
 "ن خهًيرتما ال يذسن كهً ال "لاػذج 
 ذأصيال َذطثيما

 سعود الصرامي ند . عبداللطيف ب
 شريعةأصول الفقو . كلية ال قسم
 ةسعود االسالمي ند بحمم ماإلما ةجامع

 مهخص انثحث:
بعضو ، كلف فعل اؼبالشيء كامبل ، كأمكن  ؿحصو  تعذرا ؾ جلو . مفادىا : أنو إذيًت درؾ كلو ال يف قاعدة . ما ال إ

. مع اإلمكاف . أكىل من هض أفرادالشيء يف بععن بعضو ، ألف إهباد  هةج  عةج  حبل فعل اؼبقدكر عليو ، كال يًتؾ الكيفإنو 
 ، يتمن أبواب ش َتةهتها مسالل ك ربعماؽبا ، إذ يندرج إؾباؿ اع اتسأنبي  ىذه القاعدة من جه   يتأتكلي  . ك   ومداعإ

اؼبكلف ، كالهتدرج  رةدقاؽبا هت ام يفد ركعي قف الشرعي  ، ك يكالهتالب الغ ل سبىي   اليت ت الشرعيموراأاؼببلكوهنا تهتعلق 
فت قما ك يف .دـ من صرح بذكرىاقأ عديها . ك قطيياغباؿ اليت إىل عةج  عنها ياؿ من اغباؿ اليت هتقاالنبب اسهتطاعهتو، حبس

ط قسياؼبيسور ال  ةمعناىا : القاعدة الشهَت  يفاء ج دقاة شرح اؼبشكاة . . ك قؼببل علي القارم يف كهتابو " اؼبر ىو ا.عليو 
ًتؾ جلو . أكسع يف ؾباؿ يدرؾ كلو ال يَت أف قاعدة . ما ال غ،  كالهتففيف َتيسهتهتم ل فيهما جانب الير " إذ و باؼبعس

أف ؽبا ما رل ؾبرل األباار . كهب. إىل ما هةجاكز هتتباح  ، بل كإما ليس ببلـز من ندب ريع ، إذ تشمل ما ىو الـز ك فهتال
دؿ تعض ما بأك يشاركها يف  قارهبا يف ذلك ،يكمعٌت ، كمنها ما ق معها دالل  هتفيأبرل : منها ما   يهفقبقواعد صل  
 عليو.

اء األتقيلو كأصحابو األلم  آناياء ، كعلى كاألل صلى اهلل كسلم على سيدنا ؿبمد بامت الرسك  ذم الطوؿ كالآالء اغبمد هلل 
 هتداء .حساف كاىبإ، كمن تاعهم 

الشيء حبصوؿ صبيع صفاتو اػباص  بو كإف كماؿ  كلاىل اؼبطالب ، كمطمح كل سا بعد : فإف ربقيق الكماؿ ماهتغى أك مأ 
اـ ، كلكن ياقى منو ما عن رتا  الهتم ءؿكيهتضا، كبقدر نقصانو من ذلك يفوتو الكماؿ ، (1)اؼبقصودة منو ، كصدكر آثاره 

الشيء يف بعض أفراده   ، فإف حصوؿ اؼبقصود من يزكالو كل نم َتأف ىذه اغباؿ بالصفات كالآثار ، كال ريب بقي لو من 
 أكىل من فقده على كجو الكماؿ . -مع اإلمكاف  -

                                                           

 ( .3ص )ؾبيئلانظر : اؼبواقف ل(1)
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، كقوؽبم :  " ب ؟ذالرجاؿ اؼبه " أم " كمن لك بأبيك كلو " –يف الصديق كالصاحب  -اغبكماء كيف معناه ما قالت  
 .  (1)" " من ك ر صوابو مل يطرح لقليل اػبطأ

طيقوف لو مإال دبا ىم ، فإنو يف باب الهتكليف مل يطالب اؼبكلفُت  كمل يكن ىذا األمر دبنأل عن نظر الشارع اغبكيم 
بعضو ، انهتقل عن و فعلو ، كمن عةج  بو ل مقدر على ما كلف و حرج أك مشق  فمن يف أف يلحقهم فقادركف عليو ، دك 

 286)الاقرة/ (ال يَُكلُِّف اللَُّو نَ ْفًسا إالَّ وْسَعَها)تعاىل :  قها. قاؿأدىن منها كيطييعةج  عنها إىل اليت من حاؿ الهتماـ اليت 
: ) إذا أمرتكم بشيء فأتوا منو ما  صلى اهلل عليو كسلم(، كقاؿ النيب 16)الهتغابن/ ()فَات َُّقوا اللََّو َما اْسَتطَْعُتمْ  ، كقاؿ :(

 .(2)ليواسهتطعهتم ( مهتفق ع

معلق  بقدرة العاد كاسهتطاعهتو  الشريع  كلها: " فأكامر   - (3)شرح ىذا اغبديثيف  -رضبن بن سعدم قاؿ الشيخ عاد ال 
 و.بو جبالكلي  ، سقط عنو ك ذا مل يقدر على كاجب من الواجاات ، فإ

ن مكيدبل يف ىذا كجب ما يقدر عليو منو ، كسقط عنو ما يعةج  عنو ، ذا قدر على بعضو ، كذلك الاعض عاادة ، كإ 
 .  "صى وبكال  دعيكاألحكاـ ما ال الل الفقو مس

، أم : جانب الهتففيف كالهتيسَت   4اعبانبكهتب القواعد الفقهي  دبةجموع  من القواعد اليت سب ل فيها ىذا   كقد حفلت
قواعد قاعدة : " اؼبيسور ال يسقط هتدرج حبسب قدراهتم ، كمن تلك الالدبا يهتناسب مع أحواؽبم، كمراعاة  على اؼبكلفُت

إهنا من األصوؿ الشالع  اليت ال : (5)حىت قاؿ عنها إماـ اغبرمُتالعلماء ، ذه القاعد الشهَتة اليت أشاد هبا ر " ىو باؼبعس
 .ى ما أقيمت أصوؿ الشريع  . ا .ىػ تكاد تنس

                                                           

 ( .862 )مد( ، كاألم اؿ كاغبكم للماكر 78/ 4 )انظر ىذه األم اؿ كغَتىا يف : رسالل اعباحظ(1)

 .  ىريرة أيب عن (1337)كمسلم ،(7288)الافارم أبرجو(2)

 (361 ص)األبرار قلوب هبةج (3)
 اد اللطيف.عر عاد الرضبن الهتو للدك يسَتهت  للنضمهتانظر على سايل اؼب اؿ : كهتاب القواعد كالضوابط الفقهي  اؼب 4

 (.337ص)الظلم ثاهتيال يف األمم ثاغي(5)
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و ( جليًتؾ  و اللك  رؾيد" ما ال  قوؽبم :ك َت من طبلب العلم اؼبعاصرين من كقريب منها معٌت كحكما ما تردد على ألسن   
در على بعضو كعةج  عن بعضو ، فإنو " أف من كلف بشيء من الطاعات فقتهتفقاف فيما تدالف عليو ، كذلك:  ، فإهنما

 .(1) "قط عنو ما عةج  عنو يسعليو ، ك يأيت دبا قدر 

كالسيما يف   -باعضو كيبكن اإلتياف  ماف ، كك رة االسهتشهاد هبا فيما يعسر فعلو كلو، كىذه اؼبقال  مع شيوعها يف ىذا ال 
ا أك اؼبهتأبر سواء اؼبهتقدـ منه -كهتب القواعد الفقهي  كر ؽبا يف  ذ على  دفإنٍت مل أع ر بع -لعلم كآدابو كبلمهم عن طلب ا

من تكلم ، كذلك باياف : من ابهتكرىا كأكؿ  بالكهتاب  عنهاد كجدت يف ذلك ذريع  يل كأصولو . كقكال يف كهتب الفقو  -
 لقواعد األبرل ، كالهتفريع عليها.صلهتها باهبا ، كتأصيلها ، ك 

 أنٍت مل أجد كهتاب  عصري  مهتفصص  تناكلهتها. شةجعٍت كقول ع يبيت على ذلك ،كفبا  

  "كتطايقاتأصيبل  - يًتؾ جلو ال يدرؾ كلو اللت عنواف ىذا الاحث " قاعدة : ما كجع 

 نبا: أف ؽبما صل  هبذا اؼبوضوع ، كال يفوتٍت أف أشَت إىل دراسهتُت يظن 

 . (2)سور ال يسقط باؼبعسكر : للدكهتور/ إبراىيم ناجي السويدكهتاب فقو اؼبمكن على ضوء قاعدة اؼبي -ا 

 . (3)وينيسـ اإلسبلمي  : للدكهتور/أضبد الر العلو قها يف يطاتك  بيغلهتريب كالهتقالنظري   - 2

 واعدة ، فهقفبا لو صل  هبذه ال  الدراس  ال اني هتوكلنات، كما  اوبلو تتصروبا كال ال اعدة قؽبذه ال اضر تهتعمل  فاهتالدراس فهاتاف
 صلح أف يكوف أم لو ؽبا.يبعض ما  ؽبا صل  هبا ، ككذلك اليت  يهفقواعد القبذكر بعض ال قليهتعا ميف

 -ر و باؼبعس قطسي: اؼبيسور ال  ةاعدقىذه القاعدة مع  قوافت اارعهتؽبذا الاحث با بر قاأل كىي -كأما الدراس  األكىل  
 تفريعاهتعض أدلهتها اإلصبالي  ، كبعض الب، ك  "ؾ جلويًت درؾ كلو ال يمعٌت قاعدة ." ما ال  هديفياال : ما إصب تناكلتا فإهن

 عليها.
                                                           

 ( .2/7)األناـ لع  الدين بن عاد السبلـ حلاصقواعد األحكاـ يف م(1)

 . ق 1 426ار الكهتب العلمي  بَتكت ، يف شواؿ در كطاع شن(2)
 ىػ 14 18ر دار الكلم  مصر ، الطاع  األكىل شن(3)
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كلم هبا ، أدلهتها اػباص  ، حاؿ تا كأكؿ من شأهتاعدة ، نقال  ي: أنب يأيتالاحث ما يف ىذا  دتكمن اؼبااحث إىل ج 
 .اعدةقمنها ، دفع شاهات حوؿ ال الفقهي  كالسيما اؼبعاصر تاقطايهتالهتوسع يف ذكر الباؼبأمور بو ،  افيتاؼبكلف عند اإل

  : سبكتسعو مااحث كبا لف من : سبهيدأهتتكأما بط  الاحث فإهنا   

 العنواف كاأللفاظ ذات الصل  بو. ف دبفرداتيعر هتأكال : ال فيومهيد : هتفال

 ؾ جلو " .ًت و ال يما ال يدرؾ كل"ا : اؼبعٌت االصطبلحي لقاعدة  يناث 

 اػذج .مثانثا : أٌميح ان 
 اعدة .قاؼباحث األكؿ : نشأة ال 

  اعدة .قال  اؼباحث ال اين : أكل 

 َفيً مطهثان : 
 اؼبطلب األكؿ : األدل  العام . 

  : األدل  اػباص .اؼبطلب ال اين 

 عماؿ القاعدة . إاؼباحث ال الث : شرط  

 كلفُت عند اإلتياف باؼبأمور بو. القدرة كأحواؿ اؼب: صل  القاعدة بشرط  بعاؼباحث الرا

 َفيً ثالثح مطانة: 
 كؿ : صل  القاعدة بشرط القدرة .اؼبطلب األ

 كالآالت اؼبأمور هبا. يف بدنواؼبكلف بالنظر إىل القدرة كالعةج  اؼبطلب ال اين : أحواؿ  
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 . وعن باقي اؼبأمور بو كعةج ه بعض قدرتو على اؼبطلب ال الث : أحواؿ اؼبكلف يف 

 ر ."و ة اؼبيسور ال يسقط باؼبعساػبامس : بُت ىذه القاعد كقاعداؼباحث 

 : صل  القاعدة بالقواعد الفقهي  األبرل . اؼباحث السادس  

 اعدة .اؼباحث السابع : الهتطايقات الفقهي  للق 

 : الفركع اؼبسهت ناة من القاعدة .اؼباحث ال امن  

 شاهات حوؿ القاعدة .فع إشكاالت ك داؼباحث الهتاسع :  

 ثغ يف كراتح انثحث فٍُ ػهّ انىحُ اآلذي: َأما ادلىٍح ادلر 
لك يف كهتب الفقو كأصولو ، كربرير ذلك بشيء ككذ صل  هبا يف كهتب القواعد الفقهي ، حبث ىذه القاعدة ككل ما لو  - 1

 من الدق  كالاياف .

 3 ت ، كتوثيق ذلك من اؼبصادر اؼبعهتمدة يف ىذا الشأف . د يف الاحث من اصطبلحاالهتعريف لغ  كاصطبلحا دبا ير  - 2 
إىل الكهتب  لك فااإلحال ذتعذر ف كإكهتب علماء مذىاهم ،  ، كتوثيقها من كهتاهم أكإىل قالليها  ؿنسا  الآراء كالنقو  -

 منسوب  إىل أصحاهبا. ؿ فيها تلك الآراء كالنقو اليت

القاعدة ، كالعناي  بهتهتاع أحواؿ اؼبكلف بالنظر إىل دبا يدؿ على ثاوت  االسهتقصاء يف ذكر األدل  من الكهتاب كالسن  - 4 
لى بعض اؼبأمور بو كعةج ه عن بعضو ، مع ضرب األم ل  على ما هبا ، كقدرتو عو كعةج ه يف بدنو كالآالت اؼبأمور قدرت

 يذكر. 

لصحيحُت أك أحدنبا ، فإف كانت يف ا يف الاحثكزبريج األحاديث كالآثار الواردة سورىا ، إىل  آني ع ك الآيات القر  - 5
 اهتا صح  كضعفا.بينت درجكإال  ك إليهما ، عاكهتفيت بال

 أقواؿ إىل -غالاا  -أشَت ذه القاعدة إذا مل يكن مهتفقا على حكم اؼبسأل  فإين اؼبسالل الفقهي  اؼبفرج  على ى - 6 
اؼبسالل : فةج ء منها فبا اشهتهر هتنويع يف ذكر ىذه أين حرصت على الذلك من كهتب الفقو ، كما العلماء فيها ، مع توثيق 
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اإلقناع "ىػ( ك  88 5)ت  لمرداكمل" اسهتفرجهتو من كهتايب " الهتنقيح اؼبشاع  يف كهتب القواعد الفقهي  ، كج ء منها فبا
 .ىػ( ، كج ء ثالث رك ت فيو على بعض اؼبسالل كالنوازؿ اؼبعاصرة 968ت  لحةجاكم )لفاع " لطالب االنهت

كتاريخ النشر ، مع  كجه  -إف كجد  -: اسم الكهتاب ، كمؤلفو ، كاحملقق ع فهرس ؼبصادر الاحث يشمل كض - 7  
 ترتيب ذلك على حسب حركؼ اؽبةجاء .

لو آاهلل على ناينا ؿبمد ، كعلى كرًن ، كأف ينفعٍت بو كمن قرأه ، كصلى كاهلل أساؿ أف هبعلو عمبل بالصا لوجهو ال 
 كصحاو ، كسلم تسليما.

 مٍيذ:انر 

 أَال : انرؼشيف مبفشداخ انؼىُان َاألنفاظ راخ انصهح تً. 

 ذؼشيف اإلدسان : -أ 
اسم  -ؿبرك  الراء  - ؾر دكال، (2)فلحقهتوكهتو إدراكا إذا طلاهتو در كالوصوؿ إىل الشيء ، يقاؿ : أ(1)حاؽلال اإلدراؾ لغ  : 

 .(3)قلحمن اإلدراؾ م ل ال

 .  (4)يء عند العقل مطلقامن الش الصورة اغباصل االصطبلح :  كىف 

أم تصديقا  -غالاا ، حبكم أك ببل حكم ك أردا أك ماديا ، ج ليا أك كليا ، حاضرا كىو أعم من أف يكوف ذلك الشيء ؾب 
 . (1)حاصبل يف ذات اؼبدرؾ أك يف آلهتو -ورا أك تص

                                                           

: " قلػػػت : صػػػوابو اللحػػػاؽ ، كيف  (157ص )هتػػػار الصػػػحاحـباؿ يف كقػػػ" اإلدارة اللحػػػوؽ " ،  (1582/  4) الصػػػحاحيف(1)
 .كاللحاؽ اإلدراؾ  ،حرؽ الل ـك ل( : " غبقو ال من غبوقا : ل مو . فال2 1 0ص )َتاؼبصااح اؼبن

 ة : درؾ .د( ما73ص )َت( ، كاؼبصااح اؼبن269/  2)اللغ  ييساق، كم (1364/ 2)انظر : لساف العرب(2)

 ؾ .در :  (1 2 11ص )احمليط سامو قكال (1364/  2)انظر : لساف العرب(3)

 ( .8 0/  1 ) علي شرح اؼبواقفويتيالكس( ، كحاشي  ال484/ 2)ففنو اؼ اصطبلحات الشك(4)



 سعود الصرامي ند . عبداللطيف ب                                         " ك جلويتر ما ال يدرك كلو ال "قاعدة 

754 

 مجلة جامعة اإلمام

 ه7247العدد السادس محرم 

  .(2)كنالو رؾ الشيء إذا غبقو كبلغودغوم : أبو ىنا ما يفيده اؼبعٌت الل داؼبقصو كالظاىر أف 

 ذؼشيف انكم: -ب 
اإلضاف  ، إال إذا  ألنو الـز  ؛األلف كالبلـ . كال تدبل عليو (3)ذكر كاؼبؤنثعبميع أج اء الشيء ، للمالكل لغ  : اسم  

 .(4)تقديره : كلو . أك يراد لفظو كما يقاؿ : " الكل " إلحاط  األفرادالكل"  "كانهتا عوضا عن اؼبضاؼ إليو ؼ 

 .(5): ما تركب من ج أين فصاعدااالصطبلح كيف 

 .(6)يو على اجملموع ، ال اعبميعكاؼبراد بو ىنا : ما يكوف اغبكم ف 

 ذؼشيف انرتن : -ج 
 .(1)ن ترؾ الشيء تركا ، أم ببلهىو لغ  : م 

                                                                                                                                                                                                   

 . (13ص )، كالهتعريفات (5 1/ 3)، كالاحر احمليط (4 84/  2)اؼ اصطبلحات الفنوفشانظر ؟ ك(1)
 ( .281ص )انظر : اؼبعةجم الوسيط(2)

 : كل. (1361ص )احمليط سامو قال(3)

   ( : كل. 74 2ص )فومكالكليات لل(4)
 .(1 9ص ق )، كالهتعريفات للةجرجاين (2 1ص )نقيطيشاب الاحث كاؼبناظرة للدانظر : آ(5)
 اف : الكلي  ، كالكلي.ر بآة اصطبلحاف دكيشًتؾ معو يف ىذه اؼبا(6)
ه حػاؿ  دراأفػمػن  در فػهتاػع اغبكػم فيػو كػل ياغبقيق  . كالفرؽ بينهما : أف الكل ال  دراأفمن  در فعلى كل  فالكلي  : ىي اغبكم 

 من أفرادىا. در فع فيها كل اهتيؾبموعو ال صبيعو . كأما الكلي  : فإف اغبكم  كم عليو باحملموؿ علىكونو مسهتقبل ، بل وب
و كبػُت الكػل : أف الكلػي يبكػػن اغبمػل عليػو بنفسػو مػػن نػيب ؽ. كالفػػر ع الشػرك  فيػو و تعقػػل معنػاه كقػ نػعكالكلػي : ىػو مػا ال يب 

 مل على أفراده ضبل مواطأة بل ضبل إضاف .وباؽ أك إضاف  . كأما الكل فبل قهتشاال ىل حاج  إغَت
 . (  22 ص)( ، كآداب الاحث كاؼبناظرة3/1259)اؼ اصطبلحات الفنوفش( ، كك745ص ت للكفوم)يالانظر : الك 
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ـو ، ال ، كما يف حال  الغفل  كالنك . سواء كاف ىناؾ قصد من الهتارؾ أ(2)ح : عدـ فعل اؼبقدكر مطلقا كيف االصطبل 
 .(3)واء تعرض لضده أك مل يهتعرضكس

 ذؼشيف اجلم: -د  
 بو عن الشيء ربكع" (6)ل: األمر العظيمل، كاعب(5)ك َتة  لوجك ، (4)من جل الشيء إذا عظم ، كجل الشيء : معظمو 

  ." (7)لك قولو : كل مصيا  بعده جللذاغبقَت، كعلى 

" كػدكف غَتىا من تصاريف الكلم   جلل"  "و مل يسمع إال يف لظاىر أن. كا(8)كىو من األضداد ، يكوف للحقَت كالعظيم
 . (9)فإهنا ال تكوف إال للعظيم "اعبليل 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

: تػػػرؾ . كانظػػػر : شػػػرح  (53 0/  13)، كتػػػاج العػػػركس (1 577/ 4 )، كالصػػػحاح (43 0/  1 )اف العػػػربانظػػػر : لسػػػ(1)
 . (2 99 -298ص)تيال، كالك (168/ 1 )، ككشاؼ اصطبلحات الفنوف (139/  6)اؼبواقف للةجرجاين

 ا.، كليس فيهما لفظ  : مطلق (299 -298ص )تيالكالك (1 68/ 1 )انظر : كشاؼ اصطبلحات الفنوف(2)

 ما قصد تركو دكف ما مل يقصد. ياده ، كإمبا يكوف فتي: انصراؼ القلب عن الفعل ، ككف النفس عن إر  ليقك (3)
 للقدرة اغبادث . ار ثفإنو ال يصلح ا "العدـ  ": فعل ضد ما ىو مقدكر لو . كاحًتز فيو من  لكقي
 (.2 99-2 98ص )تيال، كالك (168/ 1 )، ككشاؼ اصطبلحات الفنوف (139/ 6)انظر : شرح اؼبواقف للةجرجاين 

 : جلل. (1 264ص )( ، كالقاموس احمليط663/ 1 )انظر : لساف العرب(4)

 ( .287/ 1)( ، كالنهاي  البن األثَت612 -61 1/ 2)انظر : شرح مشكاة اؼبصابيح للمبل علي القارم(5)

 : جل(1/417)اللغ  ييساقم(6)

 ( : جل.9ص ق )اؼبفردات يف غريب القرآف(7)
 (289/ 1 )كالنهاي  البن األثَت )(281،  1 12،  6فقرة )(انظر : ؾبموع  كهتب األضداد لؤلصمعي كالسةجسهتاين كالبن السكيت8)
 ( .66 4/  1 )(انظر : لساف العرب9)
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 يف األنفاظ راخ انصهح تانماػذج :ذؼش

 انرؼشيف تانمذسج : -أ 
 . (1)ىي لغ  : القوة كاليسار 

 . (2)ي من فعل الشيء إذا أرادهكاصطبلحا : ىيئ  يهتمكن هبا اغب

 ذؼشيف انؼدض: -ب
 .(3)و لغ  : الضعف كنقيض اغبـ ى 

 .(4)صطبلحا : قصور عن فعل الشيء كا 

 . (5)ا يوصف بو اغبي ، فبل يقاؿ للةجال : عاج كإمب 

كاصطبلحا . (6)، كىو ضد العسر ىو لغ  : مفعوؿ دبعٌت فاعل من اليسر ، كالسهول  كالغٌت ذؼشيف ادليسُس :  -ج
  .(7): عمل ال هبهد النفس كال ي قل اعبسم

 

                                                           

 . درق:  (188ص )( ، كاؼبصااح الصرب787/ 2 )(انظر : الصحاح1)
 ( .71ص . )فومك( ، كالكليات لل39 4ص )ريب القرآفغت يف فردا(اؼب2)
(

3
 : عةج . (38ص ق  )هتار الصحاحكـب،  (232/ 4مقاييس اللغ )انظر : (

 ( .3 2 2ص  )اؼبصدر نفسو(4)

 . (237ص  )فيهتعار لف على مهمات اقيناكم عن أيب الاقاء يف الهتو نقل  اؼب(5)
 ر.: يس (5 43ص )هتار الصحاحـب، ك  (4 9 58/ 6 )، كلساف العرب (643ص )انظر : القاموس احمليط(6)

  ( .  347ص )ناكمميف للقو هت( ، كال34 4/ 1 يف : نظم الدر)يلانظر نقلو عن اغبرا(7)
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 ُس : سذؼشيف ادلؼ -د
ما هبهد  كاصطبلحا :(1)شديد عبر فهو عسَت أم : صسع، يقاؿ : ؼبيسور اشهتقاقا ، كضده يف اؼبعٌت ىو كا

 .(2)النفس كيضر اعبسم

اليسر كالعسر فإهنما من ن الصفات اؼبهتعلق  بالادف ، كأما اؼبصطلحات : أف القدرة كالعةج  مكالفرؽ بُت ىذه  
 مهتعلقات األفعاؿ .

 ذؼشيف انكثشج : -ٌـ 
 .(3)لك رة : معظم الشيء كأك رهىي لغ  : نقيض القل  ، كا 

 .(4)كاصطبلحا : صبع ك َت يقاؿ على ما يقابل الواحد كالقليل 

 . (5) "سم ، كالك رة حبيث ينقسم كقسيم  الوحدة فهي " كوف الشيء حبيث ال ينق 

 ذؼشيف انغانة:  -َ
 .(7): غلب عليو الكـر ، أم : ىو أك ر بصالو ، كيقاؿ (6)ىو لغ  : من الغلا  كىي القهر

                                                           

/  4 )، كمقػػػاييس اللغػػػ  (564ص )( ، كالقػػػاموس احملػػػيط29 4 0/  4 )( ، كلسػػػاف العػػػرب74 5/ 2)انظػػػر : الصػػػحاح(1)
19 4) . 

 . (3 47ص )( ، كالهتوقيف على مهمات الهتعاريف3 4 4/  1)انظر : نظم الدرر(2)
 : ك ر. (435 / 7)، كتاج العركس (413ص )ار الصحاحـبهتانظر : (3)

 ( .774ص )فومكالكليات لل(4)

 . (34/  4 )شرح اؼبواقف للسيد اعبرجاين(5)
 لب.غ( : 353صر،)ار الصحاحهتـب، ك  (155ص )( ، كالقاموس احمليط363ص )بغانظر : اؼبقررات للرا(6)

 لب.غ:  (3279/ 5)لساف العرب(7)
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 اف خببلؼ القياس ، كزبلف أحيانا.كاصطبلحا : ما ك ر كجوده ، كإف ك 

  .(1)خببلؼ القياسكىو : ما قل كجوده ، كإف مل يكن  كضده النادر 

 ذؼشيف انشائغ: -ص
 .(2)إذا ذاع كانهتشر، كشيع  الرجل : من يهتقول هبم اؿ : شاع اغبديثياع كىو االنهتشار كالهتقوي  ، يقش: من الىو لغ   

 .(3)معلوما للناس كذالعا بينهمكاصطبلحا : األمر الذم يصاح 

 فشق تني ٌزي االصطالحاخ انثالثح:ان 
 ء كاف يف مقابلو قليل أك ك َت.الغالب : ما كاف يف أك ر األشياء ، سواأف  

ا ، إىل الواحد ، فكل منهما يعد ك َت االثنُت كال بلث  بالنسا  كلقا ،  مطيل ، كتقع على ما يقابل القل(4)كأما الك رة فدكنو 
 كالواحد إىل مقابلهما قليل.

