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أو ھو أن یشھد ألحد الوصفین المتعارضین أص�الن         : الترجیح بكثرة األصول  
  .أصول، وال یشھد للوصف اآلخر إال أصل واحد، فیرجح بذلك

وقد اختلف العلم�اء ف�ي الت�رجیح بكث�رة األص�ول وال�راجح ص�حتھ؛ ألن كث�رة           
  .األصول یحصل بھا غلبة الظن، والترجیح بغلبة الظن أصٌل شرعٌي، ومرجٌِّح معتبٌر

لوص�ف  والترجیح بكثرة األصول یؤخذ من قوة الوصف، بأن یظھر أثر ذلك ا           
ف��ي الت��یمم، وال��صالة،  " العب��ادة"كظھ��ور وص��ف  : لزی��ادة قوت��ھ ف��ي مواض��ع كثی��رة  
ف���ي الت���یمم والخف���ین " الم���سح"وظھ���ور وص���ف . والزك���اة، وغیرھ���ا م���ن العب���ادات
ف��ي الغ��صب، والق��رض، " المالی��ة"وظھ��ور وص�ف  . والجبی�رة وغیرھ��ا م��ن الم��سوح 

ف�ي ع�دم ج�واز بی�ع        " الضرر"وظھور وصف   . والمأخوذ على جھ السَّوم، ونحو ذلك     
مال الصغیرة بالغبن الفاحش، وفي عدم جواز تزویج أمتھا بأقل من مھر مثلھا، وفي 

 .إعطاء الحق لألولیاء في االعتراض، إذ زوجت نفسھا بأقل من مھر مثلھا

 مھ��ر - م��سح ال��رأس - الوض��وء- الت��رجیح-كث��رة األص��ول : كلم��ات مفتاحی��ة 
  . ضمان العاریة-المثل
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English Summary  
Research entitled 

Many al'usul and their impact on weighting 
between Al-Aysa  

Ramadan Thabet Abu Samra  
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Faculty of Sharia and Law  

department 'usul alfaquh 
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Weighting with a high number of origins: to 

witness one of the two opposing descriptions of origin 
or origins, and to bear witness to the other description 
only one origin, is likely to do so. 

The scholars differed in weighting in the high 
probability of the origins and the most likely validity, 
because the large number of assets is more likely, and 
the weightof the majority of the belief is a legitimate 
origin, and it is considered likely. 

The weighting of the high number of origins is 
taken from the strength of the description, to show the 
effect of that description to increase its power in many 
places: the appearance of the description of "worship", 
prayer, zakat, and other worship. The description of the 
"scan"appears in the tampons, the splints, the splint, 
and other surveys. The description of "financial", the 
loan, the poison, and so on. The description of "harm" 
appears in the fact that it is not permissible to sell 
small money in obscene extremes, that it is not 
permissible to marry a mother with less than a dowry 
like her, and that the parents are entitled to object, as 
she married herself with less than one dowry like her. 

Keywords  
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Dowry Likewise - Ensure Borrowing  
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  :.مقدمة
السماَء بغیر عمد، وبسط األرَض عل�ى م�اء جم�د، وق�سَّم     الذي رفع الحمد هللا   

  . األرزاَق ولم ینس أحد، سبحانھ، لم یلد، ولم یولد، ولم یكن لھ كفوًا أحد
وأش�ھد  . ، خلق فسوَّى، وق�ّدر فھ�دى  وأشھد أال إلھ إال اُهللا، وحده ال شریك لھ   

لق��ھ وحبیب��ھ، بّل��غ الرس��الة، وأدى األمان��ة،  أن محم��دًا عب��ُده ورس��وُلھ وص��فیُّھ م��ن خ 
فاللھم ص�ل وس�لم وب�ارك علی�ھ وعل�ى      . ونصح األمة، وجاھد في اهللا حتى أتاه الیقین       

  .آلھ وصحبھ ومن اقتدى بھم، واھتدى بھدیھم إلى یوم الدین
أصول الفقھ، وھو باب متشعب في  فإن الترجیح من األبواب المھمة :أما بعد

لیون قدیمًا وحدیثًا، حتى إنھ یكاد أال یخلو كتاب من كتب أصول جدًا، وقد بحثھ األصو
  . منھالفقھ

من المعلوم عند األصولیین أن الترجیح ال یكون إال مع وجود التعارض، فإذا 
انتفى التعارض انتفى الترجیح؛ ألنھ فرعھ، ف�ال یق�ع إال مرتب�ًا عل�ى وج�وده، ویت�أخر             

  .عنھ في البحث
 إال عن�د تع�ذر      -عند الجمھور –عارضة ال ُیصار إلیھ     والترجیح بین األدلة المت   

الجمع، وعدم معرفة التأریخ، ولھ شروط، وقواعد، وضوابط یجب اتباعھا، ومع�اییر        
  .دقیقة یلزم فھمھا، وكل ذلك مبسوط في كتب أصول الفقھ

: كن��صین، أو ب��ین معق��ولین : والت��رجیح إم��ا أن یك��ون ب��ین دلیل��ین منق��ولین   
  .كنص، وقیاس:  ومعقولكقیاسین، أو بین منقول

وطرق الترجیح بین ھذه األدلة كثیرة جدًا، تكاد ال تنحصر، والذي یھمنا م�ن              
من : ھذه األقسام ھو التعارض الواقع بین قیاسین، والترجیح بینھما من أربعة أوجھ         

  .جھة األصل، ومن جھة الفرع، ومن جھة العلة، وبحسب أمور خارجیة
أكثر األصولیین توسُّعًا في ع�دِّ ط�رق الت�رجیح           من   -رحمھ اهللا –وُیعدُّ اآلمدي 

وق�د یتركَّ�ب    :" بین األقیسة، فقد ذكر ُطرقًا كثیرة، أغلبھا على وجھ اإلجمال، ثم ق�ال            
مم��ا ذكرن��اه م��ن الترجیح��ات ومق��ابالت بع��ضھا ل��بعض، ترجیح��ات أخ��ر خارج��ة ع��ن  

رنا إل�ى  الحصر، ال یخفى إیجادھا في مواضعھا على من أخذت الفطانة بیده، وقد أش�   
، فعلی��ك )١(منتھ��ى ال��سالك ف��ي ُرَت��ب الم��سالك   : جمل��ة منھ��ا ف��ي كتابن��ا الموس��وم ب��ـ    

  ".)٢ (بمراجعتھ

                                                           

، لإلمام سیف الدین اآلمدي، وقد وّضح فیھ ما أجمل�ھ       "منتھى السالك في رتب المسالك    : "كتاب): (١
محم�د  : ، وقد حققھ الباحث"حكام في أصول األحكام   اإل: "في باب التعارض والترجیح في كتاب     

 ).ھـ١٤٤٠(بن صالح بن محمد سعید، وحصل بھ على رسالة الدكتوراه سنة ا
 .٢٨٠-٢٦٨، ص ٤اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام جـ: ینظر): (٢
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ومع كثرة ما ذك�ره اآلم�دي م�ن ط�رق الت�رجیح ب�ین األقی�سة، فإن�ھ ل�م یع�تِن             
بالتمثیل، وكذلك كثیر ممن ج�اء بع�ده ونق�ل عن�ھ، ومم�ا ال ش�ك فی�ھ أن ذك�ر األمثل�ة                         

  .وما اشتمل علیھ من أحكام، نفعھ عمیم، وفوائده كبیرةوبیان ثمرة الترجیح، 
الت�رجیح ب�أمر   : "والوجھ الذي یعنین�ا م�ن وج�وه الت�رجیح ب�ین األقی�سة، ھ�و           

الت�رجیح ب�الكثرة،    : ، ومن األمور الخارجیة التي ُیرّجح بھا قیاس على آخ�ر          "خارجي
 بكث��رة الت��رجیح: "والت��رجیح ب��الكثرة ب��ین األقی��سة المتعارض��ة، عل��ى أوج��ھ، منھ��ا     

األص���ول، والت���رجیح بكث���رة األش���باه، والت���رجیح بكث���رة الف���روع، والت���رجیح بكث���رة   
  .، وفي الترجیح بھذه األشیاء خالف بین األصولیین"األوصاف

وقد اقتصرت على نوع واحد من ھذه األوجھ، وھو الترجیح بكثرة األص�ول،        
ب سة، وم�ا یترتَّ�  وركَّزت على بیان م�دى ت�أثیر كث�رة األص�ول ف�ي الت�رجیح ب�ین األقی�                

  ". وأثرھا في الترجیح بین األقیسة األصولكثرة:" على ذلك من أثآر، وسمیتھ
وقد قمت بدراسة الموضوع، وص�یاغتھ وعرض�ھ بطریق�ة س�ھلة، بعی�دًا ع�ن                
التطوی��ل والمل��ل، وكث��رة االعتراض��ات والج��دل، م��ع ذك��ر بع��ض الف��روع الفقھی��ة،          

لھ التوفیق والسداد، إنھ ولي ذلك والقادر وربطھا بالقاعدة األصولیة، واهللا تعالى أسأ    
  .علیھ

  
  :أھمیة الموضوع وسبب اختیاره

ال شك أن الت�رجیح م�ن المباح�ث األص�ولیة المھم�ة، الغنّی�ة الفوائ�د، الكثی�رة                   
الثمرة، ورغم أھمیتھ إال أن بعض مباحثھ ما زال یحت�اج إل�ي بحث�ھ، وس�بر أغ�واره،               

  . واستخراج درره وكنوزه
: ث المھم��ة المتعلق��ة بمبح��ث التع��ارض والت��رجیح، مبح��ث  وم��ن ھ��ذه المباح�� 

، فإن��ھ ورغ��م أھمیت��ھ ل��م ین��ل حظ��ًا واف��رًا م��ن الدراس��ة       "الت��رجیح بكث��رة األص��ول  "
المستقلة، لذا رأیت من األھمیة إفراده بالبحث، مبّینًا حكم�ھ، موضِّ�حًا األث�ر المترتِّ�ب                

  .على اعتباره مرجحًا صحیحًا أو عدم ذلك
  

  :مشكلة البحث
لتعبیر عن مشكلة البحث أصیغ ھذا التساؤل، مح�اوًال حّل�ھ، واإلجاب�ة عن�ھ،          ل

من خالل ھذا البح�ث، وھ�و ھ�ل الت�رجیح بكث�رة األص�ول ت�رجیح ص�حیح، وم�ا األث�ر                 
  .المترتِّب على ذلك؟

  
  : منھج البحث

  :یتلخص منھجي في البحث في النقاط التالیة
ق�ة بموض�وع البح�ث،      الرجوع إلى كتب األص�ولیین والفقھ�اء، وم�ا ل�ھ عال            .١

  .مع االستئناس بما كتبھ من سبقني من أساتذتي األفاضل وغیرھم
توثی���ق ك���الم العلم���اء م���ن كت���بھم إن ت���وفرت، وإال فم���ن أق���رب الم���صادر   .٢

 .وأوثقھا، مع التأكد من صحة األقوال قبل نسبتھا لقائلیھا
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ب��ذكر موض��ع االتف��اق ومح��ل الخ��الف،  : تحری��ر مح��ل الن��زاع ف��ي الم��سألة  .٣
 وعرض األدلة، ثم بیان ال�راجح، ورب�ط الف�روع الفقھی�ة بالقاع�دة               وسببھ،

 .األصولیة
العنایة ب�صحة المكت�وب وس�المتھ م�ن الناحی�ة اللغوی�ة، وُمراع�اة وض�وح                  .٤

المعاني واألفكار مع ضبط األلفاظ التي یترتب على عدم ضبطھا شيٌء م�ن       
 .اللبس أو الغموض

  .....:ھ��ذا ال��شكلوض��ع اآلی��ات القرآنّی��ة ب��ین قوس��ین ممی��زین عل��ى     .٥
  . إلى سورھا، بذكر اسم السورة، ورقم اآلیةھاوعزو

بذكر الكتاب، والب�اب، والج�زء، ورق�م ال�صفحة،          : تخریج األحادیث النبویة   .٦
 مع بیان الحكم علیھا، إن ل�م یك�ن ف�ي ال�صحیحین          -إن ُوِجد -ورقم الحدیث   

 .أو أحدھما
وذلك بذكر معلومات ذكرت قائمة بأھم المصادر والمراجع في آخر البحث،  .٧

اسم عائلة المؤلف، أو شھرتھ، یلیھا اسمھ، ثم سنة النشر، : الكتاب كاملة 
ثم عنوان الكتاب، ثم الطبعة، ثم الناشر، ثم مكان النشر، مع عدم االعتبار             

: التعریف، وإن لم یوجد سنة النشر، أقول " أل"أو  " ابن"أو  " أب"لكلمة  
، ف���إن كان���ت "ط"ع���ة بح���رف رم���زت للطبو، أي ب���دون ت���اریخ، "ب، ت" 

 ).١ط( قلت ھكذا ، -مثال–الطبعة األولى 
  

  : خطة البحث
مقدم�ة، وتمھی�د، ومبحث�ین، وخاتم�ة، وقائم�ة ب�أھم            : قسمت ھ�ذا البح�ث إل�ى      

  .المراجع المصادر، وفھرس للموضوعات
أم�ا المقدم��ة فت��شتمل عل��ى االفتت��اح بم�ا یناس��ب، وأھمی��ة الموض��وع وس��بب   

  .  ومنھجھ وخطتھاختیاره، ومشكلة البحث،
  .ففي معنى الترجیح: أما التمھید

  .حكم الترجیح بكثرة األصول: المبحث األول
  . أثر الخالف في الترجیح بكثرة األصول: المبحث الثاني

  :وفیھ أربعة فروع
  .اشتراط النّیة في الوضوء: األول
  .تكرار مسح الرأس في الوضوء: الثاني
  . ید المستعیرضمان العارّیة إذا تلفت في: الثالث
  .تزویج األب ابنتھ الصغیرة بأقل من مھر مثلھا: الرابع

       
والخاتمة تضمنت أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا، وقائمة بأھم الم�صادر            

  .والمراجع التي استعنت بھا، وفھرسًا للموضوعات
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  متهيد يف معىن الرتجيح

المی�ل  : االس�م الّرْجح�ان، وھ�و   م�صدر َرَج�ح، م�ن ب�اب َقَع�د، و         :الترجیح لغ�ة  
إذا : َرَجْحُتھ وَرَجح المیزاُن َیْرَجُح وَی�ْرُجُح ُرْجحان�اً       : والثقل والتفضیل والتقویة، یقال   

: َأْرَجْحُت�ُھ، َوَرجَّْح�ُت ال�شيء، بالتثقی�ل       : ثُقَلْت ِكفَُّتھ بالموزون، ویتعدى ب�األلف، فیق�ال       
  .)١(فضلتھ وقویتھ 

 األص��ولیون ف�ي تعریف��ھ تبع�ًا الخ��تالفھم ف��ي   وأم�ا ف��ي االص�طالح فق��د اختل�ف   
  . الترجیح ھل ھو فعل المرجِّح، أم وصف قائم بالدلیل؟

عّرفھ باإلظھار، أو التقوی�ة، أو التق�دیم، أو نح�و        : فمن رأى أنھ فعل المجتھد    
ذل��ك، ك��شمس األئم��ة السرخ��سي وأب��ي زی��د الدبوس��ي، واإلم��ام ال��رازي والقاض��ي          

ال��سبكي والزرك��شي، وع��الء ال��دین البخ��اري، واب��ن   البی��ضاوي واب��ن الھم��ام، واب��ن  
  .)٢ (الّلحام، وغیرھم

إظھار قوة ألحد الدلیلین المتعارض�ین      : "وأقتصر على تعریف عالء البخاري    
أن : ")٣(، وھ�و معن�ى ق�ول ص�احب المی�زان     "لو انفردت عنھ ال تكون حج�ة معارض�ة       

  .)٤ ("یكون ألحد الدلیلین زیادة قوة، مع قیام التعارض ظاھرًا

؛ ألن�ھ ھ�و   -وھو المرجِّح-وھذا التعریف بناء على أن الترجیح عمل المجتھد   
لكن�ھ أغف�ل ذك�ر المجتھ�د،        من یقوم بإظھار قوة أحد الدلیلین المتعارضین في الذھن،          

وھ��و قی��د ال ب��د من��ھ؛ ألن ت��رجیح غی��ر المجتھ��د ال یعت��دُّ ب��ھ، كم��ا أن��ھ ل��م یب��ین ثم��رة    

                                                           

، ٢١٩، ص١، الفی�ومي، الم�صباح المنی�ر ج�ـ        ٤٤٥، ص ٢اب�ن منظ�ور، ل�سان الع�رب ج�ـ         : ینظر): (١
، أحم�د مخت�ار عم�ر،    ٣٦٤، ص١، الج�وھري، ال�صحاح ج�ـ    ١١٨ مختار ال�صحاح ص      الرازي،

، ٢، اب���ن ف���ارس، معج���م مق���اییس اللغ���ة ج���ـ ٨٥٨، ص٢معج���م اللغ���ة العربی���ة المعاص���رة ج���ـ 
 .٣٢٩، ص١، مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط جـ٤٨٩ص

ي، نف��ائس ، القراف��٢٤٩، ص٢، أص��ول السرخ��سي ج��ـ٣٣٩الدبوس��ي، تق��ویم األدل��ة ص: ینظ��ر): (٢
، ٣٤٣، ص٢، ص��في ال��دین الھن��دي، الف��ائق ف��ي أص��ول الفق��ھ ج��ـ    ٣٦٦٧، ص ٨األص��ول ج��ـ 

، عالء الدین البخاري، كشف األس�رار  ٣٩٧، ص ٥الرازي، المحصول في علم أصول الفقھ جـ     
، ٣، اب�ن ال�سبكي، اإلبھ�اج ش�رح المنھ�اج ج�ـ      ٧٨، ص ٤عن أصول فخ�ر اإلس�الم الب�زدوي ج�ـ        

، ٣، اب�ن أمی�ر الح�اج، التقری�ر والتحبی�ر ج�ـ            ٣٧٤، ص ٣سول ج�ـ  ، اإلسنوي، نھای�ة ال�     ٢٠٨ص
، ٣، الزرك���شي، ت��شنیف الم��سامع ج���ـ  ١٥٣، ص٣، محم��د أم��ین، تی���سیر التحری��ر ج��ـ    ١٧ص
، ٨، الزرك�شي، البح�ر المح�یط ج�ـ        ٦١٦، ص ٤، ابن النجار، ش�رح الكوك�ب المنی�ر ج�ـ          ٤٨٥ص
، الغی�ث الھ�امع   ، أب�و زرع�ة  ٤٠٣، ص٢، حاشیة العطار على شرح الجالل المحلي جـ ١٤٧ص
 . ٥٧، الشنقیطي، مذكرة أصول الفقھ ص٦٦٥ص

 .٧٣٠عالء الدین السمرقندي، میزان األصول في نتائج العقول، ص: ینظر): (٣
 .٧٨، ص ٤عالء الدین البخاري، كشف األسرار جـ: ینظر): (٤
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الراجح، ویفی��د أن التع��ارض یق��ع ف��ي األدل��ة    الت��رجیح والغای��ة من��ھ، وھ��ي العم��ل ب��    
  .)١(القطعّیة والظنّیة 

ومن رأى أن الترجیح وصف قائم بالدلیل، عّرف�ھ ب�االقتران، كاآلم�دي، واب�ن         
اقت��ران األم��ارة بم��ا : "، وأقت��صُر عل��ى تعری��ف اب��ن الحاج��ب )٢( واب��ن مفل��حالحاج��ب،

  . )٣("تقوى بھ على ما یعارضھا

ل المجتھ��د، ال��ذي یب��یَّن أن ال��دلیل مقت��رن بم��ا  لك��ن یؤخ��ذ علی��ھ أن��ھ أغف��ل فع�� 
یقویھ، ولم یبیِّن من یقوم باإلظھار، ول�م ی�ذكر ثم�رة الت�رجیح، وح�صر الت�رجیح ف�ي                    

  .األمارة وھي الدلیل الظني

والمختار أن الترجیح من فعل المجتھد، وأنھ لوصف قائم بالدلیل، جمعًا ب�ین             
تھ�د ق�وة أح�د ال�دلیلین المتعارض�ین؛          إظھار المج : "االتجاھین، ویكون معنى الترجیح   

  ".)٤(لُیعمل بھ

وھذا التعریف یبیِّن القائم بالترجیح، وھو المجتھد، وأنھ یعتم�د عل�ى وص�ف              
ق��ائم بال��دلیل، وھ��و الق��وة، وی��شمل جمی��ع األدل��ة المتعارض��ة؛ لین��سجم م��ع وق��وع           

