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 ملخص الرسالة

 سة:اهدف الدر 

ألمر المعلل بمخالفة غير المسلمين، وذلك من يهدف البحث إلى الكشف عن أحكام ا
خالل البحث في األدلة التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية واإلجماع والقواعد الشرعية 
اآلمرة بمخالفة غير المسلمين، ومعرفة المقاصد التشريعية الدينية والدنيوية للمخالفة، وكيفية فهم 

الحكم وفًقا لعلم أصول الفقه، والبحث في عموم األمر بالمخالفة  داللة األمر المعلل بالمخالفة على
 لجميع األوقات، أم أن له علاًل خاصة يزول حكمه بزوالها.

 الدراسة: يةمنهج

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في بيان مذاهب وأقوال العلماء، والمنهج المقارن  
 لعقد مقارنات بين آراء المذاهب المختلفة.

 ئج الدراسة:نتا

خلص الباحث بعد تمام البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها أن لألمر بمخالفة 
علماء في ه وقع خالٌف بين الأنغير المسلمين العديد من المقاصد التشريعية الدينية والدنيوية، و 

وصل ، وتن القول بالوجوب والندب واإلباحةمخالفة على األحكام، بيالداللة األمر المعلل بفهم 
؛ فإذا هالوارد فيعلى الباب  خالفة على األحكام يكون بناءً المأن ضابط داللة األمر المعلل بإلى 
 كان لمعنى مطلوبإذا  في باب العبادات؛ فإنه يدور بين الوجوب والندب حسب القرائن ورد

ذا إن كان لمعنى خارج عنهااإلباحة فقط  ديفيو للعبادة،  إنه اآلداب؛ ففي باب العادات و  ورد، وا 
 .ال يحتمل الوجوبيدور بين الندب واإلباحة حسب القرائن، و 

 التوصيات:

يوصي الباحث بدراسة أصولية فقهية تطبيقية مقارنة لداللة النهي المعلل بمخالفة غير  
 المسلمين على األحكام حيث لم يتعرض البحث لها.

 -التعليل بمخالفة غير المسلمين -مخالفة غير المسلمين -)أحكام األمر الكلمات المفتاحية:
 مقاصد األمر بمخالفة غير المسلمين(. -ضوابط األمر المعلل بمخالفة غير المسلمين
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Abstract   
Objective of the study: The research aims to uncover the provisions relevant to the 

grounded command of differing from non-Muslims, through research in the evidences 

in Holy Quran and the Sunnah, scholars consensus and the rules of the Islamic 

commanding the Muslims to be dissimilar to non-Muslims. The study also aims to 

know the purposes of religious and positive legislation behind differing from the non-

Muslims, and how to understand the significance of the justified command for the 

dissimilarity according to the principles of jurisprudence. The study also makes a 

research in general command of dissimilarity for all times, or that it has special 

justifications that may cancel rule by its end of the justification. 

Research Methodology: The researcher used the descriptive and analytical approach 

to explain the opinions of scholars, and the comparative approach to make 

comparisons between the views of different views. 

The most important findings of the study: 

Dissimilarity with non-Muslims has many religious and positive legislative purposes. 

There was a dispute between scholars in understanding the significance of the 

provisions of the grounded command for differing from non-Muslims. Some finds it 

obligatory and desirable and permissible. The study reached that the control of the 

significance of justified command of dissimilarity depends on the domain it is in. if 

it’s in the domain of the acts of worship, it revolves between being obligatory or 

desirable according to the evidence if it has a meaning required for worship, and it is 

permissible only if it has a meaning away from it. If it is mentioned in the section of 

customs and morals, it shall revolve between being desirable or permissible depending 

on evidence, but it shall not be obligatory. 

The most important recommendations of the study:  

The researcher recommends making fundamental study in applied jurisprudence to 

compare the provisions of the significance of grounded prohibition of similarity with 

non-Muslims where this study has not addressed. 

Keywords: (Provisions of the command – dissimilarity with non-Muslims- 

explanation dissimilarity with non-Muslims - controls the grounded command for 

differing from non-Muslims - the purposes of the command of differing from non-

Muslims). 
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 اقتباس

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

َاهَ ََوَكَذلَِكَ﴿ نَزْلن
َ
كنًماَأ َتَََولَئِنَََِعَربِيًّاَح  مَاتََّبعن َواءَه  هن

َ
َدَماَأ ََبعن

ََِِمنَََلََكَََماَالنِعلنمََِِمنََََجاءَكََ  ﴾َواقَيََوَلَََوِلَِيَِمنَاّللَّ

 [73]سورة الرعد: 

 

 

َناكَََث مََِ﴿ َىََجَعلن َعةَيَََعَ نَََََشِي رََِِمِ من
َ َهاَاْلن َواءَََتَتَِبِعَنََوَلَََفاتَِبِعن هن

َ
َأ

ِينََ لَم ونََََلََاََلِ   ﴾َيعن

 [81]سورة الجاثية: 
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 ْاإِلهَدْاءُ 

 

  للعالمين، فرفع الظلم عن المظلومين، رحمةً  رسلمن أ   إلى

 ملسو هيلع هللا ىلص.محمد رسول هللا  وهدى الخلق لجنات النعيم،

  كان لها من اسمها نصيب، فكانت الحنان والعطف والدعوة في ظهر الغيب، إلى التي

 أمي الغالية.

 بحبه وعطفه، كان بشيًرا وسراًجا منيًرا ينير لنا الطريق إلى من

 أبي الحبيب.

 فيه خير، ا لكل مافي ظلهم، ودفعوني دائمً معهم و إلى الذين تربيت 

 إخوتي وأخواتي الغوالي.

 مهجة الفؤاد وعبق الشوق والحنين،هم  الذين تحملوا االنشغال والتقصير، إلى

 ء.األعزازوجتي الحبيبة وأبنائي 

 الدراسة والجد واالجتهاد، ةالذين الزمتهم في فتر  إلى

 زمالئي األحباب.

 حث.إلى كل من شرفني باالطالع والقراءة والمشاركة في هذا الب

 
 

 ﴾أهدي ثمرة جهدي المتواضع لهم جميعًا﴿
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 وتقديرٌ شكٌر 

، وقد جعل هللا الذي وفقني إلتمام هذا البحث في البداية وقبل كل شيء، أشكر هللا 
 عبده، حيث قال شكره سبًبا لزيادة نعمه على  :﴿مَن زِيَدنَّك 

َ
َْل ت من  .(1)﴾لَئِنََشَكرن

ن هللا م، وقد منارات للعلم، يقتدى بهم فيهتدى اء أفذاًذا،، أن جعل بيننا علموأشكره 
علم ال طريق ر عون لي علىر، فكانوا خيالوفيبنور علمهم  واكنت من الذين استرشدعلي بأن 

"ل يشكر : ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لهم، والهداية، فكان واجًبا علي
 .(2)هللا من ل يشكر الناس"

 راهيمتيسير كامل إب :الدكتوراألستاذ مدرسي الفاضل شيخي ومشرفي و  بالشكرخص أو 
 وجميل صبره. ،بعظيم عونه امعترفً 

 والشكر موصول إلى عضوي لجنة المناقشة األفاضل:

 ماهر حامد الحولي حفظه هللا. الدكتور:األستاذ 

 حفظه هللا. مازن مصباح صباح  الدكتور:واألستاذ 

حكاًما. اللذين تكرما بقبول مناقشتي  في هذا البحث، ما أضفى عليه بهاًء ورونًقا، وقوًة وا 

كل من مد لي يد العون والمساعدة، أو توجيه  إلىوال يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان 
 م.اخير ما ير  ة في ظهر الغيب، ليتم بحثي علىالنصيحة واإلرشاد، أو أكرمني بدعو 

ال ينفع مال وال بنون إال من  سناتهم، يومأن يجعل جهدهم هذا في ميزان ح سأل هللا أو 
 هللا بقلب سليم. أتى

 الباحث                                                                      

 محمد بشير أبو شاويش

                                                           
 .7سورة إبراهيم:  (1)
 ، حكم4144(، حديث رقم: 4/522لمعروف، )سنن أبي داود، أبو داود، تحقيق: محمد عبد الحميد، كتاب األدب/ باب في شكر ا (2)

 األلباني حديث صحيح. عليه
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 لمقدمة:ا
علَّم القرآن، َخَلق اإلنساَن علَّمه البياَن، وأشهد أْن ال إله الذي الحمد هلل الكريم الرحمن، 

إال هللا وحَده ال شريك له، الذي شرف أهل العلم ورفع منزلتهم على سائر الخلق، وأصلي وأسلم 
نما وَ  قد أخذ رَّث العلم، فمن أخذه فعلى سيد األولين واآلخرين، الذي لم ي ورِِّث ديناًرا وال درهًما، وا 

ِرمه فهو المحروم، أما بعد. حظًّاً   وافًرا، ومن ح 

، همب التشبهعدم ألمر بمخالفة غير المسلمين، و بافقد وردت األدلة من الكتاب والسنة 
َواءََا﴿: قال ف هن

َ
َأ َهاََوَلَتَتَّبِعن ِرََفاتَّبِعن من

َ َِمَنَاْلن َََشِيَعةي ََجَعلنَناَكَََعَ وَنَث مَّ لَم  ِيَنََلََيعن َلَََ*َلَّ َإِنَّه من نن
تَِّقنيََ نم  َال ََوِلُّ ََواّللَّ  ََبعنضي ِِلَاء  ون

َ
َأ ه من الِِمنَيََبعنض  َالظَّ ََِشينًئاَِإَونَّ ن واََعننَكَِمَنَاّللَّ   الناظر فيف ،(1)﴾ي غن

تضمن إما يمنها مما  اكثيرً  يجدلسنة النبوية المطهرة ، واالمبينالنصوص الشرعية في الكتاب 
 .لمسلمين، أو النهي عن التشبه بهماألمر بمخالفة غير ا

إلى أصالة ما رمت إليه هذه النصوص من مخالفة الحال التي يكون فيها إشارة هذه الكثرة 
سالمية اإلأن كثيًرا من سعي الشريعة  ما، وبمقاصد الشريعةعليها غير المسلمين، وأن ذلك من 

شكل أوامر ونواهي؛ األمر الذي  على اءتها غير المسلمين جالتي يكون علي لمخالفة الحال
 .لى األحكام من الناحية التكليفيةدراسة داللة هذه األوامر والنواهي ع استدعى

من مخالفة غير المسلمين يقتضي الوجوب؟،  اإلسالمية فهل كل ما أمرت به الشريعة
، إلى قيام الساعة؟ همن لحظة صدور  وهل كل أمر من نوع ما ذ كر يعتبر أمًرا يعم األوقات كلها

أم أن بعض تلك األوامر كان له سياقات تاريخية خاصة زالت وانتهت؟، وما مدى تأثير ذلك على 
 .واإلجابة عن هذه األسئلة هي هدف هذا البحث، ومنها تظهر أهميته، (9)األحكام؟

 :   البحث أهميةأولا
 تها،رعاي على تقوم ومقاصد غايات يةاإلسالم للشريعة أنَّ  كون  من حثتكمن أهمية الب

 بحفظ المتعلقة مقاصدها أهم من للمشركين تابعةال غير مستقلةال مسلمةال شخصيةال صناعةو 

                                                           
 (.49-41سورة الجاثية: ) (1)
 (.5ر المعلل بمخالفة غير المسلمين وداللته على األحكام، إبراهيم، )األم (5)
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 في ساهمي، و تكليفًيا حكام يعداأل على المسلمين غير بمخالفة مراأل داللة فهمبما أن و  الدين؛
 الدالالت ذهه فهم فإننفس الوقت  وفي الشريعة، الذي قصدته نحوال على مسلمة شخصية تكوين
 ثقافات يفالتي هي ال تذوب  وسطية؛ال مسلمةال شخصيةال صقل في يسهم الشارع لمراد وفًقا

 أهمية تبرز هنا ومن المذموم، التعصب تتعصبو  تتشدد التي هي وال للشرع، مخالفة وعادات
 في اهمتهمس وكذلك ،المسلم على الكلياتالمقاصد و  أعظم بحفظ يتعلق كونهب ؛البحث موضوع

 .(0)مغالية غير وسطية مسلمة شخصية خلق

  البحث مشكلةثانياا: 
 لمسلمينا غير بمخالفة األمر داللة عن الكشف في الرئيسة البحث شكلةيمكن تلخيص م

 ى صيغةعل الشرعية النصوص من كثير وردت حيثوفًقا ألصول الفقه وقواعده،  ،حكاماأل على
 ألوامرا تلك داللة معرفةويستدعي البحث ل  تطلبي الذي األمر لمين،المس غير بمخالفة أوامر
 رفتهماوبمع ،_األمر والنهي_ بهما االبتالء معظم ألن" الشرع؛ في مكانة من لها لما األحكام؛ على
 ويتفرع ،(9)"المقاصد أعظم من بهما المراد ومعرفة ،الحرام من الحالل ويتميز األحكام، معرفة تتم
 لمينالمس غير بمخالفة مروااأل عموم عن الكشف منها: أخرى  إشكاالت يالرئيس كالاإلش هذا عن

 (3)، وهل يمكن أن يزول الحكم بزوال علة المخالفة؟عدمه من لألوقات

  البحث أسئلةثالثاا: 
 سيحاول البحث أن يعطي إجابة للتساؤالت التالية: 

 ؟هو حكم األمر المعلل بمخالفة غير المسلمين ما -أ
األدلة الواردة في األمر بمخالفة غير المسلمين من القرآن والسنة واإلجماع والقواعد ما هي  -ب

 الشرعية؟
 ؟كلها األوقات يعم المسلمين، غير بمخالفة األمر هل -ت
 ما هي المقاصد الشرعية لألمر بمخالفة غير المسلمين؟ -ث

                                                           
 (.5األمر المعلل بمخالفة غير المسلمين وداللته على األحكام، إبراهيم، ) (4)
 (.4/44أصول السرخسي، السرخسي، ) (5)
 (.5األمر المعلل بمخالفة غير المسلمين وداللته على األحكام، إبراهيم، ) (2)
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 ما هو ضابط داللة األمر بمخالفة غير المسلمين؟ -ج

  البحث أهدافرابعاا: 
 .األحكام على المسلمين غير بمخالفة األمر داللة انبي -أ
 بيان األدلة من القرآن والسنة واإلجماع والقواعد الشرعية الواردة بمخالفة غير المسلمين. -ب
 بيان المقاصد الشرعية من األمر بمخالفة غير المسلمين. -ت
 .على الحكم المسلمين غير بمخالفةالمعلل  األمربيان ضابط داللة  -ث

ا:    البحث نهجمخامسا
، من خالل البحث والقراءة في كتب الفقه التحليلي الوصفي المنهجالباحث  ستخدما

 لعلماء،ا مذاهب بيانوأصوله، وكتب الفتاوي وشروح األحاديث، والدراسات واألبحاث الجامعية، ل
لى ول إ، للوصالمختلفة المذاهبالعلماء في  آراء بين المقارنات عقد في لمقارن وكذلك المنهج ا

 .الرأي األقرب لمقاصد الشريعة اإلسالمية وروحها

ا: خطة البحث  سادسا

 ،ولوثالثة فص ،السابقة مقدمةال: على "المسلمين غير بمخالفة األمر أحكام" بحث شتملي
 : التالي النحوتحتوي على أهم النتائج والتوصيات، مقسم على  وخاتمة

 :الفصل األول
 لمسلمين، وأدلة األمر بمخالفة غير المسلمين.حقيقة األمر المعلل بمخالفة غير ا

 .حقيقة األمر المعلل بمخالفة غير المسلمين وصوره المبحث األول:
 .األمر بمخالفة غير المسلمين المبحث الثاني: أدلة

 :الثاني فصلال
 فيدهي الذي الحكم في العلماء أقوالالقصد التشريعي ألحكام األمر بمخالفة غير المسلمين و 

 .الحكم على دللته وضابط المسلمين، غير بمخالفةالمعلل  األمر
 المبحث األول: مقاصد األمر بمخالفة غير المسلمين.
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 وضابط ينالمسلم غير بمخالفةالمعلل  األمر يفيده الذي الحكم في العلماء أقوالالمبحث الثاني: 
 داللته على الحكم.

 :الثالث فصلال

 .أحكام التعليل بمخالفة غير المسلمين

 المبحث األول: مسالك التعليل بمخالفة غير المسلمين.
 فة غير المسلمين، وتعارض مصلحة المخالفة معلالمبحث الثاني: أثر زوال علة األمر بمخا

 .مصلحة أخرى 

 سابعاا: الدراسات السابقة
بعد االطالع والبحث على الموضوع توصل الباحث إلى أنه ال يوجد كتاب خاص للحديث  

ألمر بمخالفة غير المسلمين، ولكن هناك بعض الكتب والرسائل العلمية التي تحدثت عن أحكام ا
 عن الموضوع بشكله العام دون تخصيص، وال بيان للحكم، ومنها:

: للباحثين "واستقالليتـه اإلسـالمي التشريع أصـالة في وأثره الكفـار، بمخالفة األمر" بحث -أ
 الذي نشرو  العمري، محمد وسامرة يعة،شر  أبو إسماعيل وقصي الشـرع، علي صفيــة
 لالمسائ من العديد فيبحثي مع  البحث   هذااشترك  وقد ،(1)المنارة مجلة في 9004 عام
 وأسباب انمعوأن هناك  استقالاًل، األحكام بها تثبت علةً  ينفرد ال الكفار مخالفة أن مثل

لمسائل من ا لعدد يلتفت لم المذكور بحثال أن إال الحكم، وراء كانت المخالفة سوى أخرى 
 األمريها حكام التي يدل علاأل أنواع بين التمييز طريقةبيان  مثل التي اعتنى بها بحثي

 عم المخالفة مصلحة تعارض مثل التأصيلية المسائل من مجموعة وكذلك بالمخالفة،
 ها.وغير  وأخرى، مصلحة

وهو رسالة قدم  :ري الستنفار لغزو التشبه بالكفار، للشيخ أحمد بن الصديق الغما -ب
ه مؤامراتو  ،فيها المؤلف الحديث عن مطامع المستعمر الغربي في البالد اإلسالمية

                                                           
م، وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي بجامعة آل البيت 9004/أ( 9لمنارة، المجلد الثاني، العدد )مجلة ا (1)

 .بالمملكة األردنية الهاشمية
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وموقف األمة والدين من هذا الحقد الدفين، ولم يتطرق للحديث عن أحكام التشبه، وبيان 
 .بحثيأقوال العلماء فيها كما في 

هو في و  هيل حسن عبد الغفار:السنن واآلثار في النهي عن التشبه بالكفار، للشيخ س -ت
أصله رسالة ماجستير، قام المؤلف فيه بجمع األحاديث واآلثار المتعلقة بهذا الموضوع، 
والتي وردت فيها ألفاظ "خالفوا"، "وال تتشبهوا"، أو ورد في ذكر عاقبتهم أو ذمهم ونحوها، 

ب ورود سب الصيام.."، ثم يذكر–ثم قام بتقسيمها إلى فصول حسب المضمون "الصالة 
الحديث إن وجد، وتخريجه، ورواته، ودرجته، واأللفاظ الغريبة، وأخيًرا فقه الحديث موجًزا، 

عنه في توسعه في البحث في فقه الحديث من حيث داللة األمر بالمخالفة  بحثيويختلف 
 على الحكم، والبحث في أقوال العلماء.

 حكام، للدكتور تيسير إبراهيم:األمر المعلل بمخالفة غير المسلمين ودللته على األ -ث
وهو بحث محكم يبحث في داللة األمر المعلل بمخالفة غير المسلمين وضابط داللته 
ضافة  على الحكم، وما يضيفه بحثي في هذا الموضوع هو البحث الموسع في المسألة، وا 
العديد من األمثلة في كافة المطالب، وكذلك البحث في أقوال العلماء والباحثين 

معاصرين، كما أن البحث السابق لم يتعرض لمقاصد األمر بمخالفة غير المسلمين ال
الدينية والدنيوية األمر الذي قمت به في بحثي، وكذلك لم يتعرض للبحث في األدلة من 

 القرآن والسنة واإلجماع والقواعد الشرعية الواردة في المخالفة.
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 ل األولـــالفص
بمخالفة غير  حقيقة األمر المعلل

 المسلميـن، وأدلـــــة األمر بمخالفة
 غيـــر المسلمين
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 األول المبحث
 وصوره المسلمين غير بمخالفة المعلل األمر حقيقة

 تمهيد:

ا مسلكً  اوأدقه ،منزلةاإلسالمية أثًرا، وأشرفها  الشريعة علوم أعظم من الفقه أصول علم إن
 فهما مدار التكليف، وبهما ،هذا العلم مباحث أهم من نهيوال األمر مبحث ويعد ،فائدة وأكثرها

 تثبت األحكام، ويتميز الحالل عن الحرام.

: "أحق ما يبدأ به في البيان األمر والنهي، وعن ذلك قال شمس األئمة السرخسي 
 .(1)ألن معظم االبتالء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة األحكام، ويتميز الحالل من الحرام"

 األصوليون  اهتم وقدأن مبحث األمر القى اهتماًما عظيًما من علماء األصول،  لذا نجد
 الوجوب لىع األمر داللةفي تعريفه، وصيغه، وصوره، و  بحثوا فقد ا؛عظيمً  ااهتمامً  األمر بمبحث

وتعرضوا إلى العديد من الفروع التي تندرج تحت مبحث األمر، وفصلوا فيها، وكان ال  غيره، أو
الخالف في وجهات النظر، في العديد من القضايا المتعلقة به، على حسب نظرة كل  بد من وقوع

 مجتهد من الحق.

 

 

 

 

                                                           
 (.4/44أصول السرخسي، السرخسي، ) (1)
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 المطلب األول
 حقيقة األمــــر

، اوتعريفه لغًة واصطالحً  هعرض مفهوم مر عند علماء األصول، يوجبإن بيان حقيقة األ
ليين واختالف األصو اتفاق محل وهذا ما سيتناوله الباحث في هذا المطلب باإلضافة إلى بيان 

، للوصول للمراد باألمر بمخالفة غير المسلمين في ستعرض خالفهم في صيغة األمرفيه، ثم ي
 البحث.

 الفرع األول: األمر لغةا 
، (1)وامر  أَ  اأَلْمرِ  َجْمع  : الِمصباح هي األصل، وقال في والراء والميم الهمزة (َأَمرَ  َمْصَدر  )

 :(2)اويأتي لمعان عدة، منه

أرضاه، أي واحد من  ال وهذا أمر رضيته، أمر فنقول هذا ،األمور من الواحداألول: 
 . األمور رضيته وآخر لم أرضه

 أمر وقد زوجها، على مباركة: أي أمرة، فنقول امرأة)الكثرة(،  النماء والبركةالثاني: 
كانت له الغلبة،  كان أكثر من: أي ،"فل أمر ومن ذل قل من: "كثر، والعرب تقول أي الشيء

نَّا " قال: عبد هللا بن مسعود  ومنه حديث وا ِإَذا ِلْلَحيِِّ  َنق ول   ك   .(3)ف اَلٍن" َبن و ِمرَ أَ : الَجاِهِليَّةِ  ِفي َكث ر 

َل: َعظيٌم"، أي حادثة عظيمة، ومنه قوله  َأمرٌ  ومنه قولنا: "َوَقعَ  الرابع: الحادثة،
َ
َأ

ََِإَِلَ مَ َتَِصيَ َاّللَّ
 .(4)ورَ اْلن 

رَ ََوَما :ومنه قوله  الخامس: الشأن، من
َ
اَعةََِأ ََالسَّ ِحََإِلَّ ََصََََِكَمن وَنَاْلن

َ
وَََأ قنَربَه 

َ
، أي (5)أ

 شأنها.

                                                           
 (.4/54المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، ) (1)
(، النهاية في غريب 429-4/427(، مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق: عبد السالم هارون، )24-4/50لسان العرب، ابن منظور ) (2)

(، تاج العروس، الزبيدي، تحقيق: مجموعة محققين، 07-4/02الحديث واألثر، ابن األثير، تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، )

 (.4/54مي، )(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيو46-01-71)
صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: "وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها"،  (3)

 .4744(، حديث رقم: 0/14)
 .22سورة الشورى:  (4)
 .77سورة النحل:  (5)
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وان: َومنه قوله بإضافة األمر إلى "أولي"،  السادس: الرؤساء والعلماء، ِطيع 
َ
َََأ َاّللَّ

وانَ ِطيع 
َ
ولََََوأ ِلََالرَّس  ون

 
رَََِوأ مَنَالنمن  .أي الرؤساء والعلماء ،(1)ِمننك 

 ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي حِديث ابن عمر  وِفي أي الم َشاَوَرة ،: ومنه االْئِتَمار   السابع: المشاورة،
وه نَّ  َأي ،(2)بناتهن" في النساء "آمروا: قال . ِفي شاِور   َتْزِويِجْهنَّ

َََإِن :ََّواألمر هنا هو ضد النهي، ومنه قوله  الثامن: طلب الفعل، رَ َاّللَّ م 
ن
لَََِيأ َبِالنَعدن

َسانَِ ِحن
َبَىَذِيَِإَويَتاءَََِواْلن رن َشاءَََِعنَََِوَيننَهَىَالنق  نم نَكرََِالنَفحن َََِوال َغن ، وهذا المعنى هو محط (3)َواْلن

اهتمام العلماء األصوليين، وهو المعنى الذي يدور عليه المعنى االصطالحي، والذي يقوم عليه 
 بحثنا.

االفرع الثاني: األمر ا  صطالحا
تعريفهم له،  في اواختالفً  اإن الناظر في تعريفات األصوليين لألمر سيجد أن هناك تباينً 

ويرد هذا االختالف في تصورهم لحقيقة األمر عندهم، فقد تعددت األقوال وكثرت بناء على 
 ختلفة وقيود وضعوها في التعريفات.اعتبارات م

سم من قاعتباره بتحديد حقيقة األمر  وأبرز ما دار حوله الخالف بين األصوليين في
حقيقة األمر من حيث  كذلك في، و (4)ي أو اللساني "اللفظي"اننفسأقسام الكالم، هل هو الكالم ال

 .(5)، بمعنى هل تشترط اإلرادة إليقاع األمر أم أن الطلب يعد أمًراإلرادة فيهه لاشتراط

                                                           
 .29سورة النساء: (1)
، حكم األلباني 5692قم: (، حديث ر5/525ستئمار، )حمد عبد الحميد، كتاب النكاح/ باب االسنن أبي داود، أبو داود، تحقيق: م (2)

 عليه حديث ضعيف.
 .96سورة النحل:  (3)
اختلف األصوليون في هذا على ثالثة مذاهب، األول: أنه حقيقة في الكالم النفساني، الثاني: أنه حقيقة في الكالم اللساني "اللفظي"،  (4)

(، المحصول، 414-416للساني، انظر: أمالي الدالالت ومجالي االختالفات، عبد هللا بن بيه، )الثالث: أنه في الجميع الكالم النفساني وا

(، 5/426(، الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، تحقيق: عبد هللا التركي، )24ابن العربي، تحقيق: حسين اليدري وسعيد فودة، )

(، رفع الحاجب 2/504، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، )(5/042أصول الفقه، ابن مفلح المقدسي، تحقيق: فهد السدحان، )

(، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم 5/496عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين السبكي، تحقيق: علي معوض وعاد عبد الموجود، )

(، 572: حسين السياغي وحسن األهدل، )(، إجابة السائل شرح بغية اآلمل، الصنعاني، تحقيق519-4/517ابن تيمية، عبد هللا مغيرة، )

 (.4/04البرهان في أصول الفقه، الجويني، تحقيق: صالح عويضة، )
اختلف األصوليون في هذا على مذهبين، األول: الذين أثبوا اإلرادة في األمر، والثاني: الذين أنكروا ونفوا اإلرادة في األمر وهو  (5)

(، إجابة السائل شرح بغية اآلمل، 2/4242أصول الفقه المقارن، عبد الكريم نملة، )عندهم ذات الطلب، انظر: المهذب في علم 

(، 5/472(، الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، تحقيق: عبد هللا التركي، )511الصنعاني، تحقيق: حسين السياغي وحسن األهدل، )

بصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، تحقيق: (، الت05-4/04البرهان في أصول الفقه، الجويني، تحقيق: صالح عويضة، )
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، على أربعة مذاهب، (1)ءالاالستعكما وقع خالٌف بين األصوليين حول شرطي العلو و 
 نبينها فيما يلي:

 ؛ أيالعلو والستعالءاشترطوا في تعريف األمر أن يكون على جهة  :ولالمذهب األ 
بكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه، وأن يكون طلبه على وجه االستعالء والغلظة، فمنزلة 

لى هذا ذهب   في  الوهاب عبد والقاضي ، القشيري  ابن  اآلمر وهيئته معتبرة عندهم، وا 
 . (3)، ورجحه الصنعاني(2)كليهما واالستعالء العلو تعريفه في، وشرط الصغير مختصره

 ، وذهب إلى هذا القولالعلو دون الستعالءف األمر ياشترطوا في تعر : نيالثا المذهب
والقاضي أبو الطيب  ،(6)، وابن السمعاني(5)، وأبو إسحاق الشيرازي (4)أبو يعلى، وتلميذه ابن عقيل

، فقالوا إن األمر ال يصدق إال به؛ (7)، كما أنه قول أكثر المعتزلةالطبري، وعبد الوهاب 
 أي أن يكون اآلمر أعلى رتبة من المأمور.

ن كان  ممن هو دونه فهو دعاء أو سؤال  ؛فإن كان األمر من مساٍو له فهو التماس، وا 
ال ؛طاعته تجب ممن األمر   يكون  أنْ  ووضع بعضهم شرًطا ت ، ومن تعريفاأمر له يقال فال وا 

له بقوله: "األمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو  األمر في هذا المذهب تعريف الشيرازي 
 فقوله: "ممن هو دونه"؛ أي أنه البد لآلمر أن يكون أعلى رتبةً من المأمور. (8)دونه"

                                                           
(، البحر المحيط في أصول 2/42(، شرح الكوكب المنير، ابن النجار، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، )54-49محمد حسن هيتو، )

 (.502-2/504الفقه، الزركشي، )
 االستعالءو ،سؤال فهو دونه كان وإن ،التماس فهو له مساويًا كان فإن ،منه المطلوب من مرتبة أعلى الطالب يكون أن   هو لعلوا (1)

 الستعالءوا المتكلم، في هيئة العلو أن واالستعالء؛ العلو بين الفرق وحاصل صوت، ورفع بغلظة بل التذلل وجه على ال الطلب هو

 يجعل أن  : االستعالء تعريف في اءالعلم بعض وقال(، 427نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، ): انظر. الكالم في هيئة

 .(2/504البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ): انظر كذلك، األمر نفس في يكون ال وقد عالًيا، نفسه الطالب
 (.421(، نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، )2/502البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ) (2)
 (.570اآلمل، الصنعاني، تحقيق: حسين السياغي وحسن األهدل، ) إجابة السائل شرح بغية (3)
 (.5/426الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، تحقيق: عبد هللا التركي، ) (4)
 (.45اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، ) (5)
 (.4/22قواطع األدلة في األصول، أبو المظفر السمعاني، تحقيق: محمد حسن الشافعي، ) (6)
 (.422(، نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، )2/504البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ) (7)
 (.47مد حسن هيتو، )التبصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، تحقيق: مح (8)
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 ، فاألمر عندهمالعلو دون  حَدهو  الستعالءاشترطوا في تعرف األمر  :لثالثا مذهبال
طلب على وجه الترفع واالستعالء، سواء كان من األعلى لألدنى أو العكس أو كان مساٍو فكله 

 أمر، متى صدر على جهة الترفع والغلظة والكبرياء.

لى هذا القول ذهب كثير   ، وأبو(2)الرازي فخر الدين ، و (1)من العلماء منهم ابن قدامةوا 
وصدر ، (7)، وابن عبد الشكور(6)والقرافي، (5)، وأبو الوليد الباجي(4)الحاجب ، وابن(3)الخطاب
 .، (9)المعتزلي البصري  الحسين أبوو ، (8)الشريعة

 طلب": ، فقوله(10)"االستعالء جهة على للفعل الطالب القول": بأنه  اآلمديعرفه و 
 جهة على": لهوقو  الكالم، سامأق من وغيره ألنه طلب للترك، نهيقيد في التعريف يخرج ال "الفعل

للمخلوقين، وأمر السيد  هلالج لج"؛ أي أن األمر يكون بترفع على المأمور، مثل أمر هللا االستعالء
 .(11)للعبيد، وأمر األب لألبناء، وأمر السلطان للرعية

طوا أن فهم لم يشتر  ،استعالءا  ول علواا للم يشترطوا في تعريف األمر  :رابعالمذهب ال
أعلى منزلة من المأمور، وال كون األمر بغلظة واستعالء؛ فاألمر هو كل طلب للفعل  يكون اآلمر

دون النظر لرتبة اآلمر والمأمور، أو كيفية ورود الطلب سواء بغلظة أو لين، وهو ما ذهب إليه 
 .(12)جمهور العلماء

 لجمهور ارالمخت هو التعريف وهذا ،(13)"للفعل الطالب القول: "بأنه وبناًء عليه فقد عرفوه
نَي ِريدَ  :واحتج له بقوله  وذهب لهذا القول اإلمام الرازي  العلماء،

َ
مَأ نرَِجك  ََِمِنَنَُي  من رنِضك 

َ
أ

                                                           
 (.4/245روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة المقدسي، ) (1)
 (.5/47قيق: طه جابر العلواني، )المحصول، الرازي، تح (2)
 (.4/454التمهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب، تحقيق: مفيد أبو عشمة ومحمد إبراهيم، ) (3)
 (.4/040مختصر منتهى السؤل، ابن الحاجب، تحقيق: نذير حمادو، ) (4)
 (.4/022إحكام الفصول في أحكام األصول، أبو الوليد الباجي، تحقيق: عمران العربي، ) (5)
 (.2/4456نفائس األصول، القرافي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، ) (6)
 (.4/297، )ابن عبد الشكورمسلم الثبوت،  (7)
 (.4/511شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني، ) (8)
 (.4/42المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين البصري، تحقيق: خليل الميس، ) (9)
 (.5/446أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) اإلحكام في (10)
 (.2/416اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، عبد الكريم النملة، ) (11)
(، السيوطي، انظر: شرح الكوكب 46من أنصار هذا المذهب: السبكي، انظر: جمع الجوامع في أصول الفقه، تاج الدين السبكي، ) (12)

 (.440(، الشاشي، انظر: أصول الشاشي، الشاشي، )4/297دين السيوطي، تحقيق: محمد الحفناوي، )الساطع، جالل ال
 (.422نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، ) (13)
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ونََََفَماَذا ر  م 
ن
في  ألن المراد هنا هو المشورة، وذكر الزركشي  ؛، وهو احتجاج مردود(1)َتأ

ا :المحيط االحتجاج بقوله  ِضَََمالِك ََيَاََونَاَدون  عليه استدالاًل  بعضهم نقل، و (2)َربَُّكَََعلَينَناَِِلَقن
 ساو،م أو أعلى من كان سواء الفعل اقتضاء في ظاهر افعل صيغة أن فالصواب" النحاة، إجماع

فقولهم "القول" قيد في التعريف يدخل فيه األمر والنهي وغيرهما،  ،(3)"ولكنه يتميز بالقرينة دون  أو
قيد  التعريف؛ يف" للفعل"يف يخرج به الخبر وما هو شبهه، وقولهم وقولهم "الطالب" قيد في التعر 

 .(4)"للترك الطالب القول" فإنه منه النهي إلخراج

 قول   ،السابق تعريفال على َيِرد   أنه رأى ألنه ؛"بالوضع"َمْن أضاف قيد  الجمهور ومن
ن عليك، أوجبته أو ،كذا منك طالب أنا: القائل  مع ليهع صادق عريفتال فإن عاقبتك، تركته وا 
 .(5)أولية إفادة أو بالذات، أو بالوضع، قيد من بد فال خبر أنه

وعدم اشتراط العلو  ،يميل الباحث إلى اختيار تعريف الجمهور التعريف المختار:
، وألن األمر هو كل طلب للفعل دون واالستعالء؛ لعدم سالمة أدلة المشترطين من االعتراضات

مأمور، أو كيفية ورود الطلب سواء بغلظة أو لين، ولوقع اإلجماع من النحاة النظر لرتبة اآلمر وال
 على ذلك.

 الصيغة الحقيقية لألمرالفرع الثالث: 
عل الفو ، "صه"كـ الفعل اسم من مجراها يجري  وماونقصد بصيغ األمر صيغة "ِافعل" 

 األمر، في ةحقيق الصيغهذه  أن األصوليين بين خالف ال، ف"زيد ليقم"كـ بالالم المقرون  المضارع
 البالط القول على إطالقه أن على واتفقوا: "اتفاق العلماء على ذلك فقال  زركشيوذكر ال
  .(6)"مجراه يجري  وما افعل قولك وهو حقيقة؛ للفعل

                                                           
 .446سورة األعراف:  (1)
 .77سورة الزخرف:  (2)
اوي، تحقيق: عبد الرحمن الجبري وعوض (، التحبير شرح التحرير، المرد2/502البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ) (3)

 (.2/5472القرني وأحمد السراح، )
 (.420نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، ) (4)
 (.420نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، ) (5)
(، أصول السرخسي، 422(، نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، )2/529البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ) (6)

 (.4/44السرخسي، )
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 القائل ولق مثل خبًرا كانت ولو الصيغة هذه غير من يستفاد األمر أن على اتفقوا وكذلك
ن عليك، أوجبته أو ،اكذ منك طالب أنا: لغيره  الفعل؛ على يطلق األمر وأن ،(1)عاقبتك تركته وا 

 صيغة غير على األمر إطالق في اختلفوا هملكن وفعله، حاله ويقصدون  مستقيم فالن أمر كقولهم
 إلى زي مجا أم حقيقي إطالق هو هل والطريق والشيء، والصفة الشأن من ونحوه؛ كالفعل"ِافعل" 

 :أربعة أقوال

 نوأ ،مقامها يقوم وما فقط" افعل" على صيغة ن األمر يطلق حقيقةا إقالوا  :ألولا القول
لى وذهب إ مجازي، إطالق من الشأن والصفة هو ونحوه كالفعل افعل؛ صيغة غير على إطالقه

 يقصد - الصيغة بهذه ي عرف باألمر المراد: " السرخسي يقول العلماء، جمهورهذا القول 
 .(2)"فقهاءال من الجمهور قول في الصيغة هذه بدون  األمر حقيقةً  يعرف وال فقط، - افعل صيغة

أي أنهم يقولون إن األمر  ؛معكوًسا العلماء جمهور إلى القول  برهان بن  نسب او 
 حقيقة األمر بأن القول يقصد - وحكاه: " الزركشي وقال عنه ونحوه، والفعل قولحقيقة في ال

  .(3)"العلماء كافة عن  هانبر  ابن   - ونحوه والفعل القول في

 ،(4)غيره يف مجاز القول في حقيقة األمر نإ يقولون  أنهمب للجمهور الصواب النسبة ولعل
 مطلًقا، العلماء كافة ال ، الشافعية علماء أكثر هم الكل في حقيقةاألمر  بأن القائلين وأن
 مد بن حنبل ، ونسب هذا القول إلى أح والباجي الوهاب، عبد القاضي حكاه وقد

 .(5)والمعتزلة وأصحاب أبي حنفية 

ه يطلق ألن ؛"افعل" والفعلن األمر مشترك لفظي بين القول المخصوص قالوا إالقول الثاني: 
على كل واحد منهما، فهو حقيقة في القول المخصوص وفي الفعل، وذلك بالقدر المشترك بينهما، 

                                                           
 (.422نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، ) (1)
 (.4/44أصول السرخسي، السرخسي، ) (2)
 (.2/529البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ) (3)
(، شرح الكوكب المنير، ابن النجار، 4/211انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، محمد السهالوي، تحقيق: عبد هللا عمر، ) (4)

 (.5/042(، أصول الفقه، ابن مفلح المقدسي، تحقيق: فهد السدحان، )0-2/2تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، )
 (.2/529البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ) (5)
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 (1)القول بعض الفقهاء، والشريف المرتضى ألن األصل في اإلطالق الحقيقة، وذهب إلى هذا
. 

رك ، بحيث يكون قد وضع للقدر المشتن األمر متواطئ بين القول والفعلالقول الثالث: قالوا إ
 وعلىفقال: "  (2)بين القول والفعل، وهذا لدفع االشتراك والمجاز، وقد اختار هذا القول اآلمدي

 مجاز الو  مشترك أنه ال والفعل، المخصوص القول في امتواطئً  األمر كون  هو إنما فالمختار هذا،
ساق االتفاق على أن األمر حقيقة في القول المخصوص  ، مع أن اآلمدي (3)"أحدهما في

بقوله: "لعله رأى  مجاز في الفعل، في بداية حديثه عن الموضوع، وأجاب عنه ابن السبكي 
 لإلجماع، مخالف حادث قول وهو" :هعن  تفتازانيال وقال، (4)قول التواطؤ حادًثا ال يدرأ االتفاق"

 .(5)"إليه يلتفت فلم

على ، و -"افعل" صيغة - القول المخصوص على ن األمر يطلق حقيقةا قالوا إ :الرابع القول
للداللة  فلفظ األمر يرد بينهم، مشترك فهو من الشيء والصفة والشأن والطريق، الفعل ونحوه؛

صرف ألي معنى إال بقرينة تدل عليه، ونسب كثير من األصوليين على كل هذه المعاني، وال ين
 وأكثر مالك، أصحاب بعضإلى  ، ونسبه السرخسي  (6)هذا القول ألبي الحسن البصري 

 .(7)الشافعي أصحاب

 بعدة أدلة نذكر منها: القول األولواستدل أصحاب 

                                                           
ر بشرح روضة الناظر، عبد الكريم النملة، (، اتحاف ذوي البصائ2/529انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ) (1)

 (.5/410(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين السبكي، تحقيق: علي معوض وعاد عبد الموجود، )2/410)
(، اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة 4/292انظر: شرح الكوكب الساطع، جالل الدين السيوطي، تحقيق: محمد الحفناوي، ) (2)

(، أصول الفقه، ابن مفلح المقدسي، 506-2/529(، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، )2/410عبد الكريم النملة، ) الناظر،

 (.5/042تحقيق: فهد السدحان، )
 (.5/427اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (3)
 (.5/410لسبكي، تحقيق: علي معوض وعاد عبد الموجود، )رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين ا (4)
 (.4/519شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني، ) (5)
(، شرح الكوكب 4/519(، شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني، )2/506انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ) (6)

 (.2/1يه حماد، )المنير، ابن النجار، تحقيق: محمد الزحيلي ونز
 (.4/44أصول السرخسي، السرخسي، ) (7)
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وع هذا يؤدي إلى وق لو قلنا إن األمر حقيقة في الفعل مع كونه حقيقة في القول، فإن -أ
اللفظ في االشتراك وهو خالف األصل؛ ألنه في هذه الحالة يحتاج إلى قرينة تدل على 

 .(1)داللته على القول أو على الفعل، ومع عدم وجودها ال يحصل المقصود من الكالم
أن األمر الحقيق في القول المخصوص يجمع على أوامر، وهو غير مالزم للمسمى بل  -ب

وهذا غير متحقق في الفعل؛ ألن األمر الذي بمعنى الفعل يجمع على أمور  لنفس األمر،
 .(2)وليس أوامر

عند سماع لفظة "أمر" أول ما يتبادر إلى الذهن ويفهم هو القول ال الفعل، والتبادر يدل  -ت
و لم يتبادر أي أ االثنينعلى الحقيقة، فلو كان األمر مشترًكا بين الفعل والقول للزم تبادر 

، فبما أن القول هو السباق إلى الفهم عند النطق بكلمة أمر، كان هذا عالمة على منهما
 .(3)حقيقته في القول دون الفعل

هذه بعض األدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، وهناك مزيد منها، وعليها اعتراضات 
 .(4)وردود، في العديد من كتب األصول

 نذكر منها:بعدة أدلة  القول الثانيواستدل أصحاب 

أن العرب يستعملون لفظ األمر في الفعل، فكما يطلق األمر على القول المخصوص،  -أ
فإنه يطلق أيًضا على الفعل، واألصل في اإلطالق الحقيقة، فالعرب كانت تقول: "أمر 

َجبنِيَََقَال وا :فالن مستقيم"، أي عمله، وكما في قوله  َتعن
َ
رََِِمنَنَأ من

َ
ََِأ ، أي من (5)اّللَّ

 له.فع
 أن األمر في الفعل يجمع على "أمور"، وفي الجمع دليل وعالمة على حقيقته في الفعل. -ب

                                                           
(، اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: 2/9انظر: شرح الكوكب المنير، ابن النجار، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، ) (1)

لي معوض وعاد عبد الموجود، (، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين السبكي، تحقيق: ع5/424عبد الرزاق عفيفي، )

(، أصول الفقه، ابن مفلح المقدسي، تحقيق: فهد 2/417(، اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، عبد الكريم النملة، )5/417)

 (.5/042السدحان، )
(، شرح 5/425) (، اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي،4/45انظر: أصول السرخسي، السرخسي، ) (2)

(، أصول الفقه، ابن مفلح المقدسي، تحقيق: فهد السدحان، 2/46الكوكب المنير، ابن النجار، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، )

 (.5/412(، الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، تحقيق: عبد هللا التركي، )5/047)
 (.494(، أصول الفقه، محمد الخضري، )4/292قيق: محمد الحفناوي، )انظر: شرح الكوكب الساطع، جالل الدين السيوطي، تح (3)
(، شرح الكوكب المنير، ابن النجار، تحقيق: 425-5/424انظر: اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (4)

(، البحر المحيط في 040-5/042السدحان، )(، أصول الفقه، ابن مفلح المقدسي، تحقيق: فهد 46-2/9محمد الزحيلي ونزيه حماد، )

 (.2/544أصول الفقه، الزركشي، )
 .72سورة هود:  (5)
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أنه لو كان األمر في الفعل مجاًزا فإنه ال يخلو من كونه إما مجاًزا بالزيادة أو بالنقصان،  -ت
أو بمشابهته لمحل الحقيقة أو لمجاور له، أو ألنه كان عليه أو سيؤول إليه، ولم يتحقق 

 .(1)هذا في الفعل، فإذا لم يكن مجاًزا كان حقيقة شيء من

 بعدة أدلة نذكر منها: القول الرابعواستدل أصحاب 

َذر: َِ كقوله ونحوه؛ الفعل على األمر إطالق الكريم القرآن في ورد ما كثيًراأنه  -أ َيحن
ََفلن

ِينََ ونَََاَلَّ َالِف  َََِعنَنَُي  رِه من
َ
وا:  ولهوق أفعاله، في وطريقته سمته عن أي ،(2)أ رََََفاتََّبع  من

َ
َأ

نََ رَ ََوَماَفِرنَعون من
َ
مَن :وقال وشأنه،  فعله والمراد ،(3 )بِرَِشيدَيَفِرنَعوننَََأ ر ه  من

َ
وَرىَىََوأ َش 

بَينَنه مَن
َى :، أي أفعالهم، وقال (4) ت مَنََفِشلنت مَنَإَِذاََحّتَّ منرََِِفَََوَتَنازَعن

َ ، أي تنازعتم (5)اْلن
رَََإِنَََّق لن :َفي الفعل، وقوله  من

َ َّهَ َاْلن َََِك   .(7)، أي الشأن والفعل(6)ّلِلَّ
، أن اإلنسان إذا قال: "هذا أمر"، لم يدر السامع المراد واحتج أبو الحسين البصري  -ب

 .(8)من قوله إال بقرينة
ذا ،الشأن والطريقة أي مستقيم؛ سديد فالن أمر: تقول العرب فإن وكذلك -ت  األمر نأ ثبت وا 

 .(9)فيه حقيقة كان الفعل عن به يعبر

ويتنبى الباحث ما رجحه الدكتور عبد الكريم نملة، في كتابه إتحاف ذوي  القول الراجح:
البصائر بشرح روضة الناظر، وهو القول األول بأن لفظ األمر يطلق في حقيقته على القول 

و كان ألمر لالمخصوص ويطلق على الفعل ونحوه من قبيل المجاز، والدليل على ذلك، أن لفظ ا
حقيقة في الفعل ونحوه، مع كونه حقيقة في القول فإنه يلزم من ذلك االشتراك في اللفظ، وهذا 

                                                           
اإلحكام في أصول (، 545-544/ 4)، عناية أحمد: تحقيق لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشادانظر:  (1)

 (.5/420األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، )
 .02ة النور: سور (2)
 .97سورة هور:  (3)
 .21سورة الشورى:  (4)
 .425سورة آل عمران:  (5)
 .424سورة آل عمران:  (6)
 (.4/44أصول السرخسي، السرخسي، ) (7)
 (.5/424اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (8)
 (.2/529ي أصول الفقه، الزركشي، )( / البحر المحيط ف4/45أصول السرخسي، السرخسي، ) (9)
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خالف األصل، وهو بهذا يكون مخاًل بالتفاهم؛ ألنه في هذه الحالة يحتاج إلى قرينة في فهم 
 الى أجل وأعلم.، وهللا تع(1)المدلول منه، وبالقول بتقدير خفائها فال يحصل المقصود من الكالم

 الفرع الرابع: صيغ األمر
يمكن و  عنه، الصارفة الفعل، وذلك عند تجرده من القرائن طلب إن لألمر صيغ تدل على

حصرها في خمسة، ويكاد يقع إجماع أهل اللغة واألصول في األربعة األولى منها، وسماها عبد 
 -: (3)، نبينها فيما يلي(2)السالم طويلة بالصيغ األصلية

وا﴿ :مثل قوله  ،األمر فعلاألولى:    ِفر  َتغن مَاسن يَهاَيا﴿: وقوله  ،(4)﴾َربَّك 
َ
ََجاهِدََِاْلَِّبََأ

ارََ َنافِِقنيَََالك فَّ قِيم وا﴿: ، وقوله (5)﴾َوالم 
َ
ََلةََََفأ ََكةََََوآت واَالصَّ واَالزَّ َتِصم  َََِواعن وَََبِاّللَّ مَنَه   .(6)﴾َمونَلك 

واَث مََّ﴿ : قوله مثل ،األمر بالم ومالمجز  الفعل المضارعالثانية:  ض  قن وف واََتَفَثه مَنَِلن ََوِلن
مَن ورَه  وَّف واَن ذ  طَّ َيتَََِوِلن ََفَمن﴿: ، وقوله (8)﴾َسَعتِهََِِمِنََسَعةَيَذ وَِِل نِفقَن﴿: ، وقوله (7)﴾النَعتِيقََِبِاْلن
مَ ََشِهدََ هنرَََِمنك  منهَ َالشَّ  .(9)﴾َفلنَيص 

يَُّهاَيَا﴿ : قوله لمث ،األمر فعل اسمالثالثة: 
َ
ِينَََأ مَنَآَمن واَاَلَّ مَنََعلَينك  َسك  نف 

َ
، (10)﴾أ

وَََالَِّّتَََوَراَوَدتنهَ ﴿حكاية عن امرأة العزيز:  وقوله  ِسهَََِعنَبَينتَِهاَِفََه  بنَواَبَََوَغلََّقتََِنَّفن
َ َتنََوقَالَََاْلن

 ، والمراد بها هلم وأقبل.(11)﴾لَكََََهينَتَ

                                                           
 (.2/417اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، عبد الكريم النملة، ) (1)
 (.449أثر اللغة في اختالف المجتهدين، عبد الوهاب عبد السالم طويلة، ) (2)
لنصوص في الفقه اإلسالمي، محمد (، تفسير ا411-2/471انظر: اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، عبد الكريم النملة، ) (3)

(، األصول من علم األصول، محمد 556(، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، عياض السلمي، )522-5/524أديب صالح، )

(، تيسير الوصول إلى قواعد 597-590(، أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء، مصطفى الخن، )52العثيمين، )

 (.4/244ل، عبد المؤمن البغدادي، شرح: عبد هللا الفوزان، )األصو
 .46سورة نوح:  (4)
 .72سورة التوبة: (5)
 .71سورة الحج:  (6)
 .59سورة الحج:  (7)
 .7سورة الطالق:  (8)
 .412سورة البقرة:  (9)
 .462سورة المائدة:  (10)
 .52سورة يوسف:  (11)
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ِينَََلَِقيت مَ ََفإَِذا﴿ : قوله مثل ،األمر فعل نع النائب المصدرالرابعة:  واَاَلَّ ََفََضنبََََكَفر 
َََربَُّكَََوقََضَى﴿: ، وقوله (1)﴾الِرِقَابَِ لَّ

َ
واَأ ب د  َََتعن يننََِإِيَّاه ََإِلَّ نَواِِلَ َسانًاََوبِال  .(2)﴾إِحن

يَُّهاَيَا﴿: مثل قوله  ،الجمل الخبرية المراد بها الطلبالخامسة: 
َ
ََِأ ََهلَنَآَمن واَينََاَلَّ

مَن لُّك  د 
َ
َىَأ مَِِتَاَرةيََََعَ ََِمِنَنَت نِجيك  ِِلمَيََعَذابي

َ
ِمن ونَََ*َأ ََِت ؤن وِلََِبِاّللَّ ونََََورَس  َاهِد  َََِسبِيلََِِفَََوِت  َاّللَّ

مَن َوالِك  من
َ
مَنَبِأ ِسك  نف 

َ
مَنََوأ َرََذىلِك  مَنََخين نت مَنَإِنَلَّك  لَم ونَََك  ِفرَنَ*ََتعن مَنََيغن ن وبَكَ َلَك  مَنَمَنذ  ِخلنك  ََوي دن

ننَهارَ َََتنتَِهاَِمنََِتنِريََجنَّاتيَ
َ نَيََجنَّاتََِِفَََطِيَِبةًَََوَمَساِكنَََاْلن زَ ََذىلِكََََعدن ، والمراد هنا (3)﴾النَعِظيمَ َالنَفون

َطلََّقاتَ ﴿: آمنوا وجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة، وقوله  نم  نََََوال بَّصن ِسِهنََََّيََتَ نف 
َ
َثَةََثَََلََبِأ

وءَي  ، والمراد ليتربص المطلقات.(4)﴾ق ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .4سورة محمد:  (1)
 .52سورة اإلسراء:  (2)
 (.45-46سورة الصف: ) (3)
 .551سورة البقرة:  (4)
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 المطلب الثاني
 صــــور األمــــر

في المطلب األول معنى األمر في اللغة واالصطالح، وكذلك  الباحث بعد أن استعرض
 تحدث في هذا المطلب عن المعاني والوجوه التييصيغة األمر التي يرد فيها األمر على الحقيقة، 

 ث.لبحا في المسلمين غير بمخالفة باألمر ألمر، وعن المعنى الحقيقي لألمر، والمراديرد لها ا

 الفرع األول: المعاني والوجوه التي يرد لها األمر
سياق  التي تفهم من بالقرائن بعض عن بعضها يمتازو  ،كثيرةووجوه  لمعانٍ  األمر يرد

د لطلب فإنه يحمل على ما دلت عليه، وقالشارع، فإذا لحق باألمر قرينة تبين المعنى المراد من ا
 عشر خمسة اآلمدي  هاعد، فقد (1)اختلف األصوليون في تعداد المعاني التي يرد له األمر

خمسة  ، وبلغ بها ابن النجار (3)معنى وعشرين ستة إلى  ابن السبكي وأوصلها ،(2)معنى
 ونذكر منها يلي: ،(4)وثالثين معنى

وا﴿ : كقوله ،اإليجاب "الوجوب"األول:  قِيم 
َ
ََلةََََوأ ََكةََََوآت واَالصَّ واَالزَّ َكع  ََمعََََوارن

 .(5)﴾الرَّاكِِعنيََ

مَن﴿:  كقوله ،الندبالثاني:  ت مَنَإِنَنََفََكتِب وه  ًاَفِيِهمَنََعلِمن  .(6)﴾َخين

ِيَِباتََِِمنََََك  وا﴿:  كقوله ،اإلباحةالثالث:  َمل واَالطَّ ََذاِإَو﴿: ، وقوله (7)﴾َصاِِلًاََواعن
واََحلَلنت مَن َطاد   .(8)﴾َفاصن

                                                           
(، أصول الفقه، ابن مفلح المقدسي، 564(، المستصفى، الغزالي، تحقيق: محمد عبد الشافي، )4/44أصول السرخسي، السرخسي، ) (1)

ول الفقه، عبد الكريم (، الجامع لمسائل أص406(، نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، )029-5/027تحقيق: فهد السدحان، )

-5/497(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين السبكي، تحقيق: علي معوض وعاد عبد الموجود، )555-549نملة، )

 (.462-4/299(، شرح الكوكب الساطع، جالل الدين السيوطي، تحقيق: محمد الحفناوي، )499
 (.442-5/445الرزاق عفيفي، ) اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد (2)
 (.44-46جمع الجوامع في أصول الفقه، تاج الدين السبكي، ) (3)
 (.21-2/47شرح الكوكب المنير، ابن النجار، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، ) (4)
 .42سورة البقرة:  (5)
 .22سورة النور:  (6)
 .24سورة المؤمنون:  (7)
 .5سورة المائدة:  (8)
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 ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي حجر في اغالمً  كنت: قال ،سلمة  أبي بن كحديث عمر ،التأديبالرابع: 
 .(1)يك"يل مما وكل بيمينك، وكل هللا، سم غالم "يا: لي فقال الصحفة، في تطيش يدي وكانت

وا﴿ : كقوله ،اإلرشادالخامس:  ِهد  تَشن مَنرِِجَََِمنََشِهيَديننَََِواسن ، والفرق بين ( 2)﴾الِك 
  .(3)أخروية لمصلحة دنيوية، والندب اإلرشاد والندب: أنه لمصلحة

َمل وا﴿ : كقوله ،السادس: التهديد  .(4)﴾ِشئنت مَنََماَاعن

ل وَها﴿:  كقوله ،اإلكرامالسابع:   .(5)﴾آِمننِيَََبَِسََلمَيَادنخ 

ننَتََإِنََّكََذ قَن﴿:  كقوله ،اإلهانةالثامن: 
َ
 .(6)﴾النَكِريمَ َِزيزَ النعَََأ

ت وا﴿ : كقوله ،التعجيزالتاسع: 
ن
وَرةيَََفأ  .(7)﴾ِمثنلِهََِِمنَنَبِس 

ون وا﴿ : كقوله ،السخريةالعاشر:   .(8)﴾َخاِسئنِيَََقَِرَدةًََك 

َََبَينَنَناَافنَتحَنََربََّنا﴿: ، وقوله "لي اغفر رب: "كقولك ،الحادي عشر: الدعاء َقَونِمَناََوبنَين
َِقَِ  (9)﴾بِاِلن

وا﴿ : كقوله ،التسويةالثاني عشر:  ِِب  وَنََفاصن
َ
واََلََأ ِِب  مَنََسَواءَرَتَصن ، وذلك (10)﴾َعلَينك 

لَونَها﴿هلالج لج: قوله  بعد  ﴾.اصن

                                                           
، حكم 2507(، رقم الحديث: 5/4617مين، )ابن ماجه، ابن ماجه، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب األطعمة/ باب األكل بالي سنن (1)

 صحيح.عليه األلباني حديث 
 .515سورة البقرة:  (2)
 (.5/445اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (3)
 .46سورة فصلت:  (4)
 .40سورة الحجر:  (5)
 .94سورة الدخان:  (6)
 .52سورة البقرة:  (7)
 .02سورة البقرة:  (8)
 .19سورة األعراف:  (9)
 .40سورة الطور:  (10)
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 ،(1)"ذر أبا كن"قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  كحديث عبد هللا بن مسعود  ،التمنيالثالث عشر: 
 كما في قول الشاعر امرئ القيس:، و ذر  أبو هو المقبل الرجل ذلك أنه تمنى أن يكون : والمراد

 بصبح وما اإلصباح منك بأمثل.             انجلي أال الطويل الليل أيها أال

مَنََماََطِيَِباتََِِمنَنََك  وا﴿ : كقوله ،المتنانالرابع عشر:   بين االمتنان ، والفرق (2)﴾َرزَقنَناك 
 .(3)إذن مجرد باحةواإل إليه، الخلق حاجة بذكر اقترانه من البد أنه: واإلباحة

نَن﴿ : كقوله ،التكوينالخامس عشر:   :والسخرية بين التكوين والفرق  ،(4)﴾َفَيك ونَ َك 
 ،(5)بكمال القدرة  ممتهنة وعبر عنه اآلمدي حال إلى انتقال وليس العدم، من الوجود سرعة أنه
 .(6)واالمتهان الذل فإنها السخرية أما

وا﴿ : كقوله ،آلبالم واإلخبار التحذيرالسادس عشر:  يَّامَيَثَََلثَةََََدارِك مَنَِفَََتَمتَّع 
َ
 .(7)﴾أ

 ما نعفاص تستح لم إذا: "قال ملسو هيلع هللا ىلصكحديث عقبة بن عمرو أن النبي  ،الخبرالسابع عشر: 
 .شئت ما صنعت تستح لم إذا: أي ،(8)"شئت

رَن﴿ : كقوله ،الثامن عشر: التعجب ب واََكينَفََاننظ  َثالَََلََكََََضَ من
َ  .(9)﴾اْلن

 ".اكتابً  أعطني: "لنظيرك كقولك ،اللتماسلتاسع عشر: ا

ونََََفَماَذا﴿:  كقوله ،العشرون: المشورة ر  م 
ن
 .(10)﴾َتأ

                                                           
، 4272(، رقم الحديث 2/25المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عطا، كتاب المغازي والسرايا، ) (1)

 فلما "ذر أبا كن": ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال الطريق، على يمشي رجل هذا ،هللا رسول يا: فقال المسلمين، من ناظر ونظروفي الحديث: "...

