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جنس فعل املأمور به أعظم من جنس ترك املنهي عنه
دراسة أصولية
The Type of Commanded Acts are Greater than
the Type of the Forbidden Ones
Fundamental of Jurisprudence Study

إعداد:
د .وليد بن علي بن حممد القليطي العمري
األستاذ املشارك بقسم الفقه بكلية احلقوق جباعةة ييةة باملدينة املنورة
الربيد اإللكرتوينwk-13@hotmail.com :

جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه  -دراسة أصولية ،د .وليد بن علي بن محمد القليطي العمري

املتسخلل
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على عن ال نيب بةده ،وبةد:
اجع إىل
حتدث الةحث عن :أسةاب تفاوت املأعورات واملنهيات ،فتفاوت املأعورات ر ٌ
حجم نفةها فيما عظمت عنفةته ،وحث الشارع احلكيم على يلةه ،وأعا تفاوت درجة
املنهيات فراجةة إىل حجم الضرر فيما عظمت عفسدته.
مث حتدث الةحث عن قاعدة " جنس فةل املأعور به أعظم عن جنس ترك املنهي
عنه" فهذه القاعدة تدور يف جمملها على تفضيل جنس املأعور به على جنس املنهي عنه عن
حيث الةمل أو الرتك ،وأن فةل املأعور به أصل وهو املقصود ،وأن ترك املنهي فرع وهو
التابع ،وقد اختلف علماء األصول حول هذه القاعدة ،فذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن
القيم وغريمها -رمحهم اهلل -إىل أن اعتناء الشارع باملأعورات أشد عن اعتنائه باملنهيات،
وذهب مجهور الةلماء إىل أن اعتناء الشارع باملنهيات أشد عن اعتنائه باملأعورات ،والذي
يرتجح والةلم عند اهلل :هو قول مجهور الةلماء؛ لقوة أدلتهم وسالعتها عن املةارضة ،وبسةب
التفاوت بني األعر والنهي يف الشريةة حيتاج إىل تدقيق وإعةان نظر يف كل قضية على حدة.
الكلمات المفتاحية :جنس املأعور به-ترك املنهي –عراتب املأعورات-عراتب
املنهيات.
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Abstract
Praise be to Allah alone, peace and blessings be upon the last Prophet,
to proceed with:
The research discuses: The reasons for the disparity of the instructions
and the prohibitions, the disparity of the instructions is due to the magnitude
of the usefulness of its benefit in that which has greater benefit, the wise
Shareeˊah (Islamic law) urged to find it, as for the disparity level of the
prohibitions it is due to the magnitude of the harm in that which has greater
harm.
Then the research discussed about the principle “The type of
commanded act is greater than the type of the forbidden ones” as this
principle revolves in its entirety over the preference of the type of the
commanded act over the type of the forbidden ones, in terms of performing
or leaving, and that performing the commandment is the main principle
which is intended for, and that leaving the forbidden act is a branch and
follows it, the scholars of the fundamentals of Jurisprudence differed about
this principle, sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, sheikh Ibn Al-Qayyim and
others - may Allah have mercy on them - held to the view that Shareeˊah is
more concern with the commanded acts than the forbidden ones. The valid
opinion – Allah Knows best – is the view of the majority of scholars,
because of the strength of their evidence and its lack of opposing views and
because of the disparity between the commands and prohibitions in the
Shareeˊah requires a thorough scrutiny and deep examination of each case
individually.
Keywords: the type of what is commanded - leaving the forbidden the levels of the commandments - the levels of prohibitions.
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املقدمة
احلمد هلل الذي أعرنا باألواعر كي نتةةها ،وحذرنا عن النواهي كي جنتنةها ،والصالة
والسالم على حممد بن عةد اهلل ،الذي راعى عقصود الشارع يف األواعر والنواهي ،وعلى
أصحابه وأتةاعه الذين اعتثلوا هديه واتةةوا سنته .أعا بةد:
فإن األعر والنهي مها أساس التكليف إذ هبما يتميز احلالل عن احلرام ،قال اإلعام
السرخسي(– )1رمحه اهلل –" :فأحق عا يةدأ به يف الةيان األعر والنهي؛ ألن عةظم االبتالء
هبما ،ومبةرفتهما تتم عةرفة األحكام ،ويتميز احلالل عن احلرام"(.)2
وقال اإلعام اجلويين(– )3رمحه اهلل " :-وعن مل يتفطن لوقوع املقاصد يف األواعر
والنواهي ،فليس على بصرية يف وضع الشريةة"(.)4

( ) 1هو :حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي ،أبو بكر احلنفي ،املةروف " بشمس األئمة " عن
عؤلفاته :أصول السرخسي ،واملةسو ،،تويف سنة 409هـ .ينظر :القرشي "،اجلواهر املضيئة" حتقيق:
د .عةدالقادر احللو،2،(،دار هجر1413،هـ1993-م) ،78:3 ،ابن قطلوبغا"،تاج الرتاجم
"حتقيق :حممد خري يوسف،1،(،دار القلم ،دعشق1413،هـ.234،)1992-
( )2حممد بن أمحد السرخسي" ،أصول السرخسي " ،حتقيق :أبو الوفاء األفغاين ،1،( ،بريوت :دار
الكتب الةلمية1414 ،هـ).11:1 ،
( ) 3أبو املةايل ،ضياء الدين عةد امللك بن عةد اهلل بن يوسف بن عةد اهلل اجلويين الشافةي ،امللقب بإعام
فقيها أصوليًّا عن عؤلفاته :الشاعل ،واإلرشاد يف أصول الدين ،والربهان والورقات يف
احلرعني ،كان ً
أصول الفقه ،تويف سنة (478ه) .ينظر :أبو الةةاس أمحد بن خلكان" ،وفيات األعيان " ،حتقيق:
د .إحسان عةاس( ،بريوت :دار صادر1397 ،هـ1977-م167:3،)،؛ السةكي عةد الوهاب بن
علي" ،يةقات الشافةية" ،حتقيق :د .عةدالفتاح احللو و د .حممود الطاجني( ،القاهرة :عطةةة احلليب،
1383هـ1964-م).165:5
( )4عةد امللك بن عةد اهلل اجلويين " ،الربهان يف أصول الفقه" ،حتقيق :د .عةدالةظيم الديب،2 ،( ،
املنصورة :دار الوفاء1412 ،هـ1991 -م).295/1 ،
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( )1رمحه اهلل ":األعر والنهي مها شرع اهلل.)2("...
وقال –أيضاً... ":-وإمنا الفقه يف الدين فهم عةاين األعر والنهي؛ ليتةصر اإلنسان

(.)3

دينه"

اجب ،والنهي ينةين عليه كل عا
فاألعر يف الشريةة ينةين عليه كل عا ُحكم عليه بأنه و ٌ
ُحكم عليه بأنه حمرم ،فاألعر والنهي يشرتكان يف عطلق الطلب ،إذ إن األعر يلب الفةل،
قدر عشرتك بينهما ،ولكن قُدم األعر على النهي؛ ألن
والنهي يلب الرتك ،فمطلق الطلب ٌ
األعر يلب إجياد الشيء ،فمتةلقه الوجود ،والنهي يلب االستمرار على عدم الفةل،
فالوجود عقدمٌ على الةدم ،أو الوجود أشرف عن الةدم ،ولكن شيخ اإلسالم ابن تيمية
وابن القيم( – )4رمحهما اهلل – هلما علحظ آخر وهو :أن األعر أصل والنهي فرع ،يةين
داخل فيه ،فمن القواعد األصولية اليت قةدها يف هذا املةىن قاعدة " أن جنس فةل املأعور به
أعظم عن جنس ترك املنهي عنه "(.)5

( ) 1هو :أمحد بن عةد احلليم بن عةد السالم احلراين الدعشقي ،تقي الدين أبو الةةاس ،عن عؤلفاته:
عنهاج السنة النةوية ،ودرء تةارض الةقل والنقل ،تويف سنة 728هـ .ينظر :عةد الرمحن بن أمحد،
"ذيل يةقات احلنابلة"( ،بريوت :دار املةرفة)387/2 ،؛ عةد احلي بن أمحد" ،شذرات الذهب"،
(بريوت :دار إحياء الرتاث الةريب).80 /6 ،
( )2أمحد بن عةد احلليم" ،جمموع الفتاوى" مجع :عةدالرمحن بن قاسم( ،املدينة املنورة :جممع امللك فهد
لطةاعة املصحف الشريف 1416 ،هـ1995-م).18-16 /29 ،
( )3ابن تيمية" ،الفتاوى الكربى" ،1،( ،بريوت :دار الكتب الةلمية1408 ،هـ1987-م).255 /3 ،
( ) 4هو :اإلعام مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدعشقي ،أبو عةد اهلل ،عن عؤلفاته :زاد
املةاد يف هدي خري الةةاد ،إعالم املوقةني ،تويف سنة 751هـ .ينظر :صالح الدين الصفدي" ،
الوايف بالوفيات" حتقيق :د .إحسان عةاس( ،بريوت :دار صادر1397 ،هـ1977-م)270 /2 ،؛
ابن الةماد" ،شذرات الذهب".168 /6 ،
( )5ينظر :حيي بن عوسى الةمريطي" ،شرح تسهيل الطرقات بنظم الورقات" ،شرح وتةليق :الشيخ أمحد
احلازعي ( ،عوقع الشيخ.)http:www.alhazme.net ،
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أهمية املوضوع:
يكتسب الةحث أمهية عن خالل أهدافه اليت وضةت له ،وباإلضافة إىل ذلك فإن له
أمهية عن حيث كونه:
-1يوضح اعتناء الشارع بفةل األواعر وأداء الطاعات أشد عن اعتنائه برتك املنهيات
واجتناب احملرعات ،ف هذه القاعدة تةرب عن عرتةة عن عراتب املصاحل واملفاسد؛ إذ عند
التةارض يقدم جنس الواجب على جنس احملرم وهذا التفضيل يف اجلنس فقط ،وهو ال مينع
عن وجود أفراد عن املنهي عنه يكون تركها أفضل عن فةل بةض املأعور به ،كما يف تفضيل
الذكر على األنثى ،واإلنسي على اجلين ،فاملراد اجلنس ال عموم األعيان(.)1
-2يسهم يف بيان أمهية عا يرتتب على هذه القاعدة عند القائلني هبا  :إن املثوبة على
فةل وأداء الواجةات أعظم عن املثوبة على ترك املنهيات ،والةقوبة على ترك الواجةات أعظم
عن الةقوبة على ارتكاب املنهيات (..)2
وهذه القاعدة هلا شأن عظيم كما قال ابن القيم رمحه اهلل" :هذه عسألة عظيمة هلا
شأن وهي أن ترك األواعر أعظم عند اهلل عن ارتكاب املناهي"(.)3
أحةةت أن أكتب عن هذه
وإسهاعا يف خدعة علم األصول
وألمهية هذا املوضوع،
ُ
ً
القاعدة.
أهداف البحث:
-1الوقوف على أسةاب تفاوت املأعورات واملنهيات يف الشريةة.
-2بيان عراتب املأعورات واملنهيات.
-3إبراز قاعدة" جنس فةل املأعور به أعظم عن جنس ترك املنهي عنه" عند شيخ
( ) 1ينظر :حممد الزحيلي" ،القواعد الفقهية وتطةيقاهتا يف املذاهب األربةة" ،1، ( ،دعشق :دار الفكر،
1427هـ 2006 -م).
( )2ينظر :حيي بن عوسى الةمريطي " ،شرح تسهيل الطرقات بنظم الورقات" ،شرح وتةليق :الشيخ أمحد
احلازعي ( عوقع الشيخ.)http:www.alhazme.net ،
( )3حممد بن أيب بكر" ،الفوائد " حتقيق :عةد السالم شاهني"( ،دار الكتب الةلمية) .133
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اإلسالم وابن القيم رمحهما اهلل وغريمها ،وعن خالف فيها.
-4الوقوف على الفروع والتطةيقات اليت تستند إىل قاعدة " جنس فةل املأعور به
أعظم عن جنس ترك املنهي عنه" والفتاوى املةنية عليها وعدى الرتابط الوثيق بني أحكام
الفقه وقواعده وأصوله.
مشكلة البحث:

