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الحرام ال یحرم الحالل، من جھة التأصیل؛ فبیَّن م�ن ق�ال بھ�ا : تناول الباحث قاعدة

القاع��دة واالعتراض��ات  م��ن الفقھ��اء، وعالقتھ��ا بالقواع��د الفقھی��ة، م��ع دراس��ة مس��تند ھ��ذه

الواردة علیھا، والج�واب علیھ�ا، ث�م تن�اول الباح�ث ھ�ذه القاع�دة م�ن جھ�ة التطبی�ق، ف�ذكر 

مسائل فقھیة منثورة في كتب الفقھ، اتخذت ھذه القاعدة كمستند للقول بھا، وناقش ذلك في 

حث�ھ، ضوء أقوال علماء المذاھب األربعة، وخلص الباحث إلى جملة من النتائج ختم بھا ب

  .ثم شفعھا بشيء من التوصیات، وهللا ولي التوفیق

  .الحرام ، الحالل ،  الرضاع ، االختالط ، الزواج :الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

The researcher discussed a rule: the forbidden is not 

forbidden for the permissible, in terms of rooting He clarified 

those of the jurists who said about it and its relationship with 

the rules of jurisprudence, while studying the document of this 

rule and the objections contained therein, and the answer to 

it, then the researcher dealt with this rule from the point of 

application, and he mentioned doctrinal issues published in 

the books of jurisprudence, this rule was taken as a basis for 

saying it, and he discussed that in In light of the sayings of the 

scholars of the four schools of thought, and the researcher 

concluded with a set of results with which he concluded his 

research, then interceded with some recommendations, and 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  مقدمة

  .الحمد � وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده

  ود

فإن الفقھ في الدین من أجل القربات إلى هللا عز وجل، بل ھو دلی�ل الخیری�ة؛ عل�ى 

  .)١(»من یرد هللا بھ خیراً یفقھھ في الدین«: ؛ حیث قالما نطق بھ خیر البریة 
وكم��ا اختل��ف علم��اء الش��ریعة ف��ي الف��روع الفقھی��ة اختالف��اً مس��تنداً إل��ى أدل��تھم ف��ي 
االستدالل وطرق التخریج، فقد اختلفوا في أصول االستدالل وقواعد الفقھ، وھ�ذه القواع�د 
الفقھی��ة م��ن حی��ث الق��ائلین بھ��ا عل��ى ن��وعین؛ قاع��دة متف��ق علیھ��ا ب��ین الم��ذاھب المعتب��رة، 

الح�رام ال یح�رم الح�الل، وھ�ي : ھا؛ وم�ن الن�وع الث�اني قاع�دةوقواعد مختلف في األخذ ب
قاعدة اختلف في االس�تدالل بھ�ا ب�ین الفقھ�اء؛ ولھ�ا أبعادھ�ا ف�ي منظوم�ة القواع�د الفقھی�ة، 
وترجع إلیھا بعض الفروع الفقھیة، من ھذا الباب استخرت الباري عز وجل واستعنت بھ 

ستھا دراسة تبین مستندھا وفروعھ�ا الفقھی�ة، في بیان المقصود بھذه القاعدة الفقھیة، ودرا
  : فجاء عنوان البحث

  .دراسة تأصیلیة تطبیقیة» قاعدة الحرام ال یحرم الحالل«
  :موضوع البحث: أوالً 

  .المسائل المتعلقة بقاعدة الحرام ال یحرم الحالل؛ تأصیالً وتمثیالً 
  :أسباب اختیار الموضوع: ثانیاً 

  :وع بما یأتيتتلخص أسباب اختیار ھذا الموض
  .عدم الوقوف على دراسة مستقلة تتناول قاعدة الحرام ال یحرم الحالل -أ

  .بیان منازع الفقھاء في التقعید من خالل دراسة قاعدة الحرام ال یحرم الحالل -ب
  .بیان منزلة قاعدة الحرام ال یحرم الحالل عند الفقھاء، من حیث االستدالل بھا -ج
  

  :أھمیة البحث: ثالثاً 
  :كمن أھمیة البحث فیما یأتيت
  .التعریف بقاعدة الحرام ال یحرم الحالل -أ

  .بیان عالقة ھذه القاعدة بالقواعد الفقھیة -ب
  .بیان مستند القاعدة الفقھیة -ج

  :مشكلة البحث: رابعاً 
  :تتمثل مشكلة البحث في التساؤالت التالیة

                                      
، ومس�لم، )٧١(ب من یرد هللا بھ خیراً یفقھ�ھ ف�ي ال�دین، رق�م الح�دیث العلم، با رواه البخاري، كتاب) ١(

  ).١٠٣٧(كتاب الزكاة، باب النھي عن المسألة، رقم الحدیث 
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  ما المقصود بقاعدة الحرام ال یحرم الحالل؟ -أ
  عدة الحرام ال یحرم الحالل متفق علیھا بین الفقھاء؟ھل قا -ب
  ھل یصلح الحدیث الضعیف كمستند للقاعدة الفقھیة؟ -ج

  :حدود البحث: خامساً 
  .اآلراء والمسائل المتعلقة بقاعدة الحرام ال یحرم الحالل؛ تأصیالً وتمثیالً 

  :أھداف البحث: سادساً 
  .بیان المراد بقاعدة الحرام ال یحرم الحالل -أ

  .بیان أثر القاعدة الفقھیة في االستدالل والترجیح -ب
  .تجلیة منازع العلماء في َقبول وردِّ القواعد الفقھیة -ج

  :منھج البحث: سابعاً 
  :اتبعت في ھذا البحث المنھج التالي

تصویر المسألة المراد بحثھا تصویراً دقیقاً قبل بیان حكمھ�ا؛ لیتض�ح المقص�ود  -١
 .من دراستھا

ر محل الخالف، مع ذكر األقوال في المسألة معزوة ألصحابھا م�ع األدل�ة تحری -٢
 .واالعتراضات والترجیح، ویكون عرض الخالف حسب االتجاھات الفقھیة

  .االقتصار على المذاھب الفقھیة المعتبرة - ٣
  
االعتم��ـاد عل��ى أمھ��ـات المص��ـادر والمراج��ع األص��لیة ف��ي التحری��ر والتوثی��ق  -٤

 .والجمع والتخریج
  .التركیز على موضوع البحث وتجنب االستطراد -٥
  .العنایة بدراسة ما جد من القضایا مما لھ صلة واضحة بالبحث -٦
  .كتابة اآلیات بخط المصحف، وترقیمھا وبیان سورھا -٧
تخ���ریج األحادی���ث م���ن مص���ادرھا األص���لیة وإثب���ات الكت���اب والب���اب والج���زء  -٨

 -درجتھا، إن لم تكن ف�ي الص�حیحین أو أح�دھما والصفحة، وبیان ما ذكره أھل الشأن في
  .فإن كانت كذلك فأكتفي حینئذ بتخریجھا منھما

  .والحكم علیھا، تخریج اآلثار من مصادرھا األصلیة -٩
  .التعریف بالمصطلحات من كتب المصطلحات المعتمدة -١٠
الج�زء توثیق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون اإلحالة علیھا بالم�ادة و -١١
  .والصفحة
العنای��ة بقواع��د اللغ��ة العربی��ة واإلم��الء وعالم��ات الت��رقیم، ومنھ��ا عالم��ات  -١٢

  .التنصیص لآلیات الكریمة واألحادیث الشریفة واآلثار وألقوال العلماء
  .تكون الخاتمة متضمنة أھم النتائج والتوصیات -١٣
  .ترجمة األعالم غیر المشھورین بإیجاز -١٤
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ع البح�ث عل�ى حس�ب الترتی�ب الھج�ائي، مبین�اً معلوم�ات الكت��اب أرّت�ب مراج� -١٥

  .كاملة
  

  :إجراءات البحث: ثامناً 
  .القاعدة الفقھیة، قاعدة الحرام ال یحرم الحالل: یضم البحث تحریر مصطلح

  :خطة البحث: تاسعاً 
  .تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمھید، ومبحثین، وخاتمة

  :وتشمل: أما المقدمة
  .ع البحث وحدودهموضو: أوالً 
  .أسباب اختیار الموضوع: ثانیاً 
  .أھمیة البحث: ثالثاً 

  .مصطلحات البحث: رابعاً 
  .أھداف البحث: خامساً 
  .مشكلة البحث: سادساً 
  .منھج البحث: سابعاً 
  .خطة البحث: ثامناً 

  :وفیھ مطلبان: مفھوم قاعدة الحرام ال یحرم الحالل: التمھید
  .الفقھیةتعریف القاعدة : المطلب األول
  . المعنى العام لقاعدة الحرام ال یحرم الحالل: المطلب الثاني

  :وفیھ مطلبان :المباحث التأصیلیة لقاعدة الحرام ال یحرم الحالل: لمبحث األولا
  .القائلون بقاعدة الحرام ال یحرم الحالل ودلیلھا: المطلب األول
  . لحاللاالعتراضات على قاعدة الحرام ال یحرم ا: المطلب الثاني
  : وفیھ ستة مطالب: التطبیقات الفقھیة لقاعدة الحرام ال یحرم الحالل: المبحث الثاني
  .مسألة وقوع قطرة خمر في الماء القلیل: المطلب األول
  .مسألة الزواج ببنت أو أم المزني بھا: المطلب الثاني
  .مسألة الزواج والدخول بالمطلقة في عدتھا: المطلب الثالث

  .مسألة الرضاع من امرأة میتة: بعالمطلب الرا
  .أنت علي كظھر أم المزني بھا أو بنتھا: مسألة الظھار في قولھ: المطلب الخامس
  .مسألة المال المختلط: المطلب السادس

  .أھم النتائج والتوصیات: وتشتمل على: الخاتمة
  :وفیھ: الفھارس

  .                     فھرس المصادر
  .فھرس الموضوعات



  "دراسة تأصیلیة تطبیقیة"  الحرام ال یحرم الحالل : قاعدة 
  
  

- ١٠٦٤ - 

 

  مهيدالت

   مفهوم قاعدة احلرام ال حيرم احلالل

  اطب اول

دة اف ار  

وَقَواِع��ُد الَبْی��ِت أََساُس��ُھ، الَواِح��َدةُ «، )١(»القاِع��َدة أَْص��ُل األُسِّ «: القاع��دة لغ��ة: أوالً 
  .)٢(»َقاِعَدةٌ 

  .)٣(»قضیٌة كلیٌة منطبقٌة على جمیع جزئیاتھا«: القاعدة اصطالحاً : ثانیاً 

ھي حكم أكث�ري ینطب�ق عل�ى أكث�ر جزئیات�ھ : القاعدة الفقھیة باعتبارھا لقباً : الثاً ث
  .)٤(لتعرف أحكامھا منھ

والق��ول إن أكث��ر قواع��د الفق��ھ أغلبی��ة مبن��ٌي عل��ى وج��ود مس��ائل مس��تثناة م��ن تل��ك «
حینما أَرج�َع المحقق�ون المس�ائل الفقھی�ة : القواعد تخالف أحكامھا حكم القاعدة، ولذلك قیل

طریق االستقراء إلى قواعد كلی�ة ك�ل منھ�ا ض�ابط وج�امع لمس�ائل كثی�رة، واتخ�ذوھا عن 
أدل��ة إلثب��ات أحك��ام تل��ك المس��ائل رأوا أن بع��ض ف��روع تل��ك القواع��د یعارض��ھ أث��ر أو 
ض��رورة أو قی��د أو عل��ة م��ؤثرة تخرجھ��ا ع��ن االط��راد فتك��ون مس��تثناة م��ن تل��ك القاع��دة 

  .)٥(»ا باألغلبیة ال باالطرادومعدوالً بھا عن سنن القیاس فحكموا علیھ

  :الفرق بین القاعدة الفقھیة والضابط الفقھي: تنبیھ

الفرق بین الضابط والقاعدة، أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب ش�تى، والض�ابط «
  . )٧(، وھذا التفریق لیس أمراً متفقاً علیھ بین أھل العلم)٦(»یجمعھا من باب واحد

                                      
  .٩/٦٠، )قعد(تاج العروس، مادة  )١(
  .٢/٥١٠، )قعد(المصباح المنیر، مادة  )٢(
  .٢٦٦ف، ص، والتوقیف على مھمات التعاری١٧١التعریفات للجرجاني، ص )٣(
  .١/٥١غمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظائر  )٤(
  .٢٢/ ١/١موسوعة القواعد الفقھیة  )٥(
، واألش�باه والنظ�ائر ١١األشباه والنظائر للس�بكي ص: وینظر. ١٩٢، البن نجیم صوالنظائراألشباه ) ٦(

  . ٧٢٨، والكلیات ألبي البقاء ص١/٧في النحو للسیوطي 
، والقواع�د الفقھی�ة وتطبیقاتھ�ا ف�ي الم�ذاھب ١٠-٨الفقھیة بین األص�الة والتوجی�ھ، صالقواعد : ینظر) ٧(

 .٢٣األربعة، ص
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ب اطا  

ا لارم ا  رامدة ا م  

أن الفع��ل الح��رام ال یترت��ُب علی��ھ أحك��ام تترت��ُب عل��ى الفع��ل «: ُیقص��ُد بھ��ذه القاع��دة

  .)١(»المباح

  .)٢(»ذلك في باب النكاح والرضاع خاصة«ویرى بعُض من أورد ھذه القاعدة أن 

  . وعلیھ تكون تسمیتھا بالضابط أقرب، من تسمیتھا بالقاعدة

من اشتبھ علیھ «: آلخر في تطبیقھا في باب المعامالت أیضاً؛ فقالوذھب البعُض ا

  .)٣(»درھم حالل بدرھم حرام، حل لھ االجتھاد

وعلى ھذا القول تسمیتھا بالقاع�دة ھ�و األول�ى؛ ألنھ�ا ت�دخل ف�ي أكث�ر م�ن ب�اب م�ن 

أبواب الفقھ، وھذا الذي یمیل إلیھ الباحث؛ لما س�یأتي م�ن تطبیق�ات لھ�ا ف�ي ب�اب الطھ�ارة 

  .والنكاح والظھار والرضاع والمعامالت المالیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  . ٣/١٠٣موسوعة القواعد الفقھیة ) ١(
  . المرجع السابق) ٢(
  . ٢/٧٠٢القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة ) ٣(
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  ملبحث األولا

  املباحث التأصيلية لقاعدة احلرام ال حيرم احلالل

  اطب اول

ل ودرم ا  رامدة ا ونا  

  .)٢(، وھي روایة عند المالكیةُ )١(نصَّ على القول بھا الشافعیةُ 
ُم «: أنھ استثنى ما تناسلھ منھ بالوطء الحرام؛ فقالوھو قول ابن حزم؛ إال  وال یحرِّ

وھ��و أن یزن��ي الرج��ل ب��امرأة، ف��ال یح��ل : وطٌء ح��راٌم نكاح��اً ح��الالً إال ف��ي موض��ع واح��د
  .)٣(»نكاحھا ألحد ممن تناسل منھ أبداً 

  .، فقالوا بردھا)٦(، وھي الروایة الثانیة عند المالكیة)٥(والحنابلة )٤(وخالف الحنفیةُ 
الح���رام ال یح���رم «: بقاع���دة الح���رام ال یح���رم الح���الل بح���دیث واس���تدل الق���ائلون

  .»الحالل
  .ولفظ الحدیث مطابٌق للفظ القاعدة الفقھیة؛ فھو نٌص ظاھر االستدالل

  .وھذا الحدیث روي مرفوعاً من حدیث ابن عمر وعائشة رضي هللا عنھم
  .وروي موقوفاً من حدیث علي وابن عباس رضي هللا عنھم

  :أتناول دراسة ھذا الحدیث من خالل الفرعین التالیینوس

                                      
، ونھایة المطلب ٣٧٧ -٣٧٦/ ١١، ٢١٧-٩/٢١٤، والحاوي الكبیر ٨/٢٧٠مختصر المزني : ینظر) ١(

، واألشباه والنظ�ائر للس�بكي ٢٢١-١٦/٢١٩، والمجموع شرح المھذب ١٢/٢٤٠في درایة المذھب 
  . ١١٥، واألشباه والنظائر للسیوطي ص١/١١٧

