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 مهخص انبحث
لدراسات منيا امنيا الدراسات حسب ابواب الفقو،و تعددت المناىج في دراسة الشريعة االسالمية،   

وفؽ منيج نظرية ما، ونتيجة لمتصرفات الفردية مع تراكـ الجيؿ بأحكاـ الشريعة االسالمية، برزت 
دعوى عريضة " وىي انعداـ التشريعات االسالمية" فيما يخص الذوؽ العاـ في المجتمع فكانت 

تعريؼ " نظرية ىذه الدوافع لدراسة نظرية الذوؽ في الشريعة االسالمية، وحتى تتـ الدراسة بدأت ب
الذوؽ" ثـ تناولُت تأصيؿ النظرية واعقبتو بنماذج تطبيقية. الكممات المفتاحية) الرأي العاـ، 

 .االريحيات، المروءآت(

ABSTRACT 
Varions approaches are awailable for studying Islamic law of which 

the approach based on  

a certain theory Becamse of individnal condnct together with the 

ignoramco of the terms of  

Islamic low. agreat demand has appeared, viz. "the absence of 

Islamic legislation" concerning the common tact in society this has been a 

motive for studying the theory of tact in Islamic Low. 

the study starts with a definition of the "theory of tact" to be 

followed by a surey of its origin. 

 some practical samples are presented.  

key words: common Belief, easy- going Gallantry. 
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 املقدمة
 الحمد هلل ربّ  العالميف، والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو اجمعيف.

 وبعُد:
 هلل شرعٌ  ـ  ثَ نواحي الحياة، فحيثما كنا فَ  االسالمية لكؿّ  الشريعةِ  فيو احاطةُ  ا ال شؾَ ممّ 

 ، وشرحٍ  ىااسرار وتوضيح الشريعة احكاـ  والباحثوف في بياف العمماءُ  بَ أقائـ، ولقد د تعالى
دور كبير في تجدد الحاجة الى معرفة األحكاـ  عف عصر عصرٍ  وكاف لتبدؿ ثقافةِ كميا، حِ لِ 

الشرعية )المتغيرات منيا( المناسبة والمتوافقة لما حدث في العصر المتجدد؛ ولـ يكف ليا مثاٌؿ 
ما تفمت عف سابؽ،  اذ لوال ذل ما في حرج شديد، وا  ؾ لوقع الناس؛ إما في فوضى عارمة، وا 

االحكاـ، فيرع الباحثوف الى محاولة سّد الحاجة، فبالضرورة فمنيـ مف ادخؿ كؿ العادات 
ما واالذواؽ في الشريعة ) منضبطة او غير منضبطة(، وىذا منحى خطير جدًا، لو سمبياتو، منيا 

 أّنيـمميف عف قراءة ما تركو فقياؤنا مف ثروة عظيمة، نكاد نجـز ادى الى عزوؼ كثير مف المس
الى امتداد الزماف ليعالجوا ما ال  يـبؿ حتى وصؿ مداد اقالم ؛االحكاـ في زمانيـ احاطوا بكؿّ 

 .وظير عندنا انيـ كانوا عمى مستوى مف المعرفة وقمة مف المسؤولية ،واقع لو في زمانيـ
ت عمينا، فقد حاولنا جاديَف بالبحث عف ضوابط تمؾ االعراؼ ونظرًا لممسؤولية التي تحتم

فكاف اختيارنا ألخذ اعتبارًا بػ )فقو الثوابت والمتغيرات(، فنسْجَنا اسموبًا) يحاكي اسموب النظريات( 
ـّ  جزئية مف مفردات الفقو االسالمي دراستيا عمى اسموب النظرية الحديثة، ومف جية اخرى كثرة ث

مف  كثيرٍ  فقو ينأى عف تمبية حاجيات العصور الحديثة، مما سبب عزوؼَ ال أفّ االدعاءات 
وراحوا يفتشوف ىنا وىناؾ عف "  ،االسالـ المتينة المسمميف اف ينطمقوا بأخالقيـ مف ارضيةِ 

يقؼ عمى  او مسبحة رجؿ عجوز ،احكاـ الديف محصورة في مسجد صالة أفّ منيـ  إتيكيت"  ظناً 
القصص التي نسجت مف كتب حرفت المسار الفكري ألجياؿ مف  ، روافد معموماتوحافة قبره
 اتمنيج النظريوفؽ درسناه الذي   (الذوؽ االجتماعيموضوع ) ووقع االختيار عمى، المسمميف

 تمييد في" فكانت البداية مف نظرية الذوق االجتماعي في ميزان الفقه االسالميفكاف العنوف" 
أثر نظرية في الثاني المبحث  و ،النظرية تأصيؿفي  :يمامفيوـ النظرية ليكوف عمى مبحثيف اول
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الخاتمة التي توصمت الييا مف بحثي ىذا. واهلل كانت  الذوؽ في استنباط االحكاـ الشرعية، ثـ 
 تعالى يتجمى عمينا بقبولو ويجعمو في ميزاف حسناتنا ووالدينا والمسمميف، آميف.

 انتمهيد
 مفهىو نظرية انروق
لنظر: حّس العيف  وتقوؿ نظرت إلى كذا وكذا مف نظر العيف ونظر قاؿ ابف منظور: ا

" theoria، والنظرية يونانية الوضع "(ٔ)والنظر تأمؿ الشيء بالعيف كما نقؿ عف الجوىري القمب،
 والمقصود منيا اعماؿ الفكر في الوقائع لمتوصؿ الى قيمة اعتبارية يربطيا جية ما.

كمصدر صناعي،  يا الخاص المذكور ليا مفيومُ و  ر"النظرية" كمفيوـ خاص تذك وبقيت
فيي نتيجة اعماؿ الفكر وترتب المقدمات، وبقي ىذا  ، المذاِف ىما قسما العمـ؛فطريقسيمًا لم

المعنى ردحا مف الزماف حبيس عموـ الكالـ والفمسفة. فمذا اختمفت كممات الفقياء والباحثيف في 
وحاوؿ  (ٕ) تفسرىا وقائع. ؛راء مجموعة برابط مارسـ حدودىا فذىب الدكتور الباحسيف: انيا ا

 (ٖ)معناىا الى حدود القضية عند المناطقة الدكتور صميبا يقربُ 
الى أنيا شكؿ وىيئة ما، ويختمؼ مضمونيا مع اختالؼ ما تستعمؿ بو ومف  ونحف نميؿُ 

مفاىيـ الكبرى التي ح الزرقا بقولو : " نريد مف النظريات الفقيية األساسية تمؾ الدساتير والا لمّ نى
يؤلؼ كؿ منيا عمى حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقو اإلسالمي كانبثاث أقساـ الجممة 
العصبية في نواحي الجسـ اإلنساني ، و تحكـ عناصر ذلؾ النظاـ في كؿ ما يتصؿ بموضوعو 

  (ٗ) مف شعب األحكاـ، و ذلؾ كفكرة الممكية و أسبابيا...(
: قضية فقيية كمية، جزئياتيا ىيالتي و مف القاعدة الفقيية  اً رب كثير تتق وىي بيذا المعنى

 وبرأينا اف القاعدة تتبايف عف النظرية بػػ: كما صنع بعض الباحثيف، قضايا فقيية كمية،
 مشار الييا بحكـ جزئياتيا.  قاعدةاف ال .ٔ
 قضية كمية غالبا. وىي .ٕ
 ليعمـ الحكـ عمييا. اتبؿ ىدفيا جمع الجزئي ،فييا االحكاـُ  عمؿُ ال تُ و  .ٖ

 النظرية ىي: إفّ  وبعد ىذا االيضاح يمكف لنا القوؿ
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، وىػػذا مػػا ببواعػػث وعناصػػر مشػػتركة منوطػػة بػػدليؿ شػػرعي، قضػػية تجمػػع مسػػائؿ معممػػة 
 توصمنا اليو بعد سبر تعاريؼ النظرية مع نقد بعضيا ورد االخر ليتكامؿ مفيوـ النظرية عندنا.  