 تكرار كتعود ، حىت يصَت معلوما ذالعا. -غالاا  -كأما الشيوع فيقًتف بو  

 ذؼشيف انكمال : -ذ  
 .(5)ىو لغ  : الهتماـ 

 .(1)حصوؿ ما فيو الغرض منو  كاصطبلحا : 
                                                           

   ( . 529ص )فومك: الكليات لل انظر(1)
 . (2 1 0ص  )مك امن، كالهتوقيف لل (2 7 0ص )بغ، كاؼبفردات للرا(235، 228/ 3)اللغ  ييساقانظر : م(2)
 . (4ص ق  4 2مادة )ؾبل  األحكاـ العدلي  للقارم(3)
 ( .774،  52 9ص )فومكانظر : الكليات لل(4)

 . (1362ص )طيحمل، كالقاموس ا (3930 / 5)انظر : لساف العرب(5)
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 :شيف األصمذؼ -ط  
 .(2)الشيء الذم ياٌت عليو غَتهىو لغ  : أساس  

 .(3)هغَت اٌت عليو ياللغوم : ما كاألقرب ضبل ) األصل ( على معناه ت يد على سهت  ،  كاصطبلحا يطلق على معاف

 ثاويا : مؼىن انماػذج اصطالحا:  
اإلتياف باعض الفعل ، فإنو يفعل اؼبقدكر نو قصور يف قدرة اؼبكلف ، كقد أمكلتعذر فعل الشيء على كجو الكماؿ ، إذا  
 أكىل من إعدامو كلي . -اإلمكاف  مع -ه درافالشيء يف بعض إ دألف إهبا ؛ليو ، كال يرؾ الكل حبةج  عةج ه عن بعضوع

 ثانثا : أٌميح انماػذج : 
، كال بااب كاحد من أبواب  العلمانب معُت من جب، فإهنا ال تهتقيد  القاعدة بالنظر إىل ؾباالت تطايقها كإعماؽباىذه  

 ل اعبانب الغالب من سب ورات الشرعي  ، كاليت ىيمهنا تهتعلق باؼبألكو  ؛ربهتها مسالل ك َتة من أبواب شىتيندرج بل الفقو ، 
 اجهتناهبا. دار ي ههت اؽبا ، أك نواام دار لشرعي  ، إذ الشريع  إما أكامر ياالهتكاليف 

، أك  صلى اهلل عليو كسلمتعاىل كرسولو و اهلل ما أكجا "ألف  ؛كاسهتطاعهتو رة اؼبكلف الشرعي  كلها مناط  بقدمث إف األكامر  
أما مقيد حباؿ القدرة ؟ ألهنا اغباؿ اليت يؤمر فيها بو . ك ا فيها ، أك كقف صحهتها عليو : ىو كنر ، أك  ةدجعلو شرطا للعاا

 .(4)"يف حاؿ العةج  فغَت مقدكر كال مأمور، فبل تهتوقف صح  العاارة عليو 

                                                                                                                                                                                                   

 . (441ص )بغاؼبفردات للرا(1)
 (.37را /ر نقلو عنو الاقاعي يف نظم الد )الغاي  اليت ليس كراءىا م يد من كل كجو ىلقاؿ اغبرايل : االنهتهاء إ 

 . (20/  1 4 )اج العركست( ، ك 6ص )َتن، كاؼبصااح اؼب (109/  1 )اللغ  ييسانظر : مقا(2)
 . (18/ 1 )كهناي  السوؿ (167/ 1 )دمم، كاإلحكاـ لؤل (1 5/ 1 )حينقهتح على اليوضهتانظر : ال(3)
 ( .47/ 1 ) البن القيمسنُتهتذيب ال(4)
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عن فعل  لكونو يعةج   ؛يو فعل ما يقدر عليو ، كال يسقط عنو كإذا قدر على بعض اؼبأمور كعةج  عن باقي  ، كجب عل 
  .(1)يًتؾ كلوفما ال يدرؾ كلو ال ؛ك يشق عليوكل اؼبأمور بو ، أ

 :انماػذج  وشأج :ث األَل حادلث 
مرقاة اؼبفاتيح  "ىػ( يف كهتابو 1014 ت)علي القارم  بلىو العبلم  اؼب -قفت عليو فيما ك  -رح بذكرىا صلعل أقدـ من  

اء بعده  ، كتابعو على ذلك من ج "يًتؾ كلو ، فقد أكردىا بلفظ : " ما ال يدرؾ كلو ال   (2)" شرح مشكاة اؼبصابيح
 .(5)" ، كابن سعدم يف تفسَته   (4)"اؼبعاودبادم يف "عوف آ، كأيب الطيب   (3)العلـو "د جبكحسن صديق باف يف " أ

كذلك فيما يع   -كك رة اسهتشهادىم هبا اؼبعاصرين،  كعلى الرغم من شيوع ىذه القاعدة كترددىا على ألسن  طبلب العلم 
ف كهتب القواعد الفقهي  فإ -طلب العلم كآدابو تياف بو كلو ، كأمكنو فعل بعضو، كالسيما يف حدي هم عن على اؼبرء اإل

مل أقف  -ساعيت ىذه إىل  -بشيء عن حاؿ من ابهتكرىا أك أكؿ من تكلم هبا ، بل ا الفقو كأصولو مل تسعفنككذلك كهتب 
 لفات تلك العلـو .ؤ ر يف شيء من مؽبا على ذك

يفيد معناىا ، كيدؿ على فحواىا. من  مايف كبلـ بعض الفقهاء كاألصوليُت  ًن ؽبا بهتاتا ، فقد جاء ؟؟؟ا عكىذا ال يعٍت  
،  (6)"يًتؾ  رؾ كاف ميسورة الدال ي هور سػ( : " إذا كاف رضا اػبلق معى 404 تالصعلوكي )ذلك : قوؿ أيب الطيب 

يسقط بسقوط احملةجوز  : "إف اؼبقدكر عليو ال  (7)يف كهتابو الغياثي "ىػ(  478كقريب منو قوؿ إماـ اغبرمُت اعبويٍت ) ت 
 "كيف  "بقي منها اجاات ال يسقط ما: " العةج  عن بعض الو (8)ىػ( يف كهتابو اغباكم  450  ت)، كقاؿ اؼباكردم "عنو 

                                                           

 . (18ص ق )( ، كهبةج  قلوب األبرار البن سعدم9 5 4/ 8)ونانظر : موسوع  القواعد الفقهي  للدكهتور ؿبمد الاور (1)
 ( .517/ 6(، ك)380/ 5)(2)

(3)(3 /267).   

(4)(10 /326) 
 . (651ص ) الكرًن الرضبنتيسَت(5)
 ( .398/ 4 )مكرب   اليافعشاؼبقال  إليو يف : طاقات ال هانظر نسا  ىذ(6)

 (337)ص (7)
(8)(3 /374) 
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: " إف   (2)الفركؽ ""ايف يف  ر كأيضا قوؿ للقلقليل من السن  للعةج  عن ك َتىا" . البن قدام  : " ال يًتؾ ا(1)اؼبغٌت "
لاعض اؼبقدكر عليو ىل ا"ل ركشي : ل  (3)"اؼبن ور "، ك يف  "كاؼبمكن يسهتصحب فيو الهتكليف  ؛ر يسقط اعهتااره اؼبهتعذ
 ."(4)من قدر على بعض الشيء ل مو "ل : كبعاارة أبر ،  " ؟هبب 

الطاعات : " إف من كلف بشيء من -(5)ذكر يف تلك القواعدكاعبامع ؼبا   -ىػ(  660كقاؿ الع  بن عاد السبلـ )ت  
 -آبر ما عةج  عنو " . مث صاغها يف موضع عليو ، كيسقط عنو عةج  عن بعضو ، فإنو يأيت دبا قدر فقدر على بعضو ك 

فاشهتهرت بلفظ : ، مث تناقلها من بعده   (6)"ره و سبصياغ  مرك ة ؿبكم  ، فقاؿ : " ال يسقط ميسور دبع -قاعدة لهتكوف 
 .(7)ر "و اؼبيسور ال يسقط باؼبعس" 

 القواعد -ابهتصاصها بهتلك العلـو ال بلث  ما يوحي دبعناىا كيفيد مدلوؽبا ، فبا يعٍت عدـ كقد جاء يف كهتب اللغ  كآداهبا  
  (9)عناه " أم الرجاؿ اؼبهذب "، كدب  (8)بأبيك كلو ": " من لك  -ما تقدـ ذكره  -من ذلك  -كالفقو كأصولو  الفقهي 

"(9)  . 

                                                           

 ( .953/ 8)، كانظر : موسوع  القواعد الفقهي  (137/ 1) (1)

 ( .226/ 3)كالقواعد السني  البن حسُت ؽالفرك  بذيهت مشواهب( ك 198/ 3)(2)

(3) (1 /27 2) 
 ور " مث ساقها.صادر على بعض الواجب يف ق: " ال(386/ 1)اه كالنظالر البن الوكيليشاليف ا(4)
 "در اإلمكاف قاحملافظ  على الواجب ب"( : 119/ 3)اجهت( كهناي  احمل35/   2 )كيف شرح منهاج النوكم للمحلي  
 .(7/ 2)قواعد األحكاـ يف مصاحل األناـ(5)
 . (23/ 2 )اؼبصدر نفسو(6)
كالقواعػد  (155/ 1 )، كاألشػااه كالنظػالر البػن السػاكي (238/ 1(يضػاكما. انظر ىػذه القاعػدة يف : الغايػ  القصػول لل(7)

 .(1/210 )، كاؼبي اف للشعراين(293ص )كالنظالر للسيوطي ياه، كاألش (48/ 2 )لحصٍتل
 .(448،1921)اؿ للعسكرم مكصبهرة األ (12ص )لسةجسهتاينلي . انظر : اؼبعمرين فقالو أك م بن صي(8)
 ...عث  شاق أبا ال تلمو على هتت دبسسسبامو : كل (28ص )الذبياين يف ديوانو غ ر النابشعمن (9)
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اء فلاء بال، ك " رضي من الوف  (2)"بالهتعليق  رض من اؼبركبا، ك "   (1)مل يطرح لقليل اػبطأ" كقوؽبم : " من ك ر صوابو 
إذا أعياؾ غَته  ، ك " قد يدفع الشر دب لو  (4)اغبايف الوقع "وبهتذم كل اغبذاء كأيضا : "   -أم : اغبقَت  - (3)"اء فلبال
 . (7)، إىل غَت ذلك (6)"كفوا عن اؼبعاصي ر بكم ضعف فصاجهتهدكا يف العمل فإف ق، كقاؿ بكر اؼب ين : "   (5)"

 تنايو:

اؼبذكورة آنفا  -كرد يف تلك الكهتب عما بدال " لويدرؾ كلو ال يًتؾ جىذه القاعدة بلفظ " ما ال آثرت أف تكوف صياغ   
فإهنا ىنا  "ل " جل " دبعٌت معظم الشيء كأك ره ، خببلؼ لفظ  " كإذ لفظ   ؛ى مفاد القاعدة لكونو أدؽ كأدؿ عل -

 . (8)يدرؾ ؾبموعو ال يًتؾ ؾبموعونو قاؿ : ما ال أ، فاهتكرارىا كدبعٌت ؾبموع الشيء ال صبيعو 

 :دة أدؽ القاع :ث ال اين حاؼبا 

 اؼبطلب األكؿ : األدل  العام :  

                                                           

 مدثبلثهتها للماكر  (246ص )يل النظرتسهك  (151ص )انُت الوزارةقو ، ك (862)اؿ كاغبكم مانظره يف : األ(1)
 .(1588)انظره يف : ؾبمع األم اؿ للميداين(2)
 . (1 6 0 4 )ر يف : اؼبصدر نفسوانظ(3)
 . (3 0 12)انظره يف : اؼبصدر نفسو(4)
 ( .2857)انظره يف : اؼبصدر نفسو(5)

 . (1 4 1 ص)، كذكره بدكف نسا  اؼباكردم يف أدب الدنيا كالدين (161/ 3)نساو إليو اعباحظ يف الاياف كالهتايُت(6)
 . (1729)ؾبمع األم اؿ ، انظره يف :"د بَت من قعود عو زكج من "كقوؽبم : (7)
 الشر أىوف من بعض. ضبع كحناني    ق بعضنا هتنذر أفنيت فاسمكقوؿ طرف  : أبا  
اب هتػػ( ، كيف ك68/ 2، 207/ 1)يػػُتلهتاف كاالايػػا، ذكػػره اعبػػاحظ يف : "كقػػوؽبم : " يكفيػػك مػػن القػػبلدة مػػا أحػػاط بػػالعنق  

 (9 9/ 3 )اغبيواف
يف بعػػض كهتػػب اؼبعاصػػرين ، انظػػر علػػى سػػايل اؼب ػػاؿ : "ا ال يػػدرؾ كلػػو ال يػػًتؾ جلػػو عاػػَت عنهػػا هبػػذا اللفػػظ " مػػهتكقػػد كرد ال(8)

 ( .29ص . )ينو يسنظري  الهتقريب كالهتغليب للر 
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كقولو شريع  بعام  أك يف قضايا معين  ،  الغبرج عن ىذه األم  سواء يف أحكاـ كرد من النصوص الدال  على رفع اما  -ا 
يِن ِمْن َحَرجٍ  :تعاىل  ( 6اؼبالدة/) َلْيُكم مِّْن َحَرٍج()َما يُرِيُد اللَُّو لَِيْجَعَل عَ  :( كقولو 78)اغبج/( )َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ

، كؼبا (17كالفهتح /،  61النور/ ( )لَْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحَرٌج وال َعَلى اأَلْعَرِج َحَرٌج وال َعَلى الَمرِيِض َحَرجٌ )، كقولو: 
تكوف أميت  و لئبلاؼبغرب كالعشاء، قيل لو ، فقاؿ : ) صنعهتبُت  عليو كسلم بُت الظهر كالعصر، ك  صلى اهللصبع رسوؿ اهلل

( أبرجو ض أبيو شيئا ، فذلك حرج كىلكاغبرج إال من اقًتض من عر ، كقاؿ : ) عااد اهلل ، كضع اهلل  (1) يف حرج (
 .(2)اػبمس  إال الًتمذم

ي إذا مل فعل ما قدر عليو منو ، كاؼبصلؼبأمور بو كأمكنو اإلتياف باعضو، من عةج  عن فعل اأف  "رفع اغبرج"كمن معاين  
 .(3)ة قالما صلى قاعدا ، كإال فعلى جنبهتطع الصبليس

 (يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم الُيْسَر وال يُرِيُد ِبُكُم الُعْسرَ )  عن ىذه األم  كقولو تعاىل: النصوص الواردة يف الهتيسَت كدفع اؼبشق - 2 
صلى اهلل عليو ( ، كقوؿ النيب 28ء/النسا) (اُن َضِعيًفايُرِيُد اللَُّو َأن ُيَخفَِّف َعنُكْم وُخِلَق اإلنسَ )، كقولو : ( 185الاقرة / )

 .(5)العسرا ، كقاؿ : ) إف اهلل تعاىل رضي ؽبذه األم  اليسر ، ككره ؽب(4) دينكم أيسره (: ) إف بَت  كسلم

                                                           

 عن ابن مسعود . (4 1 17 )، كيف األكسط (1 0 52 5)أبرجو الطرباين يف الكاَت(1)
كس ، ضعفو ابػن معػُت كالنسػالي ، ككثقػو ابػن حاػاف القد ادع: كفيو عاداهلل بن  (1 6 1/  2)يف ؾبمع ال كالد يم قاؿ اؽبي 

 .، كىو ثق  ا ىػ ش، كقاؿ الافارم : صدكؽ إال أنو يركم عن أقواـ ضعفاء . قلت : ركل ىذا عن األعم

( ، كالنسػػػػػػػػػػػػػػالي يف 2 0 15)( كاللفػػػػػػػػػػػػػػظ ؽبمػػػػػػػػػػػػػػا ، كأبػػػػػػػػػػػػػػو داكد3436)( ، كابػػػػػػػػػػػػػػن ماجػػػػػػػػػػػػػػو278/ 4)أبرجػػػػػػػػػػػػػػو أضبػػػػػػػػػػػػػػد(2)
 يف اينلاػاأل كصػححو، الػذىيب ككافقػو كصػححو (399 ، 1 98/ 4 )ك (121   / 1 )كاغبػاكم(7554)لالكػرب 

 . )432)الصحيح 
 (74/  23)ح الغيبيانظر : مفات(3)
( عػػػػن ؿبةجػػػػن بػػػػن 34 1 )ب اؼبفػػػػردد، كالافػػػػارم يف اإل (1 29 6)يسػػػػ( ، كالطيال32/  5 ، 338/ 4 )برجػػػػو أضبػػػػدأ(4)

 (1635)ااين يف الصحيح و األلحسن، ك  (126/ 1)األركع مطوال . صححو اغبافظ يف الفهتح

 عن ؿبةجن األدرع . (707/ 20أبرجو الطرباين يف الكاَت)(5)
  .   (1635)السلسل  الصحيح  :. كانظر ": " كرجالو رجاؿ الصحيح (18/ 4)مي يف ؾبمع ال كالدي قاؿ اؽب
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 حصلت بعض العوارضلو ، كإذا صبو عااده يف غاي  السهول  يف أ فإف صبيع ما أمر اهلل

 .(1)اتأك زبفيفو بأنواع الهتففيفآبر : إما بإسقاطو ،  تسهيبل ولهل قلو ساؼبوجا   

)ال يَُكلُِّف اللَُّو نَ ْفًسا إالَّ  تعاىل :د من الآيات النافي  للهتكليف دبا ليس يف كسع اؼبكلف كطاقهتو كقولو ما كر  - 3 
 .(152ا ألنغاـ /) ()ال نَُكلُِّف نَ ْفًسا إالَّ وْسَعَها ( ، كقولو :286لاقرة /ا) (وْسَعَها

. فمن عةج  عن الفعل كلو (2)كاجملهودسعهتها كطاقهتها ، كدكف بلوغ غاي  الطاق   مل النفس أال ما يف حدكدفإف اهلل ال وب 
عةج  عنو كل مو ما قدر عليو ، سواء كاف أقلو أك نو ، كإف قوم على بعضو ، كعةج  عن بعضو الآبر ، سقط ما سقط ع

 .(3)أك ره

 :ال اين : األدل  اػباص  اؼبطلب 

)إذا أمرتكم بشيء فأتوا :  عليو كسلم صلى اهللوؿ النيب ( ، كق16الهتغابن /)فَات َُّقوا اللََّو َما اْسَتَطْعُتْم( )قولو تعاىل :  -ا  
اؼبنهي عنو ألف  ؛فإمبا قيد األمر باالسهتطاع  دكف النهي طعهتم ، كإذا هنيهتكم عن شيء فدعوه ( مهتفق عليو. منو ما اسهت

ال يسهتطاع حىت يسقط الهتكليف بو،  لك ماذعلى عدمو ، كليس يف حاؿ عدمو ، أك االسهتمرار عاارة عن اسهتصحاب 
الوجود ، كذلك يهتوقف على شركط إذ ىو إبراج من العدـ إىل  ؛ور بو فإف العةج  عن تعاطيو ؿبسوس خببلؼ فعل اؼبأم

 . (4)كأسااب ، كالقدرة على الفعل ككبوىا

                                                           

 بهتصرؼ . (168ص )هبةج  قلوب األبرار(1)

 (63)ص سُتور يعقوب الااحهتكد ، كرفع اغبرج لل (52 6/ 2 )( ، كتفسَت ابن ك َت68/ 1 )انظر : احمللى البن حـ (2)
 . (48/ 1 )ن البن القيمسن( ، كهتذيب ال7/ 2)انظر : قواعد األحكاـ للع  بن عاد السبلـ(3)
 (326/ 13)م، كفهتح الاار (112- 111ص )ُتعبانظر : الهتعيُت يف شرح األر (4)
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و الآبر ، فعل اؼبقدكر كعةج  عن بعضقدر على بعضو إذا عنو بالكلي  ، فعل سقط الاؼبكلف على شيء من فإذا مل يقدر 
فإف ما ال يدرؾ   "لكلي  ، اده من مصلح  الفعل ، كىذا بَت من تفويهتها باإهب ربصيبل ؼبا يبكن ؛ةجوز عنو اؼبععليو كسقط 

 .  (1)"يًتؾ كلو كلو ال 

ن عةج  عنها ، أك عن بعض باالسهتطاع  ، كأف ملشرعي  مشركط  على أف الهتكاليف ا القايل : النصوص الدال كمن ىذا  
ؿ عمراف )آ()وِللَِّو َعَلى النَّاِس ِحجُّ البَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع إلَْيِو َسِبيالً  كقولو تعاىل :كاجااهتا سقط عنو ما عةج  عنو ، كذلك  

 . (ا  8 4الاقرة / ) يٍن()وَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُو ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسكِ  كقولو :(، 97/ 

كالطاع  يقوؿ لنا رسوؿ  على السمع صلى اهلل عليو كسلمذا بايعنا رسوؿ اهلل كنا إعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ :  ك 
ما يوؿ : ) فيقللنساء  صلى اهلل عليو كسلم يث بيعهتو. كيف حد(2)مهتفق عليو)فيما اسهتطعهتم ( صلى اهلل عليو كسلماهلل 
بُت يديو ،  راف أحدكم يصلي ، فبل يدع أحدا يب: ) إذا ك صلى اهلل عليو كسلم. كقولو (3)و أضبد( أبرج قنتطأ ك نتطعهتاس

 . (4)ما اسهتطاع ( أبرجو مسلم رأكليد

اؼبكلف ، كذلك بانهتقالو من حاؿ الهتماـ اليت سب اسهتطاع  حبؿ   كركعي فيها الهتدرج كالهتن األحكاـ اليت كردت مرتا  - 2
يف حدكد االسهتطاع  ، فمن عةج   ألف الهتكليف ؛األدىن قها، كىكذا من األعلى إىل ييت أدىن منها كيطنها إىل اليعةج  ع

 .(5)كقدر على بعضو ، أتى دبا سبكن من اإلتياف بواإلتياف باؼبأمور بو كلو عن 

 تسهتطع فعلى قاعدا ، فإف ملفمل تسهتطع  لعمراف بن حصُت : ) صل قالما ، فإف صلى اهلل عليو كسلممن ذلك : قولو  
بيده ، فإف مل يسهتطع فالسانو ،  : ) من رأل منكم منكرا فليغَته صلى اهلل عليو كسلم، كقولو (1)جنب( أبرجو الافارم

 .(2)لاو ، كذلك أضعف اإليباف ( أبرجو مسلمفإف مل يسهتطع فاق
                                                           

 . (380 / 5)ارمقة للمبل علي الاكشاة شرح اؼبقاؼبر (1)
 (.  256،  254/  1 )( ، كجامع العلـو كاغبكم27/ 3)، كإعبلـ اؼبوقعُت (1 03/ 9)نظر : شرح مسلم للنوكما  

 . (1867)( ، كمسلم72 0 2)أبرجو الافارم(2)
 كقاؿ : حسن صحيح. (1 597)( ، كالًتمذم2874 )( ، كابن ماجو149/ 7)اليسنال( ، كأبرجو 2 57/ 6)(3)

 اػبدرم .( عن أيب سعيد 5 0 5)(4)

 ( .748/ 2)رماا( ، كفهتح ال36ص )قيق العيددن ب( كشرح األربعُت النوكي  ال29 0ص )يفو انظر : الهتعيُت للط(5)
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حديث كفارة اعبماع يف ك (6)الهتمهتع كىدم (5)كاليمُت(4)كالظهار(3)الواردة يف كفارات القهتلكمنو أيضا : الآيات  
 . (7)رمضاف

ل ، ضصياو من الفكلكل منهما نل أحدنبا على الآبر، ضشيئاف ، ف كرد من النصوص اليت يذكر فيهاما  - 3
ه ، كما أف فيو ح ا ، كؼبا فيو من تطييب باطر (9)ذـ اؼبفضل عليو داعبامع بينهما ، لئبل يهتوىم أح لضالفبذكر (8)فاحًتز

                                                                                                                                                                                                   

  عن عمراف بن اغبصُت.  (1 1 17) (1)
 اػبدرم .عن أيب سعيد (2)

ِمنَ  ٍة َفَم  ن لَّ  ْم َيِج  ْد وإن َك  اَن ِم ن قَ   ْوٍم بَ ي ْ  َنُكْم وبَ ي ْ  نَ ُهم مِّيَِ  اٌ  َفِديَ ٌة مَُّس   )يف قولػو تعػػايل :(3) ٍْ لََّمٌة إلَ  ى َأْىِل  ِو وَتْحرِي  ُر رَقَ بَ ٍة مُّ
 (92)النساء /(َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْيِن تَ ْوبَةً 

ََِلُك ْم تُوَعظُ وَن والَِّذيَن يُظَاِىُروَن ِمن نَِّسائِِهْم ثُمَّ يَ ُعوُدوَن ِلَما قَ اُلوا فَ َتْحرِي ُر رَقَ بَ ٍة مِّ ن قَ ْب ِل )يف قولو تعػايل :(4) َأن يَ َتَماسَّ ا 
ُْ فَ ْطَع اُم 1)بِِو واللَُّو ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبي رٌ  ( َفَم ن لَّ ْم َيِج ْد َفِص َياُم َش ْهَرْيِن ُمَتتَ ابَِعْيِن ِم ن قَ ْب ِل َأن يَ َتَماسَّ ا َفَم ن لَّ ْم َيْس َتِط

 (4 - 3اجملادل / )(ِستِّيَن ِمْسِكيًنا
َم ن لَّ ْم فَّارَتُ ُو إْطَع اُم َعَش َرِة َمَس اِكيَن ِم ْن َأْوَس ِ  َم ا ُتْطِعُم وَن َأْىِل يُكْم َأْو ِكْس َوتُ ُهْم َأْو َتْحرِي ُر رَقَ بَ ٍة فَ َفكَ )يف قولو تعاىل :(5)

 (89اؼبالدة /  )(َيِجْد َفِصَياُم َثالثَِة َأيَّامٍ 
َُ بِاْلُعْمَرِة إيف قولو تعاىل :(6) ََا َأِمنُتْم َفَمن َتَمتَّ َلى الَحجِّ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمن الَهْدِي َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالثَ ِة َأيَّ اٍم ِف ي ) فَ 

ََا رََجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلةٌ  َعٍة إ  (196الاقرة/)(الَحجِّ وَسب ْ
لػك ، فقػاؿ ذعػن  يػو كسػلمعل عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف رجبل كقع بامرأتو يف رمضاف ، فاسهتفىت رسػوؿ اهلل صػلى اهلل(7)

أبرجػػػو  (سػػػكينام ُتهتسػػػأطعم فػػػ):ال.قػػػاؿ:اؿقن ؟( شػػػهريسػػػهتطيع صػػػياـ تكىػػػل  )اؿ : ال . قػػػاؿ :قػػػ (اػػػ  ؟قىػػػل ذبػػػد ر  ):
 دنبا أيضا بأكسع من ىذا اللفظنكع(82/ 111)( ، كمسلم682 1 )الافارم

رياػ  عالابلغػ  ال )هتػل عليػو كبلمػومشهامػا ايلم إة يف الكػبلـ يػدفع هبػا اؼبػهتكدي عند الابلغيُت ب " االحًتاس . كىو زيايسمك (8)
 ( .229يص للق كيٍت ص ح، كانظر : الهتل 84 / 2للميداين 

 2)يػػػد البػػػن ع يمػػػُتف، كالقػػػوؿ اؼب (19ص ق )، كتفسػػػَت ابػػػن سػػػعدم (4 1 4 -413/ 13)،. انظػػر : تفسػػػَت ابػػػن ك ػػػَت(9)
/366) 
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َفضََّل اللَُّو الُمَجاِىِديَن بَِأْمَواِلِهْم وَأنُفِسِهْم )  :. كذلك كقولو تعاىل(1)كاسهتدراؾ ما يبكنو اسهتدراكوهتقصَت، لو على تبليف ال
اؼبؤمن القوم بَت اهلل عليو كسلم : )  ( ، كقوؿ النيب صلى95النساء/) (َعَلى الَقاِعِديَن َدرََجًة وُكالِّ وَعَد اللَُّو الُحْسَنى

 .(2)اغبديث أبرجو مسلممن اؼبؤمن الضعيف ، كيف كل بَت(  إىل اهلل كأحب

وتو نصياو من ذلك فإنو ال يف عمل ،و على سباـ األجر كال واب على ما كماؿ الفضل ، كتعذر حصولفاؼبفضوؿ كإف فاتو   
 بقدر ما يسهتحق.