، والتنبیھ��ات المس��تنبطة عل��ى الكت��ب المدون��ة ٢/٧٠٤اإلش��راف عل��ى نك��ت مس��ائل الخ��الف : ینظ��ر) ٢(
ن��اھج التحص��یل ونت��ائج لط��ائف التأوی��ل ف��ي ش��رح المدون��ة وح��ل مش��كالتھا ، وم٢/٦٥٤والمختلط��ة 

٤/٢٠٦ .  
  . ٩/١٤٧المحلى باآلثار ) ٣(
، ٨/٧١، والمحیط البرھاني في الفقھ النعم�اني ٣٠/٢٩٦، ٢٠٦ -٤/٢٠٥المبسوط للسرخسي : ینظر) ٤(

  . ٣٦-٥/٣٥، والبنایة شرح الھدایة ٤/٢٤٦والعنایة شرح الھدایة 
، والشرح ١١٨ -٧/١١٧، والمغني البن قدامة ١/٢٢٢ئل حرب الكرماني، كتاب النكاح، مسا: ینظر) ٥(

، وكش�اف ١٦٦-٥/١٦٢، وشرح الزركش�ي عل�ى مختص�ر الخرق�ي ٧/٤٩٣الكبیر على متن المقنع 
  . ٥/٧٨القناع عن متن اإلقناع 

المدون��ة ، التنبیھ��ات المس��تنبطة عل��ى الكت��ب ٢/٧٠٤اإلش��راف عل��ى نك��ت مس��ائل الخ��الف : ینظ��ر) ٦(
، ومن��اھج التحص��یل ونت��ائج لط��ائف التأوی��ل ف��ي ش��رح المدون��ة وح��ل مش��كالتھا ٢/٦٥٤والمختلط��ة 

٤/٢٠٦ .  
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  :تخریج الحدیث المرفوع: الفرع األول

  :حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما: أوالً 
إس�حاق ب�ن محم�د : رواه ابن ماجھ، وال�دارقطني، والبیھق�ي، وغی�رھم، م�ن طری�ق

ُم «: ق�ال الفروي، حدثنا عبد هللا بن عمر، عن ن�افع ع�ن اب�ن عم�ر، ع�ن النب�ي  ال ُیح�رِّ
  .)١(»الحراُم الحاللَ 

  :)٢(وفیھ علتان
  . )٣(إسحاق بن محمد الفروي؛ متروك: األولى
  .  )٤(عبد هللا بن عمر العمري المدني؛ ضعیف: الثانیة

  :حدیث عائشة رضي هللا عنھا: ثانیاً 
رواه الطبران��ي، وال��دارقطني، والبیھق��ي، وغی��رھم، م��ن طری��ق عثم��ان ب��ن عب��د 

عن  سئل رسول هللا : ي، عن ابن شھاب، عن عروة، عن عائشة قالتالرحمن الوقاص
الرجل یتبع المرأة حراما، أینكح أمھا؟ أو یتبع األم حراماً، أی�نكح ابنتھ�ا؟ فق�ال رس�ول هللا 

 :»٥(»ال یحرم الحرام الحالل، إنما یحرم ما كان بنكاح حالل( .  
  :وفیھ علتان

الوقاص��ي الزھ��ري، وھ��و مت��روك  ف��ي إس��ناده عثم��ان ب��ن عب��د ال��رحمن: األول��ى
  .)٦(الحدیث

عم�ر ب�ن محم�د الزھ�ري، ع�ن اب�ن «:  جاء في علل الحدیث البن أبي ح�اتم: تنبیھ
  .، فذكر الحدیث» ..شھاب، عن عروة، عن عائشة

ث��م نق��ل حك��م أب��ي ح��اتم عل��ى الح��دیث ب��البطالن، وعل��ى عم��ر ب��ن محم��د الزھ��ري 
  .)٧(بالجھالة

ال تق�وي الطری�ق الس�ابقة، م�ع احتم�ال الخط�أ ف�ي االس�م؛ وھي متابع�ة ال ُیف�رح ب�ھ، و    
التحاد السند إلیھ عند الطبران�ي وال�دارقطني والبیھق�ي وغی�رھم، م�ع الس�ند عن�د اب�ن أب�ي 

                                      
، وس���نن )٢٠١٥(اب���ن ماج���ھ، أب��واب النك���اح، ب���اب ال یح��رم الح���رام الح���الل، رق��م الح���دیث  س��نن) ١(

  . ٢٧٤/ ٧، والسنن الكبرى للبیھقي ٤/٤٠٠الدارقطني 
  . ٤/٣٥٢لھادي تنقیح التحقیق البن عبد ا) ٢(
، وتھ�ذیب التھ�ذیب ١٠٢، وتقریب التھ�ذیب، ص٢/١٣٦العلل المتناھیة في األحادیث الواھیة : ینظر) ٣(

١/٢٤٨ .  
، وتھذیب التھ�ذیب ٣١٤، وتقریب التھذیب، ص٢/١٢٣مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ : ینظر) ٤(

٥/٣٢٨ .  
، والس���نن الكب���رى للبیھق���ي ٤٠١-٤/٤٠٠، وس���نن ال���دارقطني ٧/١٨٣، ٥/١٠٤المعج���م األوس���ط ) ٥(

٢٧٥-٧/٢٧٤ .  
  . ٢٦٩/ ٤(، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٣٥٢ -٣٥١/ ٤تنقیح التحقیق البن عبد الھادي : ینظر) ٦(
  . ٦٣-٤/٦٢علل الحدیث البن أبي حاتم ) ٧(
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  .)١(حاتم
مخالفة عثمان بن عبد الرحمن ألصحاب الزھري الثقات؛ فقد رواه البیھقي : الثانیة
 عن��ھ موقوف��اً، ورج��ح ھ��ذه ُعقی��ل، ع��ن اب��ن ش��ھاب، ع��ن عل��ي رض��ي هللا: م��ن طری��ق

  .)٢(الطریق
  .)٣(ووجھ الترجیح أن ُعقیل بن خالد من الطبقة األولى من أصحاب الزھري: قلت
ٌم عل�ى )٤(»كان عقیل یصحب الزھري في حضره وسفره«وقد  ، وھو ثقٌة ثبٌت مقدَّ

  .عثمان بن عبد الرحمن المتروك
قل��ت الب��ن : عم��ر، ق��الع��ن م: ومم��ا ی��دل عل��ى خط��أ الرف��ع؛ م��ا وراه عب��د ال��رزاق

، ولك�ن س�معھ م�ن أن�اس ؟ فأنكر أن یكون حدثھ عن النبي شھاب، أتأثره عن النبي 
  .)٥(من الناس

  . وسیأتي مزید بیان حول ھذه الطریق في الفرع التالي
  .لم یصح الحدیث مرفوعاً : الخالصة

  :تخریج الحدیث الموقوف: الفرع الثاني
  : عنھأثر علي بن أبي طالب رضي هللا: أوالً 

ُعقیل، عن ابن شھاب، وسئل ع�ن رج�ل وط�ئ أم امرأت�ھ : رواه البیھقي من طریق
، وأعل���ھ »ال یح��رم الح��رام الح��الل«: ق��ال عل��ي ب��ن أب��ي طال���ب رض��ي هللا عن��ھ: ق��ال

  . )٦(باإلرسال
أي االنقط��اع ب��ین الزھ��ري وعل��ي رض��ي هللا عن��ھ؛ ألن الزھ��ري ول��د س��نة : قل��ت

  .)٧(خمسین أو بعدھا

                                      
عم�ر ، ع�ن عبد هللا بن نافع، عن المغیرة بن إس�ماعیل: من طریق ٤/٦٢أبي حاتم في العلل  رواه اب�ن) ١(

  .، عن الزھريبن محمد الزھري
، ٤٠١-٤/٤٠٠، وال��دارقطني ف��ي الس��نن ٧/١٨٣، ٥/١٠٤ورواه الطبران��ي ف��ي المعج��م األوس��ط       

م�ن طری�ق عب�د هللا ب�ن : ٢/١٣٦وابن الج�وزي ف�ي العل�ل المتناھی�ة  ٧/٢٧٤والبیھقي في السنن الكبرى 
  .، عن الزھرين عبد الرحمن الزھريعثمان بنافع المخزومي، عن المغیرة بن إسماعیل، عن 

محم�د ب�ن المغی�رة، ع�ن أبی�ھ المغی�رة ب�ن : من طریق ٧/٢٧٥وكذا رواه البیھقي في السنن الكبرى       
  .إسماعیل، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن الزھري

  .وھذه األسانید یستأنس بھا على خطأ ما جاء في علل الحدیث البن أبي حاتم، وهللا أعلم     
  . ٢٧٥-٧/٢٧٤السنن الكبرى للبیھقي  )٢(
 .٥٩شروط األئمة الخمسة، للحازمي ص) ٣(
  . ٢/٦٧٣شرح علل الترمذي ) ٤(
  . ٧/١٩٨مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) ٥(
  . ٢٧٥-٧/٢٧٤السنن الكبرى للبیھقي ) ٦(
  . ٩/٤٥٠تھذیب التھذیب : ینظر) ٧(
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  :أثر ابن عباس رضي هللا عنھما: ثانیاً 

قتادة، عن عكرمة، عن ابن عب�اس رض�ي هللا عنھم�ا ف�ي : رواه البیھقي من طریق
  .)١(تخطى حرمتین، وال تحرم علیھ امرأتھ: رجل غشي أم امرأتھ قال

  .)٢(»إسناده صحیح«: وقال ابن حجر
  .لمالحدیث ثبت موقوفاً على ابن عباس رضي هللا عنھما، وهللا أع: الخالصة

ھناك أدلة ساقھا الشافعیُة في مواضع االستدالل على الفروع الفقھیة المتعلقة : تنبیھ
  . بھذه القاعدة، وسأوردھا في مبحث المسائل الفرعیة، إن شاء هللا تعالى

  

ب اطا  

  ارات  دة ارام  رم ال

  :لم یثبت مرفوعاً  الحدیث الذي ُبنیت علیھ القاعدة: االعتراض األول
  .)٤(، والحنابلةُ )٣(نصَّ على ھذا االعتراض الحنفیة

  .والراجح عدم ثبوت الحدیث مرفوعاً، وقد بینت في المطلب السابق ضعفھ: قلتُ 
  

  :الحدیث خارٌج عن محل النزاع: االعتراض الثاني
 لیس في سؤال السائل ذكر ال�وطء، وإنم�ا فی�ھ أن�ھ یتبعھ�ا ویراودھ�ا ع�ن نفس�ھا،«فـ

  .)٥(»وال یكون بینھما وطء، فإذا لیس في جوابھ للسائل بیان موضع الخالف
  

  :من وجھین: الجواب
ال یفسد حالل بح�رام، وم�ن أت�ى ام�رأة فج�ورا، «ورد في بعض طرق الحدیث،  -أ

  .)٦(»فال علیھ أن یتزوج أمھا أو ابنتھا، فأما نكاح فال

أراد أن یتزوجھ��ا أو ع��ن رج��ل زن��ى ب��امرأة ف�� س��ئل رس��ول هللا «: وف��ي روای��ة
  .)٧(»ال یحرم الحرام الحالل، إنما یحرم ما كان بنكاح: ابنتھا، قال

                                      
  . المرجع السابق) ١(
  . عباس أسانید أخرى، أضربت عنھا خشیة اإلطالة وألثر ابن. ٩/١٥٦فتح الباري ) ٢(
، والغرة المنیف�ة ف�ي تحقی�ق بع�ض مس�ائل اإلم�ام ٤/٣٢٨شرح مختصر الطحاوي للجصاص : ینظر) ٣(

  . ٥/٣٦، والبنایة شرح الھدایة ١٣٩أبي حنیفة ص
عل�ى ، وشرح الزركشي ٧/٤٩٣، والشرح الكبیر على متن المقنع ٧/١٢٦المغني البن قدامة : ینظر) ٤(

  . ٥/١٦٥مختصر الخرقي 
  . ٤/٣٢٨شرح مختصر الطحاوي للجصاص ) ٥(
  . ٧/٢٧٥السنن الكبرى للبیھقي ) ٦(
  . ٤/٤٠١سنن الدارقطني ) ٧(
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  .ففي الروایتین تصریٌح بالوطء الحرام، فانتفى االعتراض
ب البیھق��ي عل��ى الح��دیث بقول��ھ -ب ، وتبع��ھ اب��ن )١(ب��اب الزن��ا ال یح��رم الح��الل: ب��وَّ

، وأھ��ل الح��دیث أدرى )٢(»ھرةح��دیث ف��ي أن الزن��ا ال یح��رم المص��ا«: الج��وزي بقول��ھ
  .بألفاظھ

وھ��ذا االعت��راض عل��ى س��بیل التن��زل، وإال فض��عف الح��دیث یغن��ي ع��ن االش��تغال 
  .بتفسیره

  :مذھب ابن عباس مخالٌف لمذھب عدد من الصحابة: االعتراض الثالث
فعلي وابن مسعود وعم�ران ب�ن الحص�ین وأب�ي ب�ن كع�ب رض�ي هللا ع�نھم ق�الوا «

  .)٣(»الحرام ال یحرم الحالل: ن ال یقول بالحرمة، وكان یقولبالحرمة، وابن عباس كا
  :الجواب

أما مذھب علي رضي هللا عنھ؛ فالوارد عنھ موافق لمذھب ابن عباس رضي هللا  -أ
عنھما، وھو القول بعدم الحرمة، وقد مرَّ الحكم باالنقطاع عل�ى تل�ك الراوی�ة ف�ي المطل�ب 

  .السابق
ج�ابر الجعف�ي « عنھ؛ فلعلھم أرادوا ما رواه وأما مذھب ابن مسعود رضي هللا -ب

م�ا اجتم�ع الح�رام والح�الل إال غل�ب الح�رام : عن الشعبي عن ابن مسعود رضي هللا عنھ
والشعبي، عن ابن مسعود منقطع، وإنما رواه «، )٤(»وجابر ضعیف، ال یحتج بھ. الحالل

  .)٥(»رواه غیره بمعناه عن الشعبي من قولھ غیر مرفوع إلى عبد هللا بن مسعود
وأما مذھب عمران بن الحصین رضي هللا عنھ؛ فرواه عب�د ال�رزاق واب�ن أب�ي  -ج

قتادة، عن عمران بن حصین في الذي یزني بأم امرأتھ، قد حرمتا علی�ھ : شیبة من طریق
  .)٦(جمیعا

  . )٧(ال یثبت: قال البیھقي
ران ب�ن ، وعم�)٨(أو بعدھا) ھـ٦٠(وجھ عدم ثبوتھ لالنقطاع؛ فقتادة ولد سنة : قلت 

  .)٩()ھـ٥٢(الحصین توفي سنة 
  

                                      
  .  ٧/٢٧٣السنن الكبرى للبیھقي ) ١(
  .  ٢/١٣٦العلل المتناھیة في األحادیث الواھیة ) ٢(
  .٤/٢٠٥لمبسوط للسرخسي ا: ، وینظر٨/٧١المحیط البرھاني في الفقھ النعماني ) ٣(

وقد حكى الماوردي من الشافعیة وابن قدامة م�ن الحنابل�ة الق�ول بالحرم�ة ع�ن عم�ران ب�ن الحص�ین      
  .٧/١١٧، والمغني البن قدامة ٩/٢١٥الحاوي الكبیر : ینظر. رضي هللا عنھ

  . ٤/١٤١مختصر خالفیات البیھقي ) ٤(
  . ٧/٢٧٥السنن الكبرى للبیھقي ) ٥(
  . ٣/٤٩١، مصنف ابن أبي شیبة ٧/٢٠٠بد الرزاق الصنعاني مصنف ع) ٦(
  . ١٠/١١٥معرفة السنن واآلثار ) ٧(
  . ٨/٣٥٥تھذیب التھذیب ) ٨(
  . ٨/١٢٦تھذیب التھذیب ) ٩(
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  .)١(»ما اعلم قتادة روى عن أحد من الصحابة اال عن أنس«: قال أحمد بن حنبل
وأما مذھب أبي بن كعب رضي هللا عنھ، فل�م أق�ف عل�ى إس�ناٍد ل�ھ، ف�أتوقف ف�ي  -د

