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  القواعد الفقھیة المتعلقة بطرق االعتراض على األحكام

  في نظام المرافعات الشرعیة السعودي 

  .عبد الملك بن عبد هللا بن سلیمان البازعي 

  .قسم أصول الفقھ ، جامعة القصیم ، المملكة العربیة السعودیة 

  al.bazie@hotmail.com :البرید اإللكتروني

  : ملخص البحث 

القواعد الفقھیة المتعلقة بطرق االعتراض على األحكام في نظام : عنوان الدراسة

  .المرافعات الشرعیة السعودي

وتعنى الدراسة بجمع بعض القواعد الفقھیة المؤثرة في بعض مواد نظام 

" طرق االعتراض على األحكام" المرافعات الشرعیة، بالتحدید الباب الحادي عشر 

وتظھر الدراسة دور القاعدة الفقھیة وعالقتھا بالمادة النظامیة، ومدى االستفادة من 

القواعد الفقھیة في المواد النظامیة الحدیثة؛ خصوصاً إذا كانت ھذه األنظمة مبنیة على 

  .أصول الشریعة اإلسالمیة

  .احث، وخاتمةوقد جعلت الدراسة في تمھید، ومقدمة، وسبعة مب

 ،  المرافعات ، نظام األحكام  ، االعترض ، ، طرق القواعد الفقھیة :الكلمات المفتاحیة

  . السعودي ،
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Abstract: 

The study is concerned with collecting some 

jurisprudential rules affecting some of the articles of the legal 

pleadings system, specifically Chapter Eleven "Methods of 

Objection to Rulings". The study shows the role of the 

jurisprudential rule and its relationship to the regular subject 

matter, and the extent of benefiting from the jurisprudential 

rules in modern regular subjects. Especially if these systems 

are based on the principles of Islamic law. 

It made the study a preface , an introduction , seven 

sections , and a conclusion  .  
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  ــــقـــدمـــــــةالم

الحم�د � رب الع��المین، وأش�ھد أن ال إل��ھ إال هللا، وح��ده ال ش�ریك ل��ھ، وأش��ھد أن 

  .         محمداً عبده ورسولھ، صلى هللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ، وسلم تسلیماً كثیراً 

ف�إن عل�م القواع�د الفقھی�ة م�ن العل�وم الھاّم�ة الت�ي ال غن�ى لطال�ب العل�م : أما بع�د 

فھي تضبط الفروع الفقھیة المتناثرة وغیر المنحصرة ف�ي قواع�د كلی�ة، وق�د رأی�ت عنھا، 

م��ن  )١(أن أق��وم بدراس��ة بع��ض القواع��د الفقھی��ة المتعلق��ة بط��رق االعت��راض عل��ى األحك��ام

ف���ي ت���اریخ ١/ نظ���ام المرافع���ات الش���رعیة الس���عودي الص���ادر بالمرس���وم الملك���ي رق���م م

القواع��د الفقھی��ة ف��ي مج��ال القض��اء عن��د ھ��ـ، ورج��ائي ف��ي ذل��ك تعزی��ز دور ٢٢/١/١٤٣٥

صیاغة القضاة ألحكامھم القضائیة، وعند كتابة المحامین لم�ذكراتھم، وذل�ك ب�ربط الم�واد 

النظامیة بالقواعد الفقھیة؛ وبیان ما تتمیز بھ القواعد الفقھیة من كونھا مواكب�ة لمس�تجدات 

  .الحوادث والنوازل التي تطرأ في كل حین

  :ثمشكلة البح: أوالً 

  :تتجلى مشكلة البحث في األسئلة التالیة

م��ا القواع��د الفقھی��ة؟ وم��ا المقص��ود بنظ��ام المرافع��ات الش��رعیة؟ وم��ا ط��رق -

 االعتراض على األحكام؟

ما القواعد الفقھیة التي لھا صلة بط�رق االعت�راض عل�ى األحك�ام ف�ي نظ�ام -

 المرافعات؟

  :أھمیة الموضوع: ثانیاً 

  :اآلتیة تظھر أھمیة الموضوع في النقاط

بی��ان م��دى اس��تیعاب القواع��د الفقھی��ة ألحك��ام الم��واد النظامی��ة الت��ي تراع��ي  -١

  .الحقوق والواجبات

تكوین الملكة الفقھیة وفھم مقاصد الشریعة في القضاء، وإعان�ة طال�ب الح�ق  - ٢

  .على إقامة الحجة أمام القضاء

                                      
مجموع�ة م�ن اإلج�راءات الت�ي تس�تھدف إع�ادة ط�رح موض�وع : ((طرق االعت�راض عل�ى األحك�ام )١(

، ش��رح ق��انون ))ال��دعوى عل��ى القض��اء، وتق��دیر قیم��ة الحك��م ف��ي ذات��ھ، وذل��ك ابتغ��اء إلغائ��ھ أو تعدیل��ھ
 .١٠٩١ئیة، لحسني محمود نجیب،  صاإلجراءات الجنا
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حكام ف�ي نظ�ام إبراز العالقة بین القواعد الفقھیة وطرق االعتراض على األ – ٣

  .المرافعات الشرعیة السعودي؛ لتأكید اعتماد األنظمة على األدلة والقواعد الشرعیة

  :أسباب اختیار الموضوع: ثالثاً 

  :تظھر أسباب اختیاري ھذا الموضوع في النقاط اآلتیة

تعزیز دور القواعد الفقھیة في مجال القض�اء عن�د ص�یاغة القض�اة ألحك�امھم  -١

  .القضائیة

تأص��یل لب��اب ط��رق االعت��راض م��ن نظ��ام المرافع��ات الش��رعیة الس��عودي، ال -٢

وذل��ك بربطھ��ا بالقواع��د الفقھی��ة وأدلتھ��ا الش��رعیة، وف��ي ذل��ك تعزی��ز للثق��ة باألنظم��ة ف��ي 

  .المملكة العربیة السعودیة

  .جّدة الموضوع؛ حیث لم أظفر بمن تطرق لھ – ٣

  :أھداف الموضوع: رابعاً 

  :لى ما یأتيیھدف البحث في ھذا الموضوع إ

طرق االعتراض عل�ى األحك�ام " جمع بعض القواعد الفقھیة ذات العالقة بـــ - ١

  .في نظام المرافعات الشرعیة السعودي" 

تأصیل كل قاعدة فقھی�ة ببی�ان ألفاظھ�ا، ومعناھ�ا اإلجم�الي، وأدلتھ�ا، ووج�ھ  – ٢

  .عالقتھا بالمادة النظامیة

السعودیة مقننھ بم�ا ال یخ�الف الش�ریعة  بیان أن األنظمة في المملكة العربیة – ٣

  . اإلسالمیة

  : خطة البحث: خامساً 

انتظمت خطة البحث في مقدمة، وتمھید، وسبعة مباحث، وخاتمة، وفھارس على 

  :النحو التالي

  .وفیھا أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وأھداف البحث :المقدمة

  . وفیھ التعریف بمصطلحات البحث :التمھید

  : ، وفیھ ثالثة مطالب"ما جاز لعذر بطل بزوالھ"قاعدة  :األولالمبحث 

  .معنى القاعدة: المطلب األول

  .أدلة القاعدة: المطلب الثاني

  .المادة النظامیة المتعلقة بالقاعدة ووجھ العالقة: المطلب الثالث

 ،"حكم الخط�اب ال یثب�ت ف�ي ح�ق المخاَط�ِب حت�ى یبلغ�ھ"قاعدة : المبحث الثاني

  : ة مطالبوفیھ ثالث

  .معنى القاعدة: المطلب األول
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  .أدلة القاعدة: المطلب الثاني

  .المادة النظامیة المتعلقة بالقاعدة ووجھ العالقة: المطلب الثالث

  : وفیھ ثالثة مطالب، "إذا تعذر األصل یصار إلى البدل"قاعدة  :المبحث الثالث

  .معنى القاعدة: المطلب األول

  .عدةأدلة القا: المطلب الثاني

  .المادة النظامیة المتعلقة بالقاعدة ووجھ العالقة: المطلب الثالث

  : وفیھ ثالثة مطالب، "السكوت في معرض الحاجة بیان"قاعدة  :المبحث الرابع

  .معنى القاعدة: المطلب األول

  .أدلة القاعدة: المطلب الثاني

  .المادة النظامیة المتعلقة بالقاعدة ووجھ العالقة: المطلب الثالث

  : وفیھ ثالثة مطالب ،"ال ضرر وال ضرار"قاعدة  :المبحث الخامس

  .معنى القاعدة: المطلب األول

  .أدلة القاعدة: المطلب الثاني

  .المادة النظامیة المتعلقة بالقاعدة ووجھ العالقة: المطلب الثالث

  : وفیھ ثالثة مطالب ،"االضطرار ال ُیبطل حق الغیر"قاعدة  :المبحث السادس

  .معنى القاعدة: ب األولالمطل

  .أدلة القاعدة: المطلب الثاني

  .المادة النظامیة المتعلقة بالقاعدة ووجھ العالقة: المطلب الثالث

وفی��ھ  ،"الحق��وق ال تؤخ��ذ إال بأس��باب ظ��اھرة الص��حة"قاع��دة : المبح��ث الس��ابع

  : ثالثة مطالب

  .معنى القاعدة: المطلب األول

  .أدلة القاعدة: المطلب الثاني

  .المادة النظامیة المتعلقة بالقاعدة ووجھ العالقة: طلب الثالثالم

  .وفیھا أھم النتائج والتوصیات :الخاتمة

  . وفیھا فھرس للمصادر والمراجع، وفھرس للموضوعات :الفھارس
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  التمهيد

  التعريف مبصطلحات البحث

  :تعریف القواعد الفقھیة باعتبارھا علماً على قواعد معینة: أوالً 
  :الفقھیة بھذا االعتبار ُعرفت بعدد من التعریفاتالقواعد 

كّل كلّي أخص م�ن األص�ول  «:بأنھا  )١( عّرفھا من المتقدمین أبو عبدهللا المّقري
  .)٢(»وسائر المعاني العقلیة العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقھیة الخاصة

ل فقھی�ة كلی�ة ف�ي أصو«: األستاذ مصطفى الزرقا بأنھا: وعّرفھا من المعاصرین
نصوص موجزة دستوریة تتضمن أحكاماً تشریعیة عامة ف�ي الح�وادث الت�ي ت�دخل تح�ت 

  .)٣(»موضوعھا
حكم شرعي في قضیة أغلبی�ة یتّع�رف منھ�ا «:وعّرفھا الدكتور علي الندوي بقولھ

  .)٤(»أحكام ما دخل تحتھا

ة جزئیاتھ�ا قض�ّیة كلّی�ة ش�رعیة عملّی�«: وعّرفھا الدكتور یعقوب الباحس�ین بقول�ھ
  .)٥(»قضایا كلیة شرعیة عملیة، أو قضیة فقھیة كلیة جزئیاتھا قضایا فقھیة كلیة

  :تعریف نظام المرافعات الشرعیة: ثانیاً 
النص�وص الفقھی�ة المق�ررة لتنظ�یم قواع�د «: عّرفھ الشیخ عبد هللا بن خن�ین بأن�ھ 

  .)٦( »فیھا وأحكام سیر المرافعة وما یتعلق بھا منذ بدایة الدعوى حتى الفصل

الطرائ��ق الت��ي ینبغ��ي أن تتب��ع من��ذ بدای���ة «: وعّرف��ھ ظافـــــــ��ـر القاس��مي بأن��ھ
  .)٧(»المحاكمة حتى نھایتھا

مجموع��ة م��ن القواع��د واألحك��ام المتعلق��ة ب��إجراءات الت��داعي ف��ي « :ُع��ّرف بأن��ھ
  .)٨(»الحق الخاص منذ رفعھا إلى صدور حكم نھائي وتنفیذه

                                      
: محمد بن محمد بن أحمد القرشي المّقري التلمساني ولد في تلمسان، وكان قاضیاً، من مؤلفاتھ : ھو) ١(

ت�اریخ قض�اة األن�دلس :  ه، ینظ�ر ف�ي ترجم�ة ٧٥٨الطرف والتحف، والقواع�د، وغی�ر ذل�ك، ت�وفي س�نة 
م المغرب واألندلس في الق�رن الث�امن الب�ن األحم�ر ،  أعال ١٦٩لجنة إحیاء التراث العربي ص: تحقیق 

أحم�د ب�ن . ،  مقدمة محقق كتاب القواعد للمّقري، د ٢/٦٨٢، فھرس الفھارس لعبد الحي الكتاني ٧٠ص
 .عبدهللا بن حمید

 . أحمد بن عبدهللا بن حمید. تحقیق د ١/٢١٢القواعد للمّقري ) ٢(
 ).٥٥٦(فقرة  ٩٤٧المدخل الفقھي ص) ٣(
 .٤٣اعد الفقھیة للندوي  صالقو) ٤(
 .٥٦المصدر السابق ص) ٥(
 .٢٨١المدخل إلى فقھ المرافعات للشیخ عبدهللا بن خنین ص) ٦(
 . ٢/٤٥نظام الحكم في الشریعة والتاریخ ) ٧(
، ط المكت�ب ١١أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعیة لفؤاد عبدالمنعم والحسین علي غنیم ص) ٨(

 . م٢٠٠٢العربي،  ت
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  :راض على األحكامتعریف طرق االعت: ثالثا

مجموعة «: أنھا –طرق االعتراض على األحكام  –حسني محمود نجیب  عّرف
من اإلجراءات التي تستھدف إعادة ط�رح موض�وع ال�دعوى عل�ى القض�اء، وتق�دیر قیم�ة 

  .)١(»الحكم في ذاتھ، وذلك ابتغاء إلغائھ أو تعدیلھ

ج�راءات الت�ي اإل«: أنھ�ا -ط�رق االعت�راض عل�ى األحك�ام  -وعّرف محم�د ش�تا 
یسلكھا المحكوم علیھ أو الخصم في الدعوى الجزائیة لالعتراض على الحك�م واالحتج�اج 

  .)٢(»بناًء على أسباب یقررھا النظام، علیھ

  :طرق االعتراض على األحكام: رابعاً 
  :تتنوع طرق االعتراض على األحكام إلى ثالثة أنواع

طع��ٌن م��ن الخص��م «: بأن��ھ ینعّرف��ھ الش��یخ عب��د هللا ب��ن خن��: االس��تئناف: األول
یس��تدعي دراس��ة الواقع��ة القض��ائیَّة المدّون��ة ف��ي محض��ر ض��بط القض��یَّة ودراس��ة الحك��م 
القضائي الصادر فیھا وأسبابھ وما یتبع ذلك من ِقَبِل محكمة مختّصة، ومن ثمَّ إمضاؤه أو 

  .)٣(»لَحظ الخلل فیھ وتنبیھ ُمصِدره إلى ذلك أو إظھار بطالنھ ونقضھ

إبطال الحكم الص�ادر م�ن «: عّرفھ محمد رأفت عثمان بأنھ: الـــنـــقــض: الثاني
   .)٤(»القاضي بسبٍب یقتضي ذلك واعتباره كأن لم یكن

