
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 الصفخة حبث يف الباحث البخث ت

1 
اذتكيكة الكسآٌية يف تهاليف األعىاه 

 وجصائّا وتطّيمّا عمى الٍفوع
 الدنتوزاألضتاذ املطاعد 

 56-1 تفطري حمىود عكين وعسوف

2 
وسويات قيظ بَ أبي حاشً البجمي عَ 
العػسة املبػسة بادتٍة عدا ارتمفاء 

 الساغديَ مجعًا وختسجيًا

 األضتاذ املطاعد الدنتوز 
 96-57 حديث ثاوس عبد اهلل داود

3 
وسويات غعبة بَ اذتجاج اليت أعمّا 

الٍطائي باملدالفة يف نتابْ عىن اليوً 
 والميمة دزاضة ٌكدية

 الطيد 
 خالد إحطاُ ضعيد

 األضتاذ املطاعد الدنتوز
 بساِيي صاحلإعبد الطتاز 

 144-97 حديث

 اختصاز اذتديث عٍد  4
 اإلواً الرتوري يف نتابْ الػىائن

 املدزع الدنتوز 
 172-145 حديث عمي إبساِيي ٌعىي

5 
 وٍاِج العمىاء 

 يف طسيكة تصٍيف نتب العمن
 املدزع الدنتوز

 226-173 حديث عالء ناون عبد السشام

6 
  اضتداله األصوليني حبديث:

 .( وقعت عمى اوسأتي وأٌا صائي..)
 مجعا ودزاضة

األضتاذ املػازك الدنتوز 
 262-227 أصوه فكْ ضمطاُ بَ محود العىسي

7 
الفسوم األصولية اليت ٌص عميّا 
 اإلواً الكسايف يف نتابْ الرخرية 

 مجعا وتوثيكا

 املدزع الدنتوز 
 282-261 أصوه فكْ حمىد حاود عطيوي

8 
املطائن اليت اختمف فيّا الكوه عٍد 

اإلواً الساشي بني نتابي احملصوه 
 واملعامل مجعًا وتوثيكا

 املدزع الدنتوز 
 314-283 أصوه فكْ باله حطني عمي

9 
وكاصد التوحيد وعالقتّا باذتهي 

 الػسعي األصولي 
 أمنوذجا أزناُ اذتهي

 الباحث
عمي حمىد الصغري أمحد 

 املدزع الدنتوز
أوني أمحد عبداهلل قاضي الٍّازي 

 املدزع الدنتوز
 زغدي بَ زومي

 356-315 أصوه فكْ

 



 

 

 

 الصفخة حبث يف الباحث البخث ت

12 
أعىاه اإلدازة وأٌواعّا يف السقابة عمى 

اإلضالً وع التطبيل يف الٍظاً 
 الطعودي

 األضتاذ الدنتوز 
ٌاصس بَ حمىد بَ وػـسي 

 الغاودي
 428-357 فكْ

11 
الطٍة يف الكمٍطوة لمػيذ حمىد بَ 
محصة اآليدٌي الهوش ذتصازي املتوفى 

 ِـ( دزاضة وحتكيل1121ضٍة: )

األضتاذ املطاعد الدنتوز 
 444-429 فكْ خمفعبداهلل داود 

قاعدة الطمطاُ ولي وَ ال ولي لْ  12
 دزاضة فكّية تأصيمية تطبيكية

 األضتاذ املػازك الدنتوز 
 482-445 فكْ عبد اجمليد بَ حمىد الطبين

 ووجبات االحتياط يف تهفري املطمي 13
ضتاذ املػازك الدنتوز األ

ضمطاُ بَ عبد السمحَ 
 العىريي

 512-483 عكيدة

14 
االضتػساقي املٍصف وَ األثس املوقف 

اإلضالوي يف زواد حسنات اإلصالح 
 الٍصساٌية دزاضة حتميمية

 األضتاذ الدنتوز 
 562-511 فهس حمىد بَ ضعـد الطسحاٌي

أوصاف الساضدني يف العمي وأثسِا يف  15
 حفظ األوَ الفهسي

 األضتاذ الدنتوز 
 626-561 فهس وػعن بَ غٍيي املطريي
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 بالمغة العربيةومخص 
 )باحث رئيشي( عمي حمىد الصغري أمحد

 )باحث وشارك( أوني أمحد عبداهلل قاسي الٍّاري الدكتور
 )باحث وشارك(رشدي بَ رومي  الدكتور

كاالرتباط بيف العقيدة كالشريعة كىك: عالقة مقاصد يتحدث ىذا البحث عف جانب ميـ مف جكانب العالقة 
التكحيد بأركاف الحكـ الشرعي األصكلي كأثرىا عميو، كتيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف مدل ارتباط أصكؿ الديف 
ممثمة بالتكحيد بفركع الشريعة كجزئياتيا في جانب مف جكانبيا كىك الحكـ الشرعي كأركانو عمى كجو 

: الحاكـ، كالمحكـك فيو، كالمحكـك عميو، كقد ظير ما يؤكد العالقة كيبرزىا مف أف الخصكص، المتمثمة في
مصدر التمقي لألحكاـ الشريعة ىك اهلل سبحانو كتعالى، كأف لو اإليجاب كالتحريـ كالثكاب كالعقاب، كليس 

كأف ما أكجبو اهلل  لمعقؿ دخؿ في ذلؾ، كارتباط ذلؾ بألكىية اهلل سبحانو كتعالى كربكبيتو، كأسمائو كصفاتو،
عمى المكمؼ فيك داخؿ تحت طاقتو ككسعو كقدرتو، كيحصؿ اإلجزاء كبراءة الذمة بامتثاؿ ذلؾ، رحمة مف اهلل 
سبحانو كتعالى كتيسيرا منو، كرفعا لمحرج عف المكمؼ، كما أنو تنزيو هلل سبحانو كتعالى عف العبث كالباطؿ، 

 سبحانو كتعالى ليككف قربة كطاعة.  مع تحرم المكمؼ في عممو أف يككف خالصا هلل
 أركان الحكم، الحكم الشرعي األصولي، مقاصد التوحيد: الكممات المفتاحية

THE PURPOSES OF MONOTHEISM AND THEIR RELATIONSHIP 
TO THE ISLAMIC LEGAL RULING,  

THE PILLARS OF GOVERNANCE AS A MODEL 
Mr. Ali M. Al-Soghair Ahmed 

Dr. Amin A. Abdullah Qassem Al-Nahari 
Dr. Rushdi bin Ramli 

Summary 
This paper talks about an important aspect of the relationship and connection between 

faith and Sharia. It is the relationship of the objectives of monotheism with the pillars of 

the fundamentalist Islamic ruling and their effect on it. This study aims to show the extent 

to which the origins of religion represented by monotheism are related to the branches of 

Sharia and its parts in one aspect of it, which is the Sharia ruling and its pillars in 

particular. It is represented in: the ruler, the convicted, and the convicted. What confirms 

and highlights the relationship has emerged that the source of receiving the rulings of 

Sharia is God Almighty, and that he has the offer, prohibition, reward and punishment, 

and the mind has no part in that. This is related to the divinity of God, may He be glorified 

and exalted, and his lordship, and his names and attributes, and that what God has 

enjoined upon the person responsible is within his power, breadth and power. And he gets 

the parts and the clearance of liability by complying with that, as a mercy from God 

Almighty and to ease it, and to relieve the embarrassment of the taxpayer. It is also a 

condescension to God, may He be glorified and exalted, from absurdity and falsehood, 

while the one responsible in his work seeks to be sincere to God Almighty to be obedience 

and obedience.  

Key words: the objectives of monotheism, the fundamentalist legal ruling, 

the pillars of governance 
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 املقدوة

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو 
 أما بعد:  ...أجمعيف

فإف اهلل سبحانو كتعالى كـر اإلنساف كجعمو خميفة في األرض ليسكنيا كيعمرىا 
ف مف أىـ ركائز االستخالؼ صالح العقيدة كسالمة التكحيد،  كيقيـ شرع اهلل عمييا، كا 

الدافعة لجميع أعماؿ المكمؼ كالخيط الناظـ لكؿ فكرة تسرم في ف في ذلؾ القكة أل
 ذىنو.

ف دراسة أكجو االرتباط كالعالقة بيف مقاصد التكحيد كبيف الحكـ الشرعي  كا 
تنبع أىميتيا في بياف مدل ارتباط العقيدة بالشريعة، كارتباط األصكلي يعد دراسة جديدة 

التكافؽ كاالنسجاـ بينيما، كمدل عنايتيما أصكؿ الديف بفركع الشريعة كجزئياتيا، كمدل 
بمصالح المكمؼ في الدنيا كاآلخرة، كما تؤكد كاقعية التشريع اإلسالمي عقيدة كشريعة، 

 كصالحيتو لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف.
تحقيؽ ذلؾ فإف إظيار ىذه العالقة كتأثيرىا تحتاج مزيد عناية، كالكشؼ  كألجؿ

عف أكجو مف االرتباط كالتعمؽ، كىذا ما يحرص الباحث عمى بيانو في ىذا البحث بإذف 
 .اهلل تعالى

كحيث أف لممكضكع جكانب متعددة؛ فسيقتصر البحث عمى بياف أبرز جكانب 
في في تحقيؽ المراد، كعمى ذلؾ فعنكاف ىذا العالقة في أركاف الحكـ الشرعي بما يك

عالقة مقاصد التوحيد بالحكم الشرعي األصولي، أركان الحكم الشرعي البحث ىك: 
 .-أنموذجا –

كيشتمؿ ىذا البحث عمى: مقدمة كتمييد، كثالثة مباحث، كخاتمة، كىي 
 كالتالي:
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 كتحتكم عمى أىمية البحث كخطتو.  مقدمة:
 مات تعريفية لمفردات عنكاف البحث.كيحتكم عمى مقد التمهيد:

 : عالقة مقاصد التكحيد بركف الحاكـ، كفيو أربعة مطالب:المبحث األول
الكالـ عف مسألة  الثاني:تحرير محؿ النزاع في مسمى الحاكـ.  األول:

مسالة كجكب شكر المنعـ. الرابع: بياف عالقة الثالث:  التحسيف كالتقبيح العقمييف.
 بركف الحاكـ.مقاصد التكحيد 

 عالقة مقاصد التكحيد بركف المحكـك فيو، كفيو ثالثة مطالب:المبحث الثاني: 
بياف الثالث:   حكـ التكميؼ بالمستحيؿ.الثاني: شركط المحكـك فيو.  األول: 

 عالقة مقاصد التكحيد كأثرىا في ركف المحكـك فيو.
كفيو أربعة عالقة مقاصد التكحيد بركف المحكـك عميو، المبحث الثالث: 

 ىؿ الكفار مخاطبكف بفركع الشريعة.الثاني: شركط المحكـك عميو. األول:  مطالب:
 بياف عالقة مقاصد التكحيد بركف المحكـك عميو.الثالث: 

 كفييا أىـ النتائج كالتكصيات.الخاتمة 
 المصادر والمراجع.

  



 

 313 

9 
 

 التىّيد
ذا نظرنا في  إف الحكـ عمى الشيء يكجب قبؿ ذلؾ معرفة حقيقتو ككنيو، كا 

عنكاف البحث فإننا سنجد المفردات األساسية اآلتية: مقاصد. التكحيد. الحكـ الشرعي. 
 األركاف.

