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 ملخص البحث
القول الوفیر في أحكام سنة التقریر ، دراسة تأصیلیة تطبیقیة على بعض أحكام 

  :النكاح
  .اقتضت الدِّراسة في ھذا البحث أن یكون في مقدمة ،وتمھید ومبحثین وخاتمة 

  .االستفتاح وأھمیة البحث وخطتھ : مقّدمة 
  .رتعریف السنة التقریریة ، وبیان درجات اإلنكا:  تمھید 

  : وفیھ مطلبان 
  .تعریف السنة التَّقریرّیة : المطلب األول 
  .درجات اإلنكار : المطلب الثاني 

االحتجاج بالسّنة التقریریَّة وشروطھا ودرجاتھا وصورھا : المبحث األول 
  . على القول والفعل والّترك – صلى اهللا علیھ وسلم –وتقریُرُه 

  : وفیھ أربعة مطالب 
  . أقوال العلماء وأدلتھم في االحتجاج بالسنة التقریرّیة :  المطلب األول 

شرط  من احتج بالسنة التقریرّیة في إثبات األحكام :   المطلب الثاني 
  .الشرعّیة

  .درجاُت الّتقریر وصوُرُه:    المطلب الثالث 
 على القول والفعل والّترك – صلى اهللا علیھ وسلم –تقریُرُه :   المطلب الّرابع 

.  
  . في أحكام النكاح - صلى اهللا علیھ وسلم-نماذج من تقریره: بحث الثاني الم

  :وفیھ مطالب 
   ضرب الدف والغناء المباح - صلى اهللا علیھ وسلم-إقراره : المطلب األول 
  .  العزل عن المرأة- صلى اهللا علیھ وسلم-إقراره : المطلب الثاني 
  . ھبة المرأة نوبتھا لضرتھا - صلى اهللا علیھ وسلم-إقراره : المطلب الثالث 
  . النكاح بغیر صداق - صلى اهللا علیھ وسلم-إقراره : المطلب الرابع 

  . أھم النتائج والتوصّیات : الخاتمة 
واهللا تعالى أسأل أن یلھمني الصواب ، وأن یذلل لي الصعاب ، وأن یجعل ھذا 

قادر علیھ ، وصلى العمل خالصًا لوجھھ الكریم، وأن ینفع بھ، إنھ وليُّ ذلك وال
  .....اهللا على محمد وآلھ وصحبھ وسلم 
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ABSTRACT  
alqawl alwafir fi 'ahkam sanat altaqrir , dirasat tasiliat 

tatbiqiat ealaa bed 'ahkam alnakah: aiqtadat alddirast fi 
hadha albahth 'an yakun fi muqadimat , watamhid 
wamubahathayn wakhatima . mqddmt : alaistiftah 
wa'ahamiyat albahth wakhutatuh . tamhid : taerif 
alsanat altaqririat , wabian darajat al'iinkar. wafih 

matlaban : almatlab al'awal : taerif alsanat alttaqryry . 
almatlab alththani : darajat al'iinkar . almabhath al'awal : 

alaihtijaj balsnnt altqryryat washurutiha wadarajatiha 
wusuriha wtqryruh - salaa allah ealayh wasalam - ealaa 

alqawl walfiel walttrk . wafih arbet matalib : almatlab 
al'awal : 'aqwal aleulama' wa'adlatahum fi alaihtijaj 

bi'alsinat altqryry . almatlab alththani : shart min aihtaja 
bi'alsinat altqryryt fi 'iithbat al'ahkam alshrey. almatlab 
alththalith : drjat alttqryr wswruhu. almatlab alrrabe : 
tqryruh - salaa allah ealayh wasalam - ealaa alqawl 
walfiel walttrk . almabhath alththani : namadhij min 

taqririh- salaa allah ealayh wasalam- fi 'ahkam alnikah . 
wafih matalib : almatlab al'awal : 'iiqrarih - salaa allah 

ealayh wasalama- darab aldafi walghina' almabah 
almatlab alththani : 'iiqrarih - salaa allah ealayh 

wasulama- aleuzal ean almar'ati. almatlab alththalith : 
'iiqrarih - salaa allah ealayh wslm- hibat almar'at 

nubatuha ladaratuha . almatlab alrrabie : 'iiqrarih - salaa 
allah ealayh waslm- alnikah bighayr saddaq . alkhatimat 

: 'ahamu alnatayij waltwsyat . wallah taealaa 'as'al 'an 
yulahimani alsuwwab , wa'an yadhlul li alsieab , wa'an 
yajeal hdha aleamal khalsaan liwajhih alkarim, wa'an 
yanfae bih, 'iinah wly dhlk walqadir ealayh , wasalaa 

allah ealaa muhamad walah wasahbuh wasalam .
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  املُقَدمةُ
الحمد هللا حمًدا كثیًرا كما أمر، وُأصلي وُأسلم على سیِّدنا محمٍَّد خیر البشر، خیِر من 
تال كتاَب اهللا وبآیاتھ اعتبر، صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وعلى كلِّ َمْن ألْمره 

 .ونھیھ أطاع واصطبر 
لشرعیة أمٌر دأب علیھ فإن  دراسة السُّنة النبویة وداللتھا على األحكام ا: وبعد 

العلماء قدیًما وحدیًثا ؛ وذلك ألن الغایة من النصوص الشرعیة إدراك الحكم الشرعي 
الذي جاءت النصوص ألجلھ والعمل بمقتضاه إن كان حكما عملًیا ، أو اإلیمان 
والتصدیق بما دل علیھ إن حكًما عقدًیا أو غیبیا ، فإن السنة بجمیع أقسامھا مصدر 

، دلَّ على حجّیتھا الكتاب ، وذلك مما ال یخفي في ھذا الباب، فكلُّ ما یصدر للتشریع 
 من قول أو فعل أو تقریر سنة معتبرة ، لھا حجیتھا – صلى اهللا علیھ وسلم –عنھ 

 ال ینطق عن الھوى، أو - صلى اهللا علیھ وسلم–في إثبات األحكام الّشرعیة، فھو 
ِإْن ُھَو إال َوْحٌي ُیوَحىٰ  *َما َینِطُق َعِن اْلَھَوىَٰو: (یقول في الشرع برأیھ ، قال تعالى

 ركن ركین من أركان الملة، وسند - صلى اهللا علیھ وسلم-، ال سیما وأن سنتھ١)
عظیم للقرآن الكریم، وال یمكن بحال أن تنفصل السنة عن بیان حكم التشریع، فمناط 

ة ال ینفصل أحدھما عن األخر، استفادة األحكام وتبلیغ الدین قائم على الكتاب والسن
بل إنَّ السنة قد تستقل بالتشریع ، فتثبت حكًما جدیًدا لم یرد ذكره في القرآن صراحة 
وال ضمًنا ، وھذا ثابت لدى جماھیر أھل العلم ولم ینكر مكانة السنة من القرآن إال 

  .جاھل أو منافق معلوم الّنفاق
بھم نازلة، ولم یجدوا لھا في القرآن  كانوا إذا نزلت - رضي اهللا عنھم-فالصحابة

 ، - صلى اهللا علیھ وسلم-الكریم حكًما، سألوا عمن سمع شیًئا من سنة رسول اهللا 
فإن ثَبَت عندھم حدیٌث أخذوا بھ، وحكَّموه فیما بینھم، والسُّنة مع القرآن على خمسة 

نة ومفصِّلة لحكٍم جاء أحوال؛ ألنھا إّما مقرِّرًة ومؤكِّدة لحكٍم جاء في القرآن، أو مبیِّ
في القرآن مجَمًلا ، أو مقیِّدًة لحكٍم جاء في القرآن مطلًقا ، أو مخصِّصًة لحكٍم وَرد في 
القرآن عاما ، أو مؤسِّسة ومنشئة لحكٍم جدیٍد لم یرد ذكره في القرآن الكریم؛ كتحدید 

 الرجال، نصیب الجدة في اإلرث، وأحكام الشفعة، وتحریم لبس الحریر والذھب على
  .وجعل الرضاع ُمحرًِّما كالنَّسب، وغیر ذلك 

 ُیعظِّم أمر السنة ویعلي - صلى اهللا علیھ وسلم -ونسبة السُّنة الّتقریریة إلى النبي 
 حیث ُیْدرك حینئذ أن سكوتھ لیس كسكوت - صلى اهللا علیھ وسلم-مقام الرسول 

تبر، وھو من الدین غیره، ورضاه واستبشاره واستحسانھ لما یرى ویسمع أمر مع
لذا كان أمر التقریر عظیمًا، . المنـزل، إذ ھو المبلغ عن ربھ، المبین لھذه الشریعة

  .ومرتبتھ ال تقل عن مرتبة القول أو الفعل

                                           
 ٣،٤:  سورة النجم آیة ١
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  ببیان أقوال العلماء في االحتجاج بالسنة – بإذن اهللا –وفي ھذا البحث سأقوم
ء على وجوب مراعاتھا حال الّتقریریة ، وذكر أھم الضوابط التي اتفق العلما

االحتجاج بھذا الّنوع من الّسنة، كما سأبّین فیھ صور التقریر ومراتبھ من حیث القوة 
والضعف في الّداللة على الحكم الشَّرعي، مطبًِّقا ھذه الدِّراسة على باب من أبواب 

  .الفقھ اإلسالمي ، وھو كتاب النكاح 
   :خطة البحث

  .حث أن یكون في مقدمة ، وتمھید  ومبحثین وخاتمة اقتضت الدِّراسة في ھذا الب
  .االستفتاح وأھمیة البحث وخطتھ : مقّدمة 
  .تعریف السنة التقریریة ، وبیان درجات اإلنكار:  تمھید 

  : وفیھ مطلبان 
  .تعریف السنة التَّقریرّیة : المطلب األول 
  .معنى اإلنكار ودرجاتھ  : المطلب الثاني 
حتجاج بالسّنة التقریریَّة وشروطھا ودرجاتھا وصورھا وتقریُرُه اال: المبحث األول 

  . على القول والفعل والّترك – صلى اهللا علیھ وسلم –
  : وفیھ أربعة مطالب 

  .أقوال العلماء وأدلتھم في االحتجاج بالسنة التقریرّیة :   المطلب األول 
  .ات األحكام الشرعّیةشرط  من احتج بالسنة التقریرّیة في إثب:   المطلب الثاني 
  .درجاُت الّتقریر وصوُرُه:    المطلب الثالث 
  . على القول والفعل والّترك – صلى اهللا علیھ وسلم –تقریُرُه :   المطلب الّرابع 
  . في أحكام النكاح - صلى اهللا علیھ وسلم-نماذج من تقریره: المبحث الثاني 

  :وفیھ مطالب 
   ضرب الدف والغناء المباح -هللا علیھ وسلم صلى ا-إقراره : المطلب األول 
  .  العزل عن المرأة- صلى اهللا علیھ وسلم-إقراره : المطلب الثاني 
  . ھبة المرأة نوبتھا لضرتھا - صلى اهللا علیھ وسلم-إقراره : المطلب الثالث 
  . النكاح بغیر صداق - صلى اهللا علیھ وسلم-إقراره : المطلب الرابع 

  . تائج والتوصّیات أھم الن: الخاتمة 
واهللا تعالى أسأل أن یلھمني الصواب ، وأن یذلل لي الصعاب ، وأن یجعل ھذا العمل 

خالصًا لوجھھ الكریم، وأن ینفع بھ، إنھ وليُّ ذلك والقادر علیھ ، وصلى اهللا على 
  .محمد وآلھ وصحبھ وسلم 

*******  
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  متهيد

  اطب اول

ررا ف ار  

للغة لتق أقرَّ اهللا العین بالولد وغیره إقراًرا ، وأقرَّ اهللا : مصدر أقرَّ، ومنھ: ي في 

اعترف بھ، وأقررت العامَل : الرجل إقراًرا ،أصابھ بالقر، فھو مقرور، وأقرَّ بالشيء
  .على عملھ، والطیَر في وكره، تركُتھ قارًَّا 

فتحھا، ضد سخنت، وأقرَّ ومنھ رجل قریر العین ، وقرت عینھ، تقر بكسر القاف و
حتى تبرد فال : اهللا عینھ، أي أعطاه حتى تقر فال تطمح إلى من ھو فوقھ ، ویقال 

{ : تسخن ، إذ للسرور دمعة باردة  وللحزن دمعة حارة ، ومن ذلك قولھ تعالى 
 إلىٰ ُأمِِّھ َفَرَدْدَناُه{ :       ، وقولھ تعالى } ٢٦: مریم } {َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقرِّي َعْینًا 
  . } ١٣: القصص } { َكْي َتَقرَّ َعْیُنَھا َوَلا َتْحَزَن 

  رضى بھ ، وأقرَّي أ، األمرواالستقرار والثبوت ، ومنھ ، قرَّ الرضا : اإلقف

  أستقر وثبت ، وقرَّي بھ وأثبتھ ، وتقرر األمر، أي رضأيالعامل على العمل، 
 حملھ على اإلقرار بھ، يء،ره بالشقرَّ، ومضاءهإ من یملك ه ، أمضايالحكم أو الرأ

  .١ستقرا عنده الخبر حتى  قراره ، وقرَّي جعلھ فيء،وقرر الش
 َعَلىٰ َوَأَخْذُتْم َأَأْقَرْرُتْم َقاَل{  :، ومنھ قولھ تعالىيء عنى االعتراف بالشی بھذا ووھ

  . } ٨١: آل عمران  } { َأْقَرْرَنا َقاُلوا ِإْصِري َذِٰلُكْم

ي  ال لتق الص   :في 

السكوت عند رؤیة فاعل یفعل : " بأنھ یین األصول اصطالح یعّرف التقریر في
 فواتح ينصاري فألاالفعل مع القدرة على المنع ، كذا ذكره نظام الدین 

  .٢الرحموت

كاني لش نكار قول قیل بین إ عن - صلى اهللا علیھ وسلم-أن یسكت النبي  :قال 

 عصره يل بین یدیھ أو فِع ُفنكار فعٍلإ أو سكت عن  عصره وعلم بھ،يیدیھ، أو ف
  .٣وعلم بھ 

 فعل ولم -صلى اهللا علیھ وسلم -ل بحضرة النبي ِعإذا ُف: وقال أبو الولید الباجي 
  .٤ یظھر منھ نكیر دل على جوازه

                                           
 ، ومختار ٧٥٢، والمعجم الوسیط  ) ٤٩٧ – ٤٩٦( ، ص ١مادة قرر في المصباح المنیر ، ج :  ینظر- ١

 . م ١٩٩٣ ھـ ١٤٢٣ ط ، مجمع اللغة العربیة ٤٩٦والمعجم الوجیز ص  ) ٥٢٩ – ٥٢٨(الصحاح 
 ھــ ١٤١٤ ط ، دار احیاء التراث العربي ، لبنان الثالثة ، ٣٥٤ صـ ١فواتح الرحموت ج :  ینظر- ٢

 . م ١٩٩٣
  .٤١ إرشاد الفحول صـ - ٣
دار الغرب االسالمي الثانیة :  ، ط٣٦٣ ص ١حكام األصول ألبي الولید الباجي ج  احكام الفصول فى أ- ٤

 . م١٩٩٥ھـ ١٤١٥
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لشي للمع ي فقال  ا  رجًل- صلى اهللا علیھ وسلم-أن یسمع رسول اهللا:  ش 

 وال ینكره مع الموانع ، ، فیقره على ذلك القول أو الفعل،اعل شیًئا أو یفیقول شیًئ
فیدل على جواز ذلك ، ویصیر اإلقرار على القول كقولھ واإلقرار على الفعل كفعلھ 

١.  

ل  لق إلق على  صلى اهللا علیھ  -روى أن رجال جاء إلى النبي  ما".. مثال 

ن قتل إ رجال امرأة الرجل یجد مع -مصلى اهللا علیھ وسل -رسول اهللا  یا: وسلم قال 
فلم ینكر .. كیف یصنع ! ن سكت سكت على غیظ إقتلتموه وأن تكلم جلدتموه و

  . ٢علیھ ذلك
  

لفعل  إلق على   رأى -صلى اهللا علیھ وسلم - أن رسول اهللا َيوُر ما: مثال 

قال ركعتا ف.. ھاتان الركعتان ؟ ما: ..  ركعتین بعد الصبح فقالھ يقیس بن فھد یصل
  .٣الصبح لم أكن صلیتھما فھما ھاتان ، فلم ینكر علیھ

   . ٤فدل على جواز فعل الركعتین بعد الفریضة ، ویقاس علیھما كل صالة لھا سبب
صلى اهللا  - صورتھ أن یسكت النبي ،التقریر "  في البحر المحیط قال الزركشي

 عصره وعلم بھ يیھ أو ف قیل ، أو فعل بین ید،نكار قول أو فعل إ عن -علیھ وسلم
  .٥یقر على باطل  الإذ كونھ مباحا، ي، فإن ذلك منزل منزلة فعلھ ف

أو )  الصحابة يأ( ھو أن یراھم :  ثم نقل عن الحارث المحاسبي بأن التقریر
 طاعة من إال وذلك الفعل ال یحتمل ،بعضھم یفعل الفعل أو یخبر عنھم أو بعضھم

، ال ینھاھم عنھ، م الحل أو التحریم عندھإالعمل ال یحتمل   فرض أويعمل ف
  .صلى اهللا علیھ وسلم -كأكلھم الضب بحضرتھ 

  

صلى اهللا علیھ  - أنھ دخل مع النبي  - رضي اهللا عنھ-فقد روى عن خالد بن الولید
فقال خالد بن الولید ، ا ا مخبوًزعلى میمونة، وھى خالتھ فوجد عندھا ضًب -وسلم 

   أعافھ، ي فأجدنيال ولكن لم یكن بأرض قوم:  ؟ قالأحرام الضب یا رسول اهللا: 

                                           
 . م ١٩٩٨ ھـ ١٤٠٨ ، ط دار الغرب االسالمي األولى ٥٦٠ ص ١ شرح اللمع ج -  ١
 الرجل ھو عویمر العجالني، والحدیث أخرجھ البخاري في الطالق ،باب من جوز الطالق الثالث - ٢

، ) ٢٢٤٥(   وأبو داود في الطالق، حدیث ١٤٢٩، ومسلم في اللعان حدیث ،) ٥٢٥٩(، حدیث 
  .٣٣٦ صـ ٥ ، وأحمد في المسند ج ٢٩٨ ، والبیھقي صـ ١٤٣ ، ص ٦والنسائي في السنن ج 

ذكر البیان أن ھذا النبي بخصوص :  أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الصالة باب - ٣
 ص ١ ، كما أخرجھ الدارقطني في السنن في الصالة ج ٤٥٦  ص ٢بعض الصلوات دون بعض ج 

كان عطاء بن أبي رباح یروي ھذا الحدیث :  وقال ٣٨٣ صــ ٢ ، والحمیدي في المسند ج ١١٩
 .عن سعید بن سعید 

  .٥٦١ - ٥٦٠ ، ص ١ شرح اللمع ج - ٤
  .٥٤ ، ص ٦ البحر المحیط ج - ٥



 
- ١٤٣٩ -

  .١يَّ لإ ینظر -صلى اهللا علیھ وسلم -خترزتھ فأكلتھ ورسول اهللا اف: قال خالد 
أن یرى النبي صلى اهللا علیھ وسلم أو یسمع قوال : وقال اإلمام محمد أبو زھرة ھو 
 عنھا وال  حضرتھ من أقوال وأفعال ، فیسكتيفیقره ، كالواقع من أصحاب ف

  .٢ینكرھا 
 مما - وسلم علیھ اهللا صلى - اهللا رسول أقرَّه ما ھي: وھبة الزحیلي وقال الشیخ 

 وإظھار بموافقتھ أو إنكاره، وعدم بسكوتھ وأفعال، أقوال من الصحابة عن صدر
  .٣ ورضاه استحسانھ