لُیعِم�ل  ؛ -ف�ي الظ�اھر ال ف�ي الواق�ع ونف�س األم�ر          -التعارض عملیا ب�ین جمی�ع األدل�ة،         
 عل�ى ثم�رة الت�رجیح وغایت�ھ، وھ��ي     - أی��ضًا-المجتھ�ُد ذھن�ھ فیھ�ا، واش�تمل التعری�ف      

  .العمل بالراجح، وترك المرجوح

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

ن، أس���تاذنا ال���دكتور محم���د إب���راھیم الحفن���اوي، التع���ارض والت���رجیح عن���د األص���ولیی     : ینظ���ر): (١
، ٢محم���د م���صطفى الزحیل���ي، ال���وجیز ف���ي أص���ول الفق���ھ اإلس���المي ج���ـ      . ، د٢٨٠-٢٧٩ص
 .٢٩ -٢٧علي حسین، الترجیح بین األقیسة المتعارضة ص. ، د٤٢٢، ٤٢١ص

، ٣، اب��ن الحاج��ب، المخت��صر ج��ـ  ٢٣٩، ص٤اآلم��دي، اإلحك��ام ف��ي أص��ول األحك��ام ج��ـ    : ینظ��ر): (٢
، ٣ص��فھاني، بی��ان المخت��صر، ج��ـ   ، األ٣٦٥٣، ص٨، القراف��ي، نف��ائس األص��ول ج��ـ   ٦٤٥ص
 .١٥٨١، ص ٤، ابن مفلح، أصول الفقھ جـ٣٧٠ص

 .٦٤٥، ص ٣اإلیجي، شرح مختصر ابن الحاجب جـ: ینظر): (٣
، أس�تاذنا  ٤٢٢، ص٢محمد مصطفى الزحیلي، الوجیز ف�ي أص�ول الفق�ھ اإلس�المي ج�ـ         . د: ینظر): (٤

 .٢٨٠-٢٧٩صولیین، صالدكتور محمد إبراھیم الحفناوي، التعارض والترجیح عند األ
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  املبحث األول

  حكم الرتجيح بكثرة األصول

  الترجیح بكثرة األصول
  :معنى الترجیح بكثرة األصول: أوًال
حد الوصفین المتعارض�ین أص�الن أو       أن یشھد أل  : الترجیح بكثرة األصول، معناه        

  .)١(أصول كثیرة، وال یشھد للوصف اآلخر إال أصل واحد 
  :حكم الترجیح بكثرة األصول: ثانیًا

اختلف األصولیون في ترجیح الوصف الذي شھد لھ أصالن أو أص�ول، عل�ى        
  :الوصف الذي لم یشھد لھ إال أصل واحد، على أقوال، أھمھا قوالن

لقی�اس ال�ذي ش�ھد ل�ھ أص�الن، عل�ى ال�ذي ل�م ی�شھد لھ�ا إال                أنھ یق�ّدم ا   : األول
، )٢ (أصل واحد، فالترجیح بكث�رة األص�ول ت�رجیح ص�حیح، وإلی�ھ ذھ�ب أكث�ر الحنفی�ة                  

، واخت�اره اب�ن     )٦(، وأب�و الح�سین الب�صري      )٥ (، والحنابلة )٤(، والشافعیة   )٣(والمالكیة  
  .)٨ (، وابن الھمام)٧(السمعاني

  :واحتجوا بأدلة، منھا
 أن كثرة األصول شواھد الصحة، وما كثرة شواھده كان الظن بصحتھ :ولاأل

  .)٩ (أغلب، فیجب أن یكون أولى، كما یرجح أحد الخبرین بكثرة الرواة

                                                           

، ٨٦، الباجي، اإلشارة في أصول الفق�ھ، ص  ٦٥٦األسمندي، بذل النظر في األصول ص     : ینظر): (١
، إمام الحرمین، التلخیص في أصول الفق�ھ  ٩٥، ص ٤عالء الدین البخاري، كشف األسرار جـ    

، الط��وفي، ش��رح مخت��صر الروض��ة ٣٠١، ص٢، أب��و الح��سین الب��صري، المعتم��د ج��ـ ٣٢٧ص
 .٢٤٦٦، ص٥، عبد الكریم النملة، المھذب في علم أصول الفقھ جـ٧١٤ص ٣جـ

، ٣٤٧، الدبوس��ي، تق��ویم األدل��ة ص  ١٢١، ص٤الج��صاص، الف��صول ف��ي األص��ول ج��ـ   : ینظ��ر): (٢
، اب��ن أمی��ر الح��اج،  ٦٥٦، األس��مندي، ب��ذل النظ��ر ص ٧٣٩ال��سمرقندي، می��زان األص��ول ص  

 .٢٣٤، ص٣التقریر والتحبیر جـ
 .٣١٠، ص٢، الشنقیطي، نشر البنود جـ٨٦ اإلشارة صالباجي،: ینظر): (٣
، الزرك�شي،  ٤٩٠، الشیرازي، التبصرة في أص�ول الفق�ھ، ص    ١١٩الشیرازي، اللمع ص  : ینظر): (٤

 .٢٢٣، ص٨، الزركشي، البحر المحیط جـ٥٤٢، ص٣تشنیف المسامع جـ
ي أص�ول الفق�ھ ص   ، آل تیمیة، المسودة ف  ٢٣١، ص ٤أبو الخطاب الكلوذاني، التمھید جـ    : ینظر): (٥

 .٧١٤، ص٣، الطوفي، شرح مختصر الروضة جـ٣٧٦
 .٣٠١، ص ٢أبو الحسین البصري، المعتمد جـ: ینظر): (٦
 .٢٣٦، ص٢ابن السمعاني، قواطع األدلة جـ: ینظر): (٧
، ٣، اب�ن أمی�ر الح��اج، التقری�ر والتحبی�ر، ج��ـ    ٩٣، ص٤محم�د أم��ین، تی�سیر التحری�ر ج��ـ   : ینظ�ر ): (٨

 .٢٣٤، ٣٤ص
، الباجي، ٣٩٣، ص٤، اإلسنوي، نھایة السول جـ٢٣٩، ص٢إمام الحرمین، البرھان جـ   : نظری): (٩

، الط��وفي، ش��رح مخت��صر الروض��ة  ٢٣٢، ص٤، أب��و الخط��اب الكل��وذاني ج��ـ ٨٦اإلش��ارة ص 
 .٧١٤، ص٣جـ
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 أن األصول الكثیرة شاھدة إلحدى العلتین، فیك�ون حكمھ�ا أكث�ر ثبوت�ًا               :الثاني
  .)١(في األصول من حكم األخرى، وذلك ُمقٍو للظن 

لوصف صار بھذه القوة الحاصلة ل�ھ م�ن كث�رة األص�ول، ك�الخبر             أن ا  :الثالث
المشتھر، وإذا كان الخبر یترجح بالشھرة، فكذا الوصف بھذه القوة؛ ألنھا شھرة لھ، 
فازداد ظن اعتبار الشارع حكم ذلك الوص�ف بھ�ذه الوس�اطة، بخ�الف الوص�ف إذا ل�م                    

، كالخبر ال�ذي ل�م یبل�غ    یتصف بكثرة األصول، فإنھ ال یحصل لھ ھذه الزیادة من الظن 
  . الشھرة

 أن ترجیح قیاس على قیاس مثل�ھ مع�ارض ل�ھ بكث�رة األص�ول، ل�یس               :الرابع
من الترجیح بكثرة األدل�ة؛ ألن األص�ول ال توج�ب حك�م الف�رع ب�ل توج�ب زی�ادة تأكی�د             

  .ولزوم للحكم بذلك الوصف؛ فیحدث بھا في نفس الوصف قوة صالحة للترجیح
س ھ��و المطل��وب م��ن القی��اس، فیعتب��ر ف��ي الف��رع ووج�وب حك��م الف��رع بالقی��ا 

التعارض بین القیاسین، ثم ُیرّجح القیاس الذي لھ أص�ول یؤخ�ذ فیھ�ا ج�نس الوص�ف           
أو نوعھ على ما لیس ك�ذلك، ف�الترجیح بكث�رة األص�ول ت�رجیح بق�وة األث�ر، ال بكث�رة               

  .)٢(األدلة

ین بكث�رة  ال ُی�رّجًح أح�د الوص�فین المتعارض�      : ھم�ا س�واء، أي     :القول الث�اني  
األص��ول، وھ��و ق��ول بع��ض الحنفی��ة، وال��شافعیة، واخت��اره القاض��ي الب��اقالني، وإم��ام   

  . )٣ (الحرمین، وغیرھما
  :واحتّجوا بأدلة، منھا

 أن كثرة األصول في القیاس بمنزلة كثرة الرواة في الخبر، والخب�ر ال       :األول
  .)٤(َیترّجح بكثرة الرواة، فكذلك الوصف ال یترجح بكثرة األصول 

 ب��أن كث��رة ال��رواة لی��ست بحج��ة، ب��ل الخب��ر ھ��و الحج��ة، ولك��ن یح��دث  أب

بكث��رة ال��رواة ق��وة وزی��ادة ات��صال ف��ي نف��س الخب��ر، فی��صیر م��شھورًا أو مت��واترًا،        
فیترّجح عل�ى م�ا ل�یس بتل�ك ال�صفة، ك�ذلك الت�رجیح بكث�رة األص�ول ف�ي الحقیق�ة ھ�و                       

  .)٥( على أصل ترجیح الوصف القوي على ما لیس بقوي، ال ترجیح األصول

                                                           

 .٨٥١، ص٢، أبو الحسین البصري، المعتمد جـ٦٥٦األسمندي، بذل النظر ص: ینظر): (١
، ٣، محم�د أم�ین، تی�سیر التحری�ر ج�ـ     ٢٣٤، ص ٣لح�اج، التقری�ر والتحبی�ر ج�ـ       ابن أمی�ر ا   : ینظر): (٢

، ع�الء ال�دین     ٢٢٦، ص ٢، التفتازاني، التلویح على التوضیح شرح متن التنق�یح، ج�ـ          ١٥٤ص
 .١٣٦، ص ٤البخاري، كشف األسرار جـ 

، إم���ام الح���رمین، ١١٩، ال���شیرازي، اللم���ع ص٧٣٩ال���سمرقندي، می���زان األص���ول ص: ینظ���ر): (٣
، ٣٧٦، آل تیمی��ة، الم��سودة ص ٢٣٩، ص٢، إم��ام الح��رمین، البرھ��ان ج��ـ٣٢٨خ��یص صالتل

، ٢٢٣، ص، ٨، الزرك���شي، البح���ر المح���یط ج���ـ ١٣٦، ص ٤البخ���اري، ك���شف األس���رار ج���ـ  
، ٢، الفناري، فصول البدائع في أص�ول ال�شرائع ج�ـ   ٥٤٢، ص٣الزركشي، تشنیف المسامع جـ  

 .٤٦١ص
 .٢٣٤، ص٣التحبیر جـابن أمیر الحاج، التقریر و: ینظر): (٤
 .٩٦، ص ٤البخاري، كشف األسرار جـ : ینظر): (٥
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 أن الت��رجیح بكث��رة األص��ول م��ن ج��نس الت��رجیح بكث��رة العل��ة؛ ألن       :الث��اني
شھادة كل أصل بمنزلة علة على حدة، فالترجیح بھذا النوع ترجیح القیاس بالقیاس، 

  .)١(وھو غیر جائز

 بأن العلة الوصُف ال األصل، وكثرة األصول تفید قوتھ ولزومھ، فھ�ي          أب

  أو موافقة روایة الفقیھ األعل�م الحاص�لة بكث�رة ال�رواة، ال كالعل�ة     كالشھرة أو التواتر  

)٢(.  
 أن العلة إذا كانت واحدة، فال عبرة بكثرة األصول، أال ت�رى أن العل�ة                :الثالث

  .إذا فسدت، فسدت في األصول كلھا، ولم تنفع كثرة األصول

لكثرة، أال  بأنھ مع الفساد ال عبرة بالكثرة والقلة، وإذا صحت اعتبر با    أب

ترى أن شھود الزور ال عبرة بكث�رتھم؟، ألنھ�م ی�شھدون عل�ى باط�ل، وش�ھود الح�ق               
یقوى الظ�ن ب�االثنین أكث�ر م�ن الواح�د، وك�ذلك ب�الثالث واألرب�ع، ث�م یبط�ل إذا عاض�د                  
إح��دى العلت��ین عم��وم فإن��ھ إذا ف��سدت العل��ة ل��م تنف��ع معاض��دة العم��وم، وم��ع ص��حتھا   

  .)٣(یرجح بمعاضدتھ 

  : جحالرأي الرا

ت�رجیح الوص�ف ال�ذي ش�ھد ل�ھ       : الراجح ص�حة الت�رجیح بكث�رة األص�ول، أي         
أصالن أو أصول كثیرة، عل�ى الوص�ف ال�ذي ل�م ی�شھد ل�ھ إال أص�ل واح�د، وھ�و رأي              
جمھ��ور األص��ولیین؛ وذل��ك لق��وة أدل��تھم وردِّھ��م عل��ى أدل��ة مخ��الفیھم؛ وألن كث��رة          

 شرعٌي، وم�رجٌِّح معتب�ٌر،      األصول یحصل بھا غلبة الظن، والترجیح بغلبة الظن أصلٌ        
  .تدور علیھ كثیٌر من األحكام الفقھیة

وإذا ك��ان الت���رجیح بكث���رة األص��ول ص���حیحًا، فم���ا األث��ر المرتِّ���ب عل���ى ھ���ذا    
  :الخالف؟، الجواب عن ھذا السؤال في المبحث التالي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، عالء الدین البخ�اري، ك�شف األس�رار         ٢٣٥، ص ٣ابن أمیر الحاج، التقریر والتحبیر جـ     : ینظر): (١
 .١٣٦، ص ٤جـ 

 .٤٦١، ص٢الفناري، فصول البدائع جـ: ینظر): (٢
 أب��و الخط��اب الكل��وذاني، التمھی��د ف��ي  ،٤٩٠ال��شیرازي، التب��صرة ف��ي أص��ول الفق��ھ، ص : ینظ��ر): (٣

 .٢٣٢، ص٤أصول الفقھ جـ
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  املبحث الثاني

  أثر كثرة األصول يف الرتجيح بني األقيسة

  :عوفیھ أربعة فرو

  .اشتراط النّیة في الوضوء: الفرع األول

  .َتْكرار مسح الرأس في الوضوء: الفرع الثاني

  .ضمان العاریة، إذا تلفت في ید المستعیر: الفرع الثالث

  .تزویج األب ابنتھ الصغیرة بأقل من مھر مثلھا: الرابعالفرع 
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  رة اف

 في كثیر من الف�روع  ترّتب على الخالف في الترجیح بكثرة األصول، اختالف  
  :الفقھیة، ومن ھذه الفروع على سبیل المثال

  .اراط ا  اووء ارع اول

طھارة عینّیة وھي طھارة النجس، وطھارة حكمیة،     :  الطھارة ضربان  :تحریر النزاع 
وھي طھارة الحدث وما في معناھا، فأما طھارة النجس فال تفتقر إلى النّیة باالتف�اق؛    

  : ألمرین
 أن إزالة النجاسة من باب التروك، والتروك ال تفتقر إلى نّیة، كترك           :أحدھما

  . الزنى، والسرقة، والخمر، وسائر ما ُأِمر باجتنابھ في عباداتھ
 أنھ لم�ا طھ�ر م�ا أص�بتھ النجاس�ة م�ن األرض والث�وب بم�رور ال�سیل              :الثاني

 النّی�ة ف�ي إزالت�ھ غی�ر     علیھ وإص�ابة الم�اء ل�ھ، ُعِل�م أن الق�صد فی�ھ غی�ر معتب�ر، وأن            
  .واجبة
وأما طھارة الحدث فإن كانت ترابیة فإنھ�ا تفتق�ر إل�ى نّی�ة، وإن كان�ت مائی�ة فق�د                     

، م�ع اتف�اقھم عل�ى اش�تراطھا ف�ي العب�ادات؛         )١(اختلف الفقھاء في افتقارھ�ا إل�ى النّی�ة        
، وروي عن عمر بن الخطاب )٢( َوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَیْعُبُدوا اللََّھ ُمْخِلِصیَن :لقولھ تعالى

إنما األعمال بالنیات، وإنما لك�ل  :"  یقولسمعت رسول اهللا   :  قال -رضي اهللا عنھ  –
امرئ ما نوى، فمن كانت ھجرت�ھ إل�ى دنی�ا ی�صیبھا، أو إل�ى ام�رأة ینكحھ�ا، فھجرت�ھ            

  ". )٣ (إلى ما ھاجر إلیھ
  :سبب الخالف

عب��ادة مح��ضة غی��ر ھ��و ت��ردد الوض��وء ب��ین كون��ھ : س��بب اخ��تالف الفقھ��اء
معقول�ة المعن��ى، كال��صالة وغیرھ��ا، وكون��ھ عب�ادة معقول��ة المعن��ى، كغ��سل النجاس��ة،   
فإنھم ال یختلفون أن العب�ادة المح�ضة مفتق�رة إل�ى النّی�ة، والعب�ادة المفھوم�ة المعن�ى               
غیر مفتقرة إلى النّیة، والوضوء فی�ھ ش�بھ م�ن العب�ادتین، ول�ذلك وق�ع الخ�الف فی�ھ،             

  .)٤ (بادة ونظافة، والفقھ أن ینظر بأیھما ھو أقوى شبھًا، فیلحق بھوذلك أنھ یجمع ع

                                                           

، الحط�اب، مواھ�ب الجلی�ل، ش�رح مخت�صر خلی�ل         ١٣٨، ص ١المازري، شرح التلقین ج�ـ    : ینظر): (١
، الم��اوردي، ٧٨ ص١، ال��دردیر، ال��شرح الكبی��ر، ومع��ھ حاش��یة الدس��وقي ج��ـ،  ١٦٠، ص١ج��ـ

، ٣١١ -٣٠٩، ص ١ھ��ذب ، ج��ـ ، الن��ووي، المجم��وع ش��رح الم  ٨٧، ص١الح��اوي الكبی��ر ج��ـ  
 .٩٩، ص١العمراني، البیان في مذھب اإلمام الشافعي جـ

 ].٥: [سورة البّینة، من اآلیة): (٢
كیف كان  : بدء الوحي، باب  : كتاب:  في مواضع منھا   -واللفظ لھ –أخرجھ البخاري   : متفق علیھ ): (٣

اإلم��ارة، :  كت��اب، وم��سلم، ف��ي١: ، رق��م٦، ص١، ج��ـ..." إل��خ ب��دء ال��وحي إل��ى رس��ول اهللا 
 .١٩٠٧: ، رقم١٥١٥، ص ٣ إنما األعمال بالنیات جـقولھ : باب

، ١، الحّط�اب، مواھ�ب الجلی�ل ج�ـ     ١٥، ص ١ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ج�ـ       : ینظر): (٤
 .٢٣٠ص
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  : أقوال العلماء في اشتراط النّیة في الوضوء
الزھري، وربیعة، واللی�ث    :  النّیة في الوضوء فرض، وھو قول      :القول األول 

بن سعد، وإلیھ ذھب مال�ك ف�ي الم�شھور، وال�شافعي، وأحم�د، وإس�حاق، وأب�و ث�ور،               
  .)١ ( المنذر، وغیرھم، وروى عن عليِّ بن أبي طالبوداود، وابن

  : والقیاس-القرآن والسنة-واستدلوا بالنص 
 َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَل�ى ال�صَّالِة َفاْغ�ِسُلوا             :أما القرآن، فقولھ تعالى   

.. لجلوس، وإنم�ا  إذا أردتم القیام، ولیس المراد القیام الذي ھو ضد ا: ، أي)٢( اآلیة
َف�ِإَذا   : إذا نھضتم إلیھا، وعمدتم لھا، وأردت�م إص�الح أمرھ�ا، كقول�ھ تع�الى     : المعنى

  . إذا أردت أن تقرأ القرآن: ، أي)٣(َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباللَِّھ
وف��ي تعلی��ق األم��ر بالوض��وء ب��إرادة ال��صالة، بی��ان ظ��اھر أن الوض��وء ی��راد    