إظھار بطالن الحكم من أصلھ عن�د تحّق�ق «: وعّرفھ الشیخ عبد هللا بن خنین بأنھ
  .)٥(»موجبھ

طع���ٌن «: أن��ھب عّرف��ھ الش��یخ عب��دهللا ب���ن خن��ین :التم��اس إع��ادة النظ���ر: الثال��ث
مخصوٌص من الخصم یتعلق بالحكم القضائي أو وقائعھ، ویترت�ب علی�ھ عن�د قبول�ھ بح�ث 
وقائع الطعن من ِقَبِل المحكمة التي أصدرت الحكم، وتنتھي فیھ إلى ثبوت الطعن وتع�دیل 

  .)٦(»الحكم أو العدول عنھ أو رّد الطعن لعدم ثبوتھ

                                      
، ٣ش��رح ق��انون اإلج��راءات الجنائی��ة، لحس��ني محم��ود نجی��ب، دار النھض��ة العربی��ة، الق��اھرة ، ط) ١(

 .١٠٩١م، ص١٩٨٨
 . ٤المعارضة في األحكام الجنائیة لمحمد شتا ص) ٢(
 . ١٨٥الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعیة للشیخ عبدهللا بن خنین ص) ٣(
، ٣ط، دار البی��ان، الق��اھرة، ٥٦٢حم��د رأف��ت عثم��ان صالنظ��ام القض��ائي ف��ي الفق��ھ اإلس��المي لم) ٤(

 .ه١٤١٦
 .١/٢٤٥الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعیة للشیخ عبدهللا بن خنین  ) ٥(
 .١/١٨٥المصدر السابق  ) ٦(
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- ٦٠٨  - 

 

  املبحث األول

  )١(ما جاز لعذر بطل بزواله

  طب اولا

   ادة

جزت الطری�ق وج�از الموض�ع ج�وزا وج�ؤوزا وج�وازا ومج�ازا وج�از ب�ھ  :جاز
خلف��ھ وقطع��ھ، : س�ار فی��ھ وس��لكھ، وأج�ازه: وج�اوزه ج��وازا وأج��ازه وأج�از غی��ره وج��ازه

  .)٢(أنفذه: وأجازه
  .)٣(ما ال منع فیھ عن الفعل والترك شرعاً  :والجواز في االصطالح

ِفیَما َصَنَع َعْذًرا ِمْن َباِب َضَرَب َرَفْعُت َعْنُھ اللَّ�ْوَم َفُھ�َو َمْع�ُذوٌر أَْي َعَذْرُتُھ  :عذر 
َر َعلَْی�ھِ  ُن َواْلَجْم�ُع أَْع�َذاٌر، َوَتَع�ذَّ َباِع َوُتَسكَّ اُل لِِالتِّ اْألَْم�ُر  َغْیُر َملُوٍم، َواِالْسُم اْلُعْذُر َوُتَضمُّ الذَّ

رَ    .)٤( ِبَمْعَنى َتَعسَّ
  ).٥(الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسھیل علیھ :في االصطالحوالعذر 

: بط�ل الش�يء یبط��ل بط�الً وبط�والً وبطالن��اً : م�ن ال�ذھاب والض��یاع، ومن�ھ: بط�ل
  .)٦(ذھب ضیاعاً وخسرا، فھو باطل

  .)٧(عدم صالحیة الشيء لترتیب آثاره علیھ: والبطالن في الشرع
اح��ة الطارئ��ة بس��بب الع��ذر ت��زول ب��زوال أن اإلب :والم��راد ب��البطالن ف��ي القاع��دة

سببھا، وأن الفعل الذي تلبس بھ المكلف بسبب ذلك یجب علیھ تركھ واالنس�الخ من�ھ، فل�و 
فھ��و ش��امل لس��قوط اعتب��اره فیص��یر ف��ي حك��م الع��دم، . اس��تمر فی��ھ فھ��و باط��ل ال حك��م ل��ھ

  .)٨(ولوجوب االنسالخ منھ وتركھ
الل، وزال الش�يء ع�ن مكان�ھ ی�زول زواال الزوال الذھاب واالستحالة واالض�مح :بزوالھ

  .)٩( وأزالھ غیره

                                      
: ، غم�ز عی�ون البص�ائر٩٥الب�ن نج�یم ص : ، األشباه والنظ�ائر٨٦للسیوطي ص : األشباه والنظائر) ١(

، ال��وجیز ف��ي ١/١٨٨للزرق��ا : ، ش��رح القواع��د الفقھی��ة٢٣م��ادة : األحك��ام العدلی��ة، مجل��ة ٢/٩٢للحم��وي 
 . ١/٣٩٥للزحیلي : ، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة١/٢٤١: إیضاح قواعد الفقھ الكلیة

 .٥/٣٢٦) جوز(لسان العرب مادة ) ٢(
 .٧٣ص: التعریفات الفقھیة) ٣(
 .٢/٣٩٨) عذر(مادة : لشرح الكبیرالمصباح المنیر في غریب ا) ٤(
 .٦/٤٧: فتح الباري البن حجر العسقالني) ٥(
 .٥٦/ ١١) بطل(لسان العرب مادة : ینظر) ٦(
 .١٠٨لمحمد رواس قلعجي ص: معجم لغة الفقھاء) ٧(
 .٢٤١للبورنو ص: الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة: ینظر) ٨(
 .١١/٣١٣) زول(مادة : لسان العرب: ینظر) ٩(
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- ٦٠٩  - 

 

  

أن التس��ھیالت الش��رعیة الت��ي أجازھ��ا الش��رع للمكل��ف ف��ي : والمعن��ى اإلجم��الي للقاع��دة
مواطن الضیق واالضطرار ُترفع في مواطن السعة واالختیار؛ فالبدل ال یجوز اس�تعمالھ 

  .)١(الجمع بینھما ال یكونإال عند تعذر األصل، فمع وجوده ال یجوز استعمالھ، و

   :ومن فروع القاعدة

السفیھ یجوز للقاض�ي الحج�ر علی�ھ، لك�ن إذا اكتس�ب الس�فیھ ص�الحاً یل�زم -١
  ).٢(القاضي رفع الحجر عنھ

ال تقبل شھادة الشاھد على الشاھد إذا زال العذر المسوغ لنقل الشھادة، بأن -٢
ن م�ا عاد الشاھد األصلي من سفره أو غیبتھ أو برئ من مرض�ھ؛ أل

  .)٣(جاز لعذر بطل بزوالھ

ب اطا  

  أد ادة

فَــإْن ِخْفــُتْم ) ٢٣٨(َحــاِفُظوْا َعلَــى الصَّــَلَواِت والصَّــَالِة اْلُوْســَطى َوُقوُمــوْا ِللّــِه قَــانِِتيَن ﴿ :قول��ھ تع��الى - ١

ـــــــم ـــــــا َعلََّمُك ـــــــاذُْكُروْا اللَّـــــــَه َكَم ـــــــُتْم َف ـــــــِإَذا َأِمن ـــــــا َف ـــــــاًال َأْو رُْكَباًن ُـــــــوْا  َفرَِج ـــــــْم َتُكون ـــــــا َل مَّ

 ].٢٣٩-٢٣٨:البقرة[﴾تـَْعَلُمونَ 

ف�إذا أمن�تم ف�أتموا كیفیتھ�ا بركوعھ�ا «: -رحم�ھ هللا –قال الش�نقیطي : وجھ الداللة
فاآلی�ة ن�ص ودلی�ل عل�ى أن  .)٤(» وسجودھا وجمیع ما یلزم فیھا مما یتعذر وقت الخ�وف

  .ما جاز بعذر الخوف یزول بزوالھ

َضْيُتُم الصََّالَة فَاذُْكُروْا اللََّه ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعلَـى ُجنُـوِبُكْم فَـِإَذا اْطَمـْأنَنُتْم فَـَأِقيُموْا فَِإَذا قَ ﴿ :قال تعالى  -٢

 ].١٠٣:النساء[ ﴾ِكَتابًا مَّْوُقوتًا الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ 

) ف�إذا اطم�أننتم: (في قولھ تع�الى: - رحمھ هللا -قال اإلمام الشوكاني: وجھ الداللة
فأتوا : سكون النفس من الخوف فأقیموا الصالة أي: أمنتم وسكنت قلوبكم، والطمأنینة: أي

بالصالة الت�ي دخ�ل وقتھ�ا عل�ى الص�فة المش�روعة م�ن األذك�ار واألرك�ان، وال تغفل�وا م�ا 

                                      
 .٧/٣٠١، معلمة زاید للقواعد الفقھیة واألصولیة ٣/١٠٠للسرخسي : المبسوط: ینظر) ١(
 .٣٠لسلیم رستم باز ص: شرح المجلة: ینظر) ٢(
 .١٨٩للزرقا ص : شرح القواعد: ینظر) ٣(
 .١/٢٤٨للشنقیطي : أضواء البیان) ٤(
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- ٦١٠  - 

 

ذر الخ�وف ، واآلی�ة ن�ص عل�ى أن م�ا ج�از بع�)١(أمكن، فإن ذلك إنما ھو في حال الخ�وف
  .یزول بزوالھ

��ِعیَد  إِنَّ  « : ق��ال - -أن رس��ول هللا  - -ع��ن أب��ي ذر الغف��اري  -٣ ��َب  الصَّ یِّ َطُھ��وُر  الطَّ
ُھ  الَماَء  َوَجَد  َفإَِذا  ِسِنیَن،  َعْشَر  الَماَء  َیِجِد  لَْم  َوإِْن  الُمْسلِِم،   َذلِ�َك  َف�إِنَّ  َبَش�َرَتُھ،  َفْلُیِمسَّ
 .)٢(»َخْیرٌ  

أن التیمم یكون لع�ذر فق�د الم�اء، ف�إذا وج�د الم�اء وزال الع�ذر بط�ل : وجھ الداللة
  .)٣(التیمم

  المادة النظامیة المتعلقة بالقاعدة ووجھ العالقة: المطلب الثالث

یق�ف س�ریان م�دة االعت�راض بم�وت المعت�رض، أو «: المادة الثمانون بعد المائة-١
. یباش��ر الخص��ومة عن��ھ بفق��د أھلیت��ھ للتقاض��ي، أو ب��زوال ص��فة م��ن ك��ان

ویس��تمر الوق��ف حت��ى إب��الغ الحك��م إل��ى الورث��ة أو َم��ْن یم��ثلھم أو ی��زول 
 .»العارض

صاغ المنظم ھذه المادة التي بّین فیھا سبباً من أس�باب وق�ف میع�اد : وجھ العالقة
االعتراض على الحكم؛ حیث إن االعتراض لھ میع�اد مح�دد س�واء لالس�تئناف أو التم�اس 

ا ھو منصوص علیھ في النظ�ام؛ غی�ر أن ھ�ذا المیع�اد ق�د یط�رأ علی�ھ أم�ر إعادة النظر كم
خ��ارج ع��ن إرادة المعت��رض فیج��ب وق��ف المیع��اد، وم��ن ذل��ك إذا فق��د المعت��رض أھلیت��ھ 
للتقاضي بجنون أو نحوه، فیتوقف سریان مدة االعتراض حتى زوال العارض؛ ف�إذا زال 

ة الفقھی�ة م�ن أن م�ا ج�از لع�ذر یبط�ل العارض اسُتؤِنفت المدة؛ وھذا ما دل�ت علی�ھ القاع�د
بزوالھ؛ َفتوّقُف سریان مدة االعتراض جاز لعذر الجنون، فلما زال العذر عاد الحك�م إل�ى 

  .أصلھ وھو سریان المدة
  

****  
  

                                      
 .١/٥٨٨للشوكاني : فتح القدیر) ١(
، )٢١٣٤٢: (رق�م  ١٤٦/ ٥ألنصار حدیث المشایخ عن أبي ب�ن كع�ب في مسند ا: رواه اإلمام أحمد) ٢(

كت�اب الطھ�ارة ب�اب : ، والترم�ذي)٣٣٢: (رق�م  ١/١٢٩في كتاب الطھارة باب الجنب یت�یمم : وأبو داود
في كتاب الطھ�ارة ب�اب الص�لوات بت�یمم : ، والنسائي)١٢٤: (رقم  ١/٢١١التیمم للجنب إذا لم یجد الماء 

ش�عیب األرن�ؤوط ف�ي : ، وق�ال١/١٨١، وصححھ األلباني ف�ي إرواء الغلی�ل )٣١١: (رقم  ١/١٣٦واحد 
 .٥/١٤٦صحیح لغیره : تعلقیھ على المسند

 .٧/٣٠٥: معلمة زاید للقواعد الفقھیة واألصولیة) ٣(



  
         الجزء األولم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

- ٦١١  - 

 

  

 املبحث الثاني

بِ حىت يبلغه 
َ
  )١(حكم اخلطاب ال يثبت يف حق املخاط

  اطب اول

   ادة

حكمت علیھ بك�ذا إذا منعت�ھ م�ن خالف�ھ فل�م : المنع، یقالمن القضاء وأصلھ  :حكم
  .)٢(یقدر على الخروج من ذلك

  .)٣(خاطبھ مخاطبة وخطابا، وھو الكالم بین متكلم وسامع: الخطاب
  .)٤( ھو القول الذي یفھم المخاطب بھ شیئا :وفي االصطالح

  .)٥(من االستقرار، وثبت الشيء یثبت ثبوتا دام واستقر فھو ثابت :یثبت
، والح�ق خ�الف الحاء والقاف أصل واحد، یدل على إحكام الش�يء وص�حتھ :حق

  .)٦(الباطل، وحقَّ الشْيء َیِحقُّ َحّقاً أي َوَجَب ُوُجوباً 
  .)٧(من توجھ إلیھ الخطاب، ویقال خاطبھ في األمر حدثھ بشأنھ: المخاطب

  .)٨(من الوصول، وبلغ الكتاب بالغا وبلوغا وصل: یبلغھ

ال ُیلزم المكلف بحكم خطاب ما لم یعلم بھ؛ ألن من شروط : الي للقاعدةوالمعنى اإلجم
الفعل المكلف بھ اإلنسان أن یعلم بھ، وال یجب علیھ فعل ما لم یعلم بھ وال یلزمھ؛ ألنھ 

  .)٩(یكون تكلیفاً بالمستحیل

                                      
، كش��ف األس��رار ش��رح ٨/١٣٩الب��ن الھم��ام : ، ف��تح الق��دیر١٩/٨٤للسرخس��ي : المبس��وط:  ینظ��ر) ١(

جاءت ھذه القاعدة ف�ي المص�ادر الم�ذكورة تعل�یالً ل�بعض التطبیق�ات الفقھی�ة، ، ٤/٣٤٧: أصول البزدوي
 .٣/١٧٦موسوعة القواعد الفقھیة 

