند
 (.3/229النسائا عف  با هريرة  يضان بمنظو )ك  (1/551و )( عنو بمنظو  يضام ككذا ابف ماج2/326كركان  بك داكد )

قاؿ األلبانا رحمو اح فا رماـ المنة فا الرعميؽ عما فقو السنة: عف  با هريرة قاؿ: نها رسكؿ اح عف ِّـك عرفة بعرفات" 
 ن  حمد ك بك داككد كالنسائا كابف ماجة.ركا

سػنادن ضػعيؼ كمػدارن عنػد الجميػج عمػا مهػدل الهجػرل كهػك مجهػكؿ كمػا قالػو النػككل كالحػافظ فػا  –الشيخ األلبػانا  –قمت  كا 
رمػاـ المنػة  (1/410( كلذلؾ ضعنو ابف القيـ كالشككانا كغيرهما كهك مبرج فا األحاديث الضػعينة )4/469الرمبيص )
 .يؽ عما فقو السنة نشر دار الراية بالرياض طبعة بامسةفا الرعم

(
2
( كقاؿ :الببلؼ فا كراهة الحجامػة كالنِّػد لمِّػائـم 1/101) سنكل(م الرمهيد لئل2/79األشبان كالنظائر البف السبكا ) (

هػذب بأنهػا فػا شػرح الم - عنػا النػككل  –فالمجزـك بػو فػا الرافعػا هػك الكراهػة كرابعػو فػا الركضػة عميهػام ثػـ جػـز بػو 
ببلؼ األكلا كلـ يذكر الكراهة  ِّبلنم كنص الشافعا فا البكيطا عما ما يكافقو فإنػو قػاؿ: كلمِّػائـ  ف يحػرجـ كرركػو 

  حب إلام ككذلؾ فا اإلمبلء فا باب نها المعركؼ فقاؿ: كال بأس  ف يحرجـ الِّائـ كهذا لنظو  يضا  هػ.
 (1/231انظر البحر المحيط )

(
3
(م قاؿ فػا الركضػة: قمػت فػا الػننض  كجػو: األرجػو  نػو مبػاح رركػو كفعمػو سػكاء 462-1/461هذب )المجمكع شرح الم (

/ 1كفػا فػرو العزيػز لمرافعػا : كرػرؾ اإلسػرعانة كالرنشػيؼ كالػننض) (1/63كالثانا مكركنم كالثالث رركػو  كلػا كاح  عمػـ )
451). 
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 .(1)رحب ك ما الرنشيؼ فالذل فا كرب الرافعا كالنككل  نو ببلؼ المس
فا شرح المهذب إف احراج إليو لحر  ك برد  ك الرِّػاؽ نجاسػة فمػيس بػبلؼ المسػرحب 

(2). 
 .(3)كفا شرح مسمـ لمنككل  نو مباح مطمقا 
ِّػػبلرو بعػػد الرمػػبس لميػػر عػػذر كهػػك البػػركج مػػف كمنهػػا البػػركج مػػف ِّػػـك الرطػػكع  ك 

 .(4)مكركن كقيؿ ببلؼ األكلا 
م (5)ضػػكء مكركهػػة كقيػػؿ حػػراـ كقيػػؿ بػػبلؼ األكلػػاكمنهػػا الزيػػادة عمػػا الػػثبلث فػػا الك 

ب( مػػػػػػف زكائػػػػػػدن لكنػػػػػػو ذكػػػػػػر فػػػػػػا  بػػػػػػر  28كالقػػػػػػكؿ بالكراهػػػػػػة هػػػػػػك األِّػػػػػػو فػػػػػػا الركضػػػػػػة )
منها لمرافعا  نو يثػاب  ف ال يزيػد عمػا ثػبلث مػرات كهػك يقرضػا  نػو بػبلؼ األكلػا (6)النِّؿ

البنػػػيف: كال  . ككػػػبلـ الشػػػافعا فػػػا األـ يقرضػػػيوم حيػػػث قػػػاؿ قبػػػؿ بػػػاب جمػػػاع المسػػػو عمػػػا(7)
 .(8) حب لممركضئ  ف يزيد عما ثبلث فإف زاد لـ  كرهو إف شاء اح

إجمػػاع األِّػػحاب بقكلػػو الزيػػادة غيػػر مكركهػػة؛  (9)الػػكجيز بػػالؼ  بػػك حامػػد حكفػػا شػػر 
م كذكػػر ابػػف دقيػػؽ العيػػد فػػا شػػرح اإللمػػاـ  ف البػػبلؼ فػػا كراهػػة الزيػػادة (10)ألنهػػا زيػػادة عمػػؿ 

                                 
 (

1
 (1/446فرو العزيز بشرح الكجيز )(

(
2
 (.1/13) هػ1425طبج دار النكر بيركت  كلا  ف فا النقونريدة الممنهاج الطالبيف كعم (

(
3
 (.3/232شرح النككل عما مسمـ ) (

(
4
( لكنػػو قػاؿ: كالبػػركج 1/488(م رفػػج الحاجػب )2/79( األشػػبان كالنظػائر البػػف السػبكا )6/393المجمػكع شػػرح المهػذب ) (

 ؼ األكلا  . هػ.مف ِّـك الرطكع  ك ِّبلرو بعد الثمثيف بمير عذر مكركنم كقيؿ ببل

(
5
ببلؼ األكلا؛ انظر رفػج  –ركرن  –(: األكثر مف ثبلث غسبلت فا الكضكء: رحـر 1/439فا المجمكع شرح المهذب ) (

 (.1/488الحاجب ) 

(
6
م كقيػؿ هػا بػبلؼ األكلػام كالِّػحيو  م( قاؿ: ركرن الزيادة عما ثبلث1/59ركضة الطالبيف كعمدة المرقيف ) ( كقيػؿ رحػـر

 األكلا  هػ.

 (
7
 (1/412فرو العزيز بشرح الكجيز لمرافعا )(

(
8
 (.1/47األـ ) (

كػاف يحضػر مجمسػو  كثػر  نا   حمد بػف  بػا طػاهر النقيػو الشػافعا م انرهػت إليػو رئاسػة الػدينا كالػديفمحامد اإلسنراي بك  (9)
ف ثػػـ عػػف  بػػا القاسػػـ مػػف ثمثمائػػة فقيػػو م لػػو فػػا المػػذهب الرعميقػػة الكبػػرل ككرػػاب البسػػرافم  بػػذ النقػػو عػػف ابػػف المزبػػا

دار الحػػػديث  3/ 13(م سػػػير  عػػػبلـ النػػػببلء 1/74هػػػػ ببمػػػداد )كفيػػػات األعيػػػاف  406هػػػػ ككفارػػػو  344الػػػداركام كالدرػػػو 
 هػ 1420( دار إحياء الرراث العربا بيركت 233/ 7هػ الكفا لمكفبات 1427

(
10

 (1/286الكسيط فا المذهب ) (
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ا نية الكضكءم فمػك زاد عمػا الػثبلث بنيػة الربػرد  ك مػج قطػج نيػة ألنها زيادة عم ؛غير مكركهة
كسػبقو إلػا هػذا ابػف عبػد السػبلـ فػا قكاعػدن كقػاؿ فػا البػادـ: كينبمػا  مالكضكء عنها لػـ يكػرن

بػػاح  ك مممػػكؾ لػػوم فػػإف ركضػػأ بمػػاء مكقػػكؼ م ء ف يكػػكف مكضػػج البػػبلؼ فيمػػا إذا ركضػػأ بمػػا
لػربط الرػا يسػاؽ إليهػا المػاء حرمػت الزيػادة عمػا عما مف يرطهر  ك يركضػأ كمػاء المػدارس كا

 .(1)الثبلث ببل ببلؼ لرحريـ السرؼ كألف الزيادة غير مأذكف فيها 
 .(2)كمنها عمارة الدكر كنحكن ببلؼ األكلا كربما قيؿ يكرن

كمنها غسؿ المعركؼ يدن فا المسػجد مػف غيػر طسػتم قالػو فػا البحػر: مكػركنم كقيػؿ 
 .(3)ككذا ذكر الببلؼ  ممِّنؼ فا قكاعدن عف ِّاحب البحركذا نقمو ال مببلؼ األحسف

 ل فػػا  -غسػػؿ يػػدن  – ل لممعركػػؼ –قمػػت: عبػػارة الركضػػة فػػا بػػاب االعركػػاؼ: كلػػو 
 .(4)كهك فا ذلؾ رابج لمرافعا مكاألكلا غسمو فا طست كنحكن: لئبل يبرؿ المسجد –المسجد 

ا مكافقرػػو لػػو فػػا فقػػكؿ المِّػػنؼ فػػا قكاعػػدن نقػػبل عػػف ِّػػاحب البحػػر  نػػو يكػػرن يقرضػػ
  (5)نو ببلؼ األحسف. إالكراهةم كيدؿ عما ذلؾ رضعيؼ قكؿ القائؿ 

ذا عممت ذلؾ فاعمـ  ف الرافعا كالنككل ِّرحا فا  بر شركط الِّبلة بأنػو ال بػأس  كا 
 .(6)بالكضكء فا المسجد إذا لـ يرأذ بو الناس 

قمػػو الرافعػا فػػا الجكاز عنػد عػدـ الرػػأذل مبػالؼ لمػا نبػػ وقػاؿ فػا المهمػػات لحكمػة عمقػ

                                 
(
1
( عػػف شػػرح اإللمػػاـ قػػاؿ: قػػاؿ ابػػف دقيػػؽ العيػػد فػػا شػػرح 1/236الررمػػذل )نقػػؿ السػػيكطا فػػا قػػكت الممرػػذل عمػػا جػػامج  (

)رسػالة دكرػكراة  اإللماـ: اإلحسػاف فػا الكضػكء هػك اإلريػاف عمػا الكجػو المطمػكب شػرعنا مػف غيػر غمػك كال رقِّػير  .هػػ.
 هػ(1424بجامعة  ـ القرل 

(
2
الػػدكر هنػػا هػػا المبالمػػة فػػا رجهيػػز المسػػاكف  كعمػػارة (2/79(م األشػػبان كالنظػػائر البػػف السػػبكا )1/489رفػػج الحاجػػب ) (

كالقِّكر كما  شبو م كبذلؾ كاف النعؿ ببلؼ األكلا م فنا فيض القدير فػا الرقائؽ:"كعػد ننسػؾ مػف  هػؿ القبػكر"  ل 
اسػرمر سػػائران كال رنرػػر م فػػإف قِّػػرت إنقطعػػت كهمكػػت فػػا رمػػؾ األكديػػة م فػػبل ررنػػافس فػػا عمػػارة الػػدكر فعػػؿ المسػػركطف 

ريػؾ المػكت مػف غيػر اسػرعدادم كرقػدـ عمػا سػنر األبػرة بميػر ذادم ركان العسػكرل م كزاد : إذا  ِّػبحت فػبل الممركر فيأ
ذا  مسػيت كفػبل رحػػدث ننسػؾ بالِّػػباح كبػذ مػف ِّػػحرؾ لسػقمؾ كمػف حيارػػؾ لمكرػؾ فإنػػو ال  رحػدث ننسػؾ بالمسػػاء م كا 

 . 51/ 5ردرل ما  سمؾ غدام قالكا كذا مف جكامج الكمـ 

(
3
 (.1/490رفج الحاجب ) م(2/79ظائر البف السبكا )األشبان كالن (

(
4
 (.3/393(م ركضة الطالبيف )6/484فرو العزيز بشرح الكجيز لمرافعا ) (

(
5
 الِّنحة السابقة (7)هامش  (

(
6
 (.2/174المجمكع شرح المهذب ) (
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 االعركاؼ ككذا النككل عف البمكل  نو ال يجكز نضو المسجد بالماء المسرعمؿ ك قران.
فقػد ذكػرن فػا شػرح مسػمـ كفػا  م: كالحؽ ما ذكرانم فا باب شركط الِّبلةاإلسنكلقاؿ 

 شرح المهذب كِّرح بو جماعة فذكرهـم انرها ممبِّان.
بلؼ النضػػػوم ك يضػػػان فػػػإف فػػػا قِّػػػد قمػػت: كالنػػػرؽ بينهمػػػا  ف الكضػػػكء يحرػػػاج إليػػػو ببػػػ

 نضحو المسرعمؿ اسرهانة لممسجد.
األنبيػػػاء ِّػػػمكات اح عميػػػوم كقيػػػؿ بػػػبلؼ  (1)كمنهػػػا يكػػػرن  ف يقػػػاؿ لكاحػػػد )مػػػف غيػػػر( 

 .(2)األكلا 
كمنهػػػا إذا كػػػاف مكضػػػج اإلمػػػاـ  عمػػػا مػػػف مكضػػػج المػػػأمكميف كلػػػـ يػػػرد رعمػػػيمهـ  فعػػػاؿ 

م قمػت: بػؿ هػك مكػركن (3)ألكلام كقيؿ مكػركن الِّبلةم فقاؿ المِّنؼ فا قكاعدن: هك ببلؼ ا
لمنها عنو كمػا  برجػو  بػك داككد كالحػاكـم كهػك الػذل ذكػرن النػككل فػا منهاجػو مػف زكائػدن إال 
لحاجةم كمحؿ الكراهة عند سعة المحؿم  ما لك حضر مػأمـك فمػـ يجػد إال مكضػعان مررنعػان فػبل 

 .(4)بؿ هك مباح  ميكرن كال يسرحب
اسػػؿ مػػف بػػدف الميػػت إال قػػدر الحاجػػة مػػف غيػػر العػػكرةم  مػػا العػػكرة كمنهػػا ال ينظػػر الم

 .(5)كقيؿ ببلؼ األكلا  مفحراـم ك ما غيرها ببل حاجة مكركن
كمنهػػا الشػػرب قائمػػا بػػبل عػػذرم قػػاؿ النػػككل هػػك بػػبلؼ األكلػػام كقػػاؿ كالػػد المِّػػنؼ: 

                                 
(
1
 ساقطة مف المبطكط (

(
2
 (1/490(م رفج الحاجب )172-6/171ككل )(م المجمكع شرح المهذب لمن2/79األشبان كالنظائر البف السبكا ) (

(
3
 (1/490(م رفج الحاجب )2/79األشبان كالنظائر البف السبكا ) (

(
4
؛ لمػػػا ركل  ف 1/188المهػػػذب لمشػػػيرازل ) ( (م كجػػػاء فيػػػو: كالسػػػنة  ف ال يكػػػكف مكضػػػج اإلمػػػاـ  عمػػػا مػػػف مكضػػػج المػػػأمـك

لػػوم فممػػا انِّػػرؼ قػػاؿ لػػو:  مػػا عممػػت  ف حرػػا  نز  ِّػػما عمػػا دكػػف كالنػػاس  سػػنؿ منػػوم فجذبػػو سػػمماف  حذينػػة 
 ِّحابؾ يكرهكف  ف يِّما اإلماـ عما شئ كهـ  سنؿ منو؟ قاؿ حذينة: بما قد ذكرت حيف جػذبرنام ككػذلؾ ال يكػكف 

فإف  راد اإلماـ  مألنو إذا كرن  ف يعمك اإلماـ فؤلف يكرن  ف يعمك المأمـك  كلا ممكضج المأمـك  عما مف مكضج اإلماـم
كميف  فعاؿ الِّبلةم فالسنة  ف يقؼ اإلماـ عما مكضج عاؿم لما ركل سهؿ بف سعد الساعدل قػاؿ: ِّػما رعميـ المأم
عما المنبر كالنػاس كراءنم فجعػؿ يِّػما عميػو كيركػج ثػـ يرفػج ثػـ يرجػج القهقػرل كيسػجد عمػا األرض ثػـ  رسكؿ اح 

 رمكا با الخ.يرفج فيرقا عميو فقاؿ: "يا  يها الناس إنما ِّميت هكذا كيما رركنا فأ
م كرػػاب اإلمامػػة كقػػاؿ هػػذا حػػديث ِّػػحيو عمػػا شػػرح الشػػيبيف لػػـ 705كالحػػديث  برجػػو الحػػاكـ فػػا المسػػردرؾ حػػديث رقػػـ 

 يبرجانم 

(
5
 (.8/129(م مبرِّر المزنا )1/302(م األـ )2/79األشبان كالنظائر البف السبكا ) (
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 .(1)مكركنم كاقرضا كبلـ الرافعا  نو مباح 
 مفيقػػاؿ كراهػػة رحػػريـ مإمػػا عمػػا اإلضػػافة إليػػو :حػػريـكاعمػػـ  ف الكراهػػة رطمػػؽ عمػػا الر

مػػا عمػػا اإلطػػبلؽ كمػػا فػػا قكلػػو رعػػالا 29) كيقػػج  (2) ژ مج حج يث ىث      مث جث يتژ  ( كا 
هذا فا كبلـ الشػافعا كمالػؾ رضػا اح عنهمػا كاألقػدميف: كقػكؿ الشػافعا: ك كػرن  نيػة العػاجم 

مكيػػثم كقكلػػو فػػا بػػاب السػػمـ: إذا حمػػؿ عمػػا حالػػة بػػكؼ الر (3)كقكلػػو: ك كػػرن ممػػر الحػػائض 
كالمشػػكل كالمطبػػكخ ؛ ألف األعجػػؼ معيػػب كشػػرط العيػػب منسػػد إلػػا  (4)ك كػػرن اشػػرراط األعجػػؼ

غير ذلؾ كما كقعت الشبهة فا رحريمو. كمحػـ السػبج كيسػير النبيػذم فقػد قػدمنا  ف المزالػا فػا 
معرقػد الحػؿ يحػؿ المسرِّنا عدن مف  قساـ الكراهة كاسرشكمو بأف معرقد الرحريـ يحـر عميػو ك 

 لو فبل كجو لمكراهة.
فا شرح البرهاف: ليس فا النقػو مسػألة  ِّػعب مػف القػكؿ بالكراهػة *بيارل كقد قاؿ اإل

 .(5)فا ذلؾ: فإنو مبالؼ لمنريقيف كدليميهمام فهك برؽ لئلجماع 
هػػػؿ هػػػك مػػف المشػػػررؾ  ك حقيقػػػة فػػػا الرنزيػػػو  مكهػػؿ إطػػػبلؽ الكراهػػػة عمػػػا هػػذن األمػػػكر

م كيحرمػػػؿ (6)كجهػػػاف حكاهمػػػا ابػػػف سػػػراقة بالنسػػػبة لكراهػػػة الرنزيػػػو كالرحػػػريـ  مجػػػاز فػػػا غيرهػػػا؟
 ربريج كجو بأنو مرنكؾ لمرناكت.

رشػػادية إلػػػا  قػػاؿ الزركشػػا فػػػا البحػػر: الكراهػػػة قسػػماف: شػػرعية يرعمػػػؽ الثػػكاب بهػػػام كا 

                                 
(
1
 ( .7/340الركضة )  .(2/80األشبان كالنظائر البف السبكا ) (

(
2
 ژ مج حج يث ىث      مث جث يتژ ( مف سكرة اإلسراء كرمامها 38مف اآلية ) (

(
3
 ( .8/112مبرِّر المزنا )  (
 

 . 1/182األعجؼ هك الهزيؿ الذل ال ننج بوم كالعجؼ غمظ العظاـ كعرائها مف المحـ م جمهرة الممة  (4)

(
5
  (.8/189(م مبرِّر المزنا )3/111األـ ) (

(
6
( لكنػػو قػػاؿ: الرابػػج مػػا كقعػػت الشػػبهة فػػا رحريمػػو كمحػػـ السػػبج كيسػػير النبيػػذ هكػػذا عػػدن 1/395البحػػر المحػػيط لمزركشػػا )(

المزالا فػا المسرِّػنا مػف  قسػاـ الكراهػةم كبػو ِّػرح  ِّػحابو فػا النػركع فػا  كثػر المسػائؿ االجرهاديػة المبرمػؼ فػا 
ف  دان إلػا حمػو فػبل معنػا لمكراهػة جكازهام لكف المزالا اسرشكؿ بأف مف  دان اجرهادن إلػا رحريمػو فهػك عميػو حػراـم كمػ

فا حقو إال إذا كاف فا شبهة البِّـ حزازة فا ننسو ككقج فػا قمبػو فػبل يِّػو اطػبلؽ لنػظ الكراهػة لمػا فيػو مػف بػكؼ 
ف كاف غالب الظف الحؿ كيرجو هذا عما مف يقكؿ: المِّيب كاحد الخ.  الرحريـ كا 

 131)*( سبقت ررجمرو ص 
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 .(1) كؿ الرمر لِّهيب كهك  رمد مِّمحة دنيكية: كمنو كراهة النبا 
س عمػا ر ل كثيػر مػنهـ النػككل فػا منهاجػو ببلفػا لمػا ابرػارن كمنو كراهة المػاء المشػم

 .(2)فا سائر كربو
 انرها (3)كالنظر إلا العكرة كالنظر إلا النرج 
 قمت: كقد سبقو إلا هذا ابف الِّبلح.

الرػػداكل منػػدكب إليػػو فكيػػؼ ال يرعمػػؽ  ف كفػػا رنظيرهمػػا لكراهػػة الرمػػر لِّػػهيب نظػػر إلػػا 
نمػا البػبلؼ فػا  ف مػج بذلؾ ثػكاب؟ ك يضػان ال بػبلؼ  ف ا لكراهػة شػرعية كاألحكػاـ كمهػا شػرعية كا 

ككنػو حكمػان شػػرعيانم هػؿ ركػكف الكراهػػة فيػو ألمػر يرعمػػؽ بػاإلببلؿ بنظػاـ الركممػػة فػا الشػرع  ك بمػػا 
 يرعمؽ بمِّمحة العبد فيو؟ عما هذا الشيخ سراج الديف البمقينا فا كربو فا النقو. 

ئ كرركػوم كقكلػو عميػو الِّػبلة كالسػبلـ فيمػا بػيف فعػؿ الشػ التخييـراقرضا البطاب  أو
 ف حمػزة بػف عمػرك األسػػمما  ركان  ِّػحاب الكرػب السػرة كاإلمػاـ  حمػد مػػف حػديث عائشػة 

ف شػػئت قػػاؿ لمنبػػا  (4) :  ِّػػـك فػػا السػػنر ككػػاف كثيػػر الِّػػياـ.؟ فقػػاؿ: "إف شػػئت فِّػػـ كا 
 .(5)فافطر"

                                 
(
1
كالمعنا  ف الرمر يزيد فا عمة الرمد كاح  عمـم فنا سنف  بػف ماحػو عػف  (.1/395محيط )البحر ال نقمو عنو الزركشا  (

:" دف فكػؿ"م فأبػذت  كػؿ الرمػر م فقػاؿ النبػا  كبػيف يديػو ببػز كرمػر فقػاؿ النبػا  ِّهيب قاؿ: قػدمت عمػا النبػا 
راكػػؿ رمػػران كبػػؾ رمػػد ؟"م فقمػػت إنػػا  مضػػ  مػػف ناحيػػة  بػػرلم فربسػػـ رسػػكؿ اح " : كفػػا الهػػامش حكػػـ األلبػػانا  م

 ِّحيو ككذا رعميؽ الشيخ محمد ف اد عبدالباقا.  

(
2
بأنػػو يكػػرن المػػاء المشػػمس )األـ  ك كرد حػػديثا  كقنػػو عمػػا عمػػر  مالشػػافعا يكػػرن المػػاء المشػػمس مػػف جهػػة الطػػب فقػػط (

لمشػػمس فػػا الجػػكاهر ( كقيػػد كراهػػة المػػاء ا1/17(م نهايػػة المطمػػب فػػا درايػػة المػػذهب )1/42( الحػػاكل الكبيػػر )1/16
(م كنايػػػة األبيػػػار 1/9(م منهػػػاج الطػػػالبيف )90-1/87المنطبعػػػة كالنحػػػاس كالرِّػػػاصم ]المجمػػػكع فػػػا شػػػرح المهػػػذب 

 ([.1/395(م البحر المحيط )1/12-13)

(
3
( قػػاؿ: نظػػر الرجػػؿ إلػػا الرجػػؿ مبػػاح إال إلػػا العػػكرة .. كذلػػؾ بػػيف السػػرة كالركبػػة . كيحػػـر 5/29الكسػػيط فػػا المػػذهب ) (

 مسم كما يحـر النظر كال يحـر نظر اإلنساف إلا فرج ننسو كلكف يكرن مف غير حاجة   هػ.الم
 (.1/395م البحر المحيط )4/91انظر فرو العزيز 

(
4
م حمػػزة بػػف عمػػرك بػػف عػػكيمر بػػف الحػػارث بػػف األعػػرج بػػف سػػعد بػػف رزاح بػػف عػػدل بػػف سػػهـ بػػف حمػػزة بػػف عمػػرك األسػػمما  (

رػكفا  مسكف المدينةم ككاف مف  ِّحاب الشػجرةم ذكػرت لػو كرامػات جميمػة مسمـ بف  قِّامازف بف الحارث بف سبلماف بف  
كحػدث عػف  بػا بكػر كعمػر النػاركؽ رضػا  م حاديػث هػ كهك ابف إحدل كسبعيف سنةم لو ِّحبة يركل عف النبػا 61سنة 

( 3/46اريخ الكبيػر لمببػارل )كالرػ هػػ1415طبج دار النكر بيػركت كما بعدها(. 15/213اح عنهـ )راريخ دمشؽ البف عساكر 
كسػػير السػػمؼ الِّػػالحيف السػػماعيؿ بػػف عمػػر هػػػم 1421مكربػػة دار البيػػاف الككيػػت  كلػػا (م 2/146كمعجػـػ الِّػػحابة لمبمػػكل )

 دار الراية لمنشر كالركزيج بالرياض. (1/368األِّبهانا )
(
5
ـك كالنطػػر فػػا السػػنر ر فػػا الِّػػ(م ِّػػحيو مسػػمـ بػػاب الربييػػ3/33ِّػػحيو الببػػارل بػػاب الِّػػـك فػػا السػػنر كاإلفطػػار ) (

 (.1954حديث )
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باحػػة الػػدار:  ل سػػاحرهام   ل حػػبلؿم كاإلباحػػة مػػأبكذة مػػف مػػادة االرسػػاعم كمنػػو فإباحــة
م فيػػدبؿ فػػا المبػػاح مػػا كػػاف مػػف فعػػؿ اح كفعػػؿ غيػػر (1)كرطمػػؽ اإلباحػػة  يضػػان عمػػا رفػػج الحػػرج 

 المكمؼم لكف ال يمـز مف الحكـ إال ما فيو اإلذف؛ كألجؿ هذا ابرمؼ فا  ف اإلباحة ركميؼ؟
معنػػػػا كاألِّػػػػو  نهػػػػا ليسػػػػت ركمينػػػػان ببلفػػػػا لؤلسػػػػراذ  بػػػػا اسػػػػحؽم فقػػػػاؿ: ركميػػػػؼ عمػػػػا 

 الركميؼ باعرقاد إباحرو.
كرد بػػأف االعرقػػاد لئلباحػػة لػػيس بمبػػاحم بػػؿ كاجػػبم ككبلمنػػا فػػا المبػػاحم كالنػػزاع لنظػػا 

(2). 
المِّػػػنؼ الربييػػػر معرػػػػرض؛ ألف اإلباحػػػة ال يرعمػػػؽ بهػػػا االقرضػػػػاء؛ ألف  ري ٍكػػػرنبيػػػو: ذً 

 و رعػػػػالا : بنػػػػاء عمػػػػا  ف األمػػػػر قػػػػد يطمػػػػؽ كيػػػػراد بػػػػو اإلباحػػػػة كقكلػػػػ ؛المبػػػػاح لػػػػيس مػػػػأمكرنا بػػػػو
 ( 5()4) ژہ ھ ھ  ژ م كقكلو (3) ژ ٴۇ ۋ ۋژ 

عطننػا  –يعنػا منهػاج البيضػاكل  –قاؿ المحما: لك قػاؿ: " ك ربييػر" كمػا فػا المنهػاج 
 .(6)عما اقرضاء لكاف  ِّكب

                                 
(
1
(م لسػػػاف العػػػرب 1/76مبرػػػار الِّػػػحاح ) طبػػػج المكربػػػة العريقػػػة برػػػكنسم(م1/25مشػػػارؽ األنػػػكار عمػػػا ِّػػػحاح اآلثػػػار ) (

 (6/323(م راج العركس )1/8(م الرعرينات )4/202)

(
2
(م 2/213(م المحِّػػػػكؿ لمػػػػرازل )1/60(. المسرِّػػػػنا )1/27(م الكرقػػػػات )15-1/14(م البرهػػػػاف )1/12انظػػػػر الممػػػػج ) (

 (.1/398( بياف المبرِّر )1/232(م قكاعد األحكاـ )124-1/123اإلحكاـ لآلمدل )

(
3
 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆژ ( مػف سػكرة المائػدة كرمامهػا: 95مػف اآليػة رقػـ )جزء  (

 حب جبيئ  ىئ مئ حئ جئی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ    ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ   ەئ ائ ائ

  ژ ىت مت خت حت جتيب ىب مب خب

(
4
  ڻ   ڻ ں ں  ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گژ ( مػف سػكرة األحػزاب كرمامهػا: 53مف اآلية رقـ )جزء  (

 ﮷﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ  ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ

                    ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽﮼ ﮻ ﮺  ﮹ ﮸

 ژ جئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ   
(
5
( كقػاؿ : كمنشػأ البػبلؼ فػا  ف المبػاح هػؿ 1/70كقاؿ ببلفان لمكعبام شرح رنقيو النِّكؿ )( 1/124اإلحكاـ لآلمدل ) (

هك مف الشرع  ـ ال؟ البربلفهـ فا رنسير المبػاح: فمػف فسػرن بننػا الحػرج كننػا الحػرج ثابػت قبػؿ الشػرع فػبل يكػكف مػف 
 (.3/234فيككف شرعاى  . هػم اإلبهاج ) الشرعم كمف فسرن باإلعبلـ بننا الحرجم كاإلعبلـ بو إنما يعمـ مف قبيؿ الشرع

(
6
( ذكر الربيير سهك اذ ال اقرضاء فا اإلباحة كالِّكاب"  ك بيػر" كمػا فػا المنهػاج عطنػان عمػا 84-1/83قاؿ المحما ) (

 اقرضا  . هػ.
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ال فػػػػالررؾ المقرضػػػػا فػػػػا الحقيقػػػػة فعػػػػؿ  قػػػػاؿ: كقابػػػػؿ النعػػػػؿ بػػػػالررؾ )نظػػػػران( لمعػػػػرؼم كا 
 .(1)الكؼ

رقدـ  ف األحكػاـ سػرة: بمسػة منهػا مشػهكرة كالسػادس مػا زادن  رنبيو  بر: الحِّر فيما
ب(: كر يت فا رعميؽ الشػيخ  بػا حامػد فػا  29قاؿ الزركشا ) مالمِّنؼ ربعان إلماـ الحرميف

كراب النكاح  نها ثبلثة: كاجب كمحظكر كمباحم قاؿ: كلعمو  راد بالكاجػب الطمػب كبػالمحظكر 
 الممنكع.

 يس مف الشرع.كقيؿ األحكاـ  ربعة كالمباح ل
 كقيؿ اثناف: حراـ كمباح.

 كفسرت اإلباحة بننا الحرج عف اإلقداـ عما النعؿ؛ فيندرج الكاجب كالمندكب كالمباح.
كهػك قسػـ مػف  –قاؿ: كبقػا مػف األحكػاـ بعػد البمسػة شػيئاف:  حػدهما: بػبلؼ األكلػا 

بلؼ األكلػػػا لكػػػف فرقػػػكا بينهمػػػا بػػػأف المكػػػركن مػػػا كرد فيػػػو نهػػػا مقِّػػػكد كبػػػ – قسػػػاـ المكػػػركن 
م كالرقبيػػؿ لمِّػػائـ مكػػركن (2)بببلفػػو : فرػػرؾ ِّػػبلة الضػػحا بػػبلؼ األكلػػا كال يقػػاؿ لػػو مكػػركن 

[ يـك عرفة ببلؼ األكلا لمحاج ال مكركن (3)  .(4)م كالِّحيو  ف ]ِّـك
 .(5)ككذا الحجامة إف لـ نقؿ رنطر 

ألنػو لػـ ككذا رنِّيؿ  عضاء العقيقة: قاؿ فا شرح المهذب: كاألِّو  نو غير مكركن؛ 
 .(6)يثبت فيو نها مقِّكد 

الشػػبهة  ءالثػػانا )الشػػئ الثػػانا(:  ف مػػف األحكػػاـ مػػا ال يكِّػػؼ بحػػؿ كال حرمػػة : كػػكط
ا انرها   .(7)عما  ِّو الكجكن الثبلثة مج  ف فيو ح رعالا حكمن

                                 
(
1
 )نظران(  كردناها مف المحما.ك( 1/84المحما عما جمج الجكامج مج حاشية العبلمة البنانا ) (

(
2
 (287م 286م 2/282الكبير )الحاكل  (

(
3
 (7/179( )2/107األـ ) (

(
4
 (8/156األـ ) (

(
5
(: الببلؼ فا كراهة الحجامة كالنِّد لمِّائـ: فالمجزـك بو فا الرافعػا هػك الكراهػةم 1/101فا الرمهيد ) اإلسنكلقاؿ  (

كلػـ يػذكر الكراهػة  ِّػبلنم كلػا فػا شػرح المهػذب بأنهػا بػبلؼ األ – عنا النػككل  –كرابعو فا الركضة عميهام ثـ جـز 
صي الشافعا فا البكيطا عما ما يكافقو فإنو قاؿ: كلمِّائـ  ف يحرجـ كرركو  حب إلام ككذلؾ فا اإلمبلء فػا بػاب كن

 نها المعركؼ فقاؿ: كال بأس  ف يحرجـ الِّائـ  . هػ.
 األكلا كقيؿ مكركن  . هػ. ببلؼ :(: حجامة الِّائـ إف لـ نقؿ رنطر2/79كقاؿ فا األشبان كالنظائر )ابف السبكا( )

(
6
 كرنِّيؿ  عضاء العقيقة رقطيعها قطعان.(.2/79(م األشبان كالنظائر البف السبكا )1/440المجمكع شرح المهذب ) (

(
7
 (232-1/231البحر المحيط لمزركشا ) (
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 *نعًا وصحيحًا وفاسدًا، فوضع وقد عرفت حدودىا[ما]إن ورد سببًا وشرطًا و 
ن ورد م  ل جعمػػو الشػػارع ســبًبابػػؿ كرد  ما كلػػـ يقػػرض طمبػػان كال ربييػػران البطػػاب الننسػػ وا 

وصـــحيحا  ومانعــاكالطهػػارة لمِّػػبلة  وشــرطاسػػببانم فالسػػبب كػػالبيج سػػبب ِّػػحة الرِّػػرفاتم 
 م  ل فهك بطاب كضج.وفاسدا فوضع

 .(1)كما قالو ابف مالؾ  مكالكاك فا كبلـ المِّنؼ لمرقسيـم كها فيو  حسف
ف ينبمػا  ف يقػكؿ : فػإف كرد سػببان  ك شػرطان  ك مانعػانم ألف قػاؿ الزركشػا: فػإف قمػت: كػا

 السبب ننسو ليس هك الحكـم بؿ جعؿ الشارع إيان.
 .(2)ك جاب: بأنو ينبما  ف يككف انرِّابها لمِّدر محذكؼم  ل: فجعؿ الكِّؼ سببنا 

قػػاؿ فػػا المػػرر: كفػػا الػػننس ممػػا قالػػو شػػئم كالسػػ اؿ منرػػزع مػػف كػػبلـ ابػػف الحاجػػب كهػػك 
ف كردم إلا  برن راجو ال  .(3)كركد إال  ف ينزع الجكاب مف كا 

كاعمػػـ  ف ظػػاهر عبػػارة المِّػػنؼ إفػػراد بطػػاب الكضػػج عػػف بطػػاب الركميػػؼم ككػػذا فعػػؿ 
 الربيير  ك الكضج. ك ابف الحاجب فا قكلو فا رعريؼ الحكـ باالقرضاء 

: كابرار الرازل إدباؿ بطاب الكضػج فػا بطػاب الركميػؼ؛ ألف معنػا كػكف الشػئ سػببان 
إيجاب الشئ عند ذلؾم كككف الشئ شرطان حرمة ذلػؾ الشػئ بػدكف الشػرطم ككػكف الشػئ مانعػان 

 .(4)كذلؾ 
 كادعا بعضهـ  ف فا عبارة المِّنؼ ذلؾ.

 ( 5)قاؿ الزركشا: كهك كهـم كيؼ يككف كذلؾ كقد جعمو قسيمان لو؟ 
                                 

(
1
لرغـ مػف نقػؿ الشػارح كالمحمػا قبمػو (: كالكاك لمرقسيـم كها فيو  جكد مػف  ك كمػا قالػو ابػف مالػؾ انرهػام كبػا1/84فا شرح المحما ) (

هػػػم كال فػػا شػػرح  بػػف 1410دار هجػػر  كلػػا  348/ 3لكنػػا لػػـ  عثػػر عمػػا نػػص العبػػارة  ك معناهػػا فػػا شػػرح الرسػػهيؿ البػػف مالػػؾ 
 هػ.1409طبج المكربة العِّرية بيركت  280/ 2عقيؿ 

(
2
 (.1/126الرشنيؼ ) (

(
3
 مف الحدكد كالرسـك  ك الحدكد الحقيقية  ك ما هك  عـ مف ذلؾ كمو  . هػ. ( كاسرطرد: ... إلا  برن ما المراد32المرر لكحة ) (

(
4
 (.1/96اإلحكاـ لآلمدل ) (

(
5
( كاسػػرطرد: كحػػذا حػػذك ابػػف الحاجػػب فػػا ذلػػؾ. انرهػػا م كالقسػػيـ:الذل يقاسػػمؾ  رضػػان  ك مػػاالن بينػػؾ كبينػػو كهػػذن 1/125الرشػػنيؼ ) (

( م كهػذا قسػيـ هػذا  ل شػطرن )المحكػـ كالمحػيط 5/86سػيـ هػذا كنحػكن )العػيف األرض قسيمة هذن  ل عزلت منها م كهذا المكػاف ق
 (247/ 6األعظـ 

نما عبػر هنػا بػالكركد؛ ألف الكضػج لػيس فيػو اقرضػاء  كقاؿ الزركشا : الضمير فا "كرد" عائد لمبطابم كهك قسيـ قكلو "فإف اقرضا" كا 
 الخ.

م كهنػػػاؾ 353كالنسػػػاد كالػػػبطبلف ص 335كالِّػػػحة ص 323كالمػػػانج ص  317كالشػػػرط ص  312)*(السػػػبب لػػػو مبحػػػث بػػػاص ص 
 الرعرينات مسركفان ككذلؾ االمثمة .
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ف قِّػػػػد مقػػػػاؿ فػػػػا المػػػػرر: إنػػػػو إف قِّػػػػد بػػػػذلؾ الرقػػػػدير فمػػػػو مجػػػػاؿم لكػػػػف ال يحسػػػػف  كا 
االعرػػراض: فهػػك محرمػػؿ لػػذلؾ )بقػػكة(؛ إذ يرػػرجو العهػػد كالمعهػػكد هػػك البطػػاب )المبِّػػكص( 

 .(1)ال مطمؽ البطاب )فاعمـ ذلؾ( انرها 
ألنػػو شػػئ كضػػعو اح رعػػالا فػػا شػػرائعو إلضػػافة الحكػػـ إليػػو  (2)كسػػما بطػػاب )كضػػج(

رَّؼي األحكاـ ريسيرنا لنا؛ فإف األحكاـ مميبة عنام كيسما بطاب األب  .(3)بار ريِّى
 كالنرؽ بيف بطاب الركميؼ كبطاب الكضج مف كجكن:

 حدهما:  ف الركمينا ال يرعمؽ إال بنعػؿ المكمنػيفم كالكضػعا يرعمػؽ بميػر فعػؿ المكمػؼم فمػك 
 م كالكلا مف ماؿ الِّبا.(4)ارمنت الدابة  ك الِّبا شيئام ضمف ِّاحب الدابة إذا كاف معها 

كسػػب ببػػبلؼ الكضػعام كلهػػذا لػػك قرػؿ بطػػأ كجبػػت الثػانا:  ف الركمينػػا ال يرعمػؽ إال بال
ف لـ يكف القرؿ مكرسبنا لهـم فكجكب الدية عميهـ ليس مػف )بػاب( الركميػؼ  الدية عما العاقمة كا 

 لمميرم بؿ معنان  ف فعؿ المير سبب لثبكت هذا الحؽ فا ذمرهـ. )السرحالة الركميؼ بنعؿ(
 ك حكمة إف جكزنػا الرعميػؿ  الثالث:  ف الكضعا باص بما ررب الحكـ فيو عما كِّؼ

فبل رجرل فػا األحكػاـ المرسػمة الميػر مضػافة إلػا األكِّػاؼ إال فػا األحكػاـ الرعبديػةم  –بها 
  ( قرؿ ِّيدنا ال يجػب الجػزاء )فػا مالػو(-30الرا ال يعقؿ معناهام كلهذا لك  حـر ثـ جف ثـ )

نمػا يمنػج مػف قرمػو عما األِّوم ككجهو الرافعا ربعان البف الِّباغ بأف الِّػيد عمػا اإلبا حػة كا 
 عما )مكمؼ(. رعبدان فبل يجب )إال(

مػف ظػف  نػو مػف بػاب بطػاب الكضػج  [قػكؿ]قاؿ الزركشػا فػا البحػر: كبػو يظهػر فسػاد 
إنػػو األقػػيس كلػػيس كمػػا قػػاؿم (5)كقػػاؿ األرجػػو فيػػو الضػػمافم كقػػاؿ النػػككل )فػػا شػػرح المهػػذب( 

 انرها.
عما ببلفوم فاألِّؿ  ف يقػكؿ  الرابج:  ف بطاب الركميؼ هك األِّؿ كبطاب الكضج

الشػػارع:  كجبػػت عمػػيكـ  ك حرمػػت عمػػيكـم ك مػػا جعمػػو الزنػػا كالسػػرقة عممػػان عمػػا الػػرجـ كالقطػػج 

                                 
(
1
 ( كما بيف األقكاس  كردناها مف المرر.31المرر لكحة ) (

 ها لكا رناسب العبارةر( زد2)
(
3
 (1/175ركضة الناظر ) م1ج124الرشنيؼ ص (

(
4
 (.1/172المحيط ))إذا كاف معها( هذن زيادة عف عبارة الزركشا فا البحر  (

(
5
 (.1/516مف البحر المحيط لمزركشا. كانظر:  سنا المطالب فا شرح ركضة الطالب ) (
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فػػبببلؼ األِّػػؿم نعػػـ بطػػاب الكضػػج يسػػرمـز بطػػاب المنػػظ ألنػػو إنمػػا يعمػػـ بػػو؛ كقكلػػو رعػػالا: 
  (2)اآلية  (1)" قـ الِّبلة لدلكؾ الشمس" 

يػػػو قػػػدرة المكمػػػؼ عميػػػو كال عممػػػوم فيػػػكرث بالسػػػبب البػػػامس:  ف الكضػػػعا ال يشػػػررط ف
ف كاف الكارث كالمطمؽ عميو غير عالميف.  كيطمؽ بالضررم كا 

ف لػـ يعممػام  كلك  رمؼ النائـ شيئان  ك رما إلا ِّيد فػا ممكػو فأِّػاب إنسػانان ضػمنو كا 
ف كانت ال رعمـ   .(3)كرحؿ المر ة بعقد كليها كرحـر بطبلؽ زكجها كا 

شػػػػػيئاف ] مػػػػػراف[:  حػػػػػدهما:  سػػػػػباب  (4)شػػػػػرراط العمػػػػػـ ]كالقػػػػػدرة[ كيسػػػػػرثنا مػػػػػف ]عػػػػػدـ[ ا
]العقكبات[: كالقِّاصم ال يجب عما المبطػئ فػا القرػؿ لعػدـ العمػـم كحػد الزنػا ال يجػب فػا 

 .(5)الشبهة؛ لعدـ العمـم كال مف  كرن عما الزنا لعدـ القدرة عما االمرناع 
ية كنحكها يشررط فيها العمػـ كالقػدرةم الثانا: األسباب الناقمة لمممؾ كالبيج كالهبة كالكِّ

)لقكلػػو  (6)فمػػك رمنػػظ بمنػػظ ناقػػؿ )لمممػػؾ( كهػػك ال يعمػػـ بمقرضػػان لككنػػو  عجميػػان لػػـ يمزمػػو مقرضػػان

                                 

(
1
    چ  ڃ ڃ  ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤژ ( مف سكرة االسراء كرمامهػا : 78مف اآلية رقـ ) (

 ژ چ

(
2
لؤلحكػػاـ الكضػػعية ببػػبلؼ بطػػاب (: كنحػػكن مػػف البطابػػات المنظيػػة المنيػػدة 1/172كبقيػػة عبػػارة الزركشػػا فػػا البحػػر ) (

المنػػظ؛ فإنػػو ال يسػػرمـز بطػػاب الكضػػج كمػػا لػػك قػػاؿ: ال يركضػػأ إال مػػف حػػدثم فػػإف هػػذا بطػػاب لنظػػا يعقػػؿ رجػػردن عػػف 
سبب كضج  ك غيرنم كيعمـ مما ذكرنان  نو يقدـ الحكـ الركمينػا عمػا الكضػعا عنػد الرعػارض ألنػو األِّػؿم كمػنهـ مػف 

 فهـ كرمكفم حكان اآلمدل فا باب الرراجيو  . هػ. يقدـ الكضعا ألنو ال يركقؼ عما

(
3
 (.1/417(م شرح مبرِّر الركضة )172-1/171البحر المحيط ) (

(
4
 (.1/173ما فا القكسيف مف البحر المحيط لمزركشا ) (

(
5
اعرقػد  نهػا بػؿ إذا  مكال عما مف ال يعمـ  ف المكطػكءة  جنبيػة طبج عالـ الكرب بيركتم(:1/162زاد القرافا فا النركؽ ) (

ال حد عميػو لعػدـ العمػـم ككػذلؾ جميػج األسػباب الرػا  مامر رو سقط الحد لعدـ العمـم ككذلؾ مف شرب بمرنا يعرقدها ببلن 
ها جنايات ك سباب لمعقكبات يشررط فيها العمـ كالقِّد كالقدرةم كالسر فا اسػرثناء هػذن القاعػدة مػف بطػاب الكضػج  ف 

يقِّػػػد النسػػػاد كال يسػػعا فيػػػو بإرادرػػػو كقدررػػوم بػػػؿ قمبػػػو مشػػرمؿ عمػػػا العنػػػة  رحمػػة ِّػػػاحب الشػػػرع رػػأبا عقكبػػػة مػػػف لػػـ
 (1/417كالطاعة كاإلنابةم فمثؿ هذا ال يعاقبو ِّاحب الشرع رحمة كلطننا  . هػ شرح مبرِّر الركضة )

(
6
ة  سػباب انرقػاؿ قاؿ القرافا فا النركؽ: القاعدة الثانية الرػا اسػرثنيت مػف بطػاب الكضػج فاشػررط فيػو العمػـ كالقػدرة قاعػد (

األمػػبلؾ كػػالبيج كالهبػػة كالكِّػػية كالِّػػدقة كالكقػػؼ كاإلجػػارة كالقػػراض كالمسػػاقاة كالممارسػػة كالجعالػػة كغيػػر ذلػػؾ ممػػا هػػك 
سبب انرقاؿ األمبلؾم فمف باع كهك ال يعمـ  ف هذا المنظ  ك هذا الرِّرؼ يكجب انرقػاؿ الممػؾ لككنػو  عجميػان  ك طارئػان 

بميػػر ابريػػارن كقدررػػو   بيػػجم ككػػذلؾ جميػػج مػػا ذكػػر معػػوم ككػػذلؾ مػػف  كػػرن عمػػا البيػػج فبػػاع عمػػا بػػبلد اإلسػػبلـ ال يمزمػػو
الناشػػئة عػػف داعيػػة الطبيعػػة ال يمزمػػو البيػػجم ككػػذلؾ جميػػج مػػا ذكػػر معػػوم كسػػر اسػػرثناء هػػذن القاعػػدة مػػف قاعػػدة بطػػاب 
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 ((29النساء ) (1) ژ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦژ رعالا 
 .(2)كالنكاح كنحكن مف العقكد مف قسـ الكضعا 

المنِّػكص فػا األـ كجػكب  كلك ريمـ رجؿم ثـ عمـ بقربػو مػاء لػـ يكػف عممػو: فاألِّػو
  (4). ككذا فا الركضة (3)اإلعادة 

 (5) كفا الرنقيو عف األـ ال إعادة
  (7)يجب  (6)كفا البكيطا 

فقػػػاؿ الجمهػػػكر:  راد بػػػاألكؿ مػػػا إذا كانػػػت بنيػػػة كبالثػػػانا إذا كانػػػت ظػػػاهرةم كهػػػذا هػػػك 

                                                                                                     
ضػػا إال مػػج الشػػعكر كاإلرادة الكضػػج قكلػػو عميػػو السػػبلـ: "ال يحػػؿ مػػاؿ امػػر  مسػػمـ إال عػػف طيػػب ننسػػو" كال يحِّػػؿ الر 

]قمػت كالحػديث:  ف الرسػكؿ ( 1/162كالمكنة مف الرِّرؼم فمذلؾ اشررط فا هذن القاعدة العمـ كاإلرادة كالقدرة .. الػخ )
  ( 1/417كفػػا شػػرح مبرِّػػر الركضػػة ) 424/ 3قػػاؿ:" ال يحػػؿ مػػاؿ امػػرٍل مسػػمـ إال بطيػػب ننسػػو" سػػنف الػػدارقطنا

كلػـ يعممػا معنػانم  -كهك يهشػـ  -عجما بمنظ الطبلؽ  ك عربا بمنظ الطبلؽ عند العجـ قاؿ: كمف هذا الباب لك لنظ  
ال فػبلم كلػيس هػذا القػكؿ كاردا عمػا القاعػدة ؛ ألنػو  لـ يقج عند  حمد كالشافعام كقيؿ إف نػكل مكجبػو عنػد  همػو كقػجم كا 

 قدح فا رررب الحكـ  . هػ.حينئذ مبرار عالـم فإف غاية ما هنالؾ  ف عممو مبهـ غير معيفم لكف ذلؾ ال ي

(
1
  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹژ ( مػػػف سػػػكرة النسػػػاء كرمامهػػػا: 29مػػػف اآليػػػة رقػػػـ )جػػػزء  (

 ژ ڇ ڇ     ڇ ڇ چ  چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
(
2
 كلكنو مف الجهة األبرل يدكر بالنسبة لممكمؼ كجكبان حرا الرحريـ. مكحرمة المِّاهرةكطء النكاح سبب لحؿ ال (

(
3
 (.1/63األـ ) (

(
4
قاؿ : لك نسا الماء فػا رحمػو  ك عمػـ مكضػج نزكلػو بئػران فنسػيها كِّػما بػالرميـ فطريقػاف:  حػدهما يجػب اإلعػادة قطعػانم  (

 (.1/102ك ِّحهما عما قكليف: الجديد المشهكر كجكبها كنسياف عضك الطهارة كسارر العكرة )

(
5
كمػا إذا  مبػدؿ ال عبػرة بالقػدرة عمػا األِّػؿكعنػد حِّػكؿ المقِّػكد بال طػبو مكربػة ِّػبيو بمِّػرم(:1/429فا الرمكيو ) (

 ريمـ كِّما بو ثـ كجد الماء  . هػ.

 –يكسػػؼ  بػػك يعقػػكب بػػف يحيػػا القرشػػا البػػكيطا )نسػػبة إلػػا بػػكيط مػػف ِّػػعيد مِّػػر(م ِّػػاحب الشػػافعام كقػػاؿ عنػػو  (6)
نام ككػاف ليس بأحد  حؽ بمجمسا مف البكيطا كليس  حػد مػف  ِّػحابا  عمػـ منػو كقػاؿ:  بػك يعقػكب لسػا –الشافعا 

البكيطا مرقشنان كحمؿ مف مِّر  ياـ المحنػة كالنرنػة بػالقر ف إلػا العػراؽم فأرادكهػا فرنػة فػامرنجم فسػجف ببمػداد ك قػاـ  -
 هػ.231مسجكنان إلا  ف ركفا فا السجف كالقيد ببمداد 

كقػر ن عميػو بحضػرة كمبرِّر البكيطا ركان الربيج عػف الشػافعام كهػك المبرِّػر الػذل ابرِّػرن البػكيطا مػف كػبلـ الشػافعا 
 (.2/162طبقات الشافعية الكبرل  – 9/459م سير  عبلـ النببلء 7/62الربيج )كفيات األعياف 

(
7
 (.8/99مبرِّر المزنا ) (
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  (2)كلك ِّما بنجاسة لـ يعممها كجب القضاء فا الجديد  م(1)الِّحيو 
السبب كالشرط كالمانج مػف بطػاب الكضػج كاضػوم ك مػا الِّػحيو كالناسػد فعمػا  كككف

 *.(3) الِّحيو  نو حكـ مف الشارع بذلؾ
 .(4)كقاؿ ابف الحاجب هما عقمياف 

: بطػػػػاب الكضػػػػج المشػػػػهكرة: السػػػػبب كالشػػػػرط (5)قػػػػاؿ الحػػػػافظ ِّػػػػبلح الػػػػديف العبلئػػػػا
 .(6)كجرل عميو اآلمدل  كالمانجم كزاد بعضهـ : الِّحة كالنساد كالعزيمة كالربِّةم
 كزاد القرافا نكعيف: الرقديرات الشرعية كالحجاج.

فػػػػاألكؿ: إعطػػػػاء المكجػػػػكد حكػػػػـ المعػػػػدـك )كبػػػػالعكس(: كالمػػػػاء المكجػػػػكد الػػػػذل يبػػػػاؼ 
المػػػػريض مػػػػف اسػػػػرعمالو فػػػػكات عضػػػػك كنحػػػػكنم فإنػػػػو يبػػػػاح لػػػػو الرػػػػيمـ كيجعػػػػؿ المػػػػاء فػػػػا حقػػػػو 

.  كالمعدـك
                                 

(
1
(: قمػػت  ر يػػت مسػػافران يرػػيمـ بالِّػػعيد كالمػػاء منػػو قريػػب كهػػك ال يعمػػـ بػػو 1/110األِّػػؿ المعػػركؼ بالمبسػػكط لمشػػيبانا ) (

ـ عمـ بالماء؟ قاؿ: ِّبلرو رامة إذا لـ يعمـ بالماء كهك بمنزلة مف ال يجػد المػاء  . هػػ  كػذلؾ فِّما بريممو ذلؾ كسمـ ث
 هػ.1403عالـ الكرب بيركت ثالثة  (1/51الحجة عما  هؿ المدينة )

ثػـ ذكػر  ف  مثـ رػيمـ فِّػما مفنسا  ف معو ماء مكهك مسافر م(: كقاؿ مالؾ فيمف كاف معو ماء146-1/145كفا المدكنة )
 كهك فا الكقت قاؿ " رل  ف يعيد ما كاف فا الكقتم فإذا ذهب الكقت لـ يعدن.  مماء معو

(: يمزمو اإلعادة ألنو ريمـ مف غير سبب يبيو الريمـ فأشبو مػف نسػا المػاء فػا رحمػو كرػيمـ 1/176كفا الممنا البف قدامة )
  . هػ.

(
2
 (.2/127( المجمكع شرح المهذب )1/117(م )1/74المهذب لمشيرازل ) (

(
3
( كقػػػاؿ محققػػػو ) سػػػراذنا الػػػدكركر عبػػػد اح ربيػػػج(: ابرمػػػؼ العممػػػاء فػػػا اعربػػػار الِّػػػحة 125-1/124رشػػػنيؼ المسػػػامج ) (

 كالنساد مف بطاب الكضج  ك الركميؼ عما  قكاؿ:*
 األكؿ: إنهمػػػا مػػػف بطػػػاب الكضػػػج؛ ألنهمػػػا مػػػف األحكػػػاـ كليسػػػا دابمػػػيف فػػػا االقرضػػػاء كالربييػػػر؛ ألف الحكػػػـ بِّػػػحة العبػػػادة

 كبطبلنهام كبِّحة المعاممة كبطبلنها ال ينهـ منو اقرضاء كال ربيير فكانا مف بطاب الكضج.
 الثانا: قاؿ جماعة: معنا الِّحة: اإلباحةم كمعنا البطبلف: الحرمة.

 الثالث: قاؿ ابف الحاجب : إنهما عقميافم كهناؾ  قكاؿ  برل الخ.
ة هػػذن األشػػياء الكضػػعية  حكامػػان كقػػاؿ إنمػػا هػػا عبلمػػات لؤلحكػػاـم (: كمػػنهـ مػػف منػػج رسػػمي1/125كقػػاؿ الزركشػػا )الرشػػنيؼ 

 كهك ضعيؼم إذ ال ربرج بذلؾ عف ككنها  حكاما شرعية.

(
4
 كما بعدها. 1/405بياف المبرِّر  (

(
5
 سرأرا ررجمرو فيما بعد. (

(
6
 (.1/96اإلحكاـ لآلمدل ) (
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نمػػا رجػػب بمكرػػو : كػػالمقركؿم رػػكرث عنػػو الديػػةمكمثػػؿ  كال رػػكرث عنػػو إال إذا دبمػػت فػػا  مكا 
 ممكػػػػوم كبعػػػػد مكرػػػػو ال يِّػػػػمو لػػػػدبكؿ شػػػػئ فػػػػا ممكػػػػوم فيقػػػػدر  نهػػػػا دبمػػػػت فػػػػا ممكػػػػو قبيػػػػؿ مكرػػػػو 

 .(1)حرا ينرقؿ إلا كرثرو كرقضا منو ديكنوم فقدرنا المعدـك مكجكدان لمضركرة 
 (3)كاإلقػػػرار  (2)ينػػػة الحجػػػاج فهػػػا الرػػػا يسػػػرند إليهػػػا القضػػػاة فػػػا األحكػػػاـ: كالبكالثػػػانا 

 .(4)كاليميف مج النككؿ  ك مج الشاهد الكاحد 
 فإذا انرهضت رمؾ الحجة عند القاضا كجب عميو الحكـ.
 .(5)قاؿ: كهك فا الحقيقة راجج إلا السبب كليست ممايرة لو 

قػػػاؿ: كلػػػيعمـ  نػػػو يجرمػػػج بطػػػاب الكضػػػج كبطػػػاب الركميػػػؼ فػػػا ذات كاحػػػدة كقػػػد يننػػػرد 
 .(6)كاحد كيككف ما عميو مف بطاب الركميؼ فا شئ  بر بطاب الكضج فا شئ 

؛ إذ ال ركميػؼ بشػئ إال كلػو سػبب (7) ما اننراد بطػاب الركميػؼ مػف بطػاب الكضػج فقميػؿ 
                                 

(
1
م كالمػػاء فػػا حػػؽ المػػريض البػػائؼم  (:  مػػا األكؿ: فهػػك إعطػػاء المكجػػكد2/14قػػاؿ فػػا البحػػر المحػػيط ) ( حكػػـ المعػػدـك

نما رجب بمكروم كال يكرث عنو إالإذا دبمت فا ممكوم كبعد مكرػو ال يممػؾم فيقػدر  كعكسو كالمقركؿ يكرث عنو الديةم كا 
 دبكلها فا ممكو قبؿ مكرو حرا ينرقؿ لكارثوم فقدرنا المعدـك مكجكدان لمضركرة.

لػا  قاؿ ابف الرممسانا: الحكـ الرقديرل ينقسـ إلا رقدير ِّنة شرعية فػا المحػؿ يظهػر  ثرهػام كرقػدير ممػؾ النكػاح كاليمػيفم كا 
رقدير  عياف محسكسة: كرقدير الدراهـ فػا الذمػةم قػاؿ: كمػف العممػاء مػف ال يثبػت هػذن الرقػادير كيقػكؿ: حكػـ النػرع فػا 

ليػػؿ عميػػوم كمػػف هػػذا الػػنمط قػػكلهـ: المحػػؿ هػػك ننػػس مػػا ادعػػا ككنػػو  مػػرام  مػػا رقػػدير ِّػػنات مكجبػػة لهػػا فإثبػػات مػػاال د
 الحدث  مر مقدر فا  عضاء المحدثم  ثرن المنج مف الِّبلة الخ.

 (: كهك كثير فا الشريعة اإلسبلميةم كال يكاد باب مف  بكاب النقو يننؾ عف الرقدير الخ.1/161قاؿ القرافا فا النركؽ: )

(
2
كالبينػة: داللػة كاضػحة عقميػة  هػػم1350مكربػة العمميػة بيػركت  كلػا طبػج ال(م1/465البينة ها الشهادة )شرح حػدكد ابػف عرفػة ) (

كانػت  ك محسكسػةم كالجمػج بينػاتم كسػميت شػهادة الشػاهديف بينػة؛ لقكلػو عميػو السػبلـ: البينػة عمػا المػدعا كالػيمف عمػا مػػف 
 (34/310 نكر )راج العركس )

(
3
م كهك فا الشريعة جه ( ة ممزمة لمحكـ  ك هك قكؿ يكجب حقػان عمػا قائمػو اإلقرار ضد الجحكد: كهك إببار عف شئ ماضو

 (1/332كشرح حدكد ابف عرفة  1/250كمبرار الِّحاح  1/64كمعجـ النركؽ الممكية  5/8)مقاييس الممة 

(
4
النككؿ قائـ مقاـ اإلقرار كلكف فيو نػكع شػبهة؛ ألنػو سػككتم  ك النكػكؿ: امرنػاع مػف كجبػت عميػو  ك لػو يمػيف منهػا )شػرح  (

 (.1/472فة حدكد ابف عر 

(
5
 (2/14البحر المحيط لمزركشا ) (

(
6
: اعمـ  ف بطاب الكضج قد يجرمج مج بطاب الركميؼ كقد يننػرد كها  (1/163)اقِّر كادؿ عبارة القرافا فا النركؽ  (

 (.1/440كؿ كاحد منهما بننسو .. الخ م شرح مبرِّر الركضة )

(
7
بػػدكف بطػػاب الكضػػج: كػػأداء الكاجبػػات كاجرنػػاب المحرمػػات:  (: ك مػػا بطػػاب الركميػػؼ1/163قػػاؿ القرافػػا فػػا النػػركؽ ) (
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 ك شػػرط  ك مػػانجم  ك هػػك سػػبب لميػػرن  ك شػػرط فيػػو  ك مػػانج مػػف شػػئ  بػػر إال فػػا ِّػػكر: فمثػػاؿ 
 عِّمة الدـ كالماؿ.اجرماعهما: اإليماف كالكنر: فاإليماف كاجب كهك سبب ل

  (2) (1)كالكنر محـر كهك سبب السرباحرهما 
كالعقػػػكد مباحػػػػة  ك (3)كالزنػػػا كالسػػػرقة محرمػػػػاف كهمػػػا سػػػػبباف لمعقكبػػػة المشػػػركعة فيهمػػػػا 

 ( 4)ب( النرقاؿ األمبلؾ  30مندكبة فا بعض الِّكر كها سبب )
 .(5)هما شرطاف لِّحة الِّبلة  –كالكضكء كالسرار )سرر العكرة( كاجباف 

كاإلحػػػػػراـ كاجػػػػػب  ك منػػػػػدكب كهػػػػػك شػػػػػرط لِّػػػػػحة الحػػػػػج كالعمػػػػػرة كمػػػػػانج مػػػػػف رعػػػػػاطا 
 .(6)المحظكرات المحرمة كمف ِّحة عقد النكاح إلا غير ذلؾ مف األحكاـ 

                                                                                                     
كإيقػاع الِّػػمكات كرػػرؾ المنكػػراتم فهػػذن مػػف بطػػاب الركميػػؼ كلػـ يجعمهػػا ِّػػاحب الشػػرع سػػببان لنعػػؿ  بػػرم نػػ مر بػػو  ك 
ف كاف ِّاحب الشرع قد جعمها سببا لبراءة الذمػة كررريػ ب ننها عنوم بؿ كقؼ الحاؿ عند  دائها كررربها عما  سبابها كا 

كنحف ال نعنا لككف الشئ سببان إال ككنػو كضػج سػببان لنعػؿ مػف  مالثكاب كدرء العقاب غير  ف هذن ليست  فعاالن لممكمؼ
 قبؿ المكمؼ فهذا كجو اجرماعهما كافرراقهما . الخ.

(
1
 (.1/439(م شرح الركضة )1/81شرح رنقيو النِّكؿ لمقرافا ) (

(
2
 ک   ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چقكلػػػو رعػػػالا  (

 .سكرة النساء  ية رقـ چ ڳ ڳ  گ گ  گ گ ک ک ک
عف ابف عمر رضا اح عنهما  ف رسػكؿ اح قػاؿ: " مػرت  ف  قارػؿ  داؿ عما كجكب اإليماف كحرمة الكنرم كحديث النبا 

ذا فعمػكا ذلػؾ عِّػمكا منػا الناس حرا يشهدكا  ف ال إلو إال اح ك ف محمػدان رسػكؿ اح كيقيمػكا الِّػبلة كي رػكا الزكػاةم فػإ
( 52ِّػػػػحيو الببػػػػارل حػػػػديث رقػػػػـ ) بحػػػػؽ اإلسػػػػبلـ كحسػػػػابهـ عمػػػػا اح"  دمػػػػاءهـ ك مػػػػكالهـ إال

 .1/21 (25ركان مسمـ حديث )م ك 1/11
(
3
اإلسػراء  چگ  ک ک   ک   ک ڑڑ ژ ژ(م رحريـ الزنا بناء عما قكلو رعػالا 1/26المجمكع شرح المهذب ) (

  ٿ ٿٿ  ٺ ٺ  ٺ    ٺ ڀ ڀ ڀژ بة عميػػو كهػػا الجمػػد بنػػاء عمػػا  يػػة سػػكرة النػػكر ( كالعقكبػػة المسػػب32 يػػة رقػػـ )

 (2 ية رقـ ) ژ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ      ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ  ٿ
 ٹٹ  ٹ ٹ     ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺژ ( مػف سػكرة المائػدة 38ك ما رحريـ السرقة دؿ عميو اآلية رقـ )

 كها دلت كذلؾ عما العقكبة ژ  ڤ  ڤ ڤ
(
4
 (.6/22( مف سكرة المائدة فا معنا " كفكا بالعقكد" )1ر القرطبا لآلية رقـ )رنسي (

(
5
بيػركت  –دار المػرب اإلسػبلما  (103م 2/80م الػذبيرة لمقرافػا )طبج محمد عما ِّبيو القاهرة (1/13بداية المبردل ) (

 .طبج دار الحديث بالقاهرة (71م 1/68م العدة شرح العمدة )ـ1994 – كلا  –

(
6
 –بيػركت  –دار البشػائر اإلسػبلمية  (1/155إلحراـ كاجب  ك ركف فا الحج  ك منػدكب فػا العمػرة: رحنػة الممػكؾ )فا ا (
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كمثػػاؿ اننػػراد البطػػاب الكضػػعا : زكاؿ الشػػمس كجميػػج  كقػػات الِّػػمكات فإنهػػا  سػػباب 
 .(1)لكجكبها كال يرعمؽ بننس الكقت بطاب ركمينا 

 .(2)ة الهبلؿ فا الِّـك كالنطر ككذلؾ ر ي
  (3)كدكراف الحكؿ شرط كجكب الزكاة 

  (4)كالحيض مانج مف الِّـك كالِّبلة كغيرهما 
  (5)كضابط هذا القسـ ما ال يككف فا قدرة المكمؼ رحِّيمو 

 كبهذا يربيف  ف  بكاب النقو كمها  ربعة  قساـ:
  حدها: ما كاف بطاب كضج فقط كال ركميؼ فيو.

 ما اجرمج فيو بطاب الركميؼ كبطاب الكضج جميعنا مف كجو كاحد.ثانيهما: 
 كثالثهما: ما كاف بطاب ركميؼ كليس سببنا لشئ  بر كال شرطان فيو كال مانعان.

                                                                                                     
(م النقػو المنهجػا 2/21(م الشػرح الكبيػر لمػدردير )2/458م الػدر المبرػار كحاشػية ابػف عابػديف عميػو )هػػ1417 – كلا 

 هػ.1413 –ة رابع –دار القمـ بدمشؽ  (2/128عما مذهب اإلماـ الشافعا )
 (. 2/183م بدائج الِّنائج )هػ1404 –ثانية  –عماف  –دار النرقاف  (1/216كانظر محظكرات اإلحراـ: النرؼ فا النراكل )

 (.4/259كما بعدها(م نهاية المطمب فا دراية المذهب ) 2/97بداية المجرهد )

(
1
يِّػػػما الظهػػػر  اح قػػػاؿ : كػػػاف النبػػا ِّػػحيو الببػػػارل : بػػاب كقػػػت الظهػػػر عنػػد الػػػزكاؿم كركل عػػػف جػػابر بػػػف عبػػد  (

ذا ر هػػـ  بطػػأكا  بالهػػاجرة كالعِّػػر كالشػػمس نقيػػة كالممػػرب إذا كجبػػت كالعشػػاء  حيانػػا ك حيانػػام إذا ر هػػـ اجرمعػػكا عجػػؿ كا 
( انظػػػر اإلحكػػػاـ البػػػف حػػػـز 1/113( )560يِّػػػميها بممػػػسم حػػػديث رقػػػـ ) النبػػػا  – ك كػػػاف  – بػػػر كالِّػػػبو كػػػانكا 

 (.1/308المسرِّنا ) م(2/111)

(
2
: ِّػكمكا لر يرػو كافطػركا لر يرػو فػإف غبػػا قػاؿ: قػاؿ النبػا  (: عػف  بػا هريػرة 1909ركل الببػارل فػا ِّػحيحو ) (

 (2/762( )1081شعباف ثبلثيف" كركان مسمـ حديث ) عميكـ فأكممكا عدة

(
3
ئرػػا درهػػـ كحػػاؿ قػػاؿ: فػػإذا كانػػت لػػؾ ما عػػف النبػػا  ( عػػف عمػػا 1573( حػػديث رقػػـ )2/100فػػا سػػنف  بػػا داككد ) (

يعنػػا فػػا الػػذهب حرػػا يكػػكف لػػؾ عشػػركف دينػػارانم فػػإذا كػػاف لػػؾ  –عميهػػا الحػػكؿ فنيهػػا بمسػػة دراهػػـم كلػػيس عميػػؾ شػػئ 
 عشركف ديناران كحاؿ عميها الحكؿ فنيها نِّؼ دينارم فما زاد فبحساب ذلؾ.

 : ليس فا ماؿ زكاة حرا يحكؿ عميو الحكؿكقاؿ النبا 

(
4
فػا  ضػحا  ك  ( عػف  بػا سػعيد البػدرل قػاؿ: بػرج رسػكؿ اح 304( حديث رقػـ )1/68ركل الببارل فا ِّحيحو ) (

فمر عما النساءم فقاؿ: "يا معشر النساء رِّدقف فإنا ر يركف  كثر  هؿ النار" فقمف: كبـ يػا رسػكؿ  مفطر إلا المِّما
جػؿ الحػاـز مػف إحػداكف" قمػف: اح؟ قاؿ: "ركثرف المعف كركنرف العشيرم ما ر يت مف ناقِّات عقؿ كديػف  ذهػب لمػب الر 

كما نقِّاف ديننا كعقمنا يا رسكؿ اح؟ قػاؿ: " لػيس شػهادة المػر ة مثػؿ نِّػؼ شػهادة الرجػؿ" قمػف: بمػام قػاؿ: "فػذلؾ مػف 
 نقِّاف عقمهام  ليس إذا حاضت لـ رِّؿ كلـ رِّـ؟" قمف: بمام قاؿ : "فذلؾ مف نقِّاف دينها".

(
5
( الرحبيػػر شػػرح الرحريػػر 1/439(م شػػرح مبرِّػػر الركضػػة )81-1/80ؿ )م شػػرح رنقػػيو النِّػػك 1/163النػػركؽ لمقرافػػا  (

 كما بعدها(. 2/810)
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 كرابعهما: ما كاف مف بطاب الركميؼ  كال ثـ مف بطاب الكضج بعد الكقكع .
. (1)ِّػػػمر كاألكبػػػرفمػػػف القسػػػـ األكؿ: الطهػػػارة عػػػف الحػػػدث كالببػػػث ك سػػػباب الحػػػدث األ

 )كضج فقط(.
 فإنو مندكب  ك كاجب  مكمف القسـ الثانا:  بذ المقيط

 .)ركميؼ ككضج((2)كهك سبب لمكالية عميو 
 .(3)كالنرائض ألنها رمميؾ محض بعد كقكع السبب ال ركميؼ فيو 

 . (5)كالحضانة  (4)كمنو الننقات 
     . )بطػػاب(6)ة  ك محرمػػة كمػػف القسػػـ الثالػػث: بػػاب األطعمػػة؛ ألنهػػا مباحػػة  ك مكركهػػ

 ركميؼ فقط(.
 كيمكف  ف يقاؿ إف الحراـ منها كمف القسـ الرابج.

                                 
(
1
زكاؿ العقػػؿ بسػػكر  ك  -3النػػـك عمػػا غيػػر هيئػػة المػػرمكف.  -2البػػارج مػػف  حػػد السػػبيميف  -1 سػػباب الحػػدث األِّػػمر:  (

 كؿ لحـ الجزكر عند  -6 مس فرج اآلدما كلك مف ننسو. -5 لمس الرجؿ المر ة األجنبية مف غير حائؿ. -4 مرض.
( كهػا الرػا 165-1/155القهقهػة فػا الِّػبلة عنػد األحنػاؼ. انظػر اإلقنػاع فػا حػؿ  لنػاظ  بػا شػجاع ) -7الحنابمة. 

 رنقض الكضكء 
 -5الحػيض لمنسػاء.  -4المػكت لممسػمـ غيػر الشػهيد.  -3إنػزاؿ المنػا.  -2الرقػاء البرػانيف. -1 ما  سػباب الحػدث األكبػر: 

 ( كها الرا رقرضا المسؿ.171-1/165الدة. انظر اإلقناع )الك  -6النناس. 

(
2
كما بعدها(م الراج كاإلكميؿ  4/93بداية المجرهد ) م(3/29(م االبريار لرعميؿ المبرار )2/588انظر النرؼ فا النراكل ) (

 (.1/122(م اإلقناع لمماكردل )8/38لمبرِّر بميؿ )

(
3
الػػكالء بنكعيػػوم انظػػر رد المحرػػار حاشػػية ابػػف عابػػديف  -3نكػػاح الِّػػحيو ال -2 النسػػب -1 سػػباب الميػػراث )النػػرائض(:  (

( 6/395( انظػر الممنػا البػف قدامػة )5/76اإلسبلـ )النقػو المنهجػا عمػا مػذهب اإلمػاـ الشػافعا )-4( قيؿ: 6/762)
ض(م كلكنهػا الػرؽم كالػذل يبػدك لػا  نهػا حكػـ ركمينػا )النػرائ -3القرػؿ  -2الكنر  -1ك ما المكانج )حكـ كضعا( فها: 

 سبب لرممؾ الكارث الماؿ.

(
4
ننقات ذكل الػرحـ المحػـر  -5ننقة الكالديف  -4ننقات األكالد  -3ننقات المماليؾ  -2ننقة الزكجات  -1الننقات رشمؿ:  (

دل لمحكػـم انظػر النرػؼ فػا النرػاكل لمسػعننقات األجانبم كها بمثابة األسػباب  -7ننقات ذكل الرحـ غير المحـر  -6
-5/93كمػا بعػدها(م األـ ) 5/541(م الراج كاإلكميؿ لمبرِّػر بميػؿ )2/83الجكهرة عما مبرِّر القدكرل ) م1/196

 هػ.1414 –بيركت  –دار الكرب العممية  (3/227(م الكافا فا فقو اإلماـ  حمد )96

(
5
ككف مرردة  ك فاجرةم انظر فػا الحضانة: بنرو الحاء ككسرهام رربية الكلد كهك رثبت لؤلـ النسبية كلك بعد النرقة إال  ف ر (

كمابعدها. كالمالب  ف الننقات كالحضانة مف القسـ الثالث: حكـ ركمينا  3/555ذلؾ الدر المبرار كحاشية ابف عابديف 
 فقط. كقد كررهما الشارح فيها بعد. 

(
6
م 2/525مػج األنهػر م مجهػػ1420 – كلػا  –بيػركت  –دار الكرب العممية  – 615-11/581انظر البناية شرح الهداية  (

(م العػػدة شػػرح العمػػدة 277-2/264(م األـ )29-3/17م بدايػػة المجرهػػد )504-4/500الرهػػذيب فػػا ابرِّػػار المدكنػػة 
(1/485-490.) 
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كالننقات كالحضانة ألنها ركميؼ محضم كقد رككف مف القسـ الرابج مف جهة  ف الننقػة 
 سبب لممؾ الزكجة إياها.

 .(1)الجهاد مف حيث هك؛ ألف المنيمة ليست الزمة لو 
 كمف القسـ الرابج: 

 . (2)ألضحية كالعقيقة ؛ ألنهما بعد الكقكع سبباف فا المنج مف بيج المحـ كالجمد ا -
 (3)البيج بأنكاعو ألنو مباح  -
كاإليػػبلء ؛ ألف  ِّػػؿ اليمػػيف إمػػا مباحػة  ك مكركهػػةم ثػػـ بعػػد كقكعهػػا رِّػػير  (4)النكػاح  -

 .(5)سببان لما يرررب عميها 
ا برقديـ كرأبير   (6)انرها كبلمو ممبِّن

 تو تنبييا
 (7)ككِّؼ المنظا بو الشائج  م: كِّؼ الكبلـ الننسا بالكركد مجازأحدىا
ٍضج(  ل هذا البطاب يسما كضعان كيسػما بطػاب م: المراد مف قكؿ الالثانى ِّنؼ )فىكى

ا؛ ألنو مرعمؽ بكضج احم  ل بجعمو.  كضج  يضن
كمػػػػا يسػػػػما البطػػػػاب المقرضػػػػا  ك المبيػػػػر؛  ل هػػػػك الحكػػػػـ المرعػػػػارؼ بػػػػو كمػػػػا مػػػػر: 

                                 
(
1
مكربة الريػاض الحديثػة بالسػعكدية  – كما بعدها 1/462م الكافا فا فقو  هؿ المدينة 2/704دل سعالنرؼ فا النراكل لم (

 ( كما بعدها.4/116كما بعدهام الكافا فا فقو اإلماـ  حمد ) 4/170م األـ هػ1400ثانية 

(
2
(م بدايػػػة 1/547(م المدكنػػػة )5/62بػػػدائج الِّػػػنائج )فػػػا م  حكػػػاـ األضػػػحية كػػػذلؾ 1/238دل سػػػعالنرػػػؼ فػػػا النرػػػاكل لم (

(. 9/435( كالممنػػا البػػف قدامػػة )1/81(م الرنبيػػو فػػا النقػػو الشػػافعا )8/392(م مبرِّػػر المزنػػا )2/191المجرهػػد )
( الممنػػا البػػف قدامػػة 1/554م المدكنػػة )5/69(م بػػدائج الِّػػنائج 1/82كانظػػر فػػا العقيقػػة: الرنبيػػو فػػا النقػػو الشػػافعا )

(9/458-459-461 ) 
(
3
( الممنػػػػا البػػػػف قدامػػػػة 3/3م األـ )دار النكػػػػر بدمشػػػػؽ (105-1/102(م الرسػػػػالة لمقيركانػػػػا )5/133بػػػػدائج الِّػػػػنائج ) (

(3/480 ) 

(
4
 (3-7/5( الممنا البف قدامة )7/18(م ركضة الطالبيف )189-4/188الذبيرة ) م(229-2/228ئج )بدائج الِّنا (

(
5
اإليػػبلء :  ف يحمػػؼ الرجػػؿ  ف )ال( يِّػػيب امر رػػو إلػػا مػػدة معمكمػػةم  لػػا الرجػػؿ يػػ لا إيػػبلء: إذا  قسػػـ )منػػاريو العمػػـك  (

مباشػرة امر رػو  ربعػة  شػهر فِّػاعدان حرػا ال كاإليبلء مف طبلؽ الجاهمية كهك كؿ يميف يمنػج الرجػؿ عػف  (.1/34-35
 (.1/368يقدر  ف يجامعها إال  ف يحنث )النرؼ فا النراكل لمسعمدل 

زكجرػو يكجػب بيارهػا فػا طبلقػو. بػدائج الِّػػنائج كطء (: هػك حمػؼ زكج عمػػا رػرؾ 1/202كقػاؿ فػا شػرح حػدكد ابػف عرفػة )
 (.230-8/229(م ركضة الطالبيف )3/170)

(
6
ا برقديـ كرأبير.165-1/161) النركؽ لمقرافا (  (م كما قاؿ الشارح: ممبِّن

(
7
 (.85م 1/84البنانا عما المحما عما جمج الجكامج ) (
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 . (1)اب ركميؼ بط
ـــث ػػػام كقػػػالكا هػػػا عبلمػػػات الثال : مػػػنهـ مػػػف منػػػج رسػػػمية هػػػذن األقسػػػاـ الكضػػػعية كمهػػػا  حكامن

ػا شػرعينا  وقد عرفت م (2)لؤلحكاـ كلكازمهام كهك ضعيؼ ؛ إذ ال ربػرج بػذلؾ عػف ككنهػا حكمن

ضػػا م فػػإف مػا اقر(3)بػيف األنػكاع السػػرة المرقدمػة فػػا القسـػ األكؿم كهػػك بطػاب الركميػػؼم حػدكدها 
ػػام فإيجػػابم  ك غيػػر جػػاـز فنػػدبم  ك اقرضػػا الرػػرؾ اقرِّػػاءن جازمػػا  البطػػاب النعػػؿ اقرضػػاءن جازمن

 فرحريـم  ك غير جاـز بنها مبِّكص فكراهة  ك بمير مبِّكص فببلؼ األكلا.
كبالحِّػر يعمػػـ كػؿ كاحػػد بمنػردن؛ بػػأف يكجػد مػػكرد الرقسػيـ كيرميػػز كػؿ كاحػػد منهػام كيقيػػد 

 يسرعممها المِّننكف فا كؿ حِّر.األكؿ بالثانا كهذن طريقة 
قػػاؿ الزركشػػا: كفيػػو نظػػر؛ ألف مػػكرد الرقسػػيـ قػػد ال يكػػكف جنسػػانم كالمميػػز قػػد ال يكػػكف 

  فِّبلنم كال يعرؼ بهذا الرقسيـ حدكدها إال  ف يريدكا بالحد ما هك  عـ مف الحد كالرسـ.
كع كالحاِّػػػؿ  ف الرقسػػػيـ البػػػاص يجػػػكز  ف يبػػػرج منػػػو الحػػػد كال يجػػػب ذلػػػؾ لجػػػكاز كقػػػ

 (: الماشػا إمػا  ف يكػكف ناطقنػا – 31) الرقسيـ فا  عـ ال يككف جنسام بؿ عرضا عاما كقكلنا
  ك الم كليس حدنا لئلنساف  نو ماشو ناطؽ.

سيبكيو: إنو إنما حد الشئ المرنػاع الحِّػرم فػإذا انحِّػر فػبل  فا شرح (4)قاؿ الِّنار 
  (5)ينبما  ف يحد 

و كاضػو؛ ألنػو ال يمػـز عمػا مػا ذكػرن البػركج عػف قاؿ فا المرر: كما قالو الزركشا بممػ
الحػػد كالرسػػـ؛ إذ الرسػػـ ال يشػػررط فيػػو  ف يكػػكف المميػػز فِّػػبلنم بػػؿ يشػػررط  ف ال يكػػكف فِّػػبلن 
)فاعمـ ذلؾ( م كما ذكركن مف المثاؿ ي بذ منػو الحػد فِّػبلن عػف الرسػـ )فػافهـ( ثػـ ال يمػـز مػف 

را ادعػا )فيهػا( المِّػننكف ذلػؾ )كػذلؾ( جكاز  ف ال ي بذ مف المعرؼ  ف يككف فا الكرب ال
  (6)كما قالو الِّنار فسادن ظاهر )فرنطف( 

                                 
(
1
 (.1/120المحما عما جمج الجكامج بحاشية العطار ) (

(
2
 (1/125الرشنيؼ ) (

(
3
إشػػارة إلػػا  نػػكاع الرقسػػيـ إشػارة إلػػا قػػكؿ المِّػػنؼ "كقػػد عرفػػت حػػدكدهام قػػاؿ فػػا الرشػنيؼ: كقكلػػو "كقػػد عرفػػت حػػدكدها"  (

 األكؿم فإف بالحِّر يعمـ حد كؿ كاحد بمنردنم بأف ي بذ مكرد الرقسيـ ..الخ.

(
4
هػم نحكل لو شرح 630الِّنار : قاسـ بف عما بف محمد بف سميماف األنِّارل البطميمكسا الشهير بالِّنار ركفا بعد  (

 .5/178ـ ( ؛ األعبل2/1428كراب سيبكيوم انظر ررجمرو فا كشؼ الظنكف )

(
5
 (1/126الرشنيؼ ) (

(
6
 (.32المرر لكحة )األقكاس مف ما بيف  (
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 [ الفرض والواجب مترادفان خالفا ألبى حنيفة، وىو لفظى] و 
فػػػػا الشػػػرع :  ل مرحػػػػداف فػػػػا المعنػػػػا ال  مترادفــــانلنظػػػػاف  عنػػػػدنا*والفــــرض والواجــــب 

 .(1)عدـ الررادؼ مرحداف ذاران كاإلنساف كالناطؽم فإنهما مرحداف ذاران مج 
ػػػػا فهػػػػك الكاجػػػػب  كقكلنػػػػا مررادفػػػػاف معمػػػػـك ممػػػػا رقػػػػدـ  ف كػػػػؿ فعػػػػؿ اقرضػػػػان البطػػػػاب جزمن
فػػا  ماليػػو بحػػديث األعرابػػا حيػػث قػػاؿ: هػػؿ عمػػا  **كالنػػرضم كاسػػردؿ عميػػو ابػػف السػػمعانا

 .(2)غيرها؟ قاؿ: "ال إال  ف رطكع" ركان الشيباف 
كلػك  ممػف النػرض دابػؿ فػا الرطػكعفمػـ يجعػؿ بػيف النػرض كالرطػكع كاسػطةم بػؿ البػارج 

 . (3)كاف كاسطة لبينها 
ليػػػو  شػػػار المِّػػػنؼ بقكلػػػو ) ـــى ككراء ذلػػػؾ مػػػذهباف:  حػػػدهما عػػػف الحننيػػػةم كا  ـــا ألب خالًف

(م  ل ك ِّحابو فا دعكاهـ الرنرقةم حيث قالكا: النػرض مػا ثبػت بػدليؿ قطعػا كالكرػاب حنيفة
 الثابرػػػػػػػػػػة بقكلػػػػػػػػػػو رعػػػػػػػػػػػالا  مثػػػػػػػػػػؿ الِّػػػػػػػػػػمكات البمػػػػػػػػػػس كقػػػػػػػػػػراءة القػػػػػػػػػػر ف :كالسػػػػػػػػػػنة المرػػػػػػػػػػكاررة

 ككِّـك رمضاف. (4) ژ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦژ 

                                 
(
1
 .2/835 ل  ف اإلنساف كالناطؽ شئ كاحدم الرحبير شرح الرحرير  (

(
2
قػاؿ: جػاء  ( عػف طمحػة بػف عبيػد اح 1/18( )46ِّحيو الببارل كراب اإليماف باب الزكاة فا اإلسبلـ حديث رقـ ) (

مػػف  هػػؿ نجػػد ثػػائر الػػر سم ييٍسػػمىجي دكلي ِّػػكرو كال ينقػػو مػػا يقػػكؿ: حرػػا دنامفػػإذا هػػك يسػػأؿ عػػف  رجػػؿ إلػػا رسػػكؿ اح 
: بمس ِّمكات فا اليـك كالميمةم فقاؿ:هؿ عما غيرهػا؟ قػاؿ: "ال إال  ف رطػكع" قػاؿ رسػكؿ اإلسبلـم فقاؿ رسكؿ اح 

الزكاةم قػاؿ: هػؿ  ؿ: كذكر لو رسكؿ اح قا م: "كِّياـ رمضاف" قاؿ : هؿ عما غيرن؟م قاؿ: "ال إال  ف رطكع"اح 
عما غيرها؟ كقاؿ: "ال إال  ف رطكع" قاؿ : فػأدبر الرجػؿ كهػك يقػكؿ : كاح ال  زيػد عمػا هػذا كال  نقػصم قػاؿ رسػكؿ اح 

  (م كرػاب اإليمػاف بػاب بيػاف الِّػمكات الرػا هػا  حػد  ركػاف 1/40) 2371" فمو إف ِّدؽ"م ككذا ركان مسػمـ حػديث
 اإلسبلـ. 

(
3
 (.1/24(م نهاية السكؿ )1/337(م بياف المبرِّر )1/162(م العدة فا  ِّكؿ النقو )1/23لمشيرازل )الممج  (

(
4
 ٿ ٺٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻژ  ( مػػف سػػكرة المزمػػؿ كرمامهػػا20مػػف اآليػػة رقػػـ )جػػزء  (

 ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ  ٿ

  ڱ ڱ  ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ ک  ک ک ک ڑڑ  ژ ژ ڈ ڈڎ  ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍڇ ڇ

   ژ ھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ    ں ں ڱ
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كالكاجػػب بػػدليؿ ظنػػا كهػػك مػػا ثبػػت كجكبػػو بالقيػػاس  ك بببػػر الكاحػػد: كقػػراءة النارحػػة فػػا 
فيػأثـ برركهػا عنػػدهـ  (1)الِّػبلةم لحػديث الِّػحيحيف : "ال ِّػػبلة لمػف لػـ يقػر  بنارحػػة الكرػاب" 

 .(5( )4) كاألضحية (3)كزكاة النطر (2)لكرركال رنسد بو الِّبلةم بببلؼ ررؾ القراءةم كا

                                                                                                     
 )*( هذا المبحث لبياف هذيف المِّطمحيف كالنرؽ بينهما عند االحناؼ .

 .132)**( سبقت ررجمرو ص 
(
1
كات كمهػػام عػػف عبػػادة بػػف ( بػػاب كجػػكب القػػراءةم لئلمػػاـ كالمػػأمـك فػػا الِّػػم1/151( )735ركان الببػػارل فػػا ِّػػحيحو بػػرقـ ) (

 (.  1/295( )621قاؿ: ال ِّبلة لمف لـ يقر  بنارحة الكراب" ركان كذلؾ مسمـ حديث )  ف رسكؿ اح  الِّامت 
(
2
قاؿ  بك حنينة فا ِّبلة المسافر إذا ِّما فا السنر رطكعان يِّما عما بعيرن كعما دابرػو حيػث كػاف كجهػو إلػا القبمػة  (

كيجعػػؿ السػػجكد  بنػػض مػػف الركػػكعم فػػإذا كػػاف فريضػػة  ك كرػػران فبلبػػد  ف ينػػزؿ حرػػا يِّػػما  ك إلػػا غيرهػػا إيمػػاءن بر سػػو 
ؿ  هػػؿ المدينػػة كقػػكؿ  بػػا حنينػػة بػػذلؾ كمػػو إال الػػكرر )فػػإنهـ قػػالكا: ال ك النريضػػة عمػػا األرضم كيػػكرر عمػػا األرضم كقػػ

فأبػذنا باكثقهػا فر ينػا  ف يػكرر بأس بأف يكرر عما البعير( كقاؿ محمد بف الحسف: قد جاءت فا الػكرر  حاديػث مبرمنػة 
بػػػاألرض ال يػػػكرر عمػػػا بعيػػػرن؛ ألف النقهػػػاء شػػػددكا فػػػا الػػػكرر مػػػا لػػػـ يشػػػددكا فػػػا غيرهػػػا مػػػف الِّػػػمكات سػػػكل الِّػػػمكات 

قػاؿ: إف اح  البمسم فقػاؿ بعضػهـ سػنة ال ينبمػا رركهػام كقػاؿ بعضػهـ كاجبػةم ككرد فػا ذلػؾ حػديث  ف رسػكؿ اح 
ثالثػػة  –بيػػركت  –طبػػج عػػالـ الكرػػب  كمػػا بعػػدها( 1/186لػػخ )الحجػػة عمػػا  هػػؿ المدينػػة زادكػػـ ِّػػبلة يعنػػا الػػكرر ... ا

 .هػ 1403
كجاء فا رحنة النقهاءم ابرمنت الركايات عف  با حنينة: ركل  نػو فػرض كبػو  بػذ زفػر ثػـ رجػج كقػاؿ بأنػو سػنة كبػو  بػذ  بػك 

 (.1/201يكسؼ كمحمد كالشافعام ثـ رجج كقاؿ بأنو كاجب .. الخ )

(
3
( 1/163دل )سػػػع)النرػػػؼ فػػػا النرػػػاكل لم)مالػػػؾ(  مػػػا ِّػػػدقة النطػػػر فهػػػا كاجبػػػة عنػػػد النقهػػػاء كسػػػنة عنػػػد  بػػػا عبػػػد اح ك  (

(م الكػافا فػا فقػو اإلمػاـ 1/320(م الكافا فا فقو  هػؿ المدينػة )2/69( كبدائج الِّنائج )2/101المسبكط لمسربسا )
 (.6/104لمهذب )(م المجمكع شرح ا68-2/67(م كانظر كذلؾ األـ )1/412 حمد )

(
4
( قاؿ )كها كاجبػة عمػا المياسػير كالمقيمػيف عنػدنا(م كذكػر فػا الجػامج عػف  بػا يكسػؼ  نهػا 12/8المبسكط لمسربسا ) (

سنة كهك قكؿ لمشافعا .. الخم كقاؿ: ... بؿ نقػكؿ بأنهػا غيػر مكركبػة بػؿ هػا كاجبػةم فػالمكركب مػا يكػكف فرضػان يكنػر 
(:األضػحية عنػد مالػؾ سػنةم رجػب عمػا كػؿ مػف كجػد سػعة مػف 1/418المدينػة ) جاحدن الخم كفا الكافا فػا فقػو  هػؿ

الرجػػاؿ كالنسػػاء األحػػرارم كهػػا مػػف السػػنة الم كػػدة الرػػا يحمػػؿ النػػاس عميهػػا كال يسػػامحكف فػػا رركهػػا: كِّػػبلة العيػػديف 
يهـ كسػنرهـ الهػدل كشبهها ك هؿ الحاضرة كالباديػة كالمقػيـ كالمسػافر فػا ذلػؾ سػكاء إال الحػاج بمنػا فػإنهـ ال ضػحية عمػ

 ... الخ.
ذ كانػت غيػر فػرضم 8/391كجاء فا مبرِّر المزنا ) (: كقاؿ الشافعا رحمو اح: كاألضحية سنة رطكع ال يجػب رركهػام كا 

(: هػا سػنة م كػدة 1/542فإذا ضحا الرجؿ فا بيرو فقد كقج اسـ  ضحية .. الخم كفا الكػافا فػا فقػو اإلمػاـ  حمػد )
سػنة  – كثر  هؿ العمـ يركف األضحية  مكاألضحية سنة ال يسرحب رركها لمف يقدر عميها(: 9/435كقالو فا الممنا )

 غير كاجبة .. الخ. –م كدة 
(
5
 (.2/247م شرح الرمكيو عما الركضيو )303-2/300(م كشؼ األسرار 1/55انظر اإلبهاج ) (
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كزعمػػكا  ف ذلػػؾ مراعػػاة لممعنػػا الممػػكل؛ ألف النػػرض لمػػة الرقػػديرم فبلبػػد مػػف عمػػـ  ف اح 
 .(1)قدرنم كالكجكب السقكط فنعمـ  نو ساقط عمينا كلكف ال نعمـ  ف اح قدرن

إلػػػا كجػػػكب قػػػاؿ المِّػػػنؼ فػػػا قكاعػػػدن : لػػػكال دعػػػكل  بػػػا حنينػػػة الرمػػػاير لمالػػػت الػػػننس 
م كظػػاهر (2)"فػػإذا ر يػػرـ ذلػػؾ فِّػػمكا"  ِّػػبلة الكسػػكؼ؛ ألف األحاديػػث  مػػرة بهػػام حيػػث قػػاؿ 

األمػػػر الكجػػػكبم كعميػػػو دؿ قػػػكؿ الشػػػافعا فػػػا األثػػػر: ال يجػػػكز رػػػرؾ ِّػػػبلة الكسػػػكؼ عنػػػدل 
كفػػا مبرِّػػر المزنػػا: ال يجػػكز  (3)لمسػػافر كال لمقػػيـ. )كال ألحػػد جػػاز لػػو  ف يِّػػما بحػػاؿ( 

 ال لمقيـ(.رركها لمسافر ك 
ليػػػػػػو ذهػػػػػػب بعػػػػػػض الحننيػػػػػػةم كحكػػػػػػان القاضػػػػػػا  مكالعباررػػػػػػاف ِّػػػػػػريحراف فػػػػػػا الكجػػػػػػكب كا 

مػػنهـ عػػف ِّػػاحب األسػػرارم غيػػر  ف رنػػرقرهـ بػػيف النػػرض كالكاجػػب منعػػت مػػف  (4)السػػركجا
مكافقرهـ؛ ألنا عما قطػج بػأف الشػافعا  راد حقيقػة الكجػكبم فػبل يعنػا بػو الكجػكب الػذل رعنيػو 

نما   و النرض.عنا بيالحننيةم كا 
فمـ يمكػف اإلقػداـ عميػو كاحرػيج إلػا ركػكب الشػطط فػا  مال نعمـ  حدنا قاؿ بو :ثـ النرض

فمف قائؿ:  راد يكػرن رركهػا لرأكػدهام كاعرِّػـ هػذا القائػؿ بقكلػو: كال  حػد  مرأكيؿ عبارة الشافعا
 جاز لو  ف يِّما )بحاؿ(.

                                 
 (1/131( قكاطج األدلة لمسمعانا )1)

(
2
فقػر  سػكرة طكيمػةم ثػـ ركػج فأطػاؿم ثػـ رفػج ر سػو ثػـ  نت الشػمس "فقػاـ النبػا الحديث عف عائشة رضا اح عنها: بس (

اسرنرو بسكرة  برلم ثػـ ركػج حرػا قضػاها كسػجدم ثػـ فعػؿ ذلػؾ فػا الثانيػةم ثػـ قػاؿ : "إنهمػا  يرػاف مػف  يػات احم فػإذا 
 ريػػد  ف  بػػذ قطننػػا مػػف  ر يػػرـ ذلػػؾ فِّػػمكا حرػػا ينػػرج عػػنكـم لقػػد ر يػػت فػػا مقػػاما هػػذا كػػؿ شػػئ كيًعدريػػوم حرػػا لقػػد ر يػػت

الجنةم حيف ر يرمكنا جعمت  رقدـم كلقد ر يت جهنـ يحطـ بعضها بعضام حيف ر يرمكنا رأبرتم كر يت فيها عمرك بف 
لحػػا كهػػك الػػذل سػػيب السػػكائب"م ]ركان الببػػارل فػػا كرػػاب الجمعػػة مػػف بػػاب إذا اننمرػػت الدابػػة فػػا الِّػػبلة رحػػت رقػػـ 

فػػا ِّػػبلة  بػػاب مػػا عػػرض عمػػا النبػػا  –ِّػػحيحو فػػا كرػػاب الكسػػكؼ  (م كركل نحػػكن مسػػمـ فػػا2/65( )1212)
 [.(2/619( )907حديث رقـ )

(
3
( كبقية عباررو: بحاؿ فيِّميها كؿ مف كِّنت بإماـ رقدمو كمننردان إف لـ يجد إمامػان كيِّػميها كمػا كِّػنت 1/281األـ ) (

 ... الخ.
(
4
الػديفم رحػكؿ إلػا المػذهب الحننػا بعػد  ف كػاف حنبميػانم قاضا القضاة  حمد بف عبد المنا السركجا  بك العباس شمس  (

ررؾ دمشؽ كعاش فا مِّر فكلا الحكـ الشرعا فيهام مكلدن إلا سركج الرا نسب إليها كها مف بػبلد الجزيػرةم رػكفا 
م هػػ1418 – كلػا  –مكربػة البػانجا بالقػاهرة  – 1/50م رفػج اإلِّػر 1/300هػ )الطبقات الكبرل 610فا ربيج اآلبر 

 (1/186ـ األعبل
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كهػػػـ ال رمػػػزمهـ الجمعػػػةم  فػػػإف قػػػاؿ ألف هػػػذن العبػػػارة يػػػدبؿ فيهػػػا العبػػػد كالمػػػر ة كالمسػػػافر
فكيػػؼ نكجػػب عمػػيهـ الكسػػكؼم قػػاؿ المِّػػنؼ : كلػػك ذهػػب ذاهػػب إلػػا كجػػكب الكسػػكؼ عمػػيهـ 
دكف الجمعة منرقا بركررها كالحرج فا كجكبها عميهـ بببلؼ الكسكؼ لـ يكف مبعػدنام كمػف ثػـ 

 ال يرجو هذا الرأكيؿ.
لكسػكفيف مػا نِّػػو: فػا البػكيطا مػرادنم فقػاؿ: فػا ا كمػف قائػؿ : قػد  كضػو الشػافعا 

 ب(. 31) (1)ألنهما ليسا نافمريف كلكنهما كاجباف كجكب سنة )انرها( 
قػػاؿ هػػذا القائػػؿ: ك راد رأكيػػد األمػػر بهمػػام كقكلػػو: )كجػػكب سػػنة(م كقكلػػو: )غسػػؿ الجمعػػة 

قػػاؿ المِّػػنؼ : كهػػذا  بعػػد مػػف األكؿ كظػػاهر كجػػكب السػػػنة  ف  (2)كاجػػب عمػػا كػػؿ محػػرمـ( 
قكلػػػو )ليسػػػا نػػػافمريف( مػػػا ي يػػػدنم إال  ف يقػػػاؿ إف  مػػػر اح لمكجػػػكب الكجػػػكب ثابػػػت بالسػػػنة كفػػػا 

فػػػبل  عمػػػـ فػػػا كػػػبلـ الشػػػافعا  م(3)لمنػػػدبم كهػػػك مػػػذهب فػػػا األِّػػػكؿ ضػػػعيؼ  ك مػػػر النبػػػا 
 شػػكؿ مػػف هػػذن العبػػارةم كفػػا كػػبلـ الشػػافعا فػػا األـ غيػػر مكضػػج يشػػبو الكسػػكؼ بالمكركبػػات 

 .(4)كذلؾ ما ي يد الكجكب 
ا لك لـ يشػرعم دلػت مشػركعيرو عمػا كي يد الكجكب  يضا  القاعدة كها إف ما كاف ممنكعن

 .(5)كجكبوم كرككعاف فا ركعة ممنكعاف لك لـ يشرعام فيدؿ ذلؾ عما كجكبو
قػػاؿ : فمػػك ذهػػب إليػػو ذاهػػب بحيػػث  كػػكف  منػػا مػػف بػػرؽ اإلجمػػاع لقمػػت بػػوم كلكنػػا ال 

نهػـ ينسػركف الكجػكب بميػر  عرؼ قائبلن بو غير ما حكيرو عف الحننية كلػيس فػيهـ معرِّػـ؛ أل
  (6)ما ننسرنم ثـ ال يكافقكف عما رمير هيئة ِّبلة الكسكؼ عف بقية الِّمكات الثابرة 

                                 
(
1
( حيػػػث قػػػاؿ: كقػػػد  كضػػػو الشػػػافعا هػػػذا فػػػا البػػػكيطا فقػػػاؿ فػػػا البػػػاب األكؿ مػػػف بػػػابا 5/61المجمػػػكع شػػػرح المهػػػذب ) (

الكسكؼ: يِّما ِّبلة الكسكؼ بعد الِّبو كبعػد العِّػرم كفػا كػؿ حػيف ألنهمػا ليسػا نػافمريف كلكنهمػا كاجبػاف كجػكب 
 رأكيد األمر بهما .. الخ.سنةم هذا نِّو كهك ِّريو فا ككنهما سنة كفا  نو  راد 

(
2
قاؿ: "المسؿ يػـك الجمعػة كاجػب عمػا كػؿ محػرمـ" ِّػحيو الببػارل كرػاب األذاف بػاب  الحديث عف  با سعيد البدرل عف النبا  (

 (.2/580( )846(م كركان مسمـ فا كراب الجمعة حديث رقـ )18/125( مسند  حمد )1/171كضكء الِّبياف )
(
3
 -طبج قـ  (1/223(م النركؽ الممكية لمعسكرل )1/68ية الكِّكؿ فا شرح لب األِّكؿ )(م غا3/292البحر المحيط ) (

 هػ.1412 –األكلا 

(
4
 (.1/281(م )1/278(م )1/260األـ ) (

(
5
قمت: مف جنس ذلؾ براف اإلناثم فإف كشػؼ العػكرة ممنػكع عمػا كػؿ حػاؿ ككػذلؾ قطػج جػزء مػف البػدف كاإليػبلـم كلكػف  (

 الكجكب.لما شرع دلت مشركعيرو عما 

(
6
(م 1/443فػػا ِّػػبلة الكسػػكؼ: األِّػػؿ المعػػركؼ بالمبسػػكط لمشػػيبانا )ك (م 87-2/86األشػػبان كالنظػػائر البػػف السػػبكا ) (

(. قمػػت: ثػػـ إنهػػـ يقكلػػكف بعػػدـ كجػػكب ِّػػبلة 2/74(م المبسػػكط لمسربسػػا )319-1/318الحجػػة عمػػا  هػػؿ المدينػػة )
 (.1/280الكسكؼ ) بدائج الِّنائج )
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 : إنها فرض كناية.(1) قمت: كقد قاؿ ِّاحب البِّاؿ
كدليؿ ررادفهما  ف النرض المقدر  عـ مف  ف يككف عممػا  ك ظنػام كالكاجػب السػاقط  عػـ 

بؿ قاؿ الشيخ  بك حامد: لػك عكػس الحننيػة االِّػطبلح لكػاف منهما  يضانم فمـ رظهر مناسبة؛ 
كالرقػدير  م كلا؛ ألف لنظ الكجكب ال يحرمػؿ غيػرن ببػبلؼ النػرضم فإنػو يحرمػؿ معنػا الرقػدير

 .(2)قد يككف فا المندكب 
كمسػو ربػج الػر س  م(3)عما  نهـ قد بالنكا ذلػؾم فػإنهـ جعمػكا القػراءة فػا الِّػبلة فرضػان 

كالِّػػبلة عمػػا مػػف بمػػ  فػػا الكقػػت بعػػدما  داهػػا  م(5)ء مػػف النِّػػد فرضػػان كالكضػػك  م (4)فرضػػان 
كلػػيس فػا شػئ منهػػا  م(1)كالعشػر فػا األقػػكات كفيمػا دكف بمسػة  كسػػؽ كشػبو ذلػؾ  م(6)فرضػان 

                                 
ابػػف حػػـز الظػػاهرل كالكرػػاب اسػػمو البِّػػاؿ الجػػامج لجمػػؿ شػػرائج اإلسػػبلـ فػػا الكاجػػب كالحػػبلؿ ِّػػاحب البِّػػاؿ: هػػك  (1)

م مكلػػدن بقرطبػػة  هػػػم كػػاف حافظػػان عالمػػان بعمػػـك 384كالحػػراـ كابػػف حػػـز هػػك  بػػك محمػػد عمػػا بػػف  حمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز
زاهػدان فػا الػدنيا كلػو مِّػػننات  الحػديث كفقػو مسػرنبطان لؤلحكػاـ مػف الكرػاب كالسػنة بعػد  ف كػاف شػافعا المػذهبم ككػاف

 (.13/273سير  عبلـ النببلء  – 3/335هػ )كفيات األعياف 456كثيرة مشهكرةم ركفا 

(
2
 (.1/295(م الرقريب كاإلرشاد )1/241البحر المحيط ) (

(
3
ثػبلث  القراءة فا الِّبلة: )عند األحنػاؼ( هػ  فػرض فػا الػركعريفم كقػاؿ الشػافعا فػا الركعػات كمهػام كقػاؿ مالػؾ: فػا (

كهػك  مركعات. كقاؿ الحسػف البِّػرل فػا ركعػة كاحػدةم كقػاؿ  بػك بكػر األِّػـ: القػراءة فػا الِّػبلة سػنة كسػائر األذكػار
فاسػػد؛ ألف سػػائر األذكػػار حػػيف شػػرع شػػرع سػػنة كجبػػت المبالنػػة بهػػا عمػػا كػػؿ حػػاؿم كهػػا هنػػا كجػػب الجهػػر بػػالقراءة فػػا 

ة لكانػػت مبافرػػة؛ ألف مبنػػا الرطكعػػات عمػػا البنيػػة بػػؿ فػػا كمهػػا مػػف حيػػث األِّػػؿم فمػػك كانػػت سػػن م كثػػر الِّػػمكات
 كالكرمافم عما  نو مبالؼ لظاهر النص كبرؽ لئلجماع.

( كهك ال يقرضا الركرارم كال يمـز اركعكا كاسػجدكام فػإف 20)المزمؿ  ژ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦژ ككجو قكؿ الحسف قكلو رعالا 
 (.453-1/451داية .. الخ )العناية شرح اله الركرار فرض؛ ألنو ثبت بنعؿ النبا 

(
4
كمسو ربج الر س: فإف الدليؿ القطعا  فاد  ِّؿ المسوم ك ما ككنو قدر الربج فإنو ظفم لكنػو قػاـ عنػد المجرهػد مػا رجػو  (

دليمو الظنا حرا ِّار قريبان مف القطعا فسمان فرضان  ل عمميانم بمعنا  نو يمزمو عممو .. الخ )الدر المبرار كحاشية 
 (.2/4ار ابف عابديف رد المحر

(
5
ف بػػػرج مػػف جرحػػػو دـ  ك ِّػػػديد اك قػػيو فسػػػاؿ عػػػف ر س الجػػرح نقػػػض الكضػػػكء  ( النِّػػد : فػػػا المبسػػكط لمسربسػػػا : كا 

عندنام كهك قكؿ عما كابف مسعكد رضا اح عنهمام قاؿ الشافعا رحمو اح: ال ينرقض الكضكءم كهك قكؿ ابف عبػاس 
 (.1/76ك با هريرة رضا اح عنهـ )

(
6
إعادة الِّبلة )مكاهب الجميؿ فا شرح مبرِّر بميػؿ  وبم  فا الكقت لما يدرؾ فيو ركعة بعد الطهارة لزمكلك ِّما ثـ  (

(: ِّػػػما كفػػػرغ منهػػػا كهػػػك 3/12( كفػػػا المجمػػػكع شػػػرح المهػػػذب )هػػػػ1412 –ثالثػػػة  –بيػػػركت  –دار النكػػػر  – 1/410
رجػب سػكاء قػؿ البػاقا مػف الكقػت  ـ  ِّبا ثـ بم  فا الكقت: فثبلثة  كجو: الِّحيو رسػرحب اإلعػادة كال رجػب كالثػانا

ال فبل .. الخ.كثرم الثالث قالو اإل  ِّطبرل: إف بقا مف الكقت ما يسج رمؾ الِّبلة بعد بمكغو كجبت اإلعادة كا 
كفػػػا العنايػػػة شػػػرح الهدايػػػة: ركل ابػػػف سػػػماعة عػػػف  بػػػا يكسػػػؼ  نػػػو: إذا زاؿ الكنػػػر  ك الِّػػػبا قبػػػؿ الػػػزكاؿ فعميهمػػػا القضػػػاء 
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 .(2)قطج 
كحكػا الشػيخ  بػك حامػد االسػنراينا عػنهـ  ف النػػرض مػا  جمػج عمػا كجكبػوم كالكاجػب مػػا 

 .(3)كاف مبرمنا فا كجكبو 
الثػػػانا:  ف النػػػرض مػػػا ثبػػػت بػػػنص القػػػر فم كالكاجػػػب مػػػا ثبػػػت مػػػف غيػػػر كحػػػا  المػػػذهب

م كابػف القشػيرلم ك لػزمهـ القاضػا بػأف ال يكػكف شػئ (4)مِّرح بوم حكان القاضا فا الرقريب 
)فرضػػا( ك ف  (7)كالعاقمػػة  (6)كديػػة األِّػػابج  (5)ممػػا ثبػػت كجكبػػو بالسػػنة فرضػػان: كنيػػة الِّػػبلة 

                                                                                                     
(2/364.) 

(
1
ر فا األقكات كفيما دكف بمسة  كسؽ: قاؿ  بك حنينة رحمو اح: فا قميؿ مما  برجرو األرض ككثيرن العشر سكاء كالعش (

ال يجػب العشػر إال فيمػا لػو  – بػك يكسػؼ كمحمػد  –سقا سيحان  ك سقرو السماء إال الحطب كالقِّب كالحشػيشم كقػاال 
 (.1/107مبردل ثمرة باقية إذا بم  بمسة  كسؽ )الهداية فا شرح بداية ال

(
2
 (.1/242البحر المحيط ) (

(
3
 (.1/243البحر المحيط لمزركشا ) (

(
4
( كفيو : كقد حكا عف قػـك  نهػـ قػالكا : النػرض مػف الكاجبػات : مػا نطػؽ القػر ف بكجكبػو دكف 1/298الرقريب كاإلرشاد ) (

باطػؿ؛ ألف القػر ف نطػؽ بالنػدب  م قػاؿ كهػذامف كحا ليس بقػر فم كمػا قػج باجرهػادن  ما رقرر كجكبو بسنة الرسكؿ 
 ائ ى ىژ  ( ك77)الحػج  ژ   ڱ ڱژ كمػا نطػؽ بالكاجػب النػرض فػا قكلػو رعػالا  –فػا األفعػاؿ 

 فا  مثاؿ هذا.( 236)البقرة  ژ ﮲     ۓ  ۓ ےژ ( ك 33)النكر  ژ چ ڃ ڃ  ڃ ڃژ  (282)البقرة  ژ
ألِّػابج كجػكب الديػة عمػا العاقمػة ككجػكب كثيػر مػف كنطقت السنة بالكاجب النرض مف فرض النية فا الِّبلة كرقػدير ديػة ا

 قِّاص الجنايات إلا ما يكثر رربعو مف النرائض الثابرة بالسنة فبطؿ ما قالكن كثبت  ف الكاجب هك النرض  .هػ.

(
5
البينػة  ژ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ النية فا الِّبلة كاجبة ال ببلؼ فا ذلؾ كاألِّؿ فػا كجكبهػا قكلػو رعػالا  (

: إنما األعماؿ بالنيات"  كؿ ِّػحيو الببػارل )البيػاف فػا مػذهب اإلمػاـ الشػافعا  هك النيةم كلقكلو  (م كاإلببلص5)
 . 1/539م كشرح الزركشا عما مبرِّر البرقا 2/16

كالمحمػا البػف  1/303كها مف فػرائض الِّػبلة )حاشػية الِّػاكل عمػا الشػرح الِّػمير  كالنية ثابرة بالكراب كالسنة كاإلجماع
 .بيركت( –النكر  دار 2/261حـز 

(
6
ديػػة األِّػػابج: "كفػػا كػػؿ  ِّػػبج مػػف  ِّػػابج اليػػديف كالػػرجميف عشػػر الديػػة" لقكلػػو عميػػو السػػبلـ: فػػا كػػؿ  ِّػػبج عشػػر مػػف  (

( كالبيػػػػاف فػػػػا مػػػػذهب الشػػػػافعا 2/130اإلبػػػػؿ" كقكلػػػػو كاألِّػػػػابج كمهػػػػا سػػػػكاء )الجػػػػكهرة النيػػػػرة عمػػػػا مبرِّػػػػر القػػػػدكرل 
 –المكرػػب اإلسػػبلما  – 6/117( كحسػػنو األلبػػانا فػػا اإلركاء 4/189)( كالحػػديث ركان  بػػك داككد فػػا سػػننو 2/392)

 (.1/229د بف الحسف الشيبانا)مم كمالؾ فا المكطأ ركاية محهػ1405 –ثانية  –بيركت 
(
7
بة كاألقارب مف قبؿ األب الذيف يعطكف دية قريؿ البطأم كمنو الحديث: الدية عما العاقمةم كالحديث  ( العاقمة : ها العىِّى

ا كال اعررافنا " )النهاية فا غريب الحديث كاألثر )اآلب  (.279-3/278ر "ال رعقؿ العاقمة عمدنا كال عبدنا كال ِّمحن
كالحػديث األكؿ الديػة عمػا العاقمػة: ركان الررمػذل فػا سػننو كقػاؿ هػػذا حػديث حسػف ِّػحيو كالعمػؿ عمػا هػذا عنػد  هػؿ العمػػـ 
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 .(2)كنحكن مف المندكبات الثابرة بالقر ف )فرضا( انرها  (1)يككف اإلشهاد عند الربايج 
 كهذا ما لـ يرد ما ثبت كجكبو فبل يرد هذا األبير.

بينهمػػا مػػف جهػػة الممػػة؛ بػػأف النػػرض ال يكػػكف إال مػػف احم كاإليجػػاب  (3)كفػػرؽ العسػػكرل 
نمػا يقػاؿ يككف مف اح كغيرن: يقاؿ فرض اح كذا ك كجبم كال يقاؿ فرض السػيد عمػا عبػدنم ك  ا 

 .(4) كجب  ك فرض القاضا لو كذا 
 :مكضعيف فا كالكاجب النرض بيف  ِّحابنا كفرؽ

 كاجػب هػك عمػا باألركاف كعبركا كهيآتم ك بعاض  ركاف إلا فقسمكها: الِّبلة:  حدهما
 .(5) بنعمو إال الِّبلة رِّمو ال

                                                                                                     
 نو ِّحيو.إكقاؿ األلبانا عنو 

كقػاؿ األلبػانا فػا  1/228رعقؿ العاقمة ... الخ: ركان مالؾ فا المكطأ )ركاية محمد بف الحسػف الشػيبانا( كالحديث الثانا ال 
 ( إنو حسف.7/336ميؿ )مإركاء ال

(
1
 الشػػػػػهادة اإلببػػػػػار بمػػػػػا قػػػػػد شػػػػػكهدم  ل مشػػػػػاهدة عيػػػػػافم  ك مشػػػػػاهدة إيقػػػػػافم كالشػػػػػهكد الحضػػػػػكر ... كقػػػػػاؿ اح رعػػػػػالا  (

 –مكربػة الممنػا  (1/132مبة الطمبة فا االِّػطبلحات النقهيػة )( )ط282البقرة ) ژ ڑ ژ  ژ ڈژ 
 هػ.1311 –بمداد 

كعػػف ابػػف عمػػر كالضػػحاؾ كداكد:  ف اإلشػػهاد كاجبمكقػػاؿ الحسػػف كالشػػعبا كمالػػؾ كالشػػافعا كجمهػػكر النقهػػاء: هػػك مسػػرحب 
بلـ العػػرب مػػف الكمػػـك كعػػف ابػػف المسػػيب: ال يِّػػو البيػػج مػػف غيػػر إشػػهاد إال فػػا الرافػػو اليسػػير )شػػمس العمػػـك كدكاء كػػ

6/3571.) 

(
2
 ( كما بيف األقكاس مف البحر المحيط.1/223(م النركؽ الممكية لمعسكرل )1/243مف البحر المحيط ) (

(
3
مكِّػكؼ بػػالعمـ كالعنػة ككػاف المالػػب  مالحسػف بػف عبػد اح بػػف سػهؿ بػف سػػعيد بػف يحيػا بػػف مهػراف  بػك هػػبلؿ العسػكرل (

الممة كسمو بالرمبيصم كِّناعرا النظـ كالنثرم ك"جمهرة األمثاؿ"م ك"معػانا األدب" عميو األدب كالشعرم لو كراب فا 
ك"مػػف احػػركـ مػػف البمنػػاء إلػػا القضػػاة" ك"الربِّػػرة" كشػػرح الحماسػػة" ك"الػػدرهـ كالػػدينار" ك"المحاسػػف فػػا رنسػػير القػػر ف" 

بػيف المعػانا" كغيرهػا الكثيػرم  بمس مجمداتم ك"العمدة" ك"فضؿ العطاء عما العسر" ك"ما رمحف فيو الباِّةم ك"النػرؽ
ِّػػحب ـم 1995 – كلػػا  –بيػػركت  -دار المػػرب اإلسػػبلما ( 922-2/918هػػػ )معجػػـ األدبػػاء 395عػػاش حرػػا سػػنة 

المكربػػة  – (4/189بالػػو  بػػا  حمػػد العسػػكرل ك بػػذ عنػػو كعػػاش إلػػا بعػػد سػػنة  ربعمائػػة )إنبػػاء الػػركاة عمػػا  نبػػان النحػػاة )
 (51-12/50م ككاف يعرؼ النقو )الكافا بالكفيات هػ1424 – كلا  –بيركت  –العِّرية 

(
4
 (.1/243البحر المحيط لمزركشا ) (

(: شػػبهت الِّػػبلة باإلنسػػافم فػػالركف كر سػػوم كالشػػرط كحيارػػوم كالػػبعض 1/276ظ  بػػا شػػجاع )احػػؿ  لنػػ قنػػاع( قػػاؿ فػػا اإل5)
 كأعضائو كالهيئة كشعرن.
  الكقكؼ عما مكاف طاهر. -3 سرر العكرة.-2حدث كالنجس طهارة األعضاء مف ال -1ثـ قاؿ كشرائط الِّبلة كعدها: 

 اسرقباؿ القبمة. -5  العمـ بدبكؿ الكقت. -4
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 رركهػػػاب الِّػػػبلة ربطػػػؿ كال السػػػهك بسػػػجكد رركػػػت إذا رجبػػػر الرػػػا السػػػنف عػػػف كباألبعػػاض
 القنػػكت يشػػرع حيػػث الػػكرر كفػػا الِّػػبو فػػا كالقنػػكت لػػوم كالجمػػكس األكؿم الرشػػهد سػػنة: كهػػا
 .لو كالقياـ

 .اآلبر الرشهد فا اآلؿ كعما األكؿ الرشهد فا  النبا عما كالِّبلة
 .(1) السنف مف ذلؾ عدا ما كالهيآت

 م قسمكا  فعالو إلا  ركاف ككاجبات كسنف:(2)المكضج الثانا: فا الحج 
م ك لحػػػػؽ بهػػػػا فػػػػا كجػػػػو (1)كالطػػػػكاؼ كالسػػػػعا كالحمػػػؽ  (3)فاألركػػػاف : اإلحػػػػراـ كالكقػػػػكؼ 

                                                                                                     
 ركبيرة اإلحراـ. -3 القياـ مج القدرة. -2 و.يالن -1ك ركاف الِّبلة عما اإلجماؿ  يضان: 

 .االعرداؿ -7 الطمأنينة فا الرككع. -6 الرككع. -5 قراءة سكرة النارحة فا كؿ ركعة. -4
  الطمأنينة فا السجكد. -10  السجكد. -9  الطمأنينة فا االعرداؿ. -8

    الجمكس األبير. -13 الطمأنينة فا الجمكس بيف السجدريف. -12 الجمكس بيف السجدريف. -11
 الرسميمة األكلا. -16  فا الرشهد األبير. الِّبلة عما النبا  -15  الرشهد فيو. -14
 ررريب األركاف. -18  .البركج مف الِّبلة يةن -17

 القنكت فا ثانية الِّبو. -2  الرشهد األكؿ. -1: (األبعاض)كسنف الِّبلة 
  القعكد لمرشهد األكلا: كالمراد بو المنظ الكاجب فا الرشهد األبير دكف ما هك سنة فيو -3
 القياـ لمقنكت الرارب.-4
 .تبعد القنك  ا الِّبلة عما النب -6  بعد الرشهد األكؿ. الِّبلة عما النبا -5
 الِّبلة عما اآلؿ بعد الرشهد األبير. -8  الِّبلة عما اآلؿ بعد القنكت. -7

 رفج اليديف عند ركبيرة اإلحراـ كعند الرككع كعند الرفج كعند القياـ إلا الثالثة. -1كهيآت الِّبلة: 
مكات كاألرض حنينػػػا دعػػػاء الركجػػػو "كجهػػػت كجهػػػا لمػػػذل فطػػػر السػػػ -3ف عمػػػا ظهػػػر الشػػػماؿ. يكضػػػج بطػػػف كػػػؼ اليمػػػ -2

   يضا فا مكضعو. رالجهر بالقراءة فا مكضعو لمير المأمـك كاإلسرا -5 االسرعاذة. -4 مسمما.. الخ.
 قراءة السكرة بعد النارحة. -7  الرأميف. -6
 عند ابرداء الرفج مف السجكد.ك لرككع كسجكد  البنضالركبيرات عند  -8
 الرسبيو فا الرككع. -10  حمد.قكؿ سمج اح لمف حمدن كقكؿ ربنا لؾ ال -9

كضػػػج ر س  ِّػػػابج اليػػػديف عمػػػا طػػػرؼ النبػػػذيف فػػػا الجمػػػكس مػػػف السػػػجدريف ناشػػػران  -12 الرسبيو فا السجكد. -11
 فا جميج الجمسات. فرراشاال -13  ِّابعو مضمكمة لمقبمة كما فا السجكد.

 ( بابرِّار شديد.1/313إلا  1/275صمف  قناعالرسميمة الثانية. )انظراإل-15 رؾ فا الجمسة األبيرة.ك الر -14
 1/243( البحر المحيط )1)

(
2
(: كفا باب الحجم حيث قالكا: الكاجب ما يجبر رركو بدـم كالركف ما ال يجبر كهذا ليس فػا 1/243فا البحر المحيط ) (

نما ها  كضاع نِّبت لمبياف.  الحقيقة فرقا يرجج إلا معنا ربرمؼ الذكات بحسبوم كا 

(
3
 (.1/494رفة لببر "الحج عرفة" ركان الررمذل كغيرن. انظر اإلقناع ) ل الكقكؼ بع (
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 المبيت بالمزدلنة.

                                                                                                     
(
1
م ال فػرؽ بػيف الػركف كالنػرض إال (1/494اإلقناع )الحمؽ  ك الرقِّير: لركقؼ الرحمؿ عميو مج عدـ جبرن بدـ كالطكاؼ.  (

 .(26/188ية الككيرية فا الحج حيث ررميز األركاف فيو عما الكاجبات كالنركض بعدـ جبرها بالدـ )المكسكعة النقه
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 : اثناف مرنؽ عميهما: كها اإلحراـ مف الميقات كالرما.(1)كالكاجب 
 ك ربعة مبرمؼ فيها كها : الجمج فا الكقكؼ بعرفة بيف الميؿ كالنهار لمف  مكنو.

 ( كطػػكاؼ الػػكداعم كاألِّػػو فػػا الثبلثػػة 32يػػت ليػػالا منػػا بهػػا )كالمبيػػت بالمزدلنػػة كالمب
 .(2)األبيرة الكجكب 

عميهػا: فػبل يعرػد لػو بشػئ منهػا حرػا يػأرا ما رركقؼ ِّحة االركػاف ك ما السنف: فقالكا : 
 باإلحراـ الِّحيو كال يرحمؿ منو إال باإلرياف ببقيرها.

 ة.ك ما الكاجبات فيجبر رركها بالدـ كال يركقؼ عميها ِّح
كهػػذا لػػيس رنرقػػة بػػيف النػػرض كالكاجػػبم بػػؿ رقسػػيـ لمكاجبػػات إلػػا مػػا قػػكل اعربػػارن حرػػا 

 .(3))ركقنت(  ك الرحمؿ عميو لؤلدلة الدالة عما ذلؾ فعبر عنها باألركاف 
 كمنو فرض القاضا الننقو فرضانم  ل قدرها كحكـ بها. م(4)كالنرض فا الممة الرقدير

جمػػج فػػػرائضم قيػػؿ اشػػرقاقها مػػػف النػػرض الػػذل هػػػك كالنريضػػة فعيمػػة بمعنػػػا منعكلػػةم كال

                                 
(
1
(: ككاجبات الحج غير األركاف ثبلثة  شػياءم بػؿ بمسػة كمػا سػرعرفوم 1/497قاؿ فا اإلقناع فا حؿ  لناظ  با شجاع ) (

كغاير المِّنؼ بيف الركف كالكاجػب؛ كهمػا مررادفػاف إال فػا هػذا البػاب فقػطم فػالنرض مػا ال ركجػد ماهيػة الحػج إال بػوم 
 ـ كال يركقؼ كجكد الحج عما فعمو.كالكاجب ما يجبر رركو بد

(
2
 (.1/500كاجبان هك: الرحرز مف محرمات اإلحراـ )فا حؿ  لناظ  با شجاع زاد ِّاحب اإلقناع  (

(
3
ك ما قكؿ  ِّحاب الشافعا فا بػاب الحػج: إف الكاجػب مػا جبػر بػدـ كالػركف مػا لػـ يجبػرنم فرنرقػة بػيف الكاجػب كالػركف ال  (

 ماكل.بيف النرض كالكاجبم قالو البر 
قمت: فكاف عندهـ:  ف النرض ال يسما ركنان كال عكسوم ك ما  ِّحابنا فإنهـ سمكا مػاال يسػقط فػا عمػد كال سػهك فػا الِّػبلة 
ركنانم كما يسقط سهكان كاجبانم كفا الحج ما يجبر بدـ كاجبانم كالركف ما ال يِّو الحج إال بػو كسػمكا الػركف فرضػان  يضػا 

 (1/277نظر شرح مبرِّر الركضة )( كا2/841)الرحبير شرح الرحرير 
كفػػا البحػػر المحػػيط لمزركشػػا: فػػا بػػاب الحػػج حيػػث قػػالكا: الكاجػػب مػػا يجبػػر رركػػو بػػدـم كالػػركف مػػا ال يجبػػرم كهػػذا لػػيس فػػا 

نما ها  كضاع نِّبت لمبياف )  (.1/243الحقيقة فرقان يرجج إلا معنا ربرمؼ الذكات بحسبوم كا 

(
4
 اح رعالا فرض عما عبادن بمس ِّمكات الحديثم  ل  كجبها.كالنرض لمة: مشررؾ بيف اإليجاب "إف  (

 كبيف القطج: يقاؿ: فرض البياط الثكب إذا قطعو. -
  ل بيف لكـ كنارة اليميف.( 2الرحريـ ) ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژ كمف البياف:  -
  ل قدررـ. ژ ائ ى ىژ كمنو الرقدير  -

مػػةم ثػػـ نقػػؿ إلػػا اإليجػػاب كالرقػػديرم ألف الكاجػػب مقطػػكع بػػو لكػػف لمقطػػج حقيقػػة كمػػا قػػاؿ ِّػػاحب الكشػػاؼ كغيػػرن مػػف  ئمػػة الم
 –ثانيػة  –بيػركت  –طبػج م سسػة الرسػالة  ((2/681النقطاعو عف الشبهة كعدـ احرمالو الزيادة كالنقِّػاف. )الكميػات )

 هػ.1413
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 الرقدير؛ ألف النرائض مقدراتم كقيؿ مف فرض القكس.
 .(1)لمنركضم جمعو فركض مثؿ فمس كفمكسكفرض اح األحكاـ  كجبها بالنرض ا

  (2)و لزمكا. بَّ كمعنا كجب: لـز كثبتم يقاؿ: كجب البيج كالحؽم يجب كجكبان كجى 
 بالنرو المسبب عنو.كالمكجب بالكسر السببم ك 

راجػج  نفظىإلا الببلؼ الػذل ذكرنػان بيننػا كبػيف الحننيػة فػا النػرض كالكاجػب  وهو
 .(3)إلا الرسمية 

كقيؿ رظهر فائدرو فا الركنير: قالكا: كالدليؿ عما الرماير بينهما  نا نكنر جاحػد النػرض 
 كال نكنر جاحد الكاجب .

ذا ابٍ  كحينئػذ فػبل يقػدح  مؼ فا االسػـ لمرمييػز بينهمػافا األحكاـ فبلبد مف االبربل ؼى مً ري كا 
 ممػػا ذكػػركن فػػا جعػػؿ المِّػػنؼ البػػبلؼ لنظيػػان؛ ألف غايرػػو  ف بعػػض الكاجبػػات يكنػػر جاحػػدها

كككنو نسميو كاجبان ببلؼ فا المنظم فإنو يكنر ببعض الكاجبات إذا جحػدت كيننػا عنهػا اسػـ 

                                 
(
1
العػػػػركس (م رػػػػاج 2/468(م المِّػػػػباح المنيػػػػر فػػػػا غريػػػػب الشػػػػرح الكبيػػػػر )7/29(م العػػػػيف )2/337القػػػػامكس المحػػػػيط ) (

 .هػ1408 –ثانية  –دمشؽ  –طبج دار النكر  (1/282(م القامكس النقها )18/478)

(
2
 كلا  –مكربة اآلداب بالقاهرة  – (1/62)لمسيكطا الرسـك ك (م معجـ مقاليد العمـك فا الحدكد 1/135القامكس المحيط ) (

 .هػ1424 –

(
3
كفػراض القػكس: هػك الحػز الػذل يقػج فيػو الػكررم  مشػئفا شرح مبرِّر الركضػة: كقػاؿ الجػكهرل: النػرض: الحػز فػا ال (

ذا  كالنريض: السهـ المنركض فكقػوم كالرنػريض: الرحزيػزم كالمنػرض: الحديػدة الرػا يحػز بهػام كالنػراض: فكهػة النهػرم كا 
ف يحػػز كيػػ ثر فيهػػام ثبػػت ذلػػؾم فػػالنرض  بػػص مػػف السػػقكطم إذ ال يمػػـز مػػثبلن مػػف سػػقكط الحجػػر كنحػػكن عمػػا األرض  

ذا كػاف كػذلؾم كجػب ابرِّػاص النػرض بقػكة فػا  حزىنكيمـز مف  كرأثيرن فا األرض  ف يكػكف قػد سػقط كاسػرقر عميهػام كا 
 الحكـم كما ابرص بقكة فا الممةم حمبلن لممسميات الشرعية عما مقرضيارها الممكيةم إذ األِّؿ عدـ الرميير.

( كالمسػألة فػا اإلحكػاـ 276-1/275لقػكؿ بػو )كقكلنا: النرض ما كاف طريؽ ثبكرػو قطعيػانم كهػك نػكع ابرِّػاص لػوم فكجػب ا
 (2/304( ككشؼ األسرار شرح  ِّكؿ البزدكل )1/99لآلمدل )

كقكلو: "كالنزاع لنظا"  ل  ف النزاع فا المسألةم إنما هك فا المنظم مج ارناقنا عما المعنام إذ ال نزاع ينشأ بينهـ فا انقساـ 
ؼ إلػػا قطعػػا كظنػػام كارنقنػػا عمػػا رسػػمية الظػػف كاجبػػانم كبقػػا النػػزاع فػػا مػػا  كجبػػو الشػػرع عمينػػا ك لزمنػػا إيػػان مػػف الركػػالي

يػاهـم فميسػمكن  القطعام فنحف نسميو كاجبان كفرضان بطريؽ الررادؼم كهـ يبِّكنو باسـ النػرضم كذلػؾ ممػا ال يضػرنا كا 
 ما شاءكا.

انم كقػاؿ فػا البػاب  يضػان: فػرض اح ثـ قد ذكر الجكهرل  ف النرض هك ما  كجبو اح رعالام سما بذلؾ ألف لو معػالـ كحػدكد
 (.1/276عمينا كذا كافررضم  ل:  كجبم كاالسـ النريضة )شرح مبرِّر الركضة 
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 .(1)الكجكبم كالبِّـ يكنر بها كلكف ال يننا عنها اسـ الكجكب 
قػػػػاؿ ابػػػػػف دقيػػػػػؽ العيػػػػػد فػػػػا شػػػػػرح العنػػػػػكاف: إف كػػػػػاف قِّػػػػدهـ مػػػػػف هػػػػػذن الرنرقػػػػػة مجػػػػػرد 
االِّطبلح فاألمر فيو قريبم إال  نػو يجػب فػا مثمػو الرحػرز عػف اسػرعماؿ المنػظ بالنسػبة إلػا 

 المعنا عند ابربلط االِّطبلحيف فإنو يكقج غمطان معنكيان.
 مػػػريف[ إذا  راد  ف يكػػػكف  مػػػرن كقػػػالكا  يضػػػان المِّػػػطمو عمػػػا الشػػػئ يحرػػػاج إلػػػا شػػػيئيف ]

حسػػنا:  حػػدهما  ف ال يبػػالؼ الكضػػج العػػاـ لمػػة  ك عرفػػانم كالثػػانا:  نػػو إذا فػػرؽ بػػيف مرقػػاربيف 
ال كػػاف ربِّيِّػػو ألحػػد المعن يف يػػيبػػدل مناسػػبة لمنػػظ كػػؿ كاحػػد منهمػػا بالنسػػبة إلػػا معنػػانم كا 

 بعينو بذلؾ المنظ ليس  كلا مف العكس.
ألنهػػـ بِّػػكا النػػرض بػػالمعمـك  مالحننيػػة مػػف هػػذا القبيػػؿ وي رٍػػمى عى قػػاؿ: كهػػذا المكضػػج الػػذل فى 

قطعػػان مػػف حيػػث إف الكاجػػب هػػك السػػاقطم كهػػذا كمػػا قمنػػان لػػيس فيػػو مناسػػبة ظػػاهرة بالنسػػبة إلػػا 
 .(2)كؿ لنظة مج معناها الذل ذكركن. انرها ممبِّان 

غيػرهـ  رنبيو: بص المِّنؼ الببلؼ بالحننيةم كلـ  ر  حدان مف الشراح نقػؿ ببلفػان عػف
مػػف المػػذاهبم كر يػػت فػػا شػػرح مسػػمـ لمنػػككل:  ف اإلمػػاـ  حمػػد يػػرل  ف الرشػػهد األكؿ كاجػػب 

 .(3)كالثانا فرضم فقد فرؽ بيف النرض كالكاجب غير الحننية 
رنبيػػو  بػػر: مػػف النػػركع المبالنػػة لهػػذن القاعػػدة: إذا قػػاؿ الطػػبلؽ الـز لػػا  ك كاجػػب عمػػا 

                                 
(
1
 (.1/243البحر المحيط لمزركشا ) (

(
2
 ( كبقية كبلمو فا البحر: كلك عكسكا األمر لما امرنجم فاالِّطبلح عميو ليس بذلؾ الحسف  . هػ.1/242البحر المحيط ) (

(
3
فػا النػرض كالكاجػبم هػؿ حػدهما فػا  -رحمػو اح–(م كقد ابرمنت الركاية عف  حمػد 1/162لعدة فا  ِّكؿ النقو )فا ا (

 الشرع حد كاحد  ـ بينهما فرؽ؟
 هما:  ف حدهما كاحد.احدإفيو ركايراف: 

مػف طريػؽ مقطػكع كالثانية:  ف الكاجب ما ثبت كجكبو بببػر الكاحػد كالقيػاس كمػا ابرمػؼ فػا كجكبػوم كالنػرض مػا ثبػت كجكبػو 
 بو: كالببر المركارر  ك نص القر ف  ك إجماع األمة.

كفػا المسػػكدة ذكػر مػػذهبان ثالثػػان حيػث قػػاؿ: كحكػػا ابػف عقيػػؿ ركايػػة ثالثػة:  ف النػػرض مػػا لػـز بػػالقر ف كالكاجػػب مػا كػػاف بالسػػنة 
 (.1/50)المسكدة )

 مقػاـ مػف الػركعريف كلػـ يرجػج كاجػبم لككنػو كفا منار القػار  شػرح مبرِّػر ِّػحيو الببػارل: الرشػهد األكؿ سػنةم كلػيس ب
كهػػك مػػذهب  كثػػر  هػػؿ العمػػـ ببلفػػان ألبػػا حنينػػة حيػػث ذهػػب إلػػا كجكبػػوم قػػاؿ فػػا الهدايػػة: الرشػػهد األكؿ كاجػػبم كقيػػؿ 

 لكنو ببلؼ ظاهر الركاية عف  با حنينة. مكهك األقيس مسنة
 (.2/209كفا الممنا ركايراف عف  حمد )

 (.1/95رض ال يرسامو فا رركو سهكان كالكاجب ال يرسامو فا رركو عمدا )كفا قكاعد ابف المحاـ: الن
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 ا.طمقت زكجروم بببلؼ ما إذا قاؿ: فرض عم
 ِّرح بو الرافعا نقبلن عف زيادات العبادل.

  ف الجميج كنايات.ذكنقؿ عف البكشنجا 
 .(1)كنقؿ عف األكثريف:  ف الطبلؽ الـز لا ِّريو 

كبالجممة فبل يعد ذلؾ منافيان لمرػرادؼم بػؿ ألف العػرؼ اقرضػا ذلػؾ كهػك  مػر بػارج عػف 
 .(2)منهـك الممة المهجكرة 

فرضػام كمسػو مػف النِّػد يةم كهك  نهـ جعمػكا الكضػكء رنبيو  بر: مما نقض عما الحنن
ب(م كلػػـ يثبػػت ذلػػؾ بػػدليؿ قطعػػام ككػػذلؾ الِّػػبلة )عمػػا مػػف بمػػ  فػػا  32ربػػج الػػر س فرضػػا )

  (3)الكقت بعد ما  دل الِّبلة( كغير ذلؾ مف المسائؿ الرا قدمناها عنهـ  نننا. 
لكاجبػػػات مسػػػألة: قػػػاؿ القاضػػػا كجماعػػػة مػػػف  ِّػػػحاب  حمػػػد: يجػػػكز  ف يقػػػاؿ: بعػػػض ا

 كجب مف بعضم كالسنف بعضها   كد مف بعػض ببلفػان لممعرزلػة؛ ألف الكجػكب ينِّػرؼ إلػا 
 ِّنة الذات.

كقػػػاؿ ابػػػف القشػػػيرل يجػػػكز ذلػػػؾ عنػػػدنا؛ فمػػػا كػػػاف المػػػـك عمػػػا رركػػػو  كثػػػر كػػػاف  كجػػػب: 
 فاإليماف باح  كجب مف الكضكء. 

 :  (5)مف الحنابمة كالقاضا  بك يعما (4)قاؿ الحمكانا 
                                 

(
1
( كالرمهيػد لؤلسػنكل 3/191ينظر: رهذيب النػركؽ عمػا فػركؽ القرافػا ) و)كما بيف األقكاس من م(1/242البحر المحيط ) (

اؿ فػرض عمػا لعػدـ كقاؿ: إنػو إذا قػاؿ الطػبلؽ الـز لػا  ك كاجػب عمػا طمقػت زكجرػو لمعػرؼم ببػبلؼ مػا إذا قػ 1/58
 (.8/33العرؼ فيو  .هػ )ركضة الطالبيف 

(
2
 (1/244البحر المحيط لمزركشا ) (

(
3
المسػائؿ الرػا ذكرهػا : العشػر فػا األقػكات فيمػا دكف بمسػة  ( كما بػيف القكسػيف مػف هنػاؾم كمػف1/242البحر المحيط ) (

 ([.1/12 كسؽم ]غاية الكِّكؿ فا شرح لب األِّكؿ )

(
4
بف عما بف محمػد بػف عثمػاف النقيػو الزاهػد مػف فقهػاء الحنابمػة ببمػدادم الػكرع العابػدم لػو كرػاب فػا النقػو  بك النرو محمد  (

هػػػ 505هػػػ كرػػكفا سػػنة 439سػػمان كنايػػة المبرػػد م كلػػو مِّػػنؼ فػػا األِّػػكؿ فػػا مجمػػديف كمبرِّػػر النرػػاكلم كلػػد سػػنة 
دار  – 2/257م طبقػات الحنابمػة هػ1425 – كلا  –السعكدية  –العبيكاف  – 1/106البف رجب )ذيؿ طبقات الحنابمة 

 (.14/488م سير  عبلـ النببلء 210م المدبؿ إلا مذهب اإلماـ  حمد صبيركت -المعرفة 

(
5
 بك يعما بف النراء شيخ الحنابمة القاضا الحبر محمد بف الحسيف بف محمد بف بمؼ بف  حمد البمػدادلم كػاف إمامػا ال  (

المعرمػد   كقضاء حمكاف كغيرها .. مف رِّانينو  حكاـ القػر فم كمسػائؿ اإليمػافميدرؾم ككلا قضاء حريـ دار الببلفة 
الجهميػةم الكػبلـ فػا كمبرِّرنم كالمقربسم كعيكف المسائؿم الرد عما الكراميةم الرد عما السالمية كالمجسمةم الػرد عمػا 

هػػػم كر ن  حػػد 458هػػػم كرػػكفا سػػنة 380االسػػركاءم العػػدة فػػا  ِّػػكؿ النقػػو كمبرِّػػرهام كفضػػائؿ  حمػػد كغيرهػػا الكثيػػر كلػػد سػػنة 



290 
 

 .(1)هذا  ف  حدهما يثاب عميو  كثر مف اآلبركفائدة 
 ال ي بذ عميو  جرةم كمف ثـ هاهنا مسائؿ:* مسألة: فرض العيف 

لك قاؿ: ِّؿى الظهر لننسؾ كلؾ عما دينارم فِّما  جز رػو )ِّػبلرو(م قالػو الرافعػا فػا 
 .(2)ؽ الح كراب الظهارم ككبلمو كالِّريو فا  نو ال يسرحؽ الدينار كهك

جػكب بػذؿ فضػؿ المػاء لمماشػيةم ك نػو ال يجػكز  بػذ عػكض عنػوم كرػردد كمنهػا األِّػو ك 
كالد المِّنؼ فا اآلدما قاؿ: كينبما  ف يجب العكض؛ ألف المعنا فا الماشية يربج الكػؤلم 

 كهك منقكد فيوم قاؿ: كفيو نظر. 
كمنهػػػػا ال يجػػػػكز اسػػػػرئجار مسػػػػمـ لمجهػػػػاد؛ ألنػػػػو بحضػػػػكر الِّػػػػؼ يرعػػػػيف عميػػػػوم ببلفػػػػان 

 ا جكاز  بذ األجرة مف سهـ المِّالو.ف (3)لمِّيدالنا
كمف لـ يكف هناؾ غيرن كباؼ إف لػـ يقبػؿ هبلكهػا:  مكمنها مف رعيف عميو قبكؿ الكديعة

م ال يجػػػػكز لػػػػو  بػػػػذ  جػػػػرة الحنػػػػظ؛ لرعينػػػػو عميػػػػوم كيجػػػػكز  بػػػػذ  جػػػػرة (4)قػػػػاؿ ِّػػػػاحب المرشػػػػد 
ـ  مػر ة النارحػة: هػؿ . كبرج ابف الرفعة فا المسألة ببلفان فا  ف مف رعيف عميػو رعمػي(5)مكانها

                                                                                                     
 ِّحابو بعد مكرو منامان فقاؿ لو: ما فعؿ بؾ ربؾ؟ قاؿ: رحمنا كغنرلا ك كرمنا كرفج منزلرام فقػاؿ: بػالعمـ؟ فقػاؿ بػؿ بالِّػدؽم 

 .11-16/10م البداية كالنهاية 91-18/89(م اإلعبلـ 2/309انظر:العبر فا ببر مف غبر لمذهبا )

(
1
(م العػػدة فػػا 845-2/844(م الرحبيػػر شػػرح الرحريػػر )1/94(م القكاعػػد كالنكائػػد األِّػػكلية )1/58(م المسػػكدة )1/244البحػػرالمحيط ) (

 ( .2/404 ِّكؿ النقو )

(
2
 (.1/289اإلقناع فا حؿ  لناظ  با شجاع ) (

(
3
بالكيػو األِّػبهانا  الِّيدالنا: الشيخ الِّدكؽ المعمَّرم مسند الكقت  بك جعنر محمد بف  حمد بف نِّر بػف  بػا النػرو حسػيف بػف (

هػ. كسمج حضكرنا مف بمؽ كثيرم كركل عنو بمؽ كثير  يضانم ك جاز 509الِّيدالنا كسبط حسيف بف مندنم كلد ليمة النحر سنة 
 (7/20( شذرات الذهب فا  ببار مف ذهب )16/14هػ )سير  عبلـ النببلء 603لمكثيرم ركفا سنة 

(
4
ك سػػعد عبػػد اح بػػف  بػػا السػػرل محمػػد بػػف هبػػة اح بػػف مظهػػر السػػرل الرميمػػا ِّػػاحب المرشػػد: شػػرؼ الػػديف ابػػف  بػػا عِّػػركف  بػػ (

الحديثا ثـ المكِّما النقيو الشافعام كاف مف  عياف النقهاءم كفضبلء عِّرن كممف سار ذكرن كانرشر  مرنم  بذ عف جممة شيكخ 
لسػمطاف ِّػبلح الػديف رحمػو احم ككػاف عِّرن ككاف لو طمبة يدرسكف عميوم ركلا القضػاء كثيػرنا حرػا ِّػار قاضػا القضػاة  يػاـ ا

ركنػػانفا الدكلػػةم كهػػك الػػذل بيًعػػثى رسػػكالن إلػػا البمينػػة المسرضػػئم لػػو رِّػػانيؼ عظيمػػة رػػدؿ عمػػا براعرػػو كذكائػػو مػػج كفػػكر ردينػػو 
هػػ كرػكفا سػنة 493كِّيانرو منها: ِّنكة المذهب مف نهاية المطمب كاالنرِّار كالمرشد فا مجمديف كغير ذلػؾم كػاف مكلػدن سػنة 

( كطبقات الشافعية 21/125(م سير  عبلـ النببلء )54-3/53( ككفيات األعياف )513-1/512هػ )طبقات النقهاء الشافهية 585
 (.7/136الكبرل )

 245)*( سبؽ ذلؾ ص 

(
5
اسرطرد: قمت )ابف السبكا( كيشهد لو ما نقمو الرافعا عف  با النرج  ف الكاجب  ِّؿ القبكؿ دكف اربلؼ مننعة ننسػوم ك  (

جػػكزن فػػا الحنػػظ مػػف غيػػر عػػكضم غيػػر  ف ِّػػاحب المرشػػد يِّػػرح بػػأف ننػػس الحنػػظ ال ر بػػذ عميػػو  جػػرة ك بػػك النػػرج ك 
ليو يميؿ بحث الرافعا )األشبان كال  (2/88ظائر البف السبكا نيقكؿ: ر بذم كا 
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هػؿ يسػرحقها؟  -مج ارساع الزمػاف بطمػب األجػرة–يجكز لو  ف يجعمو ِّداقان؟ كمف  نقذ غريقان 
 .(1)كنظائرها 

ف رعيف.  كيسرثنا مسائؿ: منها: األِّو جكاز  بذ العكض عف رعميـ النارحة كا 
 .  (2)كمنها: األِّو جكاز  بذ العكض عف الذل يأكمو المضطر 

ف رعيف عميها كمنها: األِّو جك   .(3)از  بذ األـ األجرة عف إرضاع كلدها المبف كا 
 .(4)كمنها: األِّو جكاز اسرئجار مف رعيف عميو رجهيز الميت 

م كهػػك لمػػة : عػػدـ االننكػػاؾ عػػف الشػػئم فيقػػاؿ لمكاجػػب  فائػػدة: مػػف  سػػماء الكاجػػب الػػبلـز
 .(6)ض .. الخ كنحك ذلؾ كما فا حديث الِّدقة: فمف لزمو بنت مبا (5)الـز كممزـك بو 

 ل كاجػػػب الكقػػػكع بكعػػػدن (8) ژ ڳ ڳ   ڳ ڳ      گژ قػػػاؿ رعػػػالا:  (7)كمنػػػو المحرػػػـك 
ال فهك رعالا ال يجب عميو شئم فيقاؿ فا الكاجب حرـ كمحرـك كنحك ذلؾ   .(9)الِّادؽ كا 

كمنػػػػو المكرػػػػكب: مػػػػف كرػػػػب الشػػػػئ إذا حرمػػػػو ك لػػػػـز بػػػػو. كرسػػػػما الِّػػػػمكات المكركبػػػػات 
 (2)ژٹ ٹ    ٹژ كقكلػو رعػالا (1)مس ِّمكات كربهف اح" م كمنو حديث "ب(10)لذلؾ

                                 
(
1
 (.2/88األشبان كالنظائر البف السبكا ) (

(
2
 عت الضركرة إلا إعارة الدلك كالرشا كجب بالعكض.( كزاد: إذا د2/88األشبان كالنظائر البف السبكا ) (

(
3
 (1/210الرنبيو فا النقو الشافعا ) (

ف رعػيف عميػو كمػا (  4) سنا المطالب فا شرح ركض الطالب كفيو: كلو بكؿ حاؿ  بذ  جرة مف المشهكد لو عمػا الرحمػؿ كا 
 (.372-4/371فا رجهيز الميت )

(
5
 (.1/190(م الرعرينات )542-12/541لساف العرب ) (

(
6
فػا دكاكيػف السػنة حػديثنا كهػذام كػؿ األحاديػث الرػا رررػاكؿ ِّػدقة الماشػية ربمػكا مػف  –حرػا اآلف عمػا األقػؿ  –لـ  جد  (

الشاهد الذل مف  جمو ساؽ الشارح الحديثم كلكف جاءت  حاديث مكقكفة عما الِّحابة  ك مف بعدهـ رضا اح عنهـ 
نف الكبػرل لمبيهقػا فػا كرػاب النػذكر: بػاب مػف نػذر ربػرزان  ف يمشػا إلػا بيػت فيها الشاهد المطمكب "لزمو" منها فا الس

قاؿ الشافعا رحمو اح: لزمو  ف يمشػا إف قػدر عمػا المشػام قػاؿ  ِّػحابنا: ألف المشػا إلػا مكضػج البػر  ماح الحراـ
نػدنم كعنػدن  . هػ ك ما حديث الِّدقة "مػف بممػت ِّػدقرو بنػت مبػاض كليسػت ع ،ژ  ڑ ژژ برم اسردالالن بقكلو 

ا  ك شاريفم فإف لـ يكف عندن بنت مباض عمػا كجههػا كعنػدن  بنت لبكف فإنها رقبؿ منو كيعطيو المِّدؽ عشريف درهمن
 كرػػب لػػو الرػا  مػػر رسػػكؿ اح   ف  بػػا بكػر  ابػف لبػػكف فإنػو يقبػػؿ منػػو كلػيس معػػو شػئ" ركان الببػػارل عػػف  نػس 

(2/116.) 
(
7
 .(1/240البحر المحيط ) (

(
8
 ژ ڳ ڳ   ڳ ڳ      گ گگ  گ ک کژ ( مف سكرة مريـ كرمامها 71ف اآلية رقـ )مجزء  (

(
9
 – 1/263م مجمػػؿ الممػػة البػػف فػػارس 4/260م رهػػذيب الممػػة 2/195(م العػػيف 21/559رنسػػير الػػرازل )منػػاريو الميػػب ) (

 .هػ1406 –ثانية  –بيركت  –م سسة الرسالة 

(
10

م القػػػػامكس النقهػػػػا 2/524باح المنيػػػر فػػػػا غريػػػػب الشػػػرح الكبيػػػػر م المِّػػػػ4/147النهايػػػة فػػػػا غريػػػػب الحػػػديث كاألثػػػػر  (
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 ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ  ۋ ٴۇژ  مػػػػػػػػػػػػػا  (3) ژ ٻ ٻ ٱژ كقكلػػػػػػػػػػػػػو 

ػا كنسػبتم كقيػػؿ يجػب اف يكِّػػا (4)... اآليػة  ژ ې . فقيػؿ المػػراد كجػكب الكِّػػية فرضن
بما يحراج لمكِّية مػف ذكػر الػديف كالكديعػة كنحػك ذلػؾم كقيػؿ المػراد كرػب فػا المػكح المحنػكظ 

 ( 5)يككف مما نحف فيو. فبل 

                                                                                                     
 .1/778م مجمؿ الممة البف فارس 2/258م رنسير القرطبا 1/316

(
1
عف عبادة بف الِّػامت قػاؿ:  2/169( 270الحديث ركان مالؾ فا المكطأ كراب ِّبلة الميؿ باب األمر بالكرر حديث ) (

 عػػز كجػػؿ عمػػا العبػػادم فمػػف جػػاء بهػػفم لػػـ يضػػيج مػػنهف شػػيئا يقػػكؿ: بمػػس ِّػػمكات كرػػبهف اح سػػمعت رسػػكؿ اح 
ف  اسربنافا بحقهػف كػاف لػو عنػد اح عهػد  ف يدبمػو الجنػةم كمػف لػـ يػأت بهػف فمػيس لػو عنػد اح عهػدم إف شػاء عذبػو كا 

ا م ككػذ1591كركان الدارما فا سننو فػا بػاب الػكرر حػديث رقػـ  هػم1425 - كلا  –نشر  بك ظبا  شاء  دبمو الجنة"
فػػا الكبػػرلم كاإلمػػاـ  حمػػد فػػا المسػػند فػػا  1/230( 313م ككػػذا النسػػائا رقػػـ )2/62( 1223 بػػك داككد حػػديث رقػػـ )

 كِّححو األلبانا. مكقاؿ ِّحيو 33/166( 22132مسند األنِّار رحت رقـ )

(
2
  ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ  ٹ ٹ ٹ    ٹ ٿ ٿ ٿژ مف سكرة البقػرة كرمامهػا  183مف اآلية رقـ جزء  (

 .ژ ڦ ڦ

(
3
 ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پپ     ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱژ ( مػػػػف سػػػػكرة البقػػػػرة كرمامهػػػػا: 216مػػػػف اآليػػػػة رقػػػػـ )جػػػػزء  (

 .ژ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

(
4
   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ  ۋ ٴۇژ ( مػػػف سػػػكرة البقػػػرة كرمامهػػػا "180مػػػف اآليػػػة رقػػػـ )جػػػزء  (

 .ژ ەئ ەئ ائ ائى ى

(
5
 (.1/175م معجـ النركؽ الممكية )2/260م رنسير القرطبا 5/231رنسير الرازل الكبير  (



293 
 

 وىو لفظى[ ،]والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة، خالفًا لبعض أصحابنا
 فا الممة: المدعك إليوم كما قالو الجكهرل كغيرن. والمندوب

 فسما بذلؾ لدعاء الشرع إليو.
 *.(1)ك ِّمو: المندكب إليوم فحذفت الِّمة ابرِّاران 

اعمو كال يذـ راركو مف حيث عِّيانو ال مف حيػث رركػو كهك فا االِّطبلح: ما يمدح ف
المنػػػدكبم قالػػػو فػػػا الرمبػػػيصم كقػػػاؿ: كقػػػكؿ بعضػػػهـ مػػػا يمػػػدح فاعمػػػو كال يػػػذـ راركػػػو باطػػػؿم 

 .(2)لِّدقو عما فعؿ اح كال يسما ندبام كما ال يسما مباحان 
 .(3)ككذا المرغب فيو كالمرشد كاإلحساف  فالمندوب والمستحب والتطوع والسنة

ف كفػػ ا زكائػػػد الركضػػػة فػػػا بػػػاب ِّػػػبلة الرطػػػكع رسػػػمية السػػػنة حسػػػنا كاألكلػػػا كالقربػػػةم كا 
المرقربػػكف بمثػػؿ مػػا افررضػػت  لػػف يرقػػرب الػػا)ب( 33اطمقػػت عمػػا الكاجػػب كمػػا فػػا حػػديث )

 .(4)عميهـ( 
 .(5)بمعنا كاحد عند الجمهكر  مترادفةكالرغيبة كالنافمة  سماء 

ـــبعض أصـــحابنا بمػػػكل كالبػػػكارزما ككػػػذا المزالػػػا فػػػا كهػػػك القاضػػػا حسػػػيف كال خالفـــا ل
 اإلحياءم حيث قالكا: ما عدا النرائض ثبلثة  قساـ:

 .سنة: كهك ما كاظب عميو النبا 

                                 
(
1
(م 1/124( ركضػػػة النػػػاظر كجنػػػة المنػػػاظر )1/870(م الكميػػػات )2/597المِّػػػباح المنيػػػر فػػػا غريػػػب الشػػػرح الكبيػػػر ) (

(م الرحبيػػػر شػػػرح 1/377(م البحػػػر المحػػػيط )1/24(م نهايػػػة السػػػكؿ شػػػرح منهػػػاج الكِّػػػكؿ )1/119اإلحكػػػاـ لآلمػػػدل )
 247ص  1كهامش 246ص  3*انظر هامش .403-1/402كب المنير (م شرح الكك 978-2/976الرحرير )

(
2
م شػػػرح الكككػػػب المنيػػػر 2/979م الرحبيػػػر شػػػرح الرحريػػر 1/119م اإلحكػػاـ لآلمػػػدل 1/163الرمبػػيص فػػػا  ِّػػػكؿ النقػػػو  (

 كقاؿ: "المأمكر بو الذل ال يمحؽ الذـ كالمأثـ برركو مف حيث هك ررؾ لو عما كجػو 1/291م الرقريب كاإلرشاد 1/402
 247ص  3* انظر هامش مام كما ال يمحؽ الذـ برركو مف حيث هك ررؾ لو مف غير حاجة إلا فعؿ بدؿ لو.

