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 معاملة ادلكلَّف بنقيض مقصوده الفاسد

 
 د. حممد أمحد القيايت حممد    

 كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية                                                        
 يةمامعة اسأرمرةة اإلسالاجل                                                                 

 :قدمةم 
اٟتمد هلل ربًٌ العا١تُت، كالصالة كالسالـ على خَت مىٍن كضع قواعدى فقو الدًٌين، سيدنا 

 ، كبعد فهذا ْتث عنوانو: كعلى آلو كصحبو أٚتعُت ٤تمد
يف ا١تذاىب األربعة تأصيالن  (( معاملة ادلكلَّف بنقيض مقصوده الفاسد))  قاعدة

 كتفريعان.
 سباب اتآتية: كقد اخًتت دراسة ىذا ا١توضوع لأل

دكر ىذه القاعدة يف تفعيل مقاصد الشريعة؛ فإنو دكف مراعاة مقاصد الشريعة  أواًل:
 يف مقاصد ا١تكلفُت تظل حربان على كرؽ. 

دراسة مستقلة، بل  -فيما أعلم-أنو رغم أ٫تية ىذه القاعدة فإهنا مل تيدرس  ثانياً:
الفقهية، دكف تركيز عليها يف التأصيل  غاية ما كيتب فيها يأيت ٣تمالن ضمن دراسات القواعد

 كالتفريع كبياف عالقتها ٔتقاصد الشريعة، كىو ما ٭تاكؿ ىذا البحث القياـ بو. 
حثُّ ا١تسلمُت على األخذ باألسباب ا١تشركعة كي تتحقق مصاٟتهم، كزجرىم  ثالثاً:

 عن األخذ باألسباب غَت ا١تشركعة؛ ألهنا ٕتلب عليهم نقيض قصدىم. 
 يف ٘تهيد كمبحثُت كخا٘تة:  -بعد ىذه ا١تقدمة-البحث كقد جاء 

، كفيو تعريف القاعدة الفقهية، (( القاعدة الفقهية وأمهيتها)) أما التمهيد فعنوانو: 
 كبياف أ٫تيتها، كمكانة القاعدة موضوع البحث، كالعبارات اليت تطلق عليها. 
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    وعالقتها مبقاصد ُحجيِّّة القاعدة)) كأما ا١تبحث األكؿ فتأصيلي، كعنوانو: 
 . (( الشرةعة

 كفيو ثالثة مطالب: 
 األكؿ: أدلة القاعدة من القرآف الكرَل. 

 الثاٍل: أدلة القاعدة من السُّنة. 
 الثالث: عالقتها ٔتقاصد الشريعة كاٟتًيىل. 

تطبيقات القاعدة يف )) كأما ا١تبحث الثاٍل فييعٌت بتفريعات القاعدة، كعنوانو: 
 ، كفيو أربعة مطالب: (( ةادلذاىب اسأربع

 األكؿ: تطبيقات القاعدة يف ا١تذىب ا١تالكي. 
 الثاٍل: تطبيقات القاعدة يف ا١تذىب اٟتنبلي. 

 الثالث: تطبيقات القاعدة يف ا١تذىبُت اٟتنفي كالشافعي. 
 الرابع: من استثناءات القاعدة. 

 كأما ا٠تا٘تة ففيها أىمُّ نتائج البحث.
كأف ينفعٍت بو كالقارئُت يـو ال  ،ا العمل خالصان لوجهو الكرَلكهللا أسأؿ أف ٬تعل ىذ

 ينفع ماؿ كال بنوف. 
 :التَّمهيد القاعدة الفقهية وأمهيتها

حكم أكثرم ال كيلي ينطبق على أكثر ))  :عرَّؼ اٟتموم القاعدة الفقهية بأهنا
 . (1)(( جزئياتو لتيعرؼ أحكامها منو

ثر تعريفات العلماء للقاعدة الفقهية تدكر حوؿ يقوؿ الدكتور الصادؽ الغرياٍل: كأك
ىذا ا١تعٌت، ك٦تا يؤخذ على ىذا التعريف كأمثالو أنو ال ٯتيز القواعد الفقهية عن غَتىا من 
القواعد مثل قواعد اٟتساب، كقواعد اإلعراب كغَتىا؛ فإنو يصدؽ عليها أيضان أهنا أمر أكثرم 

ى حد تعبَت ا١تناطقة، فال بد من إضافة قيد إىل تنطبق عليو جزئيات كثَتة، فهو غَت مانع عل
                                                 

 .0/40غمز عيوف البصائر يف شرح األشباه كالنظائر، للحموم،  -1
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رج ماعدا القواعد الفقهية، كأف ييقاؿ:  أمر كلي تنطبق عليو جزئيات كثَتة تعرؼ  ))التعريف ٮتي
 . (1)(( بو األحكاـ الشرعية لتلك اٞتزئيات

فالقاعدة الفقهٌية ىي: حكم فقهي أكثرم ينطبق على أكثر جزئياتو لتيعرؼ أحكاميها 
 منو. 

 أمهية القواعد الفقهية:
ىذه القواعد مهمة يف الفقو عظيمة النفع، كبقدر اإلحاطة هبا يعظيم قدر الفقيو  ))

رًٌج  كيشريؼ، كيظهر ركنق الفقو كييعرؼ، كتتضح مناىج الفتول كتيكشف ... كمىٍن جعل ٮتي
زلزلت خواطره الفركع با١تناسبات اٞتزئية دكف القواعد الكلية تناقضت عليو الفركع كاختلفت، كت

فيها كاضطربت، كضاقت نفسو لذلك كقنطت، كاحتاج إىل حفظ اٞتزئيات اليت ال تتناىى، 
كانتهى العمر كمل تقًض نفسيو من طلب مناىا، كمىٍن ضبط الفقو بقواعده استغٌت عن حفظ أكثر 

د عنده ما تناقض عند غَته، كتناسب  . (2)(( اٞتزئيات الندراجها يف الكليات، كاٖتَّ
 . (3)(( قاؿ بعض أصحابنا: الفقو معرفة النظائر ))ؿ السيوطي: كقا

كما أف القواعد الفقهية تساعد على إدراؾ مقاصد الشريعة كأىدافها العامة؛ ألف 
مضموف القواعد الفقهية ييعطي تصوُّران كاضحان عن ا١تقاصد كالغايات، مثل ا١تشقة ٕتلب 

 . (4)التيسَت
 : "بنقيض مقصوده الفاسدمعاملة ادلكلَّف "مكانة قاعدة 
كقد استقرت سينة هللا يف خلقو شرعان كقدران على معاقبة  )) –رٛتو هللا–قاؿ ابن القيم 

 . (5)(( العبد بنقيض قصده

                                                 

 .8تطبيقات قواعد الفقو عند ا١تالكية، ص -1

 .0/2الفركؽ، للقرايف،  -2

 .5نظائر، صاألشباه كال -3

 .0/17القواعد الفقهية كتطبيقاهتا يف ا١تذاىب األربعة،  -4

 .2/135إعالـ ا١توقعُت،  -5



                                          الفاسد  هث                                  معاملة ادلكّلف بنقيض مقصودالعددالثال - جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

02 

 

كىذه القاعدة كما ٕترم يف األمور الدينية ٕترم كذلك يف األمور الدنيوية، كقد نٌص 
 . (1)على ذلك اإلماـ ابن تيمية يف ٣تموع الفتاكل

 إف ىناؾ من األمور ما لو عاجلو ا١ترء قبل كقتو ٟتيرمو.ف
 .(2)قد باءى با٠تسراًف مع حرمانوً       ل آنوػػػػػػوًر قبػلي احملظػػػػػػػػػمعاج
 :قاعدةللعبارات أخرى 

 ييعربَّ عنها بعبارات أخرل أبرزىا:  (( معاملة ا١تكلَّف بنقيض مقصوده الفاسد )) قاعدة
 رضة بنقيض ا١تقصود. ا١تعا .1
 مىٍن استعجل شيئان قبل أكانو عيوقب ْترمانو.  .2
ازل بردًٌه.  .3  مىٍن استعجل ما أخَّره الشرع ٬تي
 مىٍن تعجَّل حقو أك ما أيبيح لو قبل كقتو على كجو ٤ترَـّ عيوقب ْترمانو.  .4
ـ ككاف ٦تا مىٍن أتى بسبب يفيد ا١تلك أك اًٟتلَّ أك يسقط الواجبات على كجو ٤ترَّ  .5

 . (3)تدعو النفوس إليو ألغي ذلك السبب كصار كجوده كالعدـ كمل يًتتب عليو أحكامو
 ُحجيِّّة القاعدة وعالقتها مبقاصد الشرةعة: ادلبحث اسأول

 وفيو ثالثة مطالب:
 أدلة القاعدة من القرآف الكرَل.اسأول: 
 أدلة القاعدة من السُّنة.الثاين: 

 لشريعة كاٟتًيىل.عالقتها ٔتقاصد االثالث: 

                                                 

 .٣88تموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص -1

 .86السابق، ص -2

، كتطبيقات قواعد الفقو عند 2/072، كا١تنثور يف القواعد الفقهية، 118القواعد، البن رجب، ص -3
 .0/303، كالقواعد الفقهية كتطبيقاهتا يف ا١تذاىب األربعة، 127ا١تالكية، ص
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  أدلة القاعدة من القرآن الكرمي: ادلطلب اسأول
معاملة )) يف ىذا ا١تطلب أذكر آياتو من القرآف الكرَل تدؿ على حيجيًٌة قاعدة 

 : (( ا١تكلف بنقيض مقصوده الفاسد

  قاؿ هللا تعاىل: .1                      
(1) . 

ركم أهنم ١تا ضربوه قاـ بإذف هللا كأكداجو تشخب دمان، كقاؿ: قتلٍت فالف كفالف، )) 
       :ك٫تا ابنا عمو مث سقط ميتان فأيخذا كقيتال، كمل ييورَّث قاتله بعد ذلك، كيؤيده قوؿ نبينا 

فناسب أف ييعارض كالسرُّ فيو أنو استعجل ا١تَتاث  ،(2)(( ليس للقاتل من ا١تَتاث شيء)) 
 . (3)(( بنقيض مقصوده

     قاؿ تعاىل: .2                 

                           

                                  

    (4).  
كال تقطعوا عقدة النكاح كتعزموا على فعلو حىت يبلغ كتاب ا١تعتدة أجلو، كتنقضي )) 

 يعلم ما يف أنفسكم من الرغبة كاٟترص فاحذركه؛ فإف اٟترص على العدة، كاعلموا أف هللا
الشيء كالرغبة فيو قبل أكانو رٔتا ييعاقب صاحبو ْترمانو، كما قدر لك ال يكوف لغَتؾ، كما كاف 

 . (5)(( لغَتؾ ال يكوف لك كلو فعلت ما فعلت
                                                 

 .62سورة البقرة:  -1

: كتاب الفرائض، باب توريث القاتل، عن عبد هللا بن عمػرك. 5/011أخرجو النسائي يف السنن الكربل  -2
 .845. صحيح كضعيف اٞتامع الصغَت كزيادتو، ص"صحيح"قاؿ الشيخ األلباٍل: 

 .0/201فسَت النيسابورم، غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، ت -3

 .124سورة البقرة:  -4

 .0/152البحر ا١تديد يف تفسَت القرآف اجمليد،  -5
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     قاؿ تعاىل: .3                 

               
(1) . 

أمل تسمع هبذه القصة العجيبة على مىٍن قبلكم من بٍت إسرائيل حيث حلَّ  :أم)) 
  كقوع  ، كال أغٌت عنهم منالوباء بديارىم فخرجوا هبذه الكثرة فراران من ا١توت فلم ينجهم الفرار

 ما كانوا ٭تذركف، فعاملهم بنقيض مقصودىم، كأماهتم هللا عن آخرىم، مث تفضَّل عليهم 
 . (2)(( فأحياىم

  قاؿ تعاىل:  .4              
(3) . 

ر نفقُت عكس ما يتبادأخرب هللا تعاىل أنو ٯتحق مكاسب ا١ترابُت، كييريب صدقات ا١ت)) 
نفاؽ ينقص ا١تاؿ كأف الربا يزيده؛ فإف مادة الرزؽ كحصوؿ ٙتراتو ا٠تلق أف اإل من ألذىاف كثَت

، كما عند هللا ال ييناؿ إال بطاعتو كامتثاؿ أمره، فاجملًتئ على الربا ييعاقىب -تعاىل-من هللا 

.   بنقيض مقصوده، كىذا مشاىد بالتجربة      
(4) )) (5) . 

   قاؿ تعاىل: .5                       

                         
(6) . 

                                                 

  .132 :سورة البقرة -1

 . 840تفسَت السعدم، تيسَت الكرَل الرٛتن، ص -2

 .165سورة البقرة:  -3

 .011سورة النساء:  -4

 .848رَل الرٛتن، صتفسَت السعدم، تيسَت الك -5

 .08سورة النساء:  -6
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    من العلل إال لعلةال تفعلوا ذلك لعلة  :أم))        فعلة  :أم

  زائدة القبح      بالشهود األربعة إف كانت زٌل، فاعضلوىن باإلمساؾ يف البيوت؛  :أم

 . (1)(( ألف مىٍن تعجَّل شيئان قبل أكانو عيوقب ْترمانو
   ى:ػقاؿ تعال .6                          

   
(2) . 

