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ابن حجر العسقالني  -فقھ الموازنات وتطبیقاتھ عند المحدثین 
  .أنموذجا من خالل كتابھ فتح الباري شرح صحیح البخاري

  

  الجزائر - 1جامعة باتنة  – عائشة غرابليالدكتورة األستاذة 

  الجزائر -1جامعة باتنة  -  سهام ح�زهللا  ةلباحثا

  مقدمة 

لح ودرء المفاسد، وترتیب جاءت الشریعة اإلسالمیة بتحصیل المصا
األولویات الشرعیة والموازنة فیما بینھا، فالموازنة الشرعیة أصل كبیر ومسلك 
عظیم لمعالجة قضایا األمة الواقعة في الحال أوالواقعة في المآل، والمتصفح 
لسنة المصطفى علیھ أفضل الصالة وأتم التسلیم یجدھا قائمة على ھذا األصل، 

جاھدت بكتاباتھا حتى حفظوا الدین - عبر العصور - رجاال  وقد قیض هللا تعالى
من تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاھلین، ولعل أبرز ھؤالء 
الجھابذة اإلمام البخاري الذي ألف كتابھ والذي یعتبر من أبرز كتب الحدیث 

ر الجامعة لألبواب الفقھیة، وأول مصنف في الحدیث الصحیح المجرد، ویعتب
  .أصح كتاب بعد كتاب هللا تعالى 

وقد ُخِدم ھذا الكتاب خدمة جلیلة إذ اھتم العلماء بھ اھتماما بالغا، فألفت 
... حولھ المؤلفات الكثیرة من شروح ومختصرات ومستدركات وتعلیقات

وغیرھا، وأبرز ھذه المؤلفات على اإلطالق شرح الحافظ ابن حجر العسقالني 
البخاري الذي قال عنھ اإلمام الشوكاني لما قیل لھ  في فتح الباري شرح صحیح

  .1ال ھجرة بعد الفتح: أما تشرح صحیح البخاري كما شرحھ اآلخرون فقال

وھذه الشھادة من اإلمام الشوكاني تدل على أن الحافظ أبدع في ھذا 
الشرح أیما إبداع، فقد جمع فیھ بین العدید من العلوم الشرعیة في مباحث 

وھي الغالبة على  –احث اللغویة، والعقدیة، والمباحث الحدیثیة متفرقة كالمب
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ومن المباحث الفقھیة مبحث فقھ . والمباحث الفقھیة واألصولیة –الشرح 
الموازنات الذي أردنا من خالل ھذه المداخلة توضیحھ ودراستھ، وإبراز جانب 

قھ من جوانب اجتھادات الحافظ ابن حجر في ھذا الشرح، ومدى ممارستھ لف
الموازنات، والمنھج الذي یقوم علیھ في توضیح المنھج النبوي في الموازنة بین 

ومدى تنبھ الحافظ لمراتب المصالح والمفاسد حسب مقاصد .المصالح والمفاسد 
والقواعد المعتمدة في الموازنة؛ . الشریعة، وتكامل فقھ الشریعة وفقھ الواقع لدیھ

وعة من ھذه القواعد على سبیل التمثیل وقد ذكرت في ھذه الورقة البحثیة مجم
  .ال الحصر، ومثلت للبعض منھا فقط لطبیعة ھذا البحث

  :أھمیة البحث

  :تكمن أھمیة ھذه الدراسة في النقاط التالیة

 .حاجة األمة إلى مثل ھذا العلم، واستخدامھ في الواقع - 1

ردت یعتبر كتاب فتح الباري من الكتب التي جمعت بین الفقھ والحدیث، فأ - 2
أن أساھم في بیان اجتھادات الحافظ في الموازنة بین المصالح والمفاسد 

 .لیستفید منھا طالب العلم
فقھ الموازنات باب كبیر وبحر واسع یستحق أن یبذل طلبة العلم فیھ  - 3

 .أعمارھم في تحصیلھ
  

  مفاھیم أولیة: المبحث األول

  تعریف الفقھ الموازنات: المطلب األول

  تعریفھ الفقھ لغة واصطالحا: الفرع األول

  تعریفھ لغة : أوال

  .دارت معاني الفقھ في اللغة حول الفھم والعلم بالشيء

العلم بالشيء، والفھم لھ، وغلب على ِعلم الین لسیادتھ : الفقھ: قال ابن منظور -
  ...وفضلھ على سائر أنواع العلم كما غلب النجُم على الثریا  2وشرفھ
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قال . م، یقال أوتَِي فالٌن فقیھاً في الدین أي فھماً فیھوالفقھ في األصل الفَھْ 
ینِ : هللا عز وجل أي لیكونوا ُعلماء بھ،  ،)122: التوبة( لِیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّ

" َعلِّْمھ الدین، وفَقِّھھ في التأویل: "، البن عباس فقالوفقَّھھ هللا، ودعا النبي 
  .3أي فَھِّمھ تأویلھ

أوتي فالٌن فِْقھاً في الدین، أي : العلم بالشيء، یقال: فقھ بالكسرال: قال الزبیدي -
  .4فھماً فیھ

  .5ھوفي اللغة عبارة عن فھم غرض المتكلم من كالمھ: الِفقھ: عرفھ الجرجاني -

  تعریفھ اصطالحا: ثانیا

  :عرف األصولیون الفقھ بتعریفات عدیدة فقالوا

  .6"المكلفینالعلم باألحكام الشرعیة، الثابتھ ألفعال " - 1

العلم باألحكام الشرعیة، والعملیة، المستدل على أعیانھا، بحیث ال یعلم " - 2
  .7"كونھا من الدِّین ضرورة

  .8"والفقھ العلم باألحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیة" –3

  .9"فالعلم باألحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیة" –4

  تعریف الموازنة لغة واصطالحا: الثانيالفرع 

  تعریفھ لغة: أوال

جاء في معجم مقاییس اللغة وفي لسان العرب أن الموازنة بمعنى  -
  .10"وھذا یوازن ذلك، أي ھو محاذیھ: قال ابن فارس. المحاذاة

ووازنت بین الشیئین موازنةٌ وِوزاناً وھذا یوازن ھذا : "قال ابن منظور 
  .11"ان ُمحاِذیھإذا كان ِزَنتِھ أوك

وجاء في تاج العروس معنى الموازنة المعادلة، والمقابلة، والمحاذاة  -
  .12"عادلھ وقابلھ وأیضا حاذاه: ووازنھ: "فقال
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  تعریفھ اصطالحا: ثانیا

في حدود بحثي لم أقف على تعریفات اصطالحیة لمصطلح الموازنة عند 
خیر لم یُعّرف تعریفا الفقھاء األوائل إال مقترنا بمصطلح الفقھ، وھذا األ

إال أن العلماء مارسوا ھذا الفن وذلك من خالل حدیثھم عن . اصطالحیا بائنا
المصالح والمفاسد عند تعارضھما وتزاحمھما، وھذا مدلول فقھ الموازنات في 

  .حد ذاتھ

ومعظم مصالح الدنیا ومفاسدھا : - رحمھ هللا - یقول العز بن عبد السالم  -
معظم الشرائع؛ إذ ال یخفى على عاقل قبل ورود الشرع معروف بالعقل وذلك 