(
3
م الرقريػػػػر 1/7قػػػػات م المكاف1/403م شػػػػرح الكككػػػػب المنيػػػػر 1/377م البحػػػػر المحػػػػيط 1/354شػػػػرح مبرِّػػػػر الركضػػػػة  (

 .2/150كالرحبير 

إف اح قػاؿ: مػف عػادل لػا كليػان فقػد  ذنرػو بػالحربم كمػا رقػرب : ِّحيو الببارل عف  با هريرة قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اح  (4)
إلا عبدل بشئ  حب إلا مما افررضرو عميوم مػا زاؿ عبػدل يرقػرب إلػا بالنكافػؿ حرػا  حبػوم فػإذا  حببرػو كنػت سػمعو 
ف سػػألنا ألعطينػػػوم كلػػػئف  الػػذل يسػػػمج بػػو كبِّػػػرن الػػذل يبِّػػػر بػػو كيػػػدن الرػػػا يػػبطش بهػػػا كرجمػػو الرػػػا يمشػػا بهػػػام كا 

 (.8/105رعاذنا ألعيذنوم ما ررددت عف شئ  نا فاعمو ررددل عف ننس الم مف م يكرن المكت ك نا  كرن مساءرو" )اس

(
5
 .1/327ركضة الطالبيف  (



294 
 

 كمسرحب: كهك ما فعمو مرة  ك مرريفم ك لحؽ بعضهـ بو ما  مر بو كلـ ينقؿ  نو فعمو.
األكراد بػػػؿ ينعمػػػو اإلنسػػػاف بابريػػػارن مػػػف  : كهػػػك مػػػا لػػػـ يػػػرد فيػػػو ببِّكِّػػػو نقػػػؿمكعه كرطػػػ

فػػا قكاعػػدن  (2)كهػػذا الػػبعض الػػذل ذكػػرن الحػػافظ ِّػػبلح الػػديف العبلئػػا  م(1)كالنكافػػؿ المطمقػػة 
حػج [ ]هك مسػبكؽم كردن القاضػا  بػك الطيػب فػا المنهػاجم بػأف النبػا  –لكنو لـ يعزن ألحد 

ف لـ رركرر.  فا عمرن مرة كاحدة ك فعالو فيو ما هك سنة كا 
 مرة كاحدة كهما سنة )مسرحبة(. ككذا لـ يِّؿ االسرسقاء كبطب إال

كالسػػػنف  مكفػػػا كجػػػو ثالػػػث  ف الننػػػؿ كالرطػػػكع لنظػػػاف مررادفػػػاف كهمػػػا مػػػا سػػػكل النػػػرائض
 .(3)كالمسرحب كنحك ذلؾ  نكاع لها 

كفػػا كجػػو رابػػج: قالػػو الحميمػػا: السػػنة مػػا اسػػرحب فعمػػو ككػػرن رركػػوم كالرطػػكع مػػا اسػػرحب 
 فعمو كلـ يكرن رركو.

مطمػػػب فػػػا بػػػاب الكضػػػكء: السػػػنة مػػػا فعمػػػو النبػػػا عميػػػو كفػػػا كجػػػو بػػػامس: حكػػػان فػػػا ال
السػػبلـم كالمسػػػرحب مػػػا  مػػػر بػػػوم سػػػكاء فعمػػو  ـ الم  ك فعمػػػو كلػػػـ يػػػداـك عميػػػوم فالسػػػنة إذنا مػػػف 

 .(4)اإلدامة 
كقيؿ السنة ما رررب كالركارب مػج النػرائضم كالننػؿ كالنػدب مػا زاد عمػا ذلػؾم حكػان فػا 

 .(1)اطج : الننؿ قريب مف الندب إال  نو دكنو فا الرربةم كقاؿ ابف السمعانا فا القك (5)الممج 

                                 
(
1
 .2/980م الرحبير شرح الرحرير 1/378البحر المحيط لمزركشا  (

بلؿ المحمػػا عمػػا جمػػج الجكامػػج م الجػػ1/11م غايػػة الكِّػػكؿ فػػا شػػرح لػػب األِّػػكؿ 36م 34المػػرر المكامػػج مبطػػكط لكحػػة 
 .1/326م ركضة الطالبيف 1/127بحاشية العطار 

(
2
هػػ سػمج ِّػحيو مسػمـ مػف 694الحافظ المحدث النقيو األِّكلا األديب ِّبلح الػديف بػف العبلئػا الدمشػقا الشػافعا كلػد سػنة  (

شػػارة إلػػا النرائػػد المسػػمكعة كالننحػػات الشػػيخ النػػزارل كالقاسػـػ بػػف عسػػاكر ككثيػػرم كمػػف مِّػػننارو إثػػارة النكائػػد المجمكعػػة فػػا اإل
القدسية كاألربعيف فا  عماؿ المرقيف كرحنة الرائض بعمـك  يات النرائض كرحقيؽ المراد فا  ف النهػا يقرضػا النسػاد كرنِّػيؿ 
اإلجماؿ فا رعارض األقكاؿ كاألفعاؿ كشناء المسررشديف فا حكـػ ابػربلؼ المجرهػديف كغيػر ذلػؾم رػكلا مدرسػة دار الحػديث 

 –بيػػركت  –دار النكػػر المعاِّػػر  2/328(  عيػػاف العِّػػر بػػأعكاف النِّػػر 260-13/257السػػنية بالقػػدس )الػػكافا بالكفيػػات 
 .10/35هػم طبقات الشافعية الكبرل لمسبكا 1418 كلا 

(
3
 .1/378كالبحر المحيط لمزركشا  1/326ركضة الطالبيف  (

(
4
 .2/983كالرحبير شرح الرحرير  1/378البحر المحيط  (

(
5
كهػذا ال يِّػو؛ ألف كػؿ مػا كرد الشػرع باسػرحبابو فهػك سػنة سػكاء كػاف  م1/23ازل فػا الممػج الشيخ  بك اسحؽ الشػير قاؿ  (

 .1/378فبل معنا لهذا النرؽ.  .هػ كالبحر المحيط لمزركشا  مراربان  ك غير رارب
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كعند المالكيػة رنرقػة  بػرل:  ف مػا  مػر بػو الشػارع كبػال  فيػو سػنةم ك كؿ المرارػب: رطػكع 
كمػػا قالػػو  ِّػػحابنا  مم كبهػػا سػػميت السػػنة هيئػػة(2)فضػػيمة كمرغػػب فيػػو  فهػػككمػػا ركسػػط  مكنافمػػة

 فا الِّبلة.
نعػؿ العبػادةم لبػيف السػنة كالهيئػة: بػأف الهيئػة مػا يرهيػأ بهػا  (3)كفرؽ الشيخ  بك حامػد االسػنراينا

مػف الهيػآت  (5)كغسػؿ الكنػيف فػا الكضػكء (4)كالسنة ما كانت مف  فعالها الراربة فيهػام كجعػؿ الرسػمية
                                                                                                     

(
1
 .1/378ط لمزركشا كلكنو قاؿ: إال إنو دكنو فا المنزلة  .هػ كالبحر المحي م1/24قكاطج األدلة  (

(
2
: كقاؿ: كعند المالكية: ما اررنعت رربرو فا األمر كبال  الشرع فا الرحضيض عميػو يسػما سػنةم 1/378البحر المحيط  (

ػػا كنافمػةم كمػا ركسػػط بػيف هػذيف فضػػيمة كمرغػب فيػو .. الػػخم كالمهػذب فػا  ِّػػكؿ  كمػا كػاف فػػا  كؿ هػذن المرارػب رطكعن
 .هػ1420 – كلا  –شد بالرياض مكربة الر  – 1/237النقو المقارف 

(
3
قػدـ بمػداد كهػك حػدثم فػدرس فقػو الشػافعا عمػا  بػا الحسػف بػف  م حمد بف محمد بف  حمد  بك حامػد النقيػو االسػنرايينا (

المرزباف ثػـ عمػا  بػا القاسػـ الػداركام ِّػار  كحػد كقرػو فػا النقػو كلػو الرياسػةم عظػـ جاهػو عنػد الممػكؾ كالعػكاـم كػاف 
 406كرػكفا سػنة  344ف سرمائة مرنقو ككاف النػاس يقكلػكف لػك ر ن الشػافعا لنػرح بػوم مكلػدن سػنة يحضر درسو  كثر م

م طبقػػات النقهػػاء الشػػافعية 5/578م قيػػؿ هػك المجػػدد لمممػػة عمػػا ر س المائػة الرابعػػة ) عيػػاف العِّػر 6/20رػاريخ بمػػداد 
م سػػػػير  عػػػػبلـ النػػػػببلء هػػػػػ1419 – كلػػػػا  –بيػػػػركت  –دار الكرػػػػب العمميػػػػة  – 3/24الحنػػػػاظ لمػػػػذهبا  رػػػػذكرةم 1/275

 .124-13/13م 11/124

(
4
الرسػػمية فػػا الكضػػكء: قػػاؿ مالػػؾ إنهػػا فػػرض إال إذا كػػاف ناسػػيان فرقػػاـ الرسػػمية بالقمػػب مقػػاـ الرسػػمية بالمسػػاف دفعػػان لمحػػرجم  (

ية فبل رقيد  نو قاؿ: "ال كضكء لمف لـ يسـ"م كلنا:  ف  ية الكضكء مطمقة عف شرط الرسم كاحرج بما ركل عف النبا 
مػف المركضػئ هػك الطهػارة كرػرؾ الرسػمية ال يقػدح فيهػا؛ ألف المػاء بمػؽ طهػكرا  إال بدليؿ ِّالو لمرقييدم كألف المطمكب

قػاؿ: "مػف   ف رسػكؿ اح  فا األِّؿم فبل رقؼ طهكريرو عما ِّنج العبدم كالدليؿ عميو ما ركل عف ابف مسػعكد 
يػػج بدنػػوم كمػػف ركضػػأ كلػػـ يػػذكر اسػػـ اح كػػاف طهػػكران لمػػا  ِّػػاب المػػاء مػػف ركضػػأ كذكػػر اسػػـ اح عميػػو كػػاف طهػػكران لجم

م كالحديث مف جممة األحادم كال يجكز رقييد مطمؽ الكراب بببر الكاحدم ثـ هك محمكؿ (1/124)سنف الدارقطنا  بدنو"
كذلػؾ  مررػاح الكضػكءعميهػا عنػد اف عما ننا الكمػاؿم كهػك معنػا السػنة ........ كبػو نقػكؿ: إنػو سػنة لمكاظبػة النبػا 

م 1/20. بدائج الِّػنائج "كؿ  مر ذل باؿ لـ يبد  فيو بذكر اسـ اح فهك  برر" :دليؿ السنيةم كقاؿ عميو الِّبلة كالسبلـ
ف رركها ناسيان  جز . مفإف رركها عامدان بطؿ كض ن ماسحؽ بف راهكية: الرسمية كاجبة كقاؿ  كا 

ف رركها عامدن  مها كاجبة :كقاؿ  هؿ الظاهر قػاؿ: ال ِّػبلة  ا  ك ناسينا لـ يجزن اسردالالن بركاية  با هريرة  ف رسكؿ اح كا 
 .1/100لمف ال كضكء لو كال كضكء لمف لـ يذكر اسـ اح عميو" الحاكل الكبير 

(
5
ء مف سنف الكضكء غسؿ الكنيف قبؿ الكجو كلهما  حكاؿ:  حدهما:  ف يريقف نجاسرهما فهذا يكرن لو غمس كنيػو فػا اإلنػا (

قبؿ غسػمهما ثبلثػان كراهػة رحػريـم ألنػو ينسػد المػاءم الحالػة الثانيػة:  ف يشػؾ فػا نجاسػرهما كمػف نػاـ كال يػدرل  يػف بارػت 
يديػو  نػرغ عمػاإذا قػاـ  حػدكـ مػف نكمػو فمي": يدانم فهذا يكرن لو  يضان غمس كنيو فا اإلنػاء قبػؿ غسػمهما ثبلثػا لقكلػو 

كهذا مذهب الشافعا كمالؾم ( 1/94" )المضنؼ ابف  با شيبة يدرل  يف بارت يدان قبؿ  ف يدبمهما اإلناء ثبلثان فإنو ال
كذهب بعض العمماء إلا كجكب غسمهما قبؿ إدبالهما فا اإلناء عند االسريقاظ مف النـك لظػاهر النهػا كلػـ ينػرؽ بػيف 

عا رحمػو اح حمػؿ النهػا عمػا نـك الميؿ كالنهارم كذهب اإلماـ  حمد إلا كجكب ذلؾ مف نـك الميػؿ دكف النهػار كالشػاف
غيػػر الكجػػكب لقرينػػةم الحالػػة الثانيػػة:  ف يرػػيقف طهاررهمػػا : فهػػذا ال يكػػرن لػػو غمػػس كنيػػو فػػا اإلنػػاء قبػػؿ غسػػمهما كلكػػف 
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 .(1)كالمشهكر  نها سنة 
قػػػاؿ ابػػػف العربػػػا  ببرنػػػا الشػػػيخ  بػػػك رمػػػاـ بمكػػػة  نػػػو سػػػأؿ الشػػػيخ  بػػػا اسػػػحؽ )الشػػػيرازل( 

 نو سنة كفضيمة كننؿ كهيئة؟إ :عف قكؿ النقهاء ببمداد
م ك ما  نا فسألت  با (2)فقاؿ: هذا عامية فا النقو كال يقاؿ إال فرض كسنة ال غير 

 . (4)بالبِّرة فقاؿ هذن  لقاب ال  ِّؿ لها فا الشرع انرها  (3)العباس الجرجانا 
الحػػػرميف كابػػػف  ؛ إذ المنػػػدكب مطمػػػكب باالرنػػػاؽ كمػػػا قالػػػو إمػػػاـلفظـــى ل البػػػبلؼ  وىـــو
 القشيرل.

فعما هذا مطمػكب هػذن المسػألة هػؿ اقرضػاء الشػرع لممنػدكب  مػر حقيقػة؟ كالِّػحيو  نػو 
 معنكل.

بيػارل إنمػا جعػؿ اإلمػاـ البػبلؼ لنظيػان لرعمقػو ببحػث كلو فكائد: األكلا: قاؿ المازرل كاإل
ال فنائػػدرها فػػا األِّػػكؿ  نػػو إذا قػػاؿ الػػراكل:  مرنػػا  ك  مرنػػا الن فػػإف قمنػػا  مبكػػذا بػػا الممػػةم كا 

 لنظ األمر يبرص بالكجكب كاف المنظ ظاهرنا فا ذلؾ حرا يقـك دليؿ عما ببلفو.
ف قمنا إنو يرردد بينهمام لـز  ف يككف مجمبلن.  كا 

:  حػػػدهما: البحػػػث العقمػػػا: هػػػؿ كجػػػد فػػػا (1)كقػػػد بكلػػػؼ فػػػا هػػػذن المسػػػألة مػػػف كجهػػػيف 
                                                                                                     

مف غيػر رعػرض لسػبؽ نػـك  كمأبذها  نو الكارد فا ِّنة كضكء النبا  ميسرحبم كهذن الحالة ها الرا ذكرها الشيخ
 [.28-1/27ية االبرِّار ]كناية األبيار فا حؿ غا

( كفيػػو: قػػاؿ المػػاكردل: كهػػذا 1/100( كاسػػرطرد: كالبػػبلؼ يرجػػج إلػػا العبػػارةم كالحػػاكل الكبيػػر )1/379( البحػػر المحػػيط )1)
كما قاؿ  كؿ ما يبد  بو المركضئ مف  عماؿ كضكئو الرسمية فيقكؿ: بسـ احم كها سنةم كقػاؿ  بػك حامػد االسػنرايينا: 

الهيئػة كالسػنة بػأف قػاؿ: الهيئػة مػا رهيػأ بػو لنعػؿ العبػادةم كالسػنة مػا كػاف فػا  فعالهػا الراربػة فيهػام  ه  هيئةم كالنرؽ بيف
 كهكذا نقكؿ فا غسؿ الكنيف: كهذا يعد فا العبارة مج رسميـ المعنا ... الخ.

(
2
 1/403كككػب المنيػر البحر المحيط كلكف فيو: قاؿ هذن عامية فا النقو كما يجػكز  ف يقػاؿ إال فػرض ال غيػرم ]شػرح ال (

 لكف قاؿ: )هذا عامَّةي فا النقهاء( برشديد الميـ[.

(
3
 حمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف  حمػػػد  بػػػك العبػػػاس الجرجػػػانام قاضػػػا البِّػػػرة كمػػػدرس مدرسػػػرهام ِّػػػاحب كرػػػاب "المعايػػػان" ك"الرحريػػػر"  (

ا الحسػف المػاكردل كالبطيػب ك"الشافا" ك"األدباء" كغيرهام رنقو عما  با اسحؽ الشػيرازل كسػمج مػف  بػا الطيػب الطبػرل ك بػ
هػػػ طبقػػات الشػػافعية الكبػػرل لمسػػبكا 482رػػكفا سػػنة  1/271البمػػدادلم كػػاف إمامػػان فػػا النقػػو كاألدب ]طبقػػات النقهػػاء الشػػافعية 

 .  1/260م طبقات الشافعية البف قاضا شهبة 1/475م طبقات الشافعية 4/75

(
4
ال  ِّؿ لها كال نعرفها فا الشرعم قمت لو: قػد ذكرهػا  ِّػحابنا  كرماـ عباررو: .. فقاؿ هذن  لقاب 1/379البحر المحيط  (

 البمداديكف عبد الكهاب كغيرنم فقاؿ: الجكاب عميكـ انرها.

(
1
 .383-1/382 بنِّها بكلؼ فا هذن المسألة مف كجهيف( العبارة فا البحر المحيط) (
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 الندب حقيقة األمر؟
 ؟كالثانا: هؿ يسما الندب  مرنا

م كقػػػد نػػػكزع فػػػا األمػػػر األكؿم ككػػػذا جعػػػؿ ابػػػف برهػػػاف مػػػف فكائػػػد (1)كهػػػذا بحػػػث لمػػػكل 
 ك نهانػػػا: فعنػػػدنا يجػػػب قبكلػػػوم  نػػػا رسػػػكؿ اح رى مى نػػػا  ك  ى : لػػػك قػػػاؿ الِّػػػحابا  يًمرٍ (2)البػػػبلؼ 

؛ ألف المنػػدكب عنػػدهـ لػػيس بمػػأمكر بػػوم (4)؛ حيػػث اشػػررطكا لنػػظ الرسػػكؿ (3)ببلفػػان لمظاهريػػة 
 بو. كعندنا مأمكر

النائدة الثانية: إذا كرد لنظ األمر كدؿ دليػؿ عمػا  نػو لػـ يػرد بػو الكجػكب: فمػف قػاؿ بأنػو 
إلػا دليػؿ ؛ ألف لمنػظ عنػدن حقيقرػيف إحػداهما  (5) حقيقة حممو عما الندب كلـ يحرج )فا ذلؾ(

حػداهما حمػؿ عنػد الرقييػد عمػا إم ككما حمؿ هذا اإلطبلؽ عمػا (6)باإلطبلؽ كاألبرل بالرقييد 
م كمػػف قػػاؿ إنػػو مجػػاز لػػـ يحمػػؿ عميػػو إال بػػدليؿ؛ ألف حمػػؿ المنػػظ عمػػا المجػػاز ال (7)األبػػرل 

 .(8)يجكز إال بدليؿ ذكرن سميـ فا الرقريب 
                                 

(
1
 .383-1/382البحر المحيط  (

(
2
 .1/383نِّان البحر المحيط كبلـ ابف برهاف كما نقمو الزركشا فا  (

(
3
كمػػف  ئمػػة الظاهريػػة ابػػف حػػـز األندلسػػا؛ سػػمكا بالظاهريػػة ألنهػػـ  مالظاهريػػة :  ربػػاع مػػذهب داكد بػػف عمػػا األِّػػبهانا (

 –بيػػركت  –دار الننػائس  -1/295معجػػـ لمػة النقهػػاء يأبػذكف بظػػكاهر النِّػكص الشػػرعية كيرفضػكف اسػػرنباط العمػؿ )
 .هػ(1408 –ثانية 

(
4
 (.1/383. )البحر المحيط ة فا البحر المحيط: ال يقبؿ حرا يعقؿ لنظ رسكؿ اح العبار  (

(
5
 (.1/383مف البحر المحيط ) (

(
6
اإلطبلؽ  ف يذكر الشئ باسمو ال يقػرف بػو ِّػنة كال شػرط كال زمػاف كال عػدد كال شػئ يشػبو ذلػؾم كالرقيػد  ف يػذكر بقػريف  (

نشػر محمػد عمػا  – 1/146ا المعنا )الِّاحبا فا فقػو الممػة العربيػة مف بعض ما ذكرنانم فيككف ذلؾ القريف زائدا ف
 (.هػ1413 – كلا  –بيضكف 

(
7
 .(1/383بنِّؼ )البحر المحيط فا  (

(
8
سميـ الرازل هك م لؼ "الرقريب" هك  بك النرو سػميـ بػف  يػكب بػف سػميـ الػرازل الشػافعا المنسػر األديػب رمميػذ  بػا حامػد  (

العمـ كالعمؿم كاف يحاسب ننسو عما األنناس فبل يدع كقرا يمضا ببل فائػدةم رابػط فػا ثقػر االسنرايينام كاف ر سان فا 
فربػػرج عميػػو  ئمػػة مػػنهـ الشػػيخ نِّػػر المقدسػػام كػػاف كرعػػا زاهػػدام لػػو مِّػػننات عديػػدة منهػػا: ضػػياء  مثمػػر العمػػـ مِّػػكر

هػك الرقريػب الػذل ينقػؿ عنػو  لػيس -الػذل ذكػر فػا المبطػكط –القمكب فػا الرنسػير كاإلشػارة كغريػب الحػديث كالرقريػب 
-2/397م كفيػػات األعيػػاف 2/271هػػػ )رػػاريخ إربػػؿ 447إمػػاـ الحػػرميف كمػػف رابعػػوم رػػكفا غرقػػا بجػػدة بعػػدما حػػج سػػنة 

 م ككرابو الرقريب فا فركع الشافعية.3/516م األعبلـ لمزركما 15/208م الكافا بالكفيات 398
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ب( لنػػظ األمػػر عنػػد اإلطػػبلؽ عمػػا الكجػػكب  ك النػػدب فيػػو كجهػػافم 33الثالثػػة: لحمػػؿ )
الكجػػكب كالنػػدب  كحاِّػػؿ كػػبلـ المحِّػػكؿ  ف األمػػر إف كػػاف حقيقػػة فػػا القػػدر المشػػررؾ بػػيف

ف كاف حقيقة فا الكجكب فبل  كاف مأمكرنا بو فيككف مندكبنام كا 
(1). 

الرابعة: فرَّؽ الشػافعا بػيف األدب كالسػنة فيمػا ركان الربيػج فػا األكػؿ  ربعػة  شػياء فػرض 
 كالممرفة كالسكيف. مكالقِّعة مغسؿ اليديف :ك ربعة سنة ك ربعة  دب: فالنرض

 كلعؽ األِّابج.  مكالمض  الشديد مكرِّمير المقـ مليسرلالجمكس عما الرجؿ ا :كالسنة
 ف ال رمد يدؾ حرا يمد مف هك  كبر منػؾم كرأكػؿ ممػا يميػؾم كرقػؿ النظػر فػا  :كاألدب

 .(2)كجكن الناس كرقؿ الكبلـ 
 قاؿ المِّنؼ فا قكاعدن: كقد يبرمؼ األِّحاب فا الشئ  سنَّة هك  ـ  دب؟

  (3)ؿ ال ينعؿ ي: قيؿ مسرحب كقكذلؾ فا مسائؿ: مسو الرقبة فا الكضكء
 رنبيهات:

ف كرد البطػاب سػببانم   حدهما: كاف ينبما لممِّنؼ  ف يقدـ هذن المسألة عما قكلػو: "كا 
إلا "فاسدان"؛ ألف الذل عرؼ مف الرقسيـ حدكدها إنما هك األحكاـ الركمينيةم  ما الكضػعا فقػد 

 حدن هك بعد هذن العبارة.
جعػؿ المِّػنؼ البػبلؼ لنظينػا قػد ينػازع فيػو؛ ألف مػا ثبػت  الرنبيو الثانا: قاؿ الزركشا:

مكاظبرو عميو الِّبلة كالسبلـ عميو ال شؾ  نو   كد مما فعمو مرة  ك مرريفم قاؿ: كيجاب بػأف 
 .(1)ككف بعض السنف   كد مف بعض ال يكجب رمايرا 

                                 
(
1
منشػأ البػبلؼ هػا هنػا:  ف األمػر حقيقػة فػا مػاذا؟ فػإف كػاف حقيقػة  البحر المحيط لمزركشا كقاؿ: كقاؿ فػا "المحِّػكؿ" (

ف كػاف حقيقػة فػا  فا الررجيو المطمػؽ مػف غيػر إشػعار بجػكاز المنػج مػف الرػرؾم كال بػالمنج عنػو فالمنػدكب مػأمكر بػو كا 
 (.2/23م )المحِّكؿ لمرازل 1/383الررجيو المانج مف النقيض فبل يككف مأمكرا بو 

(
2
دار الرػػػػراث  – 237-1/216م كانظػػػػر فػػػػا  داب الطعػػػػاـ المػػػػدبؿ البػػػػف الحػػػػاج 2/93البػػػػف السػػػػبكا  األشػػػػبان كالنظػػػػائر (

 .بالقاهرة

(
3
 م كاسرطرد فقاؿ: كفا الشئ  سنة هك  ـ مسرحب؟2/93األشبان كالنظائر البف السبكا (

 كذلؾ فا مسائؿ منها: غسؿ العيف فا الكضكء سنة كقيؿ مسرحب كاألِّو ال ينعؿ .  .هػ
 .1/237ا القكاعد لمزركشا المنثكر ف

 

(
1
 (36كزاد: .. ال يكجب رمايران عما ما سبؽ فا الكاجب كالنرض  .هػ.المرر لكحة ) 1/130الرشنيؼ (
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 .(1)قاؿ فا المرر: كعندل فا هذا شئ 

                                 
(
1
 (36المرر لكحة )(

بػدائج الِّػنائج )ك ما مسو الرقبة فقد ابرمػؼ المشػايخ فيػوم قػاؿ  بػك بكػر األعمػش إنػو سػنة كقػاؿ  بػك بكػر اإلسػكافا إنػو  دب 
1/23.)                   

م 1/384(م كقاؿ المبمػا يكػرن )الرػاج كاإلكميػؿ لمبرِّػر بميػؿ 1/268كعند المالكية ال يسرحب مسو الرقبة )الذبيرة لمقرافا 
م 1/28م الكسيط فا المذهب 1/83سنة  ك  دب )نهاية المطمب فا دراية المذهب  –مسو الرقبة  -كعند الشافعية هك 

 .465-1/464رح المهذب م المجمكع ش1/423فرو العزيز 
م  كلا -بيركت  –دار الكراب العربا  – 1/140كعند الحنابمة ركايراف: مسرحب كال يسرحب )الشرح الكبير عما مرف المقنج 

 .1/91م المبدع فا شرح المقنج 1/178شرح الزركشا عما مرف البرقا 
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جوب إتمام الحج ألن نفمو كفرضو، نية ]وال يجب بالشروع خالفا ألبى حنيفة، وو 
 وكفارة وحيرىما[

فػػا  بالشــروعكنحػػك ذلػػؾ  مكمرادفػػو مػػف السػػنة كالرطػػكع مإرمػػاـ النعػػؿ المنػػدكب وال يجــب
 ذلؾم  ل باألبذ فيو كالرمبس بوم بؿ لو القطج عندنا لعذر كلميرن مف الِّـك كالِّبلة. 

  ـ هػػػانئ  ف رسػػػكؿ اح  فيمػػػا ركان  حمػػػد كالررمػػػذل مػػػف حػػػديث  مػػػا الِّػػػـك فمقكلػػػو 
دبؿ عميها فدعا بشراب فشرب ثـ ناكلها فشربت كقالػت: يػا رسػكؿ اح  مػا إنػا كنػت ِّػائمةم 

ف شػػاء  فطػػرم قػػاؿ الحػػاكـ: ِّػػحيو فقػػاؿ  : الِّػػائـ المرطػػكع  ميػػر ننسػػوم إف شػػاء ِّػػاـ كا 
 .(1)اإلسناد 

م نعـ قطعها لمير عذر مكركن كلمعذر  غير مكركن. ك ما الِّبلة فقياسان عما الِّـك
كمف العذر  ف يشؽ عما الضيؼ  ك المضػيؼ ِّػكموم بػؿ النطػر مسػرحب فػا هػذن 

م كحيػث  فطػرم قػاؿ فػا الررمػة: إنػو يثػاب عمػا مػا مضػا كال قضػاءم إذ لػك لزمػو (2)الحالة
 .(3)لما جاز البركج ببل عذر 

                                 
(
1
 كقاؿ ِّحيو. 1/604كراب الِّـك  –المسردرؾ عما الِّحيحيف لمحاكـ  (
كهػػػك ِّػػػحيوم ركان فػػػا السػػػنف الكبػػػرل البيهقػػػا فػػػا بػػػاب ِّػػػياـ الرطػػػكع  3/131كػػػذلؾ ركان الػػػدارقطنا فػػػا السػػػنف كرػػػاب الِّػػػياـ ك 

سػنادن جيػدم كِّػػححو األلبػانا فػا  دب الزفػاؼ فػػا السػنة المطهػرة  4/458كالبػركج منػو قبػؿ رمامػػو  دار السػػبلـ  – 1/156كا 
 .هػ1423 – كلا  –بالقاهرة 

م  بػػت عمػػا كجعنػػر  هػػا السػػيدة الناضػمة بنػػت عػـػ النبػػا  ـ هػانئ رضػػا اح عن  بػا طالػػب عبػػد منػػاؼ بػف عبػػد المطمػػب بػػف هاشـػ
فِّػما عنػدها ثمػاف ركعػات  مإلػا منزلهػا يػـك النػرو رضا اح عنهمام اسمها فابرة كقيػؿ هنػدم رػأبر إسػبلمهام دبػؿ النبػا 

ككريػب مػكلا ابػف عبػاس رضػا اح عنهمػا كعبػد  ضحام ركت  حاديػثم حػدث عنهػا حنيػدها جعػدة كمكالهػا  بػك ِّػالو بػاذاـ
بػف عمػرك بػف عائػذ االرحمف بف  با ليما كمجاهد بف جبر كعطاء بف  با رباح كعركة بف الزبير ك بػركفم كانػت رحػت هبيػرة 

( كمكسػكعة 3/535فهرب يـك النرو إلا نجػراف كهػا  سػممت كعاشػت إلػا بعػد سػنة بمسػيف )سػير  عػبلـ النػببلء  مالمبزكما
 .276-4/275اإلماـ  حمد بف حنبؿ فا رجاؿ الحديث كعممو   قكاؿ

(
2
 – 3/413م رحنػة األحػكذل هػػ1415 –ثانيػة  –بيػركت  –دار الكرػب العمميػة  – 7/96عكف المعبػكد كحاشػية ابػف القػيـ  (

 .9/490م البياف فا مذهب اإلماـ الشافعا  كلا -بيركت  –دار الكرب العممية 
 .1/93ية البنانا المحما عما جمج الجكامج بحاش

(
3
م فػرو العزيػز بشػرح الػكجيز 3/555البيػاف فػا مػذهب اإلمػاـ الشػافعا  م3/177حمية العممػاء فػا معرفػة مػذاهب النقهػاء  (

كقػاؿ: إذا دبػؿ الرجػؿ فػا ِّػياـ الرطػكع  ك ِّػبلة  3/468م الحاكل الكبيػر 2/386م ركضة الطالبيف 6/464لمرافعا 
برج منو قبؿ إرمامو جاز كال قضاء عميوم معذكران كاف  ك غيػر معػذكرم كهػك فػا  الرطكع فالمسرحب لو إرماـ ذلؾم فإف

الِّػػحابة قػػكؿ عمػػر كعمػػا كابػػف عمػػر كابػػف عبػػاس كابػػف مسػػعكد )رضػػا اح عػػنهـ( كفػػا النقهػػاء قػػكؿ الثػػكرل ك حمػػد 
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مػػف  ف  فبيرهػػا رسػػكؿ اح  مكركل  بػػك داككد  ف  ـ هػػانئ كانػػت ِّػػائمة ِّػػـك رطػػكع
  (1)نطر ببل قضاء كبيف  ف ررـ ِّكمها. ر

 .(2)نعـ يسرحب قضا ها بركجان مف ببلؼ  با حنينة كمالؾم فإنهما يكجبانو 
ـــى نينػػػة كحػػػدن فقػػػاؿ حكقػػػد عػػػزل المِّػػػنؼ البػػػبلؼ فػػػا هػػػذن المسػػػألة ألبػػػا  ـــا ألب خالف

 .(3)حنيفة
 .(4)قمت: كمالؾ

 (5)  ژ ڈ  ڈ  ڎژ كاسردال عما كجكب االرماـ بقكلو رعالا 
 .(6)كاف  حيانان ينكل ِّـك الرطكع ثـ ينطرم  برجو مسمـ كغيرن ليمنا:  ف النبا كد

                                                                                                     
 كاسحؽ.

ف برج منػو بميػر عػذر لزمػو القضػاءم كقػ  ماؿ  بػك حنينػة : عميػو إرمامػوكقاؿ مالؾ: إف برج منو بعذر جاز كال قضاء عميو كا 
فػا فِّػميف:  – ل مػج  بػا حنينػة  –فإف برج منو قبؿ إرمامو لزمو القضاء معذكرانكاف  ك غير معذكرم كالببلؼ معػو 

  حدهما: فا كجكب ارمامو كالثانا فا كجكب قضائو .. الخ
ثمثػػيف بميػػر عػػذر مكػػركنم كقيػػؿ: : كالبػػركج مػػف ِّػػـك الرطػػكع  ك ِّػػبلرو بعػػد ال1/488كقػػاؿ ابػػف السػػبكا فػػا رفػػج الحاجػػب 

 ببلؼ األكلا.

(
1
فا مسند اسحؽ بف راهكيو عف عبد اح بف الحارث  ف  ـ هانئ قالت: يا رسكؿ اح:  فطرت ككنت ِّائمة ؟ فقاؿ لهػا:  (

 .هػ1412 – كلا  –نشر مكربة اإليماف بالمدينة المنكرة  (5/31 كنت رقضيف شيئا؟م قالت: الم قاؿ: فبل يضرؾ )

(
2
ذا  فسػػدن يمزمػػو القضػػاء ا فػػ ( بػػدائج الِّػػنائج لمكاسػػانا قػػاؿ: قػػاؿ  ِّػػحابنا: إذا شػػرع فػػا الرطػػكع يمزمػػو المضػػا فيػػوم كا 

(1/290.) 
( 1/241( كحاشػػية الِّػاكل عمػػا الشػرح الِّػػمير )1/315كفػا النكاكػو الػػدكانا: كمثػؿ قضػػاء رمضػاف قضػػاء الننػؿ المنسػد )

 (.2/134كمنو الجميؿ شرح مبرِّر بميؿ )

(
3
 .2/210م المحِّكؿ لمرازل 4/54األسرار شرح  ِّكؿ البزدكل  كشؼ (

(
4
 .1/409م شرح الكككب المنير 1/374النكاكو الدكانا عما رسالة ابف  با زيد القيركانا  (

ة م يمػـز إرمػاـ الِّػبل(الثالثػة)كألحمد رحمو اح ركايراف غيػر الرػا ركافػؽ الشػافعا كهمػا: األكلػا )الثانيػة( مثػؿ الحننيػة كالثانيػة 
 .2/991(م كقالو ِّاحب الرحبير شرح الرحرير 1/410دكف الِّـك )شرح الكككب المنير 

 .1/132غير  ف مالكان رحمو اح قاؿ: إف قطعو لعذر لـ رجب إعادرو. الضياء البلمج 

(
5
 ژ ڈ  ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژ ( مف سكرة محمد كرمامها: 33مف اآلية رقـ )جزء  (

(
6
"م ثػػـ  ام دبػؿ عمػػا رسػػكؿ اح ركت عائشػة رضػػا اح عنهػػ ( فقػػاؿ: "هػؿ عنػػدؾ شػػئ؟" فقمػػت: الم فقػاؿ: "إنػػا إذا  ِّػػـك

ف كنػتي  ". )المهػذب فػا  قػد فرضػتي  دبؿ عما يكمنا  بر فقاؿ: "هؿ عندؾ شئ؟" فقمت: نعـم فقاؿ: "إذا  فطػر كا  الِّػـك
 .فقو اإلماـ الشافعا لمشيرازل

مػػ منيف رضػػا اح عنهػػا عائشػػة بنػػت الِّػػديؽ رضػػا اح عنػػو ( عػػف  ـ ال3688كرػػاب الِّػػـك حػػديث ) –اف بػػِّػػحيو ابػػف ح
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 .(1)فيحمؿ النها فا اآلية الشرينة عما الرنزيو جمعنا بيف الدليميف 
هػػذا إذا لػػـ ننسػػر "كال ربطمػػكا  عمػػالكـ" رحبطػػكا  عمػػالكـ بػػالردة؛ بػػدليؿ اآليػػة الرػػا قبمهػػام 

 م نقمو ابف عبد البر عف  هؿ السنة" (2)ك ف المراد كال ربطمكها بالرياء 
  (3) ( بما رقدـ  34كنقؿ عف المعرزلة رنسيرها )

: قاؿ: هؿ عمػا غيرهػا؟ قػاؿ لػو النبػاكاحرج ألبا حنينة  يضا بحديث األعرابا حيث 
 "ال إال  ف رطكع" 

 ك جاب الزركشا عف ذلؾ مف ثبلثة  كجو:
 .(4) حدهما:  ف االسرثناء منقطج 

 .(5)ر: كيضعنو مرجكحية المنقطج قاؿ فا المر 
                                                                                                     

ذات يـك فقاؿ: "هؿ عندؾ شئ؟ " فقمت الم قاؿ: "فإنا ِّائـ" قالت: ثـ  رانا يكمنا  بر  قالت: دبؿ عما رسكؿ اح 
لرمر ]كالحػػيس بمػط اإلقػػط بػػا فقمػت يػػا رسػػكؿ اح:  هػدل لنػػا حػػيس فببأنػان لػػؾم فقػػاؿ: " دنيػوم فأِّػػبو ِّػػائما ثػـ  فطػػر"

 .3/273كيعجف كالبميرة[ العيف 
( ركان مسػػمـ فػػا الِّػػحيو عػػف  بػػا كامػػؿ الحمػػكرل كزاد فيػػو: قػػاؿ طمحػػة: 4/455كركل نحػػكن البيهقػػا فػػا السػػنف الكبػػرل )

ف شػاء  مسػكها  .هػػ  فحدثت مجاهدنا بهذا الحديثم فقاؿ: ذاؾ بمنزلة الرجؿ يبرج الِّدقة مف مالو فإف شاء  مضػاها كا 
 – كلػا  –نشػر مكربػة الثقافػة الدينيػة بالقػاهرة  (1/605(م شرح الزرقػانا عمػا المكطػأ )1/107حجر ) فرو البارل البف

 .هػ1421

(
1
 .2/992م الرحبير شرح الرحرير 1/408شرح الكككب المنير  (

(
2
م 255-16/254م رنسػير القرطبػا هػػ1420 – كلػا  -نشر الرسػالة  – 21/225م رنسير الطبرل 28/61رنسير الرازل  (

فيػػو:  مػػر المػػ منيف بمػػزـك الطاعػػة فػػا  كامػػرن كالرسػػكؿ فػػا سػػنرو "كال ربطمػػكا  عمػػالكـ"  ل حسػػناركـ بالمعاِّػػام قالػػو ك 
 الحسفم كقاؿ الزهرل: بالكبائرم كقاؿ ابف جريج: بالرياء كالسمعة.

كفيػو إشػارة إلػا  بإسػبلموم ككػؿ مرقػاربم كقػكؿ الحسػف يجمعػوم كقاؿ مقارؿ: بالمفم كهك بطاب لمف كاف يمف عما النبا 
 كالمعاِّا ربرج عف اإليماف. م ف الكبائر رحبط الطاعات

بعػد الرمػػبس بػو ال يجػػكزم  –ِّػبلة كػػاف  ك ِّػيامان  –الثانيػة : احػرج عمما نػػا كغيػرهـ بهػذن اآليػػة عمػا  ف الرحمػؿ مػػف الرطػكع 
 ألف فيو إبطاؿ العمؿ كقد نها اح عنو.

المػػراد بػػذلؾ إبطػػاؿ ثػػكاب العمػػؿ المنػػركضم فنهػػا الرجػػؿ عػػف إحبػػاط  –غيػػرن كهػػك اإلمػػاـ الشػػافعا ك  –كقػػاؿ: مػػف  جػػاز ذلػػؾ 
 ثكابوم فأما ما كاف ننبلن فبلم ألنو ليس كاجبا عميو .. الخ.

قاؿ فػا البحػر المحػيط )الزركشػا(: فػأكثرهـ قػالكا ال ربطمكهػا بالريػاء ك بمِّػكهام كهػـ  هػؿ السػنةم كقيػؿ ال ربطمكهػا بالكبػائرم 
 .1/385كهك قكؿ المعرزلة 

(
3
 .329-4/328الكشاؼ لمزمبشرل  (

(
4
قػػػد  بطػػػؿ رطكعػػػو بنطػػػرن بعػػػد نيػػػة   ف النبػػػا  م قػػػاؿ المحقػػػؽ ) سػػػراذنا الػػػدكركر عبػػػد اح ربيػػػج( بػػػدليؿ1/132الرشػػػنيؼ  (

. )الرحبير شرح الرحرير   (.1/133م كالضياء البلمج 2/992الِّـك

(
5
 (.37المرر لكحة ) (
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 كثانيها:  نو سمان رطكعان.
 لكنهـ يقكلكف : رقديرن : إال  ف رطكع فيمزمؾ الرطكع.

 .(1)كنحف نقكؿ: ليككف لؾ  ف رنعؿم كرقديرنا  رجو 
 .(2)قاؿ فا المرر: كفيو مِّادرة بنية 

ع  ك مػػف غيػػر كثالثهػػا:  ف االسػػرثناء إمػػا  ف يكػػكف مػػف جػػنس األكؿ فيمػػـز بػػبلؼ اإلجمػػا
 .(3)جنسو فيمـز المدعا 

 .(4)قاؿ فا المرر:  قكؿ بمكجب الشؽ الثانا كال يمـز المدعا 
"ال ينبمػا لنبػا إذا لػبس ألمرػو  ف يضػعها حرػا  كاحرج لمقائميف بالكجكب  يضان بقكلػو 

 .(5)يقارؿ" 
 

 .(6)كهذا االسردالؿ ضعيؼ كلو مدرؾ يبدشو" 
ذ لطيؼ لمالؾ كهك  ف الِّـك كالِّبلة كنحكهمػا عبػادة : كقج لا مأب(7)قاؿ ابف المنير 

                                 
(
1
  رجو لما ذكرنان  .هػ.كقاؿ: كرقديرنا  1/132الرشنيؼ  (

(
2
م كقكؿ ِّاحب المرر: "كفيو مِّادرة بنية" إشارة إلػا قػكؿ الزركشػا كهػا عمػا الحقيقػة ليسػت بنيػة (37المرر لكحة ) (

 كاح  عمـ.

(
3
كعباررػػو:  ف االسػػرثناء إمػػا  ف يكػػكف مػػف غيػػر جػػنس األكؿ فيمػػـز بػػبلؼ اإلجمػػاع  ك مػػف جنسػػو فيمػػـز  1/132الرشػػنيؼ  (

ف  بػػا الػػدرداء ك بػػا طمحػػة ك بػػا هريػػرة كابػػف عبػػاس إكاإلجمػػاع هنػػا هػػك إجمػػاع الِّػػحابة السػػككرام حيػػث  المػػدعا  .هػػػم
ا ثـ يقطعكف ذلؾ مف غير نكير مف بقية الِّحابةم فِّار بمثابة اإلجمػاع السػككرا عمػا  كحذينة كانكا يِّكمكف رطكعن

لنقؿ إلينا كما نقػؿ إلينػا غيػرن )المهػذب فػا عمػـ  ف الننؿ ال يمـز بالشركع فيوم فمك  نكر عميهـ بعض الِّحابة فا ذلؾ 
 .1/249 ِّكؿ النقو المقارف 

كقاؿ فا الدرر: ال يبمك  ف ما شرع فيػو مػف الننػؿ هػؿ هػك بػاؽو عمػا ِّػنة الننػؿم  ك انقمػب بالشػركع كاجبػان؟ كالثػانا باطػؿ إجماعػان؛ 
كػػػاف بالشػػػركع يِّػػػير كاجبػػػان لرررػػػب عميػػػو ثػػػكاب إذ ال يكجػػػد شػػػئ فػػػا الشػػػريعة يكػػػكف بعضػػػو ننػػػبلن كبعضػػػو كاجبػػػانم ك يضػػػان: لػػػك 

 .1/264الكاجبات دكف النكافؿم إذ ثكاب الكاجبات  ضعاؼ ثكاب النكافؿ كهذا مما لـ يقؿ بو  حد 

(
4
 (37المرر لكحة ) (

(
5
 ؿ عمػراف  ژ ڦ ڦ ڤژ (م 38الشػكرل ) ژ ڻ ں ںژ ركل الببارل فا ِّحيحو فا باب قكؿ اح رعالا  (

لػـ  (م فإذا عـز رسكؿ اح 159 ؿ عمراف ) ژ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦژ ؿ العـز كالربيف لقكلوم بق (م ك ف المشاكرة159)
 ِّػحابو يػـك  حػد فػا المقػاـ كالبػركجم فػر كا لػو البػركجم فممػا لػبس  كف لبشر الرقدـ عما اح كرسكلوم كشاكر النبا ي

م كقاؿ: "ال ينبما ل  .9/112ها حرا يحكـ اح ضعنبا يمبس ألمرو فيألمرو كعـز قالكا:  قـم فمـ يىًمٍؿ إليهـ بعد العـز

(
6
 .12/14كالمعنا مِّرح بو فا الحديثم نهاية المطمب فا دراية المذهب  كالبدش:  نها بِّكِّية لمنبا  (

(
7
 حمػػد بػػف محمػػد بػػف منِّػػكر بػػف القاسػـػ بػػف مبرػػار القاضػػا ناِّػػر الػػديف بػػف المنيػػر الجػػذاما الجػػركل االسػػكندرانام كلػػد سػػنة  (

ف عالمان فاضبلن منننانم ككاف لو اليػد الطػكلا فػا األدبم كلػو مِّػننات منيػدة كرنسػير ننػيس كلػو رػأليؼ عمػا رػراجـ هػ ككا620
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فيمػا ال يرجػز   ال رقبؿ الرجزئةم فمك ركج اإلنساف فررؾ السجكد لػـ يكػف مرعبػدان البرػةم فػإذا شػرع
كنظيػػرن عرػؽ الػػبعض يسػػرل لمبػػاقا مػج اليسػػارم كمػػج اإلعسػػار ال يسػػرل كجػب عميػػو اإلرمػػاـ م 

ف كػػػاف فيػػػو رػػػرؾ لػػػبعض األركػػػاف فممضػػػركرة.  مةمػػػا المرننػػػؿ عمػػػا الراحمػػػ ك  مإلمكػػػاف الرجزئػػػة كا 
 انرها

كحينئػػذ فقػػد اضػػطربت المناسػػبة الرػػا  بػػداها لكجػػكد الرجزئػػةم مػػرة مػػج الِّػػحة كمػػرة مػػج 
الػػبطبلف فػػبل يعػػكؿ عمػػا مػػا قالػػوم ك يضػػان فػػرؽ بػػيف  ف يقِّػػد رجزئػػة العبػػادة ابرػػداءن كبػػيف  ف 

 .(1)ربطؿ كرجعؿ كأف لـ ركف 
 ف يِّػػػما  –بعػػػد  ف يشػػػرع قائمػػػا  –نػػػة: رجػػػكيزن لممرنقػػػؿ كممػػػا اسرشػػػكؿ عمػػػا  بػػػا حني

 ؛ فمذلؾ بالنو ِّاحبان فمنعا القعكد طردان لمقياس.(2)قاعدان 
نقػؿ عػف  بػا حنينػة فػا كرػاب الِّػداؽ  ف الِّػائـ المرطػكع  *عما  ف  با نِّر القرافا

 .(3)لو البركج مف الِّـك إال  نو يجب القضاء 
ألِّؿ الذل ذكر ما لك شرع المسافر فا الِّػبلة  كرد عما ا *كاعمـ  ف القاضا حسيف

 بنية اإلرماـ ثـ  فسدهام فإنو ال يقضيها إال رامة.
ببػػبلؼ مػػا لػػك شػػرع فػػا الرطػػكع فإنػػو لػػـ يمرزمػػو بحكػػـ  مك جػػاب: بأنػػو فػػرض الرزمػػو بعقػػدن

 عقدن.
ككػػبلـ المِّػػنؼ يػػكهـ  نػػو ال بػػبلؼ فيػػو عنػػدنام فنػػا شػػرح النػػركع لمسػػنجا  ف  بػػا زيػػد 

ثػػـ غمطهمػػا  مكبعػػض األِّػػحاب قػػالكا: بكجػػكب إرمػػاـ الطػػكاؼ عمػػا مػػف رمػػبس بػػو (4)المػػركزل 

                                                                                                     
ِّحيو الببارل كلو كراب االقرناء عارض بو الشناء لمقاضا عيػاضم ككلػا قضػاء االسػكندرية كبطابرهػا مػرريف كدرَّس بعػدة 

ف يقكؿم ديار مِّػر رنربػر بػرجميف فػا طرفيهػا: ابػف المنيػر باإلسػكندرية ف الشيخ عز الديف بف عبد السبلـ كاإمدارسم كقيؿ 
م هػك ابػف  بػت الشػيخ كمػاؿ الػديف بػف فػارس شػيخ 1/149هػ بالثمر. )فكات الكفيات 683كابف دقيؽ العيد بقكصم ركفا سنة 

 (.186-2/185)المنهؿ الِّافا كالمسركفا بعد الكافا  مالقراء
(
1
 .1/385البحر المحيط لمزركشا  (

(
2
 .315كشؼ األسرار شرح  ِّكؿ البزدكل (

(
3
 .1/134م الرشنيؼ 2/993الرحبير شرح الرحرير  (

 165م القاضا حسيف سبقت ررجمرو ص 142)*( القرافا سبقت ررجمرو ص 

(
4
شػافعا كلػد هك محمد بف  حمد بف عبد اح بف محمد  بػك زيػد المػركزل الزاهػد العابػد المحقػؽم مػف  ئمػة المسػمميف كحنػاظ المػذهب ال (

 (.3/76م شذرات الذهب 3/71م الكافا بالكفيات 1/314هػ. )راريخ بمداد 371هػ كركفا سنة 301سنة 
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 .(1) فيو
قػػػاؿ بعضػػػهـ: كالظػػػاهر  ف ذلػػػؾ يبػػػرص بػػػالطكاؼ الكاجػػػب فػػػا الحػػػج كالعمػػػرة كيحمػػػؿ 
ف كاف الحج كالعمرة رطكعيفم ألنو يجػب إرمػاـ كػؿ كاحػد منهمػا إذا  حػـر بػو  كبلمهما عميوم كا 

 .(2)إرمامو إال إذا نذرن  بببلؼ الرطكع بالطكاؼ ال يجب
ا: ال يرػرؾ المنػدكبم لككنػػو ِّػار شػعار المبردعػػة ببلفػا البػف  بػػا  حػػده كهػا هنػا فكائػد:

م (5))كالقنػػػػكت( فػػػػا الِّػػػػبو (4)م كالجهػػػػر بالبسػػػػممة(3)هريػػػػرةم كلهػػػػذا رػػػػرؾ الررجيػػػػج فػػػػا اآلذاف 
ػا بػأف النبػا (1)م كرسطيو القبكر (6)كالربرـ فا اليميف  ـ لمجنػازة لمػا  ببػر رػرؾ القيػا م محرجن

                                 
(
1
 .133-1/132م الرشنيؼ 2/113النراكل النقهية الكبرل البف حجر الهيرما  (

(
2
 .133-1/132رشنيؼ المسامج  (

(
3
م كالررجيػج فػا ِّكت منبنضم كهك  ذاف  با محذكرة الررجيج فا اآلذاف: إعادة الشهاريف بِّكت عاؿ بعد ذكرهما ب (

م الػػدر المبرػػار حاشػػية ابػػف عابػػػديف 1/226قكاعػػد النقػػو )ِّػػكرو  مػػااألذاف  ف يبنػػض ِّػػكرو بالشػػهادريف ثػػـ يرفػػج به
كال ررجيػػػج عػػػف  م(1/140كقػػػاؿ فػػػا اإلقنػػػاع هػػػك سػػػنة ) 3/96م قػػػاؿ فػػػا المجمػػػكع شػػػرح المهػػػذب: هػػػك مبػػػاح (6/421

(م كقيػػؿ مثػػؿ الجمهػػكر )الشػػرح الممرػػج عمػػا زاد هػػػ1425 –بيػػركت  –المكربػػة العِّػػرية  – 1/21قػػو الحنابمػػة )عمػػدة الن
 هػ( .1422 كلا  –السعكدية  –دار ابف الجكزل  – 2/56المسرقنج 

(
4
ابرمؼ  هؿ العمـ فا الجهر ببسـ اح الرحمف الرحيـ فا النارحة فيما يجهر بو مػف الِّػمكات: فػذهب الشػافعا إلػا:  نػو  (

فيمػػا يجهػػر بػػو مػػف القػػراءة فػػا الِّػػبلةم كيسػػر بهػػا فيمػػا يسػػر بػػالقراءة فػػا  –هػػر بهػػا  كؿ النارحػػة كفػػا  كؿ السػػكرة يج
كبػو قػاؿ مػف الرػابعيف  مكهػا إحػدل الػركايريف عػف عمػر مالِّبلةم كركل ذلؾ عف عبد اح بف عمر كعبد اح بف عباس

يسػر بهػا فػا كػؿ ِّػبلةم كركل ذلػؾ عػف عمػا كابػف عطاء كطاككس كمجاهد كسػعيد بػف جبيػرم كذهػب طائنػة إلػا  نػو 
مسػػعكدم كهػػا إحػػدل الػػركايريف عػػف عمػػر كبػػو قػػاؿ الثػػكرل ك بػػك حنينػػة ك حمػػدم إال  ف  حمػػد يقػػكؿ هػػا مػػف القػػر ف كلكػػف 

 يسر بها.
ا مػذهب البيػاف فػ)ألنها ليست مػف القػر ف عنػدهما إال فػا النمػؿ "فإنهػا بعػض  يػة.  ؛كقاؿ مالؾ كاألكزاعا ال رقر  فا الِّبلة

 .(1/345م الممنا 2/197م البناية شرح الهداية 186-2/185اإلماـ الشافعا 

(
5
(م مالؾ عف نافج  ف عبد اح بف عمر كاف ال يقنت فا شئ مف الِّػبلةم فػالقنكت غيػر مشػركع فػا 2/292االسرذكار ) (

هػػػك مػػػف فضػػػائؿ الِّػػػبلة  م كعنػػػد المالكيػػػة(1/55الػػػدر المبرػػػار كحاشػػػية ابػػػف عابػػػديف )ِّػػػبلة الِّػػػبو عنػػػد األحنػػػاؼ. 
 (.2/244كمسرحبارها ) ل القنكت فا الِّبو( كيككف قبؿ الرككع  كلا مف بعدن )الراج كاإلكميؿ لمبرِّر بميؿ 

(م كعنػد الحنابمػة ال يسػف القنػكت فػا الِّػبو 2/150( بعػد الركػكع جهػرنا )الحػاكل الكبيػر 7/177كعنػد الشػافعية مشػركع )األـ 
 (.2/114رر )الممنا البف قدامة كال غيرها مف الِّمكات سكل الك 

(
6
م  مػا إذا لػـ يكػف محراجػان إلػا الربػرـ  ( إنما الربرـ إنما يككف سنة إذا كاف لو حاجة إلا الربرـ بأف يككف سػمطانان  ك قػاضو

"اربػذن فػا اليمػيف كال رػزدن عمػا مثقػاؿ" ثػـ ِّػار مػف عبلمػات  هػؿ  كركل ما قاؿ لمنعماف بف بشػير  مفالررؾ  فضؿ
 (.12/118سمة الحكميف )البناية شرح الهداية البما لق

(م الكسػػيط فػػا المػػذهب هػػػ1409 –بيػػركت  –دار الكرػػاب العربػػا  – 1/289ككػػرن مالػػؾ الربػػرـ فػػا اليمػػيف )القػػكانيف النقهيػػة 
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 .(2) ف اليهكد رنعمو 
 بببلؼ غيرنم كال يررؾ سنة ِّحت عنو. عي رى مشى  ك جيب بأف لو ذلؾم ألنوي 

كفِّؿ المزالا بيف السنف المسرقمة كبيف الهيآت الرابعة فقاؿ: ال يرػرؾ القنػكت إذا ِّػار 
 رابعة.شعاران لممبردعة بببلؼ الرسطيو كالربرـ فا اليميف كنحكها فإنها )هيآت( 

 .(3)فحِّؿ ثبلثة  كجوم كالِّحيو المنج )مطمقا( 
ك بػػػا  )النائػػدة( الثانيػػػة: ال يرػػػرؾ المنػػػدكب لبػػػكؼ اعرقػػاد العامػػػة الكجػػػكبم ببلفػػػان لمالػػػؾ

اسحؽ المركزل مف  ِّحابنام كما حكان )الدارما( فػا االسػرذكار ) نػو قػاؿ ال  حػب  ف يػداـك 
 . (4)ن لئبل يعرقد العامة كجكبو  اإلماـ عما مثؿ  ف يقر  كؿ جمعة بالجمعة كنحك 

م كلػك  مػر اإلمػاـ النػاس كجبػتم كمػا (5)ب( : ِّبلة العيد عندنا سػنة 34النائدة الثالثة )
                                                                                                     

م كالشػػػرح الممرػػػج عمػػػا زاد المسػػػرقنج هػػػػ1424 كلػػػا  –بيػػػركت  –الرسػػػالة  – 4/153النػػػركع كرِّػػػحيو النػػػركع  2/389
6/110. 

(
1
(: كجػػائز رسػػطيو القبػػكر كرسػػنيمها كال رجِّػػص كال يبنػػا عميهػػام كفػػا نهايػػة 1/283فػػا الكػػافا فػػا فقػػو  هػػؿ المدينػػة ) (

( ثـ األكلا عند الشافعا رسطيو القبكر كهك  فضؿ مف رسنيمهام كقد ِّػو عنػدن  ف 3/27المطمب فا دراية المذهب )
ر إبػراهيـم كمالػؾ يػرل الرسػنيـم كقػاؿ ابػف  بػا هريػرة قبػ كقبر ِّاحبيو مسػطحة كسػطو رسػكؿ اح  قبر رسكؿ اح 

مف  ِّحابنام إذا عـ فا بعض البقاع مف عادات الركافض الرسطيو فعند ذلػؾ الرسػنيـ عنػدنا  فضػؿ مبالنػة لعػادارهـ: 
 انرها.

(
2
نكػـ ككػذا : إذا ر يػرـ الجنػازة فقكمػكا حرػا ربمم قاؿ 2/84( 1307م ركل الببارل فا ِّحيحة )2/228نهاية المطمب  (

: كػػاف يقػػـك فػػا الجنػػازة ثػػـ يجمػػس م كفػػا المكطػػأ عػػف عمػػا بػػف  بػػا طالػػب  ف رسػػكؿ اح 2/659( 958عػػف مسػػمـ )
 شيئا فررؾ ك هك قكؿ  با حنينة رحمو اح. بعدم كقاؿ محمد: كبهذا ال نرل القياـ لمجنائزم كاف هذا

:  ف القيػاـ لمجنػازة مسػرحب كقػاؿ النػككل كهػك هػ1400 –يركت ب –دار الكرب العممية  – 1/212كفا مسند الشافعا ررريب السندل 
 – كلػػا  –بيػػركت  –عػػالـ الكرػػب  – 1/488المبرػػار فيكػػكف األمػػر بالقيػػاـ لمنػػدب كالقعػػكد بيانػػا لمجػػكازم شػػرح معػػانا اآلثػػار 

: إنما نسخ ذلؾ لببلؼ  هؿ الكراب.هػ1414  : كفيو قاؿ قـك

(
3
 .2/28نهاية المطمب فا دراية المذهب  (

(
4
 ضركرية.  ظنها 388-1/387الرا بيف األقكاس مف البحر المحيط لمزركشا  (

(
5
ف كػاف اال 5/2كالمجمػكع شػرح المهػذب  2/611نهاية المطمػب  ( ِّػطبرل قػاؿ إنهػا فػرض كبهػا:  ف ِّػبلة العيػد سػنةم كا 

ف كانت عبارة اإلماـ فا األـ ظاهرها الكجكب )كال  ربص ألحد فا رػرؾ حضػكر العيػديف مكناية مػف رمزمػو الجمعػة(  كا 
 .1/247األـ 

م بػدائج 1/165م رحنػة النقهػاء 2/37ك كجبها  بك حنينة عما األعياف كلكف نقؿ عػف بعضػهـ  نهػا سػنة. )المبسػكط لمسربسػا 
 (.1/275الِّنائج 

ركض م كعنػػػد الحنابمػػػة هػػػا مػػػف فػػػ2/568م الرػػػاج كاإلكميػػػؿ 1/225كالسػػػادة المالكيػػػة قػػػالكا إنهػػػا سػػػنة م كػػػدةم بدايػػػة المجرهػػػد 
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 مبالطاعػة (1) قالو النككل فا الركضة فا باب السيرم قاؿ: ألف األمر بػالمعركؼ ]هػك األمػر[
 .(2)السيما ما كاف شعاران ظاهران 
فػػػا بػػػاب االعركػػػاؼ: إذا دبػػػؿ فػػػا عمػػػؿ رطػػػكعم ثػػػـ نػػػكان  (3)رما اكفػػػا االسػػػرذكار لمػػػد

كاجبػػان: فحكػػا  بػػك حامػػد المػػػركزل قػػاؿ: يجػػب عميػػوم كقػػاؿ: عنػػػو ال يجػػبم كهػػؿ يجػػب بػػػأمر 
اإلمػػػػاـ؟م ينظػػػػر: فػػػػإف كػػػػاف مػػػػف الشػػػػعائر الظػػػػاهرةم كجػػػػب: كمػػػػا لػػػػك  مػػػػرهـ باالسرسػػػػقاء فػػػػا 

ف لػػـ يكػػف مػػف الشػػعائر الظػػاهرة ال يجػػب:(4)الجػػدب كمػػا لػػك  مػػرهـ بػػالعرؽ  : رجػػب طاعرػػوم كا 
 كِّدقة الرطكع.

ك فرا النككل بأف اإلماـ إذا  مر الناس بِّياـ ثبلثة  ياـ فا االسرسػقاء  نػو يجػب عمػيهـ 
 .(5)الِّـك امرثاالن ألمرن 

                                                                                                     
 (.1/120(م العدة شرح العمدة )2/272الكنايات فا ظاهر المذهب الممنا البف قدامة )

(
1
. قػػػاؿ فػػػا المنثػػػكر فػػػا 1/386م البحػػػر المحػػػيط لمزركشػػػا 10/217مػػا بػػػيف المعقػػػكفريف مػػػف الركضػػػة ك ظنهػػػا ضػػػركرية  (

 :  ف األمر بالمسرحب مسرحب.3/36القكاعد النقهية 

(
2
 .10/217ركضة الطالبيف  (

(
3
 بك النرج محمد بف عبد الكاحد الدارما البمدادل المنرا مف العمماء بنقػو الشػافعية كالحسػاب كلػو شػعرم كلػد ببمػداد سػنة  (

لو مف المِّننات جامج الجكامج كمكدع الكدائجم كاالسرذكارم سمج عف  با القاسـ  مهػ449هػم ركفا بدمشؽ سنة 358
 (.6/254م األعبلـ لمزركما 18/21م سير  عبلـ النببلء 37/318 القيسا المطرز. )انظر راريخ دمشؽ البف عساكر

(
4
نمػا فيػو الػدعاءم ك راد بقكلػو: ال  ( ك ما ِّبلة االسرسقاء: فظاهر الركاية عف  با حنينة  نو قاؿ: ال ِّبلة فا االسرسقاء كا 

و قػػاؿ: سػػألت  بػػا ِّػػبلة فػػا االسرسػػقاء الِّػػبلة بجماعػػةم  ل ال ِّػػبلة فيػػو بجماعػػة بػػدليؿ مػػا ركل عػػف  بػػا يكسػػؼ  نػػ
حنينػػػة عػػػف االسرسػػػػقاء هػػػؿ فيػػػػو ِّػػػبلة  ك دعػػػػاء م قػػػت  ك بطبػػػة؟ فقػػػػاؿ:  مػػػا الِّػػػػبلة بجماعػػػة فػػػػبلم كلكػػػف الػػػػدعاء 
ف ِّمكا كحدانا فبل بأس بوم كهذا مذهب  با حنينةم كقػاؿ محمػد: يِّػما اإلمػاـ  ك نائبػو فػا االسرسػقاء  كاالسرمنارم كا 

(م كفػا القػكانيف النقهيػة: كهػا سػنة 1/282الِّػنائج فػا ررريػب الشػرائج  ركعريف بجماعػة كمػا فػا الجمعػة.. الػخ )بػدائج
ارناقانم سببها الحاجة إلا ماء السماء  ك األرض لزرع  ك شرب حيكاف بر  ك بحر كركرر ما  حريج إليهػام كال يػ مر بهػا 

نِّػارل قػكالفم كعمػا الجػكاز كال ربػرج البهػائـم كفػا بػركج اليهػكد كال مالنساء كال الِّبياف فا المشهكر ببلفان لمشػافعا
فابرمؼ هؿ يننردكف بيـك  ك يبرجكف مج الناس فا ناحيةم ككقرها بعد طمكع الشمس إلا الزكاؿم كمكضػعها المِّػمام 
كها ركعراف جهرنا ببل  ذاف كال إقامة يقر  فيهما "بسبو" كنحكها كسائر النكافؿ كالشافعا يكبر فيهمػا كالعيػدم كلهػا بطبػة 

كيػػ مف النػػاسم  منػػد الجمهػػكر كيكثػػر فيهػػا مػػف االسػػرمنار ككعػػظ النػػاسم ثػػـ يػػدعك مسػػرقببل القبمػػةرػػ بر عػػف الِّػػبلة ع
ؿ رداءن بعد البطبريف كقيؿ بينهما: فيجعؿ ما عما األيسر عما األيمف كما عما األيمف عما األيسػرم كابرمػؼ   كيحكى

د عنػد الجمهػكر إذا حػكؿ اإلمػاـم كال يحػكؿ هؿ يقمبو فيجعؿ األعما  سػنؿ  ـ ال؟ كيحػكؿ سػائر النػاس  رديػرهـ كهػـ قعػك 
النساء كال مف ال رداء لوم ككظائنها: الركبة كاالسرمنار كرد المظالـم كال ي مر بِّياـ قبمهػا ببلفػان البػف حنبػؿ كالشػافعا 
 كسػػننها: الربػػذؿ كالركاضػػج فػػا المبػػاس كغيػػرن كال يكبىػػر فػػا طريقػػو عمػػا المشػػهكر كيرننػػؿ قبمهػػا كبعػػدها عمػػا المشػػهكر

 كما بعدها. 1/346كما بعدهام كالكافا فا فقو اإلماـ  حمد  5/63(م المجمكع شرح المهذب 1/60)
(
5
 .1/386م البحر المحيط لمزركشا 1/271النراكل النقهية الكبرل  (



308 
 

 : كالقياس طردن فا جميج المأمكر بو فا االسرسقاء .(1) اإلسنكلقاؿ 
ـ فػػػا  كامػػػرن كنكاهيػػػو مػػػالـ كفػػػا شػػػرح الرافعػػػا فػػػا بػػػاب قرػػػاؿ البمػػػاة رجػػػب طاعػػػة اإلمػػػا

عدـ كجكب الِّـك فا االسرسقاء كما لك  مرهـ بػالعرؽ (2)حكـ الشرعم كابرار األذرعا يبالؼ
 كِّدقة الرطكع.
: كفا القياس نظرم ألف ذاؾ إبراج مػاؿم كقػد قػالكا إذا  مػرهـ باالسرسػقاء (3)قاؿ المزل 

 .(4)فا الجدب كجبت طاعروم فيقاس الِّـك عما الِّبلة انرها
فعمػا مػا ذكرنػػا مػف الكجػكب يحػػـر البػركج بعػد الرمػػبس بالنعػؿ مػج  ف األِّػػؿ فػا النعػػؿ 

 .  (5)السنة 
النائػػػدة الرابعػػػة: سػػػائر الرطكعػػػات دابمػػػة فػػػا قػػػكؿ المِّػػػنؼ: كالمنػػػدكب .. إلػػػا  بػػػرنم 

                                 
(
1
 المِّػػرلم اإلمػػاـ العبلمػػة مػػنقو األلنػػاظ محقػػؽ اإلسػػنكلجمػػاؿ الػػديف  بػػك محمػػد عبػػد الػػرحيـ بػػف الحسػػف القرشػػا األمػػكل  (

هػػػػ كسػػػمج الحػػػديث ك بػػػذ النقػػػو عػػػف 721هػػػػ كقػػػدـ القػػػاهرة سػػػنة  704المعػػػانا ذك الرِّػػػانيؼ المشػػػهكرة كلػػػد بإسػػػنا سػػػنة 
الزنكمكنا كالسنباطا كالسبكا كجبلؿ الديف القزكينا كالكجيزل كغيرهـم ك بذ النحك عف  با حيافم ك بذ العمـك العقميػة 

هػػػ فػػدرس باألقبقاكيػػة كالمكيػػة كالنارسػػية كالناضػػميةم كدرس 727نة عػػف القكنػػكل كالرسػػررلم كانرِّػػب لئلفػػادة كاإلقػػراء سػػ
الرنسير فا ابف طكلكفم ككلا ككالة بيت الماؿ كالحسبة ثـ رركهام كرنػرغ لمرِّػنيؼ كالرػدريسم مػف ربلميػذن ابػف الممقػف 

لمبيضػاكل هػػ كمػف رِّػانينو: جػكاهر البحػريف فػا رنػاقض الببػريف كشػرح المنهػاج 772ك كثر عممػاء مِّػرم رػكفا سػنة 
طبقػات الشػافعية )كالهداية فا  كهاـ الكناية كالمهمات كالرمهيد كطبقػات النقهػاء كشػرح منهػاج النػككل كغيػر ذلػؾ الكثيػر 

نباء الممر بأبناء العمر 101-3/100البف قاضا شهبة   .(269-1كا 

(
2
قا الحمبػػام اإلمػػاـ العبلمػػة شػػيخ قاضػػا القضػػاة شػػهاب الػػديف  حمػػد بػػف حمػػداف األذرعػػا نسػػبة إلػػا  ذرعػػات بالشػػاـ ثػـػ الدمشػػ (

هػ كنشأ بدمشؽ كسػمج عمػا القاسـػ ابػف عسػاكر ك حمػد بػف الشػحنةم كقػر  عمػا الحػافظ الػذهبا كالحػافظ 708المذهب كلد سنة 
المزلم ك جاز لو  بك نِّػر بػف الشػيرازل كغيػرهـ الكثيػرم حرػا ِّػار شػيخ الػببلد الشػاميةم انرقػؿ إلػا حمػب كاسػركطنها كرػكفا 

ك بذ عنػو المِّػريكف مػنهـ الشػيخ بػدر الػديف الزركشػام مػف مِّػننارو  اإلسنكلهػم كاف قد قدـ القاهرة بعد مكت 783بها سنة 
العديػػدة المنكعػػةم قػػكة المنهػػاجم كالمركسػػط فػػا النػػرو مػػف الركضػػة كالشػػرحم كمبرِّػػر الحػػاكل. )الػػدارس فػػا رػػاريخ المػػدارس 

 .147-1/145م الدرر الكامنة 8/479م شذرات الذهب 1/42-44

(
3
عيسا بف عثماف بف عيسا اإلماـ العبلمة النقيو منرا المسػمميف منيػد الطػالبيف ك قضػا القضػاة شػرؼ الػديف  بػك الػركح  (

هػػػ كلػػو نحػػك عشػػريف سػػنةم كاشػػرمؿ بالنقػػو عمػػا المشػػايخ: شػػمس الػػديف بػػف قاضػػا شػػهبة 759المػػزلم قػػدـ دمشػػؽ سػػنة 
جػػػا كالرػػػاج السػػػبكام كسػػػافر إلػػػا الشػػػيخ ابػػػف البػػػابكرل كعمػػػاد الػػػديف الحسػػػبانا كشػػػمس الػػػديف المػػػزل كعػػػبلء الػػػديف ح

كلػػػـ يػػػزؿ مكاظبنػػػا عمػػػا االشػػػرماؿ كالمطالعػػػة كاشػػػرهر  اإلسػػػنكلبطػػػرابمسم كدبػػػؿ مِّػػػر ك بػػػذ عػػػف الشػػػيخ جمػػػاؿ الػػػديف 
بمعرفػػػة النقػػػو كحنػػػظ المرائػػػبم كثػػػر ربلمذرػػػو كلػػػو مِّػػػننات عديػػػدة منهػػػا شػػػرح المنهػػػاج الكبيػػػر كشػػػرح كػػػبلـ األذرعػػػا 

م طبقػات الشػافعية البػف 1/531هػػ. )إنبػاء الممػر بأبنػاء العمػر 799كمبرِّر المهماتم رػكفا سػنة كمبرِّر الركضة 
 (.161-2/159قاضا شهبة 

(
4
 .1/604ممنا المحراج إلا معرفة  لناظ المنهاج  (

(
5
 .2/48البحر المحيط لمزركشا  (
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كنحػك  (4)كقراءة سكرة الكهؼ يـك الجمعة (3)كالكضكء (2)كالطكاؼ (1)فيدبؿ فا ذلؾ االعركاؼ
 ذلؾ.

ة البامسة: قاؿ ابف دقيؽ العيد فا شرح اإللماـ: ال بناء  ف مرارب السنف مرناكرػة النائد
فا الرأكدم كانقسػاـ ذلػؾ إلػا درجػة عاليػة كمركسػطة كنازلػة: كذلػؾ بحسػب الػدالئؿ الدالػة عمػا 

ام كهػػا طريقػػة الشػػافعيةم إال  نهػػـ ربمػػا فرقػػكا بمنػػظ م فمػػف النػػاس مػػف قػػاؿ: ال فػػرؽ بينهػػالطمػػب
 الهيآت.

فمػػـػ  رن إال فػػػا كػػػبلـ  -كمػػػا ينقػػػؿ عػػػف المالكيػػػة –ك مػػػا الرنرقػػػة بػػػيف السػػػنف كالنضػػػائؿ  قػػػاؿ:
 .(6)م فإنو حكا كجهيف فا  ف غسؿ الكؼ مف سنف الكضكء كمف فضائمو(5)ِّاحب الذبائر

المنػدكب كالعمػرة  وجوب إتمام الحجفإف قيؿ ما ذكررمكن مف جكاز قطج الننؿ يرد عميكـ 
 .(7)المندكبة 

                                 
(
1
كطمبػان  مضػاف   كػد اقرػداءن برسػكؿ اح االعركاؼ سنة م كدةم كيسرحب فا جميج األكقاتم كفػا العشػر األكابػر مػف ر  (

لميمػػة القػػدرم كمػػف  راد هػػذن السػػنة فينبمػػا  ف يػػدبؿ المسػػجد قبػػؿ غػػركب الشػػمس ليمػػة الحػػادل كالعشػػريف حرػػا ال ينكرػػو 
شػئم كيبػرج بعػػد غػركب الشػمس ليمػػة العيػدم كلػك مكػػث ليمػة العيػػد إلػا  ف يِّػما  ك يبػػرج منػو إلػا العيػػد كػاف  فضػػؿ 

م ككػذا عنػد المالكيػة )الشػرح الكبيػر 10/136كحكمو كذلؾ عنػد الحننيػة )االبريػار لرعميػؿ المبرػار (م 2/389)الركضة 
 (.3/186(. كهك سنة عند الحنابمة )الممنا 1/541لمدردير 

(
2
(م قػػػاؿ 1/360م قػػػاؿ فػػػا الكػػػافا فػػػا فقػػػو  هػػػؿ المدينػػػة )3/119م ركضػػػة الطػػػالبيف 1/387البحػػػر المحػػػيط لمزركشػػػا  (

طػكاؼ القػادـ سػنة كهػك سػاقط عػف المراهػؽ كعػف المكػا ك عػف كػؿ مػف يحػـر بػالحج كالعمػرة مػف  إسماعيؿ بػف اسػحؽ:
 .1/92. الكافا فا فقو اإلماـ  حمد 404-2/403مكة  .هػ. المبسكط لمشيبانا 

(
3
 .1/26م األـ لمشافعا 1/19م القكانيف النقهية 1/5المبسكط لمسربسا  (

(
4
 نو قاؿ: مف قر هػا  كرة الكهؼ ليمة الجمعة كيـك الجمعة لما ركل عف النبا : كيسرحب قراءة س2/457الحاكل الكبير  (

 .1/335م كالكافا فا فقو اإلماـ  حمد 2/281كقا فرنة الدجاؿ"م المدبؿ البف الحاج 

(
5
القاضػػا مجمػػا ِّػػاحب الػػذبائر  بػػك المعػػالا بػػف جميػػج بػػف نجػػا القرشػػا المبزكمػػا األرسػػكنا األِّػػؿ المِّػػرل الػػدار  (

النقيػػو الشػػافعام كػػاف مػػف  عيػػاف النقهػػاء كالمشػػار إلػػيهـ فػػا كقرػػوم ِّػػنؼ فػػا النقػػو كرػػاب الػػذبائر كهػػك كرػػاب  كالكفػػاةم
مبسكط جمج مف المذهب شيئنا كثيرنام كفيو نقؿ غريب ربما ال يكجد فػا غيػرنم رػكلا الشػيخ القضػاء بمِّػر كرػكفا سػنة 

كطبقػػات الشػػافعية الكبػػرل البػػف  15/114النػػببلء  م سػػير  عػػبلـ4/154هػػػ دفػػف بالقرافػػة الِّػػمرل )كفيػػات األعيػػاف 550
 (.7/277السبكا 

(
6
 .1/387البحر المحيط لمزركشا  (

(
7
ـ 1928 – كلػػػا  –مطبعػػة النهضػػػة برػػػكنس  1/13األِّػػؿ الجػػػامج إليضػػػاح الػػدرر المنظكمػػػة فػػػا سػػمؾ جمػػػج الجكامػػػج  (

نهمػا فيػو قِّػد الرمػبس بػالحج بالنيػةم ف كػبل مإكقاؿ: ك مػا كجػكب إرمػاـ الحػج المنػدكب فػؤلف ننػؿ الحػج كنرضػوم حيػث 
الحػػج بعػػد فػػا مضػػا الكالرحادهمػػا فػػا كجػػكب الكنػػارة بالجمػػاع المنسػػد كغيػػر ذلػػؾ: كانرنػػاء البػػركج بالنسػػادم إذ يجػػب 
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كجهػػػيف: ذكرهمػػػا المػػػاكردل:  حػػػدهما:  ف كجػػػكب إرمػػػاـ الحػػػج كالعمػػػرة فيػػػو  كالجػػػكاب مػػػف
م فهمػػا مرسػاكيافم فرقػكؿ فػا كػؿ منهمػا لبيػؾ بػػالحج نفمـو كفرضـوكػبل منهمػا  ألنبِّكِّػيةم 

مف غير  ف يعيف فرضػان  ك ننػبلنم كيحػـر مطمقػانم ثػـ يِّػرفو إلػا مػا شػاءم سػكاء كػاف ذلػؾ فػا 
 النرض  ك الرطكع.

 لـ ينعقد إحراموم بببلؼ العكس فإنو ينعقد عما األِّو. كلك لبا ببل نية
النػػرض كالننػػؿ فالكنػػارة رجػػب فػػا كػػؿ مػػف  نيــة وكفــارةكالجػػكاب الثػػانا:  نهمػػا مرسػػاكياف 

 ربلفاتم فكجب  ف يرساكيا فا لزـك اإلرماـ.بالجماع المنسد كاإل
ء فػا فاسػد  جاب بو الشافعا فا األـم فقػاؿ: إنػو يجػب القضػا –الثانا  –كهذا الجكاب 

 .(1)الرطكع ككاجبوم فإرماـ ِّحيو الرطكع  كلا 
 ل غيػر النيػة كالكنػارة كغيػر الحػج كالعمػرةم لػيس ننمػو كفرضػػو  امـوحيرىكقػكؿ المِّػنؼ 

 ا فا فرضهما.النية فا ننؿ الِّبلة كالِّـك غيرهسكاءم ف
]فنرضػػػو[ دكف ننمػػػو كدكف الِّػػػبلة مطمقػػػانم كبنسػػػاد الِّػػػبلة  مكالكنػػػارة فػػػا فػػػرض الِّػػػـك

 ( فنارؽ الحج كالعمػرة غيرهمػا مػف بػاقا المنػدكب  35) مالِّـك يحِّؿ البركج منهما مطمقان ك 
 .(2)ا لنرضهما ما لمشابهرهمفا كجكب إرمامه

                                                                                                     
فسادنم كالعمرة كالحج فيما ذكرم فنارؽ الحج حينئذ سائر المندكبات بكجكب إرمامو فمذا قاؿ الناظـ: كالحج الػـز بالرمػاـ 

 إذ لـ يقج مف  حد رطكعا االشُّرَّع
كعندنا معاشر المالكية ال يجب إرماـ المندكب بالشركع إال فا المسائؿ الرا نظمهػا العبلمػة شػارح الشػيخ سػيدل بميػؿم فمهػذا 

 فا غير ما نظمو مقرىب      قاؿ ناظـ مراقا السعكد: كالننؿ ليس بالشركع يجب
ليها  شار بقكلو: بكسر الراء المشددةم  ل مف يقرب المسائؿ لمنهـ   كهك الشارح المذككر لسيدل بميؿ كا 

 بأنها باالبرداء رمـز حكمكا        قؼ كاسرمج مسائؿ قد
 كعمرة لنا كذا اعركافنا  ِّبلرنا كِّكمنا كحجنا
 فيمـز القضا بقطج عامد  طكافنا مج إرماـ المقردل

 .9/132الضياء البلمج 

(
1
فػا كػبلـ المِّػنؼ هػك الػذل  جػاب بػو الشػافعا كمعنػان:  نػو يجػب المضػا  : كهذا المطكل1/31قاؿ فا الميث الهامج  (

 .1/264فا فاسدنم فكيؼ فا ِّحيحو؟  .هػم الدرر المكامج 

(
2
كجاء فا الضياء البلمج: إنما كاف كذلؾ السركاء فرضو كننمو فا مقارنة النية لئلحراـم ككجكب الكنارة كالجزاءم ببػبلؼ  (

(. كفػػا شػػرح 1/133ا رعمػػد اإلفطػػار فػػا ننمػػو كيِّػػو عقػػد النيػػة فيػػو عنػػدهـ بالنهػػار )الِّػػـك مػػثبلنم فإنػػو ال كنػػارة فػػ
الكككػب المنيػر: لمسػػاكاة ننمهمػا لنرضػهما نيػػة  ل فػا النيػػة ككنػارة  ل كفػا الكنػػارة كغيرهمػا: كانعقػاد اإلحػػراـ الزمػان فػػا 

 (.1/410حؽ مف لزمو الحج كغيرن )
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قػػػاؿ الزركشػػػا: كالػػػذل يظهػػػر عػػػدـ االحريػػػاج إلػػػا هػػػذام ألف الكػػػبلـ فػػػا المنػػػدكب عينػػػام 
هػػك المسػػرطيجم فػػإف  كالحػػج ببػػبلؼ ذلػػؾم فإنػػو ال يرِّػػكر لنػػا حػػج رطػػكعم فػػإف المباطػػب إنمػػا

ال فنػػػرض كنايػػػة؛ فػػػإف إقامػػػة شػػػعائر الحػػػج مػػػف فػػػركض  كػػػاف لػػػـ يحػػػج فهػػػك فػػػا حقػػػو عػػػيفم كا 
ف إالكنايػػػة عمػػػا المكمنػػػيف؛ كحينئػػػذو فػػػبل يبقػػػا إشػػػكاؿ فػػػا امرنػػػاع البػػػركج منػػػو إال عمػػػا قكلنػػػا 

  .(1)فرض الكناية ال يمـز بالشركع 
 .(2)قاؿ فا المرر: كفا هذا شئ 

حاِّػػمو:  نػػو ينػػرقض بالِّػػبا المراهػػؽ؛ فػػإف حجػػو يقػػج ننػػبلن؛ إذ ال  مػػا * كقػػاؿ الكػػكرانا
 فا رِّحيو المنهاج ما نِّوم  (4)م كذكر الشيخ سراج الديف البمقينا (3)يركجو إليو بطاب 

قػكلهـ: إف مػف فػركض الكنايػة إحيػاء الكعبػة إشكاؿ بيف قد اشرهر عند بعض المرأبريف 
ج مػػف جهػػة  ف إحيػػاء الكعبػػة مػػف فػػركض الكنايػػةم كػػؿ سػػنة بالزيػػارةم كبػػيف قػػكلهـ الرطػػكع بػػالح

فكػػؿ مػػف يجػػئ كػػؿ سػػنة لمحػػج فهػػـ يحيػػكف الكعبػػةم فمػػف كػػاف عميػػو فػػرض اإلسػػبلـ حِّػػؿ بمػػا 
 را بو سقكط فرضوم كمف لـ يكف عميو فرض اإلسبلـ كاف قائما بنرض الكنايػةم فػبل يرِّػكر 

 حج رطكع.
                                 

(
1
ر  ف كػػؿ المسػػمميف حجػػكا حجػػة اإلسػػبلـم فيكػػكف حكػػـ الحػػج عمػػا إذف م قمػػت يظهػػر ذلػػؾ برقػػدي135-1/134الرشػػنيؼ  (

 فرض عما كناية.

(
2
 .38المرر لكحة  (

(
3
 .1/266الدرر المكامج  (

(
4
عمػػر بػػف رسػػبلف بػػف نِّػػير بػػف ِّػػالو الشػػيخ النقيػػو المحػػدث الحػػافظ المنسػػر األِّػػكلا المػػركمـ الممػػكل المنطقػػا الجػػدلا الببلفػػا  (

مجرهديف منقطج القريف فريد الدهر  عجكبة الزماف سراج الػديف  بػك حنػص الكنػانا العسػقبلنا األِّػؿ النظار شيخ اإلسبلـ بمية ال
قػرل مِّػر المربيػةم حنػظ القػر ف كهػك ابػف سػبج سػنيف ببمدرػو كحنػظ الشػاطبية  –ببمقينة  724البمقينا المكلد المِّرلم مكلدن سنة 

هػػػ كاجرمػػج بالقاضػػا جػػبلؿ الػػديف 736الحاجػػبم كقػػدـ القػػاهرة سػػنة  كالمحػػرر لمرافعػػا كالكافيػػة الشػػافية البػػف مالػػؾ كمبرِّػػر ابػػف
هػػ كقػد نػاهز االحػربلـ مسػركطنانم كدرس النقػو 738القزكينا كالشيخ رقا الديف السبكا ك ثنيا عميػو مػج ِّػمر سػنوم ثػـ قػدمها سػنة 

ف السػبكا ك بػػذ األِّػكؿ مػػف عمػا الشػيخ نجػػـ الػديف األسػكانا كابػػف عػدالف كشػمس الػػديف بػف الرػاج كحضػػر عنػد الشػيخ رقػػا الػدي
الشػػيخ شػػمس الػػديف األِّػػنهانا ك جػػازن باإلفرػػاءم ك بػػذ النحػػك كاألدب عػػف الشػػيخ  بػػا حيػػاف كالحػػديث عػػف جهابػػذة عِّػػرن ك جػػازن 
الحػافظ المػزل كالػذهبا كابػف الجػكزل كابػف نبارػة كغيػرهـ ك بػذ عنػو بمػؽ كثيػر مػنهـ كلػدن القاضػا جػبلؿ الػديف كلػا قضػاء الشػػاـ 

مكيػػة بعػػد كفػػاة اإلسػػنكلم بػػرج لػو الحػػافظ بػػف حجػػر  ربعػػيف حػػديثان ككػػذلؾ كلػا الػػديف بػػف العراقػػا مائػػة حػػديث ككػػاف كدرس فػا الم
هػ كرثان رمميذن ابف حجر بقِّػيدة طنانػةم مػف رِّػانينو 805القاضا عز الديف ابف جماعة يعظموم امرنج عف القضاءم ركفا سنة 

شاؼم شرح الببارلم الرقريب فا النقوم منهج األِّميفم النكائد المحضػة محاسف االِّطبلحم رِّحيو المنهاجم الكشاؼ عما الك
عما الشرح كالركضةم معرفة المممات برد المهماتم الكضكح فا إكماؿ المجمػكعم العػرؼ كالشػذل عمػا جػامج الررمػذل. )طبقػات 

 (1/114م الرد الكافر 107-1/106م الكاشؼ 43-4/36الشافعية البف قاضا شهبة 
 77مرو ص )*( سبقت ررج
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إنػػو لػػيس عميػػو فػػرض إال كجػػكاب هػػذا اإلشػػكاؿ:  ف هنػػا جهرػػيف: جهػػة الرطػػكع مػػف حيػػث 
فرض اإلسبلـم كجهة فرض الكناية مف حيث األمر بإحياء الكعبةم فيِّو  ف يقػاؿ هػك رطػكع 
مػػػف حيػػػث إنػػػو لػػػيس عميػػػو فػػػرض عػػػيفم ك ف يقػػػاؿ فػػػرض كنايػػػة مػػػف حيػػػث اإلحيػػػاءم كلػػػك قيػػػؿ 
يرِّػكر فػػا العبيػػد كالِّػػبياف كالمجػػانيفم ألف فػػرض الكنايػػة ال يركجػػو إلػػيهـ لكػػاف جكابػػا انرهػػا 

(1). 
كقػػاؿ غيػػرن: إف كجػػكب اإلحيػػاء ال يسػػرمـز كػػكف العبػػادة فرضػػانم ألف الكاجػػب المعربػػر قػػد 

 يسقط بالمندكب: كالممعة الممنمة فا الكضكء رمسؿ فا الثانية  ك الثالثة.
ذا سػػقط الكاجػػب المعػػيف بنعػػؿ  كالجمػػكس بػػيف السػػجدريف )يحِّػػؿ بجمػػكس االسػػرراحة(م كا 

 .(2)ا رسقط ِّبلة الجنازة عف المكمنيف بنعؿ الِّبا المندكب فنرض الكناية  كلام كلهذ
كال يشػػررط فػػا القػػائميف بهػػذا النػػرض قػػدر مبِّػػكصم بػػؿ النػػرض  ف يحجهػػا كػػؿ سػػنة 
بعػػػض المكمنػػػيفم قالػػػو النػػػككل فػػػا شػػػرح المهػػػذب قبػػػؿ الكػػػبلـ عمػػػا رحػػػريـ ِّػػػيد المدينػػػة كفػػػا 

 .(3)المناسؾ 
 ج؟فإف قيؿ هؿ يحِّؿ إحياءالكعبة بالعمرة كما يحِّؿ بالح

كػػكف العمػػرة كػػالحجم بػػؿ االعركػػاؼ كالِّػػبلة فػػا رفػػالجكاب:  ف الرافعػػا قػػاؿ: ينبمػػا  ف 
 .(4)المسجد الحراـ كذلؾ؛ فإف إحياءالبقعة يحِّؿ بوم لكف رعقبو فا الركضة 

قػػاؿ الزركشػػا: كاعمػػـ  ف كػػبلـ المِّػػنؼ يقرضػػا  نػػو لػػـ يبػػرج عػػف القاعػػدة غيػػر الحػػجم 
فػا  (5)ةم فػإذا ذبحػت لزمػت بالشػركعم ذكػرن السػاجا لكف اسرثنا بعضهـ األضػحية؛ فإنهػا سػن

                                 
(
1
قػػاؿ: قػػاؿ البمقينػػام قػػد  4/180فػػا مكضػػج  بػػر ك م 1/443الطالػػب  ب فػػا شػػرح ركضجػػاء مثػػؿ هػػذا فػػا  سػػنا المطالػػ (

اشرهر عند بعض المرأبريف إشكاؿ الجمج بػيف هػذا كبػيف الرطػكع بػالحج مػف جهػة  ف إحيػاء الكعبػة بػالحج مػف فػركض 
بػةم فمػف كػاف عميػو فػرض اإلسػبلـ كػاف قائمػان بنػرض العػيف الكناياتم فكؿ مػف يجيئػكف كػؿ سػنة لمحػج فهػـ يحيػكف الكع

 كمف لـ يكف عميو فرض اإلسبلـ كاف قائمان بنرض الكناية فبل يرِّكر حج رطكع.
كجكاب هذا اإلشكاؿ:  ف ها هنا جهريف: جهة الرطكع مف حيث  نو لػيس عميػو فػرض اإلسػبلـ كجهػة فػرض الكنايػة مػف حيػث 

ِّػػكر فػػا العبيػػد كالِّػػبياف كالمجػػانيفم ألف فػػرض الكنايػػة ال يركجػػو إلػػيهـ لكػػاف جكابػػان األمػػر بإحيػػاء الكعبػػةم كلػػك قيػػؿ ير
  .هػ.

(
2
 0كالذل بيف المعقكفريف منها 181-4/180 سنا المطالب فا شرح ركض الطالب )حاشية الرمما الكبير(  (

(
3
 .2/248رحنة المحراج فا شرح المنهاج  (

(
4
 .1/411كطا م األشبان كالنظائر لمسي10/221الركضة  (

(
5
المػػ رمف بػػف  حمػػد بػػف عمػػا بػػف الحسػػف بػػف عبػػد اح السػػاجا الحػػافظ  بػػك نِّػػر الربعػػا الػػديرعاقكلا ثػػـ البمػػدادلم  حػػد  (
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  (2). (1)نِّكص الشافعا 
قاؿ فا المرر: قمت كما ذكرن إف  ريد بمزـك اإلرماـ كجكب الرِّدؽ بشػئ مػف األضػحية 

فهػػذا إنمػػا هػػك بػػارج مبػػرج الشػػرط ال ررمػػيـ حقيقػػةم كنظيػػرن اسػػرقباؿ القبمػػة  –كهػػك الظػػاهر  –
 .(3)كالسرر فا ِّبلة الرطكع 

 بيهات:  حدها: كاف ينبما لممِّنؼ  ف يذكر العمرةم كقد ذكررها دمجان.رن
الرنبيو الثانا: اقرِّار المِّنؼ عما جكاز قطج النافمػة بعػد الرمػبس بهػا ينهػـ  ف النافمػة 

فػػبل يجػػكز قطػػج الِّػػـك المنػػركض  –كهػػك كػػذلؾ  –مباينػػة لمنػػرائض فػػبل يجػػكز قطػػج النػػرائض 
 .(4)هك المرجو  لمير عذر كال الِّبلة المنركضة كهذا

كبالؼ اإلماـ كالمزالا فجكزا البركج مف النريضػة فػا الكقػت المكسػج إذا  مكػف رػداركها 

                                                                                                     
كسػمج بمقػان كثيػران مػنهـ شػيخ اإلسػبلـ األنِّػارل ك بػك بكػر البطيػب كحػدث عنػو  445 عياف الحػديث ك ثبارػوم كلػد سػنة 

منا كالسػػمعانام رنقػو عمػا الشػػيخ  بػا اسػػحؽم ككػاف مركرعػػا قنكعػا ِّػػابرا محمػد بػف  بػػا بكػر السػػنجا ك بػك طػػاهر السػ
مػػا داـ هػػذا حينػػام  عمػػا النقػػرم قػػاؿ ابػػف عسػػاكر: سػػمعت  بػػا الكقػػت يقػػكؿ: ال يمكػػف ألحػػد  ف يكػػذب عمػػا رسػػكؿ اح 

لسػػاف هػػػم 507م رػػكفا سػػنة 309-7/308م طبقػػات الشػػافعية الكبػػرل البػػف السػػبكا 260-2/258)سػػير  عػػبلـ النػػببلء 
 (.هػ1390 –ثانية  –لبناف  –م سسة األعبلـ لممطبكعات  – 110-6/109الميزاف 

(
1
 .1/31( كالِّحيو ما ذكرن الشارحم انظر الميث الهامج 38فا المرر: )ذكرن الشاشا فا رِّكير الشافعا( لكحة ) (

(
2
 .1/135الرشنيؼ  (

(
3
: قمت ليس فػا كػبلـ المِّػنؼ مػا يقرضػا ذلػؾم ثػـ فػا الذل فا المرر مف رعميؽ عما كبلـ الزركشا الذل سبؽ اآلرا (

 (.38لنظ الشارع مساهمة )لكحة 

(
4
ف كػػاف الكقػػت  2/316المجمػػكع شػػرح المهػػذب  ( كقػػاؿ: كاعمػػـ  ف الِّػػكاب  نػػو ال يجػػكز قطػػج المكركبػػة مػػف غيػػر عػػذر كا 

فعا رحمػو اح فػا األـ فػا كاسعان كال المقضيةم هذا نص الشافعا رحمو احم كهك مرنؽ عميو عند األِّحابم قاؿ الشا
 كؿ باب رنريؽ الِّـك كالِّبلة كهك  بر  بكاب الِّبلة: )مف دبؿ فا ِّـك كاجب عميو مف شهر رمضاف  ك قضػاء 
 ك ِّـك نذر  ك كنارة مف كجو مف الكجكن  ك ِّما مكركبة فا كقرها  ك قضاها  ك ِّبلة نذر لـ يكف لو  ف يبرج مف 

الِّبلة عما طهارةم فمف برج مػف كاحػد منهػا بػبل عػذر عامػدان كػاف منسػدان  ثمػان ِّـك  ك ِّبلة ما كاف مطيقان لمِّـك ك 
عنػػدنا( هػػذا نِّػػو فػػا األـ بحركفػػوم كقػػاؿ: ك مػػا ارنػػاؽ األِّػػحاب عمػػا رحػػريـ قطعهػػا بػػبل عػػذر فقػػد اعرػػرؼ بػػو إمػػاـ 

ِّػبلة الجماعػة:   الحرميف كما سبؽ كنقمو المزالػا فػا البسػيط كمػا قدمرػوم كقػاؿ ِّػاحب الررمػة فػا بػاب الرػيمـ كبػاب
ككػذا قالػو جماعػات غيػرن  -بمعنػا بػبل عػذر –مف شرع فا الِّبلة مننردان ثػـ  راد قطعهػا ال يجػكز لػو ذلػؾ بػبل بػبلؼ 

فػػا المهػػذب؛ فقػػد ِّػػرح بػػذلؾ فػػا قكلػػو ألف مػػا ال يبطػػؿ الِّػػبلة ال يبػػيو  –الشػػيخ الشػػيرازل  –كمػػنهـ المِّػػنؼ هنػػا 
ر مػػف  ف  طنػػب فػػا نقػػؿ كبلمهػػـ فيػػو كقػػد نقمػػو مػػف المرػػأبريف عػػف البػػركج منهػػام ككػػذا ِّػػرح بػػو البػػاقكفم كهػػك  شػػه

المذهب كعف األِّحاب الرافعا ك بػك عمػرك بػف الِّػبلح ك نكػرا عمػا إمػاـ الحػرميف كالمزالػا اننرادهمػا عػف األِّػحاب 
 يرجكيز قطعها ... الخ.
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م كذكر األِّحاب فا باب الريمـ  نو لك ر ل الماء فا الِّػبلةم ككانػت الِّػبلة (1)فا الكقت 
ب(كبػػو قطػػج العراقيػػكف  نػػو ال 35ممنيػػة عػػف القضػػاء كِّػػبلة المسػػافرم فالمػػذهب المنِّػػكص)

 هؿ يجكز البركج منها ليركضأ؟ مم كحيث لـ ربطؿ ككانت فريضة(2)ؿ ِّبلرو كال ريممو ربط
 .(3)ليركضأ  –كهك األفضؿ  -فيو  كجو:  ِّحها: يجكز البركج 

م كطػردن فػا كػؿ  ال لـ يحـر كالثانا: قاؿ إماـ الحرميف: إف ضاؽ الكقت حـر البركجم كا 
ة قػكؿ اإلمػاـ كقػاؿ: إنػو بػبلؼ المػذهب م ك نكػر فػا الركضػ(4)مِّؿم سػكاء فػا الرػيمـ كغيػرن 
 .(5)كببلؼ نص الشافعا فا األـ 

ف  راد إبطالهػػػػا فاالسػػػػرمرار  كالثالػػػػث: يقمبهػػػػا ننػػػػبلن كيسػػػػمـ مػػػػف ركعرػػػػيفم فهػػػػك  فضػػػػؿم كا 
 .(6) فضؿ

كالرابػػج: يحػػـر قطعهػػا مطمقػػانم كنقػػؿ ِّػػاحب الررمػػة كالمزالػػا فػػا البسػػيط عػػف األِّػػحاب 
قطعهػػػا فػػػا  كؿ كقرهػػػا بميػػػر عػػػذرم كرحػػػريـ القطػػػج هػػػك  نػػػو يحػػػـر عمػػػا مػػػف رمػػػبس بالنريضػػػة 

 .(7)المنِّكص فا البكيطا 
كمػػا ذكػػرن اإلمػػاـ ينبمػػا ربِّيِّػػو بميػػر الجمعػػةم  مػػا الجمعػػة فػػالبركج منهػػا حػػراـ بكػػؿ 

 . (8)حاؿ لمزـك الجماعة فيها 
كما  نكػرن فػا الركضػة عمػا اإلمػاـ بالنػو فػا الرحقيػؽم فجعػؿ مػا قالػو اإلمػاـ فػا  ِّػؿ 

رقييػػدان لهػػام كذكػػر فػػا شػػرح المهػػذب نحػػك مػػا فػػا الرحقيػػؽم قػػاؿ فػػا المهمػػات: كاألمػػر  المسػػألة
كما قالو النككل فا الكرابيف ال ما فا الركضة كشرح المهػذبم قػاؿ فػا البػادـ: كمػراد النػككل 
بقكلػػو: كطػػردن اإلمػػاـ فػػا كػػؿ مِّػػؿ  نػػو ال يجػػكز القطػػج فيمػػا إذا ارسػػج الكقػػت بميػػر عػػذرم ال 

                                 
(
1
 (1/178نهاية المطمب فا دراية المذهب ) (

(
2
فػا مػذاهب العممػاء فػيمف كجػد المػاء فػا  ثنػاء ِّػبلة السػنر: قػد سػبؽ  ف مػذهبنا  انظر المجمكع شرح المهذب قاؿ: فرع (

المشهكر  نو ال يبطؿ ِّبلروم بؿ يرمها كال إعادة عميوم كبو قاؿ مالؾ كاسحؽ ك بػك ثػكر كابػف المنػذر كداكد كهػك ركايػة 
م كنقمػػو البمػػكل عػػف  كثػػر عػػف  حمػػدم كقػػاؿ سػػنياف الثػػكرل ك بػػك حنينػػة كالمزنػػا ربطػػؿم كهػػك  ِّػػو الػػركايريف عػػف  حمػػد

 .319-2/318العمماء 

(
3
 0كجداف الرقبة لممكنر بالِّـك كقاسها عما 1/308نهاية المحراج إلا شرح المنهاج  (

(
4
 المرجج السابؽ (

(
5
 .1/116ركضة الطالبيف  (

(
6
 .1/115كضة لكنو قاؿ: فإف لـ ينعؿ فاألفضؿ البركج منها  .هػم الر  308./1نهاية المحراج إلا شرح المنهاج  (

(
7
 .1/116ركضة الطالبيف  (

(
8
 .2/16حاشية البجيرما  (
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الكسػيطم  حذكػرن اإلمػاـ فػا الرػيمـم كالقطػج بالعػذر ِّػرح بػو النػككل فػا شػر  ِّؿ الكجػو الػذل 
كبػػو يػػزداد اعرػػراض ِّػػاحب المهمػػات مػػف دعػػكل الرنػػاقضم كالحاِّػػؿ  نهمػػا رك مػػاف:  حػػدهما 
الرنِّيؿ فا حؽ المريمـم كهذا الذل كافػؽ عميػو فػا الرحقيػؽ كشػرح المهػذب كالػذل طػردن مػف 

 .(1)ارساع الكقت كهذا الذل ضعنو فا الركضة  الجكاز فا قطج كؿ ِّبلة بمير عذر عند
الرنبيو الثالث: الشارع فا فرض الكناية إذا  راد قطعػو: فػإف كػاف يمػـز مػف قطعػو بطػبلف 
ال فػػػإف لػػػـ ينػػػت بقطعػػػو المِّػػػمحة المقِّػػػكدة  ـى كِّػػػبلة الجنػػػازةم كا  ػػػري مػػػا مضػػػا مػػػف النعػػػؿ: حى

 ( حضػر  بػر إلنقػاذن جػاز 36لمشارعم بؿ حِّمت برمامها: كمػا إذا شػرع فػا إنقػاذ غريػؽ ثػـ)
 قطعا.

ف حِّؿ المقِّكدم كلكػف ال  كذكركا )فا المقيط(  ف مف الرقطو ليس لو نقمو إلا غيرن كا 
ف قمنػػػا الجماعػػػة  عمػػػا الرمػػػاـم كاألِّػػػو  ف لػػػو القطػػػج  يضػػػانم كالمِّػػػما فػػػا جماعػػػة يننػػػردم كا 

 فرض كناية.
بطبلف مػا عرفػو  كال؛ ألف  الرنبيو الرابج: الشارع فا العمـ يجكز لو قطعو؛ ألنو ال يكجب

بعضػػػو ال يػػػرربط بػػػبعضم كفػػػرض الكنايػػػة قػػػائـ بميػػػرنم فالِّػػػكر ثبلثػػػة: قطػػػج يبطػػػؿ الماضػػػا 
فيبطػػػػؿ قطعػػػػانم كقطػػػػج ال يبطمػػػػو كال ينػػػػكت )الشػػػػاهد( فيجػػػػكز قطعػػػػانم كقطػػػػج ال يبطػػػػؿ  ِّػػػػؿ 
المقِّكد كلكف يبطؿ  مران مقِّكدان عما الجممة فنيو ببلؼ. )هذا كمو فا غيػر فػرض العػيف( 

(2)  
الرنبيػػو البػػامس: هػػذا كمػػو فػػا العبػػادة الكاحػػدةم  مػػا المكنػػر إذا شػػرع فػػا ِّػػـك الشػػهريفم 
فهؿ يجكز لو البركج بنية االسرئناؼ؟ قاؿ إماـ الحرميف: يجكز  ف يقاؿ لػو  ف يبػرجم بػأف ال 
ينػػكل ِّػػـك المػػدم  مػػا إذا بػػاض فػػا ِّػػـك يػػـك فيبعػػد  ف يرسػػمط عمػػا إبطالػػوم ببػػبلؼ رػػرؾ 

 ة الشهريفم إذ ليس فيو رعرض إلفساد العبادةم كيرجو  ف يقاؿ ليس لو )ذلؾ(.الِّـك فا بقي
كرجػػػو المزالػػػا جػػػكاز الرػػػرؾم كقػػػاؿ الركيػػػانا الػػػذل يقرضػػػيو المػػػذهب  نػػػو ال يجػػػكزم ألف 
ِّػػـك الشػػهريف عبػػادة كاحػػدة كِّػػـك يػػـك كاحػػدم فيكػػكف قطعػػو كقطػػج فريضػػة شػػرع فيهػػا )ك نػػو 

 غير جائز(.

                                 
(
1
 .2/244المنثكر فا القكاعد لمزركشا كما بيف األقكاس مف هناؾ  (

(
2
 .2/245المنثكر فا القكاعد كما بيف األقكاس مف هناؾ  (
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 .(1)قاؿ الرافعا: كهذا  حسف 
قاؿ الزركشا فا قكاعدن: بؿ هك المذهبم كقد نص عميو فا األـ فقاؿ: كمػف دبػؿ فػا 
ِّـك كاجب عميو مف شػهر رمضػاف  ك قضػاء ك نػذر  ك كنػارة  ك ِّػما مكركبػة فػا كقرهػا  ك 
قضػػاها  ك ِّػػبلة نػػذرها ) ك ِّػػبلة طػػكاؼ( لػػـ يكػػف لػػو البػػركج مػػف ِّػػبلة كال ِّػػـك مػػا كػػاف 

ف بػػػرج مػػػف كاحػػػد منهػػػا بػػػبل عػػػذر ممػػػا مطيقػػػا لمِّػػػـك كالِّػػػبلة عمػػػا طهػػػ ارة فػػػا الِّػػػبلةم كا 
  (2)كِّنت  ك ما  شبهو عامدان كاف منسدان  ثمان عندنا. انرها 

 :(3)الرنبيو السادس: هذا كمو حيث ال عذر ليبرج ثبلث ِّكر 
إحػػػداها: لػػػك شػػػرع فػػػا النائرػػػة معرقػػػدان  ف فػػػا الكقػػػت سػػػعةم فبػػػاف ضػػػيقو كجػػػب قطعهػػػا 

 فا الركضة كعما الشاذ يجب إرماـ النائرة. كالشركع فا الحاضرةم قاؿ
الثانية: إذا رحرَّـ بالنرض مننردان ثـ كجد جماعةم فقاؿ اإلماـ الشافعا:  حببت  ف يكمػؿ 

ب( 36ركعريف كيسمـم فرككف لو نافمػة كيبرػد  الِّػبلة مػج اإلمػاـم كمعنػان  نػو يقطػج النريضػة)
ف قمنػػا كمهػػا  كيقمبهػػا نافمػػة )كقػػاؿ المرػػكلا هػػذا إذا رحقػػؽ إرمامهػػا :  ل كا  ـى ػػري ال حى فػػا الكقػػتم كا 

  داء(.
الثالثة: ما قدمنان إذا ر ل المسافر المريمـ الماء فػا  ثنػاء الِّػبلة كقمنػا ال ربطػؿ ككانػت 

 .(4)فرضان: فأِّو األكجو إف قطعها ليركضأ  فضؿ 
 الرنبيو السابج: احرج إماـ الحػرميف لجػكاز القطػج بػبل عػذر فػا الحاضػرةم ككػذا المقضػية
عما الررابا بأف الكقت مكسج قبؿ الشركع فكذا بعػد الشػركعم كمػا لػك  ِّػبو المسػافر ِّػائمان 
ثػػـ  راد النطػػرم فإنػػو يجػػكزم كرمسػػؾ بػػنص الشػػافعا فػػا المِّػػما مننػػردان ثػػـ يجػػد جماعػػة: لػػو 

م كرابعػػػو عمػػػا ذلػػػؾ فػػػا الكسػػػيطم كال دليػػػؿ فػػػا هػػػذا (5)البػػػركج مػػػف الِّػػػبلة ليػػػدرؾ الجماعػػػة 
                                 

(
1
 .2/246المنثكر فا القكاعد كما بيف األقكاس مف هناؾ  (

(
2
 .2/246لذل بيف األقكاس مف هناؾ المنثكر فا القكاعد كا (

(
3
 .2/246الكبلـ هنا ررمة كبلـ الزركشا فا المنثكر  (

(
4
كمػا بػػيف األقػكاس مػف هنػاؾم كلكػف بيػػد  ف الشػارح كػرر هػذن المسػألة ألف الزركشػػا  2/247المنثػكر فػا القكاعػد النقهيػة  (

سػمـ مػف ركعرػيف فهػك  فضػؿ كالرابػج: يحػـر قطعهػا اسرطرد كقاؿ: كالثانا:  ف االسرمرار  فضػؿم كالثالػث: يقمبهػا نقػبلن كي
م قالػػو اإلمػػاـ  ال لػػـ يحػػـر ف  راد ابطالهػػا مطمقػػا باالسػػرمرار  فضػػؿ مطمقػػانم كالبػػامس: إف ضػػاؽ الكقػػت حػػـر البػػركج كا  كا 

 كطردن فا كؿ مِّؿ ... الخ كهنا رأكدت  ف كبلـ الشارح مكرر.

(
5
 .1/178نهاية المطمب فا دراية المذهب  (
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 ف مػػػف رىحػػػػرَّـ بالِّػػػبلة مننػػػردان  ك بػػػالريمـ ثػػػػـ كجػػػد المػػػاء كالجماعػػػة فهػػػػك  االحرجػػػاجم كالنػػػرؽ
المعػػذكر فػػا قطعهػػا إلحػػراز النضػػيمةم كلػػيس هػػذا كالمسػػافرم ببػػبلؼ مػػا إذا قطعهػػا فػػا  كؿ 
الكقت ببل عػذرم فإنػو عابػث كلػيس هػك كالمسػافر فػإف عػذرن مسػرمر قبػؿ الشػركع كبعػدن فجػاز 

م كلهذا ال يج كز لو البركج منو إذا قاـ  ك  حـر بو فا اإلقامػة ثػـ سػافر لو البركج مف الِّـك
(1). 

 فإف قيؿ: إذا  حـر بالِّبلة قاِّران ال يجكز لو البركج مج  ف العذر مكجكد.
 ( 2)قمت: النرؽ  ف زمف الِّبلة قِّير كزمف الِّـك طكيؿ. 

                                 
(
1
بقكلػو: ك مػا مسػألرا الِّػـك كالِّػبلة المرػاف احػرج بهمػا إمػاـ الحػرميف فػالجكاب عنهمػا  ف  2/317شػرح المهػذب  المجمكع (

 العذر فيهما مكجكد كاح  عمـ  .هػ.

(
2
 .2/246المنثكر فا القكاعد النقهية  (
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 أو حيره[ (1)]والسبب ما يضاف الحكم إليو لمتعمق بو من حيث إنو معرف )لمحكم( 
  حد  ِّناؼ األحكاـ البمسة الثابرة ببطاب الكضج. والسبب
  ىت مت ختژ م قػػػػاؿ رعػػػػالا: (2): كهػػػػك لمػػػػة: مػػػػا يكِّػػػػؿ إلػػػػا الشػػػػئ الســــببفأكلهػػػا 

   (4) (3) ژيت
منهـ مف عبر بأنػو مػا يحِّػؿ الحكػـ عنػدنم ال بػوم  ل  نػو لػيس بمػ ثر فػا الكجػكد؛ بػؿ 

مػػف البئػػر كلػػيس المػػ ثر فػػا اإلبػػراجم  كسػػيمة إليػػو: فالحبػػؿ مػػثبلن يركِّػػؿ بػػو إلػػا انرػػزاح المػػاء
نما الم ثر حركة المسرقا لمماء   .(5)كا 

 نػو مػا يمػـز مػف كجػكدن  :كفا االِّطبلح: قد اشرهر فا كثير مف كرب األِّكؿ كغيرها
د المسػبب مػج كجػداف كجكد شئ كمف عدمو عدمو لذارػو": لبلسػرظهار عمػا مػا لػك ربمػؼ كجػك 

بػػؿ الحػػكؿم  ك مػػف فيػػو سػػبب اإلرث كلكنػػو قارػػؿ  ك سػػبب لنقػػد شػػرط  ك لممػػانج: كالنِّػػاب قال
 رقيؽ كنحكهما.

كعمػػا مػػا لػػك كجػػد المسػػبب مػػج فقػػداف السػػببم لكػػف لكجػػكد سػػبب  بػػر كػػالردة المقرضػػية 
ٍف فربمؼ هػذا الررريػب عػف السػبب ال ككجد قرؿ يكجب القِّاص  ك زنا ميٍحِّى لمقرؿ إذا فقدت 

 .(6)لذاروم بؿ لمعنا بارج 
عدمػػو العػػدـ حكػػـم كحكػػـ الشػػئ مكقػػكؼ عمػػا مػػف جػػكدن الكجػػكد ك نعػػـ ككنػػو يمػػـز مػػف ك 

                                 
(
1
 هذن زيادة فا شرح المحما عما جمج الجكامجم  م  ثبرها المحما رحمو اح. (

(
2
. كسػػمكا الحبػػؿ سػػببان مجػػازان ككػػذا السػػمـ )انظػػر العػػيف 1/163م القػػامكس النقهػػا 3/38م رػػاج العػػركس 1/495الكميػػات  (

م بيػػاف المبرِّػػر 1/459م لسػػاف العػػرب 12/220م رهػػذيب الممػػة 2/329م النهايػػة فػػا غريػػب الحػػديث كاألثػػر 7/226
1/404. 

(
3
 جث يت  ىت مت خت حت  جت يب ىب مب خب حب جب         يئ ىئژ ( مػف سػكرة الحػج كرمامهػا: 15مػف اآليػة رقػـ )جزء  (

 .ژ  مح جح    مج حج يث  ىث مث

(
4
: كالسبب مػا يركِّػؿ بػو إلػا الحكػـ كيكػكف طريقػان لثبكرػوم سػكاء كػاف دلػيبلن  ك عمػة  ك 1/182فا العدة فا  ِّكؿ النقو  (

 .ژ  ڀ ڀژ شرطان  ك س االن مثيران لمحكـم كالدليؿ عميو  ف اح رعالا سما الطريؽ سببان فقاؿ عز مف قائؿ: 
(
5
م قػاؿ المزالػا فػا المسرِّػنا: كحػدن مػا 1/351م ربريج النركع عما األِّػكؿ 274-2/272قكاطج األدلة فا األِّكؿ  (

 .1/75يحِّؿ الشئ عندن ال بو 

(
6
 .446-1/445شرح الكككب المنير  (
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 (2). (1)ِّكرةم فمك ركقؼ عميو رِّكرن لـز الدكر ر
ك يضػػان فيػػكهـ الرعبيػػر بػػػالمزـك  ف السػػبب مػػ ثر فػػا كجػػػكد المسػػببم كلػػيس مػػذهب  هػػػؿ 

 السنةم كما سنحررن.
  (37.)"السبب ما يضاف الحكم إليو"فاألحسف  ف يقاؿ: 
 د الحكـ إذا كجدم كعدمو إذا عدـم  ل لذارو. ل ينسب إليو كجك 

ك مػارة لمحكـم  لمتعمق بو مـن حيـث إنـو معـرف كمعنا إضافة الحكـ إلا السبب ذلؾ إمَّا
مػا ألف السػبب مػ ثر فػا كجػكد  عميوم كما يقكلو  هؿ السنة؛ ألف الػدليؿ السػمعا عمػا ذلػؾم كا 

 . (3)المسبب عما ر ل المعرزلة قيؿ "بذارو" 
 عما ِّنة ركجب ذلؾ. كقيؿ الشرمالو

 ء؛ فإنػػػو باعربػػػار جهػػػة النكػػػاح  ف الػػػكطءكقيػػػؿ بكجػػػكد اعربػػػارات مقرضػػػية لػػػذلؾ: كػػػالكط
 حسف يرررب عميو ما يرررب.

 .(4)كباعربار جهة الزنا قبيو يرررب عميو ما يرررب 

                                 
(
1
ذا حكمنػا عمػا الكِّػؼ  ك الحكمػة بككنػو سػببان فمػيس ال2/8 فػا البحػر المحػيط ( مػراد منػو  نػو كػذلؾ فػا : قػاؿ الهنػدل: كا 

ف كانػػت حكمػػان شػػرعيان فميسػػت  مػػكرد الػػنصم بػػؿ المػػراد منػػو  نػػو سػػبب فػػا غيػػرنم كمػػف هػػذا يعػػرؼ  ف سػػببية السػػبب كا 
مسػػرنادة مػػػف سػػبب  بػػػر؛ ألنػػو حينئػػػذ يمػػـز إمػػػا الػػدكر  ك الرسمسػػػؿم بػػؿ هػػػا مسػػرنادة مػػػف الػػنص  ك مػػػف المناسػػبة مػػػج 

 االقرراف.

(
2
ا يركقػؼ عميػوم كيسػما الػدكر المِّػرحم كمػا يركقػؼ " " عمػا "ب" كبػالعكسم  ك بمرارػبم الدكر: هك ركقؼ الشئ عما مػ (

كيسما الدكر المضمرم كما يركقؼ " " عما "ب" عما "ج" ك "ج" عما " "م كالنرؽ بيف الدكر كبيف رعريؼ الشئ بننسػو 
و يمػـز رقدمػو عمػا ننسػو بمرربػة هك  نو فا الػدكر يمػـز رقدمػو عميهػا بمػرربريف إف كػاف ِّػريحانم كفػا رعريػؼ الشػئ بننسػ

 (.1/105كاحدة )الرعرينات 

(
3
 .1/128م اإلحكاـ لآلمدل 1/132الميث الهامج  (

(
4
: فممػػو رعػػالا فػػا الزانػػا حكمػػاف:  حػػدهما كجػػكب الحػػد عميػػوم كالثػػانا: 16-1/15قػػاؿ الػػرازل: رحمػػو اح فػػا المحِّػػكؿ  (

د بعينػو كبذارػو؛ بػؿ بجعػؿ الشػارع إيػان سػببانم كلقائػؿ  ف يقػكؿ: إف جعؿ الزنان سببان لكجكب الحد؛ ألف الزنػا ال يكجػب الحػ
فهػك  :فػاعمـ  نػا  كجبػت عميػو الحػد" مكاف المراد مف جعؿ الزنا سببان لكجكب الحد هك  نو قاؿ: "مرا ر يػت إنسػانان يزنػا

ف كػػاف المػػراد:  ف الشػرع جعػػؿ ال زنػػا مػػ ثران فػػا هػػذا حػؽ؛ كلكػػف يرجػػج حاِّػػمو إلػػا كػػكف الزنػا معرفػػان بحِّػػكؿ الحكػػـم كا 
 الحكـ فهذا باطؿ لثبلثة  كجو:

 األكؿ:  ف حكـ اح رعالا كبلموم ككبلمو قديـم كالقديـ ال يعمؿ بالمحدث.
الثانا:  ف الشرع لما جعؿ الزنا م ثران فا كجكب الحدم فبعد هذا الجعؿ: إما  ف ربقا حقيقة الزنا كما كانػت قبػؿ هػذا الجعػؿم 

 فبعد هذا الجعؿ كجب  ال رِّير م ثرة. –كحقيقرو قبؿ هذا الجعؿ ما كانت م ثرة  –ا كانت  ك ال ربقام فإف بقيت كم
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كهذن األقكاؿ الثبلثة باطمة؛ ألف اح رعالا هك مكجد العالـ بإرادروم فهك الم ثر فيػوم فمػك 
 ب كجكد شئ مف الرأثير لسبب لـز الرشريؾ معو فا مكجدية العالـ كهك محاؿ.نس

كالػػرد عمػػيهـ بهػػذا األبيػػر فيػػو نظػػر؛  – (1)ك يضػػان لػػك كػػاف السػػبب هنػػا مػػ ثران فػػا الحكػػـ 
دُّ عما البِّـ إال بما يعرقد.  ألنهـ ال يعرقدكف قدـ الحكـ كال ييرى

ليػػػو (2) بجعػػػؿ الشػػارع زنػػػان مكجبػػان كركسػػط المزالػػػا فقػػاؿ: السػػػبب مػػ ثر ال بذارػػػوم بػػؿ  م كا 
 ".أو حيره شار المِّنؼ بقكلو "

نمػػػا نِّػػػػب السػػػبب لمحكػػػػـ  كمػػػراد المزالػػػا:  ف المكجػػػػب لمحكػػػـ بالحقيقػػػػة هػػػك الشػػػػارعم كا 
ليسردؿ بو عما الحكـ؛ لعسر الكقػكؼ عمػا بطػاب اح السػيما بعػد انقطػاع الػكحا كالعبلمػةم 

 .(3) فشابو ما يجعؿ الحكـ عندن؛ ألنو يسما بو
كقػػد ردن الػػرازل بػػػأف الِّػػادر بعػػػد الجعػػؿ إف كػػاف الحكػػػـ فػػالم ثر الشػػػارعم  ك سػػبب مػػػا 

 .(4) يكجب الحكـ فيككف الم ثر فا الحكـ كِّنان حقيقيان بذاروم كهذا عيف قكؿ المعرزلة
 .(6) كبلـ الرازل بما ال يجدل شيئان  (5)كزيف سراج الديف األرمكل 

                                                                                                     
                  

ف لـ ربعد رمؾ الحقيقةم كاف هذا إعدامان لرمؾ الحقيقةم كالشئ بعد عدمو يسرحيؿ  ف يككف مكجبان.  كا 
مػر البرػة اسػرحاؿ  ف يقػاؿم إنػو جعمػو عمػة؛ ألف ذلػؾ الثالث: الشرع إذا جعؿ الزنا عمةم فإف لـ يِّػدر عنػو فػا ذلػؾ الجعػؿ  

 كذبم كالكذب عما الشرع محاؿ.
ف ِّدر عنو  مر فذلؾ األمر: إما  ف يككف هك الحكـم  ك ما يكجب الحكـ  ك ال الحكـ كإل ما يكجبو فػإف كػاف األكؿ: كػاف  كا 

 هك الشرع ال ذلؾ السبب. –فا ذلؾ الحكـ  -الم ثر 
ف كاف الثانا: كاف الم كِّنان حقيقيانم كهذا هػك قػكؿ المعرزلػة فػا الحسػف كالقػبو كسػنبطمو إف شػاء اح  – ثر فا ذلؾ الحكـ كا 

 رعالا.
ف كاف الثالث: فهك محاؿم ألف الشارع لما  ثر فا شئ غير الحكػـ كغيػر مسػرمـز لمحكػـم لػـ يكػف لػذلؾ الشػئ رعمػؽ بػالحكـ  كا 

 .111-1/110 ِّبل.  .هػ 

 معو فا مكجكدية العالـ كهك محاؿ . كجكاب الشرط لـز الرشريؾ (1)

 طبج دار البِّائر. 1/93المسرِّنا لممزالا  (2)

 .1/94المسرِّنا لممزالا  (3)

 .1/16المحِّكؿ  (4)

(
5
محمكد بف  با بكر  بك الثنػاء سػراج الػديف األرمػكل القاضػام عػالـ باألِّػكؿ كالمنطػؽم مػف الشػافعيةم  ِّػمو مػف  رميػة  (

كِّػػؿ كسػػكف دمشػػؽ كرػػكفا بمدينػػة قكينػػةم لػػو رِّػػانيؼ عديػػدة فػػا المنطػػؽ منهػػا: مطػػالج مػػف بػػبلد  ذربيجػػافم قػػر  بالم
مكلػدن سػنة  ملمزالاااألنكار كلطائؼ الحكمةم ككذلؾ فا األِّكؿ منها: الرحِّيؿ مف المحِّكؿ كفا النقو شرح كجيز 

 (.7/166هػ )األعبلـ لمزركما 682هػ ككفارو سنة 594

البطاب قد يرد بجعؿ الشئ سببان كشرطان كمانعانم فممو رعالا فا حؽ الزانػا حكمػاف :  قاؿ األرمكل فا الرحِّيؿ: قالكا: (6)
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ف كِّػػنان كجكديػػان ظػػاهران منضػػبطانم دؿ السػػمج عمػػا كاعمػػـ  ف السػػبب يعربػػر فيػػو  ف يكػػك 
 .(1)ككنو معرفان لمحكـ الشرعام كما قالو األكثركف 

 كبرج بما قمنان: ما كاف عدميان  ك بنيان  ك مضطربان ال ينضبط.
 فكاف ينبما لممِّنؼ  ف يذكرن فا السبب كالشرط.
كنو زمانان مجػردان: كالػدلكؾ : إما لك(2)كاعمـ  ف السبب ينقسـ إلا ما يركرر الحكـ بركررن 

 لِّبلة الظهر إف قمنا إنو الزكاؿم كلمممرب إف قمنا المركب كهك ضعيؼ.
ككقج لآلمدل  نو الطمكع؛ فيككف سببان لِّبلة الضحا  ك لِّبلة العيدم  ل لطمبهػا نػدبانم 

.  ككر ية هبلؿ رمضاف لكجكب الِّـك
ا كراهػػػػة الرننػػػػؿ بعػػػػدها إذا  ك زمانػػػػان ككِّػػػػنان معنكيػػػػان فيكػػػػكف مركبػػػػان: كِّػػػػبلة العِّػػػػر فػػػػ

مػػا لككنػػو مكانػػان مػػج فعػػؿ: كػػالمركر بالميقػػات مػػج إرادة النسػػؾ؛ فإنػػو سػػبب ا  ِّػػميت فػػا كقرهػػا ك 
 لكجكب اإلحراـ.

ما  ف يككف كِّنان غير مناسب لو: )غسػؿ( األعضػاء األربعػة فػا الكضػكء سػببان لرفػج ا  ك 
 الحدث.

 ؼ لكقت الظهر.كقسـ ابف الحاجب السبب: إلا زمنا : كالزكاؿم فإنو معر 
                                                                                                     
ف عنػػكا بػػو المػػ ثر فهػػك باطػػؿم  إذ  كجػػكب الحػػد كجعػػؿ الزنػػا سػػببان لػػوم فنقػػكؿ: إف عنػػكا بالسػػبب المعػػرؼ فهػػك حػػؽم كا 

ال فالمعػدـك ال يػ ثرم  الحادث ال ي ثر فا القديـم ألف حقيقة الزنا بعد الجعػؿ إف بقيػت كمػا كانػت لػـ رػ ثر كمػا قبمػوم كا 
 ألف الِّادر مف الشارع بعد الجهد إما الحكـ فمـ يكف الزنا م ثران اك مكجبو كهك قكؿ المعرزلة كسنبطمو.

 ك غيرهما فمـ يكف لو رعمؽ بالحكـم كلقائؿ  ف يقكؿ عما األكؿ: لعمهـ  رادكا جعؿ الزنا سػببان لرعمػؽ الحكػـ بػوم كعمػا الثػانا 
بقػػاء الحقيقػػة مػج طػػر ف ِّػػنة الم ثريػػةم كعمػا الثالػػث: إف الِّػػادر مػػف الشػارع الم ثريػػة: كهػػا غيرهمػػا كلهػػا  انػو يجػػكز

 هػ(.1408 –طبعة  كلا  –م سسة الرسالة  – 177-1/176رعمؽ بالحكـ )الرحِّيؿ مف المحِّكؿ 

(
1
الػػدليؿ السػػمعا عمػػا ككنػػو اؿ: السػػبب فػػا الشػػرع: هػػك الكِّػػؼ الظػػاهر المنضػػبط الػػذل دؿ قػػحيػػث  1/404بيػػاف المبرِّػػر  (

معرفػان لمحكػـػ الشػػرعا ال مػػ ثران فيػػوم فػػإف األحكػػاـ قديمػػوم كاألكِّػاؼ الرػػا جعمػػت  سػػبابان حادثػػةم كالحػػادث ال يػػ ثر فػػا القػػديـم 
نمػػا اشػػررط فػػا السػػبب ككنػػو ظػػاهران منضػػبطان؛ ألف األسػػباب إنمػػا كضػػعت معرفػػات لؤلحكػػاـ لسػػهكلة اطػػبلع المكمنػػيف عمػػا  كا 

المرعػػيف عمػػيهـ معرفرهػػا بِّكِّػػان بعػػد انقطػػاع الػػكحام فيجػػب  ف ركػػكف رمػػؾ األسػػباب ظػػاهرة منضػػبطة حرػػا   حكػػاـ الكقػػائج
 .1/127م اإلحكاـ لآلمدل 2/6يحِّؿ المرض المذككر  .هػم البحر المحيط لمزركشا 

(
2
الهػبلؿ فػا رمضػاف فا البحر المحيط لمزركشا: ثـ السبب ينقسـ إلا ما يركرر الحكـ بركػررن: كالػدلكؾ لمِّػبلةم كر يػة  (

م ككالنِّاب لمزكاة.  لكجكب الِّـك
لا ما ال يركرر بركررن: ككجكب معرفة اح عند ركرر األدلػة الدالػة عمػا كجػكدنم ككجػكب الحػج عنػد ركػرر االسػرطاعة عنػد  كا 

 .2/7مف يجعمها سببان 
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لػػا معنػػكل: كاإلسػػكارم فإنػػو معػػرؼ لرحػػريـ البمػػرم كالممػػؾ؛ فإنػػو جعػػؿ سػػبب إلباحػػة  ان كا 
 .(1)االنرناعم كهك مدبكؿ بما قدمنان

كاعمػـ  ف مػف السػػبب مػا يكجػػد مػج الحكػـ قطعػػانم كمػا يكجػػد معػو عمػا األِّػػو كمػا يكجػػد 
 قبمو.

 ك إحياء مػكات  ك غنيمػة كنحػك  فاألكؿ: كحيازة المباح مف الماؿ باالسريبلء عميو بِّيد
 ذلؾ.

كالثػػػػػانا: ككقػػػػػكع الطػػػػػبلؽ المعمػػػػػؽ عمػػػػػا شػػػػػرط عمػػػػػا األِّػػػػػوم كهػػػػػك ابريػػػػػار األشػػػػػعرل 
مامو مدرقكالم ك رباعو: الكقكع عقبػو مػف غيػر  (3)كابف عبد السبلـ كابف حامد  (2)يف كالمزالا كا 

 ربمؿ زماف.
 .(4)مكرو كهك مرأبر كالثالث: رممؾ القريؿ دية ننسو حرا ركرث عنو مج ككف السبب

كيطمؽ السبب فا لساف حممة الشريعة عما  مكر:  حدها: ما يقابؿ المباشرة: كمنو قػكؿ 
 .(5)النقهاء: إذا اجرمج السبب كالمباشرة غمبنا المباشرة كحنر البئر مج الرردية

الثانا: عمة العمة: كالرما يسما سببان لمقرؿم كهك  عنا الرما عمة اإلِّابةم كاإلِّػابة 
 الذل هك القرؿم فالرما هك عمة العمة كقد سمكن سببان. ب(37مة لزهكؽ الركح )ع

                                 
(
1
لا معنػكلم فػالكقرام هػك مػا ال يسػرمـز فػا رعرينػو ل ( محكػـ حكمػة باعثػةم كػدلكؾ الشػمسم قاؿ: كالسبب ينقسـ إلا كقرا كا 

 فإنو يعرؼ كقت كجكب الظهر كال يككف مسرمزمان لحكمة باعثة.
كالمعنكل: هك ما يسرمـز حكمة باعثة فا رعرينو لمحكـ الشرعام كاإلسكار جعؿ عمة لمرحريـم كالممؾ فإنػو جعػؿ سػببا إلباحػة 

فإنػو جعػؿ سػببان لكجػكب القِّػاص  ك الديػة. )بيػاف  قرػؿلكا ماالنرناعم كالضماف فإنو جعؿ سػببان لمطالبػة الضػامف بالػديف
كقػػكؿ  (.1/450م شػػرح الكككػػب المنيػػر 2/7م البحػػر المحػػيط لمزركشػػا 1/406المبرِّػػر شػػرح مبرِّػػر ابػػف الحاجػػب 

 (.4/230الشارح: "كهك مدبكؿ بما قدمنان"  ل معيب  ك مهزكؿ )العيف 

 هك إماـ الحرميف. (2)

ك عبد اح الحسف بػف حامػد بػف عمػا بػف مػركاف البمػدادل الػكراؽ مِّػنؼ كرػاب الجػامج فػا هك شيخ الحنابمة كمنريهـ  ب (3)
عشػػريف مجمػػدان فػػا االبػػربلؼ كهػػك  كبػػر ربلمػػذة  بػػك بكػػر غػػبلـ البػػبلؿ كلػػو مِّػػننات فػػا  ِّػػكؿ النقػػو ك ِّػػكؿ السػػنة 

هػػػ. 403كفا شػػهيدان سػػنة ككػاف معظمػػان فػػا الننػػكس مقػػدمان عنػػد الدكلػة كالعامػػة ككػػاف يرقػػكت مػػف النسػػخ كيكثػر الحػػجم رػػ
 (.9/56م راريخ اإلسبلـ 13/18)سير  عبلـ النببلء 

(
4
قػاؿ: كبقػا قسػـ ثالػث يرقػدـ الحكػـ فيػو عمػا سػببو كالديػة رقػدر دبكلهػا فػا ممػؾ القريػؿ قبػؿ  2/192المنثكر فا القكاعد  (

ال لـ ركرث عنو كلـ رننذ فيها كِّايان كديكنوم كهذا كمو فيما  اعربر زمانو  .هػ  بر جزء مف حيارو. كا 

 هػ(.1423 –ثانية  –طبعة الرياف  1/178الحافر )لمبئر( يسما سببانم كالمردل: ِّاحب عمة )ركضة الناظر  (5)
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الثالػػث: العمػػة الشػػرعية: كهػػا المجمػػكع المركػػب مػػف المقرضػػا كالشػػرط كانرنػػاء المػػانج ككجػػكد األهػػؿ 
 .(1)لمحؿ يسما سببان 

ؼ عميػو: قاؿ األِّكليكف: سبب السبب ينزؿ منزلة السػبب؛ ألف مػا ركقػؼ عمػا المركقػؼ عميػو مركقػ
 .(2)كاإلعراؽ فا الكنارة سبب لمسقكط عف الذمةم كاإلعراؽ يركقؼ عما المنظ المحِّؿ )لو( 

 .(3)كاعمـ  ف السبب  عـ مف العمة؛ إذ يعربر فيها المناسبة  ك شبهها 
 ]والشرط يأتى[

ف كػاف  والشرط فػا الربِّيِّػات فنػذكرن  يـأتىكهك الكِّؼ الثانا مػف  قسػاـ الكضػج كا 
                                 

(
1
م كالبحر المحيط لمزركشػا كمػا فػا األقػكاس مػف هنػاؾم ككػذلؾ ذكػر  مػران رابعػانم )يطمػؽ 1/75انظر المسرِّنا لممزالا  (

 .8-2/7ة بدكف شرطها كالنِّاب بدكف الحكؿ يسما سببان لكجكب الزكاة عميو سببان مف حممة الشرع(: العم
كفا المنثكر ذكر فركعان  برل لؤلمر األكؿ )السبب كالمباشرة( يقاؿ: كما لػك قػدـ الماِّػب الممِّػكب ضػيافة لممالػؾ فأكمػو: 

سػبب كمػف الطػائر  بر  الماِّبم ككما لك فرو قنِّػاعف طػائر ركقػؼ بعػد النػرو كطػار ال يضػمنوم فػا الجديػدم النػارو
مباشرة كابريارم فأحيؿ عما المباشرةم كلك ككؿ فا القِّاص ثـ عنا كاقرص الككيؿ جاهبلن فبل قِّػاص عميػو كرجػب 

ذا غرمها لـ يرجج بها عما العافا فا األِّو ألنو محسف بالعنك.  الديةم كا 
حـر فالجزاء عما القارؿ ألنو مباشر ببػبلؼ كالمباشرة مقدمة عما السبب: فمك ننر ِّيدان حرميان حرا برج إلا الحؿ كقرمو م

حالرػػو عميػػو  كلػػا مػػف إهػػدارنم كلػػك دؿ  مػػا لػػك قرمػػو حػػبلؿ فإنػػو يكػػكف عمػػا المننػػر الضػػماف ألنػػو مػػات بسػػبب الرننيػػر كا 
 .449-1/448م انظر كذلؾ شرح الكككب المنير 1/134المحـر عما ِّيد فقرمو غيرن لـ يضمنو ... الخ 

(
2
 .1/461م شرح الكككب المنير 3/1077الرحبير شرح الرحرير  (

(
3
السبب يطمؽ عما ما عرفت حكمرو كما لـ رعرؼم ك ما العمة فبل رطمؽ إال عما ما عرفت حكمرو ) ِّكؿ النقو الذل ال  (

(ابرمؼ االِّكليكف فا معنا السبب م كربايف ربعا لػذلؾ رعرينػارهـ لػو كلهػـ فػا ذلػؾ ثػبلث اراء 1/57يسج النقيو جهمو 
. 

