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 دادإـع 
 كلية الشريعة والقانون، جامعة جازان

 اململكة العربية السعودية

هدف البحث إلبراز جانب مهم اشتمل عليه كتاب بداية المحتاج في شرح المنهااج ببا  
اااهبةع  هااا  عن ااا ة  -رحماااه ه–اياااة الم لااا  قاضاااي شة م  بالق اعاااد اليقهياااة  نايااااا  اَاااتدببع  ج 

الق اعد اليقهية  دراَتها يسهم بحد كبير في بيان أهمية علم الق اعد اليقهياةع  مادا الحاجاه هليهاا 
لطالب العلم في ربط كثير م  الجزئيات  ردها هلى الكلياتع  اَاترراج الق اعاد اليقهياة ما  كتاب 

لطالب العلم في ربط كثير م  الير ع اليقهية  حت قاعدة جامعة  ساهل علاى الباحاث  اليقه مهما  
معرفتهاااع  حياهاااع  الرجاا ع هليهاااع  الكتاااب يعااد شاارحا  مهمااا  ماا  شاار ح منهاااج الطااالبي  ل مااا  

 ه(ع  أحد الماادر اليقهية القيمة في المذهب الشافعي.676الن  ي)ت

 :  الكلمات املفتاحية
هب  ةع ق اعد فقهيةع بداية المحتاج.اب  قاضي شة
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الحمد هلل الذي خلق العق ل  أضاءها بن ر ال حي  الربرع  حث عبااد  علاى مز اد اليهام 
 اليقاااه  الناااارع  جعااال للنااااار أعااا ب   ق اعاااد عليهاااا يسااارع  ضااابط العقااا ل بعقاااال يقيهاااا مساااال  

يرع فقال  َََََلْوََلََنَفرََف :ابنحراف  عميقات الحة ِْ نولََِِّللن ف  َََََّفا  ل
َةَِفنَمَلِ َِ َ َْ َرِْرَةنِمَِمنمْ ل ن ف ُل َ ْْ ِمن

ونََ َََيَْذرل َْ ََلَعل  ل َْ  َِْ َإَِذلََرَجعلولَإَِل َْ ولََةْوَم ل َلمِْذرل
 .(1)َولِ

ََرَرَجنَِ  : َ قاال  ََ نولَلْلِعْلن َألوتل َْ ََولل ِذ  َْ َآَمملولَِممكل َْ نوَنََولَّلل لَبِنَۚ  َ ْرَرِعَلَّلل لَلل ِذ  ََمََتْعَملل

َخبِيََ
ع  الااةة  الساة  علاى المراا و بج اما  الكلام  بادائ  الحاامع   دائا  العلام  الحلام (2)

 الكر ع نبينا محمدع  على آله  عحبهع  كل م  دعا بدع  ه  اقتياى أرار  هلاى  ا   الاد  .  بعاد: 
ه  أعاا لهع فبهمااا فاا ن أف اال علاام يشااتمل بااه الماارءع   جعلااه م ضاا ع بحثااه  دراَااتهع علاام اليقاا

 يعرف الحةل م  الحرا ع  الاحيح م  الياَدع  الهدا م  ال ةلع  الن ر م  الاة .
 م  معالم هذا العلم أن المرء يعيش م  نا و ال حيي  الشر يي ع  م  َل  هاذا الطر اق فقاد 

 (3)في ق له: )م   رد ه به خيرا  ييقه في الد  (. نال بشارة الماطيى 
  الشرعية التي نالت حااا  ما  العناياة  التا لي  علام الق اعاد اليقهياة الاذي يعاد  م  العل  

منهجا  شرعيا  محاما ع به  ست عب كثيارا  ما  مساائل اليقاه المبث راة  المتنااررة فاي أب اباه  فاا لهع 
 ض ابط المسائل  فر عهاع   سااهم فاي ا سااع مادارب الباحاث علاى معرفاة القاعادة ما  ال اابط 

  الناير. أ  الشبيه
 قد بي  كثير ما  العلمااء أهمياة الق اعاد اليقهياةع  آرارهاا للمشاتمل باالعلم الشارعيع  أنهاا 

 -ه( 684 يّساار علااى اليقهاااء  الميتااي  ضاابط اليقااه ب حاامااهع فماا  قلاا  قاا ل اإلمااا  القرافااي )ت
در اليقياهع  هذ  الق اعد مهمة في اليقهع عايمة الني ع  بقدر اإلحاطاة بهاا يعاام قا": –رحمه ه 
 (4)  شرف...".

ماا  ضاابط اليقااه بق اعااد  اَااتمنى عاا  حياات أ ثاار الجزئياااات " فااي م ضاا  آخاار يقاا ل: 
 (5)بندراجها في الكليات".

                                           
 ( من سورة التوبة.122آية )(1)
 ( من سورة اجملادلة.11آية )(2)
(، ومسريلم يف كترياب الاكرياة، ابب ال عري   رين 71أخرجه البخاري يف كتاب العلم، ابب من يرد هللا به خرياا  يقهريه يف الري،ين، ر ريم)( 3)

 .--(، من ح،يث معاوية بن أيب سقيان 1037ملسألة، ر م )ا

 (.1/62القروق للهرايف )( 4)
 املص،ر السابق.( 5)
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-ها( الق اعد اليقهياة َابية  لحيات فار ع اليقاه  ضابطهاع يقا ل 794 اعتبر الزركشي )ت
متحادة ها  أ عاى لحياهااع  أدعاى هن ضبط األم ر المنتشرة المتعددة في الق اني  ال": -رحمه ه
 (1)ل بطها".

الق اعاااد اليقهياااة َااابية  لمعرفاااة أحااااا  النااا ازلع   -رحماااه ه-ه( 911 اعتبااار الساااي طي )ت
  بااي  حامهااا الشاارعيع   سااهيل ضاابط األحاااا  اليقهيااةع  حااارهاع  حياات المسااائل اليرعيااة  جمعهاااع 

يطلا  علاى حقااائق اليقاه  مداركاهع  م خااذ   حياث يقا ل: "اعلاام أن فا  األشابا   الناااائر فا  عاايمع بااه
 أَرار ع   تمهر في فهماه  اَتح اار ع   قتادر علاى اإللحاات  الترار رع  معرفاة أحااا  المساائل التاي 

 (2)...".ئ  التي ب  نق ي على ممر الزمانليست بمسط رةع  الح ادث  ال قا

 ، منها ما يأتي: بالغةمزايا التي تكسبه أهمية إن لهذا الموضوع العديد من ال
 أنه مر بط بعلم عايم الني ع جليل القدرع  ه  علم الق اعد اليقهية. -1
 (3)القيمة العلمية لكتاب بداية المحتاج عند مت خري الشافعية. -2
اااااهبة )تعناياااااة  -3 بااااا  راد الق اعاااااد اليقهياااااةع  قكرهاااااا فاااااي معااااار   ه(874ابااااا  قاضاااااي شة

 .سائل اليقهيةابحتجاجع   قر ر الم
بدايااة  هفااي كتابااالتااي انياارد بهااا الم لاا  الق اعااد اليقهيااة  عااد   جاا د دراَااة َااابقة  نا لاات -4

 المحتاج.

 تتضح أهداف الموضوع من خالل النقاط التالية: 
"بدايااة المحتاااج فااي شاارح المنهاااج"  هفااي كتاباا التااي انياارد بهااا الم لاا جماا  الق اعااد اليقهيااة  -1

  عرضها  دراَتها.
   ريق الالة بي  التناير  التطبيقع عبر التطبيقات المتعددة في الق اعد اليقهية. -2

                                           
 (.1/11امل ثور للاركش )( 1)
 .6األشباه وال ظائرص( 2)
 ظريرير: حتقريرية ااتريريا " ا"ظعريرير كلريريي جليريريا  يف  هريريه مريرين بعريري،ه   ريريه مريرين متريريأخري املريرير ا، ومريرين كلريريي: ابريرين ح ريرير ا يت ريري  يف كتابريريه: ( 3)

هنايريريرية ااتريريريا " ا ظريريرير: "(، والرملريريري  يف كتابريريريه: 1/168مغريريريا ااتريريريا " ا ظريريرير: )"(، واخلطيريريريا الشريريريربيا يف كتابريريريه: 10/178)
 (.3/97(، والبكري يف كتابه: "إ ا ة الطالبني" ا ظر: )1/115(، والب ام  يف حاشيته ا ظر: )1/104)
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  : 
 حظي الكتاب بدراسات عدة، وهي كاآلتي:

ااااالة ماجسااااتير مقدمااااة ماااا  الباحااااث: فاااا از الاااااحييع جامعااااة أ  القااااراع كليااااة الشاااار عة  -1 َر
(ع كتاب ) بداية المحتاج في شرح المنهاج ببا  قاضاي ه1429 ) الدراَات اإلَةميةع عا

هبة ت  ها( م  بداية شر ط الاةة هلى آخر كتاب الجنائز دراَة   حقيق.874شة
اااااالة ماجساااااتير مقدماااااة مااااا  الباحاااااث: عاااااادل الجهنااااايع جامعاااااة أ  القاااااراع كلياااااة الشااااار عة  -2 َر

شرح المنهاج ببا  قاضاي (ع كتاب ) بداية المحتاج في ه1429 الدراَات اإلَةميةع عا )
هبة ت ر دراَة   حقيق.874شة  ها(م  أ ل باب اإلحرا  هلى آخر باب الحج 

اااالة  -3 مقدماااة مااا  الباحاااث:  فياااال الممربااايع جامعاااة أ  القاااراع كلياااة الشااار عة ماااا جساااتير َر
(ع كتاب ) بداية المحتاج في شرح المنهاج ببا  قاضاي ه1429 الدراَات اإلَةميةع عا )

هبة ت    أ ل كتاب النكاح هلى آخر كتاب الرل  دراَة   حقيق.ها(م874شة

ااالة ماجسااتير مقدمااة ماا  الباحااث:  فيااال العقاالع جامعااة أ  القااراع كليااة الشاار عة  الدراَااات  -4 َر
ااااهبة ه1431اإلَااااةميةع عااااا ) (ع كتاااااب ) بدايااااة المحتاااااج فااااي شاااارح المنهاااااج بباااا  قاضااااي شة

 ر كتاب التيسير دراَة   حقيق.ها( م  أ ل باب كييية القااو  مست فيه هلى آخ874ت

الة ماجستير مقدمة م  الباحثة: فاطمة القرنيع جامعة أ  القراع كلية الشر عة  الدراَات  -5 َر
اااهبة ه1431اإلَاااةميةع عاااا ) (ع كتااااب ) بداياااة المحتااااج فاااي شااارح المنهااااج ببااا  قاضاااي شة

 م  أ ل كتاب الق اء هلى آخر كتاب أمهات األ بد.  ها(874ت

اااااالة ماجسااااات -6 شااااايرة الااااادجي ع جامعاااااة اإلماااااا  محماااااد بااااا  َاااااع د  ير مقدماااااة مااااا  الباحثاااااة:َر
 رااار ر اليااار ع علاااى األعااا ل فاااي كتااااب بداياااة المحتااااج شااارح  اإلَاااةميةع كلياااة الشااار عةع

 المنهاج.

