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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى 
       : آله وسلم ، وبعد

������وא��������ن����������������ن
����������W�A :بعنــوان ا حبــث خمتصــرهــذف�،�@א
  :الل املباحث اآلتيةسيتم تناوله من خ،  &�و%�$�#"! 

  .توثيق القاعدة: املبحث األول
  .معىن القاعدة: املبحث الثاين

  .أمثلة القاعدة: املبحث الثالث
  .مدى ثبوت القاعدة: املبحث الرابع

  .ذات الصلة عدو قالالفرق بينها وبني : اخلامساملبحث 
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يت تتمشـــى مـــع مـــذهب احلنفيـــة، وال القاعـــدة مـــن القواعـــد املذهبيـــة الـــهـــذه 

. دصـرح بـذلك الشـيخ مصـطفى الزرقـا، و  وقـد. تتمشى مع مذهب مجهور الفقهـاء
وممّـــا يؤكــد هـــذا أنـــه ال يكـــاد . حممـــد الزحيلـــي. علــي النـــدوي، وعـــّزت الــدعاس، ود

  .)١( غريهم، بينما كتبهم حافلة بذكرهايوجد هلا ذكر يف كتب 

                                        

  :  فمن كتبهم في القواعد الفقهية )١(

؛ شرح العالئي لقواعد اخلادمي، 44، ص)اخلامتة(جمامع احلقائق ؛ ١/٢٥٢ترتيب الآليل يف سلك األماين، 
- 1/57؛ شرحها لسـليم رستم، 86؛ جملة األحكام العدلية، مادة 310، صب؛ منافع الدقائق شرح جمامع احلقائق/7ل 
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كما يقول - ، واهلمزة واجليم والراء »أجر«مشتق من مادة : يف اللغة  ألْجرا

الكــراء علــى العمــل، : أصــالن ميكــن اجلمــع بينهمــا بــاملعىن، فــاألول «: - ابــن فــارس
ْرب العظـــم الكســـري : والثـــاين  أن أجـــرة العامـــل كأـــا : واملعـــىن اجلـــامع بينهمـــا ... َجـــ

 املعجـم (، ومن األول ما جـاء يف »فيما عملهشيء ُجيْرب به حاله فيما حلقه من كد
  .»عوض العمل واالنتفاع: األْجُر «) : الوسيط

قالــه  - » بـدل املنفعــة عـن مــدٍة مـا« :وبنـاء علـى هــذا فـاملراد بــاألجر يف القاعـدة 
  ).املدخل(األستاذ الزرقا يف 

كمـا - والضـاد واملـيم والنـون » ضـمن«فهـو مصـدُر : يف اللغـة  أما الضـمان
أصل صـحيح، وهـو جعـل الشـيء يف شـيء حيويـه، ومـن ذلـك «: - ابن فارسيقول 
ضمنت الشيء إذا جعلته يف وعائه، والكفالة تسّمى ضمانًا من هذا؛ ألنه  : قوهلم 

  .»كأنه إذا َضِمَنه فقد استوعب ذمته
الكفيل، : الضامن «) : املعجم الوسيط(ويدخل يف هذا األصل ما جاء يف 

  .»الكفالة وااللتزام: الضمان ... ُضماٌن، وَضَمَنة ] : واجلمع[م أو امللتزم، أو الغار 
هــو «: - كمــا يقــول األســتاذ مصــطفى الزرقــا - واملــراد بالضــمان يف القاعــدة 

، وهــذا االلتــزام والغــرم لــيس املــراد بــه االلتــزام الــذي »االلتــزام بقيمــة العــني املنتفــع ــا

                                                                                                                 
؛ قواعد الفقه لعميم اإلحسان 436- 431؛ وشرح قواعدها للزرقا، ص245- 1/243؛ ولألتاسي، 1/78، ؛ ولعلي حيدر58

لنـــدوي، ؛ القواعـــد الفقهيـــة للـــدكتور ا652، فقـــرة 1038- 2/1036؛ املـــدخل الفقهـــي العـــام، 8 ، قاعـــدة54اـــّددي، ص
؛ 98- 97؛ القواعــد الفقهيــة للــدعاس، ص139؛ القواعــد والضــوابط املستخلصــة مــن التحريــر لــه أيًضــا، ص351، 99ص

  .86القواعد الفقهية للدكتور الزحيلي، ص

  :  ومن كتبهم في الفقه

، 16/54، 168، 166 ،15/147 ،11/27، 10/207املبســـــــوط للسرخســـــــي،  ؛3/39األصـــــــل حملمـــــــد بـــــــن احلســـــــن، 

، شــرح غــرر األحكــاميف درر احلكــام  ؛9/90، العنايــة ؛2/315فـــتاوى قاضــي خــان،  ؛4/213بــدائع الصــنائع، ؛ 30/160

  .9/100، )رد احملتار(؛ الدّر املختار، وحاشية ابن عابدين عليه  29، 14 ،8/11البحر الرائق،  ؛234، 227- 2/226
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ا بقيمـــة العـــني إن كـــون ال: يكـــون عقـــب هـــالك العـــني؛ بـــل املـــراد بـــه  ضـــامن ملتزًمـــ
  .)١( هلكت، سواء أوقع اهلالك حقيقة أم مل يقع

  :  المراد من القاعدةإذا علم هذا فيمكن أن يُقال يف توضيح 
بعـني مـا مقابــل عـوض يدفعـه، مث طـرأ علـى هــذه  كـان ينتفـعإن اإلنسـان إذا  

: يف ذلـك العني مـا جيعلهـا داخلـة يف ضـمانه وحتـت مسـؤوليته، وكـان هـو املتسـبب 
يسـقط عنـه ذلـك العـوض مبجـرد دخوهلـا يف ضـمانه، حـىت مقابل هذا الضمان فإنه 

تــداء؛ ومــن بــاب أوىل لــو كانــت داخلــة حتــت مســؤوليته اب ،لــو مل لــك تلــك العــني
  !.لئّال جيتمع األجر والضمان
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ينــدرج حتــت  ضــهاتتنــاول أمثلــة كثــرية، بعضــها خــاص ــا، وبعهــذه القاعــدة 

 يقول ا اجلمهور، ومبا أن البحـث يف مـدى ثبوـا سـيتم الرتكيـز علـى قواعد أخرى
  :األمثلة اخلاصة ا

: فإذا ُمحل وتلف ... ال جيوز حتميله : إذا اسُتكري حيواٌن للركوب « .١
يضمن املستأجر قيمة احليوان، ومن ّمث ال جيوز تكليفه بتأدية األجر 

  .)٢(»املسمى
                                        

، »أجـر«املقاييس يف اللغة، مـادة : من لتوثيق معىن األجر والضمان فإن املعىن اللغوي لألجر منقول  )١(
  .436، ص»أجر«القاموس احمليط، مادة : ؛ وانظر 1/7، »أجر«؛ املعجم الوسيط، مادة 60ص

، »ضــمن«؛ ومـن الثـاين، مـادة 603، ص»ضــمن«كمـا أن املعـىن اللغـوي للضــمان منقـول مـن األول، مـادة 
  .»ضمن«، مادة 261- 13/257لسان العرب، : ؛ وانظر1/544

