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 ا بعد:أمّ ًّ كن ألصل إلٌه لوال فضل هللا علالحمد هلل الذي وفقنً لهذا ولم أ

 واضع:هدي هذا العمل المتفأ

 إلى سندي وقوتً ومالذي بعد هللا عز وجل

 "والدي حفظه هللا"

 

 أعز مالك على القلب والعٌن جزاها هللا عنً خٌر الجزاء فً الدارٌنإلى 

 والدتي الغالية""

 

 إلى من اظهروا لً ما هو أجمل من الحٌاة وأضاءوا لً الطرٌق

 "زكريا ،، هاشم، لطيفةحمدي أسيد كوثر،"

 

 فً ن رههللا وأتمنى أن تبقى صوّ أخواتً فً معهم أجمل اللحظات ... إلى من تذوقت 

 ذاكرتً

 "صديقاتي"

 "الهاشمي الزهراء"رفٌقة دربً صدٌقتً وأختً و أخص بالذكر                 

 

 إلى الذٌن مهدوا لنا طرٌق العلم والمعرفة  ن حملوا أقدس رسالة فً الحٌاة...إلى الذٌ

 األفاضل" أساتذتي"

 لذٌن وسعتهم ذاكرتً ولم تسعهم مذكرتً.إلى ا

 

 

 إلٌهم جمٌعا أهدي ثمرة هذا الجهد اعترافا بفضلهم

 



 

 

 

 

 

 اٜنمد هلل الذم أنار يل درب العلم كاٞنعرفة كأعانين على أداء ىذا

 الواجب ككفقين إىل ا٤ناز ىذا العمل.

 أتوجو َنزيل الشكر كاالمتناف إىل كل من ساعدين من قريب أك من

 على ا٤ناز ىذا العمل كيف تذليل ما كاجهتو من صعوبات.بعيد  

 ،"أشكره على توجيهاتو اٞنفيدة ك آرائو السديدة " عاشور بوقلقولةكأخص بالذكر األستاذ اٞنشرؼ 
كتشجيعو اٞنستمر ، فقد أكرمين بنيبل خلقو ككرًن تعاملو فأسأؿ اهلل تعاىل أف يبارؾ لو يف عمره كعلمو 

 ك أىلو ك مالو .

 " على اٞنساعدة طكوبة فاطمةجو بالشكر اٝنالص أيضا لألستاذة " كأتو 
اليت قدمتها يل، فقد عجز اللساف عن شكرىا لعظيم فضلها فقد تعهد تين بدقة التنبيو كالتوجيو ك 
أكلتين بالنصح كاإلرشاد ك أمدتين بكل ما أحتاج من اٞنصادر كاٞنراجع ٣نا جعلين أسًن يف البحث 

 أف يصب عليها اٝنًن صٌبا صبٌا، ك أف ٩نعلها من الرانٌن اٞنرنٌن، اٞنًِلصٌن فأسأؿ اهلل باطمئناف،
 قدير . ذلكاٞنِلىصٌن، إنو على 

 كما ال يفوتين أف أقدـ جزيل الشكر .
 إىل السادة أعضاء اللجنة اٞنناقشة .

 . أساتذتها األفاضل٣نثلة يف  كلية العلوم اإلسالميةكإىل 
 يد العوف. كالشكر موصوؿ لكل من قدـ يل
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 مقدمة
٘ندان يليق َنالؿ كجهو كعظيم سلطانو ، كأشهد أٌف ال إلو إال اهلل كحده ال  العاٞنٌنمد هلل رب اٜن

شريك لو ، كأٌف ١نمدان عبده ك رسولو، صلوات اهلل كسالمو عليو كعلى آلو ك أصحابو، كمن سار 
 على هنجو إىل يـو الٌدين .

 ا بعد :أمٌ 

ڄ ڄ  ٹ ٹ چفة اهلل يف أرنو، لذلك كٌلفو بعمارهتا كعبادتو فيها اإلنساف خلي فإف     

كنظران ٟنذا التكليف اٞنتمثل يف األكامر كالنواىي، ىيأ  .56الذرياتچ ڃ ڄ ڃ ڃ ڃ
كعدَّد ٟنم  اهلل ظركفان مناسبة للمكلفٌن لالستمرار يف العبادة ،كيٌسر ٟنم كرفع عنهم اٜنرج كاٞنشقة،

كفيتح  كانقطاع الوحي، ي، فاٞنصادر الٌنقلية انقطعت بوفاة الرسوؿمصادر استنباط اٜنكم الشرع
آّاؿ للمصادر العقلية َنعل دكران للعقل البشرم يف استنباط األحكاـ على حسب الوقائع كاٜنوادث 

 ٹ كعلى حسب حاجة اٞنكٌلف للحكم الشرعي كقد خٌص ّٔذا االجتهاد فئة معينة: اٞنتجددة،

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ٹ چ

هم اهلل ّٔذه كالعلماء الذين خصٌ . 122التوبة  چی  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی
ط اٜنكم الشرعي ر استنبافال يتصوٌ  ،ة االجتهاد كاالستنباطة عليهم شركط ك نوابط يف عمليٌ اٞنهمٌ 
 ،عن كاقعو أك مآلو اٞنستقبلي، فمن ر٘نة اهلل أف جعل اهلل الشريعة مراعية ألحواؿ اٞنكلفٌن ان ٠نرد

فيقـو بتنزيلها على ١ناٌٟنا بصرؼ  فآّتهد الذم ال يستحضر ىذا اٞننهج الربٌاين حٌن تنزيلو لألحكاـ،
فإنٌو يفتقر إىل شركط االجتهاد يف تطبيق األحكاـ الشرعية، كإنَّوي سيوقع النٌاس يف  الٌنظر عن مآٟنا،

ؿ اإلماـ كىنا ٪نضرين قو  .78اٜنج  چ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  ٹ ٹ چاٜنرج كاٞنشٌقة 
هًتىا ءي كىاأٍلىٍشيىاالشاطيب ر٘نو اهلل " لُّ كىٓنيىرَّـي ّنىآالى ، كمن ىذا اٞننطلق أٌسس كأٌصل اإلماـ الشاطيب  1" ًإ٧نَّىا ٓنًى

                                                           
سنة  ،دار بن عفاف -مدار ابن القي أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن ١نمد اللِمي الشاطيب،اإلماـ ٞنوافقاتاٞنوفقات للشاطيب ،1

 .564،ص3،جـ2003ىػ / 1424 النشر:

https://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=99&ID=486&idfrom=372&idto=425&bookid=99&startno=27
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ة عاٌمة كخاٌصة من مصادر كجعل لو أدلٌ  كأقامو على قواعد، ألصل اعتبار اٞنآؿ يف الشريعة اإلسالمية،
  .الشريعة اإلسالمية

بل كاف موجودان يف  الشاطيب، اإلماـ مع يعين أٌف أصل اعتبار اٞنآؿ ، م يظهر إاٌل كىذا ال   
طٌور كت كالٌصحابة، كامتٌد ىذا الفقو باٞنآؿ إىل زمن التابعٌن، سوؿ ة يف زمن الرٌ التطبيقات الفقهيٌ 

رائع أثناء اٜنديث عن اٞنصلحة كسد الذ تدر٩نيان بظهور علم اٞنقاصد،التأصيل الٌنظرم للمآؿ 
ظهر أتأٌلق مع اإلماـ الشاطيب ك  اٞنقاصد كالوسائل، كلكن اٞنآؿكاالستحساف كرفع اٜنرج، كالعالقة بٌن 

فيو ركح الشريعة ،كأهٌنا ليست جاٌفة يف تنزيلها لألحكاـ الٌشرعية، فاعتبار اٞنآؿ ٬نثل أٌدؽ مسالك 
نسانية كتشابك أمورىا أصبح ،كمع تزايد كتطور اٜنياة اإلو خفي يصعب الوصوؿ إليو ألنٌ االجتهاد 

ة، يفرنها الواقع كاٞنستقبل سواء يف العلم الشرعي أك العلـو األخرل كالتنبؤ اعتبار اٞنآؿ نركرة ملحٌ 
لذلك ارتأيت البحث يف  كاالستطالع للمستقبل الجتناب اٞنآالت السلبية، كٓنقيق اٞنآالت اإل٩نابٌية.

كفق طريقة منضبطة ْنمع شتات ىذا اٞنونوع  ؿ"مسالك الكشف عن مآالت األفعا"ىذا اٞنونوع 
،كتظهر أسرار التشريع اإلسالمي كًحكمو اٞننطوية يف مونوع اعتبار اٞنآؿ، كىذا ما أسعى لدراستو 

 كفق ما يلي :
 .ال :إشكالية البحثأوّ 

 ؟ األفعاؿ كما تأصيلها الشرعي ٞنقصود ّنآالت  ماتتمثل إشكالية البحث يف :   
أصل مهم جدان يف تنزيل اٜنكم الشرعي كسداده كرفع اٜنرج عن اٞنكلفٌن، كمآالت األفعاؿ 

 ضبط؟ ا مسالك ّٔا تعرؼ كتفهل ٟن
 .ثانيا: أسباب اختيار الموضوع

آّتهدين ٞنعرفة مآؿ األحكاـ قبل تطبيقها ليتفادكا بذلك الوقوع يف اٞنفاسد كاألنرار حاجة  .1
 ك٢نالفة غاية الشرع .

 ٌن لالىتماـ ّٔذا اٞنونوع .توصية األساتذة كالباحث .2
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، ميويل للدراسات اٞنقاصديٌة ، .3 كأخٌص بالذكر األستاذ  اليت غرسها ك٧نٌاىا فينا أساتذتنا األكاـر
 لكونو مدرس مقياس اٞنقاصد.   اٞنشرؼ،

 .رغبيت يف توسيع معرفيت حوؿ اٞنقصود ّنصطلح اٞنآؿ .4
  .ثالثا :أهمية الموضوع

فعاؿ لو أ٨نية يف تنزيل اٜنكم ، فاستحضار اٞنآؿ  قبل إٌف معرفة طرؽ الكشف عن مآالت األ .1
 مفسدة. ءأك در  اٜنكم يف مسألة يفضي إىل ٓنقيق مصلحة،

ات الطارئة يف حياهتم ،أٌف الشريعة اإلسالمية تتوافق أحكامها مع قضايا اٞنكلفٌن إبراز .2  .كالتغًنُّ
 رابعا: الهدؼ من البحث. 

 عاؿ كالتأصيل ٟنا.١ناكلة ٗنع مسالك الكشف عن مآالت األف .1
 تتبع بعض القضايا من الرتاث الفقهي كبياف مدل اعتبار اٞنآؿ فيها. .2
 إنافة جهد عملي للٌدراسات الٌسابقة يف ىذا اٞنونوع . .3
 شرعان.كيد أٌف الٌنظر يف اٞنآؿ مطلوب تأ .4

 كتتضمن خطة البحث مايلي: ،بحثالخامسا : خطة 
  .مقدمة

ا: اٞنبحث فركع أمٌ  ةث كيتضمن مطلبٌن ككل مطلب بو ثالثؿ : مدلوؿ مصطلحات البحاٞنبحث األكٌ 
ا: اٞنبحث أمٌ  فركع ةة اعتبار مآالت األفعاؿ كمراتبها كيتضمن مطلبٌن ككل مطلب بو ثالثالثاين: حجيٌ 

فركع  ةمطالب ككل مطلب بو ثالث ةالثالث : مسالك الكشف عن مآالت األفعاؿ، يتضمن ثالث
 قط. األخًن بو فرعٌن فاٞنطلب  ماعدا

 كيف األخًن خإنة.
  .ابقة: الدراسات السّ سادسا  

 ال ريب أٌف مونوع مآالت األفعاؿ قد تطرؽ إليو عدد من الباحثٌن يف دراساهتم كقد أٌصلوا لو،     
من قبل الباحثٌن  إاٌل أٌف مسالك الكشف عن اٞنآؿ  م ٓنظ بدراسة خاٌصة مستقٌلة، كاىتموا بو،
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ار ٣نٌن أكصى بالبحث يف ىذا اٞنونوع كتوسيعو ، إالٌ أنٌو من خالؿ ُنثي قد كالدكتور عبد آّيد الٌنج
لو لكن يف كتب كرسائل جامعٌية تطرقت  كقفت على دراسات حوؿ مسالك الكشف عن اٞنآؿ،

 أدرجوه نمن ُنثهم ٓنت مطالب كفركع يف مباحث، كسأذكر منهم ما يلي:
كىو  ـ، 2008، صادر سنة يد الٌنجارلدكتور عبد آّل"مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة " .1

تعرض  كتاب يتحدث عن مقاصد الشريعة كدكرىا يف حفظ آّتمع كاٜنياة اإلنسانية كأيضان 
 ث عن مسالك الكشف عن اٞنقاصد.إىل التحقيق يف أقساـ اٞنقاصد كٓندٌ 

سنة رسالة جامعية  "للباحث عبد الر٘ناف السنوسي، "اعتبار اٞنآالت كمراعاة نتائج التصرفات .2
تناكؿ يف دراستو التأصيل كالتفريع ٞنونوع اعتبار  هكىو ُنث قٌيم رسالة دكتوراق، 1424

 اٞنآؿ كقاـ ِنطط إجرائية لالجتهاد اٞنآيل كنمن ىذا الفصل ٓندث عن مسالك معرفة اٞنآؿ.
، رسالة دكتورا الطبعة الثانية سنة علي حسٌناألفعاؿ كأثرىا الفقهي" لوليد بن  مآالت"اعتبار  .3

كىو ُنث طويل  ٓندث فيو عن اٞنقصود باعتبار اٞنآؿ ككل ما يندرج ٓنتو من ـ، 2009
شركطو كأنواعو  كبٌٌن أثار اعتبار اٞنآؿ كموانع اعتباره كتطرؽ إىل قواعد أصوليو للمآؿ 

 كتطبيقاتو.
ظرية كالتطبيق" الباحث عمر جدية كىي رسالة دكتوراه قدمت "أصل اعتبار اٞنآؿ بٌن النٌ  .4

ظرم فقد تناكؿ يف مونوعو اٛنانب النٌ  ،ـ2004/ 30/6سنة  امعات اٞنغرببإحدل ج
ألصل اعتبار اٞنآؿ كقواعده كتطرؽ ٛنانب تطبيقاتو يف السٌنة النٌبوية كيف آّاؿ الٌسياسي 

 ك قد خصٌص مطلب ٞنسالك التحقق من اٞنآؿ. كاالجتماعي، أيضان 
 -ق1436راه للطالبة  فلة زردكمي"فقو مآالت األفعاؿ كأبعاده اٞنقصدية"، مذكرة دكتو  .5

، تناكلت يف دراستها التأصيل الفقهي  لفقو مآالت األفعاؿ، كٓندثت عن أبعاد فقو ـ2017
 مآالت األفعاؿ كآثارىا اٞنقصدية من خالؿ تطبيقاهتا على ٢نتلف الٌنوازؿ اٞنعاصرة .
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مذكرة ٔنرج لنيل  ،"اعتبار مآالت األفعاؿ كتطبيقاتو يف فقو عمر بن اٝنطاب رني اهلل عنو" .6
شهادة اٞناسرت للطالبة كر٬نة بناف، كاف ُنث يدكر حوؿ التأصيل الشرعي لقاعدة اعتبار اٞنآؿ 

 .كاستِراج أكجو اعتبار اٞنآؿ فيهاٍب تعرنت ٞنسائل الفاركؽ رني اهلل عنو ككصفها كٓنليلها 
ألفعاؿ كإفرادىا راسات ىو ٗنع مسالك الكشف عن مآال ت اكما قمت بو من خالؿ ىذه الدٌ    

كترتيبو، كتوسيعو إذا  ككما نعلم أنٌو من كظائف البحث العلمي ٗنع شتات مونوع  ببحث مستقل،
 .كاف نٌيقان 

  .: منهج البحثسابعا  
كذلك بوصف اٞنقصود ّنآالت األفعاؿ ،كقمت بتحليل  تحليليلاعتمدت على اٞننهج الوصفي ا   

 كمدل تعدد طرؽ الكشف عنو. اعتبار اٞنآؿ فيها، األدلة كاستِالص كجو الداللة ،كاستِراج 
 أٌما منهجية البحث اٞنٌتبعة يف اٞنونوع فهي : 

كدعمو بأمثلة تطبيقية كاستنتاج كجو اعتبار اٞنآؿ يف اٞنثاؿ  تسمية اٞنسلك كالتأصيل لو شرعا، .1
 عن طريق ذلك اٞنسلك.

كالقواعد الفقهية  ،ألحاديثاآليات، كا، ك كاٞنراجع اٞنصادر فهرس قائمة)كنع فهارس علمية .2
  (.كفهرس اٞنونوعات،كاألصولية 

، دكف طبعة: تح :ٓنقيق ، ط: طبعة ، ص:صفحة ،ج: جزء )كنع رموز االختصار مثل: .3
 (.، دكف تاريخ: دتدط

يف القوؿ ك العمل يف اٜناؿ كاٞنآؿ ، إنٌو نعم اٞنسؤكؿ الذم ال كالسداد كيف األخًن أسأؿ اهلل  التوفيق 
 اؿ .السؤ  يريدٌ 
 



 

 

 
 

 مطلب األول :تعريف مسالك الكشف. ال  

 .واصطالحا   لغة   المسلكالفرع األول :تعريف           

 .و اصطالحا   الفرع الثاني :تعريف الكشف لغة            

 .الفرع الثالث: تعريف المركب اإلضافي مسالك الكشف          

 المطلب الثاني :تعريف مآالت األفعال. 

 .واصطالحا   ريف المآالت لغة  الفرع األول :تع         

 .واصطالحا   الفرع الثاني :تعريف األفعال لغة           

 الفرع الثالث: تعريف المركب اإلضافي مآالت األفعال.         
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 .ل : مدلول مصطلحات البحثالمبحث األوّ 
 .واصطالحا   لكشف لغة  اتعريف مسالك  ل :المطلب األوّ 

 .واصطالحا   لغة   لكمسالل: تعريف فرع األوّ ال
 :المسلُك لغة _1

ـي كىاٍلكىاؼي أىٍصل يدؿ على نػيفيوًذ شىٍيء » س اللغة البن فارس:يفي مقايجاء  :أوال   يف السٌّْني كىالالَّ
 1«.شىٍيء. يقاؿ سىلىٍكتي الطَّرًيقى أىٍسليكيوي. كىسىلىٍكتي الشٍَّيءى يف الشٍَّيًء: أىنٍػفىٍذتىوي 

طىرًيقنا؛ كسىلىكى اٞنكافى  سىلىكى : السُّليوؾ: مىٍصدىري سلك»و جاء في لسان العرب البن منظور:  :ثانيا  
ىٍسلىكي : الطريق2« .يىٍسليكيو ، سىلكتي الٌشيء يف الشيًء أم أدخلتوي فيو فىدخلى 

 .كاٞن
ريق اٞنٌتبع أك اٞننفذ كاٞندخل إىل الطٌ  كالذم استنتجتو من ىذه التعاريف اللغويٌة أٌف اٞنسلك ىو:   

 الشيء.
ثبات أك الوسائل  اإلق يو طر  عنو األصوليوف يف كتبهم بأنٌ عٌب : تعريف المسلك اصطالحا   -2

  3.ألحكاـكصاؼ كااأليتوصل ّٔا إىل معرفة  اليتكاٛنهات 
 .واصطالحا   لغة   الفرع الثاني : تعريف الكشف

 .من مصدر كشف :غةلالكشف  -1
: رفعك  ى السَّمىاءى  يػيقىاؿي : تىكىشَّفى  ا يواريو كيغطيو،شيئان عمٌ  كالكىٍشفي كىكىشىفى اأٍلىٍمرى  اٍلبػىٍرؽي ًإذىا مىألى

.ٍكرىىىوي عىلىى ًإٍظهىارًهً كىٍشفنا : أىٍظهىرىهي . كىكىشَّفىوي عىًن اأٍلىٍمًر : أى  يىٍكًشفيوي 
4 

                                                           

القزكيين الرازم، أبو اٜنسٌن، ١نقق عبد السالـ ١نمد ىاركف ،  دار اٛنيل ، بًنكت،  س اللغة ، أ٘ند بن فارس بن زكريايمقاي ػػػػػػ1
 .  97، ص3ـ ، مادة سلك ،ج 1991̸ق 1411، 1ط
ص 10، أبو الفضل، ٗناؿ الدين ابن منظور، دار صادر ، بًنكت، مادة سلك، ٠نلد لساف العرب، ١نمد بن مكـر بن على ػػػػػػػ 2

442. 
 –ق 1413الصفوة لنشر، الكويت،  البحر احمليط يف أصوؿ الفقو، لزركشي، راجعو عبد القادر عبد اهلل العاين، دار- 3

. ينظر، االجتهاد  243ط، د ت، ص زىرة، دار الفكر العريب لنشر، د  . ينظر أصوؿ الفقو، أليب 184، ص 5ـ، ج 1992
 –ق 1419اٞنقاصدم حجيتو نوابطو ٠ناالتو، نور الدين بن ٢نتار اٝنادمي، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، قطر، 

 بتصرؼ.. 59 ص ـ،  1998
 .300، ص9جأبو الفضل ٗناؿ الدين ابن منظور، حرؼ الكاؼ  لساف العرب ينظر، -4

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7171&idto=7171&bk_no=122&ID=7184
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7171&idto=7171&bk_no=122&ID=7184
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ى السَّمىاء. كاٞنعىن صىًحيحه، أًلفَّ اٍلميتىكىشّْفى بارًزه :» كيقاؿ       ، ًإذا مىألى  1«.تىكىشَّفى اٍلبػىٍرؽي
 2.«كعنو أظهرهي، ككىشىفى اهللي غمَّوي : أزالوي  كشف األمر،» يقاؿ :  كأيضان 
 أم كشف اٞنِبأ كاٞنستور، ،كإظهاره ،كإبرازه،يو عٌما يغط الكشف جاء ّنعىن رفع الشيء  أفٌ كيتبٌٌن 

 كىذا اٞنعىن يتوافق مع اٞنعىن االصطالحي اٞنقصود يف البحث.
على األمور اٜنقيقية كاٞنعاين اٞنسترتة اليت ٔنفيها الوقائع  االطالعىو »: الكشف اصطالحا   -2

 3 «.كاألحداث أك األمور
 مسالك الكشف . أنتقل إىل تعريف ،الكشفك بعد التعريف اللغوم ٞنصطلح اٞنسلك     

 .مسالك الكشفلالفرع الثالث : تعريف المركب اإلضافي 
ة لذلك، سأستِلص ىذا التعريف من  التعريفٌن كما نعلم أٌف اٞنعاجم ال تعٌرؼ اٞنركبات اإلنافيٌ 

 الٌسابقٌن اللغوم كاالصطالحي لكلٍّ من "اٞنسلك" ك"الكشف"
 كإبرازهة  إىل إظهار الشيء رؽ اٞنؤديٌ طُّ الىي : الكشفمسالك  مناٞنقصود أٌف  يتضح كمنو

 .كتونحيو
 .واصطالحا   لغة   مآالتالل : تعريف وّ الفرع األ

 : لغة  تعريف المآل  -1
، أىٍم: رىجىع أىمٍ  كىآؿى : ٗنع "مآؿ" ، كاٞنآؿ كيراد بو : المآالت/ أ أىٍم  أيؤىكّْؿي اٜنٍيٍكمى ًإىلى أىٍىًلوً ، يػىؤيكؿي

ا اٍلبىاًب ، أًلىفَّ مىٍرًجعى الرًَّعيًَّة ًإىلى رىاًعيهىا .، إًلىٍيًهمٍ  دَّهك أيٍرًجعيوي كىأىري  يىالىةي السّْيىاسىةي ًمٍن ىىذى آؿى الرَّجيلي يقاؿ : كىاإٍلً
تػىهىا  نىا " أيٍلنىا كى  "كتقوؿ العرب يف أمثاٟنا :،يػىؤيكٟنيىا أىكَّؿي ًذم ًسياسً رىًعيَّتىوي يػىؤيكٟنيىا : ًإذىا أىٍحسىنى ًسيىاسى ًإيلى عىلىيػٍ

يػيقىاؿي : رىدىٍدتيوي ًإىلى آيًلىًتًو  .أىٍلتيوي أىٍم أىٍصلىٍحتيوي . كىرىجيله آًيلي مىاؿو  أىٍم : سىاًئسيوي ى ك  ،أىٍم سيٍسنىا كىسىاسىنىا غىيػٍرينىا
كىذا معىن و إليو مآٟنم كإليهم مآلو  ألنٌ  ،أىل بيتو من ىذا أيضان  الرجلً  كآؿي ، ، أىٍم : طىٍبًعًو كىسيوًسوً 

                                                           
 .181، ص  5س اللغة البن فارس بن زكريا  ، مادة كشف، جيمعجم مقاي ػػػػػػػ1
 .789، ص2معجم الوسيط، إبراىيم مصطفى، دار الدعوة، دط، دت، ج ػػػػػػ2
ية لدكتور جرجس جرجس ، مراجعة القاني انطواف الناشف ، الشركة العاٞنية للكتاب معجم اٞنصطلحات الفقهية القانون ػػػػ3

 .265ـ ص 1996،  1بًنكت لبناف ، ط 
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. كذلك أهنم يعبكف عنو  كىكىذىًلكى آؿي كيلّْ شىٍيءو من ىذا أيضا .  وي كآؿ الرجل شِصي ، فالفو  قوٟنم ياؿى 
كمن ىذا الباب  ،كاآللة : اٜنالة، ، كىم يريدكف أبا بكرو  أيب بكرو  ، يقولوف آؿي  وي بآلو ، كىم عشًنتي 

األعراؼ چڀ ڀ ٺ ٺ ٹ چولو قك، كذلك  كما يؤكؿ إليو وي تأكيل الكالـ ، كىو عاقبتي 

2.: ما يؤكؿ إليو يف كقت بعثهم كنشورىمأم. 1ارة كالنٌ كاؿ كاٛننَّ عد من العذاب كالنَّ أم : ما كي .53
 

رىجىعى . كىأىكَّؿى إًلىٍيًو الشٍَّيءى : رىجىعىوي . كىأيٍلتي عىًن  : : الرُّجيوعي . آؿى الشٍَّيءي يػىئيوؿي أىٍكالن كىمىآالن  اأْلَْولُ / ب
ـى كىالى آؿى : "ٍيًء : اٍرتىدىٍدتي . كىيف اٜنٍىًديثً الشَّ  ـى الدٍَّىرى فىالى صىا أىٍم الى رىجىعى ًإىلى خىًٍنو ، كىاأٍلىٍكؿي 3" مىٍن صىا

تي النًَّبيذى حىَّتَّ آؿى ًإىلى الثػُّليًث أىًك الرُّبيًع أىٍم رىجىعى الرُّجيوعي  ٍِ  4.. كىيػيقىاؿي : طىبى
اإليٌالة  ك عريف اللغوم للمآؿ أهٌنا تعددت معانيو ، كىي الرجوع أم اٞنصًن،أستنبطو من التٌ  كالذم

غويٌة مع اٞنعىن كالذم يتناسب من ىذه اٞنعاين الل كاألىل أم العشًنة. ياسة كاإلصالح،أم السٌ 
االصطالحي ىو الرجوع أم اٞنصًن كالعاقبة كتقريبان كل ما تبقى من اٞنعاين يعود إىل ىذا اٞنعىن أم 

 مصًنىم كمردُّىم إليو.
 : ا  تعريف المآل اصطالح-2
ظر يف مآالت األفعاؿ معتب النٌ " إٌف اإلماـ الشاطيب ىو أٌكؿ من أٌصل لعلم اعتبار اٞنآؿ حيث قاؿ:   

آّتهد ال ٪نكم على فعل من األفعاؿ  كانت األفعاؿ موافقة أك ٢نالفة ، كذلك أفٌ  ،د شرعان مقصو 
 5".الفعلبعد نظره إىل ما يؤكؿ إليو ذلك  ادرة عن اٞنكلفٌن باإلقداـ أك باإلحجاـ إالٌ الصٌ 

                                                           

 .196، ص3ج، ـ2002ىػ / 1422 سنة النشر: دار طيبة،،القرشي الدمشقي إٚناعيل بن عمر بن كثًن تفسًن ابن كثًن ػػػػػػ1 
 .159/161،ص 1ـ ج1999ق /1420دار اٛنيل ػ مقاييس اللغة أل٘ند بن فارس بن زكريا، باب اٟنمزة كالواك،ػػػػػػ 2
باب النهي عن صـو الدىر رقم اٜنديث  ،أبو عبد اهلل ١نمد بن عبد اهلل اٜناكم النيسابورم اٞنستدرؾ على الصحيحٌن ػػػػػ3
 .75ص 2ـ ،ج1998ىػ  1418 (،دار اٞنعرفة  سنة النشر: 1631)
 ،ـ2003 سنة النشر: حرؼ األلف دار صادر، أبو الفضل ٗناؿ الدين ١نمد بن مكـر  ابن منظور، لساف العرب، ػػػػػػػ4
 .194،ص1ج

ىػ / 1424 دار بن عفاف سنة النشر: -دار ابن القيم أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن ١نمد اللِمي الشاطيب،اٞنوافقات 5-
 .117ص5ـ ج2003

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=267&idto=267&bk_no=122&ID=268#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=7&ayano=53
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=74&ID=613&idfrom=1485&idto=1486&bookid=74&startno=0
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=74&ID=613&idfrom=1485&idto=1486&bookid=74&startno=0
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=267&idto=267&bk_no=122&ID=268
https://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=99&ID=486&idfrom=372&idto=425&bookid=99&startno=27
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كتبهم   يف كما عرٌفو بعض الباحثٌن اٞنعاصرينيف اٞنآؿ ،فمن خالؿ قوؿ اإلماـ الشاطيب ٬نكن تعر     
 :كأذكر بعض التعريفات 

 1«   .اآلثار اٞنرتتبة على الشيء: » عٌرؼ اٞنآؿ ب -أ
 بٌٌن أف اٞنآؿ ىو حاصل الشيء كالنتيجة اٞنرتتبة على الشيء . فالتعريف

 2«.من صالح أك فساد ارجوع الفعًل إىل حاؿو ينتهي إليه: »ب أيضا اٞنآؿ كعرؼ -ب
أم سواء كانت ىذه  الذم يرتكو الفعل، بالٌصالح أك الفساد. فالباحث ربط اٞنآؿ بالٌنتيجة كاألثر

 الٌنتيجة صاٜنة أك فاسدة ىي اليت ٕنٌثل اٞنآؿ.
. مهما  و نتيجة أمر مابأنٌ فيو ب فقد عي كىو اٞنناسب لبحثي الثاين التعريف الذم اخرتتو ىو تعريف ك 

 ان لفعلو من األفعاؿ.كانت ىذه الٌنهاية أك النتيجة صاٜنة أك فاسدة تعتب مآالن أك مصًن 
 .واصطالحا   لغة   ثاني : تعريف األفعالالفرع ال

 .ٗنع كىي من مصدر "فعل"  :األفعاؿلغة : األفعال تعريف  -1
ـي أىٍصله صىًحيحه يدؿ على إحداث شيء من عمل كغًنه. من ذلك : فػىعىٍلتي  فػىعىلى:  اٍلفىاءي اٍلعىٌٍني كىالالَّ

. ككانت من  فو فػىٍعلىةه حسنة أك قبيحكذا أىفػٍعىليوي فػىٍعالن  3.ة فيالى
 4، ّنعىن صنع .عالن كفى  عالن " فً فعلك"
 5كالفعل بالكسر اسم اٜندث ىو كناية عن كل عمل متعًد أك غًن متعًد . 

                                                           

ص 2ـ، ج 2009̸ ق1430ٌن، دار التدمرية ، رياض ، دكتور كليد بن علي اٜنسلاعتبار مآالت األفعاؿ ك أثرىا الفقهي ل -1
30. 
اعتبار اٞنآالت  كمراعاة نتائج التصرفات " دراسة  مقارنة يف أصوؿ الفقو كمقاصد الشريعة " عبد الر٘ناف بن معمر السنوسي   -2

 . 19ق ص1،1434دار ابن اٛنوزم  لنشر ، السعودية ، ط
 . 511، ص 4، مادة فعل، جأل٘ند بن فارس بن زكرياس اللغة يمقاي - 3
ق 1424ؿ أليب بكر ١نمد بن عمر بن عبد العزيز األندلسي، دار الكتب العلمية ،بًنكت لبناف ،الطبعة األكىل ، كتاب األفعا-4
 .  346ـ ، ص2003-
،  2هتذيب لساف العرب للعالمة ابن منظور ، ٓنقيق األستاذ عبدأ علي مهنا ، دار الكتب العلمية ، بًنكت لبناف ، ط -5

 . 326، ص 2ـ ، مادة عمل، ج1993ق ػ 1413
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 صنع .المن العمل كعمل ّنعىن  أعمٌ  الفعل أفٌ  كمن التعريف اللغوم يتبٌٌن      
يف كتابو 1كىذا ما يظهر يف قوؿ بن رجب اٜننبليكقد كقع خالؼ بٌن العلماء يف معىن الفعل كالعمل 

اس من يقوؿ: ىو مرادؼ للعمل. كمنهم من من النٌ  لكالفعفتح البارم شرح صحيح البِارم :"
، كالعمل ال ارحو من العمل. فمن ىؤالء من قاؿ: الفعل يدخل فيو القوؿ كعمل اٛن يقوؿ: ىو أعمٌ 

عبيد بن عمًن: ليس اإل٬ناف بالتمين، كلكن اإل٬ناف يدخل فيو القوؿ على اإلطالؽ. كيشهد ٟنذا: قوؿ 
 قوؿ يفعل، كعمل يعمل.

من ذلك. كمنهم من قاؿ: العمل  كمنهم من قاؿ: العمل: ما ٪نتاج إىل عالج كمشقة، كالفعل: أعمٌ 
 ا، كالفعل أعم من ذلك.رٌ ما ٪نصل منو تأثًن يف اٞنعموؿ كعمل الطٌن آجي 

 على ما فيو شرؼ كرفعة ِنالؼ ، فال يطلق العمل إاٌل كمنهم من قاؿ: العمل أشرؼ من الفعل
 الفعل، فإف مقلوب عمل: ٞنع، كمعناه ظهر كأشرؼ.

  چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ٹ ٹ چكىذا فيو نظر، فإف عمل السيئات يسمى أعماال كما قاؿ 
 كقولو نفسو الفعل  يضيف إىل ف اهلل تعاىل إ٧نا، فإكلو قيل عكس ىذا لكاف متوجهان 123 النساء:

 .18اٜنجچ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ.6الفجرچ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿچ:ٹ

 .71 سي چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ ٹ ٹا أناؼ العمل إىل يديو كما كإ٧نٌ 

 2".107 ىود: چ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئچ ٹ ٹكاشتق سبحانو لنفسو أٚناء من الفعل دكف العمل، 

 .، كالعمل ّنعىن صنعمن العمل الفعل أعمٌ  كيتبٌن يف األخًن أفٌ 

                                                           

ىو العا م الفانل اٜنافظ الشيخ عبد الر٘نن بن أ٘ند بن حسن بن رجب البغدادم ٍب الدمشقي الشيخ زين الدين اٞنعركؼ  - 1
ىػ". كانت لو مؤلفات منها: جامع العلـو كاٜنكم يف شرح ٙنسٌن حديثا من جوامع الكلم. 795-736بابن رجب اٜننبلي. " 

تح: كماؿ يوسف  سانيد، ١نمد بن أ٘ند بن علي، تقي الدين، أبو الطيب اٞنكي اٜنسين الفاسي،ذيل التقييد يف ركاة السنن كاأل
. احتساب الشيخ ١نمد بن عبد الوىاب )ر٘نو 82،ص2ـ، ج1990ىػ/1،1410اٜنوت، دار الكتب العلمية، بًنكت، لبناف،ط

 .490،ص1اهلل(، مرفت بنت كامل بن عبد اهلل أسرة، دار الوطن، دط، دت، ج
فتح البارم شرح صحيح البِارم، ين الدين عبد الر٘نن بن أ٘ند بن رجب بن اٜنسن، السىالمي، البغدادم، تح: ١نمود بن  - 2

 .6ـ، ص 1996 -ىػ  1417، 1اٞندينة النبوية، ط -شعباف بن عبد اٞنقصود ك آخركف، مكتبة الغرباء األثرية 
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 :الحاتعريف األفعال اصط -2
 والفعل ى فٌ إ :كىبة الزحيلي حٌن ٓندث عن تعلق خطاب الشارع بأفعاؿ العباد ، فقاؿ اعرفه/ 1
اٛنوارح كاللساف   أفعاؿ أـ من ياتكالنٌ  كاالعتقادياتأكاف من أفعاؿ القلوب  ه العرؼ سواء ما يعدُّ »

 1«.كرتؾ الزىن   كأداء الزكاة كتكبًنة اإلحراـ ، كٗنيع التصرفات القولية ، كيدخل فيها الكف
الفعل يقصد بو كل  فٌ إ: "فقاؿ "أفعاؿ العقالء قبل الشرع "فو الزركشي يف معرض حديثو عن كعرٌ / 2

 2" .ما يصدر عن العباد من تصرفات ٪نكم  عليها بثواب أك عقاب
كيف اٜنقيقة أٌف ىذا التعريف  فاٞنعىن اللغوم يتوافق مع اٞنعىن االصطالحي يف معىن من اٞنعاين،

ألنٌو إذا أطلق الفعل يتبادر إىل ذىن الٌسامع األشياء  صطالحي عند علماء األصوؿ كٌنح إشكاالن،اال
كّنفهـو اٞنِالفة يستِرج القوؿ كاالعتقاد كالرتؾ، كإذا بالفعل يشمل  اليت يعملها كيصنعها اٞنكٌلف،

أم كل  ا البحث.القوؿ كاالعتقاد كالرتؾ كّٔذا يكوف ىذا التعريف كٌنح اٞنقصود بالفعل يف ىذ
 التصرفات الواقعة من اٞنكلف. 