فما ينبغي لك أف تتكرب يف ىذه  :أم ،قاؿ تعاىل: فما يكوف لك أف تتكرب فيها)) 
اٞتنة ا١تعدَّة للكرامة كاإلسعاد، ال للتكرب كالشقاء كالعصياف، فاخرج من ىذا ا١تكاف إنك من 

 . (3)(( ؛ معاملة لو بنقيض مقصوده، كمكافأة ١تراده بضدهالذليلُت اٟتقَتين

  قاؿ تعاىل: .7                       

           
(4) . 

التخلف عن تبوؾ كمل ييبدكا عذران يف  نزلت يف بعض ا١تنافقُت استأذنوا النيب )) 
ٯتنعهم من الغزك، كلكنهم صرحوا بأف ا٠تركج إىل الغزك يفتنهم حملبة أموا٢تم كأىليهم، ففضح هللا 

... قيل: إف اٞتىدَّ بن قيس قاؿ: يا رسوؿ هللا، لقد علم الناس أٍل مستهًت  أمرىم بأهنم منافقوف
تنت هبن فأذف يل يف التخلف كال تفتٍت كأنا أعينك بالنساء فإٍل إذا رأيت نساء بٍت األصفر افتي 

   : ... كاإلتياف بأداة االستفتاح يف ٚتلة ٔتايل، فأذف ٢تم       للتنبيو على

                                                 

 .1/121نظم الدرر يف تناسب اتآيات كالسور،  -1

 .02سورة األعراؼ:  -2

 .0/530نظر: التفسَت الوسيط لو، ي، ك 7/044تفسَت ا١تنَت، للزحيلي، ال -3

 .38سورة التوبة:  -4
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بعدىا من عجيب حا٢تم؛ إذ عاملهم هللا بنقيض مقصودىم، فهم احًتزكا عن فتنة فوقعوا يف  ما
 . (1)(( الفتنة

.   عاىل: قاؿ ت .8       
(2) . 

يف مسجد الضرار الذم بناه ا١تنافقوف فإهنم أرادكا من بناء ىذا ا١تسجد  :أم)) 
  اإلضرار با١تسلمُت بالتفريق بينهم، قاؿ تعاىل:          

                             

                   
، فلما كانت ىذه نيتهم كىذا قصدىم (3)

دمو كٖتريقو، بعض ا١تؤمنُت هب من الصالة فيو، كأمر  عوقبوا بنقيض قصدىم، فنيهي النيب 
 . (4)(( فعوملوا بنقيض قصدىم؛ ألهنم نوكا الشر، كمن نول الشر عيوقب بنقيض قصده

   قاؿ تعاىل: .9                     

                  
(5) . 

ال تلبسوا اٟترير كال )) يقوؿ:  يف الصحيحُت عن حذيفة أنو ٝتع رسوؿ هللا  جاء
الديباج، كال تشربوا يف آنية الذىب كالفضة، كال تأكلوا يف صحافها، فإهنا ٢تم يف الدنيا كلنا يف 

 . (6)(( اتآخرة
                                                 

 .110-01/111التحرير كالتنوير،  -1

 .017سورة التوبة:  -2

 .016وبة: سورة الت -3

 .70رسالة يف ٖتقيق قواعد النية، ص -4

 .60سورة الزخرؼ:  -5

البخارم يف صحيحو: كتاب األطعمة، باب األكل يف إناء مفضض، كمسلم يف  -لفظو-أخرجو  -6
كلنا يف "صحيحو: كتاب اللباس كالزينة، باب ٖترَل استعماؿ إناء الذىب كالفضة على الرجاؿ كالنساء، دكف 

 ."اتآخرة
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الذم يشرب يف آنية الذىب )) قاؿ:  كركل األئمة من حديث أـ سلمة عن النيب 
 . (1)(( إ٪تا ٬ترجر يف بطنو نار جهنم فضةكال

كىذاف اٟتديثاف يقتضياف التحرَل بال خالؼ يف ذلك، كالنهي عن األكل كالشرب )) 
يدؿ على ٖترَل االستعماؿ كاالنتفاع ٔتختلف األكجو؛ ألنو نوع من ا١تتاع فلم ٬تز، كمن 

 . (2)(( استعجل شيئان قبل أكانو عوقب ْترمانو
   ى:ػقاؿ تعال .10                     

      (3) . 
   الظاىر دكف االكتفاء با١تستًت يف      افتيتحت اٞتملة بضمَت ))     

       معاملة ٢تم بنقيض مقصودىم، فإهنم سًتكا كيدىم بإظهار قصد الفضيحة، ففضح هللا
        أمرىم ٔتزيد التصريح، أم قد علمت أنكم تقولوف ىذا، كيف إظهار الضمَت أيضان تعريض

 . (4)(( بالتوبيخ
 قاؿ تعاىل:  .11                   :إىل قولو     

 
  


(5) . 

لفرارىم من الصدقة كألنو قصد إسقاط نصيب من انعقد فعاقبهم هللا تعاىل بذلك )) 
        سبب استحقاقو فلم يسقط، كما لو طلق امرأتو يف مرض موتو، كألنو ١تا قصد قصدان 

                                                 

مسلم يف صحيحو: كتاب اللباس كالزينة، باب ٖترَل استعماؿ أكاٍل الذىب كالفضة يف  -بنحوه-أخرجو  -1
 ."الذىب"الشرب كغَته، كالبخارم يف صحيحو: كتاب األشربة، باب آنية الفضة، دكف ذكر 

 .14/075لزحيلي، لالتفسَت ا١تنَت،  -2

 .6سورة ا١تنافقوف:  -3

 .17/135التحرير كالتنوير،  -4

 .11-06سورة القلم:  -5
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فاسدان اقتضت اٟتكمة عقوبتو بنقيض قصده، كمن قتل مورًٌثو الستعجاؿ مَتاثو عاقبو الشرع 
 . (1)(( باٟترماف

  قاؿ تعاىل:  .12           (2) . 

أم كذىبوا يف الغداة مبكرين زاعمُت أهنم قادركف على الصراـ كمنع ا١تساكُت )) 

  :كحرماهنم، فقولو     القصد كاٞتد كالسرعة، كقولو: :على قصد ا١تنع، كقيل: اٟترد    

     وا حرماف الفقراء فعيورضوا بنقيض من باب عكس الكالـ للتهكم، كفيو أهنم طلب

 . (3)(( مقصودىم
 : (غرائب القرآف كرغائب الفرقاف)كجاء يف 

 صودىم، فتعجلوا اٟترماف كفيو أهنم طلبوا حرماف الفقراء فعورضوا بنقيض مق)) 
 .(4)(( كا١تسكنة

 
   قاؿ تعاىل:  .13              (5) . 

قاؿ اٟتسن: كاف ٬تب عليها أف تعمل هلل يف الدنيا خاشعة ناصبة، فلما قٌصر يف )) 
 . (6)(( ؛ ليكوف معارضان بنقيض مقصودهذلك كقع يف مثلو بعد ا١تفارقة إىل أف يشاء هللا

                                                 

 .1/350الشرح الكبَت على منت ا١تقنع،  -1

 .14سورة القلم:  -2

 . 18/51التفسَت ا١تنَت، للزحيلي،  -3

 .5/227غرائب القرآف، كرغائب الفرقاف،  -4

  .2-1سورة الغاشية:  -5

 .5/378غرائب القرآف،  -6
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تيسَت اللطيف ا١تناف يف خالصة "ك٩تتم ىذا ا١تطلب بقوؿ الشيخ السعدم يف تفسَته 
كاـ القرآف الكلية أف مىٍن تعجل شيئان قبل أكانو على كجو ٤ترَـّ عيوقب : إف من أح"تفسَت القرآف

 . (1)ْترمانو
  أدلة القاعدة من السُّنة: ادلطلب الثاين

ية  –بوضوح–تدؿ  يف ىذا ا١تطلب أذكر ٚتلة من أحاديث رسوؿ هللا  على حيجًٌ
 القاعدة: 

فسأؿ  رسوؿ هللا  عن نافع عن ابن عمر أنو طلَّق امرأتو كىي حىائض يف عهد .1
مث ليمسكها  ،مره فلَتجعها)) : عن ذلك فقاؿ رسوؿ هللا  عمر ابن ا٠تطاب رسوؿ هللا 

فتلك  ،مث إف شاء أمسك بعد كإف شاء طلق قبل أف ٯتس ،مث تطهر، مث ٖتيض ،حىت تطهر
 . (2)(( تطليقة كاحدة)) زاد مسلم:  (( العدة اليت أمر هللا تعاىل أف تطلق ٢تا النساء

الذم يلي  :أم ،ذكر العلماء يف اٟتكمة يف تأخَت الطالؽ إىل طهر بعد طهر)) 
الثاٍل: أنو عقوبة لو، كتوبة من معصيتو باستدراؾ جنايتو، كعرب عنو بعضهم  ... اٟتيض أموران:

معاملة بنقيض مقصوده؛ فإنو عجَّل ما حقو أف يتأخر قبل كقتو فمينع منو يف كقتو كصار   :بأنو
 . (3)(( رث بقتل مورًٌثوكمستعجل اإل

      ،(4)(( ليتكثر هبا مل يزده هللا إال قلة.. كمن ادَّعى دعول كاذبة . )): قولو  .2
أف من تظاىر بشيء من الكماؿ كتعاطاه كادعاه لنفسو كليس موصوفان بو  -كهللا أعلم-يعٍت )) 

مل ييبارؾ لو فيو، أك  االن مل ٭تصل لو من ذلك إال نقيض مقصوده كىو النقص، فإف كاف ا١تدَّعى م
  علمان أظهر هللا تعاىل جهلو فاحتقره الناس كقل مقداره عندىم، ككذلك لو ادَّعى ًدينان أك نسبان 

                                                 

 058لسعدم، صنظر: تيسَت اللطيف ا١تناف يف خالصة تفسَت القرآف، لي -1

يف  -بنحوه- ، كمسلم3842: مقدمة كتاب الطالؽ، رقم 0/013أخرجو البخارم يف صحيحو  -2
 صحيحو: كتاب الطالؽ، باب ٖترَل طالؽ اٟتائض بغَت رضاىا كأنو لو خالف كقع الطالؽ كيؤمر برجعتها.

 .5/062اكد، نظر: حاشية ابن القيم على سنن أيب دي، ك 6/81التثريب يف شرح التقريب، طرح  -3

أخرجو البخارم يف صحيحو: كتاب اإلٯتاف، باب غلظ ٖترَل قتل اإلنساف نفسو كأف من قتل نفسو  -4
 بشيء عذب بو يف النار، عن ثابت بن الضحاؾ.
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  أك غَت ذلك فضحو هللا كأظهر باطلو؛ فقل مقداره كذؿ نفسو فحصل على نقيض قصده، 
 و منو قولو تعاىل: ، ك٨ت(1)(( من أسر سريرة ألبسو هللا رداءىا)) : كىذا ٨تو قولو 

                   (2) كقولو ، : (( ا١تتشبًٌع ٔتا مل ييعطى كالبس ثويب   
 . (4)(( اء كتعاطيو كلو كاف بأمور الدنيا، كفائدة اٟتديث: الزجر عن الري(3)((  زكر

ل كاذبة ليتكثر هبا مل يزده من ادعى دعو )) : --كقاؿ يف تأسيس األحكاـ: قولو 
يعاملو بنقيض قصده، فهو حُت يكذب ليتكثر، أم يتكثر  --أف هللا  :أم))  (( هللا إال قلة

 ما أحد أكثر من الربا إال كاف عاقبة أمره إىل )) مالو، يعاقب بالقلة، كما جاء يف اٟتديث: 
 . (6)(( ؛ ألنو أراد أف يتكثر باٟتراـ(5)(( قلة

من ٝتع رجالن ينشد ضالة يف )) : قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  يرة عن أيب ىر  .3
 . (7)(( ا١تسجد فليقل: ال ردىا هللا عليك، فإف ا١تساجد مل تنبى ٢تذا

                                                 

ما أسر عبد سريرة إال )) ، عن جيٍنديب بن سيفياف بلفظ: 1/060أخرجو الطرباٍل يف ا١تعجم الكبَت،  -1
 .(( فشرّّ  اخَتان فخَته كإف شرِّ  رداءىا إف ألبسو هللا

: ركاه الطرباٍل يف الكبَت كاألكسط، كفيو حامد بن آدـ كىو كذاب، 00/000قاؿ ا٢تيثمي يف ٣تمع الزكائد 
يف األمة،  يئ. سلسلة األحاديث الضعيفة كا١توضوعة كأثرىا الس"اىذا إسناد ضعيف جدِّ "كقاؿ األلباٍل: 

0/301.  
 .077سورة آؿ عمراف:  -2

: كتاب النكاح، باب ا١تتشبع ٔتا مل ينل كما يينهى من افتخار 1/1110أخرجو البخارم يف صحيحو  -3
 الضرة، كمسلم يف صحيحو: كتاب اللباس كالزينة، باب النهي عن التزكير يف اللباس كغَته كالتشبع ٔتا مل يعط.