ف السبب هك كؿ امر جعؿ الشارع كجكدن عبلمة عما كجكد الحكـ كانرناعػو عبلمػة عمػا انرنائػو سػكاء كػاف مناسػبا االكؿ : ا
لرشريج الحكـ مناسبة ظػاهرة اك لػـ يكػف اال انػو إذا كػاف مناسػبا لمحكػـ يسػما عمػو ..... كمثػاؿ السػبب المناسػب لمحكػـ 

ربط كجكدن بكجكدن بقكلو رعالا  " مػف كػاف مريضػا اك عمػا السنر م فإف الشارع جعمو سببا لجكاز النطر فا رمضاف ك 
سنر فعدن مف اياـ ابر " م فالسنر مناسب لرشريج الحكـ مناسبة ظػاهرة باعربػار رضػمنو المشػقة الرػا يناسػبها كيبلئمهػا 
الرربيص كالربنيؼ فسػما عمػو كمػا يسػما سػببا م كمثػاؿ السػبب غيػر المناسػب لمحكػـ ميػؿ الشػمس عػف كسػط السػماء 

لا جهو  المرب  فانو سػبب لكجػكب ِّػبلن الظهػر لقكلػو رعػاؿ " اقػـ الِّػبلن لػدلكؾ الشػمس " كالعقػؿ ال يػدر المناسػب ا
بيف ميؿ الشمس كبيف رشريج كجكب الِّبلن عندن فهػذا النريػؽ يسػما كػبل مػف المثػالثيف السػابقيف سػببا كيبِّػنا المثػاؿ 

 االكؿ باسـ العمو فالسبب عندهـ اعـ .
لقػػكؿ بممػػايرة العمػػو لمسػػبب م كمثمػػكا لػػو بالمثػػاؿ السػػابؽ ال السػػبب غيػػر المناسػػب م فقِّػػركا السػػبب عمػػا مػػا كالثػػانا : الػػا ا

 يككف بينو كبيف الحكـ مناسبو م اما ما كاف بينو كبيف الحكـ مناسبة ظاهرة فيطمقكف عميو العمو .
 (1/134و المحما ) الضياء البلمج كالثالث : يرم اف السبب كالعمو مررادفاف كاليو ذهب ابف السبكا ككافقو عمي
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نما  برن المِّنؼ إلا بحث الربِّيِّات لكثرة مباحثو.هنا بابرِّارم   كا 
ثـ هك لمة: العبلمةم إذا فرحت الشيف كالػراءم كالجمػج  شػراطم مثػؿ سػبب ك سػبابم كمنػو 

  شراط الساعة .
ك مػػا إسػػكاف الػػراء: فهػػك رعميػػؽ  مػػر عمػػا  مػػرم كجمػػج الشػػرط شػػركطم مثػػؿ فمػػس كفمػػكس 

 .(1)كالشريطة فا معنانم كجمعها شرائط 
الػذل  (1): كاإلحِّاف (2)فا عرؼ األِّكلييف: ما يمـز مف انرنائو انرناء المشركط كهك 

                                 
(
1
م كانظر رهذيب الممة قاؿ: قاؿ  بك الميث: الشٍَّرطيم بزغ الحجاـ بالمشرطم كذكر النبا 452-1/451شرح الكككب المنير  (

  شراط الساعةم قاؿ  بك عبيدم قاؿ األِّػمعا هػا عبلمارهػام قػاؿ كمنػو االشػرراط الػذل يشػررط النػاس بعضػهـ عمػا 
ٍط؛ ألنهػػػػـ جعمػػػػكا ألننسػػػػهـ عبلمػػػػة يعرفػػػػكف بهػػػػا  بعػػػػض إنمػػػػا هػػػػا ػػػػرى عبلمػػػػات يجعمكنهػػػػا بيػػػػنهـم قػػػػاؿ: لهػػػػذا سػػػػميت الشَّ

م 1/163م مبرػار الِّػحاح 3/260م مقػاييس الممػة 526-1/525(م كانظر مجمػؿ الممػة البػف فػارس 11/211-213)
 .4/437م البحر المحيط لمزركشا 1/430م شرح مبرِّر الركضة 7/329لساف العرب 

(
2
 ل فػػا عػػرؼ  هػػؿ الشػػرع: "مػػا يمػػـز مػػف عدمػػو العػػدـ كال يمػػـز مػػف كجػػكدن كجػػكد كال عػػدـ لذارػػوم فػػاألكؿ  –شػرط شػػرعان كال (

احرػراز مػػف المػػانج؛ ألنػو ال يمػػـز مػػف عدمػػو كجػكد كال عػػدـم كالثػػانا احرػراز مػػف السػػبب كمػػف المػانج  يضػػان:  مػػا السػػبب؛ 
فؤلنو يمـز مف كجكدن العػدـم كالثالػث: كهػك قكلػو لذارػوم احرػراز مػف  فؤلنو يمـز مف كجكدن الكجكد لذاروم ك ما مف المانج؛

مقارنة الشرط كجكد السبب فيمـز الكجكدم  ك مقارنة الشرط قيػاـ المػانج فيمػـز العػدـم لكػف ال لذارػو كهػك ككنػو شػرطانم بػؿ 
 (1/452ألمر بارج هك مقارنة السبب  ك قياـ المانج )شرح الكككب المنير 

مكربػة  1/241م شػرح الكككػب السػاطج 1/62هػك  جػكد الحػدكد )النػركؽ لمقرافػا  –حد الشػرط  -د هذا الحد ع –قاؿ القرافا 
: مػػا يمػػـز مػػف انرنائػػو انرنػػاء -قػػاؿ ابػػف الرفعػػة  –هػػػ(. كفػػا اِّػػطبلح النقهػػاء 1425 –ثانيػػة  –السػػعكدية  –نػػزار البػػاز 

يػػر الػػركف؛ فإنػػو يقػػـك لػػوم بمعنػػا  نػػو دابػػؿ فػػا الشػػئ الػػذل جعػػؿ شػػرطان فيػػو مػػج  نػػو لػػيس بمقػػـك لػػوم كبػػرج بهػػذا األب
 (.2/378مسمانم كال يرِّكر ركف إال بمركبم كالشرط يرِّكر لممركب كالبسيط. الميث الهامج )

فػا جمػج الجكامػج: مػا يسػرمـز عدمػو عػدـ الشػئم كال يسػرمـز كجػكدن كجػكد الشػئ لذارػوم )الػدرر  -ابف السبكا  –كقد عرفو المِّنؼ 
لذارو مرعمػؽ بػالكجكد كالعػدـ كاحرػرز بػو عػف الشػرط الػذل لـػ يبػؽ لممسػبب  –ابف السبكا  -اء فيو: قكلو (م كج2/354المكامج 

ف اسرمـز كجكد السبب لكف لػيس لككنػو شػرطا ) ( كقػاؿ الشػيرازل فػا الممػج: الشػرط 2/355ما يركقؼ عميو سكانم فإف كجكدن كا 
 يكجد المشركط دكنوم كال يمـز  ف يكجد عند كجػكدنم كهػك فاسػد (م كحدن المزالا: هك ما ال1/41ما ال يِّو المشركط إال بو )

مػػف كجهػػيف: األكؿ:  ف فيػػو رعريػػؼ الشػػرط بالمشػػركطم كالمشػػركط مشػػرؽ مػػف الشػػرط فكػػاف  بنػػا مػػف الشػػرطم كرعريػػؼ الشػػئ 
منػو كجػكد الحكـػ عنػد  بما هك  بنا منو ممرنجم الثانا:  نو يمـز عميو جزء السبب إذا ارحدم فإنػو ال يكجػد الحكـػ دكنػو كال يمػـز

 (.2/309كجكدن كليس بشرط )اإلحكاـ لآلمدل 
كقاؿ العز بف عبد السبلـ: الشػرط فػا االِّػطبلح: مػا يركقػؼ عميػو الحكػـ كلػيس بعمػة الحكػـ كال بجػزء العمػة )قكاعػد األحكػاـ 

 (.2/296م بياف المبرِّر 2/105فا مِّالو األناـ 
ا مػػا لػػـز مػػف انر (. 1/430نائػػو انرنػػاء  مػػر عمػػا غيػػر جهػػة السػػببية كاإلحِّػػاف كالحػػكؿ )كقػػاؿ فػػا مبرِّػػر الركضػػة: كشػػرعن

 .4/437كالبحر المحيط لمزركشا 
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هك سبب كجػكب رجػـ الزانػام ينرنػا الػرجـ بانرنائػو فػبل يػرجـ إال محِّػفم ككػالحكؿ الػذل هػك 
 .(2)شرط كجكب الزكاة ينرنا كجكبها بانرنائو 

بػػػبلن لمعنػػػا كالشػػػرط ينقسػػػـ إلػػػا: مػػػا هػػػك شػػػرط السػػػبب: كهػػػك كػػػؿ معنػػػا يكػػػكف عدمػػػو م
 السببيةم كشرائط المبيج مف ككنو منرنعا بو كغيرن.

لا ما هك شرط الحكػـ: كهػك كػؿ معنػا يكػكف عدمػو مبػبلن لمقِّػكد الحكػـ مػج بقػاء  - كا 

                                                                                                     
(
1
: ال يحِّف الرجؿ المسمـ إال المػر ة الحػرة المسػممة إذا دبػؿ بهػام هكػذا نقػؿ عػف الشػعبا كالنبعػا رحمهمػا اح اإلحصان (

" ال يحِّػف المسػمـ اليهكديػة كال النِّػرانية  ان لقكلػو رعالام كمعنا هذا  نو إذا رػزكج  مػة كدبػؿ بهػا ال يِّػير محِّػن
كال الحػػػرَّ األمػػػةي كال الحػػػرة العبػػػد" ككػػػاف المعنػػػا فيػػػو  ف ثبػػػكت اإلحِّػػػاف يبػػػرص بػػػالكطء بالنكػػػاح حرػػػا ال يثبػػػت بممػػػؾ 

يف اليميفم كفا معنا قضػاء الشػهكة ال فػرؽ بينهمػام فعرفنػا  ف المكجػب لمنػرؽ  ف اإلحِّػاف إنمػا يثبػت بكجػكد الػكطء بػ
مسركل الحاؿ فا ِّنة الكماؿم فإف النكاح فا العػادة يكػكف بػيف مسػركل الحػاؿم كال مسػاكاة بػيف المالػؾ كالمممػكؾ؛ فػبل 
يرحقؽ هذا المعنا إذا كجد الػدبكؿ باألمػة؛ ألنػو ال مسػاكاة بػيف األمػة كالحػرم فأمػا إذا دبػؿ بالكرابيػة بالنكػاح لػـ يِّػر 

يِّػػير محِّػػنان  –رحمػػو اح رعػػالا  –اح رعػػالام كعمػػا قػػكؿ  بػػا يكسػػؼ محِّػػنان فػػا قػػكؿ  بػػا حنينػػة كمحمػػد رحمهمػػا 
: ك مػػا اإلحِّػػاف فػػإنهـ ارنقػػكا عمػػا  نػػو مػػف شػػرط الػػرجـم 5/146)المبسػػكط لمسربسػػا  ( كفػػا بدايػػة المجرهػػد البػػف حػػـز

م كالػػكطء كابرمنػػكا فػػا شػػركطوم فقػػاؿ مالػػؾ: البمػػكغ كاإلسػػبلـ كالحريػػة كالػػكطء فػػا عقػػد ِّػػحيو كحالػػة جػػائز فيهػػا الػػكطء
المحظكر عندن هك الكطء فا الحيض  ك فا الِّياـم ككافؽ  بك حنينة مالكان فا هذن الشركط إال فا الكطء المحظكرم 
كاشػػررط فػػا الحريػػة  ف ركػػكف مػػف الطػػرفيفم ك عنػػا  ف يكػػكف الزانػػا كالزانيػػة حػػريفم كلػػـ يشػػررط الشػػافعا اإلسػػبلـ ألف 

 . 219-4/218مالؾ:  ف اإلحِّاف فضيمة كال فضيمة مج عدـ اإلسبلـ رجـ اليهكدييف الذيف زنيام كعمدة  النبا 
كفػػا الحػػاكل الكبيػػر: قػػاؿ المػػاكردل:  مػػا اإلحِّػػاف فػػا الممػػة فهػػك المنػػجم يقػػاؿ: قػػد  حِّػػنت المػػر ة فرجهػػا إذا امرنعػػت مػػف 

م يقػػػاؿ كفػػػا الزهػػػر غريػػػب  لنػػػاظ الشػػػافعا: ك ِّػػػؿ اإلحِّػػػاف المنػػػج 9/385النجػػػكرم كيقػػػاؿ مدينػػػة حِّػػػينة  ل منيعػػػة 
حِّنة المر ة فها حاِّفم كحِّاف ك حِّنت فرجها كننسػها فهػا محِّػنة إذا منعػت ننسػها مػف النجػكر ك حِّػنرو إذا 
منعروم كمدينة حِّينة  ل ممنكعةم كدرع حِّينة ال ينكا فيها السبلحم كيقاؿ لممػر ة ذات الػزكج محِّػنةم ألف زكجهػا 

لنجكرم كيقاؿ لمحرة محِّنة الف حريرها منعرها عػف البمػاء قد  حِّنهام كالعنينة محِّنة ألف عنرها قد  حِّنرها عف ا
 (.1/209الذل رقدـ عميو البما كها األمة الناجرة )

(
2
: "ال زكاة يشررط لو الحكؿ لقكؿ النبا ك الحكؿ: ال ببلؼ فا  ف  ِّؿ النِّاب هك النِّاب المكجكد فا  كؿ الحكؿ  (

شػػرط كجػػكب الزكػػاةم كالنمػػاء ال يحِّػػؿ إال باالسػػرنماء كالبػػد  فػػا مػػاؿ حرػػا يحػػكؿ عميػػو الحػػكؿم كألف كػػكف المػػاؿ ناميػػان 
 .2/13لذلؾ مف مدةم ك قؿ مدة يسرنما الماؿ فيها بالرجارة كاإلسامة عادة الحكؿ. بدائج الِّنائج 

: جمهػكر النقهػاء يشػررطكف فػا كجػكب الزكػاة فػا الػذهب كالنضػة كالماشػية الحػكؿ؛ لثبػكت ذلػؾ  كفا بداية المجرهد البػف حػـز
لبمناء األربعةم كالنرشارن فا الِّحابة رضا اح عنهـم كالنرشار العمؿ بوم كالعرقادهـ  ف مثػؿ هػذا االنرشػار مػف عف ا

كالممنػا البػف  2/483(. ينظر فا الكسيط فا المػذهب الشػافعا 2/32غير ببلؼ ال يجكز  ف يككف إال عف ركقيؼ )
 .3/59قدامة 
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 .(1)لمعنا السببيةم كالقبض لممبيج لمممؾ الراـ 
 : (2)كهك عما  ربعة  قساـ 

عػالـ إال كهػك حػا؛ كيسػما عقميػان  كال: عقما: كالحياة لمعمـ "فإنهػا شػرط لػوم إذ ال يعقػؿ 
 .(3)ألف العقؿ  درؾ لزكمو لمشركطو 

 .(4) ثانيا: لمكل: كدبكؿ الدار لكقكع )الطبلؽ(  ك العرؽ المعمؽ عميو
                                 

(
1
م  ِّػػػكؿ 2/289اعربػػػار السػػبب كالمسػػػبب  ك السػػبب كالحكػػػـ )قكاطػػج األدلػػػة هػػذا رقسػػػيـ لمشػػرط باعربػػػار المشػػركطم  ك ب (

م شرح الكككب المنير 12-2/11م البحر المحيط لمزركشا 2/320م شرح العضد عما ابف الحاجب 2/320السربسا 
1/455.) 

 (.1/455قاؿ فا شرح الكككب المنير:  ربعة  نكاع )( 2)
(
3
م قػاؿ فػا ركضػة 1/455انرنػت الحيػاة انرنػا العمػـم كال يمػـز مػف كجكدهػا كجػكدن قاؿ فا شػرح الكككػب المنيػر: ألنػو إذا  (

رشاد النحكؿ 1/180الناظر: ككالعمـ لئلرادة   .1/376م كا 

(
4
الرػػا بػػيف القكسػػيف )الطػػبلؽ( سػػقطت مػػف الشػػارح سػػهكانم كهػػا ظػػاهرة فػػا حرميػػة إثبارهػػام انظػػر شػػرح مبرِّػػر الركضػػة  (

ػػػٍفم مػػػام مهمػػػام حيثمػػػام  ينمػػػام إذمػػػام انظػػػر اإلحكػػػاـ م كِّػػػي  الشػػػرط الممػػػكل كثيػػػرة م1/432 نهػػػا: إٍف )البنينػػػة(م إذام مى
 .2/298م بياف المبرِّر 2/309لآلمدل 

قػػاؿ القرافػػا فػػا النػػركؽ: إف الشػػركط الممكيػػة  سػػبابم ببػػػبلؼ غيرهػػا مػػف الشػػركط العقميػػةم كالحيػػاة مػػج العمػػـم  ك الشػػػرعية 
ِّػعكد السػطوم فػإف هػذن الشػركط يمػـز مػف عػدمها العػدـ فػا المشػركط كال  كالطهارة مج الِّبلةم  ك العادية كالسمـ مج

يمـز مف كجكدها كجكد كال عدـم فقد كجد المشػركط عنػد كجكدهػا ككجػكب الزكػاة عنػد دكراف الحػكؿ الػذل هػك شػرط كقػد 
 يعدـ لمقارنة الديف لدكراف الحكؿ مج كجكد النِّاب.

إف دبمت الدار فأنت طالؽم يمـز مف الدبكؿ الطػبلؽ كمػف عػدـ الػدبكؿ عػدـ  ك ما الشركط الممكية الرا ها الرعاليؽ: كقكلنا
الطػػبلؽ إال  ف يبمنػػو سػػبب  بػػر كاإلنشػػاء بعػػد الرعميػػؽم كهػػذا هػػك شػػأف السػػبب  ف يمػػـز مػػف عدمػػو العػػدـ إال  ف يبمنػػو 

يقػػاؿ بطريػػؽ  سػػبب  بػػرم فػػإذا ظهػػر  ف الشػػركط الممكيػػة  سػػباب دكف غيرهػػا فػػإطبلؽ المنػػظ عمػػا القاعػػدريف  مكػػف  ف
االشرراؾ ألنو مسرعمؿ فيهمام كاألِّؿ فا االسرعماؿ الحقيقة ك مكف  ف يكػكف بطريػؽ المجػاز فػا  حػدهما ألف المجػاز 

باعربػػار قػػدر مشػػررؾ بينهمػػا كهػػك ركقػػؼ الكجػػكد عمػػا  ئمػػف االشػػرراؾ ك مكػػف  ف يقػػاؿ .. الػػخ  ف يقػػاؿ بطريػػؽ الرػػكاط
شركط العقما كغيرن يركقؼ دبكلو فا الكجكد عمػا كجػكد شػرطوم ككجػكد الكجكد مج قطج النظر عما عدا ذلؾم فإف الم

 شرطو ال يقرضيو.
كالمشػػػركط الممػػػكل يركقػػػؼ كجػػػكدن عمػػػا كجػػػكد شػػػرطو ككجػػػكد شػػػرطو يقرضػػػيوم ثػػػـ إف الشػػػرط الممػػػكل يمكػػػف الرعػػػكيض عنػػػو 

طػػالؽ ثبلثػػانم فيقػػج الػػثبلث  كاإلبػػبلؼ كالبػػدؿم كمػػا إذا قػػاؿ لهػػا: إف دبمػػت الػػدار فأنػػت طػػالؽ ثبلثػػانم ثػػـ يقػػكؿ لهػػا:  نػػت
ككقكلػو: إف  ريرنػا بعبػدل اآلبػؽ فمػؾ هػذا الػدينارم كلػؾ  ف رعطيػو إيػان قبػؿ  ف يػأرا  مباإلنشاء بدال مف الػثبلث المعمقػة

بالعبد هبة فربمؼ الهبة اسرحقاقو إيان باإلرياف بالعبد كيمكف إبطاؿ شرطيرو كما إذا انجػز الطػبلؽم فػإف الرنجيػز إبطػاؿ 
  .ككما إذا ارنقا عما فسخ الجعالةلمرعميؽم 
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ثالثها: شرعا: كالطهارة لمِّبلة؛ فإنو يمـز مف انرناء الطهػارة انرنػاء ِّػحة الِّػبلةم كال 
 ها النرناء شرط  بر.يمـز مف كجكدها كجكد ِّحة الِّبلة؛ لجكاز انرنائ

رابعها: العادل: كالمذاء لمحيػكافم كالمالػب منػو  نػو يمػـز مػف انرنػاء المػذاء انرنػاء الحيػاةم 
 .(1)كمف كجكدن كجكدها 

م كهػػك كالسػػبب يمربسػػاف مػػف (2)كالعػػادل كالممػػكل مػػف قبيػػؿ األسػػباب ال مػػف قبيػػؿ الشػػرط 
ف كػػاف السػػبب يمػػـز مػػف مػػهام كينرنػػا بانرنائمػػف الحكػػـ يركقػػؼ كجػػكدن عمػػا كجكدهإحيػػث  ام كا 

كجكدن كجكد بببلؼ الشرطم فإذا شؾ فا كِّؼ:  هك سبب  ـ شػرط؟م نظػر: إف كانػت كمهػا 
 مناسبة لمحكـ: فالحكـ سببم  ك كؿ منهما سبب فكؿ كاحد سبب.

 فاألكؿ كالقرؿ العمد المحض العدكافم كالثانا كأسباب الحدث.
ف ناسػػب الػػبعض فػػا ذارػػو كالػػبعض فػػا غيػػرن: فػػا ألكؿ سػػبب كالثػػانا شػػرط: كالنِّػػاب كا 

 كالحكؿم فالنِّاب ييٍحمىؿ عما المنا كررمة الممؾ فا ننسو فهك السبب.
كالحػػكؿ مكمػػؿ لنعمػػة الممػػؾ بػػالرمكيف مػػف الرنميػػة فػػا مدرػػو فهػػك شػػرطم كػػذا فػػرؽ القرافػػا 
قػػاؿ البرمػػاكل كال يرجػػو هػػذا إال فػػا السػػبب المعنػػكل الػػذل يكػػكف عمػػةم ال فػػا السػػبب الزمػػانا 

حػػكنم فالِّػػكاب  ف يقػػاؿ: إف كػػاف الكِّػػؼ هػػك المركقػػؼ عميػػو الشػػئ فػػا رعرينػػو  ك رػػأثيرن كن
ال فالشرطم كما فهـ مف حدهما   .(3)عما الببلؼ فالسببم كا 

كالشػػػػرط كعػػػػدـ المػػػػانج كبلهمػػػػا يعربػػػػر فػػػػا رررػػػػب الحكػػػػـم فقػػػػد يمربسػػػػاف حرػػػػا إف بعػػػػض 

                                                                                                     
ا كجكدان كال رقبؿ البدؿ كاإلببلؼ كال رقبؿ إبطاؿ الشػرطية إال الشػرعية باِّػة؛ فػإف الشػرع كالشركط العقمية ال يقرضا كجكده

قد يبطؿ شرطية الطهارة كالسرارة عند معارضة الرعذر  ك غيرنم فهذن ثبلثة فػركؽ: اقرضػاء الكجػكد كالبػدؿ كاإلبطػاؿ إذا 
 (.1/63ربمص النرؽ بيف القاعدريف كرميزت كؿ كاحدة منهما عف األبرل. النركؽ )

(
1
(م 2/512(م كالعادل كالسمـ مػج الِّػعكد )الضػياء البلمػج 1/455قاؿ فا شرح الكككب المنير: إذ ال يرمذل إال الحا ) (

لشػرط المحػض: فهػك مػا ا -1(م كفا  ِّػكؿ السربسػا جعمػو ) ل الشػرط( سػرة  قسػاـ: 1/241)شرح الكككب الساطج 
يركقؼ كجكد العمػة عمػا كجػكدن كيمنػج كجػكد العمػة حقيقػة بعػد كجكدهػا ِّػكرة حرػا يكجػد ذلػؾ الشػرطم فرِّػير مكجػكدة 

 (.4/439م البحر المحيط 1/430عندها حقيقةم )كانظر مبرِّر الركضة 

(
2
لحاجػب ببػبلؼ غيرهػا مػف الشػركطم لهػذا كقاؿ فا البحر المحيط: كالشركط الممكية  سباب كفاقا لممزالا كالقرافػا كابػف ا (

 .440-4/439رقكؿ النحاة فا الشرط كالجزاء بسببية األكلا كمسببية الثانا 

(
3
 .1/459ككذا شرح الكككب المنير  3/1075الرحبير شرح الرحرير  (
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مف شرائط الِّبلة: رػرؾ المنػاها مػف كالمزالا  (1) ( النكرانا 38النقهاءم جعمو عينو. فقد عدَّ)
األفعاؿ كالكبلـ كاألكؿ كنحكنم كربعهما الرافعا فا شػرح الػكجيزم كالنػككل فػا الركضػةم كلكػف 

ف سػػػميت بػػػذلؾ فمجػػػاز نمػػػا هػػػا  مقػػػاؿ فػػػا شػػػرح المهػػػذب: الِّػػػكاب  نهػػػا ليسػػػت شػػػركطان كا  كا 
 مبطبلت.

 كقاؿ فا الرحقيؽمغمطكا فا عدها شركطان.. انرها
عمػػا رقػػدير الرمػػاير:  ف الشػػرط البػػد  ف يكػػكف كِّػػنان كجكديػػانم ك مػػا عػػدـ  كالنػػرؽ بينهمػػا

المػػانج فعػػدمام كيظهػػر  ثػػر ذلػػؾ فػػا  ف عػػدـ المػػانج يكرنػػا فيػػو باألِّػػؿم كالشػػرط البػػد مػػف 
رحقيقوم فإذا شؾ فا شئ يرجج لهذا األِّؿ؛ كلذلؾ عدت الطهارة شرطان؛ ألف الشؾ فيهػا مػج 

 الِّبلة.ريقف ضدها المسرِّحب يمنج انعقاد 
قالكا: إذ يمـز مف ادعػا ارحادهمػا اجرمػاع النقيضػيف فيمػا إذا شػككنا فػا طريػاف المػانج؛ ألنػا 
حينئػػذو نشػػؾ فػػا عدمػػوم كالنػػرض  ف عدمػػو شػػرطم فمػػف حيػػث إنػػو شػػرط ال يكجػػد المشػػركطم كمػػف 

 .(2)حيث إف الشؾ فا طرياف المانج ال  ثر لوم فيكجد المشركط كهك رناقض 
                                 

(
1
كرنقػو عمػػا القنػػاؿ  النػكرانا  بػػك القاسػـ عبػػد الػػرحمف بػف محمػػد بػػف فػكراف المػػركزل النقيػو شػػيخ الشػػافعية فػا كقرػػوم حػػدث (

الشاشػػام كحػػدث عنػػو اسػػماعيؿ المػػ ذفم كهػػك  ِّػػكلا فركعػػام كِّػػنؼ فػػا كػػؿ فػػركع الشػػريعةم كطبػػؽ األرض بعممػػو 
هػػ 461كبربلمذروم لو فا المذهب الكجكن الجيدةم اإلبانةم كهك شيخ النقيو  با سعد المركلا ِّاحب الررمػةم رػكفا سػنة 

م كفيػػػات األعيػػػاف هػػػػ1410 – كلػػػا  –امعػػػة  ـ القػػػرل بمكػػػة المكرمػػػة ج – 4/579)انظػػػر إكمػػػاؿ اإلكمػػػاؿ البػػػف نقطػػػة 
 (.18/264م سير  عبلـ النببلء 3/132

(
2
قاؿ القرافا: )النرؽ العاشر بيف قاعدرا الشرط كعدـ المانج( فإف القاعدة  ف عدـ المانج يعربر فا ررريب الحكـم ككجكد  (

ا معربر فا ررريب الحكـم مج  ف كؿ كاحػد م نهمػا ال يمػـز منػو الحكػـم فقػد يعػدـ الحػيض كال رجػب الِّػبلةم الشرط  يضن
العػدـم كال يمػـز  كيعدـ الديف كال رجب الزكاة؛ إلجؿ اإلغماء فا األكؿ كعدـ النِّاب فا الثانام ككبلهما يمـز مػف فقػدن
رطم كال ينػرؽ بػيف مف رقررن كجكد كال عػدـم فهمػا فػا غايػة االلربػاسم كلػذلؾ لػـ  جػد فقيهػان إال كهػك يقػكؿ عػدـ المػانج شػ

 عدـ المانج كالشرط البرةم كهذا ليس بِّحيو. 
بػػؿ النػػرؽ بينهمػػا يظهػػر برقريػػر قاعػػدة كهػػا  ف كػػؿ مشػػككؾ فيػػو مممػػا فػػا الشػػريعةم فػػإذا شػػككنا فػػا السػػبب لػػـ نررػػب عميػػو   

 ـ ال؟ بقيػػت حكمػػانم  ك فػػا الشػػرط لػػـ نررػػب الحكػػـ  يضػػانم  ك فػػا المػػانج رربنػػا الحكػػـ: فػػاألكؿ كمػػا إذا شػػؾ هػػؿ طمػػؽ 
ذا شػػككنا: هػػؿ زالػػت  العِّػػمة؛ فػػإف الطػػبلؽ هػػك سػػبب زكاؿ العِّػػمةم كقػػد شػػككنا فيػػو فرسرِّػػحب الحػػاؿ المرقدمػػةم كا 

 جب الظهرم كنظائرن كثيرة.يالشمس  ك ال؟ ال 
بؿ كفارو اررد  ـ ك ما الشرط: فكما إذا شككنا فا الطهارة فإننا ال نقدـ عما الِّبلةم ك ما المانجم فكما إذا شككنا فا  ف زيدنا ق

 ال؟ فإنا نكرث منو اسرِّحابان لؤلِّؿ؛ ألف الكنر مانج مف اإلرث كقد شككنا فيو فنكرث.
فهذن قاعدة مجمج عميها كها  ف كؿ مشككؾ فيو يجعؿ كالمعدـك الذل يجـز بعدموم فإف قمت: كيؼ ردعا اإلجماع فا هذن 
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جودى الظاىر المنضبط المعرُِّف نقيض الحكم كاألبوة فى )المانع الوصف الو 
 (1)القصاص(

كهػػك عنػػد األِّػػكليف نكعػػاف:  (2)كهػػك اسػػـ فاعػػؿ مػػف المنػػج  * المــانع كالكِّػػؼ الثالػػث
فرقييػػدن  الوصــف الوجــودىم كهػػك (3)مػػانج الحكػػـ كمػػانج السػػببم فػػاألكؿ ذكػػرن المِّػػنؼ هنػػا 

يبػػػػرج المرنػػػػاكت المضػػػػطرب  المنضــــبطيبػػػػرج البنػػػػا ك والظــــاىر بػػػالكجكدل يبػػػػرج العػػػػدمام
فإنهػا  القصـاصمنػج  كاألبوةالمسرناد مف السبب مج بقاء حكـ المسػبب  المعرِّف نقيض الحكم

                                                                                                     
الكضكء يجػبم فمػـ يجعػؿ مالػؾ المشػككؾ فيػو كػالمرحقؽ  القاعدة كمذهبؾ  نو مف شؾ فا الحدث بعد رقرر الطهارة  ف

 العدـم بؿ هذا مذهب الشافعا رضا اح عنهـ  جمعيف.
نما انعقد اإلجماع هنا عما مبالنرها ألجؿ اإلجماع عما اعربارها  ...مقمت: القاعدة مجمج عميها كا 

طرياف المانجم كبيانو  ف القاعدة  ف الشؾ فا  حد  ثـ قاؿ: .. لك كاف عدـ المانج شرطان الجرمج النقيضاف فيما إذا شككنا فا
النقيضيف يكجب الشؾ فا اآلبرم فػإذا شػككنا فػا كجػكد المػانج فقػد شػككنا فػا عدمػو بالضػركرة كعدمػو شػرط عنػد هػذا 
القائؿم فنقكؿ: قد شككنا فا الشرط  يضانم فإذا اجرمج الشؾ فا المانج كالشػرط اقرضػا شػكا فػا الشػرط الػذل هػك عػدـ 

نج  ف ال يرررػب الحكػػـ بنػاءن عمػػا مػا رقػدـ كاقرضػػا شػكا فػػا المػانج  ف رررػػب بنػاءن عمػا مػػا رقػدـ فػػا القاعػدة فرررػػب المػا
 الحكـ كال رررب كذلؾ جمج بيف النقيضيف.

ذا كػاف لػيس بشػرط ظهػر النػرؽ  نما جاءنا هذا المحاؿ مف اعرقادنا  ف عدـ المانج شرطم فيجب  ف نعرقد  نو ليس بشػرطم كا  كا 
م 1/340المػػػرر البهيػػػة فػػػا شػػػرح البهجػػػة الكرديػػػة م 112-1/111دـ المػػػانج كالشػػػرطم كهػػػك المطمػػػكب. )النػػػركؽ بػػػيف عػػػ

 (.1076-3/1075الرحبير شرح الرحرير 

(
1
قيؿ كاف ينببما لو ذكر هذن فا السبب كالشرطم كالعذر لو لما كاف  قكل الثبلثة ألنو اسرمزاـ ما فػا الجػانبيف عمػا ذلػؾ  (

 (.43م 42م فهك االكرناء ال مف اإلهماؿ )المرر لكحة فيو بطريؽ األكلا

(
2
منػػجم كػػذا يمنعػػو بنػػرو نكنهػػام منعػػا: ضػػد  عطػػانم قيػػؿ المنػػج:  ف رحػػكؿ بػػيف الرجػػؿ كبػػيف الشػػئ الػػذل يريػػدنم كيقػػاؿ هػػك  (

حيمكلة رحجير الشئم كيقاؿ  يضان: منعو مف كذا  ك عف كذام كيقاؿ: منعو مف حقو كمنج حقو منو؛ ألنو يككف بمعنا ال
 ،ژ ڈ   ڎ ڎ ڌژ  ژ   ہ ہژ  ژ ڌ ڍژ بينهما كالحمايةم كقد يراد بػذلؾ الببػؿ كمنػو قكلػو رعػالا: 

ك ما "المانج" فا  سمائو جػؿ ذكػرن فهػك: الػذل يمنػج مػف اسػرحؽ المنػجم كقيػؿ: يمنػج  هػؿ دينػوم  ل يحػكطهـ كينِّػرهـم 
رحاميػام كالمنعػات محركػة:  نعػا: امرنعػا كمػف  ننسػهماكجمج األكؿ منعة محركةم ككافرم كنرنم كالمكانػج جمػج مػانجم كرما

 المحارز كالمعاقؿ.
 كلػا  –طبػج الهنػد  – 3/364م كالرادع هك المػانج )غريػب الحػديث لمقاسػـ بػف سػبلـ 222-22/218انظر راج العركس     

 –لكرػػب العمميػػة دار ا – 3/138( كقػػالكا المػػانج مػػا يكجػػب انعػػداـ الحكػػـ عنػػد كجػػكد سػػببو )دسػػركر العممػػاء هػػػ1421 –
 (.هػ1421 –اكلا  –بيركت 

(
3
 .1/138الرشنيؼ انظر  (
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لحكمػػة رقرضػػا عػػدـ القِّػػاص: كهػػا  ف األب كػػاف سػػببان فػػا إيجػػاد  (1)مانعػػة مػػف القِّػػاص 
 .(2)االبف فبل يككف االبف سببنا فا إعدامو 
ص الذل هك نقيض الحكـم كحكمة السبب باقيػةم كهػا كهذن الحكمة رقرضا عدـ القِّا

 .(3)الحياةم كحينئذو كاف ينبما لممِّنؼ  ف يزيد فا الرعريؼ فيقكؿ: "مج بقاء حكمة السبب"
م كهػػػك مػػا يسػػػرمـز حكمػػػة ربػػؿ بحكمػػػة السػػػبب: بكالمػػراد بهػػػذن الزيػػادة إبػػػراج مػػػانج السػػب

الزكػاة مػف الكجػكبم ككجػو ذلػؾ كالديف عما مف ممؾ النِّاب عند مػف يقػكؿ بػأف الػديف يمنػج 
 ف حكمة كجكب الزكاة فػا النِّػاب الػذل هػك السػبب كثررػو كثػرة رحرمػؿ مكاسػاة النقػراء شػكران 
عمػػا نعمػػة الممػػؾم لكػػف لمػػا كػػاف المػػديف مطالبػػان بِّػػرؼ الػػذل يممكػػو فػػا الػػديف ِّػػير كالعػػدـ 

                                 
(
1
ف عمػك  ( ارنؽ  ِّحاب المذاهب األربعة عما  نو ال يقرص مف كالػد إذا قرػؿ كلػدن كاألـ كػاألب ككػذلؾ األجػداد كالجػدات كا 

رمؾ الِّكرة كهػا مػا  مف قبؿ األب كاألـ جميعانم كبالؼ المذهب المالكا فا ِّكرة كاحدة كقالكا بكجكب القِّاص فا
"ال يقرػؿ كالػد بكلػدن"  إذا قِّد إزهاؽ ركحو بػأف يضػجعو كيذبحػو  ك يشػؽ جكفػو  ك نحػك ذلػؾم كاسػردلكا جميعػا بقكلػو 

كذكػػرن ابػػف عبػػد البػػرم كقػػاؿ حػػديث مشػػهكر عنػػد  هػػؿ العمػػـ بالحجػػاز كالعػػراؽ )راجػػج كنػػز  و برجػػو النسػػائا كابػػف ماجػػ
 (.9/359م الممنا 8/31م الركضة 8/31البرقا  م شرح6/105الدقائؽ كربييف الحقائؽ 

بان فػػا إيجػػادن فػػبل يكػػكف االبػػف سػػببان بكظػػاهر كػػبلـ الشػػافعية  ف األبػػكة مانعػػة مػػف القِّػػاص منػػو مطمقػػانم لقػػكلهـ إنػػو كػػاف سػػ
بإعداموم كهك مقرضا قكؿ  شهب؛ ألنو ال يقرص منو مطمقان كقاؿ .. الخم كقاؿ ابف القاسـ كغيرن: إف  ضػجعو كذبحػو 
ف رمػػان بحديػػد كنحػػكنم فػػإف كػػاف مػػف جهػػة المجػػاج كالمضػػب لػػـ يقرػػؿ بػػوم كيحرمػػؿ عنػػدل بنػػاء القػػكليف عمػػا  قرػػؿ بػػوم كا 

؟ كذلؾ  ف كِّػؼ األبػكة فا ِّكرةم هؿ يثبت الحكـ بالمظنة القكليف فيما إذا كاف الرعميؿ بالمظنةم كقطج بانرناء الحكـ
نرنػاء الحنػاف هنػام فهػؿ يثبػت انرنػاء القِّػاص اعربػاران بالمظنػةم مظنة الحناف كالشػنقةم فػإذا  ضػجعو كذبحػو فقػد قطػج با

-1/141كهك قػكؿ  شػهبم  ك ينبمػا القطػج بانرنػاء الحنػاف فػا هػذن الِّػكرةم كهػك مػذهب ابػف القاسػـ )الضػياء البلمػج 
142.) 

 324)*( مثؿ المِّنؼ لمانج الحكـ م اما مانج السبب فينظر هامش * ص 

(
2
نما كجكد القرؿ عمدان عدكانان هك السبب المكجب لمقِّاص كاإلعداـم كلعػؿ سػبب  الحقيقة  ف االبف ليس سبب ( اإلعداـم كا 

ذا عنػػا بعػػض األكليػػاء سػػقط القِّػػاصم قػػاؿ اإلمػػاـ  منػػج القِّػػاص  ف كلػػا الػػدـ لبلبػػف هػػك األب كحػػدن  ك مػػج غيػػرنم كا 
مقرضػا لمقِّػاص هػك فعمػوم ال الشككانا: كفا هذا المثاؿ الذل  طبؽ عميو جمهكر  هؿ األِّكؿ نظر؛ ألف السبب ال

كجكد االبف كال عدموم كال يِّو  ف يككف ذلؾ حكمة مانعة لمقِّاصم كلكف كرد الشرع بعدـ ثبكت القِّاص لنرع مف 
  ِّؿ  .هػ.

يػو كقيؿ إف المراد ها هنا السبب البعيدم فإف الكلػد سػبب بعيػد فػا القرػؿم إذ لػكالن لـػ يرِّػكر قرمػو إيػانم فمػو مػدبؿ فػا القرػؿ لركقنػو عم
 ( كالسبب البعيد  ل سبب السبب.1/139)مف رحقيؽ  سراذنا الدكركر عبد اح ربيج رشنيؼ المسامج 

(
3
 .1/138الرشنيؼ  (
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(1). 
   )*(كالنكع الثانا: مانج السببم كقد ذكرن المِّنؼ فا القياس 

نما لـ  ذكرن هنا ألف كبلمنا هنا فا الحكػـ كمرعمقارػوم كليسػت األسػباب قاؿ ا لمِّنؼ: كا 
عندنا مف األحكاـ ببلفان البػف الحاجػبم كقػد رضػمف كرػاب القيػاس رعريػؼ مػانج السػبب حيػث 
قمنػا فيػػو عنػػد ذكػػر العمػػة: كمػػف شػػركط اإللحػػاؽ بهػػا اشػػرمالها عمػػا حكمػػة ربعػػث عمػػا االمرثػػاؿ 

لحكـم كمف ثـ كاف مانعها كِّنان كجكديان يبؿ بحكمرهػام فػإف قيػؿ: هػك كرِّمو شاهدنا إلناطة ا
 إف لـ يكف مف األحكاـ فهك مف مرعمقات األحكاـ فكاف ينبما ذكرن.

قمنا: المعنا بمرعمقات األحكاـ حاكـ كمحكـك بو كمحكػـك عميػو كشػركط كػؿ كاحػد منهػام 
 كليست األسباب مف ذلؾ.

كيؼ لػـ يػذكر مػانج السػبب لػذلؾ كذكػر السػبب؟ ب( الزركشا: كلؾ  ف رقكؿ : ف38قاؿ)
  (2)كقكلو المعنا بمرعمقاروم كما ذكرن ممنكعم بؿ األعـ مف ذلؾم كما المانج منو انرها 

   (3)قاؿ فا المرر: كفيو بحث 
ثػػػـ مػػػا مثػػػؿ بػػػو المِّػػػنؼ لمكِّػػػؼ الكجػػػكدل بػػػاألبكة فيػػػو نظػػػر؛ ألف اإلضػػػافات ليسػػػت 

لكجػػكدل عنػػدهـ يطمػػؽ لمعنػػيف:  حػػدهما مػػا لػػو كجػػكد مكجػػكدات عنػػد المركممػػيف بنػػاءن عمػػا  ف ا
مرأِّؿ كاإلنسػاف كالنػرسم كمػا ال يػدبؿ العػدـ فػا منهكمػو: كػاألبكة كنظائرهػام كلػك عبَّػر بػدؿ 
األبػػػكة باألِّػػػالة لكػػػاف  كضػػػو؛ ألف األِّػػػالة يػػػدبؿ فيهػػػا كػػػؿ  ِّػػػؿ ذكػػػر  ك  نثػػػا بكاسػػػطة 

 .(4)كغيرهام فاألِّالة  كضو فا العمـك مف األبكة 

                                 
(
1
ذهػب الحننيػة كالمالكيػة كالحنابمػة إلػا القػكؿ بػأف الػديف مػانج لكجػكب الزكػاة إذا كػاف محيطػان بمالػو كال شػئ لػو يجعمػو فػػا  (

ألظهر عندهـ إلا  ف الديف ال يمنج كجكبها )راجج الدر المبرار كحاشية ابف عابػديف مقابمة دينوم كذهب الشافعية فا ا
 (.4/6م كالنركع كرِّحيو النركع 6/185م كفرو العزيز 2/264

لػا مػانج  –كسػيأرا إنشػاء اح رعػالا فػا القيػاس  –فا البحر المحيط عكس الزركشا فقاؿ: ثـ ينقسـ إلػا مػانج الحكػـ  )*( كا 
كجكدل يبؿ كجكدن بحكمة السبب الرا ألجمها يقرضا السبب المسبب كحيمكلة المِّب كاإلباؽ  السبب هك كؿ كِّؼ
 (.13-2/12النِّاب سببان لمكجكب )فإنها رمنج مف انعقاد 

(
2
 .1/140الرشنيؼ  (

(
3
 (44المرر المكامج )لكحة  (

(
4
مػػف  ف اإلضػػافا عػػدمام لكػػف قػػاؿ جعػػؿ األبػػكة كِّػػنان كجكديػػان مػػج  نهػػا  مػػر إضػػافا كهػػك منػػاقض لمػػا قػػاؿ فػػا القيػػاس  (

 .1/141المحما هنا ككنها  مرنا كجكديان هك مذهب النقهاء. الضياء البلمج 
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  ف المكانج الشرعية عما ثبلثة  قساـ:كاعمـ 
 حدهما: مػا يمنػج الحكػـ كاسػرمرارن: كالرضػاع يمنػج ِّػحة النكػاح ابرػداءنم كيقطعػو دكامػا 

(1). 
ثانيها: ما يمنعو ابرداءن ال دكامان: كالعػدة رمنػج ابرػداء النكػاح لميػر مػف هػا فػا عِّػمروم 

 .(2)ة شبهة لـ رقطعوم ككذلؾ الرد ءكلك طر ت عما نكاح ِّحيو بكط
 :(3)ثالثها: ما ابرمؼ فيوم كاإلحراـ بالنسبة إلا ممؾ الِّيدم كهذا القسـ عما ضربيف

  حدهما: ما ِّو فيو  نو مف القسـ األكؿ. 
 كالثانا: ما ِّو فيو  نو مف الثانا.

 فهذن  ربعة  قساـ:
 كالكبلـ فا المسائؿ الرا ها مف األقساـ األربعة:

 )*(بأف الطار  فا الدكاـ كالمقارف(   ما القسـ األكؿ: )كهك ما قطج فيو
 فمف ِّكرن:

فكطأهػا  بػكن  ك ابنػو بشػبهة  ك ما لك طر  م بد رحريـ عما نكػاح: قطعػوم فمػك نكػو امػر ة 
 .(4)هك  مها  ك بنرهام اننسخ النكاح  كطأ

نمػػا كانػػت مكانػػج النكػػاح رمنػػج فػػا االبرػػداء  كلػػك ممػػؾ زكجرػػو  ك بعضػػها اننسػػخ نكاحػػوم كا 
                                 

(
1
"كيقطعػػو دكامػػا"  ل يقطػػج اسػػرمرارن إذا طػػر  عميػػو بػػأف يرزكجهػػا فػػا المهػػد كررضػػج مػػف  مػػو فرِّػػير  برػػو فيبطػػؿ النكػػاح  (

م األشػػبان 2/104م قكاعػػد األحكػػاـ فػػا مِّػػالو األنػػاـ 2/13م البحػػر المحػػيط لمزركشػػا 1/110بينهمػػا )النػػركؽ لمقرافػػا 
 .1/315كالنظائر البف السبكا 

(
2
كالقسـ الثانا: يمنج ابرداء الحكـ دكف اسرمرارن كاالسربراءم فإنو يمنػج ابرػداء العقػد عمػا المسػربر ةم فػإف طػر  عمػا النكػاح  (

بالمركلػد مػف الزنػا؛ كألنػو يبلعػف حينئػذو إذا ربػيف لػو  بأف ركرن عما الزنا يجب اسربرا ها عما الزكج بشية ابربلط نسػبو
م 1/110 ف الكلػػد مػػف الزنػػام كرجػػب عميػػو المبلعنػػة كال يبطػػؿ النكػػاح فهػػذا يمنػػج ابرػػداء النكػػاح فقػػط. )النػػركؽ لمقرافػػا 

ا ثالثػا: مػا يمنعػو دكامػان ال ابرػداءن كػالكنر بالنسػبة لمالػؾ الرقيػؽ  2/13البحر المحيط لمزركشػا  المسػمـ ال يمنػج كزاد قسػمن
 فا االبرداء: لرِّكيرن باإلرثم كيمنج دكاموم بؿ ينقطج بننسو كشراء مف يعرؽ عميو  ك باإلجبار عما إزالرو.  .هػ.

(
3
قاؿ القرافا: كالقسـ الثالث: مبرمؼ فيػو: هػؿ يمحػؽ بػاألكؿ فيمرنػج بهمػام  ك بالثػانا فػبل يمرنػج الرمػادل ببػبلؼ المبػاد   (

 رجج السابؽ.كلو ِّكر ... الخ . الم

 .2/347قاؿ فا المنثكر: ما ينزؿ منزلرو قطعان"  )*(
(
4
 – كلػػػػا  –بيػػػػركت  –دار النكػػػػر  – 1/211م منهػػػػاج الطػػػػالبيف كعػػػػدة المنرػػػػيف فػػػػا النقػػػػو 2/347المنثػػػػكر فػػػػا القكاعػػػػد  (

 .1/315م كاألشبان كالنظائر لمسبكا 2/104م قكاعد األحكاـ فا مِّالو األناـ 3/150م  سنا المطالب هػ1425
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 .(1)ها كاعرضادها بككف األِّؿ فا األبضاع هك الحرمة كالدكاـ لرأبد
ككػذلؾ عيػػب النكػاح إذا كػػاف بػالزكج كقارنػػو: ربيػرت الزكجػػةم ككػذلؾ إذا حػػدث فػػا دكاـ 

 .(2)النكاح 
ذا طر  عمدن عميهما قطعهما  .(3)كمنو الحدث: يمنج ِّحة ابرداء الِّبلة كالطكاؼم كا 

ذا  مػػا عمػػا النػػكر كمنػػو الػػردة: رمنػػج ِّػػحة النكػػاح ابرػػداءنم كا  كقعػػت فػػا  ثنائػػو قطعرػػوم كا 
 .(4)قبؿ الدبكؿم  ك بعد انقضاء العدة إف كاف بعد الدبكؿ 

كمنػو بمػػكغ المػاء قمرػػيفم إذا كقعػػت فيػو نجاسػػة كلػـ يرميػػر لػػـ يػ ثرم كلػػك رػنجس القميػػؿ ثػػـ 
 .(5)بم  قمريف اندفج حكـ النجاسة بالكثرة فا ثانا الحاؿ كاالبرداء 

 .(6)المباح فا الحما إذا قارف ابرداء الِّياغة  سقط الزكاة  يضاكمنو قِّد االسرعماؿ 
ػػا كجبػػت فيػػو الزكػػاةم كيكػػكف  كمنػو عكسػػو: إذا ِّػػاغ حميػػان لقِّػػد مبػػاحم ثػػـ نػكل بػػو محرمن

 .(7)ابرداء الحكؿ مف حيف نيروم كما إذا نكل ذلؾ عند قنيرو 

                                 
(
1
م كفا الشرح الكبير لمشيخ الدردير: كلمػا كػاف مػف مكانػج النكػاح 1/315م األشبان كالنظائر البف السبكا 2/347المنثكر  (

الػرؽم كهػػك قسػػماف: مػػا يمنػػج مطمقػػان كمػػا يمنػػج مػػف جهػػة حػػـر عمػػا المالػػؾ ذكػػران  ك  نثػػا ممكػػو  ل الرػػزكج بػػو فػػبل يرػػزكج 
ع ألف الزكجيػة كالممػؾ ال يجرمعػاف؛ لرنػافا الحقػكؽم ك مػا فػا الثػانا فظػاهرم ك مػا الرجؿ  مرة كال المػر ة عبػدها باإلجمػا

فا األكؿ فؤلف األمة ال حؽ لها فا الكطء كال فا القسمة بببلؼ الزكجة كألف ننقػة الػرؽ ليسػت كننقػة الزكجػة كليسػت 
بير ك مكمػػػة الكلػػػد  ك كانػػػت بدمػػػة الزكجػػػة كبدمػػػة الػػػرؽم كشػػػمؿ الممػػػؾ الكامػػػؿ كالمػػػبعض كذا الشػػػائبة كالكرابػػػة كالرػػػد

ف طػر  ممكػو  ك ممػؾ كلػدن لهػا  ف سنؿم كفسخ نكػاح مػف رػزكج  مرػو  ك  مػة كالػدن كا  األمةلكلدنم  ل لنرعو ذكران  ك  نثا كا 
 ك لبعضها بعد الرزكيج بشراء  ك هبة  ك ِّدقة  ك إرث ببل طبلؽ ألنو مجمج عما فسادنم كالمر ة المرزكجػة بعبػد طػر  

 (.2/259ها لو كبل  ك بعضان بكجو مف كجكن الممؾ فا زكجها فينسخ نكاحها ببل طبلؽ )ممكها  ك ممؾ كلد

(
2
 .2/347المنثكر  (

(
3
 .2/104م قكاعد األحكاـ فا مِّالو األناـ 2/347المنثكر فا القكاعد  (

(
4
ېئ  ېئ  ىئ            ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ ژ م " فإما لمرنريؽ المجرد كمػا فػا الرنزيػؿ: 2/104قكاعد األحكاـ فا مِّالو األناـ  (

)شػػرح الرسػػهيؿ البػػف  ژڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ م قػػد يسػػرمنا عػػف الثانيػػة بػػػ " ك" كقكلػػو رعػػالا:  ژ
ما عما النكر ... الخ" فها لمرشريؾ )شرح الرسهيؿ 366-3/365مالؾ   .(3/348( ك ما الكاك فا قكلو "كا 

(
5
 .2/347المنثكر فا القكاعد  (

(
6
( كِّػػاغ الرجػػؿ الػػذهب يِّػػكغو ِّػػكغان 4/432كالِّػػياغة حرفػػة الِّػػائ  )العػػيف  .2/348القكاعػػد النقهيػػة المنثػػكر فػػا  (

 (.1/352جعمو حميان فهك ِّائ  كِّكاغ كها الِّياغة )المِّباح المنير 

(
7
 .2/348المنثكر فا القكاعد النقهية  (
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   )*(ارف فا االبرداء( ابرداء القسـ الثانا )ما قطج فيو بأف الطار  فا الدكاـ ليس كالمق
 وفيو صور منما:

 .(1)ومنما: لو أحـر ادلتزوج مل مينع استمرار النكاح، وإف كاف لو قارف ابتداءه منع 
 .(2)منككحة لـ يبطؿ نكاحها ومنما: العدة، فإذا طرأت ]عدة[ الشبمة على 

ذا زاؿ فا  ثنائو لـ يقطع  .(3)و كمنها: بكؼ العنت يشررط فا ابرداء نكاح األمةم كا 
الرجارة فا  ثناء المػدةم لػـ ينعقػد الحػكؿ   (39كمنها إذا اشررل عرضان لمقنيةم ثـ نكل بو)

 .(4)عميو؛ ألنو لـ يقارف الشراء 
ف منج ابرداءن  مكمنها: طرياف اإلسبلـ ال يمنج دكاـ السبا قطعان   .(5)كا 

ف طػر  فػا  ثنائػو لػـ يمنعػو: بػأف يقػكؿ  نػت  كمنها: ركقيػت النكػاح يمنػج ِّػحة ابردائػوم كا 
 .(6)طالؽ بعد شهر  ك سنة 

ذا ر ن فػػػا  ثنائهػػػا لػػػـ يبطمهػػػا إذا  –كمنهػػػا: ر يػػػة المػػػاء مانعػػػة  ابرػػػداء الِّػػػبلة بػػػالريمـم كا 

                                 
 .2/348لـ ينزؿ منزلرو قطعا . المنثكر  )*(

(
1
 .1/316م األشبان كالنظائر البف السبكا 2/104م قكاعد األحكاـ فا مِّالو األناـ 2/348المنثكر فا القكاعد  (

(
2
م كعػدة 1/316م األشػبان كالنظػائر البػف السػبكا 2/104م قكاعػد األحكػاـ فػا مِّػالو األنػاـ 2/348المنثكر فػا القكاعػد  (

ف  كجبو عمػا ا لمكطػكءة: كػكطء مجنػكف  ك مراهػؽ الشبهة  ل العدة لكطء شبهةم ككؿ ما لـ يكجب حدان عما الكاطئ كا 
 ك مكػػرن عاقمػػة بالمػػةم كلػػك زنػػا منهػػا فرمزمهػػا العػػدة الحرػػراـ المػػاء فػػا المجنػػكف حقيقػػة كفػػا المراهػػؽ حكمػػان لككنػػو مظنػػة 
اإلنزاؿ كلعدـ كجكب الحد عما المكرن كما دامػت المػر ة فػا عػدة الشػبهة ال يسػرمرج بهػا الػزكج بػكطء جزمػان كبميػرن عمػا 

معردة عف غيرن حمبلن كاف  ك غيرنم حرا رقضػيها بكضػج  ك غيػرن البػربلؿ النكػاح برعمػؽ حػؽ الميػر بهػا  المذهب ألنها
 . كلا( –بيركت  –طبج دار النكر  -هػ 1316لمحمد بف عمر الجاكل ت  1/338... الخ )نهاية الزيف 

(
3
م كاألشػبان كالنظػائر البػف 9/232لكبيػر م الحاكل ا2/348م المنثكر فا القكاعد 2/104قكاعد األحكاـ فا مِّالو األناـ  (

 .1/316السبكا 

(
4
 1/30كالكافا فا فقو  هؿ المدينة  .1/316م األشبان كالنظائر البف السبكا 2/348المنثكر فا القكاعد  (

كال زكػاة  كفا الحاكل الكبير: إذا اشررل عرضان لمقنيةم فبل زكػاة فيػوم فػإذا نػكل بعػد الشػراء  ف يكػكف لمرجػارة كلػـ يكػف لمرجػارة
سػػحؽ بػػف راهكيػػة:  فيػػو حرػػا يرجػػر بػػو كال يكػػكف لمجػػرد نيرػػو حكػػـم كهػػك قػػكؿ مالػػؾ ك بػػك حنينػػة كقػػاؿ  حمػػد بػػف حنبػػؿ كا 
يِّير لمرجارة كرجرل فيو الزكاة بمجرد النية كهك قكؿ الحسيف الكرابيسا مف  ِّػحابنام الف عػرض الرجػارة لػك نػكل بػو 

لقنيػة إذا نػكل بػو الرجػارة جػرت فيػو الزكػاة بمجػرد النيػةم كهػذا بطػأ ألف القنية سقطت زكارو بمجرد النية فكذلؾ عػرض ا
الزكػػاة إنمػػا كجبػػت فػػا العػػرض ألجػػؿ الرجػػارة كالرجػػارة رِّػػرؼ كفعػػؿ كالحكػػـ إذا عمػػؽ بنعػػؿ لػػـ يثبػػت بمجػػرد النيػػة حرػػا 

 (.3/296يقررف بو النعؿ ... الخ الحاكل الكبير )

(
5
 .1/316ظائر البف السبكا م األشبان كالن2/348المنثكر فا القكاعد  (

(
6
 .2/104م قكاعد األحكاـ فا مِّالو األناـ 2/348المنثكر فا القكاعد  (
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 .(1)كانت الِّبلة مما يسقط فرضها بالريمـ 
ذا شػػػرع فػػػا  كمنهػػػا: كجػػػداف الرقبػػػة يمنػػػج إجػػػزاء الركنيػػػر بالِّػػػياـ فػػػا الكنػػػارة المرربػػػةم كا 

جزائو  الِّـك لعدمها ثـ  .(2)كجدها لـ يمنج مف دكامو كا 
 .(3)كمنها: اإلباؽ يمنج ِّحة عقد الرهف إذا قارنوم كلك رهف عبدان ك ىًبؽى لـ يىٍبطيٍؿ رهنو

 :كمنهػػػا: إذا رهػػػف مػػػا يرسػػػارع إليػػػو النسػػػاد ك طمػػػؽ كلػػػـ يشػػػررط بيعػػػو: فنػػػا ِّػػػحرو قػػػكالف
 كاألِّو فا المحرر البطبلف.

اد ثـ طػر  مػا يعرضػو لمنسػاد كػاالبربلؿ فػا الحنطػة فػبل يرسارع إليو النس ال  اكلك رهف م
 .(4)يننسخ الرهف قكالن كاحدان 

                                 
(
1
. كقػاؿ : كغيػر مانعػة فػا الػدكاـ عنػد الشػافعا. األشػبان 2/104م قكاعػد األحكػاـ فػا مِّػالو األنػاـ 2/348المنثكر فا القكاعػد  (

هػػا ِّػػبلة المسػػافر  – ل ال رعػػاد عنػػد كجػػكد المػػاء  –ها بػػالريمـ . كالِّػػبلة الرػػا يسػػقط فرضػػ1/316كالنظػػائر البػػف السػػبكا 
 دار النكر(. – 1/233غير العاِّا بسنرن العادـ الماء كاح  عمـ )حاشية الجمؿ عما شرح المنهج 

(
2
 .2/104م قكاعد األحكاـ فا مِّالو األناـ 2/348المنثكر فا القكاعد  (

(
3
م كالكنػارة المرربػة كنػارة الظهػار بػنص القػر ف الكػريـ  1/316ائر البف السبكا شبان كالنظم األ2/348المنثكر فا القكاعد  (

( م كالكنػارة المبيػرة كنػارة 2/115سػممة بػف البياضػا لمػا ظػاهر مػف امرارػو ) كنايػة االبيػار  ككذلؾ بمثؿ امر النبا 
 ( . 2/251اليميف ) السابؽ 

(
4
مطمػب : إذا رهػف النكاكػو الرطبػة كغيرهػا ممػا يرسػارع إليػو النسػادم نظػر: فػإف م كفػا نهايػة ال1/316األشبان كالنظػائر البػف السػبكا  (

ف لػـ  ف ارنؽ بيعها فا الديف كِّرؼ ثمنها إليػو فهػك المػرادم كا  رهنها بديف حاؿ: ِّوم ثـ إف  دل الديف مف مكضج  بر فذاؾم كا 
ثمف رهنػان مكانػو؛ إذ ال طريػؽ إلػا اسػريناء يرنؽ الِّرؼ إلا الديف ك شرؼ المرهكف عما الهػبلؾم فػبل بػبلؼ  نػو يبػاع كيكضػج الػ

الحؽ إال هذا الطريؽم كالرهف يرضمف ركثيقانم فإذا  شرؼ محؿ الكثيقة عما الهبلؾم كلك همكت لضاعت الكثيقةم فالكجو فا ربقية 
ف رهف ما يرسارع إليو النسػاد بػديف م جػؿم نظػر: فػإف عرفنػا   ف حمػكؿ األجػؿ يرقػدـ الكثيقة البيج ككضج الثمف رهنان مكاف البيجم كا 

ف عرفنػا  ف النسػاد يسػبؽ حمػكؿ  عما فساد المرهكف ِّو الرهفم ككاف كما لك رهػف بػديف حػاؿ كانػرظـ الررريػب عمػا مػا ذكرنػانم كا 
األجؿ فرقسـ المسألة  قسػامانم منهػا:  ف يػرهف كيشػررط البيػج عنػد اإلشػراؼ عمػا النسػادم فػإف كػاف كػذلؾ ِّػو الػرهفم كلػـز الكفػاء 

ا مست الحاجة إليوم فإذا  شرؼ عمػا النسػاد بيػج ككضػج الػثمف رهنػام كمػف األقسػاـ  ف يػرهف كيقػرف الػرهف بشػرط  ف ال بالشرط إذ
يباع عند ظهكر النسادم فإف كاف كذلؾ فالرهف فاسد؛ فإف شرط ربقيرو يرضمف فسػادنم كهػك منػاقض لمركثػؽم فجػرل الشػرط مبالنػان 

 لكضج الرهف.
لرهف مف غير رعرض لشرط البيج  ك نقيضوم فإذا كاف كذلؾم فنا المسألة قكالف منِّكِّػاف  حػدهما:  ف كمف  قساـ المسألة  ف يطمؽ ا

الػرهف ِّػحيو كمطمقػو محمػكؿ عمػا البيػج عنػد الحاجػة ككضػػج الػثمف رهنػانم كالقػكؿ الثػانا:  ف الػرهف فاسػد كمطمقػو محمػكؿ عمػػا 
ف كاف ينسد فهك كما لك قيد بأف ال يباع.  ربقية الرهف كا 

ذا مست الحاجة إلا بيعو ككضج ثمنو رهنا بيجم كلػـ فإف  قيؿ:  ليس لك رهف ما يرسارع إليو النساد بديف حاؿ كاف ِّحيحان قكالن كاحدانم كا 
يبرمػػؼ فػػا ذلػػؾم كالػػرهف مطمػػؽ فػػا المكضػػعيفم فمػػا الناِّػػؿ؟ قمنػػا: إذا كػػاف الػػديف مػػ جبلن: فحكػػـ الػػرهف الربقيػػة فػػا حػػاؿ سػػقكط 

 .170-6/168المسألة المطالبة بالديف ... الخ 
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ذا طر ت بعد الدبكؿ لـ رثبرو  .(1)كمنها: العنة: يثبت البيار لمزكجة إذا قارف العقدم كا 
كمنها: ابرداء الرؽ فا السػبا ينسػخ نكػاح المسػبية كال ينسػبو دكاـ الػرؽ كال ربدلػو بػالبيج 

 .(2)فا  ثنائو 
إنما يعربر فا االبرداءم فمك سبان ذمػا لػـ يحكػـ  مكمنها: ربعية السبا لسابيو فا اإلسبلـ

 .(3)بإسبلمو فا األِّو 
 ؛إذا  كقػػد نػػارنا فػػا ممكػػو فػػا يػػـك ريػػو عاِّػػؼم فسػػرت إلػػا ممػػؾ الميػػر فأفسػػدت كمنهػػا:

ة فػبل ضػمافم كاف ضامننا لما  فسدرو النارم كلك ابرد ها كالكقت سػاكف مػف الػريو ثػـ هبػت بمرػ
 .(4)ألنو معذكر 

 .(5)كمنها: اإلغماء يمنج ِّحة ابرداء االعركاؼم كلك طر  فا  ثنائو لـ يبطمو 
 مكمنهػا: عقػد الذمػػة ال يعقػد مػػج رهمػة البيانػػةم كلػك ارهػػـ بعػد العقػػد لػـ ينبػػذ إلػيهـ عهػػدهـ

 .(6)بببلؼ الهدنة فإنو ينبذ إليهـ العهد بالرهمة 
لؤلفضػػؿ مػػف  كالدن فرِّػػرؼ  فضػػمهـم ثػػـ حػػدث مػػف هػػك كمنهػػا: لػػك كقػػؼ كشػػرط النظػػر 

 .(7) فضؿ منو لـ يكف لو النظرم قطج بو الماكردل 
 .(8)كغير ذلؾ مف المسائؿ 

                                 
(

1
هػػػػم الحػػػاكل 1411 – كلػػػا  –بيػػػركت  –دار الكرػػب العمميػػػة  – 1/476م األشػػػبان كالنظػػػائر لمسػػػيكطا 2/426المنثػػكر فػػػا القكاعػػػد  (

 .369-9/368الكبير 

(
2
 .162-5/161األـ لمشافعا  (

 ية السابا[.. لكنها كانت ]ربع502-2/501م  سنا المطالب 5/432م ركضة الطالبيف 4/312الكسيط  (3)

(
4
 .4/72م  سنا المطالب فا شرح ركض الطالب بيركت -دار الكرب العممية  – 1/204القكاعد البف رجب  (

(
5
 .437-1/436 سنا المطالب فا شرح ركض الطالب  (

(
6
 .3/374المنثكر فا القكاعد النقهية  (

(
7
 .2/348المنثكر فا القكاعد  (

(
8
( فشركط حػؿ نكػاح 2/104األمة كال يمنج الدكاـ )قكاعد األحكاـ فا مِّالو األناـ  منها: كجكد الطكؿ يمنج ابرداء نكاح (

 ف يبػاؼ العنػتم  -3يجػد طػكال لمحػرة. ال  ف  -2 ف ال يككف رحرو حػرة  -1األمة المسممة لمحر ثبلثة عند الشافعا: 
بػكؼ العنػت )الحػاكل  -2عػدـ الطػكؿ.  -1كعند  با حنينة شرط كاحد  ف ال يككف عنػدن حػرةم كقػاؿ مالػؾ: شػرطاف: 

 .5/120(م الكسيط فا المذهب 9/233الكبير 
 (.1/316بببلؼ ما لك كاف مسممان ابرداءن )األشبان كالنظائر البف السبكا  مكمنها: لك  سمـ عبدان لكافر لـ ينسخ عقد البيج

ف كػػاف ممػػؾ االبػػف م مكمنهػػا طريػػاف ممػػؾ االبػػف عمػػا زكجػػة األب؛ فإنػػو ال ينسػػخ بهػػا النكػػاح انعػػان مػػف عقػػد األبم كمثمػػو إذا كا 
 (.1/316األشبان كالنظائر البف السبكا رزكج العبد بجارية كلدن ثـ اعرؽم )
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 م كفيو مسائؿ:)*(القسـ الثالث: ما فيو ببلؼ: كاألِّو  ف الطار  كالمقارف 
 بم  قمريف؟  منها: االسرعماؿ فا الماء ردفعو الكثرة ابرداءنم كهؿ ردفعو فا الدكاـ إذا

 .(1)كجهاف:  ِّحهما  نو يعكد طهكران 
كمنهػػا: إذا  حػػـر المررػػد بحػػج  ك عمػػرة لػػـ يِّػػو إحرامػػوم كلػػك طػػر ت الػػردة عمػػا اإلحػػراـ 

 هؿ ربطمو؟
 .(2)فيو ببلؼ: كاألِّو  نو يبطؿ نسكو حرا لك  سمـ لـ يبف عما ما مضا 

ص فػػا األِّػػوم فجعمػػكا كمنهػا: لػػك  نشػػأ السػػنر مباحػانم ثػػـ ِّػػرفو إلػػا معِّػػيةم لػـ يرػػرب
طػػار  المعِّػػية كالمقػػارف فػػا األِّػػوم كمثمػػو لػػك  نشػػا السػػنر بمعِّػػية ثػػـ رػػاب كغيَّػػر قِّػػدنم 
فقاؿ األكثركف: يككف ابرداء سنرن مف ذلؾ المكضجم فإف كاف منو إلا مقِّػدن مسػافة القِّػر 

ال ال.    (3)رربصم كا 
ذ39كمنهػػػا: الِّػػػيدم ال يِّػػػو) ا  حػػػـر كفػػػا ممكػػػو ب(مػػػف المحػػػـر ابرػػػداء الممػػػؾ عميػػػوم كا 

 .(4)ِّيد زاؿ عنو ممكو كلزمو إرسالو فا األِّو كاالبرداء 
كمنهػػا: إذا كجػػد الػػزكج بػػالمر ة  حػػد العيػػكب البمسػػة ثبػػت لػػو البيػػارم كلػػك حػػدث لهػػا فػػا 

 .(5)الدكاـم فنيو قكالفم كالجديد  ف لو البيار  يضان عما األِّو كاالبرداء 

                                                                                                     
ف مػاؿ بعػد  ف بنػان مسػركيا كقبػؿ الػرمكف  كمنها: إذا بنا جداران مبلِّػقا لمشػارع مػائبلن؛ فسػقطم ضػمف مػا يركلػد مػف سػقكطوم كا 

 .1/317األشبان كالنظائر لمسيكطا  يضمفم كغير ذلؾ: ِّو الِّبلح فاألمف الهدـ  ك اإل

 .2/349)األِّو رنزيمو منزلرو( المنثكر فا القكاعد  )*(

(
1
 .1/316م األشبان كالنظائر البف السبكا 2/349المنثكر فا القكاعد  (

(
2
 .1/316م األشبان كالنظائر البف السبكا 2/349المنثكر فا القكاعد  (

(
3
 .1/316النظائر البف السبكا م األشبان ك 2/349المنثكر فا القكاعد  (

(
4
 .2/349لكف قاؿ: قيؿ يجب إرسالو كقيؿ ال يجب  . هػم المنثكر فا القكاعد  1/110النركؽ لمقرافا  (

(
5
م كالعيػػكب البمسػػة هػػا: فػػا المػػر ة: الجنػػكف كالجػػذاـ كالبػػرص كالررػػؽ كالقػػرفم كفػػا الرجػػؿ: 2/349المنثػػكر فػػا القكاعػػد  (

 (.107-9/106م كالحاكل الكبير 2/327كالبنكثة. )بدائج الِّنائج  الجب كالعنة كالرأبذ كالبِّاء
 (.2/244كالجنكف: الببؿ. )مقاييس الممة 

دار الكرػاب العربػا  – 1/184األجذـ: مقطكع اليد كالجذاـ عمة رعنف األعضاء كرشنجها كرقرحها. مناريو العمػـك لمبػكارزما 
 ثانية. –

 .7/119. العيف البرص: داء فا الجمد يمير لكنو إلا بياض
 .5/126الررؽ: فا الجارية  ل الرا ال برؽ لها إال فا المباؿ باِّة . العيف 

القرف: القرناء ها العنبلءم كالعنػؿ  ل القػرف: نبػات لحػـ ينبػت فػا قبػؿ المػر ة كال يكػكف فػا األبكػار كلكػف يِّػيب المػر ة بعػد 
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كػػاف الػػديف حػػاالن رجػػج فيػػوم كلػػك كػػاف مػػ جبلن كمنهػػا: إذا كجػػد عػػيف مالػػو عنػػد مػػف  فمػػس ك 
 .(1)كحؿ فا  ثناء الحكؿم فكذا فا األِّو 

كمنهػػا: اشػػرراط العػػدد فػػا ابرػػداء ِّػػبلة الجمعػػة ال شػػؾ فيػػوم كهػػؿ هػػك شػػرط فػػا الػػدكاـ؟ 
 .(2)األِّو: نعـم حرا لك اننضكا فا  ثنائها  رمكا ظهران 

 . (3)كغير ذلؾ مف المسائؿ 
  )*(بلؼم كاألِّو  ف الطار م ليس كالمقارف القسـ الرابج: ما فيو ب

فمنػو: كجػكد الحػػرة مػانج مػػف ابرػداء نكػاح األمػػةم فمػك نكػػو  مػة لعػدـ الحػػرةم ثػـ  يسػػرم  ك 
 .(4)نكو عميها حرة: لـ يننسخ نكاح األمة عما الِّحيو لقكة الدكاـ 

 –ثػػـ ممكهػػػا ابنػػػو  –حيػػث يجػػػكز لػػػو نكػػاح األمػػػة  –كمنػػو: إذا نكػػػو األب جاريػػة  جنبػػػا 
كاألب بحيػػػث ال يجػػػكز لػػػو ابرػػػداء نكػػػاح األمػػػةم فهػػػؿ يننسػػػخ النكػػػاح؟م كجهػػػاف:  ِّػػػحهما: لػػػـ 

 .(5)يننسخ النكاح لقكة الدكاـ 
كمنػػػػو: لػػػػك رػػػػػيمـم ثػػػػـ كقػػػػػج عميػػػػو نجاسػػػػػةم لػػػػـ يبطػػػػؿ ريممػػػػػو عمػػػػا المػػػػػذهبم قالػػػػو فػػػػػا 

  (6)الركضة.
                                                                                                     

 .1/208الكالدة. الزاهر فا غريب  لناظ الشافعا 
 .10/272ب: البِّا الذل قد اسر ِّؿ ذكرن كبِّيان كقد جب جبا. رهذيب الممة الجب: المجبك 

العنػػة: اسػػػـ مػػػف العنػػػيف كهػػػك الػػػذل ال يقػػػدر عمػػػا إريػػػاف النسػػاء مػػػف عػػػف إذا حػػػبس فػػػا العنػػػة. الممػػػرب فػػػا ررريػػػب المعػػػرب 
1/330. 

 .4/45ث لمقاسـ بف سبلـ البِّاء:  ف رسؿ انثييو سبلنم فإف رضضرهما رضا كلـ ربرجهما فذلؾ الكجاء. غريب الحدي
البنكثػػة: مِّػػدر مػػأبكذ مػػف البنثػػا كهػػك  ف يكػػكف الشػػبص فػػا حقيقرػػو مػػف  حػػد الجنسػػيف كفيػػو ِّػػنات جنسػػية ظػػاهرة مػػف 

 هػ.1429 – كلا  –بيركت  –عالـ الكرب  - 1/700الجنس اآلبر. معجـ الممة العربية المعاِّرة 
(
1
 .2/349المنثكر فا القكاعد  (

(
2
 .1/316م األشبان كالنظائر البف السبكا 2/349عد المنثكر فا القكا (

(
3
 .1/316منها: طرياف الشناء عما المسرحاضة  ثناء الِّبلة. األشبان كالنظائر البف السبكا  (

كلػػـ ينػػزعم كمػػا غيػػبم بػػؿ مكػػثم فالِّػػحيو ال حػػد ألف االبرػػداء كػػاف كطء كمنهػػا: إذا طكلػػب المػػكلا بالنيئػػة  ك الطػػبلؽم فػػ
ا. السابؽ.  مباحن

 .2/350المنثكر  مقاؿ الزركشا: ما فيو ببلؼ كاألِّو  نو ال ينزؿ منزلرو ()*

(
4
 .2/350م المنثكر فا القكاعد 1/110النركؽ لمقرافا  (

(
5
 .2/350المنثكر فا القكاعد  (

(
6
ريممو إلحاقان  المنثكر فا القكاعدم كقاؿ: قاؿ المركلا كالركيانا: يبطؿ كما لك كانت النجاسة عميو قبؿ الريمـ؛ فإنها رمنج (

لمطار  عما المقارف قياسان عما الردة؛ لبركجو عف  ف يككف مف  هؿ اإلباحةم كفيػو نظػر؛ ألف الػردة معِّػية ببػبلؼ 
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 ِّػحهما:  كمنو: لك ثبت لو ديف عما عبػد غيػرنم ثػـ رممكػوم فهػؿ يسػقط الػديف؟ كجهػاف:
يبقػػا كمػػا كػػاف؛ ألف لمػػدكاـ مػػف الثمػػرة مػػا لػػيس لبلبرػػداءم ذكػػرن الرافعػػا فػػا فِّػػؿ نكػػاح العبػػد 
كاألمػةم لكػف ذكػر فػا الشػرح الِّػمير فػا بػػاب الػرهف:  نػو لػك جنػا المرهػكف عمػا طػرؼ مػػف 

ثبت الماؿم فإف مات قبؿ االسريناء ككرثو السيد فكجهػاف:  ِّػحهما  نػو  –كابنو  –يرثو السيد 
ط كمػػا انرقػػؿ إليػػوم كال يجػػكز  ف يثبػػت لػػو عمػػا عبػػدن اسػػردامة الػػديف كمػػا ال يجػػكز ابرػػدا ن يسػػق

(1). 
كمنو: إذا اسرأجر مسمـ داران مف حربا فا دار الحربم ثـ ممكها المسممكفم  ك اسػرأجر 

 .(2)حربيان فاسررؽ: لـ رنقطج اإلجارة عما المذهب 
ػػر الػػكلا الطنػػؿ مػػدة اليبمػػ  فيهػػا بالسػػفم فبمػػ  بػػاالحربلـم لػػـ رننسػػخ اإلجػػارة  كمنػػو: إذا  جَّ

 .(3)عما األِّو لدكاـ الِّمرم فمك احرمـ فا  ثنائهام فكجهاف 
كمنو: لك قرؿ ذما ذميانم ثـ  سمـ القارؿم ثـ مات كلا دـ المقرػكؿ ككرثػو ذمػام فاألِّػو 

ف كاف انرقؿ إليو بعد اسبلـ القارؿ؛ ألف ذلػؾ فػا حكػـ ا لػدكاـ كجكب القِّاص لهذا الكارثم كا 
 .(4)باإلرث 

كمنػػو: إذا بػػاع العػػيف المػػ جرة مػػف مسػػرأجرهام يِّػػو البيػػج عمػػا الِّػػحيوم كهػػؿ رننسػػخ 
 .(5)اإلجارة؟ كجهاف:  ِّحهما عدـ االننساخ 

كمنو: إذا  لا ثـ جيبَّ ذكرنم فنيو طرؽ  ظهرها:  ف فيػو قػكليفم  ِّػحهما: بقػاء اإليػبلءم 
األِّػو مػف القػكليف عػدـ ِّػحة اإليػبلءم كرجػو  بببلؼ ما إذا كاف مجبكبان حالة اإليػبلءم فػإف

                                                                                                     
 (.2/350كقد عد األِّحاب مبطبلت الريمـ كلـ يذكركا فيها هذا ) مكقكع النجاسة

(
1
 .2/350المنثكر فا القكاعد  (

(
2
 .1/289األشبان كالنظائر لمسيكطا  (

كفا الركضة: لك اسرأجر مسمـ دار حربػا فػا دار الحػرب ثػـ غنمهػا المسػممكفم  ك اسػرأجر حربيػان رقيقػان  ك حػران فاسػررؽم لػـ 
رنقطػػج اإلجػػارةم بػػؿ يبقػػا لممسػػرأجر اسػػرحقاؽ المننعػػة؛ ألف منػػافج األمػػكاؿ مممككػػة ممكػػان رامػػان مضػػمكنة كأعيػػاف األمػػكاؿ 

 (.10/254بببلؼ مننعة البضج. )الركضة 

(
3
م  سنا المطالػب فػا شػرح ركضػة الطالػب 8/117م نهاية المطمب فا دراية المذهب 1/289األشبان كالنظائر لمسيكطا  (

2/423. 

(
4
 .2/351المنثكر فا القكاعد  (

(
5
 ك"مف" فا العيف الم جرة مف مسرأجرهام بمعنا "إلا". – 8/276نهاية المطمب فا دراية المذهب  (
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 .(1)اإلماـ عدـ الِّحةم فجعمو كالمقارف 
 كغير ذلؾ مف المسائؿ.

  ( منها:40رنبيو: كقج فا المذهب مسائؿ عكس القسـ الثانا المرقدـ فا هذن القاعدة)
إذا طمػػج النجػػر كهػػك مجػػامج فنػػزع فػػا الحػػاؿ: فالمنِّػػكص  نػػو يِّػػو ِّػػكموم كلػػك كقػػج 

 .(2)ثناء الِّـك  بطمو مثؿ ذلؾ  
 .(3)كمنها إذا  حـر بالحج كالعمرة كهك مجامج فنيو  كجو:  ِّحها ال ينعقد شئ  ِّبلن 

كالنرؽ بينو كبيف الِّكـ:  ف طمكع النجر هناؾ ليس مف فعؿ المكمػؼم ببػبلؼ إنشػاء 
 .(4)اإلحراـ فينسب إلا الرقِّير فا اإلحراـ دكف الِّكـ 

ألجػػػػؿم بػػػػؿ يجػػػػكز لكليػػػػو  ف يشػػػػررل لػػػػو شػػػػيئا بػػػػثمف كمنهػػػػا: الجنػػػػكف ال يمنػػػػج ابرػػػػداء ا
 .(5)م جؿ

                                 
(
1
و: كلك  لا ِّحيحان ثـ جب ذكػرنم كػاف لهػا البيػار مكانهػا فػا المقػاـ معػو  ك فراقػو )كانظػر كفي 8/305مبرِّر المزنا  (

 (.8/229م الركضة 10/327م البياف فا مذهب اإلماـ الشافعا 10/410الحاكل الكبير 

(
2
 .1/186م األشبان كالنظائر لمسيكطا 1/104كالقكاعد البف رجب  (

يسير كقاؿ: مف جامج فا ليؿ رمضاف فأدركو النجر كهك مجامج فنزع فػا الحػاؿ: قػد كالقكاعد كالضكابط النقهية المرضمنة لمر
م كقاؿ البرشا مف المالكية: إنو ال شئ عميو فا المشهكرم كنقؿ ابف جزل   ذهب الحننية إلا  ف ذلؾ ال ينسد الِّـك

لا ِّحة ِّكمو ا  ـ الم كا   (.1/468ذهب الشافعية ) ببلفان فا كجكب القضاء كقاؿ: إف سببو  ف النزع هؿ يعد جماعن
م كالحاكل الكبير كقاؿ: كالكاجب عميو  ف يبادر إلا إبراجو مج طمكع النجر سكاءنم فإف فعؿ فهك 5/106كانظر األـ لمشافعا 

؛ ألف المػػذة فيهمػػا جبلمو بػػاإلبراجم كمػػا يبطػػؿ ِّػػكمو بػػاإليعمػػا ِّػػكموم كقػػاؿ المزنػػا كزفػػر بػػف الهػػذيؿ: قػػد بطػػؿ ِّػػك 
 .3/417لخ سكاءم كهذا بطأ ... ا

(
3
 قاؿ السيكطا فا األشبان كالنظائر: لك  حـر مجامعان لحج  ك عمرة فأكجو: (

ال فسد نسكو كعميو   حدهما: ينعقد ِّحيحانم كبو جـز الرافعا فا باب اإلحراـ ك قرن فا الركضةم فإف نزع فا الحاؿ اسرمر كا 
 داء اإلحراـ كلـ يمرنر فا  ثنائو.البدنة كالقضاء كالمضا فا الناسدم فعما هذا اغرنر الجماع فا ابر

 كالكجو الثانا: ال ينعقد  ِّبلن كهك األِّو فا زكائد الركضة.
ف مكث كجبت   .1/186كالثالث: كهك األِّو ينعقد فاسدانم فإف نزع فا الحاؿ لـ رجب البدنةم كا 

و بالنزع رارؾ لمجماعم كلك اسرمر كقاؿ فا الكسيط: إذا طمج الِّبو كهك مجامجم فنزع: انعقد ِّكمو ببلفان لممزنا كزفر؛ ألن
م كلك  حـر مجامعان ثـ نزع فنا انعقاد إحرامػو كجهػاف: مػف حيػث إف اإلحػراـ دابػؿ رحػت ابريػارن  م 2/532)فسد الِّـك

 .(1/262م اإلقناع فا حؿ  لناظ  با شجاع 4/37رحنة المحراج فا شرح المنهاج 

(
4
 .1/186األشبان كالنظائر لمسيكطا  (

(
5
 –دار النكػػر  –لمزحيمػػا  2/693م القكاعػػد النقهيػػة كرطبيقارهػػا فػػا المػػذاهب األربعػػة 1/187لنظػػائر لمسػػيكطا األشػػبان كا (

 .هػ1427 – كلا  –دمشؽ 
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كمنهػػا: مِّػػما النافمػػة فػػا السػػنر ]يِّػػما[ حيػػث ركجػػو راكبػػانم هػػؿ يجػػب عميػػو اسػػرقباؿ 
ال ال  .(1)القبمة فا حالة اإلحراـ؟ فيو  كجو:  ِّحها إف ريسر ذلؾ لو كسهؿ عميو: كجبم كا 

                                 
(
1
م الحاكل الكبيػر 8/106م مبرِّر المزنا 1/207األشبان كالنظائر لمسيكطا م 1/101قكاعد األحكاـ فا مِّالو األناـ  (

2/75. 
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 دة إسقاط القضاء[]والصحةو موافقة ذى الوجيين الشرع، وقيلو فى العبا
سكاء كاف فا العبادات  ك المعامبلتم كهذا ما زادن اآلمػدل  الصحة: (1)الكِّؼ الرابج 

فا  نكاع الكضج ربعان لممزالا كغيرنم ككذا البطبلف كالعزيمة كالربِّة كسنذكرهام كزاد القرافا 
 الرقديرات الشرعية كالحجاج.

جماعػة مػنهـ جػد الشػيخ رقػا الػديف فأما الِّحة: فها حكـ مػف الشػارعم كنػازع فػا ذلػؾ 
 ابف دقيؽ العيد ألمو.

فقػػػاؿ: إذا كانػػػت الِّػػػحة هػػػا المطابقػػػة كالمكافقػػػة لمقرضػػػا مػػػا دؿ عميػػػو األمػػػرم فالمطابقػػػة 
ضػػػافة إلػػػا  كالمكافقػػػة  مػػػر عقمػػػا اعربػػػارل لػػػيس مػػػف األحكػػػاـ الشػػػرعية فػػػا شػػػئم بػػػؿ نػػػكع نسػػػبة كا 

 .(2)ف الرممسانا فا رعميقو عما المنربب مكافقة األمرم كبو جـز ابف الحاجبم ك شار إليو اب
ذا رقػػػػرر هػػػػذام فإنمػػػػا يكِّػػػػؼ بالِّػػػػحة عنػػػػد المركممػػػػيف إذا كانػػػػت   ذى النعػػػػؿ موافقــــةكا 

 .(3)كمبالنرو  الشرعإلا مكافقة  الوجيين
فمػػا اجرمػػج فيػػو الشػػرط كانرنػػت عنػػو المكانػػج فيكػػكف ِّػػحيحانم كمػػا ابرػػؿ فيػػو شػػئ مػػف ذلػػؾ 

نمػا ِّػكررو بمػا  ذكررػو؛ ألف اإلطػبلؽ الشػرعا عمػا المبرػؿ بػركف  ك شػرط مننػا فيككف فاسػدانم كا 
لممسػػئ ِّػػبلروم ارجػػج فِّػػؿ فإنػػؾ لػـػ  بالحقيقػػة؛ ألف المركػػب ينرنػػا بانرنػػاء جزئػػو؛ كلػػذلؾ قػػاؿ 

 ل ال ِّػػػبلة  (5): "ال ِّػػػبلة إال بنارحػػػة الكرػػػاب"كهػػػذا  حسػػػف ممػػػا حمػػػؿ عميػػػو قكلػػػو  (4)رِّػػػؿ"
 .(6)مما ذكر حرا ال يحراج لرقدير محذكؼ  شرعيةم مننية ننا حقيقةم حيث كاف باليان 

                                 
(
1
 .1/130 كهك المرض مِّحة لمة مقابؿ السقـحكاـ لآلمدل: الفا اإل (

(
2
 .15-2/14م البحر المحيط لمزركشا 407-1/405انظر بياف المبرِّر فا شرح مبرِّر ابف الحاجب  (

(
3
 (.1/67عرفها البيضاكل: الِّحة اسررباع الماية كبإزائها البطبلف كالنساد )االبهاج  (

(
4
فػػرد  دبػػؿ المسػػجد فػػدبؿ رجػػؿ فِّػػمام فسػػمـ عمػػا النبػػا    ف رسػػكؿ اح الحػػديث ركان الببػػارل عػػف  بػػا هريػػرة  (

فقػاؿ: "ارجػج فِّػؿ فإنػؾ لػـ  كقاؿ: "ارجج فِّؿ فإنؾ لـ رِّؿ" فرجج يِّما كمػا ِّػمام ثػـ جػاءم فسػمـ عمػا النبػا 
رِّؿ" ثبلثانم فقػاؿ: كالػذل بعثػؾ بػالحؽ مػا  حسػف غيػرنم فعممنػام فقػاؿ: "إذا قمػت إلػا الِّػبلة فكبػرم ثػـ اقػر  مػا ريسػر 

عؾ مف القر فم ثـ اركج حرػا رطمػئف راكعػانم ثػـ ارفػج حرػا رعػدؿ قائمػام ثػـ اسػجد حرػا رطمػئف سػاجدانم ثػـ ارفػج حرػا م
م 2/103(م كالررمػػذل 1/226م ك بػػك داكد )1/297( كركان مسػػمـ 1/152رطمػػئف جالسػػان كافعػػؿ ذلػػؾ فػػا ِّػػبلرؾ كمهػػا )

 .2/124كالنسائا 

(
5
م 1/151قاؿ: ال ِّبلة لمف لـ يقر  بنارحة الكرػاب"  امت  ف رسكؿ اح ركل الببارل فا ِّحيحو عف عبادة بف الِّ (

 .2/137م كالنسائا 2/25م كالررمذل 1/217م ك بك داككد 1/295كركان مسمـ 

(
6
لممسػػئ ِّػػبلرو"  كلكػػف فيػػو: .. ألف المركػػب ينرنػػا بانرنػػاء جزئػػو؛ كلػػذلؾ قػػاؿ النبػػا  3/1087الرحبيػػر شػػرح الرحريػػر  (
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فػػا شػػرح المحِّػػكؿ فػػا رنػػاكؿ الحقيقػػة الشػػرعية: الناسػػد مػػف  * هاناننعػػـ: حكػػا األِّػػ
 ِّبلة كبيج كنكاح كنحك ذلؾ ثبلثة مذاهب:

  حدها: ال يسما الناسد منها بيعان كال نكاحان.
ف فسد شرعان.  الثانا: يسما كا 

األعيػاف ال يسػمبها االسػـ عنػد انرنػاء شػركط شػرعت الثالث: ما كاف مف  سػماء األفعػاؿ ك 
 .ءفيو كذلؾ كالمسؿ كالكط

فيِّػو  ف يقػاؿ: إف المسػؿ  –كرسػمية المسػؿ طهػارة  -ك ما ما كاف مف  سػماء األحكػاـ 
  (1)مج عدـ النية ليس بطهارة . انرها 

 رحمػػػػؿ عمػػػػا   ك ؟ كقػػػػد حكػػػػا  ِّػػػػحابنا قػػػػكليف فػػػػا العقػػػػكدم هػػػػؿ رحمػػػػؿ عمػػػػا الِّػػػػحيو
 ِّػػحهما ابرِّاِّػػو بالِّػػحيو؛  محكػػان الرافعػػا فػػا كبلمػػو عمػػا المسػػألة السػػريجيةالناسػػد؟ 

 كلهذا لك حمؼ ال يبيج ال يحنث بالناسد عما األِّو.
نو سيأرا ببلؼ فػا العبػادةم هػؿ رحمػؿ إك ما العباداتم فقاؿ الرافعا فا كراب األيماف 

 ب(40عما الِّحيو  ـ ال؟)
م كقػػػػػد اسػػػػػرن كر ذلػػػػػؾ منػػػػػوم كال بػػػػػبلؼ عنػػػػػدنا فػػػػػا كمػػػػػا إذا حمػػػػػؼ ال يِّػػػػػما كال يِّػػػػػـك

نما الببلؼ فا العقكد.  ابرِّاِّها بالِّحيوم كا 
قػػاؿ الزركشػػا فػػا قكاعػػدن: كالػػذل نقمػػو الرافعػػا ِّػػحيوم كممػػف حكػػان ِّػػاحب الػػذبائر 

 .(2)كغيرن. انرها 

                                                                                                     
 رِّؿ"م قاؿ البرماكل: كهك  حسف ما حمؿ عميو نحك "األعماؿ بالنية".ارجج فِّؿ فإنؾ لـ 

(
1
 .3/1088الرحبير شرح الرحرير  (

(
2
 مف  كؿ كقد حكا  ِّحابنا قكليف فا العقكد .. الخ. 2/305المنثكر فا القكاعد  (

بمو ثبلث" ثـ كالمسألة السريجية منادها  ف يقكؿ الزكج لزكجرو: "كمما  ك إف كقج عميؾ طبلقا فأنت طالؽ ق
يقكؿ " نت طالؽ"م قاؿ: ابف سريو: "ال يقج شػئ لمػدكر"م كجػاء عػف ابػف العمػاد الحنبمػا فػا الشػذرات: 
 ف البمقينػػا قػػاؿ: يجػػكز رقميػػد مِّػػحو الػػدكر فػػا السػػريجية: كمقمػػدن ال يػػأثـ ك نػػا ال  فرػػا بِّػػحرو؛ ألف 

انرهػػام كجػػاء فػػا هػػامش النجػػـك  النػػركع االجرهاديػػة ال يعاقػػب عميهػػا ك ف ذلػػؾ يمرنػػج عنػػد اح رعػػالام
الزاهرة نقبلن عف  با شجاع  ف ابف الِّػباغم قػاؿ: "كددت لػك محيػت هػذن كابػف سػريج بػر  ممػا ينسػب 

نشػػر  1/152هػػػ ك را ن األِّػػكلية 306إليػػو منهػػا" انظػػر: اإلمػػاـ  بػػك العبػػاس ابػػف سػػريج المرػػكفا سػػنة 
 هػ.1409 –الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة 

ج هػػك:  حمػػد بػػف عمػػر بػػف سػػريج  بػػك العبػػاس القاضػػا إمػػاـ  ِّػػحاب الشػػافعا فػػا كقرػػوم شػػرح كابػػف سػػري
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نعػػـم قػػالكا: لػػك حمػػؼ ال يحػػج يحنػػث بالناسػػد؛ ألنػػو ممػػا ينػػرؽ بػػيف الناسػػد كالباطػػؿ كمػػا 

 .(1)سيأرا 
ـــوجيينالمِّػػػنؼ بقكلػػػو " كاحرػػػرز ـــة ذى ال " عمػػػا ال يحرمػػػؿ إال كجهػػػان كاحػػػدانم فػػػبل موافق

يكِّػػؼ بِّػػحة كال فسػػادم كالمعرفػػة بػػاح رعػػالام فإنػػو ال يمكػػف كقكعهػػا عمػػا كجهػػيف؛ ألنػػو إف 
ف لػـ يعرفػوم فػبل يقػاؿ: عرفػو معرفػة غيػر مجزيػة   –عرفو بطريػؽ مػا فهػك المعرفػة كال كػبلـم كا 

 .(2)بؿ يقاؿ جهؿ باح 
رد الكديعػػة  ك الممِّػػكب إلػػا مالكػػو  : رد الكديعػػة كرد الممِّػػكبم إفٍ * كذكػػر بعضػػهـ

ال فػػػبل رد  ال بقػػػا ضػػػامنا كمػػػا كػػػافم فػػػإف ردهمػػػا فػػػبل كػػػبلـم كا   ك ككيمػػػو بػػػر  مػػػف الضػػػمافم كا 
 .(3)البرةم هكذا قاؿ فا المحِّكؿ 

                                                                                                     
المػػذهب كلبِّػػو كعمػػؿ المسػػائؿ فػػا النػػركع كِّػػنؼ الكرػػب فػػا الػػرد عمػػا المبػػالنيف مػػف  هػػؿ الػػر ل 

 ك ِّحاب الظاهرم سمج الحديث كركان.
 (5/475هػ )راريخ بمداد 306لو مِّننات فا النقو ركفا سنة 

ا كؿ  ِّحاب الشافعا حرا عمػا المزنػام كمنػو انرشػر المػذهب فػا اآلفػاؽم كػاف يقػاؿ فػا كاف ينضؿ عم
م سػػير  عػػبلـ النػػببلء 1/66عِّػػرن  نػػو هػػك مجػػدد القػػرف بعػػد عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز )كفيػػات األعيػػاف 

11/123.) 
 . 150)*( سبقت ررجمرو ص 

(
1
نعقػد يجػب المضػا فيػو كالِّػحيو فا اإلبهاج: كال ببلؼ  نو لك حمؼ ال يحػج يحنػث بالناسػدم ألنػو م (

كفا البحر المحيط لمزركشا: قالكا: لك حمؼ ال يحج حنث بالناسدم كيحرمؿ فػا كػؿ مػا فػرؽ  1/365
م 2/21فيو بيف الناسد كالباطؿ كقد يمنجم كالنرؽ مبالنة الحج غيرن مف العبادات فبل يقاس عميو غيرن 

 .11/50ركضة الطالبيف 

(
2
 .11/271كامج م الدرر الم1/140الرشنيؼ  (

(
3
-1/270م الػدرر المكامػج لمكػكرانا 1/29م كنهاية السكؿ فا شرح منهاج الكِّػكؿ 1/113المحِّكؿ  (

م قاؿ الككرانا فا الػدرر: كالحػؽ  نػو ال حاجػة إلػا هػذن الزيػادة 3/1089م الرحبير شرح الرحرير 271
ع رككف معرفة باطمة النرناء م ألف المعرفة  يضان إف لـ ركف عما الكجو المكافؽ لمشر -ذل الكجهيف  –

مكجػػػب ِّػػػحرهام كهػػػك مطابقػػػة الكاقػػػجم كال يضػػػرنا ككنػػػو جهػػػبلن إذ ال يرنػػػافا مػػػف ككنػػػو جهػػػبلن كمعرفػػػة 
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مػػػكدع ك قػػػكؿ : مػػػا قػػػالكا فػػػا المعرفػػػة ِّػػػحيوم ك مػػػا رد الكديعػػػة كالممِّػػػكب فػػػبل؛ ألف ال
كالممِّكب منو إذا حجر عميو لسنو  ك جنكف فبل يجػزل الػرد عميػوم ببػبلؼ مػا إذا لػـ يحجػر 

ف رد الكديعة كالممِّكب عما كجهيفم فالِّكاب حػذفهما كمػا حذفػو ِّػاحب  عميوم فرمبص 
 .(1)الحاِّؿ 
 
 

قاؿ الزركشا: كاف ينبما لممِّنؼ  ف يقكؿ: فا ظف المكمؼ ال فا ننس األمر انرهػا 
(2)  

: ال حاجػػة إليػػو؛ ألف الظػػف  كؿ درجػػات مػػا رقػػج فيػػو المكافقػػةم ك مػػا الزيػػادة فاألِّػػؿ قمػػت
م كالمعػػػامبلت:  عػػػدـ ثبكرهػػػا كعمػػػـ مػػػف اطػػػبلؽ المِّػػػنؼ شػػػمكؿ العبػػػادات: كالِّػػػبلة كالِّػػػـك

 .(3)كالبيج كاإلجارةم كقد  شار إلا ذلؾ القاضا كغيرنم فبل عبرة بمف بص الرعريؼ بالعبادة
نؼ  ف يقػػكؿ: "ال عمػػا كجػػو الرشػػبو" ليبػػرج المرعػػدل بػػالنطر؛ قػػاؿ الزركشػػا: حػػؽ المِّػػ

فإنػو يجػب عميػو اإلمسػاؾ؛ رشػبيها بالِّػائميفم كلػيس فػا ِّػـك شػرعا عمػا الِّػحيوم كلهػذا 
 .(4)لك ارركب محظكران ال شئ عميو سكل اإلثـ بببلؼ المحـر إذا  فسد إحرامو 

                                                                                                     

باطمػػػةم يػػػدؿ عمػػػا مػػػا قمنػػػا مػػػا ذكػػػرن عضػػػد الممػػػة كالػػػديف كالعبلمػػػة الرنرػػػازانا فػػػا كرابيهمػػػا: المكاقػػػؼ 
عرزلػة حيػث اسػردلكا بػأف النظػر فػا معرفػة كالمقاِّد فا بحث النظر فا معرفة اح رعالا ردان عمػا الم

 اح كاجب عقبلن؛ إذ الذل حِّؿ المعرفة  حسف حاال مف غيرن.
إذا حِّػػؿ المعرفػػة عمػػا كجههػػام كالعرفػػاف عمػػا كجػػو الِّػػكابم فػػإف الرقييػػد بالكجػػو  –الكػػكرانا –قمنػػا 

ال فباطػؿ  ِّريو فيما ذكرنػانم ككػذا رد الكديعػة إف كػاف عمػا الكجػو الػذل اعربػرن الشػرع فِّػحيوم  –كا 
 .272-1/271كما إذا رد الكديعة إلا ِّاحبها بعدما ِّار مجنكنانم الممج 

(
1
 .2/154الرقرير كالرحبير عما رحرير الكماؿ بف الهماـ  (

 )*( كمنهـ االماـ الرازل .

(
2
 .1/140الرشنيؼ  (

(
3
 ( كالكبلـ لمعز بف جماعة رحمو اح رعالا.44المرر المكامج لكحة ) (

(
4
 .1/141المسامج  رشنيؼ (
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الِّػػحة رشػػبهام كناقػػد فػػا قكاعػػدن: كقػػد يػػ مر بمػػا ال يكِّػػؼ ب – عنػػا الزركشػػا  –قػػاؿ 
الطهكريفم كمف ذلؾ اإلمسػاؾ فػا رمضػافم كمػف ذلػؾ الرجعػة فيمػا إذا جػاءت امػر ة مػف بػبلد 

فمػػك كػػاف قػػد طمػػؽ  –كقمنػػا يمػػـر لزكجهػػا الكػػافر المهػػر عمػػا القػػكؿ المرجػػكح  –الهدنػػة مسػػممة 
هػا؛ بػؿ طبلقان رجعيان لـ يمػـر لػو المهػر حرػا يراجػج لرظهػر رغبرػو كهػك ِّػكرة رجعػةم ال بحقيقر

لمعنػػا  بػػر كهػػك ظهػػكر رغبرػػو ليمػػـر لػػو المهػػرم كهػػا غيػػر ِّػػحيحة؛ ألف الكػػافر ال يراجػػج 
 المسممة.

كحكػػػا اإلمػػػاـ  ف المحققػػػيف برجػػػكا قػػػكالن  نػػػو ال رعربػػػر رجعػػػة؛ ألنهػػػا غيػػػر ِّػػػحيحة فػػػبل 
معنػػػا العربارهػػػام ك مػػػا الػػػردةم فػػػإف القيػػػاس  نػػػو ال ركِّػػػؼ بالِّػػػحة كميرهػػػا مػػػف المعاِّػػػا؛ 

مَّت العقد العظيـ كهك اإلسبلـ كِّنت بػذلؾمفيقاؿ: رِّػو الػردة مػف البػال  العاقػؿ كلكنها لما ح
 .(1)انرها 

رنبيو: الِّحة كالجكاز كاالنعقاد فا باب العقػكد بمعنػا كاحػدم فكػؿ ِّػحيو منعقػدم ككػؿ 
 .(2) ( ِّحيو: كهك ما كافؽ الشرع  ك ما  فاد حكمو 41منعقد)

غنا هػػػا عنػػػوم بمعنػػػا:  نػػػو ال إ ل  مقضـــاءفـــى العبـــادة إســـقاط الالمػػػراد بالِّػػػحة  وقيـــل
 .(3)يحراج إلا فعمها ثانيانم كهذا ما نقمو فا المحِّكؿ عف النقهاء 

ال سػيما إذا قمنػا بػأمر  مكرد هذا القكؿ: بأف كجكب القضاء إنما يرحقؽ بعد بركج الكقػت
ذا لـ يجب فكيؼ يسقط.  جديد ال باألمر األكؿم كا 

 . (4)البحث فا ِّحة العبادة مطمقان  غيرلقضاء ثـ إف هذا قاِّر عما م قت يدبمو ا
كبنػػػا عمػػػا البػػػبلؼ ِّػػػبلة مػػػف ظػػػف  نػػػو مرطهػػػر ثػػػـ بػػػاف حدثػػػو: فإنهػػػا ِّػػػحيحة عنػػػد 

                                 
(
1
 .305-2/304المنثكر فا القكاعد  (

(
2
كاسػػػرطرد: كقيػػػؿ المنعقػػػد عبػػػارة عػػػف ارربػػػاط اإليجػػػاب بػػػالقبكؿ بحيػػػث يمكػػػف  ف يِّػػػحو ك ف ال  2/303المنثػػػكر فػػػا القكاعػػػد  (

ال فػبلم يِّحوم كبيج النضكلا فيعقد عند قـك لوم بمعنا  نو إذا ارِّؿ بو اإلجازة مػف المالػؾ يِّػو كاإليجػاب بعػد القبػ كؿم كا 
نما الِّحة اعربار الرِّرؼ جزمانم ك ما المعقكد فهك عبارة عف انعقاد ي ثر فا المحؿ مثبران لحكمو.  كا 

فػػبل يسػػرقيـ  ف يقػػاؿ كػػؿ منعقػػد ِّػػحيوم قمػػت: هػػك مجػػازم ك مػػا عنػػد إطػػبلؽ  مكغيػػر ِّػػحيو فػػإف قمػػت: فقػػد قػػالكا انعقػػد فاسػػدان 
 ز فيقيد .. الخ.االنعقاد فيِّرؼ إلا الِّحيو كعند إرادة المجا

(
3
 .1/112م المحِّكؿ 141-1/140م شرح المحما عما جمج الجكامج بحاشية العطار 1/465شرح الكككب المنير  (

(
4
 .3/1083الرحبير شرح الرحرير  (
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ف لـ يعرد بها.  المركمميف بالنسبة إلا ظف المكمؼ كا 
قػاؿ كالػد المِّػنؼ: إف رسػمية النقهػاء هػذن الِّػبلة باطمػة لػيس  م(1)كعند النقهػاء باطمػة 

لقضػاء فػا حػد الِّػحة كمػا ظنػو األِّػكليكف؛ ألف شػرط ِّػحة الِّػبلة العربار عػدـ سػقكط ا
 الطهارة فا ننس األمرم كالِّبلة دكف شرطها باطمة كغير مأمكر بها.

ممنيػػػة عػػػف  ةثػػػـ اسػػػردؿ عمػػػا هػػػذا بػػػأف النقهػػػاء يقكلػػػكف: كػػػؿ مػػػف ِّػػػحت ِّػػػبلرو ِّػػػح
لػا مػػا ال القضػاء جػاز االقرػػداء بػوم فإنػػو يقرضػا انقسػاـ الِّػػحة إلػا مػػا يمنػا عػف القضػػاء كا  

 يمنا.
ثـ اسردؿ بمير هذام ثـ قاؿ: كالِّكاب  ف يككف حد الِّػحة عنػد النػريقيف مكافقػة األمػر 

 غير  ف النقهاء يقكلكف: ظاف الطهارة مأمكر بها مرفكع عنو اإلثـ برركها.
فمذلؾ رككف ِّبلرو ِّحيحة عند المركمميف ال النقهػاء م كالمركممكف يقكلكف ليس مأمكران 

 .(2)انرها 
رػيمـ فػا الحضػر لعػدـ المػاءم كالرػيمـ لشػدة البػرد ككضػج الجبيػرة مبِّػبلة ال ينػرقض كهػك

 عما غير طهارةم كفاقد الطهكريفم فإنها ِّحيحة مج كجكب القضاء.
 .(3)ك يضان فالجمعة ركِّؼ بالِّحة كال يدبمها قضاء 

حيو يقػاؿ كػؿ منعقػد ِّػ  ففبل يسػرقيـ م  فإف قمت فقد قالكا: انعقد فاسدان  كغير ِّحيو 
كالجػػكاب: هػػك مجػػازم ك مػػا عنػػد إطػػبلؽ االنعقػػاد فيِّػػرؼ إلػػا الِّػػحيوم كعنػػد إرادة المجػػاز 

م فػالبلـز مػا  ،ژ ې ې  ېژ فيقيدم كقكلو رعالا:  كيطمػؽ الجػائز فػا مقابمػة الػبلـز
   (4)يقبؿ النسخ  ك ما ال يمكف )المير إبطالوم كالجائز عكسوم كالنسخ حؿ اررباط المعقكد(]ال[ 

                                 
(
1
م نهايػػة السػػكؿ 1/409كبيػػاف المبرِّػػر شػػرح مبرِّػػر ابػػف الحاجػػب  1/112م كالمحِّػػكؿ 1/75المسرِّػػنا لممزالػػا  (

 .1/140م كحاشية العطارعما المحما 2/16لبحر المحيط لمزركشا م كا1/28لؤلسنكل 

(
2
كقكلو: كرسمية النقهاء إياها فاسدة لػيس العربػارهـ سػقكط القضػاء فػا حػد الِّػحة  68-1/67اإلبهاج فا شرح المنهاج  (

 بها .. الخ. كما ظنو األِّكليكف؛ بؿ ألف شرط الِّبلة الطهارة فا ننس األمر كالِّبلة بدكف شرطها فاسدة كال مأمكر

(
3
م كبداية السياؽ: ك مػا فػا العبػادات فنقػؿ اإلمػاـ فػا المحِّػكؿ عػف النقهػاء:  نهػـ فسػركا 2/304مف المنثكر فا القكاعد  (

 الِّحة بسقكط القضاء كهك ينرقض بِّبلة المريمـ فا الحضر .. الخ.

(
4
د فا باب العقكد بمعنا كاحدم فكؿ ِّػحيو ( كبداية السياؽ: الِّحة كالجكاز كاالنعقا304-2/303المنثكر فا القكاعد ) (

منعقػػد ككػػؿ منعقػػد ِّػػحيوم كهػػك مػػا كافػػؽ الشػػرع  ك مػػا  فػػاد حكمػػوم كقيػػؿ المنعقػػد عبػػارة عػػف ارربػػاط اإليجػػاب بػػالقبكؿ 
بحيث يمكف  ف يِّحو ك ف ال يِّحوم كبيج النضكلام فيعقد عند قـك لو بمعنا  نػو إذا ارِّػؿ بػو االجػازة مػف المالػؾ 
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: هػذا البنػاء فيػو نظػر؛ ألف مػف قػاؿ مكافقػة األمػر إف  راد األمػر * يػؽ العيػدكقاؿ ابف دق
 .(1)األِّما فمـ يسقط  ك األمر بالعمؿ بالظف 

كقاؿ الزركشا: كفا ِّحة هذا القكؿ عف النقهػاء نظػرم كالمكجػكد فػا كرػب األِّػحاب 
ام فػػا بػػاب ِّػػبلة الجماعػػة رقسػػيـ مػػف ِّػػحت ِّػػبلرو إلػػا مػػا يمنػػا عػػف القضػػاء كمػػا ال يمنػػ

كلػػـ يجعمػػكا الِّػػحة عبػػارة عمػػا  سػػقط القضػػاءم كعمػػا رقػػدير ثبكرػػوم فمػػـ يجعمػػكا الِّػػحة ننػػس 
اسػػقاط القضػػاءم بػػؿ المػػراد كمػػا قالػػو الِّػػنا الهنػػدل كػػكف رمػػؾ العبػػادة بحيػػث رسػػقطم كلػػػيس 

 المعنا بو  نو كجب القضاء ثـ سقط برمؾ العبادة فإف ذلؾ باطؿ كفاقان.
ف قمنػػا بػاألمر السػػابؽ فكػػذلؾ؛ ألف  مػا إذا قمنػػا: إف القضػاء يجػػب بػأ مر جديػػد فظػاهرم كا 

القضاء إنمػا يكػكف عنػد فػكات النعػؿ عػف كقرػوم  مػا قبػؿ النػكات فمػيس القضػاء كاجبػان عنػد  حػد 
حرػػا ركػػكف العبػػادة المػػ داة فػػا الكقػػت مسػػقطة لمقضػػاءم بػػؿ معنػػان  نػػو سػػقط قضػػاء مػػا انعقػػد 

 .(2)رن عما هذا القكؿ مف اإلشكاؿ. انرهابسبب كجكبوم كعما هذا فسقط ما  كردن اإلماـ كغي
قػػػاؿ فػػػا المػػػرر: قكلػػػو رقسػػػيـ مػػػف ِّػػػحت ِّػػػبلرو مشػػػاححة لنظيػػػةم كقكلػػػو: فمػػػـ يجعمػػػكا 
الِّحة إلا  برن ساقط؛ لجكاز  ف يككف ذلػؾ بالنسػبة إلػا المػذهبيفم  عنػا مػذهب المركممػيف 

ة مجػػػػاز كمػػػػذهب النقهػػػػاءم  ك يكػػػػكف مػػػػرادهـ عمػػػػا يمنػػػػا عػػػػف القضػػػػاء مػػػػا يمنػػػػا عػػػػف اإلعػػػػاد
لممشػػاكمة فػػا الِّػػكرةم كقكلػػو: عمػػا رقػػدير ثبكرػػو فيػػو مشػػاححة لنظيػػة  يضػػانم إذ الِّػػحيو هػػك 

 ب( فمػػـ يجعمػػكا الِّػػحة ننػػس اسػػقاط القضػػاء ِّػػحيوه 41الػػذل يكػػكف كػػذلؾ ال الِّػػحةم كقكلػػو)
 .(3)لـ يقكلكا ببلؼ ذلؾم كلـ يربيؿ مربيؿ ببلفو فبل مظنة لمننا  ـه مَّ سى مي 

كجهػػػػيف فػػػػا كِّػػػػؼ ِّػػػػبلة فاقػػػػد الطهػػػػكريف هػػػػؿ ركِّػػػػؼ  كاعمػػػػـ  ف األِّػػػػحاب حكػػػػكا
بالِّػػحة؟  ِّػػحها: نعػػـم كاسػػربعد إمػػاـ الحػػرميف مقابمػػوم كرابعػػو النػػككل مػػج  نػػو يجػػب القضػػاء 

                                                                                                     
نمػا الِّػحة اعربػار الرِّػرؼ جزمػانم ك مػا المعقػكد فهػك عبػارة عػف انعقػاد يػ ثر يِّو كاإليجاب قبػ ال فػبلم كا  ؿ القبػكؿم كا 

 فا المحؿ مثبران لحكموم فإف قمت فقد قالكا ... الخ.
(
1
 .3/1089الرحبير شرح الرحرير  (

 . 127)*( سبقت ررجمرو ص 

(
2
 .1/142الرشنيؼ  (

(
3
 8م معنػا المشػاححة ال مجادلػة فيمػا يرعػارؼ عميػو كينظػر هػامش  ة لنظيػة(( كلكف جػاء فيهػا )مسػامح46المرر لكحة ) (

 . 129ص 
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 .(1)عما الجديد 
 قالكا: كيجرل الببلؼ فا كؿ ِّبلة يجب قضا ها.
 كفائدة الببلؼ فا األيماف كفا جكاز البركج منها .

سػػدةم فإمػػا  ف يقػػاؿ ِّػػحيحة  ك شػػبيهة؛ كاإلمسػػاؾ فػػا ك يضػػا كيػػؼ يػػ ثر فسػػادن كهػػا فا
رمضػافم نعػـ زعػػـ المزالػا فػػا المسرِّػنا ثػػـ القرافػا  ف البػػبلؼ فػا الِّػػحة لنظػا؛ الرنػػاؽ 
النػريقيف عمػا سػػائر  حكامهػام فقػالكا: المِّػػما مكافػؽ ألمػػر اح يثػاب عمػا ِّػػبلرو ك نػو يجػػب 

 لرسمية.عميو القضاء إذا عمـ الحدثم فمـ يبؽ النزاع إال فا ا
قػػػػاؿ الزركشػػػػا: ننػػػػا البػػػػبلؼ فػػػػا القضػػػػاء مػػػػردكدم فػػػػالببلؼ ثابػػػػت كممػػػػف حكػػػػان ابػػػػف 
الحاجػػب فػػا مبرِّػػرن فػػا مسػػألة اإلجػػزاء االمرثػػاؿم ككػػأف المركممػػيف يقكلػػكف إنهػػا ِّػػحيحةم 
نمػا  ألنو كافؽ األمر المركجو عميو فا الحاؿم كها مسقطة لمقضاء لك لـ يرد نػص بالقضػاء كا 

كػػان فػا المسرِّػػنا عػنهـم ككِّػنهـ إياهػػا بالِّػحة ِّػػريو فػا ذلػػؾ: كجػب بػأمر جديػػد كمػا ح
 فإف الِّحة ها الماية مف العبادة.

فيما إذا ِّما بنجس لـ يعممو  ك مكشكؼ العكرة سػاهيان:  نهػا  – ل قديـ  –كعندنا قكؿ 
 .(2)ِّحيحة كال قضاءم نظران لمكافقة األمر حاؿ الرمبس 
ربػيف البطػأم فنػا القضػاء قػكالفم  ظهرهمػا  ككذا مف ِّما إلا جهة ظف  نها القبمةم ثػـ

كجكب القضاءم فالببلؼ منرع منهـ عما  ِّؿم كهػك  ف القضػاء هػؿ يجػب بػاألمر األكؿ  ك 
 بمرجدد؟

 فعما األكؿ: بنا النقهاء قكلهـ:  نها سقكط.
كعمػػا الثػػانا: بنػػا المركممػػكف  نهػػا مكافقػػة األمػػرم كال يكجبػػكف القضػػاء مػػا لػػـ يػػرد نػػص 

 .(3)جديد 
الرمبيص إلماـ الحػرميف: إنمػا ِّػار النقهػاء إلػا هػذا ]فػا  ِّػؿ[ ألف الِّػبلة فػا  كفا

                                 
(
1
 .1/29م نهاية السكؿ فا شرح منهاج الكِّكؿ 1/141حاشية العطار عما شرح الجبلؿ عما جمج الجكامج  (

(
2
 .18-1/17البحر المحيط لمزركشا  (

(
3
ف ِّما كفرغم ثـ رمير ر يو فا رمؾ ا ( لِّبلةم فإف ربيف قطعنا  نو قد  بطأ مف جهة إلا جهةم فنا فا نهاية المطمب: كا 

كجكب القضاء قكالف مشهكرافم  حدهما كهك مذهب  با حنينة كالمزنا  نػو ال يجػب القضػاء كالثػانا  نػو يجػب القضػاء 
2/97. 
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الػػػدار الممِّػػػكبة ِّػػػحيحة ]عنػػػدهـ[ مػػػج ككنهػػػا عمػػػا بػػػبلؼ مقرضػػػا الشػػػرعم فػػػدؿ عمػػػا  ف 
ف لـ يكافؽ مقرضا الشرع   .(1)الِّحيو ما ال يجب قضا ن كا 

 كمما يرررب عما الببلؼ مف مسائؿ:
م ثػػػـ ربػػػيف  نػػػو رجػػػؿم كفيهػػػا قػػػكالف:  ِّػػػحهما  نهػػػا ِّػػػبلة الرجػػػؿ بمػػػؼ البنثػػػا المشػػػكؿ

 باطمة يجب قضا هام كها مبنية عما قكؿ المركمميف؛ ألنها ليست مكافقة ألمر الشرع.
 .(2)كالثانا:  نو ال يجب قضا ها فرككف ِّحيحة عما اِّطبلح النقهاء 

لؾ ثػـ كمنها ِّبلة مػف لػـ يجػد مػاءن كال ررابػانم عمػا القػكؿ بأنػو يجػب عميػو  ف يِّػما كػذ
إذا قدر عما  حدهما كهك األظهرم فػإف فػا رسػميرها ِّػحيحة  ك باطمػة ببلفػان  مرمزمو اإلعادة

اإلماـ فا النهاية قكليفم كالمركلا فا الررمػة كجهػيف فػا كرػاب األيمػافم  (3)لؤلِّحابم حكان 
 (  ف هػػػذا البػػػبلؼ راجػػػج إلػػػا ننػػػس 42كبنػػػا عميهمػػػا  نػػػو لػػػك حمػػػؼ  نػػػو ال يِّػػػمام كالظػػػاهر)

المرقػػػدـم لكػػف يػػػرد عمػػا النقهػػػاء كػػػؿ ِّػػبلة فعمػػػت لحرمػػة الكقػػػت ثػػـ كجػػػب قضػػػا ها: الِّػػحة 
كِّػػبلة المرػػيمـ فػػا الحضػػر ككاضػػج الجبيػػرة عمػػا غيػػر طهػػر كغيػػر ذلػػؾ فإنهػػا ِّػػحيحة مػػج 
كجكب القضاءم كقد يطمؽ عميها لنظ النساد لكجكب قضائها بعد ذلػؾم لكػنهـ لػـ يِّػرحكا بػوم 

                                 
(
1
نما ِّاركا إلا ذلؾ لزلؿ فا  ِّؿم كهك  ف الِّبلة فا البقعة الممِّػكبة ِّػحيحة عنػد هػذا القا ( ئػؿ كهػا كاقعػة قاؿ : كا 

 (.1/172عما ببلؼ مقرضا الشريعة )الرمبيص 

(
2
 .4/255م المجمكع شرح المهذب 1/184المهذب فا النقو لمشيرازل  (

(
3
-2/17م البحػػر المحػػيط لمزركشػػا )1/29م نهايػػة السػػكؿ شػػرح منهػػاج الكِّػػكؿ 1/206األشػػبان كالنظػػائر البػػف السػػبكا  (

 .1/412ا عمـ  ِّكؿ النقو المقارف مسألة ِّبلة المريمـ فا الحضر م المهذب ف2/304(م المنثكر فا القكاعد 18
 -فاقػػد الطهػػكريف –: رسػػقط عنػػو هػػػ1406 – كلػػا  –دمشػػؽ  –مطبعػػة اإلنشػػاء  (1/96فػػا فقػػو العبػػادات عمػػا المػػذهب المػػالكا )

ث ابػف عمػر رضػا اح الِّبلة  داءن كقضاءنم كاإلغماء كالجنكفم فالحكـ حكـ الحائضم كهك القكؿ المعرمػد فػا المػذهب لحػدي
قيػؿ يػ دل  –قيػؿ يقضػا كال يػ دل  –عنهما "ال رقبؿ ِّبلة بميػر طهػكر" كهنػاؾ عػدة  قػكاؿ: قيػؿ ي ديهػا بػبل طهػارة كالعريػاف 

 كال يقضا  .هػ.
(: فالمشػهكر مػف المػذهب:  نػو يجػب عميػو  ف يِّػما عمػا حسػب حالػوم كبػو 1/303كفا البياف فا مذهب اإلماـ الشافعا )

 بك يكسؼ كمحمد ك حمدم كقاؿ  بك حنينة: يحـر عميو  ف يِّما كلكف يقضام كحكا الشيخ  بك حامد:  ف قاؿ الميث ك 
الشافعا رحمو اح قاؿ فا القػديـ: يعجبنػا  ف يِّػما حرػا ال يبمػك الكقػت مػف الِّػبلةم كال يجػب عميػو؛ ألنػو ال ينيػدم 

 كلكف يقضا . الخ.
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  (1)كلمنظر فيو مجاؿ. 
 فا رنسير الِّحة فا العبادات. هذا ما رحرر

م الحػؿ ككػذا  بصـحة العقـدالمعامبلتم فالذل قالو جمهكر  ئمة األِّكؿ  ف المػراد  وأما
م فقكؿ المِّنؼ بِّحة العقد ببػر مقػدـم كقكلػو: رررػب  ثػرن مبرػد  مػ برم ترتب آثارهكالنسكخ 

 –ء مػف  ثػػارن كقػدـ الببػر ألمػريف:  حػدهما ِّػػناعا: كهػك عػكد الضػمير مػف المبرػػد  كهػك الهػا
 .(2) ژ ڳ ڳ گ  گژ فهك كقكلو رعالا  –كهك العقد  –عما بعض الببر 

كالمعنػا:  ف رررػب  مكالثانا: بيانام كهك الحِّرم فإف رقديـ المعمكؿ ينيدن عنػد جماعػة
األثػػػر كاقػػػج لِّػػػحة العقػػػد ال غيػػػرنم  ل يثبػػػت بػػػو الحكػػػـ المقِّػػػكد مػػػف الرِّػػػرؼم كالحػػػؿ فػػػا 

 هبة.النكاح كالممؾ فا البيج كال
كقػػػكؿ النقهػػػاء: نكػػػاح الكنػػػار ِّػػػحيو؛  ل محكػػػـك عميػػػو بالِّػػػحةم ك ثػػػر كػػػؿ شػػػئ عمػػػا 

أثر البيػػج الِّػػحيو المكنػػة مػػف الرِّػػػرؼ: كاألكػػؿ كالبيػػج كالكقػػؼ كنحػػك ذلػػؾم ك ثػػػر فػػحسػػبوم 
لػػربوم كفػػا اإلجػػارة الِّػػحيحة الػػرمكف مػػف االنرنػػاعم كفػػا القػػراض عػػدـ الضػػماف كاسػػرحقاؽ ا

  (3). النكاح الرمكف مف الكطء
قػػاؿ الزركشػػا: كرعريػػؼ المِّػػنؼ  حسػػف مػػف رعريػػؼ غيػػرن: ِّػػحة العقػػد برررػػب اآلثػػارم 

ِّػحة العقػد؛ فإنػا نقػكؿ ِّػو العقػد فررربػت  ثػارن  فػرع عػفكما يقكلو النقهػاء؛ فػإف رررػب األثػر 
عميػػو؛ فمهػػذا لػػـ يجعػػؿ المِّػػنؼ ِّػػحة العقػػػد رررػػب األثػػرم بػػؿ قػػاؿ إف بِّػػحة العقػػد يرررػػػب 

رررػػب األثػػر  كبػيفالِّػػحة ينشػأ عنهػػا رررػب األثػػر كمنػػو قػكؿ النقهػػاءم  األثػرم كفػػرؽ بػيف قكلنػػا:
  (4)ينشأ عف الِّحة. 

قاؿ فا المرر: مرجج النرؽ إلا ابربلؼ جهرا الرمسؾ بالعمة عمػا المعمػكؿ كبػالعكسم 
 .(5)كفا هذا إيماء ما إلا نكع ما مف الررجيو 

ك فػػا زمػػف البيػػار؛ إذ ثػػـ قػػاؿ الزركشػػا: كيعرػػرض عمػػا النقهػػاء بػػالمبيج قبػػؿ القػػبض  
                                 

(
1
 .دار الكرب الثقافية بالككيت – 1/70رحقيؽ المراد فا  ف النها يقرضا النساد  (

(
2
 .ژ ڳ ڳ گ  گ  گ گ کژ مف سكرة محمد كرمامها:  24مف اآلية رقـ جزء  (

(
3
 .317م منج المكانج ص1/143م رشنيؼ المسامج 2/15البحر المحيط  (

(
4
 .317م كمنج المكانج ص1/69م االبهاج فا شرح المنهاج 1/143الرشنيؼ  (

(
5
 (.46المرر لكحة ) (
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 ليس لممشررل الرِّرؼ مج ككنو ِّحيحان.
كيمكػػف االننِّػػاؿ عنػػو: بػػأف األثػػر لػػيس االنرنػػاعم بػػؿ حِّػػكؿ الممكيػػة الرػػا ينشػػأ عنهػػا 

 .(1)إباحة االنرناع 
 .(2)قاؿ فا المرر فهك  ثر األثر كمنو يكجد رعقب )فاعمـ( 

فمنشػػ ن الِّػػحةم فػػبل يمػػـز مػػف قػػاؿ الزركشػػا: كرعريننػػا مقرضػػان  ف رررػػب األثػػر إذا كجػػد 
 .(3)اررناعو اررناع الِّحة 

 .(4)قاؿ فا المرر: ألنو ممزـك كعدمو عقيـ 
فإنػػو يرررػػب عميهمػػا  مالبمػػج كالكرابػػة الناسػػديف :ثػػـ قػػاؿ الزركشػػا: كيػػرد عمػػا المِّػػنؼ

  ثرهما مف البينكنة كالعرؽ مج  نهما غير ِّحيحيف.
ف جهػة العقػدم بػؿ لمرعميػؽ كهػك ِّػحيو ال كالجكاب: عنو: بأف رررب األثر فيهمػا لػيس مػ

بمػػؿ فيػػوم كنظيػػر ذلػػؾ القػػراض كالككالػػة الناسػػدة؛ إذ يِّػػو فيهمػػا الرِّػػرؼ لكجػػكد اإلذف فيػػو 
ف لـ يِّو العقد.  كا 

بػؿ ككنػو بحيػث يرررػب األثػر  ؛ثـ قػاؿ الزركشػا: كالقػكؿ بػأف الِّػحة ليسػت رررػب األثػر
كألجمػػو قػػاؿ ابػػف الحاجػػب: إف  بمعنػػا كقكعػػو عمػػا كجػػو مبِّػػكصم فػػذلؾ  مػػر عقمػػام معميػػو

 .(5)ب( ال شرعا كالمِّنؼ ال يقكؿ بو انرها 42الِّحة حكـ عقما)
م  قاؿ فا المرر: ِّرؼ الجكاب لمرنطفم الننِّاؿ الممحؽ كالممحؽ بػو فػا رررػب المػكاـز

                                 

(
1
نمػا  ثػػرن حِّػػكؿ الممػػؾ الػذل ينشػػأ عنػػو إباحػػة  317( كمنػػج المكانػػج ص1/143لرشػنيؼ )ا ( كقػػاؿ: ... كا 

االنرناع بشرطوم كمف شرطو  ف ال يكػكف بيػارانم فمػيس كػؿ مالػؾ ينرنػجم  ال رػرل  نػو ال يطػأ الحػائض 
 مف جكاريو ما داـ الحيض الخ.

(
2
إذا  كرد العقػد فػا زمػف البيػار إلػا الرمحػؿ م كقػاؿ: فيحرػاج 320(م كمنج المكانػج ص47المرر لكحة ) (

 فا الجكاب ... الخ

(
3
 .1/143الرشنيؼ  (

(م كالربلـز كالمبلزمة كالبلزـك : ككف حكـ يككف مقرضيا لحكـ  بر م الحكـ االكؿ : 47المرر لكحة ) (4)
بِّػيمة يسما بالممزكـ اك المقرضا ) بِّيمة اسـ الناعؿ (م كالثػانا : يسػما بػالبلـز اك المقرضػا ) 

اسـ المنعكؿ ( م كعبلمة الممزـك دبكؿ لك : لػك كانػت الشػمس طالعػة لكػاف النهػار مكجػكدا م كعبلمػة 
 ( .1/369البلـز دبكؿ لكف ... الخ ) االشارات مج شرح نِّير الديف الطكسا )

(
5
 .1/144الرشنيؼ  (
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كهؿ يمكف  ف يقاؿ: إف الرررب غير عقمام كالنػرؽ بػيف الرررػب كالررريػب كاضػو )فمػيعمـ ذلػؾ( 
(1). 

ِّػػنؼ فػػا قكاعػػدن:  قػػكؿ المعنىػػا بِّػػحة العقػػد رررػػب  ثارهػػا عميهػػام كال  قػػكؿ إف قػػاؿ الم
 .(2)الِّحة ها ننس رررب األثرم كما قاؿ غيرلم لما ذكررو فا منج المكانج 

كهاهنا فرع عجيب : كهك ما لك  قر بحرية امر ة فا يد الميرم ثػـ قبػؿ نكاحهػا ممػف هػا 
 دعا رقها.ر اكه –فا يدن 

 ـ يحؿ لو كط ها كلِّاحبها المطالبة بالمهر.قاؿ الرافعا: ل
قاؿ المِّنؼ: فهذا عقد ِّحيو لـ يرررب عميو  ثرنم كهك عما مػف جعػؿ الِّػحة رررػب 

؛ ألنػػػ بمػػػؼ المعمػػػكؿ عػػػف عمرػػػو ررررػػػب األثػػػرم كقػػػد ي ةنػػػا  جعمػػػو عمػػػ  ااآلثػػػار  شػػػكؿ منػػػو عمػػػاى
ع  ف يكػػكف هػػذا العقػػد هػػذا النػػر ]عمػػا[ ف كافػػؽ إلمػػانجم ك مػػا مػػف يجعمػػو ننػػس الرررػػب فقػػد لزمػػو 

ا غيػػر ِّػػحيوم كهػػك محػػاؿم غيػػر  ف فػػا النػػرع  إشػػكاالنم كمػػف ثػػـ ذهػػب الشػػيخ ]ننسػػو[ ِّػػحيحن
 .(3)اإلماـ إلا  نو ال يِّو 

                                 
(
1
 (: الرررب مِّدر رررب كالررريب هك اسـ المِّدر منو.47المرر لكحة ) (

(
2
 : العبارات فا رنسير الِّحة.320م كقاؿ فا ص316ج المكانج صمن (

 األكلا: رنسير الِّحة برررب اآلثارم كقد بينا فسادهام ألف فيو رنسير العمة بالمعمكؿ.
كالثانية: رنسيرها بأنها ما ينشأ عنو األثرم كقد يرد عميو العقد فا زمف البيار مج إمكػاف االننِّػاؿ عنػوم إمػا بػأف األثػر لػيس 

ما بأف المعنا بنشأة األثر عنو ككنو بحيث ينشػأم ال حِّػكؿ  –ابف السبكا  –نرناعم بؿ حِّكؿ الممكية كما قالو اال كا 
 كهك منو عناية بالعبارة. –كالد المِّنؼ  –النشأةم كما يقكلو الشيخ اإلماـ 

ال دبػػؿ عميهػا كفيهػا الرنبػػو  كهػػا سػديدة كافيػة –كالثالثػة: ذكػر  ف رررػػب األثػر ناشػئ عػػف الِّػحةم كهػا عبػػارة جمػج الجكامػج 
عما دقيقػة كراء مػا ذكرنػانم كهػا اإلشػارة إلػا  ف المػانج إذا زاؿ كالبيػارم عممػت العمػة عممهػام غيػر مسػرند عممهػا إلػا 

 زكاؿ المانج.
كنػو مالكػان إذا اننكت العيف المرهكنة رِّرؼ المالؾ فا العيف لككنو مالكان كال مانجم ال لك –الكبلـ البف السبكا  –فرقكؿ مثبلن 

نما هك شرطم كهذا نافج فا النقهيات جدانم ناهض بنِّرة المناظر فا  غير راهفم فميس عدـ الراهنية جزءن مف العمةم كا 
 .321كثير مف المباحثاتم مأبكذ مف رقديـ المجركر فا قكلهما: ك"بِّحة العقد" المقرضا لمحِّر كما بينام ص

(
3
م البحػر المحػيط 1/28م نهاية السكؿ شرح منهاج الكِّػكؿ 80-2/79 األشبان كالنظائر البف السبكا  (

. كاإلشػػكاؿ: قػػاؿ: ألنػػو الحػػؿ كلػػيس فيػػو افرػػداء كالمهػػر غيػػر مقِّػػكد فػػا النكػػاح 16-2/15لمزركشػػا 
بببلؼ األجرة فا اإلجارة كفِّؿ النككل بيف  ف يقر بأف الرا ها فا يدن  عرقها كلـ يكف لها عِّبة 
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فػػرع  بػػر: لػػك ارنػػؽ الماِّػػب كالممِّػػكب منػػو عمػػا  ف المالػػؾ يأبػػذ عػػف قيمػػة الحيمكلػػة 
ـ رنقهػػان: إف قمنػػا ال جاريػػةم كعكضػػها الماِّػػب لػػو جػػازم كهػػؿ يجػػكز كط هػػا؟ قػػاؿ ابػػف  بػػا الػػد
ال فنيو ررددم هؿ يككف ممكان رامان مسمطان عما الكط  ء؟يممؾ القيمة لـ يجزم كا 

 كحكا كالد المِّنؼ هذا النرع فا شرح المنهاج كسكت عميو.
 ءقػػػاؿ المِّػػػنؼ: كهػػػذا النػػػرع لػػػيس كالػػػذل قبمػػػو؛ ألنػػػو لػػػيس مػػػف الـز الممػػػؾ حػػػؿ الػػػكط

 .ءبببلؼ عقد النكاح فإف مقِّكدن الكط
يقرضا  نو لـ يقؼ عما نقػؿم كقػد ِّػرح المػاكردل فيمػا إذا كػاف * بلـ ابف  با الدـ كك

 مكضج الممِّكب معمكمان  ف المالؾ يممؾ القيمة ممكان مسرقران.
كحكا فا اسػرقرار الممػؾ إذا كػاف المكضػج مجهػكالن كجهػيفم كقضػية اسػرقرار الممػؾ حػؿ 

القيمػة ممػؾ قػرض؛ ألنػو ينرنػج بهػػا  غيػر  ف فػا قػكؿ القاضػا الحسػيف إف المالػػؾ يممػؾ ءالػكط
 .(1)كما فا القرض  ءعما حكـ رد العيفم ما قد ينبئ عما  نو ال يجكز الكط

                                                                                                     

ما مكلا حرة  ك الم فػبل يِّػوم كقػاؿ الشػيخ اإلمػاـ: ينبمػا  ال يِّػو  فيِّو رزكيجو؛ ألنو إما مالؾ كا 
ف   يضان إال  ف يككف ممف يحؿ لو نكاح األمػة ألف  كالدهػا يسػررقكف كػأمهـ ك قػكؿ قػد يقػاؿ ال يِّػو كا 
حؿ لو نكاح األمة ألنو ال يدرل  يطأها بعقد نكػاح الحرائػر  ك اإلمػاء ربريجػان مػف نظيػرن فػا األمػة إذا 

ف كاف اشرراها زكج ها هؿ رحراج إلا اسربراء؟ كقاؿ الماكردل فا هذا النرع يحؿ لو نكاح هذن األمة كا 
 .2/81غير بائؼ العنت ككاجد طكؿ حرة. األشبان كالنظائر البف السبكا 

(
1
 .81-2/80األشبان كالنظائر البف السبكا  (

قضػػػاء بحمػػػاـ كِّػػػنؼ ادب )*( شػػػهاب الػػػديف ابػػػراهيـ بػػػف عبػػػد اح الهمػػػدانا الحمػػػكل الشػػػافعا م كلػػػا ال
 ( 16/351هػ ) سير اعبلـ النببلء  642القضاء كمشكؿ الكسيط كغير ذلؾ كركفا سنو 
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 * وقيل إسقاط القضاء [ ،فى سقوط التعبد –أى كفايتيا  –] والعبادة إجزاؤىا 
ناشئ عف ِّػحة العبػادة  فاإلجزاءم إجزاؤىا ل كبِّحة العقد  (1) العبادةالمراد بِّحة و

ال لػػػكردكفايتيـــا فـــى ســـقوط التعبـــدأى ) عميػػػو  ( بالنعػػػؿ فػػػا الجممػػػةم ال النعػػػؿ مػػػف المكمػػػؼ كا 
 إذا حج النائب عنو فإنو يجز  مج  نو ليس مرعبدان. م(2)المعضكب 

هػػذا عمػػا رنسػػير الِّػػحة بمكافقػػة األمػػرم كلػػك عبػػر "بإسػػقاط" الرعبػػد بػػدؿ "سػػقكط" لكػػاف 
  كلام كما ذهب إليو هك الراجو.

 .(3): هك مجركر بالعطؼ عما ِّحة العقد والعبادةكقكلو 
م (4)إسـقاط القضـاءالمػراد بِّػحة العبػادة كنايرهػا فػا  وقيـلثـ حكا قكالن  بر كهػك قكلػو 

قػػػائبلن: ال يقرِّػػػركف عمػػػا ذلػػػؾ ** حكػػػان فػػػا المنربػػػب عػػػف النقهػػػاء كنازعػػػو ابػػػف الرممسػػػانا 
لمركممػكف ارنقػكا عمػا  نػو فيمزمهـ  ف سقكط القضاء بطريػاف العػذر يكػكف إجػزاءنم بػؿ النقهػاء كا

لنقهػاء يضػينكف إليػو إسػقاط القضػاء م البد مف  بذ االمرثػاؿ: فاألِّػكليكف يقرِّػركف عميػوم كا
فيقكلكف: الِّحيو المجزل هك األداء الكافام كهذا منهـ بناء عمػا  ِّػمهـ  ف القضػاء بػاألمر 

مناء عف غيػرنم يقػاؿ كنػا : االسر(5)األكؿم كالقضاء عند المركمميف بأمر ثافم كالمراد بالكناية 
                                 

(
1
 (.1/103عما القكؿ الراجو فا معناها )المحما عما جمج الجكامج  (

(
2
ًمٍف الػػذل ال حػػراؾ لػػوم المشػمكؿ شػػمبل كميػػام )انظػػر مشػػارؽ األنػػكار عمػػ ( ا ِّػػحاح المعضػكب: المعضػػكب الجسػػد كهػػك الػػزى

 (.1/441م معجـ لمة النقهاء 3/391م راج العركس 2/95اآلثار 
كالمعضكب ليس عميو حج عند  با حنينة ككذلؾ مالؾ رحمهما احم كيجب عميو الحج كيسرنيب عند الشافعا ك حمد رحمهما 

م هػػ 1421 – كلػا  –بيػركت  –دار الكرػب العمميػة  –1/79الرمقيف فا النقو المػالكا  4/153اح. المبسكط لمسربسا 
ال لكرد عميو" اسرئنافية. .5/255م النركع 4/9الحاكل الكبير   كالكاك فا قكلو : "كا 

(
3
م كقػػػاؿ:  ل كبِّػػػحة العبػػػادة إجزا هػػػا عمػػػا حػػػد قكلػػػو: كبِّػػػحة العقػػػد رررػػػب  ثػػػارن: كالمعنػػػا  ف إجػػػزاء 1/144الرشػػػنيؼ  (

 ز ت.العبادة ناشئ عف ِّحرهام كما فا الِّحة رقكؿ: ِّحت العبادة فأج

(
4
كِّحرها عما القكؿ المرجكحم فالِّحة منشأ اإلجزاء عما القكؿ الراجو فيهمام كمرادفو لو المرجكح فيهما )المحما عما  (

 (.1/103جمج الجكامج 

(
5
 .145-1/144الرشنيؼ  (

المبِّػكص  )*( قاؿ الزركشا : االجزاء هك االكرناء بالنعؿ فا سقكط االمر م كمعنان اف البطاب مرعمؽ بنعمػو عمػا كجػو
فإذا ارا المكمؼ بو عما ذلؾ الكجو انقطج عنو رعمؽ البطاب م كهذا هك مذهب المركمميف فا رنسير  الِّحة بمكافقة 
االمر م كقيؿ اسقاط القضاء م كهك مذهب النقهاء فا الِّحة م كال يِّو رنسيرة باالداء الف نعمؿ االجزاء باداء النعػؿ 

 (  1/319ما  مر بو .... الخ ) البحر المحيط عما الكجو المأمكر بو م فنقكؿ : ادل 
 .150)**( سبقت ررجمرو ص 
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الشئ يكنا كناية فهك كاؼ: إذا حِّػؿ بػو االسػرمناء عػف غيػرنم كاكرنيػت بالشػئ اسػرمنيت بػو 
  (44 ك قنعت بو)

 كاعمـ  ف األِّكلييف فرقكا بيف الِّحة كاإلجزاء مف كجكن:
 حػػدها:  ف محػػؿ الِّػػحة  عػػـ مػػف محػػؿ اإلجػػزاء؛ فػػإف الِّػػحة مكردهػػا العبػػادة كغيرهػػام 

 .(1)اء العبادة فقط كمكرد اإلجز 
الثػػانا: معنػػا اإلجػػزاء عػػدمام كمعنػػا الِّػػحة كجػػكدل؛ كذلػػؾ ألف العبػػادة المػػأرا بهػػا 

 عما كجو الشرع الزمها كِّناف: كجكدل كهك مكافقة الشرع كهذا هك الِّحة.
ا   .(2)كاآلبر عدما كهك سقكط الرعبد بو  ك سقكط القضاء عما الببلؼ المرقدـ  يضن

 .(3)ررب عما الِّحة الثالث:  ف اإلجزاء م

                                 
(
1
 .3/1097م الرحبير شرح الرحرير 152-1/151م الضياء البلمج 1/71اإلبهاج فا شرح المنهاج  (

(
2
 .3/1093الرحبير شرح الرحرير  (

(
3
دفػػاف  ك مبرمنػػاف؟ كجعػػؿ كلػػا لػػديف )ابػػف بيػػارل : ابرمػػؼ: هػػؿ اإلجػػزاء كالِّػػحة مرراجػػاء فػػا الضػػياء البلمػػج: كقػػاؿ اإل (

العراقػػا(: اإلجػػزاء ثمػػرة ِّػػحة العبػػادة كحمػػؿ كػػبلـ المِّػػنؼ عميػػو فقػػاؿ: العبػػادة مجػػركر عطنػػا عمػػا ِّػػحة العقػػد  ك 
بِّػحة العبػادة إجزا همػػام كمػا قػػاؿ : كبِّػحة العقػػد رررػب  ثػرن  ل  ف إجػػزاء العبػادة ينشػػأ عػف ِّػػحرهام فيقػاؿ: ِّػػحت 

 .3/1093م الرحبير شرح الرحرير 1/38( كانظر الميث الهامج 154-1/153اء البلمج العبادة فأجز ت )الضي
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 [ ] ويختص اإلجزاء بالمطموب وقيل بالواجب
بالعبػادة كمػامرم كهػذا هػك المبرػارم  -: مػف كاجػب كمنػدكب يختص اإلجزاء بالمطموبو 
يبػػػرص اإلجػػػزاء بالكاجػػػب مػػػف المطمػػػكبم فػػػبل يكِّػػػؼ المنػػػدكب بػػػاإلجزاءم كهػػػذا الػػػذل وقيـــل 

 .(1)نِّرن القرافا كاألِّبهانا فا شرح المحِّكؿ 
كغيػػػػػرن : " ربػػػػػج ال رجػػػػػزل فػػػػػا  ودليؿ عمػػػػػا مػػػػػا رجحػػػػػو المِّػػػػػنؼ حػػػػػديث ابػػػػػف ماجػػػػػكالػػػػػ
م فاسػػػرعمؿ اإلجػػػزاء فػػػا األضػػػحية كهػػػا مندكبػػػة عنػػػدنا كاجبػػػة عنػػػد غيرنػػػا كػػػأبا (2)"األضػػػاحا

 .(3)حنينة 
قػػاؿ الزركشػػا: كيعكىػػر عمػػا المِّػػنؼ اسػػردالؿ األِّػػحاب عمػػا إيجػػاب النارحػػة بركايػػة 

م كقػػػالكا إنػػػو  دؿ عمػػػا الكجػػػكب مػػػف (4)  فيهػػػا بػػػأـ القػػػر ف" الػػػدارقطنا: "ال رجػػػزل ِّػػػبلة ال يقػػػر 
 .(5)ركاية الِّحيحيف "ال ِّبلة إال بنارحة الكراب" 

                                 
(
1
 .1/275م الدرر 146-1/145م الرشنيؼ 73-1/72اإلبهاج فا شرح المنهاج  (

(
2
بيػدنم كيػدل  قِّػر   نػو ذكػر األضػاحا فقػاؿ:  شػار رسػكؿ اح  الحديث ركان عبد بف فيركز عػف البػراء بػف عػازب  (

اؿ: " ربج ال يضحا بهف: العػكراء البػيف عكرهػام كالمريضػة البػيف مرضػهام كالعرجػاء البػيف ظمعهػام كالعجنػاء مف يدن: فق
الرا ال رنقام فقالكا لمبراء: فإنما نكرن النقص فا السف كاألذف كالػذنبم قػاؿ: فػاكرهكا مػا شػئرـ كال رحرىمػكا عمػا النػاس"م 

 سػننو فػا  وم كابػف ماجػ30/469م ك حمػد فػا مسػندن 4/248و م كالحاكـ فا مسػردرك13/241اف حديث بِّحيو ابف ح
م كمثمػػو فػػا السػػنف 5/397كقػػالكا: إسػػنادن ِّػػحيوم كالسػػنف الكبػػرل لمبيهقػػا  م2/1241م كالػػدارما فػػا سػػننو 2/1050

 .7/214الكبرل لمنسائا 
(
3
الكجػكب فقػكؿ  بػا  األضحية كاجبة عما كؿ مسمـ حر مقيـ مكسر فا يـك األضحا عف ننسو كعػف كلػدن الِّػمارم  مػا (

حدل الركايريف عف  با يكسؼ رحمهـ احم كعنو  نها سػنةم كهػك قػكؿ الشػافعا. )الهدايػة  حنينة كمحمد كزفر كالحسف كا 
(. كفا الكافا فا فقو  هؿ المدينة: ه  عند مالؾ سنةم رجػب عمػا كػؿ مػف كجػد سػعة 4/355فا شرح بداية المبردل 

كِّػبلة العيػديف  :سنف الم كدة الرا يحمػؿ النػاس عميهػا كال يسػامحكف فػا رركهػامف الرجاؿ كالنساء األحرار كها مف ال
كشػػػبهها ك هػػػؿ الحاضػػػرة كالباديػػػة كالمقػػػيـ كالمسػػػافر فػػػا ذلػػػؾ سػػػكاء إال الحػػػاج فػػػإنهـ ال ضػػػحية عمػػػيهـ كسػػػنرهـ الهػػػدل 

 .1/146م كمبرِّر البرقا 1/81( الرنبيو فا النقو الشافعا 1/418)

(
4
عػػف عبػػادة بػػف  2/84و كرػػاب الِّػػبلة بػػاب كجػػكب قػػراءة  ـ الكرػػاب فػػا الِّػػبلة كبمػػؼ اإلمػػاـ ركان الػػدارقطنا فػػا سػػنن (

 –دار الحػديث  – 2/244: " ال ِّػبلة لمػف لػـ يقػر  بنارحػة الكرػاب" كينظػر نيػؿ األكطػار الِّامت يقكؿ: قاؿ النبػا 
 .هػ1413 – كلا  –مِّر 

(
5
ككػػذلؾ فػػا مسػػمـ  1/151لمػػف لػػـ يقػػر  بنارحػػة الكرػػاب"  فػػا ِّػػحيو الببػػارل عػػف عبػػادة بػػف الِّػػامت يرفعػػو: " ال ِّػػبلة (
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ككػػذا احرجػػاجهـ عمػػا إيجػػاب االسػػرنجاء بحػػديث: "إذا ذهػػب  حػػدكـ إلػػا المػػائط فميػػذهب 
   (2)ا. انرهعما الكاجبم قالكا: كاإلجزاء ال يككف إال (1)معو بثبلثة  حجارم فإنها رجزل عنو

قمت: كقد يجاب بأنهـ إنما  كردكن ردان عما مبالنهـ العرقادن  ف اإلجزاء ال يقػاؿ إال فػا 
 الكاجب.