 ...""وحده ويبعث وحده، ويموت وحده، يمشي ذر أبا هللا رحم": ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال ذر، أبو وهللا هو هللا، رسول يا: قالوا القوم، تأمله
 .475سورة البقرة:  (2)
 (.556)الجامع لمسائل أصول الفقه، عبد الكريم نملة،  (3)
 .15سورة يس:  (4)
 (.5/445اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (5)
 (.556الجامع لمسائل أصول الفقه، عبد الكريم نملة، ) (6)
 .02سورة هود:  (7)
حكم عليه األلباني  ،4412الحديث:  (، رقم5/4466سنن ابن ماجه، ابن ماجه، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب الزهد/ باب الحياء، ) (8)

 صحيح.حديث 
 .9سورة الفرقان:  (9)
 .22سورة الشعراء:  (10)
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ِهلنه مَنَالنََكفِِرينََََفَمِهِلَن﴿ : كقوله ،التصبرالواحد والعشرون:  من
َ
َوينًداَأ  .(1)﴾ر 

َسئ واَقَالََ﴿ : كقوله ،الثاني والعشرون: التحسير  .(2)﴾ت َكلِِم ونَََِوَلََفِيَهاَاخن

 ب السحرة:طوهو يخا على لسان موسى   كقوله ،الثالث والعشرون: الحتقار
وا﴿ لنق 
َ
ننت مَنََماَأ

َ
ونَََأ لنق   أنه يكون في االعتقاد، أما اإلهانة: بين االحتقار واإلهانة والفرق  ،(3)﴾م 

 .(4)بالسكوت أو بالفعل أو بالقول، تكون 

ننَتَََماََفاقنِضَ﴿ : لهكقو  ،الرابع والعشرون: التفويض
َ
ََأ  .(5)﴾قَاضي

وا﴿ : كقوله ،العتبارالخامس والعشرون:  ر  ََِإَِلََاننظ  ثنَمرَََإَِذاََثَمِره
َ
 .(6)﴾َوَيننِعهََِأ

وا"لبني تميم:  ملسو هيلع هللا ىلص، مثل قوله الوعدالسادس والعشرون:   .(7)"َأْبِشر 

فة لها من ينة صار فهذه جل المعاني والوجوه التي تستعمل فيها صيغة األمر عند وجود قر 
المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، والناظر فيها يرى تداخاًل كبيًرا بينها، وفي هذا قال اإلمام 

 منهم اشغفً  األصوليون  عدها األوجه وهذهبعد أن عد منها خمسة عشر معنى: " الغزالي 
 الندب، يف داخل وهو للتأديب، جعل" يليك مما كل"ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله فإن كالمتداخل، وبعضها بالتكثير،
 الذي "شئتم ما اعملوا":  قوله من قريب وهو لإلنذار "تمتعوا":  وقوله، إليها مندوب واآلداب

 .(8)"للتهديد هو

                                                           
 .47سورة الطارق:  (1)
 .461سورة المؤمنون:  (2)
 .16سورة يونس:  (3)
 (.554الجامع لمسائل أصول الفقه، عبد الكريم نملة، ) (4)
 .75سورة طه:  (5)
 .99سورة األنعام:  (6)
كتاب بدء الخلق/ باب ما جاء في قوله تعالى: "وهو الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو  ناصر،تحقيق: محمد ال صحيح البخاري، البخاري،( 7)

 تميم يا بني: "فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلى تميم بني من نفر جاء قال حصين، بن عمران ، عن2496(، رقم الحديث: 4/462أهون عليه"، )

 قبلنا،: قالوا ،"يمتم بنو يقبلها لم بالبشرى، إذ اقبلوا اليمن، يأهل" لفقا اليمن، أهل فجاءه وجهه، فأعطنا، فتغير بشرتنا: قالوا ،"أبشروا
 ..."والعرش الخلق بدأ: "يحدث ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأخذها

 (.562المستصفى، الغزالي، تحقيق: محمد عبد الشافي، ) (8)
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 الفرع الثاني: المعنى الحقيقي لألمر
نما ،(0)سابًقا مر كما كثيرة لمعانٍ  يرد األمر أن في العلماء بين اختالف ال  وقع الخالف وا 

 المعاني سائر أن في بينهماختالف  كذلك الو  ،(1)بين كل هذه المعاني من لحقيقيا المعنى في
 الثالثة ذههداللة  في اختلفوا أنهم غير مجاز،تأتي على سبيل ال واإلباحة والتهديد، الطلب، عدا

 إلى مذاهب، هي:

 لتهديدا وبين للفعل، الطلب بين مشترك -المعنى الحقيقي لألمر–أنه  المذهب األول:
لق ْرء بين مثل اشتراك كلمة ا والترك، الفعل بين المخيرة اإلباحة وبين ،الذي يستدعى ترك الفعل

 الحيض والطهر، وذهب إلى هذا القول جمهور الشيعة.

 سواها. فيما مجاز اإلباحة في حقيقة أنه المذهب الثاني:

 صححه ما هو األخير وهذا سواه، فيما ومجاز الطلب في حقيقةأنه  المذهب الثالث:
 افعل" لغيره قال اأحدً  أن سمعنا إذا أناورجحه على األقوال السابقة، واستدل له، ب  اآلمدي

 توقف يرغ من واقتضاؤه الفعل طلب منهفإن الفهم السابق  القرائن، جميعكان مجرًدا عن و  "،كذا
ا مشتركً  كان لوو ، والترك الفعل بين مخيرة واإلباحة ،الفعل ترك ستدعيي تهديد، فالخارج أمر على

 .(2)كذلك كان لما اإلباحة، في اظاهرً  أوبين طلب الفعل والتهديد 

إن الجمهور الذين قالوا إن صيغة األمر حقيقة في الطلب، اختلفوا فيما يقتضيه األمر  ثم
 ، نذكر أشهرها: (3)المطلق على مذاهب

مر مجردة عن فإذا وردت صيغة األ ،سواه فيما مجاز الوجوب في حقيقة أنه: األول
ال  القرائن، دلت على وجوب االمتثال بالمأمور به، ألن األمر واجب يقتضي منه الحتم واإللزام وا 

                                                           
 .49راجع البحث صفحة  (4)
 .(522/ 4)، عناية مدأح: تحقيق لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد (1)
(، أثر االختالف في القواعد األصولية في 5/442انظر: اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (2)

 (.266اختالف الفقهاء، مصطفى الخن، )
(، وذكر 442-5/444في، )عدها اآلمدي خمسة مذاهب، انظر: اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفي (3)

(، وأوصلها 442البيضاوي ثمانية مذاهب منها، انظر: منهاج الوصول إلى علم األصول، البيضاوي، تحقيق: شعبان إسماعيل، )

، وقال المرداوي بأربعة عشر مذهباً، (592-2/510الزركشي إلى اثني عشر مذهباً، انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، )

 (.5546-2/5565التحبير شرح التحرير، المرداوي، )انظر: 
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 والفقهاء،  الشافعي مذهب هوكان سبًبا للعقاب، إال أن يدل دليل على صرفه لصيغة أخرى، و 
 .(1)، وأكثر األصوليين البصري  الحسين كأبي المتكلمين من وجماعة

أصحاب هذا القول في اقتضاء األمر المطلق للوجوب بوضع الشرع أم اللغة ثم اختلف 
أم العقل على أقوال، األول: أنه يقتضي الوجوب بوضع الشرع، الثاني: أنه يقتضي الوجوب 

، وتظهر فائدة هذا الخالف أننا (2)عن طريق العقل، الثالث: أنه يقتضي الوجوب بوضع اللغة
ذا قلنا بالثاني لو قلنا باألول فإن األمر ي حمل على الوجوب مقتصًرا على أوامر المشرع، وا 

 .(3)فإنه يحمل على الوجوب سواء كان من المشرع أو غيره إال ما خرج بدليل

حيث يرى أصحاب هذا المذهب أن األمر مشترك بين معنيين أو أكثر،  ؛مشترك أنه :الثاني
 ني، إال أنهم مختلفون فيما تشترك فيهوهم متفقون على أن األمر مشترك بين العديد من المعا

 صيغة األمر من الدالالت، وكان هذا على أقوال نبينها فيما يلي:

فذهب أصحاب هذا القول إلى أن األمر يدل  أنه مشترك لفظي بين الوجوب والندب، -أ
، (4)على الوجوب كما يدل على الندب، فيكون مشترًكا بين الوجوب والندب اشتراًكا لفظًيا

 .(6)، وهو قول المرتضى من الشيعة (5)ذا القول إلى اإلمام الشافعيونسب ه
فأصحاب هذا القول يرون أن األمر مشترك أنه مشترك بين الوجوب والندب واإلباحة،  -ب

 .(7)بين "الوجوب والندب واإلباحة"

                                                           
(، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، 5/444انظر: اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (1)

يق: أحمد السراح رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، حسين الرجراجي، تحق(، 2/5565التحبير شرح التحرير، المرداوي، ) ،(2/510)

 (،5/425وعبد الرحمن الجبرين، )
 (.5562-2/5565التحبير شرح التحرير، المرداوي، ) (2)
 (.550-2/552اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، عبد الكريم النملة، ) (3)
(، البحر المحيط 2/5560اح، )انظر: التحبير شرح التحرير، المرداوي، تحقيق: عبد الرحمن الجبري وعوض القرني وأحمد السر (4)

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، حسين الرجراجي، تحقيق: أحمد السراح وعبد الرحمن الجبرين،  ،(2/596في أصول الفقه، الزركشي، )

(، تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي، محمد أديب صالح، 560(، المستصفى، الغزالي، تحقيق: محمد عبد الشافي، )5/406)

 (.501(، التمهيد في تخريج الفروع على األصول، اإلسنوي، تحقيق: محمد هيتو، )5/502)
نسبه لإلمام الشافعي ابن السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين السبكي، تحقيق: علي معوض وعاد عبد  (5)

/ 4)، عناية أحمد: تحقيق لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد(، وكذلك الشوكاني في 5/264الموجود، )
541). 

(، والرازي في 4/464نسبه للمرتضى السيوطي في شرح الكوكب الساطع، جالل الدين السيوطي، تحقيق: محمد الحفناوي، ) (6)

 (.5/42المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، )
(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 501سنوي، تحقيق: محمد هيتو، )انظر: التمهيد في تخريج الفروع على األصول، اإل (7)

(، أصول الفقه، ابن مفلح المقدسي، تحقيق: فهد السدحان، 5/264تاج الدين السبكي، تحقيق: علي معوض وعاد عبد الموجود، )

رير، المرداوي، تحقيق: عبد الرحمن (، التحبير شرح التح5/502(، تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي، محمد أديب صالح، )5/005)

 (.4/464شرح الكوكب الساطع، جالل الدين السيوطي، تحقيق: محمد الحفناوي، ) (،2/5561الجبري وعوض القرني وأحمد السراح، )
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فأصحاب هذا القول يرون أن األمر أنه مشترك بين الوجوب والندب واإلباحة والتهديد،  -ت
مشترك بين كل من "الوجوب والندب واإلباحة والتهديد"، باالشتراك اللفظي بين  المطلق

 .(2)، وهذا القول منسوب إلى الشيعة(1)هذه المعاني
لقة فعندهم صيغة األمر المطأنه مشترك بين الوجوب والندب واإلباحة والتهديد واإلرشاد،  -ث

 .(3)هماد"، باالشتراك اللفظي بينتدل على كل من "الوجوب والندب واإلباحة والتهديد واإلرش
الوا إن فقأنه مشترك بين األحكام الخمسة "الوجوب والندب والتحريم والكراهة واإلباحة"،  -ج

، وداللته على التحريم (4)صيغة األمر المطلق مشتركة بين األحكام الخمسة السابقة
عل محرًما كون الف والكراهة يكمن في أن األمر مستعمل في التهديد، فهذا يجعله دااًل على

 أو مكروًها.

 نهماأي م على له داللة الف والندب"، الوجوبحقيقة في القدر المشترك بين " أنه :الثالث
نما بخصوصه، ، وهو الطلب كالتر  على الفعل ترجيح وهو ،بينهما المشترك القدر في حقيقة هو وا 

تواطئ بينهما، حذًرا من ألن الوجوب طلب جازم والندب طلب غير جازم، فيكون األمر من الم
المجاز واالشتراك؛ وذلك يعني أن تكون داللة األمر دالة على مجرد الطلب، فال يترجح الوجوب 
على الندب وال العكس، إال بوجود قرينة مرجحة ألحدهما على اآلخر، فداللة األمر على الوجوب 

بي نة مرجحة، وهو مذهب أوالندب خارجة عن حقيقة اللفظ ومقتضاه فال يترجح أحدهما إال بقري
 . (5)، وعلماء سمرقندمنصور الماتريدي 

                                                           
ق: (، شرح الكوكب الساطع، جالل الدين السيوطي، تحقي5/502انظر: تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي، محمد أديب صالح، ) (1)

 (.4/464محمد الحفناوي، )
، رفع الحاجب عن مختصر ابن (541/ 4)، عناية أحمد: تحقيق لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشادانظر:  (2)

(، أصول الفقه، ابن مفلح المقدسي، تحقيق: فهد 5/264الحاجب، تاج الدين السبكي، تحقيق: علي معوض وعاد عبد الموجود، )

(، 2/5561(، التحبير شرح التحرير، المرداوي، تحقيق: عبد الرحمن الجبري وعوض القرني وأحمد السراح، )5/005دحان، )الس

 (.5/422رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، حسين الرجراجي، تحقيق: أحمد السراح وعبد الرحمن الجبرين، )
(، شرح 5/265ي، تحقيق: علي معوض وعاد عبد الموجود، )انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين السبك (3)

(، التحبير شرح التحرير، المرداوي، تحقيق: عبد الرحمن 4/464الكوكب الساطع، جالل الدين السيوطي، تحقيق: محمد الحفناوي، )

 (.501يق: محمد هيتو، )(، التمهيد في تخريج الفروع على األصول، اإلسنوي، تحق2/5569الجبري وعوض القرني وأحمد السراح، )
(، التحبير 5/265انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين السبكي، تحقيق: علي معوض وعاد عبد الموجود، ) (4)

(، شرح الكوكب الساطع، جالل 2/5569شرح التحرير، المرداوي، تحقيق: عبد الرحمن الجبري وعوض القرني وأحمد السراح، )

(، 501(، التمهيد في تخريج الفروع على األصول، اإلسنوي، تحقيق: محمد هيتو، )4/464تحقيق: محمد الحفناوي، )الدين السيوطي، 

 (.5/44المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، )
جب، تاج (، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحا5/444انظر: اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (5)

 لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد(، 5/499الدين السبكي، تحقيق: علي معوض وعاد عبد الموجود، )

(، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، 5/004، أصول الفقه، ابن مفلح المقدسي، تحقيق: فهد السدحان، )(525/ 4)، عناية أحمد: تحقيق

(، 5/44(، المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، )5/422أحمد السراح وعبد الرحمن الجبرين، )حسين الرجراجي، تحقيق: 

(، شرح الكوكب الساطع، 2/5562التحبير شرح التحرير، المرداوي، تحقيق: عبد الرحمن الجبري وعوض القرني وأحمد السراح، )
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فإذا وردت صيغة األمر مجردة عن القرائن،  ،سواه فيما مجاز الندب في حقيقة أنه: الرابع
دلت على أن االمتثال على المأمور به مندوب، فيكون المأمور مخيًرا بين الفعل والترك، فإن فعل 

ن ترك االمتثال فإنه لم يستحق العقاب واللوم، فإنه يحمل وامتثل لألمر كان له الثو  اب واألجر، وا 
مذهب كثير من المتكلمين  هو، و (1)على الندب ابتداًء إال أن يدل دليل على صرفه لصيغة أخرى 
، وقول منسوب لإلمام الشافعي من المعتزلة وغيرهم، وأبو علي الجبائي، وابنه وأبي هاشم 

(2) . 

حيث يرى أصحاب هذا المذهب بأن صيغة األمر  ،بشيء الجزم وعدم التوقف :الخامس
مترددة بين عدة معانى، فإما أن تكون حقيقة في الوجوب، أو حقيقة في الندب، أو حقيقة فيهما 
باالشتراك اللفظي، وال يعرف هو في أي من األقسام الثالثة، كما أنه ال رابع لها، لذا يقولون 

ل على حقيقة داللة صيغة األمر، فال تحمل على الوجوب وال على بالتوقف حتى يقوم دليل يد
 كالقاضي أصحابه من تابعه ومن،  األشعري  مذهب وهو ،(3)الندب وال على غير ذلك إال بدليل

 وصححه ، وغيرهم (5)واختاره ابن رشيق المالكي  (4)والغزالي الباقالني  بكر أبي
 . (6)اآلمدي

 ول بعدة أدلة من الكتاب والسنة واإلجماع واللغة، نبين بعضها:واستدل أصحاب المذهب األ 

 : من القرنن الكريمأولا 

                                                           
ح الكوكب المنير، ابن النجار، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، (، شر4/464جالل الدين السيوطي، تحقيق: محمد الحفناوي، )

 .(2/594(، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، )2/45)
(، التبصرة في 401انظر: اإلشارة في معرفة األصول والوجازة في معنى الدليل، أبو الوليد الباجي، تحقيق: محمد فركوس، ) (1)

 (.57رازي، تحقيق: محمد حسن هيتو، )أصول الفقه، أبو إسحاق الشي
(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج 5/444انظر: اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (2)

ر التحبي، (2/519(، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، )5/499الدين السبكي، تحقيق: علي معوض وعاد عبد الموجود، )

(، اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق 2/5564شرح التحرير، المرداوي، تحقيق: عبد الرحمن الجبري وعوض القرني وأحمد السراح، )

(، شرح الكوكب الساطع، جالل الدين 2/557(، اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، عبد الكريم النملة، )42الشيرازي، )

 (.4/464، )السيوطي، تحقيق: محمد الحفناوي
(، رفع الحاجب عن مختصر ابن 4/447انظر: التمهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب، تحقيق: مفيد أبو عشمة ومحمد إبراهيم، ) (3)

(، التبصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، 5/264الحاجب، تاج الدين السبكي، تحقيق: علي معوض وعاد عبد الموجود، )

 علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد ،(2/594(، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، )57و، )تحقيق: محمد حسن هيت

(، 264، أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء، مصطفى الخن، )(547/ 4)، عناية أحمد: تحقيق لشوكاني،ا ،األصول

 (.5/422: أحمد السراح وعبد الرحمن الجبرين، )رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، حسين الرجراجي، تحقيق
 (.5/42المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، ) (،560المستصفى، الغزالي، تحقيق: محمد عبد الشافي، ) (4)
 (.5/254لباب المحصول في علم األصول، ابن رشيق المالكي، تحقيق: محمد جابي، ) (5)
 (.5/442مدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، )اإلحكام في أصول األحكام، اآل (6)
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َذرَِ﴿: قوله  -أ َيحن
ِينََََفلن ونَََاَلَّ َالِف  ِرهَََِعنَنَُي  من

َ
نَأ

َ
وَنَفِتنَنةَرَت ِصيَبه مَنَأ

َ
ِِلمَرََعَذابرََي ِصيَبه مَنَأ

َ
 .(1)﴾أ

ما وعدهم بالفتنة أو العذاب، والوعيد بهحذر وهدد المخالفين ألمره، وت هلالج لجأن هللا  وجه الدللة:
، ولو (2)ال يكون إال في مخالفة واجب، فتكون اآلية دالة على أن األمر المطلق يقتضي الوجوب

 .(5)لما حذر هللا المخالف له وتوعده بالعذاب األليم (4)أو اإلباحة (3)كان للندب

ِمنَيَََكنََََوَما﴿: قوله  -ب
ؤن ِمَنةَيََوَلََلِم  ؤن َ َقََضََإَِذاَم  َ َاّللَّ ول  ًراََورَس  من

َ
نَأ

َ
ونَََأ ةَ َلَه مَ َيَك  َِيَ َِمنَنَاْلن

رِهِمَن من
َ
 .(6)﴾أ

أخبر أنه إذا قضى أمًرا، فال يكون ألحد من الناس الخيرة فيه، بل  أن هللا  وجه الدللة:
األمر  نالقضاء هنا هو اإللزام، فالبد لهم من االمتثال وال مجال لمخالفته، فكان هذا دلياًل على أ

لمن يخالف ويعصي أمره بأنه ضاٌل ضالاًل  هلالج لجيقتضي الوجوب، وما يؤيد ذلك هو وصف هللا 
ِصَََوَمن﴿: مبيًنا في قوله  ََََيعن وَلَ َاّللَّ بِيًناََضََلًلَََضلََََّفَقدَنََورَس  ، فإذا نفى هللا الخيرة في (7)﴾مُّ

 .(8)أمره، وأكد أن العاصي له ضال، فهذا واضح في الحتم واإليجاب

َََمَنَعَكَََماَقَالََ﴿: قوله  -ت لَّ
َ
دَََأ ج  ت َكَقَالَََإِذَنَتَسن َمرن

َ
َناَأ

َ
َرَأ َتِنََِمِننهَ ََخين ارَيَمِنََخلَقن

َتهَ َنَّ َوََخلَقن
 .(9)﴾ِطنيَيَِمن

العلماء متفقون على أن هذه اآلية لم تأِت في معرض االستفهام، بل في معرض  وجه الدللة:
انه ومخالفته ألمره، وذلك بعدم السجود آلدم، فكان عقاب هللا ذم إبليس على عصي الذم، وهللا 

                                                           
 .02سورة النور:  (1)
 (.526هو: ما يكون تاركه مستحقاً للذم والعقاب، التعريفات، الجرجاني، تحقيق: مجموعة من العلماء بإشراف الناشر، ) الوجوب (2)
الجرجاني، تحقيق: مجموعة من العلماء كون راجحاً على تركه في نظر الشارع، وتركه جائز، التعريفات، يهو: ما  المندوب (3)

 (.524بإشراف الناشر، )
هو: ما استوى طرفاه، وفيه اإلذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل، التعريفات، الجرجاني، تحقيق: مجموعة من العلماء بإشراف لمباح ا (4)

 (.490، 1الناشر، )
(، شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني، 564عمار الطالبي، )انظر: إيضاح المحصول من برهان األصول، المازري، تحقيق:  (5)

(، التبصرة في أصول الفقه، أبو 4/426(، التمهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب، تحقيق: مفيد أبو عشمة ومحمد إبراهيم، )4/596)

يد الباجي، تحقيق: عمران العربي، (، إحكام الفصول في أحكام األصول، أبو الول51إسحاق الشيرازي، تحقيق: محمد حسن هيتو، )

 (.455(، أثر اللغة في اختالف المجتهدين، عبد الوهاب عبد السالم طويلة، )4/252)
 .20سورة األحزاب:  (6)
 .20سورة األحزاب:  (7)
 لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد(، 5/41انظر: المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، ) (8)

(، أثر اللغة في 51، التبصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، تحقيق: محمد حسن هيتو، )(526/ 4)، عناية أحمد: تحقيق

(، اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، عبد الكريم النملة، 452-455اختالف المجتهدين، عبد الوهاب عبد السالم طويلة، )

 (.5/424(، اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، )4/41رخسي، السرخسي، )(، أصول الس2/552-550)
 .45سورة األعراف:  (9)



 

51 
 

  له بهبوطه من الجنة، فدلت اآلية على أن األمر هنا للوجوب، ألنه لو لم يكن كذلك لما ذمه
على ترك السجود آلدام، ولكان إلبليس مجال بأن يقول: إنك لم توجب ولم تلزمني بالسجود،  هللا 

، ويدل أيًضا على عصيان إبليس لربه مما استوجب معاقبته، قال  وكان هذا حجة له عند هللا
 :﴿َ َتكنَِبَََإِبنلِيَسََإِلَّ  .(2)، وهذا يدل على وجوب الفعل والقيام بالمأمور(1)﴾النََكفِِرينَََِمنََََوََكنَََاسن

هذه بعض اآليات التي استدل بها أصحاب هذا القول، واآليات التي استدلوا بها في كتب 
 كثيرة ليس المراد ذكرها كلها في هذا البحث. األصول

 السنة النبوية المطهرة: من ثانياا

:" "لو راجعته"، فقالت: -موالة عائشة –لبريرة  ملسو هيلع هللا ىلص: قول النبي حديث ابن عباس  -أ
 .(3)أتأمرني يا رسول هللا؟ فقال: "إنما أنا شافع"، فقالت: ال حاجة لي فيه"

ال استجابت له وكان واج ملسو هيلع هللا ىلصا لم تكن أمًرا من النبي أن مراجعة بريرة لزوجه وجه الدللة: ًبا، وا 
فريقه من األمر، وت ملسو هيلع هللا ىلصنفي األمر، وأقر الشفاعة وهي مندوب إليها، فتبرأ النبي  ملسو هيلع هللا ىلصولكن النبي 

بينه وبين الشفاعة التي هي للندب، فدل داللة صريحة واضحة على أن األمر يقتضي الوجوب، 
ذا قلنا أن األمر يقتضي الندب، ل ثب ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي وا  اته قد نفى ندًبا وأثبت ندًبا، بنفيه لألمر وا 

 .(4)الشفاعة

                                                           
 .74سورة ص:  (1)
(، إيضاح المحصول من برهان 4/250انظر: إحكام الفصول في أحكام األصول، أبو الوليد الباجي، تحقيق: عمران العربي، ) (2)

 إلى الفحول إرشاد(، 5/40(، المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، )564تحقيق: عمار الطالبي، ) األصول، المازري،

، التبصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، تحقيق: (549/ 4)، عناية أحمد: تحقيق لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق

(، أصول السرخسي، السرخسي، 455تهدين، عبد الوهاب عبد السالم طويلة، )(، أثر اللغة في اختالف المج51محمد حسن هيتو، )

 (.5/426(، اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، )4/41)
(، حديث رقم: 7/41في زوج بريرة، ) ملسو هيلع هللا ىلصصحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب الطالق/ باب شفاعة النبي  (3)

2512. 
(، إيضاح المحصول من برهان 4/420انظر: التمهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب، تحقيق: مفيد أبو عشمة ومحمد إبراهيم، ) (4)

 إلى الفحول إرشاد(، 09-5/01(، المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، )564األصول، المازري، تحقيق: عمار الطالبي، )

، التبصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، تحقيق: (525/ 4)، عناية أحمد: تحقيق لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق

(، اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، 4/41(، أصول السرخسي، السرخسي، )59محمد حسن هيتو، )

(، الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، تحقيق: عبد هللا 5/004) (، أصول الفقه، ابن مفلح المقدسي، تحقيق: فهد السدحان،5/424)

 (.5/494التركي، )
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 عند بالسواك ألمرتهم أمتي على أشق أن لوالقال: " ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي حديث أبي هريرة  -ب
 .(1)"صالة كل

لفظة "لوال" تفيد بانتفاء الشيء لوجود غيره، فأفادت في  ملسو هيلع هللا ىلصأن استخدام النبي  وجه الدللة:
جعل المشقة مالزمة لألمر، وال تكون المشقة كذلك  ملسو هيلع هللا ىلصء األمر لوجود المشقة، فالنبي الحديث انتفا

إال إذا كان األمر يقتضي الوجوب؛ ألنه لو لم يدل على الوجوب لما ترتب عليه المشقة لجواز 
ك سيكون فائدة، ألن السوا ملسو هيلع هللا ىلصتركه، ولو كان األمر بالشيء يقتضي الندب، لما كان في كالم النبي 

ا، وال يقتضي المشقة لجواز تركه، فالمشقة مصاحبة لما ال يجوز تركه وهو الواجب، وقام مندوبً 
االجماع على أن السواك مندوب إليه، فدل الحديث على أن األمر يقتضي الوجوب، ألنه مضنة 

 .(2)المشقة

 : إجماع الصحابة اثالثا 

جماع صحابة فقد استدل أصحاب المذهب األول على أن مقتضى األمر للوجوب، بإ
، وامتثال أوامره من ملسو هيلع هللا ىلصورسوله األكرم  واألمة اإلسالمية على وجوب طاعة هللا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

غير سؤال منهم عن داللة األمر على الوجوب أو الندب، وكثير من أقوال أهل األصول كانت 
ورسوله  كانوا يحملون األمر من هللا  تصب في هذا الرأي، ونفهم منها أن صحابة رسول هللا 

على الوجوب؛ ألن هذا ما يقتضيه األمر، وتضمنت كتب األصوليين أدلة اإلجماع في كتبهم، 
 .(3)واستدلوا به على أن األمر المطلق يقتضي الوجوب

 أهل اللغة: إجماع ارابعا 

                                                           
(، 4/24سنن الترمذي، الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، أبواب الطهارة/ باب ما جاء في السواك، ) (1)

 صحيح.حكم عليه األلباني حديث  ،55رقم الحديث: 
-5/07(، المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، )552عياض السلمي، ) انظر: أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، (2)

(، التمهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب، تحقيق: مفيد 5/424(، اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، )01

 إرشاد(، 564المازري، تحقيق: عمار الطالبي، )(، إيضاح المحصول من برهان األصول، 420-4/422أبو عشمة ومحمد إبراهيم، )

، التبصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، (524/ 4)، عناية أحمد: تحقيق لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول

 (.5/494(، الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، تحقيق: عبد هللا التركي، )59تحقيق: محمد حسن هيتو، )
(، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، عياض 2/546انظر: اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، عبد الكريم النملة، ) (3)

(، اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: 5/547(، تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي، محمد أديب صالح، )552السلمي، )

 (.4/427مهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب، تحقيق: مفيد أبو عشمة ومحمد إبراهيم، )(، الت5/425عبد الرزاق عفيفي، )
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كما استدل أصحاب هذا المذهب على اقتضاء األمر المطلق للوجوب، بإجماع أهل اللغة 
 هل اللغة فهموا من إطالق صيغة األمر للوجوب، واستدلوا على ذلك بأمريين:واللسان على هذا، فأ

أن أهل اللغة واللسان وصفوا المخالف لألمر بكونه عاصًيا، فبتركه لألمر معصية عندهم،  -أ
فقد قالوا: "أمرتك وعصيتني"، والعصيان يستوجب العقوبة وهو اسم للتوبيخ والذم، فلو لم 

ندب أو اإلباحة، لما صح وصفهم مخالف األمر بالعاصي، يكن األمر للوجوب وكان لل
 ولما استوجب ذلك المعاقبة.

أو  أقل منه هو لمن قال إذا فقالوا واألمر، السؤال بين فرقوا اللغة واللسان كما أن أهل -ب
لم  لوو  سؤال، فهذا "افعل" أعلى منه أو فوقه هو لمن قال وأنه إذا أمر، فهذا "افعل" دونه

، امعنى، كما أنهم وضعوا للخبر جوابً  لما كان لهذا الفرق  الوجوب ضييقت يكن األمر
، قالوا فيه: "أطعت وعصيت"، ولو لم افقالوا فيه "صدقت وكذبت"، ووضعوا لألمر جوابً 

 ايقولوا بأن األمر المطلق للوجوب ويجب االمتثال للمأمور به، لما وضع العصيان اسمً 
 .(1)للمخالفة

، رغم الخالف الواقع في التقسيم السابق، بأن صيغة األمر ثانيواستدل أصحاب المذهب ال
تدل على الوجوب وعلى الندب وعلى غيرهما من األحكام التي ذكروها، وذلك ألن األصل في 
اإلطالق أن يحمل على الحقيقة ال على المجاز، فيحسن قولنا باالستفهام والتقييد: افعل واجًبا أو 

إنه حقيقة فيها كلها يجعل األمر مشترًكا بينهما؛ لذا فيحمل األمر هنا ندًبا أو مباًحا، فإن قولنا 
 .(2)على االشتراك

، بأن صيغة األمر تدل على الوجوب كما تدل على الندب؛ واستدل أصحاب المذهب الثالث
لذا فإنها يجب أن تكون حقيقة في القدر المشترك بينهما الذي هو "الطلب"، وذلك دفًعا لالشتراك 

ز، فإذا قلنا إنه حقيقة في كليهما يجعل األمر مشترًكا بينهما، وقولنا أنه حقيقة في أحدهما والمجا
ك ع في االشتراك والمجاز قلنا أنه للقدر المشتر و يجعله يحمل على المجاز في اآلخر، فدفًعا للوق

                                                           
(، التمهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب، 26انظر: التبصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، تحقيق: محمد حسن هيتو، ) (1)

-5/425ل األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، )(، اإلحكام في أصو402-4/406تحقيق: مفيد أبو عشمة ومحمد إبراهيم، )

(، أصول الفقه، ابن مفلح المقدسي، تحقيق: فهد 264-5/490(، الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، تحقيق: عبد هللا التركي، )422

 (.547-2/542(، اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، عبد الكريم النملة، )5/002السدحان، )
 ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد(، 5/001انظر: أصول الفقه، ابن مفلح المقدسي، تحقيق: فهد السدحان، ) (2)

، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، حسين الرجراجي، تحقيق: أحمد السراح وعبد الرحمن (525/ 4)، عناية أحمد: تحقيق لشوكاني،ا

 (.5/502الفقه اإلسالمي، محمد أديب صالح، )(، تفسير النصوص في 5/406الجبرين، )
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واجب لبين الوجوب الندوب، فاالشتراك والمجاز خالف لألصل، فاألصل تفرد األلفاظ بمعانيها، فا
يدل معناه على لزوم الفعل ومنع الترك، والمندوب يدل معناه على ترجيح الفعل وجواز الترك؛ لذا 
جعلناه للقدر المشترك بينهما وهو "طلب الفعل" من غير لزوم للفعل، لعدم الدليل المرجح ألحدهما 

 .(1)على اآلخر

 ها فيما يلي:واستدل أصحاب المذهب الرابع بعدة أدلة منقولة ومعقولة، نبين

 من األدلة النقلية: أولا 

 به كمأمرت وما فاجتنبوه عنه، نهيتكم مايقول: " ملسو هيلع هللا ىلص، أنه سمع النبي حديث أبي هريرة 
 .(2)"أنبيائهم على واختالفهم مسائلهم، كثرة قبلكم من الذين أهلك فإنما استطعتم، ما منه فافعلوا

استطاعتنا ومشيئتنا، في حين  فوض األمر في الحديث إلى ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وجه الدللة:
أنه ألزمنا بترك ما نهى عنه، فيجب حمل األمر على الندب، والنهي على الوجوب، وما رد األمر 
إلى االستطاعة إال ألنه علم يقيًنا أنه مندوب إليه في حقيقته، ورده إلى المشيئة، يدل أنه ال يأثم 

 .(3)ي معنى الندبمن تركه، فالمأمور له أن يفعل أو ال، وهذا يتجلى ف

 ا: من األدلة العقليةثانيا 

قالوا بأن المندوب هو الذي يكون فيه الفعل خير من الترك، فيكون بذلك داخاًل في الواجب  -أ
من حيث أن كاًل منهما طلب، فكل واجب مندوب وليس العكس؛ لذا فالواجب علينا حمل 

كون على سبيل اإللزام األمر على الندب لكونه متيقن ومتحقق منه، والطلب إما أن ي
فيكون واجًبا، أو على سبيل االستحباب فيكون مندوًبا، وقلنا إن الوجوب متضمن الندب 
وليس العكس، فنحمل األمر على أدنى االحتمالين وهو الندب، فيثبت أقل األمرين ألن 

                                                           
: تحقيق لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد(، 424-422انظر: األمر عند األصوليين، رافع الرفاعي، ) (1)

ر ابن الحاجب، (، رفع الحاجب عن مختص5/007، أصول الفقه، ابن مفلح المقدسي، تحقيق: فهد السدحان، )(525/ 4)، عناية أحمد

 (.5/264تاج الدين السبكي، تحقيق: علي معوض وعاد عبد الموجود، )
وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه،  ملسو هيلع هللا ىلصصحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب الفضائل/ باب فرض توقيره  (2)

 .4227(، رقم الحديث: 4/4126)
(، اإلحكام في 5/267تاج الدين السبكي، تحقيق: علي معوض وعاد عبد الموجود، ) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، (3)

: تحقيق لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد(، 5/424أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، )

(، 2/5562حمن الجبري وعوض القرني وأحمد السراح، )، التحبير شرح التحرير، المرداوي، تحقيق: عبد الر(525/ 4)، عناية أحمد

 (.561المستصفى، الغزالي، تحقيق: محمد عبد الشافي، )
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اليقين متحقق به، حتى يدل دليل على الزيادة، واألصح هو الندب ألنه طلب للفعل 
ائه، وفعله خير من تركه وهو معلوم، أما لزوم العقاب على الترك فغير معلوم واقتض

 .(1)فيجب التوقف فيه ويحمل األمر على الندب ألنه المتيقن
كما أنهم قالوا لو كان األمر يقتضي الوجوب، لما استحسنا وروده من العبد لسيده ومن  -ب

بد بت منهما، فلما كان تخاطب العالولد لوالده، وألنه ال يستحسن ورود لفظ ألزمت أو أوج
مع السيد والولد مع والده بلفظ األمر جائز، دل هذا على عدم اقتضاء األمر الوجوب، 
وقصره على الندب، فلما اقتضى لفظ ألزمت وأوجبت الوجوب، لم يتخاطب بهما من 

 .(2)األدنى لألعلى

 بدليلين هما: المذهب الخامسواستدل أصحاب 

ويراد بها الوجوب والندب واإلباحة، ولغيرها من الوجوه والمعاني التي أن صيغة األمر ترد  -أ
يحتملها األمر، وحملها على أحد هذه المعاني والوجه ليس بأولى من حملها على اآلخر، 

 .(3)لذا وجب التوقف حتى يأتي دليل مرجح للمعنى المراد، وتحمل عليه صيغة األمر
ندب أو غيرهما، لكان ذلك إما بدليل عقلي أو لو ثبتت داللة األمر على الوجوب أو ال -ب

نقلي، فأما األول فال يصح القول به؛ ألن العقل ال مدخل له في اللغات ألنها من وضع 
الشارع، وأما الثاني أي الدليل النقلي فهو إما أن يكون آحاًدا أو متواتًرا، فاآلحاد ال يفيد 

م يقع يقوى اآلحاد على إثباتها، والتواتر ل العلم، وألن القواعد األصولية قطعية متواترة فال
كذلك، ألنه لو وقع ألوجب العلم ضرورة لنا ولكم، وطالما لم يقع العلم دل هذا أنه ليس 
متواتًرا فال يحمل هنا على اإليجاب، وألنه لو وقع التواتر في النقل لما وقع الخالف في 

 .(4)ال يصح فلزم التوقفمدلول حقيقة األمر، وبما أن التواتر لم يقع واآلحاد 

                                                           
(، اإلحكام في أصول 4/47(، أصول السرخسي، السرخسي، )567انظر: المستصفى، الغزالي، تحقيق: محمد عبد الشافي، ) (1)

يضاح المحصول من برهان األصول، المازري، تحقيق: عمار الطالبي، (، إ5/424األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، )

(، الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، تحقيق: 2/44(، شرح الكوكب المنير، ابن النجار، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، )562)

 (.4/464د الحفناوي، )(، شرح الكوكب الساطع، جالل الدين السيوطي، تحقيق: محم264-5/266عبد هللا التركي، )
(، التمهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب، تحقيق: 264-5/266انظر: الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، تحقيق: عبد هللا التركي، ) (2)

 (.24(، التبصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، تحقيق: محمد حسن هيتو، )4/476مفيد أبو عشمة ومحمد إبراهيم، )
(، المستصفى، الغزالي، تحقيق: محمد عبد 24نظر: التبصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، تحقيق: محمد حسن هيتو، )ا (3)

(، رفع النقاب عن 407-4/400(، التمهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب، تحقيق: مفيد أبو عشمة ومحمد إبراهيم، )567-560الشافي، )

 (.5/429تحقيق: أحمد السراح وعبد الرحمن الجبرين، ) تنقيح الشهاب، حسين الرجراجي،
(، التبصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، 2/524انظر: اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، عبد الكريم النملة، ) (4)

 الفحول إرشاد(، 440-5/442)(، اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، 22-25تحقيق: محمد حسن هيتو، )
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 البحث في المسلمين غير بمخالفة باألمر الفرع الثالث: المراد
 بأصل يؤمنوا لم أو ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد األكرم نبينا برسالة يؤمنوا لم من هم: المسلمين غيرأواًل ف

 لذمةا وأهل – المشركين أو – الكفار) الشرعي المصطلح في ويسمون  بالضرورة، منها معلوم
 .(1) (إلطالقاتا من وغيرها

، والتعرض هه وصيغتعريفذكرنا لحقيقة األمر من خالل التعرض ل من سبق ما على وبناءً 
 الطالب قولَ ال يعم ما بحثنا في باألمر المقصود فإن ؛لصور األمر والمعاني والوجوه التي يرد لها

 قول لمث األمر على دااًل  خبًرا كان ما وكذلك افعلوا، أو افعل، بصيغة المسلمين غير لمخالفة
 خالفةم إظهار منها قصد التي ملسو هيلع هللا ىلص أفعاله وكذلك المسلمين، غير مخالفة منكم طالب إني ،الشارع
 اطعينق المسلمين، غير لمخالفة المفهمة اإلشارةالقرائن و ب طلًبا كان ما ومثله المسلمين؛ غير

 إطالق األمر لىع الدال الخبر وعلى الفعل، على األمر إطالق بأن الخالف عن ذلك في النظر
 .(3)مجازي  أم حقيقي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، لباب المحصول في علم األصول، ابن رشيق المالكي، (522/ 4)، عناية أحمد: تحقيق لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى

 (.5/254تحقيق: محمد جابي، )
 الهامش في تىح والا مطلبً  والا بحثً م أفرد من أجد لم المسلمين غير عن مباشر بشكل تحدثت التي والكتب اللغة كتب في البحث عند (1)

 يتبادر يثح اللفظ، هذا مقصد وضوح إلى يرجع الجميع عند ذلك في السبب ولعل تعريفهم، حتى أو المسلمين غير هم من عن للحديث
 .له مباشرا فهمً  اللفظ لهذا السامع ذهن إلى

 (.0يم، )األمر المعلل بمخالفة غير المسلمين وداللته على األحكام، إبراه (2)
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 المبحث الثاني
 أدلة األمر بمخالفة غير المسلمين

 تمهيد:

 كثير يف غير المسلمين بمخالفة األمر تكرر قدإن الناظر في نصوص الشارع يجد أنه 
م همما يبين لنا أن مخالفة غير المسلمين وما  المطهرة، النبوية السنةالقرآن الكريم و  نصوص من

 لما ارقتهمومف وأهله ديننا الحنيف تميز من األمر هذا تضمنهي ماعليه هو أمر مقصود للشارع، ل
 .اعتقاداتهم اختالف على غير المسلمين عليه

هذا المبحث يذكر الباحث األدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي طلبت من وفي 
ان الطلب جازًما يقتضي بموجبه الوجوب، أم المسلمين مخالفة غيرهم من غير المسلمين، سواء ك

 كان طلًبا غير جازم يقتضي الندب أو اإلباحة.

وكذلك األدلة من اإلجماع والقواعد الشرعية، وقد وردت األدلة بمخالفة غير المسلمين 
اإلجماع و  والسنة الكتاب في كثيرة ذلك وأدلة غيرها من األمور، أو أعيادهم أو عباداتهم في سواء
  واعد الشرعية.والق
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 المطلب األول
 أدلة األمر بمخالفة غير المسلمين من القرنن والسنة

وفي هذا المطلب نذكر األدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي طلبت من 
 المسلمين مخالفة غيرهم، وهي كما يلي:

 ومنها: الكريم، من القرنن األدلة الفرع األول:
ائِيَلََبَِنََآتَينَناََولََقدَن﴿ : قال :ىاآلية األول َ مَََالنِكَتاَبََإِْسن ةََََواِلن كن مََواْلُّب وَّ َِمِنََََوَرزَقنَناه 

ِيَِباتَِ مَنَالطَّ لنَناه  َََوَفضَّ مَ*َالنَعالَِمنيَََََعَ رََِِمِنَََبَيَِِناتيَََوآتَينَناه  من
َ واََفَماَاْلن َتلَف  ََاخن دََِمِنَإِلَّ مَ جََََماََبعن َاءَه 

ًياَلنمَ النعَِ ِضَََربََّكََإِنَََّبَينَنه مَنََبغن ونَََفِيهََََِكن واَفِيَماَالنِقَياَمةََِيَونمَََبَينَنه مَنََيقن َىََناكَََجَعلنََث مَََّ*ََُينَتلِف  َََشِيَعةَيَََعَ
رََِِمِنََ من

َ َهاَاْلن َواءَََتَتَّبِعَنََوَلَََفاتَّبِعن هن
َ
ِينَََأ لَم ونََََلََاَلَّ  .(1)﴾َيعن

أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين بأن  يات السابقة أخبرنا هللا ففي اآل وجه الدللة:
، -اًل أن جعل منهم رس–، والنبوة -الفهم بالكتاب-، والحكم -التوراة واالنجيل-آتاهم من الكتاب 

ونعم الدنيا فرزقهم من الطيبات وفضلهم على العالمين من أهل زمانهم، وعلى الرغم من ذلك فقد 
 جاءتهم التوراة طلًبا للرئاسات وتركوا بيان هللا وتنزيله. اختلفوا بعد أن

على شريعة من األمر أي طريقة وسنة من الدين، وأمره  ملسو هيلع هللا ىلصأنه جعل محمًدا  ثم بين 
شريعة  الفخ من كلباتباعها، ونهاه عن اتباع أهواء الذين ال يعلمون، أي المشركين والكفار، وهم 

 دينهم موجبات من هو الذي الظاهر هديهم من هم عليه وما يهوونه، ما وأهواؤهم أي ،هللا 
 بعض في همل المسلمين بموافقة ون يفرحتجدهم  ولهذا يهوونه، لما اتباع فيه وموافقتهم الباطل،
، فاألمر بمخالفة غير (2)ذلك ليحصل اعظيمً  ماالً  بذلوا لو أن ويودون  به، ويسرون  أمورهم،

يًحا، فاألمر باتباع الشريعة المحمدية، هو أمر بمخالفة المسلمين جاء ضمنًيا في اآلية وليس صر 
 ما عليه غير المسلمين من الشرائع األخرى.

                                                           
 (.41-40سورة الجاثية: ) (1)
(، جامع البيان في تأويل القرآن، 4/91انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، تحقق: ناصر العقل، ) (2)

مان ان ضميرية وسلي(، معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، تحقيق: محمد النمر وعثم76-55/09الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، )

(، تفسير القرآن العظيم، 404-40/402(، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )7/542الحرش، )

 (.7/507ابن كثير، تحقيق: سامي سالمة، )
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َاه َََوَكَذىلَِكَ﴿:  قوله ويمكن االستدالل لهذا المعنى بهذه اآلية أيًضا، نَزْلن
َ
كنًماَأ ََعَربِيًّاَح 

َتَََولَئِنَِ مَاتََّبعن َواءَه  هن
َ
َدَماَأ ََِِمنَََلََكَََماَالنِعلنمََِِمنََََجاءَكََََبعن التشبه بهم ف، (1)﴾َواقَيََوَلَََوِلَِيَِمنَاّللَّ

حذر من اتباعهم وجعل عاقبة  ، فاهلل (2)أهوائهم اتباع باب من هو به يختصون  فيما متابعتهمو 
 .  مالك من هللا من ولي وال واق، فدلت على وجوب مخالفتهم لوجود الوعيد من هللا  ذلك

لَمَن﴿:  قال :اآلية الثانية
َ
نََِأ

ن
ينََََيأ ِ نَنَآَمن واَلَِّلَّ

َ
َََِِلِكنرََِق ل وب ه مَنَََتنَشعَََأ َقََِِمِنَنَنََزلََََوَماَاّللَّ َاِلن

ون واََوَلَ ِينَََيَك  وت واَََكَلَّ
 
َمدَ ََعلَينِهمَنََفَطالََََقبنل ََِمنَنَالنِكَتاَبََأ

َ َِمننه مَنََوَكثِيَرَق ل وب ه مَنََفَقَستنََاْلن
ونََ   .(3)﴾َفاِسق 

 قلوبكم تخشع أن لكم أيها المؤمنون  آن أماللمؤمنين  في اآلية يقول هللا  للة:وجه الد
، وحذرهم هوتطيع له وتنقاد فتفهمه والقرآن، والموعظة لذكرسماعها ل عند تلين بأن ، هللا لذكر

 الزماني: أ "األمد عليهم فطال" ،والنصارى  اليهود وهم من أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل
بمخالفة ما هم  "، فوقوع التحذير في اآلية دليل على أمره قلوبهم فقست" أنبيائهم وبين بينهم

 عليه من قسوة القلوب.