أن تحصیل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس اإلنسان وعن 
غیره محمود حسن، وأن تقدیم أرجح المصالح فأرجحھا محمود حسن، وأن 
درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن، وأن تقدیم المصالح الراجحة على 

حسن،وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة المرجوحة محمود 
  .13"وعلى تحصیل األفضل فاألفضل من األقوال واألعمال... محمود حسن 

فالمصالح والمفاسد الراجخة : "وعبر عن ذلك أیضا اإلمام الشاطبي فقال
إلى الدنیا إنما تفھم على مقتضى ما غلب؛ فإن كان الغالب جھة المصلحة، فھي 

المفھومة عرفا، وإذا غلبت الجھة األخرى، فھي المفسدة المفھومة المصلحة 
  .14"عرفا

وعرفھ بعض المعاصرین بتعریفات متقاربة، من بینھم الدكتور عبد 
فقھ الموازنات ھو مجموعة من األسس والمعاییر التي : "المجید السوسوة فقال

ارضة، أو تضبط عملیة الموازنة بین المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتع
المفاسد المتعارضة مع المصالح، لیتبین بذلك أيُّ المصلحتین أرجح فتقدم على 
غیرھا وأي المفسدتین أعظم خطرا فیقدم َدْرُءھا كما یعرف بھ الغلبة ألي من 
المصلحة أو المفسدة وعند تعارضھما لیحكم بناًء على تلك الغلبة بصالح ذلك 

  .15"األمر أو فساده
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ا فإن فقھ الموازنات ھو مجموعة المعاییر واألسس وبھذ: "وقال أیضا
التي یرجح بھا بین ما تنازع من المصالح أو المفاسد، ویعرف بھ أي 

  .16"المتعارضین ینبغي فعلھ، وأیھما ینبغي تركھ

  ترجمة مختصرة حول الحافظ ابن حجر العسقالني: المطلب الثاني

  اسمھ ولقبھ ونسبتھ ومولده ونشأتھ : الفرع األول

د بن علي بن محمود بن أحمد بن : والأ ھو أحمد بن علي بن محمَّ
  .21، الشافعي المذھب20، مصريُّ المولد19، العسقالني األصل18، الكناني17حجر

 –أما شھرتھ فھو ابن حجر . 22كان یلقب بشھاب الدین ویكنى أبا الفضل
  . 23-بفتح الحاء المھملة والجیم 

من شعبان سنة ثالث وسبعین ولد الحافظ ابن حجر في الثاني والعشرین 
على شاطئ النیل بمصر، نشأ في المنزل الذي ولد فیھ، ) ـھ773(وسبعمائة 

، 24ولبث فیھ إلى أن تزوج بأم أوالده فسكن بقاعة جدِّھا، واستمر بھا حتى مات
توفي والده وعمره أربع سنوات، وكانت أمھ قد توفیت قبلھ، فنشأ یتیما في كنف 

كّي  وبي إلى أن ماتأحد أوصیائھ الزَّ   .25الخرُّ

  حیاتھ العلمیة وشیوخھ وتالمذتھ وأھم مصنفاتھ : الفرع الثاني

حفظ "كان رحمھ هللا مولع بطلب العلم منذ نعومة أظافره؛ حیث :أوال
القرآن الكریم وعمره ال یتجاوز تسع سنین عند الصدر السفطي شارح مختصر 

صیھ بھا، والعمدة وألفیة التبریزي، وصلى بھ على العادة بمكة حیث كان مع و
ابن العراقي والحاوي الصغیر ومختصر ابن الحاجب األصلي والملحة 
وغیرھا، وبحث في صغره وھو بمكة العمدة على الجمال بن ظھیرة، ثم قرأ 

  .26"على الصدر األبشیطي بالقاھرة شیئا من العلم

غھ في تدرجھ في طلب العلم بعد بلو -رحمھ هللا - استمر الحافظ : ثانیا
، ثم الزم مشایخ عصره فأخذ 27أول اھتمامھ بالشعر واألدب والتاریخ "فكان 

، 29)ـھ805ت (، وسراج الدین البلقیني 28)ـھ806ت (عنھم كالحافظ العراقي 
، 31)ـھ804ت (، وسراج الدین ابن الملقن 30)ـھ800ت (وإبراھیم التنوخي 
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األصولیة وعلیھ أخذ غالب العلوم اآللیة و) ـھ819 ت(والعز بن جماعة 
كالمنھاج وجمع الجوامع وشرح المختصر والمطول ثم حبب هللا إلیھ فن الحدیث 

ارتحل الحافظ في طلب العلم شأنھ شأن . ، وخلق كثیر32فأقبل علیھ بكلیتھ
، ثم إلى 33العلماء؛ فقد رحل إلى قوص من بالد الصعید، وھي أول ما رحل

، ثم 36ع بالفیروز أبادي، فالیمن وھناك اجتم35، ثم إلى الحجاز34اإلسكندریة
، ثم رحلتھ إلى 37رحل إلى مكة والمدینة المنورة وھناك لقي جمعا من العلماء

  .38الشام

العدید من الوظائف كالتدریس  - رحمھ هللا- تولى الحافظ ابن حجر   
واإلمالء والوعظ وتدریس التفسیر والحدیث، واإلفتاء كما تولى مشیخة 

  .39البیبرسیة والقضاء

  تالمذتھ  أشھر: ثالثا

تتلمذ على یدي الحافظ خلق كثیر حملوا عنھ العلم الغزیر لعل من 
  :أبرزھم

، محمد بن محمد بن محمد أبو الفضل 40)ـھ869 ت(ولده محمد بن أحمد 
، 42)ـھ874 ت(، ابن تغري بردي 41)ه871ت (الھاشمي العلوي األصفوني 

بابن قاضي محمد بن أبي بكر بن أحمد أبو الفضل األسدي الشافعي الشھیر 
 ت(، زین الدین قاسم بن قطلوبغا بن عبد هللا الجمال المصري 43)ـھ874(شھبة 
 ت(، سبط الحفاظ یوسف بن شاھین الجمال أبو المحاسن الكركي 44)ـھ879
، 46)ـھ902 ت(، اإلمام السخاوي شمس الدین محمد بن عبد الرحمن 45)ـھ899

  .47)ه926ت(زكریا بن محمد بن أحمد األنصاري 

  وفاتھ وأشھر مصنفاتھ : رابعا

توفي الحافظ رحمھ هللا في شھر ذي القعدة من سنة اثنتین وخمسین 
، مخلفا وراءه تراثا علمیا یفوق مائتي تصنیف؛ من 48)ـھ852 ت(وثمانمائة 

نخبة الفكر في مصطلح أھل األثر، شرحھا المسمى نزھة النظر، : أشھرھا
یب التھذیب، مختصره النكت على ابن الصالح، النكت على األلفیة، تھذ

التقریب، لسان المیزان، تعجیل المنفعة برجال األئمة األربعة، تغلیق التعلیق، 
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اإلصابة في تمییز الصحابة، نصب الرایة في منتخب تخریج أحادیث الھدایة، 
، فتح الباري بشرح صحیح البخاري؛ وھو من 49النكت الظراف على األطراف