 أوال: تعريف المقاصد لغة واصطالحا:
، مأخكذ مف الفعؿ المقاصد لغة: دو دى( كلو في المغة عدة  ىي جمع مىقصى )قىصى

منيا: االعتماد كاألـ، كاالمتالء كاالكتناز، كالتكسط كاستقامة الطريؽ، كالقرب  معاف:
 . (ُ)كالسيكلة، كالعدؿ

ىي الغايات كاألىداؼ كالمعاني التي ينقصد إلى إرادة  المقاصد اصطالحا:
كىذا التعريؼ يتناسب مع المعنى المغكم: االعتماد، كاألـٌ، كىك ما يبيف كجو  .(ِ)تحقيقيا

 .(ّ)االرتباط بيف المعنى المغكم كالمعنى االصطالحي
 ثانيا: تعريف التوحيد لغة، واصطالحا:

)كٌحد( كىك يدؿ في المغة عمى معنى:  أصؿ كممة التكحيد الفعؿالتوحيد لغة: 
 .(4)االنفراد كانقطاع المثؿ كالنظير

                                                            

المغة، محمد بف أحمد  . تيذيبَٖٔ-ٖٗٓص أحمد بف فارس بف زكريا،، ينظر: معجـ مقاييس المغة( ُ)
. لساف ّٔ/ٗمحمد بف محمد المرتضى الزبيدم،  ،تاج العركس مف جكاىر القامكس. ِّٓ/ٖاألزىرم، 

 .ّّٓ/ّ محمد بف مكـر ابف منظكر، ،العرب

. مقاصد الشريعة اإلسالمية ُِٓص، ينظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاىر ابف عاشكر( ِ)
. نظرية ُٕص ،نكر الديف مختار الخادمي ،. عمـ المقاصد الشرعيةٕص، كمكارميا، عالؿ الفاسي

كىبة  ،أصكؿ الفقو اإلسالمي .ٖص، أحمد بف عبد السالـ الريسكني ،المقاصد عند اإلماـ الشاطبي
 .َُْٓ/ِالزحيمي، 

 .َّص، محمد سعد بف أحمد اليكبي ،ينظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية كعالقتيا باألدلة الشرعية( ّ)
، . لساف العربِٔٔ/ٗ ،محمد بف محمد المرتضى الزبيدم س مف جكاىر القامكس،ينظر: تاج العرك ( ْ)

 .َْٓ/ّابف منظكر، 
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إفراد اهلل تعالى بما يختص بو مف الربكبية كاأللكىية  التوحيد اصطالحا ىو:
 .(ُ)كاألسماء كالصفات

 كالتكحيد بيذا المعنى ىك الذم لمقاصده عالقة بأركاف الحكـ الشرعي.
 ثالثا: تعريف مقاصد التوحيد باعتبارىا مركبا إضافيا:

تعريؼ مقاصد التكحيد باعتبارىا مركبا إضافيا أنيا: الحكـ كالغايات  يمكف
 .(ِ)كالمصالح التي اشتممت عمييا أدلة التكحيد كأصكلو كأحكامو كمسائمو

كبيذا التعريؼ يظير أف المراد مف مقاصد العقائد كمنيا مقاصد التكحيد: "إثبات 
اهلل كأسمائو الحسنى، النبكات،  اإليماف باهلل، صفات» أف لكؿ عقيدة مف عقائد اإلسالـ

كالقضاء كالقدر، كالمالئكة، كاليـك اآلخر، كما بعده مف اإليماف بالجنة كالنار، كالصراط 
كؿ عقيدة مف ىذه العقائد ليا مقصكدىا الشرعي أك مقاصدىا،  ،«كالثكاب كالعذاب

كاألخركية، كتحت كؿ عقيدة مف ىذه العقائد مف األسرار كالحكـ كالمصالح الدنيكية 
كىذه المقاصد كاألسرار كالحكـ مصرح ببعضيا، أك ميكمأ إلى بعضيا، كبعضيا ييدرؾ 

 .(ّ)بالبداىة كالفطرة، أك يدرؾ بالنظر كالربط كاالستنتاج"
 رابعا: تعريف الحكم الشرعي لغة واصطالحا:

الحكـ عند إطالقو في المغة فإنو يتناكؿ معنييف: األكؿ: بمعنى  الحكم لغة:
كمنو ، (ٓ)تقاف، يقاؿ أحكمت الشيء أتقنتو، الثاني: بمعنى اإلحكاـ كاإل(ْ)اء كالمنعالقض

 [.ُ]ىكد:  ام يل ىل: قكلو تعالى
                                                            

القكؿ المفيد عمى كتاب . ِْ، صالحنفي ينظر: شرح العقيدة الطحاكية، عمي بف عمي ابف أبي العز( ُ)
متعمقة بتكحيد الربكبية، آماؿ بنت األلفاظ كالمصطمحات ال. ٖ/ُالتكحيد، محمد بف صالح ابف عثيميف، 

 .َُعبد العزيز العمرك، ص
 .ٖٓمقاصد التكحيد، كليد عبد الرحمف الحمداف، ص( ِ)
 .ِٕص  ،أمينة أحمد الماجد، مقاصد العقائد بيف الغزالي كابف القيـ مقاصد معرفة اهلل نمكذجا (ّ)
أحمد ، . معجـ مقاييس المغةُُٖ/ٓالصحاح تاج المغة كصحاح العربية، إسماعيؿ بف حماد الجكىرم،   ْ))

 .ِٖٓ/ُبف فارس،
 .ُْٓ/ُ ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي، أحمد بف محمد الفيكمي( ٓ)
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خطاب اهلل تعالى المتعمؽ بأفعاؿ المكمفيف  الحكم الشرعي اصطالحا: 
 .(ُ) باالقتضاء أك التخيير أك الكضع

 خامسا: تعريف الركن ومدلولو لغًة واصطالحًا:
 .(ِ)جانب الشيء األقكل، كأركاف الشيء أجزاء ماىيتو لغة:الركن 

ما يقـك بو ذلؾ الشيء مف التقٌكـ، إذ قكاـ الشيء بركنو ال مف  الركن اصطالحا:
 .(ّ)القياـ. كقيؿ: ركف الشيء ما يتـ بو كىك داخؿ فيو، بخالؼ شرطو كىك خارج عنو

ىذا التمييد الذم بينا فيو مفردات العنكاف كمدلكالتيا، فإننا نمج في مباحث  بعد
 طرافو لبياف عالقة مقاصد التكحيد بأركاف الحكـ الشرعي.أالمكضكع ك 

  

                                                            

.  بياف ِْٕ/ُالطكفي، ( ينظر: شرح مختصر الركضة، نجـ الديف أبك الربيع سميماف بف عبد القكم ُ)
. نياية الكصكؿ في ِّٓ/ُ، المختصر، شمس الديف أبك الثناء محمكد بف عبد الرحمف األصفياني

. الميذب في عمـ أصكؿ الفقو المقارف، عبد َٓ/ُ،دراية األصكؿ، محمد بف عبد الرحيـ الصفي اليندم
 .ّٕة الزحيمي، صكىب ،أصكؿ الفقو اإلسالمي .ُِٓ/ُالكريـ بف عمي بف محمد النممة، 

 .ِّٕ/ُالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي، أحمد بف محمد الفيكمي، ( ِ)
 .ُُٓالتعريفات، عمي محمد الجرجاني، ص  ّ))
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 ودخن
ييعٌد الحكـ الشرعي مف أىـ مباحث عمـ أصكؿ الفقو، كقد عٌده اإلماـ الغزالي 

كؿ يدكر عمى أربعة أقطاب: الثمرة، ثمرة عمـ األصكؿ، كذلؾ حينما جعؿ عمـ األص
كالمثًمر، كطرؽ االستثمار، كالمستثمر، فجعؿ الثمرة ىي األحكاـ، كالمثًمر ىي األدلة، 

 .(ُ)كطرؽ االستثمار ىي كجكه داللة األدلة، كالمستثمر ىك المجتيد
عالقة مقاصد التكحيد بالحكـ الشرعي مف عدة أكجو: مف حيث أركانو،  كتتنكع

كمف ىذا المنطمؽ فإنو  كمف حيث خصائصو، كمف حيث أقسامو كما يتبع كؿ قسـ.
يمكف أف نبرز جكانب مف العالقة بيف مقاصد التكحيد كبيف الحكـ الشرعي مف جية 

 .الكجو األكؿ كىك األركاف
أف أركاف الحكـ الشرعي أربعة ىي: الحاكـ،  إلى (ِ)ذىب جميكر األصكلييف

كالمحكـك فيو كىك الفعؿ، كالمحكـك عميو كىك المكٌمؼ، كنفس الحكـ، غير أنيـ عندما 
يتحدثكف عنيا فإنيـ ال يفردكف نفس الحكـ بالحديث مجمال، بؿ يتناكلكنو بالتفصيؿ 

 كالكضعي كأقساميما.كالتقسيـ كالتفريع عند حديثيـ عف الحكـ الشرعي بنكعيو التكميفي 
كبعضيـ جعميا ثالثة أركاف: الحاكـ، كالمحكـك عميو)المكمؼ(، كالمحكـك بو 

 .(ّ))الفعؿ(
ا كانت القسمة فإننا سنقتصر في بحثنا ىذا عمى الحديث عمى األركاف كأيِّ 

الثالثة: الحاكـ كالمحكـك فيو كالمحكـك عميو، أما نفس الحكـ الشرعي فإنو يحتاج بحثا 
 لبياف العالقة بينو كبيف مقاصد التكحيد لكثرة أقسامو كتفريعاتو.مطكال 

 

                                                            

 .ّٗ/ُالغزالي، محمد بف محمد ينظر: المستصفى مف عمـ األصكؿ، ( ُ)
. نياية الكصكؿ إلى عمـ ُٕٓ/ُالغزالي، محمد بف محمد نظر: المستصفى مف عمـ األصكؿ، أ( ِ)

اآلمدم، ، عمي بف محمد . اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـَُّ/ُأحمد بف عمي ابف الساعاتي،  ،األصكؿ
 ،. تيسير التحرير شرح كتاب التحريرٖٗ/ِ. التقرير كالتحبير، محمد بف محمد ابف أمير الحاج، ٕٗ/ُ

 .ُِٖ/ِشاه،  محمد أميف أمير باد
 .123/ُعبدالرحيـ بف الحسف اإلسنكم،  ،ؿ في شرح منياج الكصكؿنياية السك  ينظر:( ّ)
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 املبحث األوه: 
 عالقة وقاصد التوحيد بالركَ األوه احلاكي

الحديث في ىذا المبحث عف عالقة مقاصد التكحيد بركف الحاكـ يحتاج إلى  إف
عدة مطالب كتفريعات ليا حتى تظير العالقة كتتميز، كىك ما سيتـ تسطيره في 

 المطالب اآلتية:  
 املطمب األوه: 

 حترير حمن الٍزاع يف وعٍى احلاكي
، كأف مصدر اتفؽ جميع المسمميف عمى أف الحاكـ ىك اهلل سبحانو كتعالى

 األحكاـ الشرعية مف عنده جؿ كعال، تكميفية كانت أك كضعية، كذلؾ بعد بعثة النبي 
 فاهلل  [َْ]سكرة يكسؼ: مب خب حب جب: قاؿ سبحانو كتعالى فقدكبمكغ دعكتو، 

لو الخمؽ كاألمر، يقضي بالحؽ كىك خير الحاكميف، كأنو ليس ألحد كائنان مف كاف أف 
يشرع في الديف ما لـ يأذف بو اهلل، فمو سبحانو الحاكمية المطمقة في األمر الككني كفي 
 :األمر الشرعي، كلذا فإننا نجد تكممة اآلية السابقة باألمر بالعبادة لو سبحانو، بقكلو

اك يق ىق يف  ىف [ :فإثبات الحاكمية هلل مرتبط بالعبكدية كالتسميـ لو َْيكسؼ ،]
. 

بعد بياف ىذه الحقيقة كأف المسمميف جميعا متفقكف أف الحاكـ ىك اهلل سبحانو 
 كتعالى، فإنو قد نيقؿ عف المعتزلة قكليـ إف الحاكـ ىك العىقؿ.

محؿ النزاع بيف أىؿ السنة كالمعتزلة، البد مف بياف ما المقصكد  كلتحرير
كمف خالؿ كالـ الفريقيف يتبيف  بالحاكـ عند الفريقيف، حتى ندرؾ محؿ الخالؼ كالنزاع.

 :(ُ)أف الحاكـ يطمؽ عمى معنييف
األكؿ: أنو المثبت لألحكاـ كمنشئيا كمصدرىا، كىذا مما ال خالؼ فيو بيف أىؿ 

صدار كتجديد األحكاـ.السنة كبيف ال  معتزلة كأنو ال دخؿ لمعقؿ في إنشاء كا 
                                                            

 .ِْ( ينظر: تعميؿ األحكاـ في الشريعة اإلسالمية، عادؿ الشكيخ، صُ)
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الثاني: أف الحاكـ ىك المدرؾ لألحكاـ كالمظير ليا كالمعرؼ بيا كالكاشؼ 
 عنيا، كىك بيذا المعنى مكضكع الخالؼ بيف أىؿ السنة كالمعتزلة.