 .١/١٤٥) الحكم(مادة : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر) ٢(
 .١/١٧٣) خاطبھ(مادة : المصدر السابق) ٣(
 .١٥٦ص: التوقیف على مھمات التعاریف) ٤(
 .١/٨٠) ثبت(مادة : في غریب الشرح الكبیرالمصباح المنیر ) ٥(
) ح�ق (م�ادة : ،  المص�باح المنی�ر ف�ي غری�ب الش�رح الكبی�ر٢/١٥) حق(مادة : مقاییس اللغة: ینظر) ٦(
 .٣/٦) حق(للفراھیدي مادة : ، العین١/١٤٥
 .١/٢٤٣) خاطبھ(المعجم الوسیط مادة ) ٧(
 .١/٦١) بلغ( مادة: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: ینظر) ٨(
 .٣/١٧٦: موسوعة القواعد الفقھیة) ٩(
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- ٦١٢  - 

 

  :من فروع القاعدة

ذل�ك  إذا وكلھ ببیع شيء یتسارع إلیھ الفساد ولم یعلم بالوكالة حت�ى فس�د-١
 .)١(الشيء لم یضمن شیئا 

إذا أذن للص��غیر الممی��ز ف��ي التج��ارة فاش��ترى وب��اع وھ��و ال یعل��م ب��إذن -٢
فل��یس بم��أذون وال یج��وز ش��يء م��ن  -ال��ولي ول��م یعل��م ب��ھ أح��د 

 .)٢(تصرفاتھ؛ ألن حكم الخطاب ال یثبت ما لم یعلم بھ

ب اطا  

  أد ادة

بِ ﴿ :قولھ تعالى  -١ َعَث َرُسوالً َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ  ].١٥:اإلسراء[}يَن َحتَّى نـَبـْ

وم�ا كن�ا مھلك�ي ق�وم إال بع�د « :-رحم�ھ هللا – یقول اإلم�ام الطب�ري :وجھ الداللة
، وك��ذلك ) ٣(»اإلع��ذار إل��یھم بالرس��ل، وإقام��ة الحج��ة عل��یھم باآلی��ات الت��ي تقط��ع ع��ذرھم

  .الخطاب ال یثبت في حق المخاطب حتى یبلغھ

ِبيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَس�لََّم إِلَ�ى  :قال -نھمارضي هللا ع–عن ابن عباس  َھ النَّ ا ُوجِّ لَمَّ
ِ، َفَكْیَف ِبَم�ْن َم�اَت ِم�ْن إِْخَواِنَن�ا َقْب�َل َذلِ�َك، الَّ�ِذیَن َم�اُتوا : اْلَكْعَبِة، َقالُوا َیا َرُسوَل هللاَّ

ُ َع��� ـــا َكـــاَن اللَّـــُه لُِيِضـــيَع زَّ َوَج���لَّ َوُھ���ْم ُیَص���لُّوَن إِلَ���ى َبْی���ِت اْلَمْق���ِدِس؟ َف���أَْنَزَل هللاَّ ﴿َوَم

  .)٤( ]١٤٣:البقرة[﴾ِإيَماَنُكمْ 

ْس�َخ ال یثب�ت ف�ي ح�ق المكل�ف حت�ى یبلغ�ھ، ألن أھ�ل المس�جد : وجھ الدالل�ة أن النَّ
  .)٥(وأھل قباء صلوا إلى بیت المقدس بعض صالتھم بعد النسخ، لكن قبل بلوغھ إلیھم

وق�د اتف�ق  .الخط�اب، م�ن التكلی�ف بم�ا ال یط�اق أن تكلیف م�ن ل�م یبلغ�ھ: من المعقول  -٢
 .)٦(العلماء على أن التكلیف بما ال یطاق غیر واقع

  

                                      
 .٤/٣٤٧لعبد العزیز البخاري : كشف األسرار شرح أصول البزدوي) ١(
 .٣/١٧٧للبورنو : موسوعة القواعد الفقھیة) ٢(
 .١٧/٤٠٢تفسیر الطبري ) ٣(
: داود ، وأب��و  ٣٢٤٩: رق��م  ٥/٢٩٨  -رض��ي هللا عنھم��ا–مس��ند عب��دهللا ب��ن عب��اس : أخرج��ھ أحم��د) ٤(

، وص��ححھ األلب��اني ف��ي ٤٦٨٠: رق��م  ٤/٢٢٠كت��اب اإلیم��ان ب��اب ال��دلیل عل��ى زی��ادة اإلیم��ان ونقص��انھ 
 .٢٩٦٤: رقم   ٦/٤٦٤صحیح وضعیف سنن الترمذي 

 .٣/٩٩البن الملقن : التوضیح لشرح الجامع الصحیح) ٥(
 .١/١٧٠المھذب في علم أصول الفقھ المقارن : ینظر ) ٦(
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  اطب اث

ا دة وو ا ظدة اا  

: جاء في الجزء األخیر م�ن الفق�رة األول�ى م�ن الم�ادة التاس�عة والس�بعین بع�د المائ�ة -١

لحك��م الغی��ابي أو الحك��م الص��ادر ت��دقیًقا أم��ام ویب��دأ موع��د االعت��راض عل��ى ا«

 .»المحكمة العلیا من تاریخ تبلیغھ إلى الشخص المحكوم علیھ أو وكیلھ

صاغ المنظم ھذه المادة التي بّین فیھا بدایة موعد االعتراض عل�ى : وجھ العالقة

محك�وم علی�ھ الحكم الغیابي أو الحكم الصادر تدقیقاً أمام المحكمة العلیا م�ن ت�اریخ تبلی�غ ال

أو وكلیھ؛ وھذا ما دلت علیھ القاعدة الفقھیة م�ن أن�ھ ال ُیل�زم المكل�ف بحك�م خط�اب م�ا ل�م 

  .یعلم بھ؛ فالخطاب ال یثبت في حق المخاطب حتى یبلغھ

م��دة التم��اس إع��ادة النظ��ر «: ج��اء ف��ي الش��ق األول م��ن الم��ادة األول��ى بع��د الم��ائتین -٢

ی�ھ عل�م المل�تمس بتزوی�ر األوراق أو ثالثون یوًما، تب�دأ م�ن الی�وم ال�ذي یثب�ت ف

 .».. القضاء بأن الشھادة زور أو ظھر فیھ الغش

صاغ المنظم ھذه المادة التي ب�ّین فیھ�ا م�دة التم�اس إع�ادة النظ�ر وھ�ي : وجھ العالقة     

ثالثون یوماً، تبدأ من الیوم الذي یثبت فیھ عل�م المل�تمس بتزوی�ر األوراق أو القض�اء ب�أن 

ظھ��ر فی��ھ الغ��ش، ف��ال تب��دأ م��دة التم��اس إال بع��د عل��م المل��تمس بأس��باب  الش��ھادة زور أو

االلتماس الواردة في المادة؛ وھ�ذا م�ا دل�ت علی�ھ القاع�دة الفقھی�ة م�ن أن�ھ ال ُیل�زم المكل�ف 

  .بحكم خطاب ما لم یعلم بھ؛ فالخطاب ال یثبت في حق المخاطب حتى یبلغھ

  
****  
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- ٦١٤  - 

 

  املبحث الثالث

  )١(ىل البدل إذا تعذر األصل يصار إ

  اطب اول

   ادة

رَ    .)٢(تعذر األمر، إذا لم یستقم : علیھ األمر تعسر وتأخَر، ویقولون) تعذر: (َتَعذَّ
  .)٣(أساس الشيء، وأسفلھ، وھو ما ُیبَنى علیھ غیره ھو : األصل في اللغة 
ما لھ ف�رع؛ ألن الف�رع ال ینش�أ إال ع�ن أص�ل، ویطل�ق األص�ل : وفي االصطالح

  : على خمسة أشیاء
  .، أي دلیلھا"أصل ھذه المسألة الكتاب والسنة : " ، كقولھم"على الدلیل " :األول
األص��ل ف��ي الك��الم الحقیق��ة دون : "عل��ى ال��راجح م��ن األم��رین، كق��ولھم :الث��اني

  ".المجاز
أي " أك�ل المیت�ة عل�ى خ�الف األص�ل: " كق�ولھم" القاعدة المستمرة"على  :الثالث

  .المستمرة على خالف الحالة
  .وھو ما یقابل الفرع في باب القیاس" المقیس علیھ"على  :الرابع

: ، أي"األص���ل ف���ي األش���یاء اإلباح���ة : " عل���ى المستص���حب كق���ولھم :الخ���امس
  ).٤( نستصحب اإلباحة الثابتة في األشیاء حتى یأتي ما یحرم

 صار الشيء كذا صیرا وصیرورة ومصیرا: من التحول واالنتقال، ومنھ: یصار
  .)٥(انتقل من حال إلى أخرى وإلیھ رجع

الباء والدال والالم أصل واحد، وھ�و قی�ام الش�يء مق�ام ((: یقول ابن فارس :البدل
  .)٦())ھذا بدل الشيء وبدیلھ: الشيء الذاھب، یقال

  

                                      
: ، قواع��د اب��ن رج��ب القاع��دة٢١٩/  ١للزركش��ي : ، المنث��ور١/٢٧٥اظر زاده لن��: ترتی��ب الآلل��ي) ١(
، ١/٢٤٦، الوجیز في إیضاح قواعد الفق�ھ الكلی�ة للبورن�و ١٠٢٣/ ٢للزرقا : ، المدخل الفقھي العام)١٦(

الب�دل : "، وجاءت عن�د اب�ن قدام�ة بلف�ظ١/٥١٨للزحیلي : القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة
 .٢/٩٧: المغني"  یصار إلیھ إال عند تعذر المبدلال 
، ٤/٢٥٥) ع�ذر ( الب�ن ف�ارس م�ادة : ، مق�اییس اللغ�ة١/٢٠٤) عذر( مختار الصحاح مادة : ینظر ) ٢(

 .١/٤٣٧) عذر(مادة : القاموس المحیط
) أص�ل( م�ادة : ، المص�باح المنی�ر ف�ي غری�ب الش�رح الكبی�ر١/١٠٩) أص�ل ( م�ادة : مقاییس اللغ�ة) ٣(
١/١٦. 
،  ١/١٤: ، المھ��ذب ف��ي عل��م أص��ول الفق��ھ المق��ارن١/٤٠للفت��وحي : ش��رح الكوك��ب المنی��ر: ینظ��ر) ٤(

 .١/١٧للزحیلي : الوجیز في أصول الفقھ اإلسالمي
 .١/٥٣١) صار(مادة : المعجم الوسیط) ٥(
 .١/٢١٠) بدل ( مادة : مقاییس اللغة) ٦(
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 الذي یقوم مقام المبدل منھ من كل الوجوه :وفي االصطالح
)١(

.  
ر : والمعنى اإلجمالي للقاعدة وشق على المكلف أداء ما یجب علیھ انتقل إذا تعذَّ

الحكم إلى البدل، لكن المصیر إلى البدل إنما یكون عند تعذر األصل، بفقدانھ، أو عدم 
  .)٢(القدرة علیھ، أما إذا وجد األصل ولم یتعذر فال یجوز االنتقال إلى البدل

  :ومن فروع القاعدة

القدرة عل�ى اس�تعمالھ م�ع وج�وده، التیمم خلف وبدل عن الماء عند فقده، أو عند عدم   -١
 .)٣(ولكن عند وجود الماء والقدرة على استعمالھ ال یجوز التیمم

ب اطا  

  أد ادة

َوِإن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن اْلَغاِئِط َأْو َالَمْسُتُم النَِّساء فـََلْم ﴿: قولھ تعالى  - ١

 .]٦:المائدة[ ﴾َماء فـَتَـَيمَُّموْا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكم مِّْنهُ  َتِجُدواْ 

إذ ُجِعل التراب بدالً عن الماء عند عدم وجوده، أو تعذر : وجھ الداللة
  ).٤(استعمالھ

 َم��ن َنِس��َي َص��الًَة أْو ن��امَ  «: -  -ق��ال رس��ول هللا : ق��ال - -ع��ن أن��س ب��ن مال��ك  -٢
 ).٥(»َعْنھا، َفَكّفاَرُتھا أْن ُیَصلَِّیھا إذا َذَكَرھا 

مشروعیة قضاء الصالة عند تعذر أدائھا في وقتھا، ومن المعلوم  :وجھ الداللة
  .)٦("القضاء بدل عن األداء"أن 

َم��ن َرأى  «: یق��ول - -س��معت رس��ول هللا : ق��ال -  -ع��ن أب��ي س��عید الخ��دري  -٣
� رهُ ِبَی�ِدِه، َف�إْن لَ�ْم َیْس�َتِطْع َفِبلس�اِنِھ، َف�إْن لَ�ْم َیْس�َتِطْع فِبَقلِب�ِھ، وَذلِ�َك ِمنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُیغیِّ
 .)٧(»أْضَعُف اإلْیمانِ 

                                      
 .٢/١١٦للرازي : المحصول: ینظر) ١(
 .٢٤٧للبورنو،  ص : ز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیةالوجی: ینظر) ٢(
 .١/١١٣للسرخسي : المبسوط: ینظر ) ٣(
 .١٢/١٥١: معلمة زاید للقواعد الفقھیة واألصولیة) ٤(
، ٥٩٧: رق��م ١/١٢٢كت��اب مواقی��ت الص��الة ب��اب م��ن نس��ي ص��الة فلیص��ل إذا ذك��ر : رواه البخ��اري) ٥(

 .٦٨٤:رقم  ١/٤٧٧قضاء الصالة الفائتة  في كتاب المساجد ومواضع الصالة باب: ومسلم
 .٢٦/٦٠: مجموع الفتاوى) ٦(
 .٤٩:رقم ١/٦٩في كتاب اإلیمان باب بیان كون النھي عن المنكر من اإلیمان : رواه مسلم) ٧(
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- ٦١٦  - 

 

والحدیث صریح في الداللة على االنتقال إلى البدل عند تعذر :  وجھ الداللة
التالیة عند إلى المراتب  -وھو األصل  - األصل، فقد جاز االنتقال من تغییر المنكر بالید 

  .)١(العجز عن التغییر بالید

  اطب اث

ا دة وو ا ظدة اا  

یقف س�ریان م�دة االعت�راض بم�وت المعت�رض، أو بفق�د «: المادة الثمانون بعد المائة  -١

ویس�تمر الوق�ف . أھلیتھ للتقاضي، أو بزوال صفة من كان یباشر الخصومة عن�ھ

 .»كم إلى الورثة أو َمْن یمثلھم أو یزول العارضحتى إبالغ الح

صاغ المنظم ھذه المادة التي بّین فیھا أسباب وقف میعاد  :وجھ العالقة

االعتراض على الحكم؛ حیث أن االعتراض لھ میعاد محدد سواًء لالستئناف أو التماس 

علیھ أمر إعادة النظر كما ھو منصوص علیھ في النظام؛ غیر أن ھذا المیعاد قد یطرأ 

خارج عن إرادة المعترض فیجب وقف المیعاد، ومن ذلك إذا مات المعترض أو فقد 

أھلیتھ للتقاضي، فیتوقف سریان مدة االعتراض ویستمر حتى إبالغ الحكم إلى الورثة 

عند موت المعترض أو فقد أھلیتھ للتقاضي بإبالغ من یمثلھ من األولیاء أو األوصیاء؛ 

ر األصل وھو المعترض انُتِقَل إلى البدل وھذا ما دلت علیھ القا عدة الفقھیة من أنھ إذا تعذَّ