لب مغربا ومشرقا وأجلھا قدرا، وأشھرھا أجل تصانیفھ مطلقا، وأنفعھا للطا
 .50ذكرا

رأیت بخط مؤلفھ قبل تمامھ ما : یقول اإلمام السخاوي رحمھ هللا
ولوال خشیة اإلعجاب  لشرحت ما یستحق أن یوصف بھ ھذا الكتاب، : نصھ

  .51"لكن � الحمد على ما أولى وإیاه أسأل أن یعین على إكمالھ مناً وطوالً 

اعد الخاصة بالموازنة بین المصالح والمفاسد التي القو: المطلب الثالث
  اعتمدھا الحافظ

في طریقة عملھ في الموازنة بین  - رحمھ هللا-انتھج الحافظ ابن حجر 
المصالح والمفاسد على قواعد أساسیة أّصل لھا علماؤنا القدامى، وعلى رأسھم 

سبیل التمثیل ال اإلمام عز الدین بن عبد السالم واإلمام الشاطبي أذكر منھا على 
  :الحصر ما یلي

 .52إذا تزاحمت مصلحتان قدم أھمھما - 1

 .53اإلتیان بأعظم المصلحتین إذا لم یمكنا معا - 2

 .54تحصیل أعظم المصلحتین بترك أیسرھما - 3

 .55تقدیم أھم المصلحتین - 4

وھذه القاعدة لم أقف علیھا (الجمع بین المصلحتین أفضل من إھمال أحدھما  - 5
 ). غة، وإنما وجدت لھا تطبیقات مبثوثة في ثنایا الفتحبھذه الصیا

 .56دفع أعظم المفسدتین باحتمال أیسرھما - 6

 .57دفع أشد المفسدتین بأخفھما - 7

 .58المفسدتین إذا تعارضتا اقتصر على أخفھما - 8

 .59تحمل أخف الضررین دفعا ألعظمھما - 9
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 .60دفع أعظم الضررین بارتكاب أخفھما - 10

 .61أولى من جلب المصلحة دفع المفسدة - 11

 .62تقدیم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفیفة - 12
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  :النموذج األول

ِد ْبِن ِسیِریَن، َعْن َحدَّثَنَا ُمسْ  لُِم ْبُن إِْبَراِھیَم، َحدَّثَنَا َجِریُر ْبُن َحاِزٍم، َعْن ُمَحمَّ
ُ َعْنھُ، قَالَ  ِ : أَبِي ھَُرْیَرةَ َرِضَي هللاَّ َكاَن َرُجٌل فِي بَنِي : " قَاَل َرُسوُل هللاَّ

ھُ فَ  أُِجیبُھَا : َدَعْتھُ، فَأَبَى أَْن یُِجیبَھَا، فَقَالَ إِْسَرائِیَل یَُقاُل لَھُ ُجَرْیٌج یَُصلِّي، فََجاَءْتھُ أُمُّ
اللَّھُمَّ َال تُِمْتھُ َحتَّى تُِریَھُ ُوُجوهَ اْلُموِمَساِت، َوَكاَن ُجَرْیٌج : أَوأَُصلِّي، ثُمَّ أَتَْتھُ، َفقَالَتْ 

َضْت َلھُ : فِي َصْوَمَعتِِھ، فَقَالَِت اْمَرأَةٌ  فََكلََّمْتھُ، فَأَبَى، فَأَتَْت  َألَْفِتنَنَّ ُجَرْیًجا، فَتََعرَّ
ھُوِمْن ُجَرْیجٍ، فَأَتَْوهُ َوَكَسُروا : َراِعیًا، فَأَْمَكنَْتھُ ِمْن نَْفِسھَا، فََولََدْت ُغَالًما، َفقَالَتْ 

أَ َوَصلَّى، ثُمَّ أَتَى اْلُغَالَم، فَقَالَ  ا َمْن أَبُوَك یَ : َصْوَمَعتَھُ فَأَْنَزلُوهُ َوَسبُّوهُ، فَتََوضَّ
اِعي، قَالُوا: ُغَالُم؟ قَالَ   .65"َال، إِالَّ ِمْن ِطینٍ : نَْبنِي َصْوَمَعَتَك ِمْن َذھٍَب، قَالَ : الرَّ

أن جریج وقع في تعارض  یُفھم من شرح الحافظ في بیان ھدي النبي 
بین إجابة أمھ ومواصلة صالتھ وتعبده لربھ، إال أن جریج قدم المصلحة األدنى 

  .وترك المصلحة األعلى وھي إجابة أمھ حین دعتھ وھي مواصلة صالتھ 

فإذا تعارضت مصلحتان وكانتا غیر متساویتین في درجة الحكم إحداھما 
  .من باب الواجب واألخرى من باب الندب، فیقدم الواجب على الندب

فإذا تعارض : -رحمھ هللا  –وفي ھذا المقام یقول العز بن عبد السالم 
باحة، فیقدم الفرض على النفل ألن الفرض یستحق الواجب مع  الندب أو اإل

  . 66"تاركھ العقاب بینما المندوب ال عقاب على تاركھ
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من خالل القاعدة التي استعملھا في  –رحمھ هللا  -وھذا ما بینھ الحافظ 
في الحدیث أن األمرین إذا تعارضا : "الترجیح بین المصالح المتعارضة بقولھ

  .67"بدئ بأھمھما

وفي الحدیث إیثار إجابة األم على صالة التطوع، ألن ": وقال أیضا
  .68"اإلستمرار فیھا نافلة وإجابة األم وبرھا واجب

من  واستدل الحافظ على أن صالة جریج كانت نافلة بحدیث النبي 
لو كان جریج فقیھا لعلم أن : قال أن النبي "حدیث یزید بن حوشب عن أبیھ 

  .69"إجابة أمھ أولى من عبادة ربھ

  :النموذج الثاني

، قَالَ : َحدَّثَنَا أَبُواْلیََماِن، قَالَ  ْھِريِّ أَْخَبَرنِي َعاِمُر : أَْخبََرنَا ُشَعْیٌب، َعِن الزُّ
ُ َعْنھُ،  ِ " ْبُن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص، َعْن َسْعٍد َرِضَي هللاَّ أَْعطَى  أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ِ َرْھطًا َوَسْعٌد َجالٌِس، فَتََرَك  ، فَقُْلتُ  َرُسوُل هللاَّ یَا َرُسوَل : َرُجًال ھُوأَْعَجبُھُْم إِلَيَّ
ِ إِنِّي َألََراهُ ُمْؤِمنًا؟ فَقَالَ  ِ، َما لََك َعْن فَُالٍن، فََوهللاَّ أَو ُمْسلًِما، فََسَكتُّ قَِلیًال، ثُمَّ : هللاَّ

ِ إِنِّي َألََراهُ : َغلَبَنِي َما أَْعلَُم ِمْنھُ فَُعْدُت لَِمقَالَتِي، فَقُْلتُ  َما لََك َعْن فَُالٍن، فََوهللاَّ
ِ : ُمْؤِمنًا؟ فَقَالَ   أَو ُمْسلًِما، ثُمَّ َغَلبَنِي َما أَْعلَُم ِمْنھُ، فَُعْدُت لَِمقَالَتِي َوَعاَد َرُسوُل هللاَّ

