
 
 



 غزة-الجامعة اإلسالمية
 عمادة الدراسات العميا
 كمية الشريعة والقانوف

 قسـ/ أصوؿ الفقو

 

 مف إىمالو ىإعماؿ الكالـ أول

 وأثره في المعامالت المالية

 
 :لطالبةإعداد ا

 عمر عبداهلل العمكر ليسر 

 إشراؼ فضيمة األستاذ الدكتور:

 ماىر حامد الحكلي

لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في أصوؿ الفقو قدمت ىذه الرسالة استكمااًل 
 مف كمية الشريعة والقانوف في الجامعة اإلسالمية بغزة.
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 شكر وتقدير
 

ـْ أَلَزِ "  :لو تعالىقك انطالقان مف  أكالن كآخران, الذم ىداني لمدراسة  -عزكجؿ -أشكر اهلل " يَدنَُّكـْ َلِئْف َشَكْرُت
, كمفَّ عميَّ في كمية الشريعة كالقانكف, كأرشدني إلى طريؽ الحؽ, ككفقني لمعرفة حاللو مف حرامو

 بإتماـ ىذا العمؿ المتكاضع مع رجائي أف يتقبمو مني كيجعمو خالصان لكجيو الكريـ.

يمانػػػان ب ضػػػؿ االعتػػػراؼ ب بػػػكافر الشػػػكر الجميػػػؿ كتقػػػديـ الشػػػكر كالتقػػػدير فصػػػحاب المعػػػركؼ, أتقػػػدـ كا 
لظممػػة التػػي تقػػؼ أحيانػػان فػػي طريقػػي كالعرفػػاف إلػػى مػػف كػػاف عكنػػان لػػي فػػي بح ػػي ىػػذا, كنػػكران يضػػي  ا

 كأخص بالذكر:
 عميد شئكف الطمبة ماىر حامد الحوليفضيمة افستاذ الدكتكر: 

قدـ لي اففكار كالمعمكمات, كلػـ يػ ؿ جيػدان فػي خدمػة ىػذا , ك الذم شرفني بقبكلو اإلشراؼ عمى رسالتي
أف يجزيػو عنػي  -عزكجػؿ -ضيؽ كقتو, كك رة أعبائو كمشػاغمو, أسػ ؿ اهللالبحث متابعة, كتدقيقان, رغـ 

 خير الجزا .
 -كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر ككافر االمتناف إلى أستاذمَّ ال اضميف عضكم المناقشة:

 كزير العدؿ   مازف إسماعيؿ ىنية: فضيمة افستاذ الدكتكر
 عميد كمية الشريعة كالقانكف رفيؽ أسعد رضوافكفضيمة الدكتكر: 

خػػراج ىػػػذا  حعمػػى ت ضػػميما بقبػػػكؿ مناقشػػة ىػػذا البحػػػث كا  رائػػو بالنصػػائ كالتكجييػػػات كاءرا  السػػديدة, كا 
 ف حسناتيـ.البحث في أحسف صكرة, كاهلل أس ؿ أف يجزؿ ليـ ال كاب كيجعؿ عمميـ ىذا في ميزا

كما كأتقدـ بجزيؿ التقدير كالعرفاف إلى الشمكع التي ذابػت فػي كبريػا , لتنيػر كػؿ خطػكة فػي دربنػا لتػذلؿ 
لنػػػا كػػػؿ عػػػائؽ يقػػػؼ أمامنػػػا, فكػػػانكا رسػػػالن لمعمػػػـ كافخػػػالؽ, أسػػػاتذة كميػػػة الشػػػريعة كالقػػػانكف ح ظيػػػـ اهلل 

 جميعان.
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 إهداء

 
ادة...إلى مف حصد افشكاؾ عف دربنا إلى مف كمت أناممو ليقدـ لنا لحظة سع

ليميد لنا طريؽ العمـ...إلى صاحب القمب الطيب الكبير...كالدم العزيز أمده اهلل 
 بالصحة كالعافية.......

إلى مف أرضعتنا الحب كالحناف...إلى رمز العطا  كبمسـ الش ا ...إلى القمب 
 .....الناصع بالبياض... كالدتي الحبيبة أمد اهلل في عمرىا...

إلى رياحيف حياتي إخكاني  كالن كس الطيبة البريئة, إلى القمكب الطاىرة الرقيقة, 
 ......أبا محمد كأبنائيـ -أبا ىشاـ -عمر افعزا  أبا

 مف إلى ركح مف افتقدتو منذ الصغر... إلى مف يرتعش قمبي لذكره...إلى   
 و فيجمعنا اهلل ب ىشاـفي مقتبؿ العمر...أخي كحبيبي  رحؿ عنا 

 مف رياض الجنة...... ركضة 
 المحبة إلى أزىار النرجس التي ت يض حبان كعطران كنقا ... إلى جسر        

 كالعطا ... كالصدؽ كالكفا ....أخكاتي الغاليات.......               
 

 إليهم جميعاً أهدي رسالتي
 
 
 
 
 
 
 

 



  ث 

 المقدمة

اهلل مػف شػركر أن سػنا كمػف سػيئات أعمالنػا, مػف ييػده اهلل إف الحمػد هلل نحمػده كنسػتعينو كنسػتغ ره, كنعػكذ بػ
 فػال مضػػؿ لػو, كمػػف يضػمؿ فػػال ىػادم لػػو, كأشػيد أف ال إلػػو إال اهلل, كحػده ال شػػريؾ لػو, كأشػػيد أف محمػػدان 

 أما بعد: ك يران  عبده كرسكلو, صمى اهلل عميو كعمى آلو كأصحابو كأتباعو, كسمـ تسميمان 
إذ بكاسػطتو يعبػر  فيك كسيمة لمتكاصػؿ بػيف النػاس, يرة في الحياة اإلنسانية,مف المعمـك أف لمكالـ أىمية كب

كعمػػى معرفتيػػا تتكقػػؼ الك يػػر  اإلنسػػاف عػػف أفكػػاره كمقاصػػده, فمقاصػػد اإلنسػػاف ىػػي معيػػار صػػحة أفعالػػو,
إبػػراز تمػػؾ كػػاف لمكػػالـ دكر كبيػػر فػػي  فممػػا كانػػت خ يػػة عنػػا بحيػػث ال يمكػػف الكقػػكؼ عمييػػا, مػػف افحكػػاـ,

لػػذلؾ اىػػتـ ال قيػػا  بيػػذه افل ػػاظ كأكلكىػػا الك يػػر مػػف  ف ضػػحى الم ػػظ دلػػيالن عمييػػا, ,د كالتعبيػػر عنيػػاالمقاصػػ
, االىتمػػاـ ال لػػذاتيا, فػػ كجبكا إعمػػاؿ كػػالـ المكمػػؼ العاقػػؿ بترتيػػب آ ػػاره  بػػؿ لمػػا تحممػػو مػػف مقاصػػد كمعػػافو

قاصػد التػي قصػدىا المػتكمـ مػف كحمايػة لمم صيانة لكالمػو عػف اإللغػا  كاإلىمػاؿ, عميو ما داـ ذلؾ ممكنان,
 الذم يجردىا مف آ ارىا كيجعميا لغكان. كالمو مف البطالف,

فنػػو يػػتـ عػػف  لػػذلؾ كػػاف لقاعػػدة إعمػػاؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف إىمالػػو دكر كبيػػر كأ ػػر بػػارز فػػي ىػػذا المجػػاؿ,
 كبكاسطتيا يصاف عف اإللغا  كاإلىماؿ. طريقيا إعماؿ الكالـ كبنا  افحكاـ الشرعية عميو,

 أىمية الموضوع وأسباب اختياره:: أوالً 
حيػػث تعتبػػر ىػػذه القاعػػدة مػػف أىػـػ القكاعػػد افصػػكلية  تكمػػف أسػػباب اختيػػارم لممكضػػكع فػػي أىميتػػو, -ُ

لمػا ينػدرج تحتيػا العديػد مػف  كترتيػب افحكػاـ عمييػا, ال قيية التي تيتـ بتصحيح تصرفات المكمػؼ القكليػة,
 طالما لـ يكف مخال ان لمشرع. كتصحيحو ما أمكف ذلؾ, لمكمؼ,القكاعد التي ترسـ كي ية إعماؿ كالـ ا

 كػالمطمؽ كالمقيػد,كالعاـ كالخػاص,-تدخؿ فػي أىـػ مباحػث افصػكؿ حيث قاعدة أصكلية,ال ىذه تعتبر -ِ
كالزيػػػػػادة عمػػػػػى  كداللػػػػػة االقتضػػػػػا , كالمشػػػػػترؾ مػػػػػع القرينػػػػػة, كالناسػػػػػم كالمنسػػػػػكخ, كالحقيقػػػػػة مػػػػػع المجػػػػػاز,

 .النص,كالتعارض كالترجيح
قاعػػػدة فقييػػػة حيػػػث تػػػدخؿ فػػػي أغمػػػب أبػػػكاب ال قػػػو التػػػي تعتمػػػد عمػػػي ىػػػذه ال تعتبػػػر مػػػف جانػػػب آخػػػر-ّ

كمػا يػدخؿ فييمػا مػف الصػريح كالكنايػة كالحقيقػة  ,ا تشتمؿ عميو مػف اإليجػاب كالقبػكؿااللتزامات كالعقكد كم
 كالمجاز كما يتعذر إعمالو يمغي.

يػػث كتػػب فييػػا الشػػيم مصػػط ى ىرمػػكش مػػف ناحيػػة أ رىػػا نظػػران لدراسػػتيا مػػف قبػػؿ البػػاح يف أصػػكليان ,ح -ْ
مكتابػػة فييػػا مػػف الجانػػب ال قيػػي, فالمجػػاؿ ال يػػزاؿ متسػػعان لممزيػػد مػػف الدراسػػات ل دفعنػػي ذلػػؾ فػػي افصػػكؿ,

جعمنػي  ممػا ر مف المعامالت المالية المسػتجدة,فييا ,السيما في مجاؿ الدراسات التطبيقية مع ظيكر الك ي
 كأدلتيػػػػا ,كأىميتيػػػػا, ,القاعػػػدة حقيقػػػػة ىػػػػذه حيػػػػث جمعػػػت معمكمػػػػاتي عػػػف ,تمػػػػاـأت اعػػػؿ مػػػػع المكضػػػكع باى



  ج 

 بعػػد أف اكتممػػت معمكمػػاتي قصػػدت العػػـز عمػػى الكتابػػة فييػػا ,تيػػاالقكاعػػد المندرجػػة تحكتطبيقاتيػػا ال قييػػة, ك 
 بإذف اهلل عزكجؿ.

 الدراسات السابقة: :ثانياً 
كمػف خػالؿ تتبػع  بو الباح كف حكؿ ىذه القاعػدة,مف خالؿ البحث كاالستقرا  المبني عمى المطالعة فيما كت

 تبيف لي أف البحكث فييا كالتالي: أدلة الرسائؿ العممية,
احػػث لمب رسػػالة ماجسػػتير بعنػػكاف القاعػػدة الكميػػة إعمػػاؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف إىمػػاؿ كأ رىػػا فػػي افصػػكؿ, -ُ

افصػكلية كػالمطمؽ حيث  اقتصػر عمػى دراسػتيا مػف ناحيػة أ رىػا فػي المسػائؿ  محمكد مصط ي ىرمكش,
 ...المكالعاـ كالخاص  كالحقيقة كالمجاز, كالمقيد,
بح ػػي تنػػاكؿ دراسػػتيا نظريػػان كتطبيقيػػان بشػػكؿو عػػاـ, مقتصػػران عمػػى أ رىػػا فػػي عقػػكد المعػػامالت الماليػػة  بينمػػا

الخصػػػكص, مبينػػػة فركعيػػػا ال قييػػػة فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ, كىػػػك مػػػا لػػـػ يتناكلػػػو  والقديمػػػة كالمعاصػػػرة عمػػػى كجػػػ
 خالؿ دراستو ليذه القاعدة.ىرمكش 

حيػػػث تناكليػػػا  القرالػػػة, لمباحػػػث أحمػػػد ياسػػػيف بحػػػث قصػػػير بعنػػػكاف إعمػػػاؿ الكػػػالـ أكلػػػى مػػػف إىمالػػػو, -ِ
 بالدراسة كالتحميؿ بشكؿ مختصر.

 الصعوبات التي واجيتني :ثالثاً/ 
 في الحقيقة كاجيتني الك ير مف الصعكبات أ نا  إعداد ىذه الرسالة أىميا ما يمي:

كالتػػي ليػػػا صػػػمة  كفر جميػػع المراجػػػع كالمصػػػادر الكرقيػػة التػػػي تتحػػدث عػػػف عمػػـػ القكاعػػد ال قييػػػة,عػػدـ تػػػ -ُ
 .فمج ت إلى المكتبة اإللكتركنية بمكضكع بح نا,

انقطػػاع التيػػار الكيربػػائي لسػػاعات طكيمػػة ممػػا شػػكؿ عػػائؽ أمػػامي فػػي المطالعػػة كجمػػع المعمكمػػات مػػف   -ِ
نجازه في كقتو المحدد لو. ,ذا البحثركنية, كعائؽ في  طباعة ىخالؿ الكتب اإللكت  كا 

 خطة البحث : :رابعاً 
 فصكؿ كخاتمة كىي كالتالي : كتمييد ك ال ةمقدمة  خطتي مككنة مف

كالصػػػػعكبات التػػػػي  كالدراسػػػػات السػػػػابقة, كتشػػػػتمؿ عمػػػػى أىميػػػػة المكضػػػػكع كأسػػػػباب اختيػػػػاره,: المقدمػػػػة  -
 حث.بكمنيجي في ال, كخطة البحث كاجيتني في إعداد الرسالة,
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 الفصؿ التمييدي
 حقيقة القواعد

 ويشتمؿ عمى مبحثيف:
 المبحث األوؿ: تعريؼ القواعد وأصميا

 -كيشتمؿ عمى  ال ة مطالب : 
 المطمب افكؿ : معنى القكاعد في المغة كاالصطالح
 المطمب ال اني: ال رؽ بيف القكاعد افصكلية كال قيية

 المطمب ال الث:أصؿ القكاعد افصكلية كال قيية
 المبحث الثاني: نشأة القواعد وأىميتيا

 :كيشتمؿ عمى مطمبيف
 المطمب افكؿ:نش ة القكاعد افصكلية كال قيية

 المطمب ال اني: أىمية القكاعد افصكلية كال قيية
 الفصؿ األوؿ

 إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو
 ويشتمؿ عمى مبحثيف:

 لو وأصميا وشروط العمؿ بياالمبحث األوؿ:حقيقة قاعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىما
 كيشتمؿ عمى  ال ة مطالب:

 المعنى اإلجمالي لقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالوالمطمب افكؿ: 
 المطمب ال اني: أصؿ قاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو

 المطمب ال الث: شركط إعماؿ الكالـ
 وتطبيقاتيا الفقييةالمبحث الثاني: أىمية قاعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو 

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:
 إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو المطمب افكؿ: أىمية قاعدة

 المطمب ال اني: تطبيقات قاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو
 الفصؿ الثاني

 القواعد المندرجة تحت قاعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو
 كيشتمؿ عمي سبعة مباحث:

  عدة األصؿ في الكالـ الحقيقةالمبحث األوؿ: قا
 -كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:
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 المطمب افكؿ: أصؿ القاعدة
 المعنى اإلجمالي لمقاعدةالمطمب ال اني: 

 المطمب ال الث:عالقة القاعدة بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو
 لمطمب الرابع: تطبيقات القاعدةا

 إلى المجازالمبحث الثاني:قاعدة إذا تعذرت الحقيقة يصار 
 -كيشتمؿ عمى أربعة مطالب: 

 المطمب افكؿ: أصؿ القاعدة
 المعنى اإلجمالي لمقاعدةالمطمب ال اني: 

 المطمب ال الث:عالقة القاعدة بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو
 تطبيقات القاعدةالمطمب الرابع: 

 والمبانيالمبحث الثالث: العبرة في العقود لممقاصد والمعاني ال لأللفاظ 
 -كيشتمؿ عمى أربعة مطالب: 

 ىؿ العبرة في العقكد بصيغيا أك بمعانييا؟المطمب افكؿ: 
 المعنى اإلجمالي لمقاعدةالمطمب ال اني: 

 المطمب ال الث: عالقة القاعدة بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو
 المطمب الرابع: تطبيقات القاعدة

 أ كذكر كمو: ذكر بعض ما ال يتجز المبحث الرابع
 -كيشتمؿ عمى أربعة مطالب: 

 المطمب افكؿ:أصؿ القاعدة
 لمقاعدة المطمب ال اني: المعنى اإلجمالي

 بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو المطمب ال الث:عالقة القاعدة
 المطمب الرابع: تطبيقات القاعدة

 :التأسيس أولى مف التأكيدالمبحث الخامس
 -:كيشتمؿ عمى  ال ة مطالب 

 المعنى اإلجمالي لمقاعدةالمطمب افكؿ: 
 بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو المطمب ال اني: عالقة القاعدة

 : تطبيقات القاعدةال الثالمطمب 
 المبحث السادس:الوصؼ في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر

 -كيشتمؿ عمى  ال ة مطالب: 
 المعنى اإلجمالي لمقاعدة المطمب افكؿ:



  د 

 بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو ب ال اني: عالقة القاعدةالمطم
 المطمب ال الث:تطبيقات القاعدة

 المبحث السابع: قاعدة إذا تعذر إعماؿ الكالـ ييمؿ 
 -كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:

 المطمب افكؿ: المعنى اإلجمالي لمقاعدة
 إىمالو المطمب ال اني:عالقة القاعدة بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف

 قاعدة الالمطمب ال الث: تطبيقات 
 
 

 الفصؿ الثالث
 عالقة القاعدة بالمعامالت المالية

 كيشتمؿ عمي مبح يف:
 المبحث األوؿ:أثر قاعدة إعماؿ الكالـ أولي مف إىمالو في عقود المعاوضات المالية

 كيشتمؿ عمي مطمبيف:
 المطمب افكؿ : المعاكضات المالية العامة

 : المعاكضات المالية المعاصرة المطمب ال اني
 المبحث الثاني: أثر قاعدة إعماؿ الكالـ أولي مف إىمالو في عقود التبرعات

 -كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:
 : أ ر القاعدة في عقكد العاريةالمطمب األوؿ
 :أ ر القاعدة في عقكد اليبةالمطمب الثاني
 :أ ر القاعدة في عقكد الكقؼالمطمب الثالث

 : أ ر القاعدة في عقكد الكصيةرابعالمطمب ال
باإلضػػافة إلػػى ال يػػارس  كالتكصػيات المقترحػػة, : كتتضػمف أىػـػ نتػػائح البحػػث التػي تػـػ التكصػػؿ إلييػػا,الخاتمػػة
 العامة.
 البحث : منيج  :خامساً 

 -اتبعت المنيح الكص ي التحميمي كفؽ النقاط التالية:



  ذ 

كتطبيقاتيػا  كأىميتيػا, كشػركط العمػؿ بيػا, كأصػميا, ي,ناىػا اإلجمػالعشػمؿ م شرحت القاعدة شػرحان كافيػان, -ُ
 ال قيية.

رتبػػت القكاعػػد ال قييػػة السػػبع المندرجػػة تحتيػػا عمػػى نمػػط يبػػيف الت سػػير الصػػحيح لكػػالـ المكمػػؼ كيحقػػؽ  -ِ
 مناطو مف حيث ترتيب افحكاـ عميو.

بػؿ  ,ج تحػت القاعػدة الكميػةالتػي تنػدر  دلـ استقص كؿ ال ركع ال قيية التي تعكد إلي كؿ قاعػدة مػف القكاعػ -ّ
 كذلؾ لك رة ىذه ال ركع. اكت يت بذكر فرعيف لكؿ قاعدة,

كالكتػػػب المعاصػػػرة ذات االختصػػػاص  ,تمػػػدة كالقديمػػػة, كالمصػػػادر افصػػػميةاعتمػػػدت عمػػػى المراجػػػع المع -ْ
 في الكصكؿ إلي مادة المكضكع.أيضان 

يث إال مػػا كػاف فػػي الصػػحيحيف أك مػع ذكػػر الحكػـػ عمػي الحػػد ,رجػت افحاديػػث مػف مصػػادرىا افصػػميةخ-ٓ
 أحدىما.

بينت أ ر القاعدة في المسائؿ ال قيية المتعمقة بالمعامالت الماليػة القديمػة كالمعاصػرة كىػك مكضػكع بح نػا  -ٔ
 في ىذه الرسالة.

كبيػاف سػبب الخػالؼ فييػا  ,اعتمدت عمي ذكر صكرة المس لة كافقػكاؿ الػكاردة  فييػا كمناقشػة أدلػة افقػكاؿ-ٕ
 .كة الدليؿكصكالن إلي الرأم الراجح في المس لة حسب ق د,إف كج

 التي تكصمت إلييا . كالتكصيات كضعت خاتمة لمبحث اشتممت عمي أىـ النتائح -ٖ
خصصت فيػرس لييػات القرآنيػة كافحاديػث النبكيػة كالمصػادر كالمراجػع الػكاردة فػي البحػث  ـػ بعػد ذلػؾ  -ٗ

 بحث.يرس لممكضكعات الكاردة في الكضعت ف



 الفصؿ التمييدي

 حقيقة القواعد

 ويشتمؿ عمى مبحثيف:

  المبحث األوؿ: تعريؼ القواعد وأصميا

 -كيشتمؿ عمى  ال ة مطالب :

 المطمب افكؿ : معنى القكاعد في المغة كاالصطالح

 المطمب ال اني: ال رؽ بيف القكاعد افصكلية كال قيية

 المطمب ال الث:أصؿ القكاعد افصكلية كال قيية

 مبحث الثاني: نشأة القواعد وأىميتياال

 :كيشتمؿ عمى مطمبيف

 المطمب افكؿ:نش ة القكاعد افصكلية كال قيية

 المطمب ال اني: أىمية القكاعد افصكلية كال قيية
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 المبحث األوؿ

 تعريؼ القواعد وأصميا 

شػرة فػي يػة المتعػددة المنتيحتاج ال قيو المشتغؿ بال قو كفركعو كأصكلو إلى منيح يضبط لػو ال ػركع ال قي
كمػػنيح يحػػدد لػػو كي يػػة اسػػتنباط أحكػػاـ ىػػذه ال ػػركع مػػف أدلتيػػا  ح ظيػػا, التػػي يصػػعب عميػػو كتػػب ال قػػو,
 فكاف لمقكاعد ىذا الدكر في القياـ بيذه الميمة. الت صيمية,
 -في ىذا المبحث معنى القكاعد كأصميا كذلؾ عبر المطالب اءتية:–إف شا  اهلل  -لذا س تناكؿ

 لمطمب افكؿ: معنى القكاعد في المغة كاالصطالحا

 المطمب ال اني:ال رؽ بيف القكاعد افصكلية كال قيية

 المطمب ال الث:أصؿ القكاعد افصكلية كال قيية
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 المطمب األوؿ
 معنى القواعد في المغة واالصطالح

 
 القواعد لغة:

 كقكاعػػد البيػػت أساسػػو, ,(ِ)فيػػي بمعنػػى افسػػاس , جمػػع قاعػػدة ,(ُ)القكاعػػد مػػف مػػادة قعػػد يقعػػد قعػػكدان 
 (ّ)" چ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ چ    :كمنو قكلو تعالى

 .(ْ)"چەئ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئچ  ۆئ :قكلو تعالى كأيضان 

 .(ٓ): كىك ما يرفع عميو البنيافة في ىاتيف اءيتيف بمعنى افساسفالقاعد
 (ٕ) چٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤچ  :لقكلو تعالى ,(ٔ)بمعنى االستقرار كال بات أيضان  كما كت تي

لما في  ,(ٖ) كليس ليف رغبة في النكاح مف النسا  ىف المكاتي قعدف عف الحيض كعف الكلد, دفالقكاع
 ذلؾ مف قعكدىف كاستقرارىف ك بكتيف في بيكت أزكاجيف أك أكليائيف.

 :القواعد اصطالحاً 
بمعناىػػا العػػاـ سػػكا  كانػػت أصػػكلية, أك فقييػػة, أك نحكيػػة, ككانػػت جميعيػػا  عػػرؼ العممػػا  القاعػػدة لقػػد 

 -تعري ات ما يمي : متقاربة في المعنى مف ىذه التعري ات
 تعريؼ صدر الشريعة: -1

 .(ٗ)القاعدة:ىي القضايا الكمية
 تعريؼ التيانوي:  -ِ

 كاميا منو.ىي أمر كمي منطبؽ عمى جميع جزئياتو عند تعرؼ أح
 

                                                 
 (.ُُُِ/ِالعجـ: مكسكعة مصطمحات أصكؿ ال قو ) (؛ رفيؽٗٗٔ/ِال يكمي: المصباح المنير, ) (ُ)
(؛الراغػػب افصػػ ياني: الم ػػردات فػػي غريػػب َٔ/ٗ( ؛ الزبيػػدم: تػػاج العػػركس ,)ََٕ/ِال يػػكمي: المصػػباح المنيػػر,) (ِ)

 (.َْٗالقرآف,)ص
 (.ُِٕسكرة البقرة: آية رقـ,) (ّ)
 (.ِٔسكرة النحؿ: آية رقـ,) (ْ)
 ( .ِِّ/ُ(؛البركسكل :ركح البياف )ُّْ/ُِ)القرطبي: الجامع فحكاـ القرآف, (ٓ)
 (.َُٖ/ٓابف فارس: معجـ مقاييس المغة, ) (ٔ)
 (.َٔسكرة النكر:آية رقـ,) (ٕ)
 (.ّّٗ/ُٓ(؛ القرطبي : الجامع فحكاـ القرآف ,)ُْٗ-ُْٖ/ّابف العربي : أحكاـ القرآف, ) (ٖ)
(9)

 (.َِ/ُعبيد اهلل البخارم:التكضيح شرح التنقيح بحاشية التمكيح,) 
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 .(ُ)ب نيا:الكمية التي يسيؿ تعرؼ أحكاؿ الجزئيات منيا كعرفيا أيضان 
 تعريؼ العالمة التفتازاني: -3

 .(ِ)ىي حكـ كمي ينطبؽ عمى جزئياتو ليتعرؼ أحكاميا منو

 تعريؼ ابف السبكي:  -4

 .(ّ)ىي افمر الكمي الذم ينطبؽ عميو جزئيات ك يرة ي يـ أحكاميا منو
 جرجاني:تعريؼ ال -ٓ

 .(ْ)ىي قضية كمية منطبقة عمى جميع جزئياتيا
 التعريؼ الراجح:

ىذه التعري ات تعطي صكرة كاضحة الصطالح القاعدة بشكؿ عاـ دكف ت ريؽ بيف ال قيية منيا كغير 
دكف االنتبػاه إلػى مػا  , ػات تتنػاكؿ القاعػدة مػف حيػث أصػمياباإلضافة إلى ذلػؾ أف ىػذه التعري ال قيية,

كىػػك مػػػا  كالشػػػذكذ كاالسػػت نا  طػػػارئ, ,مػػع أف افصػػػؿ فػػي القاعػػػدة االطػػراد ف اسػػػت نا ,قػػد يصػػػيبيا مػػ
فػػي حػيف تجنػػب ذلػػؾ  ,كالجرجػػاني يكالت تػازان الحظنػاه فػػي تعريػؼ كػػؿ مػػف صػدر الشػػريعة كالتيػػانكم,

ابف السبكي كأشار في تعري و إلى أف القاعدة معرضة لشذكذ بعػض جزئياتيػا كىػك مػا دؿ عميػو بقكلػو 
عمػػى أف القمػػة مػػف  -بم يػػـك المخال ػػة -مػػى جزئيػػات ك يػػرة" فيػػك اسػػتعمؿ ل ػػظ الك ػػرة ليػػدؿ"ينطبػػؽ ع

 .(ٓ)جزئيات القاعدة ىي عرضة لمشذكذ كاالست نا  كالخركج عف قاعدتيا
؛ عػػدة ىػػي القضػػايا الكميػػةالقائػػؿ بػػ ف القا ةىػػك تعريػػؼ صػػدر الشػػريع لػػراجحكيظيػػر لػػي أف التعريػػؼ ا

 القاعدة بشكؿ عاـ. تعريؼ شامؿ يتناكؿ اصطالحفيك  القاعدة,كذلؾ فنو أكجز ما قيؿ في حد 
 شرح التعريؼ:

سػػميت بػػذلؾ الشػػتماليا عمػػى الحكػػـ الػػذم  بمعنػػى م عكلػػة, عمػػى كزف فعيمػػة, القضػػايا: جمػػع قضػػية,
 .(ٔ)يسمى قضا ن 

 كلػػيس المػػراد بيػػا مػػا كػػاف مكضػػكعيا ,(ٕ)الكميػػة: المػػراد بيػػا ىنػػا القضػػية المحكػػـك عمػػى جميػػع أفرادىػػا
 .كميان 
 

                                                 
 (.ُُٕٕ-ُُٕٔ/ٓالتيانكم:كشاؼ اصطالحات ال نكف,)ا(ُ)
 (.َِ/ُالت تازاني:التمكيح,)(ِ)
 (.ُُ/ُالسبكي:افشباه,)(ّ)
 (.ُُٕالجرجاني:التعري ات,)ص (ْ)
 (.ْٔ-ْٓمحمد الرككي:نظرية التقعيد ال قيي,)ص (ٓ)
 (.َِ/ُالت تازاني:التمكيح,)(ٔ)
 (.ُّ/ُجكامع,)حسف العطار:حاشية العطار عمى جمع ال(ٕ)
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 تعريؼ األصوؿ:
 .(ُ) كىك ما ي بت بن سو,كيبنى عميو غيره ,افصكؿ لغة: جمع أصؿ 

 :يطمؽ افصؿ عند عمما  افصكؿ عمى عدة معافو منيا:اصطالحان 
يعنػػي الػػدليؿ م ؿ:افصػػؿ فػػي كجػػكب الصػػالة قكلػػو  الػػدليؿ: افصػػؿ فػػي ىػػذا الحكػػـ ىػػك الكتػػاب,-ُ

 .(ّ)لؾأم الدليؿ عمى ذ(ِ)ڱ  ڱ     تعالى:

 .(ْ)إباحة الميتة لممضطر عمى خالؼ افصؿ : كقكليـ:ةر مالقاعدة المست -ِ
ة ىػػػي تعػػػارض الحقيقػػػة كالمجػػػاز فالحقيقػػػ أم عنػػػد الحقيقػػػة,فػػػي الكػػػالـ  افصػػػؿكقػػػكليـ  الػػػراجح: -ّ

 .(ٓ)أم الراجحة عند السامع ,افصؿ

الخمػر أصػؿ النبيػذ فػي  ليـ:أم ال رع في القياس,كقك  الصكرة المقيس عمييا: كىي تقابؿ المقيس, -ْ
بسػبب اشػتراكيما فػي العمػة التػي ىػي  ,ة فػي النبيػذ مت رعػة عػف حرمػة الخمػريعنػي أف الحرمػ ,الحرمة
 .(ٔ)اإلسكار

كذلؾ فف القاعدة الكمية إذا  كأقرب ىذه المعاني إلى مكضكع بح نا ىك المعنى ال اني )القاعدة الكمية(
ال فيي مجرد قاعدة أصكلية أك فقيية أ ,كانت أصالن شرعيان  ا بت حكميا بن سي  غير ذلؾ. ككا 

 لقبًا: عممًا أو تعريؼ القواعد األصولية باعتبارىا
كذلػؾ فنيػا كانػت  ؛افصػكلية لمقاعػدة تعري ػان  كتػبيـ مػف عميػو اطمعػت فيمػا القدما  لألصكلييف أجد لـ

 عممػػا  المعاصػػريفال تعري ػػات ذكػػر بعػػض عمػػىلػػذا س قتصػػر  ي تػػكف بمقتضػػاىا, راسػػخة فػػي أذىػػانيـ,
 -فمف ىذه التعري ات: ,عرفكا القكاعد افصكلية الذيف
 الخف : مصطفى تعريؼ -1
 ,ىػػي افسػػس كالخطػػط كالمنػػاىح التػػي يضػػعيا المجتيػػد نصػػب عينيػػو عنػػد البػػد  كالشػػركع باالسػػتنباط 

.(ٕ)ليا كنتيجة  مرة إليو يتكصؿ ما كيككف صرح مذىبو, عمييا ليشيد يضعيا
 

                                                 
 (.ُِ/ُال يكمي:المصباح المنير,) (ُ)

 (.َُُ-ّٖ-ّْسكرة البقرة:آية رقـ,) (ِ)

(؛ رفيؽ العجـ:مكسكعة مصطمحات أصكؿ ُٕ/ُالزركشي:البحر المحيط,) (؛ُٓ/ُشمبي:أصكؿ ال قو,) (ّ)
 (.ّٗ/ُابف النجار:شرح الكككب المنير,) (؛ُٕٗ/ُال قو,)

ابف النجار:شرح  (؛ُٖٗ-ُٕٗ/ُ(؛ رفيؽ العجـ:مكسكعة مصطمحات أصكؿ ال قو,)ُٕ/ُالزركشي:البحر المحيط,) (ْ)
 (.ّٗ/ُالكككب المنير,)

 المراجع السابقة. (ٓ)

(6)
؛رفيؽ العجـ:مكسكعة مصطمحات أصكؿ (َْ/ُ(؛ابف النجار:شرح الكككب المنير,)ُٔ/ُالزركشي:البحر المحيط,) 

 (.ُٖٗ-ُٕٗ/ُال قو,)

  (.ُُٕفي القكاعد افصكلية,) ص  مصط ى الخف:أ ر االختالؼ (7)
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 سي:الفمو  تعريؼ مسعود -2
 .(ُ)الت صيمية أدلتيا مف العممية الشرعية افحكاـ استنباط إلى بو يتكصؿ كمي مبدأ ىي

 تعريؼ عبد الكريـ حامدي: -3

 .(ِ) ىي قضايا كمية تستخدـ كمناىح كمعايير الستنباط افحكاـ
 التعريؼ الراجح:

حيػػث تتنػػاكؿ  أف القكاعػػد افصػػكلية ىػػي جػػز  مػػف أصػػكؿ ال قػػو, النػػاظر فػػي التعري ػػات السػػابقة يػػرل
كىػػك مػػا الحظنػػاه فػػي التعري ػػات  مػػف أدلتيػػا, افسػػس التػػي ييعتمػػد عمييػػا فػػي اسػػتنباط افحكػػاـ الشػػرعية

 السابقة.
فنػػو اسػػتعمؿ أل ػػػاظ متقاربػػة فػػػي  ؛صػػياغتو لمتعريػػػؼ غيػػر دقيقػػػة -رحمػػو اهلل-الخػػػف تعريػػؼبالنسػػبة ل

"  ككػػذلؾ قكلػػو: الخطػػط كالمنػػاىح"ي قكلػػو: " افسػػس ك المعنػػى كال داعػػي إال لكاحػػدة منيػػا كالمتم ػػؿ فػػ
 البد  كالشركع".

 .لو مذىب صرح يشيد أف أجؿ مف يجتيد مجتيد كؿ ليس" مذىبو صرح عمييا ليشيد"  قكلو: ك
التعريػػػؼ ال ػػػاني ك  ,لػػػيس بمحػػػدد عػػػاـتعريػػػؼ  افكؿ: تعري ػػػاف لػػػو ففػػػإ ال مكسػػػي, مسػػػعكد تعريػػػؼ أمػػػا
فقػػد نسػػتنبطيا  لػػيس فقػػط مػػف الػػدليؿ الت صػػيمي, ةالعمميػػ الشػػرعية افحكػػاـ عتػػرض عميػػو بػػ ف اسػػتنباطيي 

 اإلجماع. كمطمؽ معيف حكـ عمى يدؿ ال الذم كىك الكمي, أيضان مف الدليؿ
اسػػتعمؿ قكلػػو: "السػػتنباط افحكػػاـ" كىػػي جممػػة عامػػة لػػـ تحػػدد مػػا ىػػي افحكػػاـ أمػػا تعريػػؼ حامػػدم 

 المستنبطة فكاف عميو أف يقكؿ الستنباط افحكاـ الشرعية العممية.
 جزئياتيا قضايا أصكلية كمية. نقكؿ ب نيا: قضايا أصكلية كمية, فمك أردنا أف نعرؼ القكاعد افصكلية

 تعريؼ الفقيية:
 .(ّ) ال قو لغة: ال يـ كالعمـ

 .(ْ)ةالت صيمي: ىك العمـ بافحكاـ الشرعية العممية المكتسب مف أدلتيا اصطالحان 
 قبًا:لعممًا أو  تعريؼ القواعد الفقيية باعتبارىا

 تعريؼ المقري:  -1

كأعػػـ مػػف العقػػكد كجممػػة الضػػكابط  ىػػي كػػؿ كمػػي أخػػص مػػف افصػػكؿ كسػػائر المعػػاني العقميػػة العامػػة,
 .(ٓ) ال قيية الخاصة

                                                 
 (.ُٗكت صيؿ,)ص  تحديد افصكلية ال مكسي: القكاعد مسعكد (ُ)

 (.ِٓ,)أ ر القكاعد افصكلية المغكية في استنباط أحكاـ القرآف :حامدم (ِ)

 .(ُٖٔالجرجاني:التعري ات,) ص  (؛ٔٓٔ/ِال يكمي:المصباح المنير,)(ّ)

(4)
 (.ُِ/ُالزركشي:البحر المحيط,) 

(5)
 (.ُِِ/ُالمقرم: القكاعد ال قيية, ) 
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 :تعريؼ الحموي -ِ

 .(ُ)وال كمي ينطبؽ عمى أك ر جزئياتو لتعرؼ أحكاميا من ىي حكـ أك رم, 
 :تعريؼ الزرقا -ّ

تشػػريعية عامػػة فػػي الحػػكادث  تتضػػمف أحكامػػان  ,ريةقييػػة كميػػة فػػي نصػػكص مػػكجزة دسػػتك ىػػي أصػػكؿ ف
 .(ِ)التي تدخؿ تحت مكضكعيا

 :تعريؼ الفرفور -ْ

 .(ّ) تشريعية عامة فيما يدخؿ تحت مكضكعيا تشتمؿ أحكامان  ,ىي أصكؿ فقيية كمية أغمبية
 :تعريؼ يعقوب الباحسيف -ٓ

 جزئياتيا قضايا كمية شرعية. ىي قضية كمية شرعية عممية,
 .(ْ) جزئياتيا قضايا فقيية كمية ,ا: قضية فقيية كميةفيا أيضا ب نيكعر 

 التعريؼ المختار:
لذلؾ نجد الك يػر مػف البػاح يف المحػد يف  لـ تسمـ ىذه التعري ات مف اعتراضات العمما  كمالحظاتيـ,

 كينتقكف منيا ما يعتقدكف أنو ,أماـ ىذه التعري ات مكقؼ الحيرة يق كف الذيف كتبكا في القكاعد ال قيية,
فمػػذلؾ يظيػػر لػػي أف التعريػػؼ المناسػػب  كغيػػر مخػػؿ بالشػػركط, تعريػػؼ جػػامع مػػانع لحقيقػػة المعػػرؼ,

كاعػػد ال قييػػة ىػػي قضػػية فقييػػة ليعقػػكب الباحسػػيف القائػػؿ بػػ ف الق ال ػػاني تعريػػؼاللمقاعػػدة ال قييػػة ىػػك 
 كذلؾ لألسباب التالية: ,جزئياتيا قضايا فقيية كمية ,كمية

 كىك تعريؼ جامع مانع لحقيقة القاعدة ال قيية. عدة ال قيية,فنو أكجز ما قيؿ في حد القا
لػػػذلؾ قممػػػا تخمػػػك إحػػػداىا مػػػف  ,مبيػػػة غيػػػر مطػػػردة فػػػي جميػػػع الجزئيػػػاتأف القكاعػػػد ال قييػػػة أحكػػػاـ أغ

خارجػػة عنيػػا لمقتضػػيات خاصػػة بتمػػؾ المسػػائؿ تجعػػؿ الحكػػـ  , نيات فػػي فػػركع افحكػػاـ التطبيقيػػةمسػػت
ى تحقيػػؽ مقاصػػػد الشػػريعة فػػي طمػػب المصػػػالح كدفػػع الم اسػػد كرفػػػع االسػػت نائي فييػػا أجػػكد كأقػػػرب إلػػ

 الحرج كالضيؽ عف الخمؽ.

لػػػذلؾ مػػػا قالػػػو  ت ييػػػدان  ,كاعػػػد كال يقػػػدح فػػػي عمكميػػػااالسػػػت نا  كعػػػدـ االطػػػراد ال يػػػنقض كميػػػة تمػػػؾ الق
فتخمػػػؼ بعػػػض الجزئيػػػات عػػػف  كميػػػان  "أف افمػػػر الكمػػػي إذا  بػػػت ىػػػك:(ٓ)الشػػػاطبي فػػػي كتابػػػو المكافقػػػات

 اه ال يخرجو عف ككنو كميان.مقتض

 كفف الغالب افك رم معتبر في الشريعة اإلسالمية اعتبار القطعي.

                                                 
 (.ُٓ/ُالحمكم:غمز عيكف البصائر شرح افشباه كالنظائر,) ا(ُ)
 (.ّْالزرقا: شرح القكاعد ال قيية,) ص (ِ)
 (.ُْٓ/ِالكجيز في أصكؿ استنباط افحكاـ, )ال رفكر:(ّ)
 (.ْٓيعقكب الباحسيف:القكاعد ال قيية,)ص (ْ)
 (.ّٖ/ِالشاطبي:المكافقات,)(ٓ)
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ف تخمؼ عف مقتضاىا بعض الجزئيات  .(ُ)الكميات االستقرائية صحيحة كا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 (.ْٖ/ِالشاطبي:المكافقات,)(ُ)
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 المطمب الثاني
 الفقيية دالفرؽ بيف القواعد األصولية والقواع

 
 كأكجو الشبو بينيما: أف كالن  ,حيث بينيما قدر مف التشابو ,بو القكاعد افصكليةد ال قيية تشإف القكاع

ينطبػػػؽ حكميمػػػػا العػػػاـ عمػػػى جميػػػع أفرادىػػػػا كتتخػػػرج عمييػػػا ال ػػػػركع  ,منيمػػػا عبػػػارة عػػػف قضػػػػية كميػػػة
منيما خادمة لم قو كأصكلو سكا  كانت خادمة لم قو مباشػرة أك  إضافة إلى أف كالن  كالجزئيات ال قيية,

 ,ؾ قكاعػد مشػتركة بػيف ال قػو كأصػكلوكلكف ىنػا ة إلى معرفة افحكاـ ال قيية بطريؽ االستنباط,مكصم
"افصػؿ بقػا  مػا كػاف  حيث تصدؽ عمييا ص ات القكاعد افصكلية كص ات القكاعػد ال قييػة كقاعػدة:

بيرىػا فقييػة مػف حيػث تعفيػي قاعػدة  ,تعمػؽ ب صػكلوىػذه القاعػدة ليػا تعمػؽ بال قػو ك  ,(ُ)عمى ما كاف "
كلػذلؾ فػػإف ىػػذه  كقاعػػدة أصػػكلية مػف حيػػث اتصػػاليا بقاعػدة االستصػػحاب افصػػكلية, ,عػف حكػػـ كمػي

 القاعدة قاعدة أصكلية فقيية.
 ,ال يزيػؿ االخػتالؼ كال ػركؽ بينيمػاغير أف ىذا االشتراؾ كالتشابو بػيف القاعػدتيف ال قييػة كافصػكلية 

 -ىذه ال ركؽ: بيف القاعدتيف في أمكر عدة مف حيث سنجد اختالفان 
كشػؼ عػف يتكصػؿ مػف خالليػا إلػى ال ,قتيا بياف فحكاـ استداللية كميػةالقكاعد افصكلية في حقي -ُ

أم  ,ة فػي حقيقتيػػا بيػاف لحكػػـ شػرعي كمػػيبينمػػا القكاعػد ال قييػػ ,(ِ) جزئييػاافحكػاـ الشػرعية كمييػػا أك 
 أنيا تعبر عف أحكاـ شرعية كمية.

كاجػب إال بػو فيػك ك" مػا ال يػتـ ال(ّ)عمػـك الم ػظ ال بخصػكص السػبب""العبػرة ب : قاعدة:مثاؿ عمي ذلؾ
 .(ْ)"كاجب

فمػػذلؾ ىػػي كسػػيمة لمكشػػؼ  ,ؽ بافل ػػاظ كداللتيػػا عمػػى افحكػػاـفيػػذه قكاعػػد أصػػكلية اسػػتداللية أم تتعمػػ
 .(ٓ) كال تتضمف التعبير عنو أصالن  كليس ذات الحكـ, ,عف الحكـ

 "المشقة تجمب ك ,(ٕ)"الضرر يزاؿ "ك ,(ٔ)كر بمقاصدىا""افم بخالؼ القكاعد ال قيية م ؿ قاعدة:
 

                                                 
 (.َِ/ُ(؛عمي حيدر:شرح المجمة,)ِٖالسيكطي:افشباه,)ص (ُ)
 (.ّٔ-ّٓالكيالني: قكاعد المقاصد عند اإلماـ الشاطبي,)ص(ِ)
 (.ُّْ/ِابف السبكي:افشباه,) (؛ٖٔٓ/ُالشككاني:إرشاد ال حكؿ,) (؛ُٕٕ/ّابف النجار:شرح الكككب المنير,)(ّ)
فػي :قكاعػد افدلػة (؛ أبػك المظ ػر التميميّٕ/ُ(؛ الت تػازاني: شػرح التمػكيح عمػى التكضػيح,)ُُِ/ُتمد,)البصرم:المع(ْ)

 (.ٖٖ/ِ؛ ابف السبكي:افشباه,)(ُِّ/ُافصكؿ,)
 (.ّٔ-ّٓالكيالني: قكاعد المقاصد ,)ص(ٓ)
 (.ُٔ(,السيكطي: افشباه كالنظائر,)ص ْٓ/ُابف السبكي:افشباه كالنظائر,)(ٔ)
 (.ُُِ(؛السيكطي:افشباه,)صُْ/ُي: افشباه,)بف السبك(ٕ)
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 .(ّ)"اليقيف ال يزكؿ بالشؾ"ك ,(ِ)"العادة محكمة"ك ,(ُ)"التيسير
تنػػدرج تحتيػػا الك يػػر مػػف الجزئيػػات التػػي يتحقػػؽ فييػػا  ,فقييػػة تعبػػر عػػف أحكػػاـ فقييػػة كميػػة ىػػذه قكاعػػد

 معنى الكمي العاـ.
فف القكاعػد افصػكلية بالنسػبة  لذىني كالػكاقعي مػف ال ػركع؛القكاعد افصكلية أسبؽ في كجكدىا ا -ِ

 .(ْ) كمتقدـ عميوكالدليؿ سابؽ لمدلكلو  ,ؿ بمدلكلولمقكاعد ال قيية بم ابة ارتباط الدلي

كىػػذا ال  فنيػػا جمػػع لم ػػركع المتشػػابية, بينمػػا القكاعػػد ال قييػػة متػػ خرة عػػف الجزئيػػات كال ػػركع ال قييػػة,
 .(ٓ) ع التي يسبؽ كجكدىا كجكد القكاعد افصكليةيككف إال بعد كجكد ال رك 

عمػػى  القكاعػػد افصػػكلية تجمػػع بػػيف الػػدليؿ كالحكػػـ فمػػذلؾ ىػػي أقػػكل فػػي الحجػػة كاالسػػتدالؿ بيػػا -ّ
بحيث يمكف لممجتيد أف يمجػ  إلييػا دكف تػردد أك كجػؿ فػي اسػتنباط الحكػـ الشػرعي  ,افحكاـ الشرعية

 مف دليمو الت صيمي.
حيػػث تتصػػؿ بمصػػدر القيػػاس مػػف (ٔ)فغيػره عميػػو ال يقػػاس" ,ت عمػػى خػػالؼ القيػػاس"مػػا  بػػ م ػؿ قاعػػدة:

 كتعبر في الكقت ن سو عف حكـ شرعي كمي . ,أصميان  حيث ككنو مصدران 
يكشػػؼ  معتبػػران  أم ال تػنيض كحػػدىا دلػػيالن  ,تشػػتمؿ عمػى فػػركع خاليػػة مػػف الػػدليؿ بينمػا القكاعػػد ال قييػػة

 ,يككف لبعض ىذه القكاعد ص ة أخرم بدليؿ آخر يسندىا أكعف الحكـ لمكاقعة كالجزئية مالـ تعتضد 
"البينػػة عمػػى  م ػػؿ قاعػػدة: مسػػتقالن   ابتػػان  تشػػريعيان  م ػػؿ ككنيػػا معبػػرة عػػف دليػػؿ أصػػكلي أك ككنيػػا نصػػان 

سػتناد إلييػا فػي اسػتنباط يمكػف اإل تشػريعيان  فيػذه القاعػدة ككنيػا نصػان (ٕ)المدعي كاليميف عمى مف أنكػر"
 .(ٖ)عنصر إلزاميكتككف ذات  ,افحكاـ

 بينمػا القكاعػد ال قييػة أغمبيػة, أم محككـ فييا عمػى كػؿ فػرد مػف أفرادىػا, ,القكاعد افصكلية كمية -ْ
 .(ٗ) أم يككف الحكـ فييا عمى أغمب الجزئيات كتككف ليا مست نيات ,ىاال تندرج تحتيا كؿ أفراد

طػرؽ اسػتنباط افحكػاـ الشػرعية  فنيػا تضػبط لػوصكلية يست يد منيا المجتيػد خاصػة, القكاعد اف -ٓ
 ال رعية مف أدلتيا الت صيمية.

                                                 
 (.َُِ(؛ السيكطي:افشباه,)ص ْٖ/ُابف السبكي:افشباه,) (ُ)
 (.ُُٗالسيكطي:افشباه,)ص  (ِ)
 (.ُٕ(؛السيكطي:افشباه,)صُّ/ُابف السبكي:افشباه,) (ّ)
 (.َِٔأبك زىرة:مالؾ بف أنس حياتو كعصره,)ص (ْ)
 (.ٗٔ(؛ الندكم:القكاعد ال قيية,)صٕٔاليذلي:القكاعد ال قيية,)ص (ٓ)
 (.ِٗ/ُعمي حيدر:شرح المجمة,) (ٔ)
 (.ٔٔ/ُالمرجع السابؽ,) (ٕ)
 (.ّٗالكيالني: قكاعد المقاصد,)ص (ٖ)
 (.ُٓٓ(؛البرىاني:سد الذرائع,)ص ٖٔ(؛ اليذلي:القكاعد ال قيية,)ص ٖٔالندكم:القكاعد ال قيية,)ص  (ٗ)
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حيػث إف كػؿ  بينما القكاعد ال قيية فيمكف أف يست يد منيا ال قيو كالمػتعمـ كالمجتيػد كالقاضػي كالم تػي,
فالرجكع إلييا أيسر مف الرجػكع إلػى  ,عدد مف المسائؿ المختم ة افبكابقاعدة تشتمؿ عمى حكـ كمي ل

 .(ُ) عمى حدة حكـ كؿ مس لة
بينمػػا القكاعػػد ال قييػػة فيػػي  القكاعػػد افصػػكلية محصػػكرة فػػي أبػػكاب افصػػكؿ كمكاضػػعو كمسػػائمو, -ٔ

 .(ِ) كمن كرة في كتب ال قو العاـ ك كتب ال تكل عند جميع المذاىب ك يرة جدان 
كلكف  ,في الختاـ ىذه أىـ ال ركؽ افساسية بيف مصطمح القكاعد افصكلية كمصطمح القكاعد ال قيية

, فف ىنػػػػاؾ بعػػػػض القكاعػػػػد متداخمػػػػة أك مشػػػػتركة بػػػػيف ال ػػػػركؽ قػػػػد تتالشػػػػى فػػػػي بعػػػػض القكاعػػػػدىػػػػذه 
 فالقاعدة ينظر إلييا مف زاكيتيف: ,نتيجة اختالؼ النظر إلى القاعدة كذلؾ المصطمحيف,
ـ يسػتنبط منػو حكػ شػرعيان  فإذا نظرنا إلييا مف حيػث ككنيػا دلػيالن  مف حيث مكضكعيا, :الزاكية افكلى

 كمي كانت قاعدة أصكلية.
كانػػت قاعػػدة  ,اعتبارىػػا متعمقػػة ب فعػػاؿ المكم ػػيففػػإذا نظرنػػا إلييػػا ب ,مػػف حيػػث تعمقيػػا الزاكيػػة ال انيػػة:

 فقيية.
 مثاؿ عمى ذلؾ:

فنقكؿ: "الدليؿ  كانت قاعدة أصكلية, شرعيان  ذا نظر إلييا باعتبار مكضكعيا دليالن  قاعدة "سد الذرائع"إ
 لتحريـ ما أدل إليو".الم بت لمحراـ م بت 

, لػػذلؾ نقكؿ:"كػػؿ مبػػاح أدل فعمػػو إلػػى لممكمػػؼ كانػػت قاعػػدة فقييػػة أمػػا إذا نظػػر إلييػػا باعتبارىػػا فعػػالن 
 حراـ فيك حراـ".

إذا فسرنا العرؼ باعتبػار مكضػكعو كىػك اإلجمػاع العممػي أك المصػمحة المرسػمة كانػت  :قاعدة العرؼ
ذا فسػرناه باعتبػار تعمقػو القاعدة أصكلية, ب عػؿ المكمػؼ, كىػك ال عػؿ الػذم غمػب اإلتيػاف بػو لغػرض  كا 

 .(ّ) معيف أك القكؿ الذم غمب في معنى معيف كانت القاعدة فقيية

لمػػا بينيمػػا مػػف  ,كىػػذا يػػدلنا عمػػى أف الك يػػر مػػف القكاعػػد يطمػػؽ عمييػػا القكاعػػد افصػػكلية ال قييػػة معػػان 
 االشتراؾ كالتداخؿ بيف ال قو كأصكلو.