وهي كما يلي:
 -1عا هي أسةاب تفاوت املأعورات واملنهيات؟
 -2عا هي عراتب املأعورات؟
 -3عا هي عراتب املنهيات؟
 -4أيهما أفضل فةل األواعر أم ترك النواهي؟
فتأيت هذه الدراسة لإلجابة عن هذه األسئلة.
الدراسات التسابقة:
مل أقف على دراسة علمية ناقشت هذه القاعدة على الشكل املقصود عنه والفكرة
املطروحة.
خطة البحث:
فقد سرت فيه على خطة قواعها :عقدعة ،ومتهيد ،ومخسة عةاحث ،وخامتة ،وفهارس.
التمهيد :التةريف مبصطلحات الةحث.
املةحث األول :أسةاب تفاوت املأعورات واملنهيات.
املةحث الثاين :عراتب املأعورات.
املةحث الثالث :عراتب املنهيات.
املةحث الرابع :قاعدة " جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه ".
املةحث اخلاعس :تطةيقات على القاعدة.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس.
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منهج البحث:
سلكت يف هذا الةحث املنهج التايل:
-1مجع املادة الةلمية عن عصادرها وتوزيةها حسب عةاحث اخلطة.
-2سرت وفْق املنهج الةلمي :عن حيث التوثيق والةزو واإلحالة.
-3عزوت اآليات إىل سورها ،عع ذكر رقم اآلية واسم السورة.
-4خرجت األحاديث واآلثار عن عظاهنا األصلية ،فإن كان احلديث يف الصحيحني
اكتفيت بذلك ،وإال خرجته عن عصادره املةتمدة.
-5ترمجت لألعالم باختصار.
-6ذيلت الةحث بالفهارس املطلوبة فهرس املراجع واملصادر ،وفهرس املوضوعات.
هذه أبرز عالعح املنهج ،وأسأل اهلل عز وجل التوفيق والسداد ،واحلمد هلل رب
الةاملني ،وصل اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحةه وسلم.
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الخمهيد :الخعريف مبصطلحات البحث.
●الجنس هو عا له اسم خاص يشمل أنواعاً ،فكل لفظ عم شيئني فصاعداً فهو
جنس ملا حتته ،سواء اختلف نوعه أو مل خيتلف ،فاألعر جنس وحتته أنواع عن
الفرائض ،والنهي جنس ويشمل أنواعاً عن احملرعات ،واإلنسان جنس ويشمل
الذكور واإلناث(.)1
●الفعل :بالكسر اسم عصدر عن الفةل الثالثي فةل يفةل فةالً :بفتح فسكون .وهو
املصدر وفةالً بكسر ،وهو اسم املصدر(.)2
واصطالحاَ :الفةل عا دل على حدث عقرتن بزعان حمصل مميز بفةل خمصوص ( .)3
 األمر لغة :هو نقيض النهي ،يقول :أعرته فائتمر ،وأىب أن يأمتر :أي استةد ومل
ميتثل ،فهو يلب إحداث شيء(.)4
واألمر في االصطالح :استدعاء الفةل بالقول على وجه االستةالء(.)5
أو هو :القول املقتضي ياعة املأعور بفةل املأعور به.)6( .
( ) 1علي بن حممد اجلرجاين " ،التةريفات" ،حتقيق :إبراهيم األبياري ،1 ، ( ،بريوت :دار الكتاب
الةريب1405 ،هـ).175:1 ،
( )2ينظر :حممد بن عكرم " ،لسان الةرب"( ،بريوت :دار صادر)292/10 .؛ حممد بن يةقوب الفريوز
آباددي" ،القاعوس احمليط" ،حتقيق :حممد نةيم ،8،( ،عؤسسة الرسالة 1426 ،هـ).1348 ،
( )3ينظر :علي بن أيب علي اآلعدي" ،اإلحكام يف أصول األحكام" ،تةليق :الةالعة عةد الرزاق عفيفي،
(  ،2 ،بريوت :املكتب اإلسالعي1402 ،هـ).60/1 ".
( ) 4أمحد بن فارس" ،عقاييس اللغة" ،حتقيق :عةد السالم هارون ،1 ،( ،بريوت :دار اجليل،
1411هـ).37 /1 .
( ) 5ينظر :عةد اهلل بن أمحد بن قداعة" ،روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه" ،حتقيق :فضيلة د.
عةد الكرمي النملة ،6،( ،دار الةاصمة 1419هـ )62 /" 2 .؛ حممد بن أمحد بن النجار الفتوحي،
"شرح الكوكب املنري" ،حتقيق :د .حممد الزحيلي ود .نزيه محاد( ،عكة املكرعة :عركز الةحث الةلمي
جباعةة أم القرى).10 /3 .
( )6ينظر :حممد بن حممد الغزايل" ،املستصفى" ،حتقيق :حممد عةد السالم ،1 ،( ،دار الكتب الةلمية،
=
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 الترك يف اللغة :و ْدعُك الشيء وختليته(.)1
وقيل :عدم فةل املقدور سواء كان هناك قصد عن الرتك أو ال(.)2
واصطالحاً :هو الكف عن فةل ،أو تقرير ،أو إنكار على سيب االختيار(.)3
وقيل :اإلعراض عن فةل أعر عقدور عليه بقصد ،وعنه عرتوكات الرسول صلى اهلل
عليه وسلم(.)4
 النهي لغة :املنع والكف ،هو ضد األعر ،يقال :هنيت الرجل عن الشيء ،أهناه هنياً،
والنهي :الزجر عن الشيء(.)5
ويف االصطالح :هو يلب الكف عن فةل(.)6
أو هو :استدعاء الرتك بالقول على وجه االستةالء (.)7

=

.290/2 )1413
( )1ينظر :ابن فارس" ،عقاييس اللغة" 345 /1؛ ابن عنظور" ،لسان الةرب" .405 /10
( ) 2ينظر :عةد الرمحن بن أمحد اإلجيي" ،املواقف يف علم الكالم"( ،بريوت :عامل الكتب)161/2 .؛
حممد علي التهانوي" ،كشاف اصطالحات الفنون" ،1،( ،عكتةة ناشرون1996 ،م .168/"1
( ) 3ينظر :حيي خليل" ،السنة الرتكية عفهوعها ،حجيتها".49 ،
( )4ينظر :قطب عصطفى سانوى" ،عةجم عصطلحات أصول الفقه" (دار الفكر املةاصر) .132
( )5ينظر :ابن فارس" ،عقاييس اللغة" .395 /5
( )6ينظر :سليمان بن عةد القوي الطويف" ،شرح خمتصر الروضة" 429 /2؛ أعري باد شاه حممد أعني" ،
تيسري التحرير"( ،بريوت :دار الكتب الةلمية).374 /1 ،
( )7الفتوحي" ،شرح الكوكب املنري" .77/3
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املبحث األول :أسباب تفاوت املأمورات واملنهيات.
إن تفاوت املأعورات راجع إىل حجم نفةها فيما عظمت عنفةته ،وحث الشارع
احلكيم على يلةه ،وعا قلت عصلحته جاء األعر فيه خفيفاً(.)1
قال اإلعام الشاييب(-)2رمحه اهلل":-فاألواعر املتةلقة باألعور الضرورية ليست كاألواعر
املتةلقة باألعور احلاجية ،وال التحسينية ،وال األعور املكملة للضروريات أنفسها ،بل بينهما
تفاوت عةلوم ،فما عظمه الشرع يف املأعورات فهو عن أصول الدين ،وعا جةله دون ذلك،
فمن فروعه وتكميالته ،وعا عظم عن أعره يف املنهيات فهو عن الكةائر ،وعا كان دون ذلك
فهو عن الصغائر وذلك على عقدار املصلحة واملفسدة(.)3
ويقول أيضاً" :إن األواعر ...يف التأكيد ليست على رتةة واحدة يف الطلب الفةلي...
وإمنا ذلك حبسب تفاوت املصاحل الناشئة عن اعتثال األواعر واجتناب النواهي"(.)4
وبتفاوت رتب املصاحل يف األواعر" يتميز عا هو عن أركان الدين وأصوله ،وعا هو عن
فروعه...فما عظمه الشارع يف املأعورات ،فهو عن أصول الدين ،وعا جةله عن دون ذلك
فهو عن فروعه وتكميالته"(.)5
أعا تفاوت درجة املنهيات فراجةة إىل حجم الضرر فما عظمت عفسدته عن األفةال،
( )1ينظر :حممد الوكيلي" ،فقه األولويات" ( ،املةهد الةاملي للفكر اإلسالعي1401 ،هـ).162 ،
( ) 2هو :اإلعام أبو إسحاق إبراهيم بن عوسى بن حممد اللخمي الغرنايي ،عن أئمة املالكية ،عن
عؤلفاته :املوافقات يف أصول الفقه ،واالعتصام ،تويف سنة 790هـ .ينظر :أمحد بابا بن أمحد
التنةكيت " ،نيل االبتهاج بتطريز الديةاج" ،عطةوع على هاعش " الديةاج املذهب "( ،بريوت :دار
الكتب الةلمية) 46؛ حممود بن حممد الزركلي" ،األعالم"( ،بريوت :دار الةلم للماليني1980 ،م)،
.75:1
( ) 3إبراهيم بن عوسى الشاييب" ،االعتصام" ،حتقيق :سيد إبراهيم( ،القاهرة :دار احلديث1424 ،هـ)،
.39 /2
( )4الشاييب" ،املوافقات يف أصول الشريةة " ،تةليق :عشهور سلمان ،1، ( ،اخلرب ،السةودية :دار ابن
عفان1417 ،هـ).239/3،
( )5الشاييب " ،االعتصام للشاييب".139:1 ،
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حث الشارع على تركه ،وعا قلت عفسدته ،جاء األعر برتكه ختفيفاً.
قال االعام الشاييب– رمحه اهلل ":-إن ...النواهي يف التأكيد ليست على رتةة واحدة
يف الطلب ...الرتكي وإمنا ذلك حبسب تفاوت ...املفاسد الناشئة عن خمالفة اجتناب
النواهي"(.)1
فإن كانت املفسدة كةرية ،كانت املةصية كةرية عن الكةائر ،وإن كانت صغرية كانت
املةصية صغرية عن الصغائر .وهذا هو السر يف تفاوت الةقوبات الشرعية ،فقد شرعها احلق
سةحانه على قدر عفسدة الذنب (.)2
وبني املفسدة الكةرية والصغرية عساحة يويلة هي جمال تفاوت األنظار والتقديرات؛
ألن "الوقوف على تساوي املفاسد وتفاوهتا عزة وال يهتدي إليها إال عن وفقه اهلل تةاىل،
أعز عن الوقوق على التفاوت وال ميكن ضةط املصاحل واملفاسد إال
والوقوف على التساوي ُ
بالتقريب"(.)3
وقد وضع االعام الشاييب–رمحه اهلل– ضابطاً ملةرفة كةائر املةاصي عن صغائرها فقال:
"إن كانت يف الضروريات فهي أعظم الكةائر ،وأن وقةت يف التحسينيات ،فهي أدىن رتةة
بال إشكال ،وإن وقةت يف احلاجات فمتوسطة بني الرتةتني ،مث إن كل رتةة عن هذه الرتب
هلا عكمل ،وال ميكن يف املكمل أن يكون يف رتةة املكمل ،فإن املكمل عع املكمل يف رتةة
الوسيلة عع القصد ،وال تةلغ الوسيلة رتةة القصد"(.)4

( )1ينظر :الشاييب" ،املوافقات" 239 /3 ،بتصرف ،الوكيلي" ،فقه األولويات".162 ،
( )2ينظر :ابن القيم " اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف( ،دار هنار).77 ،
( ) 3ينظر :الةز بن عةدالسالم "قواعد األحكام يف عصاحل األنام " ( ،عؤسسة الريان ،بريوت،
1410هـ).24/ 1 ،
( )4الشاييب "،االعتصام" 38 /2؛ حممد الوكيلي" ،فقه األولويات".163-162 ،
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املبحث الثاني :مراتب املأمورات
احلكم التكليفي هو :خطاب اهلل املتةلق بأفةال املكلفني باالقتضاء أو التخيري.
فاالقتضاء يلب الفةل أو الكف عنه ،فإن كان يلةاً باللزوم كان واجةاً ،وإن كان
يلةاً غري علزم كان عندوباً ،والكف عنه إن كان علزعاً فهو احلرام ،وإن كان غري علزم فهو
املكروه ،والتخيري عوضوعه املةاح(.)1
وعن خالل عا تقدم يتةني أن املأعورات الشرعية تنقسم إىل قسمني مها:
 )1الواجب ،وهو :عا يلب الشارع فةله يلةاً جازعاً ،ويلحق الذم تاركه ،ويرادفه
الفرض عند اجلمهور خالفاً للحنفية( ،)2وهو أعلى عراتب التكليف.
ويستفاد الوجوب ،باألعر الذي ال صارف له ،وبالتصريح بلفظ اإلجياب ،والفرض،
والكْتب ،واحلْتم ،واللزوم ،ويرتتب الةقاب على الرتك وإحةا ،الةمل وحنو ذلك( )3والتفاضل
بني الواجةات أعر حاصل؛ إذ بةض الواجةات آكد عن الةةض اآلخر(.)4
( )1ينظر :عةد الوهاب بن علي السةكي" ،رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب" حتقيق :علي عةوض
وعادل أمحد ،1،( ،بريوت :علم الكتب1419 ،هـ)488-482 /1 ،؛ ابن قداعة" ،روضة الناظر
وجنة املناظر يف أصول الفقه" ،حتقيق :عةدالكرمي النملة ،6، ( ،الرياض :دار الةاصمة1419 ،هـ)،
90 /1؛ علي بن حممد ابن اللحام " ،املختصر يف أصول الفقه على عذهب اإلعام أمحد" ،حتقيق:
حممد حسن حممد ،1،( ،بريوت :دار الكتب الةلمية 1421 ،هـ2000-م)57 ،؛ الةالعة حممد
األعني الشنقيطي" ،عذكرة أصول الفقه على روضة الناظر" ،4،( ،املدينة املنورة :عكتةة الةلوم
واحلكم1425 ،هـ2004-م).9 ،
( )2واحلنابلة يف رواية .ينظر :السرخسي "،أصول السرخسي" ،110 /1 ،عالء الدين الةخاري "،كشف
األسرار عن أصول فخر اإلسالم الةزدوي" ،حتقيق :حممد الةغدادي (  ،2،بريوت :دار الكتاب
الةريب1414 ،هـ)303 /2 ،؛ ابن قداعة " ،روضة الناظر"101/1 ،؛ الفتوحي" ،شرح الكوكب
املنري" ،حتقيق :حممد الزحيلي ،ونزيه محاد( ،دعشق :دار الفكر1400 ،هـ1980-م).351/1
( )3ينظر :ابن القيم " ،بدائع الفوائد"3 /4 ،؛ الفتوحي" ،شرح الكوكب املنري".356-354 /1 ،
( )4ينظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"60 /17 ،513 /7 ،؛ ابن القيم" ،زاد املةاد يف هدي خري
الةةاد" ،26،( ،بريوت :عؤسسة الرسالة1412 ،هـ)  ،52 /1ابن القيم " ،بدائع الفوائد"
 ،161/3حممد حسني اجليزاين" ،عةامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة " ،1،( ،الدعام :دار
=
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية–رمحه اهلل" :-وكذلك ليس األعر بالتوحيد واإلميان باهلل
ورسوله وغري ذلك عن أصول الدين الذي أعرت به الشرائع كلها ،وغري ذلك مما يتضمن
األعر باملأعورات الةظيمة ،والنهي عن الشرك وقتل النفس والزنا وحنو ذلك مما حرعته الشرائع
كلها ،وعا حيصل عةه فساد عظيم كاألعر بلةق األصابع وإعاية األذى عن اللقمة الساقطة
والنهي عن القران يف التمر ،ولو كان األعران واجةني ،فليس األعر باإلميان باهلل ورسوله
كاألعر بأخذ الزينة عند كل عسجد واألعر باإلنفاق على احلاعل وإيتائها أجرها إذا
أرضةت"(.)1
أيضا
وال شك أن التفاضل يف الواجةات يتضمن تفاضلها يف الثواب ،ويكون التفاضل ً
يف األزعنة واألعكنة واألشخاص ،ويف اخلرب واإلنشاء ،فليس اخلرب املتضمن للحمد هلل والثناء
عليه بأمسائه احلسىن كاخلرب املتضمن لذكر أعدائه كفرعون وإبليس.
وإذا عُرف أن بني األعمال تفاضالً وتفاوتًا وأهنا على درجات وعراتب كان يلب
حكيما يكون يلةه لألفضل آكد،
األفضل أكمل عن يلب املفضول ،والطالب إذا كان
ً
()2
وعةلوم أن التفاضل خيتلف حسب األحوال واألشخاص واألوقات .
ويؤكد هذا املةىن اإلعام الشاييب حيث قال–رمحه اهلل" :-إن القواعد اخلمس أركان
الدين ...عستفادة يف الرتتيب ،فليس االخالل بالشهادتني كاإلخالل بالصالة ،وال اإلخالل
بالصالة كاإلخالل بالزكاة ،وال اإلخالل بالزكاة كاإلخالل برعضان ،وكذلك سائرها عع
اإلخالل"(.)3
ومن النصوص الدالة على هذا المعنى:
 )1قوله صلى اهلل عليه وسلم" :بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهلل وأن
=