ُجَل َوَغْیُرهُ أََحبُّ إِلَيَّ ِمنْ : ثُمَّ قَالَ  ُ فِي یَا َسْعُد، إِنِّي َألُْعِطي الرَّ ھُ َخْشیَةَ أَْن یَُكبَّھُ هللاَّ
ْھِريِّ "النَّاِر  ، َعِن الزُّ ْھِريِّ   70.، َوَرَواهُ یُونُُس، َوَصالٌِح، َوَمْعَمٌر، َواْبُن أَِخي الزُّ

في شرحھ لھذا الحدیث السبب الذي جعل النبي  - رحمھ هللا  -بین الحافظ 
 ،وذلك تقویة  یعطي لمن یعطي ویحرم من یحرم ھو لمصلحة التألیف

إلیمانھم وإلسالمھم وكذلك خشیة أن یكبوا في النار وھم من الذین أسلموا 
واسمھ جعیل وھو -حدیثا، وخشیة رجوعھم إلى الكفر، وأن ھذا الذي لم یعط 

  : اإلیمان مستقرا في قلبھ فقاللم یؤثر فیھ إذا لم یعط ألن -من المھاجرین 

تالفا  ء لمن أظھر اإلسالمیوسع العطاكان  ومحصل القصھ أن النبي "
فلما أعطى الرھط وھم من المؤلفة وترك جعیال وھو من المھاجرین مع أن 
الجمیع سألوه خاطبھ سعد في أمره ألنھ كان یرى أن جعیال أحق منھم لما 
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إلى أمرین  اختبره منھ دونھم ولھذا راجع فیھ أكثر من مرة فارشده النبي 
أولئك وحرمان جعیل مع كونھ أحب إلیھ أحدھما إعالمھ بالحكمة في إعطاء 

ممن أعطى ألنھ لوترك إعطاء المؤلف لم یؤمن ارتداده فیكون من أھل 
ذلك ترجیحا للمصلحة العامة على المصلحة والحاصل أن النبي فعل ، 71"النار

فیھ جواز تصرف اإلمام في مال المصالح وتقدیم األھم : "الخاصة، قال الحافظ
  .72"لك على بعض الرعیةفاألھم، وإن خفي وجھ ذ

  : النموذج الثالث

ِ ْبُن یُوُسَف، قَالَ  أَْخبََرنَا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشھَاٍب، َعْن ُعْرَوةَ : َحدَّثَنَا َعْبُد هللاَّ
ُ َعْنھَا،  بَْیِر، َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِیَن َرِضَي هللاَّ ِ "ْبِن الزُّ َصلَّى  أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

لَْیلٍَة فِي اْلَمْسِجِد فََصلَّى بَِصَالتِِھ َناٌس، ثُمَّ َصلَّى ِمَن اْلقَابِلَِة فََكثَُر النَّاُس، ثُمَّ َذاَت 
 ِ ابَِعِة فَلَْم یَْخُرْج إِلَْیِھْم َرُسوُل هللاَّ ا أَْصبََح  اْجتََمُعوا ِمَن اللَّْیلَِة الثَّاِلثَِة أَو الرَّ فَلَمَّ

ِذي َصنَْعتُْم َولَْم یَْمنَْعنِي ِمَن اْلُخُروجِ إِلَیُْكْم إِالَّ أَنِّي َخِشیُت أَْن قَْد َرأَْیُت الَّ : قَالَ 
  .73َوَذلَِك فِي َرَمَضانَ " تُْفَرَض َعلَْیُكْم 

في ھذا الحدیث العلة التي منعتھ من الخروج إلى الناس  ذكر النبي 
الة، ولن والصالة بھم في لیالي رمضان ؛ وھي خشیتھ أتفرض علیھم ھذه الص

یقدروا على المداومة علیھا، وھو الذي سأل ربھ التخفیف حین فرضت الصالة، 
وأن تسلك أمتھ مسلك النصارى الذین ألزموا أنفسھم الرھبانیة فمارعوھا حق 

َوَرْھبَانِیَّةً اْبتََدُعوَھا َما َكتَْبنَاَھا َعلَْیِھْم إِالَّ : رعایتھا، فعاتبھم هللا بتركھا فقال
ِ فََما َرَعْوَھا َحقَّ ِرَعایَتَِھااْبتِغَ    ).27: الحدید( اَء ِرْضَواِن هللاَّ

في شفقتھ على أمتھ ورأفتھ بھم، ففضل  وھذا ما كان علیھ النبي 
مصلحة بقاء الفرض على حالھ دون زیادة على مصلحة صالة الجماعة في 

  لیالي رمضان 

وفیھ ترك بعض ": مستنبطا فوائد ھذا الحدیث -رحمھ هللا- قال الحافظ 
  .74"المصالح لخوف المفسدة وتقدیم أھم المصلحتین
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  الموازنة بین المفاسد: المطلب الثاني

  :النموذج األول

ٌد، قَالَ  ثَنَا یَْحیَى، َعْن ِھَشاٍم، قَالَ : َحدَّثَنَا ُمَسدَّ ثَنِي أَِبي، قَالَ : َحدَّ َسِمْعُت : َحدَّ
َالةُ، فَاْبَدُءوا : " أَنَّھُ قَالَ  َعائَِشةَ، َعِن النَّبِيِّ  إَِذا ُوِضَع اْلَعَشاُء َوأُقِیَمِت الصَّ

 .75"بِاْلَعَشاءِ 

نھى عن الصالة بحضور  لو تأملنا ھذا الحدیث لوجدنا أن النبي 
العشاء وأمر بالبدء بھ قبل الصالة، فلو صلى الرجل وھو على حالة الجوع ربما 

لخشوع بسبب التفكیر في یُشغل عن الخشوع ویتعلق قلبھ بالطعام، وذھاب ا
الطعام مفسدة ُوجب درءھا، أما إذا حضر للمرء الطعام وأخر وقت الصالة فھذا 
أیضا فیھ مفسدة ولكنھا أخف من األولى، ألن المحافظة على لب العبادة 

  .والمتمثل في الخشوع أولى من مراعاة وقتھا

د من خروج الوقت أش: "بقولھ -رحمھ هللا - وھذا ما عبر عنھ الحافظ 
  .76"ترك الخشوع، ألن المفسدتین إذا تعارضتا اقتصر على أخفھما

وفي الحدیث دلیل على فضیلة تقدیم : "-رحمھ هللا - قال ابن دقیق العید 
حضور القلب في الصالة على فضیلة أول الوقت، فإنھما لما تزاحما قدم 

  .77"صاحب الشرع الوسیلة إلى حضور القلب على أداء الصالة في أول الوقت

  :النموذج الثاني

َثنَا اْبُن إِْدِریَس، قَالَ  َثنَا یُوُسُف ْبُن بُْھلُوٍل، َحدَّ َحدَّثَنِي ُحَصْیُن ْبُن َعْبِد : َحدَّ
 ُ ، َعْن َعلِيٍّ َرِضَي هللاَّ لَِميِّ ْحَمِن السُّ ْحَمِن، َعْن َسْعِد ْبِن ُعبَْیَدةَ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّ الرَّ

ِ بََعثَ : َعْنھُ، قَالَ  ، َوُكلُّنَا  نِي َرُسوُل هللاَّ اِم، َوأَبَا َمْرثٍَد اْلَغنَِويَّ بَْیَر ْبَن اْلَعوَّ والزُّ
اْنطَلِقُوا َحتَّى تَأْتُوا َرْوَضةَ َخاخٍ، فَإِنَّ بِھَا اْمَرأَةً ِمَن اْلُمْشِرِكیَن : "فَاِرٌس، فَقَالَ 