 علیھ صلى اهللا-ه النبي  أقرَّ أمٍر كلُّي ذلك أن السنة التقریریة ھيوجملة القول ف
 ، بحیث ةا من الصحابا أم فعًل بشرط علمھ بھ سواء أكان ھذا األمر قوًل-وسلم

  .بھ سكت ولم ینكره ، أو حصل ذلك بموافقتھ، أو أظھر استحسانھ وتأییده ورضاه 

ب اطا  

  در ار و

ال ا من األقونكاًرإعرف ما یكون نولما كان التقریر ھو عدم اإلنكار وجب أن 
 ویكون قد يءا على شحًدأ  أقرَّ-صلى اهللا علیھ وسلم-م أنھ توھَّ حتى ال ُی؛واألفعال

  :نكره، ولبیان ذلك البد من الوقوف على معنى اإلنكار ودرجاتھ أ

ع�اإلنكا لغةمعنى  ش  :   

ا  غیرتھ تغییًري أ،ا فتنكرنكرتھ تنكیًر"..  مأخوذ من التغییر تقول اإلنكار في اللغة
 ، أي فھو نكر،ستنكرت األمرا : تقول يء، مأخوذ من التقبیح للش وھوفتغیر،

  .استقبحتھ فھو قبح 
{ : قال تعالى، أنكرتھ على خالف عرفتھ:  تقول يء،كما یعني اإلنكار الجھل بالش

  . } ٥٨: یوسف  } {ُمْنِكُروَن َلُھ َوُھْم َفَعَرَفُھْم َعَلْیِھ َفَدَخُلوا

ه  ع لش على ي فإلنكا  ، ي لتق إلنكا ( عك  أن یسمع : )  

ذلك سواء كان ،  شیئا أو یرى فعال فینكره ، وال یقره -صلى اهللا علیھ وسلم -النبي 
 - صلى اهللا علیھ وسلم–  ال یجوز للنبيإذ بھما معا، أو بالقول أو بالفعل اإلنكار

 ألن في ذلك إلباًسا باعتباره المشرع لألمة أن یرى المنكر أو یعلم بھ ثم ال ینكره؛
  .٤على األمة واتھامھا بإباحة المنكر وترك البیان حال كونھ مأمورا بھ

                                           
 ال یأكل - صلى اهللا علیھ وسلم-عمھ ، باب كان النبي  ، في كتاب األط٥/٢٦٠ أخرجھ البخاري - ١

، في كتاب الصید والذبائح باب إباحة الضب، ٣/١٥٤٣ ، ومسلم٥٠٧٦حتى یسمى لھ ، حدیث رقم 
 ، وسن ابن ٣١٧ ، ص ٢وأبو داود ابن ماجھ والترمذي باب إباحة الضب ، سنن أبى داود ج 

  .٤٩٢ ، صــ ٥ ، وسنن الترمذي ج ١٠٧٩ صــ ٢ماجھ ج 
 .دار الفكر العربي :  ط ٩٧أصول الفقھ االمام محمد أبو زھرة صــ :  ینظر - ٢
  .١٨٦ صــ٢وھبة الزحیلي ج /  الوجیز في أصول الفقھ ، د– ٣
  ، والمعجم٩٨٩ ص ٢ ، والعجم الوسیط ج ٦٢٥ ص ٢المصباح المنیر ج :  یراجع في ذلك - ٤

  .٦٣٤ ، ٦٣٣الوجیز ص 



 
- ١٤٤٠ -

  درت ار 

لى  أل جة   لذا بدأ بھ رسول ؛ھو أعلى درجات اإلنكاروبالفعل أو بالید ،  :ل

ا فلیغیره بیده ، من رأى منكم منكًر:  الحدیث فقال ي ف- صلى اهللا علیھ وسلم-اهللا
  .١ لم یستطع فبلسانھ، فإن لم یستطع فبقلبھ، وذلك أضعف اإلیمان فإن

ھذا المنكر من عقوبة مقدرة من قبل الشارع الحكیم ي یقاع ما ورد فإویكون ذلك ب
و التعزیز فیما لم یرد أ الزنا والشرب وغیرھما، ي القتل  أو الحد فيكالقصاص ف

 كأن ،ومتھاازالتھا ومقإبوھذا یعني القضاء على المعصیة ، فیھ عقوبة مقدرة 
 - صلى اهللا علیھ وسلم-ي  كما ورد بأن النب، وقعت بھا المعصیةيتھدر المادة الت

 یده ي وشق دنان الخمر بسكین ف،٢ طبخ فیھا لحوم الحمر فأكفئتيأمر بالقدور الت

 مر بي رسول اهللا : أنھا قالت  -رضي اهللا عنھا - ومن ذلك ما روى عن فاطمة  ٣
 يبنت یا:  ثم قال ، برجلھي وأنا مضجة متصبحة فحركن- علیھ وسلمصلى اهللا -

 من الغافلین، فإن اهللا یقسم أرزاق الناس من ي وال تكون، رزق ربكي وأشھديقوم
  .٤ طلوع الشمسإلىبین طلوع الفجر 

 نومھا -رضي اهللا عنھا - أنكر على السیدة فاطمة -صلى اهللا علیھ وسلم-فإن النبي 
صلى اهللا علیھ -نكاره بقولھ إلذلك حركھا برجلھ وبین لھا سبب ؛ بعد صالة الفجر 

وقد  طلوع الشمس، إلى  ان اهللا یقسم أرزاق الناس من بین طلوع الفجر :-وسلم
  .الة الفجر ص على كراھة النوم بعد ھذه الروایةاستدل العلماء من 

   :نوعینوھو على ، اإلنكار بالقول : الدرجة الثانیة 

ل   أو -صلى اهللا علیھ وسلم - الصریح كاألخبار عن الفعل الذي رآه القول: أل

 -صلى اهللا علیھ وسلم-خباره إوذلك ك، و معصیة كبیرة أو صغیرة أسمعھ بأنھ ذنب 
 لقد قلت كلمة  : قائال لھا معصیة ،  حق صفیة بأنھا قصیرةيقالتھ ف لعائشة بأن ما

  .٥ لو مزجت بماء البحر لمزجتھ

                                           
حسن : ، وقال٢١٧٣ ، والترمذي حدیث رقم ٩٦ب اإلیمان حدیث رقم  أخرجھ مسلم في كتا-  ١

 .صحیح
كما أخرج البیھقي في الضحایا، باب ما جاء في أكل الحمر األھلیة ،  ورد ذلك في قصھ خیبر-  ٢

والترمذي باب جاء في بیع الخمر والنھى عن ذلك حدیث  ، ٣٣صـــ ، ٩عن سلمة بن األكوع ج 
  .١٩٤ صـ٥ج ، ١٢٩٦رقم 

 - صلى اهللا علیھ وسلم-بلفظ أتى رسول اهللا،  أخرجھ أحمد في المسند عن عبد اهللا بن عمر -  ٣
وأمر أصحابھ أن ، زقاق الخمر التي جلبت من الشام، فأخذ المدینة فشق ما كان من تلك الزقاق

ال ففعلت فلم أترك في أسواقھا زقا إ، وأمرني أن أمضى فال أجد خمًرا إال شققتھ، یعلنون عن ذلك 
 شققتھ

،  أخرجھ البیھقي في الشعب عن عبد الملك بن ھارون بن عنترة عن أبیھ عن جده عن فاطمة -  ٤
باب في تقدیر نعم اهللا وعز وجل  ، ١٨١ – ١٨٠ص ٢ ج ٤٧٣٥وقال إسناده ضعیف رقم 

 .فصل في النوم وآدابھ ، وشكرھا 
 والترمذي في كتاب صفھ  ،٣٦٩ج  ، ٤٨٧٥في الغیبة حدیث رقم :  أخرجھ أبو داوود باب - ٥

 .١٨٩ ص ٩، وأحمد في السند ج ١٣٥ ص ٥القیامة ج 



 
- ١٤٤١ -

 -بما یستلزم بطالن القول الذى سمعھ، ومنھ حدیث سعد بن معاذ التكلم : لثاني 

 ،مرأتي لضربتھ بالسیف غیر مصفح اا مع  لو رأیت رجًل: أنھ قال-رضي اهللا عنھ
 مستنكًرا فقالما قالھ الناس عن غیرتھ ،  - صلى اهللا علیھ وسلم-فبلغ الرسول

ومن أجل ، هللا أغیر منى وا، أتعجبون من غیرة سعد ؟ واهللا النا أغیر منھ : كالمھم
 ، لیھ العذر من اهللاإوال أحد أحب ، حرم الفواحش ما ظھر منھا وما بطن غیرة  اهللا

   .١ومن أجل ذلك بعث المبشرین والنذرین 
بطال لما أوھمھ القول إو، قرار على الغیرةإ -صلى اهللا علیھ وسلم-فإن ھذا منھ

   .الصادر من سیدنا معاذ
 صلى اهللا - احتجم رسول اهللا: قال،د اهللا بن الزبیرومنھ من روى من حدیث عب

ویل لك :  فقال ، فشربتھت فذھب،ذھب فغیبھا: فقال ،  الدم ي فأعطان-علیھ وسلم
    .٢لناس منكلمن الناس وویل 

 من عبد اهللا بن الزبیر -صلى اهللا علیھ وسلم -نكار لما سمعھ رسول اهللا إفھذا 
 وھذا ،-وسلم علیھ اهللا صلى -ھتب دم حجامبطال لما یوھمھ قولھ من جواز شرإو

  .٣قرارا إ عیاض حیث جعل ھذا القول منھ يلیھ القاضإعلى خالف ما ذھب 
 ما روى ومن ذلك ، لھةظھار الكراھإراض عن قائل المنكر وعاإل :الدرجة الثالثة 

 -فلما رأھا رسول اهللا،  اشترت نمرقة فیھا تصاویر- رضي اهللا عنھا-أن عائشة
 وجھھ الكراھة فسألتھ ي فعرفت ف، فلم یدخل، قام على الباب- علیھ وسلمصلى اهللا

٤.   
 صلى اهللا علیھ -يأتیت النب:  قال - رضي اهللا عنھ-ومنھ ما روى عن سیدنا جابر

: نا فقال أ: من ذا ؟  فقلت :  فقال ،بى فدفعت البابأمر دین كان على أ ي ف-وسلم
   ٥ كأنھ یكرھھ ،أنا أنا 

                                           
 أخرجھ البخاري في كتاب التوحید باب قول  النبي صلى اهللا علیھ وسلم ال شخص أغیر من اهللا -  ١

سنن والدرامي ، ٢٧ والدرامي في النكاح باب الغیرة ٣٩٩ ص١٣ فتح الباري ج٧٤١٦حدیث رقم 
  .٢٤٨ص ، ٤أحمد في المسند ج و، ١٤٩ ص ٢في سننھ ج 

وأبو نعیم في الحلیة من حدیث عامر بن عبد اهللا بن ،  أخرجھ البراز والطبراني والبیھقي - ٢
ینظر المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة ألبي بكر ، والدار قطني من حدیث أسماء ابى بكر ، الزبیر

 ، ٨ ه والبدایة والنھایة ج ١٤١٥االولى . تحقیق أحمد طاحون ط ) ٩٨ – ٩٠( القسطالني ص 
  .٣٤٣ص 

  ) .٩٨ – ٩٠( المواھب اللدنیة ص:  ینظر - ٣
  .٢٤٩ص  ، ٩ج :  فتح الباري - ٤
   .٣٧٦ ص ٧جامع األصول من أحادیث الرسول ج: ینظر :  أخرجھ البخاري ومسلم - ٥
 



 
- ١٤٤٢ -

  ل املبحث األو

االحتجاج بالسنة التقريرية وشروطها ودرجاتها
َّ ّ

  وصورها 

وتقريره 
ُ ُ

والت والفعل القول على – وسلم عليه اهللا صلى –
ّ

  رك 

ال  بعة م  :فيه 

  .أقوال العلماء وأدلتھم في االحتجاج بالسنة التقریرّیة : المطلب األول 
  .ات األحكام الشرعّیةشرط  من احتج بالسنة التقریرّیة في إثب: المطلب الثاني 

  .درجاُت الّتقریر وصوُرُه:  المطلب الثالث    
  . على القول والفعل والّترك– صلى اهللا علیھ وسلم –تقریُرُه : المطلب الّرابع 

  اطب اول

 ررا  جا  مء وأدوال اأ  

لعلما : لا  ل    .ق

 في حجیھ التقریر وداللتھ على األحكام الشرعیة یلزم قبل أن أفصل مذاھب العلماء
 -أن أحرر النزاع في المسألة فُأبیِّن ما اتفق العلماء فیھ على عدم داللھ سكوتھ

  :  على األحكام  وما اختلفوا فیھ، وھو على الّنحو التالي-صلى اهللا علیھ وسلم
م بفعل أو قول صدر  إذا عل- صلى اهللا علیھ وسلم- اتفق العلماء على أن النبي-أ

وكان قد سبق أن نھى عنھ وحرَّمھ ، عن مكلف فسكت عنھ ولم یذكره علیھ
، والفاعل معتقد إباحتھ ومصر علیھ فال یدل سكوتھ عندئذ على جواز ذلك الفعل 

 عند -وذلك كسكوتھ صلى اهللا علیھ وسلم، وال على كون النھى السابق منسوًخا
   .١رؤیتھ كافرا یمشى إلى الكنیسة

 قد - صلى اهللا علیھ وسلم -إما أن یكون النبي: وقد فصل اآلمدي في المسألة فقال 
 - صلى اهللا علیھ وسلم-وُعِلم من النبي ، علم إصرار ذلك الفاعل على فعلھ 

أو لم ، كاختالف أھل الذمة إلى كنائسھم، اإلصرار على قبح ذلك الفعل وتحریمھ
جماعا وال إباحتھ إ یدل على جوازه و فالسكوت عنھ ال،فإن كان األول، یكن ذلك

صرار الفاعل على الفعل إ وھو أن ال یعلم :ين كان الثانإو، یوھم كونھ منسوخا
نكار یدل على إفالسكوت عنھ وتقریره لھ من غیر ،  على قبح الفعليصرار النبوإ

م أنھ منسوخ عنھ توھَّ حتى ال ُی، لما ساغ السكوتإال و،نسخھ من ذلك الشخص
وھو غیر جائز باإلجماع ، ةوفیھ تأخیر البیان عن وقت الحاج، المحذور فیقع في 

  .٢ على رأى من یجوز التكلیف بما ال یطاق إال
ترك النكیر : فقالا تقدم دلیل القبح أو لم یتقدم إذ ذلك بین ما ي فيسمندألاوساوى 

 أو م دلیل القبح سواء تقدَّ،في مثل ذلك یدل على استحسانھ وجوازه وزوال الحظر
  .لم یتقدم

                                           
 ٢٣٣ صــ٣ ینظر كشف األسرار على أصول البزودي ج -  ١
  .١٦٢ صـ ١ي ج  ینظر اإلحكام لآلمد-  ٢



 
- ١٤٤٣ -

 النھى عن المنكر واجب ألن ، فألن اإلنكار على قبیح واجب؛أما إذا لم یتقدم 
وفر من ذلك، فدل ألافإن لھ الحظ –صلى اهللا علیھ وسلم - حق النبي يا فخصوًص

ن ذلك ال إ: وأما إذا تقدم دلیل القبح ، قال بعضھم ، الستحسان اترك النكیر على 
 النكیر على إلى ألن من تقدم الحظر ال یحتاج ھ؛حسانیدل على زوال الحظر واست

 ألن دلیل الحظر یحتمل ؛ن الصحیح أنھ یدل على ذلكأ  ، إالمن شاھد أن یفعلھ
  . وترك النكیر دلیل على الزوال من الوجھ الذي ذكرناه ،الزوال

ا غلب إذا غلب على ظنھ أنھ یؤثر فیھ ، فأما إذالنھى عن المنكر یجب : فإن قیل 
  .نكاره ال یؤثر فیھ ، فمطلق ترك النكیر ال یدل على استحسانھ إن أ ظنھ على

صلى اهللا علیھ -نكار النبي إ عن المنكر مطلق ويبأن الدلیل المقتضي للنھ: أجیب 
ا قام دلیل معارض یمنع ذلك، إذ إالنكار غیره إ ألنھ ال یكون كة؛ یؤثر ال محال-وسلم

یؤثر أو قام عذر یمنع  ن عدم النكیر الألیل على الد ا دلإذألننا نقول ؛ وھذا مذھبنا
صلى اهللا علیھ وسلم -ستحسانھ من النبي افإن ترك النكیر ال یدل على ؛ من تأثیره 

١ .  
 فھو ، تحریمھ بلفظ عام-صلى اهللا علیھ وسلم-ن سبق من النبي إ: وقال الكمال 
ة ، وقال الشافعیة  كما ھو مذھب الحنفی،) من الدلیل العام يأ( منھ ھ نسخ لتحریم

  .٢ ھو تخصیص لھ بھ:

 حرمة الفعل أو القول الذي -صلى اهللا علیھ وسلم- النبي  قد بّینإذا لم یكن -

وقع بحضرتھ أو أخبر بھ من قبل وقوعھ بحضرتھ أو إخباره بھ ، فالعلماء في ھذا 
  :الّنوع على أقوال

ا لم یسبق إذ -صلى اهللا علیھ وسلم-ویرى أصحابھ أن سكوتھ : القول األول 
 ذلك ي جواز ذلك الفعل ورفع الحرج عن فاعلھ، وسواء فيبتحریم أو نھى حجة ف

 لكن داللتھ على الجواز حال ، لم یستبشرأوقراره إسكوتھ ومع ستبشر بھ ا
 -رحمھ اهللا  - ي الفعل وجوازه ، لذا تمسك الشافعإباحة ياستبشاره أقوى ف
  ٣. األمرین االستبشار وعدم اإلنكار  ثبوت النسب بكاليبالقیافة واعتبرھا ف

ن یخفي على أ ال یجوز ، وھو أن ي شرًطا في داللتھ على الجواز شرًطا العراقونقل
ن إما أ علیھ ، و فیصیر بمنزلة ما لو شاھده وأقرَّ-صلى اهللا علیھ وسلم-رسول اهللا 

  .یكون حجة  جاز أن یخفي علیھ فال
 كان -رضي اهللا عنھ -یدنا معاذ بن جبل أن س: مثل لما ال یخفي علیھ بما ورد و

 بني سلمة ي قومھ فيثم یأت - صلى اهللا علیھ وسلم -يیصلى العشاء مع النب
 - النبي ىفمثلھ ال یخفي عل، ٤ لھ تطوع ولھم فریضة العشاء يفیصلى بھم ، ھ

  :ألمرین  -صلى اهللا علیھ وسلم 

                                           
١

  .٥١٤ ، ٢١٣بذل النظر األسمندي ص :  ینظر - 
  .٤٠٩ صـ ٢ ، والتقدیر والتحبیر ج ١٢٨ ص ٣التحریر مع التیسیر ج :  ینظر - ٢
 كشف ٩٠١ ص ٢ ، تنشیف المسامع ج ٢٥ ص ٢ ، مختصر المنتھى ج ١٦٢ ص ١االحكام اآلمدي ج :  ینظر - ٣

  .١٢٣ ص ٣األسرار على أصول البزودي ج 
باب القراءة في :  ، ومسلم في الصالة ، باب ٧٠٠اذا طول اإلمام حدیث رقم:  أخرجھ البخاري في األذان باب - ٤

  .٧٩٠ ، وأبو داود في الصالة ، باب في تحقیق الصالة حدیث رقم ٤٦٥، ١٧٨العشاء حدیث رقم 
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صلى اهللا -على رسول اهللا أن الصالة تتكرر ویتظاھر بھا ، فال یخفي ذلك : األول 
  . مع طول المدة وصغر المدینة -علیھ وسلم

إذن لھ  إذا  إالحداث شرع ، فال یقوم علیھ سیدنا معاذ إقدام على إأنھ : الثاني 
 كانوا - رضي اهللا عنھم–فالصحابة  ، فیھ  - صلى اهللا علیھ وسلم -رسول اهللا