ابن اجلوزي 1416 ،هـ ) .3-1 ،
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى" .60 /17
( )2ينظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى" ،60 /17 ،513 /7 ،ابن القيم " ،زاد املةاد"52 /1 ،؛ ابن
القيم" ،بدائع الفوائد"161/3 ،؛ حممد اجليزاين " ،عةامل أصول الفقه".3-1 ،
( )3الشاييب " االعتصام" .58 /2
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()1

حممداً رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،واحلج ،وصوم رعضان" .
 )2وقوله صلى اهلل عليه وسلم" :اإلميان بضع( )2وسةةون شةةة أو بضع وستون شةةة
وأفضلها قول :ال إله إال اهلل ،وأدهنا إعاية األذى عن الطريق ،واحلياء شةةة عن
شةب اإلميان)(.)3
أي الةمل أفضل؟ فقال :إميان باهلل .قيل :مث عاذا؟
وسئل النيب صلى اهلل عليه وسلم ُّ
ُ )3
()4
حج عربور" .
قال :اجلهاد يف سةيل اهلل .قيل :مث عاذا؟ قالٌ :
()5
 )4املندوب ،وهو :عا يلب الشارع ْفةله يلةاً غري جازم .
وهو تكليف وعأعور به حقيقة( ،)6لدخوله يف حد األعر عن حيث اإلجياب والندب؛
وعطلوب ،لقوله تةاىل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
وألنه عستدعى،
ٌ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ (.)7
وعرغةاً فيه
ويُسمى املندوب :سنة ،وعستحةاً ،وتطوعاً ،وياعة ،ونفالً ،وقُربةًُ ،
وإحساناً ،وفضيلة(.)8
( ) 1أخرجه الةخاري يف صحيحه كتاب اإلميان ،باب :قول النيب صلى اهلل عليه وسلم بين اإلسالم على
مخس برقم ،7وعسلم يف صحيحه كتاب اإلميان ،باب :قول النيب صلى اهلل عليه وسلم بين اإلسالم
على مخس برقم .46
( ) 2يطلق الةضع يف اللغة عن الثالثة إىل الةشرة .ينظر :ابن فارس" ،عقاييس اللغة" ،حتقيق :عةد السالم
هارون ،1،( ،بريوت :دار اجليل1411 ،هـ).134 /1 ،
( )3أخرجه عسلم يف صحيحة ،كتاب اإلميان ،باب :بيان عدد شةب اإلميان وأفضلها وأدهنا وفضيلة
احلياء وكونه عن اإلميان .63 /1
( )4أخرجه الةخاري يف صحيحه كتاب اإلميان ،باب :عن قال :إن اإلميان هو الةمل برقم  ،26وعسلم
يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،باب كون اإلميان باهلل أفضل األعمال برقم .84
( )5ينظر :الفتوحي" ،شرح الكوكب املنري".403 /1 ،
( )6خالفاً لةةض احلنفية كالكرخي واجلصاص فإنه غري عأعور به حقيقة ،وإن كان يتناوله جمازاً .ينظر:
السرخسي "،أصول السرخسي"  ،33 /1عالء الدين الةخاري " ،كشف األسرار"179 /1 ،
( )7النحل .90
( )8ينظر :حممد بن عمر الرازي" ،احملصول يف علم األصول" ،حتقيق :يه الةلواين،1، ( ،عطةةة جاعةة
=
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استُين ،ووقع اإلمجاع يف احلج والةمرة(.)1
واملندوب جيوز تركه ،إال فيما ْ
واملندوب ال جيوز اعتقاد ترك استحةابه.
وبةض املندوبات آكد ،كقيام رعضان ،وصيام ست عن شوال ،وصيام يوم عرفة لغري
احلاج ،وصيام عاشوراء وغريها عن املندوبات اليت جاء التأكيد عليها(.)2

=

اإلعام حممد بن سةود اإلسالعية 1400 ،هـ) 83 /1؛ السةكي "،مجع اجلواعع يف أصول الفقه "،
تةليق  :عةد املنةم إبراهيم ،1، ( ،بريوت  ،لةنان :دار الكتب الةلمية 1421 ،هـ2001-م) /1
100؛ الفتوحي "،شرح الكوكب املنري".403 /1 ،
( ) 1وذهب اإلعام أبو حنيفة إىل أنه جيب الةمل باملندوب عند الشروع فيه وال جيوز تركه .ينظر :اخلةازي
"املغين يف أصول الفقه" حتقيق :حممد بقا (  ،1،عركز الةحث الةلمي  ،جباعةة أم القرى ،
1403هـ) 85؛ الزركشي" ،الةحر احمليط يف أصول الفقه" ،حترير :عةد القادر الةاين ،وراجةه :
عمر األشقر ،2، ( ،الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالعية1413 ،هـ) 289 /1؛ الفتوحي،
" شرح الكوكب املنري".407 /1 ،
( )2ينظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".436 /4 ،
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املبحث الثالث :مراتب املنهيات
ذكر فيما سةق أن املأعورات عتفاوتة يف وجوهبا( ،)1وكذلك احملرعات واملنهيات فهي
ليست على درجة واحدة بل هي عتفاوتة ،فةةض املنهيات أشد حترمياً عن بةض ،وبةضها
يرتتب عليه عقاب ،وبةضها عثل املكروه ال يرتتب عليه يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية":
ذهب مجهور الفقهاء إىل تفاصيل أنواع اإلجياب والتحرمي وقالوا :إن إجياب أحد الفةلني قد
يكون أبلغ عن إجياب اآلخر ،وحترميه أشد عن حترمي اآلخر ،فهذا أعظم إجياباً ،وهذا أعظم
(.)2
حترمياً"
وبناء عليه فقد قسم األصوليون املنهيات الشرعية إىل قسمني:
الكف عنه على سةيل اجلزم ،ويرتتب على
 )1المحرمات :واحملرم هو :عا يلب الشارع َّ
تاركه الثواب وعلى فاعله الةقاب(.)3
ويسمى حمظوراً ،وممنوعاً ،وعزجوراً ،وعةصية ،وذنةاً ،وقةيحاً ،وسيئة ،وفاحشة ،وإمثاً،
وحرجاً ،وعقوبة.
ويستفاد التحرمي عن :النهي الذي ال صارف له ،والتصريح بالتحرمي ،واحلظر ،والوعيد
على الفةل ،وذم الفاعل ،وحنو ذلك(.)4
وأعلى عراتب املنهيات الكفر باهلل عز وجل ،مث الشرك بنوعية األكرب واألصغر ،مث
كةائر الذنوب وهي درجات ،مث صغائر الذنوب(.)5
قال تةاىل :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ (.)6
( )1انظر املةحث األول.
( )2ابن تيمية "،جمموع الفتاوى".59 /17 ،
( )3ينظر :الرازي "،احملصول"82 1 ،؛ الفتوحي " ،شرح الكوكب املنري"387-386 /1 ،؛ حممد بن
علي الشوكاين" ،إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول" ،حتقيق :حممد الةدري ،1،( ،بريوت:
عؤسسة الكتب الثقافية1412 ،هـ1992-م).59 /1 ،
( )4ينظر :ابن القيم " ،بدائع الفوائد".4-3 /4 ،
( )5ينظر :أمحد بن إدريس القرايف" ،الفروق = أنوار الربوق يف أنواء الفروق"( ،عامل الكتب).242 /1 ،
( )6سورة احلجرات .7
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قال اإلعام فخر الدين الرازي(–)1رمحه اهلل...":-وهذا صريح يف أن املنهيات أقسام
ثالثة :أوهلا :الكفر ،وثانيها :الفسوق ،وثالثها :الةصيان.)2("...
وقد قسم بةض الةلماء احلرام إىل قسمني(:)3
 .1حرام لذاته :وهو عا كان عفسدته يف ذاته ،عثل القتل ،والسرقة ،والزنا ،وأكل حلم
اخلنزير.
 .2حرام لغيره :وهو عا كانت عفسدته ناشئة عن وصف قام به ال عن ذاته ،عثل
الصالة يف املقربة ،والةيع وقت نداء اجلمةة الثاين.
وقد يطلق احلرام لغريه على عا ُحرم لكونه وسيلة إىل احلرام عثل النظر إىل املرأة
األجنةية.
وال شك أن احلرام لذاته أعظم عن احلرام لغريه؛ وذلك ألن عفسدته ذاتية خبالف
احلرام لغريه عفسدته ألعر خارج عنه اقتضى حترميه(.)4
قال اإلعام الغزايل(–)5رمحه اهلل  :-عوازناً بني احملرعات عن جهة عفاسدها " اعلم أن
( ) 1هو :حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن ،فخر الدين ،أبو عةد اهلل ،التميمي الرازي ،عن عؤلفاته:
عةامل أصول الدين ،واحملصول يف علم أصول الفقه ،تويف سنة 606هـ .ينظر :حممد بن أمحد الذهيب،
"سري أعالم النةالء" ،حتقيق :شةيب األرناؤو ،8،( ،،بريوت :عؤسسة الرسالة1412 ،هـ
1992م) ،500 /21 ،مجال الدين اإلسنوي" ،يةقات الشافةية " ،حتقيق :عةداهلل اجلةوري(بغداد:
عطةةة اإلرشاد1391 ،هـ1971م).123 /2 ،
( )2الرازي" ،عفتاح علم الغيب= التفسري الكةري"(  ،3،بريوت :دارإحياء الرتاث الةريب 1420 ،هـ)،
.60 /10
( )3ينظر :عةدالوهاب خالف" ،علم أصول الفقه" ،8،( ،عكتةة الدعوة ،دار القلم) 113؛ عةد
الكرمي زيدان" ،الوجيز يف أصول الفقه"( ،بغداد :عؤسسة قريةة).42 ،
( )4ينظر املرجةني السابقني.
( )5ه و :حممد بن حممد بن أمحد الطوسي ،أبو حاعد ،عن عؤلفاته :إحياء علوم الدين ،املستصفى عن
علم األصول ،تويف سنة 505هـ .ينظر :ابن خلكان" ،وفيات األعيان"463 /1 ،؛ ابن السةكي،
"يةقات الشافةية".101 /4 ،
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احلرام ُكله خةيث ،لكن بةضه أخةث عن بةض...فاملأخوذ بةقد فاسد كاملةاياة عثالً فيما
ال جيوز فيه املةاياة حرام ،ولكن ليس يف درجة املغصوب على سةيل الفقري ،بل املغصوب
أغلظ ،إذ فيه ترك يريق الشرع يف االكتساب وايذاء الغري ...بل املأخوذ ظلماً عن فقري أو
صاحل أو عن يتيم أخةث وأعظم عن املأخوذ عن قوي أو غين أو فاسق؛ ألن درجات اإليذاء
ختتلف باختالف درجات املؤذي"(.)1
وعن النصوص الدالة على تفاوت املنهيات:
 قال اهلل تةاىل :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ (.)2
 ع ْن أنس( –)3رضي اهلل عنه– قال ُسئِل النيب صلى اهلل عليه وسلم ع ِن الْكةائِِر قال:
وق الْوالِديْ ِن ،وقـْتل النَّـ ْف ِ
الزوِر" .ويف رواية أيب
س ،وشهادةُ ُّ
"ا ِإل ْشر ُاك بِاللَّ ِه ،وعُ ُق ُ
ُ
()4
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم" :أال أُنـةِّئُ ُك ْم
بكرة -رضي اهلل عنه :-قال :قال ر ُس ُ
وق الْوالِديْ ِن"،
بِأ ْك ِرب الْكةائِِر؟" ،قُـ ْلنا بـلى يا ر ُسول اللَّ ِه ،قال" :ا ِإل ْشر ُاك بِاللَّ ِه ،وعُ ُق ُ
وكان عت ِ
الزوِر ،أال وقـ ْو ُل ُّ
الزوِر وشهادةُ ُّ
َّكئاً فجلس فـقال" :أال وقـ ْو ُل ُّ
الزوِر وشهادةُ
ُ
()5
ت .
ُّ
ت :ال ي ْس ُك ُ
الزوِر" ،فما زال يـ ُقوُهلا ح ََّّت قُـ ْل ُ
( )1الغزايل" ،إحياء علوم الدين" ( ،دار املةرفة  ،بريوت)  .107 /2 ،وينظر :الةز بن عةدالسالم "،
قواعد األحكام يف عصاحل األنام".78 ،31/ ،
( )2سورة النساء .48
( ) 3هو :الصحايب اجلليل أنس بن عالك بن النضر بن ضمضم األنصاري اخلزرجي ،خادم النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،يكىن بأيب محزة ،تويف سنة 91هـ .ينظر :علي بن حممد بن األثري" ،أسد الغابة يف عةرفة
الصحابة" ،تةليق :حممد عاشور( ،القاهرة :دار الشةب) 294/1؛ أمحد بن علي بن حجر
الةسقالين" ،اإلصابة يف متييز الصحابة" (بريوت  ،لةنان :دار الكتب الةلمية).275 /1 ،
( ) 4هو :نفيع بن احلارث ،وقيل :نفيع مب عسرح الثقفي  ،تدىل يف حصار الطائف بةكرة ،عوىل النيب
صلى اهلل عليه وسلم تويف سنة 51هـ .ينظر :ابن األثري" ،أسد الغابة يف عةرفة الصحابة" .151/5
( ) 5أخرجه الةخاري يف "كتاب الشهادات" "باب عا قيل يف شهادة الزور وكتمان الشهادة" برقم
( ،)2510وأخرجه عسلم يف صحيحة كتاب اإلميان ،باب بيان الكةائر وأكربها برقم .87
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()1
ِ ِ
َّيب صلى اهلل عليه
ت النِ َّ
 وع ْن عْةد اللَّه بن عسةود  -رضي اهلل عنه -قال :سألْ ُ
ِِ ِ
ِ ِ
الذنْ ِ
ي َّ
ت :إِ َّن
وسلم :أ ُّ
ب أ ْعظ ُم عْند اللَّه؟ قال" :أ ْن َْتةل للَّه ندًّا وْهو خلقك" .قُـ ْل ُ
ِ
ِ
ت:
تُ :مثَّ أ ُّ
ي؟ قال" :وأ ْن تـ ْقتُل ولدك خت ُ
اف أ ْن يطْةم عةك" .قـُ ْل ُ
يم .قـُ ْل ُ
ذلك لةظ ٌ
ي؟ قال" :أ ْن تـُزِاين حلِيلة جا ِرك"(.)2
ُمثَّ أ ُّ
()3
 وعنها حديث أيب هريرة -رضي اهلل عنه -أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
اجتنةوا السةع املوبقات :الشرك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق ،وأكل
الربا ،وأكل عال اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف احملصنات الغافالت املؤعنات(.)4
 )2المكروهات ،واملكروه هو :عا يلب الشارع الكف عنه يلةاً غري جازم بأن كان
عنهياً عنه ،واقرتن النهي مبا يدل على عدم قصد التحرمي.
وقد يطلق -خاصة يف كالم السلف– على احملرم( ،)5وقد يطلق على املكروه كراهة