فَأَْدَرْكنَاَھا تَِسیُر : ، قَالَ "َمَعھَا َصِحیفَةٌ ِمْن َحاِطِب ْبِن أَبِي بَْلتََعةَ إِلَى اْلُمْشِرِكینَ 
 ِ أَْیَن اْلِكتَاُب الَِّذي َمَعِك؟ : قُْلنَا: لَ قَا َعلَى َجَمٍل لَھَا، َحْیُث قَاَل لَنَا َرُسوُل هللاَّ

َما َمِعي ِكَتاٌب، فَأَنَْخَنا بِھَا فَاْبتََغْینَا فِي َرْحلَِھا، فََما َوَجْدنَا َشْیئًا، قَاَل : قَالَتْ 
ِ : قُْلتُ : َما َنَرى ِكتَابًا، قَالَ : َصاِحبَايَ  َوالَِّذي  لَقَْد َعلِْمُت َما َكَذَب َرُسوُل هللاَّ
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َدنَِّك، قَالَ  ا َرأَِت اْلِجدَّ ِمنِّي، أَْھَوْت ِبیَِدھَا : یُْحلَُف بِِھ َلتُْخِرِجنَّ اْلِكتَاَب، أَوَألَُجرِّ فَلَمَّ
َلْقنَا بِِھ إِلَى : إِلَى ُحْجَزتِھَا َوِھَي ُمْحتَِجَزةٌ بِِكَساٍء، فَأَْخَرَجِت اْلِكَتاَب، قَالَ  فَاْنطَ

 ِ َما بِي إِالَّ أَْن : ، قَالَ "ا َحَملََك َیا َحاِطُب َعلَى َما َصنَْعَت مَ : "فَقَالَ  َرُسوِل هللاَّ
ْلُت، أََرْدُت أَْنتَُكوَن لِي ِعْنَد اْلقَْوِم یٌَد  ِ َوَرُسولِِھ، َوَما َغیَّْرُت، َوَال بَدَّ أَُكوَن ُمْؤِمنًا بِا�َّ

ُ بِھَا َعْن أَْھلِي َوَمالِي، َولَْیَس ِمْن أَ  ُ بِھِ یَْدفَُع هللاَّ ْصَحابَِك ھُنَاَك إِالَّ َولَھُ َمْن یَْدفَُع هللاَّ
فَقَاَل ُعَمُر ْبُن : ، قَالَ "َصَدَق فََال تَقُولُوا لَھُ إِالَّ َخْیًرا: "َعْن أَْھلِِھ َوَمالِِھ، قَالَ 

َ َوَرُسولَھُ َواْلُمْؤِمنِیَن، فََدْعنِي فَأَْضِرَب : اْلَخطَّابِ  : فَقَالَ : ُعنُقَھُ، قَالَ إِنَّھُ قَْد َخاَن هللاَّ
َ قَِد اطَّلََع َعلَى أَْھِل بَْدرٍ " اْعَملُوا َما ِشْئتُْم : "، فَقَالَ "یَا ُعَمُر، َوَما یُْدِریَك لََعلَّ هللاَّ

ُ َوَرُسولُھُ أَْعلَمُ : فََدَمَعْت َعْینَا ُعَمَر، َوقَالَ : ، قَالَ "َفقَْد َوَجبَْت لَُكُم اْلَجنَّةُ   .78هللاَّ

باب من نظر : (قولھ:" معلقا على ترجمة الباب -رحمھ هللا -الحافظ یقول 
كأنھ یشیر إلى أن األثر الوارد ) في كتاب من یحذر على المسلمین لیستبین أمره

في النھي عن النظر في كتاب الغیر یخص منھ ما یتعین طریقاً إلى دفع مفسدة 
  .79"ھي أكثر من مفسدة النظر

لحدیث یشیر إلى وقوع مفسدتین متعارضتین یُفھم من كالم الحافظ أن ا
مفسدة النظر في كتاب الغیر بغیر إذنھ وھي متعلقة بالنفس وأخالقھا، : أوالھما

واألخرى مفسدة الضرر بالمسلمین بالتجسس على أحوالھم وھي متعلقة بالدین، 
وكان البد من ارتكاب إحداھما لدرء األخرى، فإنھ ترتكب المفسدة المتعلقة 

  .لدرء المفسدة المتعلقة بالدین، وھذا ما فعلھ النبي بالنفس 

  :النموذج الثالث

اُد ْبُن َزْیٍد َعْن أَیُّوَب َعْن ُمَحمٍَّد َعْن أَبِي  ُد ْبُن َمْحبُوٍب َحدَّثَنَا َحمَّ َحدَّثَنَا ُمَحمَّ
ُ َعْنھُ قَالَ  َالم إِالَّ ثََالَث َكَذبَاٍت ثِْنتَْیِن لَْم یَْكِذْب إِْبَراِھیُم َعلَْیھِ السَّ : ھَُرْیَرةَ َرِضَي هللاَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ قَْولُھُ   بَْل فََعلَھُ َكبِیُرھُْم َھَذاَوقَْولُھُ  إِنِّي َسقِیمٌ ِمْنھُنَّ فِي َذاِت هللاَّ
إِنَّ ھَا ھُنَا : َوقَاَل بَْینَا ھُو َذاَت َیْوٍم َوَساَرةُ إِْذ أَتَى َعلَى َجبَّاٍر ِمْن اْلَجبَابَِرِة فَقِیَل لَھُ 

: َرُجًال َمَعھُ اْمَرأَةٌ ِمْن أَْحَسِن النَّاِس فَأَْرَسَل إِلَْیِھ فََسأَلَھُ َعنْھَا فَقَاَل َمْن ھَِذِه؟ قَالَ 
 یَا َساَرةُ لَْیَس َعلَى َوْجِھ اْألَْرِض ُمْؤِمٌن َغْیِري َوَغْیَرِك،: فَأَتَى َساَرةَ قَالَ . أُْختِي

ِبینِيَوإِنَّ ھََذا َسأَلَ  ا َدَخلَْت َعلَْیِھ . نِي فَأَْخبَْرتُھُ أَنَِّك أُْختِي، فََال تَُكذِّ فَأَْرَسَل إِلَْیھَا فَلَمَّ
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َ فَأُْطلَِق ثُمَّ  ِك فََدَعْت هللاَّ َ لِي َوَال أَُضرُّ َذھََب َیتَنَاَولُھَا بِیَِدِه فَأُِخَذ فَقَاَل اْدِعي هللاَّ
ِك فََدَعْت فَأُْطلَِق فََدَعا  تَنَاَولََھا الثَّاِنیَةَ فَأُِخذَ  َ لِي َوَال أَُضرُّ ِمْثلَھَا أَوأََشدَّ َفقَاَل اْدِعي هللاَّ

بَْعَض َحَجبَتِِھ فَقَاَل إِنَُّكْم لَْم تَأْتُوِني بِإِْنَساٍن إِنََّما أَتَْیتُُمونِي ِبَشْیطَاٍن فَأَْخَدَمھَا ھَاَجَر 
ُ َكْیَد اْلَكافِِر أَواْلفَاِجِر فِي نَْحِرِه فَأَتَْتھُ َوھُو قَائٌِم یَُصلِّي فَأَْومَ  أَ بِیَِدِه َمْھیَا قَالَْت َردَّ هللاَّ