  .652، فقرة 2/1036ملراد من األجر والضمان يف القاعدة فهو مستفاد من املدخل الفقهي العام، أما ا

  .١/٧٩درر احلكام شرح جملة األحكام،  )٢(
- ٥٥٠، ٥٤٨- ٥٤٥: جملـــة األحكـــام العدليـــة، املـــواد  ؛٢/٢٣٤درر احلكـــام شـــرح غـــرر األحكـــام،  : وانظـــر

؛ وشـرح القواعـد الفقهيـة ١/٢٤٣وشرحها لطاهر األتاسي، ؛ ١/٥٧؛ شرح الة لسليم رستم، ٥٥٧- ٥٥٦، ٥٥١
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عدم إخراجها عليه لو استاجر سيارة واشرتط : ثالمنوال هذا املوعلى  .٢
تصبح يده على السيارة يد ضمان، : ولكنه أخرجها منها، من املدينة

   ! ومن مث ال تلزمه إجرة السيارة؛ لكي ال جيتمع عليه األجر والضمان
ألن الغاصب  ال يضمُن منافعهما ؛: إذا َغَصَب  دابًة أو دارًا واستعمل«  .٣

فال  ى بالغصب، فيجب عليه الضمان، وتضمني املنافع أجرةتعدّ 
  .)١( »جيتمعان
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متثـل رأي علمـاء احلنفيـة، وعمـدم يف  أـا -  القاعـدة توثيـقعنـد  - بنا مر 

   .)٢(»الـَخـَراُج بـالضَمانِ «: صلى اهللا عليه وسلمقوله  ذلك

                                                                                                                 
  .٦٥٢، فقرة ٢/١٠٣٦؛ املدخل الفقهي العام، ٤٣٢ألمحد الزرقا، ص

  .٢٥٥/ ١ترتيب الآليل،  )١(
: ؛ وانظــره يف٣١٠لــدقائق، صأ؛ منــافع ا/٧شــرح قواعــد اخلــادمي للعالئــي، ل: هــذا املثــال مــذكور بنصــه يف و 

، )رد احملتـار(؛ الـدر املختار وحاشية ابن عابدين علـيه ٢/٢٦٧رح غرر األحكام، درر احلكام ش ؛١١/٧٨املبسوط، 
؛ الـــمدخل الفقـــهي ٥٩٦، مــادة ١/٥٨٤؛ درر احلكــام شــرح جملــة األحكــام، ١٣٠؛ جممــع الضــمانات، ص٩/٢٩٩

  .٥٤٤، فقرة ٩٢٨- ٢/٩٢٧الـعام، 
  .ذلك على النحو اآلتي الحديث عن عائشة رضي اهللا عنها، وبيان أربع طرق ورد بها هناك )٢(
؛ واإلمام ١٤٦٤، ح ٢٠٦؛ وأبو داود الطيالسي مبثله، ص١/١٨٩أخرجه اإلمام الشافعي مبثله يف مسنده،  �

؛ وابن ماجه بنحوه، كتاب التجـارات، بـاب اخلراج ٢٠٨، ٦/١٦١، وبنحوه، ٢٣٧، ٦/٤٩أحـمد مبثله، 
بيـوع واإلجـارات، بـاب فيمن اشتـرى عبًدا ؛ وأبو داود مبثله، كتاب ال٢٢٤٢، ح٧٥٤- ٢/٧٥٣بالضمان، 

؛ والرتمذي مبثله، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشرتي العبد ٣٥٠٨، ح٣/٢٨٤فاستعمله مث وجد به عيًبا، 
مبثله، كتاب البيوع، باب ) اتىب(؛ والنسائي يف ١٢٨٦، ١٢٨٥، ح ٥٨٢-٣/٥٨١ويستغله مث جيد به عيًبا، 

، ١٥٩مبثله، أبواب القضاء يف البيع، ص) املنـتقي(؛ وابن اجلارود يف ٤٤٩٠ح ،٧/٢٥٤اخلراج بالضمان، 
؛ ١١٢٥، ح ٢٧٥مبثله، كتاب البيوع، باب اخلراج بالضمان، ص) موارد الظمآن(؛ وابن حبان يف ٦٢٧ح

؛ ١٩- ٢/١٨؛ واحلاكم مبثله، كتاب البيوع، باب اخلراج بالضمان، ٢١٤، ح٣/٥٣كتاب البيوع، والدارقطين مبثله، 
  .٥/٣٢١والبيهقي مبثله، كتاب البيوع، باب املشرتي جيد مبا اشرتاه عيًبا، 

  .مجيعهم عن طريق ابن أيب ذئب عن خملد بن خفاف الغفاري عن عروة بن الزبـري عن عائشة رضي اهللا عنها
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عيًبا، كما أخرجه أبو داود مبثله، كتاب البيوع واإلجارات، باب فيمن اشرتى عبًدا فاستعمله مث وجد به  •

  .، من طريق حممد بن عبد الرمحن عن خملد بن خفاف به٣٥٠٩، ح  ٣/٢٨٤
؛ وابن ماجه مبثله، كتاب التجارات، باب اخلراج بالضمان، ١١٦، ٦/٨٠وأيًضا أخرجه اإلمام أمحد بنحوه،  •

 ؛ وأبو داود مبثله، كتاب البيوع واإلجارات، باب فيمن اشرتى عبًدا فاستعمله مث وجد٢٢٤٣، ح ٢/٧٥٤
؛ ٦٢٦، ح ٥٩مبثله، أبواب القضاء يف البيوع، ص) املـنـتقى(؛ وابن اجلارود يف ٣٥١٠، ح ٣/٢٨٤به عيًبا، 

؛ والدارقـطين بـمثـله،  ٢٢- ٤/٢١، كتاب  البيوع، باب بيع الـمـصراة، )شرح معاين اآلثار(والطحاوي مبثله يف 
؛ والبيهقي ٢/١٨ب اخلراج بالضمان، واحلاكم بنحوه، كتاب البيوع، با ؛٢١٣، ح ٣/٥٣كتاب الـبـيوع، 

  .٥/٣٢٢بنحوه، كتاب البيوع، باب املشرتي يـجد مبا اشرتاه عيًبا، 
  .مجيعهم عن طريق مسلم بن خالد الزجني عن هشام بن عروة عن أبيه به

 كما أخرجه الرتمـذي بـمثـله، كتـاب البيـوع، بـاب ما جـاء فـيمن اشرتى العبد ويستغله مث جيد به عيًبا، •
  .٥/٣٢٢؛ والبيهقي مبثله، كتاب البيوع، باب املشرتى جيد مبا اشرتاه عيًبا، ١٢٨٦، ح ٣/٥٨٢

  .كالمها عن طريق عمر بن علي املقدمي عن هشام بن عروة به
  .هذه أربع طرق ورد بها الحديث عن عائشة رضي اهللا عنها

من هذه الطرق، أو على بكل طريق  وقد أبدى المحدثون عدًدا من األقوال في الحكم على الحديث
  :احلديث بشكل عام 

 : أما الطـريق األول والثاين فقـد اختـلف فيه العلماء، بناء على اختالفهم يف خملد بن خفاف  - 