 .1/67ًهم ١تا أيشكل من تلخيص كتاب مسلم، ا١تف -4

سننو: كتاب التجارات، باب التغليظ يف الربا، عن عبد هللا بن مسعود. قاؿ يف  أخرجو ابن ماجة يف -5
 .(( ىذا إسناد صحيح، رجالو ثقات)) : 2/24الزكائد، 

 .4/44تأسيس األحكاـ، للنجمي،  -6

: كتاب ا١تساجد كمواضع الصالة، باب النهي عن نشد الضالة يف 0/286أخرجو مسلم يف صحيحو -7
 ن ٝتع الناشد.ا١تسجد كما يقولو م
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: دعاء على الناشد يف ا١تسجد بعدـ الوجداف، فهو "ال ردىا هللا عليك"قولو: )) 
رفع صوتو فيو ٔتا يقتضي معاقبة لو يف مالو على نقيض قصده، فيلحق بو ما يف معناه، فمن 

مصلحة ترجع إىل الرافع صوتو ديعي عليو على نقيض مقصوده ذلك، بسبب جرٯتة رفع صوتو 
 . (1)(( يف ا١تسجد

   ، (2)(( كإف كاف صلى إ٘تامان ألربع كانتا ترغيمان للشيطاف)) يف حديث السهو:  .4
تى ٔتا طيلب منو، مث ١تا انفصل زاد معناه غيظان للشيطاف كمذلة لو؛ ألنو ١تا فعل أربع ركعات أ)) 

... فحصل للشيطاف نقيض  ؛ ألجل ما أكقع الشيطاف يف قلبو من الًتدد-تعاىل-سجودان هلل 
 . (3)(( إذ كاف إبطاؿ الصالة فقد صحت كعادت كسوستو بزيادة خَت أك أجر ؛مقصوده

ىم تعس عبد الدينار كعبد الدر )) قاؿ:  --عن النيب  --عن أيب ىريرة  .5
كعبد ا٠تميصة إف أيعطي رضي كإف مل يعطى سخط، تعس كانتكس، كإذا شيك فال انتقش، 
طوىب لعبد آخذ بعناف فرسو يف سبيل هللا، أشعث رأسو مغربة قدماه، إف كاف يف اٟتراسة كاف يف 

 . (4)(( مل ييؤذف لو كإف شفع مل ييشفَّع اٟتراسة، كإف كاف يف الساقة كاف يف الساقة، إف استأذف
كيف الدعاء بذلك إشارة إىل عكس مقصوده؛ ألف من عثر فدخلت يف رجلو )) 

 . (5)(( الشوكة فلم ٬تد مىٍن ٮترجها يصَت عاجزان عن اٟتركة كالسعي يف ٖتصيل الدنيا

                                                 

 .4/016ًهم ١تا أيشكل من تلخيص كتاب مسلم، ١تفا -1

: كتاب ا١تساجد كمواضع الصالة، باب السهو يف الصالة كالسجود 0/311أخرجو مسلم يف صحيحو -2
 .لو، عن أيب سعيد ا٠تدرم 

 .2/006ًهم ١تا أيشكل من تلخيص كتاب مسلم، فا١ت -3

 تاب اٞتهاد كالسَت، باب اٟتراسة يف الغزك يف سبيل هللا.: ك2/0146أخرجو البخارم يف صحيحو  -4

 .5/72فتح البارم،  -5
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، (1)(( من شرب ا٠تمر يف الدنيا مث مل يتب منها حيرمها يف اتآخرة)) : --قاؿ  .6
ألف ا٠تمر تدفع العطش )) ؛ (2)(( انان يـو القيامةمن شرب ا٠تمر أتى عطش)) : --كقاؿ 

فلما شرهبا مع ٖترٯتها عليو يف الدنيا فقد استعجل ما يدفع العطش، كمن استعجل الشيء قبل 
 . (3)(( أكانو عوقب ْترمانو

فلما شرهبا مع ٖترٯتها عليو يف الدنيا، فقد  ،(4)كذلك ألف ا٠تمر تدفع العطش)) 
فييحـر منها يـو القيامة جزاءن كفاقان، كمىٍن استعجل شيئان قبل أكانو استعجل ما يدفع العطش، 

 . (5)(( عوقب ْترمانو
 . (6)(( ليس للقاتل شيء)) : قاؿ رسوؿ هللا  .7

من موانع اإلرث القتل، فمن قتل مورًٌثو أك تسبب لقتلو بغَت حق فال يرثو كلو بغَت )) 
ْترمانو يف حق العامد، كمن باب سٌد الذرائع قصد، من باب من تعجل شيئان قبل أكانو عوقب 

 . (7)(( يف حق غَته

                                                 

يف صحيحو  -بنحوه–، كمسلم 4142 :: كتاب األشربة، برقم4/1008أخرجو البخارم يف صحيحو  -1
 .: كتاب األشربة، باب بياف أف كل مسكر ٜتر كأف كل ٜتر حراـ، كال٫تا عن ابن عمر 2/0476

، من حديث قيس بن سعد بن عبادة. قاؿ يف ٣تمع الزكائد، 13/120ـ أٛتد يف ا١تسند، أخرجو اإلما -2
. صحيح كضعيف اٞتامع الصغَت "ضعيف": ركاه أٛتد كأبو يعلى، كفيو راكو مل ييسمَّ. كقاؿ األلباٍل: 4/017

 .0131كزيادتو، ص

 .1/313التيسَت بشرح اٞتامع الصغَت،  -3

: ا٠تمر يف اٟتقيقة ال  -4 بل تزيد العطشاف عطشان، كلكن ١تا ظنوا فيها الرمَّ كأقدموا  ؛تدفع العطشقلتي
 عليها، عيوقبوا بنقيض قصدىم.

 .1/217نظر: حاشية السندم على سنن ابن ماجة، ي، ك 5/046فيض القدير،  -5

 ."حسن"أخرجو أبو داكد يف سننو: كتاب الديات، باب ديات األعضاء. قاؿ األلباٍل:  -6

، كتفسَت ا١تنار، 0/057نظر: تيسَت الكرَل الرٛتن، ي، ك 0/443ـ شرح عمدة اٟتكاـ، الَّ تيسَت الع -7
3/223. 
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سو يف الدنيا ال تلبسوا اٟترير، فإنو من لب)) : قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن عمر  .8
 . (1)(( مل يلبسو يف اتآخرة

من لبس اٟترير من الرجاؿ يف الدنيا فقد تعٌجل متعتو، كلذا فإنو لن يلبسو يف )) 
 . (2)(( تعٌجل شيئان قبل أكانو عوقب ْترمانو، كهللا شديد العقاباتآخرة، كمىٍن 
، (3)(( من لبس ثوب شهرة يف الدنيا ألبسو هللا ثوب مذلة يف اتآخرة)) : قاؿ  .9

 . (4)فعاقبو هللا بنقيض قصده
مىٍن تزكج امرأة لعزىا مل يزده )) يقوؿ:  عن أنس بن مالك قاؿ: ٝتعت النيب  .10

كمن تزكجها ١تا٢تا مل يزده هللا إال فقران، كمن تزكجها ٟتسبها مل يزده هللا إال دناءة،  هللا إال ذالن،
كمن تزكج امرأة مل يتزكجها إال ليغض بصره أك ليحصن فرجو أك يصل رٛتو بارؾ هللا لو فيها 

 . (5)(( كبارؾ ٢تا فيو
 إال فقران من تزكج امرأة كىو ينظر إىل يدىا كغناىا مل يزده هللا)) قاؿ الشنقيطي: 

 . (6)(( كضياعان؛ ألف هللا يعاملو بنقيض قصده

                                                 

: كتاب اللباس كالزينة، باب ٖترَل استعماؿ إناء الذىب كالفضة 2/0530 أخرجو مسلم يف صحيحو -1
 على الرجاؿ كالنساء.

 .0/618تيسَت العالـ شرح عمدة اٟتكاـ،  -2

: كتاب الزينة، باب ذكر ما يستحب من الثياب كما ييكره، 7/278 سنن الكربلأخرجو النسائي يف ال -3
 .62. غاية ا١تراـ يف ٗتريج أحاديث اٟتالؿ كاٟتراـ، ص"صحيح" ن ابن عمر. قاؿ األلباٍل:ع

 .٥476تتصر الفتاكل ا١تصرية، ص -4

طرباٍل يف األكسط، كفيو ركاه ال)) : 3/356. قاؿ يف ٣تمع الزكائد، 2/10أخرجو الطرباٍل يف األكسط  -5
 .(( القدكس بن حبيب، كىو ضعيف كفيو عبد السالـ بن عبد

 :إلسالميةاكة ب، دركس صوتية قاـ بتعريفها موقع الش161/3شرح زاد ا١تستقنع،  -6
http://www.Islamweb.net ،.كرقم اٞتزء ىو رقم الدرس 
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 من تزيَّن ٔتا ليس فيو شانو )) يف رسالتو أليب موسى األشعرم:  قاؿ عمر  -11
 . (1)(( هللا

١تا كاف ا١تتزين ٔتا ليس فيو ضد ا١تخلص؛ فإنو ييٍظهر للناس أمران كىو يف الباطن )) 
 . (2)(( فإف ا١تعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعان كقدران ٓتالفو، عاملو هللا بنقيض قصده، 

  عالقة القاعدة مبقاصد الشرةعة واحليل: ادلطلب الثالث
 كفيو فرعاف:

 .عالقة القاعدة ٔتقاصد الشريعة اسأول:
 عالقة القاعدة باٟتيل.  الثاين:

 :عالقة القاعدة مبقاصد الشرةعة: الفرع اسأول
لَّف توابع السبب كىي اليت تعود عليو با١تصلحة إذا قصد ا١تك)) يقوؿ الشاطيب: 

ضمنان، كالوارث يقتل ا١توركث ليحصل لو ا١تَتاث، كا١توصى لو يقتل ا١توصي ليحصل لو ا١توصى 
، فهذا التسبب بو، كالغاصب يقصد ملك ا١تغصوب فيغٌَته ليضمن قيمتو كيتملكو، كأشباه ذلك

التكليف ليحصل هبا يف خطاب الوضع باطل؛ ألف الشارع مل يضع تلك األشياء يف خطاب 
التسبب  مصلحة، فليست إذف ٔتشركعة يف ذلك التسبب، كلكن يبقى النظر ىل ييعترب يف ذلك
ا١تتسبًٌب،  ا١تخصوص كونو مناقضان يف القصد لقصد الشارع عينان؛ حىت ال يًتتب عليو ما قصده

باعتبارىا إذا تعُتَّ ذلك القصد كييطلق اٟتكم  "،ا١تعاملة بنقيض ا١تقصود"فتنشأ من ىنا قاعدة 
، كمقتضى الفقو يف حديث ا١تنع من (3)ا١تفركض، كىو مقتضى اٟتديث يف حرماف القاتل ا١تَتاث

، ككذلك مَتاث ا١تبتوتة يف ا١ترض، أك تأبيد التحرَل (4)ٚتع ا١تفًتؽ كتفريق اجملتمع خشية الصدقة

                                                 

 ٭تيل حكم القاضي على : كتاب الشهادات، باب ال01/041 أخرجو البيهقي يف السنن الكربل -1
 ا١تقضي لو كا١تقضي عليو.

 .1/071إعالـ ا١توقعُت،  -2

 سبق ٗتر٬تو. -3

 : كتاب الزكاة، باب ال ٬تمع بُت متفرؽ كال يفرؽ بُت ٣تتمع.1/415أخرجو البخارم يف صحيحو  -4
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الشارع ذلك سببان للمصلحة  التحرَل على من نكح يف العدة، إىل كثَت من ىذا، أك يعترب جعل
 . (1)(( نظر  ... ىذا ٣تاؿ للمجتهدين فيو اتساع ا١تًتتبة، كال يؤثر يف ذلك قصد ىذا القاصد

إذف ىذه القاعدة ٘تنع التسبب بأسباب غَت مشركعة إىل مصاحل ىي يف األصل 
بار لو يف مشركعة؛ فالقاعدة ٖتافظ على قصد الشارع، كٕتعل قصد ا١تكلَّف حُت ٮتالفو ال اعت

بل تعاقبو بنقيض قصده؛ ليتأدب ىو، كينزجر غَته عن ىذه األسباب  -اٟتكم-جلب ا١تسبَّب 
 غَت ا١تشركعة. 

فقاعدة معاملة ا١تكلَّف بنقيض مقصوده الفاسد تيفعًٌل مقاصدى الشارع، كذلك ْتمل 
 على كرؽ.  ا١تكلَّف على موافقتها يف مقاصده، كبذلك تصَت مقاصد الشارع كاقعان كليست حربان 

مث إف السبب غَت ا١تشركع الذم أخذ بو ا١تكلَّف قاصدان مصلحة نفسو، ىو يف 
اٟتقيقة مفسدة كالقتل للمورًٌث، أك يؤدم إىل مفسدة كالطالؽ يف مرض ا١توت، ك٨توه، كال 
شكَّ أفَّ من مقاصد الشريعة درءى ا١تفاسد، كىو ما تتضمنو تلك القاعدة، فحُت يعلم ا١تكلَّف 

 ن يتحقق لو ما يريد بل سيتحقق لو نقيض قصده، فإنو لن يأيت تلك ا١تفاسد. أنو ل
كىذه القاعدة أيضان ٘تنع التحايل على أحكاـ الشريعة، حُت يأيت ا١تكلَّف يف الظاىر 

 أسبابى تلك األحكاـ مضٌيعان مقاصدى ربًٌ األناـ. 
)ا١تقاصد(، كإف كأخَتان فإف ىذه القاعدة كمقاصد الشريعة ٮترجاف من جنسو كاحد 

 اختلفا نوعان )مقاصد ا١تكلف، كمقاصد الشارع( فكال٫تا يػيٍعٌت با١تقاصد كاٞتواىر دكف الظواىر. 
 :عالقة القاعدة باحليل: الفرع الثاين

مىٍن تأمل الشريعة كريزؽ فيها فقو نفس رآىا قد أبطلت على )) يقوؿ ابن القيم: 
ت عليهم الطرؽ اليت فتحوىا للتحيل أصحاب اٟتيل مقاصدىم كقابلتهم بنقيضها، كسد

 الباطل. 