َماءِ  ُكْم یَا بَنِي َماِء السَّ   .80"َوأَْخَدَم ھَاَجَر قَاَل أَبُو ھَُرْیَرةَ تِْلَك أُمُّ

وقد یجب لتحمل أخف الضررین دفعا : "-رحمھ هللا -قال الحافظ 
وھو أن إبراھیم أراد دفع أعظم الضررین بارتكاب " :وقال أیضا .81"ألعظمھما

  .82"أخفھما

أن نبي هللا إبراھیم علیھ السالم أدرك وقوعھ بین : ووجھ اإلستدالل
  :ضررین في المسألة األولى، فاختار تحمل أخف الضررین

  . وقوعھ في الكذب أمام قومھ: أوالھما

  .تحطیم األصنام وإقامة الحجة علیھم: وثانیھما

  . أخف الضررین وھو الوقوع في الكذب فاختار

أما المسألة الثانیة فوقع بین خوفھ من القتل إذا صرح أن سارة زوجتھ 
  .وبین القول بأنھا أختھ، فاختار أیضا أخف الضررین وھو وقوعھ في الكذب

  :إال أن العلماء تكلموا حول مسألة الكذب في مثل ھذه المقامات

موم ومنھي \ب م\غیر أن الك: "-ھ هللارحم- قال اإلمام الطاھر بن عاشور
ا اإلضراب كان تمھیدا \عنھ، ویرخص فیھ للضرورة مثل ما قالھ إبراھیم، فھ

  .83"للحجة على نیة أن یتضح لھم الحق بأخرة

ولھذا یجوز : "بعدما رجح القول بالتعریض -رحمھ هللا-وقال ابن العربي 
ق من ذات نفسھ، فإنھ عند األئمة فرض الباطل مع الخصم حتى یرجع إلى الح

  .84"أقرب في الحجة وأقطع للشبھة
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  الموازنة بین المصالح والمفاسد المتعارضة: المطلب الثالث

   النموذج األول

، قَالَ : َحدَّثَنَا أَبُواْلیََماِن، قَالَ  ْھِريِّ أَْخبََرنِي : أَْخبََرنَا ُشَعْیٌب، َعِن الزُّ
ِ ْبُن َعبْ  ُ َعْنھُ، َوَكاَن أَبُوإِْدِریَس َعائُِذ هللاَّ اِمِت َرِضَي هللاَّ ِ، أَنَّ ُعبَاَدةَ ْبَن الصَّ ِد هللاَّ

 ِ قَاَل َوَحْولَھُ ِعَصابَةٌ ِمْن  َشِھَد بَْدًرا َوھُو أََحُد النُّقَبَاِء لَْیلَةَ اْلَعَقبَِة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
ِ : "أَْصَحابِھِ  َشْیئًا، َوَال َتْسِرقُوا، َوَال تَْزنُوا، َوَال  بَایُِعونِي َعلَى أَْن َال تُْشِرُكوا بِا�َّ

تَْقتُلُوا أَْوَالَدُكْم، َوَال تَأْتُوا بِبُْھَتاٍن تَْفَتُرونَھُ بَْیَن أَْیِدیُكْم َوأَْرُجلُِكْم، َوَال تَْعُصوا فِي 
ِ، َوَمْن أََصاَب ِمْن َذلِكَ  َشْیئًا فَُعوقَِب فِي  َمْعُروٍف، فََمْن َوفَى ِمْنُكْم فَأَْجُرهُ َعلَى هللاَّ

ِ إِْن َشاَء  ُ فَھُوإِلَى هللاَّ ْنیَا فَھُو َكفَّاَرةٌ لَھُ، َوَمْن أََصاَب ِمْن َذلَِك َشْیئًا ثُمَّ َستََرهُ هللاَّ الدُّ
  .85، َفبَایَْعنَاهُ َعلَى َذلِك "َعفَا َعْنھُ َوإِْن َشاَء َعاقَبَھُ 

:" في ھذا الحدیث قائال في بیان ھدي النبي  - رحمھ هللا - الحافظ ذكر
أنھ لم : لم اقتصر على المنھیات ولم یذكر المأمورات؟ فالجواب: فإن قیل

إذ العصیان " وال تعصوا: "یھملھا، بل ذكرھا على طریق اإلجمال في قولھ
: مخالفة األمر، والحكمة في التنصیص على كثیر من المنھیات دون المأمورات

اجتناب المفاسد مقدم على اجتالب  ألن أن الكف أیسر من إنشاء الفعل؛
  .86" المصالح، والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل

من باب المفاسد، واألوامر التي لم  فھذه المنھیات التي ذكرھا النبي 
یذكرھا من باب المصالح، وِذْكره لھذه المنھیات دون األوامر دلیل على 

المحرمة على المصلحة الواجبة  ترجیحھ للمحرم على الواجب أي تقدم المفسدة
  ".درء الفاسد مقدم على جلب المصالح: عمال بقاعدة. 

یرجح المحرم على الواجب أي تقدم المفسدة :" یقول العز بن عبد السالم
المحرمة على المصلحة الواجبة واحتجوا بأن التحریم یقصد بھ دفع المفسدة 

یقدم على الواجب ألن  والوجوب یقصد بھ في الغالب جلب المصلحة فالمحرم
درء المفاسد "عمال بقاعدة . درء المفاسد یكون في العمل بما دل على التحریم 

  .87" مقدم على جلب المصالح

وأیضا فإن ترك الواجب وفعل المحرم إذا : "یقول اآلمدي موضحا ذلك
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تساویا في داعیة الطبع إلیھما ؛ فالترك یكون أیسر وأسھل من الفعل لتضمن 
قة الحركة وعدم المشقة في الترك وما یكون حصول مقصوده أوقع الفعل مش

  .88"یكون أولى بالحافظة علیھ

  :النموذج الثاني

ثَنَا آَدُم ْبُن أَبِي إِیَاٍس، قَالَ  أَْخبََرنَا أَبُوَمْسلََمةَ َسِعیُد بُْن : َحدَّثَنَا ُشْعبَةُ، قَالَ : َحدَّ
، قَالَ  : یَُصلِّي فِي نَْعلَْیِھ؟ قَالَ  أََكاَن النَّبِيُّ " ْبَن َمالٍِك، َسأَْلُت أَنَسَ : یَِزیَد اْألَْزِديُّ

 .89" نََعمْ 

وإذا تعارضت : "معلقا على الحدیث -رحمھ هللا-قال الحافظ ابن حجر 
مراعاة مصلحة التحسین ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانیة ألنھا من باب دفع 

  .90" المفاسد، واألخرى من باب جلب المصالح

من خالل موازنتھ في ھذا الحدیث  -رحمھ هللا -بیّن الحافظ ابن حجر 
مصلحة التحسین في الصالة وھي من رتبة التحسینات، ومفسدة حصول 
النجاسة ومراعاة إزالتھا من رتبة الضروریات فیكون األولى تقدیم الضروري 