 املطمب الثاٌي: 
 التحشني والتقبيح العقميني

عمى األحكاـ الشريعة كمف ىك المعرؼ ليا؟ المسألة السابقة مسألة التعرؼ 
، كبمكغ دعكتو فال خالؼ بيف ، أما بعد بعثتو مفركضة في األفعاؿ قبؿ بعثة النبي 

المسمميف أف األحكاـ الشرعية تعرؼ مف الكتاب كالسنة أك مف األدلة المظيرة لذلؾ 
 .(ُ)كالقياس كاإلجماع كغيرىا

كمحؿ الخالؼ بيف أىؿ السنة كبيف المعتزلة ىك التعرؼ عمى أحكاـ األفعاؿ 
 ، كمف ىك المعرؼ ليا؟قبؿ بعثة النبي 

كىذا الخالؼ يرجع إلى مسألة التحسيف كالتقبيح العقمي، بمعنى ىؿ يستطيع 
 (ِ)العقؿ إدراؾ الحسف كالقبح لذاتو، كيحكـ عمى األفعاؿ بالكجكب كالحرمة أـ ال؟

ىذه المسألة فإننا سنتطرؽ ليا مف عدة جكانب، بعد تعريؼ التحسيف كالتقبيح  كلتجمية
 العقمييف: 

                                                            

 . ٗٔالباحسيف، ص، يعقكب بف عبدالكىاب ينظر: الحكـ الشرعي حقيقتو أركانو شركطو أقسامو( ُ)
في عمـ أصكؿ  . المحصكؿٔٓ/ُ ،عمي ابف برىافأحمد بف  ،ينظر في المسألة: الكصكؿ إلى األصكؿ( ِ)

. ٕٗ/ُاآلمدم،  ، عمي بف محمداإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ 145./ُالرازم،  الفقو، محمد بف عمر
البحر المحيط في  .ُِّ/ُ ،ياية السكؿ في شرح منياج الكصكؿ، عبدالرحيـ بف الحسف اإلسنكمن

. شرح الكككب المنير، محمد بف أحمد ابف ُِٕ/ُ، الشافعي الزركشي ، محمد بف بيادرأصكؿ الفقو
عايض بف عبداهلل . التحسيف كالتقبيح العقمياف كأثرىما في مسائؿ أصكؿ الفقو، ََّ/ُالنجار، 

المسائؿ المشتركة  .ُْٔالشيراني. آراء المعتزلة األصكلية دراسة كتقكيما، عمي بف سعد الضكيحي، ص
 .ْٕص  ،لعركسي عبد القادرمحمد ا ،بيف أصكؿ الفقو كأصكؿ الديف
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سىف كالقبيح ىك: الحسف: ىك النافع أك ما يعكد بو عمى  (ُ)التعريؼ المختار لمحى
 كالقبيح: ىك الضار أك ما يعكد عمى فاعمو ضرر. فاعمو نفع.

كقد قرر نحكه شيخ اإلسالـ ابف تيمية حيث قاؿ: "كقد تبيف مما ذكرناه أف 
الحسف ىك الحؽ كالصدؽ كالنافع كالمصمحة كالحكمة كالصكاب. كأف الشيء القبيح ىك 

 .(ِ)الباطؿ كالكذب كالضار كالمفسدة كالسفو كالخطأ"
 :الفرع األول: تحرير محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين

 :(ّ)الحسف كالقبح العقمياف يطمقاف عمى ثالثة معافو 
نقاذ الغريؽ  األول: ما يالئـ الطبع كينافره كالحالكة كالمرارة كالفرح كالحزف، كا 
 كاتياـ البرمء.
ككف الشيء صفة كماؿ أك نقص كالعمـ كالجيؿ، كالعدؿ كالظمـ،  الثاني:

 كالشجاعة كالجبف، كالكـر كالبخؿ.
 ككف الفعؿ مكجبا لمثكاب كالعقاب، كالمدح كالذـ. الثالث:

فالمعنى األكؿ كالثاني، ال نزاع فييما بيف العمماء، في أنيما ال يتكقفاف عمى 
الشرع، بؿ قد يعمماف بالحس كالعقؿ كالشرع أك بأحدىما. بؿ ذكر جمع مف العمماء 

العقؿ بإدراكيما مف  االتفاؽ عمى أف الحسف كالقبح بيذيف االعتباريف عقمياف، أم يستقؿ
 .(ْ)غير تكقؼ عمى الشرع مف غير خالؼ عند أحد العقالء

                                                            

 .َِٕ/ُالشيراني عايض بف عبداهلل ظر: التحسيف كالتقبيح العقمياف كأثرىما في مسائؿ أصكؿ الفقو، ين (ُ)
 .ُّٓ/ُُمجمكع الفتاكل أحمد بف عبدالحميـ ابف تيمية،  (ِ)
الكككب . شرح ُّْ/ُ الشافعي الزركشي ، محمد بف بيادرظر: البحر المحيط في أصكؿ الفقوين( ّ)

الرازم،  في عمـ أصكؿ الفقو، محمد بف عمر . المحصكؿََّ/ُالمنير، محمد بف أحمد ابف النجار 
ياية السكؿ في ن. ُٓٔص، .  آراء المعتزلة األصكلية دراسة كتقكيما، عمي بف سعد الضكيحي123/ُ

 .ُِّ/ُشرح منياج الكصكؿ، عبدالرحيـ اإلسنكم، 
 .ُٔٓ/ُ ،الرازم في عمـ أصكؿ الفقو، محمد بف عمر المحصكؿ( ْ)
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 الفرع الثاني: الخالف في مسألة التحسين والتقبيح العقليين:
بعد أف تـ تحرير محؿ النزاع فإننا نستطيع القكؿ بعد ذلؾ أف المعنى الذم 

ب، كقد كقع الخالؼ حصؿ فيو النزاع عند العمماء ىك ككف العقؿ مكجبا لمثكاب كالعقا
 :(ُ)فيو عمى ثالثة مذاىب

مذىب المعتزلة القائميف بأف الحسف كالقبح ثابت لألفعاؿ  المذىب األول:
. كقد كافؽ المعتزلة في قكليـ ىذا جماعة مف الحنفية، (ِ)الشرعبطريؽ العقؿ قبؿ كركد 
، كمف الشافعية أبك بكر القفاؿ الشاشي، كالصيرفي، كأبك بكر (ّ)كىك أحد قكلي المالكية

 .(ْ)الفاسي، كالقاضي أبك حامد، كالحميمي كغيرىـ
نما يعرؼ ذلؾ  المذىب الثاني: مذىب القائميف بأف العقؿ ال يحسف كال يقبح كا 
عمى رسمو كىذا ىك مذىب أبي الحسف األشعرم كأتباعو كمف  بالشرع؛ بما أكحاه اهلل 

 .(ٓ)ق(ْٔٔ) ق( كابف الحاجبَٓٓ) ق( كالغزاليْٖٓ) ـ مف العمماء كالجكينيكافقي
مذىب القائميف بأف العقؿ يدرؾ في األشياء الحسف كالقبح  المذىب الثالث:

نما ترتب الثكاب كالعقاب ىك بخطاب الشرع،  دكف أف يترتب ثكاب كعقاب عمى ذلؾ، كا 

                                                            

. آراء المعتزلة األصكلية، عمي بف ٕٗ/ُاآلمدم،  ، عمي بف محمدينظر: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ( ُ)
 .ُٕالباحسيف ص، يعقكب . الحكـ الشرعئُٖص ،سعد الضكيحي

. إرشاد الفحكؿ إلى ُّٓ/ِمحمد بف عمي أبك الحسيف البصرم، ، ينظر: المعتمد في أصكؿ الفقو( ِ)
الضكيحي، ، . آراء المعتزلة األصكليةٖٕ/ُمحمد بف عمي الشككاني،  ،تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ

 .ُٖٔص
 .َِّ/ُشرح الكككب المنير، ابف النجار، ينظر: ( ّ)
 .ُّٖ/ُالزركشي،  ،البحر المحيطينظر: ( ْ)
. المنخكؿ، محمد بف محمد، ُٗ/ُهلل الجكيني،عبد الممؾ بف عبد ا ،البرىاف في أصكؿ الفقو انظر:( ٓ)

 ،عثماف بف عمر ابف الحاجب ،. منتيى الكصكؿ كاألمؿ في عمـ األصكؿ كالجدؿٖص، الغزالي
 .ِٗص
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الشافعية، كأبك الخطاب مف الحنابمة، كىك كىذا ىك قكؿ أسعد بف عمي الزنجاني، مف 
. كقد انتصر ليذا القكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية كذكر أف (ُ)المحكي عف أبي حنيفة

. كقد رجح الزركشي (ِ)القائميف بيذا القكؿ كثير مف المحققيف مف المذاىب األربعة
القرآف "كىك المنصكر لقكتو مف حيث النظر كآيات  قاؿ: إذىػ( ىذا المذىب ْٕٗ)ت

ليو إشارات مف محققي متأخرم األصكلييف  المجيد، كسالمتو مف التناقض، كا 
 ،(ْ)(ىػَُُٖت)المقبمي . كما أف ىذا القكؿ ىك اختيار (ّ)كالكالمييف، فميتفطف لو"

 .(ٔ)(ىػَُِٓ)ت كالشككاني (ٓ)(ىػُُِٖ)ت كالصنعاني
 املطمب الثالث: 

 وشألة وجوب شلر املٍعي
المسألة مف المسائؿ التي كقع الخالؼ فييا بيف المعتزلة كغيرىـ أيضا كىي  ىذا

متصمة بمسألتنا السابقة، مسألة التحسيف كالتقبيح العقمييف، كقبؿ الحديث عف الخالؼ 
 فييا نبيف المراد بالشكر الكاجب ثـ نسرد الخالؼ فييا.

 الفرع األول: بيان معنى شكر المنعم:
درؾ العقؿ كجكبو عند المعتزلة ليس ىك معرفة اهلل سبحانو المراد بالشكر الذم ي

نما حقيقة شكر  كتعالى إذ أف الشكر فرع عف المعرفة، كالمكلى  يعرؼ ليشكر، كا 
، كالتحدث بيا قكال بالمساف كعمال المنعـ عند المعتزلة ىك االعتراؼ بنعـ اهلل 

 . (ٕ)فيما خمؽ ألجموبالطاعات كاستعماؿ جميع ما أنعـ اهلل تعالى عمى العبد 
                                                            

 .ُْٔ/ُينظر: البحر المحيط، الزركشي، ( ُ)
 .ْٓٔص أحمد بف عبدالحميـ ابف تيمية،، ينظر: الرد عمى المنطقييف( ِ)
 .ُْٓ/ُ،البحر المحيط، الزركشي (3)
 كما بعدىا. َُّص ،ينظر: نجاح الطالب عمى مختصر ابف الحاجب، صالح بف الميدم المقبمي( ْ)
 .ِّٖص ينظر: إجابة السائؿ شرح بغية اآلمؿ، محمد بف إسماعيؿ الصنعاني،( ٓ)
 .ّٖ/ُالشككاني،  ،ينظر: إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ( ٔ)
محمد ابف أمير  ،التقرير كالتحبير .ٖٔص، القاضي عبد الجبار أحمد، الخمسةينظر: شرح األصكؿ ( ٕ)

 .َِٓص ، . آراء المعتزلة األصكلية، الضكيحيُِٓ/ِ، الحاج
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"استعماؿ جميع ما أنعـ اهلل تعالى عمى العبد فيما خمؽ  كعرفو غيرىـ بأنو:
ألجمو، كصرؼ النظر إلى مشاىدة مصنكعاتو ليستدؿ بيا عمى صانعيا، كالسمع إلى 

نذاراتو، كالمساف إلى التحدث بالنعـ كالثناء الجميؿ عمى مكلييا" . ككال (ُ)تمقي أكامره، كا 
 فيف متقاربيف في المعنى.يالتعر 

 الفرع الثاني: تحرير محل النزاع في مسألة وجوب شكر المنعم:
قد  عمى نعمو كاجب شرعان، فاهلل  ال خالؼ بيف أىؿ العمـ أف شكر اهلل 

 مغ جغ مع جع مظ: أمر عباده بذلؾ كحذرىـ مف عاقبة الكفراف، فقاؿ 

[، كما ُِٕ]البقرة:  يث ىث نث مث زث رث يت :كقاؿ  ،[ُِٓ]البقرة: 
عمى نعمو يدرؾ بالعقؿ كيدرؾ بالفطر السميمة كلكف النزاع إنما ىك في  أف شكر اهلل 

 .(ِ)إيجاب ذلؾ عقال قبؿ كركد الشرع بذلؾ، كترتب الثكاب كالعقاب عميو
 الفرع الثالث: الخالف في المسألة:

 اختمؼ األصكليكف في مسألة كجكب شكر المنعـ عمى قكليف:
قكؿ المعتزلة حيث يركف أف العقؿ يدرؾ كجكب شكر المنعـ  األول:القول 

تبارؾ كتعالى قبؿ كركد السمع، فنحف المنتفعكف مف نعمو جؿ كعال فاستحؽ الشكر 
عمييا، ككؿ ما بنا مف نعـ فأصكليا كفركعيا كمبتدؤىا كمنشؤىا منو سبحانو كتعالى، 

 من خنحن جن  يم ىم مم خم كالمكمؼ ال يستطيع عدىا كحصرىا كما قاؿ تعالى:

[  فكجب عميو عقال عمى مذىبيـ أف يشكرىا عمى ّْ]إبراىيـ: مه جه ين ىن
، كىك قكؿ (ْ)بعض الحنفية في قكليـ ىذا المعتزلة ، كقد كافؽ(ّ)سبيؿ اإلجماؿ