  .اإلثبات والنفي حتى یقوم لألثر إسناٌد فینظر فیھ
فقھاء في مواضع االعتراض على االستدالل على ھناك اعتراضات ساقھا ال: تنبیھ

  . الفروع الفقھیة المتعلقة بھذه القاعدة، وسأوردھا في مبحث المسائل الفرعیة؛ ألنھا ألیق
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  . ٢٦٢تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل، ص) ١(
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  املبحث الثاني

  التطبيقات الفقهية لقاعدة احلرام ال حيرم احلالل

  اطب اول

   ووع طرة ر  اء ال

وقعت قط�رة م�ن خم�ر ف�ي م�اء قلی�ل؛ فھ�ل : صورة المسألة وحكمھا: لالفرع األو
  یحرم استعمال الماء؛ أم ال؟

وھذه من المسائل المتفق على حكمھا بین المذاھب، فالكل ی�ذھب إل�ى تح�ریم الم�اء 
  .)١(القلیل الذي وقعت فیھ قطرة من خمر؛ والعلة في ذلك عند الجمیع نجاسة الخمر

  :سألة بقاعدة الحرام ال یحرم الحاللعالقة الم: الفرع الثاني
ذك�ر بع��ُض الحنفی�ة ھ��ذه المس�ألة ف��ي س��یاق نق�ض قاع��دة الح�رام ال یح��رم الح��الل؛ 

إن كثی��راً م��ن الح��رام یح��رم الح��الل كم��ا إذا وقع��ت قط��رة م��ن خم��ر ف��ي م��اء، «: فق��الوا
م وكالوطء بالشبھة ووطء األمة المشتركة ووطء األب جاریة االبن فإن ھذا كلھ حرام حر

  . )٢(»الحالل ال؛ ألنھ حرام بل للمعنى الذي قلنا، فكذلك ھنا
الحرام ال یحرم الحالل، وإنما : ویرى الشافعیُة أن ھذه المسألة ال تدخل تحت قاعدة

إذا اجتم��ع الح�الل والح��رام أو المب�یح والمح��رم غل�ب جان��ب الح��رام، : ت�دخل تح��ت قاع�دة
فأم�ا م�ا ال م�زج فی�ھ ف�ال یوج�ب تغلی�ب ھ�ذا فیم�ا إذا امت�زج فی�ھ حظ�ر وإباح�ة، «ویكون 

، ومسألتنا مما امتزج فیھ )٣(»الحظر كاألواني إذا كان بعضھا نجساً لم یمتنع من االجتھاد
  .الحالل والحرام، واستھلك الحرام تماماً 

  :وقد وافق الحنفیُة الشافعیَة في ھذا التأصیل من وجھین
إذا اجتم�ع الح�الل والح�رام : ةوافق�وھم ف�ي تفری�ع المس�ألة عل�ى قاع�د: الوجھ األول

إذا وقعت قطرة من خمر، أو مسكر، أو نقیع زبیب قد اش�تد : فقالوا«غلب جانب الحرام؛ 
في قدح من ماء أمرت بإراقتھ، وكرھت شربھ، والتوضؤ ب�ھ؛ ألن�ھ ت�نجس بم�ا وق�ع فی�ھ، 

ة فی�ھ، والتوضؤ بالماء النجس ال یجوز، وإذا شربھ، فال بد أن یكون شاربا للقط�رة الواقع�
وذلك حرام، وألنھ اجتمع فیھ المعنى الموج�ب للح�ل والموج�ب للحرم�ة، فیغل�ب الموج�ب 

  .)٤(»للحرمة على الموجب للحل

                                      
والج��امع لمس��ائل ، ١/١٠٢، والمح��یط البرھ��اني ف��ي الفق��ھ النعم��اني ١/٢٤األص��ل للش��یباني : ینظ��ر) ١(

، ونھای��ة ١/٥١، وش��رح الزرق��اني عل��ى مختص��ر خلی��ل وحاش��یة البن��اني ٤٩٨-٢٢/٤٩٧المدون��ة 
، ١/٤٤، والمغني البن قدامة ١/٢٥٢، وبحر المذھب للرویاني ١٧/٣٣٠المطلب في درایة المذھب 

  . ١/١٤٨، والمحلى باآلثار ١/٣٢٧والفروع البن مفلح 
  . ٥/٣٦البنایة شرح الھدایة : ر، وینظ٤/٢٠٦المبسوط للسرخسي ) ٢(
  . ١٢٦ -١٢٥/ ١المنثور في القواعد الفقھیة ) ٣(
  . ١٩-٢٤/١٨المبسوط للسرخسي ) ٤(
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وافقوھم في مسألة استھالك الحرام ف�ي الح�الل، لك�نھم عب�روا عنھ�ا : الوجھ الثاني

ص�ل من�ھ بل�ة إن الحی�وان عن�د االنتف�اخ تنف«: باالنتشار فق�الوا ف�ي وق�وع المیت�ة ف�ي الم�اء
لو وق�ع : نجسة مائعة تنشر في الماء، بمنزلة قطرة خمر أو بول تقسمھا، ولھذا قال محمد

  .)١(»فیھا ذنب فأرة نزح جمیع الماء؛ ألن موضع القطع ال ینفك عن نجاسة مائعة
إذا اجتم��ع الح��الل والح��رام غل��ب جان��ب : المس��ألة ت��دخل تح��ت قاع��دة : الت��رجیح

ي المبسوط الذي نقل المسألة كاعتراض على قاعدة الح�رام ال ف )٢(الحرام؛ ألن السرخسي
إذا اجتمع الحالل والحرام : یحرم الحالل، ھو ذاتھ، وفي الكتاب نفسھ، أدخلھا تحت قاعدة

  .غلب جانب الحرام
  .، وهللا أعلم)٣(فیكون صاحب االعتراض نقض اعتراضھ

اجتمع الحالل والحرام  إذا: الحرام ال یحرم الحالل، ھي عكس قاعدة: قاعدة: فائدة
  .)٤(غلب جانب الحرام

ب اطا  

 زت أو أم ا زواجا   

رجٌل زنى بامرأة فھل ال�وطء الح�رام تثب�ت : صورة المسألة وحكمھا: الفرع األول
  بھ حرمة المصاھرة؛ فتحرم علیھ ابنتھا وأمھا وسائر المحرمات بالمصاھرة؟  

   :ى قولیناختلف في ھذه المسألة عل
، وروای�ة )٥(الوطء الحرام ال تثبت ب�ھ المحرمی�ة، وھ�و ق�ول الش�افعیة: القول األول

  . )٧(، وھو قول ابن حزم)٦(عند المالكیة

                                      
  . ١/٤٥٨البنایة شرح الھدایة ) ١(
شمس األئمة محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي، فقیھ أصولي حنف�ي، ُینس�ب إل�ى س�رخس، : ھو) ٢(

الفق�ھ واألص�ول، وع�ده ال�بعض م�ن المجتھ�دین ف�ي المس�ائل،  بلدة قدیمة من بالد خراسان، برع في
، كم�ا »المبس�وط«كان عالماً عامالً، أملى كتاب  ، مطب�وع ف�ي ثالث�ین ج�زءاً وھ�و س�جین ف�ي الج�بِّ

: تنظ�ر ترجمت�ھ ف�ي. »أص�ول السرخس�ـي«الكبی�ر لمحم�د ب�ن الحس�ن، ول�ھ ـ» ش�رح الس�یر«أمل�ى 
  . ١/١٨اج التراجم ، ت٢/٢٨الجواھر المضیئة في طبقات الحنفیة 

  .٤/٢٠٦ذكر السرخسي االعتراض في المبسوط ) ٣(
  . ١٩-٢٤/١٨ونقضھ في المبسوط      

  . ١١٥األشباه والنظائر للسیوطي، ص) ٤(
، وبحر المذھب للرویاني ١٢/٢٤٠، ونھایة المطلب في درایة المذھب ٢١٨-٩/٢١٤الحاوي الكبیر ) ٥(

  .٢٢٢-١٦/٢١٩، والمجموع شرح المھذب ٢١٣-٩/٢١٠
  . وقد أفاضت كتب الفقھ الشافعي في البیان واالستدالل لھذه المسألة ورد االعتراضات     

، والتنبیھات المس�تنبطة عل�ى الكت�ب المدون�ة والمختلط�ة ٢/٧٠٤اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) ٦(
٢/٦٥٤ .  

ناس��ل من��ھ ب��الوطء الح��رام واس��تثنى اب��ن ح��زم رحم��ھ هللا تع��الى مس��ألة إذا ت. ٩/١٤٧المحل�ى باآلث��ار ) ٧(
  .فیحرم
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، )٢(، والحنابل�ة)١(الوطء الحرام تثبت بھ المحرمیة، وھو قول الحنفی�ة: القول الثاني
  . )٣(وروایة عند المالكیة
  :قاعدة الحرام ال یحرم الحاللعالقة المسألة ب: الفرع الثاني

ھذه المسألة ھي األصل في إیراد قاع�دة الح�رام ال یح�رم الح�الل، ب�ل ھ�ي مطابق�ة 
  .للفظ الحدیث الوارد في المسألة

اس��تدل الق��ائلون عل��ى ع��دم ثب��وت المحرمی��ة ب��الوطء الح��رام، : أدل��ة الق��ول األول
  .بالكتاب والسنة والقیاس

  .)٤(}َو الَِّذي َخلََق ِمَن اْلَماِء َبَشًرا َفَجَعلَُھ َنَسًبا َوِصْھًراَوھُ {: فقولھ تعالى: أما الكتاب
جم��ع ب�ین الم��ائین الص��ھر والنس�ب، فلم��ا انتف��ى ع�ن الزن��ا حك��م «: وج�ھ االس��تدالل

  .)٥(»النسب انتفى عنھ حكم المصاھرة
��ِة ف��ي النس��ب والص��ھر، ال لبی��ان حك��م المص��اھرة؛ : الج��واب إن الس��یاق لبی��ان المنَّ

  .)٦(»ن سبحانھ بالصھر، وال یمتن بالزنافامت«
  .)٧(»الحرام ال یحرم الحالل«: فحدیث: وأما السنة

  .)٨(»ھذا نص ال یجوز خالفھ«: وجھ االستدالل
  :من وجھین: الجواب

الح��دیث ل��م یثب��ت مرفوع��اً، وص��ح م��ن ق��ول اب��ن عب��اس رض��ي هللا : الوج��ھ األول
  .عنھما، كما سبق بیانھ في المبحث التأصیلي

ھ�و مت�روك بم�ا ل�و وط�ئ األول�ى ف�ي ح�یض أو «من حی�ث المعن�ى : ھ الثانيالوج
نفاس أو حرام؛ فإن أختھا تحرم علی�ھ ویح�رم علی�ھ أمھ�ا وابنتھ�ا عل�ى التأبی�د، وك�ذلك ل�و 
وطئ بشبھة في ھذه الحال، ولو وطئ امرأتھ حرمت علیھ ابنتھ�ا س�واء وطئھ�ا حرام�اً أو 

  .)٩(»حالالً 
وط��ئ فراش��اً «وط��ئ زوجت��ھ ف��ي ح��یض أو نف��اس ع��ن ھ��ذا الوج��ھ أن م��ن  وأجی��ب

حالالً، وإنما حرم لعلة لو ارتفعت حل، وال خالف ف�ي أن�ھ ال ح�ل علی�ھ، ألن�ھ ل�م یط�أ إال 
  .)١٠(»زوجتھ، أو ملك یمین صحیح، فالح الفرق بین األمرین

                                      
  . ٣٦-٣٥/ ٥، والبنایة شرح الھدایة ٢٠٦-٢٠٥/ ٤المبسوط للسرخسي ) ١(
  . ١١٨-٧/١١٧، والمغني البن قدامة ١/٢٢٢مسائل حرب الكرماني ) ٢(
، والتنبیھات المس�تنبطة عل�ى الكت�ب المدون�ة والمختلط�ة ٢/٧٠٤اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) ٣(

٢/٦٥٤ .  
  . ٥٤: سورة الفرقان، اآلیة) ٤(
  . ١٦/٢٢١، والمجموع شرح المھذب ٩/٢١٠، وبحر المذھب للرویاني ٩/٢١٥الحاوي الكبیر ) ٥(
  .  ٥/١٦٤شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ٦(
  .  سبق تخریجھ) ٧(
  . ٩/٢١٢، وبحر المذھب للرویاني ٩/٢١٥الحاوي الكبیر ) ٨(
  . ٧/٤٩٣الشرح الكبیر على متن المقنع ) ٩(
  . ١٥٠-٩/١٤٩المحلى باآلثار ) ١٠(
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وإنما تثبت الحرمة باعتبار أن الفعل حرث للولد، وحرمة ھذا الفعل لكونھ زن�ى، «

  .)١(»الحدیث غیر مجرى على ظاھره على أن ھذا
  :فمن وجوه: وأما القیاس
ألن��ھ وطء ال «بالقی�اس عل�ى ع�دم وج��وب الع�دة ف�ي ال�وطء الح�رام؛ : الوج�ھ األول

  .)٢(»یوجب العدة فلم یوجب تحریم المصاھرة كوطء الصغیرة والمیتة
الع��دة إنم��ا ال تج��ب؛ ألن وجوبھ��ا ف��ي األص��ل باعتب��ار ح��ق النك��اح أو «: الج��واب

  . )٣(»لفراش، وبین النكاح والسفاح منافاة؛ فبانعدام الفراش ینعدم السبب الموجب للعدةا
ألن المواصلة التي «بالقیاس على عدم ثبوت النسب بالوطء الحرام؛ : الوجھ الثاني

وألن «، )٤(»ثبت في الوطء بالنكاح تنتفي ع�ن ال�وطء بالزن�ا قیاس�اً عل�ى مواص�لة النس�ب
فس�ھ فل�م ینش�رھا إل�ى غی�ره، أال ت�رى أن النس�ب ال یثب�ت ب�ھ وھ�و الزنا ال حرمة لھ ف�ي ن

  .)٥(»أقوى من الصھر
أحكام النسب تثبت، ولكن االنتساب ال یثب�ت؛ ألن�ھ لمقص�ود الش�رف «إن : الجواب

  . )٦(»بھ، وال یحصل ذلك بالنسبة إلى الزاني
وج�ھ،  معنى ال یثب�ت ب�ھ الف�راش عل�ى«وبالقیاس على اللواط، ألنھ : الوجھ الثالث

  .)٨(»وألنھ وطء یتعلق بھ وجوب الحد كاللواط«، )٧(»فلم یجب تحریم المصاھرة كاللواط
  .)٨(»كاللواط

  .)٩(»الحرام ضد الحالل، فال یقاس شيء على ضده«فالشافعیة یذھبون إلى أن 
أح��دھا أن یك��ون ح��الالً؛ فیتعل��ق ب��ھ النس��ب، والع��دة، وتح��ریم : ولل��وطء أح��وال«

  .)١٠(»حراماً محضاً؛ لم یتعلق بھ ھذه الحرماتالمصاھرة، وأحكام النكاح، وإن كان 
، )١١(واستدل القائلون بثبوت المحرمیة ب�الوطء الح�رام، بالكت�اب: أدلة القول الثاني

                                      
  . ٥/٣٦، والبنایة شرح الھدایة ٤/٢٠٦المبسوط للسرخسي ) ١(
  . ٩/٢١٢، وبحر المذھب للرویاني ٩/٢١٥الحاوي الكبیر ) ٢(
  .٥/٣٦البنایة شرح الھدایة : وینظر. ٤/٢٠٥المبسوط للسرخسي ) ٣(
  . ٩/٢١٢، وبحر المذھب للرویاني ٢١٦-٩/٢١٥الحاوي الكبیر ) ٤(
  . ٢/٧٠٤اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) ٥(
  .٥/٣٦البنایة شرح الھدایة : وینظر. ٤/٢٠٥المبسوط للسرخسي ) ٦(
  . ١٦/٢١٩المجموع شرح المھذب : ، وینظر٢/٧٠٤اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) ٧(
  . ٢/٧٠٤اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) ٨(
المناظرة كان�ت م�ع : قال البعض. ن مناظرتھ في المسألة، وھي مشھورةھذا الكالم لإلمام الشافعي م) ٩(