ف لـ يعرقدن الرادَّ(   .(3)كالرد يقج بما يعرقد البِّـ )كا 
قػاؿ: بطبنػا رسػكؿ اح  (4)كقد جاء اإلجزاء فا المندكب مف حديث البراء بف عػازب 

 :مف ِّما ِّبلرنا كنسؾ نسكنا فقػد  ِّػاب النسػؾم كمػف  يكـ النحر بعد الِّبلة فقاؿ"
ٍكتي قبػؿ  ف  نسؾ قبؿ الِّبلة فرمؾ شاة لحـ" فقاـ  بك بردة بف نيار فقاؿ: يا رسػكؿ اح نىسىػ
 برج إلا الِّبلة؟م فقاؿ رمؾ شاة لحـ" قاؿ: فإف عندل عناقان جذعة كها بير مف شػارا 

بعػدؾ" ركان  بػك داكد بهػذا السػياؽ  لحـم فهؿ رجزل عنا؟م فقاؿ: نعـ كلػف رجػزل عػف  حػد
 .(5)ك ِّمو فا الِّحيحيف 

                                                                                                     
 .1/96: كفا مسمـ  يضان عف  با هريرة: مف ِّما ِّبلة لـ يقر  فيها بأـ القر ف فها بداج" 1/295

(
1
قاؿ: "إذا ذهب  حدكـ إلػا  مسند األنِّار عف عائشة رضا اح عنها  ف رسكؿ اح  –الحديث ركان  حمد فا مسندن  (

م كركان  بك داكد فا سننو كراب الطهارةم 41/288معو بثبلثة  حجار يسرطيب بهفم فإنهف رجزل عنو"  المائط فميذهب
 م باب االسرنجاء باألحجار.1/10

(
2
 .1/146الرشنيؼ  (

(
3
 .1100-3/1099الرحبير شرح الرحرير  (

(
4
جم ك مػػو حبيبػػة بنػػت  بػػا البػػراء بػػف عػػازب بػػف الحػػارث بػػف عػػدل بػػف جشػػـ بػػف مجدعػػة بػػف حارثػػة بػػف الحػػارث بػػف البػػزر  (

حبيبة بف الحباب بف  نس بػف زيػد بػف مالػؾ بػف النجػار بػف البػزرجم فكلػد البػراء يزيػد كعبيػدان كيػكنس كعػازب كيحػا ك ـ 
المدينةم كاسرِّمر يػـك بػدر هػك كابػف عمػرم كغػزا  عبد احم ككاف يكنا  با عمارةم  سمـ كهك ِّمير قبؿ قدـك النبا 

م الجرح 1/251م معجـ الِّحابة لمبمكل 2/117م نزؿ الككفة. )الراريخ الكبير لمببارل بمس عشرة غزكة مج النبا 
-4/269م الطبقػات الكبػرل هػ1371 – كلا  –بيركت  –دار إحياء الرراث العربا  – 2/399كالرعديؿ البف  با حارـ 

ام عػاد إلػػا المدينػة كرػػكفا (. ركل عنػو الشػػعبا كعبػد اح بػػف يزيػد األنِّػػارل كعػدل بػػف ثابػت ك بػػك اسػحؽ البيهقػػ273
الجمؿ كِّػنيف  هػ كشهد مج عما 24(م فرو الرل سنة 1/384زماف مِّعب بف الزبير )معرفة الِّحابة ألبا نعيـ 

 (م ككػاف رسػكؿى عمػا  هػػ1412 – كلػا  –دار الجيػؿ  – 157-1/155كالنهركاف )االسريعاب فػا معرفػة األِّػحاب 
 (.1/528عة كررؾ المشاقة )راريخ بمداد إلا البكارج بالنهركاف يدعكهـ إلا الطا

(
5
فقػد  ِّػاب  ميـك النحر بعػد الِّػبلةم ثػـ قػاؿ: "مػف ِّػما ِّػبلرنا كنسػؾ نسػكنا قاؿ: بطبنا رسكؿ اح  عف البراء  (
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فنا الحديث دليؿ عما اسرعماؿ اإلجزاء فا السػنةم هػذا عمػا  حػد الػكجهيف فػا ضػبطو 
كهػك ضػـ الرػػاء بػالهمز ال عمػػا فػرو الرػاء بػػبل همػزم بمعنػػا يقضػام كنقمػو كالػػد المِّػنؼ عػػف 

 .(1)يها بأـ القر ف النقهاء كاعررض بما رقدـ: ال رجزل ِّبلة ال يقر  ف
ا كال ثػػكاب فيػػوم كمنػػو الِّػػبلة  فائػػدة: الِّػػحة ال رسػػرمـز الثػػكابم بػػؿ يكػػكف النعػػؿ ِّػػحيحن

 .(2)فا الدار الممِّكبة كنحك ذلؾ 
 هؿ يثاب عميها؟ مفائدة  برل: إذا ِّما ِّبلة فاسدة

قػػػػػاؿ الشػػػػػيخ عػػػػػز الػػػػػديف بػػػػػف عبػػػػػد السػػػػػبلـ: يثػػػػػاب عمػػػػػا األفعػػػػػاؿ الرػػػػػا ال رنرقػػػػػر إلػػػػػا 
 لشرط مف الطهارة كغيرها: كالقراءة كاألذكار.ب(ا44كجكد)

قػػػاؿ الركيػػػانا )فػػػا البحػػػر(: لػػػك نػػػكل نيػػػػة ِّػػػحيحة كغسػػػؿ بعػػػض  عضػػػائو ثػػػـ  بطػػػػؿ 
ال  الكضػػكء فػػا  ثنائهػػا )بحػػدث  ك غيػػرن( يحرمػػؿ  ف يقػػاؿ إذا بطمػػت بميػػر ابريػػارن فمػػو ثكابػػوم كا 

 .(3)فبل 

                                                                                                     
النسػػؾم كمػػف نسػػؾ قبػػؿ الِّػػبلة فرمػػؾ شػػاة لحػػـم قػػاؿ  بػػك بػػردة ابػػف نيػػار: يػػا رسػػكؿ اح: لقػػد نسػػكت قبػػؿ  ف  بػػرج إلػػا 

: "رمؾ شاة لحػـ" ت  ف اليـك يـك  كؿ كشرب: فرعجمت فأكمت ك طعمت  هما كجيرانام فقاؿ رسكؿ اح الِّبلةم كعرف
قاؿ: فإف عندل عناقان جذعة بير مف شارا لحـم فهؿ رجز  عنا؟ قػاؿ: نعػـ رجػزل عنػؾ كلػف رجػزل عػف  حػد بعػدؾ" 

م كفػا السػنف الكبػرل 3/96ا سػننو د فػم ك بػك داك 2/17م كركان الببارل 13/231كراب األضحية  –اف بِّحيو ابف ح
 .2/314م كالسنف الكبرل لمنسائا 3/403لمبيهقا 

(
1
 .3/1098الرحبير شرح الرحرير  (

(
2
كقاؿ: كلهذا قاؿ الشافعا: الردة بعد الحج رحبط الثػكاب كال رجػب اإلعػادةم كمنػو الِّػبلة  2/21البحر المحيط لمزركشا  (

القنػاؿ كالمػاكردلم كحكػان اإلمػاـ فػا بػاب االعركػاؼ عػف الِّػيدالنا ثػـ فا الػدار الممِّػكبة ككػذا ِّػـك الممرػاب عنػد 
ف كرد ببػػر فػػا  ف الميبػػة  قػػاؿ: كلػػيس الكػػبلـ فػػا األجػػر كالنضػػيمة مػػف شػػأف النقهػػاءم كالثػػكاب غيػػب ال نطمػػج عميػػوم كا 

الكنايػة فػا  ككذا قاؿ الِّيمرل فػا شػرح –الزركشا  –كقد يرد مثمو فا الررغيبم قمت  مرحبط األجر فهك رهديد م كؿ
م الرحبيػػر شػػرح 1/155م كالضػػياء البلمػػج 2/22الِّػػبلة فػػا الػػدار الممِّػػكبة: ك مػػا الثػػكاب فػػإلا اح )البحػػر المحػػيط 

 .3/1100الرحرير 

(
3
كفيو .. ثـ  بطؿ الكضكء فا  ثنائو بحدث اك غيرنم هؿ لو ثكاب المنعػكؿ منػو؟  2/22البحر المحيط لمزركشا برِّرؼ  (

ال قاؿ: يحرمؿ  ف يككف  لو ثكابو كالِّبلة إذا بطمت فػا  ثنائهػام كيحرمػؿ  ف يقػاؿ: إذا بطمػت بميػر ابريػارن فمػو ثكابػو كا 
 (.1/148فبلم كمف  ِّحابنا مف قاؿ: ال ثكاب لو بحاؿ؛ ألنو يراد لميرن بببلؼ الِّبلة  .هػ )الضياء البلمج 
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 فائدة: فا حقيقة العبادة  قكاؿ:
: هػا الرػذلؿ كالبضػكع كالرقػرب إلػا المعبػكد بنعػؿ  كامػرن )*(ليب قاؿ اإلماـ فػا األسػا -

(1). 
 .(2)كقاؿ المركلا: فعؿ يكمنو اح عبادن مبالنان لما يميؿ إليو الطبج عما سبيؿ االبربلء

 .(3)كقاؿ الماكردل: ما كرد الرعبد بو قربة ح رعالا 
لرعبػد كالنسػؾ بمعنػا كاحػدم كقاؿ الشيخ  بك اسحؽ الشيرازل فا كراب الحدكد: العبػادة كا

 كهك البضكعم كالعبادة ما رعبدنا بو عما كجو القربة كالطاعة.
 كقيؿ العبادة ما كاف العابد ألجمها عابدانم كقيؿ ما اشرؽ اسـ العابد منها.

 كقيؿ ما كاف طاعة ح رعالام كقيؿ ما كاف قربة إليو.
عبػادة كال قربػةم كهػك النظػر قاؿ: كهذاف ليسا بِّحيحيفم فقد يكػكف الشػئ طاعػة كلػيس ب

 .(4)كاالسردالؿ الم دياف إلا معرفة اح رعالا فا ابرداء األمر انرهام كقيؿ غير ذلؾ
 

                                 
  الجكينا المعركؼ بإماـ الحرميف.األساليب فا الببلفياتم مجمداف ألبا المعالا عبد الممؾ بف عبد اح )*(

(
1
األِّؿ فا العبادة الذؿم يقػاؿ طريػؽ معبػد:  ل مػذلؿ كعبػادة اح رعػالا: الػذؿ لػو باالنقيػاد لمػا  مػر كاالنرهػاء عمػا نهػام  (

كحد بعضهـ العبادة فقاؿ: ها األفعاؿ الكاقعة عما نهايػة مػا يمكػف مػف الرػذلؿ كالبضػكع كالمجػاكزة لرػذلؿ بعػض العبػاد 
 –بيركت  –لبناف  –م سسة الرسالة  – 1/431البف الجكزل بعضهـ. )نزهة األعيف النكاظر فا عمـ الكجكن كالنظائر ل

 (.هػ1404

(
2
 .2/367بنِّو فا المنثكر فا القكعد النقهية  (

(
3
 .1/312م المجمكع شرح المهذب 1/89الحاكل الكبير  (

(
4
 .1/312مكع شرح المهذب م المج2/367بنِّو فا المنثكر فا القكعد النقهية  (
فهرسػت مكربػة الممػؾ  – 1/101م العقػد الثمػيف شػرح  حاديػث  ِّػكؿ الػديف 3/80كذلؾ: النِّؿ فػا الممػؿ كاألهػكاء كالنحػؿ ك 

 33-1/32م االنرِّار لحزب اح المكحديف كالرد عما المجادليف المشػركيف هػ1423 – كلا  –فهد الكطنية بالسعكدية 
 كغير ذلؾ. -هػ 1409 –السعكدية  –الرياض  – دار طيبة لمنشر كالركزيج –
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 ]ويقابميا البطالن وىو الفساد خالفا ألبي حنيفة[
 م فيأر  ف  رنسيرن ما مرَّ مف الببلؼ: (1) م الِّحة  البطالن ويقابميا

فػػ  إسػػقاط القضػػاء: قػػاؿ: الػػبطبلف هػػك كقكعػػو غيػػر فمػػف قػػاؿ: الِّػػحة كقػػكع النعػػؿ كافيػػان 
 كاؼ إلسقاط القضاء. 

 كمف قاؿ الِّحة مكافقة األمرم قاؿ: البطبلف مبالنرو.
فعمػػ  هػػذا لكِّػػم  المرطهػػر يظػػف  نػػو محػػدث كجػػب عميػػو القضػػاء عمػػ  القػػكليف. لكػػف عنػػد 

 . (2)بكجكد الطهارة  المركمميف لككنها باطمة بالمبالنةم كعند النقهاء لنكات الشرط كهك ]العمـ[
م فهمػػا مررادفػػاف الفســادالػػذم عمػػـ  نػػو مبالنػػة ذم الػػكجهيف الشػػرع  – م الػػبطبلف  وىــو

 .  (3)بطمت الِّبلة كفسدت  :عندنام كعند  حمد ك ِّحابوم رقكؿ مثبل
م (4)حيث ذهب إل  افرراقهما فرؽ األعػـ كاألبػصم كػالحيكاف كاإلنسػاف ألبي حنيفة خالًفا

أِّمو كال كِّنو باطبلن: كبيج المبلقػيوم كهػ  مػا فػ  بطػكف األمهػاتم كبيػج فسمكا مالـ يشرع ب
                                 

( الضػياء 1/147ف  الرشنيؼ: الضمير ف "يقابمها" عائد عم  مطمؽ الِّحةم ال عم  ِّحة العقكد كال ِّحة العبػادات)( 1)
( كالباطػػؿ مػػا ال ِّػػحة لػػوم كضػػدن الحػػؽم كيقػػاؿ بطػػؿ 1/452(م المكافقػػات)1/105( : شػػرح المحمػػ )1/155البلمػػج)

 (.1/195كبطؿ البناء: انرقض )نزهة األعيف النكاظر فا عمـ الكجكن كالنظائر  الشاء إذا رمؼم
 (: كذكر  هؿ الرنسير  ف الباطؿ فا القر ف عما  ربعة  كجو:1/196: ))ِّاحب النزهة( كقاؿ

ڦ     ژ(: 78م كفػا سػكرة غػافر ) ژک  ک  ک   ژ (: 48 حػدها: الكػذبم كمنػو قكلػو رعػالا فػا سػكرة العنكبػكت )

 .ژے  ۓ    ۓ     ژ (: 27كفا سكرة الجاثية ) م ژڦ  ڄ  
 .ژې  ې   ې  ې  ى  ژ (: 264الثانا: اإلحباطم كمنو قكلو رعالا فا سكرة البقرة )
 .ژڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻژ (: 188الثالث: الظمـم كمنو قكلو رعالا مف سكرة البقرة )

 (: 25كفػػػػػا سػػػػػكرة العنكبػػػػػكت ) ژگ  گ  گ  گ   ژ (: 42الرابػػػػػج: الشػػػػػرؾم كمنػػػػػو قكلػػػػػو رعػػػػػالا مػػػػػف سػػػػػكرة البقػػػػػرة )

 .ژۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ 
 كقيؿ المراد هنا الشيطافم فيككف كجهان بامسان  .هػ.

(م البحػػػػر المحػػػػيط 1/67( م اإلبهػػػػاج فػػػػا شػػػػرح المنهػػػػاج)1/444شػػػػرح مبرِّػػػػر الركضػػػػة كمػػػػا بػػػػيف المعقػػػػكفريف منهػػػػا)( 2)
 (2/24،25لمزركش )

( المكافقػػات 2/98(م األشػػبان كالنظػػائر البػػف السػػبك )2/25(م البحػػر المحػػيط لمزركشػػ )1/445ركضػػة)شػػرح مبرِّػػر ال( 3)
 (.3/7(م المنثكر ف  القكاعد)1/452)

*م نزهػة األعػيف النػكاظر 2/225قاؿ الزركش : كعند الحننيةم إذ كؿ باطؿ فاسد كليس كػؿ فاسػد باطػؿ )البحػر المحػيط ( 4)
ِّػػكؿ البػػزدكل كاعمػػـ  ف الِّػػحة عنػػدنا قػػد رطمػػؽ  يضػػان عمػػا مقابمػػة الناسػػد كمػػا كفػػا كشػػؼ األسػػرار شػػرح   (1/195)

يطمؽ عما مقابمة الباطؿ فإذا حكمنا عما شئ بالِّحة فمعنان  نو مشركع بأِّمو ككِّنو جميعانم بببلؼ الباطؿ فإنػو 
 (.1/259ليس بمشركع  ِّبلنم بببلؼ الناسد فإنو مشركع بأِّمو دكف كِّنو )
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 المضاميفم كه  ما ف   ِّبلب النحكؿم لما فيو مف الجهؿ كالمركرم كمثمو بيج الحر .
ع بأِّػػمو دكف كِّػػنو فاسػػدا: كبيػػج الربػػام فإنػػو مشػػركع مػػف حيػػث إنػػو بيػػجم رً كسػػمكا مػػا شيػػ

    (1)كممنكع مف حيث إنو عقد ربا. 
يؽ ذلؾ بأف الشئ إذا كجد ف  البارج مشرمبلن عم  الشػرائط كاألركػاف فِّػحيوم فػإف كرحق

كرد نه  عف ذلؾ الشػئ: فػإف ركجػو إلػ  شػئ مػف األركػاف كالشػرائط سػكاء كػاف فػ  العبػادات: 
كالِّػػبلة بػػدكف القػػراءةم  ك بػػدكف اسػػرقباؿ القبمػػةم  ك فػػ  المعػػامبلت: كبيػػج األجنػػة فػػ  بطػػكف 

   (2)هك المبيجم فباطؿ األمهات لعدـ الركف ك 
ف ركجػػػػو إلػػػػ  شػػػػئ مػػػػف األكِّػػػػاؼ فػػػػ  العبػػػػادات: كِّػػػػـك يػػػػـك النحػػػػر فػػػػ  العبػػػػادات  كا 

لئلعػػػراض بِّػػػكمو عػػػف ضػػػيافة اح النػػػاس لمحػػػـك األضػػػاح  الرػػػ  شػػػرعها فيػػػو؛ ككالربػػػا فػػػ  
 المعامبلتم فإف الزائد لما كاف فرع المزيد عميو كاف بمنزلة الكِّؼ: فناسد.

ف كاف النه  راجعان   إل  مجاكر فمكركن: كالِّبلة ف  الدار الممِّكبة. كا 
 كلهذا لك سقط الزائد ف  مسألة الربا ِّو البيج بناءن عم  اسرجماع الشرائط كاألركاف. 

كلػػك نػػذر ِّػػـك يػػـك النحػػر ِّػػو نػػذرنم ألف المعِّػػية فػػ  فعمػػو دكف نػػذرنم كيػػ مر بنطػػرن 
هػػدة نػػذرن: ألنػػو  دم كلػػك ِّػػامو بػػرج عػػف ع مكقضػػائوم ليػػربمص مػػف المعِّػػية كينػػ  بالنػػذر

    (3)الِّـك كما الرزمو: فقد اٍعريدَّ بالناسدم كهذا رحقيؽ مذهبهـ. 
كمػػا ذهػػب إليػػو الحننيػػة فسػػادن ظػػاهر مػػف جهػػة النقػػؿم فػػإف مقرضػػان  ف يكػػكف الناسػػد هػػك 

 المكجكد عم  نكع مف البمؿ. كالباطؿ هك الذم ال رثبت حقيقرو بكجو.

                                 
 (.2/5مزركش )البحر المحيط ل( 1)
( شػرح الرمػكيو عمػ  1/49(م نهاية السكؿ شػرح منهػاج الكِّػكؿ)1/72انظر: رحقيؽ المراد ف   ف النه  يقرض  النساد)( 2)

يشػارؾ الِّػحيو فػ   - م الحننيػة -( كقػاؿ: كالبيػج الناسػد عنػدهـ2/25(م البحر المحػيط لمزركشػ )1/421الركضيو )
 ناسد رربة مركسطة بيف الِّحيو كالباطؿ  .هػ.إفادة الممؾ إذا ارِّؿ بالقبضم فجعمكا ال

 (.404-6/401كانظر فرو القدير لمكماؿ بف الهماـ عم  الهداية )    
( األشػػبان كالنظػػائر البػػف نجػػيـ كقػػاؿ: 1/16(م غايػػة الكِّػػكؿ إلػػ  لػػب األِّػػكؿ)1/422شػػرح الرمػػكيو عمػػ  الركضػػيو )( 3)

كػاح كػذلؾم لكػف قػالكا: نكػاح المحػاـر فاسػد عنػد  بػ  حنينػة رحمػو الباطؿ كالناسد عنػدنا فػ  العبػادات مررادفػاف كفػ  الن
احم فػػبل حػػدم كباطػػؿ عنػػدهما رحمهمػػا اح فيحػػدم كفػػ  جػػامج النِّػػكليفم نكػػاح المحػػاـر قيػػؿ باطػػؿ كسػػقط الحػػد لشػػبهة 

 (.2/227(م كريسير الرحرير)1/291االشربانم كقيؿ فاسد كسقط الحد لشبهة العقد انرها )



363 
 

فسػػػػم  السػػػػمكات كاألرض   (1) ژ ۉ  ۉ    ې  ې     ۋ  ۅ     ۅ  ژ كقػػػػد قػػػػاؿ اح رعػػػػال : 
فاسدة عند رقدير الشريؾ ككجكدنم كدليؿ الرمانج يقرض   ف العالـ عم  رقدير الشريؾ ككجػكدن 

 يككف مكجكدان عم  نكع مف البمؿ. فيسرحيؿ كجكدن لحِّكؿ الرمانج 
برػكن مػف الرنرقػة فقد سم  اح رعال  الػذم ال رثبػت حقيقرػو بكجػو فاسػدنام كهػك بػبلؼ مػا  ث

 ها؟ مإف كانت شرعيةم فأيف دلي مكفساد ما قالكن: فإف الرنرقة
   (2)بؿ اآلية الشرينة الر  ذكرت دالة عم  عدـ الرنرقة. 

 كقد نشأ باعربار هذا النرؽ رنرقة ف   حكاـ: 
 ءكمػػف اشػػررم جاريػػة بشػػرط فاسػػد  ك بعػػكض فاسػػد مقِّػػكدم ككطػػئ: يكػػكف كطػػ ن كط -

ف كػاف مػف ِّػميرو  ك  مالنسػب كالمهػر كنحػك ذلػؾمج ثبػكت ا انرناء الحد شبهةم يرررب عميه كا 
بعكض فاسد غير مقِّكد ككطئ فيككف زنا يرررب عميو  حكامو كال يثبت فيػو شػئ مػف  حكػاـ 

 م طريػػػؽ قػػػاؿ بهػػػا عػػػالـم ببػػػبلؼ  -الشػػػبهةم اسػػػرنادان فػػػ  األكؿ إلػػػ   نػػػو مػػػف شػػػبهة الطريػػػؽ
   (3)  رنرقرهـ م بؿ حكـ مرررب عم  رنرقرهـ.الثان م كليس هذا مف قبيؿ المكافقة ف

فػرؽ  ِّػحابنا بػػيف الناسػد كالباطػؿ فػػ  مكاضػج مػف النقػوم اشػػرهر منهػا  ربعػة: كهػػ   منعػـ
  (4)الر  اقرِّر عميها النكاكم ف  الدقائؽ: الحج كالعارية كالبمج كالكرابة . 

كال المضػػػ م  فػػػالحج يبطػػػؿ بػػػالردة. كينسػػػد بالجمػػػاعم كحكػػػـ الباطػػػؿ  نػػػو ال يجػػػب قضػػػا ن -
ببػػبلؼ الناسػػدم فإنػػو يجػػب إكمالػػو كقضػػا ن. كِّػػكرة الناسػػد ابرػػداءن مػػا إذا  حػػـر بػػالعمرة ثػػـ 
جػػامج ثػػـ  دبػػؿ عميهػػا الحػػج: فاألِّػػو  نػػو ينعقػػد فاسػػدام كقيػػؿ ِّػػحيحان ثػػـ ينسػػد كقيػػؿ بػػؿ 
ِّػػػحيحان كرسػػػرمر ِّػػػحروم كقيػػػؿ ال ينعقػػػد ]بالكميػػػة[ قالػػػو فػػػ  الركضػػػة فػػػ  بػػػاب اإلحػػػراـ. 

ا إذا  حـر مجامعان: فقيؿ ينعقػد ِّػحيحانم كقيػؿ فاسػدان كرجحػو الرافعػ  فػ  بػاب كابرمؼ فيم
 د  ِّػبلن فيكػكف بػاطبلن كِّػحوكقيػؿ ال ينعقػ مالمكاقيتم قبيػؿ الكػبلـ عمػا الميقػات المكػانا

 عدـ االنعقاد . النككم ف  باب محرمات اإلحراـ
                                 

 ژۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ژ ( مف سكرة األنبياء كرمامها: 22) مف اآلية رقـ( 1)
( غايػػة الكِّػػكؿ فػػ  شػػرح لػػب 26-2/25(م البحػػر المحػػيط لمزركشػػ )1/73رحقيػػؽ المػػراد فػػ   ف النهػػ  يقرضػػ  النسػػاد)( 2)

 (.1/16األِّكؿ)
 طبعة العممية. (1/56الرمهيد فا ربريج النركع عم  األِّكؿ)( 3)
 (.1/59الرمهيد ف  ربريج النركع عم  األِّكؿ)( 4)
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نػػػ  فرسػػػؾ كنحػػػك ذلػػػؾم : فهػػػ  مػػػا إذا قػػػاؿ:  عررػػػؾ دارم بشػػػرط  ف رعير   (1)ك مػػػا العاريػػػة  -
                                 

العارية: ما اسرعرت مف شئ؛ سميت بوم ألنها عار عم  مف طمبهام كيقاؿ: إف العارية مف المعاكرة كالمناكلةم يرعاركف: ( 1)
( كمبرػػػػار 3/105ك رهػػػػذيب الممػػػػة )1/158م كالزاهػػػػر فػػػػ  غريػػػػب  لنػػػػاظ الشػػػػافعا )2/239يأبػػػػذكف كيعطػػػػكف)العيف 

 (1/221الِّحاح)
ف لـ يرعػد فيهػا المسػرعير"م العاريػة: إباحػة االنرنػاع بعػيف مػف  عيػاف      كقاؿ ف  الممنا: مسألة: كقاؿ" كالعارية مضمكنة كا 

 الماؿ.
(م ركم عػف 7)المػاعكف  ژڍ  ڌ  ژ كقػاؿ: كاألِّػؿ فيهػا الكرػاب كالسػنة كاإلجمػاعم  مػا الكرػاب فقكلػو رعػال :     

مسعكد  نهما قاال: العكارمم كفسرها ابف مسعكد فقاؿ: القدر كالميزاف كالدلكم ك ما السنة: فمػا ركم عػف  ابفابف عباس ك 
"  برجػػو  النبػػ    نػػو قػػاؿ فػػ  بطبػػة عػػاـ حجػػة الػػكداع:" العاريػػة مػػ داة كالػػديف مقضػػ  كالمنحػػة مػػردكدة كالػػزعيـ غػػاـر

اسرعار منو  درعػان يػـك حنػيف فقػاؿ:  غِّػبان يػا  ب  الررمذم كقاؿ: حديث حسف غريبم كركم ِّنكاف بف  مية  ف الن
محمد؟ قاؿ:" بؿ عارية مضمكنة" ركان  بك داكدم ك جمج المسممكف عم  جكاز العارية كاسرحبابها. كألنو لما جػازت هبػة 

 األعياف جازت هبة المنافجم كلذلؾ ِّحت الكِّية باألعياف كالمنافج جميعان.
 ندكب إليها كليست كاجبة فا قكؿ  كثر  هؿ العمـم كقيؿ: ه  كاجبة لآلية. إذا ثبت هذام فإف العارية م      
كيجب رد العارية إذا كانت باقية بمير ببلؼم كيجب ضمانها إذا كانت رالنػة كرعػدم فيهػا المسػرعير  ك لػـ يرعػدَّم ركم       

ليو ذهب عطاء كالشافع  كاسحؽ.  ذلؾ عف ابف عباس ك ب  هريرة كا 
 ال مانة ها  :نينة كمالؾ كاالكزاعا كابف شبرمةعا كعمر بف عبد العزيز كالثكرم ك بك حكقاؿ الحسف كالنب

قػاؿ: لػيس عمػ  المسػرعير غيػر الممػؿ  بف شػعيب عػف  بيػو عػف جػدن  ف النبػ   كيجب ضمانها إال بالرعدم لما ركم عمر 
 ضماف" ... الخ .

 (164-5/163البف قدامة) فا حديث ِّنكاف:" بؿ عارية مضمكنة" )الممن  كلنا قكؿ النب  
كرػػكدع فػ  قػػكؿ بعػػض  مكفػ  النرػػؼ فػػ  النرػاكم لمسػػعدم: كيجػػكز فػ  العاريػػة ثبلثػػة  شػياء: رسػػرعمؿ كرعػػار إذا كانػت مرسػػمة

 النقهاء كال ركدع ف  قكؿ بعض.
بػر ك نكاع العارية مف حيث األجؿ: عمػ  كجهػيف: م جمػة كغيػر م جمػةم ككػؿ منهمػا عمػا كجهػيف:  حػدهما فػ  األرضم كاآل

كالر  ف  غيػر األرض فمممعيػر  ف يرجػج كيأبػذها مػف المسػرعير مرػ  شػاء:  جمَّػو فيهػا  ـ لػـ ي جمػوم  مف  غير األرض
 ألف األجاؿ ف  العكارم باطمة.

ثـ إف الرجؿ بن  فيها  ك غرس  ك زرعها: فإف المعير يبرجو منها مرا  مإذا  عارها إنسانان مف غير ركقيت :ك ما ف  األرض
 يمـر لو شيئان ف  قكؿ  ب  حنينة ك ِّحابو ك ب  عبد اح.شاء كال 

كف  قكؿ مالؾ كالميث بف سعد كالثػكرم لػيس لػو  ف يبرجػو منهػا حرػا يعطيػو مػا  ننػؽ  ك يدعػو حرػا يسػكنها  ك يحنظهػا مػا 
ذا  عارها مج ف  مرن  ف ينقض جازم كا  ذا سكف ما يسكف  حببت  يضان  ف يعطيو قيمة بنائو كا  ركقيػت ثػـ  يسكف مثموم كا 

بن  فيها  ك غرس  ك زرعم ثـ  راد  ف يبرجو منها قبؿ الكقت: فميس لو  ف يبرجو قبؿ الركقيػت فػ  قػكؿ مالػؾ كالميػث 
كفػػ  قػػكؿ  بػػ  حنينػػة ك بػػ  يكسػػؼ كمحمػػد  ف يبرجػػو منهػػا  مبػػف سػػعدم كفػػ  قػػكؿ زفػػر يبرجػػو إف شػػاء كال شػػئ عميػػو

 انة ف  يد المسرعير ف  قكؿ  ب  حنينة ك ِّحابو ك ب  عبد اح.كالعارية  م مف لو قيمة البناء كالمرس كالزرعمكيض
ك حكػاـ العاريػة  ضػمكف ك مػا الحيػكاف فميػر مضػمكفمكف  قػكؿ الشػافع  هػ  مضػمكنة عنػدنم كفػ  قػكؿ مالػؾ:  مػا المرػاع فم

 (.582-2) كاالجارة
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كيربػػػرج عميهػػػا  منهػػػا إجػػػارة فاسػػػدةم كالثػػػان  عاريػػػة باطمػػػة :  ِّػػػحهما   (1)فنيهػػػا كجهػػػاف 
 .(2)كجكب األجرة كالضماف كعدمها 

كِّػػكر المزالػػ  فػػ  الكسػػيط العاريػػة: فحكػػ  ببلفػػان فػػ  إعػػارة الػػدراهـ كالػػدنانيرم ثػػـ قػػاؿ: 
 نها إعارة فاسدة. فإف  بطمناها فن  طريؽ  هؿ العراؽ  نها مضمكنة؛ أل

   (3)كف  طريؽ المراكزة  نها غير مضمكنة؛ ألنها غير قابمة لئلعارةم فه  باطمة. انره 
العػػراؽ ... الػػخم ألف عػػدـ  هػػؿ ككػػاف ينبمػػا لػػو  ف يقػػكؿ: فػػإف لػػـ نِّػػحهها فنػػ  طريػػؽ 

الِّحة هك المنقسـ إلػ  فسػاد كبطػبلفم ال  ف الػبطبلف هػك المنقسػـ: ألف الشػئ ال ينقسػـ إلػ  
  (4)ننسو كغيرن.

: فالباطؿ فيهما ما كػاف عمػ  عػكض غيػر مقِّػكد كالػدـم كمثَّػؿى (1)كالكرابة  (5)ك ما البمج  -
 ك رجػػج لبمػػؿ  مالزركشػػ  فػػ  البحػػر بالميرػػةم كرد بػػأف الميرػػة رقِّػػد لمجػػكارح فهػػ  كػػالبمر

 ف  العاقد كِّمر سنو.
                                 

ة العػػراقييف  نػػو يمزمػػوم ألف إعػػارة ( كعباررػػو: كلػك قػػاؿ لػػو عمػػ   لػؼ درهػػـ عاريػػة؛ فػػ  طريقػ3/351الكسػيط فػػ  المػػذهب)( 1)
ف قمنا ال يِّػو فهػ  عاريػة فاسػدة مضػمكنةم كفػ  طريقػة  المػراكزة  ف عاريػة الػدراهـ  الدراهـ يِّو فرككف مضمكنةم كا 

 .82إذا لـ رِّو فه  باطمةم ألنها غير قابمة لبلنرناع  ِّبلن فبل ضماف الخ . قكاعد العبلئا ِّػ
 . 82ِّػ -هػ 1414 –ر فا الشريعة بالمدينة المنكرة رسالة ماجسري –قكاعد العبلئ  ( 2)
(. كف  المنثكر لمزركش : كِّكرة العارية ف  إعارة النقد لمرزيف هؿ رِّو؟ كجهافم 2/27البف السبك )( األشبان كالنظائر 3)

ف فسػدت فكجهػاف:  حػدهما  نهػا مضػمكنةم ألف حكػـ الناسػد حكػـ الِّػحيو فػ  الضػماف  فإف ِّحت فه  مضمكنةم كا 
 (.3/7مو كالثان  ال رضمف ألنها عارية باطمة)كعد

( البحػػػػػػػر المحػػػػػػػيط 1/60(م الرمهيػػػػػػػد فػػػػػػػ  ربػػػػػػػريج النػػػػػػػركع عمػػػػػػػ  األِّػػػػػػػكؿ)2/98األشػػػػػػػبان كالنظػػػػػػػائر البػػػػػػػف السػػػػػػػبك )( 4)
 .(2/27لمزركش )

إذا كانػػت (م كالمػػر ة 1/114البمػػج: بمػػج امر رػػو كبالعهػػا: إذا افرػػدت منػػو بمالهػػا فطمقهػػا ك بانهػػا مػػف ننسػػو )رهػػذيب الممػػة)( 5)
مبمضػة لمرجػؿ كركػػرن  ف رمنعػو مػا ركػػكف عاِّػية بمنعػو فػػبل بػأس  ف رنرػدم ننسػػها منػوم كال يقرِّػر البمػػج إلػ  حػػاكـم 
سػحؽ ك هػؿ الػر مم كال بػأس بػالبمج فػ  الحػيض كالطهػر الػذم  ِّػابها فيػو  نص عميو  حمد كقاؿ بو مالػؾ كالشػافع  كا 

رو بأكثر مػف ِّػداقها كػرن لهػا ذلػؾ ككقػج البمػجم ك يمػا امػر ة سػألت كال يسرحب لو  ف يأبذ  كثر مما  عطاهام كلك بالع
زكجها الطبلؽ مف غيػر مػا بػأس فحػراـ عميهػا رائحػة الجنػةم كالمبرمعػات هػف المنافقػات ) الممنػ  البػف قدامػة برِّػرؼ 

(7/323-326.) 
 كف  النرؼ ف  النراكم لمسعدم: البمج عم  كجهيف: بمج عم  جعؿ كبمج عم  غير جعؿ:

فهك طبلؽ بػائف فػ  قػكؿ  بػ  حنينػة ك ِّػحابو  عم  غير جعؿ: هك  ف يقكؿ الرجؿ المر رو: بمعرؾم كيريد الطبلؽ فالذم
         كف  قكؿ الشافع  ك حمد بف حنبؿ: البمج ليس بطبلؽم بؿ هك فسخ النكاح.

 معيف  ف يككف الجعؿ غير -2 ف يككف الجعؿ معينان      -1كالذم يككف عم  جعؿ: فهك عم  كجهيف: 
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 .(2) كمجهكؿ كبنزير كالناسد ببلفو: كأف كاف عما نحك بمر
الباطؿ  ف ال يرررب عميو ماؿم كالناسد يرررب البينكنػة كالعرػؽم كيرجػج الػزكج بمهػر كحكـ 

 المثؿ كالسيد بقيمة العبد.
: اطبلؽ  ف البمؿ ف  العاقد مف الباطؿ فيو نظر فقػد * قاؿ الشيخ شمس الديف البرماكم

 .ِّرحكا بأف بمج السنيو فاسدم نعـ يقج بو الطبلؽ رجعيان ال بائنان؛ لرعذر العكض
    (3)كبأف بمج األمة بعيف ماؿ سيدها بمير إذنو يقج بائنا بمهر المثؿ. 

 ككراء هذن المكاضج األربعة مكاضج  برل: 
كمنها: ف  البيجم قاؿ الرافعػ  فػ  المقبػكض ببيػج فاسػد يجػب ضػمانوم كقػاؿ فيمػا لػك بػاع 

ال فكاف يضمف.      (4)ِّبيان:  نو ال ضماف فيما يرسممو الِّب  فيوم فهك باطؿم كا 
كمنها: ف  البيج  يضان: إذا فرقنا بيف الباطؿ كالناسد عم  رنرقة  ب  حنينةم فالمشررم إذا كطئ 

   (5)ف  الباطؿ يحدم ألنو زنا ال شبهة فيو فيرررب فيو الببلؼ الذم قبمو. 
كمنهػػا: فػػ  البيػػج  يضػػان: مػػا لػػك قػػاؿ: بعرػػؾ كلػػـ يػػذكر ثمنػػانم كرسػػمـ العػػيف كرمنػػت فػػ  يػػد 

عميو ثمنها؟. كجهاف:  حدهما: نعـم ألنو بيج فاسد. كالثان : الم ألنػو لػيس بيعػان  المشررمم هؿ

                                                                                                     
م  فأما المعيف فيأبذن بعينو كليس لػو غيػر ذلػؾم كالػذم هػك غيػر معػيف فهػك عمػ  كجهػيف:  حػدهما معمػـك كاآلبػر غيػر معمػـك

 (366-1/365فالمعمـك يأبذن كسطان كالمجهكؿ يرجج عميها بمهرها )

ؽم ككاربػت العبػد:  عطػان  ثمنػو المكاربة كالركارب بمعن م كالمكارػب: العبػد ييكارػب عػؿ ننسػو بثمنػوم فػإذا سػع  ك دان عرػ( 1)
 (.6/777( كالمحكـ كالمحيط األعظـ)1/209عم   ف اعرقو)الِّحاح راج الممة كِّحاح العربية)

  ل البمج عما بدؿ فاسد مف بمر كبنزير كمجهكؿ. (2)

ركشػػػ  ( البحػػػر المحػػػيط لمز 1/59(. الرمهيػػػد فػػػ  ربػػػريج النػػػركع عمػػػ  األِّػػػكؿ)2/98األشػػػبان كالنظػػػائر البػػػف السػػػبك )( 3)
( األشػػػبان كالنظػػػائر لمسػػػيكط  1/153( م القكاعػػػد كالنكائػػػد األِّػػػكلية البػػػف المحػػػاـ)3/7(م المنثػػػكر فػػػ  القكاعػػػد)2/26)

قاؿ)قاؿ اإلماـ ف  البمج: كؿ ما  كجب البينكنة ك ثبت المسم  فهك البمج الِّحيوم ككؿ مػا  سػقط الطػبلؽ بالكميػة  ك 
جب البينكنة مػف حيػث ككنػو بمعػا ك فسػد المسػم  فهػك البمػج الناسػدم كفػ   سقط البينكنة فهك البمج الباطؿم ككؿ ما  ك 

الكرابػػة الِّػػحيحة: مػػا  كقعػػت العرػػؽ ك كجبػػت المسػػم  بػػأف انرظمػػت بأركانهػػا كشػػركطهام كالباطمػػة مػػا ال ركجػػب عرقػػان 
ا ممػف رِّػو بالكمية بأف ابرؿ بعض  ركانهام كالناسػدة مػا  كقعػت العرػؽ كركجػب عكضػان فػ  الجممػة بػأف كجػدت  ركانهػ

 (.287-1/286عباررو ككقج البمؿ ف  العكض  ك اقررف بو شرط منسد)
 (1/60الرمهيد ف  ربريج النركع عم  األِّكؿ ) (4)
 (1/61الرمهيد ف  ربريج النركع عم  األِّكؿ ) (5)

 165)*( سبقت ررجمرو ص 
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فرػػػدبؿ هػػػذن المسػػػألة كنحكهػػػا فػػػ  سػػػمؾ كػػػؿ عقػػػد كػػػاف ِّػػػحيحو   (1) ِّػػػبلنم فيكػػػكف  مانػػػة. 
مضػػػمكنان فػػػإف فاسػػػدن يكػػػكف  يضػػػان مضػػػمكنا لمقاعػػػدة فمػػػا ال ضػػػماف فيػػػو مػػػف ذلػػػؾ لبمػػػؿ)ف  

    (2)القاعدة( مثبلن يككف باطبلن 
كمنهػػا: الشػػركةم فقػػالكا شػػركة األبػػداف كشػػركة الكجػػكن باطمػػةم كفػػ  شػػركة العنػػاف الرػػ  هػػ  
األِّؿ ِّحيحةم كلك شرط فيهػا شػرطنا فاسػدنا: كشػرط الرنػاكت فػ  الػربو مػج اسػركاء المػالكيف 

    (3) ك عكسوم فرنسد الشركة كيننذ رِّرفهما كلكؿ منهما  جرة عممو. 
قدر حقام فعزلوم ثـ قػاؿ: قارضػرؾ عميػوم لػـ يِّػوم ألنػو كمنها: لك قاؿ لممديكف: اعزؿ 

ف اشػررم فػ  الذمػة  لـ يممكو بالعزؿم فإذا رِّرؼ المأمكر: فإف اشررم بالعيف فهك ممؾ لوم كا 
م كنقػػػد ذلػػػؾ القػػػدرم فيػػػو كجهػػػاف:  حػػػدهما: الشػػػراء لمقػػػراضم كيكػػػكف قراضػػػان فاسػػػدا (4)لمقػػػراض

                                 
 (.2/28(م البحر المحيط لمزركش  )2/98األشبان كالنظائر البف السبك  ) (1)
 ( قاؿ ف  باب الرهف: كألف فاسد كؿ عقد مردكد إل  ِّحيحو ف  كجكب الضماف كسقكطو. انرها 6/257الحاكم الكبير)(2)
ه   ف يككف الرجؿ ذا جانم فيقكالف عم  جاهنا كنشررم مراعان كالربو بيننام كه  شػركة  - ك شركة الجان -شركة الكجكن( 3)

(. كشػركة األبػداف: هػ   ف يشػررؾ 1/255م المبػاب 6/477حاكم الكبيػر باطمة عند الشػافع  كجػائزة عنػد  بػ  حنينػة)ال
ِّانعاف ليعمبل بأبدانهما كيشرركاف ف  كسبهمام كه  باطمة)عند الشافعية(. كقاؿ مالؾ رجكز إذا كانا مرنقػ  الِّػنعةم 

ِّػػػػطياد فػػػػ  األعيػػػاف المسػػػػرنادة بالعمػػػؿ كاال -كقػػػاؿ  بػػػػك حنينػػػة رجػػػػكز كلػػػك مػػػػج ابػػػربلؼ الِّػػػػنعة لكػػػف رجػػػػكز عنػػػدن
 (.6/479كاالحرطاب م كقاؿ  حمد رحمو اح رجكز ف  كؿ ذلؾ )الحاكم الكبير 

ك ما شركة العناف: فه   ف يبرج كؿ كاحد منهما ماالن مثؿ ماؿ ِّاحبو كيبمطان فبل يرميزم كيأذف كؿ كاحػد منهمػا لِّػاحبو 
در المػػاليف كالبسػػراف كػػذلؾم فهػػذن  ف يرجػػر بالمػػاؿ فيمػػا ر ل مػػف ِّػػنكؼ األمرعػػة عمػػا  ف يكػػكف الػػربو بينهمػػا عمػػا قػػ

 (.6/473 ِّو الشرؾ )الحاكل الكبير 
 (.1/107كيككناف )الماالف( مرنقيف مف الشريكيف ) -دنانير  ك دراهـ –كفا اإلقناع: الماؿ مف الناض 

كف البسػراف كقاؿ: كلك شرطا الرساكل فا الربو مج الرناضؿ فا الماؿم  ك الرناضؿ فا الربو مج الرساكل فػا المػاؿم  ك يكػ
 (.1/108عما  حدهما لـ يجز )

كقػػاؿ فػػا الرنبيػػو: فػػإف رسػػاكيا فػػا المػػاؿ كشػػرطا الرناضػػؿ فػػا الػػربوم  ك رناضػػبل فػػا المػػاؿ كشػػرطا الرسػػاكل فػػا الػػربو بطػػؿ 
 (.1/107العقدم كقسـ الربو بينهما عما قدر الماليف كرجج كؿ كاحد منهما عما اآلبر بأجرة عممو فا مالو )

( كالمبسػكط لمسربسػا 10/404( كفػرو العزيػز لمرافعػا )7/22( كنهاية المطمػب )2/157فا النقو الشافعا )كينظر المهذب 
 (.2/149( ك)5/16( ك)5/11( كالممنا البف قدامة )8/54( كالذبيرة لمقرافا )11/151)

اف عميػو كركػكف الكضػيعة القراض كالمقارضة: هك  ف يدفج رجػؿ إلػ  رجػؿ مػاالن يرجربػو يكػكف الػربو بينهمػا عمػ  مػا يرنقػ( 4)
( كالمسػألة 3/670عما ر س الماؿم فهذن شركة القراض كرسم  المضاربة عند  هؿ العراؽ)غريب الحديث البػف قريبيػة 

( كالممنػ  10/407( كفػرو العزيػز لمرافعػا )4/21( كبدايػة المجرهػد البػف رشػد)1/540ف : النرؼ ف  النراكم لمسػعدم)
 كما بعدها(. 5/19البف قدامة )
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كالثػػػان : يكػػػكف قراضػػػان بػػػاطبل ال فاسػػػدان كال  فيسػػػرحؽ فيػػػو  جػػػرة المثػػػؿ لكػػػف الػػػربو لػػػرب المػػػاؿ.
 .(1)ِّحيحانم كهذا الثان  رجحو كالد المِّنؼ كهك قكؿ ابف سريج

الناسػػدة منهػػا مػػا كػػاف لجهالػػة العػػيف كنحػػكن: فيجػػب فيػػو  جػػرة المثػػؿ.   (2)كمنهػػا: اإلجػػارة 
يئانم كالباطػػؿ مػػا كػػاف لبمػػؿ فػػ  المسػػرأجر: كمػػا لػػك اسػػرأجر ِّػػب ه بالمػػان فعمػػؿ: لػػـ يسػػرحؽ شػػ

 ك فػػ  المػػ جر حيػػث كػػاف ِّػػبيان  ك سػػنيهان كرمنػػت العػػيف فػػ  يػػد  مألنػػو الػػذم فػػكَّت عمػػؿ ننسػػو
المسػػرأجر فيجػػب الضػػماف كلػػك كػػاف فاسػػدان لػػـ يجػػبم كمػػا ِّػػرحكا بػػوم ببػػبلؼ مػػف اسػػرأجر 

فإنػػػو ال يضػػػمف مػػػا رمػػػؼ رحػػػت يػػػدنم ألف فاسػػػد كػػػؿ عقػػػد كِّػػػحيحو فػػػ   مبشػػػرط فاسػػػد كنحػػػكن
    (3)الضماف كعدمو. 

م رِّػػػدر مػػػف الِّػػػب  كالسػػػنيوم كررمػػػؼ العػػػيف فػػػ  يػػػد المرهػػػب فيجػػػب   (4)هػػػا: الهبػػػة كمن
م قػػاؿ الشػػيخ شػػمس الػػديف البرمػػاكم فػػ    (5)الضػػماف ببػػبلؼ الهبػػة بشػػرط فاسػػد كنحػػك ذلػػؾ 

فكائػػدن السػػنية: كقػػد يقػػاؿ إف الضػػماف فػػ  اإلجػػارة كالهبػػة المػػذككرريف إنمػػا هػػك مػػف حيػػث إنػػػو 
نمػػػا لػػػـ  مريػػػؽ شػػػرع  فكػػػاف عاِّػػػيان: ألف الباطػػػؿ كالعػػػدـاسػػػركل  عمػػػ  مػػػاؿ الميػػػر بميػػػر ط كا 

يضػػمف فػػ  ِّػػكرر  الناسػػد منهمػػا لحِّػػكؿ الظػػفم كاألِّػػؿ فيػػو  ف يقػػاؿ: المسػػرثن  كمػػو إنمػػا 

                                 
 (.2/27(م البحر المحيط لمزركش )99-2/98األشبان كالنظائر لمسبك )( 1)
اإلكراءم كاالسرئجار االكرراء كاالسركراء كالركارم كالم اجر المكرم كالمسرأجر  يضان كاألجر الكراء )طمبة الطمبة  :اإلجارة( 2)

 1/21)الممرب فػ  ررريػب المعػرب كمػا بعػدها(. كهػ  اإلجػارة: رمميػؾ المنػافج بعػكض 1/24ف  االِّطبلحات النقهيػة 
رِّػػػػػػو عمػػػػػػ  كػػػػػػؿ مننعػػػػػػة مباحػػػػػػة ك راد بالمباحػػػػػػة الرػػػػػػ  ليسػػػػػػت  -( كهػػػػػػ  اإلجػػػػػػارةبيػػػػػػركت -دار الكرػػػػػػاب العربػػػػػػا  –

 (.هػ1408 – كلا  –دمشؽ  –دار القمـ  -220-1/219بمعِّية)رحرير  لناظ الرنبيو 
كمػػا بعػػدها( كالممنػػا البػػف قدامػػة  4/5بػػف رشػػد)( كبدايػػة المجرهيػػد ال2/559)ك (1/435كانظػػر النرػػؼ فػػ  النرػػاكم لمسػػعدم)

(5/321) 
 .2/1/9(م األشبان كالنظائر البف السبكا 2/27البحر المحيط لمزركش )( 3)
الهبة: كهبت لو هبة كمكهبة ككهبان: إذا  عطيرو كارهبت منوم  م قبمتم كالهبة الربرع بما ينرنج بو المكهكب لو كقػد يكػكف ( 4)

كطمبػػة الطمبػػة فػػ   1/235كالِّػػحاح رػػاج الممػػةم 1/244كقػػد يكػػكف بميػػر الماؿ)رهػػذيب الممػػة  بػػالعيف كقػػد يكػػكف بالػػديف
كمػػا  4/112( كبدايػػة المجرهػػد البػػف رشػػد )1/512( كانظػػر  يضػػان: النرػػؼ فػػ  النرػػاكم لمسػػعدم 1/106االِّػػطبلحات 

 كما بعدها(. 6/41بعدها( كالممنا البف قدامة 
ألف ِّػػحيحرها  ؛:  نهػػا مضػػمكنةم كالمػػذهب ال رضػػمفان فػػ  الهبػػة الناسػػدة كجهػػ( قػػاؿ: كحكػػ  1/32) األِّػػكؿ كالضػػكابط( 5)

 -عمػػ  كجهػػو -ليسػػت مضػػمكنة انرهػػا م كقػػاؿ ابػػف السػػبك : قػػاؿ ابػػف الرفعػػة: كالمقبػػكض فػػ  الهبػػة الناسػػدة مضػػمكف
 (.1/307البف السبكا االشبان كالنظائر . )بببلؼ الِّحيحة
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 .   (1)برج ألمر بارج 
كمنها: لك نكو ببل كلػا فهػك فاسػدم يكجػب مهػر المثػؿ ال الحػدم كلػك نكػو السػنيو بػبل إذف 

 ف ركػػكف الزكجػػة سػػنيهة عمػػ  مػػا فػػ  فرػػاكم النػػككمم كفيػػو فباطػػؿم ال يرررػػب عميػػو شػػئم إال 
 .(2)كبلـ ليس هذا مكضج بسطو كمحمو النقو

كمنهػا: إذا فسػد القػراض بالنسػبة إلػ  العػكضم فبقػ   ِّػؿ اإلذفم كيننػذ رِّػرؼ العامػؿم 
 طمقػػو الرافعػػ  كالنػػككم كاألكثػػركفم كقيػػدن كالػػد المِّػػنؼ بمػػا إذا كػػاف النسػػاد ألمػػر بػػارج مػػج 

قػػػػة القػػػػراض محككمػػػػان عميهػػػػا بالنسػػػػادم ك مػػػػا إذا انعػػػػدمت حقيقػػػػة القػػػػراض بالكميػػػػػةم كجػػػػكد حقي
   (3)فالمرجو عندنا  نو يبطؿ كمو كال يِّو الرِّرؼ.  -الممِّكب اكالقراض عم

كمنهػػا: إذا قالػػت المػػر ة: كقػػج العقػػد بػػبل كلػػ  كال شػػهكدم كقػػاؿ الػػزكج: بػػؿ بهمػػام فنقػػؿ ابػػف 
؛ ألف ذلؾ إنكار ألِّؿ العقدم كِّكبو كالػد المِّػنؼ بعػد الرفعة عف الذبائر:  ف القكؿ قكلها

قكلوم ككاف ينبم  ربريجو عم  دعكم الِّحة كالنسادم إال  ف يقاؿ إنكارها الكل  إنكار لمعقػد 
 بالكمية. 

قاؿ: كالحؽ مػا قالػو فػ  الػذبائرم قمػت: كهػك المنِّػكص فػ  األـ فػ  بػاب الػدعكم عمػ  
ذا ادعػػػ  رجػػػؿ عمػػػ  المػػػر ة  نػػػو رزكجهػػػا بػػػكل  كشػػػهكد الشػػػراء  ك الهبػػػةم فقػػػد قػػػاؿ الشػػػافع : كا  

ف نكمػت رددنػا عميػو اليمػيفم فػإف حمػؼ  مىنىػٍت لػـ  ثبػت عميهػا النكػاحم كا  كرضاها  يحًمنىٍتم فإف حى
ال لـ يثبت   .  (4)ثبت النكاحم كا 

كمنهػػػا: إذا دفػػػج إليػػػو ثكبػػػان كقػػػاؿ: بعػػػو بكػػػذا كمػػػا زدت فهػػػك لػػػؾم فهػػػك جػػػائز عمػػػ  سػػػبيؿ 
  سبيؿ المعاقدةم نقمو كالد المِّنؼ ف  كراب اإلجارة عف البيهق م قػاؿ كالػد المراضاةم ال عم

                                 
 (. 1/60الرمهيد ف  ربريج النركع عم  األِّكؿ)( 1)
 ( كالمػػرر البهيػػة فػػ  شػػرح البهجػػة الكرديػػة1/210(م كمنهػػاج الطػػالبيف كعمػػدة المنرػػيف )2/28البحػػر المحػػيط لمزركشػػ  )( 2)

 .المكربة اليمنية بالقاهرة (4/121)
كالحػػػػػاكم  5/125( كركضػػػػػة الطػػػػػالبيف لمنػػػػػككم 12/9( فػػػػػرو العزيػػػػػز لمرافعػػػػػ )2/99األشػػػػػبان كالنظػػػػػائر البػػػػػف السػػػػػبك )( 3)

 ( . 7/336الكبير)
( كالمرر 3/124( ك سنا المطالب ف  شرح ركض الطالب)6/257( كاألـ لمشافع )2/99االشبان كالنظائر البف السبك )( 4)

 (.                                   4/107البهية ف  شرح البهجة الكردية)
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المِّػػنؼ: فهػػؿ نقػػكؿ إذا بػػاع بأزيػػد كامرنػػج المالػػؾ مػػف دفػػج الثػػكب يجػػب لػػو  جػػرة المثػػؿ  ك ال 
 .  (1)يجب شاء ألنو ليس بعقد فاسد كال ِّحيو فيو نظر قاؿ: كاألقرب الثان  

ضػرر فػ   يفريػا كردت عميػو: لػك كػاف عمػ  المسػممكمنها: قاؿ كالد المِّنؼ ف  جكاب ف
فم بػؿ يجػكز االغريػاؿ فػ  هػذن مَّ  ى الميػ ااألمافم كاف األماف باطبلن كال يثبت بو حػؽ الرػأميف إلػ

ف حِّػػػؿ الرػػػأميف؛ ألنػػػو رػػػأميف باطػػػؿ ببػػػبلؼ الرػػػأميف الناسػػػد حيػػػث يثبػػػت لػػػو حكػػػـ  الحالػػػة كا 
   (2)رأميف الجاسكس كنحكن.  الرأميف الِّحيو: كأماف الِّب م كالرأميف الباطؿ مثؿ

فػػ   نػػو اسػػردرؾ   (3)قػػاؿ الزركشػػ  فػػ  قكاعػػدن: كبممنػػا عػػف الشػػيخ زيػػف الػػديف الكرػػان  
زية كالعرؽم كيحراج لرِّكيرهما: فالككالة رنسد بالرعميؽ كيسػرنيد جكاإلجارة كعقد ال  (4)الككالة 

 ككذا المر ة ف  النكاح.  بها جكاز الرِّرؼم كالباطمة البربلؿ العاقد ال غير: كرككيؿ الِّب 
ألنػو افرػداءم كقػد قػاؿ  ؛ؽ  ف يككف عمػ  مػاؿم ألنػو كػالطبلؽ عمػا مػاؿ سػكاءركِّكرة الع

ؽ فػ  المشػررم رػنو لك قاؿ: اعرؽ عبدؾ عن  عم  بمر  ك ممِّكب فنعؿ: ننذ العإالرافع : 
   (5)كلزمو قيمة العبد كما فا البمجم كيمرحؽ بذلؾ الِّمو عف الدـ 

: كفػػ  ذلػػؾ نظػػر ألف جػػكاز الرِّػػرؼ إنمػػا اسػػرنيد مػػف عمػػـك اإلذف بعػػد  ف قػػاؿ البرمػػاكل
عرؽ معيبان عف كنارروم  ك قاؿ: اعرػؽ مسػركلدرؾ عنػ  عمػ   يبطؿ بِّكص الككالة: كما لك 

  لؼ: فيبطؿ البِّكص كيبق  عمـك العرؽ. 
 كِّكرة اإلجارة سبؽ رِّكيرها  ننان.

و لك بق  بعضهـ عم  حكـ ذلؾ العقػد كِّكرة الجزية:  ف يعقد بابربلؿ شرطم كحكمها  ن
 عندنا سنة  ك  كثر كجب عميو لكؿ سنة دينار كال يجب المسم .

                                 
 (.2/99األشبان كالنظائر البف السبك )( 1)
( كقاؿ: كقد جرل ف  هذن المسألة كمها عمػ  مأبػذ كاحػد كهػك  ف مػا جػرم : 100-2/99ك )األشبان كالنظائر البف السب( 2)

 هؿ هك عقد فاسد  ك غير عقد البرة كهك ما قد يعبر عنو بالباطؿ
هػػ رنقػو 653عمر بف الحـر الشيخ اإلمػاـ العبلمػة شػيخ الشػافعية زيػف الػديف  بػك حنػص الدمشػق  ابػف الكرػانا كلػد سػنة (  3)

رنقو عم  البرهاف المراغ  كسمج مػف  بػا  مكاف فيو ديف كرِّكؼم  رقف النركع كاألِّميف مكؿ إل  مِّركناظر ثـ رح
)الػكاف   بالقػاهرة هػػ738اليسر ك سعد القبلنسام ركل  قضاء دمياط كالمحمة كبمبػيسم درس بالنبريػة كغيرهػا رػكفا سػنة 

 (.4/189(م الدرر الكامنة ف   عياف المائة الثامنة )22/277بالكفيات)
 5/845كالِّحاح راج الممػة  5/405نقكؿ: ككمرو إليؾ  م فكضروم كالرككؿ إظهار العجز كاالعرماد عم  غيرؾ )العيف  (4)

 (1/138كطمبة الطمبة 
 (3/8المنثكر ف  القكاعد) (5)
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ك مػػا الباطمػػة فبػػأف يعقػػدها بعػػض اآلحػػاد مػػج الػػذم م فػػإذا  قػػاـ سػػنة  ك  كثػػر . فهػػؿ يمزمػػو 
   (1) لكؿ سنة دينار؟ كجهاف:  حدهما نعـ: كما لك فسد عقد اإلماـ. ك ِّحهما: الم كأنو لمك.

قاؿ الحػافظ ِّػبلح الػديف العبلئػ  فػ  قكاعػد المػذهب: كقػد حػاكؿ بعػض مشػايبنا األئمػة 
 النرؽ بيف هذن األبكاب كغيرها:

  ما الحج: فمقكرو لـز المض  ف  فاسدن
مػف اإلذف الػذم رضػمنو كػؿ كاحػد ك ما الشركة كالككالة كالقػراض: فػإف ننػكذ الرِّػرؼ مسػرناد 

 : ف  هذا النرؽ نظر.(2)يها إذف ِّحيوم قاؿلـ يكف ف وام بببلؼ الباطمة؛ فإنمنه
 :    (3)ك ما العارية: كقد قدمنا رِّكيرها ف  مسألريف 

 هما: إذ قاؿ:  عررؾ دارم بشرط  ف رعيرن  فرسؾم كفيها كجهاف: احدإ
  ِّحهما:  نها إجارة فاسدة

لنػرؽ بػيف كالثانية: إعارة الدراهـ كالدنانيرم كقدمنا كبلـ المزالػ  فيهػام كهػك كالِّػريو فػ  ا
 الباطؿ كالناسد.

كبالجممة: فالمسألة األكل  إنما فيها النرؽ بيف اإلجارة كالعاريػةم كال رنرقػة فيهػا بػيف باطػؿ 
 كفاسد .

ك ما الثانية: فكبلـ المزال  م كؿم حيث قاؿ: عارية باطمة: عم   نو  راد ال عارية بالكميػة 
 حرا يعرريها البطبلفم بؿ مجرد رسميط مف المالؾ.

؟ بلؼ فػ  رمػؾ المسػألة  نػو هػؿ انعقػدا النكاح: فميس مف هذا ف  شئم ألف حقيقة البػك م
كما لك كاف بمير كل  كال شهكدم كعم  القكؿ باالنعقاد: فالنسػاد إنمػا كقػج فػ  المهػرم فيسػقطم 

   (4)كيجب مهر المثؿ كسائر الِّكر. 
شػػائبر  المعاكضػػة  ك مػػا البمػػج كالكرابػػة: فإنمػػا جػػاء ذلػػؾ فيهمػػا الشػػرماؿ كػػؿ منهمػػا عمػػ 

                                 
 (2/100(م األشبان كالنظائر البف السبك )3/8المنثكر ف  القكاعد)( 1)
  م العبلئا رحمو اح.( 2)
ك ما العارية فالمسألة األكل : إنما فيها النرؽ بػيف اإلجػارة كالعاريػةم كال رنرقػة فيهػا بػيف باطػؿ  - م الحافظ العبلئ  -اؿق( 3)

 كفاسد.
كالثانية: فكبلـ المزال  م كؿ حيث قاؿ: عارية باطمةم عم   نو  راد ال عارية بالكمية حرا يعركرها البطبلفم بؿ مجرد رسميط 

 مف المالؾ.
: كسػػػائر الِّػػػكر الرػػػ  مػػػف  مثالػػػوم إذ القاعػػػدة المسػػػرقرة فػػػ  المػػػذهب  ف النكػػػاح ال ينسػػػد بنسػػػاد العػػػكضم كسػػػرأر  قػػػاؿ( 4)

 ب مهر المثؿ ف  مكضعها إف شاء اح رعال .جالمكاضج الر  ينسد الِّداؽ فيها كي
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   (2)م انره  كبلـ العبلئ  ممبِّان . (1)كالرعميؽم كذلؾ ظاهر فيهما
كبالجممػػةم فهػػذن الرنريقػػات كمهػػا إنمػػا هػػ  لمػػدارؾ فقهيػػةم ببػػبلؼ رنرقػػة  بػػ  حنينػػةم فػػإف 

 األحكاـ عندن رابعة لمرنرقة بيف حقيقريهما.  
ة فػ  هػذا الرنريػؽ  ِّػبلنم ألف : عنػدم  ف  ِّػحابنا لػـ يكافقػكا الحننيػ*كقاؿ كالد المِّنؼ

نمػػا  الحننيػػة يثبرػػكف بيعػػان فاسػػدان يرررػػب عميػػو مػػج القػػبض  حكػػاـ شػػرعيةم كنحػػف ال نقػػكؿ ذلػػؾم كا 
العقكد لها ِّكرة لمة كعرفان: مف عاقد كمعقكد عميو كِّيمةم كلها شركط شػرعيةم فػإذا كجػدت 

ف فقػػد العاقػػد كالمعقػػكد  ا فػػبل عقػػد ا يقػػـك مقامهػػعميػػو  ك الِّػػيمة  ك مػػكمهػػام فهػػك الِّػػحيوم كا 
  ِّبلنم كال يحنث بو إذا حمؼ ال يبيجم كرسميرو بيعان باطبلن مجازا. 

ف كجدت كقارنها منسد: مف عدـ شرط كنحكن: فهك فاسدم كعندنا هك باطػؿ ببلفػان لهػـم  كا 
ككافقكنػػػا عمػػػ  الػػػبطبلف إذا كػػػاف النسػػػاد لِّػػػنة المعقػػػكد عميػػػوم كمػػػا قػػػدرنان فػػػ  بيػػػج المبلقػػػيوم 

 نررب عم  الناسد شيئان مف األحكاـ الشرعية؛ ألنو غير مشركع.كنحف ال 
لكػػػف لنػػػا قاعػػػدةم كهػػػ  إذا كػػػاف لمنعػػػؿ عمػػػـك كبِّػػػكصم كبطػػػؿ البِّػػػكصم لػػػـ يبطػػػؿ 

فالمسػػػائؿ الرػػػ  ررػػػب األِّػػػحاب عميهػػػا حكمػػػان مػػػف العقػػػكد الناسػػػدة هػػػ  مػػػف هػػػذا   (3)العمػػػـك 
   (4)القبيؿم انره  

كلػػـ ينرقػػكا بػػيف الباطػػؿ كالناسػػد فػػ  الرسػػميةم لكػػنهـ  ك مػػا المالكيػػة فركسػػطكا بػػيف القػػكليفم
 ( لحقو  حػد  ربعػة  شػياء يقػدر  47قالكا: البيج الناسد ينيد شبهة الممؾ فيما يقبؿ الممؾم فإذا )

م كرمػػؼ العػػيفم كنقِّػػانهام كرعمػػؽ حػػؽ الميػػر بهػػا عمػػ   (5)الممػػؾ بالقيمػػة كهػػ  حكالػػة األسػػكاؽ

                                 
 كقاؿ: كالقاعدة:  نو إذا اجرمج ف  الباب شائبراف رممب  قكاهما. الخ.( 1)
هػػ 761مذهب فػ  قكاعػد المػذهب لئلمػاـ الحػافظ ِّػبلح الػديف بػف بميػؿ بػف الِّػندل الشػافع  المرػكف  سػنة المجمكع ال( 2)

هػػػػ 1414رسػػالة ماجسػػػرير بكميػػػة الشػػػريعة قسػػػـ النقػػػو بالجامعػػػة اإلسػػػبلمية بالمدينػػػة المنػػػكرة لمطالػػػب إبػػػراهيـ جػػػالك سػػػنة 
 .88،89ِّػ

[ ا( 3) [ بدالن مف ]فمـ يبطؿ العمـك  [2/28لبحر المحيط]]قد ال يعمؿ العمـك
 [2/28البحر المحيط لمزركش ]( 4)
 – كلػػػػا  –نشػػػػر كزارة الثقافػػػػة العراقيػػػػة  (3/382حكالػػػػة األسػػػػكاؽ: رميػػػػر كرقمػػػػب  سػػػػعار السػػػػكؽ)ركممة المعػػػػاجـ العربيػػػػة)( 5)

 ـ.1979
كهػػب  ببرنػػ  مػػف  ثػػؽ بػػو عػػف ابػػف شػػهاب  ف عمػػر بػػف البطػػاب رضػػ  اح عنػػو  رػػ  برجػػؿ كفػػ  المدكنػػة: قػػاؿ ابػػف كهػػب: 

فرجػػج فيهػػػام قػػاؿ: يرجػػػج فػػ  قيمرهػػػا يػػـك كهبهػػػام كنما هػػا لمػػػذم كهػػب لػػػوم قػػاؿ ابػػػف كهػػب: قػػػاؿ  مجاريػػة. فكلػػػدت  كالدان 
م قػاؿ: لػػو قيمرػو يػـك كهبػػو  إسػماعيؿ بػف  ميػة: كقضػػ  عمػر بػف عبػػد العزيػز فػ  رجػػؿ كهػب غبلمػان عنػد ِّػػاحبو كشػبَّ
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 . (1)رنِّيؿ لهـ ف  ذلؾ  
الباطػػؿ إلػػ  بمسػػة  قسػػاـ: اإلحالػػة  -فػػ  كرػػاب  دب الجػػدؿ  -*ابػػف القػػاص  فائػػدة: قسػػـ

فمػػف ِّػػار إليهػػا فهػػك  -قػػاؿ: كهػػذن األربعػػة بارجػػة عػػف األِّػػكؿ -كالمناقضػة كالنحػػش كالممػػط
 منقطج.

ليو يقِّد بالمطالبات[  كالبامس: يسم  البطأم فعميو ردكر المناظرات]كا 
 عم  ننسو باالبربلؼ.  فاإلحالة: ما دفعو الحسم كالمناقضة: ما شهد

 كالنحش: ما اسرقبحو العقؿم كالممط: ما طرحو المسممكف
   (2)كالبطأ: كؿ مرمبس قاـ عم  فسادن دليؿ 

                                                                                                     
(4/415) 

ئان بيعػان فاسػدانم فنػات عنػدن فعميػو قيمرػو يػـك قبضػوم كالنػكت مبرمػؼم كف  الرهذيب فػ  ابرِّػار المدكنػة: كمػف ابرػاع شػي -
  فالرقيؽ كالحيكاف ينيرها طكؿ الزماف عند المبراعم ألنها ال رثبت عم  حالهام ك ما الثياب كالعركض فبل ينيرها 

 24)*( سبقت ررجمرو ص 
نمػا ينيرهػػا البيػج كالبنػػاء كالهػػدـ ذلػؾ إال  ف ررميػػر  سػكاقهام ك مػػا الػدكر كاألرضػػكف فػبل ينيرهػػا حكالػة األ سػػكاؽ كطػكؿ الزمػػافم كا 

 .هػ1427 – كلا  –دار البحكث بدبا  (3/153كالمرس. الخ)
كف  بداية المجرهد: ارنؽ العمماء عمػ   ف البيػكع الناسػدة إذا كقعػت كلػـ رنػت بإحػداث عقػد فيهػام  ك نمػاءم  ك نقِّػافم  ك  -

 ج الثمف كالمشررم المثمكف(.حكالة سكؽ حكمها الرد ) عنا  ف يرد البائ

ػػٍت كريِّػػرىؼى فيهػػا بعرػػؽ  ك هبػػة  ك رهػػف  ك غيػػر ذلػػؾ مػػف سػػائر الرِّػػرفات: هػػؿ ذلػػؾ فػػكت يكجػػب القيمػػة؟  كابرمنػػكا إذا قيًبضى
 كذلؾ إذا نمت  ك نقِّت؟

 ك ف الكاجب الرد. مفقاؿ الشافع : ليس ذلؾ كمو فكرانم كال شبهة ممؾ ف  البيج الناسد
 فكت يكجب القيمةم إال ما ركم عف ابف كهب ف  الربا  نو ليس بنكت. كقاؿ مالؾ: كؿ ذلؾ 

 (. 3/208كمثؿ ذلؾ قاؿ  بك حنينة)
 (.1/77( كشرح رنقيو النِّكؿ)1/73(م رحقيؽ المراد ف   ف النها يقرض  النساد )2/26البحر المحيط لمزركش )( 1)
 ( كما بيف المعقكفريف مف هناؾ.2/29البحر المحيط لمزركش )( 2)

 202)*( سبقت ررجمرو ص 



374 
 

   (1)رنبيو: فات المِّنؼ  ف يقكؿ: كالببلؼ لنظ  كما قالو ف  "النرض كالكاجب" 
 فاسد كؿ عقد كِّحيحو ف  الضماف كعدمو

ماف بعػػػد الرسػػػميـ كػػػالبيج كالقػػػرض كالعمػػػؿ فػػػ  كمعنػػا ذلػػػؾ  ف مػػػا اقرضػػػ  ِّػػػحيحو الضػػػ
القػػػراض كاإلجػػػارة كالعاريػػػة فيقرضػػػ  فاسػػػدن  يضػػػان الضػػػمافم ألنػػػو  كلػػػ  بػػػذلؾم كمػػػاال يقرضػػػ  
ِّػػحيحو الضػػماف بعػػد الرسػػميـم كػػالرهف كالعػػيف المسػػرأجرة كاألمانػػات كالكديعػػة كالربػػرع: كالهبػػة 

المكجػػػب لػػػو هػػػك العقػػػدم ألنػػػو ال  كالِّػػػدقة ال يقرضػػػيو فاسػػػدن  يضػػػانم ألنػػػو ال جػػػائز  ف يكػػػكف
يقرضػػػيوم كال اليػػػد؛ ألنهػػػا إنمػػػا جعمػػػت بػػػإذف المالػػػؾ. كلػػػيس المػػػراد بهػػػذن القاعػػػدة:  ف كػػػؿ حػػػاؿ 
ضػػمف فيهػػا العقػػد الِّػػحيو ضػػمف فػػ  مثمهػػا الناسػػدم فػػإف البيػػج الِّػػحيو ال يجػػب فيػػو ضػػماف 

نمػػػا يضػػمف العػػػيف بػػػالثمفم كالمقبػػكض بػػػالبيج الناسػػد يجػػػب فيػػػو ضػػماف  جػػػرة المثػػػؿ  المننعػػة كا 
لممدة الر  كاف ف  يدن: سكاءن اسركف  المننعة  ـ رمنت رحت يدنم كالمهر فػ  النكػاح الِّػحيو 

    (2).ءيجب بالعقد كيسرقر بالكطئم كف  النكاح الناسد ال يجب إال بالكط
ف لػػـ  كفػ  اإلجػػارة الِّػػحيحة رجػػب األجػػرة بعػػرض العػػيف عمػػ  المسػػرأجر كرمكينػػو منهػػا كا 

                                 
(م المعرِّػػر مػػف شػػرح مبرِّػػر األِّػػكؿ مػػف عمػػـ 1/107شػػرح المحمػػ  عمػػ  جمػػج الجكامػػج )حاشػػية العبلمػػة البنػػان ( )( 1)

هػػػكر بػػػبلؼ لنظػػػ م ماألِّػػػكؿ حيػػػث قػػػاؿ: مػػػف دقػػػؽ النظػػػر فيمػػػا سػػػبؽ ربػػػيف لػػػو  ف البػػػبلؼ الكاقػػػج بػػػيف الحننيػػػة كالج
ف لـ ينرقكا بيف الناسد كالبا طػؿ مػف ناحيػة األِّػكؿ فقػد فرقػكا بينهمػا فػ  النػركع لػدليؿ اقرضػ  ذلػؾم ... ثػـ فالحنابمة كا 

ذكر كبلـ المحم  الذم سبؽ كقػاؿ معمقػا عميػو: كالبػبلؼ لنظػ  كمػا قػاؿ فػ  النػرض كالكاجػبم إذ حاِّػمو  ف مبالنػة 
سػادان هػؿ رسػم  ذم الكجهيف لمشػرع بػالنه  عنػو ألِّػمو كمػا رسػم  بطبلنػان هػؿ رسػم  فسػادانم  ك لكِّػنو كمػا رسػم  ف

 بطبلنان؟ فعندهـ الم كعندنا نعـ.
كقاؿ الزنجان  ف  ربريج النركع عم  األِّكؿ: كاعمـ  ف هذا  ِّؿ عظـ فيو ابربلؼ النئريف كطاؿ فيػو نظػر النػريقيف كهػك 
ف فرقػكا بػيف الباطػؿ كالناسػد فػ  بعػض المسػائؿ حيػث  عم  الرحقيؽ نزاع لنظ  كمراء جػدلام بيػاف ذلػؾ:  ف الحننيػة كا 
 ثبركا لمناسد كجكدان معررفان بو عندهـم كرربكا عميو بعض األحكاـ الشػرعية فػ  حالػة رننيػذ العقػد كالقػبضم إال  ف كجػكدن 
نمػا ررربػت عميػو  هذا كجكد ناقص ف  الحقيقةم كلذلؾ فبل حكـ لو قبؿ القبضم  م لـ يررب عميو بذارػو  ثػرن الشػرع م كا 

لرننيذ محؿ رعاية عندهـم لكجكد الشبهة القائمة بسبب العقػدم كلمػا قػد يرررػب فػ  بعض اآلثار نظران لرننيذ العقدم فكاف ا
 حؽ المير بعد الرننيذ فكاف االعرراؼ ببعض هذن اآلثار مراعاة لذلؾ الحؽ مج كجكد الحرمة كاإلثـ ف  جميج ِّكرن.

ررادؼ بينهما إذا قاـ لهـ دليؿ عم  ذلؾ كما  ف الجمهكر ينرقكف بيف الناسد كالباطؿ  حيانان كيبرجكف عما قرركن مف قاعدة ال
 (.41-1/40مف النركع)

كبػػذلؾ يربػػيف  ف النػػرؽ بػػيف الناسػػد كالباطػػؿ قػػد عمػػؿ بػػو الجمهػػكر كالحننيػػة فػػ  مسػػائؿ لػػدليؿم فالحننيػػة لػػـ ينرقػػكا بػػيف الناسػػد 
فػ  بعػض عقػكد المعػامبلت  كالباطؿ إال لما قاـ عندهـ مف الدليؿ الذم فهمكا منو هذن الرنرقة كجعمرهـ يعرػدكف بالناسػد

 (.41-1/40الخ)
 (.7/227( كركضة الطالبيف )2/288)بدائج الِّنائج لمكاسانا(2)
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كغيػػرنم ككػػذا ينررقػػاف   (1)سػػدة ال رجػػب بػػالعرضم كمػػا قػػاؿ ِّػػاحب البيػػاف م كفػػ  الناايقبضػػه
عمػ  كجػػو فػ  القػػبض إذا لػـ ينرنػػجم فنػ  الِّػػحيحة يضػمف األجػػرة كفػ  الناسػػدة الم كالمػػذهب 

 اسركا هما فيو كقد اسرثنكا مف الطرد كالعكس ِّكران.
 نػػػو قػػػراض   مػػػا الطػػػرد: فػػػاألكل : إذا قػػػاؿ: قارضػػػرؾ عمػػػ   ف الػػػربو كمػػػو لػػػ : فالِّػػػحيو

   (2)فاسدم كمج ذلؾ ال يسرحؽ العامؿ  جرة ف  األِّو. 
   (3. )الثانية: إذا ساقان عم   ف الثمرة جميعها لرب الماؿ فكالقراض 

الثالثة: إذا ساقان عم  كدم ليمرسو كيككف الشجر بينهمام  ك ليمرسو كيرعهدن مدة كالثمػرة 
رركقػػج فػػ  هػػذن المػػدة فنػػ  اسػػرحقاقو  جػػرة  بينهمػػام فالِّػػحيو فسػػادهام ثػػـ إف كانػػت الثمػػرة ال

   (4)المثؿ الكجهاف ف  اشرراط الثمرة كمها لممالؾم كما قالو الرافع  . 
لـ رسرحؽ  جػرة المثػؿ فػ   -الرابعة: إذا اسرأجر  ب الطنؿ  مو إلرضاعوم كقمنا ال يجكز

   (5)األِّو. 
جػػارة م فػػبل  جػػرة لػػوم كهػػؿ البامسػػة: إذا اسػػر جر المسػػمـ لمجهػػادم كقارػػؿم كقمنػػا بنسػػاد اإل

   (7)  (6)يسرحؽ سهـ المنيمة؟ كجهافم  ِّحهما المنجم ألنو  عرض عنو باإلجارة. 
السادسػػة: إذا ِّػػدر عقػػد الذمػػة مػػف غيػػر اإلمػػاـ: ال يِّػػو فػػا األِّػػوم كال جزيػػة عمػػ  
 الذم  ف  األِّوم ككجهو الرافع  بأف القبكؿ ممػف ال يقبػؿ اإليجػاب لمػك فكأنػو لػـ يقػؿ شػيئانم

                                 

هػػ كلػو مػف الكرػب: 330ِّاحب البياف: ابف الِّيرفا  بك بكر محمد بف عبد اح الشافع م ركف  سنة ( 1)
كغيرهػػا )النهرسػػت كرػاب البيػػاف فػػ  دالئػؿ األعػػبلـ عمػػ   ِّػػكؿ األحكػاـم كرػػاب شػػرح رسػالة الشػػافع  

1/263.) 
( كنهايػػػػػػػػػػة المحرػػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػرح 123-5/122( كالركضػػػػػػػػػة لمنػػػػػػػػػػككم)2/228المهػػػػػػػػػذب لمشػػػػػػػػػػيرازم)( 2)

 (.1/283( األشبان كالنظائر لمسيكط )4/283المنهاج)
 (. 1/283( كاألشبان كالنظائر لمسيكط )4/283نهاية المحراج إل  شرح المنهاج)( 3)
( كالػكدل مػف النبيػػؿ: 1/283( كاألشػػبان كالنظػائر لمسػيكط )4/283ج)نهايػة المحرػاج إلػ  شػرح المنهػا( 4)

 هػ(.1394 –الهيئة العامة لممطابج األميرية بمِّر  – 3/302الحكيؿم كهك النسيؿ )الجيـ 
 (1/284األشبان كالنظائر لمسيكط )( 5)
 (1/284األشبان كالنظائر لمسيكط ) ( 6)
(م الحػػػػػػػاكم 11-3/9منثػػػػػػػكر فػػػػػػػ  القكاعػػػػػػػد لمزركشػػػػػػػ )( كال1/307األشػػػػػػػبان كالنظػػػػػػػائر البػػػػػػػف السػػػػػػػبك )(7)

( 15/72( كالمجمػػػكع شػػػرح المهػػػذب )8/259(. كنهايػػػة المطمػػػب فػػػا درايػػػة المػػػذهب )7/468الكبيػػػر)
 ( .1/283( كاألشبان كالنظائر لمسيكطا )4/449كالمبدع فا شرح المقنج )
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ِّػكر الباطمػة ال الناسػدة. إذ الكقيؿ لكؿ سنة دينارم كما لك فسد عقػد اإلمػاـم قمػت: كهػذا مػف 
لػػػػيس هنػػػػاؾ عقػػػػد حرػػػػا يقػػػػاؿ فاسػػػػدم كهػػػػذا البحػػػػث يطػػػػرؽ غالػػػػب هػػػػذن الِّػػػػكر كيظهػػػػر عػػػػدـ 

 (1)اسرثنائها.
فػػػػػػإف ِّػػػػػػحيحهما مضػػػػػػمكف  (3)كالمناضػػػػػػمة  (2)كاسػػػػػػرثن  القاضػػػػػػ  الحسػػػػػػيف: المسػػػػػػابقة 

 (4) ضماف فيو لكف األِّو فيهما كجكب األجرة.بالمسم م كفاسدهما ال
ك مػػا العكػػس فِّػػكر منهػػا: الشػػركة فػػإف ِّػػحيحها ال يكجػػب ألحػػد الشػػريكيف عمػػ  اآلبػػر 

 .(5)شيئان كفاسدها يكجبو 
: كػػػؿ عقػػػد بمسػػػم  فاسػػػد يسػػػقط (6)فائػػػدة  بػػػرل: قػػػاؿ العبػػػادم الهػػػركل كشػػػريو الركيػػػانا

ـ مػج  هػؿ الذمػة السػكن  بالحجػاز عمػ  مػاؿم المسم  إال ف  مسألة كاحدة ه : إذا عقد اإلما
فهذن إجارة فاسدةم فمك سكنكا سنة  ك مضت المدة: لـز المسم م لرعذر إيجػاب عػكض المثػؿم 
 –فإف مننعة دار اإلسبلـم سنة ال يمكف  ف رقابػؿ بػأجرة مثمهػا؛ فيرعػيف إيجػاب المسػم م قمػت 

ف المسػػػم  كبػػػو ِّػػػرح : كعمػػػ  قياسػػػو كلػػػك سػػػكف بعػػػض المػػػدة كجبػػػت الحِّػػػة مػػػ-الزركشػػػ  
 .    (7)الرافع  

                                 

 (.1/283( كاألشبان كالنظائر لمسيكط )4/283( نهاية المحراج إل  شرح المنهاج)1)
المسابقة: السباؽ بالكسرم كالسبكؽ: السابؽ مف البيؿم كالمسبؽ كمعظـ: مف يسبؽ مف البيػؿ ك سػبؽ القػـك إلػا األمػر:  (2)

بػػادركام كاسػػربقكا كرسػػابقكا: ربػػاطركام كرسػػابقكا: رناضػػمكا كسػػبقو فػػا الكػػـر زاد عميػػوم كسػػبقت عميػػو: غمبػػت كهػػك مجػػازم 
 (.25/432لعركس كسبؽ عما قكمو: عبلهـ كرمان )راج ا

المناضمة: ناضمو مناضمة كنضاالن:  ل رامانم كناضػمو بػالكبلـ: مػأبكذ مػف ذلػؾم يقػاؿ فػبلف يناضػؿ عػف فػبلف إذا ركمػـ  (3)
( م جاء فػا كنايػة االبيػار : كرِّػو المسػابقة عمػا 10/6639عنو كدافج دكنو )شمس العمـك ككبلـ العرب مف العمـك 

 ( .2/244نت المسافة معمكمة كِّنة المناضمة معمكمة ) الدكاب كالمناضمة بالسهاـ اذا كا

ذا فسدت ال يضمف بكجو  .هػ.1/284األشبان كالنظائر لمسيكط )( 4)  ( كقاؿ: المسابقة إذا ِّحت فالعمؿ فيها مضمكفم كا 
 ( .1/284األشبان كالنظائر لمسيكط )( 5)
ن  الشػػافع   بػك نِّػػرم فقيػو ك ِّػػكل م كلػ  القضػػاء هػػ( هػػك شػريو بػػف عبػد الكػػريـ بػف  حمػػد الركيػا505شػريو الركيػػانا)( 6)

 (. بيركت -مكربة المثنا  – 4/298 طبرسرافم مف مِّننارو ركضة الحكاـ كزينة األحكاـ)معجـ الم لنيفببأمؿ 
 ( ككؿ الِّنحة بحركفو.12-3/11المنثكر ف  القكاعد لمزركش )( 7)
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 (1)]واألداء فعُل بعِض، وقيلو ُكلَّ ما دخل وقُتو قبَل خروجو[ 
 : * مف لكاحؽ بطاب الكضج
لػػػا ك العبػػػادة رنقسػػػـ إلػػػ   داء  عػػػادةم فالعبػػػادة إمػػػا  ف يكػػػكف لهػػػا كقػػػت إبرػػػداء ك قضػػػاءم كا  ا 

 الطرفيفم  كال: محدكدمضبكط بننسو 
فػػػبل يكِّػػػؼ بػػػأداء كال قضػػػاء: كاإليمػػػاف كالجهػػػاد عنػػػد  فػػػإف لػػػـ يكػػػف لهػػػا كقػػػت مضػػػبكط:

نكػار المنكػر   (3)كسػجكد الػربلكة   (2)حضكر الِّؼم كسكاء كاف لها سبب: كرحية المسجد  كا 
                                 

(م 1/74كقكع العبادة ف  كقرها المعيف كلـ رسػبؽ بػأداء مبرؿ)االبهػاج  (. كعرفو البيضاكم:1/148(م الرشنيؼ)1/40الميث الهامج)( 1)
 (.2/123كف  الرقرير كالرحبير : فعؿ الكاجب ف  كقرو المقيد بو شرعان)

 (.1/338كعرفو ابف الحاجب: ما فعؿ ف  كقرو المقدر لو شرعان  كال )بياف المبرِّر)
 (.1/72شرعان لمِّمحة اشرمؿ عميها الكقت)شرح رنقيو النِّكؿ)كعرفو القراف : إيقاع العبادة ف  كقرها المعيف لها 

 (1/447كف  شرح مبرِّر الركضة: فعؿ المأمكر بو ف  كقرو المقدر لو شرعان)
(م كينقسـ الكاجب ) العبادة ( بحسػب ايقاعهػا فػا الكقػت اك قبمػو 1/184كف  ركضة الناظر: فعمها ) م العبادة( ف  كقرو) م الكاجب(.)

 ذا الرقسيـ .اك بعدن الا ه
ركم الببارم ف  ِّحيحو عف  ب  قرادة السمم   ف رسكؿ اح ِّػم  اح عميػو كسػمـ قػاؿ: إذا دبػؿ  حػدكـ المسػجد فميركػج ركعرػيف ( 2)

قبػؿ  ف يجمػػس" كرػرجـ الببػػارم كمسػمـ لمحػػديث بػاب اسػػرحباب رحيػة المسػػجدم كالكػؿ عمػػ  مشػركعيرهام كلكػػف البػبلؼ فػػ   دائهػػا 
 بم فالشافع  ذهب إل   دائها كبالنو مالؾ ك بك حنينة. لمدابؿ كاإلماـ يبط

( ككذلؾ ابرمنكا ف   دائهػا فػ  2/429(م الحاكم الكبير)1/196(م الكافا فا فقو  هؿ المدينة)1/263بدائج الِّنائج ف  ررريب الشرائج)
ِّػػر حرػػا الممػػرب ) سػػنا األكقػػات المنهػػ  عنهػػا الِّػػبلة فيهػػا: بعػػد ِّػػبلة الِّػػبو حرػػا الضػػح  كعنػػد الػػزكاؿ كبعػػد ِّػػبلة الع

 (. 124-1/123المطالب 
كقاؿ الشافع  رض  اح عنػو م يسػرحب  -المبسكط لمسربس : مف قر   ية السجدة  ك سمعها كجب عميو  ف يسجدها عندنا ( جاء فا3)

النبػ  ِّػم   لو ذلؾ كال يجب عميو؛ لحديث األعراب )هؿ عم  غيرها... الحديثم قاؿ: كلنا حػديث  بػ  هريػرة رضػ  اح عنػو  ف
اح عميو كسمـ قػاؿ: إذا رػبل ابػف  دـ السػجدة فسػجد اعرػزؿ الشػيطاف يبكػ  فيقػكؿ:  مػر ابػف  دـ بالسػجكد فسػجد فمػو الجنػة ك مػرت 

(م الرنبيػو فػ  النقػو 1/223(م ككػذلؾ عنػد مالػؾ هػ  سػنة كانظػر بدايػة المجرهػد البػف رشػد)2/4بالسجكد فمـ  سجد فم  النار" الخ)
 (.1/35الشافع )

 كالنحػػػػػػػؿ  -3  ژڃ  ڃ   ڃ  ژ كفػػػػػػػ  الرعػػػػػػػد  -2  ژی  ی        ژ  بػػػػػػػر األعػػػػػػػراؼ -1مكاضػػػػػػػج السػػػػػػػجكد: ك 
 كفػػػػ  الحػػػػج  -6  ژڻ     ڻ        ڻ  ژ كفػػػػ  مػػػػريـ  -5  ژڎ   ڎ  ژ فػػػػ  اإلسػػػػراء  -4 ژۇ  ۆ  ۆ  ژ 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ژ كفيهػػػػػػػػػػػػػا  يضػػػػػػػػػػػػػان  -7 ژڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ 

 ژڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  ژ   النرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -8 ژں  

 -12  ژۈئ  ېئ     ېئ  ژ كف  فِّمت  -11  ژک  ک  ک  ژ ف  السجدة  -10 ژڍ  ڌ   ڌ  ژ كف  النمؿ  -9 
 ژۈئ  ۈئ  ژ  بػر سػكرة العمػؽ -14 ژۉ  ۉ   ې  ې   ې   ې  ژ ف  االنشقاؽ -13 ژہ   ہ  ہ  ژ  بر النجـ 

 (.1/433سكرة ص)الممنا البف قدامة كالببلؼ ف  سجدة 
)*( بطاب الكضػج : السػبب كالشػرط كالمػانج كالِّػحة كالنسػاد م لػيس فيهػا االداء ... الػخ م فكانػت االبيػرة ممحقػة ببطػاب الكضػج ال 

 منو .
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 (2)كامرثاؿ  مر الشارع إذا قمنا بنكريرو.   (1)
   (3) ك لـ يكف لها سبب: كالِّبلة المطمقة كاألذكار . 

ف كاف لها كقت مضبكط:  كا 
 يقج قبؿ كقرهام  ك فيوم  ك بعدن.  فإما  ف

فػػػاألكؿ: يسػػػم  رعجػػػيبلنم حيػػػث جػػػكزن الشػػػرع: كزكػػػاة النطػػػر فػػػ  رمضػػػافم كلػػػـ يرعػػػرض 
 .  (4)المِّننكف ف  مبرِّرارهـ لهذا النكع 

ف كقعػػػت فػػػ  كقرهػػػا المعػػػيف كنعػػػؿ الممػػػرب مػػػا بػػػيف غػػػركب الشػػػمس كغػػػركب الشػػػنؽ  -كا 
 فأداء.

 كلو: كقد  شار المِّنؼ بذكر الببلؼ ف  ذلؾ بق
كلػػػـ يرقػػدمها  داء فيػػو بمػػػؿ: كنػػكات ركػػف  ك شػػػرط  ك  -فعـــل بعــضعنػػد النقهػػاء  واألداء

 غيرها: كما لك ررؾ النارحة  ك غيرها مف األركاف كالشركطم فأداء.
ف سبقت  فإعادة.  -كما رقدـ -بأدائها المبرؿ كا 

                                 
 ركم مسػػمـ عػػف  بػػ  سػػعيد البػػدرم رضػػ  اح عنػػو قػػاؿ: سػػمعت رسػػكؿ اح ِّػػم  اح عميػػو كسػػمـ يقػػكؿ: مػػف ر م مػػنكـ( 1)

منكران فميميػرن بيػدن فػإف لػـ يسػرطج فبمسػانو فػإف لػـ يسػرطج فبقمبػو كذلػؾ  ضػعؼ اإليمػاف" انظػر شػرح الحػديث فػ  جػامج 
: ك عمػػـ  ف األمػػر بػػالمعركؼ كالنهػػ  عػػف المنكػػرم رػػارة 255( كجػػاء فػػ  ِّػػػ256-2/243العمػػـك كالحكػػـ البػػف رجػػب)

لمضب ح عم  انرهاؾ محارموم كرارة النِّػيحة لممػ منيف يحمؿ عميو رجاء ثكابوم كرارة بكؼ العقاب ف  رركوم كرارة ا
كالرحمػػة بهػػـ كرجػػاء انقػػاذهـ ممػػا  كقعػػكا  ننسػػهـ فيػػو مػػف الرعػػرض لمضػػب اح كعقكبرػػو فػػ  الػػدنيا كاآلبػػرةم كرػػارة يحمػػؿ 

عظامو كمحبرو ك نػو  هػؿ  ف يطػاع فػبل يعِّػ  كيػذكر فػبل ينسػ  كيشػكر فػبل يكنػرم ك نػو ييٍنرىػ دىل مػف عميو إجبلؿ اح كا 
 انرهاؾ محارمو بالننكس كاألمكاؿ. الخ.

كالكجػكب عمػ  النػكر  ـ عمػ  الررابػ ؟  يضػان مسػألة  ِّػكلية ابرمػؼ فيهػام  -كهػ  مسػألة  ِّػكلية -امرثاؿ األمر كاجػب( 2)
ابرمؼ األِّكليكف ف  األمر المطمػؽ عمػ  مػذاهب:  حػدها: ال ينيػد النػكر كال الررابػ  كنسػب إلػا الشػافع  م كالثػان : 

كهػك قػكؿ الحننيػة كالحنابمػة كحكػ  عػف المالكيػةم الثالػث: يقرضػ  النػكر  ك العػـز كهػك ابريػار القاضػ   -رض  النكريق
 (.266-1/265 ب  بكرم كالرابج: مشررؾ بيف النكر كالرراب  )انظر الميث الهامج 

(م المحمػ  75-1/74(م اإلبهػاج )1/447(م شرح مبرِّر الركضػة)1/338بياف المبرِّر شرح مبرِّر ابف الحاجب)( 3)
( 1/108(م حاشػية البنػانا عمػا جمػج الجكامػج)2/56(: النػركؽ لمقرافػ  )1/150عم  جمػج الجكامػج بحاشػية العطػار )

 (.2/857الرحبير شرح الرحرير)
 (.1/31نهاية السكؿ شرح منهاج الكِّكؿ)( 4)
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ف كقعػػػت العبػػػادة بعػػػد كقرهػػػا المعػػػيف ككجػػػد فيػػػو داء سػػػبب كجػػػكب األ - م فػػػ  الكقػػػت -كا 
    (1) فقضاء. كقد ذكرت ذلؾ ركطئة لكبلـ المِّنؼ كما ف  ذلؾ مف االبربلؼ.

العبادة: كركعة مف  بعض فعل م عند النقهاء  واألداءكقد  شار المِّنؼ إل  ذلؾ بقكلو 
 (2)ِّبلة دبؿ كقرها قبؿ بركجها.

: قػالكا: كف  كبلمو  مكر: األكؿ: ما اعربرن فعؿ البعض لـ يعربرن األِّكليكف: بؿ النقهػاء
 مف  درؾ ركعة مف الكقت ]رككف الِّبلة[ ) داء(

   (3) نهـ ال يسمكف فعؿ الركعة ف  الكقت  داءن  فكالظاهر مف كبلـ األِّكليي
كالنقهاء اسردلكا بما فػ  الِّػحيحيف: "مػف  درؾ ركعػة مػف الِّػبلة فقػد  درؾ الِّػبلة" زاد 

                                 
باب السػػػبب الػػػكقر  المرعمػػػؽ بػػػو األداء هػػػذا الرقسػػػيـ يرعمػػػؽ بػػػالحكميف الكضػػػع  كالركمينػػػ .  مػػػا األكؿ: فػػػؤلف مػػػف األسػػػ( 1)

كالقضػػاءم ك مػػا الثػػان : فػػؤلف هػػذا الرقسػػيـ كمػػا فػػ  شػػرح المنهػػاج كالعضػػد فػػ  قػػكة قكلنػػا الكجػػكب إمػػا  ف يكػػكف مرعمقػػو 
( 1/108قضػػاءن  ك  داءن  ك إعػػادة؛ فمػػذا  بػػرن عنهمػػا جميعػػان )رقريػػر الشػػيخ الشػػربين  عمػػ  حاشػػية البنػػان  عمػػ  المحمػػ )

 (.2/857الرحرير) الرحبير شرح
كفيػو إطػبلؽ فػا محػؿ  -ِّػاحب المػرر -بناءن عم  األِّػو فػيمف فعػؿ بعػض العبػادة فػ  الكقػت كبعضػها بارجػوم قمػت( 2)

الرقييػػدم إذ يشػػررط  ف يكػػكف الػػبعض ركعػػةم ال يقػػاؿ الػػبعض قيػػد يبػػرج الكػػؿم ألنػػ   قػػكؿ محمػػو إذا دؿ الػػدليؿم إذ فعػػؿ 
الحيثية قيدانم كليس لؾ  ف رقكؿ الحيثية مرعية ألن   قػكؿ محمػو إذا دؿ الػدليؿ  الكؿ فقد فعؿ البعضم إنما يمـز لك  بذ

قػاؿ البنػػان  فػ  حاشػػيرو عمػػ  المحمػ : كاعمػػـ  ف هػػذا ك ( 49عمػ  اعربارهػػام ألف الكػؿ يعمػػـ ثبػػكت ذلػؾ بطريقػػو )المػػرر 
و ال يجػػرم عمػػ  مػػذهبنا الػػذم ذكػػرن مػػف عػػدـ إثػػـ مػػف  بػػر الِّػػبلة إلػػ   ف  كقػػج ركعػػة منهػػا فػػ  الكقػػت كالبػػاق  بارجػػ

ف كانػت  داءنم بػػؿ رأبيرهػػا عػف كقرهػػا االبريػػارم إلػػ   معاشػر المالكيػػةم فػػإف الرػأبير المػػذككر حػػراـ عنػدنا قػػكالن كاحػػدام كا 
كقرها الضركرم بحيث يكقعها كمها فيو كذلؾ  يضان ببل ببلؼم نعـ رأبيرها عف كقرها االبريارم إل  الضػركرم بحيػث 

بريػارم كالبػاق  فػ  الضػركرم جػائزم كهػذا  م رقسػيـ كقػت األداء إلػ  االبريػارم كالضػركرم ال يكقج ركعة منها ف  اال
 (.1/117رقكؿ بو الشافعية)

ف  الرقرير كالرحبير عم  رحرير الكماؿ بف الهماـ: فإنو ال يشررط لككنو  داءن كجكد جميعو ف  الكقتم بػؿ مػا  شػار إليػو ( 3)
عؿ "ف  غير العمر" كالرحريمة لمحننية فا غير ِّبلة النجرم فإف بإدراكها ف  الكقػت بقكلو" بؿ" الشرط "ابردا ن"  م الن

ف كاف ما سكاها منعكالن بارجو عم  ما هك المشهكر عندهـ.  يككف مدركا لمِّبلة  داء كا 
ف كهك مطمقان كجو عند الشافعية لما ف  الكقػتم كركعػة لمشػافعيةم فػإف بإدراكهػا فػ  الكقػت يكػكف مػدركا لمِّػبل      ة  داءنم كا 

لظػاهر قكلػو ِّػم  اح عميػو  -كاف ما سكاها منعكالن بارجو عم  ما هػك  ِّػو األكجػو عنػدهـم كمػا ذكػرن النػككم كغيػرن
ال فنػ  المحػيط: الِّػبلة الكاحػدة يجػكز  ف يكػكف  كسمـ: "مف  درؾ ركعة مف الِّػبلة فقػد  درؾ الِّػبلة" مرنػؽ عميػوم كا 

غربت عميو الشمس ف  ببلؿ ِّبلرو يرـ  الباق  قضاءكسػبقو إلػ  هػذا  بعضها  داءن كبعضها قضاءم كمِّم  العِّر
كعم   -الناطق   يضانم كذكر  بك حامد مف الشافعية  نو قكؿ عامة الشافعيةم قيؿ كهك الرحقيؽ اعرباران لكؿ جزء بكفائو

 (.2/123هذا فبل يككف ف  العبادة رساهؿ)



380 
 

   (1)مسمـ "كمها" 
عمػ  المبرِّػرات إنمػا يػرـ إذا كػاف مػراد النقهػاء قاؿ الزركش : كهذا الذم زادن المِّػنؼ 

نما يكِّؼ بػاألداء  انو اداء مجبقكلهـ ف  منعكؿ البعض  الحكـ عم  الباق  ببركج الكقتم كا 
ربعػػانم كهػػك  حػػد االحرمػػاليف لمسػػبكام قػػاؿ: إنػػو المربػػادر مػػف كبلمهػػـ مػػج الحكػػـ ببػػركج الكقػػت 

ف ما بقا منعكؿ بارج الكقتم كلو احرماؿ  بر:   ف الكقت لـ يبػرج فػ  حقػوم بػؿ ارسػج لػو كا 
إل   بر ِّبلرو فمـ ينعؿ الكؿ إال ف  الكقتم كذلؾ ألنو ِّم  اح عميو كسػمـ لمػا قػاؿ: "مػف 

ماسػػكاهما   (47) م فقػػيس (2) درؾ ركعػػة مػػف الِّػػبو قبػػؿ  ف رطمػػج الشػػمس فقػػد  درؾ الِّػػبو 
 عميهما ف  ذلؾم إذ ال فارؽ.
الشافع  ف  المبرِّػر: فػإذا طمعػت الشػمس قبػؿ  ف  منهـك قكؿبكاسرشهد لهذا االحرماؿ 

 فقد برج كقرها. يِّم  منها ركعة 
ف الكقػت ال يبػرج إال بالنسػبة إلػ  مػف لػـ  فمنهكمو  نو إذا ِّػم  ركعػة ال يبػرج كقرهػام كا 

 .  (3)يِّؿ ركعة 
]األمػػػػر[ الثػػػػان : كػػػػاف األكلػػػػ  لممِّػػػػنؼ  ف ال يربػػػػج النقهػػػػاءم ألف مبرِّػػػػرن كضػػػػعو فػػػػ  

: "مػػف  درؾ ركعػػة مػػف الِّػػبلة فقػػد  درؾ الِّػػبلة" يفم كال يمػػـز مػػف قكلػػو مِّػػطمو األِّػػكلي
  ى ًطػعٍ  ف رككف  داءم غاية األمر  ف الشػارع جعػؿ حكمػو حكػـ المػدرؾ رنضػبلن منػو كامرنانػانم ك ي 

                                 
بػػ  هريػػرة رضػػ  اح عنػػو قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اح ِّػػم  اح عميػػو ( عػػف  1/424(م مسػػمـ )1/120الحػػديث فػػ  الببػػارم)( 1)

 (.2/14كسمـ: مف  درؾ ركعة مف الِّبلة فقد  درؾ الِّبلة" كزيادة"كمها" فا مسمـم ركانم فا المكطأ )
ركم مسػػمـ فػػ  ِّػػحيحو عػػف  بػػ  هريػػرة رضػػ  اح عنػػو  ف رسػػكؿ اح ِّػػم  اح عميػػو كسػػمـ قػػاؿ: مػػف  درؾ ركعػػة مػػف ( 2)

ؿ  ف رطمػػػج الشػػػمس فقػػػد  درؾ الِّػػػبوم كمػػػػف  درؾ ركعػػػة مػػػف العِّػػػر قبػػػؿ  ف رمػػػرب الشػػػمس فقػػػػد  درؾ الِّػػػبو قبػػػ
 (. 2/197( كالنسائ  ف  السنف الكبرل)16/37( ك حمد ف  مسندن)2/8( كركان مالؾ ف  المكطأ)1/424العِّرم)

ر م النقهػػاءم دعػػاهـ إليػػو ظػػاهر فػػ  الرشػػنيؼ:  ف هػػذا القيػػد الػػذم زادن المِّػػنؼ عمػػ  المبرِّػػرات األِّػػكليةم إنمػػا هػػك ( 3)
ف ال يكافقكنهـ عمػ  رسػميرو يقكلو ِّم  اح عميو كسمـ:" مف  درؾ ركعة مف الِّبلة فقد  درؾ الِّبلة"م كلعؿ األِّكلي

 داءنم كعباررهـ طافحة بذلؾم ثـ إنو إنما يرـ ذلؾ إذا كاف مراد النقهاء بقكلهـم منعكؿ البعض: إنو  داء مج الحكـ عم  
نما كِّؼ باألداء ربعانم كهك  حد االحرماليف لمشيخ اإلماـم كقاؿ: إنو المربادر مػف كبلمهػـم  مػا الباق  بب ركج الكقت كا 

إذا قمنا باالحرماؿ الثان م كهك  ف الكؿ ف  الكقتم فبل يِّو االسردراؾم ألنو لـ يقج شئ بارج الكقتم كهذا الذم يدؿ 
معت الشمس قبؿ  ف يِّم  منها ركعةم فقػد بػرج كقرهػام فمنهمكمػو عميو لنظ الشافع م فإنو قاؿ ف  المبرِّر: فإذا ط

( كاألـ 150-1/149 نػػو إذا ِّػػم  ركعػػةم ال يبػػرج كقرهػػام ك ف الكقػػت ال يبػػرج إال بالنسػػبة إلػػ  مػػف لػػـ يِّػػؿ ركعػػة)
 ( 1/93) لمشافع 
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حكمػػو كأنػػو مػػ دو حقيقػػةم كيػػؼ كرػػأبير العبػػادة بحيػػث يبػػرج بعضػػها عػػف الكقػػت حػػراـ؟ ككيػػؼ 
 ـ فعؿ المِّيب الذم  كقج جميج ِّبلرو ف  الكقت؟يساكم فعؿ هذا المرركب لمحرا

كلعػػؿ الشػػارع إنمػػا ذكػػر هػػػذا اإلدراؾ بالنسػػبة إلػػ  إلػػزاـ الزائػػػؿ عػػذرن فعػػؿ رمػػؾ العبػػػادة ال 
بالنسبة لجعمو م ديانم يشهد لهذا ككف النقهػاء لػـ يطػردكن فػ  الجمعػةم بػؿ قػالكا: رمرنػج الجمعػة 

   (1) عمـ[ ببركج جزء منها عف الكقت كرِّم  ظهران]كاح 
]األمر[ الثالث: ما ذكرن مف حد األداء ال يدبؿ فيػو  داء الِّػـك كال الحػجم كال األداء فػ  

نمػا يركجػو الرعريػؼ لنػرد (2)الِّبلة إذا فعمت كمها ف  الكقت بالرِّريو بؿ بنحكل البطاب م كا 
 كاحد مف  فراد الحقيقة كال يبن  فسادن.

بعػض قبػؿ الكقػتم كبعػض فيػوم كهػك فاسػد مػج ]األمر[ الرابج:  نو يػدبؿ فػ  كبلمػو فعػؿ 
   (3)الرعمدم كمج عدمو ينقمب النرض ننبلن. 

                                 
 ( 1/41) 0منو الميث الهامج كما بيف المعقكفريف( 1)

 هػ.1417 – كلا  –بيركت  –( دار البشائر 1/58ر )فا رحنة الممكؾ: كقت الجمعة كقت الظه
كفػا الرػاج اإلكميػؿ لمبرِّػػر بميػؿ: ابرمػؼ فػػا  بهػر كقػت الجمعػػة: فقيػؿ مػا بقػػا لمعِّػر ركعػة إلػػا المػركبم كهػك ظػػاهر 

 المدكنةم كقيؿ ما لـ رمرب الشمس.
 بػػر كقػػت الظهػػر قبػػؿ  ف يبػػرج كفػػا األـ: قػػاؿ الشػػافعا رحمػػو اح: كقػػت الجمعػػة مػػا بػػيف  ف رػػزكؿ الشػػمس إلػػا  ف يكػػكف 

اإلماـ مػف ِّػبلة الجمعػةم فمػف ِّػبلها بعػد الػزكاؿ إلػا  ف يكػكف سػبلمو منهػا قبػؿ  بػر كقػت الظهػر فقػد ِّػبلها فػا 
 (.1/223كقرهام كها لو جمعة إال  ف يككف فا بمد قد جمج فيو قبمو )

نما ابمرنكا إذا دبؿ كقت كفا رِّحيو النركع: فإف اإلماـ  حمد كاألِّحاب قالكا: يبرج كقت الجمعة بدب كؿ كقت العِّر كا 
 (.3/149العِّر كهـ فيها )

: مسألة: الجمعة ها ظهر يـك الجمعة. كال يجكز  ف رِّما إآل بعػد الػزكاؿم ك بػر كقرهػا:  بػر كقػت  كفا المحما البف حـز
 بيركت. -( دار النكر 3/244الظهر فا سائر األياـ )

م كالمنه( 2) : ما دؿ عميو المنػظ ال فػ  محػؿ النطػؽم فػإف كافػؽ حكمػو المنطػكؽ فمكافقػةفحكم البطاب نكع مف المنهـك  - ـك
 (.1/117إف كاف  كل م كلحنو إف كاف مساكيا" الميث الهامج ) - فحكم البطاب

حاشػػية العطػػار عمػػ  شػػرح المحمػػ  عمػػ  جمػػج الجكامػػج كقػػاؿ: ....كذلػػؾ غيػػر الئػػؽ بػػالرعريؼ بأنػػو يِّػػدؽ بمػػا إذا فعػػؿ ( 3)
ء ف  رقرير الشيخ الشربين  عم  البنػانا: فمػا قيػؿ إف كػبلـ المِّػنؼ شػامؿ لمػا لػك فعػؿ الػبعض قبػؿ ( جا1/148الخ)

 الكقت مج  نو مج العمد فاسد كمج عدمو ينقمب النرض ننبلن ك ف الشارح دفج هذا بالعناية اآلرية ليس بشئ. .هػ .
سػاد الرعريػؼ مػف  كجػو ثبلثػة: األكؿ:  ف المػراد دفػج بػو ف -يعنػ  مػج فعػؿ الػبعض اآلبػر - م المحمػ  -كقاؿ البنان : قكلػو

م الثالػػث:  ف  -بػػالبعض المػػأبكذ فػػ  الرعريػػؼ بعػػض معػػيف بككنػػو ركعػػة الثػػان : كػػكف ذلػػؾ فػػ  الِّػػبلة ال فػػ  الِّػػـك
إنمػا هػك مػج كقػكع البػاق  فػ  الكقػت  ك بعػدن ال قبمػوم كالرعريػؼ لػـ ينػد كاحػدان مػف الثبلثػة كمػا  - م فعؿ البعض -ذلؾ

بن   ف المعربر ف  ِّحة الرعريؼ ِّدؽ المنظ دكف عناية القرائف فبل فائػدة لػدفج الشػارح بقكلػو . "يعنػا" كال ررم كال ي
العرذارن عف المِّنؼ بقكلو: "كما هك معمػـك مػف محمػو"م  م كرػب النقػو. ألنػو إذا فػرض  ف المباطػب بػالرعريؼ يعمػـ 
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]األمر[ البامس:  نو قد يرد عم  رعرينػو األداء كعمػ  رعرينػو القضػاء عكسػان مػا لػك  حػـر 
بالِّػػػبلة فػػػ  الكقػػػت ثػػػـ  فسػػػدها ك رػػػ  بهػػػا ثانيػػػان فػػػ  الكقػػػت فإنهػػػا ركػػػكف قضػػػاءن عمػػػ  مػػػا قالػػػو 

  رعميقػػو كربعػػو المرػػكل  فػػ  الررمػػة كالركيػػانا فػػ  البحػػرم كمهػػـ فػػ  بػػاب القاضػػ  الحسػػيف فػػ
ِّنة الِّبلة ف  الكبلـ عم  النيةم لكف  جيب عف ذلؾم بأف ه الء سمككا مسػمكان غيػر مسػمؾ 

م كاألِّكليكف قاطبػة إال بعػض  فػراد كالقاضػ   بػ  بكػرم قػالكا: إف المػأر  بهػا فػ  فاألِّكليي
 الكقت يككف  داءن.

لقكؿ بأف يكػكف قضػاءن فيػدع   ف الكقػت بػرج بالنسػبة إلػ  هػذا دكف غيػرنم ألنػو لمػا كبرقدير ا
 حػػـر بالِّػػبلة رضػػيؽ كقرهػػا بػػاإلحراـ المرنػػاع البػػركج منهػػا فمػـػ يبػػؽ لهػػا كقػػت مشػػركعم بػػؿ كقػػت 
اسػػػردامةم فػػػاإلحراـ بهػػػا بعػػػد ذلػػػؾ بػػػارج عػػػف كقرهػػػا بالنسػػػبة إلػػػ  ذلػػػؾ: كػػػالممرب إذا قمنػػػا بػػػالقكؿ 

المنػركض إلػ  انرهػاء قػدر طهػارة كسػرر  -ذا  بر اإلحراـ عف كقرػو كهػك  كؿ الكقػتالجديدم فإنو إ
ِّارت قضاءنم كالػذم ينسػد الحػج كلػك  -عكرة كبمس ركعات كشبج بطف عم  ما فِّؿ فا النقو

    (1)كانت ننبلن يمزمو القضاء المرناع البركج. 
النػػػرض بعػػػد  كقػػػاؿ ابػػػف الرفعػػػة: إف فػػػ  نػػػص األـ إشػػػارة إليػػػوم حيػػػث منػػػج البػػػركج مػػػف

ا انره    .  (2)الرمبسم ثـ قاؿ: فإف برج منها ببل عذر كاف منسدان  ثمن
ككاف كجو اإلشارة  ف إبراج العبادة عف كقرها حراـم فمكال  ف إفسادها يِّيرها قضػاءن لمػا 

 ژڎ   ڈ   ڈژ منػػج مػػف البػػركجم لكػػف فيػػو نظػػر؛ ألف ذلػػؾ إنمػػا هػػك لقكلػػو رعػػال  
م (3)

                                                                                                     
و مج فعؿ الباق  ف  الكقت  يضان  ك بارجو كمػا مػر لػـ  ف المراد بالبعض المبهـ بعض معيف ك نو ف  الِّبلة فقط ك ن

 يندن الرعريؼ شيئان. الخ.
ككبلـ المحم : كقكلو "فعؿ بعض"م يعن  مج فعؿ البعض اآلبر ف  الكقت  يضان ِّبلة كاف  ك ِّكمان  ك بعػدن فػ  الِّػبلة 

 ( 1/108الخ. )حاشية البنان  عم  جمج الجكامج)
 .123،124انج ِّػ( كمنج المك 1/499رفج الحاجب)( 1)
األـ لمشػافع  كقػػاؿ: مػػف دبػػؿ فػ  ِّػػـك كاجػػب عميػػو مػػف شػهر رمضػػاف  ك قضػػاء  ك ِّػػـك نػذر  ك كنػػارة مػػف كجػػو مػػف ( 2)

الكجػػكنم  ك ِّػػم  مكركبػػة فػػ  كقرهػػا  ك قضػػاها  ك ِّػػبلة نػػذرها  ك ِّػػبلة طػػكاؼم لػػـ يكػػف لػػو  ف يبػػرج مػػف ِّػػـك كال 
ف برج مف كاحد منهمػا بػبل عػذر ممػا كِّػنت  ك مػا ِّبلة ما كاف مطيقان لمِّـك كالِّبلة عم  طهارة ف   الِّبلة.. كا 
( كالمنثػػكر فػػ  القكاعػػد 2/48( البحػػر المحػػيط لمزركشػػ )1/324 شػػبهو عامػػدان كػػاف منسػػدان  ثمػػا عنػػدنا كاح رعػػال   عمػػـ)

 (. 2/245لمزركش  )
  ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ ( مف سكرة محمدم كرمامها 33بعض مف اآلية )( 3)
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 فإبطاؿ النرض ال يجكز.
 ( عف نص الشافع :  نو لك  حػـر مسػافر بالِّػبلة كهػك 48فإف قيؿ: قد نقؿ ف  الشامؿ)

يجهؿ  ف لو قِّرهام ثـ سمـ مف ركعريف كجب عميو قضا هام ألنو عقدها  ربعام فإذا سمـ مػف 
   (1)ركعريف فقد قِّد إفسادها فجعمها قضاءن. 

المعن  االِّػػػطبلح م كالجػػػكاب:  ف مػػػرادن كجػػػكب اإلعػػػادة عمػػػ  كػػػؿ حػػػاؿم ال القضػػػاء بػػػ
ك طمقػػو  -إال مػػف شػػذ مػػنهـ -فألنػػو مسػػكؽ لبيػػاف لمػػك األكلػػ م كلػػذلؾ كػػاف إطػػبلؽ األِّػػكليي

النقهاءم كبو جـز الشػيخ فػا الممػج كشػرحها  نهػا  داءم كهػك المكافػؽ لمقكاعػدم ألف الكقػت بػاؽم 
ـ لممسػػئ كبإفسػػاد الِّػػبلة زاؿ الرضػػييؽم ألف فعمػػو كػػبل فعػػؿم بػػدليؿ قكلػػو عميػػو الِّػػبلة كالسػػبل

نما يظهر الرضييؽ  ف لك اسرمرت ِّحيحة. (2)ِّبلرو: ارجج فِّؿ فإنؾ لـ رِّؿ"   كا 
فإف قيؿ فقد قاؿ النككم ربعنا لمرافع  كالنقهاء: لك  حـر بالحج كالعمػرة فجػامج فػا  حػدهما 

ف كاف كقت النسكيف العمرم كالعمر باؽو.  قبؿ الرحمؿ األكؿ  نو يجب القضاء كا 
 بأمريف:  حدهما:  نو  طمؽ القضاء عم  معنان الممكم.ك جاب كالد المِّنؼ 

ف لػػػـ ررضػػػيؽ الِّػػػبلةم ألف  بػػػر كقػػػت الِّػػػبلة لػػػـ  ثانيهمػػػا:  نػػػو رضػػػيؽ كقرػػػو بػػػاإلحراـ كا 
يرعيف ف  حقو بالشركع فمـ يكف ينعمها بعد اإلفساد مكقعا لها فػ  غيػر كقرهػام كالحػج بالشػركع 

نكاتم فنعمو فػ  السػنة الثانيػة بػارج كقرػو فِّػو رضيؽ كقرو ابرداءن كانرهاءن فإنو ينره  بكقت ال
   (3)كِّنو بالقضاء. 

                                 
ا ألنػو عقػدها  ربعػانم فػإذا سػمـ مػف ثـ سمـ مف ركعريف كجب عميو قضا ه( لكف قاؿ: ... 2/49) البحر المحيط لمزركش ( 1)

ركعريف فيها فقد قِّد إفسادهام كظاهر هذا النص  نهػا رِّػير قضػاءن بافسػادها فػ  الكقػت  .هػػ . كفػ  الحػاكم الكبيػر: 
ذا  حـر مسافر بمس افر كنكيا جميعان القِّر. ثـ سها اإلماـ فِّم   ربعػان سػاهيان يظنهػا ركعرػيف قاؿ الشافع  ف  األـ: كا 

ألف فرضو ركعراف كالزيادة عميهما سهكم كلك ذكر سػهكن فػ  الثالثػة  رػا بسػجكد السػهك كسػمـ  ؛كاف عميو سجدرا السهك
ف عمػػـ  ككجػػب عمػػ  المػػأمـك  ف يػػرـ ِّػػبلرو  ربعػػان: ألف إرمامهػػا قػػد كجػػب عميػػو باعرقػػادن  ف إمامػػو قػػد نػػكم اإلرمػػاـم كا 

( 2/306) المأمـك  ف اإلماـ قاـ إل  الثالثة ساهيان لـ يربعوم فػإف ربعػو بطمػت ِّػبلرو كمػف ربػج إمامػان قػاـ إلػ  البامسػة
 (.2/447) كنهاية المطمب

 ثػػـ سػػمـ مػػف -كفػػ  البيػػاف فػػ  مػػذهب اإلمػػاـ الشػػافع : فػػإف  حػػـر بالِّػػبلة كهػػك جاهػػؿم ثػػـ بػػاف لػػو  ف يقِّػػر ألجػػؿ السػػنر
كجػػػب عميػػػو قضػػػا ها  ربعػػػانم ألنػػػو عقػػػدها  ربعػػػانم فػػػإذا سػػػمـ مػػػف ركعرػػػيف فقػػػد قِّػػػد إفسػػػادها مربلعبػػػانم فمزمرػػػو  :ركعرػػػيف
 (. 2/466اإلعادة)

 سبؽ ربريجو.( 2)
( ممنػػػ  المحرػػػاج إلػػػ  معرفػػػة معػػػان   لنػػػاظ 2/351(م المػػػرر البهيػػػة)1/511 سػػػنا المطالػػػب فػػػ  شػػػرح ركض الطالػػػب )( 3)
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: ال منافػػػاة بػػػيف كػػػبلـ األِّػػػكلييف كالنقهػػػاءم فيحمػػػؿ قػػػكلهـ إف الحػػػج كقرػػػو اإلسػػػنكمكقػػػاؿ 
العمر عم  ما إذا لـ يحـر بػو إحرامػان ِّػحيحانم فأمػا إذا  حػـر بػو فإنػو يرضػيؽ عميػو كال يجػكز 

 بػػرم كيمػػـز مػػف ذلػػؾ فػػكات كقػػت اإلحػػـر بػػوم فػػإذا اقرضػػ   لػػو البػػركج منػػو كرػػأبيرن إلػػ  عػػاـ
 الحاؿ كقكعو بعد ذلؾ فيككف قضاءنم)لمنكات( بببلؼ مف  ر  بو غير منعقد. 

 قاؿ: كقد سمككا هذا المسمؾ بعينو فا الِّبلة.
 (1)كساؽ ما قدمنان عف القاضا الحسيف ك رباعو. 

ـ لػػػك  فسػػػد الِّػػػبلة ثػػػـ سػػػافر قػػػاؿ المِّػػػنؼ: كيمػػػـز عمػػػا قػػػكؿ القاضػػػا ك رباعػػػو  ف المقػػػي
 . (2)كالكقت باؽو إنو ال يقِّرها فيوم كالجارل عما القكاعد النقهية القِّر ما داـ الكقت باقيان 

قػػاؿ: ك مػػا رسػػميرو قضػػاءن ك داءن فمسػػألة  ِّػػكلية ر بػػذ منهػػا ال مػػف كرػػب النقػػوم ككػػؿ فػػف 
رحريـ ضػػعيؼم لكػػف يسػمـ إلػػا  همػػو م كمػػا عمػؿ بػػو القاضػػا الحسػػيف ك رباعػػو مػف الرضػػييؽ بػػال

الرضييؽ بالشركع فعمو ال بػأمر الشػارعم كالنظػر فػا القضػاء كاألداء إلػا الشػارع ال إلػا فعمػوم 
 انرها.

 . (3) الشيخ فا الممج: إف الببلؼ لنظا كقاؿ
إال  ف يقػػػاؿ إف نيػػػة القضػػػاء رنسػػػد األداء  مقػػػاؿ الزركشػػػا: كهػػػك حػػػؽ؛ لعػػػدـ فائػػػدة رظهػػػر

مثبلن عبثانم كما ذكػرن النػككل مػف زكايػد الركضػة كحمػؿ كبلمهػـ كبالعكس إذا كاف عمدان؛ لككنو 
 عما مف ظف ذلؾ كظهر األمر بببلؼ ما نكل.

فػػإف قيػػؿ لػػك شػػهد بر يػػة الهػػبلؿ مػػف شػػكاؿ كلػػـ يكمػػؿ إال بعػػد المػػركب فيِّػػما العيػػد مػػف 
 مج  نو بارج الكقت. ان المد  داء

ف قبمػػت  فػػا غيرهػػا لممػػدرؾ المكضػػو فػػالجكاب:  ف الشػػهادة الميػػت بالنسػػبة إلػػا الِّػػبلة كا 
فا النقو: فكػأف الكقػت لػـ يػدبؿ فمػـ رِّػؿ بػارج الكقػتم بػؿ فيػوم كالشػهادة قػد ررػكزع كمػا فػا 

ذا كقج الركزيج فا األحكاـ بالدليؿ فبل ينرقض حينئذ.  العدد فا هبلؿ رمضافم كا 

                                                                                                     
 (.856حبير شرح الرحرير )(م الر2/300المنهاج )

 (.2/48( كالبحر المحيط لمزركش  )1/499( كرفج الحاجب عف مبرِّر ابف الحاجب)1/76كاإلبهاج ف  شرح المنهاج)
(
1
 (.1/32نهاية السكؿ شرح منهاج األِّكؿ ) (

(
2
 (.4/369( ك)3/47( كالمجمكع شرح المهذب )2/49البحر المحيط ) (

(
3
 (.1/159كالضياء البلمج ) (2/863الرحبير شرح الرحرير ) (
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ب( كانت  داءن مج ككنها م قرة بمػا 48فإف قيؿ: فِّدقة النطر إذا  برجت فا رمضاف) 
 .(1)يف ليمة العيد كغركب يكمو" ب

                                 
(
1
زكاة النطر كاجبة لحديث ثعمبة بف ِّنير العذرل " دكا عف كؿ حر كعبد ِّمير ككبير نِّػؼ ِّػاع مػف بػر  ك ِّػاعان  (

األحنػاؼ  –مف رمر  ك ِّاعان مف شعير"م ك مر باألداء كمطمؽ األمر لمكجكبم  ما كينية كجكبها فقد ابرمؼ  ِّحابنا 
جػػب كجكبػػان مضػػيقان فػػا يػػـك النطػػر عينػػانم كقػػاؿ بعضػػهـ يجػػب كجكبػػان مكسػػعان فػػا العمػػر فيػػوم قػػاؿ بعضػػهـ: إنمػػا يك  –

 (.2/69كهذا هك الِّحيو .. الخ )بدائج الِّنائج  –قاؿ  –كالزكاة كالنذكر كالكنارات كنحكها 
نمػا البػبلؼ فػا كقػت النطػر مػف  كقاؿ السربسا فػا المبسػكط: كال بػبلؼ  ف كجػكب الِّػدقة يرعمػؽ بػالنطر مػف رمضػاف كا 

كقػت غػركب الشػمس مػف الميمػة الرػا  –الشػافعا  –رمضاف عندنا كقت النطر عند طمكع النجر مػف يػـك النطػر كعنػدن 
 ( كقاؿ:2/74( كبدائج الِّنائج )3/108يهؿ بها هبلؿ شكاؿ )

 نػو كلك عجؿ الِّدقة عما يـك النطرم ركل الحسف عف  با حنينة  نو يجكز الرعجيؿ سنة  ك سنريفم كعف بمؼ بػف  يػكب 
كذكػر الكربػا فػا مبرِّػرن  نػو يجػكز الرعجيػؿ بيػـك  ك يػكميفم كقػاؿ  ميجكز رعجيمها إذا دبػؿ رمضػاف كال يجػكز قبمػو

الحسف بف زيػاد ال يجػكز رعجيمهػا  ِّػبلنم كقػاؿ:  مػا كقػت  دائهػا فجميػج العمػر عنػد عامػة  ِّػحابنا كال رسػقط بالرػأبير 
ذا لػػـ ي دهػػا حرػػا مضػػا اليػػـك عػػف يػػـك النطػػرم كقػػاؿ الحسػػف بػػف زيػػاد كقػػت  دائهػػا يػػك  ـ النطػػر مػػف  كلػػو إلػػا  بػػرن كا 

 سقطت.
كفا الكافا فا فقو  هؿ المدينة: زكػاة النطػر كاجبػة عمػا كػؿ حػر كعبػد ِّػمير  ك كبيػر ذكػر  ك  نثػا مػف المسػمميف إال  ف 

ميهػػا قبػػؿ غػػركب العبػػد يػػ دل عنػػو سػػيدن كالِّػػمير يػػ دل عنػػو مػػف رمزمػػو ننقرػػو  ك يمػػا مالػػو إذا كػػاف كاجػػدا لهػػا قػػادران ع
 الشمس مف  بر رمضافم ك نها رجب لمركب الشمس مف ليمة النطر  ك رجب بطمكع النجر مف يـك النطر.

كقاؿ مالؾ: يسرمؼ إذا كجد مػف يسػمنو كيػ دل كيسػرحب لمنقيػر إذا  بػذ مػف الزكػاة  ك غيرهػا يػـك النطػر مػا ينضػؿ عػف قكرػو 
 كقكت عيالو يـك كليمة  ف يبرجها.

 م كهك  ربعة  مداد بمدن  كاة النطر ِّاع بِّاع النبا كقاؿ: كمقدار ز 
( 1/320كهػك الِّػحيو عنػد مالػؾ ك كثػر  ِّػحابو ) مكقاؿ : كال يجز  فيها كال فا غيرها مف الزكػاة القيمػة عنػد  هػؿ المدينػة

نم كفػػا : كالمسػػرحب إبراجهػػا بعػػد النجػػر قبػػؿ المػػدك إلػػا المِّػػما ارناقػػان ككاسػػج بعػػدالبػػف الحاجػػب كفػػا جػػامج األمهػػات
 .نشر مكربة اليمامة بدمشؽ (1/167رقديمها بيـك  ك ثبلثة قكالف )

هذا هك الِّحيوم كفا كجو يجػكز فػا  كؿ يػـك مػف رمضػاف ال  –كفا ركضة الطالبيف: فيجكز رعجيمها بعد دبكؿ رمضاف 
 (.2/213مف  كؿ ليمةم كفا كجو يجكز قبؿ رمضافم )

جمج كؿ مػف يحنػظ عنػو مػف  هػؿ العمـػ عمػا  ف ِّػدقة النطػر فػرضم كقػاؿ: لمػا ركل كفا الممنا البف قدامة : قاؿ ابف المنذر:  
"فػػرض زكػػاة النطػػر مػػف رمضػػاف عمػػا النػػاس ِّػػاعان مػػف رمػػر  ك ِّػػاعان مػػف  قػػط  ك ِّػػاعان مػػف  ابػػف عمػػر  ف رسػػكؿ اح 

دكدة لـػ يجػز العػدؿ شعير عما كؿ حر كعبد ذكر ك نثا مف المسمميف"م مرنػؽ عميػوم كقػاؿ: مسػألة: ِّػدقة النطػر  جناسػا معػ
 (.1/222كما بعدها( كالنركؽ لمقرافا ) 3/79عنهام كقاؿ: ال رجز  القيمة فا ِّدقة النطرم )

قاؿ القرافا فػا النػركؽ: زكػاة النطػر يجػكز رعجيمهػا قبػؿ غػركب الشػمس بيػـك  ك ثبلثػة عنػدنا كرجػز  عػف الزكػاة الكاجبػة إذا 
ا األشبان كالنظائر: زكاة النطر يجكز رعجيمها فا جميج رمضاف؛ (م كقاؿ ابف السبكا ف2/5ركجهت عميو عف سببها )

ألنهػػػػا كجبػػػػت بػػػػأمريف يبرِّػػػػاف بهػػػػام كهمػػػػا: إدراؾ رمضػػػػاف كالنطػػػػرم كال يجػػػػكز قبػػػػؿ رمضػػػػاف الرقػػػػديـ عمػػػػا السػػػػببيف 
 (2/45(م البحر المحيط )3/20(م )2/368(م )1/223)
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م (1)فػػالجكاب: إنػػو ممػػا سػػامو الشػػرع فيػػو بالرعجيػػؿ قبػػؿ كقرػػو: كرعجيػػؿ الزكػػاة قبػػؿ الحػػكؿ
 .(2)فهك مسقط لمكاجب ال  داء حقيقة 

 رنبيهات:
األكؿ: قيػػاس قػػكؿ القاضػػا الحسػػيف المرقػػدـ ك رباعػػو  ف ذلػػؾ لػػك كقػػج فػػا الجمعػػة المرنػػج 

رقضػام ك نػو لػك كقػج ذلػؾ فػا الِّػبلة المقِّػكرة المرنػج قِّػرها إذا اسرئنافها؛ ألف الجمعة ال 
  (3)منعنا قِّر النكائت 

الرنبيػػو الثػػانا: العبػػادات رنقسػػـ إلػػا  قسػػاـ:  حػػدها: مػػا ال يكِّػػؼ بقضػػاء كال  داء كميػػر 
ف  –الم قػػت مػػف األمػػر بػػالمعركؼ كالنهػػا عػػف المنكػػر كرد الممِّػػكب كالركبػػة مػػف الػػذنكب  كا 

 (4)المبادرةم فمك رداركو بعد ذلؾ ال يسما قضاءن.   ثـ الم بر لها عف
كالثػػانا: مػػا يكِّػػؼ بهمػػام كهػػك مػػا لػػو كقػػت محػػدد مػػف النػػرائض قطعػػان ككػػؿ النكافػػؿ عمػػا 

 األظهر.
كالثالث: ما يقبؿ األداء دكف القضاء: كهػك الجمعػة كالكضػكءم كحكػا فػا البيػاف عػف  بػا 

طبرػػيف  قيمرػػا مقػػاـ الػػركعريفم ككػػذلؾ فػػا اسػػحؽ  ف الجمعػػة إذا فارػػت يقضػػيها  ربعػػان؛ ألف الب
ف سػػقكا فػػإنهـ يػػأركف بِّػػكرة  ِّػػبلة االسرسػػقاءم قػػاؿ اإلمػػاـ: ال معنػػا لقضػػائهام فػػإف النػػاس كا 
االسرسػػقاء كيقيمكنهػػا شػػكرانم ككػػذا ِّػػبلة البسػػكؼ ال رقضػػا بعػػد االنجػػبلء بػػبل بػػبلؼم فإنهػػا 

اءم ألنهػا م قرػة لمعنػا فارػت فا الرحقيؽ ليست م قرػةم ككػذلؾ ِّػـك الثبلثػة  يػاـ فػا االسرسػق
بنكارو؛ ككذلؾ رحية المسجدم فإنو إذا دبؿ المسجد كجمس فارتم ككذلؾ لك ِّما عمػا جنػازة 

                                 
(
1
ف بهػام همػا: الحػكؿ كالنِّػابم فيجػكز رعجيمهػا قبػؿ الحػكؿ زكاة المكاشا كالنقديف كالعػركض فإنهػا رجػب بسػببيف يبرِّػا (

كال يجػػكز قبػػؿ كمػػاؿ النِّػػابم كاألِّػػو  نػػو ال يجػػكز رعجيػػؿ زكػػاة عػػاميف؛ ألنػػو لػػـ يرحقػػؽ كجػػكد كاحػػد مػػف السػػببيف 
 (.2/198(م )1/223بالنسبة إلا العاـ الثانا )البحر المحيط لمزركشا )

(
2
( كفيػػو: كالرعجيػؿ قبػػؿ سػػبب الكجػػكب غيػػر مسػػقط لمكاجػػب بعػػد 1/138لهمػػاـ )الرقريػر كالرحبيػػر عمػػا رحريػػر الكمػػاؿ بػػف ا (

 كجكبو  .هػ.

(
3
 (.1/161( كالضياء البلمج )1/41( كالميث الهامج )1/64الرمهيد فا ربريج النركع عما األِّكؿ)  (

(
4
لِّػػياـ كالِّػػبلة الرػػا ال ( كزاد مػػف النكافػػؿ المبرػػد ت البلرػػا ال  سػػباب لهػػا كا1/254قكاعػػد األحكػػاـ فػػا مِّػػالو األنػػاـ ) (

 سػػباب لهػػا كال  كقػػاتم ككػػذا الجهػػاد ال يرِّػػكر قضػػا ن؛ ألنػػو لػػيس لػػو كقػػت مضػػركب يزيػػد كال يػػنقصم ككػػذلؾ الحكػػـ 
كالنريا ال يكِّناف بقضاء كال  داءم ككذلؾ األمػر بػالمعركؼ كالنهػا عػف المنكػر ككػذلؾ افررػاح الِّػبلة ككػذلؾ األذكػار 

 (.73-3/72كبحركفها فا المنثكر لمزركشا ) المشركعات فا غير الِّبلة انرها.
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 ثـ باف ككنو محدثنا ال يمزمو القضاء كلك كاف ابرداءن فعؿ.
ككػػػذلؾ األضػػػحية المرطػػػكع بهػػػام فإنػػػو إذا لػػػـ يضػػػو حرػػػا فػػػات الكقػػػت ال يقضػػػا قطعػػػانم 

 .(1)مف السنة األبرلم قاؿ اإلماـ: كغير ذلؾ مف المسائؿ  إلمكاف رداركها  داءن 
 ]الرنبيو[ الرابج: ينقسـ حاؿ المكمؼ فا القضاء كاألداء فا الِّبلة إلا  قساـ:

األكؿ: مػف يمزمػػو األداء كالقضػػاء: كهػك فاقػػد الطهػػكريف كالمسرحاضػة كالمرحيػػرة كالمِّػػما 
 عاريانم كغيرن مف األعذار النادرة.

يمزمو األداء كال القضاء كهك الحائض كالننسػاء: فيمػا فارهمػا مػف الِّػمكات الثانا: مف ال 
 فا زمف العذر.

الثالث: مف يمزمو األداء دكف القضػاء: كهػك المكمػؼ الكامػؿ إذا  داهػا بشػرطها؛ ككػذا مػف 
 فاررو الجمعة؛ ألنها ال رقضا.

 كينقسـ حالو فا الِّـك إلا  قساـ:
 كالمجامج فا رمضاف. حدها: مف يمزمو األداء كالكنارة: 

ض كيمػكت قبػؿ زكاؿ يثانيها: مف ال يمزمػو األمػراف: كهػك المنطػر بالسػنر الطكيػؿ  ك المػر 
 عذرن.

 ثالثها: مف يمزمو القضاء دكف الكنارة: كالمنطر بمير جماع.
 .   (2)رابعها: عكسو: كالشيخ الهـر

                                 
(
1
 (.74-3/72(م المنثكر فا القكاعد )2/58(م النركؽ لمقرافا )1/75شرح رنقيو النِّكؿ ) (

(
2
 (.75-3/74المنثكر فا القكاعد ) (

عرؽ رقبةم فػإف لػـ فا البناية شرح الهداية: كالكنارة مثؿ كنارة الظهارم  ل الكنارة الرا رجب بالكقاع مثؿ كنارة الظهار كها 
يجد فِّياـ شهريف مررابعيفم فإف لـ يسرطج فإطعاـ سريف مسكينان لكؿ مسكيف نِّؼ ِّاع مف بر  ك ِّػاع مػف رمػر 

(4/59.) 
كفا بداية المجرهد قاؿ: ك ما المسألة األكلا: كها هؿ رجب الكنارة باإلفطار باألكػؿ كالشػرب مرعمػدان؟م فػإف مالكػا ك ِّػحابو 

الثكريػة كجماعػة ذهبػكا إلػا  ف مػف  فطػر مرعمػدان بأكػؿ كشػرب  ف عميػو القضػاء كالكنػارة المػذككرة ك با حنينة ك ِّحابو ك 
 فا الحديث. 

كذهب الشافعا ك حمد ك هؿ الظاهر إلا  ف الكنارة إنمػا رمػـز فػا اإلفطػار مػف الجمػاع فقػطم كالسػبب فػا ابػربلفهـ ابػربلفهـ 
لجمػػاعم فمػػف ر ل  ف شػػبههما فيػػو كاحػػد كهػػك انرهػػاؾ حرمػػة فػػا جػػكاز قيػػاس المنطػػر باألكػػؿ كالشػػرب عمػػا المنطػػر با

 الِّـك جعؿ حكمهما كاحدا.
ف كانػػت الكنػػارة عقابػػان النرهػػاؾ الحرمػػة فإنهػػا  شػػد مناسػػبة لمجمػػاع منهػػا لميػػرنم كذلػػؾ  ف العقػػاب المقِّػػكد بػػو  كمػػف ر ل  نػػو كا 
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بػام فعمػا هػذا إذا لػـ م ك نو مف بػاب الررا*الرنبيو البامس: قالكا: الحج ليس كقرو مكسعان 
يكف م قران معمـك الطرفيف لجهالة الطرؼ اآلبر: فبل يكِّؼ بأداء كال قضاءم فرسمية النقهػاء 
إيان بذلؾ عما سبيؿ الرجكزم كرنريج عما ككنو مف المكسجم كمف مات كحج عنو يسػما ذلػؾ 

  يضان قضاءن كمج ككف الناعؿ غير مف بكطب بوم ككمو يسما مجازان.
ف المراد  .(1)القضاء الممكلم كقضاء الديف كنحكنم ال القضاء االِّطبلحا  :كا 

الرنبيػػو السػػادس: كهػػك بػػاص بكػػبلـ المِّػػنؼ: قكلػػو "بعػػض"م ككػػذا "كػػؿ" فيمػػا ذكػػرن بعػػد 
  ( كاآلبر إلا نظيرن رقديران.49غير منكنيف لئلضافةم فإف  حدهما مضاؼ إلا قكلو "ما")

كقكؿ القائؿ: قطػج اح يػد كرجػؿ مػف قالهػام  المِّنؼ ذلؾ فيما يظف ابرِّارانم فهك ؿى عى كفى 
ككقػػػكلهـ: نِّػػػػؼ كربػػػػج درهػػػػـم كجػػػػكاز مثمػػػو بػػػػاص بالمِّػػػػطحبيف: كاليػػػػد كالرجػػػػؿم كالػػػػبعض 
كالكؿم كلػك اجرنػب مثػؿ هػذا فػا الرعرينػات لكػاف  كلػام فإنهػا مكضػكعة لئليضػاح كهػذا ينافيػو 

(2). 
هػا المكمػؼ لزمػو القضػاء بػيص: كػؿ عبػادة كاجبػة إذا رركمالرنبيو السابج: قػاؿ ِّػاحب الر

: ال يجػب عميػو   ك الكنارة إال كاحدة: هػا اإلحػراـ لػدبكؿ مكػة إذا  كجبنػانم فػدبمها غيػر محػـر
القضػاء فػا  ِّػػو القػكليف؛ ألنػو ال يمكػػف كألف دبكلهػا ثانيػػان يقرضػا إحرامػان  بػػرم فهػك كاجػػب 

: قضػػػا طػػػاببأِّػػػؿ الشػػػرعم ال بالقضػػػاءم نعػػػـ لػػػك ِّػػػار ممػػػف ال يجػػػب عميػػػو اإلحػػػراـ كالح
 لرمكنو.

كقػػد نػػكزع فػػا ذلػػؾ م فإنػػو إذا كجػػب القضػػاءم يبػػرج ثػػـ يعػػكد محرمػػانم كال نقػػكؿ  ف عػػكدن 
 (3)يقرضا إحرامان  بر كما إذا دبمها لنسؾ يكنيو اإلحراـ بو 

                                                                                                     
ف كانت الجناية مرقاربة إذا كاف الردعم كالعقاب األكبر قد يكضج لما إليو الننس  ميؿم كهك لها  غمب مف ال جناياتم كا 

 (.2/65المقِّكد مف ذلؾ الرزاـ الناس الشرائجم ك ف يككنكا بياران عدكالن )

(
1
 (م كقضاء الممكل مرادؼ لبلداء م رقكؿ قض  دينو م قضا نهارن ..... الخ م كاالِّطبلحا ما نحف بِّددن هنا .1/75اإلبهاج ) (

(
2
 (.1/1479(م الرشنيؼ )1/158اء البلمج )(م الضي1/41الميث الهامج ) (

(
3
( كقػػاؿ: كالثػػانا:  ف اإلحػػراـ رحيػػة البقعػػةم فػػبل يقضػػا كرحيػػة المسػػجد  .هػػػ كالمجمػػكع شػػرح 1/216األشػػبان كالنظػػائر البػػف السػػبكا ) (

 (.7/18المهذب كفيو: قاؿ ابف القاص فا الربميص ... الخ )
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 ]ال مدبؿ لمقضاء فيها[ (1)كاسردرؾ عميو بِّكر 
ذا رػػػرؾ إمسػػػاؾ يػػػـك الشػػػؾ كثبػػػ(2)مػػػف نػػػذر ِّػػػـك الػػػدهر ك فطػػػر بػػػبل عػػػذر  -1 ت  نػػػو مػػػف م كا 

 رمضاف: فإف اإلمساؾ كاجبم كلك رركو لـ يمزمو )لرركو( قضاءن كال كنارة.

ذا فػػػر يػػػـك الزحػػػؼ عػػػف اثنػػػيف غيػػػر مرحػػػرؼ لقرػػػاؿ كال مرحيػػػزان إلػػػا فئػػػة: فإنػػػو ال يمزمػػػو  -2 كا 
 .(3)القضاء 

رىن سقط عنو )كلػـ يثبػت فػا ذمرػو( قالػو القاضػا  بػك  -3 كرد السبلـ كاجب عما النكرم فإف  ىبَّ
 الطيب.

كلك  فسد الحج بالجماع لزمو القضػاءم فمػك  فسػد القضػاء بالجمػاع ) يضػان( لزمرػو كنػارة كال  -4
(4)قضاء لهذا الثانا. 

 

ذا نذر الحج كؿ سنة مف عمرن فنارو شئ مف ذلؾ كما فا ِّياـ الدهر. -5  كا 

ذا نػػػػذر  ف يِّػػػػما جميػػػػج الِّػػػػمكات فػػػػا  كؿ كقرهػػػػام فػػػػأبر كاحػػػػدةم فِّػػػػبلها فػػػػا  بػػػػر  -6 كا 
 الكقت: ال قضاء.

: ال غـر عميو -7 م فأرمؼ الناضؿ فا يـك  .(5)كلك نذر  ف يرِّدؽ بالناضؿ مف قكرو كؿ يـك

                                 
(

1
 (.1/217و بقيت ِّكر: .. الخ كاألشبان كالنظائر البف السبكا )قاؿ ابف السبكا: ك كرد عما ِّاحب الرمبيص  ن (

 376)*( ينظر اكؿ ِّنحة 

(
2
كما بعدها( كفيو: قكؿ األِّحاب ف  مػف نػذر ِّػـك الػدهرم فػأفطر يكمػان  نػو ال  1/216األشبان كالنظائر البف السبكا ) (

كةم كلـ ال يمكف؟م كقد يقكؿ الناذر:  نا يمكنو قضا نم كال شؾ  نو بعد رسميـ حكمو كاردم غير  ف فا ِّدرل منو حسي
 قضػا اليػػـك النائػػت فيمػػا اسػػرثنا مػف الػػدهرم كلػػـ يحػػـر الِّػػـك فيػػو كال كجػب؛ كذلػػؾ كأيػػاـ السػػنر كالمػػرضم كال جػػكاب 
لهػػػذا إال  نهػػػـ قػػػالكا: "الكاجػػػب بالنػػػذر ال يزيػػػد عمػػػا الكاجػػػب بالشػػػرع"م كلػػػذلؾ قػػػاؿ اإلمػػػاـ: لػػػك نػػػذر المػػػريض القيػػػاـ فػػػا 

ريكيمىنىٍت المشقةم  ك نذر ِّكمان كشػرط  ف ال ينطػر بػالمرض: لػـ يمػـز الكفػاءم كلكػف يمكػف  ف يقػاؿ فػا جػكاب الِّبلةم ك 
؛ لئبل يزيػد النػذر عمػا كاجػب الشػرعم لكػف لػـ قمػرـ: ال يِّػو  ف يقضػا فػا هػذن  هذا:  ف غاية هذا  نو ال يجب الِّـك

كيكػػكف قضػػا ن مسػػقطان لكجػػكب النديػػة ... الػػخ  .هػػػ. كفػػا  األيػػاـ مػػا فارػػو فػػا غيػػرنم ال سػػيما إذا كػػاف فائرػػان بميػػر عػػذر
المنثكر فا القكاعد كالرماـ مف هناؾ: ].. كقيؿ يمكف القضاء بأف يسافر ثـ يقضا ما  فطرم  ك يِّػـك عنػو كليػو بنػاءن 

( ]  (3/76عما الِّحيو فيمف مات كعميو ِّـك

(
3
فإنو مرا لقا مف يجب قرالو كجب قرالػوم  –ا  بك الطيب كما قالو القاض -فا المنثكر لمزركشا: فإنو ال يمزمو قضا ن  (

 (.3/77فهذا المقاء ال قضاء لو )

(
4
 (.3/77]قاؿ: كلـ يجب عميو لهذا الثانا قضاء[ المنثكر لمزركشا ) (

(
5
م األشػبان كالنظػائر لمسػبكا ) ( ر (م المنثػك 1/217قاؿ: ألف الناضؿ عف قكرو بعد هذا يسرحؽ الرِّدؽ بػو بالنػذر ال بػالمـر

 (.3/77لمزركشا )
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كلػػك نػػذر  ف يعرػػؽ كػػؿ عبػػد يممكػػوم فممػػؾ عبػػدانم ك بػػر العرػػؽ حرػػا مػػات العبػػد : لػػـ يمزمػػو  -8
 بدلو.

(1)ننقة القريب إذا فات منها يـك  ك  ياـ لـ يجب عميو قضا ن بمضا الزماف.  -
 

يجػػػب فػػػا القضػػػاء؛ ألنػػػو مػػػف ركابػػػج الكقػػػتم كقػػػد فػػػاتم كقالػػػت الررريػػػب فػػػا الِّػػػمكات ال  -
الحننيػػػػة: بكجػػػػكب الررريػػػػب )اعربػػػػاران لمقضػػػػاء بػػػػاألداء( كيمػػػػزمهـ رعايػػػػة الررػػػػابج فػػػػا قضػػػػاء 

   (2)كهك مذهب مالؾ.  مرمضاف مف حيث إنو كانت مررابعة فا األداء كال يقكلكف بو

كالسػػبلـ: "مػػف  درؾ ركعػػة مػػف الرنبيػػو الثػػامف: قػػد عممػػت مػػا ثبػػت مػػف قكلػػو عميػػو الِّػػبلة 
 الِّبلة فقد  درؾ الِّبلة"

 اعربارات:  ةكهذا لو ثبلث
  حدها:  ف يدرؾ ذلؾ بالنعؿ مج ارِّافو قبمو بِّنة الكجكب.

 االعربار الثانا:  ف يزكؿ العذر قبؿ بركج الكقت بركعة.
  (3)االعربار الثالث: إدراؾ الجماعة. 