  .فقد وثقه ابن حبان
  .ال يعرف له غري هذا احلديث: وقال أبو أمحد عبد اهللا بن عّدي 

  .، وليس هذا إسناٌد تقوم به حجةمل يرِو عنه سوى ابن أيب ذئب: وقال أبو حامت الرازي 
  .فيه نظر: وقال البخاري 

  .»هذا حديث حسن صحيح«: وقد حكم الرتمدي على احلديث ذا  الطريق بقوله 
  .ووافقه الذهيب. »هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«: فقد قال عنه احلاكم : أما الطريق الثالث  - 

  .»كهذا إسناد ليس بذا«: وقال عنه أبو داود 
  .»هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن عروة«: فقد قال عنه الرتمذي : أما الطريق الرابع  - 

. استغرب حممد بن إمساعيل هذا احلديث من حديث عمر بن علي«: كما نقل رأي البخاري فيه، فقال 
  .»ال: تراه تدليًسا ؟ قال : قلت 

وصّححه الرتمذي، وابن خزمية، . وأبو داود ضعفه البخاري،«فقد : أما احلكم على احلديث بشكل عام
كما نقل احلافظ يف التلخيص ). بلوغ املرام(قاله احلافظ يف . »وابن اجلارود، وابن حبان، واحلاكم، وابن القطان

  .»ال يصح«: عن ابن حزم أنه قال 
العمل على قد روي هذا احلديث من غري هذا الوجه، و «:  - بعد تصحيحه للطريق األول  - وقال الرتمذي 
  .»هذا عند أهل العلم

فهذه شواهد جّيدة، تدل على صحة «: وقد ذكر احلافظ ابن كثري الطريق األول والثالث والرابع مث قال 
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  : وجه الداللة
راج هنـــا ُجعـــل يف مقابـــل الضـــمان، فيلـــزم مـــن ذلـــك أن ال جيتمـــع هـــو أن اخلـــ  

يغرمـه اإلنسـان جعــل أن الضـمان الـذي : أو بعبـارة أخــرى .مطلقـا األجـر والضـمان
فمـن خـراج العـني يف ملكـه،  بقـيأُ استحقاقه ملنـافع العـني املضـمونة، وإذا  يف مقابل

  . مانال جيتمع األجر والضف؛ بأجرة هذه العني باب أوىل ال يطالب
  :المناقشة 

نفي اجتماع األجر والضمان مطلقا غري مسلم، وإمنا هو مقيد بالتصرف 
أن رجًال : يف أحد طرقه ، إذ جاءسياق احلديث وهذا ما يشهد له )١(املشروع

، فكان عنده ما شاء  صلى اهللا عليه وسلماشرتى من رجل غالًما يف زمن النيب 
يا رسول : - حني ُرّد عليه الغالم - رجل مث رّده من عيب وجد به، فقال ال. اهللا

:  صلى اهللا عليه وسلمفقال النيب .  إنه كان استغل غالمي منذ كان عنده: اهللا 
  .)٢(»اخلراج بالضمان«

التصرف قضى بذلك يف ضمان  صلى اهللا عليه وسلمفُيلحظ هنا أنه 
ل مع املبيع ه يتعام؛ ألن)وهو املشرتي(، فَجَعَل اخلراج والغّلة للمالك املشروع

يتحمل أن  ، ومن شأنهواالنتفاع به جيوز له التصرف فيه ،باعتباره ملكا له
ناسب أن إذا رد العني املبيعة هلذا  ت مالية لتمام احملافضة على ملكه؛تبعا

الظامل الذي ، وهذه العلة غري موجودة يف مقابل ذلكونتاجها  هايستحق خراج

                                                                                                                 
  .»حسن«: ووصفه األلباين بأنه . »احلديث

  .»واحلديث صحيح على كل حال«: مث قال) اهلداية يف ختريج أحاديث البداية(كما ذكر هذه الطرق صاحب 
؛ إرشاد الفقيه ٢/١٨؛ مستدرك احلاكم، ٥٨٣-٣/٥٨١؛ سنن الرتمذي، ٣/٢٨٤سنن أيب داود، : ر انظ

؛ اهلداية يف ختريج أحاديث ٣/٢٢يص، لخ؛ الت١٦٧؛ بلوغ املرام، ص٢٨-٢/٢٧إىل معرفة أدلة التنبيه البن كثري، 
  .١٦٠- ٥/١٥٨؛ إرواء الغليل، ٣٣٧- ٧/٣٣٣البداية، 

  ٦٤٩، فقرة ١٠٣٤/ ٢ام، املدخل الفقهي الع: انظر )١(
  .٢/١٨أخرجه احلاكم يف املستدرك،  )٢(
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فال ؛ وحنومها.. والغاصب املتعدي أجراملستيتصرف يف ملك غريه بغري إذنه، ك
  .يتناوهلم مدلول احلديث لعدم حتقق مناطه

، إالّ  :وال يرد على هذا أن يقال هذا احلديث، وإن ورد على سبٍب خاص
  !.أنه ورد بلفظ عام، والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب 

ياق يف فهم أثر االستعمال العريف والس أمرين؛ ومها ألنه ينبغي التفريق بني
ث األعيان وأسباب النزول يف قصر اللفظ العام العموم من اللفظ، وأثر حواد

، ألنه يهدف إىل قصر احلكم الذي ورد )١( فالثاين هو املنفي يف القاعدةعليها، 
يهدف إىل األول بينما  نضائرها،بلفظ عام على صورة السبب، وعدم تعديه إىل 

؛ لتكون مجيع األحكام املستفادة منه اطهوحتديد مناللفظ العام، داللة فهم 
  .هذا املناطمنسجمة مع 

فإنه خمصوص حبديث  ولو سلم بعدم تأثري سياق احلديث يف فهم مدلوله،
   .)٢(»ليس لعرق ظامل فيه أجر«: قال صلى اهللا عليه وسلم وهو أن النيبآخر، 
وال شك أن من الظلم ظلم، هذا احلديث صريح يف نفي األجر على الف

تسقط عنهم أجرة هذا التصرف؟ تصرف يف مال اآلخرين بغري إذم، فكيف ال
     استحقاقهم خلراجه ونتاجه؟ببل يكافؤن على ضمام له 

 مقاصد الشريعةال يتمشى مع  يف القاعدة املذكور التعميمفإن  وبشكل عام  
بر ادقطع ، و حتقيق العدل، ودف إىل  متنع  مكافأة الظاملاليت  وقواعدها العامة

  .حقوق الناس وتضييع ومنع كل ما يؤدي إىل التالعب  الفساد،
  :وبيان ذلك على النحو اآليت

                                        
  .١٨٤/ ٤؛ فتح الباري، ٢٠٠/ ٣؛ املوافقات، ١٩٢/ ٣شيخ اإلسالم ابن تيمية،  فتاوى: انظر )١(
قال عنه . ٢/٨٢٣أخرجه البخاري معلًقا بصيغة التمريض، كتاب الـمزارعة، باب من أحيا أرًضا مواتًا،  )٢(   