شػػػيير بػػػػ)إتيكيت( إلػػػى التمتػػػع بالػػػذوؽ، وتعنػػػي ىػػػذه الكممػػػة وُيشػػػير المُصػػػطمح الفرنسػػػي ال
ُيعتبػػػر التمتػػػع بالػػػذوؽ إذ المسػػػتخدمة عمػػػى نطػػػاٍؽ واسػػػع فػػػي العػػػالـ حرفيػػػًا: المباقػػػة وفػػػّف التصػػػرؼ. 

أيضػػًا، جػػزءًا مػػف ثقافػػة اإلنسػػاف؛ فالشػػخص الػػذي يراعػػي األدب، ويمتػػـز بالمعػػايير األخالقيػػة؛ ىػػو 
المعنػػوي؛ ويمكػػف ألي شػػخص اختبػػار ذوؽ آخػػر؛ عبػػر معاشػػرتو بالضػػرورة ُيعّبػػر عػػف مػػدى رقّيػػو 

واالخػػتالط بػػو، وُيطمػػؽ عمػػى مػػف يتمتػػع بالػػذوؽ، ويجعمػػو منيجػػًا فػػي حياتػػو وجميػػع تصػػرفاتو؛ لقػػب 
عنػدنا يشػترط فيػو التأصػيؿ  . وليس االمر عمى اطالقو في ميزاف االسالـ فػاي  ذوؽ سػميـ(٘)الّذواؽ

 عف الواجبات والسنف والمشروعات. كوف بعيداً يوفؽ ضوابط الشريعة الغراء، وال 
 :حسب معايير الشريعة أنو الذوؽيمكف تعريؼ فمذا 

 .نصًا، او مما يندرج تحتو، أو مما ال يخالفو عمى اساس مشروع اً قائم تتخذ مساراً  أخالقيةقيمة   
: قضػػية ذات قيمػػة اخالقيػػة تجمػػع أنيػػا نظريػػة الػػذوؽ االجتمػػاعيولػػنخمص الػػى تعريػػؼ  

 ئؿ معممة  ببواعث وعناصر مشتركة منوطة بدليؿ شرعي لتنظـ عالقة االنساف في المجتمع.مسا
 فالعوامؿ التي تشكؿ مفيوميا:

 ابتداء مف كونيا قضية ليا واقع اجتماعي. .ٔ
 فييا مسائؿ مختمفة االبواب لكنيا معممة بعناصر مشتركة. .ٕ
 وتعميميا مف قواعد الشرع ومسائميا مف طبائع  الناس.  .ٖ
 ود منيا رسـ ضوابط شرعية يعيش الناس وفقيا وظالليا. المقص .ٗ

كونيـ  (الذوقيات واالريحيات المروءآت)وانما يسعى الفقياء لتحقيؽ المجتمع القائـ عمى 
ا نجدىـ يعمقوف االحكاـ وتبرز عنايتيـ بجالء لمّ  ،يسعوف بو الى الوسطية التي يرضاه اهلل تعالى

الوارد تعريفو في  مف توضيح المراد بحامؿ المروءآت داءً ي حاممي المروءات، ابتأعمى ذوي الر 
 بو. ىو مف يترؾ ما ال يميؽ الدساتير الفقيية :
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 فْ االرتفاع عف كؿ ما يرى أف مَ  االشياء التي تؤثر عمى المروءة بػ "ابف الحاجب  ليرسـ 
ف لـ  ابي تخمؽَ  لجميع نبو الفقياء ، وحتى ال يمتبس الفيـ لدى ا(ٙ)كف حراًماتال يحافظ عمى دينو وا 

قاؿ أبو القاسـ أّف المروءة مجرد أشياء ظاىرة عمى االنساف مستحسف ترى اجتماعيا، فدفعا لذلؾ 
بف محرز: ليس المراد بالمروءة نظافة الثوب، وفراعة المركوب، وجودة اآللة، وحسف الشارة، 

ؼ والمجوف، الحسف، وحفظ المساف وتجنب السخ السمتو  ،صوفلماالصفة  ولكف المراد بيا
 .(ٚ)واالرتفاؽ عف كؿ خمؽ ردئ يرى

ونظرا ألىمية نظرية الذوؽ عندىـ عمقوا بيا احكاما حتى ذكروا أّف بعض شروط 
العبادات ) كالمسح عمى الخفيف( مثال، كيؼ يفرقوف بيف الثخيف والخفيؼ قالوا يمكف تتابع المشي 

 عمييما، وقدروا سؤااًل وىو: مشي َمْف؟
ف في المسح عمييما أنيما مما يمكف متابعة المشي فيو لذوي المروءة شرط الخفي قالوا 
  (ٛ) عمييما.

 املبحث االول  
 نظرية انروق تأصيم   

 احكاـ الذوؽ مف: ما يستمد  نّ إلكؿ امة مصدرىا مف معيارية الذوؽ، والفقو االسالمي      
 أوال: القرآف الكريـ: 

  (ٜ) اْلُعْرِؼ َوَأْعِرْض َعِف اْلَجاِىِميَف(قولو تعالى: )ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِ  .ٔ
 وجو الداللة:

 قولو تعالى: )َوْأُمْر ِباْلُعْرِؼ(اآلية، وىو: كؿ  خصمة حسنة ترتضييا العقػوؿ، وتطمػئف إلييػا النفػوس

 ، ومف أجؿ ذلؾ ُبني كثيٌر مف االحكاـ عمى العرؼ المنضبط.(ٓٔ)
ػػٍة ُأْخرِ  .ٕ ـْ َخْيػػَر ُأم  َجػػْت ِلمن ػػاِس تَػػْأُمُروَف بِػػاْلَمْعُروِؼ َوَتْنيَػػْوَف َعػػِف اْلُمْنَكػػِر َوُتْؤِمُنػػوَف قولػػو تعػػالى: )ُكْنػػُت

  (ٔٔ)ِبالم ِو( .
 وجو الداللة:
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( لفظاِف عاماِف يفيداِف الشموؿ فعمػى ذلػؾ دلّػت اآليػة الكريمػة َعِف اْلُمْنَكرِ  ،ِباْلَمْعُروؼِ قولو تعالى)  
والنيػي  أي  معػروؼ، القيامػة وىػي مػأمورة باتمػاـ المعػروؼ خيرية ىذه االمػة مسػتمرة ليػوـ أفّ عمى 

ـّ مػػف أْف يكونػػا منصوصػػًا  (اْلُمْنَكػػرِ  َعػػفِ  بِػػاْلَمْعُروِؼ،) أي  منكػػر، فػػػ  عػػف ايجػػاد منكػػر االخػػالؽ أعػػ
 عمييما. 
 َفَول وا ُكْنُتـْ  امَ  َوَحْيثُ  اْلَحَراـِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَيؾَ  َفَوؿ   َخَرْجتَ  َحْيثُ  َوِمفْ  قولو تعالى: ) .ٖ