 ة إلػػػػا السػػػػنر كالحضػػػػرم حيػػػػث ابرمػػػػؼ فيػػػػو فمػػػػف االعربػػػػار األكؿ: قِّػػػػر الِّػػػػبلة بالنسػػػػب
 .(4)بالردارؾ فا القضاء 

كمنػػو:  نػػو عمػػا القػػكؿ بػػأف الكػػؿ قضػػاء  ك الػػبعض: ]ال[ يجػػكز رعمػػد الرػػأبير إلػػا  ف يكقػػج 
مثؿ ذلػؾ فػا الكقػتم ك مػا عمػا القػكؿ بػأف الكػؿ  داء: فجػـز البنػدنيجا بجػكاز الرػأبيرم كرػردد فيػو 

 يرن بأف ذلؾ ال يجكز كهك الذم ِّححو األكثركف.فا ذلؾ اإلماـ كغ  بك محمدم كقطج
كمنو  نو إذا شرع فػا الِّػبلة كقػد بقػا مػف الكقػت مػا يسػعهام فمػد فػا القػراءة حرػا بػرج 
 الكقت قبؿ فراغهام فنيو ثبلثة  كجو:  ِّحها  ف ذلؾ ال يحـر كال يكرن بؿ هك ببلؼ األكلا.

  (5)سيف. كالثانا: الكراهةم كالثالث: الرحريـم حكان القاضا الح
                                 

(
1
 (.78-3/76المنثكر لمزركشا ) (

(
2
 (.3/78) السابؽ (

(
3
 (.2/56(م فرو البارل البف حجر )5/105شرح النككل عما مسمـ ) (

(
4
 (.442-2/441نهاية المطمب فا دراية المذهب ) (

(
5
 – كلػػا  –ف الدينيػػة بقطػػر نشػػر الشػئك  (1/36( كعمػػدة السػػالؾ كعػدة الناسػػؾ )1/423رحنػة المحرػػاج فػػا شػرح المنهػػاج ) (

. كالمرر البهية فا شرح البهجة الكردية كفيها: لك شرع فا الِّبلة كقد بقػا مػف كقرهػا مػا يسػعها فمػدها بطػكؿ ـ1981
القراءة حرا برج الكقت جاز مف غير كراهة عما األظهر فا الركضة ك ِّمهام لكنو ببلؼ األكلا كمػا فػا المجمػكع 
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  ـى الكػافر كمف االعربار الثانا: كهك  ف يزكؿ العذر قبػؿ بػركج الكقػت بركعػةم مثػؿ  ف ييٍسػًم
كيىٍبمي ى الِّبا كرىٍطهيرى الحائضم كنحك ذلؾ: فرمزمهـ الِّبلةم بمعنا  نها رسرقر فا ذمػرهـ 
كيجب قضا هام كالمعربر فا ذلؾ  بؼ ركعة رجز م كقاؿ الشػيخ  بػك محمػد: يكنػا ركعػة 

  (1)سبكؽم كهؿ يشررط مج ذلؾ زمف الطهارة؟ فيو كجهاف:  ِّحهما: ال. م

  كمف االعربار الثالث: إدراؾ الجماعة: كقد ذهب المزالا إلا  نػو ال يكػكف المسػبكؽ مػدركان
لنضػػيمة الجماعػػة إال بػػإدراؾ ركعػػة مػػج اإلمػػاـم كالِّػػحيو الػػذل عميػػو الجمهػػكرم  نػػو يكػػكف 

ركبيرة اإلحراـ كها مف الِّبلةم نعـ قالكا فػا الجمعػة ال  مدركان لها بأدنا جزء؛ ألنو  درؾ
 .(2)يككف مدركان لها حرا يدرؾ مج اإلماـ ركعة كاممةم فإف  درؾ دكف ركعة  رمها ظهران 

كقػػكؿ األِّػػحاب ال يكػػكف مػػدركان لمجمعػػة إال بركعػػة كاممػػةم ألف إدراكهػػا يرضػػمف إسػػقاط 
كاإلدراؾ ال ينيػػػد اإلسػػػقاط إال  مبحالهػػػا ركعرػػػيفم سػػػكاء قمنػػػا الجمعػػػة ظهػػػر مقِّػػػكرةم  ك ِّػػػبلة

بشػػرط كمػػاؿ فػػا ذلػػؾ اإلدراؾم  ال رػػرل  ف المسػػبكؽ إذا  درؾ اإلمػػاـ سػػاجدان لػػـ يػػدرؾ الركعػػة؛ 
                                                                                                     

 (.1/248جو اشرراط إيقاع ركعة فا الكقت ألنو شرط ككنها  داء )البهجة الكردية كغيرنم قاؿ فا المهمات: كالمر

(
1
( كفا رحنة المحراج فا شرح المنهاج: كال يشررط  ف يضػـ إلػا ذلػؾ قػدر زمػف الطهػارة 1/26الرنبيو فا النقو الشافعا ) (

 إلمكاف رقديمها  .هػ.
دراؾ الجماعػػةم فػػبل يشػػررط فيػػو الركعػػة كفػا المنثػػكر لمزركشػػا قػػاؿ: إدراؾ إلػػزاـم كػػإدراؾ زائػػؿ ا لعػػذر بعػػض كقػػت الِّػػبلةم كا 

الكاممةم فإذا  درؾ المعذكر مف كقت الِّبلة قػدر ركبيػرة فمػا فكقهػا كقػد زاؿ عػذرن كػاف مػدركان لهػا ممرزمػان بنعمهػام كلهػذا 
مف ِّػبلة  ار إذا  درؾ جزءن سمكن إدراؾ إلزاـ؛ ألنو يمرـز القضاءم فسككا فيو بيف الزماف الطكيؿ كالقِّيرم كمثمو المساف

 (.1/100اإلماـ المقيـ يمزمو اإلرماـ: ألنو إدراؾ إلزاـم كااللرزاـ يسركل فيو القميؿ كالكثير )

(
2
 (.1/38فا منهاج الطالبيف كعمدة المنريف فا النقو: "كالِّحيو إدراؾ الجماعة ما لـ يسمـ" ) (

ف  درؾ فا  ( كحاشية الطحطاكل 1/91القعكد؛ ألف إدراؾ الشئ بإدراؾ  برن" )كفا الجامج الِّمير كشرحو النافج الكبير: كا 
 .هػ1418 كلا  –بيركت  –دار الكرب العممية  (287-1/286عما مراقا النبلح )

(م 1/402( كالبيػاف كالرحِّػيؿ )1/36كفا الرسالة لمقيركانا: كمف لـ يدرؾ إال الرشهد  ك السجكد فمو  ف يعيد فػا جماعػة" )
 .2/397لمبرِّر بميؿ )كالراج كاإلكميؿ 

 ( 1/53كفا زاد المسرقنج فا ابرِّار المقنج: "كمف كبر قبؿ سبلـ إمامو لحؽ الجماعة" )
(م المحػيط البرهػانا فػا 1/92: فا رحنة الممكؾ: مف  درؾ اإلماـ فا الرشهد  ك فا سػجكد السػهك  رػـ الجمعػة )لكن الجمعة

يػػػـك الجمعػػة فػػػا الرشػػهد يِّػػػير مػػدركان لمجمعػػػة عنػػدهما كعنػػػد  (م قػػػاؿ: إذا  درؾ اإلمػػاـ450-1/449النقػػو النعمػػانا )
  .هػ. -هػ1424 – كلا  –بيركت  –دار الكرب العممية  – محمد رحمو اح ال يِّير مدركا لها"

 (.2/35ك ما الجمعة فبل يككف إدراكها بأقؿ مف ركعة ) :وفى الحاوى الكبير
طبعػة  (2/441ج اإلماـ منها  ل مف الجمعة ركعػة  رمهػا جمعػة )كفا حاشية الركض المريج: كمف  حـر فا الكقت ك درؾ م

 .هػ1397 – كلا 
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ال فػػبلم  ألنػػو إدراؾ نػػاقصم كلػػك سػػافر كقػػد بقػػا مػػف الكقػػت ركعػػة قِّػػرم إف قمنػػا كمهػػا  داءم كا 
 كذا قالو الرافعا.

فيمػا  (2)كالربيػج  (1)المنِّػكص فػا ركايػة المزنػا كقاؿ الجكينا فػا النػركؽ: إف المػذهب 
إذا بقا مف الكقت مقدار ركبيرة فيحـر بالِّػبلة فيهػا كػاف لػو القِّػرم ثػـ قػاؿ: فػإف قيػؿ: فهػذا 

 إدراؾ إسقاط ال إدراؾ إلزاـ فهؿ شرطرـ إدراؾ ركعة كاممة كما فا الجمعة؟
ـى كنػكل القِّػر فقػد حِّػؿ لػو مػف الكقػت فى  اقمنا: النرؽ بينهما:  ف المسافر إذا  درؾ جػزءن  ػرَّ رىحى

اسرباحة الربِّة برمامها فا الكقػت؛ ألف اسػرباحة الربِّػة مػج ركبيػرة اإلحػراـم فأمػا فعػؿ القِّػر 
 فهك مكجب هذن النية؛ كلهذا إذا نكان مج الرحـر لـ يحرج إلا نية مج السبلـ.

بنعػػػؿ ركعػػػة  ك مػػػا اإلسػػػقاط فػػػا الجمعػػػةم فيرعمػػػؽ بػػػإدراؾ فعػػػؿ اإلمػػػاـم كذلػػػؾ ال يكػػػكف إال
 .(3)كاممة انرها. ]كعما هذا رسرثنا هذن الِّكر مف هذن القاعدة[ 

 كقد قررنا  ف مف  درؾ ركعة مف الِّبلة فقد  درؾ الِّبلة كيككف  داءن عما الِّحيو.
مػػف عبػػادة  قبــل خروجــو ل األِّػػما  ك الربعػػا  كــل مــا دخــل وقتــواألداء فعػػؿ  (4) وقيــل

نمػػا قيػػدت باألِّػػم ا  ك الربعػػا ليػػدبؿ مػػا لػػك جمػػج بػػيف الِّػػبلريف جمػػج كاجبػػة  ك مندكبػػةم كا 
رػػػأبير؛ فػػػإف المػػػ برة ركػػػكف  داءن عمػػػا األِّػػػو مػػػج بركجهػػػا عػػػف كقرهػػػا األِّػػػمام لكػػػف كقػػػت 

 الثانية كقت لها بالربج.

                                 
(
1
 بك إبراهيـ إسماعيؿ بف يحػا بػف إسػماعيؿ بػف عمػرك بػف اسػحؽ المزنػا ِّػاحب اإلمػاـ الشػافعا رضػا اح عنػوم كهػك  (

الشػافعييف ك عػرفهـ بطرقػو مف  هؿ مِّرم كاف زاهػدان عالمػان مجرهػدان محجاجانغكاِّػان عمػا المعػانا الدقيقػةم كهػك غمػاـ 
كفراكيػػػو كمػػػا ينقمػػػو عنػػػوم ِّػػػنؼ كربػػػان كثيػػػرة فػػػا مػػػذهب اإلمػػػاـ الشػػػافعا منهػػػا الجػػػامج الِّػػػمير كمبرِّػػػر المبرِّػػػر 

: يبػرج مبرِّػر المزنػا مػف جكالمنثكر كالمسائؿ المعربرة كالررغيب فػا العمػـ ككرػاب الكثػائؽ كغيػر ذلػؾم قػاؿ ابػف سػري
رػػب المِّػػننة فػػا المػػذهب الشػػافعا رضػػا اح عنػػوم كعمػػا مثالػػو رربػػكا كلكبلمػػو الػػدنيا عػػذراء لػػـ رنػػضم كهػػك  ِّػػؿ الك

ػػفسػػركا كشػػرحكام هػػك الػػذل غى  -1/217هػػػ )كفيػػات األعيػػاف 264اإلمػػاـ الشػػافعام قيػػؿ كػػاف معػػو الربيػػج رػػكفا سػػنة  ؿى سَّ
 (.9/142(م الكافا بالكفيات )10/114(م سير  عبلـ النببلء )218

 (
2
لم  بك محمػد بػف سػميماف بػف عبػد الجبػار المػرادل بػالكالء المػ ذف المِّػرلم ِّػاحب اإلمػاـ الشػافعام الربيج بف سميماف المراد (

كهػػػك الػػػذل ركل  كثػػػر كربػػػوم كقػػػاؿ الشػػػافعا فػػػا حقػػػو: الربيػػػج راكيرػػػام كقػػػاؿ الشػػػافعا: يػػػا ربيػػػج لػػػك  مكػػػف  ف  طعمػػػؾ العمػػـػ 
 (.292-2/291األعياف هػ )كفيات 270ألطعمرؾم كهك  بر مف ركل عف الشافعا بمِّرم ركفا سنة 

(
3
 (.101-1/100المنثكر فا القكاعد لمزركشا ) (

(
4
 (.49إشارة عما الكجو المقابؿ لؤلِّوم كالقائؿ بعضها  داء كبعضها قضاء قائؿ بأنها ليست  داء )المرر لكحة  (
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كقػػد يقػػاؿ ال حاجػػة لمرقييػػد إذ اإلطػػبلؽ يشػػممها إذا  طمػػؽ عمػػا كقػػت الثانيػػة كقػػت األكلػػا 
 فيِّدؽ  نو دبؿ كقرو قبؿ بركجو.

 .(1)ا اإلماـ كجهان  نها مقضيةم كفائدة الربِّة رفج اإلثـ كرجكيز قِّر الظهر كحك
قاؿ فا المرر: كهذا هػك المنِّػكر عنػدلم كعنػد  بػا حنينػة  ف غيػر الم قػت يسػما  داءن 

نزلػػػػػت فػػػػػا رسػػػػػميـ منرػػػػػاح  (2) ژۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ژ شػػػػػرعانم قػػػػػاؿ رعػػػػػالا: 
  (3)معنا الممكلم كالكبلـ فا االِّطبلحا. البالكعبة كهك غير م قت كألِّحابنا  نو 

فائػػػدة: قػػػد رقػػػرر  ف مػػػف  درؾ مػػػف  بػػػر الكقػػػت ركعػػػة فػػػالجميج  داءم كعممػػػكن بػػػأف الركعػػػة 
 مشرممة عما معظـ  فعاؿ الِّبلةم كغالب ما بعدها ركرير لما قبمهام فكاف رابعان لها.

ف  درؾ  قؿ مف ركعة فالكؿ قضاءم كقيؿ) . ب( الكؿ  داء مطمقان 49كا   اعرباران بالرحـر
 كقيؿ الكؿ قضاء مطمقان اعرباران بالسبلـ فإنو كقت سقكط النرض.
 كقيؿ ما كقج فا الكقت  داء كما كقج بعدن قضاء نظران إلا الكاقج.

 ر بعذر ك درؾ ركعة فأداء جزمانم كالببلؼ فيمف  بر ببل عذر.كقيؿ إف  بَّ 
الِّبلة بنيػة القِّػر كبػرج الكقػتم  كفائدة الببلؼ الذل سقنان يظهر فا مسافر شرع فا

كقمنا إف المسػافر إذا فاررػو الِّػبلة لزمػو اإلرمػاـم فػإف قمنػا إف ِّػبلرو كمهػا  داءم فمػو القِّػرم 
ال لزمو اإلرماـ   .(4)كا 

                                 
(
1
 ( 1/150الرشنيؼ ) (

(
2
ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ژ ( مػػػف سػػػكرة النسػػػاء كرمامهػػػا: 58مػػػف اآليػػػة رقػػػـ ) (

 (.5/256كينظر رنسير القرطبا ) ژېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  
(
3
 ( كقاؿ: ]كاح رعالا  عمـ[م اطبلؽ االداء عما غير الم قت اطبلؽ لمكل .50ة )المرر لكح (

(
4
( كنهايػة المحرػاج 1/434المحرػاج فػا شػرح المنهػاج )(م رحنػة 1/307ممنا المحراج إلا معرفػة معػانا  لنػاظ المنهػاج ) (

 (.1/163( كاألشبان كالنظائر لمسيكطا )1/378إلا شرح المنهاج )
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 (1)]والمؤدى ما فعل[  
 بػػذ فػػا رعريػػؼ المػػ دل  –الػػذل هػػك المِّػػدر  -كلمػػا فػػرغ المِّػػنؼ مػػف رعريػػؼ األداء 

مف كؿ العبادة فػا كقرهػام  ك فػا الكقػت  (3) والمؤدى ما فعلفقاؿ:  (2)الذل هك اسـ المنعكؿ 
 كبعدن عما ر ل النقهاء.

ككػػبلـ المِّػػنؼ مسػػردرؾم فػػإف األداء كالقضػػاء فػػا عبػػارة األِّػػكلييف كالنقهػػاء يػػراد بهػػا 
المنعكؿ مف إطبلؽ المِّدر عما المنعكؿم كاشرهر ذلػؾ فػا اسػرعمالهـ حرػا ِّػار كالحقيقػة 

 العرفية.
ان فالعبػػادة قبػػؿ إيقاعهػػا لػػيس لهػػا كجػػكد بػػارجا يقػػج النعػػؿ عميػػو حرػػا يكػػكف منعػػكالن ك يضػػ

حقيقةم كيقج النرؽ فيو بيف النعؿ كالمنعكؿم كحينئػذ إيقػاع العبػادة ككقكعهػا كفعمهػا كذارهػا كمهػا 

                                 
(
1
نما عدلنا عف مثؿ قكؿ ابف الحاجب كغيرن: األداء ما فعؿ فا كقرو المقدر لو شرعانم ألنؾ إذا ما  ( قاؿ فا منج المكانج: كا 

الم داةم ال لؤلداء؛ ألف "ما" فا قكلهـ "ما فعؿ" إما مكِّكلة بمعنػا الػذلم  ك نكػرة رأممرو كجدرو مج فسادن حدان لمعبادة 
مكِّكفةم كالمعنا شئ فعؿ فا كقرو إلا  برنم كذلؾ الشئ الذل فعؿ هك الم دل ال األداءم كفرؽ بيف المِّدر كبػيف 

 اسـ المنعكؿم كالكبلـ فا األكؿ دكف الثانام كالمنظ يبص الثانا دكف األكؿ.
نمػا عرفنػان كنحف  عرفنا المِّدر بما عرفتم ثػـ عرفنػا اسػـ المنعػكؿ فقمنػا: "كالمػ دل مػا فعػؿ"م  م فػا كقرػو المقػدر شػرعام كا 

 ليسرنادم كينبو بو عما مكاف االعرراض عما مف عرؼ األداء بما ال يِّو إال رعرينا لمم دل.
ف كاف لنظ "المنعػكؿ"  ب ِّػر مػف لنػظ "مػا فعػؿ"؛ ألنػا  ردنػا  ف نحكػا لنػظ ابػف كلذلؾ قمنا: "ما فعؿ"م كلـ نقؿ: "المنعكؿ"م كا 

ف جػاز جعػؿ "مػا" فػا كبلمػو مِّػدريةم كلػذلؾ لمػا ركممنػا فػا  الحاجب رحمو اح رعالا  ك بعضو ليػرنطف لػو الػذهفم كا 
 (122القضاءم قمنا: "كالمقضا المنعكؿ" كلـ نقؿ: "ما فعؿ"؛ السرمنائنا بما رقدـ فا رعريؼ األداء.)ص

(
2
 (.1/150الرشنيؼ ) (

(
3
نما عرؼ الم دل مج  نو منهػـك قاؿ فا الميث الهامج ( :  ل ما فعؿ بعضوم كقيؿ كموم بعد دبكؿ كقروم كقبؿ بركجوم كا 

مف رعريؼ األداء لينبو عما الرنكيت عما ابف الحاجب فا رعرينو األداء: بأنو ما فعؿ ... الخم فأشػار إلػا  نػو ينبمػا 
داءم كال يجكز جعؿ "ما فا عبارة ابف الحاجب مِّػدرية؛ إلعادرػو الضػمير عميهػا  ف يِّدر بهذا رعريؼ الم دل ال األ

 (.1/42فا قكلو "فا كقرو" كألف الضمير إنما يعكد عما األسماء كالمِّدرية حرؼ )
كقػػاؿ فػػا الػػدرر: كالمػػ دل مػػا فعػػؿ: مسػػردرؾم ألنػػو إذا عمػػـ األداءم فػػالم دل معمػػـك بػػبل ريػػبم لكنػػو قِّػػد نػػكع رعػػريض بػػابف 

جبم حيث قاؿ: "كاألداء ما فعػؿ فػا كقرػو المقػدر لػو"م فػردن المِّػنؼ بػأف ذلػؾ هػك المػ دل ال األداءم كال م ابػذة الحا
عمػػا ابػػػف الحاجػػػب؛ ألف األداء يطمػػؽ عمػػػا المعنػػػا المِّػػدرل كعمػػػا المػػػ دلم فهػػك قػػػد اسػػػرعممو فػػا المعنػػػا الثػػػانام 

قيقػػة لممػػ دلم ال لػػؤلداء بػػالمعنا المِّػػدرل القػػائـ كالػػدليؿ عمػػا ذلػػؾ قكلػػو: "مػػا فعػػؿ فػػا كقرػػو المقػػدر لػػو"م كالكقػػت ح
بالناعؿم كلهذا شرح المكلا المحقؽ عما طبؽ كبلموم فقاؿ: "األداء ما فعؿ فا كقرو المقدر لو" ثـ قاؿ: "كمػا لػـ يقػدر 

 (.1/161(م كالضياء البلمج )281-1/280كقت لو كالنكافؿ". الدرر المكامج 
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 . (1)كاحدم فيِّو كِّؼ العبادة باألداء كالم داة كبالقضاء كالمقضيةم ]كاح  عمـ[ 
راض عمػا عبػارة ابػف الحاجػب حيػث قػاؿ: كاألداء مػا فعػؿ فػا كقرػو المقػدر فحينئذ ال اعرػ

 كال شرعانم قاؿ الشراح: كال يجكز جعؿ "ما" فػا عبػارة ابػف الحاجػب مِّػدرية إلعػادة الضػمير 
  (2)عميها فا قكلو "فا كقرو" ألف الضمير إنما يعكد عما األسماء كالمِّدرية حرؼ. 

ف كػاف ]لنػظ المنعػكؿ[  بِّػر قاؿ الزركشا: قكلو: ك"الم دل ما ف عػؿ" لػـ يقػؿ المنعػكؿ كا 
: كهػػػك  (3)]مػػػف لنػػػظ مػػػا فعػػػؿ[ إلرادة حكايػػػة لنػػػظ ابػػػف الحاجػػػب  ك بعضػػػو ]ليػػػرنطف لػػػو[م قمػػػت 

عجيب؛ ألنو  كثر منو حركفان فكيؼ يككف األبِّر إذ ما فعؿ "بماسػا" ك"المنعػكؿ" سػباعا. 
(4)  

                                 
(
1
 (.2/868الرحبير شرح الرحرير ) (

(
2
كالمقِّػػكد بالشػػراح: شػػراح جمػػج الجكامػػج ال مبرِّػػر ابػػف الحاجػػب  (1/150(م رشػػنيؼ المسػػامج )1/42الميػػث الهػػامج ) (

 .كما ركهـ العبارة

(
3
( كقػاؿ: ليػرنطف لػو؛ ألف "مػا" فػا قكلػو: "مػا فعػؿ: نكػرة مكِّػكفةم  ل: شػئ فعػؿم كاألداء فػا الحقيقػة 1/150الرشنيؼ ) (

مِّػدر كاسػـ المنعػكؿم فػإف قمػت: يبمِّػػو مػف هػذا جعمهػا مِّػدريةم قمػت: ال يِّػػو؛ فعػؿ مػا دبػؿ كقرػوم كفػرؽ بػػيف ال
ألف "ما" المِّدرية حرؼ ال يعكد عميها ضميرم كهنا ضػمير عائػد إليهػا م كهػك قكلػو: فػا كقرػوم كالضػمير ال يعػكد إال 

 عما األسماء.  .هػ.
(
4
 (.50هذا رعميؽ ِّاحب المرر كليس مف كبلـ الزركشام المكحة رقـ ) (
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 (1)]والوقت الزمان المقدر لو شرعا مطمقا[ 
مػػػػف زيادارػػػػو عمػػػػا  -كقػػػػج ذكػػػػر لنػػػػظ الكقػػػػت فػػػػا رعريػػػػؼ األداء نىبَّػػػػوى عمػػػػا رعرينػػػػو  كلمػػػػا

ــوكالزمػػاف جػػنس كقكلػػو والوقــت الزمــان بقكلػػو:  (2) -المبرِّػػرات  ــدر ل شــرعًا  م النعػػؿ  المق
ـــاً  : (3) م مكسػػػعان كػػػاف كزمػػػاف الِّػػػمكات البمػػػس كسػػػننها كالضػػػحا كالعيػػػدم  ك مضػػػيقان  مطمق

 .(4) كزماف ِّـك رمضاف ك ياـ البيض
                                 

(
1
قاؿ البنانا فا حاشػيرو عمػا جمػج الجكامػج: ك كرد  ف فػا رعرينػا األداء كالكقػت بمػا ذكػر دكران ظػاهرانم ألبػذ كػؿ منهمػا فػا  (

بسػػػبب ذكػػػر  –رعريػػػؼ اآلبػػػر؛  م ألبػػػذن الكقػػػت فػػػا رعريػػػؼ األداء المقرضػػػا ركقػػػؼ األداء عمػػػا الكقػػػتم ك بػػػذن األداء 
األداءم كيمكػف الجػكاب : بجعػؿ الضػمير فػا  مقرضا ركقؼ الكقت عمػ يؼ الكقت الالمشرؽ مف األداء فا رعر  –الم دل 

"لػػو" الراجػػج لممػػ دل فػػا رعريػػؼ الكقػػت راجعػػان لػػو مجػػردان عػػف كِّػػنو بككنػػو مػػ دلم بػػؿ بمعنػػا النعػػؿ المطمػػكب كمػػا ذكػػرم 
م كبأف "الكقت" المػأبكذ فػا رعريػؼ األد اء ي بػذ مضػافان لمشػئ ك يمىثىؿي ذلؾ فا جكاب الدكر فا رعريؼ العمـ بمعرفة المعمـك

مجػػػردان عػػػف كِّػػػنو بككنػػػو مػػػ دل كرِّػػػكرن بػػػدكف رِّػػػكر معنػػػا المػػػ دل يمكػػػف فػػػبل دكرم فػػػيمكف  ف يجػػػاب بػػػأف كػػػبلن مػػػف 
 (.1/109الرعرينيف لنظام ككثير ما يرركب حمؿ الرعريؼ عما ذلؾ لدفج الدكر )

(
2
 (1/151الرشنيؼ ) (

(
3
ة: األكؿ:  ف يككف النعؿ فاضبلن عف الكقتم كالركميؼ بذلؾ ال يجكز النعؿ بالنسبة إلا الكقت يككف عما  حد كجكن ثبلث (

إال إذا جكزنا الركميؼ بما ال يطاؽ  ك يككف المقِّكد إيجاب القضاءم كما إذا طهرت الحائض  ك بم  المبلـ كبقا مف 
 كقت الِّبلة مقدار ركعة  ك  قؿ.

م كهذا ال إشكاؿ فيو.كالثانا:  ف ال يككف  زيد كال  نقص نحك األمر بإمساؾ كؿ الي  ـك
( ك 2/173كالثالػػث:  ف يكػػكف الكقػػت فاضػػبلن عػػف النعػػؿ كهػػذا هػػك الكاجػػب المكسػػجم ابرمػػؼ النػػاس فيػػو )المحِّػػكؿ لمػػرازل 

(م بيػػاف المبرِّػػر شػػرح 1/312كمػػا بعػػدها(م شػػرح مبرِّػػر الركضػػة ) 1/105(م اإلحكػػاـ لآلمػػدل )1/336المعرمػػد )
 (.1/276(م البحر المحيط لمزركشا )1/41ؿ فا شرح منهاج الكِّكؿ )(م نهاية السك 1/356مبرِّر ابف الحاجب )

(
4
(م 3/41 يػػاـ البػػيض: رػػرجـ الببػػارل فػػا ِّػػحيحو: بػػاب ِّػػياـ  يػػاـ البػػيض: ثػػبلث عشػػرة ك ربػػج عشػػرة كبمػػس عشػػرة )  (

رػا بػثبلث: ِّػياـ ثبلثػة  يػاـ مػف كػؿ شػهرم كركع ك كرد فيو حديث  بػا هريػرة رضػا اح عنػو قػاؿ:  كِّػانا بميمػا 
 (.3/41الضحام ك ف  كرر قبؿ  ف  ناـ )

ال ينطػػػر  يػػػاـ البػػػيض فػػػا حضػػػر كال سػػػنر  كركل النسػػػائا فػػػا سػػػننو عػػػف ابػػػف عبػػػاس رضػػػا اح عنهمػػػا قػػػاؿ: كػػػاف رسػػػكؿ اح 
 ف نِّػػـك مػػف الشػػهر ثبلثػػة  يػػاـ البػػيض: ثػػبلث عشػػرة ك ربػػج  قػػاؿ:  مرنػػا رسػػكؿ اح  (م ككػػذلؾ عػػف  بػػا ذر 4/198)

 (.4/224: ه  ِّـك الشهر. سنف النسائا )(م كفا حديث  با المنهاؿ قاؿ 4/222ة )عشرة كبمس عشر 
 م يػػاـ مػػف كػػؿ شػػهرم فكػػاف يِّػػكمها  كلػػو كعاشػػرن كالعشػػريف كهػػا األيػػاـ البػػيض ةكفػػا الػػذبيرة لمقرافػػا: كاسػػرحب مالػػؾ ثبلثػػ

 (.2/531كابرار  بك الحسف رعجيمها فا  كؿ الشهر )
: كها الثالث عشر كالرابج عشر كالبامس عشرم قمت: كهذا هك المعركؼ فيهام كلنا كجو كفا ركضة الطالبيف:  ياـ البيض

غريب حكان الِّػيمرل كالمػاكردل كالبمػكل كِّػاحب البيػاف:  ف الثػانا عشػر بػدؿ البػامس عشػرم فاالحريػاط ِّػكمهما 
(م 3/180كػؿ شػهر )(م كفا الممنا اسرحباب ِّـك الثالث عشر كالرابج عشر كالبامس عشػر مػف 2/387كاح  عمـ )

كفػػا ربيػػيف الحقػػائؽ فػػا شػػرح كنػػز الػػدقائؽ كحاشػػية الشػػمبا: كيسػػرحب ِّػػـك  يػػاـ البػػيض الثالػػث عشػػر كالرابػػج عشػػر 
 (. 1/332كالبامس عشر ما لـ يظف إلحاقو بالكاجب )
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فقكلو "المقدر" فِّؿ يبػرج بػو زمػاف النعػؿ المػأمكر بػو مػف غيػر رعػرض لػزمف: كاإليمػاف 
كالنػػذر كالننػػػؿ المطمقػػيف كاألمػػػر بػػالمعركؼ كالنهػػػا عػػف المنكػػػرم فػػبل يسػػػما فعمػػػو  داءن كال  (1)

ف كاف األمر يدؿ عما الزمف بطريؽ االلرزاـ  م كمػف  (2)قضاءن؛ فإف الشرع لـ يقدر لو زمنانم كا 
 ركرة النعؿ كقكعو فا زمفم كلكف ليس مقِّكدان لمشارع.ض

كهػػذا الرعريػػؼ  بػػذن الم لػػؼ مػػف كػػبلـ كالػػدنم حيػػث قػػاؿ: كاألحسػػف عنػػدل فػػا رنسػػيرن  نػػو 
م كظػف بعضػهـ  نػو رنػرد بػو كقػد سػبقو إليػو (3)الزماف المنِّكص عميو لمنعػؿ مػف جهػة الشػرع 

عمػػا قسػػميف مسػػرناد مػػف الِّػػيمة  الشػػيخ عػػز الػػديف بػػف عبػػد السػػبلـ فػػا  ماليػػو فقػػاؿ: الكقػػت
كالمراد بالكقت فا حد األداء هػك الثػانا دكف  مالدالة عما المأمكرم ككقت يحدن الشارع لمعبادة

  (50األكؿ.)
رى المأمكر ال يكػكف قضػاءن؛ ألنهػا إنمػا  كيرررب عما ذلؾ  نا إذا قمنا بالنكر فا األمرم فىأىبَّ

 (4)قت الذل قدرن الشرع. برجت عف الكقت الذل دؿ عميو المنظ ال الك 
 (5) قاؿ الزركشا: كقد ر قت العبادة فا كقت ال نهاية لو: كطكاؼ اإلفاضة.

 كرد: بأف طكاؼ اإلفاضة لـ يحد لو الشارع كقران معينان حرا يقاؿ إنو م قت
فائدة: لػيس لنػا عبػادة يركقػؼ قضػا ها إال مسػألريف عمػا قػكؿ: األكلػا: إذا رػرؾ رمػا يػـك 

األيػػاـ كيكػػكف  داءن عمػػا األظهػػرم كالقػػكؿ الثػػانا: قضػػاءنم كارنقػػكا عمػػا عػػدـ  رداركػػو فػػا بػػاقا
 القضاء فا غير  ياـ الرشريؽ.

 .(6)الثانية: النكافؿ الم قرة: فيها قكؿ  نها ال رقضا إذا دبؿ عميها كقت ِّبلة  برل

                                 
(
1
الحػػؽ  ف قػػاؿ العبلمػػة البنػػانا: إف الرعبيػػر عػػف اإليمػػاف بالنعػػؿ ال يبمػػك عػػف رسػػاهؿ؛ إذ هػػك الرِّػػديؽ المبِّػػكصم ك  (

الرِّديؽ ليس مف مقكلة النعؿم كالجكاب  نو فعؿ اِّطبلحان لما مر مػف  ف المػراد بالنعػؿ عنػد األِّػكلييف كالنقهػاء مػا 
ف كاف عند الحكماء ليس فعبلن ببل كينية )البنانا عما جمج الجكامج   (.1/110قابؿ االننعاؿ: فيشمؿ الرِّديؽ كا 

(
2
 (.1/112نام كهك قسيـ الرضمف كالمطابقة )جمج الجكامج مف الميث الهامج االلرزاـ: داللة المنظ عما الزمو الذه (

(
3
(م قاؿ: األحسف عندل فا رنسيرن  نو الزماف المنِّكص عميو لنعمها مػف جهػة الشػرعم 1/74اإلبهاج فا شرح المنهاج ) (

م فػإف جميػج ذلػؾ قِّػد فإف المأمكر بو رارة يعيف األمر كقرو كالِّمكات البمػس كركابعهػا كِّػـك رمضػاف كزكػاة النطػر
ف كػػاف األمػػر يػػدؿ عمػػا الزمػػاف بػػااللرزاـ كمػػف ضػػركرة  فيػػو زمػػاف معػػيفم كرػػارة يطمػػب النعػػؿ مػػف غيػػر رعػػرض لمزمػػاف كا 

(م المحمػا عمػا جمػج 1/151النعؿ كقكعو فا زماف كلكنو ليس مقِّكدان لمشارع كال مأمكران بو قِّدا انرها. الرشػنيؼ )
 (.1/110الجكامج )

(
4
 (.1/151الرشنيؼ ) (

(
5
 (.1/151الرشنيؼ ) (

(
6
 (46-2/45البحر المحيط لمزركشا ) (
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ما خرج وقت أدائوو استدراكًا لما سـبق لـو مقـتض  –وقيل بعض  –]والقضاءو فعل كل 
   (1)ل مطمًقا[ لمفع

م كهػػك  حػػد األقسػػاـ الرػػا  شػػرنا (2)كلمػػا فػػرغ مػػف رعريػػؼ األداءم شػػرع فػػا بحػػث القضػػاء 
الم قػت مػا بػرج كقػت  دائػوم  والقضاء فعل كـلإليها بقكلنا:  ك بعدنم كقد بينو المِّنؼ بقكلو 

فقكلػػو "كػػؿ" بػػرج بػػو الػػبعض؛ فإنػػو حرػػا فعػػؿ الػػبعض: كركعػػة فػػا الكقػػت كػػاف الجميػػج قضػػاءن 
بعــض مــا خــرج القضػػاء فعػػؿ  وقيــليفم ك داءن عمػػا ر ل النقهػػاء كمػػا رقػػدـ ير ل األِّػػكل عمػػا

 لذلؾ النعؿ.وقت أدائو استدراكا 
 (3)فقكلو "برج كقت  دائو" يبرج بو األداء ككذا اإلعادة؛ ألف كقرها كقت األداء 

را بػو قاؿ الزركشا: كقد يرد عما هذا القيد ما لك شرع فػا الِّػبلة ثػـ  فسػدهام فػإف المػأ
 .(4)ثانيان يككف قضاءنم قالو القاضا الحسيف كغيرن انرها 

                                 
(
1
 ف لمقضاء اآلرا:ي( كمف رعرينات األِّكلي1/43( الميث الهامج )1/153الرشنيؼ ) (
 (.1/73عرفو القرافا: هك إيقاع العبادة بارج كقرها الذم عينو الشرع لمِّمحة فيو )شرح رنقيو النِّكؿ  -

 (.1/116ات كقرو المحدكد )المحِّكؿ الرازل: اسـ لنعؿ مثؿ ما ف -

 ل لنكات فعمو فا الكقت  –لنكارو فيو  – ل بعد بركجو  –بارج الكقت  – ل فعؿ المأمكر بو  –شرح الطكفا: فعمو  -
 (.1/448لعذر  ك غيرن ) –

 (.1/185فا ركضة الناظر: فعمو بعد بركج كقرها المعيف شرعا ) -

 (.2/176 ك مِّمحة ِّنرو  ك شرطو )اإلحكاـ اآلمدل: اسردراؾ ما فات مف مِّمحة األداء  -

 (.1/340ابف الحاجب: ما فعؿ بعد كقت األداءم اسردراكان لما سبؽ لو كجكب مطمقان )بياف المبرِّر  -

ف كقعت العبادة  -  (.1/74بعدن ككجد فيو سبب كجكبها فقضاء )اإلبهاج  –البيضاكل: كا 

(
2
قضػاء فػا الممػة عمػا ضػركب: كمهػا ررجػج إلػا معنػا انقطػاع الشػئ قاؿ ابف قريبة:  ِّؿ القضاء البرـم قاؿ الزجاج: ال (

  ل بػػرـ ذلػػؾ ك رمػػوم كمنػػو األمػػرم كمػػف قكلػػو رعػػالا  ژٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ژ كرمامػػوم فمنػػو البػػرـ: كقكلػػو رعػػالا: 
ڇ  ڇ    ڍ  ژ م  ل  مر  مػران قاطعػان قطعػان كحكمػانم كمنػو اإلعػبلـ مػف قكلػو رعػالا:  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ 

م ژ جب   حبژ م  ل  عممنػػاهـ إعبلمػػان قاطعػػانم كمنػػو النِّػػؿ فػػا الحكػػـم كمنػػو قكلػػو رعػػالا:  ژڌ  ڌ    ڍ
م  ل قطج بينهـم كذكر  هؿ الرنسير  ف القضاء فا القر ف عما بمسة عشػر  كمنو قكلهـ: قضا القاضا بيف البِّـك

ې      ې  ې  ى  ژ ؿ؛ كالنعػػػ ژں  ں  ڻ  ژ مػػػف قكلػػػو رعػػػالا  –النػػراغ  -كجهػػان: زيػػػادة عمػػػا السػػػابؽ: 

پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ الرمػػػػاـ كمنػػػػو  - ژ ڃ    ڃ  چژ المػػػػكت كمنػػػػو قكلػػػػو رعػػػػالا  - ژى  ائ    ائ        ەئ  

 كما بعدها(. 1/507... الخ نزهة األعيف النكاظر فا عمـ الكجكن كالنظائر  ژ ٺ
(
3
 (1/152الرشنيؼ ) (

(
4
 يان فإنو قضاء .. الخ.لكنو قاؿ: ثـ  راد  ف يِّما ثان (1/152الرشنيؼ ) (
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إال مػػف  –ف يقمػت: كقػػد رقػدمت اإلشػػارة إلػا مػػا قالػػو  ننػان فػػا رعريػؼ األداءم ك ف األِّػػكلي
 .(1)ال يكافقكف عما رسميرو قضاءن  –شذ منهـ 

ؿ كاعمػػـ  ف المِّػػنؼ لػػك اقرِّػػر عمػػا قكلػػو "مػػا بػػرج كقرػػو" لكنػػا مػػج االبرِّػػار كمػػا فعػػ
: (3). كقكلػػو "اسػػردراكان" رحػػرز عمػػا فيعػػؿ بعػػد كقػػت األداء ]ال[ بقِّػػد االسػػردراؾ (2)فػػا األداء 

 .(4)كمف  دل الِّبلة فا الكقت ثـ  عادها بارجو جماعة فإنو ال يسما قضاءن 
دبؿ فا عمـك مقرضػا النعػؿ: الكاجػب كالمنػدكبم فػإف  لما سبق لو مقتض لمفعلكقكلو 

بلهمػػػا مطمػػػكبم كيكِّػػػناف بالقضػػػاء؛ كلهػػػذا قػػػاؿ النقهػػػاء: رقضػػػا القضػػػاء يػػػدبؿ فيهمػػػام إذ ك
 .(5)الِّبلة المندكبة عما األظهرم كيقاس عميها الِّـك المندكب 

دَّا بالكجكب  .(6)كبهذا كاف حد الم لؼ  حسف مف حد ابف الحاجب كالبيضاكلم حيث حى

                                 
(
1
م كمنػػو: قػػاؿ المرػػكلا فػػا الررمػػة: كيرِّػػكر ِّػػبلة ركػػكف فػػا الكقػػت قضػػاءن بهػػذن الِّػػكرة انرهػػام لكػػف 1/153الرشػػنيؼ  (

 ف ال يكافقكف عما ذلؾ .. الخ.ياألِّكلي
(
2
رعريػػؼ األكؿ (م كقػػاؿ البنػػانا: قػػد يقػػاؿ إنمػػا قػػاؿ المِّػػنؼ "كقػػت  دائػػو" ليكػػكف ال1/111المحمػػا عمػػا جمػػج الجكامػػج ) (

لمقضاء كهك قكلو "فعؿ كؿ ..الخ" شامبلن لِّكرة ما إذا  كقج  قؿ مف ركعة فا الكقت كالباقا بارجػوم فػإف هػذا يِّػدؽ 
عميو فعؿ كؿ ما برج كقت  دائو كال يِّدؽ عميو فعؿ كؿ ما برج كقروم إذ الزمف المنعكؿ فيػو الػبعض المػذككر كقػت 

 لنعؿ ذلؾ البعض ... الخ
(
3
 (1/43(م الميث الهامج )1/153الرشنيؼ ) (

(
4
 (.1/112شرح المحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا ) (

(
5
 (1/111قاؿ العبلمة البنانا: هذا عما مذهب الشارح )المحما( ال عما مذهبنا معاشر المالكية ) (

(
6
ف كقعت العبادة بعدن ككجد فيو سبب كجكبها فقضاء )االبهػاج  ( ابػف الحاجػب: مػا فعػؿ بعػد  ( كحػد1/74حد البيضاكل: كا 

( كقػػاؿ المحمػػا: فقكلػػو "مقرضػػا"  حسػػف مػػف 1/340كقػػت األداء اسػػردراكان لمػػا سػػبؽ لػػو كجػػكب مطمقػػان )بيػػاف المبرِّػػر 
قػػكؿ ابػػف الحاجػػب كغيػػرن "كجػػكب"م لكػػف لػػك قػػاؿ "لمػػا سػػبؽ لنعمػػو مقرضػػا" كػػاف  كضػػو ك بِّػػر )البنػػانا عمػػا جمػػج 

 (.112-1/111الجكامج )
 ف ابػػف الحاجػػب إنمػػا عبػػر "بكجػػكب" جريػػان عمػػا مذهبػػو مػػف ابرِّػػاص القضػػاء بالكاجػػب إال النجػػر فإنػػو  كقػػاؿ البنػػانا: فيػػو

 يقضا إلا الزكاؿ .
كرعقب بأف هذا ال يننا  كلكية مػا قالػو المِّػنؼ عمػا مػا قالػو ابػف الحاجػب؛ إذ شػمكؿ الرعريػؼ لسػائر المػذاهب  حسػف مػف 

عض نظران لمنجرم بػؿ  كلكيػة مػا قالػو المِّػنؼ عمػا مػا قالػو ابرِّاِّو بمذهبم بؿ هك مبرص عما ننس مذهبو بالب
ابػػف الحاجػػب بنػػاءن عمػػا القػػكؿ بجػػكاز الرعريػػؼ بػػاألبص كعػػػدـ اشػػرراط الجمػػج كالمنػػج فػػا الرعريػػؼم  مػػا عمػػا القػػػكؿ 

 (.1/112باشرراط ذلؾ فالرعبير "بمقرضا" مرعيف  .هػ حاشية البنانا )
 يحرػاج إلػا هػذن الزيػادةم فإنػو مرػا لػـ يسػبؽ مقػرضو لمنعػؿ ال يكػكف المنعػػكؿ ( كاسػرطرد: كالحػؽ  نػو ال1/44الميػث الهػامج )

 بعد بركج كقت األداء رمؾ العبادةم بؿ غيرها انرها.
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إلمػػاـ كعمػػـ منػػو  نػػو لػػيس مػػف شػػرط القضػػاء رقػػدـ الكجػػكبم بػػؿ رقػػدـ سػػببوم كبػػو ِّػػرح ا
 .(2)كغيرهـ  (1)الرازل كالمازرل 

قػػاؿ الزركشػػا: فػػإف الحػػائض رقضػػا ِّػػـك مػػا حػػـر عميهػػا فعمػػو فػػا كقػػت الحػػيض بعػػد 
  (3)طهرهام كالحراـ ال يرِّؼ بالكجكب. 

  (4)قاؿ فا المرر: كفا هذا نظر عندل؛ لجكاز ذلؾ باعربار جهريفم كما المانج منو؟ 
ة المررككػػػػةم  ك لػػػػـ يجػػػػب ك مكػػػػف: كِّػػػػـك  ل سػػػػكاء كجػػػػب  دا ن كالِّػػػػبل مطمقــــاكقكلػػػػو 

المممػا عميػو فػا رمضػاف مػف ِّػـك المريض كالمسافرم  ك امرنج فعمو عقػبلن: كِّػبلة النػائـ ك 
  (5) كؿ الكقت إلا  برنم  ك امرنج شرعنا: كِّبلة الحائض كِّكمها. 

قػػاؿ الزركشػػػا: كهػػذا مػػػف الم لػػػؼ بنػػاءن عمػػػا  ف مػػػا انعقػػد سػػػبب كجكبػػػو كلػـػ يجػػػب لمػػػانج  ك 
كهػػػا  –كات شػػرط  ك ربنينػػػان مػػف الشػػارع يسػػػما رداركػػو بعػػد الكقػػػت قضػػاءن عمػػا كجػػػو الحقيقػػة لنػػ

طريقػػة المرػػأبريف م كقػػاؿ المزالػػا إف ذلػػؾ مجػػازم لكنػػو جػػـز بػػذلؾ فػػا الحػػائض كالمػػريض الػػذل 
م كرردد فا بقية الِّكرم ثـ رجو ككنو مجازان   .(6)كاف يبشا الهبلؾ فا الِّـك

. نعـ إذا لـ ينعقد سػبب األمػر بػو لػـ (7)لظاهر عندل )انرها(قاؿ فا المرر: كاألكؿ هك ا
ب( ال حقيقػػػة كال مجػػػازا: كمػػػا لػػػك ِّػػػما 50يكػػػف فعمػػػو بعػػػد انقضػػػاء الكقػػػت قضػػػاءن إجماعػػػانم)

الِّػػبا الِّػػمكات النائرػػة حالػػة الِّػػبا؛ ألف المػػأمكر بػػأمر الِّػػبا بالِّػػبلة هػػك الػػكلام كلػػيس 
 .(8)ِّبا عما عبادرو مف بطاب الكضجالِّبا مأمكران بذلؾ شرعان حرا يقضام فثكاب ال

                                 
(
1
 بػػك عبػػد اح محمػػد بػػف عمػػا بػػف محمػػد الرميمػػا النقيػػو المػػالكا المحػػدث:  حػػد األعػػبلـ المشػػار إلػػيهـ فػػا حنػػظ الحػػديث  (

شػرحان جيػدان سػمان كرػاب المعمػـ بنكائػد كرػاب مسػمـم كعميػو بنػا القاضػا عيػاض كرػاب كالكبلـ عميو شىرىحى ِّحيو مسػمـ 
اإلكمػػاؿ كهػػك ركممػػة لهػػذا الكرػػابم كلػػو كرػػاب المحِّػػكؿ فػػا برهػػاف األِّػػكؿ كغيػػر ذلػػؾم كػػاف فاضػػبلن مرقنػػان رػػكفا سػػنة 

سر  يضان ثػـ راءم هػذن النسػبة هػ كعمرن ثبلث كثمانيف سنةم كالمازرل: بنرو الميـ كبعدها  لؼ ثـ زاء منركح كقد رك536
 (.14/482م سير  عبلـ النببلء 4/285إلا ما زرم كها بميدة بجزيرة ِّقمية )كفيات األعياف 

(
2
 (.1/74شرح رنقيو النِّكؿ ) (

(
3
 (.1/74شرح رنقيو النِّكؿ ) (

(
4
 (.52المرر لكحة ) (

(
5
 (.1/44الميث الهامج )م 1/154(م الرشنيؼ 1/112المحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا ) (

(
6
 ( برِّرؼ يسير مف الشارح )ابف جماعة( رحمو اح ثـ قاؿ: )كقيؿ الببلؼ لنظا(,1/154الرشنيؼ ) (

(
7
 (.52المرر لكحة ) (

(
8
 (.2/866الرحبير شرح الرحرير ) (
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عػػػف الركيػػػانا كجهػػػيف فػػػا  ف الػػػكلا يػػػأمرن بقضػػػاء مػػػا فارػػػو مػػػف  (1)نعػػػـم حكػػػا الجيمػػػا 
 الِّبلةم كعما القكؿ بأمرن: مدركو  نو كاألداء؛ ليرمرف عما العبادة.

ف حكا ببلؼ فا  ف سبيمو سبيؿ الننؿ  ك النرضم حرا ال يِّما قاعػدانم فحكػا ابػف  كا 
ذلػػؾ كجهػػيف: كالظػػاهر هػػك األكؿم فمػػذلؾ رجػػو النػػككل فػػا الرحقيػػؽ كشػػرح المهػػذب الرفعػػة فػػا 

 ف الِّػػبا ال ينػػكل النرضػػيةم لكػػف ال يِّػػما قاعػػدان مػػج القػػدرة قائمػػانم كال يجمػػج فرضػػيف برػػيمـ 
  (2)كاحد عما المرجوم فميس جاريان عما سنف كاحد. 

مر فا حقهام حرا لػك نعـ: سقكط الِّبلة  فا حؽ الحائض عزيمة لعدـ انعقاد سبب األ
 رادت بعد الطهر  ف رقضا الِّبلة زمف الحيض كاف حرامان عميها كما نقؿ ابف الِّبلح فػا 

)رضػػا اح عنهػػا( نهػػت عػػف ذلػػؾ  (4)؛ ألف عائشػػة (3)طبقارػػو فػػا ررجمػػة  بػػا بكػػر البيضػػاكل 

                                 
(
1
ك فرػػا كدرس كنػػاظر سػػميماف بػػف مظنػػر بػػف غػػانـ اإلمػػاـ رضػػا الػػديف ابػػك داككد الجيمػػا الشػػافعام رنقػػو بنظاميػػة بمػػدادم  (

كبرع فا المذهب كِّارت لو ربلميذ ك ِّحابم كاف دينان كرعان مرنقهانم عرض عميو القضاء فامرنجم ككػذا عػرض عميػو 
مشيبة الرباط الكبير فامرنجم كقاؿ القاضا ابػف بمكػاف: كػاف مػف  كػابر فضػبلء عِّػرن كِّػنؼ كرابػان فػا النقػو يػدبؿ 

 (.1/832هػ )طبقات الشافعييف 631فمـ يقبؿ. ركفا سنة  فا بمسة عشر مجمدان كعرض عميو المناِّب

(
2
 (.3/70(م )2/297انظر المنثكر فا القكاعد النقهية ) (

(
3
عبد اح بف عمر بف محمد بف عما  بك البير القاضا ناِّر الديف البيضػاكلم ِّػاحب الطكالػج كالمِّػباح فػا  ِّػكؿ  (

ك سػرار الرأكيػؿم كالمايػة القِّػكل فػا النقػوم كالمنهػاج فػا  ِّػكؿ  الديفم كلب األلباب فا عمـ اإلعػرابم ك نػكار الرنزيػؿ
النقو كمبرِّر الكشاؼ فا الرنسػير كشػرح المِّػابيو فػا الحػديثم كػاف إمامػان مبػرزان نظػاران ِّػالحان مرعبػدان زاهػدانم كلػا 

عية الكبػرل هػػم )انظػر طبقػات الشػاف685هػػم كقيػؿ سػنة 691قضاء القضاة بشػيراز كدبػؿ ربريػز كنػاظر بهػا رػكفا سػنة 
 (.4/110م األعبلـ لمزركما 2/172م طبقات الشافعية البف قاضا شهبة 8/157البف السبكا 

(
4
كبنػت حبػو المبػر ة مػف فػكؽ سػبج   ـ الم منيف عائشػة رضػا اح عنهػا الِّػديقة بنػت الِّػديؽ األكبػر حػب رسػكؿ اح  (

حػب  ال ينارقهػا سػنران كال حضػرانم كهػا مػف بيػر ي لمػا  كحػا إليػو بزكاجهػام كػاف  سمكاتم قيػؿ رزكجهػا رسػكؿ اح 
كها بنت سبج سنيف بمكة كبنا بها فا المدينػة كهػا بنػت رسػج سػنيف كلػـ يرػزكج  نساء العالميفم رزكجها رسكؿ اح 

م فقيهة عالمة بأسباب النزكؿ بكران غيرهام ضابطة فا الركاية عالمة بالعربية مف  كثر الذيف رككا الحديث عف النبا 
ف أم كال غػرك فالطيبػات لمطيبػيفم فكػاألحداث الشرينة كالببلؿ العظيمػة لمنبػكةم كلػذا كانػت مرجعػان لمنرػكل بعػد النبػا ك 

الدابمية بضبطها كعممها كذكائها حرػا حنػظ اح هػذا الػديفم مػف  جػؿ  اح جؿ كعبل  دبرها لدينو رنقؿ  حكاؿ النبا 
يكرهػكف اإلسػبلـ كنبػا اإلسػبلـ كلكػنهـ لػـ  ـجهػة إليهػام فنػا الحقيقػة هػذلؾ كانت سهاـ الكنار مف الركافض كغيرهـ مك 

كر سػو بػيف سػحرها كنحرهػام بػؿ كػاف  بػر مػا  ك سممهـ نناقهـ إلا ما ِّػنعكام قػبض النبػا  ميسرطيعكا الجهر بكنرهـ
لة الكنار مف بكر كعمر كهما كذلؾ نالرهـ قا كفا حجررها كمعو شيبا اإلسبلـ  ب ريقهام كدفف  دبؿ جكؼ النبا 

دار  -2/426الػػركافض كال حػػكؿ كال قػػكة إال بػػاح العظػػيـم كنعػػكذ بػػاح مػػف الجػػكر بعػػد الكػػكر )انظػػر ممػػازل الكاقػػدل 
 كغيرن مف كرب السيرة(. هػ1409 –الثالثة  –بيركت  –األعمما 
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(1). 
 .(3)كالبحر لمركيانا الكراهة  (2)كفا شرح الكسيط لمعجما 

 .(4)النزاع فا كبلـ المِّنؼ لنظا قاؿ الزركشا: قيؿ 
قػػاؿ فػػا المػػرر: كيمنػػج منػػو الرػػردد كالرػػرجيوم ثػػـ ذلػػؾ إذا كػػاف بالنسػػبة إلػػا اِّػػطبلحيفم 
كمػػج ذلػػؾ فنيػػو شػػئم  مػػا إذا كػػاف بالنسػػبة إلػػا مػػا ِّػػدر فػػا كضػػعيف بالنسػػبة إلػػا اِّػػطبلح 

 ( 5)كاحد فبل 
 .(6)الرعرض لنية القضاءثـ قاؿ الزركشا: قمت قد رظهر فائدرو فا النية إذا اشررطنا 

قػػاؿ فػػا المػػرر: إف  راد  ف هػػذا القػػدر يرفػػج لنظيػػة النػػزاع فممنػػكعم إذ المعنػػكل قػػد ينبنػػا 
ف  راد غير ذلؾ فمسمـم لكف ال مظنة لذكرن.   (7)عميو المنظام كا 

كقػػكؿ المِّػػنؼم ككػػؿ كبعػػضم غيػػر منػػكنيف لئلضػػافة الممنكظػػة كالمنكيػػة كمػػا رقػػدـ فػػػا 
 نظيرن.

                                 
(
1
محيضػها؟ فقالػت عائشػة:  فا ِّحيو مسمـ:  ف امػر ة سػألت عائشػة رضػا اح عنهػا قالػت:  رقضػا إحػدانا الِّػبلة  يػاـ (

 .335( برقـ 1/265ثـ ال ر مر بقضاء. )  حركرية  نت؟ قد كانت إحدانا رحيض عما عهد رسكؿ اح 
كفا سنف الررمذل: قاؿ : هذا حديث حسف ِّحيوم كقد ركل عف عائشة مف غير كجو  ف الحائض ال رقضا الِّبلة كهك 

 (.130( حديث )1/234رقضا الِّـك كال رقضا الِّبلة )قكؿ عامة النقهاء ال ابربلؼ بينهـ فا  ف الحائض 
(
2
شػػيخ الشػػافعية القػػدكة الكبيػػرم  بػػك سػػعد عثمػػاف بػػف عمػػا بػػف شػػرؼ المػػركزل العجمػػا نسػػبة إلػػا رجػػارة العجمػػة كلػػد سػػنة  (

 هػ كالـز القاضا حسينانم كبرع فا النقو كسمج عف  با مسعكد البجما كسعيد البيػار كالبمػكل كجماعػةم  ثنػا عميػو435
هػػ )انظػر 526 بك سعد السمعانا ككِّنو بالزهد كالكرع كاإلمامةم ك نو كاف ال يمكف  حدان مػف الميبػة عنػدنم رػكفا سػنة 

 (.209-7/208(م طبقات الشافعية الكبرل لمسبكا 14/427سير  عبلـ النببلء 

(
3
 (.71-3/70المنثكر فا القكاعد النقهية ) (

(
4
 (.1/154الرشنيؼ ) (

(
5
 (.53المرر لكحة ) (

(
6
 (.1/154الرشنيؼ ) (

(
7
 (.53المرر لكحة ) (
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 فعول[]والمقضى الم
كمو بعد بركج كقرها عما القػكليفم  ك المنعػكؿ قبػؿ بػركج المفعول مف العبادة  والمقضى

 الكقت كبعدن عما الثانا.
نمػػا عػػرؼ المقضػػا الػػذم هػػك اسػػـ المنعػػكؿ المسػػرمنا عنػػو برعريػػؼ القضػػاء الػػذم هػػك  كا 

 المِّدر لئلفادة كلمرنكيت عما ابف الحاجب.
 الم دل "ما فعؿ" فإف قيؿ لـ عىبَّرى هنا بالمنعكؿ كفا

 .(1) جيب بأنو فعؿ ذلؾ هناؾ لمرنبيو عما االعرراضم فاسرمنا عف ركرير العبارة هنا
إذ الـ الرعريػػؼ كػػالجزء مػػف مػػدبكلها فػػبل  مكممػػةبك جػػاب المِّػػنؼ بأنػػو  بِّػػر منػػوم  ل 

 .(2)رعد فيو كممة 
 (3)ة معادة[]واإلعادةو فعمو فى وقت األداء، قيلو لخمل؛ وقيلو لعذر، فالصالة المكرر 

قسػػـ مػػف األداء عنػػد األكثػػريفم فكػػؿ ]إعػػادة[  داء مػػف غيػػر عكػػسم كبػػو ِّػػرح  واإلعــادة
اآلمػػػػدل كاإلمػػػػاـ كالمزالػػػػا كالبػػػػاقبلنام ال قسػػػػيـ لػػػػوم ببلفػػػػان لمػػػػا كقػػػػج فػػػػا منهػػػػاج البيضػػػػاكل 

 .(4)كالرحِّيؿ 
                                 

(
1
 (1/284(م الدرر المكامج )1/44(م الميث الهامج )155-1/154الرشنيؼ ) (

قػػاؿ فػػا منػػج المكانػػج: ك نػػت إذا رأممػػت مػػا شػػرحنا بػػو األداء كالمػػ دل فػػا هػػذا الكرػػابم عرفػػت بػػو شػػرح كبلمنػػا فػػا القضػػاء 
 (.127كالمقضا فبل نطيؿ )

(
2
ما: فعدؿ فا المقضا عما فعؿ إلا المنعػكؿم قػاؿ: ألنػو  بِّػر منػوم  م بكممػةم إذ الـ الرعريػؼ كػالجزء مػف قاؿ المح (

 (.115-1/114مدبكلها فبل رعد فيو كممة )
كقاؿ فا الضػياء البلمػج: لػـ يعبػر المِّػنؼ فػا المقضػا بمػا عبػر بػو فػا المػ دلم كالظػاهر  ف ذلػؾ منػو رنكيػج فػا العبػارة 

(1/169.) 
(
3
ادة: فعؿ الشئ مرة  برلم قاؿ: كهذا  كفؽ لممة كلممذهبم  ما الممة: فإف العرب عما ذلؾ رطمػؽ اإلعػادةم يقكلػكف: اإلع (

 (104األنبياء )  ژ ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ : إذا كرَّ مرة  برل. كقكلو رعالا:  عدت الكرَّة
لو  ف يعيدها معهـ إال الممػرب عمػا بػبلؼ فيهػا  ك ما المذهب: فإف  ِّحابنا كغيرهـ قالكا: مف ِّما ثـ حضر جماعة سف

 (.1/448)شرح مبرِّر الركضة 

(
4
"كاإلعػػادة"م فالكاجػػب  ( قػػاؿ: كالعبػػادة ركِّػػؼ "بالقضػػاء" "كاألداء"1/17المحِّػػكؿ )ك (م 2/41البحػػر المحػػيط لمزركشػػا ) (

ف  دل بعػد بػركج كقرػو المضػيؽ  ك المكسػج سػما قضػاءنم ك  ف فعػؿ مػرة عمػا نػكع مػف إذا  دل فا كقرو سػما  داءنم كا  ا 
البمؿم ثـ فعؿ ثانيان فا كقرو المضركب لو سما إعادةم فاإلعادة: اسـ لمثؿ ما فعؿ عما ضرب مف البمؿم كالقضاء: 

            اسـ لنعؿ مثؿ ما فات كقرو المحدكد انرها.
ف  دل بعػدالمزالا فا  قاؿ ك بػركج كقرػو المضػيؽ  ك المكسػج  المسرِّػنا: اعمػـ  ف الكاجػب إذا  دل فػا كقرػو سػما  داءن كا 
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ال كعبػػارة المنهػػاج: العبػػادة إف كقعػػت فػػا كقرهػػا المعػػيف كلػػـ رسػػبؽ بػػأداء مبرػػؿ فػػأداءم  كا 
 .(1)فإعادة 

 .(2)فى وقت األداء كاإلعادة فعمو  ل فعؿ الشئ المعاد ثانيا 
 فقكلو "فعمو" جنسم كقكلو "فا كقت األداء" فِّؿ يبرج بو القضاء.
يفم كمقرضػػػا كػػػبلـ يقػػػاؿ الزركشػػػا: اعربػػػار الكقػػػت فيهػػػا فيػػػو ابػػػربلؼ عبػػػارات األِّػػػكل

كقان بػأداء مبرػؿ كِّػبلة فاقػد الطهػكريف النقهاء  نها لؤلعـ مػف ذلػؾ الكقػت كبعػدن إذا كػاف مسػب
 ( الثانيػػة لنػػظ 51كالعػػارل كالمحبػػكس فػػا مكضػػج نجػػس ال يجػػد غيػػرنم مػػج  نهػػـ يطمقػػكف عمػػا)

ف فعمت بارج الكقت   .(3)اإلعادة كا 
فعمـ  نها عبارة عف فعػؿ مثػؿ مػا مضػا ِّػحيحانم كػاف الماضػا  ك فاسػدانم فبػيف اإلعػادة 

د األداء فػػػا النعػػػؿ األكؿم كرننػػػرد اإلعػػػادة فيمػػػا إذا كاألداء عمػػػـك كبِّػػػكص مػػػف كجػػػو: فيننػػػر 
 .(4)قضا ِّبلة ك فسدها ثـ  عادها كيجرمعاف فا الِّبلة الثانية فا الكقت انرها 

قػػاؿ فػػا المػػرر: كفيػػو نظػػر؛ ألف ذلػػؾ اإلطػػبلؽ عمػػا جهػػة المجػػاز ال الحقيقػػة ثػػـ لمنظػػر 
 .(5)مجاؿ فا ككف الِّحيو مثبلن لمناسد انرها 

                                                                                                     
ف فعؿ عمػا نػكع مػف البمػؿ ثػـ فعػؿ ثانيػان فػا الكقػت سػما إعػادةم فاإلعػادة اسػـ لمثػؿ مػا فعػؿم  المقدر سما قضاءم كا 

 (.1/95كالقضاء اسـ لنعؿ مثؿ ما فات كقرو المحدكد )
ا  ف يكػكف قػد  رػا بػو المػأمكر عمػا ( قاؿ: النعؿ المأمكر بو: ال يبمػك: إمػ1/176اإلحكاـ فا  ِّكؿ األحكاـ )فا  كاآلمدل

نحك ما  مر بو مف غير بمؿ كال نقص فا ِّنرو كشرطوم  ك  را بو عما نكع مف البمؿم كالقسػـ الثػانا:  نػو ال نػزاع 
نما النزاع فا القسـ األكؿ .. الخ.  فا ككنو غير مجز  كال مسقط لمقضاءم كا 

(
1
 (.1/74اإلبهاج ) (

(
2
 (.1/155ربار المِّنؼ الكقت فا اإلعادة يقرضا  نها قسـ مف األداء ال قسيمو )قاؿ الزركشا فا الرشنيؼ: كاع (

(
3
(م قاؿ القرافا: اإلعادة: إيقاع العبادة فا كقرهػا بعػد رقػدـ إيقاعهػا عمػا بمػؿ فػا األجػزاءم كمػف ِّػما 1/155الرشنيؼ ) (

الكقػتم ك مػا مػذهب مالػؾ فػإف  بدكف ركفم  ك فا الكماؿ: كِّػبلة المننػردم كقػاؿ: هػذا هػك لنػظ المحِّػكؿ فػا اشػرراط
اإلعػػادة ال ربػػرص بالكقػػتم بػػؿ فػػا الكقػػت إف كػػاف السػػردراؾ المنػػدكباتم  ك بعػػد الكقػػت لنػػكات الكاجبػػات )شػػرح رنقػػيو 

فا شرح مبرِّر الركضة: كفا مذهب مالؾ ال ربرص اإلعادة بالكقتم بؿ هك فا الكقت السردراؾ  (1/76النِّكؿ 
 (1/448لكاجبات )المندكبات كبعد الكقت السردراؾ ا

كفػا كشػؼ األسػرار لمبػزدكل: اإلعػػادة: هػ  إريػاف مثػؿ األكؿ ذارػػان مػج ِّػنة الكمػاؿم فعمػا هػػذام إذا فعػؿ ثانيػان فػا الكقػػت  ك 
 (.1/135بارج الكقت يككف إعادة )

(
4
 (. 2/41البحر المحيط لمزركشا ) (

(
5
 (.54المرر لكحة ) (
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فػػا فعمػػو السػػابؽ: مػػف فػػكات شػػرط: كِّػػبلة فاقػػد  فقيــل لخمــلإلعػػادة كابرمػػؼ فػػا سػػبب ا
م  ك فػػػػكات ركػػػػف: كرػػػػرؾ (1)الطهػػػػكريف كالعػػػػارل كالمحبػػػػكس فػػػػا مكضػػػػج نجػػػػس ال يجػػػػد غيػػػػرن

 .(2)النارحة
م كردن الكػػػكرانا: بػػػأف الحكػػػـ سػػػكاء فػػػا العمػػػد (3)كقيػػػد المحمػػػا رػػػرؾ النارحػػػة ككنػػػو سػػػهكان 

 .(4)كالسهك 
 قمت: كهك كذلؾ.

فالصــالة مػػف بمػػؿ فػػا فعمػػو  كالنم  ك حِّػػكؿ فضػػيمة لػػـ يكػػف فػػا فعمػػو  كالنم  وقيــل لعــذر
عمػػا القػػكؿ الثػػانا لحِّػػكؿ  معــادةفػػا جماعػة بعػػد اإلريػػاف بهػػا مننػػردان مػف غيػػر بمػػؿ  المكــررة

  (5)فضيمة الجماعة دكف القكؿ األكؿ النرناء البمؿ. 
 .(6)كالقكؿ األكؿ جـز بو الرازل كالبيضاكل كرجحو ابف الحاجب 

قػػاؿ كالػػػد المِّػػػنؼ: ككػػػبلـ األِّػػػكلييف يقرضػػيوم كاألقػػػرب إلػػػا اِّػػػطبلح النقهػػػاء الثػػػانا 
كالممة رساعد عميو فميكف هك المعرمػد انرهػام بػؿ هػك  حػؽ مػف األكؿ باسػـ اإلعػادة؛ ألف ذلػؾ 

 .(7)إنما هك بحسب الِّكرةم كهذا مثمو فا عدـ البمؿم فاإلعادة فيو حقيقة 

                                 
(
1
 (.1/155ما ازالرها م كالمريض ال يجد مف يحكلو إلا القبمة كنحكن )الرشنيؼ: كزاد: كمف عميو نجاسة ال يقدر ع (

(
2
: كاجػػب الِّػػبلة الػػذل ال يمػػـز فسػػادها بيػػركت -دار إحيػػاء الرػػراث  (1/88فػػا مجمػػج األنهػػر فػػا شػػرح ممرقػػا األبحػػر ) (

نما يمـز اإلثػـ إف كػاف عمػدان كسػجدرا السػهك إف  بطػأ: قػراءة النارحػةم فػبل رنسػد الِّػبلة برركهػا عنػدنام كعنػد  برركوم كا 
( كنهايػػة 1/105مػػف لػػـ يقػػر  بنارحػػة الكرػػابم انرهػػام جػػامج األمهػػات )ل: ال ِّػػبلة األئمػػة الثبلثػػة  نهػػا فػػرض لقكلػػو 

 (.1/343( كالممنا البف قدامة )1/541المحراج إلا شرح المنهاج )

(
3
 (.1/118المحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا ) (

(
4
قاؿ بعض الشارحيف: البمؿ فكات شرط  ك ركف: كالِّبلة مج النجاسة  ك بدكف النارحة سهكانم ػ قمت  الدرر المكامج قاؿ: (

 (.1/286قكلو: سهكان: سهك منوم إذ الحكـ ال يرناكت فا ررؾ النارحة بالسهك كالعمد إجماعانم ) –الككرانا  –
(
5
 (.1/156الرشنيؼ ) (

(
6
 (.1/333ء ثانيان لبمؿم كقيؿ لعذر )بياف المبرِّر فا مبرِّر ابف الحاجب: ما فعؿ فا كقت األدا (

ال فإعػػادة ... الػػخ ) ( كفػػا 1/74فػػا االبهػػاج شػػرح المنهػػاج: العبػػادة إف كقعػػت فػػا كقرهػػا المعػػيف كلػػـ رسػػبؽ بػػأداء مبرػػؿم كا 
ف فعػػؿ مػػرة عمػػا نػػكع مػػف البمػػؿم ثػػـ فعػػؿ ثانيػػان فػػا كقرػػو المضػػركب لػػوم سػػما إعػػادة ) (. كانظػػر 1/17المحِّػػكؿ: كا 

 (.1/45ث الهامج )المي

(
7
فا اإلبهاج: كلك ِّما فا  كؿ الكقت ِّبلة ِّحيحةم ثـ ِّبلها فا الكقتم إمػا عمػا كجػو  كمػؿ مػف األكلػا  ك عمػا  (

ف يقرضػػا  نهػػا ال رسػػما إعػػادةم بػػؿ  داءم كاألقػػرب إلػػا إطبلقػػات النقهػػاء  نػػو رِّػػدؽ اإلعػػادة يببلفػػوم فكػػبلـ األِّػػكلي
 (.1/45(م كانظر الميث الهامج )1/77هذا هك المعرمد ) عميهام كالممة رساعد عما ذلؾم فميكف
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قػكليفم بػؿ  رسػؿ البػبلؼ؛ ألنػو زيػؼ فػا شػرح المبرِّػر كلـ يرجو الم لػؼ كاحػدان مػف ال
القػكليف بمػػا إذا رسػاكت الجماعرػػاف مػف كػػؿ كجػػوم كابرػار لػػذلؾ  نهػا مػػا فعمػت فػػا كقػػت األداء 

 .(1)ثانيان مطمقان  ل  عـ مف  ف رككف لبمؿ  ك لعذر  ك لميرهما 
عػػادة كمػػا لػػك قػػاؿ الزركشػػا: كهػػك ممنػػكع؛ ألنػػو ال يػػدرل القبػػكؿ فػػا  يهمػػام فاالحريػػاط اإل

 .(2)ررجحت الثانية 
قاؿ فا المرر: كفا هذا نظر؛ ألف الرسمية باإلعادة بالنسبة إلا ما فا الكاقػج ال إلػا مػا 

 .(3)فا ننس األمر 
  (4)قاؿ ابف العراقا: فيككف العذر الزمان لئلعادة لك لـ يكف إال احرماؿ عدـ القبكؿ. 

المكػػػررة بالجماعػػػة؛ ألف رمػػػؾ الِّػػػبلة  قػػػاؿ الزركشػػػا: يمػػػـز المِّػػػنؼ  ف يقػػػكؿ "فالِّػػػبلة
رسما معادة عما القكؿ الثانا ال األكؿ؛ ألف فضيمة الجماعة عذر بببلؼ مػا إذا كررهػا مػف 

 غير عذرم فإنها ال رسما إعادة.
ك جػػاب المِّػػنؼ:  كال: بػػأف المػػراد )المكػػررة( لعػػذرم ال مطمػػؽ المكػػررة؛ ألنػػو لػػـ يقػػؿ  حػػد 

ما لعذر.إف اإلعادة مطمؽ فعمو فا كقت األ  داءم بؿ فعمو فيو: إما لبمؿم كا 
 .(5)كثانيا:  نا نمنج  ف إعادة الِّبلة ال لعذر ال يسما إعادة 

قاؿ فا المرر: كفا الجكاب األكؿ مشاححةم ثـ كاف ينبما لو رقديـ الجكاب الثػانا عمػا 
 .(6)األكؿ 

كالثانيػةم بػؿ  رنبيو: ربما كجبت اإلعػادة مػج عػدـ رحقػؽ السػبلمة مػف االبػربلؿ فػا األكلػا
ف  (7)مجمكعهمػػا ررحقػػؽ السػػبلمة منػػو: كإعػػادة المرحيػػرة  الِّػػبلة عمػػا الػػراجو مػػف القػػكليفم كا 

                                 
(
1
 (.1/45(م الميث الهامج )1/156الرشنيؼ ) (

(
2
 (.1/45(م الميث الهامج )1/156الرشنيؼ ) (

(
3
 (.54المرر لكحة ) (

(
4
 (.1/45الميث الهامج ) (

(
5
 (.1/156الرشنيؼ ) (

(
6
 ثـ كاف ينبما لو رقديـ الجكاب الثانا عما األكؿ فرنطف انرها.( كلكف قاؿ: فا الجكاب األكؿ مسامحةم 55المرر لكحة ) (

(
7
يىػرىة  ( ألنهػا  –بكسػر اليػاء  –المرحيرة: إنما يطمؽ هذا االسـ عما ناسػية عادرهػا فػا الحػيض قػدران ككقرػانم كرسػما  يضػان ميحى

        بنركع:  نها ر مر باالحرياطم كبياف ذلؾ –كبو قطج الجمهكر  –حيرت النقيو فا  مرهام فاألِّو 
؛ ألنػػو يسػػرحؽ االسػػرمراع فػػبل نحرمػػو  األكؿ: يحػػـر عمػػا زكجهػػا كسػػيدها كط هػػا بكػػؿ حػػاؿ؛ الحرمػػاؿ الحػػيضم كفػػا كجػػو: ال يحػػـر
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 ا  ك نحك ذلؾ:مكانت غير مبرمةم لكف  عيدت لمقِّكد شرعا كككف الثانية  كممه
كإعػادة مػف ِّػػما مننػردان  ك فػػا جماعػةم ثػػـ يعيػدها فػا جماعػػة  فضػؿ مػػف األكلػا لكثػػرة 

 .(1)ج الرساكل عما المرجو؛ ألنو ال يعمـ المقبكؿ منها كنحكهام ككذا م
كمف ذلؾ ِّبلة الراجا لمماء  بر الكقتم ثػـ يعيػد بعػد كجػكد المػاء بالكضػكء كنحػك ذلػؾ 

 ب(51.)(2)
رنبيو: ال يجرل مثؿ هذا فا الحجم بأف يحج ِّحيحان ثـ يحج بعدن مف سػنة  بػرلم ككػذا 

؛ ألف الثػػػانا غيػػر األكؿم  مػػػا مػػػف حػػج  فاسػػػدانم ثػػـ حػػػج ِّػػػحيحان فػػبل يمرنػػػج  ف يسػػػما الِّػػـك
ف لـ يسـ  داء   .(3)إعادة كا 

                                                                                                     
فػػا الحػػيضم كمػػا بػػيف  ءعِّػػام كال يمزمػػو الرِّػػدؽ بػػدينار عمػػا القػػديـ؛ ألننػػا لػـػ نرػػيقف الػػكط ءبالشػػؾم فعمػػا األكؿ: لػػك كط

سػان عنػو ببػبلؼ ئك لزكج ننقرها كيقسـ لهام كال بيار لو فػا فسػخ النكػاح؛ ألف جماعهػا لػيس ميسررها كركبرها كحائضم كعما ا
 م فالظاهر  نو ليس لها المنج.ءالررقاءم قاؿ األذرعا: كلك اعرقد الزكج إباحة الكط

المنركض ككذا  الثانا: يحـر عميها المسجد كالحائضم قاؿ فا شرح المهذب: إال المسجد الحراـم فإنو يجكز دبكلو لمطكاؼ
 المسنكف فا األِّو كال يجكز لميرها.

الثالث: يحػـر عميهػا قػراءة القػر ف بػارج الِّػبلةم كابرػار الػدارما جكازهػام ك مػا فػا الِّػبلة: فقػراءة النارحػةم ككػذا غيرهػا فػا 
 األِّو.

ن ؛ ألف حكمهػا كالحػائضم كا  مػا جػكز لهػا النػرض الرابج: يجكز رطكعها بالِّػبلة كالِّػـك كالطػكاؼ عمػا األِّػوم كقيػؿ يحػـر
 لمضركرةم كال ضركرة هنام كقيؿ يجكز الراربة كطكاؼ القدـك دكف الننؿ المطمؽ.

 البامس: يجب عميها المسؿ لكؿ فرض إذا لـ رعمـ كقت انقطاعوم فإف عممرو كعند المركبم
ِّػػبلة عمػػا مػػا ِّػػححو السػػادس: يجػػب عميهػػا  داء الِّػػبلة كالِّػػـك لكقرهمػػام مػػج قضػػاء الِّػػـك  يضػػانم ارناقػػانم مػػج قضػػاء ال

 الشيباف.
السابج: ليس لها الجمػج بػيف الِّػبلريف رقػديمان؛ ألف شػرطو رقػدـ األكلػا كهػا ِّػحيحة يقينػانم  ك بنػاء عمػا  ِّػؿم كلػـ يكجػد 

 هنا.
 الثامف: لك  فطرت لحمؿ  ك رضاع بكفان عما الكلد؛ فبل فدية عما الِّحيو الحرماؿ الحيضم كألِّؿ براءرها.

 كاؼ الكداعم كلك رركرو: فبل دـ عميها لما ذكرم قالو الركيانا.الراسج: يجب عميها ط
العاشػر: عػػدرها ثبلثػػة  شػهر فػػا الحػػاؿم كال رػػ مر بانرظػار سػػف اليػػأس عمػا الِّػػحيوم هػػذا إذا لػػـ رحنػظ دكرهػػام فػػإف حنظرػػو 

-1/248ِّػرؼ )اعردت بثبلثة  دكار: سكاء كانت  كثر مف ثبلثة  شػهر  ـ  قػؿ. )انظػر األشػبان كالنظػائر لمسػيكطا بر
250.) 

(
1
 (.2/215انظر نهاية المحراج إلا شرح المنهاج ) (

(
2
فا شرح مبرِّر بميؿ لمبرشا:  ف الراجا لمماء إذا رػيمـ  كؿ المبرػار ثػـ كجػد المػاء الػذل كػاف يرجػكن فيػوم فإنػو يعيػد  (

 .بيركت -دار النكر  (1/197اسرحبابان ك ما لك كجد غيرن فبل إعادة عميو )

(
3
اج: كال يجئ مثؿ هذا فػا الِّػـك كال فػا الحػج: فػإف مػف حػج ِّػحيحان ثػـ حػج ثانيػانم كانػت حجرػو األكلػا غيػر فا اإلبه (

ف ال يكافقكف عما نية النػرض يالثانيةم بببلؼ الِّبلةم فإف الثانية ها األكلا؛ كلهذا ينكل فا النرضم كلعؿ األِّكلي
 اإلعادة بما ذكركنم كلكف ننس الشريعة ربالنو. فا الثانيةم كيقكلكف إف الثانية ِّبلة مبرد ةم فمذلؾ عرفكا
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 مسألة: األمر باألداءم هؿ هك  مر بالقضاء عما رقدير بركج الكقت؟
 .(1)فيو مذهباف:  ِّحهما عند اإلماـ الرازل كاآلمدل ك رباعهما:  نو ال يككف  مران 

هػا ك دائهػا إلػا النقػراءم فبػرج كمف فركع المسػألة: إذا نػذر  ضػحية كككػؿ شبِّػان فػا ذبح
 كقرهام هؿ لو  ف يبرجها بعد الكقت؟
 كيرجو ربريجها عما هذن القاعدة.

 كمنها: ما لك قاؿ لككيمو:  دى عنا زكاة النطرم فبرج الكقتم فها كالمسألة المرقدمة.
ف لـ يكِّؼ باألداء  ك القضاء: ما إذا قػاؿ: بػج هػذن السػمعة فػا هػذا الشػهرم  –كمنها  كا 

ـ يرنؽ لو بيعها فا الشهر المعيفم فميس لو بيعها بعد ذلؾم كما ِّػرح بػو الرافعػا فػا بػاب فم
 الككالةم كزاد فا الركضة فقاؿ كذلؾ العرؽ.

الكقػػػكع؛ ألنهػػا إذا كانػػػت مطمقػػػة يػػػـك  (2)نػػػا الشػػػامؿ كغيػػرن: فعػػػف الػػػداركا فك مػػا الطػػػبلؽ 
 .(3)الجمعة كانت مطمقة يـك السبتم كفيو نظر لمنككل 

                                                                                                     
 (.1/77كلك حج فاسدان ثـ حج فقد قمنا إنو ال يسما قضاءن حقيقةم ك ما رسميرو إعادة فبل يمرنج )

(
1
(م الرمهيػػػد فػػػا ربػػػريج النػػػركع عمػػػا األِّػػػكؿ 2/179(م اإلحكػػػاـ فػػػا  ِّػػػكؿ األحكػػػاـ لآلمػػػدل )1/16الممػػػج لمشػػػيرازل ) (

(1/68.) 
(
2
اسـ عبد العزيز بف عبد اح بف محمد بف عبد العزيز الداركا النقيو الشافعام كاف  بكن محدث  ِّبهاف فا كقروم  بك الق (

ككاف  بك القاسـ مف كبار فقهاء الشػافعيةم نػزؿ نيسػابكر كدرس النقػو بهػا سػنيفم ثػـ انرقػؿ إلػا بمػداد كسػكنها إلػا حػيف 
عف جدن ألمػو الحسػف بػف محمػد الػداركام كعميػو رنقػو الشػيخ  بػك  كفاروم ك بذ النقو عف  با اسحؽ المركزلم كالحديث

حامػػد االسػػنرايينا كعامػػة شػػيكخ بمػػدادم لػػو فػػا المػػذهب كجػػكن جيػػدة دالػػة عمػػا مرانػػة عممػػوم ككػػاف ربمػػا يعنػػا ببػػبلؼ 
اؿ هػػػم ككػػاف ثقػػةم  مينػػانم كالػػداركا بنػػرو الػػد375مػػذهب اإلمػػاميف الشػػافعا ك بػػا حنينػػة كيحػػرج بالحػػديثم رػػكفا سػػنة 

م 189-3/188المهممػػة كبعػػد األلػػؼ راء منركحػػة كبعػػدها كػػاؼم نسػػبة إلػػا "دارؾ" مػػف قػػرل  ِّػػبهاف )كفيػػات األعيػػاف 
م طبقػػػات الشػػػافعية البػػػف قاضػػػا 1/318م طبقػػػات الشػػػافعية 18/316م الػػػكافا بالكفيػػػات 12/385سػػػير  عػػػبلـ النػػػببلء 

 .1/141شهبة 

(
3
 (.69-1/68) سنكلالرمهيد فا ربريج النركع عما األِّكؿ لئل (
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 (1)فى تقسيم الحكم  فصل
 ]تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة[

]والحكـم الشـرعى إن تايـر إلـى سـيولة لعـذر مـع قيـام السـبب لمحكـم األصـمى فرخصــةو 
ــدوبًا وخــالف  ــًا ومن ــة، والقصــر، والســمم، وفطــر مســافر ال يجيــده الصــوم، واجب كأكــل الميت

ال فعزيمة[  األولى، وا 
م كرقييػػد المِّػػنؼ الحكػػـ بالشػػرعا ال حاجػػة الشػػرعا يكِّػػؼ بالربِّػػة كالعزيمػػة والحكــم

  (2)إليو؛ فإف الكبلـ فا الشرعا 
كقػػد ابرمػػؼ فػػا حػػد الربِّػػة حرػػا قػػاؿ القرافػػا فػػا شػػرح الرنقػػيو كغيػػرن: إنػػا عػػاجز عػػف 

 .(3)ضبط الربِّة بحد جامج مانج 
كػأف  إلـى سـيولةالحكـ مػف ِّػعكبة لػو عمػا المكمػؼ  (4) إن تايركحدن المِّنؼ بقكلو: 

ــام الســبب لمحكــم األصــمى لحرمػػة لمنعػػؿ لهػػام  ك الرػػرؾ إلػػا الحػػؿ لػػو رميػػر مػػف ا لعــذر مــع قي
 كالكبلـ فا ذلؾ مف كجكن: فرخصة

 األكؿ: ابرمؼ فا  ف الربِّة مف بطاب الركميؼ  ك مف بطاب الكضج.
م كالحػػؽ  نهػػا مػػف بطػػاب الركميػػؼ (5)فالػػذل ذهػػب إليػػو اآلمػػدل  نهػػا مػػف بطػػاب الكضػػج 

 .(6)حر؛ كلهذا قسمكها إلا كاجبة كمندكبة كمباحة كما قالو الزركشا فا الب
                                 

(
1
 (.1/287قاؿ الككرانا: هذا رقسيـ  بر لمحكـ بالنظر إلا مكافقة الدليؿ كعدمو )الدرر  (

(
2
(م كانظػػر حاشػػية البنػػانا 1/157( الرشػػنيؼ )1/47ألنػػو قػػاؿ قبػػؿ ذلػػؾ: "كمػػف ثػػـ ال حكػػـ إال ح"م انظػػر الميػػث الهػػامج ) (

 (. 1/1198439عما المحما )

(
3
 (.1/87شرح رنقيو النِّكؿ ) (

(
4
إطبلؽ لنظ الرميير فػا الحكػـ إنمػا هػك بحسػب مرعمقػو  ك بحسػب اعرقادنػا ال عمػا الحكػـ ننسػوم كعمػا هػذا فكػاف ينبمػا  (

 (177-1/176اجرناب ذلؾ )الضياء البلمج 
كقػػاؿ المحقػػؽ: اعرػػرض بػػو عمػػا المِّػػنؼ: إذ رميػػر الحكػػـ محػػاؿ؛ ألنػػو بطػػاب اح  ل كبلمػػو الننسػػا القػػديـم ك جػػاب عنػػو 

نمػا هػك مجمػكع البطػاب العباد ل فا اآليات البينات عػف ذلػؾ بقكلػو: إف الحكػـ عنػد المِّػنؼ لػيس مجػرد البطػابم كا 
 ((2كالرعميؽ الرنجيزل كال بناء  ف المجمكع يثبت رميرن برمير جزئو )السابؽ هػ )

 (.1/119كقاؿ المحما: "إف رمير" مف حيث رعمقو )حاشية البنانا عما المحما 
ر بذلؾ إلا  ف رمير الحكـ بسبب رمير جزئو كهك الرعمؽ الرنجيزل كال بناء فػا رميػر المركػب برميػر جزئػو كقاؿ البنانا:  شا

 .. الخ )السابؽ(.

(
5
 (.1/96اإلحكاـ فا  ِّكؿ األحكاـ ) (

(
6
( كقاؿ: الثانا بطاب الكضج: الذل  ببرنا  ف اح كضعوم كيسما بطاب اإلببارم كهػك 170-1/169البحر المحيط ) (

 يضان؛ ألف الكِّؼ الظاهر المنضبط المرضمف حكمو الذل ربط بو الحكـ: إف ناسب الحكـ فهك السبب كالعمػة  بمسة
ف نافػػان فالمػانجم كراليػػو الشػػرطم ثػـ الِّػػحة ثػػـ العزيمػة م كرقابمهػػا الربِّػػة  .هػػ. البحػػر المحػػيط )  (2/33كالمقرضػام كا 
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 الثانا: هؿ الربِّة مف  قساـ الحكـ؟  ك ننس فعؿ ]المكمؼ[؟
 فاألكؿ هك الظاهر مف كبلـ الجمهكر؛ كلهذا قمت: فِّؿ فا رقاسيـ الحكـ.

 كالثانا: هك مقرضا كبلـ الرازل.
 ( 1)ممكل. فا البحر: كالقكالف ليسا بارجيف عف المدلكؿ ال*قاؿ الزركشا 

 الثالث: فا حقيقة الربِّة كالعزيمة لمة كاِّطبلحان.
فنػػػا الممػػػة: الريسػػػير كالرسػػػهيؿ فػػػا األمػػػرم يقػػػاؿ: ربػػػص الشػػػرع لنػػػا فػػػا كػػػذا رربيِّػػػانم 

 ك ربص إرباِّان: إذا يسرن كسهموم كفبلف يرربص فا األمر إذا لـ يسرقص.
لسػػػعر إذا ريسػػػرم : الربِّػػػة فػػػا األمػػػر بػػػبلؼ الرشػػػديدم كمػػػف ذلػػػؾ ربػػػص ا*قػػػاؿ الجػػػكهرل

كالرربيص الرسهيؿ فيوم كهػا لممػرة مػف الػربص كالربِّػة كزف غرفػة كغػرؼم كفيهػا لمػات: ضـػ 
سػػكاف البػػاء كاقرِّػػر عمػػا الرسػػكيف فػػا لمػػات  الػػراء كالبػػاءم كضػـػ البػػاء لبلربػػاعم ضػـػ الػػراء كا 

 الركضةم كجمج الربِّة ربص كربِّاتم مثؿ غرفة كغرفات.
م كالظػػاهر  نهػػا ** برِّػػةم حكػػا هػػذن الممػػة النػػاراباكجػػاء رقػػديـ البػػاء عمػػا الػػراء كهػػا 

مقمكبػػة مػػف األكلػػا ك مػػا مػػا اشػػرهر عمػػا األلسػػنة مػػف ربِّػػة بنػػرو البػػاء بمعنػػا المسػػكر فػػبل 
  ِّؿ لو فا الممة.

 ك ما النعمة رككف مبالمة فا الناعؿ: كهمزة كلمزن كضحكو: لممكثر مف الضحؾ.
 كلممنعكؿ كمقطة .

 .(2)ف لكثير الرربيص عما غيرن كلمشئ المرربص فيو كقياسو إذا  ثبت هذا  ف يكك 
كقاؿ اآلمدل فا اإلحكاـ: الربِّة بنرو الباء: األبذ بالربِّةم فيحرمؿ  نػو  راد باألبػذ 

 .(3)المِّدرم كيحرمؿ  نو  راد اسـ الناعؿم كالقياس األكؿ؛ ألنو المنقكؿ 

                                                                                                     
 .كهذن ببلؼ عبارة الشارح

(
1
فإف األكؿ يشهد لو قكؿ العرب: الربِّة الريسيرم كيشهد لمثػانا قػكلهـ:  ( كقاؿ:2/33البحر المحيط ) (

 .83هذا ريٍبِّا مف الماءم  ل: هذا شربا  .هػم كانظر الرمهيد لؤلسنكل ص

(
2
 (.1/81(م اإلبهاج )224-1/223( ك المِّباح المنير )1/165رشنيؼ المسامج)  (

(
3
 (.1/33هاج الكِّكؿ لؤلسنكل )(م نهاية السكؿ شرح من2/31البحر المحيط لمزركشا ) (

قاؿ اآلمدل: ك ما الربِّة فا الممة برسكيف الباء فعبارة عف الريسػير كمنػو يقػاؿ: ربػص السػعر إذا ريسػر 
 (.177-1/176كسهؿم كبنرو الباءم عبارة عف األبذ بالربص )اإلحكاـ 
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 .(1)كمعنا قكؿ مف قاؿ: فبلف يرربص فا األمر:  ل ال يسرقِّا 
  ما العزيمة فسنذكرها عند محمها.ك 

  (2)الرابج: قكؿ المِّنؼ "رمير" فِّؿ يبرج ما لـ يرميرم بؿ باقيان عما  ِّمو. 
البػػامس: قكلػػو "إلػػا سػػهكلة" يبػػرج مػػا إذا رميػػر إلػػا غيػػر  سػػهؿم كػػأف رميػػر إلػػا  شػػد : 

   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ ژ م كنحكهمػػػػػػػػام فإنػػػػػػػػو رعػػػػػػػػالا قػػػػػػػػاؿ: (3)كالحػػػػػػػػدكد كالرعػػػػػػػػازير

م (5) ژک  ک        ک  گ  ژ م مػػج قيػػاـ الػػدليؿ عمػػا ركػػريـ بنػػا  دـ كهػػك قكلػػو رعػػالا (4)ژٿ
 (6)فاألكؿ دليؿ راجو عما ببلؼ األِّؿ الذل هك اسرِّحاب سبلمة اآلدما مف الحد. 

السػػادس: رعبيػػرن بالسػػهكلة معرػػرض؛ إذ السػػهكلة مِّػػدرم كال يطمػػؽ المِّػػدر عمػػا الحكػػـ 
 .(7)كيؿ  ك النعؿ إال مجازان برأ

                                 

(
1
 (.1/223المِّباح المنير فا غريب الشرح الكبير ) (

 97، اجلوىرى : سبيقت ترمجتو ص  76و ص )*( الزركشى : سبقت ترمجت
)**( اسحق بن ابراىي  الفراىب ، خاؿ ابن محاد اجلوىرى صاحب كتاب الصحاح ىف اللغة واستاذه لو كتاب ديواف االدب ادلشمور 

ىػػػػػ ) معجػػػ  االدبػػػػاء للحمػػػػوى  450امسػػػو الزاصػػػػع صػػػيتو وكػػػػذلك بيػػػػاف االعػػػراؼ وشػػػػرح ادب الكاتػػػب تػػػػوىف حمػػػػاوال الطػػػ اف 
 ( 1/252( ونزىو االلباء ) 2/618

(
2
 (.1/171(م الضياء البلمج )1/47الميث الهامج ) (

(
3
( الرعػازير: 142الحدكد: جمج حدم كهك فا الممة: المنجم كفا الشرع: عقكبة مقدرة كجبت حقػان ح رعػالا )الرعرينػات ص (

 (.107جمج رعزير كهك: رأديب دكف الحدم ك ِّمو مف العذر كهك المنج )الرعرينات ص
كالحد كالحدكد ها محاـر اح كعقكبارو الرا قرنها بالذنكبم ك ِّؿ الحد المنج كالنِّؿ بيف الشػيئيفم فكػأف حػدكد اح فِّػمت 

 – 1/352بػػيف الحػػبلؿ كالحػػراـم فمنهػػا مػػا ال يقػػرب كػػػالنكاحش المحرمػػة ... الػػخ )النهايػػة مػػف غريػػب الحػػديث كاألثػػػر 
 ( .2/400قكبة مقدرة كجبت زجرا عف ارركاب ما يكجبو ) االقناع هػ(كه  ع1399 –بيركت  –المكربة العممية 

الرعزيػػر:  ِّػػؿ الرعزيػػر هػػك الرأديػػب؛ كلهػػذا سػػما الضػػرب دكف الحػػد رعزيػػر إنمػػا هػػك  دب )غريػػب الحػػديث لمقاسػػـ بػػف سػػبلـ 
 . ( كها عقكبة غير مقدرة مكككلو المر االماـ بشرط اال رِّؿ الا ادنا الحدكد1/207م مبرار الِّحاح 4/22

(
4
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ژ ( مػف سػكرة النػكر كرمامهػا 2مػف اآليػة رقػـ )جزء  (

 ژڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
(
5
ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ ( مػػػف سػػػكرة اإلسػػػراء كرمامهػػػا 70مػػػف اآليػػػة رقػػػـ )جػػػزء  (

 ژڱ  ڱ  ں  ں  ڱ  ڱ   
(
6
 (.1/157(م الرشنيؼ )1/171(م الضياء البلمج )1/47الميث الهامج ) (

(
7
 (.121-1/120حاشية البنانا عما المحما ) (
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م ككػػذا يبػػرج الرقييػػد (2)؛ فإنػػو رميػػر ال لعػػذر (1)السػػابج: قكلػػو "لعػػذر" يبػػرج الربِّػػيص 
 .(3)الم دل إلا  سهؿ منو حيث ال عذر 

 ( كاألِّػػؿ عػػدمها دلػػيبلن إذا لػػـ يكػػف  52) نعػػـ إف ظهػػر عػػذر فػػا المبػػرج  بالربِّػػيص
 .(4)ربص كمها كذلؾ فبل يمرنج  ف يسما ربِّةم بؿ ال مدييلذلؾ األِّؿ معارضم  ك الرق

األِّػما" يبػرج مػا نسػخ فػا شػريعرنان رسػهيبلن كريسػيران لمحكـ الثامف: قكلو "مج قياـ السبب 
ال  مف اآلِّار الرا كانت عما مف قبمنام كهػذا إنمػا يرنػرع عمػا  ف شػرع مػف قبمنػا شػرع لنػام كا 

 .(5)فبل يعربر الحكـ  ِّبل 
األِّػػػػما"  ِّػػػػكب مػػػػف قػػػػكؿ ابػػػػف  لمحكػػػػـكبالجممػػػػة: فرعبيػػػػر المِّػػػػنؼ "مػػػػج قيػػػػاـ السػػػػبب 

 " لطمػب نػدب: كرػرؾ الجماعػة لمطػرم قياـ ؛ ألنو ال يدبؿ فيو مج (6)الحاجب" مج قياـ المحـر

                                 
(
1
 (.2/357الربِّيص: قِّر العاـ عما بعض  فرادن"م ابف السبكا: الميث الهامج ) (

(
2
(م كقػػػاؿ فػػػا الضػػػياء البلمػػػج: كفيػػػو نظػػػر؛ ألف 1/157(م الرشػػػنيؼ )1/172(م الضػػػياء البلمػػػج )1/47الميػػػث الهػػػامج ) (

 الربِّيص بياف ال رمييرم إال  ف يريد بحسب نظرنا فا مقرضا المنظ  .هػ 

(
3
( 358م ص346المقيػػد: مػػا قيػػد لػػبعض ِّػػناروم كعكسػػو المطمػػؽ كهػػػك مػػا يػػدؿ عمػػا كاحػػد غيػػر معػػيف )الرعرينػػػات ص (

 : ال كراب كال رقبة . المطمؽ : ما دؿ عما الحقيقة مف غير قيد مثؿ كراب كرقبة
 كالمقيد : ما دؿ عما الحقيقة مقيدة بقيد : كراب فقة كرقبة م منة .

 

(
4
 0(6/2719الرحبير شرح الرحرير ) (

كفػػا الضػػياء البلمػػج: كبقكلػػو "لعػػذر" الربِّػػيص "قالػػو كلػػا الػػديفم كفيػػو نظػػر: ألف الربِّػػيص بيػػاف ال رمييػػر إال  ف يريػػد 
 (.1/172بحسب نظرنا فا مقرضا المنظ )

(
5
يريد  ف شرط الربِّة  ف يككف المقرضا لمحكـ قائمانم كيعػارض المػانج لسػبب راجػو عميػوم كأكػؿ الميرػة  قاؿ الزركشا: (

فا حاؿ المبمِّةم فإنو ثبت مج قياـ دليؿ الرحريـ عما  كؿ الميرةم كاحررز بو مػف  ف يكػكف منسػكبان كاآلِّػار الرػا 
 (.1/158يسيران كرسهيبلن. فبل يسما نسبها لنا ربِّة  .هػ )الرشنيؼ كانت عما مف قبمنام كنسبت فا شريعرنان ر

(
6
( كقػػػاؿ شػػػارحو: 2/26قػػػاؿ ابػػػف الحاجػػػب: ك مػػػا الربِّػػػة: فالمشػػػركع لعػػػذر مػػػج قيػػػاـ المحػػػـر لػػػكال العػػػذر )رفػػػج الحاجػػػب  (

ـر لػكال العػذرم ينهػـ فالمشركع يرناكؿ النعؿ كالكؼم كقيد العذر: يبرج المشركع ال لعذر كالِّبلةم كقكلو: مج قياـ المح
ال فسببو قػائـ مػج العػذرم كيحسػف  ف   ف المحـر ليس قائمان مج العذرم ككأنو يريد بقيامو انرهاضو مررربان عميو الحكـم كا 
يحرػرز بهػذا القيػػد عػف المشػركع لعػػذر كلكػف ال مػج قيػػاـ المحػـر لػكال العػػذر كاإلطعػاـ فػا كنػػارة الظهػارم فمشػركع لعػػذر 

رػػاؽم كالمحػػـر غيػػر قػػائـ؛ ألف اإلعرػػاؽ عنػػد فقػػد الرقبػػة ال يكػػكف كاجبػػانم فػػبل يكػػكف رػػرؾ اإلعرػػاؽ عػػدـ القػػدرة عمػػا االع
ػام ك حسػػف مػػف هػػذا الرعريػػؼ  ف يقػػاؿ: الربِّػة مػػا رميػػر مػػف الحكػػـ الشػػرعا لعػذر إلػػا سػػهكلة كيرجػػج قيػػاـ السػػبب  قائمن

 (.27-26-2/25لمحكـ األِّما كأكؿ الميرة لممضطر )السابؽ 
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 .(1) ك كحؿم كنحك ذلؾ
 

 (2)فػػإف قيػػؿ: فقػػد قػػاؿ الزركشػػا: هػػذا الرعريػػؼ غيػػر مطػػرد؛ فػػإف رػػرؾ الحػػائض الِّػػبلة 
حػػػيض مػػػج قيػػػاـ المقرضػػػا الحكػػػـ رميػػػر إلػػػا  سػػػهؿ لعػػػذر كهػػػك ال مػػػج  فعزيمػػػة ال ربِّػػػة؛ 
 .(3)لمِّبلة لكال الحيض 

ك جيب: إف كاف المراد  ف ررؾ الحائض الِّبلة زمػف الحػيض لػيس يِّػدؽ حػد الربِّػة 
فيو ببلؼ مف سكمو لو فػا فعمػو كرركػو  معميو مف حيث إف الممنكع مف الشاء مضيؽ عميو

ف كػػاف المػراد سػػقكط القضػػاء عػػف الحػػائض مفػػإف الرميػػر لػػيس ألسػػهؿ مفِّػحيو فيمػػا ررركػػوم  كا 
 .(4)فبل نسمـ  نو ال يسما ربِّة 

ا فػا النػرؽ بينهػ فإف قيؿ: لك كاف بربِّة لـ يسقط فيمف ارردت ثـ حاضتم فقػد ِّػرحكا
م حيػػث يجػػب القضػػاء زمػػف الػػردة فإنػػو ربِّػػة فػػا الجنػػكف فػػبل يجػػامج  ػػفَّ كبػػيف مػػف اررػػد ثػػـ جي

 .(5)المعِّية الرا ها الردةم كعزيمة فا الحائض فبل قضاء 
اب: إنما ذلؾ لككف المكمؼ الممنػكع مػف الشػئم كهػك ممرثػؿ لػو ال يجامعػو القضػاءم كالجك 

                                 
(
1
ممزالا: ال ربِّة فا ررؾ الجماعات إال بعذر عاـ: كالمطر مج الكحؿ كالريو العاِّػنة بالميػؿ دكف النهػار فا الكسيط ل (

 ك جائعػان  ك ممرضػػان  ك هاربػػان مػػف السػػمطاف  ك مػديكنان معسػػران يحػػذر الحػػبس  ك حػػافظ   ك باِّػا مثػػؿ  ف يكػػكف مريضػػان 
ؿ  ك كػاف حاقنػانم كقيػؿ إنػو إذا لحقرػو الحاجػة بحيػث ماؿ  ك منشد ضالة  ك عميو قِّاص يرجكا العنك عند سككف الممي

 (.225-2/223ربطؿ البشكع لـ رِّو ِّبلرو )

(
2
 ثبرو الشارح ابف جماعة. (م كالظاهر  ف الِّكاب ما 1/158فا الرشنيؼ: "فإف ررؾ ِّبلة الحائض" ) (

(
3
الحػائض عزيمػة ال ربِّػةم كهػك نص كبلـ الزركشػا رحمػو اح: كقػد يقػاؿ: إف هػذا الرعريػؼ ال يطػردم فػإف رػرؾ ِّػبلة  (

مشػػركع لعػػذر الحػػيض مػػج قيػػاـ الػػدليؿ المحػػـر لػػكال عػػذر الحػػيضم إذ يحػػـر الرػػرؾ عمػػا الطػػاهرةم كمػػا  ف  كػػؿ الميرػػة 
مشػػركع بعػػذر االضػػطرار مػػج قيػػاـ المحػػـر لػػكال االضػػطرارم إذ يحػػـر  كػػؿ الميرػػة عمػػا غيػػر المضػػطر  .هػػػ )المِّػػدر 

 (.1/158السابؽ 
كجػػكب رػػرؾ الِّػػبلة كالِّػػـك عمػػا الحػػائض فإنػػو عزيمػػةم  عمػػا الرعػػرينيف )رعريػػؼ الربِّػػة كالعزيمػػة(قػػاؿ المحمػػا: ك كرد 

 (.1/124كيِّدؽ عميو رعريؼ الربِّة )
(
4
قػػاؿ المحمػػا: كيجػػاب بمنػػج الِّػػدؽم فػػإف الحػػيض الػػذل هػػك عػػذر فػػا الرػػرؾ مػػانج مػػف النعػػؿم كمػػف مانعيرػػو نشػػأ كجػػكب  (

 (.1/124الررؾ )البنانا عما المحما 

(
5
ػفَّ  ( فا ركضة الطالبيف: لك اررد ثـ جف ثـ  فاؽ ك سمـ: كجب قضاء  ياـ الجنكف كما قبمها؛ رمميطان عميػوم كلػك سػكر ثػـ جي

 كجب قضاء المدة الرا ينرها إليها السكرم كفيما بعدها مف مدة الجنكف كجهاف: األِّو: ال يجب القضاء.
 (.1/191ض )كلك ارردت ثـ حاضت:  ك سكرت ثـ حاضت: لـ رقض  ياـ الحي
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 بببلؼ المجنكفم فإنو نزؿ حالة ردرو منزلة العاقؿ المسرديـ لمردة فيقضا؛ لككنو مكمنان.
: ال ك بػػػػرج بعضػػػػهـ بقيػػػػد " قيػػػػاـ السػػػػبب" المشػػػػركع لعػػػػذر لكػػػػف  مػػػػج قيػػػػاـ السػػػػبب المحػػػػـر

ركع لعذر عدـ القدرة عما االعراؽم كالسبب المحـر غيػر قػائـم كاإلطعاـ فا كنارة الظهار مش
 .(1)ألف االعراؽ عند فقد الرقبة ال يككف كاجبانم فبل يككف محـر ررؾ االعراؽ قائمان 

ك شػػار المِّػػنؼ إلػػا رقسػػيـ الربِّػػة إلػػا  ربعػػة  قسػػاـ: كاجبػػة كمندكبػػة كمباحػػة كبػػبلؼ 
 (2)وم كقيػؿ: ال يجػب األكػؿم بػؿ لػو الرػرؾلممضػطر عمػا األِّػ كأكل الميتةاألكلام فالكاجبػة 

فػػا  حكػاـ القػر ف: الِّػحيو عنػدنا  ف  كػؿ الميرػػة  (3)ا الطبػرلكالِّػبر حرػا يمػكت. كقػاؿ الكيػ
 .(4)لممضطر عزيمة ال ربِّة كاإلفطار لممريض انرها 

كفائػػػػدة البػػػػبلؼ رظهػػػػر فيمػػػػا إذا جػػػػاع حرػػػػا مػػػػات ال يكػػػػكف  ثمػػػػان إذا قمنػػػػا بعػػػػدـ كجػػػػكب 
 .(5)األكؿ

يحنػػػػث عمػػػػا القػػػػكؿ ]ال[ إذا حمػػػػؼ ال يأكػػػػؿ حرامػػػػان فرناكلػػػػو فػػػػا حػػػػاؿ الضػػػػركرة:  كيظهػػػػر

                                 
(
1
 (.1/172(م كفا الضياء البلمج: كبقكلو "مج قياـ السبب األِّما" النسخ )1/288الدرر المكامج ) (

(
2
 .85-84اإلِّبلحات اقرضاها السياؽم مف الرمهيد لؤلسنكل: كقيؿ ال يمزمو األكؿم بؿ لو  ف يِّبر إلا المكتم ص  (

(
3
 كقد سبؽ ررجمرو. (1/159هك الكيا الهراس الطبرل كما فا الرشنيؼ ) (

(
4
( كقاؿ: )الزركشا(: كقاؿ الشيخ رقا الديف: ال مانج مف  ف يطمؽ عميو ربِّة مػف كجػو كعزيمػة مػف 1/159الرشنيؼ ) (

كجػوم فمػف حيػث قيػاـ الػدليؿ المػػانج نسػميو ربِّػةم كمػف حيػث الكجػكب نسػػميو عزيمػةم فحِّػؿ فػا مجامعػة الربِّػػة 
 الثانم كيحرمؿ  ف يككف هذا رنقيحان لمببلؼ كهك األقرب  .هػ.لمكجكب ثبلثة  راء كيحرمؿ اف يككف ر يان ث

حياء الػننس مػف الضػركرلم  قاؿ فا الضياء البلمج: يككف كاجبان كأكؿ الميرة لممضطر؛ ألف مجانبرها مف األمر الررميما: كا 
 (.173-1/172كعند الرعارض يجب إلماء الررمة دكف األِّؿ  .هػ )

رة  مران ررميميان مشكؿ؛ ذلؾ ألف اح رعالا حـر رناكلهػام ككيػؼ يكػكف ررميميػان مػج الحرمػة!؟م كقاؿ محققو: كجعمو اجرناب المي
عما  نو قد يككف السبب فا رحريـ الميرة ما فيها مف  ضرار مسببة لؤلمػراض كعميػو فالسػبب فػا رػرجيو جانػب األكػؿ 

 (.172ص 10عما جانب الررؾ هك ككف األكؿ  بؼ الضرريف كاح  عمـ )هػ 
قاؿ ِّاحب الضياء البلمج: كحكـ الربِّة اإلباحة مطمقان مػف حيػث هػا ربِّػةم كمػا قالػو النقهػاء فػا إحيػاء الػننس بأكػؿ ك 

الميرة بأنو كاجب فالجهة مننكةم كالحاِّؿ فا ذلؾ  ف إحياء الننس مأمكر بو كمثؿ هػذا ال يسػما ربِّػةم ألنػو راجػج 
نمػا سػما مػف بػاب رفػج الحػرج فمػـ عما  ِّؿ كما ابرداءن كهك األمر بإحياء الننسم كال ي سما ربِّة مف هذا الكجو كا 

 (.1/175ررحد جهة الرسمية )
(. كقػاؿ المحمػا: 1/47كقاؿ فا الميث الهامج:  ف ركػكف كاجبػة كأكػؿ الميرػة لممضػطر عمػا الِّػحيوم كقيػؿ بػالجكاز فقػط )

 (.1/121"كاجبان"  م  كؿ الميرةم كقيؿ هك مباح )
(
5
 (.1/121بررؾ األكؿ منهام فمك ررؾ األكؿ حرا ماتم يمكت حينئذ عاِّيان )قاؿ البنانا:  م فيأثـ  (
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 .(1)بالكجكب كيحنث بالقكؿ عما غيرن 
؛ ألف الػػػننس  مانػػػة عنػػػد كلػػػـ يجػػػد غيػػػر البمػػػر كمنهػػػا إسػػػاغة المقمػػػة بػػػالبمر لمػػػف غػػػصَّ 

 المكمؼم فيجب عميو حنظها ليسركفا اح حقو منها بالركاليؼ.
كجو فا الميرة ال يرأرا هنا؛ ألنا كجهنان بػالرردد فػا دفػج الضػررم ك شار اإلماـ إلا  ف ال

ساغة المقمة معمكمة   .(2)كا 
 كقاؿ ابف دقيؽ العيد: كهذا يقرضا  ف يككف عزيمة لكجكد المزـك كالرأكيدم

كقاؿ: ال مانج  ف يطمػؽ عميػو ربِّػة مػف كجػو كعزيمػة مػف كجػو: فمػف حيػث قيػاـ الػدليؿ 
 ث الكجكب نسميو عزيمة.المانج نسميو ربِّةم كمف حي

ب( كرػػػردد فػػػا  ف الكاجبػػػات ]ال[ 52كهػػػذا الرػػػردد سػػػبقو إليػػػو إمػػػاـ الحػػػرميف ]فػػػا النهايػػػة[)
 .(3)يكِّؼ شئ منها بالربِّة 

ما لمبكؼ مف اسرعمالو: قد ِّػرح الرافعػا بككنػو ربِّػة فػا فكمنها: الريمـ لناقد الماءم كا 
 مكاضج: منها فا الكبلـ عما رعداد ربص السنر.

 .*جاينو عزيمةم جـز بو البندنكقيؿ إ
كالثالث: الرنِّيؿ بيف الريمـ لعدـ الماء: فعزيمةم  ك لممػرض  ك بيٍعػًد المػاء عنػوم  ك بيعػو 

 بأكثر مف الثمفم فربِّو.
 .(4)كهذا ما  كردن المزالا فا المسرِّنا كاسرحسنو فا الرمهيد 

ؿ الِّػبلة بػالريمـ  ك كيبنا عميو: ما إذا كاف يرجك الماء  بػر الكقػتم هػؿ األفضػؿ رعجيػ
 الرأبير؟

 فعما األكؿ: الرأبير  فضؿ.
 كعما الثانا: الرقديـ  فضؿ كالكضكء.

فػإف ِّػػو هػذا البنػػاء  مكػف  ف يكجػػد البػبلؼ فػػا  نػو ربِّػػة  ك عزيمػة مػػف البػبلؼ فػػا 

                                 
(
1
 (.1/163الرشنيؼ ) (

(
2
 هػ.1406 – كلا  –بيركت  –دار البشائر اإلسبلمية (.1/37األِّكؿ كالضكابط ) (

(
3
 (.1/263البحر المحيط ) (

(
4
 (.2/165مزركشا )(م المنثكر فا القكاعد ل1/87(م ممنا المحراج )88الرمهيد لؤلسنكل )ص (
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  (1)الرقديـ  فضؿ  ـ الرأبير؟ 
ف قمنػػػػا ككػػػػذلؾ مػػػػف فكائػػػػدن: الرػػػػيمـ بػػػػالرراب الممِّػػػػكب: يجػػػػكز إذا قمنػػػػا: إنػػػػو عزيمػػػػ ةم كا 

 .(2)ربِّة: فكجهاف 
كمنها: النطر لممسافر إذا بشا مف الِّػـك الهػبلؾ ]فػإف الِّػـك حػراـ[م جػـز بػو المزالػا 
 وفػػا المسرِّػػنام كالجرجػػانا فػػا الرحريػػر فػػإف ِّػػاـ: قػػاؿ المزالػػا: يحرمػػؿ عػػدـ االنعقػػاد؛ ألنػػ

م فكيؼ يرقرب بما يعِّا بو؟  عاصو
لركح الرا ها حؽ احم فيكػكف كالمِّػما فػا كيحرمؿ  ف يقاؿ إنما عِّا بجنايرو عما ا

 .(3)الدار الممِّكبة 
م كمػػػا لػػػك كػػػاف (4)كمنػػػو: كجػػػكب اسػػػردامة لػػػبس البػػػؼ لمػػػف لػػػـ يجػػػد مػػػف المػػػاء مػػػا يكنيػػػو 

المحدث البس البػؼ بشػرائطوم كدبػؿ كقػت الِّػبلة ككجػد مػف المػاء مػا يكنيػو لػك مسػو عمػا 
مسػػػو عمػػػا البػػػؼ قطعػػػانم كمػػػا نقمػػػو البػػػؼم كال يكنيػػػو لػػػك غسػػػؿ الػػػرجميف: فإنػػػو يجػػػب عميػػػو ال

 الركيانا فا باب الريمـ؛ ألنو قادر عما الطهارة مف غير ضرر.
 .(5)كلـ يقؼ ابف الرفعة عما نقؿ فا المسألة م فذكر الحكـ رنقهانم كقاؿ: األظهر كجكبو

 .(6)الذم هك ررؾ اإلرماـ لممسافر إذا بم  ثبلث مراحؿ فِّاعدان  القصركالمندكبة 

                                 
(
1
 (.2/165المنثكر لمزركشا ) (

(
2
 (.2/165المنثكر لمزركشا ) (

 . 94)*( سبقت ررجمرو ص 

(
3
 .3/173م المنثكر 92الرمهيد لؤلسنكل ص (

(
4
 (.1/159الرشنيؼ كقاؿ: كجكب اسردامة لبس البؼ لمف لـ يجد مف الماء ما يكنيو عما كجو مرجكح ) (

(
5
( كرمػاـ كبلمػو: .. فػذكرن رنقهػان كقػػاؿ: الػذل يظهػر كجكبػو ببػبلؼ مػا لػك لػـ يكػػف 2/164كشػا )المنثػكر فػا القكاعػد لمزر  (

البسانم كلكنو كاف عما طهارة ك رهقو الحدث كمعو مف المػاء مػا يكنيػو لممسػو دكف المسػؿ فإنػو ال يجػب عميػو كمػا قػاؿ 
 الرافعا فا الريمـ لكضكح النرؽ  .هػ.

(
6
 .93(م الرمهيد لؤلسنكل ص1/288)(م كانظر الدرر 1/159الرشنيؼ ) (

كقاؿ ِّػاحب الميػث الهػامج:  ف ركػكف مندكبػة كقِّػر الِّػبلة لممسػافر إذا بمػ  سػنرن ثػبلث مراحػؿم بركجػان مػف بػبلؼ  بػا 
حنينةم فإنو يكجب القِّر فػا هػذن الحالػةم فػإف كػاف دكف ذلػؾ فاإلرمػاـ  فضػؿم لمبػركج مػف ببلفػو  يضػانم فإنػو يمنعػو 

 (.10/48دكف ذلؾ )
نمػػا كػػاف  –المالكيػة  –ؿ ِّػػاحب الضػياء البلمػػج: كرػارة يكػػكف منػدكبان: كالقِّػػر فػا السػػنرم كالمشػهكر عنػػدنا كقػا  نػػو سػنةم كا 

 (.1/173القِّر راجو النعؿ لمجمج فيو بيف الرربص كبراءة الذمة بببلؼ النطر فا السنر )
كما هك معمـك مف محموم فػإف لػـ يبممهػا فاإلرمػاـ  كقاؿ المحما: "كمندكبان"م  م القِّرم لكف فا سنر يبم  ثبلثة  ياـ فِّاعدان 

 كلا بركجان مف قكؿ  با حنينة بكجكبو كمف قاؿ القِّر مكركن كالماكردل  راد مكركن كراهية غيػر شػديدة كهػك بمعنػا 
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 فضمية القِّر مف يدـك سنرن فا البحر بأهمو كالمبلح: فاإلرماـ لو  فضػؿم كيسرثنا مف 
كمػػا نػػص عميػػو فػػا األـم ككػػذا مػػديـ السػػنر فػػا البػػر لمػػرض ِّػػحيوم كمػػا فػػا الركضػػة عػػف 

 .(1)ِّاحب النركعم كسببو ببلؼ العمماء فيو 
ر يكمػان كؿ قِّر ابرمؼ فيو: كمف  قاـ لحاجة يركقعها كقمنا لو القِّػر ثمانيػة عشػ ؽى حً ك لٍ 

 .(2)مثبلن فاألفضؿ  ف يرـ 
قػػػاؿ األذرعػػػا: كيظهػػػر اسػػػرثناء دائػػػـ الحػػػدث إذا كػػػاف لػػػك قِّػػػر لبػػػبل زمػػػف ِّػػػبلرو عػػػف 

 .(3)جرياف حدثوم كلك  رـ لجرل حدثو فيها فيككف القِّر  فضؿ مطمقان 
كمنػو: مسػو الػر س لممركضػئم فإنػو  فضػؿ مػف المسػؿم كمػج ذلػؾ فإنػو ربِّػةم كمػا قالػػو 

لحػاكل( لكػف ِّػرح الشػيخ  بػك حامػد فػا رعميقػو كالشػيخ  بػك محمػد فػا النػركؽ الماكردل )فا ا
 (4)بأنو عزيمة. 

                                                                                                     
 (.1/121ببلؼ األكلا )

ذن عبػارة الحننيػةم كفػا ضػبط قاؿ الشيخ الشربينا فا رقريرن عميو: كقػكؿ الشػارح )لكػف فػا سػنر يبمػ  ثبلثػة  يػاـ فِّػاعدان( هػ
ذلؾ عندهـ ببلؼم فقيؿ  حد كعشركف فرسبام كقيؿ ثمانية عشرم قيؿ كالمنرا بػو هػك الثػانام لكػف الِّػحيو كمػا فػا 
الدر كحاشية ابف عابديف  ف المراد بثبلثة  ياـ ثبلث مراحؿم ضبط كؿ مرحمة سبج ساعات كنِّؼ رقريبانم فالكؿ اثناف 

بنػاءن عمػا اعربػار مػا بػيف فجػر كظهػر األيػاـ المعردلػةم كهػذا األبيػر هػك ضػبط المسػافة  كعشركف ساعة كنِّػؼ رقريبػان 
عنػدنا بعػػد إبػػراج زمػف االسػػرراحة كنحػػك الحػط كالررحػػاؿ كمػػا نِّػكا عميػػوم فمعػػؿ كػبلـ الشػػارح مبنػػا عمػا اعربػػار القػػكؿ 

ف قػكؿ  بػا حنينػة بكجكبػو كمػا يشػير األكؿ  ك الثانام كلعؿ ذلؾ هك قكؿ  با حنينة المشار إلا مقابمو بقكلو بركجان مػ
إليوم بؿ يِّرح بو بعض الكرب المعربرة عندهـم  ما إف اعربر قِّر األياـ كاياـ الشراء كما قاؿ بو بعض الحننية فػبل 

 (.1/121حاشية الدر ) –ربم  المسافة عندهـ ما هك عندنا كما يعرفو 
(
1
ذا كاف الرجؿ مالكا لمسنينة ( زلػو ككػاف معػو فيهػا  همػو  كال  هػؿ لػو معػو فيهػام فأحػب إلػا  ف يػرـ ككاف فيها من فا األـ: كا 

-1/216كهػػك فيهػػا كالمريػػب يركاراهػػام ال يبرمنػػاف فيمػػا لػػو غيػػر  نػػا  حػػب لػػو  ف يػػرـم كهكػػذا  جػػرا ن كركبػػاف مركبػػو )
(م كممنػػا المحرػػاج إلػػا معرفػػة 1/246( ك سػػنا المطالػػب فػػا شػػرح ركض الطالػػب )1/403(م ركضػػة الطػػالبيف )217

 (.1/474(م كالمرر البهية فا شرح البهجة الكردية )1/528معانا  لناظ المنهاج )
(
2
 (.2/392نهاية المحراج فا شرح المنهاج ) (

(
3
فا  سنا المطالب: قاؿ األذرعا: كيظهر  ف القِّر  فضؿ مطمقان فا دائـ الحدث إذ كػاف لػك قِّػر لبػبل زمػف ِّػبلرو  (

( كنهايػة المحرػاج 1/528(. كممنا المحراج إلا معرفػة  لنػاظ المنهػاج )1/246عف جرياف حدثوم كلك  رـ لجرل فيها )
 (.2/271إلا شرح المنهاج )

(
4
البمػدادل  نػو عزيمػةم ذكػرن فػا  م كاسرطرد فقاؿ: كر يت فػا شػرح "غنيػة" ابػف سػريج ألبػا القاسػـ93سنكل صالرمهيد لئل (

 الكبلـ عما اسرحباب الرثميث فا مسو الر س.  .هػ.
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 .(1)النككل منو فا كراب األِّكؿ كالضكابط : اإلبراد بالظهر فا شدة الحر  دَّ كعى 
كهػك غمػط؛ فػإف لئلبػراد كجهػيف:  ِّػحهما سػنةم كيسػرحب  (2)قاؿ الشيخ ِّدر الديف بف الككيػؿ

ذا قدـ الِّبلة كاف  فضؿ.الرأبير كالثانا رب  ِّةم كعما هذا ال يسرحب لو اإلبراد كا 
فاسرحباب اإلبراد كككنو ربِّة مما ال يجرمعافم فػبل يِّػو جعمػو ربِّػة )مباحػة( ك نهػا 

 .(3)مسرحبة 
قاؿ الزركشا فا قكاعدن: قمت: بؿ هك ِّحيوم كالكجهاف مبنياف عما  نو ربِّػة لثبكرػو 

نمػػػا  الكجهػػػاف فػػػا  نػػػو ربِّػػػة مسػػػرحبة  ك مباحػػػةم فعمػػػا عمػػػا بػػػبلؼ الػػػدليؿ لعػػػذر الحػػػرم كا 
 األِّو مسرحبة كالرقديـ ببلؼ األفضؿ.

 .(4)كعما مقابمو ربِّة مباحة فالرقديـ  فضؿ 
                                 

(
1
 (.38-1/37ؿ كالضكابط )األِّك  (

(
2
هك العبلمة  بك عبد اح اإلماـ منرا المسمميف زيف الديف عمر بف مكا بف عبػد الِّػمد المعػركؼ بػابف المرحػؿ كبػابف الككيػؿم  (

شيخ الشػافعية فػا زمانػو ك شػهرهـ فػا كقرػو بالنضػيمة ككثػرة االشػرماؿ كالمطالعػة كالرحِّػيؿم  جػاد معرفػة المػذهب كاألِّػميفم 
هػ كسمج الحديث عما ابف عبلف كالحػافظ المػزل ككػاف لػو شػعر حسػفم قيػؿ فيػو كػبلـ يقدحػو كباِّػة  نػو كػاف 665 كلد سنة

هػػ بالقػاهرة  بػذ األِّػكؿ عػف 710(م رػكفا سػنة 81-14/80معاديان لمشيخ ابػف ريميػةم اشػرمؿ بالرػدريس فرػرة )البدايػة كالنهايػة 
 (.2/416نهما )فكات الكفيات الِّنا الهندل ككاف النقو كاألِّكؿ لو طبعان ال يركم

(
3
 (.166-2/165المنثكر لمزركشا ) (

كفا فرو العزيز: كيسرحب اإلبراد بالظهر فا شدة الحر إلا كقكع الظؿ الذل يمشا فيو الساعا إلػا الجماعػةم كفػا اإلبػراد 
 (.3/45بالجمعة كجهاف لشدة البطر فا فكارها )

اشرد الحر فابردكا بالِّبلةم فإف شػدة الحػر مػف فػيو جهػنـم كمػف األِّػحاب : "إذا (: يسرحب اإلبراد بو لقكلو 3/51كفا )
مػػف قػػاؿ اإلبػػػراد ربِّػػةم فمػػػك رحمػػؿ القػػػـك المشػػقة كِّػػمُّكا فػػػا  كؿ الكقػػت فهػػػك األفضػػؿم كاألكؿ المػػػذهبم ثػػـ اإلبػػػراد 

قػج لمحيطػاف ظػؿ المحبػكب  ف يػ بر إقامػة الجماعػة عػف  كؿ الكقػت فػا المسػجد الػذل يأريػو النػاس مػف بيٍعػًد بقػدر مػا ي
يمشا فيو الساعكف إلا الجماعة فبل ينبما  ف ي بر عػف النِّػؼ األكؿ مػف الكقػت كلػك كانػت منػازؿ القػـك قريبػة مػف 

نهـ يبردكف بها. كلك  مكػنهـ إكفيو قكؿ  بر م المسجد  ك حضر جمج فا مكضج كال يأريهـ غيرهـ فبل يبردكف بالظهر 
ف يِّما مننردان فا بيرو فبل إبراد  يضػانم كفػا كجػو يسػرحب اإلبػراد. فمػف المشا إلا المسجد فا كف  ك فا ظؿ  ك كا

قاؿ باإلبراد فا هذن الِّكر احرج بإطبلؽ الببرم كمف منج قػاؿ: المعنػا المقرضػا لئلبػراد دفػج المشػقة كالرػأذل بسػبب 
 الحر كليس فا هذن الِّكر كبير مشقة كهذا هك األظهر.

ال؟ فيػو كجهػاف: مػنهـ مػف قػاؿ: الم كبػو قػاؿ الشػيخ  بػك محمػد؛ ألف الرػأذل فػا إشػراؽ كهؿ يبرص اإلبػراد بػالببلد الحػارة  ـ 
 (.53-3/51الشمس حاِّؿ فا الببلد المعردلة  يضان .. الخ )

(
4
 (.2/97( ك األشبان كالنظائر البف السبكا )2/166المنثكر فا القكاعد لمزركشا ) (

كهػػؿ هػػك  فضػػؿ مػػف الرعجيػػؿ؛ كجهػػافم كهػػك يقرضػػا االرنػػاؽ عمػػا  فػػا المنثػػكر. كعبػػارة القاضػػا الحسػػيف: اإلبػػراد مسػػرحبم
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 .(1)ألنو بيج معدـك مكِّكؼ فا الذمة بمنظ السمـ السمم المباحة و
اؿ كفا الركضة ك ِّمها فا حػد السػمـ ثػبلث عبػاراتم قػالكا إنهػا مرقاربػةم ك حسػنها كمػا قػ

  (2)النككل فا الرحرير: إنو عقد عما مكِّكؼ فا الذمة ببدؿ يعطا عاجبلن. 
ال  كاعرػػرض كالػػد المِّػػنؼ بػػأف الرعجيػػؿ شػػرط مػػف شػػركطوم ال  نػػو دابػػؿ فػػا حقيقرػػوم كا 

  (3)لكرد عميو باقا الشركط مف بياف مكاف الرسميـ كغيرن. 
ركان  (4)(ا لمعبػػاس )كمػػف المبػػاح: رعجيػػؿ الزكػػاةم كفػػا الحػػديث الرِّػػريو بالربِّػػة فيهػػ

 (6()5) بك داككد. 
كمف المباح: بيج العرايا م كرردد فيػو الشػافعا فػا األـم كقػد ِّػرح فػا الحػديث بالربِّػة 

                                                                                                     
نما الببلؼ فا األ كد لرعارض قضيريف:  كؿ الكقت كرحِّيؿ البشكع بالرأبير )  (.2/166اسرحبابوم كا 

(
1
بب قاؿ الزركشا فا الرشنيؼ: .. فإنو كرد النها عف بيج ما ليس عندؾ كىرىبَّص فا السمـم فىشىرىطى العنديػة فػا البيػج لسػ (

المقدرة عما الرسميـم ثـ  سقط هذا الشػرط فػا السػمـ بحيػث لػـ يبػؽ مشػركعنام حرػا كانػت العنديػة فػا السػمـ منسػدة لػوم 
نما سقط هذا الشرط فيو؛ ريسيران عما المحراجيف ليركِّمكا إلا مقاِّدهـ مف األثماف قبػؿ إدراؾ غبلرهػـم مػج ركِّػؿ  كا 

 (.1/160) ِّاحب الدراهـ إلا مقِّكدن مف الربوم فكاف ربِّة
( كقػػاؿ: كاإلباحػػة 1/173(م الضػػياء البلمػػج )1/48(م الميػػث الهػػامج )1/121المحمػػا عمػػا جمػػج الجكامػػج بحاشػػية البنػػانا )ك 

ة الرػػا مػػف قبيػػؿ الربييػػر المنسػػكبة إلػػا الربِّػػة: الظػػاهر مػػف النِّػػكص  نهػػا مػػف قبيػػؿ رفػػج الحػػرجم ال بمعنػػا اإلباحػػ
(1/175.) 

(
2
: إسػبلؼ عاجػؿ م كالثانيػةراف هما: األكلا: إسبلـ عكض حاضر فا مكِّكؼ فا الذمة( كالعبار 3-4ركضة الطالبيف ) (

 فا عكض ال يجب رعجيمو .

(
3
م ك كرد عميػو "فا  سنا المطالب فا شرح ركض الطالب: "كهك بيج مكِّكؼ فا الذمة ببدؿ يجب رعجيمو بمجمس البيج (

 (.2/122لؾ رسـ ال يقدح فيو ما ذكر ) ف اعربار الرعجيؿ شرط لِّحة السمـم ال ركف فيوم كيجاب بأف ذ
(
4
هػػػ 32هػػػ كقيػػؿ 33ثػػبلث سػػنيف ت  م  سػػف مػػف النبػػا عػػـ النبػػا  العبػػاس بػػف عبػػد المطمػػب  بػػك النضػػؿ الهاشػػما  (

كِّػػما عميػػوم ك مػػو نريمػػة بنػػت جنػػابم كانػػت لػػو السػػقاية كالرفػػادة كالرئاسػػة فػػا  سػػنة فػػا ببلفػػة عثمػػاف  88كعمػػرن 
دـ المدينة مهاجران عاـ بيبر كلكف رقدـ إسبلمو عف ذلؾم حضر فرو مكة كحنيف ك بمػا بػبلءن الجاهمية فا بنا هاشـم ق

: "مػف حسنانم ككاف قد حضػر بيعػة العقبػة قبػؿ الهجػرة كلػـ يكػف مسػممانم كشػهد بػدران مػج المشػركيف مكرهػانم قػاؿ النبػا 
م كالرعػػديؿ هػػػ1393 – كلػػا  –الهنػػد  – 3/288 ذل العبػػاس فقػػد  ذانػػام إنمػػا عػػـ الرجػػؿ ِّػػنك  بيػػو" )انظػػر: الثقػػات 

م كطبقػػػات ابػػػف سػػػعد هػػػػ1414 –بيػػػركت  –دار النكػػػر  – 1/4طبقػػػات بمينػػػة  3/621م كاإلِّػػػابة 3/1007كالرجػػػريو 
 (.هػ1410 – كلا  –بيركت  –دار الكرب العممية  – 4/16-17

(
5
ؿم فػربص لػو فػا ذلػؾم قػاؿ: فا رعجيؿ ِّدقرو قبؿ  ف رح سأؿ النبا   ف العباس   برج  بك داككد عف عما  (

 .2/115مرةم فأذف لو فا ذلؾم انظر سنف  بك داككد 
(
6
 (م قاؿ: كلـ يقؿ  حد مف األِّحاب باسرحبابهام بؿ ابرمنكا فا الجكاز كالِّحيو الجكاز  .هػ1/161الرشنيؼ ) (
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 –(2)؛ ألنو عما ببلؼ دليؿ رحريـ المزابنة (1)فا قكلو "ك ربص فا العرايا" 
 .  (3)كهك بيج الرطب بالرمر  

م كقػػػد قػػػاؿ  (2)جػػػارة كاإل (1)كالمسػػػاقاة  (4)كمنػػو جػػػكاز القػػػراض  ؛ ألنهػػػا عقػػػكد عمػػػا معػػػدـك

                                 
(
1
ر عما ر كس النبؿ بالذهب باب بيج الرم –الحديث مرنؽ عميو عف سهؿ بف  با حثمةم ركان الببارل فا كراب البيكع  (

 (.10/263(م كمسمـ فا كراب البيكعم باب رحريـ بيج الرطب بالرمر إال فا العرايا )3/76 ك النضة )

(
2
 العرايا: هك بيج قدر مف الرطب عما النبؿ بما يقاربو مف الرمر. (

فيجػػكز لممعػػرل شػػرا ها مػػف كالعريػػة فػػا مػػذهب مالػػؾ هػػ   ف يهػػب الرجػػؿ ثمػػرة نبمػػة  ك نبػػبلت مػػف حائطػػو لرجػػؿ بعينػػوم 
 ف ركػكف بمسػة  كسػؽ فمػا دكفم فػإف زادت فػبل  -2 ف رزهػا.  -1المعرل لو ببرِّػها رمػران عمػا شػركط  ربعػة هػ : 

 ف يككف الثمػر مػف ِّػنؼ العريػة  -4 ف يعطيو الثمر الذل يشرريها عند الجذاذم فإف  عطان نقدان لـ يجزم  -3يجكزم 
                   كنكعها.

ذهب مالؾ الربِّة فا العرية إنما ه  فا حؽ المعرل فقطم كالربِّػة فيهػا إنمػا هػ  السػرثنائها مػف المزابنػةم كهػا كعما م
بيج  الرطب بالرمر الجاؼ الذل كرد النها عنوم كمف ِّننا الربا  يضان؛  عنػا الرناضػؿ كالنسػاءم كذلػؾ  ف يبيػج ثمػرنا 

الجػنس الكاحػد مرناضػبلنم كهػك ايضػان ثمػر بثمػر إلػا  جػؿم فهػذا معمـك الكيػؿ بػالربميف كهػك البػرصم فيدبمػو بيػج غيرا 
 مذهب مالؾ فا العريةم كما هك الربِّة فيهام كلمف الربِّة .

نمػا هػ  لكػؿ  حػد مػف النػاس  راد  ف يشػررل هػذا  ك ما الشػافعا: فمعنػا الربِّػة الػكاردة عنػدن فيهػا ليسػت لممعػرل باِّػةم كا 
بثمر مثمهام كركل  ف الربِّة فيها إنمػا هػ  معمقػة بهػذا القػدر دكف ذلؾ(  ) عنا البمسة  كسؽ  ك ماالقدر مف الثمر 

رمر يشػررل بػو الرطػبم كالشػافعا يشػررط فػا  ومف الرمر لضركرة الناس  ف يأكمكا رطبان كذلؾ لمف ليس عندن رطب كل
 إعطاء الرمر الذل رباع بو العرية  ف يككف نقدانم كيقكؿ إف رنرقا قبؿ القبض فسد البيج.

رية جائزة عنػد مالػؾ فػا كػؿ مػا ييػبس كيػدبرم كهػا عنػد الشػافعية فػا الرمػر كالعنػب فقػطم ك مػا  حمػد بػف حنبػؿ: فيكافػؽ كالع
مالكان فا  ف العرية عندن ه  الهبةم كيبالنو فا  ف الربِّة إنما ه  عندن فيها لممكهكب لوم كذلؾ  نو يرل  ف لػو  ف 

 كما ذهب مالؾ. يبيعها ممف شاء بهذن الِّنة ال مف المعرل باِّة 
ك ما  بك حنينة: فيكافؽ مالكان فا  ف العرية هػ  الهبػةم كيبالنػو فػا ِّػنة الربِّػةم كذلػؾ  ف الربِّػة عنػدن فيهػا ليسػت مػف 
نما الربِّة عندن مف باب رجكع الكاهب فا هبرػوم إذا كػاف  باب اسرثنائها مف المزابنةم كال ه  فا الجممة فا البيجم كا 

نما ه  رجكع فا الهبة عما ِّنة مبِّكِّة كهك  ف يعطا بػدلها رمػران المكهكب لو لـ يقبضهام كل يست عندن ببيجم كا 
 (2/343قالو ابف رشد فا بداية المجرهد كنهاية المقرِّد ) مببرِّها

كالمزابنػػة: هػػا كػػؿ بيػػج كػػاف مػػف ِّػػنؼ كاحػػد مػػف الطعػػاـم بيػػج منػػو كيػػؿ معمػػـك بجػػزاؼم ككػػذلؾ جػػزاؼ بجػػزاؼ )ابػػربلؼ 
 هػ(1410 –بيركت  –دار المعرفة  لمشافعا 8/662الحديث 

( كقػػػاؿ فػػػا الميػػػث 1/160( قػػػاؿ فػػػا الرشػػػنيؼ: ... كالعرايػػػام كقػػػد ِّػػػو الحػػػديث فيهػػػا بالربِّػػػةم فقػػػاؿ: "ك ربػػػص فػػػا العرايػػػا" )3)
 (.1/48: ك ربص فا العرايا )الهامج: كلك مثؿ بالعرايا لكاف  حسف؛ لمرِّريو فا الحديث بالربِّة فيها كهك قكلو 

(
4
بػػيف المسػػمميف فػػا جػػكاز القػػراضم ك نػػو ممػػا كػػاف فػػا الجاهميػػة فػػأقرن اإلسػػبلـم ك جمعػػكا عمػػا  ف ِّػػنرو:  ف  كال بػػبلؼ (

يعطا الرجؿ الرجؿ الماؿ عما  ف يرجػر بػو عمػا جػزء معمػـك يأبػذن العامػؿ مػف ربػو المػاؿم  م جػزء كػاف ممػا يرنقػاف 
كلػػةم ك ف الربِّػػة فػػا ذلػػؾ إنمػػا هػػ  لمكضػػج الرفػػؽ عميػػو ثمثػػان  ك ربعػػان  ك نِّػػنانم ك ف هػػذا مسػػرثنا مػػف اإلجػػارة المجه
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م كفيها غرر: كقد نها عػف بيػج المػررم كمػا فػا مسػمـ (3)عميو السبلـ "ال ربج ما ليس عندؾ" 
  (5). (4)كغيرن 

كرردد المزالا فا المسرِّنا فا ككف السػمـ ربِّػة؛ الحرمػاؿ  نػو دابػؿ فػا حػديث " ال 
 لعيفم كالسمـ بيج ديفم فمـ يدبؿ السمـ.ربج ما ليس عندؾ"م كاحرماؿ  ف المراد بو ا

"فافرراقهمػػػا فػػػا الشػػػرط ال يكجػػػب إلحػػػاؽ  حػػػدهما بػػػالربصم كعمػػػا هػػػذا يكػػػكف قػػػكؿ قػػػاؿ: 
م كيقػرب مػف هػذيف االحرمػاليف كجهػاف (6)الراكل "ك ربػص فػا السػمـ" مجػاز لمشػابهة الػربص 

                                                                                                     
ف كػانكا ابرمنػكا فيمػا هػك رىعىػد  ممػا لػيس رعػد  بالناس ك نو ال ضماف عما العامؿ فيما رمؼ مف ر س الماؿ إذا لـ يىرىعػدَّم كا 

كا عمػا  نػو ككذلؾ  جمعكا بالجممة عما  نو ال يقررف بو شرط يزيد فا مجهمة الربو  ك فا المرر الذل فيوم ككذلؾ ارنق
 (.2/370يجكز بالدنانير كالدراهـ كابرمنكا فا غير ذلؾ )بداية المجرهد كنهاية المقرِّد 

(
1
مالػؾ كالشػافعا كالثػكرل ك بػك يكسػؼ كمحمػد  –المساقاة: دفج الشجر إلػا مػف يِّػمحو بجػزء مػف ثمػرنم كجمهػكر العممػاء  (

رثناة بالسػػنة مػػف بيػػج مػػا لػػـ يبمػػؽ كمػػف اإلجػػارة بػػف الحسػػف ِّػػاحبا  بػػا حنينػػةم ك حمػػد كداككد عمػػا جكازهػػام كهػػا مسػػ
 (.2/380المجهكلةم كقاؿ  بك حنينة: ال رجكز المساقاة  ِّبلن )بداية المجرهد البف رشد 

(
2
اإلجارة: العقد عما المنافج بعكضم كها جائزة عند جميج فقهاء األمِّار كالِّدر األكؿم كحكا عف األِّـ كابف عمية  (

ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ژ ك  ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٹژ منعهػػػػػام كدليػػػػػؿ الجمهػػػػػكر 

رجػبلن مػف  ك بػك بكػر  م كمف السنة حديث الببارل عف عائشة رضا اح عنها: اسرأجر رسػكؿ اح ژ ۅ  ۉ
         .3/89ِّحيو الببارل بنا الديؿ هاديان بريرانم كهك عما ديف كنار قريش. 

عاكضات إنما يسرحؽ فيها رسميـ الثمف رسميـ العيفم كالحاؿ فػا األعيػاف المحسكسػةم كالمنػافج فػا اإلجػارات فػا كشبهة مف منج ذلؾ  ف الم
 (.2/348كقت العقد معدكمةم فكاف ذلؾ غررانم كمف بيج ما لـ يبمؽ )بداية المجرهد برِّرؼ 

(
3
لػيس عنػدلم  فبراعػو لػو مػف السػكؽم فقػاؿ رسػكؿ اح  الحديث عف حكيـ بف حزاـ قاؿ: يا رسكؿ احم يأرينا الرجػؿ فيريػد منػا البيػج (

 2/16م سنف ابف ماجة 7/289م سنف النسائا 2/254م سنف  با داكد 3/402: "ال ربج ما ليس عندؾ"م مسند  حمد. 
(

4
ها. كغػرر كمػا بعػد 2/245(م كبدايػة المجرهػد البػف رشػد 262المرر: ما يككف مجهكؿ العاقبةم ال يدرل  يككف  ـ ال )الرعرينات ص (

الرجؿ الرجؿ إذا  كضأن عشكة  ك ببرن بكذبم كرجؿ غر لـ يجرب األمكر كالمريػر كالممػركر كاحػدم كفعمػت هػذا األمػر عمػا غػرة 
(م كقاؿ ابف رشد : المرر الجهؿ برعييف المعقكد عميو اك رعييف العقد اك الجهؿ 1/124إذا فعمرو ك نت غير عالـ بو )جكهرة الممة 

كف المبيج اك بقػد اك باجمػو اف كػاف هنػاءؾ اجػؿ كمثالػو حبػؿ الحبمػو كبيػج مػا لػـ يبمػؽ كالثمػار قبػؿ اف رزهػا بكِّؼ الثمف كالمثم
 كبيج المبلمسة كبيج الحِّا كبيج المعاكمة ....الخ مما نها عنها الشارع الحكيـ 

(
5
 (.1/160م الرشنيؼ )94الرمهيد لؤلسنكل ص (

(
6
فػا رنسػير  يػة المداينػة  ( كقاؿ: كي يدن مػا قالػو ابػف عبػاس 1/290الدرر المكامج ) (م1/48(م الميث الهامج )1/99المسرِّنا ) (

 نو رعالا لما حـر الربا  باح السمـم كي يدن  يضان ارناؽ النقهاء عما  ف السمـ نكع مف البيػجم كالربِّػة ال ركػكف نكعػان مػف العزيمػة 
 انرها.

ـ  كلػا مػف رمثيػؿ ابػف الحاجػب كالبيضػاكل بنطػر المسػافر؛ ألنػو إف  ريػد بالمبػاح كقاؿ الككرانا قبؿ ذلؾ: كرمثيؿ المِّنؼ لممباح بالسم
مػػا سػػبؽ فػػا رقسػػيـ الحكػػـ كهػػك الػػذل يرسػػاكل طرفػػا النعػػؿ كالرػػرؾ فيػػوم فػػبل يسػػرقيـ فطػػر المسػػافر مثػػاالن لػػو؛ ألنػػو إف لػػـ يرضػػرر 

ف  ريػد بػو  عػـم كهػك مػا  ذف الشػارع فػا رركػو ف رضرر فالنطرم كا  فػا الجممػة انػدرج رحػت المنػدكبم كالجػكاب:  فالِّـك  كلام كا 
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 ( 53لمحاجػػة )حكاهمػػا المػػاكردل فػػا بػػاب السػػمـ: هػػؿ السػػمـ  ِّػػؿ بننسػػو  ك عقػػد غػػرر جػػكىز 
    (1)جارة ؟ كاإل

يحرػػاج إليػػو فػػا مػػاؿ الِّػػبام فضػػعيؼم لكػػكف ]قػػد[ كقػػكؿ مػػف قػػاؿ: قػػد ينػػدب السػػمـ: بأنػػو 
  (2)ذلؾ ألمر عارض؛ لككنو مِّمحةم ال لبِّكص ككنو سمما. 

كالرػػيمـ لمػػف كجػػد المػػاء يبػػاع بػػأكثر مػػف الػػثمف كهػػك قػػادر  (3)كمنػػو المسػػو عمػػا البنػػيف 
 عميو.