( ) 1هو :الصحايب اجلليل عةد اهلل بن عسةود بن غافل بن حةيب اهلذيل املكي ،أبو عةد الرمحن ،عن
السابقني إىل اإلسالم ،أول عن جهر بالقرآن ،عناقةه ال حتصى رضي اهلل عنه وأرضاه تويف باملدينة
سنة 32هـ .ينظر :يوسف بن عةد اهلل بن عةد الرب" ،االستيةاب يف عةرفة األصحاب" ،تةليق :علي
عةوض و عادل عةد املوجود ،1،( ،بريوت  ،لةنان :دار الكتب الةلمية1415 ،هـ) ،110 /3 ،
ابن حجر" ،اإلصابة يف متييز الصحابة".129/4 ،
( ) 2أخرجه الةخاري يف "كتاب التفسري" "باب قوله تةاىل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ
[الةقرة "]22 :حديث ( ،)4207و أخرجه عسلم يف صحيحة كتاب اإلميان ،باب :كون الشرك
أقةح الذنوب برقم (.)86
( ) 3هو :الصحايب اجلليل عةد الرمحن بن صخر الدوسي اليماين ،أحد املكثرين عن رواية احلديث ،وقد
دعا له النيب صلى اهلل عليه وسلم باحلفظ ،تويف باملدينة سنة 57هـ .ينظر :ابن عةدالرب" ،االستيةاب
يف عةرفة األصحاب " ،332 /4 ،ابن حجر "،اإلصابة يف متييز الصحابة" .163 /4
( )4أخرجه الةخاري يف صحيحه ،باب قول اهلل تةاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [النساء ]10 :برقم  ،2641وعسلم يف صحيحه كتاب
اإلميان ،باب :بيان أكرب الكةائر وأكربها برقم .158
( )5قال اإلعام ابن القيم رمحه اهلل (إعالم املوقةني  " :)39 /1وقد غلط كثري عن املتأخرين عن أتةاع
األئمة عل أئمتهم بسةب ذلك حيث تورع األئمة عن إيالق لفظ التحرمي وأيلقوا لفظ الكراهة،
=
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تنزيه ،وعلى ترك األوىل ،وهو ترك عا فِ ْةله راجح ،أو فِ ْةل عا تركه راجح ،ويطلق أيضاً على
فةل عا فيه شةهة وتردد.
وهو تكليف وعنهي عنه حقيقة؛ لدخوله يف حد النهي عن حيث التحرمي والكراهة.
واملكروهات يف الشريةة ليست على درجة واحدة بل عتفاوتة حبسب زيادة املفسدة
ونقصاهنا( ،)1فأعلى درجات الكراهة املشتةهات خلطرها؛ حيث إهنا حاجز بني احلالل
واحلرام ،يوشك عن ارتكةها أن يقع يف احلرام( ،)2واملكروه باجلزء حمرم بالكل ،فليس للةةد أن
يتمادى يف املكروهات حبجة أهنا عكروهة ،وإن التمادي يف ذلك حرام(.)3
واألصل يف كيفية التةاعل عع الشةهات حديث النـُّةم ِ
ان بْ ِن ب ِشري(- )4ر ِضي اللَّ ُه
ْ
ِ
ني،
ني وإِ َّن ْ
ول( :إِ َّن ْ
ت ر ُسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم يـ ُق ُ
احلرام بـ ِّ ٌ
احلالل بـ ِّ ٌ
عْنـ ُهما -قال :مس ْة ُ
َّاس ،فم ِن اتـَّقى ُّ ِ
ات ،ال يـ ْةل ُم ُه َّن كثِ ٌري ِعن الن ِ
استْةـرأ لِ ِدينِ ِه
ور ُع ْشتةِه ٌ
الشةُـهات ْ
وبـْيـنـ ُهما أ ُُع ٌ
الشةـه ِ
احلِمى ي ِ
احلرِام ،ك َّ ِ
ِ ِِ
ك أ ْن يـ ْرتع
ات وقع ِيف ْ
وش ُ
الراعي يـ ْرعى ح ْول ْ ُ
وع ْرضه ،وع ْن وقع ِيف ُّ ُ
فِ ِيه ،أال وإِ َّن لِ ُكل علِك ِمحى ،أال وإِ َّن ِمحى اللَّ ِه حما ِرعه ،أال وإِ َّن ِيف ْ ِ
ضغةً إِذا
اجلسد ُع ْ
ِّ
ُُ
=

فنفى املتأخرون التحرمي عما أيلق عليه األئمة ،مث سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت عؤنته عليهم
فحمل بةضهم على التنزيه ...فحصل بذلك غلط عظيم على الشريةة وعلى األئمة ".وينظر :ابن
قداعة  "،روضة الناظر"  ،123/1ابن تيمية "،جمموع الفتاوى"  ،241/32ابن القيم  "،بدائع
الفوائد" 6 /4؛ د .حممد اجليزاين "عةامل أصول الفقه" .312
( )1ينظر :الةز بن عةد السالم  "،قواعد األحكام يف عصاحل األنام " .31 /1
( ) 2الشةهات وهي :تردد الشيء بني احلل واحلرعة ومل يكن فيه نص وال إمجاع .ينظر :حيي بن شرف
النووي "،شرح صحيح عسلم" ،1، ( ،عصر :املطةةة املصرية باألزهر1347 ،هـ)28 /11 ،؛ ابن
رجب "جاعع الةلوم واحلكم " ( ،دار اإلفتاء ).204 /1 ،
( )3ينظر :الشاييب " ،املوافقات" .131-130/1
( ) 4النةمان بن بشري بن سةد بن ثةلةة بن جالس بن زيد األنصاري اخلزرجي ،ويكىن أبو عةد اهلل أحد
شهرا تويف
صحابة الرسول ،وكان أول عولود ولد يف اإلسالم عن األنصار بةد اهلجرة بأربةة عشر ً
سنة 65هـ .ينظر :ابن عةد الرب  "،أسد الغابة"  ،310 /5ابن حجر " ،اإلصابة" .346 /6
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ِ
ُّ
ب)(.)1
ت فس د ْ
ت صل ح ْ
اجلس ُد ُكلُّهُ ،وإِذا فسد ْ
صلح ْ
اجلس ُد ُكلهُ ،أال وهي الْق ْل ُ
قال إعام احلرعني اجلويين–رمحه اهلل " :-مث املنهيات على حكم الكراهة على درجات،
كما أن املندوبات على درجات"(.)2
ويقول اإلعام القرايف(–)3رمحه اهلل ":-وترتقي الكراهة بارتقاء املفسدة ،حَّت يكون
أعلى عراتب املكروه يلي أدىن عراتب التحرمي"(.)4

( )1أخرجه الةخاري يف صحيحه كتاب اإلميان باب :فضل عن أستربأ لدينه  ،205 /1رقم.52
( )2اجلويين "،الربهان يف أصول الفقه".216 /1 ،
( ) 3هو :أمحد بن إدريس بن عةد الرمحن القرايف املالكي ،عن عؤلفاته :الذخرية ،شرح تنقيح الفصول،
تويف سنة 684هـ .ينظر :إبراهيم بن علي بن فرحون" ،الديةاج املذهب يف عةرفة أعيان املذهب "
حتقيق :حممد األمحد( ،القاهرة :دار الرتاث) ،236/1 ،الزركلي " ،األعالم" .94 /1
( )4القرايف " ،الفروق" .94 /3
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املبحث الرابع :جنس فعل املأمور به أعظم من جنس ترك املنهي عنه.
هذه القاعدة تدور يف جمملها على تفضيل جنس املأعور على جنس املنهي عنه عن
حيث الةمل أو الرتك( ،)1واملةىن املقرر يف القاعدة ال يتةلق بآحاد الصور بل يتةلق باجلنس
عن حيث هو  ،وأعا أفراده فقد خيرج بةضها عن حكم األصل( ،)2مما يؤكد " أن فةل املأعور
به أصل وهو املقصود ،وأن ترك املنهي عنه فرع وهو التابع"(.)3
واملأعورات -كما سةق -تشتمل على الواجةات واملندوبات عن جهة ،واملنهيات
تشتمل على احملرعات واملكروهات عن جهة أخرى.
أقوال العلماء في المسألة:
 القول األول :ذهب الرازي  ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وابن القيم  ،وابن
رجب(- )7رمحهم اهلل–( )8إىل أن اعتةار الشارع باملأعورات أشد عن اعتةاره باملنهيات.
()5