  . مثل ھذه األمور يذنون فأیست
 ، فإن ١ فمثل لھ باإلكسال  -صلى اهللا علیھ وسلم -في علیھ ما ما یجوز أن یخأ

رضي اهللا  -زید بن ثابت  فقال  ال ؟والصحابة اختلفوا فیھ ، ھل یوجب الغسل أ
  .٢ ال یوجب الغسل -عنھ

 ألن ؛بأن االستدالل بھذا على عدم وجوب الغسل عند اإلكسال فاسد : ورد علیھ 
مر أ ألن ؛من طریق العادة  - علیھ وسلم صلى اهللا-ھذا مما ال یتصل برسول اهللا 

  .٣الجماع مما یستر فیھ وال یظھر وال یتحدث بھ
 بحدیث منسوخ الماء من الماء انما وحدیث ، الغسل یوجب أنھ على والجمھور

 ورسول أنا فعلتھ الغسل، وجب الختانان التقى  إذا- عنھا اهللا رضي -عائشة السیدة
  .٤غتسلنافا -وسلم علیھ اهللا  صلى-اهللا

 -صلى اهللا علیھ وسلم -وأصحاب ھذا المذھب وان اتفقوا على أن تقریره لغیره 
  . أمرین ي أنھم اختلفوا فإالیدل على رفع الحرج من حیث تعلق التقریر بالمقرر 

نھ یعم أ و التقریر على انتقاء الحرج، فھل یختص بمن قرر أا دلَّإذأنھ : األمر األول
   ؟سائر المكلفین

  :األصولیون في ذلك على رأیین اختلف 
 وذكر قول ري،ختاره المازا وھو ما ،نھ یعم سائر المكلفینأ :الرأي األول 

  .٥ األحكاميستواء المكلفین فاالجمھور وعلل ذلك بأن األصل 
 یتعلق - صلى اهللا علیھ وسلم-تقریره: قال في البرھان فمام الحرمین إ واختاره

 حكم الخطاب يب لھ وقد تمھد أن خطاب الواحد ف حكم الخطايبالمقرر وكان ذلك ف
  .٦ذكروه  وھذا ما،لألمة

 إلى وال یتعداه ررِّــــ بمن ُقھ انتقاء الحظر بتخصیصي التلخیص فيلكنھ ذكر ف
: غة تعم وتشمل جملة المكلفین ، ثم قال ین التقریر لیس لھ صأ وعلل ذلك ب،غیره

 حق ي حق واحد فقد ارتفق فيتفع فا ارإذن التحریم أ أن ینعقد اإلجماع على إال
 ي أھل اإلجماع بأن ھذا الحكم ف-صلى اهللا علیھ وسلم-لم الرسول ْعالكافة، بأن ُی

                                           
: أي صار ذا كسل ، ینظر وھو إذا جامع الرجل فلحقھ فتور فلم ینزل، : مصدر أكسل :  اإلكسال -  ١

  .٢٥٩ ص ٣لسان العرب باب الكاف فصل السین ج 
 إنما الماء من الماء - صلى اهللا علیھ وسلم- وھو مذھب األنصار، حیث استدلوا علیھ بقولھ -  ٢

- ٧٣(وفى الطھارة ) ٨٦-٨٥-٨٤( الماء من الماء،  حدیث رقم : أخرجھ مسلم في الحیض باب 
 .١١٤ص  ٥وأحمد في المسند ج ) ٧٤

  .٥٦٢- ٥٦١ ص ١شرح اللمع للشیرازي ج :  ینظر -  ٣
  .١٩٩ ص ١ أخرجھ البخاري في كتاب الغسل ، باب التقاء الختانان ج - ٤
  .٥٥ ص ٦ ، والبحر المحیط ج ٤٥٧ ص ٢الغیث الھامع ج :  ینظر - ٥
  .٤٠٧ فقرة ٣٢٨ ص ٦البرھان ج :  ینظر - ٦
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ا قرر مع ذلك واحدا على مثل إذثبوتھ ونفیھ یھمكم وال یتخصص بواحد منكم، ف
   .١ حق الكافة ي رفع الحكم ونسخھ فيا ف فیقع ھذا التقریر بیاًن،الفعل الذي حرمھ

  حكم الخطاب، وقد ي ذلك بأنھ فلاختار الزركشي داللتھ على العموم، وعلا كم
دل على الجواز : ، وذكر نحوه العضد فقال ٢تقرر أن خطاب الواحد خطاب للجمیع 

  .٣ةا ثبت أن حكمھ على الواحد حكمھ على الجماعإذمن فاعلھ ومن غیره 
ألن اإلجماع منعقد على  حكم خطاب الواحد ، يألنھ ف وھو الحق : يوقال الشوكان

وحكم : وقال السعد ، ٤ حق الكل ي حق واحد ارتفع فيأن التحریم إذا ارتفع ف
   .٥ حكم الخطاب لألمةيالواحد ف

 داللتھ على العموم وعدم يا كان التقریر مخصصا لعموم متقدم فقد اختلفوا فإذما أ
  .داللتھ علیھ

  وال یتعدى ةاحد أو جماعنھ یختص بمن قرر من وأ إلى : ي حیث ذھب الشوكان
  .٦ غیرهإلى

 ،نھ یختص بمن قرر عند فھم المعنىأ:  البحر عن ابن الحاجب يونقل الزركشي ف
واختار ابن الحاجب عند فھم المعنى قطع اإللحاق واآلمدي بمن قرر : حیث قال 

   .٧فقط
احد ن لذلك الفعل معنى یقتضي جواز مخالفة ذلك الوا تبیَّإذأنھ : واختار اآلمدي 

كذا ،  كل من وجد فیھ ذلك المعنى بالقیاس على من قرر إلىللعموم، فإنھ یتعدى 
صلى اهللا علیھ  -ن ثبت أن حكمھ إ:  البحر ، ثم قال الرازي ينقلھ الزركشي ف

 فال إال حق الكل ويا ف كان ذلك التقریر تخصیًص؛ الكل ي الواحد حكمھ في ف-وسلم
  .٨ الكل ىإل ي واختار جماعة التعد:، ثم قال 

 غیره ، وقد ذكر ذلك السعد ولم إلىر وال یتعداه رِّ من ُقصُّیُخھ نأ :الرأي الثاني 

  .٩ یختص بالفاعل وحده:ینسبھ ألحد فقال 
 القاضي أبي بكر الباقالني إلى وابن السبكي والزركشي يونسبھ العراقي والشوكان

جمیع األمة من المقرر ن التقریر لیس لھ صیغة تعم إ: بقولھ ، وذكر أنھ علل ذلك 
  .١٠وغیره

                                           
 .٢٤٧-٢٤٦ ص ٢ إلمام الحرمین جكتاب التلخیص في أصول الفقھ:  ینظر-  ١
  .٩٠٢ ص ٢ ، وتشنیف المسامع ج ٥٥ ص ٦البحر المحیط : ینظر -  ٢
  .٢٥صـ ٢شرح العضد ج:  ینظر -  ٣
  .٤١ إرشاد الفحول العضد ص -  ٤
  .٢٥ ص ١حاشیة السعد ج :  ینظر-  ٥
  .٤١إرشاد الحول ص :  ینظر -  ٦
  .٥٥ ص ٦البحر المحیط ج :  ینظر-  ٧
 ع السابق  المرج-  ٨
 ٥٥ ص ٢حاشیة السعد ج :  ینظر -  ٩

 ص ٦ ، والبحر المحیط ج ٤١ ، وإرشاد الفحول ص ٤٥٧ ص ٢الغیث الھامع ج :  ینظر - ١٠
  .٩٠٢-٩٠٠ ص ٢ ، وتنشیف المسامع ج ٥٥
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ھل یحمل على كونھ ،  الفعل ي أن رفع الحرج فيا فیًضأواختلفوا  :األمر الثاني 
  ؟ أن یرد البیانإلىا ، أو یجب التوقف ا أو مندوًبا، او واجًبمباًح

  .١وغیره نقلھ الزركشي   وھو ما، ألنھا األصل؛على اإلباحةیحمل  البعض قال -

  لاقوثالثة أ إلىا بالشرع  كونھ مباحا باألصل أو مباًحيفیما بینھم ف اختلفوا وھؤالء
 بسبب، وقد إال فال ینتقل ،وھو براءة الذمة، نھ مباح باألصل المتقدمأ :األول

  .٢ ستدلوا على ذلك باستصحاب الحالا
صلى اهللا علیھ -قراره إ ألن ؛أنھ مباح بالشرع من وقت اإلقرار علیھ :والثاني

  .األحكام كقولھ، وفعلھ  ثباتإ ي حجة ف-وسلم
 القاضي أبو بكر الباقالني، هاختارالبیان، وھو ما  یرد أن التوقف إلى :الثالث

 البحر ي كتابھ األصول، ونقلھ الزركشي فيوحكاه عنھ ابن القشیري ف
  .٣والتنشیف

 ال یدل على جواز الفعل وال -صلى اهللا علیھ وسلم -أن تقریره  :القول الثاني 
 وھو ما - صلى اهللا علیھ وسلم- الشرع والبد من البیان بالقول منھيحجة فیعتبر 

 ، منھم كشف األسرار عن طائفة من العلماء ولم یذكر اسم واحٍدينقلھ البخاري ف
 ال یدل على الجواز -صلى اهللا علیھ وسلم-ن تقریره أ إلىوذھبت طائفة : حیث قال 

  .٤ والنسخ
 على اإلنكار یغریھ ال من حق في الجواز إال على یدل التقریر أن  :القول الثالث

 وھو ما ذكره العراقي علیھ، اإلنكار یجب ال الفعل على اإلنكار أغراه فمن الفعل،
نھ یجب أ األظھر  : وقال ثم عن المعتزلة،يحكاه ابن السمعان، و الغیث الھامعيف
   .٥نكاره لیزول توھم اإلباحةإ

بع  ل ل  ا او لة التقریر على األحكام ما لو كان الفاعل كافًرنھ یستثنى من دالأ: لق

  .٦مام الحرمین، واقتصر المازري على الكافر دون المنافقإذكره  ا، وھو مامنافًق
  .أدلة األقوال ومناقشتھا : ثانًیا 

  : أدلة القول األول -أ
صحاب القول األول على داللة التقریر على جواز الفعل ورفع الحرج عن أاستدل 

  :ھ بما یأتيفاعل
 َیتَِّبُعوَن  الَِّذیَن{:فقال تعالى - صلى اهللا علیھ وسلم-ھن اهللا عز وجل وصفأ :أوًلا

 َیْأُمُرُھم َواإلنِجیِل التَّْوَراِة ِفي ِعنَدُھْم َمْكُتوًبا َیِجُدوَنُھ الَِّذي إالمِّيَّ النَِّبيَّ الرَُّسوَل
  } ١٥٧: إالعراف}{اْلُمنَكِر َعِن َوَیْنَھاُھْم ِباْلَمْعُروِف

                                           
  .٩٠٢ ص ٢تنشیف المسامع ج :  ینظر -  ١
  .٩٠٢ ص ٢ ، والتنشیف ج ٥٦ ص ٦البحر المحیط ج :  ینظر -  ٢
 .اجع السابقة  المر– ٣
 .٢٢٣ ص ١كشف األسرار للبزودي ج :  ینظر – ٤
  .٩٠٢-٩٠٠ ص ٢ ، وتشنیف المسامع ج ٤٥٧ ص ٢الغیث الھامع ج :  ینظر -  ٥
  .٤٠٧ ص ١البرھان امام الحرمین ج :  ینظر -  ٦
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آلية  اللة م  ل  لو سكت عما یفعل -صلى اهللا علیھ وسلم -أن النبي : جه 

  .١.ھى عن المنكرا لما أمر بھ من النَّ لم یكن متمثًل،بحضرتھ مما یخالف الشرع
ن لم یسبق إ لو لم یدل على الجواز -صلى اهللا علیھ وسلم -ن سكوتھ أ: ا ثانًی

صلى اهللا علیھ - لزم من ذلك ارتكابھ ؛سبق بتحریمن إ وال على النسخ ،بتحریم
و أألن الفعل ؛ باإلجماع -صلى اهللا علیھ وسلم- حقھ ي ، وھو باطل فا محرم-وسلم

 يالقول الصادر لو لم یكن جائزا لكان السكوت عن اإلنكار مع القدرة علیھ حرما ف
الساكت : ل  حقھ ؟ مع أنھ القائي فكیف ف-صلى اهللا علیھ وسلم -حق غیر النبي 

  ٢عن الحق شیطان أخرس ؟

 ھو من الصغائر الجائزة -صلى اهللا علیھ وسلم -ن ترك اإلنكار من النبي إ: فإ قيل

 دنما تسقط داللتھ عنإو:  - رحمھ اهللا -يالغزال، قال -صلى اهللا علیھ وسلم- حقھ يف
  .٣ ةمن یحمل ذلك على المعصیة ویجوز علیھ الصغیر

 حق النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال اإلمام يبعد فتبأن ھذا من المس: أجیب 
نكار ذلك إنحن نعلم اتفاق الصحابة على : ى المستصفي ف- رحمھ اهللا-يالغزال

ز یجزم بجواز التمسك باإلقرار حتى على قول من یجوِّ:  المنخوليحالتھ، وقال فإو
  .٤ ألن الصحابة كانوا یفھمون من التقریر الجواز دون التوقف؛الصغیرة 

 غایة البعد ال سیما فیما یتعلق ببیان األحكام الشرعیة ، ين ذلك فإ: وقال اآلمدي 
  .٥ا كان كذلك فاإلنكار ھو الغالب فحیث لم یوجد ذلك منھ دل على الجواز غالباإذو

 لو لم یدل على الجواز والتقریر على -صلى اهللا علیھ وسلم-ن سكوتھ أ :اثالًث
 عند إال ، وھو غیر جائز باإلجماع ة عن وقت الحاجالفعل، لكان فیھ تأخیر للبیان
ن یكون جاھال أما فإیخالف الشرع ،  ن من فعل ماإمن یجوز التكلیف بالمحال، 

فات  ا بھ ، فإن كان جاھال وجب البیان لھ ، حتى یستدرك مابحكم الفعل ، أو عالًم
 المخالفة إلى صالتھ لئال یعود ي فيءن أمكن ذلك ، كاإلنكار على المسإمن األمر 

ال یتوھم نسخ الشرع الذى خالفھ حتى  ف؛ا بالمخالفةن كان عالًمإ المستقبل، ويف
  .٦ الفعليوثبوت عدم التحریم ف

 كانوا یستدلون بداللة تقاریره على الجواز -منھ اهللا عيرض - ةن الصحابأ :ارابًع
 عرفة لىإ سئل وھو غاد -رضى اهللا عنھ-ورد أن سیدنا أنس بن مالك   ماومن ذلك

  كان :  ھذا الیوم مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال يكیف كنتم تصنعون ف: 

                                           
 .دار الحدیث القاھرة تحقیق الناشر :  ط ١ ، مجلد ٤٦٠ ص ٤ اإلحكام البن حزم ج -  ١
 .٢٥ ص ٢ ، وشرح العضد على المختصر ج٢٢٣ ص ١سرار للبزودي ج  كشف اإل-  ٢
  .٢٢٥ ص ١ المستصفى ج– ٣
 .٢٣٠، المنخول ص ٢٢٥ص١ المستصفى ج– ٤
  .١٦٢- ١٦١ ص ١اإلحكام لآلمدي ج :  ینظر – ٥
 ص ٣ ، وكشف األسرار على أصول البزودي ج ١٢٨ ص ٣التحریر مع التیسیر ج :  ینظر-  ٦

  .١٦٢-١٦١ ص ١ي ج  ، واإلحكام لآلمد٢٢٣



 
- ١٤٤٨ -

  .١یھل منا المھل فال ینكر علیھ ویكبر منا المكبر فال ینكر علیھ 
 رسول اهللا یا:  قال -صلى اهللا علیھ وسلم- النبي إلى جاء روى أن رجًال  ما:ومنھا 

ن سكت سكت إن تكلم جلدتموه ، وإقتلتموه ون قتل إ  یجد مع مرأتھ رجًالالرجل
على غیظ كیف یصنع؟ فلم ینكر علیھ ذلك  ویصیر بمنزلة مالو قالھ صلى اهللا علیھ 

  .وسلم 
ا على أقبلت راكًب:  أنھ قال  - رضي اهللا عنھما- عن ابن عباسردو  ما:ومنھا
 -لیھ وسلم صلى اهللا ع-الحتالم ، ورسول اهللاتان ، وأنا یومئذ قد ناھزت أحمار 

 فنزلت ،رت بین یدي بعض الصفر غیر جدار ، فمإلىیصلى بالناس بمنى 
  .٢ أحد عليَّ ینكر ذلكم  الصف، فليتان ترتع ، ودخلت فألاوأرسلت 

ن ابن إحلف باهللا  -رضي اهللا عنھ -ن سیدنا جابر بن عبد اهللا أروى  ما: ومنھا 
 یحلف -رضي اهللا عنھ-سمعت عمر  ينإ:  قال،تحلف باهللا: جال، فقیل لھ الصیاد الدَّ
   .٣صلى اهللا علیھ وسلم - فلم ینكره النبي ،على ذلك

ن ترك النكیر من علماء األمة على العامة فیما جرى بینھم من المعامالت أ :رابعا 
الستصناع ا يما قال بعض العلماء ف، ك ا استفاضت بینھم ھو حجة على جوازھيالت

ى من یرى حجیة التقریر أ ، وھذا على رودخول الحمام من غیر تعیین أجرة
  .٤يواإلجماع السكوت

   :يأدلة المذھب الثان
 يتأ على التقریر بما ی- صلى اهللا علیھ وسلم-استدل من ذھب إلى عدم داللة سكوتھ

:  

 بأن الفاعل لم -صلى اهللا علیھ وسلم-نھ ترك اإلنكار علیھ، لعلمھ أیحتمل   :ال

  . بالنسبة للفاعل  وعندئذ ال یكون الفعل حرامًا فلذلك فعلھ،؛یبلغھ التحریم

ھو  ویحتمل أیضا أن یكون قد بلغھ التحریم ، ولم یؤثر فیھ أصر على ما :ا ثاني�

  .اإلنكار علیھ  -صلى اهللا علیھ وسلم -علیھ ، لذلك لم یعاود النبي 

ر علیھ من اإلنكا-صلى اهللا علیھ وسلم -ا أن یكون قد منع النبي ویحتمل أیًض :اثالث

  :وأجیب عن ذلك بما یأتي .  مانع خفي علینا

                                           
 .٥١٠ ص ٣فتح الباري بصحیح البخاري ج :  ینظر - ١
 . سبق تخریجھ – ٢
  .٥٧١ ص ١فتح الباري بصحیح البخاري ج :  ینظر - ٣
 ، ١٨٧ ص ٢ ، وشرح جمع الجوامع للمحلي ج ٨٢ ص ٢ الفصول في األصول للجصاص ج - ٤

ثر الحنفیة، واإلمام أحمد، وبعض ومن یرون حجّیة التقریر واإلجماع السكوتي ھم أك  .١٩٠
 ، ومسلم ٣٠٣ ص ١أصول السرخسي ج : الشافعیة، كأبي إسحاق اإلسفرایني وغیرھم ، ینظر

 ، ومختصر ابن ٢١٤ ص ١ ، واإلحكام لآلمدي ج ٢٣٣ ص ٢الثبوت مع فواتح الرحموت ج 
   .٣٧ ص ٢الحاجب ج 

 



 
- ١٤٤٩ -

ل أل عالمھ إلیھ غیر مانع من اإلنكار علیھ وإفإن عدم بلوغ التحریم  : ما ع 

ن الفعل حرام واجب، حتى ال أ ھذه الحالة بيعالم فإلان إبأن ذلك الفعل حرام بل 
  .لیھ الفاعل مرة ثانیة إیعود 