ون واََوَلَ﴿: وفي هذا الباب قال  ِينَََتَك  واََتَفرَّق واَََكَلَّ َتلَف  دََِِمنَنََواخن مَ ََماََبعن َيَِِنات َََجاءَه  َاْلن
ولَئَِكَ

 
المؤمنين  معشريخاطب  ، ويستدل بهذه اآلية كالتي سبقتها، فاهلل (4)﴾يمَرَعظَََِعَذابرََلَه مَنََوأ

وأوامره ونواهيه بعد أن  بأن ال يكونوا كالذين تفرقوا من اليهود والنصارى، واختلفوا في دين هللا 
ق ، ونقضوا العهود والمواثيجاءتهم البينات، وعلموا الحق وعملوا بخالفه، وخالفوا ما أمرهم به هللا 

يأمر بمخالفتهم في فعلهم، وينهى  فاهلل  ، فكان جزاؤهم العذاب العظيم،تجرًءا منهم على هللا 
المؤمنين بأن يكونوا كاألمم السابقة بتفرقهم واختالفهم، وتركهم لألمر بالمعروف والنهي عن 

 .(5)المنكر

                                                           
 (.27سورة الرعد: ) (1)
 (،4/99تحقق: ناصر العقل، ) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، (2)
 .40سورة الحديد : (3)
 .462سورة آل عمران:  (4)
(، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن 5/94انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي سالمة، ) (5)

(، الوجيز في تفسير الكتاب 7/95ري، تحقيق: أحمد شاكر، )(، جامع البيان في تأويل القرآن، الطب4/464تيمية، تحقق: ناصر العقل، )

 (.550العزيز، الواحدي، تحقيق: صفوان داوودي، )
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وِحََََماَاتَِبِعَن﴿: قوله  :اآلية الثالثة
 
َِِكََِمنَنَإَِِلنكَََأ وَََإِلَإَِلَََلََرب ََه  رِضن عن

َ
ََعنَنََوأ

ِكنِيََ
نم ْشن  .(1)﴾ال

 واعمل دِ اقتولمن تبعه، أن اتبع القرآن الكريم و  ملسو هيلع هللا ىلصلرسوله  هنا أمر من هللا  وجه الدللة:
أي:  ،(2)"المشركين عن وأعرض" فيه؛ مرية ال الذي الحق هو إليك ناأوحي ما فإن أثره؛ واقتف ،به

 أذاهم، احتملو  واصفح، عنهم اعفو  ليه من القول والفعل وخالفهم فيه،ال تجادلهم، واترك ما هم ع
وبلغ ما أنزلنا إليك وانتظر فإنا سننجز لك ما وعدناك، وسننصرك على من خالفك، فاإلعراض 

 .(3)يعني الترك والمخالفة وعدم التقليد والتشبه

ينَتََِإَوَذا﴿: قوله ب ويستدل لهذا المعنى
َ
ِينََََرأ ََآيَاتَِناَِفََونَََُي وضَ َاَلَّ رِضن عن

َ
َََعننه مَنََفأ ََحّتَّ

وا َََِحِديثيََِفَََُي وض  ِه  فاترك كب يستهزئون و  الكريم بالقرآنيكذبون  المشركين رأيت ، أي: إذا(4)﴾َغين
 . (5)جالسهم، وصد عنهم، وخالف الحال التي هم عليهاموقم من 

َدعَن﴿: وفي معناها قوله  َمرَ َبَِماََفاصن ََت ؤن رِضن عن
َ
ِكنِيََََعنَنََوأ

نم ْشن  بالقرآن افرق ، أي: (6)﴾ال
ذَن﴿: ، وقوله (7)والباطل الحق بين الكريم وَََخ  رَنَالنَعفن م 

ن
رنِفَََوأ ََبِالنع  رِضن عن

َ
َاهِلنِيََََعنَنََوأ ،  (8)﴾اْلن

 .(9)أي: ال تقابل السفيه والجاهل بمثل سفهه إذا تسفه عليك

                                                           
 .460سورة األنعام:  (1)
 عراضاإل زمن ألن السيف، بآية منسوخ الهجرة قبل مكة في كان اآلية في المشركين عن به المأمور اإلعراض: العلماء بعض يقول (2)

 قاتلهم من بقتال األمر ثم ،[29 آية: الحج﴾ ]ظلموا بأنهم يقاتلون للذين أذن: ﴿ بقوله المدينة إلى جاء لما القتال يف له وأذن مكة، في

 حيث المشركين فاقتلوا: ﴿ قوله في بالقتال العام األمر ثم ،[496 آية: البقرة﴾ ]يقاتلونكم الذين هللا سبيل في وقاتلوا: ﴿يقاتلهم لم من دون

 عن باإلعراض" المراد ألن منسوخة؛ ليست اآلية هذه أن: العلماء من آخرون ويرى ،[2 آية: التوبة﴾ ]واحصروهم وهموخذ وجدتموهم

: األنعام﴾ ]المشركين عن وأعرض هو إال إله ال﴿ : قوله معنى وهذا منسوخ، غير أمر وهذا سبهم، وعدم معهم، الكالم عدم" المشركين

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، الشنقيطي، (، 444س، تحقيق: محمد محمد، )، الناسخ والمنسوخ، النحا[460 آية

 (.5/71تحقيق: خالد السبت، )
(، معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، تحقيق: 45/25انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، ) (3)

 (.2/244(، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي سالمة، )2/472يمان الحرش، )محمد النمر وعثمان ضميرية وسل
 .01سورة األنعام:  (4)
(، معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، 206انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الواحدي، تحقيق: صفوان داوودي، ) (5)

(، جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، 2/422ان الحرش، )تحقيق: محمد النمر وعثمان ضميرية وسليم

(44/420.) 
 .94سورة الحجر:  (6)
(، جامع البيان في 4/292انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، تحقيق: محمد النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش، ) (7)

(، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، 47/424د شاكر، )تأويل القرآن، الطبري، تحقيق: أحم

(46/04.) 
 .499سورة األعراف:  (8)
(، معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، 457انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الواحدي، تحقيق: صفوان داوودي، ) (9)

 (.2/240مان ضميرية وسليمان الحرش، )تحقيق: محمد النمر وعث
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يَُّهاَيَا﴿: وقال  :اآلية الرابعة
َ
ِينَََأ ول واََلََآَمن واَاَلَّ نَاََوق ول واََراِعَناََتق  رن واَانظ  َمع  ََواسن

ِِلمَرََعَذابرَََولِلنََكفِِرينََ
َ
  .(1)﴾أ

للمؤمنين أن يقولوا  اختلف أهل التفسير والتأويل في سبب نهي هللا  وجه الدللة:
 ستهزاء،واال المسبة جهة على تقولها اليهود كانت كلمة أنها: ، فذهب البعض إلى القول(2)"راعنا"
 مدينةتقولها أهل ال كانت كلمةإلى أنها : آخرون  ذهبو ، ملسو هيلع هللا ىلص للنبييقولها  أن المؤمنين  هللا فنهى
 .ملسو هيلع هللا ىلص لنبيه سالمعن قولها في اإل  هللا فنهى الجاهلية، في

 ملسو هيلع هللا ىلص نبيال يكلم كان "،زيد بن رفاعةاسمه " بعينه، يهودي كالم تكان بل: بعضهم وقال
 فلما، ملسو هيلع هللا ىلص للنبي عن قولها  هللافنهاهم  عنه، ذلك أخذوا لمسلمون او  له، السب وجه على ابه

يأتون  كانواف ،"اآلن به فأعلنوا ،اسرً  امحمدً  نسب كنا": لبعضهم قالوا المسلمين من اليهود هاسمع
 وكان  ادةعب بن سعدففطن لهم  بينهم، فيما يضحكون هم و  محمد، يا راعنا: ويقولون  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

: له فقالوا قه،عن ألضربن ملسو هيلع هللا ىلصهللا  لرسول يقولها أحدكم من سمعتها لئن: لهم فقال ،عارًفا بلغتهم
 سب إلى سبياًل  بذلك اليهود يجد، لكي ال (3)"راعنا تقولوا ال" : تعالى هللا فأنزل تقولونها؟ أولستم
 بنا. وتأن انتظرناأو  ،إلينا انظر بمعنى "انظرنا وقولوا" ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

قولوا من بأن يو  فعالهم،أو  مقالهم في فاربالك يتشبهوا أن لمؤمنينا عباده  هللافهنا نهى 
 ،"راعنا": واقال "،لنا اسمع": يقولوا أن أرادوا فإذا التنقيص، من يقصدونه لما تورية فيه ماالكالم 
 بالرعونة. ويورون 

ِينَََِمنَن﴿: في قوله  كما واَاَلَّ َِرِف ونََََهاد  ول ونَََويََََمَواِضِعهَََِعنَنَالنََكِمَََُي  َناَق  ََوَعَصينَناََسِمعن
َمعَن ََََواسن َمعيَََغين سن نِسنَتِِهمَنََِلًّاََوَراِعَناَم  ل

َ
ًناَبِأ نَّه مَنََولَوَنَاِِلِينََِِفَََوَطعن

َ
َناَقَال واَأ َناََسِمعن َطعن

َ
َمعَنََوأ نَاََواسن رن ََوانظ 

ًاَلَََكنََ قنَومَََلَه مَنََخين
َ
َ َلََعَنه مَنََولَِكنَنََوأ رِهََِاّللَّ فن ِمن ونََََفََلََمَنبِك  ََي ؤن في الحديث  وكذلك، (4)﴾قَلِيًَلََإِلَّ

                                                           
 .464سورة البقرة:  (1)
 واستمعه، إليه أصغى: أي وراعاه، ورعاه، الشيء إلى أرعى: يقال لكالمنا، سمعك فرغ أي سمعك، أرعنا أي المراعاة من :راعنا (2)

ً  اللفظة هذه وكانت ً  شيئا ً  وقيل ،"سمعت ال اسمع: "عندهم معناها في وقيل اليهود، بلغة قبيحا  أن اأرادو فإذا الرعونة، من أنها: أيضا
، معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، تحقيق: محمد النمر وعثمان ضميرية وسليمان !أحمق يا: أي ،"راعنا: "له قالوا إنساناً  يحمقوا

 (.4/425الحرش، )
 (.24-22أسباب النزول، الواحدي، تحقيق: عصام الحميدان، ) (3)
 .40نساء:سورة ال (4)
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 بـ ليهمع نرد أن أمرنا ولهذا الموت، هو والسام "،عليكم السام": يقولون  إنما سلموا إذا كانوا بأنهم
نما "وعليكم" نهانا عن التشبه بالكافرين في  فاهلل  علينا، لهم يستجاب وال فيهم لنا يستجاب وا 

 .(1)وأمرنا بما هو أفضل وأحسن في قوله: "وقولوا انظرنا واسمعوا" القول والفعل

ا، كثيرة وهي من السنة النبوية المطهرة، الفرع الثاني: األدلة  : نذكر منها جدا
 يفبالس الساعة يدي بين بعثتملسو هيلع هللا ىلص: " هللا رسول قال: قال عمر عن ابن  :الحديث األول

 من لىع والصغار الذلة وجعل رمحي، ظل تحت رزقي وجعل له، شريك ال وحده هللا يعبد حتى
 .(2)"منهم فهو بقوم تشبه ومن أمري، خالف

لتشبه بأي قوم هم على خالف أمر اإلسالم، وفيه أمر يمنع افي الحديث  وجه الدللة:
تنفير للمسلمين عن موافقة غيرهم من الكفار فيما اختصوا فيه، فمن تشبه بالكفار أو الفساق في 

 تشبهي لمن ذمال من باب وهذاتصوا فيه من هيئات أو أفعال أو أقوال فهو منهم، أي شيء مما اخ
 .(3)الباطن إليه ميل إلى يؤدي قد الظاهر فيبهم  التشبه ألن ؛بهم

"خالفوا اليهود، فإنهم ال ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا : قال عن شداد بن أوس  :الحديث الثاني
 . (4)يصلون في نعالهم وال خفافهم"

يأمرنا بمخالفة اليهود وأن نصلي في النعال والخفاف، وعلل  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  لة:وجه الدل 
أمره بمخالفة اليهود؛ ألن اليهود كانوا ال يصلون بالنعال ألنهم يرون أن الصالة فيها منافية 

لَعَن﴿ خاطبه هللا  حيث  موسىيصلون مع  كانوا وألنهمللتعظيم،  لَينَكَإِنََّكَََفاخن نَوادَََِنعن َبِال

                                                           
(، معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، 405-5/406انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، ) (1)

(، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني 422-4/425تحقيق: محمد النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش، )

 (.4/272(، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي سالمة، )5/27وإبراهيم أطفيش، )
قال ، 2442(، رقم الحديث:9/450مسند اإلمام أحمد، حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، مسند عبد هللا بن عمر، ) (2)

 كتاب اللباس / باب وأخرج أبو داود الجملة األخيرة منه، سنن أبي داود، أبو داود، تحقيق: محمد عبد الحميد،ده صحيح، محققوه إسنا

 ، حكم عليه األلباني حديث حسن صحيح.4624(، رقم الحديث: 4/44لشهرة، )في لبس ا
(، فتح الودود في شرح سنن 40/561انظر: شرح سنن أبي داود، ابن رسالن، تحقيق دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، ) (3)

اود، السبكي، تحقيق: أمين خطاب، (، المنهل العذب المورود شرح سنن أبي د4/95أبي داود، السندي، تحقيق: محمد الخولي، )

 (.047-5/040سبل السالم، الصنعاني، ) (،0/260)
، حكم 025(، رقم الحديث: 4/470النعل، )سنن أبي داود، أبو داود، تحقيق: محمد عبد الحميد، كتاب الصالة / باب الصالة في  (4)

 صحيح.عليه األلباني حديث 
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نَ ِسَال َقدَّ ًوىَم  ، فجاء النهي عن التشبه بهم واألمر بالصالة في النعال والخفاف في حالة (1)﴾ط 
  .(2)طهارتهما

 أحفوا المشركين خالفوا"ملسو هيلع هللا ىلص:  هللا رسول قال: قال ، عمر ابن عن :الحديث الثالث
 . (3)"اللحى وأوفوا الشوارب،

سالم على غرسها في وهذا الحديث من صور النظافة التي حرص اإل وجه الدللة:
المؤمنين، فجاء الخطاب أن يأيها المؤمنون خالفوا المشركين، وكونوا على الفطرة التي فطركم هللا 

  عليها، وحفوا الشارب وذلك بقصه أو نتفه أو إزالته، ألن في طوله احتمااًل لترسب األوساخ
ء هًرا من مظاهر الخيالاألمر الذي يؤدي إلى تعذر نظافته بغسل الوجه، وألن في تطويله مظ

 واالفتراء والكبر، وكذلك التشبه بالجبابرة من المشركين والمجوس.

وجاء الخطاب أيًضا بإعفاء اللحية، وتكثيرها وانباتها وعدم حلقها، والقصد هنا هو تكوين 
براز الكيان والهيئة التي تميز المسلم عن غيره من المشركين والمجوس  شخصية إسالمية مستقلة، وا 

 من أولس مجوس الفر و  ،الشوارب عفون وي اللحى، يحلقون كانوا  المشركين فإنوالنصارى واليهود، 
أن خالفوا اليهود والنصارى  ملسو هيلع هللا ىلص، فألجل ذلك جاء األمر المطلق من النبي األعظم ذلك فعل

 .(4)والمجوس، فقصوا الشارب وأعفوا اللحى، وال تتشبهوا بهم

 ال والنصارى  اليهود، إنقال: " ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول هللا  قال: عن أبي هريرة  :الحديث الرابع
 وال باليهود تشبهوا وال الشيب، غيروا": قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  وعنه، ( 5)"فخالفوهم يصبغون،
 .(6)"بالنصارى 

                                                           
 .45سورة طه:  (1)
شرح سنن أبي داود، ابن رسالن،  (،42-2/45سبكي، تحقيق: أمين خطاب، )انظر: المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، ال (2)

شرح سنن أبي داود، عبد المحسن العباد، مصدر الكتاب: دروس  (،444-4/442تحقيق دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، )

 (، رقم الجزء هو رقم الدرس.17/40صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية، )
 .529(، رقم الحديث: 4/555صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة، ) (3)
(، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، محمد الهرري، 407-5/400انظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى الشين، ) (4)

 (.592-595عبد الغفار، ) (، السنن واآلثار في النهي عن التشبه بالكفار، سهيل2/260)
(، حديث رقم: 4/476صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب أحاديث األنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ) (5)

(، رقم 2/4002، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب اللباس والزينة/ باب في مخالفة اليهود في الصبغ، )2405

 .5462يث: الحد
قال  ،7242(، رقم الحديث: 45/267يرة، )، مسند أبي هرمرشد عادلو األرنؤوط شعيبمسند أحمد، أحمد بن حنبل، تحقيق:  (6)

 محققوه حديث صحيح.
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إن الحديثين يدالن على مشروعية تغيير الشيب بالصبغ، والمقصود هنا  وجه الدللة:
نهم يث إهود والنصارى بتغيير الشيب، حبمخالفة الي ملسو هيلع هللا ىلصصبغ شيب الرأس واللحية، فقد أمر النبي 

وغيره  ال يغيرون شيبهم، ونهى عن التشبه بهم بعدم تغيره، لذا نجد أن اإلمام أحمد بن حنبل 
من األئمة كانوا يعللون األمر بالصبغ بعلة المخالفة، وهذه اإلباحة بتغيير الشيب بالصبغ ال 

، ألن صبغ الشيب ال يقتضي اإلزالة، كما أن المأذون (1)يعارضها النهي الوارد عن إزالة الشيب
 نهيوال ،بمخالفة اليهود والنصارى  األمر على أدل ينالحديث ، وهذين(2)فيه مقيد بكونه غير السواد

 التشبه من يرهتغي وعدم إبقاءه ملسو هيلع هللا ىلص النبي جعل وقد فعلنا، من ليس الشيب بياض ألن مشابهتهم؛ عن
  .(3)، وأمر بمخالفتهذلك عن نهى وقد والنصارى، باليهود

 اهتم: قال األنصار، من له عمومة عن ، أنس بن عمير أبي عن :الحديث الخامس
 رأوها إذاف ،الصالة حضور عند رايةً  انصب": له فقيل لها، الناس يجمع كيف للصالة ملسو هيلع هللا ىلص النبي
 ذلك، يعجبه لمف "،-اليهود شبور يعني- القنع له فذكر": قال ذلك، يعجبه فلم ،ا"بعًض  بعضهم آذن
 "،النصارى  أمر من هو"ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال ،"الناقوس له فذكر": قال "،اليهود أمر من هو"ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال

 . (4).."منامه في األذان فأري  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لهم مهتم وهو   زيد بن هللا عبد فانصرف

عزم على أن يجد عماًل يسهل جمع الناس فيه للصالة، فعرض  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وجه الدللة:
، فأشار عليه بعضهم بنصب راية فيراها المسلمون فيعلم بعضهم مر على أصحابه الكرام األ

بهذه المشورة لعدم حصول الثمرة المقصودة  ملسو هيلع هللا ىلصاآلخر بدخول وقت الصالة، ولم يرض النبي 
 بإعالم كافة المسلمين، وعلل ذلك أنه بنصب الراية يراها القليل في حين ينشغل األغلب في عمله.

                                                           
 ال: "الق ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أنفقد وردت أحاديث كثيرة تتحدث عن فضل الشيب، وعدم إزالته منها حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص  (1)

، مسند " جةدر بها ورفعه خطيئة، بها عنه وكفر حسنة، بها له هللا كتب اإلسالم، في شيبة شاب من المسلم، نور فإنه الشيب، تنتفوا
 .0905(، رقم الحديث: 44/226، مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص، )مرشد عادلو األرنؤوط شعيبأحمد، أحمد بن حنبل، تحقيق: 

 فقال بياضاً، كالثغامة ولحيته ورأسه مكة فتح يوم  قحافة بأبي أتي: قال ،هللا  عبد بن جابروفيه أحاديث عديدة منها، حديث  (2)
صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب اللباس والزينة/ باب في السواد"،  واجتنبوا بشيء، هذا "غيرواملسو هيلع هللا ىلص:  هللا رسول

 معشر يا:"ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  أبي أمامة الباهلي ، ومنه حديث 5465(، رقم الحديث: 2/4002صبغ الشعر وتغيير الشيب، )

، تتمة مسند مرشد عادلو األرنؤوط شعيب"، مسند أحمد، أحمد بن حنبل، تحقيق: الكتاب أهل وخالفوا وصفروا، حمروا األنصار
 قال محققوه إسناده صحيح. ،55515(، رقم الحديث: 20/042ار، )األنص

(، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطالني، 599عبد الغفار، )انظر: السنن واآلثار في النهي عن التشبه بالكفار، سهيل  (3)

 (.40/40(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، )0/499(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر، )2/452)
حكم عليه  ،491(، رقم الحديث: 4/424سنن أبي داود، أبو داود، تحقيق: محمد عبد الحميد، كتاب الصالة / باب بدء األذان، ) (4)

 صحيح.باني حديث األل
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ويقال له "البوق أو القرن" وهو ما ينفخ فيه فيخرج -يه آخرون باستخدام القنع وأشار عل
، فكره ذلك وعلل ذلك بأنه من أمر اليهود، وعرضت عليه جماعة أخرى -منه صوت مرتفع
وهو خشبة طويلة تضرب في أخرى صغيرة كان النصارى يستعملونها للداللة –استعمال الناقوس 

بأنه  معلاًل ذلك ملسو هيلع هللا ىلص، فلم يقبله النبي -مجوس هو عبارة عن جرسعلى أوقات صالتهم، وعند ال
ينهى عن فعل ما هو من أمر اليهود أو النصارى،  ملسو هيلع هللا ىلصمن أمر النصارى، فهذا يقتضى أن النبي 

 .(1)بمخالفة أمر اليهود والنصارى  ملسو هيلع هللا ىلصوترك التشبه بأفعالهم وأقوالهم، وهذا يعد أمًرا منه 

 يوم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول صام حين": قال ، باسع بن هللا عبدحديث : الحديث السادس
: ملسو هيلع هللا ىلص هللا سولر  فقال ،والنصارى  اليهود تعظمه يوم إنه هللا رسول يا: قالوا بصيامه وأمر ،عاشوراء

 توفي ىحت المقبل، العام يأت فلم: قال "التاسع اليوم صمنا هللا شاء إن المقبل العام كان فإذا"
   .(2)"ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

فيه نبيه موسى  اليوم العاشر من محرم هو اليوم الذي نجى هللا  لقد كان وجه الدللة:
  من فرعون وجنوده، فصامه موسى  شكًرا هلل وصامه من بعده اليهود وقريش، ثم ،

في مكة ثم في المدينة، لما سمع أن أهل الكتاب يصومونه ألنه هللا نجى فيه  ملسو هيلع هللا ىلصصامه محمد 
يوافق أهل الكتاب فيما  ملسو هيلع هللا ىلص، وكان (3)بموسى منكم" من بني إسرائيل، وقال: "أنا أحق موسى 

لم يؤمر فيه بشيء وعلى وجه الخصوص ما يخالف فيه أهل األوثان، فلما اشتهر اإلسالم أحب 
 أن يخالف أهل الكتاب أيًضا، فأمر المسلمين أن يصوموا يوًما قبله أو يوًما بعد.

 قتصري ال أنه يحتملتاسع"، "صمنا اليوم ال ملسو هيلع هللا ىلصبأن معنى قوله  وقال الحافظ ابن حجر 
ما ،لهمن باب االحتياط  إما ،العاشر اليوم إلى يضيفه بل عليه  والنصارى  ليهودل تهمخالف من باب وا 

                                                           
شرح سنن أبي داود، ابن رسالن،  (،4/457انظر: المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، تحقيق: أمين خطاب، ) (1)

(، فتح الودود في شرح سنن أبي داود، السندي، تحقيق: محمد الخولي، 276-2/209تحقيق دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، )

(، شرح سنن أبي داود، عبد المحسن العباد، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية، 4/252-250)

(09/42.) 
 .4424(، رقم الحديث: 5/797صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب الصيام/ باب أي يوم يصام في عاشوراء، ) (2)
، صحيح 5664(، حديث رقم: 2/44، تحقيق: محمد الناصر، كتاب الصوم/ باب صيام يوم عاشوراء، )صحيح البخاري، البخاري (3)

 .4426(، رقم الحديث: 5/790مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب الصيام/ باب صم يوم عاشوراء، )
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 ،(2)وراءعاش يوم مع آخر يوم بصيام والنصارى  اليهود مخالفة على ملسو هيلع هللا ىلص نبيال فعزم، (1)األرجح وهو
 . (3)"اليهود اخالفو  والعاشر، التاسع صوموا":  عباس ابن قال ولهذا

ى أمر ، التي يستدل بها علنذكره لم مما وغيرها بعض األحاديث النبوية الشريفة فهذه
به بهم، وذلك والنهي عن التش هيئاتهم،و  وأقوالهم أعمالهم فيالشارع الحكيم بمخالفة غير المسلمين 

ي الصالة، رى ففي مجاالت كثيرة، فبعضها ورد في األمر بمخالفة غير المسلمين بشكل عام، وأخ
 والصيام، واللباس والزينة، والمظهر والهيئة، وغيرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (. 76-42/09الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، محمد الهرري، ) (1)
(، السنن واآلثار في النهي عن التشبه بالكفار، سهيل عبد الغفار، 4/211منعم شرح صحيح مسلم، موسى الشين، )انظر: فتح ال (2)

(520.) 
، وهو حديث 1464(، حديث رقم: 4/472السنن الكبرى، البيهقي، تحقيق: محمد عطا، كتاب الصيام/ باب صوم يوم التاسع، ) (3)

 موقوف.
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 المطلب الثاني
 الشرعية والقواعد اإلجماع من المسلمين غير بمخالفة األمر أدلة

بعد أن ذكر الباحث األدلة على األمر بمخالفة غير المسلمين من مصدري التشريع 
 ، نذكر األدلة من اإلجماع والقواعد الشرعية، فيما يلي:-بويةالقرآن الكريم والسنة الن–األساسيين 

 الفرع األول: األدلة من اإلجماع
إن الناظر في كتب األصول والفقه ال يكاد يجد ذكًرا لإلجماع على مخالفة غير المسلمين 

مسلمين لمطلًقا، إال أن العلماء قد نقلوا في بعض المسائل إجماع الفقهاء واتفاقهم على مخالفة غير ا
وحرمة التشبه بهم، والجامع لهذه اآلثار يحصل له إجماع الفقهاء في المسائل المختلفة على األمر 

 بمخالفة غير المسلمين.

 ومن ذكر اإلجماع على مخالفة غير المسلمين مطلًقا هو شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ع اإلجماع على األمر للحديث عن وقو  حيث خصص فصاًل  (1)في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم

بمخالفة الكفار، وأعقبه باآلثار التي تعضد ذلك، وكثير من المعاصرين نقلوا اإلجماع عنه، لذا 
 يمكن القول بوقوع اإلجماع من العلماء على األمر بمخالفة غير المسلمين، ونستدل له بما يلي:

 عمر بن الخطاب  ، وهي التي اشترطها أمير المؤمنين الفاروق الشروط العمرية :أولا 
حين  ، أنه كتب لعمر بن الخطاب على أهل الذمة، وذلك فيما رواه عبد الرحمن بن غنم 

 مدائن من يتخذوا ال أنصالح أهل الشام، أن النصارى شرطوا على أنفسهم شروًطا، منها: "
 كنائسهم منعواي الأن و ، منها خرب ما يجددوا وال لراهب صومعةً  وال ق ليِّةً  وال كنيسةً  وال اديرً  اإلسالم

، وأن إلسالما ألهل ريبة وال اِشركً  يظهروا وال، ويؤووهم ،ي طعموهم أيام، ثالثة المسلمون  ينزلها أن
 على ظهرواي الأن و  ،البغال وال الخيل يركبوا وال، القرآن أوالدهم يعلموا اليوقروا المسلمين، وأن 

 وأن، عربيةبال خواتمهم ينقشوا وال، لمسلمينل توسعة الطرق؛ أوساط ويتجنبوا، المسلمين عورات

                                                           
 (.4/202لفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، تحقق: ناصر العقل، )اقتضاء الصراط المستقيم لمخا (1)
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، وأن بألقابهم لقبوايت وال ،بكناهم يتكنوا وال ،المسلمين بأسماء يتسموا وال، كانوا ما حيث زيَّهم يلزموا
 .(1)ال يتشبهوا بهم في شيء من اللباس..."

 على أهل الذمة في الشام، وكان هذا فهذه بعض الشروط التي شرطها الخليفة عمر 
 بنافيها  قالمن المهاجرين واألنصار، كما أن عليه عمل أئمة المسلمين، و  بحضور الصحابة 

 كتبهم يف وذكروها بالقبول تلقوها األئمة فإن إسنادها، عن تغني الشروط هذه وشهرة" : القيم
  اءالخلف عدهب أنفذها وقد كتبهم، وفي ألسنتهم على العمرية الشروط ذكر يزل ولم بها، واحتجوا
 .(2)"بموجبها وعملوا

 على الصالح والسلف الصحابة  إجماع من تأتي إنمامحتوى هذه الشروط  فحجية
  الخلفاء عمل عليها يزل ولم، الطرق  تلك مجموع أو طرقها آحاد إسناد من وليس بها، العمل

 .نكير بال اقرونً  اإلسالم بالد في والملوك

، فيكون ذلك حجًة ودلياًل (3)م على هذه الشروطونقل الشيخ السعيدان إجماع أهل اإلسال
ومن بعدهم على أصل مشروعية المخالفة وأنها مقصود الشارع، ال  على إجماع الصحابة 

 أهل على  عمر بشروط العمل على اإلسالم أهل أجمعاإلجماع على آحاد هذه المخالفة؛ لذا 
  .الذمة

، فقد كان موقًفا ن وعدم التشبه بهممن مخالفة غير المسلمي موقف الصحابة  :اثانيا 
موافًقا للقرآن الكريم والسنة النبوية فلم يكونوا ليخالفوهما، واالستدالل بموقفهم يكون بذكر المسائل 
التي تحدثوا فيها، وأنكروا فيها على المتشبه بغير المسلمين وعدم مخالفتهم، كما أنهم أعظم الناس 

معون على هذا، فال يمكن أن يكون للسنة النبوية موقًفا في تطبيق السنة والتمسك بها وهم مج
تبين فهمهم لما  خالفه، ونذكر بعض األمثلة والمواقف للصحابة  معيًنا ويكون للصحابة 

 جاء في القرآن الكريم والسنة في قضية مخالفة غير المسلمين والتطبيقات عليه كثيرة:

                                                           
(، حديث رقم: 9/229السنن الكبرى، البيهقي، تحقيق: محمد عطا، كتاب الجزية/ باب اإلمام يكتب كتاب الصلح على الجزية، ) (1)

41747. 
 (.2440-2/4404أحكام أهل الذمة، ابن القيم، تحقيق: يوسف البكري وشاكر العاروري، ) (2)
 (.46تشنيف األسماع ببعض مسائل اإلجماع، وليد السعيدان، نسخة إلكترونية والمكتبة الشاملة، ) (3)
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 أحمس من امرأة على بكر الصديق  بوأ دخل: قال ،حازم  أبي بن فمنها ما رواه قيس .أ
: لها قال مصمتة، حجت: قالوا تكلم؟" ال لها "ما: فقال تكلم، ال فرآها زينب، لها يقال

 .(1)الجاهلية" عمل من هذا يحل، ال هذا فإن "تكلمي،

أنكر على المرأة هذا الفعل، وأخبر أن الصمت المطلق ال  فأبو بكر  وجه الدللة:
ذلك بأنه من عمل أهل الجاهلية، والتعقيب بالوصف بعد الحكم يدل على أن على  ايحل، معقبً 

الوصف علة لهذا الحكم، فيدل هذا على أن كونه من عمل أهل الجاهلية فإن الوصف موجب 
لم يستدل بنص على حرمة هذا الفعل، مما يجعل الفعل  بكر  كما أن أباللمخالفة والنهي عنه، 

 .(2)من خصائص أهل الجاهلية موجب للنهي والمخالفة ألنه

، (3)أنه أنكر على من يصلي وقد أسدل ثوبه ومنها ما ورد عن علي بن أبي طالب  .ب
من اتباع الشهوات وقسوة  ونرى تحذير عبد هللا بن مسعود وأبي موسى األشعري 

 ، ونجد أنس بن مالك (5)ينفر من رفع القبور عن األرض ، وهذا معاوية (4)القلب
من تزيين  ، في حين نفر ابن عباس (6)قرني أو قصتي الشعر للرجل يأمر بحلق

، وغيرها (8)االختصار في الصالة ، وكرهت أم المؤمنين عائشة (7)المساجد وزخرفتها
 ، وفيها جميًعا العلة واحدة هي عدم التشبه بغير المسلمين.(9)من المواقف الكثير

من التشبه بغير المسلمين، وهو التحريم  يظهر منها موقفهم فهذه المواقف من الصحابة 
قف ، فهذه المواملسو هيلع هللا ىلصأو الكراهة بناء على القرائن، وسار على نهجهم السلف الصالح من أمة محمد 

                                                           
 .2124(، حديث رقم: 2/44صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب مناقب األنصار/ باب أيام الجاهلية ) (1)
(، بعض مظاهر التشبه بالكفار في 4/274ن تيمية، تحقق: ناصر العقل، )اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، اب (2)

 (.04العصر الحديث، أشرف بارقعان، نسخة إلكترونية، )
(، 5/244السنن الكبرى، البيهقي، تحقيق: محمد عطا، كتاب جماع أبواب لبس المصلي/ باب كراهية السدل في الصالة وتغطية الفم، ) (3)

 .2242حديث رقم: 
، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، 7412(، رقم الحديث: 4/74عب اإليمان، البيهقي، تحقيق: عبد العلي حامد، )ش (4)

 .4626(، رقم الحديث: 5/750كتاب الزكاة/ باب لو أن البن آدم واديين البتغى ثالثاً، )
 .152(، رقم الحديث: 49/225مجلز الحق بن حميد عن معاوية، )المعجم الكبير، الطبراني، تحقيق: حمدي السلفي، باب الميم/ أبو  (5)
ضعيف حكم عليه األلباني حديث ، 4497(، حديث رقم: 4/14الرخصة، ) سنن أبي داود، أبو داود، كتاب الترجل/ باب ما جاء في (6)

 .االسناد
 صحيح.حكم عليه األلباني حديث  ،441(، حديث رقم: 4/455المساجد، )سنن أبي داود، أبو داود، كتاب الصالة/ باب في بناء  (7)
 .4066(، رقم الحديث: 4/466هللا ابن أبي شيبة، تحقيق: كمال الحوت، )مصنف ابن أبي شيبه، عبد  (8)
 (.74-00بعض مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث، أشرف بارقعان، نسخة إلكترونية، ) (9)
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، فيعلم من هذا كراهة التشبه اشتهرت في زمانهم ولم يذكر لها مخالف من الصحابة الكرام 
 بغير المسلمين، واألمر بمخالفتهم.

، فهم يعللون ، لم يختلف عن موقف الصحابة ماء من السلف والمعاصرينموقف العل :اثالثا 
النهي أو األمر ببعض األشياء واألمور بمخالفة غير المسلمين وهو مما ال يحصى في كتبهم، 
فالناظر فيه يرى اتفاق األئمة عليه، فالعالم إذا اعتبر وصًفا علة لحكم جعله علة لغيره، فكيف إذا 

من األحكام الشرعية المعللة بمخالفة غير المسلمين، وهناك العديد من المواقف كان هناك الكثير 
التي وقع فيها اإلجماع واالتفاق بين العلماء وكان فيها مستند اإلجماع دليل على مخالفة غير 

 المسلمين، ونذكر منها:

ى لفقد وقع اإلجماع من أهل اإلسالم ع :بها مشاركة الكفار وشهود أعيادهم وتهنئتهم -أ
تحريم مشاركة المسلم في أعياد الكفار أو تهنئتهم بها، ونقل اإلجماع على ذلك ابن 

، ون ِقَل في موسوعة اإلجماع عن (3)، والشيخ السعيدان (2)، وابن القيم (1)تيمية
، واستندوا في إجماعهم إلى العديد من األدلة التي (4)"الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة"

: "من تشبه ملسو هيلع هللا ىلصالفة غير المسلمين وتنهى عن التشبه بهم بوجه عام، ومنها قوله تأمر بمخ
 ن الخصائص التي تتمايز بها األمم.؛ وذلك ألن أعياد غير المسلمين م(5)بقوم فهو منهم"
 شعائرهم، يف لهم موافقة هو بها وتهنئتهم أعيادهم غير المسلمين مشاركة واستدلوا على أن

، وكانت النتيجة تحقق اإلجماع عل والعياذ الكفر في مموافقته تصل إلى والتي ى تحريم باَّللَّ
 . وهللا تعالى أعلم.(6)مشاركة الكفار أو تهنئتهم في أعيادهم، وذلك لعدم وجود مخالف

، فقد (7)فقد اتفق علماء اإلسالم على عدم جواز حلق اللحية بالكلية اللحية بالكلية: حلق -ب
ذلك لمخالفة غير المسلمين وعدم التشبه بهم، ونقل اإلجماع بإعفاء اللحية، و  ملسو هيلع هللا ىلصأمر النبي 

                                                           
 (.5/410الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ) (1)
 (.4/444) أحكام أهل الذمة، ابن القيم، تحقيق: يوسف البكري وشاكر العاروري، (2)
 (.46تشنيف األسماع ببعض مسائل اإلجماع، وليد السعيدان، نسخة إلكترونية والمكتبة الشاملة، ) (3)
 (.0/441موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي، أسامة القحطاني ومجموعة من العلماء، ) (4)
قال ، 2442(، رقم الحديث:9/450 بن عمر، )مسند اإلمام أحمد، حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، مسند عبد هللا (5)

وأخرج أبو داود الجملة األخيرة منه، سنن أبي داود، أبو داود، تحقيق: محمد عبد الحميد، كتاب اللباس / باب  ده صحيح،محققوه إسنا

 حكم عليه األلباني حديث حسن صحيح. ،4624(، رقم الحديث: 4/44لشهرة، )في لبس ا
 (.0/494موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي، أسامة القحطاني ومجموعة من العلماء، ) (6)
الخالف الوارد في المسألة عند القائلين بأنه يؤخذ من اللحية والخالف في المقدار، وهذا ال يخالف مسألتنا التي هي في حلق اللحية  (7)

 (.4/442بالكلية، نيل األوطار، الشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، )
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، ون ِقَل في موسوعة اإلجماع عن "الحنفية والمالكية والشافعية  ( 1)ابن حزم
 قال: " خالفوا ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي ، واستندوا في اتفاقهم على حديث ابن عمر (2)والحنابلة"
األمر للوجوب، وأنه بدأ بمخالفة ن إ، حيث (3)اللحى" وأوفوا الشوارب، أحفوا المشركين

، كما وقع االتفاق بين العلماء (4)االمشركين، فمخالفتهم واجبة ومن لم يمتثل ارتكب حرامً 
، فكانت النتيجة (5)وعباداتهم عاداتهم من هو فيما بغير المسلمين التشبه من المنع على

 سلمين.تحقق اإلجماع على عدم جواز حلق اللحية بالكلية مخالفة لغير الم
فقد أجمع علماء المسلمين على حرمة  :الحيض وحل ما دون ذلك حال الوطء تحريم -ت

، ومؤاكلتها ( 6)وطء الزوجة في حالة الحيض، وجواز االستمتاع منها فيما عدا ذلك
، (10)، والبغوي (9)، والباجي(8)، وابن حزم(7)ومشاربتها، ونقل اإلجماع على ذلك الطحاوي 

واستندوا على اتفاقهم  ، وغيرهم، ( 13)، والشوكاني( 12)، وابن قدامة( 11)وابن رشد
 ولم يؤاكلوها، لم منهم؛ المرأة حاضت إذا كانوا اليهود أن ، مالك بن بحديث أنس

ل ونََك:َ ّللاَّ  فأنزل ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب فسأل البيوت، في يجامعوها
َ
أ نَمِحيِضَََعنَََِويَسن َال

وَََق لنَ ًذىَه 
َ
ََتِل واَأ نَمِحيِضََِفََالِنَِساءََََفاعن  إال شيء كل اصنعوا" :ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  رسول فقال ،(14)ال
 الفناخ إال شيئا أمرنا من يدع أن الرجل هذا يريد "ما: فقالوا اليهود، ذلك ، فبلغ"النكاح
 .(15)فيه"

 شيء بكل أزواجهم من يستمتعوا أن وللمسلمين من بعدهم للصحابة  أباح ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 
ومخالفة غير المسلمين من خالل إباحة ما دون ذلك  فدل على منع النكاح النكاح، إال

                                                           
 (.427مراتب اإلجماع، ابن حزم، ) (1)
 (.4/564الفقه اإلسالمي، أسامة القحطاني ومجموعة من العلماء، ) موسوعة اإلجماع في (2)
 .529(، رقم الحديث: 4/555صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة، ) (3)
 (.4/564موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي، أسامة القحطاني ومجموعة من العلماء، ) (4)
 (.46ألسماع ببعض مسائل اإلجماع، وليد السعيدان، نسخة إلكترونية والمكتبة الشاملة، )تشنيف ا (5)
الخالف الوارد في المسألة في االستمتاع فيما بين السرة والركبة، وهو ال يخالف مسألتنا التي هي في جواز االستمتاع فيما دون  (6)

-4/242(، نيل األوطار، الشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، )4/545الجماع في القبل أو الدبر، انظر: المغني، ابن قدامة، )

244.) 
 (.2/21شرح معاني اآلثار، الطحاوي، تحقيق: محمد النجار ومحمد جاد الحق، ) (7)
 (.52مراتب اإلجماع، ابن حزم، ) (8)
 (.4/447المنتقى شرح الموطأ، الباجي، ) (9)
 (.5/450ألرنؤوط ومحمد الشاويش، )شرح السنة، البغوي، تحقيق: شعيب ا (10)
 (.4/05بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، ) (11)
 (.4/545المغني، ابن قدامة، ) (12)
 (.4/242نيل األوطار، الشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، ) (13)
 .555سورة البقرة:  (14)
/ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب الحيض (15)

 .265(، رقم الحديث: 4/540واالتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، )
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من االستمتاع واالجتماع مع الزوجة في المنزل ومؤاكلتها ومشاربتها، فتكون النتيجة أن 
 .(1)اإلجماع متحقق في حرمة جماع الحائض وجواز ما دون ذلك

ماء ، ومن تبعهم من السلف والعلوالخالصة مما سبق وقوع اإلجماع منذ زمن الصحابة 
 حتى وقتنا الحاضر على مخالفة غير المسلمين وأن هذا قصد الشارع الحكيم.

 الفرع الثاني: األدلة من القواعد الشرعية
وضع العلماء األجالء القواعد الشرعية في كافة األبواب والفروع الفقهية، مما ساعد الفقهاء 

ندرج ى القاعدة الشرعية التي تلرجوع إلالبحث عن األحكام الشرعية بسهولة ويسير من خالل ا في
من ية الفقه، وبما أنها وضعت من خالل استقراء الكثير من الفروع المسألة المقصودةتحتها 

لفقهية األحكام الشرعية، وهنا نستدل ببعض القواعد لالل دمن أحد طرق االست فإنها تعدالشريعة، 
 ن، نذكر منها ما يلي:بمخالفة غير المسلمي التي وضعها العلماء للداللة على األمر

 .(2)يمنع في الشريعة من التشبه بكل ناقصالقاعدة األولى: 

والمقصود من القاعدة أنه يمنع على المكلف من التشبه ومحاكاة كل  :شرح القاعدة
ل قه نقص، فيدخل في األول الكفار والشياطين والمبتدعة والفساق، ويدخل  مخلوق تعلق بدينه أو خ 

حيوانات، أما إذا كان النقص في الَخْلق مثل نقص أحد أعضاء اإلنسان أو في الثاني جميع ال
 .(3)العمى أو الصمم ونحوه فليس هو المراد في القاعدة، والمنع في القاعدة يشمل التحريم والكراهة

ويدخل ضمن هذه القاعدة ويتفرع عنها قواعد أخرى، منها: "تجب مخالفة أهل البدع فيما 
 .(5)، و"يحرم التشبه بهيئة الفساق"(4)"عرف كونه من شعارهم

                                                           
 (.000-4/002موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي، أسامة القحطاني ومجموعة من العلماء، ) (1)
(، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن قاسم، 455سلمان، ) الفروسية، ابن القيم الجوزية، تحقيق: مشهور بنانظر:  (2)

(52/520.) 
 (.41/251) ،الدولي اإلسالمي الفقه مجمع اإلسالمي التعاون منظمةمعلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، مؤسسة زايد الخيرية،  (3)
بصيغة "ينهى عن التشبه بأهل البدع، وإظهار شعارهم"، فتح العزيز  (، وردت5/241انظر: القواعد، المقري، تحقيق: أحمد حميد، ) (4)

(، ووردت بصيغة "يكره التشبه بأهل البدع"، 4/466(، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، )2/226بشرح الوجيز، الرافعي، )

 (.5/495)(، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض، 0/722حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، )
 (.41/246) ،الدولي اإلسالمي الفقه مجمع اإلسالمي التعاون منظمةمعلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، مؤسسة زايد الخيرية،  (5)
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ومن تطبيقات هذه القاعدة، أنه ال ينبغي للمسلم أن يعتزل فراش زوجته الحائض، أو يترك 
، ويكره التسمية بأسماء الجبابرة والفراعنة كقارون وهامان (1)مؤاكلتها، لما فيه من التشبه باليهود

كما أنه ال يجوز أن يجعل المسلم خادمه واقًفا ، (2)وفرعون، والشياطين كاألعور وخنزب وغيرها
عند رأسه وقت األكل لما فيه من التشبه باألعاجم، إال إذا كان هناك حاجة لذلك مثل تنفير شيء 

، فالمنع عن التشبه في األمثلة السابقة لكونه تشبًها (3)مؤذي كالذباب وال يستطيع فعله قاعًدا
 لمين على كل تصنيفاتهم.بناقص والذي يدخل فيه ضمًنا غير المس

 من الشريعة في يمنع"في صيغة أخرى للقاعدة، ، و (4)القاعدة الثانية: التشبه بالكفار منهي عنه
 .(5)"بالكفار التشبه

فقد جاءت الشريعة بالنهي عن مشابهة أهل الكفر واألمر بمخالفتهم، ألن  :شرح القاعدة
عمل مواالة في الباطن وذريعة إلى الموافقة في الالتشبه بهم يورث المحبة والمودة، وقد تصل إلى ال

 والقصد، فجاء النهي عن التشبه بهم حفًظا لمعالم الدين وشرائعه ومحافظة على سيادة أمة اإلسالم.

ن شعاًرا لهم ويختصون به عن غيرهم، أما ما والمنع والنهي فيه أمر بالمخالفة لما يكو 
، والتشبه المنهي عنه بالكفار قد يكون مكروًها أو (6)يشترك فيه جميع الناس فهو ليس منهي عنه

 .(7)حراًما، وذلك حسب قلة وكثرة الفحش فيه

ومن تطبيقات هذه القاعدة، كراهة الصالة إلى صورة منصوبة ألن فيها تشبًها بسجود 
، أو أن يصلي وأمامه الصليب، ألنه فيه تشبًها بالنصارى، أو أن يصلى إلى التنور (8)الكفار لها

 .(9)النار، ألن فيه تشبًها بعباد النار المجوسو 

                                                           
 (.46/406المبسوط، للسرخسي، ) (1)
 (.4/444االقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، الحجاوي، تحقيق: عبد اللطيف السبكي، ) (2)
 (.4/441اوى الفقهية الكبرى، الهيتمي، جمع تلميذه عبد القادر الفاكهي، )الفت (3)
 (.4/94االقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، الحجاوي، تحقيق: عبد اللطيف السبكي، ) (4)
 (.455ة، تحقيق: مشهور بن سلمان، )الفروسية، ابن القيم الجوزي (5)
 (.41/227) ،الدولي اإلسالمي الفقه مجمع اإلسالمي التعاون منظمةمؤسسة زايد الخيرية،  معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، (6)
 (.5/472فتاوى ابن الصالح، ابن الصالح، تحقيق: موفق عبد القادر، ) (7)
 (.4/276كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهوتي، ) (8)
(، معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، 2/526كبة من العلماء، )انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن رجب، تحقيق: كو (9)

 (.41/221) ،الدولي اإلسالمي الفقه مجمع اإلسالمي التعاون منظمةمؤسسة زايد الخيرية، 
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 فيه همب التشبه يحرم فإنه والعادات الدينية الكفار خصائص من كان ما كلالقاعدة الثالثة: "
 .(1)"القصد إلى التفات دون  امطلقا 

هذه القاعدة مخصصة لعموم القاعدة التي سبقتها، بل ومبينة للمراد منها، شرح القاعدة: 
تشبه بالكفار فيما كان خاًصا بقضاياهم الدينية بأي حال من األحوال، كما ال يجوز فال يجوز ال

التشبه بهم في األمور التي تعتبر بمثابة شعار لهم، والتي يفعلونها دون غيرهم، وهي مما يختصون 
به في العادات وما شابه، أما العادات التي ليس فيها جانب االختصاص فاألصل فيها اإلباحة، 

 .(2)ز فعلها بشرط عدم قصد محاكاة الكفارويجو 

وتطبيقات هذه القاعدة كثيرة منها، عدم جواز لبس الصليب للمسلمين، أو أن تتخذ منه 
، فهذه األحكام ال تتغير بتغير الزمن (3)النساء قالئد، ألن هذا من الخصائص الدينية للنصارى 
 ظر فيها إلى قصد الفاعل.ولو قام بها كل الناس فإنها تحرم على المسلمين، وال ين

 .(4)"التشبه من ليس فإنه العادات من بالكفار اختصاصه زال ما كل" القاعدة الرابعة:

، (5)هذه القاعدة تعتبر تتمة للقاعدة السابقة، وتعرف منها بمفهوم المخالفة :شرح القاعدة
ل أو أن كل عم حيث دلت األولى على المحرم من التشبه والمقصود به، وتدل هذه القاعدة على

ن كان من العادات فإنه ليس من التشبه ، فلربما يكون هناك (5)شيء لم يتعلق أو يختص بالكفار وا 
فعاًل أو عادة قد فعلها ابتداًء غير المسلمين، ولكنها انتشرت بين كافة الناس، وهي ليست من 

علها، فدلت م فخصائص الكفار الدينية، فتصبح مشتركة بين المسلمين وغيرهم، ويجوز للمسل
 القاعدة على ما يجوز فعله وهو ليس من التشبه.

                                                           
، تشبه الخسيس بأهل ttps://khaledalsabt.com/hانظر: محاضرة أحكام التشبه، خالد السبت، موقع الدكتور على االنترنت،  (1)

 (.54-52الخميس، الذهبي، تحقيق: علي عبد الحميد، )
(، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، ابن عثيمين، 564-4/566انظر: فتاوى نور على الدرب، ابن باز، جمع: محمد الشويعر، ) (2)

التشبه، خالد السبت، موقع الدكتور على االنترنت، سبل السالم، الصنعاني، (، محاضرة أحكام 45/519جمع وترتيب: فهد السليمان، )

(5/040-047.) 
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، المجموعة األولى في المكتبة الشاملة، جمع وترتيب: أحمد  (3)

 (.7/511درب، ابن باز، جمع: محمد الشويعر، )، فتاوى نور على ال5542(، فتوى رقم: 5/449الدويش، )
انظر: محاضرة أحكام التشبه، خالد السبت، موقع الدكتور على االنترنت، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن  (4)

 (.4/41تيمية، تحقق: ناصر العقل، )
المنطوق، النتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم"، تفسير  هو "داللة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه (5)

 (.4/069النصوص في الفقه اإلسالمي، محمد أديب صالح، )
 (.2/47مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، ابن عثيمين، جمع وترتيب: فهد السليمان، ) (0)

https://khaledalsabt.com/
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ومن تطبيقات هذه القاعدة، جواز األكل على الطاولة والمقاعد، ألنها ليست مما يختص 
، وكذلك األمر بالنسبة للبس البنطال والقميص، ألنها صارت شائعة ورائجة (1)بها غير المسلمين

، وكثير من أمور الدنيا كالصناعات (2)ص بها غيرهمفي بالد المسلمين وهي ليست مما يخت
 .(3)والتجارات طالما لم تكن من عاداتهم الدينية أو من شعارهم

 .(4)القاعدة الخامسة: المخالفة للكفار تكون في أصل الفعل أو وصفه أو حكمه

ويقصد بالقاعدة أن مخالفة غير المسلمين من الكفار وغيرهم، قد تكون  :شرح القاعدة
أصل الفعل فيكون هذا الفعل في أصله غير مشروع لنا، فال يجوز لنا فعله أصاًل، أو أن  في

يكون مشروًعا لنا في األصل، ولكن ليس على الوصف الذي يقوم به غيرنا، فيجوز لنا فعله في 
لنا، وغير المسلمين يفعلونه،  األصل ولكن ليس بهذا الوصف، أو قد يكون الفعل قد شرعه هللا 

ر أن صورة الفعل واحدة ومتطابقة، ولكننا نختلف معهم في الحكم على هذا الفعل، فدلت ويظه
 القاعدة على أن كل فعل كان في أصله أو وصفه أو حكمه موافًقا لغير المسلمين لزم مخالفته.

ومن تطبيقات هذه القاعدة، فأما الحالة األولى مثل حرمة االحتفال بعيد عيد رأس السنة 
، وأما الثانية فمثل مخالفة اليهود في (5)ألنه في أصله غير مشروع لنا -لكريسماسما يسمى با–

، أو صيام اليوم التاسع مع (6)صيام يوم عاشوراء وذلك بأن نتسحر لصيامه فهم ال يتسحرون 
، فالفعل مشروع بأصله ولكن ليس بهذه الصفة التي هم عليها، والثالثة مثل القيام للجنازة (7)العاشر
، فالبعض يقول أن  الوقوف مستحب -(8)على خالف العلماء في هذه المسألة-نقوم لها  فإننا

                                                           
نة الدائمة، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، المجموعة (، فتاوى اللج5/12انظر: موسوعة الفقه اإلسالمي، محمد التويجري، ) (1)

 .44595(، فتوى رقم: 50/269األولى في المكتبة الشاملة، جمع وترتيب: أحمد الدويش، )
د الدويش، مفتاوى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، المجموعة األولى في المكتبة الشاملة، جمع وترتيب: أح (2)
 .4200(، فتوى رقم: 2/426)
 (.4/41اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، تحقق: ناصر العقل، ) (3)
 محاضرة أحكام التشبه، خالد السبت، موقع الدكتور على االنترنت. (4)
(، 5/442(، البداية والنهاية، ابن كثير، )2/4542ي، )انظر: أحكام أهل الذمة، ابن القيم، تحقيق: يوسف البكري وشاكر العارور (5)

فتاوى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، المجموعة الثانية في المكتبة الشاملة، جمع وترتيب: أحمد الدويش، 

 .40449(، فتوى رقم: 4/427)
 .4690(، رقم الحديث: 5/776/ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، ) صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب الصيام (6)
 (.2/45إعالم الموقعين، ابن القيم الجوزية، تحقيق: مشهور آل سلمان، ) (7)
 (.2/516المجموع شرح المهذب، النووي، ) (8)
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، في حين أنه عند اليهود واجب، فالظاهر أن الفعل واحد، فنحن نقوم للجنازة وهم اوليس منسوخً 
 .ا، ويقومون وجوبً ايقومون، ولكننا نفترق معهم في الحكم، فنقوم استحبابً 

يعان عليه  فإنه لالتشبه بالكفار، أو ما يفضي إليه له المسلم من فعيالقاعدة السادسة: كل ما 
 .(1)بأي لون من اإلعانة

َََوَتَعاَون وا:قال هللا  :شرح القاعدة ََََِعَ ِِبِ
َوىَىَالن َََتَعاَون واََوَلَََواتلَّقن ثنمََََِعَ ِ

َاْلن
َوانَِ دن ح لنا وألمة اإلسالم، فإذا أراد ، فنحن مأمورون بالتعاون على ما فيه الخير والصال(2)َوالنع 

أحٌد من المسلمين أن يشارك المشركين في عيدهم أو يرتدي زيهم الخاص بهم أو أن يفعل أي 
من األعمال التي هي من خصائصهم الدينية أو شعارهم، فإن الواجب على غيره  من المسلمين 

ة على م ذلك له، فدلت القاعدخذوا بيده، وبيان حكوه على ذلك، وأن ينهوه عن ذلك ويأأن ال يعين
 عدم جواز التشبه بغير المسلمين فيما يختصون به وعدم إعانة من أراد ذلك.