وأنھ فرض من فروضھا، وشرط في قبولھا وصحتھا، ودلی�ل  للصالة، ویفعل ألجلھا،    
واضح على افتقاره إلى النّیة؛ ألن اهللا تعالى ق�د ش�رط ف�ي ص�فة فعل�ھ إرادة ال�صالة،                      
وفعلھ من أجلھا، وإذا فعلھ تبردًا أو تنظفًا فلم یفعلھ على الشرط الذي شرطھ اهللا ف�ي     

  .)٤ (فعلھ، وذلك یوجب أن ال یجزئھ
، )٥ ( َم��ا ُأِم��ُروا ِإلَّ��ا ِلَیْعُب��ُدوا اللَّ��َھ ُمْخِل��ِصیَن َل��ُھ ال��دِّینَ      َو :وقول��ھ تع��الى 

واإلخالص ال یحصل إال بالنّیة، وقد جعلھ حاال للعابدین، واألحوال شروط، فتكون كل          
  .)٦ (عبادة مشروطة بالنّیة

س�معت  :  ق�ال -رض�ي اهللا عن�ھ  – فبما روي عن عمر بن الخطاب        :وأما السنة 
، والوض�وء  "إنما األعم�ال بالنی�ات، وإنم�ا لك�ل ام�رئ م�ا ن�وى         :" ل یقو رسول اهللا   

  .)٧(عمل من األعمال فوجب أن ال یجزئ بغیر نّیة 

                                                           

، القاض��ي عب��د الوھ��اب، المعون��ة عل��ى   ٧٥، ص١اب��ن رش��د، المق��دمات والممھ��دات ج��ـ  : ینظ��ر): (١
، اب��ن رش��د، ١١٦، ص١، القاض��ي عب��د الوھ��اب، اإلش��راف ج��ـ١١٩لمدین��ة، صم��ذھب ع��الم ا

، الحّط��اب، مواھ��ب ١٠٣، ص ١، اب��ن الق��صَّار، عی��ون األدل��ة ج��ـ١٥، ص١بدای��ة المجتھ��د ج��ـ
، الم��اوردي، الح��اوي ١٢٩، ص ١، الخرش��ي، ش��رح مخت��صر خلی��ل ج��ـ٢٣٠، ص١الجلی��ل ج��ـ

، اب��ن ٨٢، ص١ المغن��ي ج��ـ ، اب��ن قدام��ة، ٣١٢، ص١، الن��ووي، المجم��وع ج��ـ ٨٧، ص ١ج��ـ
 .٥٥، ص١قدامة، الكافي جـ

 ].٦: [سورة المائدة، من اآلیة): (٢
 ].٩٨: [سورة النحل، من اآلیة): (٣
، ١، ابن رشد، المق�دمات الممھ�دات ج�ـ        ١٠٦ -١٠٥، ص ١ابن القصَّار ، عیون األدلة جـ     : ینظر): (٤

 .١٤٦، ص١لھدایة جـ، العیني، البنایة شرح ا٨٨، ص١، الماوردي، الحاوي جـ٧٥ -٧٤ص
 ].٥: [سورة البّینة، من اآلیة): (٥
، اب�ن رش�د،   ١٠٦، ص١، اب�ن الق�صَّار، عی�ون األدل�ة ج�ـ          ٣٢، ص ١البابرتي، العنای�ة ج�ـ    : ینظر): (٦

 .٧٥، ص١المقدمات والممھدات جـ
، ٢١٤، القاضي عبد الوھ�اب، المعون�ة ص    ٧٥، ص ١ابن رشد، المقدمات والممھدات جـ    : ینظر): (٧

، ١، الن�ووي، المجم�وع ج�ـ      ٨٨، ص ١، الماوردي، الحاوي جـ   ٢٤١، ص ١ الذخیرة جـ  القرافي،
، العین��ي، ٧٢، ص١، السرخ��سي، المب��سوط ج��ـ  ٨٢، ص١، اب��ن قدام��ة، المغن��ي ج��ـ   ٣١٣ص

 .٢٣٥، ص١البنایة جـ
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  : واالستدالل بالحدیث من وجوه
وج�ود األعم�ال    : ، یحتم�ل أح�د أم�رین      "األعمال بالنی�ات  : " أن قولھ    :األول

في المشاھدات بغیر نّیة، أو بالنّیات، وال توجد بغیر نّیة، وھذا غیر مراد؛ ألنھا توجد 
  . یكون أراد أن حكم األعمال ال توجد إال بالنّیة، وھذا ھو المراد

، دلیل خطابھ، أن ما "إلخ.... وإنما لكل امرئ ما نوى : " أن قولھ :الثاني
  .)١(لم َیْنِوِه المرء ال یكون لھ 

إل�ى  أن رجًل�ا ھ�اجر م�ن مك�ة          :  أن ھ�ذا الخب�ر ورد عل�ى س�بب، وذل�ك            :الثالث
إنم��ا األعم��ال : "، فق��الأم ق��یس، فبل��غ ذل��ك النب��ي : المدین��ة ب��سبب ام��رأة یق��ال لھ��ا

أن األعم�ال ال تك�ون قرب�ة وطاع�ة إال بالق�صد إل�ى الطاع�ة                : ، ف�أخبر  "إلخ... بالنیات  
  .)٢(والقرب 

 ل��یس ف��ي ھ��ذا الخب��ر دالل��ة؛ ألن��ھ خ��رج عل��ى س��بب، وھ��و ق��صد       :ف��إن قی��ل 
فم�ن كان�ت ھجرت�ھ إل�ى اهللا ورس�ولھ فھجرت�ھ إل�ى                ":المھاجرة، ولھذا قال في تمامھ    

اهللا ورسولھ، ومن كانت ھجرتھ إلى دنیا یصیبھا أو امرأة یتزوجھ�ا فھجرت�ھ إل�ى م�ا            
  .)٣ (، فوجب قصره على سببھ"ھاجر إلیھ

:  الھجرة وحدھا لقال بأن ھذا الكالم خرج مخرج العموم، ولو أراد         أب

، "األعم�ال بالنی�ات  : "لما عدل ع�ن ذل�ك، وق�ال   التي ھي عمل واحد، ف   " إنما الھجرة "
 نّب��ھ عل��ى المعن��ى وھ��و  ل��م یج��ز أن ن��صرفھ إل��ى عم��ل واح��د، أو یحم��ل عل��ى أن��ھ   

  .)٤(المقاصد، وال فرق بین الھجرة وغیرھا 
  : وأما االستدالل من طریق القیاس، فمن وجوه

ة، ك�التیمم،   أنھا طھارة عن حدث، ت�ستباح بھ�ا ال�صالة، ف�ال تت�أدى ب�دون النّی�                 :األول
كما أن النّیة شرط في التیمم فھي شرط في الوضوء، لكونھما طھارتین للصالة، : أي

  .)٥ (فال یفترقان
قی��اس الوض��وء عل��ى الت��یمم غی��ر ج��ائز، ألن ش��رط القی��اس أن ال   : ف��إن قی��ل

تكون شرعیة حكم األصل مت�أخرة ع�ن حك�م الف�رع، وإال لثب�ت حك�م الف�رع ب�ال دلی�ل،             
خرة ع�ن الوض�وء، فالوض�وء أص�ل والت�یمم ف�رع، وال یج�وز أن                 وشرعیة التیمم مت�أ   

  .)٦(یؤخذ حكم األصل من الفرع 

                                                           

 .٨٩، ص١، الماوردي، الحاوي جـ١١١-١١٠، ص١ابن القصَّار ، عیون األدلة جـ: ینظر): (١
 .٩٩، ص١ البیان في مذھب اإلمام الشافعي جـالعمراني،: ینظر): (٢
 .١٠٤، ص١، القدوري، التجرید جـ٣٠٨، ص١الجصاص، شرح مختصر الطحاوي جـ: ینظر): (٣
 .١١١-١١٠، ص١ابن القصَّار ، عیون األدلة جـ: ینظر): (٤
، القاض���ي عب���د الوھ���اب، المعون���ة   ١١٦، ص١القاض���ي عب���د الوھ���اب، اإلش���راف ج���ـ  : ینظ���ر): (٥

، ٣١٤، ص١، الن��ووي، المجم�وع ج��ـ ٧٥، ص١رش�د، المق��دمات الممھ�دات ج�ـ   ، اب�ن  ١١٩ص
، الزیلعي ، تبیین الحق�ائق  ٧٢، ص١، السرخسي، المبسوط جـ٥٥، ص١ابن قدامة، الكافي جـ  

 .٢٣٥، ص١، العیني، البنایة جـ٥، ص١جـ
 .٣٣، ص١ابن الھمام، فتح القدیر جـ: ینظر): (٦
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 بأن التیمم بدل من الوضوء ولیس بفرع لھ، ألن فرع األص�ل م�ا ك�ان         أب

حكمھ مأخوذًا من ذلك األصل، ولیس حكم التیمم مأخوذًا من الوض�وء، ول�یس یمتن�ع          
  .)١ (إذا كان البدل مجتمعًا على حكمھأن یكون حكم المبدل مأخوذًا من بدلھ، 

 أن الوضوء عبادة على البدن، یف�سد أول�ھ بف�ساد آخ�ره، ف�ال ی�صح بغی�ر نّی�ة                      :الثاني
منع��وا أن یك��ون الوض��وء عب��ادة، ك��ان نزاع��ًا       ، ف��إن)٢(كال��صالة، وال��صوم، والح��ج  

  .)٣ (مطرحًا، ألن العبادة ما ورد التعبد بھ قربة هللا، وھذه صفة الوضوء
:  أن الوضوء عبادة یسقط شطرھا للعذر، فال یصح بغیر نّیة، كال�صالة، بیان�ھ           :الثالث

أن الطھ��ارة ش��طرھا ی��سقط ف��ي الت��یمم عن��د ع��دم الم��اء، كال��صالة ی��سقط ش��طرھا ف��ي 
  .)٤(السفر
 أن الوضوء عبادة فعلیة محضة، فل�م ی�صح م�ن غی�ر نّی�ة، كال�صالة وال�صوم          :الرابع

اآلذان، ": بالفعلی�ة "رب، والن�وم، ونح�وه، و       األكل، والش ": بالعبادة"والحج، وخرج   
الع�دة، وس�تر الع�ورة، وغ�سل        : بالمحضة"والخطبة، والقراءة في الصالة، ونحوه، و     

  .)٥(الذمیة، ونحوه 
:  أن الرقبة في الكفارة ال تصح إال بنّیة، فكذلك الوضوء، والمعن�ى ف�ي ذل�ك              :الخامس

فلم یصح ُمبّدلھا إال بنّیة، وھذا المعنى       أنھا عبادة ال یصح بَدُلھا عند عدمھا إال بنّیة،          
موج��ود ف��ي الطھ��ارة؛ ألن الت��یمم ب��دل منھ��ا وال ی��صح إال بنّی��ة، فك��ذلك ُمْبَدِل��ھ، وھ��و    

  .)٦(الوضوء 
ومن لم : " بدلھ الصیام، فقال  ھذا ینتقض بالنكاح، قد جعل النبي:فإن قیل

دل عل��ى أن النك��اح ، ث��م ال��صوم ال ی��صح إال بنی��ة، ول��م ی�� ")٧(ی��ستطع فعلی��ھ بال��صوم 
  .یحتاج إلى نیة

                                                           

، القراف�ي،  ١٠٩، ص٢ ابن رشد، البیان والتحصیل ج�ـ ،٨٩، ص١الماوردي، الحاوي جـ : ینظر): (١
 .٣١٤-٣١٢، ص١، النووي، المجموع جـ٢٠٠، ص١الذخیرة جـ

، ١١٩، القاض��ي عب��د الوھ��اب، المعون��ة ص١١٧، ص١اب��ن الق��صَّار ، عی��ون األدل��ة ج��ـ: ینظ��ر): (٢
، القراف�ي،   ٨٩، ص ١، الم�اوردي، الح�اوي ج�ـ      ١١٦، ص ١القاضي عبد الوھ�اب، اإلش�راف ج�ـ       

، العمران��ي ، البی��ان ف��ي م��ذھب   ٣٠٢، ص٦، الن��ووي، المجم��وع ج��ـ ٤٩٩، ص٢یرة ج��ـال��ذخ
 .٤٨٩، ص٣اإلمام الشافعي جـ

 .٨٩، ص١الماوردي، الحاوي جـ: ینظر): (٣
، ١٣٨، ص١، الم��ازري، ش��رح التلق��ین ج��ـ ١١٨، ص ١اب��ن الق��صَّار، عی��ون األدل��ة ج��ـ : ینظ��ر): (٤

، ١ي، البنای���ة ش���رح الھدای���ة ج���ـ  ، العین���٣١٥، ص١الن���ووي، المجم���وع ش���رح المھ���ذب ج���ـ  
 .٢٣٥ص

، ال�شربیني  ٣١١، ص١، الن�ووي، المجم�وع ج�ـ   ٢٨، ص١زكری�ا األن�صاري، أس�نى المطال�ب ج�ـ         : ینظر): (٥
، القاض��ي عب��د الوھ��اب،  ١٠٠، ص١، العمران��ي، البی��ان ج��ـ ١٦٧، ص١الخطی��ب، مغن��ي المحت��اج ج��ـ 

 .١١٩المعونة ص
، الق�دروي، التجری�د     ٨٩، ص ١، الماوردي، الحاوي ج�ـ    ١١٦، ص ١ابن القصَّار، عیون األدلة جـ    : ینظر): (٦

 .٢٣٤، ص ١جـ
، ٣ال�صوم لم�ن خ�اف عل�ى نف�سھ الُعزَب�َة، ج�ـ          : ال�صوم، ب�اب   : جزء من حدیث أخرجھ البخاري في كتاب      ): (٧

 . ١٩٠٥: ، رقم٢٦ص
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 إن الصوم لیس ببدل من النكاح، ألن النكاح لمعنى، والصوم لمعنى، ث�م       :قیل
  .)١(إن االعتالل بالبدل مقید بالعدم، والصوم یعمل مع عدم النكاح ومع وجوده 

 ع��دم وج��وب النّی��ة ف�ي الوض��وء، فل��و ق��صد بالم��اء التّب��رد، أو  :الق�ول الث��اني 
باحة فیھ، فأصاب الماُء تلك األعضاء أج�زأه، وھ�و ق�ول أب�ي حنیف�ة،            التنظف، أو الس  

  .)٣(، ونقلھ المازري عن اإلمام مالك )٢(والثوري
  : والقیاس-القرآن والسنة–استدل أبو حنیفة ومن وافقھ، بالنص 

وا یا أیھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَل�ى ال�صَّالِة َفاْغ�ِسلُ    : فقولھ تعالى:أما القرآن
  . )٤ ( ُوُجوَھُكْم َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْیِن

 أم��ر بغ��سل ھ��ذه األع��ضاء ول��م ی��ذكر النّی��ة،   -تع��الى– أن اهللا :ووج��ھ الدالل��ة
القیاس، فاشتراطھا زیادة على النص؛ والزیادة على النص ال تثبت بخبر الواحد وال ب  

َوَل�ا َتَیمَُّم�وا اْلَخِبی�َث ِمْن�ُھ      : بخالف الت�یمم، فإن�ھ عب�ارة ع�ن الق�صد لغ�ة، ق�ال تع�الى        
  .)٦ (، ففي اللفظ ما یدل على اشتراط النّیة فیھ)٥( ُتْنِفُقوَن

  :  من وجھین-عن االستدالل باآلیة-والجواب 
ف���ي أن ظ���اھر اآلی���ة یوج���ب غ���سل األع���ضاء األربع���ة، وال خ���الف  :أح��دھما 

إیجابھ��ا، وإنم��ا الك��الم ف��ي أم��ر آخ��ر، وھ��و النّی��ة، والظ��اھر م��ن اآلی��ة أنھ��ا ت��دل عل��ى  
  .القصد، فلیست ھھنا زیادة

َفَم�ْن   : أنھ لیس ھذا زیادة، وإنم�ا ھ�و بی�ان، أال ت�رى أن�ھ تع�الى ق�ال       :الثاني
 م�ن ش�رطھ النّی�ة،     أنَّ ، ولم یذكر نّیة، ثم بیَّن النب�ي         )٧(َشِھَد ِمْنُكُم الشَّْھَر َفْلَیُصْمھُ   

  .)٨ (ولم یكن ذلك نسخًا
 م�رة   توضأ رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا عنھ  – فبما روي عن ابن عمر     :وأما السنة 
ول�م ی�ذكر النّی�ة فی�ھ     ،")٩ (ھذا وضوء م�ن ال یقب�ل اهللا م�ن ال�صالة إال ب�ھ     ":مرة، وقال 

)١٠(.  
                                                           

 .١١٧، ص ١ابن القصَّار، عیون األدلة ، جـ: ینظر): (١
، اب��ن ٣٢، ص١، الب��ابرتي، العنای��ة ج��ـ٢٣٥، ص١، العین��ي، البنای��ة ج��ـ٧٢، ص١السرخ��سي، المب��سوط ج��ـ: ینظ��ر): (٢

 .٨٨، ص١، الماوردي، الحاوي جـ١٠٦، ص١عابدین، رد المحتار على الدر المختار جـ
، ١، الحط�اب، مواھ��ب الجلی�ل ج��ـ  ٢٤٢، ص١، القراف��ي، ال�ذخیرة ج��ـ ١٣٨، ص١الم��ازري، ش�رح التلق��ین ج�ـ  : ینظ�ر ): (٣

 .٢٣٠ص
 ].٦: [ من اآلیةسورة المائدة،): (٤
 ].٢٦٧: [سورة البقرة، من اآلیة): (٥
، الموص��لي، االختی��ار، لتعلی��ل  ١٩، ص١، الكاس��اني، ب��دائع ال��صنائع ج��ـ ٧٢، ص١السرخ��سي، المب��سوط ج��ـ : ینظ��ر): (٦

، اب�ن قدام�ة، المغن�ي    ١٠١، ص١، القدوري، التجری�د ج�ـ  ٥، ص ١، الزیلعي، تبیین الحقائق جـ    ٩، ص ١المختار جـ 
 .٨٢، ص١جـ

 ].١٨٥: [سورة البقرة، من اآلیة): (٧
 .٨٨، ص١، الماوردي، الحاوي جـ١٢١-١٢٠، ص١ابن القصَّار، عیون األدلة جـ: ینظر): (٨
: والم�سیب ض�عیف، وق�ال البیھق�ي    ، ع�ن حف�ص ب�ن می�سرة    ، تفرد ب�ھ الم�سیب ب�ن واض�ح        :" قال الدارقطني : ضعیف): (٩

ال ی�روى ھ�ذا الح�دیث ع�ن اب�ن بری�دة       : دة عن أبیھ، وق�ال وأخرجھ الطبراني في األوسط عن ابن بری     . لیس بالقوي 
وض�وء رس�ول اهللا   : الطھارة، باب: سنن الدراقطني، كتاب: محمد بن أبي السري، ینظر : إال بھذا اإلسناد، تفرد بھ    

 ١ف�ضل التك�رار ف�ي الوض�وء ج�ـ     : الطھارة، ب�اب : ، السنن الكبرى، للبیھقي، كتاب   ٢٦١: ، رقم ١٣٦، ص ١ جـ ،
 .٣٨٠: ، رقم١٣٠ص

 .١٣٨، ص١المازري، شرح التلقین جـ: ینظر): (١٠



 

 

 - ٣٠٩٣ - 

  : وأما االستدالل من طریق القیاس والمعنى، فمنھ
 أن��ھ ش��رط ال��صالة، ف��ال یفتق��ر إل��ى النّی��ة، ك��سائر ش��روطھا، بخ��الف   :لال��دلیل األو   

، أي )١(َفَتَیمَُّم��وا َص��ِعیًدا َطیًِّب��ا  : الت��یمم؛ ألن النّی��ة م��أمور بھ��ا فی��ھ بقول��ھ تع��الى   
وألنھا في التیمم لصیرورة التراب طھورًا؛ ألنھ ملوث والماء مطھر بنفسھ  فاقصدوا،

، فم��ن ش��رط النی��ة  )٢( َم��اًء َطُھ��وًرا   :  تع��الىح��سًا، وك��ذا ش��رعًا وحكم��ًا، لقول��ھ  
  .)٣ (لصیرورتھ طھورا فقد زاد فیھ، وھو نسخ

  . وقد تقدم الجواب عن نحو ھذا، في الجواب عن استداللھم باآلیة
 أن الوضوء طھارة بالماء، فوجب أال تفتقر إلى نّیة، كإزالة النجاسة، :الدلیل الثاني  

