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محبوبغيرها وفى مموه القرب الإيتارفى قاعدة 

حلىألسثنو؛توؤأ-فمدقأكى نالم^رك^هأ١ا، \ندؤآلمئوِف 

شلوث4رآا،وؤأت
ؤئزتنثكي(ممه ق ألتن ؤلد آ'لآرصن ف، آلتثنت ؤ( ما ى ١^ نؤ 

الأولتنإله له شريك لا وحده اممه إلا لاإله أن وأشهد أن؛زهرم. -آ
المم؛نؤإمام ا،لرسل؛ن ومحر الأنبياء حاتم ورموله عيده محمدآ أن وأشهد 

كشرأإلليا توسلم وصحبه آله وعل عليه النه صل الغر وقائد 

تلمالي التأصيلية الشريعة علوم من الفقهية القواعد علم أن ييب لا 
بمثابةفهي بقواعدها، فروعها مشرق ونحمع الشريعة أحكام شتات 

العددممرة حليلة فقهية كلية ررقواعد فهي السائل لتفرق الخامحة الأوعية 
لالفرؤع من قاعدة لكل وحكمه، \ذثوع أمرار عل مشتملة المدد عفليمة 

الما الشريعة 

الفاتحة.سورة من ٢ آية )١( 
الأنعام.سورة من ١ )آ(آية 
اسمررةسأ.)٣(آية 

)؛(اموقلأقراقا/م.



محبوبغيرها وشي مموه القرب الإيثارفي قاسة 

ماوالاستدلال الطر لخن وفق ممكن الطم طاف عل نحفى ولا 
الأمورضبط ررفإن قواعدْ ضط الطم خبط ل أثر من الفقهية للقواعد 
وهيلضبهلها وأدعى لحفظها أوعى هو التحية ^١٧^٠ ١١ق المتعددة المنتشرة 
لأحالها«لا،.وضع التي العدد حكم إحدى 

فإنالشرعيات ق الطر ق الملكة ليل ومعي الاجتهاد بلؤغ رام ومن 
بكي؛القال وكإ لمثتغاه، ؤيوصله عالمه ما أول من الفقهية القواعد 

النمورل الأعل المقام إل يتشوق ومن الحقيق طالب عل راحق 
وينهفررالغموضن عند إليها لرحع الأحكام قواعد محكم أن والصديق 

الفرؤع؛حفظ من تكثار بالاميؤكالها ثم ئهوض أتم الاجتهاد يعبء 
ممتؤع®ولا فضلها مقهلؤع غر بفوائد عليه مثمرة الدهن ق لرمح 

وممولها،مجتها باعتبار أنويع أثها القواعد بعلم المشتعل عل نحفى ولا 
فيها.والاختلاف علميها الاتفاق وباعتبار 

فومنها الكبرى خصوصا الكلية القواعد أن محي الاظر أن غر 
منات الدراسهدا مشارب بتعدد الكبيرة الواسعة بالدراسات حفليت 

؛ilpتطبيقات أوجع فيها ءالم فاله ما أوجع بخصوصها قاعدة كل دراسة 
الفقهيةالقواعد ق للدراسات المتتح يلحفل بينإ القواعد، لهده أوكتاب 

.٦ ٥ / ١ الفقهية القواعد ق المنثور ( ١ ) 
ا/،ا.)آ(اصواكلائ



٧محبوب غيرها وفي *ّضوْ اتقرب الإبثارفي قاعدة 

علميةيرامحان بكم تحفل لر منها الخلافية خصوصا الصغرى القواعد أن 
أهمية،من لها ما مع عالمية، رمحمائل تكون أن حائها با تناب، لا كونيا 

غرعرمحا لها يعرضون القواعد ق الولفين من القدمين وأن خصوصا 
عاليهيغاله، القواعل لهده الذكر فإن وتفصيلأتيا، بالقواعد للمنهوم مشبع 

الخلافلذكر نحضع لا ثم ومن فيها المؤلم،  ١٢٠مذوفق تقريرها 
والأسدلأل،إلأ.اندر.

الكبرىالقواعد عل فيامحما ا فروعهقلمة مع - الخلافية والقواعد 
وهووالكبرى الكلية من بأخواتها يتحقق لا علمي إثراء فيها ~ والكلية 
مفقوالكبرى الكلية كانت، فإذا والاستدلال، بالأقوال الخلافية الدرامحة 

ةالأدللنصب، إلا تقريرها جهة من تحتاج لا فهي وجلتها أصولها ق عليها 
والقاريةة للدراممتوجهة فهي الخلافية بخلاف ؤإعإلها، اعتبارها عل 

الخلافأثر وبيان قول، لكل الاستدلال ونثر اعتبارها ق الخلاف وبث، 
الشرعية.الأحكام واغ ق وثمرته 

الشغصيةوتكوين والياحث، م العلمحنالجا بناء ل الثمرة من ولهذا 
اسةuلأثض.