 .مآالت األفعالالمركب اإلضافي تعريف الفرع الثالث : 
 تعريف مآالت األفعال عند األصوليين والفقهاء :   -1

بقدر ما اىتموا بتطبيق قواعدىا  ،ة ٞنآالت األفعاؿ م يهتم علماء األصوؿ بونع تسمية خاصٌ      
 كذلك من خالؿ مراعاهتم ٛنلب اٞنصاحل كدفع اٞنفاسد، غًن أفٌ  ،لعمل ّٔاع يف االستدالؿ كاكالتوسُّ 

 صطلحاٞن نشأكمنها  ،باىتمامو يتفحظبذكرىا يف كتابو " اٞنوافقات " ،  ٕنٌيز قد ر٘نو اهللالشاطيب 
بشأف نركرة  ان أكرد نص"اٞنوافقات" ، ففي كتابو ،كما ذكرت سالفان عند تعريف اٞنآؿ على لسانو 

بو   ان خاص ان اصطالحي ان و أصل من أصوؿ التشريع كلكن  م يضع تعريفظر يف أصل اٞنآؿ ك أنٌ لنٌ اعتبار ا

                                                           

 . 39، ص  1ـ ، الطبعة األكىل ، ج1986 –ق 1406بدمشق ، أصوؿ الفقو اإلسالمي ، دار الفكر لطباعة كالنشر  - 1
 –ـ 1992ينظر البحر احمليط يف أصوؿ الفقو، مراجعة عمر سليماف األشقر ، دار الصفوة لطباعة كالنشر بالغدرفة الكويت  - 2

 . 157، ص 1ق ، طبعة الثانية ، ج1413
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ٞنآالت  بل حدد اٞنعىن اإلٗنايل لو ، كمنو حاكؿ بعض اٞنعاصرين يف أُناثهم كنع حدان اصطالحيان 
 : 1األفعاؿ 

  .تعريف مآالت األفعال عند المعاصرين -2
الذم  ذلك يقصدسواء أكاف  ،يتفق مع ما يؤكؿ إليو حكمان  أخذ الفعلأف ي: » زهرة يأب تعريف/أ

 ، كإف كاف ال يؤدم إاٌل الفعل يؤدم إىل مطلوب فهو مطلوب آؿ إليو الفعل أـ ال يقصده ،فإذا كاف
ظر يف ىذه اٞنآالت كما ترل ال يلتفت فيو إىل نية الفاعل بل إىل النٌ  عنو ، فإفٌ  فهو منهيّّ  شرٍّ  إىل

 2».،كُنسب الٌنتيجة ٪نمد الفعل أك يذـ نتيجة العمل كٖنرتو
ىو أف يتحرل آّتهد أفعاؿ اٞنكٌلفٌن، ُنيث ال  »تعريف حسن بن سالم بن عبد اهلل الذهب/ب

٪نكم عليها باٞنشركعٌية أك عدمها حَّت ينظر إىل  ما يرتتب عليها من نتائج كاقعة أك متوقعة ، يكوف 
 3«.ضادة أك اٞنوافقة ٞنقاصد التشريع اإلسالمياٜنكم الشرعي التطبيقي على كفقها من حيث اٞن

ظر يف عاقبة تطبيق اٜنكم الشرعي على كاقعة  فإف كاف لنٌ ا »ىو  جارتعريف عبد المجيد النّ /ج
 4.«ىذا اٜنكم ال يؤدم إىل ٓنقيق  مصلحة عدؿ عنو

ا  سواء اٟنٌ ة على ١ناعتبار ما يصًن إليو الفعل أثناء تنزيل األحكاـ الشرعيٌ : »جدية عمر تعريف/د
 5. «غًن قصده بأكاف ذلك خًنان أـ شران كسواء أكاف بقصد الفاعل أـ 

 
 

                                                           

 بتصرؼ.. 42/ 30، ص مرجع سابقعلي اٜنسٌن  ،  مآالت األفعاؿ كأثرىا  الفقهي ، كليد بنينظر،  اعتبار  - 1
 .288أصوؿ الفقو ، دار الفكر العريب ،ص - 2
العليا باٛنامعة األردنية، حسن بن  الدارسات األحكاـ، رسالة ماجستًن يف الفقو كأصولو بكلية مآالت األفعاؿ كأثرىا يف تغًن -3

 .12صسا م بن عبد اهلل الذىب،
 –ق 1423أثرىا يف فقو األقليات، ُنث مقدـ لدكرة التاسعة للمجلس األكريب لإلفتاء كالبحوث، األفعاؿ ك  ماالتينظر   - 4

 .  3ـ، ص 2002
ق ػ 1430،  1أصل اعتبار اٞنآؿ " بٌن النظرية كالتطبيق " ، عمر جدية ،دار ابن حـز لطباعة ،  بًنكت ػ لبناف ، ط- 5

 . 36ـ، ص 2010
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 .1"دمات األفعاؿ قياسان على عواقبهااٜنكم على مق ":السديس عبد الرحمان تعريف/هػ
ىو اآلثار اٞنرتتبة على أفعاؿ اٞنكلفٌن كيراد بذلك النتائج : » تعريف وليد بن علي الحسين/و

 2«   .أك القولية أك الفعلية االعتقاديةادرة عن اٞنكلفٌن تفضي إليها التصرفات الصٌ  كالثمرات اليت
نتيجة أك  كلُّ :أف مآالت األفعاؿ ىي  الٌسابقة الذكر ، التعاريف ىذه كما ٬نكن استِالصو من    

أثناء تنزيل  ؿاٞنآظر يف مع حتمية اعتبار النٌ  ، ادرة عن اٞنكلفٌنأثر تؤكؿ إليو األفعاؿ كالتصرفات الصٌ 
كأرل أف التعريف اٞنناسب  ،التعاريفالشرع ، كىذا ما أٗنعت عليو مقصد قصد ٓنقيق اٜنكم، 

ظر إىل عاقبة تطبيق اٜنكم قبل جار ، فالنٌ كالذم ينصب يف دائرة ُنثي  ىو تعريف عبد آّيد النٌ 
 يعدٌ  ،ر من عاقبة اٜنكمظر كالتحسب كاٜنذفهذا النٌ  ،ا توصل إىل مصلحةكٓنرم نتيجتو بأهنٌ  ،تنزيلو
علمان أٌف اٞنصلحة َنلبها  ك١ناكلة للوصوؿ إىل نتيجة ّٔا مصلحة ،آؿاٞنللكشف عن  ان كمسلك ةن طريق

 . ظر يف الواقعةمن خالؿ النٌ  أك بدفع مفسدة
الفعل  مشركعا ٞنصلحة فيو تستجلب ، أك ٞنفسدة تدرأ   إف"ىذا اٞنقاـ قاؿ اإلماـ الشاطيب  كيف

على خالؼ ما قصد فيو ، كقد يكوف غًن مشركع ٞنفسدة تنشأ عنو أك مصلحة تندفع كلكن لو مآؿ 
ؿ باٞنشركعية؛ فرّنا أدل استجالب كلكن لو مآؿ على خالؼ ذلك ، فإذا أطلق القوؿ يف األكٌ  بو،

اٞنصلحة فيو إىل اٞنفسدة تساكم اٞنصلحة أك تزيد عليها؛ فيكوف ىذا مانعا من إطالؽ القوؿ 
ككذلك إذا أطلق القوؿ يف الثاين بعدـ مشركعية رّنا أدل استدفاع اٞنفسدة إىل مفسدة باٞنشركعية ، 

و تساكم أك تزيد ، فال يصح إطالؽ القوؿ بعدـ اٞنشركعية  كىو ٠ناؿ للمجتهد صعب اٞنورد إال أنٌ 
 3".عذب اٞنذاؽ ١نمود الغب جار على مقاصد الشريعة

بألفاظ أخرل مآالت األفعاؿ "كردت بعٌدة صٌيغ أك  كيف آخر ىذا اٞنبحث ْندر يب اإلشارة إىل أفٌ 
 .األسباب كماالتعند اإلماـ الشاطيب مثل مآالت األعماؿ ، كمآالت األحكاـ ، 

                                                           

اٞنرتتبة عليها يف الفقو اإلسالمي كالقضايا اٞنعاصرة  دراسة أصولية فقهية معاصرة، عبد الر٘ناف قاعدة اعتبار اٞنآالت كاآلثار   - 1
 .   12ق ، ص1428السديس  ، قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة ، جامعة أـ القرل ، 

 . 33األفعاؿ كأثرىا  الفقهي ، ص آالتماعتبار  - 2
 .177/178اٞنسألة العاشرة، ص5ج،أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن ١نمد اللِمي الشاطيب،اٞنوافقات - 3

https://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=99&ID=486&idfrom=372&idto=425&bookid=99&startno=27
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ما ينتهي إليو الفعل الذم يصدر من اإلنساف مثل أداء الزكاة : األفعاؿ أك األعماؿ آالتّن كاٞنقصود
 فس من الشح كالبِل .تطهًن النٌ  إىلتنتهي 

أثر اٜنكم الشرعي يف الواقعة كأف ينتهي حكم منع الرشوة إىل حفظ  يى :األحكاـ مآالت اأمٌ 
مآالت األسباب ٓنمل نفس  معىن مآالت األحكاـ  فاٞنقصود ّنآالت   كأخًنان  حقوؽ البشر.

مآالت ك مآالت األدلة ، ك " يطلق عليها النتائج ،كمن صٌيغها أيضان 1" .األسباب ىي األحكاـ الشرعية
صطلح : فقو التوقع ، فقو اٞنتوقع ، فقو العواقب ، فقو االستبصار اٞن غ اٜنديثة ٟنذاالصيٌ من ك  كلفاٞن

" ..2 
 ثر الذم ينتهي إليو الفعل .األأك النتيجة ا غ ال ٔنرج عن مدلوٟنا أهنٌ ككل ىذه الصيٌ    

                                                           

عة للمجلس األكريب لإلفتاء كالبحوث ينظر مآالت األفعاؿ يف فقو األقليات لعبد آّيد النجار ، ُنث مقدـ لدكرة التاس - 1
 . 3ـ ، ص2002 –ق 1423

فلة  1أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه فقو كأصوؿ جامعة اٜناج ٝنضر ػ باتنة  ينظر فقو مآالت األفعاؿ كأبعاده اٞنقصدية، -2
 . 12زردكمي ص



 

 

 ل :أدلة  اعتبار مآالت األفعال.المطلب األوّ 

 ل : أدلة اعتبار مآالت األفعال من الكتاب.الفرع األوّ 

 نة.ني : أدلة اعتبار مآالت األفعال من السّ الفرع الثا        

 عمل الّصحابة.الفرع الثالث : أدلة اعتبار مآالت األفعال من        

 المطلب الثاني : مراتب مآالت األفعال.

 ل : مآل قطعي التحقق.الفرع األوّ  

 الفرع الثاني : ما كان مآله نادر التحقق.  

 .ظني التحققمآله الفرع الثالث : ما كان 
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 مراتبها.مآالت األفعال و  اعتبار أدلة: الثانيالمبحث 
 .مآالت األفعال  اعتبار ةأدلل :المطلب األوّ 

 من الكتاب. مآالت األفعال  اعتبار أدلةل :الفرع األوّ 
نتائج أفعاؿ  اعتبار تدؿ على ،يف القرآف الكرًن آيات كثًنةت كقد كرد ،اٞنآؿ أصل معتب يف الشرع 

 ما يلي:، كأذكر من ىذه اآليات اٞنكلفٌن
أدلة سد الذرائع  ىعلكثًنة ككل ما يستدؿ بو   فهي 1األدلة اٝناٌصة كما ٚنٌاىا اإلماـ الشاطيب    

 مسألة اعتبار اٞنآؿ كمن أمثلة ذلك: يف٬نكن أف يكوف دليل 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ چ ٹ ٹ/1

 .31النور   چ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 فدفعان   2«شهوة أكرثت حزنا طويال  ظرة تزرع يف القلب الشهوة ك ربٌ فالنٌ » كجو الشاىد من اآلية 
 بارتداء اٜنجاب.تعاىل أمر اهلل اٞنفسدة ٟنذه  كدرءن 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ ٹ ٹ/2

 چېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىبيب 

 . 43األعراؼ 
قوا رسالة رسلهم اليت جاءت باٜنق ك م يستكبكا ك م دلت اآلية الكر٬نة على جزاء الذين آمنوا كصدٌ     

كحقد اْناه من  كأزاؿ ما يف صدكرىم من غلٌ ،ة بلوا الدعوة ، فجعلهم اهلل من أىل اٛننٌ يعاندكا بل ق
احل كىداىم إىل لو فبقدرتو كفقهم للعمل الصٌ  فالذين آمنوا ٘ندكا اهلل تقربان  ،نياأساء إليهم يف الدٌ 

                                                           

 .177اٞنرجع نفسو ص - 1
، ص 2ـ، ج1980 -ىػ  1400، 3، مكتبة الغزايل،دمشق،طركائع البياف تفسًن آيات األحكاـ، ١نمد علي الصابوين - 2

147 . 
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اىا ة كأكرثهم إيٌ نٌ احل ، نودكا هتنئة ٟنم أف جعل ٟنم رّٔم اٛنفكانت نتيجة عملهم الصٌ  ،الطريق اٞنستقيم
 1ة كتبوأًب منازلكم ُنسب أعمالكم.م  نالتكم الر٘نة فدخلتم اٛننٌ كّنا كانوا يعملوف أم بسبب أعمال

ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ  چ ٹ ٹ/3

 .110إلسراء ا چ ڻ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
ة تو كال ٩نعلها سريٌ تيجة ، فاهلل هنى رسولو بأف ال ٩نهر بصالنٌ الظر إىل بالنٌ  ان اهلل حكمرتب قد 

 التطاكؿك  التحكك ّٔم اٛنهريريد بذلك النَّيبٌ  بأفٌ  ،كوفشر اٞن يتو٨نو كيظنو  قد ٞنا بأكملها ْننبان 
ْننب ما من شأنو أف  تعاىلا عن ذكر آٟنتهم فاغتاظوا كسبوا ، فأمر اهلل ٠نردن  تعاىلعليهم بذكر اهلل 

 2. قلؤّمٌناٞنقصود ىو تلي أفٌ حٌن يف كيزيد تصلبهم يف كفرىم حفائظهم يثًن 

 ٹ ٹ چ/4                    

            621طو  چ.  

جو كأدلتو جى عمل بآيات اهلل كىي حي و : من  م يكتبٌن اآلية الكر٬نة مآؿ فعل اٞنكلف اٞنتمثل يف أنٌ   
 3ار.أعمى كيرتؾ يف النٌ و ٪نشر كمآلو أنٌ  ،كوف نتيجة فعلوتف ،ك م يؤمن ّٔا،فنسيها كاعرض عنها 

ڀ ڀ ڀ ٺ  پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ٹ ٹ چ/5

 .46األنفاؿ   چٺٺ
 
 

                                                           

، 134ػ 131، ص 9ـ، ج1984دط،  تفسًن التحرير كالتنوير لشيخ ١نمد الطاىر بن عاشور، الدار التونسية لنشر، تونس،- 1
 بتصرؼ.

 .بتصرؼ238، ص 15يخ ١نمد طاىر عاشور، ج تفسًن التحرير كالتنوير لش - 2
ـ، 2000ىػ 1420، 1أكيل القرآف أبو جعفر الطبم، ٓنقيق أ٘ند ١نمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طجامع البياف يف ت - 3
 . ،بتصرؼ 396، ص18ج
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بينهم فإف حصل ذلك ا فيمكال يتنازعوا ك٫نتلفوا ،أمر اهلل تعاىل اٞنسلمٌن بالثبات عند قتاؿ األعداء    
 كتذىب قوهتم ككحدهتم ففي طاعة اهلل كرسولو حتمان ، ك م يصبكا فيكوف مآؿ أك نتيجة ذلك الفشل 

 1صر حليفهم. سيكوف النٌ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼  ٹ چ ٹ/6

 .108األنعاـ  چ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    
اهلل  لسبٌ  ة الكفار فنهوا لئال يكوف سبهم سببان اٞنسلمٌن كانوا يسبوف آٟن اآلية الكر٬نة تدؿ على أفٌ 

كعليو مفسدة أدت إىل  سبٌ ال، فنتيجة  م إذا سبوىا نفر الكفار ك ازدادكا كفران تعاىل ،كأيضا علم أهنٌ 
 2.ل ٞنسلم التعرض لدين الكفار كسبوفال ٪ن ة،يف ىذه األم كم ىذه اآلية باؽو كحي  ،منع الشرع السبٌ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱٹ ٹ چ/7

 .79لكهف ا چ ڻ ڻۀ
و كيظهر لنا يف تصرؼ سيدنا اٝنضر يف أمر السفينة كذلك أنٌ  األفعاؿ،تدؿ اآلية كذلك على مآؿ 

من أصحأّا ، فهنا تصرؼ اٝنضر ظاىره  كظلمان  غصبان  سيأخذىا وأنٌ  ،أعأّا لعلمو ُناؿ اٞنلك
 3الح كاٝنًن.اإلتالؼ كالفساد لكن نتيجة ذلك الصٌ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ  ٹ چٹ /8

 .3النساء چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ

                                                           

تفسًن القرآف العظيم، أبو الفداء إٚناعيل بن عمر بن كثًن القرشي البصرم، ٓنقيق سامي بن ١نمد السالمة، دار طيبة  - 1
 . بتصرؼ. 72 ، ص4ـ، ج1997ق ػ 1420، 2لتوزيع، السعودية، ط

ينظر تفسًن البحر احمليط أليب حياف األندلسي، ٓنقيق عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود ػ علي ١نمد معوض، دار الكتب العلمية   - 2
. كينظر جامع األحكاـ القرآف، أبو عبد اهلل ١نمد بتصرؼ ،202، ص4ـ، ج1993 –ق 1413بًنكت لبناف، الطبعة األكىل، 
ق 1427، 1اف، طمؤسسة الرسالة لطباعة كالشر بًنكت لبن ٓنقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، بن أ٘ند مشس الدين القرطيب،

 ،بتصرؼ.491ص  8ـ، ج2006ػ 
 .بتصرؼ، 13، ص16تفسًن التحرير كالتنوير حملمد الطاىر ابن عاشور، ج - 3
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إىل عدـ العدؿ ذلك من أف يؤدم  نساء خوفان  ةأكثر من أربعبكقد دلت اآلية على ٓنرًن الزكاج 
ساء كاالقتصار ، فمن أجل دفع الظلم حدد أقصى عدد من النٌ  كحَّت عدـ العدؿ بٌن أكالدىنٌ ،بينهنٌ 

1.دة أقرب إىل عدـ اٛنورعلى كاح
 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ  ٹ ٹ چ/9

ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک کگ گ گ 

 .121البقرة  چ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں

 چ ک ک ک ک چ ين فقاؿ:ٓنرًن نكاح اٞنسلم كاٞنسلمة، ٞنن خالفهما يف الدٌ  تعاىل اهلل كرذ  
طتهم على خطر منهم، كبال شك سيؤدم  الزكاج منهم أم: يف أقواٟنم أك أفعاٟنم كأحواٟنم، فمِال

 2.االحتياط منها٩نب  ،إىل مفسدةو 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٹ ٹ چ/10

 .5يوسف  چ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ
عن إخبار إخوتو بالرؤيا اليت  عليهما الٌسالـ، ابنو يوسف ،خالؿ اآلية الكر٬نة ينهى سيدنا يعقوب  من

ظر إىل ما سيؤكؿ نٌ الففي حالة إخبار إخوتو سيحسدكنو كيناصبوه العداكة فب ،وةكانت إشارة لو بالنب
الـ على علم ُناؿ حسد أبنائو على يوسف عليو و عليو السٌ كألنٌ  ره من عدـ إخبار إخوتو بالرؤيا،حذٌ 
3.عنوفكل ما يؤدم إىل مفسدة ٩نب التِلي  ،الـالسٌ 

 

 .32إلسراء ا چ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گگ چ ٹ ٹ/11

                                                           

 .بتصرؼ ، 78ق سوريا، دط، ص التفسًن الوجيز على ىامش القرآف العظيم، لوىبة الزحيلي، دت، دار الفكر دمش - 1
الرسالة ينظر تيسًن الكرًن الر٘ناف يف تفسًن كالـ اٞنناف لعبد اهلل السعدم، ٓنقيق عبد الر٘ناف بن معال اللو٪نق، مؤسسة  - 2

 ،بتصرؼ.99ـ، ص2000ق ػ 1،1420،ط
د ١نمد شاكر، مكتبة ابن تيمية، القاىرة، اٛنامع ألحكاـ القرآف، أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند مشس الدين القرطيب، ٓنقيق ١نمو  - 3

 .بتصرؼ. 558، ص15دط، د ت، ج
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متمثلة يف إناعة ، و كسيلة تفضي إىل مفاسد عظيمة الكر٬نة على ٓنرًن الزنا كذلك ألنٌ  ت اآليةدل
،أك  ساء على أزكاجهنٌ فيو إفساد النٌ  ألفٌ  لتقاتللك بو مظنة ، سل لإل٨ناؿ سب ، كتعريض النٌ النٌ 

كاجها العتباره اس عن ز فيو تعريض اٞنرأة إىل اإل٨ناؿ بإعراض النٌ  ، كألفٌ  األبكار على أكليائهنٌ 
 1.الزنارع يف ٓنرًن اظ الشسيؤكؿ غلٌ  ران إىل مااك٣نا ينشأ عنو الغًنة كالطالؽ ، فاعتب ،فاحشة

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ٹ ٹ چ/12

 .43النساء چ ﮲﮳  ﮴ ﮵
ففي عهد النَّيبٌ صلى اهلل عليو  ،أف شرب اٝنمر يؤدم بصاحبو إىل ذىاب عقلو كسكره من اٞنعلـو

على عدـ شربو أثنائها ٞنا  فقد نزلت آية تنصٌ  ،الةيف كقت الصٌ  إالٌ  قبل ٓنر٬نو كاف مباحان  كسلم
الة فلهذا م سيقولوف ماال يعلموف أثناء أداء الصٌ يز كأهنٌ يسيؤكؿ فعل ىذا إىل ذىاب العقل كعدـ التم

 2.كاجتنأّاعن قرّٔا كالقياـ إليها  كتعاىل هنى اهلل سبحانو

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺  ھ ھ ھ ے ےٹ ٹ چ/13

 .185البقرة چ﮻ ﮼ ﮽ 

اٞنريض كاٞنسافر ال يصوماف يف حالة اٞنرض كالسفر ٞنا سيؤكؿ من فريضة  أفٌ »تدؿ اآلية الكر٬نة  على 
 . باإلفطارصت ٟنما العسر يسرت الشريعة كرخٌ  اٟنذ ، فدفعان  3«شقة عليهما اٞنـو إىل الصٌ 
  ٞنآؿ بأدلة كىي :استدؿ اإلماـ الشاطيب على اعتبار اكقد 

ا األخركية ا أخركية ، أمٌ ا دنيوية كإمٌ التكاليف مشركعة ٞنصاحل العباد ، كمصاحل العباد إمٌ  فٌ "أ     
 ا الدنيوية؛ فإفٌ عيم ال من أىل اٛنحيم ، كأمٌ فراجعة إىل مآؿ اٞنكلف يف اآلخرة ليكوف من أىل النٌ 

ا أسباب ٞنسببات ىي مقصودة للشارع ، إهنٌ مقدمات لنتائج اٞنصاحل؛ ف - إذا تأملتها -األعماؿ 
                                                           

 ..بتصرؼ 90، ص 15تفسًن التحرير كالتنوير لطاىر ابن عاشور، ج - 1
الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل أليب القاسم ١نمود بن عمر الز٢نشرم، ٓنقيق عادؿ   2 -

 . بتصرؼ  81ص 2ـ، ج1998 -ق1418، 1كعلي ١نمد معوض، مكتبة العبيكاف، الرياض، ط أ٘ند عبد اٞنوجود
، 1ـ، ج2005ػ 1426، 2ورة ، طعمدة التفسًن عن اٜنافظ بن كثًن، ٓنقيق أ٘ند شاكر، دار الوفاء لطباعة، اٞننص  - 3

 . 217ص
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ظر يف كاٞنسببات ىي مآالت األسباب؛ فاعتبارىا يف جرياف األسباب مطلوب ، كىو معىن النٌ 
أك غًن معتبة؛ فإف اعتبت فهو  ا أف تكوف معتبة شرعان مآالت األعماؿ إمٌ  أفٌ  والثاني:.اٞنآالت

الت مضادة ٞنقصود تلك األعماؿ كذلك غًن اٞنطلوب كإف  م تعتب أمكن أف يكوف لألعماؿ مآ
كقوع مفسدة  التكاليف ٞنصاحل العباد ، كال مصلحة تتوقع مطلقا مع إمكاف صحيح؛ ٞنا تقدـ من أفٌ 

 : اـ أف اٞنآالت معتبة يف أصل اٞنشركعيةالشرعية كاالستقراء التٌ  : األدلة والثالث. توازيها أك تزيد
 21البقرة ىئ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ يئكقولو

  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ يئككقولو 

  183البقرة ىئ ڦ ڦ

 651البقرة ىئ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ يئكقولو 

 ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ يئكقولو 

  37اٞنائدة ىئ ڤ ڤ
فهذه اآليات بعمومها دلت على الٌنتيجة أك األثر للعمل 1."ا فيو اعتبار اٞنآؿ على اٛنملةكىذا ٣نٌ    

 الشاطيب. اإلماـ آؿ اٞنرتتب عن الفعل مقصود شرعان كما دللكىو اٞن

 ة :بويّ نة النّ الس  من اعتبار مآالت األفعال أدلة  الفرع الثاني:
قد استدؿ العلماء على ك بعد القرآف الكرًن ، النبويٌة ىي اٞنصدر الثاين من مصادر التشريع نة لسُّ ا

 :ا ما يلي أذكر منهة بويٌ اٞنآؿ من األحاديث النٌ اعتبار 
يىانىكيٍم كىخيصيومىاًتكيٍم كىحيديكدىكيٍم كىًشرىاءىكيٍم كىبػىيػٍعىكيٍم ، كى  ":قاؿ/ 1 نّْبيوا مىسىاًجدىكيٍم ًصبػٍ ا يػىٍوـى جى ٗنىّْريكىى

 2. "ٗنيىًعكيٍم كىاٍجعىليوا عىلىى أىبٍػوىأًّىا مىطىاًىرىكيٍم 

                                                           
 ، اٞنسألة العاشرة.5ج177اٞنوفقات للشاطيب مرجع سابق، ص 1
2
(،  سنن ابن ماجة، 750ماجة يف سننو، كتاب اٞنساجد كاٛنماعات باب : ما يكره يف اٞنساجد رقم اٜنديث )أخرجو ابن  - 

.حكم األلباين نعيف، إركاء الغليل  66، ص2ـ، ج1998 -ىػ 1418، 21ٓنقيق بشار عواد معركؼ، دار اٛنيل، بًنكت، ط
 ،7ج ـ،1985 -ىػ  2،1405كتب اإلسالمي،بًنكت،طيف ٔنريج أحاديث منار السبيل، ١نمد ناصر الدين األلباين، اٞن

 .362ص

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=403&idfrom=2057&idto=2062&bookid=87&startno=4#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=403&idfrom=2057&idto=2062&bookid=87&startno=4#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=403&idfrom=2057&idto=2062&bookid=87&startno=4#docu
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أال كىي مشركعية الرفق باٞنأمومٌن كاٞنصلٌن ،اٜنديث الشريف يدؿ على مراعاة جلب مصلحة       
كدفع كل ما ٬نكن أف يؤدم إىل مشقة متمثلة يف تلوث اٞنسجد بالدـ  ،كاٜنفاظ على حـر اٞنسجد

تصرفاهتم ل فمآالن كمشقة أعظم ىي تشويش كصراخ كركض الصبياف كآّانٌن  ،لناتج من إقامة اٜندكدا
ف  م إلكن اٜنديث نعيف كعلى ىذا ٬نكن القوؿ  1ة منهم .خشية كقوع أذيٌ ر منها النَّيبٌ حذٌ 

  فال حرج من دخوٟنم يف اٞنسجد.ىاتو التصرفات الواقعة من الصيباف كآّانٌن تكن ىناؾ 

 2" ." ال يرث قاتل من دية من قتل قاؿ : رسوؿ اهلل عن سعيد بن اٞنسيب، أفٌ / 2

من اٞنًناث إف قتل مورثو عقوبة لو فضال عن  ،اٜنديث الشريف كانح الداللة أنو ٬ننع القاتل
من طمع يف اٞناؿ كاستعجاؿ بقتل  ل،فيحـر من اٞنًناث  بناء ٞنا سيؤكؿ إليو ىذا الفع "، 3"القصاص

 4.ورثٌن ك انتشار اٛنرائماٞن
 5«ال يقضي القاني بٌن اثنٌن كىو غضباف: » قاؿ النَّيبٌ /3
لو أف يقضي كىو غضباف ، ألف يف حالة  غضبو  اٜنديث الشريف يشًن إىل أف القاني ال ٪نق  

 6.االعتداؿىو تغًن العقل ك٪نيل الطباع عن ،ستكوف نتيجة أك مآؿ غضبو 
                                                           

  552، ص2ق، ج1426، 1ينظر شرح رياض الصاٜنٌن، ١نمد بن صاحل بن ١نمد العثيمٌن، دار الوطن لنشر، الرياض، ط - 1
ق 1413، 1ينظر نيل األكطار، ١نمد بن على بن ١نمد عبد اهلل الشوكاين، تح: عصاـ الدين الصباطي، دار اٜنديث، مصر، ط

 .  164، ص3ـ، ج1993 –
(، السنن الكبل، ابو بكر البيهقي، تح : ١نمد عبد 12236أخرجو البيهقي يف سننو،  باب ال يرث القاتل، رقم اٜنديث ) - 2

 صححو األلباين . 360، ص6ـ، ج2003 –ق 1424، 3القادر عطا، دار الكتب العلمية، بًنكت لبناف، ط
  .. ـ ش 7، ص 22األشباؿ حسن الزىًنم آؿ مندكه اٞننصورم اٞنصرم، جينظر، شرح صحيح مسلم، أبو   - 3
 ،بتصرؼ.5718، ص 7، ج4ار الفكر، سوريا، طينظر، الفقو اإلسالمي ك أدلتو، كىبة الزحيلي، د - 4
د (، ابن ماجة أبو عب2316أخرجو ابن ماجة يف سننو، كتاب األحكاـ، باب :ال ٪نكم اٜناكم كىو غضباف رقم اٜنديث ) -5

. حكمو  776، ص 2اهلل ١نمد بن يزيد القزكيين،  تح : ١نمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د ط، د ت،  ج
صحيح يف البدر اٞننًن يف ٔنريج األحاديث كاألثار الواقعة يف الشرح الكبًن، ابن اٞنلقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 

،  1دار اٟنجرة للنشر، الرياض، ط ى أبو الغيط كعبد اهلل بن سليماف كياسر بن كماؿ،تح: مصطف أ٘ند الشافعي اٞنصرم،
 .570، ص9ـ، ج2004-ىػ1425

معا م السنن، كىو شرح سنن أيب داكد، أبو سليماف ٘ند بن ١نمد بن إبراىيم بن اٝنطاب البسيت اٞنعركؼ باٝنطايب، ينظر ،- 6
 .، بتصرؼ164،ص 4ـ، ج1932 -ىػ  1351، 1اٞنطبعة العلمية لنشر، حلب، ط
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 . 1«اصرؼ بصرؾ»؟ فقاؿ: اءةجعن نظرة الفي  ؿ اهللعن جرير، قاؿ: سألت رسو / 4
كحَّت إف كعدـ إدامة النظر لغًن نركرة  ر الرجلصالبد من غض ب وأنفيستفاد من ىذا اٜنديث    

، كمنو فإف إدامة النظر مفضية إىل الفتنة ة للمرأةبكوف حياء، كىذا أيضا بنسكقع نظره فيشرتط أف ي
 2.ٟنا أثر على القلب فقد هنى رسوؿ اهلل عن النظركداعية إىل فساد القلب كٞنا كاف 

: يىا نىيبَّ اللًَّو، أىرىأىٍيتى ًإٍف سىأىؿى رىسيوؿى اللًَّو صىلَّ  ،كىعىٍن سىلىمىةى ٍبًن يىزًيدى اٛنٍيٍعًفيّْ /5 ى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فػىقىاؿى
ا تىٍأميرينىا؟ فىأىٍعرىضى عىٍنوي، ٍبيَّ سى  ٍنػىعيونػىنىا حىقَّنىا، فىمى نىا أيمىرىاءي يىٍسأىليونػىنىا حىقَّهيٍم كى٬نى أىلىوي فىأىٍعرىضى عىٍنوي، ٍبيَّ قىامىٍت عىلىيػٍ

، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: "اٍٚنى سىأىلىوي يف الثَّانً  بىوي اأٍلىٍشعىثي ٍبني قػىٍيسو عيوا يىًة أىٍك يف الثَّالًثىًة فىجىذى
 3."كىأىًطيعيوا، فىًإ٧نَّىا عىلىٍيًهٍم مىا ٘نيّْليوا كىعىلىٍيكيٍم مىا ٘نيٍّْلتيمٍ 

 عند ارتكأّم مور يف كاليتهم كال يعرتض عليهم إاٌل اٜنديث الشريف ٪نث على عدـ منازعة كالة األ 
يف  ألفٌ  ،ا اٝنركج عليهم كقتاٟنم فمحـر بإٗناع كإف كانوا فاسقٌن ظاٞنٌنمنكر فينكر عليهم ، أمٌ 

ماء كتفريق ذات البٌن ، كعليو ج الفنت ك إراقة الدٌ منازعتهم يفضي ذلك إىل مفسدة أال كىي هتيٌ 
و ال نتائج اٝنركج عن كالة األمور ك قتاٟنم بأنٌ  عىار   قائو كٟنذا النَّيبٌ تكوف مفسدة عزلو أكثر من  ب

 4.يؤدم إىل مصلحة فبذلك حـر منازعتهم
 
 

                                                           
(، سنن أبو داكد، أيب داكد سليماف بن 2147أخرجو أيب داكد يف سننو، باب ما يؤمر بو من غض البصر، رقم اٜنديث ) - 1

. حكم األلباين  373األشعث السجستاين، ٓنقيق ١نمد ١ني الدين عبد اٜنميد، اٞنكتبة العصرية ، بًنكت ، د ط، د ت ص
 .198،ص6السبيل،لأللباين،ج ل يف ٔنريج أحاديث منارصحيح . إركاء الغلي

 .. بتصرؼ 363، ص 6شرح رياض الصاٜنٌن، ١نمد بن صاحل بن ١نمد العثيمٌن، ج - 2
(، اٞنسند الصحيح 49ركاه مسلم يف صحيحو، فب كتاب اإلمارة، باب: يف طاعة األمراء كإف منعوا اٜنقوؽ رقم اٜنديث ) - 3

دؿ إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، مسلم بن اٜنجاج أبو اٜنسن القشًنم النيسابورم، تح ١نمد اٞنِتصر بنقل العدؿ عن الع
  .. اسناده صحيح 1474، ص3فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت، د ت، ج

اٟنركم القارم، د ت، دار الفكر، مرقاة اٞنفاتيح شرح مشكاة اٞنصابيح، علي بن )سلطاف( ١نمد، أبو اٜنسن نور الدين اٞنال  - 4
 .. بتصرؼ 2393، ص6ـ، ج2002 -ىػ 1422، 1بًنكت، ط

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=317&ID=492&idfrom=2540&idto=2545&bookid=317&startno=1#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=317&ID=492&idfrom=2540&idto=2545&bookid=317&startno=1#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=317&ID=492&idfrom=2540&idto=2545&bookid=317&startno=1#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=317&ID=492&idfrom=2540&idto=2545&bookid=317&startno=1#docu
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امى يٍ ذلك كى  "، ككانوا يركف أفٌ  إذا سلم، مكث قليالن  عن أـ سلمة، قالت: " كاف رسوؿ اهلل/ 6
1 

 2.ساء قبل الرجاؿذ النٌ نفي يى 
ما قد يفضي  اجتنابب لإلماـ مراعاة أحواؿ اٞنأمومٌن كاالحتياط يف و يستحكاٜنديث فيو أنٌ »    

  3« من البيوت ساء يف الطرقات فضالن كاجتناب مواقع التهم ككراىة ٢نالطة الرجاؿ للنٌ  ظورإىل احمل
 ليوحرص ع ِالطة فما أدل إىل مفسدة ٩نب اجتنابو كىذا مااٞنجاؿ يؤدم إىل الر ساء مع فِركج النٌ 
 . رسوؿ اهلل

ثػىنىا  /7 عى عىٍمريك ٍبني ًدينىارو قىاؿى أىٍخبػىرىين اٍبني جيرىٍيجو أىٍخبػىرىنىا ٢نىٍلىدي ٍبني يىزًيدى أىٍخبػىرىنىا ١نيىمَّده حىدَّ اًبرنا أىنَّوي ٚنًى جى
رًينى حىَّتَّ  غىزىٍكنىا مىعى النَّيبٌ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىقىٍد ثىابى مىعىوي نىاسه ًمٍن اٍلميهىاجً  :رىًنيى اللَّوي عىٍنوي يػىقيوؿي 

ثػيريكا كىكىافى ًمٍن اٍلميهىاًجرًينى رىجيله لىعَّابه فىكىسىعى  كى
اعىٍوا  4 ا حىَّتَّ تىدى أىٍنصىارًيِّا فػىغىًضبى اأٍلىٍنصىارًمُّ غىضىبنا شىًديدن

ِىرىجى النَّيبٌ  مىا  :صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فػىقىاؿى  كىقىاؿى اأٍلىٍنصىارًمُّ يىا لىأٍلىٍنصىاًر كىقىاؿى اٍلميهىاًجرًمُّ يىا لىٍلميهىاًجرًينى فى
النَّيبٌ  :فػىقىاؿى  ،مىا شىٍأنػيهيٍم فىأيٍخًبى ًبكىٍسعىًة اٍلميهىاًجرًمّْ اأٍلىٍنصىارًمَّ قىاؿى  :بىاؿي دىٍعوىل أىٍىًل اٛنٍىاًىًليًَّة ٍبيَّ قىاؿى 

ًبيثىةه  نىا لىًئٍن  :كىقىاؿى  صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى دىعيوىىا فىًإنػَّهىا خى اعىٍوا عىلىيػٍ عىٍبدي اللًَّو ٍبني أييبىٍّ اٍبني سىليوؿى أىقىٍد تىدى

                                                           
تح:  ١نمد بن أ٘ند بن األزىرم اٟنركم، أبو منصور، ،اللغة هتذيبجاءت ّنعىن : كي " كيقاؿ: كخرجى فالفه كىٍيمىا ييصىلّْيى. - 1