ر ديناغي بعد ذلك أف يذكر الق، ف بينهمار كاألشرار ، كذكر الهتفاكت شتب الككذلك يف اعبانب الآبر إذا ذكرت مرا"  
 .  (3)ػبَت أك الشر ، كىذا ك َت يف الكهتاب كالسن  "اؼبشًتؾ بينهما من أسااب ا

فقاؿ  - عنو هللارضي  -ابن مسعود تو يف إمارتو ف عوا إىل سَت ن عقا  على الوليد بذا القايل : أف الناس ؼبا أنكركا كمن ى 
يقوؿ  -كسلم يو علصلى اهلل  - هللان ىرج شهر ، كذلك أين ظبعت رسوؿ مَت ؽبم : اصربكا فإف جور إماـ طبسُت عاما ب

ياهتلي فيها فالفاجرة م ، كيقسم بينكم بالسوي  ، كأما ة فهتعدؿ يف القس، فأما الرب  ةفاجر ة أك ر البد للناس من إمارة ب): 
أبرجو الطرباين يف  : ) القهتل كالكذب ( اؽبرج ؟ قاؿرسوؿ اهلل كما  ؼبؤمن ، كاإلمارة الفاجرة بَت من اؽبرج ( قيل : ياا
 .(4) (الكاَت)

سهتقام  لؤلمور ، من عدؿ نسيب كاى الناس ، كلكن ما يهتحقق يف ظلها عل ءبلبها مفاسد ك يكاف فمارة الفاجرة ، كإف  فاإل 
كاألمواؿ  على الدماء فيها عقد األمن ، كتسود الفوضى باالعهتداءمن اغباؿ اليت ينفرط  -يف ىذا اعبانب  -ىي بَت 

 كاغبرمات .

                                                           

   .  (179/ 5)( ، كركح اؼبعاين74 1/ 2)فآر قانظر : يف ظبلؿ ال(1)
 ( عن أيب ىريرة .266 4)(2)

 ( .69ص )هبةج  قلوب األبرار(3)

 رجالو ثقات .اىػ كبقي  ، أعرفو كمل رزؽ بن اهلل كىب كفيو:  (224/ 5)اجملمع يف اؽبي مي كقاؿ(10210/ 132/ 10)(4)
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فيسلم على أيديهم منهم دين اإلسبلـ ، مي  كالرافض  من دعوة الكفار إىل الف اؼباهتدع  كاعبهو يقـو بو بعض طكنظَته ما  
ياقوا على الكفر ،  من أف َتلادع  كالضبلؿ ، كال شك أف ىذا با كيصَتكف مسلمُت على شيء منبلق ك َت، 

 .(1) ىم للمسلمُت عام فاإسبلمهم يقل شرىم كيصاح كالؤ 

كربقق بو ف الشيء إذا تعذر ربقيقو على كجو الكماؿ ، كأمكن حصوؿ بعضو شواىد من السن  تفيد ىذا اؼبعٌت : أ - 4 
 نو ال يًتؾ لعدـ اإلتياف بو كلو.اؼبقصود ، فإ

م ل العطار ،  حللصا: ) م ل اعبليس ا - كسلمعليو صلى اهلل  -قاؿ النيب  -اهلل عنو رضي  -من ذلك : حديث أنس  
 . (2) أصابك من روبو ( أبرجو أبو داكدأف مل يعطك من عطره 

مل يهتيسر لك األبذ من العطار ، فإذا مع  كك معو أنت يف غنم كبَت، كحاليف صبيع أحوال حلأف اعبليس الصاأم : 
 .(3)عطره ، فبل أقل من أف تنهتفع جبلوسك معو، فهتصيب من رالحهتو الطيا  

كأنك إف لع، اؼبرأة بلقت من ض : ) إف صلى اهلل عليو كسلمقاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنوث أيب ذر كمنها : حدي 
 .(4) كبلغ  ( أبرجو أضبد داا أك ف تداريها فإف فيهإتريد أف تقيمها تكسره ، ك 

                                                           

رأم، فإنػو ينقطػع هبػا ك ػَت مػن كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمي : "كىذا كاغبةجج كاألدل  اليت يذكرىا ك َت من أىل الكبلـ كال (1)
أىػػػل الااطػػػل ، كيقػػػوم هبػػػا قلػػػوب ك ػػػَت مػػػن أىػػػل اغبػػػق، كإف كانػػػت يف نفسػػػها باطلػػػ  فغَتىػػػا أبطػػػل منهػػػا، كاػبػػػَت كالشػػػر 
درجػػات، فينهتفػػع هبػػا أقػػواـ ينهتقلػػوف فبػػا كػػانوا عليػػو إىل مػػا ىػػو بػػَت منػػو" إىل أف قػػاؿ: "كاهلل تعػػاىل بعػػث الرسػػل بهتحصػػيل 

تعطيػل اؼبفاسػد كتقليلهػا ، كالنػيب صػلى اهلل عليػو كسػلم دعػا اػبلػق بغايػ  اإلمكػاف كنقػل كػل شػفص اؼبصاحل كتكميلها، ك 
األحقػاؼ ){ وِلُكلٍّ َدرََجاٌت مِّمَّا َعِمُلوا ولِيُ َوف ِّيَ ُهْم َأْعَماَلُهْم وُى ْم ال يُْظَلُم ونَ  إىل بَت فبا كاف عليو حبسب اإلمكاف }

 (.96، 95/ 13ؾبموع الفاتوم )( "19/ 
 .منوككافقو الذىيب مث األلااين . كيف الصحيحُت دبعناه كأطوؿ  (28 0/  4 )، كصححو اغباكم (482 9) (2)
 (313ص  )دمعانظر : هبةج  قلوب األبرار البن س(3)
( 2221)كالػدارمي ، (9152)الكػربل يف كالنسػالي ، (747)اؼبفػرد األدب يف الافػارم كأبرجػو ، (169، 150/ 5)(4)

 ، كرم  لو األلااين باغبسن. (3970 – 3969 )كالا ار
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 .(1) رىا تعش هبا( أبرجو أضبد أيضاداف) صلى اهلل عليو كسلمحديث ظبرة بن جندب قاؿ النيب كيف  

إف كره منها من مؤمن ، مؤ ال يفرؾ ) : صلى اهلل عليو كسلمقاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل رضي اهلل عنو حديث أيب ىريرة كمنها : 
 .(2) ، أك قاؿ : غَته ( أبرجو مسلم ربآرضي منها  بلقا

ذا كاحد منها ، كىكل من غبظ األمرين ، ككازف بينهما، كعامل ال كج  دبقهتضى  ": (3) قاؿ الشيخ عاد الرضبن ابن سعدم 
 منصف ، كلكنو قد حـر الكماؿ .

فإف نفعو  ؛كالعاملُت رين شي سلوكو كاسهتعمالو مع صبيع اؼبعاكيناغ،  صلى اهلل عليو كسلمكىذا األدب الذم أرشد إليو  
ألف  ؛ا  سهتحالقياـ باغبقوؽ الواجا  كاؼبصاحاو قد سعى يف راح  قلاو ، كيف الساب الذم يدرؾ بو الديٍت كالدنيوم ك َت، ك 

 . "، كحسب الفاضل أف تعد معاياو ذرالكماؿ يف الناس مهتع

لن تفعلوا  قاؿ : )يا أيها الناس إنكم صلى اهلل عليو كسلمعن النيب رضي اهلل عنو لفي كاغبكم بن ح ف الكمنها : حديث  
صلى ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  حديث أيب، كيف (4) كأبشركا ( أبرجو أضبد قوا كل ما أمرمت بو ، كلكن سددكاي، كلن تط

، كعند (5) غلاو ، فسددكا كقاربوا كأبشركا ( أبرجو الافارمإال  دين يسر ، كلن يشاد الدين أح: ) إف الد اهلل عليو كسلم
 .(6) مسلم آبره

                                                           

 كصححو ككافقو الذىيب. (174/  4)، كاغباكم (1476)ار  ، كالا (4178)( كأبرجو أيضا : ابن حااف8/ 5 )(1)

(2)(1469) 
 . (247ص )هبةج  قلوب األبرار (3)
 كحسنو األلااين.( 31 65)، كالطرباين يف الكاَت (1452)، كابن ب يب (1096 )، كأبرجو أبو داكد (212/ 4)(4)

(5)(39. ) 

(6)( 2816 ،2818) . 
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 صياو ، فمن ملكالذم يرمي إىل غرض فيصبيع األقواؿ كاألفعاؿ كاؼبقاصد،  باإلصاب  يف السداد : ىو حقيق  االسهتقام  ، ف 
كمن عةج  عن العمل كلو فإف من مل يدرؾ الصواب كلو فليكهتف باؼبقارن  ، الغرض ،  بيدرؾ السداد من كل كجو فليقار 

 .(1) طيعوما يسهتفليعمل منو 

، (2) مهتفق عليوعبارهتا كلو فرسن شاة(  ةقرف جار ال رب: ) يا نساء اؼبسلمات ،  صلى اهلل عليو كسلم ولو قو كمنها : كب
 .(3) لف ؿبرؽ ( أبرجو النساليظب: ) ردكا السالل كلو  صلى اهلل عليو كسلمكقولو 

 َتبلاشاش  يف الوجو ، فإف ذلك اقليبل ، حىت كلو اقهتصر على ؾبرد  ف كافإأم : يناغي أف يكوف اعبود دبا تيسر ك  

 .(4) من العدـ

 :إػمال انماػذج ششط  :انثانث  ثحادلث 
كامبل ، فمىت أمكن اإلتياف بو قق الشيء  يًتؾ جلو " : أف يهتعذر ربدة " ما ال يدرؾ كلو ال تطايق قاعيشًتط إلعماؿ ك  

كحينئذ يكوف العمل دبقهتضى القاعدة يفضي إىل اإلببلؿ على كجو الهتماـ كالكماؿ ، كاف ىو اؼبهتعُت، أك كجوده 
و ، كمن يصلي معهتمدا على شيء كىو إلتياف بالواجاات ، مع القدرة على اك الشركط ، أك رات : إما يف األركاف ، أو مأؼببا

 .(5) ى اسهتعماؿ اؼباء أك تسفينوالربد مع قدرتو على القياـ بنفسو ، أك من يهتيمم يف قادر عل

تاما يف قدره ككصفو كسالر ُت ، من جه  أف حصوؿ الشيء يقينا يقهتضي اإلتياف بو كنظَت ىذا العمل بالظن كاليق 
 من ذلك يعٍت ن كلو إىل درج  الظن. ببلؿ بشيءف اإلأمهتعلقاتو ، ك 

                                                           

 . (1 69ص )، كهبةج  قلوب األبرار(511/ 1 )انظر . جامع العلـو كاغبكم (1)
 عن أيب ىريرة . (1 03 0 )، كمسلم (2 566 )أبرجو الافارم (2)

،  (1667 )داكدبػػػو ( ، كأ383/ 6،  70/  4 )( عػػػن أـ وبيػػػد األنصػػػاري  ، كأبرجػػػو أيضػػػا مػػػن حػػػدي ها أضبػػػد81/  5)(3)
 ككافقو الذىيب ، . (4 17/ 1 )( كاغباكم3374،  3373)افحاكصححو ، كأيضا ابن  (665)مذمًت كال

 .(248/ 5 )مانظر : فهتح الاار  (4)
 . (1 63،  1 62/  1 )( ، ككشاؼ القناع341 - 340/  2 )انظر : الركض اؼبربع (5)
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 ؛كإمبا جاز العمل بو  -ماء العلكما قرر ذلك  -ال عند تعذر اليقُت كاف الظن يف رتا  أدىن فإنو ال يصار إليو إكإذا   
و ، بل ياقى أمرا مطلوبا على قدر كل شيء ، كىذا ال يلغي ربصيللهتعذر اليقُت عليهم يف   ؛ؼبكلفُت كتيسَتا على اربص  

 .(1) سهتطاع اال

كأضعفهتها ، ت من قدرتو دكلف قد تعرض لاعض اؼبشاؽ اليت حكوف اؼب  كتعذر اإلتياف بالشيء كامبل يرجع غالاا إىل 
د اؼبشق  اليت يرتاط هبا ربدي كنوعي  اؼبشق  اليت تعًتضهم ، كاف من العسَتهتبلؼ الناس يف قدراهتم كطاقاهتم، ا البر كنظ

 اليت اعهتربكىا يف ذلك :اؼبعهتادة ، ككاف من أىم الضوابط  العلماء يف ضاط اؼبشق  غَت ففيف ، كقد اجهتهدكالهتالهتيسَت 
 . (2) ضاط مشق  كل عاادة بأدىن اؼبشق  اؼبعهتربة فيها

اليت تنفك عن العمل تقريرا حسنا، فقاؿ : إف اؼبشق   (3)واعد األحكاـ " ق "يف كهتابو  ـكقد قرر ذلك الع  بن عاد السبل
 ُت.قُت اؼبشهتاتم  ، كمشق  بفيف ، ككاقع  بُت ىواع : مشق  عظينغالاا ثبلث  أ

 س كاألطراؼ ، فهذه موجا  للهتففيف كالًتبيص.على النفو مشق  اػبوؼ كفاألكىل   

 صاع أك أدىن صداع ، فهذه ال يلهتف إليها. كال اني  كأدىن كجع يف أ 

ليا أكجب الهتففيف ، كما دنا منها من الدنيا مل يوجب ؼبشق  العكال ال   ـبهتلف  يف اػبف  كالشدة ، فما دنا منها من ا
 الهتففيف ، إال عند أىل الظاىر. 

بالدنيا ، فكلما قارب العليا كاف أكىل يلحقو بالعليا ، كمنهم من يلحقو  كما كقع بُت ىاتُت الرتاهتُت ـبهتلف فيو ، منهم من
دنو من أحدنبا ال ت ثيحبالرتاهتُت سط مشاؽ بُت ففيف . كقد تهتو الهتككلما قارب الدنيا كاف أكىل بعدـ بالهتففيف ، 

 مر بارج عنها.أرجح بعضها بفيهتوقف فيها ، كقد ي

                                                           

 (.  238ص )يسوينكنظري  الهتقريب كالهتغليب للر  ( ،372/ 2،  289/  1 )انظر : القواعد للمقرم (1)

 . (248ص )انظر : كهتاب الربص الشرعي  يف األصوؿ كالقواعد الفقهي  للدكهتور عمر كامل (2)
 بهتصرؼ (11 - 10/  2)(3)
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زبفيفو اؼبشاؽ الشديد أك العام  ، لشرع فما اشهتد اىهتمامو بو شرط يف يف اىهتماـ اكزبهتلف اؼبشاؽ بابهتبلؼ العاادات  
يؤدم إىل اؼبشاؽ  كيبل  ؛لهتكرر مشاقو  ؛كعلو مرتاهتو  مشاقو مع شرفويههتم بو بففو باؼبشاؽ اػبفيف  ، كقد زبفف  كمامل

 . .ا ىػالعام  الك َتة الوقوع 

تادلأمُس تً:  سج َأحُال ادلكهفني ػىذ اإلذيانانمذتششط صهح انماػذج  :ث انشاتغ حادلث
 ششط انمذسج : تَل : صهح انماػذج ادلطهة األ

يصح الهتكليف ، كإف ما أكجاو الشارع ا ال قدرة اؼبكلف ، كبدكهنالشرعي  مشركط باؿ األكامر هت ماهتلف العلماء يف أف مل ىب
و اغباؿ اليت يؤمر ركنا أك كاجاا ، ىو مقيد بكوف اؼبكلف قادرا عليو ، ألنك كقف صح  العمل عليو : شرطا كاف أ، أك أ
 .(1) فيها بو

سبكن  َت عسر كال مشق  ، فلوغيكوف اؼبكلف مهتمكنا من الفعل من  فأحقيق  ال حكما ، بوجد تكشرط القدرة : أف  
قيقا رب ؛كالهتطهَت باؼباء ، كالصياـ يف اؼبرض ، كالقياـ يف الصبلة من الفعل لكن غبقو فيو ضرر ، فإنو ين ؿ من ل  العاج ،  

يِن ِمْن  َوَما َجَعلَ  ) كقولو :(،  185)الاقرة  يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم الُيْسَر وال يُرِيُد ِبُكُم الُعْسَر () لقولو تعاىل : َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
 .(2)  هتم ميسرين ، كمل تاع وا معسرين( أبرجو الافارمبع: ) إمبا  صلى اهلل عليو كسلمكقوؿ النيب  ( 78/ اغبج) َحَرٍج (

باإلسقاط كإسقاط اعبمعات كالصـو ف بفف عنو الهتكليف دبا يهتبلءـ مع حالو كقدرتو : إما فإذا ابهتلت قدرة اؼبكل 
إبداؿ الوضوء كالغسل بالهتيمم ، أك كزبفيف اإلبداؿ  ذار معلوم  ، أك بهتففيف الهتنقيص كقصر الصبلة ، أك عكاغبج بأ

مع  م، أك زبفيف الًتبيص كصبلة اؼبهتيمإىل العصر  أك العكس كهتقدًن العصر إىل الظهر ، أك تأبَت الظهر زبفيف الهتقدًن
 .(3) اغبدث

                                                           

 . (135/ 1 )تو ، كفواتح الرضب (634/ 21 )، كؾبموع الفهتاكم (47/ 1 )انظر : هتذيب السنن (1)
–ت يػػػػػػػػإصػػػػػػػػدار كزارة األكقػػػػػػػػاؼ يف الكو  -، كاؼبوسػػػػػػػػوع  الفقهيػػػػػػػػ   (439/ 8)ؾبمػػػػػػػػوع الفهتػػػػػػػػاكم ( . كانظػػػػػػػػر :22 0 )(2)

( 3/ 331). 
، كاجملمػوع اؼبػذىب  (170ص )شااه كالنظالر للسػيوطيأل( ، كا9 - 8/ 2 )حكاـ للع  بن عاد السبلـألانظر : قواعد ا (3)

 (106 - 105/ 1)بللييف قواعد اؼبذىب للع
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ةج  حبوز لو ترؾ الكل هباإلتياف بو ، كال ليها الهتففيف ألىل األعذار ، ل مو و من تلك األحكاـ اليت طرأ عكما أمكنو فعل
ف اؼبقدكر عليو ال ما أمكنو ، أل ب عليو فعلهبلكوهنا تشق عليو ، بل ك اإلتياف باألحكاـ األصلي  ، أ أنو يعةج  عن
 .(1) عنو زيسقط باؼبعةجو 

ادلأمُس تٍا:  خالآلَ ا ذوًتيف  انىظش إىل انمذسج َانؼدضتادلطهة انثاوي : أحُال ادلكهف  
أحدىا : أربع  أحواؿ :  لوبو ، كالآالت اؼبأمور دبااشرهتا من الادف ،  اؼبكلف بالنسا  إىل القدرة كالعةج  يف الشيء اؼبأمور"

 القادر على اؼباء ، كاغبر القادر على الرقا  الكامل .الصحيح كهبما ، فحكمو ظاىر ،   قدرتو

 ، فحكم  أيضا ظاىر.(2) لرقيق العادـ للرقا كاؼبريض العادـ للماء ، كا  ال اني  : عةج ه عنهما 

االنهتقاؿ عن الرقا  يف الكفارة ، فحكمو دـ للماء ، كالعاج  الصحيح العاككعةج ه عن اؼبأمور بو ،  ال ال   : قدرتو بادنو ،  
سقط عنو كجوبو ،  ، فإف مل يكن لو بدؿ  الصياـ يف الكفارة ككبو ذلكك أ ممإف كاف لو بدؿ يقدر عليو ، كالهتيإىل بدلو 

 يف الصبلة ، فإنو يصلي كال يعيد.عورتو ياف العاج  عن سًت ر كالع

 و " .على اؼبأمور بو أك بدل عةج ه بادنو ، كقدرتو "الرابع  : 

شكاؿ يف ىذه األبَت : ىو مورد اإلكذكر أف ىذا القسم   (3) " ع الفوالدبدال "ابن القيم يف كهتابو ىذا الهتقسيم أكرده  
 األقساـ ، مث ساؽ لو ثبلث صور :

اغبج ، كلو ب عنو يف مىت كجد من ينو ى الراحل  إال دبشق  غَت ؿبهتمل ، ضوب الذم ال يقدر على ال اوت علعاألكىل : اؼب 
بنفسو ن مااشرتو .ىو كإف عةج  عدبالو ، لقدرتو على اؼبأمور بو ، اغبج عليو در أف وبج بو عنو ، فالصحيح كجوب ماؿ يق

 .عةج  عنو افهتدل ،كالصـو إذا 

                                                           

 ( .97ص )مي  البن ضبيدسبل، كرفع اغبرج يف الشريع  األ (232/  1 )يكشور لل ر  انظر : اؼبن (1)

اػػ  يف ق" ، كغبقػو عةجػ  مػػن جهػ  مػػا أمػر بػو مػػن عهتػق الر  -ي .مػػعةجػ  حك :"الرقيػق يف ذاتػو عػػاج  ، إذ الػرؽ كمػا عػػرؼ  (2)
 الكفارة ! لكونو معدما ال ماؿ لو.  

(3)( 4 /29 – 30) 
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كال العمرة . فقاؿ : إف أيب شيخ كاَت ال يسهتطيع اغبج  صلى اهلل عليو كسلمأنو أتى النيب رضي اهلل عنو كغبديث أيب رزين  
 .(1) أبرجو اػبمس  كصححو الًتمذمعن أبيك كاعهتمر (  ج: )ح صلى اهلل عليو كسلمفقاؿ 

يب فريض  اهلل يف اغبج أدركت أف  عمي  قالت : يا رسوؿ اهلل ، إا يف قص  اؼبرأة اػبكحديث ابن عااس رضي اهلل عنهم 
 .(2) ي عنو (مهتفق عليوةج)فح كاَتا ال يسهتطيع أف يسهتوم على الراحل  ، قاؿ :شيفا  

 .(3) ك ، فَتل أنو ال حج عليو إال أ ف يسهتطيع بنفسوؼبال كىذا قوؿ األك رين كاأللم  ال بلث  ببلفا 

العلماء ، كنبا ركايهتاف منصوصهتاف ر عليو دبالو ، كجب عليو باؼباؿ يف أصح قويل اد بادنو كقده من عةج  عن اعبهكنظَت  
جب الكفاي  ، كأما : " كيناغي أف يكوف ؿبل الركايهتُت يف كا (5) ، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمي (4)رضبو اهلل عن اإلماـ أضبد 
 كالنفس كاغبرم  كاجب إصباعا " . عن الدينإف دفع ضررىم ياقى للفبلؼ كجو ، ففبل إذا ىةجم العدك 

كهبب عليو اإلطعاـ عن كل يـو صـو ، القادر على اإلطعاـ ، فهذا يفطر الصورة ال اني  : الشيخ الكاَت العاج  عن ال 
كم عن صباع  من مر  أحد قوليو ، كىويب حنيف  كال ورم كاألكزاعي كأضبد كالشافعي يف أهور العلماء كمسكينا ، يف قوؿ صب

رجا ذلك فبل ى من ال يرجو إمكاف القضاء ، فإف معناه : اؼبريض الذم ال يرجى برؤه ، كىو ؿبموؿ علالصحاب  ، كيف 
 لقضاء كفعلو بنفسو إذا قدر عليو.فدي  عليو ، كهبب عليو انهتظار ا

 .(1) لصـو لعةج ه ، فلم ذبب فدي ، ألنو ترؾ اكقاؿ مالك : ال هبب عليو شيء  

                                                           

 11، 10/  4 )، كأضبػػد (2906 )كابػػن ماجػػو ، (117/ 5)اليسػػ( ، كالن930)ذم، كالًتمػػ (1810 )أبرجػػو أبػػوداكد (1)
الػذىيب ، كابػن حةجػر  وككافقػ (48/ 1 )، كاغباكم (3991 )، كابن حااف (2040 )أيضا : ابن ب يب  حوكصح (12، 

 كقاؿ: "كأشار أضبد إىل صحهتو". (2461 )الركاه يف ىداي  
 (1334 )سلمم، ك  (1513 )أبرجو الافارم (2)
د اػػ( ، كالكػػايف البػػن ع2 0 - 19/  5)غػػٍت، كاؼب (123/ 2)للشػػافعي اـ، كاألمػػ (134/ 1 )اينغينػػانظػػر : اؽبدايػػ  للمر  (3)

 . (133/ 1 )( ، كاحملرر للمةجد ابن تيمي 356/ 1 )الرب
 . (316/ 4 )صاصةجف للقرآ، كأحكاـ ال (170 / 2)سونفانظر : اؼبصدر  (4)
 ( .   87/ 28)، كانظر : ؾبموع الفهتاكم (308ص )االبهتيارات الفقهي  (5)
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ينهتقل إىل الهتيمم يف قوؿ أك ر العلماء ، دـنفسو باسهتعماؿ اؼباء ، فهو كالعاا باؼ على لصورة ال ال   : اؼبريض كاعبريح إذا 
 .(2) لصياـ ، ينهتقل إىل اإلطعاـ، كالشيخ العاج  عن ا

اف لو بدؿ انهتقل إىل ك  ذلك كلو ، إفةجوز عنو يف ع: " كضابط ىذا أف اؼب(3) بلمو يف ىذه الصور بقولوكالقيم  كبهتم ابن  
 .  "وبو ج يكن لو بدؿ سقط عنو ك ملبدلو ، إف 

 و وعجزه عن باقية:بأمور المطلب الِالث : أحوال المكلف في قدرتو على بعض الم 

ا ، فبل ىبلو حالو : إما أف يكوف العةج  باعض الادف أك عن بعض يهقكلف على بعض العاادة كعةج  عن باإذا قدر اؼب 
العاادة ال ىبلو إما أف يكوف حقا ب فإف كاف مقصودا بالعاادة أك ال يكوف ،ال ىبلو إما أف يكوف مقصودا   اينالواجب ، كال
دة أك يكوف كجب تاعا لغَته ، فإف كاف ج ء عاادة فإما يكوف ، فإف مل يكن حقا ماليا فإما أف يكوف ج ء عااماليا أك ال 

 : (4) ساـال يكوف . فهده سهت  أق أف يكوف مشركعا يف نفسو أك

قط عنو ما عةج  عنو ، كما لو كاف يسك أف يكوف العةج  باعض الادف ، فهذا هبب عليو ما قدر عليو بادنو القسم األكؿ : 
الصحيح كتيمم للةجريح ، يف الصحيح من مذىب اغبنابل  ، كاؼبشهور و جروبا كبعضو الآبر صحيحا ، غسل بعض بدن

يمم كيعصب على هتمبا كاف يكفيو أف ي: ) إ صلى اهلل عليو كسلماؿ ق ةج شغبديث صاحب ال ،(5) الشافعي  من مذىب
 .(6) يغسل سالر جسده ( أبرجو أبو داكدجرحو برق  مث يبسح عليها ، ك 

                                                                                                                                                                                                   

 .211 / 6)كاجملموع (211/  1 )( كاؼبدكن 356/ 2)ديرلقكفهتح ا (396 – 395/ 4 )انظر : اؼبغٍت البن قدام  (1)
 . (360/  1 )( ، كالركض اؼبربع269/  1 )لماكردمل( ، كاغباكم 335/ 1 )انظر : اؼبغٍت (2)
 ( .3 1 - 3 0/  4 )ع الفوالدلبدا (3)

/ 4)، كبػػدالع الفوالػػد (ا ا -9ص )، كربفػػ  أىػػل الطلػػب البػػن سػػعدم (5 0 - 43/ 1 )يف : قواعػػد ابػػن رجػػب ىػػاانظر  (4)
33 – 34). 

 كالهتيمم ، كيف اؼبذىب اؼبالكي أربع  أقواؿ . ءؼبااببلفا للحنفي  فبل يركف اعبمع بُت  (5)
 1 )، كحاشػػي  الدسػػوقي (51/  1 )ع الصػػنالعلبػػدا، ك  (165/ 1 )( ، ككشػػاؼ القنػػاع327 -32 6/ 2)انظػػر : اجملمػػوع 

 . (2 57/ 1 )( ، كحاشي  ابن عابدين272 /
 (147)، ككذلك اغبافظ يف بلوغ اؼبراـ عفوكض (228/ 1 )، كالايهقي (190/  1 )( ، كأبرجو الدارقطٍت336)(6)
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 .(1) ولو ، كجب عليو غسل ما بقيكضكنظَته : إذا ذىب بعض أعضاء 

إليها ، كهتحريك اللساف بالهتكاَت كالقراءة ض  َت مقصود بالعاادة ، بل ىو كسيل  ؿبالقسم ال اين : أف يكوف اؼبقدكر عليو غ 
ؼبناسك ، ككذلك إمرار ألجل اغبلق يف اار األصلع اؼبوسى على رأسو كإمر ة للعاج  عن القراءة أك الكبلـ ، يف الصبل

 .(2) ؿبل اػبهتاف ؼبن كلد كال قلف  لو ، فهذا ليس بواجباؼبوسى على 

 كحقوؽ لآلدميُت. ف : حقوؽ هللوعاال الث : أف يكوف حقا ماليا فهذا نالقسم  

 ع :بر أأقساـ  - ا صنفها ابن القيمكم  -كىي تعاىل ،  قوؽ اؼبالي  الواجا  هللفالنوع األكؿ : اغب 

عةج  عنها بعد ذلك مل تسقط ، كإف ت يف الذم  بعد الهتمكن من أدالها ، كلو أحدىا : حقوؽ اؼباؿ كال كاة ، فإهنا ت ا 
 . (3) غبق هبا صدق  الفطرأيف الذم ، ك  ها كقت الوجوب مل ت اتعةج  عن

، ككفارة القهتل ، فإذا عةج  عنها  رمضافر كاعبماع يف هنار ثانيها : ما كجب بسب الكفارة ، ككفارة األيباف ، كالظها
عي كأضبد ، كقياس مذىب أيب حنيف  يسره قوالف مشهوراف يف مذىب الشافسااهبا ، ففي بقالها يف ذمهتو إىل كقت انعقاد أ

 .(4) ثاوهتا يف ذمهتو إىل اؼبيسرةل ورم كا

ياا ؼبعٌت الغرام  كج اء تغل ؛يف ذمهتو ثات  وبذا عةج  عنو كقت كجو ثال ها : ما يف معٌت ضماف اؼبهتلف ، كةج اء الصيد ، فإ 
 اؼبهتلف.