، والح��اوي ٨/٢٧٠مختص��ر المزن��ي : ینظ��ر. م��ع بش��ر المریس��ي: محم��د ب��ن الحس��ن، وق��ال آخ��رون
  .٩/٢١٧الكبیر 

  . ١٢/٢٤٠نھایة المطلب في درایة المذھب ) ١٠(
لض�عفھا أوالً، وم�ن جھ�ة : ببینھناك أحادیث اس�تدل بھ�ا الق�ائلون بالحرم�ة، وق�د أض�ربت عنھ�ا لس�) ١١(

، ١٤١ -١٣٩/ ٤مختصر خالفیات البیھق�ي : ینظر األحادیث وردھا. ثانیة ھي في غیر محل النزاع
، وش�رح الزركش�ي عل�ى مختص�ر الخرق�ي ٧/١١٨، والمغني الب�ن قدام�ة ٩/٢١٥و الحاوي الكبیر 
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  .والمعقول

  .)١( }َوَال تـَْنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمَن النَِّساءِ {: فقولھ تعالى: أما الكتاب

ون اآلیة نصاً في تحریم موط�وءة األب النكاح للوطء حقیقة؛ فتك«: وجھ االستدالل
على االبن، فالتقیی�د بك�ون ال�وطء ح�الالً زی�ادة، وال تثب�ت ھ�ذه الزی�ادة بخب�ر الواح�د، وال 

  .)٢(»بالقیاس
ف�ي اآلی�ة قرین�ة تص�رفھ «النكاح حقیقة في العقد وفي الوطء، أجی�ب ب�أن : فإن قیل

  .)٣(»}اِحَشًة َوَمْقًتا َوَساَء َسِبيًال إِنَُّه َكاَن فَ {: إلى الوطء، وھو قولھ سبحانھ وتعالى

أح�دھما ال�وطء : النكاح في اللغة الت�ي ن�زل بھ�ا الق�رآن یق�ع عل�ى ش�یئین«: الجواب
كی��ف ك��ان بح��رام أو بح��الل، واآلخ��ر العق��د، ف��ال یج��وز تخص��یص اآلی��ة ب��دعوى بغی��ر 

  .)٤(»نص
رة والقرین��ة الم��ذكورة إنم��ا ھ��ي وص��ف ل��ذات الفع��ل، ول��یس فیھ��ا تح��ریم المص��اھ

  .بالحرام أو نفي التحریم
  :وأما المعقول

ھذا الفعل من حیث كونھ زنا محظور من كل وجھ، لكن م�ن حی�ث كون�ھ «فألن  -أ
إح�داھما مش�روع واألخ�رى : سبباً للبعضیة لیس بمحظور، ویجوز أن یثبت للفعل جھت�ان

محظور، فوجوب الحد من حیث كون�ھ زن�ا وم�ن ھ�ذا الوج�ھ ھ�و محظ�ور م�ن ك�ل وج�ھ، 
ت وصف آخر ألصل الفعل ال یقدح في الفعل من حیث كونھ زنا؛ ألنھ ال یوجب فیھ وثبو

ملكاً وال ش�بھة ف�ال یوق�ع خل�الً فیم�ا ھ�و س�بب للح�د فیج�ب الح�د، ویمك�ن أن یق�ال الش�رع 
  .)٥(»أعرض عن تلك الشبھة في باب الحد لتعذر االحتراز عنھا

حرم�ة ك�الوطء بالنك�اح المعنى فیھ أن�ھ وطء ف�ي محل�ھ فیك�ون موجب�ا لل«وألن  -ب
وملك الیمین، وتفسیر الوصف أن الوطء في ھذا المحل محرم لكونھ مثبتا؛ً ألن ھذا الفعل 
حرث والحرث ال یك�ون إال ف�ي مح�ل مثب�ت وك�ون المح�ل مثبت�ا ال یختل�ف بالمل�ك وع�دم 
الملك، وتأثیره أن ثبوت الحرمة بسبب ھذا الوطء ف�ي المل�ك ل�یس لع�ین المل�ك ب�ل لمعن�ى 

ضیة؛ ألن الولد الذي یتخلق من الماءین یكون بعض�ا لك�ل واح�د منھم�ا فتتع�دى ش�بھة البع
البعضیة إلى أمھاتھ�ا وبناتھ�ا وإل�ى آبائ�ھ وأبنائ�ھ والش�بھة تعم�ل عم�ل الحقیق�ة ف�ي إیج�اب 
الحرم�ة، وھ��ذا المعن��ى ال یختل��ف بالمل��ك وع�دم المل��ك؛ ألن س��بب البعض��یة حس��ي، وإنم��ا 

ة الموط�وءة؛ ألن البعض�یة الحكمی�ة عملھ�ا كعم�ل حقیق�ة تكون ھذه البعضیة موجبة حرم�

                                                                                                   
  . ٩/١٤٩، والمحلى باآلثار ٥/١٦٣

  . ٢٢: سورة النساء، اآلیة) ١(
  . ٤/٢٠٥لمبسوط للسرخسي ا) ٢(
  . ٥/١٦٤شرح الزركشي على مختصر الخرقي : وینظر. ٧/١١٨المغني البن قدامة ) ٣(
  . ٩/١٤٧المحلى باآلثار ) ٤(
  . ١/٢٨٩كشف األسرار شرح أصول البزدوي ) ٥(
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  البعضیة وحقیقة البعضیة توجب الحرمة في غیر موضع الضرورة، فأما في موضع 
  

  .)١(»الضرورة ال توجب
ھ��ذا الفع��ل زن��ا موج��ب للح��د ، لكن��ھ م��ع ذل��ك ح��رث للول��د، ویص��لح أن «وألن  -ج

  .للولد یكون سبباً لثبوت الحرمة والكرامة باعتبار أنھ حرث
أال ترى أنھ في جانبھا الفع�ل زن�ا ت�رجم علی�ھ، وإذا حبل�ت ب�ھ ك�ان ل�ذلك الول�د م�ن 
الحرمة ما لغیره من بني آدم فیثبت نسبھ منھا وتحرم ھي علیھ، وثب�وت ھ�ذا كل�ھ بطری�ق 

  .)٢(»الكرامة؛ ألنھ حرث ال ألنھ زنا
  

ب�وت التح�ریم إن قوة االختالف تورث قوة الشبھة؛ وعلیھ ی�رى الباح�ث ث: الترجیح
إنما یستحب الخروج من الخالف عند «بالوطء الحرام؛ احتیاطاً، وخروجاً من الخالف، و

، وف�ي مس�ألتنا الخ�الف ق�وي، والخ�روج من�ھ ال ی�ؤدي )٣(»قوتھ وعدم التأدیة إلى محذور
إلى محذور، بل یؤدي إل�ى ع�دم الوق�وع ف�ي المح�ذور، فك�ان الق�ول ب�التحریم أول�ى، وهللا 

  .أعلم

طثاب ا  

د  ط ولدزواج واا   

رجل تزوج امرأة مطلقة ف�ي ع�دتھا ودخ�ل : صورة المسألة وحكمھا: الفرع األول
  لیھ على التأبید، أم ال؟بھا، ھل تحرم ع

  :اختلف في ھذه المسألة على قولین
ة ع�ن ، وروای�)٥(وق�ول الش�افعیة )٤(ال تحرم علی�ھ، وھ�و ق�ول الحنفی�ة: القول األول
  .)٦(أحمد وھي المذھب
، وإلیھ ذھب الشافعي في )٧(تحرم علیھ على التأبید، وھو قول المالكیة: القول الثاني

  .)٩(، وھو الروایة الثانیة عن أحمد)٨(في القدیم
  :عالقة المسألة بقاعدة الحرام ال یحرم الحالل: الفرع الثاني

مس�ألة م�ن ف�روع قاع�دة لم أقف في كالم أھل العلم عل�ى ن�ٍص یش�یر إل�ى أن ھ�ذه ال

                                      
  . ٤/٢٠٥المبسوط للسرخسي ) ١(
  . ٤/٢٠٦المبسوط للسرخسي ) ٢(
  . ١/١١٧األشباه والنظائر للسبكي ) ٣(
  . ١١/٣٧، والمبسوط للسرخسي ٤/٤١٦األصل للشیباني ) ٤(
  . ٣/١٣٣، والمھذب في فقھ اإلمام الشافعي ٥/٢٤٩األم للشافعي ) ٥(
  . ٥/٥٦٢، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ٣/٢٠٤الكافي في فقھ اإلمام أحمد ) ٦(
  . ٢/٤٣٤، وعقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة ٢/٢٣المدونة ) ٧(
  . ٣/١٣٣المھذب في فقھ اإلمام الشافعي للشیرازي ) ٨(
  . ٨/١٢٥، والمغني البن قدامة ٢٣٠القواعد البن رجب، ص) ٩(
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الحرام ال یحرم الحالل، وإن كانت العالقة واضحة، إال ما كان م�ن القی�اس ال�ذي أوردوه 
  .في المسألة، وسیأتي شيٌء من اإلیضاح من خالل سرد أدلة الفریقین

  :استدل القائلون بعدم المحرمیة باألثر والقیاس: أدلة القول األول
 عنھ أنھ قضى فیھ�ا أن یف�رق بینھم�ا، وت�وفي فما جاء عن علي رضي هللا أما األثر

عدة ما بقي من الزوج األول، ثم تعتد ثالثة قروء، ولھا الصداق بم�ا اس�تحل م�ن فرجھ�ا، 
  .)١(ثم إن شاء خطبھا بعد ذلك

  .وھو قضاء صحابي من الخلفاء الراشدین، ولم یعرف لھ مخالف
ن یتزوجھ��ا، وق��د أورد فقیاس��اً عل��ى م��ن زن��ى ب��امرأة فإن��ھ یح��ل ل��ھ أ: وأم��ا القی��اس

ما تقولون في رجل زنى بامرأة أیح�ل ل�ھ «: الحنفیُة ھذا القیاس على سبیل المحاجة فقالوا
  .)٢(»فمن این افترق ھذا والذي یتزوج في عدتھا؟: نعم، قیل لھم: أن یتزوجھا؟ قالوا

باً ال تحرم علیھ؛ ألنھ إذا كان یعقد علیھا النكاح الفاسد فیكون خاط«: وقال الشافعي
إذا لم یدخل بھا، فال یكون دخولھ بھا في النكاح الفاسد أكثر م�ن زن�اه بھ�ا، وھ�و ل�و زن�ى 

  .)٣(»بھا في العدة كان لھ أن ینكحھا إذا انقضت العدة
وقیاسھ یبطل بما لو زنى بھا؛ فإنھ استحل وطئھا وال تح�رم علی�ھ «: وقال  الحنابلةُ 

  .)٥(»فھذا أولى«، )٤(»على التأبید
ع أن ال�وطء األول ف�ي المس�ألتین ح�رام، فل�م یح�رم الح�الل وھ�و النك�اح بجام: قلت

  . فیما بعد
، فكذلك الوطء في زمن )النكاح(لم یحرم الحالل ) الزنا(إن الحرام : فكأنھم یقولون

  ).النكاح(ال یحرم الحالل ) الحرام(العدة 
ی�اس والقاع�دة اس�تدل الق�ائلون بالحرم�ة عل�ى التأبی�د ب�األثر والق: أدلة الق�ول الث�اني

  .الفقھیة
أنھم��ا ال یتناكح��ان أب��داً، وال مخ��الف لھم��ا، فھ��و : عم��ر وعل��ي«، فلخب��ر أم��ا األث��ر

  .)٦(»كاإلجماع
  :من وجوه: الجواب

أن الثابت ع�ن عل�ي رض�ي هللا عن�ھ أنھ�ا ال تح�رم عل�ى التأبی�د، كم�ا م�ر : الوجھ األول
  .سابقاً 

  .)٧(علي رضي هللا عنھأن عمر رضي هللا عنھ رجع إلى قول : الوجھ الثاني

                                      
  .  ٧/٩٦المبدع في شرح المقنع : ینظر. ، وغیره بإسناد جید٤/٤رواه مصنف ابن أبي شیبة ) ١(
  . ٣/١٩١الحجة على أھل المدینة ) ٢(
  . ٥/٢٤٩األم للشافعي ) ٣(
  . ٤٦١دة شرح العمدة، صالع) ٤(
  . ٨/١٢٥المغني البن قدامة ) ٥(
  . ٢/٢٣المدونة : ، وینظر١٠/٥٩٣الجامع لمسائل المدونة ) ٦(
، والمغن�ي الب�ن ٣/١٣٣، والمھ�ذب ف�ي فق�ھ اإلم�ام الش�افعي ١٨٧ -٣/١٨٦الحجة على أھل المدین�ة ) ٧(
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فإذا تم الوجھ�ان الس�ابقان، ك�ان ق�ول عم�ر وعل�ي رض�ي هللا عنھم�ا : الوجھ الثالث

  . كاإلجماع، ألنھ ال مخالف لھما
  .)١(»ألنھ أدخل شبھًة في النسب فتأبَّد التحریم علیھ كالمالعن«: وأما القیاس

م��ن أدخ��ل ھ��ذا قی��اس م��ع الف��ارق، فف��ي اللع��ان دع��وى نف��ي النس��ب ھ��ي : الج��واب
الش��بھة، وأم��ا ف��ي مس��ألتنا ف��ال ش��بھة ألن��ھ ق��د یك��ون ف��ي بع��ض الح��االت حص��ل الحم��ل، 

  . وبعضھا ال، وفي حالة الحمل ھناك دعوى إثبات النسب ال نفیھ، فافترقا، وهللا أعلم
  .من تعجل بالشيء قبل أوانھ عوقب بحرمانھ: وأما القاعدة الفقھیة فھي

  .)٢(»ِنعھ عقوبًة كمنع القاتل المیراثألنھ استعجل النكاح قبل حلولھ فمُ «
  :من وجھین: الجواب

العمل بقاعدة الحرمان في ھذه المسألة مخالف لقول اثنین من الخلفاء : الوجھ األول
  .الراشدین، فُیردُّ العمل بھا في ھذه المسألة

مما یضعف العمل بھذه القاعدة ھ�و مزاحم�ة قاع�دة الح�رام ال یح�رم : الوجھ الثاني
  .لھا، مع قوة اكتسبتھا األخیرة من قول الصحابیین عمر وعلي رضي هللا عنھما الحالل

ع��دم التح��ریم عل��ى التأبی��د لم��ن ت��زوج ووطء المعت��دة؛ للخب��ر ال��ذي ال : الت��رجیح
  .مخالف لھ، وألن المسألة من فروع قاعدة الحرام ال یحرم الحالل، وهللا أعلم

راب اطا  

 رأةن ا عرا   

رضیع شرب ل�بن ام�رأة میت�ة، فھ�ل تنتش�ر : صورة المسألة وحكمھا: لفرع األولا
  الحرمة؟

  :اختلف في ھذه المسألة على قولین
، )٤(، وروای��ة ع���ن أحم���د)٣(ال تنتش���ر الحرم��ة، وھ���و ق��ول الش���افعیة: الق��ول األول

  . )٥(ووافقھم المالكیة في قوٍل شاذٍ 
، والم��ذھب عن��د )٧(والمالكی��ة )٦(تنتش��ر الحرم��ة، وھ��و ق��ول الحنفی��ة: الق��ول الث��اني

                                                                                                   
  . ٨/١٢٥قدامة 

  . ٨/١٢٥ي البن قدامة المغن: ، وینظر١٠/٥٩٣الجامع لمسائل المدونة ) ١(
  . ٨/١٢٥المغني البن قدامة : ، وینظر١٠/٥٩٣الجامع لمسائل المدونة ) ٢(
  . ١٨/٢٢٣، والمجموع شرح المھذب ١٥/٣٦١نھایة المطلب في درایة المذھب ) ٣(
، واإلنصاف ف�ي معرف�ة ال�راجح م�ن الخ�الف ٢/٢٣٧المسائل الفقھیة من كتاب الروایتین والوجھین ) ٤(