 في دراسة الموضوع المنهج اآلتي:  اتبعت  
بداياة المحتااج فاي شارح المنهااج  هتاباكالتي انيرد بها الم لا  فاي اَترةو الق اعد اليقهية  -1

 أَااجل كاال مااا ماار بااي ممااا  تعلااق بتلاا  ع  قلاا  عاا  طر ااق التتباا  الاادقيقع  القااراءة المت نيااة
 .الق اعد م  شرح أ  اَتدبل أ   مثيل
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هبة في "بداية المحتاج" د ن  عاد ل أ  ز اادة هب  -2 هبقاء عيغ الق اعد كما أ ردها اب  قاضي شة
 ة.عند ال ر ر 

 م  خةل العناعر اآل ية:  التي انيرد بها الم ل ل قاعدة م  الق اعد دراَة ك -3
 معنى القاعدة. -أ
 دليل القاعدة. -ب
 التمثيل على القاعدة. -ج
 المستثنيات هن  جدت. -د
قكر الرةف في القاعدةع ف ن كان الرةف داخل المذهب الشافعي أشارت هلياه فاي  -ه

 األربعة أشرت هليه في المت .الحاشيةع  إن كان الرةف في المذاهب 
 قكر المسائل المتعلق بالقاعدة هن  جدت. - 

اهبة ع  المستثنيات   ا ن معنى القاعدة  دليلهاع  التمثيل لها م  كة  اب  قاضي شة
 ما  جدت هلى قل  َبية ع  إب ف ني أ مم المقا  بما يحتاج م  التنبيه  اإلشارة هلى قل .

  د م  عحة النسبة.. العناية بالت ريق  الت 4
 . عز  اآليات القرآنية في الحاشيةع بذكر الس رةع  رقم اآلية.5
 رااار ر األحاد اااث مااا  مااااادرها األعاااليةع فااا ن كاااان الحاااد ث فاااي الااااحيحي  أ  أحااادهما  .6

 ا تييت بترر جه منهماع  إن لم يا  في أحدهما ف ني أخّرجه م  الماادر األخرا.
 يه ه باع العلم بسنة  فا ه بي  مع قتي .. ما  تعلق باألعة  التزمت ف7
 .المعل مات المتعلقة بالماادرع  ذكر ميالة في ر بت الماادر آخر البحث.8

هذا  أَ ل ه أن يجعل هذا العمل خالاا  ل جهه الكر مع عا ابا  علاى منهااج شارعه القا  مع  أن 
 خير مس  لع  أ ر  م م ل. - عالى– بارب فيهع   ني  بهع هنه 

 (1).أوال: امسه، ونسبه
اارّيي با  حساا  باا  حسااي  باا  محمااد باا  جمعااة باا   ها  أباا  زكر اااع يحيااى باا  شاارف باا  مة

 (2)حزا  الحزامي الن  ي الدمشقي.

                                           
(، وطبهريرياا 8/395(، وطبهريرياا الشريريافعية الكريري   )4/264فيريرياا )(، وفريريواا الو 4/174ا ظريرير يف مجرهتريريه: مجريريركرة ا قريريا  )( 1)

، وأتريريريري  513(، وطبهريريرياا ا ريريريافو السريريرييوط  ص2/153(، وطبهريريرياا الشريريريافعية ضبريريرين  ا ريريري  ش ريريريعبة)1/909الشريريريافعيني )
 .39ص ، وحتقة الطالبني10(، وامل عه العرب الروي ص15/324اإلسالم )

 (.2/153ا ظر: طبهاا الشافعية ضبن  ا   ش عبة )( 2)
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ا  بهاع  ه  عربي النسب.    رج  نسبه هلى جد  األعلى حزا ع الذي نزل بن ا َ 
أن نساابه  رجااا  ل الاااد الاااحابي الجليااال حاااايم باا  حااازا ع   لاااط قلااا  قكاار بعاااا أجااادا  

  اإلما  الن  ي.

 ه.ـــــده، ونشأتـــــثانيًا:  مول
تمائة. مولده:  (1) لد في المحر  َنة هحدا  رةري  َ 

ام فياه النجاباة مناذ (2)نش  في كنا   الدياه ببلاد  نا ا نشأته:  ع  بز   الاد    علام مناهع  كاان  تَ 
 الد  أنه كان نائما  ليلة الساب   العشر   م  رم انع فرأا ن را  ف يقت  الد  َ  له  الامرع قكر

ع  قل ع فلم  را شيئا  فقال  الد : فعرفت أنها ليلة القادرع  كاان عمار  آناذاب َاب  َاني ع  كاان 
الابية م  أهل بلد ه ياره نه على اللعب معهامع فيهارب مانهم   بااي لاذل ع   نكاب علاى قاراءة 

 (3)رآن حتى حياه  قد ناهز ابحتة . الق

 طلبه للعلم، وشيوخه، وتالميذه. ثالثًا:
ف ما طلبه للعلم فقد كرس حيا ه منذ عمر  في طلبهع  لما بلغ عمار   سا  عشارة َانة قاد  باه 
اة الر حياة  حيات بهاا كتااب "التنبياه"  بع اا  ما  "المهاذب"ع  حار ما   ا  المدَر  الد  هلى دمشقع َ 

اا  علاى المشاايت شارحا    ااحيحا ع الد   نزل ا  جعلاه أبا    لمد نةع  كاان يقارأ كال  ا   ارناي عشار دَر
ااراء عاا  القاارآن فااي دة نااان ع   علاام اليقااهع  أعاا ل اليقااهع  أعاا ل الاااد  ع فجعاال ب يشااتمل بااالبي   الشّي

علمع كماا  النح ع  الحد ثع  أَماء الرجالع  كان ب ي ي   قتا  م  ليل أ  نهاار هب  ها  مشاتمة  باال
 أنه بز  جماعة م  الشي خع  أما شي خهع فطلب العلم ع  كثير م  العلماءع منهم:

شاااافعي  أحاااد مشاااايت الشاااافعيةع اَاااحات بااا  أحماااد بااا  عثماااان الممربااايع  ماااال الاااد  ع -1
(4)ها(.650المذهبع   في )

 

 اإلما  المحدث الحافت أب  البقاءع خالد ب   َ   ب  َعد ب  حس  النابلسي الدمشقيع -2
(5)ها(.662شافعي المذهبع   في َنة)

 

                                           
 (. 8/395ا ظر: طبهاا الشافعية الك   )( 1)
 (.5/306كيلو مرت مجهريبا .) ا ظر: مع م البل،ان   100 و : بلي،ة من أرض حوران، بي عا وبني دمشق ما يعادل ( 2)

 (.8/395ا ظر: طبهاا الشافعية الك   )( 3)
 (.1/18للغاا )(، وهتريا األمساء وا2/102ا ظر مجرهته: طبهاا ابن  ا   ش عبة  )( 4)

  (.7/3211(، بغية الطلا يف أتري  حلا)4/159(، ومجركرة ا قا )887ا ظر مجرهته طبهاا الشافعيني )( 5)
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عماااد الااد  ع عبااد الكاار م باا  عبااد الااامد باا  محمااد باا  أبااي الي اال باا  علااي باا  عبااد  -3
اااتانيع شاااافعي الماااذهبع  ال احاااد األناااااري الرزرجاااي الدمشاااقيع المعااار ف بااااب  الحَر

(1)ها(.662خطيب الشا ع  شيت دار الحد ثع   في َنة)
 

 ى  يديه جماعة من العلماء منهم:أما تالميذه، فقد تلقى العلم عل
عااةء الااد   أباا  الحساا ع علااي باا  هبااراهيم باا  دا د العطااارع شاايت دار الحااد ث الن ر ااة -1

 مدرس الق عية بدمشقع م  أ ثر  ةميذ النا  ي مةزمتاا  لاهع  كاان يقا   علاى رعا تاه 
 (2).ها(724 خدمتهع أل  كتابه  حية الطالبي  في  رجمة اإلما  الن  يع   في َنة )

هاااا( 725َاااليمان بااا  هاااةل بااا  شااابل بااا  فاااةح الااادارانيع خطياااب دار ااااع  ااا في َااانة )-2
 . (3)بدمشق

أمي  الد   أب  المنائمع َالم ب  أبي الاّدرع ر اب عاحيح ابا  حباانع  درس بالشااميةع   -3
(4)ها(.726  في َنة )

 

 :هــــــرابعًا: مؤلفات
  يرها م  العل  ع مانيات ث   كتبا  في الحد ه(676)ت –رحمه ه  –الن  ي عنن  

 منها: ععمن الني  بهاع  انتشر في أقطار األر  قكرها

 " األربعي  الن   ة". -1

 "اإلرشاد  التقر ب". -2

 " اإلمةء على حد ث هنما األعمال بالنيات". -3

 "اإلي اح في مناَ  الحر  العمرة". -4

 "  هذ ب األَماء  اللمات". -5

 "ر ضة الطالبي   عمدة الميتي ". -6

   الاالحي  م  كة  َيد العارفي "."ر ا -7

                                           
 (.2/138(، طبهاا الشافعية ضبن  ا   ش عبة )894(، طبهاا الشافعيني )19/54ا ظر مجرهته: الوايف ابلوفياا )( 1)
 (2/7(، ومع م الشيوخ الكبا )10/130وطبهاا الشافعية الك   )(، 20/10ا ظر مجرهته: الوايف ابلوفياا )( 2)
(، وطبهريريريرياا الشريريريريافعية ضبريريريرين  ا ريريريري  ش ريريريريعبة 10/41(، وطبهريريريرياا الشريريريريافعية الكريريريري   )2/82ا ظريريريرير مجرهتريريريريه: فريريريريواا الوفيريريريرياا )( 3)

(2/262.) 
 (.10/39) (، وطبهاا الشافعية الك  15/51(، والوايف ابلوفياا) 2/394ا ظر مجرهته: أ يان العصر )( 4)
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 " شرح عحيح مسلم". -8

 "المجم ع شرح المهذب"ع  عل فيه لباب الماراة. -9

(1) "منهاج الطالبي   عمدة الميتي . -10
 

 خامسًا: مكانته، وثناء العلماء عليه.
ع  أخااذ عنااه خلااق (2)ه(665 لااي مشاايرة دار الحااد ث األشاارفية بعااد أبااي شااامة )ت مكانتههه:
ا ت مما   ارجم لاه فما   ثيرع  أما رن اء العلماء عليهع ف رنى علاى علماهع  زهاد ع  حسا  خلقاهع جم 

أ حد دهر ع  فر د عار ع الا ا ع القا ا ع  ": -رحمه ه  –ه( 724قل : قال  لميذ  العطار)ت
الزاهد في الدنياع الرا ب في اآلخرةع عاحب األخةت الرضيةع  المحاَا  السانيةع العاالم الربااني 

لاااااى علماااااه  إمامتاااااه  جةلتاااااه  زهاااااد    رعاااااه  عباد اااااه  عااااايانته فاااااي أق الاااااه  أفعالاااااه المتياااااق ع
   (3) حاب ه..."