  .على التحسیني 

الة من الرتبة الثالثة أن التزین في الص: " - رحمھ هللا-قال ابن دقیق العید 
من : من المصالح، وھي رتبة التزیینات والتحسینات، ومراعاة أمر النجاسة

الرتبة األولى وھي الضروریات، أومن الرتبة الثانیة وھي الحاجیات على 
فیكون رعایة األولى بدفع ما قد . حسب اختالف العلماء في حكم إزالة النجاسة 

  .91"یھایكون مزیال لھا أرجح بالنظر إل

  :النموذج الثالث

ُد ْبُن اْلُمثَنَّى، قَالَ  َحدَّثَنَا أَیُّوُب، َعْن : َحدَّثَنَا َعْبُد اْلَوھَّاِب، قَالَ : َحدَّثَنَا ُمَحمَّ
ثَنَا َمالٌِك، أَتَْینَا إِلَى النَّبِيِّ : أَبِي قَِالبَةَ، قَالَ  َونَْحُن َشبَبَةٌ ُمَتقَاِربُوَن، فَأَقَْمنَا  َحدَّ

ِ ِعنْ  ا ظَنَّ أَنَّا قَِد  َدهُ ِعْشِریَن یَْوًما َولَْیلَةً، َوَكاَن َرُسوُل هللاَّ َرِحیًما َرفِیقًا، فَلَمَّ
ْن تََرْكنَا بَْعَدنَا، فَأَْخبَْرنَاهُ، قَالَ  اْرِجُعوا إِلَى : "اْشتَھَْینَا أَْھلََنا أَوقَِد اْشتَْقنَا َسأَلَنَا َعمَّ

یِھْم َوَعلُِّموھُْم َوُمُروھُْم، َوَذَكَر أَْشیَاَء أَْحفَظُھَا أَوَال أَْحفَظُھَا أَْھِلیُكْم، فَأَقِیُموا فِ 
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ُكْم  ْن لَُكْم أََحُدُكْم َوْلیَُؤمَّ َالةُ فَْلیَُؤذِّ َوَصلُّوا َكَما َرأَْیتُُمونِي أَُصلِّي، فَإَِذا َحَضَرِت الصَّ
  .92"أَْكبَُرُكمْ 

ن رسول هللا علیھ الصالة ومن حیث النظر أ: -رحمھ هللا-قال الحافظ 
والسالم بعث لتبلیغ األحكام وصدق خبر الواحد ممكن فیجب العمل بھ احتیاطا، 
وأن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة، ووقوع الخطأ فیھ نادر فال تترك 

  .93المصلحة الغالبة خشیة المفسدة النادرة 

رجح  ظاھر، وھو أن النبي  -رحمھ هللا - ووجھ ما استدل بھ الحافظ 
مصلحة تبلیغ األحكام التي ھي من رتبة الواجب على مفسدة إصابة الظن بخبر 

طأ في خبر الواحد الواحد، فال یجوز تأخیر تبلیغ األحكام بدعوى درء مفسدة الخ
وقد بسط غیر واحد من العلماء الكالم في مسألة حجیة خبر  .النادرة الوقوع

  .الواحد

  الخاتمة 

م على نبي هللا، تم بعون هللا ھذا البحث، وفي الحمد � والصالة والسال
  :الختام أود أن أُجمل أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا

من أبرزالعلماء الذین أّصلوا  - رحمھ هللا-یُعد الحافظ ابن حجر العسقالني  .1
 .لفقھ الموازنات بتطبیقاتھ على السنة النبویة واسنباط الھدي النبوي في ذلك 

لحافظ بفقھ الموازنات وعنایتھ بإدراك المصالح والمفاسد في كل اھتمام ا .2
حدیث وھذاوإن دّل على شيء فإنھ یدل على سعة اطالعھ واتقانھ لھذا 

 .األصل 
كثرة تطبیقات الحافظ لفقھ الموازنات، حیث الیكاد یخلوحدیث من الموازنة  .3

 .زاحمبین المصالح والمفاسد وإبراز األرجح على المرجوح منھا عند الت
استخدامھ العدید من القواعد والمعبر عنھا بصیع مختلفة ومتنوعة، وذلك كل  .4

 .حسب المسألة الموجودة إلبراز الموازنة وتوضیحھا

  التوصیات 

 ...االقتصادیة،  تطبیق ھذا العلم في كل مجاالت الحیاة، العلمیة، األسریة، .1
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العظیمة ألنھ منھج ال بد لطالب العلم أن یربي نفسھ على ھذا العلم لفوائده  .2
 .سلیم في التفكیر وفھم األمور وتنزیلھا منازلھا الحقیقیة 

توجیھ اإلنتباه إلعادة قراءة كتاب فتح الباري واإلھتمام بتدریسھ لطلبة العلم  .3
 واستخراج كنوزه المتنوعة 

محاولة إعداد البحوث العلمیة كرسائل الماستر والدكتوراه حول ھذا الكتاب  .4
 حولھ لقلة الدراسات 

وصلي اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وآخر دعوانا 
  .إن الحمد � رب العالمین

  :الھوامش
                                                        

فھرس الفھارس واإلثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسالت، عبد الحي بن عبد الكبیر  -1
: ت، الطبعة الثانیة، دار الغرب اإلسالمي بیرو1/323باعتناء الدكتور إحسان عباس، . الكتاني
  .م 1982 –ه  1402

، دار صادر، بیروت، القاموس المحیط، الفیروز آبادي، 13/522لسان المیزان، ابن منظور، -2
  . م 1980 - ه 1400، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 4/284

  . المصدر نفسھ -3
لكریم العزباوي، ، تحقیق عبد ا36/457تاج العروس من جواھر القاموس، مرتضى الزبیدي،  -4

ه  1422: الدكتور رضا حي عبد الباقي، والدكتور خالد عبد الكریم جمعة، الطبعة األولى: راجعھ
  . م، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 2001 -

، تحقیق ودراسة محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة 141معجم التعریفات، الجرجاني، ص  -5
  .للنشر والتوزیع والتصدیر

، دراسة وتحقیق الدكتور حمزة بن 1/9صفى من علم األصول، اإلمام أبو حامد الغزالي، المست -6
  .كلیة الشریعة المدینة المنورة  –زھیر حافظ أستاذ أصول الفقھ المساعد الجامعة اإلسالمیة 

، دراسة وتحقیق الدكتور جابر 1/78المحصول في علم أصول الفقھ، اإلمام فخر الدین الرازي،  -7
  .العلواني، مؤسسة الرسالة فیاض 

، اإلمام )على منھاج الوصول إلى علم األصول للقاضي البیضاوي(اإلبتھاج في شرح المنھاج  -8
، تحقیق وتعلیق الدكتور شعبان محمد إسماعیل 1/28علي السبكي وولده تاج الدین السبكي، 

ة المنورة، مكتبة الكلیات رئیس قسم اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة، كلیة التربیة بالمدین
  .م 1981 –ه  1401األزھریة، الطبعة األولى 

، قام بتحریره الشیخ عبد القار عبد هللا العاني، 1/21البحر المحیط في أصول الفقھ، الزركشي،  -9
م، دار الصفوة للطباعة والنشر  1992 –ه  1413د عمر سلیمان األشقر، الطبعة الثانیة : وراجعھ