 

 

                                                 
 (.ٖٔاليذلي:القكاعد ال قيية,)ص (ُ)
 (.ِٕ/ُالبكرنك:مكسكعة القكاعد ال قيية,)(ِ)
 (.َٕ-ٗٔ(؛ اليذلي:القكاعد ال قيية,)ُٕ-َٕالندكم:القكاعد ال قيية,)(ّ)
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 المطمب الثالث
 القواعد األصولية والفقيية أصؿ

 
در القكاعػػد , فمصػػاؿ قاعػػدة منيػػا كأسػػاس كركدىػػاكال قييػػة, منشػػ  كػػ ةأعنػػي ب صػػؿ القكاعػػد افصػػكلي

 : القػػرآف الكػػريـ كالسػػنة النبكيػػة كآ ػػار الصػػحابة كالتػػابعيف كاجتيػػادات ال قيػػا ,ال قييػػة كافصػػكلية ىػػي
 -كفيما يمي بياف ليذه المصادر:

 يـأواًل / القرآف الكر 
 ,اه مػػف افدلػػة كالمصػػادر راجػػع إليػػوالقػػرآف الكػػريـ ىػػك أصػػؿ الشػػريعة اإلسػػالمية ككميتيػػا ككػػؿ مػػا عػػد

 كذلؾ الشتمالو عمى مبادئ عامة كقكاعد كمية كضكابط شرعية في آياتو كنصكصو.
لمتطبيؽ في كؿ  , كجعمت ىذا القرآف صالحان أكدت عمى كماؿ الشريعة اإلسالميةفيذه المبادئ العامة 

 كالكقائع المتغيرة. ثعمى مسايرة المستجدات كالحكاد ك قادران  ,اف كمكافزم
مػف ىػذه افم مػة  ,كال قييػة ةلألئمة كال قيا  فػي صػياغة القكاعػد افصػكلي مباشران  كأيضا جعمتو مصدران 

 -عمى ذلؾ:
 .(ُ)"  چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں چ قكلو تعالى : -ُ

 كجو الداللة:
يحمػػو اهلل  لػػـ عػػدـ جػػكاز أكػػؿ أمػػكاؿ النػػاس بغيػػر كجػػو حػػؽ مشػػركعقاعػػدة عامػػة فػػي تعتبػػر ىػػذه اءيػػة 

كلػػػـ يشػػػرعو كالغصػػػب كالنيػػػب كاليمػػػيف الكاذبػػػة كالربػػػا كالضػػػرر كالغػػػرر كافكسػػػاب الخبي ػػػة  ,كرسػػػكلو
 .(ِ)كغيرىا مف فركع ىذه القاعدة التي ال تعد كال تحصي مار كالرشى كحمكاف الكاىفكالق
 .(ّ)  چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  چ :قكلو تعالى  -ِ

 كجو الداللة:
 ,حيث جمعت عمى كجازة ل ظيا كؿ أنكاع البيكع ما أحؿ منيا كما حـر ,قاعدة عامة تعتبر ىذه اءية
 .(ْ)عدا ما است ني

 .(ٓ)"  چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک چ :قكلو تعالى -ّ

 
                                                 

 (.ُٖٖسكرة البقرة: آية رقـ,)(ُ)
 (.َّٓ/ُالبركسكم:ركح البياف,)(ِ)
 (.ِٕٓسكرة البقرة:آية رقـ,) (ّ)
(4)

 (.َّيز في إيضاح قكاعد ال قو الكمية,)ص البكرنك: الكج(؛ّْٗ/ْالقرطبي:الجامع فحكاـ القرآف,) 

(5)
 (ُسكرة المائدة:آية رقـ,) 
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 كجو الداللة:
حكاـ الدينية كما ىك الكفا  بكؿ ما ألزمو اهلل تعالى عمى عباده كعقده عمييـ مف التكاليؼ كاف

 .(ُ)يعقدكنو فيما بينيـ مف عقكد افمانات كالمبايعات كسائر أنكاع العقكد
 .(ِ)    چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ چ قكلو تعالى : -ْ

 كجو الداللة:
"خذ الع ك" دخؿ فيو صمة  فقكلو: تضمنت ىذه اءية قكاعد الشريعة في الم مكرات كالمنييات, 

 كغير ذلؾ مف أخالؽ الطيعيف. كالرفؽ بالمؤمنيف, المذنبيف,كالع ك عف  القاطعيف,
كغض  كتقكل اهلل في الحالؿ كالحراـ, كأمر بالعرؼ" دخؿ فيو صمة افرحاـ," كقكلو تعالى:

 كاالستعداد لدار القرار. افبصار,
كاإلعراض عف أىؿ  دخؿ فيو الحض عمى التعمؽ بالعمـ, "كاعرض عف الجاىميف" أما قكلو تعالى:

 .(ّ)ظمـ...إلم مف افخالؽ الحميدةال
فيذه اءية تعتبر قاعدة شرعية عامة حيث جمعت مكاـر افخالؽ كميا فيما يتعمؽ بمعاممة الناس 

 .(ْ)بعضيـ البعض
 .(ٓ) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ چ :قكلو تعالى  -ٓ

 كجو الداللة:

 .(ٔ)الديفأمكر  جميع تدؿ بعمـك ل ظيا عمى السيكلة كاليسر في ىذه اءية
:"المشقة تجمب ركع ك يرة كىيأصؿ لقاعدة فقيية عظيمة ينبني عمييا ف كتعتبر ىذه اءية

كيندرج تحتيا قكاعد فرعية م ؿ  ,س الكبرل التي ينبني عمييا ال قوكىي إحدل القكاعد الخم(ٕ)التيسير"
"إذا تعذر  كقاعدة: ,(ٗ)"إذا ضاؽ افمر اتسع " :كقاعدة ,(ٖ)قاعدة:" الضركرات تبيح المحظكرات "

 .(َُ)افصؿ يصار إلي البدؿ"
                                                 

 (.ِْٕ/ٕ؛القرطبي:الجامع فحكاـ القرآف,)(ّّْ/ِالبركسكم:ركح البياف,)(ُ)
 (.ُٗٗسكرة افعراؼ:آية رقـ)(ِ)
 (.ُْٖ/ٗ؛القرطبي:الجامع فحكاـ القرآف,)(ُّٓ/ّالبركسكم:ركح البياف,)(ّ)
 (.ُّصالبكرنك:الكجيز,) (ْ)

(5)
 (.ُٖٓسكرة البقرة: آية رقـ) 

 (.ُٔٔ-ُٓٔ/َّالقرطبي:الجامع فحكاـ القرآف, (ٔ)

 (.َُِ(؛السيكطي:افشباه,)صْٖ/ُابف السبكي:افشباه,) (ٕ)

 (.ْٓ/ُ(؛ابف السبكي:افشباه,)ّّ/ُعمي حيدر:شرح المجمة,) (ٖ)

 .(ِّ/ُ,)المرجع السابؽ (ٗ)

(01)
 (.ّٓ/ُ,)المرجع السابؽ 
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بعػض القكاعػػد الكميػة كجكامػع الكمػػـ الػكاردة فػي القػػرآف الكػريـ, التػي تتصػػؼ بصػ ات الكمػاؿ مػػف  هفيػذ
 .(ُ)فال يستغني عنيا فقيو عند تقعيد القكاعد ال قيية ,ياغة كالبالغة كال صاحة كاإلحكاـحيث الص

 -ثانيا / السنة النبوية :
عمكـ أف اهلل عزكجؿ امتف عمينا ببع ة محمد صمى اهلل عميو كسمـ كخصو بخصائص منيا أنػو مف الم

 .(ِ)"أعطيت م اتيح الكمـ" :حيث قاؿ ,ـأكتي جكامع الكم
 كيشمؿ أحكاما متعددة . ,معاف عديدة بالكالـ القميؿ الذم يككف لوكجكامع الكمـ أف يتكمـ النبي 

مخػرج القاعػد الكميػة  كالسػالـ ينطػؽ بالحكمػة القصػيرة التػي تخػرجفقد كاف النبػي عميػو أفضػؿ الصػالة 
كمف افم مة عمى  ,كمسائؿ كفركع فقيية متشعبة كالمبدأ العاـ الذم ينطكم عمى أحكاـ كجزئيات ك يرة

 -ذلؾ:
 .(ّ)"المسممكف عند شركطيـ": قكلو -ُ

 كجو الداللة:
إال  ,رضػيو المتعاقػداف مػف الشػركط كػؿ مػاظاىر ىذا الحديث يعتبر قاعدة عامة فػي كجػكب احتػراـ  

 .(ْ) الشركط التي تحؿ الحراـ كتحـر الحالؿ
 .(ٓ)"كؿ مسكر حراـ" :فشربة فقاؿ عميو الصالة كالسالـقد سئؿ عف حكـ أنكاع مف اك  قكلو -ِ

 كجو الداللة:
ير أك نبيذ أك غيػره مػائع أك سكا  كاف مف عص ,دؿ بعمكـ ل ظو عمى تحريـ كؿ مسكرىذا الحديث ي

 .(ٔ)نباتي أك حيكاني  ,امدج
 .(ٕ)"ال ضرر كال ضرار ": قكلو -ّ

 
 

                                                 
 (.ِْشبير:القكاعد الكمية,)ص محمد (ُ)
 (.ّّْ/ْ)(,ٖٗٗٔرؤيا الميؿ)ح ( ُُصحيح البخارم,كتاب التعبير,باب)(ِ)
( ُِّٓسػػنف الترمػػذم,كتاب افحكاـ,بػػاب مػػاذكر عػػف رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ فػػي الصػػمح بػػيف المسػػمميف)ح (ّ)

 (.ُِْ/ٓاإلركا ,), انظر افلباني:(, قاؿ افلباني: حديث صحيحُّٖ)ص
 (.ُٖ-َٖ/ّ,)سبؿ السالـ: لصنعانيا (؛ِّْ-ِّّ/ّابف العربي:افحكذم,)(ْ)
, حػػػديث صػػػحيح قػػػاؿ افلبػػاني:(,ِْٖ( )صُْٖٔسػػنف الترمػػػذم,كتاب افشػػربة,باب مػػػا جػػا  كػػػؿ مسػػػكر حػػراـ,)ح (ٓ)

 (.َْ/ٖانظر افلباني:اإلركا ,)
 (.َِٖ/ْابف العربي:افحكذم,) (؛ْْ/ْالصنعاني:سبؿ السالـ,)(ٔ)
 (,قػػػاؿ افلباني:حػػػديثََْص( )َِّْابػػػف ماجػػػو,كتاب افحكاـ,بػػػاب مػػػف بنػػػى فػػػي حقػػػو مػػػا يضػػػر جػػػاره,)ح  سػػػنف(ٕ)

 (.َْٖ/ّ, انظر افلباني:اإلركا ,)صحيح
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 كجو الداللة:
فف ال النافيػػة ت يػد اسػتغراؽ الجػنس, فالحػػديث  ؛بكافػة أنكاعػو(ُ)يػدؿ ىػذا الحػديث عمػى تحػػريـ الضػرر

ف كاف خبران  كىػذا الحػديث (ِ)"اترككا كؿ ضرر ككػؿ ضػرار " :فيصبح المعنى ,لكنو في معنى النيي كا 
 .(ّ)"الضرر يزاؿ " :اعدة فقيية عظيمة كىي قاعدةيؿ لقدل

 .(ْ)"البينة عمى المدعي كاليميف عمى مف أنكر" :قكلو  -ْ

 كجو الداللة:
 لمجرد  ,أنو ال يقبؿ قكؿ أحد فيما يدعيو في ىذا الحديث قاعدة فقيية كبيرة مف قكاعد القضا  كىك

 .(ٓ)ب يميف المدعى عميو فمو ذلؾدعكاه بؿ يحتاج إلى البينة أك تصديؽ المدعى عميو, فإف طم
نما لكؿ امرئ ما نكل" :قكلو -ٓ  .(ٔ)" إنما افعماؿ بالنيات,كا 

 كجو الداللة:

قعيف أف , حيث بيف ابف القيـ في كتابو إعالـ المك جكامع افحاديث لألحكاـ الشرعية ىذا الحديث مف
الشػػطر ال ػػاني مػف الحػػديث بػػ ف   ػػـ بػػيف فػي ,كليػذا ال يكػػكف عمػػؿ إال بالنيػة ,العمػؿ ال يقػػع إال بالنيػػة

كىػذا يعػـ العبػادات كالمعػامالت كافيمػاف كالنػذكر كسػائر العقػكد  ,عامؿ ليس لو مف عممو إال ما نكاهال
 .(ٕ)كاففعاؿ

 .(ٖ)"افمكر بمقاصدىا" عمى قاعدة فقيية عظيمة كىي قاعدة: كأيضا ىذا الحديث يعتبر دليالن 
 ,كأحكػاـ فقييػة متعػددة ,ي ة يجػد أنيػا دلػت عمػى معػاف عديػدةر فالمت مؿ في ىذه افحاديث النبكيػة الشػ

 خذت منيا قكاعد فقيية عامة.بعبارات مختصرة أي 
 ثالثا/ آثار الصحابة والتابعيف:

كأصػبحت  ,الصػحابة كالتػابعيف ىناؾ مجمكعة مف اء ار التي كردت عمػى ألسػنة السػمؼ الصػالح مػف
 ىذه اء ار ما يمي :فيما بعد قكاعد فقيية قائمة بن سيا كمف بيف 

 .(ٗ)" مقاطع الحقكؽ عند الشركط" :منيف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنوقكؿ أمير المؤ  -ُ

                                                 
 (.ِّ(؛ البكرنك: الكجيز,)ص ُُٓ/ّالصنعاني:سبؿ السالـ,)(ُ)
 .(ِّالبكرنك: الكجيز,)ص (ِ)
 (.ُُِ(؛السيكطي:افشباه,)ص ُْ/ُابف السبكي: افشباه,)(ّ)
 (.َُّ(,)صُّْٔحب اليميف عمى المدعى عميو),كتاب افقضية,بامـصحيح مس(ْ)
 (.َُٖ/ْالصنعاني: سبؿ السالـ,)(ٓ)
 (.ٓ/ُ( )ُ,)ح  ( كيؼ بد  الكحي إلى رسكؿ اهللُكحي,باب)ارم,كتاب بد  الصحيح البخ(ٔ)
 (.ُِّ/ّابف القيـ: إعالـ المكقعيف,)(ٕ)
 (.ُٔ(؛السيكطي: افشباه,)صْٓ/ُ,)ابف السبكي:افشباه كالنظائر(ٖ)
 (.ُِٓ/ِ(الشركط في المير عند عقدة النكاح,)ٔالشركط,ب)صحيح البخارم,كتاب (ٗ)
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 .(ُ)"ليس عمى صاحب العارية ضماف" قكؿ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو: -ِ

 .(ِ)كال عمى المستكدع غير المغؿ ضماف" ,"ليس عمى المستعير :كقكؿ شريح القاضي -ّ

 .(ّ)"كؿ قرض جر من عة فال خير فيو" :ؿ إبراىيـ النخعيقك  -ْ

 رابعا/ اجتيادات الفقياء:
نشائيا طريقتيف:  اتبع العمما  في تقعيد القكاعد كا 

 : االستنباطالطريقة افكلى
 االستقرا  كالطريقة ال انية:

معرفػػة الكميػػة  فالقاعػػدة الكميػػة تشػػتمؿ عمػػى حكػػـ ككميػػة كالسػػبيؿ إلػػى معرفػػة الحكػػـ ىػػك االسػػتنباط, أمػػا
 -كفيما يمي بياف لياتيف الطريقتيف:(ْ)فباالستقرا 

 الطريقة األولى : استنباط القواعد الفقيية مف النصوص الشرعية
: ىػػك اسػػتخراج افحكػػاـ الشػػرعية مػػف مصػػادرىا بكاسػػطة اط فػػي اصػػطالح ال قيػػا  كافصػػكلييفاالسػػتنب

 .(ٓ) فقييان  عية ت سيران القكاعد افصكلية التي تقعد عممية ت سير النصكص الشر 
 ػػـ  ,قبػؿ العمػػؿ بػوكمػا يتعمػػؽ بػو مػف قكاعػػد أصػكلية  ,أف يحػيط بالػػدليؿ فمػذلؾ ينبغػي عمػػى ال قيػو أكالن 

 .(ٔ)يستخمص القاعدة ال قيية
 بطريؽ االستنباط ما يمي : تنش مف أم مة القكاعد افصكلية التي 

يػػػة اسػػػتنبطيا ال قيػػػا  المجتيػػػدكف مػػػف "إنمػػػا ي بػػػت الحكػػػـ ب بػػػكت السػػػبب"ىذه قاعػػػدة أصػػػكلية فقي -ُ
 اإلجماع كمعقكؿ النصكص.

ؿ الشػمس سػبب فػزكا ,مػة المكمػؼ بػزكاؿ الشػمسم اؿ ذلؾ: ي بت كجكب صػالة الظيػر كتعمقيػا فػي ذ
ڤ   چ :كقػد يسػتدؿ ليػا بقكلػو تعػالى ,ك لػـ ي بػت الػزكاؿ لػـ ي بػت الكجػكبفمػ ,ل بكت الكجػكب لمصػالة

 .(ٕ    چڦ  ڦ  ڦ
 
 

                                                 
 (.ُٕٗ/ٖالمصنؼ لعبد الرزاؽ,)(ُ)
 (.ُٖٕ/ٖ,)المرجع السابؽ(ِ)
 (.ُْٓ/ٖالمرجع السابؽ,)(ّ)
 (.ّٖمحمد الرككي: نظرية التقعيد,)ص(ْ)
 (.َٖص محمد الرككي:نظرية التقعيد,) (ٓ)
 (.ِّٕمحمد سالـ مدككر: أصكؿ ال قو,)ص (ٔ)
 (.ٖٕسكرة اإلسرا : آية رقـ)(ٕ)
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فيػػػذه القاعػػػدة  ,(ُ)ذا كجبػػػت مخال ػػػة أصػػػؿ أك قاعػػػدة كجػػػب تقميػػػؿ المخال ػػػة مػػػا أمكػػػف "قػػػكليـ:" إ -ِ
ۇ  چ اسػػتنبطيا ال قيػػا  المجتيػػدكف مػػف معقػػكؿ النصػػكص الرافعػػة لمحػػرج كالمشػػقة م ػػؿ قكلػػو تعػػالى :

 .(ّ) چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ چ :كقكلو تعالى ,(ِ)ٴۇ      چ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
(ّ). 
 ستقراءالطريقة الثانية: اال 

 إذا تتبعتيا كخرجت مف أرض إلى أرض. مف قريت البالد كاقتريتيا, ,(ْ)االستقرا  في المغة: التتبع
 .(ٓ)"تص ح جزئيات أمر كمي إل بات حكميا لو  كفي االصطالح :" 

 كاالستقرا  نكعاف : تاـ كناقص.
كىذا مجالو في  ,(ٔ) االستقرا  التاـ: ىك أف ي بت الحكـ في كؿ جزئي مف جزئيات الكمي-أ 

 العقميات.
 .(ٕ) االستقرا  الناقص: ىك أف ي بت الحكـ في الكمي ل بكتو في أك ر جزئياتو-ب

فيتتبع ال قيو  ,مية بعد استنباطو مف النص الشرعيفاالستقرا  في القكاعد ال قيية ينقؿ الحكـ إلى الك
 .(ٖ) الجزئيات لمت كد مف كمية الحكـ
 الستقرا  الناقص في استخراج القكاعد ال قيية كمف أم مة ىذه القكاعد:كقد اتبع ال قيا  المجتيدكف ا

ىذه القاعدة استندت إلى مجمكعة مف النصكص الشرعية التي تشتمؿ  (ٗ)"الضرر يزاؿ " :قاعدة -ُ
كقكلو , (َُ)ڀ    چ پ     پ  پ     ڀ چ :كمف ىذه النصكص قكلو تعالى عمى أحكاـ جزئية ,

 (ُِ)"ال ضرر كال ضرار" كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ:"(ُُ)" چ وئ  ۇئ    ەئ    ەئ  وئ      چتعالى :

                                                 
 (.ِٖٔالزرقا: شرح القكاعد ال قيية,)ص (ُ)
 (.ِٖٔسكرة البقرة: آية رقـ,) (ِ)
 (.ُٖٓسكرة البقرة:آية رقـ,) (ّ)
 (.ّْٗ/ْ(؛ال يركز آبادم:القامكس المحيط,)ٗٓٓالرازم:مختار الصحاح,)ص (ْ)
 (.ُٔٗ/ِيمي:أصكؿ ال قو,)الزح(ٓ)
 (.ٕٓ-ْٕمحمد الرككي:نظرية التقعيد,)ص (ٔ)
 المرجع السابؽ.(ٕ)
 (.ْٕمحمد شبير: القكاعد الكمية,)ص (؛ٖٔمحمد الرككي:نظرية التقعيد,)ص  (ٖ)
 (.ُُِ(؛ السيكطي:افشباه,)ص ُْ/ُ(؛ ابف السبكي: افشباه,)ّّ/ُعمي حيدر:شرح المجمة,)(ٗ)
 (.ٔرقـ,) سكرة الطالؽ:آية (َُ)
 (.ِِٖسكرة البقرة:آية رقـ,) (ُُ)
 .ُّسبؽ تخريجو ص  (ُِ)
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كىي جزئيات في مكضكعات مختم ة  (ُ)"الضرر يزاؿ" :مف ىذه النصكص كغيرىا أخذت قاعدةف
 .(ِ) كلكف يجمعيا المعنى العاـ لمضرر الذم ىك افساس في تككيف القاعدة

 ك يرة مف الكتاب م ؿ  دت إلى أدلةىذه القاعدة استن, "(ّ)العادة محكمة " قاعدة: -ِ
ۉ  ۉ  چ  كقكلو تعالى : (ْ) چ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ چ :قكلو تعالى

فمف  (ٔ)"خذم ما يك يؾ ككلدؾ بالمعركؼ" كمف السنة قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: (ٓ) چۉ  
كىي عبارة عف جزئيات في  (ٕ)ىذه النصكص الشرعية كغيرىا أخذت قاعدة "العادة محكمة"

 .(ٖ) ضكعات مختم ة كلكف يجمعيا معنى كاحد كىك اعتبار العرؼ كتحكيمو فيما ال نص فيومك 

كىي قاعدة رفع الحرج كقاعدة الرخص الشرعية كأدلتيا ك يرة مف (ٗ)قاعدة:"المشقة تجمب التيسير" -ّ
 مف الكتاب كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ُُِ(؛السيكطي:افشباه,)ص ُْ/ُ(؛ ابف السبكي: افشباه,)ُٕٗالزرقا: شرح القكاعد ال قيية,)ص  (ُ)
 (.ُِْباحسيف: القكاعد ال قيية,)ص (ِ)
 (.َٓ/ُ(؛ابف السبكي:افشباه,)ُُٗالسيكطي:افشباه,)ص (ّ)
 (.ُٗٗعراؼ:آية رقـ,) سكرة اف(ْ)
 .ُٗسكرة النسا :(ٓ)
ككلػػدىا بػػالمعركؼ  ( إذا لػػـ ين ػػؽ الرجػػؿ فمممػػرأة أف ت خػػذ بغيػػر عممػػو مػػا يك ييػػاٗصػػحيح البخارم,كتػػاب الن قات,بػػاب)(ٔ)

 (.ِْٖ/ّ)(ّْٔٓح)
 (.َٓ/ُ(؛ ابف السبكي:افشباه,)ُُٗالسيكطي:افشباه,)ص (ٕ)
 (.ّْ)ص البكرنك:الكجيز في إيضاح قكاعد ال قو,(ٖ)
 (.َُِ(؛ السيكطي:افشباه,)ص ْٖ/ُ(؛ ابف السبكي:افشباه,)ُٕٓالزرقا:شرح القكاعد ال قيية,)ص (ٗ)
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 المبحث الثاني
 نشأة القواعد وأىميتيا

 
كماؿ, كما أف لكؿ عمـ ؾ أف  لكؿ عمـ مف العمـك مراحؿ يمر بيا قبؿ الكصكؿ إلى درجة النضح كالالش

عمـ فكاف لفي مجاالتو المتعددة,  ىذه افىمية تكمف كأىمية تعكد عمى ال رد كالمجتمع ب سره, ,فكائد عممية
 .لافخر  بقية العمـككش ف ىذا الالقكاعد افصكلية كال قيية 

 عبر المطالب التالية: نش ة ىذه القكاعد كأىميتيا -إف شا  اهلل -لذا س تناكؿ
 المطمب افكؿ/ نش ة القكاعد افصكلية كال قيية

 المطمب ال اني/ أىمية القكاعد افصكلية كال قيية  
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 األوؿالمطمب 
 نشأة القواعد األصولية والفقيية 

 
 ة في تطكرىا ب ال ة مراحؿ:لقد مرت القكاعد افصكلية كال قيي

 المرحمة األولى/ مرحمة النشوء والتدويف
مػف ف كىك عصر الرسالة أك عصر التشريع الذم كانت فيػو البػذرة افكلػى لمقكاعػد افصػكلية كال قييػة,

  كخصػػػو بخصػػػائص منيػػػا أنػػػو أكتػػػي جكامػػػع العمػػػـ؛ امػػػتف عمينػػػا ببع ػػػة محمػػػد  المعمػػػـك أف اهلل 
 متعددة. بالكالـ القميؿ, الذم يككف لو معاف عديدة, كيشمؿ أحكامان  ـ النبي كجكامع الكمـ أف يتكم

ذا ت مػػؿ المػػر  سػػنة النبػػي  مػػا كرد عػػف عمػػر بػػف  كجػػد فييػػا مػػف ذلػػؾ الشػػي  الك يػػر, كم ػػاؿ ذلػػؾ كا 
ف تيػػػت النبػػػي صػػػمى اهلل عميػػػو  قػػػاؿ:" ىششػػػت يكمػػػان فقبمػػػت كأنػػػا صػػػائـ, -رضػػػي اهلل عنػػػو-الخطػػػاب

" أرأيػت لػك تمضمضػت بمػا   :فقبمػت كأنػا صػائـ,فقاؿ رسػكؿ يكـ أمران عظيمان,كسمـ,فقمت:صنعت ال
 .(ُ)"ف يـ؟" :فقاؿ رسكؿ قمت: ال ب س بذلؾ, كأنت صائـ",

 كضع قاعدة أصكلية كىي أف القياس حجة معتبرة.ف ي ىذا الحديث الشريؼ نرل أف النبي 
كقكلػػو عميػػو السػػالـ: " البينػػة عمػػى (ّ)"الخػػراج بالضػػماف  " كقكلػػو (ِ)"ال ضػػرر كال ضػػرار " كقكلػػو

 .(ْ)"اليميف عمى مف أنكر ك  المدعي,
كىي بجانب ككنيا  تنطكم تحتيا فركع فقيية ك يرة, فيذه افحاديث الشري ة تعتبر بم ابة قكاعد عامة,

 كاستنباط افحكاـ تم ؿ قكاعد كمية فقيية. مصدران لمتشريع,
ذا تتبعنػا مصػػادر السػنة المطيػػرة نجػدىا  ي ال تخمػػك عػف ككنيػػا قكاعػػد كىػ حافمػػة بم ػػؿ ىػذه الجكامػػع,كا 

 كفقيية ذات أىمية كش ف في ال قو اإلسالمي. ,أصكلية
مف افحاديث النبكية قد اختصرت أل اظيا, كدلت عمى  يجد أف ىناؾ عددان  المت مؿ في سنة النبي 

كردت أل ػاظ رشػيقة  النبػي معاف عديدة, كأحكاـ متعددة, فيدلنا ىػذا عمػى مبػدأ قكاعػد ال قػو,  ػـ بعػد 
مقػاطع الحقػكؽ عنػد " عف افئمة مف الصحابة, كمػف ذلػؾ قػكؿ أميػر المػؤمنيف عمػر بػف الخطػاب 

 .(ٓ)"الشركط
                                                 

 (,حديث حسف صحيح.َّْٖ(,)حُٖٗ/ِسنف النسائي, كتاب الصياـ,)(ُ)
(,قػػػاؿ افلباني:حػػػديث ََْ( )صَِّْسػػػنف ابػػػف ماجػػػو,كتاب افحكاـ,بػػػاب مػػػف بنػػػى فػػػي حقػػػو مػػػا يضػػػر جػػػاره,)ح (ِ)

 (.َْٖ/ّانظر افلباني:  اإلركا ,) صحيح
قػػػػػاؿ افلباني:حػػػػػديث صػػػػػحيح,انظر (,ّٖٓ(,)صِِّْسػػػػػنف ابػػػػػف ماجػػػػػو.ؾ التجارات,بػػػػػاب الخػػػػػراج بالضػػػػػماف,)ح (ّ)

 (.ِّٕ/ٓافلباني:اإلركا ,)
 (.َُّ(,)صُّْٔحصحيح مسمـ,كتاب افقضية,باب اليميف عمى المدعى عميو)(ْ)
 (.ُِٓ/ِفي المير عند عقدة النكاح, )(الشركط ٔالشركط,ب)صحيح البخارم,كتاب (ٓ)
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أنو استنبط حكـ شارب الخمر قياسان عمى حد القذؼ بات اؽ العمة بينيمػا  -رضي اهلل عنو-كقكؿ عمي
ذا سػػكر ىػػذل فقػػاؿ: كىػػي االفتػػرا , ذا ىػػذل افتػػرل, ,إنػػو إذا شػػرب سػػكر,كا  كعمػػى الم تػػرم  مػػانكف  كا 

 .(ُ)جمدة"
فنيػػـ تربػػكا عمػػى  رضػػي اهلل عػػنيـ؛-امتػػدادان لعيػػد الصػػحابة كففقػػد كػػاف التػػابع ,بعػػدىـ التػػابعيفكمػػف 

 كأصكؿ ال تيا عمى أساس التقعيد افصكلي. ف يمكا مقاصد الشريعة, أيدم الصحابة,
قكؿ إبراىيـ النخعي:" كؿ قرض جر من عػة  دة عامة,فمف العبارات التي كردت عنيـ كالتي تعتبر قاع

 .(ِ)فال خير فيو"
 .(ّ)كال عمى المستكدع غير المغؿ ضماف" ,لمستعير"ليس عمى ا :ح القاضيكقكؿ شري

كال قييػة  ةفجميع ىذه افحاديث كاء ار كالمركيات تعتبر أمارات كاضحة عمى كجكد القكاعػد افصػكلي
 ,ي تػػكف بمقتضػػاىا إذ كانػػت مسػػتقرة كراسػػخة فػػي أذىػػانيـ, ,بعيفي عصػػر الرسػػكؿ كالصػػحابة كالتػػافػػ

 كعمييا يبنكف الحكـ. كيستنبطكف مف خالليا,
تم ؿ القكاعد قبػؿ  -رضكاف اهلل عمييـ-كالتابعيف كالصحابة, , فيذه العصكر ال ال ة:عصر الرسكؿ

 كتعد أساسان لنشك  القكاعد افصكلية كال قيية. تدكينيا,

 مرحمة النمو والتدويفالمرحمة الثانية:
 عصر التدكيف نجد أف الكاحػد مػف العممػا  يعمػؿ افحكػاـ ال قييػة التػي يطمقيػا بعمػؿ تجمػع أحكامػان  في

  خذ مف تمؾ التعميالت قكاعد فقيية. يفقيية مف أبكاب شتى, ف
 مػػف فػػي كتابػػو افـ, ذكػػر عػػددان  -رحمػػو اهلل-كمػػف أم مػػة ذلػػؾ بعػػد عصػػر التػػدكيف أف اإلمػػاـ الشػػافعي 

: ال ينسػب إلػى سػاكت -رحمػو اهلل-افحكاـ كعمميا بعمؿ جامعة, تشمؿ مسائؿ عديدة؛ مف ذلؾ قكلػو 
, كرتبػت عمييػا عامػة قكلو: الرخص ال يتعػدل بيػا محميػا, ف خػذت ىػذه افل ػاظ كقكاعػد فقييػة قكؿ, ك
 فقيية في أبكاب عديدة.  أحكامان 

جمػػع تمػػؾ القكاعػػد فػػي  فػػي رغػػب العممػػا  -عصػػكر أكائػػؿ التػػدكيف- ػػـ بعػػد ذلػػؾ, كبعػػد ىػػذه العصػػكر 
ضػػبط تمػػؾ القكاعػػد تفعنػػدما  ,كال يمكػػف اإلحاطػػة بيػػا ا رةنػػمؤل ػػات خاصػػة, كذلػػؾ أف ال ػػركع ال قييػػة مت

 ضبط ال ركع ال قيية, فحاكؿ العمما  الت ليؼ في القكاعد ال قيية.  ال قيو ستطيعي
 وأبػػك الحسػػف الكرخػػي, فػػي كتابػػي مػػنيـ فقيا  المػػذىب الحن ػػكمػف أكائػػؿ مػػف ألٌػػؼ فػػي القكاعػػد ال قييػػة:

مػف القكاعػد  "أصكؿ الكرخي",  ـ ألؼ بعده أبػك زيػد الدبكسػي كتابػو: "ت سػيس النظػر" كذكػر فيػو عػددان 
ف كػػاف غالػػب مػػا يػػذكره مػػف القكاعػػد  عػػددان ك ال قيية, مػػف ال ػػركع ال قييػػة المترتبػػة عمػػى تمػػؾ القكاعػػد, كا 

                                                 
 (.ُِّْ/ٓ(,)ُُّٕمالؾ بف أنس:المكط ,)ح (ُ)
 (.ُْٓ/ٖالمصنؼ لعبد الرازؽ,)(ِ)
 (.ُٖٕ/ٖ,)المرجع السابؽ(ّ)
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و, كبيف اإلماـ أبي حني ة كبقية افئمة, كمالػؾ كالشػافعي قكاعد خالفية بيف اإلماـ أبي حني ة كأصحاب
 .(ُ)كغيرىـ

التػػي تعنػػي بالقكاعػػد افصػػكلية  مدرسػػة المتكممػػيف؛ كمػػا كظيػػر فػػي ىػػذه المرحمػػة مدرسػػتاف أصػػكليتاف:
المسػػػتنبطة مػػػف الكتػػػاب كالسػػػنة كالمغة,كمدرسػػػة ال قيػػػا  التػػػي تعنػػػي بالقكاعػػػد ال قييػػػة المسػػػتنبطة مػػػف 

ة المذىب, حيث تميزت ىذه المرحمة أيضان بظيكر بعض العممػا  الػذيف جمعػكا بػيف مجمكع فتاكل أئم
بػ ف يجمعػكا بػيف الت صػيؿ  ممػا أضػ كا فائػدة عظيمػة عمػى طمبػة العمػـ, المدرستيف افصكلية كال قييػة,

 .(ِ)كالت ريع في آف كاحد
 المرحمة الثالثة: مرحمة الرسوخ والتنسيؽ

إال أنيػػا ظمػػت مت رقػػة كمبػػددة فػػي مػػدكنات  قة فػػي تػػدكيف القكاعػػد,عمػػى الػػرغـ مػػف جيػػكد العممػػا  السػػاب
كلـ يستقر أمرىا تماـ االستقرار  كأحيانان تتطرؽ ىذه المدكنات لبياف بعض القكاعد افصكلية, مختم ة,

إلػػى أف كضػػعت مجمػػة افحكػػاـ العدليػػة فػػي عيػػد السػػمطاف الغػػازم عبػػد العزيػػز خػػاف فػػي أكاخػػر القػػرف 
 ليعمؿ بيا في المحاكـ التي أنشئت آنذاؾ.ال الث عشر اليجرم 

حيث قاـ ال قيا  بكضع القكاعد ال قيية في مقدمة ىذه المجمة بعد جمعيا كاستخالصيا مف المصادر 
كمػػػػػف بعػػػػػض المػػػػػدكنات التػػػػػي سػػػػػجمت فييػػػػػا تمػػػػػؾ القكاعػػػػػد م ػػػػػؿ: افشػػػػػباه كالنظػػػػػائر البػػػػػف  ال قييػػػػػة,

 د مػػف خػػالؿ ىػػذه المجمػػة كارت عػػت مكانتيػػا,حيػػث اشػػتيرت ىػػذه القكاعػػ نجيـ,كمجػػامع ال قػػو لمخػػادمي,
 .(ّ)كأصبح ليا صدل في كافة المجاالت ال قيية كالقانكنية حيث شرحت مع شركح المجمة المشيكرة,

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ْٔ-ْٓ(؛عمر كامؿ:القكاعد ال قيية,)صُّٖ-ُّٕ-ُّٔيعقكب الباحسيف:القكاعد ال قيية,)ص (ُ)
 (.ِٕعدناف الشكابكة:القكاعد افصكلية,)ص(ِ)
 (.ْٗعمر كامؿ:القكاعد ال قيية,)(ّ)
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 المطمب الثاني
 أىمية القواعد األصولية والفقيية

 
فركعػػػو كأصػػػكلو إف لمقكاعػػػد افصػػػكلية كال قييػػػة أىميػػػة كبػػػرل ال يسػػػتغني عنيػػػا كػػػؿ مشػػػتغؿ بال قػػػو ك 

كليػذا  ,كتظير أىميتيا مف خالؿ معرفة مزاياىا كسماتيا ,كما يمكف أف ينتح مف دراستيا مف ال كائػد,
 -فمف تمؾ ال كائد:ىذا افمر كيكضحو  , يكشؼ عفإف ما نذكره فيما يمي مف ال كائدف
فف مسػػائؿ  ؛ضػػبطيا لألمػػكر المنتشػػرة المتعػػددة مػػف خػػالؿ ه,أنيػػا كفػػرت عمػػى ال قيػػو كقتػػو كجيػػد-ُ

 ال ركع ك يرة كيصعب استدامة ح ظيا فالقكاعد ال قيية نظمت ىذه الجزئيات كالمسائؿ في سمؾ كاحد,
رحمػػو  -فيػػي كمػػا قػػاؿ اإلمػػاـ القرافػػي ,رقػػةممػػا يمكػػف المجتيػػد مػػف إدراؾ الػػركابط بػػيف الجزئيػػات المت 

الجزئيػات النػدراجيا فػي  "كمػف ضػبط ال قػو بقكاعػده اسػتغنى عػف ح ػظ أك ػر فػي كتابػو ال ػركؽ:  -اهلل
 .(ُ)الكميات كاتحد عنده ما تناقض عند غيره كتناسب"

كتقػرب عميػو  كتقيػد لػو الشػكارد, ,ضػـ لػو من ػكر المسػائؿ فػي سػمؾ كاحػد"تن :كما قاؿ ابف رجب كأيضان 
 .(ِ)كؿ متباعد"

كتطمعػو  ,كلاعد ال قيػو عمػى فيػـ منػاىح ال تػحيػث تسػ ,اعػد ال قييػة تربػي الممكػة ال قييػةدراسة القك -ِ
قػاؿ السػػيكطي رحمػو اهلل فػػي  ,مػػف تخػريح ال ػركع لمعرفػػة أحكاميػا كتمكنػو ,عمػى حقػائؽ ال قػػو كم خػذه
ئؽ ال قػو كمداركػو "اعمـ أف فف افشباه كالنظائر فف عظػيـ بػو يطمػع عمػى حقػا كتابو افشباه كالنظائر:

تخريح كمعرفة أحكاـ المسائؿ كيقتدر عمى اإللحاؽ كال ,كيتمير في فيمو كاستحضاره ,كم خذه كأسراره
 .(ّ)كالحكادث كالكقائع التي ال تنقضي عمى ممر الزماف" ,التي ليست بمسطكرة

تظيػػر مػػدل اسػػتيعاب ال قػػو اإلسػػالمي لألحكػػاـ مػػف خػػالؿ  كال قييػػة إف دراسػػة القكاعػػد افصػػكلية -ّ 
كػف ككمػا أنيػا أيضػا تم ,(ْ)إيجادىا الحمكؿ لك ير مف القضايا المستعصية كالمباحػث كافمػكر الشػائكة

بطػاؿ دعػاكل كػؿ  كرجاؿ القػانكف مػف االطػالع عمػى ال قػو, ,غير المختصيف في عمـك الشريعة مػف كا 
 .(ٓ)كليس قكاعد كمية ,كيرمكنو ب نو حمكؿ جزئية ,ينتقصكف ال قو اإلسالمي

ا ل منيػػكىػػك أنيػػا كبخاصػػة الكبػػر  ,ال قييػػة مػػا ذكػػره الشػػيم ابػػف عاشػػكرمػػف فكائػػد دراسػػة القكاعػػد  -ْ  
كتالحػػػظ  ,االسػػتنباط فف القكاعػػػد افصػػكلية تركػػػز عمػػى جانػػػب ؛تسػػاعد عمػػى إدراؾ مقاصػػػد الشػػريعة

مقاصػػد كمػػا شػػابو ذلػػؾ مػػف القكاعػػد التػػي لػػيس فييػػا شػػي  مػػف مالحظػػة  ,رض كالتػػرجيحجكانػػب التعػػا
                                                 

 (.ِٔ/ُالقرافي: ال ركؽ مع ىكامشو,) (ُ)
 (.ّ/ُابف رجب:القكاعد,)(ِ)
 (.ُّالسيكطي: افشباه كالنظائر,)ص (ّ)
 .(ْٗ(؛اليذلي:القكاعد ال قيية,)ص َّالبكرنك:مكسكعة القكاعد ال قيية,)ص  (ْ)

(5)
 .(ٓٗيذلي:القكاعد ال قيية,)ص (؛الُّالبكرنك:مكسكعة القكاعد ال قيية,)ص  
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كمعرفػة  ,نيػاات المتعػددة بمعرفػة الػرابط بيأما القكاعػد ال قييػة فيػي مشػتقة مػف ال ػركع كالجزئيػ ,الشارع
 .(ُ)المقاصد الشرعية التي دعت إلييا"

ي يػػـ منيػػا أف رفػػع الحػػرج كالتيسػػير عمػػى العبػػاد مقصػػد (ِ)"المشػػقة تجمػػب التيسػػير" م ػػاؿ ذلػػؾ قاعػػدة:  
 مف مقاصد الشريعة.

نكشػػػؼ لػػػو ك يػػػر مػػػف فالمجتيػػػد مػػػف خػػػالؿ تعرفػػػو عمػػػى القكاعػػػد الشػػػرعية كربطيػػػا ب ركعيػػػا المتنكعػػػة ت
 كالحكـ التشريعية التي بنيت عمييا افحكاـ اإلسالمية. ,المدارؾ الشرعية

كالركابط التػي بػيف  دراسة القكاعد ال قيية تكضح المنياج الذم كصؿ إليو االجتياد في المذىب,  -ٓ
 .(ّ)مسائمو الجزئية

 ,إف دراسة القكاعد ال قيية كاإللماـ بيا تربي عنػد الباحػث ممكػة المقارنػة بػيف المػذاىب المختم ػة  - ٔ
 -فػي أك رىػا–كذلػؾ فف القكاعػد ال قييػة  كه االختالؼ كأسبابو بيف المذاىب,مف كج كتكضح لو كجيان 
فتظيػػر ال ائػػدة مػػف دراسػػة ىػػذا القميػػؿ  ,كمكاضػػع الخػػالؼ فييػػا قميمػػة ,ئمػػة المجتيػػديفمكضػػع ات ػػاؽ اف

 .(ْ)كت ممو حيث إنو سبب مف أسباب االختالؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ٔابف عاشكر: مقاصد الشريعة اإلسالمية,)ص (ُ)
 (.َُِ(؛ السيكطي:افشباه,)ص ْٖ/ُ(؛ ابف السبكي:افشباه,)ُٕٓالزرقا:شرح القكاعد ال قيية,)ص (ِ)
 (.ٓٗاليذلي: القكاعد ال قيية,)ص (ّ)
 المرجع السابؽ.(ْ)
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 الفصؿ األوؿ
 كالـ أولى مف إىمالوإعماؿ ال

 

 ويشتمؿ عمى مبحثيف:

 المبحث األوؿ:حقيقة قاعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو وأصميا وشروط العمؿ بيا

 كيشتمؿ عمى  ال ة مطالب:

 إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو المعنى اإلجمالي لقاعدةالمطمب افكؿ: 

 والمطمب ال اني: أصؿ قاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمال

 المطمب ال الث: شركط إعماؿ الكالـ

 المبحث الثاني: أىمية قاعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو وتطبيقاتيا الفقيية

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو المطمب افكؿ: أىمية قاعدة

 المطمب ال اني: تطبيقات قاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو
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 ؿالمبحث األو
 حقيقة قاعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو

 وأصميا وشروط العمؿ بيا
 

المتعمقػػة بتصػػحيح أل ػػاظ إعمػػاؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف إىمالػػو مػػف القكاعػػد افصػػكلية ال قييػػة  تعتبػػر قاعػػدة
كأصميا مف الكتاب  البد مف بياف معناىا,لكي نتعرؼ عمييا أك ر  كخطابات الشارع الحكيـ, المكمؼ,
 ركط العمؿ بيا كش كالسنة,

 -في ىذا المبحث شرحيا عبر المطالب اءتية : -إف شا  اهلل-لذا س تناكؿ  
 قاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو لاإلجمالي  المعنىالمطمب افكؿ: 

 المطمب ال اني: أصؿ قاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو
 شركط إعماؿ الكالـ المطمب ال الث:
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 ب األوؿالمطم
 المعنى اإلجمالي لقاعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو

 
عطاؤه حكمان شرعيان,  متى أمكػف حممػو عمػى معنػاه الحقيقػي أك المجػازم؛ يجب إعماؿ كالـ المكمؼ كا 

فف الميمػػؿ لغػػك, ككػػالـ المكمػػؼ العاقػػؿ  فف كػػالـ العقػػال  يجػػب أف يصػػاف عػػف اإللغػػا  مػػا أمكػػف,
خكفػان مػف المؤاخػذة فيحمػؿ كالمػو عمػى قصػد  تي بالكالـ الذم ال فائدة فيو,المسمـ ال ي ف يصاف عنو,

 .(ُ)م يد
كػػال الطبػػكؿ فػػإف كصػػيتو تحمػػؿ عمػػى  كطبػػكؿ حػػرب, ,كلػػو طبػػكؿ ليػػك لػػك أكصػػى بطبػػؿ, م ػػاؿ ذلػػؾ:

إعمػػاالن أييمػػا شػػا , فػػإف لػػـ تصػػمح طبػػكؿ الميػػك إال لمضػػرب, لػػـ يكػػف ليػػـ أف يعطػػكه إال الػػذم لمحػػرب 
 .(ِ)لكالمو

 اؿ آخر: لػك أكصػى أك كقػؼ عمػى أكالده, فػإف كصػيتو أك كق ػو تنصػرؼ إلػى أكالده الصػمبيف فقػط, م
فنيـ الحقيقة, فإف لـ يكف لو فإف الكصية أك الكقػؼ تصػرؼ إلػى أكالد أكالده بطريػؽ المجػاز, كبػذلؾ 

 . (ّ)نككف أعممنا كالمو كحممناه عمى أقرب كجو يجعمو معمكالن بو مف حقيقة ممكنة أك مجاز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(؛ محمػكد ىرمػكش: القاعػدة َِِ؛عبد القػادر داكدم: القكاعػد الكميػة,) ص (ُِٕمحمد شبير : القكاعد الكمية,) ص (ُ)

 (.َٓالكمية,) ص 
 (.ُُٕ/ُالسبكي:افشباه,) (ِ)
(3)

 الورجع السابق. 
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 الثانيالمطمب 
 أصؿ قاعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو

 
باإلضافة  ليذه القاعدة, يستدؿ ليذه القاعدة بعمكمات ك يرة في الكتاب كالسنة التي تصمح أف تككف أصالن 

 -إلى المعقكؿ كفيما يمي بياف ليذه افدلة:
 مف الكتاب:

 .(ُ)    چ گ  گ  گ      گ  ڳ چ قكلو تعالى : -ُ

 .(ِ)    چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ چكقكلو تعالى : -ِ

 .(ّ) چڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ   چكقكلو تعالى: -ّ

 كجو الداللة مف ىذه اءيات :
أف اهلل عزك جؿ في ىذه اءيات ذـ المغك كىك الكالـ العارم عف ال ائدة, أم الميمؿ الساقط الذم ال يعتد 

فإذا كاف الميمؿ ىك الكالـ الالغي كالساقط الذم  ,أم بمعنى كاحد ,رادفةفاإللغا  كاإلىماؿ أل اظ مت, (ْ)بو
 .(ٓ)عنو كال ينزؿ عميو العاقؿ المكمؼ الـفينبغي أف يصاف ك ,ال فائدة فيو

 .(ٔ)   چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ قكلو تعالى : -ْ

 كجو الداللة :
الػػذم يميػػؽ بػػو, فػػال إىمػػاؿ لشػػي  يػػتم ظ بػػو  تػػدؿ اءيػػة عمػػى أف كػػؿ مػػا يقكلػػو المػػر  معتػػد بػػو عمػػى الكجػػو

  .(ٕ)الكالـ كعا  لممعاني التي يقصدىا اإلنسافالمكمؼ؛ فف 
 ثانيا/ مف السنة النبوية:

منػو كنحػف نسػير,  قريبػان  فػي سػ ر, ف صػبحت يكمػان  ما ركم عف معاذ بف جبؿ قاؿ: كنػت مػع النبػي
 ي مف النار.يا رسكؿ اهلل أخبرني بعمؿ يدخمني الجنة كيباعدن فقمت:

                                                 
 (.ِٕسكرة ال رقاف: اءية رقـ,) (ُ)
 (.ّسكرة المؤمنكف : اءية رقـ ,)(ِ)
 (.ٓٓسكرة القصص: اءية رقـ, ) (ّ)
 (.ّٕ/ٔ(؛ البركسكل : ركح البياف, )ُْٓردات ,)ص الراغب افص ياني: الم  (ْ)
 (.ْٗ(؛ محمكد ىرمكش: القاعدة الكمية,) ص ِِٕمحمد شبير: القكاعد الكمية,) ص  (ٓ)
(6)

 (.ُٖسكرة ؽ : اءية رقـ,)  

(7)
 (.َْْ-ّْٗ/ُٗالقرطبي:الجامع فحكاـ القرآف, ) 
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نو ليسير عمى مف  :قاؿ كتقػيـ  ,تعبػد اهلل كال تشػرؾ بػو شػيئان  يسره اهلل عميػو," لقد س لتني عف عظيـ كا 
.أال أال أدلػػؾ عمػػى أبػػكاب الخيػػر... : ػػـ قػػاؿ ,كتصػػـك رمضػػاف ,كتحػػح البيػػت ,الصػػالة ,كتػػؤتي الزكػػاة

يػا نبػي اهلل  :عميػؾ ىػذا فقمػت ذ بمسػانو قػاؿ : كػؼف خػ ,يػا نبػي اهلل بمػى أخبرؾ بمػالؾ ذلػؾ كمػو قمػت:
نا لمؤاخذك  كىػؿ يكػب النػاس فػي النػار عمػى كجػكىيـ أك  ,تكمـ بػو؟ فقػاؿ  كمتػؾ أمػؾ يػا معػاذبما نػ فكا 

 .(ُ)عمى مناخرىـ إال حصائد ألسنتيـ"
 كجو الداللة:

يصػػدر عنػػو مػػف كمػػا  ,يػػدؿ ىػػذا الحػػديث عمػػى أف المسػػمـ العاقػػؿ مؤاخػػذ بكػػؿ مػػا يػػتكمـ بػػو مػػف كػػالـ 
؛ فف المؤاخػذة ف تترتب عميو جميع آ اره الشػرعيةفمذلؾ كالـ العقال  يجب أ ,قكلية ممنكعةتصرفات 

 .(ِ) الكاردة في الحديث عامة تشمؿ جميع تصرفات المكمؼ القكلية الممنكعة
 ثالثا/ مف المعقوؿ:

در عػػف فمػػذلؾ الكػػالـ الصػػا ,إف اهلل سػػبحانو كتعػػالى خمػػؽ المغػػات لتكػػكف أداة لمتعبيػػر عنػػد العقػػال -ُ
لغػػا , ,مػػو عمػػى معنػػى يترتػػب عميػػو أ ػػر شػػرعيالعقػػال  يجػػب حم ككػػالـ  فف خػػالؼ ذلػػؾ إىمػػاؿ لػػو كا 

 .(ّ)العقال  يجب أف يصاف عف اإللغا  ما أمكف
المغػػك امػان سػػكؼ يكػكف كالمػو بعيػػدان عػف فإنػو تم إذا عمػـ المسػمـ ب نػػو مؤاخػذ بجميػع مػػا يػتم ظ بػػو, -ِ

كبيػػذا يتحقػػؽ  كػػالـ المسػػمـ محمػػكؿ دائمػػان عمػػى الصػػحة كالسػػداد,الػػذم ال فائػػدة فيػػو, فبالتػػالي يكػػكف 
 .(ْ)معنى القاعدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(؛ سػػنف بػػف ماجػػة ,كتػػاب ال ػػتف , َٗٓ()ص ُِٔٔ سػػنف الترمػػذم,كتاب اإليماف,بػػاب مػػا جػػا  فػػي حرمػػة الصػػالة)ح(ُ)

 (.ُّٖ/ِ,انظر افلباني:اإلركا ,)(,قاؿ افلباني:حديث صحيحٔٓٔ()ص ّّٕٗباب كؼ المساف في ال تنة )ح 
 .(ِّٕ: القكاعد الكمية,) ص  محمد شبير(؛َِّ/ٓابف العربي:افحكذم,) (ِ)
 (.ّٓمية,)صىرمكش:القاعدة الك ؛(ََُِ/ِالزرقا: المدخؿ ال قيي ,)(ّ)
 (.ّٓىرمكش:القاعدة الكمية,)ص (ْ)
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 الثالثالمطمب 
 شروط إعماؿ الكالـ

 
كالقسـ اءخر  ,سميف: قسـ منيا يعكد إلى المتكمـالشركط الكاجبة إلعماؿ كالـ العاقؿ تنقسـ إلى ق

 يعكد إلى الكالـ ن سو.
 المتكمـ/ الشروط التي تعود إلى أوالً 

كإلعماؿ ىذه القاعدة في كالـ المكم يف البد أف تتكافر  ,ـ ىك الشخص الذم يصدر عنو الكالـالمتكم
 -فييـ الشركط التالية :

 الشرط األوؿ : البموغ 

عمػػى أف الصػػبي  كمػػا ات قػػكا أيضػػان  ,الغ يصػػحح كالمػػو كيصػػاف عػػف اإللغػػا ات ػػؽ ال قيػػا  عمػػى أف البػػ
كلكػػنيـ اختم ػػػكا فػػػي  معنػػػى كال ي يمػػو ال يصػػػحح كالمػػو كيعتبػػػر الغيػػػان,غيػػر المميػػػز الػػذم ال يعقػػػؿ ال

منيـ مف يشترط البمػكغ لصػحة اشتراط البمكغ الذم بمكجبو يصحح كالـ الصبي كيصاف عف اإللغا  ف
 كمنيـ مف ال يشترط البمكغ فيصحح أقكاؿ الصبي كالتزاماتو. ,كالمو

 الصبي: كصيةكاختالفيـ في مس لة  
 اع:تحرير محؿ النز 

 .(ُ)أف كصية الصبي الذم بمغ عشر سنيف فما فكؽ جائزةات ؽ ال قيا  عمى  -ُ

 عمى مذىبيف: كصية الصبي ىؿ تجكز أك ال بد مف شرط البمكغاختمؼ ال قيا  في  -ِ
, كقػػػػػكؿ عنػػػػػد (ِ)المػػػػػذىب افكؿ:  قػػػػػالكا بعػػػػػدـ صػػػػػحة كصػػػػػية الصػػػػػبي, كىػػػػػك مػػػػػذىب فقيػػػػػا  الحن يػػػػػة

 .(ّ)الشافعية
لكا بصػحة كصػية الصػبي, إذا كػاف يعقػؿ ككػاف ابػف عشػر سػنيف, أك إحػدل عشػرة قػا:  ػانيالمػذىب ال

 .(ٔ)كالحنابمة ,(ٓ)كالشافعية ,(ْ)المالكية كىك مذىب ,سنة, أك ا نتي عشرة سنة
 
 

                                                 
-َٖٓ/ٖابػف قدامػة:المغني,) ؛(ّّٖ-ِّٖ/ُٔالنككم:المجمكع شرح الميذب,) (؛ّّْ/ِ؛ابف رشد:بداية المجتيد,)(ُ)

َٓٗ). 
 (.ّّٕ/َُ(؛ ابف عابديف: رد المحتار,)َِٕ/ّالسمرقندم:تح ة ال قيا , )(ِ)
 .(ّّٖ-ِّٖ/ُٔالنككم:المجمكع شرح الميذب,) (ّ)
 (.ّّْ/ِابف رشد:بداية المجتيد,) (ْ)
 .(ّّٖ-ِّٖ/ُٔالنككم:المجمكع شرح الميذب,) (ٓ)
 .(َٗٓ-َٖٓ/ٖابف قدامة:المغني,) (ٔ)
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 أدلة أصحاب المذىب افكؿ:
 -استدؿ فقيا  الحن ية عمى عدـ صحة كصية الصبي بما يمي:

, كفنػػو  تصػػح مػػف الصػػبي الرت ػػاع القمػػـ عنػػو كػػالمجنكفالكصػػية عقػػد تشػػبو بػػاقي العقػػكد, فمػػذلؾ ال -ُ
 .(ُ)ليس أىالن لمتمميؾ

 .(ِ)الكصية تبرع محض ال يقابمو عمؿ مالي, كال ن ع دنياكم فصار كاليبة كتنجيز العتؽ -ِ
 أدلة الجميكر:

 -الصبي بما يمي: صحة كصيةاستدؿ جميكر ال قيا  عمى 
يػػؿ لػػو: إف ىػا ىنػػا غالمػػان يافعػػان أك ي اعػػان مػػف كم عػػف عمػػر بػػف الخطػػاب رضػي اهلل عنػػو أنػػو قر  مػا -ُ

غساف لـ يحتمـ كىك ذك ماؿ ككار و بالشاـ, كليس لو ىا ىنا إال ابنة عػـ, فقػاؿ عمػر: فميػكًص ليػا 
فبعػت أنػا ذلػؾ المػاؿ ب ال ػيف أل ػان, كابنػة عمػو التػي  :قػاؿ عمػرك بػف سػميـ بماؿ يقاؿ لػو بئػر جشػـ,

 .(ّ)أكصى ليا ىي أـ عمرك بف سميـ
كاز عمر بف الخطاب لكصية ىذا الغالـ دليػؿ عمػى صػحة كصػية الصػبي؛ فف الغػالـ حينػذاؾ كػاف فج

 عمره عشر سنيف حسب الركايات.
فػػػي كصػػػية الصػػػبي ن عػػػان لػػػو, فمػػػذلؾ صػػػحت منػػػو, كاإلسػػػالـ كالصػػػالة, كذلػػػؾ فف الكصػػػية صػػػدقة  -ِ

ه كال أخػراه, بخػالؼ اليبػة يحصؿ  كابيا لو بعد غناه عف ممكو كمالػو, فػال يمحقػو ضػرر فػي عاجػؿ دنيػا
ذا ريدت رجعػػػت إليػػػو, كىػػػا ىنػػػا ال يرجػػػع إليػػػو  كالعتػػػؽ المنجػػػز, فإنػػػو ي ػػػكت مػػػف مالػػػو مػػػا يحتػػػاج إليػػػو, كا 

 .(ْ)بالرد
 الرأي الراجح:

مػػػذىب الجميػػػكر القائػػػؿ بصػػػحة  بعػػػد عرضػػػنا ءرا  ال قيػػػا  فػػػي المسػػػ لة كبيػػػاف أدلػػػتيـ يظيػػػر لػػػي أف
 التالية: كصية الصبي ىك الراجح كذلؾ لألسباب

 قكة استدالؿ الجميكر عمى مذىبيـ. -ُ
 أف الصبي فػي ىػذا العمػر مػا بػيف عشػر إلػى ا نتػي عشػرة سػنة يكػكف قريػب العيػد بػالحمـ, عػاقالن  -2

  افحكاـ عميو.   يجب اعتبار كالمو, كبنا فمذلؾ يدرؾ حقيقة ما يتم ظ بو,

 
 
 

                                                 
 (.ّّٕ/َُ؛ ابف عابديف,رد المحتار,)(ّٕٖ/ُٔ),عمى المجمكع الميذبشرح الشيرازم: (ُ)

 (.ْٔ/ٓمكدكد:االختيار,) (ِ)

 .(ِٕٔ/ِ(, )ِحمالؾ بف أنس:المكط ,ؾ الكصية,) (ّ)

 .(َٗٓ/ٖابف قدامة:المغني,) ؛(ّٕٖ/ُٔ),عمى المجمكع الميذبشرح الشيرازم: (ْ)
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   الشرط الثاني: العقؿ -3
, كيعتبػػر التزاماتػػو كميػػا الغيػػة ,فف الجنػػكف يعتبػػر مػػف كالمػػوا  عمػػى أف المجنػػكف ال ين ػػذ ات ػػؽ العممػػ

, فكػػالـ المجنػػكف خػػارج مجػػاؿ بح نػػا كىػػك إعمػػاؿ كػػالـ ميػػة ,فيرت ػػع بػػو التكميػػؼ كاإللػػزاـعػػكارض افى
ىمالو, فف الجنكف نكع مف اليذياف الذم ال يترتب عميو حكمان شرعيان م يدان.  العاقؿ كا 

ب افحكػػاـ يػف ػي إعمػاؿ الكػالـ كترت ,و ب عػؿ مػف ن سػػو كشػربو الخمػرؿ عقمػكلكػنيـ اختم ػكا فيمػا لػك زا
 كاختالفيـ في طالؽ السكراف:ؼ بيف ال قيا  بحسب ال ركع الشرعية عميو خال
 تحرير محؿ النزاع:

 .(ُ)ات ؽ ال قيا  عمى كقكع طالؽ الزكج البالغ العاقؿ -ُ
 -اختمؼ ال قيا  في كقكع طالؽ السكراف عمى مذىبيف: -ِ

كقػػكؿ , (ّ)كالمالكيػػة, (ِ)الحن يػػة فكىػػك مػػذىب جميػػكر ال قيػػا  مػػ كؿ: قػػالكا بكقػػكع طالقػػو,المػػذىب اف
 .(ٓ)كركاية عند الحنابمة, (ْ)عند الشافعية 

 .(ٕ)كركاية عند الحنابمة ,(ٔ)كىك افصح عند الشافعية المذىب ال اني: قالكا بعدـ كقكعو,
 أدلة أصحاب المذىب افكؿ:

 بما يمي: ع طالؽ السكرافقك عمى ك  استدؿ جميكر ال قيا 

 .(ٖ) چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  چ قكلو تعالى:"  -ُ

 كجو الداللة: 
 .(ٗ)فدؿ ذلؾ عمى أف السكراف مكمؼ أف اهلل عز كجؿ خاطبيـ كىك سكارل,

                                                 
-َّٕ/ٓ(؛ الحطػػاب الرعيني:مكاىػػب الجميػؿ لشػػرح مختصػػر خميػػؿ,)َْ/ّعبػد الغنػػي الغنيمي:المبػػاب شػرح الكتػػاب,)(ُ)

 (.ُّْ/ْف قدامة:الكافي,)؛ اب(َِٔ/ْ(؛البيكتي:كشاؼ القناع,)ُٖٗ/ُٖ(؛ النككم:المجمكع شرح الميذب,)َّٖ
 (.َْ/ّعبد الغني الغنيمي:المباب في شرح الكتاب,)(ِ)
 (.َّٖ/ٓالحطاب الرعيني:مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ,)(ّ)
 .(َِْ/ُٖ,)عمى المجمكع الميذبشرح (؛ الشيرازم:ُٖٗ/ُٖالنككم:المجمكع,)(ْ)
 .(َِٕ/ْ(,البيكتي:كشاؼ القناع,)ّْٔ/َُابف قدامة:المغني,)(ٓ)
 (.َِٔ/ُٖالشيرازم:شرح الميذب عمى المجمكع,)(ٔ)
 (.ّْٕ/َُابف قدامة:المغني,)(ٕ)
 (. ّْسكرة النسا :آية رقـ,)   (ٖ)
 .(َِْ/ُٖ,)عمى المجمكع الميذبشرح الشيرازم:(ٗ)
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 أجيب عمى استدالليـ ب ف النيي في اءية إنما ىك عف أصؿ السكر الذم يمـز منو قرباف الصالة.

فػػدؿ ذلػػؾ عمػػى أف السػػكراف (ُ) چ ے  ھ  ھ  ھ چ عػػال فػػي آخػػر اءيػػة :كحيػػث قػػاؿ جػػؿ ك 
كال يػـ شػرط التكميػؼ كمػا تقػرر  كمف كاف كذلؾ فكيؼ يككف مكم ػان كىػك غيػر فػاىـ, ال يعمـ, يقكؿ ما

 .(ِ)في افصكؿ
فػإذا  فنو إذا فعؿ حرامان كاحػدان لزمػو حكمػو, عدـ كقكع طالؽ السكراف مخالؼ لممقاصد الشرعية؛ -ّ

م الن لػك أنػو ارتػد بغيػر سػكر لزمػو  جرمو بالسكر كفعؿ المحـر اءخر سقط عنو الحكـ, تضاعؼ
 .(ّ)حكـ الردة فإذا جمع بيف السكر كالردة لـ يمزمو حكـ الردة فجؿ السكر

أجيػػب ب نػػا لػػػـ نسػػقط عنػػو حكػػػـ المعصػػية الكاقعػػػة منػػو حػػاؿ السػػػكر لػػن س فعمػػو المحػػػـر اءخػػر كىػػػك 
نمػػا أسػػقطنا عنػػو حكػػـ الصػػاحي فمػػـ يكػػف فعمػػو لمعصػػية  ,ؿ بػػو عاقػػؿفػػإف ذلػػؾ ممػػا ال يقػػك  السػػكر, كا 

 .(ْ)الشرب ىك المسقط عنو
 .(ٓ)الصحابة جعمكا السكراف كالصاحي في الحد بالقذؼ -ّ

 .(ٔ)أجيب عمى ذلؾ ب نو محؿ خالؼ بيف الصحابة  
 ػػو كيػػدؿ عمػػى تكمي حي,ا,كطالؽ الصػػفصػػادؼ ممكػػو طػػالؽ السػػكراف كقػػع مػػف مكمػػؼ غيػػر مكػػره, -ْ

 .(ٕ)كيقطع بالسرقة أنو يقتؿ بالقتؿ,
 أدلة أصحاب المذىب ال اني:

 -بما يمي: القائمكف بعدـ كقكعواستدلكا 
فف العقػػػػػؿ شػػػػػرط  ؛أك م قػػػػػكد اإلرادة ف شػػػػػبو بػػػػػالمكره السػػػػػكراف زائػػػػػؿ العقػػػػػؿ فيػػػػػك أشػػػػػبو بالنػػػػػائـ, -ُ

 .(ٖ)التكميؼ

                                                                                                                                                    
 
 (. ّْسكرة النسا :آية رقـ,)   (ُ)
 .(َِٔ/ُٖ,)عمى المجمكع الميذبشرح الشيرازم:(ِ)
 .(َِْ/ُٖ,)عمى المجمكع بالميذشرح الشيرازم:(ّ)
 (.َِٕ/ُٖالمرجع السابؽ)(ْ)
 .(َِٔ/ُٖ,)عمى المجمكع الميذبشرح الشيرازم: (؛ّْٕ/َُابف قدامة:المغني,)(ٓ)
 .(َِٔ/ُٖ,)عمى المجمكع الميذبشرح لشيرازم:(ٔ)
 (.ّْٕ/َُابف قدامة:المغني,)(ٕ)
 (.ّْٖ-ّْٕ/َُ(؛ابف قدامة:المغني,)ُٗٗ/ُٖالنككم:المجمكع شرح الميذب,) (ٖ)
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كأحكػاـ الكضػع  مػف افحكػاـ الكضػعية,ال يقاؿ أف أل اظ الطالؽ ليست مف افحكاـ التكمي ية بػؿ  -ِ
كأيضػان  ال يشترط فييا التكميؼ فنا نقكؿ افحكاـ الكضعية تقيػد بالشػركط كمػا تقيػد افحكػاـ التكمي يػة,

ال ألـز كقكع طالؽ المجنكف ,العاقؿ ال مطمؽ الطالؽ باالت اؽ السبب الكضعي ىك طالؽ  .(ُ)كا 
 الرأي الراجح:

عػدـ يظيػر لػي أف مػذىب القػائميف ب المسػ لة كبيػاف أدلػتيـ كمناقشػتيا,بعد عرضنا لمذاىب ال قيا  في 
 -لألسباب التالية: كذلؾ ,كقكع طالؽ السكراف ىك الراجح

مف شركط صحة إعماؿ الكالـ أف يككف المكمؼ الصادر عنو الكػالـ عػاقالن, كالسػكراف ىنػا فاقػد  -ُ
 فمذلؾ ال يقع طالقو. لمعقؿ,

 يكػكف صػكاب الػرأم فييػا إال بكمػاؿ العقػؿ, لمػا يترتػب عمػى الطالؽ مف افمكر الخطيرة التػي ال -ِ
 كقكعو مف نتائح كخيمة تضر بكال الطرفيف, كخاصة إذا كاف بينيما أط اؿ.