                                                           

 . (174 - 1 73/  1 )غٍتانظر : اؼب (1)
اؼ شػػػػػ، كك (120ص )دكد، كربفػػػػػ  اؼبػػػػػو  (55ص )، كاالبهتيػػػػػارات الفقهيػػػػػ  (306 / 5،  13 0/  2 )انظػػػػػر : اؼبغػػػػػٍت (2)

 (8 1/  1 )القناع
   فمنعها. هبا طالاو اإلماـ يكوف أف إال ، النصاب لفهتب سقطت حنيف  أبو كقاؿ ، اعبمهور قوؿ ىذا  (3)

 ( .33/ 4)ربع، كالركض اؼب (418 / 1 )كمغٍت احملهتاج (64/  2)، كبدافع الصنالع (144/  4 )غٍتانظر : اؼب

 ( .2 0 4/ 3)( ، كحلي  العلماء34 1/  2)( ، كفهتح القدير385/ 4)غٍتانظر : اؼب (4)
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كذلك ، كالصحيح أف ىذه ليست   اغبلق كالطيب ، كاللااس يف اإلحراـ ،فدي   -يف ىذا اغبكم  - اء الصيد جبكأغبق  
، كإمبا ىي من باب  هتقيدت بالقيم  ، كال قيم  ؽبالهبما لو كانت إتبلفا  ألهنا ترفو ال إتبلؼ ، إذا الشعر كالظفر كما أغبق

 .(1) راجح ، كتسقط بفعل ىذه احملظورات جهبل أك نسياناعلى القوؿ الاحملض كهتغطي  الرأس كاللااس ، فبل فدي   وفًت ال

فإف عةج  عن الصياـ ترتب يف ذمهتو ـ ، عنو كجب عليو بدلو من الصياف ، فإف عةج  آع  كالقر اؼبهتكالنسك  رابعها : دـ  
 . ىػإ (2)لظ األحواؿ ؟ فيو أقواؿ الوجوب أك بأغاؿ حبر عليو ل مو ، كىل االعهتاار أحدنبا ، فمىت قد

ط منو يف أدالها طولب هبا يف بهتفريا ال تسقط بالعةج  عنها ، كلكن إف كاف عةج ه ميُت فإهندالنوع ال اين : حقوؽ الآ 
مظلم  ألبيو من عرض أك من كانت عنده  : ) صلى اهلل عليو كسلم  لقولو ؛ (3)ا من حسناتو الآبرة ، كآبذ ألصحاهب

أبذ منو بقدر مظلمهتو ، كإف مل  حلرىم ، إف كاف لو عمل صايكوف دينار كال دفليهتحللو منو اليـو ، قال أف ال  شيء ،
 .(4) فحمل عليو ( أبرجو الافارممن سيئات صاحاو حسنات أبذ تكن لو 

شغاؿ مانو ، ففي إمع عةج ه عن ضالو أك غرؽ ، أك كاف اإلتبلؼ بطأ بغَت تفريط منو ، كمن احًتؽ مكإف كاف عةج ه  
 منو شيئا يسهتأنس لذلك حبديث : )كأما الديواف الذم ال يًتؾ اهلل، كقد (5) انو نظرسذمهتو بو ، كأبذ أصحابو من ح

   . (6) ( أبرجو أضبد ظامل العااد بينهمفم

                                                           

 . (4 5 0/  1 )، كالغاي  القصول (393-392/  5)انظر : اؼبغٍت (1)
 . (34 - 33/ 4 )يف بدالع الفوالد (2)
 .(34/ 4 )اؼبصدر نفسو (3)
 . دبعناه كسياؽ أطوؿ (2581 )سلم( عن أيب ىريرة، كأبرجو من حدي و م2449)(4)
 ( .34/  4)ع الفوالدلبدا (5)

د عنػػالػػدكاكين  )( عػػن عالشػػ  مرفوعػػا كأكلػػو :7473)( ، كالايهقػػي يف الشػػعب575/ 4)( ، كأبرجػػو اغبػػاكم24 0/ 6)(6)
قػػػاؿ  (منػػػو شػػػيئان هلل ، كديػػػواف ال يغفػػر ا ان ئو شػػػيمنػػاهلل عػػ  كجػػػل ثبلثػػػ  : ديػػواف ال يعاػػػأ أنػػػو بػػو شػػػيئا ، كديػػػواف ال يػػػًتؾ اهلل 

 ف صدق  ضعفوه ، كابن بابنوس فيو جهال . أكمل ىبرجاه ! كتعقاو الذىيب ب داناغباكم : " صحيح اإلس
 ربقيقػػػوحسػػػن اغبػػػديث سػػػعد اغبميػػػد يف  و( ، كغبالػػػ6133)سػػػلماف مرفوعػػػا دبعنػػػاه أبرجػػػو الطػػػرباينكلػػػو شػػػاىد مػػػن حػػػديث 

 (  167حديث )اسهتدراؾ الذىيب البن اؼبلقن فهتصرؼب
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 0(1) ن بصمو ، أك يرضيو اهلل عنومف يقهتص أغَت ال يهمل قطعا ، إما بف حق الأال يًتؾ ( يؤذف ب) : قولو : ييبقاؿ الط 
 .اىػ

 ما كجب تاعا لغَته ، كىو نوعاف :القسم الرابع :  

الوضوء ، فإذا قطعت اليد من اؼبرفق ىل ، كغسل اؼبرفق يف طا للعاادة ليهتحقق حصوؽبا و احهتيابأحدنبا : ما كاف كجو  
، كىو قوؿ  بوماـ أضبد كجو ، كاؼبنصوص عن اإلب غسل العظم الذم ىو طرؼ العضد؟ كجهاف يف مذىب اغبنابل  هب

 . (2) صبهور العلماء

باالتفاؽ   ن أبيح لو الفطرالصـو ، ال يلـ  مإمساؾ ج ء من الليل يف ك،   كإف كاف من فوؽ اؼبرفق سقط الغسل لعدـ ؿبلو
 .(3) كاؼبريض كاؼبسافر

دبٌت ؼبن فاتو الوقوؼ بعرف  ، فإنو ال ، كرمي اعبمار كاؼبايت  ؽكاللحو  لكميعلى كجو الهتثانيهما : ما كجب تاعا لغَته  
ؼبا فاتو  نهما ،، ألمر عمر بن اػبطاب أبا أيوب رضي اهلل ع(4) إصباعايل مو ذلك يف كقوؿ صبهور العلماء ، بل حكي 

 .(5) " أرجو مالك يف " اؼبوطيهتحلل من اغبج ، أباغبج أف يصنع ما يصنعو اؼبعهتمر ، 

 غَت مأمور بو لضرره .بانفراده ، أك ىو  القسم اػبامس : ما كاف ج ء عاادة ، كليس عاادة مشركع  يف نفسو 

 .(6) إمساؾ بعض اليـو ؼبن عةج  عن إسبامو ، فبل يل مو ببل ببلؼكفاألكؿ :  

                                                           

 . (553/ 3 )القديرو اؼبناكم يف فيض عننقلو  (1)
 .(239ص )، كاألشااه كالنظالر للسيوطي (167/ 1 )الرب ، كالكايف البن عاد (113/ 1 )انظر : اغباكم اؼباكردم (2)
 . (113 / 1 )، كاغباكم اؼباكردم (1.  - 9ص )، كربف  أىل الطلب (175 – 173/ 1 )انظر : اؼبغٍت (3)
 5)( ، كبدايػ  اجملهتهػد370/ 3)هتػاج، كهنايػ  احمل  (656/ 2 )، كشػرح كهتػاب اغبػج مػن العمػدة (425 / 5)غػٍتانظر : اؼب (4)

 . (136/ 3 )، كفهتح القدير (468/
 .   (1132 )، كصحح إسناده األلااين يف اإلركاء (174/ 5 )، كالايهقي (1104)شافعيال ونع( ، ك 383/ 1 )(5)

 . (1 0ص  )، كربف  أىل الطلب (295ص  )للسيوطيكالنظالر  ، كا ألشااه (30/ 4 )انظر : بدالع الفوالد (6)
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، (1)  يلاعض ، كؽبذا شرع السراي  كالسعااالرقا  لو قدر على بعضها ، كعةج  عن رقا  كامل  ، مل يل مو عهتق  قهتكال اين : كع
ُْ () : . كلقولو تعاىل(2) داكد شريك ( أبرجو أبو هللليس ) صلى اهلل عليو كسلم  كقاؿ  ( 4/ )اجملادل   َفَمن لَّْم َيْسَتِط

 .(3) هتقل إىل الصياـ ، مث إىل اإلطعاـمسهتطيع ربرير رقا  فينا  غَت كالقادر على بعض الرق

هبب أداء اؼبقدكر منو قطعا ، عاادة مشركع  يف نفسو ، فهذا منو ما القسم السادس : ما كاف ج ءا من العاادة ، كىو  
 لف فيو.ـبهتماال هبب ، كمنو ما ىو كمنو 

يها ، ككذلك من قدر على قعن با  قدر على قراءة بعض الفارب  كعةج يو أداء اؼبقدكر منو قطعا ، فكمنفأما ما هبب ف 
ًته يف الصبلة ، كمن القراءة . كأيضا يدبل فيو : من كجد بعض ما يسبلة دكف الركوع كالسةجود ، أك دكف القياـ يف الص

كعليو قباس  ، ا و ، فعل ذلك كلو ، كمن كاف ؿبدثبعض أعماؿ اغبج بنفسقدر على بعض غسل اعبناب  ، كمن سبكن من 
 . (4) يكفي أحدنبا فعليو غسل النةجاس  كمل هبد إال ما

                                                           

  : أف يكلػػػف العاػػد االكهتسػػػاب كالطلػػب حػػػىت يابق . كالسػػعاسػػػرياف عهتػػق باقيػػػ  تاعػػا لعهتػػػق بعضػػو السػػػالسػػراي  : اغبكػػم ب (1)
رح مسػػػلم شػػ )سػػعاءهتصبهػػور القػػػاللُت باالس ك الآبػػر ، فػػإذا دفعهػػػا إليػػو عهتػػق . ىكػػػذا فسرىػػػير شػػػوبصػػل قيمػػ  نصػػيب ال

 . (136/  1 0للنوكم 
بػػػن عمػػػَت اؽبػػػذيل.  أسػػػام ( عػػػن 75/  5)، كأضبػػػد (4972 - 4970 )الي يف الكػػػربلسػػػ( ، كأبرجػػػو أيضػػػا الن3933)(2)

 . (1522 )اغبافظ يف الفهتح ، كصححو األلااين يف اإلركاء كقواه
 . (1 0ص )( ، كربف  أىل الطلب3 1/  4 )دع الفواللبداك ( ، 387/ 1 )كالنظالر البن الوكيل انظر : األشااىػ(3)
 6ص )، كجػػػامع األمهػػػات (248 / 1 )، كاجملمػػػوع اؼبػػػذىب (1 59/ 2،  1 52/ 1 )اؼبسػػػالل يف : اؼبغػػػٍت انظػػػر ىذىػػػػ (4)

 1 )( ، ككشػاؼ القنػاع285/ 1 )( ، كالغاي  القصػول239/ 1) ربال ( ، كالكايف البن عاد271/ 3)كالركض اؼبربع (9
( كربفػػ  386/ 1 )كالنظػػالر البػػن الوكيػػل األشااىػػػك ( 3 0/  4 )( ، كبػػدالع الفوالػػد2 0/  1 )  للغػػ ايلكالػػوجي (1 63/

 (11  ص)أىل الطلب
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ص ، أم : ج ء قا  ، فلم يف هبا ، ال يشًتم بو شيشًتل بو رقأف  وا ال هبب قطعا كما إذا أكصى ب ل كأما م
ابل  كمنصوص عند اغبنفاؼبذىب ، فكالعاج  عن تكميل الصاع يف زكاة الفطر ،  بوكأما ما ابهتلف يف كجو .(1) فبلوؾ

 .(2) اجو ، كيف كجو عند أصحابو كركاي  أبرل عند اغبنابل  ال يلـ الشافعي أنو يل مو إبر 

كمالك كالشافعي يف القدًن ،  أيب حنيف لو ، مل يسهتعملو بل يهتيمم يف قوؿ وضولو أك غسلمن كجد بعض ما يكفيو كأيضا  
 . (3) كألصحابو يف الوضوء كجهاف ـ أضبد يف االغهتساؿ ،عليو اإلماقد نص اعبديد عنده أنو يل مو اسهتعمالو ك كيف 

ع عليها جاههتو ؟ قوالف للعلماء : يضرض أك غَته فهل لو أف هبعل كسادة يقدر على بفض رأسو يف السةجود ؼبكمن ال 
 أحدنبا : يرل الشافعي كأضبد جواز ذلك.

 .(4) ا مع الرفع فاعبمهور على الكراى ف ببل رفع ، كأمكثانيهما : ذىب اغبنفي  كمالك إىل كراىهتو ، إذا كا 

ي  ، كىو قوؿ الشافعفإنو ي كي ما يف يده يف اغباؿ ، يف األصح عند  كمن ملك نصابا بعضو عنده كبعضو الآبر غالب ، 
 .(5) بعض اغبنابل 

 ":رو اؼبيسور ال يسقط باؼبعس " بُت ىذه القاعدة كقاعد :ث اػبامس حاؼبا 

اؼبنطلق كالاناء لغَتىا ، فقد كا  هبعلهر " شهرة كأقدمي  فبا و سقط باؼبعس" اؼبيسور ال ي أف لقاعدمقارن  بُت القاعدتُت قبد  
إف  ): (6) ىػ( 478 اعبويٍت )ت فقاؿ إماـ اغبرمُت ؛عليها فركعا ك َتة علماء ، كتداكلوىا بينهم ، كبنوا اسهتعملها صبهرة ال

  . ( ةجوز عنوعاؼبقدكر عليو ال يسقط بسقوط اؼب : أفؿ الشريع  الشالع  اليت ال تكاد تنسى ما أقيمت أصو من األصوؿ 

                                                           

 .    (295ص  )انظر : األشااه كالنظالر للسيوطي (1)

 . (310 / 4 )، كاؼبغٍت (374/ 3)لماكردملانظر : اغباكم  (2)
 ( .66ص )، كجامع األمهات (315 / 1 )غٍت، كاؼب (283/ 1 )لماكردملانظر : اغباكم  (3)

 . (271-27 0/ 3)، كالركض اؼبربع (53/ 1 )( ، كاؽبداي  للمرغيناين77/ 1 )( ، كاؼبدكن 69/  1 )انظر : األـ (4)
 . (172/  2 )، ككشاؼ القناع (294ص )للسيوطي نظالرانظر : األشااه كال (5)
 ( .337ص )الظلم ثياهتاألمم يف ال غياث (6)
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يف كقت مهتقدـ ، يف حُت أف قاعدة " بلفظ مقارب للفظ اؼبشهور ، يعٍت ابهتكارىا كظهورىا  ككركدىا يف كبلـ ىذا اإلماـ
د الفقهي  كال الفقو ؽبا على ذكر يف شيء من كهتب القواعمل أقف  - (1) على ما مر ذكره  "يًتؾ جلو ما ال يدرؾ كلو ال

تيح شرح اؼبفاىػ( يف كهتابو " مرقاة   1014ت القارم ) ىو اؼببل علي  -فيما أعلم  -هبا  أقدـ من صرحككاف  -ولو كأص
 .  (2) مشكاة اؼبصابيح "

الشارع فيما كلفوا بو ، ذلك أف جانب الهتيسَت كالهتففيف عن العااد يهتم ل فيهما نظر إىل ما تفيده القاعدتاف فإنو كبال 
شاقا  -سهولهتها مع يسرىا ك  -كبوه ، ذبعل قيامو بالهتكاليف الشرعي  ئلنساف من ظركؼ طارل  كاؼبرض راعى ما يعرض ل

 كلها مشركط  بقدرةاؼبأمورات الشرعي   )درتو ، فإف عنو الهتكاليف دبا يناسب حالو كقكصعاا ، كؼبراعاة ذلك بفف الشارع 
كجوبو ، كإذا قدر على بعضو كجب ما يقدر عليو منو ،  الواجب بالكلي  سقط عنو علىالعاد كاسهتطاعهتو ، فإذا مل يقدر 

 . (3) (كسقط عنو ما يعةج  عنو

 " ربظى دبا ربظى بو من االشهتهارر و اؼبيسور ال يسقط باؼبعس "كلئن كانت قاعدة 

لف ىو يف األكامر اليت ال يسع اؼبك عليها يدرؾ أف ؾباؿ إعماؽبا إمبااؼبهتأمل يف الفركع اؼبفرج  كالساق يف الظهور ، فإف  
ياف باألمر فهما ضداف مؤدانبا : أف اؼبكلف يل مو اإلت "ورساؼبعتركها ، باإلضاف  إىل ما ينائ عنو لفظ اؼبيسور" ك " 

 ور .سليو كفاؽ قدرتو فهو من اؼبعفهو من اؼبيسور ، كإف تعذر عالشرعي ، فإف سبكن من امهت الو 

يدرؾ " تعٍت : الوصوؿ إىل الشيء  "لفظو " فيمكن توسيع ؾباؿ إعماؽبا ، فإف  كلو ال يًتؾ جلو  ما ال يدرؾ "كأما قاعدة  
اؼبقدكر مطلقا ، سواء بإرادة  يًتؾ "! فإهنا تعٍت : عدـ فعل"كىكذا لفظو يلـ  ضركرة أف يكوف ذلك فيما ىو الـز ،  ، كال

 .(4) من الهتارؾ أكال

                                                           

 يف اؼباحث األكؿ : نشأة القاعدة . (1)

 (517/  6 )، ك (380/  5 )(2)
 . (311 ص)لسدالفل، كانظر : القواعد الفقهي  الكربل  (361ص  )هبةج  قلوب األبرار (3)
 . (139 / 6)رح اؼبواقفشانظر :  (4)
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: ) إذا أتى  صلى اهلل عليو كسلم كقولو ما ليس بواجب من ندب كإباح   فييكوف رياهنا فيما ىو الـز ، بل فبل ىبهتص ج
كيل حره كعبلجو ( مهتفق لهتُت ، أك لقم  أك لقمهتُت ، فإنو أكك كل  أأمل هبلسو معو فليناكلو  أحدكم بادمو بطعامو ، فإف

 .(1) عليو

كحكي عن ابن اؼبنذر أنو نقل عن ، (2) بلسو معوجترؾ إ يفهم منو إباح لسو معو ( هبر : قولو : ) فإف مل قاؿ ابن حةج 
كأف للسيد أف يسهتأثر  غالب القوت الذم يأكل منو م لو يف تلك الالد ،علم : أف الواجب إطعاـ اػبادـ من صبيع أىل ال

 .ا ىػ 0(3) بالنفيس من ذلك ، كإف كاف األفضل إشراكو معو يف ذلك

دبعٌت بل ، ك للهتنويع ، أك أ"لهتُت ( أكفليناكلو أكل  أك : )  لى اهلل عليو كسلمص : يف شرح قولو (4) كقاؿ اؼببل علي القارم 
إعماؽبا يف األكامر كالهتكاليف ، بل  كأيضا ال يقهتصرما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ كلو " .  فإف ؛ؿبركما  كسااو أف ال يصَت

اؿ ق صلى اهلل عليو كسلملو أف النيب  عنورضي اهلل  األباار ، كحديث أيب ضبيد الساعدميهتةجاكز ذلك إىل ما هبرم ؾبرل 
مث بٍت ساعدة ، كيف دكر األنصار بَت(  دار بٍت النةجار ، مث عاد األشهل ، مث دار بٍت اغبارث) إف بَت دكر األنصار: : 

( من اػبيار حبساهم أف تكونوا  يسلك نصار فةجعلنا آبرا. فقاؿ : ) أ دكر األَترسوؿ اهلل ، بقاؿ سعد بن عاادة : يا 
 .(5) أبرجو الافارم

نصار حصلت لكم األداركم من اػبيار من دكر  دأم : يعم أف تكونوا من اػبيار ( ك: ) حبسا صلى اهلل عليو كسلمفقولو  
 الفضيل  ، كإف مل يهتحقق لكم سبامها. 

 
                                                           

 عن أيب ىريرة . (1663 )كالسياؽ لو ، كمسلم (5460، 2557  )أبرجو الافارم (1)

 . (227 / 5)مح الاار فهت (2)
   / 4 )( ، كشػػػرح ـبهتصػػػر صػػػحيح مسػػػلم لصػػػديق بػػػاف587/ 5)مذ، كانظػػػر : ربفػػػ  األحػػػو  (726/ 9 )اؼبصػػػدر نفسػػػو (3)

86.) 

 ( .326 / 10)، كم لو يف عوف اؼبعاود(517 / 6)بيحمرقاة اؼبفاتيح شرح مشكاة اؼبصا (4)

عػػػػن أيب  (2512 )ن أيب أسػػػػيد ، كأبرجػػػػو مسػػػػلمعػػػػ (2511 )( ، كمسػػػػلم3789)كأبرجػػػػو الافػػػػارم أيضػػػػا (379 1 )(5)
 ىريرة .
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 :قاعدة بالقواعد الفقهية األخرى صلة ال :ث السادس حالمب

غَت أف ىذه القواعد ليست على درج  ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو"  "اعدتنا ىذه قبد ؽبا صل  ىناؾ عدد كاَت من القواع 
 أك يشاركها يف بعض ما تدؿ عليو.  كمنها ما يقارهبا يف ذلك ،لقرب ، فمنها ما يهتفق معها دالل  كمعٌت ، كاحدة يف ا

 َل : مما يرفك مؼٍا دالنح َمؼىن:مه األ
 .(1) يها ىل يل مو اإلتياف دبا قدر عليو منها؟قبامن قدر على بعض العاادة كعةج  عن  -ا  

 .(2)ن السن  للعةج  عن ك َتىا ال يًتؾ القليل م - 2 

 .(3) من قدر على بعض الشيء ل مو -3 

 .(4)   على الواجب بقدر اإلمكافاحملافظ - 4 

 .(5)اجاات ال يسقط ما بقي منها الو بعض العةج  عن  -5 

 .(6)الطاق   -أك على حسب  -حبسب الطاع   -6 

  بعض ما تدؿ عليو:ا يف الدالل  كاؼبعٌت ، أك يشاركها يفهبار ق: فبا يكمن ال اين  

                                                           

 (.7/ 2)( ، ككبوه يف قواعد األحكاـ9ص )( ، كربف  أىل الطلب43/ 1 )ابن رجب قواعدذكرت هبذا اللفظ يف : (1)

 ( .953/  8)، كموسوع  القواعد الفقهي  (137/ 1 )ا هبذا اللفظ يف : اؼبغٍت البن قدام ىانظر  (2)

بلفػػػػػظ : "  (227/ 1ي) شػػػػػك ر . كيف اؼبن ػػػػػور لل (1155/  11،  953/  8 )للفػػػػػظ يف : اؼبصػػػػػدر نفسػػػػػوا هبػػػػػذا اىػػػػػانظر  (3)
" القادر علػى بعػض الواجػب يف صػور  (386/  1 )كالنظالر البن الوكيل األشياءالاعض اؼبقدكر عليو ىل هبب ؟". كيف 

". 
 . (119/   3  )  احملهتاج، كهناي (35/ 2  )كم للمحلينو ذكرت هبذا اللفظ يف : شرح منهاج ال (4)
 . (374/  3 )لماكردملذكرت هبذا اللفظ يف : اغباكم  (5)
 . (301/ 6)( ، كموسوع  القواعد الفقهي 2 12،  74/ 1 )لسربسيلذكرت هبذا اللفظ يف : اؼباسوط  (6)
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 . (1) معظم الشيء يقـو مقاـ كلو -ا  

 .(3) لؤلك ر ، كلؤلك ر حكم الكل، أك األقل تاع (2) األك ر يقـو مقاـ الكلكيف لفظ : 

 .(4) لفظ : حكم الاعض كحكم الكلكيف 

حق فإذا كجد ذلك األك ر اسهتك ر الشيء حكم كلو، قد هبعل أل - يف بعض اؼبسالل -ة : أف الشارع معٌت القاعد 
 ال يبنع من تعلق اغبكم باألك ر. إذ عدـ حصوؿ الكل (5) حكم الكل ، كال يؤثر فيو زبلف األقل أك عدـ كجوده

 من فركع القاعدة : 

فارب  يف قوؿ اعبمهور كاأللم  قراءة المو قضاؤىا ، كإف كاف قد فاتو يل   مع اإلماـ أدرؾ الركع  كالمن أدرؾ الركوع  -أ  
 .(7)يار شيخ اإلسبلـ ابن تيمي  اؼبالكي  كابهتيكوف أيضا مدركا للةجماع  يف قوؿ ، ك  (6)ع  بر األ

عضاء ، كيبسح موضع سالر األلو سليم ، فإنو يًتؾ الرأس كيغسل أعضاراح  يف رأسو كأك ر جبلو أصيب  - ب 
 .(8) ح اعبرا

 .(1) حكمو ؟ما قارب الشيء ىل يعطى  - 2 

                                                           

 يدبل يف األك ر. : األقل (152/  6). كيف بدالع الصنالع (183/  3 )ل ركشيلذكرت هبذا اللفظ يف : اؼبن ور  (1)

 .(389،  311،  135،  6 0/ 3)( ، كبدالع الصنالع77،  65/ 4،  6 4/  1 )انظر : اؼباسوط (2)
 . (5 1 0/  2)كقواعد اؼبقرم ػ( 89،  69/ 3)( ، كبدالع الصنالع39/ 3،  52/  2)انظر : اؼبصدر نفسو (3)
 . (496،  322/  4 )رت هبذا اللفظ يف : بدالع الصنالعذك (4)
 . (254 /  2)، كموسوع  القواعد الفقهي  (438/ 1 )  للهتيسَتنضمهتانظر : كهتاب القواعد كالضوابط الفقهي  اؼب (5)
 18 / 1 )، كشػرح معػاين الآثػار (143/  3 )كالػركض اؼبربػع (100/  4 )كمنػو ( ، كاجملمػوع لل72/  1 )انظر : اؼبدكنػ  (6)

2) 
 . (59/  2 )ي  ابن عابدينش( ، كحا332/  23)الفهتاكم ، كؾبموع (111 ص)انظر : جامع األمهات (7)
 . (316 / 2 )، كاجملموع للنوكم (345ص )م، كالقواعد الفقهي  للندك  (20ص )ارات الفقهي يانظر : البهت (8)
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ي ات حكمو  كأنو موجود حاال أك ال قريب ، فهل ي ات حكمو آتيء إذا كاف مهتوقعا كجوده يف زمن معناىا : أف الش 
ما قارب الشيء لو حكمو " كمن نفى "د جـ  فقاؿ : حكم الوجو ببلؼ بُت العلماء : فمن أثات لو  إال بعد كجوده ؟

 .  ": " ال ي ات حكم الشيء قال كجودهقاؿ 

ألف إهباد  ؛الشيء كعةج  عن باقي  لموجود كمن أمكنو اإلتياف باعض قارب للقوؿ األكؿ : أف تعليق اغبكم باؼبفعلى ا 
  فراده مع اإلمكاف أكىل من إبطالو بالكلي . الشيء يف بعض أ

 مه فشَع انماػذج : 
عو فهل هبب عليو دفع فدي  ما ال يسقضها حىت بقي من شعااف طبس  أياـ  يمن رمضاف ملمن كاف عليو عشرة أياـ  -أ  

 .(2) الوقت يف اغباؿ ، أك ال يل مو حىت يدبل رمضاف ؟ قوالف للعلماء

 .(3)  هبيء الغد ؟ قوالفيتقال الغد ، فهل وبنث يف اغباؿ أك ح و، فأتلفىذا الرغيف غدا  نلو حلف ليأكل -ب  

 .(4) اإلمكافالضرر يدفع بقدر  - 3 

كإال يهتففف من الضرر بقدر اإلمكاف إف ربقق ذلك ببل ضرر أصبل فذاؾ ، ، فا : أف الضرر هبب دفعو قال كقوعو معناى 
 و من اؼبقدكر عليو. يبكنؼبنهي عنو ، كيف اؼبأمور يفعل ما ، ىذا يف ا

 

                                                                                                                                                                                                   

 (3/144)كاؼبن ػور( ، 287/ 1 )( ، كالقواعػد للمقػرم98/ 1 )كالنظػالر البػن السػاكي شػياءاأل : انظر ىذه القاعدة يف  (1)
. 