وحلديث عمرو بن عوف املعّلق شاهد قوي أخرجه أبو داود من حديث «: ٥/٢٤، )تح الباريف(احلافظ يف 
  .»سعيد بن زيد
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، واملفاسد املرتتبة لو نظر َمْن يتبىن هذه القاعدة إىل األبعاد التطبيقية هلا
؛ لرّمبا أعاد النظر فيها؛ ألن الضمان إذا كان مسِقطًا لألجر على اإلطالق عليها

فإنّه يفتح الباب أمام الناس الختاذ ) والضمان ال جيتمعان بدعوى أن األجر(
فكل من أراد االنتفاع بعني لغريه بال بدل، . الضمان ذريعة للهروب من األجر

ميكنه أن يتعدى باستعمال العني يف غري ما اتفقا عليه لتصبح يف ضمانه فيسقط 
  !!.ادرعنه األجر، وال يبايل بضمان تلك العني عند هالكها؛ ألنه ن

بل ميكنه أن يغتصب تلك العني ابتداًء وينتفع ا، مث يردها على حاهلا دون 
  !!.أن يدفع مقابًال هلذه املنفعة 

وال شك أن هذه النتيجة التطبيقية مثار استغراب؛ ألا جتعل القاعدة جمّرد 
  .»تفريع نظري حمض مل يُنظر فيه إىل مصلحة التطبيق«

وهذا يف منتهى الغرابة كما ... « : حيث قال  لزرقاوهذا ما قرره األستاُذ ا
  .فهو تفريع نظري حمض مل يُنظر فيه إىل مصلحة التطبيق. ترى

فهو يفسح للناس جمال االحتيال لالنتفاع بأموال الغري بال بدل، فيعقدون 
اإلجارة على غري املنفعة اليت يريدون، مث خيالفون إىل االنتفاع مبا يريدون، دون 

  .)١( »بعوض، وال يبالون بضمان املأجور عند اهلالك؛ ألنه نادرالتزام 
مث يتابع حديثه بإيراد قيد قد خيّفف من اآلثار التطبيقية السلبية على 

 - القاعدة، إال أنه ليس بقوي، والسيما أن اجلمهور على خالف القاعدة أصال 
ان وحتّققه،  ولو أن فقهاء احلنفية خّصصوا القاعدة حبالة وقوع الضم«: فيقول 

أي يف حالة استئجاره هلا لريكبها إىل [كما إذا هلكت الدابة مثًال يف هذه احلالة 
: والتزام املستأجر بقيمتها ] مكان معني فتعدى بذهابه ا رأًسا إىل مكان آخر

مع أن ذلك . إن ضماَن األصِل تندمج فيه املنافع: لكان هلا وجه، إذ يقال 

                                        
  .2/1037املدخل الفقهي العام،  )١(
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  .أيًضا غري قوي
  .»...املذاهب األخرى جيتمع يف نظرها األجر والضمان ومجهور 

ومل يكن علماء احلنفية قبله غافلني عن هذه اآلثار السلبية؛ بل ذكروا عدًدا 
  :من القيود اليت قد ختّفف منها 

ومن ذلك ما أفىت به كثري منهم بإجياب تصدق الغاصب مبنافع املغصوب 
  . )١( والزيادة املنفصلة غري املتولدة من األصل

ما لو كان : ومن ذلك أيًضا أم استثنوا من عدم تضمني منافع املغصوب 
ا لالستغالل ٢( املغصوب مال وقف أو يتيم أو معد( .  

ولكن ... « : فّمما قال  ار األستاذ مصطفى الزرقا إىل هذا؛وقد أش
كذا . [املتأخرين من فقهاء املذهب احلنفي نظروا جترؤ الناس على الغاصب

                                        
  .إجياب تصدق الغاصب مبنافع املغصوب، والزيادة املنفصلة غري املتولدة من األصل هو قول اإلمام أيب حنيفة وحممد )١( 

ال يلزمه أجر : ـذا القول يُلحظ أنه مناقض للقاعدة؛ ألن معناها هو أن اإلنسان إذا ضمن شيئًا وعند إمعان النظر يف ه
لكنهم . فيلزم من هذا أن تكون منافع املغصوب، والزيادة املنفصلة حّقا للغاصب؛ لئال جيتمع األجر والضمان. هذا الشيء

لغاصب، وهذا مجع بني األجر والضمان؛ إذا ال فرق بني دفعها خالفوا هذا بإجياب التصدق ا، ممّا يعين عدم كوا حقا ل
  !.للمالك، وبني التصدق ا؛ ألن الغاصب ال يستفيد منها على كال التقديرين

ولعّل هذا هو الذي دفع أبا يوسف واحلسن بن زياد وزفر إىل خمالفتهما، والقول بعدم إلزام الغاصب 
أن املغصوب مضمون ال شّك فيه، وهو «: ل املتقرر عندهم، وهوبالتصدق بالفضل، وذلك التزام منهم باألص

، وقد حكى قبل ٧/١٥٣، )بدائع الصنائع(، قاله صاحب »...فال معىن للمنع من االنتفاع ... مملوك للغاصب 
 ذلك القولني املعزوين إىل اإلمام أيب حنيفة وحممد وإىل أيب يوسف واحلسن وزفر، وصرح بأن الثاين هو القياس

  :واألول استحسان فقال 
وإن كان فيه فضل . ال حيل له االنتفاع حىت يرضى صاحبه:  - رمحه اهللا- وحممد  �قال أبو حنيفة « •

  .يتصدق بالفضل
وهــو قــول . حيــّل لــه االنتفــاع، وال يلزمــه التصــدق بالفضــل إن كــان فيــه فضــل:  - رمحــه اهللا- وقــال أبــو يوســف 

  .»استحسان - رمحهما اهللا- وقول أيب حنيفة وحممد . وهو القياس - رمحهما اهللا- احلسن وزفر 
، وصاحب 130، ص)جممع الضمانات(، وتابعه صاحب 317، ص)أشباهه(وقد صرح بذلك ابن جنيم يف  )٢(

 - مادة مستقلة للحديث عن هذه األمور املستثناة ) جملة األحكام العدلية(كما أفرد واضعو . 9/299، )الدر املختار(
  ).596(وهي املادة 
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وضعف الوازع الديين يف نفوسهم، فأفتوا بتضمني الغاصب أجرة املثل !] لفباأل
عن منافع املغصوب إذا كان املغصوب مال وقٍف، أو مال يتيم، أو معدا 
لالستغالل، على خالف األصل القياسي يف املذهب؛ زجًرا للناس عن العدوان؛ 

  .لفساد الزمان
  .)١(»...وعلى هذا استقر العمل وجاءت الة 
  : مث ذهب إىل أبعد مما ذهبوا إليه فقال 

إن قواعد االجتهاد احلنفي : واستناًدا إىل العلة نفسها نستطيع أن نقول «
تتقّبل مبدأ تضمني بدل منافع املغصوب مطلًقا يف مجيع األموال، ال يف هذه 

لتجاوز األنواع الثالثة فقط؛ الزدياد فساد الّذمم، وكثرة الطمع يف أموال الغري، وا
  .»على احلقوق