 عموم التحریم أو یوھم يوھم عدم دخول الفاعل ففإن عدم اإلنكار مما ی :ا يض�

  .نسخھ عنھ 

كونھ مع صرار من ذلك الشخص على فعلھ إلاا علم إذفإنھ  : يما ع لثان

 فال بد وأن یكرر لھ اإلنكار حتى ال یتوھم - وسلم علیھ اهللا  صلى-مسلما متبعا لھ
  .نسخھ عنھ 

وف صبیحة كل سبت على الیھود لما لم یجب علیھ أن یأمر واحدا أن یط: فإ قيل 

  . كنائسھم يوالنصارى ینھاھم إذا اجتمعوا ف

لُ  يجاء ف بأن ھؤالء غیر متبعین لھ، وال معتقدین تحریم ما : جي ع 

 عن اإلنكار -صلى اهللا علیھ وسلم-شرعھ، حتى یقال یتوھم نسخ ذلك بسكوتھ 
  .علیھم 

لثال  ا ن كان قائًمإ اإلنكار مانع ، فإنھ ون یكون قد منعھ منأ احتمال فإن :ما  

ا بعد ظھور  األصل غایة البعد خصوًصيوھو ف، ا غیر أن األصل عدم المانع عقًل
  .١هستیالئھ وقھره لمن سوااصلى اهللا علیھ وسلم و-شوكتھ 

- يقالھ الشافع  تعارض ما-صلى اهللا علیھ وسلم- ریھن حجیة تقریإ :فإ قال

  .٢ قول ال ینسب لساكت-حمھ اهللار

ا قام الدلیل على أن سكوتھ إذ إالبأن المعنى أنھ ال ینسب لساكت قول  :جي ُ

 فال ، فإن إال وة الداللين سكوتھ كقول صار مثلھ فأكقولھ ، فإن قام الدلیل على 
 انعقاد النكاح ، يعتد بھ واعتبر فُأا دلت األمارات على أنھ رضى سكوت البكر لمَّ

قصده رسول اهللا  ا بما یفھم عدم رضاھا ، وھذا ماحوًب فقد یكون السكوت مصإالو
ى  فقد سمَّ،٣ذن وإذنھا صماتھا أ البكر تست:من قولھ -صلى اهللا علیھ وسلم -

  .ا  لداللتھ على الموافقة كالكالم تماًمًانإذ الصمت - صلى اهللا علیھ وسلم-رسول اهللا

                                           
 ، والمنخول للغزالي ٢٢٢٥لي ج  ، والمستصفى للغزا١٦٢ ص ١اإلحكام لآلمدي ج :  ینظر -  ١

 .٢٢٣ ص ٣ ، وكشف األسرار على أصول البزودي ج ٢٣٠ص 
 ٥٩٧ ص ٢ ، والغیث الھامع ج ١٣٧٨ ط مصطفى الحلبي ١٤١األشباه والنظائر ص :  ینظر-  ٢

  .٤٥٦ ص ٦ ، والبحر المحیط للزركشي ج ٧٠١ ص ١، والبرھان إلمام الحرمین ج 
 ص ٤استئذان الثیب في النكاح، والبكر بالسكوت ج : ح ، باب  أخرجھ مسلم في كتاب النكا-  ٣

 ، وأحمد في ١٤٢ ص ٥إسناده صحیح ج :  ، والنسائي في كتاب النكاح، وقال أحمد شاكر ١٤١
  .١٣٤ ص ٢المسند ج 



 
- ١٤٥٠ -

ب اطا  

   ام اّررط ن ا  ارر  إت 

لح ع فاعله فيه ع  فع  لفعل  ي على ج  لتق اللة  حتج ب شت م 

  :منها، ش 

ل  أل  عملھ أن ي بالفعل ویستوى ف-صلى اهللا علیھ وسلم -أن یعلم النبي : لش 

 الدالة التقریراتا من كثر وقوًعألاماع أو یراه مباشرة وھو یعلم بھ عن طریق السَّ
 مما لم -صلى اهللا علیھ وسلم- عصره يل فِع ویخرج من ھذا ما ُف،على األحكام

كنا نجامع ونكسل ، فإنھ ال یكون حجة وال " ا ، ومن ذلك قولھم لع علیھ غالًبطَُّی
   .١یدل على ثبوت األحكام

لصحابي ما لهم  نقل ع   -صلى اهللا علیھ وسلم- كنا على عھد رسول اهللا :ق

،   قول العلماء- رحمھ اهللا –، فقد فّصل فیھ شیخ اإلسالم ابن تیمّیة نفعل كذا وكذا
  : أقوال ة ثالثفیھأن للعلماء وحاصل كالمھ 

ل   لم و أ بھ-صلى اهللا علیھ وسلم-لنبي ا ھم بلوغِلا سواء ُعأنھ حجة مطلًق: أل

 صلى اهللا -ي یدل على أنھ أراد ما علمھ النب، معرض الحجةين ذكره ف أل؛یعلم
 ي الخطابي كأب،وھو مذھب بعض الحنابلة،  فسكت عنھ لیكون دلیال-یھ وسلمعل

  .وأبى محمد 

 ،ره علیھـقفأم بلوغھ للنبي صلى اهللا علیھ وسلم ِلا ُعإذ إالأنھ لیس بحجة : يلثان

 يالن ما ینقلھ الصحاب، وھو الذى أمیل الیھ وارجحھ ، وھو مذھب جمھور الحنفیة
 -يقرھم النبأ حیث ،ل االجتھادأھا وأنھم من صوًصخ، قد یكون عن اجتھاد منھ

: قوالھم وأفعالھم وشھد لھم بالخیریة فقال أ على كثیر من -صلى اهللا علیھ وسلم
 كالنجوم بأیھم ي أصحابالوق ،  یلونھمین یلونھم ثم الذین ثم الذيخیر القرون قرن
  .اقتدیتم اھتدیتم 

 صلى اهللا -يبعد معھ خفاؤه على النبیستوالتفصیل بین ما یعلم انتشاره  :والثالث 
 صلى اهللا علیھ -ي یمكن معھ خفاؤه على النبوبین ما لم ینتشر انتشارًا -علیھ وسلم

في وال یكون حجھ ، نھ سنھ تقریریة أ ویحمل على ، األولي فیكون حجة ف-وسلم
 مذھب ي یجرى فیھ من الخالف ما یجرى في ویحمل على أنھ قول صحابيالثان

  .٢ رحمھ اهللا -يافعلیھ اإلمام الشَّإذھب ا وھو م ي،الصحاب

                                           
، ٥٧- ٥٦ص٦، والبحر المحیط للزركشي ج ٤٣١-٤٣٠ص ١شرح اللمع للشیرازي ج:ینظر- ١

 . ٤٥وإرشاد الفحول للشوكاني ص 
 ٣٦٢ – ٤٦١ ص ٤ واإلحكام البن حزم الظاھري ج ٥٩١ ص ٨المغنى البن قدامھ ج :  ینظر -  ٢

  .١٦٨ ، ٢٦٧  المسودة ص ٦٤٩ ص ٩وفتح الباري ج 



 
- ١٤٥١ -

، نكار المنكرإا على  قادًر-صلى اهللا علیھ وسلم -أن یكون النبي  :الشرط الثانى 
   .١ األصولیینمن ة جماعإلى ي ونسبھ الشوكان،وھو ما ذكره ابن الحاجب

 صلى- ألن الفقھاء ذكروا أن من خصائصھ ؛وفیھ نظر:  البحر ي فيقال الزركش
 وفي ،  عدم سقوط وجوب تغییر المنكر بالخوف على النفس-اهللا علیھ وسلم

 ال یقع منھ خوف على نفسھ بعد أن أخبره اهللا -صلى اهللا علیھ وسلم-الحقیقة أنھ 
 أبو يوقال القاض } ٦٧: المائدة }{النَّاِس ِمَن َیْعِصُمَك َواللَُّھ{: قال تعالى،بعصمتھ
   :مرین بوجوب تغییر المنكر أل- علیھ وسلم صلى اهللا-صنما اخُتإ: الطیب 

 َكَفْیَناَك ِإنَّا: [ه بقولھء وكفاه أعدارأن اهللا ضمن لھ النصر والظف: أحدھما 
   }٩٥: الحجر{] اْلُمْسَتْھِزئیَن

   .٢ جائز وأن النھى السابق منسوخ الفعلأنھ لو لم ینكره لكان یوھم أن  : يلثان

  فلو كان، ا  مطیًعى الفعل منقادا للشرع سامعًاأن یكون المقر عل :الشرط الثالث 
 على اختالفھم -صلى اهللا علیھ وسلم -سكوتھ ، ف شأن الیھوديكما ورد ف، ا كافًر

 العقود واألقضیة مما يتھم وغیر ذلك من معامالتھم فدعلى بیعھم وكنائسھم وعبا
صلى - سكوتھ من المخالفات فلم ینكره فال یدل -صلى اهللا علیھ وسلم -رأه الرسول 

  . مثل ھذه األفعال  -اهللا علیھ وسلم
 خالًفا،  وغیرھم المنافق بالكافري وابن السبكيمام الحرمین والشوكانإوألحق 

 يرى علیھ أحكام اإلسالم فِجُن ألنِا؛قرار المنافق إبل یعتبر  : ي فقد قاللمازرل
   .٣الظاھر

قراره إفإن ،  الصحابة أن من كان نفاقھ خفیا ال یعلمھ جمھور:  ذلك يوالحق ف
كعبد اهللا بن ، ھ جماھیر الصحابة یا یقف علیكون حجة، وأما من كان نفاقھ ظاھًر

 ط أصحابھ عن فھو من سبَّ،ن تحصىأ فإن الشواھد على نفاقھ أكثر من ؛سلول
 -صلى اهللا علیھ وسلم-قرارهإفإن ؛ حد أ یوم - صلى اهللا علیھ وسلم-يمساعدة النب

أو نسخ ،  الفعلإباحةو،  رفع الحرج عنھي فةثلھ ال یكون حج ھو ومن م، فعلھيف
  .تحریمھ 

نكاره لذلك الفعل إ -صلى اهللا علیھ وسلم-م من حالھ ِلأن یكون قد ُع :الشرط الرابع 
 ال یحتمل ،اا راسًخا وحكًما ثابًتحتى استقر ذلك شرًع د وقوعھعقبل وقوعھ وب

صلى - فال یحمل سكوتھ ،ف فسكت عنھفلو خالفھ بعد ذلك مخال، التغییر أو النسخ 
صلى - بل یحمل على أنھ سكت اكتفاء منھ ، على جواز ذلك الفعل-اهللا علیھ وسلم
على من یعبد - صلى اهللا علیھ وسلم-وذلك كسكوتھ،  بالبیان المتقدم-اهللا علیھ وسلم

  . وغیرھم ةأو یشرب الخمر من أھل الذم، أو ینكح المحارم، غیر اهللا

                                           
 ص ٦والبحر والمحیط ج  ، ٤١وإرشاد الفحول ص  ، ٢٥ ص ٢مختصر المنتھى ج:  ینظر-١

٥٧. 
  .٤١ل ص وإرشاد الفحو) ٥٧:٥٨( ص ٦البحر المحیط ج:  ینظر - ٢
وتشنیف المسامع ج  ، ٤١وإرشاد الفحول ص  ، ٤٠٧فقره  ، ٢٣٩ ص ١البرھان ج :  ینظر -  ٣
  .٤٥٧ ص ٢والغیث الھامع ج، ٩٠٠ ص ٣



 
- ١٤٥٢ -

وھو كون التقریر بعد  : ھ تعلیقي فةھریرأبي وھو ما ذكره ابن   :الشرط الخامس
 فال یعول ،وأما ما ورد من التقریر قبل ثبوت الشرع واستقراره، ثبوت الشرع 

   .١ ثبوت األحكام يعلیھ وال یعتبر حجة ف
، غراء على مثلھ إو أیكون المقر ممن یزیده اإلنكار سوء  أن ال :الشرط السادس 

   :تاليیل على النحو الوفي ھذا تفص
لم من حال مرتكبھ أن ْع وُی-صلى اهللا علیھ وسلم -رسول اللم بالمنكر غیر ْعما أن ُیإ

فإنھ ال یجب ، ا ویدعوه إلى ارتكاب ما ھو أكبر من معصیتھ علیھ یزیده شًراإلنكار 
أو ،  ویحل محلھ الطاعة ةن علم من حالھ أن المنكر یزول جملإ و، اإلنكارھعلی

 أن ینكر ة ھذه الحالي فإنھ یجب علیھ ف،ن لم یحل محلھ الطاعةإجزء منھ ویزول 
   .وان علم من حالھ، المنكر وال یسكت علیھ 

لنب سل-يما  يعل بالمنك  هللا عليه  نكاي فف - صلى  جها    :  

هما  أنھ ال یجب علیھ اإلنكار فال یكون اقراره حجة متى علم من حال مرتكبھ : ح

  .ةإلنكار ال یزیده إال جحودا أو عنادا ھو قول المعتزلأو ا

،  الفعل إباحة اإلنكار حتى ال یتوھم - صلى اهللا علیھ وسلم-ھأنھ یجب علی : يلثان

ألن اإلباحة والحظر ؛ یره غ مخالف ل-صلى اهللا علیھ وسلم-ألنھ ، ونسخ تحریمھ
  . دون غیره ھشرع مختص ب

لسمعان قال بھ أبو بكر و ة،شعریألاونسبھ إلى ، وھذا الوجھ أظھر : يقال 

   .٢ ي والبناني ومال الیھ السبكيالباقالن
 حیث ، محل خالف بین العلماءھذا الشرطو، أن یكون المقر مكلفا  :الشرط السابع 

 على باطل ال یقر النبي أحدًا: "   على عدم اشتراطھ فقال ينص العالمة البنان
ن صدر من غیر المكلف إطل قبیح شرعا وبال ألن ا؛والظاھر دخول غیر المكلف 

ألنھ یوھم جھل حكم ذلك الفعل و، ن لم یأثم بھ إوال یجوز تمكین غیر المكلف منھ و
   .٣جوازه 

 -عظم منصبھ: " وتوقف فیھ ابن أبى شریف مع میلھ إلى عدم اشتراطھ حیث قال 
سھ وأھلھ ،  كل مسلم وأولى بكل مسلم من نفمن كونھ ولىَّ-صلى اهللا علیھ وسلم 

:  ثم قال .والذین منھم األب والجد ومن یقتضى أن ال یقر الصبى الممیز على باطل
   .٤ ولعل اهللا أن یفتح بما یرفع التوقف أصال ، أمیلیھوالقلب إل

                                           
 .١٣١ ص ٢٨الفتاوى الكبرى البن تیمیة ج :  ینظر - ١
وحاشیة  ،٩٥ ص ٢وشرح جمع الجوامع للمحلي ج  ، ٨٥ ص ٦البحر المحیط ج :  ینظر- ٢

  .٩٩ ص ٢لى شرح جمع الجوامع ج البناني ع
  .٩٩ ص ٢حاشیة البناني في ج :  ینظر - ٣
  .١٧٥ ص ٢ الدرر اللوامع بتحریر جمع الجوامع ج- ٤
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ا سوى وھو أن ال نجد للسكوت محمًل ، يوھو ما قالھ ابن القشیر :الشرط الثامن 
، ورفع الحرج ،  الحكم إباحة فال یدل على التقریر ورفع الحرج  فإن وجد لھ محمل

صلى - انتظارا للوحى أو یسكت - صلى اهللا علیھ وسلم-أن یسكت النبي، ومن ذلك 
نسانا على أمر ولم إفیرى ،  الشتغالھ ببیان حكم یكون مستغرقا فیھ-اهللا علیھ وسلم

رة واحده  إذ ال یمكنھ تقریر جمیع الموانع بم ؛فال یكون تركھ تقریرا، یتعرض لھ 
لیس كل ما كان علیھ الناس في صدر الشرع ثم تغیر  : يولھذا قال ابن القشیر، 

فأما ما ، ثم تغیر  فھو النسخ ، بل إذا ثبت حكم شرعي ، األمر یدعى فیھ النسخ 
كان ذلك المتقدم ا فال یقال كان علیھ الناس في الجاھلیة ثم قرر الرسول فیھ حكًم

 صلى اهللا علیھ وسلم لبیانھ أو -ما لم یتفرع الرسولإذ رب، شرعا مستمرا ثم نسخ
ومن ذلك القول في نكاح المشركات كان قد تقرر في ابتداء اإلسالم ، لم یتذكره 

إذ من ، فنسخ ذلك الحكم وھذا مجازفة ،  الحظر أالحظر في المنكوحات ثم طر
ثم بین ، الممكن أنھم كانوا یفعلونھ ولم یكن ذلك شرعا جریا على حكم الجاھلیة 

   .ًئاا مبتدربع بیاًنأ أنھ ال یجوز الزیادة على -صلى اهللا علیھ وسلم-النبي 
 تقریر جمیع -صلى اهللا علیھ وسلم-مكانھ إ من عدم يوان كان ما قالھ القشیر

صلى اهللا علیھ -احدة حتى أنھ كان یمكن بیان الحكم بعد انتھائھ و ةاألحكام دفع
 قطع خطبة الجمعة حتى -صلى اهللا علیھ وسلم -فإنھ،  مما ھو مشتغل بھ -وسلم
  .ذیت وأنیت آأجلس فقد : حد القادمین ألیقول 

 من ة على جمل- صلى اهللا علیھ وسلم-ویمكن حمل كالمھ على من وجده النبي
بل كان ینكر أكبرھا متدرجا إلى أصغرھا ، فإنھ لم یكن ینكرھا جمیعا  ، يالمعاص

 وما یسلكھ تجاه ھؤالء العرب الذین تمرسوا ، البالغ الشرعي ةبما أوتى من حكم
  .١كشرب الخمر  والربا وغیرھما، واعتادوا على أفعال كانوا یعتبرونھا حقوقا لھم 

                                           
  .٥٩ ص ٦البحر المحیط ج :  ینظر -  ١
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  اطب اث

هورِر ورا تدر  

 درجات التقریر: أوًلا 
ا في داللتھ على الحكم والجواز من موضع إلى موضع یختلف التقریر قوة وضعًف

   :تاليیث یتنوع إلى عدة درجات بیانھا كالح، خرآ
 على إباحة الفعل ا أعلى درجات التقریر وأقواھا في داللتھيوھ:  الدرجة األولى

 على الفعل -صلى اهللا علیھ وسلم -ن یثنى النبي أ يورفع الحرج عن فاعلھ وھ
  .ویمدح فاعلھ 

 اهللا علیھ صلى-ما ورد في حدیث معاذ بن جبل حین بعثھ رسول اهللا : مثاله 

أقضى بكتاب : فقال لھ كیف تقضى إذا عرض علیك قضاء ؟  قال ،   قاضیا -وسلم
قال فإن لم تجد في ،  رسول اهللا ةفبسن: قال  فإن لم تجد في كتاب اهللا؟  :  قال ،اهللا

 -فضرب رسول اهللا:  قال ،لو أ اجتھد رأى وال : رسولھ ؟  قالةكتاب اهللا وسن
الحمد هللا الذى وفق رسول رسول اهللا لما : ره وقال صد -صلى اهللا علیھ وسلم 

   .١یرضاه رسول اهللا 
حرج عن لى في الداللة على إباحة الفعل ورفع ااألولوھى دون  :الدرجة الثانیة 

 على العمل ویكون لھ -صلى اهللا علیھ وسلم-یساعد رسول اهللا أن وذلك ك، فاعلھ 
  .فیھ دور 

 وھى ،من مساعدة السیدة عائشة -علیھ وسلم صلى اهللا -قام بھ رسول  ما:مثاله 

لیھم وخدھا إ فقد كانت تنظر ،ھم یتغنون ویرقصون یوم العیدوتنظر إلى الحبشة 
  .٢لیھم إ لیسترھا من النظر -صلى اهللا علیھ وسلم -على كتفھ 