 .(ٓ)الصيرفي، كأبك العباس بف سريج كالقفاؿ الكبير كالقاضي أبي حامد مف الشافعية
                                                            

 .ُِٓ/ِالتقرير كالتحبير، ابف أمير الحاج، ( ُ)
 .ُٖٗينظر: آراء المعتزلة األصكلية، الضكيحي، ص ( ِ)
 .ٖٔص، عبدالجبارشرح األصكؿ الخمسة، القاضي ( ّ)
 .َْ/ُ، لمكنكما عبد العمي محمد، فكاتح الرحمكت بشرح مسمـ الثبكتينظر: ( ْ)
 .ِْٕ/ُينظر: رفع الحاجب عف مختصر بف الحاجب، عبدالكىاب بف عمي السبكي،( ٓ)
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ال  كىك: أف كجكب شكر المنعـ  (ُ)مذىب جميكر األصكلييف والقول الثاني:
قائمة عمى الخمؽ بالشرع، بإرساؿ  يدرؾ بالعقؿ بؿ بخطاب الشرع، ألف حجة اهلل 

نزاؿ الكتب، يقكؿ  [ ُٓ]اإلسراء:  مغ جغ  مع جع مظ حط مض: الرسؿ كا 
 مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب :كيقكؿ جال كعال

 [.ُٓٔ]النساء: 
مستكجب لمشكر عمى  كىذا القكؿ ىك القكؿ الراجح الذم تعضده األدلة، فاهلل 

نعمو كآالئو كميا، غير أف إيجاب ذلؾ بالعقؿ قبؿ كركد الشرع كترتب اإلثـ عمى تركو 
يتعارض مع ما جاء في األدلة مف الكتاب كالسنة مف أف الحجة عمى الخمؽ ال تككف 

 .(ِ)إال بالشرع المطير
 الرابع:  املطمب

 بياُ أوجْ العالقة بني وقاصد التوحيد وركَ احلاكي وأثرِا يف احللي الشرعي
يمكف بياف العالقة بيف مقاصد التكحيد كبيف الركف األكؿ مف أركاف الحكـ 

 ىك الحاكـ كأثر ذلؾ في الحكـ الشرعي مف عدة أكجو: الشرعي كىك أف اهلل 
كمنو تؤخذ األحكاـ مف  قد تقرر فيما سبؽ أف الحاكـ ىك اهلل  الوجو األول:

ثكاب أك عقاب أك غيرىا، كعمى ىذا فميس لمعقؿ دخؿ في إثبات ذلؾ أك نفيو، كبيذا 
أثر في عدـ ترتب حكـ شرعي مف الثكاب  يككف ليذا األصؿ المتعمؽ بتكحيد اهلل 

فعؿ حسنا أـ قبيحا، بخالؼ مف كالعقاب عمى فعؿ المكمؼ قبؿ كركد السمع سكاء كاف ال
ف لمعقؿ مدخؿ في ذلؾ، كألحؽ الثكاب كالعقاب بالمكمؼ بمجرد العقؿ دكف كركد أقاؿ ب

 الشرع، كىذه ىي ثمرة الخالؼ في مسألة التحسيف كالتقبيح العقمييف.

                                                            

 .َِٓص ، ينظر: آراء المعتزلة األصكلية، الضكيحي( ُ)
 .َِٕص ، ينظر: آراء المعتزلة األصكلية، الضكيحي( ِ)
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بعد تقرير أنو ليس لمعقؿ أف يحـر أك يكجب أك يحكـ بثكاب أك  الوجو الثاني:
عمى الحكـ الشرعي يتمثؿ في براءة ذمة المكمؼ، كعدـ انشغاليا  عقاب، فإف أثر ذلؾ

بشيء مف التكاليؼ كالحقكؽ إال بدليؿ، كال دليؿ قبؿ كركد الشرع، كمف أراد إلزاـ 
 المكمؼ بحكـ مف األحكاـ فعميو اإلتياف بالدليؿ، ألف األصؿ براءة الذمة.

السمعية ال تدرؾ بالعقؿ "كاعمـ أف األحكاـ  قاؿ: إذكما أجمؿ عبارة ابف الدىاف 
 .(ُ)فنحف عمى براءة الذمة إلى حيف كركد الخطاب"

دكف سكاه، فال كاجب  إف تعمؽ اإليجاب كالتحريـ بالحاكـ  الوجو الثالث:
ف حكما إال ما ثبت شرعا، كعمى ىذا فمف لـ تبمغو الدعكة غير آثـ عمى ترؾ الشكر، أل

إيجاب شكر المنعـ ال يثبت بالعقؿ، بؿ بالنقؿ كالدليؿ، كال دليؿ قبؿ بمكغ الدعكة ككركد 
الشرع، كألنو لك كجب شكر المنعـ لحصؿ التعذيب بتركو كلـ يتكقؼ عمى بعثة الرسؿ، 

 [.ُٓ]اإلسراء:  مغ جغ  مع جع مظ حط مض قد بيف خالؼ ذلؾ بقكلو: كاهلل 
كىذا ىك ثمرة الخالؼ في مسألة كجكب شكر المنعـ فالمعتزلة يؤثمكف مف لـ 

؛ إذ أف كجكب الشكر عندىـ قد ثبت عميو بالعقؿ ال تبمغو الدعكة كلـ يقـ بشكر اهلل 
 بالشرع.

كعمى قكؿ جميكر األصكلييف فإف مف لـ تبمغو الدعكة فإنو غير آثـ عمى ترؾ 
 . (ِ)ـ يبمغو أك يعمـ بوالشكر، إذ سبيؿ كجكبو الشرع كىك ل

أف اإليجاب كالتحريـ كحكـ شرعي تكميفي لو تعمؽ بتكحيد  الوجو الرابع:
لو التشريع كحده دكف سكاه، كليس لمعقؿ كال غيره مدخؿ في  األلكىية، فإف اهلل 

 مق :منيا كقكلو تعالى التشريع أك إيجاب أحكاـ عمى المكمؼ، كاألدلة في ذلؾ كثيرة،

                                                            

 .ِّٓ/ُمحمد بف عمي ابف الدىاف،  ،تقكيـ النظر في مسائؿ خالفية ذائعة، كنبذ مذىبية نافعة( ُ)
 .َِٕآراء المعتزلة األصكلية، الضكيحي، ص  ينظر:( ِ)
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  مق حق مف خف حف جف كقاؿ تعالى:، [ِٔ]الكيؼ:  مك لك خك حك  جك

 [.َُ]الشكرل:  جم هل مل خل حل جل مك لك خكحك جك
تباعيـ في التحميؿ كالتحريـ نكعان  بؿ إف اهلل  جعؿ طاعة األحبار كالرىباف كا 

 مف العبادة ليـ مف دكف اهلل تعالى، فيذا عدم بف حاتـ الطائي يقكؿ: أتيت النَّبي 
. فقاؿ يا عدم اطرح عنؾ ىذا الكثف كسمعتو يقرأ في سكرًة  كفي عنقي صميبه مف ذىبو

:ُّ]التكبة:  جس مخ جخ مح جح  مج حجبراءة:  "أما إنَّيـ لـ  [ قاؿى
ذا حرَّمكا عمٍييـ شيئنا  يىككنكا يعبدكنىيـ كلىكنَّيـ كانكا إذا أحمُّكا لىيـ شيئنا استحمُّكهي كا 

، كأف مف اتَّبع أحدنا فالحديث يفيد أف التحريـ كالتحميؿ ًمف خصائص اهلل  ،(ُ)حرَّمكه"
 في ذلؾ فقد اتخذه إلينا ًمف دكنو. 

أف ثبكت األحكاـ الشرعية تكميفية كانت أـ كضعية، راجع إلى  :خامسالوجو ال
، فيك منشئ األحكاـ كمبدئيا، كالحاكمية صفة مف صفاتو، كعمى ىذا الشارع الحكيـ 

إقرار لحكـ في حادثة مف الحكادث التي تقع لممكمؼ البد كأف يككف حكميا مستندا فإم 
إلى ما جاء عف الشارع الحكيـ أصالة إلى الكتاب كالسنة، أك تبعا إلى األدلة الشرعية 

 جماع كنحكىما.األخرل عداىما مف القياس كاإل
حكـ مف عالقة مقاصد التكحيد بركف الحاكـ كأثره في ال :دسالوجو السا

عطائيا صفة الحكـ الشرعي، فإنيا  الشرعي ما يتعمؽ بالتشريعات كالقكانيف الكضعية كا 
غير مقبكلة شرعا إذا كانت تعارض ما شرعو اهلل سبحانو كتعالى مف األحكاـ كاألكامر 

في الحاكمية  كالنكاىي، فإف التشريع بأحكاـ كضعية يعتبر منازعة لحؽ اهلل 
                                                            

محمد بف عيسى الترمذم، كتاب تفسير القرآف، باب كمف سكرة التكبة، حديث رقـ  ،جامع الترمذم( ُ)
، كقد حسنو اإلماـ األلباني في السمسمة الصحيحة، حيث قاؿ: فيك بمجمكع طرقو ِْٗ، ص َّٓٗ

محمد ناصر الديف  ،سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا ، ينظر:حسف إف شاء اهلل تعالى
 . ِّّٗ، رقـ الحديث ُٖٔلسابع القسـ الثاني صالمجمد ا، األلباني
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 مه جه هن من خن حن جن مم خمحم جم  هل كالتشريع، كقكلو تعالى:
 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك تعالى: كلوكق [َٓ]المائدة:

 [.ُُْ]األنعاـ:  مم
المتعمؽ بأفعاؿ المكمفيف، أما األنظمة  فالحكـ الشرعي ىك خطاب اهلل 

كالقكانيف الكضعية التي ليس ليا سند مف أدلة التشريع، فيي خطاب كلي األمر أك 
الحاكـ الذم أصدر ىذه القكانيف، كمف ىنا فإف مصدر الحكـ سماكم بينما مصدر 

 .(ُ)القكانيف كاألنظمة بشرم
يمة كىك مناط التكميؼ كعميو كبعد ىذا كمو فإنو ال ينكر أف العقؿ لو منزلة عظ

تدكر أحكاـ الشريعة، بؿ تنكعت األدلة العقمية في القرآف الكريـ التي تخاطب العقؿ 
السكم، لتمزمو بما يجب عميو أف يعتقده مف خالؿ التأمؿ كالتفكر كالنظر، كما أف ما 
، غير أف ذلؾ ال يككف مدع اة يحسنو العقؿ السميـ فيك محبكب، كما يقبحو فيك مذمـك

يستقؿ العقؿ بالتشريع أك استصدار األحكاـ مف إيجاب أك تحريـ أك ثكاب  كيأك كسيمة 
 أك عقاب بعيدا عف نكر الكحي كمصدر التمقي.

  

                                                            

 .ِٓالباحسيف، صيعقكب الحكـ الشرعي،  ينظر:( ُ)
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 املبحث الثاٌي: 
 عالقة وقاصد التوحيد بالركَ الثاٌي احمللوً فيْ

بياف عالقة مقاصد التكحيد بالركف الثاني مف أركاف الحكـ الشرعي كىك  إف
المحكـك فيو يحتاج إلى عدة مطالب حتى تبرز أكجو العالقة كالتأثير، كقبؿ سرد 

 المطالب نعرؼ بالمحكـك فيو لغة كاصطالحا.
ألف الفعؿ الذم  ؛(ُ)ىك الذم تعمؽ فيو الحكـ كالقضاءالمحكوم فيو لغة: 

 يصدر مف المكمؼ يسمى: المحكـك فيو، كىك مأخكذ مف الحكـ كىك القضاء.
 .(ِ)فعؿ المكمؼ الذم تعمؽ بو حكـ الشارعالمحكوم فيو اصطالحا ىو: 

 املطمب األوه: 
 شروط احمللوً فيْ

إلدراؾ االرتباط كالعالقة بيف مقاصد التكحيد كالمحكـك فيو؛ فإف تجمية ذلؾ 
ما دكنو األصكليكف مف مسائؿ متعمقة بالمحكـك فيو كبمكرة العالقة بينيا كبيف يرجع إلى 

كمفتتح تمؾ المسائؿ  كبياف اثر ذلؾ في الحكـ الشرعي، مقاصد التكحيد كغاياتو،
 كالمباحث؛ شركط المحكـك فيو.