 ( .32 0/  1 )، كاجملموع اؼبذىب للعبللق (463،  365/  6 )الع ي  هتحانظر : اجملموع كهبامشو ف (2)

( ، كاجملمػػػػػػػػػػػػػػػوع 367/ 2 )اؽبدايػػػػػػػػػػػػػػػ ، ك  (900/  6)فيػػػػػػػػػػػػػػػ ، كرؤكس اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػالل اػببل (57 0/  13)انظػػػػػػػػػػػػػػػر : اؼبغػػػػػػػػػػػػػػػٍت (3)
 (306 / 1 )اؼبذىب

 . (587ؼ  (، كاؼبدبل الفقهي العاـ (31دة ما)اعدة كأم لهتها يف : شرح اجملل قال انظر ىذىػ (4)
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 مه فشَع انماػذج :
ؼباؿ إذا مل اسهتنقاذ األسرل منهم باع اؼباؿ إليهم ، ككذلك قاكم  هبم ، جاز دفلو أحاط الكفار باؼبسلمُت كال م -أ  

 .(1) يهتمكنوا بغَته

عن نفسو اؽببلؾ ، كلو مل يرض بلؾ على نفسو جوعا ، فلو أف يأكل من طعاـ غَته بقدر ما يدفع من بشي اؽب -ب  
 .(2) وف ؿبهتاجا إليو كحاج  ىذا الغاصب إليوصاحاو ، إال أف يك

 .(3) ظمهما ضررا بارتكاب أبفهماعأاف ركعي إذا تعارضت مفسدت - 4 

 .(4)الشرين ، أك أىوف الضررين  كيف لفظ : ىبهتار أىوف

 .(5)نانبا ، كدفع أعلى اؼبفسدتُت كإف كقع أدنانبا اؼبصلحهتُت كإف فات أدكيف لفظ : ربصيل أعلى  

رة اغبراـ ال ذبوز ألف مااش ؛كأىوهنما لـ  ارتكاب أبفهما  -تكاب أحدنبا ار البد من  ككاف -راف ر معناىا : إذا كجد ض 
ا معا ، فإنو يلـ  ربصيل كىكذا إذا كجدت مصلحهتاف ، كال يبكن ربصيلهمضركرة يف ارتكاب ال يادة.  ك الإال للضركرة ،

 .(6) عظمهما بهتفويت أدنانباأ

                                                           

 . (247/ 3 )ي  رد احملهتارش، كحا (109 /  7 )ع الصنالعل، كبدا (178ص )انظر : األشااه كالنظالر للسيوطي (1)
 1 0/  14)رب( ، كالهتمهيػػد البػػن عاػػد الػػ334/ 13)، كاؼبغػػٍت (251/ 1 )كاؼبهػػذب (417/  3 )انظػػر : حليػػ  العلمػػاء (2)

2. ) 

 ( .   89ص )، كاألشااه كالنظالر البن قبيم (178ص )ا هبذا اللفظ يف : األشااه كالنظالر للسيوطيىنظر ا (3)

  ( .23 0/  1 )كموسوع  القواعد  (591ؼ  )( ، كاؼبدبل الفقهي العاـ29ة دما)ا هبذا اللفظ يف : اجملل ىانظر  (4)
بلفػػظ: "  (183 - 182/  23 )مػػوع الفهتػػاكل البػػن تيميػػ كيف ؾب (279/  3 )عُتقهبػػذا اللفػػظ يف : إعػػبلـ اؼبػػو  ذكػػرت ((5)

 نانبا " .أدبالهت اـ  شرينانبا ، كيدفع شر الأدن ويتيرجح بَت اػبَتين بهتف

 (439/  1 )يشانظر : اؼبن ور لل رك (6)
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ن فكالقاعدة اؼبفسدي كأما تعارضحدانبا لعدـ إمكاف اعبمع بينهما. تعارض اؼبصلحهتُت ، فبل تًتؾ إكىو ظاىر يف  
 هتففف منو بارتكاب أقلهما مفسدة . من أف يالسابق  ، فإذا تعذر دفع الضرر بالكلي  فبل أقل 

 مه فشَع انماػذج :
ن مفسدة فوات شرب اػبمر أىوف مألف مفسدة  ؛غها بو ير، فإنو يسمغها بو إال اػبيكمل هبد ما يسمن غص بلقم   -أ  

 .(1)الركح 

ألف  ؛ز لو الفطر ، بل هبب جاإال بالهتقول عليو باألكل كالشرب  ـ من ىلك  ، فإذا كاف ال يبكنوإنقاذ اؼبعصو ب   
ف ينقذ أحهتُت فبكن ، بمن النفع اؼبهتعدم كاعبمع بُت اؼبصلأكىل من أداء الصـو ، ؼبا يف ذلك إنقاذ اؼبعصـو مصلح  

 .(2) يقضي الصـواؼبعصـو مث 

 . (3)ىضل غانة انظه مىضنح انيمني ي -5 
 .(4)األحكاـ ماين  يف أدالها ككقهتها على الظن  كيف لفظ : غالب

 .(6) ؿ اؼبسهتفيض من ل  اؼبعلـو . كيف لفظ : ين(5)كيف لفظ : ىل الغالب فاحملقق ؟  

كىذا أكىل من تفويهتو  ؛ فيو بغلا  الظن غَته ، كلكن إف تعذر ذلك اكهتفى الشيء بيقُت مل يعدؿ عنو إىلمعناىا : إذا ثات  
 بالكلي . 

                                                           

 .(125/  1 )، كاجملموع اؼبذىب (347 / 6)، كبداي  اجملهتهد (5 0 0/  1 2 )انظر : اؼبغٍت (1)
 . (1 69ص )( ، كالهتنقيح اؼبشاع66/ 1 )( ، كقواعد األحكاـ36ص )لس شهر رمضاف البن ع يمُتانظر : ؾبا (2)
 . (635/  2   للهتيسَت)منالقواعد كالضوابط اؼبهتض : ا هبذا اللفظ يف ىانظر  (3)
 . (176ص )م اإلفهاـك هبذا اللفظ يف : باسب  مغٍت ذ (4)
 ( .52/ 12)ي الفقه القواعدا هبذا اللفظ يف : موسوع ىانظر  (5)

 . (486/ 1 2)القواعد الفقهي  ، كموسوع  (427/  1 )ذكرت هبذا اللفظ يف : األشااه كالنظالر البن الساكي (6)
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رف  جه  القال  ، كأعداد كمع  وهتيقنيمامل ن إذا تعذر اليقُت ، كىكذا يف كل القاعدة : العمل يف الشهادة بغلا  الظركع من ف
 . (1) ، كموضع النةجاس الركعات 

 .(2)ذؼزس األصم يصاس إىل انثذل إرا  - 6 
 . (3)يف لفظ : إذا بطل األصل يصار إىل الادؿ ك  

كإف تقاصر عن رتا  ف لو بدؿ فإنو يصَت دبن لهتو كيأبذ حكمو ، كاذره ، ك  عصل إذا مل يبكن الوصوؿ إليو لهتألمعناىا : أف ا
 ل ، لكنو أكىل من العدـ بالكلي .األص

 من فركعها: 

 .(4)من م ل أك قيم   مسهتهلكا ، كجب حينئذ رد بدلوالكا أك ىرد عُت اؼبغصوب بأف كاف إذا تعذر  -أ  

 . (5)دم ، انهتقل إىل الصياـ يف اغبج عن اؽب هتعهتمإذا عةج  اؼب -ب  

 

 

 

                                                           

 6)، كفػػػهتح الع يػػػ  (489 / 2،  1 0 2/  1 )( ، كاؼبغػػٍت67،  4 9/ 1 )، كاؼبهػػػذب (48،  39/  1 )انظػػر : اؽبدايػػػ  (1)
 /329.) 

 . (2 1 1ص )ونكالوجي  لاور  (641 ؼ  )ؼبدبل الفقهي العاـا هبذا اللفظ يف : اىانظر  (2)
 )53اؼبادة  )هبذا اللفظ يف : اجملل  ىاانظر  (3)
، كربفػػػػػػػ   (841 /2)د الػػػػػػػرباػػػػػػػ، كالكػػػػػػػايف البػػػػػػػن ع (211/  5)، كحليػػػػػػػ  العلمػػػػػػػاء ( 504،  361/ 7)انظػػػػػػػر : اؼبغػػػػػػػٍت (4)

 (91 / 3)الفقهاء
 .    (216ص )األمهاتكجامع  (363/ 5)، كاؼبغٍت (41/  1 )انظر : شرح اجملل  لسليم رسهتم باز (5)
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 .   (1) انًمإٌ مه أَىل انكالو إػمال -7
 .(2)حيح مل هب  إلغاؤه صى كجو كيف لفظ : مىت أمكن ضبل الكبلـ عل 

 .(3) صار إىل اجملازتعذرت اغبقيق  يكيف لفظ : إذا  

يًتتب عليو  معٌت ، كأحد ىذه اؼبعاينك ر من انت ؿبهتمل  ألالعقبلء إف كمعناىا : أف األلفاظ الصادرة من الشارع أك من  
لك أكىل من إنباؿ الكبلـ ألف ذ ؛ زكاجملاغَته ، فإنو هبب ضبل اللفظ عليو، كإف مل يكن يف أعلى رتب الدالل   حكم دكف 

  مطلقا.كإلغالو 

 مه فشَع انماػذج :
. ب (4)ظ عن اإلنباؿ عمبل باجملاز للفصيان   ؛و يصرؼ إليهم كالد ، فإناأل دإال أكاللو أكقف على أكالده كليس لو  -أ  
، فحمل على األكل من جذعها كبشاها ألنو ال يبكن  ؛باألكل من شبرىا  النفل  حنثمن ىذه  نلو حلف ليأكل -

 .(5) اؼبعٌت اجملازم

 

 

                                                           

، كاألشػااه كالنظػالر  (183/ 1 )يشػ، كاؼبن ػور لل رك (171/  1 )اكيسشااه كالنظالر البن الألهبذا اللفظ يف : ا ظرىاان (1)
 . (6 0اؼبادة )، كاجملل  (135ص  )ااه كالنظالر البن قبيمش، كاأل (245ص  )لليومي

 . (1 1 19/ 1 1 )نحوه يف موسوع  القواعد الفقهي ب( ، ك 270/ 7) البن قدام غٍتلفظ يف : اؼبا هبذا الىانظر  (2)
 )هيػ ( ، كموسػوع  القواعػد الفق6 1 5ؼ )، كاؼبدبل الفقهي العػاـ (13 5ص )نظرىا يف : األشااه كالنظالر البن قبيما (3)

1  /1 29) 
 . (4 6 5 /7)، كالركض اؼبربع (278/  4 )القناع ؼاشانظر : ك (4)
 . (4 4ص )( ، كشرح اجملل  لرسهتم باز342/  4 )، كمغٍت احملهتاج (1 69/  2)سَت الهتحريريانظر : ت (5)
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 .(1) ما خؼم غايح فُخُد أَنً كاف - 8 
ألف ما بقي يف حكم  ؛يشًتط بلوغ هنايهتو كلو كاؼ يف االعهتداد بو ، كال كجود أ معناىا : أف ما جعل هناي  للشيء ، فإف 

    تاع لو ، إذ ال يلـ  من عدـ حصوؿ صبيع الشيء أف ال يهتعلق اغبكم ألك ره . اؼبوجود ك 

 : من فركع القاعدة 

 اغبج ، لقولو تعاىل :اـ أعماؿ ال بإسب -عند صبهور العلماء  -أحـر باغبج  اؼبهتمهتع بالعمرة إىل اغبج يل مو اؽبدم ، إذا -أ 
َُ بِاْلُعْمَرِة إَلى الَحجِّ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمن الَهْدِي () ( فاغبج غاي  لوجوب دـ الهتمهتع ، كمل يشًتط  196الاقرة /)  َفَمن َتَمتَّ

 .(2) إكمالو كلو

 .(3) شهر ، تعلق األداء بأكلو اينا بدين كجعبل األجل إىلدإذا ت -ب  

 .  (4)العاادات مع العةج  يقـو مقاـ األداء يف عدـ اإلمث  العـ  يف - 9 

على الفعل ، كإال أمث على تركو العـ  ادة كعةج  اؼبكلف عن فعلها ، فإنو يل مو حينئذ ني  العـ  معناىا : إذا كرد األمر بالعا
 و أكىل من إلغاء اغبكم مطلقا.كونكاف دكنو يف اؼبن ل  ، لكجوده ، ككاف لو بدؿ حل ؿبلو ، كإف   ألف الشيء إذا تعذر ؛

 مه فشَع انماػذج : 
كمل هبد قالدا يوصلو إليو ، مل هبب اغبج الطريق مع جهلو بو ، أك كاف أعمى يدلو من أراد اغبج الواجب كمل هبد من  -أ  
قيدكه  إال أهنم ابل ب الشافعي  ، ككذلك اغبنذىفاقد ال اد كالراحل  . كىذا مو فأشاليهما ، ألف كل منهما غَت مسهتطيع ع

 ن .مدؽبما بأجرة اؼب ل ، ال تربعا للدا من يهببأف ال 

                                                           

 . (1 1 2/ 9)، كموسوع  القواعد الفقهي  (359/  5 )ا هبذا اللفظ يف : اؼبغٍت البن قدام ىانظر  (1)
 . (2 2 4/ 3) حيليللهتو للفقو اإلسبلمي كأد، كا (516 / 1 )( ، كمغٍت احملهتاج359/  5 )انظر : اؼبغٌت (2)
 ( .3 0 0/ 3)، ككشاؼ القناع (372ص )اتمه، كجامع األ (299/  1 )انظر : اؼبهذب(3)

 (342/  1 )اإلقناع اغبةجاكم (4)
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كاؼبرض ذلك من شرالط ل ـك األداء ، ألنو قد يهتعذر األداء دكف القضاء  كيف ركاي  عن أضبد كابهتارىا أك ر أصحابو أف  
لى فعل اغبج إذا كجد األعمى قالدا ، عـ  عاعبميع . فعلى ىذا يأمث إف مل ي اد كالراحل  يهتعذر معو اؼبرجو برؤه ، كعدـ ال
 .(1) كاعباىل بالطريق دليبل

ت العـ  على القضاء إذا زاؿ العذر كإال أشب، فإنو يل مها (2) اإلحراـ ةَت ة قدر تكاإذا أدركت اغبالض من كقت الصبل -ب 
 اسهتقرت ، فبل تسقط بوجود اؼبانع.ك ألف الصبلة كجات بدبوؿ كقهتها  ؛

 :اعدة ي  للققهالفهتطايقات ال :ث السابع حاؼبا 

 ؛تهتناكؿ مسالل ك َتة من أبواب شىت ؿ قاعدة "ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو" كأهنا اتساع ؾباالت إعما (3) تاُت فيما مضى
اؽبا قدرة اؼبكلف ، كالهتدرج كقد ركعي يف امهت  -كاليت سب ل شطر األحكاـ الهتكليفي   -ا باألكامر الشرعي  نظرا الرتااطه

يف مراتب تغيَت اؼبنكر ، الهتدرج ك كذلك اليت يعةج  عنها ، إىل اغباؿ اليت يطيقها ، سهتطاعهتو ، باالنهتقاؿ من اغباؿ احبسب 
 ج  يف الصبلة ، كبصاؿ الكفارات .كحاؿ العا

فما  ،(4)ىبرج عليها من الفركع ر " فيما تفيده ، كما و باؼبعس سقطاؼبيسور ال ي "تلهتقي مع قاعد كأيضا فإف ىذه القاعدة  
ؽبا   "رو عسالعلماء الذين تناكلوا قاعدة " اؼبيسور ال يسقط باؼبى إحدانبا يصلح لؤلبرل ، كقد ساؽ يصلح أف يفرع عل

 .(1)"األشااه كالنظالر  "م  ب كابن الساكي كالسيوطي يف كهتاهم اؼبوسو فركعا ك َتة ، أم اؿ ابن الوكيل 
                                                           

/  2 )، كفػػػػهتح القػػػػدير البػػػػن اؽبمػػػػاـ (1 4/  4 )مد( بهتصػػػػرؼ ، كانظػػػػر : اغبػػػػاكم للمػػػػاكر 39 2/  2 )اؼ القنػػػػاعشػػػػك (1)
415)    . 

 ىذا ىو اؼبذىب عند اغبنابل .  (2)
 كذىب الشافعي  إىل أنو إذا مضى زمن يبكن فعل الفرض فيو . كعند بعضهم : إذا أدركت ركع . 

 عن فعلها مث يوجد اؼبانع.  قتكيرل مالك كزفر كركاه عن أيب حنيف  ، كابهتاره ابن تيمي  أف يهتضايق عليها الو 
( ، كجػػػػػػػامع 96/ 1 )العالصػػػػػػػن، كبػػػػػػػدالع  (67/ 1 )رح اؼبهػػػػػػػذبشػػػػػػػاجملمػػػػػػػوع ( ، ك 34ص )الفقهيػػػػػػػ  االبهتيػػػػػػػاراتانظػػػػػػػر : 

 . (9 0/  2 )( ، كالركض اؼبربع82ص )األمهات
 يف أنبي  القاعدة من الهتمهيد. (3)

 ر " .و س بُت ىذه القاعد كقاعد . اؼبيسور ال يسقط باؼبعسماانظر : اؼباحث اػب (4)
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 ما ال يدرؾ كلو ال"تطايقها على قاعدتنا يبكن  - هتبك الكلتمل تذكر يف  - أبرل كقد اجهتهدت يف اسهتفراج فركع 
 -قناع " قسم العاادات ىػ( ككهتاب " اإل 885تػلمرداكم )لاؼبشاع "  الهتنقيح "يًتؾ جلو " ، اسهتفرجهتها من كهتاب 

 على إيراد أم ل  ؽبا صل  بالواقع اؼبعاصر.ىػ( كما أنٍت حرصت  968تػ)لحةجاكم ل

ن الوكيل كمن معو ، أكردىا ىؤالء ال بلث  ابأف أسرد بعض األم ل  اليت  -يعات قال ذكر تلك الهتفر  -كلعل من سباـ الفالدة  
 كىي على النحو الآيت:

كىكذا إذا كاف القطع من مفصل اؼبرفق ب غسل الااقي من ؿبل الفرض ج ما، إذا كاف مقطوع بعض األطراؼ ، كج -ا  
 .(2) ك الكعب ، كجب غسل رأس عظم العضد كالساؽأ

  .(3) كعليو قباس  كمل هبد إال ما يكفي أحدنبا ، غسل النةجاس إذا كاف ؿبدثا  - 2 

 . (4) و القدر اؼبمكن ج ماب السًتة يسًتالقادر على بعض  - 3 

 .(5)ض الفارب  يأيت بو ببل ببلؼ القادر على بع - 4

  .(6) ك اغباؿعلى االنهتصاب كىو يف حد الراكع ، فالصحيح أنو يقف على تللو قدر  - 5 

 .(1) بالنقص ، أتى باؼبمكن كأ ، اؼبشركع القدر على بال يادة إال الصبلة يف اليدين رفع يبكنو مل إذا -

                                                                                                                                                                                                   

،  (158 - 1 56/ 1)سػػػػاكينظػػػػالر البػػػػن اللكا ااه( ، كاألشػػػػ388 -386/ 1)نظػػػػالر البػػػػن الوكيػػػللكا هااشػػػػألانظػػػر : ا (1)
 .   (2 9 4 - 2 93ص )كالنظالر للسيوطي اىػاكاألش

 . (55ص  )، كالهتنقيح اؼبشاع (4 2/  1 )، كبلغ  السالك (17/ 1 )اؼبهذب للشَتازم انظر : (2)
 ( .64ص )اعش( ، كالهتنقيح اؼب53 - 52/ 1 )كانظر: اإلقناع (3)

 ( .272/  1 )اؼ القناعش( ، كك89ص )، كجامع األمهات (178/ 1 )شرح اؼبنهاج للمحلينظر: كا (4)

 ( .2 59-2 58/ 2 )( ، كالركض اؼبربع9 4ص )، كجامع األمهات (2 4 6/ 1 )ركض  الطالاُت كانظر: (5)

 .(498/  1 )كشاؼ القناعكانظر:   (6)
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  .(2) ، فاألصح أنو ىبرج عما يف يدهمن ملك نصابا بعضو عنده ، كبعضو غالب  - 7 

   .(3)ر ل مو إبراجو ، على األصح الفط ةإذا قدر على بعض الصاع يف زكا - 8

 .(4) ال إطعاـ ثبلثُت مسكينا ، فاألصح كجوب إطعامهملو انهتهى يف الكفارة إىل اإلطعاـ فلم هبد إ - 9 

 سةجد ككجد غَت تراب اؼبسةجد ، كجب عليو الهتيمم ، صرح بو القفاؿ كغَته .من اؼبإذا باؼ اعبنب من اػبركج  – 1 0 

 فمنها: (5) "اإلقناع"ك  "الهتنقيح اؼبشاع"كأما الفركع اليت اسهتفرجهتها من كهتاب  

بشي  بوحل أك مطر أك ثلج أك برد ، أك بشي  الهتأذم  الرة؛قف  كانت أك سالفرض على الراحل  ، كا تصح صبلة - 1 1 
ركاف ككاجاات ، كما ال كعليو اسهتقااؿ القال  ، كما يقدر عليو من شركط كأاالنقطاع عن الرفق  ، أك حصوؿ ضرر باؼبشي، 

 .(6) بويقدر عليو ال يكلف 

 سهتعمل  يف ىذا الوقت ، كالقطارات كالسيارات يلحق هبا يف ىذا اغبكم سالر اؼبراكب اؼب 

                                                                                                                                                                                                   

 6/ 1 )كحاشػػػي  ابػػػن قاسػػم علػػػى الػػػركض (1 1 4/  1 )اعنػػقكاإل ، ( 168 / 2 )( ، كالفػػػركع71/  1 )اؼبهػػػذب كانظػػر (1)
1.) 

 . (2 4 4/  1 )عا نق، كاإل (1 7 0/  1 )اؼبهذبكانظر:  (2)
 .    (168ص )( كجامع األمهات310/  4)  البن قدامغٍت، كاؼب(374/  3 )لماكردملاغباكم  كانظر (3)

 (2 2 6/ 2)( ، كقح الع ب  للرافعي3 0 8/8)ُت، كركض  الطالا (2 4 9/  1 )بىذكانظر : اجملموع اؼب (4)
كػر صبلػ  صػاغب  مػن الفػركع ، كقػد كقػع ذ ب األربعػ  ، كإمبػا قصػد ىاسهتقصاء الهتطايقات على القاعدة من صبيع اؼبذا دمل أر (5)

ب علػى ىذاؼبػ فيػو . حػرر  "اؼبشاع حالهتنق"ل  ، كؼبا امهتازا بو ، ؼ بانارنبا من كهتب اغبعهتاابر على ىذين الكهتابُت هتيااألب
 .   "اإلنصاؼ"ل وي، كىو تلفيص لكهتابو الط حالقوؿ الراج

 از .بإهبلك ذليل اؼبفالف ، كل دكأما " اإلقناع فلك رة مساللو ، ككونو يذكرىا مقركن  بالدليل كالهتعليل كمناقش  

 ( .74ص ) يهقارات الفهتي، كاالب (178 / 1 )، كاإلقناع (1 1 2ص )انظر : الهتنقيح اؼبشاع(6)
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لى األرض ، كجب عليو الصبلة يف كقهتها عة كمل يهتيسر للراكب الوقوؼ كأداء كالسفن ، فإذا حاف كقت الصبلكالطالرات 
 .(1) ىذا ذىب صبهور أىل العلم ىلكاسهتقااال للقال  ، كإأداؤىا بقدر االسهتطاع  ، ركوعا كسةجودا 

أثناء الصبلة ، يأيت دبا يقدر عليو ، اج عليو ، فكالعاج  عن القياـ يف تر الفارب  باإلإف عةج  اؼبصلي عن إسباـ  - 12 
 .(2)ي منو ما عةج  عنو ، كال يعيدىا كالآقط عيسك 

فسد دبك يو إذا أسلم يف يـو ، مامل يأتيا فر الكاف ككذا ، بقيهتو بصـو يـو يف طهرت إذا اغبالض من الهتطوع صـو يصح -13 
رل جرياف هبللصـو قال الني  ، كال يبنع أف  على اشًتاط أف يكوف أىبل. مث ال دليل (3) بني  من النهار لصح  صـو النفل ؛

 ما ىو ابهتيارك - وبصل ال واب إىل من حُت الني ألف ما قال الني  تابع ؼبا بعده ، كإف سلم أنو ال ؛اليـو ال واب من أكؿ 
، هبذا اؼبذكور لصح  اؼبذكورة كال واب على الوجو اإذا ال تبلـز بُت  ؛دـ صح  الصـو لكن ال يلـ  من ذلك ع -ك ر األ

 .(4)ن اغبنابل  كبعض الشافعي  م قاؿ ك َت

كي ابن قاؿ صبهور العلماء ، كحال شعر على رأسو ، يسهتحب أف يب  اؼبوسى على رأسو ، هبذا  األصلع الذم - 14 
 بل أقل من أف يااشر فعبل يشاهبو.الشعر ، فإذا تعذر الفعل الواجب ل كاؿ . ألنو (5) النذر اإلصباع فيو

                                                           

 . (123، 120/ 8) انظر : فهتاكم اللةجن  الدالم  للاحوث العلمي  كاإلفهتاء بالسعودي(1)
ص )دي  البػػن سػػعدمسػػع، كاألجوبػػ  ال (2 9/ 3)( ، كاؼبغػػٍت379/  1 )، ككشػػاؼ القنػػاع (13 0/  1 )انظػػر : اإلقنػػاع(2)

9 4)   . 