ٌة  َعَمْيُكـْ  ِلمن اسِ  َيُكوفَ  ِلَئال   َشْطَرهُ  ُوُجوَىُكـْ   (ٕٔ)( .ُحج 
 وجو الداللة:   
راعػاة عػرؼ عػادة ، وذلَؾ بنػاًء عمػى مأف اآلية الكريمة عممت الحكـ الوقتي الستقباؿ القبمة االولى 

 .   وكتابٍ  اىؿ ممةٍ 
 ثانيًا: السنة النبوية المطيرة:

عػف عائشػػة زوج النبػػي صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ، أنيػػا قالػػت: سػػمعت رسػػوؿ اهلل صػػمى اهلل .ٔ
عميػػو وسػػمـ يقػػوؿ:) لػػوال أف قومػػؾ حػػديثو عيػػد بجاىميػػة، أو قػػاؿ: بكفػػر، ألنفقػػت كنػػز الكعبػػة فػػي 

  (ٖٔ)سبيؿ اهلل، ولجعمُت بابيا باألرض، وألدخمُت فييا مف الحجر(.
 وجو الداللة:    
) مػػف نفقػػة كنػػز الكعبػػة وادخػػاؿ حجػػر مػػؿ الحكػػـ لعػػدـ فعػػؿ مػػا ذكػػرالحػػديث الشػػريؼ ع أفّ 

 مراعاة لذوقيات وعادات حديثي الدخوؿ باإلسالـ. اسماعيؿ عميو السالـ فييا( وذلؾَ 
ـَ َصػاِلَح ٕ ػ . َعْف َأبِػي ُىَرْيػَرَة، قَػاَؿ: قَػاَؿ َرُسػوُؿ اهلِل صػمى اهلل عميػو وسػمـ: )ِإن َمػا ُبِعثْػُت أِلَُتم 
 (ٗٔ) ( اأْلَْخاَلؽِ 

 وجو الداللة: 
أّف التشريع روعي فيػو حالػة المجتمػع مػا دامػت االذواؽ مػف " مكػاـر االخػالؽ" وفيػو حمػؿ 

 فػػي كثيػػر مػػف ابػػواب التعػػامالت النػػاس عمػػى عوائػػدىـ فػػي التشػػريع بػػؿ تغػػدو تمكػػـ االذواؽ معيػػاراً 
 .عمى العرؼ والعادة المبنية عمى العرؼ والعادة
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إنكػػػـ قػػػادموف عمػػػى إخػػػوانكـ فأحسػػػنوا لباسػػػكـ »عميػػػو وسػػػمـ: قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل صػػػمى اهلل .ٖ
 (٘ٔ) «وأصمحوا رحالكـ حتى تكونوا كأنكـ شامة في الناس إف اهلل ال يحب  الفحش والتفحش

 وجو الداللة:
كػػر فػػي  مػػا ذُ الّ إمػػف ارشػػاد  أّنػػو عميػػو الصػػالة والسػػالـ قػػاؿ ليػػـ لمػػا بػػدأ عػػزميـ لمػػذىاب لػػـ يكػػفْ  

ظيـ في بػاب رعايػة االذواؽ عنػد المقػاءات مػف رعايػة الممػبس والمركػب فدّؿ عمى اصؿ ع ؛الحديث
 ليصموا الى جماؿ الشامة مف ذكر جميؿ وثناء عاطر. 

 ثانيًا: االدلة العقمي:
مػػا أف يُ ؛ يمػػؿ جميعػػاً خمػػؽ اهلل تعػػالى البشػػر وليػػـ عػػادات واذواؽ متباينػػة، فامػػا أْف تُ  ؤخػػذ وا 

سػػتحيؿ فػػي شػػرع اهلل تعػػالى، فمػػذا كػػاف مػػف الوسػػط أْف وىػػو م ،وبطػػالف وكالىمػػا حػػرجٌ  ،بيػػا جميعػػاً 
 .تراعى العادات واالمزجة المتزنة والمنضبطة منيا

 :ومف جية اخرى 
وغالبية االحكاـ حتػى تقػاـ وتتفػرغ ( ٙٔ)فقد قسـ االصوليوف االحكاـ الى تكميفية ووضعية، 

ة غيػر خافيػة مػف افعػاؿ ) الذمة منيا تحتاج الى معاشػرة المجتمػع وتمػاس مػع الػراي العػاـ، واالمثمػ
 .الصالة والحج والزكاة وحتى الصـو وغيرىا(

 مر بيما اثناء اقامة التكاليؼ:والمكمؼ لو حالتاف يُ  
كوف المكمؼ وحػده، بػؿ افراغ الذمة ىاىنا ال يتصور و  ،حالة كونو منفردا غير عابئ بالمجتمع . أ

، لما روي عف عمي حده () كوف المكمؼ و جاء النيي عف ال بّد مف وجوده مع اقرانو، حتى
: الميـ ال تحوجني إلى أحد مػف خمقػؾ، فقػاؿ لػي النبػي صػمى قاؿ: قمت وأنا عند رسوؿ اهلل 

 (مػػو يػػا عمػػي، ال تقػػؿ ىكػػذا؛ فانػػو لػػيس مػػف أحػػد إال وىػػو محتػػاج إلػػى النػػاس) اهلل عميػػو وسػػمـ:
قمنػػا: يػػا رسػػوؿ  (قػػؿ الميػػـ ال تحوجنػػا إلػػى شػػرار خمقػػؾ)قمػػت: فكيػػؼ أقػػوؿ يػػا رسػػوؿ اهلل؟ قػػاؿ: 

ذا منعوا عابوا   (17).(اهلل، مف شرار خمقو؟ قاؿ: الذيف إذا أعطوا منوا، وا 
ربمػػا وىنػػا ينبغػػي مالحػػظ أمػػر ميػػـ وىػػو أّنػػو وحالػػة كػػوف الػػراي العػػاـ ذا حكػػـ عمػػى تصػػرفاتو،  ب.

فػال يتػأتى اقامػة شػرع اهلل معتمػدا عمػى  (ٛٔ)يتعرض الرأي العاـ الػى مػرض اخالقػي وسػموكي، 
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وعيػت االذواؽ والعػادات واؽ الناس غير المعتبرة، فمذا كاف مف الشرع مراعػاة ذلػؾ فرُ عرؼ واذ
والطبػػائع المنضػػبطة منيػػا. وعوائػػد األمػػـ المختمفػػة ىػػو خػػالؼ األصػػؿ فػػي التشػػريع اإللزامػػي. 
نمػا يسػعو تشػػريع اإلباحػة حتػى يتمتػػع كػؿ فريػؽ مػػف النػاس ببقػاء عوائػػدىـ. لكػف اإلباحػة لمػػا  وا 

لػػة عمػػى أف المبػػاح لػػيس فيػػو مصػػمحة الزمػػة وال مفسػػدة معتبػػرة لػػـز أف يراعػػى كػػاف أصػػميا الدال
ذلؾ في العوائد. فمتى اشتممت عمى مصمحة ضرورية أو حاجّيػة لممػة كميػا، أو ظيػرت فييػا 
مفسػدة معتبػرة ألىميػا لػػـز أف يصػار بتمػؾ العوائػػد إلػى االنػزواء تحػػت القواعػد التشػريعية العامػػة 