لقد اشترط األصكليكف في المحكـك فيو عدة شركط كبتتبع آرائيـ يمكف حصرىا 
جماليا في ش  رطيف:كا 

ىك كمصدره معمكميف لممكمؼ  -المحكـك فيو–أف يككف الفعؿ  الشرط األول:
 : كىذا الشرط يشتمؿ عمى أمريف:(ّ)عممان تامان 

                                                            

 ،األزىرم، . تيذيب المغةِٖٓ/ُ ،. معجـ مقاييس المغة، ابف فارسُُٖ/ٓ ،الصحاح، الجكىرم( ُ)
ـى. ُُُ/ْ كى  مادة: حى

 .ُِٕعمـ أصكؿ الفقو عبد الكىاب خالؼ، ص( ِ)
، . المحكـك فيو في ظؿ مقاصد التشريع اإلسالميَُِيعقكب الباحسيف، ص، رعيالحكـ الش ينظر:  ّ))

 .ِّْالعساؼ ص عدناف محمكد 
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كىك العمـ بالفعؿ: فذلؾ حتى يتمكف المكمؼ مف تأدية ما كمؼ بو  األمر األول:
مف أحكاـ عمى الكجو الشرعي المطمكب، كذلؾ ال يككف إال عف عمـ كمعرفة تامة، فإف 
المقصد مف التكميؼ أف يقدـ المكمؼ عمى ما أمر بو أك يجتنب ما نيي عنو. كلف 

 .(ُ) عمى عمـ كبصيرة مف اهلل  يتحقؽ ذلؾ إال بأف يعرفو بعينو حتى يؤدم ما أمر بو
ف الفعؿ أكىك بالنسبة لممصدر فال بد فيو مف عمـ المكمؼ ب األمر الثاني:كأما 

. فإنو مف المتقرر أف سمطاف التكميؼ في (ِ)صادر ممف لو عميو سمطاف التكميؼ
ؿ ، ليككف تأدية الفعاألحكاـ الشرعية المستحؽ لالمتثاؿ كاالستجابة كالتسميـ؛ ىك اهلل 

طاعة هلل، كيترتب عميو اإلجزاء كبراءة الذمة، كيترتب عمى تركو معصيتو كغضبو جؿ 
 كعال. 

أف يككف الفعؿ المحكـك فيو ممكنان أك مقدكران عميو: فيجب أف  الشرط الثاني:
يككف المحكـك فيو ممكنا كداخال تحت قدرة المكمؼ كاختياره حتى يتمكف مف االمتثاؿ 

 ألف ىذه ىي الغاية مف تشريع األحكاـ، فإذا كاف المحكـك فيو ألمر اهلل تعالى كحكمو،
 غير ممكف أك غير مقدكر عميو، فإف المكمؼ ال يمكف أف يمتثؿ لحكـ اهلل  -الفعؿ-

 .(3) حينئذ
كقد ذكر األصكليكف تحت ىذا الشرط عدة مسائؿ أشيرىا مما لو صمة ببحثنا 

 عنكاف مطمبنا التالي:، كىك (ْ)ىذا، التكميؼ بالمستحيؿ كبما ال يطاؽ
                                                            

الغزالي،  ،. المستصفىُْٗ/ُ ،عبدالممؾ بف عبداهلل الجكيني ،ينظر: التمخيص في أصكؿ الفقو( ُ)
ُ/ُِٔ. 

. أصكؿ ُٔٔ/ُابف قدامة،  عبداهلل بف أحمد ،ينظر: ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ الفقو( ِ)
 .ٕٔص  محمد الخضرم بؾ،، الفقو

 .ْْٖ/ُ، ابف النجار ،. شرح الكككب المنيرُِٔ/ُينظر: المستصفى، الغزالي، ( ّ)
 ،المحصكؿ  .102/ُالجكيني،  ،البرىاف .ٖٔ/ُينظر لمتفصيؿ في المسألة: المستصفى، الغزالي، ( ْ)

 .ُّْ/ُ. بياف المختصر، األصفياني، ّٖٔ/ُ ،. البحر المحيط، الزركشيُِٓ/ 2الرازم،
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 املطمب الثاٌي: 
 حلي التلميف مبا ال يطاق أو وا يرتجي لْ باملشتحين عقال وشرعا

المراد بما ال يطاؽ ىك ما ال يدخؿ في مكنة اإلنساف كقدرتو كسعتو، كعكسو ما 
مكاف اإل  تياف بو كلكمع المشقة.يدخؿ في قدرة اإلنساف كسعتو، كا 

، (ُ)كالمستحيؿ لو تقسيمات متعددة كمتنكعة، غير أننا اخترنا تقسيـ الباحسيف
لكضكحو كبعده عف التشعبات التي تشتت الفكر، كقد جمع في تقسيمو ىذا بيف تقسيـ 

لممستحيؿ، ثـ نظميا عمى  (ِ)ق(ْٖٔق(، كجالؿ الديف المحمي )تِٕٗ)ت التفتازاني
 النحك التالي:

ىك ما امتنع عقال كعادة فاالمتناع مف نفس الشيء ك  المستحيل لذاتو األول:
ال ألمر خارج عنو كاجتماع النقيضيف كالضديف في عيف كاحدة، كالحركة كالسككف، 

 كالسكاد كالبياض.
كىك ما كاف ممكنا في نفسو كيصح عقال لكف ال يجكز  الثاني المستحيل لغيره:

كقكعو مف المكمؼ النتفاء شرط أك كجكد مانع، فتكقؼ كجكده عمى سبب خارج عف 
يماف ممف عمـ اهلل  أنو ال  ذاتو، كطيراف اإلنساف في اليكاء كمشيو عمى الماء، كا 

 يؤمف، كإيماف أبي ليب، كأبي جيؿ. 
 عقالن كشرعان لو عدة فركع: كالحديث عف التكميؼ بالمستحيؿ

 الفرع األول: حكم التكليف بالمستحيل عقال:
 اختمؼ العمماء في التكميؼ بالمستحيؿ عقال عمى ثالثة أقكاؿ:

                                                            

 .ٕٗص ،الباحسيف ،ينظر: الحكـ الشرعي( ُ)
. ّٕٔ/ِشرح التمكيح عمى التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو، مسعكد بف عمر التفتازاني،  ينظر:( ِ)

 .ِٗٔ/ُأحمد بف محمد المحمي،  ،شرح جمع الجكامع كحاشية العطار
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أنو يجكز التكميؼ بالمستحيؿ مطمقا بجميع أنكاعو لذاتو كلغيره  القول األول:
ف كاف(ُ)كىذا رأم جميكر األشاعرة كمف كافقيـ مف أىؿ العمـ ىناؾ خالؼ في  ، كا 

النقؿ عف اإلماـ أبي الحسف األشعرم نفسو في المحاؿ لذاتو، غير أف اآلمدم ذكر أف 
 .(ِ)ذلؾ متكافؽ مع أصكؿ مذىب األشعرم

منع التكميؼ بالمستحيؿ مطمقا، كىذا قكؿ المعتزلة، كمف كافقيـ  القول الثاني:
ماـ الحرميف مف أىؿ العمـ ف خالفكىـ في قكاعدىـ التي  كالصيرفي، كاالسفراييني، كا  كا 

 .(ّ)بنكا عمييا، كمآخذىـ فيما استدلكا بو
التفصيؿ بيف المستحيؿ لذاتو كالمستحيؿ لغيره، فال يجكز  القول الثالث:

التكميؼ بالمستحيؿ لذاتو، كيجكز التكميؼ بالمستحيؿ لغيره كىذا منقكؿ عف معتزلة 
 .(ْ)الغزالي إليو كنقؿ ميؿ اإلماـ بغداد، كاختاره اإلماـ اآلمدم

 الفرع الثاني: حكم التكليف بالمستحيل شرعا:
 اختمؼ العمماء بالتكميؼ بالمستحيؿ شرعا عمى ثالثة أقكاؿ أيضا:

أف التكميؼ بالمستحيؿ كبما ال يطاؽ جائز ككاقع شرعا، سكاء  القول األول:
 .(ٓ)كاف مستحيال لذاتو أك لغيره، كىذا قكؿ طائفة مف المتكمميف

أف التكميؼ بالمستحيؿ كبما ال يطاؽ غير كاقع شرعا، كىك  الثاني:القول 
مذىب جميكر العمماء، كما صرح بذلؾ اإلماـ الزركشي، بؿ قاؿ إف األستاذ أبك إسحاؽ 

 .(ٔ)االسفراييني حكى اإلجماع عمى ذلؾ
                                                            

محمد األميف  ،. مذكرة أصكؿ الفقو عمى ركضة الناظرّٖٔ/ُالزركشي،  ،ينظر: البحر المحيط( ُ)
 .َٓالشنقيطي، ص

 .َِِ/ُابف الساعاتي،  ،. نياية الكصكؿ إلى عمـ األصكؿُّْ/ ُإحكاـ األحكاـ، اآلمدم،  ينظر:( ِ)
 .َُٔالباحسيف، ص ،. الحكـ الشرعيّٖٖ/ُالزركشي، ، ينظر: البحر المحيط( ّ)
 .ُّْ/ ُألحكاـ، اآلمدم، ينظر: إحكاـ ا( ْ)
 .َِّ/ٖابف تيمية،  ،. مجمكع الفتاكلْٖٗ/ُ، رابف النجا ،ينظر: شرح الكككب المنير( ٓ)
 .ّٖٗ/ُالزركشي، ،ينظر: البحر المحيط( ٔ)
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التفصيؿ: كىك أف المستحيؿ لذاتو ال يقع التكميؼ بو شرعا، أما  القول الثالث:
 . (ُ)المستحيؿ لغيره فيقع التكميؼ بو شرعان، كىذا القكؿ ىك اختيار السبكي كالبيضاكم

الفرع الثالث: القول الراجح في مسألة التكليف بالمستحيل وبما ال يطاق 
 عقال وشرعا:

ابقيف ىك القكؿ بمنع التكميؼ بالمستحيؿ الذم يترجح كاهلل أعمـ في الفرعيف الس
عقالن كمنع كقكعو شرعان، ألنو ال فائدة مف المطالبة باإلتياف بو مع عدـ إمكاف ذلؾ، 

 كما أنو ال يمكف تصكره حتى يأتي بو المكمؼ. 
يقكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية عف جكاز ما ال يطاؽ ككقكعو شرعا: "كأما كقكعو 

قد اتفؽ حممة الشريعة عمى أف مثؿ ىذا ليس بكاقع في في الشريعة كجكازه شرعا ف
الشريعة كقد حكى انعقاد اإلجماع عمى ذلؾ غير كاحد منيـ أبك الحسف بف 

 .(ِ)الزاغكني"
 املطمب الثالث: 

 بياُ أوجْ العالقة بني وقاصد التوحيد وركَ احمللوً فيْ وأثرِا يف احللي الشرعي
القكؿ إف ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف  مف خالؿ ما سبؽ مف مسائؿ فإنو يمكننا

مقاصد تكحيد اهلل سبحانو كتعالى كبيف ركف المحكـك فيو، كىك فعؿ المكمؼ، كأف لذلؾ 
 أثر في الحكـ الشرعي، كنبيف ذلؾ مف خالؿ األكجو التالية:

تكافؽ مقاصد التكحيد مع مقاصد الحكـ الشرعي في تحقيؽ  الوجو األول:
 المكمفيف التيسير كرفع الحرج كالعنت عف

كىك ما جآت بو الشريعة في كؿ تشريعاتيا كأحكاميا يقكؿ اهلل سبحانو كتعالى: 
جح مج  حج مث  :كقكلو تعالى: [.ِٖٔ]البقرة حي  جي يه ىه مه  :األنعاـ[

                                                            

 .َُٖص، الباحسيف ،. الحكـ الشرعيّٖٖ/ُينظر: البحر المحيط، الزركشي،( ُ)
 .َُّ/ٖمجمكع الفتاكل، ابف تيمية، ( ِ)
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[ ُٖٓ]البقرة:  مخ  جخ مح جح مج حج مث هت [ كقكؿ اهلل تعالى:ُِٓ
 [.ٖٕ]الحج:  جت هب مب خب حب  جب هئ كقكلو جؿ كعال:

متى كجدت المشقة كالعنت؛ كجد أنو أنو مف مقتضى كرحمتو كلطفو بعباده،  كما
 التيسير كالترخيص مف الشارع الحكيـ، كذلؾ في أحكاؿ كثيرة مف أحكاؿ المكمؼ.