 .226،ص10ـ،ج١1،2001نمد عوض مرعب،دار إحياء الرتاث العريب،بًنكت،ط
(، مسند 26644أخرجو اإلماـ أ٘ند يف مسنده،  باب حديث أـ سلمة زكج النيب صلى اهلل عليو كسلم، رقم اٜنديث ) - 2

عادؿ مرشد ك  –اإلماـ أ٘ند بن حنبل، أبو عبد اهلل أ٘ند بن ١نمد بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباين، تح: شعيب األرنؤكط 
أبو  األـ، –.صححو األلباين يف صحيح أيب داكد  253، ص44ـ، ج2001 –ق 1421، 1آخركف،، مؤسسة الرسالة، ط
 .204،ص3ـ،ج 2002 -ىػ  1،1423، مؤسسة غراس للنشر، الكويت،طاأللباينعبد الر٘نن ١نمد ناصر الدين 

بن  ١نمد أشرؼ عوف اٞنعبود شرح سنن أيب داكد كمعو حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داكد كإيضاح عللو كمشكالتو، - 3
ق، 1415، 2أمًن بن علي بن حيدر، أبو عبد الر٘نن، شرؼ اٜنق، الصديقي، العظيم آبادم، دار الكتب العلمية، بًنكت، ط

  .253، ص 3ج 
، 5كسع : يدؿ على نوع من الضرب. يقاؿ: كسعو، إذا نرب برجلو على مؤخره أك بيده. مقايس اللغة البن فارس، ج- 4

 . 177ص

https://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16967
https://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17057
https://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
https://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16666
https://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
https://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
https://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3341&idto=3342&bk_no=0&ID=2089#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3341&idto=3342&bk_no=0&ID=2089#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3341&idto=3342&bk_no=0&ID=2089#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3341&idto=3342&bk_no=0&ID=2089#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3341&idto=3342&bk_no=0&ID=2089#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3341&idto=3342&bk_no=0&ID=2089#docu
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ا اأٍلىذىؿَّ فػىقىاؿى  رًجىنَّ اأٍلىعىزُّ ًمنػٍهى ٍِ ًدينىًة لىيي ٍعنىا إىل اٍلمى ا اٍٝنىًبيثى لًعىٍبًد اللًَّو  :رىجى عيمىري أىالى نػىٍقتيلي يىا رىسيوؿى اللًَّو ىىذى
ابىوي إنٌوي  مى الى يػىتىحىدَّثي النَّاسي يبٌ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّ فػىقىاؿى النَّ   1 .كىافى يػىٍقتيلي أىٍصحى

مر بقتاؿ اٞنشركٌن صلى اهلل عليو كسلم يصب على أذل اٞنشركٌن كيعفو كيصفح ٍب أي  النَّيبٌ  كاف    
 عدـ كىيلك ٞنصلحة أال ظهر اإلسالـ كلو كاف باطنو على خالؼ ذفاستمر صفحو كعفوه عمن يي 

أم   2يقتل أصحابو ١نمدان  إفَّ اس ال يتحدث النٌ  :كلذلك قاؿ ين اإلسالمي ،الدٌ من اس النٌ  تنفًن
قتل عدـ اس عن اإلسالـ، فيعامل الذين يعتنقوف اإلسالـ بالقتل فسيؤدم ذلك إىل تنفًن قلوب النٌ 

عى مآؿ ما سيفضي إليو اى اهلل عليو كسلم ر ٌن يف ىذه اٜنالة ٪نقق مصلحة ، كمنو النَّيبٌ صلقاٞنناف
 3.قتلهم
امرأة على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ النَّيبٌ  طبتي عن اٞنغًنة بن شعبة، قاؿ: خى / 8

 4و أجدر أف يؤدـإليها، فإنٌ  فانظر»قلت: ال، قاؿ: « أنظرت إليها؟»صلى اهلل عليو كسلم: 
ظر ، فرخصة النٌ  6ظر إىل كجو اٞنرأة ٞنن أراد نكاحهاحة النٌ ففي اٜنديث الشريف إبا.  5«ينكما

                                                           
من دعول ٛناىلية، اٛنامع اٞنسند الصحيح اٞنِتصر من أمور  ما ينهىحو، يف كتاب اٞنناقب، باب: ركاه البِارم يف صحي -1

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كسننو كأيامو صحيح البِارم، ١نمد بن إٚناعيل أبو عبداهلل البِارم اٛنعفي، تح : ١نمد زىًن بن 
 .. صحيح 183، ص 4ىػ، ج1422، 1ناصر الناصر، دار طوؽ النجاة، ط

، ص 7فتح البارم شرح صحيح البِارم، أ٘ند بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين، د ت، دار اٞنعرفة، بًنكت، ج - 2
 .. بتصرؼ 336

 الرؤكؼشرح الزرقاين على موطأ اإلماـ مالك، ١نمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين اٞنصرم األزىرم، ٓنقيق طو عبد  - 3
 .. بتصرؼ 595، ص1ـ، ج2003 -ىػ 1424 1الدينية، القاىرة، طسعد، مكتبة الثقافة 

نىكيمىا»قػىٍوليوي: - 4 ـى بػىيػٍ ، غريب اٜنديث، إبراىيم بن إسحاؽ اٜنريب أبو إسحاؽ،« يػيٍؤدى تح:  أىٍم يػيتػَّفىقى كىيػيقىرَّبى بػىٍعضيكيٍم ًمٍن بػىٍعضو
 .1141،ص11ق،ج1،1405سليماف إبراىيم ١نمد العايد، جامعة أـ القرل، مكة اٞنكرمة،ط

(، سنن الصغرل للنسائي ، أبو 3235أخرجو النسائي يف سننو،  يف كتاب النكاح، باب : النظر قبل التزكيج، رقم اٜنديث) - 5
، 2عبد الر٘نن أ٘ند بن شعيب بن علي اٝنراساين، النسائي، ٓنقيق عبد الر٘ناف بن غدة، مكتب اٞنطبوعات اإلسالمية، حلب، ط

. حكم األلباين صحيح يف سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا، أبو  69ص  ،6ـ، ج1986 –ق 1406
 .198،ص1، دت،ج1عبد الر٘نن ١نمد ناصر الدين األلباين، مكتبة اٞنعارؼ للنشر كالتوزيع، الرياض،ط

ق أبو ٕنيم ياسر بن البن بطاؿ، ابن بطاؿ أبو اٜنسن علي بن خلف بن عبد اٞنلك، ٓنقي البِارمينظر، شرح صحيح  - 6
 . 237، 7ـ، ج2003 -ىػ 1423 2إبراىيم، مكتبة الرشد، السعودية، ط

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3341&idto=3342&bk_no=0&ID=2089#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3341&idto=3342&bk_no=0&ID=2089#docu
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ودة كاحملبة بينهما ، كعليو تكوف الرؤية ٞنن  م يسبق لو رؤيتها اٞنكاح كتوقف عليها مقاصد النٌ ت
 1.د الرغبة يف الزكاج  كدكاـ احملبة بينهمايمفضي إىل تأك

 حابة :عمل الصّ من المآل  اعتبار أدلة الفرع الثالث:
 : ما يلي حابة رنواف اهلل عليهماجتهادات الصٌ من يدؿ على اعتبار اٞنآؿ ما 
، كىو مريض ، فورثها عثماف رني  2ةالر٘ناف بن عوؼ رني اهلل عنو ، طلق امرأتو البتَّ  عبد فٌ أ/1

 3اهلل عنو منو بعد انقضاء عدهتا .
ٞنقصود  اٞنوت فرآه ٢نالفان  ف عثماف رني اهلل عنو نظر إىل مآؿ الطالؽ يف مرض"أ: ووجه الداللة   

ظر إىل مآالهتا ُنيث و ٩نب إنزاؿ األحكاـ على كقائع النٌ الشرع ، فلم ينفذه يف جانب اٞنًناث ألنٌ 
يوافق اٜنكم مقصود الشارع فيما يؤكؿ إليو عند التطبيق، فعثماف رني اهلل عنو نظر إىل حاٟنا كمنع 

 4".اإلنرار بالزكجة أم رعاية مصلحتها كحقها 

                                                           
بدر الدين  اٜننفي الغيتاىبعمدة القارم شرح صحيح البِارم، أبو ١نمد ١نمود بن أ٘ند بن موسى بن أ٘ند بن حسٌن   - 1

 .. بتصرؼ 119، ص20العيىن، دار احياء الرتاث العريب، بًنكت، دط، د ت، ج
بتة، كبتاتا: أم بتلة بائنة يعين: قطعا ال عود فيها. كيف اٜنديث: )طلقها ثالثا بتة(، أم: قاطعة. تاج العركس من جواىر  - 2

القاموس، ١نٌمد بن ١نٌمد بن عبد الرزٌاؽ اٜنسيين، أبو الفيض، اٞنلٌقب ّنرتضى، الزَّبيدم، تح: ٠نموعة من احملققٌن، دار 
 .430،ص4اٟنداية،دط،دت،ج

(، تح: ١نمد مصطفى األعظمي، مؤسسة  2112اٞنوطأ اإلماـ مالك، كتاب الطالؽ، باب طالؽ اٞنريض، رقم اٜنديث : ) - 3
. صححو األلباين 822، ص2ـ،  ج2004 –ق 1425 1زايد ابن سلطاف آؿ النهياف لألعماؿ اٝنًنية كاإلنسانية، ابوظيب، ط

 .109، ص6لباين، جيف إركاء الغليل يف ٔنريج أحاديث منار السبيل، األ
ينظر اٞنوافقات إبراىيم بن موسى بن ١نمد اللِمي الغرناطي الشاطيب، ٓنقيق  أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف، دار  - 4

. ينظر، نظرية اٞنقاصد عند اإلماـ الشاطيب، أ٘ند الريسوين، اٞنعهد  106، ص3ـ، ج1997ىػ/ 1417،  1ابن عفاف، ط
 .  93ـ . ص 1995 –ق 1416 4كاليات متحدة األمريكية ،ط العاٞني للفكر اإلسالمي،
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عن ابن عباس قاؿ: " كاف الطالؽ على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأيب بكر كسنتٌن  /2
 من خالفة عمر رني اهلل عنو طالؽ الثالث كاحدة ، فقاؿ عمر بن اٝنطاب رني اهلل عنو: إفٌ 

 2"   .فلو أمضيناه عليهم " فأمضاه عليهم ،1أناةاس قد استعجلوا يف أمر كانت ٟنم فيو النٌ 
ه قبل زمن عمر بن اٝنطاب رني اهلل عنو ،لكن عمر غًنٌ  ان ثالث يقع كاحدالطالؽ الد كاف لق "

كقاؿ ابن تيمية 3"اس عنو اس بأمر الطالؽ ، ككثر ك م ينتو النٌ و رأل تالعب النٌ ، ذلك ألنٌ  كأكقعو ثالثان 
 .ؿم األكٌ اس على حكفيو مصلحة راجحة كدفع مفسدة ترؾ النٌ  تفعل عمر ىذا كان أفٌ " فتاكيو يف

  4".مفاسد كمآالت غًن مشركعة كنكاح التحليل إىل ففي تركو يفضي ذلك
  بإرجاع اٜنكم إىل اٜنكم األٌكؿ  قوؿ بن تيميةك  لمآؿ يف زمنو،ل اعتبارىذا فيو  كعليو فعل عمر

 فالفتول تتغًن بتغًن الزماف ك اٞنآؿ. لمآؿ يف زمنو،لفيو اعتبار 
ساء لو أدرؾ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما أحدث النٌ »لت: عن عائشة رني اهلل عنها، قا/ 3

 . 5منعن؟ قالت: نعم  قلت لعمرة: أك« ٞننعهن كما منعت نساء بين إسرائيل
عائشة رني اهلل عنها كانت ترل يف منع النساء من اٝنركج إىل اٞنساجد بو  : أفٌ  وجه الداللة

زينتهن ، فهذا يؤدم إىل الوقوع  نبديكيي  بجاتجن مت٫نر  ساءالنٌ  كأصبحلحة ٞنا رأت تغًن األحواؿ مص

                                                           
أيناة : أم ثىثبت، تىرفق، تربص، كيقاؿ: استأف يف أمرؾ، أم ال تعجل، تاج العركس من جواىر القاموس،  - 1

 .109،ص37الزَّبيدم،ج
 .1099، ص 2(، ج 1472رقم اٜنديث ) أخرجو مسلم يف مسنده، كتاب الطالؽ، باب : طالؽ الثالث، - 2
٠نموع الفتاكل، تقي الدين أبو العباس أ٘ند بن عبد اٜنليم بن تيمية اٜنراين، تح: عبد الر٘ناف بن ١نمد ابن القاسم، ٠نمع  - 3

، نقال عن موافقة قوانٌن األحواؿ 13، ص 33ـ، ج1995ىػ/1416اٞنلك فهد لطباعة اٞنصحف الشريف، السعودية، ط 
 ذك ̸التاسع ساعد بن عبد اهلل بن ٘ند اٜنقيل، اٛنمعية العلمية القضائية السعودية، العدد الشِصية الختيارات ابن تيمية، اعداد م

  .ق1438اٜنجة 
ينظر، جامع اٞنسائل البن تيمية ، تقي الدين أبو العىباس أ٘ند بن عبد اٜنليم ابن تيمية اٜنراين، تح: ١نمد عزيز مشس، دار   - 4

 . نقال عن نفس اٞنرجع . 332، 1ق، ج1422، 1علم الفوائد لنشر، ط
 .  173، ص   2(، ج869أخرجو البِارم يف صحيحو، كتاب اآلذاف، باب خركج النساء بالليل كالغلس، رقم اٜنديث ) 5



 أدلة اعتبار مآالت األفعال و مراتبها.                                      : المبحث الثاني

 

 
18 

ا إىل اٞنساجد يف زمنه الذىاب ساءالنٌ  يف ترؾ كعليو عائشة رني اهلل عنها اعتبت اٞنآؿ ،1يف الفتنة 
 . بيغية ْننب الفتنة

ة ألهٌنا لفتت انتباىي ىذه الٌشريع أنين اسرتسلت يف سرد أدلة اعتبار مآالت األفعاؿ، كالذم يلحظ   
كلو كاف اٞنقاـ يتسع  كمراعاهتا لظركفهم، الذٌكاقة كاٜنٌساسة يف تنزيلها لألحكاـ على اٞنكٌلفٌن،

 لتوسعت أكثر.
  

                                                           
فتح البارم شرح صحيح البِارم، أ٘ند بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،د ت، دار اٞنعرفة، بًنكت،   - 1

 .صرؼ. بت 349، ص2، د ط، ج1379
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 :مراتب مآالت األفعال المطلب الثاني:
يف ىذا اٞنطلب سأٓندث عن مراتب مآالت األفعاؿ أك درجاهتا ُنسب قٌوة إفضائها إىل اٞنصلحة    

الذم يرل أف مراتب اٞنآؿ تابعة ٞنراتب" 1ن معمر السنوسيج د/ عبد الر٘نفسدة ، كسأنتهج هنأك اٞن
 كعليو سأذكرىا كاآلٌب :  3أك" الذريعة" 2الوسائل"

 :مآل قطعي التحقق الفرع األّول: 
الوسيلة اٞنفضية إىل حصولو كاقعة على كجو اليقٌن  حصوؿ نتيجة الفعل قطعية يقينية ك أفٌ  ّنعىن أفٌ  

 ك٧نثل ٟنا :
األذاف طريق إىل اإلعالـ بدخوؿ كقت عن عالف كاإل»ال : وسيلة مفضية إلى مصلحة راجحة :أوّ 

ك ٔنفيف السرعة  كىذا الفعل مآلو ٪نقق مصلحة للِلق ، ككذلك .الصالة، كاٜنث على القياـ ّٔا

المة كالوقاية من اٜنوادث السٌ  إىل سبيل ر،مالزمة اليمٌن كالبعد عن التهور كاٜنذ
كالتوسل إىل فداء األسرل بدفع اٞناؿ إىل العدك كالذم ىو ١نـر عليهم لالنتفاع بو ك »4«كاٞنهالك

ك اٝناطب ليكوف أحرل  ينظر الطبيب للمرأة لعالجها،ك »5«لكوهنم ٢ناطبٌن بفركع الشريعة عندنا
العلماء: "ما ال يتم الواجب  قاؿ،" فكل ذلك يؤكؿ إىل مصلحة يقينية ك 6«الستمرار العشرة بينهما

                                                           
 .30، 29، 28اعتبار اٞنآالت كنتائج التصرفات، عبد الر٘ناف بن معمر السنوسي، ص 1
"  ما يتقرب ّٔا إىل الشيء "، كتقرب إىل اهلل بطاعات ك كاجتناب اٞنعاصي، فاٞنعاصي كالطاعات كسيلة إىل مرناة اهلل، - 2

 .  355ـ، ص 2003 – ق1424 1معجم مصطلحات األصوؿ، ىيثم ىالؿ، دار اٛنيل لنشر بًنكت، ط
كىي الوسيلة اٞنؤدية إىل الشيء كاف مصلحة أك مفسدة، كشرب اٝنمر اٞنؤدم إىل مفسدة السكر، ينظر أصوؿ الفقو الذم  - 3

 ، 213ـ، ص  2005 -ىػ  1426 1ال يسع الفقيو جهلو، عياض بن نامي بن عوض السلمي، دار التدمرية، الرياض، ط
 . 24ـ، ص 2001 -ىػ1،1421الدين بن ٢نتار اٝنادمي، مكتبة العبيكاف، ط علم اٞنقاصد الشرعية، نور - 4
شرح تنقيح الفصوؿ، أبو العباس شهاب الدين أ٘ند بن إدريس بن عبد الر٘نن اٞنالكي  بالقرايف، تح: طو عبد الرؤكؼ سعد،  - 5

 .  449ـ، ص  1973 -ىػ  1393  1شركة الطباعة الفنية اٞنتحدة، ط
 -ىػ  1427،  1دمشق،  ط –قهية كتطبيقاهتا يف اٞنذاىب األربعة، ١نمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر القواعد الف  - 6

 .  783ـ،  2006
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من  من حكم اٞنصلحة، أم حكم ىذه الوسائل اٞنفضية إىل مصلحة راجحة،.1بو فهو كاجب" إاٌل 
 باب كسيلة الواجب كاجبة.

و كسيلة إىل حفر اآلبار يف طريق اٞنسلمٌن فإنٌ » مثلثانيا : وسيلة مفضية إلى مفسدة راجحة : 
 و يسبٌ من يعلم من حالو أنٌ  األصناـ عند م يف أطعمتهم، كمنها سبُّ كمنها إلقاء السُّ  ،إىالكهم فيها

ر عن احملانرات للتأخُّ  كسيلةهر كثرة السٌ كأيضان   فهذه الوسائل ٣ننوعة قطعنا، ها.اهلل تعاىل عند سبٌ 
يكوف سببان ا ٣نٌ  ،كحصوؿ التوتر كاالنطراب كالقيادة الفونوية كغًن ذلك ،العلمي كتفويت التحصيل

ـ ظر إىل األجنبية ١نرٌ النٌ ،كأيضان 2«ةة كاالجتماعيٌ سديٌ ة كاٛنفسيٌ لكثًن من اٞنفاسد كاالنطرابات النٌ ل
كمن ذلك كلو لقوة أدائو للمفسدة اٞنقصودة  ظر إليهالكونو كسيلة إىل الزنا، كاٝنلوة ّٔا أقبح من النٌ 

أم من باب  .أم حكم ىذه الوسائل اٞنفضية إىل مفسدة راجحة من حكم اٞنفسدة، 3بالتحرًن
 اٞنكركه مكركه. ككسيلة كسيلة احملـر حراـ،

 الفرع الثاني : ما كان مآله نادر التحقق.
كيقصد بو ما كانت فيو الوسيلة اٞنؤديٌة نادرة التحقق كال يكوف مآٟنا يفضي إىل مفسدة إالٌ يف نادر  »

 4. «األحواؿ كالغالب فيو السالمة 
 
 
 

                                                           
، األٚنرم، القحطاين،  - 1 ٠نموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، أبو ١نمد، صاحل ابن ١نمد بًن حسن آؿ عمًن و

 .  81ـ، ص  2000 -ىػ  1420، 1دار الصميعي للنشر، السعودية،ط
الفركؽ أنوار البكؽ يف أنواء الفركؽ، أبو العباس شهاب الدين أ٘ند بن إدريس بن عبد الر٘نن اٞنالكي بالقرايف، عا م الكتب  - 2

 .  42، ص2لنشر، د ط، دت، ج
القاىرة، ط جديدة  –ات األزىرية ينظر، قواعد األحكاـ يف مصاحل األناـ، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالـ، مكتبة الكلي - 3

 .  127، ص1ـ، ج 1991 -ىػ  1414منقحة 
 . 32ينظر اعتبار مآالت األفعاؿ كمراعاة نتائج التصرفات، عبد الر٘ناف بن معمر السنوسي، ص  - 4
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ا اٝنمر، كتعليم الرجل اس من يعصر منهمن النٌ  زراعة العنب، فال ٬ننع منها تذرعا بأفٌ » كمثالو:
 من بيوهتن ٞنصاٜنهنٌ  ساء عند اٜناجة، فال ٬ننع منو تذرعا بالفتنة اٞنفضية إىل الزنا، ككذا خركجهنٌ النٌ 

  1«.كحفر بئر ّنونع ال يؤدم غالبان إىل كقوع أحد فيو  ك ،كر العلماٞنساجد كدي  كشهودىنٌ 
ككقوع  فاٞنصلحة بو غالبة، قق مفسدة فيو،فهذا القسم  م يعتب يف الشرع ألنٌو نادر الوقوع أك ٓن

فالعمل باقي على أصل اٞنشركعية كقد أقاـ الدليل اإلماـ الشاطيب ر٘نو اهلل كقاؿ :  اٞنضرٌة فيو نادرة،
مع إمكاف الكذب كالوىم ... لكن ذلك نادر فلم  "كالقضاء بالشهادة يف الدماء كاألمواؿ كالفركج،

  2".كاعتبت اٞنصلحة الغالبة يعتب،
 ظني التحقق. مآلهالفرع الثالث : ما كان 

إٌف ىذا القسم األصل فيو اإلباحة ، فما يلحق بو عند أدائو يكوف مآلو مفسدة على غالب الظن  »:
 .كينقسم إىل قسمٌن ك٨نا:3«أك على كجو الكثرة اليت ال تبلغ مبلغ الغلبة  ٓنققها،

ونوعة لإلفضاء إىل اٞنباح، ك م يقصد ّٔا التوسل إىل سيلة مىو ك ك »:  أّوال : ما كان مظنونا ظنا غالبا
بيع العنب للٌِمار »، مثل: 4«، كمفسدهتا أرجح من مصلحتهاها تؤدم إليها غالبان اٞنفسدة، كلكنٌ 

كبيع »،5«سب آٟنة الكفار علنان إذا كاف يفضي إىل سب اهلل جل كعالك  ك٣نٌن يعلم حالو الغش،
،ككاف 6«كإجارة العقار ٞنن علم أنو يتِذه ٞنعصية اهللٞنسلمٌن الٌسالح يف كقت  كقوع الفتنة بٌن ا

عليو الصالة ك السالـ يكف عن قتاؿ اٞننافقٌن ألنٌو كسيلة إىل قوؿ الكٌفار إٌف ١نمدان يقتل أصحابو 

                                                           
رياف للطباعة ينظر،  تيسًني علم أصوؿ الفقو، عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اٛنديع العنزم، مؤسسة ال - 1

 . 203ـ، ص  1997 -ىػ  1418،  1كالنشر، بًنكت، ط
ينظر، اٞنوافقات، إبراىيم بن موسى بن ١نمد اللِمي الغرناطي الشهًن بالشاطيب، ٓنقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ  -2

 .  74، ص 3ـ، ج1997ىػ/ 1417، 1سلماف، دار ابن عفاف، ط
.كينظر اعتبار اٞنآالت كنتائج التصرفات، عبد الر٘ناف بن معمر السنوسي، ص  74ص ، 3ينظر، اٞنوافقات، الشاطيب، ج   - 3

28 . 
 . 211أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو، عياض بن نامي بن عوض السلمي، ص  - 4
 .28صينظر، اعتبار مآالت األفعاؿ كنتائج التصرفات، عبد الر٘ناف بن معمر السنوسي،  - 5
 .203علم أصوؿ الفقو، عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اٛنديع العنزم، ص ينظر،  تيسًني  - 6
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ٞنا علم ظننا غالبان على أٌف مآلو يفضي إىل مفسدة.  فهذا القسم معتب يف الشرع كحكمو اٞننع،
كعليو كانت اٜنكمة من منعو أف ىذه  الٌنصوص الشرعية دالة على منع أدائو، كنالحظ أيضان أفٌ 

  1 .الوسائل تعد تعاكف على اإلٍب كالعدكاف اٞننهي عنو
كىي النتائج اليت يكثر ترتيبها على األفعاؿ كثرة كال تبلغ مبلغ »ما كان مظنونا ظنا غير غالبا :  ثانيا :

 3فضي كثًنان إىل الربا." مثل "بيوع اآلجاؿ فإنٌو ي2«الغالب 
 "كقد ذكر اإلماـ الشاطيب ر٘نو اهلل أٌف ىذا القسم ىو ما يكوف أداؤه إىل اٞنفسدة كثًنان ال غالبان      

فمن العلماء من التـز أصل اإلذف يف مثل ىذه األحواؿ كرأل أٌف العلم كالٌظن  فهو ١نل نظر كالتباس،
 احتماؿ ٠نرد بٌن الوقوع كعدمو كال قرينة ترجح أحد بوقوع اٞنفسدة متنافياف ، إذ ليس ىنا إاٌل 

اٛنانبٌن على اآلخر ، كاحتماؿ قصد اإلنرار ك إيقاع اٞنفسدة ال يقـو مقاـ نفس القصد كال 
ىذا ما يراه اإلماـ  عن كوهنا موجودة أك غًن موجودة، لوجود العوارض من الغفلة كغًنىا، يقتضيو،

ينظر إىل صورة البيع ك٪نمل زىا الشافعية ، كقاؿ الشافعي : أجا 4فمسألة بيوع اآلجاؿ الشافعي،
  5". األمر على ظاىره فيجوز ذلك

مقاـ العلم ك الظن  "لكن علماء اٞنالكية يعتبكف ىذا القسم كىم أكثر اعتمادا كإقامتهم للكثرة
 : 6".على كثرة القصد كقوعان كىذا لسبب الغالب بناءن 

                                                           
 .  75، ص 3ينظر اٞنوافقات، الشاطيب، ج  - 1
 . 66مآالت األفعاؿ كأثرىا الفقهي، كليد علي حسٌن، ص اعتبار  2
مآالت األفعاؿ كأثرىا الفقهي، كليد علي بار . كينظر اعت42، ص 2قرايف، جينظر الفركؽ أنوار البكؽ يف أنواء الفركؽ، ال - 3

 .66حسٌن، ص 
بيوع اآلجاؿ :ىي أف يبيع الرجل سلعة بثمن إىل أجل ٍب يشرتيها بثمن آخر إىل أجل آخر أك نقدا. كىذا البيع عن اٞنالكية   - 4

بداية آّتهد كهناية اٞنقتصد، أبو الوليد ال ٩نوز كألنو من أصوؿ الربا، فهي بيوع ظاىرة الصحة كيتوصل ّٔا إىل استباحة الربا. ينظر 
 .160، ص3ـ، ج 2004 -ىػ ١1425نمد بن أ٘ند بن رشد القرطيب الشهًن بابن رشد اٜنفيد، دار اٜنديث، القاىرة، دط،  

 .  77، ص 3ينظر، اٞنوافقات، الشاطيب، ج - 5
 .3ينظر اعتبار اٞنآالت كمراعاة نتائج التصرفات، ص 6
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نصوص على اعتبارىا، كذلك ٣نٌا لوحظ فيو كثرة الوقوع كىو ذريعة شهادة التصرفات الشرعية اٞن"    
ك الشريعة مبناىا  يف نفسو ، كيف القصد إىل اإلنرار كاٞنفسدة فيو كثرة كإف  م تكن غالبة كال أكثرية،

كحد اٝنمر "،  1."على االحتياط ٣نٌا قد يكوف مطٌية إىل إحداث األنرار كاٞنفاسد فإهنا بضركرة ٕننعو
كاالزدجار بو  كثًن الوقوع ال غالب كىو ذريعة يف نفسو فاعتبت الكثرة يف  مشركع للزجر، فإنٌو

كما أٌف األصل  فاألصل عصمة اإلنساف عن اإلنرار بو كإيالمو، اٜنكم ّنا ىو على خالؼ األصل،
كخركجو عن األصل ىنا من اإلباحة ،  يف مسألتنا اإلذف، فِرج عن األصل ىنالك ٜنكمة الزجر،

كيظهر أٌف اٞنالكية يف ىذا القسم منعوا كحٌرموا ما كاف أداؤه يفضي إىل  كمة سد الذريعة إىل ٣ننوع،ٜن
 2."مفسدة كثًنة ال غالبة كال نادرة

 :3كأدلة ىذا القسم 
ال ٪نل »، لقولوالـ اٝنلوة باٞنرأة األجنبية، كأف تسافر مع غًن ذم ١نـر الة كالسٌ حـر عليو الصٌ /1

 4«. كاليـو اآلخر أف تسافر مسًنة ثالث لياؿ إال كمعها ذك ١نـرالمرأة تؤمن باهلل
 5«.٫ناؼ عليها الفتنة بغًن ١نـر اٜنظر على اٞنرأة أف تسافر سفران » سببككاف  
 
 

                                                           
 .  83سو، ينظر اٞنرجع نف - 1
ينظر قاعدة اعتبار اٞنآالت كاآلثار اٞنرتتبة عليها يف الفقو اإلسالمي كالقضايا اٞنعاصرة، اعداد عبد الر٘ناف السديس، قسم   - 2

 .  25ق، ص 1428الدراسات العليا بكلية الشريعة، كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، جامعة أـ القرل، السعودية، 
 ،85، 84، 82، 81، ص 3، الشاطيب، جينظر، اٞنوافقات - 3

 ١نمد بن حباف (، صحيح ابن حباف برتتيب ابن بلباف،2722أخرجو ابن حباف يف صحيحو، باب اٞنسافر، رقم اٜنديث ) - 4
، حكم 435، ص6ـ،ج1993 – 1414، ق3بًنكت، ط تح: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، أبو حاًب، الدارمي، البيسيت،

١نمد بن حباف بن  التعليقات اٜنساف على صحيح ابن حباف كٕنييز سقيمو من صحيحو، كشاذه من ١نفوظو، األلباين صحيح يف
 .343، ص4ـ، ج 2003 -ىػ  1،1424أ٘ند أبو حاًب، الدارمي، البيسيت، دار با كزير للنشر، السعودية، ط

تح: مصطفى بن أ٘ند العلوم ، ١نمد  نمرم القرطيب،التمهيد ٞنا يف اٞنوطأ من اٞنعاين كاألسانيد، أبو عمر يوسف بن عاصم ال - 5
 .51، ص21ق، ج 1387دط،  عبد الكبًن البكرم، كزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، اٞنغرب،
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كم إذا فعلتهم ذلك قطعتم : "إنٌ اٛنمع بٌن اٞنرأة كعمتها أك خالتها، كقاؿ/ كهنيو عن 2
  1".أرحامكم

 ، فإفٌ 2«.أف تنكح اٞنرأة على قرابتها ٢نافة القطيعة -لى اهلل عليو كسلم ص -هنى رسوؿ اهلل »فقد   
 .ةكاح فوقوع القطيعة كاقع ال ١نالحدث ىذا النٌ 

 .3النساء چ ڻ ں ں ڻ ڻڱ چ ٹلقولو ـ نكاح ما فوؽ األربع؛ كحرٌ / 3

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ:ٹ  ، لقولو سبحانوكنكاحها كحرمت خطبة اٞنعتدة تصر٪نان / 4

ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ 

قصد الشارع من ىذا ٘ناية أف يكوف ».532 البقرةچ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
3«.التعجل ذريعة إىل الوقوع فيما يعطل حكمة العدة

 

فإٌف  مة، كليس بغالب كال أكثر ًن القصد إىل اإلنرار كاٞنفسدة فيو كث وا ىو ذريعة، كفيإىل غًن ذلك ٣نٌ 
 الشريعة هنت على اإلقداـ على فعلو.

 كما ٟنا مراتب ٟنا شركط كنوابط، كيف هناية ىذا اٞنطلب أٌكد اإلشارة إىل أٌف مآالت األفعاؿ،   
كالذم الحظتو أٌف ىناؾ تقارب بٌن اٞنراتب كالشركط كالضوابط على العمـو ،لذلك اقتصرت على 

 ا، لذكرهتما كلكن قد يطوؿ يب سردىا.كلو كاف اٞنقاـ يتسع لذكر٨ن ذكر اٞنراتب،

                                                           
أخرجو الطباين يف معجمو، باب عكرمة عن ابن العباس، اٞنعجم الكبًن، سليماف بن أ٘ند بن أيوب، أبو القاسم الطباين،  - 1

.حكمو صحيح حسن، يف فتح الغفار 337،ص11، دت، ج3القاىرة، ط بن عبد آّيد السلفي، مكتبة ابن تيمية،٘ندم  تح:
تح: ٠نموعة بإشراؼ الشيخ علي العمراف، دار عا م  اٛنامع ألحكاـ سنة نبينا اٞنِتار، اٜنسن بن أ٘ند بن أ٘ند الرُّباعي الصنعاين،

 . 1440،ص3ىػ،ج 1427، 1الفوائد،ط
، 1اٞنفاتيح شرح مشكاة اٞنصابيح، علي بن )سلطاف( ١نمد، أبو اٜنسن اٟنركم القارم، دار الفكر، بًنكت، لبناف، طمرقاة  - 2

 .2077، ص5ـ، ج2002 -ىػ 1422
التحرير كالتنوير، ٓنرير اٞنعىن السديد كتنوير العقل اٛنديد من تفسًن الكتاب آّيد، ١نمد الطاىر بن ١نمد بن ١نمد الطاىر  - 3

 .454،ص2ىػ،ج 1984اشور التونسي، الدار التونسية للنشر، تونس، دط، بن ع
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 .األفعال مآالت مسالك الكشف عنبيان  المبحث الثالث:
 العاـ قصداٞنعلمان أٌف  ا،من أصوٟن أصالن كجعلتو لقد ذكرت سابقان أٌف الشريعة اإلسالمية اعتبت اٞنآؿ 

التكاليف  فٌ أ "طيبكما قاؿ اإلماـ الشا ،دسافاٞندفع  أكاٞنصاحل من تشريع األحكاـ ىو ٓنقيق 
بغٌض الٌنظر عن مآالهتا  على أرض الواقع نزيلهاًٌب ت ه األحكاـ إذاكلكن ىذ 1"مشركعة ٞنصاحل العباد

كاٞنرجو اٞنوافق  ىل سيحصل القصد اٞنبتغى ،ٌناٞنكلفأحواؿ  كتغًنُّ  الزماف خاٌصة مع تغًنُّ  كعواقبها
استنباط د عن اٜناكمأك  آّتهد أك اٞنفيتف سيحصل خالفو؟أـ أنٌو  ألحكاـاتلك من لقصد الشارع 

ىذه  كذلك بانتهاجو يستحضر تنزيل ىذه األحكاـ على ١ناٌٟنا، حكم من أحكاـ الشريعة عليو أف
 2.اٞنسالك اآلٌب ذكرىا يف ىذا اٞنبحث

 ل : مسلك فقه الواقع :المطلب األوّ 
كذلك بتتبع الٌنازلة كٓنليلها  من أىم اٞنسالك الكاشفة عن مآالت األفعاؿ كأدٌقها كأكسعها، كىو

كاختالؼ أحواٟنم، فآّتهد اٞننعزؿ عن الواقع  كالٌنظر يف عادات الٌناس، كالٌنظر يف الظركؼ احمليطة ّٔا،
يكوف قد جٌرد اٜنكم من متعٌلقاتو، ،فالفقيو ال يصٌح لو إصدار حكم  اإلنساين يف استِراج أحكامو،

كمن أفَّت من كٌل جوانبو كىنا ٪نضركين قوؿ ابن القيم" اطة ستيعاب مونوع اٞنسألة كاإلحشرعي قبل ا
 ،أحواٟنمكقرائن  كأحواٟنمعلى اختالؼ عرفهم كعوائدىم كأزمنتهم  ،اس ّنجرد اٞننقوؿ يف الكتبالنٌ 

كلهم على اختالؼ  ،اسب النٌ أعظم من جناية من طبٌ  ،ينككانت جنايتو على الدٌ  كأنلٌ  فقد نلٌ 
بل ىذا الطبيب  ،على أبداهنم كطبائعهم ّنا يف كتاب من كتب الطبٌ بالدىم كعوائدىم كأزمنتهم 

كقاؿ اإلماـ بن تيمية يف ٠نموع  3"كأبداهنماس النٌ  أديافاٛناىل كىذا اٞنفيت اٛناىل انر ما على 
نٍػيى  فتاكيو" ا  كىًنٍصفه ٥نىًٍومٍّ  كىًنٍصفه ميتىطىبّْبو  ميتػىفىقّْوو  كىًنٍصفه  ميتىكىلّْمو  ا : ًنٍصفي أىٍكثػىري مىا يػيٍفًسدي الدُّ ىىذى

                                                           

 ، اٞنسألة العاشرة.5ج177اٞنوفقات للشاطيب مرجع سابق، ص -1
ينظر إعماؿ اٞنقاصد بٌن التهيب كالتسيب ، ٠نموعة ُنوث ، ٓنرير أ٘ند الريسوين ، مؤسسة الفرقاف لرتاث اإلسالمي مركز - 2

 .بتصرؼ 602عبد آّيد النجار ص مداخلة ـ ،2014 –ق 1435،  1سالمية ، طدراسات مقاصد الشريعة اإل
 .78،ص3،ج1973بًنكت ،  -سعد: دار اٛنيل  الرؤكؼابن قيم اٛنوزية ، تح: طو عبد  إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن3 
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ا يػيٍفًسدي  افى كىىىذى ا يػيٍفًسدي اأٍلىٍبدى افى كىىىذى ا يػيٍفًسدي اٍلبػيٍلدى فاٞنطلوب من الفقيو .1".اللّْسىافى  يػيٍفًسدي اأٍلىٍديىافى كىىىذى
 كيد على الواقع. يد على الفقو، أف تكوف لو

 الفرع األول : تعريف فقه الواقع :
 اصطالحا :تعريف الفقه لغة و أّوال : 

ين يف الدٌ  فقهان  ان كالفقو يف األصل الفهم. يقاؿ: أكٌب فالن ،العلم بالشيء كالفهم لوىو  :لغة الفقهأ/

 .165البقرة 2چ ۈئ ۈئ ېئ ٹ ٹ چفيو.  أم فهمان 

 .3من أدلتها التفصيلية" اٞنكتسبة العملية العلم باألحكاـ الشرعيٌ  ىو"لفقه اصطالحا: ا/ب
ية يف الونوء النٌ  ة اليت طريقها االجتهاد، كالعلم بأفٌ حكاـ الشرعيٌ ىو معرفة األ»كعرؼ أيضان ب:

ذلك من  الزكاة كاجبة يف ماؿ الصيب ك٥نو كأفٌ ، ية من الليل شرط يف صـو رمضافالنٌ  كأفٌ ،  كاجبة
الزنا  لوات اٝنمس كاجبة، كأفٌ مسائل اٝنالؼ، ِنالؼ ما ليس طريقو االجتهاد، كالعلم بأف الصٌ 

 4«.١نـر
 من خالؿ التعريف أٌف الفقو ىو علم يهدؼ إىل إدراؾ األحكاـ الشرعية اليت ٔنص اٞنكلف، كيظهر

ككل من اشتغل فكره  ،إمامو كأصولو على قواعداٞنفيت كخٌرجها  ،من مصادرىا دكاليت استنبطها آّته
ن ٕنٌيز بالفهم كىذا العمل ال يتمٌكن منو إاٌل م باالستنباط كالتِريج لألحكاـ الشرعٌية نسميو فقيهان.