ومن تطبيقات هذه القاعدة، عدم جواز صناعة الثياب والمالبس الخاصة بغير المسلمين 
ئل المسلم ليستعملها في االحتفال معهم أو التشبه بهم، وكذلك األمر بالنسبة لبيع أي من الوس

التي تستخدم في تلك االحتفاالت من نصب اللوحات الرقمية والساعات، أو صناعة األغراض 
والتحف التذكارية، أو المالبس، أو طباعة البطاقات، أو تنظيم أنشطة رياضية، وغيرها من األمور 

 .(3)التي تعد من وسائل االحتفال عند غير المسلمين ويختصون بها

، وقد وردت هذه القاعدة (4)أبيح للمصلحة الراجحةالتشبه لذريعة ا سدا  ما حرمالقاعدة السابعة: 
 .(5)بصيغ أخرى 

                                                           
ن المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، اب انظر: محاضرة أحكام التشبه، خالد السبت، موقع الدكتور على االنترنت، اقتضاء الصراط (1)

 (.5/45تيمية، تحقق: ناصر العقل، )
 .5سورة المائدة:  (2)
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، المجموعة األولى في المكتبة الشاملة، جمع وترتيب: أحمد  (3)

(، اقتضاء الصراط المستقيم 0/462تاوى ابن باز، ابن باز، جمع: محمد الشويعر، )، مجموع ف2152(، فتوى رقم: 50/469الدويش، )

 (.5/45لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، تحقق: ناصر العقل، )
 (.2/461إعالم الموقعين، ابن القيم الجوزية، تحقيق: مشهور آل سلمان، ) (4)
 قد(، "52/410حة" مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن قاسم، )انظر: "ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراج (5)

(، القواعد، المقري، تحقيق: أحمد حميد، 5/45الفروق، القرافي، )" راجحة مصلحة إلى أفضت إذا محرمة غير المحرم وسيلة تكون

(5/294.) 
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هذه القاعدة من أهم القواعد التي يتم بها التمييز بين المقاصد والوسائل،  :شرح القاعدة
ويقصد بها أن األعمال والتصرفات التي أمر الشارع باجتنابها أو نهى عنها إذا كانت من قبيل 

 القيام بها، فإنه يجوز فعلها و -سًدا للذرائع التي تؤدي إلى الضرر والمفاسد–ال المقاصد  الوسائل
 .(1)إذا تعلقت بالمصلحة والحاجة األعظم -فتح هذه الذريعة–

وتطبيقات هذه القاعدة في باب مخالفة غير المسلمين وعدم التشبه بهم كثيرة، فمنها جواز 
لك من بعد الفجر حتى طلوع الشمس وبعد العصر حتى الصالة في األوقات المنهي عنها، وذ

، (4)، ومنها إغماض العينين في الصالة(3)، وسبب النهي عدم التشبه بالكفار(2)غروب الشمس
فجمهور العلماء متفقون على كراهية إغماض العينين في الصالة عند عدم الحاجة لذلك، واستثنوا 

الملهيات أو ما يضيع الخشوع، وسبب الكراهية من ذلك فعله لتحصيل كمال الخشوع عند وجود 
، وغيرها من األمثلة، وفي جميع األمثلة لما كان النهي عن (5)وذم ذلك أنه من أفعال اليهود

 الذريعة، فإنه جاز العمل به للمصلحة الراجحة.

بعض األدلة من اإلجماع والقواعد الشرعية، التي دلت على أمر المشرع بمخالفة  فهذه
لمين فيما يختصون به في عقائدهم وعاداتهم وشعارهم، وما سوى ذلك فهو ال يعد من غير المس

 التشبه في شيء فال بأس من فعله من قبل المسلمين وهللا تعالى أعلم.

 

 

 

                                                           
 منظمةيد للقواعد الفقهية واألصولية، مؤسسة زايد الخيرية، (، معلمة زا1/240انظر: موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو، ) (1)

 (.4/201) ،الدولي اإلسالمي الفقه مجمع اإلسالمي التعاون
(، رقم 4/209صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب صالة المسافرين وقصرها / باب إسالم عمرو بن عبسة، ) (2)

 .125الحديث: 
(، موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو، 5/714هية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، محمد الزحيلي، )انظر: القواعد الفق (3)

 ،الدولي اإلسالمي الفقه مجمع اإلسالمي التعاون منظمة(، معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، مؤسسة زايد الخيرية، 1/240)

(4/272.) 
 .5541(، رقم الحديث: 5/220ق: طارق محمد وعبد المحسن الحسيني، باب األلف، )المعجم األوسط، الطبراني، تحقي (4)
 الكويتية، الفقهية الموسوعة(، 92) وآخرون، المشيقح خالد: تحقيقانظر: الروض المربع شرح زاد المستنقع، منصور البهوتي،  (5)

 (.57/462الكويت، ) – األوقاف وزارة
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 الفصـــل الثاني
 بمخالفة األمر ألحكام التشريعي القصد

 المسلمين غير
 راألم يفيده الذي الحكم في العلماء وأقوال

 المسلمين غير بمخالفة للالمع
 الحكم على دللته وضابط
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 المبحث األول
 مقاصد األمر بمخالفة غير المسلمين

 تمهيد:

 إلسالما مقاصد أعظم أن له يتبين ،وأحكامها اإلسالمية الشريعة نصوص يستقرئ  منإن 
لهم،  لحمن خالل درء المفاسد عنهم وجلب المصا واآلجل؛ العاجل في العباد مصالح تحقيق هو
 .الدارين في سعادتهم معهيحقق  بما

والمقاصد كما عرفها الريسوني هي "الغايات التي وضعت الشريعة ألجل تحقيقها لمصلحة 
 ، فنجد أن كافة النصوص في الشريعة اإلسالمية تدل على هذه الغاية فقال هللا (1)العباد"

ًَةَ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصمخاطًبا نبيه  َرَْحن رنَسلنَناَكَإَِلِ
َ
 ودرء المصالح جلب رحمةومن لوازم ال ،(2)﴾لِِلنَعالَِمنيَََوَماَأ

 عن العباد. المفاسد

كما أن الكثير من أحكام الشريعة اإلسالمية جاءت معللة بالمصالح الدنيوية أو األخروية، 
مَن﴿في كتابة الدين واإلشهاد عليه:  فمثال األولى قوله  َََذىلِك  قنَسط 

َ
ََِِعنندَََأ قنَومَ َاّللَّ

َ
َِلِلََوأ َهاَدة َشَّ

َنَى دن
َ
َََوأ لَّ

َ
تَاب واَأ يَُّهاَيَا﴿: ، ومثال الثانية يتضح في قوله (3)﴾تَرن

َ
ِينَََأ تَِبََآَمن واَاَلَّ مَ َك  ََعلَينك 

َيامَ  تَِبَََكَماَالِصِ ََك  ِينَََََعَ مَنَِمنَنَاَلَّ مَنََقبنلِك  ونَََلََعلَّك  ، واألدلة في هذا كثيرة وليس المقصد (4)﴾َتتَّق 
 حصرها.

 أي- إنها": ، فقال اإلمام الشاطبي اإلسالم علماء من صوليون األ صرح وبهذا
: مصالح كلها الشريعة إن: " السالم عبد بن العز يقول، و (5)"العباد لمصالح وضعت -الشريعة

ما مفاسد درء إما  اإلسالمية الشريعة نأ: " تيمية ابن اإلسالم شيخ، ويذكر (6)"مصالح جلب وا 
  القيم ابن، وهذا قول تلميذه (7)"وتقليلها المفاسد وتعطيل وتكميلها، المصالح بتحصيل جاءت

                                                           
 (. 7طبي، الريسوني، )نظرية المقاصد عند اإلمام الشا (1)
 .467سورة األنبياء:  (2)
 .515سورة البقرة:  (3)
 .412سورة البقرة:  (4)
 (.5/1الموافقات، الشاطبي، تحقيق: مشهور آل سلمان، ) (5)
 (.4/44قواعد األحكام في مصالح األنام، العز بن عبد السالم، مراجعة وتعليق: طه سعد، ) (6)
 (.4/224ن تيمية، تحقيق: محمد سالم، )منهاج السنة النبوية، اب (7)
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 عدل وهي والمعاد، المعاش في العباد ومصالح الِحَكم على وأساسها مبناها الشريعة: "الذي قال
درء مفاسد عن الناس وجلب  هو إنما كله الدين، فلو قلنا أن (1)"كلها وِحَكم كلها ومصالح كلها

، ومعيار المصلحة هو ما يراه  هللا شرع فَثم المصلحة كانت فحيثماا، صادقً  نلكامصالح لهم 
اإلسالم ال ما يراه اإلنسان، وفي هذا المبحث نتحدث عن المقاصد الشرعية من األمر بمخالفة 

 غير المسلمين ما تعلق منها بالمصالح الدينية أو الدنيوية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.4/44إعالم الموقعين، ابن القيم الجوزية، تحقيق: مشهور آل سلمان، ) (1)
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 األول المطلب
 الدينية بالمصالح المتعلقة المسلمين غير فةبمخال األمر مقاصد

في األمر بمخالفة غير المسلمين، والنهي عن التشبه  جلية واضحة ومصالح ِحكمٌ  هناك
بهم، نحاول في هذا المطلب تسليط الضوء على بعض المقاصد المتعلقة بالمصالح الدينية 

 :واالستدالل عليها من أدلة الشرع، ونذكر منها ما يلي

 :  غير المسلمين مخالفة ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعثة مقصدأولا
اإلسالم كانت حياة الناس الدينية مبنية على الضالل  وقبل ظهور ملسو هيلع هللا ىلصفقبل بعثة النبي 

والشرك، فكانوا يعبدون األوثان واألصنام ومنهم من يعبد الشمس أو القمر، فكانت هذه عقيدة 
 على الرغم من الكثير من األعمالراسخة في قلوبهم وأفعالهم، أما على صعيد الحياة الدنيوية و 

السيئة التي كان الناس يقومون بها ويمارسونها في حياتهم، إال أنهم كانوا يتمتعون بكثير من 
 الفضائل والمكارم.

هي مخالفة غير المسلمين،  ملسو هيلع هللا ىلصلذلك فالعلماء يرون أن من أهم دعائم بعثة النبي محمد 
دهم وأزيائهم من األصول والدعائم التي جاء بها فمخالفتهم في شؤونهم وأحوالهم ومظاهرهم وعوائ

، ومن أهم المقاصد التي جاءت بها البعثة النبوية هداية الناس إلى هللا خالقهم وهدايتهم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
إلى عبادته وحده واالرتباط به، ألنه مصدر لرفعتهم وسعادتهم واستقامتهم، وهذا ما جاء به كافة 

ََِِِفَََبَعثنَناََولََقدَن﴿ :، فقال هللا األنبياء والرسل  ةَيَك  َمِ
 
وًلََأ نََِرَس 

َ
واَأ ب د  ََا عن َتنِب واَاّلَلَّ ََواجن

اغ وتََ  .(1)﴾الَطِ

يؤكد أن غايته األسمى هي إتمام صالح األخالق ومكارمها، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصكما أن النبي محمد 
 الجاهلية في ناسال نبأ: القول اإلنصاف ومن، (2): "إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"ملسو هيلع هللا ىلصعن نفسه 

                                                           
 .20سورة النحل:  (1)
، وفي 56715(، حديث رقم: 46/252السنن الكبرى، البيهقي، تحقيق: محمد عطا، كتاب الشهادات/ باب بيان مكارم األخالق، ) (2)

(، 5/964ق، موطأ مالك، اإلمام مالك، تعليق: محمد عبد الباقي، كتاب حسن الخلق/ باب ما جاء في حسن الخلق، )رواية "حسن األخال

، مسند أبي مرشد عادلو األرنؤوط شعيب، وفي رواية أخرى "صالح األخالق"، مسند أحمد، أحمد بن حنبل، تحقيق: 1حديث رقم 

 قال محققوه حديث صحيح. ،1925(، رقم الحديث: 44/242يرة، )هر
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 ملسو هيلع هللا ىلص يالنب فجاء سيئة، وأخرى  حسنة أخالق عندهم كانت بل الحسنة، األخالق معدومي يكونوا لم
 .وفاسدها سيئها عن وناهًيا ،له متمًما

ام ديني ويخرجهم من عبادة األصن فساد من عليه هم ما ليصلح ملسو هيلع هللا ىلص نبيه بعث قد فاهلل
صد خالفة ما هم عليه ألن فيه تتمثل الحكمة والمقوالعباد إلى عبادة رب العباد، وال يكون ذلك إال بم

 .(1)في مصلحة الناس الدينية

 الحكم على أعمال غير المسلمين بالنقص والبطالن: ثانياا
 :ممشابهته تحريماألمر بمخالفة غير المسلمين و  في  الشارعالمصالح التي أقرها  منف

ما باطلة، إما أنها بها وينفردون  الكفار يعملها التي األعمال هذه أن اتمامً  نثق أن هو  اقصة،ن وا 
َنا﴿يقول:  هلالج لجفاهلل  نث وًراََهَباءََفَجَعلنَناه َََعَملَيَِمنَنََعِمل واََماَإَِلَََوقَِدمن  حين القيامة، يوم هذا، و (2)﴾مَّ

- همأعمال من لمشركينل يتحصل ال نهإف وشر، خير من عملوه ما على العباد  هللا يحاسب
 لمتابعةا أو فيها، اإلخالص إما الشرعي، الشرط انهافقدل وذلك شيء؛ -لهم اةمنج أنها ظنوا التي
 ،اطلبعمل  فهو المرضية، الشريعة علىيكون  وهلل، أ اخالًص  يكون  ال عمل فكل،  هللا لشرع

 قبولال منما تكون  أبعد فتكون هما، هذين األمرين أو كلي من واحد من تخلو ال الكفار فأعمال
 .(3)حينئذ

ل في أعمال غير المسلمين الفساد والنقص، فتكون مخالفتهم منفعة للمسلمين، فاألص
ع ا، لذلك فإن الشار يرى أن ما عليه الكفار قد يكون مضًرا أو ناقًص  فشيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .(4)مر بضده، لما فيه من الكمال والمنفعة، فالمخالفة فيها صالح للمسلمينينهى عنه ويأ

                                                           
(، االستنفار لغزو التشبه بالكفار، أحمد الغماري، علقه عليه: عبد هللا 47الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، الريسوني، ) انظر: (1)

 (.42التليدي، )
 .52سورة الفرقان:  (2)
 (.0/462تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي سالمة، ) (3)
 (.4/491جحيم، ابن تيمية، تحقيق: ناصر العقل، )اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ال (4)
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، أي (1)قاعدة شرعية تقول: "يمنع في الشريعة من التشبه بكل ناقص"وقد وضع العلماء 
 اأنه يتوجب على المسلم أن يتقى من التشبه بالناقصين من المخلوقات سواء كان هذا النقص متعلقً 

ل قه  .(2)بدينه أو بخ 

 ذلك سهلنف يجلب أو اناقًص  ليكون  النقص ذلك لنفسه يجلب ألن بحاجة ليس والمسلم
، فكان المقصد الديني من مخالفة غير المسلمين عدم وقوع المسلم في فيه خلاًل  ذلك ون فيك الفساد

 نقص أعماله وبطالنها.

 منهم البراءة لمعنى تحقيق في مخالفة غير المسلمين: ثالثاا
فمن مقتضيات التوحيد عقد الوالء بين المسلمين والبراء من الكفار والمشركين، فهما 

 لوالء للمسلمين إال بالبراءة من الكفار والمشركين.متالزمان بحيث ال يتم ا

ا، وباطنً  ارً ظاه المحبوبين مع والكون  واالحترام واإلكرام والمحبة النصرة هو: شرًعا الوالءف
 تعالى هللا أعداء بغض يعني فهو واإلنذار؛ األعذار بعد والعداوة والخالص البعد هو: شرًعا البراءو 

 .(3)بهم تشبهال عن والتنحي وباطلهم، قبائحهم من والتخلص منهم، ي التبر و  ومجافاتهم،ومعاداتهم 

مبدأ الوالية بين المؤمنين، وجعل بعضهم أولياء بعض، يتعاضدون  فقد قرر هللا 
ِمن ونََ﴿: ويتحابون ويتناصرون، فقال  ؤن نم  ِمَنات َََوال ؤن نم  ه مَنََوال ِِلَاء َََبعنض  ون

َ
ََأ ونََََبعنضي ر  م 

ن
وِفَََيأ ر  نَمعن َبِال

نََ ننَكرَََِعنَََِوَيننَهون نم  ، فهذه طبيعة المؤمنين فهم يجتمعون لمواجهة من يعارض ويحارب (4)﴾ال
المسلمين أشد التحذير من مواالة المشركين والكفار،  اإلسالم والمسلمين، وفي المقابل حذر هللا 

ِمن ونََََيتَِّخذََِل﴿: ، فقال (5)وأوجب مواالة المؤمنين ؤن نم  ِِلَاءَََنََالنََكفِِريَال ون
َ
ِمننِيَََد ونََِِمنَنَأ نم ؤن ََوَمنَنَال

َعلنَ ََِِمنََََفلَينَسَََذلَِكَََيفن ءَيَِفََاّللَّ ََََشن نَنَإِلَّ
َ
واَأ مَ َت َقاةًََِمننه مَنََتتَّق  ر ك  َ ََوي َحِذِ َسهَ َاّللَّ ََِِإَوَلَََنفن َاّللَّ

نَمِصيَ   .(6)﴾ال

                                                           
(، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن قاسم، 455الفروسية، ابن القيم الجوزية، تحقيق: مشهور بن سلمان، )انظر:  (1)

(52/520.) 
 (.41/251) ،الدولي اإلسالمي الفقه مجمع مياإلسال التعاون منظمةمعلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، مؤسسة زايد الخيرية،  (2)
 (.96(، الوالء والبراء، القحطاني، )562المفيد في مهمات التوحيد، عبد القادر صافي، ) (3)
 .74سورة التوبة:  (4)
 (.221مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية، ضميرية، ) (5)
 .51سورة آل عمران:  (6)
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، (1)صهم وما يعرفون بهومن أبرز مظاهر مواالة الكفار التشبه بهم فيما هو من خصائ
ختالف وعدم باال شعورهم من نخالفهم الذين هؤالء نفس في اأيًض  المخالفة ومصلحة أثر يخفى وال

 أصدق تجد وال ،ال يشعرون بالفرق والدافعية لمعرفة اإلسالم فإنهم وافقناهم إذا ما بخالف ،الموافقة
نَّهَ ﴿: هلالج لج هللا قول من لذلك

َ
ََِِمِنَََرَِجالرََََكنََََوأ وذ ونَََنِسَاْلن ِنََِِِمِنَََبِرَِجالَيََيع 

مَنَاْلن وه  ، فقد (2)﴾رََهًقاََفَزاد 
 عباس بنا، فقال منازلهم نزلوا إذا أسفارهم في الجن من بآخرين يستجيرون  اإلنس من رجالكان 
، هذا بعزيز أعوذ: فيقول الجاهلية في بالوادي أحدهم يبيت اإلنس من رجال كان: عن اآلية 

 .(3)اإثمً  ذلك مفزاده الوادي،

 رابعاا: قطع الذريعة للموالة في الباطن
، الظاهر يف المشابهة تورث الباطن في المحبة أن كماتولد المواالة في الباطن،  ةفالمشابه

 نعم ؟لدينا أمور في لتشبهبا فكيف ،والمواالة المحبة تورث الدنيا أمور في المشابهة كانت إذاف
َيَا﴿ : قال كما اإليمان تنافي لهم والمحبة ،وأشد أكثر لمواالةا من نوع إلى فإنه حتًما يفضي

يَُّها
َ
ِينَََأ وانََلَََآَمن وانََاَلَّ َه ودََََتتَِّخذ  ِِلَاءََواْلََّصاَرىَاِلن ون

َ
ه مَنَأ ِِلَاءََبعنض  ون

َ
ََأ َّه مََوَمنََبعنضي مَنََيَتَول َإِنَّهَ فَََِمِنك 

ََإِنَََِّمننه مَن  الالزم عدم ألن اإليمان، عدم يوجب واليتهم وثبوت، (4)﴾الِِمنيََالظَََّالنَقونمََََيهنِديَلَََاّللَّ
، فيكون القصد من مخالفتهم براءة المسلم من األعمال التي يقومون بها من الملزوم عدم يقتضي

 خالل عدم تشبهه بهم.

 قطع الذريعة لمشابهتهم في أفعالهم المحرمةا: خامسا 
 لحديثا في جاء فقد عباده، بين اأيًض  احرَّمً م   وجعله نفسه، على الظُّلم حرِّم فاهلل 

 َحرَّمت   إنِّي عبادي، يا": يقول  هللا أنِّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  الذي يرويه أبو ذر الغفاري  الق دسيِّ 
 وضعه الذي الحدِّ  مجاوزة هو والظلم ،(5)"تظالموا فال ،ام حرَّمً  بينكم وجعلت ه نفسي على الظُّلمَ 

ارع،  به ي عصى ذنب كلِّ  فإنِّ  وكذلك ، هللا َشَرَعه الذي موضعه غير في األمر وضع وهو الشِّ

                                                           
 (.52/447البحوث اإلسالمية، الفوزان، )الوالء والبراء في اإلسالم، مجلة  (1)
 .0سورة الجن:  (2)
 (.52/024تحقيق: أحمد شاكر، ) ، الطبري،القرآن تأويل في البيان جامع (3)
 .24سورة المائدة:  (4)
 .5277(، رقم الحديث: 4/4994صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب البر والصلة واآلداب/ باب تحريم الظلم، ) (5)
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ن للغير، ظلم فهو الغير؛ حقِّ  على عدوان فيه فإن كان ،(1)ظلم هو  هللا  حقِّ  فيه يكن لم وا 
 .للنِّفس ظلم فهو ؛مخالفة أوامر هللا والوقوع في نواهيه مثل للغير؛

يقول: "الظلم ظلمات يوم  الظلم ففي الحديث الذي يرويه ابن عمر  وقد ذم هللا 
مَنََوَما﴿في كتابه العزيز:  هلالج لج، ويقول (2)القيامة" ََد ونَِمنَنَلَك  ، والخطاب (3)﴾نَِصيََوَلَََوِلََِِمنَنَاّللَّ

والمراد به أمته، أي ألم تعلموا أن هلل سلطان السماوات واألرض، وما لكم من ولي  ملسو هيلع هللا ىلصللنبي محمد 
 .(4)صير ينصركم عند حاجتكم، أي قائم على أمركم، وال نغير هللا 

فمن تشبه بغير المسلمين من الكفار كتب على نفسه أن يكون من الظالمين وأن ال يكون 
َتَََولَئِنَِ﴿: له ولي وال نصير من دون هللا، قال  مَاَتَِبعن َواءَه  هن

َ
دََِمِِنَأ َإِنَِكَََالنِعلنمََِمِنََََجاءَكََََماََبعن

الِِمنيَََلَِِمنَََإًِذا بمخالفتهم  ن يتبع هوى الكفار والمشركين ويتشبه بهم بعد أن أمره هللا ، فم(5)﴾الَظِ
الِِمنيََ﴿في حقهم:  ونهاه عن مشابهتهم كان من الظالمين الذين قال هللا  َعدََََّوالظَّ

َ
ََعَذابًاَلَه مَنَأ

ِِلًما
َ
َه ودَ ََعنَكََتَرنَضَىََولَن﴿: هلالج لج، وقال (6)﴾أ َىَاْلََّصاَرىَىََوَلََاِلن َدىَإِنَََّق لَنَمِلََّته مَنَبِعََتَتََََّحّتَّ ََِه  وَََاّللَّ َه 

نه َدىَى َتَََولَئِنََِال مَاتََّبعن َواءَه  هن
َ
دَََأ ِيََبعن ََِِمنَََلََكَََماَالنِعلنمََِِمنََََجاءَكَََاَلَّ ، فهذا (7)﴾نَِصيَيََوَلَََوِلَِيَِمنَاّللَّ

 بالهداية دى هللابأنه من سلك طريق الكفار بالتشبه بهم في أهوائهم، وترك ه تصريح من هللا 
 .(8)واتباع السلف الصالح، فال ولي له وال نصير

فمن المقاصد التي تؤدي لحفظ الدين للناس مخالفتهم لغير المسلمين لكي ال يقعوا فيما 
وقع فيه هؤالء من كونهم في دائرة الظالمين ومن ال ولي لهم وال نصير، فالمسلم يحرص على 

 ن من العدل وأن يكون هللا وليه وناصره.مخالفة الكفار ليكون أقرب ما يكو 

                                                           
 (4/227(، المفردات في غريب القرآن، األصفهاني، تحقيق: صفوان الداودي، )5/210انظر: المصباح المنير، الفيومي، ) (1)
(، حديث رقم: 2/459صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب المظالم والغصب/ باب الظلم ظلمات يوم القيامة، ) (2)

5447. 
 .674سورة البقرة:  (3)
 (.5/09الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ) (4)
 .442سورة البقرة:  (5)
 .24سورة اإلنسان:  (6)
 .456سورة البقرة:  (7)
 (.54االستنفار لغزو التشبه بالكفار، أحمد الغماري، علقه عليه: عبد هللا التليدي، ) (8)
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ا: ساد  للنار موجبال قطع الذريعة للركون للظلمةسا
َكن واََلَو﴿: قال هللا  ِينَََإَِلََتَرن مَ ََظلَم واَاَلَّ ك  مََوَماَاْلَّارَ ََفَتَمسَّ ََِد ونََِِمِنَلَك  َمِنَنَاّللَّ

ِِلَاءََ ون
َ
ونََََلََث مَََّأ قة االعتماد واالستناد والرضا بالشيء والسكون ، ويقصد بالركون هو حقي(1)﴾ت نَص 

والمحبة والميل بالقلب  (2)إليه، ومن التابعين من فسره بما هو أخص من ذلك بالمودة واإلطاعة
 والرضى باألعمال.

 نقطاعواال ،هوى الظالمين من الكفار والمشركين في نحطاطفي اآلية يتناول اال والنهى
 بهم، التشبهو  ،بما يقومون من األعمال والرضا داهنتهم وزيارتهم،وم ومجالستهم ومصاحبتهم إليهم،
ََول" :نا قوله ، ولو تأمللهم تعظيم فيهوأيًضا ذكرهم بما  ،زهرتهم إلى العين ومدِّ  بزيهم، والتزيي
َكن وا ِينَََإَِلَ" : وقوله، اليسير الميل الركون ب ه يقصدفإن "تَرن واَاَلَّ  هممن وجد الذين إلى أي "،َظلَم 
 .(3)الظالمين إلى يقل ولم الظلم،

واختلف أئمة التفسير في اآلية هل هي خاصة بالمشركين أم عامة، فقيل أنها خاصة 
ومعناها النهي عن الركون للمشركين وأنهم المقصودون بالذين ظلموا، وقيل هي عامة في الظلمة 

ال أن ل هم المشركون إمن غير تفريق بين كافر ومسلم وهو الظاهر، وعلى فرض أن سبب النزو 
: الركون إلى الشرك، أي ال تميلوا وال العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، قال ابن عباس 

 .(4)تدهنوا إليهم، وقال أبو العالية: ال ترضوا بأعمالهم، وعن عكرمة: ال تصطنعوهم

حال  ون حكم على من يركن إلى الظلمة أنه ال بد من أن تمسه النار، فكيف سيك فاهلل 
، ومن المعلوم بديهًيا أن المتشبه بهم يكون مائل إليهم راض بلباسهم ومحًبا لهم فهو (5)الظالم نفسه

بذلك راكن إليهم، فالمقصد من النهي هنا مقصد ديني بمحافظة المسلم على دينه، وابتعاده عن 
 لغيره مسلمال ركون فالظالمين وأعمالهم ومخالفة ما هم عليه لكي يستحق الجنة ويبتعد عن النار، 

 .النار له يوجب والظلمة الكفار من

                                                           
 .442سورة هود:  (1)
 (.9/461الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ) (2)
 (.5/422الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، ) (3)
 (.0/502فتح البيان في مقاصد القرآن، القنوجي، تحقيق: عبد هللا األنصاري، ) (4)
 (.41/467مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ) (5)
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في شرحه لآلية بأن سبب كفر  وأدل مثال على ذلك ما ذكره الفيلسوف الجوهري 
المسلمين في بالد األندلس هو التشبه بالكفار في ألبستهم وأحوالهم وعاداتهم فبعد أن كانوا قوة 

 .(1)عظمى أصبحوا عبيًدا للفرنج بعد ركونهم إليهم

مثل ذلك بما حصل لملوك الشرق لما تشبهوا بالكفار  وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 
من اليهود والنصارى والروم والفرس فسلط هللا عليهم األتراك ففعلوا في البالد والعباد ما لم يجر 

 .(2)في دولة المسلمين مثله

ا: ال  سبٌب لبغض هللا بغير المسلمين تشبهسادسا
ويلزم منه العداوة في األكثر، وأبغض الخلق إلى هللا أي أشدهم مقًتا  والبغض ضد الحب

 ، وأكثرهم عقاًبا، وبعًدا عن رحمته.(3)وبغًضا إليه

 الحرم، في ملحد: ثالثة هللا إلى الناس أبغض": قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  عباس ابن نفع
، فأما الصنف األول (4)"دمه ليهريق حق بغير امرئ  دم ومطلب الجاهلية، سنة اإلسالم في ومبتغ

 وهو الملحد هو الظالم المائل عن الحق والعدل بارتكابه للمعاصي.

وأما الصنف الثاني والشاهد في الحديث وهو "مبتغ في اإلسالم سنة الجاهلية"، أي طالب 
ومتبع طريقة الجاهلية وعاداتها وأخالق أهلها، بمعنى أن يكون له الحق عند شخص فيطلبه من 

ن ال مشاركة لهم فيه مثل والده أو ولده أو قريبه، وسنة الجاهلية اسم جنس لذا فهو غيره من الذي
يعم كل ما كان عليه أهل الجاهلية من أخذ الجار بجاره والحليف بحليفة، ويلحق بها ما كانوا 

 يعتقدونه في الجاهلية، وجاء اإلسالم وأمر بمخالفته ونهى عن فعله والتشبه بهم فيه.

ثالث فهو "مطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه"، أي الذي يسعى وراءه وأما الصنف ال
 .(5)في كل مكان ليستبيح دمه بغير حق ظلًما وعدوانا، ليسيله كناية عن قتله

                                                           
 (.40-0/472الجواهر في تفسير القرآن الكريم، طنطاوي الجوهري، ) (1)
 (.221-4/227اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، تحقيق: ناصر العقل، ) (2)
 (.41/547تاج العروس، الزبيدي، تحقيق: مجموعة محققين، ) (3)
 .0115(، حديث رقم: 9/0، كتاب الديات/ باب من طلب دم امرئ بغير حق، )صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر (4)
 (.45/544فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر، ) (5)
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أن االبتغاء هو الطلب واإلرادة فمن أراد من المسلمين  وبين شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 انواك عادة كل الجاهلية والسنةي هذا الحديث، أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية يكون داخاًل ف

 .(1)الناس من لنوع تتكرر التي ةالطريق، والسنة هي العادة و عليها

هؤالء األصناف الثالثة الذين منهم من طلب في اإلسالم  فأمقت وأبغض الخلق إلى هللا 
أمره بمخالفة   سنة جاهلية، الذي يبتغي ويطلب أي عمل من أعمال الجاهلية ويتبعه رغم أن هللا

هذا العمل لما فيه من الظالل والشرك وعمل الجاهلية، فقد ابتغى سنة الجاهلية وأحب نشرها بين 
 .(2)المسلمين

ه به فااتصبف ،وا عليهكان الذي لجهللظلم واا إلى العودةَ  طلبَ كما أنه بتشببه بالكفار 
للمتشبه بالكفار بالجهل  ملسو هيلع هللا ىلص وصف النبي فتأمل ، هللا إلى الناس أبغض من يكون  أناستحق 

 .(3)الذي هو ضد العلم، فترتب عليه بغض هللا له

، له  هللا ضبغ نفسه على أوجب فقدمما يوجب بغَض هللا  شيء في بالكفار تشبه فمن
فيه على المسلم دينه، أن يبتعد عن هذه األصناف  فكانت الحكمة والقصد الذي يحفظ هللا 

 تهم.الثالثة من خالل أمره بمخالف

 بالمخالفة سبٌب لألجر والمثوبة والنقياد سابعاا: المتثال
فالمسلم ال يسأل ، (4)فنقول امتثل أمره أي أطاعه واحتذاه فاالمتثال هو الخضوع واالنقياد،

 عن األسباب ويبحث عن علل األحكام حتى يمتثل ويخضع وينقاد لها.

ها على التسليم واالنقياد والطاعة دون ألن القاعدة العامة تقول أن األحكام اإلسالمية مبنا
ِمنَيَََكنََََوَما﴿: تمييز، كما قال 

ؤن ِمَنةَيََوَلََلِم  ؤن َ َقََضََإَِذاَم  َ َاّللَّ ول  ًراََورَس  من
َ
نَأ

َ
ونَََأ َِيَة ََلَه مَ َيَك  َاْلن

                                                           
 (.4/524اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، تحقيق: ناصر العقل، ) (1)
 (.52-54ماري، علقه عليه: عبد هللا التليدي، )االستنفار لغزو التشبه بالكفار، أحمد الغ (2)
 (.49بعض مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث، أشرف بارقعان، نسخة إلكترونية، ) (3)
 (.5/122المعجم الوسيط، مصطفى، الزيات، عبد القادر، النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربية، ) (4)
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رِهِمَنَِمنَن من
َ
، فالمؤمن الحق هو من ال يجد أدنى حرج في قلبه، وال يشعر بأدنى تردد في (1)﴾أ

 ، سواء توافقت مع ما تهواه النفس أم ال.ملسو هيلع هللا ىلصوارحه، من تنفيذ أوامر رسوله الكريم ج

ِمن ونََََلَََوَربَِِكَََفََلَ﴿: وقال  َىَي ؤن َِكِم وكََََحّتَّ واََلََث مَََّبَينَنه مَنََشَجرَََفِيَماَُي  نفَ َِفََََيِد 
َ
َِسِهمَنأ

اََحرًَجا واَقََضينَتََِمِمَّ لِيًماََوي َسِلِم  يقسم بنفسه في هذه اآلية، بأن اإليمان ال يتحقق   ، فاهلل(2)﴾تَسن
م ، وال يكتفي بهذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم، ثملسو هيلع هللا ىلصللمسلمين حتى يحكموا رسول هللا 

يسلموا تسليًما بانشراح صدورهم وطمأنينة نفوسهم، ويكون انقياًدا بالباطن والظاهر، فالتحكيم يكون 
حرج في مقام اإليمان، والتسليم مقامه اإلحسان، فبتحصيل هذه المراتب في مقام اإلسالم، وانتفاء ال

، فبعد االمتثال بالتسليم واالنقياد والطاعة فال مانع (3)الثالث وكمالها، استكمال لمراتب الدين كلها
من البحث عن األسباب والعلل والحكم من وراء األحكام اإلسالمية إن أمكن ذلك، واألمر بمخالفة 

سلمين والنهي عن التشبه بهم ليس باألمر التعبدي المحض، بل هو معقول المعنى، غير الم
 .(4)وواضح الِحكم التي يدركها أصحاب العقول السليمة والفطرة السوية

 مسألة، عن فسأله رجل فأتاه: "قال ، الشافعياإلمام  عند كان أنه الحميدي وقد روى 
 أنت؟ تقول وما:  للشافعي رجل فقال وكذا، كذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فيها قضى:  الشافعي فقال
 على ترى  ،-اليهود عبادة دار– بيعة في تراني كنيسة، في تراني ،!هللا سبحان:  الشافعي فقال

، (5)"نتأ تقول ما: تقول وأنت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قضى لك أقول ،-الذمة أهل شعار وهو– ازنارً  وسطي
وقول  ماذا عساي أن أقول بعد قول هللا  يتعجب من السائل ويقول له فاإلمام الشافعي 

لَََََكنَََإِنََّما﴿: ، فال يوجد ألحد قول، وال يقدم عليهما قول، قال ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  ِمننِيَََقَون ؤن نم  واَإَِذاَال ع  َد 
ََِإَِلَ وِلََِاّللَّ مََََورَس  ك  نَنَبَينَنه مَنَِِلَحن

َ
ول واَأ َناََيق  َناََسِمعن َطعن

َ
ولَئِكََََوأ

 
مَ ََوأ لََِه  فن نم  ونََال  .(6)﴾ح 

                                                           
 .20سورة األحزاب:  (1)
 .20سورة النساء:  (2)
 (.414تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، السعدي، تحقيق: عبد الرحمن اللويحق، ) (3)
 (.42-44التدابير الوقائية من التشبه بالكفار، عثمان دوكلي، ) (4)
 (.2/42ذم الكالم وأهله، الهروي، تحقيق: عبد الرحمن الشبل، ) (5)
 .24سورة النور:  (6)
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هو ما ينقص كثير من أهل اإلسالم في  ملسو هيلع هللا ىلصورسوله  فهذا االمتثال واالنقياد ألمر هللا 
زماننا، فنجد البعض يتوقف ويتلكأ ويتباطأ وربما يعترض ويعصي، فهنا يكون االختبار والتمحيص 

 امتثالهم وانقيادهم ألوامره. للمسلمين ليرى 

في اآلية  لقوله  الثواب المسلم عليه يستحق  هللا ألوامر امتثال فيها الكفار فمخالفة
بمخالفة  وأولئك هم المفلحون، فيظهر هنا قصد الشارع الديني بسرعة استجابة المسلم ألمر هللا 

 .غيره من أهل الشرك والكفر ليكون من الفائزين المفلحين
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 الثاني المطلب
 الدنيوية بالمصالح لقةالمتع المسلمين غير بمخالفة األمر مقاصد

بعد بيان المقاصد المتعلقة بالمصالح الدينية في األمر بمخالفة غير المسلمين في المطلب 
لمين، في األمر بمخالفة غير المس والمصالح الدنيوية ِحكمٌ السابق، نبين في هذا المطلب بعض ال

 :ا ما يليوالنهي عن التشبه بهم، واالستدالل عليها من أدلة الشرع، ونذكر منه

 الكفار محبة إلى المفضية الطريق قطع: أولا 
 مواالةف ،اإليمان ينافي لكونه شك الب وذلك عليه، هم ما استحسان من هذا األمر يتبع وما
ِمن ونَََقَونًماََِتِدَ ََلَ﴿: يقول هلالج لج وهللا محرم، أمر والكفار المشركين ََِي ؤن مََِبِاّللَّ َون ِخرَََِواِلن ََمنَنَدُّونََي َواَاْلن

ََََحادََّ وَلَ َاّللَّ ن  بمواالة يفسد اإليمانف ،(1)﴾َورَس   انواكغير المسلمين من الكفار والمشركين حتى وا 
 .(2)أقارب

 أن لومومع، الباطن في الميل من الظاهر في المشابهة هذه إليه تفضي مال ضافةباإل
هذا يقود و  البواطن،و  الظواهر بين تالزم فهناك ،باطنة وموافقة مشاكلة تورث ةالظاهر  الموافقة

جبل جميع المخلوقات ومنها  المتشبه إلى موافقة ما هم عليه في األعمال واألخالق، فاهلل 
اإلنسان على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكبر وأكثر كان التفاعل في 

 ن اآلخر إال بالعين.الصفات واألخالق أتم، حتى أن األمر قد يؤول إلى عدم تميز أحدهما ع

 لبس اإذ، فوالمواالة والموافقة المجانسة من انوعً  تورث -مثاًل - اللباس في فالمشابهة
ذا ،الوقارالزهد و  إلى مياًل  نفسه في يجد فإنه العلماء زي  منا الواحد  فإنه رياضةال أهل زي  لبس وا 

ذا ،اوتوثبً  وحركةً  انشاطً و  خفةً  نفسه في يجدس  في يجد إنهف الجندو  المقاتلة زي  اإلنسان لبس وا 
 ما وأن ر،يؤث اللباس أن شك فال ،التميع دون  المقاتلين وأخالق القوةو  الشدة إلى ااندفاعً  نفسه

ورث ، كما أن المشابهة في الظاهر تداخله باطنه وفي في يؤثر الظاهر في اإلنسان يجدهيلمسه و 

                                                           
 .55سورة المجادلة:  (1)
 (.7/219الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ) (2)
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، فلو أن (1)تورث المشابهة في الظاهرالمحبة والمودة في الباطن، والمودة والمحبة في الباطن 
 ووجد غربة لدب إلى سافر إذاولكنه  عليهم، ي سلم الف يراهم لربما بلده في معارف له كان انً إنسا
 دريق ال ام ذلك إلى وما والمجالسة والمصافاة واأللفة الود من بينهما يكون  فإنه بلده أهل من اأحدً 
 .(2)شك فيها وهذا من األمور الواقعة التي ال قدره،

فمن الحكم والمقاصد لألمر بمخالفة غير المسلمين في زيهم وأمورهم الظاهرة ألن المشابهة 
الظاهر تقود إلى الموافقة الباطنة، كما دل عليه الشرع والعقل والحس، ألجل ذلك جاءت الشريعة 

 .(3)اإلسالمية لتمنع من التشبه بالكفار والحيوانات والشياطين وكل ناقص

شبه بغير المسلمين ومودتهم ومحبتهم تؤدي بالمسلم إلى الخضوع لهم وتبعيتهم، وهللا والت
  :يَُّهاَيَا﴿نهى عن ذلك في قوله

َ
ِينَََأ واَإِنَآَمن واَاَلَّ ِينَََت ِطيع  واَاَلَّ وك مَنََكَفر  َىَيَر دُّ ََََِعَ َقاب عن

َ
مَنأ َك 

 الكافر، فإنه ال يجوز له التذلل أو الخضوع ، فكما ال يجوز للمسلم أن يطيع(4)﴾َخاِْسِينََََفَتنَقلِب وا
ََفََلَ﴿: له، ألن المسلم في تعامله مع الكفار مأمور باستشعار االستعالء اإليماني كما في قوله 

واَتَِهن وا ع  لنمََِإَِلَََوتَدن نت مَ َالسَّ
َ
نََََوأ لَون عن

َ َِ﴿: ، والعزة على الكفر وأهله، كما قال (5)﴾اْلن ة َََوّلِلَّ َالنِعزَّ
وِلَِوََ ِمننِيَََلَِرس  ؤن َنافِِقنيََََوَلىِكنََََّولِلنم  نم  لَم ونََََلََال  .(6)﴾َيعن

وعليه فالحكمة والمقصد من األمر بمخالفة غير المسلمين، فيما هم عليه من ظواهر 
األخالق واألعمال والصفات، قطع كل الطرق التي تؤدي بالمسلم إلى الميل والمحبة والمودة 

 تذلل لهم.لهؤالء، والخضوع وال

 التمايز في الشخصية: ثانياا
فالشخصية في مفهومها العام تعنى مالمح اإلنسان وصفاته التي تميزه عن غيره، وال 
تقتصر على الصفات البدنية بل تتعداها إلى الصفات االجتماعية والنفسية والعقلية، كما أن 

                                                           
(، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، 40انظر: التدابير الوقائية من التشبه بالكفار، عثمان دوكلي، ) (1)

 هالفق مجمع اإلسالمي التعاون منظمةهية واألصولية، مؤسسة زايد الخيرية، (، معلمة زايد للقواعد الفق4/241تحقق: ناصر العقل، )

 (، محاضرة أحكام التشبه، خالد السبت، موقع الدكتور على االنترنت.41/259) ،الدولي اإلسالمي
 (.4/44اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، تحقق: ناصر العقل، ) (2)
 (.454ابن القيم الجوزية، تحقيق: مشهور بن سلمان، )الفروسية،  (3)
 .449سورة آل عمران:  (4)
 .22سورة محمد:  (5)
 .1سورة المنافقون:  (6)
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وسلوكه  غيره في عقيدته الشخصية أصبحت علًما على السمات الخاصة التي تميز كل إنسان عن
ومشاعره وعالقته االجتماعية وطرق تفكيره وسائر تصرفاته، ألنها تعتبر المقومات الشخصية 

 . (1)لإلنسان، وهي محور الحكم على شخصيته

 الشخصية ماتس وعلى تفرده، علىيكون بمحافظته  بشخصيته، الكافر عن المسلم يزمَ تَ و 
 األمة تسما على المحافظة ليحصل بها على الكفار، من غيره عن بها يفترق  التي اإلسالمية
 متبوعة يةاإلسالم األمة فتكون  الكماالت، في تفردها وعلى وسيادتها خصائصها وعلى اإلسالمية،

 من البح اذنبً  تكون  أن لها يصلح الف رأس أنها إذ لهذه األمة يصلح الذيهو  وهذا تابعة، ال
مَنََوَكَذلَِكَ﴿: يقول هلالج لج فاهلل األحوال، مَّةًَََجَعلنَناك 

 
َك ون وانََأ َهَداءََوَسًطاَتِلِ ََش   عدواًل  أي ،(2)﴾اْلَّاِسََََعَ

 وعاداتهم مخالقهأل متقمصة غيرها، شخصية في ذائبة تكون  أن لألمة اإلسالمية يصلح فال ،اخيارً 
 تلمقومااو الخصائص  من لها وليس يميزها، ما لها ليس منحلة، أمة وتكون  ،وأزيائهم وعباداتهم

 .(3)األمم سائر عن به تتفرد ما

 وبووج بالكفار، التشبه تحريم في الشريعة حكمة،  تيمية ابن اإلسالم شيخ وقد بين
 توجب اهرالظ الهدي في مشاركة المسلم لهم نبأ :ونحوها كاأللبسة ؛ الظاهرة األمور في مخالفتهم
 لمغضوبا وبين المرضيين، المهديين بينالظاهري  التميزبه  يرتفعحيث  الظاهر، االختالط

، كما أن التشبه بهم محظور لوقوعه في محظور آخر وهو تكثير سوادهم، فقد (4)والضالين عليهم
 الفق يدخل، فلم ،الهوً  سمع ليدخل جاء فلما وليمة، إلى  مسعود بن هللا عبد دعا رجاًل  أنروي 

 ضير  ومن منهم، فهو وم،ق سواد كثر من: "يقولملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول سمعت إني: قال رجعت؟ لم: له
 .(5)"به عمل من شريك كان قوم عمل

                                                           
 الشخصية المتميزة للمسلم، أحمد سعد الدين، موقع طريق اإلسالم. (1)
 .442سورة البقرة:  (2)
 النترنت.محاضرة أحكام التشبه، خالد السبت، موقع الدكتور على ا (3)
 (.4/94اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، تحقق: ناصر العقل، ) (4)
 (.4/240نصب الراية ألحاديث الهداية، الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة، ) (5)
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فالشارع الحكيم عند أمره بمخالفة غير المسلمين، ينظر للحكم والمقاصد الدنيوية التي من 
بينها تميز المسلم عن الكافر في شخصيته من حيث المظهر والهيئة واألخالق والمعامالت 

 والعبادات، وغيرها.

 باينة بين المسلم وغيرهالتفرقة والم: ثالثاا
رقة في المخالفة توجب التباين والمفاو  والمباينة تعنى التفرقة والتفرقة تعني المخالفة،

 الظاهر.

 مفارقة توجب الظاهر الهدي في المخالفة أن وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 أهل ىعل عطافاالنالميل و و  الغضب، موجباتو الضالل  أسباب عن االنقطاعتؤدي إلى  ،ومباينة

 وعصاته المفلحين عباده بين المواالة من  هللا هقطع ما تحققفيها يو  الهدى،و  الرضوان
وأكثر معرفة باإلسالم الذي هو ليس مجرد رسم ظاهر أو  حياة، أتم القلب كان الخاسرين، وكلما

اهر والباطن لظاعتقادات باطنة بالجملة، كان اإلحساس بالمفارقة والمباينة لليهود والنصارى في ا
 .(1)أتم، وكان بعده عن أخالقهم الموجودة عند بعض المسلمين أشد

 مقصد وحكمةل هو تحقيقفي التفرقة والمباينة بين المسلم وغيره من أهل الضالل والكفر، و 
 ي عرف نوأ الناس، بين الفرق  يوجد أن وهو ،غير المسلمين مخالفةأمره ب في الشارع مقاصد من
 فيو  باسه،ل فيو  بدنه، في بهيئتهويعرف  الكفار،غير المسلمين  من هذا وأن د،موح مسلم هذا أن

 البوذيو  ليهوديا بين افرقً  تجد الو  والكافر، المسلم بين فرق  ال سواسية الناس يبقى أن أما وجهه،
 ، فقال هللاالشارع مقصود خالف وهو يجمل، وال يحسن ال أمر هذا فإن ذلك، إلى وما والنصارى 

َسنَ َنَنَومََ﴿: هلالج لج حن
َ
لَمَََِمِمَّنَنَِديًناَأ سن

َ
َههَ َأ ََِوَجن وَََّلِلَّ نِسنَرََوه   قضاء وهذا، (2)﴾َحنِيًفاَإِبنَراهِيمَََمِلَّةََََواتََّبعَََُم 

 .(3)وأهِلها غيره الملل سائر على والمباينة والتفرقة والفضل وأهله لإلسالم هلالج لج هللا من

ن، لحكيم من األمر بمخالفة غير المسلميومن هنا يبرز المقصد الدنيوي الذي أراده الشارع ا
 بإيجاد الفرق والمباينة بين المسلم العابد هلل والكافر العاصي.

                                                           
 (.4/92اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، تحقق: ناصر العقل، ) (1)
 .452رة النساء: سو (2)
 .(9/526جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، ) (3)
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 رابعاا: التفضيل وعدم المساواة بين المسلم والكافر
ِينَََإِنََّ﴿: المسلم على الكافر في كافة األمور، فقال  هلالج لجفقد فضل هللا  ََوَعِمل واَآَمن واَاَلَّ

اِِلَاتَِ َبت واوَََالصَّ خن
َ
ولَئَِكَََرِبِِهمَنَإَِلََأ

 
َحاب ََأ صن

َ
َنَّةََِأ مَنَاْلن ََفِيَهاَه  وَن َََِمَثل ََ*َخاِِل  َمََالنَفِريَقنين عن

َ َََكْلن
َصمَِِ

َ َِصيَََِواْلن
ِميعَََِواْلن َتِوَيانَََِهلنَََوالسَّ َفََلَََمَثًَلََيَسن

َ
ونَََأ ر  ، فعدم االستواء هنا التفضيل، فاهلل (1)﴾تََذكَّ

  وبين المفاضلة بينهما. -واإليمان الكفر- نريقيفال مثلذكر 

 فكذلك سمع،ي ال الذي واألصم شيًئا بعينه، يرى  ال الذي األعمى ثلفأما فريق الكفر فهو م
 إلى هللا داعي ن و يسمع الو  باهلل، مبكفره ملهاشغنال به، ون ويعمل هونفيتبع الحق ون يبصر  الهم 

 يرتهم.مترددون في ح ،مضاللته في هم مقيمون ف به، فيهتدون  الهدى إلىونه فيجيب الرشاد،

 بما واوأقر  ، هللا حجج واأبصر ، فهم الذين السميعو  البصيروأما فريق اإليمان فهو مثل 
 هللا داعي وسمعوا واألنداد، اآللهة منتبرأوا و  ، األنبياء ونبوة ، هللا توحيد من عليهتدل 
 انالفريق هذان يستوي  هل أي ،"مثال يستويان هل" يقول: فاهلل  ،سبحانه بطاعة واوعمل هو فأجاب

 ستوياني ال فإنهما الناس؟ أيها عندكم حالتيهما اختالف مع -األعمى األصم والبصير السميع–
أي اعتبروا أيها الناس  ،"تذكرون  أفال"  هللا عند يستويان ال الكافرو  المؤمن حال فكذلك عندكم،

، (2)أمريهما، ليكون هذا جازًرا لكم عما أنتم عليه من الضاللوتفكروا، لتعلموا حقيقة االختالف بين 
 فال تتشبهوا بهم واختاروا أفضل الفريقين.

 مةأ نحيث إ ،والكافرين السابقة األمم على والمسلمين اإلسالم أمة فضل  بين وقد
 ملسو هيلع هللا ىلص بيالن أن  اليمان بن حذيفة فقد روى  القيامة، يوم واألولى الدنيا، في اآلخرة هي اإلسالم

 األحد، ميو  للنصارى  وكان السبت، يوم لليهود فكان قبلنا، كان من الجمعة عن هللا أضل": قال
 يوم لنا تبع هم وكذلك واألحد، والسبت، الجمعة، فجعل الجمعة، ليوم هللا فهدانا بنا  هللا فجاء

، فال (3)"لخالئقا قبل لهم المقضي القيامة، يوم واألولون  الدنيا، أهل من اآلخرون  نحن القيامة،
 .فضل في المساواة بين أمة اإلسالم والمسلمين وبين أمة الكفر

                                                           
 (.54-52سورة هود: ) (1)
 .(42/596جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، ) (2)
 .120(، رقم الحديث: 5/210وم الجمعة، )صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب الجمعة/ باب هداية هذه األمة لي (3)



 

72 
 

 هللا بين قدف الصديق،و  والعدو القريبو  البعيد عرفها والتي فضله، وعظيم اإلسالم ولمكانة
 العظيم، الدين هذا فضل العين رأي ويرى  ي بصر عندما مسلًما، كان لو يود وكيف الكافر حال 
بََ﴿:  قال ِينَََيََودَََُّمار  واَاَلَّ لِِمنيَََََكن واَلَوَنََكَفر   على القيامة يوم سيندمون  الكفارأن  أي، (1)﴾م سن
 .الدنيا مسلمين في كانوا لو ويتمنون  الكفر، من فيه كانوا ما

قد فضل المسلم على الكافر، فأمر المسلم أن يخالف ما هم عليه من  فنجد أن هللا 
المستقيم، لحكمة ومقصد جليل وهو أفضلية المسلم وعدم مساواته مع الضالل والبعد عن الطريق 
 الكافر في الدنيا وفي األخرة.

ا: اإلصالح وعدم اتباع سبيل المفسدين  خامسا
، (2)واإلصالح ضد اإلفساد، واألول معناه الخير والصواب، والثاني اإلبطال واالضمحالل

لصاحبه، واإلفساد هو عمل الخطأ الذي  فاإلصالح هو عمل الصواب الذي يؤدي إلى كل الخير
 يؤدي إلى إبطال عمل صاحبه.