أف في اشتراط عمـ المكمؼ أف الفعؿ صادر ممف لو عميو سمطاف  الوجو الثاني:
الحكـ الشرعي مف حيث أف يككف في كثمرة  التكميؼ كىك اهلل سبحانو كتعالى لو أثر

 فعمو امتثاالن لو جؿ كعال حتى يتحقؽ اإلجزاء كالخركج مف عيدة األمر كتبعاتو.
كذلؾ أف مقتضى األمر منو سبحانو كتعالى داللتو عمى اإلجزاء بفعؿ المأمكر 
بو، فإذا امتثؿ المكمؼ ألمر اهلل سبحانو كتعالى، كعمـ أف ما يقـك بو ىك استجابة هلل 

ى بو عمى الكجو المطمكب منو، مف فعؿ الشركط كاجتناب المكانع، فإنو يككف بذلؾ كأت
 .(ُ)مكافؽ ألمر الشارع كىذا ىك اإلجزاء الذم بيناه

كىذا ىك رأم جميكر األصكلييف كما ذكر ذلؾ التممساني بقكلو:" كالمحققكف مف 
 .(ِ)كانقطاع التكميؼ عند فعؿ المأمكر بو" األصكلييف يركف أف األمر يقتضي اإلجزاء

إف في اشتراط عمـ المكمؼ أف سمطاف التكميؼ عميو ىك مف اهلل  الوجو الثالث:
سبحانو كتعالى يترتب عمى ذلؾ أف امتثالو لألحكاـ الشرعية يككف طاعة كقربة هلل 

ف  كاف أثر سبحانو كتعالى كيناؿ بذلؾ الثكاب، كما يستحؽ بترؾ ذلؾ العقاب، كىذا كا 
أخركم، إال أنو يعد أثرا مف آثار مقاصد التكحيد عمى الحكـ الشرعي، كنجد أف 

 األصكلييف يذكركف ذلؾ في مصنفاتيـ، عند الحديث عف األمر كالنيي.
إف الحديث عف امتثاؿ المكمؼ لمف لو سمطاف التكميؼ عميو؛  الوجو الرابع:

هلل اختيارا كانصياعا كامتثاال، بؿ يتكافؽ مع مقصد التكحيد في تحقيؽ مقاـ العبكدية 
                                                            

 .ِّْينظر: أصكؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جيمو، عياض بف نامي السممي، الرياض، ص( ُ)
 .ّٗٗص ، محمد بف أحمد التممساني ،مفتاح الكصكؿ إلى بناء الفركع عمى األصكؿ( ِ)
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جالال كتعظيما، قاؿ تعالى:    حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلكحبا كا 

[، كفي ىذا التسميـ كاالمتثاؿ إيماف جاـز كيقيف قاطع ّٔ]األحزاب:  ين ىن من خن
 مف العبد لمكاله بأف ما شرعو اهلل مف األحكاـ إنما ىك لمصالحو في دنياه كآخرتو.

عف  أف منع التكميؼ بالمستحيؿ عقال كشرعا تنزيو هلل  الوجو الخامس:
العبث، فاهلل جؿ كعال لو الحكمة البالغة في أفعالو كأحكامو، كقد دؿ دليؿ االستقراء 

ما فيو مشقة عظيمة  ألحكاـ الشريعة بتتبع جزئياتيا كتطبيقاتيا أنو ال يكجد مف التكاليؼ
 .ستحيؿ أك ال يطاؽ فعموخارجة عف كسع المكمؼ كقدرتو، فكيؼ بما ىك م

أف مف مقتضى عدلو سبحانو كتعالى؛ أنو ال تكميؼ إال بعمـ،  الوجو السادس:
 هئمئ  هي مي خي لييمؾ مف ىمؾ عف بينة كيحيا مف يحيا عف بينة، قاؿ تعالى:

[، كفي ذلؾ داللة عمى عمـ اهلل ْٔ]فصمت:  مش هس مس هث مث هتمت هب مب
أنفسيـ، فيك الذم خمقيـ كرباىـ كأكجدىـ كىك  سبحانو كتعالى بعباده، كما تستطيعو
 يعمـ ما يصمح ليـ كما يقدركف عميو. 

كاقعية األحكاـ الشرعية كصالحيتيا لمتطبيؽ كتظير الثمرة مف ىذا الكجو في 
 كتكافقيا مع مقاصد التكحيد كمقاصد الشريعة في األحكاـ التشريعية.

  



 

 343 

9 
 

 املبحث الثالث: 
 عالقة وقاصد التوحيد بالركَ الثالث احمللوً عميْ

إف الحديث عف ىذا الركف مف أركاف الحكـ الشرعي كىك المكمؼ كبياف ارتباطو 
بمقاصد التكحيد يندرج تحتو عدة مطالب، كقبؿ الحديث عنيا نعرؼ بالمحكـك عميو كىك 

 المكمؼ لغة كاصطالحا:
تكميفا أمره بما يشؽ عميو كتىكىمِّؼ  مأخكذ مف الفعؿ )كمؼ( كىمَّفوي  المكلف لغة:

، ك)المكمؼ( البالغ الذم تييئو سنو كحالو ألف تجرم عميو أحكاـ (ُ)الشيء تجشمو
 .(ِ)الشرع كالقانكف، كمف معاني المكمؼ المغكية: الكٌقاع فيما ال يعنيو

 .(ّ)الشخص الذم تعمؽ خطاب اهلل تعالى بفعمو المكلف اصطالحا ىو:
أكضح ىك: مف تكفرت فيو شركط التكميؼ، كصار أىال لتعمؽ حكـ  كبمعنى

 .(ْ)الشارع بفعمو
 املطمب األوه: 

 يف شروط احمللوً عميْ )امللمف(
مف المسائؿ التي يطرقيا األصكليكف في مكضكع المحكـك عميو)المكمؼ( ىي 

فإنو الحديث عف شركط التكميؼ، كبتتبع كالـ أىؿ العمـ كما سطركه في ىذا الشأف، 
 :(ٓ)يمكف إجماؿ الشركط المطمكب تكفرىا في المحكـك عميو شرطاف

                                                            

 .ََُٗص، لصحاح ، الجكىرما( ُ)
 .ٕٓٗ/ِإبراىيـ أنيس كآخركف، ، مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط( ِ)
 .ُٖٓ/ُالزحيمي، كىبة ؿ الفقو اإلسالمي، أصك ( ّ)
 .ٖٗمقاصد المكمفيف عند األصكلييف فيصؿ بف سعكد الحميبي، الرياض، ص ( ْ)
. شرح ّْْ/ُ. البحر المحيط، الزركشي، ُٖٓ/ُ،ينظر في تفاصيؿ الشرطيف: المستصفى، الغزالي( ٓ)

 .ُٖٓ/ُ ،ي. أصكؿ الفقو اإلسالمي، الزحيمْٗٗ/ُ، الكككب المنير، ابف النجار
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القدرة عمى فيـ الخطاب الشرعي أك دليؿ التكميؼ، حتى يتمكف  الشرط األول:
مف االمتثاؿ، كىذا الشرط يتحقؽ ببمكغ سف التكميؼ، كيدخؿ في ىذا الشرط أحكاـ 

 (ُ)يجاب كالتحريـ؟الصبي المميز كتكجو الخطاب لو أـ ال؟ كىؿ يخاطب باإل

أف يككف المكمؼ أىال لمتكميؼ: كاألىمية تتحقؽ بأف يككف  الشرط الثاني: 
عاقال فاىمان مختارا، كيدخؿ في ىذا الشرط، أحكاـ األىمية كما يعترضيا مف عكارض 

، كالمكره  .(ِ)كأحكاـ تكميؼ السكراف كالغافؿ كالناسي كالساىي كالمجنكف كالمعدـك
تفرع عف ىذه الشركط عدة مسائؿ ليا صمة ببحثنا؛ مقاصد التكحيد  كقد

 كعالقتيا بأركاف الحكـ الشرعي، كيمكف الحديث عنيا في المطالب التالية:
 املطمب الثاٌي: 

 ِن اللفار خماطبوُ بفروع الشريعة؟
ىذه المسألة مف المسائؿ التي بحثيا األصكليكف في كتبيـ كىي متفرعة عف 

كىك: أف التكميؼ بالمشركط حالة عدـ الشرط ىؿ يصح أك ال؟ كاشتراط أصؿ عندىـ 
 .(ّ)اإلسالـ لصحة العبادات، كالطيارة لصحة الصالة

كحتى نحرر محؿ النزاع في المسألة فنبيف أكال الصكر المتفؽ عمييا ثـ نذكر 
 صكرة النزاع.

 كىي:  (ْ)فقد اتفؽ العمماء عمى خمس صكر في ىذه المسألة  
 اتفقكا عمى أف الكفار مخاطبكف باإليماف باهلل تعالى. األولى: 
 أنيـ مخاطبكف بالعقكبات كالمعامالت. الثانية: 

                                                            

 .ْٖٗ/ُ. شرح الكككب المنير، ابف النجار، َّٓ/ُينظر: البحر المحيط، الزركشي، ( ُ)
 .ُِٔ/ُ. أصكؿ الفقو اإلسالمي، الزحيمي، ْٗٗ/ُينظر: شرح الكككب المنير، ابف النجار، ( ِ)
 .ََٓ/ُالنجار،.  شرح الكككب المنير، ابف ُْْ/ُينظر: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، اآلمدم، ( ّ)
. التكميؼ الشرعي كما يتعمؽ بو مف ّٕ/ُ، ينظر: أصكؿ السرخسي، أحمد بف أبي سيؿ السرخسي ْ))

 .ُُِص، محمد عبد العاطي محمد عمي ،أحكاـ
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ما يتعمؽ بالعبادات فيـ مخاطبكف بيا اعتقادا، كأنيـ مؤاخذكف عمى ترؾ الثالثة: 
 ىذا االعتقاد. 

 عدـ جكاز األداء منيـ حاؿ الكفر. الرابعة: 
 لقضاء بعد إسالميـ. أنو ال يجب عمييـ االخامسة: 

كاختمفكا في صكرة كاحدة كىي: ىؿ الكفار مخاطبكف بفركع الشريعة كالصياـ 
 :(ُ)كالصالة كالزكاة حاؿ كفرىـ؟ لألصكلييف في ذلؾ ثالثة آراء نجمميا فيما يأتي

أف الكفار مخاطبكف بفركع الشريعة مطمقا في األكامر كالنكاىي،  الرأي األول:
 .(ِ)ك مذىب الشافعي كأحمد، كاألشعرية كظاىر مذىب مالؾبشرط تقدـ اإليماف كى
أف الكفار غير مخاطبيف بفركع الشريعة، كىك قكؿ جميكر  الرأي الثاني:

 .(ّ)الحنفية كبعض الشافعية
التفريؽ بيف األمر كالنيي، فيـ مكمفكف بالنيي ألنو ترؾ ال نية  والرأي الثالث:

 .(ْ)فيو، أما األمر فغير مخاطبيف بو ألنو يفتقر إلى نية التقرب
كالصحيح مف ىذه األقكاؿ كاهلل أعمـ أف الكفار مخاطبكف بفركع الشريعة بشرط 

الكارد في  تقدـ شرطيا الذم ىك اإليماف. كذلؾ لدخكليـ في الخطاب الشرعي العاـ
 كتاب اهلل كسنة رسكلو عميو الصالة كالسالـ، كمف ذلؾ:

                                                            

.  التمييد في أصكؿ ّٕ/ُالسرخسي،  ،. أصكؿ السرخسيّٕٗ/ُالزركشي،  ،ينظر: البحر المحيط( ُ)
 .َُٓ/ُ، رشرح الكككب المنير، ابف النجا .ِٖٗ/ُف الكمكذاني، الفقو، أبك الخطاب أحمد بف الحسي

 .ْٗص، المسائؿ المشتركة بيف أصكؿ الفقو كأصكؿ الديف، العركسي
 .  ِٖٗ/ُ. التمييد في أصكؿ، أبك الخطاب الكمكذاني، ّٕٗ/ُينظر: البحر المحيط، الزركشي، ( ِ)
 .ُْْ/ُم، آلمدا . اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ،ْٕ/ُالسرخسي  ،ينظر: أصكؿ السرخسي( ّ)
. التمييد في َْٓ/ِالكافي السبكي ككلده عبدالكىاب،  عمي عبد ،ينظر: اإلبياج في شرح المنياج( ْ)

. المسائؿ المشتركة بيف أصكؿ الفقو كأصكؿ ُِٕص، تخريج الفركع عمى األصكؿ، عبدالرحيـ اإلسنكم
 .ْٗص، الديف، العركسي
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 زن [، كقكلو تعالى:ُِ]البقرة:  ين ىن نن من قكلو تعالى:

[، فيـ داخمكف في الخطاب ّْ]البقرة:  زي ري ٰى ين ىن  نن من
 في ىذه اآليات عمكما.

قراره ليـ:    مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ كقكلو تعالى حاكيا حاؿ الكفار كا 

فيذا دليؿ عمى أنيـ يعذبكف  [،ْْ-ِْ]المدثر:  من مل مك لك هش مش هس
 بسبب تركيـ الصالة كالزكاة، كىي مف فركع الشريعة.

ف الخالؼ ؛ ألغير أف أصؿ ىذه المسألة مف مسائؿ عمـ الكالـ كأصكؿ الديف
فييا ال تظير ثمرتو إال في اآلخرة، كىذه الثمرة التي تظير في اآلخرة ىي أف الكفار 

إخالليـ بتكحيد اهلل سبحانو كتعالى كما يعاقبكا زيادة عمى ذلؾ عمى تركيـ  يعاقبكف عمى
 لفركع الشريعة التي أمركا بيا.