٩/٣٣٦ .  
، والتوض�یح ف�ي ش�رح مختص�ر اب�ن الحاج�ب ٢/٥٩٠عقد الجواھر الثمینة ف�ي م�ذھب ع�الم المدین�ة ) ٥(

٥/١٠٧ .  
  . ٤/٨، وبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ٥/١٣٩المبسوط للسرخسي ) ٦(
  . ٩/٤٢٠، والجامع لمسائل المدونة ٣٩٢عیون المسائل للقاضي عبد الوھاب، ص) ٧(
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  .)١(الحنابلة
  :عالقة المسألة بقاعدة الحرام ال یحرم الحالل: الفرع الثاني

ُم الَح�َاللَ «: ساَق الشافعیُة حدیث ، وھ�و )٢(ك�نصٍّ ف�ي مح�ل الن�زاع »الَحَراُم َال ُیَح�رِّ
  یاُن ضعفھ األصل بل لفظ قاعدة الحرام ال یحرم الحالل، وقد سبق في المبحث التأصیلي ب

  .مرفوعاً، وأنھ صحَّ من قول ابن عباس رضي هللا عنھما
واس���تدل الق���ائلون بع���دم انتش���ار المحرمی���ة بالح���دیث الس���ابق، : أدل���ة الق���ول األول

   .وبالقیاس والمعقول
ھذا اللبن مح�رم؛ لنجاس�ة عین�ھ، فل�م یثب�ت ب�ھ «فألن : أما وجھ استداللھم بالحدیث

  .)٣(»تحریم ما كان حالالً من قبلھ
  .لم یثبت ھذا الحدیث مرفوعاً : الجواب

فقیاساً على وطء المیتة المرأة؛ بجامع عدم ثب�وت المحرمی�ة للم�وت، : وأما القیاس
ش�رب ل�بن ام�رأة میت�ة ل�م یح�رم؛ ألن�ھ معن�ى یوج�ب تحریم�اً مؤب�داً فبط�ل ب�الموت «فمن 

تحریم إذا اتص�ل ما یثبت بھ التحریم إذا اتصل بحیاتھا زال عنھ ال«كل : ، أي)٤(»كالوطء
  .)٥(»بموتھا

یف���ارق ال���وطء؛ ألن���ھ تعتب���ر فی���ھ «ھ���ذا قی���اس م���ع الف���ارق؛ فالرض���اع : الج���واب
، أي )٦(»الموطوءة، ألنھ ال یثبت حكمھ إال في موطوءة، فلھذا لم یثب�ت حكم�ھ بع�د موتھ�ا

  .، بخالف الرضاع ال تعتبر فیھ المرضعة)٧(زال محل الحرث
  .)٨(»ت لیس بجماع، وإیجار لبن المیتة رضاعالجماع بعد المو«: وخالصة الفارق

  .)٨(»رضاع
  :وأما المعقول

الذي علیھ التعویل في سقوطھ سقوُط حرمِة المیتة؛ فإنھ�ا إذا مات�ت والل�بن «ألن  -أ
في ثدیھا، فیتبُع سقوُط حرمة اللبن س�قوَط حرم�ة األم؛ م�ن جھ�ة أن�ھ اكتس�ب الحرم�ة م�ن 

س�قط حرمُتھ�ا، فیس�قط حرم�ُة الل�بن  انسالكھ في مجاریھا، وھي حیة، فإذا لم ینفصل حتى
  .)٩(»تبعاً، كما تثبت حرمُتھ تبعاً 

                                      
  . ٩/٣٣٦، واإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ١٧٦-٨/١٧٥المغني البن قدامة ) ١(
  . ١٥/١٤٤، وكفایة النبیھ في شرح التنبیھ ١١/٣٧٧الحاوي الكبیر : ینظر) ٢(
  .المراجع السابقة: ینظر) ٣(
، والمس��ائل ٩/٥٥٤ف��تح العزی��ز ش��رح ال��وجیز : وینظ��ر. ٣/١٤٤المھ��ذب ف��ي فق��ھ اإلم��ام الش��افعي ) ٤(

  .٢/٢٣٧ن والوجھین الفقھیة من كتاب الروایتی
  . ١١/٣٧٧الحاوي الكبیر : وینظر. ١٥/١٤٤كفایة النبیھ في شرح التنبیھ ) ٥(
  . ٢/٢٣٧المسائل الفقھیة من كتاب الروایتین والوجھین ) ٦(
  .  ١/٢١٩الھدایة في شرح بدایة المبتدي : ینظر) ٧(
  . ٥/١٣٩المبسوط للسرخسي ) ٨(
  . ١٥/٣٦١نھایة المطلب في درایة المذھب ) ٩(
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  .)١(»ألنھ لبن ممن لیس بمحل للوالدة، فلم یتعلق بھ التحریم كلبن الرجل«و -ب
  
  
ل��بن ح��رام قب�ل انفص��الھ، فل��م یتعل�ق ب��ھ التح��ریم، ك�اللبن المنفص��ل م��ن «وألن�ھ  -ج

  .)٢(»الرجل
ألصل؛ أال ترى أنھ تسقط حرم�ة األعض�اء اللبن ضعفت حرمتھ بموت ا«وألن  -د

بالموت حتى ال یجب الضمان بقطعھا، وبأنھا بعد الموت جثة منفكة عن الح�ل والحرم�ة، 
  .)٣(»فصارت كجثة البھیمة

وألن لبن الرضاع ما أنبت اللحم وأنش�ز العظ�م، ول�بن المیت�ة ال یثب�ت ذل�ك؛ « - ھـ
  .)٤(»فلم یثبت بھ التحریم

  .بحصول ذلك بلبن المیتة، وإن كان نجساً على قولالعادة تقول : الجواب
  :واستدل القائلون بانتشار المحرمیة باألثر والقیاس والمعقول: أدلة القول الثاني

  .)٥(»إن اللبن ال یموت«: فقول عمر رضي هللا عنھ: وأما األثر
 اللبن ال یلحق�ھ حك�م الم�وت؛ ألن�ھ ال حی�اة فی�ھ، وم�ا ال حی�اة فی�ھ« :وجھ االستدالل

فحالھ بعد الموت كھي قبلھ، والدلیل على أنھ ال حیاة فیھ أن�ھ یؤخ�ذ م�ن الحی�وان ف�ي ح�ال 
حیاتھ من غیر إیالم لھ، ولو كان فیھ حیاة أللم الحیوان بأخذه كاللحم، وسائر أعضائھ لم�ا 

  .)٦(»كان فیھا حیاة ألم الحیوان بأخذھا منھ
  :فمن وجھین: وأما القیاس
ألن أكثر ما فیھ أنھ لبن نجس، «شرب اللبن المتنجس؛  بالقیاس على: الوجھ األول

  .)٧(»وھذا ال یمنع التحریم كما لو طرح فیھ نجاسة في حال حیاتھا
ألن�ھ ال یعتب�ر ف�ي الرض�اع قص�د «بالقیاس على شرب لبن النائم�ة؛ : الوجھ الثاني

ل�م المرضعة، أال ترى أن الصبي لو دب فشرب من ثدیھا وھي نائمة نش�ر الحرم�ة، وإذا 
  .)٨(»تعتبر المرضعة لم یؤثر موتھا في ذلك

   

                                      
  . ١٨/٢٢٣المجموع شرح المھذب ) ١(
  . ٩/٥٥٤فتح العزیز شرح الوجیز ) ٢(
  . المرجع السابق) ٣(
  .١١/٣٧٧الحاوي الكبیر : وینظر. ١٥/١٤٤كفایة النبیھ في شرح التنبیھ ) ٤(
، ٢/٢٣٧المسائل الفقھیة م�ن كت�اب ال�روایتین وال�وجھین : ینظر. ذكره بعض الحنابلة، ولم أقف لھ على إسنادٍ ) ٥(

  . ٥/٥٨٩وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
، وب��دائع الص��نائع ف��ي ٥/١٣٩المبس��وط للسرخس��ي : وینظ��ر. ٥/٢٧٦ش��رح مختص��ر الطح��اوي للجص��اص ) ٦(

   ٤/٨ترتیب الشرائع 
، والمبسوط ٢/٣٢٠مختصر اختالف العلماء : وینظر. ٢/٢٣٧المسائل الفقھیة من كتاب الروایتین والوجھین ) ٧(

  .٥/١٣٩للسرخسي 
، والمبسوط ٢/٣٢٠مختصر اختالف العلماء : وینظر. ٢/٢٣٧المسائل الفقھیة من كتاب الروایتین والوجھین ) ٨(

  .٤/٨، وبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ٥/١٣٩للسرخسي 
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  :وأما المعقول
السبب ھو شبھة الجزئیة وذلك في الل�بن لمعن�ى اإلنش�از واإلنب�ات، وھ�و «فألن  -أ

  .)٢(»ولبن المیتة یدفع الجوع وینبت اللحم وینشز العظم ویفتق األمعاء«، )١(»قائم باللبن
اء ب�ھ، وذل�ك كل�ھ موج�وٌد ف�ي ل��بن وألن االعتب�ار ف�ي الرض�اع وق�وع االغت�ذ« -ب

  .)٣(»المیتة
ألن من : فلم وقعت بھ الحرمة؟ قال: ال یحل اللبن في ضروع المیتة، قیل«نعم  -ج

حلف أن ال یشرب لبناً فشرب لبن المیتة أو شرب لبناً مات�ت فی�ھ ف�أرة حن�ث إال أن ین�وي 
  .)٤(»اللبن الحالل

لبن یحصل بھ المقصود م�ن الرض�اع، لبن المیتة تنتشر بھ الحرمة؛ ألنھ : الترجیح
  . ولقوة قیاس القائلین بھذا القول، مع ضعف قیاس القائلین بعدم الحرمة، وهللا أعلم

  .وعلیھ ال تكون ھذه المسألة من فروع قاعدة الحرام ال یحرم الحالل
  

یكاد أن تكون مسألة غیر واقعة، فال یكون لھا وجود إال في «: قال ابن رشد: فائدة
  .)٥(»القول

ومع ندرة وقوعھا، أو استحالتھا، أفاض فیھا األئمة استدالال ونقضاً، وما ھي : قلت
  .إال ریاضة فقھیة فكریة

  اطب اس

و  رظا   أو  زر أم اظ  تأ  

رجل قال المرأتھ أن�ت عل�ي كظھ�ر فالن�ة، : صورة المسألة وحكمھا: الفرع األول
  نة ھي أم امرأة زنا بھا أو ابنة امرأة زنا بھا، فھل یكون مظاھراً؟وكانت فال

  :ھذه المسألة من مفردات المذھب الحنفي، وقد اختلف فیھا في المذھب على قولین
  .)٦(یكون مظاھراً، وھو قول أبي حنیفة وأبي یوسف: القول األول
  .)٧(ال یكون مظاھراً، وھو قول محمد بن الحسن: القول الثاني

  :كن تخریجھا على المذاھب األخرى، فأقولویم

                                      
، وش��رح الزركش��ي عل��ى ٥/١٣٩المبس��وط للسرخس��ي : ، وینظ��ر١/٢١٩الھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت��دي ) ١(

  . ٥/٥٨٩مختصر الخرقي 
  . ٤/٨بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) ٢(
  . ٩/٤٢٠الجامع لمسائل المدونة ) ٣(
  . ٩/٤٢٠الجامع لمسائل المدونة : وینظر. ٢/٤٤٨التھذیب في اختصار المدونة ) ٤(
  . ٣/٦٤بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ) ٥(
، وف�تح الق�دیر للكم�ال اب�ن ٣/٢٣٣، وبدائع الصنائع في ترتیب الش�رائع ٦/٢٢٧المبسوط للسرخسي ) ٦(

  . ٣/٤٦٦، وحاشیة ابن عابدین ٤/٢٥١الھمام 
  . المراجع السابقة) ٧(
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: وش�مل قول�ھ«، )١(»تشبیھ من یجوز وطؤھا بم�ن تح�رم«الظھار  :مذھب المالكیة

المحرم���ة عل���ى التأبی���د ك���األم ونحوھ���ا، والمحرم���ة ال عل���ى التأبی���د وھ���ي ) م���ن یح���رم(
  .)٢(»األجنبیة

ن مظ��اھراً عن��د وعلی��ھ فم��ن ق��ال المرأت��ھ أن��ت عل��ي كظھ��ر أم المزن��ي بھ��ا أو ابنتھ��ا ك��ا
المالكی��ة؛ وال أث��ر للتخ��ریج عل��ى ال��روایتین عن��د المالكی��ة ف��ي مس��ألة ھ��ل تثب��ت حرم��ة 

؟ ألنھ في روای�ة ثب�وت المحرمی�ة تك�ون محرم�ة عل�ى التأبی�د )٣(المصاھرة بالوطء الحرام
  .فیقع الظھار، وفي روایة عدم ثبوت المحرمیة تكون أجنبیة فیقع الظھار أیضاً 

 یكون مظاھراً من كانت حالالً في حال ثم حرمت بسبب كما ال«: مذھب الشافعیة
  .)٤(»حرمت نساء اآلباء وحالئل األبناء بسبب

م�ن : ، وعلی�ھ)٥(والشافعیُة ال یثبتون محرمی�ة المص�اھرة ب�الوطء الح�رام كم�ا س�بق
  . قال المرأتھ أنت علي كظھر أم المزني بھا أو ابنتھا، ال یكون مظاھراً عند الشافعیة: قال

بظھ��ر م��ن تح��رم علی��ھ عل��ى التأبی��د س��وى األق��ارب، «إذا ش��بھھا : ذھب الحنابل��ةم��
كاألمھات المرضعات، واألخوات من الرضاعة، وحالئل اآلباء واألبناء، وأمھات النساء، 

  .)٦(»والربائب الالئي دخل بأمھن، فھو ظھار أیضاً 
: م�ن ق�ال: لی�ھ، وع)٧(والحنابلُة یثبتون محرمیة المصاھرة بالوطء الحرام كما س�بق

قال المرأتھ أنت علي كظھر أم المزني بھا أو ابنتھا، یكون مظاھراً عند الحنابلة؛ ألنھ أما 
  . لمزني بھا أو ابنتھا محرمة على التأبید

وافق المالكیُة والحنابلُة تخریجاً قوَل أبي حنیف�ة وأب�ي یوس�ف ف�ي وق�وع : الخالصة
  .الظھار

  . في عدم وقوع الظھار ووافق الشافعیُة تخریجاً قوَل محمد
  :عالقة المسألة بقاعدة الحرام ال یحرم الحالل: الفرع الثاني

  :عالقتھا بقاعدة الحرام ال یحرم الحالل من وجھین
قول الرجل المرأتھ «: ربَط بعُض الحنفیة ھذه المسألة بالقاعدة؛ فقال: الوجھ األول

ھ ال یك��ون مظ��اھراً؛ ألن م��ن أن��ت عل��ي كظھ��ر فالن��ة وھ��ي أم المزن��ي بھ��ا أو ابنتھ��ا، فإن��
  .)٨(»الفقھاء من یقول الحرام ال یحرم الحالل

                                      
  . ٤/١١١مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل : ، وینظر٣٠٨جامع األمھات ص) ١(
  . ٤/٥١٠التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب ) ٢(
  . تسبق بیان الروایتین في المطلب الثاني من مبحث التطبیقا) ٣(
  . ١٧/٣٤٣المجموع شرح المھذب : وینظر. ٨/٣٠٧مختصر المزني ) ٤(
  . سبق بیان ذلك في المطلب الثاني من مبحث التطبیقات) ٥(
  . ١٩٠زاد المستقنع في اختصار المقنع ص: وینظر. ٦/ ٨المغني البن قدامة ) ٦(
  . سبق بیان ذلك في المطلب الثاني من مبحث التطبیقات) ٧(
  . ٤/٢٤٦رح الھدایة العنایة ش) ٨(
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ھ�ل تثب�ت المحرمی�ة : أن ھذه المسألة فرٌع عن المس�ألة الثانی�ة وھ�ي: الوجھ الثاني
  بالمصاھرة للموطوءة بالحرام، أي الحرمة المؤبدة ألم المزني بھا وابنتھا؟