 (ٜٔ)ذا نرى التشريَع لـ يتعّرض لتعييف األزياء والمساكف والمراكب.مف وجوب أو تحريـ، ولي
وكما أف الفقياء مف اىؿ السنة والجماعة ال يعتبروف العقؿ حاكما مجػردا عػف الشػرع، بػؿ 
ما حسنو العقؿ ووافقو الشرع آنذاؾ تعمو الذوقيات واالريحيات لُتعد مف قبيؿ المباح المشروع ، بػؿ 

 عمييا.  التي تمرّ  والحيثيات والمالبسات حسب الحالةربما تكوف مف المطموب 
عػػف  كانػػت خارجػػةً  وسػػكناتو وال تظػػنف أف أفعالػػو صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ فػػي جميػػع حركاتػػو

وضػػبط الحركػػات بمػػوازيف  ؛االسترسػػاؿ ميمػػاًل كمػػا يتفػػؽ سػػجية البيػػائـ ؛ ألفّ وزف وقػػانوف وترتيػػب
 .المعاني سجية أولياء اهلل تعالى

وعف اإلىماؿ وتركػو سػدى أبعػد  ؛كات اإلنساف وخطراتو إلى الضبط أقربوكمما كانت حر 
كانػػت مرتبتػػو إلػػى رتبػػة األنبيػػاء واألوليػػاء أكثػػر وكػػاف قربػػو مػػف اهلل عػػز وجػػؿ أظيػػر إذ القريػػب مػػف 

 منػو النبي صمى اهلل عميو وسمـ ىو القريب مف اهلل عز وجؿ والقريب مف اهلل ال بػد أف يكػوف قريبػاً 
فنعػوذ بػاهلل أف يكػوف زمػاـ  ،باإلضػافة إلػى غيػره قريبٌ  ؛مف القريب فالقريبُ ؛ وسمـ صمى اهلل عميو 

  (ٕٓ)حركاتنا وسكناتنا في يد الشيطاف بواسطة اليوى.
 ملبحث انثانيا

 أثر نظرية انروق يف استنباط االحكاو انشرعية
 مناذج تطبيقية
 ووصوليا الينا، ينحصر نظر الفقياء في: بعد وورد النصوص

 د الشرعية مف سياؽ النص.المقاص .ٔ
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 البواعث والعناصر المشتركة القاضية باألحكاـ. .ٕ
 العمؿ التي مف أجميا ِسيَؽ النص. .ٖ

والفقيػػػاء انمػػػا يتعػػػامموف مػػػف النصػػػوص بغػػػض النظػػػر عػػػف ابوابيػػػا؛ فيسػػػتنبطوف االحكػػػاـ مػػػف كػػػؿ 
قولػػو  النصػػوص خبػػرا أو انشػػاء، قصػػَص َمػػْف سػػبؽ او اخبػػاَر َمػػْف لحػػؽ، وقػػاؿ القرطبػػي فػػي تفسػػير

ـْ ِعْنَد ُكؿ  َمْسِجٍد َوُكُموا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا ِإن ُو اَل ُيِحب  اْلمُ  ـَ ُخُذوا ِزيَنَتُك ، (ٕٔ) ْسِرِفيَف(تعالى) َياَبِني آَد
فاّنيا عامٌة في كؿ مسجد لمصالة. ألف العبػرة لمعمػوـ ال لمسػبب. ومػف العممػاء مػف أنكػر أف يكػوف 

ف الطواؼ ال يكػوف إال فػي مسػجد واحػد، والػذي يعػـ كػؿ مسػجد ىػو الصػالة. المراد بو الطواؼ، أل
 . (ٕٕ)وىذا قوؿ مف خفي عميو مقاصد الشريعة

 وادناه نماذج تطبيقية لنظرية الذوؽ مف خالؿ نصوص الفقياء: 
: مراعاة كوف يميف الجسد محاًل البتداِء العبادة، والتماس بالمجتمع وجعؿ الشماؿ منو (1َنُموَذج )

 َما يكوف مبتذاًل أو مستقذرًا.لِ 
ومػػػف خػػػالؿ سػػػبر النصػػػوص الػػػواردة ُيعمػػػـ الفقيػػػاء الحكػػػـ؛ بتوجيػػػو البواعػػػث والعناصػػػر المشػػػتركة 
القاضػية باألحكػػاـ، ومػػع مراعػػاة مقاصػد الشػػريعة فػػي سػػياؽ النصػوص وبيػػاف االحكػػاـ، نظػػروا الػػى 

ثػػػاءب أحػػػدكـ فمػػػيكظـ مػػػا قولػػػو صػػػمى اهلل عميػػػو وسػػػمـ: )التثػػػاؤب فػػػي الصػػػالة مػػػف الشػػػيطاف فػػػاذا ت
، فتعامؿ الفقياء مع شيئيف وقضيتيف وىما " التثاؤب، كظمو"، فذكروا أّنو" مػف األدب (ٖٕ)استطاع(

عممػػا أنػػو لػػـ يػػرد بػػالنص اعػػاله اال ) التثػػاؤب(  (ٕٗ)"دفػػع السػػعاؿ مػػا اسػػتطاع" تحػػرزا عػػف المفسػػد
 مجتمع. ولكنيـ نظروا الى العناصر المشتركة وقاسوا عميو مما يعكر صفو ال

 فقالوا: 
وكذا الجشاء فانو إذا كاف بغير عذر يفسد ومػف األدب كظػـ فمػو عنػد كالتثػاؤب، فيػـ مػع اثبػاتيـ  

الحكـ االوؿ الذي مف اجمػو سػيؽ الػنص وىػو كظػـ التثػاؤب، وسػعوا الداللػة لػيعـ كػؿ مػا مػف شػأنو 
 يتنافى مع روح الصالة مف سعاؿ وغيره.

بعػػض العبػػادات والتمػػاس مػػع المجتمػػع، حػػددوا اّي اليػػديف تكػػوف ونظػػرا ألّف اليػػد آلػػة التعامػػؿ مػػع  
 لدفع ) التثاؤب، والسعاؿ، والعطاس( وتفريعًا عمى ذلؾ قالوا: 
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 َوِبكوِف اليِد اليمنى محاًل لمعبادة، والشماؿ آلًة لدفع االذى، لذا فقد عّمـ الفقياء متعم قيما فقالوا: 
 بباطنيما او بظاىرىما؟  ىؿ يغطي فمو بيده اليمنى او باليسرى وىؿ 

 ويمكف حصر كالميـ فيما يأتي:
 االصؿ كظـ ) غيض التثاؤب( مف دوف استخداـ اليد "بضغط أسنانو عمى شفتو" . أ

فاف لـ يقدر غطّػاه بيػده أو كّمػو؛ ولكػوف اليػد اليمنػى محػال لمعبػادة، قػالوا يسػد  فػاه بظيػر كػؼ  . ب
 (ٕ٘) اليمنى او بباطف اليسرى.