.ك)منو( النطر لم  ف ال يرضرر بالِّـك
كعػػد المرػػكلا كالمزالػػا مػػف هػػذا: الجمػػج بػػيف الِّػػبلريف فػػا السػػنر لمبػػركج مػػف البػػبلؼم 

 .(4)فإف  با حنينة يكجب القِّر كال يجكز الجمج إال بعرفة كالمزدلنة 
                                                                                                     

بحػث؛  – يضػان  –بأنو  ريد بو فطر المسافر مطمقان مج قطج النظر عف الرضػررم كعدمػو ال يجػدل ننعػان. ثػـ فػا رمثيػؿ المِّػنؼ 
 (.290-1/289ألف ككف السمـ ربِّة ممنكع )الدرر 

(
1
 (.1/161رشنيؼ المسامج ) (

 (.1/161رشنيؼ المسامج ) (2)
 

(
3
سو عما البنيف جائز بالسنة مف كؿ حدث مكجب لمكضػكء إذا لػبس البنػيف عمػا طهػارة كاممػة ثػـ  حػدثم فػإف كػاف الم (

ف كػاف مسػافران مسػو ثبلثػة  يػاـ كلياليهػام كابرػدا ها عقيػب الحػدثم كالمسػو عمػا البنػيف عمػا  مقيمان مسو يكمان كليمػةم كا 
لػا السػاؽم كفػرض ذلػؾ مقػدار ثبلثػة  ِّػابج مػف  ِّػمر ظاهرهمػا بطكطػان باألِّػابجم يبػد  مػف ر كس  ِّػابج الرجػؿ إ

ف كػاف  قػؿ   ِّابج اليدم كال يجكز المسو عما بؼ فيو برؽ كبير يبيف منو مقدار ثبلثة  ِّابج مف  ِّػابج الرجػؿم كا 
مف ذلؾ جازم كال يجكز المسو عما البنيف لمف كجب عميو المسؿم كينقض المسو ما ينقض الكضػكء كينقضػو  يضػان 

ضا المدةم فإذا مضت المدة نزع بنيو كغسؿ رجميو كِّما كليس عميػو إعػادة بقيػة الكضػكءم كمػف ابرػد  نزع البؼ كم
المسو كهك مقيـ فسافر قبؿ إرماـ يـك كليمة مسو ثبلثػة  يػاـ كلياليهػام كمػف ابرػد  المسػو كهػك مسػافر ثػـ  قػاـم فػإف كػاف 

ف كاف مس و  قؿ مػف يػـك كليمػة رمػـ مسػو يػـك كليمػةم كمػف لػبس مسو يكمان كليمة فأكثر لزمو نزع بنيو كغسؿ رجميوم كا 
الجرمكؽ فكؽ البؼ مسو عميوم كال يكجد مسو فكؽ الجػكربيف عنػد  بػا حنينػة إال  ف يككنػا مجمػديف  ك منعمػيف م قػاؿ 

 – 40-1/36الكرػاب  عمػـ بك يكسؼ كمحمد: يجكز المسو عما الجكربيف إذا كانا ثبينيف ال يشناف الماء )المباب فا 
 ( .هػ1419 – كلا  –بيركت  –ربة العممية المك

كفا بداية المجرهد فر ل مالؾ  ف ذلؾ غير م قتم ك ف البس البنيف يمسو عميهما ما لػـ ينزعهمػا  ك رِّػيبو جنابػةم كذهػب 
 (.1/209(م كالممنا البف قدامة )1/16(. الرنبيو فا النقو الشافعا )1/27 بك حنينة كالشافعا  ف ذلؾ م قت )

(
4
( كقاؿ: ربِّة رركها  فضؿ مف فعمها: كمسو البؼ كالريمـ لمف كجد الماء يباع بػأكثر 39-1/38ؿ كالضكابط )األِّك  (

(م كالمنثػػػػكر لمزركشػػػػا 1/270مػػػف ثمػػػػف مثمػػػػو كالنطػػػر لمػػػػف ال يرضػػػػرر بالِّػػػـك .. الػػػػخم كالبحػػػػر المحػػػيط لمزركشػػػػا )
( كالممنػػػػػػا البػػػػػػف قدامػػػػػػة 2/373( كالػػػػػػذبيرة لمقرافػػػػػػا )163-1/159( كالحجػػػػػػة عمػػػػػػا  هػػػػػػؿ المدينػػػػػػة )2/166-167)
(2/200.) 
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م  كمػنهـ مػف يمثمػو بػالنطر فػا السػنرم كلػػيس بجيػد؛ ألنػو مسػرحب لمػف يشػؽ عميػو الِّػػـك
 (1)ء الطرفيف!؟ كيكرن لميرنم فأيف اسركا

ػزَّ فػا حيارػو ربِّػة لمسػيس الحاجػة إليػو فػا المنػارش  كفا الكسيط: شعر المأككؿ إذا جي
(2). 

كفا النهاية: لبف المأككؿ طاهرم كذلؾ عندل فا حكـ الربص؛ فإف الحاجة ماسة إليػوم 
  (3)كقد امرف اح بإحبللو. 

ء كضػمهام  ل ال يشػؽ ايػ ل بنػرو ال ال يجيـدهفػا رمضػاف  فطر مسـافرببلؼ األكلػا و
عميػػػوم كالجهػػػد بالضػػػـ فػػػا لمػػػة  هػػػؿ الحجػػػازم كبػػػالنرو فػػػا غيػػػرهـم كقيػػػؿ المضػػػمـك الطاقػػػة 
كالمنرػػكح المشػػقةم كالجهػػد بػػالنرو ال غيػػر: النهايػػة كالمايػػةم كالجهػػد مِّػػدر مػػف جهػػد فػػا األمػػر 

 جهدانم مف باب ننجم إذا طمب حرا بم  غايرو فا الطمب.
 يضان: إذا بم  منو المشقة؛ كمنو جهد الببلء.كجهدن األمر كالمرض جهدان  

 (5) الصوم.م (4)كجهدت فبلنان جهدان: إذا بممت مشقرو 
 م كمف  مثمة هذا القسـ:(6)كهذا القسـ  هممو األِّكليكف 

  (7)االقرِّار فا االسرنجاء عما األحجار مج كجكد الماء.  -
قسػاـ عمػا األمثمػةم حيػث ك حسف المِّنؼ فا ذكر هذا القسػـم ك حسػف  يضػان إذ ررػب األ

  (8)فهك لؼ كنشر مررب.  واجبًا ومندوبًا ومباحًا وخالف األولىعبر بقكلو: 
                                 

(
1
( كاألشػػػبان كالنظػػػػائر 2/34( كالبحػػػر المحػػػيط لمزركشػػػا )2/540( كالكسػػػيط لممزالػػػػا )2/320كشػػػؼ األسػػػرار لمبػػػزدكل ) (

 (.1/82لمسيكطا )

(
2
(م 1/170(م فػػرو العزيػػز )1/96(م حميػػة العممػاء فػػا معرفػػة مػػذاهب النقهػػاء )2/311نهايػة المطمػػب فػػا درايػػة المػػذهب ) (

 (.2/35(م كالبحر المحيط لمزركشا )1/161رشنيؼ المسامج )
(
3
 (.162-1/161(م رشنيؼ المسامج )2/35(م البحر المحيط لمزركشا )2/307نهاية المطمب فا دراية المذهب ) (

(
4
 (.1/283( كالقامكس المحيط )1/48مبرار الِّحاح ) (

(
5
 ( 1/306( ككناية األبيار )2/370ركضة الطالبيف ) (
( كغاية الكِّكؿ إلا لب األِّكؿ 1/121فالنطر  كلا )المحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا ) –الِّـك  –ف جهدن فإ

(1/19.) 

(
6
 (.1/264البحر المحيط ) (

(
7
 (2/100المجمكع شرح المهذب ) (

ر عمػا الحجػر فػا ( كقاؿ: كاإلفطار فا السنر عند عدـ الرضرر بالِّػـك ككرػرؾ االقرِّػا1/264البحر المحيط لمزركشا )
 االسرنجاء .. الخ.

(
8
المؼ كالنشر: هك  ف رمؼ شيئيفم ثـ رأرا برنسيرهما جممةم ثقة بأف السامج يرد إلا كػؿ كاحػد منهمػا مالػوم كقكلػو رعػالا  (
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قػػػػػاؿ الزركشػػػػػا: كي بػػػػػذ مػػػػػف اقرِّػػػػػارن عمػػػػػا األربعػػػػػة  ف الربِّػػػػػة ال ركػػػػػكف محرمػػػػػة كال 
 .(1)مكركهةم كهك ظاهر الحديث 

 كفا كبلـ األِّحاب ما يكهـ مجيئهما مج الربِّة. 
ب( 53قػػػالكا: لػػػك اسػػرنجا بػػػذهب  ك فضػػػة  جػػػز نم مػػػج  ف اسػػػرعماؿ ) مػػا الرحػػػريـ: فػػػإنهـ 

  (2)الذهب كالنضة حراـم مج ككف االسرنجاء بمير الماء ربِّة. 
ك ما الكراهة فكالقِّر فا  قؿ مف ثبلثة مراحػؿ فإنػو مكػركنم كمػا قالػو المػاكردل فػا بػاب 

 .(3)الرضاع. انرها 
ما يعمـ بذلؾم بػؿ كال مػا ينػافا  –كردل يعنا كبلـ الما –قاؿ فا المرر: ليس فا كبلمو 

الزيادة عما ذلؾم كليس بيف مجامعة الربِّة المحرمةم كالحػديث منافػاة؛ لمػا رقػرر مػف جػكاز 
كػػكف الشػػئ كاجبػػان كحرامػػان باعربػػار جهرػػيفم كفػػا اسػػرعماؿ الػػذهب كالنضػػة )اسرنسػػار( مػػج  ف 

  (4)الربِّة مكجبها ما فيو مف العمـك كالحرمة ما فيو مف البِّكص. 
كذكػػر الزركشػػا فػػا البحػػر بعػػد  ف قػػاؿ: قضػػية كػػبلـ األِّػػكلييف  ف الربِّػػة ال رجػػامج 
الرحريـم كهك ظاهر قكلو عميو الِّبلة كالسػبلـ: "إف اح يحػب  ف رػ را ربِّػو كمػا يحػب  ف 

                                                                                                     
(م كمف النظـ قكؿ الشاعر:  لست  نت 73)القِّص  ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ژ 

 ( 307الرعرينات صم 1/425منراح العمـك . )د حشمرو  جنا ك غررؼككر  الذل مف كرد نعمرو  
كهنػا فػا جمػػج الجكامػج ذكػػر  ربعػان:  كػؿ الميرػػة فػا المبمِّػػة كالقِّػر فػػا السػنر كالسػمـ كفطػػر مسػافر ال يجهػػدن الِّػـك ثػػـ 

  ربعها  ربعة  برل هنا كها: كاجبان كمندكبان كمباحان كببلؼ األكلا.
(
1
رػػػ را ربِّػػػو"م ركان  حمػػػد كالبيهقػػػا عػػػف ابػػػف عمػػػرم كركان الطبرانػػػا عػػػف ابػػػف عبػػػاس كابػػػف مسػػػعكد  الحػػػديث "إف اح يحػػػب  ف (

( 2/108رضػػا اح عػػنهـم كهػػك  ِّػػو فػػا المكقػػكؼ عمػػا ابػػف مسػػعكدم لكػػف المرفػػكع ضػػعيؼم قالػػو السػػيكطا فػػا المسػػند )
. كفػػا الرشػػنيؼ هػػػ1356 – كلػػا  –المكربػػة الرجاريػػة الكبػػرل بمِّػػر  (2/293فػػيض القػػدير شػػرح الجػػامج الِّػػمير لممنػػاكل )

 (.1/164ذكر الزركشا الحديث )

(
2
(م كاسػػرطرد: ... كاالسػػرنجاء بميػػر المػػاء ربِّػػةم إال  ف يقػػاؿ: هػػذا لػػو جهرػػاف: كالرحػػريـ مػػف ناحيػػة 1/164الرشػػنيؼ ) (

 مطمؽ االسرعماؿم ال مف بِّكص االسرنجاء الذل هك ربِّة.  . هػ
( كانظػػر منػػار السػػبيؿ 1/19( غايػػة الكِّػػكؿ )1/50يجػػكز بالػػديباج قطعػػان ) –ء االسػػرنجا –كقػػاؿ فػػا الميػػث الهػػامج: ك نػػو 

( كرحنػة 1/50( ك سنا المطالب فا شػرح ركض الطالػب )1/136( كممنا المحراج إلا معرفة  لناظ المنهاج )1/24)
 (. 1/178المحراج فا شرح المنهاج )

(
3
قػػاؿ القِّػر مكػػركن كالمػػاكردل  راد مكػركن كراهػػة غيػػر  م كقػػاؿ المحمػا: كمػػف94سػػنكل صالرمهيػد لئلك المِّػدر السػػابؽم  (

 (.11/393( كالحاكل الكبير )1/121حاشية البنانا عما جمج الجكامج ) مشديدةم كهك بمعنا ببلؼ األكلا

(
4
 هذا الجزء ساقط مف المرر )مبطكط( كال سبيؿ إلا دركو كاح المكفؽ. (
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م كلهػذا قػاؿ النقهػاء: إف الػربص ال رنػاط بالمعاِّػام لكػف لػك  لقػا ننسػو مػف (1)ر را عزائمو"
كسر كِّما قاعدان: فبل قضػاء عميػو عمػا المػذهبم كمػا قالػو ابػف الرفعػة مػج شاهؽ )جبؿ( فان

  ف إسقاط القضاء عف القاعد ربِّة.
 كقاؿ: إال  ف يقاؿ إف المعِّية )انرهت(.

كقاؿ العبادل: لك حمػؼ ال يأكػؿ الحػراـم فأكػؿ الميرػة لمضػركرة حنػث فػا يمينػوم ألنػو حػراـم إال 
فػا فراكيػوم كفيػو نظػر؛ ألف األعيػاف ال ركِّػؼ بحػؿ كال   نو ربص لو فيوم حكػان القاضػا الحسػيف

 (  2)فكيؼ يككف حرامانم كليس ذا كجهيف؟ –كهك كاجب–حرمةم فيبقا الرناكؿ 
نمػػا هػػك يرجػػج لمنػػظم كقػػد قػػاؿ  – عنػػا اإلثػػـ  –كقػػد يجػػاب بأنػػو لػػيس مػػف حقيقػػة الحػػراـ  كا 

ا فػػا حػػاؿ الضػػركرة  نهػػا : ابرمػػؼ فػػا الميرػػة كنحكهػػ(4)شػػارح البػػزدكل  (3)اإلمػػاـ عبػػد العزيػػز 
رِّػػير مسػػرباحة  ك ربقػػا عمػػا الحرمػػة كررفػػج اإلثػػـ؟م عمػػا قػػكليف. انرهػػا كػػبلـ الزركشػػا فػػا 

 ( 5)البحر بحركفو. 
قمت: كالرمثيؿ باالسرنجاء بالذهب كالنضة إنما يرجو إذا قمنػا برحػريـ االسػرنجاء بهمػام  مػا 

لمرافعػػا فػا االسػػرنجاء: يجػكز بقطعػػة  إذا قمنػا بػالجكازم كهػػك مػا قالػػو النػككل فػػا الركضػة ربعػان 
 ( 6)عما الِّحيوم فبل. يِّو ذهب كفضة 

لكػػػف هػػػذا الرِّػػػحيو اسرشػػػكمو: فػػػإف االسػػػرنجاء ربِّػػػة كاسػػػرعماؿ الػػػذهب كالنضػػػة حػػػراـ 

                                 
 . 415سبؽ ربريجو ص  (1)

(
2
 (.1/264) البحر المحيط لمزركشا (

(
3
عبد العزيز بف  حمد بف محمد عبلء الديف الببارلم فقيو حننا مف عمماء األِّكؿ مػف  هػؿ ببػارل لػو رِّػانيؼ منهػا:  (

هػػػ. األعػػبلـ لمزركمػػا 730شػػرح  ِّػػكؿ البػػزدكل سػػمان كشػػؼ األسػػرارم شػػرح المنربػػب الحسػػاما كغيػػر ذلػػؾ رػػكفا سػػنة 
 (.5/242(م كمعجـ الم لنيف )4/13)

(
4
بلـ البػزدكل عمػا بػف محمػد بػف الحسػيف بػف عبػد الكػريـ  بػك الحسػفم فقيػو ك ِّػكلام مػف  كػابر الحننيػةم لػو رِّػانيؼ فبر اإلس (

عديػػدة نافعػػة منهػػا: المبسػػكط ككنػػز الكِّػػكؿ فػػا  ِّػػكؿ النقػػو كهػػك الػػذم يعػػرؼ بأِّػػكؿ البػػزدكل كرنسػػير لمقػػر ف العظػػيـ كبيػػر 
 (.10/512(م كراريخ اإلسبلـ )4/328ـ لمزركما )هػم األعبل482جدانم كغناء النقهاء فا النقو ركفا سنة 

(
5
ف كنػػت لػػـ  عثػػر فػػا البحػػر المحػػيط عمػػا هػػذن النقػػرة كلكػػف هػػذا الكػػبلـ 2/322انظػػر كشػػؼ األسػػرار شػػرح البػػزدكل ) ( ( كا 

( كقػػاؿ: ... فػػذهب بعضػػهـ إلػػا  نهػػا ال رحػػؿ كلكػػف يػػربص النعػػؿ إبقػػاءن 163-1/162لمزركشػػا ذكػػرن فػػا الرشػػنيؼ )
فػا اإلكػران عمػا الكنػرم كهػك ركايػة عػف  بػا يكسػؼ ك حػد قػكلا الشػافعام كذهػب  كثػر اِّػحابنا إلػا  ف  لممهجةم كمػا

 الحرمة رررنج فا هذن الحالة  .هػ.

(
6
 (.1/498( كالشرح الكبير لمرافعا )1/69ركضة الطالبيف ) (



426 
 

 كالربص ال رناط بالمعاِّا
رنبيهػػات:  حػػدها: قػػد يكػػكف سػػبب الربِّػػة ابرياريػػا كالسػػنرم  ك اضػػطراريان كاالغرِّػػاص 

 ( 1)لشرب البمر. بالمقمة المبيحة 
لػػا ناقِّػػة  الثػػانا: الربِّػػة رنقسػػـ إلػػا كاممػػة: كهػػا الرػػا ال شػػئ معهػػا: كمسػػو بػػؼم كا 

 كها بببلفو كنطر مسافر.
اسرنبط الزركشا ذلؾ مف قكؿ الشافعا فا األـ: كالمسو ربِّػة كمػاؿم قػاؿ: كعمػا هػذا 

القضػاء ربِّػة فالريمـ لعدـ الماء فيما ال يجب معو القضػاء ربِّػة كاممػةم كفيمػا يجػب معػو 
 (2) ناقِّة.

 ف جميػج  –فػا  بػر بػاب ِّػبلة المسػافر  –كمػنهـ الرافعػا  –الثالث: ِّرح األِّػحاب 
 .(3)الربص يسرحب ارركابهام كيكرن رركها لمف كجد فا ننسو كراهيرها حرا رزكؿ الكراهة  

 الرابج: اعمـ  ف جميج األِّكلييف  ك معظمهـ يقسمكف الربِّة إلػا األقسػاـ الثبلثػةم قػاؿ
الزركشػػػا فػػػا البحػػػر: ككػػػاف بعػػػض النضػػػبلء )يثيػػػر( فػػػا ذلػػػؾ بحثػػػانم كهػػػك  نػػػو إمػػػا  ف يكػػػكف 
مقِّػػػػكدهـ ذكػػػػر مػػػػا كقػػػػج فيػػػػو الرػػػػربيصم  ك ذكػػػػر الحالػػػػة الرػػػػا ِّػػػػارت إليهػػػػا العبػػػػادة بعػػػػد 
الرػػربيصم فػػإف كػػاف األكؿ فالظػػاهر  ف الربِّػػة إنمػػا هػػا مجػػرد اإلحػػبلؿ؛ ألف اإلحػػبلؿ هػػك 

ةم ككػػكف ذلػػؾ الػػذم حػػؿ يعػػرض لػػو  مػػر ) بػػر( يِّػػيرن كاجبػػان الػػذل جعػػؿ لػػو الريسػػير كالسػػهكل
لػػيس مػػف الربِّػػة فػػا شػػئم فػػالرربيص لممضػػطر مػػف الميرػػة إنمػػا هػػك إحبللهػػا بعػػد  ف كانػػت 
حرامػػانم كككنهػػا رجػػب عميػػو  مػػره  بػػر نشػػأ عػػف كجػػكب حنػػظ الػػننسم فػػبل ركػػكف الربِّػػة عنػػد 

                                 
(
1
ا كالسػنر كقػد ال يبػاح كالمِّػة؛ ألف البحر المحيط لمزركشا كقاؿ مسرطردان: كهذا  كلا مػف قػكؿ القرافػا: قػد يبػاح سػببه (

المِّػػة  مػػر ضػػركرل ال يكِّػػؼ بإباحػػة كال حظػػرم قيػػؿ كالعجػػب مػػف النقهػػاء كيػػؼ رجحػػكا األبػػذ بالربِّػػة فػػا النطػػر 
كقِّر الِّبلة فا السنر مج سهكلة البطب فيهام كرجحكا العزيمة فيما يأرا عما الننس: كػاإلكران عمػا الكنػر كشػرب 

ِّة مطمقان  ك العزيمة مطمقانم  ما النرؽ فبل يظهر لو كبير فائدةم فإف قيؿ لو فائدة عظيمة البمرم فإما  ف يرجحكا الرب
كها  ف المقِّكد مف األبذ بالربِّة  ك العزيمة ه  العبادة فنا  يهما كانت العبادة  عظػـ رجحنػا األبػذ بػوم كالعبػادة 

الجػكد بػالننس  قِّػا غايػة الجػكدم قيػؿ: هػذا فا الِّبر عمػا القرػؿ دكف كممػة الكنػر  عظػـ ألنػو جهػاد فػا سػبيؿ اح ك 
يبطؿ بالِّـك فا السنر فإنو  عظـ عبادة كقد رجحرـ النطر عميوم كألف العبادة فا اسريناء حؽ اح فػا الػننس  عظػـ؛ 
ألنهػػػا إذا بقيػػػت كجػػػد منهػػػا الشػػػهكات المرعػػػددة األنػػػكاع  ضػػػعاؼ مػػػا يحِّػػػؿ مػػػف رػػػرؾ الػػػرمنظ بكممػػػة الكنػػػر مػػػف العبػػػادة 

(1/265-266). 

(
2
 (.2/39( كالبحر المحيط )2/167المنثكر لمزركشا ) (

(
3
 .هػ1402 – كلا  –كزارة األكقاؼ الككيرية  – ( بنِّو1/64( كببايا الزكايا )2/158المنثكر لمزركشا ) (
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ف كػػاف مػػرادهـ ذكػػر األحػػكاؿ الرػػا ِّػػارت إليهػػا العبػػادة بعػػد  الرحقيػػؽ إال مجػػرد اإلحػػبلؿ .. كا 
الرربيص فرقسيمها إلا ثبلثة فيو نظرم فإنها رنقسـ باالعربار المذككر إلا  ربعة عشػر نكعػانم 

م بؿ  قكؿ إنها رنرها إلا  كثر مف ذلؾم كقد بينها الشيخ شمس الػديف البرمػاكل فػا (1)كعدَّها 
ف رحريـ إلا كاجب إلػا منػدكب النكائد السنية  حسف بيافم كممبص ما ذكرن: ما ربص فيو م

 إلا مباح إلا مكركن إلا ببلؼ األكلا.
مػػا ربػػص فيػػو مػػف إيجػػاب إلػػا منػػدكبم إلػػا مبػػاحم إلػػا حػػراـم إلػػا مكػػركنم إلػػا بػػبلؼ 

 األكلا.
 ما ربص فيو مف الندب إلا المباحم إلا حراـم إلا مكركنم إلا ببلؼ األكلا.

 لا مباحم إلا ببلؼ األكلا.ما ربص فيو مف الكراهة إلا كاجبم إلا مندكبم إ
 ( 2)ما ربص فيو مف ببلؼ األكلا إلا كاجبم إلا مندكب إلا مباح. 

البامس: إلرزاـ إبطاؿ الربِّة ممنكع عما األِّوم كقػد قػاؿ عميػو الِّػبلة كالسػبلـ: "إف 
فػػػإذا نػػذر ِّػػبلة الننػػؿ قائمػػان  ك  ف يِّػػـك فػػػا  (3)اح رِّػػدؽ عمػػيكـ بِّػػدقة فػػاقبمكا ِّػػدقرو" 

                                 
(
1
البحر المحيط لمزركشا كقاؿ: .. ألف األحكاـ بمسةم ككؿ منها إذا ِّار إلػا حكػـ  بػر: يبػرج منػو بمسػة  قسػاـ فػا  (

بمسة السابقةم فها بمسة كعشركف قسمانم يسقط منها انرقاؿ كؿ حكـ إلا ننسو فهك محاؿم ِّارت عشػريفم يسػقط ال
ة ركهك محاؿ؛ كألنو ال شئ  حؽ مف اإلباحة فبل ربِّة فيهام ِّارت إلػا سػ –منها الرربيص فا المباح إلا األربعة 

وم ككذلؾ ربنيؼ المكركن إلػا الحػراـ محػاؿ  يضػانم عشرم كيسقط منها ربنيؼ المسرحب إلا الكاجب فإنو ال رسهيؿ في
 فيبقا  ربعة عشر قسمان:

 األكؿ: ربِّة كاجبة  ِّمها الرحريـ: كأكؿ الميرة لممضطر.
 ثبلثة  ياـ.يبم  سنر رحبة  ِّمها الرحريـ: كالقِّر فا الثانا: ربِّة مس

  الننؿ مف الرحريـ إلا الكراهة. الثالث: ربِّة مكركهة  ِّمها الرحريـ: كالقِّر دكف ثبلثة  ياـ كالرربيص فا
بأكثر مف ثمف المثؿم ككذلؾ عند بػذؿ المػاء لػو  ك بػذؿ يباع الرابعة: ربِّة مباحة  ِّمها الرحريـ: كالريمـ عند كجكد الماء 

  لة االسرسقاء  ك إقراض الثمفم ككذلؾ إذا كجد المضطر المحـر ِّيدان فذبحو كميرة فيربير بينهما.
 ِّمها الكجػكب: كإرمػاـ الِّػبلة قبػؿ ثبلثػة  يػاـم ككالِّػـك فػا السػنر لمقػكل كالرػربيص فػا الننػؿ  البامسة: ربِّة مسرحبة
 (.265-1/264فا القعكد.  .هػ )

(
2
 هذا كبلـ الشارح ابف جماعة رحمو اح عما ما يبدك لا. (

(
3
ر فا شهر رمضاف سألو رجؿ عف الِّبلة كالنط  ف رسكؿ اح  فا مِّنؼ عبد الرازؽ الِّنعانا: عف ابف عمر  (

ف : " فطر"م قاؿ: إنا  قكل عما الِّـك يػا رسػكؿ احم قػاؿ لػو فا السنرم فقاؿ رسكؿ اح  : " نػت  قػكل  ـ اح؟ كا 
اح رِّػػدؽ بإفطػػار الِّػػائـ عمػػا مرضػػا  مرػػا كمسػػافريهـم  فيحػػب  حػػدكـ  ف يرِّػػدؽ عمػػا  حػػدكـ بِّػػدقة ثػػـ يظػػؿ 
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إرمػػاـ الِّػػبلة فيػػو  ك غسػػؿ الرجػػؿ كال يمسػػو البػػؼ  ك اسػػريعاب الػػر س بالمسػػو  ك السػػنر  ك 
الرثميػػث فػػا الطهػػارة كنحػػكن لػػـ ينعقػػدم كقػػاؿ القاضػػا الحسػػيف كالبمػػكل ينعقػػد ألنػػو  فضػػؿ لكثػػرة 

 المشقة.
 السادس: مرا قارنها المنج ال رحِّؿ بدكف قِّد لهام ليرميز كيرضو ذلؾ بِّكر منها:

النطػػػػر بشػػػػرط نيػػػػة  ـمػػػػف سػػػػنر كمػػػػرض كنحػػػػكن إنمػػػػا يبػػػػاح لهػػػػ  ف  ِّػػػػحاب األعػػػػذار -
 الرربيصم كما قالو المركلا.

كمنهػػا: لػػك  بػػر المسػػافر الظهػػر إلػػا العِّػػر بنيػػة الجمػػجم كػػاف لػػو الجمػػجم كلػػك  برهػػا  -
   (1)عامدنا غير قاِّد لمرربيص كلـ ينك الجمج لـ يجز لوم كلك فعؿ كاف عاِّيان. 

مػػػا يبػػػرص بالطكيػػػؿ قطعػػػانم كهػػػا ثبلثػػػة القِّػػػر السػػػابج: ربػػػص السػػػنر  قسػػػاـ:  حػػػدها 
 كالنطر كالمسو.

 ف:  كؿ الميرة كررؾ الجمعة.ئاالثانا: ما ]ال[ يبرص بالطكيؿ ]قطعان[ كهك شي
ف كهػك إسػقاط النػركض كػالريمـ ئاالثالث: ما فيو قكالفم كاألِّو عدـ ابرِّاِّو كهك شػي

 كالرننؿ عما الراحمة.
  (2)اِّو بالطكيؿ كهك الجمج بيف الِّبلريف. كاألِّو ابرِّ مالرابج: ما فيو قكالف

كألبػػػذ مػػػف  لػػػو نسػػػكة ك راد السػػػنر فػػػأقرع بيػػػنهف كاسػػػردرؾ بعضػػػهـ ثالثػػػة كهػػػا مػػػا إذا كػػػاف
برجػػػت لهػػػا القرعػػػة ال يمزمػػػو القضػػػاء لضػػػرارها إذا رجػػػج كال يبػػػرص ذلػػػؾ بالسػػػنر الطكيػػػؿ فػػػا 

 األِّو ببلفان لممزالا.
ال ف لػػػػـ يرميػػػػر الحكػػػػـ كمػػػػا ذكػػػػرم (3) وا  بػػػػأف لػػػػـ يرميػػػػر البرػػػػة: ككجػػػػكب الِّػػػػمكات   ل كا 

البمسم كمشػركعية البيػجم  ك رميػر إلػا ِّػعكبة: كحرمػة االِّػطياد عمػا المحػـر بعػد إباحرػو 
 قبمو.

                                                                                                     
م كقػػاؿ األلبػػانا فػػا السمسػػمة الضػػعينة هػػػ1403 –ثانيػػة  –بيػػركت  -طبػػج المكرػػب اإلسػػبلما  (2/595يردهػػا عميػػو" )

 .هػ1412 – كلا  –مكربة المعارؼ بالرياض  (5/220كالمكضكعة: هك ضعيؼ )

(
1
 (.3/431(م كرحنة المحراج فا شرح المنهاج )2/172المنثكر لمزركشا ) (

(
2
 (.1/402( كركضة الطالبيف )2/50بف قدامة )( كالممنا ال1/266( كانظر الحاكل الكبير )2/173المنثكر لمزركشا ) (

(
3
 (.1/177يعنا ) ف ما( فقد فيو قيد مف قيكد الربِّةم  م النِّكؿ المذككرة فا حدها: فهك عزيمة )الضياء البلمج  (
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 ك إلا سهكلة ال لعذر: كحؿ ررؾ الكضكء لِّبلة ثانية مػثبلن لمػف لػـ يحػدث بعػد حرمرػوم 
ما: كإباحػػة رػػرؾ ثبػػػات بمعنػػا  نػػو بػػبلؼ األكلػػػام  ك لعػػذر ال مػػج قيػػػاـ السػػبب لمحكػػـ األِّػػػ

الكاحػػد المسػػمـ لعشػػرة مػػف الكنػػار فػػا القرػػاؿ بعػػد حرمرػػو كسػػببها قمػػة المسػػمميف كلػػـ يبػػؽ حػػاؿ 
 (2): رقاؿ لمحكـ. فعزيمة (1)اإلباحة لكثررهـ حينئذ كعذرهـ مشقة الثبات المذككر لما كثركا 

م  م: (3) ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ كالعزيمػػػة لمػػػة: القِّػػػد المِّػػػمـم كمنػػػو قكلػػػو رعػػػالا: 
؛ لرأكد قِّدهـ فا طمب الحؽ .    (4)قِّدنا بميمانم كسما بعض الرسؿ  كلا العـز

ػػػا: إذا  ردت فعمػػػو  ػػػا بالضػػػـم كعزيمػػػة كعزيمن قػػػاؿ الجػػػكهرل: عزمػػػت عمػػػا كػػػذا عزمػػػان كعيزمن
كقطعت عميوم فسما الحكـ عزيمة ألنو عـز  مرن إلا قطج ككجب سكاء ِّعب عما المكمػؼ 

   (5) ك سهؿ.
لمِّػنؼ انقسػاـ العزيمػة إلػا األحكػاـ البمسػة كهػك مقرضػا كػبلـ الػرازل كقضية إطبلؽ ا

 (6)كالبيضاكل. 
 ك طمقها اإلماـ عما الجميج إال الحراـ.

 (7)كبِّها القرافا بالكاجب كالمندكب؛ ألنها طمب م كدم فبل يجئ المباح. 
 لـ يِّػرح -كبِّها اآلمدل كالمزالا فا المسرِّنا كابف الحاجب فا المبرِّر الكبير 

                                 
(
1
 (.1/123المحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا ) (

(
2
 (.1/123المذككر يسما عزيمة )المحما بحاشية البنانا   م فالحكـ غير المرمير م  ك المرمير إليو الِّعب  ك السهؿ (

(
3
 ژٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ ( مف سكرة طوم كرمامها: 115مف اآلية رقـ )جزء  (

(
4
 ائ  ائ              ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ ژ ( األبيػػػػػرة مػػػػػف سػػػػػكرة األحقػػػػػاؼ كرمامهػػػػػا: 35اآليػػػػػة رقػػػػـػ ) (

كقػػاؿ ابػػف كثيػػر فػػا رنسػػيرن: كقػػد ابرمنػػكا فػػا رعػػداد  كلػػا  ژىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  یجئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  
بػػراهيـ كمكسػػا كعيسػػا كبػػارـ األنبيػػاء كمهػـػ محمػػد  (م 4/173)رنسػػير ابػػف كثيػػر  العػػـز عمػػا  قػػكاؿم ك شػػهرها  نهػـػ نػػكح كا 

ثػـػ  مػػر رعػػالا رسػػكلو  ف يِّػػبر عمػػا  ذيػػة المكػػذبيف المعػػاديف  ( كقػػاؿ الشػػيخ السػػعدل فػػا رنسػػيرن:4/147القػػامكس المحػػيط )
لوم ك نو ال يزاؿ داعيان لهـ إلػا احم ك ف يقرػدل بِّػبر  كلػا العػـز مػف المرسػميفم سػادات البمػؽم  كلػا العػزائـ كالهمـػ العاليػةم 

ألمػر ربػو. رنسػير  نػازلهـم فامرثػؿ الذيف عظـ ِّبرهـم كرـ يقينهـم فهـ  حػؽ البمػؽ باألسػكة بهـػ كالقنػك آلثػارهـ كاالهرػداء بم
 (.1/98نشر مكربة اإليماف بالمنِّكرةم المسرِّنا ) –السعدل 

(
5
( كالمعجػػػـ الكسػػػيط 12/299( لسػػػاف العػػػرب )1/98المسرِّػػػنا )ك (م 5/1985(م الِّػػػحاح )4/147القػػػامكس المحػػػيط ) (

 (.1/181( كمبرار الِّحاح )2/599)
(
6
( كقػػاؿ الكػػكرانا: ككػػبلـ الجمهػػكر ظػػاهر فػػا  ف مػػا عػػدا الربِّػػة مػػف األحكػػاـ 1/177(م الضػػياء البلمػػج )1/166الرشػػنيؼ ) (

 (.1/292عزيمة. كقاؿ بعض المرأبريف: ال يكِّؼ الحكـ بالعزيمة ما لـ يقج فا مقابمة الربِّة كاح  عمـ )الدرر 

(
7
 (.2/153( كالرحرير كالرحبير )1/178(م الضياء البلمج )1/50(م الميث الهامج )1/166الرشنيؼ ) (
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 بالكاجب ]ال غير[ –فا المبرِّر الِّمير بشئ 
كقػػػػػالكا: العزيمػػػػػة مػػػػػا لػػػػػـز العبػػػػػاد بإيجػػػػػاب اح رعػػػػػالام ككمهػػػػػـ احرػػػػػرزكا بإيجػػػػػاب اح عػػػػػف 
المنػػدكبم كلػػػيس كػػذلؾ: ألف العزيمػػػة ذكػػرت فػػػا مقابمػػػة الربِّػػة فركػػػكف فػػا الكاجػػػب كغيػػػرنم 

 (1)فكذلؾ ما يقابمها. 
لعػػػذرم كقكلنػػػا: ال عمػػػا ال  عمػػػا بػػػبلؼ الػػػدليؿ كالعزيمػػػة فػػػا الشػػػرع: مػػػا ثبػػػت الحكػػـػ فيػػػو ال

بػػػػبلؼ الػػػػدليؿ: كاألكػػػػؿ كالشػػػػربم  ك عمػػػػا بػػػػبلؼ الػػػػدليؿ لكػػػػف ال لعػػػػذرم كػػػػالركميؼ بالِّػػػػمكات 
   .(2)البمس 

 ( رػرؾ الِّػـك كالِّػبلة عمػا الحػائض فإنػو 54فإف قيؿ: يرد عما هػذا الرعريػؼ كجػكب )
ؽ عميو ذلػؾ؛ فػإف الحػيض الػذل عزيمة كيِّدؽ عميو رعريؼ الربِّة؟ كالجكاب:  نو ال يِّد

كرقسػيـ المِّػنؼ الحكػـ  هك عذر فا الررؾ مانج مف النعػؿم كمػف مانعيرػو نشػأ كجػكب الرػرؾ.
إلا الربِّػة كالعزيمػة  قػرب إلػا الممػة مػف رقسػيـ الػرازل كغيػرن النعػؿ الػذل هػك مرعمػؽ الحكػـ 

  (3)إليها. 
    

                                 
(
1
(م كقاؿ المزالا فا المسرِّنا: كالعزيمة فا لساف حممة الشرع عبارة عما لـز العباد بإيجاب اح رعالا 1/166)الرشنيؼ (

( 1/292( كالػػػػدرر المكامػػػػج )1/261( كالبحػػػػر المحػػػػيط )1/178(م الضػػػػياء البلمػػػػج )1/50(م الميػػػػث الهػػػػامج )1/98)
 (.1/60( كركضة الناظر )1/176كاإلحكاـ لآلمدل )

(
2
 م المػدبؿ إلػا1/114العزيمة شرعان: ه  الحكـ الثابت بدليؿ شرعا باؿ مف معارض راجو )القكاعد كالنكائد األِّػكلية  (

 (م اك هك الحكـ الثابت عما كفؽ الدليؿ اك عما ببلفو لمير عذر .1/77مذهب اإلماـ  حمد بف حنبؿ 
 ( 1/117ير  ف يككف مرِّبلن بعارض ) ِّكؿ السربسا كقاؿ السربسا: ما هك مشركع مف  حكاـ الشرع ابرداءن مف غ

 (2/30كقاؿ الزركشا فا البحر: الحكـ األِّما السالـ مكجبو عف المعارض )
 (.1/176اح رعالا كالعبادات البمس كنحكها ) كفا اإلحكاـ لآلمدل: ك ما فا الشرع فعبارة عما لـز العباد بإلزاـ

 (.2/329ابرداءن غير مرعمؽ بالعكارض ) كجاء فا ريسير الرحرير: العزيمة ما شرع

(
3
 (.1/124المحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا ) (
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 برى[]والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيو إلى مطموب خ
 فا الممة يطمؽ عما  مريف:والدليل 

فعيػػػؿ بمعنػػػا فاعػػػؿم مػػػف دؿَّ يػػػدؿ داللػػػة: بػػػالنرو عمػػػا  األكؿ: المرشػػػد لممطمػػػكب حقيقػػػة
 (1) .األِّو كبكسرهام كقيؿ بالنرو فا األعياف

 كبالكسر فا المعانا كرقكؿ: دؿ عما الطريؽ داللةم كدؿ الدليؿ عما الحكـ داللة.
 لداللة كمبررعها كهك اح سبحانو كمف عدان ذاكر الداللة.قاؿ القاضا: كالداؿ ناِّب ا

كعند الباقيف الداؿ ذاكر الداللةم كاسػربعد إذان: الحػاكا كالمػدرس ال يسػما داالن كهػك ذاكػر 
 الداللة.

 فاألكلا  ف يقاؿ الداؿ ذاكر الداللة عما كجو الرمسؾ بها.
 سحؽ فا الحدكد.  كيسما اح رعالا دليبلن باإلضافةم ك نكرن الشيخ  بك ا

الثػػانا: مػػا بػػو اإلرشػػاد  م العبلمػػة المنِّػػكبة لمعرفػػة الػػدليؿم كالمرشػػد الناِّػػب الػػذل بػػو 
اإلرشاد  ك الذاكر لذلؾم فنا ما نحػف فيػو الناِّػب هػك اح سػبحانو كالػذاكر هػك الرسػكؿ عميػو 

جمػػاع الِّػػبلة كالسػػبلـم كمػػا بػػو اإلرشػػاد هػػك كرػػاب اح كسػػنة رسػػكلوم كمػػا نشػػأ عنهمػػا مػػف اإل
 كالقياس كغيرهما عند القائؿ بو.

 ك ما الداؿ: فقيؿ الدليؿم كقيؿ الناِّب لوم قالو إماـ الحرميف.
 (2)كيسما الدليؿ داللة كاسردالالن كحجة كسمطانان كبرهانا. 

كفػػرؽ الركيػػانا بػػيف الػػدليؿ كالحجػػة: بػػأف الػػدليؿ مػػا دؿ عمػػا مطمكبػػؾم كالحجػػة مػػا يمنػػج 
عما ِّكابؾم كالحجة ما دفج عنؾ قكؿ مبالنػؾم كهػك قريػب مػف  عف دليمؾم  ك الدليؿ ما دؿ

  (3)األكؿ . 

                                 
(
1
( البحػػر المحػػيط 1/51(م شػػرح الكككػػب المنيػػر )1/179(م الضػػياء البلمػػج )1/292م الػػدرر المكامػػج )10الرمبػػيص ص (

كآل  حػد مػف  ف ذلػؾ لػيس مػف قػكؿ النبػا قػاؿ: قػاؿ: كال حجػة فػا قػكلهـ ح رعػالا: يػا دليػؿ المرحيػريف؛ ألك كاسرطرد 
نما هك مف قكؿ  ِّحاب العكاكيف.  الِّحابة كا 

؟م لكف ِّػو عػف ا  ف  سماء احم هؿ رثبت قياسان كحكا غيرن فا جكاز إطبلقو عما اح كجهيف منرعيف عما  ف الببلؼ ف
 (.1/50لِّادقيف )اإلماـ  حمد  نو عمـ رجبلن  ف يدعك فيقكؿ : يا دليؿ الحيارل دلنا عما طريؽ ا

(
2
 (.1/50م البحر المحيط )10الرمبيص ص (

(
3
 فا البحر المحيط: كقاؿ الركيانا فا البحر فا النرؽ بيف الدليؿ كالحجةم كجهاف: (

  حدهما:  ف الدليؿ ما دؿ عما مطمكبؾم كالحجة ما منج مف ذلؾ.
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 ل مـا يمكـن التوصـل كالدليؿ فا االِّطبلح عند النقهاء كاألِّكلييف كطائنة مف المركممػيف 
. مثالػو: الػدليؿ عمػا حػدكث العػالـ بػالنظر فػا بصحيح النظر فيو إلـى مطمـوب خبـرى (1)الكِّكؿ

 م فيكِّؿ إلا المطمكب: كهك الحدكث فيو. حكالو مف رمير كرجدد كرحكؿ
 ل شػػئم كعبػػر بمػػا يمكػػف دكف )مػػا يركِّػػؿ( لئلشػػارة إلػػا  ف المعربػػر الركِّػػؿ  مــافقكلػػو 

؛ ألف حػدكث (2)بالقكة ال بالنعػؿ؛ ألف الػدليؿ قػد ال ينظػر فيػو كال يبرجػو ذلػؾ عػف ككنػو دلػيبلن 
و؛ ليبػػرج الناسػػد؛ ألنػػو ال بالِّػػحي النظــرالعػػالـ دليػػؿ الِّػػانجم نظػػر فيػػو  ك لػػـ ينظػػرم كقيػػد 

 .  (3)يمكف الركِّؿ بو إلا المطمكب 
  (4)قاؿ الزركشا: كلعمهـ  رادكا بو  ف الركِّؿ ال يحِّؿ بالدليؿم بؿ بالنظر فيو. 

 (5)قاؿ فا المرر: كفيو شئ 
القطعػػا كالعػػالـ لكجػػكد الِّػػانجم كالظنػػا المسػػما باألمػػارة: كالنػػار  مطمــوبكرنػػاكؿ قكلػػو 
 عالـ حادثم ككؿ حادث لو ِّانج. فالعالـ لو ِّانج.لكجكد الدبافم فال

                                                                                                     
 (.1/51) كالثانا: الدليؿ ما دؿ عما ِّكابؾ كالحجة ما دفج عنؾ قكؿ مبالنؾ  .هػ

(
1
 (.1/125 م الكِّكؿ بكمنة )المحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا  (

قاؿ البنػانا: قكلػو " م الكِّػكؿ بكمنػة حمػؿ ِّػيمة الرنعػؿ عمػا الركمػؼم كمعنػان: معانػاة الشػئم  م  ف الناعػؿ يعػانا النعػؿ 
 –الػذل هػك الحػد األكسػط  –اللػة ليحِّؿم كهذا مرحقؽ فا كؿ دليؿم إذ البد مف مبلحظة الِّػمرل كالكبػرل ككجػو الد

ف ابرمنت بالقكة كالضعؼ فا  فراد األدلػةم فانػدفج مػا قيػؿ إنػو ال  كمبلحظة الررريب الباصم كذلؾ معاناة ببل شبهةم كا 
يكػػكف فػػا الػػدليؿ ركمػػؼ: كالعػػالـ بالنسػػبة لمِّػػانجم كلػػئف سػػمـ ذلػػؾم فيكنػػا فػػا ِّػػحة الرعبيػػر بِّػػيمة الرنعػػؿ المنيػػدة 

 الكثير ذلؾم فبل يضر بركج بعض  فراد الدليؿ عف ذلؾ  .هػلمركمؼ ككف الشأف ك 

(
2
 (.1/128( كالمحما عما جمج الجكامج )1/51( كالميث الهامج )1/167الرشنيؼ ) (

( ك مػا األمػارة فهػا 1/7كقاؿ الرازل فا المحِّكؿ: ك ما الػدليؿ فهػك الػذم يمكػف  ف يركِّػؿ بِّػحيو النظػر فيػو إلػا العمػـ )
 (.1/8ِّحيو النظر فيها إلا الظف )المحِّكؿ الرا يمكف  ف يركِّؿ ب

(
3
قاؿ البنانا فا حاشيرو عما المحما: فِّحة الدليؿ  ف ينظػر فيػو مػف الجهػة الرػا شػأنها  ف ينرقػؿ منهػا إلػا المطمػكبم  (

(م كقػػاؿ المحمػا: فػػالنظر هنػام النكػػر ال بقيػػد 1/128كفسػادن انرنػػاء النظػر فيػػو مػف رمػػؾ الجهػػةم هػذا منػػاد كبلمػوم الػػخ )
 (.1/126لم دل إلا عمـ  ك ظف كما سيأرا حذران مف الركرار )ا

(
4
( قػػاؿ: "مػػا يمكػػف الركِّػػؿ"م كلػػـ يقػػؿ: "مػػا يركِّػػؿ"؛ لئلشػػارة إلػػا  ف المػػراد الركِّػػؿ بػػالقكة ال 168-1/167الرشػػنيؼ ) (

مج بحاشية البنانا بالنعؿم ألف الدليؿ قد ال ينظر فيو كال يمنعو ذلؾ  ف يسما دليبلن" ... الخ. المحما عما جمج الجكا
 (.1/54(م البحر المحيط )180-1/179(م الضياء البلمج )1/127)

(
5
 هذا الجزء ساقط مف المرر. (
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  (1)كالنار شئ محرؽم ككؿ محرؽ لو دبافم فالنار لها دباف. 
كحينئذ الدليؿ يطمؽ عما القطعا كالظنام كهذا طريؽ النقهػاء ك هػؿ الممػة؛ ألف مطمػكبهـ 

  (2)عمؿ كهك ال يركقؼ عما اليقيف. 
 مػػارة؛ ألف مطمػػكبهـ يقػػيفم فحينئػػذ يػػزاد فػػا  كالمركممػػكف ال يسػػمكف منيػػد الظػػف دلػػيبلنم بػػؿ

 الحد إلا العمـ بمطمكب ببرلم كاالبربلؼ فا الرسمية  مر اِّطبلحا ال حكـ.
كقِّػدكا بهػذن الرسػػمية الرنرقػة بػيف المعمػػـك كالمظنػكفم ك مػػا فػا  ِّػؿ الكضػػج فمػـ يبرمنػػكا 

 (3) ف الجميج يسما دليبلن كضعان. 
 ثة  قساـ: سمعا كعقما ككضعا:قاؿ عمما نا: كينقسـ الدليؿ إلا ثبل

ب( النقهػػاء: هػػك الػػدليؿ الشػػرعا: 54السػػمعا: هػػك المنػػظ المسػػمكعم كفػػا عػػرؼ )]األكؿ[ 
 الكراب كالسنة كاإلجماع كاالسردالؿ.

ك ما عرؼ المركمميف: فإنهـ إذا  طمقكا الدليؿ السمعا فبل يريػدكف بػو غيػر الكرػاب كالسػنة 
 .كاإلجماعم قالو اآلمدل )فا األبكار(

الثػػانا: العقمػػا: كهػػك مػػا دؿ عمػػا المطمػػكب بننسػػو مػػف غيػػر احريػػاج إلػػا كضػػج: كداللػػة 
 الحدكث عما المحدث كاإلحكاـ عما العالـ.

الثالػػػث: الكضػػػعا: كهػػػك مػػػا دؿ بقضػػػية اسػػػرنادن إلػػػا الكضػػػجم كمنػػػو العبػػػارات 
  (4)الدالة عما المعانا فا الممات. 

                                 
(
1
 (.127-1/126المحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا ) (

(
2
 (.1/51الميث الهامج ) (

(
3
 (.1/53( كالبحر المحيط لمزركشا )1/168رشنيؼ المسامج ) (

(
4
( كقػػاؿ: ك لحػػؽ بػو المحققػػكف المعجػػزات الدالػة عمػػا ِّػػدؽ األنبيػاءم كربعػػو ابػػف 1/54لمزركشػػا بحركفػو ) البحػر المحػػيط (

 القشيرل كقاؿ: ما دؿ عقبلن ال يربدؿ كما دؿ كضعان يجكز  ف يربدؿ.
 لكف اإلماـ فا اإلرشاد ابرار  ف داللرها عقمية كهك قكؿ األسراذ  با اسحؽ.

ب إليػو شػيبنا كالقاضػا كالمحققػكف:  ف داللػة المعجػزة عمػا ِّػدؽ الرسػكؿ ليسػت داللػة كقاؿ اآلمدل فػا األبكػار: الػذل ذهػ
 عقمية كال سمعية.

 ما األكؿ: فؤلف ما يدؿ عقبلن يدؿ بننسوم كيرربط بمدلكلو لذاروم كال يجكز رقديـ غيرنم كقد رقج البكارؽ عند رِّـر الػدنيا مػج 
 اؿ كال رسكؿ اذ ذاؾ.عدـ داللرها عما رِّديؽ مدعا النبكةم فإنو ال إرس

ك ما الثانا: فػؤلف الداللػة السػمعية مركقنػة عمػا ِّػدقوم فمػك ركقػؼ ِّػدؽ الرسػكؿ عميهػا لكػاف دكرانم بػؿ داللرهػا عمػا ِّػدقو 
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 ألدلة فا  ِّكؿ العقائد.: ما يقرضا القطج : كا*ثـ العقما ينقسـ إلا
لا ما ال يقرضيو  كا 

 ككذلؾ ينقسـ إلا ما يقرضا )القطج( كهك يرضمف العمـ.
لا ما ال يقرضيو: كأببار اآلحاد كالمقايس السمعيةم فكما ال يكِّػؼ باقرضػاء العمػـ ال  كا 

  (1)يكِّؼ باقرضاء غمبة الظف . 
  (2)ا مرِّؿ  ك مننِّؿ. كيرنكع العقما إلا: اسرقرائا كرمثيما  كاقررانا كاسرثنائ

 .(3)الرِّكرل: كالحد كالرسـ؛ فإنهما لبياف الرِّكر ال الرِّديؽ  خبرىكبرج بقكلو 
كبػػرج مػػػف الرعريػػػؼ الػػدليؿ بعػػػد رمامػػػو الحاِّػػػؿ بػػو المطمػػػكبم فػػػبل يسػػػما دلػػيبلن؛ ألنػػػو ال يركِّػػػؿ بػػػو؛ ألف 

 .(4)المطمكب حاِّؿ بو مف قبؿ النظر فيو فا الحاؿم كرحِّيؿ الحاِّؿ محاؿ
بؿ فا الرعريؼ: ما فسد فيو الدليؿ لنسػاد ِّػكررو مػج ِّػحة مادرػو؛ ألنػو يمكػف الركِّػؿ بِّػحيو كد

 النظر فيو إلا المطمكبم بببلؼ فاسد المادة: سكاء كانت ِّكررو ِّحيحة  ـ ال.
ككػػذا مػػا ركِّػػؿ بناسػػد النظػػر فيػػو إلػػا المطمػػكب كمادرػػو ِّػػحيحةم فػػإف الكِّػػكؿ مػػج النسػػاد إنمػػا هػػك 

                                                                                                     
 (.26-1/25غير بارج عف الدالالت الكضعية النازلة منزلة الرِّديؽم فكانت نازلة مف اح منزلة قكلو: ِّدؽ  .هػ )

فػػا  بػػر كػػبلـ 424ج كالظػػف كركمػػؿ فػػا الِّػػنحة الثانيػػة م كاالمػػارة ينظػػر فػػا الِّػػنحة السػػابقة )*( هػػذا بيػػاف كػػؿ مػػف القطػػ
 الشارح .

(
1
 (.1/55كقاؿ: كهذا مما يزؿ فيو معظـ النقهاءم كلكف جرت العادة بحِّكؿ الظف فا  ثرها مف غير رضمنها ) البحر المحيط (

(
2
( كهك ينقسـ الا راـ كناقص م امػا 1/607)معجـ الممة العربية المعاِّرة (م كاسرقرائا: نارج عف بحث كرربج 1/55البحر المحيط ) (

الراـ فهك اثبات الحكـ فا جزئا لثبكرو فا الكما كهك القياس المنطقا م كاما الناقص فهك اثبات الحكـ فػا كمػا لثبكرػو فػا اكثػر 
ا الراحمػػة باالجمػػاع كلمػػدليؿ م كال شػػ ء مػػف المشػػهكر باالحػػاؽ النػػرد بػػاالعـ كاالغمػػب م مثالػػو الػػكرر يِّػػما عمػػ 1جزئيارػػو م كهػػذ

 ( 3/173الكاجبات ي دل عما الراحمة ) االبهاج 
ـ( اك هػػا اثبػػات حكػػـ فػػا جزئػػا معػػيف 2000 – كلػػا  –كزارة الثقافػػة العراقيػػة  – 6/245الرمثيمػػا: الرشػػبها )ركممػػة المعػػاجـ العربيػػة 

 ( .3/173لكجكدن فا جزئا ابر بامر مشررؾ بينهما ) االبهاج 
 (.4/19كمنو القياس الرمثيما الذل يبمك مف الجامج )اإلحكاـ لآلمدل 
 اقررانا: ما ال يذكر البلـز ) ل النريجة( كال نقيضو فيو بالنعؿ.

( م 1/81االسػرثنائا: نقػػيض االقررانػػا  ل مػػا يكػػكف الػػبلـز  ك نقيضػػو فيػػو مػػذككران بالنعػػؿ )بيػػاف المبرِّػػر شػػرح مبرِّػػر ابػػف الحاجػػب 
شػ ء مشػررؾ مكػرر يسػما الحػد االكسػط م مثػؿ اف كػاف عبػد اح مسػمما فهػك ال يظمػـ م لكنػو مسػمما م فهػك إذف ) كهك يكجد فيو 

 (( 1/124معجـ مقاليد العمـك فا الحدكد كالرسـك ) 

(
3
 (.1/53( كانظر شرح الكككب المنير )1/167الرشنيؼ ) (

(
4
( كالبحر 1/139( كاإلحكاـ فا  ِّكؿ األحكاـ لآلمدل )1/321)( كرفج الحاجب شرح ابف الحاجب 1/199الرحبير شرح الرحرير ) (

 (.1/64المحيط لمزركشا )
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  (1)ينافا الركِّؿ بِّحيو النظر فيو إلا المطمكب. ارناقو كمثؿ ذلؾ ال 
ال لػػػـز  رنبيهػػػات: األكؿ: المػػػراد بػػػالنظر هنػػػا النكػػػرم ال بقيػػػد المػػػ دل إلػػػا عمػػػـ  ك ظػػػف كمػػػا سػػػيأرام كا 
ف كانػت فػا المحسكسػات رسػما ربػيبلن  الركرارم كالنكػر حركػة الػننس فػا المعقػكالت لطمػب عمػـ  ك ظػفم كا 

(2). 
  (3)لعمـ فا رعريؼ الدليؿ ليشمؿ األمارة. الثانا: لـ يذكر المِّنؼ ا

الثالػػػث: ال يشػػػررط فػػػا الػػػدليؿ الكجػػػكدم بػػػؿ يجػػػكز  ف يكػػػكف عػػػدميان؛ كلهػػػذا يسػػػردؿ بعػػػدـ 
  (4)اآليات عما كذب المرنبئ. 

الرابػػػج: ابرمػػػؼ المركممػػػكف فػػػا الػػػدالئؿ المنظيػػػةم هػػػؿ رنيػػػد القطػػػج؟ عمػػػا ثبلثػػػة مػػػذاهب: 
 (5) حدها: نعـ 

ؿ ضرباف: ما عمـ بضركرة العقؿم كهك ما ال يجكز  ف يكػكف عمػا البامس: قضايا العقك 
ف كػػػاف عػػػف اسػػػردالؿ لمكِّػػػكؿ إليػػػو  بػػػبلؼ مػػػا هػػػك بػػػوم كالركحيػػػد فيكجػػػب العمػػػـ الضػػػركرل كا 

 بضركرة العقؿ.
كمػػا عمػػـ بػػدليؿ العقػػؿ كهػػك مػػا يجػػكز  ف يكػػكف عمػػا بػػبلؼ مػػا هػػك بػػو كأحػػاد األنبيػػاء إذا 

ال يكجػب عمػـ االضػطرار لحدكثػو عػف دليػؿ العقػؿ ال عػف ادعا النبكة فيكجب عمـ االسردالؿ ك 
 (6)ضركررو.

                                 
(

1
 (.1/199( كالرحبير شرح الرحرير )1/293الدرر المكامج ) (

(
2
 (1/126( كالمحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا )1/293الدرر المكامج ) (

 
 

 (.1/53انظر شرح الكككب المنير ) (3)

(
4
 ( كقاؿ: كبعدـ األدلة كالعمـك الضركرية عما انحِّار  كِّاؼ األجناس فيما  دركنان  هػ1/56محيط )البحر ال (

(
5
 البحر المحيط لمزركشا كاسرطرد قائبلن: كحكان األِّنهانا فا المحِّكؿ عف المعرزلة كعف  كثر  ِّحابنا. (

 كالثانا:  نها ال رنيد.
نيػد القطػج إف اقررنػت بػو قػرائف مشػاهدة  ك معقكلػة: كػالركاررم كال ينيػد  نهػا ر –كالثالث: كهػك ابريػار فبػر الػديف الػرازل 

 اليقيف إال بعد ريقف  مكر عشرة:
عِّمة ركاة ناقميهام كِّحة إعرابهػام كرِّػرينهام كعػدـ االشػرراؾم كالمجػازم كالربِّػيص باألشػباص كاألزمػافم كعػدـ 

 (.1/57اإلضمارم كالرقديـ كالرأبيرم كعدـ المعارض المنظا .. الخ )

(
6
 (.1/60البحر المحيط لمزركشا ) (
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السادس: الباحث عف الحكـ الشرعا إما فا إثبارو  ك فا ننيوم فنػا اإلثبػات البػد لػو مػف 
  (1)دليؿ مثبت كهك الكراب كالسنة كاإلجماع كالقياس كما يربج ذلؾ. 

                                 
(
1
( كرمػػػاـ كبلمػػػو: .. كفػػػا الثػػػانا: إمػػػا  ف يكػػػكف لعػػػدـ دليػػػؿم فهػػػك المعبػػػر عنػػػو بػػػالبراءة 1/60البحػػػر المحػػػيط لمزركشػػػا ) (

األِّميةم كمعنا ذلؾ  ف ما لـ يرعرض لو الشرع باؽ عما الننا األِّما عما ما رقررم كلهػذا المعنػا سػمان المزالػا: 
 دليبلن.

. ما  ف يككف لكجكد دليؿ باؽوم كذلؾ الدليؿ إما  ف ال يسرمـز الننا لمعقكلية  ك يسرمـز  كا 
 كاألكؿ: نِّكص األدلة.

 كالثانا: هك المانج كفقداف الشرط  .هػ.
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 *]واختمف أئمتنا ىل العمم عقيبو مكتسب[
ف كػاف  بِّػػر  واختمـف أئمتنـابقكلػو  مفػرد ذكػر العمػػـثػـ إف المِّػنؼ   لػػـ يػبف لممنعػكؿ كا 

ــم (1)لمرنبيػػو عمػػا  ف البػػبلؼ ألهػػؿ السػػنة  يضػػان   ل عقيػػب النظػػر  عقيبــوالحاِّػػؿ  ىــل العم
بقػدرة حادثػو  ك كاقػج بقػدرة اح رعػالا اضػطراران لػيس مكرسػبان:  (3)لمنػاظر مكتسب  (2)الِّػحيو 

 قكالف:
 ؿ؛ ألف حِّكلو عف نظرن المكرسب لو.ذهب الجمهكر إلا األك 

 كذهب األسراذ  بك اسحؽ كاإلماـ فا البرهاف كالجاحظ كغيرن مف المعرزلة إلا الثانا.
-كاحرج األسراذ: بأف الناظر إذا  نها نظرن كِّحبرو السبلمة مف اآلفاتم كقػج لػو العمػـ 

لكػػػاف كاقعػػان بحسػػػب  شػػػاء  ك  بػػا ]كقػػػاؿ[ فمػػك كػػاف العمػػػـ كاقعػػان مػػػف فعػػؿ العبػػد -المنظػػكر فيػػو
 قِّدن حرا كاف يمكنو رركوم كلما لـ يمكنو ]عمـ[  نو مضطر إليو.

ك جاب الجمهكر: بأنو إنما لـ يمكنو االنِّراؼ عنو ألف العمـ بكجػو الػدليؿ يرضػمف العمػـ 
  ( عما العمـ بالمدلكؿ.55بالمدلكؿ كالقدرة عما العمـ بكجو الدليؿ يرضمف القدرة )

جػػػج إلػػػا مسػػػألة  بػػػرلم كهػػػا هػػػؿ العمػػػـك الحادثػػػة رنقسػػػـ إلػػػا كحاِّػػػؿ هػػػذا البػػػبلؼ ير 
 ؟  ـ ال؟ ضركرل ككسبا 

 كالجمهكر قالكا: رنقسـ.
 . (5)كفكرل  (4)كقاؿ األسراذ: كمها ضركريةم كرنقسـ عندن إلا ]هجما[ 

                                 
(

1
نما لػـ يقػؿ المِّػنؼ ابرمػؼ بالبنػاء لممنعػكؿ كيحػذؼ " ئمرنػا" مػج  نػو  بِّػر ألنػو  راد الرنبيػو1/170الرشنيؼ ) ( عمػا  ف  ( كقاؿ: كا 

 الببلؼ فيهف كقج مف  ئمرنا ال بيننا كبيف فرؽ المبالنيف مف المعرزلة كغيرهـ  هػ

(
2
( قػػاؿ:  ل عقيػػب ِّػػحيو النظػػر عػػادة عنػػد بعضػػهـ كاألشػػعرل فػػبل يربمػػؼ إال برقػػان لمعػػادةم 1/129المحمػػا عمػػا جمػػج الجكامػػج ) (

ػػا عنػػد بعضػػهـ  فػػبل يننػػؾ  ِّػػبلن ككجػػكد الجػػكهر لكجػػكد العػػرض  -الػػرازل كاإلمػػاـ  -كربمػػؼ اإلحػػراؽ عػػف مماسػػة النػػارم  ك لزكمن
(1/129-130.) 

(
3
قاؿ المحما: "مكرسب" لمناظرم فقاؿ الجمهكر نعـ؛ ألف حِّكلو عف نظرن المكرسب لوم كقيؿ: ال؛ ألف حِّػكلو اضػطرارل ال قػدرة  (

 عما دفعو كال اننكاؾ عنو.
 (.131-1/130فبل ببلؼ إال فا الرسميةم كها بالمكرسب  نسب )

(
4
كمػان انرهػا إليػو  ( ـى عميػو هيجي ػ فا الرشنيؼ ]همجا[ كلكف السػياؽ ال يقبمهػام فأثبػت مػا كجدرػو ببػط الشػارح ابػف جماعػةم كالمعنػا: "هىجى

ػػـك الػػريو  ـىم كعينػو هجمػػان كهجكمػػان غػارتم كالهىجي م كالبيػت انهػػدـ كػػانهجى ػػـك ػو فهػػك هىجي مى بمرػة  ك دبػػؿ بميػر إذفم كفبلنػػان  دبمػػو كأىٍهجى
ػػةي مػػف اإلبػؿ  كلهػػا  ربعػػكف إلػا مػػا زادتم كمػف الشػػراء شػػدة البػرد كمػػف الِّػػيؼ شػدة حػػرن )القػػامكس الشػدي دة رقرمػػج البيػكتم كالهىٍجمى

 (.4/185المحيط 

(
5
( فكرل: يقاؿ ال فكر لا فا هذا إذا لػـ يحػرج إليػو كلػـ يبػاؿ بػوم كمػا دار حكلػو فكػرلم كرقػكؿ لنػبلف فكػر كفكػرل 1/170الرشنيؼ ) (

هػػػػ كركممػػػة 1419 – كلػػػا  –بيػػػركت  –دار الكرػػػب العمميػػػة  –م  ل مػػػا كراء الطبيعػػػة ) سػػػاس الببلغػػػة لمزمبشػػػرل بمعنػػػا غيبػػػا
 (8/103المعاجـ العربية 

 157ص  6)*( فا معنا المكرسب ينظر هامش 
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رنيبو:  جمج المركممكف عما ثبكت الربلـز بيف الدليؿ كالمدلكؿم لكف هؿ الػربلـز عقمػا  ك 
 عادل؟هك 

فذهب كثير إلا األكؿم كقالكا: النظر يرضمف العمـ بالمنظكر فيوم  ل يبلزمػو عقػبلن ال  -
 يننؾ عنو كنِّرن اآلمدل.

 كذهب األشعرل إلا الثانام كما يحِّؿ بالشبج عقب األكؿ. -
كرد : بأنػػو لػػك كػػاف كػػذلؾ لكػػاف برقػػو جػػائزان كعدمػػو ممكنػػام كههنػػا حِّػػكؿ العمػػـ كاجػػب 

  يحِّؿ عقب كماؿ النظر.قطعانم فيسرحيؿ  ف يككف ال
 كمنهـ: مف قاؿ باإليجابم كِّححو اإلماـ فا المحِّىؿم ككبلـ اآلمدل يشعر بو. -

 كليس بشئ؛ ألنو قد ثبت  نو رعالا فاعؿ باالبريارم كال لزـك مج االبريار.
م ككمما كجد الممػزـك كجػد الػبلـز  فإف قمت: فمـ ال يجكز  ف يجعؿ مرعمؽ االبريار الممزـك

 ا قالكا؟ فيرجو م
ك جيب: بأنو كما ثبت  نو يبرارم ثبت  ف األشياء كمها مسرندة إليو ابرػداءنم فيجػب اسػرناد 

 كجكد البلـز إليو ابرياران ابرداءن فبل يرـ المزـك العقما.
كمػػػػنهـ: مػػػػف قػػػػاؿ: النظػػػػر يكلػػػػد العمػػػػـم كركلػػػػد حركػػػػة اليػػػػد بحركػػػػة المنرػػػػاحم كهػػػػك قػػػػكؿ  -

 المعرزلة.
العمػػـ الحاِّػػؿ عقػػب النظػػر ضػػركريانم كهػػك المبرػػار عنػػد إمػػاـ  كعمػػا القػػكؿ األكؿ يكػػكف

ف قمنا بالعادة فبل يجكز برقهام فيبرج حينئذو عف ككنو ضػركريانم إذ  الحرميف كالكيا كغيرهما كا 
  (1)الضركرل هك الذم يمـز الننس لزكمان ال يجئ معو االننكاؾ عقبلن. 

                                                                                                     
 

(
1
 ( كفػػا الميػػث الهػػامج: ذهػػب جمهػػكر  ئمرنػػا إلػػا  ف حِّػػكؿ العمػػـ عقػػب الػػدليؿ مكرسػػب بقػػدرة171-1/170الرشػػنيؼ ) (

حادثػػةم كقػػاؿ األسػػراذ  بػػك اسػػحؽ كاإلمػػاـ فػػا البرهػػاف هػػك كاقػػج بقػػدرة اح رعػػالا اضػػطرارانم كلػػيس مكرسػػبان حاِّػػبلن بقػػدرة 
حادثةم إذ لك لـ يكف ذلؾ ألمكنو رركوم كليس كذلؾ فدؿَّ عما  نو مضطره إليوم كعبػر بقكلػو " ئمرنػا" ليبػيف  ف البػبلؼ 

 (.1/51فا ذلؾ بيف  هؿ السنة )
 (.1/133(م المحما بحاشية البنانا )1/54( كشرح الكككب المنير )296-1/294لمكامج )كالدرر ا

فػا حِّػكؿ المطمػكب بعػد النظػر الِّػحيو:  – عنػا األشػاعرة كالمعرزلػة كالنبلسػنة  –كقاؿ الككرانا: كابرمنت النرؽ الثبلث 
 ؟يب المقدمريف عما الكجو المعربرهؿ هك كاجب عقبلن ال يجكز ربمنو عف ررر

ؿ األشػػاعرة: يجػػب عػػادة ال عقػػبلن؛ إذ ال كجػػكب كال إيجػػاب عمػػا اح رعػػالا؛ كالمطالػػبم الحػػكادث كمهػػا مسػػرندةن إليػػو ابرػػداءن قػػا
ف لػـ يشػأ لػـ ينعػؿم لكػف جػرت عادرػو بػأف ينػيض عمػا ننػس المسػردؿ  بعػد النظػر الِّػحيو  –كابريارانم إف شاء فعػؿ كا 
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م دكف قكلا المزـك كالعػادة؛ ألنػو ال قاؿ المحما: كالظف كالعمـ فا قكلا االكرساب كعدمو
اررباط بيف الظف كبيف  مر ما بحيػث يمرنػج ربمنػو عنػو عقػبلن  ك عػادةنم فإنػو مػج بقػاء سػببو قػد 

 يزكؿ لعارض: كما إذا  ببر عدؿ بحكـ ك بر بنقيضو.
 ك لظهكر بػبلؼ المظنػكف: كمػا إذا ظػف  ف زيػدان فػا الػدارم بكػكف مركبػو كبدمػو ببابهػام 

  (1)رجها. ثـ شكهد با

                                                                                                     
              مطمكبو الذل ركجو إلا رحِّيمو. –مادة كِّكرة 

كالمعرزلة: ذهبت إلا حِّكلو بالركليدم كالركليػد: هػك  ف ييكًجػد كجػكدي شػئ كجػكدى شػئو  بػرم كػالنظر هنػام فإنػو كجػد مػف 
د منػػػو المطمػػػكبم فػػػالنظر فعػػػؿ النػػػاظر مبمػػػكؽ لػػػو مػػػف غيػػػر كاسػػػطة م كالنريجػػػة  ،ى النػػػاظر بػػػبل كاسػػػطةم كبكاسػػػطرو رػػػكؿِّ

فعنػدهـ كػؿ فعػؿ ِّػدر عػف الحيػكاف بػبل كاسػطة يسػما مباشػرةنم ككػؿ فعػؿ  الحاِّمة بعد فعمو بكاسطةم فيسػما ركليػدانم
 احراج فا ِّدكرن إلا كاسطة ركليد.

كذهبت النبلسػنة إلػا المػزـك العقمػام  م: بعػد اشػرماؿ النظػر عمػا الشػرائط المعربػرة ال يجػكز الربمػؼ بكجػو؛ لمػا رقػرر 
رربػػة المشػػرممة عمػػا شػػرائط مػػادة كِّػػكرة قػػد اسػػرعدت عنػػدهـ مػػف  ف المبػػد  رمػػاـ النػػيض كالػػننس بكاسػػطة المقػػدمات الم

 لقبكؿ النيضم فبل يجكز الربمؼ إذ ال مانج مف الطرفيف.
 كالجكاب:  ف المبرار ال يجب عميو شئم كقد  ثبرنا فا محمو  نو مبرار رعالا كرقدس.

ف قالكا بالركليد لكف كافقكا النبلسنة؛ إذ الركليػ د الـز لممباشػرة كحركػة المنرػاح لحركػة كمما يجب الرنبو لو  ف المعرزلةم كا 
 اليد.

كاعمـ  ف كبلـ المِّنؼ منظػكر فيػو مػف كجهػيف: األكؿ:  نػو لػـ يػذكر الًعٍمػـ فػا رعريػؼ الػدليؿ ليشػمؿ األمػارة عمػا مػا 
 ؟عقيبو كمكرسب  ذكرنانم ثـ  فرد ذكر العمـم كقاؿ: هؿ العمـ عقيبو مكرسب؟م ككاف المناسب  ف يقكؿ: هؿ الحاِّؿ

:  نو ال ببلؼ عندهـ فا  ف العمـ الحاِّؿم  ك الظف بعد النظر فا الدليؿ مكرسب؛ ألف كػؿ اسػرداللا كسػبام الثانا
 كال عكس.

كما نقؿ عف بعض المشايخ  ف العمـ الحاِّؿ بعد النظر ضركرلم معنػان:  نػو ال رػأثير لقػدرة العبػد فيػو ألنػو ال يحرػاج 
 (.296-1/294 .هػ( )الدرر إلا الكسب؛ إذ كؿ نظرل كسبا إجماعان كال عكس )

كقػػاؿ محققػػو رعميقػػان عمػػا "كمػػا نقػػؿ عػػف بعػػض المشػػايخ": هػػذا هػػك المػػذهب الرابػػج فػػا المسػػألةم كسػػبؽ ذكػػر المػػذاهب 
األبرلم كِّاحب هذا القكؿ هك اإلمػاـ الػرازلم حيػث قػاؿ: "مسػألة" حِّػكؿ العمػـ عقيػب النظػر الِّػحيو بالعػادة عنػد 

كاألِّػػو الكجػػكب ال عمػػا سػػبيؿ الركلػػدم  مػػا الكجػػكبم فػػؤلف كػػؿ مػػف عمػػـ  ف العػػالـ  األشػػعرلم كبالركليػػد عنػػد المعرزلػػةم
مرميػػرم ككػػؿ مرميػػر ممكػػفم فمػػج حضػػكر هػػذيف العممػػيف فػػا الػػذهف يسػػرحيؿ  ف ال يعمػػـ  ف العػػالـ ممكػػفم كالعمػػـ بهػػذا 

الا ككافػؽ المعرزلػا فػا االمرناع ضركرل م كمما سبؽ يربيف  ف اإلماـ الرازل كافؽ األشعرل فا ككنػو مػف فعػؿ اح رعػ
 نو كاجب الكقكع بعػد النظػرم كبػالؼ األشػعرل فػا قكلػو لػيس بممرنػج  ف ال يبمقػوم كبػالؼ المعرزلػا فػا  نػو مػف فعػؿ 
الناظرم كاسردؿ عما الكجكب بالمثاؿ الذل ذكرنم كقد ذكر البنانا المذاهب األربعةم ثـ قاؿ "كمذهب اإلماـ الرازل هك 

 (.1/296( 4. )هػ )المبرار عند الجمهكر  هػ
(
1
 كينظر ابر الرعميؽ السابؽ م هذا هك المذهب الرابج ... الخ (132-1/131المحما عما جمج الجكامج ) (
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قاؿ الككرانا: كهك كبلـ غريبم كلـ يػدر  ف النريجػة الزمػة لممقػدمريف سػكاءن كانرػا ظنيرػيف 
 ك قطعيرػػػيف؛ ألف العمػػػـ بػػػالمطمكب مػػػف القطعيػػػات عنػػػد األشػػػاعرة؛ لمػػػا كػػػاف يبمػػػؽ اح رعػػػالا 
د عادةم ككما  نو جرت عادرو ببمؽ العمـ فا القطعياتم فكذلؾ فا الظفم كقد اشربو عميو  حػ

المػػذهبيف بػػاآلبرم فػػإف حِّػػكؿ المطمػػكب لمػػا كػػاف عمػػا كجػػو المػػزـك كالكجػػكب عنػػد النبلسػػنةم 
 .(1)فنا الظنيات ال لزـك عندهـ انرها 

كقػػكؿ المِّػػنؼ "عقيبػػو" باليػػاء هػػك لمػػة قميمػػة م كاألكثػػر كمػػا قػػاؿ النػػككل فػػا رحريػػرن رػػرؾ 
  (2)الياء. 

                                 
(
1
قاؿ الككرانا: كفا بعض الشركح هنا كبلـ غريبم كهك  ف الظف كالعمـ فا االكرساب دكف المزـك كالعػادة؛ إذ ال ارربػاط  (

ف النريجة الزمو لممقػدمريف سػكاء كانرػا ظنيرػيفم  ك قطعيرػيف؛ ألف العمػـ بػالمطمكب بيف الظف كبيف شئ  برم كلـ يدر  
مف القطعيات عند األشاعرة لمػا كػاف ببمػؽ اح رعػالا عػادةم فكمػا  نػو جػرت عادرػو ببمػؽ العمػـ فػا القطعيػاتم فكػذلؾ 

ف عمػا كجػو المػزـك كالكجػكب الظف فا الظنياتم كقد اشربو عميو  حد المذهبيف بػاآلبرم فػإف حِّػكؿ المطمػكب لمػا كػا
عنػػد النبلسػػنةم فنػػا الظنيػػات ال لػػزـك عنػػدهـ البرنائػػو عمػػا المػػزـك العقمػػام ك مػػا فػػا العاديػػات ال فػػرؽ )الػػدرر المكامػػج 

2/297.) 
اعرػػرض العبلمػػة العبػػادل عمػػا الشػػيخ الكػػكرانا عمػػا إيػػرادن عمػػا الجػػبلؿ المحمػػا كقػػاؿ: بػػأف العمػػـ ال يربمػػؼ عػػف النظػػر 

 ِّػبلن؛ ألف النظػر قطعػا الرأديػةم كالقطعػا ال يعارضػو شػئ فػبل يربمػؼ عػف العمػـ إال برقػان،ى لمعػادةم  مػا الم دل إليػو 
 (.2هػ ) 1/297الظف فإنو يربمؼ عف النظر الم دل إليو كعميو فكبلـ اإلماـ المحما سميـ كال غبار عميو )

(
2
 (.1/183بلمج )( كانظر الضياء ال1/133المحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا ) (
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 س[الجامع المانع، ويقالو المطرد المنعك (1)]والحد 
م كهمػا قسػيما *م  ردفو بالػدليؿ المطمػكب لػو الرِّػديؽ*كلما كاف الحد يطمب بو الرِّكر 

 فا الممة: النِّؿ كالمنج. والحدفقاؿ :  (2)العمـ 
   (3)فمف األكؿ قكؿ الشاعر: كجاعؿ الشمس حدان ال بناء بو. 

الشػػرع كمػػف الثػػانا: حددرػػو عػػف  مػػرن: إذا منعرػػوم فهػػك محػػدكدم كمنػػو الحػػدكد المقػػدرة فػػا 
م كيسػػػما الحاجػػػب حػػػدادان؛ ألنػػػو يمنػػػج مػػػف الػػػدبكؿم عمػػػا المعاِّػػػا  ألنهػػػا رمنػػػج مػػػف اإلقػػػداـ

ب( كمنػو الحديػػد لمنعػوم كيسػػما البػكاب حػػدادانم كسػما الرعريػػؼ حػدان لمنعػػو ]الػدابؿ[ مػػف 55)
  (4)البركج كالبارج مف الدبكؿ. 

 كفا اِّطبلح األِّكلييف: ما يميز الشئ عما عدان.
مػف دبػكؿ غيػرن فيػوم  المـانع ل لجمعو ألفراد المحدكد  الجامعاف: األكلا كلهـ فيو عبارر

]كقكلنػػػا[ اإلنسػػػاف حيػػػكاف نػػػاطؽم فمػػػك جمػػػج كلػػػـ يمنػػػج: كاإلنسػػػاف حيػػػكافم  ك منػػػج كلػػػـ يجمػػػج: 
 (5)كاإلنساف رجؿم لـ يكف حدان ِّحيحان ]لئلنساف[. 

                                 
(
1
كالحػد عنػد األِّػكلييف مػا يميػػز الشػئ عمػا عػدان كػػالمعرؼ عنػد المناطقػةم كال يميػز كػذلؾ إال مػػا ال يبػرج عنػو شػئ مػػف  (

 فػػراد المحػػدكد كال يػػدبؿ فيػػو شػػئ مػػف غيرهػػا كاألكؿ معػػيف لمنهػػـك الحػػد كالثػػانا لباِّػػرو كهػػك بمعنػػا قػػكؿ المِّػػنؼ 
 ( 184-1/183( كالضياء البلمج )134-1/133اشية البنانا كالقاضا  با بكر الباقبلنا )المحما بح

كقػػػاؿ: قػػػاؿ القرافػػػا:  ربعػػػة ال يقػػػاـ عميهػػػا الػػػدليؿ كال رثبػػػت بالبرهػػػاف كال يقػػػاؿ فيهػػػا لػػػـ؟ كهػػػا: الحػػػد كالعكائػػػد كاإلجمػػػاع 
 (.1/185كاالعرقادات الكامنة فا الننس )الضياء البلمج 

(
2
لحػػػد عقػػػب الػػػدليؿ النحِّػػػار المطالػػػب فيهمػػػام فالػػػدليؿ بأقسػػػامو لبيػػػاف ( قػػػاؿ: إنمػػػا ذكػػػر المِّػػػنؼ ا1/174الرشػػػنيؼ ) (

 (.1/52المطمكب الرِّديقام كالحد بأقسامو لبياف المطمكب الرِّكرل  .هػم كانظر الميث الهامج )

(
3
 كرد فا ديكاف األدب لمنارابا: (

 بيف النهار كبيف الميؿ قد فِّبل   كجاعؿ الشمس مِّران ال بناء بو          
(م كلكػػف كرد فػػا 5/264و إلػػا عػػدل بػػف زيػػدم كقػػاؿ: المِّػػر هػػك الحػػاجز بػػيف الشػػيئيفم ككػػذلؾ فػػا مقػػاييس الممػػة )كنسػػب 

 ( هكذا: كجاعؿ الشمس حدان ال بناء بو.1/124المِّباح المنير )

(
4
يػػر ( كالمِّػػباح المن1/89( كشػػرح الكككػػب المنيػػر )1/183( كالضػػياء البلمػػج )1/284كالقػػامكس المحػػيط لمنيركز بػػادل )(

 .142م ص141الرعرينات لمجرجانا صك  (1/124)

(
5
( كمػا بػيف المعقػكفريف مػف هنػاؾ كالمحمػا عمػا جمػج الجكامػج بحاشػية البنػانا 1/52( كالميث الهػامج )1/171الرشنيؼ ) (

كلكػػف رعريػػؼ االنسػػاف بػػالحيكاف النػػاطؽ لػػيس جامعػػا النػػو ال يشػػمؿ السػػاكت كالنػػائـ كاالبػػرس فيمػػـز رعرينػػة  (1/134)
 .يكاف الناطؽ بالقكة بالح

 فا كبلـ المِّنؼ كالشارح . 451م ككذلؾ ص  3هامش  448)*( ينظر ص 
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ذا انرنػػػا  ل الػػػذم كممػػػا كجػػػد الحػػػد كجػػػد ال المطـــردكيقػػػاؿ فػػػا العبػػػارة الثانيػػػة:  محػػػدكدم كا 
 انرنام فبل يدبؿ فيو شئ مف غير  فراد المحدكدم فيككف مانعان.

:  ل الذم كمما كجد المحدكد كجد الحػدم فػبل يبػرج عنػو شػئ مػف  المنعكسكالمراد بقكلو 
 .(1) فراد المحدكد فيككف جامعان 

  (2)فمعنا العبارريف كاحدم كاألكلا  كضو. 
ا االنعكػاس  ف المطػرد هػك الجػامج كالمػنعكس هػك المػانجم كقد ينهـ مف رقديـ االطراد عمػ

فػػا الرػػذكرة فػػا  ِّػػكؿ الػػديف فقػػاؿ:  (4)م كسػػبقو إليػػو  بػػك عمػػا الرميمػػا (3)كهػػك قػػكؿ القرافػػا 
الجمػػػج يسػػػما فػػػا اِّػػػطبلح عممائنػػػا طػػػردام كالمنػػػج عكسػػػام قػػػاؿ: كابرمنػػػكا فػػػا كينيػػػة الطػػػرد 

حػػػدكد عمػػػا المشػػػمكؿ بمنػػػظ اإلنسػػػافم كالعكػػػس: فػػػذهب بعضػػػهـ إلػػػا  ف الطػػػرد ينيػػػد  حػػػاد الم
كقكلؾ:كػػؿ عمػػـ معرفػػة:كالمنج ينيػػدمنج غيرالمحػػدكد مػػف الػػدبكؿ فيػػو عمػػا مطابقػػة الطػػرد كاف 
كػػػػػاف بمنػػػػػظ االنسػػػػػاف مكقكلنػػػػػا كػػػػػؿ معرفػػػػػة عمػػػػػـ مقػػػػػاؿ كهػػػػػك ِّػػػػػحيو ؛اذالعكػػػػػس يػػػػػرد المرقػػػػػدـ 

 مرابرامكالمرأبر مرقدمان.
كاسػػػرعممكا فػػػا العكػػػس حػػػرؼ  كذهػػػب  بػػػركف: إلػػػا  ف مجمػػػكع هػػػاريف العبػػػارريف طػػػردانم

   (5)الننام فقالكا: كؿ ما ليس بعمـ فميس بمعرفةم ككؿ ما ليس بمعرفة فميس بعمـ انرها. 
                                 

(
1
 (.1/184( كالضياء البلمج )1/135( كالمحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا )1/52الميث الهامج ) (

كِّػػػكفوم كفػػػا كانظػػػر شػػػرح الكككػػػب المنيػػػر حيػػػث قػػػاؿ: كالحػػػد اِّػػػطبلحان  ل فػػػا االِّػػػطبلح: الكِّػػػؼ المحػػػيط بم
الرحريػر: المحػيط بمعنػانم  ل بمعنػا المحػػدكدم فكأنػو قػاؿ: حػد الشػئ الكِّػػؼ المحػيط بمعنػان المميػز لػوم  ل لممحػػدكد 
عف غيرنم ككبل المنظيف بمعنا كاحدم لكف ما قمنان  كضوم كما فا الرحرير حكان عف العسقبلنا شارح الطكبام كقاؿ 

: هػك المنػظ المنسػر لمعنػان عمػا كجػو يجمػج كيمنػجم كقيػؿ: هػك شػرح مػا دؿ المزالا : قيؿ حد الشػئ ننسػو كذارػوم كقيػؿ
 (.91-1/89عميو المنظ بطريؽ اإلجماؿ كقدـ فا نهاية المقدمريف  نو قكؿ يكشؼ حقيقة المحدكد )

(
2
 (.1/135المحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا ) (

(
3
ؿ: المطرد هك الجامج كالمنعكس هك المانج كرمسؾ باالسػرعماؿ ( قاؿ: ك ما القرافا فإنو عكس هذا كقا1/172الرشنيؼ ) (

 (1/185( كالضياء البلمج )1/52الممكل .. الخ. كالميث الهامج )
كقػػاؿ فيػػو: كجعػػؿ القرافػػا االطػػراد عبػػارة عػػف الجمػػج كاالنعكػػاس عبػػارة عػػف المنػػجم قػػاؿ الرهػػكنا: كهػػك اِّػػطبلح غيػػر 

 (.92-1/91مرعارؼ عميو  .هػم كشرح الكككب المنير )

(
4
الظػػاهر  نػػو هػػك  بػػك النضػػؿ الرميمػػا عبػػد الكاحػػد بػػف عبػػد العزيػػز بػػف الحػػارث بػػف  حمػػد النقيػػو الحنبمػػا المعػػركؼ. ذكػػرن البطيػػب  (

 ((.5هػ) 1/91هػ ككرابو هك  ِّكؿ الديف )محقؽ شرح الكككب المنير 410البمدادل فا راريخ بمداد ركفا سنة 

(
5
يف المرػػأبريف حرػػا كقنػػت عمػػا كرػػاب الرػػذكرة فػػا  ِّػػكؿ الػػديف ألبػػا عمػػا الرشػػنيؼ :كنػػت  ظػػف  ف البػػبلؼ حػػادث بػػ (

الرميما فقاؿ: الجمج يسما فا اِّطبلح عممائنا طردان كالمنج عكسانم كقػاؿ: ابرمنػكا فػا كينيػة الطػرد كالعكػسم فػذهب 
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كاسػػردؿ القرافػػا باالسػػرعماؿ الممػػكلم فػػإف المنهػػـك مػػف اطػػرد كجػػد كاسػػرمرم فالحػػد المطػػرد 
 المكجكد فا جميج ِّكر المحدكد.

رينػػو المحػػدكد مطػػردم كهػػك الػػذم رحقػػؽ كاعرػػرض عميػػو: بػػأف معنػػا كِّػػنو بػػاالطراد  ف رع
كِّػنو بالحػػدم فػػالمراد اطػػراد الرعريػؼم كمقرضػػا هػػذا االعرػػراض  ف يكرنػا بػػذكر االطػػراد عػػف 

  (1)ذكر االنعكاس؛ ألف اطراد الرعريؼ إنما يككف بهما. 
كالحاِّؿ:  ف الطػرد هػك عبػارة عمػا يمػـز مػف كجػكدن الكجػكد كمػف عدمػو العػدـم  ك عبػارة 

،ى لجميج  فراد المعرؼ بحيث ال يشذ منو شئ. عما يككف شامبلن 
(2)   

كالمشهكر:  ف المطرد هك المانجم كالمنعكس هك الجػامجم كبػو قػاؿ المزالػا كابػف الحاجػب 
  (3)كغيرهمام كقالو الرميما  يضان. 

 كابرمؼ فا الطرد كالعكسم هؿ هما مف لكاـز ِّحة الحد  ك شرطاف فا ِّحرو؟
الِّػػػػحة مكجػػػػكدة قبمهمػػػػام كعمػػػػا الثػػػػانا مركقنػػػػة عمػػػػا  كفائػػػػدة البػػػػبلؼ:  ف عمػػػػا األكؿ

 كجكدهما.
   (4) ( فإنهما مف لكاـز ِّحرو انرها.56قاؿ الزركشا: كما ذكرن ال يِّو فا الحقيقا )

                                                                                                     
ج ينيػد منػج غيػػر بعضػهـ إلػا  ف الطػرد ينيػػد  حػاد المحػدكد عمػا الشػػمكؿ بمنػظ اإلثبػاتم كقكلنػػا: كػؿ عمػـ معرفػةم كالمنػػ

ف كاف بمنظ اإلثبات م كقكلنا: ككؿ معرفة عمـ.  المحدكد مف الدبكؿ فيو عما طريقة الطرد كا 
 (1/173قاؿ هك ِّحيوم إذ العكس رد المرقدـ مرابران كالمرأبر مرقدمانم كذهب  بركف .. الخ.)

(
1
سػرعماؿ الممػكل فػبل مشػاحة فيػوم كلػيس ( كقاؿ: كالحؽ ما قالو األكلكفم كهذا اِّطبلح غير مناؼ لبل1/172الرشنيؼ ) (

 فا كبلـ المِّنؼ رِّريو بابريار كاحد مف القكليف الحرماؿ قكلو المطرد المنعكس طريؽ المؼ كالنشر.  .هػ.

(
2
 (.1/172السابؽ كقاؿ: كعما هذا فالجامج مرادؼ لممطرد كالمنعكس مرادؼ لممانج ) (

(
3
 (.1/144( كالبحر المحيط لمزركشا )1/66ر ابف الحاجب )( كبياف المبرِّر شرح مبر1/52ِّالميث الهامج ) (

(
4
قاؿ فا الرشنيؼ: ذكر ِّاحب الرذكرة  يضان  ف هذا الرعريؼ لمحد قكؿ المركمميفم ك ما المناطقة فقػالكا: إف القػكؿ الػداؿ  (

عكػس؛ ألف عما ماهية الشئم كهػك مػا يرحِّػؿ لػو مػف جنسػو القريػب كفِّػموم قػاؿ: كال يحرػاج فيػو إلػا ذكػر الطػرد كال
ذلؾ يربج الماهيةم ثـ قاؿ بعػدن: كابرمنػكا فػا الطػرد كالعكػسم هػؿ همػا مػف لػكاـز ِّػحة الحػدم  ك شػرطاف فػا ِّػحرو؟ 
كفائػػدة البػػبلؼ:  ف مػػف ذهػػب إلػػا  نهمػػا مػػف لػػكاـز ِّػػحرو حكػػـ بِّػػحة الحػػد قبمهمػػام كمػػف جعمهمػػا شػػرطيف فػػا الحػػد 

انرناء الشرطم كما ذكركن ال يِّو فا الحد الحقيقام فإف  كقؼ ِّحرو عما حِّكلهمام إذ ال يعمـ كجكد المشركط مج 
 (.1/173الطرد كالعكس فيو مف لكاـز ِّحرو؛ ألنهما يربعاف الماهية بالضركرة )

كقاؿ اإلبيارل: كالِّحيو  ف الطرد كالعكس شرط فا ِّحة الحد ال دليؿ ِّحرومقيؿ بؿ هما دليبلنم كليس بِّػحيو؛ ألف الػدليؿ 
دم كنحػف قػد كجػػدنا بعػض الحػدكد رطػرد كرػػنعكس كال يحِّػؿ منهػا مقِّػد البيػػافم كهػك المػراد بالِّػػحةم مػا يمػـز مػف كجػػكدن الكجػك 

 (.1/185كقكلنا فا حد العمـ: هك ما عممو اح عممانم فهذا مطرد منعكس كليس فيو بياف عف حقيقة العمـ )الضياء البلمج 
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لا ما فا العمـ.     (1)قاؿ فا المرر: كفيو بحث بالنظر إلا ما فا ننس األمر كا 
قػكلهـ اطػردم كقػد نػص سػيبكيو  كقاؿ الزركشا: اسرعماؿ المطرد مردكد فا العربيػةم ككػذا

ا كػػاطراد  (2)طػػيـ بعمػػا ]منعػػو[م فقػػاؿ: قػػكؿ قػػيس بػػف ال كمػػا  نشػػد فػػا المحكػػـ: ارعػػرؼ رسػػمن
 .(3)المذاهب. انرها 

ج جهارو كحدكدنم فمػك يجم ري كٍ كالنرؽ بيف الحد كالرسـ:  نؾ إذا قمت: حد لنا الشئم فإنو ذً 
سػػػمكا ذكػػػر األجػػػزاء كمهػػػا حػػػدان رامػػػان  اقرِّػػػر عمػػػا الػػػبعض لػػػـ يكػػػف ركمػػػيبلن لممقِّػػػكد؛ كلػػػذلؾ

الشػػرمالو عمػػا جميػػج األجػػزاءم كاالقرِّػػار عمػػا بعضػػها حػػدان ناقِّػػانم فػػإف عػػدلنا عػػف جميػػج 
ف لػػـ  –إلػػا المػػكاـز البارجػػة عػػف الحقيقػػة  –األجػػزاء  سػػمكن رسػػمانم  ل عبلمػػة عمػػا الحقيقػػة كا 

 يكشؼ عنها حؽ الكشؼ.
كالرسػػـ الرػػاـ كالرسػػـ النػػاقص كربػػديؿ لنػػظ  الحػػد الرػػاـ كالحػػد النػػاقص -كالمعرفػػات بمسػػة: 

بمنظ )مرادؼ لو هك(  شهر منػو عنػد السػامجم كربمػا سػما الكػؿ حػدكدان ركسػعان كمػا هػك طريػؽ 
المركممػػيف ببلفػػان لممناطقػػةم كجػػرل عمػػا ذلػػؾ ابػػف الحاجػػب حيػػث قػػاؿ: كالحػػد حقيقػػا كرسػػما 

 كلنظا إلا  برن.
 لنا فا اإلنساف: إنو حيكاف ناطؽ.فالحد الراـ: هك الرعريؼ بالجنس كالنِّؿم كقك 

                                 
(

1
 هذا الجزء غير مكجكد فا المرر )المبطكط( (

(
2
إلػا  ـ األنِّارلم ذكرن عما بف سعيد العسكرل فا الِّحابةم كهك كهـم فقد ذكر  هؿ الممازل  نػو قػدـ مكػة فػدعان النبػا قيس بف البطي (

اإلسبلـ كربل عميو القر فم فقاؿ: إنا ألسمج كبلمان عجبانم فػدعنا  نظػر فػا  مػرل هػذن السػنة ثـػ  عػكد إليػؾم فمػات قبػؿ الحػكؿم كهػذا هػك 
 شػػػعار كثيػػػرة )اإلِّػػػابة  –الرػػػا كانػػػت بػػػيف األكس كالبػػػزرج قبػػػؿ الهجػػػرة  –كسم كلػػػو فػػػا كقعػػػة بعػػػاث الشػػػاعر المشػػػهكر كهػػػك مػػػف األ

( ط: 3/3ثمانيػػة مجمػػدات رحقيػػؽ عمػػا محمػػد البجػػاكل )كاألغػػانا ) –الطبعػػة األكلػػا  1412بيػػركت سػػنة  –(م دار الجيػػؿ لنشػػر 5/557
جػدة  –( ط: دار المجنػا 1/15جػابر ك)طبقػات فحػكؿ الشػعراء ) مجمػدان ت: عمػا مضػار سػمير 24 –لبنػاف  –دار النكر لمطبػج كالنشػر 

 مجمداف ت: محمكد محمد شاكر. –

(
3
فا الرنشيؼ قاؿ: اسرعماؿ المطرد مردكد فا العربيةم ككذا قكلهـ: اطردم كقد نص سيبكيو عما منعوم فقاؿ فا باب ما طاكع الذل  (

مـ يسرعمؿ م كذلؾ مثػؿ قكلػو: طردرػو فػذهبم كال يقكلػكف : فػانطردم كال فعمو عما فىعىؿ: كربما اسرمنا عف اننعؿ فا هذا البابم ف
فاطردم يعنا  نهـ اسرمنكا عف لنظو بمنظ غيرن لككنو فا معنانم كقاؿ الجكهرل: يقكلكف: طردرو فذهبم كال يقكلكف منػو اننعػؿ كال 

 (.1/52الميث الهامج )كانظر  1/174افرعؿ إال فا لمة رذيمةم قمت عما هذن الممة قكؿ الشاعر ... الخ )
كفا المزهر فا عمـك الممة ك نكاعها:  ِّؿ مكاضج )طرد( فا كبلمهـ الررابج كاالسرمرار مف ذلؾ طردت الطريدةم كمنو المطػرد: 

 رعػرؼ رسػمان كػاطراد   -مػف الطكيػؿ –رمو قِّير يطرد بو الكحشم كاطرد الجػدكؿ إذا ررػابج مػا ن بػالريوم كمنػو بيػت األنِّػارل 
 هػ.1418 كلا  –بيركت  –( دار الكرب العممية 1/180الخم  م كررابج المذاهب ) المذاهب ..

 – كلػػا  –بيػػركت  –( دار المػػرب اإلسػػبلما 8/205كعجػػز البيػػت: لعمػػرة كحشػػان غيػػر مكقػػؼ راكػػب )إيضػػاح شػػكاهد اإليضػػاح )
 (.9/140( كالمحكـ كالمحيط األعظـ )13/212هػم كرهذيب الممة )1408
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 كالحد الناقص: كالرعريؼ بالنِّؿ كحدنم كقكلؾ فا اإلنساف: ناطؽ.
  ك ي را بو مج )الجنس( البعيد نحك: جسـ ناطؽ.

ك مػػا الرسػػـ: فهػػك الرعريػػؼ بػػالجنس كالباِّػػةم كقكلػػؾ فػػا اإلنسػػاف: حيػػكاف ضػػػاحؾم  ك 
مػراد بالضػاحؾ كالكارػب كنحػكن ذلػؾ مػف كاربم معنا باص باإلنساف ال يشاركو فيو غيرنم كال

بِّػػائص اإلنسػػاف الضػػاحؾ بػػالقكة دكف النعػػؿم فػػإف الضػػحؾ بػػالقكة هػػك المكجػػكد فػػا جميػػج 
 فراد اإلنساف فيككف جامعان مانعانم  ما الضحؾ بالنعؿ فقد يعزب عنو كثير مف  فػراد اإلنسػافم 

بػالقكة القابمػة دكف النعػؿ الػذم كقد يككف مبرسمان ال ضاحكا؛ فبل يككف الحد جامعػانم بػؿ المػراد 
 هك المكجكد كالكقكع.

كالرسػػـ النػػػاقص: كػػػالرعريؼ بالباِّػػػة كحػػػدها دكف الجػػنس؛ فمهػػػذا سػػػما ناقِّػػػان: كقكلنػػػام 
 اإلنساف: ضاحؾ.

كالربػديؿ بػػالمنظ األشػػهر عنػد السػػامج. نحػػك قكلنػػا: مػا البػػر؟م فنقػػكؿ: القمػوم كقكلنػػا  شػػهر عنػػد 
يقػػكؿ الشػػاما لممِّػػرل: مػػا النػػكؿ؟م فيقػػكؿ لػػو: البػػاقبلء؛ ألنػػو السػػامج؛ ألف الشػػهرة فػػد رػػنعكس: ف

المنظ الذم يعرفو الشامام كيقكؿ المِّرل لمشاما: ما الباقبلء؟م فيقكؿ لػوم النػكؿ؛ ألنػو المشػهكر 
 (1)عند المِّرلم  ما لك كاف مساكيان فا الجهالة  ك  بنا لـ يِّو البياف.

 لو ال يتنوع[]والكالم فى األزل، قيلو ال يسمى خطابا، وقي
المعنػػا القػػديـ القػػائـ بذارػػو   ل األزل فــىب( الننسػػانام  ل كػػبلـ اح رعػػالا 56) والكــالم

                                 
(
1
( 1/142( كالبحػػر لمزركشػػا )1/22( كنهايػػة السػػكؿ لؤلسػػنكل )1/11( كشػػرح رنقػػيو النِّػػكؿ )13-1/12المسرِّػػنا ) (

 ( كفيو: الحد بمسة  قساـ:95-1/92شرح الكككب المنير )
نمػػا يكػػكف حقيقيػػان رامػػان إف  نبػػأ عػػف ذاريػػات المحػػدكد الكميػػة المرك ة .. الػػخ القسػػـ بػػاألكؿ: حقيقػػا رػػاـم كهػػك األِّػػؿم كا 

قصم كلػػو ِّػػكرراف:  شػػير إلػػا األكلػػا منهمػػا بقكلػػو: إف كػػاف بنِّػػؿ قريػػب فقػػطم كقكلنػػا: مػػا اإلنسػػاف الثػانا: حقيقػػا نػػا
فيقػػاؿ: النػػاطؽم ك شػػير إلػػا الِّػػكرة الثانيػػة بقكلػػو  ك مػػج جػػنس بعيػػدم  م إف كػػاف الحػػد بنِّػػؿ قريػػب مػػج جػػنس بعيػػدم 

 كقكلنا: ما اإلنساف؟م فيقاؿ: جسـ ناطؽ.. الخ.
بحقيقام كهك راـ إف كاف بباِّػة مػج جػنس قريػبم كقكلنػا: مػا اإلنسػافم فيقػاؿ: حيػكاف  القسـ الثالث: رسمام  م ليس

 0ضاحؾ فالجنس القريب هك الحيكاف كالباِّة هكالضاحؾ
القسػػـ الرابػػج: رسػػما نػػاقصم كلػػو ِّػػكرراف  شػػير إلػػا األكلػػا منهمػػا بقكلػػو: إف كػػاف بهػػا  م بالباِّػػة فقػػط: كاإلنسػػاف 

مف الرسما الناقص  ك مج جنس بعيدم  م إف كػاف الحػد بالباِّػة مػج جػنس بعيػد ضاحؾم ك شير إلا الِّكرة الثانية 
 كاإلنساف جسـ ضاحؾ.

 القسـ البامس: لنظا: إف كاف بمنظ مرادؼ اظهرم  م هك  شهر عند السائؿ مف المسئكؿ عنو ... الخ.
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 (1)؟ ببلؼ. م هؿ يسما بطابان حقيقةرعالا
 .     (2)كالكبلـ فا  ِّؿ الممة عبارة عف  ِّكات مررابعة لمعنا منهـك
هػك عبػػارة عػف فعػػؿ م (3)كفػا اِّػطبلح النحػػاة هػك اسػػـ لمػا رركػػب مػف مسػػند كمسػند إليػػو 

 المركمـم كربما جعؿ كذلؾ نحك: عجبت مف كبلمؾ زيدا.
ككقج لمرافعا  نو قاؿ: الكبلـ ينقسـ إلا منيد كغير منيػدم كلػـ يػرد اِّػطبلح النحػاة؛ ألنػو 

نما  راد المنظ المطمؽ.  عندهـ ال يككف إال منيدانم كا 
رادن كضػػػعت فػػػا كحكػػػا بعػػػض المِّػػػننيف  نػػػو يطمػػػؽ عمػػػا المنيػػػد كغيػػػر المنيػػػد؛ ألف  فػػػ

 األِّؿ لئلفادةم فها سببو باعربار المنردات قبؿ الرركيب.
   (4)قاؿ: كلهذا يقاؿ: هذا كبلـ ال ينيدم كهذا غير معركؼم كرأكيمو ظاهر. 

كيطمػػؽ عمػػا الننسػػانا كهػػك المعنػػا القػػائـ  –كهػػك المنػػظ  –كالكػػبلـ يطمػػؽ عمػػا المسػػانا 
 بالننس.

م كبػػالؼ (5)بينهمػػا إلػػا  نػػو مشػػررؾ  –هنػػا  كمػػا قالػػو فػػا المحِّػػكؿ –كذهػػب المحققػػكف 
كػبلـم  األكامر كالنكاها فقاؿ: إنو حقيقة فا الننسػانا فقػطم  ل ألنػو يقػاؿ: فػا ننسػافا باب 

  (7) (6)  ژڱ  ں  ں  ژ  كقاؿ رعالا
قاؿ اآلمدل كجماعة: كليس المراد مف اطبلؽ لنػظ الكػبلـ إال المعنػا القػائـ بػالننسم كهػك 

 مف ننسو إذا  مر غيرن  ك نهان  ك  ببرن  ك اسرببر منو. ما يجدن اإلنساف
                                 

(
1
لمبرِّػػػر البػػػف المحػػػاـ ( قػػػاؿ: كفػػػا رسػػػمية الكػػػبلـ فػػػا األزؿ بػػػبلؼم كا1/331بيػػػاف المبرِّػػػر شػػػرح ابػػػف الحاجػػػب ) (

 (.1/68(م كحاشية العطار )1/57)

 ( كقاؿ: الكبلـ فا  ِّؿ الممة:األِّكات المنيدة .. الخ.2/796(  المعجـ الكسيط )2)
 ـ.1980 –البامسة عشرة  –( دار المعارؼ بمِّر 1/17النحك الكافا ) (3)

(
4
 (.2/539المِّباح المنير فا غريب الشرح الكبير ) (

( كاسرطرد: فقاؿ  بػك الحسػيف: الكػبلـ هػك المنػرظـ مػف الحػركؼ المسػمكعة المرميػزة المركاضػج عميهػام 1/40المحِّكؿ ) (5)
 كربما زيد فيو: فقيؿ "إذا ِّدرت عف قادر كاحد .. الخ.

ڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  ژ ( مػػػػف سػػػػكرة المجادلػػػػة كرمامهػػػػػا: 8مػػػػف اآليػػػػة رقػػػـػ ) (6)

 ژڳ  ڳ  ڳ      ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ  ھ   گ  گ  گ  ڳ 

 (172-1/171المحِّكؿ ) (7)
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 كهذن المعانا ها الرا ردؿ عميها العبارات كينبو عميها باإلشارات لقكلو:
نما   (2) (1)جعؿ المساف عما الن اد دليبل    إف الكبلـ لنا النكائد كا 

سانا فػإطبلؽ كذكر ابف الحاجب فا باب األببار ما يكافؽ األكؿ مف جعمو حقيقة فا الم
   (3)اِّطبلحام كال مشاححة فيو. 

: فػػإذا كػػاف يػػـك ِّػػياـ  حػػدكـ فػػبل يرفػػث كال يجهػػؿم فػػإف كمػػف فػػركع البػػبلؼ فػػا قكلػػو 
  (4) حد شارمو  ك قارموم فميقؿ إنا ِّائـ؟ 

   (5)هؿ يقكلو بقمبو  ك لسانو؟ 
ذكىر ننسػػػو كفيػػو كجهػػاف: جػػـز الرافعػػا بػػاألكؿ فقػػاؿ: قػػاؿ األئمػػة كػػذا ككػػذام كمعنػػان  ف ييػػ

  (6)بذلؾ لينزجرم فإنو ال معنا لذكرن بالمساف إال إظهار العبادةم كهك رياء. 
كقػاؿ النػػككل فػػا األذكػػار كفػػا لمػػات الرنبيػػو:  ظهػر الػػكجهيف  نػػو يقكلػػو بمسػػانوم كقػػاؿ فػػا 
شرح المهػذب: إنػو األقػكلم قػاؿ: فػإف جمػج بينهمػا فحسػفم كقػاؿ: إف اسػرحب ركػرارن مػرريف  ك 

 .(7)ذلؾ  قرب إلا إمساؾ ِّاحبو عنو ثبلث كاف 
كحكػػػا الركيػػػانا فػػػا البحػػػر كجهػػػا )ثالثػػػا( كاسرحسػػػنو  نػػػو إف كػػػاف ِّػػػـك رمضػػػاف فيقكلػػػو 

                                 
(
1
 (.2/130( كقاؿ: البيت لؤلبطؿ مف الكامؿم اإلحكاـ لآلمدل )1/172المحِّكؿ ) (

(
2
 (.2/539المِّباح المنير فا غريب الشرح الكبير ) (

(
3
 (.1/155( كنهاية السكؿ لؤلسنكل )2/81( كاإلبهاج )1/126كؿ )( كشرح رنقيو الن2/539ِّالسابؽ )المرجج  (

(
4
ف امر  قارمو  ك شارمو فميقؿ   ف رسكؿ اح  ركل الببارل عف  با هريرة  ( قاؿ: الِّياـ جنة فبل يرفث كال يجهؿم كا 

 .(2/806م كبمثمو مسمـ فا ِّحيحو ) (3/24إنا ِّائـ مرريف" )

(
5
( قػاؿ: قػاؿ المهمػب: كابرمػؼ  هػؿ العمػـ فػا معنػا قكلػو "فميقػؿ إنػا ِّػائـ"م 4/8) فا شرح ِّحيو الببػارل البػف بطػاؿ (

ڀ  ڀ  ٺ     ژ : يقػػكؿ: إنػػا ِّػػائـ لمػػذل يشػػارمو؛ ليكػػؼ عػػف شػػرموم كاسػػردؿ بعضػػهـ بقػػكؿ مػػريـ عميهػػا السػػبلـ فقيػػؿ

رفػان عنػدهـم فكاف حكـ الِّياـ عند مريـ ك هؿ زمانها  ف ال يركممكا فيوم ككاف هػذا مرعا ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
كقاؿ طائنة: معنا قكلو "فميقؿ إنا ِّائـ:  م يػذكر ننسػو بػذلؾ كال يجهػر بػو كال يراجػج بػو مػف سػبَّو؛ ألنػو إذا ركمػـ بػو 

مكربػة  -قػاؿ ثابػت كمعنػا القػكؿ هنػا العمػـ. شػرح ِّػحيو الببػارل البػف بطػاؿ فقد  ظهر نيرػو كربمػا دبػؿ فيػو الريػاءم 
 (.2/274االسرذكار ) هػ م1423 –ثانية  –الرشد بالرياض 

(
6
 (.2/6األشبان كالنظائر البف السبكا ) (

(
7
( كالرمهيػػػد فػػػا ربػػػريج النػػػركع عمػػػا األِّػػػكؿ 2/6(م األشػػػبان كالنظػػػائر البػػػف السػػػبكا )8/28شػػػرح النػػػككل عمػػػا مسػػػمـ ) (

 (.6/356( كالمجمكع شرح المهذب )1/136)
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ف كاف ننبل فبقمبو.   (1)بمسانوم كا 
 ( رػػػػكهـ  ف القائػػػػؿ ذلػػػػؾ مقرِّػػػػر عمػػػػا 57قػػػػاؿ المِّػػػػنؼ فػػػػا قكاعػػػػدن: قمػػػػت كعبػػػػاررهـ )
ل قائبلن بػذلؾم بػؿ البػبلؼ عنػدل مػردكد إلػا المسافم كال يجعؿ قكلو فا الننس مطمكبانم كال  ر 

إنػػو هػػؿ يقرِّػػر عمػػا الػػننسم فيكػػكف  بعػػد عػػف الريػػاء )كالسػػمعة(  ك يضػػـ إليػػو المسػػانام فمػػف 
  (2)قاؿ يقكلو بمسانو ال يمكنو  ف يقكؿ ال )يقكلو( بقمبو )بببلؼ مف عكس( . 
  (3)كفة. كمنو: قالكا فا حد الميبة: إنها ذكر الشبص بما يكرهو بشركطو المعر 

  (4)قاؿ فا اإلحياء كربعو النكاكل فا األذكار:  نها رحِّؿ بالقمب كما رحِّؿ بالمنظ.
   (5)كمنو: إذا حمؼ ال يركمـ كال يقكؿ كال يذكر: فبل يحنث إال  ف يركمـ بو بمسانو. 

  (6)كمنو: ِّحة النذر بدكف لنظمكفيو كجهاف:  ِّحهما: عدـ الِّحة. 
ذا رقرر هذام فهؿ يسما كبل  ـ اح رعالا فا األزؿ بطابان؟كا 

حقيقػػػةم كرجحػػػو القاضػػػا  بػػػك بكػػػرم كجػػػرل عميػػػو اآلمػػػدل؛ لعػػػدـ  وقيـــل ال يســـمى خطابـــاً 
م بببلؼ رسػميرو فػا األزؿ  مػران كنهيػان كنحكهمػا؛ ألف مثمػو يقػـك بػذات المػركمـ  المباطب حينئذو

 طب.بدكف مف يرعمؽ بو كما يقاؿ فا المكِّا:  مر فا كِّيرو كنها كال يقاؿ با
  (7)كعما هذا يحسف الرعبير بالكبلـ ال بالبطاب. 
 كقاؿ ابف القشيرل فا المرشد: إنو الِّحيو.

                                 
(
1
(م كالكككػب الػدرل فيمػا يربػرج عمػا األِّػكؿ النحكيػة 1/136)(م الرمهيػد لؤلسػنكل 2/7األشبان كالنظػائر البػف السػبكا ) (

 (.1/200مف النركع النقهية )
(
2
 (.2/7األشبان كالنظائر البف السبكا ) (

(
3
ف  فا شرح ِّحيو الببارل البف بطاؿ:  ف رجبلن سأؿ النبا  ( ما الميبة؟ قاؿ:  ف رذكر مف المػرء مػا يكػرن  ف رسػمج كا 

لؾ البهراف". كقػاؿ: كالميبػة المحرمػة عنػد  هػؿ العمػـ فػا اغريػاب  هػؿ السػرر مػف المػ منيف كاف حقانم فإف قمت باطبلن فذ
 (.9/245كمف ال يعمف بالمعاِّام فأما مف جاهر بالكبائر فبل غيبة فيو )

(
4
ع (. كالكككب الدرل فيما يربرج عما األِّػكؿ النحكيػة مػف النػرك 1/137(م الرمهيد )2/7األشبان كالنظائر البف السبكا ) (

 (.1/199النقهية )

(
5
( كالكككػػب الػػدرل فيمػػا يربػػرج عمػػا األِّػػكؿ النحكيػػة مػػف النػػركع 1/212(م القكاعػػد كالنكائػػد األِّػػكلية )1/137الرمهيػػد ) (

 .هػ1405 – كلا  –األردف  –دار عمار  (1/199النقهية )

(
6
ربرج عما األِّػكؿ النحكيػة مػف النػركع (م كالكككب الدرل فيما ي1/137(م الرمهيد )2/7األشبان كالنظائر البف السبكا ) (

 (.1/201النقهية )
(
7
( كقػػاؿ: كيعرػػرض عمػػا 1/53( كالميػػث الهػػامج )240-1/239(م شػػرح الكككػػب المنيػػر )2/804الرحبيػػر شػػرح الرحريػػر ) (

 المِّنؼ فا جزمو بذلؾ فيما رقدـ عف  ِّحابنا فقاؿ: كيرعمؽ األمر بالمعدـك ببلفان لممعرزلةم كحكا هذا الببلؼ مف
 (.1/186( كالضياء البلمج )176-1/175غير ررجيو مج  ف هذن المسألة  ِّؿ لذلؾ  .هػ كانظر رشنيؼ المسامج )
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كقػػكؿ األشػػعرل إنػػو يسػػما بطابػػان فػػا األزؿ؛ ألف اآلمػػر  مػػر بننسػػو كالِّػػنات ال ررجػػددم 
كمػػف ثػػـ قػػاؿ األشػػعرل: إف المعػػدـك مػػأمكر بػػاألمر األزلػػا عمػػا رقػػدير الكجػػكدم فرحسػػف عبػػارة 

ر بالبطػػاب بػػدالن عػػف الكػػبلـ باعربػػار القػػكؿ كالنهػػا عمػػا سػػبيؿ المجػػازم كقرينػػة العمػػـ مػػف عبَّػػ
بكػػكف األزؿ ال رباطػػػب فيػػػو فرعػػػذرت الحقيقػػػة عمػػػا معنػػػا قػػػكة سػػػمعية يػػػدرؾ بهػػػا القػػػديـ عمػػػا 

قػاؿ كالػد المِّػنؼ فػا شػرح المنهػاج بعػد  ف حكػا المنػج  مالكجو البلئؽم كهك قكؿ  هؿ السػنة
ذا قمنا بالمنجم فهؿ يسما بعد ذلؾ عنػد كجػكد المباطػب كالمػأمكر؟م عف القاضا  با بكر: ك  ا 

ال  ينبما  ف يقاؿ: إف حِّػؿ اسػرماعو بػذلؾم كمػا فػا مكسػا  فيسػما بطابػان بػبل شػؾم كا 
  (1)فبل عما قياس قكؿ القاضا. 

ثَّػػؿى غيػػرن مػػف  هػػؿ السػػنة بإسػػماع كػػبلـ مكسػػا  سػػماع مػػا يػػدؿ عمػػا القػػديـ مػػف  كمى كا 
   (3). (2)  ژائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ژ قكلو: المنظم كما فا 

كاعرػػرض عمػػا المِّػػنؼ فػػا جزمػػو بػػذلؾ فيمػػا رقػػدـ مػػف قكلػػو: "كيرعمػػؽ األمػػر بالمعػػدـك 
رعمقان معنكيان ببلفان لممعرزلة"م كحكاية الببلؼ هنػا مػف غيػر رػرجيو مػج  ف هػذن المسػألة  ِّػؿ 

  (4)لرمؾ. 
لِّػػػبلحية فهػػػك مجػػػاز كالثػػػانا قػػػاؿ الزركشػػػا: كقيػػػؿ النػػػزاع لنظػػػا؛ ألف الطمػػػب األكؿ با

 حقيقة.
كقيػػؿ البػػبلؼ يمرنػػت إلػػا ننػػس البطػػابم فمػػف فسػػرن بػػالكبلـ الػػذم يقِّػػد بػػو اإلفهػػاـ فػػا 

 (5))الحاؿ(  طمقو عميو. 
مػػف  ِّػػحابنا إلػػا  نػػو )ال( يسػػما فػػا األزؿ  مػػران *كذهػػب عبػػد اح بػػف سػػعيد كالقبلنسػػا 

                                 
(
1
( كقاؿ: الرعريػؼ الثػانا ال يِّػو عمػا مػذهب األشػعرل القائػؿ 1/301( كانظر الدرر المكامج )1/176رشنيؼ المسامج ) (

 ف يكػػكف  مػػران فػػا األزؿ كيكػػكف بطابػػانم كمػػا ذكػػرن بعػػض بقػػدـ الحكػػـ كرنكعػػو إلػػا  مػػر كنهػػا فػػا األزؿ؛ إذ يسػػرحيؿ 
 الشارحيف مف  ف األِّو  نو بطاب حقيقة رنزيؿ المعدـك منزلة المكجكد فشئ ال يعقؿ كال يمرنت إليو  .هػ.

(
2
ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ ( مػػػف سػػػكرة الركبػػػة كرمامهػػػا 6جػػػزء مػػػف اآليػػػة رقػػػـ ) (

 ژۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   
(
3
 (1/138رقرير الشيخ الشربينا عما حاشية البنانا عما المحما ) (

(
4
 (.1/53الميث الهامج ) (

(
5
 (1/176رشنيؼ المسامج ) (
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  (1)مببر رعمقان بهذن الشبهة. ب( كالمنها كال57كنهيان كببرنا حرا يكجد المأمكر )
]كجػػكاب هػػذن الشػػبهة:  نػػو يمػػـز مػػف رفػػج جزئيػػات الكػػبلـ الننسػػانا كمهػػا رفعػػو؛ إذ ال ركجػػد 

 إال فا ِّنرها كهـ ال يثبركف فكجب الحكـ  نو فا األزؿ  مر كنها كغيرها.[
 رنبيو: قد رسرشكؿ هذن المسػألة بقػكلهـ: إف المافػؿ غيػر مكمػؼ؛ ألف مقرضػا مػا ههنػا  ف
يككف المافؿ داببلن فا البطػابم ال عمػا معنػا  ف ينعػؿ فػا حػاؿ غنمرػوم بػؿ إذا رػذكر ينعػؿ 

 باألمر السابؽم بؿ المافؿ  كلا ألنو مكجكد فما النرؽ؟
ف المافؿ مأمكره بعد رذكرن باألمر الكارد حاؿ غنمرػو فيككنػاف سػكاءنم فيقػاؿ: فمػـ  فإف الرـز 

  فردت هذن المسألة عف رمؾ؟
الممرنػػج ركميػػؼ المافػػؿ عمػػا معنػػا المباشػػرة حػػاؿ المنمػػةم  ك ثبكرػػو فػػا الذمػػة ك جيػػب  ف 

م فػإف رعمػؽ الحكػـ فػا األزؿ بػالقكة حرػا يرأهػؿ  نما يرعمؽ الحكـ بالمعػدـك حرا رزكؿ المنمةم كا 
فررعمػػػؽ بػػػو حسػػػانم كالمافػػػؿ كغيػػػرن فػػػا ذلػػػؾ سػػػكاءم فػػػإف الرعمػػػؽ مسرِّػػػحب حرػػػا رػػػزكؿ غنمرػػػو 

ف كيِّػير  هػبلنم فػػإف  ريػد فػػا  المافػؿ  ف ررعمػؽ بػػو رعمقػاى،ن جديػػدان بهػذا الكجػو فػػبل فائػدة فيػػوم كا 
  (2) ريد بالرعمؽ بو  ف ينعمو حالة غنمرو فمحاؿم فافررقت المسألراف. 

كالببلؼ فا رسمية الكبلـ فا األزؿ بطابان يضاهيو مف النقو معاقػدة المرعاقػديف بالكرابػة 
 كبمير الرباطب.

  (3)بالكرابة مج النيةم كاألِّو كقكعو.  كفيو ِّكر: منها: كقكع الطبلؽ

                                 
(
1
 ( كفيو قاؿ البرماكل: كذهب عبد اح بف سعيد ... الخ805م 2/562الرحبير شرح الرحرير ) (

(
2
 (.108-1/107حاشية العطار عما المحما ) (

(
3
( كفػػرو القػػدير 1/224( كقػػاؿ: إف الكرابػػة عنػػدنا كػػبلـ" انرهػػام القكاعػػد كالنكائػػد األِّػػكلية البػػف المحػػاـ )1/14المسػػكدة ) (

 (2/20(م شرح الكككب المنير )5/2157( كالرحبير شرح الرحرير )4/68لمكماؿ بف الهماـ )
الكرابة رحرمؿ إيقاع الطبلؽ كرحرمؿ كفا المهذب لمشيرازل: إذا كرب طبلؽ امر رو بمنظ ِّريو كلـ ينك لـ يقج الطبلؽ؛ ألف 

ف نػكل الطػػبلؽ فنيػػو قػكالفم قػػاؿ فػػا اإلمػبلء: ال يقػػج بػػو الطػبلؽ ألنػػو فعػػؿ  امرحػاف البػػط فمػػـ يقػج الطػػبلؽ بمجردهػػا "كا 
ممف يقدر عما القكؿ فمـ يقج بػو الطػبلؽ كاإلشػارةم كقػاؿ فػا األـ: هػك طػبلؽم كهػك ِّػحيوم ألنهػا حػركؼ ينهػـ منهػا 

 قج بها الطبلؽ كالنطؽ.الطبلؽ فجاز  ف ي
ألنػو  ؛فإذا قمنا بهذا م فهؿ يقج بها الطبلؽ مف الحاضر كالمائب؟م فيػو كجهػافم  حػدهما:  نػو ال يقػج بهػا إال فػا حػؽ المائػب

ثػـ ال يقػج الطػبلؽ باإلشػارة إال فػا حػؽ األبػرس  مجعؿ فا العرؼ إلفهاـ المائػبم كمػا جعمػت اإلشػارة إلفهػاـ األبػرس
 ؽ بالكرابة إال فا حؽ المائب.ككذلؾ ال يقج الطبل

 كالثانا:  نو يقج بها مف الجميج؛ ألنها كناية فاسركل فيها الحاضر كالمائب كسائر الكنايات.
 (.119-17( كالمجمكع شرح المهذب )14/74كنهاية المطمب فا دراية المذهب )

 .176)*( سبقت ررجمرهما ص 
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كمنها: البيج بالكرابة مج الميبةم كاألِّػو عنػد األكثػريف مػنهـ الرافعػا كالنػككل  نػو يِّػو. 
كعمػػا هػػذا فشػػرطو  ف يقبػػؿ المكرػػكب إليػػو حالػػة اطبلعػػو عمػػا الكرػػاب عمػػا األِّػػو.  مػػا إذا 

قػاؿ العبلئػا  مكلػـ يِّػححكا شػيئان ربايج الحاضراف بالكرابة فهػك مبنػا عمػا الكرابػة مػج الميبػةم 
فػػا قكاعػػدن: كينبمػػا  ف يكػػكف الػػراجو المنػػج؛ ألف ذلػػؾ جػػكىز حالػػة الميبػػة لمضػػركرة كال ضػػركرة 
هنام كمف ِّحو اعربر ما يدؿ عما الرضا كما فا المعاطاةم كيمكف  ف ينرؽ: بأف المعاطػاة 

 جرت العرياد الناس ذلؾم كالعادة بالكرابة مج الحضكر انرها.
ل رحػػػرر  نػػػو إف كرػػػب إلػػػا حاضػػػر فكجهػػػاف: قػػػاؿ كالػػػد المِّػػػنؼ: ينبمػػػا  ف يكػػػكف كالػػػذ

  (1) ِّحهما الِّحة 
ك ما عقد النكاح بالمكاربة: فالمذهب  نو ال يِّػو؛ ألف اإلشػهاد شػرط فيػوم كالكرابػة كنايػة 

 (2)البد معها مف النية كالشهكد ال يطمعكف عما النية. 
م فقػػاؿ عنػػد بمكغػػو الببػػر: اشػػرريتم قػػاؿ النػػككل: كمنهػػا: إذا قػػاؿ: بعػػت دارل مػػف فػػبلف بكػػذا

   (3)برَّجو بعض األِّحاب عما انعقاد البيج بالمكاربة؛ ألف النطؽ  قكل مف الكرابة.
كمنهػػػا: مػػػف كػػػاف لػػػو زكجرػػػاف إذا قػػػاؿ: إحػػػداهما طػػػالؽم ك شػػػار إلػػػا كاحػػػدة منهمػػػا: فػػػإف 

  (4)الطبلؽ يقج عميها كما نقمو الرافعا. 
عمػػػا النطػػػؽ فكرػػػب: زكجرػػػا فبلنػػػو طػػػالؽ كلػػػـ ينػػػك: فالِّػػػحيو  ف  كمنهػػػا: إذا كػػػاف قػػػادران 

 الطبلؽ ال يقج.
 فإف نكل فكجكن:  ِّحها كقكعو.

 (5)كثانيها: يقج مف المائب دكف الحاضر. 
                                 

(
1
ة ( المػرر البهيػ341-3/340(م ركضػة الطػالبيف )9/167المهػذب ) (م المجمػكع شػرح8/103فرو العزيز بشرح الكجيز ) (

 .(2/395فا شرح البهجة الكردية )

(
2
 (.9/169(م المجمكع شرح المهذب )8/104فرو العزيز بشرح الكجيز ) (

(
3
 (.3/341(م ركضة الطالبيف )104-8/103فرو العزيز ) (

(
4
فػػػا مػػػذهب اإلمػػػاـ الشػػػافعا  ( كالبيػػػاف1/201كع النقهيػػػة )الكككػػػب الػػػدرل فيمػػػا يربػػػرج عمػػػا األِّػػػكؿ النحكيػػػة مػػػف النػػػر  (

( كفا ركضة الطػالبيف: لػك قػاؿ: امر رػا طػالؽ ك شػار إلػا إحػداهما 17/238( كالمجمكع فا شرح المهذب )10/208)
 (.8/40ثـ قاؿ:  ردت األبرلم فكجهاف:  حدهما يقبؿم كالثانا ال يقبؿم بؿ رطمقاف جميعان )

(
5
( 1/25( كاألشػػبان كالنظػػائر لمسػػيكطا )1/201بػػرج عمػػا األِّػػكؿ النحكيػػة مػػف النػػركع النقهيػػة )الكككػػب الػػدرل فيمػػا ير (

 (.4/463( كممنا المحراج إلا معرفة معانا المنهاج )8/42كركضة الطالبيف )
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 ( كمػا ينهػـ مػف 58كهذن المسائؿ كمها مبنية عما  ف الكبلـ يطمؽ عما اإلشارة كالكرابة )
إنو إطبلؽ مجػازلم كلػيس  –ك حياف فا االررشاؼ كما قالو  ب -حاؿ الشئم إال  ف الِّحيو 

  (1)مف باب االشرراؾ. 
إلا  مػر كنهػا كببػر كاسػرببار كنػداء؛ لعػدـ مػف ررعمػؽ بػو  قيل ال يتنوعككبلـ اح رعالا 

نمػػا ررنػػكع إليهػػا فيمػػا ال يػػزاؿ عنػػد كجػػكد مػػف ررعمػػؽ بػػو فركػػكف األنػػكاع  هػػذن األشػػياء إذ ذاؾم كا 
كهػػذا قػػكؿ الجمهػػكرم كحكػػا إمػػاـ الحػػرميف فػػا اإلرشػػاد فيػػو  مهمػػاحادثػػة مػػج قػػدـ المشػػررؾ بين

  (2)االرناؽ. 
قاؿ المحما: كاألِّو رنكعو فا األزؿ إليها برنزيؿ المعػدـك الػذم سػيكجد منزلػة المكجػكد. 

(3)  
  (4)كما ذكرنان مف األنكاع البمسة زاد عميها عبد اح بف سعيد: الكعد كالكعيد. 

 [(5)إلى عمم أو ظن ]والنظرو الفكر المؤدى  
كعمػا اإلحسػاف كعمػا المقابمػة كعمػا  لمة يطمؽ عمػا االنرظػار كعمػا ر يػة العػيف والنظر
فػالنكر جػنسم كرطمػؽ عمػا ثبلثػة معػانا: حركػة الػننس بػالقكة  الفكركاِّػطبلحا  (6)االعربار. 

                                 
(
1
(م الكككػػػػب الػػػػدرل فيمػػػػا يربػػػػرج عمػػػػا األِّػػػػكؿ النحكيػػػػة مػػػػف النػػػػركع النقهيػػػػة 2/232األشػػػػبان كالنظػػػػائر البػػػػف السػػػػبكا ) (

(1/199.) 

(
2
 (.1/177(م الرشنيؼ )1/187(م الضياء )1/302الدرر ) (

(
3
 (.1/139المحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا ) (

(
4
 (.1/187(م الضياء البلمج )1/53الميث الهامج ) (

(
5
كر الذل يطمب (م كقاؿ: كعباررو: النظر الن1/302( كالدرر المكامج  )1/54هذا الحد لمقاضا  با بكر )الميث الهامج ) (

بػػو عمػػـ  ك ظػػف"  .هػػػم كقػػاؿ الػػرازل: ك مػػا النظػػر فهػػك ررريػػب رِّػػديقات فػػا الػػذهف؛ ليركِّػػؿ بهػػا إلػػا رِّػػديقات  بػػرم 
كالمراد مػف الرِّػديؽ: إسػناد الػذهف  مػران إلػا  مػر بػالننا  ك اإلثبػات إسػنادان جازمػان  ك ظػاهرانم ثػـ رمػؾ الرِّػديقات الرػا 

ال فهك النظر الناسدم ثـ رمؾ الرِّديقات. المطابقػة: ه  الكسائؿم إف كانت مطابقة لمرع مقارهام فهك النظر الِّحيوم كا 
مػػا  ف ركػػكف بأسػػرها ظنكنػػان؛ فيكػػكف الػػبلـز عنهػػا  يضػػان  إمػػا  ف ركػػكف بأسػػرها عمكمػػان؛ فيكػػكف الػػبلـز عنهػػا  يضػػان عممػػانم كا 

ما  ف يكػكف بعضػها ظنكنػان كبعضػها عمكمػان؛ فيكػكف الػبلـز عنهػا  يضػان  ظنػان؛ ألف حِّػكؿ النريجػة مكقػكؼ عمػا  ظنانم كا 
حِّكؿ جميج المقدمات؛ فإذا كاف بعضها ظنانم كانت النريجة مكقكفة عما الظفم كالمكقكؼ عما الظف ظفم فالنريجة 

 (.1/74( كانظر شرح الكككب المنير )1/7ظنية ال محالة )المحِّكؿ 
(
6
(. كقاؿ فا معجـ مقاليد العمـك فػا الحػدكد 1/61كشا )(م البحر المحيط لمزر 8/156(م العيف )1/188الضياء البلمج ) (

: النظر: إجالة الباطر نحك المرئا إلدراؾ البِّيرة )  (.1/201كالرسـك
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فػا  الرا ها مقدـ البطف األكسط مف الدماغ إذا كانت رمؾ الحركة مف المعقكالتم فػإف كانػت
 المحسكسات سميت ربيبلن.

كلكنهػػا مػف المطالػػب إلػػا المبػػاد  كرجكعهػػا مػػف  –كالثػانا ربػػيبلنم كهػػك  بػػص مػػف األكؿ 
 المباد  إلا المطالب.

كيرسـ النكر بهذا المعنا بررريب  مكر حاِّمة فا الذهف ليركِّؿ بها إلػا رحِّػيؿ غيػر 
 الحاِّؿ.

ف كػػػاف الثػػػانام كهػػػك الحركػػػة مػػػف ال جػػػزءطبلقػػػو عمػػػا إكالثالػػػث:  مطالػػػب إلػػػا المبػػػاد م كا 
المرض منها الرجكع. كهذا الذم يسرعمؿ بإزائو الحدسم كهك سػرعة االنرقػاؿ مػف المبػاد  إلػا 

  (1)المطالب.
ألنػػو لػػيس  ظهػػر منػػو حرػػا ينسػػر بػػوم  ؛قػػاؿ الزركشػػا: كال يػػراد بػػالنكر مػػا يػػرادؼ النظػػر

نمػػا يريػػد بػػو النكػػر  المحػػدكد مػػف بػػكاص اإلنسػػافم كهػػك كألنػػو لػػك  رادن لػػـ يقيػػدن بمػػا قيػػدن بػػوم كا 
سػكاء كانػت فػا محسػكس كهػك الربيػؿم  ك فػا  م ل حركػة كانػت محركة الػذهف فػا المعقػكالت

 .(2)ببلفو انرها 
كاعرػػػرض بأنػػػو ال مػػػانج مػػػف الجػػػكاز كلػػػك بالنسػػػبةم ك يضػػػان فالمنيػػػد النظػػػر ال النكػػػرم كهمػػػا 

 فيو.  رعرينافم كلك سمـ فما المانج مف ككنو رسميان كالحِّر منظكر

                                 
(
1
نما قمت هنا ألف النظر لو  – م بالنكر  –فكر يطمب بو  – م فا اِّطبلح  هؿ الشرع  –كالنظر هنا  ( عمـ  ك ظف م كا 

 مسميات غير ذلؾ.
منهػػا إليهػػا  م مػػف المبػػاد  إلػػا  – ل حركػػة الػػننس  –س مػػف المطالػػب إلػػا المبػػاد  كرجكعهػػا كالنكػػر هنػػا حركػػة الػػنن

 المطالبم كيرسـ النكر بهذا المعنا بررريب  ِّكؿ حاِّمة فا الذهف ليركِّؿ بها إلا رحِّيؿ غير الحاِّؿ.
ت فكػػػػران كفػػػػا كقػػػػد يطمػػػػؽ عمػػػػا حركػػػػة الػػػػننس الرػػػػا يميهػػػػا الػػػػبطف األكسػػػػط مػػػػف الػػػػدماغ بالػػػػدكدةم كرسػػػػما فػػػػا المعقػػػػكال

 (.1/57المحسكسات ربيبلن )شرح الكككب المنير 
بياف المبرِّر شرح مبرِّر ابف الحاجب قاؿ: )فمذلؾ قاؿ: النظر النكرم كالنكر يطمؽ عما حركة الػننس بػالقكة  فاك 

ك فػا الرا  لرها مقدـ البطف األكسط مف الدماغ المسما بالدكدةم  ية حركة كانت  عـ مف  ف ركػكف فػا المحسكسػات  
المعقكالتم كعما حركرها إذا كانت مػف المطالػب إلػا المبػاد  كرجكعهػا عنهػا إلػا المطالػبم كقػد يرسػـ النكػر بػالمعنا 
الثػػانا بأنهػػا: ررريػػب  مػػكر حاِّػػمة فػػا الػػذهف ليركِّػػؿ بهػػا إلػػا  مػػكر مرحِّػػمةم كقػػد يطمػػؽ عمػػا حركػػة الػػننس مػػف 

( كرقريػػر الشػػيخ الشػػربينا عمػػا 1/37لمطالػػب جػػزءن منػػو )المطالػب إلػػا المبػػاد  مػػف غيػػر  ف يجعػػؿ الرجػػكع منهػػا إلػا ا
 (.1/141البنانا عما المحما )

(
2
 (.1/54( م الميث الهامج )181-1/180الرشنيؼ ) (
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م كػػأكثر حػػديث * هػػك فِّػػؿ يبػػرج مػػا ال يػػ دلم  عنػػا الحػػدس المــؤدىكقػػكؿ المِّػػنؼ 
 الننس

يػػػػدبؿ فػػػػا إطػػػػبلؽ العمػػػػـ العقمػػػػا كغيػػػػرن الرِّػػػػكر كالرِّػػػػديؽم كيسػػػػما  إلــــى عمــــمكقكلػػػػو 
 يدبؿ فيو غير الرِّديؽم كيسما هذا  مارة. أو ظندليبلن.كقكلو 

م كهػك يطػرد فػا القػاطج (1)بكػر  ذكػرن القاضػا  بػك مكما ذكرن المِّنؼ مف رعريؼ النظر
 كالظنا.

كقاؿ إماـ الحرميف فا الشامؿ: النكر انرقاؿ الػننس مػف المعػانا انرقػاالن بالقِّػد كذلػؾ قػد 
يككف لطمب عمـ  ك ظف فيسما نظرانم كقد ال يككف كأكثر حػديث الػننس فػبل يسػما نظػرانم بػؿ 

 ربيبلن كفكرانم كالنكر  عـ مف النظر.
  (2)اظر باالنرقاؿ مف  جزاء الحد كلو حدكد  بر. فالحاِّؿ: إف قِّد الن

.  مسألة:  قساـ النظر  ربعة: إما ِّحيو  ك فاسدم ككؿ كاحد: إما جاـز  ك غير جاـز

                                 
(
1
 (.1/181الرشنيؼ ) (

 كقاؿ الرازل فا المحِّكؿ: النِّؿ الثالث فا رحديد العمـ كالظف؛ هذا المقِّكد إنما يرحقؽ ببحثيف:
 ك ال يككف: أمر عما  مر إما  ف يككف جازمان األكؿ:  ف حكـ الذهف ب

 فإف كاف جازمان: فإما  ف يككف مطابقان لممحكـك عميو  ك ال يككف:
 فإف كاف مطابقان: فإما  ف يككف لمكجب  ك ال يككف:

 فإف كاف لمكجب: فالمكجب: إما  ف يككف حسيانم  ك عقميانم  ك مركبان منهما:
 مف الحكاس البمسةم كيقرب منو العمـ باألمكر الكجدانية: كالمذة كاأللـ.فإف كاف حسيان: فهك العمـ الحاِّؿ 

ف كاف عقميان: فإما  ف يككف المكجب مجرد رِّكر طرفا القضيةم  ك البد مف شاء  بر مف القضايا:  كا 
 فاألكؿ: هك البديهيات.

 كالثانا: النظريات.
السػمج كالعقػؿ: كهػك المرػكاررات  ك مػف سػائر الحػكاس  المكجب مركبان مف الحس كالعقؿ: فإما  ف يككف مفك ما إف كاف 

 كالعقؿ: كهك الرجريبيات كالحدسيات.
 الذم ال يككف لمكجبم فهك: اعرقاد المقمد.ك ما 

 ك ما الجاـز غير المطابؽ فهك: الجهؿ.
 يككف جازمان: فالرردد بيف الطرفيف: إف كاف عما السكية: فهك الشؾ. ك ما الذم ال

ال   (6-1/5كالمرجكح كهـ. ) ظف م فالراجوكا 
(
2
 (.1/61البحر المحيط ) (

 ( 34/495( كراج العركس )1/87)*( ال الربميف كها القضايا الرا يحكـ فيها العقؿ مف اكؿ مرة ) مناريو العمـك 
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 فالنظر الِّحيو هك النظر المطابؽم كالناسد هك الذل لـ يند المطمكب.
ذا كجد بشرطو  فاد العمـم كيقج العمـ عقبو عما  .(1)المشهكر كالنظر مكرسب باإلرناؽم كا 

 كابرمنكا فا كينية حِّكلو عما  قكاؿ:
ب( اح رعالا كحِّكؿ الشبج 58 حدها: كبو قاؿ األشعرل:  نو يسرمزمو عادة بإيجاد )

عقب األكؿ كالرل عقب الشربم كرد: بأنو لك كاف كذلؾ لكاف برقو جائزان كعدمو ممكنانم كها 
 ؿ عقب كماؿ النظر.هنا حِّكؿ العمـ كاجب ال محالةم فيسرحيؿ  ف ال يحِّ

الثانا: كهك مذهب المعرزلة:  نو يسرمـز العمـ بالركلد كهك الحاِّؿ عف المقدكر بالقدرة 
الحادثة ال بالمباشرةم كحركة السهـ عند الرما كيجب كقكعو بعد النظر )لكقكع المعمكؿ بعد 

 العمة(
كِّححو اإلماـ فا كالثالث:  نو يسرمـز العمـ عقبلن. ]بإيجاب ذارا  ل ذارو مكجبة لذلؾ 

 المحِّؿ[
الرابج:  نو يسرمـز العمـ ]يرضمف المقدمات المنرجة بطريؽ المزـك الذل البد منوم ال 

ماـ الحرميف[. يككف النظر عمة كال مكلدان كهك قكؿ القاضا  با  بكر كا 
كاحرج  ِّحابنا عما  ف النظر غير مكلد ]لمعمـ[ لقياـ األدلة عما  ف اإلنساف ال ينعؿ 

ذا ثبت هذا األِّؿ بدليؿ  مهك قادر عميوإال ما  ك ف قدرة اإلنساف ال ركجد قبؿ مقدكرهام كا 
بطؿ  ف يككف ]العمـ[ الكاقج عقب النظر مف فعؿ اإلنساف كذلؾ ألنو لك كاف مف فعمو لكجب 
ككنو قادران عميو بقدرة رقارنوم  ك رقارف القدرة عما سببو الذل هك النظرم كهك محاؿ؛ ألنو 

 .(2)لقدرة عما مقدكرها كاح اعمـ يكجب رقدـ ا
مسألة : النظر كاجب شرعانم قاؿ ابف القشيرل: باإلجماع؛ ألف اإلجماع قاـ عما كجكب 

 معرفة اح رعالام فبل رحِّؿ إال بالنظرم كما ال يرـ الكاجب إال بو فهك كاجب.
شاكيف كقاؿ ابف عبد السبلـ: األِّو  ف النظر ال يجب عما المكمنيف إال  ف يككنكا 

 فيما يجب اعرقادن فيمزمهـ البحث عنو كالنظر فيو إلا  ف يعرقدكن  ك يعرفكن.
قاؿ: كمعرفة ذات اح رعالا كِّنارو ك فعالو كما يمرنج عميو يرعمؽ بالباِّةم كهـ 

                                 
(
1
 .68م 67(م 1/66(م )1/63البحر المحيط لمزركشا ) (

(
2
 (.1/24انظر فرو الرحمكت بشرح مسمـ الثبكت ) (
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نما هـ مكمنكف باعرقادن.  قائمكف بو عف العامة لما فا رعريؼ ذلؾ مف المشقة الظاهرةم كا 
بريف: هذا الذل قالكن مف كجكب النظر مبنا عما  ف كؿ كقاؿ بعض محققا المرأ

إنساف ابرد  غير عارؼ باح حرا ينظر كيسردؿ فيككف النظر  كؿ الطاعات كهذا بببلؼ 
ماعميو السمؼ كجمهكر  هؿ العمـم بؿ األمر بالعكس؛ فإنو ال يكجد قط إنساف إال كهك يعرؼ 

نظر كيسردؿم المهـ إال مف عرض لو ما  فسد مقران حرا ي فيهااحم كال يعرؼ لو حاؿ لـ يكف 
فطررو ابرداءن فيحراج إلا النظرم نعـ النظر الِّحيو يقكل المعرفة كيثبرها؛ فإف المعارؼ 

  (1)رزيد كرنقص عما األِّو. 

كاعمـ  نهـ ابرمنكا فا الكاجب األكؿ رنريعان عا القكؿ بكجكب معرفة اح رعالا عما 
  (2)اء الو رعالا فا بارمة الرِّكؼ. بضعة عشر قكالن كسنذكرها إنش

                                 
مػػت: كهػػذا جمػػكح إلػػا  ف المعرفػػة ضػػركرية ال نظريػػة كالِّػػحيو األكؿ: إذا لػػك كانػػت ضػػركرية لكػػاف الركميػػؼ بهػػا ( قػػاؿ: ق1)

-1/69(. البحػر المحػيط لمزركشػا )19)محمػد  (يب جت حت خت مت ىت)محاالنم كنحف مكمنػكف بمعرفرػوم قػاؿ رعػالا: 
70.) 

العمػػـ بػػاحم كهػػك المنقػػكؿ عػػف الشػػيخ  بػػا الحسػػف ( كسػػردها:  حػػدها:  ف  كؿ الكاجبػػات 1/70( البحػػر المحػػيط لمزركشػػا )2)
 كالثانا:  نو النظر الم دل إلا العمـ بحدكث العالـ كمعرفة الِّانج كهك المنسكب إلا األسراذ  با اسحؽ.

 كالثالث: القِّد إلا النظر الِّحيوم كهك ابريار اإلماـ فا اإلرشاد.
 ردالؿ الم دياف إلا ذلؾم كهك ابريار  ِّحاب الحديث .كالرابج:  نو يجب اإليماف باح كرسكلو ثـ النظر كاالس

كالبامس: قكؿ  با هاشـ: الشؾم كنقؿ عف ابف فكرؾ؛ المرناع النظر مف العػالـم فػإف الحاِّػؿ ال يرعمػؽ بػو طمػب كال 
 يمرنج مف الشاؾ كزينو القاضا بأنو ال يمرنج فا العقؿ الهجـك عما النظر مف غير سبؽ رردد.

 اح كرسكلو.كالسادس: اإلقرار ب
 كالسابج: النطؽ بالشهادريف.

 ا العمؿ ثـ النظر بعد القبكؿ.مكالثامف: قبكؿ اإلسبلـ كالعـز ع
 كالراسج: اعرقاد كجكب الرقميد.

 كالعاشر: الرقميد.
 الحادل عشر: النظر كال يجب إال عند الشؾ مما يجب اعرقادن فيمـز البحث عنو حرا يعرقدن.

 كربرمؼ فا العبارة.كهذن األقكاؿ ربما رردابؿ 
 كقاؿ الرازل فا الرحِّيؿ : الببلؼ لنظا.

خ )البحر لكقمت )الزركشا(: بؿ معنكلم رظهر فائدرو فا الرعِّية بررؾ النظر عما مف  كجبو دكف مف ال يكجبو .. ا
 (.71-1/70المحيط 
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]واإلدراك بال حكم تصور وبحكم تصديق، وجازمو الذى ال يقبل التاير عمم كالتصديق، 
والقابل اعتقاد صحيح إن طابق، فاسد إن لم يطابق، وحير الجازم ظن ووىم وشك؛ ألنو 

 *إما راجح أو مرجوح أو مساو[
م (1)بكذ مف  دركت الشئ كِّمت إليو هك كِّكؿ المعقكؿ إلا العقؿم مأ واإلدراك

 فيشارؾ العمـ فيو  لناظ ريظىٌف مررادفةم لكنها معافو ررميز بقيكدم فمف ذلؾ: 
كاف الشعكر: كهك  كؿ مرارب كِّكؿ العمـ إلا القكة العاقمة مأبكذ مف الشعار؛ كبهذا 

   (2) بم  مف ننا العمـ.  چڳ  ڱ  چ كِّؼ الكنار بأنهـ 
 سبؽ ذكرن. كمنها: اإلدراؾ: كما

   (3)كمنها: الرِّكر: كهك حِّكؿ الِّكرة فا العقؿ. 
   (4)كمنها: الذكر: كهك فائدة الرذكرم كهك رجكع الِّكرة المطمكبة إلا الذهف. 

كمنها الذكرة: بضـ الذاؿ ككسرهام كهك ضد النسيافم عند ابف سيدنم كقيؿ بالكسر 
 بار األكثر فا االسرعماؿ. بالمساف كبالضـ بالقمبم قالو ابف جنام ككاف هذا باعر

  (5)  (: كهك فائدة الذكر كهك محاكلة القكة اسررجاع ما غرب.59كمنها: الرذكر )
   (6)كمنها: الحنظ: كهك رأكد المعقكؿ فا العقؿ. 

                                 
يحِّؿ سكل ِّكرة الشئ فا الذهفم ك)بػو(  ل  ( كاإلدراؾ:  ل إدراؾ ماهية الشئ )ببل حكـ( عميها بننا  ك إثبات )رِّكر(؛ ألنو لـ1)

كبػػالحكـ: يعنػػا  ف رِّػػكر ماهيػػة الشػػئ مػػج الحكػػـ عميهػػا بإيجػػاب  ك سػػمب )رِّػػديؽ(  ل يسػػما رِّػػديقانم كقػػد ظهػػر مػػف هػػذا  ف 
 الرِّكر إدراؾ الحقائؽ مجردة عف األحكاـم ك ف الرِّديؽ )إدراؾ( نسػبة حكميػة بػيف الحقػائؽ باإليجػاب  ك السػمب ... الػخ )شػرح

 (.1/58الكككب المنير 
 (.1/611كالعمـ يقاؿ إلدراؾ الكما  ك المركبم كالمعرفة رقاؿ إلدراؾ الجزئا  ك البسيط )الكميات 

 (1/145كاإلدراؾ :  ل كِّكؿ الننس إلا المعنا برمامو مف نسبة  ك غيرها )المحما بحاشية البنانا 
 (ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ ں ں ڻ)( مف سكرة البقرة كرمامها 12( مف اآلية رقـ )2)

 (1/46قاؿ فا المحما:  ما كِّكؿ الننس إلا المعنا ال برمامو فيسما شعكران )حاشية البنانا عما المحما )
(م كجػاء فػا معجػـ النػركؽ الممكيػة: الشػعكر عمػـ 1/82الشػعكر هػك  ف يػدرؾ بالمشػاعر كهػا الحػكاس )النػركؽ الممكيػة لمعسػكرل 

 (.1/372يؿ لمشاعر شاعر لنطنرو لدقيؽ المعانا )يكِّؿ إليو مف كجو دقيؽ كدقة الشعر كلهذا ق
( الرِّكر يسرعمؿ فا المدرؾ دكف غيرنم كأف المدرؾ إذا  دركو المدرؾ رِّكر ننسوم كالشاهد  ف األعراض الرا ال ردرؾ ال ررِّػكر 3)

 (.1/98نحك العمـ كالقدرة )النركؽ الممكية لمعسكرل 
 (.308-4/307ب )كما بعدها( كلساف العر  10/94( رهذيب الممة )4)
 (.122-1/121( كمعجـ النركؽ الممكية )2/358( كمعجـ مقاييس الممة )2/664( الِّحاح راج الممة كِّحاح العربية )5)
 (.3/198( الحنظ نقيض النسيافم كهك الرعاهد كقمة المنمة )العيف 6)

 .445ص  1)*( ينظر هامش 
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   (1)كمنها: النهـ: كهك مرعمؽ بمنظ مف يباطبؾ فا المالب. 
 كمنها: النقو.