 ،كىنا يظهر التوافق بٌن التعريف اللغوم كاالصطالحي للفقو.
 
 

                                                           

 .199،ص5ـ،،ج1995 -ىػ  1416 سنة النشر: ٠نمع اٞنلك فهد، ٠نموع فتاكل ابن تيمية، -1
 . 522، ص 13ق ، ج1414، 3لساف العرب ، أبو الفضل، ٗناؿ الدين ابن منظور األنصارم ، دار صادر ، بًنكت ، ط - 2
اإلّٔاج يف شرح اٞننهاج ))منهاج الوصوؿ إيل علم األصوؿ ، تقي الدين أبو اٜنسن بن ٪نيي السبكي ككلده تاج الدين أبو  - 3

 .28، ص  1ـ ، ج 1995 -ىػ 1416،  نصر عبد الوىاب ، دار الكتب العلمية ، بًنكت
حساـ الدين بن  :شرح الورقات يف أصوؿ الفقو ، جالؿ الدين ١نمد بن أ٘ند بن ١نمد بن إبراىيم احمللي الشافعي ، تح - 4

 ص.68ـ ،  1999 -ىػ  1420،  1موسى عفانة ، جامعة القدس، فلسطٌن ، ط
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 :واصطالحا   تعريف الواقع لغة  ثانيا : 
فهو كاقع.  على سقوط شيء. يقاؿ: كقع الشيء كقوعان يدؿ »: من الفعل كقع : أ/ الواقع لغة

1«كالواقعة: القيامة، ألهنا تقع باٝنلق فتغشاىم
ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ٹ ٹ چ

 :يعةؿ كقيل، اٞنعركة كٗنع الوقً : اٜنرب كالقتاية كىكالواقعى  أم ثبت عليهم،.118األعراؼچیی
كتوقٌػعىوي :  كييقاؿ توقعتي ٠نيئوي كانتظرتوي، .يعةكالوقً  ةكمنو قوٟنم: شهدت الوقعى  كقد كقع ّٔم، الوقائع

2" .أم: حصلككقع األمر  كال٨نا قدره كأنزلو، ارتقب كقوعها كأكقع ظنو على الشيء ككقعوي،
 

كرد على معاين عدة  كىي : السقوط ، كالنزكؿ ، كالرتقب  كاالنتظار  منو نستنتج  أٌف معىن الواقعك 
مع التعريف  تتوافق، كىي كالقيامة ، كاٜنرب ، فكلها تدؿ على حوادث كقعت يف زمن ما 

 االصطالحي للواقع.
 اصطالحا : قعب/الوا

بالواقع ما ْنرم عليو حياة النٌاس يف ٠ناالهتا اٞنِتلفة من أ٧ناط  نعين  »عرفو عبد آّيد الٌنجار :    
 3.«كما يستجد فيها من نوازؿ ك أحداثيف اٞنعيشة ، كما تستقر عليو من عادات كتقاليد كأعراؼ ، 

يف شرح آّاالت اٞنِتلفة ، من أ٧ناط كىذا التعريف شامل لكل متطلبات الواقع كيظهر ىذا يف    
شتمل على عنصر اجتماعي، متمثل يف بنية الرتابط االجتماعي، كطبيعة كىي "تيل اٞنعيشة بالتفص

 التنظيمات االجتماعية اليت ٬نارس من خالٟنا األسلوب اٜنياٌب، كما يشتمل على عنصر اقتصاد
يف نظاـ اإلنتاج كالتوزيع كاالستهالؾ، كما ٩نرم عليو من قواعد، كما يشمل عنصران سياسيِّا  يتمثل

                                                           
 . 134،  6س اللغة البن فارس ، ج يمقاي - 1

 ، 22عركس من جواىر القاموس ، ٞنرتضى حسين الزبيدم ، ٓنقيق مصطفى حجازم ، مطبعة حكومة الكويت ، ج تاج ال 2-
 .  365ص

-22سلسلة كتاب األمة العدداف ) جار، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، قطر،فقو التدين فهما كتنزيال ، عبد آّيد النٌ  - 3
 .   111، ص1( ، ج23
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 طبيعة اٜنكم القائم يف آّتمع كنظامو كعنصران ثقافيِّا، متمثالن يف أ٧ناط التعبًن الفين اليت يتمثل يف
 1".اس يف تصوير آماٟنم كآالمهم كأفراحهم كأتراحهمينتهجها النٌ 

 : فقه الواقعالمركب اإلضافي تعريف  ثالثا:
ا يتعلق بشؤكهنم أك كيد اٞنسلمٌن ٣نٌ  الوقوؼ على ما يهمٌ  ىو »: عرفو الشيخ األلباين كقاؿ/1

ىو " ا يتعلق بشؤكهنماٞنسلمٌن ٣نٌ  ما يهمٌ ": ففي قولو. 2«.أعدائهم لتحذيرىم كالنهوض ّٔم كاقعيان 
 .اس كمصاٜنهم يف كاقعهم اٞنعاشقضايا النٌ 

 3«.ىو إدراؾ األكصاؼ اٞنؤثرة كاألحواؿ اٞنعاشة اٞنقتضية تطبيق حكم شرعي »/ 2
كبكل اٞنالبسات احملتفة بالوقائع  عن معرفة دقيقة بشؤكف اٜنياة العاٌمة، /عرفو عمر جدية" ىو عبارة3

 4اليت يراد تنزيل األحكاـ الشرعية عليها."
ك  كمن الٌتعريفات الٌسابقة يتبٌٌن أٌف فقو الواقع يعىن: فهم كمعرفة الواقع فيما ٫نص تصرفات الٌناس،  

٬نٌكن آّتهد من استنباط أحكاـ شرعٌية تتماشى مع ما ٩نرم يف أحواٟنم اٞنعيشية ،فإدراؾ ىذا الواقع 
 كاقع الٌناس الذم ىم فيو .

 : أدلة اعتبار فقه الواقع. الثاني الفرع
بعض األحواؿ  ا راعت أهنٌ ، إاٌل كمستغرقة ٟنم إف أحكاـ الشرع جاءت جارية على غالب اٝنلق 

 كلف نذكر منها :اٞن كحاؿ الشرعٓنقيقان ٞنقاصد  الواقعاالستثنائية اٜناصلة يف 
 أّوال : أدلة اعتبار فقه الواقع من القرآن الكريم. 

 على اعتبار فقو الواقع من القرآف الكرًن ّنا يلي:استدؿ العلماء 

                                                           
 .111نفس اٞنرجع.ص -1
 .  29ق ، ص1422،  2سؤاؿ كجواب حوؿ فقو الواقع، ١نمد ناصر الدين األلباين، مكتبة اإلسالمية، عماف األردف، ط  -2
،  1فقو الواقع كأثره يف االجتهاد، ماىر حسٌن حصوة ، اٞنعهد العاٞني للفكر اإلسالمي ، الواليات اٞنتحدة األمريكية ، ط - 3

 .   19ـ ، ص 2009-ق 1430
 .62اعتبار اٞنآؿ، عمر جدية ،مرجع سابق،ص أصل -4
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  ٹ ٹ چ/1

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 .66االنفاؿچ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹
على أف ٪نث اٞنؤمنٌن، على قتاؿ الكافرين كإف كاف  يب خاطب النٌ : إٌف اهلل  وجه الداللة

لكن ىذا يؤكؿ إىل مشقة كاعتباران ٟنذا اٞنآؿ جاء تغيًن  فأمرىم بعدـ الفرار، عددىم أقل من الكافرين،
،كيف حاؿ الضعف 1اٜنكم بالتِفيف مراعاة ألحواؿ اٞنؤمنٌن، ففي حاؿ القوة يعمل باآلية األكىل

كجعلها مسلكان  الشرع يراعي األحواؿ كالظركؼ اٜناصلة يف الواقع، كيٌتضح أفٌ  يعمل باآلية الثانية،
 للكشف عن اٞنآؿ، فبهذا االعتبار ينٌزؿ اٜنكم مناسبان ٞنقاصد الشرع .

 . 36آؿ عمراف  چ ۅ ۉ ۉٹ ٹ چ/ 2

 .7الطالؽچڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ٹ ٹ چ/3
، كاختالفهما ليس من  2."التفاكت الكبًن اٜناصل بٌن الذكر كاألنثى اهلل قد بٌٌن ":  وجه الداللة

احية النفسية ك االجتماعية كيف اٜنقوؽ كالواجبات، كعلى ذلك راعى احية اٛنسمية بل  من النٌ النٌ 
الشارع ىذه الفركؽ كجعل منها طريقة للكشف عن اٞنآؿ كنظر إىل قدرة الذكر كقدرة األنثى من 

، كبالتايل اآلية الثانية تؤيد اآلية  3ء اٞنسؤكليات ، كبالتايل كل جنس كيلف ّنا  ييطاؽ عليوناحية أدا
كلف العباد ّنا يطيقوف كراعى طاقة اٝنلق يف كاقعهم ، ألٌف طبيعة الذٌكر ٔنتلف اهلل  األكىل يف أفٌ 

                                                           
 1365،  1ينظر، تفسًن اٞنراغي ، أ٘ند بن مصطفى اٞنراغي ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباىب اٜنليب كأكالده ّنصر ، ط  -1

 . 28، ص  10ـ ، ج  1946 -ىػ 
ين ، تح: عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود كالشيخ ينظر، اللباب يف علـو الكتاب ، عمر بن علي بن عادؿ اٜننبلي الدمشقي النعما - 2

 .  175، ص  5ـ ، ج 1998-ىػ  1419،  1علي ١نمد معوض ، دار الكتب العلمية ، لبناف ، ط
ينظر ، اٛنامع ألحكاـ القرآف ، أيب بكر بن فرح األنصارم اٝنزرجي مشس الدين القرطيب ، تح ، أ٘ند البدكين كإبراىيم   - 3

  بتصرؼ.. 442، ص  3ـ ، ج 1964 -ىػ 1384،  2رية ، القاىرة ، طأطفيش ، دار الكتب اٞنص



 بيان مسالك الكشف عن مآالت األفعال.                                      : المبحث الثالث

 

 
31 

قق مآالن يوافق مقاصد كمنو فهم الواقع طريقة لتنزيل حكم يتماشى مع الواقعة ،ك٪ن عن طبيعة األنثى،
 الشرع. 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ٹ ٹ چ/4

 .185البقرةچۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ 
: أف اهلل سبحانو كتعاىل فرض الٌصياـ على اٞنكلفٌن عاٌمة ، لكن أجاز رخصة  وجه الداللة من اآلية

،فإباحة 1كما ىم عليو من مشقة اإلفطار للمريض كاٞنسافر حيث الشريعة راعت أحواٟنم يف الواقع 
قاعدة الفقهية "اٞنشقة ْنلب الكمنها استنبطت  اإلفطار من مظاىر التيسًن يف الشريعة اإلسالمية،

ألٌف حالة كطبيعة اٞنسافر ك اٞنريض  كىي تتماشى مع الواقع اٞنعاش كٓنقق مقصد الشرع،2التيسًن"
 . بينهما٢نتلفا كم كمنو كاف اٜن ٔنتلف عن حالة كطبيعة اٞنقيم كالصحيح،

ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ٹ ٹ چ/5

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ٹ ٹ چ.129البقرةچ ۇئۆئ جئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٹ ٹ چ .43النساءچ ے

 .90اٞنائدةچ ڀ ٺ ٺٺ

: أٌف اآلية األكىل بٌينت منافع كمضار اٝنمر كاٞنيسر، كأيضان كٌنحت أٌف وجه الداللة من اآليات
كب من نفعها، كبذلك كاف نزكؿ اآلية الكر٬نة مقدمة لتحر٬نهما فمن الٌصعب ٓنر٬نهما من إٖنهما أ

، كجاءت اآلية الثانية توٌنح عدـ جواز صالة السكراف كذلك ٞنا يرتتب عن السُّكر من 3أٌكؿ كىلة 

                                                           
،ٓنقيق: ١نمد عبد العزيز بسيوين ، كلية اآلداب   األصفهاينتفسًن الراغب األصفهاين ، أبو القاسم اٜنسٌن بن ١نمد الراغب  - 1

 . 393، ص  1ـ ، ج  1999 -ىػ  1420،  1جامعة طنطا ، ط
 . 262كتطبيقاهتا يف اٞنذاىب األربعة ، ١نمد مصطفى الزحيلي، ص ينظر ، القواعد الفقهية   - 2
ينظر ، تيسًن الكرًن الر٘نن يف تفسًن كالـ اٞنناف ، عبد الر٘نن بن ناصر بن عبد اهلل السعدم ، تح: عبد الر٘نن بن معال   - 3

 بتصرؼ.. 98ـ ، ص  2000-ىػ 1420،  1اللو٪نق ، مؤسسة الرسالة ، ط
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مآالت ك مفاسد عظيمة، فالشرع هنى عن شرب اٝنمر ليس ّنقتضى التحرًن ، لكن اآلية األخًنة 
 . 1أمر باجتنابوجاءت بالتحرًن اٞنطلق لشرب اٝنمر ،فاهلل 

 م ٪نـر يٌتضح من خالؿ اآليات أٌف ىناؾ تدرج يف ٓنرًن اٝنمر كذلك ألسباب كىي أٌف اهلل    
ألٌف ذلك يؤكؿ إىل عدـ القبوؿ كاالستجابة ،فقد ىيأ األنفس لتقبُّل اٜنكم عب  اٝنمر دفعة كاحدة،

الطبيعية البشرية ،ككاقعهم اٞنعاش ليحقق بذلك طاعتو كاجتنأّم لكل ما  مراحل حيث راعى الفطرة
 .فالتدرج يف حكم اٝنمر كاف من فهم كاقعهم ، كمنو اعتبار اٞنآؿ لتحقيق مصلحة . 2يضر ّٔم

ألٌف الطبيعة البشريٌة  كالتعامل بالربا كاف على مراحل، يف التشريع اإلسالميكمن أمثلة التدرج    
ألٌف التبين كالتعامل بالربا  ككذلك ٓنكُّم العادة العرفٌية، من حالة إىل حالة دفعة كاحدة،يصعب نقلها 

ككما نعلم أٌف العرؼ لو دكر يف نفسٌية  كشرب اٝنمر كانت من األعراؼ السائدة يف اٛناىلية،
صلة يف يف استئصاؿ العادات القبيحة اٞنتأ مهلكالت،رتكيض النفوس على تقبل أحكاـ اهلل اإلنساف، ف

تدرج لتغيًنىا طويلة  يتطلب التعامل معها التزاـ الالقركف الالعادات اٞنتوارثة عب خاٌصة  ،فوسالنٌ 
 .   كحسن االرتقاء ّٔا

 ة :بويّ نة النّ السّ من  أدلة اعتبار فقه الواقع ثانيا :
ذكر بعض اعتبت الٌسنة الٌنبوية فقو الواقع كعٌدتو مسلكان ،من مسالك الكشف عن اٞنآؿ، كسأ  

 األحاديث :
 
 

                                                           
 بتصرؼ.. 179ص اٞنرجع نفسو ،  -1
ـ ، ص 2007 –ق 1428اإلسالمي ، سامي بن إبراىيم السويلم ، النسِة اٜنالية  االقتصادينظر ، فقو التدرج يف تطبيق  - 2
7 . 
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يف ٗناعة ٍب قعد يذكر اهلل حَّت تطلع الشمس  1: من صلى الغداةعن أنس، قاؿ: قاؿ رسوؿ/ 1
 2«.تامة تامة تامة: ة كعمرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهللٍب صلى ركعتٌن كانت لو كأجر حجٌ 

كاف ىذا ال ة كعمرة، كإف  ل كل يـو أجر حجٌ كن لإلنساف أف ٪نصّْ : ٬نوجه الداللة من الحديث 
ككم ة، كأجر عمرة، ة اإلسالـ، كال عن عمرة اإلسالـ، كلكن األجر يساكم أجر حجٌ يغين عن حجٌ 

كعلى اٞنؤمن أف ٪ناكؿ أف يكسب الثواب قدر  نفرط يف مثل ذلك من غًن سبب!
 إىل أجر فلالنٌ آؿ أجر الفرائض ، فقد أجر الٌنفل من أجر قد جعل فيتضح أٌف النيب3،«اٞنستطاع

 4.ضالفر 
، بعد الصبحاٜنديث ٪نث على مالزمة صالة ركعتٌن  كبناء على ما تقدـ يف اٜنديث نستِلص أفٌ    

كيف ذلك ٔنفيف من الشريعة اإلسالمية فهي تتماشى مع قدرة  فبهما ٪نصل أجر أداء اٜنج كالعمرة،
 العباد ك كاقعهم كٓنقق ٟنم مصاحل بناءان على مراعاة كاقعهم . 

عند  قاؿ : لوال أف اشق على أميت ألمرهتم بالسواؾ ني هلل عنو " أف رسوؿ اهلل عن أيب ىريرة ر / 2
 5"  .كل صالة

                                                           
الغيٍدكىةي، بالضمّْ: البيٍكرةي، أك ما بٌنى صالًة الفجًر كطيلوًع الشمًس. القاموس احمليط،٠ند الدين أبو طاىر ١نمد بن يعقوب  - 1

 -ىػ  1426، 8مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر، بًنكت،ط آبادل ،تح: مكتب ٓنقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، كزالفًن 
 .1317،ص1ـ،ج 2005

أخرجو الرتميذم يف سننو، باب ذكر ما يستحب من اٛنلوس يف اٞنسجد بعد صالة الصبح حَّت تطلع الشمس ، رقم   - 2
 اد معركؼ ، ، دار الغرب اإلسالميرتميذم ،البن الضحاؾ الرتميذم ، ٓنقيق بشار عو ( ، اٛنامع الكبًن سنن ال586اٜنديث ) 

١نمد ناصر الدين  ،صحيح الرتغيب كالرتىيب . حكم األلباين حسن . 727، ص 1ـ ، ج1998بًنكت ، دط ، سنة النشر 
 .111،ص1،ج5ط،مكتبة اٞنعارؼ، الرياض ،األلباين

دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية ،  ، الطبيب أ٘ند حطيبة الشيخ ، شرح رياض الصاٜنٌنينظر،  - 3
http://www.islamweb.net  ـ ش ،. 

  ـ1991 -ىػ1411 1الكتب العلمية ، ط ، دار تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي ، األشباه كالنظائر ينظر،  - 4
  بتصرؼ.. 197ص ، 1ج
.  115، ص  1( ،  اٞنوطأ ، مالك بن أنس ، ج214أخرجو مالك يف موطئو ، باب : ما جاء يف السواؾ ، رقم اٜنديث ) - 5

 .صحيح على شرط مسلم  إسناده

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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قد نفى كجوب استعماؿ السواؾ عن أمتو كذلك لوجود النيب  أفٌ ": وجه الداللة من الحديث
، فلم ٩نعلو فريضة عليهم ذلك ٞنراعاة أحواٟنم فِفف عنهم كجعلو من 1 ."مشقة عليهم ك ثبوهتا

 ستحبات .اٞن
 صائمل، فسألو شيخ عن القبلة لعن عبد اهلل بن عمرك بن العاص، قاؿ: كنت عند النيب / 3

فرخص لو، ٍب سألو رجل شاب عن القبلة للصائم فنهاه، فنظر بعض القـو يف كجوه بعض، فقاؿ 
 2« .الشيخ ٬نلك نفسو إفٌ : »النيب
 للشيخ كقت صيامو أٌما الشاب فال اح القيبلة، قد أب: يفهم أٌف النيب وجه الداللة من الحديث   

جرل على غالب فو قد راعى الفركؽ الفردية الواقعة بٌن أحواؿ البشر عند تطبيقو للحكم  كذلك أنٌ 
، فمن خالؿ معرفة كاقع أحواٟنم  شهوهتم يف ك أحواؿ الشباب قوة،انكسار شهوهتم  أحواؿ الشيوخ

ان لتنزيل اٜنكم اٞنناسب الذم يفضي ٞنصلحة الشاب كالعادة الطبيعٌية ،كاف ذلك مسلكان كانح
 3.كالشيخ 

 فقه الواقع من آثار السلف. أدلة اعتبار ثالثا :
 ما يلي: كمن األدلة على اعتبار فقو الواقع من آثار السلف

 )عاـ آّاعة( حد السرقة  ليس تعطيالن  4يف عاـ الرمادةرني اهلل عنو  لقد أكقف عمر بن اٝنطاب/ 1
بسب  ،لغًنه فالذم يأكل ما يكوف ملكان  ،حد السرقةإقامة كلكن لعدـ توفر شركط ،سرقة ٜند ال

                                                           
 . 180، ص 6بدر الدين العيىن، ج اٜننفي عمدة القارم شرح صحيح البِارم، أبو ١نمد ١نمود بن حسٌن الغيتاىب - 1
(  6736( رني اهلل عنهما ، رقم اٜنديث )1أخرجو اإلماـ أ٘ند يف مسنده ، باب : مسند عبد اهلل بن عمرك بن العاص ) - 2
تح:  . حكمو حسن، ٠نمع الزكائد كمنبع الفوائد، أبو اٜنسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف اٟنيثمي 351، ص  11ج

 .166،ص3ـ،ج 1994ىػ،  1414عاـ النشر حساـ الدين القدسي، كتبة القدسي، القاىرة، 
 ،483، ص  6ينظر ، مرعاة اٞنفاتيح شرح مشكاة اٞنصابيح ، أبو اٜنسن عبيد اهلل بن حساـ الدين الر٘ناين اٞنباركفورم ،ج - 3

 بتصرؼ.
اسودت  فقد حدث يف ىذا العاـ من خالفة عمر قحط شديد ٛنميع الناس ببالد اٜنجاز كجاعوا جوعا شديدا ألف األرض - 4

من قلة اٞنطر فكانت تشبو الرماد ككانت الريح هتب برتاب كالرماد ،ك م يبق عند أحد من الناس زاد فلجئوا إىل أمًن اٞنؤمنٌن فأنفق 
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كىي  ،عى حاٟنماكٟنذا ر  ،فال يقصد السرقة ،يكوف غًن ٢نتار ،اٛنوع كعجزه عن اٜنصوؿ على الطعاـ
 عادة طبيعية يف اإلنساف إذا جاع يأكل.

كمنو  ،إلجراـبدافع الضركرة، ال بدافع ا تنالسرقة كا أفٌ فلقد اعتب عمر بن اٝنطاب رني اهلل عنو 
 1الواقع. كؼلظر خضوعان  ،الثابت بنص القرآف ،كم السرقة أكقف ح

: " أىفَّ رىًقيقنا ٜنًىاًطبو سىرىقيوا نىاقىةن لًرىجيلو ًمٍن ميزىيٍػنىةى، فىانػٍ /2 تىحىريكىىا عىٍن ٪نىٍٍنى ٍبًن عىٍبًد الرٍَّ٘نىًن ٍبًن حىاًطبو
: ىلى عيمىرى ٍبًن اٍٝنىطَّاًب رىًنيى اهللي عىٍنوي، فىأىمىرى كىًثًنى ٍبنى الصٍَّلًت أىٍف يػىٍقطىعى أىٍيًديػىهيٍم، ٍبيَّ قىاؿى عيمى فػىريًفعى ذىًلكى إً  ري

، ٍبيَّ قىا يغىرّْمىنَّكى غيٍرمنا يىشيقُّ عىلىٍيكى يعيهيٍم، ٍبيَّ قىاؿى عيمىري ٍبني اٍٝنىطَّاًب: كىاهلًل ألى لًٍلميزىينّْ: كىٍم ٖنىىني  ؿى ًإينّْ أىرىاؾى ْنًي
: أىٍعًطًو ٖنىىا٧نًائىًة ًدٍرىىمو " ، فػىقىاؿى عيمىري : أىٍربػىعيًمائىًة ًدٍرىىمو  م يقطع عمر يد الرقيق الذين أخذكا 2نىاقىًتكى ؟ قىاؿى

 .3اقة بدفع ٖنن النٌ  ان اقة كذُنوىا ك أمر سيدىم حاطبنٌ ال
نىةي ٍبني ًحٍصنو ، كىاألىقػٍ / 3 ًليفىةى رىسيوًؿ جىاءى عييػىيػٍ رىعي ٍبني حىاًبسو ًإىلى أىيب بىٍكرو ، رىًنيى اهلل عىٍنوي ، فػىقىاالى : يىا خى

ةن  اهلل صىلَّى اهلل عىلىيو كسىلَّم ، ِى نىا أىٍرضه سىًب ه ، كىالى مىنػٍفىعىةه ، فىًإٍف رىأىٍيتى أىٍف  ًإفَّ ًعٍندى لىٍيسى ًفيهىا كىألى
ا ًإيَّا٨نيىا ، كىكىتىبى ٟنىيمىا عىلىٍيًو ًكتىابنا ، كىأىٍشهىدى عيمىرى ، كىلىٍيسى يف اٍلقىٍوـً  فىاٍنطىلىقىاٍعنىاىىا ، قىاؿى : فىأىٍقطىعى ٍقطً تػي   هى

عى عيمىري مىا يف اٍلًكتىاًب تػىنىاكىلىوي ًمٍن أىٍيًديًهمىا ، ٍبيَّ تػىفىلى ًفيًو فىمى  اهي ، فػىلىمَّا ٚنًى ا فىتذىمَّرى  ،حىاهي ًإىلى عيمىرى لًييٍشًهدى

                                                                                                                                                                                     

فيهم من حواصل بيت اٞناؿ ٣نا فيو من األطعمة كاألمواؿ حَّت أنفده .  ينظر البداية كالنهاية ، أبو الفداء إٚناعيل بن عمر بن  
 . 90،ص  7ـ ، ج1986 –ق 1407، دار الفكر ، كثًن، دت 

ينظر ، اٜنكم بقطع يد السارؽ يف الشريعة اإلسالمية ،أ٘ند عبيد الكبيسي ، الناشر  اٛنامعة اإلسالمية ، اٞندينة اٞننورة   - 1
 .36ـ ، ص1972ىػ، نوفمب 1392الطبعة: السنة اٝنامسة، العدد الثاين، شواؿ 

  1ر أ٘ند بن ١نمد اٞنعركؼ بالطحاكم تح: شعيب األرنؤكط، الناشر : مؤسسة الرسالة،طشرح مشكل اآلثار، أبو جعف 2
 .365،ص13ـ،ج 1494ىػ ،  1415

،سنده صحيح يف ٔنريج أحاديث 1083، ص 04أخرجو اإلماـ مالك بن أنس يف موطأه، كتاب األقضية، باب القضاء، ج - 3
-ىػ1416، 02وم بن عبد القادر السقاؼ، دار اٟنجرة للنشر، طكأثار كتاب يف نالؿ القرآف لسيد قطب ر٘نو اهلل، عل

 1ينظر، اٝنالفة اٝنلفاء الراشدكف بٌن الشورل كالد٬نقراطية ، سا م البهناكم ، الزىراء لإلعالـ العريب ، ط،  146ـ، ص 1995
 .  165ـ ، ص 1991 –ق 1412القاىرة ، 
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 الىـي يػىٍومىًئذو قىًليله سٍ كىقىاالى مىقىالىةن سىيّْئىةن ، فػىقىاؿى : ًإفَّ رىسيوؿى اهلل صىلَّى اهلل عىلىيو كسىلَّم كىافى يػىتىأىلَّفيكيمىا ، كىاإلً 
ا إً كىًإفَّ اهلل قىٍد أىعىزَّ اإلً  ا جيٍهدىكيمىا ، الى أىٍرعىى اهلل عىلىٍيكيمى بىا فىاٍجتىًهدى ٍف أىٍرعىٍيتيمىا.ٍسالىـى فىاٍذىى

1 
الثمانية  سهم اٞنؤلفة قلؤّم من الزكاة مع أهنا صنف من األصناؼ رني اهلل عنوأسقط عمر فقد » 

ىذا الصنف كاف يأخذ من الزكاة  صرؼ ٟنم الزكاة؛ كذلك ألف عمر رني اهلل عنو رأل أفالذين تي 
ف ىذا الصنف، كلكن ٞنا يكاف فيهم نعف، ككانوا يف حاجة إىل تأل إذ اٞنسلمٌن حلاٞنصمراعاة 

قويت شوكة اٞنسلمٌن ك م يصًنكا يف حاجة إىل تأليف ىؤالء رأل عمر رني اهلل عنو كىو البصًن بأمر 
اٞنسلمٌن أال مصلحة يف إعطاء ىذا الصنف من الزكاة، بل اٞنصلحة يف منعهم؛ لئال يظن باٞنسلمٌن 

 2«.الضعف
اهلل عنو ،أكقف حد السرقة ،كأسقط سهم اٞنؤلفة  كبناء على ما سبق ذكره يٌتضح أٌف عمر رني     

 أك اجتهاد تطبيقي كىذا اجتهاد تنزيلي، قلؤّم  كأنذ من فقو الواقع مسلكان لتنزيل اٜنكم اٞنناسب،
حقق مناط اٜنكم من الٌناحية األصولية ،ألٌف  فعمر رني اهلل عنو، كىي سلطة ٢نولة للحاكم.

كّٔذا االجتهاد ،عمر رني اهلل عنو أعمل  وصف غاب اٜنكم،،كإذا غاب ال3"اٜنكم يدكر مع علتو"
 الٌنص حقيقة ،ك م يعطلو كما غاب على فهم الكثًن من اٞنشككٌن يف اجتهاداتو رني اهلل عنو.

                                                           
 اٞنؤمنٌن أيب حفص عمر بن اٝنطاب رني اهلل عنو كأقوالو على أبواب اخرجو ابن كثًن يف مسنده، كتاب الزكاة، مسند أمًن - 1

العلم ، مسند أمًن اٞنؤمنٌن أيب حفص عمر بن اٝنطاب رني اهلل عنو كأقوالو على أبواب العلم ، تح: عبد اٞنعطي قلعجي ، دار 
اٝنًنة اٞنهرة بزكائد اٞنسانيد  . ىذا إسناد ركاتو ثقات، إٓناؼ251،ص1ـ ، ج1991 -ىػ 1411، 1الوفاء ، اٞننصورة ، ط

 .71،ص5العشرة، أ٘ند بن أيب بكر البوصًنم ، ج
٠نلة دكرية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد.الرئاسة  -٠نلة البحوث اإلسالمية  - 2

 .64ص ، 20العامة إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد ،ج 
 .٠212نموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية ، أبو ١نمد صاحل بن ١نمد القحطاين، ص -3
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فهذا معاذ بن جبػػػل رني اهلل عنػػو أخػػذ الثيػػاب اليمنية بدؿ العٌن من زكاة اٜنبوب كالثمار / 4 
و أىوف عليكم كخًن للمهاجرين دقة، فإنٌ لبيس آخذه منكم مكاف الصٌ أك  صائتوين ِنمي"كقاؿ: 
 1" باٞندينة

فالثياب أىوف على أىل اليمن، ألهنم ّٔا  س،االواقع كظركؼ النٌ  اعتب عنػػواهلل  رني جبلفمعاذ بن   
 .م يف حاجة إليهااشتهركا، كىي خًن للمهاجرين باٞندينة ألهنٌ 

لقد كاف اإلماـ أبو حنيفة يعيش حياة السوؽ يف "الواقع  وككذلك أئمة اٞنذاىب استحضركا فق
ك٣نا تثمره التجارة من فقو كاقعي علمان بطبائع الناس، كأحواؿ  .بل كاف يتعاطى بنفسو التجارة ،العراؽ

اس، حيث قاؿ لو: "إذا يوسف، كىو يتجو إىل البصرة ليعلم النٌ  اأب تلميذه أكصىلقد ك اٞنعامالت، 
اس، كزاركؾ كعرفوا حقك، فأنزؿ كل رجل منزلتو، كأكـر أىل الشرؼ لك النٌ دخلت البصرة استقب

كعٌظم أىل العلم، ككٌقر الشيوخ، كالطف األحداث، كتقرب من العامة، كدار الفجار، كاصحب 
مَّت  الفقيو ال يكوف الفقيو اٜنق إالٌ  كيف ىذه الوصية ما يشًن إىل أفٌ 2".األخيار كال تتهاكف بسلطاف

اس، َنميع فئاهتم، كفقو أحواٟنم، يف نفوسهم كتصرفاهتم، كقد كاف أبو يوسف ع النٌ ا٦نرط يف كاق
 3".ة كتابو يف اٝنراجىو الذم أٖنر بو اجتهاداتو الثرية كخاصٌ ك  الواقعمستوعبان ٟنذا اٞنبدأ مبدأ فقو 

مل كاإلماـ مالك قٌعد كنظٌر ألصل من أصوؿ مذىبو من خالؿ كاقع اٞندينة اٞننٌورة ٓنت مسمى ع
 أىل اٞندينة. 