  .وھم الورثة أو األولیاء بحسب الحال

****  

  

  
  
  
  
  

                                      
 .٢/٢٥: شرح النووي على صحیح مسلم: ینظر) ١(
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 املبحث الرابع

  )١(السكوت يف معرض احلاجة بيان 

  اطب اول

   ادة

ى ِب�اْألَلِِف َس�َكَت َس�ْكًتا َوُس�ُكوًتا َص�َمَت َوَیَتَع�: م�ن الص�مت، ومن�ھ :السكوت لغة دَّ
َتھُ    .)٢( َوالتَّْضِعیِف َفُیَقاُل أَْسَكَتُھ َوَسكَّ

  .)٣(ترك الكالم مع القدرة علیھ :والمراد بھ
موضع عرض الشيء، وھو ذكره وإظھاره، َوقُْلُتُھ في مع�رض ك�ذا أي  :معرض

  .)٤(في موضع ظھوره
ض�طرار الح�اء وال�واو والج�یم أص�ل واح�د، وھ�و اال«: یقول ابن ف�ارس :الحاجة

  .)٥(»إلى الشيء
ھي حال فیھا ش�ّدة دون حال�ة الّض�رورة، وق�د تك�ون ض�رورّیة  :وفي االصطالح

  .)٦(أحیاناً 
فالباء والیاء والنون أصل واح�د، ) بّین: (من الوضوح واالنكشاف، وأصلھا :بیان

  .)٧())وبان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف وھو بعد الشيء وانكشافھ،
  ).٨(عن إظھار المتكلم المراد للسامع عبارة :وفي االصطالح

  

                                      
: خل الفقھ��ي الع���ام، الم��د ١١٣للمج��ددي ص : ، قواع��د الفق���ھ٤٥للخ��ادمي ص : مج��امع الحق��ائق)  ١(

، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في ١/٢٠٥: ، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة٢/٩٧٣لمصطفى الزرقا 
،  ٨/١٠٩٤: ، موس�وعة القواع�د الفقھی�ة٤٥٥ص : ،  القواع�د الفقھی�ة للن�دوي١/١٦٠: المذاھب األربعة

ذات » معرض الحاجة إلى البی�ان بی�انال ینسب إلى ساكت قول لكن السكوت في « وھذه القاعدة أصلھا 
أش�باه : في كثیر من كتب القواعد الفقھیة، مث�ل » ال ینسب إلى ساكت قول« شطرین ورد الشطر األول 

ص : ، أش��باه اب��ن نج��یم١٤٢ص : ، أش��باه الس��یوطي٢/٢٠٦للزركش��ي : ، المنث��ور٢/١٦٧: اب��ن الس��بكي
ثاب��ة االس��تثناء م��ن الش��طر األول؛ لعالقت��ھ ، ولك��ن قم��ت ب��إیراد الش��طر الث��اني منھ��ا، ال��ذي ھ��و بم١٧٩

 .بموضوع البحث
 .١/٢٨١) سكت(مادة : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر) ٢(
 .١٥٩للجرجاني ص : التعریفات) ٣(
 .٢/٤٠٢) عرض(مادة : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر) ٤(
 .٢/١١٤) حوج(مادة : مقاییس اللغة) ٥(
 .٩/١١٤: الفقھیة موسوعة القواعد) ٦(
 .١/٣٢٨) بین( مادة : المصدر السابق) ٧(
 .٤٧للجرجاني ص: التعریفات) ٨(
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- ٦١٨  - 

 

أن السكوت من الق�ادر عل�ى ال�تكلم ف�ي مع�رض الحاج�ة إل�ى : والمعنى اإلجمالي للقاعدة
البیان بیان، بشرط أن یكون ھناك داللة من حال الم�تكلم، أو یك�ون ھن�اك ض�رورة ل�دفع 

  .)١(الغرر والضرر، یعني أن السكوت فیما یلزم التكلم بھ إقرار وبیان

  :من فروع القاعدةو

لو سأل القاضي المدعى علیھ عما یقول في دعوى المدعي، فأص�ر عل�ى الس�كوت،  -١
 .)٢(فإنھ یعتبر منكراً للدعوى، ویكلف المدعي اإلثبات، دفعاً للضرر عن المدعي

ب اطا  

  أد ادة

 .)٣(»َیْنِزلُ ُكّنا َنْعِزُل والقُْرآُن «: قال -رضي هللا عنھ –عن جابر بن عبد هللا   -١

أنھم كانوا یعزلون من نسائھم وإمائھم  :-رضي هللا عنھ  –یخبر جابر :  وجھ الداللة     
ویقرھم على ذلك، ولو لم یكن مباحا م�ا أق�رھم علی�ھ، فكأن�ھ قی�ل   على عھد رسول هللا

والقرآن یعلمھ،  -تبارك وتعالى -إذا كان لم یبلغھ فإن هللا: لعلھ لم یبلغھ صنیعكم ؟ فقال: لھ
، ف�إقرار )٤(ینزلھ، ولو كان مم�ا ینھ�ى عن�ھ، لَنھ�ى عن�ھ الق�رآن، ولم�ا أقرن�ا علی�ھ المش�رع

  .وسكوتھ على ذلك، وعدم إنكاره علیھم، حجة یستدل بھا على الجواز - -النبي 

أْھ��َدْت خ��الَِتي أُمُّ : یق��ول -  -س��معت اب��ن عب��اس : ق��ال - -ع��ن س��عید ب��ن جبی��ر  -٢
ا،  ِل ِهللا إلى َرُسو )٥(ُحَفْیدٍ  ْمِن، واألِقِط، وَتَرَك «َسْمًنا وأِقًطا، وأُضّبً  َفأَكَل ِمَن السَّ

ًرا ، ولَْو كاَن َحراًما م�ا أُِك�َل َعل�ى ماِئ�َدِة وأُِكَل َعلى ماِئَدِة َرُسوِل ِهللا » األُضبَّ َتَقذُّ
 .)٦( َرُسوِل ِهللا 

                                      
، موس��وعة ٤٥٥للن��دوي ص : ،  القواع��د الفقھی��ة٣٣٨للزرق��ا ص: ش��رح القواع��د الفقھی��ة: ینظ��ر) ١(

 .٨/١٠٩٤: القواعد الفقھیة
: یقاتھ��ا ف��ي الم��ذاھب األربع��ة، القواع��د الفقھی��ة وتطب١/٣٣٩ش��رح القواع��د الفقھی��ة للزرق��ا : ینظ��ر) ٢(
١/١٦٥. 
كت�اب النك�اح ب�اب حك�م : ، ومس�لم٥٢٠٧:رق�م  ٧/٣٣ف�ي كت�اب النك�اح ب�اب الع�زل : رواه البخاري) ٣(

 .١٤٤٠:رقم  ٢/١٠٥٦العزل 
 .١/٦٢١للبسام : تیسیر العالم شرح عمدة األحكام) ٤(
ین تكن�ى ب�أم حفی�د ، أس�لمت بع�د ھزیلة بنت الحارث بن حزن الھاللیة أخت میمونة أم المؤمن: ھي )  ٥(

الھجرة وبایعت النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكان�ت ق�د نكح�ت ف�ي األع�راب وأھ�دت الض�باب إل�ى النب�ي 
، اإلص�ابة ف�ي تمیی�ز ٣٨٩/  ٨الب�ن س�عد  : الطبق�ات الكب�رى: صلى هللا علیھ وسلم، ینظ�ر ف�ي ترجمتھ�ا

 .١٤٧/  ٨:  الصحابة
ف�ي كت�اب ): واللف�ظ ل�ھ( ، ومس�لم ٥٤٠٢:رق�م  ٧/٧٣مة باب األق�ط في كتاب األطع: رواه البخاري) ٦(

 . ١٩٤٧:رقم ٣/١٥٤٤الصید باب إباحة الضب 
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ج�واز م�ا أق�ّره، إذ ك�ان ال ُیِق�ّر عل�ى دلی�ل عل�ى  -  -أن إقرار النب�ي  :وجھ الداللة     
منكر، وال یحوز ذلك في حقھ؛ ألنھ جاء بالبیان والبالغ وھذا ضده؛ لما فی�ھ م�ن اإلش�كال 

عن تحریم أكل  -  -َفِھَم أن سكوت النبي  -رضي هللا عنھما -، وابن عباس)١(وااللتباس
  .الضب أذٌن بالجواز

  اطب اث

 ا ظدة ااا دة وو  

تح�دد محكم�ة االس�تئناف جلس�ة «: جاء في الجزء األول من الم�ادة التس�عین بع�د المائ�ة -١

للنظر في طلب االستئناف أو طلب التدقیق إذا رأت النظر فیھ مرافعة، فإن لم یحضر 

المستأنف أو من طل�ب الت�دقیق بع�د إبالغ�ھ بموع�د الجلس�ة، ومض�ى س�تون یوًم�ا ول�م 

ر ف�ي ال�دعوى، أو ل�م یحض�ر بع��د الس�یر فیھ�ا؛ ف�تحكم المحكم�ة م�ن تلق��اء یطل�ب الس�ی

 .».. نفسھا بسقوط حقھ في االستئناف أو التدقیق

ص��اغ الم�نظم ھ��ذه الم�ادة الت��ي ب�ّین فیھ��ا أن محكم�ة االس��تئناف : وج�ھ العالق�ة          

م�ن تحدد جلس�ة للنظ�ر ف�ي طل�ب االس�تئناف أو ال�دقیق، ف�إذا ل�م یحض�ر المس�تأنف أو 

طلب التدقیق بع�د إبالغ�ھ بموع�د الجلس�ة، ومض�ى س�تون یوًم�ا ول�م یطل�ب الس�یر ف�ي 

الدعوى، أو لم یحضر بعد السیر فیھا؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسھا بسقوط حقھ في 

االس�تئناف أو الت��دقیق؛ وھ��ذا م��ا دل��ت علی��ھ القاع��دة الفقھی��ة؛ أن الس��كوت إذا ص��احبتھ 

عل��ى الرض��ا فإن��ھ یك��ون حینئ��ٍذ معتب��ًرا ك��الكالم؛  ق��رائن وظ��روف ظھ��ر منھ��ا الدالل��ة

  .فیسقط حقھ لعلمھ وإبالغھ بموعد الجلسة وعدم حضوره لھا

****  
  

  

  

  

  

                                      
 .٦/٣٨٩للیحصبي : إِكَماُل الُمْعلِِم بَفَواِئِد ُمْسلِم) ١(
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 املبحث اخلامس

  )١(ال ضرر وال ضرار 

  اطب اول

   ادة

َررُ  َال : َدَخ�َل علی�ھ َض�َرٌر ف�ي مال�ھ، وقی�ل: النُّقصان یدُخُل في الشيء، تقول :الضَّ
ْفعِ  َیُضرّ  ُجُل أَخاه، َوُھَو ِضدُّ النَّ   .)٢(الرَّ

ر  ر ) بفتح الضاد(وفرق بعضھم بین الضَّ ما كان سوء حال : فقال) بضمھا(والضُّ
ر    .)٣(وما كان ضد النفع فھو بفتحھا) بالضم(وفقر وشدة في بدن فھو ضُّ

َراُر ِمنْ  :ضرار َرر ِفْع�ٌل أَي َال ُیَضاّر ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُھَما َصاِحَبُھ، فالضِّ ُھَما َمًعا والضَّ
هُ َولَِك�ْن َیْعفُ�و َعْن�ُھ، : َوَال ِضَرار أَي: َواِحٌد، َوَمْعَنى َقْولِھِ  َرَر َعلَ�ى الَّ�ِذي َض�رَّ َال ُیْدِخُل الضَّ

ُج��ُل أَخ��اه َفَیُنقص��ھ َش��ْیًئا ِم��ْن َحقِّ��ِھ، : َال َض��َرَر أَي: َقْولُ��ھُ : )٤(َق��اَل اْب��ُن األَثی��ر َال َیُض��ّر الرَّ
�َرر  �َرر َعلَْی�ِھ؛ والضَّ ، أَي َال ُیَجاِزیِھ عل�ى إِض�راره بإِدخ�ال الضَّ رِّ راُر ِفَعاٌل ِمَن الضُّ والضِّ

َرار اْلَجَزاُء َعلَْیھِ  َرر اْبِتَداُء اْلِفْعِل، والضِّ َراُر ِفْعُل اِالْثَنْیِن، والضَّ   .)٥(ِفْعُل اْلَواِحِد، والضِّ
  : ر والضرار على أقوال أربعةوفّرق العلماء بین مدلولي لفظتي الضر

  . أنھما بمعنى واحد على معنى التأكید -١

ال یض�ر أح�د أح�دا ابت�داء وال یض�ره : أنھما بمعنى القتل والِقتال كأنھ قال -٢
 . إن ضره ولیصبر وإن انتصر فال َیْعتدِ 

  

  

                                      
، مجل��ة األحك��ام العدلی��ة  ٨١/  ١٦للسرخس��ي : ، المبس��وط٣٨٤/ ٤للزیلع��ي : نص��ب الرای��ة: ینظ��ر) ١(

، ٢٥١ص : ، الوجیز في إیضاح قواع�د الفق�ھ الكلی�ة١٦٥للزرقا ص: ح القواعد الفقھیة، شر)١٩(المادة 
تخریجھ في المطلب الثالث : ، وھذه القاعدة نص حدیث شریف،  انظر٨/٨٧٣: موسوعة القواعد الفقھیة

 .من ھذا المبحث
 .٤/٤٨٢) ضرر ( البن منظور مادة : ، لسان العرب٧/٧) ضرر ( للفراھیدي مادة : العین)  ٢(
 .٢/٣٦٠) ضرر ( للفیومي مادة : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر)  ٣(
ضیاء الدین أبو الفتح نصر هللا ب�ن محم�د ب�ن محم�د ب�ن عب�د الك�ریم ب�ن عب�د الواح�د الش�یباني : ھو)  ٤(

مول�ده بجزی�رة اب�ن عم�ر، ف�ي س�نة ". المث�ل الس�ائر ف�ي أدب الكات�ب والش�اعر"الجزري، صاحب كتاب 
ن وخمسین وخمس مائة، وتحول منھا مع أبی�ھ وإخوت�ھ، فنش�أ بالموص�ل، وحف�ظ الق�رآن، وأقب�ل عل�ى ثما

ینظ�ر ف�ي . النحو واللغة والشعر واألخبار، مرض فتوفي في ربیع اآلخر، سنة سبع وثالثین وست مائ�ة 
 .١٦/٣٢٣: سیر أعالم النبالء: ترجمتھ