وَسَىََوقَالََ﴿فقال:  على لسان كليمه موسى  وقد حكى هللا  ِخيهََِم 
َ
ونَََِْل ِنَََهار  ل فن َاخن

ِمََِفَ لِحَنَقَون صن
َ
ِسِدينََََسبِيَلََتَتَّبِعَنََوَلَََوأ فن نم   ابن وقال ،هللا طاعة على بحملهم أصلحهم أي، (3)﴾ال

  هللاالمفسدين الذين يعصون  تطع ال، و إليهم واإلحسان بهم الرفقيريد  أن هللا :  عباس
 .(4)مأمره على متوافقه وال

فاإلصالح فريضة الزمة تدخل فيها مخالفة الكفار، واتباع سبيل المفسدين من الكفار 
َتِقيَما﴿: ارون لموسى وه وأشياعهم يوقع في الضالل واالنسالخ من الدين، فقال هللا  ََفاسن

ِينََََسبِيَلََتَتَِبَِعانَََِِوَلَ لَم ونََََلََاََلِ باالستقامة على الدعاء  لنبيه  ، فهذا أمر من هللا (5)﴾َيعن

                                                           
 .5سورة الحجر:  (1)
(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، 4/471انظر: مختار الصحاح، الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ) (2)

 (.1/490(، تاج العروس، الزبيدي، تحقيق: مجموعة محققين، )4/242)
 .445سورة األعراف:  (3)
(، جامع البيان في 2/574نظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، تحقيق: محمد النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش، )ا (4)

 .(42/17تأويل القرآن، الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، )
 .19سورة يونس:  (5)
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ووعيده،  وعد هللا  حقيقةالذي فيه الصالح والحق، ونهي عن سلوك واتخاذ طريق من ال يعلم 
 .(1)ثالهم من أهل الكفروهم المفسدون في األرض من فرعون وجنوده وأم

نََّ﴿: وقال 
َ
اِطَََهىَذاََوأ َتِقيًماَِِصَ سن وه ََم  واََوَلَََفاتَّبِع  ب َلََتَتَّبِع  قَََالسُّ مَنََفَتَفرَّ ََعنَبِك 

 به اعوجاج ال قويًما ، مستقيًمالعباده هللا  ه، أي أن هذا الدين والطريق الذي ارتضا(2)﴾َسبِيلِهَِ
 وال سواه، آخر يًقاطر  تسلكوا والواجعلوه منهاًجا ألنفسكم تسلكونه،  ، فاتبعوه بالعمل به،الحق عن
 فإنها ،الملل منها وغير  األوثان، والنصرانية وعبادة والمجوسية اليهودية من غيره ديًنا تبغوا

 .(3)وعذابه نقمته عليكم فيحل، ستشتتكم عن طريق هللا  بدعو ضالالت 

إليه، وهم عباده المؤمنون من الرسل واألنبياء  باتباع سبيل المنيبين وقد أمرنا هللا 
َناَبَََمنَنََسبِيَلَََواتَّبِعَن﴿: هلالج لجوأتباعهم، فقال 

َ
 ، والمقصود فيها سيدنا أبو بكر الصديق (4)﴾إَِلَََّأ

 . (5)، ال أن نتبع سبل الكفار من غير المسلمينملسو هيلع هللا ىلصوأصحاب محمد 

ولَََي َشاقِقَََِوَمن﴿: هلالج لجوقال ربنا  دََِِمنَالرَّس  ََََماََبعن نه َدىَىََلَ َتََبنيَّ ََََوَيتَّبِعَنَال نَََسبِيلَََِغين ِمننِيََال ؤن َم 
َِ َىََماَن َوِلِ لِهََِتََولَّ ، والشقاق هو التفرق واللحاق بالطرف اآلخر، وذلك (6)﴾َمِصيًاََوَساءَتَنََجَهنَّمََََون صن

عن  دوارت ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فعادى، ملسو هيلع هللا ىلصوصدق نبوة محمد  اإلسالم دين صحةب الهدى له بينبعد أن ت
، األوثانة من عبد المؤمنين سبيل غيرواتبع  الهدى، عرف بعدما لشقاقل إظهارهذا  فكان اإلسالم،

 .(7)أمره إلى من توكل عليه من األصنام، الذين لن ينفعوه شيًئا، ثم يلزمه هللا جهنم فسيترك هللا 

حفظ عظيم ل يدعو عباده التخاذ طريق اإلصالح لما فيه من مصلحة ومقصد هلالج لجفالشارع 
الدنيا والدين للعبد، ويكون تحقيق هذا المقصد بمخالفة غير المسلمين من المفسدين واالبتعاد عن 

 نهجهم وطريقهم وسلوكهم لتحقيق الحكمة اإلصالحية البعيدة عن الفساد.

                                                           
(، االستنفار لغزو التشبه بالكفار، أحمد 1/272فيش، )انظر: الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أط (1)

 (.54الغماري، علقه عليه: عبد هللا التليدي، )
 .422سورة األنعام:  (2)
معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، تحقيق: ، (45/551انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، ) (3)

 (.2/562ضميرية وسليمان الحرش، )محمد النمر وعثمان 
 .42سورة لقمان:  (4)
 (.0/511معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، تحقيق: محمد النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش، ) (5)
 .442سورة النساء:  (6)
 (.44/541مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ) (7)
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ا: الزهد في الدنيا واإلقبال على اآلخرة  سادسا
 الزهري، حديث ومنه، (1)قليل الشيء والزهد ضد الرغبة والحرص على الدنيا، والمزهد أي

فهو الذي  ،(2)"صبره الحرام وال شكره، الحالل يغلب ال أن هو": فقال الدنيا في الزهد عن سئلقد و 
 .الحرام ترك عن صبرهفي  وال الحالل، من  هللا رزقه ما على شكره في ويقصر يعجزأال  أراد

اك طلبها، والتنافس في جمعها واالنهمقد حذر أمته من حب الدنيا واإلسراف في  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
 والتمتع بها، لخشيته عليهم من أن تهلكهم كما أهلكت الذين من قبلهم من أهل الكتاب وغيرهم.

 ام هللافو يسركم، ما وأملوا فأبشرواقال: ".. ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول هللا فعن عمرو بن العوف 
 قبلكم، كان من على بسطت كما عليكم، الدنيا تبسط أن عليكم أخشى ولكني عليكم، أخشى الفقر

يقول ألصحابه أبشروا بنيل مرادكم  ملسو هيلع هللا ىلص، فالنبي (3)"أهلكتهم كما وتهلككم تنافسوها، كما فتنافسوها
نما يخاف عليهم من  واقصدوا ما يسركم ويبشركم، ويقسم لهم أنه ال يخشى الفقر والعدم عليهم، وا 

يها فتتقاتلوا تتنافسوا وتتحاسدوا وتختلفوا فسعة الدنيا وزخارفها، كما كانت في أمم كسرى وقيصر، ف
 .(4)ويهلك بعضكم بعًضا، وتحجزكم وتمنعكم من التزود لآلخرة

 اهذ قبلكم كان من أهلك إنمايقول: " ملسو هيلع هللا ىلصقال: أن رسول هللا  وعن أبي موسى األشعري 
ه وال يتشب، فعلى المسلم كي ال يقع في الهالك أن يخالف (5)"مهلكاكم وهما الدرهم، وهذا الدينار

 م، حتى ال تكون نهايته مثلهم.هبمن قبله من أهل الشرك والدنيا، الذين غرهم المال فأهلك

فالشريعة اإلسالمية أمرتنا بمخالفة غير المسلمين لتحقيق حكمة جلية ومقصد عظيم، 
 اقدو  بيأيتعلق بالحياة الدنيا وهو الزهد الذي يتحصل به النجاح والفالح في اآلخرة، فقد روي عن 

فالدنيا ، (6)"الدنيا في الزهد من اآلخرة طلب في أبلغ اشيئً  نجد فلم األعمال تابعنا" :قال  الليثي

                                                           
 .(497-2/490لسان العرب، ابن منظور، ) (1)
 (.5/254النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير، تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، ) (2)
 .5904(، رقم الحديث: 4/5572صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب الزهد والرقائق، ) (3)
 (.50/221الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، محمد الهرري، ) (4)
 .579(، رقم الحديث: 524و داود، تحقيق: ياسر محمد وغنيم غنيم، )الزهد، أب (5)
 .276(، رقم الحديث: 255الزهد، أبو داود، تحقيق: ياسر محمد وغنيم غنيم، ) (6)
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ذلك من  ، وغيروخالفتها واآلخرة لنا، وهذا ال يمنع من العمل واالقبال على الدنيا بعمارتها ،لهم
 .لحياتنا، على النحو الذي أمرنا به هللا  األمور التي تكون أساًسا

 وتقليله عند المسلمين ابعاا: زجر غير المسلمين لما هم عليه من الفسوق،س
من  -أي غير المسلمين–، وأما ما هم عليه (1)والزجر بمعنى المنع والنهي واالنتهار

األكبر الذي يعني الشرك أو الكفر األكبر، وهذا النوع مخرج من الملة،  (2)الفسوق فيقصد به الفسق
مَن﴿يقول:  ، فاهلل (3)صاحبه وينفى صفة اإليمان عن وانََإَِنِه  وِلََِبِاّلِلَََِكَفر  مَنََوَمات وانَََورَس  ََوه 

ونََ من الصالة على المنافقين، بين له سبب النهي وذلك  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه   فبعد أن نهى هللا  ،(4)﴾َفاِسق 
 أنى ، وكثيرة هي اآليات التي تدل عل(5)لكفرهم وموتهم على الفسق الذي هو أدنى درجات الكفر

 . (6)الفهم إلى وَيْسِبق   الكافر على ي طلق األول الع رف في الفاسق

َلءََِإِنََّ﴿: وأما كونهم شرذمة قليلون، ففي قوله  ذَِمةَرََهىؤ  ، وهذا حينما (7)﴾قَلِيل ونَََلَِْشن
الذين هم على الباطل، بالشرذمة أي العصابة  -فرعون وجنوده–بنى إسرائيل  وصف هللا 
 .(8)القطعة غير الكثيرة من الناسالقليلة، أو 

بأن اليهود والنصارى الذين عايشوا وعاشروا  وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 
المسلمين، كانوا أقل كفًرا من غيرهم، كما أن المسلمين الذين عاشروا وعايشوا اليهود والنصارى، 

صفاتهم أو أعمالهم أو عاداتهم تشبه بغير المسلمين بأي من  فمن، (9)كانوا أقل إيماًنا من غيرهم
 . وتقليدهم متابعتهم عليها سهلو  بهم، االقتداء على قوة نفسه في جدأو مالبسهم ونحوها، فسي

                                                           
 (.4/241لسان العرب، ابن منظور ) (1)
– األوقاف وزارة الكويتية، قهيةالف الموسوعة، الفساد وجه على الشيء من الشيء خروج وأصله الطاعة، من الخروج: هو الفسق (2)

 (.26/0الكويت، )
 (.0/564الموسوعة العقدية، مجموعة من الباحثين، ) (3)
 .14سورة التوبة:  (4)
(، مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 2/205انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن، القنوجي، تقديم ومراجعة: عبد هللا األنصاري، ) (5)

(40/440.) 
 (.5/404عواصم والقواصم، القاسمي، تحقيق: شعيب األرنؤوط، )ال (6)
 .24سورة الشعراء:  (7)
 (.0/444معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، تحقيق: محمد النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش، ) (8)
 (.4/241اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، تحقق: ناصر العقل، ) (9)
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فالمسلم الحق إذا علم ما عليه الكفار من الفسق والقلة، فإنه سينأى بنفسه عن الوقوع 
ليها، وهذا والقلة التي هم ع الفسقفي بيان كبير دور بهذه الصفات، كما أن المخالفة ستكون لها 

ما يمكن وصفه بالحرب النفسية لما يرونه من مخالفة المسلمين لهم في كافة أمورهم، وهذه الطريقة 
 إال اشيئ أمرنا من يدع أن الرجل هذا يريد ماحتى قال اليهود عن ذلك: " ملسو هيلع هللا ىلصسلكها النبي محمد 

 .(1)"فيه خالفنا

يهود والنصارى وغيرهم، مصلحة عظيمة ومقصد فنرى أن في مخالفة غير المسلمين من ال
دنيوي نفسي فريد، وذلك بنهرهم وزجرهم ببيان أنهم على الفسق وكونهم شرذمة قليلة ال تأثير لهم 

 في الدنيا على أنفسهم وال على غيرهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(، رقم الحديث: 4/540صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب لحيض/ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها..، ) (1)

265. 
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 المبحث الثاني
 المسلمين غير بمخالفةالمعلل  األمر يفيده الذي الحكم في العلماء أقوال

 وضابط دللته على الحكم
 

 تمهيد:

هو العلم، وكلما تبحر المسلم واغتنم من موارد العلم  إن زاد المسلم لطريق اإليمان باهلل  
تباع نبيه محمد زادت بصيرته ومعرفته بكيفية عبادة هللا   بعد كتاب العلم منابعأهم  ومن، ملسو هيلع هللا ىلص، وا 

 والتي، نالعلماء الراسخين، والدعاة المجتبي أقوال من بتراثه االنتفاعهي  ملسو هيلع هللا ىلصوسنة نبيه  هللا 
 المطهرة. النبوية والسنة الكريم القرآن من مصادر التشريع علىيستندون فيها 

وفي رحاب العلماء األجالء نبحث في أقوالهم عن الحكم الذي يفيده األمر الذي علله 
 نتوصل من خالله إلىالشارع بمخالفة غير المسلمين، وضابط داللة هذا األمر على األحكام، ل

الطريقة التي يعرف بها حكم األمر المعلل بمخالفة غير المسلمين، وهو األمر الذي يسعى البحث 
 والتعلم. للعلم سبياًل  ذلك يكون  أن عسىلكشفه، وبيانه، 
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 األول المطلب
 المسلمين غير بمخالفة المعلل األمر يفيده الذي الحكم في العلماء أقوال
 راألم داللةالحكم الذي تفيده  مسألة في العلماء وأقوال آراء سنذكر لبالمط هذا في

 بة كتحيث سنجد بمطالع تطبيقية،ال فقهيةال مسائلبعض ال خالل من المسلمين غير بمخالفة
 غير مخالفةب األوامر داللة في كبيًرا فقهًيا خالًفاتبايًنا و  هناك أن الحديث شروحكتب و  الفقه،

أربعة أقول، فمنهم من ذهب إلى القول بالوجوب،  على داللتها في العلماء لفاخت حيث المسلمين؛
في حين ذهب األكثر إلى القول باالستحباب، وذهبت جماعة منهم إلى القول باإلباحة، وتفرد ابن 

 بالقول باالشتراك بين الوجوب والندب، وفيما يلي نبين هذه األقوال: تيمية 

 على يدل المسلمين غير بمخالفة األمرالقول إلى أن  وذهب أصحاب هذا :القول األول
أي أن صيغة األمر إذا وردت بطلب  ،بقرينة صارفة إل الوجوب رتبة عن ينزل ول الوجوب،

مخالفة غير المسلمين في أي شيء من أعمالهم أو عاداتهم ونحوها فإن المراد بها الوجوب، إال 
لى هذا الرأي إذا وردت قرينة صرفت األمر من الوجوب إلى  غيره من االستحباب أو اإلباحة، وا 

 ذهب عدد من العلماء:

 ثلحدي صارفةً  حافًيا أو منتعاًل، الصالة بين المخيرة األحاديث  العراقيفقد جعل 
ديث حيث إنه جمع بين ح االستحباب؛ إلى الوجوب من النعال في بالصالة اليهود بمخالفة مراأل
 ،اأحدً  بهما يؤذ فال نعليه فخلع أحدكم صلى إذا: "قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن:  هريرة أبي

: قال جده  عن أبيه عن شعيب بن عمرو وحديث، (1)"فيهما ليصل أو رجليه بين ليجعلهما
: قال أنه  ليلى أبي بن الرحمن عبد أبي، وحديث (2)"ومنتعاًل  احافيً  يصلي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رأيت"
 من: قال صلى مافل فخلعوا نعليه فخلع نعالهم، في اسالن فصلى نعليه في ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول صلى"

وجعل هذه األحاديث الدالة على  ،(3)"فليخلع يخلع أن شاء ومن فليصل، نعليه في يصلي أن شاء

                                                           
(، رقم 4/470ضعهما، )سنن أبي داود، أبو داود، تحقيق: محمد عبد الحميد، كتاب الصالة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين ي (1)

 صحيح.، حكم عليه األلباني حديث 022الحديث: 
سنن  ،022(، رقم الحديث: 4/047النعل، )سنن أبي داود، أبو داود، تحقيق: محمد عبد الحميد، كتاب الصالة / باب الصالة في  (2)

(، رقم الحديث: 4/226نعال، )ابن ماجه، ابن ماجه، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها / باب الصالة في ال

 .حكم عليه األلباني حديث حسن صحيح، 4621
يبة، تحقيق: كمال الحوت، كتاب صالة التطوع واإلمامة وأبواب متفرقة، باب من رخص في الصالة في النعلين، مصنف ابن أبي ش (3)
 .7100(، رقم الحديث: 5/479)
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 أوس بن دادشالتخيير بالفعل صارفًة لألمر المعلل بمخالفة اليهود والدال على الوجوب في حديث 
 صارفًة له  ،(1)"خفافهم وال نعالهم في يصلون  ال فإنهم يهود،ال خالفوا: "ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال
 ودوج لوال الوجوب يفيد بالمخالفة األمر بأن منه تصريحٌ  وهذا ،(2)الستحبابا إلى الوجوب من

 .التخيير قرينة  

 أنه منها عديدة؛ مواطن في المبسوطكتابه  في  السرخسي كالم من يفهم ما ذاوه
 أن مستداًل بحديث ابن عمر  واجًبا؛ الشمس طلوع قبل منى إلى امالحر  المشعر من الدفع جعل
ن منى، إلى دفع تطلع أن الشمس كادت إذا حتى الحرام بالمشعر وقف ملسو هيلع هللا ىلص النبي  اهليةالج أهل وا 
 لىع الرجال كعمائم وصارت طلعت، فإذا الشمس تطلع حتى الموقف هذا من يدفعون  ال كانوا

 طلوع قبل دفعو  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فخالفهم نغير، كيما ثبير أشرق : يقولون  كانوا دفعوا، الجبال رءوس
 طلوع بعد الإ يدفعون  يكونوا لم الذينأهل الجاهلية  مخالفةاألمر ببقوله بالوجوب  معلاًل و  الشمس،
بفعل النبي  ذلك معلاًل  ؛(4)الليل إلى بعرفة الوقوف استدامةوجوب  على نص أنه ومنها، (3)الشمس

، فكان هذا نًصا صريًحا منه على أن األمر (5)المشركين مخالفةمن إظهار ل وأمره به لما فيه ملسو هيلع هللا ىلص
 بمخالفة غير المسلمين يحمل على الوجوب وال يصار إلى غيره إال بالقرينة.

قوله بالوجوب، وذلك عند ذكرهم أقوال العلماء   ابن حزموَنَقَل الصنعاني والمناوي عن 
 الشوارب، جزوا: "ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  أبي هريرة في حكم األمر بمخالفة المجوس في حديث 

: ، وقال المناوي (7)"حزم ابن وأوجبه: "، فقال الصنعاني (6)"المجوس خالفوا ،اللحى وأرخوا
يرى أن األمر بمخالفة المجوس  ، والمراد بقولهما أن ابن حزم (8)"للوجوب حزم ابن جعله"و 

 في مخالفة غير المسلمين. ذهب ابن حزم في الحديث يدل على الوجوب، فكان هذا م

                                                           
حكم ، 025(، رقم الحديث: 4/470النعل، )سنن أبي داود، أبو داود، تحقيق: محمد عبد الحميد، كتاب الصالة / باب الصالة في  (1)

 صحيح.عليه األلباني حديث 
 (.5/422لشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، )نيل األوطار، ا (2)
 (.4/56المبسوط، للسرخسي، ) (3)
 (.4/56لم أقف على تخريج الحديث في كتب الحديث، ولم يذكره إال السرخسي في المبسوط، ) (4)
 (.4/20المبسوط، للسرخسي، ) (5)
 .506(، رقم الحديث: 4/555ال الفطرة، )صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب الطهارة/ باب خص (6)
 (.2/202التنوير شرح الجامع الصغير، الصنعاني، تحقيق: محمد إبراهيم، ) (7)
 (.2/240فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، ) (8)
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على أن األمر بمخالفة غير المسلمين يحمل على الوجوب،   ابن السبكيوقد نص 
علماء في األمر بإعفاء اللحية وأقوال ال ملسو هيلع هللا ىلصوال يصرف عنه إال بدليل، وذلك عند ذكره أحاديث النبي 

 ،اللحى وفروا ،المشركين لفواخا: "ملسو هيلع هللا ىلصأنه قال: قال رسول هللا  فيها، ومنها حديث ابن عمر 
، فقال: (2)"المجوس خالفوا: "..ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  ، وحديث أبي هريرة (1)"الشوارب وأحفوا

 ، والعلة في ذلك فعل غير المسلمين.(3)"بدليل إال عنه يصرف وال لوجوبل األمر وأصل"

ل في حديث يعلى أن األمر بمخالفة اليهود في الصالة بالنعا كما ذكر ابن السبكي 
، ذكر أن األمر فيه يحمل على اإلباحة، (4)"..اليهود خالفوا: "ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال بن شداد 

وسبب قوله بذلك لوجود قرينة صرفت األمر من الوجوب إلى اإلباحة، وهي ما رواه ابن أبي شيبة 
فالتخيير في  ،(5)"فليخلع يخلع أن شاء ومن.. : "قال أنه ، ليلى أبي بن الرحمن عبد عن

الحديث كان قرينة صارفًة لألمر من الوجوب إلى اإلباحة، ألن التفويض إلى مشيئة العبد يدل 
على منهجه بأن األمر بمخالفة غير المسلمين  ، وبهذا حافظ ابن السبكي (6)على اإلباحة

 للوجوب، وال يصرف عنه لغيره إال بدليل.

ن األمر يفيد الوجوب إال بوجود قرينة، وأن الذي يرى أ  األلبانيووافقهم في ذلك 
، ودليل (7)همهم في فعلتالقرينة هنا مؤكدة للداللة على الوجوب، وهي عدم التشبه بالكفار ومخالف

، فهو بذلك يرى أن األمر بمخالفة غير المسلمين (8): "..خالفوا المجوس"ذلك حديث أبي هريرة 
 ينة صارفة له إلى الندب.يحمل ابتداًء على الوجوب إال إذا جاءت قر 

ن ابن ع الولوي  اإلتيوبي ومن الباحثين المعاصرين من ذهب إلى هذا القول، فلم يختلف
، فقال في (9): "خالفوا المجوس"في منهجه، حيث أنه بعد ذكره لحديث أبي هريرة  السبكي 

لقون شواربهم ويحبيانه لمعنى المخالفة أن األمر بالجز واإلرخاء جاء ألن المجوس كان يتركون 

                                                           
 .2195: (، حديث رقم7/406صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب اللباس/ باب تقليم األظفار، ) (1)
 (.16سبق تخريجه، صفحة ) (2)
 (.4/410المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي داود، السبكي، تحقيق: أمين خطاب، ) (3)
 (.16سبق تخريجه، صفحة ) (4)
 (.79سبق تخريجه، صفحة ) (5)
 .(2/42المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي داود، السبكي، تحقيق: أمين خطاب، ) (6)
 (.45/15جامع تراث العالمة األلباني في الفقه، نعمان، ) (7)
 (.16صفحة )سبق تخريجه،  (8)
 (.16صفحة )سبق تخريجه،  (9)
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، وهذا يدل على أنه َحَمَل األمر بمخالفة المجوس (1)لحاهم، فيجب على المسلم مخالفة هذا الهدي
 على الوجوب، وال يصرفه من الوجوب إلى االستحباب إلى بقرينة صارفة.

: "خالفوا ويتضح هذا من خالل النظر في حكم األمر في حديث يعلى بن شداد 
 ن ذكر الولوي مذاهب بعض العلماء في الحديث، وذكر مذهب الشوكاني ، فبعد أ(2)اليهود"

الذي يرى أن األمر بمخالفة أهل الكتاب يصرف من الوجوب إلى الندب، وذلك بالجمع بين 
 ،(3)"فيهما ليصل أو رجليه بين ليجعلهما ..: "قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن  هريرة أبيأحاديث 
 عبد أبيوحديث  ،(4)"ومنتعاًل  احافيً  يصلي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يترأ: "قال  شعيب بن عمرو وحديث
 عيخل أن شاء ومن فليصل، نعليه في يصلي أن شاء من ..: "قال أنه  ليلى أبي بن الرحمن
ألن التخيير والتفويض بعد األمر إلى المشيئة ال ينافي االستحباب، فنرى أن الولوي  ،(5)"فليخلع

بمخالفة اليهود من الوجوب إلى االستحباب، حيث قال: "اختاره قد تبنى هذا المنهج بصرف األمر 
، وهو بذلك لم يخالف منهجه الذي سار عليه بقوله أن (6)وهو المختار عندي" الشوكاني 

األمر للوجوب إال بوجود قرينة صارفة، فقد انتقل في هذا الحديث من الوجوب إلى االستحباب 
 لوجود القرينة الصارفة.

بأن األمر بمخالفة غير المسلمين يحمل  كمال سالم الباحث المعاصر إليهوهذا ما ذهب 
على الوجوب إال عند وجود قرينة تصرفه إلى الندب، وذلك عند حديثه عن حكم إعفاء اللحية، 

ذلك بأن األمر للوجوب، وعدم وجود قرينة  معلاًل  ابإعفائها واجبً  ملسو هيلع هللا ىلصفذهب إلى أن أمر النبي 
، (7)"المجوس خالفوا ..: "ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال حديث أبي هريرة ب صارفة للندب، مستداًل 

بالكفار، ونحن مأمورين  ا، وأن في حلقها تشبهً (8) "المشركين.. خالفوا: "قال أنه وحديث ابن عمر
 .(9)بمخالفتهم

                                                           
 (.0/412البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الولوي، ) (1)
 (.16صفحة )سبق تخريجه،  (2)
 (.79سبق تخريجه، صفحة ) (3)
 (.79) سبق تخريجه، صفحة (4)
 (.79سبق تخريجه، صفحة ) (5)
 (.294-9/294ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، الولوي، ) (6)
 (.16سبق تخريجه، صفحة ) (7)
 .2195(، حديث رقم: 7/406صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب اللباس/ باب تقليم األظفار، ) (8)
 (.4/465ب األئمة، سالم، )صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاه (9)
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ْبَيانِ  ُدْبَيانِ ومثله ذهب الباحث المعاصر   عند استدالله بوجوب إعفاء اللحية وقص الدُّ
على الوجوب، ومن  ب، حيث ذكر وجوه داللة األمر في حديثي أبي هريرة وابن عمر الشار 

، فهذه الصيغ تقتضي تحريم (1): "خالفوا المشركين"، و"خالفوا المجوس"ملسو هيلع هللا ىلصبين هذه الوجوه قوله 
، (2)التشبه بالمشركين، فلما جاء األمر بالفعل مقروًنا بمخالفة أهل الضالل والشرك تأكد الوجوب

أن مخالفة المشركين سبًبا لداللة األمر على الوجوب، اقتضى أن األمر عنده بمخالفة  فبجعله
 غير المسلمين يحمل على الوجوب وال يصرف عنه إال بقرينة تصرفه عن ذلك.

 دلي المسلمين غير بمخالفة األمروذهب أصحاب هذا القول إلى بيان أن  :الثاني القول
طلب فإذا وردت صيغة األمر ب ،صارفة بقرينة إل الوجوب ةرتب إلى رتقيي ول ،لستحبابا على

مخالفة غير المسلمين في شيء من عاداتهم أو أعمالهم ونحوها فإن المراد بها االستحباب، إال 
لى هذا الرأي ذهب األكثر من  إذا وردت قرينة صارفة لألمر من االستحباب إلى الوجوب، وا 

 العلماء:

 في بالصالة اليهود بمخالفة ملسو هيلع هللا ىلص النبي أمرَ  بأن ؛ العسقالني حجر ابن صرح فقد
 فيكون : "قال حيث االستحباب على يدل ،(3)"..اليهود خالفوا: " أوس بن شدادفي حديث  النعال

المخالفة، أي  قصد جهة من االستحباب مصدر فجعل ،(4)"المخالفة قصد جهة من ذلك استحباب
 ار إلى غيره إال بوجود قرينة.أن األمر بالمخالفة يحمل على االستحباب وال يص

فبعد ذكره لمسألة الصالة في النعال، وآراء العلماء فيها اختار   الصنعانيولحق به 
الذي يرى أن الحديث دليل يرجع إليه في االستحباب، وهذا يتضح من  لنفسه رأي ابن حجر 
في الصالة في النعال يقول أن حكم مخالفة اليهود  ، وعليه فالصنعاني (5)قوله: "وهو األظهر"
 يراد به االستحباب.

                                                           
 (.16صفحة )سبق تخريجهما،  (1)
 (.2/262موسوعة أحكام الطهارة، الدبيان، ) (2)
 (.16سبق تخريجه، صفحة ) (3)
 (.4/494فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالني، ) (4)
 (.2/421التنوير شرح الجامع الصغير، الصنعاني، تحقيق: محمد إبراهيم، ) (5)
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 يبالش بتغيير اليهود بمخالفة ملسو هيلع هللا ىلص النبي أمرَ  جعل حيث ؛ بطال ابنُ  الرأي هذا وعلى
 ،(1): "إن اليهود والنصارى ال يصبغون، فخالفوهم"ملسو هيلع هللا ىلص، قال رسول هللا في حديث أبي هريرة 

، فكان (2)ن على تاركي التغيير، وعلل ذلك أنه لو كان فرًضا ألنكر المغيرو فرض ال ندبٌ جعله 
 مذهبه في أن األمر بمخالفة غير المسلمين محمول على الندب ال الوجوب.

، أي (3)، فقال: "وبنحو معناه قال الثوري" للثوري وقد نسب ابن بطال مثل هذا القول 
 يرى أن األمر بمخالفة غير المسلمين يحمل على االستحباب. أن الثوري 

قد خالف مذهبه وطريقته في الحكم على األمر بمخالفة غير   ونرى أن ابن بطال
 دادشالمسلمين، فبعد أن صرح أنه لالستحباب، فها هو يحكم على الصالة في النعال في حديث 

أنه رخصة أي مباح، دون ذكره لقرينة صارفة له من االستحباب  ،(4)"..اليهود خالفوا: " أوس بن
، وقد نقله عنه (5)حال لم يكن فيهما نجاسة، ثم أنه من الرخص"لإلباحة، فقال: "أنه محمول في 

يدور بالحكم بمخالفة غير المسلمين بين االستحباب  غير واحد من العلماء، فنجد أن ابن بطال 
 واإلباحة.

كثيًرا، فهو يدور بالحكم على الفعل  فال يختلف عن ابن بطال   العينيأما 
في  لشيبا بصبغ ملسو هيلع هللا ىلص أمره بأن صرحأنه  حيثحباب واإلباحة، بمخالفة غير المسلمين بين االست

، فهو (7)والنصارى  اليهود بمخالفة ذلك معلاًل  إليه؛ مندوبٌ  ،(6): ".. فخالفوهم"حديث أبي هريرة 
 هنا يرى استحباب المخالفة.

                                                           
، صحيح مسلم، 2199(، حديث رقم: 7/404صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب اللباس/ باب الخضاب، ) (1)

 .5462(، رقم الحديث: 2/4002مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب اللباس والزينة/ باب في مخالفة اليهود في الصبغ، )
 (.9/422: ياسر إبراهيم، )شرح صحيح البخاري، ابن بطال، تحقيق (2)
 المرجع السابق. (3)
 (.16سبق تخريجه، صفحة ) (4)
(، تحفة األحوذي، 2/424(، فيض القدير، المناوي، )4/494انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالني، ) (5)

الجامع الصحيح، السيوطي، تحقيق: رضوان  (، التوشيح شرح0/264(، كوثر المعاني الدراري، الشنقيطي، )5/221المباركفوري، )

 (.2/42(، المنهل العذب المورود، السبكي، تحقيق: أمين خطاب، )5/415رضوان، )
 (.92سبق تخريجه، صفحة ) (6)
 (.55/24عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، ) (7)
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، باإلباحة بقوله بجواز (1)"..اليهود خالفوا: " أوس بن شدادفي حين حكم على حديث 
، فهو هنا يرى اإلباحة (2)ي الخف والنعل بشرط طهارتهما، وكذلك كل ما يلبس في الِرجلالصالة ف

في المخالفة، فهو تارة يعطي حكًما بمخالفة فعل غير المسلمين على جهة االستحباب، وأخرى 
 على جهة اإلباحة.

وذهب إلى القول بأن األمر بمخالفة اليهود والنصارى، بتغيير الشيب، في حديث أبي 
 الطبري  محبال، يدل على االستحباب، (3): "إن اليهود والنصارى ال يصبغون، فخالفوهم"هريرة 
 (4)"الندب وجه على به أمر فيما األمر: "قال حيث فرض، ال ندبٌ ، ملسو هيلع هللا ىلص أمره بأن صرح حيث. 

 ،الدالة على الفعل أو الترك الخضاب أخبار بين معج أن الطبري  وذكر القاري 
 حقه، في بيستح فال لم يكن كذلك ومن ،خضابه فيستحب ،امستبشعً  شيبه كان لمن األمر بأن

 .(5)الكتاب أهل مخالفة في لألمر متثالمن اال هوذكر أن األولى الخضاب مطلًقا، لما في

على أن األمر في الحديث للندب وليس  إلجماعا  الطبراني عن  النووي  لَ قَ نَ و 
 بعض لىع بعضهم ينكر لم ولهذا، باإلجماع للوجوب ليس ذلك في والنهى األمر" فقال: للوجوب،
 .(6)"خالفه

مذهًبا له في حكمه على الحديث، وذلك قبل عرضه ألقوال   النووي وهو ما اختاره 
، فقد جعل (7)العلماء في حكمهم على الحديث، فقال: "ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل"

 ركين.االستحباب هو حكمه على األمر بمخالفة المش

 بن دادشوبالنظر في أقوال العلماء في الحكم الذي يفيده األمر بمخالفة اليهود في حديث 
فهناك  ،(8)"همخفاف وال نعالهم في يصلون  ال فإنهم اليهود، خالفوا: "ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال  أوس

                                                           
 (.16سبق تخريجه، صفحة ) (1)
 (.2/497المصري، ) شرح سنن أبي داود، العيني، تحقيق: خالد (2)
 (.92سبق تخريجه، صفحة ) (3)
 (.51/452التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن، تحقيق: دار الفالح للبحث العلمي، ) (4)
 (.7/5124مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المال علي القاري، ) (5)
 (.44/16المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، ) (6)
 المرجع السابق. (7)
حكم ، 025(، رقم الحديث: 4/470النعل، )سنن أبي داود، أبو داود، تحقيق: محمد عبد الحميد، كتاب الصالة / باب الصالة في  (8)

 صحيح.عليه األلباني حديث 
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أقل بين أن الحديث في   فالشوكانيعدد كبير منهم رأى أن األمر في الحديث لالستحباب، 
 ، ومثله األحاديث الواردة في هذا الباب.(1)أحواله يدل على االستحباب

: ".. وجمع الشوكاني بين األحاديث المذكورة في الباب، حيث جعل حديث أبي هريرة 
، (3)"ومنتعاًل  احافيً  يصلي: ".. شعيب بن عمرو وحديث، (2)"فيهما ليصل أو رجليه بين ليجعلهما
 أن اءش ومن فليصل، نعليه في يصلي أن شاء من: ".. ليلى أبي نب الرحمن عبد أبيوحديث 

صارفة لألمر المعلل بمخالفة أهل الكتاب من الوجوب إلى الندب، مستداًل لذلك  ،(4)"فليخلع يخلع
 َغفَّلٍ م  بأن التخيير والتفويض للمشيئة بعد هذه األوامر ال ينافي كونه مستحًبا كما في حديث ابن 

  وعقب في النهاية قائاًل: "وهذا أعدل (5): "بين كل أذانين صالة لمن شاء"قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي ،
 .(6)المذاهب أقواها عندي"

، حيث بين أن الحديث يدل في أقل أحواله على العظيم نباديولمثله ذهب 
، فهذا دل على (7)االستحباب، وغيره من األحاديث التي تدل على أن الصالة في النعال مستحبة

 المخالفة عنده يحمل على االستحباب.أن األمر ب

، الذي يرى أن األمر بالمخالفة في الحديث يدل على  المباركفوري ومع هذا الرأي 
 .(8)االستحباب، وال ينصرف إلى غيره إال بوجود القرينة

هذا القول في شرحه للحديث، حيث ذكر أن مخالفة اليهود في   ابن عثيمينوتبنى 
، فبهذا كان رأي ابن عثيمين (9)ألمره وفعله لها ملسو هيلع هللا ىلصعلية وقولية عن النبي الصالة في النعال سنة ف

 .في األمر بالمخالفة أنه يدل على السنية 

                                                           
 (.5/422نيل األوطار، الشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، ) (1)
 (.79سبق تخريجه، صفحة ) (2)
 (.79سبق تخريجه، صفحة ) (3)
 (.79ريجه، صفحة )سبق تخ (4)
سنن الترمذي، الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، أبواب الصالة/ باب ما جاء في الصالة قبل  (5)
 حكم األلباني عليه حديث صحيح. ،412(، رقم الحديث: 4/224لمغرب، )ا
 (.5/422نيل األوطار، الشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، ) (6)
 (.5/224داود، العظيم آبادي، تحقيق: عبد الرحمن عثمان، ) عون المعبود شرح سنن أبي (7)
 (.5/414، المباركفوري، )المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة (8)
 (.0/217شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين، ) (9)
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، حيث نقل أن َجْمًعا من فقهاء الحنابلة يرون أن الصالة  ابن عابدينوبمثله قال 
اب، ركين يراد به االستحب، فهو يرى أن األمر بمخالفة اليهود والمش(1)في النعال سنة لمخالفة اليهود
 وال يصرف لغيره إال بالقرينة.

على مثل هذا القول، حيث قال أن السنة عن  عبد هللا البسامونص الباحث المعاصر 
صريحة بجواز الصالة في النعال بل استحبابها، وقال: "أنه من السنن التي ينبغي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 لفة بالحديث السابق.، واستدل لقوله باستحباب المخا(2)المحافظة عليها"

أن األمر بمخالفة اليهود في الصالة في النعال  سليمان اللهيميدورجح الباحث المعاصر 
دليل على االستحباب، وأن جمهور العلماء على هذا القول، ودليله على ذلك الحديث السابق، 

 فوضعهما هنعلي خلع إذ  بأصحابه يصلي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بينما: قال وحديث أبي سعيد الخدري 
 حملكم ما": قال صالته، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قضى فلما نعالهم، ألقوا القوم ذلك رأى فلما يساره، عن
  جبريل إن: "ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال نعالنا، فألقينا نعليك ألقيت رأيناك: قالوا ،"نعالكم إلقاء على
عال سنة مشهورة عند ، وهذا الحديث دل على أن الصالة بالن(3)ا.."قذرً  فيهما أن فأخبرني أتاني

 ، فالشيخ اللهيميد يرى أن األمر بمخالفة غير المسلمين محمول على االستحباب.(4)الصحابة 

أن الظاهر من الحديث هو استحباب الصالة في النعال   عبد الحق الدهلوي وبين 
م العزيمة، كوالخفاف بنية إظهار المخالفة لليهود، وبين أن الرخصة قد تكون مأموًرا بها، فتصبح بح

، فهو يرى أن إضافة قصد مخالفة غير المسلمين (5)وذلك بقصد إظهار مخالفة أهل الضاللة
 أعطى المسألة حكم الندبية.

أن الحديث دال على مشروعية الصالة في النعال،   النجميوقال الباحث المعاصر 
حباب، وم منه هو االستوذكر اختالف العلماء في حكمه بين اإلباحة واالستحباب، وبين أن المفه

فإن اعترض بالقول أن األمر يقتضي الوجوب فلم ال تكون الصالة في النعال واجبًة لذلك، فيجاب 

                                                           
 (.4/027رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ) (1)
 (.402تحقيق: محمد حالق، ) تيسير العالم شرح عمدة األحكام، البسام، (2)
حكم ، 026(، رقم الحديث: 4/472النعل، )سنن أبي داود، أبو داود، تحقيق: محمد عبد الحميد، كتاب الصالة / باب الصالة في  (3)

 صحيح.عليه األلباني حديث 
 (.4/19إيقاظ األفهام في شرح عمدة األحكام، اللهيميد، ) (4)
 (.5/242الدين الندوي، ) لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، الدهلوي، تحقيق: تقي (5)
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، ولحديث أبي (1)عنه أن األمر مصروف من الوجوب إلى الندب باإلجماع على عدم الوجوب
يكون األمر بالمخالفة ، فالنجمي استثنى أن (2): ".. ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما"هريرة 

نما يدل على االستحباب أو اإلباحة ورجح األول.  يدل على الوجوب، وا 

مس شوكثير من العلماء عند ذكرهم الحديث وشرحه وحكمه، قالوا باالستحباب، فقال 
، وقال بالسنية أيًضا (3)لقصد مخالفة أهل الكتاب -أي االستحباب–به   السفاريني الدين

الذي بين   القحطانيابن قاسم ، و(4)"سنة هأن وظاهرهتضح من قوله: "وهذا ي  الزركشي
أن األصل في   عبد الهاديابن ، وقال (5)أن الحديث يدل على سنية الصالة في النعال

 ، فهم يحملون األمر بمخالفة غير المسلمين على الندب.(6)الصالة بالحذاء أنه سنة

اليهود في الحديث يحمل على االستحباب  أن األمر بمخالفة  العتيبيويرى الباحث 
، فيكون كل أمر بمخالفة غير المسلمين فيه قربة (7)لوجود قصد القربة، والقربة تكون لالستحباب

 فيحمل على االستحباب. هلل 

 فيه وخالفوا عاشوراء، يوم صومواملسو هيلع هللا ىلص: " هللا رسول قال: قال  عباس ابنوفي حديث 
، ذهب عدد من العلماء إلى القول أن األمر في الحديث (8)"ايومً  دهبع أو ايومً  قبله صوموا اليهود،

أن الحديث   مباركيحمل على االستحباب، وذلك لقصد مخالفة اليهود، فقال الشيخ الباحث 
دليل على استحباب صيام اليوم التاسع مع يوم عاشوراء، مخالفة ألهل الكتاب، ألنهم كانوا 

وبني إسرائيل من  فيه موسى  اليوم الذي نجى هللا  يصومون عاشوراء فقط ويقولون أنه
، فجاء األمر بالمخالفة، فهو بهذا يصرح أن األمر بالمخالفة يدل على الندب، إال (9)فرعون وقومه

في الصالة في النعال بالقول  ،(10)"..اليهود خالفوا: " أوس بن شدادأنه حكم على حديث 

                                                           
 (.5/21تأسيس األحكام بشرح عمدة األحكام، النجمي، ) (1)
 (.79سبق تخريجه، صفحة ) (2)
 (.5/297كشف اللثام شرح عمدة اإلحكام، السفاريني، تحقيق: نور الدين طالب، ) (3)
 (.216إعالم الساجد بأحكام المساجد، الزركشي، تحقيق: مصطفى المراغي، ) (4)
 (.4/474إلحكام شرح أصول األحكام، ابن قاسم القحطاني، )ا (5)
 (.44/2شرح المحرر في الحديث، عبد الكريم الخضير، ) (6)
 (.4/254وداللتها على األحكام الشرعية، العتيبي، ) ملسو هيلع هللا ىلصأفعال الرسول  (7)
، قال 5424(، رقم الحديث: 4/25، )، مسند عبد هللا بن عباسمرشد عادلو األرنؤوط شعيبمسند أحمد، أحمد بن حنبل، تحقيق:  (8)

 محققوه إسناده ضعيف.
 (.4/764تطريز رياض الصالحين، مبارك، تحقيق: عبد العزيز حمد، ) (9)
 (.16سبق تخريجه، صفحة ) (10)
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ة، فخالف منهجه ألنه لم يذكر أي قرينة صارفة لألمر ، أي حمل األمر على اإلباح(1)بالجواز
 من الندب إلى اإلباحة.

، أحدهما مخالفة في صيام اليوم التاسع معنيان نقال عن ابن عباس   الرافعيوقال 
اليهود فهم ال يصومون إال يوًما واحًدا، فمن لم يصم اليوم التاسع يستحب له صيام اليوم الحادي 

 لمخالفة اليهود. عنده مستحب ، فحكم األمر(2)عشر

أن صيام اليوم الحادي عشر مع عاشوراء مستحب،  أبو البقاء الدميري وصرح 
، وهذا ما تبناه جماعة من العلماء المعاصرين، فذكروا في الموسوعة (3)مستداًل بالحديث السابق

صيام اليوم  علىالكويتية أن من وجوه استحباب صيام يوم تاسوعاء مخالفة اليهود في اقتصارهم 
، ومثله ذكر العلماء في الفقه الميسر بالقول باستحباب صيام يوم قبله أو بعده لمخالفة (4)العاشر

 .(5)أهل الضالل

رخاء اللحى، في  وحكم بعض العلماء على أن األمر بمخالفة المجوس في جز الشوارب وا 
، (6)"المجوس خالفوا ،اللحى اوأرخو  الشوارب، جزوا: "ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  حديث أبي هريرة 

حية سنة مطلوبة مستداًل لذلك لمن إعفاء ال  الزحيليمحمول على االستحباب، فقد جعل 
 ، فكان حكم المخالفة هو الندب والسنية.(7)بالحديث السابق وغيره من األحاديث

قد ندب إلى مخالفة  ملسو هيلع هللا ىلصإلى أن النبي  العزيزي والمناوي  الشيخوذهب كٌل من 
في زيهم وهيئتهم، وذلك بإرخاء اللحية وجز الشارب ألنهم ال يفعلون ذلك، فدل هذا على المجوس 

 .(8)حملها لألمر بالمخالفة على الندب

                                                           
 (.77خالصة الكالم شرح عمدة األحكام، مبارك، ) (1)
 (.7/40مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المال علي القاري، ) (2)
 (.2/220المنهاج، أبو البقاء الدميري، تحقيق: لجنة عليمة، )النجم الوهاج في شرح  (3)
 (.46/26الكويت، ) – األوقاف وزارة الكويتية، الفقهية الموسوعة (4)
 (.4/402الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ) (5)
 .506(، رقم الحديث: 4/555الفطرة، ) صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب الطهارة/ باب خصال (6)
 (.4/5029الفقه اإلسالمي وأدلته، الزحيلي، ) (7)
(، 4/410(، التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي، )2/70انظر: السراج المنير شرح الجامع الصغير، الشيخ العزيزي، ) (8)

 (.2/240فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، )
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 قصد من ةمستفاد أو االستحباب أو السنية الندبية بأن أقوال وتصريحات العلماء السابقة
 . وجوبه ىعل قرينة دلت إذا إال ،عندهم مندوب بمخالفتهم األمر أن يفيدلغير المسلمين  المخالفة

 لىع يدل المسلمين غير بمخالفة األمروذهب أصحاب هذا القول إلى أن  :الثالث القول
ألمر فإذا وردت صيغة ا ،صارفة بقرينة إل أو الستحباب الوجوب رتبة إلى رتقيي ول ،إلباحةا

 فإنها تدل على اإلباحة،بطلب مخالفة غير المسلمين في شيء من عاداتهم أو أعمالهم ونحوها 
لى هذا  إال إذا وردت قرينة صارفة لألمر من اإلباحة إلى غيره من الوجوب أو االستحباب، وا 

 القول ذهب جماعة من العلماء:

  وسأ بن شدادفبالبحث في مذاهب وأقوال العلماء في حكم األمر بالمخالفة في حديث 
نرى أن جماعة  ،(1)"خفافهم وال نعالهم في يصلون  ال فإنهم اليهود، خالفوا: "ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال

 من العلماء يرون في الحديث أنه داٌل على اإلباحة.

يرى أن األمر بمخالفة اليهود في الصالة بالنعال، يدل على  ، العيد دقيق فابن
 في ةالصال جواز على دليل الحديث"اإلباحة وال يجب أن يفهم من الحديث االستحباب، فقال: 

، ألن الصالة في النعال ال تدخل في المعنى (2)"االستحباب منه يؤخذ أن ينبغي وال عال،الن
ن كان من مالبس الزينة  ه إال أن -حكمها االستحباب–المطلوب من الصالة، وبين أن النعل وا 

نزل عن هذه الرتبة لمالمسته لألرض التي تكثر فيها النجاسة، ألن دفع المفاسد أولى من جلب 
، وقال إال أن يأتي دليل يلحق النعل بما يتجمل به فيترك قوله باإلباحة إلى االستحباب، المصالح

 من تكون  ال كيف": فقال باإلباحة؛ القول  العيد دقيق ابن على  العيني أنكر وقد
 .(3)"السنن من تكون  أن ينبغي بل المستحبات

باحة ء، وأثبتوا لها حكم اإلوقد نفى حكم استحباب الصالة في النعال غير واحد من العلما
حكى أن الصالة في النعال مباحة إذا كانت طاهرة، وأنها ال توصف   فابن الملقن

باالستحباب، فقال: "الصالة فيها جائزة إذا كانت طاهرة، ولكن ال توصف باالستحباب"، وقال إن 

                                                           
حكم ، 025(، رقم الحديث: 4/470النعل، )د، أبو داود، تحقيق: محمد عبد الحميد، كتاب الصالة / باب الصالة في سنن أبي داو (1)

 صحيح.عليه األلباني حديث 
 (.4/524إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، ابن دقيق العيد، ) (2)
 (.4/449عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، ) (3)
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ى األمر بمخالفة غير ، وهذا يبين منهجه في الحكم عل(1)ظاهر األمر للصالة فيها ألجل المخالفة
 المسلمين بأنه محمول على اإلباحة ال االستحباب.

أن يكون األمر بمخالفة اليهود مندوًبا، فقال: "ال من المندوب ألنه  القشيرى ونفى 
، فهو يرى أن األمر هنا محمول على اإلباحة، فسار (2)ال يدخل في المعنى المطلوب من الصالة"

 .بن الملقنعلى درب ابن دقيق العيد وا

فبعد ذكره من قال أن الصالة في النعلين مستحبة، قال:   معظم شاه الكشميري أما 
، فهو ينفي كون الصالة في النعلين من المستحبات ويثبت لها حكم اإلباحة، (3)"بل هي مباحة"

وَسَىَيَاَن وِديََلما أتى إلى الطور  ويستدل لذلك بأن موسى  ََ*َم  َناَإِِنِ
َ
لَعَنََربَُّكََأ ََفاخن

لَينَكَ ، فاليهود حملت النهي على اإلطالق فال يجوز الصالة عندهم في النعال بحال من (4)َنعن
األحوال، فجاء الشرع ليصلح ذلك، وكشف أن الصالة فيهما جائزة، وأن زعم اليهود باطل، فقوله 

الفة مطلوبة ألن المخ "خالفوا اليهود" جاء لتقرير مخالفة اليهود في جواز الصالة في النعلين، ال ملسو هيلع هللا ىلص
 في نفسها.

فقال في معنى الحديث إن قوله "خالفوا اليهود" دليل   المال علي القاري ولمثله ذهب 
على جواز الصالة في النعلين، ألن اليهود ال يجوزون الصالة فيهما، واألمر ال يلزم منه الفعل، 

ن الدليل از ذلك، خاصة عند القائلين "أفعله تأكيدًيا لمخالفة أهل الكفر، وتأييًدا لجو  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 
، فهو يصرح هنا أن األمر بالمخالفة يدل على اإلباحة وال يحمل على (5)الفعلي أقوى من القولي"

 غيرها.

، أي في النعال والخفاف، فهذا يدل على (6)"فيهما الصالة ويجوز"  ابن الملكوقال 
احة وجواز الفعل، فهو يعطي مخالفة غير أن األمر بمخالفة غير المسلمين يدل على مجرد اإلب

                                                           
 (.2/295قيق: دار الفالح للبحث العلمي، )التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن، تح (1)
 (.2/424فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، ) (2)
 (.5/24فيض الباري على صحيح البخاري، معظم شاه الكشميري، تحقيق: محمد الميرتهي، ) (3)
 (.45-44سورة طه: ) (4)
 (.5/200مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المال علي القاري، ) (5)
 (.4/420شرح مصابيح السنة، ابن الملك، تحقيق: نور الدين طالب، ) (6)
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المسلمين في األفعال ونحوها حكم اإلباحة، وال يرتقي به إلى االستحباب إال إذا دلت قرينة على 
 ذلك.

: في حكمه على الحديث بالقول خلص حيث  الدهلوي  هللا ولي شاه به صرح ما وهو
ره أن األمر بالصالة في النعال من النبي ، فبعد ذك(1)"سواء وحافًيا منتعاًل، الصالة أن فالصحيح"

جاء لمخالفة اليهود، ألنهم كانوا يكرهون الصالة في النعال لما فيه من ترك التعظيم، بين أن  ملسو هيلع هللا ىلص
الصالة فيهما مباحة، وهذا يدل على اختياره أن األمر بمخالفة غير المسلمين محمول على 

  .المخالفة اإلباحة، ألنه صرح بالحكم بعد ذكره سبب األمر وهو

، فالجواز يدل على (2)قال: "الصالة في النعلين جائزة"  الغزاليوهذا ما يفهم من كالم 
عن بعض العلماء أن الصالة في النعلين أفضل، وذكر أن النبي  اإلباحة، وقد نقل الغزالي 

 فعل كال األمرين بالصالة فيهما وخلعهما، فكان هذا دلياًل على إباحة الفعل. ملسو هيلع هللا ىلص

أن حديث األمر بالصالة في النعال وغيره من األحاديث، تدل على   الساعاتيوبين 
قوله   القاضي عياضمشروعية الصالة فيها، أي أن الصالة فيها من المباحات، وَنَقَل عن 

بشرط عدم نجاسة  فعلها هو وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصبأن الصالة في النعال رخصة مباحة، ألن النبي 
 ما يحملنا األمر بمخالفة غير المسلمين في الحديث على اإلباحة.، فدل قوليهما أنه(3)النعل

في شرحه للحديث جواز الصالة في النعال والخف إذا كانا   الشيرازي وذكر 
أن الصالة في النعال جائزة، وأن ال خالف بين العلماء في ذلك،   لشين، وذكر (4)طاهرين

لك يفسران أن األمر بمخالفة غير المسلمين ، فهما بذ(5)بل الخالف في كونها رخصة أو مستحبة
 في الصالة في النعال يفهم منه أنها مباحة.

أن المراد بالحديث هو أن تصلوا في النعال، ولكن ليس على سبيل الدوام،  العبادوأخبر 
بل في بعض األحيان، ألن المهم هو وجود مخالفة اليهود، واشترط أن يكون ذلك في غير األماكن 

                                                           
 (.4/259، تحقيق: السيد سابق، )الدهلوي هللا ولي الشاهحجة هللا البالغة،  (1)
 (.4/419إحياء علوم الدين، الغزالي، ) (2)
 (.2/461الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، الساعاتي، ) (3)
 (.5/92المفاتيح في شرح المصابيح، الشيرازي، تحقيق: نور الدين طالب، ) (4)
 (.2/412فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى الشين، ) (5)
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بدون ترتب حين تيسر ذلك، و  ملسو هيلع هللا ىلصكأن تكون ترابية، فعندها يمكن فعل ما أرشد إليه النبي المفروشة 
 ، فيفهم من قوله أن األمر بالمخالفة يدل على اإلباحة، عند القدرة على فعله.(1)أي أذى عليه

: "إن اليهود والنصارى ال يصبغون، ملسو هيلع هللا ىلص، قال رسول هللا وفي شرح حديث أبي هريرة 
األمر بالمخالفة في قوله "فخالفهم" دليل على إباحة تغيير   ابن أبي عاصمل ، جع(2)فخالفوهم"

، فهو يرى أن (3)كذا دون  بكذا اصبغواالشيب بكل شيء أراده المغير له، ألن األمر لم يتضمن 
 األمر بالمخالفة يراد به اإلباحة والجواز.

أن هذا هو والهم السابقة، و فتصريح العلماء باإلباحة أو الجواز أو نفيهم لالستحباب في أق
 قرينة دلت ذاإ إال ،مباح عندهم بمخالفتهم األمر أنب يفيدغير المسلمين  مخالفة قصد منالمستفاد 

 .أو استحبابه وجوبه على

رك مشت المسلمين غير بمخالفة األمروأصحاب هذا القول ذهبوا إلى أن  :الرابع القول
ا بالسوية، وال ينزل عن هذه الرتبة بحال، أي أن ويدل على كل منهم ،بين الوجوب والستحباب

األمر بالمخالفة مشترك بين الوجوب واالستحباب، ويحتاج لقرينة دالة على أي منهما هو الحكم 
المراد، وأن األمر ال ينزل إلى رتبة اإلباحة بأي حال من األحوال، فهو في أقل أحواله يكون 

 مستحًبا.