                                                 

 .314-0/313ا١توافقات، للشاطيب،  -1
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فمن ذلك أف الشارع منع ا١تتحيل على ا١تَتاث بقتل مورًٌثو مَتاثو، كنقلو إىل غَته دكنو، 
  . ... ١تا احتاؿ عليو بالباطل

  . ... كنظائر ذلك كثَتة؛ فاحملتاؿ بالباطل ميعامل بنقيض قصده شرعان كقدران 
ؿ على إسقاط نصيب ا١تساكُت كقت اٞتداد ْترماهنم مىٍن احتا ك٢تذا عاقب هللا 

 الثمرة كلها. 
 كعاقب من احتاؿ على الصيد احملرَـّ بأف مسخهم قردة كخنازير. 

       ى:ػواؿ الناس بالربا بأف ٤تق مالو، كما قاؿ تعالػكعاقب من احتاؿ على أكل أم
                  (1) . 

فال بد أف ٯتحق ماؿ ا١ترايب كلو بلغ ما بلغ، كأصل ىذا: أف هللا سبحانو جعل 
عقوبات أصحاب اٞترائم بضد ما قصدكا لو بتلك اٞترائم: فجعل عقوبة الكاذب إىدار كالمو 
كردَّه عليو، كجعل عقوبة الغاؿًٌ من الغنيمة ١تا قصد تكثَت مالو بالغلوؿ حرمانو سهمو كإحراؽ 

  . ... متاعو
 كجعل عقوبة من اصطاد يف اٟتـر أك اإلحراـ ٖترَل أكل ما صاده كتغرٯتو نظَته. 

كتقطع عليو الطرؽ   ،كجعل عقوبة من أخاؼ السبيل كقطع الطريق أف تيقطع أطرافو
 فال يسَت فيها إال خائفان.  ،كلها بالنفي من األرض

ـ بدنو كركحو باٞتلد فيصل كجعل عقوبة مىٍن اٍلتذَّ بدنيو كلو كركحو بالوطء اٟتراـ إيال
 األمل إىل حيث كصلت اللذة. 

عقوبة من اطٌلع يف بيت غَته أف تقلع عينو بعود ك٨توه إفسادان للعضو  كشرع النيب 
 الذم خانو بو كأكٞتو بيتو بغَت إذنو كاطَّلع بو على حرمتو... 

سبحانو مىٍن  كىذا باب كاسع جٌدان عظيم النفع ١تن تدبره ٬تده متضمنان ١تعاقبة الربًٌ 
خرج عن طاعتو بأف يعكس عليو مقصوده شرعان كقدران، دنيا كآخرة، كقد اطردت سينتو الكونية 

                                                 

 .165سورة البقرة:  -1
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سبحانو يف عباده بأف مىٍن مكر بالباطل ميًكرى بو، كمن احتاؿ ايحتيل عليو، كمن خادع غَته 
   خيدًع، قاؿ هللا تعاىل:                

(1)،        

       (2) . 

فال ٕتد ماكران إال كىو ٦تكور بو، كال ٥تادعان إال كىو ٥تدكع، كال ٤تتاالن إال كىو ٤تتاؿ 
عليو، كإذا تدبَّرت الشريعة كجدهتا قد أتت بسد الذرائع إىل احملرمات، كذلك عكس باب اٟتيل 

 وصلة إليها؛ فاٟتيل كسائل كأبواب إىل احملرمات، كسد الذرائع عكس ذلك. ا١ت
؛ إلفضائها اٍلمي ـ الذرائع كإف مل ييقصد هبا فبُت البابُت أعظم تناقض، كالشارع حرَّ  حرَـّ

 . (3)(( إليو، فكيف إذا قيصد احملرَـّ نفسو؟!
 ا١تكلَّف ْتيلة لييسقط إذف قاعدتينا مانعة من التحايل على شرع هللا تعاىل، فحُت يأيت

مقصود الشارع تعاقبو ىذه القاعدة بضد مقصوده، كتيبطل حيلتو، كال شك أف يف إبطاؿ اٟتيل 
 حفظان ١تقصود الشارع. 

 كمن أمثلة اٟتيل احملرمة اليت عيوقب صاحبيها بنقيض قصده: 
عنو من كاف يف يده نصاب فباعو قبل اٟتوؿ مث اسًتده، قاؿ أرباب اٟتيل: تسقط )) 

 الزكاة، بل لو ادَّعى ذلك مل يأخذ العامل زكاتو. 
كىذه حيل ٤ترمة باطلة، كال ييٍسًقط ذلك عنو فرضى هللا الذم فرضو كأكعد بالعقوبة 
الشديدة من ضيعو كأ٫تلو، فلو جاز إبطالو باٟتيلة اليت ىي مكر كخداع مل يكن يف إ٬تابو 

يف خلقو شرعان كقدران على معاقبة العبد بنقيض كالوعيد على تركو فائدة، كقد استقرت سينة هللا 
، ككرَّث ا١تطلقة يف مرض ا١توت، ككذلك الفاٌر من الزكاة ـى القاتلى ا١تَتاثى ال  قصده، كما حىرى

                                                 

  .031سورة النساء:  -1

 .32ورة فاطر: س -2

 .2/111نظر: إعالـ ا١توقعُت يَت، ك ، مع تصرؼ يس250 – 0/246 إغاثة اللهفاف، البن القيم، -3
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ييسقطها عنو فراريه، كال ييعاف على قصده الباطل فيتم مقصوده، كيسقط مقصود الربًٌ تعاىل، 
يل على بلوغ غرضو كيبطل غرض الشارعككذلك عامة اٟتيل إ٪تا ييساعد فيها ا١ت  . (1)(( تحًٌ

  تطبيقات القاعدة يف ادلذاىب اسأربعة: ادلبحث الثاين
 وفيو أربعة مطالب:

 يف ا١تذىب ا١تالكي.اسأول: 
 يف ا١تذىب اٟتنبلي.الثاين: 

 يف ا١تذىبُت اٟتنفي كالشافعي.الثالث: 
 من استثناءات القاعدة.الرابع: 

  القاعدة يف ادلذىب ادلالكي تتطبيقا: ادلطلب اسأول
 من تطبيقات القاعدة يف ا١تذىب ا١تالكي ما يأيت: 

 . (2)من طٌلق امرأتو يف مرض ا١توت ييعامل بنقيض مقصوده كترثو .1
إف تزكَّج امرأة يف العدة، قاؿ مالك: ٖتـر دخل يف العدة أك بعدىا مناقضة لو  .2

بينهما قبل الدخوؿ النتفاء ا١تقصود من  بنقيض مقصوده كالقاتل عمدان، كال ٖتـر إف فرؽ
 . (3)العقد

إذا نول ا١تسافر اإلقامة لقصد ا٠تيطبة فال تصح إمامتو معاملة لو بنقيض  .3
 . (4)مقصوده

ىناؾ خالؼ فيمن سافر ألجل الفطر ىل ييعامل بنقيض مقصوده كتلزمو الكفارة  .4
 ؟ (5)مع القضاء أـ ال

                                                 

 .136 – 2/135إعالـ ا١توقعُت،  -1

 .352، الثمر الداٍل، ص1/147الفواكو الدكاٍل  -2

 .3/082الذخَتة  -3

 .0/266حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت،  -4

 .0/354نظر: بلغة السالك يك ، 0/424السابق،  -5
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نقيض مقصودىا كال يتكمل صداقها أك يتكمل، قتل ا١ترأة زكجها ىل تيعامل ب .5
 . (1)كالظاىر أنو ال يتكمل ٢تا بذلك الهتامها؛ لئال يكوف ذريعة لقتل النساء أزكاجهن

جواز ا٠تلع بعوض من غَتىا كلو قصد ذلك الغَت إسقاط نفقتها عن الزكج يف  .6
الطالؽ بائنان كتسقط نفقة العدة، كىو ا١تشهور كمذىب ا١تدكنة، كحينئذو فال ييردُّ العوض كيقع 

د العوض كيقع الطالؽ رجعٌيان كال تسقط نفقتها  . (2)العدة، كقيل: ييعامل بنقيض مقصوده فَتى
ن فإنو ييتفق على انتقاؿ الرىن للغلة،  .7 لو كاف الراىن عا١تان بأف الرقبة كقف كغرَّ ا١ترهتى

ن بالعلم بطل الرىن قوالن كاحدان، كال ين تقل إىل الغلة؛ معاملة لو بنقيض كلو انفرد ا١ترهتى
 . (3)مقصوده

إف اتفق اثناف على أف أحد٫تا ينقب كاتآخر ٮترج ا١تاؿ من اٟترز، فإف اتفقا على  .8
خرًج فقط على مذىب ا١تدكنة، كال يقاؿ: إنو أخرج ا١تاؿ من غَت حرز؛ ألف اٍلمي ذلك قطع 

اٟتالة معاملة لو بنقيض مقصوده  النقب يبطل حرزية ا١تكاف؛ ألنا نقوؿ: قطعي ا١تخرج يف ىذه
 . (4)حفظان ١تاؿ الناس، كمقابل مذىب ا١تدكنة أهنما ييقطعاف عند االتفاؽ

من قصد من الزكجُت بردتو فسخ النكاح عيومل بنقيض مقصوده، كال ييفسخ، كما  .9
قاؿ مالك 

(5) . 
بنقيض مقصوده  كنظَته لو قصد ا١ترتد بردتو حرماف كارثو أنو يرثو، كييعامل ا١ترتد .10

 . (6)يف اإلرث
                                                 

 .1/172، كبلغة السالك، 2/151حاشية الدسوقي مع شرح ٥تتصر خليل للخرشي،  -1

 .1/225، كبلغة السالك، 1/236حاشية العدكم على الشرح الكبَت،  -2

  .2/122حاشية الدسوقي،  -3

 .3/145، كبلغة السالك، 3/233، حاشية الدسوقي -4

 .33-1/32فتول على مذىب اإلماـ مالك، فتح العلي ا١تالك يف ال، 1/14الفواكو الدكاٍل  -5

  .1/14الفواكو الدكاٍل،  -6
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مم كيًتؾ ا١تاء؛ لضيق الوقت، ما مل يقصده استثقاالن للمائية، ي٤تل كونو يت .11
فييعامل بنقيض مقصوده

(1) . 
فأنًت طالق ثالثان فدخلتها  -مثالن -لو قاؿ الرجل المرأتو: إف دخلت الدار  .12

و إال بعد زكج، خالفان ألشهب القائل قاصدة حنثو فتحـر عليو عند ابن القاسم كغَته، كال ٖتل ل
 . (2)بعدـ كقوع الطالؽ معاملة ٢تا بنقيض مقصودىا

رب الدَّين إذا فٌر بتأخَت قبضة سنُت عند ا١تدين مل يقتضو، فإنو يزكيو لعاـ كاحد  .13
على رأم غَت ابن القاسم، كقاؿ ابن القاسم: يزكيو ١تاضي األعواـ؛ معاملة لو بنقيض 

 . (3)مقصوده
فرقة ا١تتالعنُت قبل الدخوؿ فيها نصف ا١تسمَّى؛ ألنو ييتهم أف يكوف العنها؛  .14

 . (4)ليفسخ فيسقط عنو النصف، فعيومل بنقيض مقصوده
الرجعة هتدـ العدة إال إذا أراد بارٕتاعها الضرر هبا لتطويل العدة عليها، مث  .15

 . (5)عدهتا األكىل طلَّقها قبل أف ٯتسها فإنو ييعامل بنقيض مقصوده كتبٍت على
ا٠تليطاف يقصداف با٠تلطة أك االفًتاؽ ا٢تركب من الزكاة فإهنما ييؤاخذاف ٔتا كانا  .16

، ككذلك من نقص (6)عليو قبل ا٠تلطة؛ ألف اٟتق يف الزكاة للفقراء فعيومال بنقيض مقصود٫تا
يض قصده، كا٢تارب نصابان بذبح أك بيع أك غَت٫تا بقصد الفرار من الزكاة ضمنها، أم ييعامل بنق

 . (7)ٔتاشيتو

                                                 

 .0/014بيلغة السالك،  -1

 .1/153السابق،  -2

 .1/080حاشية العدكم مع شرح ٥تتصر خليل،  -3

 .2/340، كمواىب اٞتليل، 2/087السابق،  -4

 .3/062شرح ٥تتصر خليل، للخرشي،  -5

  .0/125اكو الدكاٍل، نظر: الفو ي -6

 .177أسهل ا١تدارؾ شرح إرشاد السالك، ص -7
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لو ارتدَّ قاصدان إزالة إحصانو، مث أسلم فزٌل فإنو ييرجم؛ معاملةن لو بنقيض  .17
 . (1)مقصوده

 لو أخرت الصالة عامدة عا١تة بأنو يـو حيضها لزمها القضاء. ))  .18
 ككذلك من سافر رمضاف ألجل اإلفطار ييعامل بنقيض مقصوده فال ييفطر.  .19
 .(2)(( ككذلك من كاف معو ماؿ ٭تج بو فتصدؽ ّتيلًٌو ليسقط عنو اٟتج .20
مىٍن ارتدَّ يف مرضو كعيلم أنو قصد الفرار ٔتالو من الورثة، فإهنم يرثونو كييعاقب  .21

 . (3)بنقيض مقصوده
فهل ٬توز لو  -يف النذر ا١تضموف الذم مل ييعُتَّ لو زمافه -إف أفطر أكالن متعمدان  .22

لى الفطر؛ ألف الصـو قد فسد كال حرمة للزماف كرمضاف، أك ٭تـر ذلك عليو معاملة التمادم ع
 . (4)لو بنقيض مقصوده

لت  .23 إذا تربعت الزكجة ٔتا يزيد على الثلث ييرد اٞتميع؛ ألهنا ١تا تربعت بالزائد ٛتي
  .(5)على أف قصدىا إضرار الزكج فعيوًملت بنقيض مقصودىا

دبَّر سيده ا١تدبًٌر قتالن عمدان عدكانان؛ الستعجاؿ العتق قبل بطل التدبَت بقتل ا١ت .24
أكانو فعيوقب ْترمانو، كييقتل العبد قصاصان، فإف استحياه الورثة رىؽَّ ٢تم

(6) . 
عيلل عدـ إرث القاتل ٔتراعاة ا١تصلحة؛ إذ لو كرث ألدل ٠تراب العامل، كبأف  .25

مىٍن استعجل شيئان قبل أكانو عوقب ْترمانو
(7).  