 .٤/٤٨٢) ضرر(مادة : لسان العرب: ینظر)  ٥(
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�راَر الفع�ُل  -٣ : ق�ال) أي المص�در(أن الضرَر عند أھل العربی�ة االس�ُم والضِّ
ی�دخل عل�ى أح�د ض�رًرا ل�م یدخل�ھ عل�ى نفس�ھ ومعن�ى ال  والمعنى ال

  . ضرار ال یضار أحد بأحد

أن الضرر الذي لك فیھ منفعة وعلى جارك فیھ مضرة والضرار ما لیس  -٤
  .)١(لك فیھ منفعة وعلى جارك فیھ مضرة 

ال فعل ضرر وال ضرار بأحد في دیننا، أي ال یجوز شرعاً : والمعنى اإلجمالي للقاعدة
یلحق بآخر ضرراً وال ضراراً، وقد سیق ذلك بأسلوب نفي الجنس لیكون أبلغ ألحد أن 

  ).٢(في النھي والزجر 

  :ومن فروع القاعدة

األب ال یملك ھبة مال الصغیر من غی�ر ش�رط الع�وض ب�ال خ�الف، ألن  -١
التبرع بمال الصغیر ال یقابل�ھ نف�ع دنی�وي، وإذا ل�م یقابل�ھ ع�وض دنی�وي 

وترك المرحمة في ح�ق الص�غیر، ف�ال ی�دخل كان التبرع ضرًرا محًضا، 
 .)٣(»ال ضرر وال ضرار«: - -تحت والیة الولي، لقولھ

  .)٤(خَیار الشَّْرط، شرع لْلَحاجة إِلَى التروي لَِئالَّ َیقع ِفي َضَرر اْلغبن -٢

                                      
 .٧/١٩١البن عبد البر : االستذكار: نظری)  ١(
 .١٦٥للزرقا،  ص: شرح القواعد الفقھیة)  ٢(
 . ٦/١١٨للكاساني : بدائع الصنائع) ٣(
 .١٦٦للزرقا ص: شرح القواعد الفقھیة) ٤(
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ب اطا  

  أد ادة

َر ُمَضآرٍّ ِمن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِبَهآ َأْو دَ ﴿: قولھ تعالى في الوصیة -١  .]١٢:النساء[ ﴾ْيٍن َغيـْ

ــُروٍف َأْو َســرُِّحوُهنَّ ِبَمْعــُروٍف َوَال ﴿: قول��ھ تع��الى ف��ي الرجع��ة ف��ي النك��اح - ٢ فََأْمِســُكوُهنَّ ِبَمْع

 .]٢٣١:البقرة[ ﴾ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَرارًا لَّتَـْعَتُدواْ 

م��ا دل��ت علی��ھ ھ��ذه اآلی��ات بص��ریح لفظھ��ا م��ن أن األص��ل ف��ي : ووج��ھ الدالل��ة

اال   .)١(شریعة منع المضاّرَة وما یؤدي إلیھا منعا باّتً

َقض�ى أْن ال َض�َرَر وال ِض�راَر  أن َرُس�وِل ِهللا « -  -عن عبادة بن الص�امت  -٣

«)٢(.  

لیس ألح�د أن یض�ر ص�احبھ بوج�ھ وال الثن�ین أن یض�ر ك�ل منھم�ا  :وجھ الداللة

  .)٣(بصاحبھ ظنا أنھ من باب التبادل فال إثم فیھ 

 .)٤(»والضرر ال یحل بإجماع«: حكاه ابن العربي قال :اإلجماع -٤

                                      
 .٧/٤٨٠:  معلمة زاید للقواعد الفقھیة واألصولیة)  ١(
رق��م   ٢/٧٨٤حق��ھ م��ا یض��ر بج��اره  كت��اب األحك��ام ب��اب م��ن بن��ى ف��ي:أخرج��ھ اب��ن ماج��ة ف��ي س��ننھ) ٢(
، ٢٨٦٦: رق�م  ٣/٢٦٧ف�ي  مس�ند بن�ي ھاش�م -  -من ح�دیث اب�ن عب�اس : ، وأحمد في المسند٢٣٤٠:

، والبیھق��ي ف��ي الس��نن ٢١:رق��م  ٢/٧٤٥كت��اب األقض��یة ب��اب القض��اء ف��ي المرف��ق : ومال��ك ف��ي الموط��أ
، ١١٨٧٧:رق�م  ٦/٢٥٨ص�الحھم كتاب إحیاء الموات باب من قضى فیم�ا ب�ین الن�اس بم�ا فی�ھ : الكبرى 

 .٨٩٦: رقم  ٣/٤٠٨وصححھ األلباني في إرواء الغلیل 
 .٢/٥٨: حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ: ینظر )  ٣(
 .١/٦٢٨البن العربي : أحكام القرآن) ٤(
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  اطب اث

ا دة وو ا ظدة اا  

جاء في جزء من المادة السادسة والتسعین بعد المائة، ما یتعلق بطل�ب نق�ض الحك�م  -١

 ال یترتب على االعتراض لدى المحكمة العلیا وقف تنفیذ الحكم، م�ا«: ما نصھ

�ا  لم ینص النظام على خالف ذلك، وللمحكم�ة أن ت�أمر بوق�ف تنفی�ذ الحك�م مؤقّتً

إذا ُطلب ذلك في مذكرة االعتراض وكان ُیخشى من التنفیذ وقوع ضرر جسیم 

 .»...یتعذر تداركھ

وجاء أیضاً في جزء م�ن الم�ادة الثانی�ة بع�د الم�ائتین بمعن�ى مط�ابق للم�ادة الس�ابقة،  -٢

ال یترتب على رفع االلتماس وقف «: دة النظر، ما نصھلكنھ یتعلق بالتماس إعا

تنفیذ الحكم، ومع ذلك یجوز للمحكمة التي تنظر االلتماس أن تأمر بوقف التنفیذ 

 .»...متى طلب ذلك، وكان یخشى من التنفیذ وقوع ضرر جسیم یتعذر تداركھ

المحك�وم صاغ المنظم ھاتین المادتین التي بّین فیھم�ا أن�ھ إذا طل�ب : وجھ العالقة

علیھ في مذكرة االعت�راض ب�النقض أو التم�اس إع�ادة النظ�ر أم�ام المحكم�ة ، وق�ف تنفی�ذ 

الحك��م، فللمحكم��ة أن ت��أمر بوق��ف تنفی��ذ الحك��م مؤقت��اً، إذا ك��ان المعت��رض یخش��ى ض��رراً 

یتعذر تدارك�ھ، ك�أن یك�ون الحك�م ص�ادًرا بعقوب�ة جس�دیة م�ن ِقص�اٍص أو ح�دٍّ أو تعزی�ر، 

م�ن النھ�ي ع�ن إیق�اع " ال ض�رر وال ض�رار"لقاع�دة الفقھی�ة الكب�رى وھذا ما دلت علی�ھ ا

، وك�ذلك م�ا دل�ت علی�ھ القاع�دة الفرعی�ة )١(الضرر ابت�داء، وع�ن مقابل�ة الض�رر بالض�رر

، حیث إن السعي لدفع الضرر عن المحكوم علیھ، متى ما )٢("الضرر یدفع بقدر اإلمكان"

یتعذر تداركھ، فإن الضرر یدفع عنھ طلب وقف تنفیذ الحكم الذي یخشى منھ وقوع ضرٍر 

  .  بقدر اإلمكان
  

                                      
فالمّدعى علیھ منھي عن إیقاع الضرر ابتداء بالمدعي، فوقوع الضرر م�ن الم�ّدعى علی�ھ، ال یخ�ول ) ١(

 .الضرر بالضرر، بل یدفع بقدر اإلمكان مقابلة
، ٨٩ص : ، أش���باه اب���ن نج���یم٨٣ص : ، أش���باه الس���یوطي ٢١٠/  ٢للسرخس���ي : المبس���وط: ینظ���ر) ٢(

، القواع�د ٢٠٧للزرق�ا ص: ، شرح القواعد الفقھیة٦/٢٥٩: ، موسوعة القواعد الفقھیة٢٥٦ص : الوجیز
 .١/٢٠٨للزحیلي : الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة
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  املبحث السادس

بطل حق الغري
ُ
  )١( االضطرار ال ي

  اطب اول

   ادة

  ).٢(االحتیاج إلى الشيء، َوَقِد اْضُطرَّ إِلى الشَّيِء أَي أُْلجَئ إِلیھ  :االضطرار
اإللج�اء إل�ى م�ا : لوقی� .اإللجاء إل�ى م�ا فی�ھ ض�رر بش�دة وقس�ر: وفي االصطالح

  .)٣(لیس منھ بد 
: َبَط�ل الش�يُء َیْبُط�ل ُبْط�ًال وُبُط�وًال وُبْطالن�اً : من ال�ذھاب والض�یاع، ومن�ھ :ُیبطل

  .)٤(َذَھَب َضیاعاً وُخْسراً، َفُھَو َباِطل
، والح�ق خ�الف الحاء والقاف أصل واحد، یدل على إحكام الش�يء وص�حتھ :حق

  .)٥(ّقاً أي َوَجَب ُوُجوباً الباطل، وحقَّ الشْيء َیِحقُّ حَ 
  .)٦(عند أھل اللغة ) غیر ( على ) أل ( وقع الخالف في جـواز دخـول : الغیر

  .المتضرر في حقھ من تصرف المضطر :والمراد بالغیر في القاعدة

  

                                      
: ،  الم��دخل الفقھ��ي الع��ام)٣٣(الم��ادة : ، مجل��ة األحك��ام العدلی��ة٢/٣٤٥لن��اظر زادة : ترتی��ب الآلل��ي) ١(

: ، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلی�ة٢٥٩للزحیلي ص : ، نظریة الضرورة الشرعیة٢/١٠٠٥للزرقا
 .٢٤٤للبورنو ص 

 .٤/٤٨٣) ضرر ( مادة : لسان العرب: ینظر) ٢(
 .٥٤ص: مھمات التعاریف التوقیف على) ٣(
 .٥٦/ ١١) بطل ( مادة : لسان العرب: ینظر ) ٤(
) ح�ق (م�ادة : ،  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر٢/١٥) حق ( مادة : مقاییس اللغة: ینظر ) ٥(
 .٣/٦) حق ( للفراھیدي مادة : ، العین١/١٤٥
: قی��ل : (( للغ��ة ، ق��ال الحری��ري عن��د أھ��ل ا) غی��ر ( عل��ى ) أل ( وق��ع خ��الف ف��ي ج��ـواز دخ��ـول )  ٦(

ْحِویین: بجواز  دخول آل على غیر، كقولنا یْمَنُعوَن من إِْدَخال اْأللف : فعل اْلَغْیر َذلِك ، والمحققون من النَّ
م َعلَْیِھ، ِألَن اْلَمْقُصود ِفي إِْدَخال آلَة التَّْعِریف عل�ى اِالْس�م النك�َرة أَن تخصص�ھ بش�خص ِبَعْیِن�ھ، َف� إِذا َوالالَّ

ْعِری�ف، َكَم�ا أَن�ھ َال یتع�رف : قیل اْلَغْیر، اْشَتَملت َھِذه اللَّْفَظة على َما َال ُیْحصى َكْثَرة، َول�م یتع�رف ِبآلَ�ة التَّ
م عل�ى اْلَمَش�اھِ  َبب ل�م ت�دخل اْألل�ف َوال�الَّ م َعلَْیِھ َفاِئَدة، َولَِھَذا السَّ یر ِباْإلَِضاَفة، َفلم یكن إلدخال اْأللف َوالالَّ

( ن المعارف مثل دجلة وعرفة وذكاء ومحوة لوضوح اشتھارھا واالكتفاء َعن َتْعِریفَھا بعرف�ان ذواتھ�ا م
ن، أال ت�رى : ((وقال سیبویھ .  ٥١درة الغواص في أوھام الخواص، ص)  وغیر أیض�اً ل�یس باس�م م�تمكَّ

ح الفخ��ـر . ٣/٤٧٩الكت��اب ( ) أنَّھ��ا ال تك��ون إالَّ نك��رة، وال تجم��ع، وال ت��دخلھا األل��ف وال��الم وق��ـد ص��رَّ
ص��ـار ف��ي غ��ـایة اإلیھ��ام ف��ـإنھ یتن��اول أم��ـوراً ال ) غی��ر زی��د : ( إذا قل��ت : (( ال��ـرازي ب��الجواز، فق��ـال 

م�ـِن ب�اب واح�د ، ) الغ�ـیر ، واْلمغ�ایرة : ( حصـر لـھا ، وأمـَّا إذا قـــــطـعتھ عـن اإلضـافة رّبم�ا تق�ـول 
 . ٢٨/٢٢٢:التفسیر الـكبیر: ینظر( ) ألجناس وكذلك التغیر فتجعل الغیر كأْسماء ا
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أن االض��طرار إذا ك��ان ف��ي بع��ض المواض��ع یقتض��ي تغیی��ر : والمعن��ى اإلجم��الي للقاع��دة
  .)١(باحة، فإنھ على كل حال ال یبطل حق اآلخرینالحكم من الحرمة إلى اإل

  :ومن فروع القاعدة

إذا اضطر شخص حال المخمص�ة إل�ى طع�ام غی�ره وأْكلِ�ھ ج�از ل�ھ ذل�ك،  -١
ولكن یضمن قیمت�ھ، إال إذا أب�رأه ص�احب الم�ال؛ ألن إذن المال�ك ل�م 
یوجد، وإنما وجد إذن الش�رع، وھ�و ینف�ي اإلث�م والعق�اب األخ�روي، 

 .)٢(ط الضمانوال یوجب سقو

الُمْح��ِرم إذا اض��طر ل��ذبح الص��ید وأكل��ھ، ج��از ل��ھ ذبح��ھ، ولك��ن یض��منھ  -٢
 .)٣(بالفدیة، بناًء على موجب ھذه القاعدة

ب اطا  

  أد ادة

ُك�لُّ اْلُمْس�لِِم َعلَ�ى اْلُمْس�لِِم «: -  -قال رسول هللا : قال -  -عن أبي ھریرة  -١
 .)٤(»ْرُضھُ َحَراٌم، َدُمُھ، َوَمالُُھ، َوعِ 

  - -شھدت خطبة رسول هللا : قال -  -)٥(عن عمرو بن یثربي الضمري  -٢
 َوَال َیِحلُّ ِالْمِرٍئ ِمْن َم�اِل أَِخی�ِھ إِالَّ «: بمنى فكان فیما خطب بھ أن قال

  .)٦(»َما َطاَبْت ِبِھ َنْفُسھُ 

غی�ره في ھذه األحادیث وأمثالھا ھو أنھ�ا حرم�ت عل�ى المس�لم م�ال  :وجھ الداللة
إال برض��ا وطی��ب نف��س من��ھ، ول��م تف��رق ب��ین المض��طر وغی��ره فش��مل التح��ریم المض��طر 