 درجة حيث من األوامر يميز بما يعتنِ  لم أنه إال ، تيمية ابن وانفرد بهذا القول
 اجبالو  وتمييز غيرها عن الواجب أو الوجوب داللة تمييز وأما: "فقال االستحباب أو الوجوب،

 الوجوب بين يدور المسلمين غير بمخالفة األمر أن وكون  ،(4)"هنا الغرض هو فليس غيره عن
ال بينهما، ركمشت أنه يعني تمييز إلى ويحتاج، واالستحباب  إلى احتاج مال مشترًكا يكن لم لو وا 

 ،الحقيقة على اإلطالق عند لح مل مجاز اآلخر وفي حقيقة أحدهما في كان لو ألنه التمييز؛
 .تمييز إلى حاجة دون  ذاته في يميزه ما هو هذا ويكون 

                                                           
 (.17/40شرح سنن أبي داود، عبد المحسن العباد، ) (1)
، صحيح مسلم، 2199(، حديث رقم: 7/440صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب اللباس/ باب الخضاب، ) (2)

 .5462(، رقم الحديث: 2/4002مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب اللباس والزينة/ باب في مخالفة اليهود في الصبغ، )
 (.55/26عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، ) (3)
 (.4/462: ناصر العقل، )اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، تحقق (4)
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 الثاني المطلب
 على الحكم المسلمين غير بمخالفةالمعلل  األمرضابط دللة 

غير  بمخالفة األمر العلماء به حملَ  الذي الضابط معرفةهذا المطلب  من والغرض
ولبيان ذلك ال بد أن نبين المراد  اإلباحة، أو ،االستحباب أو الوجوب، من الحكم على المسلمين

 بالضابط في بحثنا، لذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين:

الح، لضابط في اللغة واالصط، ونقصد هنا تعريف االفرع األول: مفهوم الضابط الفقهي
 والمراد بالضابط في البحث.

: الضابط لغةا  ، (1)وهو اسم فاعل من َضَبَط، وهي كلمة ثالثية من أصل صحيح :أولا
 ، ويأتي لمعان عدة، منها:(2)وتجمع على ضباط وضبطة

وم هالشيء"، أي لزمه لزوًما شديًدا، أو  َضَبطَ  ، فيقال: "اللزوم -أ  .(3)ارقةبال مف ل ز 
الشيء" إذا حفظه، وبالغ في ذلك بالحزم، ومنه رجاًل  َضَبطَ ، فيقال "الحفظ والحزم -ب

 ، والحاكم ضبط البالد: إذا قام بأمرها بحزم على وجه أكمل.(4)ضابط، أي حازم
 .(5)ا"، إذا أخذه بشدةَضْبطً  َيْضب ط هالشيء،  َضَبطَ : فيقال "األخذ الشديد -ت
، ونقول فالن ال (6)الشيء"، أي أتقنه وأحكمه َضَبطَ ، فيقال "اإلتقان واإلحكام -ث

 يضبط عمله، أي ال يتقنه.

تنوعت تعريفات العلماء للضابط الفقهي، إال أنها تتكامل  :ثانياا: الضابط في الصطالح
 وتتقارب في جملتها، في بيان المعنى المراد، ومن هذه التعريفات:

 .(7)""حكم كلي فقهي، ينطبق على فروع متعددة من باب واحد -أ

                                                           
 (.2/210مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق: عبد السالم هارون، ) (1)
 (.514معجم لغة الفقهاء، قلعجي وقنيبي، ) (2)
 (.7/246لسان العرب، ابن منظور ) (3)
 (.49/429(، تاج العروس، الزبيدي، تحقيق: مجموعة محققين، )7/246انظر: لسان العرب، ابن منظور ) (4)
 (.49/429تاج العروس، الزبيدي، تحقيق: مجموعة محققين، ) (5)
(، معجم لغة الفقهاء، قلعجي 4/222انظر: المعجم الوسيط، مصطفى، الزيات، عبد القادر، النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربية، ) (6)

 (.514وقنيبي، )
 (.441صالة"، الميمان، )القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي "الطهارة ال (7)
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 .(1)"جزئياته على ينطبق كلي حكم" -ب
 .(2)"ما يجمع فروًعا من باب واحد" -ت
"كل ما يحصر جزئيات أمر معين"، أو "ما انتظم صوًرا متشابهة في موضوع  -ث

 .(3)واحد"

ومن خالل هذه المعاني يتبين أن معنى الضابط اللغوي يدور حول )الحفظ، والحصر، 
تقان(، كما أن العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي والحزم، والقوة والشدة، واإلحكام واإل

 .(4)للضابط تكمن في أن الضابط يحصر ويحفظ الفروع في نطاقه

وعليه؛ فالمراد بالضابط في البحث هو كل ما يحصر ويلزم ويجمع األمر في باب مخالفة 
خالفة المعلل بالمغير المسلمين، من خالل معرفة الطريق التي سلكها العلماء للحكم على األمر 

 بالوجوب والندب واإلباحة.

 ظةوبمالح، خالفة غير المسلمينمالفرع الثاني: طرق العلماء في ضبط األمر المعلل ب
 ضبط يف للعلماء طرق أربعة  على، نقف المسلمين غير بمخالفة األمر داللة في السابقة أقوالهم
 : ما يليي، نبينها فالمسألة

 نم فردٌ  المسلمين غير بمخالفة األمر أن إلى بالنظر ألةالمس ضبطُ : األولى الطريقة
 عن له صارفة قرينة قامت إذا إال الوجوب، وهو األمر عليه يدل ما على فيدل ؛األمر أفراد

 األحكام. من غيره إلى الوجوب

 اآلمرة- الباب أحاديث بين وي جمع: "قال حيث ؛مر كما  العراقي الطريقة هذه وعلى
 الصالة بين المخيرة- بعده وما  هريرة أبي حديث بجعل -النعال في بالصالة اليهود بمخالفة
يدل و  ،(5)"الندب إلى الوجوب من الكتاب ألهل بالمخالفة المعللة لألوامر صارًفا -حافًيا أو منتعاًل 
 كونهل الوجوب على يدل المسلمين غير بمخالفة األمر أن يرى  أنه على صراحةً   العراقي كالم

                                                           
 (.514معجم لغة الفقهاء، قلعجي وقنيبي، ) (1)
 (.4/24غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر، الحموي، ) (2)
 (.07-00القواعد الفقهية، الباحسين، ) (3)
 (.21القواعد الفقهية، الباحسين، ) (4)
 (.5/422طي، )نيل األوطار، الشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصباب (5)
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 العراقي رأي وصف حيث  الشوكاني طريقته وعلى ،وجود قرينة التخيير الصارفة لوال أمًرا،
 (1)عنده وأعدلها المذاهب أقوى  بأنه. 

 علاًل م كونه إلى النظر، دون أمًرا اللفظ كون  إلى فقط ينظر الضابط هذا فإن وعليه
 تعكس ال قد أنها يهاعل دَيرِ أن هذه الطريقة  إال أخرى، اعتبارات أي أو المسلمين، غير بمخالفة

 أفراد من رًداف باعتبارها المسلمين غير بمخالفة األمر داللة مسألة يأ المسألة؛ في العاِلم رأي بدقةٍ 
 يف لعاِلمٍ  قول على -أحياًنا– يقف الفقه أصول علم مباحث على المطلعالعارف و  ألن األمر؛
 قول إلى أصله عن يخرج قد الخاصة راداألف بعض فيو  فيها، له أصاًل  جعلهب األمر داللة مسألة
ه أن إال الوجوب، على أنها األمر داللة في أصله جعل الشافعي  اإلمام أن ذلك ومثال ؛آخر

يدل  رالحظ بعد األمر أنالقول ب إلى ذهب حيث الحظر؛ بعد األمر صورة في وأصله رأيه خالف
 .(2)بذلك ورد ما لكثرةعلى اإلباحة 

 إهمال عم فقط، -كصيغة– األمر داللة إلى النظر فيها أن لطريقةا هذه على يؤخذ وكذلك
 لعلف الخصوصية، هذه عن مجرًدا وليس المسلمين، غير بمخالفة معلاًل  األمر كون  خصوصية

 كثيًرا علتج خصوصية الحظر بعد لألمر كان كما الحكم، على داللته في تأثيًرا الخصوصية لهذه
 .باحةاإل مجرد على يحملونه العلماء من

 فإذا ،فقط أمًرا كونه إلى وليس ؛األمر علة إلى بالنظر المسألة ضبطُ : الثانية الطريقة
 ب،للوجو  األمر هذا جانب مؤكدة بأن العلة هذه فإن المسلمين؛ غير بمخالفة معلاًل  األمر   كان

 آخر. حكم على داللته يةاحتمالمعها  وترفع

قال بوجوب  أنه منهاف مسألة؛أكثر من  يف  السرخسي تعليالت من ت فهم الطريقة وهذه
 يكونوا لم نالذي المشركين بمخالفة ذلك معلاًل  الشمس؛ طلوع قبل منى إلى الحرام المشعر من الدفع

 ةمخالف إظهار من فيه لما بفعله األخذ فيجب: "قال حيث الشمس، طلوع بعد إال يدفعون 
 بمخالفة ذلك معلاًل  الليل؛ إلى بعرفة قوفالو  استدامةأيًضا نصه على وجوب  ومنها ،(3)"المشركين

                                                           
 (.5/422نيل األوطار، الشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، )(1)
 (.474نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، ) (2)
 (.4/56المبسوط، للسرخسي، ) (3)



 

97 
 

 من يهاف لما واجبة؛ الشمس غروب إلى واستدامته ركن، الوقوف نفس ألن: "قال حيث المشركين؛
 .(1)"به وأمر ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فعله المشركين مخالفة إظهار

 الفةمخب الشارع أمر أجلها من التي األصلية للعلة إهداًرا فيها أنمن مآخذ هذه الطريقة و 
 عند الشارعف للحكم؛ علةً  وجعله نفسه، المسلمين غير بمخالفة األمر إلى والتفاًتا المسلمين، غير
 مخالفةب فاألمر ،تهمبمخالف أمر أجله من ما معنى راعى أنه بد ال المسلمين غير بمخالفة أمره

 وراء كانت خالفةالم سوى  أسباب ومعان ثمة بل األحكام، بها تثبتمستقلًة  علةً  ينفرد ال الكفار
 يرغ بمخالفة الشارع أمرورد  أجلها من التي األصلية العلة عن البحث يستدعي وهذا ،(2)الحكم

 .المسلمين

 رغي بمخالفة األمر من المطلوب المعنى إلى بالنظر المسألة ضبطُ : الثالثة الطريقة
- عبادةال من المطلوب المعنى في ليس داخاًل  المسلمين غير بمخالفة األمر كان فإذا ،المسلمين

نما -الصالة المثال سبيل على  الفعل؛ وازج عدم اعتقادِ  تصحيحمثل  آخر، لمعنى الشارع طلبه وا 
 لمسلمينا غير بمخالفة األوامر من كان فما وعليه فقط؛ إباحة هذا الفعل على يدل حينئذ فإنه
نما ذاته،في  مقصود غير  فإن عل،الف جواز عدم اعتقاد كتصحيح آخر معنى منهالشارع  قصد وا 
 غير. ال اإلباحة على يدل حينئذ األمر

لى  بالصالة اليهود بمخالفة األمر داللة عن قالف ؛ العيد دقيق ابن ذهب الطريقة هذه وا 
 ألن باب؛االستح منه يؤخذ أن ينبغي وال النعال، في الصالة جواز على دليل الحديث: "النعال في
 . (3)"الصالة من المطلوب المعنى في يدخل ال ذلك

 خالفوا: الحديث معنى أن لي سنح ثم: "فقال  القاري  علي مالال المعنى هذا أشار إلىو 
 وال يهماف الصالة يجوزون  ال أي يصلون  ال فإنهم والخفاف، النعال مع الصالة تجويز في اليهود
نما الفعل، منه يلزم  .(4)"للجواز وتأييًدا للمخالفة، تأكيًدا ؛ملسو هيلع هللا ىلص فعله وا 

                                                           
 (.4/20المبسوط، للسرخسي، ) (1)
 (.569الشرع، والعمري، أبو شريعة، )األمر بمخالفة الكفار وأثره في أصالة التشريع اإلسالمي واستقالليته،  (2)
 (.4/524إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، ابن دقيق العيد، ) (3)
 (.5/020مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المال علي القاري، ) (4)
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 مباحة النعال في الصالة أن قرر أن بعد  الكشميري  شاه معظم قرره ذاته عنىوالم
  هللا أمر ةحقيق يقصدو - فيه وغلطوا بحال، الالنع في الصالة يجوزوا لم اليهودفذكر أن  فقط،

وأن  ،اة جواز الصالة فيهحقيق عن وكشف ،جاء الشرع وأصلح هذاف -نعليه بخلع  لموسى
لم ؛"اليهود خالفوا": الروايات بعض في دور  ولذا باطل،زعمهم   إنما ا،هفي بالصالة األمر أن فع 

 .(1)نفسها في مطلوبة ألنها ال مخالفتهم، تقرير ألجل هي

 ؛(2)يهف ورد الذي الباب على المسلمين غير بمخالفة األمر حكم توُقف: الرابعة الطريقة
 ،برتبة الوجو  إلى يرتقي ال فيهما مراأل فإن ؛اآلداب أو العادات باب في إن ورد األمرفينظر 
 القرائن. حسب واإلباحة الندب بين ويدور

 اليهما األمر فف العادات؛ باب من الشعر وفرق  الشيب، بتغيير ملسو هيلع هللا ىلصمثال ذلك، أمر النبي 
: لليهود مخالفةً  الشعر بفرق  األمر حكم عن  البر عبد ابن قال الوجوب، رتبة إلى يرتقي

 أن واتفقوا: "فقال ذلك وجوب عدم على االتفاق  حزم ابن ونقل ،(3)"سنة الشعر في الفرق "
 .(4)"حمبا يصبغ ال الشيب ترك وأن حسن، الجبهة في وتفريقه األذنين، إلى الشعر حبس

 أن هودي لتعلم: "بقولهفقد علل ذلك  األعياد؛ في السرور والفرح بإظهار ملسو هيلع هللا ىلص أمره وكذلك
 قييرت الهار الفرح والسرور في األعياد، واألمر هنا إظ استحباب على يدل ،(5)"فسحة ديننا في
 الوجوب. رتبة إلى

 والمبيت ،م شاربتهاو  ،تهام آكل من الحائض؛المرأة  مع شيء كل بفعل ملسو هيلع هللا ىلص أمره أيًضا ومثاله 
 شيء، كل في الحائض باعتزال اليهود فعل عن  الصحابة سؤال عقبوذلك  الجماع عدا معها،

                                                           
 (.5/24فيض الباري على صحيح البخاري، معظم شاه الكشميري، تحقيق: محمد الميرتهي، ) (1)
قة هي خالصة هذا البحث، وهي ما توصل إليها الباحث د. تيسير إبراهيم في بحثه األمر المعلل بمخالفة غير المسلمين، هذه الطري (2)
 (، وهي ما اختارها الباحث.45)
 (.0/74التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، ابن عبد البر، تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري، ) (3)
 (.402اع، ابن حزم، )مراتب اإلجم (4)
، قال 54122(، رقم الحديث: 44/249، )، مسند عائشة مرشد عادلو األرنؤوط شعيبمسند أحمد، أحمد بن حنبل، تحقيق:  (5)

 ، وسنده حسن.محققوه حديث قوي
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 يدل ماب ومقرون  العادات، باب في وهو ،(1)"الجماع إال شيء كل ااصنعو ": ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال
 .اليهود يعتقد كما ذلك حرمة اعتقاد تصحيح   هي والقرينة اإلباحة، لمجرد أنه على

ذا  افي ذاته للعبادة مطلوب لمعنى األمر ورد هل ينظر ؛العبادات باب في األمر ورد وا 
 يدور األمر فإنفي ذات العبادة  مطلوب لمعنى كان فإن عنها، خارج ألمر أم لمقصودها، خادم
ذا القرائن، حسب والندب الوجوب، بين  عتقادا  تصحيحمثل  العبادة عن خارج لمعنى األمر كان وا 
 في لصالةا جواز بعدم اليهود اعتقاد تصحيح بخصوص ذكرنا كما فقط، اإلباحة يفيد األمر فإن
 .لينالنع

 إعفاء حكم في قال حيث  زهرة أبو لشيخا المعاصرين من المسلك هذا سلك وممن
 النبي بأن كذل وزكوا المتبعة، السنة من -اللحية بإعفاء األمر يعني– أنه على فكثيرون : "اللحية

 عادة، يكن لم اللحية إبقاء أن على دليل هذا إن: فقالوا ،"اللحى وأعفوا الشارب، قصوا: "قال ملسو هيلع هللا ىلص
 قرروا رعيالش البيان قبيل من ال العادة، قبيل من هإن قالوا والذين شرعي، حكم قبيل من كان بل
 يطيلون  واكان الذين واألعاجم، باليهود التشبه بمنع معلل وهو باإلجماع، اللزوم يفيد ال األمر أن

 .(2)"نختاره ما وذلك العادة، قبيل من أنه يزكي وهذا. لحاهم ويحلقون  شواربهم

 في المخالفة جنس مشروعية أثبت أن بعد الطريقة هذه إلى  تيمية ابن   ألمح وقد
 ،والسنة الكتاب دالئل من ذكرنا قد: "فقال_ سيأتي ما على_ المنصوص وغير المنصوص،
 في تهممخالف وأن عنه، منهي الجملة في بهم التشبه أن على دل ما واالعتبار واآلثار، واإلجماع،

ما إيجاًبا، إما مشروع هديهم  األمر؟ ورود مواضع هنا قصد فهل ،(3)"المواضع بحسب استحباًبا وا 
 بتمييز يعتنِ  لم مر ما على ألنه المنهجية؛ بهذه يصرح لم أنه إال كالمه، ظاهر من يفهم ما هذا

 .المسلمين غير بمخالفة األوامر في المندوب عن الواجب

 يميةت ابن طريقة أن البحثلها  توصل التي والطريقة ، تيمية ابن طريقة بين ما وفرق  
 ألمرا يكون  أن معها يمكن   البحث طريقة بينما الندب، عن بالمخالفة األمر معها نزلي ال 

                                                           
(، 4/544سنن ابن ماجه، ابن ماجه، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب الطهارة وسننها / باب ما جاء في مؤاكلة الحائض سؤرها، ) (1)

 ، حكم عليه األلباني حديث صحيح.044رقم الحديث: 
 (.442أصول الفقه، أبو زهرة، ) (2)
 (.4/472اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، تحقق: ناصر العقل، ) (3)
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، النعال في الصالة مسألة في نفسه عارض  تيمية ابن أن إال اإلباحة، بيان لمجردبالمخالفة 
 نزع لمث له شعاًرا وال دينهم خصائص من يكن لم ما: "فقال بالجواز فيها الحكم وصفحيث 
 بالجواز هنا يقصد إنه يقول قائل أن إال ،(1)"جائز لبسهما أن كما جائز فإنه الصالة في النعلين

 .فيها الحكم درجة عن النظر بغض المشروعية

وعليه؛ فإن األمر بمخالفة غير المسلمين ال يمكن الحكم عليه إال من خالل النظر في 
مر يدور بين الندب واإلباحة الباب الذي ورد فيه، فإن كان في باب العادات أو اآلداب فإن األ

ن كان في باب العبادات فإن األمر يحتمل الوجوب والندب واإلباحة بناء على  حسب القرائن، وا 
 القرائن المصاحبة له، وهللا تعالى أعلى وأجل وأعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.4/479اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، تحقيق: ناصر العقل، ) (1)
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 لثالفصـــل الثا
 المسلمين غير بمخالفة التعليل أحكام
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 المبحث األول
 ك التعليل بمخالفة غير المسلمينمسال

 تمهيد:

، كما أنه من (1)القياس في أصول الفقه هو نوع من أنواع االجتهاد، وليس هو االجتهاد
، فقد عده (2)األدلة التي اتفق عليها جمهور علماء المسلمين، حيث لم يخالف في حجيته إال القليل

 والسنة واإلجماع. العلماء المصدر الرابع من مصادر التشريع بعد القرآن

وقد تباينت تعريفات األصوليين للقياس، فعرفه البعض بأنه "ترتب الحكم في غير 
، وقيل فيه: "حمل معلوم (3)المنصوص عليه على معنى هو علة لذلك الحكم في المنصوص عليه"

 واألصل ، وقيل هو "االستواء بين الفرع(4)على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بإثبات صفة أو نفيها"
 رآخ معلوم في معلوم حكم مثل إثبات هو القياس ، وقيل "(5)في العلة المستنبطة من حكم األصل"

 .(6)"المثبت عند الحكم علة في الشتراكهما

واتفق علماء األصول على أن أركان القياس أربعة: األول األصل؛ ويقصد به الواقعة أو 
، والثاني الفرع؛ ويراد به الواقعة أو النازلة المتنازع في (7)الحادثة التي يراد تعدية حكمها إلى الفرع

، والثالث العلة؛ وهي المعنى أو الوصف الجامع (8)حكمها نفًيا أو إثباًتا، ويعدى إليه الحكم الجامع
، الرابع الحكم؛ ويراد به قضاء (9)المشترك بين األصل والفرع الذي صح باعتباره تعدية الحكم

 .(10)طابه أو إخباره الوضعيالشرع المستفاد من خ

                                                           
 (.7/2422د الرحمن الجبري وعوض القرني وأحمد السراح، )التحبير شرح التحرير، المرداوي، تحقيق: عب (1)
(، المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين البصري، 42-5/7انظر: البرهان في أصول الفقه، الجويني، تحقيق: صالح عويضة، ) (2)

 (.5/426(، روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة المقدسي، )5/526تحقيق: خليل الميس، )
 (.252الشاشي، الشاشي، )أصول  (3)
 (.454المحصول، ابن العربي، تحقيق: حسين اليدري وسعيد فودة، ) (4)
 (.2/496اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (5)
 (.262نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، ) (6)
 (.2/559ركي، )شرح مختصر الروضة، الطوفي، تحقيق: عبد هللا الت (7)
 المرجع السابق. (8)
 (.2/524شرح مختصر الروضة، الطوفي، تحقيق: عبد هللا التركي، ) (9)
 المرجع السابق. (10)
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والذي يبينه الباحث في هذا المبحث، هي الطرق التي من خاللها نصل إلى الركن الثالث 
وهو العلة، حيث يبين المسالك والطرق التي تصل بنا إلى معرفة علة كل حكم من األحكام 

ثباتها في  ير المسلمين.مخالفة غ الشرعية، ومن ثم معرفة الطرق التي سلكها العلماء لمعرفة العلة وا 
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 المطلب األول
 حقيقة مسالك التعليل

إن القياس قائم على معرفة العلة التي هي الوصف المنضبط الذي يجمع بين األصل 
والفرع، ومعرفتها تحتاج إلى دليل من القرآن الكريم، أو السنة النبوية، أو االستنباط، هذا الدليل 

 العلة.يدل على اعتبار هذه 

واألدلة التي يعرف من خاللها اعتبار الوصف المنضبط الجامع، يطلق عليها العلماء من 
 األصوليين "مسالك التعليل".

، ومسالك (1)فمسالك التعليل هي الطرق التي تدل على كون وصف معين علة لحكم ما
 ، نبيها فيما يلي:(2)التعليل عند جمهور الفقهاء تسعة

 المسلك األول: النص
وهو أن يدل النص الوارد في الكتاب أو السنة على الوصف الذي اعتبره الشارع علة لقيام 
الحكم وارتباطه به، وهذا المسلك ال حاجة فيه إلى التحري والبحث؛ ألن المعنى اللغوي يدل ويرشد 

 إليه، والنص على العلة قد يكون صريًحا قطعًيا، أو ظاهًرا، وبيان ذلك فيما يلي:

وهو النص الذي تكون فيه العلة صريحة ال تحتمل غير  نص الصريح "القطعي"،: الأولا 
 .(3)العلية، فقد وضع إلفادة التعليل، لذلك يعبر األصوليين عنه بالنص القاطع

والنص الصريح له ألفاظ تدل عليه مثل قولنا "ألجل هذا"، أو "لعلة هذا"، أو "لسبب هذا"، 
 .(4)تي تستخدم في التعليل، وال تستخدم في غيرهأو "لكي"، ونحو ذلك من األلفاظ ال

                                                           
(، شرح الكوكب 7/2244انظر: التحبير شرح التحرير، المرداوي، تحقيق: عبد الرحمن الجبري وعوض القرني وأحمد السراح، ) (1)

 (.4/442حمد الزحيلي ونزيه حماد، )المنير، ابن النجار، تحقيق: م
 (.256نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، ) (2)
 لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد(، 2/429انظر: المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، ) (3)

(، نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، 261عبد الشافي، ) ، المستصفى، الغزالي، تحقيق: محمد(441/ 5)تحقيق: أحمد عناية، 

 (،7/2242(، التحبير شرح التحرير، المرداوي، تحقيق: عبد الرحمن الجبري وعوض القرني وأحمد السراح، )256)
(، اإلحكام 4/452)(، غاية الوصول في شرح لب األصول، زكريا، 11انظر: جمع الجوامع في أصول الفقه، تاج الدين السبكي، ) (4)

 (. 2/525في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، )
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ونََََلَََكنَ﴿: ومن أمثلة ذلك، قوله  ولَةًََيَك  َََد  نَِياءَََِبنين غن
َ مَنَاْلن ، فلفظ "كي" ال (1)ِمنك 

: "إنما ملسو هيلع هللا ىلصتستعمل في غير التعليل، فوجب تخميس الفيء كي ال يكون دولة بين األغنياء، وقوله 
، فالنص قطعي في داللته على أن علة (2)ألجل الدافة" -احيأي عن ادخار لحوم األض–نهيتكم 

"إنما جعل االستئذان من  ملسو هيلع هللا ىلصالنهي عن ادخار لحوم األضاحي كان ألجل الدافة، ومثل ذلك قوله 
، فهو قطعي على أن العلة في تشريع االستئذان هي غض النظر إلى المحرمات، (3)أجل البصر"

 وأمثلة ذلك في كتب األصول كثيرة.

، وهو النص الذي يدل على العلة داللة صريحة ظنية، وذلك لكون : النص الظاهراثانيا 
، أو يقال عنه (4)اللفظ يدل على التعليل وعلى غيره، فالنص يحتمل غير العلية احتمااًل مرجوًحا

 .(5)أنه ما دل بنفسه على معنى راجح ولكنه يحتمل غيره

"، و"أْن"، ونحو ذلك من  والنص الظاهر له ألفاظ تدل عليه مثل "الباء"، و"الالم"، و"إنِّ
 .(6)األلفاظ التي تحتمل التعليل وغيره

َََوَما﴿: قوله ومن أمثلة ذلك،  ت  ِنََََّخلَقن
ِنَسََاْلن

َََواْلن ونََِإِلَّ ب د  ََلةََ﴿، (7)﴾ِِلَعن قِِمَالصَّ
َ
َوأ

ها قد ليه، ألن، فالالم في اآليات وضعت للتعليل ولكنها غير قطعية في الداللة ع(8)﴾َِلِكنِري
مَي﴿: تستخدم في غيره، ومثل ذلك قوله 

لن ِينَََِمِنََََفبِظ  واَاَلَّ َناََهاد  ِحلَّتنَََطِيَِباتيَََعلَينِهمَنََحرَّمن
 
َأ

، فالباء تفيد التعليل في الظاهر ولكنها غير قطعية فيه، ألنها قد تستعمل في غيره، وكذلك (9)﴾لَه مَن

                                                           
 .7سورة الحشر:  (1)
(، 2/4204صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب األضاحي/ باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم األضاحي، ) (2)

 .4974رقم الحديث: 
 .0544(، حديث رقم: 1/24تحقيق: محمد الناصر، كتاب االستئذان/ باب االستئذان من أجل البصر، )صحيح البخاري، البخاري،  (3)
(، المحصول، 7/2242انظر: التحبير شرح التحرير، المرداوي، تحقيق: عبد الرحمن الجبري وعوض القرني وأحمد السراح، ) (4)

 (.4/452شرح لب األصول، زكريا، )(، غاية الوصول في 2/429الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، )
 (.49األصول من علم األصول، ابن عثيمين، ) (5)
 لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد(، 4/452انظر: غاية الوصول في شرح لب األصول، زكريا، ) (6)

(، نهاية السول شرح منهاج 2/525الرزاق عفيفي، ) ، اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد(441/ 5)تحقيق: أحمد عناية، 

 (.11(، جمع الجوامع في أصول الفقه، تاج الدين السبكي، )256الوصول، اإلسنوي، )
 .20سورة الذاريات:  (7)
 .44سورة طه:  (8)
 .406سورة النساء:  (9)



 

460 
 

، فإنِّ في ظاهرها التعليل ولكنها ليست قطعية (1)لطوافات": "إنها من الطوافين عليكم واملسو هيلع هللا ىلصقوله 
 فيه ألنه قد تستخدم في التأكيد، وأمثلة هذا القسم كثيرة في كتب األصول.

ولقد ذهب بعض األصوليين إلى اعتبار هذا المسلك "النص" في المرتبة األولى من بين 
رتبة الثانية بعد اإلجماع؛ ألن في الم ، بينما وصفه آخرون بأنه(2)المسالك وذلك لشرف النص

، وألن النص قد تعتريه كثير من األمور (3)اإلجماع أرجح في ظاهر النص لعدم تطرق النسخ إليه
التي تجعل االستدالل به يحتاج للبحث والدراسة، فقد يكون عاًما أو خاًصا، مجماًل أو مبيًنا، 

 مطلًقا أو مقيًدا.

 المسلك الثاني: اإلجماع
ور األصوليين إلى أن اإلجماع مسلًكا من مسالك العلة، ولم يخالف منهم فقد ذهب جمه

 .(4)إال من ينكر أصل اإلجماع

في عصر من العصور، على أن  ملسو هيلع هللا ىلصواإلجماع هو اتفاق مجتهدي األمة بعد وفاة النبي 
، والمراد به أن يدل اإلجماع في عصر (5)الوصف الجامع علة لحكم األصل، إما قطعا  أو ظًنا

 عصور، على أن الوصف الجامع علة لحكم األصل، وهو نوعان:من ال

حيث يدل على القول بتعليل األحكام بطريق  ؛(6)النوع األول: اإلجماع على عين العلة
المالزمة، ومثال ذلك، اإلجماع على أن العلة في تقديم األخ الشقيق على األخ ألب في الميراث 

                                                           
، حكم عليه األلباني 72(، حديث رقم: 4/49الهرة، ) سنن أبي داود، أبو داود، تحقيق: محمد عبد الحميد، كتاب الطهارة/ باب سؤر (1)

 حديث حسن صحيح.
(، والرازي، انظر المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر 249مثل اإلسنوي، انظر نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، ) (2)

 (.2/429العلواني، )
 الفحول إرشادكاني، انظر (، والشو2/525مثل اآلمدي، انظر اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (3)

، والسبكي، انظر جمع الجوامع في أصول الفقه، تاج (441/ 5)تحقيق: أحمد عناية،  لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى

 (.5/4674مختصر منتهى السؤل، ابن الحاجب، تحقيق: نذير حمادو، )(، ابن الحاجب، انظر 11الدين السبكي، )
 .(447/ 5)تحقيق: أحمد عناية،  لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد (4)
 (.46(، معجم مصطلحات أصول الفقه، سانو، )2/524انظر: اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (5)
، البحر المحيط في أصول الفقه، (447/ 5)اية، تحقيق: أحمد عن لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشادانظر:  (6)

 (.7/524الزركشي، )
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 خ الشقيق على األخ ألب في والية النكاح والحضانةهي امتزاج النسبين، فيقاس عليه تقديم األ
 ، والعلة واحدة وهي امتزاج النسبين.(1)ونحوه

ن وقع الخالف في عين العلة، ومثال  ؛(2)النوع الثاني: اإلجماع على أصل التعليل وا 
ذلك، وقوع اإلجماع من السلف الصالح على أن الربا يكون في األصناف الستة الواردة في 

، وهي )الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح(، وأن هذه األصناف (3)المشهورة األحاديث
 معللة بعلة، وقد اختلفوا في هذه العلة بين الكيل والوزن، والطعمية والثمينة، والقوت والثمنية.

 المسلك الثالث: اإليماء والتنبيه
 "قرآن أو سنة"، فهو يدلوهو أن يدل على العلية وصف لحكم بواسطة قرينة من الشارع 

على العلية بااللتزام، ألنه يفهم من جهة المعنى ال اللفظ، فإن كانت الداللة من قبيل اللفظ القطعي 
ه مع أن ذكر  -اإليماء والتنبية–أو الظاهر، لكان هذا من قبيل النص على العلة، ووجه داللته 

ول يكون علة أو جزًءا منها أو شرًطا، واألالحكم يمنع وجوده بغير فائدة ألنه يكون عبًثا، فهو إما 
 .(4)هو األظهر ألنه األكثر في تصرفات الشارع

وطريق إثبات العلل باإليماء والتنبيهات من جهة الشارع، له وجوه مختلفة ومراتب متقاربة 
ن كانت ال تنفك عن ضروب من التفاوت في الجالء والخفاء ، وهي أنواع، (5)في إفادة الظن، وا 

 ، منها ما يلي:(8)، وأوصلها البعض إلى تسعة(7)، وعدها آخرون ستة(6)ها العلماء خمسةذكر من

                                                           
(، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك 564انظر: منهاج الوصول إلى علم األصول، البيضاوي، تحقيق: شعبان إسماعيل، ) (1)

 (،4/452كريا، )(، غاية الوصول في شرح لب األصول، ز446التعليل، الغزالي، تحقيق: حمد الكبيسي، )
، البحر المحيط في أصول الفقه، (447/ 5)تحقيق: أحمد عناية،  لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشادانظر:  (2)

 (.7/524الزركشي، )
 المرجعين السابقين. (3)
تحقيق:  لشوكاني،ا ،األصول علم من لحقا تحقيق إلى الفحول إرشاد(، 7/524انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ) (4)

(، اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد 261، المستصفى، الغزالي، تحقيق: محمد عبد الشافي، )(454/ 5)أحمد عناية، 

 (.2/524الرزاق عفيفي، )
 (.57، )شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، الغزالي، تحقيق: حمد الكبيسي (5)
(، والرازي، انظر 564مثل البيضاوي، انظر: منهاج الوصول إلى علم األصول، البيضاوي، تحقيق: شعبان إسماعيل، ) (6)

(، والغزالي، انظر شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، 2/442المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، )

 (.254(، واإلسنوي، انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، )57ي، )الغزالي، تحقيق: حمد الكبيس
 (.2/524مثل اآلمدي، انظر: اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (7)
، والزركشي، (454/ 5)تحقيق: أحمد عناية،  لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشادمثل الشوكاني، انظر:  (8)

 (.7/524انظر البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، )
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 وهو على وجهين: ؛(1)بالفاء النوع األول: ترتيب الحكم على العلة

، مثال ذلك (2)عليها االوجه األول: دخول الفاء على العلة، ويكون الحكم مقدما  -أ
، فإنه اروا رأسه وال تقربوه طيبً في المحرم الذي وقصته ناقته: "ال تخم ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

ال تضعوا الطيب عليه ألنه يبعث يوم  ملسو هيلع هللا ىلص، فمعنى قوله (3)"ايبعث يوم القيامة ملبيً 
، ولم االقيامة وهو على صفة الحج، فالفاء دخلت على العلة، وهي أنه يبعث ملبيً 

 تدخل على الحكم الذي هو النهي عن وضع الطيب عليه.
 ا، وهذا أيًض (4)لى الحكم، وتكون العلة مقدمة عليهالوجه الثاني: دخول الفاء ع -ب

 ن:اله وجه
ارِقَ : ﴿، مثل قوله (5)األول: أن تدخل الفاء على كالم الشارع .0 ارِقَةَ ََوالسَّ ََوالسَّ

وا َماََفاقنَطع  ينِدَيه 
َ
، فالفاء دخلت على الحكم وهو األمر بقطع أيديهما، والعلة (5)﴾أ

 السرقة مقدمة على حكم القطع.في ذلك ألنهما سارقان، وجاءت علة 
 ملسو هيلع هللا ىلص"سها رسول هللا  قوله:مثل ، (3)الفاء على كالم الراوي  الثاني: أن تدخل .9

فدخول الفاء على حكم السجود والرجم، ، (9)وقوله: "زنى ماعز فرجم" ،(8)فسجد"
يشعر على أن السهو والزنا علة لهذا الحكم، كما أن العلة جاءت مقدمة على 

 د ألنه سها، وماعز رجم ألنه زنا.سج ملسو هيلع هللا ىلصالحكم، فالنبي 

                                                           
(، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، الغزالي، تحقيق: 7/524انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ) (1)

(، نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، 2/442(، المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، )57حمد الكبيسي، )

 (.564(، منهاج الوصول إلى علم األصول، البيضاوي، تحقيق: شعبان إسماعيل، )254)
اإلحكام في أصول األحكام،  ،(454/ 5)تحقيق: أحمد عناية،  لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشادانظر:  (2)

 (.2/524الرزاق عفيفي، ) اآلمدي، تحقيق: عبد
رواه البخاري ومسلم انظر: صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب جزاء الصيد / باب سنة المحرم إذا مات،  (3)

(، 5/100، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب الحج/ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، )4124(، حديث رقم: 2/47)

 .4560الحديث: رقم 
 لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد(، 2/444انظر: المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، ) (4)

 .(454/ 5)تحقيق: أحمد عناية، 
الوصول، اإلسنوي، (، نهاية السول شرح منهاج 2/524انظر: اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (5)

(، البحر المحيط في أصول الفقه، 57(، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، الغزالي، تحقيق: حمد الكبيسي، )254)

 (.4/29(، تيسير التحرير، بادشاه البخاري، )7/525الزركشي، )
 .21سورة المائدة:  (0)
(، تيسير التحرير، بادشاه 59الغزالي، تحقيق: حمد الكبيسي، )انظر: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل،  (7)

 ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد(، 2/444(، المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، )4/46البخاري، )

 .(454/ 5)تحقيق: أحمد عناية،  لشوكاني،ا
ترمذي، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، أبواب الصالة / رواه الترمذي وأبي داود، انظر: سنن الترمذي، ال (1)

، سنن أبي داود، أبو داود، تحقيق: محمد عبد الحميد، كتاب 292(، رقم الحديث: 5/546باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو، )

 .شاذحكم عليه األلباني حديث ، 4629(، حديث رقم: 4/572السجود، )الصالة/ باب تفريع أبواب الركوع و
 .2574(، حديث رقم: 7/40صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب الطالق / باب الطالق في اإلغالق والكره، ) (9)
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ن كما لو أأن يحكم الشارع بحكم عقب علمه بصفة وقعت من المحكوم،  النوع الثاني:
فحكم عقبها بحكم فإنه يدل على أن ما وقع هو علة لذلك  ملسو هيلع هللا ىلصفرفعت إلى النبي  حادثة وقعت

 .(1)الحكم

في نهار  هللا؛ واقعت أهليفقال له: هلكت يا رسول  ملسو هيلع هللا ىلصومثاله؛ أن أعرابًيا جاء لرسول هللا 
، فدل هذا على أن الجماع في نهار رمضان علة ووصف (2): "أعتق رقبة"ملسو هيلع هللا ىلصرمضان، فقال له 

  .(3)يقول: "واقعت فكفر"، أو "كفر ألنك واقعت" ملسو هيلع هللا ىلصفي ترتب حكم اإلعتاق، فكأن النبي 

كان ذكره لبحيث لو لم يتم اعتباره علة  ،اوصفا  الحكم مع الشارع يذكر أنالنوع الثالث:  
، والشارع منزه عن ذكر الوصف بغير فائدة، ألن الوصف إما أن يكون مذكوًرا مع (4)بغير فائدة

فالقول بأنه ليس بعلة يجعل ذكره ال يكون مفيًدا، وهو غير جائز في حق  الحكم في كالم هللا 
ما أن يكون مذكوًرا مع الحكم في كالم النبي  قه ير جائز في ح، وهو غملسو هيلع هللا ىلصهللا وكالمه إجماًعا، وا 

 .(5)أيًضا، ألن األصل انتفاء العبث عنه في فعله وكالمه، ألنه عارًفا بأوجه المصالح والمفاسد

:  ملسو هيلع هللا ىلص، قبلت وأنا صائم، فقال له ملسو هيلع هللا ىلصأنه قال يا رسول هللا  ومثاله؛ ما روي عن عمر 
للوصف  ملسو هيلع هللا ىلص، فذكره (6): "ففيم؟"ملسو هيلع هللا ىلصال بأس، فقال  :وأنت صائم؟"، قلتبماء  "أرأيت لو تمضمضت

يام، مع الحكم، وبيان أن القبلة مثلها ال تفسد الص -بأن المضمضة لم يترتب عليها فساد الصيام-
ألنها مقدمة مثل المضمضة ولم يترتب عليها إنزال أو جماع، فاقتران الوصف بالحكم دل على 

ال لما كان لذكره فائدة  .(7)كون الوصف علة له، وا 

                                                           
(، نهاية السول شرح منهاج الوصول، 565انظر: منهاج الوصول إلى علم األصول، البيضاوي، تحقيق: شعبان إسماعيل، ) (1)

(، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل 2/522ام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، )(، اإلحكام في أصول األحك252اإلسنوي، )

 (.25ومسالك التعليل، الغزالي، تحقيق: حمد الكبيسي، )
 .0404(، حديث رقم: 1/21صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب األدب / باب ما جاء في قول الرجل ويلك، ) (2)
 (.2/441(، المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، )4/45يسير التحرير، بادشاه البخاري، )انظر: ت (3)
 الفحول إرشاد(، 7/522(، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، )252انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، ) (4)

 .(455/ 5)عناية، تحقيق: أحمد  لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى
 (.2/520اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (5)
، 429(، رقم الحديث: 4/510، )، مسند عمر بن الخطاب مرشد عادلو األرنؤوط شعيبمسند أحمد، أحمد بن حنبل، تحقيق:  (6)

 ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.قال محققوه اسناده صحيح
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، الغزالي،  (،2/424انظر: المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، ) (7)

 (.562(، منهاج الوصول إلى علم األصول، البيضاوي، تحقيق: شعبان إسماعيل، )44تحقيق: حمد الكبيسي، )
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ن أل شيئين في الحكم بذكره لصفة معينة؛لحكيم بين : أن يفرق الشارع ارابعالنوع ال
ذلك يشعر بأن هذه الصفة هي علة للتفرقة في الحكم، وال يمكن تفسيرها إال بكونها علة للتفريق 

 .(1)بين الحكمين، حيث خصصها الشارع بالذكر دون غيرها

د ن الورثة؛ فق، فالشارع فرق بين القاتل وغيره م(2): "القاتل ال يرث"ملسو هيلع هللا ىلصومن أمثلته، قوله 
، فكان هذا دلياًل على أن (3)ذكر وصف أحدهم وهو القتل، وحكمه وهو عدم استحقاقه للميراث

 القتل علة لعدم الميراث.

، فالشارع لم يفرق بين الراجل والفارس (4): "للراجل سهم، وللفارس سهمان"ملسو هيلع هللا ىلصومثله قوله 
دهم وهو ة تكون في ذكره لوصف أحفي أصل الجهاد، بل فرق في توزيع الغنيمة بينهما، والتفرق

 ، فدل هذا على أن الفروسية علة ألخذ السهمين.(5)الفروسية، فكان حكمه سهمين من الغنيمة

مما يشعر بأن العلة مانعة عن الواجب،  : النهي عما يفوت به الواجب،خامسالنوع ال
 .(6)فتحريمه جاء لكونه مفوًتا للواجب

يَُّهاَيَا: ﴿ومثاله في قوله 
َ
ِينَََأ ََِن وِديَََإَِذاَآَمن واَاَلَّ ََلة مََِِمنَلِلصَّ َعةََِيَون َعوناَاْلن م  َذِكنرََِإَِلَىََفاسن

َِ واَاّللَّ َينعََََوَذر  فاآلية الكريمة جاءت لبيان وقت صالة الجمعة واألحكام المتعلقة بها، فلو  ،(7)﴾اْلن
ي إليها غاًل عن الخروج والمشلم يعلل الشارع نهيه عن البيع بكونه مفوًتا ومانًعا للصالة أو شا

                                                           
لوصول، اإلسنوي، (، نهاية السول شرح منهاج ا2/529انظر: اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (1)

تحقيق:  لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد(، 7/522(، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، )254)

 .(455/ 5)أحمد عناية، 
بواب الفرائض رواه الترمذي وابن ماجه، انظر سنن الترمذي، الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، أ (2)

، سنن ابن ماجه، ابن ماجه، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب 5469(، رقم الحديث: 4/452/ باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، )

 عليه األلباني حديث صحيح. مكح ،5042(، رقم الحديث: 5/112يرث، ) الديات/ باب القاتل ال
(، المحصول، الرازي، تحقيق: 47ق: حمد الكبيسي، )انظر: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، الغزالي، تحقي (3)

 (.2/425طه جابر العلواني، )
 .4551(، حديث رقم: 2/420صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب المغازي / باب غزوة خيبر، ) (4)
، تيسير التحرير، بادشاه (455/ 5) تحقيق: أحمد عناية، لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشادانظر:  (5)

 (.7/522(، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، )4/42البخاري، )
(، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك 564انظر: منهاج الوصول إلى علم األصول، البيضاوي، تحقيق: شعبان إسماعيل، ) (6)

(، نهاية السول شرح منهاج 2/424(، المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، )26التعليل، الغزالي، تحقيق: حمد الكبيسي، )

 (.254الوصول، اإلسنوي، )
 .9سورة الجمعة:  (7)
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، فجاء نهي الشارع عن البيع وقت الجمعة للداللة على أن العلة في (1)لكان ذكره من قبيل العبث
 مفوًتا للواجب. -البيع–هذا التحريم، كون الفعل 

 المسلك الرابع: المناسبة
طلحات، صوهي المسلك الرابع من مسالك التعليل، ويطلق عليها األصوليون عدة ألفاظ وم

 .(2)منها: اإلخالة، ورعاية المقاصد، والمصلحة، وتخريج المناط، واالستدالل

لرجحانه  ، نذكر منها تعريف ابن الحاجب (3)وقد تعددت تعريفات األصوليين للمناسبة
على غيره، فقد عرفها بأنها: "وصف ظاهر منضبط يحصل عقاًل، من ترتيب الحكم عليه ما 

 . (5)، وقريب منه اآلمدي(4)منه حصول مصلحة، أو دفع مفسدة"يصلح أن يكون مقصوًدا 

ويراد بها عند ورود النص الشرعي بحكم، ولم يدل نص أو إجماع أو إيماء على العلية 
فيه، فإن المجتهد ينظر في هذا الحكم فإن وجد وصًفا ظاهًرا منضبًطا مناسًبا لهذا الحكم ويترتب 

 ع المفسدة، فيكون هذا الوصف هو العلة.على جعله علة تحقيق المصلحة أو دف

، ونرى أن وصف كونه سائاًل، (6)مثل اختيار وصف اإلسكار فإنه مالئم لتحريم الخمر
أو بطعم كذا، أو بلون ما غير مالئم لتحريم الخمر، فيكون اإلسكار هو الوصف المناسب لتحريمه، 

 لما فيه من مصلحة حفظ العقول، ودفع مفسدة زوالها.