   (2)د الرردد. كمنها: الدراية: كها المعرفة الحاِّمة بع
   (3)كمنها: الذهفم كهك قكة الننس كاسرعدادها لكسب العمـك غير الحاِّمة. 

 ( 4)كمنها: اليقيف: كهك عمـ الشئ مف غير ربيؿ يبالنو. 
   (5)كمنها: النكر: كهك االنرقاؿ مف األمكر الحاضرة إلا األمكر المحضرة. 

   (6)كمنها: الحدس: كهك الذل يرميز بو عمؿ النكر. 
   (7)كمنها: الذكاء: كهك قكة الحدس كبمكغو الماية. 

   (8)لمشئ الذل يقِّد معرفرو.  الرنبوكمنها: النطنة: كها 
كهك النطنةم كقاؿ ابف األعرابا: العقؿم كيقاؿ: إنو مبنؼ  –كمنها: الكىٍيس: كزاف فمس 

اب باعم ك ما سم مثؿ هىٍيؼ كهيؼم كاألكؿ  كضو؛ ألنو مِّدر مف كأس كيسنام مف بيٍ مف كى 
                                 

 (.4/61ام ك فهمرو عرفروم كرجؿ فهـ: سريج النهـ )العيف ( فهـ: فهمت الشئم فهمان: عرفرو كعقمروم كفهمت فبلن1)
( الدرايػػة عمػػـ يشػػرمؿ عمػػا المعمػػـك مػػف جميػػج كجكهػػو ... كذلػػؾ ألف النعالػػة لبلشػػرماؿ ... كركػػكف  يضػػان لبلسػػريبلء مثػػؿ 2)

ممرػػو ( كالدرايػػة  بػػص مػػف العمػػـ كقيػػؿ: إف درل يكػػكف فيمػػا سػػبقو شػػؾ  ك ع1/92الببلفػػة )النػػركؽ الممكيػػة لمعسػػكرل 
 (.38/42بضرب مف الحيمةم كلذا ال يطمؽ عما اح رعالا )راج العركس 

( فػا جمهػرة الممػة: الػذهف النطنػةم كالجمػج  ذهػافم 4/40( الذهف: حنظ القمبم نقػكؿ: اجعػؿ ذهنػؾ إلػا كػذا ككػذا )العػيف 3)
 (.1/108رعرينات )(م ال2/703كرجؿ ذهف: فطفم كربما سميت القكة ذهنام يقاؿ: ما بو ذهف:  ل ما بو قكة )

( كفػا معجػـ النػركؽ الممكيػةم اليقػيف هػك العمػـ بالشػئ اسػردالالن بعػد 5/220( اليقيف هك إزاحة الشؾ كرحقيؽ األمر )العيف 4)
 (.1/374 ف كاف ِّاحبو شاكان فيوم كقيؿ هك سككف الننس كثمج الِّدر بما عمـ )

( ـ1987 – كلػػا  –بيػػركت  –دار العمػػـ لممبليػػيف  2/786لممػػة و )جمهػػرة ابػػ( كالنكػػرم قػػالكا هػػك مػػا كقػػج ببمػػد اإلنسػػاف كقم5)
كقػػالكا النكػػر إعمػػاؿ البػػاطر فػػا الشػػئم كقػػاؿ سػػيبكيو: ال يجمػػج النكػػر كال العمػػـ كال النظػػر )المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ 

 (.1/242( كقالكا: الرنكر: الرأمؿ كاالسـ النكر )مبرار الِّحاح 7/7
( كالحدس الظف  ك السير الشديد )جمهػرة الممػة 3/131معانا الكبلـ كاألمكر )العيف  ( الحدس )بسككف الداؿ(: الركهـ فا6)

( )كمبرػػػار 3/915( كقػػػالكا: الحػػػدس: الظػػػف كالربمػػػيف كالقػػػكؿ بػػػالر ل )الِّػػػحاح رػػػاج الممػػػة كِّػػػحاح العربيػػػة 1/502
 (.1/68الِّحاح 

اسػػـ لهػػا بػػاصم كابػػف ذكػػاء: الِّػػبو )جمهػػرة ( الػػذكاء: ذكػػاء السػػف كهكرمامػػو ممػػدكدم كالػػذكاء حػػدة الػػننس كذكػػاء الشػػمس 7)
م سسػة الرسػالة  – 366-2/365( كالذكاء معنان رماـ النطنة كاممهػا )الزاهػر فػا معػانا كممػات النػاس 2/1064الممة 

 (.6/2346( ك)الِّحاح راج الممة كِّحاح العربية هػ1418 – كلا  –بيركت  –
: النهػـ كالػذكاء كسػرعروم كقيػؿ النهػـ بطريػؽ النػيض كبػدكف اكرسػاب ( النطنة بالكسر: الحػذؽ كضػدن المبػاكةم كقيػؿ النطنػة8)

 (.35/510كقيؿ النطانة جكدة  اسرعداد الذهف إلدراؾ ما يرد عميو مف المير )راج العركس 
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المثقؿ فاسـ فاعؿم كجمعو  كياس: كهك اسرنباط األننج كاألكلام كمنو حديث: الكيس مف 
 . (2)م  (1)داف ننسو كعمؿ لما بعد المكت" 

جالة الباطر فيها كفيما يعارضها.     (3)كمنها: الر ل: كهك اسرحضار المقدمات كا 
   (4)كمنها: االسربِّار: كهك عمـ بعد الرأمؿ. 

   (5)ا: الربيف: كهك عمـ يحِّؿ بعد االلرباس. كمنه
   (6)كمنها: اإلحاطة: كهك العمـ بالشئ مف جميج كجكهو. 

   (7)كمنها: العقؿ: رقكؿ عقمت الشئ: عممرو. 
   (8)كمنها: الحسباف: كبابو مف الظف كاإلبالة. 

                                 
 قاؿ: "الكيس مف داف ننسو كعمؿ لما بعػد المػكت كالعػاجز مػف  ربػج ننسػو هكاهػا ( فا سنف الررمذل عف شداد بف  كس عف النبا 1)

 (.4290برقـ  2/1423( كركان ابف ماجو فا سننو )2459برقـ  4/638كرمنا عما اح" هذا حديث حسف )ت شاكر 
 ( كحكـ عميو المحقؽ بالضعؼ  يضان.17123برقـ ) 28/350كحكـ األلبانا عميو بالضعؼ ككذلؾ ركان  حمد )

و عمػا شػرط الببػارل كلػـ يبرجػان كقػاؿ ( كقاؿ :هذا حػديث ِّػحي191برقـ  1/125كلكف ركان الحاكـ فا المسردرؾ )
 الذهبا: ال كاحم يعنا ليس عما شرط الببارل كما قاؿ الحاكـ  .هػ

( 973-3/972( كالِّػػػحاح رػػػاج الممػػػة كِّػػػحاح العربيػػػة )1/111( كالزاهػػػر فػػػا معػػػانا كممػػػات النػػػاس )5/393( العػػيف )2)
 (.1/460( كمعجـ النركؽ الممكية )150-5/149كمقاييس الممة )

( كالر يػة بػالعيف ررعػدل 1/235( كالػر ل: منرهػا البِّػر )جمهػرة الممػة 311-8/306الر ل: ر ل القمػب كيجمػج عمػا اآلراء )العػيف ( 3)
 (.2348-6/2347إلا منعكؿ كاحد كبمعنا العمـ ررعدل إلا منعكليف )الِّحاح راج الممة كِّحاح العربية 

بِّػار هػك  ف يرضػو لػو األمػر حرػا كأنػو يبِّػرن )النػركؽ الممكيػة ( المسربِّر هػك العػالـ بالشػئ بعػد رطمػب العمػـم كاالسر4)
 (.1/35( كالبِّيرة الحجة كاالسربِّار )مبرار الِّحاح 1/82لمعسكرل 

( كالربانػة: الطبانػة كالنطانػة كقػد رػبف 2/33( الربييف مثؿ الرثبت فا األمكر كالرأنا فيها ) غريب الحديث لمقاسػـ بػف سػبلـ 5)
 ( 5/2085لرحريؾ  ل ِّار فطنان )الِّحاح راج الممة كِّحاح العربية الرجؿ بالكسرريف ربنا با

( اإلحاطة: إدراؾ الشئ بكمالو ظػاهران كباطنػان كاالسػردارة بالشػئ مػف جميػج جكانبػوم ذكػرن الراغػبم كقػاؿ  بػك البقػاء: احرػكاء 6)
اطػػة: بالشػػئ عممػػان  ف يعمػػـ الشػػئ عمػػا مػػا كراءن كيعبػػر بهػػا عػػف إدراؾ الشػػئ عمػػا حقيقرػػو  .هػػػم قػػاؿ ابػػف الكمػػاؿ: اإلح

 كجػػكدن كجنسػػو كقػػدرن كِّػػنرو ككينيرػػو كغرضػػو المقِّػػكد بػػو كمػػا يكػػكف بػػو كمنػػو كعميػػو كذلػػؾ ال يكػػكف إال ح رعػػالا.
 (.1/40ا مهمات الرعاريؼ م)الركقيؼ ع

البػراهيـ  ( ككانػت العػرب رقػكؿ: العقػؿ الرجػارب كالحػـز سػكء الظػف )غريػب الحػديث1/159( العقؿ: نقيض الجهؿ )العػيف 7)
( كانظػػػر 3/1229كفيػػػو: العقػػػؿ: الركفيػػػؽ )هػػػػ. 1405 – كلػػػا  –جامعػػػة  ـ القػػػرل بمكػػػة المكرمػػػة ( 3/1228الحربػػػا )

 (.2/939جمهرة الممة )
( كقػػاؿ  بػػك عبيػػد: ذهػػب فػػبلف يرحسػػب األببػػار  ل يرحسسػػها كيطمبهػػا 4/193( كرهػػذيب الممػػة )1/277( جمهػػرة الممػػة )8)

 (.2/59كقيؿ الحسباف الظف )مقاييس الممة  (4/194رحسبان )رهذيب الممة 
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 فمريد العمـ ال ينبما  ف يبمك مف معرفرها.
 كلنرجج إلا المقِّكدم فنقكؿ:

م  ل تصورمعو  بال حكمساـ العمـ بهذا المعنا إلا رِّكر كرِّديؽم فاإلدراؾ  ق
م كإدراؾ اإلنساف كالكاربم كككف بحكم تصديقاإلدراؾ وحِّكؿ ِّكرة الشئ فا الذهفم 

م كاإلدراؾ بحكـ رِّديؽم كفا معنا هذا النرؽ  (1)الكارب ثابران لئلنساف كيسما عممان  يضان 
كما  شبو   (3)م كمطمؽ الجمج كالجمج المطمؽ(2)ء كالماء المطمؽرظهر الرنرقة بيف مطمؽ الما

 ذلؾ.
ننيانم نحك ككف زيد قائمان  ك  ك كمعنا الحكـ فا الرِّديؽ: إسناد  مر إلا  بر إثباران 

ليس بقائـم فبرج ما ال نسبة فيو  ِّبلنم كما فيو نسبة قد رِّكَّرت كلـ يحكـ فيها بإثبات  ك 
مطمؽ الرِّكر ثبلث رِّكرات: رِّكر المحككـ عميو ننام فكؿ رِّديؽ يرضمف مف 

كالمحكـك بو مف حيث همام ثـ رِّكر نسبة  حدهما لآلبرم فالحكـ يككف رِّكران رابعان عما 
 ما قالو المحققكف.

إلا  ف الرِّديؽ ننس الحكـم كرمؾ الرِّكرات  –كمنهـ ابف سينا  –كذهب األقدمكف 
                                 

 (.148-1/147( المحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا )1)
( قاؿ ابف السبكا فا اإلبهاج: ذكر الشيخ رقا الديف بف دقيؽ العيد فػا شػرح اإللمػاـ عػف بعػض البػاحثيف المرعمقػيف بعمػـ 2)

اِّػػمو:  ف الحكػػـ المعمػػؽ بمطمػػؽ المػػاء يرررػػب عمػػا حِّػػكؿ المعقػػكؿ  نػػو فػػرؽ بػػيف مطمػػؽ المػػاء كالمػػاء المطمػػؽ بمػػا ح
الحقيقة مف غيػر قيػدم كالمررػب عمػا المػاء المطمػؽ مررػب عمػا الحقيقػة بقيػد االطػبلؽم كال يمػـز مػف ركقػؼ الحكػـ عمػا 

كقػد جػرل البحػث مػج كالػدل رحمػو اح  –ابػف السػبكا  –مطمؽ الحقيقة ركقنػو عمػا الحقيقػة المقيػد بقيػد االطػبلؽم قمػت 
فا قاعدة مطمؽ الشاء كالشاء المطمؽم كال شؾ  نو إذا  بذ المطمؽ قيدان فا الشػئ كػاف المػراد بػاألكؿ حقيقػة الماهيػة 
كبالثانا ها رقييد اإلطبلؽ: فاألكؿ ال بقيد كالثانا بقيد الم كقكلنا بقيد ال بقيد الرجرد عػف جميػج القيػكد إال قيػد الم كقػد 

يػػكد معركفػػةم كلػػذلؾ  مثمػػة منهػػا: مطمػػؽ المػػاء كالمػػاء المطمػػؽم فػػاألكؿ: ينقسػػـ إلػػا ال يػػراد ذلػػؾم بػػؿ يػػراد الرجػػرد عػػف ق
الطهكر كالطاهر غيػر الطهػكر كالػنجسم ككػؿ الطػاهر غيػر الطهػكر كالػنجس ينقسػـ بحسػب مػا يرميػر بػو كيبرجػو ذلػؾ 

 عف  ف يطمؽ عميو اسـ الماء.
نمػا يِّػ دؽ عمػا  حػدها كهػك الطهػكرم كذلػؾ ألنػو  بػذ فيػو قيػد كالثانا: هك الماء المطمػؽ ال ينقسػـ إلػا هػذن األقسػاـ كا 

االطبلؽ كهك الرجرد عف القيكد البلزمة الرا يمرنج بها  ف يقاؿ لو ماء إال مقيػدانم كقكلنػا مػاء مرميػر بزعنػراف  ك  شػناف 
 (.3/181( كالمنثكر فا القكاعد النقهية )241-1/240 ك نحكن كماء المحـ كماء الباقبلء كما  شبو ذلؾ )

( قاؿ ابف السبكا فا رفج الحاجب: كلك قاؿ: مطمؽ الجمج لكاف  سػد: لمػا فػا الجمػج المطمػؽ مػف إيهػاـ برقييػد اإلطػبلؽم 3)
( 1/431كالمػػػرض ننػػػا الرقييػػػدم كفػػػرؽ كاضػػػو بػػػيف مطمػػػؽ الحقيقػػػة كالحقيقػػػة المطمقػػػة كالحقيقػػػة بػػػبل قيػػػد كالحقيقػػػة بقيػػػد )

 (.1/182كالرشنيؼ )
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نما سما الرِّكر رِّك  ران ألبذن مف الِّكرة؛ ألنو حضكر الشئ فا السابقة عميو شرط لوم كا 
الذهفم كالرِّديؽ رِّديقانم ألف فيو حكمان يِّدؽ فيوم  ك يكذبم )سما بأشرؼ الزما 

   (1)الحكـ فا النسبة( 
كالرِّكر كالرِّديؽ ال يبمك كؿ منهما: إما  ف يككف ضركريانم  ل يحِّؿ لئلنساف 

 .بالضركرة مف غير نظرم  ك نظريا: كهك بببلفو منهما
فاألقساـ  ربعة:  حدها: الرِّكر النظرلم كهك ما يكقؼ عما رِّكر  بر بأف يككف المقِّكد 

 مركبانم فيركقؼ رِّكرن عما رِّكر ما رركب منوم فيطمب رِّكرن مف رِّكر مادرو.
ثانيها: الرِّديؽ النظرلم كهك ما يركقؼ عما رِّديؽ سابؽ عميو لككنو داالن عميو 

ب( كاجبة  ك 59طمكبانم مثالو: الحكـ بككف الِّبلة )فيطمب منوم فمذلؾ يسما النظرل م
 مندكبةم كككف الحج كاجبان عما النكر  ك الررابا.

ثالثهما كرابعهما: الرِّكر الضركرل كالرِّديؽ الضركرلم كهما ال يركقناف عما مثمهما. 
(2)   

م تايرالذى ال يقبل ال ل الحكـ هك  وجازمو مثـ اإلدراؾ مج الحكـ ينقسـ إلا جاـز كغيرن
ال فا ننس األمر كال بالرشكيؾم فإف كاف لمكجب كلما بعد الكاقج: يقاؿ لو عمـم كالعمـ بأف 

 اح كاحد.
 اعتقادلمرمير فا ننس األمرم فإف لـ يكف لمكجب طابؽ الكاقج  ـ ال؟م يقاؿ لو  والقابل

  (3)الكاقج.  إن طابقكرقميدم كيقاؿ اعرقاد ِّحيو 
 ث العالـ فِّحيو.قاؿ الزركشا: كاعرقادنا حدك 

                                 
 (.216-1/215( الرحبير شرح الرحرير )1)
( كالبحػػػر 384-1/383(م كرفػػػج الحاجػػػب )1/58( كبيػػػاف المبرِّػػػر شػػػرح مبرِّػػػر ابػػػف الحاجػػػب )1/11( المسرِّػػػنا )2)

 (.1/217( كالرحبير شرح الرحرير )84-1/83المحيط لمزركشا )
النظػػرل مػػف كػػؿ مػػف الرِّػػكر كالرِّػػديؽ: مػػا احرػػاج لمرأمػػؿ كالنظػػرم كالضػػركرل عكسػػو: كهػػك مػػا ال يحرػػاج إلػػا ذلػػؾم 
كمثػػػػاؿ الرِّػػػػكر الضػػػػركرل: إدراؾ معنػػػػا البيػػػػاض كالحػػػػرارة كالِّػػػػكتم كمثػػػػاؿ الرِّػػػػكر النظػػػػرل: إدراؾ معنػػػػا العقػػػػؿ 

 كالجكهر النرد كالجاذبية كعكس النقيض.
كمثػػاؿ الرِّػػديؽ الضػػركرل: إداؾ كقػػكع النسػػبة فػػا قكلنػػػا: "الكاحػػد نِّػػؼ االثنػػيف" ك "النػػار محرقػػة" كمثػػاؿ الرِّػػػديؽ 

بة فػػا قكلنػػا "الكاحػػد نِّػػؼ سػػدس االثنػػا عشػػر" ك"العػػالـ حػػادث" )مبرِّػػر الرحريػػر شػػرح النظػػرل: إدراؾ كقػػكع النسػػ
 ((.1هػ ) 1/59الكككب المنير 

 (.1/84( المحِّكؿ )3)
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ال فاسد إف لـ يطابؽ الكاقج: كاعرقاد النبلسنة قدـ العالـ.     (1)كا 
كالحكـ غير الجاـز ثبلثة  قساـ:  حدها ظف إف ررجو  حد طرفيوم كدليؿ إطبلؽ العمـ 

م فميس المراد اليقيف؛ إذ ال اطبلع لنا  (2)اآلية (﮴ ﮵ ﮶)بمعنا الظف قكلو رعالا: 
نا بو بمطمؽ الرمنظ بالشهادريفم لكف لما نزؿ ذلؾ منزلة اليقيف لرعذر عما الباطفم إنما حكم

ا.  اليقيفم كلعظـ هاريف الكممريف  يطمؽ عما ذلؾ عممن
 م فإف (3) (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)كدليؿ إطبلؽ الظف بمعنا العمـ قكلو رعالا 

ؿ فيو المراد هنا اليقيف؛ ألنو مف عقائد الديفم لكف قِّد فيو الريسير كالبشارة لمف قد دب
بضعؼ اعرقادم كالم لنة قبؿ  ف يحسف إسبلمهـم فمعمو بذلؾ يحسف إسبلمو كيقكل حرا 

  (5) (4)يِّير يقينان. 

                                 
 (.1/183( رشنيؼ المسامج )1)
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ )( مػف سػكرة الممرحنػة كرمامهػا 10( جزء مػف اآليػة رقػـ )2)

                 ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀  ﯁ 

 (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب
 (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)( مف سكرة البقرة كرمامها 46( مف اآلية رقـ )3)
( "الم لنػػة قمػػكبهـ" يرػػألنهـ بالِّػػدقةم يعطػػيهـ منهػػام مػػنهـ  بػػك سػػنياف كعيينػػة بػػف حِّػػف كسػػهؿ بػػف عمػػركم كانقطػػج حػػؽ 4)

ال  ف ينزؿ قـك منزلة  كلئؾم فإف  سممكا  عطكا مف الِّدقات رألنهـ بذلؾ ليككنكا دعاة إلػا الػديفم ككػاف الم لنة اليـك إ
 –بيػػركت  –دار إحيػػاء الرػػراث  – 177-2/176الم لنػػة قمػػكبهـ ثبلثػػة عشػػر رجػػبلن )ذكػػرهـ( )رنسػػير مقارػػؿ بػػف سػػميماف 

 هػ(1423 – كلا 
( كقػػاؿ: الم لػػؼ قمبػػو: هػػك السػػيد 1/341( كرنسػػير السػػعدل )8/181)(م رنسػػير القرطبػػا 14/312كانظػػر رنسػػير الطبػػرل )

سػػبلـ نظيػػرن  ك جبايرهػػا ممػػف ال  المطػػاع فػػا قكمػػو فػػيمف يرجػػا إسػػبلمو  ك يبشػػا شػػرن  ك يرجػػا بعطيرػػو قػػكة إيمانػػو كا 
 يعطيها فيعطا ما يحِّؿ بو الرأليؼ كالمِّمحة  .هػ.

إذ العمػـ القطعػػا فػا ذلػؾ ال سػػبيؿ  (﮴ ﮵ ﮶)و رعػالا ( قػاؿ الزركشػا فػا البحػػر: يطمػؽ العمػـ عمػا الظػػف كقكلػ5)
سػػػمكا غيػػػر المطػػػابؽ عممػػػانم فكيػػػؼ الظػػػف المطػػػابؽ؟ (   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)إليػػػوم كقكلػػػو 

كا عميوم كاألِّؿ فا الكبلـ الحقيقػةم كقكلػو  كيجػكز  ف يقنػكا  (َوالَ َتْقُف َما َنْيسَ َنكَ ِبِه ِعْهمم  )ك يًقرُّ
 ء: يقضا القاضا بعممو.ما يظنوم كمنو قكؿ النقها

 ل يعممكف؛ إذ الظػف فػا ذلػؾ غيػر كػاؼم كيطمػؽ الظػف (   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)كيطمؽ الظف عما العمـم كقكلو رعالا
كيطمؽ الشؾ عمػا الظػف  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)لا: ا غير المطابؽ كثيرنام كقكلو رعاعم

الحكػـم  ِّػما" ألف الشػؾ كالظػف فيػو سػكاء فػا"إذا شػؾ  حػدكـ فػا ِّػبلروم فمػـ يػدركـ  كعميو غالب النقهاءم كقكلػو 
 (.114-1/113كيحرمؿ  ف يراد بو الظف ك ف يراد الشؾم كالظف مقيس عميو ك ف يراد األعـ )
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: كهك كننكر الننس مف  (1)كهك المرجكح مف الطرفيفم قاؿ ابف البباز  وىمالثانا و

 لؼ الميت مج العمـ بعدـ بطشوم كننكرها مف شرب الحبلب مف قاركرة الحجاـ كلك غسمت 
 مرة مثبلن.

 كال ينبنا عميو شاء مف األحكاـ إال فا قميؿ:
   (2)ككهـ كجكد الماء فا مريد الريمـ بعد رحقؽ عدـ الماءم فإنو يبطؿ الريمـ عندنا. -
كنية الجمعة لمف  درؾ اإلماـ بعد رككع الثانية الحرماؿ  نو ررؾ ركنان فيأرا بو كنحكن.  -

(3)   
الطرفافم قاؿ العسكرل  ِّمو مف قكلهـ شككت الشاء:  م إف رساكل (4) شكالثالث و

 إذا جمعرو بشاء يدبؿ فيوم كالشؾ: هك اجرماع شيئيف فا الضمير.
 كقاؿ  بك هاشـ فا  حد قكليو: اعرقاداف يرعاقباف ال يرِّكر الجمج بينهمام

 ك فسدكن: بما إذا زاؿ االعرقاد الجاـز باعرقاد  بر.
 كقاؿ فا قكلو اآلبر: عدـ العمـ.

 كهك فاسد؛ لحِّكلو مف الجماد كالنائـ كال يكِّؼ بالشؾ.
فسادن فاسد.  (5)كقاؿ إماـ الحرميف: االسركائية فا معرقديف     (1)م ك فسدن اآلمدلم كا 

                                 
( اسػػماعيؿ بػػف إبػػراهيـ بػػف سػػالـ بػػف ركػػاب األنِّػػارل الشػػيخ الناضػػؿ المحػػدث المنيػػد نجػـػ الػػديف  بػػك النػػداء الدمشػػقا الِّػػالحا 1)

كبعػػدها مػػف جمػػج كثيػػر ككرػػب عػػف مػػف دب كدرج ك لػػؼ  37كسػػمج سػػنة  29الببػػاز كلػػد سػػنة  الحنبمػػا المػػ دب عػػرؼ بػػابف
كبػرج كحِّػػؿ األجػزاء كلػـػ ينجػػب كال  رقػف شػػيئان كال كػػاف يػدرل نحػػكان كال يكرػػب جيػدنا بػػؿ لػػو درايػة فػػا الجممػػة كلػو بطػػأ كثيػػرم 

النقيػػب كالمقػػارما كابػػف المظنػػر كغيػػرهـ رػػكفا ككػػاف شػػيبان حسػػنان مركاضػػعان كسػػمج مػػف المػػزل كالبرزالػػا كالبػػراط كالقاضػػا ابػػف 
 (.383-2/382( ك)المنهؿ الِّافا كالمسركفا بعد الكافا 9/41هػ )الكافا بالكفيات 703سنة 

( كقػػاؿ: إف الػػرمكف مػػف اسػػرعماؿ المػػاء 1/175( كنهايػػة المطمػػب فػػا درايػػة المػػذهب )1/111( البحػػر المحػػيط لمزركشػػا )2)
ف ربيف  ف األمر عما ببلؼ ما ظف  .هػيبطؿ الريمـ ككذلؾ حسباف الرمك  ف يبطموم كا 

( كمف دبؿ كاإلماـ فا ِّبلة الجمعةم  حػـر بمنػوم فػإف  درؾ الركػكع مػف الثانيػة فقػد  درؾ معػو الجمعػةم فػإذا سػمـ اإلمػاـ 3)
ف  دركػػو بعػػد الركػػكع مػػف الثانيػػة فقػػد فاررػػو الجمعػػةم كمػػا الػػذل ينػػكل؟ فيػػو كج هػػافم قػػاـ ك ضػػاؼ إليهػػا ركعػػة كسػػمـم كا 

 حدهما: ينكل الظهر؛ ألنها فرضوم كالثانا: ينكل الجمعػة؛ ألف اإلمػاـ لػـ يسػمـ منهػام هػذا مػذهبنام كبػو قػاؿ ابػف عمػر 
 (.2/601كابف مسعكد ك نس كاألكزاعا كمالؾ كالثكرل ك حمد )البياف فا مذهب اإلماـ الشافعا 

 (.1/83ِّكؿ النقو ( كالشؾ رجكيز  مريف ال مزية ألحدهما عما اآلبر )العدة فا  4)
 –الزركشا  –( فا البحر المحيط: قاؿ: قاؿ القاضا  بك بكر: اسركاء معرقديف فا ننس المسرريب مج قطعو  نهما ال يجرمعافم قاؿ 5)

كفيو زيادة كها قكلو "اسركاء" كقكلو "المسرريب"م فإف  حدهما يمنا عف اآلبر؛ إذ ال يمكف اسررابة مج ظهكر  حدهمام كال اسركاء 
( م كيمكػف 1/107ج عدـ اسررابةم ك يضان فمير جػامج؛ لمػا إذا ظػف عػدـم فإنػو بػرج بقكلػو "مػج قطعػو  نهمػا ال يجرمعػاف"   .هػػ )م
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كقاؿ اآلمدل: األقرب  ف الشؾ الرردد فا  مريف مرقابميف ال ررجيو لكقكع  حدهما عما 
 مكر  [يد باألمريف فإف الشؾ قد يككف فاالجمج م الرقي ]يرد عميواآلبر فا الننس  .هػ 

  (2)نائـ.  ـقاعد   ـزيد قائـ   مرعددة كما لك شؾ 
كقاؿ الهندل: الشؾ قسماف:  حدهما الرردد فا ثبكت الشاء كننيو ررددان عما السكاء 

   (3)اسركاء.  [نقيضو رجكيز]كالثانا: ) ف( ال يررددم بؿ يحكـ بأحدهما مج رجكيز 
هما فرؽ بيف الباص كالعاـم فإف األكؿ منهما قد يككف لعدـ الدليؿ عما قاؿ: كالنرؽ بين

 االحرمالية كقد يككف لدليميف مرساكييف عميهما.
ال لـ يكف ذلؾ الحكـ يعربر؛ ألنو 60)  ( ك ما الثانا فإنو ال يككف إال بدليميف مرساكييف كا 

 يككف حينئذ بالرشها.
ف لـ ي ذكرن كثير مف األِّكلييف:  ف مف ركقؼ قاؿ: كالذل يدؿ عما  ف األكؿ شؾ كا 

   (4)عف الحكـ بثبكت الشاء كننيو يقاؿ إنو شاؾ فا كجكدن كننيو انرها. 
كنىبَّو إماـ الحرميف عما فائدة: كها  ف الشؾ البد ك ف يككف مج قياـ المقرضا لكؿ 

الِّبلة(م  كاحد مف األمريفم كقاؿ: هك اعرقاداف يرقاـك سببهمام ذكرن فا النهاية )فا  بكاب
كفيو رنبيو عما  ف مجرد الرردد فا األمريف مف غير قياـ )ما( يقرضا ذلؾ ال يسما شكا؛ 
ككذلؾ مف غنؿ عف شاء بالكمية فيسأؿ عنو ال يسما شاكان ككبلـ الراغب يكافقو فا رعرينو 

   (5)ببيارات  بر. 

                                                                                                     
 الرمثيؿ مف اجرهد الدراؾ القبمة م فهك ظاف م كاما عكسو فهك كهـ ...الخ 

ف ضػركررو رعمػؽ االعرقػاد الجػاـز بػو ( قاؿ الزركشا فا البحر: كقاؿ اآلمػدل: كِّػؼ كػؿ مػف األمػريف بككنػو معرقػدانم كمػ1)
 كقد يمنج االسرحالة لو؛ إذ االعرقاد غير منحِّر مف الجاـز  .هػ. –كذلؾ مج االسركاء محاؿم قاؿ الزركشا 

 .كها ما بيف المعقكفريف (1/108( الزيادة الرا زدرها مف البحر )2)
 .المعكقريف كما بيف المعقكفريف 1/108البحر المحيط  (3)
 (.109-1/107ؾ مف البحر المحيط لمزركشا )( كؿ ذل4)
النقيضػػػػيف عنػػػػد اإلنسػػػػاف  اعرقػػػاد( كاسػػػرطرد: ككػػػػبلـ الراغػػػػب يكافقػػػػو فإنػػػو قػػػػاؿ: هػػػػك 1/109( البحػػػر المحػػػػيط لمزركشػػػػا )5)

كرسػػاكيهما كذلػػؾ قػػد يكػػكف لكجػػكد  مػػارريف مرسػػاكيريف عنػػدن فػػا النقػػيض  ك لعػػدـ األمػػارة فيهمػػام كالشػػؾ ربمػػا كػػاف فػػا 
مكجػكد  كال؟ كربمػا كػاف فػا جنسػوم  ل:  ل جػنس هػك؟ كربمػا كػاف مػف بعػض ِّػناروم كربمػا كػاف فػا  الشاء هؿ هػك

 ِّػبلنم المرض الذل ألجمو كجدم كالشؾ ضرب مف الجهؿم كهك  بص منو؛ ألف الجهؿ قد يككف عدـ العمػـ بػالنقيض 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )فكػػػؿ شػػػؾ جهػػػؿ كلػػػيس كػػػؿ جهػػػؿ شػػػكام قػػػاؿ رعػػػالا: 

كالركقيػػؼ عمػػا  (27/229( كرػػاج العػػركس )1/528(م  .هػػػم الكميػػات )110)هػػكد  (ڃ چ چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
 .هػ1410 – كلا  –بيركت  –عالـ الكرب  – (1/207مهمات الرعاريؼ )
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 ألنو إما راجح أو مرجوح أو مساو.كبالجممة: فحِّر الظف كالكهـ كالشؾ 
قاؿ الزركشا: فعمـ  ف مسما الشؾ مركب؛ ألنو اسـ الحرماليف فأكثرم كمسما الظف 

هنا  مراف:  حدهما كبقا كالكهـ بسيط؛ ألف )الظف( اسـ لبلحرماؿ الراجو )كالكهـ( لممرجكح. 
م  (2)كال حكـ فيهمام بؿ هما منافياف لمحكـ   (1) نو  دبؿ الحكـ رحت الشؾ )كالكهـ( 

   (3)ظف كالمرجكح الكهـ كالمساكل الشؾ كما قررنا. فالراجو لمحكـ ال
فمثاؿ الراجو: كقكع المطر كاحرماؿ عدمو فا زمف الشراء عند كجكد قرينة الميـ كهبكب 

   (4)الرياحم فإف الراجو مف االحرماليف كقكع المطرم فهك ظفم كنقيضو الكهـ. 
 (6)ا هك مِّطمو األِّكلييفم كككنو مف االسركاء إنم (5)رنبيو: الشؾ لمة مطمؽ الرردد 

م كزعـ النككل  نو كالممة فا سائر األبكابم ال فرؽ بيف المساكل كالراجوم كهذا إنما قالكن 
فا قاعدة مف ريقف الحدث كظف الطهارة بعدن  نو يررنج بو   (7)فا باب األحداث عند النقهاء 

م  (8)ا هذن األبكاب ال مف شؾم  ل اسركل عندن الطرفافم فإنو ال فرؽ بيف الشؾ كالظف ف
 كقد فرؽ النقهاء بينهما فا مكاضج كثيرة كاألِّكلييف: 

                                 
( رشنيؼ المسامج قاؿ: فقد  كرد ) ل عما ابف السبكا( إيراداف األكؿ:  نو  دبؿ الشػؾ كالػكهـ رحػت غيػر الجػاـز فيككنػاف 1)

الحكـ: كال حكـ مج الشؾ كالكهـم ك جيب عنو بالمنجم بؿ الكاهـ كالشاؾ حاكمافم  ما الكاهـ: فؤلف الظاف  دابميف رحت
حػػاكـ بػػالراجو فيمػػـز  ف يكػػكف حاكمػػان بػػالطرؼ اآلبػػر حكمػػان مرجكحػػانم ك مػػا الشػػاؾ: فمػػو حكمػػاف مرسػػاكياف: بمعنػػا  نػػو 

ر كبػػالعكسم كرػردد العقػػؿ بػػيف حكمػػيف بػػدليميف مرسػػاكييف حػاكـ بجػػكاز كقػػكع هػػذا النقػػيض مػثبلن: بػػدالن عػػف النقػػيض اآلبػػ
ػػام كلهػػذا يكِّػػؼ بػػو مػػف شػػأنو ذلػػؾم نعػػـ انحِّػػارن فػػا الرػػردد المسػػاكل كمػػا  شػػعر بػػو كػػبلـ المِّػػنؼ غيػػر  شػػؾ  يضن

 (1/183مرضا )
 (.1/183( رشنيؼ المسامج )2)
 (.1/49( بياف المبرِّر شرح مبرِّر ابف الحاجب )3)
ثالثػة  –الريػاض  –مكربة الرشػد  –( 1/103( كاألنجـ الزاهرات فا حؿ  لناظ الكرقات )3/121( شرح مبرِّر الركضة )4)

 (.1/86(م كالمحِّكؿ لمرازل )1/51كالرقرير كالرحبير عما رحرير الكماؿ بف الهماـ ) -ـ 199 –
يجػػد الرائػػا ( قػػاؿ الزركشػػا: ك ِّػػمو إمػػا مػػف شػػككت الشػػاء  ل برقرػػوم فكػػاف الشػػؾ البػػرؽ مػػف الشػػاء كككنػػو بحيػػث ال 5)

مسػرقران يثبػت فيػو كيعرمػد عميػوم كيِّػو  ف يكػكف مسػرعاران مػف الشػؾم كهػك لِّػكؽ العضػد بالجنػبم كذلػؾ  ف يربلِّػػؽ 
النقيضػػافم فػػبل يػػدبؿ النهػػـ كالػػر ل لربممػػو بينهمػػام كلهػػذا يقػػكالف الرػػبس األمػػر كابػػرمط ك شػػكؿ كنحػػكن مػػف االسػػرعارات 

 (.1/109)البحر المحيط 
 (.1/183( رشنيؼ المسامج )6)
 454ص  5(م كينظر هامش 2/255نثكر فا القكاعد لمزركشا )( الم7)
 (.2/210( ك المعرمد فا  ِّكؿ النقو )1/323( السابؽ كفرو العزيز لمرافعا )8)
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لك قيد بمسربعد الحِّكؿ فا  ربعة  شهر كنزكؿ عيسا عميو  –فا باب اإليبلء  -منها 
ف ظف حِّكلو قبمها فميس بمكؿ قطعان. م كا   الِّبلة كالسبلـ فمكؿو

ف شؾ: فكجهاف:  ِّحهما كذلؾ.  كا 
؟ فإف غمب عما ظنو بقا ها حؿم  ال  ـفيو حياة مسرقرة   كافكمنها: شؾ فا المذبكح: 

ال حـر لمشؾ.     (1)كا 
   (2)كمنها: القضاء بالعمـم لـ يجعمكا لمرساكل  ثران كاعربركا الظف الم كد. 

   (3)ككذلؾ فا الِّيد إذا ركارد عميو اثناف فا بعض الِّكر. 
ف شؾ فبل.  كمنها فا األكؿ مف ماؿ المير إذا غمب عما ظنو الرضا    (4)جازم كا 

ف شؾ فبل.     (5)كمثمو فا كجكب رككب البحر فا الحج إف غمبت السبلمة كجبم كا 
ككنو مبكفان نند رِّرفو مف الثمثم عدـ كمثمو فا المرض المبكؼ إذا غمب عما ظنو 

ف شككنا فا ككنو مبكفان لـ ينند إال بقكؿ طبيبيف حريف عدليف.     (6)كا 
   (7)ج بالشؾ ك رادكا بو الطرؼ المرجكح. كمنها: الطبلؽ ال يق

 كغير ذلؾ مف المسائؿ.
 فائدة: الشؾ ال ينبنا عميو حكـ شرعا إذا كاف هناؾ  ِّؿ اسرِّحب عما ببلفو.

 ب( رمبيِّو مف هذن القاعدة إحدل عشرة مسألة.60كاسرثنا ابف القاص فا )
   (1) كرد عميو القناؿ الكؿم كاألرجو ف  بعضها قكؿ ابف القاص

                                 
(: كنِّو ما سبؽ فا الحياة المسػرقرة شػؾ فػا المػذبكح: هػؿ فيػو حيػاة بعػد الػذبو؟ حػـر لمشػؾ 2/255( المنثكر لمزركشا )1)

ف غمب عما ظنو بقا ها حمت  .هػ.فا المبيو   كا 
 (.2/255( المنثكر لمزركشا )2)
( قاؿ: لك  درؾ الِّيد كفيو حياة مسرقرة كرعذر ذبحو حرا مػات حػؿ فػإف لػـ يرعػذر لػـ يحػؿم 2/275( المنثكر لمزركشا )3)

 ككذا لك شؾ بعد مكروم هؿ رمكف مف ذكارو فيحـر  ك لـ يرمكف فيحؿ فقكالف  ِّحهما الحؿ.  .هػ
 (.2/415( كرحنة المحراج فا شرح المنهاج )1/75( كاألشبان كالنظائر لمسيكطا )2/255( المنثكر لمزركشا )4)
 (.2/255(  المنثكر لمزركشا )5)
 (.256-2/255( المنثكر  لمزركشا )6)
كنػػو يقػػج بػػالظف ( المنثػػكر لمزركشػػا كقػػاؿ: كلهػػذا قػػاؿ الرافعػػا فػػا بػػاب االعركػػاؼ: قػػكلهـ ال يقػػج الطػػبلؽ بالشػػؾ مسػػمـم ل7)

المالب انرهام كيشهد لو: لك قاؿ: إف كنت حامبلن فأنت طالؽم فػإذا مضػت ثبلثػة قػركء مػف كقػت الرعميػؽ كقػج الطػبلؽ 
 مج  ف األقر م ال رنيد إال الظفم كلهذا  بدل اإلماـ احرماالن بعدـ الكقكع.

 يركقؼ عما مضا يـك كليمةم كفيػو ككذلؾ لك قاؿ: إف حضت فأنت طالؽم فحاضت كقج الطبلؽ بمجرد ر ية الدـ كال
 (.2/256كجو يركقؼ عميهما؛ إذ بو يرحقؽ  نو ليس دـ فسادم كالطبلؽ ال يقج إال باليقيف )

( كالمجمػكع شػرح المهػذب 14/49(. كنهايػة المطمػب )1/75( كاألشبان كالنظائر لمسيكطا )1/365القكاعد البف رجب )
(17/178.) 
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ف كاف  إحداها: شؾ ماسو البؼ: هؿ انقضت مدرو  ـ ال؟م فإنو يأبذ بأنها انقضتم كا 
   (2)األِّؿ بقاءها. 

 الثانية: شؾ هؿ مسو فا الحضر  ك فا السنرم يأبذ بأنو مسو فا الحضر.
كرد ذلؾ القناؿ بأنو لـ يزؿ اليقيف بالشؾم بؿ ألف األِّؿ غسؿ الرجميف فبل يعدؿ إلا 

   (3)كاألرجو مج ابف القاص. المسو إال بيقيفم 
الثالث: إذا  حـر المسافر بنية القِّر بمؼ مف ال يدرل  هك مسافر  ـ مقيـ؟م فإنو ال 

بأنو ليس ررؾ يقيف بشؾم بؿ ألف القِّر ربِّة كلـ يرحقؽ شرطو.  دَّ يجكز لو القِّرم كري 
(4)   

بكؿ  ـ بميرن؟م فإنو الرابعة: باؿ حيكاف فا ماء كثيرم ككجد مرميرانم كلـ يدر  رميرن بال
دَّ بأف إحالة الرمير عما البكؿ مج  ف األِّؿ عدـ رميرن بالبكؿم كري  منجس عما النص

   (5)المريقف  كلا مف إحالرو عما طكؿ المكث فإنو مظنكفم فيقدـ الظاهر عما األِّؿ. 
البامسة: المرحيرةم يمزمها المسؿ عند كؿ ِّبلة رشؾ فا انقطاع الدـ قبمها مج  ف 

ؿ عدـ انقطاعوم كرد بأف الِّبلة فا الذمةم فإذا شكَّت فا االنقطاع كجب المسؿم األِّ
   (6)كاألرجو مج ابف القاص. 

                                                                                                     
اؿ: مسػرنبط مػف الحػديث الِّػحيو "ال يبػرج حرػا يسػمج ِّػكران  ك يجػد ريحػان" ينبنػا عميػو كثيػر ( كقػ2/288( المنثكر لمزركشا )1)

مػػف األحكػػاـ كهػػك اسرِّػػحاب اليقػػيف كاإلعػػراض عػػف الشػػؾ كمػػا فػػا ِّػػكررا يقػػيف الحػػدث كالطهػػارة ككمػػا لػػك شػػؾ الػػزكج هػػؿ 
 (.1/111كشا )طمؽ  ـ الم فإنو ينبنا عما يقيف النكاح كيطرح الشؾ .. الخم البحر المحيط لمزر 

كانظر العدة فا  ِّكؿ النقو حيث قاؿ: كالشؾ ليس بطريؽ لمحكـ الشرعا "كال يمـز عما هذا الِّػياـ يػـك الشػؾ؛ ألنػو 
نمػا المكجػػب قيػاـ الػػدليؿم  ال رػرل  نػػو يكجػد الشػػؾ كال يجػب الِّػػياـ كهػك مػػا إذا كانػػت  لػيس المكجػػب لِّػيامو الشػػؾم كا 

 (.1/211كالمجمكع شرح المهذب ) (1/83السماء مِّحية لعدـ قياـ الدليؿ )
( كفػا القكاعػد كالنكائػد األِّػكلية البػف المحػاـ: لػك شػؾ ماسػو البػؼ فػا بقػاء المػدة 2/288( المنثكر فا القكاعػد النقهيػة )2)

( كانظػػر األشػػبان 1/129فإنػػو ال يمسػػوم فػػإف مسػػو فبػػاف بقػػاء المػػدةم فنػػا ِّػػحة كضػػكئو كجهػػاف: المػػذهب الِّػػحة )
 (.1/211( كالمجمكع شرح المهذب )1/72كالنظائر لمسيكطا )

( 1/104( كالقكاعػػػػد النقهيػػػػة كرطبيقارهػػػػا )1/72( كاألشػػػػبان كالنظػػػػائر لمسػػػػيكطا )2/288( المنثػػػػكر فػػػػا القكاعػػػػد النقهيػػػػة )3)
 (.1/211كالمجمكع شرح المهذب )

 (.1/211( كالمجمكع شرح المهذب )1/72( كاألشبان كالنظائر لمسيكطا )2/289( المنثكر فا القكاعد )4)
 (.1/211( كالمجمكع شرح المهذب )1/138( كاألشبان كالنظائر لمسيكطا )2/289( المنثكر فا القكاعد )5)
( كقاؿ: البامسػة: كاألرجػو مػج ابػف القػاص م كهػك قريػب مػف ِّػكرة الشػؾ فػا الحػديثم لكػف 2/289( المنثكر لمزركشا )6)

(. كغمػز عيػكف البِّػائر فػا شػرح 1/72كالنظائر لمسػيكطا ) األمر باالحرياط هناؾ اقرضا ذلؾ ) .هػ( كانظر األشبان
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السادسة: مف شؾ فا مكضج النجاسة مف الثكب: يمسمو كمو مج  ف األِّؿ فا غير 
ذلؾ المكضج مف الثكب الطهارةم كرد بأنو ممنكع عف الِّبلة كال ررحقؽ الطهارة إال بمسؿ 

 ( 1)ميج. الج
بمدن  ـ الم  ك نكل اإلقامة  ـ الم لـ يرربصم مج  ؿى ِّى كى السابعة كالثامنة: شؾ مسافر:  ى 
  ف األِّؿ بقاء السنر كعدـ كِّكلو.

 كرٌد: بأف األِّؿ اإلرماـ كالقِّر ربِّةم فبل يعدؿ إلا الربِّة إال بيقيف.
 كحكا القناؿ فا السابعة: كجهان بالجكاز كلـ يذكرن فا الثامنة.

 (2)كرن اإلماـ نقبلن عف حكاية الشيخ  با عما. كذ
الراسعة: مف بو حدث دائـ: إذا ركضأ ثـ شؾ هؿ انقطج حدثو  ـ ال؟ فِّما بطهاررو لـ 
يِّوم مج  ف األِّؿ االسرمرارم كرد بأف طهاررو ضركرةم فإذا شؾ فا االنقطاع فقد شؾ 

   (3)فا السبب المجكز فيرجج إلا األِّؿم كاألرجو مج ابف القاص. 
ف باف  ف ال ماء.  العاشرة: المريمـ إذا ركهـ الماء )بطؿ( ريممو مج  ف األِّؿ عدموم كا 

كرد بأف ركهـ الماء يكجب الطمب: كذلؾ مبطؿ لمريمـم كاألرجو مج ابف القاصم فإف 
   (4)مجرد الكهـ قد  عممنان فا إبطاؿ المريقف كهك الطهارة. 

كجدن ميرانم كشؾ هؿ  ِّابو شاء  بر مف الحادية عشرة: رما ِّيدان فجرحو ثـ غاب ف
 رمية  ك حجر: فإنو ال يحؿم ككذا فا إرساؿ الكمب.

ف منعنان فاألِّؿ الرحريـم كقد شككنا  كريدَّ بأف فيها قكليف: فإف  جزنا  كمو فبل اسرثناءم كا 
 فا الحؿم كهك رده جيد.

ف كاف الجمهكر ِّححكا الر حريـ كمحؿ ذلؾ كرجو جماعة الحؿ كهك األرجو فا الدليؿم كا 
   (5) ( ال ينرها إلا حركة المذبكحم فإف انرها حؿ قطعان. 61فيما إذا كاف الجرح )

                                                                                                     
 (.1/211( كالمجمكع شرح المهذب )1/237األشبان كالنظائر )

 (.1/211( كالمجمكع شرح المهذب )10/274(م الحاكل الكبير )2/289( المنثكر لمزركشا )1)
 (.1/211(م كالمجمكع شرح المهذب )290-2/289( المنثكر لمزركشا )2)
 (.1/211مكع شرح المهذب )( المج3)
(م كقػػاؿ فػػا العاشػػرة: سػبب رجحػػاف كػػبلـ ابػػف القػػاص فيمػا سػػبؽ نظػػران إلػػا  ف األِّػػؿ 290-2/289( المنثػكر لمزركشػػا )4)

 (.1/211المكجكد  سقطنان بالشؾ (المجمكع شرح المهذب )
 (.1/11( كالمجمكع شرح المهذب )2/290( السابؽ )5)
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كاعمـ  ف اإلماـ كالمزالا نقبل عف ابف القاص مسألة  برلم كها  ف الناس لك شككا فا 
ف كاف األِّؿ بقاء الكقتم كبذلؾ يرـ المسرثنا  انقضاء كقت الجمعة فإنهـ يِّمكف الظهرم كا 

   (1)ا عشرة مسألة. راثن
كاسرثنا النككل فا شرح المهذب الشؾ فا مسو الر س بعد الكضكءم كالشؾ فا  ركاف 
الِّبلة بعد السبلـ فإنو غير م ثر فيهما عما األِّوم كفا االسرثناء نظر؛ ألف العبادة 

   (2)مضت كاممة عما غمبة ظف المكمؼ كهك المكمؼ بو فبل  ثر لما يحدث مف الشؾ.
 سائؿ  بر )رضاؼ لما ذكر( منها:كبقيت م

المقبرة إذا شؾ فا نبشها: فإف األِّو  نو ال رِّو الِّبلة فيهام مج  ف األِّؿ عدـ  -
   (3)النبش. 
كمنها: إذا جكمعت المر ة كقضت شهكرهام ثـ اغرسمت كبرج منها منا الرجؿ:  -

   (4) عادت: ألف الظاهر ابربلط منيها معوم كاألِّؿ عدـ ذلؾ. 
لك ر ل منيان فا ثكبو  ك فراشو الذل ال يناـ فيو غيرنم كلـ يذكر احربلمانم فإنو  كمنها: -

يمزمو المسؿ عما األِّو. )مج  ف األِّؿ عدـ الحدثم فإف قمت إنما كجب المسؿ إحالة 
 .(5) كفا بكؿ الحيكاف كذلؾ مج  نو اسرثنا[]المنام قمت: ]مف[ عما ما ظهر 

                                 
عمػػـ  ف اإلمػػاـ كالمزالػػا ذكػػرا  ربػػج مسػػائؿ مسػػرثنيات كنسػػباها لِّػػاحب الرمبػػيصم كقػػاؿ ( كلكػػف قػػاؿ: كا2/290( السػػابؽ )1)

ف هذن مما رسرناد كقد ذكر األكلا كالسابعة كالثامنػة كنقػؿ كاحػدة عػف ابػف القػاص ِّػدر بهػا لػـ  رهػا  اإلماـ إنو حذؽ كا 
ف   كاف ... الخ.فا كبلمو كها  ف الناس لك شككا فا انقضاء كقت الجمعة فإنهـ يِّمكف الظهر كا 

( كفيػػو: .. إذا ركضػػأ ثػػـ شػػؾ هػػؿ مسػػو ر سػػو مػػثبلن  ـ ال؟ كفيػػو كجهػػاف: األِّػػو ِّػػحة 1/213( المجمػػكع شػػرح المهػػذب )2)
كضكئو كال يقاؿ األِّؿ عدـ المسوم كمثمو لك سمـ مف ِّبلرو ثـ شؾ: هؿ ِّما ثبلثان  ـ  ربعانم فنيو ثبلثة  قكاؿ عند 

 كف ال شاء عميو كمضت ِّبلرو عما الِّحة  .هػ.البراسانييفم  ِّحها كبو قطج العراقي
ف ِّػما فػا مقبػرة غيػر منبكشػة كرهػت 3) ف ِّما فا مقبرة منبكشة لػـ رِّػو ِّػبلروم كا  ( الرنبيو فا النقو الشافعام قاؿ: كا 

ف شػػػؾ فػػػا نبشػػػها ِّػػػحت ِّػػػبلروم كقيػػػؿ ال رِّػػػو ) ( كركضػػػة 3/158( كالمجمػػػكع شػػػرح المهػػػذب )1/28ك جػػػز تم كا 
 (.1/37الطالبيف )

كفػػا المجمػػكع شػػرح المهػػذب :  مػػا إذا جكمعػػت فاغرسػػمت ثػػـ بػػرج منهػػا منػػا الرجػػؿم فقػػاؿ األِّػػحاب: ال غسػػؿ عميهػػا  (4)
 يضانم كعميها الكضكءم قػاؿ المرػكلا: كػاف القاضػا حسػيف يقػكؿ: مػراد األِّػحاب إذا كانػت المكطػكءة ِّػميرة ال رنػزؿ 

العػػادةم فأمػا إذا امرػػد الزمػػاف قبػػؿ انزالػػو فالمالػػب  نهػػا  ك كبيػرة لكػػف  نػػزؿ الػػزكج عقيػػب اإليػػبلج بحيػث لػػـ رنػػزؿ هػػا فػػا 
( 1/20( كاألشػػػبان كالنظػػػائر البػػػف السػػػبكا )1/55(م الرمهيػػػد لؤلسػػػنكل )2/151رنػػػزؿ كيبػػػرمط المنيػػػاف فعميهػػػا المسػػػؿ )

 (.2/291كالمنثكر لمزركشا )
 (.143-2/142) كالمجمكع شرح المهذب يف مف هناؾ( كما بيف القكس292-2/291( المنثكر لمزركشا )5)
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مف األرضم فإنو ينرقض الكضكءم مج  ف األِّؿ كمنها: إذا ناـ غير ممكف مقعدن  -
   (1)عدـ بركج الريو. 

كمنها: الهرة إذا رنجس فمهام ثـ غابتم كاحرمؿ )زكاؿ النجاسة( كلك كلمت فا ماء  -
كثيرم فإف األِّو  نو ال ينجس ما القان مف ماء كمائجم مج  ف األِّؿ بقاء نجاسة فمهام 

   (2)كقد رفعنان بالشؾ. 
 المسائؿ الرا يطكؿ رعدادها.كغير ذلؾ مف 

]والعمم ، قال اإلمامو ضرورى، ثم قالو ىو حكم الذىن الجازم المطابق لموجب، وقيلو 
 ضرورى فال يحد، وقال إمام الحرمينو عسر فالرأى اإلمساك عن تعريفو[

ـ مى سما بذلؾ ألنو عبلمة يهردل بو العالـ إلا ما قد جهمو الناسم كهك كالعى  والعمم
  (3)الطريؽ. المنِّكب ب

م  ل (4)ضرورىفبر الديف الرازل فا المحِّكؿ هك  قال اإلمام؟م فابرمؼ فيوم هؿ يحد
رِّكرن بديها ال ينرقر إلا نظر كاسردالؿ؛ ألف ما عدا العمـ ال يعرؼ إال بالعمـم فيسرحيؿ 
 ف يككف غيرن كاشنان؛ كألنا  عمـ بالضركرة ككنا عالمان بكجكدلم كرِّكر العمـ جزء منوم 

 جزء البديها بديهام كرِّكر العمـ بديها.ك 
ك جاب ِّاحب رمبيص المحِّىؿ عف األكؿ بأف المطمكب مف حد العمـ هك العمـ 
بالعمـم كما عدا العمـ ينكشؼ بالعمـ ال بالعمـ بالعمـم كليس مف المحاؿ  ف يككف هك كاشنان 

 عف غيرن كغيرن كاشنان عف العمـ بو.
لجمهكر كهك الرِّديؽ هك الحكـ كحدن؛ فؤلف ك جاب غيرن عف الثانا عما قكؿ ا

 الرِّكر شرط ال شطر.
كعما ر ل اإلماـ كهك  ف الرِّديؽ هك رِّكر العمـ مج رِّكر طرفيوم فؤلنا نمنج  ف  جزاء 

                                 
 (.2/292( كالمنثكر لمزركشا )2/20( المجمكع شرح المهذب )1)
 (.2/292( كالمنثكر لمزركشا )1/20( ركضة الطالبيف )2)
( مػف حيػث رِّػكرن بحقيقرػو بقرينػة السػياؽ 1/154(  ل القسـ المسما بالعمـ )المحما عما جمػج الجكامػج بحاشػية البنػانا 3)

  .هػ.
ل يحِّؿ بمجرد الرنػات الػننس إليػو مػف غيػر نظػر كاكرسػاب؛ ألف عمـػ كػؿ  حػد حرػا مػف ال يرػأرا منػو (م  1/85( المحِّكؿ )4)

النظر كالبمو كالِّبياف بأنو عالـ بأنو مكجػكد  ك ممرػذ  ك مرػألـ بالحقيقػة كهػك عمـػ رِّػديقا بػاص فيكػكف رِّػكر مطمػؽ العمـػ 
 (.157-1/155بحاشية البنانا  الرِّديقا بالحقيقة ضركريان كهك المدعا )المحما عما جمج الجكامج
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   (1)الرِّديؽ الضركرل بحقائقها ضركريةم بؿ يكنا رِّكرها باعربار ِّادؽ عميها. 
 المطابق لموجبباألمر ذىن الجازم حكم ال ل العمـ  ىوالرازل فا المحِّكؿ:  ثم قال

م كالعمـ الضركرلم  ل الذل يضطر اإلنساف إليو كال يمكف  (2)فكأنو قاؿ بأنو ضركرل كيحد 
دفعو عف ننسو هك ما ال يقج عف نظر كاسردالؿ عميوم كالعمـ الكاقج بالحكاس البمس: 

أف البياض كالسكاد ال السمج كالبِّر كالشـ كالذكؽ كالممسم كالمدرؾ ببديهة العقؿ: كالعمـ ب
   (3)يجرمعاف فا محؿ كاحدم كالعمـ الحاِّؿ بالركارر: ككجكد الشافعا كبمداد. 

قاؿ الزركشا: بعد  ف نقؿ كبلـ الرازل: كهذا رناقضم ككبلـ المِّنؼ يشير إلا 
   (4)رناقض. 

 ب( المدعا رعرينو رِّديقا كالمدعا معرفرو رِّكرل فبل رناقض. 61فإف قيؿ: )
ف كاف كذلؾم لكف الرعريؼ لمنسبة فا الرِّديؽ رعريؼ لمرِّكرم ألف فالجكاب:  كا 

 .(5)النسبة ليست رِّديقان بؿ مقررة 
ك جاب الشيخ شمس الديف البرماكل فا النكائد السنية عف دعكل رناقض كبلـ الرازل: 
  نو  راد بالضركرل الذل ال يحراج لحد العمـ كاإلطبلقات األكؿ كهك مجرد اإلدراؾ كما ذكرن
فا الرقسيـ إنما هك العمـ بالمعنا الثانا الذل نحف فيو كهك المعنا مف ذلؾم كال يمـز مف 

 ككف األعـ ضركريان  ف يككف األبص ضركريان. 
 كاعمـ  ف المراد بالمكجب فا كبلـ الرازل إما العقما  ك الحسا  ك المركب منهما.

 كالعقما ينقسـ إلا بديها كنظرل.
   (6)كالحدسيات. كالحسا العمـ بالحسيات 

                                 
( رشػنيؼ المسػػامج كاسػػرطرد: فاسػػرداللو بكػػكف هػػذا الرِّػػكر ضػػركريان ال ينيػد مػػدعان مػػف كػػكف رِّػػكر حقيقػػة العمػػـ ضػػركريان 1)

 (.1/6( كالمحِّكؿ لمرازل )1/184-185)
 (.1/76( كالبحر المحيط لمزركشا )1/84( المحِّكؿ لمرازل )2)
 (.98-1/97( كشرح الكرقات فا  ِّكؿ النقو لممحما )6/103كالبحر المحيط ) (82-2/80( شرح مبرِّر الركضة )3)
 (.1/228(م الرحبير شرح الرحرير )1/76( البحر لمزركشا )4)
 (.2/82( كشرح مبرِّر الركضة )1/76( البحر لمزركشا )5)
ة الشػيخ الشػارح ابػف جماعػة ( رشنيؼ المسامج لمزركشػا غيػر  ف هنػاؾ قػاؿ كالحػس: العمػـ بالمحسػنات كلكػف المبلئػـ عبػار 6)

ال فالمجربػػػات كالحدسػػػيات  كهنػػػاؾ )فػػػا الرشػػػنيؼ( زيػػػادة هػػػا كالثالػػػث: ينقسػػػـ إلػػػا المرػػػكاررات إف كػػػاف الحػػػس سػػػمعان كا 
 . 474ص  1م كسيأرا الرنِّيؿ فا هامش (1/185)
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" برج بو الظف كالشؾ كالكهـ.  كقكلو "الجاـز
 كقكلو "المطابؽ" برج بو الجهؿ.
   (1)كقكلو "لمكجب" برج بو الرقميد. 

   (2)لمنان عف الرحديد: كحرارة النار كبركدة الماء.  ضرورى فال يحدكقيؿ العمـ 
"كالعمـ ال يحد ألنو قاؿ الزركشا: ما ذكرن يشير إلا ما دؿ عميو قكؿ ابف الحاجب 

نما عكس المِّنؼ عباررو ألف ككنو ضركريان يرررب عميو عدـ الحد ال العكس؛  ضركرلم كا 
 . (3)ألف الكبلـ فا عدـ حدن ال فا ككنو ضركريان  ك غير )ضركرل( 

 ل ال  مَعِسر  فا البرهاف كالقشيرل كالمزالا رعرينو بالحد الحقيقا  وقال إمام الحرمين
نما يعرؼ بالرقسيـ كالمثاؿ. يحِّؿ إال بنظر     (4)دقيؽ لبنائو فهك نظرلم كا 

كهذا النقؿ عف إماـ الحرميف  كلا مف نقؿ ابف الحاجبم فمف منج حدن فإنو ِّرح فا 
 البرهاف كغيرن بإمكاف الرعبير عنو.

   (5)كفا المسرِّنا: ابرِّاص ذلؾ بالحقيقام كهك ركسط بينهما. 
 رراؼ بإمكاف رعرينو فا الجممةم كهك الِّكاب.كقكؿ اإلماـ "رعرينو عسر"م فيو اع
ِّكنان لمننس عف مشقة  فالرأى اإلمساك عن تعريفوكماؿ المِّنؼ إلا هذا بقكلو 

   (6)البكص فا العسر. 
ف كاف العسر فا العمـ  زيد مف ذلؾ.  كاعررض عميو: بأف الحدكد كالرسـك كمها عسرنم كا 

   (7)كالمبرار  نو يعرؼ بالحد الحقيقا كميرن. 
قاؿ  هؿ الممة: المعرفة كالعمـ بمعنا كاحدم  حدهما بمعنا اآلبر الشرراكهما فا ككف كؿ 

                                 
 (.1/56( كالميث الهامج )2/82(  كشرح مبرِّر الركضة )1/84( المحِّكؿ لمرازل )1)
( قػػاؿ: ثػػـ حكػػا المِّػػنؼ قػػكالن  نػػو ضػػركرل فػػبل يحػػدم كاقرضػػا كبلمػػو  ف هػػذا غيػػر مقالػػة اإلمػػاـ 1/56مج )الميػػث الهػػا (2)

  .هػ.
( كلكػػف حػػدن ابػػف الحاجػػب كقػػاؿ: هػػك 1/39( بيػػاف المبرِّػػر شػػرح مبرِّػػر ابػػف الحاجػػب )1/185( رشػػنيؼ المسػػامج )3)

 (.1/44ِّنة ركجب رمييزان ال يحرمؿ النقيضم بياف المبرِّر )
 (.1/56(م الميث الهامج )1/39(م بياف المبرِّر شرح مبرِّر ابف الحاجب )1/76ر المحيط لمزركشا )( البح4)
 (.1/186(م كالرشنيؼ )1/56(م كالميث الهامج )1/15( المسرِّنا )5)
 (.1/201(م كالضياء البلمج: كقاؿ: كقكلو: فالر ل اإلمساؾ عف رعرينو مف ابريار المِّنؼ )1/56( الميث الهامج )6)
 .435م كرعريؼ الحد الحقيقا كغيرن مر فا كبلـ الشارح ص (1/77( البحر المحيط لمزركشا )7)
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ف حِّؿ عف كسب فذلؾ الكسب مسبكؽ بالجهؿ  م فا  (1)كاحد مسبكقان بالجهؿ؛ ألف العمـ كا 
 ل ال رعرفكهـ اح يعرفهـم ك طمقت المعرفة عما اح رعالا  (2)(ى ائ ائ ەئ)الرنزيؿ 

ٍمميفم كالنرؽ )بينهما( اِّطبلحا البربلؼ رعمقهمام كهك )سبحانو( رعالا منزن عف ألنها  حد العً 
سابقة الجهؿ كعف االكرساب؛ ألنو رعالا يعمـ ما كاف كما يككف )كما ال يككف( لك كاف كيؼ 

  (3)يككفم كعممو ِّنة قديمة بقدمو قائمة بذارو )فيسرحيؿ عميو الجهؿ(. 
باالكرسابم فيقاؿ فا البهيمة عرفت فقطم كفا اإلنساف  كاعمـ  ف المعرفة بالجبمة كالعمـ
 عمـ كعرؼم هذا كبلـ  هؿ الممة.

   (4)كقاؿ األقدمكف مف العمماء: العمـ معرفة المعمـك عما ما هك بو. 
 ( ك كرد: بأنو رعريؼ الشاء بننسو كبما ال يعرؼ إال بو بعد معرفروم كهك باطؿ؛  62)

بة المشرؽ فا المعرفة مرأبرة عف رربة المشرؽ منوم كقد ألف المعمـك مشرؽ مف العمـم كرر
  بذ فا رعريؼ العمـ فيمـز ما ذكرنا.

.  ك جيب: بأنهـ رجكزكا فا المعمـك
كقيؿ: ينرقض بعمـ اح؛ فإنو ال يسما معرفة إجماعانم كما قالو اآلمدل فا  بكار 

قكلو "عما ما هك بو" إذ األفكارم كبمعرفة الرقميد؛ إذ ليست عممانم كبأف فيو زيادةم كهك 
المعرفة عندهـ ها العمـم كالعمـ إنما يككف مطابقان )كاحدان( كلهذا قاؿ اإلماـ: لك اقرِّر عما 

 قكلو "معرفة" لكنا.
كقيؿ: ذكرت لئلشعار بأنها مف الِّنات المرعمقة كلئلشارة إلا ننا قكؿ مف يقكؿ بكجكد 

   (5)عمـ كال معمـك كهـ بعض المعرزلة. 
   (6)شاء عما ما هك بو. الناؿ الشاشا: العمـ إثبات كقاؿ الق

قكؿ بعضهـ: إنو كجداف الننس الناطقة األمكر بحقائقهام كهذا  (1)كاسرحسف ابف عقيؿ
                                 

 (.2/427( كالمِّباح المنير فا غريب الشرح الكبير مادة )عمـ( )1/501( معجـ النركؽ الممكية )1)
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )( مػػػف سػػػكرة األننػػػاؿ كرمامهػػػا 60مػػػف اآليػػػة )جػػػزء ( 2)

 (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئې ې ې ى ى ائ 
 (.2/427( المِّباح المنير فا غريب الشرح الكبير )3)
 (.1/8( شرح رنقيو النِّكؿ )4)
 (.1/77( البحر المحيط لمزركشا )5)
 (.1/78( البحر المحيط لمزركشا )6)
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رعريؼ المجهكؿ بمثمو  ك دكنوم فإف العمـ  ظهر مف الننس  ك مثموم ثـ هك غير جامج 
   (2)بعمـ. لبركج عمـ اح رعالا م كغير مانج لكجداف المقمد كليس 

   (3)كقاؿ ابف السمعانا: األحسف إنو إدراؾ المعمـك عما ما هك بو. 
م كال نظر  م فيشمؿ المكجكد كالمعدـك كاألكلا كما قالو فا الرمبيص: إنو معرفة المعمـك

 إلا االشرقاؽ حرا يمـز الدكر.
 قاؿ: كلك قمت: ما ييعمـ بو المعمـك كاف  سد.

   (4)كجب لمحمو االرِّاؼ بككنو عممان. ك كمأ  بك الحسف إلا  نو ما  
   (5)كقيؿ: ربيف المعمـك عما ما هك بو. 

كقيؿ: هك المعرفةم كرد بأنو ال يقاؿ لعمـ اح رعالا معرفة كما رقدـم كال يقاؿ لو عارؼم حكا 
االسراذ  بك اسحؽ إجماع المركمميف عما  ف اح رعالا ال يسما عارفان كدفج االسردالؿ بحديث 

   (1)بأنو ال يقطج بو .   (6)ؼ إلا اح فا الرباء يعرفؾ فا الشدة.." "رعر 
                                                                                                     

عبد اح البالسا ثػـ المِّػرل  ( ابف عقيؿ: محمد بف عقيؿ بف  با الحسف بف عقيؿ الشيخ العبلمة القاضا نجـ الديف  بك1)
هػ كسمج بدمشؽ مػف جماعػة ثػـ رحػؿ إلػا القػاهرة كسػمج مػف ابػف دقيػؽ العيػد كالزمػو كدرس 660شارح الرنبيو كلد سنة 

الطبرسػػية كالمعزيػػة ككػػاف قػػكل الػػننس قػػاؿ الػػذهبام كػػاف إمامػػان زاهػػدان كقػػاؿ السػػبكا فػػا الطبقػػات الكبػػرل شػػارح الرنبيػػو 
 اإلسػنكلا الحديث كِّنؼ مبرِّػران فػا النقػو ككػاف  حػد  عيػاف الشػافعية دينػان ككرعػانم كقػاؿ كابرِّر كراب الررمذل ف

ركفا سنة  –كاف لو فا الرقكل سابقة قدـ كفا الكرع رسكخ قدـ كفا العمـ  ثار ه   كضو لمسائريف مف نار عما عمـ 
 (2/288هػ )طبقات الشافعية 729

 (.1/77( البحر المحيط لمزركشا )2)
 (.1/23(م قكاطج األدلة )1/77ة فا  ِّكؿ النقو )( العد3)
 (109-1/108( الرمبيص فا  ِّكؿ النقو )4)
( كالبرهػػاف فػػا  ِّػػكؿ النقػػو كقػػاؿ: .. كهػػذا مػػدبكؿ مػػف جهػػة  ف الربػػيف مشػػعر بكضػػكح 1/77( العػػدة فػػا  ِّػػكؿ النقػػو )5)

 (.1/78( كالبحر المحيط )1/21الشاء عف إشكاؿ كهنا يبرج العمـ القديـ عف الحد )
فقػػاؿ: "يػػا غػػبلـ:  ك يػػا  كجػػاء فػػا القػػدر لمنريػػابا مبرجػػان: عػػف ابػػف عبػػاس رضػػا اح عنهمػػا قػػاؿ: كنػػت رديػػؼ النبػػا  (6)

م  ال  عممػؾ كممػات يننعػؾ اح بهػػفم فقمػت: بمػا يػا رسػكؿ احم فقػػاؿ: احنػظ اح يحنظػؾم احنػظ اح رجػدن  مامػػؾم  ـٍ مىػي غي
ذا اسػرعنت فاسػرعف بػاحم فقػد جػؼ القمػـ عمػا هػك رعرؼ إلا اح فا الربػاء يعرفػؾ فػا الشػ دةم إذا سػألت فاسػأؿ احم كا 

ف  رادكا  ف يضػركؾ بشػاء لػـ  كائفم فمك  ف البمؽ كمهـ  رادكا  ف يننعكؾ بشاء لـ يكربو اح عميؾ لـ يقػدركا عميػوم كا 
كاعمػػـ  ف النِّػر مػج الِّػػبرم ك ف  يقػدركا عميػوم اعمػؿ بالشػػكر كاليقػيف كاعمػـ  ف فػػا الِّػبر عمػا مػا ركػػرن بيػران كثيػرنام

( كركان الحػاكـ فػا هػػ1418 – كلػا  – ضػكاء السػمؼ  – 156حػديث  1/131النرج مػج الكػرب ك ف مػج العسػر يسػرا" )
( كذكرن النككل فا  ربعينو )شرح األربعيف 7برقـ  1/27( كركان ابف  با الدنيا فا النرج بعد الشدة )3/623المسردرؾ )

 .(1/75عيد النككية البف دقيؽ ال
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كنقؿ المقررح عف القاضا )فا شرح اإلرشاد(: إنو يسما عمـ اح معرفة لهذا 
الحديثم ثـ ضعنو بأف البطاب لـ يسؽ لبياف العمـ كال  طمؽ لنظ المعرفة هاهنا عميوم 

نما  راد ثمرة العمـم كهك اإلقباؿ فا ا  إللطاؼ عميوم كلهذا ال يسما البارل رعالا كا 
 
 

   (2)عارفانم انرها. 
ك كردن ابف الحاجب فا  (3)كاعمـ  ف النرؽ بيف العمـ كالمعرفة بذلؾ ذكرن جماعة 

 مبرِّرن كذكر بينهما فركقنا  برم فنذكر  حسنها: فمف ذلؾ:
كنقمو غيرن عف ابف  (4) ف المعرفة ررعمؽ بالجزئيات كالعمـ بالكمياتم قالو السهيما  -
 .(5)سينا

كقيؿ العمـ ما كاف بدليؿم كالمعرفة ما كاف فيو إدراؾ  كليا ببل اسردالؿ م ذكرن ابف 

                                                                                                     
 (.1/78( كالبحر المحيط لمزركشا )1/21( ك)1/19( المسرِّنا )1)
 .( كاسرطرد: كقيؿ المراد المحازاة1/78( البحر المحيط لمزركشا )2)

 كجػػػػػاء فػػػػػا الرحبيػػػػػر شػػػػػرح الرحريػػػػػر: ك جػػػػػاب عنػػػػػو ابػػػػػف بطيػػػػػب الدهشػػػػػة كغيػػػػػرن: بػػػػػأف هػػػػػذا مػػػػػف بػػػػػاب المقابمػػػػػة مثػػػػػؿ 

 مػػاكر إال مػػف بػػاب المقابمػػةم ك ف المػػراد هنػػا: رقػػرب مػػف اح رعػػالا كال يجػػكز  ف يقػػاؿ حم  ژ ڀ  ڀ  ڀژ 
 (.1/240فا الرباء يرقرب منؾ فا الشدة انرها )

(
3
كقاؿ  1/97فا المنبكؿ: المعرفة ببلؼ العمـ فا الممة؛ فإنها ال ررعدل إال إلا منعكؿ كاحد كالعمـ يرعدل إلا منعكليف  (

عمػػػـ كالمعرفػػػةم هػػػؿ بينهمػػػا عمػػػـك كبِّػػػكص مػػػف كجػػػوم  ك مررادفػػػافم  ك فػػػا الرحبيػػػر شػػػرح الرحريػػػر: فػػػرمبص  ف ال
 (.1/11( كالمسرِّنا )1/247مرباينافم  ك المعرفة  عـم  ك عكسو؟ فيو  قكاؿ )

(
4
السػهيما  بػػك القاسػػـ ك بػك زيػػد عبػػد الػرحمف بػػف البطيػػب  بػػا محمػد عبػػد اح البثعمػػا السػهيما اإلمػػاـ المشػػهكر ِّػػاحب  (

كلػػو كرػػاب "الرعريػػؼ كاإلعػػبلـ فيمػػا  بهػػـ فػػا القػػر ف مػػف األسػػماء  فػػا شػػرح سػػيرة رسػػكؿ اح كرػػاب "الػػركض اآلنػػؼ" 
م كمسػػألة السػر فػا عػكر الػػدجاؿ كاألعػبلـ" كلػو كرػاب "نرػائج النكػػر" كمسػألة ر يػة اح رعػالا فػػا المنػاـ" ر يػة النبػا 

هػػ م رػػكفا 508كيربمػ  بالكنػػاؼم مكلػدن سػػنة  كمسػائؿ كثيػرة منيػػدةم كلػو  شػػعار كثيػرة منيػدةم ككػػاف ببمػدن يرسػػكغ بالعنػاؼ
كمػا بعػدها( كاألعػبلـ لمزركمػا  18/100( الػكافا بالكفيػات )3/644هػ ككاف مكنكفان )كفيات األعياف 581بمراكش سنة 

(3/303.) 

(
5
ألمػكرم الرئيس ابف سينا عالـ فا المنطؽ كالطب كالنمسػنة كالنجػـك كالهندسػة اشػرهر  ِّػيرو ككثػرت رآلينػو فػا كػؿ رمػؾ ا (

 سنة حرا قاؿ فيو  حدهـ: 53إال  نو مات ميرة كضيعة ككاف عمرن 
 كبالحبس مات  بس المماتم )كالحبس كجج البطف الذل كاف يعالج الناس منو( ر يت ابف سينا يعادل الرجاؿ 

 –ة دار مكربػػػة الحيػػػا – 454ص م1/427هػػػػ )انظػػػر عيػػػكف األنبػػػاء فػػا طبقػػػات األطبػػػاء 428هػػػػ كمػػػات سػػنة 375كلػػد سػػػنة 
 (.13/199كما بعدها م سير  عبلـ النببلء ) 2/157( ككفيات األعياف بيركت
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 م كلكف يمـز منو  ف العمـ ال يككف إال نظريان كال يككف ضركريان كهك ضعيؼ.(1)البشاب
 ب( بببلؼ العمـ فإنو قد يرعمؽ 62كقيؿ المعرفة عمـ الشاء مف حيث رنِّيمو )

 ذكرن القشيرل.بالشاء مجمبلن  ك منِّبلنم 
ژ كقيؿ المعرفة ال رككف إال بعد جهؿم بببلؼ العمـم قد يككف بعد جهؿ لقكلو رعالا  -

يككف كذلؾ: كالعمـ القديـم  ]ال[ م كقد(2) ژې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  
 عف بعضهـم ككذا النيما فا شرح الحاجبية. (3)كنقمو ابف برل 

 فة رطمؽ نسبرها إلا اح رعالا كالعمـ.كرد بأف المعر 
 ك جيب بأف اشرراط سبؽ الجهؿ فيها إنما هك فيمف يرِّكر فيو الجهؿ ال مطمقان.
  (4)كقيؿ العمـ فا اإلنسافم كالمعرفة رككف فا الناس كفا البهائـم قالو ابف القطاع. 

حكان ابف جنا كقيؿ المعرفة فيما يككف مشعكران بو: كالحكاسم كالعمـ مف غير ذلؾم  -
 . (1) ژٱ  ٻ  ٻ   ژ عف النارسام كيدؿ ]لو[ قكلو رعالا  (5)

                                 
(
1
مػف مالشيخ اإلماـ العبلمة المحدث إمػاـ النحػك  بػك محمػد عبػد اح بػف  حمػد بػف  حمػد بػف نِّػر البمػدادل ابػف البشػاب  (

هػ )سػير  عػبلـ 567كركفا سنة هػ 492يضرب بو المثؿ فا العربية حرا قيؿ إنو بم  رربة  با عما النارسا كلد سنة 
 (.15/230النببلء 

(
2
ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  ژ ( مػػػػػػف سػػػػػػكرة النحػػػػػػؿ كرمامهػػػػػػا 78مػػػػػػف اآليػػػػػػة رقػػػػػػـ ) (

 ژوئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   
(
3
النحػػك كالممػػة  ابػػف بػػرل  بػػك محمػػد عبػػد اح بػػف  بػػا الػػكحش بػػرل المقدسػػا األِّػػؿ المِّػػرل اإلمػػاـ المشػػهكر فػػا عمػػـ (

م لو عما كراب الِّحاح لمجكهرل حكاش فائقة  را فيها بالمرائب اشرمؿ عميو جمج كبير كما  بػذ هػك درايةكالركاية كال
( 15/337كسػػير  عػػبلـ النػػببلء ) 32/108هػػػ )كفيػػات األعيػػاف 582هػػػ كرػػكفا سػػنة 499عػػف عممػػاء كثيػػريف كلػػد سػػنة 
 كما بعدها(. 1/121كطبقات الشافعية لمسبكا )

(
4
نر بف عما كينرها نسبو إلا نػزار بػف معػد بػف عػدنافم المعػركؼ بػابف القطػاع السػعدل الِّػقما  بك القاسـ عما بف جع (

المكلد المِّرل الدار كالكفاةم  حد  ئمة األدب بِّكِّان الممة كلو رِّػانيؼ فائقػة منهػا كرػاب "األفعػاؿ" كهػك  جػكد مػف 
لمبرار مف شعراء الجزيػرة" ككرػاب "لمػو الممػو"م كراب األفعاؿ البف القكطيةم كلو " بنية األسماء"م ك"الدرة البطيرة فا ا

ف كػاف ينسػب إلػا الرسػاهؿ 433مكلدن سنة  هػ كرحؿ عف ِّقمية لما رممب عميها النرنج ككِّؿ مِّر كلو شعر جيد كا 
كمػػا بعػػدها(  19/433( كسػػير  عػػبلـ النػػببلء )324-3/322هػػػ )كفيػػات األعيػػاف 515فػػا الركايػػة كرػػكفا بمِّػػر سػػنة 

 (.4/229كاألعبلـ لمزركما )

(
5
 بػػػك عثمػػػاف بػػػف جنػػػا النحػػػكل فإنػػػو كػػػاف مػػػف حػػػذاؽ  هػػػؿ األدب ك عممهػػػـ بعمػػػـ النحػػػك كالرِّػػػريؼم ِّػػػنؼ فػػػا النحػػػك  (

كالرِّريؼ كربان  بدع فيها كالبِّػائص كالمنِّػؼ كسػر الِّػناعة كِّػنؼ كرابػان فػا شػرح القػكافا كفػا العػركض كفػا 
ذ عػف  بػا عمػا النارسػا كِّػحبو  ربعػيف سػنة كبمنػو المذكر كالم نث إلا غير ذلؾم نبكغو األكمؿ فا الرِّػريؼم  بػ
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 (2)ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻژ كقيؿ المعرفة مػا نسػا ثػـ ذكػر؛ لقكلػو رعػالا  -
 (3)كنحك ذلؾ. 

نما التفاوت بكثرة المتعمقات  (4) ]ثم قال المحققونو ال يتفاوت  [ وا 
؟م قك   : الف:  حدهما  نها ررناكت كقاؿ فا البرهافثـ ابرمؼ العمماء: هؿ ررناكت العمـك

 كعميو  ئمرنا كقررن المازرل.
 كقاؿ األرمكل فا الرحِّيؿ إنو الحؽ.

 كالمراد بالرناكت  ف يككف عمـ  جما مف عمـ. 
 الثانا: قاؿ المحققكف: العمـك المرربطة بِّركؼ النظر ال ررناكت فبل يرِّكر عمـ  بيف

اسررابة اِّبل م ككيؼ يجامعو عما ما هك بو كال يجامعو  إذ العمـ يبيف المعمـك مف عمـ م
نما الرناكت بكثرة المرعمقاتم كابرارن الكيا الطبرل فا كراب الررجيو (5)كهما مرضاداف م كا 

 ( فا شرحو.اإلبيارلكاإلماـ فا البرهاف ك)
كنقؿ فا البرهاف فا الررجيو عف األئمة  ف المعقكالت ال ررجيو فيهام كهذا بناء عما 

  نو ال يمكف رعارضها بببلؼ رناكرها فا رربرها فإنو ممكف عند المحققيف.
كابرار اإلماـ فا رنسيرن عدـ الرناكت فا ننس العمـم بؿ فا طريقو بالنسبة إلا كثرة 

 ( 6)المقدمات كقمرها ككضكحها كبنائها. 

                                                                                                     
الثالثػة  –مكربػة المنػار بػاألردف  (246-1/245فا طبقات األدبػاء ) األلباءهػ )نزهة 392بعدن فا الردريسم ركفا سنة 

نبان الركاة عما  نبان النحاة1405 –  (.3/2476( ككفيات األعياف )2/335) هػم كا 

(
1
 ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  ژ ة الرحمف كرمامها ( مف سكر 41مف اآلية رقـ )جزء  (

(
2
 ژڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ژ ( مف سكرة يكسؼ كرمامها 58مف اآلية رقـ )جزء  (

(
3
 .(33/127( كراج العركس )1/80( كالنركؽ الممكية لمعسكرل )245-1/244( كالرحبير شرح الرحرير )1/8) اإلسنكل (

                 
 (1/25هاج:  ف المعرفة ررعمؽ بالذكات كها الرِّكر م كالعمـ يرعمؽ بالنسب كهك الرِّديؽ )كفا اإلب

كفا الرحبير شرح الرحرير قاؿ: فػرمبص  ف العمػـ كالمعرفػةم هػؿ بينهمػا عمػـك كبِّػكص مػف كجػو؟م  ك مررادفػاف؟  ك 
 (.  1/247مربايناف؟  ك المعرفة  عـ؟  ك عكسو؟م فيها  قكاؿ )

 فية.الكاك اسرئنا (4)

(
5
 (.1/79( كالبحر المحيط لمزركشا )1/186رشنيؼ المسامج ) (

(
6
 (.6/520( كالرنسير الكبير لمرازل )1/79البحر المحيط لمزركشا ) (
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اكت ببلؼ: فابرار ابف عبد السبلـ عدـ الرن(1)ككقج مف ابف عبد السبلـ كالبكنجا 
 كعكس البكنجا.

يعنا فا اآلبرة. لمم مف  –قاؿ القرافا: كألجؿ الرناكت قاؿ  هؿ الحؽ: ر ية اح رعالا 
عبارة عف بمؽ اح عمـ بو هك  جما مف مطمؽ العمـ نسبرو إليو كنسبة إدراؾ الحس إلا 

 المحس بوم قاؿ: ككذلؾ سماع الكبلـ الننسانام فقاؿ: كهذن عقائد ال ررأرا إال 
 
 
  (2)ما القكؿ بعدـ الرناكت انرها. ع

نما جاء ذلؾ مف جهة  ف بعض الدالئؿ  كظاهر كبلـ الِّيرفا عدـ الرناكتم قاؿ: كا 
ف   كضو مف بعض: كالبِّر المدرؾ لما قرب منو إدراكان بببلؼ ما بعد منو عف المسافة كا 

لرأمؿ ككذلؾ كاف اإلدراؾ مف جكهر كاحدم فمنو ما يقج جمينام كمنو ما يقج مج الرحديؽ كا
 .كالردبرمنزلة النكر 

كظاهر كبلـ القناؿ الشاشا رناكرهام  فإنو قاؿ: امرحف اح عبادن كفرؽ بيف كجكن العمـم 
فجعؿ منو البنا كمنو الجما؛ ألف الدالئؿ لك كانت كمها جمية الررنج الرنازع كزاؿ الببلؼ كما 

 ( كجد شؾ كال ظف كال جهؿ؛  63كال )احريج إلا ردبر كفكر كلبطؿ االبربلء كلـ يقج االمرحاف 
ألف العمـ حينئذ يككف طبقانم كلك كانت كمها بنية لـ يركِّؿ إلا معرفة شاء منها؛ إذ البنا ال 

ال كاف جميانم قاؿ اح رعالا:  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ يعمـ بننسو كا 

ذا ثبت  نو ليس ببنا كال جما ثبت  ف منو  (3) ژ ڻ   ڻ  ڻ ما هك جما كما هك كا 

                                 
(
1
هػػ 646البكنجا  فضؿ الديف كسيد الحكماءم اشرمؿ بكراب القانكف البف سينام ِّار قاضػا القضػاة بمِّػر رػكفا سػنة  (

-16/409( لػػو رِّػػانيؼ فػػا الطػػب كالمنطػػؽ )سػػير  عػػبلـ النػػببلء 1/586األطبػػاء )انظػػر عيػػكف األنبػػاء فػػا طبقػػات 
 (5/74( ككانت رمحقو غنمة فيما ينكر فيو مف األمكر العقمية )الكافا بالكفيات 410

(
2
 األقكاس زيادة مف هناؾ.بيف ( كما 80م 1/79البحر المحيط لمزركشا ) (

(
3
ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ژ مامهػػػػا: ( مػػػػف سػػػػكرة  ؿ عمػػػػراف كر7مػػػػف اآليػػػػة رقػػػػـ )جػػػػزء  (

ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  

 ژ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁                  
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  (1)فحِّؿ كجهاف ألِّحابنا؛  ِّحهما الرناكت.  مبنا
قاؿ: "ليس الببر   ف النبا  كفا مسند اإلماـ  حمد كابف حباف عف ابف عباس 

  (2)كالمعاينةم إف مكسا لـ يمؽ األلكاح لما سمج عف قكمو ك لقاها حيف ر هـ. 
كحؽ اليقيفم قاؿ  ئمة الحقيقةم العمـ باح عمـ اليقيف كعيف اليقيف  بيف كعما هذا كقج النرؽ 

 إف كاف باألدلة فهك عمـ اليقيفم فإذا قكل فهك عيف اليقيفم فإذا فنا فيو فهك حؽ اليقيفم
 كيقاؿ: عمـ اليقيف كالناظر إلا البحر م كعيف اليقيف كراكب البحرم كحؽ اليقيف كمف 

 
  (3)غرؽ فا البحر." 

م كال شؾ ناكت:  نو يككف عمـ األمـ مماثبلن لعمـك األنبياء كقد  كرد عما القائميف بعدـ الر
  ف عمـ األنبياء مرناكت كعممنام ككذلؾ رجحاف بعض الم منيف عما بعضهـ فا المعارؼ.

اطمج عما ِّنة البارل رعالا لـ يطمج عميها  ك جيب بكجهيف:  حدهما:  ف النبا 
 م كليس ذلؾ رناكران فا العمـ.غيرن فيككف ذلؾ راجعان إلا زيادة عمـو بمعمكـ  بر

الثانا: يجكز  ف يككف عميو السبلـ عمـ )مف( ربو رعالا بكجكن  دلة لـ نطمج نحف عما 
  (5) (4)جميعهام فيرجج الرناكت إلا  عداد المعمـك ال إلا ننس العمـ. 

                                 
(
1
 (.81-1/80البحر المحيط لمزركشا ) (

(
2
: "كلػيس الببػر كالمعاينػة رضػا اح عنهمػا قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اح الحديث فا السنة لعبد اح بف  حمد عػف ابػف عبػاس  (

إف اح عز كجؿ  ببر مكسا بما ِّنج قكمو فا العجؿ فمـ يمؽ األلكاحم فمما عايف ما ِّػنعكا  لقػا األلػكاح فانكسػرت" 
قػػات ( كقػػاؿ محققػػو حػػديث ِّػػحيو رجالػػو ث1841بػػرقـ  3/341( كركان اإلمػػاـ  حمػػد فػػا المسػػند )1114بػػرقـ  2/483)

مسردركو كذلؾ. كقاؿ هذا حديث ِّحيو عما -رجاؿ الشيبيفم ط الرسالة )الشيخ شعيب األرنا ط(م كركان الحاكـ فا 
 ( ككافقو الذهبا فا رمبيِّو.3250برقـ  2/351شرط الشيبيف كلـ يبرجان )

(
3
 . كلا كاح  عمـ كلك عبر بماص بدال مف غرؽ لكاف ( كما بيف األقكاس مف هناؾ1/81البحر المحيط لمزركشا ) (

(
4
كركاليهػا إذا  البحر المحيط لمزركشا كاسرطرد: ك ما رجحاف الم منيف بعضهـ عما بعض فمحمػكؿ عمػا زيػادة المعػارؼم (

حِّمت ببل فررة كال غنمةم ثػـ إذا ظهػر الرنػاكت بهػذا االعربػار رنػاكت العػارفكف باعربػار قمػة المنمػة ككثررهػام كلهػذا قػاؿ 
ما  عمـ لبكيرـ كثيػرا" فهػذا إشػارة إلػا كثػرة المعمكمػات ال إلػا الرنػاكت فػا العمػـ الكاحػد بػالمعمـك  عميو السبلـ"لك رعممكف

الكاحدم كلػك كانػت اإلشػارة إلػا هػذا لقػاؿ: كلػك رعممػكف كمػا  عمػـم فهػذن عبػارة الرنػاكت فػا ننػس العمػـم كقػاؿ  يضػان فػا 
رككنػكا عنػدل لِّػافحركـ المبلئكػة" مشػيران إلػا  ف المنمػة  الرناكت باعربار اعرراض المنبلت قمة ككثرة " لػك رككنػكف كمػا

 (.82-1/81ربرمسهـ فا غيبرهـ عنو كررحاماهـ بحضرروم رمؾ الحضرة المقدسة ِّمكات اح كسبلمو عميو )

(
5
م فمػػـ ال  ضػػيؼ  ( كذكػػر الزركشػػا فػػا البحػػر إيػػرادان  بػػر ك جػػاب عنػػوم قػػاؿ: فػػإف قيػػؿ: إذا رعػػذر الرنػػاكت فػػا ذكات العمػػـك

رناكت إلا طرقها؟ فمنها البديها كمنها النظرلم قمنا: إذا حققت الحقائؽ فكؿ عمػـ نظػرل يركقػؼ عمػا عمػـ بمقػدمريف ال
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ذا رحرر الببلؼ فا رناكت العمـ كعدموم فنائدة الببلؼ:  ف اإليمافم هؿ يقبؿ الزيادة  كا 
 ( 1)ال األعماؿ ببلفان لممعرزلة؟  العمـككالنقص بناءن عما  نو مف قبيؿ 

مسألة: العمـ إما قديـ  ك حادثم فالقديـ ال يكِّؼ بنظر كال ضركرة لرعالا اح عف 
الضركرة كاالحرياج إلا النظرم كهك كاحد مرعمؽ بالمعمكمات عما حقائقها رعمقان سابقانم لو 

ال يرعدد برعددها؛ إذ ليس يركقؼ عما اررساـ ِّكرها ال يرجدد حكـ اإلحاطة بمعمكماروم ك 
 ( 2)برجددهام كال يكِّؼ بالكسب كال بالضركرةم بؿ عمـ ضركرل ككاجبا ذارا. 

لا نظرل؛ ألنو إف كنا مجرد رِّكر طرفا القضية فا  كالحادث ينقسـ إلا ضركرل كا 
ال فنظرلم كال ببلؼ  فا انقساـ  –لعنكاف كما قالو فا شرح ا –الجـز بو فضركرلم كا 

نما ابرمنكا فا الرِّكر: فقيؿ ليس منو كسبام بؿ جميج الرِّكرات ال  الرِّديؽ إليهمام كا 
ؿ.   ( 3)ركرسب بالنظرم كابرارن اإلماـ فا المحِّى

م (4)كالجمهكر عما  ف كؿ كاحد مف الرِّكر كالرِّديؽ ينقسـ إلا الكسبا كالبديها 
 كدةم كالنظرل كمعرفة الممؾ كالركح.فالرِّكر البديها كمعرفة الحرارة كالبر 

ـ بأف العالـ ثبات ال يجرمعافم كالنظرل كالعمكالرِّديؽ البديها كالعمـ بأف الننا كاإل

                                                                                                     
 . ال يزيد كال ينقص.

فػػإف قمػػت: فنػػرل بعػػض المعػػارؼ يِّػػعب كبعضػػها يسػػهؿم قمػػت: ذلػػؾ الرنػػاكت يظػػف بػػو  نػػو نشػػأ مػػف كثػػرة المقػػدمات لمعمػػـ 
نمػػا هػػ  معمكمػػ ات رررػػب بعضػػها عمػػا بعػػض كلكػػؿ معمػػـك مقػػدمرافم فمػػا جػػاء الرنػػاكت إال مػػف الكاحػػدم كلػػيس كػػذلؾم كا 

ؿ مف المعارؼم كقمرو ال مف بعد الطريؽ كقربها كالمعمـك كاحد. )  (.1/82جهة كثرة المحَِّّ

(
1
الرحبيػػر شػػرح الرحريػػر كزاد كقػػاؿ: قمػػت:  هػػؿ السػػنة كالسػػمؼ عمػػا  ف اإليمػػاف يزيػػد كيػػنقصم كالمسػػألة معركفػػة مشػػهكرةم  (

( كانظػػر رشػػنيؼ المسػػامج 1/235كالقػػر ف مممػػكءه مػػف ذلػػؾ ممػػا ذكػػر بعضػػها الببػػارل فػػا ِّػػحيحو كغيػػرن مػػف األئمػػة )
(1/187.) 

(
2
البحػػػر لمزركشػػػا كاسػػػرطرد: قػػػاؿ ِّػػػاحب الرمكيحػػػات: كنػػػت مرنكػػػران فػػػا العمػػػـ القػػػديـم ككيػػػؼ ِّػػػكرة رعمقػػػو بالمعمكمػػػات؟  (

م فبطر لا شيخ لو  بهة جميمةم فعرضت عميو ما  نا فيو منكرانم فقاؿ لػا:  رعقػؿ ذارػؾ؟م فقمػت:  فأبذرنا سنة مف نـك
نعـم فقاؿ: رعقمؾ باكرساب ِّكرة بارجة عف ذارؾ؟م فقمت لو: الم فقاؿ: هذا حؿ ما  نت فيو منكرانم ثػـ قػاؿ لػا: هػذا 

رح الرحريػر ( الرحبيػر شػ1/83الرعقؿ الكاجبا الحضكرل الذارام ثـ رركنا كانِّرؼم فيا لهؼ ننسا عمػا رمػؾ السػنة )
(1/236.) 

(
3
 (.1/84البحر لمزركشا كقاؿ: فقاؿ: الرِّكرات كمها بديهية ) (

(
4
: كمذهب اإلماـ بطبلنو؛ ألنو يكاد يككف مف قسما الضركرل؛ ألنها لك كانت بديهيػة لمػا قائبلالبحر لمزركشا كاسرطرد  (

 ك إمكانػوم كلمػا ابمرػؼ العممػاء فػا ذلػؾم  كجدنا  ننسػنا طالبػة لرِّػكر الممػؾ كالجػفم كلمػا طمبػت  يضػان حػدكث العػالـم
 (.1/84كهك باطؿ بالضركرةم ال جـر فا غير هذا الكراب كافؽ الجمهكر )
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 (1)حادث. 
كقاؿ  بك الطيب فا شرح الكناية: قيؿ الضركرل هك الذل ال يرد عميو شؾم كالِّحيو 

 )منو(  نو الذل ال يقج عف نظر كاسردالؿم كهذا بالنسبة إلا العقما
 ما الحسا: فهك العمـ بالمحسكساتم ك ما المركب منهما: فإف كاف الحسا سمعانم فهك 
ال فالحدسيات كالرجريبياتم كفرؽ بينهما بأنو قد يحِّؿ مرة كاحدة كالرجربة  المركارراتم كا 

 مرات.
ب( كابف القشيرل إلا  ف العمـك كمها  63كِّار إماـ الحرميف فا بعض كربو )

ك ف النظر هك الرردد فا  نحاء الضركرياتم غير  ف الضركريات لما ضركرية جميةم 
لا ما يحراج فيو إلا فكرم سما  حد  انقسمت إلا مهجـك عميو فا المرربة األكلام كا 

 القسميف ضركريان كاآلبر نظريان.
قاؿ ابف القشيرل: ثـ الضركرل يقج مقدكران ح رعالا بمقان ابرداءن مف غير نظر مرقدـ 

 ما النظرل: فعند معظـ األِّحاب مقدكر بالقدرة الحادثةم كابرار اإلماـ  نها مقدرة ح عميوم ك 
 م كقيؿ غير ذلؾ.(2)رعالام كال يرعمؽ بها اكرساب 

سحؽ كمنعو  كابرمنكا: هؿ يقج مقدكران مكرسبان مف غير نظر؟ فابرارن األسراذ  بكا 
 الجمهكر.

قكاؿ: الجكاز كالمنجم كالِّحيو عند إماـ كهؿ يجكز  ف يقج الضركرل نظريان؟ فيو ثبلثة  
الحرميف:  ف ما كاف مف العمـك الضركرية ال يرـ العقؿ إال بو يمرنج  ف يقج نظريانم كمما 

م  (3)ليس كذلؾ يجكز.  كطرؽ العمـ عما المشهكر منحِّرة فا ثبلثة: عقؿو كسمجو كحسو

                                 
(
1
 ( كما قبمها.1/84البحر المحيط لمزركشا ) (

(
2
 البحر المحيط لمزركشا كزاد: قاؿ: قاؿ: كهذا الذم كنا سمعنان قديمان مػف مػذهب الكراميػة؛ ألف مػف رمػـ نظػرن حِّػؿ لػو (

العمػػـ شػػاء  ك  بػػام فمػػك كػػاف العمػػـ مكرسػػبان لػػو لركقػػؼ عمػػا ابريػػارنم كقػػاؿ األسػػراذ  بػػك إسػػحؽ فػػا كرابػػو الجػػامج: ذهػػب 
نمػا المقػدكر  بعض  ِّحابنا إلا  ف العمـك كمها ضركريةم كالػذل نبرػارن القطػج بػأف العمػـك الحادثػة بأسػرها ضػركريةم كا 

دفج عػف مراسػمو  ضػداد العمػـ بػالمنظكر فيػو حِّػؿ العمػـ ال محالػة مػف طمبها بالنظر المنضا إليهام فإذا رـ النظر كانػ
غيػر إيثػػار كدرؾ اقرػدارنم كهػػك بالقػدرةم كمػػف ظػف  ف العمػػـك الرػا رعقػػب النظػر رقػػج كقػكع القيػػاـ كالقعػكد كمػػا عػداها مػػف 

 (.1/85األفعاؿ المقدكرة فقد ظف  مران بعيدان ... الخ )

(
3
 (.1/87البحر المحيط لمزركشا ) (
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  (1)هاـ كالركسـ كالمحادثة. كعنكا بالحس عمـك اإلدراكات كالعاداتم كاضطربكا فا عمـك اإلل
؟م ك بر قكليو:  نو  كابرمؼ قكؿ األشعرل فا إدراؾ الحكاس: هؿ هك مف قبيؿ العمـك

ماـ الحرميف.    (2)ليس منهامكهك ابريار القاضا كا 
كقاؿ األسراذ  بك إسحؽ: الذل قالو الشيخ  بك الحسف كنررضيو  ف جممة الطرؽ الرا 

داللية رنحِّر فا  دلة بمسة: المعقكؿ كالكراب كالسنة يدرؾ بها العمـك الضركرية االسر
كاإلجماع كالقياسم )قاؿ(م كال عبرة بما يطمبو المنجمكف مف معرفة األشياء بذهاب الشمس 

 كالقمر كنجـ كذا.
م كها كمها السرة ك ربعكف (3)ك ما الر يا: فقد كرد  نها جزء مف سرة ك ربعيف جزءنا مف النبكة 

                                 
(
1
( كاسػػرطرد قػػاؿ: قػػاؿ المزالػػا: لعمهػـ عنػػكا باإللهػػاـ  ف العمػػـك كمهػػا ضػػركرية مبررعػػة ح 1/87البحػر المحػػيط لمزركشػػا ) (

رعػالا ابرػػداءنم كقػاؿ القنػػاؿ الشاشػا: ينحِّػػر فػا الحػػس كاالسػػردالؿم قػاؿ: كالسػػمج دابػؿ فػػا جممػة عمػػـك الحػػس؛ ألف 
باالسردالؿم كنقؿ عف بعض األكائؿ حِّرها فا الحسم قػاؿ  المسمكع محسكسم ثـ معرفة حقيقة ِّكابو كبطئو ردرؾ

ابف القشيرل: كهك غمط فا النقػؿ عػنهـم بػؿ مػذهبهـ  ف المعمػـك مػا يرشػكؿ فػا الحػكاسم كمػا ال يرشػكؿم كينضػا إليػو 
نظػػػر العقػػػؿ فهػػػك معقػػػكؿم فاِّػػػطمحكا عمػػػا النػػػرؽ بػػػيف المعمػػػـك كالمعقػػػكؿم فرػػػكهـ مػػػف سػػػمعهـ يقكلػػػكف: ال معمػػػـك إال 

سػػػكس  نػػػو ال يعمػػػـ شػػػاء إال بػػػالحسم كرػػػكهـ مػػػف قػػػكلهـ: إف النظريػػػات معقػػػكالت  نػػػو ال يعمػػػـ شػػػاء إال بػػػالنظر المح
(1/87.) 

(
2
قػػػػاؿ الزركشػػػػا: ك طمقػػػػكا البػػػػبلؼم كال شػػػػؾ  ف هنػػػػاؾ ثبلثػػػػة  مػػػػكر:  حػػػػدها: إدراؾ الحػػػػس المحسػػػػكسم كالثػػػػانا: العمػػػػـ  (

كالرابػػج: ال إشػػكاؿ فػػا  نػػو عمػػـم كهػػك مبػػالؼ لػػؤلكؿ  بالمحسػػكسم كالثالػػث: العمػػـ بعمػػـك  بػػرل رنشػػأ عػػف المحسػػكسم
  قطعانم كهؿ الثانا يبالؼ األكؿم  ك هما شاء كاحد؟ هذا محؿ الببلؼ.

ف النػػػريقيف عمػػػا  ف المػػػدرؾ كالمعمػػػـك كاحػػػدم  ثػػػـ ابرمػػػؼ فػػػا هػػػذا البػػػبلؼم فقػػػاؿ  بػػػك القاسػػػـ االسػػػكافا إنػػػو لنظػػػام كا 
إمػػػاـ الحػػػرميف: إنػػػو معنػػػكل عمػػػا القػػػكؿ بػػػاألحكاؿ كمػػػا  ف العمػػػـ القػػػديـ  كاإلدراؾ كالعمػػػـ بالمػػػدرؾ مبرمنػػػافم كقػػػاؿ رمميػػػذ

كالحادث يجمعهما حقيقة كاحدة مج القطج بابربلفهمام كحكػا القرافػا قػكليف فػا  ف اإلدراؾ لمحػكاس  ك لمػننس بكاسػطة 
 (.1/88الحكاس )

إسػػحاؽ بػػف زيػػد  بػػك القاسػػـ  قمػػت: كرمميػػذ إمػػاـ الحػػرميف هػػك سػػمماف بػػف ناِّػػر بػػف عمػػراف بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف
األنِّارل كاف فقيهػان إمامػان فػا عمػـ الكػبلـ كالرنسػير زاهػدان كرعػان يكرسػب مػف بطػو كال يبػالط  حػدا كالـز إمػاـ الحػرميف 

م 1/283هػ. طبقات الشافعية البف قاضا شهبو 511ك رقف عميو األِّميف كشرح اإلرشاد لئلماـ كلو كراب المنية ركفا 
 .14/315 سير  عبلـ النببلء

(
3
قػػاؿ: "ر يػػا المػػ مف جػػزءه مػػف سػػت ك ربعػػيف جػػزءن مػػف النبػػكة"  عػػف النبػػا  الحػػديث فػػا مسػػند  بػػا الجعػػد عػػف  نػػس  (

 .هػ1410 – كلا  –بيركت  –م سسة نادر  (1364رقـ  1/207)
 –ثانيػة  –بيػركت  –دار ابػف حػـز  (2200برقـ  3/26كجاء فا "الجمج بيف الِّحيحيف" عف  با هريرة بمنظو  يضان )

ػا عػف  بػا هريػرة بمنػظ "إذا اقرػرب الزمػاف لػـ ركػد ر يػا المػ مف ركػذب"م كاألبيػر ركان  هػم1423 كفيو قاؿ: ك برجان  يضن
( ككافقػػو الشػػيخ األلبػػانام ككػػذلؾ جػػاء فػػا شػػرح 2270بػػرقـ  4/532 يضػػان الررمػػذل فػػا سػػننو كقػػاؿ حػػديث ِّػػحيو )
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 فإف لهـ طرقان فا العمـك ال نِّؿ إلا شاء منها إال بالببر. طرؽ عمـك األنبياءم
قاؿ: كهك مثؿ ما يعرفكف مف كبلـ البهائـ كالجمادات كالكحا كغير ذلؾم كالر يا مف 

  (1)رمؾ الجممة. 
كاعمـ  ف مرارب العمـك عشرة: عمـ اإلنساف بننسو كِّنارو ككبلمو كلذاروم كالعمـ بالحرث 

د إلا قرائف األحكاؿ كمضب المضباف كالعمـ الحاِّؿ باألدلة كالِّناعات كالعمـ المسرن
العقميةم كالعمـ بجكاز النبكات كجكاز كركد الشرائج كالعمـ بالمعجزات إذا كقعت م كالعمـ بكقكع 

  (2)السمعيات كمسرندهما الكراب كالسنة. 
                                                                                                     

 باب القيد فا المناـم ككذلؾ ركان ابف عبد البػر فػا االسػرذكار( 21( حديث رقـ )9/537ِّحيو الببارل البف بطاؿ )
 .(1/287( ككذلؾ فا الرمهيد )8/459)

(
1
البحر لمزركشا كاسرطرد قائبلن: كقد اجرهدت فا رحِّيؿ السرة كاألربعيف ما ه ؟م فبممت منها إلا اثنػيف ك ربعػيفم كقػد  (

شػػاء حرػػا لػػك ر ل كاحػػد  : كال يجػػكز  ف يثبػػت بالر يػػافػػا طمػػب البػػاقام قػػاؿ ذكررهػػا فػػا كرػػاب الكِّػػؼ كالِّػػنةم ك نػػا
 فا منامو ك مرن بحكـ مف األحكاـ لـ يمزمو ذلؾ. انرها. النبا 
"م فػػا ذلػػؾ كجهػػانم كاألِّػػو: األكؿ؛ ألف األحكػػاـ ال القاضػػا كحكػػا األسػػراذ  بػػك إسػػحؽ فػػا " دب  -الزركشػػا –قمػػت 

 رثبت بالمناـ إال فا حؽ األنبياء  ك برقريرهـ.
لشيخ رقا الديف بف دقيؽ العيد  نو إذا كاف  مرن بأمر ثبت عنو فا اليقظة ببلفو كاألمر بررؾ كاجػب  ك منػدكب كعف ا

ف  مرن بشاء لـ يثبت عنو فا اليقظة ببلفو اسػرحب العمػؿ بػو م قمػت  كمػف ثػـ لػـ  –الزركشػا  –لـ يجز العمؿ بوم كا 
م كال عم .يجب الحد عما مف قذؼ  مر ة بأنها كطئت فا النـك  يو إذا  قر  نو زنا فا النـك

م فحممػػو إلػػا عمػػا  ءكذكػػر الشػػافعا فػػا األـ:  ف رجػػبلن قػػاؿ لرجػػؿ إنػػو كط م فقػػاؿ:  قمػػو فػػا الشػػمس   مػػو فػػا النػػـك
 (.90-1/89كاضرب ظموم قاؿ الشافعا: كلسنا نقكؿ بو. )

(
2
 اف بننسو كِّنارو ككبلمو كلذارو.فا البحر المحيط لمزركشا: قاؿ  ئمرنا: مرارب العمـك عشرة: األكلا: عمـ اإلنس (

الثانية: العمـ الضركرل باسرحالة المسرحيبلتم كانحطت هذن عف األكلا لمحاجة فيها إلا النكر فػا ذكات المرضػادات 
 كرضادها.

 الثالثة: العمـ بالمحساتم كانحطت عف الثانية: لرطرؽ اآلفات إلا الحكاس.
عمػا المببػريف ك يضػان البػد مػف فكػرم  ئحطت عما قبمها إلمكاف الرػكاطالرابعة: العمـ الحاِّؿ عقب ببر الركاررم كان

 كلهذا قاؿ الكعبا: إف العمـ عقبو نظرل.
 البامسة: العمـ بالحرؼ كالِّناعاتم كانحطت لما فيها مف المعاناة كالمقاسات كركقج الممطات.

المضػػػبافم كانحطػػػت لرعػػػارض السادسػػػة: العمػػػـ المسػػػرند إلػػػا قػػػرائف األحػػػكاؿم كبجػػػؿ البجػػػؿ كككجػػػؿ الكجػػػؿ كغضػػػب 
 االحرماالت فا محاؿ األحكاؿ.

 السابعة: العمـ الحاِّؿ باألدلة العقميةم كانحطت ألف النظرل منحط عف الضركرل.
 الثامنة: العمـ بجكاز النبكاتم كجكاز كركد الشرائج.

 الراسعة: العمـ بالمعجزات إذا كقعت.
 (.91-1/90كالسنة. )العاشرة: العمـ بكقكع السمعيات كمسرندها الكراب 
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 ]والجيل انتفاء العمم بالمقصود، وقيلو تصور المعموم عمى خالف ىيئتو[
كهػػذا هػػك الجهػػؿ البسػػيطم  انتفــاء العمــم بالمقصــودابرمػػؼ فػػا رعرينػػوم فقيػػؿ:  لوالجيــ

 .(1)كسما بسيطان ألنو جزء كاحد كانرناء عممنا بما رحت األرض كفا قعر البحار 
كرعبير المِّنؼ بقكلو: انرناء العمـ بالمقِّكد  حسف مػف الرعبيػر بانرنػاء العمػـ بالشػئ؛ 

م كلنػػ م نعػػـ شػػرط هػػذا ألف الشػػئ ال يطمػػؽ عمػػا المعػػدـك ظ المقِّػػكد شػػامؿ لممكجػػكد كالمعػػدـك
النكع  ف يككف انرنا ن عند القابػؿ لمعمػـم  ل الػذل مػف شػأنو اإلدراؾ ليبػرج ننيػو عػف الجممػكدم 
 ل الِّبرةم كمثمو الحيكاف غير العاقؿ فبل يكِّؼ بشػئ مػف ذلػؾ بالجهػؿ لعػدـ القابميػةم كػذا 

عدـ العمػـ بمػا مػف شػأنو  ف يكػكف عالمػان بػوم ال  كارم فقاؿ: البسيطفذكرن اآلمدل فا  بكار األ
 .(2)عدـ العمـ مطمقانم فبل ركِّؼ الجمادات بككنها جاهمةم إذ ها غير عالمة 

 .(3)كالجهؿ بهذا االعربار إثبات عدـم ال  نو ِّنة إثباتم كالنرؽ )بيف األمريف( ظاهر
 : ( 64) قاؿ الزركشا: كعميو ال يِّو قكؿ مف قاؿ

 لك  نِّنكنا كنت  ركب    ركما  قاؿ حمار الحكيـ
 (4)كِّاحبا جاهؿ مركب       ألنا جاهؿ بسيط

. كهػػذا عمــى خـالف ىيئتــو ل إدراؾ مػػا مػف شػأنو  ف يعمػػـ  تصـور المعمــومالجهػػؿ  وقيـل

                                 
(
1
 (.1/205( كالضياء البلمج )1/57( كالميث الهامج )1/188الرشنيؼ ) (

(
2
قػػاؿ المحمػػا: كاسػػرمنا بقكلػػو "انرنػػاء العمػػـ" عػػف الرقييػػد فػػا قػػكؿ غيػػرن "عػػدـ العمػػـ"م فيمػػا مػػف شػػأنو العمػػـ إلبػػراج الجمػػاد  (

ا مػػف شػػأنو العمػػـ بػػبلؼ عػػدـ العمػػـ )المحمػػا بحاشػػية كالبهػػائـ عػػف االرِّػػاؼ بالجهػػؿ؛ ألف انرنػػاء العمػػـ إنمػػا يقػػاؿ فيمػػ
( كقػاؿ الكػكرانا معررضػان عمػا المحمػا: كمػا قيػؿ: إف قكلػو "بالمقِّػكد" يبػرج مػا ال 1/164البنانا عما جمج الجكامج 

 (.1/316يقِّد كأسنؿ األرض فإف انرناء العمـ بو ال يسما جهبلنم مما ال يساعدن عقؿ كال نقؿ )الدرر 

(
3
( كفا البحر قاؿ الزركشا: الجهؿ يطمؽ كيراد بػو عػدـ العمػـ عمػا مػف شػأنو  ف يعمػـم كيسػما 1/189سامج )رشنيؼ الم (

بسيطام كقيؿ ال يطمؽ عميو جهؿم كقيؿ إف هذا الرعريؼ غير مانج لدبكؿ الظف عنػد مػف ال يػران عممػان كالشػؾ كالمنمػةم 
ِّبلحو: عدـ كؿ عمـ  ك ظف  ك شؾ  ك كقؼ عما مف شػأنو  ف يكػك  ف معمكمػان  ك مظنكننػا  ك مشػكككان  ك مكقكفػان فيػو كا 

 (.101-1/100ممف شأنو  ف يكِّؼ بذلؾ )

(
4
 –دار الكرػػب المِّػػرية  10/100(م كالبيرػػاف  كردهمػػا ِّػػاحب نهايػػة األرب فػػا فنػػكف األدب 1/189رشػػنيؼ المسػػامج ) (

سػمطاف ككػػاف جػاهبلن فػػا غيػػر فػا معػػرض الحػديث عػػف الحميػرم كركمػػا ذلػػؾ كػاف طبيبنػػا مػف  طبػػاء الهػػػ 1423 – كلػا 
المبمػج البسػيط كلػـ  هرػد لقائمهمػام كالجهػؿ البسػيط مثػؿ مػف ال يعمػـ عػدد ربِِّّو كيبكض فيما ال يعمـم كالبيرػاف مػف 

 شعر ر سو فهك يجهؿ كيعمـ انو يجهؿ م اما المركب مثؿ اعرقاد النمسنا قدـ العالـ .
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الثانا هك الجهؿ المركب؛ سػما بػذلؾ لرركبػو مػف جػزئيف:  حػدهما عػدـ العمػـم كاآلبػر اعرقػاد 
 .(1)ف البارل رعالا ال يرل فا اآلبرة غير مطابؽ: كاعرقاد المعرزلة  

كعمػػـ مػػف رقريرنػػا  ف الجهػػؿ عمػػا نػػكعيفم ك ف مػػا ذكػػرن المِّػػنؼ مػػف حكايػػة العبػػارريف 
لررغيػػب  –فػػا قِّػػيدرو المعركفػػة بالِّػػبلحية  (2)لػػيس بسػػديدم ككأنػػو ربػػج فػػا ذلػػؾ ابػػف مكػػا 

 ر كبلمو بقكلو:دَّ فِّ –فيها  (3)السمطاف ِّبلح الديف 
ف  ردت  ف رحد ا  مف بعد حد العمـ كاف سهبل  لجهبلكا 

                                 
(
1
كبم قيؿ: ألنو مشرمؿ عمػا جهمػيف؛ لككنػو جػاهبلن فػا الكاقػج كجػاهبلن ( كقاؿ فا الدرر: كالثانا مر 1/57الميث الهامج ) (

(م كقاؿ المحما:  ك  درؾ عما ببلؼ هيئرو فا الكاقج كيسما الجهؿ المركبم ألنػو جهػؿ المػدرؾ 1/314بأنو جاهؿ )
( كالرشػنيؼ 1/205(, كالضػياء البلمػج )1/163بما فا الكاقج مػج الجهػؿ بأنػو جاهػؿ كاعرقػاد النبلسػنة  ف العػالـ قػديـ )

(1/188.) 
يعنػا  –قاؿ: كهذا غير ِّػحيو؛ ألف الجهػؿ المركػب هكاعرقػاد مػا لػيس بكاقػج كاقعػان كمػا ذكػرن هػذا القائػؿ ك ض الككرانا كاعرر 

( 1/82الجهػػؿ ربػػيف المعمػػـك عمػػا بػػبلؼ مػػا هػػك بػػو ) :م كفػػا العػػدة(1/315ال يسػػرمزمو .. الػػخ ) –المحمػػا رحمػػو اح 
( كفػا المحِّػكؿ لمػرازل قػاؿ: ك مػا الجػاـز 1/22عقد يرعمؽ بالمعرقد عما ببلؼ مػا هػك بػو )كفا البرهاف قاؿ: الجهؿ 
 (.1/96( كشرح الكرقات لممحما )1/13( كانظر نهاية السكؿ لؤلسنكل )1/84غير المطابؽ فهك الجهؿ )

(
2
لشػػيرازل كالطبػػرل محمػػد بػػف مكػػا بػػف الحسػػف النػػاما النقيػػو الشػػافعام سػػبط  بػػا عمػػر عثمػػافم رنقػػو عمػػا  بػػا اسػػحؽ ا (

م 41-5/40هػػػػ )الػػػكافا بالكفيػػػات 507هػػػػ كرػػػكفا سػػػنة 428كغيػػػرهـم كركل عنػػػو  بػػػك طػػػاهر السػػػمنا كغيػػػرنم كلػػػد سػػػنة 
 (.11/103م راريخ اإلسبلـ 7/12الطبقات الكبرل 

(
3
دءن هػم ركلا ممػؾ مِّػر كالشػاـ فكػاف ر 532السمطاف الناِّر ِّبلح الديف يكسؼ بف  يكب بف شاذلم كلد بركريت سنة  (

كرقمػػص بقمػػيص الجػػد  مكذلػػؾ بركفيػػؽ اح لػػوم  عػػرض عػػف  سػػباب المهػػك مكحػػرزان ككهنػػان مػػف كيػػد الكنػػرة المئػػاـ ملئلسػػبلـ
درهمػان كلػـ  47هػ كلـ يبمؼ فا بزائنػو غيػر 589كاالجرهادكال زاؿ عما قدـ البير كما يقربو إلا اح إلا  ف مات سنة 

بػو إال كهػك مكهػكب  ك مكعػكد بػوم كلػـ يػ بر ِّػبلة عػف كقرهػا كال ِّػما إال يبمؼ داران كال عقاران كلػـ يكػف لػو فػرس يرك
كقر  مبرِّران فا النقػو لسػميـ الػرازلم ككػاف حسػف البمػؽ ِّػبكران  مككاف كثير السماع لحديث رسكؿ اح  مفا جماعة

كلػدان كبنرػان  17سػنةم ك بمػؼ  19سػنة كالشػاـ  24عما ما يكرهو كثير الرمافؿ عف  ِّحابو طاهر المسػافم حكػـ مِّػر 
 كاحدةم  حبو المسممكف حبان شديدان كحزنكا عما مكرو حزنان كبيرانم قاؿ الشعراء مراثيان فيو كثيرة منها:

 كالدهري ساءى ك قمعٍت حسناريو شىٍمؿي الهدل كالميمؾي عـ شراروي 
 مبذكلةن لو كلربو طاعارو   يف الذل كانت طاعارينا 

نىٍت ًنيىاريوح   باح  يف الناِّر الممؾ الذل  بالِّة ِّى
 ذالن كمنها  ىٍدرىكىٍت ثاراريو   يف الذل عىنىٍت النرنجي لبأسو
  طكاؽي  جياد الهدل مناريو   غبلؿي  عناًؽ العدا  ىسيافيو

 –القػػاهرة  –مكربػػة البػػانجا  –رحمػػو اح رحمػػة كاسػػعة كجػػدد فػػا األمػػة  مثالػػو )انظػػر النػػكادر السػػمطانية كالمحاسػػف اليكسػػنية 
 (.6/14( كالنجـك الزاهرة فا ممكؾ مِّر كالقاهرة )13/7كالبداية كالنهاية البف كثير )هػم 1415 – ثانية
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 فاحرط فهذا  كجز الحدكد  كهك انرناء العمـ بالمقِّكد
 مف بعد هذا كالحدكد ركثر  كقيؿ فا رحديدن ما  ذكر

 اآلبر يأرا كِّنو نكجز   رِّكر المعمـك م هذا جز ن
  (1)فافهـ فهذا القيد مف ررمرو   مسركعبان عما ببلؼ هيئرو

شرح الكجيز فا باب الربا فا الكبلـ عما قاعدة مد عجكة كما  حسف قكؿ الرافعا فا 
: إف الجهؿ معنان المشهكر: الجـز بككف الشئ عما ببلؼ ما هك عميوم قػاؿ: يطمػؽ كيػراد (2)

 بو عدـ الشئ. انرها.
ف كاف إطبلؽ الجهؿ فا  حدهما  شهر   .(3)فأشار إلا  نهما نكعافم كا 

؛ ألف هذا جهؿ ال عمـ فيو .  كلك قاؿ المِّنؼ "رِّكر الشئ" لكاف  كلا مف  المعمـك
 ( 4)كقكلو "عما ببلؼ هيئرو"  ل: عما ببلؼ الكاقجم كبرج بو رِّكرن البرة؛ فإنو عمـ. 

قاؿ الزركشا: هػذا  حسػف مػف قػكؿ إمػاـ الحػرميف: "عمػا بػبلؼ مػا هػك بػو"؛ فػإف ظػاهرن 
وم يعطػا  نػو لػـ الردافج؛ فإف رِّكر المعمـك يعطا كقكع رِّكرنم كقكلو "عما ببلؼ ما هك بػ

 يقج رِّكرن.
قاؿ: كقد يجاب عف اإلماـ بقكلو: رِّػكر الشػئ عمػا مػا فػا زعمػو كقكلػو عمػا بػبلؼ 

 ( 5)ما هك بو فا ننس األمر انرها. 
 ( 6)قاؿ فا المرر: الس اؿ ننسو ساقطم ثـ هك مشررؾ اإللزاـ. 

                                 
(
1
 (1/188رشنيؼ المسامج ) (

(
2
ا بمد عجكة كدرهـم فػاجرمج البيػج الحػبلؿم  ( قاعدة مد عجكة كدرهـ: كهك  ف يبيج مد عجكة كدرهـ بدرهـم  ك  ف يبيج درهمن

 ك مػج  حػدهما مػػا لػيس مػػف جنسػوم فػػالمرض  مكِّػػكررها  ف يبيػج مػاالن ربكيػػان بجنسػو كمعهمػػا كالزيػادة كربػان حػػراـ: فيحػـر
بيج فضة بنضة مثبلن مرناضبلنم فيضـ إلا النضػة القميمػة عكضػان  بػرم فيبيػج مػثبلن  لػؼ دينػار فػا منػديؿ بػألنا دينػارم 

الكػكفييفم كيسػكغو مػف يجػكز الحيػؿ مػف  ك مد عجكة كدرهـ بدرهـم كهك حراـ عند مالؾ كالشافعا ك حمد ككذلؾ قػدماء 
 .الككفييفم كما يسكغو مالؾ ك حمد إذا كاف المقِّكد بيج غير ربكل مج غير ربكل: كبيج سيؼ فيو فضػة يسػيرة بسػيؼ

( كالممنػا البػػف قدامػػة 8/173فػرو العزيػػز لمرافعػػا )( ك 793م 2/696)رطبيقارهػػا فػا المػػذاهب األربعػػة ك القكاعػد النقهيػػة 
(4/28.) 

(
3
 (.2/12منثكر فا القكاعد )ال (

(
4
 (.8/177( كفرو العزيز شرح الكجيز )1/57( كالميث الهامج )1/189الرشنيؼ ) (

(
5
 (1/58( كالميث الهامج )1/189الرشنيؼ ) (

(
6
 نسبة المرر ربمك مف هذا الجزء. (
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 ( 1)كقاؿ ابف العراقا: لـ يظهر الرناكت بيف رعبير إماـ الحرميف كالمِّنؼ. 
كهػػػا هنػػػا فكائػػػد: األكلػػػا: هػػػؿ الجهػػػؿ بالِّػػػنة جهػػػؿ بالمكِّػػػكؼ مطمقػػػان  ك مػػػف بعػػػض 
الكجكن؟ المرجو الثانا؛ ألنو جاهؿ بالذات مف حيػث ِّػنارها ال مطمقػانم كمػف ثػـ ال يكنػر  حػد 

 .(2)مف  هؿ القبمة 
الثانية: الجهؿ بمعنا المنظ مسقط لحكمػو: فػإذا نطػؽ األعجمػا بكممػة كنػر  ك إيمػاف  ك 

ؽ  ك إعرػػاؽ  ك بيػػج  ك شػػراء كنحػػكن كال يعػػرؼ معنػػان ال ي ابػػذ بػػو؛ ألنػػو لػػـ يمرػػـز مقرضػػان طػػبل
(3). 

ف ِّػػادفوم فمػػف ِّػػما جػػاهبلن بكينيػػة الِّػػبلة ال رِّػػو  الثالثػػة: الجهػػؿ بالشػػرط مبطػػؿ كا 
ف  ِّػابم  ف  ِّابم كمػا  ف القاضػا إذا حكػـ كهػك جاهػؿ بحكػـ اح يػدبؿ النػار كا  ِّبلرو كا 

مػب" فػا بػاب القضػاء: مػف اعرقػد الركحيػد عمػا ظنػو دلػيبلن كلػيس بػدليؿ فػا ككذا قاؿ فا "المط
 .(4)الحقيقةم فهك غير عارؼ بالركحيدم كمف اعرقدن ال عف دليؿ  ِّبل 

كقد رفج لا س اؿ: حاِّمو: هؿ يشررط فا ِّحة النكاح معرفػة الشػرط عنػد المرعاقػديف 
  ـ ال يشررط؟ 

 لجهؿ بالشركط مبطؿ لمعقدمفأجبت بما حاِّمو:  ف األِّحاب ِّرحكا بأف ا
كلممسػػألة نظػػائر منهػػا: مػػا ذكػػرن الرافعػػا فػػا بػػاب الربػػا: إنػػو ال يجػػكز بيػػج الربػػكل بجنسػػو 

جزافػان كبرجرػا مرمػاثمريف لػـ يِّػو؛ ألف  (5)جزافان كال بالربميف كالرحرلم فمك باع ِّبرة بِّػبرة 
كػو امػر ة لػـ يعمػـ:  هػا الرساكل شرطم كشرط ِّحة العقد ريقف العمـ بو عند العقدم كلهذا لك ن

 .(6) برو مف الرضاع  ـ معردة  ـ ال؟ لـ يِّو النكاح انرها 

                                 
(
1
 (.1/58الميث الهامج ) (

(
2
 (.2/13( المنثكر لمزركشا )1/102البحر المحيط لمزركشا ) (

(
3
( كاسرطرد: ككذلؾ إذا نطؽ العربا بما يػدؿ عمػا هػذن العبػارة بمنػظ  عجمػا ال يعػرؼ معنػانم 2/13المنثكر فا القكاعد ) (

نعـ لك قاؿ لؤلعجما:  ردت بو ما يػراد عنػد  همػو: فكجهػاف:  ِّػحهما كػذلؾ؛ ألنػو إذا لػـ يعػرؼ معنػا المنػظ لػـ يِّػو 
 (.2/14قِّدن )

(
4
ف  ِّاب الخ.( كف2/17المنثكر فا القكاعد ) (  يو زيادة: كمف فسر كراب اح رعالا بمير عمـ  ثـ كا 

 (.2/707( كالِّحاح )1/312اشرريت الشئ ِّبرة إذا اشرريرو ببل كيؿ كال كزف. جمهرة الممة )( 5)

(
6
 (.8/170( )8/167فرو العزيز بشرح الكجيز لمرافعا ) (
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كمنهػا: مػا ذكػرن الرافعػا فػا كرػاب القضػاء قبيػؿ الطػرؼ الثػانا ككافقػو عميػو النػػككل:  ف 
ف ظهػػر ككنػػػو بالِّػػػنة  اإلمػػاـ لػػػك كلػػا رجػػػبلن لمقضػػاء كهػػػك ال يعػػػرؼ حالػػو لػػػـ رِّػػو ركليرػػػو كا 

 .(1)المشركطة 
ما إذا عقد عما بنثا مشكؿم ثـ ربػيف بعػد العقػد  نػو امػر ةم فإنػو ال يِّػو لمشػؾ كمنها: 

م (2)فػػػا المعقػػػكد عميػػػوم ببػػػبلؼ الشػػػؾ فػػػا الشػػػهكد؛ألنو شػػػؾ فػػػا شػػػرط كهػػػذا شػػػؾ فػػػا ركػػػف 
 كاألركاف يحراط فيها ما ال يحراط فا الشرائط.

عمػا ظػف  كظف بعضهـ  ف هذن النظائر مناقضة لقكؿ الرافعػا كغيػرن: لػك بػاع مػاؿ  بيػو
حيارو فباف ميرا فإنػو يِّػوم كمثمػو مػا ذكػرن الرافعػا فػا البيػج: مػا لػك زكج  مػة  بيػو عمػا ظػف 

 .(3) نو حا فباف ميران ِّو النكاح عما األظهر 
فم فبانػػا ذكػريف: ِّػػو يكذكػر النػككل مػػف زكائػدن فػا كرػػاب النكػاح: لػك عقػػد بشػهادة بنثيػ

 .(4)فا األِّو 
نثا فباف رجػبلن لػـ يسػقط القضػاء فػا األظهػر: بػأف كفرؽ بينو كبيف ما لك ِّما بمؼ ب

 النية فا الِّبلة معربرةم كال مناقضة فيما ذكرنان :
كالنكاح مف عدـ الِّحة كبيج ماؿ  بيو عما ظف حيارو: إف كػبلن  القضاء بؿ النرؽ بيف 

كالنكػػػػاح دبمػػػػو ضػػػػرب مػػػػف الرعبػػػػدم فػػػػاحريط فيػػػػو؛ كلهػػػػذا قػػػػاؿ  ِّػػػػحابنا: الجهػػػػؿ  القضػػػػاءمػػػف 
 كحقيقة المناضمة. بالمماثمة

م فػػإذا لػػـ يعمػػـ حالهػػا حػػاؿ العقػػد *كال يِّػػو اإلقػػداـ عمػػا نكػػاح المػػر ة حرػػا يظهػػر حالهػػا
 بطؿ احرياطان فيو.

ككذلؾ كالية القضاء؛ ألنها رسردعا الكاليػة عمػا مػا دبمػو الرعبػد كالنكػاح فمػـ يِّػو مػج 
 الجهؿ.

ألبضػاع كالربػا: فيحرػاط كالضابط فا ذلؾ كمو  ف يقاؿ: مػا كػاف األِّػؿ فيػو الرحػريـ: كا

                                 
(
1
 (.11/97ركضة الطالبيف ) (

(
2
 (.1/163(م األشبان كالنظائر لمسبكا )5/86انا  لناظ المنهاج )ممنا المحراج إلا معرفة مع (

(
3
 (1/163األشبان كالنظائر لمسبكا ) (

(
4
 (.2/237المنثكر فا القكاعد النقهية ) (

 )*( حاذلا : أي ليست من احملرمات على طالب النكاح .
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نمػػػا بػػػرج عػػػف ذلػػػؾ: رػػػزكيج  مػػػة  بيػػػو بظػػػف حيارػػػو كشػػػهادة  فيػػػوم كيشػػػررط العمػػػـ بالمشػػػركطم كا 
البنثا ككذا لك رزكجت امر ة المنقكد بعد الرربص ثـ باف مكرػو قبػؿ العػدةم فنػا ِّػحة النكػاح 

 (1)رنريعان عما الجديد كجهاف:  ِّحهما الِّحة. 
 ف البمػػؿ فيهػػا مػػف جهػػة الشػػرط ال مػػف جهػػة الػػركفم ككجػػو بركجهػػا عػػف هػػذن القاعػػدة: 

 فكاف  بؼ.
 كلهذا : لك رزكج بنثا ثـ باف امر ة ال يِّو النكاح.

 كالنرؽ بينو كبيف شهادة البنثا إذا باف رجبلن ما ذكرنان.
كمسألة: القاضا إذا كلا ثـ بانت  هميرو مثؿ مسألة الزكجة المجهكلة حالها سكاءم فإنػو 

 ضاع يحراط فا القاضا لرعمقو باألمر العاـ.كما يحراط فا األب
كيػػدؿ عمػػا اسػػركاء البػػابيف فػػا المأبػػذ قػػكؿ الركيػػانا: لػػك كقػػج الحػػاكـ إلػػا فقيػػو ليزكجػػو 
فبلنػػة كعنػػدن  ف المكقػػج إليػػو المػػذككر كهػػك فػػبلف بعينػػوم فربػػيف  نػػو كػػاف غيػػرنم فػػبل يكػػكف إذنػػان 

 .(2)را: ال رِّو الِّبلة قياسان عما ما لك ِّما بمؼ رجؿ كعندن  نو زيدم فكاف عم
كبالجممػػػة فػػػالقكؿ بِّػػػحة النكػػػاح مػػػج جهػػػؿ المرعاقػػػديف بالشػػػركط بعيػػػدم بػػػؿ الػػػذل يرعػػػيف 

 البطبلف لما قررنان فاعرمدن فإنو مف الننائس.
ف  ِّػاب الطػبم كمػا ركان  بػك  كمف النركع: مف رطببم كلػـ يعمػـ منػو طػب ؛ يضػمف كا 

دكاءن ألبيػػوم فاسػػرعممو فمػػات: لػػـ يرثػػو إف م كعمػػا هػػذا: لػػك كِّػػؼ طبيػػب (3) وداككد كابػػف ماجػػ
ف كاف عارفان فبل؛ ألنو لـ يمشو.    (4)كاف جاهبلن بالطب؛ ألنو يعد قاربلنم كا 

                                 
(
1
( 2/238كالمنثػكر فػا القكاعػد لمزركشػا ) 1/65كمػا بعػدها( كالرمهيػد لؤلسػنكل  1/163انظر األشبان كالنظػائر لمسػبكا ) (

( ك سػنا المطالػب 7/49(. كركضػة الطػالبيف )9/261( كالمجمػكع شػرح المهػذب )9/226كالبياف فػا مػذهب الشػافعا )
 (.7/49فا شرح ركض الطالب )

(
2
 (.239-2/238المنثكر فا القكاعد ) (

(
3
: مف رطبب كلـ يعمـ منو طب قبؿ ؿ رسكؿ اح قاؿ: قا فا سنف النسائا عف عمرك بف شعيب عف  بيو عف جدن  (

( ك بػػك داكد عنػػو  يضػػا بمنػػظ "مػػف 2/1148 يضػػان عنػػو ) و(م كركان ابػػف ماجػػ8/52ذلػػؾ فهػػك ضػػامف" كحسػػنو األلبػػانا )
 (.4/195رطبب كال يعمـ منو طب فهك ضامف" )

(
4
ة المحرػػػػػاج فػػػػا شػػػػػرح المنهػػػػػاج ( كرحنػػػػ2/363( كسػػػػػبؿ السػػػػػبلـ )4/39( كمعػػػػػالـ السػػػػنف )2/18المنثػػػػكر فػػػػػا القكاعػػػػد ) (

(9/197.) 
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 ] والسيوو الذىول عن المعموم [ 
ال  (1)م قالػو النػككل فػا رحريػرنم فمػا عمػـ المعمـوم عـن ل المنمػة  الـذىولمعنان  والسيو

 يقاؿ الذاهؿ عنو سانو.
فا المنرػاح: السػهك مػا ينبػو ِّػاحبو بػأدنا رنبيػوم كالبطػأ مػا ينبػو ِّػاحبو  (2)اكاكقاؿ السك

كظػاهر كػبلـ الممػكييف برػرادؼ السػهك مػج النسػيافم كهػك قػكؿ األكثػرم كربمػا  (3) ك يرنبو بعد إرعاب
ف طاؿ زمانو كامرد. 64سما غنمة؛ كلهذا قاؿ )    (4)ب( الجكهرل: السهك المنمة كا 

لنهاية: السهك فا الشئ رركو مف غير عمػـم كالسػهك عنػو رركػو مػج كقاؿ ابف األثير فا ا
العمػػـم كبيػػنهـ فػػرؽم بػػأف النسػػياف عػػدـ ذكػػر مػػا كػػاف مػػذككرانم كالسػػهك غنمػػة عمػػا كػػاف مػػذككرا 

 .(5)كعما لـ يكف مذككرانم فعما هذا النسياف  بص مف السهك مطمقان 
م  ك ربمػػا سػػما غنمػػةم كمػنهـ مػػف فػػرؽ فقػػاؿ: إف قِّػر زمػػاف ذهػػاب اإلدراؾ سػػما سػهكان 

ف طػػاؿ زمانػػو كامرػػد: سػػما مػػج ككنػػو سػػهكان نسػػيانان السػػرحكاـ المنمػػة فيػػو بػػالطكؿ فيػػوم فهػػك  كا 
 بػػص مػػف مطمػػؽ السػػهكم كمطمػػؽ السػػهك  بػػص مػػف مطمػػؽ الجهػػؿ البسػػيطم كهػػذا  حسػػف مػػا 

 .(6)فرؽ بو 

                                 
(
1
( كفا الدرر: السهك: هػك الػذهكؿ عػف المعمػـك مػج بقػاء ِّػكررو المررسػمة فػا القػكة 1/189فا الرشنيؼ )فيما ال يعمـ( ) (

 (.1/317الحافظةم كالنسياف: زكاؿ ِّكررو عف القكة المدركة )الدرر 

(
2
مػػاـ فػػػا العربيػػة كالمعػػػانا كالبيػػػاف يكسػػؼ بػػػف  بػػا بكػػػر بػػف محمػػػد  بػػك يعقػػػكب السػػػكاكام مػػف   ( هػػػؿ بػػكارـز م عبلمػػػة كا 

هػػ 554كالعركض كالشعر مركمـ فقيو مرننف فا عمـك شرام  حد  فاضؿ العِّػر الػذل سػارت بػذكرهـ الركبػاف كلػد سػنة 
هػػػ )معجػػـ األدبػػاء 626كِّػػنؼ منرػػاح العمػػـك فػػا اثنػػا عشػػر عممػػان  حسػػف فيػػو كػػؿ اإلحسػػاف كلػػو غيػػر ذلػػؾ رػػكفا سػػنة 

 (.13/828( كراريخ اإلسبلـ )13/28كمعجـ الم لنيف  6/2846

(
3
(م الضياء البلمج 1/166( كالمحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا )1/58( الميث الهامج )190-1/189الرشنيؼ ) (

 (.1/475( كمجمؿ الممة البف فارس )1/111( كالبحر المحيط لمزركشا )1/207)

(
4
الممكية لمعسكرل: إف النسياف إنما يككف عما كاف كالسهك يككف عما لـ يكػف كقػكؿ:  ( كفا النركؽ6/194رهذيب الممة ) (

نمػػا رقػػكؿ سػػهكت عػػف السػػجكد .. الػػخ ) معجػػـ النػػركؽ الممكيػػة ك ( 1/97نسػػيت مػػا عرفرػػو كال يقػػاؿ سػػهكت عمػػا عرفرػػو كا 
 (1/156( كمبرار الِّحاح )4/406( كالمحكـ كالمحيط األعظـ )1/388)

كفا الِّحاح: سها عف الشئ يسهك: نسيو كغنؿ عنو كذهب قمبو إلا غيػرنم كاقرِّػر الجػكهرل عمػا كقاؿ فا راج العركس: 
 (.1/112(. كالبحر المحيط لمزركشا )38/339المنمة كِّريو سياقهـ االرحاد بيف السهك كالمنمة كالنسياف )

(
5
( كالرحبيػػػػر شػػػػرح الرحريػػػػر 2/430( النهايػػػػة فػػػػا غريػػػب الحػػػػديث كاألثػػػػر البػػػػف األثيػػػر )1/112البحػػػرالمحيط لمزركشػػػػا ) (

(1/253.) 

(
6
 (.1/253( كالرحبير شرح الرحرير )1/207الضياء البلمج ) (
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 .(1)كمنهـ مف فرؽ بينهما بأف الناسا إذا ذكررو رذكرم كالساها بببلفو 
 .(2)ابف دقيؽ العيد فا شرح العمدة: إف النرؽ بينهما مف حيث الممة بعيد  كقاؿ

م فبل يقاؿ سهك عن المعمومكبرج بقكؿ المِّنؼ "  .(3)" الذهكؿ عف غير المعمـك
فائدة: السهك ما كاف مػأمكران بػو كطريقػة النعػؿ ال ربرمػؼ فيػو السػهك كالعمػد: كرػرؾ النيػة 

يقػػة الرػػرؾ بكلػػؼ فيػػو بػػيف السػػهك كالعمػػد: كػػالكبلـ فػػا فػػا الِّػػبلة كمػػا كػػاف منهيػػان عنػػوم كطر 
. كقػد ال يعنػا عػف السػهك فػا المنهيػات فػا ِّػكرريف: إحػداهما إذا  الِّبلة كاألكؿ فا الِّػـك
كقج بعد عمد لكقكعو فا ضمنوم كما لك  كؿ الِّائـ ناسػيان فظػف بطػبلف ِّػكموم فجػامج فإنػو 

كهػػػك معرقػػػد  نػػػو غيػػػر ِّػػػائـم  ينطػػػر فػػػا األِّػػػو كال كنػػػارة عميػػػوم فػػػا األِّػػػوم ألنػػػو كطػػػئ
كيسرثنا مف هذا  نو لك سمـ مف الظهر ناسيان كركمـ عامدان ال ربطؿ ِّػبلرو فمينظػر فػا النػرؽ 

. 
كالثانية إذا كثر كطاؿم كمف ثـ قػاؿ الشػافعا: إذا ِّػما الرجػؿ نافمػة ثػـ سػها فػأحـر فػا 

لمسػػػهك كابرػػػد   مكركبػػػة قبػػػؿ  ف يسػػػمـم فػػػإف ذكػػػر ذلػػػؾ قريبػػػان جمػػػس م فنػػػرغ مػػػف النافمػػػة كسػػػجد
ف رطاكؿ قيامو فا المكركبة  ك ركج كسجد لها بطمت النافمة كالمكركبة ككاف عميػو  المكركبةم كا 
ابرداء المكركبةم ككذلؾ لك سها فا مكركبة حرا دبػؿ فػا نافمػة فػإف كػاف مػا عممػو فػا النافمػة 

ف كػػاف ممػػا رطػػاكؿ كركػػج منهػػا  ركعػػة بطمػػت قريبػػان رجػػج إلػػا المكركبػػة ك رمهػػا كسػػجد لمسػػهكم كا 
  (4)المكركبة كعميو  ف يعيدها انرها. 