ف�سھ، والح�دث الحكم�ي دون النجاس�ة العینّی�ة، ف�إذا عم�ل        أن الماء مطھِّر في ن  : بیانھ
  .)٤(الماء في إزالة النجاسة العینّیة بدون النّیة، ففي إزالة الحدث الحكمي أولى 

  :  من وجھین-عن ھذا القیاس-والجواب 
، ال ت��أثیر ل��ھ ف��ي األص��ل، ألن إزال��ة    "طھ��ارة بالم��اء : " أن ق��ولھم:أح��دھما

ء ف�ي س�قوط النّی�ة، وإذا ل�م یك�ن ل�ھ ت�أثیر ف�ي األص�ل              النجاسة بالجام�د والم�ائع س�وا      
  .سقط اعتباره

 أن إزالة األنجاس طریقھا الترك، والتروك ال تفتق�ر إل�ى نّی�ة، كت�رك                :ثانیھما
الربا والقتل، والغصب، والوض�وء فع�ل، والفع�ل م�ن ش�رطھ النّی�ة كال�صالة، والح�ج،                 

  .)٥ (والصوم
، فوجب أال یفتقر إلى نّیة، كستر  أن الوضوء أصل یستباح بھ الصالة      :الثالث

  .)٦(العورة 
  :  من وجوه-عن ھذا القیاس –والجواب 

أن س�تر الع�ورة ال یخ�تص بال�صالة، ألن�ھ واج�ب ف�ي ال�صالة وغی�ر              : أحدھما
  .)٧ (الصالة، ولیس كذلك الطھارة الختصاصھا بالصالة

كتفى  أن ستر العورة للصالة مقارن للصالة من أولھ�ا إل�ى آخرھ�ا، ف�ا               :الثاني
  .)٨ (بنّیة الصالة، كاستقبال القبلة، ولیس كذلك حال الوضوء، ألن فعلھ یتقدَّم الصالة

 أن س��تر الع��ورة وإن ك��ان ش��رطًا، إال أن��ھ ل��یس عب��ادة مح��ضة، ب��ل     :الثال��ث
المراد منھ الصیانة عن العیون؛ ولھذا یجب ستر عورة من ل�یس مكلف�ًا وال م�ن أھ�ل       

                                                           

 ].٤٣: [سورة النساء، من اآلیة): (١
 ].٤٨: [سورة الفرقان، من اآلیة): (٢
 ، ٥، ص١الزیلعي، تبیین الحقائق جـ: ینظر): (٣
 ، ٧٢، ص١السرخسي، المبسوط جـ: ینظر): (٤
، ١جم���وع ش���رح المھ���ذب ج���ـ، الن���ووي، الم٩٠، ص١الم���اوردي، الح���اوي الكبی���ر ج���ـ: ینظ���ر): (٥

 .٣١٥ص
 .١٠٢، ص١القدوري، التجرید جـ: ینظر): (٦
 .١٣٤، ص١ابن القصَّار ، عیون األدلة جـ: ینظر): (٧
 .٩٠، ص١الماوردي، الحاوي الكبیر جـ: ینظر): (٨
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إن�ھ یج�ب عل�ى ولّی�ھ س�تر عورت�ھ، ول�یس ك�ذلك                العبادة، كمجن�ون وص�بى ال یمی�ز، ف        
  .)١ (الوضوء

ران ادة، و رعط ار  

تقّدم أن الفقھاء اتفقوا على أن العبادات تفتقر إلى نّیة، وأن إزالة النجاسة ال 
یفتقر إلى نّیة؛ ألنھا من ب�اب الت�روك، واختلف�وا ف�ي افتراض�ھا ف�ي الوض�وء، ف�ذھب                     

  .ت من فروض الوضوء، وذھب الجمھور إلى أنھا فرضالحنفیة إلى أنھا لیس
: أص�لھ : -إن سلمنا صحتھ-وقد استدل الحنفیة بالنص والقیاس، وقیاس الحنفیة        

إزال��ة النجاس��ة، وس��تر الع��ورة، واس��تدل الجمھ��ور ب��النص والقی��اس أی��ضًا، وقی��اس    
  . الكفارة والرقبة فيالتیمم، والصالة، والزكاة، والصوم، والحج،: الجمھور، أصلھ

ول��یس ال��رد إل��ى أص��لین، أول��ى م��ن ال��رد إل��ى أص��ول كثی��رة، فیت��رّجح قی��اس   
الجمھ��ور ل��ذلك؛ ألن الت��یمم، وال��صالة، والزك��اة، وال��صوم، والح��ج، عب��ادات، وكلھ��ا    
مفتقرة إلى النّیة، فكان رد الطھارة إلى ھذه األصول أولى من رّده إلى إزالة النجاسة 

  .أو ستر العورة
وأیضًا فإن شواھد األصول تدل عل�ى م�ا ذكرن�اه،           :"  الوھاب قال القاضي عبد  

وذلك أن الصالة والزكاة والصیام، والحج عبادات على الب�دن تخ�صھ، وكلھ�ا مفتق�رة             
  ".)٢ (إلى النیة، فكان ردنا الطھارة إلى ھذه األصول أولى

فالراجح أن النّیة فرض من فروض الوض�وء، وأم�ا قی�اس الحنفی�ة الوض�وء        
لنجاسة فھو قیاس مع الفارق، ألن النجاسة تزال عن الن�ائم فی�صح، ول�و    على إزالة ا  

ُوضئ أو ُیمم وھ�و ن�ائم ل�م ی�صح، وك�ذلك المجن�ون ل�و غ�سل النجاس�ة ص�ح، ول�یس                
  .كذلك الوضوء والتیمم

وألن إزالة النجاسة طریقھا الترك، والطھارة طریقھا الفع�ل، واألفع�ال تفتق�ر             
ا؛ ألن الكالم في الصالة مأمور بترك�ھ، فل�م یفتق�ر إل�ى      إلى النّیة، والترك ال یفتقر إلیھ     

  .نّیة، والركوع مأمور بفعلھ فاحتاج إلى نّیة تعم جمیع أفعال الصالة
وأما ستر العورة فلیس من شرائط الصالة التي تختص بھا، وإنما ھو فرض       
ف��ي الجمل��ة، ی��ستر عورت��ھ ع��ن أع��ین المخل��وقین، بخ��الف الطھ��ارة، فأنھ��ا مخت��صة    

  .بالصالة
  .ھذا باإلضافة إلى ما تقدم من رد الجمھور لھذه األقیسة، وبیان ما فیھا

  

                                                           

، القاض��ي عب��د الوھ��اب، المعون��ة ف��ي ٣١٥، ص١الن��ووي، المجم��وع ش��رح المھ��ذب ج��ـ: ینظ��ر): (١
 .٢٢٨ صمذھب عالم المدینة

 .١٣٠، ص١القاضي عبد الوھاب، عیون األدلة جـ: ینظر): (٢
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رع اا وءوا  رأسا  رار  

اتفق الفقھاء عل�ى أن م�سح ال�رأس رك�ن م�ن أرك�ان الوض�وء، وأن الف�رض             
 م�رة  توضأ النبي : "-رضي اهللا عنھما -؛ لحدیث ابن عباس     )١ (یتحقق بمرة واحدة  

  : مسح الرأس على أقوال، أھمھا قوالن-تثلیث-واختلفوا في تكرار ، )٢ ("مرة
الح��سن، والنخع��ي،  :  أن��ھ ُی��ّسنُّ ع��دم َتك��رار م��سح ال��رأس، وھ��و ق��ول     :الق��ول األول

  ، )٥(، وأحمد في روایة )٤(، ومالك)٣ (والثوري، ومجاھد، وإلیھ ذھب أبو حنیفة
  .)٦(وبعض الشافعیة 

  : والقیاس-سنة القرآن وال–استدل الجمھور بالنص 
  .)٧ (  َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم: فقولھ تعالى: أما القرآن

فع�ل أم�ر، واألم�ر المطل�ق ال یقت�ضي            "امسحوا: " أن قولھ  :ووجھ االستدالل 
التكرار، على الراجح، وإنما یستفاد التكرار من دلیل خارجي، كتك�رر ال�صالة، لتك�رر         

  .)٨ (أوقاتھا
 توض��أ، ثالث��ًا ثالث��ًا،   متع��ددة، أن النب��ي فق��د ثب��ت م��ن ط��رق : وأم��ا ال��سنة

  .، وھذا نص في عدم تثلیث مسح الرأس)٩(ومسح رأسھ مرة واحدة 

                                                           

، ابن رش�د، بدای�ة المجتھ�د    ٢٩٥، ص١، ابن حزم، المحلى باآلثار جـ   ٤١، ص ١الشافعي، األم جـ  : ینظر): (١
، اب�ن قدام�ة،   ٤ ص١، الكاس�اني، ب�دائع ال�صنائع ج�ـ،    ٤٣٧ ص١، الن�ووي، المجم�وع ج�ـ   ١٩، ص ١جـ

 .٩٢، ص١المغني جـ
 .١٥٧: ، رقم٤٣، ص ١الوضوء مرة مرة جـ: الوضوء، باب: خرجھ البخاري في كتابأ): (٢
، الزیلع�ي، تبی�ین     ٢٣ ص ١، الكاساني، بدائع ال�صنائع ج�ـ،      ٩، ص ١السمرقندي، تحفة الفقھاء جـ   : ینظر): (٣

 .١٤، ص١، البابرتي، العنایة، جـ١٦١، ص١، العیني، البنایة جـ٥، ص١الحقائق جـ
، القاض�ي عب�د   ١٩، ص١، اب�ن رش�د، بدای�ة المجتھ�د ج�ـ     ١٣٠بد الوھاب، المعون�ة ص    القاضي ع : ینظر): (٤

، اب�ن  ٦٥، القاض�ي عب�د الوھ�اب، عی�ون الم�سائل ص     ٢١، ص١الوھاب، التلقین في الفقھ الم�الكي ج�ـ    
  .١٩٠-١٨٩، ص١القصَّار، عیون األدلة جـ

حل كراھة تكرار م�سح ال�رأس، إنم�ا     یلزم من استحباب المالكیة رّد مسح الرأس تكرار المسح؛ ألن م          : ال یقال 
، ١، ال�دردیر، ال�شرح الكبی�ر ج�ـ    ١١٩، ص١القاضي عبد الوھ�اب، اإلش�راف ج�ـ     : ینظر. ھو بماء جدید  

 .١٢٤ص
 .٥٩، ص١، البھوتي، شرح منتھى اإلرادات جـ٩٤، ص١ابن قدامة، المغني جـ: ینظر): (٥
، ١، العمراني، البیان، جـ٤٣٣، ص١جـ، النووي، المجموع، ١١٧، ص١الماوردي، الحاوي، جـ: ینظر): (٦

 .١٢٨ص
 ].٦: [سورة المائدة، من اآلیة): (٧
 ١، ابن عابدین ، حاش�یة رد المحت�ار عل�ى ال�در المخت�ار ج�ـ         ٣، ص ١الكاساني، بدائع الصنائع جـ   : ینظر): (٨

 ٣١٢، ص١، الحصاص شرح مختصر الطحاوي جـ٩٦ص
: ، رق�م ٤٩، ص ١الوض�وء م�رة م�رة ج�ـ       : وض�وء، ب�اب   ال: أخرجھ البخاري عن عبد اهللا ب�ن زی�د، كت�اب          ): (٩

، ١ ج�ـ صفة وض�وء النب�ي   : الطھارة، باب: ، وأخرجھ أبو داود عن عبد خیر، عن علّي، كتاب         ١٩٢
الوضوء من اإلناء والوضوء : الطھارة، باب: ، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب١١٠: ، رقم٨٨ص

، والترمذي عن الربیع بنت ١٧٠:اس رقم، وعن ابن عب١٦٩، و٧٧: ، رقم١٠١، ص١في الطست،جـ
، وابن ٣٤: ، رقم٤٩، ص١ما جاء أن مسح الرأس مرة، جـ   : الطھارة، باب : معوذ ابن عفراء، أبواب   

، ٢٧٨، ص١ما جاء ف�ي م�سح ال�رأس ج�ـ       : ماجھ عن عطاء عن عثمان، أبواب الطھارة وسننھا، باب        
 .٤٣٧: األكوع، رقم، وعن سلمة بن ٤٣٦: وعن أبي حّیة عن علّي، رقم. ٤٣٤: رقم
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  : وأما االستدالل من طریق القیاس والمعنى، فمنھ
 أن م��سح ال��رأس، م��سح ف��ي طھ��ارة، فل��م ی��سّن تك��راره، كالم��سح عل��ى الوج��ھ :األول

  .)١(وسائر أوجھ المسح ة،والجورب،م،والمسح على الخفین،والجبیروالیدین في التیم

 أن التك��رار ف��ي الغ��سل ألج��ل المبالغ��ة ف��ي التنظی��ف، وال یح��صل ذل��ك         :الث��اني     
  .)٢(بالمسح، فال یفید التكرار، فصار كمسح الخف والجبیرة والمسح في التیمم 

 أن المسنون في الرأس المسح، وفي تكراره خروج عن ح�د الم�سح إل�ى               :الثالث     
  . )٣(الغسل غیر مسنون، فكذلك ما أدى إلیھ من تكرار المسح، غیر مسنون الغسل، و

 كل مرة بماء جدید، وإل�ي  -ثالثًا-أنھ ُیسنُّ َتكرار مسِح الرأس       :القول الثاني 
، وذك�ره  )٦(، وابن حزم )٥ (، وأحمد في روایة   )٤ (ھذا ذھب الشافعي وجمھور أصحابھ    
وي عن أنس بن مالك، وسعید بن جبیر، ، ور)٧(الشمس الحلواني روایة ألبي حنیفة     

  .)٨ (وعطاء، وغیرھم
  :واستدلوا بالسنة والقیاس

: ، فق�ال )٩ ( توضأ بالمقاع�د  -رضي اهللا عنھ  –أما السنة، فبما روي أن عثمان       
  ". )١٠(؟ ثم توضأ ثالثًا ثالثاأال أریكم وضوء رسول اهللا "

، وی�دل عل�ى     ینصرف إلى المسح والغسل   " توضأ: "أن قولھ : وجھ االستدالل 
  . )١١ (التكرار في جمیع أعضاء الوضوء، ال فرق بین مغسول وممسوح

                                                           

، أب���و الح���سن ٩٤، ص١، اب���ن قدام���ة، المغن���ي ج���ـ٤٣٣، ص١الن���ووي المجم���وع ج���ـ: ینظ���ر): (١
 .١٨، ص١السُّغدي، النتف في الفتاوى جـ

 .٦، ص١الزیلعي، تبیین الحقائق جـ: ینظر): (٢
، ١، القاض��ي عب��د الوھ��اب، اإلش��راف ج��ـ    ١٩٤، ص١اب��ن الق��صَّار، عی��ون األدل��ة ج��ـ    : ینظ��ر): (٣

، ١١٧، ص١، الم���اوردي، الح���اوي ج���ـ ١٣١، القاض���ي عب���د الوھ���اب، المعون���ة ص ١١٩ص
 .٤٣٣، ص١، النووي، المجموع جـ١١٨

، ١، الغزالي، الوسیط ج�ـ ١١٧، ص١، الماوردي، الحاوي جـ٢٦، ص١الشافعي، األم جـ  : ینظر): (٤
 .٢٨٦ص

 .٩٤، ص١ابن قدامة، المغني جـ: ینظر): (٥
 .٢٩٥، ص١ثار جـابن حزم، المحلى باآل: ینظر): (٦
 .٤٧، ص١برھان الدین بن َماَزَة، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني جـ: ینظر): (٧
، ابن قدامة، المغن�ي     ٤٣٢، ص ١، النووي، المجموع جـ   ١٢٨، ص ١العمراني، البیان جـ  : ینظر): (٨

 .٩٤، ص١جـ
وض�ع خ�ارج الم�سجد    م: اس�م موض�ع بالمدین�ة، وقی�ل    : دكاكین عن�د دار عثم�ان، وقی�ل       : المقاعد): (٩

الق�اري، مرق�اة   : ینظ�ر . اتخذه عثمان للقعود فی�ھ، لق�ضاء ح�وائج الن�اس والوض�وء ونح�و ذل�ك           
 .١٨، ص٢، السیوطي، الدیباج جـ٤٠٦، ص١المفاتیح جـ

: ، رق�م ٢٠٧، ص١فضل الوضوء وال�صالة عقب�ھ، ج�ـ    : الطھارة، باب : أخرجھ مسلم في كتاب   ): (١٠
٢٣٠. 

 ، ١٢٨، ص١، العمراني، البیان جـ٤٣٤، ص١ـالنووي، المجموع ج: ینظر): (١١
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 أن��ھ توض��أ فم��سح رأس��ھ ثالث��ًا،   -رض��ي اهللا عن��ھ–وف��ي روای��ٍة ع��ن عثم��ان  
  . ، وھذا نص في التكرار")١( توضأ ھكذارأیت رسول اهللا :" وقال

  : من وجھین-عن ھذا الحدیث–والجواب 
 ك��انوا -رض��ي اهللا ع��نھم-ھم��ا م��ن ال��صحابة  أن عثم��ان وعلّی��ًا، وغیر: األول

غسل وجھھ ویدیھ ثالثًا ثالثًا، ومسح    :" ، ویعلمونھ الناس أنھ     یحكون وضوءه   
  ".)٢(برأسھ مرة واحدة 

یحتمل أن یكون مسحھ في بعض األحوال ثالثًا؛ لئال یظن ظان أن�ھ ال              : الثاني
ن التك��رار م��ن غی��ر ، أو أ)٣ (یج��وز، أو أن الم��اء ال��ذي م��سح ب��ھ رأس��ھ ج��ف ف��ي ی��ده 

  . )٤(تجدید ماء
  : وأما االستدالل من طریق القیاس والمعنى، فمنھ

 أن مسج الرأس ركن في الطھارة بالماء، فكان التكرار فیھ مسنونًا، كغ�سل              :األول   
الوجھ والیدین والرجلین، بخالف المسح ب�الخف، فإن�ھ ل�یس بأص�ل وبخ�الف الت�یمم،                 

ھ الحرج في تكرار استعمال التراب من حی�ث تلوی�ث           فإنھ لیس بطھارة بالماء، ویلحق    
  . )٥(الوجھ، وذلك الحرج معدوم في الطھارة بالماء

  :  بأن اعتبار المسح بالغسل فاسد، من وجھین:وأجیب
 أن المسح بني على التخفیف، والتك�رار م�ن ب�اب التغل�یظ، ف�ال یلی�ق        :أحدھما

 بما مبناه عل�ى التع�سیر فاس�د     وإلحاق ما مبناه على التیسیر    بالمسح، بخالف الغسل،    
  .في الوضع، واعتبار المسح بالمسح وجھ

 أن التكرار في الغسل مفید لحصول زیادة نظافة، ووضاءة ال تحصل :ثانیھما
  .)٦(بالمرة الواحدة، وال یحصل ذلك بتكرار المسح، فبطل القیاس

مغ�سول   أن الطھارة تشتمل على مغسول وممسوح، فلما ساوى الممسوح ال :الثاني  
في الوجوب وجب أن ی�ساویھ ف�ي الم�سنون، أال ت�رى أن ال�صالة ت�شتمل عل�ى أفع�ال          

  .)٧ (وأذكار، ثم لما ساوت األذكار األفعال في الوجوب ساوتھا في المسنون

                                                           

: ، رق��م٧٩، ٧٨، ص١ ج��ـص��فة وض��وء النب��ي : الطھ��ارة، ب��اب: أخرج��ھ أب��و داود ف��ي كت��اب): (١
١١٠. 