ظر الى أّف التثػاوب " اذًى مػف فػتح الفػـ" فالمقصػود سػّد الفػـ ودفػع االذى فػأختير ومنيـ َمْف ن . ت
 لو اليد اليسرى، وىؿ باطنيا او ظاىرىا؟

 قالوا ظاىرىا إلّف الباطف محؿ القذارة بػ " االستجمار". 
بظاىر اليمنػى وباطنيػا  (ٕٙ)-ونفث  –وكاف اإلماـ مالؾ إذا تثاءب في غير الصالة سد فاه بيده  
 ( ٕٚ)أما اليسرى فبظاىرىا فقط ؛ ألنيا تالقي األنجاس بباطنيا.ف

ومنيـ نظر الى المحّؿ) االعـ ( كونو قائما في الصالة، أو في غير القياـ؛ فيكوف بيمينو في  . ث
وعمّػػػة ذلػػػؾ االبتعػػػاد عػػػف حركاتػػػو تخػػػؿ بمقصػػػد الصػػػالة  (ٕٛ)القيػػػاـ وفػػػي غيػػػره بظيػػػر يسػػػاره اىػػػػ، 

ى بحركٍة اقؿ  يرتكُب بو حرصًا عمى الصالة، وىػو تعمػيـ لمػذوؽ القاضي بسكوف األطراؼ، فما تأت
ليشػػمؿ اعمػػى مػػف الػػذوؽ فػػي المجتمػػع ليصػػؿ الػػى تعامػػؿ العبػػد مػػع رّبػػو حالػػَة اقامػػة الصػػالة، وىػػي 
التي افتقدت حقيقة مع الذيف نّظروا الذوؽ االجتماعي مقصورا عمى البشر، بخالؼ نظرية الفقيػاء 

العبػػد مػػع خالقػػو بػػؿ وصػػموا الػػى توسػػيع الػػذوؽ الػػى االحاطػػة بػػالحجر الشػػاممة ليػػـ وقػػبميـ تعامػػؿ 
 والمدر وحتى الحيوانات.

ومزيػدًا عمػى ىػػذا حػاوَؿ الفقيػػاُء بيػاف الحكػػـ فػي عػدد مػػرات وكيفيػة اإلكتحػػاؿ، فػاعتبر فػػي 
ضػػػبط الحركػػػات باكتحالػػػو صػػػمى اهلل عميػػػو وسػػػمـ فانػػػو كػػػاف يكتحػػػؿ فػػػي عينػػػو اليمنػػػى ثالثػػػا، وفػػػي 

فيبدأ باليمنى لشرفيا، وتفاوتو بيف العينيف لتكػوف الجممػة وتػرًا فػاف لمػوتر فضػاًل، فػاف  اليسرى اثنيف
اهلل سػبحانو وتػر يحػب الػوتر فػال ينبغػي أف يخمػو فعػؿ العبػد مػف مناسػبة لوصػؼ مػف أوصػػاؼ اهلل 

 ،وىذا المعنى مف الذوؽ ىو المقصد السموكي الذي يرنو اليو الفقياء لممجتمع المسمـ.(ٜٕ)تعالى
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 األدب المفظي. مراعاةَ  ، والتفنف باألساليب: اقتناء بنية الكممة(2وَذج )َنمُ 
دأب الفقياء في التصػانيؼ المختمفػة باقتنػاء الذوؽ شامؿ لمفعاؿ كما انو يعـ األقواؿ فمذا 

توجيػو لمػراي العػاـ بمثػؿ  ونػوعَ  لػمدب رعايػةً  ،تفننوا في الكػالـو ما كاف االوضح غيرىا، ربّ  ؛كممات
 -واؽ ومف ذلؾ:ىذه االذ

لمطػػػػػرفيف وبخاصػػػػػة المسػػػػػائؿ الخالفيػػػػػة ) وال اثػػػػػر سػػػػػموكي    رعايػػػػػة االدب مػػػػػع النبػػػػػي  . أ
سػػقط فػػي سػػوء  احػػدىمااذا لػػـ يتػػورع ، فقػػد يشػػتد الخػػالؼ بػػيف الفػػريقيِف و (المختمفػػيِف فػػي الحكػػـ 

 .االدب معو 
ذكر ىذه المسألة  ال ينبغي إّنو فقد قاؿ بعض المحققيف:( ٖٓ)"  النبي  ي"والد مسالةُ  ف ذلؾَ م

  (ٖٔ)إال مع مزيد األدب
ف قػػرأ فقػػالوا فػي بعػػض الفػروع )  العبػارة(، فػػي التفػنف ذلػػؾ فػي اسػػاليبيـ مػف) . ب يسػػتمع وينصػت وا 

 مػػػف يتعػػػوذ ال أو الجنػػة، المتقػػػدي يسػػأؿ وال واالولػػى أف يقػػػوؿ: اإلمػػاـ آيػػػة الترغيػػب والترىيػػػب(
: أي الؼ لمػػػذوؽ ولػػػمدب، فقػػػاؿ شػػػارحووالترىيػػػب لكنػػػو مخػػػ الترغيػػػب آيػػػة اإلمػػػاـ قػػػرأ إذا النػػػار

ف  ،يستمع المقتدي وينصت ف لػـ يقػرأ اإلمػاـ آيػة الترغيػب وا  وتقديره يستمع المقتػدي وينصػت وا 
قرأ آية الترغيب مثؿ اآلية التي فييا ذكر الجنة، وآية الترىيب مثؿ اآلية التػي فييػا ذكػر النػار، 

 الكنايػػة بطريػػؽ وذكػػره ،حسػػف األدب وفػػي ذكػػر المصػػنؼ ىػػذا التركيػػب عمػػى ىػػذه العبػػارة رعايػػة
 .(ٕٖ)حسف طريؽ ىو النيي عف
عمى قوؿ صاحب اليداية: )ومف فاتتو صالة( فيو رعاية األدب حيث لـ  قاؿ البناني معمقاً  . ت

 .(ٖٖ) يقؿ: مف تركيا؛ ألف ترؾ الصالة ال يميؽ بحاؿ لمسمـ
ف نظػػر إلػػػى فػػػرج امرأتػػو بشػػػيوة فػػػأمنى ال شػػيء عميػػػو( يعنػػػي سػػوى الغسػػػؿ، . ث نمػػػا قػػػاؿ  )وا  وا 

ف كػػاف الحكػػـ فػػي غيػػر امرأتػػو كػػذلؾ إال أفّ  ظػػف النظػػر إلػػى فػػرج األجنبيػػة حػػراـ، وال يُ  امرأتػػو وا 
 (ٖٗ) بالمسمـ ارتكاب الحراـ، فراعى األدب وقاؿ امرأتو.
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)وال يأتييا زوجيا( أي وال يأتي الحائض زوجيا بمعنى ال يطأىا، وفيو رعايػة األدب حيػث  . ج
، وحتػى يحسػف الظػف بالمسػمـ أّنػو ال يفعمػو، وىػو (ٖ٘الشػؾ ) وبعمى اسمذكره بطريؽ الكناية 

 نوع ذوؽ.
 : افعاؿ مطموبة او مذمومة رعاية لمذوؽ.(3َنُموَذج )

حتػى عنػد الحنفيػة القػائميف بوجػوب اتمػاـ )يسف افطار صػاحب الػدار مواسػاة وتسػمية لمضػيؼ  . أ
ويتػأذى بتقػديـ  ،معػو مػوِ وكػذا إذا كػاف الضػيؼ ال يرضػى إال بأكِ  ؛صاحب الضػيافة فالنفؿ( إف كا

 (ٖٙ)  الطعاـ إليو وحده
 قالوا:في غسؿ الميت  . ب
أو  ،ثالثػاً  ،أي يبخر، يعني يدار المجمر وىو الذي يوقد فيو العود حػوالي السػرير ،جمر سريرهويُ  