                                 
(
1
 (.1/253الرحبير شرح الرحرير ) (

(
2
 (.1/254الرحبير شرح الرحرير ) (

(
3
 (.1/58الميث الهامج ) (

(
4
 كما قبمها. 2/220المنثكر فا القكاعد  (
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 ، وقيل فعل حير المكمف [ ومباحاً  ] مسألة و الحسن المأذون و واجبًا ومندوباً 
لرقسػػيـ النعػػؿ المرعمػػؽ بػػالحكـ إلػػا حسػػف كقبػػيوم سػػكاء حِّػػؿ الثػػكاب عمػػا  (1) مســألة
فعػاؿ المكمنػيفم فيشػمؿ مػا بالشػرعم فينػدرج فيػو   فيػوالمـأذون هك النعػؿ  فالحسنالنعؿ  ك الم 

ثبلثػة  م كنقػؿ اآلمػدل فػا ذلػؾ اإلجمػاع كقػاؿ: األفعػاؿ رنقسػـ إلػاًباو نـدمكمػا كػاف  واجبـاً كػاف 
لا ما بالؼ المػرض:   قساـ: األكؿ:  ف األفعاؿ رنقسـ إلا ما كافؽ المرض: فيسما حسنانم كا 

لا ما ال يكافؽ كال يبالؼ: فيسما عبثان.  فيسما قبيحانم كا 
طػػػبلؽ الحسػػػف عمػػػا مػػػا  مػػػر الشػػػرع بالثنػػػاء عمػػػا فاعمػػػوم كيػػػدبؿ فيػػػو الكاجػػػب الثػػػانا: إ

 .(2)كالمندكب كفعؿ  اح كيبرج منو المباح 
الثالػػػث: إطػػػبلؽ الحسػػػف عمػػػا مػػػا لناعمػػػو  ف ينعمػػػوم كيػػػدبؿ فيػػػو مػػػج فعػػػؿ اح الكاجػػػب 

 كالمندكب كالمباح.
بػػدان سػػرمدان: كافػػؽ قػػاؿ: كارنقػػكا عمػػا  ف فعػػؿ اح حسػػف بكػػؿ حػػاؿم ك نػػو مكِّػػكؼ بػػذلؾ  

المرض  ك بالؼم ك ف ذلؾ مما ال يرمير كال يربدؿ بنسبة كال إضافةم كلكف إف كاف بعػد كركد 
 انرها. (3) منها  الشرع فنعمو مكِّكؼ بككنو حسنان باالعرباريف األبيريف

 .(4)كنِّب الكاجب كما بعدن فا كبلـ المِّنؼ عما الحاؿ 
؛ الررنػػاع شػػأنو بػػاإلذف فيػػوم كهػػذا مباحــاً و مػػا كػػاف كقكلنػػا: "المػػأذكف فيػػو شػػرعانم يػػدبؿ فيػػ

م ألف  حسػػف"  (5)  ژڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ هػك األِّػو لقكلػو رعػالا: 

                                 
(
1
كسػ االنم فهػك مػف إطػبلؽ المِّػدر عمػا المنعػكؿم كبمػؽ بمعنػا مبمػكؽم فقكلنػا:  مسألة: كها مِّدر سأؿ يسأؿ مسػألة (

( كفػػا المعجػػـ 29/160( كرػػاج العػػركس )1/368مسػػألةم  ل: مسػػئكلة بمعنػػا يسػػأؿ عنهػػا )المطمػػج عمػػا  لنػػاظ المقنػػج 
يبػرهف عميهػا  الكسيط: المسألة مِّدر كرسرعار لممنعكؿم يقػاؿ: رعممػت مسػألةم كفػا االِّػطبلح العممػا: القضػية الرػا

 (.1/411كالجمج مسائؿ )

(
2
طػبلؽ القبػيو عمػا مػا  مػر الشػارع  ( البحر المحيط لمزركشا : كقاؿ: كلك قيؿ ما يجكز الثناء عما فاعمو لدبؿ المبػاحم كا 

 بذـ فاعمو كيدبؿ الحراـ كيبرج المكركن كالمباحم لكػف المكػركن إف لػـ يكػف قبيحػان بهػذا االعربػار فمػيس حسػنان باعربػار  ف
 (.46-1/45( كانظر المسرِّنا )1/227لناعمو  ف ينعمو  ك  نو مكافؽ لممرض )

(
3
ف كػػػاف قبػػػؿ الشػػػرع فمكِّػػػكؼ بككنػػػو حسػػػنان باالعربػػػار األبيػػػر فيهمػػػا هػػػػ ) ( ( 1/228البحػػػر المحػػػيط لمزركشػػػا: كقػػػاؿ: كا 

 (.1/46كالمسرِّنا )

(
4
 (.1/166المحما عما جمج الجكامج بحاشية البنانا ) (

(
5
  گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گژ ( مػف سػػكرة النحػػؿ كرمامهػػا : 97يػػة رقػػـ )مػػف اآلجػزء  (
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 فعػػؿ الرنضػػيؿم كشػػرطو  ف يضػػاؼ إلػػا لنظػػوم فالرقػػدير: لنجػػزينهـ  حسػػف  عمػػالهـم ك عمػػالهـ 
عػػػان كالمنػػػدكب رعمػػػؽ بهػػػا الحسػػػف: إمػػػا كاجبػػػة  ك مندكبػػػة  ك مباحػػػةم كالكاجػػػب  حسػػػف قطيالرػػػا 

 .(1) حسف مف المباح ألنو ال ثكاب فا المباحم فمـز  ف يككف حسنان 
كاعمـ  ف حسػف الشػئ شػرعان ال يرجػج إلػا كِّػؼ رضػمنو مػف الحسػفم كلكػف معنػان إذف 

 الشرع فيو كرفج العقاب عنو. كقسمو الكيا الطبرل إلا ثبلثة  قساـ:
كالِّػػبلةم كضػػدن مػػف القبػػيو مػػف  حػػدهما: مػػا حسػػنو الشػػرع لمعنػػا فػػا عينػػو: كاإليمػػاف 

 .الزنا كالقرؿم فكؿ منهما ال يرمير عف كِّنو 
سػػد مميػػر كحسػػنها مػػف للمػػاؿ االثػػانا: مػػا حسػػف لمعنػػا فػػا غيػػرن: كالزكػػاة؛ فإنهػػا رمميػػؾ 

؛ فإنو ررؾ األكؿم كلكف حسف بكاسطة قهر الننس األمارة بالسكء.  حاجة النقيرم ككذا الِّـك
 (  65قػػادم كهػػذا )رألنهػػا قبحػػت لػػداللرها عمػػا سػػكء االع و: كممػػة الػػردة؛يكضػػدن مػػف القبػػ

النكع قد يزايمو كِّؼ القبو باإلكران كرنػاكؿ الميرػة فإنػو حػـر نظػران إلػا الرنػاكؿم كقػد يحػؿ عنػد 
 الضركرة.
ث: مػػا حسػػف لمعنػػا فػػا غيػػرنم كذلػػؾ المعنػػا ال يػػرـ إال بنعػػؿ مقِّػػكد مػػف العبػػد: لػػالثا

م فػبل جػـر انحػط عػف القسػميف لمركسػطم حرػا ابرمػؼ كالسعا إلا الجمعة كالكضػكء عمػا ر ل
 فا ككنو عبادة  ـ ال؟

 .(2)كيأرا ضدن فا القبيو 
رنبيػػػو: الػػػكاك فػػػا قكلػػػو:كاجبان كمنػػػدكبان كمباحػػػانم لمرقسػػػيـم كمنِّػػػكبارها  حػػػكاؿ جمػػػج حػػػاؿ 

 .(3)الزمة لممأذكفم  را المِّنؼ بها لبياف  قساـ الحسف 
 .(4)الِّبا كالساها كالنائـ كالبهيمة ك فعل حير المكمفكيشمؿ الحسف  وقيل

                                                                                                     

 ژڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
(
1
 (.191-1/190رشنيؼ المسامج )(

(
2
 ( بحركفو.1/229البحر المحيط لمزركشا ) (

(
3
كػػكف  قسػػاـ الحسػػف ال  ( كفيػػو قػاؿ العبلمػػة البنػػانا : معنػػا لزكمهػػا1/166المحمػا عمػػا جمػػج الجكامػػج بحاشػػية البنػػانا ) (

ربرج عنهام  ك  ف الجميج الـز لمجميج عما الركزيج عما حد قكلهـ: حبػذا المػاؿ فضػة كذهبػانم كينيػد هػذا قػكؿ الشػارح: 
 (.1/25 را بها لبياف  قساـ الحسف  .هػ. كانظر األِّؿ الجامج إليضاح الدرر المنظكمة فا سمؾ جمج الجكامج )

(
4
إناطرو بعدـ النهام حرا  دبؿ فيو غير المكمؼم كالِّبا كالساها كالبهيمة اسػرطرادان؛  إناطة الحسف باإلذف  بص مف (

 (.2/764ألنو إنما يركمـ فا النعؿ المرعمؽ بو البطاب كهك فعؿ المكمؼ كاح  عمـ )الرحبير شرح الرحرير 



494 
 

ال فحسػػػفم  دبػػػاؿ غيػػػر المكمػػػؼ ذكػػػرن البيضػػػاكل فقػػػاؿ: مػػػا نهػػػا عنػػػو شػػػرعان فقبػػػيوم كا  كا 
 .(1)غير المكمؼ ككذلؾ  فعاؿ اح رعالا كما قالو فا المحِّكؿ ]فعؿ[ فيندرج فيو 

 غير المكمؼ إشكاالف:]فعؿ[ كفا اندراج 
منهػػاج البيضػػاكل كذكػػرن غيػػرن:  نػػو رقػػرر  ف  سػػنكل فػػا شػػرح حػػدهما: كهػػك مػػا ذكػػرن اإل

الرقسيـ إنما هك فا مرعمقات الحكـ الشرعام كمرعمقارو ها  فعػاؿ المكمنػيفم كحينئػذ فيكػكف قػد 
قسـ  فعاؿ المكمنيف إلا الحسف كالقبيوم ثـ قسػـ الحسػف إلػا  شػياء منهػا  فعػاؿ غيػر المكمنػيف 

ج النظػػر عػػف ككنػػو  حػػد قسػػما فعػػؿ كهػػك معمػػـك الػػبطبلفم ك جيػػب عنػػو: بػػأف الحسػػف مػػج قطػػ
المكمؼ يرناكؿ فعػؿ المكمػؼ كغيػرنم كمػف حيػث ككنػو  حػد قسػما فعػؿ المكمػؼ ال يرنػاكؿ فعػؿ 

 .(2)غيرنم فكبلمو فا الحسف مج قطج النظر عف ككنو فعؿ المكمؼ 
ال؟ فػإف كػاف فػبل  كالثانا:  ف فعؿ غير المكمؼ ال يبمك إما  ف يككف مف قسػـ المبػاح  

ف لػػػػـ يكػػػػف مػػػػف المبػػػػاح عنػػػػد حاجػػػػة إلػػػػا ر عبيػػػػر البيضػػػػاكل كالمبػػػػاح كفعػػػػؿ غيػػػػر المكمػػػػؼم كا 
فيكػكف الحػد الػذل حػدن لممبػاح فاسػدان؛ فإنػو قػد حػدن:  –كهك الذل ِّػرح بػو غيػرن  –البيضاكل 

 بما ال يرعمؽ بنعمو كرركو مدح كال ذـم كفعؿ غير المكمؼ يِّدؽ عميو ذلؾ.
 .(3)و كاإلشكاالف كبلهما كارداف عما اإلماـ ك رباع

كلك عبر المِّنؼ: "الحسف بأنػو لـػ ينػو عنػو" ال نػدرج فيػو فعػؿ غيػر المكمػؼم فإنػو ال نهػا 
كمف األِّػحاب مػف قػاؿ: إف  فعػاؿ غيػر المكمنػيف ال يسػما حسػنان كال قبيحػان؛  م(4)عنو كال إذف فيو

ف كاف يجب بسببها الضماف كاأل  .(5)رشإذ ال يركجو إليهـ مدح كال ذـ بسبب  فعالهـم كا 

                                 
(
1
الرحبيػػػػر شػػػػرح الرحريػػػػر ( ك 1/25( كنهايػػػػة السػػػػكؿ شػػػػرح منهػػػػاج األِّػػػػكؿ )1/61انظػػػػر: اإلبهػػػػاج فػػػػا شػػػػرح المنهػػػػاج ) (

 (.1/216(م كحاشية العطار عما الجبلؿ لمحما )2/759)

(
2
 (.1/59( كالميث الهامج )1/26نهاية السكؿ شرح منهاج الكِّكؿ لؤلسنكل ) (

(
3
 (.1/26نهاية السكؿ شرح منهاج الكِّكؿ ) (

(
4
ينػو عنػو  .هػػم كانظػر اإلبهػاج فػا شػرح ( قاؿ: فالقبيو ما نها اح رعالا عنو كالحسف مػا لػـ 1/88شرح رنقيو النِّكؿ ) (

 (.1/62( كالرمهيد لؤلسنكل )1/61المنهاج )

(
5
الػػو فػػا المقنػػج ( كفػػا الرحبيػػر شػػرح الرحريػػر : الثالثػػة: ال يكِّػػؼ فعػػؿ غيػػر مكمػػؼ بحسػػف كال قػػبوم ق1/191الرشػػنيؼ ) (

اسػـ لمكاجػب عمػا مػا دكف  (م كاالرش هك النػرؽ بػيف قيمػة العضػك سػميما كقيمرػو مِّػابا م اك هػك762-2/761كغيرن )
 ( .1/110الننس ) انيس النقهاء 
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اعمػػـ  نػػو كقػػج فػػا بعػػض نسػػخ األِّػػؿ "قيػػؿ كفعػػؿ غيػػر المكمػػؼ" كهػػك الػػذل اقرِّػػرت ك 
 .(1)عميوم ك كثر النسخ حذؼ منها لنظة "قيؿ" 

كمػف ثمػرة البػبلؼ: مػا قالػو الرافعػا فػػا بػاب الزنػا: لػك مكنػت البالمػة العاقمػة مجنكنػػان  ك 
 كالحالة هذن ليس بزنا. ِّبيان: فعميها الحد ببلفان ألبا حنينةم حيث قاؿ : ال حد؛ ألف فعمو
 .(2)قمنا: ال نسمـ إنو ليس بزنام بؿ زنا كلكف ال يجب الحد. انرها 

ككجػػو الربػػريج :  ف الزنػػا إنمػػا يكػػكف فػػا العقػػؿ قبيحػػان إذا ِّػػدر مػػف المكمػػؼم فمػػا ينعمػػو 
 الِّبا إذا لـ يكف زنا ال رحد الممكنة منو.

كلك سقط الحد فيو عف الِّػبا كعما قكؿ الشافعا هك قبيو فا ننسو؛ ألنو منها عنوم 
نمػا ينبمػا  ف يكػكف هػذا عمػا العكػسم  ل مػف يقػكؿ إنػو  لعدـ ركمينوم كال يبنا ما فا هػذام كا 
عقما يكجب الحد عمػا الممكنػة؛ ألف العقػؿ مػدرؾ لقػبو هػذا النعػؿ مػف حيػث هػكم كمػف يقػكؿ 

يف إنمػا هػك شرعا ال يكجب الحد لعدـ رعمؽ النها بنعؿ الِّبام عما  ف كجػكب الحػد بػالرمك
م كمػػف كطػػئ عمػػا فراشػػو زكجرػػو  ك بػػالعكس:  لكقػػكع النعػػؿ بينهمػػام فهػػا زانيػػة كهػػك لػػيس بػػزافو

 .(3) حدهما زافو دكف اآلبر 

                                 
(
1
 (.59-1/58الميث الهامج ) (

(
2
 (.1/191الرشنيؼ ) (

(
3
 (.55-9/54المبسكط لمسربسا ) (
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 ولو بالعموم ، فدخل خالف األولى [عنو ] والقبيح المنيى 
شرعانم يندرج فيػو المنهػا عنػو بػالجـز كهػك الحػراـم  عنو المنيىالنعؿ  والقبيح ب( 65)
خـالف  ل بعمػـك النهػام فػدبؿ فػا القبػيو  بالعمومكاف منهيػان  ولور الجـز كهك المكركنم كبمي

 كفا إدباؿ المكركن كببلؼ األكلا فا القبيو نظر.* األولى
قاؿ الزركشا: لـ  رن لمير المِّنؼم كغايػة مػا عنػدن  نػو  بػذن مػف إطبلقهػـ  نػو المنهػا 

 .(1)المبِّكص عنوم كاألقرب يمكف  ف يريد  نهـ  رادكا النها 
ف المكركن يطمؽ عما ببلؼ األكلػا؛ إكال يساعدن قكؿ ابف الحاجب ربعنا لممزالا كغيرن: 
 ألنو لبياف إطبلؽ حممة الشرع كالكبلـ فا حقيقة القبو.

كالظػػاهر  ف المِّػػنؼ  بػػذ هػػذا مػػف كػػبلـ الهنػػدلم فإنػػو قػػاؿ: القبػػيو عنػػدنا يكػػكف منهيػػان 
هػػذا القػػدر المشػػررؾ بػػيف المحػػـر كالمكػػركن؛ فإنػػو جعػػؿ عنػػوم كنعنػػا بػػو مػػا يكػػكف رركػػو  كلػػام ك 

ال فاسرعمالو فيػو بطريػؽ الرجػكزم فيػدبؿ رحرػو المحػـر كالمكػركن.  النها حقيقة فيو فبل كبلـم كا 
 .(2)انرها 

قاؿ فػا المػرر: مػا ادعػان مػف النظػر غيػر ِّػحيوم كعػدـ ركايرػو ال رػدؿ عمػا العػدـ فػا 
بينػػو كبػػيف إمكػػػاف إرادة البِّػػكص مػػا ينيػػد جمػػػج ننسػػوم كاألبػػذ ِّػػحيو ال مػػراء فيػػػوم كلػػيس 

 .(3)كدعكان  نو  قرب ممنكع انرها 
مػػذهب  هػػؿ السػػنةم ك مػػا المعرزلػػة فقػػد ابرمنػػكا : فبعضػػهـ  هػػكرنبيهػػات:األكؿ: مػػا ذكرنػػان 

قاؿ:القبيو هك ما ليس لمقادر عميو  ف ينعمو إذا كػاف عالمػان بطبيعرػو مػف المنسػدة الداعيػة إلػا 
ضػػارم كالحسػػف مػػا لمقادرعميػػو  ف ينعمػػو: كالِّػػدؽ النػػافجم فمػػا ال يػػرمكف مػػف رركػػو: كالكػػذب ال

فعمػػػو لعجػػػزن عنػػػو كالممجػػػأ إليػػػو ال يكِّػػػؼ عنػػػدهـ بحسػػػف كال قػػػبوم ككػػػذلؾ مػػػا لػػػـ يعمػػػـ حالػػػو 
البهػػائـ: ال ] فعػػاؿ[ لناعمػػو: كأفعػػاؿ مػػف هػػك قريػػب العهػػد باإلسػػبلـم ك فعػػاؿ السػػاها كنحػػكن: ك

 ركِّؼ بمدح كال ذـ.

                                 
(
1
( كاسرطرد: بؿ هكاألقرب إلطبلقهـم كسيأرا فا كبلمو  ف المكركن ليس بقبيو فكيػؼ بػبلؼ األكلػا!؟ 1/191الرشنيؼ ) (

 (.1/60ج )انظر الميث الهام

(
2
 (.1/60( كالميث الهامج )1/209كالضياء البلمج ) 192-1/191الرشنيؼ  (

(
3
 .كلعؿ الشارح قد اطمج عما نسبة  برل غير المكجكدة بيف  يدينا هذا الجزء غير مكجكد فا المرر (

 قادر على  الصـو خالؼ االوىل .، ويضاؼ دلا سبق م اؿ الفطر ىف رمضاف لل251)*( خالؼ االوىل افا  فيو الشارح تبعا للمصنف ص 
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ة  ك االعرباريػػة المكجبػػة يػػلػػيس لمناعػػؿ  ف ينعمػػو لمػػا يعمػػـ مػػف المنسػػدة الحقيقككػػذلؾ مػػا 
 لممنج مف النعؿ.

كقاؿ جماعة منهـ  بك الحسيف فا المعرمد: القبيو هك النعؿ الكاقػج عمػا ِّػنة ركجػب الػذـم 
فيػػدبؿ فػػا حػػد القبػػيو الحػػراـ فقػػطم كالحسػػف عنػػدهـ هػػك الكاقػػج عمػػا ِّػػنة ركجػػب المػػدح لناعمػػوم 

الحسػػػف الكاجػػػب كالمنػػػدكبم كمػػػا ال يشػػػرمؿ عمػػػا  حػػػدهما: كػػػالمكركن كالمبػػػاحم فمػػػيس  فػػػدبؿ فػػػا
بحسف كال قبيوم كالحسف برنسيرهـ اآلبػر  بػص مػف رنسػيرهـ األكؿ؛ إذ ال مػدح فػا فعػؿ المكػركن 

 .(1)كالمباح كال ذـم كهذا الرنسير منهـ مبنا عما  ف العقؿ لو الرحسيف كالرقبيو 
مقابمة الحسف بالقبيوم كفيو نظػر؛ ألف مقابمػة الحسػف إنمػا هػك الثانا:  طمؽ األِّكليكف 

ژ  ژ كقػػػػاؿ رعػػػػالا:  (2) ژ ﮲  ﮳  ﮴  ۓھ  ے  ے  ۓژ السػػػػئم قػػػػاؿ رعػػػػالا: 

 . (3) ژ   کژ  ڑ   ڑ   ک
ك يضػػا فػػالقبيو  بػػص مػػف السػػئم كمػػا  ف الجميػػؿ  بػػص مػػف الحسػػف بػػدليؿ قػػكلهـ "الحسػػف 

 .(4)قرضا مقابمة الجميؿ بالقبيوم كالحسف بالسئ الجميؿ" لمررقا مف األدنا إلا األعمام في
الثالػػػث: قػػػدمنا  ف ثمػػػرة البػػػبلؼ:  ف البالمػػػة العاقمػػػة لػػػك مكنػػػت ِّػػػبيان  ك مجنكنػػػان فعميهػػػا 

 .(5)الحد ببلفان ألبا حنينة 

                                 
(
1
( 1/62كقاؿ: ك ِّؿ هذا الرنسير منهـ مبنا عما  ف العقؿ لو الرحسيف كالرقبػيو الػخ كانظػر اإلبهػاج فػا شػرح المنهػاج ) (

 (.1/228( كالبحر المحيط لمزركشا )1/26( كنهاية السكؿ لؤلسنكل )1/62كالرمهيد لؤلسنكل )

(
2
﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺    ﮵﮲  ﮳  ﮴  ۓھ  ے  ے  ۓژ راء كرمامهػػا: ( مػػف سػػكرة اإلسػػ7مػػف اآليػػة رقػػـ ) (

 ژ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁          
(
3
ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ     کژ  ژ  ڑ   ڑ   کژ ( مػػف سػػكرة فِّػػمت كرمامهػػا 34مػػف اآليػػة رقػػـ )  (

   ژڳ  ڳ           ڱ  ڱ  

نمػػا يقابػػؿ الحسػػف بالسػػئم كالقبػػيو ( فػػا البحػػر المحػػيط لمزركشػػا: كقػػد  طمػػؽ األِّػػك 4) ليكف القػػكؿ بمقابمػػة الحسػػف بػػالقبيوم كا 
كمػػػػف  ژ   کژ  ژ  ڑ   ڑ   کژ كقػػػػاؿ   ژ  ﮵﮲  ﮳  ﮴  ۓھ  ے  ے  ۓژ بالجميػػػػؿ كمػػػػا قػػػػاؿ رعػػػػالا 

حكـ الرقابؿ مقابمة األعـ باألعـ كاألبص باألبصم كالقبيو  بص مف السػئ كمػا  ف الجميػؿ  بػص مػف الحسػف ك بمػ  
ح معو؛ لذلؾ يقاؿ : حسف جميؿم كال يقاؿ جميؿ حسف؛ ألنو ال يرنزؿ مف األعما إلا األدنا. بببلؼ العكس مف المد

 (.2/763(م كالرحبير شرح الرحرير )1/224)
: المػذهب: عميهػا الحػدم عنػدهـ: ( فا رقكيـ النظر فا مسائؿ ببلفيػة ذائعػة: العاقمػة إذا مكنػت ِّػبيان  ك مجنكنػان  ك مكرهػان 5)

م سماها زانية كبد  بها كاالسـ بحقيقرػو حرػا يقػـك دليػؿ  [2 ية]سكرة النكر: ...  ژڀ  ڀ  ژ لنا: قكلو رعالا  فالدليؿ
 سكل بينهما حدان كاسمان.[ 38]سكرة المائدة:  ية  ژٺ  ٺ  ژ المجاز ككزاف اآلية قكلو رعالا 

ضػػافة النعػػؿ إلػػا الرجػػؿ كجعػػؿ النسػػاء محػػبلن م كجػػو الػػدليؿ: إ[223]سػػكرة البقػػرة:  يػػة  ژۅ   ۉ  ۉ  ژ لهػػـ: قكلػػو رعػػالا 
كربػػػريج النػػػركع عمػػػا هػػػػم 1422 – كلػػػا  –السػػػعكدية  –مكربػػػة الرشػػػد ( 4/477كػػػاألرض لمحػػػارث ... الػػػخ المسػػػألة )
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 :اكنزيد هنا  مكرن 

  ( لقكلػػو رعػػالا:  66منهػػا: إذا قطػػج يػػد الجػػانا قِّاِّػػانم فمػػاتم فػػبل ضػػماف فيػػو عنػػدنا؛ )
كالمحسف مػف  رػا بالحسػفم فينػدرج فػا اآليػة عنػد مػف قػاؿ  (1)  ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻژ 

 .إنو حسف
كقػػاؿ  بػػك حنينػػة: يضػػمفم كفيػػو نظػػر؛ فػػإف الحسػػف مػػف اإلحسػػافم ألف الحسػػف لػػك دارت 
المػػػػادة عمػػػػا الحػػػػاء كالسػػػػيف كالنػػػػكفم إال  ف اسػػػػرعماؿ الممػػػػة الرمػػػػايرم السػػػػيما كقػػػػد سػػػػما اح 

  (2) ژ ھ  ے  ے ھ ژ القِّاص سيئةم فقاؿ: 
ٻ  ٻ  ژ ك يضػػػان: فيمػػػـز مػػػف ذلػػػؾ  ف فاعػػػؿ المبػػػاح لػػػو الجنػػػة كزيػػػادة؛ لقكلػػػو رعػػػالا 

   (4) (3) ژ ٻ  ٻ
كمف النكائد: كها  حسنها:  ف إسبلـ الِّبا المميز ال يِّو عندنا عما الِّحيو لعػدـ 

نػػػام كهػػػـ رعمػػػؽ األمػػػر بػػػوم كيػػػدؿ لػػػو: إف اإلسػػػبلـ االسرسػػػبلـم فيسػػػردعا طمبػػػانم فػػػإذا انرنػػػا انر
 نػاطكن بالعقػؿم كالعقػؿ يكجػب عمػا الِّػبا ذلػؾ كالبػال م كهػك عجيػب؛ فػإنهـ ادعػكا  ف الشػرع 

 (5)ال يبالؼ العقؿم بؿ كاشؼم فكيؼ بالنو هنا؟ 
إف نذر ِّـك يـك العيد كالرشريؽ ال يِّو عندنا ِّػحة الِّػـك فيهػام كعنػدهـ يِّػو؛  -

رػػة شػػرعان كعقػػبلنم كالنهػػا عنػػو فػػا ألف الِّػػـك عبػػادة فػػا ننسػػو مػػأمكر بهػػام فكانػػت حسػػنة ثاب
 .(6)العيد كالرشريؽ ألمر بارج الررؾ 

                                                                                                     
 (.1/342األِّكؿ )

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ژ : ( مػػػػف سػػػػكرة الركبػػػػة كرمامهػػػػا91مػػػػف اآليػػػػة رقػػػػـ )جػػػػزء ( 1)

 ژہ  ھ  ھ    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ں  ں
﮵ ﮶   ۓھ  ھ  ے  ےژ ( مف سكرة الشكرل كرمامها: 40مف اآلية رقـ )جزء ( 2) ﮴   ﮳   ﮲    ﮺ ﮻   ﮷ۓ   ﮹      ژ﮸   
 .1/62( الرمهيد لؤلسنكل 3)
ٺ  ٺ    ڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻژ  ( مػػف سػػكرة يػػكنس كرمامهػػا:26مػػف اآليػػة رقػػـ )جػػزء ( 4)

 ژٿ  ٿ  ٿ    ٺٺ
( كاألشػبان 4/275( كشؼ األسػرار شػرح  ِّػكؿ البػزدكل )247م 1/246(م كربريج النركع عما األِّكؿ  )1/98( المسرِّنا )5)

( كغمػػػز عيػػػكف 1/221( كاألشػػػبان كالنظػػػائر لمسػػػيكطا )1/194( كالبحػػػر المحػػػيط لمزركشػػػا )2/20كالنظػػػائر البػػػف السػػػبكا )
 (.3/319البِّائر فا شرح األشبان كالنظائر )

( 2/300( كالمحِّػكؿ لمػرازل )2/20( كاألشػبان كالنظػائر البػف السػبكا )1/247)لمزنجػانا ( ربريج النركع عما األِّػكؿ 6)
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ك ف شػػهادة  هػػػؿ الذمػػة بعضػػػهـ لػػبعض ال رقبػػػؿ عنػػدنام كعنػػػدهـ رقبػػؿ؛ ألف قػػػبو الكػػػذب 
 .(1)ثابت عقبلنم ككذلؾ حسف الِّدؽم ككؿ ذل ديف يجرنب ما هك محظكر فا دينو 

سػػف بػػبل بػػبلؼ فيػػو: كهػػك الكاجػػب الرابػػج: يػػرمبص  ف األفعػػاؿ بمسػػة  قسػػاـ: األكؿ: ح
 كالمندكب ككذلؾ  فعاؿ احم كسبؽ نقؿ اآلمدل فيو اإلجماع.

 الثانا: حسف عما األِّوم كهك المباح.
 الثالث: قبيو ببل ببلؼ: كهك الحراـ.

الرابػػػج: قبػػػيو عمػػػا األِّػػػو: كهػػػك المكػػػركن كراهػػػة رنزيػػػو إف فسػػػرنا القبػػػيو بمػػػا نهػػػا عنػػػو 
ف فسػػرنا القبػػيو بمػػ ا يػػذـ عميػػو كمػػا ذكػػرن إمػػاـ الحػػرميف كمػػا سػػيأرا: فػػبل يكِّػػؼ بػػوم شػػرعانم كا 

ككػػذا ال يكِّػػؼ بالحسػػف؛ إذ ال يثنػػا عمػػا فاعمػػو. )كهػػك مػػا جػػـز بػػو إمػػاـ الحػػرميف ك ثبػػت بػػو 
 الحسف كالقبيو( .بيف الكاسطة 

البػػػامس: مػػػا ال يكِّػػػؼ بحسػػػف كال قػػػبو عمػػػا األِّػػػو: كهػػػك فعػػػؿ غيػػػر المكمػػػؼ كفاقػػػان 
 .(2) يضان عف المعرزلة كما حكان اآلمدل )فا األبكار(  لمسمعانام كالببلؼ فيو

                                                                                                     
( كفػػرو 1/357( كالقكاعػػد كالنكائػػد األِّػػكلية البػػف المحػػاـ )1/118( كالمنثػػكر فػػا القكاعػػد )1/105سػػنكل )كالرمهيػػد لئل

 (5/91مكماؿ ابف الهماـ )لالقدير 
( كالمسرِّػنا 1/374( كقكاطج األدلة فا األِّػكؿ )1/366( ك ِّكؿ السربسا )2/21شبان كالنظائر البف السبكا )األ (1)

1/127. 
 ( كما بيف األقكاس )...( مف هناؾ.230-1/229( البحر المحيط لمزركشا )2)
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 ] وقال إمام الحرمينو ليس المكروه قبيًحا وال حسًنا [
يسػػكغ الثنػػاء عميػػو كلػػذلؾ  حســًنا واليػػذـ عميػػو  لــيس المكــروه قبيحــاً  (1) وقــال إمــام الحــرمين

اسػان  دركنػاهـم قػالكا: إنػو قاؿ كالد المِّنؼ: لـ نر  حدان نعرمدن بػالؼ إمػاـ الحػرميف فػا هػذا إال  ن
 ( 2)قبيو ألنو منها عنوم كالنها  عـ مف نها رحريـ كرنزيو  كهذا رمسؾ بإطبلؽ 

كعبػػارة البيضػػاكل بإطبلقهػػا رقرضػػا ذلػػؾم قػػاؿ: كلػػيس  بػػذ المػػذككر مػػف هػػذا اإلطػػبلؽ 
 انرها(3)رباع إماـ الحرميفاكهذا )الرعميؽ( بأكلا مف رد هذا اإلطبلؽ مف 

 .  (4)كفا كبلمو نظر دائر عما بحثقاؿ فا المرر: 
كقػػاؿ البرمػػاكل: بػػػؿ المالػػب فػػا إطػػػبلؽ النهػػا الرحػػريـ؛ كلػػػذلؾ حمػػؿ األِّػػنهانا كػػػبلـ 
المنهػػاج عميػػوم نعػػـ كػػبلـ إمػػاـ الحػػرميف إنمػػا هػػك منػػرع عمػػا رعبيػػر الحسػػف كالقػػبو بمػػا يمػػدح 

 فاعمو  ك يذـ شرعانم كغيرن عمؽ القبو بالنها ال بالذـ.
 .(5)اإلماـ عر بما ذكرن ككبلـ المِّنؼ يش

قػػاؿ الزركشػػا: ينبمػػا عمػػا قػػكؿ اإلمػػاـ ذلػػؾ فػػا المكػػركن ك ف بػػبلؼ األكلػػا كػػذلؾم بػػؿ 
م قمػػت: فعمػػا هػػذا ينبمػػا  ف يكػػكف المبػػاح  كلػػا منهمػػا؛ بػػأف ال يكػػكف حسػػنان كال قبيحػػان (6) كلػػا

                                 
( كفػا الرحبيػر شػرح 1/226( كفا البحر المحيط قاؿ: قمت: هذا  حسف مف جعؿ اإلماـ كالبيضاكل لػو مػف قسػـ الحسػف )1)

حػػانم فػػإف القبػػيوم مػػا يػػذـ عميػػو كهػػك ال يػػذـ عميػػوم كالحسػػف مػػا بالرحريػػر: كقػػاؿ إمػػاـ الحػػرميف: المكػػركن لػػيس حسػػنان كال قب
 (2/759يشرع الثناء عميو كهذا ال يشرع الثناء عميو )

إنو قبػيو ألنػو منهػا عنػوم كالنهػا  عـػ  دركناهـ قالكا اإلبهاج كعباررو: كلـ  ر  حدان يعرمد بالؼ إماـ الحرميف فيما قاؿ إال ناسان  (2)
مف نها رحريـ كرنزيو كعبارة المِّنؼ )يقِّد البيضاكل( بإطبلقها رقرضا ذلؾ كليس  بػذ الحكـػ المػذككر مػف هػذا اإلطػبلؽ 

 (.1/192( كرشنيؼ المسامج )1/62بأكلا مف رد هذا اإلطبلؽ بقكؿ إماـ الحرميف )
كعبارة البيضاكل رقرضا ذلؾم كليس  بذ المذككر مف هذا اإلطبلؽ بأكلا مف رد هذا اإلطبلؽ؛ ( الميث الهامج كعباررو: 3)

ذ قػاؿ إمػاـ الحػرميف هػذا فػا المكػركن: فكيػؼ  –ابف العراقا  –لقكؿ إماـ الحرميف انرها كبلـ السبكا رحمو اح قمت  كا 
 (.61-1/60يقكؿ فا ببلؼ األكلا )

 .الشارح قد اطمج عما نسبة  برل غير المكجكدة بيف  يديناكلعؿ ( هذا الجزء ساقط فا المرر 4)
( الرحبير شرح الرحرير كفيو: قيؿ: كينبما عما قكؿ اإلماـ ذلؾ فا المكػركنم  ف بػبلؼ األكلػا كػذلؾم بػؿ  كلػا بػأف يننػا القػبو 5)

ان؛ ألف الحسػف عنػدن مػا عنو مف حيث  ف النها فيو غير مقِّػكدم كقػاؿ: ككػذا المبػاح ينبمػا  ف يكػكف كػذلؾم فػبل يكػكف حسػن
 (.2/760كال قبيحان؛ ألف القبيو ما يذـ عميوم كهك ال يذـ عميو ) –يشرع الثناء عميوم كهذا ال يشرع الثناء عميو 

( كالرحبير شرح الرحرير كزاد: ... بؿ  كلػا  ف يننػا القػبو عنػو مػف حيػث  ف النهػا فيػو غيػر مقِّػكد 1/192( الرشنيؼ )6)
(2/760) 
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 .( 1)النرناء االقرضاء فيو 
 النكائد كها البارمة

كمػػا  61مبحػػث الثػػانا فػػا النِّػػؿ الثػػانا ص مػػرت فػػا المطمػػب الرابػػج مػػف ال (1
 بعدها م كها بعنكاف المقارنة بيف هذا الشرح كالشركح االبرل .

الرعقيػػب عمػػا الشػػارح بػػؿ كعمػػا كػػؿ شػػراح جمػػج الجكامػػج فػػا رمثػػيمهـ لبطػػاب  (2
اح المرعمػػؽ بنعػػؿ المكمػػؼ ال مػػف حيػػث انػػو مكمػػؼ بحػػديث " ِّػػمة الػػرحـ رزيػػد 

   5مش ها 182فا العمر ..... الخ " ص 
 كالحمد ح بنعمرو ررـ الِّالحات

 
 

                                 
 (5) ( انظر هامش1)
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 ثبت المراجع والمصادر
 أوالو القرآن الكريم.

 ثانياو كتب التفسير وعموم القرآنو

 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

دار إحياء الرراث  هػ150 مقارؿ بف سميماف رنسير مقارؿ 
 هػ1423  كلا بيركت العربا

دار إحياء الرراث  هػ257 الدارما رنسير الدارما
  ثالثة بيركت العربا

جامج البياف فا 
 رأكيؿ القر ف

محمد بف جرير 
 الطبرل

 هػ1420  كلا   م سسة الرسالة هػ310

المنردات فا 
 غريب القر ف

الراغب 
 األِّنهانا

 هػ502

 دار القمـ 
 كالدار الشامية

دمشؽ 
 كبيركت

 هػ1412  كلا 

   بيركت دار الكرب العممية

   بيركت دار المعرفة

معالـ الرنزيؿ فا 
 رنسير القر ف

محا السنة 
 البمكل

 هػ510
دار إحياء الرراث 

 العربا
 1420  كلا  بيركت

 هػ1417 ثالثة  بيركت دار الكراب العربا هػ538 الزمبشرل الكشاؼ

زاد المسير فا 
 عمـ الرنسير

جماؿ الديف ابف 
 الجكزل

 هػ1422  كلا  بيركت دار الكراب العربا هػ597

مناريو الميب  ك 
 الرنسير الكبير

 هػ606 الرازل
دار إحياء الرراث 

 العربا
 هػ1420 ثالثة  بيركت

الجامج ألحكاـ 
 القر ف

محمد بف  با 
 بكر القرطبا

 هػ1384 ثانية  القاهرة دار الكرب المِّرية هػ671

 نكار الرنزيؿ 
 ك سرار الرأكيؿ

 هػ685 نسير البيضاكلر
دار إحياء الرراث 

 العربا
 هػ1418  كلا بيركت

رنسير القر ف 
 ـالعظي

ابف كثير 
 الدمشقا

 هػ1419  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ774
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

دار إحياء الرراث  هػ150 مقارؿ بف سميماف رنسير مقارؿ 
 هػ1423  كلا بيركت العربا

دار إحياء الرراث  هػ257 الدارما رنسير الدارما
  ثالثة بيركت العربا

المباب فا عمـ 
 الكراب

ابف عادؿ 
 الحنبما الدمشقا

 هػ1419  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ775

 ركح البياف

ا اسماعيؿ حنن
األسرنبكلا 
 الحننا البمكرا

 بدكف بدكف بيركت دار النكر هػ1127

 هػ1250 الشككانا فرو القدير
دار ابف كثير كدار 

 الكمـ الطيب

 –دمشؽ 
 بيركت

 هػ1414  كلا 

ركح المعانا فا 
رنسير القر ف 
العظيـ كالسبج 

 المثانا

شهاب الديف 
هػ1270 اآللكسا  هػ1415  كلا  بيركت دار الكرب العممية 

 هػ1420  كلا   م سسة الرسالة هػ1376 السعدل رنسير السعدل

 الرحرير كالرنكير 
الطاهر بف 
 عاشكر

 ـ1984 بدكف ركنس الدار الركنسية لمنشر هػ1393

 هػ1412  باكسراف مكربة الرشد   الرنسير المظهرل
 ث وعمومويو كتب الحدثالثا

 ناشربمد ال الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 كراب الجامج
معمر بف راشد 

 األزدل
 هػ153

ركزيج المكرب 
 اإلسبلما

 هػ1403 ثانية  بيركت

 هػ179 اإلماـ مالؾ مكطأ اإلماـ مالؾ
م سسة زايد بف 
 سمطاف  ؿ نهياف

 هػ1425  كلا   بك ظبا



504 
 

 ناشربمد ال الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 هػ1400  كلا بيركت دار الكرب العممية هػ204 اإلماـ الشافعا مسند الشافعا 

 هػ1410  بيركت دار المعرفة هػ204 اإلماـ الشافعا ابربلؼ الحديث
مِّنؼ عبد 
 الرازؽ الِّنعانا

عبد الرازؽ 
 الِّنعانا

 هػ1403 ثانية  بيركت المكرب اإلسبلما هػ211

 مسند الحميدل
 بك بكر بف 

 الزبير
 ـ1996  كلا  سكريا دار السقا هػ219

 مسند  با الجعد
ابف الجعد عما 

 الجعدبف 
 هػ1410  كلا  بيركت م سسة نادر هػ230

 ـ1980 ثانية  بيركت المكرب اإلسبلما هػ234 ابف المدينا العمؿ 

 دار الكطف هػ235 ابف  با شيبة مسند ال
-الرياض
 السعكدية

 ـ1997  كلا 

 مكربة الرشد هػ235 ابف  با شيبة مِّنؼ ال
-الرياض
 السعكدية

 هػ1409  كلا 

 مسند ال
اسحؽ بف 

 اهكيةر 
 مكربة اإليماف هػ238

المدينة 
 المنكرة

 هػ1412  كلا 

 هػ1421  كلا  بيركت م سسة الرسالة هػ241  حمد بف حنبؿ مسند اإلماـ  حمد 

العمؿ كمعرفة 
 الرجاؿ

 هػ1422 ثانية الرياض دار البانا 241 اإلماـ  حمد

 هػ255 الدارما سنف الدارما
دار الممنا لمنشر 

 كالركزيج
 هػ1412 كلا   الرياض

 هػ1419  كلا  السعكدية مكربة المعارؼ هػ256 الببارل األدب المنرد

 ِّحيو الببارل
محمد بف 
 إسماعيؿ

 هػ1422  كلا  بيركت دار طكؽ النجاة هػ256

 هػ1405  كلا  بيركت م سسة الرسالة هػ259 الجكزجانا  حكاؿ الرجاؿ

 ِّحيو مسمـ
مسمـ بف 
 الحجاج 

 هػ261
ث دار إحياء الررا
 العربا

 هػ1392 ثانية بيركت

المدينة  مكربة الدار هػ261 العجما معرفة الثقات 
 هػ1405  كلا المنكرة
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 ناشربمد ال الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 هػ273 وابف ماج  وسنف ابف ماج

دار إحياء الكرب 
فيِّؿ  –العربية 

 الحمبا

 هػ1372 ثانية القاهرة

 المكربة العِّرية هػ275  بك داكد سنف  با داكد
ِّيدا 
 كبيركت

 ربعة 
  جزاء

 

 هػ279 الررمذل سنف الررمذل
مِّطنا البابا 

 الحميا
 هػ1395 ثانية  القاهرة

 مكربة العمكـ كالحكـ هػ292 البزار مسند البزار
المدينة 
 المنكرة

 ـ2009  كلا 

 هػ1421  كلا  بيركت م سسة الرسالة هػ303 النسائا سنف الكبرلال

 هػ1406 ثانية  بيركت م سسة الرسالة هػ303 النسائا عمؿ اليكـ كالميمة

 هػ1407  كلا  باكسراف إدارة العمـك األثرية هػ307  بك يعما  معجـ  با يعما 

 هػ1404  كلا  دمشؽ دار المأمكف لمرراث هػ307  بك يعما  مسند  با يعما 

ِّحيو ابف 
 بزيمة

 هػ1391  كلا بيركت المكرب اإلسبلما هػ311 ابف بزيمة

ِّحيو  با عكانة 
 )مسربرج(

 هػ1419  كلا  بيركت دار المعرفة هػ316 ة بك عكان

 هػ1405  كلا  الرياض  دار طيبة هػ319 ابف المنذر  األكسط

 هػ1414  كلا  عالـ الكرب هػ321 الطحاكل شرح معانا اآلثار

 هػ327 ابف  با حارـ الجرح كالرعديؿ
دار إحياء الرراث 

 العربا 
 هػ1371  كلا  بيركت

 هػ1408  كلا  بيركت م سسة الرسالة هػ354 ابف حباف ِّحيو ابف حباف

 هػ1396  كلا  حمب دار الكعا هػ354 ابف حياف المجركحيف

معجـ الطبرانا 
 الكبير

 بدكف ثانية القاهرة مكربة ابف ريمية هػ360 الطبرانا

 هػ1416  كلا القاهرة دار الحرميف هػ360 الطبرانا األكسط

 هػ1418  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ365 عدلابف الكامؿ البف عدل 
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 ناشربمد ال الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
رقم 
 الطبعة

 التاريخ

)فا ضعناء 
 الرجاؿ(

 مسند المكطأ
الجكهرل 
 المالكا

 هػ381
دار المرب 
 اإلسبلما

 ـ1997  كلا  بيركت

 هػ1424  كلا  بيركت الرسالة هػ385 الدارقطنا سنف الدار قطنا

معالـ السنف شرح 
 سنف  با داكد

 بك سميماف 
البطابا 
 البسرا

 هػ1428  كلا  مِّر مطبعة المدنا هػ388

المسردرؾ عما 
 الِّحيحيف لمحاكـ

 هػ1411  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ405 الحاكـ

رسمية مف  برج 
لهـ الببارل 

 كمسمـ

 هػ1407  كلا بيركت دار الجناف هػ405 الحاكـ

 هػ1412  كلا  الرياض مكربة الرشد  هػ414 رماـ الرازل فكائد رماـ الرازل

حمية األكلياء 
 بقات األِّنياءكط

 بك نعيـ 
 األِّهنانا

 هػ1394  كلا مِّر دار السعادة هػ430

 هػ1419  كلا الرياض دار الكطف لمنشر هػ430  با نعيـ معرفة الِّحابة
شرح ِّحيو 
 الببارل

 مكربة الرشد هػ449 ابف بطاؿ
-الرياض
 السعكدية

 هػ1423 ثانية 

 هػ1424 ثالثة  تبيرك  دار الكرب العممية هػ458 البيهقا سنف البيهقا

معرفة السنف 
 كاآلثار

 1412  كلا  المنِّكرة دار الكفاء هػ458 البيهقا

 هػ1424 ثالثة  بيركت دار الكرب العممية هػ458 البيهقا السنف الكبرل

 هػ1421  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ463 ابف عبد البر االسرذكار

جامج بياف العمـ 
 كفضمو

 هػ1414  كلا  السعكدية دار ابف الجكزل هػ463 ابف عبد البر

 هػ463 ابف عبد البر الرمهيد
كزارة األكقاؼ 

 الممربية
 هػ1387  الممرب
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 ناشربمد ال الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
رقم 
 الطبعة

 التاريخ

االسريعاب فا 
 معرفة األِّحاب

 هػ1412  كلا بيركت دار الجيؿ هػ463 ابف عبد البر

الجامج ألببلؽ 
الراكل ك داب 

 السامج

البطيب 
 البمدادل

 هػ1403  كلا ضالريا مكرابة المعارؼ هػ463

الجمج بيف 
الِّحيحيف 

 )الببارل كمسمـ(

األزدل 
الميكرقا محمد 

 بف فركح

 1423 ثانية  بيركت دار ابف حـز هػ488

 المكرب اإلسبلما هػ516 البمكل شرح السنة 
دمشؽ 
 كبيركت

 هػ1403 ثانية 

 هػ1407 ثانية عماف دار النيحاء هػ544 القاضا عياض الشناء 

 رذكرة المكضكعات

الحافظ  بك 
النضؿ 
 المقدسا

 هػ1321  كلا  مِّر البانجا هػ570

المشكؿ مف 
 حديث الِّحيحيف

 بدكف راريخ بدكف  الرياض  دار الكطف هػ597 ابف الجكزل

مقدمة ابف 
 الِّبلح

 دار النكر 643 ابف الِّبلح
سكريا 
 كبيركت

 هػ1406 

 هػ1417 لا ك   بيركت دار الكرب العممية هػ656 المنذرل الررغيب كالررهيب

شرح اإلماـ النككل 
 عما ِّحيو مسمـ 

 هػ676 النككل
دار إحياء الرراث 

 العربا
 هػ1393 ثانية  بيركت

 هػ676 النككل األذكار لمنككل
دار النكر لمطباعة 
 كالنشر كالركزيج

 هػ1414  بيركت

 هػ1419 ثالثة  بيركت م سسة الرسالة هػ676 النككل رياض الِّالحيف

مقدمة اإلماـ 
نككل فا كرابو ال

"المجمكع شرح 
 المهذب"

 هػ1419  كلا  القاهرة مكربة البمد األميف هػ676 النككل
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 ناشربمد ال الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
رقم 
 الطبعة

 التاريخ

شرح األربعيف 
 النككية

  القاهرة م سسة الرياف هػ702 ابف دقيؽ العيد
 سادسة

 هػ1424

رذكرة السامج 
كالمركمـ فا  داب 
 العالـ كالمرعمـ

بدر الديف ابف 
 جماعة

 طبج حيدر  باد هػ733
-كف الد

 ـ1934  الهند

ربريج  حاديث 
 الكشاؼ لمزيمعا

 دار ابف بزيمة 762 الزيمعا
الرياض 
 السعكدية

 هػ1414  كلا 

ابرِّار عمكـ 
الحديث )الباعث 

 الحثيث(

ابف كثير 
 الدمشقا

 بدكف راريخ ثانية  بيركت دار الكرب العممية 774

رحنة الطالب 
بمعرفة  حاديث 
 ابف الحاجب

ابف كثير 
 الدمشقا

 هػ1416 ثانية بيركت دار ابف حـز هػ774

الدرر المنرثرة فا 
األحاديث 
 المشرهرة

الزركشا ابف 
 بهادر

 هػ1406  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ794

النكت عما مقدمة 
 ابف الِّبلح

 نشر  ضكاء السمؼ  هػ794 الزركشا
الرياض 
 السعكدية

 هػ1419  كلا 

شرح ِّحيو 
 الببارل 

 795 ابف رجب
بة المرباء مكر

 األثرية

المدينة 
 المنكرة

 هػ1417  كلا 

الشذا النياح مف 
 عمـك ابف الِّبلح

 هػ1410  كلا  مكربة الرشد هػ802 اإلبناسا

ببلِّة البدر 
 المنير

 هػ804 البف الممقف
مكربة الرشد لمنشر 

 كالركزيج
 هػ1410  كلا  الرياض

 مجمج الزكائد 
 بك الحسف 
 الهيثما

 هػ1414  القاهرة مكربة القدس هػ807

 هػ1407  كلا  الرياض مكربة الرشد هػ816الشريؼ رسالة فا  ِّكؿ 
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 ناشربمد ال الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 الجرجانا الحديث

فرو البارل شرح 
 ِّحيو الببارل

ابف حجر 
 العسقبلنا

 هػ1379  بيركت دار المعرفة هػ852

 الرمبيص الحبير
ابف حجر 
 العسقبلنا

 هػ1419  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ852

فا شرح  الماية
الهداية فا عمـ 

 الركاية

 هػ902 السباكل
مكربة  كالد الشيخ 

 لمرراث
 ـ2001  كلا  مِّر

قكت الممرذل 
عما جامج 
 الررمذل

 هػ911 السيكطا

رسالة دكركران فا 
كمية الدعكة ك ِّكؿ 

جامعة  ـ  –الديف 
 القرل

مكة 
 المكرمة

 هػ1424 

الدر المنضكد فا 
الِّبلة عما 
ِّاحب المقاـ 

 المحمكد

ابف حجر 
 الهيرما

 هػ1426  كلا جدة مكربة المدنا هػ974

كنز العماؿ فا 
سنف األقكاؿ 
 كاألفعاؿ

 بيركت م سسة الرسالة هػ975 المرقا الهندل
 

 بامسة
 هػ1401

فيض القدير شرح 
الجامج الِّمير 

 لممناكل

 هػ1031 المناكل
المكربة الرجارية 

 الكبرل
 هػ1356  كلا  مِّر

السراج المنير 
جامج شرح ال

 الِّمير 

 هػ1045 العزيزل

المطبعة البيرية 
بحكش عطا بجمالية 

 مِّر

 هػ1304  مِّر

 هػ1420  كلا  بيركت المكربة العِّرية هػ1162 العجمكنا كشؼ البناء 

 بدكف راريخ بدكف  بيركت دار الحديث هػ1182 الِّنعانا سبؿ السبلـ
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 ناشربمد ال الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 هػ1413  كلا  مِّر دار الحديث هػ1250 الشككانا نيؿ األكطار

عكف المعبكد 
 كحاشية ابف القيـ

 هػ1415 ثانية  بيركت دار الكرب العممية هػ1329 العظيـ  بادل

   كلا بيركت دار الكرب العممية هػ1353 المباركنكرل رحنة األحكذل

ِّحيو األدب 
 المنرد 

 هػ1420 األلبانا
دار الِّديؽ لمنشر 

 كالركزيج
 هػ1418 رابعة 

ِّحيو الجامج 
 الِّمير

 هػ1388  كلا بيركت المكرب اإلسبلما هػ1420 انااأللب

السمسمة الِّحيحة 
 لؤللبانا

 هػ1415  كلا  الرياض مكربة المعارؼ  هػ1420 األلبانا

السمسمة الضعينة 
 كالمكضكعة 

 هػ1412  كلا  الرياض مكربة المعارؼ هػ1420 األلبانا

  بامسة الرياض دار الراية هػ1420 األلبانا رماـ المنة 

ركاء العميؿ فا إ
ربريج  حاديث 
 منار السبيؿ

 هػ1405 ثانية  بيركت المكرب اإلسبلما هػ1420 األلبانا

ريسير مِّطمو 
 الحديث 

 هػ1425 عاشرة  الرياض مكربة المعارؼ  معاِّر الطحاف

منار القارل شرح 
 ِّحيو الببارل 

حمزة محمد 
 قاسـ

 معاِّر
 دار البياف 
 مكربة المريد

 دمشؽ 
 الطائؼ

 هػ1410 

شرح الزرقانا 
 عما المكطأ

محمد عبد 
 الباقا 

 هػ1424  كلا  القاهرة مكربة الثقافة الدينية معاِّر

مكسكعة  قكاؿ 
اإلماـ  حمد فا 
رجاؿ الحديث 

 كعممو

جمج كررريب 
 لجنة معاِّرة

 هػ1417  كلا   (2الشاممة ) 

 
 



511 
 

 و كتب العقائد والفرقورابعا

 ناشرال سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 النقو األكبر

اإلماـ األكبر 
 بك حنينة 
 النعماف

 مكربة النرقاف هػ150
اإلمارات 
 العربية

 هػ1419  كلا

 السنة 
ابف  با 
 عاِّـ

 هػ1400  كلا بيركت المكرب اإلسبلما هػ287

 هػ1418  كلا   ضكاء السمؼ هػ301 النريابا القدر

مقاالت 
 اإلسبلمييف

 1426  كلا  بيركت المكربة العِّرية 324 األشعرل

 شرح السنة
 با الحسف 
 البربهارل 

 هػ1408  كلا الدماـ دار ابف القيـ هػ329

 النرؽ بيف النرؽ 
عبد القاهر 
 البمدادل

 ـ1977 ثانية  بيركت دار اآلفاؽ الجديدة هػ429

رسالة السجزل 
إلا  هؿ زبيد فا 
الرد عما مف 
 نكر الحرؼ 

 كتكالِّ

عبيد اح بف 
سعيد السجزل 
 الكائما البكرل

 هػ444

عمادة البحث 
العمما بالجامعة 

 اإلسبلمية

المدينة 
 المنكرة

 هػ1423 ثانية 

النِّؿ فا الممؿ 
 كاألهكاء كالنحؿ

 هػ1321 بدكف القاهرة مكربة البانجا هػ456 ابف حـز

االقرِّاد فا 
 االعرقاد

 بك حامد 
 المزالا

 هػ1424  كلا  بيركت ميةدار الكرب العم هػ505

الحجة فا بياف 
 المحجة

 با القاسـ 
 هػ1419 ثانية السعكدية دار الراية هػ535 األِّبهانا

 هػ1387 بدكف القاهرة م سسة الحمبا هػ548 الشهرسرانا الممؿ كالنحؿ

ربييف الكذب 
المنررل فيما نسب 

 إلا األشعرل

 هػ1404 ةثالث  بيركت دار الكراب العربا هػ571 ابف عساكر

 هػ1414  كلا المدينة  مكربة العمكـ كالحكـ هػ600لممقدسا )عبد االقرِّاد فا 
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 ناشرال سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

المنا  االعرقاد
 الحنبما(

 المنكرة

اعرقادات فرؽ 
المسمميف 
 كالمشركيف

 هػ1402 بدكف بيركت دار الكرب العممية هػ606 الرازل

معالـ  ِّكؿ 
 الديف

 هػ1404 بدكف لبناف دار الكراب العربا هػ606 الرازل

 لمعة االعرقاد
المكفؽ ابف 

 قدامة
 هػ620

كزارة الشئكف 
 اإلسبلمية

 هػ1420 ثانية  السعكدية

جزء مف اعرقاد 
السمؼ فا 
الحركؼ 
 كاألِّكات

 هػ676 اإلماـ النككل
مكربة األنِّار 
 لمنشر كالركزيج

 بدكف  كلا الرياض

 الجامعة اإلسبلمية هػ748 الحافظ الذهبا العرش
المدينة 
 ةالمنكر 

 هػ1424 ثانية 

المنرقا مف منهاج 
 االعرداؿ 

 هػ748 الحافظ الذهبا
إلدارات اإلفراء 

 كالبحكث
 هػ1413 ثالثة  السعكدية

 هػ1399  كلا بيركت دار الكرب العممية هػ751 ابف القيـ  الركح

 هػ1426  كلا  القاهرة دار السبلـ هػ792 ابف  با العز شرح الطحاكية

رجريد الركحيد 
 دالمني

 الجامعة اإلسبلمية هػ845 المقريزل
المدينة 
 المنكرة

 هػ1409  كلا 

 الدر المنضكد 
ابف حجر 
 الهيثما

 هػ1426  كلا  جدة دار المدنا هػ973

ف فا يالعقد الثم
شرح  حاديث 
  ِّكؿ الديف

حسيف بف 
غناـ النجدل 
اإلحسائا 
 المالكا

 هػ1225
فهرسة مكربة الممؾ 

 فهد الكطنية
 هػ1423  كلا  السعكدية

 هػ1419  الرياض دار طيبة لمنشر هػ1282  با بطيف االنرِّار 
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 خامسًاو كتب أصول الفقو

 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 الرسالة
 اإلماـ الشافعا

 
 هػ1358  كلا  مِّر مكربة الحمبا هػ204

النِّكؿ فا 
 األِّكؿ

الجِّاص 
 الحننا

 ػه370
كزارة األكقاؼ 

 الككيرية
 هػ1414 ثانية  الككيت

رمهيد األكائؿ 
 كرمبيص الدالئؿ 

 هػ403 الباقبلنا
م سسة الكرب 

 الثقافية
 هػ1407  كلا  لبناف

 هػ1418 ثانية بيركت م سسة الرسالة هػ403 الباقبلنا الرقريب كاإلرشاد

رسالة فا  ِّكؿ 
 النقو

ابف شهاب 
 الحنبما

 يةالمكربة المك هػ428
مكة 
 المكرمة

 هػ1413  كلا 

 المعرمد
 بك الحسيف 
 البِّرل

 هػ1403  كلا بيركت دار الكرب العممية هػ436

  ثانية بيركت دار اآلفاؽ هػ456 ابف حـز اإلحكاـ

العدة فا  ِّكؿ 
 النقو

القاضا  بك 
 يعما 

 هػ1410 ثانية بيركت مكربة الرسالة هػ458

 الممج
 بك اسحؽ 
 الشيرازل

 هػ1424 ثانية  بيركت الكرب العممية دار  هػ476

المعكنة فا 
 الجدؿ

 بك اسحؽ 
 الشيرازل

 هػ476
جمعية إحياء الرراث 

 اإلسبلما
 هػ1407  كلا  الككيت

 هػ1424  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ478 إماـ الحرميف  الرمبيص

 هػ1418  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ478 إماـ الحرميف  البرهاف

 هػ1393  بيركت دار المعرفة هػ483 السربسا  ِّكؿ السربسا

 هػ1403  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ489 السمعانا قكاطج األدلة 

 هػ1419 ثالثة  دمشؽ دار النكر هػ505 المزالا  المنبكؿ 

 هػ505 المزالا المسرِّنا
 هػ1413  كلا  بيركت دار الكرب العممية

 هػ1428  كلا  كتبير  دار البِّائر
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

الكِّكؿ إلا 
 األِّكؿ

ابف برهاف 
 البمدادل

 هػ1403  الرياض مكربة المعارؼ هػ518

 هػ1420  كلا  عماف دار البيارؽ هػ543 البف العربا المحِّكؿ

 هػ1402  كلا  الككيت األكقاؼ الككيرية هػ570 الكرابيسا  النركؽ 

نزهة األعيف 
النكاظر فا عمـ 
 الكجكن كالنظائر

 هػ1404  كلا  لبناف م سسة الرسالة هػ597 الجكزل ابف

رقكيـ النظر فا 
مسائؿ ببلفية 
ذائعة كنبذ 
 مذهبية نافعة

 بك شجاع بف 
 الدهاف

 هػ1422  كلا  السعكدية مكربة الرشد هػ592

 هػ606 اإلماـ الرازل المحِّكؿ
 هػ1418 ثانية  بيركت م سسة الرسالة

 ػه1420  بيركت دار الكرب العممية

 هػ1423 ثانية  القاهرة م سسة الرياف هػ620 ابف قدامة  ركضة الناظر

 هػ1402 ثانية دمشؽ المكرب اإلسبلما هػ631  بك الحسف اإلحكاـ لآلمدل 

 هػ1424  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ631 اآلمدل منرها السكؿ

ربريج النركع 
 عما األِّكؿ

 هػ1398 ثانية  بيركت م سسة الرسالة هػ656 الزنجانا

قكاعد األحكاـ 
فا مِّالو 

 األناـ

العز بف عبد 
 السبلـ

 هػ660
مكربة الكميات 

 األزهرية
 هػ1414  القاهرة

األِّكؿ 
 كالضكابط 

 هػ676 النككل
دار البشائر 
 اإلسبلمية

 هػ1406  كلا  بيركت

الرحِّيؿ مف 
 هػ1408  كلا بيركت م سسة الرسالة هػ682 األرمكل الحاِّؿ

 بدكف راريخ بدكف  بيركت عالـ الكرب هػ684 لقرافاا النركؽ

جزء مف شرح 
 رنقيو النِّكؿ

 رسالة ماجسرير هػ684 القرافا
كمية 
 الشريعة

جامعة 
  ـ القرل

 هػ1421
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

شرح رنقيو 
 النِّكؿ

 هػ684 القرافا
شركة الطباعة الننية 

 المرحدة
 هػ1393  كلا القاهرة

شرح مبرِّر 
 الركضة 

 هػ1407  كلا  بيركت سسة الرسالةم   هػ716 سميماف الطكفا

كشؼ األسرار 
شرح  ِّكؿ 
 البزدكل

عبد العزيز 
 الببارل

 بدكف بدكف  بيركت المكرب اإلسبلما هػ730

المسكدة آلؿ 
 ريمية

جمج  حمد بف 
محمد بف  حمد 
عبد المنا 
الحرانا 
 الدمشقا

 هػ 745

مطبعة المدنا 
)الم سسة السعكدية 

 بمِّر(

 هػ1429  القاهرة

 لمبرِّر بياف ا
شرح مبرِّر 
 ابف الحاجب

 دار المدنا 749 األِّنهانا
جدة 
 السعكدية

 هػ1406  كلا 

المبرِّر مج 
 شرح العضد 

 هػ1421  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ756 العضد

 بدكف بدكف الككيت دار الكرب الثقافية هػ761 العبلئا رحقيؽ المراد 

 هػ761 العبلئا قكاعد العبلئا
رير فا رسالة ماجس

 كمية الشريعة

المدينة 
 المنكرة

 هػ1414 

 هػ1416  بيركت دار الكرب العممية هػ771 ابف السبكا اإلبهاج

 هػ1411  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ771 ابف السبكا األشبان كالنظائر

 هػ1419  كلا  لبناف عالـ الكرب هػ771 ابف السبكا رفج الحاجب 

 هػ771 كاابف السب منج المكانج 
دار البشائر 
 اإلسبلمية

 هػ1420  كلا  بيركت

 هػ1400  كلا  بيركت م سسة الرسالة هػ772 سنكلاإل نهاية السكؿ 

 هػ1400  كلا  بيركت م سسة الرسالة هػ772 سنكلاإل الرمهيد
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 هػ1425  كلا  بيركت دار الكرب العممية

 دار عمار هػ772 األسنكل الكككب الدرل 
 -عماف 
 ردفاأل

 هػ1405  كلا 

 هػ1417  كلا  السعكدية دار ابف عناف هػ790 الشاطبا المكافقات

 ـ2006 ثانية  مِّر م سسة قرطبة هػ794 الزركشا  رشنيؼ المسامج

 هػ1414  كلا  القاهرة دار الكربا هػ794 الزركشا  البحر المحيط

 هػ794 الزركشا سبلسؿ الذهب
كزارة األكقاؼ 

 الككيرية
 هػ1405 انيةث  الككيت

 بدكف بدكف بيركت دار الكرب العممية 795 ابف رجب  القكاعد

القكاعد كالنكائد 
 األِّكلية

 هػ1420 بدكف بيركت المكربة العِّرية هػ803 ابف المحاـ

 هػ803 ابف المحاـ المبرِّر 
جامعة الممؾ عبد 

 العزيز

مكة 
 المكرمة

 بدكف بدكف

 هػ826 ابف العراقا الميث الهامج 
كؽ الحديثة النار 

 لمطباعة كالنشر
 هػ1427 ثانية  القاهرة

 بدكف بدكف بيركت دار النكر هػ861 ابف الهماـ الرقرير كالرحبير 

 هػ864 المحما شرح المحما 
مِّطنا البابا 

 الحمبا
 هػ1356 ثانية  القاهرة

 هػ1421  كلا  السعكدية مكربة العبيكاف هػ864 المحما شرح الكرقات

 ت األنجـ الزاهرا
شمس الديف 
 الماردينا 

 ـ1999 ثالثة  الرياض مكربة الرشد هػ871

 هػ875 حمكلك الضياء البلمج 
مركز ابف العطار 

 لمرراث
 هػ1425  كلا  مِّر

الرحبير شرح 
 الرحرير

عبلء الديف 
 المرداكل 

 هػ1421  كلا  الرياض مكربة الرشد هػ885

 يةالجامعة اإلسبلم هػ893 الككرانا الدرر المكامج 
المدينة 
 المنكرة

 هػ1429  كلا 
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 هػ1411  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ911 السيكطا األشبان كالنظائر

شرح الكككب 
 الساطج 

 هػ913 السيكطا
مكربة نزار مِّطنا 

 الباز
 هػ1425 ثانية  السعكدية

غاية الكِّكؿ 
 إلا لب األِّكؿ 

الشيخ زكريا 
 األنِّارل

 هػ926
مِّطنا البابا 

 الحمبا
 هػ1360 األبيرة القاهرة

 األشبان كالنظائر 
ابف نجيـ 
 المِّرل

 هػ1419  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ970

 ريسير الرحرير
 مير بادشان 
 الحننا

 بدكف بدكف بيركت دار النكر  هػ972

شرح الكككب 
 المنير

ابف النجار 
 الحنبما

 هػ1418 ثانية  السعكدية مكربة العبيكاف هػ972

يكف غمز ع
 البِّائر 

شهاب الديف 
 الحننا 

 هػ1405  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ1098

 هػ1423  كلا  بيركت دارالكرب العممية هػ1225 المكنكل فكارو الرحمكت 

 مراقا السعكد 
محمد األميف 

 لمجكنا
 هػ1233

رسالة ماجسرير 
 بالجامعة اإلسبلمية

المدينة 
 المنكرة

 هػ1423 ثانية 

 بدكف بدكف بيركت دار الكرب العممية هػ1250 العطار عطار حاشية ال

 هػ1419  كلا  بيركت دار الكراب العربا هػ1250 الشككانا إرشاد النحكؿ 

 هػ1401 ثانية  بيركت م سسة الرسالة هػ1346 ابف بدراف المدبؿ 

 هػ1928  كلا  ركنس مطبعة النهضة هػ1347 حسف بف عمر  األِّؿ الجامج 

 ِّكؿ مباد  األ
عبد الحميد 
 الِّنهاجا

 هػ1359
الشركة الكطنية 
 لمنشر كالركزيج

 ـ1980  الجزائر

 هػ1407  كلا  كرارشا دار الِّدؽ معاِّر عميـ اإلحساف  قكاعد النقو

 ِّكؿ النقو 
الذم ال يسج 
 النقيو جهمو 

عياض بف 
 ناما السمما

 هػ1426  كلا  السعكدية دار الردمرية معاِّر

 هػ1405 مكة  المكربة النيِّمية معاِّر الشيخ زهير ِّكؿ النقو 
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 المكرمة زهير لمشيخ

ريسير الكِّكؿ 
 إلا عمـ األِّكؿ

الدكركر/ عبد 
 الرحيـ يعقكب

 هػ1424  كلا  السعكدية مكربة العبيكاف معاِّر

 المعرِّر 
 با المنذر 
 المنياكل

 هػ1431  مِّر المكربة الشاممة معاِّر

ريسير عمـ 
  ِّكؿ النقو

 معاِّر لالجديج العنز 
م سسة الرياف 
 لمطباعة كالنشر

 هػ1418  كلا  القاهرة

 المهذب 
عبد الكريـ 

 النممة
 هػ1420  كلا  الرياض مكربة الرشد معاِّر

اإلماـ  بك 
العباس بف سريو 
  را ن األِّكلية

 الجامعة اإلسبلمية معاِّر الجبكرل
المدينة 
 المنكرة

السنة 
الحادية 
كالعشر 
 كف

 هػ1409

ية القكاعد النقه
كرطبيقارها فا 
 المذاهب األربعة

 هػ1427  كلا  دمشؽ دار النكر  معاِّر الزحيما

معجـ الم لنات 
 األِّكلية

ررحيب 
 الجامعة اإلسبلمية معاِّر الدكسرل

المدينة 
 هػ1422  المنكرة

مِّادر الرشريج 
 هػ1423  كلا السعكدية العبيكاف معاِّر  ديب الِّالو اإلسبلما

 سادسًاو كتب الفقو

 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف الكتاب اسم
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 هػ1415  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ179 اإلماـ مالؾ المدكنة

الحجة عما  هؿ 
 المدينة

محمد بف 
الحسف 

 هػ1403 ثالثة  بيركت عالـ الكرب هػ189
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف الكتاب اسم
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 الشيبانا

األِّؿ المعركؼ 
 بالمبسكط

الشيبانا محمد 
 حسفبف ال

 هػ189
إدارة القر ف كالعمكـ 

 اإلسبلمية
 بدكف بدكف كرارشا

 هػ1410  بيركت دار المعرفة هػ204 اإلماـ الشافعا األـ

 مبرِّر المزنا
 بك إبراهيـ 
 المزنا

 هػ1393 ثانية  بيركت دار المعرفة هػ264

 هػ1413  طنطا دار الِّحابة لمرراث 334  بك القاسـ عمر مبرِّر البرقا

فا الرهذيب 
 ابرِّار المدكنة 

األزدل 
 القيركانا 

 هػ372
دار البحكث 

 لمدراسات اإلسبلمية 
 هػ1423  كلا  دبا

 بدكف بدكف دمشؽ دار النكر 386 نا االقيرك  الرسالة

الرمقيف فا النقو 
 المالكا

ابف نِّر 
 الثعمبا 

 هػ1420  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ422

 هػ1419  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ450 الماكردل الكبير  لالحاك 

 بدكف بدكف  بيركت دار النكر هػ456 ابف حـز المحما 

النرؼ فا 
 النراكل 

 هػ460 السعدل الحننا
 دار النرقاف

 كم سسة الرسالة

عماف 
 كبيركت

 هػ1404 ثانية 

الكافا فا فقو 
  هؿ المدينة

 هػ463 ابف عبد البر
مكربة الرياض 

 الحديثة
 هػ1400 ثانية  السعكدية

 الرنبيو 
 بك اسحؽ 
 الشيرازل

   بيركت عالـ الكرب هػ476

 المهذب
 با اسحؽ 
 الشيرازل

   بيركت دار الكرب العممية هػ476

 هػ1428  كلا  جدة دار المنهاج هػ478 إماـ الحرميف نهاية المطمب 

 بدكف بدكف بيركت دار المعرفة هػ483 السربسا  المبسكط 

 هػ1417  كلا  القاهرة دار السبلـ هػ505 االمزال الكسيط 

 حمية العمماء 
 بك بكر 

 الشاشا القناؿ
 هػ507

م سسة الرسالة 
 كدار األرقـ

بيركت 
 كعماف

 هػ1980  كلا 

 هػ1408 الثانية بيركتدار المرب  هػ520 ابف رشد البياف كالرحِّيؿ



520 
 

 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف الكتاب اسم
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 اإلسبلما

 رحنة النقهاء 
عبلء الديف 
 السمرقندل

 هػ1414 ثانية  بيركت العممية دار الكرب هػ540

البياف فا مذهب 
 اإلماـ الشافعا

 با الحسف 
 العمرانا اليمنا

 هػ1424  كلا جدة دار المنهاج هػ558

ابربلؼ األئمة 
 العمماء

 هػ1423  كلا بيركت دار الكرب العممية هػ560 ابف هبيرة

 هػ1406 ثانية  بيركت دار الكرب العممية هػ587 الكاسانا بدائج الِّنائج

الهداية فا شرح 
 بداية المبردل

 هػ593 المرغينانا
دار إحياء الرراث 

 العربا
 بدكف بدكف بيركت

بداية المبردل فا 
فقو اإلماـ  با 

 حنينة

 بدكف بدكف القاهرة محمد عما ِّبو هػ593 المرغينانا

 هػ1425 بدكف القاهرة دار الحديث هػ595 البف رشد  بداية المجرهد 

   دمشؽ اليمامة هػ606 ابف الحاجب تجامج األمها

 هػ1424  كلا بيركت دار الكرب العممية هػ616 ابف مازن المحيط البرهانا 

الكافا فا فقو 
 اإلماـ  حمد

 هػ1414  كلا بيركت دار الكرب العممية هػ620 بف قدامة 

 هػ1425  بيركت المكربة العِّرية هػ620 بف قدامة  عمدة النقو 

 الممنا
ديف ابف مكفؽ ال

 قدامة
 هػ1388  مِّر مكربة القاهرة هػ620

 بدكف بدكف دمشؽ دارالنكر هػ623 الرافعا الشرح الكبير

العدة شرح 
 العمدة 

بهاء الديف 
المقدسا 
 الحنبما

 هػ1422 بدكف القاهرة دار الحديث هػ624

 رحنة الممكؾ 
زيف الديف 
 الرازل الحننا

 هػ666
دار البشائر 
 اإلسبلمية

 هػ1417 لا ك   بيركت
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف الكتاب اسم
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

ركضة الطالبيف 
 كعمدة المنريف

 المكرب اإلسبلما هػ676 اإلماـ النككل
بيركت 
 كدمشؽ

 هػ1412 ثالثة 

 هػ1425  كلا  بيركت دار النكر هػ676 اإلماـ النككل منهاج الطالبيف 

 بدكف بدكف بيركت دار النكر هػ676 اإلماـ النككل المجمكع 

مقدمة اإلماـ 
النككل فا كراب 

 مكعالمج

 ـ1999   مكربة البمد األميف هػ676 النككل

الشرح الكبير 
 عما مرف المقنج

 هػ682 بف قدامة
دار الكراب العربا 
 لمنشر كالركزيج

   بيركت

 االبريار 

ابف مكدكد 
المكِّما 
 الحننا

 هػ1356 بدكف القاهرة مطبعة الحمبا هػ683

 هػ684 القرافا الذبيرة
دار المرب 
 اإلسبلما

 ـ1994 ا كل  بيركت

 بدكف بدكف القاهرة دار الرراث هػ737 ابف الحاج  المدبؿ

 هػ1409 بدكف بيركت دار الكراب العربا هػ741 ابف جزل  القكانيف النقهية 

ربييف الحقائؽ 
 شرح كنز الدقائؽ 

فبر الديف 
 الزيمعا الحننا

 هػ743
المطبعة الكبرل 

 األميرية

 –بكالؽ 
 القاهرة

 هػ1313  كلا 

كرِّحيو النركع 
 النركع

المرداكل ابف 
 منمو المقدسا

 هػ1424  كلا  بيركت م سسة الرسالة هػ763

عمدة السالؾ 
 كعدة الناسؾ

ابف النقيب 
 الشافعا

 ـ1982  كلا  قطر نشر الشئكف الدينية هػ769

شرح مبرِّر 
 البرقا

 هػ1413  كلا  السعكدية دار العبيكاف هػ772 الحنبماالزركشا 

العناية شرح 
 ايةالهد

 كمؿ الديف ابف 
 الشيخ البابكنا

 بدكف بدكف بيركت دار النكر هػ786

 هػ1402  كلا  الككيتكزارة األكقاؼ  هػ794 الزركشا ببايا الزكايا
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف الكتاب اسم
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 كالشئكف اإلسبلمية

الجكهرة النيرة 
عما مبرِّر 

 القدكرل

 با بكر 
العبيدل 
 الزبيدل

 هػ1322  كلا  القاهرة المطبعة البيرية هػ800

 ألبيار كناية ا
 بك بكر بف 
 معما الحسينا

 ـ1994  كلا  دمشؽ دار البير  هػ829

البناية شرح 
 الهداية 

بدر الديف 
 العينا الحننا

 هػ1420  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ855

 فرو القدير
الكماؿ بف 
 الهماـ

   بيركت دار النكر هػ862

 هػ1417  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ880 المنهاجا  جكاهر العقكد 

المبدع فا شرح 
 المقنج 

ابف منمو 
 الحنبما

 هػ1418  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ884

 هػ885 لممرداكل اإلنِّاؼ 
دار إحياء الكراب 

 العربا
 بدكف ثانية  بيركت

 بدكف بدكف القاهرة فِّيؿ الحمبا هػ885 مبلبسرك درر الحكاـ 

 الراج كاإلكميؿ 
العبدرل 

 ناطاالمر 
 هػ1416  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ897

 بدكف بدكف القاهرة دار الكراب اإلسبلما هػ926 زكريا األنِّارل  سنا المطالب 

 بدكف بدكف القاهرة المكربة الميمنية هػ926 األنِّارل المرر البهية 

 مكاهب الجميؿ 
البطاب 
 الرعينا 

 هػ1412 ثالثة  بيركت دار النكر هػ954

   السعكدية دار الكطف هػ968 الحجاكل اد المسرنقج ز 

 هػ970 ابف نجيـ  البحر الرائؽ 
دار الكراب 
  ثانية  اإلسبلما

 هػ1357 بدكف مِّرالمكربة الرجارية  هػ974ابف حجر  رحنة المحراج 
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف الكتاب اسم
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

الكبرل بمِّر  الهيثما
 )مِّطنا محمد(

 بدكف بدكف بيركت دار النكر هػ977 الشربينا اإلقناع 

 هػ1415  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ977 الشربينا نا المحراج مم

 هػ1404 بدكف بيركت دار النكر هػ1004 الرمما نهاية المحراج 

   بيركت دار الكرب العممية هػ1051 البهكرا كشؼ القناع 

 بدكف بدكف بيركت حياء الرراث العربا هػ1078 داماد  فندل مجمج األنهر 

شرح مبرِّر 
   بيركت دار النكر هػ1101 البرشا ميؿ ب

 هػ1415 بدكف بيركت دار النكر هػ1126 الننراكل  النكاكو الدكانا 

   بيركت دار النكر هػ1204 الجمؿ حاشية الجمؿ 
 هػ1415 بدكف بيركت دار النكر هػ1221 رما جالبي رما جحاشية البي

   بيركت دار النكر هػ1230 الدسكقا حاشية الدسكقا 

حاشية 
 الطحطاكل 

ألحمد بف 
محمد إسماعيؿ 
 الطحطاكل

 هػ1418  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ1231

 حاشية الِّاكل 
الِّاكل 
 المالكا

 بدكف  مِّر دار المعارؼ هػ1241

حاشية ابف  
 عابديف

 هػ1412 ثانية  بيركت دار النكر هػ1252 ابف عابديف

المباب فا شرح 
 الكراب

عبد المنا 
 ناالميدا

 هػ1419  كلا بيركت المكربة العممية هػ1298

 هػ1409 بدكف بيركت دار النكر هػ1299 الشيخ عميش منو الجميؿ 

 هػ1409 سابعة  دمشؽ المكرب اإلسبلما هػ1353 ابف ضكياف منار السبيؿ 

 هػ1397  كلا  بدكف بدكف هػ1392 عبد الرحمف بف عاِّـ  حاشية الركض 

 هػ1423 األكلا  القاهرة دار السبلـ هػ1420 األلبانا  داب الزفاؼ 

 هػ1422  كلا  السعكدية دار ابف الجكزل هػ1421 العثيميف الشرح الممرج 
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف الكتاب اسم
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 النقو المنهجا 
مجموعة من 

 العمماء المعاصرين
 

دار القمـ لمطباعة 
 كالنشر

 هػ1413 رابعة  دمشؽ

 هػ1406  كلا  دمشؽ مطبعة اإلنشاء معاِّر كككب عبيد فقو العبادات 

المكسكعة النقهية 
 الككيرية

     معاِّر 

 
 سابعًاو كتب الماة والمعاجم

 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 العيف
البميؿ بف 
  حمد 

   مِّر دار كمكربة الهبلؿ هػ170

 هػ1394  مِّر لممطابج األميرية هػ206  با عمرك الجيـ

 هػ1384  كلا  الهند المعارؼ العثمانية هػ224 القاسـ بف سبلـ ثغريب الحدي

 هػ1368  كلا  الهند المعارؼ العثمانية هػ276 ابف قريبة  المعانا الكبير 

 هػ1397  كلا  بمداد مطبعة العانا  هػ276 ابف قريبة  غريب الحديث

 الجراثيـ
ينسب البف 
 قريبة الدينكرل

 بدكف كفبد دمشؽ كزارة الثقافة هػ276

 جامعة  ـ القرل هػ285 إبراهيـ الحربا غريب الحديث
مكة 
 المكرمة

 هػ1405  كلا

األِّكؿ فا 
 النحك 

 ـ1988 ثالثة بيركت الرسالة هػ316 ابف السراج

 جمهرة الممة
ابف دريد 
 األزدل

 ـ1987  كلا  بيركت دار العمـ لممبلييف هػ321

 الزاهر 
محمد بف 

 القاسـ األنبارل 
 هػ1412  كلا  بيركت سسة الرسالةم   هػ328

 ـ1984  كلا بيركت م سسة الرسالة هػ337 الزجاجاحركؼ المعانا 
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 كالِّنات
 ببار النحكييف 

 البِّرييف
   مِّر مِّطنا الحمبا هػ368 السيرافا

الزاهر فا غريب 
  لناظ الشافعا

محمد بف 
 األزهرل الهركل 

 بدكف بدكف القاهرة دار الطبلئج هػ370

 هػ370 األزهرل ممةرهذيب ال
دار إحياء الرراث 

 العربا
 ـ2001 األكلا بيركت

  ثانية بيركت دار الكراب العربا هػ387 الكارب البمبا مناريو العمـك

 هػ392 ابف جنا البِّائص
الهيئة المِّرية 
  رابعة مِّر العامة لمكراب

الِّحاح راج 
الممة كِّحاح 

 العربية

 هػ1407 رابعة  يركتب دار العمـ لممبلييف هػ393 الجكهرل

 هػ1399  بيركت دار النكر هػ395 ابف فارس مقاييس الممة 

معجـ النركؽ 
 الممكية

 بك هبلؿ 
 العسكرل

 هػ395
م سسة النشر 
 اإلسبلما

 هػ1412 األكلا قـ

 هػ1406 الثانية بيركت م سسة الرسالة  هػ395 ابف فارس مجمؿ الممة

الِّاحبا فا 
 فقو الممة العربية

 هػ1418  كلا  محمد عما بيضكف هػ395 ابف فارس

المحكـ كالمحيط 
 األعظـ

 هػ458 ابف سيدن
دار إحياء الرراث 

 العربا
 هػ1417  كلا  بيركت

 هػ471 الجرجانا  سرار الببلغة 
 مطبعة المدنا 
 دار المدنا

 القاهرة
 جدة

 هػ1412 بدكف

المنراح فا 
 الِّرؼ

عبد القاهر 
 الجرجانا

 هػ1407  كلا ركتبي م سسة الرسالة هػ471

طمبة الطمبة فا 
االِّطبلحات 

نجـ الديف 
 النسنا

 هػ537
المطبعة العامرة 
 كمكربة الممنا

 هػ1311  بمداد
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 النقهية

 بدكف ثانية  لبناف دار المعرفة هػ538 الزمبشرل النائؽ

 هػ1419  كلا بيركت دار الكرب العممية هػ538 الزمبشرل  ساس الببلغة 

مشارؽ األنكار 
ِّحاح عما 

 اآلثار

   ركنس المكربة العريقة هػ544 القاضا عياض

شمس العمكـ 
كدكاء كبلـ 

 العرب مف الكبلـ

نشكاف بف سعيد 
 الحميرل

 دار النكر هػ573
بيركت 
 كدمشؽ

 هػ1420  كلا 

النهاية فا 
غريب الحديث 

 كاألثر

 هػ1399 بدكف بيركت المكربة العممية هػ606 ابف األثير

الممرب فا 
 معربررريب ال

برهاف الديف 
 البكارزما

 بدكف بدكف بيركت دار الكراب العربا هػ610

المباب فا البناء 
 كاإلعراب

 هػ1416  كلا  دمشؽ دار النكر هػ616 العكبرل

 هػ1407 ثانية  بيركت دار الكرب العممية هػ626 السكاكا منراح العمـك

الجمؿ فا 
 المنطؽ

 فضؿ الديف 
 البكنجا

     هػ646

 لِّحاح مبرار ا
زيف الديف 
 الحننا الرازل

 هػ666
المكربة العِّرية 
 كالدار النمكذجية

بيركت 
 كِّيدا

 
 بامسة

 هػ1420

 هػ1410   كلا دار هجر هػ672 ابف مالؾ شرح الرسهيؿ
رحرير  لناظ 

 الرنبيو
 هػ1408  كلا  دمشؽ دار القمـ هػ676 النككل

إيضاح شكاهد 
 اإليضاح

 بك عما 
الحسف بف عبد 

 قيسااح ال

القرف 
السابج 
 الهجرل

دار المرب 
 اإلسبلما

 هػ1408  كلا  بيركت
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

المطمج عما 
  لناظ المقنج 

 هػ709 البعما
مكربة السكادل 

 لمركزيج

جدة 
 السعكدية

 هػ1423  كلا 

 هػ1414 ثالثة  بيركت دار ِّادر هػ711 ابف منظكر لساف العرب 

الممحة فا شرح 
المدينة  إلسبلميةالجامعة ا هػ720 ابف الِّائ  الممحة

 هػ1424  كلا المنكرة

نهاية األرب فا 
 هػ1413  كلا مِّر دار الكرب هػ733 النكيرل فنكف األدب

الجنا الدانا فا 
رعريؼ حركؼ 

 المعانا
   كلا بيركت دار الكرب العممية هػ749 المرادل

 كضو المسالؾ 
إلا  لنية ابف 

 مالؾ

 هػ761 ابف هشاـ
دار النكر لمطباعة 

 كالنشر
 بدكف بدكف دمشؽ

 هػ1409  بيركت المكربة العِّرية هػ769 ابف عقيؿ شرح ابف عقيؿ
المِّباح المنير 
فا غريب الشرح 

 الكبير

 بك العباس 
 1987  بيركت المكربة العممية هػ770 النيكما

 هػ816 الجرجانا الرعرينات 

 هػ1403  كلا  بيركت دار الكرب العممية

شركة القدس 
 الرجارية

 هػ2007  كلا  اهرةالق

 هػ817 النيركز بادل القامكس المحيط

الهيئة المِّرية 
 العامة لمكراب

 ـ1977  مِّر

 هػ1426 ثامنة  بيركت الرسالة

شرح حدكد ابف 
 عرفة

الرِّاع 
 الركنسا

 هػ1350  كلا  بيركت المكربة العممية هػ894

 هػ1418  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ911 السيكطا المزهر 

 هػ1372  مِّر المكربة الركفيقية هػ911 السيكطا همج الهكامج 

 هػ1424  كلا القاهرة مكربة اآلداب هػ911 السيكطامعجـ مقاليد 
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 العمكـ 

 الحدكد األنيقة 
الشيخ زكريا 
 األنِّارل

 بيركت دار النكر المعاِّر هػ926
اؿ 
 األكلا

 هػ1411

الركقيؼ عما 
 مهمات الرعاريؼ

زيف الديف 
 ناكلالم

 هػ1410  كلا  بيركت عالـ الكرب هػ1031

 الكميات
 با البقاء 
 الحننا الكنكل

 هػ1413 ثانية بيركت م سسة الرسالة هػ1094

 دسركر العمماء 
القاضا عبد 

 النبا

القرف الثانا 
 عشر

 بيركت دار الكرب العممية
اؿ 
 األكلا

 هػ1421

راج العركس مف 
 جكاهر القامكس

مررضا 
 الزبيدل

   القاهرة دار الهداية هػ1205

ركممة المعاجـ 
 العربية

  كلا  العراؽ كزارة الثقافة العراقية هػ1300 رينهارت بيررت
1979-
 ـ2000

إعانة الطالبيف 
عما حؿ  لناظ 
 فرو المبيف

البكرل بف 
محمد شطا 
 الدمياطا 

 هػ1302
دار النكر لمطباعة 
 كالنشر كالركزيج

 هػ.1418  كلا  بيركت

غة جكاهر الببل
فا المعانا 
 كالبياف كالبديج

 حمد بف 
إبراهيـ 
 الهاشما 

 بدكف بدكف بيركت المكربة العِّرية  هػ1362

 مِّر دار المعارؼ هػ1398 عباس حسف النحك الكافا
البامسة 
 عشرة

 ـ1980

 المعجـ الكسيط
مجمج الممة 

 العربية
   القاهرة دار الدعكة معاِّر

 القامكس النقها
سعدل  بك 
 حبيب

 هػ1408 ثانية  دمشؽ دار النكر معاِّر

معجـ لمة 
 النقهاء

 هػ1408 ثانية  بيركت دار الننائس  معاِّر محمد قمعجا

 ثامنًاو كتب الفتاوىو
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

فراكل ابف 
 الِّبلح

 هػ1407  كلا بيركت عالـ الكرب هػ643 ابف الِّبلح

 هػ728 ابف ريمية مكع النراكلمج

مجمج الممؾ فهد 
لطباعة المِّحؼ 

 الشريؼ

المدينة 
 المنكرة

 هػ1416 

مبرِّر النراكل 
المِّرية )فراكل 

 ابف ريمية(

بدر الديف 
 الحنبما البعما

 دار ابف القيـ هػ777
 –الدماـ 

 السعكدية
 هػ1406 ثانية

النراكل النقهية 
 الكبرل

ابف حجر 
 الهيثما

   عماف بة اإلسبلميةالمكر هػ974
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 تاسعًاو كتب الرقائق والسموك

 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

إحياء عمـك 
 الديف

 بك حامد 
 المزالا

 بدكف بدكف بيركت دار المعرفة هػ505

 هػ1421  كلا القاهرة دار الحديث هػ597 ابف الجكزل ِّنة الِّنكة 

 هػ1416 ثالثة بيركت دار الكراب العربا هػ751 ابف القيـ السالكيف  مدارج

 ال والتاريخ والتراجمجالر و كتب عاشراً 

 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 هػ1409 ثالثة بيركت دار األعمما هػ207 الكاقدل ممازل الكاقدل

 هػ1410  كلا بيركت ار الكرب العمميةد هػ230 ابف سعد الطبقات 

طبقات فحكؿ 
 الشعراء

ابف سبلـ 
 الجمحا

   جدة دار المجنا هػ232

طبقات بمينة بف 
 بياط

 هػ240 بمينة بف بياط
دار النكر لمطباعة 
 كالنشر كالركزيج

 هػ1414  بيركت

 هػ256 الببارل الراريخ الكبير
دائرة المعارؼ 

 العثمانية

حيدر  باد 
 الدكف

 بدكف فبدك 

 هػ1405  كلا  السعكدية نزار الباز هػ261 العجما الثقات 

 المعارؼ
ابف قريبة 
 الدينكرل

 هػ276
الهيئة المِّرية 
 العامة لمكراب

 ـ1992 الثانية  القاهرة

 هػ1421  كلا  الككيت مكربة دار البياف هػ317 البمكل معجـ الِّحابة

 معجـ الِّحابة 
ابف قانج 
 األمكل

 هػ351
لمرباء مكربة ا

 األثرية 

المدينة 
 المنكرة

 هػ1418  كلا 

 هػ1393  كلا   باد الدكف لمحككمة الهندية هػ354 ابف حباف  الثقات 

مشاهير عمماء 
األمِّار ك عبلـ 
 فقهاء األقطار

ابف حباف 
 البسرا

 هػ354
دار الكفاء لمطباعة 
 كالنشر كالركزيج

 هػ1411  كلا  المنِّكرة
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

   بكرسعيد مكربة الثقافة الدينية هػ355 المقدساالمطهر  البدء كالراريخ 

مكلد العمماء 
 ككفارهـ 

 با سميماف 
 الربعا

 هػ1410  كلا  الرياض دار العاِّمة هػ379

فرو الباب فا 
 الكنا كاأللقاب

ابف مندن 
 العبدل

 هػ1417  كلا  الرياض مكربة الككثر هػ395

يريمة الدهر فا 
محاسف  هؿ 
 العِّر 

 بك منِّكر 
 الباالثع

 هػ1403  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ429

 معرفة الِّحابة
 با نعيـ 
 األِّبهانا 

 هػ1419  كلا  الرياض دار الكطف لمنشر هػ430

 النهرست 

ابف النديـ 
الشيعا 
 المعرزلا

 هػ1417 ثانية  بيركت دار المعرفة  هػ438

 راريخ بمداد
البطيب 
 البمدادل

 هػ463
دار المرب 
 اإلسبلما

 هػ1422 األكلا  يركتب

 هػ1422 األكلا  بيركت دار الرائد العربا هػ476 الشيرازل  طبقات النقهاء

   بيركت دار المعرفة هػ526 ابف  با يعما طبقات الحنابمة

سير السمؼ 
 الِّالحيف

   الرياض دار الراية لمنشر  هػ535 األِّبهانا 

 هػ571 ابف عساكر راريخ دمشؽ
دار النكر لمطباعة 

 النشر كالركزيجك 
 هػ1415  بيركت

نزهة األلباء فا 
 هػ1405 ثالثة األردف المنار هػ577 األنبارل طبقات األدباء

المنرظـ فا 
 هػ1412  كلا بيركت دار الكرب العممية هػ597 ابف الجكزل راريخ األمـ

بمية الممرمس 
فا راريخ رجاؿ 

 بك جعنر 
 الضبا

 هػ1967  القاهرة بادار الكارب العر  هػ599
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

  هؿ األندلس 

 ـ1995 ثانية  بيركت دار ِّادر هػ626 ياقكت الحمكل معجـ البمداف

 هػ626 ياقكت الحمكل معجـ األدباء
دار المرب 
 اإلسبلما

 هػ1414  كلا  بيركت

الرقييد لمعرفة 
ركاة السنف 
 كالمسانيد 

ابف نقطة 
 الحنبما

 هػ1408  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ629

 اإلكماؿإكماؿ 
ابف نقطة 
 الحنبما

 جامعة  ـ القرل هػ629
مكة 
 المكرمة

 هػ1410  كلا 

الكامؿ فا 
 الراريخ

 بك الحسف بف 
الجذرل 
 الشيبانا 

 هػ1417  كلا  بيركت دار الكراب العربا هػ630

النكادر السمطانية 
كالمحاسف 

اليكسنية )سيرة 
 ِّبلح الديف(

 با المحاسف 
 بف شداد

 هػ1415 ثانية القاهرة امكربة البانج هػ632

 ـ1980  العراؽ دار الرشيد هػ637 ابف المسركفا راريخ إربؿ 

طبقات النقهاء 
 الشافعية

 هػ643 ابف الِّبلح
دار البشائر 
 اإلسبلمية

 ـ1992  كلا  بيركت

إنباء الركاة عما 
  نبان النحاة

البف يكسؼ 
 القنطا

 هػ1424  كلا  بيركت المكربة العِّرية  هػ646

األنباء فا  عيكف
 طبقات األطباء

ابف  با 
   بيركت دار مكربة الحياة هػ668  ِّيبعة

رهذيب األسماء 
 كالممات 

   بيركت دار الكرب العممية هػ676 النككل

  كلا  بيركت دار ِّادر هػ681 ابف بمكاف كفيات األعياف 
1971-
 ـ1994

 هػ1403 ثانية  بيركت رسالةم سسة ال هػ742 الحافظ المزلرهذيب الكماؿ 
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

فا  سماء 
 الرجاؿ

 هػ1413  كلا  جدة دار القبمة لمثقافة  هػ748 الحافظ الذهبا الكاشؼ

العبر فا ببر 
 مف غبر

   بيركت دار الكرب العممية هػ748 الحافظ الذهبا

معجـ محدثا 
الذهبا )المعجـ 
المبرص 
 بالمحدثيف(

 هػ1419  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ748 الحافظ الذهبا

 هػ1419  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ748 الحافظ الذهبا رذكرة الحناظ

سيبر  عبلـ 
 النببلء

 هػ748 الحافظ الذهبا
 هػ1427  كلا  القاهرة دار الحديث

 هػ1405 ثالثة  بيركت م سسة الرسالة

راريخ اإلسبلـ 
كفيات المشاهير 

 كاألعبلـ

 هػ1413 ثانية  بيركت لعربادار الكراب ا هػ748 الحافظ الذهبا

المعيف فا 
 طبقات المحدثيف

 هػ1404  كلا  األردف دار النرقاف هػ748 الحافظ الذهبا

معرفة القراء 
الكبار عما 
الطبقات 
 كاألعِّار 

 هػ1417  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ748 الحافظ الذهبا

مسالؾ األبِّار 
فا ممالؾ 
 األنِّار

 هػ1423  كلا  بك ظبا الثقافاالمجمج  هػ749 العمرل

 الكافا بالكفيات 
ِّبلح الديف 
 الِّندل

 هػ1420  بيركت دار إحياء الرراث هػ764

 فكات الكفيات
ِّبلح الديف 
 الِّندل

 ـ1972  كلا  بيركت دار ِّادر هػ764
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 عياف العِّر 
 ك عكاف النِّر 

ِّبلح الديف 
 الِّندل

 هػ764
دار النكر المعاِّر 
 كدار النكر العربا

كت بير 
 كدمشؽ

 هػ1418  كلا 

ذيؿ رذكرة 
 الحناظ 

 هػ1419  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ765 الحسينا

 هػ771 ابف السبكا الطبقات الكبرل
دار هجر لمطباعة 
 كالنشر كالركزيج

 بها 
 السعكدية

 هػ1413 ثانية 

 هػ1407  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ772 اإلسنكل طبقات الشافعية

 هػ1408  كلا  بيركت دار إحياء الرراث  هػ774 ابف كثير  داية كالنهايةالب

 هػ1402  كلا  بيركت م سسة الرسالة هػ774 ابف رافج الكفيات

 هػ1413  القاهرة مكربة الثقافة الدينية هػ774 ابف كثير  طبقات الشافعية

ذيؿ طبقات 
 الحنابمة

 هػ1425  كلا  الرياض مكربة العبيكاف هػ795 ابف رجب

   بيركت دار الكرب العممية هػ799 ابف فرحكف الديباج المذهب 

البممة فا رراجـ 
  ئمة النحك كالممة

 هػ817 النيركز بادل

دار سعد الديف 
لمطباعة كالنشر 

 كالركزيج

 هػ1421  كلا  دمشؽ

 ذيؿ الرقييد 
 بك الطيب 
 الحسنا

 هػ1410  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ832

 الكافرالرد 
ابف ناِّر 

 الديف
 هػ1393  كلا  بيركت المكرب اإلسبلما هػ842

 طبقات الشافعية
ابف قاضا 

 شهبة
 هػ1407  كلا  بيركت عالـ الكرب  هػ851

 رهذيب الرهذيب 
ابف حجر 
 العسقبلنا

 هػ852
دائرة المعارؼ 

 النظامية
 هػ1326  كلا  الهند

 رقريب الرهذيب
ابف حجر 
 العسقبلنا

 هػ1406  كلا  سكريا لرشيد دار ا هػ852

 هػ1393 ثانية  الهنددائرة المعارؼ  هػ852ابف حجر الدرر الكامنة فا 
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 اإلسبلمية العسقبلنا  عياف المائة الثامنة

اإلِّابة فا 
 رمييز الِّحابة

ابف حجر 
 العسقبلنا

 هػ1412  كلا  القاهرة دار الجيؿ هػ852

 هػ1418  كلا  لقاهرةا مكربة البانجا هػ852 ابف حجر  رفج اإلِّر 

 هػ852 ابف حجر  إنباء الممر 
المجمس األعما 
 لمشئكف اإلسبلمية 

 هػ1389  مِّر

 هػ1390 ثانية  لبناف األعمما لممطبكعات هػ852 ابف حجر  لساف الميزاف

 هػ1418  كلا بيركت م سسة الرسالة هػ852 ابف حجر  المعجـ المنهرس
 هػ1409  كلا  الرياض بة الرشدمكر هػ852 ابف حجر  نزهة األلباب 

 بدكف بدكف مِّر كزارة الثقافة  هػ874 ابف رمرل  النجـك الزاهرة 

   مِّر الهيئة المِّرية  هػ874 ابف رمرل  المنهؿ الِّافا 

   بيركت دار مكربة الحياة هػ902 السباكل الضكء البلمج

 هػ1403  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ911 السيكطا طبقات الحناظ

ذيؿ طبقات 
 الحناظ

 هػ1403  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ911 السيكطا

   بيركت المكربة العممية هػ911 السيكطا اف ينظـ العق

 هػ911 السيكطا راريخ البمناء
مكربة نزار مِّطنا 

 الباز
 هػ1425  كلا  السعكدية

 هػ1387  كلا  مِّر  عيسا الحمبا هػ911 السيكطا حسف المحاضرة 

 هػ1410  كلا  بيركت دار الكرب العممية هػ927 النعيما  الدارس 

   عماف مكربة دنديس هػ928 العميما  األنس الجميؿ 

   بيركت دار الكراب العربا هػ968 طاشكيرل زادن الشقائؽ النعمانية 

 هػ1968  كلا  بيركت دار ِّادر هػ1041 المقرل الرممسانا ننو الطيب 

 هػ1067 حاجا بمينة كشؼ الظنكف
   بيركت دار الكرب العممية

 ـ1941  بمداد مكربة المثنا

 هػ1403 ثالثة  دمشؽ دار النكر هػ1078 رياض زادن   سماء الكرب 

 هػ1406  كلا  دمشؽ  دار ابف كثير هػ1089 ابف العماد  شذرات الذهب 
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 الناشر سنة وفاتو اسم المؤلف اسم الكتاب
بمد 
 الناشر

رقم 
 الطبعة

 التاريخ

 األدنة دل  طبقات المنسريف 
القرف الحادل 

 عشر
 هػ1417  كلا  السعكدية ـ كالحكـمكربة العمك 

   بيركت دار المعرفة هػ1250 الشككانا البدر الطالج 

  بجد العمكـ 
ِّديؽ باف 
 القنكجا

 هػ1423  كلا  بيركت دار ابف حـز هػ1307

 هػ1313  مِّر دار الهبلؿ هػ1313 فانديؾ اكرناء القنكع 

راريخ الدكلة 
 هػ1401  كلا  ننائسدار ال هػ1338 فريد بؾ العمية العثمانية

 فهرس النهارس 
عبد الحا 
 الكرانا

 هػ1382
دار المرب 
 اإلسبلما

 ـ1982 ثانية  بيركت

 مِّر دار العمـ لممبلييف هػ1396 الزركما األعبلـ 

 
بامسة 
 عشر

 ـ2002

   بيركت دار إحياء التراث العربى هػ1399 سميـ اليابانا هدية العارفيف 

 هػ1399 اليابانا إيضاح المكنكف 
دار إحياء الرراث 

 العربا
   بيركت

 هػ1408 عمر كحالة معجـ الم لنيف
مكربة المثنا كدار 

 إحياء الرراث
   بيركت

نظاـ الحكـ 
كاإلدارة فا 

عِّر األيكبيف 
 كالمماليؾ

 معاِّر سعيد عاشكر
الم سسة العربية 
 لمدراسات كالنشر

 ـ1987  كلا 

الم سسات 
االجرماعية فا 
عِّر األيكبيف 

 لمماليؾكا

 معاِّر سعيد عاشكر
الم سسة العربية 
 لمدراسات كالنشر

 ـ1987  كلا 
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 483 97النحؿ:  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ    98
 488 7اإلسراء:    ﮵﮲  ﮳  ﮴  ۓھ  ے  ے  ۓ  99

 488 34فِّمت:  ک  ک    گ  گ     کژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  100
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 اآلية م
اسم السورة 

 ورقميا
 الصفحة

101  
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    

 ڱ  
 91الركبة: 

489 
﮵ ﮶   ۓ  ۓھ  ھ  ے  ے  102 ﮴   ﮳    489 40الشكرل:    ﮷﮲   
 489 26يكنس:    ڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  103
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 فيرس األحاديث النبوية الشريفة
الص الحديث م

 فحة
 51 مف زار بيت القدس مشكقا إليو   1
 73 إف العمماء هـ كرثة األنبياء   2
العمـم فمف  بػذ بػو فقػد إف األنبياء لـ يكرثكا ماالن كال درهمانم إنما كرثكا   3

 73  بذ بحظ كافر
 74 مف ننَّس عف م مف كربة مف كرب الدنيا   4
 75 طمب العمـ  فضؿ مف ِّبلة النافمة  5
 85 كؿ  مر ذم باؿ ال يبد  فيو بحمد اح فهك  جذـ  6
 99 هذا  ثنيرـ عميو بيران فكجبت لو الجنة   7
 101 إذا ر يرـ المداحيف فاحثكا ف  كجكههـ الرراب  8
 101 ال يشكر اح مف ال يشكر الناس   9

 111 كؿ بطبة ليس فيها رشهد فها كاليد الجذماء  ل المقطكعة  10
 112  ران  جبريؿ فقاؿ: إف ربا كربؾ يقكؿ :  ردرل كيؼ رفعت لؾ ذكرؾ   11
 113 قكلكا المهـ ِّؿ عما محمد كعما  ؿ محمد   12
 118 كؿ رقا مف  مة محمد  13
نما لكؿ امر  ما نكل إنما األعماؿ بالنياتم  14  126 كا 
 148 إذا مس  حدكـ ذكرن فميركضأ  15
 156 ه  بمس ف  العمؿ بمسكف ف  األجر ال يبدؿ القكؿ لدم  16
 156 إف اح  مركـ بِّبلة ه  بير لكـ مف حمر النعـ كه  الكرر  17
 166 نضر اح امرء سمج مقالر  فحنظها  18
 175 رج منو شئ  ـ الإذا كجد  حدكـ ف  بطنو شيئنا فأشكؿ عميوم  ب  19
 182 مف  حب  ف يبسط لو فا رزقو كينسأ لو فا  ثرن فميِّؿ رحمو  20
 192 نها عف ِّياـ يكميف: يـك األضحا كيـك النطر  21
 211 رعممكا القر ف كعممكن الناسم كرعممكا النرائض كعممكها الناس  22
 212 كالذل ننسا بيدن ليكشكف  ف ينزؿ فيكـ ابف مريـ حكمان عدالن   23
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الص الحديث م
 فحة

 217 إف اح كضج عف  مرا البطأ كالنسياف كما اسركرهكا عميو  24
 232  كؿ الربا كمككمو ككاربو كشاهدان   25
 241  ما  هؿ النار الذيف هـ  همهام فإنهـ ال يمكركف فيها كال يحيكفم   26
 243 المهـ إنا نسألؾ مكجبات رحمرؾ كعزائـ ممنررؾ كالسبلمة مف كؿ إثـ   27
 243 د فميركج ركعريف قبؿ  ف يجمسإذا دبؿ  حدكـ المسج  28
 243 ِّمكا فا مرابض المنـ كال رِّمكا فا  عطاف اإلبؿ   29
 246 انردب اح لمف يبرج فا سبيمو ال يبرجو إال اإليماف با   30
 246 كانت بنك إسرائيؿ يمرسمكف عراةم ينظر بعضهـ إلا س ة بعضم   31
 253 عف ِّـك يـك عرفة بعرفات نها رسكؿ اح   32
ِّما عما دكف كالنػاس  سػنؿ منػوم فجذبػو سػمماف   ف حذينة  ركل  33

  257 
 257 عما المنبر كالناس كراءنم فجعؿ يِّما عميو  ِّما رسكؿ اح   34
 258 رأكؿ رمرنا كبؾ رمد   35
ف شئت فافطر  36  259 إف شئت فِّـ كا 
 268  مرت  ف  قارؿ الناس حرا يشهدكا  ف ال إلو إال اح   37
 269 ا درهـ كحاؿ عميها الحكؿ فنيها بمسة دراهـفإذا كانت لؾ مائر  38
 269 يِّما الظهر بالهاجرة كالعِّر كالشمس نقية  كاف النبا   39
 269 يا معشر النساء رِّدقف فإنا ر يركف  كثر  هؿ النار  40
 269 ِّكمكا لر يرو ك فطركا لر يرو ... الخ  41
 274 بمس ِّمكات فا اليـك كالميمةم فقاؿ:هؿ عما غيرها؟   42
 275 نهما  يراف مف  يات احم فإذا ر يرـ ذلؾ فِّمكا حرا ينرج عنكـإ  43
 276 المسؿ يـك الجمعة كاجب عما كؿ محرمـ  44
 286 مف بممت ِّدقرو بنت مباض كليست عندن  45
 287 بمس ِّمكات كربهف اح عز كجؿ عما العباد  46
 288 مف عادل لا كليا  ذنرو بالحرب .... الخ  47
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الص الحديث م
 فحة

 290 و فميمسؿ يديو قبؿ  ف يدبمهما اإلناء ثبلثان إذا قاـ  حدكـ مف نكم  48
مػػف ركضػػأ كذكػػر اسػػـ اح عميػػو كػػاف طهػػكران لجميػػج بدنػػوم كمػػف ركضػػأ   49

 290 كلـ 
ف شاء  فطر  50  294 الِّائـ المرطكع  مير ننسوم إف شاء ِّاـ كا 
 295  كنت رقضيف شيئا؟م قالت: الم قاؿ: فبل يضرؾ  51
"م هؿ عندؾ شئ؟" فقمت: الم فقاؿ: "إن  52  296 ا إذا  ِّـك
 297 "إنو ليس لنبا إذا لبس ألمرو  ف يضعها حرا يقارؿ"  53
 299  ف عبد اح بف عمر كاف ال يقنت فا شئ مف الِّبلة  54
 300 إذا ر يرـ الجنازة فقكمكا حرا ربمنكـ  55
 300 اربذن فا اليميف كال رزدن عما مثقاؿ  56
 323 ال يقرؿ كالد بكلدن  57
 335 نارحة الكرابال ِّبلة لمف لـ يقر  ب  58
 335 ارجج فِّؿ فإنؾ لـ رِّؿ  59
 349  ربج ال يضحا بهف: العكراء البيف عكرهام   60
 350 إذا ذهب  حدكـ إلا المائط فميذهب معو بثبلثة  حجار يسرطيب بهفم   61
 351 مف ِّما ِّبلرنا كنسؾ نسكنام فقد  ِّاب النسؾم   62
 369 إذا دبؿ  حدكـ المسجد فميركج ركعريف قبؿ  ف يجمس  63
 370 مف ر م منكـ منكران فميميرن بيدن فإف لـ يسرطج فبمسانو فإف لـ يسرطج   64
 371 مف  درؾ ركعة مف الِّبلة فقد  درؾ الِّبلة  65
 372 مف  درؾ ركعة مف الِّبو قبؿ  ف رطمج الشمس فقد  درؾ الِّبوم   66
 388 بثبلث: ِّياـ ثبلثة  ياـ مف كؿ شهرم   كِّانا بميما   67
 394 ثـ ال  قد كانت إحدانا رحيض عما عهد رسكؿ اح  حركرية  نت؟   68
 410 إذا اشرد الحر فابردكا بالِّبلةم فإف شدة الحر مف فيو جهنـ  69
 411 ك ربص فا العرايا  70
 411فػػػػػا رعجيػػػػؿ ِّػػػػػدقرو قبػػػػؿ  ف رحػػػػػؿم  سػػػػػأؿ النبػػػػا   ف العبػػػػاس   71
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الص الحديث م
 فحة

 فربص لو 
 413 ال ربج ما ليس عندؾ  72
 415 إف اح يحب  ف ر را ربِّو  73
ف اح رِّدؽ بإفطار الِّائـ عما مرضا  مرا   74  419  نت  قكل  ـ اح؟ كا 
ف امر  قارمو  ك شارمو فميقؿ إنا   75  438 الِّياـ جنة فبل يرفث كال يجهؿم كا 
ف كاف حقانم   76  439  ف رذكر مف المرء ما يكرن  ف رسمج كا 
 450 اها الكيس مف داف ننسو كعمؿ لما بعد المكت كالعاجز مف  ربج ننسو هك   77
 465 احنظ اح يحنظؾم احنظ اح رجدن  مامؾم   78
 469 كليس الببر كالمعاينة إف اح عز كجؿ  ببر مكسا بما ِّنج قكمو   79
 473 ر يا الم مف جزءه مف ست ك ربعيف جزءن مف النبكة  80
 480 مف رطبب كلـ يعمـ منو طب قبؿ ذلؾ فهك ضامف  81
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 فيرس الشواىد الشعرية
 الصفحة البيت

 ابنػػػػػػػػػػػػػػػا ال رهمػػػػػػػػػػػػػػػؿ نِّػػػػػػػػػػػػػػػيحرا   -1
 

  كِّيؾ كاسمج مف مقالا ررشد 
 

16 
 لػػػػػػػػػػػيهف المنبػػػػػػػػػػػر األمػػػػػػػػػػػكل لمػػػػػػػػػػػا       -2

 

 عبلن الحاكـ البحر الرق  
 

24 
 إف الػػػػػػػػػػػدراهـ كالنسػػػػػػػػػػػاء كبلهمػػػػػػػػػػػا -6

 

 ال رأمنف عميهما إنسانا 
 

30 

 يظػػػػػػف الممػػػػػػر  ف الكرػػػػػػب رجػػػػػػدل      -7
 

  با ذهف إلدراؾ العمـك 
 

30 
 رػػاج إلػػا مػػاؿ البشػػر      كهػػك إذا اح -90

 

  حؽ مف مالكو ببل نظر  
 

35 

جمػػػػػج الجكامػػػػػج قػػػػػد حػػػػػكل كػػػػػبل  -99
 العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل     

 

 يا حسنو ما مثمو مف سبؾ 
 

76 

        ك بمػػػج محمػػػكد الثنػػػاء بِِّّػػػرو -92

 بأفضؿ  قكال  ك فضؿ  ىٍحميدم  
 

100 
  فػػػػػػػادركـ النعمػػػػػػػاء منػػػػػػػ  ثبلثػػػػػػػةن  -99

 

 يدم كلسان  كالضمير المحجبا 
 

100 
  غػػػػػػػػػػػػػػػػر عميػػػػػػػػػػػػػػػػو لمنبػػػػػػػػػػػػػػػػكة بارمػػػػػػػػػػػػػػػػان     -14

 

 مف اح مشهكدي يمكح كيشهد 
 

112 
نمػػػػػػػػػػػػػا -16  إف الكػػػػػػػػػػػػػبلـ لنػػػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػػ اد كا 

 

 جعؿ المساف عما الن اد دليبل 
 

234 

 فػػػإف حرامػػػا ال  رل الػػػدهر باكيػػػان عمػػػا -17
 

 ال بكيت عما عمركإشجكن  
 

248 
 كجاعػػػػػؿ الشػػػػػمس حػػػػػدان ال بنػػػػػاء بػػػػػو -99

 

 ميؿ قد فِّبلبيف النهار كبيف ال 
 

432 

 ارعػػػػػػػػرؼ رسػػػػػػػػمنا كػػػػػػػػاطراد المػػػػػػػػذاهب -20
 

 لعمرة كحشان غير مكقؼ راكب 
 

435 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ حمػػػػػػػػػػػػػػػػار الحكػػػػػػػػػػػػػػػػيـ ركمػػػػػػػػػػػػػػػػا -22
 

 لك  نِّنكنا كنت  ركب 
 

475 

ف  ردت  ف رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل -23  كا 
 

 مف بعد حد العمـ كاف سهبل 
 

477 
مػػػػػػػؾي عػػػػػػػـ شػػػػػػػراروي  -24 ػػػػػػػٍمؿي الهػػػػػػػدل كالمي  شى

 

 سناريوكالدهري ساءى ك قمعٍت ح 
 

476 
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 فيرس األعالم المترجم ليا
الص اسم العمم م

 فحة
 17 عبد الكافا زيف الديف جد المِّنؼ  .1
 17 مد بف عبد المطيؼ بف يحيا السبكاح بك النرو م  .2
 17  حمد بف عما بف عبد الكافا  بك المِّنؼ  .3
 18 رقا الديف ابف المِّنؼ ابف السبكا  .4
 18 ِّالحة بنت المِّنؼ  .5
 24 ف بف  يبؾ الدمياطاشهاب الدي  .6
 24 قاضا القضاة رقا الديف كالد المِّنؼ  .7
 26 ابك الحجاج المزل  .8
 27 رنكز  .9

 27 نجـ الديف القحنازل  .10
 28  بك العباس األندرشا  .11
 28 الحافظ الذهبا  .12
 29 في بك حياف  ثير الد  .13
 30 الِّبلح الِّندل  .14
 32 العيزرل  .15
 32 ابف بطيب المنِّكرية  .16
 32 ابف حجا  .17
 32 الباعكل  .18
 33 ابف سند  .19
 33 منراح الزينا  .20
 33 انادعبد الم مف المار   .21
 33 براهيـإبرهاف الديف   .22
 33 شرؼ الديف البمدادل  .23
 51 السمطاف بشقدـ   .24
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الص اسم العمم م
 فحة

 52 قاضا القضاة ابف العماد الحننا  .25
 52 رقا الديف القرقشندل  .26
 52 كماؿ الديف بف  با شريؼ  .27
 52 برهاف الديف األنِّارل  .28
 52 المقدسا سك العباب   .29
 52 الشيخ ماهر المِّرل  .30
 53 برهاف الديف العجمكنا  .31
 53 غرس الديف بميؿ  .32
 54 الحننا سعد اح  .33
 56 رل الحننايسعد الديف الد  .34
 57  ؿ جماعة  .35
 74  بك داكد السجسرانا  .36
 74 ابف ماجة  .37
  74 بك الدرداء   .38
 75 الشافعا رحمو اح  .39
 76 ابف بهادر الزركشا  .40
 76 ابف العراقا  بك زرعو  .41
 77 بلؿجالمحما ال  .42
 77 ا  حمد بف إسماعيؿمالككرانا الرك   .43
 79 رِّابف المِّرل مسند م  .44
 79 عبد المحسف الِّابكنا  .45
 79  بك بكر المِّعبا  .46
 79 انهِّالو األش  .47
 79 لممكؾاعبد القادر بف   .48
 80 رلجذ حمد بف عما ال  .49
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الص اسم العمم م
 فحة

 80 كماؿالزينب بنت   .50
 80 عزفاطمة بنت ال  .51
 80 الحجار  .52
 80 يحيا بف محمد بف سعد  .53
 80 الحافظ بف حجر  .54
 81 شمس الديف بف النقيب  .55
 81 بهاء الديف ابف السبكا  بك المِّنؼ  .56
 82 الحافظ ابف كثير  .57
 83 ناِّر الديف محمد بف النرات الحننا  .58
 84 ابف حباف  .59
  84 بك هريرة   .60
 84 النسائا  .61
 85  بك عكانة  .62
 85 ابف الِّبلح  .63
 85 اإلماـ النككل  .64
 85 اإلماـ مسمـ  .65
 86 الحافظ عبد القادر الرهاكل  .66
 86 قرة بف حيكيؿ  .67
 88 اإلماـ  حمد بف حنبؿ  .68
 88 ابف عدل  .69
 88 سهؿ بف هاركف  .70
 89 اإلماـ الرازل  .71
 90 البميؿ بف  حمد  .72
 90 مكا بف  با طالب  .73
 91 األبنش الِّمير  .74



552 
 

الص اسم العمم م
 فحة

 91 الكسائا  .75
 92 الزمبشرل  .76
 93 سميماف البطابا بك   .77
 94 الرافعا  .78
 94 القرطبا  .79
 94 البندنيجا  .80
 97 الجكهرل بك نِّر   .81
 97 )لعنو اح( الكذاب  .82
 98  بك عبيدة بف المثنا البِّرل  .83
 100 ابف األعرابا النسابة  .84
 101 الراغب األِّنهانا  .85
 102 عز الديف بف جماعة  .86
 107 ابف ظنر الِّقما  .87
 108 الحسف البِّرل  .88
 108 ر بف شميؿالنض  .89
 111 البيهقا  .90
 112 بف عينة سنياف  .91
 112 ابف  با نجيو  .92
 112 مجاهد  .93
 114 القاضا عياض  .94
  114عمر بف البطاب البمينة   .95

  114عبد اح بف عمر   .96

  114عبد اح بف مسعكد   .97

  114 بك سعيد البدرل   .98

 115 الشعبا عامر بف شرحبيؿ   .99
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الص اسم العمم م
 فحة

 116  بك حامد المزالا  .100
 126 لقاضا الباقبلناا  .101
 126  بك المعالا الجكينا  .102
 127 اآلمدل  .103
 127 ابف دقيؽ العيد  .104
 127 ابف الحاجب  .105
 130 ِّدر الشريعة األِّمر  .106
 131 بيارلاإل  .107
 132 الِّنا الهندل  .108
 132 ابف برهاف  .109
 132 ابف السمعانا  .110
 140 ابف هشاـ  .111
 140 حمزة بف حبيب  .112
 141 ابف فارس  .113
 141 الكيا الهراسا  .114
 141 القشيرل  بك نِّر  .115
 141  بك الحسف الماكردل  .116
 142 ابف سيدن النحكل  .117
 142 ابك اسحؽ الشيرازل  .118
 142 القرافا  .119
 143 ابف سراقة  .120
 150 ابف الرممسانا  .121
 150 ِّنهانااأل  .122
 154 الباجا  .123
 160 ابف عبد البر  .124
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الص اسم العمم م
 فحة

 161 العبادل  .125
 161 ابك حنينة  .126
 163 ثـر بك بكر األ  .127
 164 ف ابف جماعةبدر الدي  .128
 165 البرماكل  .129
 165 القاضا حسيف  .130
 165 البمكل  .131
 167 العبدرل  .132
 169 البكارزما  .133
 169 ابف الرفعة  .134
 172 نجـ الديف القزكينا  .135
 172 البارزل  .136
 173 ابف الِّباغ  .137
 176 القبلنسا  .138
 176 عبد اح سعيد بف كبلب  .139
  179بزيمة بف ثابت األنِّارل   .140
  179 بك بردة   .141
  179زيد بف بالد الجهنا   .142
  179عقبة بف عامر الجهنا   .143
 182 المركلا ِّاحب الررمة  .144
 182 الركيانا  .145
 193 الزنجانا  .146
 193  بك البطاب الحنبما  .147
 195  بك النضؿ بف يكنس  .148
 199 كاِّؿ بف عطاء  .149
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الص اسم العمم م
 فحة

 199  بك الحسف األشعرل  .150
 202 ابف القاص  .151
 202 القناؿ الشاشا  .152
 202 الزبيرل  .153
 203 بف القطافا  .154
 203 ابف الِّيرفا  .155
 207  بك حامد المركزل  .156
 207  بك عما الطبرل  .157
 211 االكعب  .158
 218 ابف بيراف  .159
 232 الكيا الطبرل  .160
 237 جد الشيخ ابف دقيؽ العيد  .161
 238 الطرطكشا  .162
  259حمزة بف عمرك األسمما   .163
 265 البكيطا  .164
 272 الِّنار  .165
 275 القاضا السركجا  .166
 276 الظاهرلابف حـز   .167
 279  بك هبلؿ العسكرل  .168
 284 كانا الحنبمامالح  .169
 284 القاضا  بك يعما  .170
 285 الِّيدالنا  .171
 285 ابف  با عِّركف  .172
 289 ِّبلح الديف العبلئا  .173
 290  بك حامد االسنرايينا  .174
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الص اسم العمم م
 فحة

 291  بك العباس الجرجانا  .175
 292 الظاهرية  .176
 292 سميـ الرازل  .177
 294 نت  با طالب ب -رضا اح عنها  - ـ هانئ   .178
 298 ابف المنير  .179
 299  بك زيد المركزل  .180
 301 الدارما  .181
 302 سنكل جماؿ الديفاإل  .182
 302 األذرعا  .183
 302 المزل  .184
 303 القاضا مجما  .185
 305 سراج الديف البمقينا  .186
 307 الساجا الم رمف بف  حمد  .187
 314 سراج الديف األرمكل  .188
 316 ابف حامد الحنبما  .189
 321 النكرانا  .190
 336 سريج ابف  .191
 336 ابف سريج  .192
  350البراء بف عازب   .193
 362 زيف الديف الكرانا  .194
 367 ابف الِّيرفا  .195
 368 شريو الركيانا  .196
 384 المزنا  .197
 384 الربيج بف سميماف  .198
 392 المازرل  .199
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الص اسم العمم م
 فحة

 393 الجيما  .200
 393 البيضاكل  .201
 393 رضا اح عنهاعائشة  ـ الم منيف   .202
 394 العجما  .203
 400 الداركا  .204
 409 ِّدر الديف بف الككيؿ  .205
  411العباس بف عبد المطمب   .206
 417 البزدكل  .207
 417 عبلء الديف الببارل  .208
 433  بك عما الرميما  .209
 435 س بف البطيـيق  .210
 454 ابف البباز  .211
 464 ابف عقيؿ  .212
 466 السهيما  .213
 466 ابف سينا  .214
 466 ابف البشاب  .215
 467 ابف برل  .216
 467 ابف القطاع  .217
 467 اابف جن  .218
 468 البكنجا  .219
 476 ابف مكا  .220
 476 السمطاف الناِّر ِّبلح الديف  .221
 481 السكاكا  .222
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 فيرس األماكن والمدارس
 الصفحة األماكن والمدارساسم  م

 22   العزيزية  .1
 22 العادلية الكبرل  .2
 22  المزالية  .3
 22 الناِّرية  .4
 22 الشاميريف  .5
 22 دار الحديث األشرفية   .6
 24 المنِّكرية   .7
 24 الهكارية  .8
 24  السينية  .9

 24 األرابكية  .10
 24 المسركرية  .11
 24 الكبلسة   .12
 27 جامج رنكز   .13
 82 دمشؽ  .14
 82 قاسيكف   .15
 107 البِّرة   .16
 107 الككفة   .17
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 فيرس المسائل الفقيية
 الصفحة المسألة م

 113 فا الِّبلة حكـ الِّبلة عما النبا   .1
 161 حكـ البنثا المشكؿ  .2
 161 كقت البراف  .3
 161 حكـ  طناؿ المشركيف فا اآلبرة  .4
 162 حكـ مف حمؼ ال يكممف فبلنا دهرا  .5
 162 حكـ نقش المحراب  .6
 162 حكـ س ر الحمار  .7
 162 حكـ الجبللة  .8
 163 يِّير الكمب معمما رام  .9

 164 نكاح  المرعة  .10
 168 الكِّايا  .11
 168 يمافاأل  .12
 168 النذكر  .13
 168 الرعميقات  .14
 170 لقبمةحكـ اسرقباؿ ا  .15
 170 ر ية هبلؿ رمضاف  .16
 174 مسائؿ فقهية مبنية عما الشؾ  .17
 181 هؿ رجب الزكاة فا  مكاؿ الِّبا  .18
 194 حكـ النجش  .19
 195 سبلـ الِّباإ  .20
 196 حكـ  فعاؿ الِّبا  .21
 198 ِّـك الدهر  .22
 199 حكـ شهادة الكنار  .23
 219 ذكر مبطبلت الِّبلة عما اإلجماؿ ككذا الِّـك  .24
 219 ما الجماع فا الِّياـ كالحجحكـ المكرن ع  .25
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 الصفحة المسألة م
 220 حكـ الررابج فا االعركاؼ  .26
 220 عيفيابلمرايقطج بيار ال اإلكران   .27
 221 ريالبمية كالبمرية لمعِّ  .28
 222 هؿ رحد المكرهة عما الزنا  .29
 223 طبيس المبحكـ المحـر يكرن عما قرؿ الِّيد كل  .30
 225 حكـ المكرن عما الكنر  .31
 257 ممأمكميفمكضج اإلماـ بالنسبة ل  .32
 259 حكـ الماء المشمس  .33
 259 عكرة الرجؿ بالنسبة لمرجؿ  .34
 261 حكـ الحجامة لمِّائـ  .35
 265 قربو ماء لـ يعمموبحكـ المريمـ ككاف   .36
 267 كالنككؿ رراقالبينة كاال  .37
 269 اإلحراـ ركف  ك كاجب  ك مندكب فا الحج كالعمرة  .38
 270 سباب الحدث األِّمر كاألكبر عما اإلجماؿ   .39
 270 جماؿ سباب الميراث عما اإل  .40
 270 جماؿالننقات عما اإل  .41
 270 الحضانة  .42
 274 ِّبلة المسافر رطكعا  .43
-274 حكـ ِّدقة النطر  .44

377 
 276 ِّبلة الكسكؼ  .45
 276 براف اإلناث كاجب  .46
 277 حكـ القراءة فا الِّبلة  .47
 277 حكـ مسو ربج الر س  .48
 277 حكـ النِّد  .49
 277 بم  فا الكقتحكـ الِّبا يِّما ثـ ي  .50



561 
 

 الصفحة المسألة م
 277 حكـ العشر فا األقكات  .51
 278 حكـ النية فا الِّبلة  .52
 278 دية األِّابج  .53
 278 حكـ العاقمة  .54
 279 حكـ الشهادة  .55
 279 شرائط ك ركاف كسنف الِّبلة  .56
 280 كاجبات الحج  .57
 290 حكـ الرسمية فا الكضكء  .58
 290 حكـ غسؿ الكنيف فا الكضكء  .59
 299 حكـ الررجيج فا اآلذاف  .60
 299 حكـ بسـ اح الرحمف الرحيـ فا القراءة فا الِّبلة الجهرية  .61
 299 حكـ القنكت فا الِّبلة  .62
 300 حكـ الربرـ )لبس البارـ(  .63
 300 حكـ رسطيو القبكر  .64
 300 حكـ القياـ لمجنازة  .65
 301 حكـ ِّبلة العيديف  .66
 301 حكـ ِّبلة االسرسقاء  .67
 303 حكـ االعركاؼ  .68
 303 لكهؼ ليمة كيـك الجمعةحكـ قراءة سكرة ا  .69
 306 حكـ إحياء الكعبة  .70
 308 حكـ المسافر يِّما بالريمـ ثـ يرل الماء  .71
 318 اإلحِّاف  .72
 319 الحكؿ  .73
 323 هؿ يقرص مف الكالد لكلدن  .74
 324 هؿ يمنج الديف كجكب الزكاة؟  .75
 329 حكـ رهف النكاكو الرطبة كغيرها مما يرسارع إليو النساد  .76
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 الصفحة المسألة م
 330 ألمةشرط حؿ نكاح ا  .77
 331 العيكب البمسة فا المر ة كحكمها  .78
 334 حكـ مف  حـر مجامعان لحج  ك عمرة  .79
 336 المسألة السريحية  .80
 343 فاقد الطهكريف  .81
 347 المعضكب  .82
 349 حكـ األضحية  .83
 356 حكـ العارية  .84
 357 حكـ البمج  .85
 358 المكاربة  .86
 359 نحكـ شركة الكجك   .87
 359 قراضلحكـ ا  .88
 360 بةحكـ اله  .89
 360 اإلجارة  .90
 364 حكالة األسكاؽ  .91
 369 حكـ رحية المسجد  .92
 369 سجكد الربلكة  .93
 383 إدراؾ الِّبلة  .94
 388 يض ياـ الب  .95
 397 حكـ قراءة النارحة فا الِّبلة  .96
 398 حكـ المرحيرة  .97
 404 حكـ ِّبلة الجماعة  .98
 409 حكـ دائـ السنر  .99

 410 راد لمِّبلةحكـ اإلب  .100
 411 العرايا  .101
 414 حكـ المسو عما البنيف  .102
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 الصفحة المسألة م
 438 معنا فميقؿ إنا ِّائـ  .103
 439 الميبة  .104
 441 حكـ كرابة لنظ الطبلؽ  .105
 453 حكـ الم لنة قمكبهـ  .106
 454 حكـ المسبكقيف فا ِّبلة الجمعة  .107
 460 حكـ الِّبلة فا المقبرة المنبكشة  .108
 477 قاعدة مد عجكة كدرهـ  .109
 488 مكرهاحكـ العاقمة إف مكنت ِّبيان  ك مجنكنان  ك   .110
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 فيرس المباحث العقدية

 الصفحة الموضوع م
 154 الكحدانية  .1
 155 الر ية فا اآلبرة  .2
 155 الجنة كالنار مبمكقراف  .3
 155 الِّراط حؽ  .4
 165 المبلئكة  فضؿ  ـ  .5
 191 الجبائية كاألشعرية  .6
 200 المعرزلة  .7
 200 اإلسبلـر هك السنة كالسنة ها اإلسبلـ  .8
 236 ِّنة القديـ  .9

 421  كلكا العـز مف الرسؿ  .10
م 234 الكبلـ الننسانا  .11

235 
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 الفيرس العام
 الصفحات أرقام فيحير مقصود عند إعداد الرسالة لمرفع عمى اإلنترنت حدث ترحيل يوو تنب]

أخذ ذلك في  فبرجاءصفحات.  5الرسالة إلى  نياية الفيرس، يصل في عن المكتوب في 
 [ الحسبان عند قراءة الفيرس

 
الص الموضوع

 فحة
 1 القسـ األكؿ الدراس 

 2 باص بابف السبكا كجمج الجكامجالنِّؿ األكؿ : 
 3 حالة العِّر السياسية 

 8 حالة العِّر االقرِّادية 
 10 حالة العِّر العممية كالثقافية كمدل رأثرهما بها

 12 الة العِّر االجرماعيةح
 15 عف ابف السبكا كجمج الجكامج 

 15 اسمو كنسبو 
 15 كالدرو كنشأرو 
 16  سررو السبكية 

 18 كفارو رحمو اح  
 18 ِّنارو ك ببلقو 

 22 كظائنو الرا رقمدها رحمو اح 
 22 طمبو لمعمـ كرحبلرو 

 23 شيكبو 
 23 كؿرقا الديف قاضا القضاة شيبو األ نكالد

 26  بك الحجاج المزل مف شيكخ ابف السبكا 
 28 الحافظ الذهبا مف شيكخ ابف السبكا 

 29  بك حياف : شيخ السبكية ف  النحك كالقراءات
 30 الِّبلح الِّندل : مف شيكخ الراج

 31 ربلميذ ابف السبك 
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الص الموضوع
 فحة

 34  ثارن العممية
 34 م لنارو ك ثارن

 36 يةالرعريؼ بكرب ابف السبكا األِّكل
 38 الرعريؼ بجمج الجكامج

 41 الكرب الرا اعرمد عميها فا رألينو
 42 الجكامج كراب جمج   هميو
 43 النجـ البلمج  تسبقالرا شركح جمج الجكامج مف 
 45 بالنجـ البلمج ةحقشركح جمج الجكامج البلمف 

 46 المقارنة بينو كبيف باقا المركف
 48 عف الشرح كالشارح 

 48 ألكؿ : ف  ررجمة الشارحالمبحث ا
 51 اسمو كنسبو كمكلدن كنشأرو ككفارو

 54 رحبلرو
 58 المبحث الثانا : النجـ البلمج ف  شرح جمج الجكامج

 58 ( : اسـ الشرح كنسبرو إلا الشارح 1مطمب )
 59 ( : المِّادر الرا اعرمد عميها ف  شرحو 2مطمب )

 61 ا عما باقا الشركح( : مميزات الشرح الرا يرنكؽ به3مطمب )
 64 كِّؼ المبطكط

 71 القسـ الثانا: الرحقيقا
مقدمػػػة الشػػػارح ) نجػػػـ الػػػديف ابػػػف جماعػػػة( كشػػػرحو الػػػنجـ البلمػػػج الرعرينػػػات 

ردالؿ كالرعادؿ كالرراجيو مف جمج ساألِّكلية لمكراب كالسنة كاإلجماع كالقياس كاال
 72 الجكامج

 84 البسممة ماالكبلـ ع
 86 الحديث الحسف
 87 يثدمف  نكاع الح

 90 رسـ البسممة فا المِّحؼ
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الص الموضوع
 فحة

 93 هؿ لنظ الجبللة "اح" مررجؿ  ك مشرؽ؟
 96 مسائؿ ررنرع عما القكؿ باالشرقاؽ

 96 الرحمف الرحيـ ِّنراف مشرقراف مف الرحمة
 97 الرحمف كالرحيـ معنا كاحد  ـ مبرمناف؟

 99 نحمدؾ المهـ عم  نعـ ي ذف الحمد بازديادها"قكلو "
 100 بيف الحمد كالشكر كالمدح

 101 كا فا كجكههـ الررابثمعنا حديث "إذا ر يرـ المداحيف فاح
 102 مطمب: لـ عدؿ المِّنؼ عف االسمية إلا النعمية
 105 لـ  را المِّنؼ بكاؼ البطاب فا قكلو "نحمدؾ"

 107 قكلو "المهـ"
 108 "عما" حرؼ  ـ اسـ

 109 قكلو "نعـ"
 110 لحمد بازديادها"قكلو "ي ذف ا

 111 قكلو "كنِّما عما نبيؾ محمد"
 117 قكلو "هادل األمة لرشادها"

 118 كعما  لو ك ِّحابو
 119 ها كسكادهاضطكر لعيكف األلناظ مقاـ بياسما قامت الطركس كال

 121 قكلو "كنضرع إليؾ فا منج المكانج .. الخ.
 124 كقكلو "ينحِّر فا مقدمات كسبعة كرب"

 126 ؿ معرفرهايالنقو دالئؿ النقو اإلجمالية كق اِّكؿ
 136 كقكلو "كاألِّكلا العارؼ بها كبطرؽ اسرنادرها كمسرنيدها

 140 ابربلؼ النحاة فا العطؼ عما الضمير المبنكض
 141 معنا كممة "النقو"

 144 فقو بالضـ كفقو بالكسر كفقو بالنرو كالنرؽ بينها
ب مػف سػعمـ باألحكػاـ الشػرعية العمميػة المكركالنقو فا اِّطبلح األِّكلييف ال

 145  دلرها الرنِّيمية
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الص الموضوع
 فحة

 146 رعريؼ األِّكلييف لبلشرراؾ كاإلضمار كالمجاز
 146  ببار اآلحاد كاألقيسة الِّحيحة ال ركجب العمؿ لذارها 

 149 محررزات حد النقو
 156 ابرمؼ شارحكا المنهاج فا معنا "المكرسب"

 164 ف جمة  هؿ العمـ قكلهـ "ال  درل"ؿ عقمف محاسف الراريخ الن
 166 كمف المحاسف قكؿ اإلماـ  با حنينة "النقو معرفة الننس ما لها كما عميها"

 167 كهك النقيو –ِّنة المنرا 
 168 إذا كقؼ عما النقهاء –مسائؿ فقهية عما حد النقو 

 169 لك قاؿ : إف كاف فبلنا فقيها فامر را طالؽ
 170 مؿ فا النركع بالظنكففركع عما كجكب الع

 175 كقكلو "كالحكـ بطاب اح رعالا المرعمؽ بنعؿ المكمؼ مف حيث إنو مكمؼ"
 175 معنا كممة "الحكـ"

 177 "المرعمؽ بنعؿ المكمؼ" كمحررزارها
 179  فرد المِّنؼ "المكمؼ" كلـ يقؿ "المكمنيف"

 180 كمؼ"مالمراد "بال
 180 ألكؿ؟هؿ األمر باألمر  مر مف اآلمر ا

 182 قكؿ المِّنؼ "مف حيث إنو مكمؼ" كمحررزارو
حػديث "ِّػػمة الػػرحـ رزيػػد فػػا العمػػر" حكػـ ركمينػػا بداللػػة اإلشػػارة ببلفػػان لكثيػػر 

 182 مف األِّكلييف
 183 الحكـ بطاب اح المرعمؽ بأفعاؿ العباد كفائدرو

 184 زاد بعضهـ فا الحد "العقبلء" 
 184 زاد بعضهـ فا الحد "بو" 

 185 المحف "مف حيث إنو" بكسر الهمزة كعد النرو مف
 186 فركع عما ككف الحكـ الشرعا البد مف رعمقو بالمكمنيف

 186 "قكلو "كمف ثـ ال حكـ إال ح
 188 "كقكلو "كالحسف كالقبو بمعنا .. الخ
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الص الموضوع
 فحة

 189 الرحسيف كالرقبيو كرحرير محؿ النزاع
 194 مسائؿ عما قاعد الرحسيف كالرقبيو
 201 ؿ ببلفا لممعرزلةعقشكر المنعـ كاجب بالشرع ال بال

 204 كال حكـ قبؿ الشرع بؿ األمر مكقكؼ عما كركدن
 206 ها لهـ الكقؼ عف الحظر كاإلباحةثثالفكحكمت المعرزلة العقؿم فإف لـ يقض 

الحػبلؿ عنػد الشػافعا مػػا لػـ يػدؿ دليػػؿ عمػا رحريمػوم كعنػػد  بػا حنينػة مػػا دؿ 
 210 عما حموالدليؿ 

 211 كزكا بمك كاقعة عف حكـ مج بقاء الشريعة عؿ نظامهاجمسألة" لـ ي
 ك إجمػاع  ك قيػاس فهػك  مسألة: إذا ثبت لنػا حكػـ بقػكؿ اح  ك بقػكؿ رسػكلو 

 212 إلا يـك القيامة دائـ
كالِّكاب امرناع ركميؼ المافؿ كالممجأم ككػذا المكػرن عمػا الِّػحيو كلػك عمػا 

ثـ القارؿ إلي  213 ثارن ننسوالقرؿ كا 
 219 فركع عما القاعدة )بمسة كعشركف فرعان(

لػػك  كػػرن عمػػا الكنػػر فػػرمنظ بػػو كقمبػػو مطمػػئف باإليمػػاف فػػبل إثػػـم كلػػك  كػػرن عمػػا 
 225 ثـ القرؿ فقرؿ 
 227 ج الحكـ عف المكرنرفشركط 
 227 فركع

 230 سرد غالب األعذار المسقطة لمركميؼ
 234 نكيان ببلفان لممعرزلةكيرعمؽ األمر بالمعدـك رعمقان مع

 242 النعؿ جازمان فإيجاب ابفإف اقرضا البط
 246 كالندب لمة الطمب

 247 ـ راركو مف حيثذكالمندكب ما يمدح فاعمو كال ي
 248 كالحراـ
 249 كالمكركن
 250 رنبيهات

 251 ببلؼ األكلام زادن المِّنؼ عما غيرن
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الص الموضوع
 فحة

 252 ربيف المرادالنرؽ بيف المكركن كببلؼ األكلا كفركع 
 254 األكلا كقيؿ مكركن بلؼشيؼ بنالننض كالر

 257 فركع 
 259 ر فإباحةي ك اقرضا البطاب الربي

ف كرد سببا كشرطا كمانعا كِّحيحا كفاسدا فكضج  262 كا 
 263 النرؽ بيف بطاب الركميؼ كبطاب الكضج

 266 اضع قساـ الحكـ الك 
 267 معاف كقد يننردافالحكـ الركمينا كالحكـ الكضعا قد يجر

 268 فركع
 271 رنبيهات

 273 رض كالكاجب مررادفاف ببلفان ألبا حنينة كهك لنظانكال
 277 ِّمهـ مسائؿ بالؼ فيها الحننية 

مذهب: النرض ما ثبت بنص القر ف كالكاجب ما ثبػت مػف غيػر كحػا مِّػرح 
 278 بوم كبياف فسادن

 279 الكاجبمكضعافم فرؽ فيهما الشافعية بيف النرض ك 
 281 فا الممة رضالن

 283 غير الحننية فرقكا بيف النرض كالكاجب
 284 فرع يبالؼ القاعدة: الطبلؽ الـز لا  ك كاجب عما

 284 عما الحننية ضرنبيو  بر: مما نق
 284 مسألة: يجكز  ف يقاؿ: بعض الكاجبات  كجب مف بعض

 285 عمسألة: فرض العيف ال يربذ عميو  جرة كعميها فرك 
 286 فائدة: مف  سماء الكاجب البلـز كالمحرـك كالمكركب

كالمنػػػدكب كالمسػػػرحب كالرطػػػكع كالسػػػنة مررادفػػػة ببلفػػػان لػػػبعض  ِّػػػحابنام كهػػػك 
 288 لنظا

ف كرد دا كاف ينبما لممِّنؼ  ف يقدهرنبيهات:  ح ـ هذن المسألة عما قكلػو كا 
 293 البطاب سببا الخ
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الص الموضوع
 فحة

 294 ينةكال يجب بالشركع ببلفان ألبا حن
 295 قمت: كمالؾ

 299 كها هنا فكائد:  حدها: ال يررؾ المندكب لككنو ِّار شعار المبردعة
 300 ببلفا لمالؾ ال يررؾ المندكب لبكؼ اعرقاد العامة الكجكب

 301 ِّبلة العيد عندنا سنةم كلك  مر اإلماـ الناس كجبت
 304 كجكب إرماـ الحج ألف ننمو كنرضو نية ككنارة كغيرها

 307 رنبيهات: الثانا منها: عدـ جكاز قطج النرض 
 312 كالسبب ما يضاؼ الحكـ إليو لمرعمؽ بو مف حيث إنو معرؼ لمحكـ  ك غيرن

 313 ح رعالا فا الزانا حكماف
 315  قساـ السبب
 317 ف لمشرطيرعرينات األِّكلي –كالشرط يأرا 
 319  قساـ الشرط

 320 ِّي  الشرط الممكل
 321 بيف الشرط كعدـ المانجالنرؽ 

المػػػانج الكِّػػػؼ الكجػػػكدل الظػػػاهر المنضػػػبط المعػػػرؼ نقػػػيض الحكػػػـ كػػػاألبكة 
 323 لقِّاصكا

 324 كالدن سببا إلعداـ االبف ليس
 325 فركع المسألة –المكانج الشرعية عما  قساـ 
 335 مشرعم كقيؿ: فا العبادة إسقاط القضاءلكالِّحة مكافقة ذل الكجهيف 

 336 مناسد مف ِّبلة كبيج كنكاح ثبلثة مذاهبلقة الشرعية فا الحقي
 343 بِّحة العقد رررب  ثارن

 339 فا سقكط الرعبدم كقيؿ إسقاط القضاء – ل كنايرها  –كالعبادة إجزا ها 
 349 كيبرص اإلجزاء بالمطمكب كقيؿ بالكاجب

 353 كيقابمها البطبلف كهك النساد ببلفان ألبا حنينة
 357 بة الناسديفالبمج كالكرا

 365 قسـ ابف القاص الباطؿ إلا بمسة  قساـ
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الص الموضوع
 فحة

 366 فاسد كؿ عقد كِّحيحو فا الضماف كعدمو
 369 كاألداء فعؿ بعضم كقيؿ: كؿ ما دبؿ كقرو قبؿ بركجو

 371 كفا كبلـ المِّنؼ  مكر
 372 كؿ فف يسمـ إلا  همو

 378 رنبيهات
 378 قسـ إلا  قساـنالعبادات ر

 380 فيها ءلمقضا ِّكر ال مدبؿ
 382 "مف  درؾ ركعة مف الِّبلة فقند  درؾ الِّبلة" لو ثبلث اعربارات

 384 كقيؿ األداء فعؿ كؿ ما دبؿ كقرو قبؿ بركجو
 386 كالم دل ما فعؿ

 388 كالكقت الزماف المقدر لو شرعان مطمقان 
 390 ما برج كقت  دائو .... الخ  –كقيؿ بعض  –كالقضاء فعؿ كؿ 

 395 المنعكؿ المقضا
 395 اإلعادة

 400 مسألة: األمر باألداء هؿ هك  مر بالقضاء
 400 مف فركع المسألة
 401 الربِّة كالعزيمة

 401 هؿ الربِّة مف بطاب الركميؼ
 402 هؿ الربِّة مف  قساـ الحكـ

 402 فا حقيقة الربِّة كالعزيمة لمة كاِّطبلحا
 403 "عذر"للو كقك  "إلا سهكلة"كقكلو  "رمير"قكؿ المِّنؼ 
 404 "مج قياـ السبب األِّما"قكؿ المِّنؼ 

 406  شار المِّنؼ إلا رقسيـ الربِّة إلا  ربعة  قساـ
 406 فركع

 408 مف الربِّة المندكبة القِّر
 410 مف الربِّة المباحة السمـ كفركع  برل
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الص الموضوع
 فحة

 413 قد يندب السمـ
 415 مف الربص ببلؼ األكلا

 416 ربِّةالحرمة كالكراهة قد ربلبس ال
 417 رنبيهات

 420 ربص السنر  قساـ
 421 العزيمة لمة

 422 العزيمة فا الشرع
 423 الدليؿ ما يمكف الركِّؿ بِّحيو النظر فيو ... الخ

 428 مكرسب وكابرمؼ  ئمرنا هؿ العمـ عقيب
 432 كالحد المانج الجامج كقيؿ المطرد المنعكس

 435 المعرفات بمسة
 437 قيؿ ال يسما بطابام كقيؿ ال يرنكعكالكبلـ فا األزؿم 

 441 )ِّكر( فركع
 443 كالنظر النكر الم دل إلا عمـ  ك ظف

 445 مسألة:  قساـ النظر  ربعة
 446 الببلؼ فا كينية حِّكؿ النظر

 447 مسألة: النظر كاجب شرعان 
 448 اإلدراؾ ببل حكـ رِّكر
 451 اإلدراؾ بحكـ رِّديؽ
 452 الجاـز كغير الجاـز
 453 الظف كالشؾ كالكهـ

 456 فركع
 457 الشؾ ال ينبنا عميو حكـ شرعا ... الخ

 461 كالعمـ قاؿ اإلماـ ضركرل ... الخ
 462 كقيؿ العمـ ضركرل فبل يحد

 463 كقاؿ إماـ الحرميف فالر ل اإلمساؾ عف رعرينو



574 
 

الص الموضوع
 فحة

 463 النرؽ بيف المعرفة كالعمـ
 468 العمـ ال يرناكت
 474 شرةمرارب العمـك ع

 475 كفركع الجهؿ انرناء العمـ المقِّكد ... الخ
 478 فركع

 481 كالسهك الذهكؿ عف المعمـك
 483 مسألة: الحسف المأذكف: كاجبان كمندكبان ... الخ

 487 القبيو المنها عنو كلك بالعمـك ... الخ
 491 قاؿ إماـ الحرميف ليس المكركن قبيحان كال حسنان 

 492 لمِّادر.* ثبت المراجج كا
 535 * فهرس اآليات القر نية.

 545 * فهرس األحاديث النبكية الشرينة.
 552 * فهرس األشعار الكاردة.

 554 * فهرس األعبلـ المررجـ لها.
 563 * فهرس األماكف المررجـ لها.

 564 * فهرس المسائؿ النقهية الكاردة.

 569 * فهرس المسائؿ العقدية الكاردة.
 570 س العاـ لممسائؿ األِّكلية كغيرها.* النهر 
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 الباحث

 قنا –دشنا  – 29/5/1950  تاريخ الميالدو
 الدراسة و

 ـ1972بكالكريكس العمـك الزراعية جامعة  سيكط سنة  -
 ـ.1987دبمـك معهد الدراسات اإلسبلمية بالقاهرة بجيد جدا سنة  -
بجيػد جػدان مػج مرربػة ليسانس الشريعة اإلسبلمية مف جامعػة األزهػر الشػريؼ  -

 .2003الشرؼ سنة 
اجرػػػاز الدراسػػػات العميػػػا بكميػػػة الدراسػػػات اإلسػػػبلمية كالعربيػػػة بالقػػػاهرة لمبنػػػيف  -
 ـ2007 – 2006عاما 

 والعمل
ـ حرػا كِّػؿ إلػا كبيػر مهندسػيف 1972مهندسان بمديرية الزراعة بقنا مف سػنة 

 ـ. 2010زراعييف كاسرمر حرا المعاش عاـ 
 و الحالة االجتماعية

لو سرة  كالد مػنهـ  ربعػة درسػكا الشػريعة اإلسػبلمية بػاألزهر كالبػاقا فػا الرعمػيـ 
 قبؿ الجامعا فا األزهر الشريؼ

 ـ.1980اح عميو  ف سمكو فيها منذ عاـ  مفَّ  الدعوةو
لمدة  2004لمدة عشرة شهكر ككذلؾ سنة  1981اعرقؿ  كؿ  ياـ المبمكع سنة 

ات كاالعرقػػاالت الكثيػػرة لػػو كألكالدن كإلبكانػػو سػػرة  شػػهر كبينهػػا الكثيػػر مػػف المضػػايق
 فا دشنا.
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 نهتاريخ

ِّػػديقا بالػػد كػػاف مسػػجبلن دكرػػكران فػػػا األِّػػكؿم قػػدر اح  نػػو  حػػرؽ كػػؿ مػػػا 
 يذكرن بها .

 كجاء الدكر عمام ك نا غافؿ غير مسربِّر .
كررػب لػا لقػاءنا مػج العميػد كػا  طمػب  –بشػحنا بدفعػة زائػدة  –السػبب  –فقاـ 

 رؼ .رميير المش
 كلكف قدر اح فشمام كنجو المشرؼ.

 كلك نجحت لكنت ِّانعان مثؿ ِّنيج ِّديقا بالد.
 فرحية لممشرؼ األسراذ الدكركر/ عبد اح ربيج.

 ... ... ك ما السبب كالنساد كالمانج فمف بطاب الكضج .
 

 الطالب/ محمد حسين

 