 الشرط الثالث: االختيار 
 لذلؾ اختمؼ ال قيا  في كالـ المكرىه ىؿ يعمؿ بو أـ يعتبر الغيان فييمؿ؟ أف يككف المتكمـ مختاران,

 المكرىه: كاختالفيـ في طالؽ
 تحرير محؿ النزاع:

 .(ِ)الزكج البالغ العاقؿ المختار طالؽ كقكعات ؽ ال قيا  عمى  -ُ

 اختمؼ ال قيا  في طالؽ المكرىه عمى مذىبيف: -ِ
كقػػػػكؿ عنػػػػد  ,(ْ)كقػػػػكؿ عنػػػػد المالكيػػػػة ,(ّ)كىػػػػك مػػػػذىب الحن يػػػػة المػػػػذىب افكؿ: قػػػػالكا بكقػػػػكع طالقػػػػو,

 .(ٓ)الشافعية
 عو إذا تحققت فيو الشركط التالية :المذىب ال اني: قالكا بعدـ كقك 

 كال يقدر عمى دفعو كالسمطاف كنحكه. أف يككف المكًره قاىران لو,
 أف يغمب عمى ظنو نزكؿ الكعيد بو إف لـ يجبو إلى ما طمبو.

                                                 
 .(َِٕ/ُٖ,)عمى المجمكع الميذبشرح الشيرازم: (ُ)
النككم:المجمػػػكع  (؛َّٕ/ٓالحطػػػاب الرعيني:مكاىػػػب الجميػػػؿ لشػػػرح مختصػػػر خميػػػؿ,)(؛ ََُ/ّالصػػػنعاني:البدائع,) (ِ)

 (.ُّْ/ْ؛ابف قدامة:الكافي,)(ُٖٗ/ُٖشرح الميذب,)
 (.َْ/ّعبد الغني الغنيمي:المباب في شرح الكتاب,) (ّ)
 (.َُّ/ٓلحطاب الرعيني: مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ,)ا (ْ)
 (.َِٖ/ُٖالنككم:المجمكع,) (ٓ)
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 كالحػػػبس الطكيػػػؿ, كالضػػػرب المبػػػرح, كالقطػػػع, أف يكػػػكف مػػػا ييػػػدد بػػػو ممػػػا يمحقػػػو ضػػػرر بػػػو كالقتػػػؿ ,
 .(ُ)يصير مكرىان بذلؾ وذلؾ مف ذكم افقدار فنكاالستحقار بمف يغض منو 

 .(ِ),كالمعتمد عند الحنابمةكقكؿ عند الشافعية ,بعض المالكيةكىك مذىب 
 أدلة أصحاب المذىب افكؿ:

أف المكرىهى قد صاران مختاران بالنية
؛ فنو حينما تم ظ بالطالؽ كاف لو القصد كاالختيار فػي الػتم ظ بػو (ّ) 

كىذا ال يمنع مف كقكع  في افمر أنو غير راًض باف ر المترتب عمى الطالؽ, فيحاسب عميو ككؿ ما
 .(ْ)طالقو قياسان عمى اليازؿ فإف طالقو يقع لكركد نص شرعي فيو

 أدلة أصحاب المذىب ال اني:
 .(ٓ):" رفع عف أمتي الخط  كالنسياف كما استكرىكا عميو"قكلو القائمكف بعـ كقكعو باستدؿ  

 كجو الداللة:
 ,(ٔ)يدؿ ىذا الحديث عمى أف حكـ فعؿ المكرىه مكضكع عنو فال يؤاخذ بو كال يقع طالقو 
 .(ٕ)فال يقع طالقو قكلو حيمؿ عميو بغير حؽ فمـ يصح كالمسمـ إذا أكره عمى كممة الك ر,ك 

 الرأي الراجح:
بعػػدـ بعػػد عرضػػنا لمػػذاىب ال قيػػا  فػػي المسػػ لة كعػػرض أدلػػتيـ يظيػػر لػػي أف مػػذىب الجميػػكر القائػػؿ 

 -كذلؾ لألسباب التالية:,كفرت فيو شركط اإلكراه ىك الراجحكقكعو إذا ت
 قكة أدلة الجميكر  -ُ

كىػػذا  النت ػػا  شػػرط االختيػػار كىػك الرضػػى بإيقػػاع الطػػالؽ, تيسػيران عمػػى المكػػرىه كرفػػع الحػرج عنػػو, -ِ
 الشرط منت ي ىنا.

كالمكػرىه ىنػا فاقػدان  , ان مختػار  مف شركط صحة إعماؿ الكالـ أف يككف المكمػؼ الصػادر عنػو الكػالـ -ّ
 لالختيار.

 
                                                 

 (.ّّٓ/َُ(؛ بف قدامة:المغني)َِٖ-َِٕ/ُٖانظر ىذه الشركط,النككم:المجمكع) (ُ)
ابػػػػػػف  (َِٖ-َِٕ/ُٖالنككم:المجمػػػػػػكع,) ؛(َُّ/ٓالجميػػػػػػؿ لشػػػػػػرح مختصػػػػػػر خميػػػػػػؿ,) الحطػػػػػػاب الرعينػػػػػػي: مكاىػػػػػػب(ِ)

 (.َّٓ/َُ,)قدامة:المغني
 (.َِٖ/ُٖالنككم:المجمكع,) (ّ)
 (.ٗٗ/ّ(؛ الكاساني:البدائع,)ِّٓالح ناكم:الكجيز في أحكاـ افسرة,)ص  (ْ)
(,قػػػػػاؿ افلباني:حػػػػػديث ّّٓ(,)صَِّْسػػػػنف ابػػػػػف ماجػػػػػو فػػػػػي سػػػػػننو,ؾ الطالؽ,بػػػػػاب طػػػػػالؽ المكػػػػػرىه كالناسػػػػػي,)ح (ٓ)

 (.ُِّ/ُ,انظر افلباني:اإلركا ,)صحيح
 (.َّٓ-ّْٔ/ٗبارم,)ابف حجر:فتح ال (ٔ)
 (.ُّٓ/َُ(؛ بف قدامة:المغني)َِٕ/ُٖالنككم:المجمكع) (ٕ)
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 ثانيا/ الشروط التي تعود إلى الكالـ نفسو:
سػكؼ كىػذا مػا  ,ال ػة العػادم أك العقمػي أك الشػرعيأال يتعذر إعماؿ الكالـ ب حد أنكاع التعذر ال  -ُ

 .(ُ)"إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز" :نتحدث عنو بالت صيؿ في قاعدة

 .(ِ)مف كالموبحيث ال يتضح مراد المتكمـ  مجمالن أال يككف الم ظ  -ِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.َُٓابف نجيـ:افشباه,)ص(ُ)
(؛ ُِٖ(؛محمػد شػبير:القكاعد الكميػة,) ص َِّ-ََِِانظر ىذه الشركط عبد القادر داكدم:القكاعد الكميػة,) ص  (ِ)

 (.ٓٓمحمكد ىرمكش:القاعدة الكمية,) ص 
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 انيالمبحث الث
 أىمية قاعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو

 وتطبيقاتيا الفقيية 
 

 كذات أىميػػة عظيمػػة, تعتبػػر قاعػػدة إعمػػاؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف إىمالػػو محػػؿ ات ػػاؽ عنػػد جميػػع العممػػا ,
 كالتػػي ال حصػػر ليػػا,  قييػػة المندرجػػة تحتيػػا فػػي أغمػػب أبػػكاب ال قػػو,كيظيػػر ذلػػؾ مػػف خػػالؿ ال ػػركع ال

في ىذا المبحث أىميتيا  -إف شا  اهلل-لذا س تناكؿ كبياف فركعيا ال قيية, لكي نتعرؼ عمى أىميتيا,
 -كتطبيقاتيا عبر المطمبيف اءتييف:

 إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالوالمطمب افكؿ/ أىمية قاعدة 

 إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو طبيقات قاعدةالمطمب ال اني/ ت
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 المطمب األوؿ
 إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو أىمية قاعدة

 
كفكائػػد جميمػػة ,حيػػث تمقيػػت بالشػػرح  ,ذات مكانػػة عظيمػػة (ُ)إف قاعػػدة "إعمػػاؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف إىمالػػو"
 ,(ِ)كػرت فػي جميػع كتػب القكاعػد ال قييػةيػا ذي باإلضػافة إلػى أن كالت ريع مف قبؿ العمما  القػدامى كالجػدد,

كركا لذلؾ لـ يذ ,ـ لـ يعتبركىا مف القكاعد الكميةفني ؛لـ يتكسعكا في الحديث عنيا كلكف العمما  جميعان 
, كلكػػف الدراسػػة التػػي قػػدميا الشػػيم محمػػكد ىرمػػكش حػػكؿ ىػػذه القاعػػدة مػػف فركعيػػا إال الشػػي  اليسػػير

, لمػا ليػا  قو اإلسالميدة إلى القكاعد الكمية الكبرل التي يبنى عمييا الأ بتت أنو يمكف إضافة ىذه القاع
الكقػػؼ كالكصػػية كاليبػػة مػػف عالقػػة بػػالعقكد كالمعػػامالت الماليػػة كػػالبيع كاإلجػػارة كالسػػمـ كالػػرىف كالعاريػػة ك 

 تدخؿ في النكاح كالطالؽ كالعتؽ كاإليال  كغير ذلؾ. كما أنيا أيضان  ,كاالستصناع
كىػذا  عتبر مكضع ات ػاؽ عنػد جميػع العممػا  مػف خػالؿ ت ريعػاتيـ عمييػا ك تعمػيالتيـ بيػا,فيذه القاعدة ت

كىػػك أمػػر  ,ات المكمػػؼ القكليػػة كتصػػحيح أقكالػػوباإلضػػافة إلػػى أنيػػا متعمقػػة بتصػػرف ,زادىػػا أىميػػة كبيػػرة
 الكالـ مبدأ أخذ بو جميع ال قيا .فف تصحيح  ؛ضركرم عند جميع افئمة
كتعػػارض الحقيقػػة  ة التػػي تتعمػػؽ بالخطابػػات الشػػرعية,عػػض المباحػػث افصػػكليككػػذلؾ فإنيػػا تػػدخؿ فػػي ب

 ,لمشػػػترؾ كالتخصػػػيص كالتقييػػػد كالنسػػػمكداللػػػة االقتضػػػا  كا ,شػػػرعية كالمغكيػػػة فػػػي الخطػػػاب الشػػػرعيال
 :يػػا تػػ  ير فػػي بعػػض المباحػػث المغكيػػةباإلضػػافة إلػػى أف ل ,كالتعػػارض كالتػػرجيح ,كالزيػػادة عمػػى الػػنص

ك يػر مػف القكاعػد كلـ يقؼ افمر عند ىػذا الحػد, بػؿ تعػدل إلػى أنػو ينػدرج تحتيػا ال ,(ّ)كالحركؼ الزائدة
 ,(ٓ)" إذا تعػذرت الحقيقػة يصػار إلػى المجػاز"  كقاعدة: ,(ْ)"افصؿ في الكالـ الحقيقة" :ال قيية, كقاعدة

 (ٔ)"إذا تعذر إعماؿ الكالـ ييمؿ" كقاعدة:
 في الشريعة اإلسالمية.كؿ ذلؾ يدلنا عمى أىمية كمكانة ىذه القاعدة 

 

 
                                                 

 (.ُُٕ/ُاه كالنظائر,) ابف السبكى:افشب (ُ)
 (.ُّٓ(؛ابف نجيـ:افشباه,) ُٔٔ(؛السيكطي:افشباه,)ص ُّٖ/ُالزركشي:المن كر,) (ِ)
 (.ُْٖمحمكد ىرمكش:القاعدة الكمية,)ص  (ّ)
 (.ٕٕابف نجيـ:افشباه,)ص (ْ)
 (.َُٓ,)صالمرجع السابؽ (ٓ)
 (.ْٓ/ُعمي حيدر:شرح المجمة,) (ٔ)
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 المطمب الثاني

 تطبيقات قاعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو
 

حيػث يظيػر ذلػؾ  فيي محؿ ات اؽ عند جميع العمما , ك يرة ال ائدة, تعتبر ىذه القاعدة عظيمة الن ع,
 ,فيػػي تتحػػدث عػػف تصػػحيح كػػالـ العاقػػؿ كأ رىػػا ال قيػػي, تعمػػيالتيـ بيػػات ريعػػاتيـ عمييػػا ك  مػػف خػػالؿ

المسػػائؿ ال قييػػة ك   يػػر مػػف ال ػػركعلػػذلؾ ينػػدرج تحتيػػا الك كحممػو عمػػى معنػػى يترتػػب عميػػو حكػػـ شػػرعي,
كمنيػػا مػػا يتعمػػؽ بالنكػػاح كالطػػالؽ  ,تعمػػؽ بػػالعقكد كالمعػػامالت الماليػػةفمنيػػا مػػا ي ,التػػي ال حصػػر ليػػا

 كاإليال  كافيماف كغير ذلؾ...
 فمف ىذه ال ركع التي تندرج تحت قاعدتنا ما يمي:

 الفرع األوؿ/ الطالؽ المعمؽ عمى شرط
 فيؿ يقع طالقو؟ بحذؼ ال ا , إذا قاؿ لزكجتو: إف دخمت الدار أنت طالؽ ,صكرة المس لة: 

 تحرير محؿ النزاع:
 .(ُ)إذا استكفى شركط التعميؽ ات ؽ ال قيا  عمى صحة تعميؽ الطالؽ عمى شرط مطمقان, -ُ
 عمى مذىبيف:بحذؼ ال ا   مى شرط ,كقكع الطالؽ المعمؽ عاختمؼ ال قيا  في  -ِ

 ,(ِ)الحن يػػػػػة مػػػػف كىػػػػك مػػػػػذىب جميػػػػكر ال قيػػػػػا  المػػػػذىب افكؿ: قػػػػالكا بعػػػػػدـ كقكعػػػػو مػػػػػا لػػػػـ تػػػػػدخؿ,
 .(ٓ)كالحنابمة ,(ْ)كالشافعية ,(ّ)كالمالكية

 .(ٔ) كىك قكؿ محمد بف الحسف المذىب ال اني: قالكا بكقكعو في الحاؿ,
 أدلة أصحاب المذىب افكؿ:

                                                 
(؛ابػػػػػػف ّٖٔ/َُ؛الشيرازم:شػػػػػػرح الميػػػػػػذب عمػػػػػػى المجمػػػػػػكع,)(ْٔ/ّح الكتػػػػػػاب,)عبػػػػػػد الغنػػػػػػي الغنيمي:المبػػػػػػاب شػػػػػػر  (ُ)

 (.ْٕ/ْقدامة:الكافي,)
 (.ُِٓابف نجيـ:افشباه,)ص  (ِ)
ال يكجد نص ليذه المس لة في كتب المالكية,كلكف قياس القاعدة أف ال يقع الطػالؽ حتػى تدخؿ,صػكنان لكػالـ المكمػؼ  (ّ)

 (.َٕ/ ىرمكش:القاعدة الكمية,)ص انظر. عف اإلىماؿ كاإللغا  ما أمكف ذلؾ
 (.ُٕٔالسيكطي:افشباه,)ص (ْ)
 (.َْْ/َُابف قدامة:المغني,) (ٓ)
(6)

 .(ُٕٔالسيكطي:افشباه,)ص(؛ُِٓابف نجيـ:افشباه,) 



 40 

نما حذؼ ال ا  كىي مرادة ,أنو أتى بحر  كما يحذؼ المبتدأ  ؼ الشرط فيدؿ عمى أنو أراد التعميؽ بو كا 
كيجػػػكز أف يكػػػكف حػػػذؼ ال ػػػا  عمػػػى التقػػػديـ  لداللػػػة بػػػاقي الكػػػالـ عمػػػى المحػػػذكؼ, تػػارة كالخبػػػر أخػػػرل

 فك نو أراد أنت طالؽ إف دخمت الدار. كالت خير
 جب العاقؿ عمى فائدة كتصحيحو عف ال ساد ك فقدـ الشرط كحقو الت خير كميما أمكف حمؿ كالـ ا

 .(ُ)كفيما ذكركه إلغاؤه كفيما ذكرنا تصحيحو,
 أدلة أصحاب المذىب ال اني:

فيكػكف كالمػان مسػت ن ان غيػر معمػؽ  فنو إنما يعمػؽ بال ػا  كىػذه ال فػا  فييػا, ,لـ يعمقو بدخكؿ الدار وأن
 .(ِ)بشرط في بت في الحاؿ

 الرأي الراجح:
رأم الجميػػكر ىػػك الػػراجح كذلػػؾ  يظيػػر لػػي ذاىب ال قيػػا  فػػي المسػػ لة كبيػػاف حججيػػـ,بعػػد عرضػػنا لمػػ
 -لألسباب التالية:

 قكة استدالؿ الجميكر عمى قكليـ. -ُ
فػػػإف دخمػػت كقػػػع طالقػػػو, ح ظػػػان  ال يقػػػع طالقػػػو قبػػؿ الػػػدخكؿ,فػػػ أف كالمػػو محمػػػكؿ عمػػػى التعميػػؽ,  -ِ

لذلؾ ال  المكمؼ مؤاخذ عمى كالمو,ك  ى مف إىمالو,فف إعماؿ الكالـ أكل لكالمو مف اإللغا  كاإلىماؿ,
 ي تي بالكالـ الذم ال فائدة منو.
 الفرع الثاني/ طالؽ الرجعيات

 فيؿ يقع الطالؽ عمى الرجعيات؟ إذا قاؿ زكجاتي طكالؽ,كليس لو إال رجعيات,صكرة المس لة: 
ف  (ٔ)ابمةكالحن (ٓ)كالشافعية (ْ)كالمالكية (ّ)ات ؽ جميكر ال قيا  مف الحن ية   عمى كقكع طالقيف قطعان كا 

 كاف في دخكؿ الرجعية في ذلؾ مع الزكجات خالؼ.
 كاستدلكا عمى قكليـ بما يمي:

كفنيػا قبػؿ  أف الزكجة الرجعية تعتبر زكجة لكجكد رابطة الزكجية كىك عدـ بينكنتيا بالطالؽ البػائف,-ُ
 .(ٕ)سترجع إلى زكجيا إذا أراد رجكعياانقضا  العدة 

                                                 
 (.ْْٔ/َُابف قدامة:المغني,) (ُ)
 المراجع السابقة. (ِ)
 (.ُّٖ/ِأسيؿ المدارؾ شرح إرشاد المسالؾ,) (ّ)
 (.ّٕٖ/ّة,)ابف مالؾ:المدكن (ْ)
 (.ُٕٔالسيكطي:افشباه,)ص (ٓ)
 (.َّّ/ِ(؛ابف النجار:شرح الكككب المنير,)ْٓٓ/َُابف قدامة:المغني,) (ٔ)
 (.ٗٔىرمكش:القاعدة الكمية,) (ٕ)
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 جعية تعتبر زكجة كليا أحكاـ الزكجة مف ن قة كسكنى كغيرىا كىك ما ات ؽ عميو افئمة افربعة.الر  -ِ
يالؤه, كلعانو, الرجعية زكجة يمحقيا طالقو,كظياره,-ّ ف خالعيا  كيرث أحدىما صاحبو باإلجماع, كا  كا 

 .(ُ)صح خمعو
ى أف الرجعية تعتبػر زكجػة مػا فنيـ مت قكف عم ف ي ىذه الصكرة ال قيا  مت قكف عمى طالؽ الرجعيات,

إضػافة فدلػتيـ نقػكؿ بكقػكع طػالؽ الرجعيػات اسػتنادان لقاعػدتنا إعمػاؿ الكػالـ أكلػى مػف  دامت في العدة,
في حيف كالـ المكمؼ يجػب أف  لك لـ نبني حكمان شرعيان عمى كالمو فإنا حينئذ أىممناه بالكمية, إىمالو,

 يصاف عف اإللغا  كاإلىماؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (.ْٓٓ/َُابف قدامة:المغني,) (ُ)
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 فصؿ الثانيال

 القواعد المندرجة تحت قاعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو

 كيشتمؿ عمي سبعة مباحث:

 المبحث األوؿ: قاعدة األصؿ في الكالـ الحقيقة

 -كيشتمؿ عمى أربعة مطالب: 
 المطمب افكؿ: أصؿ القاعدة

 المعنى اإلجمالي لمقاعدةالمطمب ال اني: 
 دة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالوالمطمب ال الث:عالقة القاعدة بقاع

 لمطمب الرابع: تطبيقات القاعدة

 المبحث الثاني:قاعدة إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز

 -كيشتمؿ عمى أربعة مطالب: 
 المطمب افكؿ: أصؿ القاعدة

 المعنى اإلجمالي لمقاعدةالمطمب ال اني: 
 لى مف إىمالوالمطمب ال الث:عالقة القاعدة بقاعدة إعماؿ الكالـ أك 

 المطمب الرابع: تطبيقات القاعدة

 المبحث الثالث: العبرة في العقود لممقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني

 -كيشتمؿ عمى أربعة مطالب: 
 المطمب افكؿ: أصؿ القاعدة

 المعنى اإلجمالي لمقاعدةالمطمب ال اني: 
 ى مف إىمالوالمطمب ال الث: عالقة القاعدة بقاعدة إعماؿ الكالـ أكل

 المطمب الرابع: تطبيقات القاعدة
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 : ذكر بعض ما ال يتجزأ كذكر كمو المبحث الرابع
 -كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:
 المطمب افكؿ:أصؿ القاعدة

 لمقاعدة المطمب ال اني: المعنى اإلجمالي
 بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو المطمب ال الث:عالقة القاعدة

 تطبيقات القاعدةالمطمب الرابع: 
 

 :التأسيس أولى مف التأكيدالمبحث الخامس
 -كيشتمؿ عمى  ال ة مطالب: 

 المعنى اإلجمالي لمقاعدةالمطمب افكؿ: 
 بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو المطمب ال اني: عالقة القاعدة

 المطمب الرابع: تطبيقات القاعدة

 ئب معتبرالمبحث السادس:الوصؼ في الحاضر لغو وفي الغا

 -كيشتمؿ عمى  ال ة مطالب: 
 المعنى اإلجمالي لمقاعدة المطمب افكؿ:

 بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو المطمب ال اني: عالقة القاعدة
 المطمب ال الث:تطبيقات القاعدة

 
 المبحث السابع: قاعدة إذا تعذر إعماؿ الكالـ ييمؿ 

 -كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:
 المعنى اإلجمالي لمقاعدةالمطمب افكؿ: 

 المطمب ال اني:عالقة القاعدة بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو
 المطمب ال الث: أسباب إىماؿ الكالـ

 المطمب الرابع: تطبيقات قاعدة إذا تعذر إعماؿ الكالـ ييمؿ
 



 45 

 المبحث األوؿ
 قاعدة األصؿ في الكالـ الحقيقة

 
ة مػػف القكاعػػد المندرجػػة تحػػت قاعػػدة إعمػػاؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف تعتبػػر قاعػػدة افصػػؿ فػػي الكػػالـ الحقيقػػ

 .فيي الطريقة افكلى لكي ية إعماؿ كالـ المكمؼ كحممو عمى ما يصح ,إىمالو
كعالقتيػا بالقاعػدة  كبياف أصميا, بالشرح كالتحميؿ, -إف شا  اهلل -س تناكليا لكي نتعرؼ عمييا أك ر 

 -: عبر المطالب التالية ,كتطبيقاتيا ال قيية

 القاعدةأصؿ :المطمب افكؿ     

 المعنى اإلجمالي لمقاعدة :المطمب ال اني     

 عالقة قاعدة افصؿ في الكالـ الحقيقة بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو:المطمب ال الث   

 القاعدةتطبيقات  :المطمب الرابع    
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 المطمب األوؿ
 قاعدة الأصؿ 

 

 فصكؿ كالمغة عمى ىذه القاعدة ب دلة ك يرة منيا عمى سبيؿ اإلجماؿ:استدؿ عمما  ا
 الدليؿ األوؿ/ اإلجماع-
كيؤيػػد صػػحة ىػػذا القػػكؿ مػػا ركل  لقػػد أجمػػع عممػػا  المغػػة كال قػػو عمػػى أف افصػػؿ فػػي الكػػالـ الحقيقػػة, 

شخصػاف  ما كنػت أعػرؼ معنػى ال ػاطر حتػى اختصػـ إلػيٌ  :عف ابف عباس رضي اهلل عنيما أنو قاؿ
 .(ُ)فطرىا لي أبي "أم أخترعيا" :في بئر فقاؿ أحدىما

 ي دىاقػان,كحكي عف افصمعي أنو قاؿ ما كنت أعػرؼ الػدىاؽ حتػى سػمعت جاريػة بدكيػة تقػكؿ اسػقن
ال أف السابؽ مف اإلطالؽ في الكالـ ىك الحقيقة لما فيمكا تمؾ المعاني لجكاز أف تككف فمك  ,أم مينان 

 .(ِ)جاز أك تككف مترددة بيف الحقيقة كالمجازمستعممة في غيرىا عمى جية الم
 )وىو مف إحدى أدوات القياس( الدليؿ الثاني/ السبر والتقسيـ-
أف يحمػػؿ عمػػى اسػػتدلكا عمػػى ىػػذه العبػػارة بالسػػبر كالتقسػػيـ فقػػالكا أف الم ػػظ إذا تجػػرد عػػف القرينػػة ف مػػا  

فف  ؛أف يحمػػؿ عمػػى مجػػازه ال جػػائز ,أكلػػيس عمػػى أحػػدىما أك عمييمػػا معػػان  ,حقيقتػػو أك عمػػى مجػػازه
كال جائز أف ال يحمػؿ عمػى  ,الشرط المعتبر في حممو عمى مجازه إنما حصكؿ القرينة كال قرينة ىناؾ

 بؿ يكػكف مػف الميمػالت, فنو عمى ىذا التقدير يخرج عف أف يككف مستعمالن ؛ حقيقتو كال عمى مجازه
ة في لكاف حقيق مكا ىذا الم ظ عمييا جميعان فف الكاضع لك قاؿ احم ,كال جائز أف يحمؿ عمييما جميعان 

ف قػػاؿ احممػػكه عمػػى ىػػذا أك ذاؾ كػػاف مشػػتركان بينيمػػا كحقيقػػة فييمػػا, ,مجمكعيمػػا فػػإذا بطمػػت ىػػذه  كا 
 .(ّ)افقساـ ال ال ة كميا تعيف افكؿ كىك حممو عمى حقيقتو كىك المطمكب

 الدليؿ الثالث/ مف المعقوؿ وذلؾ مف ثالثة وجوه:-
أف كاضع الم ظ لممعنى إنما يضعو لو ليكت ػي بػو فػي الداللػة كليسػتعمؿ فيػو فك نػو قػاؿ: الكجو افكؿ: 

ذا تكمػـ بػو مػتكمـ بمغتػي فمػيعف بػو  ,إذا سمعتمكني أتكمـ بيذا الكالـ فاعممكا أنني أعنػي ىػذا المعنػى كا 
 .(ْ)ىذا

                                                 
 (.ُّْ/ُ(؛ الرازم:المحصكؿ,)َُُ-َُٗ/ٕافلكسي:ركح المعاني,)(ُ)
 (.ٕٗ/ُلعمكم:الطراز,)(؛اُّْ/ُالرازم:المحصكؿ,)(ِ)
 (.َّْ-ّّٗ/ُالرازم:المحصكؿ,) (ّ)
 (.َّْ/ُ(؛ الرازم:المحصكؿ,)ّٓ/ُالبصرم:المعتمد,) (ْ)
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كذلػؾ  قػة بينيمػا,لعالأف المجاز ال يػتـ تحقيقػو إال عنػد نقمػو مػف شػي  إلػى شػي  آخػر  الكجو ال اني:
  ال ة :يستدعي أمكران 

 افمر افكؿ: كضعو افصمي.
 افمر ال اني:نقمو إلى ال رع.   
 افمر ال الث: العالقة التي بينيما. 

كمف المعمـك أف الذم يتكقؼ عمى شي  فييا أمري كاحد كىك كضعيا افصمي, أما الحقيقة فإنو يك ي 
 .(ُ)مع شيئيف آخريف أغمب كجكدان مما يتكقؼ عمى ذلؾ الشي 

يخمػػك حالػػو إمػػا أف يكػػكف ىػػك الكجػػو ال الػػث: لػػك لػػـ يكػػف افصػػؿ فػػي الكػػالـ الحقيقػػة لكػػاف افصػػؿ ال  
أك ال يكػكف كاحػدان منيمػا أصػالن كىػك باطػؿ  جماع افمة فيجب القضا  ب ساده,كال قائؿ بو بإ ,المجاز

ـي أيضان؛ فنو يمـز منو أف يكػكف كػالـي الشػارع متػرددان بػيف ال حقيقػة كالمجػاز فيكػكف مجمػالن ال يمكػف فيػ
كلمػا كػاف ذلػؾ فاسػدان عممنػا أف  المراًد مف ظاىر خطاباتو كخالؼ ذلؾ معمػكـ فػال حاجػة إلػى إبطالػًو,

  .(ِ)افصؿ في الكالـ ىك الحقيقة
عمػػى إ بػػات صػػحة ىػػذه القاعػػدة  افصػػكؿ كالمغػػة عممػػا دلػػة كالبػػراىيف التػػي اسػػتدؿ بيػػا فيػػذه بعػػض اف

 افصؿ في الكالـ الحقيقة. كىي أف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(ٖٕ-ٕٕ/ُالعمكم:الطراز,) ؛(َّْ/ُ(؛الرازم:المحصكؿ,)ُّْ/ُ,)السبكي:اإلبياج(ُ)
 (.ٕٗ-ٖٕ/ُ(؛العمكم:الطراز,)ِّْ-ُّْ/ُالرازم:المحصكؿ,) (ِ)
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 المطمب الثاني
 قاعدةمالمعنى اإلجمالي ل

 
حممػو عمػى معنػاه الحقيقػي  يجػب -مػف شػارع أك عاقػد أك حػالؼ أك غيػرىـ –إلعماؿ كالـ المكمؼ 

كفف المعنى الحقيقي ىػك افصػؿ كافسػاس  فنو المتبادر إلى الذىف عند اإلطالؽ, الذم كضع لو,
فف افصػؿ  ؛, ما لـ تكجػد قػرائف تػرجح إرادة المعنػى المجػازمي تنزيؿ كالـ المكمؼ عميوذم ينبغال

 .(ُ)في الكالـ الحقيقة كىك ما ات ؽ عميو عمما  افصكؿ كالمغة كافدب
 لك حمؼ أال ي كؿ لحمان ف كؿ سمكان فيؿ يحنث؟ م اؿ ذلؾ:

 لحمػان, هسمؾ, فف اهلل عػزك جػؿ سػماإذا أكؿ ال إلى أنو يحنث (ّ)كبعض الحنابمة ,(ِ)ذىب المالكية
فالمالكيػػة كالحنابمػة ىنػػا  ,كػالـ أف يكػػكف محمػكالن عمػػى حقيقتػوكأصػؿ التسػمية حقيقػػة, كافصػؿ فػػي ال

 .عممكا بالقاعدة كعمييا بنكا حكميـ كىك الحنث ب كؿ السمؾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(؛ىرمكش:القاعػػػػػدة ُّٕ(؛البكرنك:الػػػػػكجيز فػػػػػي إيضػػػػػاح قكاعػػػػػد ال قػػػػػو,)ص ِٖٓالكميػػػػػة,)ص  محمػػػػػد شػػػػػبير:القكاعد (ُ)

 (.َُٓالكمية,)ص 
 (.ُِٖ/ِالدسكقي:حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير,) (ِ)
 (.َُٖ/ٖابف قدامة: المغني,) (ّ)
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 الثالثالمطمب 
 قاعدة بقاعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالوال قةعال

 
فف إرادة  (ُ)ذه القاعػػدة اعتبرىػػا أصػػحاب افشػػباه كالنظػػائر فرعػػان مػػف قاعػػدة "اليقػػيف ال يػػزكؿ بالشػػؾ"ىػػ

ىي افصؿ الراجح عند اإلطػالؽ ,بينمػا المجػاز مف خطابات الشارع كخطابات غيره  المعنى الحقيقي
فقكلنػػا  افصػػؿ, كالمجػػاز خػػالؼ ,فػػال يتبػػادر إلػػى الػػذىف كال يػػراد إذا كػػاف الحمػػؿ عمػػى الحقيقػػة ممكنػػان 

كاليقػيف مػف الكػالـ الحقيقة,فمػذلؾ نتمسػؾ بيػذا افصػؿ كنعتبػره  ,لػراجحأم اافصؿ في الكالـ الحقيقة 
فنسبة الحقيقة إلى المجاز كنسبة اليقيف إلى الشؾ,فإرادة المعنػى  كنطرح الشؾ في مقابمة اليقيف, يقينان 

 .(ِ)المجازم شؾ فنو خالؼ افصؿ كاليقيف أقكل مف الشؾ
كالػدكتكر  الزرقا,كالشػيم الػدكتكر البكرنػك, مصػط ى في حيف اعتبرىػا العممػا  المعاصػركف م ػؿ الشػيم

فف كػػالـ المكمػػؼ يجػػب أف يصػػاف  ؛(ّ)محمػد شػػبير فرعػػان مػػف قاعػدة"إعماؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف إىمالػو" 
ه ى معنػػافػػإذا أردنػػا أف نعمػػؿ كالمػػو يجػػب أف نحممػػو عمػػ عػػف اإللغػػا  كاإلىماؿ,العتبػػار عقمػػو كدينػػو,

فػػإف تعػػذر حممػػو عمػػى المعنػػى الحقيقػػي فإنػػا نحممػػو عمػػى المعنػػى  ,الحقيقػػي ؛فف الحقيقػػة ىػػي افصػػؿ
 .(ْ)أما إذا تعذر حممو عمى كال المعنييف الحقيقي أك المجازم اعتبرناه الغيان  ,لو إعماالن  المجازم,

 ـ كصكنو عف اإللغا ,كبذلؾ يتضح لدينا  الث قكاعد يرسمف الطريؽ الذم يكضح كي ية إعماؿ الكال
"إذا تعػػػػذرت الحقيقػػػػػة يصػػػػار إلػػػػػى  ,(ٓ) "افصػػػػػؿ فػػػػي الكػػػػالـ الحقيقػػػػػة " كىػػػػي عمػػػػى الترتيػػػػػب التػػػػالي:

 .(ٕ)"إذا تعذر إعماؿ الكالـ ييمؿ" ,(ٔ)المجاز"
 بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو". ,ظير لنا عالقة ىذه القاعدةفمف ىنا ي

 
 
 

                                                 
 (.ٕٕ(,ابف نجيـ:افشباه,)صُٕ(؛السيكطي:افشباه,)ُّ/ُابف السبكي:افشباه,)(ُ)
 (.ِْٖ(؛محمد شبير:القكاعد الكمية,)صٗٔنجيـ:افشباه,)صابف ( (ِ)
 (.ُُٕ/ُابف السبكى:افشباه كالنظائر,) (ّ)
 (.َُٔ(؛ىرمكش: القاعدة الكمية,)ص ِْٖمحمد شبير: القكاعد الكمية,)ص  (ْ)
 (ٖٔ(.(؛السيكطي:افشباه,)ٕٕابف نجيـ:افشباه,)(ٓ)
 (.َُٓابف نجيـ:افشباه,)(ٔ)
 (.ْٓ/ُمجمة,)عمي حيدر:شرح ال (ٕ)



 51 

 الرابعالمطمب 
  قاعدةال تطبيقات

 
فيػي  كذلؾ فنيا محؿ ات اؽ بيف أئمة المذاىب المختم ػة, تعتبر ىذه القاعدة عظيمة الن ع,ك يرة ال ائدة,

متنكعػػة كافم مػػة التػػي ال كيظيػػر ذلػػؾ مػػف خػػالؿ فركعيػػا الجزئيػػة ال تػػدخؿ فػػي ك يػػر مػػف أبػػكاب ال قػػو,
 -ليذه ال ركع كأقكاؿ العمما  فييا: كفيما يمي بيانان  ,حصر ليا

 وؿ/ الحمؼ عمى الشرب الفرع األ -
 أك مف ما  ال رات فشرب ىؿ يحنث أـ ال ؟ صكرة المس لة:  حمؼ أال يشرب مف ما  النير,
 اختمؼ ال قيا  في ىذه المس لة عمى مذىبيف:

 كال يحنػث بالشػرب بيػده أك بإنػا , فف حقيقػة الشػرب الكػرع, المذىب افكؿ: ال يحنث حتػى يكػرع ب يػو,
 .(ُ)رحمو اهلل-ي ةكىك مذىب اإلماـ أبك حن

أبػك يكسػؼ, كمحمػد مػف  كىك ما قاؿ بػو, المذىب ال اني:يحنث سكا  كرع ب يو أك اغترؼ منو  ـ شرب
 .(ِ)اإلماـ أحمدك الحن ية, كالشافعية 

 أدلة أصحاب المذىب افكؿ:
 اإلماـ أبك حني ة عمى ذلؾ ب ف مطمؽ الكالـ محمكؿ عمى الحقيقة كحقيقة الشرب مف ال رات ىكاستدؿ 

تضػػي أف يكػػػكف الشػػرب مػػف ىػػػذا فف كممػػػة)مف( ىنػػا اسػػتعممت البتػػػدا  الغايػػة فتق ؛أف يكػػرع منػػو كرعػػان 
ال  :كمػا لػك حمػؼ كىػك ت سػير الكػرع,و إال أف يضع فػاه عميػو فيشػرب منػو, كلف يككف شربو من ,المكاف

مػػف ذلػػؾ  أال تػػرل أنػػو لػػك شػػرب مػػف إنػػا  أخػػذ فيػػو المػػا  مػػف ال ػػرات كػػاف شػػاربان  شػػربت مػػف ىػػذا الكػػكز,
كليػػذا لػػك  اإلنػا  حقيقػػة ال مػف ال ػػرات, كالمػا  الكاحػػد ال يشػرب مػػف مكػػانيف مػف كػػؿ كاحػد منيمػػا حقيقػة,

فػدؿ أف الشػرب مػف  كلك قاؿ عمى العكس كاف مكذبان, قاؿ شربت مف اإلنا  ال مف ال رات كاف مصدقان,
 ي كؿ لحمػان ف كػؿ لحػـ خنزيػر,كما لك حمؼ أال  كأنو ممكف كمستعمؿ في الجممة, ال رات ىك الكرع منو,

ف كػػاف ال يؤكػػؿ عػػادة, كبيػػذا يتبػػيف أف قمػػة  النطػػالؽ االسػػـ عميػػو حقيقػػة تسػػمية كنطقػػان, فإنػػو يحنػػث كا 
 .(ّ)الحقيقة كجكدان ال يسمب اسـ الحقيقة عف الحقيقة

 أدلة أصحاب المذىب ال اني:

                                                 
 (.ٔٔ/ّالكاساني:البدائع,) (ُ)
(؛ابػػػػػػػػػػػػػػػػػف ُُّ/ُٗ(؛الشػػػػػػػػػػػػػػػػػيرازم:الميذب,مطبكع مػػػػػػػػػػػػػػػػػع المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػكع,)ٔٔ/ّالكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػاني: بػػػػػػػػػػػػػػػػػدائع الصػػػػػػػػػػػػػػػػػنائع,) (ِ)

 (.ٕٗٓ/ُّقدامة:المغني,)
 باختصار.(ٕٔ-ٔٔ/ّالكاساني: بدائع الصنائع,) (ّ)



 50 

يكػػكف كالشػرب كالغػرؼ  رات, ف يمػػيف الحػالؼ أف ال يشػرب مػف ال ػبػ عمػى قػكليـ جميػكر ال قيػا  اسػتدؿ
, كمػػا لػػك حمػػؼ ال شػػربت مػػف ىػػذه البئػػر كال أكمػػت مػػف ىػػذه الشػػجرة كال مػػف مائيػػا فحممػػت اليمػػيف عميػػو

كما  كب ارؽ الككز فإف الشرب في العرؼ منو فنو آلة لمشرب بخالؼ النير, شربت مف لبف ىذه الشاة,
أك احتمػب مػف الشػاة أك  و لك استقى مػف البئػر,كالشجرة,كقد سمـ أن كالشاة, ,أبك حني ة يبطؿ بالبئر ذكره

, ككذلؾ فإف اليميف تنصرؼ إلى المتعارؼ (ُ)التقط مف الشجرة كشرب كأكؿ حنث فكذا في ىذه المس لة
أك بشػي  مػف افكانػي أنػو يسػمى  عند أىؿ المساف كالمتعارؼ عندىـ أف مف رفع الما  مف ال رات بيػده,

 .(ِ)مف ال رات شاربان 
ي ة عمى استدالؿ الجميكر الذيف قاسكا الحنث بمطمؽ الشرب عمػى الحنػث ب كػؿ مػا فػي اعترض أبك حن

 ب نو قياس فاسد. كما يخرج مف الشجرة, القدر,
ال يمكػػف جعميػػا  كذلػػؾ فف )مػػف( التبعيضػػية فػػي قكلػػو كاهلل ال آكػػؿ مػػف ىػػذه الشػػجرة أك مػػف ىػػذا القػػدر,

كىػػذا ال  ,لألكػػؿ الػػذم ىػػك البمػػع عػػف مضػػغ محػػالن  لخػػركج  القػػدر كالشػػجرة عػػف أف يككنػػا البتػػدا  الغايػػة,
كلذلؾ فمـ يمكػف جعػؿ )مػف( البتػدا  الغايػة ف ضػمر فييمػا مػا يتػ تى فيػو افكػؿ كىػك ال مػر  يت تى فييما,

 .(ّ)في الشجرة كافكؿ في القدر
 الرأي الراجح:

 -حمػػو اهللر –يظيػػر لػػي أف قػػكؿ أبػػي حني ػػة  ,ال قيػػا  كعػػرض أدلػػتيـ فػػي المسػػ لة بعػػد عرضػػنا فقػػكاؿ
 القائؿ بعدـ الحنث ىك الراجح ,كذلؾ لألسباب التالية:

ب يػو أم تنػاكؿ المػا   ككرعػان:, كركعان,يكرعي  ,فف حقيقة الكرع لغة مف كرع قكة استدالؿ أبي حني ة؛ -ُ
الكػػالـ  كافصػػؿ حمػػؿ , فحقيقػػة الشػػرب الكػػرع,(ْ)مػػف مكضػػعو مػػف غيػػر أف يشػػرب بك يػػو كال بإنػػا 

 عمى معناه الحقيقي.
 ىك افقرب لمت ريع عمى القاعدة. -رحمو اهلل-ف كالـ أبي حني ةأ -ِ

 سبب الخالؼ:
 ىؿ تحمؿ افيماف عمى نية صاحبيا أـ عمى العرؼ ؟ خالؼ بيف العمما  عمى مذىبيف:

كعميػو فػإذا  ,ف افيماف مرجعيا إلػى نيػة صػاحبياكالحنابمة أ ,افكؿ:  ىك ما ذىب إليو المالكيةالمذىب 
 ظ محتممو انصرفت يمينو إليو سكا  كاف مػا نػكاه مكافقػا لظػاىر الم ػظ م ػؿ: أف ينػكم بػالنكل بيمينو ما ي

كبالخػػاص  ,كػػ ف يريػػد بػػالم ظ العػػاـ العمػػكـ ,فصػػمي كىػػك مػػا يتبػػادر إلػػى افذىػػافمكضػػكعو كغرضػػو ا
 كبالمطمؽ اإلطالؽ كىكذا. ,الخصكص

                                                 
 (.ٕٗٓ/ُّ(؛ ابف قدامة: المغني,)ُِّ-ُُّ/ُٔالنككم: المجمكع,) (ُ)
 (.ٔٔ/ّالكاساني: بدائع الصنائع,) (ِ)
 (باختصار.ٔٔ/ ّ,)المرجع السابؽ (ّ)
 (,مادة كرع.ّٖٖٓ/ّْابف منظكر:لساف العرب,) (ْ)
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كقصػػده لحمػػػان  أف ال ي كػػؿ لحمػػان,كػػ ف يحمػػؼ  أف ينػػكم بالعػػاـ الخػػاص, لظػػاىر الم ػػظ م ػػؿ: أك مخال ػػان 
ك ف يحمؼ ال يشرب لو مف ما  مف عطش كينكم قطع  ,اكية معينة,أك يريد بالخاص العاـأك ف ,معينان 

 كؿ مالو فيو منو.
نيػة فعمػى الباعػث  فإف لػـ تكػف لػو فالمالكية كالحنابمة يركف أف ىذه افيماف كميا ترجع إلى نية الحالؼ,

ف لـ يكيسمكنو البساط,  ال فعمى المغة أم الكضع المغكم كف ىناؾ باعث فعمى العرؼ,كا   .(ُ)كا 
فف  ؛نػو ال عبػرة بالنيػةأ ,-رضػي اهلل عنيمػا–كالشػافعي  المذىب ال ػاني: ىػك مػا ذىػب إليػو أبػك حني ػة,

حن نػاه عمػى مػا نػكل ال كاليمػيف ل ظػو فمػك احن نػاه عمػى مػا سػكاه ف الحنث مخال ة مػا عقػد عميػو اليمػيف,
 .(ِ)كفف النية بمجردىا ال تنعقد بيا اليميف فكذلؾ ال يحنث بمخال تيا ؛عمى ما حمؼ

 الفرع الثاني/ الحمؼ عمى الكالـ-
 فيؿ يحنث أـ ال ؟ ف شار إليو أك راسمو, صكرة المس لة:  لك قاؿ كاهلل ال أكمـ فالنان,

 حقيقػة فػي المشػافيةتبعػان الخػتالفيـ فػي الكػالـ ىػؿ ىػك  اختمؼ العمما  فػي ىػذه المسػ لة عمػى مػذىبيف,
 كالكتابة؟ أك حقيقة في المشافية مجاز في اإلشارة كاإلشارة,

الشػػػافعية فػػػي ك  مػػػف الحن يػػػة, كينسػػػب ىػػػذا القػػػكؿ لجميػػػكر ال قيػػػا , بعػػػدـ الحنػػػث, االمػػػذىب افكؿ: قػػػالك 
 .(ّ)كىك قكؿ اإلماـ ابف حـز الظاىرم ككجو لمحنابمة, الجديد,

ة فػي  القػديـ, يكالشػافع كينسب ىذا القكؿ لإلماـ مالؾ, ينك المشافيةالمذىب ال اني: قالكا بالحنث ما لـ 
 .(ْ)كأك ر أصحاب اإلماـ أحمد

 افكؿ:أدلة المذىب 
 استدؿ جميكر ال قيا  عمى قكليـ بما يمي:

سػػمة ليسػػتا بػػتكمـ فػػي الحقيقػػة فنػػو يصػػح ن ييمػػا فيقػػاؿ مػػا كممتػػو كلكػػف كاتبتػػو أك اأف الكتابػػة كالمر   -ُ
أك  ,ب إليػػو رسػػالة فػػانتيى الكتػػاب إليػػوفكتػػ " لػػك حمػػؼ أف ال يكمػػـ فالنػػان  :عجػػا  فػػي البػػدائراسػػمتو, فقػػد 

 .(ٓ)فف الكتابة ال تسمى كالمان ككذا الرسالة" كصؿ الرسكؿ إليو فبمغ الرسالة ال يحنث؛

                                                 
(؛ البيكتي:كشػػاؼ القنػػاع عمػػى مػػتف َْْ-ّْٗ-ّْٖ/ْالحطػػاب الرعينػػي: مكاىػػب الجميػػؿ لشػػرح مختصػػر خميػػؿ,) (ُ)

 (.ُِْ/ٓاإلقناع,)
 (.ُِٔ/ُٗ,)النككم: المجمكع (ِ)
(؛ابػػػػف ِّٕ/ُٗ,)عمػػػى المجمػػػكع الميػػػػذب شػػػرحلشيرازم:( ؛اْٖ/ّ(؛ الكاسػػػاني:البدائع,)ِّ/ٗرخسي:المبسػػػكط,)سال (ّ)

:المحمى,)ٕٓ-ٔٓ/ٔقدامة المقدسي: الكافي,)  (.ِْٔ/ٖ( ؛ابف حـز
( ؛ ابػػػػػف قدامػػػػػة ِّٕ/ُٗالمجمػػػػػكع,)عمػػػػػى الميػػػػػذب  شػػػػػرح( ؛الشيرازم:ُُّ-َُّ/ّابػػػػػف مالؾ:المدكنػػػػػة الكبػػػػػرل,) (ْ)

 (.ٔٓ/ٔالكافي,)المقدسي: 
 (.ْٖ/ّالكاساني:بدائع الصنائع,) (ٓ)
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پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ أف الكػػالـ غيػػر الرسػػالة كمػػا يؤيػػد صػػحة ذلػػؾ قكلػػو تعػػػالى: -ِ
 .(ِ)ىنا يقتضي المغايرةفالعطؼ  (ُ) چ  پ  پ

 أدلة أصحاب المذىب ال اني:
ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب    چ اسػػػػػػػػػػتدلكا بقكلػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػالى :

 .(3) چىب
 :كجو الداللة

كىػك كػكف المسػت نى مػف جػنس  أف يككف عمى أصمو,  است نى الرسكؿ مف التكمـ كافصؿ في االست نا 
 .(ْ)كفنو كضع إلفياـ اءدمييف ف شبو الخطاب المست نى منو,
 الرأي الراجح:

عمى القاعدة يظير لي أف مذىب الجميكر,القائؿ بعدـ الحنث إذا حمؼ أف ال يكمـ إنسانان  ـ راسمو  بنا ن 
 -كذلؾ لألسباب التالية: ىك الراجح؛

 .استدالليـقكة  -ُ

ـ عمى معناه الحقيقػي الػذم حمؿ الكال كافصؿحقيقة الكالـ المشافية كالرسالة مجاز عف الكالـ,   -ِ
 كضع لو, لذا يجب تنزيؿ كالـ المكمؼ عميو.

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (.ُْْسكرة افعراؼ,آية رقـ) (ُ)
 (.ُْٔىرمكش:القاعدة الكمية,)ص (ِ)
 (.ُٓسكرة الشكرل:آية رقـ) (ّ)
ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قدامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (؛ ِّٔ/ُٗ؛ النككم:المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع,)(َٖٓ-َٕٓ/ُٖالقرطبي:الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامع فحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف,)(ْ)

 .(ُْٕاعدة الكمية,)ص ىرمكش:الق ؛(ٕٓ/ٔالمقدسي:الكافي,)
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 المبحث الثاني
 قاعدة إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز

 
تعتبر قاعدة إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز مف القكاعد المندرجة تحت قاعدة إعماؿ الكالـ أكلى 

يذه القاعدة مف تصحيح تصرفات المكمؼ القكلية, حيث تعتبر المرحمة لما ليا عالقة ب مف إىمالو,
 ال انية في كي ية إعماؿ كالـ المكمؼ كحممو عمى ما يصح.

 كتطبيقاتيا ال قيية, ,كعالقتيا بالقاعدة كبياف أصميا, بالشرح كالتحميؿ, -إف شا  اهلل -لذا س تناكليا 
 -عبر المطالب التالية :

 
 -لب:مطا خمسة كيشتمؿ عمى

 القاعدةأصؿ  :المطمب افكؿ

 المعنى اإلجمالي لمقاعدة :المطمب ال اني

 قاعدة بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالوالعالقة :المطمب ال الث

 قاعدةالتطبيقات  :الرابعالمطمب 
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 المطمب األوؿ
 قاعدة الأصؿ 

 
فػإذا  بػت كقػكع المجػاز فػي  فػي المغػة,في الحقيقة إ بات ىػذه القاعػدة متكقػؼ عمػى إ بػات كقػكع المجػاز 

عػػدة فػػرع عػػف  بػػكت المجػػاز فػػي كالعكػػس ىػػك الصػػحيح؛فف  بػػكت ىػػذه القا المغػػة  بتػػت ىػػذه القاعػػدة ,
 كذلؾ فف ىذه القاعػدة تقضػي بػ ف الحقيقػة إذا تعػذرت أك ىجػرت فإنػو يصػار إلػى المجػاز ح ظػان  ,المغة

كقػكع المجػاز فػي المغػة كافسػتاذ أبػي  كػؿ مػف أنكػركعميػو  ىمػاؿ كاإللغػا ,لكالـ المكمؼ العاقػؿ عػف اإل
كفريػػؽ مػػف  ,كابػػف خػػكيز منػػداد المػػالكي كأبػػي عمػػي ال ارسػػي,كابف داكد الظػػاىرم, إسػػحاؽ االسػػ راييني,
محمكؿ  كا  كاف مف الشارع أك مف غيره جميعوس كقالكا أف الكالـ ر الحقيقة,تعذ مت خرم الحنابمة أنكر

 .(ُ)عمى حقيقتو
عمى  مف حمموكإلعماؿ كالـ المكمؼ البد  ب ف الحقيقة تتعذر, قكع المجاز في المغة ,أقرأما مف قاؿ بك 

 كالزركشػػي مػػف عممػػا  افصػػكؿ, كاءمػػدم, كالبيضػػاكم, اإلمػػاـ فخػػر الػػديف الػػرازم, :كمػػف ىػػؤال  المجػػاز
 .(ِ)كالجاحظ مف عمما  المغة كالعمكم,

 
 

 
 
 

 

 

 

 

                                                 
 (.ْٖ(؛ الشنقيطي:المذكرة,)ص ّّّ/ُ(؛ الرازم:المحصكؿ,)ٕٔ/ُ(؛ اءمدم:اإلحكاـ,)ِٔٗ/ُالسبكي:اإلبياج,) (ُ)
(؛ ِٔٗ/ُالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكي:اإلبياج,) (؛ُِٖ/ِ؛الزركشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:البحر المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط,)(ّّّ/ُالرازم:المحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ,) (ِ)

 (.ُٖٓىرمكش:القاعدة الكمية,)ص  (؛ِٓ/ٓحيكاف,)؛الجاحظ:ال(ّٖ/ُالعمكم: الطراز,) (؛ٕٔ/ُاءمدم:اإلحكاـ,)
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 المطمب الثاني
 قاعدةلالمعنى اإلجمالي 

 
فف  عمػػػى المجػػػاز, وحممػػػيجػػػب إذا تعػػػذر حممػػو عمػػػى الحقيقػػػة , ,عمػػػى أف الكػػػالـالقاعػػػدة تػػػنص  ىػػذه

كلكنيػػا قػػد تتػػرؾ فػػي بعػػض , (ُ)فػػرع عنيػػاكالمجػػاز  ,افصػػؿ الػػراجح المقػػدـ فػػي االعتبػػارالحقيقػػة ىػػي 
 فمف افسباب التي تؤدم إلى تركيا: الحاالت فحينئذ يتعيف المصير إلى المجاز,

أف يقػكؿ لمػف ىػك أكبػر سػنان منػو  أك عرفػان كم ػاؿ التعػذر العقمػي: أك شػرعان, عقػالن, تعذر الحقيقة  -ُ
 أنت ابني.