                                      
 . ١/٢٠٨: موسوعة القواعد الفقھیة: ینظر )  ١(
 .٨/١٦١للرملي : ؛ نھایة المحتاج ٢/٣٣١للزركشي: المنثور: ینظر)  ٢(
 .٢/٣٣١للزركشي : ؛ المنثور٤/١١٦للماوردي : ؛ الحاوي ٣/٣٩البن نجیم : البحر الرائق: ینظر)  ٣(
 . ٢٥٦٤: رقم  ٤/١٩٨٦كتاب البر والصلة واآلداب باب تحریم ظلم المسلم : رواه مسلم)  ٤(
عمرو بن یثربي الضمري الحجازي كان یسكن خب�ت الجم�یش، م�ن س�یف البح�ر، أس�لم ع�ام : ھو )  ٥(

رقم  ٤/٢٦٦: أسد الغابة في معرفة الصحابة: ینظر في ترجمتھ. وروى عنھ - -الفتح، وصحب النبي 
:٤٠٤١ . 
، ق�ال ١٥٤٨٨: رق�م  ٢٤/٢٣٩مسند المكیین عم�رو ب�ن یثرب�ي الض�مري : حمد في المسندأخرجھ أ) ٦(

حدیث عمرو بن الیثربي في إسناده حاتم بن إسماعیل وفیھ خالف عن «: عنھ الشوكاني في نیل األوطار
عب��د المل��ك ب��ن حس��ین الج��اري، ف��إن یك��ن ھ��و الك��وفي النخع��ي فض��عیف بم��رة وإال فل��یس م��ن رج��ال 

ولك�ن . ٢١٠٨٣: رق�م   ٣٤/٥٦١، وضّعفھ شعیب األرنؤوط في تحقیقھ لمس�ند أحم�د ٨/١٧٤» األمھات
 السابق وغیره  - -ھذا الحدیث لھ شواھد تقویھ منھا حدیث أبي ھریرة 
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وغیره، ومعلوم أن أكل مال الغیر یستوجب اإلثم والضمان لصاحبھ، إال أن المض�طر ق�د 
  .)١(فبقي الضمان علیھ  ُرِفع عنھ اإلثم بأدلة أخرى،

ا إن ل�م نق�ل بوج�وب الض�مان عل�ى المض�طر أل: من المعقول -٣ لحقن�ا الض�رر بأنَّ
بص��احب الم��ال، وم��ن القواع��د المق��ررة ف��ي الش��ریعة أن الض��رر ال ی��زال 
بالضرر، ولیس ألحد أن یزیل الضرر عن نفسھ باإلض�رار بغی�ره، فل�ذلك 
وج��ب عل��ى المض��طر دف��ع الع��وض، حت��ى ال یجتم��ع عل��ى ص��احب الم��ال 

 ).٢(فوات العین والبدل

  اطب اث

 ا ظدة ااا دة وو  

ولھ�ا عن�ـدما «: جاء في الجزء األخیر من المادة السادسة والتس�عین بع�د المائ�ة -١

ت��أمر بوق��ـف التنفی��ذ أن توج��ب تق��ـدیم ض��ـمان، أو كفی��ل غ��ـارم مل��يء، أو 

 .»تأمر بما تراه كفیال بحفظ حق المعترض علیھ

ة أن ت�أمر بوق�ف صاغ المنظم ھذه المادة التي بّین فیھا أن للمحكم�: وجھ العالقة

تنفیذ الحكم مؤقتاً إذا كان المعترض یخشى ضرراً یتعذر تداركھ، وھ�ذا م�ا قررن�اه س�ابقاً 

ف��ي المبح��ث الس��ابق؛ لك��ن م��ع وق��ف تنفی��ذ الحك��م ألج��ل طل��ب المعت��رض، ف��إن المحكم��ة 

توجب على المعت�رض تق�دیم ض�مان أو كفی�ل غ�ارم مل�يء أو ت�أمر بم�ا ت�راه یحف�ظ ح�ق 

ا ما دلت علیھ القاعدة الفقھیة من أننا أبحنا لمن اّدعى الضرر علی�ھ المعترض علیھ؛ وھذ

إیقاف تنفیذ الحكم مؤقتاً، لكن دون أن نُبطل حق الغیر، وھ�و المعت�رض علی�ھ، وإال ك�ان 

من قبیل إزالة الضرر بالضرر وھو غیر جائز؛ فلذلك أمرت المحكم�ة المعت�رض بتق�دیم 

  . مناسباً  الضمان أو الكفیل أو بما تراه المحكمة

****  

  
  
  
  

                                      
 .٧/٥٢٧: معلمة زاید للقواعد الفقھیة واألصولیة:  ینظر ) ١(
 .١٤/٩٠للسرخسي : ، المبسوط٦/١٩٨للبھوتي : كشاف القناع: ینظر )  ٢(
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 املبحث السابع                       

احلقوق ال تؤخذ إال بأسباب ظاهرة الصحة 
)١( 

  اطب اول

   ادة

جمع حق، والحاء والقاف أصل واحد، یدل على إحكام الشيء وصحتھ،  :الحقوق
  .)٢(ّقاً أي َوَجَب ُوُجوباً والحق خالف الباطل، وحقَّ الشْيء َیِحقُّ حَ 

أخ��ذ ف��ي األص��ل ح��وز الش��يء «: م��ن الحی��ازة والجم��ع، یق��ول اب��ن ف��ارس :تؤخ��ذ
  .)٣(»أخذت الشيء آخذه أخذا: وجبیھ وجمعھ، تقول

مفرده سبب، وھو ك�ل ش�يء یتوص�ل ب�ھ إل�ى أم�ر م�ن األم�ور فقی�ل ھ�ذا  :أسباب
  .)٤(سبب ھذا وھذا مسبب عن ھذا

م�ا یل�زم م�ن وج�وده الوج�ود، وم�ن  :ین والفقھ�اءوالسبب في اص�طالح األص�ولی
  .)٥(عدمھ العدم لذاتھ
الظ�اء والھ�اء وال�راء أص�ل «: من البروز واالنكشاف، یق�ول اب�ن ف�ارس :ظاھرة

ظھر الشيء یظھ�ر ظھ�ورا فھ�و ظ�اھر، إذا : صحیح واحد یدل على قوة وبروز، من ذلك
  .)٦(»انكشف وبرز

  .)٧(البراءة من كل عیب :الصحة
  ).٨(حالة أو ملكة، بھا تصدر األفعال عن موضعھا سلیمة  :طالحوفي االص

  

                                      
ال یجوز ألحد أن یأخ�ذ م�ال أح�د :  "، وجاءت بلفظ ٩٥-٢/٩٤للعز بن عبد السالم : قواعد األحكام)  ١(

، شرح القواع�د ١٠٩، قواعد الفقھ للمجددي ص  ١/٩٨عند درر الحكام شرح المجلة " بال سبب شرعي
 .٤٦٥الفقھیة للزرقا ص

) ح�ق (م�ادة : ر في غریب الش�رح الكبی�ر،  المصباح المنی٢/١٥) حق ( مادة : مقاییس اللغة: ینظر) ٢(
 . ٣/٦) حق ( للفراھیدي مادة : ، العین١/١٤٥
 .١/٦٨) أخذ( مادة : مقاییس اللغة) ٣(
 .١/٢٦٢) سبب(مادة : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: ینظر) ٤(
لبھ�وتي ل: ، كش�اف القن�اع ع�ن م�تن اإلقن�اع ٢/٥٦١للقراف�ي : نفائس األصول ف�ي ش�رح المحص�ول) ٥(
 .١/٣٩١: ، المھذب في علم أصول الفقھ المقارن٤/٤٠٤
 .٣/٤٧١) ظھر( مادة : مقاییس اللغة) ٦(
 .٣/٢٨١)صح(مادة : مقاییس اللغة: ینظر ) ٧(
 . ١٣٢للجرجاني ص: التعریفات) ٨(
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أن الحقوق الثابتة ألصحابھا أو المستحقة على أحد ال تؤخ�ذ : والمعنى اإلجمالي للقاعدة
وال تستوفى منھم إال بسبب ظاھر من األسباب المش�روعة الت�ي تب�یح األخ�ذ واالس�تیفاء 

)١(.  

  :ومن فروع القاعدة

لك محتطب القریة ومرعاھا ومرافقھا باإلحی�اء إال ب�إذن ال یجوز ألحد تم -١
أھلھا جمیًعا؛ لتعلق حقھم بھا، ومن أحیاھا نزعت من�ھ؛ ألن الحق�وق 

 ).٢(ال تؤخذ إال بأسباب ظاھرة الصحة

إذا امتنع ال�زوج ع�ن نفق�ة زوجت�ھ أو قص�ر فیھ�ا، فلھ�ا أن تأخ�ذ م�ن مال�ھ  -٢
إلى سبب ظاھر، وھو  بقدر الكفایة من غیر إذنھ، وذلك الستناد حقھا

 .)٣(الزوجیة

ب اطا  

  أد ادة

ـــــلِ ﴿: قول�����ھ تع�����الى - ١ ـــــَنُكْم بِاْلَباِط ـــــَواَلُكْم بـَيـْ ـــــْأُكُلوْا َأْم ـــــوْا َال َت ـــــا الَّـــــِذيَن آَمُن َـــــا أَيـَُّه  ﴾ي

 .]٢٩:النساء[

ینھى هللا تعالى عباده المؤمنین أن یأكلوا أموالھم بی�نھم : وجھ الداللة
مل أكلھ��ا بالغص��وب والس��رقات، وأخ��ذھا بالقم��ار بالباط��ل، وھ��ذا یش��
بل لعلھ یدخل في ذلك أكل مال نفسك عل�ى وج�ھ . والمكاسب الردیئة

، فاآلی��ة )٤( البط�ر واإلس��راف، ألن ھ�ذا م��ن الباط�ل ول��یس م�ن الح��ق
تدل على أن أخذ مال المعصوم بوجھ غیر مشروع أكٌل لھ بالباط�ل، 

  .)٥(ة ویقاس علیھ أخذ غیره من الحقوق المعصوم

ُك�لُّ اْلُمْس�لِِم َعلَ�ى «: -  -ق�ال رس�ول هللا : ق�ال -  -عن أب�ي ھری�رة  -٢
 .)٦(»اْلُمْسلِِم َحَراٌم، َدُمُھ، َوَمالُُھ، َوِعْرُضھُ 

  

                                      
 .١٣/١٧٦:  معلمة زاید للقواعد الفقھیة واألصولیة: ینظر) ١(
 .٣/٢٧٩: كامدرر الحكام شرح مجلة األح: ینظر)  ٢(
 .٣٠/٣٧١البن تیمیة : مجموع الفتاوى: ینظر)  ٣(
 .١٧٥تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، للسعدي، ص) ٤(
 .١٣/١٨٠:  معلمة زاید للقواعد الفقھیة واألصولیة: ینظر) ٥(
 . ٢٤سبق تخریجھ، ص) ٦(
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أن ھ��ذه الثالث��ة أن��واع مس��تویة ف��ي التح��ریم، واألدل��ة م��ن الكت��اب : وج��ھ الدالل��ة

، ف��دل عل��ى عص��مة دم )١(والس��نة واإلجم��اع متض��افرة عل��ى تحریمھ��ا، ب��ل والعق��ل أیًض��ا 
  .)٢(المسلم وعرضھ ومالھ، وأخذھا بغیر وجھ شرعي فیھ تعد على ھذه العصمة 

  اطب اث

ا دة وو ا ظدة اا  

تنظ��ر محكم��ة «: ج��اء ف��ي الفق��رة الثانی��ة م��ن الم��ادة التس��عین بع��د المائ��ة -١
االستئناف في طلب االستئناف أو طلب الت�دقیق، اس�تناًدا إل�ى م�ا ف�ي 
المل��ف م��ن األوراق وم��ا یقدم��ھ الخص��وم إلیھ��ا م��ن دف��وع أو بین��ات 
جدیدة لتأیید أسباب اعتراضھم المقدم في المذكرة، وتحكم بعد س�ماع 

إذا رأت  -ل الخص���وم ف���ي طل���ب االس���تئناف أو طل���ب الت���دقیق أق���وا
بتأیید الحكم أو نقضھ كلًیا أو جزئًی�ا وتحك�م فیم�ا  -النظر فیھ مرافعة 

 .»ُنقض

ص��اغ الم��نظم ھ��ذه الم��ادة الت��ي ب��ّین فیھ��ا أن محكم��ة : وج��ھ العالق��ة
االس��تئناف تنظ��ر ف��ي طل��ب اس��تئناف الحك��م أو تدقیق��ھ، اس��تناداً لم��ا یقّدم��ھ 

م إلیھ��ا م��ن دف��وع أو بین��ات لتأیی��د أس��باب اعتراض��ھم، ث��م تحك��م بع��د الخص��و
سماع أقوالھم، إما بتأیید الحكم أو نقضھ؛ وھذا م�ا دل�ت علی�ھ القاع�دة الفقھی�ة 
أن الحقوق التي یطلبھا الخصوم ال تؤخذ إال بأسباب صحیحة؛ وھذا ما جع�ل 

لخص�وم إلیھ�ا محكمة االستئناف تنظر في طلب الخصوم بناًء على ما یقّدمھ ا
  .  من بّینات أو أسباب، ثّم تحكم بعد ذلك
  
****  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 .١٠/٣١٠: البدُر التمام شرح بلوغ المرام:  ینظر)  ١(
 .١٣/١٨٠:  معلمة زاید للقواعد الفقھیة واألصولیة :ینظر) ٢(
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  الخاتمة
الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصالة والسالم على نبینا المبعوث 

فبعد ھذا الجھد المتواضع الذي اعتبره لبنة صغیرة في ھذا : بخاتمة الرساالت، وبعد
ولوج ھذا الطریق بربط القواعد الفقھیة باألنظمة  الموضوع، قد یفتح اآلفاق للباحثین في

  :الحدیثة، خلصت إلى ما یلي
أھم النتائج:  

  .أن علم القواعد الفقھیة ُمستمد من الوحیین القرآن الكریم والسّنة المطھرة -١

أن علم القواعد الفقھیة بحٌر ال ساحل لھ، فیمكن ربطھ بكثیر من العلوم الشرعیة  -٢
 . وغیرھا

اعد الفقھیة یسھل على غیر الفقیھ كالمحامي وغیره معرفة كلیات أن علم القو -٣
 .الشریعة

 .یساعد علم القواعد الفقھیة في إدراك مقاصد الشریعة -٤

 .أن نظام المرافعات الشرعیة لھ صلة وثیقة بالفقھ وأصولھ -٥

أن ربط نظام المرافعات الشرعیة بعلم القواعد الفقھیة یمكن أن یساعد القاضي  -٦
 .األحكام القضائیةفي تسبیب 

أن ربط نظام المرافعات الشرعیة بعلم القواعد الفقھیة یمكن أن یساعد المحامي  -٧
 . في إعداد اللوائح االعتراضیة

أن ربط نظام المرافعات الشرعیة بعلم القواعد الفقھیة یعطى طمأنینة وارتیاح  -٨
 .لطرفي الخصومة
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  المصادر والمراجع