()4

()6

( )1ينظر :سليمان النجران  "،املفاضلة بني الةةادات قواعد وتطةيقات "( ،الرياض :عكتةة الةةيكان،
1425هـ).506 ،
( ) 2ينظر :د .خالد عثمان السةت  "،قواعد التفسري"( ،دار ابن عفان).501 ،
( )3ينظر :ابن تيمية "،جمموع الفتاوى"116 /20 ،؛ الريسوين" ،التجديد األصويل"( ،املةهد الةاملي
للفكر اإلسالعي).516 ،
( )4الرازي" ،عفاتيح علم الغيب".407 /29 ،
( )5ابن تيمية "،جمموع الفتاوى".85 /20 ،671/11 ،
( )6ينظر :ابن القيم "،إعالم املوقةني"155 /2 ،؛ ابن القيم " ،الفوائد"154 ،؛ ابن القيم "،عدة
الصابرين (املكتةة الةصرية 26 )2000،؛ ابن القيم "،عدارج السالكني" ،حتقيق :حممد الةغدادي (
دار الكتاب الةريب 1423،هـ) .165 /2
( ) 7هو :عةد الرمحن بن أمحد بن رجب ،زين الدين أبو الفرج ،الفقيه احلنةلي ،عن عؤلفاته :جاعع الةلوم
واحلكم ،والقواعد ،تويف سنة 795هـ .ينظر :ابن عةد اهلادي "،اجلوهر املنضد يف يةقات عتأخري
أصحاب أمحد" ،حتقيق  :عةد الرمحن الةثيمني (عكتةة الةةيكان  ،الرياض 1421هـ) 46 ،؛ ابن
الةماد" ،شذرات الذهب" .339 /6
( )8ابن رجب" ،جاعع الةلوم واحلكم".253 /1 ،
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه اهلل  " :-إن جنس فةل املأعور به أعظم عن
جنس ترك املنهي عنه  ،وأن جنس ترك املأعور به أعظم عن جنس فةل املنهي عنه ،وأن عثوبة
بين آدم على أداء الواجةات أعظم عن عثوبتهم على ترك احملرعات ،وأن عقوبتهم على ترك
الواجةات أعظم عن عقوبتهم على فةل احملرعات"(.)1
وقال الةالعة ابن القيم – رمحه اهلل  " :-هذه عسألة عظيمة هلا شأن ،وهو أن ترك
األواعر أعظم عند اهلل عن ارتكاب املناهي"(.)2
قال احلافظ ابن رجب رمحه اهلل...":فجنس األعمال الواجةات أفضل عن جنس ترك
احملرعات؛ ألن األعمال عقصودة لذاهتا ،واحملارم املطلوبة عدعها ،ولذلك ال حتتاج إىل نية
خبالف األعمال ،ولذلك كان جنس ترك األعمال قد تكون كفراً كرتك التوحيد ،وكرتك أركان
اإلسالم...خبالف ارتكاب املنهيات فإنه ال يقتضي الكفر بنفسه"(.)3
وقد استدل شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم رمحهما اهلل باثنني وعشرين دليالً ،وعن
أهم عا استدال به هلذه القاعدة(:)4
 -1إن أول ذنب عُصي اهلل به كان عن أيب اجلن وأيب اإلنس ،أبوي الثقلني ،وكان ذنب
استكةارا ،وذنب
أيب اجلن أكرب وأسةق ،وهو ترك املأعور به  -وهو السجود  -إباءً و
ً
أيب اإلنس كان ذنةًا أصغر ،وهو فةل املنهي عنه  -وهو األكل عن الشجرة  -مث إنه
تاب عنه(.)5
( )1ابن تيمية "،جمموع الفتاوى".85 /20 ،671/11 ،
( )2ابن القيم" ،الفوائد" .119
( )3ابن رجب "،جاعع الةلوم واحلكم" .253 /1
( )4ينظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى" 85/20 ،671/11؛ ابن القيم" ،إعالم املوقةني"155/2 ،؛
ابن القيم" ،الفوائد" 154،119؛ الزركشي " ،الةحر احمليط "362 /1 ،؛ د .حممد اجليزاين" ،
عةامل أصول الفقه عند أهل السنة " .407
( )5ينظر :املصادر السابقة و اجلصاص  " ،الفصول يف األصول ( ،2 ،وزارة األوقاف الكويتية
1414،هـ1994-م) ،88 /2حممد بن أمحد بن عةد اهلادي "،الةقود الدرية عن عناقب شيخ
اإلسالم ابن تيمية " حتقيق :حممد حاعد ( دار الكتاب الةريب  ،بريوت ) .62 /1
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 -2إن ذنب ارتكاب النهي عصدره يف الغالب الشهوة واحلاجة ،وذنب ترك األعر
عصدره يف الغالب الكرب والةزة ،وال يدخل اجلنة عن يف قلةه عثقال ذرة عن كرب،
ويدخلها عن عات على التوحيد وإن زىن وسرق(.)1
 -3إن املقصود عن إرسال الرسل ياعة املرسل ،وال حتصل إال باعتثال أواعره ،وعن متام
ُ
اعتثال األواعر ولوازعها اجتناب النواهي(.)2
عطيةا وكان عاصيًا ،خبالف عا لو
وهلذا لو اجتنب املناهي ومل يفةل عا أعر به مل يكن ً
أتى باملأعورات وارتكب املناهي فإنه وإن عد عاصيًا عذنةًا فإنه عطيع باعتثال األعر ،عاص
عطيةا باجتناب املنهيات خاصة(.)3
بارتكاب النهي ،خبالف تارك األعر فإنه ال يةد ً
 -4إن عن فةل املأعورات واملنهيات فهو إعا ناج عطل ًقا إن غلةت حسناته سيئاته ،وإعا ناج
بةد أن يؤخذ عنه احلق ويةاقب على سيئاته ،فمآله إىل النجاة وذلك بفةل املأعور(.)4
 -5إن فةل املأعور أحب إىل اهلل عن ترك املنهي ،كما يف قوله صلى اهلل عليه وسلم" :أحب
األعمال إىل اهلل الصالة على وقتها"( )5وترك املناهي عمل فإنه كف النفس عن الفةل،
وهلذا علق سةحانه احملةة بفةل األواعر كقوله :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
()6
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ  ،وكقوله :ﮋﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"85/20 ،671/11؛ أمحد احلازعي" ،شرح نظم الورقات".25 /2 ،
( )2ينظر :ابن تيمية "،جمموع الفتاوى"85/20 ،671/11 ،؛ ابن القيم" ،إعالم املوقةني"155/2 ،؛
ابن القيم" ،الفوائد".154،119 ،
( )3ينظر :الغزايل "،املستصفى" ،6 /1 ،الشيخ علي الطهطاوي" ،فتح املنان"( ،بريوت  ،لةنان :دار
الكتب الةلمية) 64؛ د .حممد اجليزاين " ،عةامل أصول الفقه عند أهل السنة ".407 ،
( )4ينظر :ابن القيم" ،الفوائد "  ،154 ،119ابن القيم" ،شفاء الةليل يف عسائل القدر واحلكمة والتةليل"
حتقيق :احلساين حسن عةداهلل ، ( ،دار الرتاث)188 ،45 ،43 ،؛ حممد عةدالسالم عوام" ،الفكر
املنهجي عند األصوليني" ( ،1،املةهد الةاملي للفكر اإلسالعي1435 ،هـ.367 ) -
( )5أخرجه الةخاري يف صحيحه كتاب عواقيت الصالة ،باب فضل الصالة لوقتها برقم  ،504وعسلم
يف صحيحه كتاب اإلميان ،باب كون اإلميان باهلل تةاىل أفضل األعمال برقم .151
( )6الصف آية .4
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ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ( )1أعا يف جانب
()2
املنهي فأكثر عا جاء النفي للمحةة كقوله :ﮋﰕﰖﰗﰘﮊ  ،وقوله :ﮋﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ( )3ونظائره ،وأخرب يف عوضع آخر أنه يكرهها ويسخطها،
كقوله :ﮋﰐﰑﰒ ﰓﰔﰕﰖﮊ(.)5()4
 -6إن أصل اإلميان عأعور به ،وأصل الكفر نقيضه ،وأن اإلميان أعر وجودي ،فال
يكون الرجل عؤعناً حَّت يظهر أصل اإلميان بلسانه ،وحَّت يقر بقلةه ،خبالف الكفر
فإنه حيصل إذا مل يأت باإلميان؛ فلو ترك كل حمظور ،ومل يأت مبأعور اإلميان لكان
خملداً يف السةري؛ فأصل املأعورات عتةلقة مبةرفة اهلل وتوحيده وعةادته وذكره وشكره
وحمةته والتوكل عليه ،أعا املنهيات فمتةلقها ذوات األشياء املنهي عنها(.)6
 -7إن فةل املأعور عقصود لذاته ،خبالف اجتناب املنهي فهو وسيلة إىل املقصود ،وهو
تكميل فةل املأعور؛ ولذلك اشرتيت النية يف فةل املأعور خبالف اجتناب املنهي عنه(.)7
 -8إن ترك املأعور عليه قضاؤه وإن تركه لةذر ،خبالف فاعل املنهي فهو عةفو عنه إذا
كان لةذر(.)8
 -9إن ترك املأعور عقوبته أشد ،حَّت قد تصل إىل القتل وحيكم عليه أيضاً بالكفر؛
كما قال ذلك بةض الةلماء يف تارك الصالة وغريها ،وأعا فاعل املنهي عنه الذي
ال يتةدى ضرره فإنه ال يقتل وال يكفر بفةلها عند أحد عن األئمة(.)9

( )1آل عمران .134
( )2املائدة .64
( )3احلديد .23
( )4اإلسراء .38
( )5ينظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"85/20 ،671/11 ،؛ ابن القيم" ،الفوائد" ،154،119
الريسوين"،التجديد األصويل" .518
( )6ينظر :املصادر السابقة  ،وسليمان النجران "،املفاضلة بني الةةادات " .506
( )7ينظر :ابن القيم "،إعالم املوقةني " 155 /2الزركشي "،الةحر احمليط " .362 /1
( )8اجلصاص  " ،الفصول يف األصول ".88/ 2
( )9ينظر :ابن تيمية "،جمموع الفتاوى"671/11؛ ابن القيم "،الفوائد " 154 ،119؛ الزركشي" ،
=
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-10إن اهلل سةحانه جةل جزاء فةل املأعورات عشرة أعثاهلا ،وجزاء اجتناب املنهيات
ِعثل واحد(.)1
وميكن عناقشة هذه األدلة :بأن املقصد عنها هو إيضاح عقصد الشرع على وجه
الةموم يف شرعية األعر ،واجتناب النهي ،ال التفضيل بينهما.
()4
()3
()2
 القول الثاني :ذهب مجهور الةلماء عن احلنفية واملالكية والشافةية
واحلنابلة( )5إىل أن املنهيات أشد عن املأعورات.
قال اإلعام أمحد(- )6رمحه اهلل" :-إن النهي أشد عن األعر"( .)7وقال أيضا ":عا أعر
به النيب صلى اهلل عليه وسلم عندي أهون مما هنى عنه"(.)8
=

الةحر احمليط " .362 /1
( )1ينظر :ابن القيم " ،عدة الصابرين "  ،26د .حممد اجليزاين " ،عةامل أصول الفقه عند أهل السنة "،
 ،407سليمان النجران" ،املفاضلة يف الةةادات".506 ،
( )2ينظر :حممد أعني بن عمر ابن عابدين" ،الدر احملتار على الدر املختار" ،2، ( ،بريوت :دار الفكر،
1412هـ) .333
( )3ينظر :أمحد بن إدريس القرايف " ،الذخرية" حتقيق :حممد حجي وآخرون ( ،1 ،بريوت :دار الغرب
اإلسالعي ،288/1 ،)1994 ،القرايف" ،الفروق"  ،188/2الشاييب " ،املوافقات ".620/4
( ) 4وينظر :ابن حجر" ،فتح الةاري شرح صحيح الةخاري" ،ترقيم  :حممد فؤاد عةدالةاقي (بريوت :دار
املةرفة1379 ،هـ) 150 /2؛ الزركشي" ،املنثور يف القواعد" ،حتقيق :تيسري فائق (  ،2،الكويت:
دار الكويت للصحافة1405 ،هـ) .2-1/2
( )5ينظر :الفتوحي" ،شرح الكوكب املنري"448-447 /4 ،؛ ابن رجب" ،جاعع الةلوم واحلكم"
255/1؛ وينظر :املنجور أمحد" ،شرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب" ،حتقيق :حممد األعني،
(أيروحة دكتوراه عن اجلاعةة اإلسالعية ،املدينة املنورة ،كلية الشريةة ،قسم الفقه) .729
( ) 6هو :أمحد بن حممد بن حنةل بن هالل الشيةاين ،إعام أهل السنة ،عن عؤلفاته :املسند ،والزهد ،تويف
سنة  241هـ بةغداد .ينظر :اخلطيب الةغدادي "،تاريخ بغداد" (بريوت  ،لةنان :دار الكتاب الةريب)
414 /4؛ الذهيب" ،سري أعالم النةالء" .179 /11
( )7ينظر :ابن رجب "،جاعع الةلوم واحلكم" .255 /1
( ) 8ينظر :ابن اللحام  "،القواعد والفوائد األصولية " حتقيق :حممد الفقي ( ،1،بريوت :دار الكتاب
=
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قال اإلعام القرايف -رمحه اهلل":-إذا تةارض احملرم وغريه عن األحكام األربةة قدم احملرم"(.)1
ويقول أيضاً" :إذا تةارض الواجب واحملرم قدم احملرم"(.)2
قال اإلعام الشاييب -رمحه اهلل":-اجتناب النواهي آكد وأبلغ يف القصد الشرعي عن
األواعر"(.)3
قال اإلعام الزركشي(- )4رمحه اهلل":-الشريةة قسمان عأعورات وعنهيات ،واعتناء
الشرع باملنهيات فوق اعتنائه باملأعورات"(.)5
ويقول ابن عابدين(- )6رمحه اهلل":-ترك املنهي عقدم على فةل املأعور"(.)7
وعن خالل عا تقدم عن هذه القواعد وغريها فإن مجهور الةلماء يؤكدون على أن فةل
احملظور أعظم عن ترك املأعور؛ ألن فةل املأعور عةلق باالستطاعة ففيه شيء عن التخفيف.
وعن أبرز أدلتهم(:)8
 -1عن أيب هريرة -رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم...":فإذا
=