  .عدة الحرام ال یحرم الحاللومعلوم أن تلك المسألة ھي المثال األول لقا
ولما كانت ھذه المسألة من مف�ردات الم�ذھب الحنف�ي، وھ�ي ف�رٌع ع�ن مس�ألة س�بق 

  .بحثھا باستفاضة، فال فائدة من إعادة األدلة واالعتراضات
بناء على ما سبق في تل�ك المس�ألة، وم�ن التخ�ریج الفقھ�ي لھ�ذه المس�ألة، : الترجیح

  .فیھ االحتیاط والخروج من الخالف، وهللا أعلمفیذھب الباحث إلى قول الجمھور؛ ف
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  اطب ادس

   ال اط

رجل لھ ماٌل حراٌم وماٌل حالٌل اختلطا، فما : صورة المسألة وحكمھا: الفرع األول
  حكم معاملتھ؟

  :اختلف في ھذه المسألة على أقوال
، وق���ول عن���د )١(ةتح���رم المعامل���ة مطلق���اً، وھ���و ق���ول عن���د المالكی���: الق���ول األول

  . )٢(الحنابلة
  .)٣(تكره المعاملة مطلقاً، وھو قول عند الشافعیة: الثاني القول

تح�رم معامل�ة م�ن زاد الح�رام ف�ي مال�ھ عل�ى الثل�ث، وھ�و ق�ول عن�د : القول الثالث
  .)٤(الحنابلة

، وق�ول عن�د )٥(تحرم معاملة من أكثر مالھ ح�رام، وھ�و ق�ول الحنفی�ة: القول الرابع
  .)٨(، وقول عند الحنابلة)٧(، وقول عند الشافعیة)٦(المالكیة

، )٩(تكره معاملة من كان أغلب مالھ حراماً، وھو قول عند المالكیة: القول الخامس
  .)١١(، وقول عند الحنابلة)١٠(، وقول عند الشافعیة)٩(المالكیة

تج���وز المعامل���ة إذا ظ����ن أن الح���رام أكث���ر، وھ���و ق���ول عن����د : الق���ول الس���ادس
  .)١٢(الشافعیة

                                      
، والشرح الكبیر للش�یخ ال�دردیر وحاش�یة ١٣/٣٢١الذخیرة للقرافي : ینظر. أصبغ. وھو قول أصبغ) ١(

  .٣/٢٧٧الدسوقي 
/ ٥، وكش�اف القن�اع ع�ن م�تن اإلقن�اع ٨/٣٢٢اإلنصاف في معرفة الراجح م�ن الخ�الف للم�رداوي ) ٢(

١٦٧ .  
  . ٢/٢١المھذب في فقھ اإلمام الشافعي ) ٣(
/ ٥، وكش�اف القن�اع ع�ن م�تن اإلقن�اع ٨/٣٢٢اإلنصاف في معرفة الراجح م�ن الخ�الف للم�رداوي ) ٤(

١٦٧ .  
  . ، ٣٦٧/ ٥، و المحیط البرھاني في الفقھ النعماني ٤٧٨عیون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص) ٥(
  ، ٣٢١/ ١٣الذخیرة للقرافي : ینظر. وھو قول ابن القاسم) ٦(
  ، ١٣٢/ ١المنثور في القواعد الفقھیة : ظرین. واختاره الغزالي) ٧(
/ ٥، وكش�اف القن�اع ع�ن م�تن اإلقن�اع ٨/٣٢٢اإلنصاف في معرفة الراجح م�ن الخ�الف للم�رداوي ) ٨(

١٦٧ .  
والشرح الكبیر للشیخ ال�دردیر . ٣٠٣/ ٣شرح مختصر خلیل للخرشي : ینظر. وھو قول ابن القاسم) ٩(

  .٣/٢٧٧وحاشیة الدسوقي 
، وروض��ة الط��البین وعم��دة المفت��ین ١٣٢/ ١، والمنث��ور ف��ي القواع��د الفقھی��ة ٣/٣٢ي األم للش��افع) ١٠(
٧/٣٣٧.  
  . ٥/١٦٨، وكشاف القناع عن متن اإلقناع ٣٤٦القواعد البن رجب ص) ١١(
  . ٣٢٥/ ١المنثور في القواعد الفقھیة ) ١٢(
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، وھ�و )١(تجوز المعاملة على ق�در الح�الل، وھ�و ق�ول عن�د الش�افعیة: عالقول الساب
  .)٤(، وابن القیم)٣(، واختاره ابن تیمیة)٢(قول عند الحنابلة

وھناك تفاصیل أخرى في معاملة صاحب المال المختلط، ترج�ع ف�ي جوھرھ�ا إل�ى 
  .أحد األقوال السابقة؛ فأعرضت عنھا خشیة اإلطالة

  :السابقة في ثالثة أقوال كما یمكن إجمال األقوال
  ).كراھة أو تحریماً (ال تجوز المعاملة : القول األول
  ).مع اعتبار الثلث أو غیره(الحكم للغالب : القول الثاني
  .تجوز على قدر الحالل: القول الثالث

  .وسأورد األدلة تبعاً لھذا التقسیم الثالثي
  :الحاللعالقة المسألة بقاعدة الحرام ال یحرم : الفرع الثاني

جاءت اإلشارة في العالقة بین مسألة وقاعدة الح�رام ال یح�رم الح�الل ف�ي مواض�ع 
  :من كالم األئمة، منھا

الحرام لكس�بھ كالم�أخوذ غص�باً أو بعق�د فاس�د، «: قول ابن تیمیة رحمھ هللا تعالى -
  .)٥(»فھذا إذا اختلط بالحالل لم یحرمھ

اختالط الحالل بالحرام یحرمھ : العوام وأما ما یقولھ«: وجاء عند الشافعیة قولھم -
  .)٦(»فباطٌل ال أصل لھ

اس�تدل أص�حاب ھ�ذا الق�ول بالس�نة والقی�اس : ال تج�وز المعامل�ة: أدلة القول األول 
  :والمعقول

َھاٌت الَ َیْعلَُمَھ�ا َكِثی�ٌر «: فقولھ : أما السنة الَحالَُل َبیٌِّن، َوالَحَراُم َبیٌِّن، َوَبْیَنُھَما ُمَشبَّ
�ُبَھاتِ مِ  َھاِت اْس�َتْبَرأَ لِِدیِن�ِھ َوِعْرِض�ِھ، َوَم�ْن َوَق�َع ِف�ي الشُّ َق�ى الُمَش�بَّ �اِس، َفَم�ِن اتَّ َك�َراٍع : َن النَّ

ِ ِفي أَْرِضِھ  َیْرَعى َحْوَل الِحَمى، ُیوِشُك أَْن ُیَواِقَعُھ، أَالَ َوإِنَّ لُِكلِّ َملٍِك ِحًمى، أَالَ إِنَّ ِحَمى هللاَّ
  .)٧(»َمَحاِرُمھُ 

                                      
للس��یوطي ، واألش��باه والنظ��ائر ٩/١٤٥، والمجم��وع ش��رح المھ��ذب ٢/٤٩٦فت��اوى اب��ن الص��الح ) ١(

  . ١٠٧ص
  . ٣٠القواعد البن رجب ص) ٢(
  . ٢٧٦/ ٢٩مجموع فتاوى ابن تیمیة ) ٣(
  . ١/٣٩٤مدارج السالكین ، و٣/٢٥٧بدائع الفوائد ) ٤(
  . ٢٩/٣٢٠مجموع الفتاوى ) ٥(
  . ١٠٧األشباه والنظائر للسیوطي ص) ٦(
 ، ومس��لم، كت��اب)٥٢(ث رواه البخ��اري، كت��اب اإلیم��ان، ب��اب فض��ل م��ن اس��تبرأ لدین��ھ، رق��م الح��دی) ٧(

  . )١٥٩٩(المساقاة، باب أخذ الحالل وترك الشبھات، رقم الحدیث 
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  .)١(»إن كان معھ حالل وحرام كره مبایعتھ«: وجھ االستدالل

ھن�ا یحمل ھ�ذا الح�دیث عل�ى ال�ورع وس�داً للذریع�ة، ال جزم�اً؛ فالكراھ�ة : الجواب 
  .)٢(»خوفاً من الوقوع في الحرام«

  . )٣(فقیاساً على اشتباه األواني الطاھرة بالنجسة: أما القیاس
  :من وجھین: الجواب

المعامل��ة یتنازعھ��ا حق��ان؛ ح��ق هللا تع��الى وح��ق اآلدم��ي، بخ��الف  :الوج��ھ األول
  .الطھارة، فافترقتا

أص��الً مرجوع��اً إلی��ھ ف��ي «ف��ي المع��امالت المالی��ة االش��تباه ص��ادف : الوج��ھ الث��اني
األمالك، وھو الید فاعتمدناه، بخالف النجاسة، فإنا لم نجد أصالً یعارض غلبة الظ�ن، إال 

  . )٤(»استصحاب الطھارة
  : ا المعقولوأم

  .)٥(»المال الذي بعضھ حرام حرام كلھ«فألن  -أ
  .)٦(ھذا األصل مھجور في مذھب القائل بھ، وغیر معتمد: الجواب

إذا اخ��تلط درھ��م ح��الل ب��درھم ح��رام، وج��ب اجتنابھم��ا دفع��اً لمفس��دة «وألن��ھ  -ب
  .)٧(»الحرام

ب�التخلص م�ن  یمكن دفع المفس�دة ب�التمییز والتح�ري، والبن�اء عل�ى الیق�ین: الجواب
  . المال المشكوك فیھ على طریقة الشافعیة ومن وافقھم، كما سیأتي بیانھ

  :بالمعقولاستدل أصحاب ھذا القول : الحكم للغالب: أدلة القول الثاني
ألن أم��وال الن��اس ال تخل��و ع��ن قلی��ل ح��رام وتخل��و ع��ن كثی��ره، فیعتب��ر الغال��ب «- أ

  .)٨(»ویبنى الحكم علیھ
  

  .)٩(إن غلب الحالل فالمعاملة صحیحة جائزة لندرة الوقوع في الحراموألنھ  -ب
  . )١٠(»إقامة لألكثر مقام الكل«و -ج

                                      
  . ٢/٢١المھذب في فقھ اإلمام الشافعي ) ١(
  . ٢٨٨/ ٢، والمنثور في القواعد الفقھیة ١/١٩٣غمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظائر ) ٢(
  . ٨/٣٢٢اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ) ٣(
  . ١/٣٢٥المنثور في القواعد الفقھیة ) ٤(
  . ١٣/٣٢١الذخیرة للقرافي ) ٥(
  .٣/٢٧٧، والشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي ١٣/٣٢١الذخیرة للقرافي : ینظر) ٦(
  . ٢/٢٢قواعد األحكام في مصالح األنام ) ٧(
  .٢/٥٢٩األنھر في شرح ملتقى األبحر  مجمع: وینظر. ٥/٣٦٧المحیط البرھاني في الفقھ النعماني ) ٨(

  . ١/٨٤قواعد األحكام في مصالح األنام ) ٩(
، وكش��اف القن��اع ع��ن م��تن اإلقن��اع ٨/٣٢٢اإلنص��اف ف��ي معرف��ة ال��راجح م��ن الخ��الف للم��رداوي ) ١٠(

٥/١٦٨ .  
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كلما كثر الحرام تأكدت الشبھة، وكلما قلَّ خفت الشبھة، إل�ى أن یس�اوي «وألنھ  -د
  .)١(»الحالل الحرام فتستوي الشبھات

الت�ورع ع�ن الجمی�ع بخ�الف  وألنھ مع كثرة الحالل وُبعِد تن�اول الح�رام، یش�ق -ھـ
  .)٢(الحالل القلیل

في النق�ود الم�اُل ال یك�ون مس�تھلكاً ف�یمكن التمیی�ز ب�ین ال�دراھم، وبالت�الي : الجواب
  . اجتناب الحرام، وتنتفي المحاذیر الواردة في نقاط المعقول السابقة

اس�تدل أص�حاب ھ�ذا الق�ول : تج�وز المعامل�ة عل�ى ق�در الح�الل: أدلة الق�ول الثال�ث
  :بالسنة والمعقول
ِبيُّ «: الیھود، ومن ذلك فقد عامل النبي : أما السنة ِدْرًعا لَُھ ِباْلَمِدیَن�ِة  َرَھَن النَّ

، َوأََخَذ ِمْنُھ َشِعیًرا ِألَْھلِھِ    .)٣(»ِعْنَد َیُھوِديٍّ
المعاملة تكره ورعاً واحتیاطاً، وال یحرم ذلك في الحكم بل یجوز،  :وجھ االستدالل

  . )٤(كان ممن ال یتوقى الربا والیھودي
  :وأما المعقول

إن اخ�تالط مال�ھ بغی�ره «: فألن الحرام ال یحرم الح�الل، وأم�ا م�ا یقول�ھ ال�بعض -أ
اشتبھ واختلط بغیره لم یحرم الجمیع؛ بل یمیز قدر «، فإذا )٥(»یحرمھ، فباطل، ال أصل لھ

  .)٦(»قدر ھذا من قدر ھذا فیصرف ھذا إلى مستحقھ وھذا إلى مستحقھ
المأخوذ من مالھ عین الحرام ف�ال تح�رم مبایعت�ھ إلمك�ان الح�الل وع�دم «وألن  -ب

  . )٧(»تحقق التحریم، ولكن یكره خوفاً من الوقوع في الحرام
ألن ھؤالء قد یملكون حالالً فال یفس�خ البی�ع، وال نح�رم حرام�اً «: قال الشافعي -ج

  .)٨(»یعرفھ بّیناً إال أن یشتري الرجل حراماً یعرفھ، أو بثمن حرام
ألن التحریم لم یتعلق بذات الدرھم وجوھره، وإنما تعل�ق بجھ�ة الكس�ب فی�ھ، «و -د

  .)٩(»فإذا خرج نظیره من كل وجھ لم یبق لتحریم ما عداه معنى
  .)١٠(»ال تقوم مصالح الخلق إال بھ«وھذا القول یحقق المصلحة، بل  -ھـ

                                      
  . ١/٨٥قواعد األحكام في مصالح األنام ) ١(
  . ٣٠القواعد البن رجب ص: ینظر) ٢(
  ). ٢٠٦٩(بالنسیئة، رقم الحدیث  ، كتاب البیوع، باب شراء النبي رواه البخاري) ٣(
  . ٥/٣١١الحاوي الكبیر ) ٤(
  . ١٠٧األشباه والنظائر للسیوطي ص) ٥(
  . ٢٩/٢٧٦مجموع فتاوى ابن تیمیة ) ٦(
  . ٧٥األشباه والنظائر للسیوطي ص) ٧(
  . ٣٢/ ٣األم للشافعي ) ٨(
  . ٣/٢٥٧بدائع الفوائد ) ٩(
  . ٣/٢٥٧لفوائد بدائع ا) ١٠(
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 یتعل�ق الغ�رض بأعیانھ�ا ب�ل ألن النق�ود ال«ی�رى الباح�ث الق�ول الثال�ث؛ : الترجیح

تحریمھ لم یكن لتحریم عینھ، وإنما حرم لتعلق حق غی�ره ب�ھ، ف�إذا «، ثم إن )١(»بمقدارھا
أخرج عوضھ زال التحریم، كما لو ك�ان ص�احبھ حاض�راً فرض�ي بعوض�ھ، وس�واء ك�ان 

  .)٢(»قلیالً أو كثیراً، والورع إخراج ما یتیقن بھ إخراج عین الحرام
دلة، ونكون بھذا القول ق�د حققن�ا المص�لحة للجمی�ع، ودفعن�ا المش�قة وبھذا تجتمع األ

  .عنھم، وتبرز أھمیة ھذا القول في المعامالت المعاصرة، وهللا أعلم
  : خاتمة جامعة وقاعدة نافعة

  :اختالط المباح بالمحظور حساً قسمان«: قال اإلمام ابن القیم رحمھ هللا تعالى
  .لعینھ كالدم والبول والخمر والمیتةأن یكون المحظور محرماً : أحدھما