كرامػو  الميػت فيػو تعظػيـَ  فمفّ  ،، أما التجميرأو سبعاً  ،خمساً  لمػا فيػو أي فيػو مػف تعظػيـ الميػت وا 
 (ٖٚ) ، الخارجة منو نظرا إلنعداـ سيطرتو عمى جسمولطيبة ولدفع الرائحة الكرييةبالرائحة ا

بػػداء صػػدره ألنػػو مػػف سػػوء  . ت رفػػع الصػػوت عنػػد التثػػاؤب والتمطػػي، أي: التمػػدد وىػػو مػػد يديػػو وا 
 ، حتى ُعد  عندىـ مف المكروىات.(ٖٛ)األدب

ونحػوه مػػا ينػػزه  و دـٌ مػػف فيػػ أف يخػرجَ  قػاؿ الفيشػػي: مػذىبنا كراىػػة االسػػتياؾ فػي المسػػجد خشػػيةَ  . ث
 (ٜٖ)المسجد عنو 

إذ فيػو غايػة األذيػة، وينػدب تقميػؿ السػؤاؿ عػف حالػو،  ،ة المحتضر: ال يقنطو مف العافيةر زيا  . ج
فكثرتػػو مكروىػػة، وقػػد يحػػـر وينػػدب أف يظيػػر لػػو الشػػفقة فعػػدـ ظيورىػػا بالسػػكوت خػػالؼ األولػػى 

الجمػوس عنػده وأف يبشػره بثػواب وباظيار ضدىا مف التشفي فيو حراـ لمذية ويندب الخشوع حاؿ 
المريض ويطمب مف المػريض أف ال يضػيع مػا عميػو مػف الطاعػة وأف يكثػر الرجػاء وعػدـ التشػكي 

 (ٓٗ)إال لمف يرجى دعاؤه .
إلػى اهلل تعػالى بمػا  التقربُ ف ة محظور(صال بعَض  ولوصالة الحائض المقررة، )  القواعد مف . ح

الحػػائض أو جزئيػػا كصػػياـ نصػػؼ يػػـو معصػػية لػػيس بقربػػة أو بقربػػة بػػدوف شػػرطيا حػػراـ كصػػالة 
 (ٔٗ)ألنو سوء أدب مع اهلل تعالى
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أتػػػرى أف  ،إبطػػػو ونتفػػػو مػػػّس  ّمفْ عػػػف االمػػػاـ مالػػػؾ:عقػػػؿ نتػػػؼ االبػػػط بحضػػػور المجتمػػػع: ن  . خ
يغسؿ يده؟ قاؿ: نعـ، فقيؿ لو: مف نتؼ إبطو غسؿ يده؟ قاؿ: نعـ، ذلؾ حسػف. قػاؿ محمػد بػف 

 (ٕٗ)حسف؛ألنو مما شرع في الديف مف المروءة والنظافة  -ُو َرِحَمُو الم   -رشد:ما استحسف مالؾ 
القاضػػي اذا طمػػؽ زوجتػػو وانتيػػت عػػدتيا ولػػيس ليػػا ولػػي غيػػره يكػػره لػػو أف يزوجيػػا برضػػاىا  . د

 (ٖٗ)ألنو تمكيف غيره مف فراشو وىو تأباه المروءة
لجػػات (: ىػػو مثػػاؿ لقواعػػد وفتػػاوى ونػػوازؿ منثػػورة فػػي دسػػاتير العممػػاء، فييػػا معاَٗنُمػػوَذج )

 شرعية لبض النوازؿ التي لو لـ تعالج لطفؼ ميزاف الذوؽ:
إذا مػا : َمْف أطمؽ لفظػا ال يعػرؼ معنػاه لػـ يؤاخػذ بمقتضػاه، ومثمػوا ليػا بػػ " نازلػة " ٔقاعدة
بكممػة كفػر أو أيمػاف أو طػالؽ أو إعتػاؽ أو بيػع أو شػراء أو صػمح أو إبػراء لػـ  (ٗٗ)نطؽ األعجمي

 (٘ٗ)تـز مقتضاه.يؤخذ بشيء مف ذلؾ ألنو لـ يم
: إذا لـ يحـر اآلحاد فمف أيف يحـر المجمػوع، وذلػؾ أف أفػراد المباحػات ومجموعيػا ٕقاعدة

 عف السواء إال إذا تضمف المجموع محظورا ال يتضمنو اآلحاد.
 تمس   التي الوعمى ىذه يتخرج كثيرة مف نوازؿ الراي العاـ مف العادات المركبة والمخترعة 

 .(ٙٗ)منييا عنو
 (ما يؤثر عمى الرأي العاـ يمنع منو كؿّ ): ٖقاعدة

واخػػذ بيػػا عممػػاء بغػػداد منعػػوا فػػي بعػػض السػػنيف تعمػػيـ األطفػػاؿ فػػي المسػػاجد إال شخصػػا  
واحدا كاف موصوفا بالصالح، والخير فاستثنوه مف المنع واستفتوا الماوردي مف أئمتنا والقدوري مف 

مصطفى  صمى اهلل عميو وسمـ أمر بسد كؿ خوخة الحنفية وغيرىما فأفتوا باستثنائو مستدليف بأف ال
قػاؿ وىػذا   فقاسػوا اسػتثناءىـ لػذلؾ الرجػؿ عمػى اسػتثناء خوخػة أبػي بكػر  إال خوخػة أبػي بكػر

  (ٚٗ) استنباط دقيؽ ال يدركو إال األئمة المجتيدوف.
وكػػذلؾ: مػػا جػػاء فػػي الثػػوـ النػػيء والبصػػؿ والكػػراث إذ العمػػة أذى المالئكػػة وأذى المسػػمميف 

بػػؿ المسػػاجد كميػػا سػػواء عمػػال  خػػتص النيػػي بالمسػػاجد ومػػا فػػي معناىػػا وال يخػػتص بمسػػجده في
عميو في الحديث كػؿ مػا لػو  ويمحؽ بما نّص ،  مف خصو بمسجده  برواية مساجدنا بالجمع وشذ  
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نما خّص  بالبصػؿ والكػراث  الثوـ ىنا بالذكر، وفي غيره أيضػاً  رائحة كريية مف المأكوالت وغيرىا وا 
وكػذلؾ القصػاب،  ،أو بو جرح لػو رائحػة ،بفيو بخرٌ  فْ بذلؾ بعضيـ مَ  وكذلؾ ألحؽَ  ،أكميـ ليا لكثرة

 . (ٛٗ)أولى باإللحاؽ ،واألبرص ،والمجذوـ ،والسماؾ
 اخلامتة واننتائح

، اتضح لنا بعد ىذه الدراسة حوؿ نظرية الذوؽ االجتماعي في ميزاف الفقو االسالمي
الحكاـ متناوؿ حياة المكمفيف، والسعي نحو مجتمع متكامؿ ذوقيًا محاوالت جادة لمفقياء في تنزيؿ ا

 ما يأتي:نتائج نمخصيا في تبيف لناو  وروحيًا لمرقي بو نحو الراحة والطمأنينة،
ضرورة تطوير مناىج دراسة الفقو االسالمية مما يتناسب مع ثوابت الشريعة ومما يتوافؽ مع  .ٔ