 نظران لتغيًن اٞنكاف كالبيئة. كاإلماـ الشافعي كاف لو مذىباف قدًن كجديد
 
 

                                                           

. 184،ص4(،ج7372أخرجو البيهقي يف سننو ، يف كتاب الزكاة، باب: من أجاز أخذ القيم يف الزكوات، رقم اٜنديث) 1
أبو الفضل أ٘ند حجر العسقالين،   تغليق التعليق على صحيح البِارم،ًإٍسنىاد صىًحيح لكنو  م يسمع من معىاذ فػىهيوى مينػٍقىطع يف

  .13ص3،ج 1،1405األردف،ط –بًنكت ، عماف  -تح: سعيد عبد الر٘نن موسى القزقي، اٞنكتب اإلسالمي ، دار عمار 
 .429،ص1980-ىػ1400زين العابدين ابن ابراىيم ابن ٤نيم ،الناشر : دار الكتب العلمية، لبناف،ط: األشباه كالنظائر، 2
 .93عبد آّيد النجار،ص فقو التدين فهما كتنزيالن، 3
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 اعتبار فقه الواقع من خالل القواعد الفقهية :  رابعا :
ما ىو حقائق ثابتة راسِة ال تتغًن كال تتبدؿ مهما تغًٌن الزماف كاٞنكاف من األحكاـ الشرعية  إفٌ 

 كالتبديل تبعان الثوابت ، كمنها ما ىو قابل للتغًند كالعبادات كىي تسمى كاألعراؼ كأحكاـ العقائ
 1لعوامل كأسباب كاقعٌية كأحكاـ اٞنعامالت كىي تدعى ب " اٞنتغًنات "

فاإلسالـ دين الواقع يتطابق مع عوامل كأسباب كمتغًنات تطرأ على الواقع كىذا ما يكسب الشريعة 
اٝنصائص اليت ٕنٌيزت ّٔا عن غًنىا من الشرائع كاٜنمد هلل على نعمة  اإلسالمية اٞنركنة كالد٬نومة ككلٌ 

، أك عرؼ أىلولتغًن كثًن من األحكاـ ٔنتلف باختالؼ الزماف «: 2قاؿ ابن عابدين، اإلسالـ
، للـز اٞنشقة الأك عليو ٜندكث نركرة أك لفساد أىل الزماف، ُنيث لو بقي اٜنكم على ما كاف 

 .3«قواعد الشريعة اٞنبنية على التِفيف كالتيسًن كدفع الضرر كالفساداس، كٝنالف كالضرر بالنٌ 
حكػاـ أكقاؿ مصطفى أ٘ند الزرقا ر٘نو اهلل : " األحكاـ الػيت تتبػدؿ بتبػدؿ الزمػاف كأخػالؽ النٌػاس ىػي 

 4".من قياسية ك مصلحٌية أم اليت قررىا االجتهاد بناء على القياس أك على دكاعي اٞنصلحة جتهاديةا
كاـ تتغًن بتغًن الزماف ألٌف لو أثر كبًن على كاقع اٞنكلفٌن فمن من احملاؿ ٘نل النٌاس على فاألح  

 كىنا تتجلى عظمة الشريعة احملٌمديٌة.  أحكاـ ثابتة  عب كل األزمنة كىي قابلة للتغيًن،

بتغًن أم »5كقد ذكر يف كتب القواعد الفقهية قاعدة  " ال ينكر تغًن األحكاـ بتغًن األزماف "    

فإف  ،كعادة أخرل إىل عرؼ ٍب تغًٌن  عرؼ أىلها كعادهتم، فإذا كاف عرفهم كعادهتم يستدعياف حكمان 
كإٌف  نو يف تشريعو لعباده،كىو سنة اهلل سبحا، اٜنكم يتغًن إىل ما يوافق ما انتقل إليو عرفهم كعادهتم

ية أباح نكاح األخت ألخيها حٌن بدأ خلق اإلنساف، ككاف اٜناؿ نيقان لقلة عدد الذر اهلل عز كجل 

                                                           
 .  34ـ ، ص 2008ىذه مشكالتنا ، ١نمد سعيد البوطي ، دار الفكر ، ط  -1
 .125ص2رسالة نشر العرؼ يف بناء األحكاـ على العرؼ،ج ٠نموعة رسائل ابن عابدين،- 2
 . 353األربعة ، ١نمد مصطفى الزحيلي ، صالقواعد الفقهية كتطبيقاهتا يف اٞنذاىب  - 3
 .942ػػػ940،ص1ـ،ج2004الطبعة الثانٌية ػػ مصطفى أ٘ند الزرقا، اٞندخل الفقهي العاـ، -4
.قواعد الفقو ، ١نمد عميم اإلحساف  353القواعد الفقهية كتطبيقاهتا يف اٞنذاىب األربعة ، ١نمد مصطفى الزحيلي ، ص  - 5

 . 113،ص  1986 – 1407،  1كراتشي ، ط  –ببلشرز  البكيت ، الصدؼ  آّددم
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ع يف أشياء كثًنة، كبقي ذلك إىل أف حصل االتساع، ككثرت الذرية، فحـر ذلك يف زمن بين ككسٌ 
  1« .إسرائيل

إف اعتبار اٞنآؿ مرتبط ّٔذه القاعدة ، فالواقع ٓندث بو تغًنات كثًنة  من عادات ك أحواؿ الٌناس   
ت الواقع يف زمنو يؤكؿ بو ذلك إىل تنزيل األحكاـ حسب فإحاطة آّتهد بأحواؿ اٞنكٌلفٌن كمستجدا

 . من تشريع األحكاـالوقائع كاٜناالت كبالتايل يسًن كفق مقاصد الشرع 
 كتعددت القواعد اٞنرتبطة باٞنآؿ يف القواعد الفقهية مثل :    

رر ال يزاؿ الضرر يدفع بقدر اإلمكاف، الض ال نرر كال نرار، الضرر يزاؿ، اٞنشقة ْنلب التيسًن،"
إذا تعارنت مفسدتاف  ٫نتار أىوف الشرين، الضرر األشد يزاؿ بالضرر األخف، ّنثلو كال بأشد منو،

اٞنصلحة العاٌمة  يتحمل الضرر اٝناص لدفع الضرر العاـ، ركعي أعظمهما نرران بارتكاب أخفهما،
العباد كبتطبيقها على ،فكلها قواعد تراعي مآؿ األفعاؿ ك تصرفات 2."مقدٌمة على اٞنصلحة اٝناٌصة

مفسدة فإعماٟنا ٪نقق مقاصد الشرع من تشريع  ءدر أرض الواقع تفضي إىل جلب مصلحة أك 
كلو كاف اٞنقاـ يتسع ٜنددت كجو الربط بٌن ىذه القواعد كاعتبار اٞنآؿ كلكن ،ما ال يدرؾ   األحكاـ،

 كلو ال يرتؾ كلو.   
 على فقه الواقع . الفرع الثالث : أمثلة تطبيقية من التراث الفقهي

 كنذكر منها :الواقع عية ألحواؿ راالرتاث الفقهي تعددت كتنوعت تطبيقاتو اٞن 
 
 
 
 

                                                           
دمشق /  -شرح القواعد الفقهية ، أ٘ند بن الشيخ ١نمد الزرقا ، صححو كعلق عليو: مصطفى أ٘ند الزرقا ، دار القلم  - 1

 . 227ـ ، ص 1989 -ىػ 1409،  2سوريا، ط
 .26/34ػػ بًنكت،ص لبناف دار الرتميذم، عزت عبيد الدعاس، القواعد الفقهية مع الشرح،- 2
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 :  /النكاح بغير ولي1
  2،ك يف مذىب اٜننفية يصح العقد1.األصل أنٌو ال يصح الٌنكاح من غًن كيل يف مذىب اٞنالكية    

ع اٞنًناث كاستحقاؽ اٞنرأة اٞنهر ،كذلك مراعاة كقع الزكاج من غًن كيل فاٛنمهور يقولوف بوقو  لكن إفٌ 
للِالؼ الواقع بٌن آّتهدين ،فإٌف العمل بقوؿ اٞنِالف كاف مرجوحان كالسبب أٌف العمل ببطالف 
العقد بعد أف ًٌب الدخوؿ ٪نقق أنرار كمفاسد تساكم أك تزيد على مفاسد النهي ، فنظران للواقعة كما 

، كاٛنمهور يستدلوف 3ِالف لوجود مصلحة ك عيمل بو اعتباران للمآؿ يرتتب عنها ، عيمل باٞنذىب اٞن
فإف دخل »، ثالث مرات «أ٬نا امرأة نكحت بغًن إذف مواليها، فنكاحها باطل»بقوؿ الرسوؿ اهلل 

 .4«ّٔا فاٞنهر ٟنا ّنا أصاب منها، فإف تشاجركا فالسلطاف كيل من ال كيل لو
اٞنآؿ من خالؿ الٌنظر إىل الواقعة بعد كقوعها كما سيرتتب عن  يتبٌٌن من اٞنثاؿ أنٌو ًٌب استحضار   

عاة  اٝنالؼ ٟنا اعتباران ٞنا سيؤكؿ ،كإف مرا 5بطالف عقد الزكاج فتم العمل بقاعدة مراعاة اٝنالؼ
، فوظيفتها الٌنظر إىل ما يؤكؿ إليو ترتب اٜنكم  6هنا تعتب أحد الفركع اٛنزئية للمآؿأ٨نية كبًنة إذ إ

. كىي تعمل على ٓنقيق مقاصد  7كاإلبطاؿ من إفضائو ٞنفسدة توازم مفسدة اٞننهي عنوبالنقض 
الشرع ك٘ناية مصاحل اٞنكلف برفع اٜنرج كالضيق عنو ، من خالؿ اٞنوازنة بٌن اٞنتفق عليو كاٞنِتلف 

                                                           
ـ ، 1994 -ىػ 1415،  1الكتب العلمية ، ط ينظر ، اٞندكنة ،  مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي اٞندين ، دار- 1

 .  112، ص  2ج 
أ٘ند بن عبد ينظر ، احمليط البىاين يف الفقو النعماين فقو اإلماـ أيب حنيفة رني اهلل عنو ، أبو اٞنعايل برىاف الدين ١نمود بن   - 2

، 9ـ ، ج  2004 -ىػ  1424،  1العزيز بن عمر بن مىازىةى ، تح عبد الكرًن سامي اٛنندم ، دار الكتب العلمية ، بًنكت ، ط
 .  317ص 

 . 191، ص  5اٞنوافقات ، الشاطيب ، ج - 3
. حديث  229،  2ج ( ،2083أخرجو أيب داكد يف سننو ، يف كتاب النكاح ، باب : يف الويل ، رقم اٜنديث ،)  - 4

 .243، ص6صحيح، إركاء الغليل يف ٔنريج أحاديث منار السبيل، ١نمد ناصر الدين األلباين،ج
ىي قاعدة ظنية تقـو على إعماؿ الدليل اٞنرجوح لتجويز اٞننهي عنو بعد الوقوع درءن ٞنفسدة أشد . مصطلح األصويل عند  - 5

 .  503اإلماـ الشاطيب  ص
 .  515 اٞنرجع نفسو ، ص - 6
  . 192.ص  5اٞنوافقات الشاطيب ، ج  -7
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ؿ فيو ك بٌن اٜنكم قبل كقوع الواقعة كبعد الوقوع من أيٌهما ٩نلب اٞنصلحة كذلك بالٌنظر إىل مآ
  1 .األحكاـ، كبالٌنظر إىل دليل اٞنِالف إف كاف مرجوحان يف اٞنسألة بعد كقوعها فيعمل بو

كيف األخًن يتبٌن أف قاعدة مراعاة اٝنالؼ من قواعد اليت ترتبط باٞنآؿ  كتطبيقها يراعي مصلحة     
تنزيل اٜنكم تنزيالن  من خالؿ الٌنظر إىل الواقع ،فالواقع كما يتعلق بو يكوف طريقان أك مسلكان للوصوؿ

 مناسبان.
و لو ، فإف النيب صلى اهلل عليو كسلم أمر برتكو حَّت يتم بولو؛ ألنٌ 2البائل في المسجد ثحدي/2

قطع بولو لنجست ثيابو، كٜندث عليو من ذلك داء يف بدنو، فرتجح جانب تركو على ما فعل من 
مونعٌن كإذا ترؾ، فالذم ينجسو اٞننهي عنو على قطعو ّنا يدخل عليو من الضرر، كبأنو ينجس 

 3ان.مونع كاحد
أف اٞناء القليل إذا حلت فيو النجاسة اليسًنة ك م تتغًن أحد أكصافو ال ٩نوز التونؤ بو ، بل عليو /3

كإ٧نا قاؿ : " عاد ماداـ يف الوقت ، ك م ييًعد بعد الوقت  أصلى ك التيمم كترؾ ذلك اٞناء فإف تونأ 
إذ  م ، ىر مطهر ، كالقياس اإلعادة مطلقاؼ من قاؿ :  إف اٞناء طامراعاة ٝناليعيد يف الوقت "

تيسًن لكلكن يف حالة ما بعد الوقوع ال ييعيد ل. يتونأ إال ّناء يصح لو تركو كاالنتقاؿ عنو إىل التيمم
 .  4كرفع اٜنرج فهذه اٜنالة نظر فيها إىل الواقع كطبق اٜنكم اٞنناسب كمراعي للمصلحة 

 والصانع/ضمان األجير 4
تغًن اٜنكم كأصبح األجًن  يد أمانة ، لكن يف األصل أف األجًن كالصانع ال نماف عليهما فيدىم    

اٞنشرتؾ  كالصانع يضمنوا ما أتلفوه ، ذلك اعتباران للمصلحة العاٌمة اليت تستوجب اٜنفاظ على أمواؿ 
                                                           

 .  195ينظر أصل اعتبار اٞنآؿ بٌن النظرية كالتطبيق ، عمر جدية ، ص  - 1
ٍب دعا بدلو « ال تزرموه»عن أنس بن مالك: أف أعرابيا باؿ يف اٞنسجد، فقاموا إليو، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:  - 2

 8( ،ج6025البِارم يف صحيحو ، كتاب األدب ، باب : الرفق يف األمر كلو ، رقم اٜنديث)من ماء فصب عليو ، أخرجو 
 . 12ص 

 . 191، ص  5اٞنوافقات ، الشاطيب ، ج - 3
،  1، ط دار ابن عفاف، السعودية،  سليم بن عيد اٟناليل، تح  إبراىيم بن موسى بن ١نمد اللِمي الشاطيب،  االعتصاـ - 4

 . 646، ص  2، ج ـ1992 -ىػ 1412
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 ،السلع فال يعرفها رّٔا إذا بيعت أهنم يؤثركف يف السلع بصنعتهم فتتغًنفباستقراء الواقع ثبت  الناس،
،اعتباران ٞنا يؤكؿ إليو لو  م يضمنوا لكاف ذلك ذريعة منهم لٌتعدم على أمواؿ كبالتايل عليهما الضماف 

 1 .الناس كقلة حرصهم كهتاكهنم ، فضمنوا استحسانا لدفع الفساد كجلب اٞنصلحة العامة للناس
نماف األجًن ك الصانع تبعان لتغًٌن الزماف  يقوؿ عمر  كنستِلص من اٞنثاؿ أنٌو قد تغًن حكم عدـ   

،فهي تتالءـ كطبيعة اٞنعاٛنة اليت ٓنتاجها الوقائع  2كاف اعتباران من قاعدة االستحساف"جدية : 
فقاعدة االستحساف تنظر يف "،  3."كاٜناالت اٞنستجدة ، كلكوهنا تضمن ٘ناية مصاحل اٞنكلفٌن

كمنو القاعدة تراعي مصلحة  4 ."لى الدليل العاـ كالقياس العاـمآالت األحكاـ من غًن اقتصار ع
 العاٌمة ، فهي مرتبطة بالواقع ك مقاصد الشريعة كتطبيقها يف الواقع يرفع اٜنرج كاٞنشقة.

إف يف األصل حرمة الٌنظر على العورات لكن ألجل التداكم  العورات في التداوي على /االطالع5
على العورات ماداـ القصد ىو   االطالعستحساف ال ٕننع ذلك كْنٌوز كلدفع اٟنالؾ ، فإف قاعدة اال

 5" .للمبانعة كاٞنداكاة كغًن٨نا على العورات الطالعجار يف االتداكم كيقوؿ الشاطيب "
ٗنع اٞنسافر، كقصر الصالة كالفطر يف ر، ك اٛنمع بٌن اٞنغرب كالعشاء للمط": /وفي العبادات 6

على ىذا السبيل، فإف حقيقتها ترجع إىل  ر الرتخصات اليتكسائ السفر الطويل، كصالة اٝنوؼ،
يف ٓنصيل اٞنصاحل أك درء اٞنفاسد على اٝنصوص، حيث  كالعمل بقاعدة االستحساف اعتبار اٞنآؿ 

                                                           
. ينظر، 32، ص 2ينظر الفركؽ أنوار البكؽ يف أنواء الفركؽ ، أبو العباس شهاب الدين بن عبد الر٘نن بالقرايف ، ج - 1

 احملصوؿ يف أصوؿ الفقو ، القاني ١نمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب اٞنعافرم االشبيلي ، تح: حسٌن علي اليدرم  سعيد فودة،
. ينظر ، فتح القدير ، كماؿ الدين ١نمد بن عبد الواحد  131ـ ، ص 1999 -ىػ 1420،  1ف ،طدار البيارؽ ، عما

 . 642، ص 2. ينظر ، االعتصاـ ، الشاطيب، ج 129، ص  9السيواسي بابن اٟنماـ ، دار الفكر ، د ط ، د ت ، ج
الؿ اٞنرسل على القياس ، اٞنوافقات الشاطيب ىو األخذ ّنصلحة جزئية يف مقابلة دليل كلي كمقتضاه الرجوع إىل تقدًن استد - 2
 .194، ص 5ج
 . 176ينظر ، أصل اعتبار اٞنآؿ بٌن النظرية كالتطبيق ، عمر جدية ، ص   - 3
 . 199،  5اٞنوافقات ، الشاطيب ، ج - 4
 . 27، ص  2اٞنوافقات ، الشاطيب ، ج  5
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كاف الدليل العاـ يقتضي منع ذلك؛ ألنا لو بقينا مع أصل الدليل العاـ ألدل إىل رفع ما اقتضاه 
 1."كاف من الواجب رعي ذلك اٞنآؿ إىل أقصاهذلك الدليل من اٞنصلحة، ف

ظر فنالحظ أف القاعدة تتماشى مع متطلبات الواقع فهي مرتبطة باٞنصلحة كتدفع اٜنرج كبالتايل النٌ   
إىل الواقع كفهمو طريقة للكشف عن اٞنآؿ ، فإف كاف اٜنكم األصلي يفضي إىل مصلحة عيمل بو  

 :عمر جديةيقوؿ الستحساف مرتبطة بالواقع كتعتب اٞنآؿ  كإف أدل إىل مفسدة عيدؿ عنو ، فقاعدة ا
قاعدة االستحساف ترتبط بأصل اٞنآؿ فهي تراعي مقاصد الشرع أثناء ٘ناية مصاحل اٞنكلفٌن فآّتهد "

يعتب اٞنآؿ حٌن يطبق حكم شرعي فًناعي الظركؼ الزمانية كاٞنكانية كاألحواؿ كاٞنالبسات 
سرتساؿ يف إعماؿ األدلة العامة باقتضاءاهتا األصلية  يؤدم إىل جلب االجتماعية ، فإذا رأل أف اال

مفسدة ، أك تفويت مصلحة أىم أك اٜناؽ اٜنيف كالضرر باٞنكلفٌن عدؿ عن ذلك إىل استحساف 
 2باعتباره قاعدة استثنائية ٔندـ مصاحل اٞنكلفٌن كفق مقاصد الشرع "

 أخذ األجرة على القيام بالواجبات الدينية : /7
٪نـر أعطاء األجرة عند قياـ مكلف بأحد أعماؿ القربات كاألذاف. كيف الواقع يف اٞنذىب اٜننفي  إفٌ "

اٞنعاش ، حيث الحظ الفقهاء عدـ كجود مصلحة كنركرة ، من عدـ أخذ األجرة أال كىي قعود 
الكسب  من بيت اٞناؿ عن العلماء ٣نا انطرىم إىل اٛنراياتاٟنمم عن أداء ىذه  الواجبات كانقطاع 

حَّت أصبح القياـ ّٔذه الواجبات غًن مضموف إال بأجر فيتنب أف كاقع الناس قد أصبح يتطلب تكلفة 
على كل مهنة دينية كانت أـ دنيوية ، لذا أفَّت اٞنتأخركف َنواز أخذ األجرة  مراعاة ألحواؿ الٌناس 

 3".كحرصان على تعليم القرآف ك إقامة الشعائر الدينية بٌن الناس
نالحظ تغًنُّ اٜنكم بتغًنُّ الزماف كمتطلباتو ، فالواقع كاف لو أثر عميق يف تغًنُّ اٜنكم لضركرة كعليو 

 ٕناشى اٜنكم مع الواقع .
                                                           

 .  195، ص  5مصدر نفسو ، ح -1
 .190رية كالتطبيق ، عمر جدية ، ص أصل اعتبار اٞنآؿ بٌن النظ - 2
قاعدة تغًن الفتول كاألحكاـ بتغًن الزماف كاٞنكاف كتطبيقاهتا اٞنعاصرة ، معركؼ آدـ باكا ، ٠نلة كلية الشريعة كالدراسات  - 3

 .626ـ ، ص2011، 29اإلسالمية ،جامعة قطر، عدد



 بيان مسالك الكشف عن مآالت األفعال.                                      : المبحث الثالث

 

 
44 

 :ضرورة العدل بين الزوجات /8
لزماف ، ال أنصح بالزكاج اٛنمع بٌن الزكجتٌن صعب جدا يف ىذا ا "قاؿ الشيخ األلباين ر٘نو اهلل:

  1."لم أف يتزكج على امرأتو إال لضركرة من باب مراعاة الواقع، ال أنصح اٞنساٞنتعدد
فالشيخ األلباين نظر إىل الواقع كعلم صعوبات الزكاج يف ىذا العصر كما يؤكؿ إليو من عدـ القدرة    

على النفقة، كغالء اٞنهور كزيادة ارتفاع القدرة الشرائية ،كبغض النظر عن ذلك اٝنالفات األسرية يف 
 .ا للمآؿكاحدة اعتبارن بالتايل تعدد الزكجات يؤدم إىل مشقة فاألحسن االكتفاء بزكجة تزايد ، ك 

 جواز غلق المساجد :/ 9
و مكاف معد للعبادة الة يف زماننا، مع أنٌ كذلك جواز إغالؽ أبواب اٞنساجد يف غًن أكقات الصٌ "

 غًنات الواقع اقتضت ذلك .فت 2."ز اإلغالؽ صيانة للمسجد عن السرقةا جوٌ ينبغي أف ال يغلق، كإ٧نٌ 
الواقع  فلو  م يرعى  كتبدؿ اٞنصاحل كتطور لزمافتغًن ابحكاـ تغًنت ابقة عن أفكل األمثلة السٌ   

 الواقع لرتتبت مفاسد .
 : ة في الدولة غير المسلمةتولي الوظائف العامّ /10
ك نركرة كمصلحة لإلسالـ ٩نوز للمسلم أف يتوىل الوظائف العاٌمة ، لغًن اٞنسلمٌن إذا كاف ،يف ذل   

كاٞنسلمٌن ، كتويل منصب القضاء بٌن األقليات اإلسالمية اليت تقيم يف بالد الكفار  حيث ذكر 
اٛنائر كإف كاف كافرا ، كلكن لو كاله اٞنسلمٌن  من السلطاف3بعض اٜننفية أنٌو ٩نوز تقليد القضاء 

                                                           
 من سلسلة اٟندل كالنور.  36الشريط رقم  - 1
قواعد الفقة الكلية ، ١نمد صدقي بن أ٘ند بن ١نمد آؿ بورنو أبو اٜنارث الغزم ، مؤسسة الرسالة، بًنكت  الوجيز يف إيضاح - 2
 . 311ـ، ص 1996 -ىػ  1416، 1لبناف ،ط –
مىازىةى، ينظر ،احمليط البىاين يف الفقو النعماين فقو اإلماـ أيب حنيفة رني اهلل عنو ، أبو اٞنعايل برىاف الدين ١نمود بن عمر بن   - 3
 .  6، ص 8ج
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ألعماؿ اإلدارية كإدارة اٞندارس أنفسهم ليحكم بينهم كاف أكىل ، كىكذا يف غًن القضاء من ا
 1كاٞنستشفيات ك٥نوىا . 

ففقو الواقع طريقة للكشف عن اٞنآؿ ، كعليو ٩نب مراعاة ما ٩نرم يف الواقع من تغًنات ك     
حوادث ،كالعمل على ٘ناية مصاحل اٞنكلفٌن بالٌنظر ٞنا يؤكؿ إليو كل عمل، إف كاف يفضي إىل 

 سدة فاألكىل تركوبو ك إف جلب مف مصلحة عامة فنعمل
 .عن كتابة غير القرءان نهي النبي /11

كللمسلم كتابة  فالكتابة مباحة،2: "ال تكتبوا عين كمن كتب غًن القرآف فليمحو"قاؿ أنوعن النيب 
 ، كلكي ال تتوجو 3."بغًنه القرءاف خشية التباسقٌيد اٞنباح  كلكن الرسوؿ "ما ٪نتاج إليو من العلـو

كمن ىذا الباب ما فعلو عمر رني اهلل عنو   القرءاف كىذا اعتباران للمآؿ كفقو الواقع.٨نٌة اٞنسلمٌن لغًن
بالرغم من أٌف الزكاج ٌّٔن مباح كلكن قٌيد ىذا اٞنباح اعتباران للمآؿ كفقو  عندما منع الزكاج بالكتابيات،

ٞنسلمٌن رتؾ نساء اي أفت خشية الكتابياب الزكاجفمنع الرجاؿ اٞنسلمٌن من الواقع يف ذلك الزماف، 
 اد عظيم.بال زكاج فيكوف فس

 
 
 
 

                                                           
بًنكت ،  -األحكاـ السياسية لألقليات اٞنسلمة يف الفقو اإلسالمي ، سليماف ١نمد توبولياؾ ، دار النفائس لنشر ، لبناف   -1
 .  111ـ ، ص 1997 –ق 1418،  1ط
. 149،ص17(،ج11085أخرجو اإلماـ أ٘ند يف مسنده، باب: مسند أيب سعيد اٝندرم رني اهلل عنو، رقم اٜنديث)-2

اسناده صحيح يف التعليقات اٜنساف على صحيح ابن حباف كٕنييز سقيمو من صحيحو، كشاذه من ١نفوظو، ١نمد بن حباف بن 
ـ  2003 -ىػ  1424، 1أ٘ند بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى، التميمي، أبو حاًب، الدارمي، البيسيت، دار با كزير للنشر ، جدة،ط

 .191،ص1ج
،باب كتابة 1379بًنكت ،  -الناشر: دار اٞنعرفة  أ٘ند بن علي بن حجر العسقالين، صحيح البِارم،فتح البارم شرح  -3

 .208ص1العلم،ج
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 تطورات الحديثة لتحصيل منفعة :الستفادة من /اال12
كاستغالؿ   رتتب عليها مصاحل تعٌم األمة ٗنعاءنتائج ت "إف مواكبة التطور اٜناصل يف الواقع يفضي إىل

أجهزة اإلعالـ اٞنرئية  كسائل االتصاؿ اٞنعاصرة ،طريقة حديثة يف نشر الدعوة اإلسالمية  مثل :
 1" .كاٞنسموعة كاٞنقركءة كشبكة اإلنرتنيت

أكٌد اإلشارة كالتنويو إىل أٌف ىذا اٞنسلك تتفرع عنو عٌدة مسالك كىي:)مسلك كيف هناية ىذا اٞنسلك ،
كيف اٜنقيقة ىذه ( كمسلك السنن اإلٟنية العادة العرفٌية، كمسلك التجربة، كمسلك العادة الطبيعٌية،

 ك ٕنثلو كتيظهر آثار استحضاره يف تنزيل اٜنكم، ك ىي اليت يرتكز عليها مسلك فقو الواقع،اٞنسال
 كمدل ارتباطها بفقو الواقع. كسأبٌٌن ىذه اٞنسالك

كىي سلوكات اإلنساف كخصائصو البشريٌة أم ما ٬نٌيز اإلنساف بصفتو  :مسلك العادة الطبيعّية/أّوال  
ا تقٌدـ ذكره أٌف عمر رني اهلل عنو أكقف حٌد السرقة عاـ آّاعة بشر، كما يؤثر يف طباعو، كمثاٟنا م

فاٛنوع يغًٌن من سلوكات اإلنساف ،ككذلك قوؿ  ألنٌو من عادة اإلنساف الطبيعٌية إذا جاع يأكل،
افي "الرسوؿ    فالٌنظر عادة طبيعٌية يف اإلنساف كلكن أبيحًمٍن أىٍجًل النَّظىًر " 2إ٧نَّىا جيًعلى ااًلٍسًتٍئذى

يف  إفٌ  :االطالع على العورات يف التداكمكىو ما تقٌدـ مثالو  للطبيب الٌنظر إىل اٞنريض قدر اٜناجة،
 ماركمٌ أيضان  كمن ىذا الباب ،اٟنالؾ ٩نوزالعورات لكن ألجل التداكم كلدفع إىل األصل حرمة الٌنظر 

 بينما ىو يطوؼ ٚنع امرأة تقوؿ: رني اهلل عنو عمر أفٌ 
 كاسػػػػػػػػػػػود جانبػػػػػػػػػػػوتطػػػػػػػػػػػاكؿ ىػػػػػػػػػػػذا الليػػػػػػػػػػػل 

  
 كأرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين أف ال حبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو.

   
 فلػػػػػػػػػػػػػػػوال حػػػػػػػػػػػػػػػذار اهلل ال شػػػػػػػػػػػػػػػيء مثلػػػػػػػػػػػػػػػو

  
 لزعػػػػػػػػػػػزع مػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػػػرير جوانبػػػػػػػػػػػػو.

   
؟ قالت: زكجي منذ أشهر كقد اشتقت إليو! قاؿ: أردت سوءان  تى بٍ رى فقاؿ عمر: كما لك؟ قالت أغٍ 

اؿ: إين ؛ ٍب دخل على حفصة فقا ىو البيد إليو، فبعث إليومعاذ اهلل! قاؿ فاملكي عليك نفسك فإ٧نٌ 
                                                           

 -ق1423،  1فقو ، اٞنوازنات بٌن النظرية كالتطبيق ، إعداد ناجي إبراىيم السويد ، دار الكتب العلمية ، بًنكت ، ط -1
 .  175ـ  ص2002

بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن ١نمد بن إبراىيم بن عثماف بن خواسيت العبسي،تح: ١نمد رنا  األدب البن أيب شيبة، أبو - 2
 .139،ص1ـ،ج1999 -ىػ 1420، 1القهوجي، دار البشائر اإلسالمية ،لبناف،ط
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، كم تشتاؽ اٞنرأة إىل زكجها! فِفضت رأسها كاستحيت قاؿ: فرجيو عيٌن أسائلك عن أمر قد أ٨نين ف
ال  فأربعة أشهر، فكتب عمر أف اهلل ال يستحيي من اٜنق، فأشارت بيدىا ثالثة أشهر، كإالٌ  فإفٌ 

ٞنآؿ كالعادة الطبيعية يف الٌنساء بشوقهٌن فعمر رني اهلل عنو راعى ا.1ٓنبس اٛنيوش فوؽ أربعة أشهر
ت مدة غياب الزكج عن زكجتو، دفعان للمفسدة اليت يفضي إليها حبس الرجاؿ يف ألزكاجهن ،فوقٌ 

لذلك تعتب مسلكان من مسالك الكشف  فالعادة الطبيعية قد تؤثر يف تنزيل اٜنكم الشرعي،.اٛنيش
 من مستلزمات فقو الواقع. كاستحضار العادة الطبيعٌية عن مآالت األفعاؿ.

 العادة العرفية:/ثانّيا  
تقٌدـ ذكره أٌف اٜنكم الشرعي قد يتغًٌن بتغًنُّ العرؼ الٌسائد يف آّتمع ،كمن احملاؿ ٘نل النٌاس  كما

على حكم كاحد رغم تغًٌن الزماف ،لذلك تعتب العادة العرفية من مستلزمات قفو الواقع كتنزيل 
 كتضمٌن ؿ ذلك كما تقٌدـ ذكره أخذ األجرة على القياـ بالواجبات الدينية،كمثا ،األحكاـ الشرعٌية

كمنع عمر رني اهلل عنو سهم اٞنؤلف قلؤّم فهذه األحكاـ ثبتت تبعان  ،كجواز غلق اٞنساجدالٌصناع، 
ْنَكُر اَل يػُ " يعتب مثاالن للعادة العرفية اآلٌب ذكرىا ككل ما يتفرع عن ىذه القاعد لتغًٌن العرؼ كالزماف.

 "تَػَغيػ ُر اأْلَْحَكاِم بِتَػَغي ِر اأْلَْزَمانِ 
جربت الشيء ْنريبا اختبتو مرة بعد أخرل كاالسم التجربة  كمعىن التجربة::ثالثا / مسلك التجربة

يف باب اٜنيض كالنفاس: قالوا لو زاد الدـ "كمثاؿ ذلك ما جاء 2.كاٛنمع التجارب مثل : اٞنساجد
النفاس ييرد إىل أياـ عادهتا كما زاد ييعتب دـ فساد كتعرؼ أياـ عادهتا بالعادة على أكثر أياـ اٜنيض ك 

ربة من فالتج3.حٌكمنا التجربة كالعادة " أم عادة أيامها ستة أك ٙنسة أياـ على حسب عادهتا، فهنا
 كتنزيل األحكاـ الشرعٌية. مستلزمات فقو الواقع،

                                                           
السقا، : صفوة  -كنز العماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعاؿ، عالء الدين علي بن حساـ الدين اٞنتقي اٟنندم ، تح: بكرم حياين -1

 .45924.باب حقوؽ متفرقة رقم األثر 576ص16ـ،ج1981ىػ/5،1401مؤسسة الرسالة، ط
،كتاب"  الناشر اٞنكتبة العلمية ػػػػ بًنكت ،بن علي الفيوميأ٘ند بن ١نمد ،اٞنصباح اٞننًن يف غريب الشرح الكبًن -2

 .95ص1اٛنيم"ج
 .52ص1شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدم ، خالد بن إبراىيم الصقعيب،ج -3

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=45&ID=91&idfrom=587&idto=613&bookid=45&startno=3
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اهلل على أميت ٙنسٌن صالة، فرجعت بذلك حَّت : "ففرض قاؿ رسوؿ اهلل: كمن أمثلة التجربة 
مررت على موسى، فقاؿ: ما فرض اهلل على أمتك؟ قلت: فرض ٙنسٌن صالة. قاؿ: فارجع إىل 

فونع شطرىا، فرجعت إىل موسى قلت: كنع شطرىا.  ،ربك، فإف أمتك ال تطيق ذلك، فرجعت
فرجعت إليو فقاؿ: ارجع  فقاؿ: ارجع إىل ربك، فإف أمتك ال تطيق ذلك. فرجعت فونع شطرىا.

فقاؿ: ىي ٙنس كىي ٙنسوف، ال يبدؿ القوؿ لدٌم.  ،إىل ربك، فإف أمتك ال تطيق ذلك. فراجعتو 
1."فرجعت إىل موسى فقاؿ: ارجع إىل ربك. قلت: قد استحييت من ريب

 

 أف التجربة أقول يف ٓنصيل اٞنطلوب من اٞنعرفة الكثًنة ، يستفاد ذلك"كجو الداللة من اٜنديث:
اس قبلو كجرّٔم ، كيستفاد منو ٓنكيم العادة ، كالتنبيو و عاجل النٌ أنٌ  قوؿ موسى عليو السالـ للنيب من

من ىذه األمة ، كقد قاؿ موسى يف   من سلف من األمم كانوا أقول أبدانان  باألعلى على األدىن : ألفٌ 
 2".كالمو إنو عاٛنهم على أقل من ذلك فما كافقوه

كالسنن ٗنع سنة كىي السًنة من العمل أك اٝنلق الذم يالـز اٞنرءي صدكر ":يةرابعا / السنن اإلله

اس قدران يف الكوف القوانٌن اليت ٓنكم الكوف، كحياة النٌ اإلٟنية نن سٌ الييراد ب"ك  3"العمل على مثاٟنا
 يفسنن يف األفراد، كسنن  -تعاىل-ّنشيئة اهلل، كْنرم باطٌراد كثبات كعمـو يف حياة البشر، فللو 

األمم، كسنن يف اٜنياة كغًن ذلك، كىذه السنن ال تتبٌدؿ كال تتأٌخر، كتأٌب ٠نتمعة فيِضع البشر ٟنا 
يف حياهتم، كسلوكهم، كتصرفاهتم، كبناءن على ىذه السنن ترتٌتب النتائج يف الكوف، من نصرو، أك 

، أك غًن ذلك، كيف ىذه السنن ، أك عزٌةو، أك ذؿٍّ 4."ىز٬نةو، أك قوةو، أك نعفو
ائ ٹ ٹ چ

ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ 

                                                           
 .18ص5تفسًن القرآف العظيم، أبو الفداء إٚناعيل بن كثًن ، ج -1
 .218ص7سقالين ، باب اٞنعراج، جفتح البارم شرح صحيح البِارم، أ٘ند بن علي بن حجر الع - 2
 .95ص4مرجع سابق،ج التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور، 3
، اطٌلع عليو www.alukah.net(، 24/11/2012،أبو مرًن ١نمد اٛنريتلي ) السنن اإلٟنية كأثرىا يف فهم الواقع -4

 .4/6/2019بتاريخ
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حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مججح 

 .44فاطرچ جس مح جخ حخ مخ
أف مساكاهتم لألكلٌن تنذر بأف سيحل ّٔم ما حٌل بأكلئك من نوع ما يشاىدكنو من ": وجه الداللة

قوة من ىؤالء فيكوف  م أشدٌ أهنٌ آثار استئصاٟنم يف ديارىم .أم كاف عاقبتهم االنمحالؿ مع 
 1."استئصاؿ ىؤالء أقرب

،كاف  كمطردة يف كل العصور كاألزماف اس ٗنيعان،كٞنا كانت السنن اإلٟنية جارية على كل النٌ "
لك من خالؿ اٝنطاب القرآين  اٞنتوقعة كيتضح ذاكتشافها كفقهها شرطان للمتقٌن العتبار اٞنآالت 

2األرض قصد اعتبار اٞنآؿ" الذم يؤكد على نركرة السًن يف
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ٹ ٹ چ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .631عمرانآؿ چہھ 

عادة اهلل يف  يمم ، جارية على طريقة كاحدة ، ىقد مضت من قبلكم أحواؿ لألووجه الداللة :"
 كلذلك قاؿ  اٝنلق ، كىي أٌف قٌوة الظاٞنٌن كعٌتوىم على الضعفاء أمر زائل ، كالعاقبة للمٌتقٌن احملٌقٌن

ظر يف آثارىم أم اٞنكٌذبٌن بًرسل رٌّٔم كأريد النٌ  )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)
ليحصل منو ٓنٌقق ما بلغ من أخبارىم ، أك السؤاؿ عن أسباب ىالكهم ، ككيف كانوا أكيل قوة ، 

 3."ككيف طغوا على اٞنستضعفٌن ، فاستأصلهم اهلل أك لتطمئٌن نفوس اٞنؤمنٌن
 .العتبار بأحواؿ األمم اٞنانيةا ىي :كمفاد السنن اإلٟنية

                                                           

 1997دار النشر : دار سحنوف للنشر ،تونس،  اىر بن عاشور،الشيخ ١نمد الط التحرير كالتنوير ػ الطبعة التونسية، -1
 .337ص22ـ،ج

 ،مرجع سابق.71عمر جدية،ص أصل اعتبار اٞنآؿ بٌن النظرية كالتطبيق، -2
 .95ص4مرجع سابق،ج التحرير كالتنوير ػ الطبعة التونسية، الشيخ ١نمد الطاىر بن عاشور،-3
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 .الثاني : مسلك استشراؼ المستقبلالمطلب 
ك بو ييتوصل إىل نتائج كأغراض ّٔا مصلحة ،كشف عن اٞنآؿ المن طرؽ   معرفة اٞنستقبل تعدٌ  إفٌ      

من  ٪نقق مقاصد الشرع من اٝنلق كقد استِدمو العلماء مسلكان  كىو أيضان ،اس ٔنص عامة النٌ 
 .كسأذكر تعريفو ك أدلة اعتباره كأمثلة تطبيقية عنو،لعلم ّنآالت األفعاؿ مسالك ا

 الفرع األول : تعريف استشراؼ المستقبل :
 عرفهما كمركب إنايف :ني ٍبٌ عرؼ كلمة استشراؼ ككلمة مستقبل كل على حدا ني    
 ستشراؼ لغة واصطالحا : التعريف ا/1

رؼ كتشرؼ كاستشرؼ ، كيقاؿ شرؼ اٞنكاف شرفا من مادة شرؼ كأشستشراؼ لغة : االأ/ تعريف 
أم ارتفع ، كالرجل شرؼ أم علت منزلتو فهو شريف، كأشرؼ الشيء عال كارتفع ، كتشرؼ لشيء: 

 1.تطلع إليو ، كاستشرؼ الشيء: أم رفع بصره ينظر إليو
 .ظر إىل أعلى الشيءييعىن بو النٌ كيالحظ من التعريف اللغوم أٌف االستشراؼ 

 ستشراؼ اصطالحا :الاب/ تعريف 
التطلع إىل اٞنستقبل من خالؿ دراسة اٞناني كفهم اٜنانر كالسنن الفاعلة  » و :ؼ اصطالحا بأنٌ يعرٌ 

 2«.فيها
استطالع إىل اٞنستقبل ّنا يتوفر من دالئل ك أحداث لإلخبار ّنا ينبغي أف  »و : بأنٌ  ؼ أيضان كيعرٌ 

 3«يكوف عليو يف اٞنستقبل 
 /تعريف المستقبل:2
 4«ما ييرتقب كجوده بعد زمانك الذم أنت فيو، يسمى بو، ألٌف الزماف يستقبلو . »ستقبل ىواٞن

                                                           
 .171،ص7، جابن منظور،  لساف العربينظر،   - 1
 .أثر االستشراؼ كالتِطيط اٞنستقبلي يف العلم كالتعليم يف نوء السنة النبوية ، إعداد طو ١نمد فارس ، دص - 2
 7االستشراؼ يف السنة النبوية كأثره يف الدعوة إىل اهلل ، حذيفة عبود مهدم ، ٠نلة كلية اإلماـ األعظم اٛنامعة ، آّلد  - 3