شيت اإلَة  أَتاق المت خر  ع  حجة ه على  ": -رحمه ه-ه( 771 قال السباي)ت
الةحقااي ع  الااداعي هلااى َاابيل الساااليي ع كااان يحيااى رحمااه ه َاايدا   حااا را ع  ليثااا  علااى الااني  

ا ع  زاهاادا  لاام  بااال برااراب الاادنياع هق عااير د نااه ربعااا  معماا را ع لااه الزهااد  القناعااةع  متابعااة هااا ر 
 (4)الساليي  م  أهل السنة  الجماعة..." .

محاارر المااذهب  مهذبااه  ضااابطه  مر بااهع  ": -رحمااه ه-ه( 774 قااال اباا  كثياار)ت
                          (5)أحد العباد  العلماء  الزهاد".

 لام  ازل مشاتمل باالعلمع   قتياي آراار شايره  ": -رحماه ه-ه( 902قال السرا ي)ت   
المذك ر بالعبادةع م  الااةة  عايا  الادهرع  الزهاد  الا رعع  عاد  هضااعة شايء ما  أ قا اهع ب 

  (6)َيما بعد  فاة شيرهع ف نه زاد في ابشتمال بالعلم  العمل".
                                           

 .38(، وامل عه العرب الروي ص2/156(، وطبهاا الشافعية ضبن  ا   ش عبة )1/909ا ظر: طبهاا الشافعيني )( 1)
  ث ريان برين إبريرا يم برين إمسا يريه برين الريرنن  بري، الهاسريم أبريو الري،ين شريعاب, الق ريون كو اجملتعري، العالمرية ا ريافو اإلمريام شامة أبو( 2)

 ، وكترياب"الري،ولتني أخبريار يف الرو تني" مجصا يقه كثاة ومقي،ة م عا: كتاب ال حوي، له املهرئ الشافع  ال،مشه  مث امله،س 
 ريريري(. ا ظريرير مجرهتريريه: 665األشريريرفية، مجريريويف سريري ة) ابلريري،ار ا ريري،يث ومشريرييخة األشريريرفية ابلرتبريرية إ ريريراء مشريرييخة ويل  ليع ريريا،" "الريريريه

 . 510(، وطبهاا ا افو السيوط  ص4/168مجركرة ا قا )

 .40لطالبني صحتقة ا( 3)
 (.8/395طبهاا الشافعية الك   )( 4)
 (.1/910طبهاا الشافعيني )( 5)

 .13امل عه العرب الروي ص( 6)
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ان هماماااااا  بارعاااااا  حافااااااا  متقناااااا ع ا قااااا   ااااا": -رحماااااه ه-ه( 911 قاااااال الساااااي طي )ت
عل ماااااا  شاااااتىع  باااااارب ه فاااااي علماااااه   ااااااانييهع أماااااارا  باااااالمعر ف ناهياااااا  عااااا  المنكااااارع  اركاااااا  

  (1)لجمي  ملذات الدنيا".

 ه.ـــاتـــسادسًا: وف
ببلدة ن اع ليلة األربعاءع الراب   العشر   م  شهر رجبع َنة  -رحمه ه  عالى -  في
بعي   تمائةَت َ  بعي  َ  تمائةع  قيل َنة َب  َ   َ(2)     . 

 (3):هـــــه، ونسبـــــأواًل: امس 
هاا  باادر الااد  ع محمااد باا  أبااي بااار باا  أحمااد باا  محمااد باا  عبااد ال هاااب باا  محمااد باا  

 بدرع   انى ب بي الي ل.                       قؤ ب ب  مشرف األَدي الدمشقي الشافعيع   لقب بال
ااااااااهبة  ااااااااهبة  ألن الاااااااانجم  الااااااااد جااااااااد  أقااااااااا  قاضاااااااايا  بشة أمااااااااا  سااااااااميته باااااااااب  قاضااااااااي شة

 أربعي  َنة. (4)الس داء

 مولده، ونشأته. ثانيًا:
ب  مائة في مد نة دمشق.        ولد  في شهر عير َنة رماٍن   سعي  َ 

اهبةع فاتعلم العلام  الرلاقع  أدرب في كن   الد  اليقيه التقي أبي  نشأ باار با  قاضاي شة
مبااادا العلاا   منااذ عاامر  ماا  حياات كتاااب هع  المعرفااة بالساانةع  حياات المتاا ن العلميااةع منهااا: 
"المنهاج"ع  "األربعي  المتبا نات"ع   يرهاع  كان ألرر أَر ه المشتهرة بالعلم أررا  بالما  في  كا    

 (5)شرايته العلمية  العملية.
                                           

 .513طبهاا ا افو السيوط  ص( 1)
 (.2/153طبهاا الشافعية ضبن  ا   ش عبة)( 2)

، واأل ريريريريريريالم 143 يريريريريريريان ص(، و ظريريريريريريم العهيريريريريريريان يف أ يريريريريريريان األ11/21(، )7/155،156ا ظريريريريريرير مجرهتريريريريريريه: ال ريريريريريريوء الالمريريريريريري  )( 3)
(، ومع ريريريريريريم املريريريريريري لقني 177، 1/175، والريريريريريري،اري يف أتريريريريريريري  املريريريريريري،اري45، 44(، وأتريريريريريريري  البصريريريريريريروي ص6/58للاركلريريريريريري )

(8/232) 

(، 3/374(، ومع ريم البلري،ان )1/73ش عبة:  رية من  ر  حريوران، مجهري  يف جعرية الهبلرية مرين دمشريق، ا ظرير: شريرراا الرير ا )( 4)
 وران اليوم ب،ر ا(.(، ) مجعرف ح11/21وال وء الالم  )

 (.11/21(، )156، 7/155ال وء الالم  )( 5)
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 .لثًا: طلبه للعلم، وشيوخه، وتالميذهثا
بز  أباا  فااي بدايااة حيا ااه   يقااه علااى  ديااهع راام ار حاال هلااى مااار   علاام علااى  اادي  لااي 

ع  قاااارأ "األربعيااااي  المتبا نااااات" علااااى الحااااافت اباااا  حجاااار (1)ه(826الااااد   العراقااااي الشااااافعي)ت
بع   ااا لى اإلفتااااءع ع   علااام النحااا ع   يااار  مااا  العلااا  ع انتهااات هلياااه رئاَاااة الماااذه(2)ه(852)ت

  الق اءع  عا  عليه الطلبة لتلقي العلم.                           
 أما شيوخه، فأخذ العلم عن كثير من العلماء، منهم:

ا  با  محماد  -1 عائشة بنت محمد ب  عبد الهادي ب  عبد المجيد ب  عباد الهاادي با   َ 
(3)ها(.816ب  قدامة ب  مقدا  المقدَيع   فيت َنة )

 

ى ب  أحمد ب  َعيد ب  مشارف أب -2   العباس الشهاب ب  حجيع أحمد ب  حجي ب  مَ 
(4)ها(.816الحسباني الدمشقي الشافعيع شيت الشافعيةع   في َنة)

 

 أحمااد باا  حجاار باا  أحمااد باا  محماا د باا  علااي باا  محمااد باا  محمااد باا  علااي باا  أحمااد -3
ا آبائاهع  ا في الشافعيع  اب  حجار لقاب لابع الماريع رم األعلع العسقةني الكناني
 . (5)ها(852َنة )

 وأما تالميذه فكثر، ومنهم:
أمي  الد  ع محمد ب  محمد ب  أحمد ب  عبد ال هاب ب  أحمد با   حشاي با  َاب  با   -1

(6)ها(.887هبراهيم ب  أمي  الد   العباَي القاهريع    في َنة)
 

                                           
أن، بن  ب، الرحيم بن ا سني بن  ب، الريرنن برين إبريرا يم الكريردي الريريأهه املعريراه الهريا ري، يعريرف كأبيريه اببرين العرا ري ، ولري، ( 1)

ا ظرير مجرهتريه: طبهرياا الشريافعية ضبرين   ريري(.826 ري(، برع يف القهريه وأهريوله، والعربيرية، واملعرياه، والبيريان، مجريويف سري ة)762س ة)
 (.1/72(، والب،ر الطال  )1/336(، وال وء الالم  )4/80 ا   ش عبة)

الشافع ،  املصري مث العسهاله الك اه أن، بن حم ود بن  ل  بن حم ، بن حم ، بن  ل  بن أن، الق ه، أبو ال،ين شعاب( 2)
  اإلسريالم، وإمريام ا قريا  يف نما ريه، وحريافو الري،رر املصريرية، مجريويف سري ة  ريري(، أشريعر مجصريا يقه فريتب البرياري، شريي773ول، سري ة )

(، وطبهريريرياا ا ريريريافو 1/325(، وكيريريريه التهييريريري، يف رواة السريريري ن واألسريريريا ي، )1/45 ريريريري(. ا ظريريرير مجرهتريريريه:  ظريريريم العهيريريريان )852)
 .552السيوط  ص

 (.3/241(، واأل الم للاركل )1/292ر)(، وال،ر امل ثور يف طبهاا رابا اخل،و 12/81ا ظر مجرهتعا: ال وء الالم  ) (3)  
(، وكيه التهيي، يف رواة الس ن واألسا ي، 4/12(، وطبهاا الشافعية ضبن  ا   ش عبة )1/269ا ظر مجرهته: ال وء الالم )( 4)

(1/304.) 
 .552لسيوط  ص(، وطبهاا ا افو ا1/325(، كيه التهيي، يف رواة الس ن واألسا ي، )1/45ا ظر مجرهته:  ظم العهيان )( 5)
 (.26، 9/25ا ظر مجرهته: ال وء الالم )( 6)



2018  (1ج)يناير ( 113)العدد   لية الرتبية ببنهاجملة ك  

 

 335 

الشاافعيع أحمد ب  خليل ب  أحماد با  هباراهيم با  أباي باار الشاهاب الدمشاقي الااالحي  -2
اهبةع  يعرف باب  اللب دي  اب  عرعرع  األ ل أشهرع أخذ اليقه ع  شيره ابا  قاضاي شة

 .(1)ها(.896 خرج "الل ام  الم يئة م  األربعي  الن   ة" لشيرهع   في َنة )
شاام  الااد   أباا  الرياارع محمااد باا  عبااد الاارحم  باا  محمااد باا  أبااي بااار باا  عثمااان باا   -3

يعااارف بالسااارا يع  ابااا  الباااارد شاااهرة جاااد ع  األ ل محماااد السااارا ي األعااال القااااهريع 
  (2)ها(.902أشهرع    في َنة)

 ة.ــــه العلميــــرابعًا: مكانت
ااهبة  ماانااة رفيعااة بااي  أقرانااه باال أنااه  ميااز عاانهم  –رحمااه ه  –ا تسااب الباادر اباا  قاضااي شة

شاارحه بدايااة  بتمانااه ماا  فقااه الشااافعي ماا  مشاااركته فااي علاام الحااد ثع   اهاار قلاا  جليااا  ماا  خااةل
المحتاج هق ب يرل  حد ث هب   بي  عحته  ضعيهع   عله  قطعهع  ما هلى قل ع ما  ماا حباا  ه 

 م  دمارة خلقع  لي  جانبع  محبة بي  الناس فقد أرنى على علمه عدد م  أهل العلمع  منهم:
ع....ع برع في اليقاه اَتح اارا   نقاة  ": –رحمه ه  –ه( 902قال الحافت السرا ي )ت

 كان م  َار ات رجاال العلام علماا ع  كرماا ع  أعاالة  عراقاةع  دياناةع  مهاباة ع  حزاماةع  لطافاةع 
      (3)َ  ددا  للشامي  به  اية اليرر".
 ان حس  المحاضرةع  لاه مااار  األخاةتع ": –رحمه ه  –ه(905 قال البار ي )ت

 (4)اتب على اليتا ا الكتابة الحسنة". تي ل على الطلبةع   حس  هليهم ...ع فقيه الني ع ي
ه(: "شااايت الشاااا   عاااالم الشاااافعية بهااااع ...ع كاااان أحاااد العلمااااء 911 قاااال الساااي طي )ت

 (5)األعة ع اشتهر اَمهع  طار عيتهع م  الد    الرير  العية".