                                                 

 .5/172، مواىب اٞتليل، 8/113منح اٞتليل  -1

كيف ىذه ا١تسائل الثالث األخَتة خالؼ يف ا١تذىب كما سيظهر  ؛1/333، 0/300مواىب اٞتليل،  -2
 يف استثناءات القاعدة عند ا١تالكية فيما بعد.

 .2/371مواىب اٞتليل،  -3

  .1/117الدر الثمُت كا١تورد ا١تعُت،  -4

 .2/218حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت،  -5

 .8/324منح اٞتليل،  -6

 .8/581منح اٞتليل،  -7
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ا لتصَت قواؿ: ا١تنع مطلقان، كالكراىة، كالفرؽ بُت اقتنائهأيف ٗتليل ا٠تمر ثالثة  .26
 من عصَته مل ييرًٍده ٜتران.  ٜتران، كبُت ما يصَت خالِّ 

كإذا منعنا التخليل ففي جواز األكل ثالثة أقواؿ: اٞتواز النتفاء علة ا١تنع كىو 
 . (1)... النهي يدؿ على الفساد يف ا١تنهي عنو اإلسكار، كا١تنع مؤاخذة لو بنقيض قصده، كألف

ال ٭تنث مىٍن حلف ال دخل ىذه الدار، إف دخلها بعد أف خربت كصارت  .27
 :أم ،(2)بيتان حنث إف مل يأمر بو -بعد صَتكرهتا طريقان -طريقان أك بنيت مسجدان، فإف بينيت 

 . (3)بالتخريب، فإف أمر بو حنث معاملة لو بنقيض قصده
البيع بشرط السَّلف إف فات ا١تبيعي ٔتفوت البيع الفاسد أكثري الثمن، أم يلـز يف  .28

فيو األكثر من الثمن الذم كقع بو البيع كالقيمة يـو القبض إف أسلف ا١تشًتم البائع؛ ألنو ١تا 
أسلف أخذىا بالنقص فعومل بنقيض قصده، كإال بأف كاف السَّلف من البائع فالعكس أف 

 . (4)األقل منهما؛ ألنو أسلف ليزداد فعومل بنقيض قصده يكوف على ا١تشًتم
ما قولكم يف رجل أمر امرأة بأف تيضارَّ زكجىها )) جاء يف )فتح العلي ا١تالك(:  .29

 حىت يطلقها مث يتزكجها ىو، ىل يتأبد ٖترٯتها عليو؟ أفيدكا باٞتواب. 
عم يتأبد ٖترٯتها عليو؛ فأجبتي ٔتا نصو: اٟتمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا، ن

معاملة لو بنقيض مقصوده، كلئال يتسارع الناس إىل إفساد الزكجات، كالظاىر أنو تأبيد مقيد 
 . (5)(( لقها األكؿ باختياره أك مات عنهاكط ار اإلفساد، ال إف طاؿ الزمن جدِّ بدكاـ أث

                                                 

 .008 – 3/007الذخَتة، للقرايف،  -1

ـ مع ؛ حىت يستقيم الكال(( مل ٭تنث إالَّ أف يأمر بو)) ىكذا يف ا١تصدر، كالذم أراه صحيحان أف ييقاؿ:  -2
 ما بعده.

 .1/047الشرح الكبَت مع حاشية الدسوقي،  -3

 .2/56، الشرح الكبَت مع حاشية الدسوقي -4

 .286-0/285فتح العلي ا١تالك يف الفتول على مذىب اإلماـ مالك،  -5
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كيعامل  ا١تتحيل بالردة على إسقاط اٟتلف بالطالؽ الثالث ال يفيده ٖتيلو، .30
 . (1)بنقيض مقصوده، ك٭تكم عليو ببقاء اليمُت كلزـك الثالث إذا حنث

إف ادَّعى الزكج الرضاع ا١توًجب للتحرَل بعد عقده، كقبل بنائو هبا فأنكرت  .31
الزكجة الرضاع كال بيًٌنة لو بو، أيخذ الزكج بإقراره بالرضاع فييفسخ نكاحيو، ك٢تا أم الزكجة 

م ىنا   النصف ا١تسمَّى، كإفٍ  كانت القاعدة أف ما فيًسخى قبل الدخوؿ ال شيء فيو، لكن ١تا اهتُّ
 . (2)بالكذب ٖتيُّالن على إسقاط نصف ا١تهر، لزمو معاملةن لو بنقيض قصده

إذا كانت الدار ٯتكن قسمها نصفُت بالضرر، ككانت بُت شريكُت فقط، فباع  .32
، فقصد بذلك إسقاط الشُّفعة، فالشفعة أحد٫تا ٙتن نصيبو أك ربعو، كىي ال تنقسم إال بضرر
 . (3)كاجبة؛ إذ ا١تعترب أصلها فتجب مقابلتو بنقيض قصده

من كاف عنده نصاب من ا١تاشية سواء كاف للتجارة أك للقنية مث أبدلو بعد  .33
اٟتوؿ، أك قبلو بقرب كشهر ٔتاشية أخرل من نوعها أك من غَت نوعها كانت األخرل نصابان أك 

، أك أبد٢تا بعرض أك نقد؛ فراران من الزكاة، كييعلم ذلك من إقراره أك من قرائن أقل من نصاب
ٌدلة، بل يؤخذ بزكاهتا معاملة بنقيض قصده، ٍلميباألحواؿ، فإف ذلك اإلبداؿ ال ييسقط عنو زكاة ا

كال يؤخذ بزكاة البدؿ كإف كانت زكاتو أكثر؛ ألف البدؿ مل ٕتب فيو زكاة؛ لعدـ مركر اٟتوؿ 
 . (4)عليو

٤تل كوف بيع ا١تشًتم شراءن فاسدان ما اشًتاه بيعان صحيحان بعد قبضو أك قبلو  .34
على الراجح فوتان للبيع الفاسد إذا مل يقصد ببيعو إفاتتو ال إف قصد ا١تشًتم بالبيع الصحيح بعد 

 . (5)القبض أك قبلو اإلفاتة للبيع الفاسد، فال يفيتو معاملةن لو بنقيض قصده
                                                 

 .1/41السابق،  -1

   .3/270منح اٞتليل يف شرح ٥تتصر خليل،  -2

 .0/011ريسي، ا١تعيار ا١تعرب كاٞتامع ا١تغرب، للونش -3

 .0/275حاشية الصاكم،  -4

 .4/64منح اٞتليل،  -5
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إذا تعٌدل بوجو كضمَّناه فال ٮتتص بالربح، كال ييقاؿ كما ٮتتص با٠تيسر  العامل .35
ٮتتص بالربح كالغاصب كا١تودىع، بل الربح على ما شرطا، قاؿ يف التوضيح: ألنو ييتهم على 
قصد االستبداد بالربح فعيوقب بنقيض قصده؛ كألف استبداده بو ٭تملو على التعدم ليستقل 

 . (1)بالربح
  تطبيقات القاعدة يف ادلذىب احلنبلي: ينادلطلب الثا

 من تطبيقات القاعدة يف ا١تذىب اٟتنبلي ما يأيت: 
ال ٬توز اٗتاذ كسيلة لًتؾ اٞتماعة كأف يهيئ طعامو عند حضور الصلوات بقصد  .1

بل تسقط الرخصة معاملة لو بنقيض  ؛التخلف عنها، فإنو ييعامل بنقيض قصده، فال ييرخص لو
 . (2)قصده

ع اٟتيلة ال يصح على األصح، كما ال يصح نكاح ا١تتحلل؛ ألنو ليس ا١تقصود خل .2
منو الفرقة، كإ٪تا قيصد بو بقاء ا١ترأة مع زكجها، كما يف نكاح احمللل، كالعقد ال ييقصد بو نقيض 

 . (3)مقصوده
لو أف رجالن قطعت كفُّو، كمازاؿ اٞترح، فإنو ال قصاص كال دية حىت يربأ اٞترح؛  .3

الحتماؿ السراية، فإنو ٭تتمل أف تسرم اٞتناية إىل عضو آخر، فإف تعجَّل كاقتص من كذلك 
اٞتاٍل فسرت اٞتناية بعد ذلك فال شيء يف ذلك كىي ىدر، كذلك ألنو قد استعجل حٌقو، 

كمىٍن استعجل الشيء قبل أكانو عوقب ْترمانو
(4) . 

                                                 

 .255 – 4/254نظر: مواىب اٞتليل، ي، ك 6/240السابق،  -1

 .2/055شرح زاد ا١تستقنع، للشنقيطي،  -2

 .4/120، ككشاؼ القناع عن منت اإلقناع، 7/313اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من ا٠تالؼ،  -3

 .15/14ن عبد هللا اٟتمد، شرح زاد ا١تستقنع، ٟتمد ب -4
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دية أك كفارة، كلو كاف القتل  صى لو موصيان قتالن مضمونان بقصاص أكٍلميو إف قػىتىلى ا .4
خطأ، بطلت الوصية؛ ألف القتل ٯتنع ا١تَتاث الذم ىو آكد من الوصية فالوصية أكىل، كمعاملة 

 . (1)لو بنقيض قصده على القاعدة ا١تشهورة: مىٍن تعجل شيئان قبل أكانو عوقب ْترمانو
ستعجاؿ العتق بالقتل إذا قتل ا١تدبَّر سيده بطل تدبَتيه؛ ألمرين: أحد٫تا أنو قصد ا .5

 . (2)... احملرَـّ فعوقب بنقيض قصده
... كقاؿ  كجامعها فالواجب أف يفرؽ بينهما مىٍن تزكج امرأة معتدة كدخل عليها .6

، عقوبةن لو على فعلو --بعض العلماء: ال ٖتل لو أبدان، كىذا مركم عن أمَت ا١تؤمنُت عمر 
هية عند أىل الفقو: من تعجل شيئان قبل أكانو .. كالقاعدة الفق. حيث نكحها كىي يف العدة

ـر إياىا  . (3)عوقب ْترمانو، فهذا الرجل تعجَّل الزكاج من ىذه ا١ترأة ا١تعتدة فييعاقب بأف ٭تي
ا١تطلًٌق قصد قصدان فاسدان يف ا١تَتاث فعوقب بنقيض قصده كالقاتل القاصد  .7

 استعجاؿ ا١تَتاث. 
هنا إف فعلت ٔترض موهتا ا١تخوؼ ما يفسخ كيثبت اإلرث للزكج من زكجتو فقط دك 

ا الصغَتة، أك  نكاحها مادامت معتدة، إف اهتمت بقصد حرمانو، كذلك بأف ترضع امرأةه ضرهتى
 . (4)ترضع زكجها الصغَت يف اٟتولُت ٜتس رضعات

رجل سافر من أجل أف يًتخص فهل يًتٌخص؟ ال؛ ألف السفر حراـ حينئذو، كألنو  .8
فكل مىٍن أراد التحيل على إسقاط الواجب أك فعل احملـر عيوقب بنقيض يعاقب بنقيض قصده، 

 . (5)قصده، فال يسقط عنو الواجب كال ٭تل لو احملرـٌ
                                                 

نظر: إيقاظ األفهاـ يف شرح عمدة األحكاـ، لسليماف اللهيميد، ي، ك 6/014األسئلة كاألجوبة الفقهية،  -1
، كا١تبدع يف شرح ا١تقنع، 5/461، كا١تغٍت، 368-5/367رح الكبَت على منت ا١تقنع، ، كالش1/6
4/144. 