 الخامس: السبر والتقسيمالمسلك 
، والتقسيم هو (7)وهو أحد طرق ومسالك التعليل، والسبر في اللغة التجربة واالختبار 

س في األصل المقي-، ويطلق عليه في اصطالح األصوليين: "حصر األوصاف (8)التفريق والتجزئة
                                                           

، البحر المحيط في أصول الفقه، (452/ 5)تحقيق: أحمد عناية،  لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشادانظر:  (1)

 (.2/506، اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، )(7/520الزركشي، )
، البحر المحيط في أصول الفقه، (457/ 5)تحقيق: أحمد عناية،  لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشادانظر:  (2)

 (.7/505الزركشي، )
(، شرح الكوكب المنير، ابن 5/494ألرموي، تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد، )انظر تعريف المناسبة في: التحصيل من المحصول، ا (3)

(، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، الغزالي، تحقيق: حمد 4/422النجار، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، )

 (.252اية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، )(، نه2/427(، المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، )445الكبيسي، )
 (.5/4612مختصر منتهى السؤل، ابن الحاجب، تحقيق: نذير حمادو، ) (4)
 (.2/576اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ) (5)
 (.440بيسي، )شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، الغزالي، تحقيق: حمد الك (6)
 (.4/246لسان العرب، ابن منظور ) (7)
 (.4449القاموس المحيط، الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ) (8)
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بطال ما ال يصلح -عليه ار للوصف هل ختب؛ فيتعين الباقي علة"، فالسبر هو عملية ا-بدليل–، وا 
 . والسبر والتقسيم نوعان، هما:(1)يصلح أن يكون علة أم ال، والتقسيم هو أن العلة هي كذا

، وهو الذي يدور بين النفي واإلثبات، فهو "الحاصر" النوع األول: التقسيم المنحصر
بطال ما ال يصلح منها، ب ليله: ديحصر األوصاف التي يمكن تعليل حكم األصل بها ثم اختبارها وا 

أي )بالطرد أو اإللغاء أو نقض الوصف، أو كسره أو اضطرابه وخفائه(، فتتعين األوصاف الباقية 
 .(2)علة، وهو قطعي في إفادة العلة

مثل والية اإلجبار في النكاح؛ فهي أما أن تكون معللة أو ال، والعلماء مجمعون على 
وة، فهي منحصرة في هذه األوصاف، وال األول، والعلة يمكن أن تكون الصغر أو البكارة أو األب

يجوز أن تكون في غيرها، فباختبار العلة نجد أن الصغر ليس بعلة؛ ألنه يلزم منه كون البنت 
، فهو يشمل الكبيرة (3): "الثيب أحق بنفسها من وليها"ملسو هيلع هللا ىلصالصغير الثيب مجبرة، وهو مخالف لقوله 
 .(4)والصغيرة، فيتعين كون العلة هي البكارة

، وهو الذي ال يدور بين النفي واالثبات ،الثاني: التقسيم المنتشر "غير الحاصر"النوع 
وقد يدور ولكن الدليل على نفي العلية عن األوصاف عدا الوصف المعين فيه ظني، وقد اختلف 

 .(5)علماء األصول في حجيته

، القوت ومثاله القول بأن علة حرمة الربا في القمح إما أن تكون الكيل، أو الطعم، أو
والكيل والقوت ال يصح كونهما علة لعدم المناسبة، أو بالنقض أو بغيره، فيتعين كون العلة في 

 .(6)الطعم، فيمكن قياس األرز والذرة على القمح؛ ألنهما مطعومان

                                                           
(، شرح الكوكب المنير، ابن النجار، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، 2/541انظر: التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، ) (1)

(4/445). 
 (.4/442شرح الكوكب المنير، ابن النجار، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، ) (2)
 .4454(، رقم الحديث: 5/4627صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب النكاح/ باب استئذان الثيب في النكاح، ) (3)
 (.2/541، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، )(، المحصول224انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، ) (4)
تحقيق:  لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد(، 7/510انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ) (5)

 (.2/549، التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، )(450/ 5)أحمد عناية، 
 (.2/526(، التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، )561األصول، البيضاوي، تحقيق: شعبان إسماعيل، )انظر: منهاج الوصول إلى علم  (6)
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 المسلك السادس: الشبه
ويسميه بعض الفقهاء باالستدالل بالشيء على مثله، وهو عام أريد به خاص حيث أن 

يطلق على جميع أنواع القياس، فكل قياس ال بد فيه من مشابهة الفرع لألصل بجامع  الشبه
 .(1)بينهما

، (2)وقد اختلف العلماء في تعريفه بناء على اختالفهم في حجيته وكونه من المسالك أم ال
ثالث حاالت في تميز الشبه، األول أن يكون  عن القاضي أبي بكر  ونقل الرازي 

للحكم في ذاته فيسمى المناسبة، والثاني أن يكون الوصف ال يناسبه بذاته لكنه  الوصف مناسًبا
مستلزًما لما يناسبه بذاته ويسمى الشبه، والثالث أن يكون الوصف ال يناسبه بذاته وال يستلزم ما 

 .(3)يناسبه بذاته ويسمى الطرد

ن لم يوعليه فيمكن تعريف الشبه بأنه "مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم،  ناسب نفس وا 
نما هو قريب من الوصف  الحكم"، وهذا التعريف يبين المراد بالشبه، فهو ليس مالصًقا للحكم، وا 

 .(4)المالزم والمناسب للحكم، وهو مصلحة مناسبة الحكم

ويتميز المناسب عن الشبه في كونه مناسًبا للحكم، ويتميز الطرد عنه بأنه ال يناسب 
قعة للحكم، في حين أن الشبه يناسب المصلحة التي هي الوصف الحكم وال المصلحة المتو 

 .(5)المناسب للحكم

ومثاله، تعليل وجوب النية في التيمم لكونه طهارة ليقاس عليه الوضوء، فالطهارة من 
ال الشترطت في الطهارة عن النجاسة، لكنها مناسبة له  حيث هي غير مناسبة الشتراط النية، وا 

والعبادة مناسبة الشتراط النية، فكانت العلة في الوصف المالزم للحكم من حيث كونها عبادة، 
 .(6)فعرفت بالشبه

                                                           
 (.7/592البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ) (1)
، شرح الكوكب المنير، ابن (427/ 5)تحقيق: أحمد عناية،  لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشادانظر:  (2)

 (.4/496لنجار، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، )ا
 (.2/564المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، ) (3)
 (.247المستصفى، الغزالي، تحقيق: محمد عبد الشافي، ) (4)
 المرجع السابق. (5)
 (.226نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، ) (6)
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 المسلك السابع: الطرد
والطرد كما ذكرنا في المسلك السابق أن يكون الوصف ال يناسبه بذاته وال يستلزم ما 

 لم الذيوصف بأنه: "ال ، وتعريفات األصوليين للطرد متقاربة فعرفه الرازي (1)يناسبه بذاته
 لصورا جميع في الوصف مع حاصاًل  الحكم كان إذا ،للمناسب امستلزمً  وال ا،مناسبً  كونه يعلم

 .(3)، وفي مثل معناه قال البيضاوي (2)"النزاع لمحل المغايرة

، فجعله البعض (4)وقد اختلف األصوليون في كون الطرد حجة ومسلك من مسالك التعليل
بين الطرد والدوران، فالدوران يقارن بين الوجود والعدم، في حين مثل الدوران، لكن هناك فرق 

 .(5)العدم دون الطرد يقارن في الوجود 

ومثاله، قول البعض عن إزالة النجاسة بالدهن أو بالخل ونحوه، فهما مائعان، وال يبنى 
القصب،  اعلى جنسهما القناطر، وال يصاد منهما السمك، وال تجري فيهما السفن، أو ال ينبت فيهم

 .(6)أو ال تعوم فيهما الجواميس، أو ال يزرع عليهما الزرع ونحو ذلك، فال تزال بهما النجاسة

 المسلك الثامن: الدوران
ورغم اختالف كلمة األصوليين في تعريف الدوران، إال أنها تصب جميًعا في نفس المعنى، 

، أي أنه عند وجود (7)دمه"فقال: "أن يحدث الحكم بحدوث وصف وينعدم بع فعرفه البيضاوي 
الوصف في المحل وجد الحكم، ويسمى الطرد، وعند عدم وجود الوصف في المحل انتفى الحكم 

 .(8)معه، ويسمى عكًسا

                                                           
 (.2/564جابر العلواني، ) المحصول، الرازي، تحقيق: طه (1)
 (.2/554المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، ) (2)
"وهو أن يثبت معه الحكم فيما عدا المتنازع فيه، فيثبت فيه إلحاقًا للمفرد باألعم األغلب"، منهاج الوصول إلى علم األصول،  (3)

 (.561البيضاوي، تحقيق: شعبان إسماعيل، )
(، اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، 222لسول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، )انظر: نهاية ا (4)

 .(429/ 5)تحقيق: أحمد عناية،  لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد(، 2/559)
 (.7/242البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ) (5)
(، البحر المحيط في أصول الفقه، 4/490كب المنير، ابن النجار، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، )انظر: شرح الكو (6)

 (.7/240الزركشي، )
 (.567منهاج الوصول إلى علم األصول، البيضاوي، تحقيق: شعبان إسماعيل، ) (7)
ثبوت، محمد السهالوي، تحقيق: عبد هللا عمر، (، فواتح الرحموت بشرح مسلم ال5/521، )ابن عبد الشكورانظر: مسلم الثبوت،  (8)

 (.225(، نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، )5/224)
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كما أن العلماء اختلفوا في حجية الدوران وعلى كونه مسلك يفيد العلة، على ثالثة أقوال، 
زلة، ة، الثاني: يفيد العلية قطًعا، وعليه المعتاألول: أنه يفيد العلية ظًنا، وعليه أغلب الشافعي

، ًعا وال ظًنا، وعليه جمهور الحنفية، وبعض الشافعية مثل الغزالي طالثالث: أنه ال يفيدها ال ق
 . (1)وهو قول ابن الحاجب واآلمدي

ومثاله، تحريم العصير مع إسكاره، فإنه لما كان غير مسكر لم يكن حراًما، وعند حدوث 
فيه أصبح حراًما، ثم لما زال اإلسكار بأن أصبح خاًل زالت الحرمة، فهذا دل على أن اإلسكار 

ن عدمت زال الحكم  .(2)العلة السكر، فإن وجدت وجد الحكم وا 

 المسلك التاسع: تنقيح المناط
على أنه من المسالك المتفق  وهو المسلك التاسع من مسالك العلة، وقد صرح الغزالي 

، (4)، والتنقيح في اللغة هو التهذيب(3)، ولم ينكره أحد حتى من أنكر أصل القياسعليها عند العلماء
 ، ولقد سلك األصوليين طريقين لتعريف تنقيح المناط في االصطالح.(5)والمناط هو العلة

في الحكم،  -أي الفرق –وهو ببيان إلغاء الفرق بين األصل والفرع، وأنه ال تأثير له  األول:
 إلحاق: وحاصلهفقال في تعريفه: " ، وسلك هذا الطريق الزركشي (6)ع باألصلويتم إلحاق الفر 

 له مدخل ال وذلك وكذا، كذا إال والفرع األصل بين فرق  ال: يقال بأن الفرق؛ بإلغاء باألصل الفرع
بأنه:  ، وعرفه القرافي (7)"له الموجب في الشتراكهما الحكم في اشتراكهما فيلزم البتة الحكم في
 ، أي بين األصل والفرع.(8)"الحكم في فيشتركان الفارق  إلغاء هو"

على قوله بوجوب القصاص بالقتل بالمثقل  استدالل الشافعي  هذا التعريف، مثالو 
على القتل بالمحدد، بقوله ال فارق بين القتل بالمثقل أو المحدد، إال بكونه محدًدا، وكونه كذلك ال 

                                                           
(، شرح الكوكب المنير، ابن النجار، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه 225انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، ) (1)

 (.7/269ركشي، )(، البحر المحيط في أصول الفقه، الز4/492حماد، )
، المحصول، الرازي، تحقيق: (5/429)تحقيق: أحمد عناية،  لشوكاني،ا ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشادانظر:  (2)

 (.4/495(، شرح الكوكب المنير، ابن النجار، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، )2/567طه جابر العلواني، )
 (.515ق: محمد عبد الشافي، )المستصفى، الغزالي، تحقي (3)
 (.4/247مختار الصحاح، الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ) (4)
 (.5/902المعجم الوسيط، مصطفى، الزيات، عبد القادر، النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربية، ) (5)
 (.569منهاج الوصول إلى علم األصول، البيضاوي، تحقيق: شعبان إسماعيل، ) (6)
 (.7/255ر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، )البح (7)
 (.291شرح تنقيح الفصول، القرافي، تحقيق: طه سعد، ) (8)
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القصاص هو حفظ النفس، فلو كانت العلة فيه هي القتل تأثير له؛ ألن المقصود من إيجاب 
بالمحدد، التجه الناس إلى القتل بالمثقل؛ هرًبا من القصاص، وبهذا يضيع مقصد الشارع، فتكون 

 .(1)العلة هي القتل العمد، وعليه يجب القصاص بالمثقل كما يجب في المحدد

، (2) دخل لها في العليةوهو بحذف األوصاف الخاصة باألصل، وبيان أنه ال الثاني:
حيث أن النص يدل على حكم، وتوجد معه أوصاف عدة، فيعمل المجتهد على حذف ما ال دخل 

 الشارع يضيف أن" فقال في تعريفه: ، الغزاليله في العلية، وسلك هذه الطريقة في التعريف 
 عن ذفهاح فيجب اإلضافة، في لها مدخل ال أوصاف به وتقترن  به، وينوطه سبب إلى الحكم
 . (5)، واآلمدي(4)مرداوي ومثله ال ،(3)"الحكم يتسع حتى االعتبار درجة

فقال له: هلكت يا رسول هللا؛  ملسو هيلع هللا ىلصأن أعرابًيا جاء إلى النبي  ومثاله، ما رواه أبو هريرة 
أناط حكم إعتاق الرقبة  ملسو هيلع هللا ىلص، فالنبي (6): "أعتق رقبة"ملسو هيلع هللا ىلصواقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له 

ألهله في نهار رمضان، والحكم جاء معه أوصاف عدة هي: كون الذي واقع أعرابًيا،  بوقاع الرجل
وكون الموطوءة هي الزوجة، وكون الجماع في نهار رمضان، فيعمل المجتهد على تنقيح المناط 
لهذه األوصاف، فاألول: ال تأثير له فيحذف؛ ألن الحكم عام ال يختص بفرد معين، والثاني: ال 

ذف؛ ألن للرجل وطء زوجته في ليل رمضان، وال يحل له غيرها ال لياًل وال نهاًرا، تأثير له فيح
 .(7)فيتعين الثالث علة

، والفرق بينها يكمن (9)، وتحقيقه(8)ويتعلق بالعلة ثالثة أمور هي: تنقيح المناط، وتخريجه
 في في كون األول خاص بالعلل المنصوص عليها مثل "النص، واإلجماع"، وهو غير موجود

                                                           
 (.222نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، ) (1)
 (.569منهاج الوصول إلى علم األصول، البيضاوي، تحقيق: شعبان إسماعيل، ) (2)
 (.515الشافي، )المستصفى، الغزالي، تحقيق: محمد عبد  (3)
رح التحرير، التحبير ش، "يصلح ال ما ويلغي يصلح ما األوصاف من فيبقي الحكم، الشارع به ربط الذي المناط تحصيل في االجتهاد" (4)

 (.7/2222المرداوي، تحقيق: عبد الرحمن الجبري وعوض القرني وأحمد السراح، )
 األوصاف من االعتبار في له مدخل ال ما بحذف تعيين؛ غير من علة كونه على نصال دل ما تعيين في النظر فهو المناط تنقيح أما" (5)

 (.541، منتهى السول في علم األصول، اآلمدي، تحقيق: أحمد المزيدي، )"به المقترنة
 .0404 (، حديث رقم:1/21صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب األدب / باب ما جاء في قول الرجل ويلك، ) (6)
 (.515المستصفى، الغزالي، تحقيق: محمد عبد الشافي، ) (7)
 (.541"، منتهى السول في علم األصول، اآلمدي، تحقيق: أحمد المزيدي، )واالجتهاد بالرأي األصل حكم علة إثبات في النظر فهو" (8)
شرح التحرير، المرداوي، تحقيق: عبد الرحمن "، التحبير نفسها في معرفتها بعد الصور آحاد في العلة وجود في النظر فهو " (9)

 (.7/2425الجبري وعوض القرني وأحمد السراح، )
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، والثاني يختص في العلل المستنبطة بأحد مسالك العلة "المناسبة، والسبر (1)العلل المستنبطة
 .(3)، والثالث مختص في تحقيق المناط في العلة المنصوصة والمستنبطة(2)والتقسيم، والدوران"

 فهذه هي أشهر مسالك وطرق العلة التي تناولها األصوليون في كتبهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.514المستصفى، الغزالي، تحقيق: محمد عبد الشافي، ) (1)
(، اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، عبد الكريم النملة، 7/254انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ) (2)

(7/04.) 
 (.7/2422التحبير شرح التحرير، المرداوي، تحقيق: عبد الرحمن الجبري وعوض القرني وأحمد السراح، ) (3)
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 طلب الثانيالم
 أنواع مسالك التعليل التي يثبت بها األمر بمخالفة غير المسلمين

 يرغ مخالفة هي العلة أن بها ت عرف التي والمسالك الطرق نبحث في هذا المطلب و 
 عللةمكثيًرا من األوامر التي جاءت في هذا الباب  أن على نص العلماء أن سبقفقد  المسلمين،
 نصوا تىح المسلمين غير مخالفة علية على العلماء دلت التي الطرق  هي فما المشركين؛ بمخالفة

كرناها في ذ التي المعروفة بالمسالك العلية على استدلوافمؤكد أنهم  األمر؟ علة هي المخالفة بأن
المطلب السابق، ومن خالل البحث في بعض اآلثار الواردة في األمر بمخالفة غير المسلمين 

 سلكوا عدة طرق للداللة على ذلك، منها:يتبين أن علماء األصول 

 "بالوضع" بالنص المخالفة علية ثبوت: أولا 
وهذا المسلك هو األول في طرق الكشف عن العلة، فالتعليل بهذه الطريقة يكون باللغة 

، وعند النظر في اآلثار الواردة في هذا (1)التي ترشدنا إلى العلة سواًء كان النص قطعًيا أو ظاهًرا
نجد أن هذا المسلك هو أبرز المسالك للكشف عن العلة فيه، وأن جميع النصوص جاءت  الباب،

 لبيان العلة بطريق النص الظاهر.

الشارع قد  فإن ،(2)"خفافهم وال نعالهم في يصلون  ال فإنهم اليهود؛ خالفوا: "ملسو هيلع هللا ىلص قوله ومثاله
للغة التي وضعت في ا" نإ" ، فاستخدامنعالهم في يصلون  ال بأنهم اليهود بمخالفة األمر عقب

 مخالفة.بال ألمرل علة   أنها على ةدالللتعليل 

 أقصر مث الصبح، صالة صل: "الكراهة أوقات في التطوعصالة  عن النهي في ملسو هيلع هللا ىلص وكقوله
 وحينئذ ان،شيط قرني بين تطلع حين تطلع فإنها ترتفع، حتى الشمس تطلع حتى الصالة عن

 طلعت "نهاإـ "ب الوقت هذا في التطوع صالة عن االمتناعب األمر تعقيب فإن ،(3)"الكفار لها يسجد
 .األمر علة أنه على دالٌ  للشمس يسجدون  الكفار وأن شيطان، قرني بين تطلع حين

                                                           
 (.464صفحة ) ،راجع المطلب السابق (1)
حكم ، 025(، رقم الحديث: 4/470النعل، )سنن أبي داود، أبو داود، تحقيق: محمد عبد الحميد، كتاب الصالة / باب الصالة في  (2)

 صحيح.عليه األلباني حديث 
(، رقم 4/209حقيق: محمد عبد الباقي، كتاب صالة المسافرين وقصرها/ باب إسالم عمرو بن عبسة، )صحيح مسلم، مسلم، ت (3)

 .125الحديث: 
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من كان قبلكم أنهم اتخذوا  َهَلكَ  قال: "إنما ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وفي حديث عمر بن الخطاب 
ال فليمض"آثار أنبيائهم بيًعا، من مر بشيء من المساجد فحضرت ال ، حيث (1)صالة فليصل وا 

أن الشارع قد استعمل لفظ "إنما" للداللة على أن العلة في هالك األقوام السابقة هي اتخاذهم من 
الة في أي للمسلمين بالص ملسو هيلع هللا ىلصأماكن صالة أنبيائهم بيًعا أي كنائس يصلون فيها، فأتى أمر النبي 

الفة لسابقة، فيفهم منه أن العلة هي مخمسجد حضرت فيه الصالة كي ال يتشبهوا بأمم الضالل ا
 غير المسلمين على ما كانوا عليه من بدع ضالة.

أن أخته المغيرة حدثته وهو غالم، وكان له قرنان أو قصتان،  وفي خبر أنس بن مالك 
، فقد علل (2)"اليهود زي  هذا فإن -قصوهما أو- هذين احلقواعلى رأسه، وقال: " ملسو هيلع هللا ىلصفمسح النبي 

بحلق أو قص القرنين، بأنهما من عادات اليهود، وذلك عندما استعمل لفظة "إن"  أمره ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 التي تدل لغة على التعليل، فكانت علة األمر هي مخالفة عاداتهم. 

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيأن   هريرة أبيمن لفظ "إن" في حديث  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ما يفهم من استعمال النبي 
، فجاءت هنا للداللة على أن علة األمر (3)"فخالفوهم يصبغون، ال والنصارى  اليهود إن": قال

 بالصبغ هي مخالفة اليهود والنصارى؛ ألنهم ال يفعلونها.

 الغالم عن تعق اليهود إنأنه قال: " ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  وفي باب العقيقة روى أبو هريرة 
ث ، فهنا أيًضا ورد في الحدي(4)"شاه الجارية وعن ،شاتين الغالم عن فعقوا، الجارية عن تعق وال

ه للمسلمين أن أمر  ملسو هيلع هللا ىلصلفظ "إن" التي تستعمل في اللغة للداللة على السبب والعلية، فبين النبي 
 بالعق عن الغالم شاتين، والجارية شاه جاء بسبب وعلية المخالفة لما كان عليه اليهود.

فهذه النصوص فيها داللة على أن ثبوت علة المخالفة لغير المسلمين، جاءت بطريق 
 الستخدام الشارع لأللفاظ الدالة على ذلك مثل إن وأن، فثبت العلة بالنص الظاهر. النص الظاهر،

                                                           
(، رقم 5/441مصنف عبد الرزاق، الصنعاني، تحقيق: حبيب األعظمي، كتاب الصالة / باب ما يقرأ في الصبح في السفر، ) (1)

 .5724الحديث: 
حكم  ،4497(، رقم الحديث: 4/14لرخصة، )يق: محمد عبد الحميد، كتاب الترجل / باب ما جاء في اسنن أبي داود، أبو داود، تحق (2)

 .ضعيف االسنادعليه األلباني حديث 
 .2199(، حديث رقم: 7/404صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب اللباس/ باب الخضاب، ) (3)
(، حديث رقم: 9/267م وما يعق عن الجارية، )السنن الكبرى، البيهقي، تحقيق: محمد عطا، كتاب الضحايا/ باب ما يعق عن الغال (4)

49515. 
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  باإليماء المخالفة علية ثبوت: ثانياا
فلما كان اإليماء أحد مسالك العلة، فقد سلك العلماء هذا الطريق للداللة على علية األمر 

 من أنواع اإليماء التي سبق في هذا الباب بأنها مخالفة غير المسلمين، ودل على ذلك بثالثة
 ذكرها في المطلب الفائت، وهذا يتضح في العديد من األمثلة، منها:

 خالفوا: "ملسو هيلع هللا ىلص قوله، مثل (1)بالفاء العلة على الحكم ترتيبأما ما فهم بطريق النوع األول وهو 
 اع اإليماء الذيويفهم أيًضا بالنوع الرابع من أنو  ،(2)"خفافهم وال نعالهم في يصلون  ال فإنهم اليهود؛

 المخالفة طلب ملسو هيلع هللا ىلص النبي رتب، ففي هذا المثال (3)ينص على أن يذكر الشارع مع الحكم وصًفا
 على نفسه بالمثال التمثيل يضر وال ،(4)"النعال في يصلون  ال أنهم" وهو وصفٍ  على بالفاء،

 جهة من هوف أحياًنا؛ أكثر أو جهتان، فيها يكون  حيث لذلك تصلح األمثلة بعض فإن الطريقين؛
 تارة، صللن به التمثيل فيصح باإليماء؛ عليها يدل أخرى  جهة ومن بالنص، عليةال على يدل

 .(5)أخرى  ولإليماء

 ثم بح،الص صالة صل: "الكراهة أوقات في التطوعصالة  عن النهي في ملسو هيلع هللا ىلص كقوله ومثله
 ،شيطان يقرن بين تطلع حين تطلع فإنها ؛ترتفع حتى الشمس تطلع حتى الصالة عن أقصر
فالشارع هنا رتب الحكم على العلة بالفاء، حيث دخلت الفاء على  ،(6)"الكفار لها يسجد وحينئذ

 بأن وقاتاأل هذه في الصالة عن بالقصر األمر تعقيب فإن، (7)العلة وكان الحكم مقدم عليها
حكم وصف، ، وهنا أيًضا ذكر الشارع مع ال(8)األمر علة بأنه مشعرٌ  حينئذ للشمس يسجدون  الكفار

 .لو لم يتم اعتبار هذا الوصف علة لكان ذكره بغير فائدة

 هذين احلقواأنه قال: " في خبر أنس بن مالك  ملسو هيلع هللا ىلصويندرج تحت النوع األول قول النبي 
الحكم على العلة بالفاء، فدخلت الفاء  ملسو هيلع هللا ىلص، فقد رتب النبي (9)"اليهود زي  هذا فإن -قصوهما أو-

                                                           
 (.461، صفحة )راجع المطلب السابق (1)
 (.144صفحة ) ،سبق تخريجه (2)
 (.946، صفحة )راجع المطلب السابق (3)
 (.45األمر المعلل بمخالفة غير المسلمين وداللته على األحكام، إبراهيم، ) (4)
 (.254نهاية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، ) (5)
 (.144صفحة ) ،سبق تخريجه (6)
 (.461، صفحة )راجع المطلب السابق (7)
 (.45األمر المعلل بمخالفة غير المسلمين وداللته على األحكام، إبراهيم، ) (8)
 (.944صفحة ) ،سبق تخريجه (9)
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بحلق أو قص القرنين، بسبب  ملسو هيلع هللا ىلص، فدل ذلك على أن أمر النبي (1)هاعلى العلة، وق ِدَم الحكم  علي
 كونهما من عادات اليهود، فيفهم منه أن المخالفة هي العلة.

 خالفواو  وأفرقوا اختضبوا،: "ملسو هيلع هللا ىلص كقوله ،بالواو الوصف على الحكم ترتيب منه وقريًبا
العلة هي  بأن رٌ مشع اليهود بمخالفة الفرق اإلختضاب و ب األمر ملسو هيلع هللا ىلصه عطف فإن ،( 2)"اليهود

، فبعد ذكره (4)، وهذا يفهم أيًضا بطريق اإليماء بحيث يذكر الشارع مع الحكم وصًفا(3)المخالفة
 للحكم الخضب والفرق، قرنه بالوصف الذي هو العلة وهو المخالفة.

، وذلك لفاءبا العلة على الحكم ترتيبوتعرف العلة بالوجه الثاني من نوع اإليماء األول ب
من كان قبلكم أنهم  َهَلكَ  "إنما ملسو هيلع هللا ىلص، كقوله (5)فاء على الحكم، وكون العلة مقدمة عليهبدخول ال

ال فليمض" ، (6)اتخذوا آثار أنبيائهم بيًعا، من مر بشيء من المساجد فحضرت الصالة فليصل وا 
بالصالة لمن مر بأي من المساجد إذا حضرت الصالة، وعدم جعلها كالبيع،  ملسو هيلع هللا ىلصفجاء أمر النبي 

ي ذلك فعل األمم السابقة من غير المسلمين، فكان في هذا داللة إيماء على أن العلة في والعلة ف
 هذا الحكم هو المخالفة لألمم الماضية.

، فيه دخول الفاء على الحكم، (7)"فخالفوهم يصبغون، ال والنصارى  اليهود إن" ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 لى كونها علة لهذا األمر.بالمخالفة في الصبغ فيه داللة ع ملسو هيلع هللا ىلص، فأمره (8)العلة مقدمة عليهو 

، لجاريةا عن تعق وال الغالم عن تعق اليهود إن" ملسو هيلع هللا ىلصوبنفس الوجه تعرف العلة في قوله 
العلة التي هي فعل اليهود واألمر  ملسو هيلع هللا ىلص، فقد ذكر النبي (9)"شاه الجارية وعن ،شاتين الغالم عن فعقوا

شاه وسن ذبح شاتين عن الغالم، و بمخالفة ما هم عليه من هذه العادة، وذكر الحكم مقروًنا بالفاء، 
 عن الجارية، فعرفت العلة بهذه الطريقة على أنها مخالفة اليهود.

                                                           
 (.461، صفحة )راجع المطلب السابق (1)
 .47262(، رقم الحديث: 0/000كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، الهندي، تحقيق: بكري حياني وصفوة السقا، ) (2)
 (.45لل بمخالفة غير المسلمين وداللته على األحكام، إبراهيم، )األمر المع (3)
 (.946، صفحة )راجع المطلب السابق (4)
 (.461، صفحة )راجع المطلب السابق (5)
 (.944صفحة ) ،سبق تخريجه (6)
 (.944صفحة ) ،سبق تخريجه (7)
 (.461، صفحة )راجع المطلب السابق (8)
 (.944صفحة ) ،سبق تخريجه (9)
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 أن لكذ من في علم عليه، المحكوم بصفة علمه بعق بحكم الشارع يحكم أن اإليماء ومن
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يسألون   الصحابة كان دوقد تكون فعاًل أو سؤااًل، فق ،(1)للحكم علة الصفة تلك
 كانوا اليهود أن سؤال الصحابة  ومثاله فعلهم؛ خالف بفعل ملسو هيلع هللا ىلص فيأمرهم كذا، يفعلون  اليهود نأ
 هللا فأنزل ملسو هيلع هللا ىلص للنبي ذلك فذ كر بيت،يأكلون وال يشربون مع المرأة الحائض، وال يجالسوها في ال ال
: ﴿َل ونََك

َ
أ نَمِحيِضَََعنَََِويَسن وَََق لنََال ًذىَه 

َ
ََتِل واَأ نَمِحيِضََِفََالنَِِساءََََفاعن : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال ،(2)﴾ال

 مرناأ من يدع أن الرجل هذا يريد "ما: فقالوا اليهود، ذلك فبلغ ،"الجماع إال شيء كل اصنعوا"
عن فعل اليهود، وأمرهم بفعل مناقض  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ، فبعد سؤال الصحابة (3)فيه" خالفنا إال اشيئً 

 مخالفتهم.لما هم عليه، كان هذا مشعٌر بأن العلية هي 

 األنصار من مشيخة على ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول خرج: قال أيًضا حديث أبي أمامة  ومثاله
زء من ، ففي هذا الج"الكتاب أهل وخالفوا وصفروا، حمروا األنصار معشر يا: "فقال لحاهم بيض

فعاًل وحكم عليه عقب علمه بهذا الفعل، فلما رأى لحاهم بيض أمرهم بتغير  ملسو هيلع هللا ىلصالحديث رأى النبي 
ا الشيب بالحمرة أو الصفرة، وألحق الحكم بالعلة والوصف الذي هو مخالفة أهل الكتاب، فعرفت هذ

 العلة هنا باإليماء.

: ملسو هيلع هللا ىلص هللا ولرس فقال ،يأتزرون  وال يتسرولون  الكتاب أهل إن ويكمل في الحديث أنهم قالوا:
 النبي فقال ،ن ينتعلو  وال يتخففون  الكتاب أهل ن"، وقالوا: إالكتاب أهل وخالفوا وائتزروا تسرولوا"

 -لحاهم– عثانينهم يقصون  الكتاب أهل إن وقالوا: ،"الكتاب أهل وخالفوا وانتعلوا فتخففوا: "ملسو هيلع هللا ىلص
 أهل الفواوخ ،عثانينكم ووفروا ،سبالكم قصوا: "ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال، -شواربهم– سبالهم ويوفرون 
، ى أسئلة الصحابة كان يجيب عل ملسو هيلع هللا ىلص، ففي هذا الشق من الحديث نجد أن النبي (4)"الكتاب

عقب علمه بهذه األوصاف التي جاءت بطرق األسئلة، يشعر  ملسو هيلع هللا ىلصفكل األحكام التي أمر بها النبي 
 أن هذه األوصاف هي علة لهذا الحكم، فدلت كلها على كون العلة هي المخالفة.

                                                           
 (.946، صفحة )راجع المطلب السابق (1)
 .555سورة البقرة:  (2)
مد عبد الباقي، كتاب الحيض/ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: مح (3)

 .265(، رقم الحديث: 4/540واالتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، )
، قال 55515(، رقم الحديث: 20/042ار، )، تتمة مسند األنصمرشد عادلو األرنؤوط شعيبمسند أحمد، أحمد بن حنبل، تحقيق:  (4)

 محققوه إسناده صحيح.
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، بحيث لو لم يكن هذا الوصف لفائدة (1)ويفهم باإليماء أن يذكر الشارع مع الحكم وصًفا
، وقوله (2)الشوارب" وأحفوا اللحى، وفروا المشركين، "خالفوا ملسو هيلع هللا ىلصان ذكره من قبيل العدم، كقوله ك
أن الحكم بحف أو جز  ملسو هيلع هللا ىلص، فيفهم من قوله (3)المجوس" خالفوا اللحى، وأرخوا الشوارب، "جزوا: ملسو هيلع هللا ىلص

ف هذا الوص ملسو هيلع هللا ىلصالشارب، وارخاء اللحى جاء لعلة وهي مخالفة المشركين والمجوس، وذلك لذكره 
 بمخالفتهم جاء لفائدة بكون المخالفة هي العلة في الحكم. ملسو هيلع هللا ىلصمع الحكم، فأمره 

 رفٍ ح واسطةِ  بال وصفٍ  على لحكمٍ  ترتيبٌ  الشارع كالم في يرد أنومن اإليماء أيًضا 
 بينهم خالف على التعليل في معتبًرا مسلًكا ذلك األصوليين من واحد غير عد فقد ونحوه؛ كالفاء

 اإليماء. من لكان الفاء كحرف بواسطة كان ولو ،(4)عدمه نم المناسبة باشتراط

 بعده أو ،ايومً  قبله صوموا اليهود، فيه وخالفوا عاشوراء، يوم صوموا: "ملسو هيلع هللا ىلص قوله ومثاله
أمر بصيام يوم عاشوراء وأمر بمخالفة اليهود في صيامه، وأعقب هذا األمر  ملسو هيلع هللا ىلص، فالنبي (5)"ايومً 

 .(6)قبله أو بعده، فكان هذا مشعٌر بأن العلة هي المخالفةبصفة هذا الصيام وذلك بصيام يوًما 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.946، صفحة )جع المطلب السابقرا(1)
 .2195(، حديث رقم: 7/406صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب اللباس/ باب تقليم األظفار، ) (2)
 .506(، رقم الحديث: 4/555صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد عبد الباقي، كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة، ) (3)
 (.255، اإلسنوي، )نهاية السول شرح منهاج الوصول (4)
قال محققوه  ،5424(، رقم الحديث: 4/25هاشم، ) ، مسند بنيمرشد عادلو األرنؤوط شعيبمسند أحمد، أحمد بن حنبل، تحقيق:  (5)

 إسناده ضعيف.
 (.42األمر المعلل بمخالفة غير المسلمين وداللته على األحكام، إبراهيم، ) (6)
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 الثاني المبحث
 المخالفة مصلحة وتعارض المسلمين، غير فةلبمخا األمر علة زوال أثر

 أخرى  مصلحة مع
 تمهيد:

إن الشريعة اإلسالمية تتصف بالحكمة البالغة التي تنظم شرائعها وتعاليمها، والفهم العميق  
مها الشرعية وقواعدها، يجعل من المسلم أكثر قدرة على االنتفاع بها، وأكثر قرًبا لطبيعة أحكا

لمعرفة مبادئها ومقاصدها الكلية الشرعية، وبالتدبر في هذه األحكام والتأمل في مقاصدها، نلحظ 
أن من أهم مظاهر الحكمة أن بناء الشريعة قائم على ما تقتضيه العقول السلمية والفطر السوية 

ستقيمة، فقال العلواني: "ومن أهم مظاهر أزمة العقل المسلم اختالل الموازين واألولويات التي الم
 .(1)وضعها اإلسالم"

فالناظر في واقعنا المعاصر يجد أن من سماته وخصائصه االنفالت واالضطراب الفقهي،  
حيان بعض األ األمر الذي أدى إلى اصدار العديد من الفتاوى المستنكرة والتي يستدل لها في

ببعض القواعد األصولية أو الفقهية، بدون معرفة شروط وضوابط هذه القاعدة، والتي من بينها 
 .(2)"دوران الحكم مع علته وجوًدا وعدًما"

كما أن هناك اختالاًل كبيًرا في العمل بالموازنة والترجيح بين المصالح، فالميزان في  
صة دون النظر واعتبار المصالح التي راعاها الشارع الترجيح اليوم هو الهوى والمصلحة الخا

 الحكيم.

 انمتغير  انسبين انأمر  هما بل ؛انر ييتغ ال ينمطلق ينثابت ينأمر  اليس والمخالفة التشبهف 
 آخر، مانز  في اتشبهً  يعد ال زمان في اتشبهً  يعد ما فربما والمكان؛ الزمان باعتبارات انمحكوم

 اعارً ش زمان في يكون  لبس أو عادة أي مثلن زال في زمان آخر، وما أمر فيه بالمخالفة في زما
 وليس ،ناسال بين امشتركً  اأمرً  اللباس أو العادة تصبح عندما العلة هذه تزول ثم خاصة الكفارب

                                                           
 (.4) الريسوني، الشاطبي، اإلمام عند المقاصد نظرية (1)
 (.424دوران الحكم مع العلة، حسونة، ) شروط (2)
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 :الطيلسان لبس عن العلماء نهي على اتعليقً   حجر ابن هذا قال وفي الكفار،ب اخاًص  اشعارً 
نََّما" ةِ  ْسِتْداَللااِل  َيْصل ح َواِ   َذِلكَ  ِاْرَتَفعَ  َوَقدْ  ،ِشَعارهمْ  نْ مِ  الطََّياِلَسة َتك ون  الَِّذي اْلَوْقت ِفي اْلَيه ود ِبِقصَّ

  .(0)"اْلم َباح ع م وم ِفي َداِخاًل  َفَصارَ  اأْلَْزِمَنة، َهِذهِ  ِفي

ْمر اْلَمَياِثر عن النهي عن اأيًض  وقال  ِحيَنِئذٍ  مْ ِشَعاره َذِلكَ  َكانَ  لِكنْ : "للكفار اشعارً  كانت التي (9)اْلح 
فَّار، َوه مْ  ولفَ  اْلَمْعَنى، َذِلكَ  َزالَ  ِبِشَعاِرِهْم، ي ْخَتَص  اآْلن َيِصْر  َلمْ  َلمَّا ث مَّ  ك   .(3)"اْلَكَراَهة َتز 

لذا اختار الباحث هذا المبحث، لبيان مسألة أثر زوال علة األمر بمخالفة غير المسلمين  
وهل تنطبق عليها القاعدة السابقة بشروطها وضوابطها، والبحث في تعارض على األحكام، 

مصلحة مخالفة غير المسلمين مع مصلحة أخرى من خالل إعمال ميزان ترجيح المصالح، وترجيح 
 المصلحة األعظم؟ 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.46/572فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر، ) (4)
هي وطاء يوضع على سرج الراحلة كانت النساء تصنعه من األرجوان األحمر والديباج ألزواجهن، وقيل هي مراكب العجم، وقيل  (5)

ففيها أربعة أقوال بأنها وطاء للراحلة أو لراكبها، أو هي نفس السرج، أو غشاوة، أغشية السرج من الحرير، وقيل سروج من الديباج، 

 (.46/592فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر، )
 (.46/267فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر، ) (2)
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 المطلب األول
 فة غير المسلمينلأثر زوال علة األمر بمخا

 جوًداو  علته مع يدور الحكم" قاعدة الفقه، أصول علم فيالقياس  قواعد من معلوم هو كما
نما جاءت لتحقيق مصالح  ،(1)"وعدًما فقد تقرر عند علماء الشريعة أن األحكام لم تشرع عبًثا، وا 

العباد في الدنيا واآلخرة، وقد ربط الشارع الحكم بوصف وعلة جعلها عالمة ومعرِّفة، بحيث إذا 
الحكم، وحيثما انتفت العلة انتفى معها الحكم، فهذا المعنى الذي وجدت تلك العلة وجد معها ذلك 

تقرره القاعدة، وهو مبدأ أساسي وأصل مهم يكاد يحيط بجل أحكام الشريعة، كما أنه يعتبر محل 
 .(2)اتفاق بين العلماء

 وعدًما؛ وجوًدا وسببه علته مع يدور الحكم فإن: " القيم وعلى هذا األصل قال ابن
 لقومثل له بالخمر فقد ع ،(3)"بزوالهما الحكم ذلك زال علة أو بسبب حكًما الشارع علق إذا ولهذا
 م،الحك معها زال خاًل  وصارت عنها تزال فإذا اإلسكار، وجوب الحد والتنجيس لعلة حكم بها

 الذي لحكما زالت العلة زال فإذا ، الشهادةو  الرواية قبول من المنع اعليه علق اْلِفْسقِ  علة وكذلك
 ا.عليه علق

ويمكن التمثيل لهذه القاعدة بالدواب والدواجن الجاللة _التي تأكل النجاسة_، فقد نهى 
، ولكن إذا حبست حتى تطيب صارت حالاًل باتفاق علماء المسلمين؛ ألنها قبل ملسو هيلع هللا ىلصعنها النبي 

، (4)ةر الحبس يظهر في لبنها وبيضها ولحمها أثر النجاسة، فإذا زال هذا عادت على أصلها بالطها
 .(5)فالحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها

 لقاعدةا هذه تفعيل يمكن مدى أي إلىاإلجابة عن سؤال  هو المسألة هذه في يعنينا ماإن 
 زالت مث المسلمين، غير بمخالفة الشارع من معلاًل  األمرورد  إذاف ؟البحث قضية في تطبيقهاو 

 واعدق مراعاةعد بف_ الوجوب على يدل األمر إن قلنا إذا وخصوًصا_ الحكممعها  يزول فهل العلة
                                                           

(، شرح 4/492(، موسوعة القواعد الفقهية، بورنو، )4/16، )إعالم الموقعين، ابن القيم الجوزية، تحقيق: مشهور آل سلمانانظر:  (1)

 (.1/0252(، الفقه اإلسالمي وأدلته، الزحيلي، )4/514القواعد السعدية، الزامل، )
 ،الدولي اإلسالمي الفقه مجمع اإلسالمي التعاون منظمةانظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، مؤسسة زايد الخيرية،  (2)

 (.4/16عالم الموقعين، ابن القيم الجوزية، تحقيق: مشهور آل سلمان، )(، إ5/514(، تفسير المنار، رضا، )59/245)
 (.4/16إعالم الموقعين، ابن القيم الجوزية، تحقيق: مشهور آل سلمان، ) (3)
 (.4/494موسوعة القواعد الفقهية، بورنو، ) (4)
 (.422(، القواعد الفقهية، الندوي، )54/262)د الرحمن قاسم، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: عبانظر:  (5)
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 رضواأع أنهم أم ؟القاعدة هذهب العلماء التزم هل لكن ،"نعم" اإلجابة تكون  أن يفترض األصول
ذا البحث، قضية في عنها يسير أجاب عنها الدكتور ت المسألة هذه ؟ذلك سبب فما عنها أعرضوا وا 

ة بحثنا، فيما يلي نحاول بيان اإلجاب قضية في ليةالتأصي المسائل من كواحدة (1)إبراهيم في بحثه
 على هذا السؤال:

 نع ورد ما إال ،ال نكاد نجد من تحدث فيها المسألة في للعلماء كالمٍ عند البحث عن 
المسلم  خلعأن ي األدبمن  بأن  الشافعي اإلمام كالم على تعليقه في  القاري  علي م ال

 استقر الذي األدب أن على  الشافعي قول ي حمل أن األولى: "قال حيث الصالة؛ في نعليه
 ادهمااعتي عدم أو والنصارى، اليهود عدم عند زماننا في األدب أو نعليه، خلع  أمره آخر عليه
ر موجوًدا وبات غي المسلمين غير بمخالفةالحكم المعلل  أنفيفهم من كالمه التصريح ب ،(2)"الخلع
 هذهب يزول الحكم فإن عادتهم؛ من يعد لم الفعل هذا أن أو ،بالد المسلمين غير من ما بلدٍ في 

 الحكم" لقاعدة إعمااًل  إال هذا وما فلما زالت العلة زال معها الحكم، ،التي هي علة للحكم األسباب
 ".وعدًما وجوًدا علته مع يدور

ئل فقد ؛لم تعجبه هذه الطريقة  عثيمين ابن الشيخ كنول  ؛للحىا إعفاء حكم بقاء عن س 
 يعفون  ألنهم اآلن؛ بقائمة ليست علة وهي المجوس،و  النصارى  مخالفة اللحية إعفاء علة كون  مع

 أجل نم شرًعا ثبت إذا الحكم إن: "قولهها ومن ،فرد مجيًبا على هذه الطريقة من وجوه ،اللحى
 زال لوو  يبقى فإنه اإلسالم؛ شعائر من لشعيرة أو للفطرة، اموافقً  الحكم هذا وكان زال، معنى

 والقوة الجلد  وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص النبي ي ظهر أن سببه كان الطواف في الرََّملَ  إلى ترى  أال السبب،
 العلة، هذه زالت فقد ذلك ومع يثرب، حمى وهنتهم قوم عليكم يقدم إنه: قالوا الذين المشركين أمام
 .(3)"الوداع حجة في ملسو هيلع هللا ىلص النبي رمل حيث الحكم وبقي

إذا ورد : ي قال بحيث المسألة في ضابًطا  عثيمين ابن الشيخ كالم ي جعل أن يمكنو 
 وما لعلة،ا بزوال يزول هحكم فإن أخرى  علةٌ  فيه تظهر وال المسلمين، غير بمخالفة معلاًل األمر 

                                                           
 (.44-42األمر المعلل بمخالفة غير المسلمين وداللته على األحكام، إبراهيم، ) (1)
 (.5/020مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المال علي القاري، ) (2)
 (.44/459مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ) (3)
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 رغي مخالفة علة زالت ولو قائًما يبقى األمر حكم فإن حكمة؛ أو أخرى، لعلة تهموافق ظهر
 .، لتعلقه بعلة أخرى (1)المسلمين

 غير الفةلمخ معنى فيه يظهر لم حيثب علته؛ زالت ماثل للقسم األول من الضابط _يمو 
 بالصالة يقال حتى الصالة في نعالهم خلع منهم ي عرف لم حيث النعال؛ في الصالة  _ المسلمين

 على زال ال مراأل إن نقول فال لليهود، مخالفة الشعر بفرق  ملسو هيلع هللا ىلص أمره ومثله أيًضا لهم، مخالفةً  فيها
 لمخالفةل معنى أي ظهور عدم بحكم ؛فقط اإلباحة رتبة إلى ينحدر هإن بل ،االستحباب من حكمه
 الفرق،ب ي عرفون  المسلمة غير األمم من غيرهم وال المشركون  وال يهودال فال ،الحالي عصرنا في
 المخالفة. لمكان باستحبابه للقول إذن معنى فال

 الشيب يتركون  ملسو هيلع هللا ىلص عهده في كانوا فإنهم هود؛للي مخالفةً  الشيب بتغيير ملسو هيلع هللا ىلصأمره  كذلك ومثاله
 وغير_ خاصةً  اليهود حال إلى اآلن نظرنا إذا ولكننا بمخالفتهم المسلمون  فأ ِمر يغيرونه، وال

 لمعنى غييرهت لندبية إذن معنى فال الشيب، ويغير إال منهم أحًدا جدن كادفإننا ال ن_ عامةً  المسلمين
 .الشيب ترك فيإن المخالفة قد تظهر  بل المخالفة،

قاعدة مخصصة للقاعدة العامة "الحكم يدور مع علته وجوًدا  وقد ذكر األتاسي 
، وهو بهذا يمثل للقسم األول من (2)وعدًما"، فقال: "الحكم يدور مع علته الوحيدة وجوًدا وعدًما"

ا، وينتفى هالضابط الذي ذكرناه فيما سبق، بحيث إذا كان للحكم علٌة وحيدة فإن الحكم يوجد بوجود
 بانتفائها، وهذا ما قرأناه من األمثلة السابقة.

 ؛غير المسلمين_ مخالفة دون  أخرى  علةً  وافق ما أيومثال القسم الثاني من الضابط؛ _
 تهموافق منهاو  المسلمين، غير مخالفة منها متعددة بعللٍ  معللٌ  فهو اللحى إعفاءفي األمر ب ذ كر ما
 لوصفينا إن هنا يقال وال األخرى، لبقاء وذلك األمر؛ زوال ستلزمي ال إحدى العلل فزوال لفطرةل
 تحققت لم أحدهما زال فإذا مركبة، علةً  مًعا يشكالن_ الفطرة وموافقة المسلمين، غير مخالفة_

 .مستقلة علةً  يعد الوصفين من واحد كل إن يقال أن الصواب بل ،يةالعل

                                                           
 (.44األمر المعلل بمخالفة غير المسلمين وداللته على األحكام، إبراهيم، ) (1)
 (.2/564شرح المجلة، األتاسي، ) (2)
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ير المسلمين على الحكم، بأنها تطبق وعليه؛ فيمكن القول في أثر زوال علة مخالفة غ
عليها القاعدة األصولية "الحكم يدور مع علته وجوًدا وعدًما"، ولكن بضابط كون أن علة المخالفة 
هي العلة الوحيدة الدالة على الحكم، أما بكونها إحدى علل الحكم فإن زوالها ال يؤثر في الحكم 

 عند بقاء العلل األخرى.
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 ب الثانيالمطل
 تعارض مصلحة مخالفة غير المسلمين مع مصلحة أخرى 

، وال يمكن اعتبار هذه المنفعة مصلحة (1)فالمصلحة هي كل منفعة جلًبا أو مفسدٍة دفًعا
إال إذا ترجح نفعها على الضرر أو المفسدة المترتبة عليها، وجرت كلمة العلماء بأن هناك مصلحة 

ن كانت مهدرة.راجحة وأخرى مرجوحة، ولم يضرهم ت  سمية المصلحة المرجوحة مصلحة حتى وا 

إن المجتهد حتى يستطيع أن يوازن بين المصالح في حالة تزاحمها ال بد له من أن يكون 
عارًفا وملًما بميزان ترجيحها، الذي يراعى من خالله ترجيح المصلحة األعظم وتقديمها على 

 ر التالية في تحديد المصلحة األعظم:المصلحة األدنى، حيث يمكن االحتكام إلى المعايي

؛ من حيث تعلق المصلحة بين المصالح فهل هي متعلقة بالدين، والنفس، أو : نوع المصلحةأولا 
 العقل، أو النسل، أو المال.

 ؛ وذلك بكونها من الضروريات أم الحاجيات أم التحسينيات.: رتبة المصلحةثانياا

 مصلحة كلية، أم جزئية؟، فهل هي : عموم وشمول المصلحةثالثاا

 (2)؛ هل هي محققة، أم مظنونة، أم متوهمة الحصول؟: المصلحة من حيث تحققهارابعاا

 وما كمه،حميزان وقواعد ت وله اإلسالمي الفقه في واسع باب المصالح ضوعليه فتعار 
 حال في رهاتأخي أو المسلمين، غير مخالفة مصلحة تقديم معيار ضبط  معرفة و  المسألة في يعنينا

 اعدةقلميزان تعارض المصالح و  نحكمن هذا التعارض عن جابةلإلو  أخرى، مصلحة مع تعارضها
د وهذا األمر ال يتأتى إال عن األدنى، المصلحة تفويت إلى ذلك أدى ولو األعظم، المصلحة تقديم
 :ضالتعار  هذا على األمثلة من العديد ضرب ويمكن القدرة على الجمع بين المصلحتين؛ عدم

                                                           
 أن كما المفسدة، ودفع المنفعة جلب  الغزالي اإلمام تعريف حول تدور جميعًا أنها نجد للمصلحة، العلماء تعريفات إلى بالنظر (1)

 التعريف، يف وشرح فصل من ومنهم بأقسامها، عرفها من فمنهم عليها، الحكم وبين وتعريفها المصلحة بين اجليً  اخلطً  التعريفات في
 وصف- يذات شيء والمفسدة فالمنفعة: "لها المالزم أو الواقع بالحكم ال ذاتي وصف أنها على المصلحة تعريف يجب أنه الباحث ويرى
 .5649ألدلة التبعية، الدكتور تيسير إبراهيم، محاضرة لمساق ا ،"شرعية مسألة عليها والحكم -ذاتي

ى، المستصف، انظر: الباحث ذكره الذي المختار التعريف ف كما مالزم، غير مستقل ذاتي وصف بأنها تعريفها الصواب فمن لذا

لحة في الشريعة (، ضوابط المص0/479(، المحصول، الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، )474الغزالي، تحقيق: محمد عبد الشافي، )

 (.542(، بحث تخصيص النص بالمصلحة، إبراهيم، )4/466(، المدخل الفقهي العام، الزرقا، )52اإلسالمية، البوطي، )
 (.552(، بحث تخصيص النص بالمصلحة، إبراهيم، )549انظر: ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية، البوطي، ) (2)
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 الفواخ: "ملسو هيلع هللا ىلص قولهتعارض مصلحة مخالفة اليهود بالصالة في النعلين ب لمثال األول:ا
أي ف جد،المس شافر  على الحفاظمع مصلحة  ،(1)"خفافهم وال نعالهم في يصلون  ال فإنهم اليهود؛

 المصلحتين تقدم، وأيهما التي تؤخر؟ 

 يصلون  ال فإنهم اليهود، خالفوا: "ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال أوس  بن حديث شدادففي 
َ: ﴿الوفادة يوم لهفيما قيل   موسىيتابعون  فاليهود، (2)"خفافهم وال نعالهم في َناَإِِنِ

َ
ََربُّكَََأ

لَعَن لَينَكَََفاخن ِسََبِالَوادََِإِنََّكَََنعن َقدَّ ًوىَالم  بعيًدا عن الخالف الواقع في سبب هذا الحكم في و  ،(3)﴾ط 
 صدر الحكم ملسو هيلع هللا ىلصة جاءت بما يخالف فعلهم والنبي ، فإن الشريعة اإلسالمي(4)شريعة موسى 

 باألمر بالصالة بالنعال بالمخالفة التي هي علة عند كثير من العلماء.

 شافر  مالية على الحفاظ مصلحة نتيقن بأن األعظم المصلحة تقديم لقاعدة إعماالً ف
 اليهود مخالفة مصلحةَ  ت َضيِِّع ال المسجد شافر  على الحفاظ مصلحة تقديم ألن مقدمة؛ جداالمس

 .المسجد خارج الصالة حالة هاتحقيق يمكن حيث ؛لينالنع في بالصالة

بأن هذه السنة ال يمكن تطبيقها في المساجد اليوم، بينما يمكن  وذكر ابن عثيمين 
 انظرً  ؛بنعليه المسجد في يدخل ال اإلنسان أن اآلن العلماء رأى ولهذاذلك خارج المسجد فقال: "

ذا ،بنعليه اإلنسان دخل لو تتلوث فرشب مفروشة ألنها  في فليصل ةالسن يطبق أن اإلنسان أراد وا 
 .(5)"ذلك أشبه ما أو الراتبة أو التهجد بنعليه بيته

 معما نجاسته حال النعلين في بالصالة اليهود مخالفة مصلحةتعارض  :الثاني المثال
 هما التي تؤخر؟ أي المصلحتين تقدم، وأيف حافًيا، بالصالة الصالة صحة مصلحة

 الةالص صحة على الحفاظ مصلحة ننتيقن بأ األعظم المصلحة تقديم لقاعدة إعمااًل ف
 على احفاظً  كونهما نجسين حالفي  بهما الصالة على مقدمة _حافًيابدون النعلين _ بالصالة

                                                           
 (.441، صفحة )سبق تخريجه (1)
 المرجع السابق. (2)
 .45سورة طه:  (3)
(، المنهل العذب المورود 22-5/24انظر: فيض الباري على صحيح البخاري، معظم شاه الكشميري، تحقيق: محمد الميرتهي، ) (4)

 (.2/45شرح سنن اإلمام أبي داود، السبكي، تحقيق: أمين خطاب، )
 (.0/211شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين، ) (5)
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 متعلقة ةضروري لمصلحة حفظ فيه بالنعلين النجسين الصالة من المنع ألن المخالفة؛ مصلحة
 بمصلحة لينالنع في بالصالة اليهود مخالفة مصلحة تتعلق ال بينما الطهارة، شرط وهي بالصالة
 علقفقد  الذ غيره؛ على مقدمٌ من رتبة الضروري من المصالح  كان وما بالصالة، متعلقة ضرورية

 ،(1)"ةنجاس فيهما يكن لم إذا ما على محمول هو: "بقوله النعلين في الصالة على  بطال ابن  
 .(2)"سةمتنج غير كانت إذا فيها فصلوا: "فقال شرًطا للصالة فيهما  المناوي قد وضعه  وكذلك

 إحدى تقديم لضابط واضح إعمالفيه   والمناوي  بطال، ابن من الشرط وهذا
 ،نجاستهما الح ينالنعل بخلع الصالة صحة فمصلحة قوتها، إلى بالنظر األخرى  على المصلحتين

 أنكن يم أو اليهود، مخالفة مصلحة على حفاًظا وهما نجسين امفيه لصالةا مصلحة على مقدمة
 لمفسدة، دفعٌ  للنجاسة بالنظر امفيه الصالة ومنع لمصلحة، جلبٌ  النعلين في الصالة إن يقال
 من النجاسة أمر ومراعاة: " العيد دقيق ابن قال كما المصالح جلب على مقدم المفاسد ودفع
 يف العلماء اختالف حسب على الحاجيات وهي الثانية من أو رورياتالض وهي األولى الرتبة
 .(3)"اإليه بالنظر أرجح لها مزياًل  يكون  قد ما بدفع األولى رعاية فيكون  النجاسة؛ إزالة حكم

 وقاتاأل في الصالة بعدم المسلمين غير مخالفة مصلحةتعارض  :الثالث المثال
 تطلع تىح الصالة عن أقصر ثم الصبح، صالة صل": ملسو هيلع هللا ىلص بقوله لكراهةل المنصوصة المنهي عنها

 مع ،(4)"لكفارا لها يسجد وحينئذ شيطان قرني بين تطلع حين تطلع فإنها ترتفع حتى الشمس
 ر؟أي المصلحتين تقدم، وأيهما التي تؤخف األوقات،تلك  في األسباب ذوات الصلوات أداء مصلحة

 شيطان، قرني بين حين تطلع لعتط الشمس أن: األول للنهي؛ سببين يذكر ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 
 سجود بكونه لمعل الوقت ذلك في الكفارمن السجود  ففعل لها، يسجدون  حينئذٍ  الكفار أن: والثاني

 .(5)فرك هو أيًضاو  قرنيه بينالشمس  تطلع الذي للشيطان سجود أنه كما كفر،للشمس وهو 

                                                           
 (.4/494خاري، الحافظ ابن حجر، )فتح الباري شرح صحيح الب (1)
 (.4/245التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي، ) (2)
 (.4/524إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، ابن دقيق العيد، ) (3)
 (.441صفحة ) ،سبق تخريجه (4)
 (.547األمر بمخالفة الكفار وأثره في أصالة التشريع اإلسالمي واستقالليته، الشرع، والعمري، أبو شريعة، ) (5)
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 باسبألا اتو ذ لصلواتا مصلحة ننتيقن بأ األعظم المصلحة تقديم لقاعدةكذلك  إعماالً ف
مع أن كل مصلحة من المصلحتين  المسلمين، غير لمخالفة الصالة ترك مصلحة علىمقدمة 

السابقتين من حاجي الدين، وتقديم مصلحة الصالة في هذه األوقات أعظم من تركها ألنها قد ال 
 تأتي إال مرة واحدة في السنة مثل الخسوف والكسوف أو ما شابه.

 بفواته، تتفو  وهي بسببها، مرتبطة األسباب ذوات أعني المذكورة لصلواتا هذه أن" وذلك
ذا فاتت، سببها فات فإذا  بفوات تفوت ئالل فعلها مصلحة   اآلن فعندنا مصلحتها، فاتت فقد فاتت وا 

دراك فعلها رجحت واألدلة المشركين، مخالفة ومصلحة سببها،  المفسدة لىإ تنظر ولم مصلحتها، وا 
ذا ن،المشركي مخالفة مصلحة مراعاة من أكبر الصلوات هذه تحصيل مصلحة ألن ذلك المقابلة،  وا 
 .(1)"كبراهما بتحصيل أدناهما نفوت فإننا مصلحتان تعارضت

 بحيث ؛تأليف قلوبهم مصلحة مع المسلمين غير مخالفة مصلحةتعارض  :الرابع المثال
 تؤخر؟ وأيهما م،تقد المصلحتين فأي لهم، تأليًفا مخالفتهم عدم في وجدناإن 

 من األمرين خرآ كانتالتي تظهر فيها المخالفة يتضح له أنها  ملسو هيلع هللا ىلصفمن يتتبع أوامر النبي 
 في مًعاط بمخالفتهم األمر وعدم الكتاب، أهل بموافقة دعوته ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بدأ حيث ،ملسو هيلع هللا ىلص عهده

 مخالفتهم. مصلحة على مقدمة إسالمهم في الطمع مصلحة فكانت إسالمهم،

 فيه يؤمر لم فيما الكتاب أهل موافقة يحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان":  سعبا ابن قال
 وقت في اإلسالم أول في يكون  أن يحتمل  عباس ابن حديث: " بطال ابن يقول ،(2)"بشيء
نابهم الكتاب، أهل برجوع ملسو هيلع هللا ىلص النبي طمع فيه قوي   التألف وجه على موافقتهم وأحب اإلسالم، إلى وا 
 .(4)العامة بالمخالفة  ملسو هيلع هللا ىلص بأمره ن سخ ذلك أن  رأى ثم ،(3)"والتأنيس لهم،

 رفعٌ  سخالن ألن ؛ال يتحقق معناها في قضية البحث وال تصح النسخ دعوى  أن والحقيقة
 ؛ملسو هيلع هللا ىلص عهده رآخ في مناطه تغير إنما _يرتفع_ ينسخ لم المسلمين غير موافقة حكم بينما للحكم،

                                                           
 (.5/24، السعيدان، )الفقهية القواعد بشرح العلية األفهام تلقيح (1)
 .2221(، حديث رقم: 4/419، )ملسو هيلع هللا ىلصصحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد الناصر، كتاب المناقب/ باب صفة النبي  (2)
 (.9/406شرح صحيح البخاري، ابن بطال، تحقيق: ياسر إبراهيم، ) (3)
 المرجع السابق. (4)
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 أنهمبوصفهم  قرآنأن ال حتى ينعداوتهم للمسلم وبدت اليهود، إسالم من ملسو هيلع هللا ىلص النبي يسآ حيث
مع  وسبقت قاعدة الحكم يدور معه، الحكم تغير الحكم مناط تغير فمتى آمنوا، للذين عداوة األشد

ق المخالفة لتحقي عدم إلى الحكم عاد إسالم غير المسلمين في طمعنا فإذاعلته وجوًدا وعدًما، 
 مصلحة تأليفهم.