 العصر الحالي.
 ية ضمف مادة القواعد الفقيية.ادراج مادة النظريات الفقي .ٕ
 تعرفنا انو مف خمؽ فاضؿ اال ولو جذور في الفقو االسالمي. .ٖ
 تبيف لنا كيؼ لفقياءنا مساىمات جادة في رسـ حدود الفواضؿ في المجتمع. .ٗ
 وجدنا كيؼ كاف الفقو قد ضـّ كؿ الناس في ظاللو. .٘
 ـضرورة توسيع مناحي الشريعة ومحاولة شرحيا لمناس متناوؿ الفيمو  .ٙ
مدى اىمية االفراد والجماعات  فمف اجؿ ذلؾ افتى العمماء بفتاوى ربما ايقاؼ بعض العبادات  .ٚ

 رعاية لممصمحة االجتماعية.
ظاىره بأحكاـ  اً محاولة جادة إلبراز المسمـ انسانا اجتماعيا يعيش بكؿ مكاف وزماف مقيد .ٛ

 بالتفاني في االيماف بشريعة االسالـ. مُبوُ ق اً الشريعة مربوط
 لحمد هلل اوال وآخرا وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى الو وصحبو اجمعيف.وا
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 هىامش انبحث:
                                           

( ابف منظور، محمد بف مكـر بف عمى، أبو الفضؿ، جماؿ الديف األنصاري الرويفعى اإلفريقى، ٔ)
ري، أبػو نصػر ( ، الجػوىٕ٘ٔ، ٘ىػػ ، ٗٔٗٔلساف العرب ) دار صادر، بيروت، الطبعػة الثالثػة ، 

إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد   الفػػارابي ، الصػػحاح تػػاج المغػػة وصػػحاح العربيػػة) تحقيػػؽ: أحمػػد عبػػد الغفػػور 
 (. ٖٓٛ،ٕـ   ٜٚٛٔ،  ىػ ٚٓٗٔعطار، مطبعة دار العمـ لممالييف، بيروت، الطبعة الرابعة 

ىػػ،  ٛٔٗٔ( الباحسػيف، يعقػوب بػف محمػد الوىػاب، القواعػد الفقييػة )دار الرشػد لمنشػر والتوزيػع، ٕ)
 (ٗٗٔـ،ٜٜٛٔ

 (ٚٚٗ،ٕـ، ٕٜٛٔ(  صميبا، جميؿ، المعجـ الفمسفي ) دار الكتاب المبناني، ٖ)
 (ٜٕٖ،ٔ( الزرقا، مصطفى احمد، المدخؿ الفقيي العاـ ) دار القمـ ، دمشؽ،ٗ)
(٘).comٖhttp://mawdoo    
رقػػاني عمػػى مختصػػر خميػػؿ ) ( الزرقػػاني، عبػػد البػػاقي بػػف يوسػػؼ بػػف ٙ) أحمػػد المصػػري ، شػػرح الز 

ضبطو وصححو وخرج آياتو: عبد السالـ محمد أمػيف، دار الكتػب العمميػة، بيػروت، لبنػاف، الطبعػة 
 (ٕٜٕ/ ٚـ ، ٕٕٓٓىػ ،  ٕٕٗٔاألولى، 

(  الجذامي، أبو محمػد جػالؿ الػديف عبػد اهلل بػف نجػـ بػف شػاس بػف نػزار السػعدي المػالكي، عقػد ٚ)
ر الثمينػػة فػػي مػػذىب عػالـ المدينة)دراسػػة وتحقيػػؽ: أ. د. حميػػد بػف محمػػد لحمػػر، دار الغػػرب الجػواى

 (ٕٖٓٔ/ ٖـ  ٖٕٓٓىػ ، ٖٕٗٔاإلسالمي، بيروت، لبناف، الطبعة األولى،
( القرافػػي، أبػػو العبػػاس شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف إدريػػس بػػف عبػػد الػػرحمف المػػالكي، الػػذخيرة) دار ٛ)

 (ٕٖٗ، ٔـ   ٜٜٗٔة األولى، الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبع
 (.ٜٜٔسورة األعراؼ )اآلية، (ٜ)
( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، تفسير القرطبػي) أبػو عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد بػف أبػي بكػر ٓٔ)

بػػراىيـ أطفػػيش، دار ال كتػػب بػػف فػػرح األنصػػاري الخزرجػػي شػػمس الػػديف، تحقيػػؽ، أحمػػد البردونػػي وا 
 ـ ٜٗٙٔىػ ، ٖٗٛٔالمصرية، القاىرة، الطبعة الثانية، 

http://mawdoo3.com/
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 ٚ،ٖٗٙ                                                                                                                            )                                                                                                                             
 (.ٓٔٔ( سورة آؿ عمراف: )مف اآلية،ٔٔ)
 (.ٓ٘ٔ( سورة البقرة: )مف اآلية،ٕٔ)
(االماـ مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبو الحسػف القشػيري النيسػابوري ) المسػند الصػحيح المختصػر ٖٔ)

وسػمـ المحقػؽ محمػد فػؤاد عبػد البػاقي، دار  بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى    رسوؿ اهلل صػمى اهلل عميػو
 (ٜٜٙ، ٕإحياء التراث العربي، بيروت،

(صػػحيح، وىػػذا إسػػناد قػػوي، ابػػف حنبػػؿ، مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ، أبػػو عبػػد اهلل أحمػػد بػػف ٗٔ)
محمػػػد بػػػف حنبػػػؿ بػػػف ىػػػالؿ بػػػف أسػػػد الشػػػيباني) المسػػػند، تحقيػػػؽ، شػػػعيب األرنػػػؤوط ، عػػػادؿ مرشػػػد، 

ىػػ  ٕٔٗٔاهلل بف عبد المحسف التركػي، مؤسسػة الرسػالة، الطبعػة األولػى،  وآخروف، إشراؼ، د عبد
  (ٖٔ٘، ٗٔـ   ٕٔٓٓ، 
(ىذا حديث صحيح اإلسناد ولـ يخرجاه واخرجو الحاكـ عف أبػي الػدرداء، وابػف الحنظميػة الػذي ٘ٔ)

لػػػـ يسػػػمو الرىػػػاوي وىػػػو سػػػيؿ ابػػػف الحنظميػػػة مػػػف زىػػػاد الصػػػحابة رضػػػي اهلل عػػػنيـ أجمعػػػيف،  ذكػػػره 
بي، الحػػاكـ أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف حمدويػػو بػػف ُنعػػيـ بػػف الحكػػـ الضػػبي الػػذى

الطيمػػػاني النيسػػػابوري المعػػػروؼ بػػػابف البيػػػع، المسػػػتدرؾ عمػػػى الصػػػحيحيف تحقيػػػؽ، مصػػػطفى عبػػػد 
 (ٖٔٚٚ،ٖٕٓ، ٗـ ، ٜٜٓٔىػ ،ٔٔٗٔالقادر عطا ، دار الكتب العممية، بيروت الطبعة األولى، 

الوضعية ترجع في النياية إلػى األحكػاـ التكميفيػة. ينظػر: الغزالػي، أبػو حامػد محمػد  ( واألحكاـٙٔ)
بػف محمػد الطوسػي) المنخػوؿ مػف تعميقػات األصػوؿ، حققػو وخػرج نصػو وعمػؽ عميػو الػدكتور محمػد 

 ٜٔٗٔحسف ىيتو، دار الفكر المعاصر، بيروت لبناف، دار الفكر دمشؽ ، سورية، الطبعة الثالثة، 
 (ٛٚ،ٔـ،  ٜٜٛٔىػ، 
أبػػو نعػػيـ أحمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف موسػػى بػػف ميػػراف، تػػاري   ( األصػػبياني،ٚٔ)