فھذا إذا خالط حالالً وظھر أثره فیھ حرم تناول الحالل، وال نقول أنھ صیر الحالل 
حراماً، فإن الحالل ال ینقلب حراماً البتة ما دام وص�فھ باقی�اً، وإنم�ا ح�رم تناول�ھ؛ ألن�ھ م�ا 

  .تعذر الوصول إلیھ إال بتناول الحرام فلم یجز تناولھ
أن یكون محرماً لكس�بھ؛ ألن�ھ ح�رام ف�ي عین�ھ كال�درھم المغص�وب م�ثالً، : يوالثان

فھ�ذا القس��م الث�اني ال یوج��ب اجتن�اب الح��الل وال تحریم�ھ البت��ة، ب�ل إذا خ��الط مال�ھ درھ��م 
حرام أو أكثر منھ أخرج مقدار الحرام وحل لھ الباقي بال كراھة، سواء كان المخرج عین 

م یتعلق بذات الدرھم وجوھره، وإنما تعل�ق بجھ�ة الكس�ب الحرام أو نظیره؛ ألن التحریم ل
  .فیھ، فإذا خرج نظیره من كل وجھ لم یبَق لتحریم ما عداه معنى

  .ھذا ھو الصحیح في ھذا النوع، وال تقوم مصالح الخلق إال بھ
ھذا إذا ظھر أثر المخالط، فلو استھلك ولم یظھر أثره فھن�ا معت�رك الن�زال وتالط�م 

وھي مسألة الماء والمائع إذا خالطتھ النجاسة فاستھلكت ولم یظھر لھا فیھ أمواج األقوال، 
  .)٣(»أثر البتة، والمذاھب فیھا ال تزید على اثني عشر مذھباً 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                      
  . ٣٠القواعد البن رجب ص) ١(
  . ٤/٢٣الشرح الكبیر على متن المقنع ) ٢(
  . بتصرف یسیر. ٢٥٨ - ٣/٢٥٧بدائع الفوائد ) ٣(
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  الخاتمة
  .الحمد � وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده

الباحث في بحث�ھ، ففي نھایة البحث البد من تسجیل النتائج التي توصل إلیھا : وبعد
  .وشفعھا بالتوصیات التي یرى الباحث األخذ بھا

  :النتائج: أوالً 
  .قاعدة الحرام ال یحرم الحالل قاعدة مختلف في االستدالل بھا -١
  .مذھب الصحابي ھو مستند قاعدة الحرام ال یحرم الحالل -٢
یة في المح�ل من خالل األمثلة التطبیقیة نجد أن ھذه القاعدة تزاحمھا قواعد فقھ -٣

  .ذاتھ
وھذا التزاحم یورثھا ضعفاً، مع قی�ام الش�بھة الت�ي ت�درء العقوب�ة المترتب�ة عل�ى  -٤

  .الفعل
  :التوصیات: ثانیاً 

  .العنایة بالقواعد الفقھیة المختلف فیھا تأصیالً وتمثیالً  -١
  .االھتمام بالقواعد الفقھیة المتزاحمة في محلھا -٢
  .قھیة من جوانبھا وزوایاھا المختلفةأھمیة النظر في القضایا الف -٣
ھ��ذا الب��اب التأص��یلي مفت��وح لط��الب الدراس��ات العلی��ا؛ الختی��ار عن��اوین بح��ث  -٤

  .للماجستیر والدكتوراه
  

الحمد� على ما منَّ بھ، والصالة والسالم على رسولھ األمین، وعل�ى : وفي الختام
  . آلھ وصحبھ أجمعین
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  فھرس المصادر والمراجع

: ألشباه والنظائر، تألیف تاج الدین عبد الوھاب بن تقي ال�دین الس�بكي، الناش�را -١
  . م١٩٩١ -ھـ١٤١١األولى : دار الكتب العلمیة، الطبعة

عب�د ال�رحمن ب��ن أب�ي بك�ر، ج��الل ال�دین الس��یوطي، : األش�باه والنظ�ائر، ت��ألیف -٢
  .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الناشر

دار : ج��الل ال��دین الس��یوطي، دار النش��ر: األش��باه والنظ��ائر ف��ي النح��و، ت��ألیف -٣
  .الكتب العلمیة، بدون

، زین الدین بن إب�راھیم ب�ن محم�د، اب�ن نج�یم، وض�ع حواش�یھ والنظائراألشباه  -٤
لبن��ان،  –دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت : الش��یخ زكری��ا عمی��رات، الناش��ر: وخ��رج أحادیث��ھ

  . م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤١٩األولى، : الطبعة
القاضي أبو محمد عبد الوھاب ب�ن : اإلشراف على نكت مسائل الخالف، تألیف -٥

الحبی��ب ب��ن ط��اھر، دار اب��ن ح��زم، : المحق��ق: عل��ي ب��ن نص��ر البغ��دادي الم��الكي، تحقی��ق
   .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة

ال�دكتور : ةمحمد بن الحسن ب�ن فرق�د الش�یباني، تحقی�ق َودَراَس�: األصل، تألیف -٦
د بوینوكالن، دار ابن حزم، بیروت    .م ٢٠١٢ -ھـ  ١٤٣٣األولى، : لبنان، الطبعة –محمَّ

محم��د ب��ن إدری��س الش��افعي أب��و عب��د هللا، دار المعرف��ة، بی��روت، : األم، ت��ألیف -٧
  .الثانیة: ھـ، الطبعة١٣٩٣

اإلنصاف في معرفة الراجح م�ن الخ�الف عل�ى م�ذھب اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل،  -٨
محمد حامد الفقي، دار إحیاء الت�راث العرب�ي، : علي بن سلیمان المرداوي، تحقیق: ألیفت

  . بیروت
: الرویاني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل، تحقی�ق: بحر المذھب، تألیف -٩

  .م ٢٠٠٩األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: طارق فتحي السید، الناشر
أبو الولید محمد بن أحمد بن محم�د ب�ن : مقتصد، تألیفبدایة المجتھد ونھایة ال -١٠

الق��اھرة،  -دار الح��دیث : أحم��د ب��ن رش��د القرطب��ي الش��ھیر ب��ابن رش��د الحفی��د، دار النش��ر
   .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: بدون طبعة، تاریخ النشر: الطبعة

ع��الء ال��دین : ب��دائع الص��نائع، ب��دائع الص��نائع ف��ي ترتی��ب الش��رائع، ت��ألیف -١١
  .الثانیة: م، الطبعة١٩٨٢دار الكتاب العربي، بیروت : ار النشرالكاساني، د
: محمد بن أبي بكر ب�ن أی�وب اب�ن ق�یم الجوزی�ة، الناش�ر: بدائع الفوائد، تألیف -١٢

  . دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، بدون
أبو محمد محمود ب�ن أحم�د ب�ن موس�ى ب�ن أحم�د : البنایة شرح الھدایة، تألیف -١٣

بی�روت،  -دار الكت�ب العلمی�ة : یتابى الحنف�ى ب�در ال�دین العین�ي، دار النش�ر بن حسین الغ
   .م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠األولى، : لبنان، الطبعة
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محم�د خی�ر رمض�ان یوس�ف، : قاسم بن قُطلُوبغا، تحقیق: تاج التراجم، تألیف -١٤
  . م١٩٩٢-ھـ  ١٤١٣األولى، : دمشق، الطبعة –دار القلم : الناشر

محمد مرتضى الحسیني الزبی�دي، : من جواھر القاموس، تألیف سالعروتاج  -١٥
  .دار الھدایة، بدون: مجموعة من المحققین، دار النشر: تحقیق

أحم��د ب��ن عب��د ال��رحیم اب��ن : تحف�ة التحص��یل ف��ي ذك��ر رواة المراس��یل، ت��ألیف -١٦
  . الریاض -مكتبة الرشد : عبد هللا نوارة، الناشر: العراقي، تحقیق

علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، ض�بطھ : ت، تألیفالتعریفا -١٧
األول�ى : لبن�ان، الطبع�ة-دار الكتب العلمی�ة بی�روت : وصححھ جماعة من العلماء، الناشر

  .م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣
محم�د : أحم�د ب�ن عل�ي اب�ن حج�ر العس�قالني، تحقی�ق: تقریب التھذیب، تألیف -١٨

  .م١٩٨٦ – ١٤٠٦األولى، : لطبعةسوریا، ا –دار الرشید : عوامة، الناشر
القاض�ي عی�اض : التنبیھات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ت�ألیف -١٩

الدكتور محمد الوثیق، ال�دكتور عب�د النع�یم حمیت�ي، : بن موسى الیحصبي السبتي، تحقیق
  . م٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢األولى، : لبنان، الطبعة –دار ابن حزم، بیروت : الناشر

محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عب�د الھ�ادي : یح التحقی�ق ف�ي أحادی�ث التعلی�ق، ت�ألیفتنق -٢٠
: سامي بن محمد بن جاد هللا وعبد العزیز بن ناصر الخباني، دار النش�ر: الحنبلي، تحقیق
  . م ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨األولى، : الریاض، الطبعة –أضواء السلف 

مطبع�ة : ي، الناش�رأحمد بن علي اب�ن حج�ر العس�قالن: تھذیب التھذیب، تألیف -٢١
  . ھـ١٣٢٦الطبعة األولى، : دائرة المعارف النظامیة، الھند، الطبعة

خلف بن أبي القاس�م القیروان�ي، دراس�ة : التھذیب في اختصار المدونة، تألیف -٢٢
دار البح�وث للدراس�ات : الدكتور محمد األمین ولد محمد سالم بن الشیخ، الناشر: وتحقیق

  . م ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣األولى، : ، دبي، الطبعةاإلسالمیة وإحیاء التراث
خلیل بن إسحاق بن موسى، : التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب، تألیف -٢٣

مرك��ز نجیبوی��ھ للمخطوط��ات وخدم��ة : أحم��د ب��ن عب��د الك��ریم نجی��ب، الناش��ر. د: تحقی��ق
  . م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩األولى، : التراث، الطبعة

عب��د ال��رؤوف ب��ن عل��ي المن��اوي، : لیفالتوقی��ف عل��ى مھم��ات التع��اریف، ت��أ -٢٤
  .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠األولى، : القاھرة، الطبعة-عبد الخالق ثروت ٣٨عالم الكتب : الناشر

أب�و : عثمان بن عمر ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن ی�ونس، تحقی�ق: جامع األمھات، تألیف -٢٥
: الیمام�ة للطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع، الطبع�ة: عبد ال�رحمن األخض�ر األخض�ري، الناش�ر

  . م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ثانیة، ال
محمد بن عبد هللا بن یونس التمیمي الص�قلي، : الجامع لمسائل المدونة، تألیف -٢٦

معھ��د البح��وث العلمی��ة وإحی��اء : مجموع��ة ب��احثین ف��ي رس��ائل دكت��وراه، الناش��ر: تحقی��ق
: ، توزیع)سلسلة الرسائل الجامعیة الموصى بطبعھا(جامعة أم القرى  -التراث اإلسالمي 

  . م ٢٠١٣ -ھـ  ١٤٣٤األولى، : الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة دار
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عبد الق�ادر ب�ن محم�د ب�ن نص�ر : الجواھر المضیئة في طبقات الحنفیة، تألیف -٢٧

  . كراتشي، بدون -میر محمد كتب خانھ : هللا القرشي، الناشر
تن��ویر  رد المخت��ار عل��ى ال��در المخت��ار ش��رح: حاش��یة اب��ن عاب��دین المس��ماة -٢٨

دار الفك��ر للطباع��ة والنش��ر، : اب��ن عاب��دین، دار النش��ر: األبص��ار فق��ھ أب��و حنیف��ة، ت��ألیف
  . م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١بیروت،

علي بن محمد بن حبیب : الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي، تألیف -٢٩
الشیخ علي محمد معوض والش�یخ ع�ادل أحم�د عب�د : الماوردي البصري الشافعي، تحقیق

: م، الطبع��ة١٩٩٩/ھ��ـ١٤١٩دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، لبن��ان، : موج��ود، دار النش��رال
  . األولى

: محمد بن الحسن بن فرق�د الش�یباني، تحقی�ق: الحجة على أھل المدینة، تألیف -٣٠
  .الثالثة: بیروت، الطبعة –عالم الكتب : مھدي حسن الكیالني القادري، الناشر

محم�د حج�ي، : ن أحمد بن إدریس القرافي، تحقیقشھاب الدی: الذخیرة، تألیف -٣١
 . م١٩٩٤دار الغرب، بیروت، : دار النشر
المكت���ب : الن���ووي، دار النش���ر: روض���ة الط���البین وعم���دة المفت���ین، ت���ألیف -٣٢

 .الثانیة: ھـ، الطبعة١٤٠٥اإلسالمي، بیروت، 
ي، موسى بن أحمد الحجاوي المقدس: زاد المستقنع في اختصار المقنع، تألیف -٣٣

  . الریاض -دار الوطن للنشر : عبد الرحمن بن علي بن محمد العّسكر، الناشر: تحقیق
محم�د : محم�د ب�ن یزی�د أب�و عب�دهللا القزوین�ي، تحقی�ق: سنن ابن ماجھ، تألیف -٣٤

  .دار الفكر، بیروت: فؤاد عبد الباقي، دار النشر
نص�ھ وعل�ق علي بن عمر الدارقطني، حققھ وض�بط : سنن الدارقطني، تألیف -٣٥

شعیب االرنؤوط، حس�ن عب�د الم�نعم ش�لبي، عب�د اللطی�ف ح�رز هللا، أحم�د برھ�وم، : علیھ
  . م ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤األولى، : لبنان، الطبعة –مؤسسة الرسالة، بیروت : الناشر

: أحمد بن الحسین بن علي بن موس�ى البیھق�ي، تحقی�ق: السنن الكبرى، تألیف -٣٦
الثالث��ة، : لبن��ان، الطبع��ة –دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت  :محم��د عب��د الق��ادر عط��ا، الناش��ر

  . م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤
رق��اني عل��ى مختص��ر خلی��ل، ومع��ھ -٣٧ الف��تح الرب��اني فیم��ا ذھ��ل عن��ھ : ش��رح الزُّ

عب�د الب��اقي ب�ن یوس��ف ب�ن أحم��د الزرق�اني، ض��بطھ وص�ححھ وخ��رج : الزرق�اني، ت��ألیف
: لبن��ان، الطبع��ة –العلمی��ة، بی��روت دار الكت��ب : عب��د الس��الم محم��د أم��ین، الناش��ر: آیات��ھ

  .م ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٢األولى، 
شمس الدین محمد بن عبد هللا : شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تألیف -٣٨

دار الكت��ب : عب��د الم��نعم خلی��ل إب��راھیم، دار النش��ر: الزركش��ي، ق��دم ل��ھ ووض��ع حواش��یھ
  .األولى: م، الطبعة٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣العلمیة، لبنان، بیروت، 
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ش�مس ال�دین أب�ي الف�رج عب�د ال�رحمن ب�ن : الشرح الكبیر الب�ن قدام�ة، ت�ألیف -٣٩
دار : الش��یخ محم��د رش��ید رض��ا، دار النش��ر: محم��د ب��ن أحم��د ب��ن قدام��ة المقدس��ي، تحقی��ق

  . بیروت –الكتاب العربي للنشر والتوزیع 
الش��رح الكبی��ر للش��یخ ال��دردیر وحاش��یة الدس��وقي، حم��د ب��ن أحم��د ب��ن عرف��ة  -٤٠

  .بدون طبعة وبدون تاریخ: دار الفكر، الطبعة: ي المالكي، الناشرالدسوق
: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقیق: شرح علل الترمذي، تألیف -٤١

األول�ى، : األردن، الطبع�ة –الزرق�اء  -مكتب�ة المن�ار : ھمام عب�د ال�رحیم س�عید، الناش�ر.د
  . م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧

أحمد بن عل�ي أب�و بك�ر ال�رازي الجص�اص : فشرح مختصر الطحاوي، تألی -٤٢
محمد عبید هللا خان، . سائد بكداش، د.عصمت هللا عنایت هللا محمد، د. د: الحنفي، تحقیق

ھـ  ١٤٣١األولى : دار السراج، الطبعة/د زینب محمد حسن فالتة، دار البشائر اإلسالمیة
  .م ٢٠١٠ -