 املطمب الثالث: 
 بياُ أوجْ العالقة ينب وقاصد التوحيد وركَ احمللوً عميْ وأثرِا يف احللي الشرعي
تحت  مف خالؿ المطالب السابقة كبعد بياف ما يذكركه األصكليكف مف مسائؿ

ىذا الركف؛ ركف المحكـك عميو كىك المكمؼ، فإننا نفصؿ القكؿ في العالقة بيف مقاصد 
 مف عدة أكجو: كأثرىا في الحكـ الشرعي التكحيد كبيف ىذا الركف
اشتراط اإلخالص هلل سبحانو كتعالى عند أداء المكمؼ لما كمؼ  الوجو األول:

بو مف أحكاـ شرعية، كذلؾ أف اإلخالص هلل سبحانو كتعالى شرط صحة كقبكؿ في 
األعماؿ التعبدية، كىك شرط تبعي في األعماؿ العادية التي ال يشترط لصحتيا 

 رة.اإلخالص، كلكف حتى يناؿ المكمؼ األجر كالثكاب عمييا في اآلخ
كالقرآف الكريـ حافؿ بآيات اإلخالص سكاء بمفظ اإلخالص أك بمعناه، ككذلؾ 

 السنة النبكية المطيرة مميئة بالحديث عف اإلخالص كأىميتو. 
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كقاؿ [ ِ]الزمر:  يت ىت نت مت زت رت فمف كتاب اهلل قكلو تعالى:
 حس جس مخ :[  كقاؿ تعالىُُ]الزمر:  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل تعالى:
 [.ٓ]البينة:  جض مص خص  حص مس خس

كمما يجمي ىذا الكجو أف فقد اإلخالص قد يكقع في الشرؾ باهلل رب العالميف، 
الذم يعد مف أعظـ مبطالت أعماؿ المكمفيف، يقكؿ ابف قدامو مكازنا بيف اإلخالص 
كالشرؾ": كاإلخالص يضاده اإلشراؾ، فمف ليس مخمصان فيك مشرؾ، إال أف الشرؾ 

 .(ُ)التكحيد يضاده الشرؾ في اإلليية"درجات. فاإلخالص في 
كلذا فإننا نجد عددا مف المسائؿ األصكلية التي ذكرت في أصكؿ الفقو ما 
يراعي ىذا الشرط كىك اإلخالص هلل سبحانو كتعالى كاالمتثاؿ لو جؿ كعال، مف ذلؾ ما 

 أثناء بيانيـ ألحكاـ الحكـ التكميفي الخمسة مف زيادة قيد يذكره بعض األصكلييف
"االمتثاؿ" عند حديثيـ عف أقساـ الحكـ الشرعي التكميفي، فيقكلكف في حكـ الكاجب: 
: يثاب تاركو امتثاال، كيستحؽ  يثاب فاعمو امتثاال كيستحؽ العقاب تاركو، كفي المحـر
العقاب فاعمو، كفي المكركه: يثاب تاركو امتثاال كال يعاقب فاعمو، كفي المندكب: يثاب 

 عقب تاركو.فاعمو امتثاال كال ي
يظير مف خالؿ ما بيناه سابقا في مخاطبة الكفار بفركع الشريعة  الوجو الثاني:

كىك أنيـ يحاسبكف عمى  شرعيان  كحكمان  كأف القكؿ بدخكليـ في الخطاب يترتب عميو أثران 
فركع الشريعة كالصالة كالزكاة كالصياـ، زيادة عمى حسابيـ عمى كفرىـ باهلل سبحانو 

 كتعالى، كما أنيا ال تقبؿ منيـ إال بتقدـ اإليماف باهلل سبحانو كتعالى عمييا.
ما يظير في الحكـ الشرعي مف االبتالء كاالختبار لممكمفيف  :ثالثالوجو ال

كحسف استجابتيـ لربيـ كقكة إيمانيـ في المسارعة لمعمؿ الصالح كانكفافيـ عف سيء 
 العمؿ، كخاصة في أحكاـ الندب كالكراىة التي يخؼ فييا دافع الرغبة كالرىبة.

  

                                                            

 .ْٖٓص، أحمد بف محمد بف عبد الرحمف ابف قدامة المقدسي ،مختصر منياج القاصديف( ُ)
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 اخلامتة
نبي بعده كعمى آلو كصحبو الحمد هلل كحده كالصالة كالسالـ عمى مف ال 

 أجمعيف.
بعد فضؿ اهلل سبحانو كتعالى كمنتو أكجز أىـ النتائج التي تكصمت إلييا مف 

 خالؿ بياف عالقة مقاصد التكحيد بأركاف الحكـ الشرعي األصكلي، كىي اآلتي:
اتفاؽ المسمميف جميعا بما فييـ المعتزلة أف الحاكـ ىك اهلل سبحانو كتعالى،  -

نما   اختالفيـ في الكاشؼ كالمظير لمحكـ.كا 
أف العقؿ لو منزلة كبيرة فعميو مناط التكميؼ كىك يدرؾ في األشياء الحسف  -

كالقبح، لكف دكف أف يترتب عمى ذلؾ ثكاب كال عقاب، كال إيجاب كال تحريـ، 
 ف ذلؾ مف خصائص تكحيد اهلل سبحانو كتعالى.أل

ثباتيا ىك حؽ م الشرعية إف تشريع األحكاـ - ف حقكؽ اهلل سبحانو كتعالى، كا 
كليس ألحد أف يشرع أك يضع قكانيف أك أحكاما كضعية تعارض الشارع 

 الحكيـ.
أف كجكب شكر المنعـ سبحانو كتعالى ال يدرؾ بالعقؿ استقالال بؿ بخطاب  -

نزاؿ الكتب،  الشرع كبحجة اهلل سبحانو كتعالى عمى عباده بإرساؿ الرسؿ كا 
 كد الشرع.كال يأثـ مف ترؾ ذلؾ قبؿ كر 

القكؿ الصحيح في التكميؼ بالمستحيؿ كبما ال يطاؽ أنو غير جائز عقال  -
كال كاقع شرعا، كذلؾ رحمة مف اهلل سبحانو كتعالى في رفع المشقة كالحرج 
عف المكمفيف كتيسيرا عمييـ، كىك تنزيو كتقديس هلل سبحانو كتعالى عف 

 ال يمكف اإلتياف بو.العبث كالباطؿ، فالتكميؼ بالمستحيؿ ال فائدة منو ك 
أف اشتراط عمـ المكمؼ كقدرتو في أداء األحكاـ الشرعية؛ دليؿ عمى عمـ  -

اهلل سبحانو كتعالى بعباده كرحمتو بيـ كأنو لـ يكمفيـ ما ال يقدركف عميو، 
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كىذا يدؿ عمى كاقعية األحكاـ الشرعية كصالحيتيا لمتطبيؽ في كؿ زماف 
 كمكاف.

ة يككف باالمتثاؿ ألمر اهلل سبحانو كتعالى، أف حصكؿ اإلجزاء كبراءة الذم -
 مع استحقاؽ المكمؼ لمثكاب منو سبحانو كتعالى في اآلخرة.

أف اقتراف عمؿ المكمؼ باإلخالص هلل سبحانو كتعالى شرط ليككف قربة  -
 كطاعة في العبادات، كحصكؿ الثكاب في غير العبادات.

الصحيح، كيعاقبكف عمييا أف الكفار مخاطبكف بفركع الشريعة عمى القكؿ  -
زيادة عمى كفرىـ، كال تقبؿ منيـ إال بشرط اإليماف باهلل سبحانو كتعالى 

 كتكحيده جؿ كعال.
 كصمى اهلل كسمـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو، كالحمد هلل رب العالميف.
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 قائىة املصادر واملراجع
 القرآف الكريـ.

اإلبياج في شرح المنياج، عمي عبد الكافي ككلده عبدالكىاب السبكي،  .ُ
دبي، دار البحكث لمدراسات ، اإلمارات ،الزمزمي كصغيرم :تحقيؽ

 .ََِْ-قُِْْ، ُطاإلسالمية، 
 :تحقيؽإجابة السائؿ شرح بغية اآلمؿ، محمد بف إسماعيؿ الصنعاني،  .ِ

، ، بيركت ،عبدالحميد سبر  ـ.َُِٕ-قُّْٓ، ُطلبناف، دار ابف حـز
عمي بف محمد اآلمدم، بيركت، المكتب  اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، .ّ

 ىػ.َُِْ، ِاإلسالمي، ط
آراء المعتزلة األصكلية دراسة كتقكيما، عمي بف سعد الضكيحي، الرياض،  .ْ

 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕ، ِطمكتبة الرشد، 
إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ، محمد بف عمي   .ٓ

ق ُُِْ، ُطالرياض، دار الفضيمة،  ،سامي األثرم :تحقيؽ الشككاني،
 .ـَََِ-

فاء ك أبك ال :تحقيؽأصكؿ السرخسي، أحمد بف أبي سيؿ السرخسي،  .ٔ
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْ، ُطلبناف، دار الكتب العممية، ، بيركت ،األفغاني

 ،ِأصكؿ الفقو اإلسالمي، كىبة الزحيمي، دمشؽ، دار الفكر بدمشؽ، ط .ٕ
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٖ

عياض بف نامي السممي، الرياض، ، أصكؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جيمو .ٖ
 .ـََِٓ-ىػُِْٔ، ُطدار التدمرية، 
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، ٔطمحمد الخضرم بؾ، مصر، المكتبة التجارية الكبرل،  أصكؿ الفقو، .ٗ
 ـ.ُٗٔٗ-ىػُّٖٗ

األلفاظ كالمصطمحات المتعمقة بتكحيد الربكبية، آماؿ بنت عبد العزيز  .َُ
 شاممة.العمرك، المكتبة ال

 الشافعي البحر المحيط في أصكؿ الفقو، محمد بف بيادر الزركشي .ُُ
، ِطاألشقر كآخركف، الككيت، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية،  تحقيؽ:
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُْٔ

 ،الديب تحقيؽ: ،البرىاف في أصكؿ الفقو، عبد الممؾ بف عبد اهلل الجكيني .ُِ
 طبع عمى نفقة خميفة آؿ ثاني أمير دكلة قطر.

شمس الديف أبك الثناء محمكد بف عبد الرحمف ، بياف المختصر .ُّ
حياء التراث ، تحقيؽ محمد مظير بقااألصفياني،  مركز البحث العممي كا 

  .ـُٖٔٗ-ىػَُْٔ، ُط، اإلسالمي، جامعة أـ القرل
محمد بف محمد بف محمد المرتضى  تاج العركس مف جكاىر القامكس، .ُْ

الككيت، كزارة اإلعالـ، سمسمة ، راج، تحقيؽ عبد الستار أحمد فالزبيدم، 
 .التراث العربي

التحسيف كالتقبيح العقمياف كأثرىما في مسائؿ أصكؿ الفقو، عايض بف عبد  .ُٓ
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗ ،ُالرياض، كنكز إشبيميا، ط ،اهلل الشيراني، السعكدية

 ،عناية: محمد عيكف السكدالتعريفات، الشريؼ عمي محمد الجرجاني،  .ُٔ
 .ـََِِ-ىػُِْْ ،ِالكتب العممية، طبيركت، دار 
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،  تعميؿ األحكاـ، .ُٕ عادؿ الشكيخ، طنطا، دار البشير لمثقافة كالعمـك
 .ـَََِ-ىػَُِْ

 ،تحقيؽ عبد اهلل عمر ،ابف أمير الحاج محمد بف محمد ،التقرير كالتحبير .ُٖ
 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗ، ُطلبناف، دار الكتب العممية،  ،بيركت

تقكيـ النظر في مسائؿ خالفية ذائعة، كنبذ مذىبية نافعة، محمد بف عمي  .ُٗ
، ُطالرياض، مكتبة الرشد،  ،صالح الخزيـتحقيؽ: ابف الدىاف، 

 ـ.ََُِ-ىػُِِْ
التكميؼ الشرعي كما يتعمؽ بو مف أحكاـ، محمد عبد العاطي محمد عمي،  .َِ

 .ـََِٕ-ىػُِْٖ القاىرة، طبعة دار الحديث،
تحقيؽ عبد الفقو، عبد الممؾ بف عبد اهلل الجكيني،  التمخيص في أصكؿ .ُِ

-ىػُُْٕ، ُطلبناف، دار البشائر، ، بيركتاهلل النيبالي، كشبير العمرم، 
 ـ.ُٔٗٗ

تحقيؽ التمييد في أصكؿ الفقو، أحمد بف الحسيف أبك الخطاب الكمكذاني،  .ِِ
مكة المكرمة، جامعة أـ القرل، مركز البحث العممي  ،مفيد أبك عمشة

حيا  ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٔ، ُطء التراث اإلسالمي، كا 
التمييد في تخريج الفركع عمى األصكؿ، عبدالرحيـ بف الحسف اإلسنكم،   .ِّ

 ـ.ُُٖٗ-قَُُْ ،ِطبيركت، مؤسسة الرسالة، 
حققو عبد السالـ محمد ىاركف ػ تيذيب المغة، محمد بف أحمد األزىرم،  .ِْ

يؼ كاألنباء المؤسسة المصرية العامة لمتأل ،راجعو محمد عمي النجار
 .مصر، الدار المصرية لمترجمة ،كالنشر
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شاه، مكة  تيسير التحرير شرح كتاب التحرير، محمد أميف أمير باد .ِٓ
 المكرمة، دار الباز.