 .5/31بدع يف شرح ا١تقنع، ، ا١ت01/221الشرح الكبَت على منت ا١تقنع،  -2

 .02/275الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع،  -3

 .3/0486نظر: مسائل اإلماـ أٛتد كإسحاؽ بن راىويو، ي، ك 6/322األسئلة كاألجوبة  -4

 .3/254الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع،  -5
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شتداده أك قطع الثمر قبل بدك صالحو، فإنو ال زكاة عليو؛ إذا حصد الزرع قبل ا .9
ألف ذلك قبل كجوب الزكاة، إال أهنم قالوا: إٍف فعلى ذلك فراران من الزكاة كجبت عليو؛ عقوبةن لو 

 . (1)بنقيض قصده، كألف كل مىٍن ٖتيَّل إلسقاط كاجب فإنو ييلـز بو
دان يف ا١تَتاث فعورض بنقيض حرماف القاتل من ا١تَتاث؛ ألنو قصد قصدان فاس .10

 . (2)قصده
إذا كرر اإلنساف احملظور من  :مىٍن كرر ٤تظوران من جنس كمل يفًد، فدل مرة، أم .11

جنس كاحد ففعلو أكثر من مرة كمل ييفًد، فإنو يفدم مرة كاحدة، لكن بشرط أال يؤخر الفدية؛ 
قصده؛ لئال يتحيل على  لئال تتكرر عليو ْتيث يفعل احملظور مرة أخرل، فيعاقب بنقيض

 . (3)إسقاط الواجب
إبداؿ النصاب بغَت جنسو يقطع اٟتوؿ كيستأنف حوالن آخر، فإٍف فعل ىذا فراران  .12

من الزكاة مل تسقط عنو سواء كاف ا١تبدىؿ ماشية أك غَتىا من النُّصب، ككذا لو أتلف جزءان من 
ذ الزكاة منو يف آخر اٟتوؿ إذا كاف النصاب قصدان للتنقيص؛ لتسقط عنو الزكاة مل تسقط كتؤخ

إبدالو كإتالفو عند قرب الوجوب، كلو فعل ذلك يف أكؿ اٟتوؿ مل ٕتب الزكاة؛ ألف ذلك ليس 
 . (4)ٔتظنة للفرار

13.   ، إذا قتل رجل رجالن ليتزكج امرأتو مل ٖتل لو أبدان؛ عقوبةن لو بنقيض قصده احملرَـّ
 . (5)كحرماف القاتل ا١تَتاث

                                                 

 .5/71السابق،  -1

 .1/203نظر: الكايف يف فقو اإلماـ أٛتد، ي -2

 .١6/081تمتع على زاد ا١تستقنع، الشرح ا -3

 .0/285نظر: دقائق أكيل النهى لشرح ا١تنتهى، ي، ك 1/423ا١تغٍت،  -4

 .4/85نظر: مطالب أكيل النهى يف شرح غاية ا١تنتهى، ي، ك 4/62القناع عن منت اإلقناع،  كشاؼ -5
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ز التصريح ٓتطبة ا١تعتدة باتفاؽ ا١تسلمُت، كمن فعل ذلك عوقب، كزيجر ال ٬تو  .14
 . (1)عن التزكيج هبا مقابلة لو بنقيض قصده

 . (2)٭تـر الغاؿُّ من الغنيمة أسهمو على إحدل الركايتُت .15
من تزكجت بعبدىا فإنو ٭تـر عليها على التأبيد كما ركم عن عمر، نص عليو  .16

 . (3)أٛتد يف ركاية عبد هللا
ل من إحرامو مل ٭تل لو كإف ٖتلل، حىت يرسلو  .17 من اصطاد صيدان قبل أف ٭تًي

 . (4)كيطلقو
 عدة يف ادلذىبني احلنفي والشافعيتطبيقات القا: ادلطلب الثالث

 كفيو فرعاف: 
 يف ا١تذىب اٟتنفي.  اسأول:
 يف ا١تذىب الشافعي.  الثاين:

 :يف ادلذىب احلنفي: الفرع اسأول
 قات القاعدة يف ا١تذىب اٟتنفي ما يأيت: من تطبي

ل ا١ترأة لزكجها  .1 عند أيب يوسف زكاج التحليل يف ذاتو زكاج جائز، كلكنو ال ٭تي
 . (5)األكؿ؛ ألنو استعجل ما ىو مؤخر شرعان فيعاقب باٟترماف

إذا قصد الزكج ا١تطلًٌق إبطاؿ حقها بعد تعلقو فيثبت نقيض مقصوده، كقاتل  .2
 . (6)امع كوف فعلو ٤ترمان لغرض فاسد، فاٟتكم ثبوت نقيض مقصودها١تورًٌث، ّت

                                                 

 .٥0/337تتصر الفتاكل ا١تصرية، البن تيمية،  -1

 .121القواعد، البن رجب، ص -2

 .السابق -3

 السابق. -4

 .5/05ا١تبسوط،  -5

 .3/035شرح فتح القدير،  -6



                                          الفاسد  هث                                  معاملة ادلكّلف بنقيض مقصودالعددالثال - جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

28 

 

ـي القاتلي ا١تَتاثى ًمٍن ا١تقتوؿ؛ الستعجالو ما أخَّره هللا تعاىل فعوقب ْترمانو .3 ٭تيٍرى
(1) . 

 . (2)ا١توصى لو قصد االستعجاؿ بفعل ٤تظور فيعاقب باٟترماف كا١تَتاث .4
اء فأخره ليدـك لو النظر إىل سيدتو مل ٬تز لو ا١تكاتب إذا كاف لو قدرة على األد .5

 . (3)ذلك؛ ألنو منع كاجبان عليو لييبقي ما ٭تىٍريـي عليو إذا أداه
 . (4)لو طلَّقها ثالثان بال رضاىا قاصدان حرماهنا من اإلرث يف مرض موتو فإهنا ترثو .6

 :يف ادلذىب الشافعي: الفرع الثاين
 شافعي: ىذه تطبيقات القاعدة يف ا١تذىب ال

أسلم كعنده ٜتر أليتاـ، فقاؿ لرسوؿ هللا:  احتيج لتحرَل التخليل بأف طلحة  .1
 . (5)(( ال أىرقها)) أخللها؟ قاؿ: 

كألنو استعجل ا٠تل بفعل ٤ترَـّ فىحىريـى، كما لو قتل مورًٌثو الستعجاؿ اإلرث فإنو ال يرثو 
 . (6)معاملةن لو بنقيض مقصوده

 . (7)للسيوطي: إذا خيللت ا٠تمرة بطرح شيء فيها مل تطهر (األشباه كالنظائر)كيف 
قاؿ السيوطي: من فركعها: إذا ذيًبح اٟتمار لييؤخذ جلده مل ٬تز، كما جـز بو يف  .2

 . (8)الركضة
                                                 

  .048، كاألشباه كالنظائر، البن ٧تيم، ص3/077اللباب يف شرح الكتاب،  -1

 .16/213ا١تبسوط،  -2

 .048األشباه كالنظائر، البن ٧تيم، ص -3

 السابق. -4

. مشكاة "صحيح" ا٠تمر ٗتلل. قاؿ األلباٍل: أخرجو أبو داكد يف سننو: كتاب األشربة، باب ما جاء يف -5
 .1/0171مشكاة ا١تصابيح، بتحقيق األلباٍل، 

 .63كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، ص -6

  .0/80نظر: إعانة الطالبُت، ي، ك 041شباه كالنظائر، للسيوطي، صاأل -7

 .041األشباه كالنظائر، ص -8
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 . (1)ٓتالفو (اٞتواىر)كقياسو أنو لو ديبغ مل يطهر، لكن صرح القمويل يف  .3
 . (2)كمن فركعها: حرماف القاتل اإلرث .4

 يرث القاتل مطلقان سواء كاف عمدان أك غَته، كحكمتو خوؼ االستعجاؿ على فال
مورثو بالقتل يف األصل، كمن كالـ البلغاء: مىٍن استعجل شيئان قبل أكانو عوقب ْترمانو، أم 

 . (3)غالبان 
الغريب ييغرَّب من بلد الزنا تنكيالن كإبعادان عن ٤تل الفاحشة فرٔتا ألفو، ال إىل  .5

كال إىل بلد بينو كبُت بلده دكف مسافة القصر؛ ألف القصد  :ال إىل دكف ا١تسافة منها، أمبلده، ك 
إ٭تاشو، كتغريبيو إىل ذلك يأباه، فإف رجع إليها أم إىل بلدتو أك إىل دكف ا١تسافة منها ميًنع 

 . (4)معارضةن لو بنقيض قصده
ألف ذلك أليق بالزجر، إذا عُتَّ لو اإلماـ جهة فليس للمغرَّب أف ٮتتار غَتىا؛  .6

 . (5)كمعاملة لو بنقيض قصده
  من استثناءات القاعدة: ادلطلب الرابع

 ىذه بعض االستثناءات من القاعدة يف ا١تذاىب األربعة: 
 أواًل: مذىب ادلالكية: 

 من ا١تسائل ا١تستثناة من ىذه القاعدة: 
، كال ييعامل بنقيض مىٍن تصدَّؽ ّتميع مالو إلسقاط اٟتج، فإنو يسقط عنو الفرض .1

 مقصوده؛ ألف كقت اٟتج موسَّع. 

                                                 

 السابق. -1

 4/366نظر: ٖتفة اٟتبيب، يالسابق، ك  -2

 .3/11ٖتفة اٟتبيب،  -3

 .3/018أسٌت ا١تطالب يف شرح ركض الطالب،  -4

 .1/411اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع،  -5



                                          الفاسد  هث                                  معاملة ادلكّلف بنقيض مقصودالعددالثال - جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

30 

 

من قصد السفر يف رمضاف ألجل الفطر، جاز لو الفطر كال ييعامل بنقيض  .2
 مقصوده. 

من أخر الصالة إىل أف يبدأ يف السفر ليقصرىا، أك أخرهتا ا١ترأة إىل نزكؿ اٟتيض  .3
  لتسقط عنها جاز ذلك؛ ألف الوقت موسَّع فهو ٥تَتَّ فيو.

من أٌخر قبض دينو فراران من الزكاة ال ٕتب عليو الزكاة؛ ألف األصل بقاء ما كاف  .4
 على ما كاف من عدـ الزكاة حىت يقبض ا١تاؿ. 

من باع ا١تاشية بعد اٟتوؿ كقبل إخراج زكاهتا؛ فراران من زكاة عينها زكَّى ٙتنها يف  .5
 لو.  حينو، كال شيء عليو؛ ألنو أدَّل الزكاة كفعل ما ٬توز

 مىٍن صاغ الدنانَت كالدراىم حيلٌيان للزينة سقطت زكاهتا؛ ألنو فعل ما ٬توز لو.  .6
ا١ترأة ذات الزكج تتصدؽ بثلث ما٢تا قاصدة اإلضرار بزكجها، يف إمضاء صدقتها  .7

 خالؼ، كا١تشهور أنو ليس للزكج ردُّىا. 
ل ٢تا الصداؽ؟ لو قتلت ا١ترأة نفسها أك قتلت زكجها قبل الدخوؿ فهل يتكمَّ  .8

 ا١تشهور أنو يتكٌمل ٢تا الصداؽ لضعف التهمة. 
 . (1)من قتل مدينو حل دىينو ٔتوتو، كال ييتهم بأنو قتلو ليتعجل دينو .9

 ثانياً: مذىب الشافعية: 
 . (2)(( الصور ا٠تارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها)) يقوؿ السيوطي: 

 كمن ىذه الصور: 
1.  ُّ الولد سيدىا عتقت قطعان؛ لئال ٗتتل قاعدة أف أـ الولد تعتق با١توت، لو قتلت أ

 . (3)كلتشوُّؼ الشارع إىل العتق
                                                 

قواعد الفقو عند ا١تالكية،  ، كتطبيقات024-023السابقة يف: إيضاح ا١تسالك، صنظر ا١تسائل ي -1
 .134-133ص

 .042األشباه كالنظائر، للسيوطي، ص -2

 .042لنظائر، للسيوطي، صاألشباه كا -3
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 . (1)لو قتل ا١تدبػَّري سيده ييعتق كذلك .2
 . (2)لو قتل صاحب الدين ا١تؤجَّل ا١تدين حل يف األصح .3
  .(3)لو قتل ا١توصى لو ا١توصي استحق ا١توصى بو يف األصح عند الشافعية .4
، مل ٬تب عليها قضاء الصالة قطعان، ككذا لو نفست فحاضتلو شربت دكاء  .5

 . (4)بو
 . (5)نفسو من شاىق ليصلي قاعدان، ال ٬تب القضاء يف األصح رمىلو  .6
لو طلَّق امرأتو يف مرض موتو فراران من إرثها نفذ الطالؽ، كال ترث يف ا١تذىب  .7

 . (6)بال سبب كال نسب اٞتديد للشافعي؛ لئال يلـز التوريث
لو باع ا١تاؿ قبل اٟتوؿ فراران من الزكاة صح جزمان، كمل ٕتب الزكاة لئال يلـز إ٬تاهبا  .8

 . (7)يف ماؿ مل ٭تىيٍل عليو اٟتوؿ يف ملكو فتختل قاعدة الزكاة عند الشافعية
لو شرب شيئان ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضان جاز لو الفطر، أك أفطر باألكل  .9

 . (8)تعمدان ليجامع فال كفارةم
 . (9)لو جبَّت ذكر زكجها ثبت ٢تا ا٠تيار يف األصح .10

                                                 

، كإيضاح 3/334، كحاشية البجَتمي على شرح منهج الطالب، 2/073ا١تنثور يف القواعد الفقهية  -1
 .75القواعد الفقهية، اللحجي، ص

 .75إيضاح القواعد الفقهية، ص -2

 .2/072ا١تنثور يف القواعد الفقهية،  -3

 .2/073السابق،  -4

 .2/073السابق،  -5

 .2/073 السابق، -6

 .2/073نظر: السابق، ي -7

 .2/073ا١تنثور يف القواعد الفقهية،  -8

 .2/073السابق،  -9
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 . (1)لو ىدـ ا١تستأجر الدار ا١تستأجرة ثبت لو ا٠تيار .11
لو خلل ا٠تمر بغَت طرح شيء فيها كنقلها من الشمس إىل الظل كعكسو  .12

 . (2)طهرت يف األصح
 . (3)استقر ٢تا ا١تهر يف األصحلو قتلت اٟترة نفسها قبل الدخوؿ  .13
 . (4)لو أمسك زكجتو مسيئان عشرهتا ألجل إرثها كرثها يف األصح .14
 . (5)لو أمسك زكجتو مسيئان عشرهتا ألجل ا٠تلع نفذ يف األصح .15

 ثالثاً: مذىب احلنفية: 
 خرجت عن القاعدة مسائل: 

 (( .  األكىل: لو قتلت أـ الولد سيدىا عتقت كال ٖتـر
 ية: لو قتل ا١تدبَّر سيده عتق كلكن يسعى يف ٚتيع قيمتو؛ ألنو ال كصية لقاتل. الثان

 الثالثة: لو قتل صاحب الدَّين ا١تديوف حل دينو. 
 الرابعة: أمسك زكجتو مسيئان عشرهتا ألجل إرثها كرثها. 