هللا الخرشي المالكي أبو محمد بن عبد : شرح مختصر خلیل للخرشي، تألیف  -٤٣
  .بدون طبعة وبدون تاریخ: بیروت، الطبعة –دار الفكر للطباعة : عبد هللا، دار النشر

محمد بن موسى الحازمي، دار الكتب العلمیة، : شروط األئمة الخمسة، تألیف -٤٤
 .م، الطبعة األولى١٩٨٤/ھـ١٤٠٥بیروت 

بی��ت : ري، دار النش��رمحم��د ب��ن إس��ماعیل البخ��ا: ص��حیح البخ��اري، ت��ألیف -٤٥
  .األفكار الدولیة

محم�د : مسلم بن الحجاج القش�یري النیس�ابوري، تحقی�ق: صحیح مسلم، تألیف -٤٦
  .دار إحیاء التراث العربي، بیروت: فؤاد عبد الباقي، دار النشر

عب��د ال��رحمن ب��ن إب��راھیم بھ��اء ال��دین المقدس��ي، : الع��دة ش��رح العم��دة، ت��ألیف -٤٧
  .. م٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤: بدون طبعة، تاریخ النشر: القاھرة، الطبعةدار الحدیث، : الناشر

عبد هللا بن نجم بن شاس : عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، تألیف -٤٨
دار : حمی��د ب��ن محم��د لحم��ر، الناش��ر. د. أ: ب��ن ن��زار الج��ذامي الس��عدي، دراس��ة وتحقی��ق

  م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣األولى، : لبنان، الطبعة –الغرب اإلسالمي، بیروت 
مح��ب ال��دین الخطی��ب، دار : اب��ن أب��ي ح��اتم، تحقی��ق: عل��ل الح��دیث، ت��ألیف -٤٩

  .  ھـ١٤٠٥دار المعرفة، بیروت، : النشر
اب�ن الج�وزي، أب�و الف�رج عب�د ال�رحمن ب�ن عل�ي ب�ن : العلل المتناھی�ة، ت�ألیف -٥٠

الطبع��ة ھ��ـ، ١٤٠٣خلی��ل الم��یس، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت : ، تحقی��ق)ھ��ـ٥٩٧(محم��د 
  .األولى

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أب�و عب�د : العنایة شرح الھدایة، تألیف -٥١
دار : هللا اب��ن الش��یخ ش��مس ال��دین اب��ن الش��یخ جم��ال ال��دین الروم��ي الب��ابرتي، دار النش��ر

  .بدون طبعة وبدون تاریخ: الفكر، الطبعة
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أحم��د ب��ن إب��راھیم  نص��ر ب��ن محم��د ب��ن: عی��ون المس��ائل للس��مرقندي، ت��ألیف -٥٢

ین الن�اھي، الناش�ر. د: السمرقندي، تحقی�ق : مطبع�ة أس�عد، َبْغ�َداد، ع�ام النش�ر: ص�الح ال�دِّ
  .  ھـ١٣٨٦

عب��د الوھ��اب ب��ن عل��ي ب��ن نص��ر الم��الكي، دراس��ة : عی��ون المس��ائل، ت��ألیف -٥٣
د إبراھیم بورویبة، الناشر: وتحقیق دار اب�ن ح�زم للطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع، : علي محمَّ
  .م ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠األولى، : لبنان، الطبعة –بیروت 

عم��ر ب��ن : الغ��رة المنیف��ة ف��ي تحقی��ق بع��ض مس��ائل اإلم��ام أب��ي حنیف��ة، ت��ألیف -٥٤
-١٤٠٦األولى : مؤسسة الكتب الثقافیة، الطبعة: إسحق بن أحمد الھندي الغزنوي، الناشر

  .م١٩٨٦
أحمد بن محم�د مك�ي  :غمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظائر، تألیف -٥٥

  .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الحموي، الناشر
: عثم�ان ب�ن عب�د ال�رحمن، اب�ن الص�الح، تحقی�ق: فتاوى ابن الصالح، تألیف -٥٦

: بیروت، الطبعة –مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب : موفق عبد هللا عبد القادر، الناشر.د
  .ھـ١٤٠٧األولى، 

مح�ب ال�دین : أحمد بن علي بن حج�ر العس�قالني، تحقی�ق: فتح الباري، تألیف -٥٧
  . الخطیب، دار النشر، دار المعرفة، بیروت، بدون

الش�رح الكبی�ر، وھ�و ش�رح لكت�اب ال�وجیز ف�ي = فتح العزیز بش�رح ال�وجیز  -٥٨
ي، عب��د الك��ریم ب��ن محم��د الرافع��ي القزوین��: الفق��ھ الش��افعي ألب��ي حام��د الغزال��ي، ت��ألیف

  . دار الفكر: الناشر
دار : كمال الدین محمد بن عبد الواحد اب�ن الھم�ام، الناش�ر: فتح القدیر، تألیف -٥٩

  .بدون طبعة وبدون: الفكر، الطبعة
محم��د ب��ن مفل��ح المقدس��ي أب��و عب��د هللا، : الف��روع وتص��حیح الف��روع، ت��ألیف -٦٠

ھ�ـ، ١٤١٨لمی�ة، بی�روت، دار الكت�ب الع: أبو الزھراء ح�ازم القاض�ي، دار النش�ر: تحقیق
  .األولى: الطبعة

عبد العزیز بن عب�د الس�الم، راجع�ھ : قواعد األحكام في مصالح األنام، تألیف -٦١
  .القاھرة –مكتبة الكلیات األزھریة : طھ عبد الرؤوف سعد، الناشر: وعلق علیھ
، ال�دكتور محم�د بك�ر اس�ماعیل: القواعد الفقھیة بین األصالة والتوجیھ، تألیف -٦٢
  .األولى: م، الطبعة١٩٩٧دار المنار، : دار النشر
ال��دكتور محم���د : القواع��د الفقھی��ة وتطبیقاتھ��ا ف��ي الم��ذاھب األربع��ة، ت��ألیف -٦٣

 .م، الطبعة األولى٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧دار الفكر، دمشق، : الزحیلي، دار النشر
ب دار الكت�: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبل�ي، الناش�ر: القواعد، تألیف -٦٤

   .العلمیة، بدون
عب��د هللا ب��ن قدام��ة : الك��افي ف��ي فق��ھ اإلم��ام المبج��ل أحم��د ب��ن حنب��ل، ت��ألیف -٦٥

  .المكتب االسالمي، بیروت: المقدسي أبو محمد، دار النشر
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منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، : كشاف القناع عن متن اإلقناع، تألیف -٦٦
  . ھـ١٤٠٢فكر، بیروت، دار ال: ھالل مصطفى ھالل، دار النشر: تحقیق

عبد العزیز بن أحمد بن محم�د : كشف األسرار شرح أصول البزدوي، تألیف -٦٧
  . بدون طبعة وبدون تاریخ: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: البخاري، الناشر

أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي اب�ن الرفع�ة، : كفایة النبی�ھ ف�ي ش�رح التنبی�ھ، ت�ألیف -٦٨
األول���ى، : دار الكت���ب العلمی���ة، الطبع���ة: لوم، الناش���رمج���دي محم���د س���رور باس���: تحقی���ق
  . م٢٠٠٩

أی�وب ب�ن موس�ى : الكلیات معج�م ف�ي المص�طلحات والف�روق اللغوی�ة، ت�ألیف -٦٩
مؤسس��ة : محم��د المص�ري، الناش�ر -ع�دنان دروی�ش : الحس�یني القریم�ي الكف�وي، تحقی��ق

  . بیروت -الرسالة 
محم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن مفل��ح  إب��راھیم ب��ن: المب��دع ف��ي ش��رح المقن��ع، ت��ألیف -٧٠

  .ھـ١٤٠٠المكتب اإلسالمي، بیروت، : الحنبلي، دار النشر
  .دار المعرفة، بیروت: شمس الدین السرخسي، دار النشر: المبسوط، تألیف -٧١
عبد الرحمن ب�ن محم�د الم�دعو : مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر، تألیف -٧٢

  .بدون: لعربي، الطبعةدار إحیاء التراث ا: بشیخي زاده، الناشر
ن�ور ال�دین عل�ي ب�ن أب�ي بك�ر الھیثم�ي، : مجمع الزوائد ومنبع الفوائ�د، ت�ألیف -٧٣

ھ��ـ،  ١٤١٤: مكتب��ة القدس��ي، الق��اھرة، ع��ام النش��ر: حس��ام ال��دین القدس��ي، الناش��ر: تحقی��ق
  . م ١٩٩٤

دار : النووي والسبكي والمطیعي، دار النش�ر: المجموع شرح المھذب، تألیف -٧٤
  .م١٩٩٧، بیروت، الفكر

أحم��د عب�د الحل�یم ب�ن تیمی��ة : مجم�وع فت�اوى ش�یخ اإلس��الم اب�ن تیمی�ة، ت�ألیف -٧٥
: مكتب�ة اب�ن تیمی�ة، الطبع�ة: عبد الرحمن ب�ن محم�د ب�ن قاس�م، دار النش�ر: الحراني، جمع

  . الثانیة
اب��ن ح��زم، أب��و محم��د عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن س��عید ب��ن ح��زم : المحل��ى، ت��ألیف -٧٦
دار اآلف�اق الجدی�دة، : لجنة إحیاء التراث العربي، دار النشر: تحقیق، )ھـ٤٥٦(الظاھري 

  . بیروت
محمود بن أحمد بن الصدر الشھید النجاري برھ�ان : المحیط البرھاني، تألیف -٧٧

  . دار إحیاء التراث العربي، بدون: الدین مازه، دار النشر
س��المة  أب��و جعف��ر أحم��د ب��ن محم��د ب��ن: مختص��ر اخ��تالف العلم��اء، ت��ألیف -٧٨

بی��روت،  –دار البش��ائر اإلس��المیة : عب��د هللا ن��ذیر أحم��د، الناش��ر. د: الطح��اوي، تحقی��ق
  .ھـ١٤١٧الثانیة، : الطبعة

 –دار المعرف�ة : إسماعیل بن یحیى المزني، الناش�ر: مختصر المزني، تألیف -٧٩
  .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠: بیروت، سنة النشر
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: َف�ْرح ب�ن أحم�د اللَّخم�ي، تحقی�ق أحم�د ب�ن: مختصر خالفیات البیھقي، تألیف -٨٠

األول��ى، : الری��اض، الطبع��ة/ الس��عودیة  -مكتب��ة الرش��د : ذی��اب عب��د الك��ریم، الناش��ر.د
  . م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧

محم�د ب�ن أب�ي : مدارج السالكین بین منازل إیاك نعب�د وإی�اك نس�تعین، ت�ألیف -٨١
دار الكتاب : دادي، الناشرمحمد المعتصم با� البغ: بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة، تحقیق

  . م١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٦الثالثة، : بیروت، الطبعة –العربي 
: المدونة لإلمام مالك بن أن�س ب�ن مال�ك ب�ن ع�امر األص�بحي الم�دني، الناش�ر -٨٢

  . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة
قاض��ي أب�و یعل��ى، ال: المس�ائل الفقھی�ة م��ن كت�اب ال��روایتین وال�وجھین، ت�ألیف -٨٣

: عبد الك�ریم ب�ن محم�د الالح�م، الناش�ر. د: محمد بن الحسین بن محمد ابن الفراء، تحقیق
  .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥األولى، : مكتبة المعارف، الریاض، الطبعة

ح��رب ب��ن إس��ماعیل ب��ن خل��ف الكرم��اني، : مس��ائل ح��رب الكرم��اني، ت��ألیف -٨٤
یلة الش�یخ ال�دكتور حس�ین ب�ن خل�ف فض�: فایز بن أحمد ب�ن حام�د ح�ابس، إش�راف: إعداد

  .ه ١٤٢٢: جامعة أم القرى، عام النشر: الجبوري، الناشر
أحم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن : مص��باح الزجاج��ة ف��ي زوائ��د اب��ن ماج��ھ، ت��ألیف -٨٥

دار العربیة، بی�روت، : محمد المنتقى الكشناوي، دار النشر: إسماعیل البوصیري، تحقیق
  . ھـ، الطبعة الثانیة١٤٠٣

الفیومي؛ أحمد ب�ن : صباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، تألیفالم -٨٦
  .المكتبة العلمیة، بیروت، بدون: ، دار النشر)ھـ٧٧٠(محمد بن علي المقري الفیومي 

كم�ال یوس�ف :  أبو بكر ب�ن أب�ي ش�یبة، تحقی�ق: مصنف ابن أبي شیبة، تألیف -٨٧
  . ھـ١٤٠٩األولى،  :الریاض، الطبعة –مكتبة الرشد : الحوت، الناشر

حبی�ب : عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، تحقی�ق: مصنف عبد الرزاق، تألیف -٨٨
  . الثانیة: ھـ، الطبعة١٤٠٣المكتب اإلسالمي، بیروت، : الرحمن األعظمي، دار النشر

طارق بن عوض : سلیمان بن أحمد الطبراني، تحقیق: المعجم األوسط، تألیف -٨٩
دار الح��رمین، الق��اھرة : حس��ن ب��ن إب��راھیم الحس��یني، دار النش��رعب��د الم  ،هللا ب��ن محم��د

  .ھـ١٤١٥
معرف��ة الس��نن واآلث��ار ع��ن اإلم��ام أب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن أدری��س الش��افعي،  -٩٠

دار الكت��ب : س��ید كس��روي حس��ن، دار النش��ر: أحم��د ب��ن الحس��ین البیھق��ي، تحقی��ق: ت��ألیف
  .   العلمیة، بیروت، بدون

عب�د هللا ب�ن أحم�د ب�ن : م أحمد ب�ن حنب�ل الش�یباني، ت�ألیفالمغني في فقھ اإلما -٩١
  .األولى: ھـ، الطبعة١٤٠٥بیروت  -دار الفكر : قدامة المقدسي، دار النشر



  "دراسة تأصیلیة تطبیقیة"  الحرام ال یحرم الحالل : قاعدة 
  
  

- ١٠٩٨ - 

 

  

مناھج التحص�یل ونت�ائج لط�ائف التأوی�ل ف�ي ش�رح المدون�ة وح�ل مش�كالتھا،  -٩٢
ب��ن عل��ّي،  أحم��د -أب��و الفض��ل ال��ّدمَیاطي : عل��ي ب��ن س��عید الرجراج��ي، اعتن��ى ب��ھ: ت��ألیف
  .م ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨األولى، : دار ابن حزم، الطبعة: الناشر

. د: محمد بن بھادر بن عبد هللا الزركشي، تحقیق: المنثور في القواعد، تألیف -٩٣
 –الكوی��ت  -وزارة األوق�اف والش�ئون اإلس�المیة : تیس�یر ف�ائق أحم�د محم�ود، دار النش�ر

  . الثانیة: ھـ، الطبعة١٤٠٥
إب���راھیم ب���ن عل���ي ب���ن یوس���ف : ي فق���ھ اإلم���ام الش���افعي، ت���ألیفالمھ���ذب ف��� -٩٤

  .بیروت –دار الفكر : الشیرازي، دار النشر
محمد بن محمد بن عب�د ال�رحمن  : مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، تألیف -٩٥

عین��ي الم��الكي، الناش��ر  -ھ��ـ ١٤١٢الثالث��ة، : دار الفك��ر، الطبع��ة: المع��روف بالحط��اب الرُّ
  . م١٩٩٢

الدكتور محم�د ص�دقي البورن�و، دار : تألیف: عة القواعد الفقھیة، تألیفموسو -٩٦
  .األولى: م، الطبعة١٩٩٧/ھـ١٤١٨مكتبة التوبة، الریاض: النشر

عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف ب�ن : نھایة المطلب في درایة المذھب، تألیف -٩٧
. أ: حققھ وصنع فھارسھمحمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین، 

  .م٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨األولى، : دار المنھاج الطبعة: د عبد العظیم محمود الّدیب الناشر
علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني : الھدایة شرح بدایة المبتدي، تألیف -٩٨

  .  المكتبة اإلسالمیة، بدون: المرغیناني، دار النشر

  
  
  
  
  
   
  
  
  

  