المرافع�ات الش�رعیة لف�ؤاد عب�دالمنعم والحس�ین عل�ي  أحكام ال�دفوع ف�ي نظ�ام -١
 . م٢٠٠٢غنیم، ط المكتب العربي، ت

للقاض��ي محم��د ب��ن عب��د هللا أب��و بك��ر ب��ن العرب��ي المع��افري ، أحك��ام الق��رآن -٢
راج�ع أص�ولھ وخ�رج أحادیث�ھ وعلَّ�ق ، )ھ�ـ٥٤٣: المت�وفى(االشبیلي المالكي 

، لبن�ان –العلمی�ة، بی�روت  دار الكت�ب: الناشر، محمد عبد القادر عطا: علیھ 
  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة 

ألبي عمر یوسف بن عب�د هللا ب�ن محم�د ب�ن عب�د الب�ر ب�ن عاص�م ، االستذكار -٣
س�الم محم�د عط�ا، محم�د عل�ي : تحقیق، )ھـ٤٦٣: المتوفى(النمري القرطبي 

الطبع�����ة األول�����ى، ، بی�����روت –دار الكت�����ب العلمی�����ة : الناش�����ر، مع�����وض
 .م٢٠٠٠ھـ١٤٢١

لزین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن ، األشباه والنظائر البن نجیم -٤
الش�یخ : وض�ع حواش�یھ وخ�رج أحادیث�ھ، )ھ�ـ٩٧٠: المت�وفى(نجیم المص�ري 
الطبعة األولى، ، لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر، زكریا عمیرات

 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩
: المت�وفى(أبي بكر، جالل الدین السیوطي  لعبد الرحمن بن، األشباه والنظائر -٥

 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١الطبعة األولى، ، دار الكتب العلمیة: الناشر، )ھـ٩١١
ألبي الفضل أحمد ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ، اإلصابة في تمییز الصحابة -٦

ع�ادل أحم�د عب�د الموج�ود : تحقی�ق، )ھ�ـ٨٥٢: المت�وفى(بن حجر العسقالني 
 -الطبعة األولى ، بیروت –دار الكتب العلمیة : رالناش، وعلى محمد معوض

 .ھـ١٤١٥
لمحمد األمین بن محمد المختار ب�ن ، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن -٧

دار الفك���ر : الناش���ر، )ھ���ـ١٣٩٣: المت���وفى(عب���د الق���ادر الجكن���ي الش���نقیطي 
 -ھ���ـ  ١٤١٥: ع���ام النش���ر، لبن���ان –للطباع���ة و النش���ر و التوزی���ع بی���روت 

 .م١٩٩٥
إلس�ماعیل ب�ن یوس�ف ب�ن محم�د ، أعالم المغرب واألندلس في القرن الث�امن  -٨

بن نصر الخزرجي األنصاري النصري، أبو الولید، المعروف ب�ابن األحم�ر 
مؤسس�ة : الناشر، الدكتور محمد رضوان الدایة: المحقق، )ھـ٨٠٧: المتوفى(

  .م١٩٧٦ -ھـ ١٣٩٦األولى، : الطبعة، الرسالة، بیروت
لخی��ر ال��دین ب��ن محم��ود ب��ن محم��د ب��ن عل��ي ب��ن ف��ارس، الزركل��ي  ،األع��الم -٩

الخامسة : الطبعة ، دار العلم للمالیین: الناشر، )ھـ١٣٩٦: المتوفى(الدمشقي 
 .م٢٠٠٢مایو / أیار  -عشر 
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ل���زین ال���دین ب���ن إب���راھیم ب���ن محم���د، ، البح���ر الرائ���ق ش���رح كن���ز ال���دقائق -١٠
تكمل�ة البح�ر : وفي آخ�ره، )ھـ٩٧٠: المتوفى(المعروف بابن نجیم المصري 

 ١١٣٨ت بع�د (الرائق لمحمد بن حسین ب�ن عل�ي الط�وري الحنف�ي الق�ادري 
، دار الكت�اب اإلس�المي: الناش�ر، منحة الخالق الب�ن عاب�دین: وبالحاشیة، )ھـ

 .بدون تاریخ -الطبعة الثانیة 
ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم ، البدایة والنھایة -١١

دار إحی���اء : الناش���ر، عل���ي ش��یري: المحق���ق، )ھ��ـ٧٧٤: المت���وفى(دمش��قي ال
 .م١٩٨٨ -، ھـ ١٤٠٨الطبعة األولى ، التراث العربي

للحس��ین ب��ن محم��د ب��ن س��عید الالع��ّي، ، الب��دُر التم��ام ش��رح بل��وغ الم��رام -١٢
، علي بن عبد هللا ال�زبن: المحقق، )ھـ ١١١٩: المتوفى(المعروف بالَمغِربي 

 .الطبعة األولى، دار ھجر: الناشر
ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ب�ن مھ�دي الخطی�ب ، تاریخ بغداد -١٣

: الناشر، الدكتور بشار عواد معروف: المحقق، )ھـ٤٦٣: المتوفى(البغدادي 
 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢الطبعة األولى، ، بیروت –دار الغرب اإلسالمي 

 بن محمد بن محمد ابن ألبي الحسن علي بن عبد هللا،  تاریخ قضاة األندلس -١٤
: المحق�ق، )ھ�ـ٧٩٢نح�و : المتوفى(الحسن الجذامي النباھي المالقي األندلسي 

دار اآلفاق الجدیدة : الناشر، لجنة إحیاء التراث العربي في دار اآلفاق الجدیدة
 .م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣الخامسة، : الطبعة، لبنان/بیروت -

الش�ھیر بـ�ـ  –لمحمد بن س�لیمان ، )كتاب في القواعد الفقھیة(، ترتیب الآللي -١٥
وأص�ل الكت�اب ، مكتب�ة الرش�د: الناش�ر ، خالد آل س�لیمان: تحقیق، ناظر زاده

 .قسم أصول الفقھ –رسالة علمیة بكلیة الشریعة بالریاض 
دار : الناش��ر، لمحم��د عم��یم اإلحس��ان المج��ددي البركت��ي، التعریف��ات الفقھی��ة -١٦

، )م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٧في باكستان إعادة صف للطبعة القدیمة (الكتب العلمیة 
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الطبعة األولى، 

لعل�ي ب�ن محم�د ب�ن عل�ي ال�زین الش�ریف الجرج�اني ، التعریفات للجرج�اني -١٧
ضبطھ وص�ححھ جماع�ة م�ن العلم�اء بإش�راف : المحقق، )ھـ٨١٦: المتوفى(

ھـ ١٤٠٣األولى : الطبعة ، لبنان -دار الكتب العلمیة بیروت : الناشر، الناشر
 .م١٩٨٣-

تفسیر الطبري، لمحمد بن جریر ب�ن یزی�د ب�ن كثی�ر ب�ن غال�ب اآلمل�ي، أب�و  -١٨
: أحم�د محم��د ش�اكر، الناش��ر: ، المحق��ق ]ھ�ـ ٣١٠ - ٢٢٤[ جعف�ر الطب��ري، 

 .م٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠األولى ، : مؤسسة الرسالة، الطبعة
ألبي عبد هللا محمد بن عمر ب�ن الحس�ن ب�ن الحس�ین التیم�ي ، التفسیر الكبیر -١٩

، )ھ���ـ٦٠٦: المت���وفى(ازي الملق���ب بفخ���ر ال��دین ال���رازي خطی���ب ال��ري ال��ر
 .ھـ١٤٢٠ -الطبعة الثالثة ، بیروت –دار إحیاء التراث العربي : الناشر
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البن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر ،  التوضیح لشرح الجامع الصحیح -٢٠

 دار الفالح : المحقق، )ھـ٨٠٤: المتوفى(بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
، س���وریا –دار الن���وادر، دمش���ق : الناش���ر، للبح���ث العلم���ي وتحقی���ق الت���راث

 .م٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩الطبعة األولى، 
لزین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن ، التوقیف على مھمات التعاریف -٢١

ت��اج الع��ارفین ب��ن عل��ي ب��ن زی��ن العاب��دین الح��دادي ث��م المن��اوي الق��اھري 
، الق�اھرة-عب�د الخ�الق ث�روت ٣٨م الكت�ب ع�ال: الناشر، )ھـ١٠٣١: المتوفى(

 .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠الطبعة األولى، 
ألب��ي عب��د ال��رحمن عب��د هللا ب��ن عب��د ، تیس��یر الع��الم ش��رح عم��دة األحك��ام -٢٢

، )ھ�ـ١٤٢٣: المت�وفى(الرحمن بن صالح بن حمد بن محم�د ب�ن حم�د البس�ام 
محم�د ص�بحي ب�ن حس�ن : حققھ وعلق علی�ھ وخ�رج أحادیث�ھ وص�نع فھارس�ھ

الطبع�ة ، مكتبة التابعین، الق�اھرة -مكتبة الصحابة، األمارات : الناشر، حالق
  .م٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٦العاشرة، 

عب�د ال�رحمن ب�ن ناص�ر ب�ن ، تیسیر الكریم الرحمن ف�ي تفس�یر ك�الم المن�ان -٢٣
عب���د ال��رحمن ب���ن مع���ال : المحق��ق، )ھ���ـ١٣٧٦: المت��وفى(عب��د هللا الس���عدي 

  .م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠ة األولى الطبع، مؤسسة الرسالة: الناشر، اللویحق
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا علیھ وس�لم  -٢٤

بی��روت،  –دار اب��ن كثی��ر ، الیمام��ة/ ، ط)ص��حیح البخ��اري(وس��ننھ وأیام��ھ 
  . مصطفى دیب البغا. د: م، تحقیق١٩٨٧ –ھـ١٤٠٧الطبعة الثالثة ، 

اج��ة ف��ي ش��رح س��نن اب��ن كفای��ة الح= حاش��یة الس��ندي عل��ى س��نن اب��ن ماج��ھ  -٢٥
لمحم��د ب��ن عب��د الھ��ادي التت��وي، أب��و الحس��ن، ن��ور ال��دین الس��ندي ، ماج��ھ

نف��س (، بی��روت، ب��دون طبع��ة -دار الجی��ل : الناش��ر، )ھ��ـ١١٣٨: المت��وفى(
 ). الثانیة -صفحات دار الفكر، الطبعة 

، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الش�افعي وھ�و ش�رح مختص�ر المزن�ي -٢٦
لي بن محمد بن محم�د ب�ن حبی�ب البص�ري البغ�دادي، الش�ھیر ألبي الحسن ع

الش�یخ  -الشیخ علي محم�د مع�وض : المحقق، )ھـ٤٥٠: المتوفى(بالماوردي 
، لبن��ان –دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت : الناش��ر، ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود

 .م١٩٩٩-ھـ  ١٤١٩الطبعة األولى، 
قزوین�ي، وماج�ة اس�م أبی�ھ ألب�ي عب�د هللا محم�د ب�ن یزی�د ال، سنن  ابن ماجھ -٢٧

دار إحی�اء : الناش�ر، محمد فؤاد عب�د الب�اقي: تحقیق، )ھـ٢٧٣: المتوفى(یزید 
 .الكتب العربیة
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- ٦٣٤  - 

 

ألبي داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن ش�داد ، سنن أبي داود -٢٨
ِجْس����تاني  ش����َعیب : المحق����ق ، )ھ����ـ٢٧٥: المت����وفى(ب����ن عم����رو األزدي السِّ

�� -األرن��ؤوط  الطبع��ة ، دار الرس��الة العالمی��ة: الناش��ر، د كاِم��ل ق��ره بلل��يمَحمَّ
 .م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠األولى، 

لمحم��د ب��ن عیس��ى ب��ن َس��ْورة ب��ن موس��ى ب��ن الض��حاك، ، س��نن الترم��ذي -٢٩
أحم�د محم�د ش�اكر ، تحقیق وتعلیق، )ھـ٢٧٩: المتوفى(الترمذي، أبو عیسى 

ع���وض  وإب���راھیم عط���وة، )٣ج���ـ (ومحم���د ف���ؤاد عب���د الب���اقي ، )٢، ١ج���ـ (
ش��ركة مكتب��ة ومطبع��ة : الناش��ر، )٥، ٤ج��ـ (الم��درس ف��ي األزھ��ر الش��ریف 

ع�دد ، م١٩٧٥ -ھ�ـ  ١٣٩٥الطبعة الثانیة، ، مصر –مصطفى البابي الحلبي 
 .أجزاء  ٥: األجزاء

ألحم��د ب��ن الحس��ین ب��ن عل��ي ب��ن موس��ى الُخْس��َرْوِجردي ،  الس��نن الكب��رى -٣٠
محم�د عب�د الق�ادر : المحقق ،)ھـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، أبو بكر البیھقي 

ھـ  ١٤٢٤الطبعة الثالثة، ، لبنات –دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر، عطا
 .م٢٠٠٣ -

ألب��ي عب��د ال��رحمن أحم��د ب��ن ش��عیب ب��ن عل��ي الخراس��اني، ، الس��نن الكب��رى -٣١
، حسن عبد الم�نعم ش�لبي: حققھ وخرج أحادیثھ ، )ھـ٣٠٣: المتوفى(النسائي 

: الطبعة، بیروت –مؤسسة الرسالة : الناشر، ؤوطشعیب األرنا: أشرف علیھ
 .م٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١األولى، 

لشمس الدین أبو عبد هللا محمد ب�ن أحم�د ب�ن عثم�ان ب�ن ، سیر أعالم النبالء -٣٢
: الطبع��ة، الق�اھرة -دار الح��دیث: الناش�ر، )ھ��ـ٧٤٨: المت�وفى(َقاْیم�از ال��ذھبي 

 .م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧
 -ھ���ـ ١٢٨٥[ش���یخ محم���د الزرق���ا ألحم���د ب���ن ال، ش���رح القواع���د الفقھی���ة -٣٣

 -دار القل�م : الناش�ر، مصطفى أحم�د الزرق�ا: صححھ وعلق علیھ، ]ھـ١٣٥٧
  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩الطبعة الثانیة، ، سوریا/ دمشق 

نش�ر ، دار الثقاف�ة والنش�ر والتوزی�ع، لسلیم رستم باز اللبن�اني، شرح المجلة -٣٤
 .م٢٠١١سنة 

ى إِكَم��اُل الُمْعلِ��ِم بَفَواِئ��ِد ُمْس��لِمَش��ْرُح َص��ِحیح ُمْس��لِِم لِلَقاِض��ى ِعَی�� -٣٥ ، اض الُمَس��مَّ
لعی��اض ب��ن موس��ى ب��ن عی��اض ب��ن عم��رون الیحص��بي الس��بتي، أب��و الفض��ل 

دار الوف��اء : الناش��ر، ال��دكتور یْحَی��ى إِْس��َماِعیل: المحق��ق، )ھ��ـ٥٤٤: المت��وفى(
 .م١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩الطبعة األولى، ، للطباعة والنشر والتوزیع، مصر