الةريب 1403 ،هـ) .252
( )1القرايف "،الذخرية" .288 /1
( )2القرايف" ،الفروق" .188 /2
( )3الشاييب" ،املوافقات" .300/5
( ) 4هو :حممد بن هبادر بن عةد اهلل الزركشي الشافةي األصويل ،عن عؤلفاته :الةحر احمليط ،وسالسل
الذهب ،تويف سنة749 :هـ .ينظر :يوسف بن تغري بردي "،النجوم الزاهرة يف علوك عصر
والقاهرة"( ،1،دار الكتب املصرية 1351 ،هـ) 134 /12؛ حممد الداوردي " ،يةقات املفسرين"
حتقيق :علي حممد ،1 ،( ،عصر :دار الكتب الةلمية1392 ،هـ) .157 /2
( )5الزركشي" ،املنثور" .2-1 /2
( ) 6هو :حممد أعني بن عمر بن عةد الةزيز عابدين الدعشقي ،احلنفي ،عن عؤلفاته :رد احملتار على الدرر
املختار ،الةقود الدرية ،تويف سنة 1252هـ .ينظر" :هدية الةارفني"  ،376 /2األعالم .42 /6
( )7ابن عابدين "،الدرر املختار" .333
( )8ينظر :ابن حجر "،فتح الةاري" 150 /2؛ الزركشي " ،املنثور" 2-1 /2؛ الشاييب "،املوافقات"
.620 /4
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هنيتكم عن شيء فاجتنةوه ،وإذا أعرتكم بأعر فأتوا عنه عا استطةتم"(.)1
قال احلافظ ابن حجر(– )2رمحه اهلل" :-واستدل هبذا احلديث على أن اعتناء الشرع
باملنهيات فوق اعتنائه باملأعورات؛ ألنه أيلق االجتناب يف املنهيات ولو عع املشقة يف الرتك
وقيد يف املأعورات بقدر الطاقة وهذا عنقول عن اإلعام أمحد"(.)3
ويقول اإلعام الزركشي -رمحه اهلل":-الشريةة قسمان عأعورات وعنهيات واعتناء الشرع
باملنهيات فوق اعتنائه باملأعورات وهلذا قال عليه الصالة والسالم ":وإذا أعرتكم بأعر فأتوا
عنه عا استطةتم وإذا هنيتكم عن شيء فاجتنةوه" .وعن مث سوعح يف ترك بةض الواجةات
بأدىن عشقة يف اإلقدام كالةاجز عن القيام يف الصالة وعن الصيام ،والفاقد للماء يةدل
للتيمم ،ومل يساعح يف اإلقدام على املنهيات وخصوصاً الكةائر ،أال ترى أن املكره على القتل
ُ
أو الزىن ،أو املضطر إىل تناول اخلمر ال يةاح هلم وإن عظُمت املشقة يف الرتك حَّت بلغت
يدل عل أن املساحمة يف ترك الواجب أوسع عن املساحمة يف فةل احملرم وإن بلغ
الروح ،وهذا ُ
القدر هنايته"(.)4
وقال احلافظ ابن رجب رمحه اهلل " :وقال بةض الةلماء :إمنا قال صلى اهلل عليه
وسلم" :إذا هنيتكم عن شيء فاجتنةوه ،وإذا أعرتكم بأعر ،فأتوا عنه عا استطةتم"؛ ألن
اعتثال األعر ال حيصل إال بةمل ،والةمل يتوقف وجوده على شرو ،وأسةاب ،وبةضها قد ال
يستطاع ،فلذلك قيده باالستطاعة ،كما قيد اهلل األعر بالتقوى باالستطاعة ،قال تةاىل:
()5
ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ  ،وقال :ﮋ ﮬ ﮭ
( )1أخرجه الةخاري يف صحيحة 251/13برقم  ،7288وعسلم يف صحيحة 975/2برقم .1337
( )2هو :أمحد بن علي بن حممد الكناين الةسقالين الشافةي شهاب الدين أبو الفضل ،عن عؤلفاته :فتح
الةاري ،تلخيص احلةري ،تويف سنة 852هـ .ينظر :الشوكاين "،الةدر الطالع مبحاسن عن بةد القرن السابع
"( ،1،القاهرة :عطةةة السةادة 1348،هـ) 87/1؛ ابن الةماد" ،شذرات الذهب" .270/7
( )3ابن حجر "،فتح الةاري" .150 /2
( )4الزركشي "،املنثور" .2-1 /2
( )5سورة التغابن .16
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ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ (.")1
وأعا النهي :فاملطلوب عدعه ،وذلك هو األصل ،واملقصود استمرار الةدم األصلي،
وذلك ممكن ،وليس فيه عا ال يستطاع(.)2
قال اإلعام الشاييب -رمحه اهلل":-إذا وجد جمتهدان أحدمها عثابر على أن ال يرتكب
عنهياً عنه لكنه يف األواعر ليس كذلك ،واآلخر عثابر على أن ال خيالف عأعورا به لكنه يف
النواهي على غري ذلك؛ فاألول أرجح يف االتةاع عن الثاين؛ ألن اجتناب النواهي آكد وأبلغ
يف القصد الشرعي"(.)3
ولةله مما يؤكد أن اجتاب النواهي آكد وأبلغ يف القصد الشرعي قوله صلى اهلل عليه
وسلم...":ات َِّق الْمحا ِرم ت ُك ْن أ ْعةد الن ِ
َّاس"(.)4
 -2عموم األدلة الدالة على أن الشريةة جاءت جللب املنافع ،ودرء املفاسد ،فإذا
تةارضت عصلحة وعفسدة قدم دفع املفسدة غالةاً؛ ألن الشرع حريص بدفع
الفساد ،ويةتين باملنهيات أشد عن اعتنائه باملأعورات(.)5
وعن ذلك:
أ– فةله صلى اهلل عليه وسلم يف صالة الرتاويح عندعا صلى بةض الليايل مث ترك قيام
رعضان خشية أن يفرض عليهم()6؛ فاكتساهبم ثواب الةةادة عصلحة ،وتركهم

( )1سورة آل عمران .97
( )2ينظر :ابن رجب " ،جاعع الةلوم واحلكم" .228 /1
( )3الشاييب " ،املوافقات" .300/5
( )4أخرجه أمحد ( ،310/2رقم  ،)8081والرتعذي ( ،551/4رقم  ،)2305وقال :غريب ،والةيهقى يف
شةب اإلميان ( ،78/7رقم . )9543قال األلةاين يف "السلسلة الصحيحة :637 / 2أخرجه الرتعذي
( )50/2وأمحد ( )310/2قال الشيخ األلةاين :حسن .انظر :حديث رقم 100 :يف صحيح اجلاعع.
( )5ينظر :الزحيلي" ،القواعد الفقهية وتطةيقاهتا يف املذاهب األربةة" (  ،1،دعشق :دار الفكر،
1427هـ) .238/1
( ) 6أخرجه الةخاري يف صحيحه  ،)1129(380/1وعسلم يف صحيحه .)761(524 /1
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الفرض عفسدة يف حالة افرتاضه عليهم ،فقدم درء املفسدة على جلب املصلحة(.)1
ب -تركه صلى اهلل عليه وسلم بناء الةيت على قواعد إبراهيم خوف أن يرتدوا(.)2
ج -وتركه صلى اهلل عليه وسلم قتل عةد اهلل بن أُيب خشية أن يتحدث الناس أن
حممداً يقتُل أصحابه(.)3
 -3وعن أدلتهم الةقلية أيضاً قالوا :إن األواعر تتةع املصاحل ،والنواهي تتةع املفاسد،
وعناية الةقالء والشارع بدرء املفاسد أكثر عن عنايتهم بتحصيل املصاحل؛ وألن
ترجيح النهي يفضي إىل عوافقة األصل ،ألن األصل عدم الفةل واألواعر تقتضي
الفةل وداللة النهي على التحرمي أقوى عن داللة األعر على الوجوب؛ ألنه إذا
اجتمع احلالل واحلرام غُلب احلرام(.)4
يقول اإلعام ابن جنيم(- )5رمحه اهلل :-فإذا تةارضت عفسدة وعصلحة قُدم دفع
املفسدة غالةاً؛ ألن اعتناء الشرع باملنهيات أشد عن اعتنائه باملأعورات(.)6
والذي يرتجح والةلم عند اهلل :هو قول مجهور الةلماء؛ لقوة أدلتهم وسالعتها عن املةارضة.
وميكن أن يقال :إن اإليالق يف هذه القاعدة ليس على بابه ،بل إن سياق شيخ
اإلسالم ابن تيمية وابن القيم -رمحهما اهلل  -هلذه القاعدة املقصد عنه إيضاح عقصد الشرع
( ) 1ينظر :الةراقي " ،يرح التثريب يف شرح التقريب" ( دار إحياء الرتاث الةريب  ،ودار الفكر الةريب).99/3 .
( ) 2أخرجه الةخاري يف صحيحه ( ،)1583وعسلم يف صحيحه( .)1333
( ) 3أخرجه الةخاري يف صحيحه ( ،)3518وعسلم يف صحيحه (  .)2584وينظر :ابن حجر "،فتح
الةاري"  ،517 /8سليمان النجران " ،املفاضلة بني الةةادات " .512
( ) 4ينظر :القرايف " ،نفائس األصول يف شرح احملصول " ،حتقيق :عادل أمحد وعلي عةوض،1، ( ،
عكتةة الةاز 1416 ،هـ)  ،353/2القرايف" ،الفروق" .94/3
( ) 5هو :زين الدين بن إبراهيم بن حممد احلنفي ،عن عؤلفاته :األشةاه والنظائر ،تويف سنة 970هـ .ينظر:
اللكنوي  "،الفوائد الةهية يف تراجم احلنفية "تصحيح :حممد النةساين (  ،1،عصر :دار السةادة،
1324هـ)  ،134الزركلي " ،األعالم" .64 /3
( ) 6زين الدين بن إبراهيم " ،األشةاه والنظائر على عذهب أيب حنيفة " ( ،بريوت :دار الكتب الةلمية،
1405هـ) 44-43؛ احلموي " ،غمز عيون الةصائر يف شرح األشةاه والنظائر" ،1 ،( ،دار
الكتب الةلمية 1405 ،هـ) .291
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على وجه الةموم يف شرعية األعر ،واجتناب النهي ،ال التفضيل بينهما ( ،)1ويدل لذلك قول
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل " أن جنس األعر أعظم عن جنس النهي ،فةل الطاعة
أعظم يف إدراك عقاصد الشريةة عن ترك املةصية ،عن حيث اجلنس ،إذ الفةل أعظم عن
الرتك عن حيث القدرة ،واالحتيا ،يف فةل احملرم الةارض أعظم عنه يف ترك األعر الةارض،
فرتك جنس املأعور أيسر عن فةل جنس احملظور عن حيث احملاسةة ،ودليل هذا قول النيب
صلى اهلل عليه وسلم" :إذا هنيتكم عن شيء فاجتنةوه ،وإذا أعرتكم بأعر فأتوا عنه عا
استطةتم" فانظر كيف أوجب االجتناب عن كل عنهي عنه ،وفرق يف املأعور به بني املستطاع
وغريه ،فإن الواجةات عن القيام واجلمةة واحلج؛ تسقط بأنواع عن املشقة اليت ال تصلح
(.)2
الستةاحة شيء عن احملظور وهذا بني بتأعل "
وإن كان اإلعام الشاييب رمحه اهلل قد نازع يف هذا األعر كذلك حيث أكد أنه حَّت
يف القصد الشرعي اجتناب املنهي آكد وأبلغ عن فةل األعر( )3إال أن كالم شيخ اإلسالم
ابن تيمية يف هذا عتجه ،وال خيفى أن حترير هذا املوضع حيتاج إىل تدقيق وإعةان نظر يف كل
قضية على حدة ،فال يقال :إن ترك األعر أعظم عن ارتكاب النهي ،أو أن اجتناب النهي
آكد وأبلغ عن فةل األعر؛ ألن ترك املأعور عثل فةل احملظور كالمها عنهي عنه ،فاملكلف
عطالب باعتثاهلما عةاً ،باعتثال األواعر ،واجتناب النواهي( .)4واهلل أعلم.

( )1ينظر :سليمان النجران " ،املفاضلة يف الةةادات " .511
( (2ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى" .385/1
( )3الشاييب" ،املوافقات" .620/4
( )4ينظر :حممد الوكيلي"،فقه األولويات".167 ،
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املبحث اخلامس :الخطبيقات الفقهية

أوالً :ومن التطبيقات الفقهية حول اعتبار الشارع بالمأمورات أشد من اعتباره بالمنهيات ما يلي:
 .1الصالة عع اختالل شر ،عن شرويها عند الةجز ،واجةة  -كالطهارة وسرت الةورة
واستقةال القةلة  -عأعور هبا ،والصالة بدون حتقيق شرويها عنهي عنه ،فيقدم األعر
على النهي اعتثاال ألعر الشارع بوجوب إقاعة الصالة حسب الطاقة قال صلى اهلل
صل قائما فإن مل تستطع فقاعداً فإن مل تستطع فةلى جنةك "(.)1
عليه وسلم " ِّ
وألن الةةادة إذا مل يكن فةلها إال عع حمظور كان ذلك أوىل عن تركها(.)2
 .2نةش القةور حمرم؛ ملا فيه عن انتهاك حرعة األعوات ،لكنه واجب إذا دفنوا بغري غسل،
أو وجهوا إىل غري القةلة بشر ،أن ال يكون قد تغريت أجسادهم(.)3
 .3أكل امليتة حمرم عنهي عنه كما يف قوله تةاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﮊ( )4لكنه
واجب للمضطر حفاظاً على عصلحة حفظ النفس وحفظ النفس عأعور به(.)5
توجه بأصحابه إىل فتح عكة يف
 .4ويدل على ذلك أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم َّ -
شهر رعضان وهم صيام ،فاشتكى بةضهم شدة املشقة عن الةطش واجلوع ،فتناول
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -كأساً فيه عاء فشربه على عرأى عن الناس ،ففةل
فلما بلغه استمرارهم يف الصوم قال " :أولئك
بةضهم عثله ،واستمر آخرون صياعاًَّ ،
( )1أخرجه الةخاري يف صحيحه ،كتاب التهجد ،باب :إذا مل يطق قاعداً صلى على جنب .برقم
.1079
( )2ينظر :الةز بن عةد السالم" ،قواعد األحكام يف عصاحل األنام" 77/1؛ ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"
 ،238 /26الشيخ أبو بكر األحسائي " ،زواهر القالئد على أعهات القواعد" ، 2، ( ،دار
الكتب الةلمية 1434،هـ) .77
( )3ينظر :الةز بن عةد السالم "،قواعد األحكام" 77/1؛ سليمان النجران "،املفاضلة يف الةةادات" .514
( )4سورة املائدة .3
( )5اآلعدي" ،اإلحكام يف أصول األحكام" ،تةليق :الشيخ عةد الرزاق عفيفي (  ،1،الرياض :دار
الصميةي1424 ،هـ)  ،144/1الشاييب "،املوافقات" 190/1؛ حممد بن أمحد القرييب" ،اجلاعع
ألحكام القرآن"( ،بريوت :دار إحياء الرتاث ،دار احلديث األوىل1414 ،هـ) .173-172/2
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الةصاة ،أولئك الةصاة "( .)1وذلك ألهنم تركوا فةل النيب صلى اهلل عليه وسلم يف
األخذ بالرخصة الواجةة حال اخلوف على النفس عن اهلالك أو الضرر الةدين(،)2
وهم عأعورون به؛ لذلك عدهم عن الةُصاة.
()3
تيمم عن جنابة
 .5وعن ذلك :عا فةله عمرو بن الةاص -رضي اهلل عنه -حينما َّ
وصلَّى ،ومل يغتسل خمافة أن يتضرر باملاء الشديد الربودة( ،)4حفاظاً على عصلحة
حفظ النفس ،وحفظ النفس عأعور به(.)5
 .6التلفظ بكلمة الكفر عنهي عنه ،لكنه عأعور به حال اإلكراه للمحافظة على النفس؛
()6
فلذلك جاز التلفظ هبا كما يف قوله تةاىل :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