                                           
 (.1/121(، واأل الم للاركل  )4/101(، وديوان اإلسالم )294، 1/293ا ظر مجرهته: ال وء الالم )( 1)
 (.1/152(، و ظم العهيان )1/76(، وشرراا الر ا )8/2ا ظر مجرهته: ال وء الالم )( 2)
 (.7/156ال وء الالم  )( 3)

 .45أتري  البصروي ص( 4)
 .143(  ظم العهيان ص(5
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 .خامسًا: مذهبه الفقهي
اااااهبة  قلااااا  شاااااافعي الماااااذهبع    –رحماااااه ه  – اااااان اإلماااااا  بااااادر الاااااد   بااااا  قاضاااااي شة

 لةعتبارات اآل ية:
هرشااد المحتااج " شرحه له بشرحي  أحدهما كبير َاما   "منهاج الطالبي  "العناية باتاب  -1

 بداية المحتاج في شرح المنهاج" الذي بي  أ د نا."هلى   جيه المحتاج"ع  اآلخر 

ي ابهتمااا  بااذكر الرااةف داخاال المااذهب الشااافعيع  بيااان الاارأي المرتااارع  بيااان المعتمااد فاا -2
 اليت ا عند الشافعيةع د ن النار هلى المذاهبع  قل  ااهر م  خةل كتابه بداية المحتاج.

    الماادر  المراج  التي  قيت عليها في  رجمتهع نسبته هلى المذهب الشافعي. -3

   ة.ــــاره العلميــــسادسًا: آث
اهبة باالعلمع  در ساا    اانييا ع أرارا  بالماا   فيماا خلياه ما  ما ر ث  ان بهتما  اب  قاضي شة

 علميع  م  قل :
 "هرشاد المحتاج هلى   جيه المنهاج"ع   سمى: شرح المنهاج الكبير. -1

"بداية المحتااج فاي شارح المنهااج"ع   سامى: شارح المنهااج الااميرع  الاذي  نا لتاه بجما   -2
ة الق اعد اليقهية.   داَر

 " طر ف المجال  بذكر الي ائد  النيائ ". -3

   جيه المنهاج"." ياية المحتاج هلى  -4

 "الك ا ب الدر ة في السيرة الن ر ة"ع أ  "الدر الثمي  في َيرة ن ر الد   الشهيد". -5

 " المسائل المعلمات في الرد على المهمات". -6

ية فاي اليارائا" -7 انةهي ع شارح باه " تااب الكياياة" لعباد العز از (1)"الم اهب السنية في شرح األةش 
ي )ت نةهي  .(2)ه(505األةش 

                                           
(، واأل ريريريريريريريالم 1/284(، والريريريريريريري،اري )2/273(، وخالهريريريريريريرية األ ريريريريريريرير )11/21(، )156، 7/155ا ظريريريريريريرير: ال ريريريريريريريوء الالمريريريريريريري  )( 1)

 (.8/232(، ومع م امل لقني )6/58للاركل )
ه(. 505املشعورة، مجويف سري ة ) لقرائضا هاحا ا سني األ ْش  ِع ، بن العايا  ب، بن  ل  بن العايا الق ه،  ب، أبو الشي ( 2)

، وطبهريرياا الشريريافعية ضبريرين  ا ريري  ش ريريعبة 541(، وطبهريرياا الشريريافعيني ص7/171ا ظريرير مجرهتريريه: طبهريرياا الشريريافعية الكريري   )
(1/286.) 
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 ناب  ال ي توالها.سابعًا: امل
الق اء َنة  س   رةري   رمان مائة حتى ماتع   لي اإلفتاء  -رحمه ه  عالى -  لى
ااة الااهر ااة(1)فااي دار العاادل ع (4)ع  التق  ااة(3) الناعاار ة الج انيااة ع(2)ع   اا لى التاادر   فااي المدَر

 .(6)ع  الشامية البرانية(5) المجاهدية الج انية

 .هـــــاتـــثامنًا: وف
ااابعي   -رحماااه ه  عاااالى - اا في ليلااة الرماااي  الثااااني عشاار مااا  رم اااان َاانة أربااا  َ 
 (7) رمان مائة.

 المطلب األول: التعريف بكتاب بداية المحتاج.  
ه(ع الااذي يعااد 676ل مااا  الناا  ي )ت "منهاااج الطااالبي "الكتاااب يعااد شاارحا  مهمااا  لكتاااب 

ي مااا  حياااث بياااان األقااا الع  نسااابتهاع  الااارأي مااا  أهااام الكتاااب اليقهياااة اعتماااادا  فاااي اليقاااه الشاااافع
 ه(   سهية  لحياه.623للرافعي )ت "المحرر"الاحيحع حيث أليه الن  ي اختاارا  لكتاب 

                                           
 دار العري،ل: دار اإلفترياء واله رياء ب،مشريق، ب ا ريا:  ريريور الري،ين حم ريود ن كري ، وكريان سريريبا ب ا ريا الظلريم ا اهريه يف نما ريه، فب يريري ( 1)

 (.1/41(، و يون الرو تني )1/496ال،ار حىت مجكون دارا  لرد ا هوق، ورف  الظلم. ا ظر: ال،اري )
 وشرير   واجلاروخيرية، اض برياليتني، و بلري  ،ال يري، ابب مشريايل اجلريام  جريوار وابب القريرادي،، القرير  م،رسة الشافعية مجه  بني ابب (2)

 ريريريريري ، لتكريريريريون م،رسريريريرية للح قيريريريرية 676امللريريريريي الظريريريريا ر بيريريريري ي يف سريريريري ة ب يريريريري  مكريريريريان دار العهيه ،ب ا ريريريريا:  ،الكريريريري   العادليريريريرية
 119(، وم ادمة األطالل ص264، 1/263والشافعيةودارا  للح،يث. ا ظر: ال،اري )

 الهي ريرية وشرير   الباكرائيرية بشري ال، وغريريب بشريرق، والرواحية األموي، اجلام  مشايل القرادي، ابب م،رسة الشافعية مجه  داخه( 3)
 ه 653ال،ين يوسف بن أيوب س ة هالح بن ال اهر يوسف امللي ب ا ا: اجلوا ية، ،ميةوامله الصغر ،

 .149(، وم ادمة األطالل ص351، 1/350ا ظر: ال،اري )
  ري،574 س ة يف ب ي  واض باليتني، الظا رية شر   اجلام  مشايل القرادي، ابب داخه الشافعية ب،مشق، مجه  م،اري أجه من( 4)

 .90(، وم ادمة األطالل ص163، 1/162شا ني شاه. ا ظر: ال،اري ) بن   ر مجه  ال،ين ظقرامل ب ا ا: امللي

م،رسة الشافعية،  ريبة من ابب اخلواهني جبوار امل،رسة ال ورية، و قعا األما جما ، ال،ين أبو القواري ب اان بن رسني بن  ل  ( 5)
 .146األطالل ص (، وم ادمة1/343بن حم ، اجلاليل الكردي. ا ظر: ال،اري)

الصريالح،  برين الري،ين مجهري  هبريا دري مرين إمسا يريه، وأول الصرياح امللريي م،رسة الشافعية، مجه  ابلعهيبة مبحلرية العوي رية، ب تعريا والري،ة(6)
أو افريريريا. ا ظريريرير: الريريري،اري  وأكثر ريريريا فهعريريرياء، وأكثر ريريريا وأ ظ عريريريا، املريريري،اري، أكريريري  مريريرين ب يريريري  يف أواخريريرير الهريريريرن السريريريادي، و ريريري 

 .104الل ص(، وم ادمة األط1/208)

 (.7/155ا ظر: ال وء الالم  )( 7)
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  عد كتااب بداياة المحتااج فاي شارح المنهااجع شارحا  ما  الشار ح المهماة للمنهااج  بعتمااد م لياه فاي 
لمذهبع   عد أي ا  م  أهم الكتاب الم لياة فاي شرحه على كتب الرافعيع  الن  يع   يرهما م  أئمة ا

فقااه الشااافعيةع  القااارا للكتاااب  تبااي  لااه عنايااة الم لاا  بشاارحه َةَااة ع   نساايقا ع   ر يبااا ع فقااد شاارح 
المنهاااج علااى مااا ر بااه اإلمااا  الناا  يع حيااث ابتاادأ الكااة  فااي الباااب بااالتعر ف اللماا ي  ابعااطةحيع 

 الساانةع   راار ر الحااد ثع  بيااان عااحته  ضااعيهع   حر اار محاال ماا  العنايااة بابَااتدبل ماا  الكتاااب 
النااازاع فاااي بعاااا المساااائلع  بياااان َااابب الراااةف باااي  األئماااةع  العناياااة بالق اعاااد األعااا ليةع  كاااذل  
الق اعد اليقهيةع  الترجيح بي  األق ال في المالابع  بياان القا ل ما  هَاناد  لقائلاهع  بياان المساائل التاي 

طااارت فاااي بعاااا المساااائل لاااذكر الراااةف فاااي الماااذاهب األخاااراع مماااا جعااال  كاااررت فاااي المااات ع  الت
 الكتاب رر ا  بمادة علمية  ستحق القراءةع  العنايةع  البحثع  النار.

هبة منهجًا في مقدمة كتابه سار عليه، وهو كاآلتي:  وضع ابن قاضي ش 
  ا  ب المسائل التي خال  فيها َراج الد   اب  الملق  الا اب. -1

ائااااد  الياااار ع األجنبيااااة التااااي قكرهااااا َااااراج الااااد  ع  بااااالير ع  الي ائااااد المتعلقااااة  بااااد ل الي   -2
 بالكتابع م  اإلجابة على بع ها.