 القاضي عن نقل حيث النسخ؛ دعوى  في العلماء بين الخالف  حجر ابن نقل وقد
 _رالشع إرسال_ السدل ومنع النسخ فيه بعضهم ادعى حتى: "بعضهم عن قوله  عياض
 .(2)"لجمعا إلمكان بشيء فليس هذا في النسخ توهم وأما: "علقه عليه بالقولو  ،(1)"الناصية واتخاذ

 مصلحةال تقدير ألن المصلحة؛ فهي المخالفة إلى انتهى ملسو هيلع هللا ىلص أمره إن ي قال العليه؛ فو  
 لما إال المخالفة إلى أمره آل ما ملسو هيلع هللا ىلص النبي فإن ومن مكان إلى آخر، آخر، إلى نزما من يختلف

 بهمقلو  تأليف مصلحة وبدت الحال تغير فإن معاداتهم؛ ظهور بعد إسالمهم مصلحة من يسآ
 المصلحة. هي وتعتبر المخالفة، مصلحة على تقدم فإنها

 ف؛يألالت مصلحة مع المخالفة في يدور كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن سلكالم هذا صحة على والدليل
 للمشركين فةً ومخال لهم، موافقةً  هبسدل األمر سبقهقد  لليهود مخالفةً  الشعر بفرق  ملسو هيلع هللا ىلص أمرهمثاًل ف

 أبعد األوثان أهل أن ذلك في السر وكأن: " حجر ابن يقول يسدلون، وال يفرقون  كانوا الذين
 وافقتهم؛م يحب فكان الجملة في بشريعة يتمسكون  الكتاب أهل وألن الكتاب، أهل من اإليمان عن

 حوله والذين معه الذين األوثان أهل أسلم فلما األوثان، أهل مخالفة إلى موافقتهم أدت ولو ليتألفهم
 .(3)"الكتاب ألهل المخالفة تمحضت كفرهم على الكتاب أهل واستمر

ة ، مع مصلحالسالم هيئة ، فيلمينتعارض مصلحة مخالفة غير المس :خامسالمثال ال
ما فرد السالم بالكف أو الرأس أو اإلشارة من غير المستطيع مثل الصم والبكم أو رده عليهم، 

 الذي يقدم من المصلحتين، وما الذي يؤخر؟

                                                           
 (.46/205فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر، ) (1)
 المرجع السابق. (2)
 المرجع السابق. (3)



 

422 
 

 فإن والنصارى، اليهود تسليم تسلموا ال": قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن ، هللا عبد بن جابر عنف
 رسول أن جده  عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عنو  ،(1)"واإلشارة رؤوسوال باألكف تسليمهم

 اإلشارة اليهود سليمت فإن بالنصارى، وال باليهود تشبهوات ال بغيرنا، تشبه من منا ليس": قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 .(2)"باألكف اإلشارة النصارى  وتسليم باألصابع،

 ،النصارى دات اليهود و من عا عادة في اآلثار السابقة عن ينهى ملسو هيلع هللا ىلصفالرسول األعظم 
 بالكالم والمصافحة باليد، السالم إفشاء وهوأال  اإلسالمية، شريعةمن أصول ال أصل يقابلها

نتيقن بأن أصل السالم مصلحة مقدمة على مصلحة  األعظم المصلحة تقديم لقاعدة إعمااًل ف
بهيئة  ن يأتيمخالفة غير المسلمين في طريقة رده، فرد السالم من أو على غير المستطيع بأ

وهو من  ملسو هيلع هللا ىلصالسالم الصحيحة من الصم والبكم باإلشارة أو بالكف أو بالرأس، فهو سنة عن نبينا 
مقاصد حفظ الدين وفي رتبة التحسيني، ومخالفة اليهود والنصارى في هذا تحسيني أيًضا، ولكن 

لحالة، ذه اإفشاء السالم حسب القدرة واالستطاعة أفضل من ترك هذه السنة على اإلطالق في ه
 وتكون هي المصلحة األعظم المقدمة على مصلحة المخالفة، لما فيها من إشاعة المحبة والتآلف.

وكذلك عند حرمان هذه الفئة من ذوي االحتياجات الخاصة الصم والبكم من هذا الخلق 
سه فاإلسالمي العظيم نرى فيه من التميز والعنصرية الكثير، الذي قد يؤثر بالسلب على الفرد ن

وعلى المجتمع اإلسالمي بشكل عام، واإلسالم جاء للمساواة بين جميع أفراد المجتمع، وهذا ليس 
 من صفات وال مقاصد وأخالق اإلسالم.

، مثل الصالة هيئات بعض في ،تعارض مصلحة مخالفة غير المسلمين :المثال السادس
ة وعدم تضييعها في حال الصالة جالًسا أو ستر العورة في الصالة، مع مصلحة إقامة الصال
 وجود هذه الهيئات، فما الذي يقدم من المصلحتين، وما الذي يؤخر؟

                                                           
(، 9/424السنن الكبرى، النسائي، تحقيق: حسن شلبي، كتاب عمل اليوم والليلة/ باب كراهية التسليم باألكف والرؤوس واإلشارة، ) (1)

 .46466رقم الحديث: 
رمذي، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، أبواب االستئذان واآلداب / باب ما جاء في كراهية سنن الترمذي، الت (2)

 حكم عليه األلباني حديث حسن. ،5092(، رقم الحديث: 2/20لسالم، )إشارة اليد با
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 لصالةا في اليسرى  يده على معتمد جالس وهو رجاًل  نهى ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  أن ، عمر ابن عنف
 واحد ثوب في أحدكم صلى إذا": ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال ه وعن ،(1)"اليهود صالة إنها": فقال

 .(2)"اليهود كاشتمال تشتملوا وال حقوه، على فليشده

 عن بالتكاسل اءإيح، فإنه في الحالة األولى فيه اليهود بمخالفة معلاًل فالنهي هنا برغم أنه 
 وعدم العورة، انكشاف في سبب، وفي الثانية اشتمل على الخشوع ينافي بما منها والتثاقل الصالة
 .(3)والسجود الركوع كمال

بأن إقامة الصالة من مصالح حفظ مقصد  نتيقن األعظم المصلحة ديمتق لقاعدة إعماالً ف
الدين الضرورية التي ال بد منها، فإذا وقعت الصالة في هيئة يكون فيها مشابهة لغير المسلمين، 
وال يمكن القيام بها إال على هذا النحو وجب تقديم هذه المصلحة ألنها أعظم، فمن ال يستطيع 

ًكا على ما يعينه وجب عليه الصالة بهذه الهيئة؛ ألن ضروري حفظ الدين الصالة إال جالًسا ومت
ذا لم يجد أحدهم ما يستر به عورته على نحو كامل فإنه يصلي على  مقدم على ما هو حاجي، وا 

 قدر استطاعته؛ ألن ضروري حفظ الدين مقدم على التحسيني.

لحة أخرى، وهناك هذه بعض األمثلة لتعارض مصلحة مخالفة غير المسلمين مع مص
 الكثير منها التي يجب عند عدم القدرة على الجمع بينها العمل بقاعدة تقديم المصلحة األعظم.

 

 

 

 

 

                                                           
 .7466(، رقم الحديث: 4/460المستدرك على الصحيحين، النيسابوري، تحقيق: مصطفى عطا، كتاب الطهارة/ باب التأمين، ) (1)
 .926(، رقم الحديث: 4/212المستدرك على الصحيحين، النيسابوري، تحقيق: مصطفى عطا، كتاب الطهارة/ باب التأمين، ) (2)
 (.556األمر بمخالفة الكفار وأثره في أصالة التشريع اإلسالمي واستقالليته، الشرع، والعمري، أبو شريعة، ) (3)
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 الخاتمة والتوصيات
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 الخاتمة
عظم الرسول األ ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين

أجمعين، ومن سار على دربه واتبعهم بإحسان إلى يوم  وعلى آله وصحابته ملسو هيلع هللا ىلصاألمين محمد 
 الدين، وبعد:

ليها، إفي نهاية هذا البحث، يمكن أن يذكر الباحث أهم النتائج والتوصيات التي توصل 
 وهي على النحو التالي:

: النتائج  أولا
على توفيقه، فإن هذه هي أهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها في  بعد حمد هللا 

 بحثي هذا، وخالصة هذا الجهد أجمله في هذه النقاط: 

 :  أو فعل،ا بصيغة خالفةللم الطالب القولَ بمخالفة غير المسلمين  باألمر المقصودأولا
 خالفةم إظهار منها قصد التي ملسو هيلع هللا ىلص النبي أفعال، أو فعاًل من األمر على دااًل  خبًرا كان وما افعلوا،
 المسلمين. غير لمخالفة المفهمة اإلشارةالقرائن و ب طلًبا كان ما ومثله المسلمين؛ غير

لألمر بمخالفة غير المسلمين مقاصد تشريعية عائدة إلى تحصيل منافع متعلقة  ثانياا:
 بالدين وأخرى متعلقة بالدنيا.

ن أ من المقاصد التشريعية المتعلقة بحفظ مصالح الدين في مخالفة غير المسلمين،ا: لثا ثا
حكم بموافقة غير المسلمين ي، و اللض، على ما هم فيه من تهممخالفملسو هيلع هللا ىلص  المقصد من بعثة النبي

لمعنى  مسلمين تحقيقفي مخالفة غير ال، و بالنقص والبطالن، كما هي أعمالهمالمسلم على عمله 
 ، وفيها قطٌع لذريعة مشابهتهم في أفعالهم المحرمة، وغيرها من المقاصد الدينية.البراءة منهم

لتشريعية المتعلقة بحفظ مصالح الدنيا في مخالفة غير المسلمين، من المقاصد ا رابعاا:
 التمايزو  ،المسلم من الوقوع في فساد دنياه، قطع الطريق المفضية إلى محبة الكفار التي تحفظو 

 من ليهع هم لما المسلمين لغير زجراً ، و المفسدين سبيل اتباع وعدم اإلصالح، و الشخصية في
 .لمسلمين، وغيرها من المقاصد الدنيويةوتقليل الفسق في ا الفسوق،
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إلى ؛ األحكامبمخالفة غير المسلمين على  المعلل اختلف العلماء في داللة األمر ا:خامسا 
 أربعة أقول:

 صارفة. نةبقري إال الوجوب رتبة عن ينزل وال ،يدل على الوجوبذهبوا إلى القول بأنه  -أ
 بقرينة الإ الوجوب رتبة إلى تقيير  وال ستحباب،نه يدل على االذهبوا إلى القول بأ -ب

 صارفة.
 قرينةب إال االستحباب أو الوجوب رتبة إلى يرتقي وال اإلباحة، على يدلنه إ واقال -ت

 صارفة.
بالقول بأنه مشترك بين الوجوب واالستحباب، وال ينزل عن هذه  وتفرد ابن تيمية  -ث

 .الحكم المرادالرتبة بحال من األحوال، ويحتاج لقرينة دالة على أي منهما هو 

ن المسلمين، فمنهم م غير بخالفة المعلل األمر ضبط في العلماء اختلفت طرق  ا:سادسا 
 يدل ما ىعل األمر، يدل أفراد من فردٌ  المسلمين غير بمخالفة األمر أن إلى بالنظر المسألة ضبطَ 
 حكام.األ من غيره إلى الوجوب عن له صارفة قرينة قامت إذا إال الوجوب، وهو األمر عليه

 انك فإذا فقط، أمًرا كونه إلى وليس األمر؛ علة إلى بالنظر المسألة ومنهم من ضبطَ 
 ترفعو  للوجوب، األمر هذا جانب بأن مؤكدة العلة هذه فإن المسلمين؛ غير بمخالفة معلاًل  األمر  
 .آخر حكم على داللته احتمالية معها

، لمينالمس غير بمخالفة األمر من المطلوب المعنى إلى بالنظر المسألة ومنهم من ضبطَ 
نما العبادة من المطلوب المعنى في ليس داخالً  المسلمين غير بمخالفة األمر كان فإذا  لبهط وا 

 ذا الفعلإباحة ه على يدل حينئذ فإنه الفعل؛ جواز عدم اعتقادِ  تصحيحمثل  آخر، لمعنى الشارع
 .فقط

 لبابا على فمتوق المسلمين غير ةبمخالف األمر حكموالطريقة التي رجحها الباحث أن 
األمر بمخالفة غير المسلمين في باب العادات أو اآلداب؛ فإنه ال يرتقي  وردإذا ف ،فيه ورد الذي

 إلى درجة الوجوب، ويدور بين الندب واإلباحة حسب القرائن. 
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ذا و   نىلمعاألمر األمر بمخالفة غير المسلمين في باب العبادات؛ ي نظر فإذا كان  وردا 
ذا كان ؛مطلوب للعبادة عن  لمعنى خارج األمر فإنه يدور بين الوجوب والندب حسب القرائن، وا 

 العبادة كتصحيح اعتقاد فإنه يفيد اإلباحة فقط.

 ؛معلاًل بمخالفة غير المسلمين، وال تظهر فيه علٌة أخرى وكان من األوامر  وردما  :سابعاا
ًما حكمة أو لعلة أخرى؛ فإن حكمه يبقى قائل تهافقفإن حكمه يزول بزوال العلة، وما ظهر فيه مو 

 .مخالفةالولو زالت علة 

مع مصلحة أخرى محكوٌم لقاعدة تقديم  غير المسلمين مخالفةتعارض مصلحة  :ثامناا
 .إلى تفويت المصلحة األدنى ذلكأدى  المصلحة األعظم، ولو

 

 ثانياا: التوصيات
ة غير المسلمين في داللة النهي، أحكام مخالف دراسة على الحرصيوصي الباحث ب

 ومعرفة المقصد الشرعي من المخالفة، واعتبار المصلحة في ذلك.
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 م(.9003، )0السلمي، السعودية، دار التدمرية، ط عياض جهله، الفقيه يسع ال يالذ الفقه أصول .07
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لتراث، ا وتحقيق العلمي للبحث الفالح دار تحقيق رسالن، أحمد بن حسين بن داود، أبي سنن شرح .000

 م(.9005-ه0437، )0مصر، دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، ط
 وقعم بتفريغها قام صوتية دروس: الكتاب مصدر العباد، المحسن عبد داود، أبي سنن شرح .000

 اإلسالمية، نسخة المكتبة الشاملة. الشبكة
المصري، الرياض، مكتبة الرشد،  خالد: تحقيق محمود بن أحمد العيني، داود، أبي سنن شرح .009

 م(.0999-ه0490، )0ط
لرشد، إبراهيم، السعودية، مكتبة ا ياسر: تحقيق بطال، ف بنعلي بن خل البخاري، صحيح شرح .003

 م(.9003-ه0493، )9ط
عبد المحسن عبد هللا الزامل، السعودية، دار أطلس الخضراء للنشر  السعدية، القواعد شرح .004

 م(.9000-ه0499، )0والتوزيع، ط
يمان اإل الحفناوي، مصر، مكتبة محمد: تحقيق السيوطي، الدين جالل الساطع، الكوكب شرح .003

 م(.9000-ه0490للطبع والنشر والتوزيع، )
بة مكت حماد، ونزيه الزحيلي محمد: تحقيق النجار، تقي الدين بن المنير، الكوكب شرح .005

 م(.0997-ه0408، )9العبيكان، ط
 محمد خالد األتاسي، لبنان، دار الكتب العلمية. المجلة، شرح .007
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الخضير، دروس  الكريم شرح: عبد محمد بن أحمد عب الهادي، الحديث، في المحرر شرح .008
 صوتية مفرغة من موقع الشيخ الخضير.

نان، مؤسسة التركي، لب هللا عبد: تحقيق سليمان بن عبد القوي الطوفي، الروضة، مختصر شرح .009
 م(.0987-ه0407، )0الرسالة، ط

ة يطالب، إدارة الثقاف الدين نور: تحقيق الملك، محمد بن عز الدين بن السنة، مصابيح شرح .000
 م(.9009-ه0433، )0اإلسالمية، ط

الحق، عالم  جاد ومحمد النجار محمد: تحقيق أحمد بن محمد الطحاوي، اآلثار، معاني شرح .000
 م(.0994-ه0404، )0الكتب، ط

شروط دوران الحكم مع العلة، محمد عز الدين حسونة، مجلة الجامعة اإلسالمية، غزة، المجلد  .009
 (.9008) 9، العدد 95

حامد، الرياض، مكتبة الرشد  العلي عبد: تحقيق حمد بن الحسين البيهقي،أ اإليمان، شعب .003
  م(.9003-ه0493، )0للنشر والتوزيع، ط

 حمد: قيقتح محمد بن محمد الغزالي، التعليل، ومسالك والمخيل الشبه بيان في الغليل شفاء .004
 م(.0970-ه0390، )0الكبيسي، بغداد، مطبعة اإلرشاد، ط

، 9عياض بن موسى، عمان، دار الفيحاء، ط القاضي صطفى،الم حقوق  بتعريف الشفا .003
 ه(.0407)
، 0دار طوق النجاة، ط الناصر، محمد: تحقيق محمد بن إسماعيل البخاري، البخاري، صحيح .005
 ه(.0499)
كمال بن السيد سالم، مصر،  المكتبة  األئمة، مذاهب وتوضيح وأدلته السنة فقه صحيح .007

 م(.9003التوفيقية، )
 الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي. عبد محمد: تحقيق سلم بن الحجاج،م مسلم، صحيح .008
محمد سعيد البوطي، دمشق، دار الرسالة،  اإلسالمية، الشريعة في ضوابط المصلحة .009
 م(.0973)
 الدخ: تحقيق الشنقيطي، التفسير، محمد األمين في الشنقيطي مجالس من النمير العذب .090

 ه(.0495، )9لم الفوائد، طالسبت، مكة المكرمة، دار عا
 محمود بن أحمد العيني، بيروت، دار إحياء التراث العربي. البخاري، صحيح شرح القاري  عمدة .090
األرنؤوط، بيروت، مؤسسة  شعيب: تحقيق القاسمي، والقواصم، محمد بن إبراهيم العواصم .099

 م(.0994-ه0403، )3الرسالة، ط
، عثمان الرحمن عبد: تحقيق آبادي، لعظيممحمد أشرف ا داود، أبي سنن شرح المعبود عون  .093

 ه(.0403، )9بيرت، دار الكتب العلمية، ط
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زكريا بن محمد زكريا السنيكي، مصر، دار الكتب  األصول، لب شرح في الوصول غاية .094
 العربية الكبرى.

أحمد بن محمد الحموي، دار الكتب العلمية،  والنظائر، األشباه شرح في البصائر عيون  غمز .093
 م(.0983-ه0403، )0ط
روت، القادر، بي عبد موفق: تحقيق الصالح، عثمان بن عبد الرحمن بن الصالح، ابن فتاوى  .095

  ه(.0407، )0مكتبة العلوم والحكم، ط
لمكتبة الفاكهي، ا القادر عبد تلميذه جمع أحمد بن محمد الهيتمي، الكبرى، الفقهية الفتاوى  .097

  اإلسالمية.
-ه0408، )0تيمية، بيروت، دار الكتب العلمية، ط م بنأحمد بن عبد الحلي الكبرى، الفتاوى  .098

 م(.0987
 لدويش،ا أحمد: وترتيب جمع واإلفتاء، العلمية للبحوث الدائمة اللجنة الدائمة، اللجنة فتاوى  .099

 الرياض، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء.
مكتبة عر، نسخة الالشوي محمد: جمع باز، عبد العزيز بن عبد هللا بن الدرب، على نور فتاوى  .030

 الشاملة.
ة، بيروت، دار المعرف حجر العسقالني، أحمد بن الحافظ البخاري، صحيح شرح الباري  فتح .030
 ه(.0379)
د محمود عب: تحقيق رجب، زين الدين عبد الرحمن بن البخاري، صحيح شرح الباري  فتح .039

 م(.0995-ه0407، )0المدينة المنورة، مكتبة الغرباء األثرية، ط المقصود وآخرون،
روت، األنصاري، بي هللا عبد: تحقيق محمد صديق القنوجي، القرآن، مقاصد في البيان فتح .033

 م(.0999-ه0409المكتبة العصرية للطباعة والنشر، )
تي، أحمد بن عبد الرحمن الساعا الشيباني، حنبل بن أحمد اإلمام مسند لترتيب الرباني الفتح .034

  .9دار إحياء التراث العربي، ط
 عبد الكريم بن محمد الرافعي، دمشق، دار الفكر. الوجيز، بشرح عزيزال فتح .033
-ه0493، )0الشين، دار الشروق، ط موسى شاهين مسلم، صحيح شرح المنعم فتح .035

 م(.9009
تبة الخولي، مصر، مك محمد: تحقيق السندي، داود، أبو الحسن أبي سنن شرح في الودود فتح .037

 م(.9000-ه0430، )0منار، طلينة، المدينة المنورة، مكتبة أضواء ال
، 0سلمان، السعودية، دار األندلس، ط بن مشهور: تحقيق الجوزية، القيم محمد بن الفروسية، .038
 م(.0993-ه0404)
 أحمد بن ادريس القرافي، عالم الكتب. الفروق، .039
 .4وهبة بن مصطفى الزحيلي، دمشق، دار الفكر، ط وأدلته، اإلسالمي الفقه .040
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المؤلفين، مجمع الملك فهد لطباعة  من مجموعة والسنة، تابالك ضوء في الميسر الفقه .040
 ه(.0494المصحف الشريف، )

الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة،  أحمد الريسوني، وفوائده، قواعده المقاصدي الفكر .049
 م(.0999)
ار الكتب عمر، لبنان، د هللا عبد: تحقيق السهالوي، محمد الثبوت، مسلم بشرح الرحموت فواتح .043
 م(.9009-ه0493، )0لعلمية، طا
يرتهي، الم محمد: تحقيق الكشميري، شاه محمد أنور معظم البخاري، صحيح على الباري  فيض .044

 م(.9003-ه0495، )0لبنان، دار الكتب العلمية، ط
، 0زين الدين محمد المناوي، لبنان، دار الكتب العلمية، ط الصغير، الجامع شرح القدير فيض .043
 م(.0994-ه0403)
اهرة، سعد، الق طه: وتعليق مراجعة السالم، عبد بن عز الدين األنام، مصالح في األحكام قواعد .045

 م(.0990-ه0404مكتبة الكليات األزهرية، )
 ؤسسةم في التراث تحقيق مكتب: تحقيق مجد الدين محمد الفيروزآبادي، المحيط، القاموس .047

 م(.9003-ه0495، )8الرسالة، لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 حسن محمد: تحقيق السمعاني، المظفر منصور بن محمد أبو األصول، في األدلة قواطع .048

 م(.0999-ه0408، )0الشافعي، لبنان، دار الكتب العلمية، ط
حميد، مكة المكرمة، مركز إحياء التراث  أحمد: تحقيق محمد بن محمد المقري، القواعد، .049

 اإلسالمي.
وب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض، مكتبة الرشد، شركة الرياض للنشر يعق الفقهية، القواعد .030

 م(.0998-ه0408، )0والتوزيع، ط
، مصطفى الزحيلي، دمشق، دار الفكر محمد األربعة، المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد .030

 م(.9005-ه0497، )0ط
 م(.0998-ه0408، )4علي أحمد الندوي، دمشق، دار القلم، ط الفقهية، القواعد .039
د هللا ناصر بن عب ،"الصالة الطهارة" كتابي في تيمية ابن عند الفقهية والضوابط القواعد .033

 ه(.0403الميمان، رسالة ماجستير، )
محمود بن عمرو الزمخشري، بيروت، دار الكتاب  التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف .034

 ه(.0407، )3العربي، ط
 بن يونس البهوتي، لبنان، دار الكتب العلمية.منصور  اإلقناع، متن عن القناع كشاف .033
يت، طالب، الكو  الدين نور: تحقيق محمد بن أحم السفاريني، اإلحكام، عمدة شرح اللثام كشف .035

 م(.9007-ه0498، )0وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، سوريا، دار النوادر، ط
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 صفوةو  حياني بكري : قيقتح الهندي، واألفعال، علي بن حسام األقوال سنن في العمال كنز .037
 م(.0980-ه0400، )3بيروت، مؤسسة الرسالة، ط السقا،

محمد الخضر الشنقيطي، بيروت،  الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، المعاني كوثر .038
 م(.0993-ه0403، )0مؤسسة الرسالة، ط

 طوق األمين الهرري، دار المنهاج، دار  محمد مسلم بن الحجاج، صحيح شرح الوهاج الكوكب .039
 م(.9009-ه0430، )0النجاة، ط

جابي، دار  محمد: تحقيق المالكي، رشيق الحسين بن األصول، علم في المحصول لباب .050
حياء التراث، ط  م(.9000-ه0499، )0البحوث للدراسات اإلسالمية وا 

 ه(.0404، )3منظور، بيروت، دار صادر، ط محمد بن مكرم بن العرب، لسان .050
، 9إبراهيم بن علي الشيرازي، لبنان، دار الكتب العلمية، ط سحاقإ أبو الفقه، أصول في اللمع .059
 م(.9003-ه0494)
 تقي: يقتحق عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي، المصابيح، مشكاة شرح في التنقيح لمعات .053

 م(.9004-ه0433، )0دمشق، دار النادر، ط الندوي، الدين
 م(.0993-ه0404)محمد بن أحمد السرخسي، بيروت، دار المعرفة،  المبسوط، .054
 أبو زكريا محيي الدين النووي، دار الفكر. المهذب، شرح المجموع .053
مع قاسم، السعودية، مج الرحمن عبد: تحقيق تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن الفتاوى، مجموع .055

 م(.0993-ه0405الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، )
السليمان،  دفه: وترتيب جمع يمين،العث محمد بن صالح بن عثيمين، ابن ورسائل فتاوى  مجموع .057

 ه(.0403دار الوطن، دار الثريا، الطبعة األخيرة، )
ه(، 0495محاضرة أحكام التشبه، خالد بن عثمان السبت، ) .058

https://khaledalsabt.com/. 
 م(.9009الجامعة اإلسالمية، )إبراهيم، غزة،  تيسير الدكتور التبعية، األدلة مساق محاضرة .059
، 3العلواني، مؤسسة الرسالة، ط جابر طه: تحقيق محمد بن عمر الرازي، المحصول، .070
 م(.0997-ه0408)
ار عمان، د فودة، وسعيد اليدري  حسين: تحقيق العربي، محمد بن عبد هللا بن المحصول، .070

 م(.0999-ه0490، )0البيارق، ط
محمد، بيروت، المكتبة  الشيخ يوسف: تحقيق زي،محمد بن أبي بكر الرا الصحاح، مختار .079

 م(.0999-ه0490، )3الدار النموذجية، ط -العصرية
: تحقيق الحاجب، جمال الدين بن السؤل واألمل في علمي األصول والجدل، منتهى مختصر .073

 م(.9005-ه0497، )0حمادو، الجزائر، الشركة الجزائرية اللبنانية، لبنان، دار ابن حزم، ط نذير
 م(.9004-ه0493، )9مصطفى أحمد الزرقا، دمشق، دار القلم، ط العام، الفقهي دخلالم .074
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، 9عثمان جمعة ضميرية، مكتبة السوادي للتوزيع، ط اإلسالمية، العقيدة لدراسة مدخل .073
 م(.0995-ه0407)
حزم الظاهري،  اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات، علي بن أحمد بن مراتب .075

 كتب العلمية.بيروت، دار ال
عبيد هللا بن محمد المباركفوري، الهند، إدارة البحوث  المصابيح، مشكاة شرح المفاتيح مرعاة .077

 م(.0984-ه0404، )3العلمية والدعوة واإلفتاء، ط
، 0القاري، لبنان، دار الفكر، ط علي بن محمد المال المصابيح، مشكاة شرح المفاتيح مرقاة .078
 م(.9009-ه0499)
عطا،  مصطفى: تحقيق النيسابوري، الحاكم محمد بن عبد هللا لصحيحين،ا على المستدرك .079

 م(.0990-ه0400، )0بيروت، درا الكتب العلمية، ط
 الشافي، بيروت، دار الكتب عبد محمد: تحقيق أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى، .080

 م(.0993-ه0403، )0العلمية، ط
بعة المطبعة الحسينية المصرية، مط هندي البهاري،محب هللا بن عبد الشكور ال الثبوت، مسلم .080

 ه(.0395كردستان العلمية، )
 األرنؤوط شعيب: تحقيق حنبل، محمد بن أبو عبد هللا أحمد اإلمام أحمد بن حنبل، مسند .089

 م(.9000-ه0490، )0مرشد، مؤسسة الرسالة، ط وعادل
 مية.بيروت، المكتبة العلأحمد بن محمد الفيومي،  الكبير، الشرح غريب في المنير المصباح .083
، الحوت كمال: تحقيق شيبة، أبي بن محمد بن هللا عبد المصنف في األحاديث واآلثار، .084

 ه(.0409، )0الرياض، مكتبة الرشد، ط
س األعظمي، الهند، المجل حبيب: تحقيق عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الرزاق، عبد مصنف .083

 ه(.0403، )9العلمي، ط
الباقي، لبنان، دار إحياء التراث العربي،  عبد محمد: تعليق الك بن أنس،م اإلمام مالك، موطأ .085
 م(.0983-ه0405)
 عثمانو  النمر محمد: تحقيق الحسين بن مسعود البغوي، القرآن، تفسير في التنزيل معالم .087

 م(.0997-ه0407، )4الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط وسليمان ضميرية
، بيروت، الميس خليل: تحقيق الحسين محمد بن علي البصري، أبو الفقه، أصول في المعتمد .088

 ه(.0403، )0دار الكتب العلمية، ط
الحسيني،  المحسن وعبد محمد طارق : تحقيق سليمان بن أحمد الطبراني، األوسط، المعجم .089

 القاهرة، دار الحرمين.
ن تيمية، تبة ابالقاهرة، مك السلفي، حمدي: تحقيق سليمان بن أحمد الطبراني، الكبير، المعجم .090

 .9ط
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وحامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر  محمد رواس قلعجي الفقهاء، لغة معجم .090
 م(.0988-ه0408، )9والتوزيع، ط

-ه0490، )0قطب مصطفى سانو، دمشق، دار الفكر، ط الفقه، أصول مصطلحات معجم .099
 م(.9000

 :تحقيق محمد النجار، القادر، حامد عبد أحمد الزيات، الوسيط، إبراهيم مصطفى، المعجم .093
 العربية، دار الدعوة. اللغة مجمع

 جمعم اإلسالمي التعاون  منظمة الخيرية، زايد مؤسسة واألصولية، الفقهية للقواعد زايد معلمة .094
 م(.9003-ه0434، )0الدولي، ط اإلسالمي الفقه

 م(.0958-ه0388قدامة المقدسي، مصر، مكتبة القاهرة، ) موفق الدين عبد هللا بن المغني، .093
، 3محمد بن عمر الرازي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط الدين فخر الغيب، مفاتيح .095
 ه(.0490)
ب، دار طال الدين نور: تحقيق الحسين بن محمود الشيرازي، المصابيح، شرح في المفاتيح .097

 م(.9009-ه0433، )0النوادر، ط
 -يروتالداودي، ب صفوان: تحقيق ني،الحسين بن محمد األصفها القرآن، غريب في المفردات .098

 ه(.0409، )0دمشق، دار القلم، دار الشامية، ط
-ه0499، )0بن محمد صافي، دار اإلعالم، ط القادر عبد التوحيد، مهمات في المفيد .099
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 الفهارس العامة

: فهرس اآليات  أولا
 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

 سورة البقرة

ت وا﴿  .0
ن
وَرةيَََفأ  90 93 ﴾ِمثنلِهََِِمنَنَبِس 

قِيم واوََ﴿  .9
َ
ََلةَََأ ََكةََََوآت واَالصَّ واَالزَّ َكع   09 43 ﴾الرَّاكِِعنيََََمعََََوارن

ون وا﴿  .3  90 53 ﴾َخاِسئنِيَََقَِرَدةًََك 

يَُّهاَيَا﴿  .4
َ
ِينَََأ ول واََلََآَمن واَاَلَّ نَاََوق ول واََراِعَناََتق  رن  38 004 ﴾انظ 

مَنََوَما﴿  .3 ونَِمنَنَلَك  ََد   59 007 ﴾ينَصَََِوَلَََوِلََِمِنَنَاّللَّ

َه ودَ ََعنكَََتَرنَضَىََولَن﴿  .5  59 090 ﴾اْلََّصاَرىَىََوَلََاِلن

مَنََوَكَذلَِكَ﴿  .7 ةًَََجَعلنَناك  مَّ
 
َك ون وانََأ َهَداءَوََسًطاَتِلِ  70 043 ﴾ش 

َتَََولَئِنَِ﴿  .8 مَاَتَِبعن َواءَه  هن
َ
دََِِمِنَأ  59 043 ﴾النِعلنمََِِمنََََجاءَكََََماََبعن

مَنََماََطِيَِباتََِِمنَنََك  وا﴿  .9  90 079 ﴾َرزَقنَناك 

يَُّهاَيَا﴿  .00
َ
ِينَََأ تَِبََآَمن واَاَلَّ مَ َك  َيامَ ََعلَينك   35 083 ﴾الِصِ

مَ ََشِهدََََفَمن﴿  .00 هنرَََِمنك  هَ َالشَّ من  07 083 ﴾َفلنَيص 

09.  َل ونََك
َ
أ نَمِحيِضَََعنَََِويَسن وَََق لنََال ًذىَه 

َ
  999 48 ،099أ

َطلََّقاتَ ﴿  .03 نم  نََََوال بَّصن َََيََتَ
َ
ِسِهنََّبِأ وءَيَثَََلثَةَََنف   08 998 ﴾ق ر 

وا﴿  .04 ِهد  تَشن مَنَمِنََشِهيَديننَََِواسن  90 989 ﴾رَِِجالِك 

مَن﴿  .03 َََذىلِك  قنَسط 
َ
ََِِعنندَََأ قنَومَ َاّللَّ

َ
َََِوأ َهاَدة  35 989 ﴾لِلشَّ

 سورة نل عمران
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ِمن ونََََيتَِّخذََِل﴿  .05 ؤن نم  ِِلَاءَََالنََكفِِرينَََال ون
َ
 50 98 ﴾أ

وََوَلَ﴿  .07 ِينَََن واتَك  واََتَفرَّق واَََكَلَّ َتلَف   35 003 ﴾َواخن

يَُّهاَيَا﴿  .08
َ
ِينَََأ واَإِنَآَمن واَاَلَّ ِينَََت ِطيع  واَاَلَّ  59 049 ﴾َكَفر 

09.  َى ت مَنََفِشلنت مَنَإَِذاََحّتَّ منرََِِفَََوَتَنازَعن
َ   039 05اْلن

90.  َرَََإِنَََّق لن من
َ َّهَ َاْلن َََِك    034 05ّلِلَّ

 سورة النساء

ِينَََِمنَن﴿  .90 واَاَلَّ َِرِف ونََََهاد   38 45 ﴾َمَواِضِعهَََِعنَنَالنََكِمَََُي 

99.  َوان ِطيع 
َ
َََأ وانََاّللَّ ِطيع 

َ
ولََََوأ ِلََالرَّس  ون

 
رَََِوأ مَنَالنمن   39 9مِننك 

ِمن ونََََلَََوَرِبِكََََفََلَ﴿  .93 َىَي ؤن َِكِم وكََََحّتَّ  55 53 ﴾َشَجرَََفِيَماَُي 

ولَََي َشاقِقَََِوَمن﴿  .94 دََِِمنَالرَّس  ََََماََبعن نه َدىَىََلَ َتََبنيَّ  74 003 ﴾ال

َسنَ ََوَمنَن﴿  .93 حن
َ
لَمَََِمِمَّنَنَِديًناَأ سن

َ
َههَ َأ ََِوَجن وَََّلِلَّ نِسنَرََوه   70 093 ﴾ُم 

مَي﴿  .95
لن ِينَََِمِنََََفبِظ  واَاَلَّ َناََهاد   003 050 ﴾َطِيَِباتيَََعلَينِهمَنََحرَّمن

 سورة المائدة

واَفاصَنََحلَلنت مَنَِإَوَذا﴿  .97  09 9 ﴾َطاد 

98.  َََوَتَعاَون وا ََََِعَ ِِبِ
َوىَىَالن َََتَعاَون واََوَلَََواتلَّقن ثنمََََِعَ ِ

  9 33اْلن

ارِقَ ﴿  .99 ارِقَةَ ََوالسَّ واََوالسَّ ينِدَيه َماََفاقنَطع 
َ
 008 38 ﴾أ

يَُّهاَيَا﴿  .30
َ
ِينَََأ وانََلَََآَمن وانََاَلَّ َه ودََََتتَِّخذ   50 30 ﴾َواْلََّصاَرىَاِلن

يَُّهاَيَا﴿  .30
َ
ِينَََأ مَنَآَمن واَاَلَّ مَنََعلَينك  َسك  نف 

َ
 07 003 ﴾أ

 سورة األنعام

ينَتََِإَوَذا﴿  .39
َ
ِينََََرأ ونَََاَلَّ ََآيَاتَِناَِفَََُي وض  رِضن عن

َ
 37 58 ﴾َعننه مَنََفأ
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وا﴿  .33 ر  ثنَمرَََإَِذاََثَمِرهََِإَِلََاننظ 
َ
 99 99 ﴾َوَيننِعهََِأ

وِحََََماَاتَِبِعَن﴿  .34
 
ََِِِمنَنَإَِِلنَكََأ وَََإِلَإَِلَََلََكََرب  37 005 ﴾َه 

نََّ﴿  .33
َ
اِطَََهىَذاََوأ َتِقيًماَِِصَ سن وه ََم   74 033 ﴾َفاتَّبِع 

 سورة األعراف

َََمَنَعَكَََماَقَالََ﴿  .35 لَّ
َ
دَََأ ج  ت َكََإِذَنَتَسن َمرن

َ
 97 09 ﴾أ

َََبَينَنَناَافنَتحَنََربََّنا﴿  .37 َِقََِقَونِمَناََوبنَين  90 89 ﴾بِاِلن

38.   َنَي ِريد
َ
نََأ مُي  ََفَماَذاَِمِنَنَرَِجك  من رنِضك 

َ
ونَََأ ر  م 

ن
  000 00َتأ

وَسَىََوقَالََ﴿  .39 ِخيهََِم 
َ
ونَََِْل ِنَََهار  ل فن ِمََِفََاخن لِحَنَقَون صن

َ
 73 049 ﴾َوأ

ذَن﴿  .40 وَََخ  رَنَالنَعفن م 
ن
رنِفَََوأ ََبِالنع  رِضن عن

َ
َاهِلنِيََََعنَنََوأ  37 099 ﴾اْلن

 سورة التوبة

ِمن ونََ﴿  .40 ؤن نم  مَََِوال ؤن نم  ه مَنََنات ََوال ِِلَاءَ ََبعنض  ون
َ
ََأ  50 70 ﴾َبعنضي

يَهاَيا﴿  .49
َ
ارََََجاهِدََِاْلَِّبََأ َنافِِقنيَََالك فَّ  07 73 ﴾َوالم 

مَن﴿  .43 وانََإَِنِه  وِلََِبِاّلِلَََِكَفر  مَنََوَمات وانَََورَس  ونََََوه   75 84 ﴾َفاِسق 

 سورة يونس

وا﴿  .44 لنق 
َ
ننت مَنََماَأ

َ
ونَََأ لنق   99 80 ﴾م 

َتِقيمََ﴿  .43 ِينََََسبِيَلََتَتَِبَِعانَََِِوَلََاَفاسن لَم ونََََلََاََلِ  73 89 ﴾َيعن

 سورة هود

ِينَََإِنََّ﴿  .45 اِِلَاتَََِوَعِمل واَآَمن واَاَلَّ َبت واَالصَّ خن
َ
 79 94-93 ﴾َرِبِِهمَنَإَِلَََوأ

وا﴿  .47 يَّامَيَثَََلثَةََََدارِك مَنَِفَََتَمتَّع 
َ
 90 53 ﴾أ

48.  َجبنِيَََقَال وا َتعن
َ
رََِِمنَنَأ من

َ
ََِأ   73 03اّللَّ
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49.  وا رََََفاتََّبع  من
َ
نَََأ رَ ََوَماَفِرنَعون من

َ
نَََأ   97 05بِرَِشيدَيَفِرنَعون

َكن واََلَو﴿  .30 ِينَََإَِلََتَرن مَ ََظلَم واَاَلَّ ك   53 003 ﴾اْلَّارَ ََفَتَمسَّ

 سورة يوسف

وَََالَِّّتَََوَراَوَدتنهَ ﴿  .30 ِسهَََِعنَبَينتَِهاَِفََه   07 93 ﴾نَّفن

 سورة الرعد

ِينََ﴿  .39 مَ ََواَلَّ ونَََالنِكَتاَبََآتَينَناه  رَح  نِزلَََبَِماََيفن
 
 35ح،  37-35 ﴾إَِِلنكَََأ

 سورة إبراهيم

مَن﴿  .33 زِيَدنَّك 
َ
َْل ت من  د  ﴾لَئِنََشَكرن

 سورة الحجر

بََما﴿  .34 ِينَََيََودََُّر  واَاَلَّ لِِمنيَََََكن واَلَوَنََكَفر   73 9 ﴾م سن

ل وَها﴿  .33  90 45 ﴾آِمننِيَََبَِسََلمَيَادنخ 

َدعَن﴿  .35 َمرَ َبَِماََفاصن ََت ؤن رِضن عن
َ
ِكنِيََََعنَنََوأ

نم ْشن  37 94 ﴾ال

 سورة النحل

ََِِِفَََبَعثنَناََولََقدَن﴿  .37 ةَيَك  َمِ
 
وًلََأ نََِرَس 

َ
واَأ ب د  ََا عن  38 35 ﴾اّلَلَّ

38.  رَ ََوَما من
َ
اَعةََِأ ََالسَّ ِحََإِلَّ ََصََََِكَمن وَنَاْلن

َ
وَََأ قنَربَه 

َ
  77 8أ

39.  َََََّإِن رَ َاّللَّ م 
ن
لَََِيأ َسانََِبِالنَعدن ِحن َبَىَذِيَِإَويَتاءَََِواْلن رن   90 9النق 

 سورة اإلسراء

َََربَُّكَََوقََضَى﴿  .50 لَّ
َ
واَأ ب د  َََتعن يننََِإِيَّاه ََإِلَّ نَواِِلَ َسانًاََوبِال  08 93 ﴾إِحن

 سورة طه

50.  ََوَسَىَيَاَن وِدي   00 90م 
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لَعَن﴿  .59 لَينَكَإِنََّكَََفاخن نَوادَََِنعن ِسََبِال َقدَّ نم  ًوىَال  09 ﴾ط 
39 ،90 ،

030 
ََلةَََِلِكنِري﴿  .53 قِِمَالصَّ

َ
 003 04 ﴾َوأ

ننَتَََماََفاقنِضَ﴿  .54
َ
ََأ  99 79 ﴾قَاضي

 سورة األنبياء

53.  ًَََةَلِِلنَعالَِمني َرَْحن رنَسلنَناَكَإَِلِ
َ
  007 35َوَماَأ

 سورة الحج

واَث مََّ﴿  .55 ض  قن وف واََتَفَثه مَنَِلن مَنََوِلن ورَه   07 99 ﴾ن ذ 

قِيم وا﴿  .57
َ
ََلةََََفأ ََكةََََوآت واَالصَّ واَالزَّ َتِصم  َََِواعن  07 78 ﴾بِاّللَّ

 سورة المؤمنون 

ِيَِباتََِِمنََََك  وا﴿  .58 َمل واَالطَّ  09 30 ﴾َصاِِلًاََواعن

َسئ واَقَالََ﴿  .59  99 008 ﴾ت َكلِِم ونَََِوَلََفِيَهاَاخن

 سورة النور

مَن﴿  .70 ت مَنَإِنَنََفََكتِب وه  ًاَمَنفِيهَََِعلِمن  09 33 ﴾َخين

لَََََكنَََإِنََّما﴿  .70 ِمننِيَََقَون ؤن نم  واَإَِذاَال ع  ََِإَِلََد  وِلََِاّللَّ  55 30 ﴾َورَس 

79.  ََِذر َيحن
ِينََََفلن ونَََاَلَّ َالِف  َََِعنَنَُي  ِره من

َ
  53 05 ،97أ

 سورة الفرقان

رَن﴿  .73 ب واََكينَفََاننظ  َثالَََلََكََََضَ من
َ  90 9 ﴾اْلن

َنا﴿  .74  39 93 ﴾َهَباءََفَجَعلنَناه َََعَملَيَِمنَنََعِمل واَامَََإَِلَََوقَِدمن

 سورة الشعراء

ونََََفَماَذا﴿  .73 ر  م 
ن
 90 33 ﴾َتأ
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َلءََِإِنََّ﴿  .75 ذَِمةَرََهىؤ   75 34 ﴾قَلِيل ونَََلَِْشن

 سورة لقمان

َناَبَََمنَنََسبِيَلَََواتَّبِعَن﴿  .77
َ
 74 03 ﴾إَِلَََّأ

 سورة األحزاب

ِمنَيَََكنََََوَما﴿  .78
ؤن ِمَنةَيََوَلََلِم  ؤن َ َقََضََإَِذاَم  َ َاّللَّ ول   53، 97 35 ﴾ََورَس 

 سورة يس

نَن﴿  .79  90 89 ﴾َفَيك ونَ َك 

 سورة ص

80.  ﴿َ َتكنَِبَََإِبنلِيَسََإِلَّ  98 74 ﴾النََكفِِرينَََمِنََََوََكنَََاسن

 سورة فصلت

َمل وا﴿  .80  90 40 ﴾ِشئنت مَنََماَاعن

 سورة الشورى 

89.  مَن ر ه  من
َ
وَرىَىََوأ   38 05بَينَنه مَنَش 

83.  ََل
َ
ََِإَِلََأ ورَ َتَِصيَ َاّللَّ م 

  33 8اْلن 

 سورة الزخرف

84.  ا ِضَََمالِك ََيَاََونَاَدون   77 09َربُّكََََعلَينَناَِِلَقن

 سورة الدخان

ننَتََإِنََّكََذ قَن﴿  .83
َ
 90 49 ﴾النَكِريمَ َالنَعِزيزَ َأ

 سورة الجاثية

ائِيلَََبَِنََآتَينَناََولََقدَن﴿  .85 َ مَََالنِكَتاَبََإِْسن ةََََواِلن كن  33، 0ح،  08-05 ﴾َواْلُّب وَّ
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 سورة محمد

ِينَََلَِقيت مَ ََفإَِذا﴿  .87 واَاَلَّ َبَََكَفر   08 4 ﴾الِرِقَابَََِفََضن

واَتَِهن واََفََلَ﴿  .88 ع  لنمََِإَِلَََوتَدن نت مَ َالسَّ
َ
نََََوأ لَون عن

َ  59 33 ﴾اْلن

 اتيسورة الذار 

َََوَما﴿  .89 ت  ِنََََّخلَقن
ِنَسََاْلن

َََواْلن ونََِإِلَّ ب د   003 35 ﴾ِِلَعن

 سورة الطور

وا﴿  .90 ِِب  وَنََفاصن
َ
واََلََأ ِِب  مَنََسَواءَرَتَصن  90 05 ﴾َعلَينك 

 سورة الحديد

لَمَن﴿  .90
َ
نََِأ

ن
ينََََيأ ِ نَنَآَمن واَلَِّلَّ

َ
َََِِلِكنرََِق ل وب ه مَنَََتنَشعَََأ  35 05 ﴾اّللَّ

 سورة المجادلة

ِمن ونَََقَونًماََِتِدَ ََلَ﴿  .99 ََِي ؤن مَِوَََبِاّللَّ َون ِخرََِاِلن  58 99 ﴾ي َوادُّونَََاْلن

 سورة الحشر

ونََََلَََكنَ﴿  .93 ولَةًََيَك  َََد  نَِياءَََِبنين غن
َ مَنَاْلن  003 7 ﴾ِمنك 

 سورة الصف

يَُّهاَيَا﴿  .94
َ
ِينَََأ مَنََهلنََآَمن واَاَلَّ لُّك  د 

َ
َىَأ  08 09-00 ﴾ِِتَاَرةيََََعَ

 سورة الجمعة

يَُّهاَيَا﴿  .93
َ
ِينَََأ ََلةََِن ودِيَََإَِذاَآَمن واَاَلَّ مََِِمنَلِلصَّ َعةََِيَون  000 9 ﴾اْلن م 

 سورة المنافقون 

95.  ﴿َِ ةَ ََوّلِلَّ وِلََِالنِعزَّ ِمننِيََََولَِرس  ؤن َنافِِقنيََََوَلىِكنََََّولِلنم  نم   59 8 ﴾ال

 سورة الطالق
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 07 7 ﴾َسَعتِهََِِمِنََسَعةَيَذ وَِِل نِفقَن﴿  .97

 سورة نوح

وا﴿  .98 ِفر  َتغن مَاسن  07 00 ﴾َربَّك 

 سورة الجن

نَّهَ ﴿  .99
َ
نِسََِمِنَََرَِجالَرَََكنََََوأ ِ

وذ ونَََاْلن ِنََِِِمِنَََبِرَِجالَيََيع 
 50 5 ﴾اْلن

 سورة اإلنسان

الِِمنيََ﴿  .000 َعدََََّوالظَّ
َ
ِِلًماََعَذابًاَلَه مَنَأ

َ
 59 30 ﴾أ

 سورة الطارق 

ِهلنه مَنَالنََكفِِرينََََفَمِهِلنَ﴿  .000 من
َ
َوينًداَأ  99 07 ﴾ر 
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 فهرس األحاديثثانياا: 

 رقم الصفحة طرف الحديث م

 د ال يشكر هللا من ال يشكر الناس..  .0

 9 ..بناتهن في النساء آمروا  .9

 90 ..يليك مما وكل بيمينك، وكل هللا، سم غالم يا  .3

 90 ..ذر أبا كن  .4

 90 ..شئت ما فاصنع تستح لم إذا  .3

وا"لبني تميم:  ملسو هيلع هللا ىلصقوله   .5  99 .."َأْبِشر 

 98 الت: أتأمرني يا رسول هللا؟..لو راجعته"، فق  .7

 99 بالسواك.. ألمرتهم أمتي على أشق أن لوال  .8

 30 ..فاجتنبوه عنه نهيتكم ما  .9

 47، 39 ..هممن فهو بقوم تشبه ومن ..الساعة يدي بين بعثت  .00

 40 ..بالنصارى  وال باليهود تشبهوا وال الشيب، غيروا  .00

 ..افهمخف وال نعالهم في يصلون  ال فإنهم اليهود، خالفوا  .09
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 093، 83، 48، 40 ..اللحى وأوفوا الشوارب، أحفوا المشركين الفواخ  .03

 ..فخالفوهم يصبغون، ال والنصارى  اليهود إن  .04
40 ،84 ،83 ،93 ،

009 ،090 
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 40 ..الصالة حضور عند رايةً  انصب  .03

 057، 49 ..بصيامه وأمر ،عاشوراء يوم ملسو هيلع هللا ىلص هللا سولر  صام حين  .05

 093، 99، 48 ..يؤاكلوها لم منهم؛ المرأة حاضت إذا كانوا اليهود أن  .07

 38 إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق..  .08

 50 ..نفسي على الظُّلمَ  َحرَّمت   إنِّي عبادي، يا  .09

 59 الظلم ظلمات يوم القيامة..  .90

 54 ..ثالثة هللا إلى الناس أبغض  .90

 70 ..منهم فهو قوم، سواد كثر من  .99

 79 ..قبلنا كان من الجمعة عن هللا أضل  .93

 73 ..ليكمع أخشى الفقر ما هللافو يسركم، ما وأملوا فأبشروا  .94

 73 ..الدرهم وهذا الدينار هذا قبلكم كان من أهلك إنما  .93

 88، 85، 89، 79 ا..أحدً  بهما يؤذ فال نعليه فخلع أحدكم صلى إذا  .95

 85، 89، 79 ..ومنتعاًل  احافيً  يصلي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رأيت  .97

 057، 79 ..عالهمن في الناس فصلى نعليه في ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول صلى  .98

 ..المجوس خالفوا اللحى، وأرخوا الشوارب، جزوا  .99
80 ،80 ،89 ،83 ،

89 ،093 

 85 بين كل أذانين صالة لمن شاء..  .30

 عليهن خلع إذ  بأصحابه يصلي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بينما  .30
 ..فوضعهما
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 093، 88 ..اليهود فيه وخالفوا عاشوراء، يوم صوموا  .39

 98 ..فسحة ديننا في أن يهود لتعلم  .33

 003 إنما نهيتكم عن ادخار لحوم األضاحي ألجل الدافة..  .34

 003 إنما جعل االستئذان من أجل البصر..  .33

 005 إنها من الطوافين عليكم والطوافات..  .35

 007 قمح والشعير والتمر والملح..الذهب والفضة وال  .37

 008 ا..ال تخمروا رأسه وال تقربوه طيبً   .38

 008 ..فسجد ملسو هيلع هللا ىلصسها رسول هللا   .39

 008 ..زنى ماعز فرجم  .40

 005، 009 هلكت يا رسول هللا؛ واقعت أهلي في نهار رمضان..  .40

 009 ..وأنت صائمبماء  أرأيت لو تمضمضت  .49

 000 القاتل ال يرث..  .43

 000 للفارس سهمان..للراجل سهم، و   .44

 009 الثيب أحق بنفسها من وليها..  .43

 039، 090، 008 ..الصالة عن أقصر ثم الصبح، صالة صل  .45

 090، 009 إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيًعا..  .47

 090، 009 ..اليهود زي  هذا فإن - قصوهما أو - هذين احلقوا  .48

 090، 009 ..الجارية عن تعق وال الغالم عن تعق اليهود إن  .49
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 090 ..اليهود وخالفوا وأفرقوا اختضبوا  .30

 099 ..الكتاب أهل وخالفوا وصفروا، حمروا األنصار معشر يا  .30

 ؤمري لم فيما الكتاب أهل موافقة يحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان  .39
 ..بشيء فيه
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 033 والنصارى.. اليهود تسليم تسلموا ال  .33

 033 ..بغيرنا تشبه من منا ليس  .34

 035 ..اليهود صالة إنها  .33

 035 حقوه.. على فليشده واحد ثوب في أحدكم صلى إذا  .35
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 ثالثاا: فهرس اآلثار

 رقم الصفحة طرف األثر م

نَّا  .0 وا ِإَذا ِلْلَحيِِّ  َنق ول   ك   8 ف اَلنٍ  َبن و َأِمرَ  :الَجاِهِليَّةِ  ِفي َكث ر 

 44 ..ليِّةً ق   وال كنيسةً  وال اديرً  اإلسالم مدائن من يتخذوا ال أن  .9

3.  
 يقال أحمس من امرأة على بكر الصديق  أبو دخل
 45 ..الجاهلية عمل من هذا.. زينب لها

 50 ..بالوادي أحدهم يبيت اإلنس من رجال كان  .4

 55 الشافعي فقال مسألة، عن فسأله رجل فأتاه  .3

 73 ..شكره الحالل يغلب ال أن هو  .5

 73 ..اآلخرة طلب في أبلغ شيئا جدن فلم األعمال تابعنا  .7

 كادت إذا حتى الحرام بالمشعر وقف ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  .8
 ..الشمس
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