( ) 1أخرجه عسلم يف صحيحه كتاب الصيام ،باب جواز الصوم والفطر يف شهر رعضان برقم .1885
( ) 2ينظر :حممود بن أمحد الةيين" ،عمدة القارئ شرح صحيح الةخاري" (بريوت :دار إحياء الرتاث
الةريب) .88 /11
( )3هو :الصحايب اجلليل أبو عةد اهلل عمرو بن الةاص بن وائل بن هاشم بن سةيد القرشي السهمي،
أسلم عام الفتح ،وهو ممن عُرف حبسن الرأي ،افتتح عصر وتوىل إعا رهتا ،تويف سنة 43هـ .ينظر:
ابن عةد الرب "،االستيةاب" 266 /3؛ ابن حجر " ،اإلصابة" .2 /5
( )4أخرجه الةخاري يف صحيحه  ،/كتاب التيمم ،باب إذا خاف اجلنب على نفسه املرض أو املوت أو
خاف الةطش تيمم برقم  338عةلقاً ،وقواه احلافظ ابن حجر يف الفتح ( ،)454 /1وأخرجه أبو
داود يف سننه ،كتاب الطهارة ،باب إذا خاف اجلنب الربد أي تيمم؟ برقم  ،334واحلاكم /1
 ،177وصححه الةالعة األلةاين رمحه اهلل ينظر :األلةاين  "،صحيح سنن أيب داود" تةليق :زهري
الشاويش ( ،1،عكتةة الرتبية الةريب لدول اخلليج  ،املكتب اإلسالعي  ،بريوت 1409 ،هـ)
 361؛ حممد ناصر الدين األلةاين" ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث عنار السةيل" ،2، ( ،بريوت:
املكتب اإلسالعي1405 ،هـ) .181 /1 ،
( )5ينظر :ابن قداعة "،املغين " حتقيق :عةداهلل الرتكي و عةد الفتاح احللو ( ،2 ،دار هجر 1413،هـ)
266 /1؛ النووي " ،اجملموع شرح املهذب" ( دار الفكر ) 280 /2؛ ابن عةد الرب " ،االستذكار
ملذاهب فقهاء األعصار" حتقيق :عةد املةطي قلةجي (دعشق  ،بريوت :دار قتيةة) 306 /1؛ ابن
تيمية " ،جمموع الفتاوى" .456 ،439 /21
( )6ينظر :ابن عةد السالم" ،قواعد األحكام"  ،84 /1سليمان النجران" ،املفاضلة يف الةةادات". 14
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ﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ (.)1
 .7وعن التطةيقات املةاصرة َ :تاوز امليقات لةدم محل التصريح  ،أو لةدم وجود عالبس
اإلحرام  ،فإنه جيب على عن عر بامليقات أن حيرم عنه ولو كان يةلم أنه سيلزم بلةس
املخيط  ،وكذلك عن كان يف الطائرة أو السيارة وحاذى امليقات وليس عةه إحرام
فينوي الدخول يف النسك وهو يف ثيابه ،وينزع عا على رأسه  ،إىل أن جيد إحراعاً ؛
ب
حلديث ابن عةاس رضي اهلل عنهما قال :مسةت النيب صلى اهلل عليه وسلم خيْطُ ُ
يلةس سراويل
بةرفات (ْ )2
(:عن ملْ جيد النةلني ف ْليلةس اخلُف ْني  ،وعن ملْ جي ْد إزاراً ف ْل ْ
للمحرم) ؛ وألن جنس فةل املأعور به أعظم عن جنس ترك املنهي عنه  ،وجنس
ترك املأعور به أعظم عن جنس فةل املنهي عنه  ،واملثوبة على أداء الواجةات أعظم
عن املثوبة على ترك احملرعات  ،والةقوبة على ترك الواجةات أعظم عن الةقوبة على
فةل احملرعات(.)3
ثانياً :ومن التطبيقات الفقهية حول اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ما يلي:
 -1عا ورد يف احلديث« :وبال ْغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما »( ) 4فقالوا :هنا
فدرئت
عفسدة عتةلقة بالتأثري على الصيام ،وهنا عصلحة عتةلقة باالستنشاقُ ،
املفسدة هنا؛ ألن درء املفسدة أوىل عن جلب املصلحة(.)5
 -2لو تولد حيوان عن حيوان عأكول وحيوان غري عأكول ،عثل الةغل يتولد عن احلمار
ويتولد عن الفرس ،فحينئذ قالوا :هنا درء املفاسد عقدم على جلب املصاحل فنحكم
بتحرميه ،وعن القواعد الفقهية" :أنه إذا تةارض احلاظر واملةيح غلب جانب احلاظر
( (1سورة النحل آية .106
( )2أخرجه الةخاري  ،16/3وعسلم .835/2
( )3ينظر :ابن باز " ،جمموع الفتاوى"  85 /20؛ "فتاوى نور على الدرب" بةناية :الشويةر،1،( ،
اململكة الةربية السةودية :الرئاسة الةاعة للةحوث الةلمية واإلفتاء 1428 ،هـ) 233 /17؛ حممد
اجليزاين" ،عةامل أصول الفقه" .407
( )4أخرجه الرتعذي  :الصوم ( ،)788والنسائي  :الطهارة ( ، )87وأبو داود  :الطهارة ( ، )142وابن
عاجه :الطهارة وسننها ( ، )407وأمحد (.)210/4
( ) 5ينظر :السيويي " ،األشةاه والنظائر "  ،179ابن جنيم " ،األشةاه والنظائر" .113
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احتيايا" (.)1
 -3لو اشتةهت أخته بأجنةية فهنا اجتمع سةةان سةب حترمي وسةب إباحة ،فدرء
املفاسد عقدَّم على جلب املصاحل(.)2
-4املرأة إذا وجب عليها الغسل ،ومل َتد سرتة عن الرجال تؤخره ،وعن مل جيد سرتة ترك
(.)3
االستنجاء ولو على شط هنر؛ ألن النهي راجح على األعر
(.)4
ِ
يل شةر اللحية سنة يف الطهارة ،ويكره للمحرم؛ خلوف سقو ،الشةر
-5ختْل ُ
-6التجارة يف احملرعات كاخلمور واملخدرات ،واألسهم احملرعة ،والتةاعالت الربوية ،وبيع
أو تأجري األقمار الصناعية ملن يريدها لةمل حمرم ،كةث الرباعج اإلباحية ،واألفكار
اهلداعة ،كل ذلك حمرم ،ولو أن فيها أرباحاً وعنافع اقتصادية؛ لكون أضرارها أعظم
عن عصاحلها(.)5
وعن خالل عا تقدم عن األعثلة السابقة يتةني :إذا تةارضت عفسدةٌ وعصلحةٌ؛ قُدِّم
دفع املفس ِ
دة غالةًا؛ َّ
ألن اعتِناء الشارِع باملن ِهيَّات أش ُّد ِعن اعتنائِه باملأعورات.
ُ