إف  :فمػػك قػػاؿ رجػػؿ فجنبيػػة ,مجػػاز فػػي العقػػد نػػو حقيقػػة فػػي الػػكط ,م ػػؿ النكػػاح فإ كالتعػػذر الشػػرعي:
 يػة,نكحتؾ فعبدم حر ينصرؼ يمينو إلى المعنى المجازم كىػك العقػد دكف الػكط  لحرمػة كط  افجنب

أما لك قاؿ ىذا لزكجتو عند الحن ية ينصػرؼ إلػى معنػاه الحقيقػي حتػى لػك أبانيػا  ػـ تزكجيػا ال يحنػث 
 .)ِ)ما لـ يط ىا

 فإنػػو محػػاؿ فػػي العػػادة, أمػػا التعػػذر العرفػػي أك العػػادم: كم الػػو مػػف حمػػؼ أف ال ي كػػؿ مػػف ىػػذه القػػدر,
 كىك افكؿ مما في القدر. فيحمؿ عمى المجاز,

 قيقة ميجكرة شرعان أك عرفان.أف تككف الح  -ِ
فحقيقػػة الخصػػكمة ىػػي  كالتككيػػؿ فػػي الخصػػكمة, فالحقيقػػة الميجػػكرة شػػرعان: ىػػي مػػا نيػػى الشػػرع عنيػػا

 فتنصرؼ الككالة إلى المجاز. كلكنيا ميجكرة شرعان, المنازعة,
 مػو,أما الحقيقة الميجػكرة عرفػان: كمػف حمػؼ أف ال ي كػؿ ىػذا الػدقيؽ فػإف أكػؿ عػيف الػدقيؽ متصػكر فع

 .(ّ)لكف الناس ترككه كىجركه فينصرؼ أكؿ الدقيؽ إلى كؿ ما يصنع منو كالخبز كالكعؾ كغيره
أك قصػػػد  أك العػػػرؼ, أك السػػػياؽ, كىػػػك أف تػػػدؿ داللػػػة الكػػػالـ, ,الداللػػػة ,مػػػف أسػػػباب تػػػرؾ الحقيقػػػة-ّ

 فحينئذ يصار إلى المعنى المجازم. الحقيقي, ىالمتكمـ عمى ترؾ المعن

                                                 
(؛ ىرمكش:القاعػػػدة ُّٗ(؛ البكرنك:الػػػكجيز فػػػي إيضػػػاح قكاعػػػد ال قػػػو,)ص ِٖٓمحمػػػد شػػػبير: القكاعػػػد الكميػػػة,)ص  (ُ)

 (.ُٗٗالكمية,)ص 
 (.ُٗٗ/ُالسرخسي:أصكلو,) (ِ)
 (.ُُٗ-َُٗ/ُ,)المرجع السابؽ (ّ)
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لػػـ يػػدخؿ العبػػد  : كػػؿ مممػػكؾ لػػي فيػػك حػػر,أف يقػػكؿ ة بداللػػة فػػي ن ػػس الكػػالـكم ػػاؿ تػػرؾ الحقيقػػ -
فف ل ػػظ المممػػكؾ يطمػػؽ عمػػى المممػػكؾ مػػف كػػؿ  كال مػػف أعتػػؽ بعضػػو إال إذا نػػكل دخػػكؿ؛ المكاتػػب,

 كالمكاتب ليس بمممكؾ مف كؿ كجو. كجو,
إنػزؿ إف كنػت  مػا إذا قػاؿ:أ إذا قاؿ المسمـ لمحربي إنزؿ فنزؿ كاف آمنػان, كم اؿ داللة سياؽ الكالـ: -

 .(ُ) رجالن ال يككف آمنان 
 ػـ نقمػت بالعػادة  عمػى الػدعا , ؽفيػي فػي المغػة تطمػ كم اؿ داللة العرؼ كالعادة: كالنػذر بالصػالة, -

 أك الشرع إلى افركاف المعيكدة فال يتحقؽ النذر بمجرد الدعا .
أك  ؾ ىػػػذه الػػػدار كػػػؿ شػػػير بكػػػذا,أف يقػػػكؿ المػػػؤجر فػػػي إيجابػػػو أعرتػػػ كم ػػػاؿ داللػػػة قصػػػد المػػػتكمـ: -

 أعطيتؾ إياىا بمائة دينار.
فف الم ػػظ ال يخػػرج العقػػد عػػف معنػػاه كعػػف المقصػػد الػػذم  فالعقػػد إجػػارة كيترتػػب عميػػو أحكػػاـ اإلجػػارة؛

 .(ِ)كضع لو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ُّٗ-ُِٗ/ُالسرخسي:أصكلو,)(ُ)
-َُِ-ََِ(؛ ىرمكش:القاعػػػدة الكميػػػة,)ص ِٖٔ-ِٖٓه افسػػػباب: محمػػػد شػػػبير: القكاعػػػد الكميػػػة,)ص انظػػػر ىػػػذ(ِ)

َِِ-َِّ.) 
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 ثالثالمطمب ال
 إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالوة بقاعد قاعدةالعالقة 

 
, عػػدة إعمػػاؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف إىمالػػوقا عػػف فرعػػان  يقػػة يصػػار إلػػى المجػػاز إذا تعػػذرت الحق قاعػػدةتعتبػػر 

عمػى معنػاه الحقيقػي أكالن, فػإذا تعػذر  حممػوفكػاف البػد مػف  فنو إذا كاف إعماؿ الكالـ أكلػى مػف إىمالػو,
 .(ُ)صكنان لكالـ المكمؼ عف اإلىماؿ حممناه عمى المعنى المجازم, ذلؾ,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ُٗٗ(؛ ىرمكش:القاعدة الكمية,)ص ِٖٓمحمد شبير: القكاعد الكمية,)ص  (ُ)
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 لخامسالمطمب ا
  قاعدةالتطبيقات 
 

 -س ذكر بعضان مف ىذه ال ركع, كأقكاؿ العمما  فييا: ليذه القاعدة فركع فقيية ك يرة جدان,
 الحمؼ عمى افكؿالفرع األوؿ/ -

ىػؿ يحنػث لتعػذر أكػؿ  ,الشػجرة ف كػؿ مػف  مرىػا, أك  منيػا صكرة المس لة: لك حمػؼ ال ي كػؿ مػف ىػذه
 عينيا؟

فػػإف يمينػو تنصػػرؼ   قيػا  عمػػى أف مػف حمػػؼ ال ي كػؿ مػف ىػػذه الشػجرة,أجمػع جميػكر افصػػكلييف كال
أكػؿ عػيف الشػجرة  لتعػذر ,أك إلى  منيا إف لـ يخرج منيا مػا يؤكػؿ إف كاف م ككالن  إلى ما يخرج منيا,
جػا  فػي شػرح المنػار مػا نصػو:" إذا كانػت الحقيقػة متعػذرة  ,(ُ)كالكرؽ كافغصاف ,التي ىي افخشاب

كتركػكه  كىي ما يمكف كصكلو إال أف الناس ىجػركه, ,إلييا إال بمشقة,أك ميجكرةيكصؿ  كىي التي ال
كالمجػاز فيػو أال ي كػؿ مػف  مرىػا  كما لك حمؼ ال ي كؿ مػف ىػذه النخمػة, ,صير إلى المجاز باإلجماع
ف لـ يكف ليا  مر فب منيا, ىػذا إذا لػـ يكػف  ال يحنث عمى الصػحيح, كلك تكمؼ كأكؿ عيف الشجرة, كا 

 .(ِ)لذلؾ" يقع عمى ما نكل إذا كاف الم ظ محتمالن  فإذا نكل شيئان  ,لو نية
ػػٍت  فات ػػاؽ جميػػع افئمػػة عمػػى م ػػؿ ىػػذه ال ػػركع, كالمسػػائؿ يػػدؿ عمػػى ات ػػاقيـ عمػػى افصػػؿ الػػذم خيرجى

 عميو ىذه ال ركع, كأنو مطرد في جميع المذاىب ال قيية. 
 / الحمؼ عمى افكؿالفرع الثاني-

أك  ,ىػػؿ يحنػػث ب كػػؿ عينػػو ,ك مػػف ىػػذا العجػػيفال ي كػػؿ مػػف ىػػذا الػػدقيؽ ,أصػػكرة المسػػ لة: لػػك حمػػؼ 
 ب كؿ ما اتخذ لو كالخبز كالكعؾ كال طيرة ؟

 -اختمؼ ال قيا  في ىذه المس لة عمى مذىبيف:

                                                 
؛ ابػػف (ٕٖ(؛ السيكطي:افشػػباه,)ُِٕ/ّ(؛ ابػف مالػػؾ: المدكنػػة الكبػػرل,)َُْحاشػية الرىػػاكم عمػػى شػػرح المنػػار,)ص (ُ)

 (.ُٔٗ/ُالنجار:شرح الكككب المنير,)
 (.َُْحاشية الرىاكم عمى شرح المنار,)ص (ِ)
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كال يحنػػػث ب كػػػؿ عػػػيف  المػػػذىب افكؿ: يحنػػػث ب كػػػؿ كػػػؿ شػػػي  يخػػػرج منػػػو كػػػالخبز كالكعػػػؾ كال طيػػػرة,
ف كاف الح كأبػك العبػاس (ِ)كالمالكيػة (ُ)كينسب ىػذا المػذىب لجميػكر الحن يػة, قيقةالدقيؽ أك العجيف كا 

 .(ْ)كالحنابمة ,(ّ)مف الشافعية
نما يحنث فقط ب كؿ عينو ال يحنث بما يخرج منو, المذىب ال اني:  كىك مذىب الشافعية. ,(ٓ)كا 

 أدلة أصحاب المذىب افكؿ:
 -استدؿ الجميكر عمى قكليـ بما يمي:

ف قػكؿ القائػؿ "ال آكػؿ ىػذا كماتػت بحيػث ال يتبػادر إلػى الػذىف مػ ,ا ىجػرت تمامػان أف الحقيقة ىنػ -ُ 
 أك ىجرت تعيف المجاز. ,الحقيقة إذا تعذرتك  ,كالكعؾ إال ما يخرج منو كالخبز, أك العجيف, ,الدقيؽ

كىػك مػا اسػتدؿ بػو  أف اليميف تنعقد عمػى العػيف كالعػيف باقيػة كزكاؿ الصػ ة ال يػؤ ر فػي جكىرىػا, -ِ
 .(ٔ)العباس عمى ذلؾ أبك

 أدلة أصحاب المذىب ال اني:
فكمػا أنػو ال يحنػث بغيػر العػيف ال  ,ف اليميف تعمقت عمى العيف كالصػ ة ب استدؿ الشافعية عمى قكليـ

 .    (ٕ)يحنث بغير الص ة
     الرأي الراجح:

ائػػؿ بالحنػػث يظيػػر لػػي أف المػػذىب افكؿ الق بعػػد عرضػػنا لمػػذاىب ال قيػػا  فػػي المسػػ لة كبيػػاف أدلػػتيـ,
 ب كؿ كؿ ما يخرج مف الدقيؽ ىك الراجح لألسباب التالية:

 قكة استدالؿ الجميكر -ُ
, فنو يستحيؿ عرفان أكؿ إلى المجاز, فالحقيقة ىنا متعذرةعمالن بقاعدة إذا تعذرت الحقيقة يصار  -ِ

العجيف كػالخبز عيف الدقيؽ أك العجيف, لذا نحمؿ كالمو عمى المجاز كىك أكؿ ما يخرج مف الدقيؽ ك 
لم.  كالكعؾ... كا 

                                                 
 (.ُٔ-ُٓ/ْ(؛عبد الغني الغنيمي: المباب في شرح الكتاب,)َُْحاشية الرىاكم عمى شرح المنار,)ص  (ُ)
 (.ُِٕ/ّابف مالؾ:المدكنة الكبرل,) (ِ)
 (.ِٖٔ/ُٗالنككم:المجمكع,)(ّ)
 (.ِِّ/ٓلقناع عمى متف اإلقناع,)البيكتي:كشاؼ ا(ْ)
 المرجع السابؽ. (ٓ)
 (.ِٖٔ/ُٗالشيرازم:الميذب مطبكع مع المجمكع,)(ٔ)
 المرجع السابؽ. (ٕ)
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كذلػؾ  ,يجػب أف يصػاف عػف اإللغػا  كاإلىمػاؿفف كػالـ المكمػؼ  إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو؛ -ّ
, فنػػو لػػك أردنػػا حمػػؿ كػػالـ المكمػػؼ ىنػػا عمػػى حقيقتػػو, كىػػك أكػػؿ بحممػػو عمػػى مػػا يصػػح مػػا أمكػػف ذلػػؾ

ب عميػػو حكمػػان شػػرعيان, لتعػػذر حممػػو عمػػى عػػيف الػػدقيؽ أك العجػػيف, فإنػػا حينيئػػذو نيممػػو بالكميػػة كال نرتػػ
حقيقتػو عرفػػان, فمػذلؾ نحممػػو عمػى المجػػاز كىػك أكػػؿ مػا يخػػرج مػف الػػدقيؽ أك العجػيف كػػالخبز كالكعػػؾ, 

 كىكذا نككف قد أعممنا كالمو كح ظناه مف اإللغا  كاإلىماؿ.
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 الثالثالمبحث 
 فاظ والمباني العبرة في العقود لممقاصد والمعاني ال لألل 

 
مف القكاعد المندرجة تحت قاعدة العبرة في العقكد لممقاصد كالمعاني ال لألل اظ كالمباني  تعتبر قاعدة

لمػػا ليػػا حيػػث تعتبػػر المرحمػػة ال ال ػػة فػػي كي يػػة إعمػػاؿ كػػالـ المكمؼ, إعمػػاؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف إىمالػػو,
بالشػػػرح  -إف شػػػا  اهلل -سػػػ تناكلياعالقػػػة بيػػػذه القاعػػػدة مػػػف تصػػػحيح تصػػػرفات المكمػػػؼ القكليػػػة, لػػػذا 

 -عبر المطالب التالية : كتطبيقاتيا ال قيية, ,عالقتيا بالقاعدة بيافكالتحميؿ, مف 

 -مطالب: أربعةكيشتمؿ عمى 

 ىؿ العبرة في العقكد بصيغيا أك بمعانييا؟ :المطمب افكؿ  

 المعنى اإلجمالي لمقاعدة :المطمب ال اني

 ة بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالوقاعدالعالقة :المطمب ال الث

 قاعدةالتطبيقات  :المطمب الرابع
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 المطمب األوؿ
 ىؿ العبرة في العقود بصيغيا أو بمعانييا؟

 
ىػؿ العبػرة بم ظيػا  ,فقد اختمؼ ال قيا  فػي صػيغ العقػكد ,تعتبر ىذه القاعدة مف القكاعد المختمؼ فييا

 أك بمعناىا عمى مذىبيف:
ككجو عند  ,(ُ)كىك مذىب الحن ية ال لألل اظ كالمباني, كؿ: قالكا العبرة لممقاصد كالمعاني,المذىب اف

 .(ّ)كالحنابمة ,(ِ)الشافعية
كالكجػو اءخػر عنػد  ,(ْ)المذىب ال اني: قالكا العبرة في العقػكد لألل ػاظ ال لممعػاني, كىػك قػكؿ لمشػافعية

 .(ٔ)كابف حـز الظاىرم ,(ٓ)الحنابمة 
 لمذىب افكؿ:أدلة أصحاب ا

 عمى قكليـ بالمعقكؿ مف كجييف: استدلكا
حممػػػػو عميػػػػو حممنػػػػاه عمػػػػى  فػػػػإذا تعػػػػذر الكجػػػػو افكؿ: إف افصػػػػؿ فػػػػي افمػػػػر عنػػػػد إطالقػػػػو الكجػػػػكب؛

 لػذا عميػو حممنػاه عمػى كراىػة التنزيػو, فإذا تعذر حممو كأصؿ النيي عند إطالقو التحريـ, ,االستحباب
 .(ٕ)ؿ عمى معناهإذا تعذر حمؿ الم ظ عمى مقتضاه يحم

كليػػذا لػػك باعػػو بعشػػرة  الكجػػو ال ػػاني: إف العقػػد إذا أمكػػف حممػػو عمػػى كجػػو صػػحيح فػػال يجػػكز تعطيمػػو؛
 .(ٖ)طمبان لمصحة ,بدراىـ كفي البمد نقكد ,أحدىما غالب؛ حممناه عمى الغال

 أدلة أصحاب المذىب ال اني:
 -الكتاب كالمعقكؿ:كاستدلكا عمى قكليـ  مف 

 :مف الكتاب -أ

                                                 
 (.ٕٓ/ُابف نجيـ:افشباه,)(ُ)
 (.َِّ/ٗ,)عمى المجمكع الميذبشرح الشيرازم: (ِ)
 .ّٖ(,القاعدة ْٗابف رجب:القكاعد,)ص(ّ)
 (.َِِ/ٗ,)المرجع السابؽ(ْ)
 .ّٖ(,القاعدةْٗف رجب:القكاعد,)ص اب(ٓ)
: المحمى,)(ٔ)  (.َّٓ/ٖابف حـز
 (.َِّ/ٗ,)عمى المجمكع الميذبشرح الشيرازم:(ٕ)
 (.َِّ/ٗ,)المرجع السابؽ(ٖ)
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 .(ُ)  چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چكلو تعالى:ق 

 كجو الداللة:
كال  ,شػػريعة التػػي ال يجػػكز فييػػا اإلحػػداثال سػػيما أحكػػاـ ال سػػما  كميػػا تكقيػػؼ مػػف اهلل تعػػالى,أف اف 

 .(ِ)تعمـ إال بالنصكص
 مف المعقكؿ كذلؾ مف كجكه: -ب

فػػال تتػػرؾ  إطالقيػػا,كت يػػيـ المػػراد منيػػا عنػػد  الكجػػو افكؿ: إف ىػػذه الصػػيغ مكضػػكعة إلفػػادة المعػػاني,
 .(ّ)كأراد بو الظيار تعمؽ بالم ظ دكف المنكم كليذا لك استعمؿ ل ظ الطالؽ , ظكاىرىا؛

كفنا أجمعنا عمى أف أل ػاظ المغػة ال يعػدؿ بيػا  الكجو ال اني: إف اعتبار المعنى يؤدم إلى ترؾ الم ظ,
 .(ْ)العقكد فكذا أل اظ عما كضعت لو في المغة فيطمؽ الم ظ لغة عمى ما كضع لو,

 .(ٓ)ف سادىا بتغير مقتضاىا أكلى ,أف العقكد ت سد باقتراف شرط م سدالكجو ال الث:
فيػك  كأقضػيؾ دينػاران إلػى شػير, أقرضني ىذا الػدينار, :بع: اإلجماع عمى أنو مف قاؿ ءخرالكجو الرا

نما ف كالعمؿ كاحد, كلك قاؿ: بعني ىذا الدينار بدينار إلى شير فيك ربا, جائز,  .(ٔ)رؽ بينيما الم ظكا 
 .(ٔ)الم ظ

 الرأي الراجح:
بعد عرضنا لمذاىب ال قيا  في ىذه القاعدة يظير لي أف مذىب القػائميف باعتبػار المقاصػد كالمعػاني 
ما لـ تكف ىنػاؾ قػرائف تػدؿ عمػى إرادة الم ػظ المسػتعمؿ فػي صػيغة العقػد ىػك الػراجح, كذلػؾ لألسػباب 

 التالية:
كالنيػػػة ,فكػػػذلؾ االعتبػػػار فػػػي العقػػػكد كاففعػػػاؿ بحقائقيػػػا  المعتبػػػر فػػػي أحكػػػاـ افمػػػكر ىػػػك القصػػػد -ُ

فف مػف لػـ يػراع المقصػكد فػي العقػكد كجػرل مػع ظكاىرىػا يمزمػو أف  كمقاصدىا دكف ظكاىر أل اظيػا,
 .(ٕ)يبيح ما حـر اهلل تعالى,كيحـر ما أباحو اهلل كيقع في التناقض

                                                 
 (.ُّسكرة البقرة:آية رقـ,)(ُ)
: المحمى,) (ِ)  (.َّٓ/ٖابف حـز
 (.َِِ/ٗ,)عمى المجمكع الميذبشرح الشيرازم:(ّ)
 .(َِّ-َِِ/ٗ,)المرجع السابؽ(ْ)
 (.َِّ/ٗ,)المرجع السابؽ(ٓ)
 المرجع السابؽ.(ٔ)
 (.ُُِمحمد شبير:القكاعد الكمية,)ص (ٕ)



 65 

 ار ليا كيبنى الحكـ عمييا.لذلؾ يككف االعتب المقاصد ىي حقائؽ المعامالت كقكاميا, -ِ

فف إعماؿ الكالـ أكلى  فإف كالـ المكمؼ يجب حممو عمى ما يصح؛ ,تصحيحان لمعقد ما أمكف -ّ
كنككف قد أبطمنا ىذا العقد؛  فإنا حينئذو أىممنا كالمو, ,فمك حممنا العقد عمى ظاىره ,مف إىمالو

 .ـ يخالؼ الشرعما ل فتصحيحان لو نحممو عمى معناه لتعارض ل ظو مع معناه,
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 المطمب الثاني
 المعنى اإلجمالي لمقاعدة

 
ال عمػػى ظػػاىر أل اظيػػا المسػػتعممة فػػي صػػيغة  افحكػاـ فػػي المعػػامالت تبنػػى عمػػى مقاصػػدىا كمعانييػػا

كما افل اظ إال  أما افل اظ ما ىي إال كسيمة لذلؾ المقصكد, فف المقصد الحقيقي ىك المعنى, ؛العقد
 .(ُ)قكالب المعاني

ذلؾ: لك قاؿ شخص ءخر: أعرتؾ سيارتي لتركبيا إلى العقبة بخمسيف ديناران يككف عقػد إجػارة, م اؿ 
فف اإلعارة تمميؾ من عة بغير عػكض, لػذلؾ نعتبػر ىػذا العقػد عقػد إجػارة نظػران لممعنػى, حيػث اشػترط 

 .(ِ)فيو العكض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ِٖعبد القادر داكدم:القكاعد الكمية,)ص  (ُ)
 (.ُٗ/ُعمي حيدر:شرح المجمة,) (ِ)
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 لثالثالمطمب ا
 اعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالوبق  قاعدةالعالقة 

 
كلكػػف يظيػػر لػػي أنيػػا (ُ)ىػػذه القاعػػدة اعتبرىػػا الشػػيم محمػػد شػػبير فرعػػان عػػف قاعػػدة "افمػػكر بمقاصػػدىا"

فف كػػالـ المكمػػؼ يجػػب أف يصػػاف عػػف  تنػػدرج أيضػػان تحػػت قاعػػدة إعمػػاؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف إىمالػػو؛
مػػى ظاىرىػػا إذا ىػػذه القاعػػدة يجػػب حمميػػا ع فػػإذا أردنػػا أف نعمػػؿ أل اظػػو مػػف خػػالؿ اإللغػػا  كاإلىمػػاؿ,

كلكػػػف إذا ظيػػػرت مقاصػػػد تعػػػارض ىػػػذه افل ػػػاظ  فتراعػػػى أكالن إعمػػػاالن لكالمػػػو, ,كانػػػت مطابقػػػة لمقصػػػد
 .(ِ)؛ صكنان لكالـ المكمؼ عف اإلىماؿقدـ المقاصد عمى افل اظنفحينئذو  كتعذر الجمع بينيما,

 ماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو.فمف ىنا يظير لنا عالقة ىذه القاعدة بقاعدة إع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (. ُٔ(؛ السيكطي:افشباه,)ص ْٓ/ُابف السبكي:افشباه,) (ُ)
 .(.ٔٓ/ُمنير القاضي: شرح المجمة,) (؛ُِّمحمد شبير:القكاعد الكمية,)ص  (ِ)
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 لرابعالمطمب ا

 تطبيقات القاعدة
 

مختمػػؼ فػػي ال ػػركع اختالفػػان  كلػػذلؾ التػػرجيح ,القاعػػدة مػػف القكاعػػد المختمػػؼ فييػػاعممنػػا سػػابقان أف ىػػذه 
 مف ىذه ال ركع التي تندرج تحت القاعدة ما يمي: ,بينان 

 الفرع األوؿ / المساقاة بمفظ اإلجارة:
 صكرة المس لة: است جرتؾ لتتعيد نخيمي بكذا مف  مارىا.

 تحرير محؿ النزاع:
كم ػػػػظ سػػػػاقيتؾ,فنيا أصػػػػؿ مسػػػػتقؿ  ,صػػػػحة المسػػػػاقاة بػػػػالم ظ الصػػػػريح فييػػػػاات ػػػػؽ ال قيػػػػا  عمػػػػى  -ُ

 .(ُ)بن سيا

 اختمؼ ال قيا  في صحة انعقاد المساقاة بم ظ اإلجارة عمى مذىبيف: -ِ

كالصػػػحيح عنػػػد  ,(ِ)كىػػػك قػػػكؿ لػػػبعض المالكيػػػة قادىػػػا بم ػػػظ اإلجػػػارة,المػػػذىب افكؿ: قػػػالكا بجػػػكاز انع
 .(ْ)ككجو عند الحنابمة ,(ّ)الشافعية

ككجػػػو عنػػػد  ,(ٔ)كافصػػػح عنػػػد الشػػػافعية ,(ٓ)كىػػػك قػػػكؿ لػػػبعض المالكيػػػة المػػػذىب ال ػػػاني: قػػػالكا بػػػالمنع,
 .(ٕ)الحنابمة

 أدلة أصحاب المذىب افكؿ:

 بم ظ اإلجارة بما يمي:استدؿ القائمكف بجكاز انعقاد المساقاة 
ككالىمػػػػا عقػػػػد عمػػػػى  كاحتمػػػػاؿ كػػػػؿ ل ػػػػظ معنػػػػى اءخػػػػر, أف المسػػػػاقاة كاإلجػػػػارة بينيمػػػػا مشػػػػابية, -ُ 

 .(ُ)منافع

                                                 
 (.ُِٗ/ّ(؛ البيكتي:كشاؼ القناع,)ِّّ/ْ(؛ النككم:الركضة,)َُٓ-َُْ/ٔالقرافي:الذخيرة,)(ُ)
 (.َْٓ/ّ(؛ الدردير:الشرح الكبير مطبكع مع حاشية الدسكقي,)َُٓ-َُْ/ٔالقرافي:الذخيرة,) (ِ)
 (.ِّْ-ِّّ/ْالنككم:الركضة,) (ّ)
 (.ْٕٔ/ٓ(؛ المرداكم:اإلنصاؼ,)ُِٗ/ّع,)البيكتي:كشاؼ القنا(ْ)
 (.َْٓ/ّ(؛ الدردير:الشرح الكبير مطبكع مع حاشية الدسكقي,)َُٓ-َُْ/ٔالقرافي:الذخيرة,)(ٓ)
 (.ِّْ-ِّّ/ْالنككم:الركضة,) (ٔ)
 (.ْٕٔ/ٓ(؛ المرداكم:اإلنصاؼ,)ُِٗ/ّالبيكتي:كشاؼ القناع,) (ٕ)
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 .(ِ)كقد كجد ما يدؿ عمى المراد منو القصد مف الم ظ المعنى,  -ِ
 أدلة أصحاب المذىب ال اني:

فػإف أمكػف تن يػذه فػي مكضػكعو ن ػذ  اقاة, ف ل ظ اإلجارة صريح في غيػر المسػب استدؿ القائمكف بالمنع
ال فال فيو,  .(ّ)كيعتبر إجارة فاسدة كا 

 الرأي الراجح:
 بعػػد عرضػػنا فقػػكاؿ العممػػا  فػػي المسػػ لة ,يظيػػر لػػي أف المػػذىب القائػػؿ بصػػحة انعقادىػػا ىػػك الػػراجح,

 -كذلؾ لألسباب التالية:
تحققػػت أركػػاف المسػػاقاة فػػي ىػػذا فقػػد  العبػػرة فػػي العقػػكد لممقاصػػد كالمعػػاني ال لألل ػػاظ كالمبػػاني, -ُ

ف اختمؼ الم ظ.  العقد,كا 
فف  كصػػػكنان لكػػػالـ المكمػػػؼ عػػػف اإلىمػػػاؿ كاإللغػػػا , تصػػػحيحان لمعقػػػد كحممػػػو عمػػػى مػػػا يصػػػح,  -2

 إعماؿ الكالـ أكلى مف إىماؿ.
 ذكر العوض:  : الُخمع دوفثانيالفرع ال 

اصكرة المس لة:  يقع خمعان أك ال؟ ,فيؿأف يقكؿ الزكج لزكجتو: خالعتؾ, كلـ يذكر عكضن
 تحرير محؿ النزاع:

 .(ْ)ات ؽ ال قيا  عمى صحة الخمع إذا كاف العكض فيو معمكمان كمتمكالن كمقدكران عمى تسميمو-ُ
 عمى مذىبيف: اختمؼ ال قيا  في صحة كقكع الخمع إذا كاف خاليان عف العكض-ِ

, كأحػد (ٓ)كىػك مػذىب الحن يػة ,رجعيًّػا ذكر العكض, كيقع الطالؽ ال يمـز شي ؛ لعدـ المذىب افكؿ:
 .(ٔ)قكلي الشافعية

 .(ُ)كافصح عند الشافعية ,(ٕ)كىك مذىب المالكية ,يكجب مير الم ؿ فاسدن  ال اني: يككف خمعنا لمذىبا

                                                                                                                                                    
 (.َُٓ/ٔالقرافي:الذخيرة,)(ُ)
 (.ُِٗ/ّالقناع,)البيكتي:كشاؼ (ِ)
 (.ِّْ-ِّّ/ْالنككم:الركضة,) (ّ)
-ٕٔ/ِ(؛ابػػػػػػػػػف رشػػػػػػػػػد:بداية المجتيػػػػػػػػػد,)ُّٕ-ُّٔ/ِأبػػػػػػػػػي بكػػػػػػػػػر الحػػػػػػػػػداد:الجكىرة عمػػػػػػػػػى مختصػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػدكرم,) (ْ)

 (.ّٗٔ/ٓ(؛النككم:الركضة,)ٖٔ
 (.ُْٓ/ّ(؛الكاساني:البدائع,)ُّٕ/ِأبي بكر الحداد:الجكىرة عمى مختصر القدكرم,) (ٓ)
 (.ِٔٔ/ُ,)السيكطي:افشباه(ٔ)
 (.ٖٔ/ِابف رشد:بداية المجتيد,) (ٕ)
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 أدلة أصحاب المذىب افكؿ:

ې   چ قاؿ تعالى: كقد لكركد القرآف بو, الخمع ال يككف إال بعكض,  فاستدؿ جميكر ال قيا   عمى قكليـ ب

 .(ُ)ەئ    چې  ى  ى  ائ   ائ

 أدلة أصحاب المذىب ال اني:
المػاؿ؛ رجػع إلػى  العػرؼ بجريػاف الخمػع عمػى المػاؿ, فػإذا لػـ يػذكر اسػتدؿ المالكيػة عمػى قػكليـ بػاطراد

 .(ِ) مير الم ؿ فنو المراد
 الرأي الراجح:

 رجعيػان ىػك الػراجح كذلػؾ بعد عرضنا لمذاىب العمما  يظير لي أف المذىب افكؿ القائػؿ بكقكعػو طالقػان 
 -لألسباب التالية:

 قكة استدالليـ. -ُ
العبػػػرة فػػػي العقػػػكد ك  ,صػػػريح فػػػي بابػػػو, كلػػػـ يجػػػد ن ػػػاذنا فػػػي مكضػػػكعو؛ لككنػػػو لػػػـ يػػػذكر مػػػاالن  الخمػػػع -ِ

 لممقاصد كالمعاني ال لألل اظ كالمباني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
 (.ِٔٔ/ُالسيكطي:افشباه,) (ُ)
 (.ِِٗسكرة البقرة:آية رقـ,) (ُ)
(2)

 (.َٓ/ِ(؛السيكطي:افشباه,)ّٖٔ-ِٖٔ/ٓالنككم:الركضة,) 
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 رابعالمبحث ال

 ذكر بعض ماال يتجزأ كذكر كموقاعدة  
 

عػدة إعمػاؿ الكػالـ أكلػى اعدة ذكر بعض مػاال يتجػزأ كػذكر كمػو مػف القكاعػد المندرجػة تحػت قاتعتبر ق
إف  -لمػػا ليػػا عالقػػة بيػػذه القاعػػدة مػػف تصػػحيح تصػػرفات المكمػػؼ القكليػػة, لػػذا سػػ تناكليا ,مػػف إىمالػػو

 -لتالية :عبر المطالب ا كتطبيقاتيا ال قيية, بالشرح كالتحميؿ, مف بياف عالقتيا بالقاعدة , -شا  اهلل

 -كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:

 أصؿ القاعدة :المطمب افكؿ

 لمقاعدة المعنى اإلجمالي:المطمب ال اني

 بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو عالقة القاعدة :المطمب ال الث

 تطبيقات القاعدة :المطمب الرابع

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

 

 المطمب األوؿ
 أصؿ القاعدة

 
ذكرىا أبك زيد الدبكسي في كتابو ت سيس النظر عمى أنيا أصؿ مف أصكؿ اإلماـ أبي ىذه القاعدة 

"افصؿ أف ما ال يتجزأ فكجكد  فقد صاغيا بقكلو: ,كصاحبيو أبي يكسؼ كمحمد -مو اهللرح–حني ة 
 بعضو ككجكد كمو".

 .(ُ)كد كموبينما خال يـ في ذلؾ زفر بف اليذيؿ مف تالميذ أبي حني ة فمـ يعتبر كجكد بعضو ككج
سقاط بعضو  ," ماال يقبؿ التبعيض يككف اختيار بعضو كاختيار كمو كعبر عنيا الزركشي بقكلو: كا 

 .(ِ)كإسقاط كمو"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ْٓزيد الدبكسي:ت سيس النظر,)ص  كأب(ُ)
 (.ُّٓ/ُالزركشي:المن كر في القكاعد,)(ِ)
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 المطمب الثاني

 اإلجمالي لمقاعدة ىالمعن
 

الجػػز  كافحكػػاـ المترتبػػة عمػػى  أف افشػػيا  التػػي ال يمكػػف تجزئتيػػا إذا ذكػػر بعضػػيا فكػػ ف الكػػؿ قػػد ذكػػر,
 .(ُ)ىي ن سيا افحكاـ المترتبة عمى ذكر كؿ ذلؾ الشي 

كم اؿ ذلؾ: الع ك عف القصاص, فإذا ع ا عف بعض القاتؿ كاف ع كان عف كمو, ككذا إف ع ا بعض 
, كيعممكف ذلؾ ب ف (ّ)أكليا  الدـ عف القاتؿ سقط القصاص كانقمب نصيب الباقيف ماالن عند الجميكر

التبعيض كاف ع ك بعض أكليا  الدـ مسقطان لمقصاص إلى الدية, فال القصاص لما كاف ال يقبؿ 
 .يتصكر عقالن استي ا  بعضو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.َِٕ(؛عبد القادر داكدم:القكاعد الكمية,)ص ِْٗالكمية,)ص محمد شبير:القكاعد(ُ)
-ُْٗ/ْ(؛ ابف مالؾ:المدكنة الكبرل عف ركاية سحنكف عف اإلماـ عبد الرحمف,)ُٖٗابف نجيـ: افشباه,)ص  (ّ)

 (.ّّٓ-ِّٓ/ٖ(؛ ابف قدامة:المغني,)ُُٔالسيكطي:افشباه,)ص  (؛ِْٗ
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 المطمب الثالث

 بقاعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالوعالقة القاعدة 
 

ككجػػو ت رعيػػا ىػػك أف فػػي جعػػؿ  ,إعمػػاؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف إىمالػػوقاعػػدة  ىػػذه القاعػػدة مت رعػػة عمػػى 
فمػػك لػػـ يجعػػؿ ذكػػر بعػػض مػػاال يقبػػؿ  لمكػػالـ, ض يقػػكـ مقػػاـ الكػػؿ فيمػػا ال يقبػػؿ التبعػػيض إعمػػاالن الػػبع

عماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو" لمـز مف ذلؾ إىماؿ لمكالـ, ,كذكر كموالتبعيض   .(ُ)كا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(؛البكرنك:الكجيز في إيضػاح القكاعػد َِٖقادر داكدم:القكاعد الكمية,)ص(؛عبد الِّٗمحمد شبير:القكاعد الكمية,)ص(ُ)

 (.ِّٔ(؛محمكد ىرمكش:القاعدة الكمية,)ص ِِّالكمية,)ص 
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 المطمب الرابع

 تطبيقات القاعدة
 

ؿ فيي تدخؿ في ك ير مف المسائؿ ال قيية التػي ال تقبػ ة,ك يرة ال ائد ,تعتبر ىذه القاعدة عظيمة الن ع
كخيار الرؤية  ككصاية افب, كالك الة بالن س, ,لطالؽكا ,كالقصاص ,التجزئة لتعذرىا عقال: كالش عة

مقػػاـ التعبيػػر  كغيرىػػا مػػف افحكػػاـ ال قييػػة التػػي ال تقبػػؿ التبعػػيض كيكػػكف التعبيػػر فييػػا بػػالجز  قائمػػان 
 بالكؿ.

ي المسػػائؿ التػػي ال تقبػػؿ التجزئػػة إلمكانيػػة إلحػػاؽ الضػػرر بػػالغير:كمزـك الضػػرر عمػػى كتػػدخؿ أيضػػا فػػ
 المشترم بت ريؽ الص قة.

 -بعضان مف ىذه المسائؿ كال ركع ال قيية مبينة آرا  ال قيا  فييا: -إف شا  اهلل–لذا س تناكؿ 
 الفرع األوؿ/ تفريؽ الشفعة-
 بشػرائؾ نصػؼ المشػ كع, ىػؿ تسػقط الشػ عة كميػا, : رضػيتمشػترمصكرة المس لة: لػك قػاؿ الشػ يع لم 

 أك ال ؟
 .(ُ)كالحنابمة إلى سقكط ش عتو عف الكؿ كالشافعية, ذىب جميكر ال قيا  مف الحن ية كالمالكية,

ف فػػي أخػػذ الػػبعض كالحكمػػة فػػي عػػدـ تجزئتيػػا أ كعممػػكا ذلػػؾ بػػ ف الشػػ عة ال تقبػػؿ التبعػػيض كالتجزئػػة,
 .(ِ)كالضرر ال يزاؿ بالضرر عميو, , بتبعيض الص قةإضراران بالمشترم

 .(ّ)أما إذا رضي المشترم بذلؾ زاؿ المانع مف تجزم  إسقاطيا

 الفرع الثالث/ تبعيض الطالؽ:-
 ؟ جز ان مف طمقة ىؿ تقع طمقة كاممةصكرة المس لة: لك طمؽ زكجتو نصؼ طمقة أك ربع طمقة أك 

ككذا الحكـ لك  حنابمة إلى كقكعو طمقة كاممة,ذىب جميكر ال قيا  مف الحن ية كالمالكية كالشافعية كال
 أك إلى جز  شائع منيا  أك كجييا, أك رجميا, ,الطالؽ إلى جز  معيف منيا كرأسياأضاؼ 

 
                                                 

(؛ الحطػػاب الرعيني:مكاىػػب الجميػػؿ لشػػرح ُِٕ/ٓ(؛ العالمػػة اليماـ:ال تػػاكل الينديػػة,)ُِٔ/ُْالسرخسػػي: المبسػػكط,)(ُ)
 (.َُٓ-ََٓ/ٕ(؛ ابف قدامة: المغني,)َُْ/ ُٓشرح الميذب,)(؛ النككم: المجمكع ّْٗ/ٕمختصر خميؿ,)

 المراجع السابقة.(ِ)
 (.ٖٗ/ّالكاساني:البدائع,)(ّ)
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 .(ُ)أك  م يا أك ربعيا, ,كنص يا
ككقػكع  فاختيار بعضػو كاختيػار كمػو, كيعممكف الحكـ ب نو لما كاف الطالؽ ال يقبؿ التبعيض كالتجزئة,

 .(ِ)ع كموبعضو ككقك 
كالسف فقد اختمؼ  ال قيػا  فييػا  كالظ ر, ,إلى جز  تبقى الجممة بدكنو كالشعرأما إذا أضاؼ الطالؽ 

 عمى مذىبيف:
 .(ْ)كالشافعية(ّ)كىك مذىب المالكية : قالكا تطمؽ بذلؾ,كؿالمذىب اف
 .(ٓ)كىك مذىب الحنابمة : قالكا ال تطمؽ, انيالمذىب ال

 أدلة أصحاب المذىب افكؿ:
 بما يمي:استدؿ المالكية كالشافعية عمى قكليـ 

صبع فكذلؾ يقع بإضافتو إلى فف الطالؽ يقع بإضافتو إلى اإل ,صبعقياس ىذه افجزا  عمى اإل -ُ
 .(ٔ)فف ىذه أجزا  تستباح بنكاحيا فتطمؽ بطالقيا كاإلصبع كالظ ر؛ كالسف, الشعر,

كػالع ك  لى عضك منيا كإضافتو إلى جميعيػا,إف الطالؽ ال يتبعض فإضافتو إلى جز  منيا أك إ -ِ
فكػاف كاإلشػارة إلػى جممتيػا  كفنػو أشػار بػالطالؽ إلػى مػا يتصػؿ ببػدنيا اتصػاؿ خمقػة,؛ عف القصػاص

 .(ٕ)ككاإلشارة إلى افعضا  الخمسة
 أدلة أصحاب المذىب ال اني:
لسالمة كال تؤ ر ؿ اكالشعر أجزا  تن صؿ عنيا في حا ,كالظ ر , ف السفاستدؿ الحنابمة عمى قكليـ ب

 كفنو ال ركح فيو كال ينتقض  كفنيا ال تزكؿ كيخرج عكضيا في الشعر, ,في الجممة شيئان 
 

                                                 
(؛الحطػػاب الرعيني:مكاىػب الجميػؿ لشػػرح ْٓ/ّ(؛  عبػد الغنػي الغنيمي:المبػػاب شػرح الكتػاب,)ٖٗ/ّالكاسػاني:البدائع,)(ُ)

(؛ ِْٔ-ِِْ/ٕ(؛ ابػػػػف قدامػػػػة:المغني,)ِِّ/ُٖ)(؛ النككم:المجمػػػػكع شػػػػرح الميػػػػذب,ّّٗ-ّّٖ/ٓمختصػػػػر خميػػػػؿ,)
 (.ِّّ-ِِّ/ْالبيكتي: كشاؼ القناع,)

 مراجع السابقة.ال(ِ)
 (.ّْٓ/ٓالحطاب الرعيني:مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ,)(ّ)
 (.َِٓالسيكطي:افشباه,)(ْ)
 (.ِّْ/ْ(؛ البيكتي: كشاؼ القناع,)ِِْ/ٕابف قدامة:المغني,)(ٓ)
(؛ الدردير:الشػػػػػػػػػرح الكبيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػع حاشػػػػػػػػػية ّْٓ/ٓىػػػػػػػػػب الجميػػػػػػػػػؿ لشػػػػػػػػػرح مختصػػػػػػػػػر خميػػػػػػػػػؿ,)الحطػػػػػػػػػاب الرعيني:مكا(ٔ)

 (.ّٖٖ/ِالدسكقي,)
 (.ّّٕ/ُٖالنككم:المجمكع شرح الميذب,)(ٕ)
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 .(ُ)الكضك  بمسو أشبو العرؽ"
 الرأي الراجح:

 -كذلؾ لألسباب التالية: القائؿ بطالقيا بذلؾ ىك الراجح, يظير لي أف المذىب افكؿ
 استدالؿ المالكية, كالشافعية.قكة  -ُ
 تحـر عميو بالطالؽ. لذا ذه افعضا  يحؿ لمزكج استباحتيا بالنكاح,ى -ِ

فإنػو  ,كىي إذا قاؿ : أنػًت عمػي كظيػر أمػي: ال يزيد البعض عمى الكؿ إال في مس لة كاحدة مالحظة
 .(ِ)كلك قاؿ: ك مي كاف كناية صريح,

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (.ِّْ/ْ(؛ البيكتي: كشاؼ القناع,)ِِْ/ٕبف قدامة:المغني,) ا(ُ)
 (.َِٔ(؛السيكطي:افشباه,)ُٖٗشباه,)ص ابف نجيـ:اف(ِ)
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 خامسالمبحث ال
 أكيدالتأسيس أولى مف التقاعدة  

 
عػػدة إعمػػاؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف تعتبػػر قاعػػدة الت سػػيس أكلػػى مػػف الت كيػػد مػػف القكاعػػد المندرجػػة تحػػت قا

إف شػػا   -لمػػا ليػػا عالقػػة بيػػذه القاعػػدة مػػف تصػػحيح تصػػرفات المكمػػؼ القكليػػة, لػػذا سػػ تناكليا ,إىمالػػو
 -مطالب التالية :كتطبيقاتيا ال قيية,عبر ال ,تحميؿ, مف بياف عالقتيا بالقاعدةبالشرح كال -اهلل
 

 -مطالب:  ال ة كيشتمؿ عمى

 المعنى اإلجمالي لمقاعدة :المطمب افكؿ

 بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو عالقة القاعدة:نيالمطمب ال ا

 تطبيقات القاعدة : الثالمطمب ال
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 المطمب األوؿ
 المعنى اإلجمالي لمقاعدة

 
فف في الت سيس إنشا  حكـ  ,كالت سيس تعيف حممو عمى الت سيس ؿ الت كيدإف الكالـ إذا كاف يحتم

 كحمؿ الكالـ عمى معنى ي يد حكمان  أما الت كيد ف يو إعادة الحكـ لتقريره في ذىف المخاطب, ,جديد
 .(ُ)"اإلفادة أكلى مف اإلعادة" كما قالكا: أكلى, جديدان 

د ذلؾ المجمس أك فػي مجمػس آخػر أال ي عمػو أبػدان  ـ حمؼ بع ,لك حمؼ عمى أمر ال ي عمو م اؿ ذلؾ:
كىػذه المسػػ لة  عمػى الت سػيس فتجػب عميػو لكػؿ يمػيف ك ػارة, تحمػؿ يمينػو ال انيػة كال ال ػة إف ػـ فعمػو, فػ

 سنتحدث عنيا بالت صيؿ الحقان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(؛ محمػػػػكد ِّٗ(؛البكرنك:الػػػػكجيز فػػػػي إيضػػػػاح القكاعػػػػد الكميػػػػة,)ص َُِكاعػػػػد الكميػػػػة,)ص عبػػػػد القػػػػادر داكدم:الق (ُ)

 (.ِٖٖىرمكش:القاعدة الكمية,)ص 
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 نيالمطمب الثا
 إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالوقة ىذه القاعدة بقاعدة عال

 
فف فػي حمػؿ الكػالـ عمػى الت سػيس  ,إعماؿ الكالـ أكلى مػف إىمالػو قاعدةعف  القاعدة فرعان  تعتبر ىذه

عمػػاؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف إىمالػػو, ,غيػػر مكجػػكد فػػي الت كيػػد فف الت سػػيس ي يػػد معنػػى جديػػدان  ,لػػو إعمػػاالن   كا 
قاعػدة ة ىػذه  كبيذا يظير ت ريع القاعد فتعيف حمؿ الكالـ عمى الت سيس لئال ي ضي افمر إلى إىمالو,

 .(ُ)إعماؿ الكالـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(؛البكرنك:الػػػكجيز فػػػي إيضػػػاح َُِ(؛عبػػػد القػػػادر داكدم:القكاعػػػد الكميػػػة,)ص ِٖٖمحمػػػد شػػػبير:القكاعد الكميػػػة,)ص  (ُ)

 (.ِٖٖ)ص (؛ محمكد ىرمكش:القاعدة الكمية,ِّٗالقكاعد الكمية,)ص 
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 المطمب الثالث
 تطبيقات القاعدة

 
فيي تدخؿ في أغمػب  كيظير ذلؾ مف خالؿ ت ريع العمما  عمييا, ليذه القاعدة أىمية كبيرة في ال قو,

 -فمف ىذه ال ركع عمى سبيؿ اإلجماؿ ما يمي: أبكاب ال قو,
 الفرع األوؿ / تكرار الطالؽ-

 أنت طالؽ,: نحك أك بإ باتو طالؽ بحذؼ المبتدأ, ,طالؽ ,ت طالؽأن :رة المس لة: لك قاؿ لزكجتوصك 
أك عمػػى التككيػػد فيقػػع  أنػػت طػػالؽ, أنػػت طػػالؽ, فيػػؿ يحمػػؿ كالمػػو عمػػى الت سػػيس فيقػػع طالقػػو  ال ػػان,

 كاحدة ؟
 اختمؼ ال قيا  في ىذه المس لة عمى مذىبيف:

فيقع طالقو  ال ان قضا ن ال ديانػةن كىػك المعتمػد عنػد  ,ى الت سيسؿ: قالكا بحمؿ كالمو عمالمذىب افك 
 .(ُ)كقاؿ الزيمعي يقع ديانة ال قضا  الحن ية سكا  نكل الت كيد أـ لـ ينك,

كىػك مػذىب  مػا لػـ ينػك الت كيػد, المذىب ال اني: قالكا بحمؿ كالمو عمػى الت سػيس, فيقػع طالقػو  ال ػان,
 .(ْ)مةكالحناب (ّ), الشافعية(ِ)المالكية

 الرأي الراجح:
 ,فيقع طالقو  ال ان  يظير لي أف كالمو يحمؿ عمى الت سيس,ذاىب ال قيا  في المس لة بعد عرضنا لم

افة إلػػػى أف العطػػػؼ باإلضػػػ ,(ٓ) فف العطػػػؼ ينػػػافي الت كيػػػد كخاصػػػة إذا كػػػرر ل ػػػظ الطػػػالؽ بعطػػػؼ,
 مى الت سيس.فيحمؿ كالمو ع كىي قرينة مانعة مف إرادة الت كيد, ,يقتضي المغايرة

فممػا  فف الكػالـ ىنػا دار بػيف حممػو عمػى الت سػيس كالت كيػد, ,افقرب لمت ريػع عمػى القاعػدة القكؿ ىكك 
 حممناه عمى الت سيس كاهلل أعمـ. كانت القاعدة تنص عمى أف الت سيس أكلى مف الت كيد,

 
 

                                                 
 (.َُِ/ّ(,اب الكنايات؛الكاساني:البدائع,) ِٖ/ِالزيمعي: تبيف الحقائؽ,)(ُ)
 (.ّّٓ-ّّْ/ٓالحطاب الرعيني:مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ,) (ِ)
 (.ِٕٔ/ُٖ(؛ النككم:المجمكع شرح الميذب,)َْٕ/ٓالغزالي:الكسيط,) (ّ)
 (.ِّٓ-ِّْ/ْالبيكتي: كشاؼ القناع,) (ْ)
(5)

 (.ّٖٓ/ِاشيتو,)الدسكقي:ح 
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 الفرع الثاني / تكرار الحمؼ
مػؼ بعػد ذلػؾ المجمػس أك فػي مجمػس آخػر أال ي عمػو صكرة المس لة: لك حمؼ عمى أمر ال ي عمو  ػـ ح

أك عمػػى  أبػدان  ػػـ فعمػػو, فيػػؿ تحمػؿ يمينػػو ال انيػػة كال ال ػػة عمػى الت سػػيس فتجػػب عميػػو لكػؿ يمػػيف ك ػػارة,
 الت كيد فتجب ك ارة كاحدة؟

 اختمؼ ال قيا  في ىذه المس لة عمى مذىبيف:
ـ لػػـ ينػػك ,فتجػػب عميػػو نػػكل الت كيػػد أ المػػذىب افكؿ: قػػالكا بحمػػؿ كالمػػو عمػػى الت سػػيس مطمقػػان سػػكا 

 .(ّ) كبعض الشافعية, (ِ) كبعض المالكية, (ُ)كىك مذىب الحن ية  , الث ك ارات
, (ْ)المػػذىب ال ػػاني: قػػالكا بحمػػؿ كالمػػو عمػػى الت كيػػد, فتمزمػػو ك ػػارة كاحػػدة, كىػػك المعتمػػد عنػػد المالكيػػة

 .(ٔ)كىك مذىب الحنابمة , (ٓ)كافصح عند الشافعية
 اب المذىب افكؿ:أدلة أصح

اني عمػـ أنػو أراد بػو يمينػان لمػا أعػاد المقسػـ عميػو مػع االسػـ ال ػاستدؿ جميكر ال قيا  عمى قكليـ ب نػو 
 .(ٕ)إذ لك أراد الص ة أك الت كيد لما أعاد المقسـ عميو ,أخرل

 أدلة أصحاب المذىب ال اني:
 .(ٖ)كالظاىر أنو أراد الت كيد ,ب ف سبب الك ارة كاحد استدؿ القائميف بحمؿ كالمو عمى الت كيد 

 الرأي الراجح:
كيجػػب عميػػو يظيػػر لػػي مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ أف مػػذىب الجميػػكر القائػػؿ بحمػػؿ كالمػػو عمػػى الت سػػيس 

 - الث ك ارات ىك الراجح كذلؾ لألسباب التالية:
 قكة استدالؿ الجميكر. -ُ
 عمى الت سيس كالت كيد.ر بيف حممو , فف الكالـ ىنا داالت سيس أكلى مف الت كيد عمالن بقاعدة -ِ

                                                 

بينما خال يـ الكرخي فقاؿ إذا ادعى التككيد صدؽ ديانة ؛ فف الحكـ المتعمؽ باليميف باهلل تعالى ىػك كجػكب الك ػارة.   (ُ)
 (.َُ/ّانظر/  الكاساني:البدائع,)

 (.ُُٓ/ّابف مالؾ: المدكنة,) (ِ)

 (.ُٕ/ٖالنككم:الركضة,) (ّ)

 (.ِْٔ-ِْٓ/ْلرعيني:مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ,)(؛ الحطاب آُُ/ّابف مالؾ:المدكنة,) (ْ)
 (.ُٕ/ٖالنككم:الركضة,) (ٓ)
 (.ُِّ/ٓالبيكتي: كشاؼ القناع,) (ٔ)
 (.َُ/ّالكاساني:البدائع,) (ٕ)
 (.ُِّ/ٓالبيكتي: كشاؼ القناع,) (ٖ)
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 سادسالمبحث ال
 الوصؼ في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو

 
 مػف القكاعػد المندرجػة تحػت قاعػدة الكصػؼ فػي الغائػب معتبػر كفػي الحاضػر لغػكتعتبر قاعدة 

لما ليا عالقة بيذه القاعدة مف تصحيح تصرفات المكمؼ القكلية, لذا  ,إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو
كتطبيقاتيػػػػا ال قييػػػػة,عبر  ,تحميػػػػؿ, مػػػػف بيػػػػاف عالقتيػػػػا بالقاعػػػػدةبالشػػػػرح كال -إف شػػػػا  اهلل -سػػػػ تناكليا

 -المطالب التالية :
 

 -كيشتمؿ عمى  ال ة مطالب:

 المعنى اإلجمالي لمقاعدة :المطمب افكؿ

 عالقة القاعدة بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو :المطمب ال اني

 تطبيقات القاعدة :المطمب ال الث
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 المطمب األوؿ
 المعنى اإلجمالي لمقاعدة

 
فالكصؼ ال قيمة  تنص ىذه القاعدة عمى أف العيف إذا كانت مكجكدة في مجمس العقد مشاران إلييا,

كمعتدان  أما إذا كانت غائبة عف مجمس العقد فحينئذ يككف الكصؼ معتبران, لو, كال يترتب عميو حكـ,
 .(ُ)يستغنى عنو بحاؿ مف افحكاؿ ك يتعمؽ بو الحكـ كال بو,

كم اؿ ذلؾ: ما لك أراد البائع بيع فرس أشيب حاضر في مجمس التعاقد, كقاؿ في إيجابو : بعتؾ 
ىذا ال رس افدىـ كأشار إليو, كقبؿ المشترم صح البيع كلغا كصؼ افدىـ, كتعمؽ البيع بالمشار 

 إليو, كىذا معنى قكلو كفي الحاضر لغك.
اع فرسان غائبان كذكر أنو أشيب كالحاؿ إنو أدىـ ال يصح البيع؛ فف العيف غائبة بخالؼ ما لك ب

 .(ِ)كالعيف الغائبة يككف تعينيا بالكصؼ, كىذا معنى قكلو"كالكصؼ في الغائب معتبر"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
دم:القكاعػػػػد (؛عبػػػػد القػػػػادر داك َُّ/ّ(؛ الحمػػػػكم:غمز عيػػػػكف البصػػػػائر,)ٖٓ/ُعمػػػػي حيػػػػدر أفنػػػػدم: شػػػػرح المجمػػػػة,)(ُ)

 (.ُِِالكمية,)ص 
 .(ٖٓ/ُعمي حيدر أفندم: شرح المجمة,) (ِ)
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 المطمب الثاني
 عالقة القاعدة بقاعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو

 
دة  تتحػػدث عػػف أسػػباب فف ىػػذه القاعػػ ؛دة إذا تعػػذر إعمػػاؿ الكػػالـ ييمػػؿاعػػىػذه القاعػػدة ليػػا عالقػػة بق

كقاعػػدة الكصػػؼ فػػي  ,عنػػاه الحقيقػػي كالمجػػازم فإنػػو ييمػػؿكىػػك إذا تعػػذر حممػػو عمػػى م ,إلغػػا  الكػػالـ
لػػـ يطػػابؽ  كىػػك أف الكػػالـ يمغػػك إذا ,تعتبػػر تكممػػة ليػػذه افسػػباب الغائػػب معتبػػر كفػػي الحاضػػر لغػػك,

فدىػػـ أك ىػػذا الحصػػاف ا ,خص إذا قػػاؿ بعتػؾ ىػػذا ال ػػكب افحمػرفف الشػػ ؛والكاقػع كلػػـ يصػػادؼ محمػ
أمػػا كصػػ و فيعتبػػر  أك إلػػى حصػػاف أشػػيب فػػالبيع ينعقػػد صػػحيحان, ,كأشػػار بإصػػبعو إلػػى  ػػكب أبػػيض

أك  ,ال ػػكب افبػػيضكفنػػو لػػـ يصػػادؼ محمػػو لكقكعػػو عمػػى ضػػده كىػػك  ؛لعػػدـ مطابقتػػو الكاقػػع ,ان الغيػػ
 . (ُ)الحصاف افشيب

فة إلػػى ذلػػؾ ىػػذه القاعػػدة تعتبػػر بم ابػػة قيػػد فػػي قاعػػدة"إعماؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف إىمالػػو" أم أنػػو باإلضػػا
الؼ كػػ ف يصػػؼ العػػيف الحاضػػرة بكصػػؼ كالمػػي مخػػ ,الكػػالـ أال يكػػكف مخال ػػان لمكاقػػع يشػػترط إلعمػػاؿ

 .(ِ)فحينئذ يمغك ىذا الكصؼ الكالمي ,لمكاقع المشاىد كالمشار إليو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ر داكدم:القكاعػػػػد (؛عبػػػػد القػػػػادَُّ/ّ(؛ الحمػػػػكم:غمز عيػػػػكف البصػػػػائر,)ٖٓ/ُعمػػػػي حيػػػػدر أفنػػػػدم: شػػػػرح المجمػػػػة,)(ُ)

 (.ُِِالكمية,)ص 
 (.ُٔٗمحمد شبير: القكاعد الكمية,)ص (ِ)
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 ثالمطمب الثال
 تطبيقات القاعدة

 
 حيػث تجػرم فػي سػائر ليذه القاعدة فركع فقيية ك يرة,فيي تدخؿ في ك ير مف مسائؿ ال قػو المختم ػة,

سػ ذكر  كالسمـ,كالنكاح كغيرىا مف العقكد التي تعتمػد عمػى الكصػؼ, ,عقكد المبادلة, كالبيع, كاإلجارة
 -بعض مف فركع ىذه القاعدة كآرا  العمما  فييا:

 ؿ: بيع العيف الغائبةالفرع األو
ي شػػارع كذا,المطمػػة الكاقعػػة فػػ صػػكرة المسػػ لة: بعتػػؾ دارم المبنيػػة باءجر,المككنػػة مػػف  ال ػػة غػػرؼ,

 فقاؿ: قبمت,فيؿ يصح بيعو؟ ,بمبمغ قدره خمسكف ألؼ دينار ,عمى البحر كذا
 اختمؼ ال قيا  في ىذه المس لة عمى مذىبيف:

 ,(ِ)كالمالكيػػػة ,(ُ)ك مػػػذىب جميػػػكر ال قيػػػا  مػػػف الحن يػػػةكىػػػ : قػػػالكا بصػػػحة ىػػػذا البيػػػع,المػػػذىب افكؿ
 .(ٓ)كالظاىرية ,(ْ)كقكؿ عند الحنابمة ,(ّ)كالصحيح عند الشافعية

 .(ٕ)كافظير عند الحنابمة(ٔ)كىك افصح عند الشافعية : قالكا بعدـ صحة ىذا البيع,المذىب ال اني
 أدلة أصحاب المذىب افكؿ:

 كالمعقكؿ. كالقياس, كالسنة, بالكتاب, ىذا البيعاستدؿ القائمكف بصحة 
 مف الكتاب: -ُ

 استدلكا بعمكميات آيات البيع كالتجارة كمنيا:

 (ٖ)ڤ    چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ قكلو تعالى: -أ
 كجو الداللة:

                                                 
 (.ُِّ-َِّ/ْالزيمعي: تبيف الحقائؽ,)(ُ)
 (.ُٓٓ/ِابف رشد:المقدمات,) (ِ)
 .(ّْٔ/ٗ,)عمى المجمكع الشيرازم:الميذب (ّ)
 (.ُّ/ٔابف قدامة:المغني,) (ْ)
:المحمى,) (ٓ)  (.ّّٕ/ٖابف حـز
 ( مطبكع مع كتاب المجمكع لمنككم.ّْٔ/ٗالشيرازم:الميذب,)(ٔ)
 (.ُّ/ٔابف قدامة:المغني,)(ٕ)
 (.ِٕٓسكرة البقرة:آية رقـ,)(ٖ)
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كالغائػب المكصػكؼ فػي  , ظ عمػى عمكمػو يشػمؿ المبيػع الحاضػرفػالم تبيح البيع مطمقان, ,اءية عامة 
 .(ُ)القرآف أك السنة يحـر ىذا النكع مف البيكع كلـ يرد نص مف الذمة,

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   چ : ب_قكلو تعالى

 .(ِ) ڤچ ڃ  ڃ

 كجو الداللة: 
كخصت التجارة دكف  كىك ص ة لمتجارة, , يشترط في التجارة الحالؿ التراضي,قكلو تعالى عف تراضو 

كبيػػػع العػػيف الغائبػػة داخػػؿ فيػػػو مػػف حيػػث تحقػػػؽ  ,كأغمبيػػا ات افخػػرل لككنيػػػا أك رىػػاسػػائر المعاكضػػ
 .(ّ)ككذلؾ في ما أحمو اهلل التراضي بيف المتعاقديف,

ب نو استدالؿ في غيػر  اعترض بعض الشافعية كالحنابمة عمى استدالؿ الجميكر ب يتي البيع كالتجارة,
ف سػػمـ ب نيػػا عامػػة, محمػػو؛ كىػػي النيػػي  حتجػػاج بيػػا,فقػػد خصصػػت بافخبػػار التػػي تػػـ اال فف اءيػػة كا 

 .(ْ)باإلضافة إلى ذلؾ أف التقييد بالغائب المكصكؼ ال دليؿ عميو كالمالمسة كغيرىا, عف الغرر,
غػرر إذا كصػؼ كصػ ان  أجيب عمى االعتراض ب نا ال نسمـ ب ف البيػع الغائػب عمػى الصػ ة يػؤدم إلػى

 .(ٓ)ضية إلى النزاعكىذا العمـ ين ي الجيالة الم  كيقكـ مقاـ الرؤية, ,يرفع الجيالة
 السنة: -ِ

 .(ٔ)" ال تباشر المرأة المرأة فتنعتيا لزكجيا ك نو ينظر إلييا" قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:
 كجو الداللة: 

فكػذلؾ يقػـك الكصػؼ فػي البيػع  أف النبي صمى اهلل عميو كسػمـ أقػاـ الكصػؼ مقػاـ النظػر فػي الحرمػة,
 .(ٕ)مقاـ رؤية المكصكؼ

 القياس:-ّ

                                                 
 (.ُّ/ٔ(؛ ابف قدامة:المغني,)ّْٔ/ٗ(؛ الشيرازم: الميذب,)ُِّ/ّمع فحكاـ القرآف,)القرطبي:الجا (ُ)
 (.ِٗسكرة النسا : آية رقـ,) (ِ)
 (.ُّٕ/ُالشككاني:فتح القدير,)(ّ)
 ( مطبكع مع المجمكع لمنككم.ّٓٔ/ٗ(؛ الشيرازم:الميذب,)ُٕ/ٓالماكردم:الحاكم,) (ْ)
 (. ُٔٓ/ِابف رشد:المقدمات,)(ٓ)
 (.ّٕٗ/ّ(,)َِْٓالمرأة المرأة فتنعتيا لزكجيا,)ح  تباشر( ال ُُٗ,ؾ النكاح,باب)البخارم صحيح (ٔ)
 (.ُٔٓ/ِابف رشد:المقدمات,)(ٕ)
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فكميػػػا مػػػف  كالجػػػكز فػػػي قشػػػرىا افسػػػ ؿ, قيػػػاس بيػػػع الغائػػػب عمػػػى الصػػػ ة عمػػػى بيػػػع الرمػػػاف, كالمػػػكز,
 .(ُ)المغيبات

كالجػػػكز كالمػػػكز ظاىرىمػػػا يقػػػـك مقػػػاـ  فف الرمػػػاف, ؛ىػػػذا الػػػدليؿ ب نػػػو قيػػػاس مػػػع ال ػػػارؽ اعتػػػرض عمػػػى
كىػذا  ,سػاس الػداراطنيما فيو مصمحة م ؿ أ ـ إف استتار ب صبرة الحنطة, م ؿ: باطنيما في الرؤية,
 .(ِ)بخالؼ بيع الغائب

 المعقكؿ: -ْ
م ػؿ  ,إلػى رؤيػة المعقػكد عميػوفػال ت تقػر صػحتو  إف البيع عمى الصػ ة يعتبػر مػف عقػكد المعاكضػات,

 .(ّ)عقد النكاح
 أدلة أصحاب المذىب ال اني:

 -كالقياس: عدـ صحة بيع العيف الغائبة ب دلة مف السنة,استدؿ القائمكف ب
 كية:السنة النب-ُ
كعف  نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف بيع الحصاة, ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: أبك حديث -أ

 .(ْ)بيع الغرر
 كجو الداللة: 

فنو يتردد بيف القدرة عمى تسميـ  كبيع الغائب فيو غرر؛ ,يي عاـ,شمؿ كؿ نيي عف بيع فيو غررالن
 .(ٓ)فيكرث المنازعة المبيع مف عدميا,

كمعرفػػة فإنػػو  كخبػػرة, ميػػكر عمػػى اسػػتدالليـ ىػػذا بػػ ف بيػػع الغائػػب إذا كصػػؼ عػػف رؤيػػة,اعتػػرض الج
 .(ٔ)ينت ي عنو الغرر المدعى

 
 

                                                 
 .(ّٓٔ/ٗ,)عمى المجمكع الشيرازم: الميذب(ُ)
 .(ّٔٔ/ٗ,)المرجع السابؽ(ِ)
 .(ّٓٔ/ٗ(؛ الشيرازم: الميذب,)ُّ/ٔابف قدامة:المغني,)(ّ)
,انظر حػديث صػحيحقػاؿ افلبػاني: (,َُِّ(,)حِِٗباب ما جا  في كراىية بيع الغػرر,)صسنف الترمذم,ؾ البيكع,(ْ)

 (.ُّّ/ٓافلباني:اإلركا ,)
( مطبػػكع مػػع المجمػػكع لمنػػككم؛ابف تيمية:نظريػػة ّٓٔ/ٗالشػػيرازم: الميػػذب,)(؛َُٗ-ُٖٗ/ّابػػف العربي:افحػػكذم,) (ٓ)

 (.ِِْالعقد,)ص 
:المحمى,)(ٔ)  (.َّْ/ٖابف حـز
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 .(ُ) استدلكا بنييو عميو الصالة كالسالـ عف بيع اإلنساف ما ليس عنده"ال تبع ما ليس عندؾ" -ب

 كجو الداللة:
 كبيع العيف  البائع كقت عقد البيع, ىذا الحديث عاـ كيتناكؿ كؿ البيكع التي ليست في حكزة 

 .(ِ)الغائبة يعدي مف جممة ىذه البيكع
فنو عند بائعػو ال  ؛ليس عندؾ ال يتناكؿ البيع الغائباعترض عمى استدالليـ ب ف النيي عف بيع ما 

كال خالؼ في لغة العرب في صدؽ القائؿ عندم ضياع كمتاع إذا كاف كؿ ذلػؾ فػي  مما ليس عنده,
نم ممكو, ف كاف في يدهكا   .(ّ)ا ليس عند المر  ما ليس في ممكو فقط كا 

 القياس:-ِ
فف االعتمػاد فػي بيػع  عمى بطالف السمـ إذا عمؽ بالعيف؛ قياس بطالف بيع الغائب إذا عمؽ بالص ة,

ف  كمػا لػك أسػمـ فػي شػي  كلػـ يصػ و, كىػك لػـ يعػرؼ بيػا, افعياف الغائبة عمى الرؤية, بطػؿ العقػد كا 
فػي المرئيػات كػاإلخالؿ بالصػ ة فػي  ةإذ اإلخالؿ بالرؤي عتماد في السمـ عمى الص ة,فف اال شاىده؛

 .(ْ)فكذلؾ بيع العيف إذا عمؽ بالص ة بطؿ كفف بيع الص ة إذا عمؽ بالعيف بطؿ,, المكصكفات
 سبب الخالؼ:

ـ يرجع سبب الخالؼ في م ؿ ىذه المسػائؿ إلػى الخػالؼ فػي نقصػاف العمػـ المتعمػؽ بالصػ ة عػف العمػ
ىػػؿ يعػػد جيػػالن مػػؤ ران فػػي البيػػع فيعتبػػر مػػف الغػػرر؟ أـ لػػيس بمػػؤ ر فيعػػد مػػف الغػػرر  ,تعمػػؽ بالرؤيػػةالم

كأمػػا أبػػك حني ػػة  كمالػػؾ رآه مػػف الغػػرر اليسػػير, اليسػػير المع ػػك عنػػو؟ فالشػػافعي رآه مػػف الغػػرر الك يػػر؛
ف لـ تكف لو رؤية  .(ٓ)رأل أنو إذا كاف لو خيار الرؤية أنو ال غرر ىناؾ كا 

 أي الراجح:الر 
بعد عرضنا فقكاؿ العمما  في المسػ لة كبيػاف أدلػتيـ كمناقشػتيا يظيػر لػي أف مػذىب الجميػكر القائػؿ 

 بصحة بيع العيف الغائبة إذا كجدت عمى ما كص يا ىك الراجح كذلؾ لألسباب التالية:

                                                 
قػاؿ  (,ّٕٔ(,)ص ُِٕٖ,ؾ التجارات,بػاب النيػي عػف بيػع مػاليس عنػدؾ كعػف ربػح مػا لػـ يضػمف,)حوف بف ماجػسن(ُ)

 (.ُِّ/ٓ,انظر افلباني:اإلركا ,)حديث صحيحافلباني: 
 (.ُٔ/ٓالماكردم:الحاكم,)(؛ ُّٗ-ُِٗ/ّابف العربي:افحكذم,) (ِ)
:المحمى,) (ّ)  (.َّْ/ٖابف حـز
 (.ُٔ/ٓالماكردم:الحاكم,) (ْ)
 (.َّٓ(؛ السمرقندم:طريقة الخالؼ,)ص ُٔٓ/ِشد:بداية المجتيد,)ابف ر (ٓ)
 



 91 

مكػػػاف رد االعتراضػػػا قػػػكة أدلػػػة الجميػػػكر, -ُ  المكجيػػػة ليػػػـ مػػػع االعتػػػراض عمػػػى أدلػػػة المػػػذىب تكا 
 ال اني.