 .تقدم تخریجھ): (٢
 .١٩٣، ص١ابن القصَّار، عیون األدلة جـ: ینظر): (٣
 .١٣١القاضي عبد الوھاب، المعونة ص: ینظر): (٤
، الب�ابرتي، العنای�ة   ٩٤، ص١، اب�ن قدام�ة، المغن�ي ج�ـ    ٧، ص١ب�سوط ج�ـ   السرخسي، الم : ینظر): (٥

 .٣٣، ص١جـ
، العین�ي،  ٦، ص ١، الزیلع�ي، تبی�ین الحق�ائق ج�ـ        ٢٣، ص ١الكاس�اني، ب�دائع ال�صنائع ج�ـ       : ینظر): (٦

 . ١٩٤، ص١، ابن القصَّار ، عیون األدلة جـ٢٤٠، ص ١البنایة جـ
، العمراني، ٤٣٤، ص١، النووي، المجموع جـ   ١١٨، ص ١الماوردي، الحاوي الكبیر جـ   : ینظر): (٧

 ، ١٢٨، ص١البیان جـ
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 ب���أن أرك���ان الطھ���ارة ق���د اختلف���ت ف���ي المم���سوح والمغ���سول ف���ي   :وأجی���ب
جبًا، فلما افترقا في جمیع الوجھ واجب، ولیس مسح جمیع الرأس وا: الوجوب، فقیل

  .الوجوب من ھذا الوجھ، وجب أن یفترقا في المسنون من المسح
وأما الذكر في الصالة فقد اختلف المسنون منھ والمفروض، فقراءة الفاتح�ة          
ف��ي ك��ل ركع��ة منھ��ا، وق��راءة ال��سورة ف��ي ركعت��ین م��ن الظھ��ر والع��صر والمغ��رب          

ن ف��ي الم��سح، فال��سنة ف��ي والع��شاء، ف��إن أردت��م أن یك��ون ف��ي الطھ��ارة ش��يء م��سنو
  .)١(مسح الرأس مرة واحدة؛ لخفة المسح من الغسل

  :ربط الفرع بالقاعدة، وبیان الراجح
اتف��ق الفقھ��اء عل��ى أن م��سح ال��رأس رك��ن ف��ي الوض��وء، وأن��ھ یتحق��ق بم��رة  

واختلف��وا ف��ي تك��راره، ف��الجمھور ذھب��وا إل��ى أن��ھ ُی��ّسنُّ فی��ھ ع��دم التك��رار،       واح��دة، 
  . ذھب إلى أنھ ُیسنُّ التكرار، كل مرة بماء جدیدوالشافعي ومن وافقھ

وقد استدل الجمھور بالنص والقی�اس، وقی�اس الجمھ�ور أرج�ح؛ ألن وص�ف               
قد شھد لتأثیره أصول، كالتیمم، والخف، والجبیرة، وغیر ذلك، ولم ی�شھد            " المسح"

م في التكرار إال أصل واحد وھو الغ�سل، فیت�رّجح الق�ول بع�د             " الركنّیة"لتأثیر وصف   
  .تكرار المسح بشھادة األصول

راوا                  عدم تثلیث مسح الرأس، وھو م�ا ذھ�ب إلی�ھ جمھ�ور الفقھ�اء، لم�ا 

 في مسحھ ال�رأس م�رة واح�دة، وإل�ى فع�ل        تقّدم؛ والستناده إلى مداومة فعل النبي       
  . األكثر في أكثر أفعالھم-رضي اهللا عنھم-الصحابة 

سل، أو ص��ار ف��ي معن��اه، وألن��ھ ل��و تك��رر م��سح ال��رأس؛ ل��صار أش��ق م��ن الغ��
والكل یعلم أن الوجھ في الغالب مك�شوف یالق�ي الب�رد والری�اح، وك�ذلك الی�د والرج�ل                
یباش��ر بھم��ا، م��ا ال یح��صل ف��ي ال��رأس مثل��ھ، ولھ��ذا یت��وقى اإلن��سان ك��شف رأس��ھ أو 
شيء منھ، خاصة في األوقات التي تتخوف فیھا نزالت الب�رد والزك�ام، فك�ان الم�سح                

  .ف، وكذلك خفف في العددفیھ على كل حال أخ

                                                           

 ، ١٩٦، ص١ابن القصَّار ، عیون األدلة جـ: ینظر): (١
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   إذا ت  د ار)١ (ن ار  ارع اث

اتف��ق الفقھ��اء عل��ى وج��وب ردِّ العارّی��ة إن كان��ت باقی��ة، وعل��ى ض��مانھا إن      
ھلكت بالتعدي، وعلى عدم ضمان ما تلف من األجزاء إن ھلكت باالس�تعمال الم�أذون           

تعیر م��ن غی�ر تع��ٍد، فق�د اختل��ف الفقھ�اء ف��ي    ، أم��ا إذا تل�ف عینھ��ا ف�ي ی��د الم�س   )٢(فی�ھ 
  .تضمینھ

ھ��و تع��ارض اآلث��ار ال��واردة ف��ي ذل��ك، وذل��ك أن��ھ ورد ف��ي    :وس��بب الخ��الف
بل عاریة : "  قال لصفوانحدیث أمیة بن صفوان بن أمیة عن أبیھ أن رسول اهللا          

أعاری�ة م�ضمونة، أو عاری�ة م�ؤداة ؟،     : أن ص�فوان ق�ال   : ، وف�ي روای�ة    ")٣(مضمونة
  ".)٤(بل عاریة مؤداة: "فقال 

ل�یس  : "ق�ال  وعن عمرو ب�ن ش�عیب، ع�ن أبی�ھ، ع�ن ج�ده، أن رس�ول اهللا         
  ". )٥ (غیر الُمغِّل ضمان على المستعیر غیر الُمغِّل ضمان، وال على الُمستوَدع

                                                           

العاِرّیة، مشددة الیاء على المشھور، ویج�وز تخفیفھ�ا، والجم�ع ع�واري، وھ�ي اس�م لم�ا یع�ار،                  ): (١
إع�ارة وع�ارة، واس�تعار    أعرت�ھ ال�شيء     : مشتقة من عار الشيء، إذا ذھب وجاء وت�ردد، یق�ال          

، ال�رازي،  ٦١٩، ص ٤اب�ن منظ�ور، ل�سان الع�رب ج�ـ         : ینظ�ر . الشيء منھ، طلب أن یعطیھ إی�اه      
، ٢، المعج��م الوس��یط ج��ـ٤٣٧ ص ٢، الفی��ومي، الم��صباح المنی��ر ج��ـ٢٢١مخت��ار ال��صحاح ص

  ، ٦٣٦ص
ن�ة  وس�میت عاری�ة؛ لتعریھ�ا ع�ن الع�وض، وھ�ي عق�د معو           . تملیك منافع الع�ین بغی�ر ع�وض       : وشرعًا

، ٥، الحط���اب، مواھ���ب الجلی���ل ج���ـ١٣٣، ص١١السرخ���سي، المب���سوط، ج���ـ: وإرف���اق، ینظ���ر
، الروی�اني، بح�ر   ١١٥ ص٧، الماوري، الحاوي ج�ـ،   ١٢٠، ص ٦، شرح الخرشي جـ     ٢٦٨ص

 .٣، ص٥، ابن مفلح، المبدع جـ١٦٣، ص٥، ابن قدامة، المغني جـ٣٩١، ص٦المذھب جـ
، ٢٠٥، ص ١٤لنووي، المجموع شرح المھذب، جـ    ، ا ١١٨، ص ٧الماوردي، الحاوي جـ  : ینظر): (٢

 .١٦٤، ص٥، ابن قدامة، المغني جـ١٤٢، ص١٠العیني، البنایة شرح الھدایة جـ
، ٣٥٦٢: ، رق�م ٤١٤، ص٥ف�ي ت�ضمین العاری�ة، ج�ـ    : البی�وع، ب�اب   : أخرجھ أبو داود في كتاب    ): (٣

، ٣٣٢، ص ٥ة، ج�ـ  ت�ضمین العاری�   : العاریة والودیع�ة، ب�اب    : والنسائي في سننھ الكبرى، كتاب    
، ١٥٣٠٢: ، وأحمد في م�سنده، رق�م  ٢١١٩: ، رقم٣١٠، ص٢، وفي الصغیر جـ   ٥٧٤٧: رقم

، وفی���ھ ش��ریك النخع���ي، وھ���و  ٢٩٥٥: ، رق��م ٤٥٢، ص٣البی���وع، ج���ـ: وال��دار قطن���ي، كت��اب  
 .ضعیف

، ٣٥٦٦: ، رق�م  ٤١٩، ص ٥ف�ي ت�ضمین العاری�ة ج�ـ       : البی�وع، ب�اب   : أخرجھا أبو داود في كتاب    ): (٤
، ٣٣١ ص٥ت�ضمین العاری�ة، ج�ـ   : العاری�ة والودیع�ة، ب�اب   :  سننھ الكب�رى، كت�اب    والنسائي في 

ما جاء في أن العاری�ة م�ؤداة،    : أبواب البیوع، باب  : ، وأخرجھا الترمذي  ٥٧٤٥،  ٥٧٤٤: رقم
العاری��ة : ، واب��ن ماج��ھ، أب��واب ال��صدقات، ب��اب ١٢٦٦، ١٢٦٥: ، رق��م٥٥٨، ٥٥٧، ص٣ج��ـ
، والح�اكم ف�ي   "العاری�ة م�ؤداة  : "وغیره، بلف�ظ ، من حدیث أنس  ٢٣٩٨: ، رقم ٤٧٧، ص   ٣جـ

ھ��ذا ح��دیث ص��حیح عل��ى ش��رط م��سلم ول��م      : ، وق��ال٢٣٠١: ، رق��م٥٤، ص٢الم��ستدرك، ج��ـ 
 .یخرجاه

، وعب���د ال��رزاق ف���ي  ٢٩١٦:  ، رق��م ٤٥٦، ص ٣البی���وع، ج��ـ : أخرج��ھ ال��دارقطني ف���ي كت��اب   ): (٥
: البی�وع، ب�اب   : ، والبیھقي في السنن ال�صغرى، كت�اب       ١٤٧٨٢: ، رقم ١٧٨، ص ٨مصنفھ، جـ 
وھ�م  : ، وفیھ عبیدة بن ح�سان، وعم�رو ب�ن عب�د الجب�ار     ٢١٢٢: ، رقم ٣١١، ص ٢العاریة، جـ 

 .ضعیفان
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صفوان بن أمیة، ألزم�ھ ال�ضمان، وم�ن أخ�ذ بح�دیث عم�رو             فمن أخذ بحدیث    
مذھب الجم�ع، ف�ّرق ب�ین م�ا ُیغ�اب علی�ھ،             ذھب  بن شعیب، أسقط عنھ الضمان، ومن       

وبین ما ال ُیغاب علیھ، فحمل الضمان على ما یغاب علیھ، والحدیث اآلخر على ما ال          
   . )١ (یغاب علیھ

 أن العاریة مضمونة، إذا تلفت تح�ت ی�د الم�ستعیر، تع�دى أو ل�م      :القول األول 
ھب، وأح�د ق�ولي   ، وھ�و ق�ول عط�اء، وأش�      )٣(، وأحم�د    )٢(یتعد، وإلی�ھ ذھ�ب ال�شافعي        

  .)٤(مالك 
  . واستدلوا بالسنة والقیاس

أن : "ح�دیث أمی�ة ب�ن ص�فوان ب�ن أمی�ة، ع�ن أبی�ھ            : األول :أما السنة، فمنھ�ا   
ال، ب�ل  : " استعار منھ أدراعًا یوم حنین، فقال أغصٌب یا محم�د؟، فق�ال   رسول اهللا 

  ". عاریة مضمونة
بی�ان لحكمھ�ا عن�د     وص�ف العاری�ة بال�ضمان، وھ�و           أن�ھ    :ووجھ االس�تدالل  

یقتضي أن یكون صفة الزمة لھا، كما أن اهللا تعالى لم�ا جع�ل الق�بض                جھلھ بھ، وھو    
 اقت�ضى أن یك�ون ذل�ك ص�فة     ،)٥(  َفِرَھ�اٌن َمْقُبوَض�ةٌ  : صفة للرھن، بقولھ عز وج�ل     

  .)٦(الزمة للرھن 
  : نوقش ھذا من وجوه

  . )٧(القّطان جمیَع طرقھ  أن حدیث أمیة بن صفوان قد أعلَّ ابُن حزم وابُن :األول
  أن الروای�ة ع�ن ص�فوان ق�د اختلف�ت، فق�د روي أن�ھ ھ�رب م�ن رس�ول اهللا                   :الثاني

ھ�ل عن�دك م�ن ال��سالح؟    :  یری��د حنین�ًا، فق�ال  فأرس�ل إلی�ھ فأّمن�ھ، وك�ان رس�ول اهللا      

                                                           

 .٤٧٠، ص٢، ابن رشد، المقدمات الممھدات جـ٩٨، ص٤ابن رشد، بدایة المجتھد جـ: ینظر): (١
وع، ، الن�ووي، المجم�  ١١٨، ص٧، الم�اوردي، الح�اوي ج�ـ   ٢٥٠، ص٣الشافعي، األم جـ : ینظر): (٢

، ٩٨، ص٤، اب�ن رش�د، بدای�ة المجتھ�د ج�ـ          ٥١٠، ص ٦، العمراني، البی�ان ج�ـ     ٢٠٥، ص ١٤جـ
 .٢٥٨، ص٩الرجراجي، مناھج التحصیل، جـ

 .٥١٠، ص٦، العمراني، البیان جـ١٦٤، ص٥ابن قدامة، المغني جـ: ینظر): (٣
ن ك�ان مم�ا   المشھور عن مالك إن كان مم�ا یخف�ى ھالك�ھ، ك�الحلي والثی�اب والمت�اع، ض�من، وإ             ): (٤

: ینظر. یظھر ھالكھ، كالحیوان والدور، لم یضمن، وھو مذھب ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك         
، ابن عبد الب�ر الك�افي   ٤٧١، ص ٢، ابن رشد، المقدمات والممھدات جـ     ٤٤٨، ص ٤المدونة جـ 

 .٢٧٠، ص٥، الحطاب مواھب الجلیل جـ٢٠٠، ص٦، القرافي الذخیرة جـ٨٠٨، ص٢جـ 
 ].٢٨٣: [، من اآلیةسورة البقرة): (٥
، المن�اوي، ف�یض   ١٣٤، ص ١١، السرخ�سي، المب�سوط ج�ـ      ٢٥٠، ص ٣الشافعي، األم جـ  : ینظر): (٦

 .٢٨٩، ص٤القدیر جـ
 .١٤٠، ص٨ابن جزم، المحلى باآلثار جـ: ینظر): (٧
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، ول�م ی�ذكر فی�ھ ال�ضمان، ف�ال      )١ ("عاریة، فأع�اره : "عاریة أو غصبًا؟، فقال  : فقال
  .)٢ ( إال إحداھما، فتعارضت الروایتان فسقط االحتجاجیكون الثابت

 یحتم�ل أن یك�ون الم�راد بال�ضمان الم�ذكور ض�مان رد الع�ین، وھ�ذا ال خ�الف              :الثالث
علیھ؛ ألن رد العین واجب في األمانات وإنما ال یرجع المستعیر ب�ضمان االس�تحقاق؛     

ب�رع كالواھ�ب، وإنم�ا    ألن الرجوع بھ بسبب الغرور وھو لم یغره أحد؛ ألن المعی�ر مت            
   .)٣ (وجب علیھ مؤنة الرد؛ ألنھ قبضھ لنفسھ

عل��ى الی��د م��ا أخ��ذت حت��ى    : " ق��ال ح��دیث الح��سن ع��ن س��مرة أن النب��ي    :الث��اني 
  ". )٤(تؤدي
  أنھ جعل علي الید ما أخذت وھذا تضمین، :  أحدھما:واالستدالل بھ وجھین     

  . )٥ (الحالین من قیمة وعینأن ما أخذتھ واجب األداء، بمقتضى عموم : ثانیھما
، ولم یسمع ُجندب عن سمرة بن البصري بأن ھذا الحدیث رواه الحسن :ونوقش     

الح��سن م��ن س��مرة، ث��م ل��و ص��ح فل��یس فی��ھ إال األداء، واألداء غی��ر ال��ضمان لغ��ة           
  . )٦(وحكمًا

وأكث��ر أھ��ل العل��م بالح��دیث َرِغُب��وا ع��ن روای��ة الح��سن ع��ن      : وق��ال البیھق��ي 
  .)٧ (عضھم إلى أنھ لم یسمع منھ غیر حدیث العقیقةسمرة، وذھب ب

  : وأما االستدالل بالقیاس والمعنى، فمن وجوه، منھا
ال عل��ى وج�ھ الوثیق��ة، ف��ضمنھ،    أن�ھ م��ال لغی�ره، أخ��ذه لمنفع��ة نف�سھ،   :األول
  .)٨(كالمغصوب 

 أنھ مال تفرد باحتباس�ھ لنف�سھ م�ن غی�ر اس�تحقاق، فوج�ب أن یك�ون                   :الثاني
  .رضكالقمن ضمانھ، 

                                                           

، ٢نك�اح الم�شرك إذا أس�لمت زوجت�ھ قبل�ھ، ج�ـ        : النك�اح، ب�اب   :  أخرجھ مالك ف�ي الموط�أ، كت�اب       ): (١
، واب��ن أب��ي ١٢٦٤٦: ، رق��م١٦٨، ص٧، وعب��د ال��رزاق ف��ي م��صنفھ ج��ـ  ٤٤: ، رق��م٥٤٣ص

 .٢٠٥٥٧: ، رقم٣١٦، ص٤شیبة في مصنفھ جـ
، المن��اوي، ١٤٥، ص١٠، العین��ي، البنای��ة ج��ـ٢١٨، ص٦الكاس��اني، ب��دائع ال��صنائع ج��ـ: ینظ��ر): (٢

 .٢٨٩، ص٤فیض القدیر جـ
 .٨٥، ص٥الزیلعي، تبیین الحقائق جـ: ینظر): (٣
، ٣٥٦١: ، رق�م  ٤١٤، ص ٥ف�ي ت�ضمین العاری�ة ج�ـ       : البی�وع، ب�اب   : أبو داود ف�ي كت�اب     أخرجھ  ): (٤

، والنسائي في سننھ ٢٤٠٠: ، رقم٤٧٩، ص   ٣العاریة جـ : وابن ماجھ، أبواب الصدقات، باب    
: ، والترم�ذي  ٢١٢١: ، رق�م  ٣١١، ص ٢، وال�صغرى ج�ـ    ٥٧٥١: ، رق�م  ٣٣٣، ص ٥الكبرى ج�ـ  

ھ�ذا  : ، وق�ال ١٢٦٦: ، رق�م ٥٥٨، ص٣ة م�ؤداة، ج�ـ   ما جاء في أن العاری�     : أبواب البیوع، باب  
 .حدیث حسن

 .١١٨، ص٧الماوردي، الحاوي جـ: ینظر): (٥
 .١٤٠، ص٨ابن جزم، المحلى باآلثار جـ: ینظر): (٦
 .١٤٦، ص١٠، العیني، البنایة جـ٦٤، ص ٨البیھقي، السنن الكبرى، جـ: ینظر): (٧
، اب��ن قدام��ة،  ٥١٢، ص٦ي، البی��ان ج��ـ ، العمران��٢٠٣، ص١٤الن��ووي، المجم��وع ج��ـ :  ینظ��ر): (٨

 .١٦٤، ص٥المغني جـ
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 أن��ھ م��ال یج��ب رده لمالك��ھ، فوج��ب أن یك��ون م��ضمونًا عن��د التل��ف،     :الثال��ث
  . كالمغصوب، والمأخوذ على وجھ السَّوم

 أنھ مقب�وض ل�م ی�زل مل�ك ص�احبھ، فوج�ب أن یك�ون م�ن ض�مان م�ن             :الرابع
ُل�ھ  تعجََّل االنتفاع بھ، كاإلجارة والودیعة؛ ألن تعجیل النَّفع الُموَدع والُمَؤجَّر، لما َیتعجَّ   

  . من استحقاق األجرة، وفي العاریة للمستعیر
أن الغاص��ب ل��و أع��ار ك��ان الم��ستعیر من��ھ ض��امنًا، ول��و أودع ك��ان    :الخ��امس

المستودع منھ غیر ضامن؛ ألن المستودع لو أغرم رج�ع عل�ى الغاص�ب، والم�ستعیر           
إذا غرم لم یرجع على الغاصب، وكذلك إذا كان مقبوضًا من المالك، ویتحرر من ھ�ذا                 

  : یاسانق
 أن كل قبض وقع من غیر المالك مضمونًا وقع من المالك مضمونًا،    :أحدھما

  . كالغصب طردًا والودیعة عكسًا
 أنھ م�ستعار فوج�ب أن یك�ون م�ضمونًا عل�ى الم�ستعیر، كالمغ�صوب،           :الثاني

  .)١(قیاسًا على المستعیر من الغاصب 
لمستعیر من غی�ر    أن العاریة غیر مضمونة إن تلفت تحت ید ا         :القول الثاني 

تعد، وھو مذھب أب�ي حنیف�ة واب�ن ح�زم الظ�اھري، وق�ول القاض�ي ش�ریح، وإب�راھیم                 
النخعي، والحسن البصري، والشعبي، واألوزاعي، والثوري، وروي عن عمر وعليٍّ   