  قبیل - صلى اهللا علیھ وسلم-لھ - رضي اهللا عنھا– عائشة ةتطیب السید: ومنھ 
   .٣وھو معتكف ، لھا لھوترجی، حرام إلا

 وھى أن یستحل األحكام،وھى أدنى من الثانیة في داللتھا على  :الدرجة الثالثة 
  .قراره لھ إما حصل أمامھ من الفعل مع  -صلى اهللا علیھ وسلم  -النبي 

                                           
واللفظ لھ والترمذي في باب ما جاء في ،  أخرجھ أبو داود في االقضیة باب اجتھاد الرأي - ١

كما أخرجھ ، قال ال نعرفھ إال  من ھذا الوجھ ولیس إسناده عندي بمتصل القاضي كیف یقضى ؟ و
 ١٨ ص ٤سنن أبى داود ج : باب ما یقتضى بھ القاضي،  ینظر ، البیھقي في كتاب آداب القاضي 

  .١٤-١٠وسنن البیھقي  ، ٥٥٧ ص ٤ وسنن الترمذي ج ١٩ –
سلم في اللعب یوم العید  وم٩٤٩أخرجھ البخاري في الجواب والدرق یوم العید حدیث - ٢

صحیح مسلم ، والنسائي باب ضرب الدف یوم العید والبیھقي وابن حیان في الغناء یوم عید ینظر 
 ، ١٩٥ ص ١٠وسنن البیھقي ج  ، ١٩٥ ص ٣وسنن النسائي د  ، ١٨٢ ص ٦بشرح النووي ج

 ٥٤٩ ص ٧واإلحسان بترتیب سنن ابن حبان ج 
وأبو داود حدیث  ، ٦٦باب  ، ٢٠١خرجھ مسلم حدیث  أخرجھ صحیح على شرط الشیخین ، أ- ٣

وأحمد في  ، ٥٠٠٧والبخاري حدیث ،  من طریق بن ھارون ٦١١٣وابن حبان حدیث  ، ٣٤١٩
  .١٧٨٧المسند حدیث 



 
- ١٤٥٥ -

 حیث ، عبد اهللا بن مسعودیة رقة من حصیل-صلى اهللا علیھ وسلم-أكلھ : مثالھ 
، ١ معكم بسھم ياضربوا لواقسموا :  أنھ قال -وسلم صلى اهللا علیھ -ثبت عنھ

حیث بقیت منھ ، بى قتادة حمارا وحشیاأمن صید  -صلى اهللا علیھ وسلم -كلھ أو
صلى اهللا علیھ وسلم جاریتھ مارة -وكوطئھ ،٢صلى اهللا علیھ وسلم -بقیة فأكلھا 

 یدل على -صلى اهللا علیھ وسلم-قرار منھ إفھو ،  أھداھا لھ المقوقسي التةالقبطی
  . تملك المشركین لرقیقھم ةصح

 أن ي وھ، الشرعیة األحكام في داللتھا على ة دون الثالثيوھ :الدرجة الرابعة 
فھو ، ظھار عالمات الرضا إ واالستبشار مع - صلى اهللا علیھ وسلم-یسكت النبي

ق  ال یكون إال بما یواف-صلى اهللا علیھ وسلم- ألن استبشاره ؛ على جواز الفعلةحج
  . واظھار عدم الرضااإلنكارما ما یخالف الشرع فالغالب ما یكون منھ أ، الشرع 

لبح كشي في  ل لسك الستبشا: "قال  لج م  اللة على  ل ق في   ٣.  

على -صلى اهللا علیھ وسلم -ما استدل بھ السادة الشافعیة من استبشاره :  مثاله 

-ن رسول اهللا إ: نھا قالت أ -ضى اهللا عنھار- فقد ورد عن عائشة ،جواز القیافة
أن مجززا تر ألم : فقال   دخل مسرورا تبرق أساریر وجھھ-صلى اهللا علیھ وسلم

 األقدام لم بعض هن بعض ھذإ: نظر أنفا إلى زید بن حارثة وأسامھ بن زید فقال 
٤.  

يضا  ة ن امرأة رفاعأ في ش-صلى اهللا علیھ وسلم -ما ورد من تبسمھ : مثاله 

على جواز  فھذا دلیل، ٥ معھ مثل ھدبة الثوبإنما:  یا رسول اهللا:  القرظي وقولھا
  .التصریح بمثل ھذا من المرأة في معرض الدعوى 

 قد یظھر االستبشار في بعض األحیان مع علمھ -صلى اهللا علیھ وسلم-لكن النبي 
 من باب -لمصلى اهللا علیھ وس-وقد یكون ذلك منھ  ، ةصرار الفاعل على المعصیإب

  .السیاسة 
صلى اهللا علیھ  -یا رسول اهللا  -رضى اهللا عنھا -ومن ذلك ما روى عن عائشة 

لیھ إ ثم تطلقت في وجھھ وانبسطت ، حین رأیت الرجل قلت لھ كذا وكذا-وسلم

                                           
، إباحة أكل لحم الخیل،  أخرجھ مسلم في كتاب الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوان باب - ١

  .٩٥ ص ١٣صحیح مسلم بشرح النووي ج 
، باب إباحة أكل لحم الخیل  : وما تأكل من الحیوان ،  أخرجھ مسلم في كتلب الصید والذبائح - ٢

  .٩٥ ص ١٣صحیح مسلم بشرح النووي ج 
  .٦٣ ص ٦البحر المحیط ج :    ینظر- ٣
ومسلم في الرضاعة وأبو داود ، ٣١والفرائض باب  ، ٢٣ أخرجھ البخاري في المناقب باب -  ٤

صحیح البخاري بفتح : ینظر ، الطالق والترمذي في الوالء وابن ماجة في األحكاموالنسائي في 
 ، ٢٨٨وأبى داود ص  ، ٤١-٤٠ ص ١٠ومسلم بشرح النووي ج ، ١٧٠ ص ٤الباري ج

  .٧٨٧ ص ٢وابن ماجة ج  ، ٣٢٧ ص ٦والترمذي ج  ، ١٥١ ص ٦والنسائي ج 
الق فیھ ؟  بلفظ قریب منھ حدیث  أخرجھ البخاري في كتاب الطالق باب الخلع كیف والط- ٥

ال تحل المطلقة ثالثا لمطلقھا حتى تنكح زوجا : ومسلم في النكاح باب  ، ٩ ص ١٢باب  ، ٢٥٧٣
  .٣ ص ١٠غیره ج 
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ن شر الناس عند إ فحاشا ؟ ي یا عائشة متى عھدتین:- صلى اهللا علیھ وسلم-فقال
  .١  الناس اتقاء شرهھ تركاهللا منزلة یوم القیامة من

 أن یسكت ي وھاألحكام، دون الرابعة في داللتھا على يوھ :الدرجة الخامسة 
 تدل على رضاه أو عالمة ةسكوتا مجردا عن عالم- صلى اهللا علیھ وسلم -النبي

تقاریره    ھذا النوع أكثر وأعم تحت صلى اهللا علیھ وسلم ویدخل-تدل على سخطھ
ووقفنا على مذاھب العلماء ، اھا من بعًضسابقًا تن بیَّي الت–  صلى اهللا علیھ وسلم-

  .في حجیتھما 
  

 وھى ان یسكت األحكام، في داللتھا على ة دون الخامسيوھ :الدرجة السادسة 
 ،النبي صلى اهللا علیھ وسلم مع اظھاره ما یدل على عدم رضاه وانزعاجھ بالفعل

ى جواز الفعل ورفع الحرج عن  سكوتھ علةوفي ھذا خالف بین العلماء في دالل
-وسكوتھ : حیث قال، داللتھ على الجوازب إلى القول  ي السبكاإلمامإذ ذھب ، فاعلھ

   .٢ولو غیر مستبشر دلیل على جواز الفعل مطلقا -صلى اهللا علیھ وسلم
  .٣م ال أستبشر مع ذلك أوسواء : وقال الزركشي 

 على اإلباحة بین -هللا علیھ وسلمصلى ا- تقریره ةوال فرق في دالل : يوقال العراق
 بذلك الفعل أو ال یوجد منھ إال مجرد السكوت - صلى اهللا علیھ وسلم-ن یستبشرأ

   .٤علیھ 
ظھار عدم وإالنزعاج احوط في شرع اهللا تعالى أن یجعل مثل ھذا ألاى واألول نلك

ن عالمة على عدم جواز الفعل ورفع الحرج ع-صلى اهللا علیھ وسلم -الرضاٍ  منھ 
على جواز الفعل ورفع الحرج عن  - صلى اهللا علیھ وسلم -فإن سكوتھ، فاعلھ 
سكت عن - صلى اهللا علیھ وسلم -فإنھ، نكاره إ النحو دلیل على  ھذاعلى، فاعلھ

ثم تكلم ، ا حتى قالھا ثالًث؟ أفي كل عام یا رسول اهللا : الرجل الذى سألھ عن الحج 
، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ،  بقولھ بما یفید انكاره وعدم استحسانھ لھذا

على   سؤالھم واختالفھمةفإنما أھلك من كان قبلكم كثر،  ما ترككميثم قال ذرون
   .٥ فدعوه يء فأتوا ما استطعتم وإذا نھیتكم عن شيءأنبیائھم فإذا أمرتكم بش

                                           
 ص ١٠ج) ٦٠٤٥(ما یجوز من اغتیاب أھل الفساد رقم :  أخرجھ البخاري كتاب اآلداب باب - ١

٤٧١ 
  .٦٥ ص ٢حاشیھ البناني ج جمع الجوامع مع شرح المحلى ، و: ینظر - ٢
  .٤٥٧ ص ٢تشنیف المسامع بجمع الجوامع ج :  ینظر - ٣
  .٩٠١ - ٩٠٠ ص ٢ المرجع السابق  ج – ٤
صحیح مسلم  ، ٤١٢ ، ٧٣فرض الحج مرة في العمر رقم :  أخرجھ مسلم في كتاب الحج باب - ٥

 .١٠١ ، ١٠٠ ص ٩ج .مع شرح النووي 



 
- ١٤٥٧ -

  ج النزعااظھاره إ مع يعن زمارة الراع-صلى اهللا علیھ وسلم -سكوتھ : ا يض�

لئال یسمعھا دلیل على عدم جواز سماع الزمارة  ، ١ذنیھ أبوضعھ أصبعیھ في 
لیھ البعض من إذھب ا وھذا على خالف م ،ت المعازف والموسیقىآلاونحوھا من 

 -صلى اهللا علیھ وسلم-جواز سماع الزمارة ، إذ لو كانت محرمة لنھى النبي 
ن عمر بذلك أیضا إال أنھ لم با عنھا وأنكرھا علیھ وأمر بكسرھا ، وأمر يالراع

  .یفعل فدل على جوازھا 
صلى اهللا علیھ - لو كان المزمار حراما سامعھ لما أباح يقال ابن حزم الظاھر

 حراما -مارضي اهللا عنھ-البن عمر سماعھ ، ولو كان عند ابن عمر -وسلم 
  .٢ بكسره-صلى اهللا علیھ وسلم-سماعھ لما أباح لنا في سماعھ وألمر 

نكارا على الراعي ، بل یعتبر سكوتا عنھ، وھو إیعتبر  فھذا ال: نبھاني وقال ال
  .٣الدلیل على جواز الزمارة  وجواز سماعھا

 ألنھ كان ؛لم یفعل ذلك -صلى اهللا علیھ وسلم-بأن النبي : ا عن ھذا لكن یقال جواًب
دم  لما قاألمرألن ھذا كان بادئ  ا عنھ ، أو كان بعیًديعلى عجل، أو بأن الراع

 األحكامنتشر بین أھلھا أغلب االنبي صلى اهللا علیھ وسلم المدینة ، ولم یكن 
  .الشرعیة

 في ھذا -صلى اهللا علیھ وسلم-ن المزمار الذي سمعھ النبي إ :قال الخطابي 
ن كانت مكروھة إال أنھا لیست في غلظة الحرمة إالحدیث ھو صفارة الراعي ، و

 أھل البدع والمجون، ولو كان كذلك لم الت الموسیقى التي یستعملھاأكسائر 
  .٤یقتصر على سد المسامع فقط دون أن یبلغ فیھ من النكیر مبلغ الردع والتنكیل

نما كان یسمع، إ لم یكن یستمع و- رضي اهللا عنھ-بأن ابن عمر: وقال ابن تیمیة 
ى صل-النبي عدل نما إ و،الستماع اثم في السمع ولیس في إلاألن ؛ وھذا ال أثم فیھ
فضل كمن اجتاز بطریق فسمع قوما یتكلمون ألا طلبا لألكمل و عنھ-اهللا علیھ وسلم

 ،ذنیھ لم یأثم بذلكأ فھذا حسن ولو لم یسد ،ذنیھ كیال یسمعھأبكالم محرم فسد 
  .٥ یندفع إال بالسد  الي دینراللھم أن یكون في سماعھ ضر

  

                                           
ن طریق الولید بن مسلم عن سعید بن عید عن سلیمان بن  روى أبو داود وغیره في سننھ ع- ١

ونآى عن الطریق وقال لي . سمع ابن عمر مزمار فوضع أصبعیھ على أذنیھ : موسى عن نافع قال
كنت مع رسول اهللا فسمع : ال ، فرفع أصبعیھ من أذنیھ وقال : یا نافع ھل تسمع شیئا قال فقلت : 

سنن أبى داود حدیث :  صحیح ورواتھ كلھم ثقات ، ینظر مثل ھذا فصنع مثل ھذا ، وھذا الحدیث
 ، وسنن البیھقي حدیث رقم ١٩٠١ وسنن ابن ماجة حدیث رقم ٢/٨ ، ومسند أحمد ٤٩٢٤رقم 

 .٣٧٥، ص ١٠ج ٢٠٩٩٧
  .٦٢ ، ص ٩المحلي البن حزام ج :  ینظر- ٢
  .٩٧ ، ص ٣الشخصیة اإلسالمیة للنبھاني ج :  ینظر - ٣
  .١١٥ ، ص ٤سنن للخطابي ج معالم ال:  ینظر - ٤
  .٣٠٢ ص ٢مجموعة رسائل ابن تیمیة ج :  ینظر- ٥



 
- ١٤٥٨ -

  .صور التقریر : ثانًیا 

 عن وقوع فعل في الزمن -صلى اهللا علیھ وسلم -نبي بر الْخأن ُی : الصورة األولى

 ھل ھو من األحكامالماضي على وجھ من الوجوه ویحتاج إلى معرفة حكم من 
  ..لزوم ذلك الفعل أو ال ؟

ل ا  عن بیان كونھ الزًم-صلى اهللا علیھ وسلم-نھ إذا سكت النبي أ :لج ع 

  .دل على أنھ لیس من لوازم ذلك العمل 

تالف یحتاج إلى حكم تعلق إ عن -صلى اهللا علیھ وسلم-لو أخبر النبي : ل مثال 

صلى اهللا - فإن سكوتھ ؛تالف خمر لذميإ كما لو أخبر عن ،الضمان بھ من عدمھ
  . یدل على عدم تعلق الضمان -علیھ وسلم

ل    من على وجھة عن وقوع العبادة المؤقت- صلى اهللا علیھ وسلم-لو أخبر: ك

صلى اهللا -حتاج السائل عن حكم تعلق القضاء بھا من عدمھ، وسكت الوجوه وا
دل على كون العبادة مجزئة ال  ی- صلى اهللا علیھ وسلم - فإن سكوتھ-علیھ وسلم

  .یتعلق بھا القضاء 
 عن قول أو فعل ال یلزم من -صلى اهللا علیھ وسلم -سأل ن ُیأ :الصورة الثانیة 

، ولكن قد األمرجواب عنھ مفسدة في نفس عن ال - صلى اهللا علیھ وسلم -سكوتھ
 فھل ، مفسدة- صلى اهللا علیھ وسلم-یظن القائل أو الفاعل أن یترتب على سكوتھ

یكون ھذا السكوت دلیال على الجواز، بناء على ظن المتكلم أو الفاعل، أو ال یكون 
   ؟األمردلیال على الجواز بناء على أنھ ال یلزم منھ مفسدة في نفس 

 فیقضي ظنھ بكون ،المطلق ثالثا أرسل الثالث بناء على ظن بقاء النكاح: مثاله 

ن ون والحاضرا المتالعننرسال، ھذا إذا ظإلاالمفسدة واقعة على تقدیر امتناع 
عقب طالقھ أن الفرقة وقعت باللعان، وإال فیكون البیان واجبا لمفسدة الوقوع في 

  .رسال إلا

يضا بالحاق القائف نسب أسامة بن  -یھ وسلم  صلى اهللا عل-ه تشاراس: مثاله 

 مفسدة في صورة اإللحاقلحاق القائف یعتذرون بأن إزید، فإن الذین ال یعتبرون 
الشتباه، ونسب أسامة الحق بالفراش في حكم الشرع ، فال تتحقق المفسدة عندھم ا

ن الحاق القائف أ، لكن لما كان الطاعنون في النسب یعتقدون األمرفي نفس 
لحاق إا عدم المفسدة في  اقتضى ذلك الظن منھم مع ثبوت النسب شرًعصحیح،
  .القائف 

  - صلى اهللا علیھ وسلم-أن یخبر عن حكم شرعي بحضرتھ :الصورة الثالثة 
صلى اهللا علیھ  -فیسكت عنھ، فیدل ذلك السكوت على حكم ، كما لو قیل أمامھ 

فإن سكوتھ دلیل على صحة  ھذا الفعل واجب أو حرام، أو مباح أو مكروه ، -وسلم
  .ذلك الحكم واثباتھ لذلك الفعل 



 
- ١٤٥٩ -

مر لیس بحكم أ عن -صلى اهللا علیھ وسلم -ن یخبر في حضرتھ أ  :الصورة الرابعة
 -ا ویسكت ن یكون مطابقا للواقع، ویحتمل أن ال یكون مطابًقأشرعي ، یحتمل 

صلى  -سكوتھ  فھل یعتبر ، عن كونھ مطابقا أو غیر مطابق- وسلمصلى اهللا علیھ
   .یعتبر؟ أو ال  دلیل على المطابقة-اهللا علیھ وسلم

   .١أنھ یدلب ما یشعر العلماءبعض جاء في قول  

ن أ على -صلى اهللا علیھ وسلم-بحضرة النبي  -رضي اهللا عنھ -حلف عمر : مثاله 

ن ابن الصیاد ھو أ فھل یدل ذلك على ،ابن الصیاد ھو الدجال ، ولم ینكر علیھ
  و ال یدل ؟الدجال أ

عند بعض أھل الحدیث أنھ دلیل على أنھ ھو ، وقال ابن دقیق العبد أنھ ال یدل ، 
 وھو كون التقریر حجة ھو العصمة من التقریر على ،ألن مأخذ المسألة، ومناطقھا

 وذلك متوقع على تحقق البطالن وال یكفي فیھ عدم تحقق الصحة ، والتقریر ،باطل
نما إ -رضي اهللا عنھ- ألن عمر ؛مین على حسب الظننما یدل على جواز الیإھنا 

  . أقره علیھ -صلى اهللا علیھ وسلم-حلف على حسب ظنھ ، والنبي 
ھ م عن أصحابھ ویعل-صلى اهللا علیھ وسلم-یبلغ النبي  وھى ما :الصورة الخامسة 
 فال ،الشتھاراالنتشار وا ویتقرر عنده من عاداتھم مما سببھ ،ظاھرا من حالھم

 ال یأمرھم ، وذلك كنوم الصحابة وھو قعود ینتظرون الصالة،ھ بنكیریتعرض ل
، وعلمھ بان أھل الكتاب كانوا یتعاملون بالربا، ویشربون ٢بتجدید الطھارة 

  .الخمور فال یتعرض لھم 
 وجوب الزكاة في عدمومن ھذا القبیل ما استدل بھ علماء الشافعیة، والمالكیة من 