دار النھض���ة ، لحس���ني محم���ود نجی���ب، اإلج���راءات الجنائی���ة ش���رح ق���انون -٣٦
 .م ١٩٨٨، ٣ط، القاھرة ، العربیة
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- ٦٣٥  - 

 

 
ألبي عبد هللا محمد ب�ن س�عد ب�ن منی�ع الھاش�مي ب�الوالء، ، الطبقات الكبرى  -٣٧

محم�د : تحقی�ق، )ھ�ـ٢٣٠: المت�وفى(البصري، البغدادي المعروف بابن س�عد 
الطبع��ة األول��ى، ، بی��روت –ة دار الكت��ب العلمی��: الناش��ر، عب��د الق��ادر عط��ا

 . ٨: عدد األجزاء، م ١٩٩٠ -ھـ  ١٤١٠
ألب�ي عب�د ال�رحمن الخلی�ل ب�ن أحم�د ب�ن عم�رو ب�ن تم�یم الفراھی�دي ، العین -٣٨

د مھ���دي المخزوم���ي، د إب���راھیم : المحق���ق، )ھ���ـ١٧٠: المت���وفى(البص���ري 
  .دار ومكتبة الھالل: الناشر، السامرائي

ألحمد بن محمد مكي، أب�و ، والنظائر غمز عیون البصائر في شرح األشباه -٣٩
: الناشر، )ھـ١٠٩٨: المتوفى(العباس، شھاب الدین الحسیني الحموي الحنفي 

 .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥الطبعة األولى، ، دار الكتب العلمیة
ألحم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر أب�و الفض�ل ، فتح الباري شرح ص�حیح البخ�اري -٤٠

رق���م كتب���ھ ، ١٣٧٩وت، بی���ر -دار المعرف���ة : الناش���ر، العس���قالني الش���افعي
 .محمد فؤاد عبد الباقي: وأبوابھ وأحادیثھ

: المتوفى(لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني ، فتح القدیر -٤١
الطبعة ، دمشق، بیروت -دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب : الناشر، )ھـ١٢٥٠
 .ھـ ١٤١٤ -األولى 

ب��د الكبی��ر اب��ن محم��د الحس��ني لمحم��د َعْب��د الَح��ّي ب��ن ع، فھ��رس الفھ��ارس -٤٢
: المحق��ق ، )ھ��ـ١٣٨٢: المت��وفى(اإلدریس��ي، المع��روف بعب��د الح��ي الكت��اني 

، ٢: الطبع���ة، بی���روت  -دار الغ���رب اإلس���المي : الناش���ر، إحس���ان عب���اس
  .م١٩٨٢

ألبي محمد عز الدین عبد العزیز بن عب�د ، قواعد األحكام في مصالح األنام -٤٣
الس�لمي الدمش�قي، الملق�ب بس�لطان العلم�اء السالم بن أب�ي القاس�م ب�ن الحس�ن 

: الناش��ر، ط��ھ عب��د ال��رؤوف س��عد: راجع��ھ وعل��ق علی��ھ، )ھ��ـ٦٦٠: المت��وفى(
ھـ  ١٤١٤طبعة جدیدة مضبوطة منقحة، ، القاھرة –مكتبة الكلیات األزھریة 

 .م١٩٩١ -
الص��دف : الناش��ر، لمحم��د عم��یم اإلحس��ان المج��ددي البركت��ي، قواع��د الفق��ھ -٤٤

 .م١٩٨٦ھـ١٤٠٧الطبعة األولى،  ،كراتشي –ببلشرز 
القواع��د الفقھی��ة ف��ي ال��دعوى القض��ائیة وتطبیقاتھ��ا ف��ي النظ��ام القض��ائي ف��ي  -٤٥

: الناش�ر، للدكتور حس�ین ب�ن عب�دالعزیز آل الش�یخ، المملكة العربیة السعودیة
 .الطبعة األولى، الریاض -دار التوحید

الطبع�ة ، دمشق  –قلم دار ال: الناشر، لعلي بن أحمد الندوي، القواعد الفقھیة -٤٦
 .ـھ١٤١٨، الرابعة

 -مكتب�ة الرش�د: الناش�ر ، لیعقوب ب�ن عب�دالوھاب الباحس�ین، القواعد الفقھیة -٤٧
 . ـھ١٤١٨، الطبعة األولى ، الریاض 
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- ٦٣٦  - 

 

لعب�د ال�رحمن ، القواعد واألصول الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة -٤٨
، مكتب�ة الس�نة: الناشر، ینمحمد بن صالح العثیم: المحقق، بن ناصر السعدي

 . الطبعة األولى، م٢٠٠٢: سنة النشر
لجم�ال ، القواعد والضوابط الفقھیة الواردة في التحریر شرح الجامع الكبی�ر -٤٩

رسالة مقدمة ، علي أحمد الندوي: تحقیق، )٦٣٦:المتوفى ( الدین الحصیري 
م ع��ا، للحص��ول عل��ى درج��ة ال��دكتوراه م��ن كلی��ة الش��ریعة جامع��ة أم الق��رى

 .ـھ١٤٠٩
القواع���د والض���وابط الفقھی���ة لنظ���ام القض���اء ف���ي اإلس���الم لل���دكتور محم���د  -٥٠

 .ه١٤٢٠، الطبعة األولى، عمان ، دار عمار، الحریري 
: المت��وفى ( ، ألب��ي عب��دهللا محم��د ب��ن محم��د ب��ن أحم��د المّق��رى، القواع��د -٥١

مرك�ز إحی�اء الت�راث : الناشر ، أحمد بن عبدهللا بن حمید. تحقیق د، )ـھ٧٥٨
 . مكة المكرمة –اإلسالمي 

للش�یخ عب�دهللا ب�ن ،  الكاشف في ش�رح نظ�ام المرافع�ات الش�رعیة الس�عودي -٥٢
 . م٢٠١٣، الناشر دار ابن فرحون ، محمد بن سعد بن خنین

لمنص�ور ب�ن ی�ونس ب�ن ص�الح ال�دین اب�ن ، كشاف القن�اع ع�ن م�تن اإلقن�اع -٥٣
دار الكت�ب : ش�رالنا، )ھ�ـ١٠٥١: المت�وفى(حسن بن إدریس البھوتي الحنبل�ي 

 .العلمیة
لعب��د العزی��ز ب��ن أحم��د ب��ن محم��د، ، كش��ف األس��رار ش��رح أص��ول الب��زدوي -٥٤

دار الكت���اب : الناش���ر، )ھ���ـ٧٣٠: المت���وفى(ع���الء ال���دین البخ���اري الحنف���ي 
 .المكتبة الشاملة: الطبعة ، اإلسالمي

لمحم�د ب�ن مك�رم ب�ن عل�ى، أب�و الفض�ل، جم�ال ، لسان العرب البن منظ�ور -٥٥
دار : الناش��ر،  )ھ��ـ٧١١: المت��وفى(ظ��ور األنص��اري اإلفریق��ي ال��دین اب��ن من

 .ه١٤١٤ -الثالثة : الطبعة، بیروت -صادر
: المت�وفى(لمحمد بن أحمد بن أبي سھل ش�مس األئم�ة السرخس�ي ، المبسوط -٥٦

ت�اریخ ، ، المكتب�ة الش�املة: الطبعة، بیروت –دار المعرفة : الناشر، )ھـ٤٨٣
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤: النشر

ألبي سعید محمد بن مصطفى ب�ن عثم�ان الحس�یني المفت�ي ، لحقائقمجامع ا -٥٧
:  س��نة النش��ر، مطبع��ة محم��ود ب��ك: الناش��ر، )ھ��ـ١١٧٦:ت(الخ��ادمي الحنف��ي 

 .ھـ١٣١٨
لجنة مكونة من عدة علماء وفقھاء في الخالفة : تألیف، مجلة األحكام العدلیة -٥٨

ھ تج��ارِت ن��ور محم��د، كارخان��: الناش��ر، نجی��ب ھ��واویني: المحق��ق، العثمانی��ة
 .كتب، آرام باغ، كراتشي
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- ٦٣٧  - 

 

 
لتق��ي ال��دین أب��و العب��اس أحم��د ب��ن عب��د الحل��یم ب��ن تیمی��ة ، مجم��وع الفت��اوى -٥٩

، عب��د ال��رحمن ب��ن محم��د ب��ن قاس��م: المحق��ق، )ھ��ـ٧٢٨: المت��وفى(الحران��ي 
مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة : الناشر

 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦: نشرعام ال، العربیة السعودیة
دمشق  -دار القلم : الناشر ، لمصطفى بن أحمد الزرقا، المدخل الفقھي العام -٦٠

 .ـھ١٤٢٥، الطبعة الثانیة ، 
الناش�ر ، للشیخ عبدهللا بن محمد بن سعد بن خنین، المدخل إلى فقھ المرافعات    

 .ه١٤٢٢، الطبعة األولى ، الریاض -دار العاصمة: 
ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل ، بن حنبلمسند اإلمام أحمد  -٦١

: الناش�ر، أحم�د محم�د ش�اكر: المحق�ق ، )ھ�ـ٢٤١: المتوفى(بن أسد الشیباني 
 .م١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٦الطبعة األولى، ، القاھرة –دار الحدیث 

ألب�ي محم�د عب�د هللا ب�ن عب�د ، )س�نن ال�دارمي(مسند الدارمي المع�روف ب�ـ  -٦٢
ن َبھ�رام ب�ن عب�د الص�مد ال�دارمي، التمیم�ي الس�مرقندي الرحمن بن الفضل ب

دار المغن�ي : الناش�ر، حسین س�لیم أس�د ال�داراني: تحقیق، )ھـ٢٥٥: المتوفى(
 -ھ��ـ  ١٤١٢الطبع��ة األول��ى، ، للنش��ر والتوزی��ع، المملك��ة العربی��ة الس��عودیة

 .م٢٠٠٠
 المسند الصحیح المختصر بنقل الع�دل ع�ن الع�دل إل�ى رس�ول هللا ص�لى هللا -٦٣

لمس���لم ب���ن الحج���اج أب���و الحس���ن القش���یري ، )ص���حیح مس���لم (علی���ھ وس���لم 
: الناش�ر، محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي: المحق�ق ، )ھ�ـ٢٦١: المتوفى(النیسابوري 

 .بیروت –دار إحیاء التراث العربي 
ألحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو ، المصباح المنیر للفیومي -٦٤

 .بیروت –المكتبة العلمیة : الناشر، )ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(العباس 
دار الجامع�ة : الناش�ر، ألبي سعد محمد شتا، المعارضة في األحكام الجنائیة -٦٥

 .ه١٤٢١، اإلسكندریة -الجدیدة للنشر
لشھاب الدین أبو عبد هللا یاقوت بن عبد هللا الرومي الحم�وي ، معجم األدباء -٦٦

دار الغ�رب اإلس�المي،  :الناش�ر، إحسان عباس: المحقق، )ھـ٦٢٦: المتوفى(
 .م١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٤األولى، : الطبعة، بیروت

ألبي القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد العزیز بن الَمْرُزب�ان ، معجم الصحابة -٦٧
محمد األمین بن : المحقق، )ھـ٣١٧: المتوفى(بن سابور بن شاھنشاه البغوي 

 ١٤٢١األول�ى،  الطبع�ة، الكوی�ت –مكتبة دار البی�ان : الناشر، محمد الجكني
 .م٢٠٠٠ -ھـ 

لسلیمان بن أحمد ب�ن أی�وب ب�ن مطی�ر اللخم�ي الش�امي، أب�و ، المعجم الكبیر -٦٨
، حمدي بن عبد المجید الس�لفي: المحقق، )ھـ٣٦٠: المتوفى(القاسم الطبراني 

 .الطبعة الثانیة، القاھرة –مكتبة ابن تیمیة : دار النشر
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- ٦٣٨  - 

 

أحم�د / إب�راھیم مص�طفى (، اھرةلمجمع اللغ�ة العربی�ة بالق�، المعجم الوسیط -٦٩
 .دار الدعوة: الناشر، )محمد النجار/ حامد عبد القادر / الزیات 

دار : الناش�ر، حام�د ص�ادق قنیب�ي -لمحمد رواس قلعج�ي، معجم لغة الفقھاء -٧٠
 .م١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الطبعة الثانیة، ، النفائس للطباعة والنشر والتوزیع

ن زكری�اء القزوین�ي ال�رازي، أب�و ألحم�د ب�ن ف�ارس ب�، معجم مقاییس اللغ�ة -٧١
دار : الناش�ر، عبد السالم محمد ھارون: المحقق، )ھـ٣٩٥: المتوفى(الحسین 

 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: عام النشر، الفكر
معلمة زاید للقواعد الفقھیة واألص�ولیة، مؤسس�ة زای�د ب�ن س�لطان آل نھی�ان  -٧٢

آل نھی��ان مؤسس��ة زای��د ب��ن س��لطان : لألعم��ال الخیری��ة واإلنس��انیة، الناش��ر
منظم���ة التع���اون اإلس���المي مجم���ع الفق���ھ  -لألعم���ال الخیری���ة واإلنس���انیة 

 . م٢٠١٣-ھـ١٤٣٤: اإلسالمي الدولي، سنة النشر
ألبي عب�د هللا ب�در ال�دین محم�د ب�ن عب�د هللا ب�ن ، المنثور في القواعد الفقھیة -٧٣

، وزارة األوق���اف الكویتی���ة: الناش���ر، )ھ���ـ٧٩٤: المت���وفى(بھ���ادر الزركش���ي 
 .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥عة الثانیة، الطب

ألبي زكریا محیي الدین یحی�ى ب�ن ، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج -٧٤
 –دار إحی��اء الت��راث العرب��ي : الناش��ر، )ھ��ـ٦٧٦: المت��وفى(ش��رف الن��ووي 

 . ھـ١٣٩٢الثانیة، : الطبعة، بیروت
، لعبد الكریم بن علي بن محمد النمل�ة، المھذب في علم أصول الفقھ المقارن -٧٥

 .م١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠: الطبعة األولى، الریاض –مكتبة الرشد : دار النشر
لمحمد ص�دقي ب�ن أحم�د ب�ن محم�د آل بورن�و أب�و ، موسوعة القواعد الفقھیة -٧٦

الطبع�ة األول�ى، ، لبن�ان –مؤسسة الرسالة، بی�روت : الناشر، الحارث الغزي
 .م٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤

 -دار النف�ائس: الناش�ر، لقاس�ميلظ�افر ا، نظام الحك�م ف�ي الش�ریعة والت�اریخ -٧٧
 .ـھ١٤٠٧، الطبعة الثالثة، األردن

، دار البی�ان، النظام القضائي في الفقھ اإلسالمي لمحم�د رأف�ت عثم�ان، ق�اھرة
  .ـھ١٤١٦، ٣ط

لشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي ، نفائس األصول في شرح المحصول -٧٨
، د مع��وضع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود، عل��ي محم��: المحق��ق، )ھ��ـ٦٨٤ت (

  .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦الطبعة األولى، ، مكتبة نزار مصطفى الباز: الناشر
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