فف السػمعة ىنػا غائبػة عػف مجمػس  كفي الغائب معتبػر, في الحاضر لغك, عمالن بقاعدة الكصؼ -ِ
 لذلؾ نعتبر الكصؼ قائمان مقاـ الرؤية. العقد,

كتمجئػو فف يبػـر  ,فف حاجػة اإلنسػاف قػد تضػطره تيسيران لمعامالت النػاس كرفػع الحػرج كالمشػقة, -ّ
السػػمع مػػف  امنػػا ىػػذه التػي يعتمػػد التجػػار فييػػا عنػػد شػػرا كخاصػػة فػػي أي العقػكد عمػػى السػػمع الغائبػػة
 كالنماذج. ,خارج البالد عمى الكصؼ
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 سابعالمبحث ال
 إذا تعذر إعماؿ الكالـ ييمؿقاعدة  

 
عػدة إعمػاؿ الكػالـ أكلػى مػف تعتبر قاعدة  إذا تعذر إعماؿ الكالـ ييمؿ مف القكاعد المندرجة تحت قا

لمػػا ليػػا  ,اؿ كػػالـ المكمػػؼ كحممػػو عمػػى مػػا يصػػحبػػر المرحمػػة افخيػػرة فػػي كي يػػة إعمػػ, حيػػث تعتإىمالػو
بالشػػػرح  -إف شػػػا  اهلل -عالقػػػة بيػػػذه القاعػػػدة مػػػف تصػػػحيح تصػػػرفات المكمػػػؼ القكليػػػة, لػػػذا سػػػ تناكليا

 -عبر المطالب التالية : كتطبيقاتيا ال قيية, ,تحميؿ, مف بياف عالقتيا بالقاعدةكال

 -الب:كيشتمؿ عمى أربعة مط

 قاعدةلمالمطمب افكؿ/ المعنى اإلجمالي   

 قاعدة بقاعدة إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالوالالمطمب ال اني/ عالقة   

  قاعدةال/ تطبيقات المطمب ال الث  
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 المطمب األوؿ
 مقاعدة لالمعنى اإلجمالي 

 
حممػػو عمػػى معنػػاه الحقيقػػي كجػػب  ف المكمػػؼ إذا اسػػتحاؿعػػىػػذه القاعػػدة تػػنص عمػػى أف الكػػالـ الصػػادر 

فػإذا لػـ يسػتقـ حممػو عمػى  كذلؾ صكنان لكالـ المكمؼ عف اإللغا  كاإلىمػاؿ, حممو عمى معناه المجازم,
أك  ,أك مخال ػػان لمشػػرع أك مخال ػػان لمحػػس, ةأك مخال ػػان لمعػػاد كػػ ف يكػػكف الكػػالـ مخال ػػان لمعقػػؿ, معنػػى م يػػد

 .(ُ)عتبر ىذا الكالـ ميمالن أم ساقطان كال يتعمؽ بو حكـحينئذ يمجمالن بحيث ال يتضح المراد منو, 
 م اؿ ذلؾ:

ان, غػك لك ادعى شخص صحيح اليديف عمى آخر أنو قطع يده كيطمب منو الديو, فإف كالمػو يعتبػر ل -ُ
 فنو كالمو مخال ان لمعقؿ كالحس.

إنو كالمػو يعتبػر معركؼ النسب مف غيره أنو ابنو فك  أحد في حؽ مف ىك أكبر منو سنان, ىادع لك -ِ
فف المقػر بػو فػي سػف ال يتصػكر أف يكػكف  عقػالن كشػرعان؛لغكان ,فػال ي بػت نسػبو, لظيػكر كػذب المػدعي 

 الط ؿ منو.
في الم اليف السابقيف تعذر إعماؿ الكالـ لمخال تو لمشرع كالعقؿ كالعػرؼ كالحػس, لػذا أىممنػاه كلػـ نرتػب 

 عميو حكمان شرعيان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(؛عبػػػػد القػػػػادر داكدم:القكاعػػػػد ُّٗ(؛ الزرقا:شػػػػرح القكاعػػػػد ال قييػػػػة,)ص ِٕٖمحمػػػػد شػػػػبير: القكاعػػػػد الكميػػػػة,)ص  (ُ) 

 (.ِِٔ-ِِٓ(؛ىرمكش:القاعدة الكمية,)ص ُِٓالكمية,)ص 
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 المطمب الثاني
 إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو بقاعدة القاعدةعالقة قاعدة 

 
"إعماؿ الكػالـ أكلػى مػف إىمالػو"؛ فنيػا جػا ت ىنػا  :عذر إعماؿ الكالـ فرعان عف قاعدةتعتبر قاعدة ت

أك المجػػازم فإنػػو حينئػػذ  لبيػػاف حكػػـ كػػالـ المكمػػؼ فػػي حػػاؿ تعػػذر حممػػو عمػػى أحػػد المعنيػػيف الحقيقػػي,
 .(ُ)ان ال اعتبار لو كال يترتب عميو أم حكـأم لغك  يعتبر ميمالن,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ِِٓعدة الكمية,)ص (؛ ىرمكش:القإِٖمحمد شبير: القكاعد الكمية,)ص (ُ)
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 المطمب الرابع
 قاعدة التطبيقات 
 

 كذلػػؾ لك ػػرة فركعيػػا ال قييػػة التػػي تػػدخؿ فػػي أغمػػب أبػػكاب ال قػػو, تعتبػػر ىػػذه القاعػػدة عظيمػػة ال ائػػدة,
 -مف ىذه ال ركع عمى سبيؿ اإلجماؿ كآرا  ال قيا  فييا: س ذكر بعضان 

 األوؿ/ دعوى اإلقرار بالنسبالفرع -
كمعركؼ النسب مف غيره أنو ابنو فيػؿ  أحد في حؽ مف ىك أكبر منو سنان, ىصكرة المس لة: لك ادع

 ي بت نسبو ؟
 اختمؼ ال قيا  في المس لة عمى مذىبيف:

كأبك المذىب افكؿ: أنو ال يمكف إعماؿ كالمو حقيقة في إ بات نسبو كال مجازان في إعتاقو, كىك قكؿ 
 .(ُ)كالشافعية, كالحنابمة, جميكر ال قيا  مف المالكيةك كمحمد مف الحن ية  ؼيكس

 .(ِ)المذىب ال اني: يجكز إعماؿ كالمو مجازان عف الحرية, كىك مذىب اإلماـ أبك حني ة
 أدلة أصحاب المذىب افكؿ:

الغيػر ىػذا  كمعػركؼ النسػب مػف ب ف قكلو لمف ىك أكبر منػو سػنان  مذىبيـ عمى ال قيا  استدؿ جميكر
كفف  كلط مػة ىػذه أمػي, ,كمػا لػك قػاؿ لط ػؿ ىػذا أبػي قكؿ تحقؽ كذبو فيو فمـ ت بػت بػو الحريػة, ابني,

الحرية خمؼ عف النبكة كقد تقرر أف كؿ مكضع ال يكجد في السبب صالحية االنعقاد لمحكـ افصمي 
ىػػك الحكػػـ افصػػمي لػػـ لمػػا ىػػك خمػػؼ عنػػو,فمما لػػـ يصػػح ىػػذا الكػػالـ إل بػػات النسػػب ك  ال ينعقػػد مكجبػػان 

 .(ّ)يصح إل بات ما ىك خمؼ عنو كىك الحرية
 أدلة أصحاب المذىب ال اني:

استدؿ اإلماـ أبك حني ة عمػى ذلػؾ بػ ف المجػاز خمػؼ عػف الحقيقػة مػف حيػث الػتكمـ فقػكؿ السػيد لعبػده 
ف لـ يكف صحيحان مف جية الحكـ كىذا القدر  افكبر منو أنت ابني صحيح مف جية العربية, كاؼ كا 

 .(ْ)في حمؿ الكالـ عمى المجاز
                                                 

 ؛(ُِْ/ّعمػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػامش حاشػػػػػػػػػػػػية الدسػػػػػػػػػػػػكقي,) الدردير:الشػػػػػػػػػػػػرح الكبيػػػػػػػػػػػػر ؛(ُٖٔ-ُٖٓ/ُلو,)السرخسي:أصػػػػػػػػػػػػك (ُ)
 (.ّْٖ/ُْابف قدامة:المغني,) ؛(ِّّ/ِّكم: المجمكع شرح الميذب,)(؛النك ّٔٓ/ّالغزالي:الكسيط,)

 (.ُٖٔ-ُٖٓ/ُالسرخسي: أصكلو,)(ِ)
 المرجع السابؽ. (ّ)
 ؽ.المرجع الساب (ْ)
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 الرأي الراجح:
بعد عرضنا فقكاؿ ال قيا  كأدلتيـ يظير لي أف مذىب الجميػكر القائػؿ بعػدـ  بػكت نسػبو ىػك الػراجح 

 كذلؾ لألسباب التالية:
فف النسػػب ال ابػػت مػػف  فػػال يصػػح اسػػتمحاقو بػػاإلقرار؛ المقػػر بػػو ىنػػا معػػركؼ النسػػب مػػف غيػػره, -ُ

 لى غيره.شخص ال ينتقؿ إ
 فف المقر بو في سف ال يتصكر أف يككف الط ؿ منو. ىذه الدعكل ظير كذبيا عقالن كشرعان؛ -ِ
 عمالن بالقاعدة إذا تعذر إعماؿ الكالـ ييمؿ, فالكالـ ىنا تعذر إعمالو عقالن كشرعان.  -ّ

 الفرع الثاني/الدعوى المخالفة لمشرع:
كي بػت  ,ىذه ابنتي, ىؿ تقػع ال رقػة بينيمػا :مف غيره لزكجتو كىي معركفة النسبصكرة المس لة: قاؿ 

 نسبو ؟ 
كال ي بػػت  ات ػػؽ جميػػكر ال قيػػا  الحن يػػة كالمالكيػػة كالشػػافعية كالحنابمػػة عمػػى عػػدـ كقػػكع ال رقػػة بينيمػػا,

 , كيعتبر كالمو لغكان.(ُ)نسبو
 كاستدؿ جميكر ال قيا  عمى ذلؾ بما يمي:

فقػد صػار مكػذبان فيػو  إنمػا مكجبػو إ بػات النسػب, ممكػو, أنو ليس بكالـ مكجب بطريؽ اإلقرار فػي -ُ
أك  أك العػػػادة, ,ف شػػػركط صػػػحة النسػػػب أال يكذبػػػو الحػػػسفصػػػار أصػػػؿ كالمػػػو لغػػػكان, فف مػػػ شػػػرعان,
 .(ِ)الشرع

كذلػؾ فف الصػكرة التػي قبميػا يتصػكر  فيذه الصكرة عند اإلماـ أبي حني ة ال تنقاس عمػى التػي قبميػا,
أمػا الزكجػة فيػي غيػر مممككػة لػو فػال يتصػكر فييػا ىػذا  ,زان مف حيف ممكو لور بالحرية مجافييا اإلقرا

 .(ّ)اإلقرار فيقع كالمو لغكان 
كالم ػظ متػى صػار  ,فف التبينة ال تكجػب ال رقػة كلكنيػا تنػافي النكػاح أصػالن  ؛سبب عدـ بينكنتيا -ّ

كػاف بينيػا كبينػي  أك مػا فك نػو قػاؿ: مػا تزكجتيػا, مقػاـ ذلػؾ الم ػظ, يجعؿ قائمان  ,عف غيره مجازان 
 ؛كذلؾ ال يكجػب ال رقػة ككػذلؾ ال ت بػت بػو حرمتيػا عميػو عمػى كجػو ينت ػي بػو النكػاح ,نكاح قط

                                                 
 (.ّْٖ/ُْ(؛ ابف قدامة:المغني,)ِّّ/ِّ(؛ النككم:المجمكع,)ُٕٖ/ُالسرخسي: أصكلو,) (ُ)
 (.ُٕٖ/ُالسرخسي:أصكلو,) (ِ)
 المرجع السابؽ.(ّ)
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كالعػػيف ىػي التػػي تتصػػؼ بالحرمػػة كىػػك  فف فػي حكػػـ الحرمػػة ىػػذا اإلقػرار عمييػػا ال عمػػى ن سػػو,
 .(ُ)مكذب شرعان في إقراره عمى غيره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ِّّ/ِّ(؛ النككم:المجمكع,)ُٕٖ/ُالسرخسي: أصكلو,)(ُ)
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 الثالثالفصؿ 
 لقاعدة بالمعامالت الماليةعالقة ا

 
 كيشتمؿ عمي مبح يف:

 
 المالية المبحث األوؿ:أثر قاعدة إعماؿ الكالـ أولي مف إىمالو في عقود المعاوضات

 كيشتمؿ عمي مطمبيف:

 العامة المالية المعاكضات :المطمب افكؿ 

 المعاصرة المالية المعاكضات :المطمب ال اني 

 الكالـ أولي مف إىمالو في عقود التبرعات المبحث الثاني: أثر قاعدة إعماؿ

 -كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:

 : أ ر القاعدة في عقكد العاريةالمطمب األوؿ

 :أ ر القاعدة في عقكد اليبةالمطمب الثاني

 :أ ر القاعدة في عقكد الكقؼالمطمب الثالث

 : أ ر القاعدة في عقكد الكصيةالمطمب الرابع
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 المبحث األوؿ
 ة إعماؿ الكالـ أولي مف إىمالوأثر قاعد

 المالية في عقود المعاوضات
 

قكاعػػد مػػف ذكػػر تعري يػػا كال بعػػد أف انتيينػػا مػػف الجانػػب النظػػرم لقاعػػدة إعمػػاؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف إىمالػػو,
نكػػػكف قػػػد كصػػمنا إلػػػى ال صػػػؿ افخيػػػر مػػف ىػػػذا البحػػػث الػػػذم  المندرجػػة تحتيػػػا كبيػػػاف عالقتيػػا بالقاعػػػدة

كىػػػك ذكػػر ال ػػػركع كالمسػػػائؿ ال قييػػة المتعمقػػػة بالمعػػػامالت  ,ي كالعممػػي لمقاعػػػدةالجانػػػب التطبيقػػػيتضػػمف 
 المالية التي تندرج تحت القاعدة.

ىذه التطبيقات دكف التطرؽ إلػى ذكػر كدراسػة ىػذه العقػكد نظريػان  -إف شا  اهلل-في ىذا ال صؿ س تناكؿ
العقػػػكد سػػػبؽ دراسػػػتيا مػػػف قبػػػؿ كفف ىػػػذه  ,لكػػػي ال نطيػػػؿ البحػػػث مػػػف بيػػػاف تعري يػػػا كأىميتيػػػا كحكميػػػا,

فف مكضػػػكعنا  أرل أنػػػو ال داعػػػي لػػػذكرىا ىنػػػا؛ ,كالتحميػػػؿ فػػػالجميع تناكليػػػا بالشػػػرح العممػػػا  كالبػػػاح يف,
كبالتػػالي سػػكؼ يكػػكف ىػػذا ال صػػؿ عمػػى كفػػؽ المباحػػث  يتحػػدث عػػف التطبيقػػات كال ػػركع العمميػػة لمقاعػػدة

 التالية:

 مف إىمالو  أ ر قاعدة إعماؿ الكالـ أكلي المبحث األوؿ: 

 المالية في عقكد المعاكضات  

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:   

 المالية العامة المطمب افكؿ : المعاكضات 

 معاصرةالمالية الالمطمب ال اني : المعاكضات  
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 المطمب األوؿ
 المعاوضات العامة

ات الماليػػػة المعاكضػػػالقاعػػػدة فػػػي عقػػػكد  الحػػػديث عػػػف أ ػػػر -إف شػػػا  اهلل-فػػػي ىػػػذا المطمػػػب سػػػ تناكؿ
لكػػؿ عقػػد مػػف ىػػذه العقػػكد كسػػ تناكؿ  ,كاإلقػػرار كالمضػػاربة, كاإلجػػارة, كالسػػمـ,كاإلقالة, ,العامػػة, كػػالبيع

 -كسيككف ذلؾ عبر ال ركع التالية: كذلؾ لك رة ال ركع المندرجة تحت قاعدتنا, ,فرعيف فقط
 ال رع افكؿ: أ ر القاعدة في عقكد البيع

 عقكد السمـال رع ال اني:أ ر القاعدة في 
 ال رع ال الث: أ ر القاعدة في عقكد اإلقالة
 ال رع الرابع: أ ر القاعدة في عقكد اإلجارة

 ال رع الخامس: أ ر القاعدة في عقكد المضاربة
 ال رع السادس: أ ر القاعدة في عقكد اإلقرار
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 الفرع األوؿ
 أثر القاعدة في عقود البيع

 
 المسألة األولى:

 بمفظ السـمالبيع 
 أسممت إليؾ ىذا ال كب في ىذه الدابة فيؿ ينعقد بيعان أك سممان؟ صكرة المس لة: أف يقكؿ شخص ءخر:

 تحرير محؿ النزاع:
ـ بيع مكصكؼ في الذمة,ُ()ات ؽ ال قيا  عمى عدـ انعقاده سممان  -ُ  كالمبيع ىنا مكجكد كمعيف, , كذلؾ فف السم

 .ِ()لذلؾ ال ينعقد سممان ىنا تحقؽ إال في البيع,كىذا ال ي كال مف كالمبيع معيناف,
 -اختمؼ ال قيا  في انعقاده بيعان عمى مذىبيف: -ِ

 ٓ()كبعػػػػض الشػػػػافعية ْ()كالمالكيػػػػة ّ()المػػػػذىب افكؿ: قػػػػالكا بانعقػػػػاده بيعػػػػان نظػػػػران لممعنػػػػى, كىػػػػك مػػػػذىب الحن يػػػػة
 .ٔ()كالحنابمة

 .ٗ()كابف حـز الظاىرم ,ٖ()كالحنابمة ٕ()بعض الشافعية كىك مذىب المذىب ال اني: قالكا بعدـ انعقاده بيعان,
 .(َُ)كالدينية مع التعييف يتناقضاف مـ يقتضي الدينية,كذلؾ الختالؼ الم ظ ؛ فف اسـ الس

 
 

                                                 
العزيػػػػػػػػػػػػػػز شػػػػػػػػػػػػػػرح (؛ الرافعي:ْٕٕ/ٔ(؛ الحطػػػػػػػػػػػػػػاب الرعينػػػػػػػػػػػػػػي: مكاىػػػػػػػػػػػػػػب الجميػػػػػػػػػػػػػػؿ,)َُِ/ٓالكاسػػػػػػػػػػػػػػاني:البدائع,) (ُ)

 (.ُٖ/ّ(؛البيكتي:كشاؼ القناع,) ّٓٗ/ْالكجيز,)
 المراجع السابقة. (ِ)
 (.ِٗٔ/ِ(؛الحمكم:غمز عيكف البصائر,)ْٓٓ/ٕابف عابديف: رد المختار,) (ّ)
المالكية لـ يع ر ليـ عمى قكؿ في م ؿ ىذه المس لة,كلكف الظاىر مف أصكليـ أنيـ يعتبركف السمـ بيعان. انظػر أحمػد  (ْ)
(؛ زكريػػا ْٕٕ/ٔ(؛ الحطػػاب الرعيني:مكاىػػب الجميػػؿ عمػػى مختصػػر خميػػؿ,)ْ/ّصػػاكم:بمغة السػػالؾ فقػػرب المسػػالؾ,)ال

 (.ِْال الح,السمـ كالمضاربة,)ص 
 (.ُّٔ/ِالشربيني:مغني المحتاج,) (ٓ)
 (.ُِٔ/ْالمرداكم:اإلنصاؼ,) (ٔ)
 (.ُّٔ/ِالشربيني:مغني المحتاج,) (ٕ)
 (.ُِٔ/ْالمرداكم:اإلنصاؼ,) (ٖ)
:المحمى,) (ٗ)  (.َُٓ/ٗابف حـز
 (.ُّٔ/ِالشربيني:مغني المحتاج,) (َُ)
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 سبب الخالؼ:
أك بمعانييػػػا ؟ فالحن يػػػة كبعػػػض الشػػػافعية  ,اجػػػع إلػػػى ىػػػؿ االعتبػػػار بصػػػيغ العقػػػكدسػػػبب الخػػػالؼ فػػػي المسػػػ لة ر 

كذىب البعض اءخر مػف الشػافعية كبعػض  كعميو ينعقد بيعان, ا العبرة في العقكد لممقاصد كالمعاني,كالحنابمة قالك 
الحنابمة كىك مذىب ابف حـز الظاىرم أف العبرة في العقكد لألل اظ كالمباني, كعميو ينعقػد سػممان نظػران لم ػظ, كىػذا 

 .ُ()التي سنذكرىا فيما بعد ةالسبب ينسحب عمى المسائؿ الالحق
 لرأي الراجح:ا

بعػػد عرضػػنا فقػػكاؿ العممػػا  فػػي المسػػ لة يظيػػر لػػي أف مػػذىب الجميػػكر القائػػؿ بانعقػػاده بيعػػان ىػػك الػػراجح, كذلػػؾ 
 -لألسباب التالية:

في بابو كلـ يكجد " كؿ ما كاف صريحان  كيؤيد ذلؾ القاعدة التي تقكؿ: جتماع أركاف البيع في ىذه المس لة,ا -ُ
لكنػو كنايػة فػي البيػع كىػك ك  كل ظ السمـ صريح في بػاب السػمـ, ,ِ()ي غيره" كاف كناية ف ,ن اذ في مكضكعو

 .المعقكؿ

كنككف بذلؾ  قد أىممنا كالـ المكمػؼ, إذا لـ نعتبره سممان, فإنو ينعقد بيعان فاسدان, كال يترتب عميو أ ر شرعي,  -ِ
عمػاالن لكالمػو نعتبػره سػممان صػيانة لكالمػو عػف اإللغػا  ك  اإلىمػاؿ, فف إعمػاؿ الكػالـ فتصحيحان لمعاممتػو, كا 

 كحممو عمى أقرب كجو يجعمو معمكالن بو أكلى مف إىمالو بالكمية.
 المسألة الثانية:

 بيع الوفاء  
 مف ديف أك عمى أنني متى قبضتو فيك لي, صكرة المس لة: أف يقكؿ المشترم بعتي منؾ ىذه العيف بما لؾ عميًّ 

 .ّ()بال مف أك يقكؿ بعتي منؾ عمى أف تبيعو مني متى جئت
 اختمؼ ال قيا  في حكـ بيع الكفا  عمى  ال ة مذاىب:

 , ٔ()شافعيةكال ,ٓ()المالكية ,كْ()المتقدمكف مف الحن ية كىك مذىب المذىب افكؿ: قالكا باعتباره بيعان فاسدان,
 

                                                 
صػػػد كالمعػػاني ال لألل ػػػاظ (, انظػػر ت صػػػيؿ ىػػذه المسػػ لة فػػػي قاعػػدة العبػػػرة فػػي العقػػكد لممقاُِّالسيكطي:افشػػباه,)  (ُ)

 ,مف ىذا البحث.كالمباني
 (.ِْٗ/ُابف السبكي:افشباه,)(ِ)
 (ْٓٓ/ٕ(؛ابف عابديف:رد المحتار عمى الدر المختار,)َِٗ/ّة,)العالمة اليماـ:ال تاكل اليندي (ّ)
 (.َِٗ/ّالعالمة اليماـ:ال تاكل اليندية,)(ْ)
الدردير:الشرح الكبير مػع أما إذا لـ يشترط عميو ب ف تبرع المشترم لمبائع برد المبيع لو فإنو ينعقد بيعان صحيحان,انظر: (ٓ)

(؛ابػػػػػف ٓٔ/ّلسػػػػػالؾ فقػػػػػرب المسػػػػػالؾ عمػػػػػى الشػػػػػرح الصػػػػػغير,)(؛أحمػػػػػد الصػػػػػاكم:بمغة إُ/ّمػػػػػع حاشػػػػػية الدسػػػػػكقي,)
 (.ُِّ/ٗمالؾ:المدكنة,)

 (.ِْٔ/ِالبيكتي: كشاؼ القناع,)(. ٖٓ(؛الزرقا:شرح القكاعد ال قيية,)صّّْ/ّالرممي: نياية المحتاج ) (ٔ)
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 .ُ() كالحنابمة
 .(ّ), كالشافعية(ِ) يةكىك قكؿ بعض المت خريف مف الحن المذىب ال اني: قالكا بانعقاده بيعان صحيحان,

المذىب ال الث: قالكا بانعقاده رىنان كليس ببيع, في بػت لػو جميػع أحكػاـ الػرىف فػال يممكػو المشػترم كال ينت ػع 
بػػو إال بػػإذف البػػائع كيضػػمف مػػا ي كمػػو كمػػا يتم ػػو كيسػػقط الػػديف بيالكػػو كال يضػػمف كافمانػػة كيسػػترده عنػػد 

كالقاضػػي أبػػك الحسػػف الماتريػػدم مػػف  كعمػػي السػػعدم, كىػػك مػػذىب أبػػي شػػجاع السػػمرقندم, ,قضػػا  الػػديف
 .(ْ)الحن ية

 أدلة أصحاب المذىب افكؿ:
 بما يمي: كاستدؿ القائميف بانعقاده بيعان فاسدان 

كىػك  أف اشتراط البائع أخذ جميع المبيع إذا رد ال مف إلى المشترم يخالؼ مقتضى عقد البيػع كحكمػو, -ُ
 كفي ىذا الشرط من عة لمبائع كلـ يرد دليؿ معيف يدؿ  ستقرار,ممكية المبيع عمى سبيؿ الدكاـ كاال

 .(ٓ)فيككف شرطان فاسدان ي سد البيع باشتراطو فيو عمى جكازه,
نمػا يقصػد مػف كرائػو الكصػكؿ إلػى  البيع عمى ىػذه الصػكرة ال يقصػد منػو حقيقػة البيػع بشػرط الكفػا , -ِ كا 

,  .(ٔ)كالربا باطؿ في جميع حاالتو مبيع ىي الربح,كمن عة ال كىك إعطا  الماؿ إلى أجؿ, الربا المحـر

 أدلة أصحاب المذىب ال اني:
 -استدؿ القائميف بانعقاده بيعان صحيحان بما يمي:

فقػد كػاف أىػالي بمػم يعتػادكف اإلجػارة الطكيمػة  أف البيع بيذا الشرط تعارفو الناس كتعاممكا بو لحاجتيـ إليػو,
" مػا ضػاؽ أمػره عمػى النػاس  ا إلى البيع كفا  استنادان لقاعدة:كىي غير ممكنة في افشجار كلذلؾ اضطرك 

 كلذلؾ جػكزكه بيعػان صػحيحان,لحاجة الػتخمص مػف الربػا, فمػذلؾ ال ي سػد البيػع باشػتراطو فيػو, (ٕ)اتسع حكمو"
ف كاف مخال ان لمقكاعد؛  .(ٖ)فف القكاعد تترؾ بالتعامؿ كما في االستصناع كا 

 -أدلة أصحاب المذىب ال الث:
 دؿ القائميف بانعقاد بيع الكفا  رىنان بما يمي:است

                                                 
 (.ِْٔ/ِبيكتي: كشاؼ القناع,)ال (ُ)
 (.َِٗ/ّالعالمة اليماـ:ال تاكل اليندية,) (ِ)
 (.ٕٓ(؛ الزرقا:شرح القكاعد ال قيية,)ُّٗ/ُي:افشباه,)السيكط (ّ)
 (.َِٗ/ّالعالمة اليماـ:ال تاكل اليندية,) (ْ)
 (.َِٔ/ٗالمكسكعة ال قيية)(ٓ)
 .رجع السابؽالم(ٔ)
 (.ّٖ(؛ السيكطي:افشباه,)صِّ/ُعمي حيدر:شرح المجمة,) (ٕ)
(؛الرممي:نيايػػػػة َِٗ/ّاليماـ:ال تػػػػاكل الينديػػػػة,)(؛العالمػػػػة ْٔٓ/ٕابػػػػف عابػػػػديف:رد المحتػػػػار عمػػػػى الػػػػدر المختػػػػار,) (ٖ)

 (.ّّْ/ّالمحتاج,)
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 كليػػػذا كانػػػت اليبػػػة بشػػػرط العػػػكض بيعػػػان,, ألل ػػػاظ كالمبػػػانيلال  ,العبػػػرة فػػػي العقػػػكد لممقاصػػػد كالمعػػػاني -ُ
 , كأم اؿ ذلؾ ك ير في ال قو.الك الة بشرط برا ة افصيؿ حكالةك 
 .(ُ)فنو ىك الذم يؤخذ عند أدا  الديف ؛البيع لما شرط فيو أخذ المبيع عند رد ال مف كاف رىنان  ىذا-ِ

 الرأي الراجح:
المذىب ال الث القائؿ بانعقاده رىنان ىك الراجح كذلؾ  يظير لي أف ,عد عرضنا لمذاىب العمما  كأدلتيـب

 -لألسباب التالية:
كىػػذا الشػػرط  كذلػػؾ فف المشػػترم ال يممػػؾ بيعػػو, ؛كغيػػر صػػحيح العقػػد فػػي حقيقتػػو باطػػؿ, فف ىػػذا -ُ
 المشترم في التصرؼ فيما اشتراه.قتضى عقد البيع الذم يقضي بحرية الؼ لممخ
طرفػي بؿ نيتاىما متجيتاف إلى جر من عػة فحػد  ,رىنان فنيما لـ يقصدا االستي اؽال يمكف اعتباره  -ِ

اؿ فف إعمػ إعماالن لكالميػـ؛ ,فإنا نصرفيا إلى الرىف ,فتصحيحان لمعاممتيـالعقد كىذا في حد ذاتو ربا, 
 الكالـ كحممو عمى ما يصح ما أمكف ذلؾ أكلى مف إىمالو بالكمية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(ُِٔ/ٗالمكسكعة ال قيية,) ؛(َِٗ/ّ(؛ العالمة اليماـ:ال تاكل اليندية,)ُّٖ/ٓالزيمعي:تبيف الحقائؽ,)(ُ)
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 الفرع الثاني
 أثر القاعدة في عقود السمـ

 
 المسألة األولى:
 السمـ بمفظ البيع

إلى أجػؿ كػذا بعشػرة دنػانير  صكرة المس لة: لك قاؿ رب السمـ: اشتريت منؾ خمسيف رطالن زيتان ص تو كذا,
أك  ,فيػػؿ ينعقػػد بيعػػان  أك يقػػكؿ ابتعػػت منػػؾ قمحػػان صػػ تو كػػذا ككيمػػو كػػذا إلػػى كػػذا, قبػػؿ المسػػمـ إليػػو,ك  حالػػة,
 سممان؟

 تحرير محؿ النزاع:
 ,ك سم تؾ ككؿ ما اشتؽ منيما, ات ؽ ال قيا  عمى صحة انعقاد السمـ بم ظ السمـ أك السمؼ, -ُ

  .(ُ)كأسممتؾ...إلم
 -عمى مذىبيف: اختمؼ ال قيا  في انعقاده بم ظ البيع-ِ

كينسػب ىػذا  المذىب افكؿ: قالكا بصحة انعقاد السمـ بم ظ البيع إذا بػيف فيػو إرادة السػمـ كتحققػت شػركطو,
كعمػى قػكليـ ينعقػد ىػػذا  ,(ٓ), ككجػو عنػد الشػافعية(ْ)كالحنابمػة ,(ّ)كالمالكيػة ,(ِ)القػكؿ فبػي حني ػة كصػاحبيو

 العقد سممان.
كالكجػػػو الصػػػحيح عنػػػد  ,ٔ()نعقػػػاده, كينسػػػب ىػػػذا القػػػكؿ لزفػػػر مػػػف الحن يػػػةقػػػالكا بعػػػدـ صػػػحة ا المػػػذىب ال ػػػاني: 

 كعميو ينعقد ىذا العقد بيعان. ,ٕ()الشافعية
 -أدلة القائميف بصحة انعقاد السمـ بم ظ البيع:

                                                 
(؛ الرافعي:العزيػػػػػػػػػػػػػػز شػػػػػػػػػػػػػػرح ْٕٕ/ٔ(؛ الحطػػػػػػػػػػػػػػاب الرعينػػػػػػػػػػػػػػي: مكاىػػػػػػػػػػػػػػب الجميػػػػػػػػػػػػػػؿ,)َُِ/ٓالكاسػػػػػػػػػػػػػػاني:البدائع,) (ُ)

 (.ُٖ/ّ(؛البيكتي:كشاؼ القناع,) ّٓٗ/ْالكجيز,)
 (.َُِ/ٓالكاساني:البدائع,) (ِ)
 (.ْٕٕ/ٔالحطاب الرعيني:مكاىب الجميؿ,) (ّ)
 (.ُٖ/ّالبيكتي:كشاؼ القناع,) (ْ)
(؛ النككم:ركضػػػػػػػػػػػػة ُّٕ-ُّٔ/ِ(؛الشػػػػػػػػػػػػربيني: مغنػػػػػػػػػػػػي المحتػػػػػػػػػػػػاج,)ّٓٗ/ْالرافعي:العزيػػػػػػػػػػػػز شػػػػػػػػػػػػرح الػػػػػػػػػػػػكجيز,) (ٓ)

 (.ِْٔ/ّالطالبيف,)
 (.َُِ/ٓلبدائع,)الكاساني:ا (ٔ)
 (.ِْٔ/ّ(؛النككم:ركضة الطالبيف,)ُّٕ-ُّٔ/ِالشربيني: مغني المحتاج,) (ٕ)
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 كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ حػػديث الرسػػكؿ صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ حيػػث ركم عنػػو أف السػػمـ بيػػع فينعقػػد بم ػػظ البيػػع,
 كترخيصو في السمـ. ,ساف ما ليس عندهنييو عف بيع اإلن

 .(ُ)فينعقد بم ظ البيع فيذا يعني أف السمـ بيع ما ليس عند اإلنساف,
 أدلة القائميف بعدـ صحة انعقاد السمـ بم ظ البيع:
, كىك منيي عنػو إال أف الشػرع كرد بجػكازه بم ػظ السػمـ  بقكلػو  أف السمـ شرع عمى خالؼ القياس؛ فنو بيع المعدـك

ـ" فكجب االقتصار عميو, "كرخص  .ِ() لعدـ إجزا  سكاه في السم
 سبب الخالؼ:

أك بمعانييا, فمف قاؿ العبرة في العقكد لممعػاني  ,عقكدسبب الخالؼ في المس لة راجع إلى ىؿ االعتبار بصيغ ال
 ؟ ّ()كمف قاؿ العبرة لألل اظ قاؿ بانعقاده بيعان  قاؿ بانعقادىا سممان,

 الرأي الراجح:
سػممان ىػك  ها فقػكاؿ العممػا  كأدلػتيـ فػي ىػذه المسػ لة يظيػر لػي أف المػذىب ال ػاني القائػؿ بعػدـ انعقػادبعد عرضػن

 -كذلؾ لألسباب التالية: الراجح؛
فػي بابػو كلـػ يكجػد " كػؿ مػا كػاف صػريحان  كيؤيد ذلؾ القاعدة التي تقكؿ: في ىذه المس لة, السمـ جتماع أركافا -ُ

لكنو كناية في السمـ, لذا ينعقد ك  ,بيع صريح في باب البيعكل ظ ال ,ْ()ره" كاف كناية في غي ,ن اذ في مكضكعو
 ينعقد بيعان فف ذلؾ ىك المعقكؿ.

شركط زائدة عمػى شػركط البيػع, تتعمػؽ بكػؿ مػف رأس مػاؿ السػمـ, كالمسػمـ فيػو,  ببرناه سممنا؛ فإنو يتطمإذا اعت -ِ
عمػاالن لكػالـ العاقػد  ه المعاممة, فتصحيحان ليذطه مف ىذه الشركط؛ بطؿ عقد السمـشر  كمتى تخمؼ نصػرفيا إلػى  كا 

ىمالو. إعماؿ كالـ المكمؼ ك حممو  فف ,البيع  عمى ما يصح أكلى مف إلغا ه كا 
 المسألة الثانية:

 السمـ في الدراىـ والدنانير
ػػمـي فيػػو ىػػك الػػدراى صػػكرة المسػػ لة: أف يكػػكف رأس المػػاؿ م منػػان كحنطػػة, ـ أك  ػػكب كغيرىمػػا كيعجػػؿ دفعػػو كالمسى

 كالدنانير.
 اختمؼ ال قيا  في ىذه المس لة عمى مذىبيف:

                                                 
 (.ُٔٗ/ِٓ(؛ المكسكعة ال قيية,)َُِ/ٓالكاساني:البدائع,) (ُ)
 (.ٗٗٓ/ْ(؛ الزحيمي: ال قو اإلسالمي,)ُّٔ/ِالشربيني: مغني المحتاج,) (ِ)
 (.ِْٔ/ُالسيكطي:افشباه,) (ّ)
 (.ِْٗ/ُشباه,)ابف السبكي:اف(ْ)
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  ,ّ()كالحنابمة ,ِ()كالشافعية ,ُ()كىك مذىب المالكية المذىب افكؿ: قالكا بجكاز السمـ في الدراىـ كالدنانير,
 .ْ()كالظاىرية

 .(ٓ)يةكىك المت ؽ عميو عند الحن  ,جكاز السمـ في الدراىـ كالدنانير المذىب ال اني:قالكا بعدـ
 -أدلة أصحاب المذىب افكؿ:

 استدؿ القائميف بجكاز السمـ في الدراىـ كالدنانير بما يمي:
كال  كفنػو ال ربػا بينيمػا مػف حيػث الت اضػؿ, ,لذمػة صػداقان فت بػت سػممان كػالعركضالدراىـ كالدنانير ت بت في اأف 

 .ٔ()النسا  فصح إسالـ أحدىما باءخر كالعركض في العركض
 ميف بعدـ جكاز السمـ في الدراىـ كالدنانير:أدلة القائ

 .(ٕ)أف الدراىـ كالدنانير ال ت بت في الذمة إال  منان فال تككف م منة
 فعمى مذىب الحن ية ىؿ يمكف تصحيح ىذا العقد؟

فف ل ػظ السػمـ فػي م ػؿ ىػذا العقػد ال  يرل أبك بكر البمخي ب نو يمكف تصحيح العقد بػ ف ينقمػب بيعػان؛
 .(ٖ)و بيعان مؤجالن يخرجو عف ككن
فف العقػػد المضػػاؼ إلػػى محػػؿ ال يصػػح فػػي محػػؿ  ؛أبػػاف ذىػػب إلػػى عػػدـ انعقػػاده بيعػػان  أمػػا عيسػػى بػػف

 .(ٗ)كالمبيع في السمـ ىك المسمـ فيو آخر,
 الرأي الراجح:

بعد عرضنا لمذاىب ال قيا  كأدلتيـ فػي المسػ لة يظيػر لػي بػ ف مػا ذىػب إليػو أبػك بكػر البمخػي القائػؿ 
صػػػحيحو كانعقػػػاده بيعػػػان ىػػػك الػػػراجح؛ فف العبػػػرة فػػػي العقػػػكد لممقاصػػػد كالمعػػػاني ال افل ػػػاظ بإمكانيػػػة ت
كتصػػػحيح أقػػػكاؿ العاقػػػديف كحمميػػا عمػػػى أقػػػرب مػػػا تنطبػػػؽ عميػػو أل اظيمػػػا أكلػػػى مػػػف تركيػػػا  كالمبػػاني,
ىماليا, ىداره. كا   إعماؿ كالـ العقال  كصكنو عف اإللغا  أكلى مف إىمالو كا 

                                                 
 (.ُّْ/ٔ(؛ابف قدامة:المغني,)ُِٓ/ٓ(؛ القرافي:الذخيرة,)ُُّ/ٗابف مالؾ:المدكنة,) (ُ)
 (.ُِْ/ْ(؛الرافعي:العزيز شرح الكجيز,)ِّْ/ّ(؛النككم:ركضة الطالبيف,)ّّٔ/ْالق اؿ الشاشي:حمية العمما ,) (ِ)
 (.ُّْ/ٔابف قدامة:المغني,) (ّ)
:المحمى,) (ْ)  (.َُُ/ٗابف حـز
 .(ْٓٓ/ٕابف عابديف: رد المحتار,) (ٓ)
 (.ُّْ/ٔابف قدامة:المغني,) (ٔ)
 المرجع السابؽ. (ٕ)
 (.ُٖٓ/ّالعالمة اليماـ:ال تاكل اليندية,) (ٖ)
 المرجع السابؽ. (ٗ)
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 الفرع الثالث
 اعدة في عقود اإلقالةأثر الق

 
أقمتػؾ,  صكرة المس لة: قاؿ المشترم لمبائع قبؿ القبض في الماؿ المنقػكؿ: أقمنػي بيعتػي, فقػاؿ البػائع:

 فيؿ يعتبر ىذا العقد فسم أك بيع؟
 تحرير محؿ النزاع:

ا ات ػػؽ ال قيػػا  عمػػى أف اإلقالػػة إذا كانػػت بم ػػظ ال سػػم أك الػػرد أك التػػرؾ أك الرفػػع أك مػػا ي يػػد ىػػذ -ُ
 .(ُ)عطني حقي كيقبؿ اءخر أنيا تككف فسخان لمعقد السابؽأالمعنى ك ف يقكؿ خذ حقؾ ك 

كػ ف يقػكؿ أحػد العاقػديف ليخػر أقمتػؾ, أك قايمتػؾ, أك تقايمنػا, أك لػؾ  اختمؼ ال قيػا  فػي تكيي يػا, -ِ
 عمى  ال ة مذاىب: القىيمىة, أك أقالؾ اهلل

 ,د فػػي حػػؽ  الػػث غيرىمػػا عنػػد الضػػركرةبيػػع جديػػ ديف,المػػذىب افكؿ: قػػالكا ب نيػػا فسػػم فػػي حػػؽ العاقػػ
 .(ِ)كىك مذىب افماـ أبي حني ة ,سكا  قبؿ القبض أك بعده

إال إذا تعػذر جعميػا بيعػان فإنيػا تكػكف  فػي حػؽ العاقػديف كغيرىمػا, بيػػع قػالكا بانعقادىػاال ػاني:  المذىب
كركايػػػة عنػػػد  ,(ٓ)د الشػػػافعيةكقػػػكؿ عنػػػ ,(ْ)كأبػػػي يكسػػػؼ مػػػف الحن يػػػة ,(ّ) ىػػػك مػػػذىب المالكيػػػةفسػػػخان ك 
 .(ٕ)كبو قاؿ ابف حـز الظاىرم ,(ٔ)الحنابمة

                                                 
(؛الرافعي:العزيػػػػػػز شػػػػػػرح ُّٓ/ّ(؛  النككم:الركضػػػػػػة,)ِّّ/ٕالمختػػػػػػار,) ابػػػػػػف عابػػػػػػديف : رد المحتػػػػػػار عمػػػػػػى الػػػػػػدر (ُ)

 (.ُِٖ/ْالكجيز,)
الحقائؽ شرح كنز (؛الزيمعي:تبيف َّّ/ٕ(؛ ابف عابديف: رد المحتار عمى الدر المختار,)َّٔ/ٓالكاساني:البدائع ,) (ِ)

 .(ُْٔ/ْالدقائؽ,)
(3)

مالؾ المرابحة كالش عة كالطعاـ قبؿ القبض,فف اإلقالة فييما فسم, أما عدا ذلؾ فإف كانت ب مف الػ مف  اإلماـاست نى  
ف كانػػت بغيػػره فيػػي بيػػع.انظر/ ابػػف مالػػؾ: المدكنػػة,)افكؿ فيػػي إقالػػ (؛ الدسكقي:حاشػػية الدسػػكقي عمػػى الشػػرح ٗٔ/ٗة,كا 

 (.ُٔٓ -ُٓٓ/ّالكبير, ) 
(4)

لحقػػائؽ شػػرح (؛الزيمعػػي:تبيف اَّّ/ٕ( ؛ ابػػف عابػػديف: رد المحتػػار عمػػى الػػدر المختػػار,)َّٔ/ٓالكاسػػاني: البػػدائع, ) 
 (.ُْٖ/ْكنز الدقائؽ,)

(5)
 (.َُْ/ّ(؛ الغزالي:الكسيط,)ُِٖ/ْالرافعي:العزيز شرح الكجيز,)(؛ُّٓ/ّ,)النككم:الركضة 

(6)
 (.ُِْ/ْ(؛ ابف م مح:ال ركع,)ُّْ/ّ(؛ ابف قدامة المقدسي:الكافي,)ُٗٗ/ٔابف قدامة:المغني,) 

(7)
:المحمى,)   (.ّ/ٗابف حـز

 



 018 

المػػػذىب ال الػػػث: قػػػالكا ب نيػػػا فسػػػم ينحػػػؿ بػػػو العقػػػد فػػػي حػػػؽ العاقػػػديف كغيرىمػػػا, كىػػػك افصػػػح عنػػػد 
كقػكؿ داكد  ,(ّ)كزفػر مػف الحن يػة كىػك قػكؿ محمػد بػف الحسػف, ,(ِ)كالمذىب عند الحنابمػة ,(ُ)الشافعية

 .(ْ)داكد الظاىرم
 ة أصحاب المذىب افكؿ:أدل
 أف اإلقالة تنبئ عف ال سم كاإلزالة, كافصؿ في اإلقالة ىك ال سم في حؽ المتعاقديف. -ُ
 كمعناىػا ينبػئ عػف البيػػع؛ سػبب اعتبارىػا بيعػان فػي حػػؽ الغيػر فػذلؾ فف ل ظيػا ينبػئ عػػف ال سػم, -ِ

كالعبػرة لممعنػى  لعاقػديف,فجعمػت بيعػان فػي حػؽ غيػر ا فف فييا نقؿ ممؾ بإيجاب كقبكؿ بعكض مالي,
 .(ٓ)إذ ال يممؾ العاقداف إسقاط حؽ غيرىما كمحافظة عمى حقو مف اإلسقاط, ال لمصكرة,

, إذ ىي قد شرعت لدفع ضرر الخمطة لشارع مف شرع الش عة في بعض الصكركلئال ي كت مقصكد ا
 .(ٔ)كىك مكجكد في اإلقالة أك الجكار,

 أدلة أصحاب المذىب ال اني:
  -:ىـ بما يميفي حؽ العاقديف كغير  ائمكف بانعقادىا بيعان استدؿ الق

إف المبيع قد عاد إلى البػائع عمػى الصػ ة التػي خػرج عميػو منيػا فممػا كػاف افكؿ بيعػان كػاف ال ػاني  -ُ
 .(ٕ)كذلؾ

كالعبػػرة فػػي  أف حقيقػػػة البيػػع مبادلػػػة المػػاؿ بالمػػاؿ بالتراضػػي كىػػذا مكجػػكد فػػي اإلقالػػة فتكػػكف بيعػػػان  -ِ
 .(ٖ)د لممعنى ال لمصكرةالعقك 

 

                                                 
 (.َُْ/ّسيط,)(؛ الغزالي:الك ُِٖ/ْالرافعي:العزيز شرح الكجيز,)(؛ُّٓ/ّالنككم:الركضة,) (ُ)
 (.ُّٔ/ْ(؛ ابف م مح:ال ركع,)ُّْ/ّ(؛ ابف قدامة المقدسي:الكافي,)ُٗٗ/ٔابف قدامة:المغني,) (ِ)
الزيمعي تبيػيف الحقػائؽ شػرح  ؛(َّّ/ٕلمحتار عمى الدر المختار,)( ؛ ابف عابديف: رد أَّ/ٓالكاساني: البدائع, ) (ّ)

 (.ُْٖ-ُْٕ/ْكنز الدقائؽ,)
:المحمى,) (ْ)  .(ّ/ٗابف حـز
 ( ؛الزيمعي:تبيف الحقائؽ َّّ/ٕ( ؛ ابف عابديف: رد المحتار عمى الدر المختار,)َّٔ/ٓالكاساني:البدائع,) (ٓ)

 (.ُْٖ/ْشرح كنز الدقائؽ,)
(6)

 (.َّّ/ٕابف عابديف:ردالمحتار عمى الدر المختار,) 

(7)
 (.ُِْ/ْال ركع,)(؛ ابف م مح:ُّْ/ّ(؛ ابف قدامة المقدسي:الكافي,)ُٗٗ/ٔابف قدامة:المغني,) 

(8)
الرافعي:العزيػػػػػػػػػز شػػػػػػػػػرح  ؛(ُْٖ/ْالزيمعػػػػػػػػػي تبيػػػػػػػػػيف الحقػػػػػػػػػائؽ شػػػػػػػػػرح كنػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػدقائؽ,) (َّٔ/ٓالكاسػػػػػػػػػاني:البدائع,) 

 .(ُّْ/ّي:الكافي,)(؛ ؛ابف قدامة المقدسُٗٗ/ٔابف قدامة:المغني,)؛(ُِٖ/ْالكجيز,)
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 أدلة المذىب ال الث:
 استدؿ القائميف باعتبار اإلقالة فسم بما يمي:

 .(ُ)"مف أقاؿ نادمان بيعو أقاؿ اهلل ع رتو "قاؿ:  ما ركاه أبك ىريرة رضي اهلل عنو أف النػبي ب -ُ
 : الداللةكجو ا

 ات الشػػرعية تسػػمية رسػػكؿ اهللسػػماىا إقالػػة كلػػـ يسػػميا بيعػػان, كافصػػؿ فػػي االصػػطالح أف الرسػػكؿ

(ِ). 

ب نػو إنمػا كرد فػي الحػث عمػى اإلقالػة, كلػيس فيػو مػا يػدؿ عمػى  اعترض عمى االستدالؿ بيذا الحػديث
 .(ّ)أنيا بيع جديد, فاالستدالؿ بيا عميو خارج عف مكضع النػزاع أف اإلقالة فسم لمعقد السابؽ, كال

لػـ يبػيف أف اإلقالػة فسػم, فف ذلػؾ معمػـك  نبػي ب ف يقػاؿ إف الا االعتراض يمكف أف يجاب عف ىذ
مػػف لغػػة العػػرب, فنيػػا بمعنػػى الرفػػع كاإلزالػػة كاإلسػػقاط كىػػذا المعنػػى يتحقػػؽ فػػي ال سػػم ال فػػي البيػػع, 

المتبايعػاف بالخيػار مػا لػـ  " :قػاؿ اهلل بػف عمػرك بػف العػاص أف النبػي  كمما يؤيد ذلؾ مػا ركاه عبػد
 .(ْ)"ال يحؿ لو أف ي ارؽ صاحبو خشية أف يستقيمو يت رقا إال أف يككف ص قة خيار, ك 

باالسػتقالة أف ي سػم النػادـ  كالمعنى ال يحؿ لو أف ي ارقو بعد البيع خشية أف يختار فسم البيع فػالمراد
 البيع.

ذا كػػاف كػػذلؾ  -ِ أف اإلقالػػة فػػي المغػػة مكضػػكعة لرفػػع الشػػي  يقػػاؿ أقػػاؿ اهلل ع رتػػؾ يعنػػي رفعيػػا كا 
 .(ٓ)معقد كفسخان لوكجب أف يككف رفعان ل

أف المبيػػع عػػاد إلػػى البػػائع بم ػػظ ال ينعقػػد بػػو البيػػع فكػػاف فسػػخان كػػالرد بالعيػػب  ػػـ إف اإلقالػػة تتقػػدر  -ّ
 .(ٔ)بال مف افكؿ كلك كانت بيعان لـ تتقدر بو

                                                 
 (,ُّّْم افلباني في اإلركا :, )ح(؛قاؿ الشيَِٗٓ(,)ح َْْ/ُُصحيح ابف حباف,كتاب البيكع,باب اإلقالة,) (ُ)
 .ف كاف ح ظو فيك عمى شرط البخارم(رجالو  قات رجاؿ البخارم غير أف ال ركم قد كؼ فسا  ح ظو فا ُِٖ/ٓ) 
:المحمى,) (ِ)  (.ّ/ٗابف حـز
 المرجع السابؽ (ّ)
(؛سػػنف النسػػائي,ؾ ِٕٗ(,)صُِْٕ( مػػا جػػا  فػػي البيعػػيف بالخيػػار مػػالـ يت رقػػا,)حِٔسػػنف الترمػػذم,ؾ البيكع,بػػاب) (ْ)

(؛سػػػنف ابػػػف ماجػػػو,ؾ البيكع,بػػػاب ِْٖ/ٕ(,),)ْْٕٕالبيكع,بػػػاب كجػػػكب الخيػػػار لممتبػػػايعيف قبػػػؿ افتراقيمػػػا ب بػػػدانيما,)ح
 (.ُّٓ/ٓ,انظر افلباني:اإلركا ,)حديث صحيحقاؿ افلباني:(,ّٕٓ(,)صُُِٖالبيعاف بالخيار مالـ يت رقا,)ح

 (,مادة قيؿ.ّٕٓ/ُُ(؛ابف منظكر:لساف العرب,)ُٗٗ/ٔ:المغني,)(؛ ابف قدامةَّٔ/ٓالكاساني:البدائع,) (ٓ)
 (.ُّْ/ّ(؛ابف قدامة المقدسي: الكافي,)ََِ/ٔابف قدامة:المغني,) (ٔ)
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 ػ فإذا كانت رفعان ال تككف بيعان فف,أف البيع كاإلقالة اختم ا اسما فيختم اف حكمان ػ ىذا ىك افصؿ -ْ
البيع إ بات كالرفع ن ي كبينيما تناؼ فكانت اإلقالػة عمػى ىػذا التقػدير فسػخان محضػان, فتظيػر فػي حػؽ 

 .(ُ)الناس كافة
 الرأي الراجح:

مػػف خػػالؿ عرضػػنا لمػػذاىب ال قيػػا  كأدلػػتيـ التػػي اسػػتدلكا بيػػا فػػي ىػػذه المسػػ لة يظيػػر لػػي أف القػػكؿ باعتبػػار 
 لية:اإلقالة فسخان ىك الراجح كذلؾ لألسباب التا

 كصراحتيا في الداللة عمى المراد. ,ة مف قالكا ب ف اإلقالة فسمقكة أدل -ُ
أف المعنػػى الحقيقػػي لإلقالػػة لغػػة كاصػػطالحان ىػػك ال سػػم كاإلزالػػة, فقػػد أطمػػؽ عمييػػا أىػػؿ المغػػة كال قػػو عنػػد  -ِ

لػة ىػك ال سػم كفػي ذلػؾ داللػة كاضػحة عمػى أف أصػؿ اإلقا ,نى ال سم كالتػرؾ كاإلسػقاط كالرفػعتعري يـ ليا مع
 بخالؼ البيع الذم كضع إل بات الممؾ. ,

فف البيػع كال سػم ضػداف  -كىػك ال سػم -أف اإلقالة ال مجاز ليا لتحمؿ عميو عند تعذر معناىػا الحقيقػي -ّ
 كاستعارة أحدىما ليخر ال تجكز.