 - ال یخفي علیھ ھذا وعّللوا ذلك بأن مثلالزیتون والرمان وسائر الخضروات، 
 – على علٍم منھ الناس كانوا یتخذونھا الكروم والنخیلف -صلى اهللا علیھ وسلم
 ألمر بأخذه  ولو أمر لظھر كما يء فلو كان یجب فیھا ش-صلى اهللا علیھ وسلم

 فلما لم یكن كذلك دل على سقوط األخذ،ھا وجوب شیاء التي فیألاظھر غیره من 
  .٣الزكاة عنھا 

                                           
 . وما بعدھا ٥٩ ص ٦البحر المحیط ج :   ینظر– ١

   .٧٧ ص ٤فتح الباري كتاب اآلدب ج :  ینظر - ٢

 رآھم نیاما وال أعلم - صلى اهللا علیھ وسلم -ما روي أحد قط أن رسول اهللا: قال ابن حزم الظاھري 
 أبطأ بالعشاء األخرة حتى نام الناس -صلى اهللا علیھ وسلم-ناموا، وإنما جاء في الحدیث أنھ أنھم 

- وسمع لھم قطیط وصاح عمر، نام النساء والصبیان، فالحدیث بیَّن أنھم ناموا في غیبة الرسول 
 وإنما أعلمھ عمر بنوم النساء والصبیان، وھذان الصنفان لیس علیھما -صلى اهللا علیھ وسلم

ناموا قعودا نوما قلیال ولم یرد في : ضور الصالة في جماعة، وأیضا من أین للمحتج أن یقولح
الحدیث ، ولعل فیھم من نام مستندا إلى صاحبھ أو إلى الحائط أو مضجعا نوما قلیال ولم یرد في 
الحدیث ما یدري من لم یحضر نومھم كیف كان ؟ ومثل ھذا من الدعاوى ال یستجیزھا ذو دین 

  .٤٦١ ص ٤اإلحكام البن حزم ج . م منھ
 ص ١ ، وكفایة األخبار في حل غایة االختصار ج ٤٥١-٤٥٠ ص ١بدایة المجتھد ج :  ینظر - ٣

  .١٢١ ص ١ ، والھدایة شرح بدایة المبتدي ج ١٧٧



 
- ١٤٦٠ -

 كانوا یبیعون أمھات - رضي اهللا عنھم–روى أن الصحابة  وال یعارض ذلك ما
:  حیث ورد عن جابر ، قال -صلى اهللا علیھ وسلم-د على عھد رسول اهللا األوال

رضي -وأبي بكر  - صلى اهللا علیھ وسلم-د على عھد رسول اهللاألوالبعنا أمھات 
  .١نتھیناا نھانا ف-اهللا عنھ

  

                                           
 وأخرجھ ٤٢٧ ج ٣٩٥٤ أخرجھ ابو داود في كتاب العتق باب ، في عتق أمھات األوالد حدیث -  ١

:  وابن ماجھ في العتق باب ٤٦٥٥ ، حدیث ٣٠٥ ص ٧بیع المكاتب ج : بیوع باب النسائي في ال
 ص ٤إسناده صحیح ورجالھ ثقات ج :  ، وقال الھیثمي في الزوائد ٥١٧أمھات األوالد حدیث 

٨٤١.  



 
- ١٤٦١ -

راب اطا  

    اول واول وارك-  ا  وم–رره 

 عن قول أو فعل صدر من مكلف -صلى اهللا علیھ وسلم-بینما فیما سبق أن سكوتھ 
ن ینكره دلیل على جوازه أ ، وھو قادر على ھغیبتھ مع علمھ بفي بحضرتھ أو 

صلى اهللا علیھ  -لحرج عن فاعلھ ، ولبیان األحكام التي تتعلق بتقاریره ورفع ا
قرار على إقرار على الفعل ، وإقرار على القول، وإ تقسیم اإلقرار إلى ي ینبغ-وسلم

یتعلق بشئون الدین وأصولھ وفروعھ ، ومنھ ما یتعلق  الترك ، واألول منھ ما
  .اا أو مباًحا أو مندوًب المقر علیھ واجًببشئون الدنیا والثاني ال یخلو أن یكون الفعل

  :، وھو على ضربین  على القول - صلى اهللا علیھ وسلم–تقریره : أوًلا 
 -صلى اهللا علیھ وسلم -یتعلق بشئون الدین وأصولھ وفروعھ، وتقریره  ما :األول 
ن أ ال یدل على صحتھ الحتمال  : من ھذه األمور یدل على صحتھ، وقیلشيءعلى 

 -صلى اهللا علیھ وسلم-ھ لمعو لبیانھ السابق ؛-صلى اهللا علیھ وسلم-كوتھ یكون س
  .بأن اإلنكار ال یجدي فیھ 

 لذا یجب علیھ ؛ونسخ الحكم السابق ن السكوت یوھم جواز الفعلأب: ویرد ذلك 
  .البیان، ال سیما فیما یتعلق ببیان األحكام 

 - رضي اهللا عنھ -لصدیق بي بكر اأ لقول -صلى اهللا علیھ وسلم-قراره إ: مثالھ
رسول اهللا صلى -ن اعترفت الرابعة رجمك إنك إ : - رضي اهللا عنھ-لسیدنا ماعز

  .١-اهللا علیھ وسلم
وقد احتج الحنفیة والحنابلة بالحدیث على أن العدد معتبر في اإلقرار بالزنا، ألن 

-ھ وسلم صلى اهللا علی-الحد لو كان یجب بما ھو دون ذلك من العدد لما أقره النبي 
  .على قولھ 

- یدل على أنھ علم ذلك من حال النبي -رضي اهللا عنھ-بي بكر أفإن قول : ا وأیًض
أه  لخطَّ-صلى اهللا علیھ وسلم-ا لحالھ إذ لو كان قولھ مخالًف -صلى اهللا علیھ وسلم 

   .٢علیھ

ل  :  -رضي اهللا عنھ- لقولھ سیدنا معاذ - صلى اهللا علیھ وسلم-هرقراإ: م 

ن العمل أد رأي وال آلو، فقد استدل جمھور العلماء بھذا الحدیث على اجتھ

                                           
فاعترفت : اعتبار تكرار اإلقرار بالزنا أربعا ، وفیھ قال :  رواه الشوكاني في كتاب الحدود باب - ١

 ٧فأمر برجمھ ، نیل األوطار ج : ما نعلم بھ إال خیرًا قال : عة فحبسھ ، ثم سأل عنھ فقالوا الراب
  .٩٦- ٩٥ص 

واستدل مالك والشافعي على عدم  ، ٥٦١ ٢وبدایة المبتدي ج ، ١٠٨ ص ٢الھدیة ج:  ینظر - ٢
 اغد یا - لمصلى اهللا علیھ وس-اشتراط العدد بما جاء في حدیث أبى ھریره وزید بن خالد من قولھ 

فغدا علیھا فاعترفت فأمر بھا رسول اهللا صلى اهللا : أنیس إلى امرأة ھذا فإن اعترفت فارجمھا، قال 
یكتفي باإلقرار مرة واحدة بسائر الحقوق؛ : فرجمھا ولم یذكر عددا وقالوا . علیھ وسلم فرجمت

في الشھادة بدایة المجتھد ألنھ مظھر وتكرار اإلقرار ال یفید في زیادة الظھور بخالف زیادة العدد 
  .١٥٢ – ١٨١ ص  ٢وكفایة األخبار ج  ، ٦٥١ ص ٢ج



 
- ١٤٦٢ -

- بل صدر منھ ،اجتھد رأى:ا ألنكر علیھ قولھ  إذ لو لم یكن جائًز؛ائزجباالجتھاد 
  حیث ضرب على صدره ،  ما یدل على فرحھ وسروره بقولھ -صلى اهللا علیھ وسلم

  .١یرضى رسول اهللالحمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا لما : وقال ، 
 فقالوا ھو ، على االجتھاد- صلى اهللا علیھ وسلم-قرارهإ العلماء داللة بیَّنوقد 

 سواء أكان ذلك ، التي ال تقبل التأخیر،فرض عین على المجتھد في األحكام العاجلة
 وجب علیھ ،ن لذلك وخشي فوت الحادثةمتى تعیَّف ،في حق نفسھ أم في حق غیره

  .ر االجتھاد على الفو
ا ولكن ًنلیھ أو كان متعیِّإ بأن كان ھناك غیره یمكن الرجوع ،ن إذا لم یتعیَّأما

ا في  مندوًبكفایة، ویكون فرض ، فھوالمسائل التي یراد بیانھا ال یخشى فواتھا
 لیعرف حكمھا ؛ فإنھ یندب االجتھاد في الحادثة قبل وقوعھاالتي لم تقع، الحوادث

  .٢عند حدوثھا 
صلى اهللا علیھ -یتعلق بشئون الدنیا واألمور الغیبیة ، وتقریره  ما وھو :والثاني 

 وعلى صدق المخبر بھ، ة الخبرعلى صحیدل  من ھذه األمور يء على ش-وسلم
  .ا على الكذبن یقر أحًدأ لھ من ة عصم- صلى اهللا علیھ وسلم-وإال لما سكت النبي

بحانھ وتعالى قد یطلعھ  ألن اهللا س؛ال یدل على صحة الخبر وصدق المخبر: قيل 

 َواللَُّھ{ على كذب المخبر كما ورد في شأن المنافقین وتكذیب اهللا لھم في قولھ

  .٣}١:المنافقون}{َلَكاِذُبوَن اْلُمَناِفِقیَن ِإنَّ َیْشَھُد
 ألن اهللا سبحانھ وتعالى أخبر نبیھ بأنھ ال یعلم ؛وھذا القول ھو الذي أمیل الیھ 

 اللَُّھ َشاَء َما ِإلَّا َضرًّا َوَلا َنْفًعا ِلَنْفِسي َأْمِلُك َلا ُقْل{ : بذلك فقال وأمره بأن یخبر ،اغیًب
 َوَبِشیٌر َنِذیٌر ِإلَّا َأَنا ِإْن السُّوُء َمسَِّنَي َوَما اْلَخْیِر ِمَن َلاْسَتْكَثْرُت اْلَغْیَب َأْعَلُم ُكْنُت َوَلْو
  . } ١٨٨: األعراف } { ُیْؤِمُنوَن ِلَقْوٍم

 ألن مأخذ المسألة ومناطقھا ھو ل ؛ید نھ الأ يقرب عندألال ابن دقیق العید ، قا
العصمة من التقریر على باطل، وذلك یتوقف على تحقیق البطالن، وال یكفي فیھ 

  .٤عدم تحقق الصحة

ي  : ثانيا سل–تق هللا عليه  لفعل - صلى    : على 

 –سكوتھ  دل  عنھ؛ وسكتاھدهش أو بفعٍل -صلى اهللا علیھ وسلم- النبي إذا سمع
حرج   على جوازه ورفع الحرج عن فاعلھ ، وكون الفعل ال-صلى اهللا علیھ وسلم

ا  وال یكون حراًم، او مباًحأ ا  أو مندوًبا أن یكون واجًب منفیھ ، یعني أنھ ال یخلو
ألن الحرام یأثم فاعلھ وال یتصور من  البتة، أما أنھ ال یكون حراًما؛ فأو مكروھا

                                           
  .٣٠٤ ص ٢إعالم المتوقعین ج:  سبق تخریج الحدیث ،  وینظر في ذلك-١
 – ٣٦٢ ص ٢ ، وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ج ٢٥٣إرشاد الفحول ص :  ینظر- ٢

محمد / ، وأصول الفقھ للدكتور٤٠٥ص عبد الكریم زیدان .   والوجیز في أصول الفقھ د٣٦٣
  .٤٦١ – ٤٦٠زكریا البردیسي ص 

   .١٢٩ – ١٣٢٧ ص ٢جمع الجوامع مع شرح المحلى وحاشیة البناني ج :  ینظر - ٣
  .٦١ ص ٦البحر المحیط ج :  ینظر -٤
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 : تعالىألنھ مأمور بالبیان قال؛ نكاره إ أن یسكت عن -صلى اهللا علیھ وسلم -نبي ال
ال یكون   أنھوأما،  } ٤٤: النحل }{ َیَتَفكَُّروَن َوَلَعلَُّھْم ِإَلْیِھْم ُنزَِّل َما ِللنَّاِس ِلُتَبیَِّن{ 

ذا  فھو منكر من ھ،ألنھ منھى عنھ؛ االمكروه  مطلوب الترك أیًضمكروًھا؛ فألن 
  .ا علیھ  أحًد-وسلم علیھ اهللا  صلى- فال یقر النبي،الوجھ

، وكل ما نھ لیس معصیة أل؛ أن ینكره - صلى اهللا علیھ وسلم-ال یلزم النبي :قيل

  .١ یثاب من تركھ وال یعاقب من فعلھ في األمر أنھ
صلى اهللا علیھ - الذي تركھ النبي يءالش: قالف ي ذلك ابن حزم الظاھروقد رأى

 ومن فعلھ ،جر من تركھ ُأ،مكروهأو  وال أمر بھ ، فھو مباح ، ولم ینھ عنھ-وسلم
، فلو كان ذلك يا ومن استمع إلى زمارة الراع كمن أكل متكًئ،لم یأثم ولم یؤجر

صلى اهللا -ا لفعلھ  ولو كان مستحًب، لغیره- صلى اهللا علیھ وسلم-ھباحأا ما حراًم
  .٢ولم نحرمھا لھ كرھناه  فلما تركھ كارًھ-علیھ وسلم

 أو -صلى اهللا علیھ وسلم-رسول اهللا ال أى ثم ر، نھى فقطفعلن تقدم في الإ: وقیل 
  أن- صلى اهللا علیھ وسلم–منھ ، فإنما ھو بیان  ولم ینكره فأقره بأحٍد یفعلھعلم

  .ذلك النھى على سبیل الكراھة 

ل  ن أا ًس الصحابة إذا صلى أمامھم جال-صلى اهللا علیھ وسلم -نھیھ : م 

 قیام وھو ملھم عن الصالة خلفھ وھ -صلى اهللا علیھ وسلم- ونھیھ ،ایصلوا قیاًم
بو أوالناس وراءه و اجالًس - صلى اهللا علیھ وسلم - ثم صلى وھو مریض،جالس

وتركھ  قیام المذكور ندب واختیارالنھیھ عن أن بكر إلى جنبھ قیام، فدل ذلك على 
؛ ولىألكن األول ، ماما لإل أن یفعل ذلك تعظیًما ، وال یكون حراما إالیكون مكروًھ

 فھو ، فذلك بعد وقوعھ، وأما قبل وقوعھ فاعلھن كان یرفع الحرجإألن المكروه و
 في  المكروهحكام یقول في حدلذا نجد اآلمدي في اإل ؛ منھى عنھ كسائر المحرمات

  .٣ قد یطلق ویراد بھ الحرام، فیحد بحده ،الشرع

بي  لشا ل   بمعنى ،الواجب والمندوب والمباح: نواع ال حرج فیھ جنس ألا م :يق

ھو  ال حرج فیھ، وأما المكروه فغیر داخل تحتھ على ماأن ذون فیھ، وبمعنى أالم
 والمكروه ال یصح ،طالقھ بمساواة الفعل للتركإ ألن سكوتھ علیھ یؤذن ؛المقصود
؛ یصح السكوت عنھ ألن الفعل المكروه منھى عنھ، وإذا كان كذلك لم ؛فیھ ذلك 

طالق السكوت إ فال یفھم منھ المكروه بحكم ؛ألن اإلقرار محل تشریع عند العلماءو
 أي قول یفید غیر ،علیھ دون زیادة تقترن بھ، فإذا لم یكن ثمة قرینة وال تعریف

المكروه و ،طالٍقإحرج ب ن الأو أ ،ذنإلاقرب إلى الفھم وھو أم ما ھو َھْوذن َأإلا
  .لیس كذلك 

                                           
 .، وما بعدھا ٦١ ص ٦البحر المحیط ج :  ینظر - ١
  .٤٦١- ٤٦٠ ص ٤ اإلحكام في أصول األحكام البن حزم ج - ٢
  .٤٦١ – ٤٦٠ ص ٤ ، واإلحكام البن حزم ج ١٠٦ ص ١ ینظر اإلحكام لآلمدي ج - ٣
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ا عنھ ھو معنى  ومعنى كونھ معفًو،ن المكروه معفو عنھ من جھة الفعلإ:  قيل فإ

  .عدم الحرج فیھ 

بأن الكالم في العفو عن المكروه فیما بعد الوقوع ال فیما قبلھ، والشك أن : جي 

ل المحرم ، ولكن خفة فعا كما ھو مصادم في الفاعل المكروه مصادم للنھى بحًت
 استدركا لھ ؛حرج فیھ الا تھ صیرتھ بعدما وقع في حكم مشأن المكروه وقلة مفسد

 تشبیًھا لھ بالصغیرة التي من رفق الشارع بالمكلف، ومما یتقدمھ من فعل الطاعات
واجتناب  ، كالطھارة والصلوات والجمعات ورمضانیكفرھا كثیر من الطاعات

 ،وه والصغیرة أعظم من المكر، وسائر ما ثبت من ذلك في الشریعة،الكبائر
  .١ا من اهللا ونعمھولى بھذا الحكم فضًلأفالمكروه 

ا على قطع احتمال یكون دلیًلف َھ فعَل-صلى اهللا علیھ وسلم - ُهقراُرإوقد یوافق 
صلى اهللا - بھ يكد في الـتأسآ ویكون -صلى اهللا علیھ وسلم-خصوصیة الفعل بھ 

  .علیھ وسلم
صلى -قراره ا إل فیكون قولھ تأكیًد-م صلى اهللا علیھ وسل-ُھ قوَلإقراُرُه قد یوافق كما

  .اهللا علیھ وسلم
 - منھ  فإن ذلك مما ال یتصور-صلى اهللا علیھ وسلم -ه قراَرإھ ما إذا خالف قوُلأ

قرار  المخالف لإلبأن القول: یقالن ، وھو أإال على وجٍھ-وسلم علیھ اهللا صلى
  .٢ صلى اهللا علیھ وسلم-خاص بھ

هللا  لشيخ عب  لكن كیف یتصور مخالفة اإلقرار للقول ؟ وكیف و: " قال 

ر بقاؤھما دلیلین على المعارضة؟ بحیث یجوز األخذ بأیھما بال حرج، اللھم تصوَُّی
 ولیس -صلى اهللا علیھ وسلم- بالرسول ًاقرار خاصَّإال إذا كان القول المخالف لإل

ألة الضب  كما إذا فرض في مس، وال إباحة لھ،فیھ تصریح بأمر وال نھى للمكلف
 نفسھ ھال أكل فقط دون أن یبین أن العلة أنھ تعاف: نھ مع اإلقرار لألكل قالا

   .٣الشریفة
 رَّــقُأا على صحة الفعل على النحو الذي  دلیًلُعدَّ ؛یجاب إلاًال امتث اإلقرارإن كانو

  . عن الواجب أجزأعلیھ و

 بعد غزة ھصحابقال أل- صلى اهللا علیھ وسلم -ثبت أن رسول اهللا ما: مثاله 

 فأدرك بعضھم العصر في ،حدكم العصر إال في بني قریظةأ ال یصلین :حزابألا
بل نصلى ولم یرد : خرونآنصلى حتى نأتیھم، وقال  ال: الطریق ، فقال البعض 

  .٤ا منھم فلم یعنف واحًد-صلى اهللا علیھ وسلم-ذلك منا، ثم ذكروا ذلك للنبي 

                                           
  .٥٠-٤٩ ص ٤الموافقات للشاطبي ج :  ینظر - ١
  .٥٤ – ٥٣ ص ٤الموافقات للشاطبي ج :  ینظر - ٢
  .٥٤ ص ٤شرح الشیخ عبد اهللا دراز للموافقات ج :  ینظر - ٣
 من األحزاب، وفي - صلى اهللا علیھ وسلم - مرجع النبي : باب  أخرجھ البخاري في المغازي، - ٤