� �
�א�@�ق�8-3&��و8<�א�+!���ذא�9א�>�W45א;�%:א*"()� �

َماُن ال « : مــن خــالل املبحــث الســابق تبــني عــدم ثبــوت قاعــدة األجــُر والضــ
 تلــكفمــا الفــرق بينهــا وبــني لكــن هنــاك قواعــد أخــرى مقاربــة هلــا ثابتــة،  ،»َجيَْتِمَعــانِ 
  القواعد؟

  ْرُم ــالغُ « ،)٢( »انِ مَ بالض  اجُ رَ اخلَ «  :من أشهر القواعد ذات الصلة

                                        
  .544، فقرة 928- 2/927املدخل،  )١(
  :الفقه وقواعده  كتبمن   كثريهذه القاعدة باللفظ املذكور يف   وردت  )٢(

  :كتب القواعد   فمن

؛ األشباه والنظائرالبن جنيم، ٣٠٤- ١/٣٠٣للسيوطي  والنظائر؛ األشباه ١٢١- ٢/١١٩يف القواعد،  املنثور
األقمار : ؛ الفرائد البهية وشرحاها٥٢١-٥١٩صوشرحه للمنجور،  املنتخب؛ املنهج ١٧٨- ١٧٦، ٢٤ص

 العدلية،؛ جملة األحكام ١٦٩-٢/١٦٧الفوائد اجلنية، : ؛ واملواهب السنية وحاشيتها ١٨٥- ١٨٤صاملضيئة، 
؛ وشرح ٢٤٢-١/٢٤٠؛ ولألتاسي، ١/٧٨؛ وشرحها لعلي حيدر، ٥٧- ١/٥٦؛ شرحها لسليم رستم، ٨٥مادة 

؛ املدخل الفقهي العام، ١٢٩ رقم، ٨٠قواعد الفقه للمجّددي، ص ؛٤٣٠- ٤٢٩قواعدها الفقهية للزرقا، ص
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ــــالُغْنمِ  ومـــــن  .)٢( »، والنقمـــــة بقـــــدر النعمـــــةةِ َمـــــ قْ النـ  بقـــــدرِ  النعمـــــةُ «، )١(»بِـ
هذا املناسب توضيح هذه القواعد الثالث ، وبيان الفرق بينها، مث مقارنتها بقاعدة 

  . البحث
األوىل وهــي  حمــل وفــاق يف اجلملــة، ألــا تنطلــق مــن معــىنهــذه القواعــد الــثالث 

مقابلـــة النقمـــة والضـــمان الـــذي يغرمـــه هـــو بينهـــا املعـــىن املشـــرتك و بعينهـــا حـــديث نبـــوي، 
  .اونعمته اوغنمهه العني بتملك خراج هذيف العني املضمونة جائز التصرف 

                                                                                                                 
؛ ٤١١، ٤٠٦، ٣٣١، ٢٧٧، ٢٧٦، ٩٣الفقهية للدكتور الندوي، ص القواعد؛ ٦٤٩، فقرة ١٠٣٥- ٢/١٠٣٣

- ٣١١ص؛ الوجيز، ٥/٧٩٨، وأحال إىل التحرير، ٤٨٧من التحرير له أيًضا، ص املستخلصةالقواعد والضوابط 
 على مسائل اخلالف اإلشراف؛ قواعد الفقه اإلسالمي من خالل كتاب ١/٤٧الفقهية، ؛ موسوعة القواعد ٣١٤

عبد اهللا العيسى، . لشيخنا د واملعامالت؛ القواعد الفقهية يف بايب العبادات ٢٢٨-٢٢٦، ١٦١، صللروكي
  .٨٥؛ القواعد الفقهية للدكتور حممد الزحيلي، ص٧٨ قاعدة، ٩٥؛ القواعد الفقهية للّدعاس، ص٢/٦٧٥

  :كتب الفقه   ومن

ين، ؛ املغ١١/٧٨؛ املبسوط، - وقد عزاه إليه الروكي يف قواعده– ١/٢٧١على مسائل اخلالف،  اإلشراف
  .٦/١٠٧، ٢٣٤، ٢٢٥، ٥/١٥٦البحر الرائق،  ؛٦/٢٢٦

  : تعرضت للقاعدة  اليت الكتب األخر ومن
  .٣/١١٩ات، ق؛ املواف٢/٣٥املوقعني،  إعالم

  :بألفاظ متقاربة، ومن تلك الكتب  كـتب القـواعـد الفقـهيةثري من وردت هذه القاعدة يف ك )١(
، ٤٦، ص)اخلامتة(؛ جمامع احلقائق -»الُغنم يف مقابلة الغرم... «: وقد وردت فيه بلفظ  - ٢/١١٩املنثور 

شرح العالئي لقواعد : وقد وردت فيه باللفظ الذي ذكره املؤلف، كما وردت باللفظ نفسه يف الكتب اآلتية 
؛ ١/٥٨؛ وشرحها لسليم رستم، ٨٧؛ جملة األحكام العدلية، مادة ٣٢٦أ؛ منافع الدقائق، ص/٣٠خلادمي، لا

؛ قواعد الفقه ٤٣٩- ٤٣٧؛ وشرح قواعدها الفقهية للزرقا، ص٢٤٦-١/٢٤٥؛ ولألتاسي، ١/٧٩ولعلي حيدر، 
علي . لفقهية لِـ د؛ القواعد ا٦٥٠، فقرة ٢/١٠٣٥؛ املدخل الفقهي العام، ١٩٥، قاعدة ٩٤للمجّددي، ص

، وأحال إىل التحرير، ٤٨٧؛ القواعد والضوابط املستخلصة من التحرير له أيًضا، ص٤١١، ٣٤٣الندوي، ص
؛ القواعد الفقهية للدكتور الزحيلي، ٧٩، قاعدة ٩٦؛ القواعد الفقهية للدّعاس، ص٣١١؛ الوجيز، ص٥/٧٩٨

  .١٥٠، ١٤٨ري، صإبراهيم احلري. د ؛ املدخل إىل القواعد الفقهية لِـ٨٥ص
  :، منها كتب الفقهكما وردت يف عدد من 

  .١٠/٣١٦، ٦/٤٢٤رد احملتار، : ؛ الدر املختار وحاشيته ٣٢٦، ١٦٨، ١٣٧، ٢/١٢٣الّدرر شرح الغرر،  
  ).جملة األحكام العدلية(من  ٨٨وهذه القاعدة متّثل املادة  )٢(
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ـَراُج بالضــَمانِ «  :قاعــدة أن: والفــرق بينهــا حيتــاج إليهــا عنــد البحــث فــيمن  »اخلَـ
  .تفيده أنه يكون للضامن مقابل ما خيسره يف الضمان يستحق اخلراج، واحلكم الذي

 حيتاج إليها عند البحث فيمن جيب عليه الغرم، »ْرُم بِالُغْنمِ ــالغُ «: وقاعدة
واحلكم الذي تفيده أنه يكون على الغامن مقابل الغنم واخلراج الذي يكسبه بسبب 

  .حتمله الضمان
خالفـــة لـــألوىل، كمـــا أن أخـــرى؛ فالقاعـــدة الثانيـــة متثـــل مفهـــوم امل ومـــن جهـــة