صػػػيانة لكػػػالـ , ففػػػي مقتضػػػياتيا الحقيقيػػػة ظل ػػػظ اإلقالػػػة ينبػػػئ عػػػف الرفػػػع كال سم,كافصػػػؿ إعمػػػاؿ افل ػػػا -ْ
فف إعمػاؿ كالمػو كحممػو عمػى مػا  المكمؼ عف اإللغا  نحمؿ اإلقالة عمى المعنى الحقيقػي ليػا كىػك ال سػم ؛

 يصح أكلى مف إىمالو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.َّٔ/ٓىذا الدليؿ لزفر استدؿ بو عمى أف اإلقالة فسم, الكاساني:البدائع,) (ُ)
 



 000 

 الفرع الرابع
 أثر القاعدة في عقود اإلجارة

 المسألة األولى: 
 اإلجارة بمفظ البيع 

 .شيرنا بكذا عة ىذه الداربعتؾ من صكرة المس لة : لك قاؿ شخص ءخر: 
 تحرير محؿ النزاع: 
 ؛كاالكتػػرا ,  كاإلكػػرا  كم ػػظ اإلجػػارة كاالسػػتئجار, ات ػػؽ ال قيػػا  عمػػى صػػحة اإلجػػارة بػػالم ظ الصػػريح فييػػا, -ُ

 .(ُ)فنيما مكضكعاف ليا
 اختمؼ ال قيا  في صحة انعقاد اإلجارة بم ظ البيع عمى مذىبيف: -ِ

كالصػػػحيح عنػػػد  ,(ّ)كالحنابمػػػة  ,(ِ)كىػػػك مػػػذىب المالكيػػػة  قادىػػػا بم ػػػظ البيػػػع,المػػػذىب افكؿ: قػػػالكا بصػػػحة انع
 .(ٓ)كافظير عند الحن ية بشرط التكقيت ,(ْ)الشافعية

كافصػح  ,(ٔ)كىك مػذىب الحن يػة فػي قػكؿ مرجػكح  المذىب ال اني:قالكا بعدـ صحة انعقاد اإلجارة بم ظ البيع,
 .(ٕ) عند الشافعية

 -ؿ:أدلة أصحاب المذىب افك 
 -استدؿ القائميف بصحة انعقاد اإلجارة بم ظ البيع بما يمي:

 

                                                 
(؛ الشػػػػػػػػػػػػربيني:مغني ِ/ْح الكبيػػػػػػػػػػػػر,)(؛ الدسكقي:حاشػػػػػػػػػػػػية الدسػػػػػػػػػػػػكقي عمػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػر ُْٕ/ْالكاسػػػػػػػػػػػػاني:البدائع,) (ُ)

 (.ٕ/ٖ(؛ ابف قدامة:المغني,)ٕ/ْ(؛البيكتي: شرح منتيى اإلرادات,)ِْٖ/ِالمحتاج,)
 (.ُِٗ/َُابف مالؾ:المدكنة,) (ِ)
(؛ َِّ/ّ(؛ البيكتي:كشػاؼ القنػاع عمػى مػتف اإلقنػاع,)ُّٓ-ُّْ/ٕ( ؛ابػف م مح:ال ػركع,)ٕ/ٖابف قدامػة:المغني,) (ّ)

 (.ٕ/ْاإلرادات دقائؽ أكلى النيى لشرح المنتيى,)البيكتي:شرح منتيى 
(؛ الشػػػػػربيني:مغني ِِّْٔٔ-/ٓ(؛ الرممي:نيايػػػػػة المحتػػػػػاج,)ُْٓ/ْ(؛الغزالي:الكسػػػػػيط,)ِْٖ/ْالنككم:الركضػػػػػة,) (ْ)

 (.ِْٗ/ِالمحتاج,)
 (.ِٖٔ/ِ(؛ الحمكم:غمز عيكف البصائر,)ٔ/ٗابف عابديف:رد المحتار,) (ٓ)
(6)

 (.ٔ/ٗابف عابديف:رد المحتار,) 

(7)
(؛ الرممي:نيايػػػػػػػػػػػة ُْٓ/ْ(؛الغزالي:الكسػػػػػػػػػػػيط,)ِْٖ/ْ( ؛ النككم:الركضػػػػػػػػػػػة,)ِْٗ/ِالشػػػػػػػػػػػربيني:مغني المحتػػػػػػػػػػػاج,) 

 (.ِِّْٔٔ-/ٓالمحتاج,)
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 .(ُ)أف اإلجارة نكع مف البيع فتنعقد بم ظو كالصرؼ -ُ
 .(ِ)االعتياض عنيا كتضمف بالتعدم يصح المنافع بمنزلة افعياف فإنو -ِ

 -أدلة أصحاب المذىب ال اني:
 دلة منيا:بعدة أستدؿ القائميف بعدـ صحة انعقاد اإلجارة بم ظ البيع ا
 .(ّ)أف ل ظ البيع مكضكع تمؾ افعياف فال يستعمؿ في المنافع -ُ

 .(ْ)أف بيع المعدـك باطؿ فال يصح تمميكان بم ظ البيع كالشرا  -ِ

 الرأي الراجح:
بعػػد عرضػػنا لمػػذاىب ال قيػػا  كأدلػػتيـ التػػي اسػػتدلكا بيػػا فػػي ىػػذه المسػػ لة يظيػػر لػػي أف المػػذىب افكؿ القائػػؿ 

 البيع ىك الراجح, كذلؾ لألسباب التالية: بانعقادىا بم ظ
, ارة فيػػو مػػف ذكػػر المػػدة كافجػػرةكذلػػؾ مػػف خػػالؿ اجتمػػاع أركػػاف اإلجػػ شػتماؿ العقػػد عمػػى معنػػى اإلجػػارة,ا -ُ
 ال لألل اظ كالمباني. ,عبرة في العقكد لممقاصد كالمعانيكال
 ناه كناية في غيره كىك اإلجارة.فاعتبر  ,كلكنو لـ يجد ن اذان في مكضكعو ل ظ "بعتؾ" صريح في بابو, -ِ

عمػاؿ الكػالـ كحممػو عمػى مػا  كنككف بذلؾ قد أىممنا كالمػو, فإنو يككف بيعان فاسدان, لك لـ نعتبره إجارة , -ّ كا 
 يصح أكلى مف إىمالو كعدـ بنا  حكـ صحيح عميو.

 المسألة الثانية:
 بمفظ المساقاة:  اإلجارة

فيػؿ   لمعامػؿ: أسػاقيؾ عمػى ىػذه النخيػؿ مػدة كػذا بػدراىـ معمكمػة,البسػتاف  : أف يقػكؿ مالػؾالمسػ لةكصػكرة  
  ؟ بم ظ المساقاة تصح اإلجارة

 
 
 

                                                 
 (.َِّ/ّالبيكتي:كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع,) (ُ)
 (.ٕ/ْنتيى,)(؛البيكتي:شرح منتيى اإلرادات دقائؽ أكلى النيى لشرح المِْٗ/ِالشربيني:مغني المحتاج,) (ِ)
(3)

(؛ الرممي:نيايػػػػػػػػػػػة ُْٓ/ْ(؛الغزالي:الكسػػػػػػػػػػػيط,)ِْٖ/ْ( ؛ النككم:الركضػػػػػػػػػػػة,)ِْٗ/ِالشػػػػػػػػػػػربيني:مغني المحتػػػػػػػػػػػاج,) 
 (.ِِّْٔٔ-/ٓالمحتاج,)

(4)
 (.ٔ/ٗابف عابديف:رد المحتار عمى الدرالمختار,) 
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 تحرير محؿ النزاع:
 ُ()كاالكتػػرا  كاإلكػػرا  كم ػػظ اإلجػػارة كاالسػػتئجار, ات ػػؽ ال قيػػا  عمػػى صػػحة اإلجػػارة بػػالم ظ الصػػريح فييػػا, -ُ

 كنحك ذلؾ...
  ظ المساقاة عمى مذىبيف:اختمؼ ال قيا  في انعقاد اإلجارة بم -ِ

, ّ()كالصػػحيح عنػػد الشػػافعية ,ِ()كىػػك مػػذىب اإلمػػاـ مالػػؾ المػػذىب افكؿ: قػػالكا بجػػكاز انعقادىػػا بم ػػظ المسػػاقاة,
 .ْ()كبعض الحنابمة

 .ٔ(), كافصح عند الشافعيةٓ()كابف القاسـ مف المالكية كىك قكؿ البف رشد, ,المذىب ال اني: قالكا بالمنع   
 لمذىب افكؿ:أدلة أصحاب ا

 بما يمي:استدؿ القائميف بصحة انعقادىا 
التػػي عػػرؼ بػػو المتعاقػػداف  ظانعقػػدت بػػ م ل ػػظ كػػاف مػػف افل ػػا ,متعاقػػديف إف عرفػػا المقصػػكد انعقػػدتأف ال -ُ

 .ٕ()كىذا عاـ في جميع العقكد فإف الشارع لـ يحد حدان فل اظ العقكد بؿ ذكرىا مطمقة مقصكدىما,
 .ٖ()ركاحتماؿ كؿ ل ظ معنى اءخ بينيما مشابية, اإلجارة ك المساقاة -ِ
 أدلة أصحاب المذىب ال اني: 

فػػإف أمكػػف تن يػػذه فػػي  ل ػػظ اإلجػػارة صػػريح فػػي غيػػر المسػػاقاة,اسػػتدؿ المػػانعيف انعقػػاد اإلجػػارة بم ػػظ المسػػاقاة بػػ ف 
ال فال ن ذ فيو, مكضكعو,  .ٗ()كا 

 
 

                                                 
ربيني:مغني (؛ الشػػػػػػػػػػػػِ/ْ(؛ الدسكقي:حاشػػػػػػػػػػػػية الدسػػػػػػػػػػػػكقي عمػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػرح الكبيػػػػػػػػػػػػر,)ُْٕ/ْالكاسػػػػػػػػػػػػاني:البدائع,) (ُ)

 (.ٕ/ٖ(؛ ابف قدامة:المغني,)ٕ/ْ(؛البيكتي: شرح منتيى اإلرادات,)ِْٖ/ِالمحتاج,)
(؛ َْٓ/ّ(؛ الدسكقي:حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير,)ْٓٓ/ّأحمد الصاكم:بمغة السالؾ عمى الشرح الصغير,) (ِ)

 (.َُْ/ٔالقرافي:الذخيرة,)
 (.ِّْ/ْالنككم: الركضة,) (ّ)
 (.َِّ/ّ(؛ البيكتي:كشاؼ القناع عف متف اإلقناع,)ْ/ٔنصاؼ,)المرداكم:اإل (ْ)
 (.َْٓ/ّ(؛ الدسكقي:حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير,)ْٓٓ/ّأحمد الصاكم:بمغة السالؾ عمى الشرح الصغير,) (ٓ)
 (.ِّْ/ْالنككم: الركضة,) (ٔ)
 (.َِّ/ّ(؛ البيكتي:كشاؼ القناع عف متف اإلقناع,)ْ/ٔالمرداكم:افنصاؼ,) (ٕ)
 (.ِّْ/ْالنككم:الركضة,) (ٖ)
 المرجع السابؽ. ( (ٗ)
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 سبب الخالؼ:
فمػف قػاؿ العبػرة فػي العقػكد  ة راجع إلى أف االعتبار بػالم ظ أك المعنػى,سبب الخالؼ في المس لتيف افكلى كال اني

كفػػي  قػػاؿ بانعقادىػػا بيعػػان فػػي المسػػ لة افكلػػى, ظكمػػف قػػاؿ العبػػرة فػػي العقػػكد لألل ػػا لممعػػاني قػػاؿ بانعقادىػػا إجػػارة,
 ؟ ُ()المس لة ال انية قاؿ بانعقادىا مساقاة 

 الرأي الراجح:
يظيػر لػي أف المػذىب افكؿ القائػؿ بجػكاز انعقادىػا ىػك الػراجح ؛ كعميػو  ,المس لةفقكاؿ ال قيا  في  بعد عرضنا

ف اختمؼ الم ظ تنعقد إجارة صحيحة,  -كذلؾ لألسباب التالية: ؛كا 
كلػػيس ليػػا مػػدة  ,ؼ المسػػاقاة التػػي لػػيس فييػػا دراىػـػبخػػال تحقػػؽ أركػػاف اإلجػػارة فيػػو مػػف ذكػػر المػػدة كافجػػرة, -ُ

 مدتيا بنضكج ال مر.ك  مرة ,بؿ أجرتيا جز  مف ال  ,معينة
تصػحيحان  ال لألل ػاظ كالمبػاني, فيحمػؿ كػالـ المكمػؼ عمػى اإلجػارة, العبرة فػي العقػكد لممقاصػد كالمعػاني, -ِ

 لكالمو كصكنان لو مف اإللغا ؛ فف إعماؿ الكالـ كحممو عمى ما يصح أكلى مف إىمالو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 (.ِٓٔ/ُ(؛السيكطي:افشباه,)ِّْ/ْالنككم: الركضة,) (ُ)
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 الفرع الخامس
 بةأثر القاعدة في عقود المضار 

 

 المسألة األولى:
 المضاربة عمى أف الربح كمو لممضارب

فيػػػؿ ينعقػػػد قراضػػػان أك  قارضػػػتؾ عمػػػى أف يكػػػكف جميػػػع الػػػربح لػػػؾ, صػػػكرة المسػػػ لة: أف يقػػػكؿ المالػػػؾ لمعامػػػؿ:
 قرضان؟

 تحرير محؿ النزاع:
 بحيػػػػث ي خػػػذ رب المػػػاؿ حصػػػتو بمالػػػػو, ات ػػػؽ ال قيػػػا  عمػػػى أف يكػػػكف الػػػػربح مشػػػتركان بػػػيف المتعاقػػػديف, -ُ

 .ُ()كالمضارب ي خذىا بعممو
 في صحة انعقاد المضاربة عمى أف يككف الربح كمو لممضارب عمى مذىبيف:اختمؼ ال قيا   -ِ

 ,ْ()كافصػػػػح عنػػػػد الشػػػػافعية ,ّ()كالمالكيػػػػة ,ِ()كىػػػػك مػػػػذىب الحن يػػػػة المػػػػذىب افكؿ: قػػػػالكا بانعقػػػػاده قرضػػػػان,
 .ٓ()كالحنابمة

 .(ٔ)كىك القكؿ ال اني عند الشافعية ,قالكا بانعقاده قراضان صحيحان  المذىب ال اني:
 -قرضان بما يمي: ابانعقادىاستدؿ القائميف 

 . ٕ()أتى بمعنى القرض كالعبرة في العقكد لمعانييا أنو -ُ

                                                 
(؛ َِّ/ْ(؛ النككم:الركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة,)ِّٔ/ِ(؛ ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد:بداية المجتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد,)ّٖ/ٔالكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني:البدائع,) (ُ)

 (.ُِْ/ٓالمرداكم:اإلنصاؼ,)
 (.ٖٔ/ٔالكاساني:البدائع,) (ِ)
العامؿ عمى رب الماؿ عدـ ضمانو, أك يككف العقد بم ظ القراض, فيككف الضماف في ىاتيف الصػكرتيف  ما لـ يشترط (ّ)

عمى رب الماؿ, فإف اجتمع أف يككف العقد بم ظ القراض كاشترط رب الماؿ عمى العامؿ الضماف, فسد العقد, ك ف يقػكؿ 
, عمػى أف تكػكف ضػامنان لػرأس المػاؿ إف ىمػؾ أك رب الماؿ لمعامػؿ : خػذ ىػذا المػاؿ كاعمػؿ بػو قراضػان, كلػؾ جميػع ربحػو

الدسكقي:حاشػػية خسػػرتو فسػػد ذلػػؾ القػػراض, كحينئػػذ ىػػؿ يكػػكف الػػربح لمعامػػؿ كمػػا شػػرطاه أك يػػرد إلػػى قػػراض م مػػو. انظػػر 
 (.ِّٖ/ِ(؛ ابف رشد: بداية المجتيد,)ِّٓ/ّالدسكقي عمى الشرح الكبير,)

 (.ِِٔ/ٓ,)(؛ الرممي:نياية المحتاجَِّ/ْالنككم:الركضة,) (ْ)
 (.ُِْ/ٕابف قدامة:المغني,) (ٓ)
 (.ِِٔ/ٓ(؛ الرممي:نياية المحتاج,)َِّ/ْالنككم:الركضة,) (ٔ)
 (.ٖٔ/ٔالكاساني:البدائع,) (ٕ)
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 .ُ()يصبح قرضان لذلؾ انتقؿ مف افمانة إلى الذمة  -ِ
فػإذا كػاف الػربح   ؿ,العامػًؿ كرب المػا تخمؼ شرط القراض؛ فف مف شركطو أف يككف الربح مشترؾ بػيف -ّ

ػا بال سػاد أـ كػاف فيكػكف لػو أجػرة الم ػؿ سػكا  أكػاف  لمخال تػو مقتضػى العقػد, ؛كمو لمعامػؿ فسػد القػراض عالمن
 .(ِ)أكجب لو الشرع مف افجرة غير عالـ؛ فنو طامع فيما

 سبب الخالؼ:
بػػرة بافل ػػاظ قػػاؿ فمػػف قػػاؿ العإعمػػاؿ افل ػػاظ كالمبػػاني, أك تػػرجيح المقاصػػد كالمعػػاني كالقػػرائف,  ىػػك 

 .(ّ)كمف قاؿ العبرة بالمعاني جعمو قرضان  ينعقد قراضان,
 الرأي الراجح:

بعد عرضنا فقكاؿ ال قيػا  فػي المسػ لة كعػرض أدلػتيـ يظيػر لػي أف مػذىب الجميػكر القائػؿ بانعقػاده 
 قرضان ىك الراجح لألسباب التالية:

 قكة أدلة الجميكر التي استدلكا بيا. -ُ
افصػؿ فػي المضػاربة أف يكػكف ك  شتمؿ عمى شرط مخالؼ لمقتضػى عقػد  المضػاربة ؛ىذا العقد ا-ِ

 الربح مشتركان بيف المالؾ كالعامؿ.

عمػػػاالن فقػػػكاؿ العاقػػػديف  فنػػػو ال يمكػػػف تصػػػحيحو مضػػػاربة فيصػػػحح قرضػػػان بنػػػا ان عمػػػى معنػػػاه, -ّ كا 
 الو.فف إعماؿ الكالـ أكلى مف إىم كحمميا عمى أقرب ما تنطبؽ عميو أل اظيما,

 المسألة الثانية:
 ذكر نسبة الربح: المضاربة دوف

أك  أك شػػػركة, قارضػػػتؾ عمػػػى أف لػػػؾ فػػػي الػػػربح شػػػركان, أف يقػػػكؿ رب المػػػاؿ لمعامػػػؿ:صػػػكرة المسػػػ لة: 
 نصيبان.

 تحرير محؿ النزاع:
 ات ؽ ال قيا  عمى أنو يشترط لصحة المضاربة أف يككف نصيب كؿ مف العاقديف مف الربح  -ُ

 
 

                                                 
 (.ِّٓ/ّالدسكقي:حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير,) (ُ)
 (.ِِٔ/ٓالرممي:نياية المحتاج,) (ِ)
 (.ِٓٔ/ُالسيكطي:افشباه,) (ّ)
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 .(ُ)كجيالة المعقكد عميو تكجب فساد العقد لمعقكد عميو ىك الربح,فف ا معمكمان؛
 عمى مذىبيف: اختمؼ ال قيا  في صحة المضاربة دكف ذكر نسبة الربح -ِ

 .(ٓ)كالظاىرية ,(ْ), كالحنابمة(ّ)كالشافعية ,(ِ)كىك مذىب الحن ية : قالكا ب ساد العقد,ؿالمذىب افك 
مػػػع جيالػػػة نسػػػبة كػػػؿ مػػػف العاقػػػديف فػػػي الػػػربح كىػػػك مػػػذىب المػػػذىب ال ػػػاني: قػػػالكا بجػػػكاز القػػػراض 

 .(ٔ)المالكية
 -أدلة أصحاب المذىب افكؿ:

 -استدؿ القائميف ب ساد ىذا العقد بما يمي:
كجيالػػػة المعقػػػكد عميػػػو تكجػػػب فسػػػاد  كىػػػك مجيػػػكؿ, أف المعقػػػكد عميػػػو فػػػي عقػػػد المضػػػاربة ىػػػك الػػػربح, 

 . (ٖ)كـفف المضاربة ال تصح إال عمى قدر معم ؛(ٕ)العقد
 -أدلة أصحاب المذىب ال اني:

كعمؿ العامػؿ مػف غيػر  ,بمنزلة أف لـ يذكرا شيئان بينيماكانت  أف الشركة لما احتممت النصؼ كغيره,
 .(ٗ)فمو قراض م مو شركط,

 الرأي الراجح:
بعػػد عرضػػنا لمػػذاىب العممػػا  كبيػػاف أدلػػتيـ التػػي اسػػتدلكا بيػػا فػػي ىػػذه المسػػ لة أرل أف قػػكؿ المالكيػػة 

كيكػكف الػػربح  ,اؿ قػػكليـ بإحالتػو إلػػى قػراض الم ػػؿفنػو يمكػػف إعمػ قائػؿ بجػكاز انعقػػاده ىػك الػػراجح ؛ال
كفف تصحيح العقكد كحمميا عمػى  كبيذا لـ يبؽ نصيب كؿ منيما في الربح مجيكالن, بينيما مناص ة,

ىماليا.  ما يصح كترتيب حكـ م يد عمييا ما أمكف ذلؾ, أكلى مف الحكـ ب سادىا كا 

                                                 
(؛ َِّ/ْ(؛ النككم:الركضػة,)ِّٔ/ِ(؛ ابػف رشػد:بداية المجتيػد,)ّٖ/ٔ(؛القرافي:الػذخيرة,)ٖٔ/ٔبدائع,)الكاساني:ال (ُ)

 (.ُِْ/ٓالمرداكم:اإلنصاؼ,)
 (.ٖٔ/ٔالكاساني:البدائع,) (ِ)
 (.َِّ/ْالنككم:الركضة,) (ّ)
 (.ُِْ/ٓ(؛المرداكم:اإلنصاؼ,)ُِْ/ٕابف قدامة:المغني,) (ْ)
:المحمى,) (ٓ)  (.ِْٖ-ِْٕ/ٖابف حـز
(؛ ابػف ّْٕ/ّ(؛أحمػد الصػاكم:بمغة السػالؾ فقػرب المسػالؾ,)ُٗٓ/ّالدسكقي:حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيػر,) (ٔ)

 (.ّٖ/ٔ(؛ القرافي:الذخيرة,)ِٗ-ُٗ/ُِمالؾ: المدكنة,)
 (.ٖٔ/ٔالكاساني:البدائع,) (ٕ)
 (.ُِْ/ٕابف قدامة:المغني,) (ٖ)
 (.ِٗ-ُٗ/ُِابف مالؾ: المدكنة,) (ٗ)
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 ع السادسالفر 
 أثر القاعدة في عقود اإلقرار

 
 المسألة األولى:

 اإلقرار بشيء ثـ وصمو بما يسقطو
أك  مػػػف مبيػػػع ىمػػػؾ قبػػػؿ أف  أك خنزيػػػر, ,كػػػ ف أقػػػر بػػػ لؼ  ػػػـ قػػػاؿ: مػػػف  مػػػف خمػػػر صػػػكرة المسػػػ لة:

 أقبضو...
 اختمؼ ال قيا  في ىذه المس لة عمى مذىبيف:

كىػػػك , ؿ ت سػػػيره بعػػػد ذلػػؾ ب نػػػو مػػػف  مػػػف خمػػػر أك خنزيػػػركال يقبػػػ ؼالمػػذىب افكؿ: قػػػالكا بإلزامػػػو افلػػػ
 .(ْ)كالحنابمة ,(ّ)كقكؿ عند الشافعية ,(ِ)كالمالكية ,(ُ)مذىب جميكر ال قيا  مف الحن ية

كمحمػد صػػاحبا أبػػي  كىػػك مػذىب أبػػك يكسػػؼ, فػػال يمزمػو افلػػؼ, المػذىب ال ػػاني: قػػالكا بقبػكؿ ت سػػيره,
 .(ٔ)د الشافعيةكالقكؿ اءخر عن -رحميما اهلل– (ٓ)حني ة

 -أدلة أصحاب المذىب افكؿ:
أك خنزيػر إبطػاؿ لمػا كقكلػو مػف  مػف خمػر,  لو عمي ألؼ فقد أقر بعمارة ذمتو بيذا افلؼ, أنو لما قاؿ:

 .(ٕ)فف ذمة المسمـ ال تحتمؿ  مف الخمر كالخنزير فكاف رجكعان  ؛كرجكع عف اإلقرار أقر بو,
 -أدلة أصحاب المذىب ال اني:

 فنو  مف خمر أك خنزير كذمة المسمـ ال تحتممو  و مما ال يحتمؿ الكجكب في ذمة المسمـ؛أف المقر ب
 

                                                 
 (.ُِٔ/ٕ(؛ الكاساني: البدائع,)ِٖ/ِالغني الغنيمي:المباب شرح الكتاب,) عبد (ُ)
(؛الحطػػاب َّْ/ّالػػدردير: الشػػرح الكبيػػر عمػػى ىػػامش حاشػػية الدسػػكقي,)المالكيػػة يمزمػػكف المقػػر لػػو بػػاليميف , انظر: (ِ)

عمػػػى الشػػػرح (؛أحمػػػد الصػػػاكم:بمغة السػػػالؾ فقػػػرب المسػػػالؾ َِّ/ٕالرعينػػػي: مكاىػػػب الجميػػػؿ لشػػػرح مختصػػػر خميػػػؿ,)
 (.ّّٖ/ّالصغير,)

 (.ّْٖ/ّ(؛ الغزالي: الكسيط,)ُُّ/ِّالنككم:المجمكع شرح الميذب,) (ّ)
 (.ِٕٓ/ٔ(؛ ابف قدامة المقدسي:الكافي,)ِٖٕ/ٕابف قدامة:المغني,) (ْ)
 (.ُِٔ/ ٕ(؛ الكاساني: البدائع,)ِٖ/ِعبد الغني الغنيمي:المباب شرح الكتاب,) (ٓ)
 (.ّْٖ/ّ(؛ الغزالي: الكسيط,)ُُّ/ِّميذب,)النككم:المجمكع شرح ال (ٔ)
(؛ ّّٖ/ّ( ؛أحمػػػػػد الصػػػػػاكم:بمغة السػػػػػالؾ فقػػػػػرب المسػػػػػالؾ عمػػػػػى الشػػػػػرح الصػػػػػغير,)ُِٔ/ٕالكاسػػػػػاني: البػػػػػدائع,)  (ٕ)

 (.ٔٔىرمكش:القاعدة الكمية,)ص 
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 .(ُ)فال يصح إقراره أصالن 
 الرأي الراجح:

يظيػػػر لػػػي أف مػػػذىب  مػػػف خػػػالؿ عرضػػػنا لمػػػذاىب ال قيػػػا  كأدلػػػتيـ التػػػي اسػػػتدلكا بيػػػا فػػػي المسػػػ لة,
 التالية: كذلؾ لألسباب ,القائؿ بإلزامو افلؼ ىك الراجح الجميكر

العبػػػاد التػػي ال يصػػػح  كىركبػػػان مػػف حقػػكؽ قكلػػو مػػف  مػػػف خمػػر أك خنزيػػػر رجكعػػان عمػػا أقػػػر بػػو,  -ُ
كع فييػا فف مبناىػا فف مبناىا عمى المشاحة بخالؼ حقػكؽ اهلل تعػالى التػي يصػح الرجػ ؛الرجكع فييا

 كما لك أقر بالزنا م الن  ـ رجع فإنو يصح رجكعو. ,عمى المسامحة
صػػاف عػػف اإلىمػػاؿ فف كػػالـ المكمػػؼ يجػػب أف ي قاعػػدة إعمػػاؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف إىمالػػو,اسػػتنادان ل-ِ

 كاإللغا .
 المسألة الثانية:

 تكرار اإلقرار
 صػػكرة المسػػ لة: لػػك أقػػر محمػػد ب نػػو مػػديف لزيػػد بػػ لؼ دينػػار دكف أف يػػذكر سػػبب الػػديف كأعطػػاه سػػندان 

فيػػؿ  ,بػذلؾ كلػػـ يتبػيف سػبب الػديف سػندان  بػذلؾ  ػـ أقػر لزيػد ن سػػو مػرة  انيػة بػ لؼ دينػػار كأعطػاه أيضػان 
 أك عمى الت كيد فيمزمو ألؼ فقط؟ ,يحمؿ إقراره ال اني عمى الت سيس فيمزمو افل ي دينار

 اختمؼ ال قيا  في ىذه المس لة عمى مذىبيف:
, (ِ)كىػك مػذىب الحن يػة, فيكػكف مقػران بػ ل ي دينػار المذىب افكؿ: قالكا بحمؿ كالمػو عمػى الت سػيس, 
 . (ّ)مالكيةكال

 ,(ْ)المػػذىب ال ػػاني: قػػالكا بحمػػؿ كالمػػو عمػػى الت كيػػد فيمزمػػو ألػػؼ دينػػار فقػػط , كىػػك مػػذىب الشػػافعية
 .(ٓ)كالحنابمة

 

                                                 
 (.ٔٔ(؛ ىرمكش:القاعدة الكمية,)ص ُِٔ/ٕالكاساني: البدائع,)  (ُ)
 (.ُّٖ-ُِٖ/ْلعالمة اليماـ: ال تاكل اليندية,)(؛اِِِ/ٕالكاساني:البدائع,) (ِ)
 (؛الدردير:الشرح الصغير ,ن س الجز  كالص حة.ِّْ-ُّْ/ّأحمد الصاكم:بمغة السالؾ فقرب المسالؾ,) (ّ)
 (.ُْ-َْ/ْالنككم: الركضة,) (ْ)
اإلقػػرار بػػالم ظ ال  الحنابمػػة لػػـ يع ػػر ليػػـ عمػػى قػػكؿ فػػي م ػػؿ ىػػذه المسػػ لة,كلكف الظػػاىر مػػف أصػػكليـ فػػي اإلقػػرار أف (ٓ)

يتكرر,فمػػك قػػاؿ لػػو عمػػي درىػػـ  ػػـ سػػكت سػػاعة  ػػـ قػػاؿ لػػو عمػػي درىػػـ لػػـ يمزمػػو غيػػر افكؿ. انظػػر ابػػف المحاـ:القكاعػػد 
 (.ُٕٕ-ُٕٔافصكلية,)ص 
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 -أدلة أصحاب المذىب افكؿ:
و ذكػػر كػػؿ فنػػ ؛افكؿ المػػذككر فػػي اإلقػػرار افكؿ ؼالمػػذككر فػػي اإلقػػرار ال ػػاني غيػػر افلػػ ؼأف افلػػ

ۇ  ۇ   لقكلػػو تعػػالى: افصػػؿ أف النكػػرة إذا كػػررت يػػراد بال ػػاني غيػػر افكؿ,ك  ,كاحػػد مػػف افل ػػيف منكػػران 

 .(ِ)لف يغمب عسر يسريف -رضي اهلل عنو -حتى قاؿ ابف عباس(ُ)ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ       

 -أدلة أصحاب المذىب ال اني:
إال إذا عرض ما يمنع  نزؿ عمى كاحد,في اإلقرار إخبار كتعدد الخبر ال يقتضي تعدد المخبر عنو,

 .(ّ)ذلؾ فيحكـ بالمغايرة
 سبب الخالؼ

مف خالؿ ما سبؽ يظير لي أف سبب الخالؼ في المس لة ىك اختالؼ ال قيا  في ىؿ يحمؿ تكرار 
 الكالـ عمى الت سيس أك الت كيد؟

ألزمو  الت سيس, كمف قاؿ بحمؿ كالمو عمى مف قاؿ بحمؿ عمى الت كيد قاؿ بإلزامو ألؼ دينار فقط,
 افل ي دينار.
 الرأي الراجح:

 بحمػؿ كالمػو عمػى الت سػيس بعد عرضنا لمذاىب ال قيػا  كأدلػتيـ يظيػر لػي أف المػذىب افكؿ القائػؿ
 كذلؾ لألسباب التالية: أل ي دينارما لـ تكف ىناؾ قرائف تدؿ عمى الت كيد, فيمزمو 

 قكة استدالليـ. -ُ
الكالـ ىنػػػا دار بػػػيف الت سػػػيس كالت كيػػػد كحممػػػو عمػػػى فػػػ, مػػػف الت كيػػػدقاعػػػدة الت سػػػيس أكلػػػى ب عمػػػالن  -ِ

خكفان مف المؤاخذة فيحمؿ كالمو عمى  ,ي تي بالكالـ الذم ال فائدة فيو المكمؼ ال, فف الت سيس أكلى
عماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو. ,فإنا قد أىممنا كالمو فمك لـ نعتبر إقراره ال اني, ,قصد م يد  كا 

 

 

 

                                                 
 (.ٔ-ٓسكرة الشرح: آية رقـ)  (ُ)
 (.ِِِ/ٕالكاساني:البدائع,)  (ِ)
 (.ّٗ/ْالنككم:الركضة,) (ّ)
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 انيالمطمب الث

 المعاصرة المالية المعاوضات

 :كيشتمؿ  عمى فرعيف

 ال رع افكؿ: الحسابات الجارية 

 التعاقد بالكسائؿ المستحد ةال رع ال اني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 022 

 الفرع األوؿ

 الحسابات الجارية

  حقيقة الحساب الجاري: 

ت مف الناحية الشرعية أـ الناظر في كتب الباح يف المعاصريف الذيف كتبكا في ىذه المسائؿ, سكا  أكان
القانكنية, أـ االقتصادية البحتة, يمحظ اختالؼ المسميات التي أطمقكىا عمى الحساب الجارم مع اتحاد 

  سميات:تالىذه  , مفضمكفالم
  الحساب الجارم. -ُ
  الحساب تحت الطمب.  -ِ
  الكديعة الجارية. -ّ
  الكديعة المتحركة. -ْ
  الكدائع تحت الطمب. -ٓ
 كدائع الحساب الجارم. -ٔ

 تعريؼ الحساب الجاري:
مػػ خكذ مػػػف ال عػػػؿ حسػػب, كالحػػػا  كالسػػػيف كاليػػا  أصػػػكؿ أربعػػػة, أحػػدىا: العػػػٌد, ك انييػػػا:  لغػػػة: الحسػػاب
أم كالحسػػابي كالًحسػػابة: عػػدؾ الشػػي , كحسػػب الشػػي  يحسػػبو بالضػػـ حسػػبان كحسػػابان كحسػػابة:  ,الك ايػػة
  .(ُ)عٌده

نمػا سػمي الحسػاب فػي المعػامالت حسػابان؛ فنػو ييعمػـ بػو مػا فيػو كنقؿ ابف منظكر عػف افزىػرم قك  لػو: كا 
  .(ِ)ك اية ليس فيو زيادة عمى المقدار كال نقصاف

الجيـ كالرا  كاليا  أصؿ كاحد, كىك انسػياؽ الشػي , يقػاؿ: جػرل المػا  يجػرم جريػة كجريػان لغة:  الجارم
 . (ّ)كجريانان 

يكدعيػػا أصػػحابيا فػػي البنػػكؾ بقصػػد أف تكػػكف حاضػػرة  ىػػي المبػػالغ التػػي الحسػػاب الجػػارم اصػػطالحان:
التػداكؿ, كالسػحب عمييػا لحظػة الحاجػة بحيػث تػرد بمجػرد الطمػب, كدكف تكقػؼ عمػى أم إخطػار سػػابؽ 

  .(ْ) مف أم نكع
                                                 

 (.ُْٖ/ُ,)ال يكمي:المصباح المنير (ُ)
 (,مادة حسب.ٖٔٔ/َُابف منظكر:لساف العرب,) (ِ)
 (.ُٓٗابف فارس:معجـ مقاييس المغة,)ص  (ّ)
(4)

 (.َٓعبدالعزيز خياط:الكدائع المصرفية,)ص  
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أك نقصػاف بسػبب مػا يطػرأ عميػو  كسمي جاريان فف طبيعتو تجعمو في حركة مستمرة مػف زيػادة باإليػداع,
 .(ُ)اع فتغير مف حالتومف قيكد بالسحب كاإليد

  الفقيي لمحسابات الجارية:  التكييؼ
 ت الجارية عمى  ال ة أقكاؿ:اختم ت آرا  ال قيا  كالباح يف المعاصريف في التكييؼ ال قيي لمحسابا

كىػػػذا قػػػكؿ أك ػػػر ال قيػػػا  , المقتػػػرض القػػػكؿ افكؿ: إنيػػػا قػػػرض؛ فػػػالمكدع ىػػػك المقػػػرض, كالمصػػػرؼ ىػػػك
 .(ِ)كالباح يف المعاصريف

كبػو أخػذ بنػؾ دبػي , (ّ)القكؿ ال ػاني: إنيػا كديعػة بػالمعنى ال قيػي, كقػاؿ بػو بعػض البػاح يف المعاصػريف
 .(ْ)اإلسالمي

  القكؿ ال الث: إنيا تدخؿ تحت عقد اإلجارة .
أم أف اإلجػػػارة كاقعػػػة عمػػػى النقػػػكد, كأف مػػػا يدفعػػػو المصػػػرؼ لصػػػاحب النقػػػكد ىػػػك أجػػػر السػػػتعماؿ ىػػػذه 

و بعض الباح يف كلـ ينسبو فحد, كانتقػد ب نػو قػكؿ مػف أراد أف يسػتحؿ فكائػد الربػا النقكد, كىذا القكؿ نقم
  .(5)مف البنكؾ

 -أدلة أصحاب القكؿ افكؿ:
   :استدؿ القائميف ب ف الكدائع المصرفية تعتبر قرض بما يمي 
إف المػػاؿ فػػي الحسػػاب الجػػارم عبػػارة عػػف نقػػكد يضػػعيا صػػاحب الحسػػاب كىػػك يعمػػـ أف المصػػرؼ  -ُ
دخػػاؿ بياناتيػػا بالحاسػػب,  ػػـ يسػػت مرىا, يت صػػرؼ فييػػا, كيخمطيػػا بػػافمكاؿ التػػي لديػػو بمجػػرد اسػػتالميا كا 

 .(ٔ)كقػػد دفعيػػا إليػػو راضػػيان بػػذلؾ فكػػاف إذنػػان بالتصػػرؼ؛ فيػػذه افمػػكاؿ فػػي حقيقتيػػا قػػرض كليسػػت كديعػػة
عان, إذ فػي أف المصرؼ يممؾ المػاؿ فػي الحسػاب الجػارم, كيتصػرؼ فيػو فيكػكف قرضػان, كلػيس إيػدا -ِ

عقد اإليداع ال يممؾ الكديع الكديعة, كليس لو أف يتصػرؼ فييػا, كالعبػرة فػي العقػكد لممعػاني ال لألل ػاظ 
  .(ٕ)الكديعة فييا كالمباني, كتسميتيا كديعة إنما ىك عمى سبيؿ المجاز ال الحقيقة لعدـ تكفر حقيقة

                                                 
 (.ِّٗ/ّعمر عبداهلل كامؿ:القكاعد ال قيية الكبرل,) (ُ)
عمي (؛ِِّلكدائع المصرفية,)ص (؛حسف افميف:اُّٖال قي: افدا  االقتصادم لممصارؼ اإلسالمية,)ص (ِ)

(؛ رفيؽ المصرم: بحكث في المعامالت َّالسالكس: كدائع البنكؾ بيف عقكد القرض كالكديعة كاإلجارة,)ص 
 (.ِِِ(؛محمد ع ماف شبير: المعامالت المالية المعاصرة في ال قو اإلسالمي,)ص َِّالمصرفية,)ص

ال قي:افدا  (؛ْٕٗ/ْالحافظة, انظر الغزالي:الكسيط,) أم بالمعنى الشرعي كىي كؿ ماؿ ت بت عميو اليد (ّ)
(؛عبد العزيز ِّّ(؛ حسف عبداهلل افميف: الكدائع المصرفية النقدية,)ص ُّٗاالقتصادم لممصارؼ اإلسالمية,)ص 

 (.ّٕ( ؛محمد عبداهلل:التكييؼ الشرعي لحسابات المصارؼ,)ص ُٓالخياط:الكدائع المصرفية,)
 (.َُٗفي المعامالت المصرفية,)صرفيؽ المصرم: بحكث  (ْ)
 (.َّعمي السالكس: كدائع البنكؾ بيف عقكد القرض,كالكديعة,كاإلجارة,)ص(ٓ)
 (.َُِرفيؽ المصرم: بحكث في المعامالت المصرفية,)ص (ٔ)
 (.ُّ-َّعمي السالكس: كدائع البنكؾ بيف عقكد القرض,كالكديعة,كاإلجارة,)ص(ٕ)
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كلك كانت ىذه افمكاؿ كديعة بػالمعنى  أف المصرؼ يعد ضامنان فمكاؿ الحساب الجارم برد م ميا, -ّ
الحقيقػػي لمػػا ضػػمنيا المصػػرؼ, كالمديكنيػػة كالضػػماف ينافيػػاف افمانػػة, بػػؿ لػػك شػػرط رب الكديعػػة عمػػى 
الكديػػع ضػػماف الكديعػػة لػػـ يصػػح الشػػرط ؛ فنػػو شػػرط ينػػافي مقتضػػى العقػػد, ككػػذلؾ لػػك قػػاؿ الكديػػع: أنػػا 

؛ فف ضػماف افمانػات غيػر صػحيح, كىػذا عمػى ضامف لمكديعة لـ يضمف ما تمػؼ بغيػر تعػد أك ت ػريط
  .(ُ)خالؼ المعمكؿ بو في المصارؼ قكؿ عمى أف ماؿ الحساب الجارم قرض كليس كديعة

يػػػػا لتػػػػرد إلػػػػى نمػػػػف المعمػػػػـك أف المصػػػػرؼ ال ي خػػػػذ أمػػػػكاؿ الحسػػػػابات الجاريػػػػة ك مانػػػػة يحػػػػت ظ بعي -ْ
نما يستيمكيا كيست مرىا في أعمالو, كمف عرؼ أعما ؿ البنكؾ عمـ أنيا تستيمؾ نسبة كبيرة أصحابيا, كا 

مػػػف ىػػػذه الحسػػػابات, كتمتػػػـز بػػػرد م ميػػػا, كىػػػذا كاضػػػح فػػػي أمػػػكاؿ الحسػػػابات الجاريػػػة التػػػي تػػػدفع بعػػػض 
المصارؼ عمييا فكائد ربكية, فما كاف المصرؼ ليدفع ىذه ال كائد مقابؿ االحت اظ بافمانات كردىػا إلػى 

  .(ِ)أصحابيا فقط
 :أدلة أصحاب القكؿ ال اني

 بما يمي:استدؿ القائميف ب ف الكدائع المصرفية تعتبر كديعة 
الػػذم  أف أمػكاؿ الحسػػاب الجػػارم عبػػارة عػػف مبػػالغ تكضػػع لػدل المصػػرؼ كيسػػحب منيػػا فػػي الكقػػت -ُ

 .(ّ) يختاره المكدع, كذلؾ كؿ ما يطمب في الكديعة الحقيقية, كال تكجد أم شائبة في ذلؾ
عمػى أنيػا قػرض, بػدليؿ أنػو يتقاضػى أجػرة )عمكلػة( عمػى ح ػظ  أف المصرؼ ال يتسمـ ىذه الكديعة -ِ

 .(ْ)الكديعػػػػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػػػػت الطمػػػػػػػػػػػػػب, بعكػػػػػػػػػػػػػس الكديعػػػػػػػػػػػػػة فجػػػػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػدفع ىػػػػػػػػػػػػػك عمييػػػػػػػػػػػػػا فائػػػػػػػػػػػػػدة
أف المصرؼ يتعامؿ بحذر شديد عند اسػتعماؿ أمػكاؿ الحسػابات الجاريػة كالتصػرؼ فييػا,  ػـ يبػادر  -ّ

  .(ٓ)بردىا فكران عند طمبيا مما يدؿ عمى أنيا كديعة
نكقش ب ف ىذا التصرؼ مف المصرؼ ال يغير مف حقيقة العقد, كالكاقع أف المصرؼ يتصرؼ فػي مػاؿ 
الحساب الجارم بخالؼ ما ذيكر حيث يقػكـ بخمطيػا بمالػو كمػاؿ العمػال  اءخػريف بمجػرد اسػتالميا,  ػـ 

  يتصرؼ فييا كما لك كانت ممكو.
قرضػػان؛ فف المقػرض لػػو طمػب بػػدؿ القػرض فػػي  كأمػا ككنػو يبػػادر بردىػا عنػػد طمبيػا فيػػذا ال ين ػي ككنيػا

                                                 
(؛ عمػػر ٖٖ(؛ محمػػد أحمػػد سػػراج: النظػػاـ المصػػرفي اإلسػػالمي,)ص ِٓ,)ص عمػػي السػػالكس: حكػػـ كدائػػع البنػػكؾ (ُ)

 (.ّْٕالمترؾ : الربا كالمعامالت المصرفية في نظر الشريعة اإلسالمية,)ص 
(؛ رفيػػػؽ المصػػػرم: بحػػػكث فػػػي َّ,)ص بػػػيف عقػػػكد القػػػرض كالكديعػػػة كاإلجػػػارة عمػػػي السػػػالكس: حكػػػـ كدائػػػع البنػػػكؾ (ِ)

 (.َُِالمعامالت المصرفية,)ص
؛محمػػػػػػػد عبػػػػػػػػداهلل:التكييؼ الشػػػػػػػػرعي لحسػػػػػػػػابات  (ِّّحسػػػػػػػف عبػػػػػػػػداهلل افمػػػػػػػػيف: الكدائػػػػػػػع المصػػػػػػػػرفية النقديػػػػػػػػة,)ص (ّ)

 (.ّٕالمصارؼ,)ص 
 .(ِّّحسف عبداهلل افميف: الكدائع المصرفية النقدية,)ص (ْ)
 (.ِّْالمرجع السابؽ ,)ص  (ٓ)
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الحالػػة, كفنػػو سػػبب  ؛ فف القػػرض ي بػػت فػػي الذمػػة حػػاالن فكػػاف لػػو طمبػػو كسػػائر الػػديكف(ُ)الحػػاؿ مطمقػػان 
  .(ِ) يكجب رد الم ؿ أك القيمة فكاف حاالن 

ذا كتح يػز لمتعامػؿ معػو, كفػي ىػ ككذلؾ فإف المبادرة بردىا عنػد طمبيػا فيػو ح ػاظ عمػى سػمعة المصػرؼ
.   التعامؿ فكائد ترجع إلى المصرؼ, كما ىك معمـك

أف المكدع عنػدما يػدفع المػاؿ فػي الحسػاب الجػارم لممصػرؼ ال يقصػد أبػدان أف يقػرض المصػرؼ,   -ْ
نما مقصكده  أم  –كال أف يشاركو في افرباح العائدة لممصرؼ مف استغالؿ لماؿ المكدع كماؿ غيره, كا 

  .(ّ)الحاجة إليو كىذا مقتضى عقد الكديعة؛ فال يسمى فعمو إقراضان ح ظ مالو  ـ طمبو عند  –المكدع 
نكقش ب ف ككف المكدع ال يقصد إقراض المصرؼ ال يػؤ ر فػي حقيقػة العقػد؛ فف عامػة المتعػامميف مػع 
المصارؼ ال يدرككف ال رؽ بيف معنى القرض كمعنى الكديعة, كال يستحضػركف ال ػركؽ بينيمػا, فيػـ ال 

بقػػدر مػػا تيميػػـ النتػػائح كالغايػػات, كالحاصػػؿ أف المتعػػامميف مػػع المصػػارؼ بكضػػع تيميػػـ المصػػطمحات 
أمكاليـ في الحسابات الجارية يريدكف ح ظ أمكاليـ مػع ضػمانيا مػف المصػرؼ, كىػذا فػي حقيقتػو قػرض 
ال كديعة, كمف المعمكـ كذلؾ أف المصرؼ ال يقبؿ ح ظ ىذه افمكاؿ إال فجؿ التصرؼ فييا, كىذا ىك 

 .(ْ)رض, كالقاعدة أف العبرة في العقكد بالمقاصد كالمعاني ال بافل اظ كالمبانيمعنى الق
  الرأي الراجح:

بعػػد عرضػػنا فقػػكاؿ ال قيػػا  كالعممػػا  المعاصػػريف كعػػرض أدلػػتيـ التػػي اسػػتدلكا بيػػا يظيػػر لػػي أف القػػكؿ 
 كليسػػت ان رضػق تعتبػػر  ف افمػػكاؿ التػي يضػػعيا أصػحابيا فػػي حسػاب جػارو لػػدل المصػرؼافكؿ القائػؿ بػ

 كذلؾ لألسباب اءتية:ىك الراجح,  كديعة
أف تعريؼ القرض كأحكامو متمشية مع ىذه المس لة؛ فقد عرؼ القرض ب نو "عبارة عف دفع ماؿ  -ُ

كماؿ الحساب الجارم يدفعو صاحبو إلى المصرؼ, لينت ع بو كيرد  (ٓ)إلى الغير؛ لينت ع بو كيرد بدلو"
 بدلو.

رم يعمـ أف المصرؼ الذم يتمقى مالو لف يحت ظ لو بيذا الماؿ ساكنان أف صاحب الحساب الجا -ِ
كب مكاؿ مستقران في صناديقو ليعيده بعينو عند الطمب, بؿ إنو سكؼ يختمط بغيره مف افمكاؿ 

 المصرؼ, كما أف المصرؼ سكؼ يستعمؿ ىذه افمكاؿ في أعمالو كاست ماراتو, كىذا يعني أف 

                                                 
 (.ّٖ/ّالبيكتي: كشاؼ القناع ) (ُ)
 (.ّٗ-ّٖ/ّالبيكتي:كشاؼ القناع,) (ِ)
 (.ِّْ-ِّّحسف عبداهلل افميف: الكدائع المصرفية النقدية,)ص  (ّ)
 المرجع السابؽ (ْ)
 (.ُِّ/ٓ,)اإلنصاؼ  المرداكم: (ٓ)
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 .(ُ)بؿ يعيد م مو عند الطمب, كىذه افمكاؿ في حقيقتيا قركض ال كدائع المصرؼ لف يعيد عيف الماؿ,
أف صاحب الماؿ إذا كضعو في حساب جارو ال يقصد مجرد الح ظ فقط , بؿ يريد الح ظ  -ّ

كالضماف معان, بدليؿ أنو ال يقكـ عمى اإليداع ما لـ يكف الماؿ مضمكنان, ككذلؾ المصرؼ ال يقبؿ ىذه 
 ط, بؿ لالنت اع بيا مع ضمانيا, كىذه حقيقة القرض.افمكاؿ لح ظيا فق

ككؿ  –ما لـ يكف المكدع م رطان  –في القرض يضمف المقترض, كفي الكديعة يضمف المكدع  -ْ
 .(ِ)منيما ضامف فنو مالؾ, كعمى ىذا فالكديعة في العرؼ المصرفي القائـ قرض في الشرع اإلسالمي

بافل اظ مى أف العبرة في العقكد بالمقاصد كالمعاني ال أف القاعدة ال قيية المشيكرة نصت ع -ٓ
أنو عمى العقد  كالمباني, كتسمية ىذا العقد بيف صاحب الماؿ كالمصرؼ كديعة ال يغير مف حقيقة

نما سمي كديعة أك إيداعان  ىذه الكممة استعممت بمعناىا المغكم؛ فإنيا فعيمة مف "كدع  فف ؛(ّ)قرض, كا 
 ة عند المكدع, كىك المصرؼ ىنا بغض النظر عف ككنيا أمانة أك مضمكنة.يدع: بمعنى أنيا متركك

, فنو لك اعتبرناه كديعة كالـ المتعاقديفىذا العقد عمى معناه كمقصده الحقيقي إعماؿ ل في حمؿ -ٔ
أبطمنا ىذا العقد الشتمالو عمى شركط مخال ة لمقتضى عقد الكديعة, باإلضافة إلى ذلؾ أف  نككف قد

 سابات الجارية مختم ة تمامان عف أحكاـ الكديعة بم يكميا الشرعي التي كضعت لو.أحكاـ الح

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (.َِِ-َُِرفيؽ المصرم: بحكث في المعامالت المصرفية,)ص  (ُ)

 (.َِّ)صالسابؽالمرجع   (ِ)

لمترؾ : الربا كالمعامالت المصرفية في نظر (؛ عمر اَِْرفيؽ المصرم: بحكث في المعامالت المصرفية,)ص  (ّ)
 (.ّْٖالشريعة اإلسالمية,)ص 
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 الفرع الثاني
 التعاقد بالوسائؿ المستحدثة

 
 كال ػػػػاكس, كاليػػػػاتؼ, المتطػػػػكرة, الحدي ػػػػة لقػػػػد تطػػػػكرت كسػػػػائؿ التعاقػػػػد بعػػػػد ظيػػػػكر كسػػػػائؿ االتصػػػػاؿ

كالتم از  كالمشاىد مع الكتابة, كالمسمكع, مكتكب,كاإلنترنت ال كاإلذاعة, كالبرؽ, ,يكالالسمك كالتمكس,
أك التعاقػػد بالرسػػكؿ أك  بعػػد مػػا كانػػت قاصػػرة قػػديمان عمػػى التعاقػػد الشخصػػي المباشػػر بػػيف الحاضػػريف,

 كتنقسـ ىذه الكسائؿ إلى قسميف:, بالكتابة بيف الغائبيف
 القسـ األوؿ: التعاقد عبر وسائؿ نقؿ المفظ

مػف أم مػة ىػذه الكسػائؿ التػي  كات ب ل اظيا بكسائط سمكية أك ال سػمكية,تقكـ ىذا الكسائؿ  بنقؿ افص
 يتـ التعاقد بكاسطتيا اليكـ ما يمي:

 الياتؼ:-1
 .(ُ)ىك جياز كيربائي ينقؿ افصكات مف مكاف إلى آخر

 صكرة التعاقد عبر الياتؼ:
 مطػػػرؼ اءخػػػر,كبمجػػػرد فػػػتح الخػػػط كسػػػماعو ل, يقػػػـك أحػػػد المتعاقػػػديف بعمػػػؿ اتصػػػاؿ بالمتعاقػػػد اءخػػػر

بعنػػػي كػػػذا, فيػػػرد  يقػػػكؿ لػػػو: أك كضػػػعيا, ,تعرضػػػاف ت اصػػػيؿ الصػػػ قة بعػػػد رؤيتيػػػايس ,كالتعػػػرؼ عميػػػو
 .(ِ)الطرؼ ال اني عميو بالقبكؿ

 :المذياع أو الراديو-2
 .(ّ)كىك جياز لنقؿ الكالـ كغيره عف طريؽ الجياز الالسمكي

 صكرة التعاقد عبر المذياع:
ة إخبارية كيمتقطيا الناس في أجيزتـ الصغيرة التي تسمى المذياع أك يقـك المذياع ببث مكاد إعالمي

الراديك أك المحطات اإلذاعية عندما تتكارد محطات االستماع عمى ترددات ىذه المحطات الطكيمة 
كلكف ىذه المحطات ترسؿ فقط أما استقباليا فيككف عف طريؽ أجيزة اليكاتؼ  كالمتكسطة كالقصيرة,

 .(ْ)كغيرىا

                                                 
,)ص ِْٔقمعجي:معجـ مصطمحات ال قيا ,)ص  (ُ)  (.ٕٖ(؛ أنيس:المعجـ الكسيط,مادة تىًمؼى
 (.ُٖٖمحمد عكضيف:أسس التعاقد,)ص  (ِ)
 .(ُُيكني,)صمحمد معكض:المدخؿ إلى فنكف العمؿ التم ز  (ّ)
(4)

 (.ُٖٖالتعاقد,)ص  محمد عكضيف:أسس 
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 فاز:التم-3
 .(ُ)ىك جياز لنقؿ الصكر كافصكات بكاسطة افمكاج الكيربائية

 التعاقد عبر التم از:صكرة 
كبيػػػػاف مزاياىػػػػا  يقػػػػكـ التم ػػػػاز بعػػػػرض بعػػػػض المنتكجػػػػات عمػػػػى الشاشػػػػة مػػػػع الدعايػػػػة التجاريػػػػة ليػػػػا,

 .(ِ)يان كتحديد أكصاؼ المنتح,أك السمعة ك منيا  ـ يتـ القبكؿ عف طريؽ االتصاؿ ىات  كاستخداماتيا,
مما يجعمو أك ر أمنان كأقؿ تزكيران أك تكاد نسبة  فالتعاقد عبر التم از يتميز بنقؿ الصكت كالصكرة معان,

 التزكير معدكمة بالنسبة لمكسائؿ السابقة.
 حكـ التعاقد عبر وسائؿ نقؿ المفظ:

مػػف خالليػػا  إال أف جػػا  ال قػػو اإلسػالمي ب حكػػاـ كاضػػحة يمكػػف أف نسترشػػد رغػـ حدا ػػة ىػػذه الكسػػائؿ,
التػػي ال يجتمػػع المتعاقػػداف فييػػا فػػي مكػػاف  عمػػى الحكػػـ الشػػرعي فػػي إبػػراـ العقػػكد عبػػر ىػػذه الكسػػائؿ,

 كاحد.
ػب لػو, كعميو مف خالؿ النظر في التعاقدات الشرعية, كيمكػف أف  إذ يتـ فيو نقؿ أل اظ المكًجػب لمميكجى

 ,كسائؿ نقؿ الم ظ كالياتؼ كغيرهر صحة التعاقد عب قيا  كاعتبارىا أساسان لنستدؿ ببعض نصكص ال
 مف ىذه النصكص ما يمي:

 .(ّ)لك تناديا كىما متباعداف كتبايعنا صح البيع بال خالؼ»يقكؿ اإلماـ النككم:  -ُ
 .(ْ), كالمعنى المقصكد"المعنى المراد " الم ظ إنما ىك كسيمة إلى تحصيؿ يقكؿ الشاطبي:-ِ 

حة العقػػكد أك عػػدميا؛ فف المطمػػكب فػػي بػػاب العقػػكد فعػػدـ رؤيػػة أحػػدىما ليخػػر لػػيس لػػػو عالقػػة بصػػ
 سماع اإليجاب كالقبكؿ كالتقاؤىما, أك إدراكيما ب م كسيمة كانت.