  .٤٠٨ – ١٣١ ص ٧صالة الخوف، باب صالة الطالب والمطلوب ج 
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یقین الذي صلى العصر عند وجوبھ، والذي فھو دلیل على صحة الصالة من الفر
  .خر العصر حتى یبلغ بنى قریظة أ

نعدم الماء منھما، فتیمما وصلیا، ثم اروى أن صحابیین خرج في سفر ف ما: منه 

خر ولم آلاعاد الصالة، ولم یتوضأ أوجدا الماء قبل خروج الوقت، فتوضـأ أحدھما و
 فقال للذي -صلى اهللا علیھ وسلم-ل حدث للرسو ا ما فلما رجعا قصَّ،یعد الصالة

   .١تك صالتكأجر مرتین وقال للذي لم یعد أصبت السنة وأجزألالك : توضأ وأعاد
جزاء فعل كل منھما عن  إل-صلى اهللا علیھ وسلم- من رسول اهللا ًافكان ھذا تقریر

  .الفریضة 
 على  ال یدل إال-صلى اهللا علیھ وسلم-قراره إ: وخالف في ذلك ابن سریح فقال 

  .٢بخالف قولھ وفعلھ الندب
فإن  -صلى اهللا علیھ وسلم-وسكت النبي ،  الستحبابًالان كان الفعل امتثأما إو

  .دل على صحة الفعل وقبولھ من الفاعلسكوتھ ی

 كان یصلى العشاء مع رسول اهللا -رضي اهللا عنھ-ن سیدنا معاذ أروى  ما:  مثاله 

 ، لھ تطوعي فیصلي بھم ھ،بني سلمةثم یأتي قومھ في -صلى اهللا علیھ وسلم -
 دلیل على ى فعلھ عل- صلى اهللا علیھ وسلم-ولھم فریضة العشاء، فإن سكوتھ

  .٣صحة وقوعھ 
 صلى اهللا - فإن سكوتھ؛ا هللا وتقرًبیفعل تعبًدبحیث  امتثال،  الفعلن لم یكن فيإو

 لم یقر -وسلمصلى اهللا علیھ -دلیل على صحة التعبد بھ وإال فال ، فإنھ -علیھ وسلم 
 قصدوا بھا التقرب إلى اهللا تعالى، ومن ، من بعض الناسًالافي مواطن متعددة أفع

بي أ، قال سیدنا سعد بن نراره التبتل من سیدنا عثمان بن مظعوــقإ عدم :ذلك

  .٤ ذن لھ الختصیناأ ، ولو :وقاص
ال لھ ، حیث قوالرسول یخطب  الشمس أن یقوم في هولم یقر أبا اسرائیل على نذر

 زال في الشمس حتى تفرغ منأن أنذرت :  ما شأنك ؟ قال - صلى اهللا علیھ وسلم-
نما النذر فیما ابتغى إ ،لیس ھذا بنذر - صلى اهللا علیھ وسلم - فقال الرسول،الخطبة

  .٥بھ وجھ اهللا 

                                           
، والنسائيُّ في )٣٣٨( أخرجھ أبو داود في الطھارة،  باٌب في المتیمِّم یجد الماَء بعد ما یصلِّي في الوقت - ١

. ، ِمْن حدیِث أبي سعیٍد الخدريِّ رضي اهللا عنھ)٤٣٣(الماَء بعد الصالة الُغسل والتیمُّم، باب التیمُّم لَمْن یجد 
 ).٣٦٦(وصححھ الشیخ األلباني 

  .٥٤ ص ٦البحر المحیط ج :  ینظر - ٢
 . سبق تخریجھ – ٣
، بلفظ ٥٠٧٤ ، ٥٠٧٣ أخرجھ ذلك البخاري في كتاب النكاح،  باب ما یكره من التبتل والخصاء، حدیث - ٤
لتبتل الختصینا ، ومسلم في كتاب النكاح ، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ ووجد لو أجاز لھ ا: 

  .١٧٩ ص ٩  وصحیح مسلم بشرح النووي ج ١١٧ ص ٩فتح الباري ج : مؤنتھ ، ینظر 
 بلفظ ٦٧٠٤ أخرجھ البخاري في كتاب األیمان والنذور ، باب النذر فیما ال یملك وفي معصیة، حدیث  - ٥

ھ عن أیوب عن عكرمة عن ابن عباس وأبو داود في كتاب األیمان والنذور، باب ما جاء في النذر قریب من
 .٢٣٥ ، وسنن أبي داود ص ٥٨٦ ص ١١فتح الباري ج :  ، ینظر٣٣٠٠في المعصیة ،حدیث 
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صلى  - التعبد والتقرب هللا تعالى، وسكت النبي الفعل قصد ب الفاعل قدن لم یكنإو
ة باحإ على  دلیًالیكون -وسلم علیھ اهللا صلى - سكوتھفإن ، عنھ-وسلماهللا علیھ 
جارتھم إعن بیع أصحابھ و-صلى اهللا علیھ وسلم  -، ومن ذلك سكوتھ ھذا الفعل

 وغیر ذلك مما كانوا یفعلون ،كلھم ولبسھمأرض وصیدھم وألاوضربھم في 
  .رض علیھم ت  وھو ساكت ال یع-وسلم علیھ اهللا صلى -بحضرتھ

 -صلى اهللا علیھ وسلم -فعال التي أقر النبي مثلة كثیرة لألأ ذكر ابن القیم قدو
على ، و لھم على تلقیح النخیل-وسلم علیھ اهللا صلى -قرارهإ: أصحابھ علیھا منھا 

دارة وتجارة إل ارض وتجارةألاتجارة الضرب في كتجارتھم التي كانوا یتجرونھا، 
 المختلفة من تجارة صنائعھملھم على  -وسلم علیھ اهللا صلى -قرارهإو، السلم

شعار المباحة ألانشاد إ ى عل لھم-وسلم علیھ اهللا صلى -هرقراإ و،وخیاطھ وفالحة
 على -وسلم علیھ اهللا صلى - قرارهإو، وذكر أیام الجاھلیة والمسابقة على األقدام

ما  ولبس الحریر فیھ، وعلى لبس ، في السفر، وعلى الخیالء في الحربةالمناھد
 من الدراھم وربما كان علیھا وهضرب نفاق ماإ وعلى ،سجھ الكفار من الثیابن

 ،  لھم بخضرتھ على المزاج المباح-وسلم علیھ اهللا صلى -قرارهإ و،صور ملوكھم
 علیھ اهللا صلى -قرارهإ و،وشركة األبدان  والنوم في المسجد،،كلألاوالشبع في 

كتسبوھا قبل اإلسالم بربا أو بغیره، موال التي األایدھم من أ  لھم على ما ب-وسلم
نكحة التي ألا وتقریرھم على ، بل جعل لھم التوبة فیما سلف،ولم یأمرھم بردھا

ال ا نكر منھا مأنما إ  و،عقدوھا في حالة الشرك، ولم یتعرض لكیفیة وقوعھا
  . ١ حین الدخول فیھ،مساغ لھ في اإلسالم

ي : ثالثا  سل–تق هللا عليه  لت  على- صلى   :  

على خبر بذلك ولم ینكر أو ُأ - صلى اهللا علیھ وسلم - ترك مكلف عبادة بحضرتھاإذ
 علیھ اهللا صلى -سكَت كما لو ، ذلك على عدم وجوب تلك العبادةالتارك ؛ دلَّ 

دل على ی -وسلم علیھ اهللا صلى - فإن سكوتھ  ترك صالة العید،نساٍنإ على -وسلم
  .ین  لیست فرض ع ھذه العبادةنأ

ل تمام في إلا أنھ أمر أھل مكة ب-صلى اهللا علیھ وسلم-روى عنھ  ما  : م 

، ثم قصروا بمنى وعرفة ٢ فإنا قوم سفر،أھل مكة أتموا صالتكم یا:  الصالة فقال
 وھو  تركھم اإلتمام،علیھم أنكر -صلى اهللا علیھ وسلم- ولم ینقل أنھ ،والمزدلفة

 الجمع في علیھم حرج ال أنھ فدل ذلك - وسلم صلى اهللا علیھ-مما ال یخفي علیھ
 صلى -والقصر؛ إذ لو كان اإلتمام واجًبا علیھم لبّین لھم حرمة الترك لھ، إال أنھ 

  . لم یفعل؛ فدل ذلك على أن اإلتمام لیس واجًبا علیھم  -وسلم علیھ اهللا

                                           
 .٣٠٠ ص ٢ إعالم الموقعین البن القیم ج - ١
من حدیث .  حدیث حسن صحیح:وقال الترمذي) ٥٥٣(والترمذي ) ١٢٢٩( أخرجھ أبو داود - ٢

  .عمران بن الحصین رضي اهللا عنھ
 كان لھم في فتح مكة وھم في دیارھم ، فال حجة فیھ -  صلى اهللا علیھم وسلم–وھذا القول منھ 

 .على وجوب اإلتمام علیھم 
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  املبحث الثاني

   يف أحكام النكاح- صلى اهللا عليه وسلم-ذج من تقريرهامن

ال  بعة م   :فيه 

  . ضرب الدف والغناء المباح في النكاح- صلى اهللا علیھ وسلم-إقراره : المطلب األول 
  .  العزل عن المرأة- صلى اهللا علیھ وسلم-إقراره : المطلب الثاني 
  . ھبة المرأة نوبتھا لضرتھا - صلى اهللا علیھ وسلم-إقراره : المطلب الثالث 
  . النكاح بغیر صداق - صلى اهللا علیھ وسلم-إقراره : المطلب الرابع 

  اطب اول

  دف واء اح  اح رب ا-  ا  وم-إراره 

: أخرج اإلمام البخاري في صحیحھ عن خالد بن ذكوان عن الرُّبیع بنت معوذ قالت
لى فراشي غداة ُبِنَي َعلّي، فجلس ع- صلى اهللا علیھ وسلم –دخل عليَّ النبي 

كمجلسك مني، وجویریات یضربن بالدف یندبن من ُقِتل من آبائھن یوم بدر، حتى 
ال تقولي  : - صلى اهللا علیھ وسلم –وفینا نبي یعلم ما في غد فقال النبي: قالت جاریة

  . ١ھكذا وقولي ما كنت تقولین
ا الحدیث استدل جمھور أھل العلم، من الحنفّیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة بھذ
صلى اهللا -على جواز ضرب الدف في النكاح واستماع الغناء المقرون بھ؛ فإن النبي

 لم ینكر على الجواري الآلتي یضربن بالدف في صبیحة العرس ، فكان -علیھ وسلم
  .ذلك إقراًرا منھ بالجواز

 فأجازه في العرس وفي غیره، قال ابن نجیم في ،وقد توسَّع أبو یوسف من الحنفّیة
وسئل أبو یوسف عن الدف في غیر ، وال بأس بضرب الدف في العرس: لبحرا

  . ٢العرس بأن تضرب المرأة في غیر فسق للصبي ؟ قال ال بأس بذلك  
فالمشھور عندھم اختصاصھ بالعرس، وقیل في كل سرور كالعرس، : وأما المالكیة

  .وعندھم قول بالجواز مطلقا للعواتق في بیوتھن
عراس وقیل یستحب، ویجوز في ألاجوز عندھم الضرب بالدف في فی: وأما الشافعیة

  .صح، ویحرم في غیرھا ألاكل سرور نحو العرس في 

لحنابلة لع :ما  يك فيما ع  لع ،  لض بال في  ه   فيستح عن

  ٣.نح

                                           
 باب في النھي – كتاب األدب – ، ورواه أبو داود ٤٠٠١ رقم – باب منھ – كتاب المغازي - البخاري- ١

 ١٠٩٠ رقم – باب ما جاء في إعالن النكاح – كتاب النكاح – ، ورواه  الترمذي ٤٩٢٢ رقم –عن الغناء 
  .١٨٩٧ رقم – باب الغناء والدف – كتاب النكاح –،  ورواه ابن ماجھ 

 ٨/٢٣٦:  البحر الرائق - ٢
ة رد المحتار البن حاشی:  ینظر أقوال العلماء وتفصیلھم حكم الضرب بالدف في األعراس وغیرھا في - ٣

 / ١١، روضة الطالبین للنووي ٦ / ٤دار الفكر بیروت ، مواھب الجلیل للحطاب، . ، ط٤٨٢ /٥عابدین، 
 . بیروت–المكتب اإلسالمي . ، ط٥٢٥ / ٤ بیروت، والكافي البن قدامة، –المكتب اإلسالمي . ، ط٢٢٨
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ب اطا  

   اح ر داق-  وم  ا-إراره 

ُأِتَي ابُن مسعود في رجل تزّوج امرأة، : عبد اهللا بن ُعتبة قالأخرج أبو داود عن 
فاختلفوا إلیھ شھرًا، أو : فمات عنھا ولم یدخْل بھا، ولم َیْفِرْض لھا الصََّداق، ، قال

إنَّ لھا صداقًا كصداق نسائھا، ال َوْكَس وال َشَطَط، : فإني أقول فیھا:  قال-مرات : قال
ِعدَُّة، فإن َیُك صوابًا فمن اهللا، وإن َیُك خطأ فمنِّي ومن وإن لھا المیراث، وعلیھا ال

الشیطان، واُهللا ورسوُلُھ بریئان، فقام ناس من أْشَجَع، منھم اْلَجرَّاُح وأبو ِسَنان، 
:  قضاھا فینا- صلى اهللا علیھ وسلم-یا ابَن مسعود، نحن نشھد أن نبيَّ اهللا : فقالوا

ففرح :  ھالُل بن ُمرَّة األشجعي كما قضیَت، قال وإن زوجھا-في َبْرَوع بنِت واِشق 
 صلى اهللا علیھ -بھا عبد اهللا فرحًا شدیدًا حین وافق قضاؤه قضاَء رسول اهللا 

  .١وسلم
استدل جماھیر أھل العلم بھذا الحدیث على أن المھر لیس شرطًا من شروط النكاح 

ھ؛ وعلیھ إذا زوج وال ركنا من أركانھ، فیصح عقد النكاح بدون تسمیتھ أو استالم
األب ابنتھ المجبرة بغیر صداق، أو أذنت المرأة لولیھا أن یزوجھا بغیر صداق، 

  ٢.سواء سكت عند الصداق أم شرط نفیھ، صح العقد، ووجب لھا مھر المثل 
 أقرَّ زواج بروع بنت واشق من غیر أن یفرض - صلى اهللا علیھ وسلم –ألن النبي 

ھا مھر نسائھا، ولھا المیراث، وعلیھا العدة، فكان لھا مھر ولم ینكره، وقرر أن ل
  .ذلك إقراًرا بإباحة تزوج المرأة بال صداق إن رضیت بذلك

  اطب اث

   ازل ن ارأة- وم  ا -إراره 

كّنا :  أنھ قال - رضي اهللا عنھما-أخرج البخاري في صحیحھ عن جابر بن عبد اهللا  
   . ٣ والقرآن ینزل - صلى اهللا علیھ وسلم- نعزل على عھد النبّي

م ع جاب  لت ية مسل   صلى اهللا –كّنا نعزل على عھد رسول اهللا : في 

  .٤ فلم ینھنا- صلى اهللا علیھ وسلم-علیھ وسلم، فبلغ ذلك نبيَّ اهللا 

                                           
 باب فیمن تزوج ولم یسمھ صداقًا، والترمذي في النكاح،) ٢١١٦(و ) ٢١١٥(و ) ٢١١٤( رواه أبو داود رقم - ١

 -١٢١ / ٦في النكاح، باب ما جاء في الرجل یتزوج المرأة فیموت عنھا قبل أن یفرض لھا، والنسائي ) ١١٤٥(رقم 
رواه :  في النكاح، باب إباحة التزویج بغیر صداق، ورواه الحاكم وصححھ ووافقھ الذھبي، قال الحافظ ابن حجر١٢٣

 السنن وابن حبان والحاكم من حدیث معقل بن سنان األشجعي، وصححھ ابن مھدي والترمذي، وقال أحمد وأصحاب
ال أحفظھ من وجھ یثبت مثلھ، : ، وقال الشافعي"الخالفیات " ال مغمز فیھ لصحة إسناده، والبیھقي في : ابن حزم

عن رجل :  عن معقل بن سنان، وقیل:في راوي ھذا الحدیث اضطراب، قیل: لو ثبت حدیث بروع لقلت بھ، قولھ: وقال
االختالف في اسم راویھ ال : من أشجع، أو ناس من أشجع، وقیل غیر ذلك، وصححھ بعض أصحاب الحدیث وقالوا

  .١٩٢ و ١٩١ / ٣" التلخیص .  یضر، ألن الصحابة كلھم عدول 
، والشرح ٣١٧- ٣١٣/ ٢:، والشرح الكبیر٢/٤٦٠: ، الدر المختار ورد المحتار٢/ ٢٧٤: البدائع:  ینظر - ٢

 .٢/ ٤٤٩: الصغیر
 .٥٢٠٧ صحیح البخاري، كتاب النكاح ، باب العزل ،رقم - ٣
 ، وسنن الترمذي ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في ١٤٤٠ صحیح مسلم ، كتاب النكاح ، باب حكم العزل ،رقم - ٤

  .١١٣٧العزل ، رقم 
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استدل بھذا الحدیث جمھور الفقھاء ، الحنفیة والمالكیة والحنابلة والزیدیة على 
 –ا بالسنة التقریریة ؛ إذ إن النبيَّ ًلاز عزل الرجل عن زوجتھ في الجماع ، استدالجو

 وسكت ولم - رضي اهللا عنھم– علم ھذا الفعل من الصحابة –صلى اهللا علیھ وسلم 
ینھھم عنھ ، فدل على جوازه ؛ إذ لو كان محّرًما لما سكت عن بیان تحریمھ ؛ ألنھ 

  .ت على فعل محّرم  ال یسك– صلى اهللا علیھ وسلم –
والذي یظھر لي أن الذي استنبط ذلك الحكم أراد بنـزول :   رحمھ اهللا -قال ابن حجر

  صلى اهللا –القرآن ما یقرأ أعم من المتعبد بتالوتھ أو غیره ، مما یوحى إلى النبي
   .١فعلناه في زمن التشریع ولو كان حرامًا لم نقر علیھ :  فكأنھ یقول –علیھ وسلم 

حدیث كنا نعزل والقرآن ینـزل  فیھ جواز :  رحمھ اهللا -حمد المباركفوري قال م
االستدالل بالتقریر من اهللا ورسولھ على حكم من األحكام ؛ ألنھ لو كان ذلك الشرع 

ألن :  قال - صلى اهللا علیھ وسلم-حرامًا لم یقررا علیھ، ولكن بشرط أن یعلمھ النبي
لم  اطلع على ذلك، وأقره لتوفر دواعیھم على الظاھر أن النبي  صلى اهللا علیھ وس

   .٢سؤالھم إیاه عن األحكام 
  

وقد اختلف جماھیر الفقھاء في اشتراط إذن الزوجة في العزل أو عدم اشتراطھ، فقال 
بضرورة اشتراطھ المتقدمون من الحنفّیة، فقد نقل اإلمام الخوارزمي ھذا الّشرط عن 

  .٣ ومحمد بن الحسن اإلمام أبي حنیفة وتلمیذه أبي یوسف
نجاب إلاإن العزل دون إذن الزوجة مكروه ألن القذف طریق : وقال اإلمام الكاساني 

  . ٤وبھ یحصل الولد ، ولھا في الولد حق ، وبالعزل یفوت الولد 
ال خالف بین العلماء : وشرطھ جمھور المالكیة ، قال اإلمام ابن عبد البر المالكي

  .٥ال بإذنھاعلى أنھ ال یعزل عن الحرة إ
  

وذھب جمھور الشافعیة إلى القول بإباحة العزل مطلقا بدون شرط إذن الزوجة، قال 
   .٦والمشھور في الشافعیة أن العزل یجوز مطلقا بدون إذن الزوجة : ابن حجر