أصبياف، أخبار أصبياف تحقيػؽ سػيد كسػروي حسػف، دار الكتػب العمميػة، بيػروت، الطبعػة األولػى، 
 (ٖٔ، ٕـ ٜٜٓٔىػ، ٓٔٗٔ
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ار، بيػػػروت (  ينظػػػر: حػػػوى، سػػػعيد، كػػػي ال نمضػػػي بعيػػػدا عػػػف احتياجػػػات العصػػػر) دار عمػػػٛٔ)
 وما بعدىا( ٕٜٕ،
(   ينظر: ابف عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية)محمد الطاىر بف محمد بػف محمػد الطػاىر ٜٔ)

ىػػ  ٕ٘ٗٔالتونسي المحقؽ: محمد الحبيب ابػف الخوجػة، وزارة األوقػاؼ والشػؤوف اإلسػالمية، قطػر، 
 (ٕٛٙ،ٖـ، ٕٗٓٓ،
، ٔء عمػـو الػديف، دار المعرفػة، بيػروت ،( الغزالي، أبػو حامػد محمػد بػف محمػد الطوسػي) إحيػإٓ)

ٕٔٗ) 
 .ٖٔ( سورة األعراؼ، اآلية، ٕٔ)
 (ٜٛٔ،ٚ( القرطبي، التفسير )ٕٕ)
 (ٜٜٕ٘،ٜ٘،ٖٜٕٕ، ٗ( عف ابف أبي سعيد الخدري، عف أبيو، مسمـ، الصحيح )ٖٕ)
 ( المفسد: اشارة الى ما يفسد الصالة مف نطقو بالحروؼ بسبب السعاؿ.ٕٗ)
ف عمػػػػار بػػػػف عمػػػػي المصػػػػري الحنفي)مراقػػػػي الفػػػػالح شػػػػرح مػػػػتف نػػػػور (  الشػػػػرنباللي، حسػػػػف بػػػػٕ٘)

 (ٖٓٔاإليضاح، اعتنى بو وراجعو: نعيـ زرزور، المكتبة العصرية، 
 ( النفث بغير بصاؽ .ٕٙ)
( الحطػػاب شػػمس الػػديف أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف الطرابمسػػي المغربػػي، ٕٚ)

ىػػػػ ٕٔٗٔتصػػػر خميػػػؿ) دار الفكػػػر، الطبعػػػة الثالثػػػة الر عينػػػي المػػػالكي، مواىػػػب الجميػػػؿ فػػػي شػػػرح مخ
 (.ٕٛ، ٕـ ٕٜٜٔ،
( ابف نجيـ، زيف الػديف بػف إبػراىيـ بػف محمػد المصػري،  البحػر الرائػؽ شػرح كنػز الػدقائؽ) دار ٕٛ)

 (  ٕٚ، ٕالكتاب اإلسالمي الطبعة الثانية 
 (ٕٗٔ،ٔ( الغزالي، االحياء )ٜٕ)
ذوؽ االجتماعي وال بأدب الػراي العػاـ بػؿ االمػر عمػى ( وال يظنّف أنو ال عالقة ليذه المسالة بالٖٓ)

 خالؼ ذلؾ، ألنو مف ال يوقر نبيو ال يحتـر شرعو وال أمتو.
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(  ابػػف عابػػديف، محمػػد أمػػيف بػػف عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز عابػػديف الدمشػػقي الحنفػػي، رد المحتػػار ٖٔ)
 (٘ٛٔ،ٖـ، ٕٜٜٔىػ ، ٕٔٗٔعمى الدر المختار) دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 

( العينػػى،  أبػػو محمػػد محمػػود بػػف أحمػػد بػػف موسػػى بػػف أحمػػد بػػف حسػػيف الغيتػػابى الحنفػػى بػػدر ٕٖ)
 الديف، البناية شرح اليداية

 (ٕٖٔ، ٕـ،   ٕٓٓٓىػ ،  ٕٓٗٔ) دار الكتب العممية ، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، 
 (ٕٛ٘/ ٕ( المصدر السابؽ )ٖٖ)
 (ٖٖٗ/ ٛ(  المصدر السابؽ )ٖٗ)
 (ٗٗٙ/ ٔلسابؽ )( المصدر اٖ٘)
 (ٜٕٗ/ ٕ(  ابف عابديف، رد المحتار )ٖٙ)
(  الباتري ، محمد بف محمد بف محمود، أكمؿ الديف أبو عبد اهلل ابػف الشػي  شػمس الػديف ابػف ٖٚ)

(، العينػي، البنايػة ٛٓٔ، ٕالشي  جماؿ الديف الرومػي البػابرتي، العنايػة شػرح اليدايػة ) دار الفكػر، 
(ٖ /ٔٛٗ( )ٖ /ٔٛٗ) 
زاده، عبد الرحمف بف محمد بف سػميماف، مجمػع األنيػر فػي شػرح ممتقػى األبحػر) دار  ( شيخيٖٛ)

 (ٕٗٔ، ٔإحياء التراث العربي،
رقاني عمى مختصر خميؿ )ٜٖ)  (ٖٓٔ،ٔ( الزرقاني، شرح الز 
( الدردير، أبو العباس أحمد بف محمد الخموتي، الشيير بالصاوي المالكي، بمغة السالؾ ألقرب ٓٗ)

 (ٗٙٚ، ٗؼ بحاشية الصاوي عمى الشرح الصغير)  دار المعارؼ، المسالؾ المعرو 
 (.٘ٚ، ٗ( القرافي الذخيرة)ٔٗ)
( ابػػف رشػػد، أبػػو الوليػػد محمػػد بػػف أحمػػد القرطبػػي، البيػػاف والتحصػػيؿ والشػػرح والتوجيػػو والتعميػػؿ ٕٗ)

لمسائؿ المستخرجة)تحقيؽ ، د محمد حجي وآخروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبناف، الطبعة 
 (ٕٙٔ، ٔـ،  ٜٛٛٔىػ ،  ٛٓٗٔالثانية، 

 (ٖٛٚ/ ٔٔ( القرافي، الذخيرة )ٖٗ)
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ـ  مػػف كونػػو اعجميػػا او ٗٗ) ( والمػػراد بػػو مػػف دخػػؿ االسػػالـ ولػػـ تحػػف فرصػػة تعممػػو االحكػػاـ فيػػو اعػػ
 عربيا.

العػػز، أبػػو محمػػد عػػز الػػديف عبػػد العزيػػز بػػف عبػػد السػػالـ بػػف أبػػي القاسػػـ بػػف الحسػػف ( ينظػػر: ٘ٗ)
قواعػػػد األحكػػػاـ فػػػي مصػػػالح األنػػػاـ) مكتبػػػة الكميػػػات  الممقػػػب بسػػػمطاف العممػػػاء،السػػػممي الدمشػػػقي، 

 (ٕٓٔ، ٕـ، ٜٜٔٔىػ ،ٗٔٗٔاألزىرية، القاىرة، دار الكتب العممية، 
(، ابف عابديف، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ٖٕٚ، ٕ(   ينظر: الغزالي، االحياء )ٙٗ)

 (.ٖٕٖ، ٕ) دار المعرفة،
 (.ٕٖ٘/ ٕلمصدر السابؽ )(   ينظر: اٚٗ)
 (.ٕٖٛ/ ٕ(   ينظر: المصدر السابؽ )ٛٗ)
 

 

 

 