 ا٠تامسة: أمسكها كذلك ألجل ا٠تلع نفذ. 
 السادسة: شربت دكاء فحاضت مل تقًض الصلوات. 

 السابعة: باع ماؿ الزكاة قبل اٟتوؿ فراران عنها، صح كمل ٕتب. 
 . (6)(( الثامنة: شرب شيئان ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضان جاز لو الفطر

                                                 

 .75، كإيضاح القواعد الفقهية، ص2/073ا١تنثور يف القواعد الفقهية،  -1

 .2/073ا١تنثور يف القواعد الفقهية،  -2

 .75إيضاح القواعد الفقهية، ص -3

 .2/072ا١تنثور يف القواعد الفقهية،  -4

 .2/073السابق،  -5

 .2/573نظر: رٌد احملتار على الدر ا١تختار، ي، ك 048اه كالنظائر، البن ٧تيم، صاألشب -6
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 رابعاً: مذىب احلنابلة: 
 مل أجد غَت صورة كاحدة: 

إذا قتل الغرَل غرٯتو فإنو ٭تل دينو عليو كما لو مات، صرح بو )) : رجبقاؿ ابن 
 . (1)(( ة من األصحاب، كيتخرَّج فيو كجو آخر: أنو ال ٭تل طردان للقاعدةٚتاع

 :اخلـامتـة
 أذكر ىاىنا أىمَّ نتائج البحث، كتوصياتو: 

قاعدة شرعية قدرية، ككما  (( معاملة ا١تكٌلف بنقيض مقصوده الفاسد)) قاعدة  .1
 ٕترم يف األمور الدينية ٕترم كذلك يف األمور الدنيوية. 

  ة ىذه القاعدة ثابتة بأدلة كثَتة من القرآف الكرَل كالسُّنة النبوية.حيجيًٌ  .2
؛ إذ بدكف مراعاة مقاصد الشريعة يف ذه القاعدة تفعيل ١تقاصد الشريعةيف العمل هب .3

 مقاصد ا١تكلفُت تصَت ٣ترد حرب على كرؽ. 
ىا حُت ٭تقق ا١تكلف ظواىر  ٘تنع التحايل على أحكاـ الشريعة،ىذه القاعدة  .4

 مضٌيعان مقاصدىا. 
الشريعة مًتابطة فركعان كأصوالن كقواعد، فهي كلّّ متكامل تسعى لتحقيق مقصود  .5

 الشارع من جلب ا١تصاحل كدرء ا١تفاسد. 
يف -ا١تذىب ا١تالكي أكثر ا١تذاىب األربعة إعماالن ٢تذه القاعدة، كىذا يرجع  .6

قاصد الشريعة، أك بعبارة أخرل: إف ٘تيُّز إىل حرص ا١تذىب ا١تالكي البالغ على تفعيل م -نظرم
يلي ا١تذىب ، ٘تيُّزه يف رعاية مقاصد الشريعةا١تذىب ا١تالكي يف إعماؿ ىذه القاعدة يرجع إىل 
 ا١تالكي يف ىذا ا١تذىب اٟتنبلي مث ا١تذىب اٟتنفي. 

                                                 

 .121القواعد، البن رجب، ص  -1
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 ف الصور ا٠تارجةإا١تذىب الشافعي أقل ا١تذاىب األربعة إعماالن ٢تذه القاعدة، أك  .7
 عن القاعدة عند الشافعية أكثر من الداخلة فيها، على حد تعبَت السيوطي. 

ٗترج ىذه حيث ىناؾ استثناءات من ىذه القاعدة شأف كلًٌ القواعد الفقهية،  .8
االستثناءات من ٖتت قاعدة لتدخل ٖتت قاعدة أخرل، كىذا يدؿ على ترابط القواعد الفقهية 

 . كتكاملها
اسات التفصيلية للقواعد الفقهية؛ ألهنا أكثر كشفان عن ٔتزيد من الدر  يأكص .9

 عظمة تراثنا الفقهي عمومان كقواعده خصوصان. 
 .كاٟتمد هلل أكالن كآخران 
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 ادر وادلـراجـعـادلص
      أسٌت ا١تطالب يف شرح ركض الطالب، زكريا بن ٤تمد بن زكريا األنصارم زين الدين  -1

  .ار الكتاب اإلسالميػ(، دى926أبو ٭تِت السنيكي، ا١تتوىف )
أسهل ا١تدارؾ شرح إرشاد السالك يف مذىب إماـ األئمة مالك، أليب بكر بن حسن  -2

 .الكشناكم، ا١تكتبة العصرية
    األشباه كالنظائر )على مذىب أيب حنيفة النعماف(، الشيخ زين العابدين بن إبراىيم  -3
 ـ. 1980 -ىػ1400 ،لبناف -ىػ(، دار الكتب العلمية، بَتكت 970-926بن ٧تيم )ا

ىػ(، دار الكتب 911األشباه كالنظائر، عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، ا١تتوىف ) -4
 ىػ. 1403العلمية، بَتكت، لبناف، 

إعانة الطالبُت حاشية على حل ألفاظ فتح ا١تعُت لشرح قرة العُت ٔتهمات الدين، أبو بكر  -5
 لبناف.  - بَتكت، لنشر كالتوزيعر الفكر للطباعة كاابن السيد ٤تمد شطا الدمياطي، دا

عبد هللا )ابن القيم(، إعالـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت، ٤تمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو  -6
 ـ، 1973بَتكت، ، دار اٞتيل ،طو عبد الرؤكؼ سعد :ٖتقيق

 ،دار ا١تعرفة ،٤تمد حامد الفقي :ٖتقيق إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف، ابن القيم، -7
 . ـ1975-ق1395، 2: بَتكت، ط

مكتب البحوث  :اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، ٤تمد الشربيٍت ا٠تطيب، ٖتقيق -8
 ىػ. 1415بَتكت،  ،كالدراسات بدار الفكر، دار الفكر

اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من ا٠تالؼ، عالء الدين أبو اٟتسُت علي بن سليماف  -9
  .2: ىػ(، دار إحياء الًتاث العريب، ط885ا١ترداكم الدمشقي الصاٟتي اٟتنبلي، ا١تتوىف )
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    أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ )الفركؽ(، أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس  -10
  .ىػ(، عامل الكتب684بن عبد الرٛتن ا١تالكي الشهَت بالقرايف، ا١تتوىف )ا

مد إيضاح القواعد الفقهية لطالب ا١تدرسة الصولتية، للحجي عبد هللا بن سعيد ٤ت -11
، 3: عبادم اللحجي اٟتضرمي الشحارم، ا١تدرس با١تدرسة الصولتية ٔتكة ا١تكرمة، ط

 ىػ. 1410
إيضاح ا١تسالك إىل قواعد اإلماـ أيب عبد هللا مالك، أٛتد بن ٭تِت الونشريسي، ا١تتوىف  -12

، 1: ط لبناف، - بَتكت ،د. الصادؽ عبد الرٛتن الغرياٍل، دار ابن حـز :، ٖتقيق914
 ـ. 2006-ىػ1427

البحر ا١تديد يف تفسَت القرآف اجمليد، أبو العباس بن ٤تمد بن ا١تهدم بن عجيبة اٟتسٍت  -13
 :ف، الناشرأٛتد عبد هللا القرشي رسال :ىػ(، ٖتقيق1224األ٧ترم الفاسي الصويف، ا١تتوىف )

 ىػ. 1419القاىرة، ، الدكتور حسن عباس زكي
        ٤تمد  :د الصاكم، ٖتقيقبلغة السالك ألقرب ا١تسالك )حاشية الصاكم(، أٛت -14

 ـ. 1995-ىػ1415بَتكت،  ،عبد السالـ شاىُت، دار الكتب العلمية
التحرير كالتنوير )ٖترير ا١تعٌت السديد كتنوير العقل اٞتديد من تفسَت الكتاب اجمليد(،  -15

ىػ(، الدار ٤1393تمد الطاىر بن ٤تمد بن ٤تمد الطاىر بن عاشور التونسي، ا١تتوىف )
 ـ. 1984تونس،  ،ية للنشرالتونس

ٖتفة اٟتبيب على شرح ا٠تطيب )البجَتمي على ا٠تطيب(، سليماف بن ٤تمد بن عمر  -16
 .ـ1996-ىػ1417، 1ط:  لبناف، - بَتكت ،البجَتمي الشافعي، دار الكتب العلمية



                                          الفاسد  هث                                  معاملة ادلكّلف بنقيض مقصودالعددالثال - جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

37 

 

تطبيقات قواعد الفقو عند ا١تالكية )من خالؿ كتايب إيضاح ا١تسالك للونشريسي،  -17
، الغرياٍل، منشورات جامعة طرابلس نتخب للمنجور(، د. الصادؽ عبد الرٛتنكشرح ا١تنهج ا١ت

 ـ. 2005ليبيا، 
ىػ(، 1354تفسَت القرآف اٟتكيم )تفسَت ا١تنار(، ٤تمد رشيد بن علي رضا، ا١تتوىف ) -18

 ـ. 1990ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، 
ى الزحيلي، دار الفكر التفسَت ا١تنَت يف العقيدة كالشريعة كا١تنهج، د. كىبة بن مصطف -19

 ىػ. 1418، 2: ا١تعاصر، دمشق، ط
، 1: دمشق، ط –، دار الفكر التفسَت الوسيط، د. كىبة بن مصطفى الزحيلي -20

 ىػ.1422
 تيسَت العالـ شرح عمدة األحكاـ، أبو عبد الرٛتن عبد هللا بن عبد الرٛتن بن صاحل  -21

٤تمد صبحي بن حسن حالؽ،  ىػ(، حققو1423بن ٛتد بن ٤تمد بن ٛتد البساـ، ا١تتوىف )ا
 ـ. 2006-ىػ1426، 10: القاىرة، ط –اإلمارات، كمكتبة التابعُت –ابة مكتبة الصح

تيسَت الكرَل الرٛتن يف تفسَت كالـ ا١تناف، عبد الرٛتن بن ناصر بن عبد هللا السعدم،  -22
، 1: و٭تق، مؤسسة الرسالة، طعبد الرٛتن بن معال الل :ىػ(، ٖتقيق1376ا١تتوىف )
 ـ. 2000 -ىػ1420

     تيسَت اللطيف ا١تناف يف خالصة تفسَت القرآف، أبو عبد هللا عبد الرٛتن بن ناصر  -23
ىػ(، كزارة الشؤكف اإلسالمية 1376بن عبد هللا بن ناصر بن ٛتد آؿ سعدم، ا١تتوىف )ا

 ىػ. 1422، 1: كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد، السعودية، ط
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   لدين ٤تمد ا١تدعو بعبد الرؤكؼ بن تاج العارفُت التيسَت بشرح اٞتامع الصغَت، زين ا -24
ىػ(، مكتبة اإلماـ  1031ابن علي بن زين العابدين اٟتدادم مث ا١تناكم القاىرم، ا١تتوىف )

 ـ. 1988-ىػ1408، 3: الشافعي، الرياض، ط
الثمر الداٍل شرح رسالة ابن أيب زيد القَتكاٍل، صاحل بن عبد السميع اتآيب األزىرم،  -25

 بَتكت.  ،ىػ(، ا١تكتبة الثقافية1335 )ا١تتوىف
حاشية ابن القيم على سنن أيب داكد، ٤تمد بن أيب بكر بن قيم اٞتوزية، دار الكتب  -26

 ىػ. 1415، 2: بَتكت، ط –العلمية 
   حاشية البجَتمي على شرح منهج الطالب )التجريد لنفع العبيد(، سليماف بن عمر  -27

 تركيا.  ،ة، ديار بكربن ٤تمد البجَتمي، ا١تكتبة اإلسالميا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت، ٤تمد بن أٛتد بن عرفة الدسوقي ا١تالكي، ا١تتوىف  -28

  .ىػ(، دار الفكر1230)
 حاشية السندم على سنن ابن ماجة )كفاية اٟتاجة يف شرح سنن ابن ماجة(، ٤تمد  -29

 ،ىػ(، دار اٞتيل1138بن عبد ا٢تادم التتوم، أبو اٟتسن نور الدين السندم، ا١تتوىف )
 .بَتكت

     حاشية العدكم مع شرح ٥تتصر خليل للخرشي، ٤تمد بن عبد هللا ا٠ترشي ا١تالكي -30
  .بَتكت،ىػ(، دار الفكر للطباعة 1101أبو عبد هللا ا١تتوىف )

 الدر الثمُت كا١تورد ا١تعُت، ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد ا١تالكي.  -31
ى اإلرادات(، منصور بن يونس بن صالح دقائق أكيل النُّهى لشرح ا١تنتهى )شرح منته -32

 -ىػ1414، 1: ىػ(، عامل الكتب، ط1051الدين بن حسن بن إدريس البهويت اٟتنبلي )
 ـ. 1993
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٤تمد حجي، الناشر دار  :الذخَتة، شهاب الدين أٛتد بن إدريس القرايف، ٖتقيق -33
 ـ. 1994بَتكت،  ،الغرب

مُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين رد احملتار على الدر ا١تختار، ابن عابدين ٤تمد أ -34
 ـ. 1992-ىػ1412بَتكت،  ،ىػ(. دار الكفر1252الدمشقي اٟتنفي، ا١تتوىف )

 رسالة يف ٖتقيق قواعد النية، كليد بن راشد السعيداف.  -35
يئ يف األمة، ٤تمد ناصر الدين  -36 سلسلة األحاديث الضعيفة كا١توضوعة كأثرىا السًٌ

، 1: ا١تملكة العربية السعودية، ط - الرياض ،ا١تعارؼ ىػ(، دار1420األلباٍل، ا١تتوىف )
 ـ. 1992 -ىػ1412

ىػ(، 273سنن ابن ماجة، ابن ماجة أبو عبد هللا ٤تمد بن يزيد القزكيٍت، ا١تتوىف ) -37
 ٤تمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البايب اٟتليب.  :ٖتقيق
 :و داكد السجستاٍل األزدم، دار الفكر، ٖتقيقسنن أيب داكد، سليماف بن األشعث أب -38

٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد، مع الكتاب تعليقات كماؿ يوسف اٟتوت، كاألحاديث مذيلة 
 بأحكاـ األلباٍل عليها. 