     .األوىل كذلك متثل مفهوم املخالفة للثانية
فشـقها األول ميثـل  »، والنقمة بقدر النعمةةِ مَ قْ النـ  بقدرِ  النعمةُ «: قاعدةأما 

منطوق القاعدة األوىل، وشقها الثاين ميثل منطوق القاعدة الثانية، ولكـن هـل يعـين 
  هذا أن الثالثة مؤكدة هلما؟

فرقا دقيقا جيعل الثالثـة مؤسسـة ملعـىن جديـد،  الشيخ أمحد الزرقا لقد استنتج
أنه عند البحث يف مقدار اخلراج والغنم الذي يستحقه الضامن والغارم، أو : مفاده

أمـــا  )١( مقـــدار الضـــمان والغـــرم الـــذي جيـــب عليهمـــا؛ فيحتـــاج إىل القاعـــدة الثالثـــة،
ر عـــن مقـــداره، والثانيـــة يف األوىل فتفيـــد يف معرفـــة مـــن يســـتحق اخلـــراج، بغـــض النظـــ

  .بغض النظر عن مقداره معرفة من جيب عليه الغرم
ــالفرق بــين القواعــد الــثالث هــذا ، أمــا مقارنتهــا بقاعــدة هــذا مــا يتعلــق ب

وقبــول  هــذا البحــث، وســر رد قاعــدة فائــدتها، فســيكون مــن جهتــين؛ البحــث
  :الثالث

لضـــــَماُن ال األجـــــُر وا« : قاعـــــدةأمـــــا  القواعـــــد الـــــثالث، مـــــرت فائـــــدةوقـــــد 
فيحتاج إليها عند البحث عن مدى ثبوت األجر على الضامن، واحلكم  »َجيَْتِمَعانِ 

أن وجـــوب األجـــر ال جيتمـــع مـــع وجـــوب الضـــمان مطلقـــا؛ فإمـــا أن : الـــذي تفيـــده
  .يسقط األجر مقابل الضمان، وإما أن يبقى األجر وال يلزمه الضمان

هــي القواعــد الــثالث؛ إذ رد هــذه القاعــدة، وقبــول وهــذا اإلطــالق هــو ســر 
تقرير حكم اجتماع األجـر والضـمان، فتنفيـه مطلقـا، دون تفريـق تنطلق أساسا من 

                                        
  .٤٤١شرح القواعد الفقهية، ص: انظر )١(



 

 
١٤ 

ـــثالث؛ ألـــا بـــني التصـــرف اجلـــائز وغـــريه، وهـــذا ا إلطـــالق ال يـــرد علـــى القواعـــد ال
أن أنـه تبحث أصالة فيمن يكون له اخلـراج أو جيـب عليـه الغـرم، أو مقـدارمها، والشـ

ثبات  ، وهذا هو سرسلفاً  اً ر يكون جواز التصرف متقر ألمور عند البحث يف هذه ا
  .»األجُر والضَماُن ال َجيَْتِمَعانِ « : ثبات قاعدة القواعد الثالث، وعدم

  :ن الفرق بين القواعد المذكورةوالحاصل م

  .أن األوىل حيتاج إليها عند البحث فيمن يستحق اخلراج
   .ب عليه الغرمحيتاج إليها عند البحث فيمن جي والثانية

عنـــد البحـــث يف مقـــدار اخلـــراج والغـــنم الـــذي يســـتحقه والثالثـــة حيتـــاج إليهـــا 
  .الضمان والغرم الذي جيب عليهما الضامن والغارم، أو مقدار

فيحتاج إليها عنـد البحـث عـن  »األجُر والضَماُن ال َجيَْتِمَعانِ « : أما قاعدة
  .مدى ثبوت األجر على الضامن

وقبــول القواعــد الــثالث؛ أن هــذه تنطلــق أساســا مــن عــدة وســر رد هــذه القا
تقريـــر حكـــم اجتمـــاع األجـــر والضـــمان، فتنفيـــه مطلقـــا، دون تفريـــق بـــني التصـــرف 

؛ ألن الشـأن عنـد البحـث اجلائز وغريه، وهذا اإلطالق ال يرد على القواعد الـثالث
  .فيها أن يكون جواز التصرف متقرراً سلفاً 

د�و��$�(�!�و"�מ�)ذא�وא��!�&��מ،�و%�$�א��! ��*��*�$��.� �

  آل سليمانبن سليمان خالد بن عبد العزيز / وكتبه
  غفر اهللا له ولوالديه وجلميع املسلمني

http://faculty.kfupm.edu.sa/ias/khaledan  
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حتقيق ). ـه٦٤٦ت( بن كثري حافظـ، أبو الفداء الإمساعيل بن عمر. فة أدلة التنبيهإرشاد الفقيه إىل معر  .١

  .م ١٩٩٦/هـ  ١٤١٦ى، ـالطبعة األول. الةـمؤسسة الرس: بريوت  .جة أبو الطيب: 
). هـ١٤٢٠ت(اين ـن األلبـالدي رـد ناصـحمم  .يلـار السبـاديث منـج أحـخريـإرواء الغليل يف ت .٢

  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩الطبعة األوىل، . اإلسالمياملكتب : بريوت. حممد زهري الشاويش: شرافإ
زين العابدين بن إبراهيم املعروف بابن .  شباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعماناأل .٣

الطبعة . املكتبة العصرية: صيدا  . عبد الكرمي الفضلي: حتقيق ).هـ٩٧٠ت (جنيم احلنفي 
  .                                                               م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨األوىل، 

 ).هـ٩١١ت (يوطي ـكر، اجلالل  السـعبد الرمحن بن أيب ب .والنظائر يف قواعد وفروع الشافعيةاألشباه  .٤
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الطبعة األوىل، . دار السالم: القاهرة .حممد حممد تامر، وصاحبه:حتقيق

عامل : أيب الوفاء األفغاين بريوت : تعليق ). هـ١٨٩ت (حممد بن احلسن الشيباين . األصل .٥
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الطبعة األوىل، . الكتب

مكتبة : جدة  .إبراهيم بن حممد بن القاسم األهدل. األقمار املضيئة شرح القواعد الفقهية .٦
  .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل، . جدة

ت (ن جنيم احلنفي ـزين الدين بن إبراهيم بن حممد الشهري باب .البحر الرا ئق شرح كنز الدقائق .٧
  .م١٩٩٣/ هـ  ١٤١٣الطبعة الثالثة، . ار املعرفةد: بريوت ).   هـ ٩٧٠

ت (حنفي ـي الـانـر بن مسعود بن أمحد الكاسـأبو بك . بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .٨
  ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها . ( دار الكتب العلمية: بريوت )   هـ  ٥٧٨

 ).هـ٨٥٢ت (قالين ر العسـأمحد بن علي، احلافظ ابن حج. بلوغ املرام من أدلة األحكام .٩
  ).بدون دار النشر ورقم الطبعة( هـ ١٣٥٢عام  .حممد حامد الفقي: تصحيح وتعليق 

حممد بن سليمان ناظر  ).أصله رسالة ماجستري للمحقق( ترتيب الآليل يف سلك األمايل .١٠
مكتبة : الرياض. خالد بن عبد العزيز آل سليمان: حتقيق) . هـ١٠٦٥كان حيا عام (زادة 
  . م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥طبعة األوىل، ال. الرشد