 (فػػإين إذف صػػالم)شػػيء؟( فقلنػػا : ال. قػػاؿكم عنػػد ىػػل  )فقػػاؿ : صػػلى اهلل عليػػو كسػػلمغبػػديث عالشػػ  دبػػل علػػي النػػيب (3)
 . (1 1 54)أبرجو مسلم

 )كمنهتهػػى اإلرادات (4 58/ 4، كحاشػػي  ابػػن قنػػدس) (317/ 1)، ككشػػاؼ القنػػاع (1 63ص  )شػػاعانظػػر : الهتنقػػيح اؼب(4)
1  /0 2 2) 

 3 0 6/ 5)كاؼبغػػػػػٍت ، (2 2 9( ، كاإلصبػػػػػاع البػػػػػن اؼبنػػػػػذر) 391/  1 )، كاإلقنػػػػػاع (191ص )اؼبشػػػػػاع  انظػػػػػر : الهتنقػػػػػيح(5)
، كجػػػػػػػامع  (1 2 0ص )كدد، كربفػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػو  (1 4 0/  2 )( ، كبػػػػػػػدالع الصػػػػػػػنالع34 4/ 3)( ، كحليػػػػػػػ  العلمػػػػػػػاء307،

 . (2 0 1ص )األمهات
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إذ ال يًتؾ قليل السن   ؛تعذر فواحدة بلـ شاتُت مهتقاربهتُت سنا كشاها ، فإف يسن لؤلب أف يذبح العقيق  عن الغ - 15 
 .(1) عي عن ك َتىا . كهبذا قاؿ اغبنابل  كالشاف للعةج 

عهدهتا ، كيل مو قاوؽبا ، كما ىو  اهبا كسلمها إىل اغباكم برمء منرب  ال يعرؼ أبصو غأمواؿ مإف بقيت يف يده  - 16 
 ألنو معذكر يف الرد إىل مالكها للةجهل بو. ؛كأيب حنيف  كأضبد مذىب صبهور العلماء مالك

كصل إىل مسهتحقو ، ال من إمث ألنو  ؛اؿ اؼبغصوب رمء من إمث اؼبككذلك لو رد الغاصب على كرث  اؼبغصوب منو ب   
 .(2)ل على قلب مالكو من أمل الغصب ، كمضرة اؼبنع من ملكو مدة حياتو دبعليو إمث ما أ الغصب ، بل ياقى

ؼبا فيو من  ؛هبوز شراؤه ألف تعظيمو كاجب كيف بيعو ابهتذاؿ لو ، كلكن  ؛ال يصح بيع اؼبصحف ؼبسلم كال لكافر  - 17 
ذا قاؿ اإلماـ أضبد يف ركاي  عنو ، كىي اؼبعهتمد يف حفظا كقراءة . هبع بالقرآف اغبصوؿ على اؼبصاحف ، كاالنهتفا  تيسَت

 .(3)اؼبذىب عند أصحابو 

 (4) ن شراء الدـ للضركرة كاغبكم بإمث من باعوي  بعض العلماء اؼبعاصريو كقريب منو ذب 

                                                           

 1)، كاإلقنػػػػاع (197ص )اعشػػػػكذىػػػػب اغبنفيػػػػ  كاؼبالكيػػػػ  إىل أنػػػػو يكفػػػػي عػػػػن الغػػػػبلـ شػػػػاة كاعباريػػػػ  . انظػػػػر : الهتنقػػػػيح اؼب(1)
 . (2 56/ 1 )( ، كشرح اؼبنهاج للمحلي3 1 1/  1 )( ، كبلغ  السالك2 13/ 5)بدينابن عا شي ، كحا(409/

، كقواعػػد ابػػن  (30/327)كؾبمػػوع الفهتػػاكم (116  - 1 1 5/ 4)( ، ككشػػاؼ القنػػاع287ص  )انظػػر : الهتنقػػيح اؼبشػػع(2)
 2/  2 2،  17 0/  13)كم اللةجنػ  الدالمػ اهتػف، ك  (165ص )، كاالبهتيارات الفقهيػ  (1 0 6،  97قاعدة :  )رجب

2 2) . 
فعي  . كيف ركايػػ  ثال ػػ  عػػن أضبػػد اعبػػواز بػػبل كراىػػ  بيعػػا كشػػراء شػػاكيف ركايػ  أبػػرل جػػواز بيعػػو مػػع الكراىػػ  ، كىػػو مػػذىب ال(3)

 يقع على اعبلد كالورؽ ، كبيع ذلك مااح . يعألف الا ؛كىو مذىب اعبمهور 
( ، 5/ 2كبلغػػ  السػػػالك) (136 / 6)كالفػػركع كتصػػػحيحو (155/ 3)( ، ككشػػاؼ القنػػػاع213ص)انظػػر : الهتنقػػيح اؼبشػػػاع 

 .(39/ 19، 55/ 13)( ، كفهتاكم اللةجن  الدالم 229/ 5)( ، كحاشي  ابن عابدين2 52/ 9)كاجملموع للنوكم
بػػػػ  "ردكد علػػػػى أباطيػػػػل " . كصبهػػػػور العلمػػػػاء علػػػػى اؼبنػػػػع مطلقػػػػا ، كيػػػػرل اعبػػػػواز مطلقػػػػا هتاكىػػػػو الشػػػػيخ ؿبمػػػػد اغبامػػػػد يف ك(4)

 (.5 4 9ص )ي  اؼبعاصرةاي ، كعلى احملمدم يف كهتاهبما فقو القضايا الطغره داقعلي ال األسهتاذاف
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اغبنابل  ر ، هبذا قاؿ قليل الضر ألنو  ؛أك فيو عرج يسَت  أصابعو ، ئ يف عهتق الكفارة من قطعت بعض هب - 1 8 
  . (1)فعي كمقهتضى مذىب أيب حنيف  كالشا

تعذر ذ الكهتاب أحد اللسانُت ، فإذا إ ؛إليو  لدعاء اغباج ؛(2)كم خبط الشاىد إذا كاف ميهتا عند بعض اغبنابل  وب - 19
 اعها منو ، أقيم بطو مقاـ نطقو.ظب

ا ، كليس عنده أحد من مكاف مسللرجاؿ يف السفر على كصي  من حضره اؼبوت ، إذا  ل الكهتاب اتقال شهادة أى - 2 0 
، كىو قوؿ (5)بعُت ، كصباع  من الهتا(4) رمشعاألأيب موسى (3)جل الضركرة . كىذا مركم عن كابن عااس أل ؛اؼبسلمُت 

 . (6) ال ورم كأضبد ابن حنال

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

، كهنايػ   (1 4 0/  5)، كبػدالع الصػنالع (5ص . )كانظر : األحكاـ اؼبفيدة للمسػالل اعبديػدة صبػع كطاػع ماجػد أبػو الليػل 
 (358/ 6)كاؼبغٍت (19/ 3)احملهتاج

 .(260/ 4 (( ، كفهتح القدير83/ 1 1 )كاؼبغٍت،(380/ 5)كشاؼ القناع، ك  (401ص  )عاانظر : الهتنقيح اؼبش(1)
وتو، صػػاللفظ إذا عػػرؼ أنػػو بطػػو عنػػد اعبمهػػور ، كىػػو يعػػرؼ بطػػو كمػػا يعػػرؼ كػػقػاؿ شػػيخ اإلسػػبلـ بػػن تيميػػ  : " اػبػػط  (2)

ات ار هتيػػاإلب)كجػػوز أضبػػد كمالػػك الشػػهادة علػػى الصػػوت ، كالشػػهادة علػػى اػبػػط أضػػعف لكػػن جػػوازه أقػػول مػػن منعػػو "
   (427، 364/ 6،  183/ 4)اؼ القناعش، كك (486ص )( كانظر : الهتنقيح اؼبشاع361، 349الفقهي  ص 

 .و( من طرؽ عن6934 )( ، كابن أيب حامت يف تفسَته68، 67/ 7)ر يف تفسَتهريأبرجو ابن ج(3)
 .ومن طريق الشعيب عن(68/ 7)يف تفسَته يرأبرجو ابن جر (4)
 ر ابن عااس عن طبس  عشر منهم.حكاه ابن أيب حامت بعد أث(5)

 من الكفر. نعلئلصباع على أف شهادة الفساؽ ال ذبوز، كال أش ؛سوخ ن  إىل أف اغبكم مث بلر كاأللم  الو همب اعبىكذ(6)
 (.223/ 6)طيب( كتفسَت القر 517/ 5)رمااال ح(، كفهت417/ 6)اعناؼ القش(، كك497ص)اعشقيح اؼبهتنانظر : ال 



 سعود الصرامي ند . عبداللطيف ب                                         " ك جلويتر ما ال يدرك كلو ال "قاعدة 

473 

 مجلة جامعة اإلمام

 ه7247العدد السادس محرم 

 :(1) ايضأَمه فشَع انماػذج 
ألف ؛(2)را على غَته ، إذا مل يكن من جنس الذنب الذم تاب منو هتوب  تصح من الذنب ، كإف كاف مصأف ال - 2 1 

ؾ الآبر ، فبل يكوف ما ترؾ موجاا لاطبلف ما أدل أحد الفرضُت كتر اُت ، فإذا تاب من أحدنبا يكوف نذالهتوب  فرض من ال
 .(3) القيم اع  من احملققُت كابنأقواؿ اؼبسأل  ، كعليو صبفعل . ىذا أحد 

األثر )من ظن أف للعلم غاي  ، فقد أطرافو كدقالقو ، كيف  عميجبؼباـ ، كال يبكن اإلأف العلم ال حد لو كال هناي   - 22 
 اليت كصفو اهلل هباخبسو حقو ، ككضعو يف غَت من لهتو 

َن الِعْلِم إالَّ َقلِيلا ) حيث يقوؿ           .(4)( 85اإلسراء/  ) (وَما أُوتِيُتم مِّ

أنبها كأفضلها ، كالهتدرج ل إىل اإلحاط  بفنوهنا ، كجب صرؼ العناي  إىل كإذا كاف العمر ال يهتسع عبميع العلـو ، كال ساي 
اػبشي  من اهلل تعاىل ، ـ كأجلها العلم النافع الذم يورث كأفضل العلو . (5) لاداءة باألىم فاألىم منهايف ربصيلها ، كا

                                                           

 ااه كالنظالر " .شه أصحاب كهتب " األدكاإلقناع ، ككذلك ما مل يور  قيحالهتناا حفبا مل يذكره صا(1)

بل ، فػإف توبهتػو مػن الربػا صػحيح  . كأمػا لػو تػاب مػن ربػا الفضػل، كمل م ا لو تاب من الربا ، كمل يهتب من شرب اػبمر كم(2)
 ( .275/ 1 )كُتح توبهتو . انظر : مدارج السالصو ، أك بالعكس ، مل تييهتب من ربا النسيئ  كأصر عل

 4 )( كإحيػػاء علػػـو الػػدين81 ، 73/ 1 )رح ابػػن ع يمػػُتشػػ( كريػػاض الصػػاغبُت ب275،  273/ 1)انظػػر : اؼبصػػدر نفسػػو(3)
 /41)     

 هندسػػ، كمل أقػػف علػػى مػػن أ (43ص  )ب الػػدنيا كالػػديندابػػو أهتيف ك صػػلى اهلل عليػػو كسػػلمكػػره اؼبػػاكردم مرفوعػػا إىل النػػيب ذ (4)
 كره .ذ أك 

ا مػن فنػوف العلػـو احملمػودة ، كال نوعػا مػن أنواعػو ، فنػال يػدع طالػب العلػم "( : 65/ 1 )يل يف إحياء علـو الػدينقاؿ الغ ا(5)
منػػػو ل بػػػاألىم هتغو ، كإال اشػػػفيػػػحػػػر لهتاالعمػػػر طلػػػب ا ههتػػػو ، مث إف سػػػاعدياغ. ك هو نظػػػرا يطلػػػع بػػػو علػػػى قصػػػديػػػإال كينظػػػر ف

فػي هتكي سػنوفػاغبـ  أف يأبػذ مػن كػل شػيء أح ..ها مرتاط بػاعضكبعض،  هتعاكنم، فإف العلـو الاقي من كاسهتوفاء كتطرؼ 
 علم الآبرة " . وأشرؼ العلـو ، كى ور من علمو إىل اسهتكماؿ العلم الذم ىيسو يف اؼب قوتواـ صبكيصرؼ ، منو بشمو
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عنها كالعربي   من الكهتاب كالسن  ، كيدبل فيو كل ما تعلق هبما كتفرع هلو كمسهتمد، كأص حلالصا كيصاحاو العمل
 .(1)ا صل  من العلـو الهتةجرياي  كالطب كاإلعةجاز العلمي ُت كالفقو ، كما كاف لو هبمكاألصول

فيها من ابهتبلؼ كأما ما وبصل ، (2) ت الصلوات على سايل الهتقريباالسهتفادة من الهتقاكًن الفلكي  يف ربديد أكقا - 23 
 .(3)يحهتاط لو ب يادة دقيق  أك دقيقهتُت أك أك ر فبعض األكقات  يف

اؽببلؾ من اسهتمراره ، سواء كاف اعبنُت إذا كاف يف اسهتمراره بطر على سبلم  أمو بأف ىبشى عليها  جواز إجهاض - 24 
ضررين دفعا ألعظم ال ؛سالل إلنقاذ حياتو اسهتنفاد كاف  الو إذا قرر ذلك عبن  طاي  موثوق  ، بعد  اعبنُت مشوىا أـ ال ،

 .(5)فهتيا اللةجن  الدالم  لئلفهتاء بالسعودي  كعليو (4) بارتكاب أبفهما . هبذا قاؿ صباع  من العلماء

العلماء اؼبعاصركف هبذه اغباؿ أمرين ، كأغبق (6)ألجل اسهتفراج الولد  ماتتلفقهاء شق بطن اؼبرأة اغبامل إذا أجاز ا -25 
لهتهتفذ على ضولو  ؛كلغرض الهتحقق من أمراض كبالي  هتشريح لغرض الهتحقق من دعول جنالي ، ا : الأمرين أيض

 .(1)طات الكفيل  بالوقاي  منها االحهتيا

                                                           

 (45ص )ار البن رجبس( كرسال  الذؿ كإال نك154،245/ 2)، كفيض القدير (44ص )ا كالديندنيانظر : أدب ال(1)
 (141/ 6)( انظر : فهتاكم اللةجن  الدالم (2)
 ( .603ؿ : سؤاال )س عشرد( اللقاء السا463/ 1 )( انظر : لقاءات الااب اؼبفهتوح للشيخ ؿبمد بن ع يمُت(3)

( ، 301/  5)( ، كاجملمػػػوع للنػػػوكم380/ 2)( ، كحاشػػػي  ابػػػن عابػػػدين436-21/435)انظػػػر : فهتػػػاكم اللةجنػػػ  الدالمػػػ (4)
 . (446ص )قو القضايا الطاي  اؼبعاصرةف( ، ك 31 -29/ 11)( ، كاحمللى81 ، 79/  12 )كاؼبغٍت

  ريػألك ىػػ( با 1410 )ر رجػبشػه( دبكػ  يف 12كرتػو)دابع لرابطػ  العػامل اإلسػبلمي يف هتػكيرل اجملمع الفقهػي اإلسػبلمي ال(5)
، اؼبفهتصػُت ال قػات ءاػاطيػ  مػن األا ثات كتأكد بهتقرير عبن  طاإذ: أف اعبنُت " قال مركر مال  كعشرين يوما من اغبمل ، 

ها بطػَتا ، غػَت قابػل للعػبلج ، كانػو ويتشػ هو شػماعبنػُت أف  -كبناء على الفحوص الفنيػ  بػاألجه ة كالوسػالل اؼبفهتربيػ   -
علػػػى طلػػػب  ءا بقػػػي ككلػػػد يف موعػػػده ، سػػػهتكوف حياتػػػو سػػػيئ  ، كآالمػػػا عليػػػو كعلػػػى أىلػػػو ، فعندلػػػذ هبػػػوز إسػػػقاطو بنػػػاإذ

 "ات يف ىذا األمرهت الك اء كالوالدين بهتقول اهلل ، طاي األصإذ يقرر ذلك : يو  ساجمللك الوالدين ، 
 ( .451 ص)و القضايا الطاي  اؼبعاصرةف، كق (452 - 440/ 21)  الدالم نانظر : فهتاكم اللةج 

 اتو.حيهتقن يلااقي للق يشا فحيرج بعضو ىبلك إال أف ذابل  فإهنم منعوا نر العلماء خببلؼ اغبو هب صبىذمكىو (6)
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على تفصيل عند  -اؼبايت ل مو دـ غبج عند صبهور العلماء ، فإف ترؾ ليايل الهتشريق من كاجاات ااؼبايت دبٌت  - 26 
عنو اؼبايت فيها فيو بعد الاحث الهتاـ يف مٌت كلها ، سقط  مٌت للن كؿيو أف هبد مكانا يف كإف تعذر عل -نابل  الشافعي  كاغب

آبر بيم  ، أك أنو يايت حيث شاء يف مك  أك  أف ياحث عن أقرب مكاف إىل مٌت كين ؿ عند منهتهى، كلكن ىل يل مو 
ل اين ىو ظاىر فهتول اللةجن  الدالم  لئلفهتاء ا رجح األكؿ فضيل  الشيخ ابن ع يمُت ، كالقوؿ ؛مكاف آبر م دلف  أك يف أم 

 . (2) برلاس  ظباح  الشيخ عاد الع ي  ابن باز بالسعودي 

كاف األفضل كاألكمل أف يبكث فيها  مٌت أك ر الليل سواء من أكلو أك آبره ، كإف   كما أف الواجب يف اؼبايت أف ياقى يف
 .(3) كىو مذىب الشافعي  -اهلل  رضبها - كل الليل . هبذا يفيت الشيفاف ابن باز كابن ع يمُت

اغبدي   كاؽباتف بينهما بوسالل االتصاؿ اب كالقاوؿ هبإذا أمكن تواصل اإل اؼبعامبلت بُت غالاُتهبوز إجراء عقود  - 27 
كبلمو ، لكنهما يف حكم ف كاف ال يرل الآبر كال يسمع  كإمنهما ،  ألف كبل ؛كالناسوخ كشاشات اغباسب الآيل ككبوه 

 .(1)رر ذلك ؾبمع الفقو اإلسبلمي يف دكرتو السادس  ، فصح الهتعاقد بينهما كفق ضوابط معين  ، كما قهتمعُت اغباضرين اجمل

                                                                                                                                                                                                   

 5)( كاجملمػػػػوع للنػػػػوكم354/ 2 )( ، كحليػػػػ  العلمػػػػاء238/ 2)  ابػػػػن عابػػػدينشػػػػيكحا (137ص )نظػػػر : جػػػػامع األمهػػػػاتا 
 .  (146/ 2)اؼ القناعشكك (172/  1 )يللسانار ام، ك  (150ص )داك د اإلماـ أضبد بركاي  أيب مسالل، ك (301/

ريح مػن امهتهػاف كرامهتػو ، هتشػريح ج ػ  اؼبسػلم اؼبعصػـو ، ؼبػا يف التشػكأما الهتشريح للغرض العلمي تعلمػا كتعليمػا ، فػبل هبػوز (1)
  معصومُت.غَتَت اغبصوؿ على ج ث أموات يسكأف ضركرة الهتعليم تنهتفي بهت

اػػػار العلمػػػاء ، كاللةجػػػ  الدالمػػػ  ، كاجملمػػػع الفقهػػػي ، كابهتػػػاره األلاػػػاين يف عػػػدـ تشػػػريح ج ػػػ  اؼبسػػػلم بقصػػػد كهبػػػذا أفػػػىت ىيئػػػ    
 الهتعليم.

 (234اين)ص ؤللاحكاـ اعبنال  لأ، ك  (189/ 12)  الدالم نم اللةجك افهت، ك (68/ 2)  كاار العلماءئث ىيانظر : أحبا 
( كالكػػايف البػػن 247/ 8)( ، كاجملمػػوع للنػػوكم352/ 3( ، كحليػػ  العلمػػاء)150/ 1)ايػػ د( كاؽب324/ 5)كانظػػر : اؼبغػػٍت(2)

 23)م ابػػػػن ع يمػػػػُتك افهتػػػػكؾبمػػػػوع  (11/268)مػػػػ ( كفهتػػػػاكم اللةجنػػػػ  الدال304/ 5)( كالػػػػركض اؼبربػػػػع376/ 1) ربعاػػػدال
/240. ) 

( ، كفهتػػػاكم 244/  23)اكم ابػػػن ع يمػػػُتفهتػػػ( ، كؾبمػػػوع 309/ 2)( ، كهنايػػػ  احملهتػػػاج247/ 8)انظػػػر : اجملمػػػوع للنػػػوكم(3)
 .(274/ 2 )  اؼبسنديإسبلمي  صبع كترتيب : ؿبمد بن عادالع  
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صدار كإويبلت ، اعبال  ، كإجراء ربالربوي  يف م اكل  العمل اؼبصريف تعامل الانوؾ اإلسبلمي  مع الانوؾ جواز  - 28
بالانوؾ مسحوب  على بنوؾ أبرل ، فبا يهتطلب الواقع الفعلي من اتصاؿ   شيكات مصرفي  ، كتلقي شيكات كأكراؽ ذباري

 .(2) تعاىل هللابعيدا عما حرمو إلقباز ما يطلاو العمبلء . كذلك مشركط كلو بأف يكوف الربوي  كالهتعامل معها 

إذا مل  اؽبندس  ككبونبا ،كالطب ك اس  العلـو الدنيوي  كالهتطايقي ،  الابلد غَت اإلسبلمي  ألجل در  جواز السفر إىل -29 
ـ الكوني  إىل اسهتقداـ من يضطر إليو من اؼبهتفصصُت األمناء يف العلو يهتيسر دراسهتها يف الابلد اإلسبلمي  ، كمل يهتيسر أيضا 

 .(3)حاج  ماس  إىل ىذه العلـو  ها للطبلب اؼبسلمُت ، ككانوا يفيسبهتدر الابلد اإلسبلمي ، للقياـ 

                                                                                                                                                                                                   

  سػػعرل أحػػدنبا الآبػػر معاينػػ  ، كال يبيػػال هبمعهمػػا مكػػاف كاحػػد ، كال  غػػالاُت الهتعاقػػد بػػُت ك متا إذراره : " أكال : قػػكنػػص (1)
لػػك علػػى الػػربؽ كالػػهتلكس ذ، كينطاػػق  (الرسػػوؿ )ارةسػػفهمػػا الكهتابػػ  أك الرسػػال  أك البينكبلمػػو ، ككانػػت كسػػيل  االتصػػاؿ 
ؼبوجػػػو إليػػػو اب إىل اهبػػػالعقػػػد عنػػػد كصػػػوؿ اإلينعقػػػد ، ففػػػي ىػػػذه اغبالػػػ   (اغباسػػػوب )كالفػػػاكس كشاشػػػات اغباسػػػب الآيل

 ولو.قاك 
فػػإف ،اعػػدين ، كينطاػػق ىػػذا علػػى اؽبػػاتف ، كالبلسػػلكي اهتمبػػُت طػػرفُت يف كقػػت كاحػػد كنبػػا يف مكػػانُت  قػػداعا مت الهتإذثانيػا :  

 .ررة لدل الفقهاء .قرب تعاقدا بنب حاضرين ، كتطاق على ىذه اغبال  األحكاـ األصلي  اؼبيعهتالهتعاقد بينهما 
ؼبػده ، كلػيس لػو الػك تاؼبػدة ، يكػوف مل مػا بالاقػاء علػى إهبابػو بػبلؿ  ددض هبػذه الوسػالل إهبابػا ؿبػصدر العار أا إذ:  ل ا. ثا 

قػػابض، كال هتفيػػو ، كال الصػػرؼ الشػػًتاط ال دو . رابعػػا : إف القواعػػد السػػابق  ال تشػػمل النكػاح الشػػًتاط اإلشػػهاعنػػالرجػوع 
القواعػػػد  ىللػػػط يرجػػػع فيػػػو إغأك الهت كيػػػر أك ال يػػػفيهت  لالسػػػلم الشػػػًتاط تعةجيػػػل رأس اؼبػػػاؿ . بامسػػػا : مػػػا يهتعلػػػق باحهتمػػػاؿ ا

 . (ئلثااتلالعام  
 . (112- 111ص)ات ؾبمع الفقو اإلسبلميتوصي( ، كقرارات ك 785/ 2)انظر : ؾبل  ؾبمع الفقو اإلسبلمي 
ُت ثػػبلب ،  مودمرىونػػ  عنػػد يهػػ درعػػوكػػاف يهتعامػػل مػػع اليهػػود ، فقػػد تػػويف ك   صػػلى اهلل عليػػو كسػػلمفيػػو : أف النػػيب  صػػلكاأل(2)

ناس تعػامبل بالربػا ، كأف أك ػر أمػواؽبم ال( . كمعلـو أف اليهود من أك ر 2916،4467)صاعا من شعَت، أبرجو الافارم
 ه .غَت ك  لرباي  الهتعامل مع من مالو بليط من او الفقهاء ذبمنو ربا ، كقد أبذ 

/ 7)( ، كاإلعػػبلـ بفوالػػد عمػػدة األحكػػاـ317ار) صر/ عاػػداهلل الطيػػهتو للػػدك ايػػقانظػػر : الانػػوؾ اإلسػػبلمي  بػػُت النظريػػ  كالهتط 
362) 

 . (12/138)م اللةجن  الدالم ك افهتانظر : (3)
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كيهتعاكنوا فيما بينهم ، سواء كاف ذلك لُت باإلقام  يف الدكؿ العلماني  أك الكافرة أف هبهتمعوا لمُت اؼباهتهبوز للمس -30 
 ك من الهتعاكف على الرب كالهتقول .ذلإسبلمي  أك صباعات إسبلمي  ، ؼبا يف باسم أح اب 

 ما أن ؿ اهلل ، إذا كاف ربكم بغَتيت ذبرم يف الدكؿ العلماني  اليت ح نفسو يف االنهتفابات الوز للمسلم أف يرشهبكما  
هتناىف مع يعمل يف مناصب ال تذلك الهتوصل إىل ربويل اغبكم إىل العمل بشريع  اإلسبلـ ، بشرط أف  يرجو بدبولو يف

 .(1)الشريع  اإلسبلمي  

على ؾبهوؿ النسب كاللقيط ، يف ؾباؿ إثاات النسب ، كحاالت الهتنازع (2)االعهتماد على الاصم  الوراثي   - 31 
فاؿ األنابيب ، رعاي  األطفاؿ ، كاالشهتااه يف أطكحاالت االشهتااه يف اؼبواليد يف اؼبسهتشفيات كمراك   وءة بشاه  ،طو كاؼب

أك كجود  أك اغبركب ، كتعذر معرف  أىلهم،بلطهم ، بساب اغبوادث أك الكوارث األطفاؿ كابهتكأيضا حاالت ضياع 
الوراثي  يف نفي النسب ، كال تقديبها على ز االعهتماد على الاصم  أنو ال هبو ج ث مل يبكن الهتعرؼ على ىويهتها . غَت 

 .(3)اللعاف 

  " :جلو ؾكلو ال يًت   درؾما ال ي "اؼبسهت ناة من قاعدة  لفركع ا :امن ث ال حاؼبا

ا بعض أفراد القضي  امهتنع إثااتو فيمعدة ، فحينما تعذر كجود اغبكم يف كجدت فركع فقهي  مل تنضو ربت مظل  ىذه القا
من أنبي   كم ل ذلك ال يقلل(4) ذكر بعضها كذكر كلها، كإسقاط بعضها كإسقاط كلها ""بقي من األفراد ، كصار 

                                                           

 ( 23/407)م اللةجن  الدالم ك افهتانظر : (1)
بعينػو " بأبػذ عينػ  مػػن األب  در فػكػػل   ويػ دؿ علػى ىتػالػيت  -نسػا  إىل اعبينػات أم : اؼبوركثػػات  -يػ  اعبينيػ  انلاىػي : " (2)

َت ىػذه الهتهتابعػات . كيبكػن أبػذ العينػ  مػن أم كاػم فصل اغبمػض النػوكم ، مث تيهتـ كاالبن م بل ، ك األه ك يف أمر  ؾاؼبشكو 
 َته .غبلي  من الدـ ، أك اللعاب ، أك اؼبٍت ، أك الاوؿ ، أك 

طايػ  ( ، كفقػو القضػايا الىػػ 1422/ 10/  26 -21)عقػد دبكػ  مػا بػُتناؼب(16)كرتػودبلمي يف سػاإل قػ فال: قرار ؾبمع  انظر
 ( .366-341)اؼبعاصرة

 .(333- 20/329)ُت ، كفهتاكم اللةجن  الدالم قابسانظر : اؼبصدرين ال(3)
 عضو كابهتيار كلو " . بىذا ج ء من قاعدة أكؽبا : " ما ال يقال الهتاعيض يكوف ابهتيار (4)
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ناءات ترجع إىل هت ، كىذه االس(1) منها ، أك يناو عن حكمها هت ٌتا يسإذ لكل قاعدة م ؛اتساعها قاعدتنا ، كال وبةجم من 
 :(2)أحد األسااب الآتي  

 :  من حكم القاعدة هت ٌتاؼبس صصاألكؿ : كجود نص ب 

واب األعماؿ أك ينقصها ، من رياء كظبع  ، أك قصد شيء من حظوظ دبا ياطل ث ؛يك يف الني  ر شم الو : عدـ جواز الهت
الهتقرب إىل اهلل تعاىل ، كمن قاـ العاادة مراءاة الناس دكف أف يقصد إلصبلح ، فإذا كاف الااعث لو على الدنيا ، ؼبنافاتو ا

عن اؿ اهلل تاارؾ كتعاىل : أنا أغٌت الشركاء ث : ) قل  ، غبديالناس إليو ، فهذا شرؾ كالعاادة كلها باطأجل نظر  يصلي من
كلفظو : ) فأنا برمء منو ، (4) كابن ماجو،(3) مسلممعي غَتم ، تركهتو كشركو ( أبرجو  الشرؾ ، من عمل عمبل أشرؾ فيو

 كىو للذم أشرؾ ( .