 .  256، ص 2014-ق1435العدد الثامن لسنة 
 .226ـ، ص1985كتاب التعريفات ، علي بن ١نمد الشريف اٛنرجاين، مكتبة لبناف ، بًنكت ، طبعة جديدة   - 4



 بيان مسالك الكشف عن مآالت األفعال.                                      : المبحث الثالث

 

 
51 

 كنظر ثاقب، بغية حديدالقادـ ببصر ظر إىل الزماف ىو النٌ  »: تعريف استشراؼ المستقبل / 3
 1«.لعب الواقع الراحل كاستيعابان  ،انطالقا من شرفة اٜنانر ،تصور الواقع اٞنقبل 

 ظر إىل ما سيحدث يف اٞنستقبل انطالقان استشراؼ اٞنستقبل ىو النٌ  من التعريفات أفٌ  كنستشف    
 .سيحدث مستقبالن  ٌماكاالستعانة ّٔا للكشف ع،يف الواقع  ةعطيات اٞنوجوداٞنمن 

 الفرع الثاني : أدلة اعتبار استشراؼ المستقبل :
آثار بوية ك نة النٌ ك السٌ  الكرًن ؿ القرآفظر إىل اٞنستقبل من خالقد استدؿ العلماء على نركرة النٌ     

 ك أذكر منها :السلف 
 أدلة اعتبار استشراؼ المستقبل في القرآن الكريم  :  /1

 :دليلٌن فقطذكر منها سألقد اعتىن القرآف الكرًن بالتطلع إىل اٞنستقبل من خالؿ عدة آيات ك 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹ ٹ چ/1

 .18اٜنشرچ ڦ ڦ
لقد أمر اهلل  سبحانو كتعاىل عباده اٞنؤمنٌن برتؾ ما هناىم عنو كالنظر إىل  وجه الداللة من اآلية :

فًِن  ان اٞنستقبل ك الذم ىو يـو القيامة ، كأم شيء قدموا من أعماؿ ليجازكا ّٔا، فإف كانت خًن 
فنحن من ديننا »بل ظر إىل اٞنستقفيتبٌن من اآلية أهنا تدؿ على نركرة النٌ  2.فشر ان كإف كانت شر 

 .3«اٜننيف مطالبوف بالعمل الدنيوم لكسب مستقبل أخركم 

 آؿ چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ٹ ٹ چ/2
 .137عمراف

                                                           
قضايا اٞنستقبل اإلسالمي ، ١نمد بريش كآخركف، مركز الدراسات اٞنستقبل  اإلسالمي ، اٛنزائر ، دط ، دت ، مقاؿ ١نمد  - 1

 .  23بريش حاجاتنا إىل العلـو ، ص 
 ، بتصرؼ244، ص 5ق، ج 1414، 1طيب،  بًنكت، ط، دار الكلم البد اهلل  الشوكاين، دار ابن كثًن، ابن عح القديرفت - 2
 .  36قضايا اٞنستقبل اإلسالمي ، ١نمد بريش كآخركف، مقاؿ ١نمد بريش حاجاتنا إىل العلـو ، ص  - 3
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اٜنٌن أحواؿ من تقدمكم من الصٌ  ظر يفالنٌ : تدؿ اآلية الكر٬نة على نركرة وجه الداللة من اآلية
اٜنٌن فعاقبتكم كعاقبتهم كإف ف أنتم سلكتم سبيل الصٌ إىل الطريق اٞنستقيم، فإاهلل يهديكم  ،كاٞنكذبٌن

 1.بٌن فحالكم كحاٟنمسلكتم سبيل اٞنكذٌ 
قع ظر إىل اٞنستقبل من خالؿ مالحظة ما ٩نرم يف الواكيتضح من اآليات حرص اإلسالـ على النٌ    

 سيحدث مستقبالن . من ظركؼ كأحواؿ يفهم منها ما
 بوية :نة النّ سّ أدلة اعتبار استشراؼ المستقبل من ال/2

 ظر إىل مستقبل طريقة من طرؽ معرفة اٞنآؿ ، كحرصت على جعلو طريقان بوية اعتبت النٌ نة النٌ السٌ 
 سأذكر بعض األحاديث منها:للوصوؿ إىل مقصد الشرع من تشريع األحكاـ، ك 

عن عامر بن سعد، عن أبيو قاؿ: مرنت عاـ الفتح حَّت أشفيت على اٞنوت، فعادين رسوؿ اهلل /1
ابنة يل، أفأتصدؽ بثلثي  كليس يرثين إالٌ  كثًنان   صلى اهلل عليو كسلم، فقلت: أم رسوؿ اهلل، إف يل ماالن 

الثلث، كالثلث كثًن إنك أف »قلت: فالثلث؟ قاؿ: « . ال»قلت: فالشطر؟ قاؿ: « . ال»مايل؟ قاؿ: 
 2«.ترتؾ كرثتك أغنياء، خًن من أف ترتكهم عالة يتكففوف الناس

أف سعد رني اهلل عنو أراد أف يتصدؽ بثلثٌن من مالو قبل أف تتوفاه  من الحديث :وجه الداللة 
اٞننية، كثلثو الباقي يكفي ابنتو الوحيدة ، فلم ٩ًنز لو النيب صلى اهلل عليو كسلم فأذف لو يف الثلث فقط  

فيقيهم اس، و يثاب إذا جعل أكالده من بعده يف غىن عن سؤاؿ النٌ ككنح لو اٜنكمة من ذلك ، أنٌ 
 . 3من الفقر كالذلة 

                                                           
 . 74، ص 4تفسًن اٞنراغي ، أ٘ند بن مصطفى اٞنراغي ، ج - 1
.صححو  903، ص  2( ، ج2707جو ابن ماجة يف سننو، كتاب الوصيا ، باب:  الوصية بالثلث ، رقم اٜنديث )اخر  - 2

 .116، ص3األلباين يف إركاء الغليل يف ٔنريج أحاديث منار السبيل، ١نمد ناصر الدين األلباين،ج
 .229ىػ ،  1423، 3بًنكت ، ط –عرفة ينظر األدب النبوم ، ١نمد عبد العزيز بن علي الشاذيل اٝنىٍويل ، دار اٞن  - 3
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لو من  النيب صلى اهلل عليو كسلم تطلع إىل اٞنستقبل من خالؿ حرصو كحثو على أفٌ  كيتبٌن أفٌ        
 1.كمذلٌة السؤاؿ الفقر من عليوخوفان  ،القليل من اٞناؿلو ال يرتؾ كاحد كارث 

 بل يتطلع إىل اٞنآؿ أك اٞنستقبل ك٪نتاط .
إذا أتاكم من ترنوف خلقو كدينو فزكجوه، إال تفعلوا تكن » عليو كسلم: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل/2

 2.«فتنة يف األرض كفساد عريض
كترغبوا يف ذم اٜنسب كاٞناؿ  ،أم إف  م تزكجوا من ترنوف دينو كخلقو»:وجه الداللة من الحديث

ا نظرًب إىل صاحب كقيل إذ،اٜنسب كاٞناؿ ٩نلباف إىل الفتنة كالفساد عادة  ألفٌ  ،تكن فتنة كفساد
فيكثر الزنا كيلحق العار كالغًنة باألكلياء فيقع القتل ،الرجاؿ كالنساء بال تزكج  أكثراٞناؿ كاٛناه يبقى 

 .3«ك٬نكن أف يقاؿ إف تعظيم اٛناه كاٞناؿ كإيثاره على الدين يؤدم إىل الفتنة،كهتيج الفتنة 
ين الدٌ كاف على خالؿ حثو على تزكيج من   ستقبل مناٞنفالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم تطلع إىل     

ا من تزكج من ال دين لو كال خلق ة، أمٌ ياة الزكجيٌ اٜنالح يف يرجى منو اٝنًن كالصٌ  و مستقبالن كاٝنلق فإنٌ 
يب صلى اهلل عليو كسلم كاف شديد اٜنرص فمستقبل زكاجو سيكوف مآلو الفتنة كالفساد، كلذلك النٌ 

 اس .على مستقبل النٌ 
ليس الشديد بالصرعة إ٧نا الشديد الذم »رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ:  ريرة، أفٌ عن أيب ى/3

 4.«٬نلك نفسو عند الغضب

                                                           
. كينظر االستشراؼ يف السنة النبوية كأثره يف الدعوة إىل اهلل ، حذيفة عبود مهدم ، ص 230ينظر اٞنرجع نفسو . ص  - 1

266 . 
إركاء الغليل  . حكمو صحيح،632(،ص1967أخرجو ابن ماجة يف سننو، كتاب النكاح، باب: األكفاء، رقم اٜنديث ) - 2
 .267، ص١6نمد ناصر الدين األلباين،ج ٔنريج أحاديث منار السبيل، يف
حاشية السندم على سنن ابن ماجو ،كفاية اٜناجة يف شرح سنن ابن ماجو، ١نمد بن عبد اٟنادم التتوم، أبو اٜنسن، نور  - 3

 .607دط،دت، ص  الدين السندم، دار اٛنيل ،بًنكت،
صلة كاآلداب، باب: فضل من ٬نلك نفسو عند الغضب كبأم شيء يذىب أخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب الب كال -4

 .2014،ص4(،ج107رقم اٜنديث ) الغضب،
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الشديد ليس الذم  بٌن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يف اٜنديث أفٌ »: وجه الداللة من الحديث
الذم ٬نلك نفسو  د حقان اس كال يصرعونو، كيطرحهم على األرض كال يطرحونو، كإ٧نا الشدييصرع النٌ 

نها من أف تسرتسل مع تيار الغضب عند ثوراف الغضب، فيقهرىا ُنلمو، كيصرعها بثباتو، كال ٬نكٌ 
ن فتشتم كتسب، كتضرب كتقتل، كٔنرج عن سنن االعتداؿ يف أقواٟنا كأفعاٟنا، تلبية لداعي االنتقاـ ٣نٌ 

مارة بالسوء شر فس األالنٌ  لغضب ألفٌ ا كاف الشديد ُنق من ملك نفسو عند اأثار حفيظتها، كإ٧نٌ 
 1« .ا تدفع بو إىل اٞنعاطبعدل أعدائو ألهنٌ أ خصـو اإلنساف، ك

إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم ٓندث عن الغضب ك  أفٌ  اٜنديث على يدؿ :وجه الداللة من الحديث
 أك سبٌ دينو،  اإلنساف نفسو، أك سبٌ  مفاسد عظيمة؛ رّنا سبٌ من » صاحبو مستقبالبيؤدم ما 
اس إذا و، أك طلق زكجتو، أك كسر إناءه، أك أحرؽ ثيابو، ككثًنه من الوقائع تصدر من بعض النٌ ربٌ 

 2«.ا صدرت من آّنوفغضبوا، كأ٧نٌ 
كعليو حث  مستقبالن عنو  ما ينتجع إىل عليو كسلم هنى عن الغضب ، فقد تطلٌ  النيب صلى اهلل ذاكٟن

 .سو إىل اٞنهالكاإلنساف على أف ٬نلك نفسو كال يدفع نف
 إذا مات اإلنساف انقطع عنو عملو إالٌ » رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:  عن أيب ىريرة، أفٌ /4

 .3«من ثالثة أشياء: من صدقة جارية، أك علم ينتفع بو، أك كلد صاحل يدعو لو 
 اٞنوت إالٌ  و ينقطع أجر كل عمل بعدأنٌ » دليل علىاٜنديث الشريف فيو : وجه الداللة من الحديث

الثانية:  ،كالوقف ك٥نوه دقة اٛناريةاألكىل: الصٌ ، و ٩نرم ثوأّا بعد اٞنوت لدكاـ نفعهاىذه الثالث فإنٌ 
 4«.الثالثة: دعاء الولد الصاحل، كالتعليم كالتصنيف  علم ينتفع بو

                                                           
 .151،ص١نمد عبد العزيز بن علي الشاذيل اٝنىٍويل ،األدب النبوم - 1
 .609،ص3،جق 1426 ط ،دار الوطن للنشر، الرياض ،١نمد بن صاحل بن ١نمد العثيمٌن ،شرح رياض الصاٜنٌن- 2
 ،(2880أخرجو أيب داكد يف سننو، كتاب الوصايا، باب : ما جاء يف الصدقة عن اٞنيت، رقم اٜنديث ) - 3
 .28،ص6ج،إركاء الغليل يف ٔنريج أحاديث منار السبيليف  .صححو األلباين117،ص3ج
د العزيز بن عبد اهلل بن عب :تح ،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن ٘ند اٞنبارؾ اٜنر٬نلي النجدم ،تطريز رياض الصاٜنٌن - 4

 .757ص، ـ 2002 -ىػ  1423، 1الرياض،ط، دار العاصمة للنشر ،إبراىيم الزير آؿ ٘ند
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كعليو اٞنوت و ال يدرم مَّت يفاجئو اٜنة ألنٌ هذا اٜنديث فيو حث اإلنساف على اٞنبادرة باألعماؿ الصٌ ف
فعملو الصاحل يستمر أجره  الذم يزداد بو رفعة عند اهلل سبحانو كتعاىل كثوابان ،احل فليبادر بالعمل الصٌ 

 ٹ ٹكما1ا ال يعلم مَّت ٬نوت كال يعلم أين ٬نوتكل كاحد منٌ   كمن اٞنعلـو أفٌ حَّت بعد موتو، 

 .34لقماف چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مبچ

ا تعود اٜنة ألهنٌ على اٞنبادرة باألعماؿ الصٌ حرص النيب صلى اهلل عليو كسلم أٌف يث يتبٌن من اٜند   
فع كذلك حَّت بعد كفاتو، فرسولنا صلى اهلل عليو كسلم كاف ٪نرص بالنٌ  على صاحبها مستقبالن 

 .و مستقبالن ت٩نلب اٝنًن ألم على  ما كيوصي دائمان 
 :أدلة اعتبار استشراؼ المستقبل من آثار السلف /3
 للكشف عن اٞنآؿ كنذكر منهم : لقد تطلع السلف إىل اٞنستقبل كجعلوا منو مسلكان    
أف ابنو عبد اٞنلك قاؿ لو: "ما لك ال تنفذ األمور؟  ٪نكى »فعمر بن عبد العزيز رني اهلل عنو: /1
 ذـ اهلل ما أبايل لو أف القدكر غلت يب كبك يف اٜنق". قاؿ لو عمر: "ال تعجل يا بين، فإف اهلل فو

اس ٗنلة، فيدفعوه ٗنلة أخاؼ أف أ٘نل اٜنق على النٌ  إينك اٝنمر يف القرآف مرتٌن، كحرمها يف الثالثة، 
 2«.كيكوف من ذا فتنة

اس ستقبل مآؿ تطبيق أحكاـ الشرع ٗنلة على النٌ مفعمر بن عبد العزيز رني اهلل عنو قد نظر إىل    
يعتبكف  لسلف،  استكشف بالتايل معارنتهم لو، فا3ّنؤشرات نفسية كاجتماعية كاإل٬نانية استدالالن 

 4.كينظركف إىل اٞنصاحل كاٞنفاسد قبل تطبيق اٜنكم ك٪نرصوف على تقديرىا قبل اٟنجـو باألمر كاإلنكار

                                                           
 .437،ص5ينظر، شرح رياض الصاٜنٌن، ١نمد بن صاحل بن ١نمد العثيمٌن، ج - 1
 .147،ص  2اٞنوافقات ،الشاطيب، ج - 2
 . 278نجار، صينظر، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ، عبد آّيد ال - 3
اٛنامعة اإلسالمية باٞندينة  ،  ١نمد طاىر حكيم، رعاية اٞنصلحة كاٜنكمة يف تشريع نيب الر٘نة )صلى اهلل عليو كسلم(ينظر، - 4

 . 216ـ، ص2002ىم1422، 34، السنة 116العدد ، اٞننورة
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: " أىيػُّهىا النَّاسي ،»عن عثماف رني هلل عنو /2 الى تػىٍقتػيليوين  اطَّلىعى عىلىى النَّاًس كىىيوى ١نىٍصيوره فػىقىاؿى
يعنا أىبىدنا كىالى ْنيىاًىديكفى عىديكِّا أىبىدناكى  تىًلفينَّ حىَّتَّ تىًصًنيكا   اٍستػىٍعًتبيوين ، فػىوىاللًَّو لىًئٍن قػىتػىٍلتيميوين الى تػيقىاتًليوفى ٗنًى ٍِ لىتى

ا كىشىبَّكى بػىٌٍنى أىصىاًبًعوً   1«.ىىكىذى
تمردين على قتلو حذرىم من ٞنا رأل عثماف رني اهلل عنو إصرار اٞن»: وجه الداللة من الحديث

ال تقاتلوا فإف قتلتموين  اإلصالح ما استطعت، أصبت أك أخطأت، كقاؿ فواهلل إف أردت إالٌ  ،ذلك
كقد ٓنقق ما حذرىم منو؛ فبعد قتلو  ، ٗنيعا أبدا، كال ْناىدكا عدكا أبدا، لتِتلفن حَّت تصًنكا ىكذا

 2«.كقع كل ما قالو
 اس كيعمٌ و سيِتلف النٌ ك أنٌ  بقتلو اٞنستقبلاهلل عنو قد استشرؼ عثماف رني  كبناء على ىذا فإفٌ   

 الفساد، كعليو حذرىم لتجنب ما سيحدث.
 .استشراؼ اٞنستقبل من فوائد ابن القيم/ 3

 "إين مسين الضّّر ك أنت أرحم الرَّ٘نٌن رب"يو السالـ لدعاء أيوب ع
إىل ربو ككجود طعم  ،الفقر كالفاقة ٗنع يف ىذا الدعاء بٌن حقيقة التوحيد كإظهار» وجه الداللة

كشدة  و أرحم الرا٘نٌن كالتوسل إليو بصفاتو سبحانوٌ كأنٌ ،احملبة يف اٞنتملق لو كاإلقرار لو بصفة الر٘نة 
و من قاٟنا سبع مرات كال سيما حاجتو كىو فقره كمَّت كجد اٞنبتلى ىذا كشف عنو بلواه كقد جرب أنٌ 

 3«.مع ىذه اٞنعرفة كشف اهلل نره
ك كيف ٪نتاجو اٞنكلف إلبعاد  ،ٓندث اإلماـ ابن القيم يف كتابو عن فوائد الدعاء كالتوسل إىل اهلل    

و كسيلة أك سبب لنيل شيء أك دفع شيء سيحدث يف فمن فوائد الدعاء أنٌ  »،مستقبالكل ما يضره 
                                                           

الكتاب اٞنصنف يف (، 37658اٜنديث ﴿أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو، يف كتاب الفنت ، باب: ما ذكر يف عثماف، رقم  - 1
 مكتبة الرشد ،، كماؿ يوسف اٜنوت  :،تحأبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن عثماف بن خواسيت العبسي  ، األحاديث كاآلثار

 .515،ص7ق، ج1،1409الرياض، ط
دار التوزيع  ،١نمد الصَّالَّيبعىلي ١نمد  ،شِصيتو كعصره -تيسًن الكرًن اٞنناف يف سًنة عثماف بن عفاف رني اهلل عنو  - 2

 .379،صـ 2002 -ىػ  1423 ،1،ط كالنشر اإلسالمية، القاىرة
 1973 -ىػ  1393، 3، دار الكتب العلمية، بًنكت، ط١نمد بن أيب بكر بن سعد مشس الدين ابن قيم اٛنوزيةالفوائد ، - 3
 .201، صـ
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 تمنو .فقد كرد استشراؼ اٞنستقبل قد يكوف بالدعاء ك١ناكلة اإلكثار ، كعليو يتبٌن أفٌ  1«.اٞنستقبل
م أكثركا من الدعاء ألنفسهم ك لقومهم الـ، كأهنٌ الة كالسٌ نبياء ك الرسل عليهم الصٌ األعدة أدعية عن 

 نيا، كبفضل اهلل قد استجاب دعواىم .الح يف الدٌ بالصٌ 
اس يسألوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن اٝنًن ككنت كاف النٌ »حذيفة بن اليماف يقوؿ: عن /4

 2«.عن الشر ٢نافة أف يدركينأسألو 
: أكثرىم يسألوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو أم اسالنٌ كاف حذيفة رني اهلل عنو  قاؿ »: وجه الداللة

أم: عن الطاعة ليمتثلوىا، أك عن السعة كالرخاء ليفرحوا بو كيستعينوا بالدنيا على  ،كسلم عن اٝنًن
لفتنة اٞنرتتبة على التوسعة، خشية أف يلحقين : عن اٞنعصية أك اأم الشرككنت أسألو عن  ،األخرل

 3«.الشر نفسو أك بسببو
كيتبٌن أف حذيفة بن اليماف رني اهلل عنو كاف شديد اٜنرص على اجتناب الفنت كيسعى لكي ال   

 . اس فيها مستقبالن يقع النٌ 
  

                                                           
١نمد  تح:، مد بن أيب بكر بن سعد مشس الدين ابن قيم اٛنوزية١ن، مدارج السالكٌن بٌن منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعٌن - 1

 .119، ص2ج، ـ1996 -ىػ  1416، 3ط، دار الكتاب العريب ،بًنكت، اٞنعتصم باهلل البغدادم
 .199،ص4(،ج3606أخرجو البِارم يف صحيحو ، يف كتاب اٞنناقب، باب: عالمات النبوة يف اإلسالـ، رقم اٜنديث ) - 2
 .3380،ص8ج،علي بن )سلطاف( ١نمد، أبو اٜنسن نور الدين اٞنال اٟنركم القارم  ،تيح شرح مشكاة اٞنصابيحمرقاة اٞنفا- 3
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 أمثلة تطبيقية على استشراؼ المستقبل الفرع الثالث : 
ل  ك١ناكلة معرفتو أمر كاجب فاإلنساف عليو أف يتنبأ بأكناعو االقتصادية نظر إىل اٞنستقبالٌ  إفٌ    

كمن أمثلة  للحذر من اٞنآالت السيئة أك ٓنقيق مآالت حسنة،كاالجتماعية كالسياسية يف اٞنستقبل 
 ذلك:

 

 1/ فاألمم اليت تتنبأ ّنستقبل بو قلو اٞنياه فإهنا لن تعاين من اٛنفاؼ كقلة اٞنياه كقلة الزرع. 1
ستغالؿ  كالتكب اال /  إف العمل على انتشار األخالؽ الفانلة يؤدم بنا إىل مستقبل ٫نلو من2

 2كالغركر.
كٔنطط للمحافظة على سيطرهتا على العا م حانران  ،/ تسعى  الواليات اٞنتحدة األمريكية3

مكانتها كتصنع كمستقبالن، فعلى الدكؿ اٞنستضعفة أف تسعى للتغًن لرفع معادلة اٜنانر لرتفع من 
ال يكوف فيو مستضعفٌن يف األرض، فيكفي لدكلة أف تضع ٢نططان للمستقبل بعد أف  ،مستقبالن 

تكوف قد حصدت إمكانيتها ك إمكانات خصمها اٞنباشر، فبهذا الفعل ٬نكنها أف ٓنقق النصر 
اهلل عليو كاالنتصار بشرط أف ٕنتلك اإلرادة كالعز٬نة كأف تلتـز بشريعة اهلل كسنة رسولو صلى 

 .١7نمد چۋ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ٹچ لقوله،3كسلم

 المطلب الثالث: مسلك االسترشاد بقصد الفاعل.

 األول : مسلك االسترشاد بالتصريح من الفاعل. الفرع
 كقد يكوف التصريح باٞنآؿ من الٌنص. التصريح باٞنآؿ قد يكوف من الفاعل كىو اٞنكلف،  

:  اٞنتمثل يف الكتاب كالٌسنة الٌنبوية ،فالٌنصوص الشرعٌية اىتمت صالنّ بالمآل من التصريح  أّوال:
 ببياف مآالت األفعاؿ فهي تعٌد من أقول الطرؽ الدالة على اٞنآؿ.

                                                           
 .  25ينظر فقو اٞنستقبل ، ١نمد اٜنسين الشًنازم ، موسوعة استداللية يف الفقو اإلسالمي ، ص -1
 .  38ينظر اٞنرجع نفسو  ، ص  - 2
 .185-184، ص1كآخركف،  منشورات دار اٞنستقبل، اٛنزائر، د ط، د ت، جقضايا اٞنستقبل اإلسالمي، منًن شفيق - 3
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أٌف الوسيلة اليت ٪نكم بإفضائها إىل مآؿ ما، قد ثبت  »كيقصد بالتصريح باٞنآؿ من الٌنص :  
ب ٠نرد العمد إىل القياـ بتلك الوسيلة يف حكم بتنصيص الشارع إفضائها إىل ذلك اٞنآؿ ، ُنيث يعت

 1«القياـ بإيقاع  اٞنآؿ نفسو ،سواء كاف  ىذا اٞنآؿ مشركعان أك ٣ننوعان 
 كمن أمثلة التصريح باٞنآؿ من الٌنص ما يلي:

 أ/ من القرءان الكريم.
 : سب آلهة الكفار  هى عنالنّ /1

 .108ألنعاـ اچ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ٹ ٹ چ

 ح اهلل عز كجل ّنا يوؤؿ إليو سب آٟنة الكفار من مفسدة سٌبو سبحانو كتعاىل .فقد صرٌ 
 :مسلما  قتل  /جزاء من2

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ٹ ٹ چ

 .93النساء چں ں ڻ ڻ ڻڻ 

 2آلية صر٪نة ّنآؿ جر٬نة من قصد قتل مؤمنان سيكوف جزاؤه أك مآلو الٌنار كيبعده اهلل من ر٘نتو .فا
  القصاص :الحكمة من تشريع /3

 .179البقرةچ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈٹ ٹ چ

أىنَّوي ليس اٞنرادي أىفَّ نػىٍفس القصاص حياةن ؛ ألىفَّ القصاصى "معىن كوف القصاص حياة : أفٌ وجه الداللة :
 ًإزالةه للحياًة ، كإزالةي الشيًء ٬نتنع أىفَّ تكيوف نٍفسى ذلك الشَّيًء ، بل اٞنراد أىفَّ شىرٍع الًقصىاص يػيٍفًضي

لى تػىرىؾى القىٍتل فال يقتل فيىبػٍقىى حىيٌان ، كأمَّا نَّوي إذا عىًلمى أىنَّو إذا قىتإىل اٜنياة .أىمَّا يف حقّْ منى يريده القىتىلى فإ

                                                           
 . 181اعتبار اٞنآالت كمراعاة نتائج التصرفات ، عبد الر٘ناف بن عمر السنوسي ، ص  - 1
ديث  دار اٜن، جالؿ الدين ١نمد بن أ٘ند احمللي ، كجالؿ الدين عبد الر٘نن بن أيب بكر السيوطي ينظر،  تفسر اٛناللٌن ،   - 2

 .  117، د ت ، ص  1القاىرة ، ط
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فاهلل 1"يف حقّْ اٞنقتوؿ : فإفَّ مىٍن أراد قتلىو ، إذا خاؼ ًمنى الًقصىاًص ؛ تػىرىؾى قىتلوي فيبقىى غًن مقتوؿ
 بأٌف يف القصاص حياة ألكيل العقوؿ.سبحانو كتعاىل صرٌح 

 .بويةنة النّ ب/من السّ 
يا معشر الشباب من » -صلى اهلل عليو كسلم  -عن عبد اهلل بن مسعود قاؿ: قاؿ لنا رسوؿ اهلل /1

و لو و أغض للبصر، كأحصن للفرج، كمن  م يستطع فعليو بالصـو فإنٌ استطاع منكم الباءة فليتزكج فإنٌ 
 3«.2كجاء

صرح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على أٌف من كانت لو القدرة على الزكاج  من  :وجه الداللة
فالزكاج مآلو التحصٌن كالعفة كترؾ الشهوات ، كمن  م تكن لو القدرة  ناحية النفقة كاٞنهر فليتزكج،

تقول كإف شهوة الٌنكاح تابعة لشهوة األكل ،  على الزكاج عليو بالٌصـو ، فالٌصـو فيو كسر للشهوة،
كليس اٞنراد ىنا حقيقة الوجاء بل ٚنى الصـو كجاء ؛ ألنو يفعل فعلو " 4بقوهتا كتضعف بضعفها. 

كيقـو مقامو فاٞنراد أنو يقطع الشهوة كيدفع شر اٛنماع كما يفعلو الوجاء فهو من ٠ناز اٞنشأّة 
 5."اٞنعنوية

شًن أحدكم إىل أخيو بالسالح يي ال : »قاؿ  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمحدثنا أبو ىريرة، /2
 .6«.يف يده فيقع يف حفرة من النار نزعي و ال يدرم أحدكم لعل الشيطاف يى فإنٌ 
 

                                                           
الشيخ عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود كالشيخ علي ١نمد معوض،  ،،تح:أبو حفص عمر الدمشقي اٜننبلي ،اللباب يف علـو الكتاب-1

 .288ص3، ج ـ1998-ىػ 1419، 1بًنكت ،ط -دار الكتب العلمية 
وه كأصلو الغمز كالطعن كمنو كجأه يف عنقو ككجأ بطنو باٝننجر ، ىو رض اٝنصيتٌن ُنجر ك٥ن،الوجاء بكسر الواك كباٛنيم ٣ندكد-2

عبد الرحيم بن زين كقاؿ بعضهم : الوجاء أف توجأ العركؽ كاٝنصيتاف باقيتاف ُناٟنما ،ينظر طرح التثريب يف شرح التقريب،
 .103ص7دار احياء الرتاث العريب، لبناف، ج ،تح : أ٘ند بن عبد الرحيم أبو زرعة، العراقي

 .  26، ص  3، ج  1905صحيح البِارم ، باب : من خاؼ على نفسو العزبة ، رقم اٜنديث  - 3
 1ينظر إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ، ابن دقيق العيد ، ٓنقيق أ٘ند ١نمد شاكر ، مكتبة السنة ، القاىرة ، ط  - 4

 .  553، 552ـ ، ص 1994 –ق 1414
 .مرجع سابق.103ص7ج، يف شرح التقريب طرح التثريب - 5
 .  2020، ص  4، ج 126صحيح مسلم ، باب : النهي عن اإلشارة بالسالح إىل مسلم ، رقم اٜنديث  - 6
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كالنهي الشديد عن تركيعو ،تأكيد حرمة اٞنسلم :اٜنديث الشريف فيو إشارة إىل  وجه الداللة
 1.إىل أذيتو ك إٜناؽ الضرر بو ذلكٞنا قد يؤكؿ  ،كالتعرض لو  ،كٔنويفو

امرأة على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ النَّيبٌ  طبتي ن اٞنغًنة بن شعبة، قاؿ: خى ع/3
و أجدر أف يؤدـ فانظر إليها، فإنٌ »قلت: ال، قاؿ: « أنظرت إليها؟»صلى اهلل عليو كسلم: 

 3.ظر إىل كجو اٞنرأة ٞنن أراد نكاحهاإباحة النٌ ب صرٌح الرسوؿ ففي اٜنديث الشريف 2«.ينكما
 : التصريح بالمآل بقصد الفاعل ثانيا :

 التصريح باٞنآؿ بقصد الفاعل:كمن طرؽ الكشف عن اٞنآؿ 
أف اٞنتسبب يف كقوع اٞنآؿ أك اٞنباشر لو ، ينص صراحةن على »كيقصد بالتصريح باٞنآؿ بقصد الفاعل 
 4»  .أنٌو يريد من فعلو ىذا ٓنقيق غاية معينة

يصرح عن قصده من الفعل باالعرتاؼ، كبو يتم الكشف عن  نستشف من التعريف أٌف اٞنكلف   
 مآؿ فعلو.

كمن أمثلة التصريح باٞنآؿ بقصد الفاعل ما يظهر يف قوؿ الشاطيب "إٌف ٓنقيق مصاحل العباد ىو 
مقصد الشرع األٌكؿ ، فإذا صرح اٞنكلف بنيتو أنٌو أراد مناقضة قصد الشارع يف الفعل بالتحيل يف 

عملو يف اٞنناقضة باطل ،كمن أمثلة ذلك :الذبح لغًن اهلل كاٟنجرة ليناؿ دنيا األحكاـ الشرعية ،ف
يصيبها أك امرأة ينكحها ، اٛنهاد للعصبية أك ليناؿ شرؼ الذكر يف الدنيا  السلف ليجر بو نفعا  

 5كالوصية من أجل اٞنضارة بالورثة ، كنكاح اٞنرأة ليحلها ٞنطلقها." 

                                                           
 –ار إحياء الرتاث العريب د الناشر، اٞننهاج شرح صحيح مسلم بن اٜنجاج،ا أبو زكريا ٪نٍن بن شرؼ بن مرم النوكم، - 1

 .170ص16اإلشارة بالسالح للمسلم، ج،باب النهي عن 1392الطبعة الثانية ،  بًنكت،
 ،أدلة اعتبار مآالت األفعاؿ. يف اٞنبحث الثاين سبق ٔنر٩نو، - 2
 . 237، 7، جمرجع سابقالبن بطاؿ،  مينظر، شرح صحيح البِار  - 3
 .  382اعتبار اٞنآالت كمراعاة نتائج التصرفات ، عبد الر٘ناف بن معمر السنوسي ، ص  - 4
 –بظو أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سليماف ، دار ابن عفاف لنشر كالتوزيع نايب اسحاؽ الشاطيب ،  ينظر اٞنوافقات ، - 5

 .   31-.29 – 28، ص  3ـ ، ج1997 –ق 1417،  1اٞنملكة العربية السعودية ، ط
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حيث قاؿ: بن  اٞنشركعة يعتب مثاالن للتصريح باٞنآؿ بقصد الفاعل ككل ما يدخل يف باب اٜنيل غًن
فأخب أف 1لنو  ماكل إمرئ لكإ٧نا إ٧نا األعماؿ بالنيات، قولو" اٞنوقعٌن.  القيم يف كتابو إعالـ

ما نواه كأبطنو ال ما أعلنو  األعماؿ تابعة ٞنقاصدىا كنياهتا ، كأنو ليس للعبد من ظاىر قولو كعملو إالٌ 
 كمنمن نول التحليل كاف ١نلال ، كمن نول الربا بعقد التبايع كاف رابيا ،  كأظهره  كىذا نص يف أفٌ 

 2. "كحده يف إبطاؿ اٜنيلكيكفي ىذا اٜنديث  اٞنكر كاٝنداع كاف ماكرا ٢نادعا نول
 . ككذلك حيلة اليهود بنصب الشباؾ يـو اٛنمعة كأخذ ما كقع فيها يـو السبت من أسهل اٜنيل"

 3و."لك إذابتهم الشحم كبيعو كأكل ٖننككذ
لو نكح رجل  »كقد قاؿ الشافعي باعتبار تصريح اٞنكلف بقصده من التصرؼ، يف نكاح اٞنتعة : 

وم أف ال ٬نسكها إاٌل يومان أك أقل أك أكثر  م أفسد الٌنكاح ك إ٧نا أفسده امرأة عقدا صحيحا ك ىو ين
ا بالعقد الفاسد  4« .أبدن

كإالٌ  م يفسد  فسد العقد، كيتبٌن من اٞنثاؿ ّنفهـو اٞنِالفة أف قصد اٞنكلف إف كاف ظاىران صر٪نان،   
 العقد. 

صراحةن كىو ما كٌنحتو سالفان، يف الفرع ن قبل اٞنكلف عن نيتو ك قصده يكوف إٌما ريح مالتعبًن الصٌ ك 
 أك بالقرائن كاإلشارات كىو ما سأكٌنحو يف الفرع الثاين اآلٌب ذكره: األٌكؿ،

 
 

                                                           
ققو كخرج أحاديثو: ،تح : ح خالصة األحكاـ يف مهمات السنن كقواعد اإلسالـ أبو زكريا ١نيي الدين ٪نٍن بن شرؼ النوكم - 1

ـ، باب السن اليت يؤخذ من الغنم 1997 -ىػ 1418،  1بًنكت،ط –لبناف  -مؤسسة الرسالة  حسٌن إٚناعيل اٛنمل،
بػٍعىة مىوىاًنع ، كىميسلم يًف " اٛنًٍهىاد " .61ص1كغًنىا،ج ِىارًٌم يف سى  .رىكىاهي البي

 / ق1411 ط دار الكتب العلمية،،)ابن قيم اٛنوزية١نمد بن أيب بكر الزرعي إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن،-2
  .131ص3ـ،ج1991

 .131ص3اٞنرجع نفسو،ج -3
ق 1422،  1األـ ، ١نمد بن إدريس الشافعي ، تح: رفعت فوزم عبد اٞنطلب ، دار الوفاء لطباعة كالنشر ، اٞننصورة ، ط - 4
 .  152، ص  4ـ ، ج 2001 –

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=387&idto=391&bk_no=34&ID=339#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=387&idto=391&bk_no=34&ID=339#docu
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 .: مسلك االسترشاد بالقرائن المحيطة بالفاعلالفرع الثاني 
حيث قاؿ: األستاذ كىبة  يعتب ىذا اٞنسلك من اٞنسالك اٞنهٌمة يف تنزيل األحكاـ الشرعٌية،    

القضاء بالقرائن أصل من أصوؿ الشرع، كذلك سواء يف حاؿ كجود البينة أك اإلقرار، أـ يف  الزحيلي"
حاؿ فقد أم دليل من دالئل اإلثبات. فقد ٕننع القرينة ٚناع الدعول كادعاء فقًن معسر إقراض غين 

قرابة الشاىد للمشهود لو، أك كوف اإلقرار يف موسر، كقد ترد البينة أك اإلقرار حاؿ كجود التهمة، مثل 
مرض اٞنوت، كقد تستِدـ القرينة دليالن مرجحان أثناء تعارض البينات مثل كنع اليد ك٥نوه ، كقد 
تعتب القرينة دليالن كحيدان مستقالن إذا  م يوجد دليل سواىا، مثل رد دعول الزكجة القاطنة مع زكجها 

 1".بعدـ اإلنفاؽ عليها
مسألة اٜنكم  يف السياسة الشرعٌية "عن الطرؽ اٜنكمية"ر٘نو اهلل يف كتابو  ابن القيمدث كقد ٓن
 ا بعد:أمٌ  قاؿ: بالقرائن

كسئلت عن اٜناكم أك الوايل ٪نكم بالفراسة كالقرائن اليت يظهر لو فيها اٜنق، كاالستدالؿ باألمارات "
رّنا ك  إذا ظهر لو أنٌو مبطل اٝنصمٌن، إنو رّنا يتهددحَّت  كاألحواؿ ،٠نرد ظواىر البينات مع كال يقف 

 ل ذلك صواب أـ خطأ؟اٜناؿ، فه بياف سألو عن أشياء تدلو على
كأقاـ  إف أ٨نلها اٜناكم أك الوايل أناع حقان كثًنان، جليلة القدر، فهذه مسألة كبًنة عظيمة الٌنفع،

كقع يف أنواع من الظلم  ع الشرعٌية،دكف األكنا  كإف توٌسع كجعل معٌولو عليها، باطالن كبًنان،
 2كالفساد."