 :سنن البيهقي الكربل، أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ٖتقيق -39
 ـ. 1994-ىػ1414مكة ا١تكرمة،  ،٤تمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز

 :السنن الكربل، أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراساٍل النسائي، ٖتقيق -40
 ـ. 2001-ىػ1421، 1: بَتكت، ط ،حسن عبد ا١تنعم شليب، مؤسسة الرسالة

الشرح الكبَت على منت ا١تقنع، مشس الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أٛتد ابن  -41
 بَتكت.  ،٤تمد رشيد رضا، دار الكتاب العريب للنشر كالتوزيع :ىػ(، ٖتقيق682ا١تتوىف )قدامة، 
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 (،ق1421) ا١تتوىف الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع، ٤تمد بن صاحل بن ٤تمد العثيمُت، -42
 ـ. 1428-ىػ1422، 1: دار ابن اٞتوزم، ط

ىػ(، دار 681توىف )شرح فتح القدير، كماؿ الدين ٤تمد بن عبد الواحد السيواسي، ا١ت -43
 بَتكت.  ،الفكر
 البخارم صحيح البخارم اٞتامع الصحيح ا١تختصر، ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبد هللا -44

-ىػ1407، 3: اليمامة، بَتكت، ط ،دار ابن كثَت ،د. مصطفى ديب البغا :ٖتقيقاٞتعفي، 
 ـ، 1987

٤تمد فؤاد  :ٖتقيقسابورم، صحيح مسلم، مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسُت القشَتم الني -45
 .بَتكت ،دار إحياء الًتاث العريب ،عبد الباقي

 صحيح كضعيف اٞتامع الصغَت كزيادتو، ٤تمد ناصر الدين األلباٍل، ا١تكتب اإلسالمي.  -46
طرح التثريب يف شرح التقريب، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اٟتسُت بن عبد  -47

ىػ(، 826ىػ(، أكملو ابنو أٛتد، ا١تتوىف )806الرٛتن بن أيب بكر بن إبراىيم العراقي، ا١تتوىف )
 دار إحياء الًتاث العريب. 

غاية ا١تراـ يف ٗتريج أحاديث اٟتالؿ كاٟتراـ، ٤تمد ناصر الدين األلباٍل، ا١تكتب  -48
 ىػ. 1405، 3: بَتكت، ط ،اإلسالمي

غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، نظاـ الدين اٟتسن بن ٤تمد بن حسُت القمي  -49
 ىػ. 1416، 1: بَتكت، ط –ىػ(، دار الكتب العلمية 850ا١تتوىف )النيسابورم، 

غمز عيوف البصائر يف شرح األشباه كالنظائر، أٛتد بن ٤تمد مكي أبو العباس شهاب  -50
، 1: بَتكت، ط ،ىػ(، دار الكتب العلمية1098الدين اٟتسيٍت اٟتموم اٟتنفي، ا١تتوىف )

 ـ. 1985-ىػ1405
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أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالٍل  فتح البارم شرح صحيح البخارم، -51
٤تمد فؤاد عبد الباقي،  :ىػ، رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو1379بَتكت،  ،الشافعي، دار ا١تعرفة

     ٤تب الدين ا٠تطيب، عليو تعليقات العالمة عبد العزيز بن عبد هللا  :قاـ بإخراجو كصححو
 بن باز. ا

   ب اإلماـ مالك، ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد عليشفتح العلي ا١تالك يف الفتول على مذى -52
  .ىػ(، دار ا١تعرفة2991أبو عبد هللا ا١تالكي، ا١تتوىف )

الفواكو الدكاٍل على رسالة ابن أيب زيد القَتكاٍل، أٛتد بن غاًل بن سامل بن مهنا  -53
-ىػ1415ىػ(، دار الفكر، 1126وىف )شهاب الدين النفراكم األزىرم ا١تالكي، ا١تت

 ـ. 1995
فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت، زين الدين ٤تمد ا١تدعو بعبد الرؤكؼ بن تاج العارفُت  -54

ىػ(، ا١تكتبة التجارية 1031بن علي بن زين العابدين اٟتدادم مث ا١تناكم القاىرم ا١تتوىف )
 ىػ. 1356، 1: مصر، ط ،الكربل

دمشق،  –دار الفكر  ي،القواعد الفقهية كتطبيقاهتا يف ا١تذاىب األربعة، د. ٤تمد الزحيل -55
 ـ. 2006-ىػ1427، 1: ط

القواعد، البن رجب، زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب بن اٟتسن السالمي  -56
 ىػ(، دار الكتب العلمية. 795البغدادم مث الدمشقي اٟتنبلي، ا١تتوىف )

مة الكايف يف فقو اإلماـ أٛتد، أبو ٤تمد موفق الدين عبد هللا بن أٛتد بن ٤تمد بن قدا -57
: ط ىػ(، دار الكتب العلمية،620اٞتماعيلي ا١تقدسي اٟتنبلي )ابن قدامة ا١تقدسي( ا١تتوىف )

 ـ. 1994-ىػ1414، 1
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كشاؼ القناع عن منت االقتناع، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن  -58
 ىػ(، دار الكتب العلمية. 1051إدريس البهويت اٟتنبلي، ا١تتوىف )

ية االختصار، أبو بكر بن ٤تمد بن عبد ا١تؤمن بن حريز بن كفاية األخيار يف حل غا -59
علي عبد اٟتميد  :ىػ(، ٖتقيق829معلى اٟتسيٍت اٟتصٍت تقي الدين الشافعي، ا١تتوىف )

 ـ. 1994، 1: دمشق، ط ،بلطجي، ك٤تمد كىيب سليماف، دار ا٠تَت
    اللباب يف شرح الكتاب، عبد الغٍت بن طالب بن ٛتادة بن إبراىيم الغنيمي -60

٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد، ا١تكتبة العلمية،  :ىػ، ٖتقيق1298الدمشقي ا١تيداٍل اٟتنفي، 
 لبناف.  -بَتكت 

ا١تبدع يف شرح ا١تقنع، إبراىيم بن ٤تمد بن عبد هللا بن ٤تمد بن مفلح أبو إسحاؽ  -61
-ىػ1418، 1: بَتكت، لبناف، ط –ىػ(، دار الكتب العلمية884برىاف الدين، ا١تتوىف )

 ـ. 1997
خليل ٤تيي الدين  :ا١تبسوط، مشس الدين أبوبكر ٤تمد بن أيب سهل السرخسي، ٖتقيق -62

 ـ. 2000-ىػ1421، 1: لبناف، ط - وزيع، بَتكتا١تيس، دار الفكر للطباعة كالنشر كالت
٣تمع الزكائد كمنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر ا٢تيثمي ا١تتوىف  -63

 ـ. 1992-ىػ1412بَتكت،  ،ىػ(، دار الفكر807)
٣تموعة الفوائد البهيَّة على منظومة القواعد الفقهية، أبو ٤تمد صاحل بن ٤تمد بن حسن  -64

متعب بن مسعود اٞتعيد، دار الصميعي للنشر  :آؿ عيمىَتًٌ األٝترم القحطاٍل، اعتٌت بإخراجها
 ـ. 2000-ىػ1420، 1: كالتوزيع، ا١تملكة العربية السعودية، ط
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تاكل ا١تصرية البن تيمية، بدر الدين أبو عبد هللا ٤تمد بن علي اٟتنبلي ٥تتصر الف -65
السعودية،  ،٤تمد حامد الفقي، دار ابن القيم، الدماـ :ىػ(، ٖتقيق777البعلي، ا١تتوىف )

 ـ. 1986 -ىػ1406
 :مسائل اإلماـ أٛتد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو، إسحاؽ بن منصور ا١تركزم، ٖتقيق -66

، 1: لمي، اٞتامعة اإلسالمية با١تدينة ا١تنورة، ا١تملكة العربية السعودية، طعمادة البحث الع
 ـ. 2002-ىػ1425

مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل، أبو عبد هللا أٛتد بن ٤تمد بن حنبل بن ىالؿ بن أسد  -67
     :شعيب األرناؤكط، كعادؿ مرشد، كآخرين، إشراؼ :ىػ(، ٖتقيق241الشيباٍل، ا١تتوىف )

 ـ. 2001-ىػ1421، 1: ًتكي، مؤسسة الرسالة، طبن عبد احملسن الد. عبد هللا 
مشكاة ا١تصابيح، ٤تمد بن عبد هللا ا٠تطيب العمرم، أبو عبد هللا كيل الدين التربيزم،  -68

، 3: بَتكت، ط ،٤تمد ناصر الدين األلباٍل، ا١تكتب اإلسالمي :ىػ(، ٖتقيق741ا١تتوىف )
 ـ. 1985

     جة، أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن أيب بكر مصباح الزجاجة يف زكائد ابن ما -69
 ،٤تمد ا١تنتقي الكشناكم، دار العربية :ىػ(، ٖتقيق840بن إٝتاعيل بن سليم، ا١تتوىف )ا

 ىػ. 1403، 2: ط    بَتكت،
مطالب أكىل النُّهى يف شرح غاية ا١تنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السو٭تلي شهرة،  -70

، 2: ػ(، ا١تكتب اإلسالمي، طى1243اٟتنبلي، ا١تتوىف ) الرحباٍل مولدان، مث الدمشقي
 ـ. 1994-ىػ1415
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ا١تعجم األكسط، سليماف بن أٛتد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي أبو القاسم  -71
طارؽ بن عوض هللا بن ٤تمد، كعبد احملسن بن إبراىيم  :ىػ(، ٖتقيق360الطرباٍل، ا١تتوىف )

 القاىرة. ، اٟتسيٍت، دار اٟترمُت
اجمليد السلفي، مكتبة ابن  ٛتدم بن عبد :جم الكبَت، أبو القاسم الطرباٍل، ٖتقيقا١تع -72
 . 2: القاىرة، ط، تيمية
أبو العباس   إفريقية كاألندلس كا١تغرب، ا١تعيار ا١تعرب كاٞتامع ا١تغرب عن فتاكل أىل -73

٤تمد د.  :ىػ(، خرَّجو ٚتاعة من الفقهاء بإشراؼ914أٛتد بن ٭تِت الونشريسي، ا١تتوىف )
 ـ. 1981-ىػ1401حجي، نشر كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، ا١تملكة ا١تغربية، 

ا١تغٍت يف فقو اإلماـ أٛتد بن حنبل الشيباٍل، أبو ٤تمد موفق الدين عبد هللا بن أٛتد  -74
  ىػ.1405، 1: ىػ(، دار الفكر، بَتكت، ط620ابن ٤تمد بن قدامة، ا١تتوىف )

تاب مسلم، أبو العباس أٛتد بن الشيخ أيب حفص عمر ا١تفهم ١تا أشكل من تلخيص ك -75
 ابن إبراىيم اٟتافظ األنصارم القرطيب. 

 -ىػ1409بَتكت،  ،تصر خليل، ٤تمد عليش، دار الفكرمنح اٞتليل شرح على ٥ت -76
 ـ. 1989

ا١توافقات يف أصوؿ الشريعة، إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي الغرناطي الشهَت  -77
، 1: ىػ(، أيب عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف، دار ابن عفاف، ط790بالشاطيب، ا١تتوىف )

 ـ. 1997 -ىػ1417
مواىب اٞتليل يف شرح ٥تتصر خليل، مشس الدين أبو عبد هللا ٤تمد بن ٤تمد بن عبد  -78

، 3: ىػ(، دار الفكر، ط954الرٛتن الطرابلسي ا١تغريب ا١تعركؼ باٟتطاب، ا١تتوىف )
 ـ. 1992 -ىػ1412
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ناسب اتآيات كالسور، برىاف الدين أبو اٟتسن إبراىيم بن عمر نظم الدرر يف ت -79
 ىػ. 1424-ـ2002، 2: بَتكت، ط -البقاعي، دار الكتب العلمية 

 
  