جواز الهتوكيل يف الني  إذا كانت صود ابهتاار سر العاادة ، كاسهت ٍت من ألف اؼبق ؛ال الهتوكيل يف الني  كلذا ال تقال النياب  ك  
كذبح أضحي  هتفريق زكاة ، كمن يااشرىا ، كذلك  تلك العاادات إىل ني  . الفهتقار ؛العاادة مالي  ، أك مركا  من مالي  كبدني  

  .(5) ، كحج

 

                                                                                                                                                                                                   

، كاألشػػػااه  (296ص )سػػيوطي، كاألشػػػااه كالنظػػالر لل (105/ 1 )اكيسػػكالنظػػػالر البػػن اله القاعػػدة يف : األشػػااه ىػػذانظر  
 . (221/  9 )( ، كموسوع  القواعد الفقهي 153/ 3)يشكاؼبن ور لل رك (162ص )كالنظالر البن النةجيم

انظػر  0أك ػر ج لياتػو لهتعػرؼ أحكامهػا منػو " ىلػعرم ال كلػي ، ينطاػق  ػكلذلك عرفوا القاعػدة الفقهيػ  : بأهنػا " حكػم أك(1)
علػػػػى  حلػػػػويهت( كال11/ 1 )اكيسػػػػكالنظػػػػالر البػػػػن اله ( كاألشػػػاا51/  1الاصػػػػالر) ف كغػػػػَته يف : غمػػػػ  عيػػػػوف لهتعريػػػػىػػػذا ا

 (35/ 1ح) يضو الهت
 ( .74 - 56ص )للدكهتور عد الرضبن الشعبلفه انظر يف ىذا : االسهت ناء من القواعد الفقهي  أساابو كأثار (2)

(3)(2985. ) 

 . (53ص )قو األلااين يف أحكاـ اعبنال ككاف.ؿ الاوصَتم : إسناده صحيح ، كرجالو ثقات اىػ قا( ك 4202)(4)
 ( .287ص )، كمقاصد اؼبكلفُت لؤلشقر (59ص )  يف إيضاح القواعد الكلي يجو انظر : ال(5)
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 تانماػذج : ادلسأنح ادلسرثىاج قاع احلاأن يذل اإلمجاع ػهّ امرى انثاوي :
يقع عاادة كال ن إسبامو ، فبل يل مو ببل ببلؼ ، ألنو ج ء من العاادة ، م الو : من قدر على إمساؾ بعض يـو كعةج  ع 

 .(1)يف نفسو بانفراده 

ء ، كىكذا كل من صار ، كالقضاالنهار ، يل مو اإلمساؾ كلو بعد فطره  كأما من مل يالغو دبوؿ لشهر رمضاف إال أثناء 
إمساؾ ذلك اليـو  ، ل مهمصغَتم كافر ، أك أفاؽ ؾبنوف ، أك بلغ أسلـ من رمضاف أىبل للوجوب ، كما لو يف أثناء يو 
 .(2)الوقت ، كلقياـ الاين  فيو بالرؤي  ، كإلدراكو ج ءا من كقهتو كالصبلة غبرم   ؛كقضاؤه 

صلى اهلل عليو قايل  أسلم أتت النيب أف يأتوا فيو بصـو صحيح ، كغبديث:  اوتو من رمضاف ، كمل ل ؛كإمبا ل مهم القضاء  
     .(3) ( أبرجو أبو داكد وهقضايومكم ك قالوا : ال . قاؿ : )فأسبوا بقي  صمهتم ىذا اليـو ؟( فقاؿ : )  كسلم

                                                           

 ( .295ص )( ، كأشااه السيوطي30/  4 )ع الفوالدل، كبدا (48/ 1 )انظر : قواعد ابن رجب(1)

 1)( ، كالشػػػرح الصػػػغَت295ص)شػػػااه كالنظػػػالر للسػػػيوطيأل( ، كا903/ 2)اعنػػػاؼ القشػػػ( ، كك305/ 1)انظػػػر : اإلقنػػػاع(2)
 .(284/ 4)اؼبربع كالركض ، (52 / 2 )للمحلي اؼبنهاج شرح على قليويب  شيكحا (244/

كيف سنده : عاػد الػرضبن بػن سػلم   (وهقضاك  ):قولو( لكن بدكف 2852-2850)(، كأبرجو النسالي يف الكربل2447)(3)
ف ، كقػاؿ ابػن القطػاف : ؾبهػوؿ . كقػاؿ يف الهتقريػب : مقاػوؿ . لػذلك قػاؿ األلاػاين يف أك مسلم  اػب اعي ، كثقو ابن حاػا

بػػدكف ال يػػادة  (1135)، كمسػلم2007، 1924)، . كأبرجػػو الافػػارم ((منكػرة  «(عػػن ال يػػادة : 251/ 6)الصػحيح 
ف مػن أكػل إ)وراء :بعػث رجػبل ينػادم يف النػاس يػـو عاشػ صػلى اهلل عليػو كسػلممن حديث سلم  بػن األكػوع : أف النػيب 

ع يػ( مػن حػديث الرب1136)( ، كمسػلم1960). كأبرجو أيضا الافارم (كليأكل فبل يأكمن مل  -أك فليصم  -م هتفلي
 بنت معوذ كبوه .

كقػػد أبػػذ بعػػض العلمػػاء مػػن ىػػذا اغبػػديث أف ىػػؤالء اؼبػػذكورين : الكػػافر إذا أسػػلم كاجملنػػوف إذا أفػػاؽ ، كالصػػيب إذا احػػهتلم ،  
الصػياـ مػن النهػار حػُت صػاركا أىػبل للوجػوب ، كال يلػ مهم نيػ  م الاارحػ  ، هبػ يهم ؤ ف ىػبلؿ رمضػاف ر أب اػبرب غوكمن بل

قضاؤه ، كإف كاف الواحد منهم أكل أك شػرب قاػل ذلػك . كإىل ىػذا ذىػب ابػن حػـ  كشػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػ  كتلميػذه 
 ىم.غَت دم كاأللااين ك سنابن القيم كالشوكاين كأبو اغبسن ال
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 اق ادلسانح ادلسرثىاج تانماػذج : انثانث : َخُد ضشَسج أَ حاخح مىؼد مه إحل  
مع اؼباء الذم توضأ بو يهتوضأ ، مث هبف على نفسو من العطش ، كأمكنو أ كاف اؼباء الذم وبملو قليبل ، كباؼ م الو : إذا
 .(1)ألف النفس تعاؼ شرب اؼباء اؼبسهتعمل  ؛مل يل مو ، كلو أف يهتيمم كيشربو ، 

ؼبنصوص عن أضبد كاؼبذىب بو يف ا تذكياو ، ل مو مسح أعضاء كضولون كجد ثلةجا أك بردا ، كتعذر عليو م اؿ آبر : م 
 .(2)عند الشافعي  

 اق ادلسانح ادلسرثىاج تانماػذج :لياط ميىغ مه إحل انشاتغ : أن يظٍش 
و كىكذا حكم القراءة كالذكر كالهتكاَت، يأيت بو بقلاوبـر للصبلة بقلاو ، كال وبرؾ لسانو،  م الو : األبرس كمقطوع اللساف 

كابهتاره جوارحو . إىل ىذا ذىب اغبنابل ،  الشرع بو ، كالعاث بسالرعاث ، كمل يرد  ألنو ؛، كال وبرؾ لسانو أف قدر عليو
 ؛قيل : إف الصبلة تاطل بذلك كاف أقرب كلو " :(3)نو قاؿ كنقل عنو أتيمي  ككافقو تلميذه ابن القيم ، شيخ اإلسبلـ ابن 

    (4)مشركع " ث ينايف اػبشوع ، كزيادة عمل غَت ألنو عا

                                                                                                                                                                                                   

/ 25)( ، كؾبمػػػػوع الفهتػػػػاكم328/ 3)( ، كهتػػػػذيب السػػػػنن72/  2 )داؼبعػػػػا د، كزا (107ص ) هيػػػػارات الفقيػػػػبهتاال :انظػػػػر  
، كفػػػػهتح  (167/ 4 )األكطػػػػار ليػػػػن، ك  (529،  528/ 1 )دم علػػػػى سػػػػنن ابػػػػن ماجػػػػوسػػػػني  الشػػػػ( ، كحا117، 109
 (312، 178/ 4 )الاارئ

 . (276/ 1 )كالفركع، (164/ 1)، ككشاؼ القناع (51/  1 )انظر : اإلقناع(1)
اف . يهتػة ركادن أضبػد يف اإلعػاعػسح بو الرأس مث يهتيمم للػرجلُت ، ك يب مثبر عندىم : يهتيمم عن الوجو كاليدين ، آكيف قوؿ (2)

، كاجملمػوع  (298-297/ 1)، كالفػركع كتصػحيحو (269/ 2)، كاجملمػوع للنػوكم(227- 226/ 2)انظر : فهتح الع ي 
 ( .294ص)كاألشااه كالنظالر للسيوطي، (159/  1 )لنظالر البن الساكي( ، كاألشااه كا247ص)اؼبذىب

 / 1)اؼ القنػػػػػػػاعشػػػػػػػ، كك(114/ 1)، كانظػػػػػػػر : اإلقنػػػػػػػاع (55ص )( ، كاالبهتيػػػػػػػارات الفقهيػػػػػػػ 120ص)دكد. ربفػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػو (3)
 (227/ 2كالركض اؼبربع) (164/ 2)( ، كالفركع60ص )كالهتنقيح اؼبشاع(331

كػػػر العراقيػػػوف مػػػنهم أنػػػو مػػػن منصػػػوص ذ ه ، كىػػػو مػػػذىب الشػػػافعي  ك و كشػػػفهتيو بػػػالهتكاَت ككبػػػل : يل مػػػو أف وبػػػرؾ لسػػػانو قيػػػك (4)
يكػوف كنػاطق  نئػذو علػى الكػبلـ . ألنػو حيتػبرسو بعػد قدر  أشكلو إماـ اغبرمُت ، كبرجو بعضهم فيمن طر سهتالشافعي كا
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 ذج َخُد لاػذج أخشِ ٌي أَىل تٍا:انماػميىغ مه دخُل ادلسأنح يف  مظ : أناخلا 
قص مقابل شالشفع  ، كال يأبذ من السقطت  -ك  يأم : حص  شر   -صشفيع عن بعض شبن الشقم الو : إذا عةج  ال

  اؿ الضرر ال ي "باؼبشًتم ، كيف القاعدة األبرل ن إضرارا ال مألف يف أبذه بدكف دفع كل  ؛ال من ما كجد من 

 (1)" دب لو

 القاعدة :  حوؿ هاتشاك  التكاشع :دفع إث الهتاسحاؼبا

 بإعماؽبا ، أك تاطلها . من ذلك: القاعدة إشكاالت كشاهات زبلقد ي ار حوؿ تطايق 

ُكْم َعْنُو وَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه وَما نَ َها )و قولو تعاىل: يعارض "ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو أف مفاد قاعدة "  -ا  
عمراف آؿ ) (يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َحقَّ تُ َقاتِِو وال َتُموُتنَّ إالَّ وَأنُتم مُّْسِلُمونَ )(، كقولو تعاىل: 7اغبشر/( )فَانتَ ُهوا

يع األكامر كترؾ اؼبناىي  يهتقى ، بفعل صب فاده اؼبؤمنُت أف يهتقوه كما هبب أالآي  : أمر من اهلل تعاىل لعا( ففي ىذه 102/
صلى اتااع أكامر النيب .كما أف الآي  األكىل دلت على كجوب (2) إىل اؼبماتعلى ذلك ، كي اهتوا عليو  كلها ، كأف يسهتمركا

ا بقولو تعاىل هتن ىذه اؼبعارض  : بأف الآيهتُت بصكأجيب ع. (3) مطلقا ، كمل ىبص اؼبسهتطاع منها دكف غَته اهلل عليو كسلم
األكىل : كما آتاكم   تشهتمل على صبيع اؼبأمورات ، فصار معٌت الآي  ( كالهتقول16)الهتغابن/ (ُقوا اللََّو َما اْسَتطَْعُتمْ فَات َّ ) :

                                                                                                                                                                                                   

ا مػػن يئال وبسػػن شػػ ونػػأل ؛و يػػو ، خبػػبلؼ مػػن برسػػو أصػػلي فػػبل هبػػب علتو فيػػهتكلم بػػالقوة ، كال يسػػمع صػػو تانقطػػع صػػو 
ل مػو أف يقػف بقػدر الفاربػ  ، كال ،سػن الفاربػ  كال شػيئا مػن الػذكر وبرؾ لسانو . كاغبق بو اغبنابل  مػن مل وباغبركؼ حىت 

 .قدـترؾ لسانو ؼبا وب
،  (1 57/ 1 )كالنظػالر البػن السػاكي هااشػ، كاأل (143/ 1 )( ، كشػرح اؼبنهػاج للمحلػي71 -70/  1 )انظر : اؼبهذب 

 . (178/ 1 )( ، كالفركع341/ 1 )، ككشاؼ القناع(117/ 1)( ، كاإلقناع294ص)األشااه كالنظالر للسيوطيك 
( ، كاألشػػػػااه كالنظػػػػالر البػػػػن 229/ 7)( ، كالػػػػركض اؼبربػػػػع160/ 4)ككشػػػػاؼ القنػػػػاع (292ص )انظػػػػر : الهتنقػػػػيح اؼبشػػػػاع(1)

 (229/  2 )لسالك( ، كبلغ  ا295ص )شااه كالنظالر للسيوطيال، كا (158/ 1 )الساكي
 (179/ 8)( ، كمفاتيح الغيب141ص) ابن سعدمفسَتانظر : ت(2)
  .   هتصرؼب (111ص)ُت يف شرح األربعُت للطريفيالهتع(3)
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صلى اهلل عليو اء قوؿ النيب تقاتو ما اسهتطعهتم ، مث جالآي  ال اني  : فاتقوا اهلل حق  فافعلوا منو ما اسهتطعهتم ، كمعٌتالرسوؿ 
 حديث يف - صلى اهلل عليو كسلماؼبفصص  ، كما جاء قولو موافقا لآلي  و فأتوا منو ما اسهتطعهتم( : ) ما أمرتكم ب كسلم

 (وِللَِّو َعَلى النَّاِس ِحجُّ البَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع إلَْيوِ ) موافقا لقولو تعاىل : (1)سايبل (ف اسهتطعت إليو ) كربج الايت إ -جربيل 
 .(2)(97عمراف /)آؿ 

ألف  ؛(فَات َُّقوا اللََّو َما اْسَتَطْعُتمْ )بقولو منسوب   (ات َُّقوا اللََّو َحقَّ تُ َقاتِوِ ) ف آي أص كالاياف أكىل من القوؿ بالهتفصيبكالقوؿ  
أريد هبا : األمر كالوجوب ، فإف  ف الهتقول يف الآي  إفأىنا فبكن ، بار إليو عند تعذر اعبمع ، كاعبمع النسخ إمبا يص

 .(3)ل من الآيهتُت موافق  لؤلبرل على قدر االسهتطاع  ، فهتكوف ك تكوفاألكامر كالواجاات 

هبوز أف  صبيع معاصيو ، كم ل ىذا الأف هبهتنب  (ات َُّقوا اللََّو َحقَّ تُ َقاتِوِ ) فيكوف معٌت قولو :كإف أريد هبا : ترؾ اؼبعاصي ،  
 ألنو إباح  لاعض اؼبعاصي. ؛ينسخ 

اؼبراد سهتطاع فقد اتقاه حق تقاتو . كال هبوز أف يكوف اتقى اهلل ما ألف من ا ؛كإذا تقرر ذلك صار معٌت الآيهتُت كاحدا  
ال يكلف نفسا إال كسعها ، كالوسع دكف الطاق   ساحانو أبرب أنو اهللألف  ؛الهتقول ما ال يسهتطاع من  (َحقَّ تُ َقاتِوِ ) بقولو :

 .((4)( 78اغبج /) (َهاِدهِ َوَجاِىُدوا ِفي اللَِّو َحقَّ جِ ) قولو تعاىل :، كنظَت ىذه الآي  

رده  فإف كاف عةج ه بهتفريط منو يفةجوز عنو، عيها ، مل يسقط اؼبقن باالآدميُت إذا أدل بعضها كعةج  عأف حقوؽ  - 2 
من حسناتو ، كإف كاف بغَت تفريط منو فإنو ال يهمل ىذا اغبق قطعا طولب بو يف الآبرة ، كأبذ ألصحابو بقدر حقوقهم 

ا ( يًتؾ اهلل منو شيئشيئا ، كديواف ال   يعاأ اهلل بوفديواف ال يغفر اهلل منو شيئا ، كديواف الين ثبلث  : ) الدكاك  ، غبديث:
ال  ( أبرجو أضبد كاغباكم بينهم ، كالقصاص ال ؿبالعااد  ملظافمًتؾ اهلل منو شيئا الذم ال يإىل أف قاؿ : ) كأما الديواف 

 كصححو.

                                                           

 عن عمر بن اػبطاب . (اغبديث األكؿ )أبرجو مسلم(1)

 ( .102/ 4ف)آر قال ( ، كاعبامع ألحكاـ345/ 1 )اينمع ابن السفسَت، كت (111ُت يف شرح األربعُت)صيانظر : الهتع(2)

 ( .20- 19ص ) : فهتاكم ابن الصبلحيف( بهتصرؼ ، ككبوه 345/ 1 ) ابن السمعاينفسَتت(3)

    ( بهتصرؼ .177/ 8)مفاتيح الغيب(4)
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 . (1)" أف يطالب هبا حىت يقع القصاص من بعضهم لاعض م : البدأ"ال ؿبال  ( لقصاص فقولو : ) ا 

د بل باؼبقصو ـبصبيعو إذا كاف اإلتبلؼ جعل تفويت بعض اغبق موجاا لضماف  بعضهمقوؽ اؼبفلوقُت مع حباـ كلبلىهتم
ؿ بالعهتق األك أك حنط  فأصاهبا بلل فاحش ، ضمن ، مع بقاء الهتقرب يف بق، أاألعظم من اؼبهتلف ، كما لو غصب عادا ف

 إذا ذىب جل منفع  الشيء يضمن"الضماف  ذىب ، كمن الضوابط يف اؼبقصود ، كبقاء اؼبالي  يف ال اين لكن جل 

 ". (2) اعبميع 

ألف حقوؽ اهلل تعاىل  ؛ تعاىل هلليف الهتكاليف الشرعي  اليت ىي حق  القاعدة يهتوجو إعماؽباكأجيب عنو : بأف ىذه  
ََِلَك ِلَمن َيَشاءُ )لو تعاىل : العفو كاؼبساح  ، لقو يدبلها   48ء /النسا) (إنَّ اللََّو ال يَ ْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِو ويَ ْغِفُر َما ُدوَن 

،116. ) 

من لو اغبق ، كىو  ال تسقط إال بإذف، لذلك فإهنا  لفقرىم كحاجهتهم ؛  الآدميُت فإف ماناىا على اؼبشاحخببلؼ حقوؽ  
 .(3) الو منهار أصحاهبا ، أك إب للعااد فبل تكمل توبهتو إال برد اغبقوؽ إىلحقوؽ يو لو تاب اؼبكلف كعلاؼبفلوؽ ، حىت 

كما يف ماؿ اؼبفلس   - اؼبطالا  هباة يف بعض حقوؽ العااد ، كلو بقيت الهتعليل ال يبنع من إعماؿ القاعدمث ما ذكركا من  
آالؼ ، أعطي كل غرًن كاف دينو عشرة آالؼ ، كمالو طبس   لوف ، صلى غرمالو باحملافإنو يقسم ع ديونو ،إذا ضاؽ عن 

 .(4) نصف حقو

اره سط بإعتسقادة  يألف تلك ال ؛بالفسخ لو أعسر دبا زاد على نفق  اؼبعسر ، أبذتو كال بيار ؽبا كىكذا يف نفق  ال كج   
ا تلف من العُت اؼبهتلف  باؼبقصود جعل م بلـبفإف اإلتبلؼ إذا كاف . كأيضا (5) ا ، كيقـو الادف دبا دكهنا، كيبكن الصرب عنه

                                                           

 ( .858/ 8)كانظر أيضا : مرقاة اؼبفاتيح للقارم (552/ 3)فيض القدير(1)

 .(31، 30/  4 )ايفر انظر : الفركؽ للق(2)
 ( .77/ 1 )ُتيم كرياض الصاغبُت بشرح ابن ع , (108/ 4 )، ككشاؼ القناع (174/ 3)ايفر قانظر : الفركؽ لل(3)

 . (528/ 6)انظر : الركض اؼبربع(4)
 (363- 362/ 11)انظر : اؼبغٍت البن قدام (5)
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اظبو باف زبمر وؿ من حاؿ إىل حاؿ ، أك زاؿ عنو كما لو ربذىاب كلها ،  ك، كصار ذىاب بعضها   كلي كاؼبعدـك  
 .(1) العصَت، أك انقلب ببل

مسالل أبر  ىكما اشهتملت أيضا علها حكم الغالب كقدـ عليو النادر،  مسالل ك َتة ألغي فياشهتماؿ الشريع  على  - 3 
 .(2) ألغي فيها حكم الغالب كالنادر معا

كقد ثات عن النيب اس  ، كالسيما مع طوؿ لاسهم ؽبا، كالنادر سبلمهتها ، فمن األكؿ : الغالب على ثياب الصاياف النةج 
ى حكم ، فألغ(3)صلى اهلل عليو كسلم  بنت رسوؿ اهللاف يصلي كىو حامل أمامو بنت زينب أنو ك صلى اهلل عليو كسلم

 .(4) لطفا بالعااد ؛حكم النادر الغالب كأثات 

كمقهتضى ذلك النهي عن االشهتغاؿ  كمنو أيضا : االشهتغاؿ بالعلم مأمور بو مع أف الغالب على الناس عدـ اإلببلص ، 
. (5) نادرعصي  ، فلم يعهترب الشارع حكم ىذا الغالب ، كأثات حكم الميل  اؼبعصي  اء ، ككسريألنو كسيل  إىل ال ؛بالعلم 

، كال سيما مع العدال  ،  نكالنادر كذهب ن أحكاـ اعبنايات ، الغالب صدقهكمن ال اين : شهادة اعبمع الك َت من النساء يف
 .(6)لطفا باؼبدعى عليو  ؛األحكاـ ككدهبن يف ىذه  نألغى الشارع صدقهكقد 

                                                           

 (237، 236/ 7)( ، كالركض اؼبربع195/ 6)( ، كاإلنصاؼ370/ 1 )انظر ؟ اؼبهذب(1)
 بهتصرؼ . (109، 104/ 4)ايفر الفركؽ للق(2)

 ( عن أيب قهتادة األنصارم .543)( ، كمسلم516)أبرجو الافارم(3)

 ( .778/ 1 )م( ، كفهتح الاار 156/ 3)، كاإلعبلـ بفوالد عمدة األحكاـ (105/ 4 )يفراقانظر : الفركؽ لل(4)

 ( .107- 106/ 4)الفركؽ(5)

( كاحملرر يف الفقػو للمةجػد بػن 335/ 2لشَتازم)كاؼبهذب ل (472ص )( كجامع األمهات109/ 4انظر : اؼبصدر نفسو) (6)
 . (219ص  )كرمقد( ككباصر ال313-312/ 2 )مي تيبن 
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نضاؼ إىل وبكم الشارع بأحدنبا ، حىت يادر شغلو ، فلم راءة الرحم ، كالنالغالب عليو بكمنو : القرء الواحد يف العدة ،    
 .(1)ف آبراف آالقرء قر 

لشرعي  ، فبا يربىن على عدـ األحكاـ اىا ، يعٍت عدـ االلهتفات إليو يف الشارع غبكم الغالب يف ىذه اؼبسالل كغَت فإلغاء  
فيحهتمل أف يكوف من قايل  -ؼبقدكر عليو اؼبوجود أك ا -مهتوجو على الاعض إذ اغبكم فيها بعدـ الًتؾ  ؛اعدة القجدكل 
.   (2) منها  لذلك أم ل  ك َت مر قرياا ذكر طرؼ الشارع بغض النظر عن كونو من قايل الغالب أك النادر ، ك ما ألغاه 

 لقاعدة ، كصبلحها للهتفريغ عليها.اسهتقام  معٌت افهتاُت عدـ 

دعول ، ذلك ألف اغبكم بالغالب األحكاـ الشرعي  ، ؾبرد اطراد اغبكم بالغالب يف  ف ما ذكر من عدـأكأجيب عنو : ب 
لقطعي  قليل  األحكاـ الشرعي  مهتعُت لكوف األدل  اظن يف ك َت من باله إىل العمل بغلا  الظن ، كالعمل يعود يف أك ر صور 
 .(3) لاداى كا  رة ل  الشرعي  على العمل بالظن : من الكهتاب كالسن  كاإلصباع كالضرك افرت األدظتبالنسا  إليو ، كقد 

يعد قليبل ، بل نادرا يف جانب ما ليت ألغي فيها الشارع حكم الغالب .. فإف ذلك ي  اعكأما كجود بعض اؼبسالل الفرك  
الغالب . كىذه من القوؿ باطراد اغبكم بارع بالغالب ، كم ل ذلك القدر من اؼبسالل ال يؤثر كال يقلل حكم فيو الش

ذبد قاعدة   دبعٌت : أهنا تطاق على غالب ما يهتناكلو لفظها ، كال تكاد د الفقهي  فهي أغلايالقواعالقاعدة كغَتىا من 
مقهتضاىا ، حىت قيل : من القواعد ـو لفظها ، بل ذبد تطايقات عديدة مسهت ناة من كاحدة مطردة اطرادا كما يقهتضيها عم

 .(4) : " عدـ اطراد القواعد "

                                                           

ارع العػدد بػاف ال يقػل عػن ثبلثػ  شػصػل حبةجػر كاحػد ، كمػع ذلػك اشػًتاط الوبمار قػد ةجقػاء احملػل يف االسػهتإنكنظَت ىػذا : (1)
ل مػػػن ثػػػبلث أحةجػػػار. أبرجػػػو أقػػػهتنةجي بنسػػػأف  صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلمأحةجػػػار ، غبػػػديث سػػػلماف الفارسػػػي هنانػػػا النػػػيب 

 ( .262)مسلم
 (341/ 1)م، كفهتح الاار  (17/ 1 )( ، كمعامل السنن اػبطايب110/  4 )ايفر : الفركؽ للق انظر

 ناة من القاعدة .هت احث ال امن الفركع اؼبسيف اؼب(2)

 ( .5 - 6/ 1 )عد البن اللحاـ، كالقوا ( 164 -153ص )سوينيانظر : نظري  الهتقريب كالهتغليب للدكهتور أضبد الر (3)

 . (41ص)عيد الفقهي للدكهتور ؿبمد الرككيق( ، كنظري  الهت104ص)انظر اؼبصدر نفسو(4)



 سعود الصرامي ند . عبداللطيف ب                                         " ك جلويتر ما ال يدرك كلو ال "قاعدة 

446 

 مجلة جامعة اإلمام

 ه7247العدد السادس محرم 

م يف و مكالغالاي  ، كمن ذلك ما ذكره اغبري  ألك م للقاعدة الفقهي  إىل اتصافها بايف تعريفه كقد ناو صباع  من العلماء
  .(1)" لهتعرؼ أحكامها منو قولو : " حكم أك رم ال كلي ينطاق على أك ر ج لياتو تعريفها ب

  :امتحاخل 

 مه أتشص انىرائح انري ظٍشخ مه خالل ٌزا انثحث ما يأذي:
الشيء كامبل ، كأمكن اؼبكلف فعل مفادىا : أنو إذا تعذر حصوؿ  "يًتؾ جلو أف قاعدة ". ما ال يدرؾ كلو ال -

 أكىل من إعدامو كلي .  -اإلمكاف  مع -ألف إهباد الشيء يف بعض أفراده  ؛ب عليو فعل اؼبقدكر عليو بعضو ، كج

لكوهنا تهتعلق  ؛ من أبواب شىتإذ يندرج ربهتها مسالل ك َتة  ؛إعماؽبا  تربز أنبي  القاعدة من جه  اتساع ؾباؿ -
 ورات الشرعي  اليت ىي سب ل غالب الهتكاليف الشرعي .مباؼبأ

مرقاة "ا ىػ( يف كهتابو   0 1 4 )القارم ىو العبلم  اؼببل علي  -قفت عليو فيما ك  -ـ من صرح بذكر القاعدة أقد  -
ا ال من ، إال مُت يف ىذَت من اؼبهتعل من ك رة ترددىا عل ألسن  كاؼبفاتيح شرح مشكاة اؼبصابيح " . كعلى الرغم 
العلماء ما قو كأصولو ، لكن جاء يف كبلـ بعض الفقهي  ، كال الفأنٍت مل أقف عليها يف شيء من كهتب القواعد 

ورة ال يدرؾ ، كاف ميسورة ال ساػبلق معإذا كاف رضا "ىػ(  4 0 4قوؿ أيب الطيب الصعلوكي )ت يفيد معناىا ، ك
الواجاات ال يسقط ما بقي منها " ، كقوؿ اعبويٍت ىػ( " العةج  عن بعض  4 50، كقوؿ اؼباكردم )ت   يًتؾ "
اؼبيسور ال يسقط "ةجوز" ، مث شاعت كاشهتهرت بعدىم بلفظ ع يسقط بسقوط اؼباؼبقدكر عليو الىػ( "  478)ت 
  "رو باؼبعس

 على ثاوت القاعدة ، كصح  معناىا كصبلحها للهتفريغ عليها. ك رة األدل  العام  كاػباص  -
عند تعذر كجود دبقهتضاىا إال  يعملاليقُت ، فإف ىذه القاعد أيضا ال ا كاف الظن ال يعمل بو إال عند تعذر إذ   -

العلماء شق  اليت أضعفت قدرتو ، كقد ضاط يلحق اؼبكلف من اؼب الشيء كامبل ، كىذا الهتدرج غالاا إمبا يكوف ؼبا
 فيها.ادة بأدىن اؼبشق  اؼبعهتربة يف كل عاعهتادة اؼبشق  غَت اؼب

                                                           

 . (51/ 1)عيوف الاصالر  مغ(1)
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 يها أقسامو سهت : قلى بعض العاادة كعةج ىا عن باقدرة اؼبكلف ع   -
 قط ما عةج  عنو.يسيفعل ما قدر عليو ، ك أف يكوف العةج  باعض الادف ، فيةجب أف  -أ  -
  ود بالعااد ، فبل هبب عليو فعلو.مقص اؼبقدكر عليو غَتأف يكوف  -ب   -
تعاىل كال كاة فإهنا ت ات يف  حقا ماليا ، فإف كاف حقا هللكيكوف صودا بالعاادة أف يكوف اؼبقدكر عليو مق -ج   -

ةج اء الصيد ، فإف عةج  ضماف اؼبهتلف كالهتمكن من أدالها ، كما كجب بساب الكفارة ، أك فيو معٌت الذم  بعد 
 عنو فاقاؤه يف ذمهتو ببلؼ على قولُت.