 بالقرائن عن اٜنكم ٧ناذجكبعد ىذه اٞنقدمة سأكنح تعريف القرينة يف اللغة كاالصطالح كأذكر 
 :احمليطة بالفاعل

 
 

                                                           
ٍيًليٌ الًفٍقوي اإلسالميُّ كأدلَّتيوي، كى  -1  .257ص8دمشق، الطَّبعة الرَّابعة،ج –سوريَّة  -،الناشر: دار الفكر  ٍىبىة الزُّحى
 .3/4ص1دار الفوائد،ج ابن قيم اٛنوزية،،تح : نايف بن أ٘ند اٜنمد، كمية يف السياسة الشرعية،الطرؽ اٜن - 2

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000007&spid=35
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=book&id=4000425&spid=35
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 .القرينة في اللغة أّوال :
ٍنسىافً كىي ،قرائن عٗن: يف اللغة كىاٍلقىرًينىةي  كىيػىقيوليوفى  كىقىرًينىةي الرَّجيًل: اٍمرىأىتيوي  ،قىارىنىا،كىأىنػَّهيمىا قىٍد تػى  نػىٍفسي اإٍلً

سىا١نىىٍتوي قىرًينىتيوي كىقػىريكنػىتيوي كىقػىريكنيوي أىٍم نػىٍفسيوي ه 
مأخوذة من اٞنقارنة، كىي اٞنصاحبة، يقاؿ: فالف  فالقرينة1

الشيء الشيء ب قرين لفالف، أم مصاحب لو، كيقاؿ: اقرتف الشيء بغًنه أم صاحبو كيقاؿ: قرنت
كٚنيت القرينة ّٔذا االسم، ألف ٟنا نوعا من  كيقاؿ: قرينة الرجل أم زكجتو، ٞنصاحبتها لو. ،كصلتو بو

 2.الصلة بالشيء. أك األمر الذم يستدؿ ّٔا عليو
 3."ىي كل أمارة ظاىرة تقارف شيئان خفيان فتدؿ عليو "ثانيا : القرينة اصطالحا :

فس إلثبات كاقعة أك نفيها، عند ستنتاج أساسي تطمئن إليو النٌ الوسيلة اليت يتوصل ّٔا إىل ا "أكىي
انعداـ البينة القاطعة، كيرتتب على استنتاجو حكم كاجب التنفيذ، سواء كانت ىذه الوسيلة أداة أك 

 4"كاقعة أك حاال مصاحبة ٞنا أك ٞنن يراد اٜنكم عليو باإلدانة أك بعدمها.
من  ،أك استنبطها الفقهاء باجتهادىم، أك استنتجها القاني ألمارة اليت نص عليها الشارع اأك ىي :"

.  5"كقائع الدعول كأقواؿ اٝنصـو
كىناؾ توافق بٌن اٞنعىن اللغوم كاالصطالحي،ألف األمارة أك العالمة الدالة على الشيء اٞنطلوب    

 كىي لصيقة بو ،ككما علمنا أف من معاين القرينة اٞنصاحبة. تصاحبو،
 :القرائن المحيطة بالفاعل الحكم ب نماذج عن ثالثا :

                                                           
 .78ص5، كتاب القاؼ جأبو اٜنسٌن أ٘ند بن فارس بن زكريا معجم مقاييس اللغة، - 1
 .87/90ص12القاؼ،ج البن منظور،حرؼ لساف العرب، -2
 .مرجع سابق.257ص8كىبة الزحيلي،ج الًفٍقوي اإلسالميُّ كأدلَّتيوي، - 3
إلثبات بالقرائن أك ا٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي التابع ٞننظمة اٞنؤٕنر اإلسالمي َندة، تصدر عن منظمة اٞنؤٕنر اإلسالمي َندة، -4

 .932ص12شيخ ١نمد اٜناج الناصر،العددال األمارات،
الطرؽ اٜنكمية يف ،٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي التابع ٞننظمة اٞنؤٕنر اإلسالمي َندة، تصدر عن منظمة اٞنؤٕنر اإلسالمي َندة -5

 .1187ص12القرائن كوسيلة إثبات شرعية ، حسن بن ١نمد سفر، العدد

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=124&ID=481&idfrom=3582&idto=3597&bookid=124&startno=9
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=124&ID=481&idfrom=3582&idto=3597&bookid=124&startno=9
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=122&ID=6446&idfrom=6434&idto=6980&bookid=122&startno=185
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=122&ID=6446&idfrom=6434&idto=6980&bookid=122&startno=185
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/ كمثاؿ ذلك ما قاؿ ابن قدامة "أٌف من ناقض مقصد الشرع فعملو باطل ، فقاؿ: إٌف بيع العصًن 1
ٞنن ييعلم أنٌو يتِذه ٙنران ١نـر ،كذلك إذا علم البائع قصد اٞنشرتم ، فقصده كاف ٢نالف ٞنقصد الشرع  

 1حالو فبيعو جائز." فيحـر على البائع أف يبيعو، كإف  م يعلم
كمنو نستنتج أٌف بائع العنب قد يعلم بقصد اٞنشرتم من خالؿ قرينة تشًن إىل غايتو من شراء العنب    

 أال كىي أنٌو صانع اٝنمر ، كعليو ال ٪نل لو أف يبيعو. 
و ال ٩نوز كالٌصحيح انٌ  »/ كما أشار إليو اإلماـ الكاساين عند بيانو ٜنكم بيع اٜنية كالقرد  قائالن : 2

بيع القرد ألنٌو ال يشرتل لالنتفاع َنلده عادة ، بل للهو بو ، كىو حراـ ، فكاف ىذا البيع اٜنراـ ٜنراـ 
..كال ينعقد بيع اٜنٌية كٗنيع ىواـ األرض ألهٌنا ١نرمة االنتفاع ّٔا كلكوهنا من اٝنبائث فلم تكن أمواالٌ 

 ٜنٌية كٗنيع ىواـ األرض دلت على ٓنرًن بيعها..فقرينة عدـ االنتفاع بالقرد كا2«فلم ٩نز بيعها 
قاؿ : " ال إىل النار "  أٞنن قتل مؤمنا توبة ؟ :فقاؿ ابن عباس : جاء رجل إىل ابن عباس حديث  /3

ما ىكذا كنت تفتينا ، فما باؿ ىذا اليـو ؟ قاؿ : " إين أحسبو مغضبا  :فلما ذىب قاؿ لو جلساؤه 
 ".يريد أف يقتل مؤمنا " قاؿ : فبعثوا يف أثره ، فوجدكه كذلك

ك فقاؿ  فقاؿ مرة : ال ، كقاؿ مرة : نعم ، فسئل عن ذل .ن قتل ألو توبة ؟ سئل عمٌ "فابن عباس ٞنا 
 ."3و يقصد القتل فقمعتو ، ككاف الثاين صاحب كاقعة يطلب اٞنِرجؿ أنٌ رأيت يف عيين األكٌ 

فابن عباس رني اهلل عنو حكم ُنكمٌن يف مسألة كاحدة ،اعتمادا على القرينة احمليطة بالفاعل 
عليو مالمح التوبة  فاألٌكؿ كاف يظهر يف عينيو أنٌو يريد القتل فمنعو ،كالثاين كاف تظهر أكحاؿ السائل.

 فأفَّت لو بإمكانية التوبة. بعد أف قتل،

                                                           
ن أ٘ند بن ١نمد بن قدامة ، تح: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ، عبد الفتاح ١نمد اٞنغين ، ٞنوفق الدين أيب ١نمد عبد اهلل ب -1

 .  118 -117، ص  6ـ ، ج1997 -ق1417 3اٜنلو ،دار عا م الكتاب لنشر، السعودية ، ط
 –ق 1406 2لمية، بًنكت، ط، دار الكتب العالدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، عالء بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -2

 .  144، ص 5ـ، ج1986
 4ج اء،رقم ،كتاب القض ،ـ1995ىػ/1416 ،1ط مؤسسة قرطبة، أ٘ند بن علي ١نمد الكناين العسقالين،اٜنبًن، التلِيص-3

 .رجالو ثقات.2574رقم اٜنديث  ،344ص

https://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
https://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=11&ID=170&idfrom=1696&idto=1742&bookid=11&startno=12
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: أف أنس بن مالك دخل عليو ، ككاف قد مر  -رني اهلل عنو  -كركم عن عثماف بن عفاف / 4
 عينيو أثر الزنا ! فقاؿ يدخل أحدكم علي كيف :بالسوؽ فنظر إىل امرأة ، فلما نظر إليو قاؿ عثماف 

 2.كصدؽ1برىاف كفراسة؟ فقاؿ ال كلكن  -صلى اهلل عليو كسلم  - أكحيا بعد رسوؿ اهلل :لو أنس
 فعثماف رني اهلل عنو توصل إىل اٜنكم على الفاعل بقرينة ١نتفة بو كىنا ظهرت يف عينيو.

چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژڑ ڑ ٹ ٹ چ/ 5

 .18يوسفچک ک ک کگ 

ألبنائو : ما رأيت كاليـو ذئبان أحلىم فما قالو بعض أصحاب التفسًن من أف يعقوب عليو الٌسالـ قاؿ "
فيعقوب عليو الٌسالـ علم بكذب إخوة يوسف عليو الٌسالـ 3."من ىذا ، أكل ابين ك م ٬نزؽ قميصو

 بقرينة أٌف القميص  م ٬نزقو الذئب.

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ٹ ٹ چ/6

 .28يوسفچې ې ېې ى ى ائائ 

القبض عليو لقرينة البينة ألهنا لو كانت أمسكت ثوبو ألجل كىذا من القضاء با": وجه االستدالل
لعقابو لكاف ذلك يف حاؿ استقبالو لو إياىا فإذا أراد االنفالت منها ٔنرؽ قميصو من قػيبيل  كبالعكس 

ادؽ منهما من الكاذب القميص إىل معرفة الصٌ  فتوصل بقدٌ "4.إف كاف إمساكو يف حاؿ فرار كإعراض
 ."تنازعٌن يبٌن بو أكال٨نا باٜنقيف أحد اٞن 5لوثكىذا 

                                                           
ػ إبراىيم مصطفى ػ أ٘ند الزيات ػ حامد عبد القادر ػ  الًفراسة:اٞنهارة يف تعرؼ بواطن األمور من ظواىرىا، ينظر اٞنعجم الوسيط -1

 .681ص2باب الفاء،ج ٓنقيق :٠نمع اللغة العربية، دار النشر : دار الدعوة، ١نمد النجار،
.، كينظر تبصرة اٜنكاـ يف أصوؿ األقضية 40ص10دار الفكر،ج ،١نمد بن أ٘ند األنصارم القرطيب حكاـ القرءاف،اٛنامع أل -2

سنة  الناشر: دار عا م الكتب للنشر كالتوزم، ،لي،تح : ٗناؿ مرعش إبراىيم مشس الدين ١نمد بن فرحوف كمناىج األحكاـ،
 .253،ص4ج2003 - 1423النشر: 

 .235ص12التحرير كالتنوير،١نمد الطاىر بن عاشور،ج -3
 .258ص12اٞنرجع نفسو،ج -4
 –مية اٞنوسوعة الفقهية الكويتية، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسال،ينظر اللوث قرينة تثًن الظن كتوقع يف القلب صدؽ اٞندعي -5

 .168ص33ىػ،ج 1427 - 1404الكويت ،الطبعة : من 

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&ID=1992
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&ID=1992
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 فقرينة ٕنزيق القميص من الدبر دلت على صدؽ يوسف عليو السالـ.

عن أيب ىريرة رني اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: "بينما امرأتاف معهما ابنا٨نا، جاء /7
رل: "إ٧نا ذىب الذئب فذىب بابن إحدا٨نا، فقالت لصاحبتها: "إ٧نا ذىب بابنك "، كقالت األخ

بابنك"، فتحاكمتا إىل داكد عليو السالـ فقضى بو للكبل فِرجتا على سليماف ابن داكد عليهما 
السالـ فأخبتاه فقاؿ: ائتوين بالسكٌن أشٌقو بينكما"، فقالت الصغرل: ال تفعل ير٘نك اهلل ىو 

 1".ابنها، فقضى بو للصغرل
 كاح إىل التأسي ّنساكاة الصغرل يف فقد كلدىاا قصدت االسرت فاستدؿ برنا الكبل بذلك كأهنٌ "

اٜنامل ٟنا على االمتناع ىو  كأفٌ  ،وا ىي أمٌ كبشفقة الصغرل عليو كامتناعها من الرنا بذلك على أهنٌ 
اليت كنعها اهلل تعاىل يف قلب األـ كقويت ىذه القرينة عنده حَّت  ،ما قاـ بقلبها من الر٘نة كالشفقة

 2."كم بو ٟنا مع قوٟنا ىو ابنها كىذا ىو اٜنققدمها على إقرارىا فإنو ح
و أف يشٌقو نصفٌن كعدـ شفقتها عليو أنٌ  ،بقرينة رنا الكبل الـالسٌ  ماداكد عليهسليماف بن فاستدؿ 

و ابنها الطفل، فهذا يدؿ على أنٌ  يشقعن الدعول حَّت ال  هاعاكامتنكقرينة شفقة الصغرل  ليس ابنها،
 هات الشفقة على أبنائهن.مٌ يف قلوب األ فطراهلل  إذ أفٌ 

 إينعن السائب بن يزيد أنو أخبه: أف عمر بن اٝنطاب رنى اهلل عنو خرج عليهم فقاؿ  "/8
ا شرب فإف كاف يسكر جلدتو. و شرب الطالء كأنا سائل عمٌ كجدت من فالف ريح شراب فزعم أنٌ 
:قاؿ : كينَّا  -اهلل عنو رني  -علقمة كمن ىذا الباب قوؿ "3"فجلده عمر رنى اهلل عنو اٜند تاما.

ًُنًٍمصى ، فقرىأى ابني مسعودو سورة يوسفى ، فقاؿ رجله ، ما ىكذا أينزًلٍت ، فقاؿ عبدي اهلل : كاهلل ؛لقدى 

                                                           
صفوة السقاف،  -: بكرم حياين تححساـ الدين البىاف فورم ،عالء الدين علي بن  كنز العماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعاؿ،  -1

 .497ص11ـ، باب يف فضائل األنبياء،ج1981ىػ/1401، 5طمؤسسة الرسالة،
 ،مرجع سابق.3شرعية، ابن قيم اٛنوزية،صالطرؽ اٜنكمية يف السياسة ال -2
السنن الكبل ، أبو بكر أ٘ند بن اٜنسٌن البيهقي ، ٠نلس دائرة اٞنعارؼ النظامية الكائنة يف اٟنند ببلدة حيدر آباد، الطبعة :  -3

 .295ص8ىػ ،ج 1344األكىل ػ 
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ا على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، فقاؿ :  فبػىٍينا ىو ييكلّْميوي ، إٍذ كجىدى ًمٍنو ريحى « أٍحسىٍنتى »قرىٍأهتي
، كتيكىذّْبي بالكتاب ؟ فىضىرىبوى اٜنىدَّ.اٍٝنىٍمًر ، فقاؿ :   1"أتىٍشرىبي اٍٝنىٍمرى

الرجل أك قيئو  كحكم عمر كابن مسعود كال يعرؼ ٟنما ٢نالف بوجوب اٜند برائحة اٝنمر من يفٍ "
 2."على القرينة الظاىرة اعتمادان  ٙنران 
كل كاحد يقوؿ: أنا قتلتو، فقاؿ صلى اهلل  : أيب جهلأف ابين عفراء ٞنا تداعيا قتل / كمن ذلك 9

ىل مسحتما سيفيكما؟ قاال: ال. قاؿ: فأرياين سيفيكما، فلما نظر فيهما قاؿ ألحد٨نا:  :عليو كسلم
 3" .ىذا قتلو، كقضى لو بسلبو

قتلو فعالن، كقضى لو بسلبو، كىذا من أحسن  من ىو الذم -بالقرائن-فمن خالؿ السيوؼ عرؼ 
 استنادان اىل القرينة. فحكم الرسوؿ .4فالدـ يف النصل شاىده عجيب عباإلتبا األحكاـ كأحقها 

فس يف فاٜناكم إذا  م يكن فقيو النٌ "كيف هناية ىذا اٞنطلب ال يسعين إاٌل أف أهني بقوؿ بن القيم
كفقهو يف كليات األحكاـ أناع ، كيف القرائن اٜنالية كاٞنقالية ،األمارات كدالئل اٜناؿ كمعرفة شواىده

ال يشكوف فيو اعتمادا منو على نوع ظاىر  ،اس بطالنوا كثًنة على أصحأّا كحكم ّنا يعلم النٌ حقوق
  م يلتفت إىل باطنو كقرائن أحوالو  فههنا نوعاف من الفقو البد للحاكم منهما 

 .فقو يف أحكاـ اٜنوادث الكلية/1
احملق كاٞنبطل ٍب يطابق بٌن ىذا ادؽ كالكاذب ك اس ٬نيز بو بٌن الصٌ كفقو يف نفس الواقع كأحواؿ النٌ /2

 5."كىذا فيعطى الواقع حكمو من الواجب كال ٩نعل الواجب ٢نالفا للواقع
 كاإلشارات كاشفة عن مآالت األفعاؿ .  القرائن كيتبٌن يف األخًن أفٌ 

                                                           
 -مكتبة اٜنلواين  تح : عبد القادر األرنؤكط، ثًن،جامع األصوؿ يف أحاديث الرسوؿ، ٠ند الدين أبو السعادات اٞنبارؾ ابن األ -1

 (.112، قاؿ أ٬نن صاحل شعباف صحيح : أخرجو اٜنميدم )485ص 2مكتبة دار البياف،ج -مطبعة اٞنالح 
 ،مرجع سابق.3الطرؽ اٜنكمية يف السياسة الشرعية، ابن قيم اٛنوزية،ص- 2
، صحيح. ركاه 393كتاب اٛنهاد،ص تح: ٚنًن بن أمٌن الزىرم، بن حجر العسقالين،ا،بػيليوغي اىٍلمىرىاـً ًمٍن أىًدلًَّة اىأٍلىٍحكىاـً -3

 (. 1752(، كمسلم )  3141البِارم ) 
 ،مرجع سابق.15الطرؽ اٜنكمية يف السياسة الشرعية، ابن قيم اٛنوزية،ص -4
 ،مرجع سابق.9الطرؽ اٜنكمية يف السياسة الشرعية، ابن قيم اٛنوزية،ص -5

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000117&spid=35
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7004937&spid=35
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7004937&spid=35
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7004937&spid=35
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 خاتمة
لػو كأصػحابو اٜنمد هلل الذم تتم بنعمتو الصاٜنات كالصػالة كالسػالـ علػى سػيد السػادات كعلػى آ     

البحػث عػن مسػالك الكشػف عػن اـ رحلة ختيف أٗنعٌن، اٜنمد اهلل الذم كفقين إلٕناـ ىذا البحث ،ك 
 مآالت األفعاؿ نستِلص النتائج ك توصيات اآلتية :

 :  النتائجأوال  / 

 اشئة عن تصرفات اٞنكلفٌن.اآلثار اٞنرتتبة النٌ  :اٞنقصود ّنآالت األفعاؿ ىي .1
ما مستقالن ٞنآالت األفعاؿ، إ٧نػا ركػزكا علػى إعمالػو يف اٞنسػائل التطبيقيػة   م يضع اٞنتقدموف مفهو  .2

 ك كاف الشاطيب أكؿ من أصل ٞنآالت األفعاؿ .
 من أصوؿ الشرع كالذم تظهر أ٨نيتو فيما يلي: الشريعة اإلسالمية اعتبت اٞنآؿ أصالن  .3

٣نٌػا ٩نعػل الفقػو اعتبار مآالت األفعاؿ ينقل اٜنكم من صفة التجريػد إىل صػفة الواقعيػة  .أ 
 اإلسالمي يتسم باٞنركنة يف التعامل مع القضايا اٞنتجددة .  

يبػػٌٌن اعتبػػار مػػآالت األفعػػاؿ أٌف كظيفػػة آّتهػػد ال تنحصػػر يف اسػػتنباط اٜنكػػم الشػػرعي  .ب 
األصػػلي ، بػػل يتعػػداه إىل اسػػتفراغ الويسػػع لتنزيػػل اٜنكػػم يف أرض الواقػػع بصػػورة تفضػػي 

 لك ينتج بتقدير مآؿ فعل اٞنكلف .كتؤكؿ إىل مقصود الشرع منو كذ
اعتبار مآالت األفعاؿ ٩ننب التطبيػق اآليل اٞنفضػي إىل العواقػب السػيئة كبالتػايل ْننػب  .ج 

 مناقضة قصد الشارع .
 اعتبار مآالت األفعاؿ مظهران من مظاىر اٞننىاسبة بٌن األحكاـ الشرعية كتنزيلها. .د 

 للمصلحة أك اٞنفسدة . كُنسب إفضائو ٫نتلف اعتبار اٞنآؿ باختالؼ مرتبتو، .4
 شف عن مآالت األفعاؿ اليت توصلت إليها مايلي:من مسالك الك .5

كتنزيػػػػل  ا يتعلػػػق بشػػػؤكهنم اٞنسػػػلمٌن ٣نٌػػػ ىػػػو الوقػػػوؼ علػػػى مػػػا يهػػػمٌ ك  الواقػػػعفقػػػو مسػػػلك  (1
 الظركؼ احمليطة ّٔم كاقعيان. األحكاـ كفق
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أ٨نيٌػػة ىػػػذا كتظهػػر  ظػػر إىل مػػا سػػيحدث مسػػتقبالن،مسػػلك استشػػراؼ اٞنسػػتقبل كىػػو: النٌ  (2
 اٞنسلك يف إعطاء بيعدان حيويان للشريعة اإلسالمٌية كد٬نومتها كمسايرهتا لكٌل زماف كمكاف.

استشػػػراؼ اٞنسػػػتقبل لػػػو أ٨نيػػػة يف إصػػػالح آّتمػػػع فهػػػو ٫نلػػػق لػػػدل اٞنكلػػػف عز٬نػػػة كإرادة  (3
 يهدؼ من خالٟنا  إىل جلب اٝنًن كيدفع الشر 

 ٌن :مسلك االسرتشاد بقصد الفاعل كينقسم إىل قسم (4
 .مسلك االسرتشاد بقصد الفاعل - أ

 مسلك االسرتشاد بالقرائن احمليطة بالفاعل. - ب

 ثانيا / التوصيات :

 مػا ذكػر سػالفان  الدعوة إىل اىتماـ الباحثٌن ّنونوع مسالك الكشف عػن مػآالت األفعػاؿ ألفٌ  (1
 ليس على سبيل اٜنصر ك ٬نكن التوصل إىل مسالك أخرل بالعودة إىل الرتاث الفقهي .

ضار آّتهد ٞنػآالت األفعػاؿ عنػد اسػتنباط اٜنكػم كتنزيلػو حػَّت يتوافػق حكمػو مػع قصػد استح  (2
 الشارع .
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 

اإلّٔاج يف شرح اٞننهاج ))منهاج الوصوؿ إيل علم األصوؿ ، تقي الدين أبو اٜنسن بن ٪نيي  .1
 -ىػ 1416نصر عبد الوىاب ، دار الكتب العلمية ، بًنكت ، السبكي ككلده تاج الدين أبو 

 ـ. 1995
 إٓناؼ اٝنًنة اٞنهرة بزكائد اٞنسانيد العشرة، أ٘ند بن أيب بكر البوصًنم. .2
أثر االستشراؼ كالتِطيط اٞنستقبلي يف العلم كالتعليم يف نوء السنة النبوية ، إعداد طو ١نمد  .3

 .فارس
٠ناالتو، نور الدين بن ٢نتار اٝنادمي، كزارة األكقاؼ  االجتهاد اٞنقاصدم حجيتو نوابطو .4

 ـ، 1998 –ق 1419كالشؤكف اإلسالمية، قطر، 
احتساب الشيخ ١نمد بن عبد الوىاب )ر٘نو اهلل(، مرفت بنت كامل بن عبد اهلل أسرة، دار  .5

 .الوطن، دط، دت
كر ، مكتبة إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ، ابن دقيق العيد ، ٓنقيق أ٘ند ١نمد شا  .6

 ـ. 1994 –ق 1414 1السنة ، القاىرة ، ط
األحكاـ السياسية لألقليات اٞنسلمة يف الفقو اإلسالمي ، سليماف ١نمد توبولياؾ ، دار النفائس  .7

 ـ. 1997 –ق 1418،  1بًنكت ، ط -لنشر ، لبناف 
، 3ت ، طبًنك  –األدب النبوم ، ١نمد عبد العزيز بن علي الشاذيل اٝنىٍويل ، دار اٞنعرفة  .8

 ىػ. 1423
إركاء الغليل يف ٔنريج أحاديث منار السبيل، ١نمد ناصر الدين األلباين، اٞنكتب  .9

 .ـ1985 -ىػ  2،1405اإلسالمي،بًنكت،ط
االستشراؼ يف السنة النبوية كأثره يف الدعوة إىل اهلل ، حذيفة عبود مهدم ، ٠نلة كلية اإلماـ  .10

 . 2014-ق1435لسنة ،العدد الثامن  7األعظم اٛنامعة ، آّلد 
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الكتب العلمية ،  األشباه كالنظائر ، تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي ، دار .11
 ـ . 1991 -ىػ1411 1ط

زين العابدين ابن ابراىيم ابن ٤نيم ،الناشر : دار الكتب العلمية،  األشباه كالنظائر، .12
 .1980-ىػ1400لبناف،ط:

تطبيق " ، عمر جدية ،دار ابن حـز لطباعة ،  بًنكت ػ أصل اعتبار اٞنآؿ " بٌن النظرية كال .13
 ـ .2010ق ػ 1430،  1لبناف ، ط

 –ق 1406، دار الفكر لطباعة كالنشر بدمشق ، كىبة الزحيليأصوؿ الفقو اإلسالمي  .14
 .ـ، الطبعة األكىل1986

أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو، عياض بن نامي بن عوض السلمي، دار التدمرية،  .15
 .ـ 2005 -ىػ  1426 1ياض، طالر 

 زىرة، دار الفكر العريب لنشر، د ط، د ت.  أصوؿ الفقو، أليب .16
اعتبار اٞنآالت  كمراعاة نتائج التصرفات  " دراسة  مقارنة يف أصوؿ الفقو كمقاصد الشريعة  .17

 ق 1434"، عبد الر٘ناف بن معمر السنوسي ، دار ابن اٛنوزم  لنشر ، السعودية ، ط
األفعاؿ كأثرىا  الفقهي ، كليد بن علي اٜنسٌن  ، دار التدمرية  ، السعودية ، اعتبار مآالت  .18

 ـ.2009ق ػ 1430، 2ط
االعتصاـ ، إبراىيم بن موسى بن ١نمد اللِمي الشاطيب ، تح سليم بن عيد اٟناليل ، دار  .19

 ـ.1992 -ىػ 1412،  1ابن عفاف، السعودية ، ط
 -وزية ، تح: طو عبد الرءكؼ سعد: دار اٛنيل ابن قيم اٛن إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن .20

 .1973بًنكت ، 
دار الكتب  ١نمد بن أيب بكر الزرعي)ابن قيم اٛنوزية، إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن، .21

 ـ. 1991ىػ/1411 ط العلمية،
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إعماؿ اٞنقاصد بٌن التهيب كالتسيب ، ٠نموعة ُنوث ، ٓنرير أ٘ند الريسوين ، مؤسسة  .22
 –ق 1435،  1إلسالمي ، مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية ، طالفرقاف لرتاث ا

 ـ ، عبد آّيد النجار 2014
األـ ، ١نمد بن إدريس الشافعي ، تح: رفعت فوزم عبد اٞنطلب ، دار الوفاء لطباعة كالنشر  .23

 ـ. 2001 –ق 1422،  1، اٞننصورة ، ط
 1،1423غراس للنشر، الكويت،ط ، مؤسسةاأللبايناألـ،أبو عبد الر٘نن ١نمد ناصر الدين  .24

 .ـ 2002 -ىػ 
أبو عبد اهلل بدر الدين ١نمد بن عبد اهلل بن ّٔادر الزركشي،  ،البحر احمليط يف أصوؿ الفقو .25

 –ـ 1992مراجعة عمر سليماف األشقر ، دار الصفوة لطباعة كالنشر بالغدرفة الكويت 
 .ق ، طبعة الثانية 1413

الصفوة لنشر،  ركشي، راجعو عبد القادر عبد اهلل العاين، دارالبحر احمليط يف أصوؿ الفقو، لز  .26
 .ـ1992 –ق 1413الكويت، 

بداية آّتهد كهناية اٞنقتصد، أبو الوليد ١نمد بن أ٘ند بن رشد القرطيب الشهًن بابن رشد  .27
 ـ. 2004 -ىػ 1425اٜنفيد، دار اٜنديث، القاىرة، دط،  

 –ق 1407عمر بن كثًن ، دت ، دار الفكر ،  البداية كالنهاية ، أبو الفداء إٚناعيل بن .28
 ـ.1986

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين ، دار الكتب  .29
 . ـ1986 –ق 1406 2العلمية، بًنكت ، ط

الواقعة يف الشرح الكبًن، ابن اٞنلقن سراج الدين أبو  كاآلثارالبدر اٞننًن يف ٔنريج األحاديث  .30
تح: مصطفى أبو الغيط كعبد اهلل بن سليماف  فص عمر بن علي بن أ٘ند الشافعي اٞنصرم،ح

 ـ.2004-ىػ1425،  1دار اٟنجرة للنشر، الرياض، ط كياسر بن كماؿ،
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تاج العركس من جواىر القاموس ، ٞنرتضى حسين الزبيدم ، ٓنقيق مصطفى حجازم ،  .31
 مطبعة حكومة الكويت. 

وس، ١نٌمد بن ١نٌمد بن عبد الرزٌاؽ اٜنسيين، أبو الفيض، اٞنلٌقب تاج العركس من جواىر القام .32
 دت. دط، ّنرتضى، الزَّبيدم، تح: ٠نموعة من احملققٌن، دار اٟنداية،

،تح  إبراىيم مشس الدين ١نمد بن فرحوف تبصرة اٜنكاـ يف أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ، .33
 .2003 - 1423دار عا م الكتب للنشر ،سنة النشر: ، : ٗناؿ مرعشلي

التحرير كالتنوير، ٓنرير اٞنعىن السديد كتنوير العقل اٛنديد من تفسًن الكتاب آّيد، ١نمد  .34
 . ىػ 1984الطاىر بن ١نمد بن ١نمد الطاىر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، دط، 

در ٔنريج أحاديث كأثار كتاب يف نالؿ القرآف لسيد قطب ر٘نو اهلل، علوم بن عبد القا .35
 ـ.1995-ىػ1416، 02السقاؼ، دار اٟنجرة للنشر، ط

 النجدم، يل تطريز رياض الصاٜنٌن، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن ٘ند اٞنبارؾ اٜنرًن .36
، 1تح: عبد العزيز بن عبد اهلل بن إبراىيم الزير آؿ ٘ند، دار العاصمة للنشر، الرياض،ط

 ـ. 2002 -ىػ  1423
 ابن حباف كٕنييز سقيمو من صحيحو، كشاذه من ١نفوظو،التعليقات اٜنساف على صحيح  .37

 ١1،1424نمد بن حباف بن أ٘ند أبو حاًب، الدارمي، البيسيت، دار با كزير للنشر، السعودية، ط
 ـ.2003 -ىػ 

التعليقات اٜنساف على صحيح ابن حباف كٕنييز سقيمو من صحيحو، كشاذه من ١نفوظو،  .38
، التميمي، أبو حاًب، الدارمي، البيسيت، دار ١نمد بن حباف بن أ٘ند بن حباف بن مع اذ بن مىٍعبدى

 . ـ 2003 -ىػ  1424، 1با كزير للنشر، جدة،ط
أبو الفضل أ٘ند حجر العسقالين، تح: سعيد عبد  تغليق التعليق على صحيح البِارم، .39

 ،1ط األردف، –بًنكت ، عماف  -الر٘نن موسى القزقي، اٞنكتب اإلسالمي ، دار عمار 
1405. 
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فسر اٛناللٌن ، جالؿ الدين ١نمد بن أ٘ند احمللي ، كجالؿ الدين عبد الر٘نن بن أيب بكر ت .40
 ، د ت.  1السيوطي، دار اٜنديث ، القاىرة ، ط

ىػ 1422 سنة النشر: دار طيبة،،بن كثًن القرشي الدمشقي إٚناعيل بن عمر تفسًن ابن كثًن .41
 .ـ2002/ 

تفسًن البحر احمليط أليب حياف األندلسي، ٓنقيق عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود ػ علي ١نمد  .42
 .ـ1993 –ق 1413معوض، دار الكتب العلمية بًنكت لبناف، الطبعة األكىل، 

د الراغب األصفهاىن ،تح: ١نمد عبد تفسًن الراغب األصفهاين ، أبو القاسم اٜنسٌن بن ١نم .43
 .ـ 1999 -ىػ  1420،  1العزيز بسيوين ، كلية اآلداب ، جامعة طنطا ، ط

تفسًن القرآف العظيم، أبو الفداء إٚناعيل بن عمر بن كثًن القرشي البصرم، ٓنقيق سامي بن  .44
 .ـ1997ق ػ 1420، ١2نمد السالمة، دار طيبة لتوزيع، السعودية، ط

، أ٘ند بن مصطفى اٞنراغي ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباىب اٜنليب  تفسًن اٞنراغي .45
 ـ. 1946 -ىػ  1365،  1كأكالده ّنصر، ط

التفسًن الوجيز على ىامش القرآف العظيم، لوىبة الزحيلي، دت، دار الفكر دمشق سوريا،  .46
 ، دت.دط

 ىػ/1416 ،1ط مؤسسة قرطبة، أ٘ند بن علي ١نمد الكناين العسقالين، التلِيص اٜنبًن، .47
 .ـ 1995

تح:  التمهيد ٞنا يف اٞنوطأ من اٞنعاين كاألسانيد، أبو عمر يوسف بن عاصم النمرم القرطيب، .48
مد عبد الكبًن البكرم، كزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، مصطفى بن أ٘ند العلوم ، ١ن

 ق. 1387دط،  اٞنغرب،
دار  تح: ١نمد عوض مرعب، ١نمد بن أ٘ند بن األزىرم اٟنركم، أبو منصور، هتذيب اللغة، .49

 .ـ1،2001إحياء الرتاث العريب،بًنكت،ط

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=7&ayano=53
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=7&ayano=53
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=11&ID=170&idfrom=1696&idto=1742&bookid=11&startno=12
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مهنا ، دار الكتب هتذيب لساف العرب للعالمة ابن منظور ، ٓنقيق األستاذ عبدأ علي  .50
 .ـ1993ق ػ 1413،  2العلمية ، بًنكت لبناف ، ط

تيسًن الكرًن الر٘ناف يف تفسًن كالـ اٞنناف لعبد اهلل السعدم، ٓنقيق عبد الر٘ناف بن معال  .51
 ـ.2000ق ػ 1،1420اللو٪نق، مؤسسة الرسالة ،ط

د اهلل السعدم ، تح: تيسًن الكرًن الر٘نن يف تفسًن كالـ اٞنناف ، عبد الر٘نن بن ناصر بن عب .52
 .ـ 2000-ىػ 1420،  1عبد الر٘نن بن معال اللو٪نق ، مؤسسة الرسالة ، ط

شِصيتو كعصره، عىلي ١نمد  -تيسًن الكرًن اٞنناف يف سًنة عثماف بن عفاف رني اهلل عنو  .53
 ـ. 2002 -ىػ  1423، ١1نمد الصَّالَّيب، دار التوزيع كالنشر اإلسالمية، القاىرة ،ط

أصوؿ الفقو، عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اٛنديع العنزم،  تيسًني علم .54
 ـ. 1997 -ىػ  1418،  1مؤسسة الرياف للطباعة كالنشر، بًنكت، ط

 تيسًني علم أصوؿ الفقو، عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اٛنديع العنزم. .55
مشس الدين القرطيب، ٓنقيق عبد اهلل بن جامع األحكاـ القرآف، أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند  .56

 .ـ2006ق ػ 1427، 1مؤسسة الرسالة لطباعة كالشر بًنكت لبناف، ط عبد احملسن الرتكي،
جامع البياف يف تأكيل القرآف أبو جعفر الطبم، ٓنقيق أ٘ند ١نمد شاكر، مؤسسة الرسالة،  .57

 .ـ2000ىػ 1420، 1ط
لرتميذم ، ٓنقيق بشار عواد معركؼ ، ، دار اٛنامع الكبًن سنن الرتميذم ،البن الضحاؾ ا .58

 .  1ـ ، ج1998الغرب اإلسالمي ، بًنكت ، دط ، سنة النشر 
جامع اٞنسائل البن تيمية ، تقي الدين أبو العىباس أ٘ند بن عبد اٜنليم ابن تيمية اٜنراين، تح:  .59

 . ق1422، ١1نمد عزيز مشس، دار علم الفوائد لنشر، ط
ِتصر من أمور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كسننو كأيامو اٛنامع اٞنسند الصحيح اٞن .60

صحيح البِارم، ١نمد بن إٚناعيل أبو عبداهلل البِارم اٛنعفي، تح : ١نمد زىًن بن ناصر 
 ىػ. 1422، 1الناصر، دار طوؽ النجاة، ط
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 .دار الفكر ،١نمد بن أ٘ند األنصارم القرطيب اٛنامع ألحكاـ القرءاف، .61
اٛنامع ألحكاـ القرآف ، أيب بكر بن فرح األنصارم اٝنزرجي مشس الدين القرطيب ، تح ،  .62

 ـ.  1964 -ىػ 1384،  2أ٘ند البدكين كإبراىيم أطفيش ، دار الكتب اٞنصرية ، القاىرة ، ط
قرآف، أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند مشس الدين القرطيب، ٓنقيق ١نمود ١نمد اٛنامع ألحكاـ ال .63

 .شاكر، مكتبة ابن تيمية، القاىرة، دط، د ت
حاشية السندم على سنن ابن ماجو ،كفاية اٜناجة يف شرح سنن ابن ماجو، ١نمد بن عبد  .64

 .دت دط، اٟنادم التتوم، أبو اٜنسن، نور الدين السندم، دار اٛنيل ،بًنكت،
 الشريعة اإلسالمية ،أ٘ند عبيد الكبيسي ، الناشر  اٛنامعة يفاٜنكم بقطع يد السارؽ  .65

ىػ، نوفمب 1392اإلسالمية ، اٞندينة اٞننورة ، الطبعة: السنة اٝنامسة، العدد الثاين، شواؿ 
 ـ.1972

خالصة األحكاـ يف مهمات السنن كقواعد اإلسالـ أبو زكريا ١نيي الدين ٪نٍن بن شرؼ  .66
 –لبناف  -مؤسسة الرسالة  ،تح : حققو كخرج أحاديثو: حسٌن إٚناعيل اٛنمل، النوكم

 .ـ1997 -ىػ 1418،  1بًنكت،ط
البهناكم ، الزىراء لإلعالـ العريب   اٝنالفة  اٝنلفاء الراشدكف بٌن الشورل كالد٬نقراطية ، سا م .67

 ـ. 1991 –ق 1412، القاىرة ، 1، ط
، ١نمد بن أ٘ند بن علي، تقي الدين، أبو الطيب اٞنكي ذيل التقييد يف ركاة السنن كاألسانيد .68

 ىػ1410، 1تح: كماؿ يوسف اٜنوت، دار الكتب العلمية، بًنكت لبناف،ط اٜنسين الفاسي،
 ـ، 1990/
رعاية اٞنصلحة كاٜنكمة يف تشريع نيب الر٘نة )صلى اهلل عليو كسلم(، ١نمد طاىر حكيم ،   .69

 ـ .2002ىم1422، 34، السنة 116لعدد اٛنامعة اإلسالمية باٞندينة اٞننورة ،ا
 ، 3ركائع البياف تفسًن آيات األحكاـ، ١نمد علي الصابوين، مكتبة الغزايل،دمشق،ط .70

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&ID=1992
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&ID=1992


 قائمة المصادر والمراجع

 

 
80 

سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا، أبو عبد الر٘نن ١نمد ناصر الدين  .71
 ، دت.1األلباين، مكتبة اٞنعارؼ للنشر كالتوزيع، الرياض،ط

ابن ماجة أبو عبد اهلل ١نمد بن يزيد القزكيين،  تح : ١نمد فؤاد عبد الباقي،  سنن ابن ماجة، .72
 .دار إحياء الكتب العربية، د ط، د ت

 -ىػ 1418، 21سنن ابن ماجة، ٓنقيق بشار عواد معركؼ، دار اٛنيل، بًنكت، ط .73
 .ـ،1998

ن عبد سنن أبو داكد، أيب داكد سليماف بن األشعث السجستاين، ٓنقيق ١نمد ١ني الدي .74
 دت.اٜنميد، اٞنكتبة العصرية ، بًنكت ، د ط، 

(، 24/11/2012أبو مرًن ١نمد اٛنريتلي ) السنن اإلٟنية كأثرىا يف فهم الواقع، .75
www.alukah.net4/6/2019، اطٌلع عليو بتاريخ. 