كفف افساس في العقكد ىك صدكر ما يدؿ عمػى الرضػا بصػكرة كاضػحة م يكمػة كمػا تػدؿ عمػى ذلػؾ 
م ػػظ الػػذم ىػػك محػػؿ كذلػػؾ متحقػػؽ فػػي الميات ػػة؛ حيػػث ًإف التعبيػػر يػػتـ مػػف خػػالؿ ال نصػػكص ال قيػػا 

االت اؽ بيف ال قيا , كمػا اليػاتؼ إال كسػيمة لتكصػيؿ الصػكت فحسػب, كلػيس كسػيمة جديػدة, فالقاعػدة 
ظياره ب م كسيمة م يكمة.  افساسية في العقكد تحقيؽ الرضا لمطرفيف كالتعبير عنو, كا 

                                                                                                                                                    
 
 (.ٕٖأنيس: المعجـ الكسيط,مادة تمؼ,)ص  (ُ)

 (.ّٗالرمالكم:التعاقد بالكسائؿ المستحد ة,)ص (ِ)

 (.ُِْ/ٗالشيرازم: شرح الميذب عمى المجمكع,) (ّ)

 (.ُّٖ/ِالشاطبي:المكافقات,) (ْ)
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يف فف الػزمف ىنػا مف خالؿ ما سػبؽ يتبػيف لنػا أف التعاقػد عبػر ىػذه الكسػائؿ يعػد تعاقػدان بػيف حاضػر  
 فكؿ مف العاقديف يسمع اءخر في ذات المحظة التي يسمعيا اءخر. متحد بيف العاقديف,

 طالمػػا االتصػػاؿ قائمػػان, كمػػا أف صػػكت كػػؿ مػػف الطػػرفيف يعػػد ك نيمػػا مجتمعػػاف بػػدنيان فػػي مكػػاف كاحػػد,
كجػب بػالقبكؿ منػذ حيػث يعمػـ الم فاجتماع الطرفيف متحقؽ مف خالؿ االتصاؿ المباشػر كالتػاـ بينيمػا,

 .(ُ)فمجمس العقد الجامع بينيما كيعد قائمان طالما الطرفيف منشغميف بالعقد صدكره,
ال  ان صػحيح ان تعاقػدعػد يي  ,مػ الن  مف خالؿ ما سبؽ يظير لي أف التعاقد عبر أجيػزة نقػؿ الم ػظ كاليػاتؼ

دة إعمػاؿ الكػالـ أكلػػى كذلػؾ عمػػالن بقاعػ جػاب كالقبػػكؿ كبقيػة الشػركط افخػرل,إذا تػـ اإلي غبػار عميػو,
فإنػػو يجػػب إعمػػاؿ ىػػذه العقػػكد كحمميػػا  فػػإذا تػػـ التعاقػػد عبػػر ىػػذه افجيػػزة كفػػؽ الضػػكابط, مػػف إىمالػػو,

 صيانة لكالـ العاقد مف اإلىماؿ كاإللغا . عمى ما يصح ما أمكف ذلؾ,
 ضوابط التعاقد عبر وسائؿ نقؿ المفظ:

, أك الراديػك أك التم زيػكف أك الالسػمكي, كلكػف ال شؾ أف العقكد تتـ بال خالؼ عف طريؽ التم ػكف -ُ
التعاقد بيػا مػع ذلػؾ يبقػى معػو احتمػاؿ التزكيػر كتقميػد الصػكت, كالدبمجػة, كلػذلؾ فافصػؿ ىػك انعقػاد 
العقػػد, كلكػػف إذا ادعػػى أحػػدىما أف الصػػكت لػػيس لػػو, فعميػػو إ بػػات ذلػػؾ مػػف خػػالؿ افدلػػة التػػي تقنػػع 

 .(ِ)"عمى المدعي, كاليميف عمى مف أنكركالبينة  القضا  الذم ىك ال يصؿ, فنو المدعي "
إف العقكد بالتم كف كنحكه إنيػا تصػح فيمػا ال يشػترط فيػو القػبض ال ػكرم, أمػا إذا بيػع ربػكم بم مػو  -ِ

فال يصح العقد بالتم كف, إال إذا تـ القبض ك ف يككف لكؿ كاحد منيما ككيؿ بالتسػميـ عنػد اءخػر, أك 
 (ّ)منيما فيو رصيد لكمييما, أك نحػك ذلػؾ ممػا يتعمػؽ بمكضػكع القػبضعف طريؽ بنؾ لدل كؿ كاحػد 

جمػػاع العممػػا  مػػف حيػػث المبػػدأ,  كمػػا دؿ عمػػى اشػػتراط القػػبض ال ػػكرم افحاديػػث الصػػحيحة ال ابتػػة, كا 
عػف بيػع الػذىب بالػذىب, كال ضػة بال ضػة,  منيا الحديث الصحيح المت ؽ عميػو: " نيػى رسػكؿ اهلل

فػػػإذا  ,لشػػػعير, كالتمػػػر بػػػالتمر, كالممػػػح بػػػالممح, إال سػػػكا ان بسػػػكا , عينػػػان بعػػػيفكالبػػػر بػػػالبر, كالشػػػعير با
 .(ْ)"بيعكا كيؼ شئتـ إذا كاف يدان بيداختم ت ىذه افصناؼ ف

                                                 
سػػائؿ براىيـ:إجػػرا  العقػػكد بك (؛ محمػػد عقمػػة اإلَُٗ-ُٖٗمحمػػد عكضيف:أسػػس التعاقػػد بالكسػػائؿ المسػػتحد ة,)ص  (ُ)

 (.ُٖٔ؛الرمالكم:التعاقد بالكسائؿ المستحد ة,)ص (ُٖٗ-ُٖٖاالتصاؿ الحدي ة,)ص
 (.َُّ(,)صُّْٔحب اليميف عمى المدعى عميو),كتاب افقضية,بامـصحيح مس(ِ)
 (,بحث منشكر عاإلنترنيت.ِٓربحي الجديمي:حكـ إجرا  العقكد بكسائؿ االتصاؿ الحدي ة,)ص (ّ)
,ط دار (ُٓٔ)ص ,(ُٕٖٓ) ,بػاب الصػرؼ كبيػع الػذىب بػالكرؽ نقػدنا -كتػاب المسػاقاة-أخرجو مسػمـ فػي الصػحيح  (ْ)

 الكتب العممية.
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كالتػػي  بحيػػث ال ي يػـػ منيػػا أم معنػػى مػػف المعػػاني التػػي يرفضػػيا العقػػد, عػػدـ اليػػزؿ فػػي كػػالـ العاقػػد, -ّ
 فمػػ الن ييػػات كف تجػػاران ال بقصػػد التعاقػػد بػػؿ مػػف أجػػؿ معنػػى آخػػر, تحصػػؿ ك يػػران بػػيف التجػػار دىػػا ان مػػنيـ,

 .(ُ)أك معرفة ن اؽ البضاعة ,كمعرفة السعر
 القسـ الثاني: التعاقد عبر وسائؿ نقؿ المكتوب

تشمؿ ىذه الكسائؿ البرقية, الػتمكس, كال اكس,كالبريػد اإللكتركنػي حيػث تطػكرت ىػذه الكسػائؿ بشػكؿ رىيػب 
نسػػاف أف ينقػػؿ مػػا كتبػػو خػػالؿ  ػػكاف, أك دقػػائؽ معػػدكدة, إلػػى المكػػاف الػػذم حيػػث أصػػبحت مػػف مقػػدكر اإل

يريده, مػا داـ لػدييما جيػاز ال ػاكس, أك الػتمكس, حيػث ينقػؿ حرفيػان, بػؿ إف ال ػاكس ينقػؿ صػكرة منػو طبػؽ 
ف تباعدت المسافات,  فمف ىذه الكسائؿ ما يمي: افصؿ فيكصمو إلى الجياز افخر كا 

 البرؽ أو التمغراؼ : -1

 .(ِ)ىك جياز نقؿ الرسائؿ مف مكاف إلى مكاف آخر بعيد بكاسطة إشارات خاصة
 صكرة التعاقد عبر البرؽ: 

,  ػػـػ يقػػػـك يقػػػـك المرسػػػؿ بكتابػػػة المطمػػػكب عميػػػويعتمػػػد البػػػرؽ عمػػػى النمػػػكذج الخػػػاص المعػػػد ليػػػذا الغػػػرض ف
لترسػػػؿ عػػػف طريػػػؽ  ,  ػػـػ يكتػػػب عمػػػى كرقػػػة خاصػػػةريػػػد بإرسػػػالو إلػػػى بمػػػد المرسػػػؿ إليػػػوالمكتػػػب الرئيسػػػي لمب

 .  (ّ)مكظؼ البريد ليسمميا باليد
 التمكس:-2

 .(ْ)ىك جياز مرتبط بكحدة تحكـ دكلي ينقؿ المعمكمات المكتكبة إلى جياز المرسؿ إليو
 صكرة التعاقد عبر التمكس:

ب إلػػى الشػػخص المكجػػو إليػػو يػػتـ التعاقػػد عبػػر الػػتمكس مػػف خػػالؿ إرسػػاؿ اإليجػػاب فػػي رسػػالة مػػف المكجػػ
تػػي يعمػـػ فييػػا كينعقػػد العقػػد فػػي المحظػػة ال ـ يقػػـك ىػػذا افخيػػر بإرسػػاؿ رسػػالة تتضػػمف القبػػكؿ, ػػ ,اإليجػػاب

 .(ٓ)كذلؾ بقرا ة الرسالة ,المكجب بيذا القبكؿ
 

                                                 
 (.ِٕسميماف أبك مصط ي: التجارة اإللكتركنية,)ص  (ُ)
 (.ُٓأنيس:المعجـ الكسيط,مادة برؽ,)ص (ِ)
(؛ ٖٔ-ٖٓالرمالكم:التعاقػػػد بالكسػػػائؿ المسػػػتحد ة,)؛ (ْٖٖالقػػػره داغػػػي:حكـ إجػػػرا  العقػػػكد بػػػ الت االتصػػػاؿ الحدي ػػػة,) (ّ)

 (.ْٕسميماف أبك مصط ى:التجارة اإللكتركنية,)ص 
 المراجع السابقة. (ْ)
 (.ّْالتيامي:التعاقد عبر اإلنترنيت,)ص  (ٓ)
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 :الفاكس -3
 .(ُ)جياز لتحكيؿ نسخة مف رسالة إلى إشارات كيربائية ترسؿ عبر خطكط ىات ية ىك

 صكرة التعاقد عبر ال اكس:
, حيػػػث يضػػػع ازيف مػػػرتبطيف بػػػالخطكط التمي كنيػػػةؽ )ال ػػػاكس( مػػػف خػػػالؿ جيػػػيػػػتـ اإلرسػػػاؿ عػػػف طريػػػ

, كبعػد فػتح الخػط, فػإف صػكرة مػف ياز كيضرب افرقػاـ لمجيػاز ال ػانيالمرسؿ الكرقة المكتكبة في الج
 .(ِ)تمؾ الكرقة تنطبع عمى الكرقة الخاصة المكجكدة في الجياز ال اني لتظير لممرسؿ إليو

 البريد اإللكتروني: -4
رسػاؿ حجميػا, كػاف أيػان  كمطبكعػات, ك ػائؽ, مػف المراسػالت بتبػادؿ النظاـ ىذا يسمح.  جمػة رسػائؿ كا 

االتصػػػاؿ  عبػػػر كالمسػػػتقبؿ, المرسػػػؿ بػػػيف المرئيػػػة بالتبػػػادالت كيسػػػمح كمػػػا افرض, بقػػػاع شػػػتى إلػػػى
 .(ّ)ال يديكم

 حكـ التعاقد بوسائؿ نقؿ المكتوب:
نية كتابة ىك تعاقػد عػف طريقػة الكتابػة سػكا  بسػكا ؛ فعػف التعاقد الذم يتـ مف خالؿ الكسائؿ اإللكترك 

طريػػػؽ الكسػػػائؿ اإللكتركنيػػػة يػػػتـ القيػػػاـ ببرمجػػػة خاصػػػة تمكػػػف اإلنسػػػاف مػػػف مخاطبػػػة الجيػػػاز اءخػػػر 
أكتكماتيكيًّا أك عمميًّا كبالتالي كتابة رسالة تعاقدية فيو, كتخزينيا مػع تكجييػو بإرسػاؿ نسػخة منيػا إلػى 

 بو. الجياز ال اني المرتبط
كعميو يمكننا القكؿ: إنو ال يكجد أم فارؽ في التعاقد مف خالؿ الكسائؿ اإللكتركنيػة كالكتابػة العاديػة؛ 
رسػػالو إلػػى مػػف كجػػو  ػػا آخػػر بكتابتػػو كا  فيػػك أشػػبو مػػا يكػػكف بخطػػاب صػػادر مػػف شػػخص كمػػؼ شخصن

 .(ْ)إليو
فإنػو يجػدر بنػا أف نبحػث كبما أف التعاقد مف خالؿ الكسائؿ اإللكتركنيػة ىػك تعاقػد عػف طريػؽ الكتابػة 

 لمعرفة أقكاؿ ال قيا  القدما  في ىذه المس لة. شرعي في التعاقد عف طريؽ الكتابة,الحكـ ال
 حكـ التعاقد بطريؽ الكتابة:

 اختمؼ ال قيا  في حكـ التعاقد بطريؽ الكتابة عمى  ال ة مذاىب:

                                                 
(0)

 (.ََٗ/ِشماـ: حكـ إجرا  العقكد ب الت االتصاؿ الحدي ة,) 

(2)
 (.ٕٖ(؛الرمالكم:التعاقد بالكسائؿ المستحد ة,)ص ْٖٖاؿ الحدي ة,)القره داغي:حكـ إجرا  العقكد ب الت االتص 

(3)
 (.ٕٔسميماف أبك مصط ى:التجارة اإللكتركنية,)ص  

 (.ُٖٔالرمالكم:التعاقد بالكسائؿ المستحد ة,)ص (ْ)
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  أكػاف العقػد بػيف حاضػريف أـ بػيف قالكا أف الكتابة كالخطاب؛ فالتعاقد بيػا جػائز سػكا المذىب افكؿ:
باسػػػػػت نا  عقػػػػػد النكػػػػػاح  غػػػػػائبيف, كسػػػػػكا  أكػػػػػاف المتعاقػػػػػداف قػػػػػادريف عمػػػػػى النطػػػػػؽ أـ عػػػػػاجزيف عنػػػػػو,

, (ُ), كىك مػا ذىػب إليػو جميػكر ال قيػا  مػف المالكيػةكاشتراط اإلشياد فيما عدا المالكية ,لخصكصيتو
 .(ّ), كالحنابمة(ِ)كالشافعية في الراجح

كىػك مػذىب  قالكا بعدـ صػحة التعاقػد بطريػؽ الكتابػة إال لمػف كػاف عػاجزنا عػف النطػؽ كالكػالـ فقػط, المذىب ال اني:
 .(ْ)بعض ال قيا , ك قكؿ عند الشافعية

  كىػػك مػػا ذىػػب إليػػو فقيػػا  ذىبػػكا إلػػى أف الكتابػػة تنػػػزؿ منػػػزلة الخطػػاب بالنسػػبة لمغػػائبيف فقػػط,  المػػذىب ال الػػث:
 .(ٓ) الحن ية

 -افكؿ: أدلة أصحاب المذىب
 -كالمعقكؿ: كالسنة, بالكتاب, ,لتعاقد بالكتابةصحة اب القائميف استدؿ

 مف الكتاب:

 .(ٔ)ڀ  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچقكلو تعالى:
 كجو الداللة:

  الكسائؿ مف الكتابة اعتبار عمى يدؿ كىذا الديف, آية في الشيادة عمى الكتابة قدمت اءية إف
 .(ٕ) الديفالمعتبرة في تك يؽ 

 مف السنة:
 إلى كسرل,مع عبداهلل بف حذافة السيمي  قاؿ:بعث رسكؿ اهلل-عف ابف عباس رضي اهلل عنو

 .(ٖ)يدعكه لإلسالـ

                                                 
 (.ّ/ِالصاكم:بمغة السالؾ لقرب المسالؾ,)(؛ احمد ّ/ّالدسكقي: حاشيتو,) (ُ)
 .(َُٗ/ٗالنككم:المجمكع ,) (ِ)
 (.َْٔ/ِالبيكتي:كشاؼ القناع,) (ّ)
 (.َُٗ/ٗالنكم:المجمكع,) (ْ)
 (.ُّٖ/ٓالكاساني:البدائع,) (ٓ)
 (.ِِٖسكرة البقرة:آية رقـ, ) (ٔ)
(7)

(؛الرمالكم:التعاقػػػػد بالكسػػػػائؿ ِّٖ-ِّٕ/ُ(؛ابػػػػف العربي:أحكػػػػاـ القػػػػرآف,)ِّْ/ْالقرطبي:الجػػػػامع فحكػػػػاـ القػػػػرآف,) 
 (.ُٖٕالمستحد ة,)ص 

(8)
 (.ُِٕ-ُُٕ/ّ(,)ِْْْإلى كسرل كقيصر,)ح   --( كتاب النبيِٖلبخارم,ؾ المغازم,باب,)صحيح ا 
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لى قيصر " كتب إلى كسرم,- أف رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنو-عف أنس بف مالؾ -ِ لى  ,كا  كا 
لى كؿ جبار يدعكىـ لإلسالـ" النجاشي,  .(ُ)كا 

 الحدي يف:مف  كجو الداللة
 قد استعمؿ الكتابة كسيمة مف كسائؿ نشر الدعكة اإلسالمية؛ فمقد خاطب رسكؿ اهلل أف رسكؿ اهلل 

فػإذا كانػت الكتابػة صػالحة لنشػر  ,(ِ)الرؤسا  كالممكؾ كدعاىـ إلى الدخكؿ في اإلسالـ عف طريؽ الكتابػة 
 الدعكة اإلسالمية فكيؼ ال تككف صالحة إلنشا  العقكد؟.

 كؿ:مف المعق
فنيػا  ,(ِ)فيػي بم ابػة الم ػظ فػي داللتيػا عمػى المقصػكد تعتبر الكتابة كسيمة مف كسائؿ التعبير عف اإلرادة,

 .(ّ)كىي تكاد أف تككف نطقان حقيقيان  ,أبيف كأدؿ عمى المراد
 -:نياأدلة أصحاب المذىب ال 

 استدؿ القائميف بعدـ صحة التعاقد بالكتابة بما يمي:
رادة تحسػػيف أف الكتابػػة ليسػػت  -ُ كسػػيمة مػػف كسػػائؿ التعبيػػر المعتبػػرة؛ حيػػث ًإنيػػا تحتمػػؿ التزكيػػر كا 

الخط فقط, كمع ىذا االحتماؿ ال ت بت بيا العقكد التي ترتب عمييا آ ار ك يرة مػف حػؿ كحرمػة, كمػف 
 .(ٓ) انتقاؿ الممكية كنحكه

إنشػػا   النبػػي أف كسػػائؿ التعبيػػر عػػف اإلرادة جػػا ت جميعيػػا بافل ػػاظ, كلػػـ يشػػتير فػػي عصػػر  -ِ
حيمػة إلػى النطػؽ كال ييتػدم العقكد بالكتابة غير أنو يست نى مف ذلؾ العاجز عف النطؽ الذم ال يجد 

 .(ٔ)اإلشارة أك الكتابة إال عف طريؽ
 اعترض الجميكر عمى أدلة الشافعية بما يمي:

شػػاىدة  ديػػثافحا فف بػػو؛ مسػػمـ غيػػر النبػػكة عصػػر فػػي بالكتابػػة التعاقػػد اشػػتيار عػػدـ دعػػكل إف -ُ
 فػػي لمػػدخكؿ دعػػكتيـ مػػف يريػػده عمػػا لمتعبيػػر الممػػكؾ, مػػع رسػػائمو ليػػا فػػي --عمػػى اسػػتعماؿ النبػػي

 اإلسالـ.

                                                 
 (.ٖٕٗ(,)ص ُْٕٕإلى ممكؾ الك ار,)ح --( كتب النبيِٕصحيح مسمـ,ؾ الجياد كالسير,باب) (ُ)
 (.ُٖٕ؛الرمالكم:التعاقد بالكسائؿ المستحد ة,)ص(ّّٕ/ٕابف حجر:فتح البارم,) (ِ)
 (باختصار.ّّٕ/ْقناع,)البيكتي:كشاؼ ال (ِ)

 (.ُٕٕ(؛الرمالكم:التعاقد بالكسائؿ المستحد ة,)ص ٓ/ِ(؛الشربيني:مغني المحتاج,)ّ/ّالدسكقي:حاشيتو,) (ّ)

 (.ُٕٗ(؛الرمالكم:التعاقد بالكسائؿ المستحد ة,)ص ْٕٗ/ِالقره داغي:مبدأ الرضا في العقكد,) (ٓ)

 (.ُٕٗصار؛الرمالكم:التعاقد بالكسائؿ المستحد ة,)ص( باختْٕٗ/ِالقره داغي:مبدأ الرضا في العقكد,) (ٔ)
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 ىػػذه فف مبنػػى جكازىػػا؛ عػدـ عمػػى دليػػؿ النبػكة عصػػر فػػي اسػتعماليا عػػدـ أف يسػػمـ فػال ذلػػؾ سػػمـ كلػك
 .(ُ) الكتابة منع عمى دليؿ كال العرؼ, عمى الدالالت

 .(ِ)إلى صاحبيا الرسالة نسبة عمى الدالة القرائف كجكد مع يتالشى التزكير احتماؿ دعكل إف -ِ
 -أدلة أصحاب المذىب ال الث:

اسػػتدؿ الحن يػػة إلػػى مػػا ذىبػػكا إليػػو بػػن س افدلػػة التػػي اسػػتدؿ بيػػا أصػػحاب المػػذىب افكؿ, لكػػنيـ قػػالكا: إف 
غيػػػػػرىـ, فممػػػػػاذا يمجػػػػػ  إلييػػػػػا الحاجػػػػػة ماسػػػػػة بالنسػػػػػبة لمغػػػػػائبيف دكف الحاضػػػػػريف, فيتػػػػػرخص لمغػػػػػائبيف دكف 

 .(ّ)الحاضراف كىما قادراف عمى النطؽ الذم ىك أقكل
 :ي تي بما الحن ية أدلة عمى الجميكر اعترض

  إلييا كأما الحاجة ,ذلؾ عمى دليؿ كال دليؿ, إلى يحتاج فقط لمغائبيف بالكتابة التعاقد جكاز تقييد إف
إبػػػراـ  أسػػػاس ىػػػك الرضػػا بػػػ ف القاضػػػي الشػػػريعة فػػي دالسػػػائ المبػػػدأ مػػػع يت ػػؽ ال فيػػػذا لمغػػػائبيف بالنسػػبة
 .(ْ)العقكد

 سبب الخالؼ في المسألة:
 كسػائؿ مػف كسػيمة ىػي ىػؿ الكتابػة اعتبػار فػي االخػتالؼ إلػى المسػ لة ىػذه فػي الخػالؼ منشػ  يرجػع

 كالمالكيػة, بيػا, التعاقػد صػحة إلػى ذىػب معتبػرة, كسػيمة الكتابػة أف رأل ففىمػ ال, أـ المعتبػرة التعبيػر
 عػدـ إلػى ذىػب المعتبػرة, الكسػائؿ مػف كسػيمة ليسػت الكتابػة أف كمػف رأل ,(ٓ)كبعض الشافعية كالحنابمة

 .(ٔ)الضركرة حالة في إال بيا التعاقد صحة
 الرأي الراجح:

بعػػػد عرضػػػنا لمػػػذاىب ال قيػػػا  كبيػػػاف أدلػػػتيـ كمناقشػػػتيا يظيػػػر لػػػي أف مػػػا ذىػػػب إليػػػو جميػػػكر ال قيػػػا  
د عػف طريػؽ الكتابػة مطمقنػا أم سػكا  أكػاف العقػد بػيف غػائبيف أـ حاضػػريف, القػائميف بجػكاز إبػراـ العقػك 

 كسكا  أكاف المتعاقداف قادريف عمى النطؽ أـ عاجزيف عنو ىك الراجح كذلؾ لألسباب التالية:

                                                 
 (.ُُٖ-َُٖ(؛الرمالكم:التعاقد بالكسائؿ المستحد ة,)ص ْٖٗ/ِالقره داغي:مبدأ الرضا في العقكد,) (ُ)

(2)
 (.ُُٖ(؛الرمالكم:التعاقد بالكسائؿ المستحد ة,)َٖٓ,)القرة داغي:حكـ إجرا  العقكد ب الت االتصاؿ الحدي ة 

(3)
 (.َُِ-ُُٗ/ّ؛ابف القيـ:إعالـ المكقعيف,)(َٖٓغي:حكـ إجرا  العقكد ب الت االتصاؿ الحدي ة,)القرة دا 

(4)
 (.ْٕٗ/ِ(؛ القره داغي:مبدأ الرضا في العقكد,)َٖٓالقرة داغي:حكـ إجرا  العقكد ب الت االتصاؿ الحدي ة,) 

(5)
 (.َْٔ/ِ(؛ البيكتي:كشاؼ القناع,)َُٗ/ٗالنككم:المجمكع,) (؛ّ/ّالدردير:الشرح الكبير,مع حاشية الدسكقي,) 

(6)
 (.َُٗ/ٗ(؛ النككم:المجمكع,)َُ/ّالعالمة اليماـ:ال تاكل اليندية,) 
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تماشػػيان مػػع قكاعػػد الشػػريعة كأصػػكليا القاضػػية برفػػع الحػػرج كمبادئيػػا الخاصػػة بػػالعقكد الدالػػة عمػػى أف 
فف الكتابػػػػة أخػػػػذت نصػػػػيبان كبيػػػػران مػػػػف  ؛دكف النظػػػػر إلػػػػى التقيػػػػد ب يػػػػة شػػػػكميةضػػػػي افسػػػػاس ىػػػػك الترا

كالشػػركات التػػي ال تسػػتغني عػػف  المعامالت,كبخاصػػة فػػي عصػػرنا ىػػذا الػػذم ك ػػرت فيػػو المؤسسػػات,
حالليا محؿ الكالـ فعزؿ العماؿ, كركاتبيـ,كػؿ ىػذا يصػح  كبياف حصصيـ, كتكزيع عمميـ, الكتابة كا 

فإعمػاؿ الكتابػة أكلػى  ,النػاس فػي حػرج كمشػقة فػي معػامالتيـمناىا كلـ نعتبرىا لكقػع فمك أىم بالكتابة,
 مف إىماليا.

كالتصرفات كىذا بحػد ذاتػو دلػيالن قكيػان عمػى صػالحيتيا  شيكع العمؿ بيا قديمان كحدي ان في إبراـ العقكد,
 في التعبير عف اإلرادة.

 كالتػػيمكس, كال ػػاكس, كػػالتمغراؼ, لمكتػػكب,لػػي جػػكاز التعاقػػد بكسػػائؿ نقػػؿ ا يظيػػرمػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ 
 كما في معناىما, إذا كانت مح كفة بالضكابط الشرعية التي تضمف تحقيؽ العقػد, كالبريد اإللكتركني,

 كذلؾ لألسباب التالية:
عمالن بقاعػدة إعمػاؿ الكػالـ أكلػى مػف إىمالػو,فف الكتابػة ت خػذ حكػـ الكػالـ, فػالمكمؼ مؤاخػذ بمػا  -ُ

 ذ بما يتكمـ؛لذلؾ إعماؿ الكتابة أكلى مف إىماليا.يكتب,كما ىك مؤاخ
فػػإذا تػػـ التعاقػػد عبػػر أجيػػزة نقػػؿ المكتػػكب كفػػؽ ضػػكابط معينػػة ,يجػػب حممػػو عمػػى مػػا يصػػح مػػا أمكػػف 

لغاؤه بالكمية ذلؾ,  استنادان لمقاعدة التي تقضي بكجكب إعماؿ كالـ المكمؼ. ,كال يجكز إىمالو كا 
الػػذم حصػػؿ فػػي كسػػائؿ االتصػػاؿ كجريػػاف  تكنكلػػكجي اليائػػؿ,التطػػكر المراعػػاة التيسػػير كمكاكبػػة  -ِ

 كاالست ادة مف منجزاتيا. ,تيا كدقتياالعمؿ بيا في إبراـ العقكد لسرع

كصػالحيتيا لكػؿ  كالحػكادث كالمسػتجدات سالمية كاستيعابيا لكؿ الكقائعكيد مركنة الشريعة اإل ت -ّ 
  .زماف كمكاف

را  قديمة آب ل اظ أك فالتقيد  ؛أك ضابطنا اكلـ تخالؼ نصًّ  ,اىذه الكسائؿ لـ تتضمف محذكرنا شرعيًّ  -ْ
 كحرج عمى العباد.فيو عنت كمشقة 

 ضوابط التعاقد عبر وسائؿ نقؿ المكتوب:
لكػي تكػكف جػائزة  ,في العقكد عبر كسائؿ نقػؿ المكتػكبىناؾ عدد مف الضكابط التي يجب أف تتكفر 

 كتتم ؿ ىذه الضكابط فيما يمي: شرعان,
 فالكتابػػة تسػػطيرىا, مػػف االنتيػػا  بعػػد أ ػػر ليػػا يبقػػى بحيػػث أم ظػػاىرة, :مسػػتبينة الكتابػػة تكػػكف أف -ُ

  عمى الرسالة طباعة إليو لممرسؿ تيسر اإلنترنت عبر كانت فإذا أ ر ليا يبقى الحدي ة الكسائؿ عبر
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 .(ُ)جيازه عمى معيف ممؼ في ح ظيا أك الكرؽ,

 إليػػو, المرسػػؿ اسػػـ بػػذكر كذلػػؾ النػػاس, بػػيف المعتػػادة ةبالطريقػػ تكتػػب أف أم: مرسػػكمة تكػػكف أف -ِ
 .(ِ)كتكقيعو المرسؿ, كاسـ

 كاحػػد, مجمػػس فػػي كالقبػػكؿ اإليجػػاب يكػػكف بػػ ف االتصػػاؿ ىػػذا كيتحقػػؽ باإليجػػاب, القبػػكؿ اتصػػاؿ -ّ
 عمػى لػو الػرد المكجب فعمى الرسالة, بمكغ ىك المكتكب لنقؿ اإللكتركنية الكسائؿ عبر التعاقد كمجمس
ال العقػػد, انعقػػد المجمػػس تغييػػر قبػػؿ القبػػكؿ منػػو صػػدر فػػإف العقػػد, مجمػػس فػػي باإليجػػا ,  ينعقػػد فػػال كا 
ف حتى  .(ّ)العقد مجمس الختالؼ آخر, مجمس في ذلؾ منو صدر كا 

بػػ لؼ قراضػػة ال يصػػح البيػػع لعػػدـ  فقػػاؿ: لػػك قػػاؿ بعتػػؾ بػػ لؼ صػػحاح, مكافقػػة القبػػكؿ اإليجػػاب, -ْ
 .(ْ) لإليجاب سكا  في التجارة اإللكتركنية أك غيرىا فمذلؾ يجب مكافقة القبكؿ المكافقة,

 إيقػػػاع كعػػػدـ التعامػػػؿ, السػػػتقرا  تحقيقػػػان  كذلػػػؾ الغػػػائبيف, بػػػيف التعاقػػػد فػػػي بػػػالقبكؿ المكًجػػػب عمػػػـ -ٓ
لزاـ العقد, إ بات مف لو كتمكينان  القمؽ, في المكًجب حػرج  فػي يكقعػو بػالقبكؿ المكًجػب فجيػؿ القابػؿ, كا 

 .(ٓ)شديد

 لعػػدـ كالسػػمـ كالصػػرؼ, العقػػد, مجمػػس فػػي القػػبض فيػػو يشػػترط عقػػد عمػػى عبرىػػا التعاقػػد يػػتـ أال -ٔ
 .(ٔ)اإللكتركنية التجارة خالؿ مف التقابض إمكانية

 

 

 

 
                                                 

 (.ُُٕ؛الرمالكم:التعاقد بالكسائؿ المستحد ة,)ص (ْٖمصط ى:التجارة اإللكتركنية,)صسميماف أبك  (ُ)
 .ةجع السابقاالمر  (ِ)
 (.ُٗٗ/ٗالشيرازم:الميذب مع المجمكع,) (ّ)
 (.ََِ/ٗالشيرازم:الميذب مع المجمكع,) (ْ)
 (.ْٖ(؛ سميماف أبك مصط ى:التجارة اإللكتركنية,)صَُ/ّالعالمة اليماـ:ال تاكل اليندية,) (ٓ)
سػػػػػػػميماف أبػػػػػػػك مصػػػػػػػط ى:التجارة (؛ ِّٓنظػػػػػػػر: القػػػػػػػرة داغػػػػػػػي: حكػػػػػػػـ إجػػػػػػػرا  العقػػػػػػػكد بػػػػػػػ الت االتصػػػػػػػاؿ الحدي ػػػػػػػة,) (ٔ)

 (.ْٖاإللكتركنية,)ص
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 المبحث الثاني

 أثر قاعدة إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو في عقود التبرعات

 

 كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:

 ارية: أ ر القاعدة في عقكد العالمطمب األوؿ

 :أ ر القاعدة في عقكد اليبةالمطمب الثاني

 :أ ر القاعدة في عقكد الكقؼالمطمب الثالث

 : أ ر القاعدة في عقكد الكصيةالمطمب الرابع
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 المطمب األوؿ
 أثر القاعدة في عقود اإلعارة

 المسألة األولى:
 اإلعارة بشرط العوض

بعشػػرة دراىػػـ فيػػؿ ىػػي إجػػارة  دار شػػيران مػػف اليػػكـأعرتػػؾ ىػػذه الػػ صػػكرة المسػػ لة: لػػك قػػاؿ شػػخص ءخػػر:
 أك إعارة فاسدة؟ ,صحيحة

 اختمؼ ال قيا  في ىذه المس لة عمى  ال ة مذاىب :
ككجػػػػو عنػػػػد  ,(ِ)كالمالكيػػػػة, (ُ)كىػػػػك مػػػػذىب الحن يػػػػة المػػػػذىب افكؿ: قػػػػالكا بانعقادىػػػػا إجػػػػارة صػػػػحيحة,

 .(ّ)الشافعية
 .(ْ)ؾ تنعقد إجارة نظران لممعنىكىذا بعكض فمذل كحجتيـ أف اإلعارة بغير عكض,

 .(ٔ)ككجو عند الحنابمة ,(ٓ)كىك قكؿ عند الشافعية المذىب ال اني: قالكا بانعقادىا إعارة فاسدة,
 .(ٕ)كحجتيـ أف اشتراط العكض فييا يخرجيا عف مكضكعيا

لػػػبعض  كىػػػك قػػػكؿ قػػػالكا بانعقادىػػػا قرضػػػان فيممػػػؾ بػػػالقبض إذا كػػػاف مكػػػيالن أك مكزكنػػػان, المػػػذىب ال الػػػث:
 .(ٖ)الحنابمة

 سبب الخالؼ:
أك بمعانييػػا ؟ فمػػف قػػاؿ العبػػرة فػػي  ,اجػػع إلػػى ىػػؿ االعتبػػار بصػػيغ العقػػكدسػػبب الخػػالؼ فػػي المسػػ لة ر 

 .(ٗ) كمف قاؿ العبرة في العقكد لألل اظ قاؿ بانعقادىا إعارة العقكد لممعاني قاؿ بانعقادىا إجارة,
 
 
 

                                                 
 (.ٔ/ٗلمحتار عمى الدر المختار,)ابف عابديف:رد ا (ُ)
 (.ّْٓ/ّالدسكقي:حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير,) (ِ)
 (.ٕٔ/ْ(؛ النككم:الركضة,)ّْْ/ِالشربيني:مغني المحتاج عمى متف منياج الطالبيف,) (ّ)
(؛ الشػػػػػػػػربيني:مغني المحتػػػػػػػػاج عمػػػػػػػػػى مػػػػػػػػتف منيػػػػػػػػػاج ّْٓ/ّالدسكقي:حاشػػػػػػػػية الدسػػػػػػػػكقي عمػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػرح الكبيػػػػػػػػػر,) (ْ)

 (.ٕٔ/ْ(؛ النككم:الركضة,)ّْْ/ِبيف,)الطال
 (.ٕٔ/ْ(؛ النككم:الركضة,)ّْْ/ِالشربيني:مغني المحتاج عمى متف منياج الطالبيف,) (ٓ)
 (.َُٓ/ٔالمرداكم:اإلنصاؼ,) (ٔ)
 المرجع السابؽ. (ٕ)
 المرجع السابؽ. (ٖ)
 (.ِْٔ/ُالسيكطي:افشباه,) (ٗ)
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 الرأي الراجح:
 ظير لي أف مذىب الجميكر القائؿ بانعقادىا إجارة صػحيحة ىػك الػراجح؛بعد عرضنا لمذاىب العمما  ي

كالعبػػػرة فػػػي العقػػػكد لممقاصػػػد  ,عناىػػػا فػػػي ىػػػذا العقػػػدكلتػػػكفر م ,لػػػؾ لمتحقػػػؽ مػػػف كجػػػكد أركػػػاف اإلجػػػارةكذ
لغاؤه بالكمية. كالمعاني ال لألل اظ كالمباني,  كحمؿ كالـ المكمؼ عمى ما يصح أكلى مف إىمالو كا 

 ة:المسألة الثاني
 إعارة الدراىـ والدنانير

 فيؿ تصح ىذه اإلعارة ؟ صكرة المس لة: لك قاؿ شخص ءخر: أعرني عشرة دنانير,
 اختمؼ ال قيا  في ىذه المس لة عمى مذىبيف:

كىػػك مػػذىب  كيعتبػػر ىػػذا العقػػد قرضػػان, المػػذىب افكؿ: قػػالكا بعػػدـ جػػكاز إعػػارة الػػدراىـ كالػػدنانير لمن قػػة,
 .(ْ)كقكؿ عند الحنابمة ,(ّ)كافصح عند الشافعية ,(ِ)كالمالكية ,(ُ)الحن ية

كال سػبيؿ إلػى ذلػؾ إال  كال يمكػف االنت ػاع بيػا إال باسػتيالؾ عينيػا, كحجتيـ ب ف اإلعارة تمميؾ المنػافع,
فيعتبػػر قرضػػان  كعميػػو ال يمكػػف تصػػحيح ىػػذا العقػػد إعػػارة حقيقيػػة, بالتصػػرؼ فػػي العػػيف ال فػػي المن عػػة,

 .(ٓ)لقرض كىك مغمب عمى الم ظمجازان لكجكد معنى ا
 .(ٕ)كالحنابمة ,(ٔ)كىك كجو عند الشافعية المذىب ال اني: قالكا بعدـ جكازىا كليس لو أف يشترم بيا,

 الرأي الراجح:
بعػػد عرضػػنا لمػػذاىب ال قيػػا  كبيػػاف أدلػػتيـ يظيػػر لػػي أف مػػذىب الجميػػكر القائػػؿ بانعقادىػػا قرضػػان ىػػك  

 -لألسباب التالية: , كذلؾالراجح
 استدالؿ الجميكر.قكة  -ُ
كفف مػػف شػػركط المسػػتعار ككنػػو منت عػػان بػػو مػػع بقػػا   العبػػرة فػػي العقػػكد حمميػػا عمػػى معناىػػا, -ِ

 بخالؼ عارية الدراىـ كالدنانير التي ال يمكف االنت اع بيا إال باستيالؾ عينيا. عينو,
 

                                                 
(؛ عبػػػػػػػػػػػػد الغنػػػػػػػػػػػػي الغنيمي:المبػػػػػػػػػػػػاب فػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػرح ُْٓ/ُُط,)(؛ السرخسي:المبسػػػػػػػػػػػػك ُِٓ/ٔالكاسػػػػػػػػػػػػاني:البدائع,) (ُ)

 (,إذا أطمؽ العيرية.ُْ/ِ(؛ أبي بكر الحداد:الجكىرة عمى مختصر القدكرم,)َِّ/ِالكتاب,)
 (.ُٗٔ/ُٓ(؛ ابف مالؾ:المدكنة,)ُٖٗ/ٔالقرافي:الذخيرة,) (ِ)
 (.ِٕ/ْالنككم:الركضة,) (ّ)
 (.ّْٔ/ٕ(؛ ابف قدامة:المغني,)َُُ/ْاإلرادات,)(؛ البيكتي:شرح منتيى َُٓ/ٔالمرداكم:اإلنصاؼ,) (ْ)
(؛ البيكتي:شػػػػػػرح  منتيػػػػػػى َِّ/ِ(؛ عبػػػػػػد الغنػػػػػػي الغنيمي:المبػػػػػػاب فػػػػػػي شػػػػػػرح الكتػػػػػػاب,)ُِٓ/ٔالكاسػػػػػػاني:البدائع,) (ٓ)

 (.ُْ/ِ(؛ أبي بكر الحداد:الجكىرة عمى مختصر القدكرم,)َُُ/ْاإلرادات)
 (.ِٕ/ْالنككم:الركضة,) (ٔ)
 (.ّْٔ/ٕ(؛ ابف قدامة:المغني,)َُٓ/ٔالمرداكم:اإلنصاؼ,) (ٕ)
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 المطمب الثاني
 أثر القاعدة في عقود اليبة

 
 المسألة األولى:
 وضاليبة بشرط الع

صكرة المس لة : لك قاؿ شخص ءخر: كىبتؾ ىذه السيارة أك ىذا المنزؿ بشرط أف تػدفع لػي مقػداران مػف 
 فقاؿ:قبمت. الماؿ قدره كذا,

 اختمؼ ال قيا  في تكييؼ ىذه المس لة فقييان عمى مذىبيف:
 عة كخيػػار الرؤيػػة كت بػػت فييػػا أحكػػاـ البيػػع مػػف الشػػ المػػذىب افكؿ: قػػالكا بانعقادىػػا بيػػع ابتػػدا ن كانتيػػا ن,

 ,(ّ)كىػػك المػػذىب عنػػد الحنابمػػة ,(ِ)كالشػػافعية فػػي الصػػحيح (ُ)كىػػك مػػذىب المالكيػػة, كخيػػار الػػرد بالعيػػب
 .(ْ)كزفر مف الحن ية

كىػػك مػػذىب  المػػذىب ال ػػاني: قػػالكا بانعقادىػػا ىبػػة ابتػػدا ن كبيػػع انتيػػا ن إذا حصػػؿ التقػػابض مػػف الطػػرفيف,
 .(ٕ)كقكؿ عند الحنابمة ,(6)الشافعيةكافظير عند  ,(ٓ)أبي حني ة كصاحباه

 أدلة أصحاب المذىب افكؿ:
 .(ٖ)فيككف بيعان نظران لممعنى أف ل ظ اليبة يقتضي التبرع, -ُ
إال  ,البيػع تمميػؾ العػيف بعػكض كقػد كجػد فف أما حجة زفػر ىػي أف معنػى البيػع مكجػكد فػي العقػد؛ -ِ

 .(ٗ)ـ كحصكؿ البيع بم ظ التمميؾكاختالفيا ال يكجب اختالؼ الحك أنو اختم ت العبارة,
 أدلة أصحاب المذىب ال اني:

                                                 
 (.َّ-ِٗ/ٖالحطاب الرعيني:مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ,) (ُ)
 (.ْْٕ/ْ(؛النككم:ركضة الطالبيف,)ِِٓ/ِالشربيني:مغني المحتاج عمى متف منياج الطالبيف,) (ِ)
 (.َِٖ/ٖ(؛ ابف قدامة :المغني,)ُُٔ/ٕالمرداكم:اإلنصاؼ,) (ّ)
 (.ُٔٔ/ّ(؛ السمرقندم:تح ة ال قيا ,)ُٖ/ِالجكىرة عمى مختصر القدكرم,)أبي بكر الحداد: (ْ)
(؛ ُٕٕ/ِ(؛ عبد الغني الغنيمي:المباب في شرح الكتاب,)ُُٗ/ٔ(؛ الكاساني:البدائع,)ٕٗ-ُِالسرخسي:المبسكط,) (ٓ)

 (؛ ابف عابديف:رد المحتار عمى الدر المختارُٖ/ِ(؛ أبي بكر الحداد:الجكىرة عمى مختصر القدكرم,)ُٕٕ/ِالكتاب,)
 (.ُٓٓ-ُْٓ/ٖشرح تنكير افبصار,)

 (.ْْٕ/ْ(؛النككم:ركضة الطالبيف,)ِِٓ/ِالشربيني:مغني المحتاج عمى متف منياج الطالبيف,) (ٔ)
 (.َِٖ/ٖ(؛ ابف قدامة :المغني,)ُُٔ/ٕالمرداكم:اإلنصاؼ,) (ٕ)
 (.ِِٓ/ِالشربيني: مغني المحتاج عمى متف منياج الطالبيف,) (ٖ)
 (.َٖ-ٕٗ/ُِالسرخسي:المبسكط,) (ٗ)
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 نػػو قػػد كجػػد فػػي ىػػذا العقػػد ل ػػظ اليبػػة كمعنػػى البيػػع بىبػػة ابتػػدا ن كبيػػع انتيػػا ن اسػػتدؿ القػػائمكف بانعقادىػػا 
كي بػػت فيػػو حػػؽ الػػرد  فيعتبػػر فيػػو القػػبض كالحيػػازة عمػػالن بشػػبية اليبػػة, فيعمػػؿ بالشػػبييف قػػدر اإلمكػػاف,

 .(1)الرؤية, كحؽ الش عة بشبية البيع بالعيب كعدـ
 سبب الخالؼ:

أك بمعانييػػا ؟ فمػػف قػػاؿ العبػػرة فػػي  ,اجػػع إلػػى ىػػؿ االعتبػػار بصػػيغ العقػػكدسػػبب الخػػالؼ فػػي المسػػ لة ر 
 .(2)ىبة اكمف قاؿ العبرة بافل اظ قاؿ بانعقادى قاؿ بانعقادىا بيعان, العقكد لممعاني,
 الرأي الراجح:

  كحججيػػـ التػػي احتجػػكا بيػػا يظيػػر لػػي أف مػػذىب الجميػػكر القائػػؿ بانعقادىػػا بعػػد عرضػػنا فقػػكاؿ ال قيػػا
 -لألسباب التالية: كذلؾ ,يعان ابتدا ن كانتيا ن ىك الراجحب
فمػػػك اعتبرنػػػاه ىبػػػة يكػػػكف العقػػػد فاسػػػدان  ,الم ػػػظ ىبػػػة كالمعنػػػى بيػػػع فف تعػػػارض الم ػػػظ مػػػع المعنػػػى, -ُ

ف لػـ كاالشتمالو عمى شرط مخالؼ لمقتضاه كىك شرط العكض؛  نعتبػره ليبة تمميؾ بال عػكض, كا 
عماؿ كػالـ المكمػؼ  فمػذلؾ  ,كحممػو عمػى مػا يصػح أكلػى مػف إىمالػوبيعان فإنا حينئذ نيمؿ كالمو كا 

 نعتبره بيعان بنا ان عمى معناه.
 اشتماؿ ىذا العقد عمى جميع أركاف عقد البيع. -ِ

 المسألة الثانية:
 ىبة الديف لممديف

 فيؿ يشترط القبكؿ أكال؟ ,كىبت الديف لؾ لمف عميو الديف:صكرة المس لة: لك قاؿ الدائف 
 اختمؼ ال قيا  في اشتراط القبكؿ في ىبة الدائف لممديف عمى مذىبيف:

كزفػػػػر مػػػػف  ,(4)كقػػػػكؿ عنػػػػد الشػػػػافعية ,(3)كىػػػػك مػػػػذىب المالكيػػػػة ,ذىب افكؿ: قػػػػالكا باشػػػػتراط القبػػػػكؿالمػػػػ
 .(5)الحن ية

 .(6)ذلؾ اعتباران بمعنى اإلبرا ك  كحجتيـ أف اليبة البد فييا مف القبكؿ,
  ,(7)كىك مذىب أبي حني ة ,ل اني: قالكا بعدـ اشتراط القبكؿالمذىب ا

                                                 
 (.َٖ-ٕٗ/ُِالسرخسي:المبسكط,) (ُ)
 (.ِْٔ/ُالسيكطي:افشباه,) (ِ)
 (.ٕ/ٖ(؛الخطاب الرعيني:مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ,)ُِٔ/ُٓابف مالؾ:المدكنة,) (ّ)
 (.ُٔٓ/ِ(؛ الشربيني:مغني المحتاج عمى متف منياج الطالبيف,)ّْٔ/ْالنككم:الركضة,) (ْ)
 (.ُٓٔ/ّ(؛ السمرقندم:تح ة ال قيا ,)ْٖ-ّٖ/ُِالسرخسي:المبسكط,) (ٓ)
 (.ِْٔ/ُالسيكطي:افشباه,) (ٔ)
(؛ أبػػػي بكػػػر الحػػػداد:الجكىرة عمػػػى مختصػػػر ُٓٔ/ّ(؛ السػػػمرقندم:تح ة ال قيػػػا ,)ْٖ-ّٖ/ُِالسرخسي:المبسػػػكط,) (ٕ)

 (.ُُٗ/ٔ(؛الكاساني:البدائع,)َُ/ِالقدكرم,)
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 .(2)كقكؿ عند الشافعية ,(1)كالحنابمة
فػػال يتكقػػؼ عمػػى قبػػكؿ كإسػػقاط القصػػاص كالشػػ عة ككػػالعتؽ كالطػػالؽ  كحجػػتيـ أف اإلبػػرا  إسػػقاط حػػؽ,

 .(ّ)فيي ال تحتاج إلى قبكؿ
 سبب الخالؼ:

 ؟(ْ)أك بمعانييا ,اجع إلى ىؿ االعتبار بصيغ العقكدبب الخالؼ في المس لة ر س
 الرأي الراجح:

ىػك الػراجح كذلػؾ اعتبػاران بعد عرضنا فقكاؿ المذاىب يظير لي أف مذىب القائميف بعػدـ اشػتراط القبػكؿ 
كد لممقاصػػػد كالعبػػػرة فػػػي العقػػػ فف ىبػػػة الػػػديف لممػػػديف ىػػػي إبػػػرا  منػػػو كال تحتػػػاج إلػػػى قبػػػكؿ, ؛بػػػالمعنى

 كالمعاني ال لألل اظ كالمباني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.َُٓ/ّاع,)(؛ البيكتي:كشاؼ القنَِٓ/ٖابف قدامة:المغني,) (ُ)
 (.ُٔٓ/ِ(؛ الشربيني:مغني المحتاج عمى متف منياج الطالبيف,)ّْٔ/ْالنككم:الركضة,) (ِ)
 (.َُٓ/ّ(؛ البيكتي:كشاؼ القناع,)َِٓ/ٖابف قدامة:المغني,) ( (ّ)
 (.ِْٔ/ُالسيكطي:افشباه,) (ْ)
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 المطمب الثالث
 أثر القاعدة في عقود الوقؼ

 
 المسألة األولى:

 الوقؼ عمى األوالد
 فيؿ يدخؿ أكالد افكالد في الكقؼ؟ كق ت ىذه افرض عمى أكالدم, :الكاقؼصكرة المس لة:  لك قاؿ 

 مذىبيف:اختمؼ ال قيا  في ىذه المس لة عمى 
 ,(ِ)كالمالكيػة ,(ُ)كىك مذىب جميػكر ال قيػا  مػف الحن يػة المذىب افكؿ: قالكا بعدـ دخكليـ في الكقؼ,

 .(ْ)كبعض الحنابمة ,(ّ)كافصح عند الشافعية
كجػػو كىػك  قػالكا بػػدخكؿ أكالد أكالده فػي الكقػؼ مػػا لػـ تكػف ىنػػاؾ قرينػة مانعػة مػػف ذلػؾ, المػذىب ال ػاني:

 .(ٔ)رحمو اهلل-اإلماـ أحمد معتمد عند, كال(ٓ)عند الشافعية
 -أدلة أصحاب المذىب افكؿ:

كال يػدخؿ فيػو كلػد الكلػد؛  أف كلػده حقيقػة ىػك كلػده لصػمبو, استدؿ جميكر العممػا  القػائميف بعػدـ دخػكليـ
 .(ٕ)إنما ىك كلد كلدم ما ىذا كلدم, فيقاؿ: ليذا يصح ن يو, فف كلد الكلد يسمى كلدان مجازان,

 -المذىب ال اني:أدلة أصحاب 
 -استدؿ القائميف بدخكؿ أكالد افكالد في الكقؼ بما يمي:

 .(8)چگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱچ  قاؿ تعالى: -ُ

 كجو الداللة:
ف س مكا  .(ٗ)أف ل ظ أكالدكـ عاـ يشمؿ كلد البنيف كا 

 .(01)چ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴         ﮵  ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  چ قكلو تعالى: -ِ

                                                 
 (.ِّ-ِِ/ِأبي بكر الحداد:الجكىرة النيرة عمى مختصر القدكرم,) (ُ)
 (.َُّ/ُٓلمدكنة,)مالؾ:ا (ِ)
 (.َُْ/ْالنككم: الركضة,) (ّ)
 (.ٕٓ/ٕالمرداكم:اإلنصاؼ,) (ْ)
 (.َُْ/ْالنككم: الركضة,) (ٓ)
 (.ٕٓ/ٕ(؛المرداكم:اإلنصاؼ,)ْٖٕ/ّ(؛البيكتي:كشاؼ القناع,)ُٓٗ/ٖابف قدامة:المغني,) (ٔ)
 (؛ُٔٗ/ٖابف قدامة:المغني,) (ٕ)
(8)

 (.ُُسكرة النسا : آية رقـ,) 

(9)
 (.ْٖٕ/ّ(؛البيكتي:كشاؼ القناع,)ُٓٗ/ٖمة:المغني,)ابف قدا 
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 الداللة: كجو
 فالمطمؽ مف  ككذلؾ كؿ مكضع ذكر اهلل تعالى الكلد دخؿ فيو كلد البنيف,  ظ الكلد تناكؿ كلد البنيف,ل

كي سػر بمػا ي سػر  ينبغػي أف يحمػؿ عمػى المطمػؽ مػف كػالـ اهلل تعػالى, كالـ اءدمي إذا خال عف قرينػة,
 .(ُ)بو

 الرأي الراجح:
يظيػر لػي أف أكالد افكالد ال يػدخمكف فػي الكقػؼ فػي  , لةذاىب ال قيػا  كأدلػتيـ فػي المسػبعد عرضػنا لمػ

فف افصػػؿ فػػي الكػػالـ الحقيقػػة, فنػػو عنػػد إطػػالؽ ل ػػظ افكالد فإنػػو ينصػػرؼ  حػػاؿ كجػػكد أكالد لصػػمبو؛
 إلييـ.

دكف أكالد افكالد فػإف  دكلػـ تكػف ىنػاؾ قرينػة صػارفة كىػي تخصػيص افكال ,كجػكدىـ أما فػي حػاؿ عػدـ
 عمػػالن بقاعػػدة إذا تعػػذرت الحقيقػػة يصػػار إلػػى المجػػاز, ,افكالد بطريػػؽ المجػػاز ؼ إلػػى أكالدالكقػػؼ يصػػر 

صػكنان لكالمػػو عػػف  ,نا إلػػى المجػاز كىػػك أكالد افكالدفصػر  فالحقيقػة ىػػي أكالده لصػمبو كىػػي متعػذرة ىنػػا,
 اإلىماؿ؛ فف إعماؿ الكالـ كحممو عمى ما يصح أكلى مف إىمالو كعدـ بنا  حكـ م يد عميو.

مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ يتضػػح لػػي أف ىػػذه المسػػ لة محػػؿ ات ػػاؽ عنػػد  ,ا جمعنػػا بػػيف أقػػكاؿ العممػػا لؾ فإنػػكبػػذ
 جميكر ال قيا .

 المسألة الثانية:
 الوقؼ عمى الذرية

 فيؿ يدخؿ أكالد البنات في الكقؼ؟ كق ت عمى ذريتي, صكرة المس لة: لك قاؿ الكاقؼ:
 اختمؼ ال قيا  في ىذه المس لة عمى مذىبيف :

 ,(ْ)كالشػػافعية ,(3)كالمالكيػػة(ِ)كىػػك مػػذىب الحن يػػة كؿ: قػػالكا بػػدخكؿ أكالد البنػػات فػػي الكقػػؼ,المػػذىب اف
 .(ٓ)ككجو عند الحنابمة

 .(6)كىك الكجو اءخر عند الحنابمة المذىب ال اني: قالكا بعدـ دخكؿ أكالد البنات في الكقؼ,
 أدلة أصحاب المذىب افكؿ:

 بما يؿي الكقؼ القائميف بدخكؿ أكالد البنات ف استدؿ
                                                                                                                                                    

(01)
 (.ُُسكرة النسا :آية رقـ,) 

 (.ْٕٗ-ْٖٕ/ّ(؛ البيكتي:كشاؼ القناع,)ُٔٗ-ُٓٗ/ٖابف قدامة:المغني,) (ُ)
 (.ِّ/ِأبي بكر الحداد:الجكىرة النيرة عمى مختصر القدكرم,) (ِ)
 (.ُّ/ْالصغير,) أحمد الصاكم:بمغة السالؾ فقرب المسالؾ عمى الشرح (ّ)
 (.َِْ/ْ(؛ النككم:الركضة,)ِِٓ/ْالغزالي:الكسيط,) (ْ)
 (.ِٖ/ٕ(؛ المرداكم: اإلنصاؼ,)ْٖٔ/ّالبيكتي:كشاؼ القناع,) (ٓ)
 (.ِٖ/ٕ(؛ المرداكم: اإلنصاؼ,)َِِ/ٖ(؛ ابف قدامة:المغني,)ْٖٔ/ّالبيكتي:كشاؼ القناع,) (ٔ)
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 .(ُ)فف الجميع مف ذريتو أف ل ظ الذرية يتناكؿ أكالد الذككر كاإلناث؛  -ُ
(2)چ چ  چ  چ  ڇ چ لقكلو تعالى: كأكالدىف أكالد أكالده حقيقة, أف البنات أكالده,  -ِ

  

 .(ْ)حيث جعؿ عيسى عميو السالـ مف ذريتو كىك ينسب إليو بافـ (3) چژ    چ إلى قكلو تعالى:"

 .(ٓ)عمى دخكؿ عيسى عميو السالـ في الذرية فنو ال أب لواعترض 
كلػذلؾ  فنسػب إلػى أمػو لعػدـ أبيػو, أجيب عف ذلػؾ بػ ف عيسػى عميػو السػالـ لػـ يكػف لػو أب ينسػب إليػو,

 .(ٔ)كغيره إنما ينسب إلى أبيو كيحيى بف زكريا يقاؿ عيسى ابف مريـ,
 -أدلة أصحاب المذىب ال اني:

 بما يمي:أكالد البنات في الكقؼ  استدؿ القائميف بعدـ دخكؿ
فػدخؿ فيػو كلػد البنػػيف (ٕ)چگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ   چ أف اهلل تعػالى قػاؿ : -ُ

دخػؿ فيػو كلػد البنػيف دكف كلػد  كىكذا كؿ مكضع ذكر فيػو الكلػد فػي اإلرث كالحجػب, ,دكف البنات
 .(ٖ)البنات

 الشاعر:,لقكؿ (ٗ)أف أكالد البنات منسكبكف إلى آبائيـ دكف أمياتيـ -ِ

 (َُ)بنكنا بنك أبنائنا كبناتنا             بنكىف أبنا  الرجاؿ افباعد                    
 .(ُُ)أف كلد الياشمية مف غير الياشمي ليس بياشمي,كال ينسب إلى أبييا -ّ

 الرأي الراجح:
ت في الكقؼ بعد عرضنا لمذاىب ال قيا  كأدلتيـ يظير لي أف مذىب الجميكر القائؿ بدخكؿ أكالد البنا

كافصػؿ فػي الكػالـ مؿ أكالد الػذككر كاإلنػاث حقيقػة, كذلؾ لقكة أدلػتيـ, كفف ل ػظ الذريػة يشػ ىك الراجح,
 الحقيقة.