 ببلؼ . ، فإف عةج  عنو فاقاؤه يف ذمهتولصياـ كىكذا دـ النسك ينهتقل إىل بدلو ا  -
بغَت تفريط ففي إشغاؿ ذمهتو  كاف كأما حقوؽ الآدميُت فإف عةج  عنها بهتفريط منو طولب هبا يف الآبر ، كإف  -

 نظر. 
على كجو  وبكاف كجو ا للعاادة ففي اإلل اـ بو ببلؼ ، كإف  و احهتياطبما كجب تاعا لغَته فإف كاف كجو  -د  -

ا بعده من أعماؿ اغبج ، بل يهتحلل بعمرة على ال يل مو مبعرف  فبل يلـ  ، كمن فاتو الوقوؼ  ؽيل كاللحو الهتكم
 القوؿ الصحيح.

 مور بو، ال هبب ببل ببلؼ .أم و بانفراده ، أك ىو غَتما كاف ج ء عاادة كليس مشركعا يف نفس -ىػ  -
 .هبب ، كمنو ما ىو ـبهتلف فيوال  ما كاف ج ء عاادة كىو عاادة مشركع  يف نفسو : منو ما هبب ، كمنو ما -ك   -
الهتيسَت كالهتففيف ، فإذا مل ر " إذ يهتم ل فيها جانب و ط باؼبعسؽبذه القاعدة صل  بقاعدة ". اؼبيسور ال يسق   -

و الآبر ل مو ما يقدر ف قدر على بعضو كعةج  عن بعضإك ، بوى الواجب بالكلي  سقط عنو كجو اؼبكلف عل يقدر
ا ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو" أكسع يف ؾباؿ م "دة كانت أشهر كأساق يف الظهور ، إال أف قاععليو منو . كىي كإف  

 .اكزه إىل ما هبرم ؾبرل األباارتهتةجما ليس ببلـز من ندب كإباح  ، بل تشمل ما ىو الـز ك إذ  ؛الهتفريع 
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أك  كمعٌت ، كمنها ما يقارهبا يف ذلك ،أبرل : منها ما يهتفق معها دالل   بقواعد فقهي القاعدة ؽبا صل   هىذ   -
  بعض ما تدؿ عليو.يشاركها يف 

حكاـ الهتكليفي  ، كقد ىي سب ل شطر األ ذإ  ؛ الشرعي  باؼبأثورات الرتااطها نظرا ؛ ك َتة تطايقات ؽبا القاعدة ىذه  -
عةج  عنها إىل اغباؿ اليت سب اسهتطاعهتو ، باالنهتقاؿ من اغباؿ اليت يحبركعي يف امهت اؽبا قدرة اؼبكلف ، كالهتدرج 

 يطيقها.
إثااتو يف  يف بعض األفراد امهتنعة ، ذلك أنو ؼبا تعذر كجود اغبكم مل تندرج ربت القاعد فركع فقهي دت جك    -

 ؛يق من اتساعها صبيعها . كىذا ال يقلل من أنبي  القاعد كال يض بعضها إسقاطا لو يف يفالاقي  ، فكاف إسقاطو 
 إذ لكل قاعدة ما يشذ عنها.

ت أمكن دفعها كاعبواب الشاهاعماؽبا أك تاطلها ، كبالنظر يف بإأثَت حوؿ إعماؿ ىذه القاعدة شاهات قد زبل    -
  تؤثر يف صح  القاعدة كثاوهتا.عنها ، فبل 
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 :ادس صادلفٍشط 

 د األمُت الشنقيطي ، طاع دار ابن تيمي  بالقاىرة .اب الاحث كاؼبناظرة : للشيخ ؿبمآد - 1

 ا ىػ  4 0 9فهتاء ، األكىل ئلر الرلاس  العام  ل  : نش  السعودييباؼبملك  العر ب كاار العلماء  ىيئ  حباثأ - 2

 ا ىػ  4 0 3دكسي  بااكسهتاف ، األكىل قنشر اؼبكهتا  الد العلـو : للعبلم  صديق بن حسن القنوجي ، جبأ- 3

 ا ىػ 4 0 6ال اني   ،أصوؿ األحكاـ : للشيخ عادالرضبن بن قاسم األحكاـ شرح - 4

 .  ىػ1406ين األلااين ، طاع اؼبكهتب اإلسبلمي ، الرابع  د ناصرالدحكاـ اعبنال : للشيخ ؿبمأ - 5

 .ىػ 1388األكىل عليو : الشيخ عاد الرزاؽ عفيفي،  دم ، علقمحكاـ يف أصوؿ األحكاـ : لآلاإل - 6

 .ىػ 1405حياء الًتاث العريب بَتكت عاـ  ر إأحكاـ القرآف : أليب بكر اعبصاص ، طاع  دا- 7

 دار الكهتب العلمي  بَتكت . اع، ط ـ أيب حامد الغ ايلمائلل ن :يالدلـو عاء يأح- 8

 دار الفكر. اعاـ ، ط: ابهتارىا: عبلء الدين ابن اللح  يمتين ابمن فهتاكم شيخ اإلسبلـ   يهقارات الفبهتياال - 9

طاع  ديواف األكقاؼ بالعراؽ ، السرحاف ، نشر رلاس سن اؼباكردم ، ربقيق : ؿبيي ىبلؿ أدب القاضي : أليب اغب - 10
 ىػ 1392مطاع  العاين باغداد عاـ 

 ىػ1414 طاع دار الصديق اعبايل ، األكىل  تعليق : األلااين ، ماـ الافارم ،ئلاألدب اؼبفرد : ل - 11

 مكهتا  الرياض اغبدي  . اع: أليب اغبسن اؼباكردم ، ربقيق : مصطفى السقا، طأدب الدنيا كالدين   - 12

  ىػ1405ع اؼبكهتب اإلسبلمي ، ال اني  مد ناصر الدين األلااين ، طاإركاء الغليل : للعبلم  ؿب - 13

 .ىػ1403 ر الكهتب العلمي  بَتكت ، الرابع   كالنظالر: عببلؿ الدين السيوطي ، طاع دا هااشاأل- 14
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 .ىػ 1413 الكهتب العلمي  ، األكىل كالنظالر: ل ين الدين بن قبيم ، طاع دار  هااشاأل- 15 

 .ىػ 1413الرشد ، األكىل لنظالر:البن الوكيل ، ربقيق : د. أضبد العنقرم كرفيقو ، طاع مكهتا  كا هااشاأل- 16 

 .ىػ1411لكهتب العلمي  ، األكىل الهتاج الدين بن الساكي ، طاع دار  كالنظالر : هااشاأل- 17 

 مي  بَتكت .كالبن السكيت ( طاع دار الكهتب العل لسةجسهتايناألضداد )ؾبموع ثبلث  كهتب لؤلصمعي كل - 18

 ا ىػ  4 17: عاد الع ي  اؼبشيقح ، نشر دار العاصم   األعبلـ بفوالد عمدة األحكاـ : البن اؼبلقن ، ربقيق - 19

 ـ .  1 973يل ، عاـ اعبعليو : طو عاد الرؤكؼ ، طاع دار  قن رب العاؼبُت : البن القيم ، علأعبلـ اؼبوقعُت ع - 20
 حو : ؿبمد زىرم النةجار ، طاع دار اؼبعرف  بَتكت .الشافعي ، صح يساألـ : لئلماـ ؿبمد بن إدر - 21

 اىػ  4 03ؤاد عاداؼبنعم ، نشر دار اغبرمُت قطر ، أليب اغبسن اؼباكردم ، ربقيق : د.فاألم اؿ كاغبكم :  - 22
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 ىػ 1370اـ  علسندم ، طاع دار الكهتب العلمي ، ا دابعد اإلماـ الشافعي : رتاو : ؿبمد يب مسنتر ت- 34 

 .ـ 1978 اـعكهتا  لاناف بَتكت م الشريف اعبرجاين ، طاعالهتعريفات : للعبلم  - 35 

 .ىػ1419اؼبكي  ، األكىل   أضبد ع ماف ، نشر اؼبكهتا  : لنةجم الدين الطويف ، ربقيق : رح األربعُتالهتعيُت يف ش - 36

 ىػ  1418إبراىيم ، نشر دار الوطن ، األكىل  ف : للعبلم  أيب اؼبظفر السمعاين ، ربقيق : ياسر بنآر ق الَتفست- 37 

 .ىػ 1421األكىل، نشر مؤسس  قرطا  مصر،  ربقيق : مصطفى السيدف العظيم : البن ك َت، قرآتفسَت ال- 38

 ىػ 1414 اـعكت بَت فر الدين الرازم ، نشر دار الفكر ح الغيب( لفاتي) مف يسمىالهتفسَت الكاَت ك - 39 

 ي ، نشر دار الكهتاب العريب بَتكت .ق: عاد الرضبن الربقو   : للق كيٍت ، شرح غالهتلفيص يف علـو الابل- 40  

الهتوضيح : كبلنبا لصدر الشريع  الافارم ، كهبامشو شرحو الهتلويح على لفقو، كشرحو الهتوضيح يح يف أصوؿ انقالهت - 41
 ىػ 1416دار الكهتب العلمي  ، األكىل  اعالدين الهتفهتازاين ، ط: لسعد 

د السبلم  ، نشر مكهتا  الرشلدين اؼبرداكم ، ربقيق : د. ناصر لعبلء ااؼبشاع يف ربرير أحكاـ اؼبقنع :  حقيالهتن -42
 ىػ1425الرياض ، األكىل 

سنن أيب مع ." ـبهتصر ربقيق : ؿبمد حامد الفقي ، مطاوع أيب داكد : للعبلم  ابن القيم ، هتذيب ـبهتصر سنن - 34 
 كهتا  السلفي  باؼبدين  اؼبنورة .نشر اؼب: أليب سليماف اػبطايب،  "السنن معامل "للحافظ اؼبنذرم ك  داكد"
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كهتب القاىرة ضبداف ، طاع عامل الق : د. عاد اغبميد قيرباكم ، الرؤكؼ اؼبناريف : لعاد هتوقيف على مهمات الهتعال - 44
 ىػ1410، األكىل 

، طاع  قعاد الرضبن اللووبشيخ عاد الرضبن بن سعدم ، ربقيق: كبلـ اؼبناف : لل فسَتتسَت الكرًن الرضبن يف تي- 45 
 ىػ 1420ؤسس  الرسال  ، األكىل م

 ىػ 1421األبضرم ، نشر مكهتا  اليمام  دمشق ، األكىل  بن اغباجب ، ربقيق : األبضرجامع األمهات : ال- 46

 ىػ 1411يق : شعيب األرناؤكط ، طاع مؤسس  الرسال  ، األكىل العلـو كاغبكم : البن رجب ، ربقجامع - 47

 ىػ1408عاـ دار الكهتب العلمي  ، األكىل  : أليب عاد اهلل القرطيب ، نشراعبامع ألحكاـ القرآف - 48

،  الدار السلفي  بوماام اؽبندد. عاد العلي حامد كرفيقو ، نشر  ربقيق :ف : للحافظ الايهقي ، اعبامع لشعب األيبا - 49
 ىػ 1413 -ىػ1406األكىل 

 ىػ1408ق : د.أضبد عاد السبلـ ، نشر دار الكهتب العلمي  ، أليب ىبلؿ العسكرم ، ربقيصبهرة األم اؿ : - 50

 ىػ1386فهتار : طاع مكهتا  مصطفى الاايب، ال اني  ر احملهتار على الدر اؼبدابن عابدين اؼبسمى  حاشي - 51  

 .  ىػ 1417ا ألكىل، طاع دار الكهتب العلمي ، الدسوقي الدسوقي على الشرح الصغَت: حملمد حاشي   - 52

 ىػ1414ب العلمي  ، األكىل  ردم ، ربقيق : علي معوض كرفيقو ، نشر دار الكهتاغباكم : أليب اغبسن اؼباك - 53 

مؤسس   اعدرادك  ، طالقفاؿ ، ربقيق د. ياسُت  يأليب بكر الشاش ب الفقهاء :ذاى  العلماء يف معرف  ميحل- 54 
 ـ. 1420الرسال  ، اعبو 

 ؼبكهتا  اؼبكي  ، األكىل اصوؿ كالقواعد الفقهي  : للدكهتور عمر عاد اهلل كامل ، نشر الربص الشرعي  يف األ- 55 
 ىػ 1420

 .ىػ1411طح دار اعبيل بَتكت ، األكىل عاد السبلـ ىاركف ، رسالل اعباحظ : ربقيق : - 56
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دار النشر  اعطُت سعقوب عاد الوىاب الااح  : للدكهتور ييلصيأتالشريع  اإلسبلمي  دراس  أصولي  رفع اغبرج يف - 57 
 ىػ 1416لدكيل الرياض ، ال اني  ا

امع  أـ جبمعهد الاحوث العلمي   ضبيد ، نشربن  حلاتو : للدكهتور صايقطاتابطو ك إلسبلمي  ضو رفع اغبرج يف الشريع  ا- 58
 ىػ1403القرل ، األكىل  

 لوسي ، طح دار أحياء الًتاث العريب بَتكت .: لؤل ركح اؼبعاين يف تفسَت القرآف العظيم كالساع اؼب اين- 59 

ىػ كنسف  أبرل 1403ال اني   ي  عليو : للشيخ ابن قاسم ، الطاع  مشو حاش: ؼبنصور الاهويت كهبا بعالركض اؼبر - 60 
 ىػ1416دار الوطن الرياض ، األكىل  اععاد اهلل الطيار كرفاقو ، طعلق عليها : أ د. 

  ىػ1405، طاع اؼبكهتب اإلسبلمي ، ال اني  ُت : لؤلماـ النوكم فهتة اؼبعمدركض  الطالاُت ك - 61 

بلف كرفيقو ، شبن سعد اػبواىب العكربم ، ربقيق : د. بالد  صبهور الفقهاء : أليب اؼبُتباؼبسالل اػببلفي   سك ؤ ر - 62
  ىػ1421 طاع دار إشايليا الرياض ، األكىل

ؿبمد رح عليو : للشيخ ؿبمد بن ع يمُت، ربقيق : د. عاداهلل بن رياض الصاغبُت : أليب زكريا النوكم ، كمعو ش- 63
  ىػ1415، األكىل  الطيار ، طاع دار الوطن الرياض

 ال   نشر مؤسس  الرسال  ، اليب األرناؤكط ، شعلشمس الدين ابن القيم ، ربقيق : العااد : زاد اؼبعاد يف ىدم بَت - 64
 ىػ 1409كالعشركف ، عاـ 

 اؼبكهتب اإلسبلمي ، كمكهتا  اؼبعارؼ بالرياض . اع ، طلناصر الدين األلااينسلسل  األحاديث الصحيح  : - 65

 ىػ1388األكىل كنشر دار اغبديث،  اعفيقو ، ط، كر  سيد الدعاسنن أيب داكد: ربقيق : ع ت عا - 66

 ىػ1408دار الكهتب العلمي  ، عاـ  اعد شاكر ، طم : ربقيق الشيخ أضبذمًت سنن ال- 67 

 ىػ1403عامل الكهتب ، ال اني   اعسنن الدار قطٍت : ط- 68 
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  ىػ 1411العلمي  ، األكىلر الكهتب عاد الغفار الاندارم ، نشر دايق د. ماـ النسالي ، ربقئلكربل : لالسنن ال- 69 

 ىػ 1355عاـ دار اؼبعرف  ، مصورة عن الطاع  األكىل باؽبند  اعحافظ الايهقي ، طالسنن الكربل : لل- 70

 ىػ 1395دار إحياء الًتاث العريب عاـ  اعاد الااقي ، طسنن ابن ماجو : ربقيق : ؿبمد فؤاد ع- 71

 ىػ 1348عاـ  مصورة عن الطاع  اؼبصري   ىػ1409دار الاشالر اإلسبلمي  ، ال ال    اعسنن النسالي : ط- 72

 ىػ1406شر االرباد اإلسبلمي العاؼبي عاـ  النوكي  : للعبلم  ابن دقيق العيد ، نُتعبشرح األر - 73

دار  اعابن ؿبمد الصاكم ، طألضبد  "كبلغ  السالك ألقرب اؼبسال"للشيخ أضبد الدردير، كمعو الشرح الصغَت:  - 74
 ىػ1417الكهتب العلمي  ، األكىل 

ء، تعليق : ابنو الشيخ ال رقااـ العدلي  ( تأليف : الشيخ أضبد شرح القواعد الفقهي  ) شرح قواعد ؾبل  األحك - 75 
 ىػ 1409دار القلم دمشق ، الطاع  ال اني  مصطفى ال رقاء ، نشر 

،  الاحوث العلمي  جبامع  أـ القرللهتقي الدين الفهتوحي ، ربقيق د. ؿبمد ال حيلي ، نشر معهد : شرح الكوكب اؼبنَت- 76
 ىػ1400طاع دار الفكر عاـ 

 ىػ 1406 بَتكت ، ال ال   عريبلباز ، طاع دار إحياء الًتاث اشرح اجملل  : لسليم رسهتم - 77 

 ىػ 1407طاع دار الكهتب العلمي  ، ال اني     اكم ، ربقيق : ؿبمد زىرم النةجار،لطحلشرح معاين الآثار: - 78

 اشي  لشهاب الدين القليويب ، طاع دار إحياء الكهتب العربي  مصر.شرح منهاج الطالاُت : للمحلي ، كعليو ح- 79

تصحيح : ؿبمود عمر ليب على شرح اؼبواقف ، يهتاف للسيالكويت كاعبشاقف : للشريف اعبرجاين ، كمعو حاشرح اؼبو - 80 
 ىػ1419كهتب العلمي  ، األكىل ، طاع دار ال دمياطي

 ىػ 1399للمبليُت ، ال اني   أضبد عاد الغفور عطار، طاع دار العلماح يف اللغ  : للةجوىرم ، ربقيق : الصح - 81



 سعود الصرامي ند . عبداللطيف ب                                         " ك جلويتر ما ال يدرك كلو ال "قاعدة 

415 

 مجلة جامعة اإلمام

 ه7247العدد السادس محرم 

العسقبلين ، علق على أكلو : الافارم : للحافظ ابن حةجر  شرح صحيح مفهتح الاار  ؛صحيح الافارم كمعو - 82
 ىػ 1410ابن باز، طاع دار الكهتب العلمي ، األكىل   الشيخ عاد الع ي

 ىػ 1421األلااين ، طاع مكهتا  اؼبعارؼ ، األكىل  رم : لناصر الدينذلمنليب كالًتىيب غصحيح الًت - 83

إلحساف يف تقريب باسم " اطاوع بًتتيب عبلء الدين بن بلااف اسيم كاألنواع " مهتق"ال مييسحااف ك ن ابصحيح - 84
 ىػ 1414سس  الرسال  ، ال اني  مؤ ق : شعيب األرناؤكط كرفاقو ، طاع ربقياف " صحيح ابن حا

 ر مطاع  دار إحياء الكهتب العربي  مصر. الااقي ، نشيح مسلم : ربقيق : ؿبمد فؤاد عاد صح- 85

 ىػ 1388  ، ربقيق : عاد الرضبن ؿبمد ع ماف ، نشر اؼبكهتا  السلفي  باؼبدينعوف اؼبعاود: أليب الطيب آبادم  - 86

 ي ، طاع دار اإلصبلح الدماـ .غاد، ربقيق : أ د. علي القره : للايضاكم  فهتول  القصول يف دراي  اليالغا- 87 

 ىػ1400لؤللااين ، طاع اؼبكهتب اإلسبلمي، األكىل ي  اؼبراـ يف زبريج أحاديث اغببلؿ كاغبراـ : غا - 88

 ىػ1405ار الكهتب العلمي  ، األكىل د نشر غم  عيوف الاصالر: لشهاب الدين اغبموم ،- 89 

 ار الدعوة اإلسكندري . دربقيق : د. مصطفى حلمي ، نشر لةجويٍت ، لالظلم :  ثاهتيغياث األمم يف ال- 90 

الرزاؽ الدكيش ، طاع كنشر صبع كترتيب : الشيخ أضبد بن عاد  كاإلفهتاء :م اللةجن  الدالم  للاحوث العلمي  فهتاك - 91
 ىػ 1423بنت عادالع ي  بن مساعد ، الرابع   دو نة العمؤسس  األمَت 

زكريا النوكم ، طاع  اجملموع شرح اؼبهذب ". أليب "عي ، مطاوع هبامش   بشرح الوجي : أليب القاسم الرافيهتح الع  ف- 92 
 ار الفكر بَتكت .د

 ىػ1389ىل مطاع  مصطفى الاايب، األك  ؽبماـ ، طاعهتح القدير شرح اؽبداي  : لكماؿ الدين ابن اف - 93

 .ىػ 1398ار الكهتب العلمي  عاـ د: البن حةجر اؽبيهتمي ، طاع  ُتبعفهتح اؼباُت شرح األر - 94 

 ىػ 1414ار الكهتب العلمي  ، األكىل دطاع  اكم ،فاغبديث : للسفهتح اؼبغيث شرح ألفي   - 95
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. دكحاشي  البن قندس ، ربقيق : اكم،در لعبلء الدين اؼب "تصحيح الفركع "الدين ابن مفلح ، كمعو الفركع : لشمس - 96
 ىػ1424ال  ، األكىل عاد اهلل الًتكي ، طاع مؤسس  الرس

 حملمد بن حسُت ، طاع عامل الكهتب. "الفركؽ كالقواعد السني هتذيب "امشو هبالفركؽ : للعبلم  القرايف ، ك  - 97 

الر مدم ، نشر دار الاشاحملاغي ، ك أ د. علي ره دقن الي الدالقضايا الطاي  اؼبعاصرة : تأليف : أ د. علي ؿبيبفقو  -98 
 ىػ1426اإلسبلمي  بَتكت ، األكىل 

مصورة عن طاع  اؼبطاع  ىػ،  1403دين ، ال اني  النظاـ  شرح مسلم ال اوت : لعاد العلي بنب تفواتح الرضبو  - 99 
 ىػ 1324األمَتي  باوالؽ مصر 

مصورة عن طاع  مطاع  اؼبناكم ، طاع دار اؼبعرف  بَتكت ، َت: لعاد الرؤكؼ غامع الصشرح اعب يرفيض القد - 100
 ىػ 1356مصطفى ؿبمد بالقاىرة عاـ 

  ىػ1406العلم جبدة ، الطاع  ال اني  عشر للشيخ سيد قطب ، طاع شرك  دار ف : آر قيف ظبلؿ ال -101

 ىػ 1407، ال اني  ربقيق الًتاث يف مؤسس  الرسال  ربقيق : مكهتبزآبادم ، لفَتك لالقاموس احمليط :  -102

طاع دار القلم دمشق ، ال اني   دة، غكتعليق : د. عاد السهتار أبو  تنسيقت كتوصيات ؾبمع الفقو اإلسبلمي : قرارا -103
  ىػ1418

 .ىػ 1400دار اعبيل، ال اني  لع  الدين ابن عاد السبلـ ، طاع  األناـ : حلاصقواعد األحكاـ يف م -104

 اغبصٍت ، ربقيق : د . عاد الرضبن الشعبلف كرفيقو ، نشر مكهتا  الرشد. الدين القواعد: لهتقي -105 

 امع  أـ القرل .جبضبيد ، نشر معهد الاحوث العلمي  يق : د. أضبد بن القواعد : أليب عاداهلل اؼبقرم ، ربق -106 

آؿ سلماف ،  قيق : مشهورربل ين الدين بن رجب،  "كربرر الفوالد  ن رجب : اؼبسمى " تقرير القواعدابقواعد  - 107 
 ىػ 1419دار ابن عفاف ، األكىل نشر 
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 ىػ 1417سدالف ، نشر دار بلنسي  ، األكىل ال حلعد الفقهي  الكربل : للدكهتور صاالقوا -108

 ىػ 1406، األكىل  قمشدار القلم دم ، نشر دك : للدكهتور علي أضبد الن  مفهومها نشأهتايهقالقواعد الف- 109

 ىػ 1422ار الوطن ، ال اني  دشيقح ، نشر ألصوؿ اعبامع  : للشيخ ابن سعدم ، ربقيق : بالد اؼبالقواعد كا- 110

مي  اعبامع  اإلسبللدكهتور عاد الرضبن العاد اللطيف، نشر كطاع : لَتسهتيعد كالضوابط الفقهي  اؼبهتضمن  للالقوا- 111
 ىػ1423باؼبدين  ، األكىل 

 ىػ1421لرابع  ا ،اعبوزم ار ابن دالع يمُت ، طاع  حلؿبمد بن صا : للشيخوؿ اؼبفيد على كهتاب الهتوحيدقال- 112 

نشر مكهتا  الرياض اغبدي   . ؿبمد ؿبمد اؼبوريهتاين، دقيق : الكايف يف فقو أىل اؼبدين  اؼبالكي : البن عاد الرب، رب - 113
 ىػ 1406، ال ال   

 ىػ 1409الفكر، ال ال    كار، طاع داردم ، ربقيق : سهيل ز الكامل يف ضعفاء الرجاؿ : البن ع- 114

 ىػ 1408عاـ ار اعبيل بَتكت ، داد السبلـ ىاركف ، نشر كهتاب اغبيواف : أليب ع ماف اعباحظ ، ربقيق : ع- 115

  ار صارت بَتكت .دالهتهانوم ، طاع كشاؼ اصطبلحات الفنوف : للشيخ ؿبمد بن علي - 116

 ىػ1403لاهويت ، طاع عامل الكهتب بَتكت ، عاـ  منصور ا اإلقناع : للشيخ نتالقناع عن مكشاؼ - 117

 ار صارت بَتكت .داهلل الكاَت ، كرفيقيو ، طاع ابن منظور ، ربقيق : عاد الدين لساف العرب : عبماؿ - 118 
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