  حقيق الق ل في نسبة الق ل لقائله. -3

  بيي  أدلة الكتاب م  عحيحع أ  حس ع أ  ضعي ع مسندا  لقائله في المالب. -4

 الن  ي.بيان بعا المسائل التي اضطرب فيها الشيران الرافعيع    -5

 بيان المعتمد عليه في اليت ا.  -6

 (1)قاعدة "األبل اقرتان النية بأول الفعل".: ولاملبحث األ
 معنى القاعدة:

 أواًل: المعنى اإلفرادي:
"الهمااازة  الاااااد  الاااة ع رةراااة أعااا ل ه(: 395األعااال فاااي اللماااة: قاااال ابااا  فاااارس)ت

ةع  الثالاث: ماا كاان ما  النهاار متباعد بع ها ما  بعااع أحادها: أَااس الشايءع  الثااني: الحيا
 ع  المقا د م  األع ل الثةرة األعل األ ل الذي ه : أَاس الشيء.(2)"بعد العشي

                                           
 األهه وجوب ا رتان ال ية أبول العبادة"."     عا امل لف يف مو   آخر بصيغة: ( 1)

 (.4/353(، )2/500(، )1/557ا ظر: ب،اية ااتا :)
 (.1/109مهايي، اللغة، مادة: )أهه(، )( 2)
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 (1). ير  عليه   بنى بنيسهع حامه  ثبت : ماواصطالحاً 
ت ر ن  االقتران في اللغة ءة  : م  قرنع يقال: اق  ي  احبهع  بزمه. بيهي  بيم ي ري ي ا نال الشن ع    

(2)
 

العي   الة  أعال عاحيح  ادل علاى هحاداث   الياء ه(: "395ل في اللمة: قال اب  فارس)تاليع
 (3)."شيء م  عمل   ير 
ع بسبب  ير  في للم رر العارضة : الهيئةواصطالحاً   للقاط  الحاعلة  الهيئة الت رير أ ب 

ا.   نه بسبب قاطع 
(4) 

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:
بالنسبة للعباادة  أن األعال اقتاران النياة با  ل اليعالع فا ن   بي  القاعدة محل   قت النية

 (5)لم  قترنع فة اعتبار لذل ع  ب  تر ب عليها حام.

 دة:ــــل القاعــــدلي
 يستدل للقاعدة من السنة:

(6))هنما األعمال بالنيات(. أعل هذ  القاعدة  دليلها حد ث النبي  .1
 

 وجه الداللة من الحديث:
ي  النية  العمل با رة الت  يادع فادل علاى اشاتراط اقتاران النياة باليعال قرن ب أن النبي 

 في م اط  العبادة.
   حتمال, للماااحبة  فاي بالنياات "الباء: -ه رحمه- ه(852حجر)ت اب  قال الحافت

   نهاا أي: األ ل  علاى, هيجااد  فاي َبب فك نها, للعمل مق مة أنها بمعنى للسببية  ك ن  أن
 (7)أ له". ع   ترل  أبّ  فيشترط, العمل ني  م  فهي  للمااحبة

ت به عد رها ما لم  عمل أ   تكلم(. ق له  .2  َ (8): )هن ه  جا ز ع  أمتي ما َ 
 

                                           
 .28التعريقاا ص( 1)

 .82(، ومع م لغة القهعاء ص2/731: ) رن( )ا ظر: املع م الوسيط، مادة( 2)
 (.4/511مهايي، اللغة، مادة: )فعه(، )( 3)
 .168التعريقاا ص( 4)
 .40ا ظر: األشباه وال ظائر للسيوط  ص( 5)

(، ومسريلم يف كترياب اإلمريارة، ابب 1ر ريم ) كريان بري،ء الريوح  إس رسريول هللا  أخرجه البخاري يف كتاب ب،ء الريوح ، ابب كيريف (6)
 (.1907: ) إمنا األ  ال ابل ياا ( بر م )  ول 

 (.1/13فتب الباري ضبن ح ر )( 7)
 .-(، من ح،يث أيب  ريرة 2528أخرجه البخاري يف كتاب العتق، ابب اخلطأ وال سيان يف العتا ة والطالق وحنو ا، ر م)( 8)



  القاسم بن أمحد إبراهيم مسملي أبو
 

 340 

 وجه الداللة من الحديث:
  اخااذ عليااه المالاا ع  أنااه ب عباارة بمااا ناا ا  العماال الااذي  فااي هااذا الحااد ث بااين  النبااي 
 عتبار مقارنة النية للعمل أي كان.فدل قل  على ا ع مالم يقترن بالعمل

 مسائل متعلقة بالقاعدة:
 المسألة األولى: حكم تقدم النية على العبادة:

 تحرير محل النزاع:
ا يااق اليقهاااء علااى أن النيااة هقا  قاادمت عاا  العماال باازم  ط  اال عرفااا ع أ  فااال بينهمااا  .1

(1)بياعلع فةبد م  اَتئناف نية جد دة.
 

هقا ناا ا عمااة  رااام ألمااى  لاا  النيااةع راام أراد قلاا  العماال مااا    مااا ا يقاا ا علااى أن النااا ي  .2
(2)جد دع فةبد م  نية جد دة.

 

  اختلي ا فيما ل   قدمت النية بزم  يسيرع  لم ييال بياعلع على ق لي ع هما:
 القول األول: ذهب الجمهور إلى جواز التقديم، واستدلوا:

 ه ع  ك نه من  ا .أن التقد  اليسير للنية على اليعل المن ي ب يررج .1

 أن في اشتراط المقارنة التامة مشقة  حرجع  الشر عة جاءت برفعه. .2

القياااس علااى الااا  ع فقااد رباات عااحة  قااديم نيااة الااا   عاا  أ ل ال قااتع فكااذل  َااائر  .3
 العبادات.

: ب  جزا النية المتقدمة ع  العمل  ل  بازم  يساير  احتياطاا  للعباادةع  ها  ماذهب القول الثاني
 (3).المالكية
 : ب ن ابحتياط  قد  النية ب مقارنتها.ويجاب

 الترجيح:
الذي ياهر وه أعلم رجحان الق ل األ ل القاضاي بجا از  قاد  النياة علاى العباادة بازم  

للعبادةع  رفعا  للحرج  المشقة.  يسير  احتياطا  
                                           

(، 3/282(، واجمل ريريريريوع)1/649لتلهريريريريني)، وشريريريرح ا36(، واألشريريريريباه وال ظريريريريائر ضبريريرين  ريريريرييم ص1/129ا ظريريرير: بريريريري،ائ  الصريريري ائ )( 1)
 (.1/337، واملغا ضبن  ،امة)40واألشباه وال ظائر للسيوط  ص

 (.1/339(، واملغا ضبن  ،امة)2/92(، وا اوي الكبا)1/156(، وامله،ماا امل ع،اا)1/129ا ظر: ب،ائ  الص ائ )( 2)
 .68، 67هه اإلسالم  ص(، والهوا ، الكلية وال وابط يف الق1/248ا ظر: الرخاة )( 3)
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 : حام   خير النية ع  العمل:المسألة الثانية
: )هنماااا األعماااال  خر النياااة عااا  أ ل العمااال لعمااا   ق لاااه عاماااة أهااال العلااام علاااى عاااد  جااا از  ااا

 (1)بالنيات(ع باَتثناء نية النيل.

 ضابط القاعدة:
أن ما دخل فياه بيعلاه اشاترطت المقارناةع كالااةةع  ماا دخال فياه بميار "قال الزركشي: 

 (2)فعله ب  شترطع كالا  ..."

 تطبيقات القاعدة عند ابن قاضي ُشهبة:
لنيااة فااي النااا  األخياار ماا  اللياال ماا  أجاال الااايا   هاا  الاااحيح  ب يشااترط  بيياات ا -1

إلطةت التبييت في الحد ثع  لما فيه م  المشقةع  الثاني: يشترط  ألن األعل  جا ب 
(3)اقتران النية ب  ل العبادةع  ه  طل ع اليجر.

 

(4)م  أخذ اللقطة بقاد الريانة ف ام   عمة  بقاد  المقارن ليعله. -2
 

 (5)ند الذبح  ألن األعل اقتران النية ب  ل اليعل.النية  شترط ع -3
 (6).: قاعدة "ال ضرورة يف األغلظ مع إمكان األسهل"الثاني املبحث

 معنى القاعدة:
 أواًل: المعنى اإلفرادي:

 (7): خةف الني . ه  ال ررأعلها مشتق م     عالنازل مما ب مدف  لهال ر رة لمة:  
 (8).لم  تنا ل الممن ع هل ع أ  قارب الهةب  اعطةحا : بل غ المرء حدا  هن 

                                           
 .36(، واألشباه وال ظائر ضبن  يم ص1/317(، و وا ، األحكام يف إهالح األانم)2/361ا ظر: امل ثور للاركش  )( 1)

 (.2/362امل ثور للاركش )( 2)
 (.1/557ا ظر: ب،اية ااتا  )( 3)
 (.2/500ا ظر: ب،اية ااتا  )(4)
 (.4/353ا ظر: ب،اية ااتا  )( 5)

 (.4/253(، )4/249ا ظر: ب،اية ااتا  )( 6)
 .138، والتعريقاا ص(3/360) ّر(، ) :اللغة، مادة ا ظر: مهايي،( 7)
 ( .2/69ا ظر: امل ثور للاركش  )( 8)
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: ضاااد الّرّقاااةيع   طلاااق علاااى الشااادة  القااا ةع  مناااه:  ملااايت اليماااي  أي: فاااي اللماااة األ لااات
لاة: قس ة القلبع   مليت الدية أي: ز اد ها. شد دها    كيدها  (1)ع  المة

 (2): السهل خةف الحزنع   راد به اللي .واألسهل
 لي:ثانيًا: المعنى اإلجما

ة  بااح بااألمر فا  الرييا ع   ضح القاعدة أن ما أما  ار كابه م  ال ر رة باألمر الليّ 
 الق ي الشد د
 دليل القاعدة:

 من السنة: للقاعدة يستدل
ا ل يا: فقال ع ه َر ل هلى رجل جاء: قال  --هر رة  أب  بما ر ا    أرأ ات هع َر

: قاال )قا لاه(: قاال قاا لني  هن أرأ ات: قاال مالا (  عطاه )فاة: قاال ماالي  أخذ  ر د رجل جاء هن
 (3)النار(. في )ه : قال قتلته  هن أرأ ت: قال شهيد(ع )ف نت: قال قتلني  هن أرأ ت

: قال. باهلل( )فانشد: قال ماليع على عدي هن أرأ ت هع َر ل يا:  في ليت آخر: فقال
 علاي  أبا ا فا ن: قاال. بااهلل( )فانشاد: قاال ي علا أبا ا ف ن: قال. باهلل( )فانشد: قال علي  أب ا ف ن
 (4)النار(. فيي ق ت ل ت    إن الجنةع فيي قةتيل ت   ف ن )فقا لع: قال

 وجه الّداللة من الحديث:
باألَااهل د ن األ لاات مااا أمانااه أ  مالااه  ععاا  نيسااه جاا از مدافعااة الماارء بااي  النبااي 

 (5)ألَهل.قل ع مما  دل على أنه ب ضر رة في األ لت م  هماان ا
 (6): "فيه م  اليقه أن  دف  باألَهل فاألَهل".-رحمه ه- ه(1250قال الش كاني )ت

                                           
 (.7/449ا ظر: لسان العرب مادة: )غلو(، )( 1)
 .138، مع م لغة القهعاء ص(11/349(، لسان العرب مادة: )سعه( )3/110ا ظر: مهايي، اللغة مادة: )سعه( )( 2)

 وإن حهريه، يف الري،م معري،ر الهاهري، كان حق، بغا غاه مال أخر  ص، من أن  لى ال،ليه أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان، ابب( 3)
 (.140شعي،، ر م ) فعو ماله دون  ته من وأن ال ار، يف كان  ته

(، وال سريائ  يف كترياب حتريرل الري،م، ابب مريا يقعريه مرين 8475( ر ريم )14/181أخرجه أن، يف مس ، أيب  ريرة ر   هللا   ه )( 4)
 (.4083، 4082(، ر م )7/114مجعرض ملاله، )

 (.8/95هححه األلباه يف إرواء الغليه)
 (.5/390(، وشرح ررض الصا ني ضبن  ثي ني)2/136ي ظر: شرح هحيب البخاري ضبن بطال)( 5)

 (.5/389 يه األوطار )( 6)
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  :عند ابن قاضي ُشهبة تطبيقات القاعدة
مدافعة الاائل  ك ن باألخ   ألن دف  الاائل ج ز لل ر رةع  ب ضر رة فاي األ لات 

 (1) م  هماان األَهل.