سنن الصغرل للنسائي ، أبو عبد الر٘نن أ٘ند بن شعيب بن علي اٝنراساين، النسائي، ٓنقيق  .76
 ـ.1986 –ق 1406، 2اف بن غدة، مكتب اٞنطبوعات اإلسالمية، حلب، طعبد الر٘ن

السنن الكبل، ابو بكر البيهقي، تح : ١نمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بًنكت  .77
 .ـ2003 –ق 1424، 3لبناف، ط

سؤاؿ كجواب حوؿ فقو الواقع، ١نمد ناصر الدين األلباين، مكتبة اإلسالمية، عماف األردف،  .78
 ق. 1422 ، 2ط

شرح الزرقاين على موطأ اإلماـ مالك، ١نمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين اٞنصرم  .79
 -ىػ 1424 1سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، ط الرؤكؼاألزىرم، ٓنقيق طو عبد 

 .ـ2003
شرح القواعد الفقهية ، أ٘ند بن الشيخ ١نمد الزرقا ، صححو كعلق عليو: مصطفى أ٘ند  .80

 ـ .1989 -ىػ 1409،  2دمشق / سوريا ، ط -، دار القلم الزرقا 
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شرح الورقات يف أصوؿ الفقو ، جالؿ الدين ١نمد بن أ٘ند بن ١نمد بن إبراىيم احمللي  .81
 -ىػ  1420،  1حساـ الدين بن موسى عفانة ، جامعة القدس، فلسطٌن ، ط الشافعي،
 ـ  . 1999

بن إدريس بن عبد الر٘نن اٞنالكي   شرح تنقيح الفصوؿ، أبو العباس شهاب الدين أ٘ند .82
 1973 -ىػ  1393  1بالقرايف، تح: طو عبد الرؤكؼ سعد، شركة الطباعة الفنية اٞنتحدة، ط

 ـ. 
، 1شرح رياض الصاٜنٌن، ١نمد بن صاحل بن ١نمد العثيمٌن، دار الوطن لنشر، الرياض، ط .83

 .ق1426
خلف بن عبد اٞنلك،  البن بطاؿ، ابن بطاؿ أبو اٜنسن علي بن البِارمشرح صحيح  .84

 . ـ2003 -ىػ 1423 2ٓنقيق أبو ٕنيم ياسر بن إبراىيم، مكتبة الرشد، السعودية، ط
 ، ـ ش 2شرح صحيح مسلم، أبو األشباؿ حسن الزىًنم آؿ مندكه اٞننصورم اٞنصرم،  .85
شرح مشكل اآلثار، أبو جعفر أ٘ند بن ١نمد اٞنعركؼ بالطحاكم تح: شعيب األرنؤكط،  .86

 .1494ىػ ،  1415،  1الرسالة،ط الناشر : مؤسسة
 .1شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدم ، خالد بن إبراىيم الصقعيب،ج .87
تح:  ١نمد بن حباف، أبو حاًب، الدارمي، البيسيت، صحيح ابن حباف برتتيب ابن بلباف، .88

 . ـ1993 – 1414، ق3بًنكت، ط شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة،
 .5ناصر الدين األلباين، مكتبة اٞنعارؼ، ، الرياض،ط صحيح الرتغيب كالرتىيب، ١نمد .89
تح : أ٘ند بن عبد الرحيم أبو ، عبد الرحيم بن زين العراقيطرح التثريب يف شرح التقريب، .90

 دار احياء الرتاث العريب، لبناف. ،زرعة
دار  ابن قيم اٛنوزية،،تح : نايف بن أ٘ند اٜنمد، كمية يف السياسة الشرعية،الطرؽ اٜن .91

 د.الفوائ
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 -ىػ1،1421علم اٞنقاصد الشرعية، نور الدين بن ٢نتار اٝنادمي، مكتبة العبيكاف، ط .92
 .ـ2001

، 2عمدة التفسًن عن اٜنافظ بن كثًن، ٓنقيق أ٘ند شاكر، دار الوفاء لطباعة، اٞننصورة ، ط .93
 .ـ2005ػ 1426

ٌن عمدة القارم شرح صحيح البِارم، أبو ١نمد ١نمود بن أ٘ند بن موسى بن أ٘ند بن حس .94
 . بدر الدين العيىن، دار احياء الرتاث العريب، بًنكت، دط، د ت اٜننفي الغيتاىب

عوف اٞنعبود شرح سنن أيب داكد كمعو حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داكد كإيضاح عللو  .95
١نمد أشرؼ بن أمًن بن علي بن حيدر، أبو عبد الر٘نن، شرؼ اٜنق، الصديقي،  كمشكالتو،

 ق، 1415، 2ر الكتب العلمية، بًنكت، طالعظيم آبادم، دا
تح: سليماف إبراىيم ١نمد العايد،  غريب اٜنديث، إبراىيم بن إسحاؽ اٜنريب أبو إسحاؽ، .96

 ق.1،1405جامعة أـ القرل، مكة اٞنكرمة،ط
فتح البارم شرح صحيح البِارم، أ٘ند بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين، دار  .97

 اٞنعرفة، بًنكت. 
 رح صحيح البِارم، أ٘ند بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي. فتح البارم ش .98
ن الدين عبد الر٘نن بن أ٘ند بن رجب بن اٜنسن، بفتح البارم شرح صحيح البِارم،  .99

 -السىالمي، البغدادم، تح: ١نمود بن شعباف بن عبد اٞنقصود ك آخركف، مكتبة الغرباء األثرية 
 ـ،. 1996 -ىػ  1417، 1اٞندينة النبوية، ط

 فتح الغفار اٛنامع ألحكاـ سنة نبينا اٞنِتار، اٜنسن بن أ٘ند بن أ٘ند الرُّباعي الصنعاين، .100
 . ىػ 1427، 1تح: ٠نموعة بإشراؼ الشيخ علي العمراف، دار عا م الفوائد،ط

،  1فتح القدير ، ابن عبد اهلل  الشوكاين، دار ابن كثًن ، دار الكلم الطيب ،  بًنكت ، ط .101
 .ق1414
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الفركؽ أنوار البكؽ يف أنواء الفركؽ، أبو العباس شهاب الدين أ٘ند بن إدريس بن عبد  .102
 الر٘نن اٞنالكي بالقرايف، عا م الكتب لنشر، د ط، دت. 

فقو ، اٞنوازنات بٌن النظرية كالتطبيق ، إعداد ناجي إبراىيم السويد ، دار الكتب العلمية ،  .103
 .ـ 2002 -ق1423،  1بًنكت ، ط

 .4سالمي ك أدلتو، كىبة الزحيلي، دار الفكر، سوريا، طالفقو اإل .104
اإلسالمي ، سامي بن إبراىيم السويلم ، النسِة اٜنالية  االقتصادفقو التدرج يف تطبيق  .105

 ـ.2007 –ق 1428
 فقو التدين فهما كتنزيال ، عبد آّيد النجار، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، قطر، .106

 (.  23-22سلسلة كتاب األمة العدداف )
 موسوعة استداللية يف الفقو اإلسالمي.فقو اٞنستقبل ، ١نمد اٜنسين الشًنازم ، .107
فقو الواقع كأثره يف االجتهاد، ماىر حسٌن حصوة ، اٞنعهد العاٞني للفكر اإلسالمي ،  .108

 ـ.  2009-ق 1430،  1الواليات اٞنتحدة األمريكية ، ط
نيل شهادة الدكتوراه فقو كأصوؿ جامعة اٜناج أطركحة ل فقو مآالت األفعاؿ كأبعاده اٞنقصدية، .109

 فلة زردكمي.  1ٝنضر ػ باتنة 
الفوائد ،١نمد بن أيب بكر بن سعد مشس الدين ابن قيم اٛنوزية، دار الكتب العلمية، بًنكت،  .110
 ـ. 1973 -ىػ  1393، 3ط
، اعداد عبد قاعدة اعتبار اٞنآالت كاآلثار اٞنرتتبة عليها يف الفقو اإلسالمي كالقضايا اٞنعاصرة .111

الر٘ناف السديس، قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة، كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، 
 . ق1428جامعة أـ القرل، السعودية، 

قاعدة تغًن الفتول كاألحكاـ بتغًن الزماف كاٞنكاف كتطبيقاهتا اٞنعاصرة ، معركؼ آدـ باكا ،  .112
 ـ.2011، 29،جامعة قطر، عدد٠نلة كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية 
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٠ند الدين أبو طاىر ١نمد بن يعقوب الفًنكزآبادل ،تح: مكتب ٓنقيق  القاموس احمليط، .113
 -ىػ  1426، 8مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر، بًنكت،ط الرتاث يف مؤسسة الرسالة،

 ـ.2005
سالمي ، قضايا اٞنستقبل اإلسالمي ، ١نمد بريش كآخركف، مركز الدراسات اٞنستقبل  اإل .114

.  اٛنزائر ، دط ، دت ، مقاؿ ١نمد بريش حاجاتنا إىل العلـو
115.  .  قضايا اٞنستقبل اإلسالمي ، ١نمد بريش كآخركف، مقاؿ ١نمد بريش حاجاتنا إىل العلـو
قضايا اٞنستقبل اإلسالمي، منًن شفيق كآخركف،  منشورات دار اٞنستقبل، اٛنزائر، د ط، د  .116

 ت.
اـ ، أبو ١نمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالـ بن أيب قواعد األحكاـ يف مصاحل األن .117

القاسم بن اٜنسن السلمي ، مكتبة الكليات األزىرية ، القاىرة، ط جديدة مضبوطة منقحة، 
 ـ. 1991 -ىػ  1414

قواعد األحكاـ يف مصاحل األناـ، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالـ، مكتبة الكليات  .118
 .ـ 1991 -ىػ  1414جديدة منقحة القاىرة، ط  –األزىرية 

،  1كراتشي ، ط  –البكيت ، الصدؼ ببلشرز  قواعد الفقو ، ١نمد عميم اإلحساف آّددم .119
1407 – 1986 . 

 .لبناف ػػ بًنكت دار الرتميذم، عزت عبيد الدعاس، القواعد الفقهية مع الشرح، .120
 لزحيلي.القواعد الفقهية كتطبيقاهتا يف اٞنذاىب األربعة ، ١نمد مصطفى ا .121
 –القواعد الفقهية كتطبيقاهتا يف اٞنذاىب األربعة، ١نمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر  .122

 ـ.  2006 -ىػ  1427،  1دمشق،  ط
كتاب األفعاؿ أليب بكر ١نمد بن عمر بن عبد العزيز األندلسي، دار الكتب العلمية ،بًنكت  .123

 ـ . 2003-ق 1424الطبعة األكىل ،  لبناف،
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علي بن ١نمد الشريف اٛنرجاين، مكتبة لبناف ، بًنكت ، طبعة جديدة  كتاب التعريفات ، .124
 ـ.1985

الكتاب اٞنصنف يف األحاديث كاآلثار،  أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن عثماف بن  .125
 ق.1،1409خواسيت العبسي ،تح: كماؿ يوسف اٜنوت، مكتبة الرشد ، الرياض، ط

اكيل يف كجوه التأكيل أليب القاسم ١نمود بن الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف األق .126
عمر الز٢نشرم، ٓنقيق عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود كعلي ١نمد معوض، مكتبة العبيكاف، الرياض، 

 ـ،  1998 -ق1418، 1ط
كنز العماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعاؿ، عالء الدين علي بن حساـ الدين اٞنتقي اٟنندم ، تح:  .127

. 576ص16ـ،ج1981ىػ/5،1401مؤسسة الرسالة، طصفوة السقا، :  -بكرم حياين 
 .45924باب حقوؽ متفرقة رقم األثر 

اللباب يف علـو الكتاب ، عمر بن علي بن عادؿ اٜننبلي الدمشقي النعماين ، تح: عادؿ  .128
ىػ  1419،  1أ٘ند عبد اٞنوجود كالشيخ علي ١نمد معوض ، دار الكتب العلمية ، لبناف ، ط

 ـ. 1998-
الكتاب، أبو حفص عمر الدمشقي اٜننبلي،،تح: الشيخ عادؿ أ٘ند عبد  اللباب يف علـو .129

 ـ1998-ىػ 1419، 1بًنكت ،ط -اٞنوجود كالشيخ علي ١نمد معوض، دار الكتب العلمية 
. 
،  3لساف العرب ، أبو الفضل، ٗناؿ الدين ابن منظور األنصارم ، دار صادر ، بًنكت ، ط .130

 ق. 1414
 حرؼ األلف دار صادر، أبو الفضل ٗناؿ الدين ١نمد بن مكـر  ابن منظور، لساف العرب، .131

 .ـ2003 سنة النشر:
لساف العرب، ١نمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٗناؿ الدين ابن منظور، دار صادر ،  .132

 .بًنكت

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=267&idto=267&bk_no=122&ID=268
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=267&idto=267&bk_no=122&ID=268
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مآالت األفعاؿ يف فقو األقليات لعبد آّيد النجار ، ُنث مقدـ لدكرة التاسعة للمجلس  .133
 ـ.2002 –ق 1423األكريب لإلفتاء كالبحوث ، 

 الدارساتاألحكاـ، رسالة ماجستًن يف الفقو كأصولو بكلية  تغيًنمآالت األفعاؿ كأثرىا يف  .134
 .الذىب العليا باٛنامعة األردنية، حسن بن سا م بن عبد اهلل

مآالت األفعاؿ كأثرىا يف فقو األقليات، ُنث مقدـ لدكرة التاسعة للمجلس األكريب لإلفتاء  .135
 ـ.  2002 –ق 1423كالبحوث، 

٠نلة دكرية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية  -٠نلة البحوث اإلسالمية  .136
 العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد.الرئاسة العامة إلدارات البحوث  كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد.

٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي التابع ٞننظمة اٞنؤٕنر اإلسالمي َندة، تصدر عن منظمة اٞنؤٕنر  .137
 .12الشيخ ١نمد اٜناج الناصر،العدد إلثبات بالقرائن أك األمارات،ااإلسالمي َندة،

، تصدر عن منظمة اٞنؤٕنر ٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي التابع ٞننظمة اٞنؤٕنر اإلسالمي َندة .138
الطرؽ اٜنكمية يف القرائن كوسيلة إثبات شرعية ، حسن بن ١نمد سفر، ،اإلسالمي َندة

 .12العدد
٠نمع الزكائد كمنبع الفوائد، أبو اٜنسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف اٟنيثمي، تح:  .139

 .ـ 1994ىػ،  1414حساـ الدين القدسي، كتبة القدسي، القاىرة، عاـ النشر 
٠نموع الفتاكل، تقي الدين أبو العباس أ٘ند بن عبد اٜنليم بن تيمية اٜنراين، تح: عبد  .140

الر٘ناف بن ١نمد ابن القاسم، ٠نمع اٞنلك فهد لطباعة اٞنصحف الشريف، السعودية، ط 
 . ـ1995ىػ/1416

 .ـ 1995 -ىػ  1416 سنة النشر: ٠نمع اٞنلك فهد، ٠نموع فتاكل ابن تيمية، .141
الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، أبو ١نمد، صاحل ابن ١نمد بًن حسن آؿ ٠نموعة  .142

، األٚنرم، القحطاين، دار الصميعي للنشر، السعودية،ط  ـ.  2000 -ىػ  1420، 1عمًن و
 رسالة نشر العرؼ يف بناء األحكاـ على العرؼ،. ٠نموعة رسائل ابن عابدين، .143
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١نمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب اٞنعافرم االشبيلي ، احملصوؿ يف أصوؿ الفقو ، القاني  .144
 -ـ. 1999 -ىػ 1420،  1تح: حسٌن علي اليدرم  سعيد فودة ،دار البيارؽ ، عماف ،ط

فتح القدير، كماؿ الدين ١نمد بن عبد الواحد السيواسي بابن اٟنماـ ، دار الفكر ، د ط ، د 
 ت.
اإلماـ أيب حنيفة رني اهلل عنو ، أبو اٞنعايل برىاف الدين احمليط البىاين يف الفقو النعماين فقو  .145

١نمود بن أ٘ند بن عبد العزيز بن عمر بن مىازىةى ، تح عبد الكرًن سامي اٛنندم ، دار الكتب 
 ـ.  2004 -ىػ  1424،  1العلمية ، بًنكت ، ط

مشس الدين مدارج السالكٌن بٌن منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعٌن، ١نمد بن أيب بكر بن سعد  .146
 1416، 3ابن قيم اٛنوزية، تح: ١نمد اٞنعتصم باهلل البغدادم، دار الكتاب العريب ،بًنكت، ط

 ـ.1996 -ىػ 
 .2 ـ2004، 2ط مصطفى أ٘ند الزرقا، اٞندخل الفقهي العاـ، .147
  1الكتب العلمية ، ط اٞندكنة ،  مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي اٞندين ، دار .148

 ـ. 1994 -ىػ 1415
مرقاة اٞنفاتيح شرح مشكاة اٞنصابيح، علي بن )سلطاف( ١نمد، أبو اٜنسن نور الدين اٞنال  .149

 .ـ2002 -ىػ 1422، 1اٟنركم القارم، دار الفكر، بًنكت، ط
دار اٞنعرفة  سنة ،أبو عبد اهلل ١نمد بن عبد اهلل اٜناكم النيسابورم اٞنستدرؾ على الصحيحٌن .150

 ـ .1998ىػ  1418 النشر: 
مسند اإلماـ أ٘ند بن حنبل، أبو عبد اهلل أ٘ند بن ١نمد بن حنبل بن ىالؿ بن أسد  .151

 –ق 1421، 1، طعادؿ مرشد ك آخركف،، مؤسسة الرسالة –الشيباين، تح: شعيب األرنؤكط 
 ـ.2001

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=74&ID=613&idfrom=1485&idto=1486&bookid=74&startno=0
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=74&ID=613&idfrom=1485&idto=1486&bookid=74&startno=0
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اٞنسند الصحيح اٞنِتصر بنقل العدؿ عن العدؿ إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، مسلم  .152
بن اٜنجاج أبو اٜنسن القشًنم النيسابورم، تح ١نمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، 

 بًنكت، د ت. 
نو كأقوالو على أبواب العلم ، تح: مسند أمًن اٞنؤمنٌن أيب حفص عمر بن اٝنطاب رني اهلل ع .153

 ـ.1991 -ىػ 1411، 1عبد اٞنعطي قلعجي ، دار الوفاء ، اٞننصورة ، ط
، اٞنكتبة العلمية ػػػػ أ٘ند بن ١نمد بن علي الفيومي اٞنصباح اٞننًن يف غريب الشرح الكبًن، .154

 . بًنكت
معا م السنن، كىو شرح سنن أيب داكد، أبو سليماف ٘ند بن ١نمد بن إبراىيم بن اٝنطاب  .155

 .ـ1932 -ىػ  1351، 1البسيت اٞنعركؼ باٝنطايب، اٞنطبعة العلمية لنشر، حلب، ط
٘ندم بن عبد آّيد  قاسم الطباين، تح:اٞنعجم الكبًن، سليماف بن أ٘ند بن أيوب، أبو ال .156

 ، دت.3القاىرة، ط السلفي، مكتبة ابن تيمية،
معجم اٞنصطلحات الفقهية القانونية لدكتور جرجس جرجس ، مراجعة القاني انطواف  .157

 ـ.1996،  1الناشف ، الشركة العاٞنية للكتاب ، بًنكت لبناف ، ط 
عبد الغين كحالة ، مكتبة اٞنثىن ، بًنكت ، معجم اٞنؤلفٌن  عمر بن رنا بن ١نمد راغب بن  .158

 .دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت  د ط 
٠نمع  تح: ،اٞنعجم الوسيط ػ إبراىيم مصطفى ػ أ٘ند الزيات ػ حامد عبد القادر ػ ١نمد النجار .159

 اللغة العربية، دار الدعوة، .
 معجم الوسيط، إبراىيم مصطفى، دار الدعوة، دط، دت، . .160
 –ق 1424 1األصوؿ، ىيثم ىالؿ، دار اٛنيل لنشر بًنكت، ط معجم مصطلحات .161

 ـ. 2003

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=45&ID=91&idfrom=587&idto=613&bookid=45&startno=3
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=45&ID=91&idfrom=587&idto=613&bookid=45&startno=3
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اٞنغين ، ٞنوفق الدين أيب ١نمد عبد اهلل بن أ٘ند بن ١نمد بن قدامة ، تح: عبد اهلل بن عبد  .162
 -ق1417 3احملسن الرتكي ، عبد الفتاح ١نمد اٜنلو ،دار عا م الكتاب لنشر، السعودية ، ط

 ـ. 1997
القزكيين الرازم، أبو اٜنسٌن، ١نقق عبد السالـ ١نمد  بن فارس بن زكريا س اللغة ، أ٘نديمقاي .163

 .ـ 1991̸ق 1411، 1ىاركف،  دار اٛنيل ، بًنكت، ط
أبو زكريا ٪نٍن بن شرؼ بن مرم النوكم ،دار إحياء  اٞننهاج شرح صحيح مسلم بن اٜنجاج، .164

 .1392بًنكت، الطبعة الثانية ،  –الرتاث العريب 
م بن موسى بن ١نمد اللِمي الغرناطي الشاطيب، ٓنقيق  أبو عبيدة مشهور اٞنوافقات إبراىي .165

 . ـ1997ىػ/ 1417،  1بن حسن آؿ سلماف، دار ابن عفاف، ط
دار بن  -دار ابن القيم اؽ إبراىيم بن موسى بن ١نمد اللِمي الشاطيبأبو إسح،اٞنوافقات .166

 .ـ2003ىػ / 1424 عفاف سنة النشر:
موافقة قوانٌن األحواؿ الشِصية الختيارات ابن تيمية، اعداد مساعد بن عبد اهلل بن ٘ند  .167

 .ق1438ذك اٜنجة  اٜنقيل، اٛنمعية العلمية القضائية السعودية، العدد التاسع
أ اإلماـ مالك، كتاب الطالؽ تح: ١نمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد ابن سلطاف اٞنوط .168

 . ـ2004 –ق 1425 1آؿ النهياف لألعماؿ اٝنًنية كاإلنسانية، ابوظيب، ط
نظرية اٞنقاصد عند اإلماـ الشاطيب، أ٘ند الريسوين، اٞنعهد العاٞني للفكر اإلسالمي، كاليات  .169

 ـ. 1995 –ق 1416 4متحدة األمريكية ،ط
نيل األكطار، ١نمد بن على بن ١نمد عبد اهلل الشوكاين، تح: عصاـ الدين الصباطي، دار  .170

 ـ.1993 –ق 1413، 1اٜنديث، مصر، ط
 ـ . 2008ىذه مشكالتنا ، ١نمد سعيد البوطي ، دار الفكر ، ط  .171
 الوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية ، ١نمد صدقي بن أ٘ند بن ١نمد آؿ بورنو أبو اٜنارث .172

 .ـ 1996 -ىػ  1416، 1لبناف ،ط –الغزم ، مؤسسة الرسالة، بًنكت 

https://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=99&ID=486&idfrom=372&idto=425&bookid=99&startno=27
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 فهرس اآليات
 الصفحة اآلية

 22 21البقرةيئڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہىئ

 ںىئ ں ڱ ڱ......ڃڃ ڄ ڄ ڄ يئڄ

 121البقرة 

20 

ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ چ

 .621البقرةچ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ جئ

42 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ  چ

 .165البقرة  چ ڑ ک

38 

 70 179البقرةچ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈچ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  چ

 .183لبقرةاچ ڦڦ

22 

 42-21 185البقرةېىئ....﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ....يئ

ے ے ۓ ۓ ﮲ ......ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  چ

 .185البقرةچ ﮳ ﮴﮵

42 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ چ

 .185البقرة چ﮻ ﮼ ﮽ 

21 

ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ  .....ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ

 .532البقرة  چ ں ں

35 

 41 36آؿ عمراف چ ۅ ۉ ۉ چ

 62-60ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ
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آل چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ

 .631عمران

 گگ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈڈ ڎڎ ڌ يئڌ

النساء  ىئ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
3 . 

19 

 21 43النساءىئ... ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ يئ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  چ

 .93النساء  چ ڻ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڱ ڱ 

70 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  چ

 90 اٞنائدة چ ٺ ڀ ٺ ٺ

42 

 ې ې ې ې ۉ ۉ......ۓ  ے  ے ھ  ھ يئ

 .108األنعاـ  ىئ

19-70 

 09 42األعراف  ٺىئ ٺ ٺ ڀ ڀ يئ

 39 118األعراؼ  چ ی ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی چ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ

 46األنفاؿ  ىئ ٺ ٺ ٺ ڀ

18 

ہ ہ ھ ھھ ھ ے  .....ڍ ڇ ڇ ڇ چ

﮷ ﮸ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶   .11االنفالچ ﮹ ے ۓ ۓ 

41 

ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ

 .122التوبة  چی  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

 أ

 11 .107ىود چ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئچ
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چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ  ٹ چ

 61يوسفچژڑ ڑ ک ک ک کگ

77 

ې ى ى  ې....ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ٹ چ

 28يوسفچائائ

77 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ

 .5 فيوس ىئ ٺ ٺ ٺ

20 

 20 32اإلسراء  ىئ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ يئ

 ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ يئ

 .  110إلسراء ا ىئ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

18 

  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ  ڳ گ گ گ يئ

 79الكهف  ىئ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

19 

 ٻ ٻ ٻ ٱ مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ يئ

 125طو  ىئ ڀ پ پ پ پ ٻ

49 

 11 .18اٜنج  چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ

 أ  .78اٜنج  چھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  چ

 أ .56الذرياتچ ڃ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ

 ہ ہ ۀ ۀ...   گ گ گ ک ک يئ

 31النور ىئ... ہ

17 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب  چٹ 

 .34لقماف  چ حب خب مب

68 

 41ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ
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 .37األحزاب  چ گ

يت جث مث ىث يث .....ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ائ ەئ   ائ چ

 .44فاطرچ جس حج مججح مح جخ حخ مخ

60 

 11 .71س ي چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ

 .1محمدچڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ چ ٹ
69 

 41 7الطالؽچڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ٹ ٹ چ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ  چ

 18اٜنشر چ ڤ ڦ ڦ ڦ

62 

 11 .06الفجر  چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ
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 فهرس األحاديث
 الصفحة الحكم رؼ الحديثط

 64 صحيح «...إذا أتاكم من ترنوف خلقو كدينو فزكجوه، »
 25 صحيح ...«اينفذ مى يٍ إذا سلم، مكث قليال "، ككانوا يركف أف ذلك كى  »

 65 صحيح ......«إذا مات اإلنساف انقطع عنو عملو» 
 23 صحيح «اصرؼ بصرؾ »
: " أىيػُّهىا النَّاسي ، الى اطَّلىعى عىلىى النَّاًس كىىيوى ١نىٍصي  » وره فػىقىاؿى

 «....تػىٍقتػيليوين 
أثر ال يوجد لو 

 حكم
67 

سنده أثر  «...أىفَّ رىًقيقنا ٜنًىاًطبو سىرىقيوا نىاقىةن لًرىجيلو ًمٍن ميزىيٍػنىةى، فىانٍػتىحىريكىىا »
 صحيح

46 

أف عبد الر٘ناف بن عوؼ رني اهلل عنو ، طلق امرأتو البتة،  »
 «..كىو مريض

 27 صحيحأثر 

 73 صحيح «امرئ ما نولكل إ٧نا األعماؿ بالنيات ، كإ٧نا ل» 
و شرب الطالء كأنا إىن كجدت من فالف ريح شراب فزعم أنٌ » 

ا شرب فإف كاف يسكر جلدتو. فجلده عمر رنى اهلل سائل عمٌ 
 «ماعنو اٜند تا

 87 صحيحأثر 

، ثالث «أ٬نا امرأة نكحت بغًن إذف مواليها، فنكاحها باطل »
 ...«فإف دخل »مرات 

 51 صحيح

نىةي ٍبني ًحٍصنو ، كىاألىقػٍرىعي ٍبني حىاًبسو ًإىلى أىيب بىٍكرو ، »  جىاءى عييػىيػٍ
ًليفىةى رىسيوًؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىيو  رىًنيى اهلل عىٍنوي ، فػىقىاالى : يىا خى

ه  ةه لىٍيسى ًفيهىا كىألى ِى نىا أىٍرضه سىًب  ...«كسىلَّم ، ًإفَّ ًعٍندى

 46 ركاتو ثقات أثر 

يىانىكيٍم كىخيصيومىاًتكيٍم كىحيديكدىكيٍم كىًشرىاءىكيٍم  » نّْبيوا مىسىاًجدىكيٍم ًصبػٍ جى
 «أىبٍػوىأًّىا مىطىاًىرىكيٍم  .....ٍم ، كىبػىيػٍعىكي 

 22 نعفو االلباين

 72 صحيح «فانظر إليها، فإنو أجدر أف يؤدـ ينكما »
 28 صحيحأثر  كاف الطالؽ على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأيب   »

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=403&idfrom=2057&idto=2062&bookid=87&startno=4#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=403&idfrom=2057&idto=2062&bookid=87&startno=4#docu


 فهرس األحاديث

 

 
016 

 ...«بكر كسنتٌن من خالفة عمر
 اس يسألوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عنكاف النٌ  »

 ...«اٝنًن،
 68 صحيحأثر 

 45 حسن ....«صائم،ل، فسألو شيخ عن القبلة لكنت عند النيب   »
 52 صحيح .«ال تزرموه» 
 56 صحيح «ا عين كمن كتب غًن القرآف فليمحوال تكتبو » 
ال ٪نل المرأة تؤمن باهلل كاليـو اآلخر أف تسافر مسًنة ثالث  »

 «لياؿ إال كمعها ذك ١نـر
 34 صحيح

 23 صحيح « يرث قاتل من دية من قتلال »
 71 صحيح «.......ال يشًن أحدكم إىل أخيو »
 23 صحيح يقضي القاني بٌن اثنٌن كىو غضبافال  »
 28 صحيحأثر  ...«لو أدرؾ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما أحدث »
 44 صحيح «عند كل صالةلوال أف اشق على أميت ألمرهتم بالسواؾ  »
 64 صحيح «.......شديد بالصرعة إ٧ناليس ال »
ؿ مرنت عاـ الفتح حَّت أشفيت على اٞنوت، فعادين رسو  »

 «ت...اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فقل
 63 أثر صححو 

ـى كىالى آؿى مىٍن صى  » ـى الدٍَّىرى فىالى صىا  09 صحيح «..ا
من صلى الغداة يف ٗناعة ٍب قعد يذكر اهلل حَّت تطلع  »

 ...«الشمس، ٍب
 44 حسن

 35 حسن صحيح كم إذا فعلتهم ذلك قطعتم أرحامكم": "إنٌ كقاؿ» 
 71 صحيح ..«يا معشر الشباب، »
نىا أيمىرىاءي يىٍسأىليونػىنىا حىقَّهيٍم  » يىا نىيبَّ اللًَّو، أىرىأىٍيتى ًإٍف قىامىٍت عىلىيػٍ

ٍنػىعيونػىنىا حىقَّنىا،  ..........«كى٬نى
 24 صحيح

لك قاؿ لو: "ما لك ال تنفذ أف ابنو عبد اٞن ٪نكى »
 ...«األمور؟

أثر ال يوجد لو 
 حكم

66 

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=267&idto=267&bk_no=122&ID=268#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=267&idto=267&bk_no=122&ID=268#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=317&ID=492&idfrom=2540&idto=2545&bookid=317&startno=1#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=317&ID=492&idfrom=2540&idto=2545&bookid=317&startno=1#docu
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 فهرس القواعد الفقهية واألصولية
 الصفحة القاعدة

 50 إذا تعارنت مفسدتاف ركعي أعظمهما نرران بارتكاب أخفهما
 47 اٜنكم يدكر مع علتو

 50 الضرر األشد يزاؿ بالضرر األخف،
 50 والضرر ال يزاؿ ّنثلو كال بأشد من

 50 الضرر يدفع بقدر اإلمكاف
 50 الضرر يزاؿ

 50 ال نرر كال نرار،
 58-49 ال ينكر تغًن األحكاـ بتغًن األزماف
 30 ما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب

 50-42 اٞنشقة ْنلب التيسًن
 50 اٞنصلحة العاٌمة مقدمة العامة اٞنصلحة اٝناصة

 50 اـيتحمل الضرر اٝناص لدفع الضرر الع
 50 ٫نتار أىوف الشرين،
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 فهرس الموضوعات
 اإلهداء

 شكر وعرفان

 أ  .................................................................................. مقدمة
 7 ............................................ المبحث األّول : مدلول مصطلحات البحث.

 7 .................................المطلب األّول : تعريف مسالك الكشف لغة  واصطالحا .
 7 ............................................. الفرع األٌكؿ: تعريف اٞنسلك لغةن كاصطالحان.

 7 ............................................ لفرع الثاين : تعريف الكشف لغةن كاصطالحان.ا
 8 ................................... الفرع الثالث : تعريف اٞنركب اإلنايف ٞنسالك الكشف.

 8 ............................................ الحان.الفرع األٌكؿ : تعريف اٞنآالت لغةن كاصط
 10 ............................................الفرع الثاين : تعريف األفعاؿ لغةن كاصطالحان.

 17 .................................... المبحث الثاني: أدلة اعتبار مآالت األفعال ومراتبها.
 17 ........................................... المطلب األّول :أدلة اعتبار مآالت األفعال .

 17 ................................... الفرع األٌكؿ :أدلة اعتبار مآالت األفعاؿ  من الكتاب.
 22 ................................ الفرع الثاين: أدلة اعتبار مآالت األفعاؿ من السُّنة الٌنبويٌة :

 27 ...................................... الفرع الثالث: أدلة اعتبار اٞنآؿ من عمل الٌصحابة :
 30 ................................................ اني: مراتب مآالت األفعال:المطلب الث

 30 ..................................................... الفرع األٌكؿ: مآؿ قطعي التحقق :
 31 ................................................ الفرع الثاين : ما كاف مآلو نادر التحقق.

 32 ............................................... الفرع الثالث : ما كاف مآلو ظين التحقق.
 37 ............................. مسالك الكشف عن مآالت األفعال.بيان المبحث الثالث: 

 37 ................................................... ب األّول : مسلك فقه الواقع :المطل
 38 ...................................................... الفرع األكؿ : تعريف فقو الواقع :

 40 .................................................... الفرع الثاين : أدلة اعتبار فقو الواقع.
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 50 .......................... الفرع الثالث : أمثلة تطبيقية من الرتاث الفقهي على فقو الواقع .
 61 ............................................. اٞنطلب الثاين : مسلك استشراؼ اٞنستقبل.
 61 .............................................. الفرع األكؿ : تعريف استشراؼ اٞنستقبل :

 62 ........................................... الفرع الثاين : أدلة اعتبار استشراؼ اٞنستقبل :
 69 ................................... استشراؼ اٞنستقبل . الفرع الثالث : أمثلة تطبيقية على
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