بن حجر العسقالين ابن علي ، احلافظ  أمحد.   تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري .١١
م ١٩٦٤/ هـ ١٣٨٤عام   .املنورة املدينة. هاشم اهللالسيد عبد : حتقيق ). هـ ٨٥٢ت(
  ).ورقم الطبعة  بدون دار النشر،(

 :حتقيق). هـ١٠٨٨ت(ين احلصكفي ـحممد بن علي احلص ).  مطبوع مع رّد احملتار(الدر املختار  .١٢
  .م ١٩٩٤/ هـ١٤١٥الطبعة األوىل، . العلمية دار الكتب: بريوت. عادل عبد املوجود وصاحبه
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دار : بريوت .احملامي فهمي احلسيىن: تعريب . علي حيدر. درر احلكام شرح جملة األحكام .١٣
  ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (الكتب العلمية

ت (رو ـحممد بن فراموز احلنفي الشهري مبال خس. األحكام رح غررـام يف شـاحلكدرر  .١٤
  ).بدون رقم الطبعة(هـ، ١٣٢٩عام . مطبعة دار السعادة: مصر  ).هـ ٨٨٥

 :حتقيق ).هـ ١٢٥٢ت(حممد أمني بن عمر، ابن عابدين احلنفي . رد احملتار على الدر املختار .١٥
  .م ١٩٩٤/ هـ١٤١٥الطبعة األوىل، . العلمية الكتب دار: بريوت. عادل عبد املوجود وصاحبه

حممد  :حتقيق). هـ٢٧٥ت. (بن يزيد،أبو عبد اهللا ابن ماجه القزويين حممد. سنن ابن ماجه .١٦
  ). نشر أخرى معلوماتبدون (دار الفكر : بريوت. عبد الباقي فؤاد

حممد : حتقيق). هـ ٢٧٥ت. (بن األشعث، أبو داود السجستاين سليمان. سنن أيب داود .١٧
  ). أخرى نشربدون معلومات (الفكر دار. الدينحميي 

أمحد حممد :  حتقيق). هـ٢٧٩ت (بن عيسى، أبو عيسى الرتمذي  حممد.  سنن الرتمذي .١٨
  ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. ( دار إحياء الرتاث العريب:  بريوت. وآخرونشاكر 

: حتقيق). هـ ٣٨٥ت(دي بن عمر، أبو احلسن الدارقطين البغدا عليسنن الدارقطين   .١٩
  ).بدون رقم الطبعة.(م١٩٦٦/هـ ١٣٨٦عام . دار املعرفة:  بريوت. هاشم اهللالسيد عبد 

حممد عبد :حتقيق ). هـ٤٥٨ت (بن احلسني، أبو بكر البيهقي  أمحد.  السنن الكربى .٢٠
  ).بدون رقم الطبعة. (م١٩٩٤/هـ ١٤١٤عام . مكتبة دار الباز: املكرمة  مكة. القادر عطا

عبد .د:حتقيق). هـ ٣٠٣ت( أبو عبد الرمحن النسائي بن شعيب، أمحد. لسنن الكربىا .٢١
  .م١٩٩١/ هـ١٤١١الطبعة األوىل، . دار الكتب العلمية: بريوت. الغفار سليمان وصاحبه

مصطفى : تصحيح وتعليق ). هـ١٣٥٧ت ( أمحد بن حممد الزرقا . شرح القواعد الفقهية .٢٢
  ).بدون دار نشر .( م١٩٨٩/هـ١٤٠٩الطبعة الثانية، . أمحد الزرقا

حممد بن مصطفى العالئي  ).خمطوط(شرح القواعد الكلية من جمامع احلقائق للخادمي  .٢٣
وهو مصور من جامعة  مكتبة امللك فهد الوطنية يف الرياض،). هـ١٢٤٣ت(القينوي احلنفي 

  ). ٥٣٩٠يهودا رقم( برينستون 
الطبعة  .دار الكتب العلمية: بريوت ).هـ١٣٢٨ت (سليم رستم باز اللبناين . شرح الة .٢٤

 ).هـ ١٣٠٥وهي مصورة عن طبعة األستانة اازة عام( الثالثة

ت (ر ـد طاهـحمم : هـها ابنـوأمت )هـ ١٣٢٦ت(ي ـحممد خالد األتاس. شرح الة .٢٥
 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها . ( املكتبة احلبيبية: باكستان  ).هـ١٣٤١
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أمحد بن علي ). أصله رسالة دكتوراه للمحقق(قواعد املذهب شرح املنهج املنتخب إىل  .٢٦
. دار عبداهللا الشنقيطي للنشر. حممد الشيخ حممد األمني: حتقيق ). هـ٩٩٥ت (املنجور 

  ).بدون بلد النشر ورقم الطبعة وتأرخيها(
حتقيق ). هـ٣٢١ت (بن حممد بن سالمة، أبو جعفر الطحاوي  أمحد.   شرح معاين اآلثار .٢٧

  .هـ١٣٩٩الطبعة األوىل، . دار الكتب العلمية:  بريوت. النجارحممد زهري : 
حممد بن حممود بن أمحد البابريت أكمل الدين ). مطبوع مع فتح القدير(العناية على اهلداية  .٢٨

  ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (دار الفكر: بريوت ). هـ٧٨٦ت (
حسن بن ). األجزاء الثالثة األول من الفتاوى اهلندية مطبوع امش(فتاوى قاضي خان  .٢٩

دار إحياء : بريوت ). هـ٥٩٢ت(منصور األوزجندي الفرغاين احلنفي الشهري بقاضي خان 
  ).بدون تأريخ الطبعة(الطبعة الرابعة . الرتاث العريب

دار : القاهرة). هـ٨٥٢ت (أمحد بن علي ، احلافظ ابن حجر العسقالين . فتح الباري .٣٠
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧الطبعة األوىل ، . ريانال

حممد . الفوائد اجلنية حاشية املواهب السنية شرح الفوائد البهية يف نظم القواعد الفقهية .٣١
دار : بريوت . رمزي سعد الدين: تقدمي ). هـ١٤١٠ت (ياسني بن عيسى الفاداين املكي 

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧الطبعة الثانية، . البشائر اإلسالمية
مكتب الرتاث يف : حتقيق ). هـ٨١٧ت(حممد بن يعقوب الفريزوآبادي . يطالقاموس احمل .٣٢

  .م١٩٨٧/هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية، . مؤسسة الرسالة: بريوت . مؤسسة الرسالة
من خالل كتاب اإلشراف على مسائل اخلالف للقاضي (قواعد الفقه اإلسالمي  .٣٣

. جممع الفقه اإلسالمي: جدة  دار القلم،: دمشق  .حممد الروكي. د .)عبدالوهاب املالكي 
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩الطبعة األوىل، 

جلنة النقابة : كراتشي ).هـ١٤٠٢ت (حممد عميم اإلحسان اددي الربكيت . قواعد الفقه .٣٤
  .هـ١٤٠٧الطبعة األوىل، . والنشر والتأليف

لة رسا(القواعد الفقهية يف بايب العبادات واملعامالت من خالل كتاب املغين البن قدامة  .٣٥
: إعداد الشيخ ). هـ١٤١٠مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة يف الرياض، عام 