كما شرط فقھاء الحنابلة إذن الزوجة لصحة جواز العزل، سواء كانت ھذه الزوجة 
   .٧ال یعزل عن الحرة إال بإذنھا : أحمد صغیرة أو كبیرة  قال اإلمام 

وظاھر كالم اإلمام أحمد وجوب استئذان الزوجة، ویحتمل أن : وقال اإلمام ابن قدامة 
  .٨نزال إلایكون مستحًبا ؛ ألن حقھا في الوطء دون 

                                           
   ٣٠٦ / ٩  فتح الباري  - ١
  .٢٤٣ - ٤/٢٤٢ تحفة األحوذي  - ٢
  .٢/١١٨ مسانید اإلمام األعظم - ٣
  .٣/٣٤ وشرح المعاني ٢/٣٧٠ مشكل اآلثار - ٤
  .٣/١٤٨ التمھید - ٥
  .٩/٢٤٤ فتح الباري - ٦
  .١٦٨ مسائل أبو داود لإلمام أحمد - ٧
  .٨/١٣٢ المغني - ٨
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راب اطا  

    ارأة و ر - ا  وم-إراره 

 ر ضي اهللا – صحیحھ عن ھشام عن أبیھ عن عائشة أخرج اإلمام البخاري في
 - صلى اهللا علیھ وسلم-أن سودة بنت زمعة وھبت یومھا لعائشة، وكان النبي: -عنھا

  .١یقسم لعائشة یومھا ویوم سودة
فقد استدل جماھیر أھل العلم بھذا الحدیث على جواز أن تھب الزوجة لیلتھا لضرتھا 

 فعلت ذلك فرِضَیھ رسول – رضي اهللا عنھا – ؛ ألن أم المؤمنین سودة بنت زمعة
 ولم ُیبِّن لھا عدم جواز صنیعھا، ولو كان غیر جائز – صلى اهللا علیھ وسلم –اهللا 
  . صلى اهللا علیھ وسلم -لبّینھ

ومن منطلق داللة السنة التقریریة على جواز ذلك، أفتى المتقدمون والمتأخرون من 
ھبھا حصتھا في المبیت، بشرط موافقة الزوج العلماء بجواز أن تختار المرأة من ت
  .المبیت حق مشترك بین الزوجین على الھبة، فإن لھ حق الرفض، ألن 

ویجوز للمرأة أن تھب حقھا من القسم لزوجھا، أو :  قال ابن قدامة في المغني
ستمتاع الاألن حقھ في ؛ لبعض ضرائرھا، أو لھن جمیعا، وال یجوز إال برضى الزوج

ال  ألن الحق في ذلك لھما؛ قط إال برضاه، فإذا رضیت ھي والزوج جازبھا ال یس

  . ٢یخرج عنھما
وقالوا إن وافق الزوج على التنازل، فلیس لھ جعل لیلة الواھبة لغیر الموھوبة من 

الموھوبة بما وھب لھا حیث  وتختص : نسائھ، قال الشیخ الدردیر في الشرح الكبیر
  ٣.ھارضي الزوج، ولیس لھ جعلھا لغیر

  

  

  

  

  
  

                                           
 ، ٥٢١٢ ، رقم  أخرجھ البخاري في كتاب النكاح ، باب المرأة تھب یومھا من زوجھا لضرتھا-  ١

 ، وأبو داود في كتاب النكاح ، ١٤٦٣ومسلم في كتاب الرضاع ، باب جواز ھبتھا لضرتھا، رقم 
  .٢١٣٥باب في القسم بین النساء ، رقم 

  .١٠/٢٣٥ المغني -  ٢
  .٨/٤٤٧ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -  ٣
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  الخاتمة 
  )نسأل اهللا حسنھا ( 

ل على سل صلي ، لص�الحا تت بنعمته ل هللا لحم  أل � س

 لى يقه تبع نهجه على سا م جه صحابه على ، لس�ما

    .ل�ي ي

   :بع

سة ه خالل م قف فق ج ل� في في الحتجا لتي سميتها لق لم ل ل

ي لتق    :همها م لنتائج، م ع على بسنة 

ية لسنة  -١ ي  خب  –سل عليه هللا صلى –لنبي سمعه م كل هي لتق

فقته حصل  ينك ل عنه فسك به به  ضا تأيي ستحسانه ه  بم

ته به علمه بش    .نكا على ق

، عك لىع إلنكا  -٢ ل بالفعل يك إلق    .مع�ا  بهما  بالق

ناها إلع ع-٣ إلنكا بالفعل  عالها  جا  إلنكا على   لمنك قائل   

هة ها   .له لك

لجماهي م-٤ ه  ته على  لعلما  م ل  –سل عليه هللا صلى –سك ي

باحة ع ع لح فع لفعل على  مته نسخ لىفاعله   فيه تق ق كا  ح

   .نهى

ه-٥ ته  على لعلما م لجمه  م على  – سل عليه هللا صلى – سك

مته، نهيه تق ق كا باحته، معتق ه فعلا يفعل  م�� بيا ح ل ال عنه   ي

، لفعل باحة على سل-  كم ج هللا عليه  ه- صلى   فل كنيسة لى  ي

   .يمنعه

ي في ختلف لعلما  -٦  على لمق يع هل – سل عليه هللا صلى – تق

لي على غي  ق م على يقتص  غي لفعل  بع نقل ق ؟ ق

   .غي ق龷� م يع نه على لجمه  لعلما

ق  لباقالني با بك  -٧ ته اللة في ختا لت  – سل عليه هللا لىص – سك

   .لبيا ي  لى
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ي  -٨ ل ال -سل عليه هللا صلى - بع لعلما على  تق  ج على ي

ل لبيا م الب لش في حجة يعتب ال لفعل   .منه  بالق

ته  -٩ شت–سل عليه هللا صلى –م قال م لعلما بحجي�ة سك ل    ل

ا، منها  منقا� لمق يك  لمنك نكا على قا يك  به يعل  ش

   .للش

ي  -٩ ها جا لتق  لفعل على– سل عليه هللا صلى – لنبي يثنى  ق

ل ها مع يسك  ناها فاعله يم عاجه ضا ع على ما ي  ن

   .بالفعل

ي  -١٠ ل على يك ق لتق لت على  لق ي على  لفعل  على  لتق

ل ي بشئ ما يتعل منه لق له ل عه، ص نيا بشئ يتعل ما منه ف  ، ل

ل كليهما فى ل صحة على ي    .به لمتكل ص لق

ي باحته ثب ل لفعل -١١  يك  يخل ال – سل عليه هللا صلى – بتق

ب�ا  جب�ا، ما يك  يتص ال ا،مباح�  من ها  ح لى على مك    .أل

ف ق – سل عليه هللا صلى – ق -١٢ ع على ليال فيك فعله ي  ق

صية حتمال ف ال ق – سل عليه هللا صلى – به لفعل خص  فيك فعله ي

ف م ش    .لت

فق يك ق – سل عليه هللا صلى – ق -١٣ له ام ل فيك ، لق  لق

له مخالفة يتص ال ؛  إلق تأكي ل  جه على ال إلق ق  لمخال لق

   .به خا لإلق

 إليجا متثالا كا  – سل عليه هللا صلى – لنبي ق ل لفعل -١٤

جه على صحته على ليال يك فإنه ئه عليه لمكل ق ل ل  ع ج

، ج ب�ا تعب لمكل فعله فإ� ، صال متثال فيه يك ل  ل  فا ؛ هللا تق

ته لي�ال على  – سل عليه هللا صلى –سك  هللا لى به لتق لتعب صحة يك 

، به يقص ل  فال، ال تعالى ته فإ لتعب  يك – سل عليه هللا صلى – سك

   . ج صحته على ليال
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  قائمة المصادر والمراجع 
اإلحكام في أصول االحكام تألیف سیف الدین ابي الحسن بن على اآلمدي ، -١

  . بیروت لبنان –دار الكتب العلمیة : ھـ ط ٦٣١
  . القاھرة -العاصمة :  اإلحكام في أصول االحكام  تألیف ابن حزم الظاھري  ، ط-٢
مان بن خلف بن سعد أبو الولید إحكام الفصول في أحكام االصول تألیف سلی-٣

  .١٩٩٠: ھــ ط١٤٥١دار الغرب االسالمي الثانیة :  ھــ ٤٧٤الباجي ت 
 األشیاء والنظائر للسیوطي تألیف اإلمام جالل الدین عبد الرحمن السیوطي ، ت -٤

  . م ١٩٣١ ھــ ١٣٥٦مصطفى البابي الحلبي :  ھـ ط ٩١١
سن على بن محمد بن الحسین البزودي أصول البزودي تألیف فخر اإلسالم ابو الح-٥

  . م ١٩٩٧ھــ،١٤١٨ بیروت لبنان األولى –دار الكتب العلمیة :  ھـ ط٤٨٢، ت 
دار : ھــ ط٤٩٠أصول السرخسي تألیف اإلمام احمد بن أبي سھل السرخسي، ت -٦

  . م ١٩٩٣ھــ ١٤١٤الكتب العلمیة االولى 
  .لفكر العربي دار ا: الشیخ محمد أبو زھرة ، ط : أصول الفقھ -٧
  . ھــ ١٣٩١دار النھضة الرابعة : أصول الفقھ للشیخ زكریا البردیسي ط -٨
إعالم الموقعین عن رب العالمین ، تألیف  شمس الدین ابي عبد اهللا محمد بن ابي -٩

  . ھــ ٧٥١بكر المعروف بابن القیم الجوزیة 
بن عبد اهللا الزركشي االمام بدر الدین محمد بن بھادر : تألیف : البحر المحیط -١٠

  . م ١٩٩٤ ھــ ،١٤١٤دار الكتب االولى :  ھــ ، ط٧٩٤الشافعي ، ت 
 بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، تألیف االمام  أبي الولید محمد بن احمد بن -١١

  .المكتبة التوفیقیة : ط ٥٩٥رشد القرطبي ت 
ن عبد الحمید  بذل النظر في األصول ، تألیف الشیخ العالء العالم محمد ب-١٢

مكتبة دار التراث . محمد زكى عبد البر ، ط :  ھــ تحقیق ٥٥٢األسمندى ، ت 
  . ھــ ١٤١٢األولى

البرھان في أصول الفقھ ، تألیف اما الحرمین أبي المعالى عبد اهللا بن عبد اهللا -١٣
  . ھـ ١٤١٨دار الوفاء الرابعة :  ھــ ط٤٧٨یوسف الجویني ، ت 

فقھ ، تألیف كمال الدین محمد بن عبد الواحد بن مسعود التحریر في أصول ال-١٤
  .دار الفكر :ھــ ط٥٦١الشھیر بابن الھمام الحنفي 

 تحفة الودود فى احكام المولود تألیف محمد بن ابي بكر الدرعي شمس الدین ، -١٥
  . ھــ ١٣٩١دمشق دار البیان :  ھـ ط٧٥١ابن القیم ، ت 

فظ المصنف المتقن أبي داود سلیمان ابن سنن أبي داود تألیف االمام الحا-١٦
 ھــ ١٤٠٨الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة .  ھــ ط ٢٧٥األشعث السجستاني ، ت 

  . م ١٩٨٨
 ھـ تحقیق ٢٧٥ سنن ابن ماجھ تألیف ابن عبد اهللا محمد ابن یزید القزویني ت -١٧
  .المكتبة العلمیة ببیروت : محمد فؤاد عبد الباقي ط : 

 ھــ ٣٠٣نسائي تألیف أبي عبد الرحمن ابن شعیب بن سنان النسائي ت سنن ال-١٨
  . لبنان –دار الجبل بیروت / ط 
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ھــ تحقیق محمد ٢١٣عبد الملك بن ھشام المغافري ت : سیرة ابن ھشام تألیف -١٩
  .شحات ابراھیم ، ط دار المنار 

  .بیروت : تقى الدین النبھاني ط : الشخصیة اإلسالمیة، تألیف -٢٠
شرح التلویح في كشف حقائق التنقیح، تألیف سعد الدین بن عمر التفتازاني ت -٢١

  . م ١٩٩٦ ھـ ١٤١٦دار الكتب العلمیة، األولى : ھــ ط٧٩٢
 شرح الجالل المحلى على جمع الجوامع تألیف محمد ابن احمد ابن محمد بن -٢٢

  . ھــ ١٣٥٦عیسى البابي الحلبي : ھــ ط ٨٦٤:إبراھیم جالل الدین المحلى ، ت
ابي البركات :  الشرح الصغیر على أقرب المسالم المالك لمذھب مالك تألیف -٢٣

  .دار المعارف : احمد بن محمد الدردیر تحقیق مصطفى كمال وصفى ، ط
 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، تألیف القاضي عضد الملة والدین عبد -٢٤

مكتبة الكلیات :  ھــ ط ٧٥٦ :الرحمن ابن أحمد بن عبد الغفار الشیرازي ت 
  . ھــ ١٣٩٣ األولى –األزھریة 

دار الغرب اإلسالمي :  ھــ ط٧٤٦أبو إسحاق الشیرازي ت :  شرح اللمع تألیف -٢٥
  . ھـ ١٤٠٨األولى 

دار إحیاء : شرح النووي، تألیف اإلمام زكریا محى الدین بن شرف النووي ، ط-٢٦
   . لبنان-التراث العربي، الثامنة، ببیروت

المطبعة : ھــ ط ٢٥٦ صحیح البخاري تألیف الحافظ محمد إسماعیل البخاري -٢٧
  .ھــ١٣٧٩األمیریة 

 صحیح مسلم تألیف اإلمام الحافظ أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري -٢٨
  . لبنان -دار إحیاء الكتب العلمیة ،ببیروت: ھـ ط٢٦٢النیسابوري 

: محمد عبد اهللا دراز ، ط/  واألسناد –از عبد اهللا در/ شرح الموافقات للشیخ -٢٩
  . ھــ ١٤١دار الكتب العلمیة ببیروت لبنان األولى 

الغیث الھامج شرح جمع الجوامع تألیف ولي الدین أبي زرعة أحمد العراقي ت -٣٠
  . م ٢٠٠٠ ھــ ١٤٢٠مؤسسة قرطبة األولى :  ھـ ط٨٢٦

 ھــ ، ٧٢٨د السالم ، ت الفتاوى الكبرى ،تألیف أحمد بن عبد الحلیم بن عب-٣١
  . القاھرة –كردستان العلمیة 

ھــ المطبعة ٥٨٢فتح الباري، تألیف أحمد بن على بن حجر العسقالني ت-٣٢
  . ھــ ١٣٧٩األمیریة 

تألیف اإلمام العباس أحمد " المسمى أنوار البروق في أنواء الفروق "  الفروق -٣٣
ب العلمیة ببیروت لبنان األولى دار الكت:  ھــ ط ٦٨٤: بن إدریس القرافي ، ت 

  . م ١٩٩٨ ھـ ١٤١٨
الفصول في األصول أصول الجصاص تألیف أحمد بن على الرازي أبو بكر -٣٤

دار الكتب العلمیة ببیروت لبنان :  ھـ ، تعلیق محمد تامر ط ٣٧٠الجصاص، ت 
  . م ٢٠٠٠ ھـ ١٤٠األولى
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د العلى محمد بن نظام  فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت تألیف  العالمة عب-٣٥
 ھـ ١٤١٤دار إحیاء التراث العربي ببیروت لبنان :  ھـ ط ١١٨٠الدین األنصاري ت 

  . م ١٩٩٣
كشف األسرار على أصول البزودي تألیف عالء الدین عبد العزیز بن احمد -٣٦

 ھــ ١٤١٨ ببیروت لبنان االولى –دار الكتب العلمیة :  ھــ  ط ٧٣٠البخاري ت 
  . م ١٩٩٧

كفایة األخیار في حل غایة االختصار تألیف اإلمام تقى الدین أبي بكر بن محمد -٣٧
دار إحیاء الكتب : محمد بكر إسماعیل ، ط / د: الحسیني الدمشقي الشافعي ، تحقیق 

  .العربیة 
أبي بكر زكریا محى الدین بن شرف :  المجموع شرح المھدي الشیرازي تألیف -٣٨

  .دة السعودیة مكتبة االرشاد ج: النووي ط 
دار الھیئة العامة " مختار الصحاح تألیف أبي بكر عبد القادر الرازي ، ط -٣٩

  . م ١٩٦٣لشئون المطابع األمیریة القاھرة 
 ھــ ، مكتبة ٤٦٤مختصر ابن الحاجب تألیف اإلمام بن الحاجب المالكي ت -٤٠

  . م ١٩٨٣ ھـ ١٤٠٣الكلیات األزھریة 
محمد فرامرز بن على الشھیر :  الوصول تألیف مرآة األصول في شرح مرقاة-٤١

  . م ٢٠٠٢الھیئة األزھریة للتراث : ھــ ط ٨٨٥بمالخسرو، ت 
 ھــ ٥٠٥المستصفى من علم األصول تألیف حجة اإلسالم أبي حامد الغزالي ت -٤٢

  . م ١٩٩٣ ھــ ١٤١٤دار إحیاء التراث العربي الثالثة : ط
 ھــ ١١٩دین بن عبد الشكور البھاري ت مسلم الثبوت في أصول الفقھ محب ال-٤٣
  . م ١٩٩٣ ھــ ١٤١٤ لبنان ، الثالثة -دار إحیاء التراث العربي ، ببیروت : ط 

 ھـ ، ٦٥٢مجد الدین أبو البركات، ت :  المسودة في أصول الفقھ تألیف -٤٤
دار : الناشر.  ، وشیخ اإلسالم أبو العباس، ط٦٨٢وشھاب الدین أبو المحاسن ت 

  .لطباعة اإلسالمیة النصر ل
 ١٤١٩وزارة التربیة والتعلیم : مجمع اللغة العربیة ، ط : المعجم الوجیز تألیف -٤٥
  .ھــ 
 ھــ ، ط مكتبة ٦٢٠/ أبي عبد اهللا بن احمد محمد بن قدامھ ت : المغنى تألیف -٤٦

  .الكلیات األزھریة 
مد بن الخطیب  مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنھاج تألیف شمس الدین مح-٤٧

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر: الشربیني، ط 
دار الفكر دمشق : المنحول من تعلیقات األصول لإلمام أبي حامد الغزالي، ط -٤٨

  . ھــ ١٤٠٠الثانیة 
المھذب في فقھ الشافعي رحمھ اهللا، تألیف اإلمام أبي إسحاق إبراھیم بن على -٤٩

ھــ ١٤٠٠ دمشق ،الثانیة -دار الفكر، ببیروت: ھــ، ط٤٧٩ الشیرازي یوسف
  .م١٩٩٤
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المواھب الَّلدنیة بالمنح المحمدیة ، لإلمام أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطالني -٥٠
جدة السعودیة، األولى " أحمد بن محمد طاحون ، ط : ھــ، تھذیب وتعلیق ٩٢٣ت 

  . م ١٩٩٥ ھــ ١٤١٥
 ١٣٧٠ ھــ ، دار إحیاء الكتب العربیة ١٨٩أنس األصبحي ت موطأ االمام بن -٥٢
  .ھــ 
نیل األوطار شرح منتقى االخبار من أحادیث سید األخیار تألیف محمد بین على -٥٣

  . م ١٩٩٤المطبعة األزھریة :  ھــ ، ط ١٢٥٥بن محمد الشوكاني ت 
 الفرغاني الھدایة شرح بدایة المبتدي تألیف علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل-٥٤

 المطبعة االزھریة ١ط ) ھـ٥٩٣: المتوفى(المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین 
  . م ١٩٩٤

 ھــ ١٤١٤األولى : عبد الكریم زیدان ، ط / الوجیز في أصول الفقھ تألیف د-٥٥
 . م ١٩٩٣

  