  . )٢ (وابن مسعود رضي اهللا عنھم
  : واستدلوا بالسنة والقیاس

أعاریة :  ، أن صفوان قالباحبن أبي رروایة عطاء : األول: أما السنة، فمنھا
، وھ�ذا ی�دل عل�ى أنھ�ا     ")٣(ب�ل عاری�ة م�ؤداة   : " مضمونة، أو عاریة م�ؤداة؟، فق�ال  

 واألمانة إن -)٤ (ِإَلى َأْھِلَھا  ِإنَّ اللََّھ َیْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اْلَأَماَناِت :لقولھ تعالى–أمانة 
  . )٥ (ھلكت من غیر تعٍد، لم یضمن

   وأب ون

أعاریة مضمونة بالبدل، أو    : ، معناه "بل عاریة مؤداة  : " أن قولھ  :أحدھما
م�ؤداة الع�ین؟، اس�تعالمًا لحكمھ�ا، ھ�ل تؤخ��ذ عل�ى طری�ق الب�دل والمعاوض�ة أو عل��ى          

                                                           

، العمران�ي،   ٢٠١،  ٢٠٠، ص ٦، القرافي، الذخیرة جـ   ١١٩، ص ٧الماوردي، الحاوي جـ  : ینظر): (١
، ص ٢، زكری�ا األن�صاري، أس�نى المطال�ب ج�ـ          ٥١٢، ص ٦البیان في مذھب اإلمام الشافعي ج�ـ      

 .٢١٨، ص١١، الرافعي، فتح العزیز جـ٣٢٨
، ١٣٤، ص١١، السرخ��سي، المب��سوط ج��ـ  ١٣٨، ص٨ اب��ن ج��زم، المحل��ى باآلث��ار ج��ـ    :ینظ��ر): (٢

، الن�ووي، المجم�وع،   ١٤٢، ص١٠، العین�ي، البنای�ة ج�ـ   ٨٤، ص٥الزیلعي، تبیین الحق�ائق ج�ـ     
 .١٦٤، ص٥، ابن قدامة، المغني جـ٢٠٥، ص١٤جـ

 .تقّدم تخریجھ): (٣
 ].٥٨: [سورة النساء، من اآلیة): (٤
 .٧، ص٩، البابرتي، العنایة شرح الھدایة جـ١٦٤، ص٥ة، المغني جـابن قدام: ینظر): (٥
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طریق الرد واألداء؟، ف�أخبر أنھ�ا م�ؤداة الع�ین ال یملكھ�ا اآلخ�ذ بالب�دل، فل�م یك�ن فی�ھ                
  .)١(تغییر للضمان 

ب��ل عاری��ة  : " ف��ي روای��ة أمی��ة ب��ن ص��فوان ع��ن أبی��ھ     أن قول��ھ :ثانیھم��ا
أعاریة مضمونة، أو أعاریة مؤداة ؟، : ، مع روایة عطاء أن صفوان، قال     "مضمونة

  ".بل عاریة مؤداة : " فقال 
مؤداة، وم�ضمونة، ویرج�ع ذل�ك إل�ى الُمعی�ر، ف�إن        : یدل على أن العاریة منقسمة إلى     

  . وبھذا نجمع بین الروایتینشرط الضمان كانت مضمونة، وإال فھي أمانة،
، والُمغِّ�ل   ")٢(لیس على المستعیر غیر الُمغِّ�ل ض�مان       : "ھ قول :الدلیل الثاني 

  .)٣ (ھو الخائن، وقد نفى الضمان عن المستعیر عند عدم الخیانة
  : وأجیب بوجھین

 أن ھذا الحدیث یرویھ عمرو بن عبد الجبار، ع�ن عبی�د ب�ن ح�سان،               :أحدھما
اب��ن لھیع��ة ع��ن عم��رو ب��ن ش��عیب       م��ن طری��ق  اب��ن حب��ان   هورواوھم��ا ض��عیفان،  

  .)٤(بھ، وقال عمرو بن شعیب وإن كان ثقة ولكن في حدیثھ المناكیر وأعلَّھ
 إذ ال ض�مان فیھ�ا     فع واألجزاء التالفة باالس�تعمال،     ُیحتمل أنھ أراد ضمان المنا     :الثاني

)٥(.  
  : وأما االستدالل بالقیاس، فمن وجوه

 لالنتفاع بھ بإذن ص�حیح، ف�ال یك�ون م�ضمونًا علی�ھ،         أنھ قبض العین،   :األول
كالم��ستأجر، وت��أثیره أن وج��وب ال��ضمان یك��ون للجب��ران، وذل��ك ال یتحق��ق إال بع��د        
تفویت شيء على المالك، وب�اإلذن ال�صحیح ینع�دم التفوی�ت، أال ت�رى أن الق�بض ف�ي              

وجب��ًا كون��ھ موجب��ًا لل��ضمان ال یك��ون ف��وق اإلت��الف، ث��م اإلت��الف ب��اإلذن ال یك��ون م       
للضمان ف�القبض أول�ى، وال یج�وز أن یج�ب ال�ضمان ھن�اك باعتب�ار العق�د؛ ألن العق�د                  

  . )٦ (عقد تبرع، فال یكون عقد ضمان كالھبة

 بأن العاریة تلفت بغیر إذن المالك ورضاه، فوجب علیھ ضمانھا، ولو         أب

  .)٧ (أذن لھ في إتالفھا لسقط عنھ ضمانھا، كاألجزاء
 ق�بض الع�ین ب�إذن ص�احبھا ال عل�ى وج�ھ االس�تیفاء وال                  أن المستعیر  :الثاني

  المبادلة فال یضمن كاإلجارة الودیعة، وھذا ألن ضمان العدوان ال یجب إال على 

                                                           

 .٢٠٦، ص١٤، النووي، المجموع، جـ١٢٠، ص٧الماوردي، الحاوي جـ: ینظر): (١
 .تقّدم تخریجھ): (٢
 .١٣٥، ص١١السرخسي، المبسوط جـ: ینظر): (٣
 .١٧٧، ص١٤، النووي، المجموع جـ١١٥، ص٤الزیلعي، نصب الرایة جـ: ینظر): (٤
 .١٠، ص٥، ابن مفلح، المبدع جـ١٦٤، ص٥ابن قدامة، المغني جـ: ینظر): (٥
 .١٣٥، ص١١السرخسي، المبسوط جـ: ینظر): (٦
 .٢٠٦، ص١٤، النووي، المجموع، جـ١٢٠، ١١٨، ص٧الماوردي، الحاوي جـ: ینظر): (٧
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  .)١ (المتعدي ومع اإلذن بالقبض ال یوصف بالتعدي

 بأن العاریة بخالف الودیع�ة؛ ألن�ھ قب�ضھا لمنفع�ة ص�احبھا ال لنف�سھ،             أب

مؤن��ة ال��رد، ولھ��ذا إذا ھلك��ت عن��ده وض��منھ الم��ستحق قیمتھ��ا،  ولھ��ذا ال یك��ون علی��ھ 
  .)٢ (یرجع على المودع، وفي العاریة ال یرجع

 أنھ مستعار تلف بغیر تفریط، فوجب أن ال ی�ضمنھ، قیاس�ًا عل�ى تل�ف       :الثالث
  .األجزاء

 أن ما لم تكن أج�زاؤه م�ضمونة، ل�م تك�ن جملت�ھ م�ضمونة، ك�الودائع                   :الرابع
  .ًاطردًا، والغصوب عكس

 ب��أن تل��ف األج��زاء بغی��ر االس��تعمال م��ضمون كالجمل��ة، وإنم��ا تلفھ��ا  وأب

  .باالستعمال المأذون فیھ، كالثوب المستعار إذا بلي باللبس لم یضمنھ المستعیر
والمعنى فیھ أنھ أتلفھ ب�إذن مالك�ھ ف�سقط عن�ھ ض�مانھ، والعاری�ة تلف�ت بغی�ر             

ھ في إتالفھا لسقط عنھ ض�مانھا  إذن المالك ورضاه، فوجب علیھ ضمانھا، ولو أذن ل    
كاألجزاء، ولو تلفت األجزاء بغیر اللبس الم�أذون فی�ھ ك�الثوب، إذا نق�ل فی�ھ تراب�ًا أو          
شد فیھ متاعًا ضمن كالعاریة، فصارت األجزاء والجملة على سواء، وفي ھذا جواب          

  .)٣ (عن القیاسین معًا

  :الرتجيح

ة إن ھلكت تحت ید المستعیر      تقدم أن الفقھاء اتفقوا على أن العاریة مضمون       
العاری�ة م��ضمونة  : بالتع�دي، واختلف�وا إن ھلك�ت م��ن غی�ر تع�ٍد، فق�ال جمھ��ور األئم�ة       

ھ�ي أمان�ة ف�ي ی�د الم�ستعیر، إن           : على المستعیر، تعدى أو لم یتعد، وق�ال أب�و حنیف�ة           
  .ھلكت من غیر تعد، لم یضمن

الفریق�ان  وق�د اس�تدل     وسبب اخ�تالفھم ھ�و تع�ارض اآلث�ار ال�واردة ف�ي ذل�ك،                
ولما تعذر الت�رجیح م�ن جھ�ة األث�ر، لك�ون اآلث�ار ال�واردة                بالسنة والقیاس كما تقدم،     

أن : في ذلك إما متعارضة أو ال تخلو من مقال، ف�إنني أرّج�ح م�ن جھ�ة القی�اس وھ�و         
، والم��أخوذ عل��ى ج��ھ ال��سَّوم،  ، والق��رضقی��اس الجمھ��ور ی��شھد ل��ھ أص��ول كالغ��صب 

قی��اس الحنفی��ة ی��شھد ل��ھ أص��ول،   م��ن الغاص��ب، و واإلج��ارة، والودیع��ة، والم��ستعیر  
ف�إن قی�اس الجمھ�ور یت�رجح     وبناء عل�ى أص�لنا،   وتلف األجزاء،   كاإلجارة، والودیعة، 

  .بكثرة شھادة األصول

                                                           

، ٢١٧، ص٦، الكاس���اني، ب���دائع ال���صنائع ج���ـ١٣٦، ص١١السرخ���سي، المب���سوط ج���ـ: ینظ���ر): (١
 .١٦٤، ص٥، ابن قدامة، المغني جـ٨٥، ص٥الزیلعي، تبیین الحقائق جـ

 .٨٥، ص٥الزیلعي، تبیین الحقائق جـ: ینظر): (٢
 .٢٠٦، ص١٤، النووي، المجموع جـ١١٩، ص٧الماوردي، الحاوي جـ: ینظر): (٣
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رارع اا    ر ن ل رةا ب اا زو)١(.  

 ال�صغیرة  اتفق الفقھاء عل�ى أن�ھ ال یج�وز ل�ألب أو الج�د أن ی�زّوج أم�ة ابنت�ھ          
 -بأقل من مھر مثلھا، وأنھ إذا زوَّج األُب أو الجدُّ ابنتھ الصغیرة بأقل من مھر مثلھا        

 أنھ یجوز باالتفاق، ف�إن ك�ان الَح�طُّ فاح�شًا، بحی�ث ال         -بقدر ما َیَتَغابن الناس في مثلھ     
  :، على قولین)٢(َیَتَغابن الناس في مثلھ، فقد اختلف الفقھاء في ذلك

ن��ھ ال یج��وز ل��ألب أو الج��د أن ی��زوج ابنت��ھ ال��صغیرة بأق��ل م��ن مھ��ر        أ:الق��ول األول
، وأھ�ُل  )٥ (، واإلمام ال�شافعي )٤(محمد وأبو یوسف    : وإلى ھذا ذھب اإلمامان   ،)٣(مثلھا

  .)٦(الظاھر 

  :وعمدتھم االستدالل بالقیاس، وبیانھ

 ف�ي   أن والیة األب علي ابنتھ الصغیرة مقیدة بشرط النظر، ومعنى ال�ضرر         :األول    
ھذا العقد ظاھر، فال یملكھ األب بوالیتھ، كما ال یملك البیع والشراء في مالھ�ا ب�الغبن      

  .)٧ (الفاحش

                                                           

ر من ھو في مثل  ونساء بلدھا، ومھ-أخواتھا، وعماتھا، وبنات أعمامھا-: نساء عصبتھا: المراد بمثلھا): (١
شبابھا وعقلھا وأدبھا، وجمالھا ویسرھا وعسرھا، وصراحتھا، وبكرًا كانت أو ثیبًا؛ ألن المھ�ور بك�ل                

 .٢٨٣، ص٨مختصر المزني جـ. ذلك تختلف
، ٥، العین�ي، البنای�ة ج�ـ   ٤٥، ص٣برھان الدین ابن مازة، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني ج�ـ         : ینظر): (٢

 .١١٩ص
ھل البطالن یعود على أصل العقد، أم ت�رد إل�ى مھ�ر المث�ل، وی�صح             : اختلف أصحاب ھذا القول في    وقد  ):  (٣

  :العقد؟، على قولین
ویبطل الح�ط أو الزی�ادة، وت�رد إل�ى مھ�ر المث�ل، وروي ع�ن الح�سن ب�ن زی�اد، وب�ھ ق�ال                  ، العقد صحیح : األول

ك�اح، كم�ا ل�و ت�زوج ام�رأة وك��ان      ال�شافعیة؛ ألن الم�انع م�ن قب�ل الم�سمى، وف�ساده ال یوج��ب بط�الن الن       
  . المسمى خمرًا أو خنزیرًا

  یبطل أصل العقد، وھو األصح عند محمد وأبي یوسف، وھو قول السرخسي والبزدوي والمرغیناني، : الثاني
أن الوالیة مقیدة بشرط النظر، فعند فواتھ یبطل العقد، وھذا ألن الحط ع�ن مھ�ر المث�ل والزی�ادة علی�ھ           : ووجھ

: ینظ�ر . ظر ، كم�ا إذا ب�اع األب بأق�ل م�ن القیم�ة بغ�بن ف�احش أو اش�ترى ب�أكثر منھ�ا ب�ذلك                لیس من الن  
، اب�ن النقی�ب، عم�دة ال�سالك     ٣٧٦، ص   ٩، العمران�ي، البی�ان ج�ـ      ٣٣٠، ص   ١٦النووي، المجم�وع ج�ـ    

، العین�ي، البنای��ة  ١٣١، ص٢، الزیلع�ي، تبی�ین الحق��ائق ج�ـ   ٣٠٣ ص٣، الب�ابرتي، العنای�ة ج��ـ  ٢٠٧ص
 .٤٥، ص٣ابن مازة، المحیط البرھاني جـ، ١٢٠، ص٥جـ

، المرغین�اني،   ٢٧٦، ص ٣، ال�سمرقندي، تحف�ة الفقھ�اء ج�ـ        ٢٢٤، ص ٤السرخسي، المبسوط ج�ـ   : ینظر): (٤
 .٤٥، ص٣، ابن مازة، المحیط البرھاني جـ١٩٧، ص١الھدایة في شرح بدایة المبتدي جـ

، ال��شیرازي، التنبی��ھ  ٤٩٨، ص ٩ ج��ـ، الم��اوردي، الح��اوي الكبی��ر ٢٠، ص٥ال��شافعي، األم ج��ـ : ینظ��ر): (٥
، ٩، الروی�اني، بح�ر الم�ذھب ج�ـ    ٣٧٦، ص ٩، العمراني، البیان في مذھب اإلمام الشافعي ج�ـ     ١٩٥ص

 .٤٧٧ص 
 .٥١، ص٩ابن حزم الظاھري، المحلى باآلثار جـ: ینظر): (٦
بن قدامة، ، ا٣٠٣، ص٣، البابرتي، العنایة شرح الھدایة جـ٢٢٤، ص ٤السرخسي، المبسوط جـ  : ینظر): (٧

 .٤٨، ص٧المغني جـ
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 أنھ لو زّوج أمتھا بأقل م�ن مھ�ر مثلھ�ا ال یج�وز، ف�إذا زوجھ�ا أول�ى،         :الثاني
ولو زوجت ھي نفسھا م�ن غی�ر ك�فء          . ووالیتھ علیھا دون والیة المرأة على نفسھا      

  .)١(ا، یثبت حق االعتراض لألولیاء، فھذا أولىأو بدون صداق مثلھ

یجوز لألب أو الجد أن یزّوج ابنتھ الصغیرة بكرًا كانت أم ثیبًا،         : القول الثاني 
، وأحم�د  )٣ (، ومالك)٢(أبو حنیفة : وإلى ھذا ذھب جمھور األئمة  بأقل من مھر مثلھا،   

)٤( .  

  : والمعقول-السنة-واستدلوا بالمنقول 

س�ألت  :  ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن�ھ ق�ال            :لأما السنة، فاألو  
ك��ان ص�داقھ ألزواج��ھ  : "؟ قال�ت  ك��م ك�ان ص��داق رس�ول اهللا   عائ�شة زوج النب�ي   

ن�صف  : "ال، قال�ت : قل�ت : ق�ال " أت�دري م�ا ال�نَّشُّ؟   : "، قالت"ثنتي عشرة أوقیة وَنشا 
  ".)٥( ألزواجھ أوقیة، فتلك خمسمائة درھم، فھذا صداق رسول اهللا 

 ما روي عن جعفر بن محمد عن أبیھ أن عليَّ ب�ن أب�ي طال�ب أص�دق                   :الثاني
  درع�ًا م�ن حدی�د، وَج�ّرة دّوار، وإن ص�داق ن�ساء النب�ي             -رض�ي اهللا عنھ�ا    -فاطمة  

  .)٦(كان خمسمائة درھم 

ومعلوم أن ذلك لم یكن صداق مثلھا؛ ألنھ إن كان صداق مثلھا ھ�ذا المق�دار،                
 صداق في ال�دنیا یزی�د عل�ى ھ�ذا المق�دار، ف�دل عل�ى أن�ھ              مع أنھا مجمع الفضائل، فال    

  .)٧ (یجوز للولي أن یزّوج ابنتھ الصغیرة، بأقل من مھر مثلھا

أال ال :"  م�ا روي ع�ن أب�ي العجف��اء ال�سلمي، ق�ال خطبن�ا عم�ر، فق��ال       :الثال�ث 
م تغالوا بصداق النساء؛ فإنھا لو كانت َمكرمة في الدنیا أو تقوى عند اهللا، لكان أوالك       

                                                           

، الموص�لي   ٢٢٤، ص ٤، السرخ�سي المب�سوط ج�ـ      ١٣١ ص ٢الزیلعي تبی�ین الحق�ائق ج�ـ      : ینظر): (١
 .١٠٠ ص٣االختیار لتعلیل المختار جـ

، اب�ن   ٢٧٦، ص ٣، ال�سمرقندي، تحف�ة الفقھ�اء ج�ـ        ٢٢٤، ص ٤السرخسي، المب�سوط ج�ـ    : ینظر): (٢
، اب��ن م��ازة،  ١٣٠، ص٢ تبی��ین الحق��ائق ج��ـ  ، الزیلع��ي،٣٠٣، ص ٣الھم��ام، ف��تح الق��دیر ج��ـ   

 .١١٩، ص٥، العیني، البنایة جـ٤٥، ص٣المحیط البرھاني جـ
، ٢، البراذع��ي، التھ��ذیب ف��ي اخت��صار المدون��ة ج��ـ    ١٠٠، ص٢س��حنون، المدون��ة، ج��ـ  : ینظ��ر): (٣

، القاض��ي عب��د الوھ��اب، التلق��ین   ٧١٩، ص ٢، القاض��ي عب��د الوھ��اب، اإلش��راف ج��ـ  ١٣٣ص
 .٧٣٦ي عبد الوھاب، المعونة ص، القاض١١٤، ص١جـ

 .١٤٥، ص٧، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع جـ ٤٨، ص٧ابن قدامة، المغني جـ: ینظر): (٤
ال�صداق، وج�واز كون�ھ تعل�یم ق�رآن، وخ�اتم حدی�د، وغی�ر          : النكاح، باب : أخرجھ مسلم في كتاب   ): (٥

، ١٠٤٢، ص٢ ج��ـذل�ك م��ن قلی��ل وكثی��ر، واس�تحباب كون��ھ خم��سمائة درھ��م لم�ن ال یجح��ف ب��ھ   
 .١٤٢٦: رقم