  .د عبدالعزيز بن عبدالرمحن الربيعة.أ: عبداهللا بن عيسى العيسى، إشراف 
الطبعة . دار الـرتمـذي: بريوت . عزت عبيد الدعاس. القواعد الفقهية مع الشرح املوجز .٣٦

  .م١٩٩١/هـ١٤١١الرابعة، 
. دار القلم: دمشق .مصطفى الزرقا: علي أمحد الندوي، تقدمي الشيخ . د .قواعد الفقهيةال .٣٧

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤الطبعة الثالثة، 



 

 
١٨ 

 /هـ١٤١٨الطبعة األوىل، . دار املكتيب: دمشق . حممد الزحيلي. د. القواعد الفقهية .٣٨
  .م١٩٩٨

أصله ) (هـ٦٣٦ت( القواعد والضوابط املستخلصة من التحرير لإلمام مجال الدين احلصري .٣٩
الطبـعة األوىل، . مطبعة املدين: القاهرة. علي أمحد الندوي. د). رسالة دكتوراه

  .م١٩٩١/هـ١٤١١
: بريوت). هـ٧١١ت (لسان العرب، حممد بن مكرم، أبو الفضل مجال الدين ابن منظور  .٤٠

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤الطبعة الثالثة، . دار صادر، دار الفكر
. دار الكتب العلمية: بريوت ). هـ٤٨٣ت (السرخسي أمحد بن أيب سهل . املبسوط .٤١

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤الطبعة األوىل، 
حممد بن حمـمد بن مصـطفى، أبو ). منافع الدقائق: مطبوع يف آخر شرحه (جمامع احلقائق  .٤٢

هـ ١٣٠٣مطبعة احلاج حمرم أفندي البسـنوي، سنة : استانبول ). هـ١١٧٦ت (سعيد اخلادمي 
 ). بدون رقم الطبعة(

مطبوعة مع عدة شروح وإذا (. جمموعة من علماء الدولة العثمانية. لة األحكام العدليةجم .٤٣
  ).عزوت إليها قرنتها بأحد شروحها

أبو حممد بن غامن بن حممد ). يف مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان(جممع الضمانات  .٤٤
ر من املطبعة مصو . (دار الكتاب اإلسالمي: القاهرة ). هـ١٠٢٧كان حيا سنة ( البغدادي 

  ).هـ١٣٠٨الطبعة األوىل،  . اخلريية بالقاهرة
أمحد بن عبداحلليم، شيخ اإلسالم ابن تيمية . جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية .٤٥

دار عامل الكتب للطباعة : الرياض . عبدالرمحن بن قاسم وابنه حممد: مجع ). هـ٧٢٨ت (
  .م١٩٩١/هـ١٤١٢الطبعة األوىل، . والنشر والتوزيع

الطبعة التاسعة، . دار الفكر: بريوت .األستاذ مصطفى أمحد الزرقا. املدخل الفقهي العام .٤٦
  .م١٩٦٨- ١٩٦٧

. دار عمار: عمان . إبراهيم حممد حممود احلريري. د. املدخل إىل القواعد الفقهية الكلية .٤٧
  .م١٩٩٨- هـ١٤١٩الطبعة األوىل، 

 :حتقيق). هـ٤٠٥ت(وري ـابـاكم النيسبن عبد اهللا، احل حممد .حنيـاملستدرك على الصحي .٤٨
/ هـ  ١٤١١الطبعة األوىل، . دار الكتب العلمية :بريوت. مصطفى عبد القادر عطا

  .م١٩٩٠
ت ( سيـري الطيالـو داود الفارسي البصـبن داود، أب سليمان. مسند أيب داود الطيالسي .٤٩

  ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(دار املعرفة :  بريوت ).هـ٢٠٤



 

 
١٩ 

دار : بريوت ).هـ٢٠٤ت ( حممد بن إدريس، أبو عبد اهللا الشافعي اإلمام .شافعيمسند ال .٥٠
  ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها (  العلميةالكتب 

بدون رقم . (مؤسسة قرطبة: مصر ).هـ٢٤١ت (أمحد بن حنبل الشيباين  اإلمام. املسند .٥١
  ـ  )الطبعة وتأرخيها

. إبراهيم أنس ومن معه. د: ج الطبعة قام بإخرا  .جممع اللغة العربية. املعجم الوسيط .٥٢
  .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢الطبعة الثانية، . املكتبة اإلسالمية: استانبول 

عبداهللا الرتكي . د: حتقيق ). ٦٢٠ت (عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي . املغين .٥٣
طبع على نفقة األمري تركي بن (م ١٩٩٢/هـ١٤١٢الطبعة الثانية، . هجر: القاهرة . وصاحبه

  ).لعزيز آل سعودعبدا
شهاب : حتقيق ). هـ٣٩٥ت (أمحد بن فارس بن زكريا، أبو احلسني . املقاييس يف اللغة .٥٤

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥الطبعة األوىل، . دار الفكر: بريوت . الدين أبو عمرو
كان حيا عام (مصطفى بن السيد الكوز احلصاري . منافع الدقائق يف شرح جمامع احلقائق .٥٥

  ).بدون رقم الطبعة(هـ ١٣٠٣مطبعة احلاج حمرم أفندي البسنوي، : استانبول). هـ١٣٤٦
 :حتقيــــق ).هـــــ ٣٠٧ت( لي بــــن اجلــــارود، النيســــابوريـاهللا بــــن عــــ عبــــد. مسندةـن الـــــاملنتقــــى مــــن السنــــ .٥٦

  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨األوىل، : الطبعة .ة الكتاب الثقافيةـمؤسس: بريوت. البارودي عمرعبداهللا 
تيسري . د: حتقيق ). هـ٧٩٤ت (ن حممد بن ادر الزركشي بدر الدي. املنثور يف القواعد .٥٧

طباعة - أعمال موسوعية مساعدة- وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: الكويت . فائق أمحد
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، . شركة دار الكويت للصحافة

سم بن علي بن قا). مطبوع يف ضمن شرحه للمنجور(املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب  .٥٨
دار عبداهللا الشنقيطي ). هـ٩١٢ت (حممد، أبو احلسن التجييب الفاسي املشهور بالزقاق 

  ).بدون بلد الناشر ورقم الطبعة وتأرخيها(
: شرح  ).هـ٧٩٠ت (إبراهيم بن موسى، أبو إسحاق الشاطـيب املالـكـي . املوافقـات يف أصـول الفقـه .٥٩

  ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها( دار الكتب العلمية: بريوت .  عبداهللا دراز
: الرياض. حممد صدقي بن أمحد البورنو أبو احلارث الغزي. د. موسوعة القواعد الفقهية .٦٠

  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الطبعة األوىل، . مكتبة التوبة
أمحد بن حممد بن الصديق، ). بداية اتهد البن رشد(اهلداية يف ختريج أحاديث البـداية  .٦١

عامل : بريوت . يوسف املرعشلي وصاحبه: حتقيق ). هـ١٣٨٠ت (أبو الفيض الغماري 
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الطبعة األوىل، . الكتب