عناية فريؽ بيت األفكار جامع الترمذم، محمد بف عيسى الترمذم،  .ِٔ
  .ـُٖٗٗ-ىػُُْٗالرياض، بيت األفكار الدكلية،  ،الدكلية

الحكـ الشرعي حقيقتو أركانو شركطو أقسامو، يعقكب بف عبد الكىاب  .ِٕ
 ـ.َُِْ-ىػُّْٓ، ِطناشركف، ، الباحسيف، السعكدية، مكتبة الرشد

الحكـ الكضعي عند األصكلييف، سعيد عمي الحميرم، مكة المكرمة،  .ِٖ
 ـ.ُْٖٗ-ىػَُْٓ، ُطالمكتبة الفيصمية، 

تحقيؽ عبدالصمد تيمية،  الرد عمى المنطقييف، أحمد بف عبدالحميـ ابف .ِٗ
 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔ، ُطلبناف، مؤسسة الرياف، ، بيركت ،شرؼ الديف

رفع الحاجب عف مختصر بف الحاجب، عبدالكىاب بف عمي السبكي،  .َّ
لبناف، عالـ الكتب،  ،بيركت ،كعادؿ عبد المكجكد ،عمي معكض :تحقيؽ

 .ـُٗٗٗ-قُُْٗ، ُط
عمى مذىب اإلماـ أحمد بف  ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ الفقو .ُّ

مكة  ،تحقيؽ شعباف محمد إسماعيؿعبد اهلل بف أحمد ابف قدامة، حنبؿ، 
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ُطالمكرمة، المكتبة المكية، 

سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا، محمد ناصر الديف   .ِّ
 ـ.ََِِ-قُِِْ، ُطاأللباني، الرياض، مكتبة المعارؼ، 
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تعميؽ: اإلماـ أحمد أحمد،  بف القاضي عبد الجبار ،شرح األصكؿ الخمسة .ّّ
 ،ّالقاىرة، مكتبة كىبة، ط ،بف الحسيف، تحقيؽ: الدكتكر عبدالكريـ عثماف

 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ
شرح التمكيح عمى التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو، مسعكد بف  .ّْ

 .ُطبيركت، دار الكتب العممية،  ،تحقيؽ زكريا عميراتعمر التفتازاني، 
 تحقيؽ: الدكتكر محمدمحمد بف أحمد ابف النجار، ، شرح الكككب المنير .ّٓ

 .ُٕٖٗ -َُْٖجامعة أـ القرل،  ،حمادالدكتكر نزيو الزحيمي ك 
دار شرح جمع الجكامع مع حاشية العطار، أحمد بف محمد المحمي،  .ّٔ

 لبناف.، بيركت ،الكتب العممية
عبد القكم شرح مختصر الركضة، نجـ الديف أبك الربيع سميماف بف  .ّٕ

لبناف،  ،بيركتمؤسسة الرسالة،  ،عبد المحسف التركي :تحقيؽالطكفي، 
 .ـَُٗٗ-قَُُْ ،ُط

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، إسماعيؿ بف حماد الجكىرم،  .ّٖ
ـ، طبعة ََِٗ-ىػَُّْالقاىرة، دار الحديث، محمد تامر،  تحقيؽ:
 ،بيركتدار العمـ لممالييف،  ،تحقيؽ أحمد عبد الغفكر عطارأخرل: 
 ـ.َُٗٗ ،ْلبناف، ط

-ىػَُْٔ ،َِطعمـ أصكؿ الفقو، عبد الكىاب خالؼ، دار القمـ،  .ّٗ
 ـ.ُٖٔٗ

عمـ المقاصد الشرعية، نكر الديف مختار الخادمي، السعكدية، العبيكاف  .َْ
 ـ.َُِْ-ىػُّْٓ، ٔطلمنشر، 
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عبد العزيز بف عبد الرحمف الربيعة، الرياض، مكتبة  عمـ مقاصد الشارع، .ُْ
 ـ، َُِِ-ىػُّّْ، ّطالعبيكاف، 

: تحقيؽفتح البارم بشرح صحيح البخارم، أحمد ابف حجر العسقالني،  .ِْ
-ىػ َُْٕ، ُطالقاىرة، دار الرياف لمتراث،  ،محمد عبد الباقي كآخركف

 .ـُٕٖٗ
تحقيؽ: المكنكم، فكاتح الرحمكت بشرح مسمـ الثبكت، عبد العمي محمد  .ّْ

-ىػُِّْ، ُطلبناف،  ،بيركتدار الكتب العممية،  ،عبد اهلل عمر
 ـ.ََِِ

القكؿ السديد في مقاصد التكحيد، عبد الرحمف بف ناصر السعدم،  .ْْ
المرتضى  تحقيؽ:المطبكع بيامش كتاب التكحيد لمحمد بف عبد الكىاب، 

 ،ُط الرياض، مجمكعة التحؼ النفائس الدكلية، ،السعكدية ،الزيف
 ـ.ُٔٗٗ-ُُْٔ

جامعة محمد بف صالح ابف عثيميف،  القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد، .ْٓ
، القصيـ، طبعة خاصة بمناسبة ندكة جيكد الشيخ محمد العثيميف العممية

 .ىػُُّْ الرياض، دار المنياج،
تحقيؽ خالد أزىرم، كتاب إثبات العمؿ، محمد بف عمي الحكيـ الترمذم،  .ْٔ

المغرب، جامعة محمد الخامس، منشكرات كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، 
 ـ.ُٖٗٗ

 .بيركت، لساف العرب، محمد بف مكـر ابف منظكر، دار صادر .ْٕ
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 ،جمع عبدالرحمف بف قاسـمجمكع الفتاكل، أحمد بف عبدالحميـ ابف تيمية،  .ْٖ
، السعكدية ،النبكيةالمدينة الشريؼ،  مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ

 ـ.ُٓٗٗىػ ُُْٔ

جابر  : طوتحقيؽالمحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو، محمد بف عمر الرازم،  .ْٗ
 ـ.ُٕٗٗ-ُُْٖ ،ّمؤسسة الرسالة، ط ،العمكاني

المحكـك فيو في ظؿ مقاصد التشريع اإلسالمي، عدناف محمكد العساؼ،  .َٓ
، ذك ّّجامعة اإلمارات العربية المتحدة، مجمة الشريعة كالقانكف، عدد

 ـََِٖالحجة ػ يناير 
مختصر منياج القاصديف، أحمد بف محمد بف عبد الرحمف ابف قدامة  .ُٓ

 .ٗطبيركت، المكتب اإلسالمي،  ،تحقيؽ زىير الشاكيشالمقدسي، 
إشراؼ مذكرة أصكؿ الفقو عمى ركضة الناظر، محمد األميف الشنقيطي،  .ِٓ

، ُطمكة، طبعة مجمع الفقو اإلسالمي، دار عالـ الفكائد،  ،بكر أبكزيد
 ىػ.ُِْٔ

المسائؿ المشتركة بيف أصكؿ الفقو كأصكؿ الديف، محمد العركسي عبد  .ّٓ
 .السعكدية، القادر، مكتبة الرشد

المستصفى مف عمـ األصكؿ، محمد بف محمد الغزالي، مؤسسة الرسالة،  .ْٓ
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕ، ُطبيركت، 

في غريب الشرح الكبير لمرافعي، أحمد بف محمد المصباح المنير  .ٓٓ
 .ِطالقاىرة، دار المعارؼ،  ،تحقيؽ عبد العظيـ الشناكمالفيكمي، 
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دار الكتب المعتمد في أصكؿ الفقو، محمد بف عمي أبك الحسيف البصرم،  .ٔٓ
 ـ.ُّٖٗ-َُّْ ،ُطلبناف،  ،بيركتالعممية، 

 .ِطالقاىرة، عربية، المعجـ الكسيط، إبراىيـ أنيس كآخركف، مجمع المغة ال .ٕٓ
اعتنى بو د. محمد عكض معجـ مقاييس المغة، أحمد بف فارس بف زكريا،  .ٖٓ

 لبناف.  ،بيركتدار إحياء التراث العربي،  ،كفاطمة محمد أصالف ،مرعب
مفتاح الكصكؿ إلى بناء الفركع عمى األصكؿ، محمد بف أحمد التممساني،  .ٗٓ

 ،بيركتمكة، مؤسسة الرياف، المكتبة المكية،  ،محمد فرككس :تحقيؽ
 ـ.ُٖٗٗ-قُُْٗ، ُط ،لبناف

، ِطالرياض، مقاصد التكحيد، كليد عبد الرحمف الحمداف، دار التالدة،  .َٔ
 ىػ.َُْْ

مقاصد الشريعة اإلسالمية كعالقتيا باألدلة الشرعية، محمد سعد بف أحمد  .ُٔ
 ىػ.ُّّْ، ْط ،السعكديةدار ابف الجكزم، اليكبي، 

عالؿ الفاسي، دار الغرب  اإلسالمية كمكارميا،مقاصد الشريعة  .ِٔ
 ـ.َُِِ ،ٔطتكنس، اإلسالمي، 

تحقيؽ محمد مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاىر ابف عاشكر،  .ّٔ
 .ـََُِ -قُُِْ، ِطاألردف، دار النفائس،  ،الميساكم

مقاصد العقائد بيف الغزالي كابف القيـ ػ مقاصد معرفة اهلل نمكذجاػ أمينة  .ْٔ
، جامعة القاىرة، أحمد الم اجد، رسالة دكتكراه )لـ تطبع( كمية دار العمـك

 ـ.َُِٓقسـ الفمسفة اإلسالمية، 
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مكتبة الرشد، مقاصد المكمفيف عند األصكلييف، فيصؿ بف سعكد الحميبي،  .ٓٔ
 ـ.ََِٗ–قَُّْ، ُطالرياض، 

عثماف بف عمر ابف  منتيى الكصكؿ كاألمؿ في عمـ األصكؿ كالجدؿ، .ٔٔ
 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ، ُطلبناف،  ،بيركتالحاجب، دار الكتب العممية، 

دار الفكر  ،تحقيؽ محمد ىيتك المنخكؿ، محمد بف محمد الغزالي، .ٕٔ
 .ُطلبناف،  ،بيركتالمعاصر، 

الميذب في أصكؿ الفقو المقارف، عبد الكريـ بف عمي بف محمد النممة،  .ٖٔ
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ ،ُطالرياض، مكتبة الرشد، 

عبد  تحقيؽ:المكافقات في أصكؿ الشريعة، إبراىيـ بف مكسى الشاطبي،  .ٗٔ
 .السعكدية كزارة الشئكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد، ،اهلل دراز

نجاح الطالب عمى مختصر ابف الحاجب، صالح بف الميدم المقبمي،  .َٕ
،  ،بيركت ،تحقيؽ كليد الربيعي -قُُّْ، ُطلبناف، دار ابف حـز

 ـ.ََُِ
نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي، أحمد بف عبد السالـ الريسكني،  .ُٕ

 ـ.َُُِ-ىػُِّْ، ِط ،المغربالدار البيضاء، مكتبة اليداية، 
، اإلسنكم عبدالرحيـ بف الحسف ،نياية السكؿ في شرح منياج الكصكؿ .ِٕ

،  ،شعباف إسماعيؿ حقيؽ:ت -ىػَُِْ، ُلبناف، ط ،بيركتدار ابف حـز
 ـ.ُٗٗٗ
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تحقيؽ أحمد بف عمي ابف الساعاتي،  نياية الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ، .ّٕ
حياء التراث اإلسالمي،  ،سعد السممي جامعة أـ معيد البحكث العممية كا 

 ىػػ. ُُْٖمكة، القرل، 
محمد بف عبد الرحيـ الصفي اليندم،  نياية الكصكؿ في دراية األصكؿ، .ْٕ

مكة المكرمة، بة التجارية، المكت ،تحقيؽ صالح اليكسؼ، كعادؿ السكيح
 ـ.ُٔٗٗ-ىػَُْٔ

تحقيؽ عبدالحميد أبك الكصكؿ إلى األصكؿ، أحمد بف عمي ابف برىاف،  .ٕٓ
 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْالرياض، مكتبة المعارؼ،  ،زنيد

 
 
 