                                                 
 (.ْٖٔ/ّالبيكتي:كشاؼ القناع,) (ُ)
 (.ْٖنعاـ:آية رقـ,)سكرة اف (ِ)
 (.ٖٓسكرة افنعاـ:آية رقـ,) (ّ)
(؛ أحمػػد الصػػاكم:بمغة السػػالؾ فقػػرب المسػػالؾ عمػػى ِّ/ِأبػػي بكػػر الحػػداد:الجكىرة النيػػرة عمػػى مختصػػر القػػدكرم,) (ْ)

 (.ْٖٔ/ّ(.؛البيكتي:كشاؼ القناع,)ُّ/ْالشرح الصغير,)
 (.ْٖٔ/ّالبيكتي:كشاؼ القناع,) (ٓ)
 (.َِْ/ٖ)ابف قدامة:المغني, (ٔ)
 (.ِّسكرة النسا :آية رقـ,) (ٕ)
 (.َِّ/ٖابف قدامة:المغني,) (ٖ)
 (.َِّ/ٖابف قدامة:المغني,) (ٗ)
 (.ِْٕ/ُلمبيت لم رزدؽ, انظر:أبي التماـ: الحماسة,) (َُ)
 (.َِْ/ٖابف قدامة:المغني,) (ُُ)
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 المطمب الرابع
 أثر القاعدة في عقود الوصية

 المسألة األولى:
 الوصية لألرامؿ

لكصػية الرجػاؿ الػذيف فيؿ يدخؿ في ىػذه ا صكرة المس لة: لك قاؿ المكصي: أكصيت فرامؿ بني فالف,
 فقدكا زكجاتيـ؟

 تحرير محؿ النزاع:
 .(1)ات ؽ ال قيا  عمى صحة الكصية لمنسا  اليتي فقدف أزكاجيف -ُ
 اختمؼ ال قيا  في صحة الكصية لمرجاؿ الذيف فقدكا زكجاتيـ عمى مذىبيف: -ِ

ككجو  ,(2)لحن يةكىك مذىب ا المذىب افكؿ: قالكا بعدـ دخكؿ الرجاؿ الذيف فقدكا زكجاتيـ في الكصية,
 .(4)كالحنابمة ,(3)ككجو عند الشافعية

سػحاؽ المذىب ال ػاني: قػالكا بػدخكؿ الرجػاؿ افرامػؿ فػي الكصػية, كقػكؿ عنػد  ,(ٓ)كىػك مػذىب الشػعبي كا 
 .(ٔ)الشافعية

 -أدلة أصحاب المذىب افكؿ:
 استدؿ القائميف بعدـ دخكؿ الرجاؿ افرامؿ في الكصية بما يمي:

فف مػػا يختمػػؼ ل ػػظ الػػذكر كافن ػػى فػػي كاحػػد  ؛يكػػكف جمعػػان لممػػذكر فػػال افرامػػؿ جمػػع أرممػػة, -ُ
 .(7)يختمؼ في جمعو

فػػال يحمػػؿ ل ػػظ المكصػػي إال  المعػػركؼ مػػف كػػالـ النػػاس أف ل ػػظ افرامػػؿ يطمػػؽ عمػػى النسػػا , -ِ
 .(8)عميو

كػػاف أىػػػؿ العػػػرؼ قػػد خصػػػكا بػػػو ل لػػك  بػػػت أف ىػػػذا االسػػـ فػػػي الحقيقػػػة كضػػع لمرجػػػاؿ كالنسػػػا , -ّ
 .(ٗ)لحقيقة حتى صارت مغمكرة ال ت يـ مف ل ظ المتكمـكىجرت ا ,النسا 

                                                 
 (.ِْٓ/ٖمة:المغني,)(؛ ابف قدأْْ/ُٔ(؛ النككم: المجمكع شرح الميذب,)ّْٔ/ٕالكاساني:البدائع,) (ُ)
 (.ّْٔ/ٕالكاساني:البدائع,) (ِ)
 (.ْْٕ-ْْٔ/ُٔالنككم: المجمكع شرح الميذب,) (ّ)
 (.ّْٓ-ِْٓ/ٖابف قدامة:المغني,) (ْ)
 المرجع السابؽ. (ٓ)
 .(ْْٔ/ُٔكم: المجمكع شرح الميذب,)النك  (ٔ)
 (.ّْٓ/ٖابف قدامة:المغني,) (؛ْْٖ-ْْٕ/ ُٔالنككم: المجمكع شرح الميذب,) (ٕ)
 (.ّْٓ/ٖابف قدامة:المغني,) (؛ْْٕ/ ُٔالنككم: المجمكع شرح الميذب,) (ٖ)
 (.ّْٓ/ٖابف قدامة:المغني,) (ٗ)
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 أدلة أصحاب المذىب ال اني:
 بما يمي: في الكصية القائميف بدخكليـاستدؿ 

 قد يسمى الرجاؿ أرامؿ كما يؤيد ذلؾ قكؿ الشاعر:أنو 
 ىذم افرامؿي قد قضيت حاجتيـ           فمف لحاجة ىذا افرمؿ الذكر               

رامػػػؿ ىنػػػا شػػػمؿ الػػػذكر كافن ػػػى إذ ال خػػػالؼ بػػػيف أىػػػؿ المسػػػاف أف الم ػػػظ متػػػى كػػػاف لمػػػذكر فم ػػػظ اف
كىذا يؤيد الكجػو القائػؿ بشػمكؿ الكصػية  ,كافن ى  ـ رد عميو ضمير غمب فيو ل ظ التذكير كضميره

جمػػع أكبػػر كأعظػػـ  أسػػافؿ,مػػع أرمػػؿ ك كػػابر كأعػػاظـ ك أصػػاغر ك فيكػػكف أرامػػؿ ج فرامػػؿ الرجػػاؿ,
 .(ُ)ؿكأصغر كأس 
 الرأي الراجح:

بعػػد عرضػػنا لمػػذاىب العممػػا  فػػي المسػػ لة كبيػػاف أدلػػتيـ, يظيػػر لػػي أف المػػذىب القائػػؿ بعػػدـ دخػػكؿ 
 الرجاؿ الذيف فقدكا زكجاتيـ في الكصية ىك الراجح كذلؾ لألسباب التالية:

 قكة أدلة القائميف بعدـ دخكليـ في الكصية. -ُ
فيػك المتبػػادر  ا  الالتػػي فقػدف أزكاجيػف عرفػػان,عنػد إطػالؽ ل ػػظ افرامػؿ فإنػو ينصػػرؼ إلػى النسػ -ِ

 كىذا القدر كاؼو في استعمالو فييف عمى سبيؿ الحقيقة. ,إلى الذىف

فم ظ افرامػؿ تعتبػر  افصؿ في الكالـ الحقيقة ,كالمراد مف الحقيقة ىنا المشيكرة ال الميجكرة , -ّ
ك مػف بػاب عمػى الرجػاؿ فيػحقيقة مشيكرة كمعركفة لمنسا  الالتي فقدف أزكاجيف,فعند إطالقيػا 

 فالغرض منو تشبيو حاليـ بالنسا  افرامؿ. ,المجاز عالقتو المشابية
 المسألة الثانية:

 الوصية لحي وميت
كزيػػد عمػػى قيػػد  فكػػاف بكػػر ميتػػان حػػيف الكصػػية , صػػكرة المسػػ لة: لػػك قػػاؿ المكصػػي: أكصػػيت لزيػػد كبكػػر,

 فما حكـ ىذه الكصية؟ الحياة,
 تحرير محؿ النزاع:

فإف الكصية باطمة فػي  ,ميت كال يعمـ حيف الكصية أنو ميتال قيا  عمى أنو إذا أكصى ل ات ؽ -ُ
 .(ِ)فنو ليس مف أىؿ التممؾ حؽ الميت؛

 كميت كيعمـ بمكتو عمى مذىبيف: ,لحي اختمؼ ال قيا  فيما لك أكصى -ِ

 
                                                 

 (.ْْٖ/ُٔالنككم: المجمكع شرح الميذب,) (ُ)
(؛  افزىرم: ُّٖ/ْ(؛ أحمد الصاكم: بمغة السالؾ فقرب المسالؾ عمى الشرح الصغير,)ّّٕ/ٕالكاساني:البدائع,) (ِ)

(؛المػػػػرداكم: ّٗٗ/ُٔ(؛ النككم:المجمػػػػكع شػػػػرح الميػػػػذب,)ُِٖ/ِالػػػػدكاني عمػػػػى رسػػػػالة القيركانػػػػي,)افزىػػػػرم: ال كاكػػػػو 
:المحمى,)ِْٕ/ٕاإلنصاؼ,)  (.ِِّ/ٗ(؛ ابف حـز
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كبعػػػػض  ,(ُ)كىػػػػك مػػػػذىب الحن يػػػػة قػػػػالكا بجػػػػكاز الكصػػػػية كأنيػػػػا تصػػػػرؼ كميػػػػا لمحػػػػي,  المػػػػذىب افكؿ:
 .(2)الحنابمة

 .(ّ)كما لك أكصى ءدمي كحائط كحجتيـ أف الميت ال يصمح محالن لكضع الكصية فيو,
كلكر ة الميت النصػؼ اءخػر إف عمػـ بمكتػو فتصػرؼ فػي دينػو  ,ىب ال اني: قالكا ب ف نص يا لمحيالمذ

 .(ٔ)لظاىريةكا ,(ٓ)كبعض الحنابمة ,(ْ)كىك مذىب المالكية إف كاف عميو ديف أك تدفع لكر تو,
 الرأي الراجح:

كبػػيف مػػا ال  فػػي ىػػذه المسػػ لة نػػرل أف المكصػػي جمػػع فػػي كالمػػو بػػيف مػػا يتعمػػؽ بػػو الحكػػـ كىػػك"الحي" ,
يتعمػػػؽ بػػػو الحكػػػـ كىػػػك" الميػػػت",كىك سػػػبب اخػػػتالؼ ال قيػػػا  فػػػي المسػػػ لة, لػػػذلؾ يظيػػػر لػػػي أف الكصػػػية 

كليس أىالن  أصبح غير قابؿ لمحكـ ,فف الميت حينئذو  ,إف لـ يعمـ المكصي بمكتو تصرؼ لمحي كميا,
 كالمكصي أكصى لو عمى أنو ما يزاؿ عمى قيد الحياة. لمتممؾ,

, فف المكصػي كػاف لػو كر ػةكلكر ة الميػت النصػؼ اءخػر إف  أما إذا كاف يعمـ بمكتو, فممحي النصؼ,
إف كػػاف مػػ الن لسػػداد ديكنػػو  حػػيف أكصػػى لمميػػت كىػػك يعمػػـ بمكتػػو فػػإف لػػو غػػرض معػػيف مػػف الكصػػية لػػو,

 أك تك ينو أك ما إلى ذلؾ. عميو ديف,
كبػذلؾ نكػكف قػد أعممنػا كػالـ المكصػي قػدر  ,كر ة فإنو  يصرؼ إلى كر ة المكصػيفإف لـ يكف لمميت  

 كحممناه عمى أقرب ما تنطبؽ عميو افحكاـ ال قيية,كاهلل تعالى أعمى كأعمـ. اإلمكاف,
 

 

 

 

 

                                                 
 (.ِّْ(,الدبكسي:ت سيس النظر,)ص ّّٕ/ٕالكاساني:البدائع,) (ُ)
 (.ِْٔ/ٕالمرداكم:اإلنصاؼ,) (ِ)
 (.ُٗ-ُٖنظر,)ص (,الدبكسي:ت سيس الّّٕ/ٕالكاساني:البدائع,) (ّ)
(؛  افزىػرم: ال كاكػو الػدكاني عمػى رسػالة ُّٖ/ْأحمد الصاكم: بمغة السالؾ فقرب المسالؾ عمى الشػرح الصػغير,) (ْ)

 (.ُِٖ/ِالقيركاني,)
 (.ِْٔ/ٕالمرداكم:اإلنصاؼ,) (ٓ)
:المحمى,) (ٔ)  (.ِِّ/ٗابف حـز
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 الخاتمة

نبينا محمد عميو أفضػؿ الصػالة كأتػـ التسػميـ, ىػذه  ,سيد المرسميف عالميف كالصالة عميالحمد هلل رب ال
لنتػػائح أىػػـ احيػػث تكصػػمت مػػف خػػالؿ دراسػػتي ىػػذه إلػػي  ,بحػػث أسػػاؿ اهلل تعػػالي حسػػف الخاتمػػةخاتمػػة ال

 كالتكصيات كىي كما يمي :

 النتائج:أىـ 

لكالمػو عػف  صػيانة كجكب إعماؿ كػالـ المكمػؼ العاقػؿ بترتيػب آ ػاره عميػو مػا داـ ذلػؾ ممكنػان, -ُ
الػذم يجردىػا  كحماية لممقاصد التي قصدىا المتكمـ مف كالمو مف البطالف, اإللغا  كاإلىماؿ,

 مف آ ارىا كيجعميا لغكان.

 ال بتمحؿ أم طريؽ لكي يعمؿ الكالـ. إعماؿ الكالـ يككف بالطرؽ السائغة في العربية, -ِ

عان كاحػدان كىػك تصػحيح كػالـ شمكؿ ىذه القاعدة لعدد مف القكاعد التي تؤلؼ بمجمكعيا مكضػك  -ّ
كذلػػؾ بحممػػو أكالن عمػػى معنػػاه  حيػػث ترسػػـ ىػػذه القكاعػػد كي يػػة إعمػػاؿ كػػالـ المكمػػؼ, المكمػػؼ,
فإف تعػذر حممػو عميػو حممنػاه عمػى معنػاه  كال يجكز العدكؿ عنو إال إذا تعذر إعمالو, الحقيقي,
ف تعذر إعمالو بكجو مف الكجكه المعتبرة شرعان عندىا يي المجازم,  مؿ كيعتبر لغكان.كا 

حيػث ليػا فػركع فقييػة ك يػرة فػي  حيػث تػدخؿ فػي أغمػب أبػكاب ال قػو, أىمية ىذه القاعدة فقييػان, -ْ
 كالطػػػالؽ, كالنكػػػاح, كالكقػػػؼ, كاليبػػػة, كالعاريػػػة, كاإلقالػػػة, كالسػػػمـ, كاإلجػػػارة, مختمػػػؼ العقػػػكد البيػػػع,

 كالكصية, كغيرىا مف أبكاب ال قو كمسائمو المتعددة. كافيماف,

لتعاقد عبر كسائؿ نقؿ الم ظ يعد تعاقدان بيف حاضريف فف الزمف ىنا متحػد بػيف العاقػديف,فكؿ ا -ْ
 لػػذلؾ يجػب إعمػاؿ كالميػػـ, فػي ذات المحظػة التػػي يسػمعيا اءخػر,مػف العاقػديف يسػمع اءخػػر 

 كحممو عمى ما يصح.
 كال ػػاكس, س,كالػػتمك مػػف البػػرؽ, جػػكاز التعاقػػد بالتجػػارة اإللكتركنيػػة عبػػر كسػػائؿ نقػػؿ المكتػػكب, -ٓ

حيػػث الفػػرؽ بينيمػػا كبػػيف  فف إعمػػاؿ الكػػالـ أكلػػى مػػف إىمالػػو, كغيرىمػػا؛ كنػػي,كالبريػػد اإللكتر 
 إنيا تتميز عف الكسائؿ القديمة بالدقة كالسرعة.بؿ  الكتابة,

يشترط فػي صػيغة العقػد )اإليجػاب كالقبػكؿ( أف يككنػا كاضػحيف كدالػيف عمػى إرادة التعاقػد, كأف  -ٔ
لإليجاب كمتصالن بو كىذه الشركط يمـز تكافرىا في التعاقد عبر كسائؿ نقؿ  يككف القبكؿ مكافقان 

 .حتى يككف صحيحان كمعتبران  الم ظ ككسائؿ نقؿ المكتكب الحدي ة,
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 التوصيات:أىـ 

حيػث لكػؿ قاعػدة مػف القكاعػد ال قييػة  ىناؾ عالقة ك يقة بػيف القكاعػد ال قييػة كالمسػائؿ افصػكلية, -ُ
إال مػف بعػض العممػا  كىػـ  فيػذا النػكع لػـ يبحػث بح ػان مسػتقالن, فصكلية,أ ر كاضح في المسائؿ ا

فمػػػذلؾ البػػػد مػػػف دراسػػػة ىػػػذه القكاعػػػد ال قييػػػة كعالقتيػػػا بمسػػػائؿ افصػػػكؿ مػػػف قبػػػؿ البػػػاح يف  قمػػػة,
 كالمشتغميف بعمـك ال قو كأصكلو.

ميػػػة يجػػػدر أف تضػػػاؼ إلػػػى القكاعػػػد الك إلتسػػػاع مكضػػػكع قاعػػػدة إعمػػػاؿ الكػػػالـ أكلػػػى مػػػف إىمػػػاؿ, -ِ
حيػػث تخػػص  , فتصػػنؼ معيػػا فىميتيػػا كمكانتيػػا,تػػي تػػرد إلييػػا أعظػػـ مقاصػػد الشػػريعةال الكبػػرل,

 خطاب الشارع أيضان, كك رة فركعيا ال قيية.خطاب المكمؼ ك 

لحػػػاؽ أك ػػػر مػػػا يمكػػػف  -ّ ضػػركرة دراسػػػة القكاعػػػد ال قييػػػة عمػػػى طريقػػػة ال قػػػو المقػػػارف بػػػيف المػػػذاىب كا 
ية بقاعػػػدة تخصػػػيا  ػػػـ بح يػػػا بح ػػػان فقييػػػان مقارنػػػان كمست يضػػػان إلحاقػػػو مػػػف المسػػػائؿ كال ػػػركع المتشػػػاب

                                                         أك ما كاف أك ر ارتباطان كقربان لمت ريع عمييا. كترجيح الرأم الراجح,
ف يراجػع أىػؿ العمػـ ك أخيران: فإنو يجب عمى المر  أف يتؽ اهلل عز كجؿ كأف يراقبو فػي السػر كالعمػف, كأ

 في ما أشكؿ عميو حتى يعبد اهلل عمى بصيرة .

 كاهلل أعمـ كصمى اهلل كسمـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف ,,,
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 الفيارس العامة

 

 .القرآنية اآليات فيرس

 .النبوية األحاديث فيرس

 .والمصادر المراجع فيرس

 .الموضوعات فيرس
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 القرآنية اآليات فهارس: أولً 

 مكاف ورودىا رقـ اآلية السورة اآلية
 ْٔ ُّ البقرة ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 ٓ َُُ-ّٖ-ّْ البقرة ڱ  ڱ    

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  

 ٺ  ٺ  

 ّ ُِٕ البقرة

 ُٔ-ُِ ُٖٓ البقرة ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ 

 ُُ ُٖٖ رةالبق ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   

 َٕ ِِٗ البقرة ې  ې  ى  ى  ائ   ائەئ    

 ٖٔ-ُُ ِٕٓ البقرة ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ    

 ُِّ ِِٖ البقرة ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  

 ُٔ ِِٖ البقرة ەئ    ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  

 ُٔ ِٖٔ البقرة ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ     

 ُْٓ ُُ النسا  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴         ﮵  ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    

 ﮽  

 ُّْ ُُ النسا 

 ُٕ ُٗ النسا  ۉ  ۉ

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 ٕٖ ِٗ النسا 

 ّّ ّْ النسا  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  

 ّْ ّْ النسا  ھ  ھ  ھ  ے

 ُُ ُ المائدة ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  

 ُْٓ ٖٓ-ْٖ افنعاـ چ  چ  ڇ       چ

 ّٓ ُْْ افعراؼ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

 ُٕ-ُِ ُٗٗ افعراؼ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     
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 ّ ِٔ النحؿ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  

 ُٓ ٖٕ اإلسرا  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    

 ِٗ ّ المؤمنكف ..ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ    

 ّ َٔ النكر ڤ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ  

 ِٗ ِٕ ال رقاف گ  گ  گ      گ  ڳ    

 ِٗ ٓٓ القصص ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  

ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  

 مب  ىب

 ّٓ ُٓ الشكرل

 ِٗ ُٖ ؽ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ    

 ُٔ ٔ الطالؽ پ     پ  پ     ڀڀ    
 

 

 

 
 

 

 النبوية احادي األ فهارس :ثانياً 

 مكاف وروده الحكـ الراوي الحديث
 ُٗ حسف صحيح النسائي ........أرأيت لك تمضمضت بما  كأنت صائـ",قمت

 ُّ صحيح البخارم أعطيت م اتيح الكمـ

نما لكؿ  ُْ صحيح البخارم ............إنما افعماؿ بالنيات,كا 

 ُٗ-ُْ صحيح سمـالبخارم,كم ............البينة على الودعي واليويي
 َّ صحيح الترمذم,ابف ماجو  كمتؾ أمؾ يا معاذ ,كىؿ يكب الناس في النار........
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 ُٕ صحيح البخارم ..........خذم ما يك يؾ ككلدؾ
 ُٗ حسف ابف ماجو الخراج بالضماف

 ّٔ  ابف ماجو ....رفع القمـ عف الصبي حتى يحتمـ
 ُّ حسف صحيح الترمذم "حرام كل هسكر

 ٖٖ صحيح البخارم ...........باشر المرأة المرأة فتنعتيا لزكجياال ت
 ٖٖ صحيح ابف ماجو ال تبع ما ليس عندؾ"
 ُٗ-ُّ-ُِ صحيح ابف ماجو ال ضرر وال ضرار

الترمذم,النسائي,ابف  ..........المتبايعاف بالخيار ما لـ يت رقا إال أف يككف
 ماجو

 َُُ صحيح

 ُّ صحيح الترمذم الوسلوىى عند شروطهن

 َُٗ حسف ابف حباف ........مف أقاؿ نادمان بيعو أقاؿ
نيػػػػػػػػى رسػػػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػػو كسػػػػػػػػمـ عػػػػػػػػف بيػػػػػػػػع 

 الحصاة....
 ٖٖ صحيح مسمـ

 

 

 

 

 فيرس المراجع والمصادر

 أواًل/ القرآف الكريـ, وعمومو:
 القرآف الكريـ

تحقيػػؽ كضػػبط  ىػػػ(,َِٓآف,)تالم ػػردات فػػي غريػػب القػػر  ,افصػػ ياني, أبػػي القاسػـػ الحسػػيف بػػف محمػػد  .ُ
 محمد سيد كيالني.
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ركح المعػػاني فػػػي ت سػػير القػػرآف العظػػػيـ  ىػػػ(,َُِٕشػػياب الػػػديف السػػيد محمػػكد البغػػػدادم)ت افلكسػػي, .ِ
عنػػػى بنشػػػره كتصػػػحيحو كالتعميػػػؽ عميػػػو لممػػػرة ال انيػػػة السػػػيد محمػػػكد شػػػكرم افلكسػػػي , كالسػػػبع الم ػػػاني

 ط دار إحيا  التراث العربي. البغدادم,

ضػػػػبطو  ,ركح البيػػػػاف فػػػػي ت سػػػػير القػػػػرآف إسػػػػماعيؿ حقػػػػي بػػػػف مصػػػػط ى الحن ػػػػي الخمػػػػكتي, سػػػػكم,البرك  .ّ
 ـ.ََِّدار الكتب العممية, ,ُط كصححو كخرج آياتو عبد المطيؼ حسف عبد الرحمف,

فػػتح القػػدير الجػػامع  بػػيف فنػػي الركايػػة كالدرايػػة مػػف  ىػػػ(,َُِٓمحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد )ت, الشػػككاني .ْ
كضع فيارسو كشارؾ في تخػريح أحادي ػو لجنػة  ,رج أحادي و د.عبد الرحمف عميرةكخحققو , عمـ الت سير

 التحقيؽ كالبحث العممي بدار الكفا .

أحكػاـ القػرآف,ط دار الكتػب  ,ىػػ(ّْٓابف العربي, أبي بكر محمد بف عبداهلل المعػركؼ بػابف العربػي)ت  .ٓ
 العممية.

الجامع فحكاـ القػرآف,  تحقيػؽ عبػداهلل , ىػ(ُٕٔأبي عبداهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر )ت , القرطبي .ٔ
 ـ.ََِٔ,مؤسسة الرسالة,ُبف عبداهلل المحسف التركي,ط

 ثانيًا/ الحديث الشريؼ, وعمومو:

إشراؼ محمد زىير ,  إركا  الغميؿ في تخريح أحاديث منار السبيؿ لمحمد ناصر الديف, افلباني, .ُ
 ط المكتب اإلسالمي. الشاكيش,

 دار الحديث. طصحيح البخارم,   محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ,البخارم, أبي عبداهلل .ِ
ابف بمباف  صحيح ابف حباف بترتيب فمير عال  الديف عمي بف بمباف ال ارسي,ا ابف بمباف, .ّ

 ـ.ُّٗٗ, ِط مؤسسة الرسالة, حققو كخرج أحادي و كعمؽ عميو شعيب افرنؤكط, (,ّٕٗ)ت
المصنؼ, تحقيؽ نصكصو  ,ىػ(ُُِازؽ بف ىماـ )تلحافظ الكبير أبي بكر عبد الر , االصنعاني .ْ

منشكرات المجمس  ,ُط كتخريح أحادي و كالتعميؽ عميو الشيم حبيب الرحمف افعظمي,
 ـ. ُِٕٗالعممي,

سبؿ السالـ شرح بمكغ المراـ مف جمع أدلة  الصنعاني, محمد بف إسماعيؿ افمير اليمني, .ٓ
 ـ.َََِ ط دار ال جر لمتراث,, افحكاـ

حكـ عمى أحادي و كآ اره  السنف, ىػ(ِّٕ)ت  أبي عبداهلل محمد بف يزيد القزكيني, ,ابف ماجو .ٔ
 مكتبة المعارؼ. ,ُط كعمؽ عميو العالمة المحدث محمد ناصر الديف افلباني,
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مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف  ,ُط تحقيؽ محمد مصط ى افعظمي,, مكط ال مالؾ بف أنس, .ٕ
 ـ.ََِْ ,

, صحيح مسمـ,  ىػ(ُِٔسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم)ت لحافظ أبي الحا مسمـ, .ٖ
 ـ. ََِّط دار ال كر, تخريح صدقي جميؿ العطار,

حققو كرقمو ككضع فيارسو مكتب تحقيؽ  شرح الحافظ جالؿ الديف السيكطي, , السنف,النسائي .ٗ
 ـ.ََِْر الحديث,ط دا ابف المغيرة بف برذربو البخارم الجع ي, دار المعرفة التراث اإلسالمي,

 أصوؿ الفقوثالثًا/ 
 ,العػدة فػي أصػكؿ ال قػو ىػػ(ْٖٓلقاضي محمػد بػف الحسػيف ال ػرا  البغػدادم الحنبمػي)تا أبي يعمى, .ُ

 ـ.َُٖٗ, ُط د.أحمد بف عمي سير المباركي, حققو كعمؽ عميو كخرج نصو,

د فػػي تخػػريح التمييػػ ىػػػ(ِٕٕإلمػػاـ جمػػاؿ الػػديف أبػػي محمػػد عبػػد الػػرحيـ بػػف الحسػػف )ت ا اإلسػػنكم, .ِ
مؤسسػػة  ,ُط  حققػػو كعمػػؽ عميػػو كخػػرج نصػػو الػػدكتكر محمػػد حسػػف ىيتػػك, ,ال ػػركع عمػػى افصػػكؿ

 ـ.َُٖٗالرسالة,

المػة عمػؽ عميػو الع ,اإلحكػاـ فػي أصػكؿ افحكػاـ مػاـ العالمػة عمػي بػف محمػد اءمػدم,اإل اءمدم, .ّ
 ـ.ََِّ دار الصميعي, ,ُالشيم عبد الرازؽ ع ي ي, ط 

 ـ.ُٖٓٗط  مطبعة الريحاني,, سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية البرىاني, محمد ىشاـ ,البرىاني .ْ

المعتمػػػد فػػػي  ىػػػػ(َُْْأبػػػي الحسػػػيف محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف الطيػػػب البصػػػرم المعتزلػػػي)تالبصػػػرم,  .ٓ
ط  اعتنػػى بتيذيبػػو كتحقيقػػو محمػػد حميػػد اهلل بتعػػاكف مػػع محمػػد بكػػر كحسػػف حن ػػي, أصػػكؿ ال قػػو,

 ـ.ُْٔٗ

شػػػرح التمػػػكيح عمػػػى التكضػػػيح لمػػػتف  (ِٕٗسػػػعكد ابػػػف عمػػػر الت تػػازاني)ت د الػػػديف معسػػػ ,الت تػػازاني .ٔ
 ط دار الكتب العممية. التنقيح في أصكؿ ال قو,

م تػػػاح الكصػػػكؿ إلػػػى بنػػػا  ال ػػػركع عمػػػى  التممسػػػاني, اإلمػػػاـ الشػػػريؼ أبػػػي عبػػػداهلل محمػػػد بػػػف أحمػػػد, .ٕ
 ـُٖٗٗ,مؤسسة الرياف, ُافصكؿ دراسة كتحقيؽ, محمد عمي فرككس, ط

خيػاط  الناشػر شػركة ق,ُّّٖط  تحقيؽ لط ي عبد البػديع, ,كشاؼ اصطالحات ال نكف ,لتيانكما .ٖ
 لمكتب كالنشر.

حققػو كقدمػو  ,البرىػاف فػي أصػكؿ ال قػو إماـ الحرميف أبي المعالي عبد الممؾ بػف عبػداهلل, ,الجكيني .ٗ
 ط دار افنصار. ككضع فيارسو الدكتكر عبد العظيـ الديب,
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,ا .َُ اإلحكػاـ فػي أصػكؿ  ىػ(ْٔٓحمد بف سعيد بف حـز الظاىرم)تأبي محمد عمي بف أ بف حـز
 تحقيؽ الشيم أحمد محمد شاكر. ,افحكاـ

عمى شػػػرح الجػػػالؿ المحمػػػى عمػػػى جمػػػع ر عمػػػى جمػػػع الجكامػػػع,حاشػػػية العطػػػاحسػػػف العطػػػار,  .ُُ
 الجكامع,لإلماـ ابف السبكي, ط دار الكتب العممية.

 ي.أصكؿ حن  ,ُت سيس النظر ط أبي زيد الحن ي,, الدبكسي .ُِ

المحصػػكؿ فػػي عمػػـ  إلمػػاـ افصػػكلي فخػػر الػػديف محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػيف الػػرازم,ا الػػرازم, .ُّ
 ط مؤسسة الرسالة. دراسة كتحقيؽ الدكتكر طو جابر فياض العمكاني, ,أصكؿ ال قو

مكتبػػػػػػػة لبنػػػػػػػاف  ,ُط ,مكسػػػػػػػكعة مصػػػػػػػطمحات أصػػػػػػػكؿ ال قػػػػػػػو عنػػػػػػػد المسػػػػػػػمميف رفيػػػػػػػؽ العجػػػػػػػـ, .ُْ
 ـ.ُٖٗٗناشركف,

 ـ.ُٖٔٗ دار ال كر, ,ُطأصكؿ ال قو,  ة الزحيمي,لدكتكر كىب, االزحيمي .ُٓ
البحػر المحػيط فػي أصػكؿ  (ْٕٗبدر الديف محمد بف بيادر بف عبداهلل الشافعي)ت  لزركشي,ا .ُٔ

 ,ِط  كراجعػو الػدكتكر عمػر سػميماف افشػقر, قاـ بتحريره الشػيم عبػد القػادر عبػداهلل العػاني, ,ال قو
 ـ.ُِٗٗ دار الص كة,

ىػ(,ككلده تاج الػديف عبػد الكىػاب ٕٔٓمي بف عبد الكافي السبكي) ت السبكي, شيم اإلسالـ ع .ُٕ
تحقيؽ كتعميؽ  ,اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج الكصكؿ إلى عمـ افصكؿ بف عمي السبكي,

 القاىرة. مكتبة الكميات افزىرية, ,ُط  الدكتكر شعباف محمد إسماعيؿ,
ف أحمػػػد بػػػف أبػػػي سػػػيؿ السرخسػػػي)ت إلمػػػاـ ال قيػػػو افصػػػكلي أبػػػي بكػػػر محمػػػد بػػػا السرخسػػػي, .ُٖ

حقػػػؽ أصػػكلو أبػػػك الكفػػا اففغػػػاني,ط لجنػػة إحيػػػا  المعػػارؼ النعمانيػػػة أصػػػكؿ السرخسػػي,  ىػػػ(,َْٗ
 حيدر آباد الدكف باليند.

 دار المعرفة. المبسكط, شمس الديف السرخسي,, السرخسي .ُٗ

قػػػديـ ت ,المكافقػػػات ىػػػػ(َٕٗأبػػػي إسػػػحاؽ إبػػػراىيـ بػػػف مكسػػػى بػػػف محمػػػد المخمػػػي )ت  ,الشػػػاطبي .َِ
ضبطو كعمؽ عميو كخرج أحادي و أبك عبيدة مشػيكر بػف حسػف آؿ  العالمة بكر بف عبداهلل أبك زيد,

 ـ.ُٕٗٗ دار ابف ع اف, ,ُط سمماف,

مػذكرة أصػكؿ ال قػو عمػى ركضػة  لعالمة محمد افميف بف محمػد المختػار الجكنػي,, االشنقيطي .ُِ
ميماف بػػف عبػػػد العزيػػز الراجحػػػي كقػػػؼ مؤسسػػة سػػػ ,ُإشػػػراؼ بكػػر بػػػف عبػػد اهلل أبػػػك زيػػد,ط ,النػػاظر
 ىػ.ُِْٔ دار عالـ ال كائد, الخيرية,

 ط دار الكتب العممية. تنقيح افصكؿ, (ْٕٕعبيد اهلل بف مسعكد المحبكبي البخارم,)ت .ِِ
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دراسػػة  المستصػػ ى مػػف عمػػـ افصػػكؿ, (َٓٓالغزالػػي, اإلمػػاـ أبػػك حامػػد محمػػد بػػف محمػػد )ت  .ِّ
 كتحقيؽ الدكتكر حمزة بف زىير حافظ.

الػكجيز فػي أصػكؿ اسػتنباط افحكػاـ فػي الشػريعة  محمػد عبػد المطيػؼ صػالح ال رفػكر,كر, ال رفػ .ِْ
 ط دار البشائر. راجعو كقدـ لو افستاذ محمد صالح ال رفكر, ,اإلسالمية

إعػػالـ  ىػػػ(,ُٕٓ)تحمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكبأبػػي عبػػداهلل م , شػػمس الػػديفابػػف القػػيـ الجكزيػػة .ِٓ
مو كضػػبط غرائبػػو كعمػػؽ حكاشػػيو محمػػد محػػي الػػديف عبػػد حققػػو كفصػػ ,المػػكقعيف عػػف رب العػػالميف

 الحميد.

)ت  ال تػػكحي الحنبمػػيلعالمػػة الشػػيم محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عبػػد العزيػػز بػػف عمػػي ا ابػػف النجػػار, .ِٔ
شػرح الكككػػب المنيػر المسػػمى بمختصػر التحريػر أك المختبػػر المبتكػر شػػرح المختصػر فػػي  ىػػ(ِٕٗ

 ـ.ُّٗٗط مكتبة العبيكات, زيو حماد,كالدكتكر ن تحقيؽ محمد الزحيمي, اصكؿ ال قو,

 :رابعًا/ كتب الفقو
الجكىرة النيرة عمػى مختصػر القػدكرم ط مكتبػة  أبي بكر بف عمي بف محمد الحداد اليمني, .ُ

 حقانية.

لعالمػػة الشػػيم أحمػػد بػػف غنػػيـ بػػف سػػالـ بػػف مينػػا الن ػػراكم افزىػػرم المػػالكي)ت اافزىػػرم,  .ِ
أبي زيد القيركاني كىك شرح الرسالة فبػي محمػد  ال كاكو الدكاني عمى رسالة ابف ىػ(ُُِٔ

ضػػبطو كصػػححو كخػػرج أحادي ػػو الشػػيم عبػػد  ىػػػ(,ّٖٔعبػػداهلل بػػف أبػػي زيػػد القيركانػػي)ت 
 ـ.ُٕٗٗ دار الكتب العممية, ,ُط الكارث محمد عمي,

شػػرح منتيػػى اإلرادات دقػػائؽ  ىػػػ(َُُٓلشػػيم منصػػكر بػػف يػػكنس بػػف إدريػػس )تا البيػػكتي, .ّ
مؤسسػة  ,ُط تحقيؽ الدكتكر عبداهلل بف عبػد المحسػف التركػي, منتيى,أكلى النيى لشرح ال

 ـ.َََِالرسالة,

كشػػػاؼ القنػػػاع عػػػف مػػػتف  ىػػػػ(َُُٓلشػػػيم منصػػػكر بػػػف يػػػكنس بػػػف إدريػػػس )ت, االبيػػػكتي .ْ
 ط عالـ الكتب. تحقيؽ محمد أميف الضناكم, اإلقناع,

د منيػػر تحقيػػؽ محمػػ ,المحمػػى ىػػػ(ْٔٓأبػػي محمػػد عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد )ت  ,بػػف حػػـزا .ٓ
 ط إدارة الطباعة المنيرية. الدمشقي,

 ىػػػػ(ْٓٗأبػػػي عبػػػداهلل محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػدالرحمف المغربػػػي )ت  ,الحطػػػاب الرعينػػػي .ٔ
 أحادي ػو الشػيم زكريػا عميػرات,ضػبطو كخػرج آياتػو ك  مكاىب الجميػؿ لشػرح مختصػر خميػؿ,

 دار عالـ الكتب.
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البصػائر شػرح كتػاب افشػباه غمػز عيػكف  السيد أحمد بف محمد الحن ػي الحمػكم, الحمكم, .ٕ
دار الكتػب  ,ُكالنظائر,لمكالنا زيف الػديف العابػديف إبػراىيـ الشػيير بػابف نجػيـ المصػرم ط 

 ـ.ُٖٓٗالعممية,

الشػػرح الكبيػػر مػػع تقريػػرات لمعالمػػة المحقػػؽ  أبػػي البركػػات سػػيدم أحمػػد الػػدردير,, الػػدردير .ٖ
 دار إحيا  الكتب العربية. سيدم الشيم محمد عميش,

نشػػػر  ,ِأسػػػيؿ المػػػدارؾ شػػػرح إرشػػػاد السػػػالؾ ط لشػػػيم أحمػػػد الػػػدردير المػػػالكي,, االػػػدردير .ٗ
 التجارية المتحدة.

حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير مع تقريػرات لمعالمػة  لشيم محمد عرفو,, االدسكقي .َُ
 دار إحيا  الكتب العربية. المحقؽ سيدم الشيم محمد عميش,

 المقػدمات المميػدات, ىػ(ٓٗٓالقرطبي)تمحمد بف أحمد بف رشد ابف رشد, أبك الكليد  .ُُ
 ـ.ُٖٖٗ ط دار الغرب اإلسالمي,

إلمػػػاـ أبػػػي القاسػػػـ عبػػػد الكػػػريـ بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد الكػػػريـ الرافعػػػي القزكينػػػي ا الرافعػػػي, .ُِ
تحقيػؽ كتعميػؽ الشػيم  العزيػز شػرح الػكجيز المعػركؼ بالشػرح الكبيػر, ىػػ(ِّٔالشػافعي)ت 

 ـ.ُٕٗٗ دار الكتب العممية, ,ُط  معكض,عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيم عمي محمد 

شػػمس الػديف محمػػد بػف أبػػي العبػاس أحمػػد بػف حمػػزة ابػف شػػياب الػديف الرممػػي  الرممػي, .ُّ
نيايػػة المحتػػاج إلػػى  ىػػػ(ََُْالمنػػكفي المصػػرم افنصػػارم الشػػيير بالشػػافعي الصػػغير)ت 

 ـ.ُّٗٗ شرح المنياج, ط دار الكتب العممية,

نشػػر  عمػػى المنػػار,الرىػػاكم  حاشػػية الشػػيم لرىػػاكميحيػػى قراجػػا شػػرؼ الػػديف ا ,الرىػػاكم .ُْ
 ىػ. ُُّٓط دار سعادت, المطبعة الع مانية,

 ,ُط تبيػيف الحقػائؽ, ىػػ(ّْٕإلماـ فخػر الػديف ع مػاف بػف عمػي الحن ػي)ت , االزيمعي .ُٓ
 ـ.َََِدار الكتب العممية,

 ـ.ُْٖٗ دار الكتب العممية, ,ُط, تح ة ال قيا  عال  الديف السمرقندم,, السمرقندم .ُٔ

حمية العمما  فػي معرفػة مػذاىب  سيؼ الديف أبي بكر محمد بف أحمد الق اؿ,, الشاشي .ُٕ
 مكتبة الرسالة الحدي ة, ُط حققو كعمؽ عميو الدكتكر ياسيف أحمد إبراىيـ درادكو, ,ال قيا 
 ـ.ُٖٖٗ
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مغنػػي المحتػػاج إلػػى معرفػػة معػػاني  ,لشػػيم شػػمس الػػديف محمػػد بػػف الخطيػػب, االشػػربيني .ُٖ
لإلمػػػاـ أبػػػي زكريػػػا يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ النػػػككم  مػػػى مػػػتف منيػػػاج الطػػػالبيف,أل ػػػاظ المنيػػػاج ع

 ـ.ُٕٗٗ دار المعرفة, , ُط  اعتنى بو محمد خميؿ عيتاني, ىػ(,ٕٔٔالشافعي)ت 

بمغػػػة السػػػالؾ فقػػػرب المسػػالؾ عمػػػى الشػػػرح الصػػػغير  ,الصػػاكم الشػػػيم أحمػػػد ,الصػػاكم .ُٗ
 ـ.ُٓٗٗ دار الكتب العممية, ,ُط ضبطو كصححو محمد عبد السالـ شاىيف,

شػرح  رد المحتػار عمػى الػدر المختػار, محمػد أمػيف الشػيير بػابف عابػديف,, ابف عابديف .َِ
دراسة كتحقيؽ كتعميؽ الشيم عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيم عمي محمد  تنكير افبصار,

 ـ.ََِّ طبعة دار عالـ الكتب, قدـ لو كقرظو أ.د. محمد بكر اسماعيؿ, معكض,

المباب شرح الكتاب عمى المختصر المشتير باسـ الكتػاب  ,عبد الغني الغنيمي الحن ي .ُِ
حققػو كفصػمو كضػبطو كعمػؽ  ىػػ(,ِْٖالذم صن و اإلماـ أبك الحسيف أحمد بػف محمػد)ت 

 ط المكتبة العممية. حكاشيو محمد محي الديف عبد الحميد,

صححو كقػدـ  ,المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ عبد القادربف بدراف الدمشقي, .ِِ
 ـ.ُُٖٗ مؤسسة الرسالة, ,ِط عبداهلل عبد المحسف التركي, كعمؽ عميو,لو 

كعميػػػو  ,االختيػػػار لتعميػػػؿ المختػػػار عبػػػداهلل بػػػف محمػػػكد بػػػف مػػػكدكد المكصػػػمي الحن ػػػي, .ِّ
 ط دار الكتب العممية. تعميقات ل ضيمة المرحـك محمكد أبك دقيقة,

ال تػػاكل الينديػػة  عػػالـ,لعالمػػة اليمػػاـ مكالنػػا الشػػيم نظػػاـ كجماعػػة مػػف عممػػا  الينػػد افا .ِْ
ضبطو كصححو عبد المطيؼ حسف عبد  ,العالمكيرية في مذىب اإلماـ افعظـ أبي حني ة

 ـ.َََِدار الكتب العممية, ,ُط  الرحمف,

الكسػيط  ىػػ(َٓٓلشػيم اإلمػاـ حجػة اإلسػالـ محمػد بػف محمػد بػف محمػد )ت ا الغزالػي, .ِٓ
 ـ.ُٕٗٗ دار السالـ, ,ُط حققو كعمؽ عميو أحمد محمكد إبراىيـ, في المذىب,

مكفػػؽ الػػديف أبػػي محمػػد عبػػداهلل بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػي , بػػف قدامػػةا .ِٔ
حقيؽ الدكتكر عبداهلل بف عبد ت الكافي, ىػ(َِٔالجماعيمي الدمشقي الصالحي الحنبمي)ت 

 دار ىجر. بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات العربية كاإلسالمية, المحسف التركي,

مكفػػؽ الػػديف أبػػي محمػػد عبػػداهلل بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػي امػػة, ابػػف قد .ِٕ
تحقيػػؽ الػػدكتكر عبػػداهلل بػػف المغنػػي,  ىػػػ(َِٔالجمػػاعيمي الدمشػػقي الصػػالحي الحنبمػػي)ت 

 ـ,ُٖٔٗ دار عالـ الكتب, ,ُط  كالدكتكر عبد ال تاح محمد الحمك, عبد المحسف التركي,
 ـ.ُٕٗٗ , ِط 
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 ىػػػػ(ْٖٔي العبػػػاس أحمػػػد بػػػف إدريػػػس المصػػػرم المػػػالكي)ت شػػػياب الػػػديف أبػػػ ,القرافػػػي .ِٖ
 ـ.ََِّ مؤسسة الرسالة, ,ُط  ال ركؽ, قدـ لو كحققو كعمؽ عميو عمر حسف القياـ,

 تحقيػؽ افسػتاذ أحمػد بػكخبرة,, الػذخيرة شياب الديف أحمد بػف إدريػس القرافػي, القرافي, .ِٗ
 ـ.ُْٗٗدار الغرب اإلسالمي, ,ُط

 ىػػ(ٓٗٓمحمػد بػف أحمػد بػف محمػد بػف أحمػد بػف رشػد )ت  إلماـ أبي الكليدا ,القرطبي .َّ
 ـ.ُِٖٗ دار المعرفة, ,ٔط بداية المجتيد كنياية المقتصد,

إلمػػاـ عػػال  الػػديف أبػػي بكػػر بػػف مسػػعكد الحن ػػي الممقػػب بممػػؾ العممػػا )ت , االكاسػػاني .ُّ
 ـ. ُٖٔٗدار الكتب العممية, ,ِط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, ىػ(ٕٖٓ

اإلماـ سحنكف بف سعيد التنكفي عف اإلماـ عبد  كايةر المدكنة الكبرل,  ,ابف أنس مالؾ .ِّ
الػػرحمف بػػف القاسػػـ العتقػػي عػػف إمػػاـ دار اليجػػرة كأكحػػد افئمػػة افعػػالـ أبػػي عبػػداهلل اإلمػػاـ 

, مطبعة السعادة, حقكؽ الطبع مح كظة لمحاج -رضي اهلل عنو -مالؾ بف أنس افصبحي
 التاجر بال حاميف بمصر. محمد أفندم سامي المغربي التكنسي

الحاكم الكبير فػي فقػو مػذىب  بف حبيب الماكردم البصرم, الماكردم, عمي بف محمد .ّّ
 تحقيػػؽ كتعميػػؽ الشػػيم عمػػي محمػػد معػػكض, ,اإلمػػاـ الشػػافعي كىػػك شػػرح مختصػػر المزنػػي

 ـ.ُْٗٗ ,دار الكتب العممية,ُط كالشيم عادؿ أحمد عبد المكجكد,

فػي معرفػة  اإلنصػاؼ, يف عمػي بػف سػميماف بػف أحمػدعػال  الػديف أبػي الحسػ ,المػرداكم .ّْ
 .الراجح مف الخالؼ

 ,مطبعة طربيف.َُط , المدخؿ ال قيي العاـمصط ى أحمد الزرقا,  .ّٓ

 ىػػ(ّٕٔلعالمػة ال قيػو المحػدث شػمس الػديف محمػد بػف م مػح المقدسػي)ت ا ,ابػف م مػح .ّٔ
دار  رسػػػالة,مؤسسػػػة ال ,ُط  تحقيػػػؽ الػػػدكتكر عبػػػداهلل بػػػف عبػػػد المحسػػػف التركػػػي, ال ػػػركع,
 ـ.ََِِ المؤيد,

شػػرح الميػػذب لمشػػيرازم  المجمػػكع, إلمػػاـ أبػػي زكريػػا محػػي الػػديف بػػف شػػرؼ,ا ,النػػككم .ّٕ
حقػكؽ الطبػع  مكتبػة اإلرشػاد, حققو كعمؽ عميو كأكممو بعد نقصانو محمد نجيب المطيعي,

 مح كظة لو.

ركضػػػػة  ىػػػػػ(,ٕٔٔإلمػػػػاـ أبػػػػي زكريػػػا يحيػػػػى بػػػػف شػػػػرؼ النػػػككم الدمشػػػػقي)ت ا ,النػػػككم .ّٖ
ط دار عػالـ  طالبيف تحقيؽ الشيم عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيم عمػي محمػد معػكض,ال

 ـ.ََِّ طبعة خاصة بمكافقة مف دار الكتب العممية, الكتب,
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 ـ.ُّٖٗدار الكتب العممية,ط  ,ال تاكل الكبرل ال قيية ابف حجر الييتمي, ,الييتمي .ّٗ

 ـ.ُٖٓٗ ,دار ال كر ,ِط  ,ال قو اإلسالمي كأدلتو كىبة الزحيمي, .َْ

 خامسًا/ كتب القواعد:
ط مكتبة , قاعدة" افمكر بمقاصدىا" لدكتكر يعقكب بف عبد الكىاب الباحسيف,ا ,الباحسيف  .ُ

 الرشد.

 ـ.ُٖٗٗ مكتبة الرشد, ,ُالقكاعد ال قيية ط يعقكب بف عبد الكىاب الباحسيف,, الباحسيف  .ِ
الكجيز في  ارث الغزم,لشيم محمد صدقي بف أحمد بف محمد البكرنك أبي الحا البكرنك, .ّ

 ـ.ُٔٗٗمؤسسة الرسالة, ,ْإيضاح قكاعد ال قو الكمية ط
ط , قكاعد المقاصد عند اإلماـ الشاطبي عرضان كتحميالن , عبد الرحمف إبراىيـ زيد الكيالني .ْ

 دار ال كر. المعيد العالمي لم كر اإلسالمي,

مركز اإلماـ ال عالبي  ,ُط القكاعد الكمية كالضكابط في ال قو اإلسالمي عبد القادر داكدم, .ٓ
, لمدراسات,  ـ.ََِٗدار ابف حـز

ط منقحة كمحتكية  قدـ ليا العالمة الجميؿ مصط ى الزرقا,, القكاعد ال قيية عمي أحمد الندكم, .ٔ
 دار القمـ. عمى زيادات ىامة,

            دار  ,ُالقكاعد الكمية كالضكابط ال قيية في الشريعة اإلسالمية ط محمد ع ماف شبير, .ٕ
 ـ.ََِٔ الن ائس,

  ـ.ََِّ,مكتبة كىبة,ُالقكاعد افصكلية تحديد كت صيؿ ط مسعكد بف مكسى ال مكسي, .ٖ

ال قيية مكسكعة القكاعد  لشيم محمد صدقي بف أحمد البكرنك أبك الحارث الغزم,ا ,البكرنك .ٗ
 ىػ.ُُْٔ, ُط

ط  ,القكاعد ىػ(ٕٓٗابف رجب,زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي)ت .َُ
 دار ال كر.

ىػ( َّٖأبي الحسف عال  الديف عمي بف عباس البعمي الحنبمي )ت, ابف المحاـ .ُُ
تحقيؽ كتصحيح محمد حامد , كما يتعمؽ بيا مف افحكاـ ال رعية ةالقكاعد كال كائد افصكلي

 ـ.ُٔٓٗ مطبعة السنة المحمدية, ال قي,

تحقيؽ الدكتكر  كاعد,الق ىػ(ٖٕٓأبك عبداهلل محمد بف محمد بف احمد )ت, المقرم .ُِ
 ط مركز إحيا  التراث اإلسالمي. أحمد بف عبداهلل بف حميد,
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كبعض  القكاعد ال قيية الكمية الخمس محمد بف مسعكد بف سعكد العميرم,, اليذلي .ُّ
, ,ُتطبيقاتيا عمى مجتمعنا المعاصر ط  ـ.ََِٗ دار ابف حـز

 واألدب: ًا/ المغة,سادس

ط  تحقيؽ كشرح عبد السالـ محمد ىاركف,, الحيكاف الجاحظ , أبي ع ماف عمرك بف بحر, .ُ
 مكتبة شركة مكتبة كمطبعة مصط ى البابي, مكتبة الجاحظ.,ِ

 ـ.ُّٖٗ دار الكتب العممية, ,ُط ,التعري ات لشريؼ عمي بف محمد,ا الجرجاني, .ِ
مختػػػار الصػػػحاح مطبعػػػة مصػػػط ى البػػػابي,  الػػػرازم,  محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف عبػػػد القػػػادر الػػػرازم, .ّ

 .ـَُٓٗ
 تاج العركس مف جكاىر القامكس تحقيؽ عمي ىاللي, ,الزبيدم, محمد مرتضي الحسيني الزبيدم .ْ

 ـ.ُٕٖٗ مطبعة حككمة الككيت, ,ِط

معجـ مقاييس المغة تحقيؽ كضبط عبد السالـ  أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا, ,ابف زكريا .ٓ
 ـ.ُٕٗٗ ط دار ال كر, محمد ىاركف,

 ,أساس البالغة ىػ(ّٖٓاهلل محمكد بف عمر بف أحمد الزمخشرم)ت أبي القاسـ جار الزمخشرم, .ٔ
 ـ.ُٖٗٗ,دار الكتب العممية,ُتحقيؽ محمد باسؿ عيكف السكد,ط

الطراز المتضمف فسرار البالغة كعمـك  العمكم, يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ العمكم اليمني, .ٕ
 ـ.ُُْٗحقائؽ اإلعجاز ط دار الكتب الخديكية,

, مطبعػػػة مصػػػط ى البػػػابي, ِالقػػػامكس المحػػػيط ط دم, مجػػػد الػػػديف محمػػػد بػػػف يعقػػػكب,ال يػػػركز آبػػػا .ٖ
 ـ.ُِٓٗ

المصػػػباح المنيػػػر فػػػي غريػػػب الشػػػرح الكبيػػػر  أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي المقػػػرم ال يػػػكمي,ال يػػػكمي,  .ٗ
 ـ.ُْٗٗط دار الكتب العممية, ,لمرافعي

حقيؽ عدناف ت الكميات, (ػىَُْٗأيكب بف مكسى الحسيني القريني الك كم,)تالك كم,  .َُ
 ط مؤسسة الرسالة. دركيش كمحمد المصرم,

 ـ.ُٖٖٗ, دار الن ائس,ِمعجـ لغة ال قيا  ط محمد ركاس قمعجي, كحامد صادؽ قنيبي, .ُُ

محمد  عبداهلل عمي الكبير, تكلى تحقيقو العامميف بدار المعارؼ,, لساف العرب ابف منظكر, .ُِ
 ط دار المعارؼ. لشاذلي,ا أحمد حسب اهلل,ىاشـ محمد

 مسًا/ الكتب المعاصرة:خا
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دار  ,ُط ,الكدائػػػػػػػػػع المصػػػػػػػػػرفية النقديػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػت مارىا فػػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػػالـ حسػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػداهلل افمػػػػػػػػػيف, .ُ
  ـ.ُّٖٗالشركؽ,

التعاقػػػػػد عبػػػػػر اإلنترنيػػػػػت دراسػػػػػة مقارنػػػػػة, ط دار الكتػػػػػب القانكنيػػػػػة,               سػػػػػامح عبػػػػػد الكاحػػػػػد التيػػػػػامي, .ِ
 ـ.ََِٖدار شتات لمنشر كالبرمجيات, 

 مؤسسة المختار. ,طالكجيز في أحكاـ افسرة المسممة حمكد مطمكب,عبد الحميد م .ّ

مبػػػدأ الرضػػػا فػػػي العقػػػكد دراسػػػة مقارنػػػة فػػػي ال قػػػو اإلسػػػالمي  عمػػػي محيػػػي الػػػديف عمػػػي القػػػره داغػػػي, .ْ
 ـ.ُٖٓٗ, دار البشائر اإلسالمية, ُكالقانكف المدني, ط

 لمكسكعة ال قيية الميسرة)الطالؽ(.امحمد ابراىيـ الح ناكم,  .ٓ

 تقػػديـ الػػدكتكر فػػاركؽ حمػػادة, ,نظريػػة التقعيػػد ال قيػػي كأ رىػػا فػػي اخػػتالؼ ال قيػػا  الرككػػي,محمػػد  .ٔ
, دار الص ا ,ُط  ـ.َََِ كدار ابف حـز

 ـ. ُّٔٔمقاصد الشريعة اإلسالمية, المطبعة ال نية, ىػ(ُّّٗمحمد الطاىر بف عاشكر)ث .ٕ

, دار ال كػػػر ُاإلسػػػالمي طالتعاقػػػد بالكسػػػائؿ المسػػػتحد ة فػػػي ال قػػػو  محمػػػد سػػػعيد محمػػػد الػػػرمالكم, .ٖ
 ـ.ََِٕالجامعي, 

افدا  االقتصػػػػػادم لممصػػػػػارؼ اإلسػػػػػالمية كأ ػػػػػره فػػػػػي عمميػػػػػة التنميػػػػػة  عبػػػػػد الحميػػػػػد ال قػػػػػي, محمػػػػػد .ٗ
 , ط عالـ الكتب.االقتصادية

 دار الن ػػػائس, ,ٔط ,المعػػػامالت الماليػػػة المعاصػػػرة فػػػي ال قػػػو اإلسػػػالمي محمػػػد ع مػػػاف شػػػبير, .َُ
 ـ.ََِٕ

 ـ.ُٖٕٗ,دار النيضة العربية,ِل قو اإلسالمي, طأصكؿ ا محمد مصط ى شمبي, .ُُ

 ط دار ال كر العربي. ,المدخؿ إلى فنكف العمؿ التم زيكني محمد معكض, .ُِ

,طباعػػػػػػػػػػة ذات  ِالككيػػػػػػػػػػت,ط  -المكسػػػػػػػػػػكعة ال قييػػػػػػػػػػة,كزارة افكقػػػػػػػػػػاؼ كالشػػػػػػػػػػئكف اإلسػػػػػػػػػػالمية .ُّ
 ـ.ُّٖٗالسالسؿ,

ل قػو اإلسػالمي كالقػانكف أسػس التعاقػد بالكسػائؿ المسػتحد ة دراسػة مقارنػة فػي ا نجيب عكضيف, .ُْ
 المدني, ط دار النيضة العربية, شركة ناس لمطباعة.

القاعدة الكمية إعماؿ الكالـ أكلى مف إىمالو  محمكد مصط ى عبكد ىرمكش, , الشيمىرمكش .ُٓ
 ـ.ُٕٖٗ المؤسسة الجامعية لمدراسات, ,ُط كأ رىا في افصكؿ

 سادسًا/ المجالت واألبحاث:
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 ىػ , مف شير شكاؿ.َُِٓ,لعاـ ِِة ,العدد مجمة افم

 كدائع البنكؾ بيف عقكد القرض,كالكديعة ,كاإلجارةعمي السالكس, 
 ـ.ُٖٔٗ,لعاـ ٓمجمة الشريعة كالدراسات افسالمية,العدد

 التمكس.-البرقية-الياتؼ-محمد عقمة اإلبراىيـ, حكـ إجرا  العقكد بكسائؿ االتصاؿ الحدي ة
 ىػُُْٓ,لعاـ ُكالمصرفية,العدد مجمة الدراسات المالية 
 .الكدائع المصرفية نظرة إسالميةعبد العزيز الخياط, 

 ـ.َُٗٗ,الجز  ال اني,لعاـ ٔ,العددٔمجمة مجمع ال قو اإلسالمي,الدكرة 

 .حكـ إجرا  العقكد ب الت االتصاؿ الحدي ة, عمي محيي الديف عمي القره داغي
 ـ.ُٔٗٗ,لعاـ ُِٖ,العددٗمجمة مجمع ال قو اإلسالمي,الدكرة 

 .التكييؼ الشرعي لحسابات المصارؼمحمد عمي عبداهلل, 
 ثانيًا/ األبحاث

 بحث منشكر عاإلنترنيت., حكـ إجرا  العقكد بكسائؿ االتصاؿ الحدي ة ربحي الجديمي, .ُ
 بحث منشكر عاإلنترنيت., العقد بالكتابة كاإلشارة كآالت االتصاؿ الحدي ة سعد بف عبداهلل السبر, .ِ

التجارة اإللكتركنية في ال قو اإلسالمي )رسالة ماجستير(, لعاـ  عبدالرازؽ أبك مصط ى, سميماف .ّ
 ـ.ََِٓ
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 الممخص
 

مقػػة بت سػػير يتنػػاكؿ ىػػذا البحػػث دراسػػة تحميميػػة تطبيقيػػة لقاعػػدة مػػف أىػػـ القكاعػػد افصػػكلية ال قييػػة المتع
النصػػكص كتطبيقيػػا, كييػػدؼ البحػػث إلػػى بيػػاف كي يػػة إعمػػاؿ كػػالـ المكمػػؼ بطريقػػة سػػميمة تعبػػر عػػف 
إرادتػػو,ك تالئػػـ بػػيف أل اظػػو كمعانييا,كاء ػػار المترتبػػة عمػػي ذلؾ,كمػػا كييػػدؼ أيضػػان إلػػى بيػػاف فركعيػػا 

 ال قيية المتعمقة بالمعامالت المالية القديمة كالمعاصرة.
ؿ البحػػث إلػػى كجػػكب إعمػػاؿ الكػػالـ,إذا كػػاف ىنػػاؾ كجػػو إلعمالػػو بطريقػػة مػػف كقػػد تكصػػمت مػػف خػػال

 الطرؽ المعتبرة لغة أك شرعان.
 

Abstract 

 
This paper deals with an analytical study applied to the base of the most 

important rules fundamentalism jurisprudence concerning the interpretation 

texts and their application, and research aims to show how the realization of 

speech charge properly express his will, and fit between his words and their 

meanings, and the implications of this, as is also designed to statement 

branches jurisprudence concerning financial transactions ancient and 

contemporary. 
The findings of the research should be the realization of speech, if there is a 

face to the realization in some way considered a language or religiously. 
 
 
 
 
 

 