( ) 1ينظر :ابن قداعة "،املغين" 326 /9؛ "املوسوعة الفقهية" .146/5
( )2ينظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".67 /21 ،
( )3ينظر :ابن جنيم "،األشةاه والنظائر" .78
( )4أيب بكر اإلحسائي " ،زواهر القائد على أعهات القواعد" .76
( )5ينظر :الزرقاء " ،املدخل الفقهي" ( ،دار القلم 997/2)1118؛ "فتاوى اللجنة الدائمة يف اململكة
الةربية السةودية" .49 /3
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اخلامتة
حيسن أن أخلص أهم النتائج املستفادة عن هذا املوضوع يف النقا ،اآلتية:
 -1باب األعر والنهي عن األبواب املهمة يف علم أصول الفقه ،فةهما تتميز الواجةات عن
احملرعات ،وعن مل يتفطن لوقوع املقاصد فيهما ،فليس على بصرية يف وضع الشريةة.
اجع إىل حجم نفةها
 -2هناك أسةاب لتفاوت املأعورات واملنهيات ،فتفاوت املأعورات ر ٌ
فيما عظمت عنفةته ،وحث الشارع احلكيم على يلةه ،وعا قلت عصلحته جاء األعر
فيه ختفيفاً ،وأعا تفاوت درجة املنهيات فراجةة إىل حجم الضرر فيما عظمت عفسدته،
فإن الشارع احلكيم حث على تركه ،وعا قلت عفسدته جاء األعر برتكه.
 -3فاألواعر املتةلقة باألعور الضرورية ليست كاألواعر املتةلقة باألعور احلاجية ،وال التحسينية،
وال األعور املكملة للضروريات بل بينهما تفاوت عةلوم ،وعا عظم عن أعره عن املنهيات
فهو عن الكةائر ،وعا كان دون ذلك فهو عن الصغائر حسب املصلحة واملفسدة.
 -4املأعورات الشرعية تنقسم إىل قسمني:
 )1الواجةات وهو :عا يلب الشارع فةله يلةاً جازعاً ،والتفاضل فيه أعر حاصل ،إذ
بةض الواجةات آكد عن بةض.
 )2عندوبات وهو :عا يلب الشارع فةله يلةاً غري جازم .واملندوب ال جيوز اعتقاد ترك
استحةابه ،وبةض املندوبات آكد عن بةض.
 -5املنهيات الشرعية ليست على درجة واحدة بل هي عتفاوتة ،وتنقسم إىل قسمني:
 )1احملرعات وهي :عا يلب الشارع الكف عنه على سةيل اجلزم .وأعال عراتب املنهيات
الكفر باهلل ،مث الشرك بنوعيه األكرب واألصغر ،مث كةائر الذنوب وصغائرها.
 )2املكروهات وهو :عا يلب الشارع الكف عنه يلةاً غري جازم .واملكروهات ليست
على درجة واحدة بل عتفاوتة حبسب زيادة املفسدة ونقصاهنا ،فأعلى درجات
الكراهة املشتةهات خلطرها ،وهي حاجز بني احلالل واحلرام.
 -6قاعدة "جنس فةل املأعور به أعظم عن جنس ترك املنهي عنه ،وجنس ترك املأعور به
أعظم عن جنس فةل املنهي عنه " ميكن أن أستخلص عنها عا يلي:
 )1هذه القاعدة تدور يف جمملها على تفضيل جنس املأعور به على جنس املنهي عنه
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عن حيث الةمل أو الرتك.
 )2أن فةل املأعور به أصل وهو املقصود ،وأن ترك املنهي فرع وهو التابع.
 )3اختلف علماء األصول حول هذه القاعدة ،فذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن
القيم وغريمها -رمحهم اهلل -إىل أن اعتناء الشارع باملأعورات أشد عن اعتنائه
باملنهيات ،وذهب مجهور الةلماء إىل أن اعتناء الشارع باملنهيات أشد عن اعتنائه
باملأعورات ،والذي يرتجح والةلم عند اهلل :هو قول مجهور الةلماء؛ لقوة أدلتهم
وسالعتها عن املةارضة.
 )4وميكن أن يقال :إن اإليالق يف هذه القاعدة ليس على بابه ،بل إن سياق شيخ
اإلسالم ابن تيمية وابن القيم -رمحهما اهلل  -هلذه القاعدة املقصد عنه إيضاح
عقصد الشرع على وجه الةموم يف شرعية األعر واجتناب النهي ،ال التفضيل بينهما.
 )5بسةب التفاوت بني األعر والنهي يف الشريةة حيتاج إىل تدقيق وإعةان نظر يف كل
قضية على حدة ،فال يقال :إن ترك األعر أعظم عن ارتكاب النهي ،أو إن اجتناب
النهي آكد وأبلغ عن فةل األعر؛ ألن ترك املأعور عثل فةل احملظور كالمها عنهي عنه،
فاملكلف عطالب باعتثاهلما عةاً ،باعتثال األواعر ،واجتناب النواهي.
تلك أهم النتائج اليت استفدهتا عن هذا املوضوع ،وإن كان هناك عن توصيات ،فإين
أقرتح الةناية واالهتمام مبوضوع األعر والنهي وعا فيهما عن عسائل ،إذ هبما يةرف الكثري عن
األحكام ،وعن مل يتفطن لوقوع املقاصد فيهما ،فليس له بصرية يف علوم الشريةة ،فةاألواعر
ميتثل املكلف عا أعر اهلل به ،وبالنواهي ميتثل املكلف عا هنى اهلل عنه.
هذا ،وأسأل اهلل – تةاىل – الصدق واإلخالص يف القول والةمل ،واحلمد هلل أوالً
وآخراً ،وصلى اهلل وسلم وبارك على نةينا حممد ،وعلى آله وصحةه أمجةني ،وعن تةةهم
بإحسان إىل يوم الدين.
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املصادر واملراجع
ابن األثري ،علي بن حممد " .أسد الغابة يف عةرفة الصحابة" .تةليق :حممد عاشور( ،القاهرة:
دار الشةب).
ابن السةكي ،عةد الوهاب بن علي" .يةقات الشافةية الكربى" ،2،( .بريوت :دار
املةرفة).
ابن الةماد ،عةد احلي بن أمحد " .شذرات الذهب" ،1،( ،دعشق :دار ابن كثري، ،
1408هـ).
ابن القيم  ،حممد بن أيب بكر" .إعالم املوقةني عن رب الةاملني" .حتقيق :حممد حمي الدين
عةد احلميد (،بريوت :يةع دار الفكر ،نشر عكتةة الرياض احلديثة).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر " .اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف"( .النهار للطةاعة
والنشر).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر " .زاد املةاد يف هدي خري الةةاد" ،حتقيق :شةيب األرناؤو،،
وعةدالقادر األرناؤو ،26،( ،،بريوت :عؤسسة الرسالة1412 ،هـ).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر " .عدة الصابرين وذخرية الشاكرين"( .املكتةة الةصرية للطةاعة
والنشر2000 ،م).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر " .عدارج السالكني" حتقيق :حممد الةغدادي (،دار الكتاب
الةريب1423 ،هـ).
ابن اللحام ،علي بن حممد " .القواعد والفوائد األصولية وعا يتةلق هبا عن األحكام الفرعية".
حتقيق :حممد حاعد الفقي ،1، ( .بريوت :دار الكتب الةلمية1403 ،هـ).
ابن املربد ،يوسف بن عةد اهلادي " .اجلوهر املنضد يف يةقات عتأخري أصحاب أمحد".
حتقيق :عةد الرمحن الةثيمني ( .عكتةة الةةيكان1421 ،هـ).
ابن النجار الفتوحي ،حممد بن أمحد" .شرح الكوكب املنري" حتقيق :د .حممد الزحيلي ود.
نزيه محاد ( ،عركز الةحث الةلمي جباعةة أم القرى مبكة املكرعة).
ابن تيمية ،أمحد بن عةد احلليم ".جمموع الفتاوى" .مجع وترتيب الشيخ عةد الرمحن بن قاسم
وابنه حممد1398 ،1،( ،هـ).
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ابن حجر ،أمحد بن علي " .اإلصابة يف متييز الصحابة"( دار الكتب الةلمية ،بريوت،
لةنان).
ابن حجر ،أمحد بن علي " .فتح الةاري بشرح صحيح الةخاري"( ،2،دار الريان1409 ،هـ
ابن خلكان ،أمحد بن حممد" .وفيات األعيان وأنةاء أبناء الزعان" حتقيق :د .إحسان عةاس،
(دار صادر ،بريوت1397 ،هـ).
ابن رجب ،عةد الرمحن بن أمحد" .جاعع الةلوم واحلكم" ( .دار اإلفتاء).
ابن رجب ،عةد الرمحن بن أمحد" .ذيل يةقات احلنابلة"( .بريوت :دار املةرفة).
ابن عابدين ،حممد أعني بن عمر " .جمموعة رسائل ابن عابدين" ،دون عةلوعات يةاعية.
ابن عةد الرب ،يوسف بن عةد اهلل " .االستذكار ملذاهب فقهاء األعصار فيما تضمنه املويأ
عن عةاين الرأي واآلثار" حتقيق :د .عةد املةطي قلةجي( .دعشق ،بريوت :دار قتيةة
للطةاعة والنشر).
ابن عةد الرب ،يوسف بن عةد اهلل " .االستيةاب يف عةرفة األصحاب" حتقيق :علي عةوض
و عادل عةد املوجود ،1،( .دار الكتب الةلمية ،بريوت1415 ،هـ).
ابن فارس ،أمحد بن فارس" .عقاييس اللغة" .حتقيق :عةد السالم هارون ،1 ،( ،دار اجليل،
بريوت1411 ،هـ).
ابن فرحون ،إبراهيم بن علي " .الديةاج املذهب يف عةرفة أعيان املذهب" .حتقيق :د .حممد
أيب النصر ( .القاهرة :دار الرتاث).
ابن قداعة ،عةد اهلل بن أمحد " .املغين" حتقيق :د .عةد اهلل الرتكي ود .عةد الفتاح
احللو ،2،(،دار هجر1413 ،هـ).
ابن قداعة ،عةد اهلل بن أمحد " .روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه" حتقيق :فضيلة د.
عةد الكرمي النملة ،6،( ،دار الةاصمة1419 ،هـ ).
ابن عنظور ،حممد بن عكرم " .لسان الةرب" (،دار صادر بريوت).
ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم" .األشةاه والنظائر على عذهب أيب حنيفة"( .بريوت :دار
الكتب الةلمية1405 ،هـ).
األحسائي ،أبوبكر بن حممد املال" .زواهر القالئد على أعهات القواعد" .حتقيق :حيي بن
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حممد( .دار النةمان للةلوم).
اإلسنوي ،عةد الرحيم بن احلسن" .يةقات الشافةية" حتقيق :عةد اهلل اجلةوري( ،بغداد:
عطةةة اإلرشاد1391 ،هـ).
األلةاين ،حممد ناصر الدين " .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث عنار السةيل"(  ،2 ،بريوت:
املكتب اإلسالعي1405 ،هـ ).
األلةاين ،حممد ناصر الدين " .السلسلة األحاديث الصحيحة"  (،عكتةة املةارف للنشر
والتوزيع 1415هـ).
األلةاين ،حممد ناصر الدين" .صحيح الرتغيب والرتهيب" ( ،1 ،الرياض:
عكتةة املةارف1421 ،هـ).
األلةاين ،حممد ناصر الدين" .صحيح اجلاعع وزيادته" إشراف زهري الشاويش،2 ،( ،
بريوت :املكتب اإلسالعي1406 ،هـ).
األلةاين ،حممد ناصر الدين" .صحيح سنن أيب داود" ،تةليق :زهري الشاويش ،1،( ،بريوت:
املكتب اإلسالعي1409 ،هـ).
اآلعدي ،علي بن أيب علي " .اإلحكام يف أصول األحكام" تةليق :الةالعة عةد الرزاق
عفيفي ،2،( ،بريوت :املكتب اإلسالعي1402 ،هـ).
أعري باد شاه حممد أعني " .تيسري التحرير"( .بريوت :دار الكتب الةلمية).
اإلجيي ،عةد الرمحن بن أمحد" .املواقف يف علم الكالم"( .بريوت :عامل الكتب).
باشا ،إمساعيل بن حممد" .هدية الةارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني"( بغداد :عكتةة املثىن،
يةع استانةول1955 ،م).
الةخاري ،عةد الةزيز بن أمحد" .كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم الةزدوي" حتقيق :
حممد الةغدادي ،2 ،( .بريوت :،دار الكتاب الةريب1414 ،هـ).
الةخاري ،حممد بن إمساعيل " .صحي ح الةخاري" عطةوع عع فتح الةاري ،ترقيم فوائد عةد
الةاقي ،2 ،( ،دار الريان1409 ،هـ).
بردي ،يوسف بن تغري " .النجوم الزاهرة يف علوك عصر والقاهرة" ،1 ،( .دار الكتب
املصرية1351 ،هـ).
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الةيهقي ،أمحد بن احلسني" .شةب اإلميان" حتقيق :عةد الةلي عةد احلميد ،1 ،( .اهلند:
دار السلفية1408 ،هـ).
الرتعذي ،حممد بن عيسى" .سنن الرتعذي " حتقيق :أمحد شاكر وآخرون( ،بريوت :دار
إحياء الرتاث الةريب).
التنةكيت ،أمحد بابا بن أمحد" .نيل االبتهاج بتطريز الديةاج .عطةوع على هاعش " الديةاج
املذهب ") .دار الكتب الةلمية ،بريوت).
التهانوي ،حممد علي" .كشاف اصطالحات الفنون" ،1،( .عكتةة ناشرون1996 ،م).
اجلويين ،عةد امللك بن عةد اهلل " .الربهان يف أصول الفقه" حتقيق :د .عةد الةظيم الديب
( ،2،املنصورة دار الوفاء للطةاعة والنشر1412 ،هـ).
اجليزاين ،حممد بن حسني" .عةامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة" ،1 ،( .الدعام:
دار ابن اجلوزي1416 ،هـ).
احلازعي ،أمحد" .شرح تسهيل الطرقات بنظم الورقات ليحىي الةمريطي.
احلموي ،أمحد بن حممد" .غمز عيون الةصائر"( .كراتشي باكستان :إدارة القرآن الكرمي
والةلوم اإلسالعية).
اخلةازي ،عمر بن حممد" .املغين يف أصول الفقه" حتقيق :حممد بقا ،3 ،( ،جاعةة أم القرى،
1403هـ).
اخلطيب الةغدادي ،أمحد بن علي " .تاريخ بغداد"( .بريوت :دار الكتب الةلمية).
خالف ،عةد الوهاب" .علم أصول الفقه" ،8،( .عكتةة الدعوة ،دار القلم).
الداوردي ،حممد بن علي" .يةقات املفسرين" حتقيق :علي حممد ،1، ( ،بريوت :دار
الكتب الةلمية ،عصر :عكتةة وهةة1392 ،هـ).
الذهيب ،حممد بن أمحد" .سري أعالم النةالء" .حتقيق :شةيب األرناؤو ،وآخرون،2،( ،
بريوت :عؤسسة الرسالة1402 ،هـ).
الرازي ،حممد بن عمر " .احملصول يف علم األصول" .حتقيق :د .يه الةلواين ،1،( .عطةةة
جاعةة اإلعام حممد بن سةود اإلسالعية1400 ،هـ).
الرازي ،حممد بن عمر " .عفاتيح علم الغيب=التفسري الكةري"( ،3 ،بريوت :دار إحياء
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الرتاث الةريب1420 ،هـ).
الربيةة ،عةد الةزيز بن عةدالرمحن" .املفيت يف الشريةة وتطةيقاته يف هذا الةصر"،3،( .
عكتةة الةةيكان1418 ،هـ).
الزحيلي ،حممد عصطفى " .القواعد الفقهية وتطةيقاهتا يف املذاهب األربةة" ،1،( .دعشق:
دار الفكر1427 ،هـ).
الزرقاء ،عصطفى أمحد " .املدخل الفقهي" (  ،2،دعشق ،سوريا :دار القلم 1989 ،م).
الزركشي ،حممد بن عةد اهلل "املنثور يف القواعد" حتقيق :د .تيسري فائق ،2 ،( ،الكويت:
دار الكويت للصحافة1405 ،هـ).
الزركشي ،حممد بن عةد اهلل" .الةحر احمليط يف أصول الفقه " .حترير :عةد القادر الةاين،
عراجةة د .عمر األشقر ،2،( .الكويت :وزارة األوقاف1413 ،هـ).
الزركلي ،حممود بن حممد" .األعالم" (.بريوت :دار الةلم للماليني1980 ،م).
زيدان ،عةدالكرمي " .الوجيز يف أصول الفقه"( .دار إحسان1415 ،هـ).
سانو ،قطب عصطفى" .عةجم عصطلحات أصول الفقه" ( .دار الفكر املةاصر للطةاعة
والنشر2000 ،م).
السةكي ،عةد الوهاب بن علي" .رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب" .حتقيق :علي حممد
عةوض و عادل أمحد ،1،( ،بريوت :عامل الكتب1419 ،هـ.)،
السةكي ،علي بن عةد الكايف؛ وإكمال ابنه :السةكي ،عةدالوهاب بن علي ".االهباج يف
شرح املنهاج" ( ،1 ،بريوت ،لةنان :دار الكتب الةلمية1404 ،هـ ).
السجستاين ،سليمان بن األشةث "سنن أيب داود " (بريوت :دار الكتاب الةريب).
السديس ،عةد الرمحن بن عةدالةزيز " .علم أصول الفقه وأثره يف صحة الفتوى"،1،( .
الدعام :دار ابن اجلوزي1434 ،هـ).
السرخسي ،حممد بن أمحد" .أصول السرخسي" ( .دار الفكر).
السيويي ،عةد الرمحن بن أيب بكر" .يةقات احلفاظ" ،1 ،( .لةنان :دار الكتب الةلمية،
1403هـ).
الشاييب ،إبراهيم بن عوسى " .االعتصام" .حتقيق :سيد إبراهيم ( .القاهرة :دار احلديث،
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1424هـ).
الشاييب ،إبراهيم بن عوسى " .املوافقات يف أصول الشريةة" تةليق :عشهور سلمان،1 ،( .
اخلرب ،السةودية :دار ابن عفان1417 ،هـ).
الشنقيطي ،حممد األعني " .عذكرة يف أصول الفقه"( .املدينة املنورة :املكتةة السلفية).
الشوكاين ،حممد بن علي" .إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول" .حتقيق :حممد الةدري.
( ،1 ،بريوت :عؤسسة الكتب الثقافية1412 ،هـ).
الشوكاين ،حممد بن علي" .الةدر الطالع مبحاسن عن بةد القرن السابع" ،1،( .القاهرة:
عطةةة السةادة1348 ،هـ).
الشيةاين ،أمحد بن حنةل" ،املسند" (عؤسسة قريةة ،القاهرة)،
الصفدي ،خليل بن أيةك" .الوايف بالوفيات"1381 ،2،( .هـ).
الطويف ،سليمان بن عةد القوي" .شرح خمتصر الروضة" حتقيق ،أ.د عةد اهلل الرتكي،1،( .
عؤسسة الرسالة1407 ،هـ).
الةز بن عةد السالم " .قواعد األحكام يف عصاحل األنام"  (،عؤسسة الريان ،بريوت،
1410هـ).
الةيين ،حممود بن أمحد" .عمدة القاري شرح صحيح الةخاري"( .دار الفكر1399 ،هـ).
الغزايل ،حممد بن حممد" .إحياء علوم الدين" ( .بريوت :دار املةرفة).
القرايف ،أمحد بن إدريس" .الذخرية" .حتقيق :حممد بو خةزة،1،( .دار الغرب اإلسالعي،
1994م).
القرايف ،أمحد بن إدريس" .الفروق"( .بريوت :عامل الكتب).
القرايف ،أمحد بن إدريس" .شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول"،1 ،( .
القاهرة :دار الفكر1393 ،هـ).
القرايف ،أمحد بن إدريس" .نفائس األصول يف شرح احملصول" حتقيق :د .عةد الكرمي النملة
وآخرون ( ،رسالة دكتوراه ،كلية الشريةة ،جاعةة اإلعام حممد بن سةود اإلسالعية).
القشريي ،عسلم بن احلجاج "،صحيح عسلم" حتقيق :فوائد عةد الةاقي( ،بريوت ،لةنان :دار
إحياء الكتب الةلمية).
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الكنوي ،حممد عةد احلي" .الفوائد الةهية يف تراجم احلنفية"( .بريوت :دار املةرفة للطةاعة
والنشر).
املنجور ،أمحد بن علي" .شرح املنهج املنتخب" ،حتقيق :حممد األعني( .املدينة املنورة :دار
عةد اهلل الشنقيطي).
النجران ،سليمان بن حممد" .املفاضلة بني الةةادات قواعد وتطةيقات"( ،عكتةة الةةيكان،
1425هـ).
النووي ،حيي بن شرف" .شرح صحيح عسلم" ،1،( ،عصر ،األزهر :املطةةة املصرية
1347هـ).
النووي ،حيىي بن شرف " .اجملموع شرح املهذب" ( .دار الفكر).
الوكيلي ،حممد" .فقه األولويات دراسة يف الضوابط " (املةهد الةاملي للفكر اإلسالعي،
1401هـ).
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