 (2)بتخليص نفسه باألهون فاألهون". قاعدة "اإلنسان مأمور: ثالثاملبحث ال

 معنى القاعدة:
 أواًل: المعنى اإلفرادي:

لييصة في اللمة ي ة: التنر  ٍبع  ةلّي  مي    التنن جي ن ش  اته:   قة لة  م  لنا  ا    خ  لييااا     اذ ا مي ي تاه أ ي:   ر   ن جن
ي ة .   ن جي لنص  ف ت ر 

(3) 
هلع  بن. أي: هان األه ن: مادر ع َ   (4)خ ن

 يًا: المعنى اإلجمالي:ثان
 ييد القاعدة أن اإلنسان في حاال هزالاة ال ارر عا  نيساه  بادأ بااألخ   األَاهل  ادرجا  
ألن ال اارر ب  ااز ل بمثلااهع  ب بمااا هاا  أشااد منااهع فاا ن لاام  ناادف  باألَااهل فلااه مدافعتااه باألشااد  

 اَتبقاء لنيسه.

 دليل القاعدة:
 يما  أن يستدل للقاعدة م  الكتابع  السنة:

 فمن الكتاب:
ااا ق لااه  عااالى: ااييين ةة  أ من ااا يي    ف ك ان اات   السن لةاا ن   ليم س  م  ااري  فيااي ي ع  ااا أ ن   ف اا  ر دت   ال ب ح  يب ه  ااان   أ عي ك     

ر اء هةم ذة  منلي ت     ييين ةٍ   ةلن  ي   خة ب ا َ   .(5)  ا 

                                           
 (.4/249تا  )ا ظر: ب،اية اا( 1)
 (.4/253الب،اءة ابألخف فاألخف". ا ظر: ب،اية ااتا  )"     عا امل لف يف مو   آخر بصيغة: ( 2)

 (.4/251(، )4/250(، )1/282وا ظر: )
 .93(، ومع م لغة القهعاء ص7/26ا ظر: لسان العرب مادة: )خلص(، )( 3)

 (.2/643(، واملصباح امل ا مادة: ) ون( )6/21ة مادة: ) ون( )(، ومهايي، اللغ6/2218ا ظر: الصحاح مادة: ) ون( )( 4)

 ( من سورة الكعف.79اآلية )(5)
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 وجه الّداللة من اآلية:
ليااا  الاااذي خّلاااص أعاااحاب السااايي بينااات اآلياااة الكر ماااة أن الر ااار  نة مااا  ضااارر ال م 

ي خذ كل َيينة عالحة  ابا ع  قل  بار كابه ال رر األخ   األَاهل  ها  خارت السايينة خرقاا  
 (1) عيب به  ب  مرتع مما  دل على أن ال رر األشد  زال بال رر األخ .

  م  السنة:
  يتا عرن ف قعت فمهع م   د  فنزع رجلع  د عا رجة أن: --حاي   ب  ما ر ا  عمران .1

(2)ل (. دية ب اليحل  يعا  ما أخا  أحدكم )يعا: فقال  النبي هلى فاختام ا
 

 وجه الّداللة من الحديث:
أن اإلنسااان ماا م ر بالمدافعااة عاا  نيسااه باااألخ   األَااهلع فاا ن عجااز   ر ااب  بااّي  النبااي 

 (3)على المدافعة ضرر فهدر.
ا ل قاال: َامعت - - ما ر ا  أب  َعيد الرادري  .2  هلاى أحادكم عالى )هقا: يقا ل  ه َر

 فليقا لااهع أبااى فاا ن نحاار  فااي فلياادف   ديااهع بااي  يجتاااز أن أحااد فاا راد الناااسع ماا  يسااتر  شاايء
(4)شيطان(. ه  ف نما

 

 وجه الّداللة من الحديث:
 أن للمرء المالي مدافعة المار بي   ديه بااألخ   األَاهلع مماا  ادل علاى أنّ  بّي  النبي 

 (5). ص نيسه باأله ن فاأله ن اإلنسان م م ر بترلي

 تطبيقات القاعدة عند ابن قاضي ُشهبة:
ف ة المار بي   ديه باألَهل فاألَهل. .1 يس  للمالي هلى َترة د 

(6) 

                                           
 .121ص -رنه هللا-، وا ظر: مجقسا سورة الكعف ضبن  ثي ني62ص -رنه هللا-ي ظر: مجقسا السع،ي ( 1)
 ابب كتريريرياب الهسريريريامة، ، ومسريريريلم يف(6892أخرجريريريه البخريريرياري يف كتريريرياب الريريري،را، ابب إكا  ريريريض رجريريريال  فو عريريري    يتريريرياه، ر ريريريم )( 2)

 (.1673)   وه، ر م أو اإل سان،  ق،  لى الصائه
 (.251/ 4ي ظر: ب،اية ااتا  )( 3)
(، ومسلم يف كتاب الصالة، ابب م ري  املريار بريني 509أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، ابب يرد املصل  من مر بني ي،يه ر م)( 4)

 ( واللقو له. 505ي،ي املصل  ر م)

 (.2/119ي ظر: سبه السالم)( 5)

 (.1/282ا ظر: ب،اية ااتا )( 6)
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ماا  أمانااه مدافعااة الاااائل ب قاال ماا  القتاالع كااالهرب منااهع  نحاا  ع  جااب عليااه فااي قاا ل   .2
 (1)ن.ألن اإلنسان م م ر بترليص نيسه باأله ن فاأله نع  الهرب أه  

(2)م  عة ت  د   جبت مدافعته باألَهل م  رف  فكه  نح  ع ف ن َقطت فهدر. .3
 

ر ميه في دار  م  رقبع  نح  ع أنذر ع ف ن لم  ناارف جااز رمياه  طاردا   .4 م  نار هلى م ح 
 (3)لقاعدة الباب في البداءة باألخ  فاألخ .

 (4)قاعدة "من ملك اإلنشاء ملك اإلقرار غالبًا".: لرابعاملبحث ا
 معنى القاعدة:

 أواًل: المعنى اإلفرادي:
اايمة 395الملاا  فااي اللمااة: قااال اباا  فااارس)ت االت    ال ك ااافة    الااةن ة  ه(: "ال مي يحت  أ ع  ااحي ل   ع     اادة

ل ى ع يقال: م لنك تة  فيي قة نةٍ  ع  ءي ي  ء   الشن ي   (5)ق  ن  تةهة".: الشن
 (6): ح ز الشيء  ابنيراد بالتارف فيه.واصطالحاً 

 (7)ابتدأ .: أي  ذا ي يعلة  : م  نش ع يقال: أن ش    شاء في اللغةاإلن
 (8): هيجاد الشيء الذي يا ن مسب قا  بمادة  مدة.واصطالحاً 

د  اإلقرار في اللغة ع  ه  التثبت  التما . : ضي حة دي ال جة
(9) 

 (10): هخبار ع  حقٍّ َابق على المربر.وشرعاً 
 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:
أن م  مل  ما يحق له القيا  به م  عقدع أ   ارف في شيء معي ع مل    ييد القاعدة

 (11)اإلقرار به ااهرا  د ن حجةع أ  بينةع   ر بت آرار  عليهع  م  ب فة.
                                           

 (.4/250ا ظر: ب،اية ااتا  )( 1)

 (.4/251ا ظر: ب،اية ااتا  )( 2)
 (.4/253ا ظر: ب،اية ااتا  )( 3)

 (.4/459(، )4/448(، )3/41(، )3/40(، )2/277(، )2/268(، )2/105ا ظر: ب،اية ااتا  )( 4)
 (.5/351لغة مادة: )ملي(، )مهايي، ال( 5)

 .147ا ظر: مع م لغة القهعاء ص( 6)

 (.1/173(، ولسان العرب، مادة: ) شأ(، )1/77ا ظر: الصحاح مادة: ) شأ(، )( 7)
 .38التعريقاا ص( 8)

 (.5/8مهايي، اللغة مادة: )أ ر(، )( 9)

 (.2/275ب،اية ااتا  )( 10)

 .574(، واألشباه وال ظائر للسيوط  ص2/299، وامل ثور للاركش  )(1/347ا ظر: األشباه وال ظائر للسبك  )( 11)
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: "معنى هذ  القاعدة: م  مل  اإلنشاء -رحمه ه-ه(660قال العز ب  عبد السة  )ت
نشاء لم يجز له اإلقرارع بل شارط جا از اإلقارار مل  اإلقرار ااهرا ع  أما في الباط  فم  مل  اإل

 (1)أن ب يمل  اإلنشاء".
 دليل القاعدة:

 يمكن أن يستدل للقاعدة من السنة:
ب د ب  عجير ب  ن افي  بما ر ا   ان ة ب   زي د ع   امرأ ه طلق -- ز د عبد ب  )أن ركانة رك 

هيمة  ما, وه: " ه َر ل فقال,  احدة به أردت ما وه:  قال, بذل   النبي ف خبر, البتة َة
 (2).هليه( فردها,  احدة هب أردت ما وه: ركانة فقال"    احدة هب أردت

 وجه الّداللة من الحديث:
هقااارار رة اناااة باعتباااار طةقاااه طلقاااة  احااادةع مماااا  ااادل علاااى أن مااا  ملااا   قبااال النباااي 
 (3)اإلنشاء مل  اإلقرار.