، ٧١، ص٣ما بك�ون مھ�رًا، ج�ـ   : جماع أبواب الصداق، باب: أخرجھ البیھقي في السنن الصغیر  ): (٦
م�ا ی�ستحب م�ن الق�صد ف�ي ال�صداق            : ال�صداق، ب�اب   : ، وفي السنن الكبرى، كتاب    ٢٥٣٤: رقم
 .١٤٣٥٢: ، رقم٣٨٣، ص٧جـ

 .١٢٠، ص٥لبنایة شرح الھدایة جـ، العیني، ا٢٢٥، ص٤السرخسي، المبسوط جـ: ینظر): (٧
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 ام�رأة م�ن ن�سائھ وال ُأص�دَقت ام�رأٌة م�ن بنات�ھ          ما أصدق رس�ول اهللا بھا النبي 
  ".)١(أكثر من ثنتي عشرة أوقیَّة 

وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ینكروه، فكان اتفاقًا منھم على أن لھ أن      
  .)٢(یزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل

وأغ��راض ومقاص��د جّم��ة، ف��إن النك��اح ی��شتمل عل��ى م��صالح  : وأم��ا المعق��ول
واألب واف��ر ال��شفقة، ینظ��ر لول��ده ف��وق م��ا ینظ��ر لنف��سھ، فالظ��اھر أن��ھ ال یق��ّصر ف��ي   

: الصداق، إال لتوفیر مقصود من مقاصد النكاح، أنفع وأجدى من كثیر من المال، من     
األخالق، وحسن الصحبة، والمعاشرة بالمعروف، ونحو ذلك م�ن المع�اني المق�صودة             

  . واقعًا بصفة النظر، ال ضررًا بھما-والحالة ھذه-فھ بالنكاح، فكان تصّر

وھذا بخالف تصرف األب في المال، فإذا باع األب أمة لھا بأق�ل م�ن قیمتھ�ا،      
بما ال یتغ�ابن الن�اس فی�ھ، فأن�ھ ال یج�وز؛ ألن المالّی�ة ھ�ي المق�صودة ف�ي الت�صرفات                        

 الف�احش، فالقی�اس     المالّیة، فإذا فسد لم یكن شيء ف�ي مقابلتھ�ا یجب�ر ب�ھ خل�ل الغ�بن                 
  .على البیع غیر صحیح

وبخالف ما إذا زوَّج أمتھا بأقل من مھ�ر مثلھ�ا؛ ألن س�ائر مقاص�د النك�اح ال                   
تحصل لل�صغیر وال�صغیرة ھن�ا، إنم�ا یح�صل لألم�ة، فف�ي ح�ق ال�صغیر، ق�د انع�دم م�ا               

  . یكون جبرًا للنقصان

ل��رأي، وبخ��الف الم��رأة ف��ي نك��اح نف��سھا؛ ألنھ��ا س��ریعة االنخ��داع، ض��عیفة ا   
متابع��ة لل��شھوة ع��ادة، فیك��ون تق��صیرھا ف��ي الكف��اءة وال��صداق، لمتابع��ة الھ��وى، ال    
لتحصیل سائر المقاصد، ولعدم الكفاءة والنقصان في الصداق یتعّی�ر األولی�اء، ول�یس     

  .)٣(بإزاء ھذا النقصان في حقھم ما یكون جابرًا، فلھذا یثبت لھم حق االعتراض

                                                           

واب�ن ماج�ھ   . ٢١٠٦: ، رق�م ٤٤٤، ص٣ال�صداق، ج�ـ  : النك�اح، ب�اب  : أخرجھ أبو داود في كتاب   ): (١
: ، والترم��ذي ف��ي كت��اب١٨٨٦: ، رق��م٨٣، ص٣ص��داق الن��ساء، ج��ـ: ف��ي أب��واب النك��اح، ب��اب

ث ح�سن  ھ�ذا ح�دی   : ، وقال ١١١٤:، رقم ٤١٤، ص ٣ما جاء في مھور النساء، جـ     : النكاح، باب 
: ھرم بن نسیب، ینظر   : تابعي كبیر، ذكره ابن حبان في الثقات، واسمھ       : صحیح، وأبو العجفاء  

 ، المناوي، فیض ٥١٤، ص ٥، ابن حبان، الثقات جـ    ٧١، ص ٧ابن سعد، الطبقات الكبرى، جـ    
 .٥٧٣، ص٣القدیر جـ

 .٤٨، ص٧ابن قدامة، المغني جـ: ینظر): (٢
-٢٤٥، ص٢، الكاس�اني، ب�دائع ال�صنائع ج�ـ    ٢٢٥-٢٢٤ ص،٤السرخسي، المب�سوط ج�ـ   : ینظر): (٣

، ١٣١، ص٢، الزیلع��ي، تبی��ین الحق��ائق ج��ـ    ٣٠٢، ص٣، اب��ن الھم��ام، ف��تح الق��دیر ج��ـ    ٢٤٦
الموص�لي، االختی�ار لتعلی�ل       ،٣٠٤، ص ٣، الب�ابرتي، العنای�ة ج�ـ      ١٢٠، ص ٥العیني، البنایة ج�ـ   

 .٧١٩، ص ٢القاضي عبد الوھاب، اإلشراف جـ ،٩٧، ص٣المختار جـ
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  :راجحربط الفرع بالقاعدة، وبیان ال

تقدم أن الفقھاء اتفقوا على أنھ یجوز لألب أن یزوِّج ابنتھ الصغیرة بأقل من     
ال َیَتَغ�ابن الن�اس ف�ي     (، ف�إن ك�ان بق�در        )بقدر م�ا َیَتَغ�ابن الن�اس ف�ي مثل�ھ          (مھر مثلھا   

  .فقد اختلفوا في جوازه) مثلھ

فذھب محم�د وأب�و یوس�ف وال�شافعي واب�ن ح�زم، إل�ى أن�ھ ال یج�وز ل�ألب أو                 
الجدِّ أن یزوِّج ابنتھ الصغیرة بأقل من مھر مثلھا، وذھب أبو حنیفة، ومالك، وأحمد،        

  .إلى أنھ یجوز

وقول الصاحبین ومن وافقھما ھو القیاس، وھ�و مبن�ي عل�ى الت�رجیح بكث�رة                
  .ھ الصغیرة مقیدة بشرط النظراألصول؛ وذلك أن والیة األب علي ابنت

ثم معنى الضرر في العقد ظاھر، ف�ال یمل�ك األب ت�زویج ابنت�ھ بأق�ل م�ن مھ�ر                 
، وقد ظھ�ر أث�ر ھ�ذا الوص�ف     )لـلضرر(مثلھا، كما ال یملك بیع مالھا بالغبن الفاحش،      

ف��إن األب ال یمل��ك ت��زویج أم��ة ال��صغیرة، بأق��ل م��ن مھ��ر  :  ف��ي ت��زویج أمتھ��ا-أی��ضًا–
  .مثلھا

فإن الصغیرة إذا زوَّج�ت نف�سھا بأق�ل م�ن           :  في حق االعتراض   -أیضًا-وظھر  
مھر مثلھا، فلألولیاء ح�ق االعت�راض، ألنھ�ا ألحق�ت الع�ار بھ�م، ف�إنھم یتعّی�رون ب�أن                  
ینسب إلیھم بالمصاھرة من ال یكافئھم، فكان لھم أن یخاصموا؛ دفعًا لضرر العار عن 

  .أنفسھم

وھو ما روي : ؛ للنص الوارد في ذلكوأما أبو حنیفة فترك القیاس استحسانًا
، " عل�ى ص�داق خم�سمائة درھ�م        -رضي اهللا عنھ�ا   -تزوج عائشة   : "أن رسول اهللا    

 درع�ًا م�ن حدی�د، وَج�ّرَة       -رض�ي اهللا عنھ�ا    -أص�دق فاطم�ة     "وأن عليَّ بن أبي طال�ب         
  ".دّوار

ویرى أن النظر وال�ضرر ف�ي ھ�ذا العق�د باطن�ان، لك�ن للنظ�ر دلی�ل ی�دل علی�ھ                    
الداعیة إلیھ، وھي موجودة ھاھن�ا، فیترت�ب الحك�م، وھ�و ج�واز      " رب القرابةق"وھو  

النكاح علیھ، بخالف البیع فإن المالیة ھي المقصودة في التصرفات المالیة، فلم یك�ن              
  .في مقابلتھا شيء یجبر بھ خلل الغبن الفاحش حتى یقع التردد بین النظر والضرر

بنت�ھ بأق�ل م�ن مھ�ر مثلھ�ا، فیم�ا ال              أن�ھ ال یج�وز ل�ألب أن ی�زوِّج ا           :والراجح

َیَتغابن الناس في مثلھ، للضرر، ھو قول محمد وأبي یوسف والشافعي، لما تقّدم م�ن        
  . تأییده بكثرة األصول

والترجیح بكثرة األصول یؤخذ من قوة الوصف، بأن یظھر أثر ذلك الوص�ف             
ی�ع م�ال   ف�ي ع�دم ج�واز ب   " الضرر"لزیادة قوتھ، في مواضع كثیرة؛ كما ظھر وصف       

الصغیرة بالغبن الفاحش، وفي ع�دم ج�واز ت�زویج أمتھ�ا بأق�ل م�ن مھ�ر مثلھ�ا؛ وف�ي                      
  .إعطاء الحق لألولیاء في االعتراض، إذ زوجت الصغیرة نفسھا بأقل من مھر مثلھا
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وأما االستدالل بصداق فاطم�ة فخ�ارج ع�ن الن�زاع؛ ألن فاطم�ة كان�ت كبی�رة؛                  
 یجوز أن یكون ذل�ك  وصداق نسائھ  .یرة والكالم في الصغ ولھذا استأذنھا النبي

مھر مثل كل واحدة منھن؛ ألنھ یختلف باختالف الزمان، وال یدل ذلك على الف�ضیلة،               
 ث�م ات�سع الم�سلمون بع�د ذل�ك؛      بل ھو الظاھر؛ ألن المال كان قلیًال في زمن النب�ي           

 لّما ح�صل لھ�م م�ن فت�وح ال�بالد؛ ولھ�ذا روي ع�ن كثی�ر م�نھم مث�ل ذل�ك، م�ع علمھ�م                           
 وأزواج�ھ، حت�ى روي ع�ن الح�سن ب�ن عل�ي أن�ھ ت�زوج ام�رأة                    بمھور بن�ات النب�ي      

فساق إلیھا مائة جاریة قیمة كل واحدة م�نھن أل�ف درھ�م، وت�زوج أن�س ام�رأة عل�ى                    
  .)١(عشرة آالف درھم، ومعلوم أن عادتھم لم تجر بذلك 

 وت��رد إل��ى مھ��ر مثلھ��ا؛ ألن الم��انع م��ن قب��ل ، وإذا ت��مَّ ال��زواج فالعق��د ص��حیح
المسمى، وفساده ال یوجب بطالن النكاح، كما لو تزوج امرأة وكان المسمى خمرًا أو 

  . )٢ (خنزیرًا

                                                           

 .١٣١، ص٢الزیلعي، تبیین الحقائق جـ: ینظر): (١
، العمران�ي، البی�ان ف�ي م�ذھب اإلم�ام           ٣٣٠، ص ١٦النووي، المجموع، شرح المھذب جـ    : ینظر): (٢

، اب��ن م��ازة، المح��یط ١٢٠، ص٥، العین��ي، البنای��ة ش��رح الھدای��ة ج��ـ٣٧٦، ص ٩ال��شافعي ج��ـ
 .٤٥، ص٣البرھاني جـ
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  الخاتمة

 من إعداد ھذا البحث، ال�ذي   -بفضل اهللا تعالى وحسن توفیقھ    -بعد أن انتھیت    
  :أرجو من اهللا تعالى لھ القبول، أذكر أھم النتائج التي توصلت إلھا

إظھ���ار : " لوص���ف ق���ائم بال���دلیل، ومعن���اه الت���رجیح م���ن فع���ل المجتھ���د،  .١
  ".المجتھد قوة أحد الدلیلین المتعارضین؛ لُیعمل بھ

أن ی��شھد ألح��د الوص��فین المتعارض��ین    : الت��رجیح بكث��رة األص��ول، ھ��و    .٢
  .أصالن أو أصول وال یشھد للوصف اآلخر إال أصل واحد

ط��رق الت��رجیح كثی��رة، تك��اد ال تنح���صر؛ ألنھ��ا تابع��ة لبح��ث المجتھ���د،         .٣
م���������ا  ام���������ل المحیط���������ة بالتع���������ارض والت���������رجیح، ومناطھ���������اوالعو

 .فھو األرجح أكثر، للظن إفادتھ كان

أن كث��رة األص��ول یح��صل بھ��ا غلب��ة الظ��ن، والت��رجیح بغلب��ة الظ��ن أص��ٌل    .٤
  .شرعٌي، ومرجٌِّح معتبٌر، تدور علیھ كثیٌر من األحكام الفقھیة

الت��رجیح بكث��رة األص��ول ت��رجیح ص��حیح، فیق��ّدم القی��اس ال��ذي ش��ھد ل��ھ      .٥
 .صالن أو أصول كثیرة، على الذي لم یشھد لھ إال أصل واحدأ

الت��رجیح بكث��رة األص��ول یؤخ��ذ م��ن ق��وة الوص��ف، ب��أن یظھ��ر أث��ر ذل��ك       .٦
 :الوصف لزیادة قوتھ في مواضع كثیرة

 .في التیمم، والصالة، والزكاة، والصوم، والحج) العبادة(كظھور وصف  -

الجبی��رة ف��ي الت��یمم والم��سح عل��ى الخف��ین و    ) الم��سح(وظھ��ور وص��ف   -
 .وغیرھا من المسوح

ف��ي الغ��صب، والق��رض، والم��أخوذ عل��ى ج��ھ    ) المالی��ة(وظھ��ور وص��ف   -
  .السَّوم، واإلجارة، والودیعة، والمستعیر من الغاصب

ف���ي ع���دم ج���واز بی���ع م���ال ال���صغیرة ب���الغبن ) ال���ضرر(وظھ���ور وص���ف  -
الفاحش، وفي عدم جواز تزویج أمتھا بأقل من مھر مثلھا، وف�ي إعط�اء     

 .اء في االعتراض، إذ زوجت نفسھا بأقل من مھر مثلھاالحق لألولی
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 أھم المصادر والمراجع
مجد الدین عبد السالم، عب�د الحل�یم، أحم�د ب�ن تیمی�ة، الم�سودة ف�ي أص�ول الفق�ھ،                . آل تیمیة  .١

 .دار الكتاب العربي، ب، ت
المكت�ب  اآلمدي، علي بن أبي علي، سیف الدین، اإلحكام في أصول األحكام، بی�روت، لبن�ان،          .٢

 .اإلسالمي، ب، ت
 .ب، ت. المعجم الوسیط، القاھرة، دار الدعوة: إبراھیم مصطفى، وآخرون .٣
، التحقیق والبیان ف�ي ش�رح البرھ�ان ف�ي     )م٢٠١٣=ھـ١٤٣٤(علي بن إسماعیل،   . األبیاري .٤

  .، الكویت، دار الضیاء١أصول الفقھ، ط
 .أحمد بن حنبل، الشیباني، المسند ، طبعة دار الفكر، ب، ت .٥
 . ، عالم الكتب١، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ط)م٢٠٠٨=ھـ١٤٢٩(حمد مختار عمر، أ .٦
، نھای�ة الوص�ول ف�ي       )م١٩٩٦=ھ�ـ ١٤١٦(محم�د ب�ن عب�د ال�رحیم، ص�في ال�دین،             . األرموي .٧

 .، المكتبة التجاریة بمكة المكرمة١درایة األصول، ط
، ١ي األص��ول، ط، ب��ذل النظ��ر ف�� )م١٩٩٢= ھ��ـ١٤١٢(محم��د ب��ن عب��د الحمی��د،  . األس��مندي .٨

 . القاھرة، مكتبة التراث
، نھای�ة ال�سول ش�رح      )م١٩٩٩-ھ�ـ ١٤٢٠(األسنوي، عب�د ال�رحیم ب�ن الح�سن جم�ال ال�دین،               .٩

منھ��اج الوص��ول إل��ى عل��م األص��ول، للقاض��ي ناص��ر ال��دین البی��ضاوي، ومع��ھ حاش��یة س��لم        
 . ، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة١الوصول، للشیخ محمد بخیت المطیعي، ط

، بی�ان المخت�صر ش�رح مخت�صر         )م١٩٨٦=ھـ١٤٠٦(صفھاني، محمود بن عبد الرحمن،      األ .١٠
  . ، السعودیة، دار المدني١ابن الحاجب، ط

، ١، البرھ�ان ف�ي أص�ول الفق�ھ، ط    )م١٩٩٧=ھ�ـ ١٤١٨(إمام الحرمین، عبد الملك الج�ویني،    .١١
  .لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة

ص ف���ي أص���ول الفق��ھ، بی���روت، دار الب���شائر  إم��ام الح���رمین، عب��د المل���ك الج���ویني، التلخ��ی    .١٢
  .اإلسالمیة، ب، ت

، بی�روت، دار الفك�ر،    ١م، تی�سیر التحری�ر، ط     ١٩٩٦=ھ�ـ ١٤١٧(أمیر بادشاه، محم�د أم�ین،        .١٣
 .للطباعة والنشر والتوزیع

، التقری��ر والتحبی��ر، عل��ى تحری��ر )م١٩٨٣=ھ��ـ١٤٠٣(محم��د ب��ن محم��د، . اب��ن أمی��ر الح��اج .١٤
 .لكتب العلمیة، دار ا٢الكمال ابن الھمام، ط

البابرتي، أكمل الدین أبو عبد اهللا، لمحمد ب�ن محم�د ب�ن محم�ود، العنای�ة ش�رح الھدای�ة، دار              .١٥
  .الفكر

، اإلش�ارة ف�ي معرف�ة األص�ول      )م١٩٩٦=ھ�ـ ١٤١٦(سلیمان ب�ن خل�ف، أب�و الولی�د،          . الباجي .١٦
  .، بیروت، مكة المكرمة، دار البشائر اإلسالمیة١والوجازة في معنى الدلیل، ط

 . ، دار طوق النجاة١، صحیح البخاري، ط)ھـ١٤٢٢(محمد بن إسماعیل . اريالبخ .١٧
أحمد بن الحسین، السنن الكبرى، وبذیلھ الجوھر النقي، دار المعرفة، بی�روت، ب،             . البیھقي .١٨

 .ت
، بی�روت،  ١س�نن الترم�ذي، ط  ) م٢٠٠٠=ھ�ـ ١٤٢١(محمد بن سورة، أبو عیسى،  . الترمذي .١٩

 .دار إحیاء التراث العربي
اني، مسعود بن عمر، سعد الدین، التلویح على التوضیح في كشف غوامض التنق�یح،    التفتاز .٢٠

  .مكتبة صبیح بمصر، ب، ت
، التنبیھ عل�ى مب�ادئ التوجی�ھ، ق�سم     )م٢٠٠٧=ھـ١٤٢٨(إبراھیم بن عبد الصمد،    . التنوخي .٢١

 .، بیروت، لبنان، دار ابن حزم١العبادات، ط
، ١ اص��طالحات الفن��ون والعل��وم، ط محم��د ب��ن عل��ي، الحنف��ي، موس��وعة ك��شاف   . التھ��انوي .٢٢

  . م، لبنان، بیروت، مكتبة لبنان١٩٩٦



 

 

 - ٣١١٢ - 

 . الجرجاني، علي بن محمد بن علي الشریف، التعریفات، دار الریان للتراث، ب، ت .٢٣
، دار ١، ش���رح مخت���صر الطح���اوي، ط )م٢٠١٠=ھ���ـ١٤٣١(أحم���د ب���ن عل���ي،  . الج���صاص .٢٤

 .البشائر اإلسالمیة، ودار السراج
وزارة : ، الناشر ٢، الفصول في األصول، ط    )م١٩٩٤=ھـ١٤١٤(أحمد بن علي،    . الجصاص .٢٥

  .األوقاف الكویتیة
، ال���صحاح ت���اج اللغ���ة )م١٩٨٧= ھ���ـ١٤٠٧(الج���وھري، إس���ماعیل ب���ن حم���اد، أب���و ن���صر،  .٢٦

  .، بیروت، دار العلم للمالیین٤وصحاح العربیة، ط
ة والن�شر،  عل�ي ب�ن أحم�د، أب�و محم�د، المحل�ى باآلث�ار، مكتب�ة دار الت�راث للطباع�                . ابن حزم  .٢٧