  .الغردقةب –والتوزیع 
، تحقیق عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر للطباعة 6/107معجم مقاییس اللغة، ابن فارس،  -10

  .م 1979 –ه  1399والنشر والتوزیع، 
  . 13/447لسان العرب، ابن منظور،  -11
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، تحقیق عبد الكریم العزباوي، 36/252تاج العروس من جواھر القاموس، مرتضى الزبیدي،  -12

 –ه  1422: تور ضاحي عبد الباقي والدكتور خالد عبد الكریم جمعة، الطبعة األولىراجعھ الدك
  .م طبعتھ مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 2001

، راجعھ وعلق علیھ طھ عبد 1/5قواعد األحكام في مصالح األنام، اإلمام العز بن عبد السالم،  -13
  . م 1994 –ه  1414الرؤوف سعد، طبعتھ مكتبة الكلیات األزھریة 

، تقدیم الشیخ بكر بن عبد هللا أبو زید، ضبط نصھ وقدم لھ 2/42الموافقات، اإلمام الشاطبي،  -14
: وعلق علیھ وخرج أحادیثھ أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلیمان، دار ابن عفان، الطبعة األولى

  . م 1997- ه  1417
، تقدیم الدكتور 13د محمد السوسوة، صفقھ الموازنات في الشریعة اإلسالمیة، الدكتور عبد المجی -15

  . م 2004-ه  1425محمد مصطفى الزحیلي، دار القلم للنشر والتوزیع، الطبعة األولى 
  المصدر نفسھ  -16
، تحقیق إبراھیم 99/ 1الجواھر والدرر في ترجمة شیخ اإلسالم ابن حجر، اإلمام السخاوي،  -17

  . م 1999 –ه  1419الطبعة  باجس عبد المجید، دار ابن حزم للطباعة والنشر
  . 103المصدر نفسھ ص -18
  . المصدر نفسھ -19
  . 104المصدر نفسھ ص -20
  . المصدر نفسھ -21
  .102المصدر نفسھ ص  -22
  .105المصدر نفسھ ص 23
  .104المصدر نفسھ ص 24
  . 121المصدر نفسھ ص  25
  .بیروت، دار الجیل، 2/37الضوء الالمع ألھل القرن التاسع، اإلمام السخاوي،  -26
  . المصدر نفسھ -27
  . 1/126الجواھر والدرر،  -28
  . المصدر نفسھ -29
  . المصدر نفسھ -30
  . 1/129المصدر نفسھ،  -31
  .دار الكتاب اإلسالمي 1/88البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، اإلمام الشوكاني،  -32
  .142الجواھر والدرر،  -33
  . 145المصدر نفسھ  -34
  . 146المصدر نفسھ  -35
  . 148المصدر نفسھ،  -36
  . 153المصدر نفسھ،  -37
  . 156المصدر نفسھ،  -38
  . 2/28الضوء الآلمع،  -39
  .3/1128الجواھر والدرر،  -40
  .3/1165المصدر نفسھ،  -41
  .352-2/351البدر الطالع،  -42
  .3/1136الجواھر والدرر،  -43
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  .47-2/45البدر الطالع،  -44
  355-2/354المصدر نفسھ،  -45
  3/1146الجواھر والدرر،  -46
  253-1/252البدر الطالع،  -47
  3/1185الجواھر والدرر،  -48
  685-2/659الجواھر والدرر،  -49
  274المصدر نفسھ  -50
  275المصدر نفسھ  -51
  11/345فتح الباري،  -52
  1/562المصدر نفسھ،  -53
  1/554المصدر نفسھ،  -54
  1/522المصدر نفسھ،  -55
  1/554المصدر نفسھ،  -56
  1/562المصدر نفسھ،  -57
  2/531المصدر نفسھ،  -58
  7/649المصدر نفسھ،  -59
  7/650المصدر نفسھ،  -60
  6/286المصدر نفسھ،  -61
  1/302المصدر نفسھ،  -62
  1/126المصدر نفسھ،  -63
  1/522المصدر نفسھ،  -64
ْریََم إِِذ اْنتَبََذْت ِمْن َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب مَ :"صحیح البخاري، كتاب أحادیث األنبیاء، باب قولھ تعالى65 -

  3436، رقم 16/مریم" أَْھلِھَا
   1/14اإلمام عزالدین بن عبد السالم، / قواعد األحكام في مصالح األنام  -66
  8/73فتح الباري،  -67
  المصدر نفسھ  -68
  8/74المصدر نفسھ، -69
على اإلستسالم أو  صحیح البخاري، كتاب اإلیمان، باب إذا لم یكن اإلسالم على الحقیقة، وكان -70

  27، رقم ...الخوف من القتل 
  1/151فتح الباري،  -71
  1/152المصدر نفسھ،  -72
صحیح البخاري، كتاب التھجد، باب تحریض النبي صلى هللا علیھ وسلم على قیام اللیل والنوافل  -73

  1129من غیر إیجاب، رقم 
  1/515فتح الباري، -74
  671ا حضر الطعام وأقیمت الصالة، رقم صحیح البخاري، كتاب اآلذان، باب إذ -75
  2/531فتح الباري،  -76
  1/178إحكام األحكام شرح عمدة األحكام،اإلمام ابن دقیق العید،  -77
صحیح البخاري، كتاب اإلستئذان، باب من نظر في كتاب من یُحذر على المسلمین لیستبین أمره،  -78

  6259رقم 
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  14/199فتح الباري،  -79
ُ إِْبَراِھیَم َخلِیًال :" كتاب أحادیث األنبیاء، باب قول هللا تعالى /صحیح البخاري -80 " َواتََّخَذ هللاَّ

  3358رقم ، 125/النساء
   7/649فتح الباري،  -81
  7/650المصدر نفسھ،  -82
  م 1984، الدار التونسیة للنشر 17/104اإلمام الطاھر بن عاشور، / تفسیر التحریر والتنویر  -83
، راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ محمد عبد القادر 3/263ابن العربي، /أحكام القرآن  -84

  م 2003 -ه 1424: ، الطبعة الثالثة- بیروت-عطا، منشورات دارالكتب العلمیة 
  . 18، رقم 11كتاب اإلیمان، باب / صحیح البخاري  -85
   1/123/ فتح الباري  -86
   1/98العز بن عبد الرحمن، /قواعد األحكام  87
، علق علیھ الشیخ عبد الرزاق 3/59اإلمام علي بن محمد اآلمدي، / اإلحكام في أصول األحكام  88

  .م  2003 –ه  1424عفیفي، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الطبعة األولى 
  386كتاب الصالة، باب الصالة في النِّعال، رقم / صحیح البخاري  89
   2/109فتح الباري،  90
، أماله على الوزیر عماد الدین 1/251اإلمام ابن دقیق العید، / عمدة األحكام إحكام األحكام شرح  91

بن األثیر الحلبي، حققھا وقدم لھا وراجع نصوصھا الشیخ أحمد محمد شاكر، عالم الكتب السلفیة 
  .م  1987 –ه  1407بالقاھرة، الطبعة 

واحد الصدوق في اآلذان صحیح البخاري، كتاب أخبار اآلحاد، باب ما جاء في إجازة خبر ال 92
  7246والصالة والصوم والفرائض واألحكام، رقم 

   17/105فتح الباري،  93