 اضي ُشهبة:تطبيقات القاعدة عند ابن ق
يةقبل هقرار الرقيق بد  ن المعاملة  ل  ألبيه  ابناه بشارط هقن َايد  بالتجاارة  لقدر اه علاى  -1

  (4)اإلنشاء.
ااالع  -2 ااالع بااا ن أ اااى ال كيااال بالتاااارف المااا ق ن فياااه فااا نكر الم كّي هقا اختلااا  ال كيااال  الم كّي

(5)عدت ال كيل في ق ل  ألنه مال  إلنشاء التارف فيمل  اإلقرار به.
 

ل هقاارار الاا لي المجباار بنكاااح م ليتااه البالمااةع بشاارط ابَااتقةل باإلنشاااء حالااة هقاارار   يةقباا -3
(6) ألن م  مل  اإلنشاء مل  اإلقرار  البا .

 

                                           
 (.2/93 وا ، األحكام يف إهالح األانم )( 1)

( مجرمجيريريريا سريريري  ر، 1280، 1279( ر ريريريم )3/113أخرجريريريه الشريريريافع  يف كتريريرياب الطريريريالق، ابب الرجعريريرية يف الواحريريري،ة واض  تريريريني )( 2)
(، وا ريريريرياكم يف كتريريريرياب الطريريريريالق 3979، 3978( ر ريريريريم )60، 5/59والريريريري،ار  طريريريريا يف كتريريريرياب الطريريريريالق واخللريريريري  واإليريريريريالء، )

 (. 2808( ر م )2/218)
 =ا ،يث سك    ه الر يب يف التلخيص، وللح،يث طرق أخر    ، أن،، وأيب داود، والرتمري، والبيعه ، وابن ماجه.

وا ريرياكم، وأ لريريه البخريرياري  اختلقريريوا  ريريه  ريريو مسريري ، ر كا ريرية أو مرسريريه   ريريه، وهريريححه أبريريو داود، وابريرين حبريريان،" ريريال ا ريريافو ابريرين ح ريرير: 
 (.7/142و را اإلس اد أحسن حاض  ..." إرواء الغليه )"(،  ال األلباه: 3/458ابض طراب".  التلخيص ا با )

 (.5/233ا ظر: ناد املعاد )( 3)

 (.277، 2/105ا ظر: ب،اية ااتا  )( 4)

 (.2/268ا ظر: ب،اية ااتا  )( 5)
 (.3/40ا ظر: ب،اية ااتا  )( 6)



2018  (1ج)يناير ( 113)العدد   لية الرتبية ببنهاجملة ك  

 

 347 

ب يقبل هقرار ال لي هن لم يستقل باإلنشااء هماا لعاد  هجباار ع أ  لكا ن الاز ج  يار كافء   -4
   (1)ر.لعجز  ع  اإلنشاءع  م  ب يمل  اإلنشاء ب يمل  اإلقرا

  (2)هقا ادعى الز ج الرجعة  العدة باقيةع عدت  لقدر ه على اإلنشاء. -5
ب يةقباااال قاااا ل القاضااااي فااااي  ياااار محاااال  ب تااااه  ألنااااه لااااي  لااااه هنشاااااء الحااااام فااااة يةقباااال  -6

(3)هقرار  به.
 

الق اء  ةنيذ ااهرا  ب باطنا   ألن م  مل  اإلنشاء مل  اإلقرار ااهرا . -7
(4) 

 مستثنيات القاعدة:
هقااارار البالماااة الحااارة  لااا  َاااييهة  فاَاااقة بالنكااااح فاااي األعاااحع  إّن كاااذبها الااا لي  يةقبااال

 (5) الشاهدان هن عينتهماع بشرط  اد ق الز ج  ألن حقهما فثبت بتاادقهما كمير  م  العق د.
 (6)."اليمني على فعل املكروه مكروهة" : قاعدةاخلامساملبحث 

 معنى القاعدة:
 أواًل: المعنى اإلفرادي:

   الارناءة  : "ال ك اافة -رحماه ه-ه(391: مادر كار ع قاال ابا  فاارس )تكروه في اللغةالم
ااااءة  ااالت    ال ه  يحت  أ ع  اااحي ع ع  اااادت ل     احي ل اااى   ااادة في  ع  ااااة  اااا خي بناااةيع الرّيض  ااااالة    ال م ح  اااتة : يةق  ء     ريه  اااي   أ   ر هةااااهة  الشن
  ر ه ا".
(7) 

أ  ماا نهاي عناه ب علاى َابيل  (8) عق  يار ما  شارعا   فعلاه علاى  ركاه رجاح : مااوشرعاً 
 (9)اإللزا  بالترب.

                                           
 (.3/41ا ظر: ب،اية ااتا  )( 1)

 (.3/296ا ظر: ب،اية ااتا  )( 2)

 (.4/448ا ظر: ب،اية ااتا  )( 3)

 (.4/459ا ظر: ب،اية ااتا  )( 4)

 (.3/41ا ظر: ب،اية ااتا  )( 5)
 (.3/395ا ظر: ب،اية ااتا  )( 6)
 (.5/172مهايي، اللغة مادة: )كره(، )( 7)

 .71صول صشرح مج هيب الق( 8)

 (.1/81الشرح امل ت  ضبن  ثي ني )( 9)
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 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:
  ضح القاعادة أّن المالا  هقا أقسام علاى فعال الماار  ع كابلتياات فاي الااةةع  نحا  ع 

 ندب في حقه مرالية مقت ى اليمي  ب  يان الذي ه  خير  التكيير ع  يمينه  للكراهة.
 دليل القاعدة:

هبة)تاَتدل اب   ب دة 874قاضي شة م  ي  ه( بما ر ا  ع  مةر ة   ب  ة  الرنح   َ--لاي قاال: قاال ع 
اا ل ااا هن   ف ّناا  اإلمااارةع  ساا ل ب َاامرةع باا  الاارحم  عبااد )يااا: ه َر يت ه  طي   كلاات مساا لة عاا  أةع 
ا  إن هليهاع يت ه  طي ن ت   مس لة  ير ع  أةع   منهاع خيرا    يرها فرأ ت يمي ع على حليت  إيقا عليهاع أةعي
 (1)يمين (. ع  خير  كّير ه  اّلذي ف ت

 وجه الداللة من الحديث:
هلاى مراليااة مقت اى اليمااي  هن كانات علااى فعال مااار  ع أ   ارب منااد ب  نادب النبااي 

 (2)ب  يان الذي ه  خير  التكيير عنهاع مما  دل على أن اليمي  على فعل المار   مار هة.

 ة:تطبيقات القاعدة عند ابن قاضي ُشهب
ماا  حلاا  علااى أن  لتياات فااي عااة ه َاا  حنثااه  عليااه الكيااارة  ألن اليمااي  علااى فعاال 

 (3)المار   مار هة.
 (4).املبحث السادس: قاعدة "اإلسالم َيْعلو وال ُيْعلى"

 معنى القاعدة:
 أواًل: المعنى اإلفرادي:

 اشتملت القاعدة على لياي  رئيسي  هما: اإلَة ع  العل ع  بيانهما كاآل ي:
 .(5)إلَة : ابن قيي ادع  إاهار الر  ع  إاهار الشر عةع  التزا  ما أ ى به النبي ا

                                           
(، ومسريلم يف كترياب األميريان، ابب 6722أخرجه البخاري يف كترياب الكقرياراا واضميريان، ابب الكقريارة  بريه ا  ريث وبعري،ه ر ريم )( 1)

 (.1652 ،ب من حلف ميي ا  فرأ  غا ا خاا  م عا، أن أييت الري  و خا ويكقر  ن ميي ه ر م )

 (.4/395ب،اية ااتا  )ا ظر: ( 2)

 املص،ر السابق.( 3)
 (.4/462(،)4/314(، )2/518(، )2/516ا ظر: ب،اية ااتا  )( 4)
 (.12/293(، ولسان العرب مادة: )سلم(، )3/90ا ظر: مهايي، اللغة مادة: )سِلم(، )( 5)
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اي  ة ": -رحماه ه -ه(395العل : قال اب  فارس) ار فة    الاةن ة  ال ع  ت ال     ال ح   أ       اان   ي ااء   ال مةع 
لت  أ ليي اع أ       ا  ا دت  أ ع  ل     احي ل ى   دة مة ّي  ع  ر  يي   الس  ع  ابي ذ   ب   اعي ن هة  ي شي ءتع ع  ي  مي    ش  ءة  ق لي       ع ال ع ة  لة      ال عة

ال ى:     قة لة ن   ع   ع  ارة ار   ي   ". أ يي  الننه 
(1) 

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:
ع  بااي  ف اال اإلَااة   علاا  ماانتااه علااى َااائر القاعاادة نااص حااد ث  رد عاا  النبااي 

ع  ب يةقبل د   َ ا ع ه به األديانع  ار  ا  ألمة محمد األديانع  أنه الد   الحق الذي ختم 
 (2)فة  حا م هب بما جاء به.

 دليل القاعدة:
 يستدل للقاعدة م  الكتابع  السنة:

 فمن الكتاب:
ولََوََلَق له  عالى:  .1 مْكِحل ُِيَََتل ْؤِمملولََحَّ ىَلْْللْْشِ  .(3) ل

 وجه الّداللة من اآلية:
ر باااة اإلَاااة  علاااى  يااار  مااا  األدياااان بتحااار م نكااااح المشاااركي  دلااات اآلياااة علاااى علااا  م

(4)للم منات.
 

َزنلولََوََلََََتِملولََوََلَ ق له  عالى:  .2 ََلَََتْ َََْإِنََْلْْلَْعَلْونََََوَأْنَّل مَّْل ْؤِممِيَََُل  .(5)مل

 وجه الّداللة من اآلية:
 عبادة الم مني  باألعل ن   ي ية ع  رفعة ل َة   أهله.  ع  ه 

 خااطبهم ألناه األماةع هاذ  ف ل بيان اآلية هذ   في": -رحمه ه -ه(671قال القرطبي)ت
 (6).أنبياء ..." به خاطب بما
َْْ ق له  عالى:  .3 َعَ َََوَل َََْلَّلللَََيْ ْؤِممِيََََعَلََلِلَكَرِِر   .(7)َسبَِلَاَللنمل

                                           
 (.4/112مهايي، اللغة مادة: ) لو(، )( 1)

 (.7/265(، وسبه السالم )11/52ا ظر: شرح ال ووي  لى مسلم )( 2)

 ( من سورة البهرة.221اآلية )(3)
 (.3/461ا ظر: اجلام  ألحكام الهرآن )( 4)

 ( من سورة آل   ران.139آية )(5)
 (.5/334اجلام  ألحكام الهرآن )( 6)
 ( من سورة ال ساء.141آية )(7)
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 اللة من اآلية:وجه الدّ 
أن يااااا ن الكاااافر   علااااى المااا مني  َاااابية  لةقتاااااوع أ  التساااالط  رفعااااة   نياااى ه 

 (1)للد  .
 ومن السنة:

هبة)ت قاال:  عا  النباي  --ه( بما ر ا  عائذ با  عمار  874اَتدل اب  قاضي شة
ة  ة   َ لة  )اإل ي ل ى(.   ب   ي ع  يةع 

(2) 
 وجه الّداللة من الحديث:
عاار ح فااي الّدبلااة علااى القاعاادةع حيااث  بااي  ف اال اإلَااة   علاا   علااى الحااد ث نااص 