 .القاھرة، ب، ت
، الم�ستدرك عل�ى ال�صحیحین،    )م١٩٩٠=ھ�ـ ١٤١١(الحاكم، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا،    .٢٨

 .بیروت، دار الكتب العلمیة
، ١، المعتمد في أصول الفقھ، ط  )م١٩٨٣=ھـ١٤٠٣(أبو الحسین البصري، محمد بن علي،        .٢٩

 . بیروت، دار الكتب العلمیة بیروت
أبو عبد اهللا، محمد بن محمد بن عب�د ال�رحمن الطرابل�سي، الم�الكي،            الحطاب، شمس الدین،     .٣٠

 .، دار الفكر٣، مواھب الجلیل، في شرح مختصر خلیل، ط)م١٩٩٢=ھـ١٤١٢(
محمد بن عبد اهللا الم�الكي، أب�و عب�د اهللا، ش�رح مخت�صر خلی�ل للخرش�ي، بی�روت،           . الخرشي .٣١

 .دار الفكر للطباعة، ب، ت
، مغن��ي )م١٩٩٤=ھ�ـ ١٤١٥(محم��د ب�ن أحم�د ال��شافعي،   الخطی�ب ال�شربیني، ش��مس ال�دین،     .٣٢

  .، دار الكتب العلمیة١المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، ط
، )م٢٠٠٢=ھ�ـ  ١٤٢٣(خلف بن أبي القاس�م محم�د، األزدي، أب�و س�عید البراذع�ي الم�الكي،              .٣٣

  .تراث، دبي، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء ال١التھذیب في اختصار المدونة، ط
 . الدار قطني، علي بن عمر، السنن، عالم الكتب، بیروت .٣٤
، تق�ویم األدل�ة ف�ي أص�ول الفق�ھ،        )م٢٠٠١-ھ�ـ ١٤١٢(عبد اهللا بن عمر، أبو زید،       . الّدبوسّي .٣٥

  .، دار الكتب العلمیة١ط
، س�نن أب�ي داود،   )م٢٠٠٩=ھ�ـ ١٤٣٠(سلیمان بن األشعث األزدي، السِِّج�ْستاني،   . أبو داود  .٣٦

  . العالمیة، دار الرسالة١ط
، ٥، مخت�ار ال��صحاح، ط )م١٩٩٩=ھ�ـ ١٤٢٠(محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب��ن عب�د الق�ادر،       . ال�رازي  .٣٧
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، المبدع في شرح المقن�ع،  )م١٩٩٧=ھـ١٤١٨(إبراھیم بن محمد، برھان الدین،      . ابن مفلح  .٤٩
 .، بیروت، دار الكتب العلمیة١ط

، رف�ع النق�اب ع�ن تنق�یح     )م٢٠٠٤=ھ�ـ ١٤٢٥(الحسین ب�ن عل�ي، أب�و عب�د اهللا،         . الرجراجي .٥٠
 .، ، الریاض، مكتبة الرشد١الشھاب، ط

، من��اھج التح��صیل ونت��ائج )م٢٠٠٧=ھ��ـ١٤٢٨(عل��ي ب��ن س��عید، أب��و الح��سن،  . الرجراج��ي .٥١
  .، دار ابن حزم١ شرح المدونة وحل مشكالتھا، طلطائف التأویل في

، بح�ر الم�ذھب ف�ي ف�روع الم�ذھب ال�شافعي،             )م٢٠٠٩(الرویاني، عبد الواحد بن إسماعیل،       .٥٢
  .، دار الكتب العلمیة١ط

 . تاج العروس من جواھر القاموس، دار الھدایة، ب، ت. محّمد بن محّمد. الزبیدي .٥٣
، ش��رح الزرك��شي عل��ى  )م١٩٩٣=ه١٤١٣(محم��د ب��ن عب��د اهللا، ش��مس ال��دین،   . الزرك��شي .٥٤

 .، دار العبیكان١مختصر الخرقي، ط
، البح��ر المح��یط ف��ي أص��ول )م١٩٩٤=ھ��ـ١٤١٤(الزرك��شي، محم��د ب��ن بھ��ادر، ب��در ال��دین،   .٥٥

  .، دار الكتبي١الفقھ، ط
، ت��شنیف الم��سامع بجم��ع   )م١٩٩٩=ھ��ـ١٤١٨(الزرك��شي، محم��د ب��ن بھ��ادر، ب��در ال��دین،     .٥٦

 .، مؤسسة قرطبة، الطبعة١طالجوامع، لتاج الدین السبكي، 
زكریا بن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن زكری�ا األن�صاري، زی�ن ال�دین أب�و یحی�ى، أس�نى المطال�ب ف�ي                        .٥٧

  .شرح روض الطالب، دار الكتاب اإلسالمي، ب، ت
، الح�دود  )ھ�ـ ١٤١١(زكریا بن محمد بن أحمد بن زكری�ا األن�صاري، زی�ن ال�دین أب�و یحی�ى،              .٥٨

  . یروت، دار الفكر المعاصر، ب١األنیقة والتعریفات الدقیقة، ط
، الق��اھرة، ١، تبی��ین الحق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق، ط)ھ��ـ١٣١٣(عثم��ان ب��ن عل��ي، . الزیلع��ي .٥٩

 .بوالق، المطبعة الكبرى األمیریة، بوالق
، )م١٩٩٥-ھ��ـ١٤١٦(تق��ي ال��دین عل�ى، ت��اج ال��دین عب��د الوھ�اب ب��ن عل��ي،   . ال�سبكي وول��ده  .٦٠

  . العلمیةاإلبھاج في شرح المنھاج، بیروت، دار الكتب
، المدونة، روای�ة اب�ن القاس�م        )م١٩٩٨=ھـ١٤١٧(عبد السالم بن سعید التنوخي،      . سحنون .٦١

 .، دار الفكر للطباعة والنشر١عن مالك، ط
، المب��سوط، بی��روت، دار )م١٩٩٣=ھ��ـ١٤١٤(محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي س��ھل، . السرخ�سي  .٦٢

 .المعرفة، ب، ت
 .ي، بیروت دار المعرفة ب، تمحمد بن أحمد بن أبي سھل، أصول السرخس. السرخسي .٦٣
، تحف��ة الفقھ��اء، لبن��ان،  )م١٩٩٤=ھ��ـ١٤١٤(محم��د ب��ن أحم��د، ع��الء ال��دین،  . ال��سمرقندي .٦٤

 .بیروت، دار الكتب العلمیة
، می�زان األص�ول ف�ي نت�ائج         )م١٩٨٤=ه١٤٠٤(السمرقندي، محمد بن أحم�د، ع�الء ال�دین،           .٦٥

  .، قطر، مطابع الدوحة الحدیثة١العقول، ط
= ھ��ـ ١٤١٨(و المظف��ر من��صور ب��ن محم��د ب��ن عب��د الجب��ار الم��روزى        أب�� اب��ن ال��سمعاني،   .٦٦

 .، بیروت، دار الكتب العلمیة١قواطع األدلة، ط) م١٩٩٧
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، الدیباج على صحیح    )م١٩٩٦=ھـ١٤١٦(عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین،        . السیوطي .٦٧
  .، السعودیة، الخبر، دار ابن عفان١مسلم بن الحجاج، ط

 .م١٩٩٠= ھـ ١٤١٠األم، دار المعرفة، بیروت الشافعي، محمد بن إدریس،  .٦٨
عبد اهللا بن إبراھیم، نشر البن�ود عل�ى مراق�ي ال�سعود، المغ�رب، مطبع�ة ف�ضالة،                 . الشنقیطي .٦٩

  .ب، ت
، المدین�ة المن�ورة، مكتب�ة      ٥، مذكرة في أصول الفقھ، ط     )م٢٠٠١(محمد األمین،   . الشنقیطي .٧٠

  .العلوم والحكم
، إرشاد الفحول إل�ى تحقی�ق الح�ق    )م١٩٩٩-ھـ١٤١٩(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،      .٧١

 .، دار الكتاب العربي١من علم األصول، ط
، ١، طالم�صنف ، )ھـ١٤٠٩(ابن أبي شیبة، أبو بكر، عبد اهللا بن محمد بن إبراھیم العبسي،    .٧٢

 .مكتبة الرشد
، التبصرة في أصول الفقھ،    )ھـ١٤٠٣(إبراھیم بن علي بن یوسف، أبو اسحاق،        . الشیرازي .٧٣

  . دمشق، دار الفكر، ١ط
، التنبی��ھ ف��ي )م١٩٨٣=ھ��ـ١٤٠٣(إب��راھیم ب��ن عل��ي ب��ن یوس��ف، أب��و اس��حاق،  . ال��شیرازي .٧٤

  . ، بیروت، عالم الكتب١الفقھ الشافعي، ط
ال��شیرازي، أب��و اس��حاق، إب��راھیم ب��ن عل��ي ب��ن یوس��ف، اللم��ع ف��ي أص��ول الفق��ھ، المكتب��ة         .٧٥

  .التوفیقیة ، ب، ت
حبوبي، التوضیح ش�رح م�تن التنق�یح، م�صر، مكتب�ة          صدر الشریعة، عبید اهللا بن مسعود الم       .٧٦

 .صبیح، ب، ت
، )م١٩٨٣=ھ�ـ ١٤٠٣(الصنعاني، أبو بكر، عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني،            .٧٧

 .، بیروت، توزیع المكتب اإلسالمي٢المصنف، ط
، )م١٩٣٧=ھ��ـ١٣٥٦(عب��د اهللا ب��ن محم��ود الموص��لي، الحنف��ي، مج��د ال��دین، أب��و الف��ضل،     .٧٨

 .ر لتعلیل المختار، القاھرة، مطبعة الحلبياالختیا
، الج�امع لم�سائل أص�ول الفق�ھ         )م٢٠٠٠=ھ�ـ ١٤٢٠(عبد الك�ریم ب�ن عل�ي ب�ن محم�د النمل�ة               .٧٩

  .، الریاض، مكتبة الرشد١وتطبیقاتھا على المذھب الراجح، ط
، الری��اض، ١، المھ��ذب ف��ي عل��م أص��ول الفق��ھ، ط)م١٩٩٩= ھ��ـ١٤٢٠(عب��د الك��ریم النمل��ة،  .٨٠

 . الریاضمكتبة الرشد،
عبد الوھاب بن علي بن نصر، البغدادي، المالكي، المعونة عل�ى م�ذھب ع�الم المدین�ة اإلم�ام               .٨١

  .، مكة المكرمة، المكتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز١مالك بن أنس، ط
العط��ار، ح��سن ب��ن محم��د، ال��شافعي، حاش��یة العط��ار عل��ى ش��رح الج��الل المحل��ي عل��ى جم��ع    .٨٢

  .، ب، تالجوامع، دار الكتب العلمیة
ض�ابطھ  (، الت�رجیح ب�ین األقی�سة المتعارض�ة          )م٢٠١٣=ه١٤٣٤(علي حسین علي،    . دكتور .٨٣

  . ، دار الوعي اإلسالمي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة١، ط)واعتباره
، البی�ان ف�ي م�ذھب اإلم�ام ال�شافعي،      )م٢٠٠٠=ھ�ـ ١٤٢١(یحی�ى ب�ن أب�ي الخی�ر،     . العمران�ي  .٨٤

  .، جدة، دار المنھاج١ط
ن، نب���راس العق���ول ف���ي تحقی��ق القی���اس عن���د علم���اء األص���ول، إدارة الطباع���ة  عی��سى من���و  .٨٥

 . المنیریة، ب، ت
، ١، البنای��ة ش��رح الھدای��ة، ط)م٢٠٠٠=ھ��ـ١٤٢٠(محم��ود ب��ن أحم��د، ب��در ال��دین،  . العین��ي .٨٦

 .لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة
سعودیة، محم��د ب�ن محم��د ب�ن محم��د، أب�و حام��د، المست�صفى م��ن عل�م األص��ول، ال��     . الغزال�ي  .٨٧

 . الریاض، دار المیمان للنشر والتوزیع، ب، ت
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، ١، الوس��یط ف��ي الم��ذھب، ط )ھ��ـ١٤١٧(أب��و حام��د، محم��د ب��ن محم��د الطوس��ي،    . الغزال��ي .٨٨
  . القاھرة ، دار السالم

، الغ��رة المنیف��ة ف��ي تحقی��ق )ھ��ـ١٩٨٦=١٤٠٦(الغزن��وي، عم��ر ب��ن إس��حق، س��راج ال��دین،  .٨٩
  .الكتب الثقافیة، مؤسسة ١بعض مسائل اإلمام أبي حنیفة، ط

، ف�صول الب�دائع ف�ي    )ھ�ـ ١٤٢٧=م٢٠٠٦(محمد بن حمزة، شمس ال�دین الروم�ي،     . الفناري .٩٠
 .، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة١أصول الشرائع، ط

، ٨، القاموس المح�یط، ط  )م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦(محمد بن یعقوب، مجد الدین،    . الفیروزآبادى .٩١
  .نشر والتوزیعلبنان، بیروت، مؤسسة الرسالة للطباعة وال

، ٢، الم�صباح المنی�ر، ط   )م١٩٩٧=ھ�ـ ١٤١٨(أحمد بن محم�د ب�ن عل�ي الفی�ومي،           . الفیومي .٩٢
 .المكتبة العصریة

، الع�دة ف�ي أص�ول      )م١٩٩٠=ھ�ـ ١٤١٠(القاضي أب�و یعل�ى، محم�د ب�ن الح�سین ب�ن الف�راء،                 .٩٣
 .، ب، ت٢الفقھ، ط

، اإلش�راف   )م١٩٩٩=ھ�ـ ١٤٢٠(القاضي عبد الوھاب بن علي ب�ن ن�صر البغ�دادي الم�الكي،               .٩٤
 .، دار ابن حزم١على نكت مسائل الخالف، ط

، عی��ون )م٢٠٠٩= ھ��ـ١٤٣٠(القاض�ي عب��د الوھ��اب ب��ن عل��ي ب��ن ن��صر البغ��دادي الم��الكي،   .٩٥
 .المسائل، لبنان، بیروت، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع

المدین�ة  القاضي عبد الوھاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، المعون�ة عل�ى م�ذھب ع�الم               .٩٦
اإلمام مالك بن أنس، مكة المكرم�ة، المكتب�ة التجاری�ة، م�صطفى أحم�د الب�از، وأص�ل الكت�اب                

  .رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
، التجری�د  )م٢٠٠٦=ھ�ـ ١٤٢٧(أحمد بن محمد بن أحمد ب�ن جعف�ر، أب�و الح�سین،        . القدوري .٩٧

  .، القاھرة، دار السالم ٢للقدوري، ط
، دار الغ�رب  ١، ال�ذخیرة، ط )م١٩٩٤( بن إدریس، شھاب الدین، أبو العباس،    أحمد. القرافي .٩٨

 .اإلسالمي
، ش�رح تنق�یح الف�صول،       )ھ�ـ ١٣٩٣(أحمد بن إدریس، ش�ھاب ال�دین، أب�و العب�اس،            . القرافي .٩٩

 . ، دار الفكر١ط
، نف��ائس  )م٢٠٠٠=ھ��ـ ١٤٢١(أحم��د ب��ن إدری��س، ش��ھاب ال��دین، أب��و العب��اس،        . القراف��ي  .١٠٠

  .حصول، بیروت، دار الكتب العلمیةاألصول في شرح الم
) م٢٠٠٦= ھ�ـ ١٤٢٦(ابن القصَّار، أبو الحسن، علي بن عمر ب�ن أحم�د البغ�دادي الم�الكي،                 .١٠١

 .عیون األدلة في مسائل الخالف بین فقھاء األمصار، الریاض، مكتبة الملك فھد الوطنّیة
دائع ال�صنائع  ، ب� )م١٩٨٦=ھ�ـ ١٤٠٦(أبو بكر بن مسعود بن أحمد، عالء ال�دین،          . الكاساني .١٠٢

 .، دار الكتب العلمیة٢في ترتیب الشرائع، ط
، التمھی�د ف�ي أص�ول الفق�ھ،     )م٢٠٠٠=ه١٤٢١(الكلوذاني، محفوظ بن أحمد، أب�و الخط�اب،         .١٠٣

 .، مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع٢ط
 .، مكتبة الصفا١، الموطأ، ط)م٢٠٠١=ھـ١٤٢٢. (مالك بن أنس .١٠٤
، الح�اوي الكبی�ر     )م١٩٩٤=ھ�ـ ١٤١٤(، أب�و الح�سن،      علي ب�ن محم�د، ب�ن حبی�ب        . الماوردي .١٠٥

 .، بیروت، دار الكتب العلمیة١شرح مختصر المزني، ط
، ش�رح التلق�ین،   )م٢٠٠٨(المازري، أبو عبد اهللا، محمد بن علي بن عمر التَِّمیمي المالكي،         .١٠٦

  .، دار الغرب اِإلسالمي١ط
، المح�یط  )م٢٠٠٤=ھ�ـ ١٤٢٤ (محمود بن أحمد، البخاري برھان الدین، الحنف�ي،       . بن َماَزةَ ا .١٠٧

  .، لبنان، بیروت دار الكتب العلمیة١البرھاني في الفقھ النعماني، فقھ اإلمام أبي حنیفة ط
، التع���ارض والت���رجیح عن���د )م١٩٨٧=١٤٠٨( الحفن���اوي، دمحم���د إب���راھیم محم���. دكت���ور .١٠٨

 . ، المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر التوزیع٢األصولیین، ط
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، لبن�ان  ٣، الحجة عل�ى أھ�ل المدین�ة، ط   )ھـ١٤٠٣(شیباني، أبو عبد اهللا،     محمد بن الحسن ال    .١٠٩
  .بیروت، عالم الكتب

، ٢، معج�م لغ�ة الفقھ�اء، ط       )م١٩٨٨=ھ�ـ ١٤٠٨(محمد رواس قلعجي، حامد ص�ادق قنیب�ي،          .١١٠
  .دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع

، دار الكت�ب    ١ ط ، التعریف�ات الفقھی�ة،    )م٢٠٠٣= ھـ١٤٢٤( محمد عمیم اإلحسان البركتي،      .١١١
 .العلمیة

 ٢، ال��وجیز ف��ي أص��ول الفق��ھ اإلس��المي، ط )م٢٠٠٦=ھ��ـ١٤٢٧(محم��د م��صطفى الزحیل��ي،  .١١٢
 . سوریا، دمشق، دار الخیر للطباعة والنشر والتوزیع

، الت��اج )م١٩٩٤= ھ��ـ١٤١٦(محم�د ب��ن یوس��ف الغرن�اطي، أب��و عب��د اهللا الم�واق، الم��الكي،     .١١٣
  .لعلمیة، دار الكتب ا١واإلكلیل لمختصر خلیل، ط

، التحبی�ر ش�رح التحری�ر،      )ھـ١٤١٢(المرداوي، علي بن سلیمان، أبو الحسن، عالء الدین،          .١١٤
 .، السعودیة، الریاض، مكتبة الرشد١ط

، أص�ول الفق�ھ،    )م١٩٩٩=ھ�ـ ١٤٢٠(محمد بن مفل�ح، ب�ن محم�د، ش�مس ال�دین،             . ابن مفلح  .١١٥
 .، مكتبة العبیكان١ط

، دار ص��ادر، ٣، ل��سان الع��رب، ط)ھ��ـ١٤١٤(محم��د ب��ن مك��رم، جم��ال ال��دین،  . اب��ن منظ��ور .١١٦
 .بیروت

، ش�رح الكوك�ب     )م١٩٩٧=ھ�ـ ١٤١٨(ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزی�ز الفت�وحي،             .١١٧
 .، الریاض، مكتبة العبیكان٢المنیر، ط

، س�نن الن�سائي ب�شرح ال�سیوطي وحاش�یة      )م١٩٩١=ھ�ـ ١٤١١(النسائي، أحمد بن ش�عیب،      .١١٨
 .، دار الجیل، بیروت١السندي، ط

، عم�دة ال�سالك   )م١٩٨٢(أحم�د ب�ن لؤل�ؤ، أب�و العب�اس، ش�ھاب ال�دین ال�شافعي         . نقی�ب ابن ال  .١١٩
  .، قطر، الشؤون الدینّیة١وعدة النَّاسك، ط

، ش��رح ص��حیح م��سلم، )م٢٠٠١=ھ��ـ١٤٢٢(یحی��ى ب��ن ش��رف ال��دین، أب��و زكری��ا،  . الن��ووي .١٢٠
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