  (3)َائر األديان في كل أمر.
 تطبيقات القاعدة عند ابن قاضي ُشهبة:

هقا  جد لقيط بدار اإلَة   فيها أهل قماةع أ  بادار فتحهاا المسالم نع  أقر هاا بياد كياار  -1
لااه قلاا  اللقااايطع حااام ب َاااة   عاالحا ع أ  بعااد ملكهاااا بجز ااة  فيهااا مسااالم يمااا  أن   لاااد
اللقيط   مليبا  للدار  اإلَة ع  ألن اإلَة  يعل   ب يةعلى.
(4)

 

الابي هقا علاق باي  كاافر   رام أَالم أحادهما قبال بل  اه حاام ب َاةمه فاي الحاال  ألن  -2
اإلَة  يعل   ب يةعلى.
(5)

 

  لحاد ث: (6)ر  المسالميمن  الجار الكافر  ج با ع  قيل: نادبا  ما  رفا  بنااء  علاى بنااء جاا -3
)اإلَة  يعل   ب يةعلى(.
(7)

 

                                           
 (.7/18ا ظر:  يه األوطار )( 1)

اإلسريريالم ،  الصرييب  لريى يعريريرض و ريه  ليريه، يصريريلى  ريه ف رياا، الصريرييب أسريلم إكا ائا، اببأخرجريه البخرياري معلهريا  يف كتريرياب اجل ري( 2)
 هريار مرين بعريض ككرير (، والبيعه  يف كترياب اللهطرية، ابب3620( ر م )4/371وال،ار  طا يف كتاب ال كاح، ابب املعر، )

 .(12155( ر م )6/338  عم، ) هللا ر   الصحابة أوضد من أح،مها أو أبويه إبسالم مسل ا
(، و ريال 8/169(، وهححه العيا يف   ،ة الهاري ا ظرير: )4/319ا ،يث  عف اس اده ابن ح ر يف التلخيص ا با ا ظر: )

 وهريحيب, -ر ري  هللا   ع ريا-  ومعرياك  ائرير طريهري  مب  ريوع مرفو ريا   حسرين ا ري،يث أن الهريول : "وهلرية-رنريه هللا -األلباه
 (.5/106،109إرواء الغليه ) .أ لم" وهللا مو وفا  

 (.7/265ا ظر: سبه السالم )( 3)

 (.2/516ا ظر: ب،اية ااتا  )( 4)

 (.2/518ا ظر: ب،اية ااتا  )( 5)

 (.4/314ا ظر: ب،اية ااتا  )( 6)
 سبق خترجيه.( 7)
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األعااح رفاا  مساالم علااى قمااي فااي المجلاا  حااال الرااا مة عنااد القاضااي  ألن اإلَااة   -4
يعل   ب يةعلى.
(1)

 

 (2)قاعدة" اإلقرار باملظروف ليس إقرارًا بالظرف، وكذا عكسه". :السابع املبحث

 معنى القاعدة:
 أواًل: المعنى اإلفرادي:

 ر: هخبار ع  حق َابق على المربرع  قد َبق بيانه.اإلقرا
 (3)المار ف: ما اشتمل عليه الارف.

 (4)الارف في اللمة: ال عاء.
 (5) اعطةحا : ما كان محة  للشيء م  الزمان  الماان.

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:
باالارف   ييد القاعدة أّن الارف  المار ف ب  تب  أحدهما اآلخر في اإلقرارع فا ن أقار

حااام بااه د ن الماااار فع  إن أقاار بااالمار ف حاااام بااه د ن الااارف  ألناااه هقاارار ب حااادهما د ن 
 (6)اآلخر   ألن اإلقرار يعتمد اليقي ع  ب  لز  م  الش .

 دليل القاعدة:
هبة)ت   ه( للقاعدة م  المعق ل:874اَتدل اب  قاضي شة

 ع  الاااااااااارف  يااااااااار أن المقااااااااار أقااااااااار ب حااااااااادهما د ن اآلخااااااااارع  اإلقااااااااارار يعتماااااااااد اليقاااااااااي
 (7) المار ف.

                                           
 (.4/462ا ظر: ب،اية ااتا )( 1)

 (.3/242(، )2/290ا ظر: ب،اية ااتا  )( 2)
 (.2/576ظرف(، )ا ظر: املع م الوسيط مادة: )( 3)

 (.3/474(، ومهايي، اللغة مادة: )ظرف(، )4/1398ا ظر: الصحاح مادة: ) رف(، )( 4)

 .295مع م لغة القهعاء ص( 5)

 (.4/315(، وفتب العايا بشرح الوجيا )7/66ا ظر: هناية املطلا )( 6)

 (.2/290ا ظر: ب،اية ااتا  )( 7)
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 حكم القاعدة:
 القاعدة محل خةف بي  العلماء على ق لي :

هلااااااى أن اإلقاااااارار  (3)ع  الحنابلااااااة(2)ع  الشااااااافعية(1): قهااااااب الجمهاااااا ر ماااااا  المالكيااااااةالقووووووول األول
 بالمار ف لي  هقرارا  بالارفع  كذا عاسه.

 : اَتدل ا بما قكر كدليل للقاعدةع  اَتدل ا أي ا  باآل ي
 .ابحتمال م   لز  ب  اإلقرار ل احدع  المار ف الارف يا ن  أن  لز  ب ألنه .1
(4)الثاني. منهما األ ل  تنا ل ب متما رانع  ألن الارف  المار ف شيئان .2

 

(5)عمة  بالعادةع  العادة محامة. .3
 

أن اإلقاارار هلااى  (8)ع  ر ايااة عاا  الحنابلااة(7)ع  ر ايااة عاا  المالكيااة(6): قهااب الحنييااةالقووول الثوواني
بااالمار ف هقاارار بااالارفع ماا   ير ااق المالكيااة بااي  المااار ف الااذي يسااتقل بااد ن ارفااه ف نااه ب 

  (9) لز ع  بي  المار ف الذي ب يستقل بد ن ارفه ف نه  لز .
 (10)  اَتدل ا:

 ب ن المقر قكر قل  في َيات اإلقرارع   الح أن يا ن مقرا  به فيلزمه.
   جاب:

ي ما  الاارفع أ  الماار ف لام  اتق  مناه بال ها  محتمالع  اإلقارار ب ب ن اإلقرار بالثان
  ثبت م  ابحتمال.

 الذي ياهار وه أعلام رجحاان القا ل األ ل القاضاي با ن اإلقارار باالمار ف لاي  هقارارا  
 بالارف  لما اَتدل به.

                                           
 (.7/279لتا  واإلكليه شرح خمتصر خليه )(، وا9/279،280ا ظر: الرخاة للهرايف )( 1)
 (.3/481(، واملعرب )7/25ا ظر: ا اوي الكبا )( 2)
 (.30/361(، واإل صاف )8/417(، واملب،ع يف شرح امله   )7/290ا ظر: املغا ضبن  ،امة )( 3)
 (.6/700(، ومطالا أوس ال عى )7/290(، واملغا ضبن  ،امة )7/25ا ظر: ا اوي الكبا )( 4)

 (.15/524ا ظر: الشرح امل ت  )( 5)

 (.7/427(، والبحر الرائق )2/131(، واضختيار يف مجعليه املختار )7/221ا ظر: ب،ائ  الص ائ  )( 6)
 ا ظر: املص،ر السابق.( 7)
 ا ظر: املص،ر السابق.( 8)

 (.3/409ا ظر: حاشية ال،سو    لى الشرح الكبا )( 9)
 (.7/290ه )ا ظر: املغا ضبن  ،ام( 10)
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 :تطبيقات القاعدة عند ابن قاضي ُشهبة
د تع ب  لزمه الاارف  ألناه لام يقار باهع م  قال: له عندي َي  في  مدع أ  ر ب في عن -1

(1) القاعدة: أّن اإلقرار بالمار ف لي  هقرارا  بالارفع  كذا العا .
 

ماااا  قااااال: لااااه عناااادي  مااااد فيااااه َااااي ع أ  عااااند ت فيااااه راااا بع لزمااااه الااااارف  حااااد  د ن  -2
(2)المار ف  ألنه لم يقر به.

 

لااااحيح  ألناااه لااام مااا  قاااال: لاااه عنااادي عباااد علاااى رأَاااه عماماااةع لااام  لزماااه العماماااة علاااى ا -3
(3)يقر بها.

 

(4)م  قال: له عندي دابة مسر جةع لم  لزمه السرج  ألنه لم يقر به. -4
 

هقا قال الز ج لز جته: طلقة في طلقتي   قاد ارفاا ع ف احادة  ألن مقت اا   قا ع الماار ف  -5
 (5)د ن الارف.

 يأتي: لقد اسفر البحث عن عدد من النتائج يمكن إجمالها فيما
أهمية علم الق اعد اليقهيةع  مدا الحاجه هلياه لطالاب العلام فاي رباط كثيار ما  الجزئياات  -1

  ردها هلى الكليات.

هن كتااااب )بداياااة المحتااااج( الاااذي اَاااتررجت مناااه الق اعاااد اليقهياااة يعاااد شااارحا  مهماااا  مااا   -2
ه(ع  أحاااد المااااادر اليقهياااة القيماااة فاااي 676شااار ح منهااااج الطاااالبي  ل ماااا  النااا  ي)ت

 لمذهب الشافعي.ا

هبة في كتاباه )بداياة المحتااج( بالق اعاد األعا ليةع  الق اعاد اليقهياةع  -3 عناية اب  قاضي شة
  المستثنياتع  ال  ابط اليقهيةع  ناياا   اَتدبب.

اَترراج الق اعد اليقهية م  كتب اليقه المقارن يسهم بحد كبير في ربط كثير م  الير ع  -4
 ا يسهل على الباحث معرفتهاع   يسر الرج ع هليها.اليقهية  حت قاعدة جامعةع مم

                                           
 (.2/290ا ظر: ب،اية ااتا  )( 1)

 ا ظر: املص،ر السابق.( 2)
 .السابق املص،ر: ا ظر( 3)
 .السابق املص،ر: ا ظر( 4)
 (.3/242ا ظر: ب،اية ااتا  )( 5)
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ميااة. . أباا  بااار باا  مسااع د الكاَاااني. دار الكتااب العلبوودائع الووونائع فووي ترتيووب الشوورائع -14
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Abstract 

The research aims to show important aspect included the book; the 

beginning of needy to explain the curriculum; to Ibn Qazi Shahba, It is 

care the author; the rules Fiqh text and reasoning, And the collection of 

rules of Fiqh; and study contributes greatly; in a statement the 

importance of knowledge of the rules of Fiqh, And need to students in 

connecting many molecules and its response to the colleges, and extract 

rules of Fiqh books of fiqh important to students in connecting many of 

the branches of Fiqh, Under the rule makes it easier for a researcher to 

know, save them, and refer to them, the book is an important explanation 

of explanations; curriculum students El Nawawi (d 676 AH), and a 

source Fiqh value in the Shafi'i school. 
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