لنظرتحتاج الخلافية الفقهية القواعد بعفى أن رأيت، وذاك ذا أجل من 
أحكامهاق التوسع رام لمن ثم أولأ، نفي لخاصة البحث، ق ؤإفراد خاص 

بنون،ولا مال يني لا يوم الأخره ق فيها أكتبه بإ ينفعني أن الأنه ولعل ثانيا، 





ممؤياغيرها وفي *سموه ١^٥>^* الإيثارفي قاسة 

والفهارس.والخاتمة بحثا عشر وثلاثة مقدمة ق الكتاب فكان 

القاعدة.صيغة الأول! المبحث 

القاعدة.ألفاظ ي: الثانالبحث 

الأحمال.القاعدة مض : الثالث البحث 

القاعدة.متزلة ت ع الرابالبحث 

وحفلوظها.الدنيا أمور ق الإيثار ت الخامس البحث 

الا.نيورة.بالحفلوط للايثار الفقهية التعلقات السائس البحث 

•بالقرب الإيثار ي الّزإع محل تحرير • اع ايالبحث 
والهناعات.بالقربان الإيثار حكم ت الثامن البحث 

به.يقول من عند القرب ق الإيثار شروط التامحع البحث 

الإيثار.وطلب سؤال حكم العاثر البحث 

الإيثار.قبول حكم عثر: الحائي البحث 

يعهله.ولر الإيثار ثئل من حكم عشر الثاني البحث 
للميت.الثواب بإهداء بالقرب الإيثار علاقة ت عثر الثالث المعحث 

ملخصة.فواتي من البحث ثنايا من اصّطيد لما رصدأ كانت والخاتمة 

والراجعوالصائر والقواعد والاثار للأحاديث فهارس وصنعت 
والوصوعات.



محبوبغيرها وفي مكيوه القرب الإيثارفي قاسة 

وقبولهرصاه للكتاب يكتب أن العظيم العرش رب الكريم افه وأمال 
قرأه.ومن كاتبه به يضر وأن وثوابه، وأجرم 

فلناأحبمي ومن وذؤش وزوجي ومشاتني ولوالدي ل اغفر اللهم 
المسالين.وحمح فيك أحببته ومن 

العاينرب ف والحمد 

هوكتب

العويلإبراهيم بن محمد عبدالعزيزبن د٠ ١. 
يريدةالقصسم 
٢٣٤٥١ص.ب: 

ab7538@h0tinail.comالبريدالإلكروق 



١١محبوب غيرها وشي مموه القرب الإيثارفى قاسة 

سأوةامماعدةالأول: البحث 

رمحبوب(( ضرها وق مكروْ القرب ق والإيثار هي الأشهر الصيغة 
حفلوظوق مكروه، القرب ق ®الإشار بصيغة يعضهم عنها ؤ؛ع؛ر 

ا.متحب(ار النقص 
هوالقرب غبر أن بضرها® وق بقولهم الراد تفر الصيغة وهذه 

ا،لرادبأن ررمحبوب(( الأول الصيغة ق بقولهم اراد تفر كإ القس، حفلوظ 
■صسءحيا اى محيوا يكونه 

لمكروه(( القرب ق ررالإيثار الأول بنقرها يكتفي وبعفبم 
غرهاق الإيثار حكم لوصو٢ لعاله ب بالمن هنا الصيغة قص ووجه 

الإيثارلأن عليه، فقصر الأحكام ق داخل بالقرب الإيثار لكون وربإ 

،١ ٠ ١ ص نجم لابن والطاتر الأشاْ ، ١ ١ ٦ ص للسموطي وص الأثباْ يطر/ )١( 
.١١٦ص للبورنو الوح؛ز ، ١٣٣٦/ الفقهية الهواعد هوسوعة 

)(ا(مرقاةالف1تحم\/اهبأآ.
الوفيةمآآه،الكت ١; ا/همو؛/م\؛ْ،.منيالخاج الهدب ثرح الجموع يطر/ )٣( 

 /Y إيضاح، ٩ / ١ ٢ شجاع ابى متن شرح ٢، ١ ٥ القواعدالفقهة\/ التنورق ، ٤٣٦
م\.٠ ٣ Y/ للرحيل وطيقاما الفقهية القواعد ، ٥٩ص القواعد 



محبوبغيرها وفي مموْ القرب الإيثارفي قاعدة  ١٢

الفقهيةوالقواعد الأحتك|م، لا وا،لكارم يالفضائل متعلق الدنيوية بالحفلوخل 
الأحكام.شاءما 

محتملةصيغتها جعل ولكن القرب بيالإشار خصها من وهناك 

القرببررالإيفار بقوله؛ النووي الإمام فعل ك،ا الأول وحلاف للكراهة 
عليهارضره تابعه أومفالأول<اراام مكروه 

تقدم.ئا القرب، غير لأحكام الصيغة هذه بمثل يعرضون ولا 
عنبعضهم نقلها كإ القرباتء ل إيثار ررلا بصيغة ذكرها وبعضهم 

،١١ بعضهم هوعند ك،ا إيئار؛القرب« أوارلأ عبدالسلأمأم. بن العز 
التحريمفيه داخل والنهي النهي، بمعنى القربات ل للايثار وهونفي 

التحريمدائر؛؛ن بالقرب الإيثار وأن التفصيل، الصيغة فمقتفى والكراهة، 
وغيره.العز تفصل ل سيرد كإ والكراهة، 

٦١ ١ / ١ ٤ صملم صحح شرح ( ١ ) 
الفقهيةا/ّآا؟،الفتاوى الفقهية اكورقاضاس ، ٦٤/ ١١ص فح )ص! 

،تحفةالأحوذى\ر/ا؟٧٢اعرىلأينحجراض\/ 
القواعد.كب ز عه نقالها تكاثر وند ~ اطلاعي حب - الأحكام قواعد ق أحده لر )٣( 

،الأثبا١١٦ْاترلييوطيص،الأثساْوالفل٢١٢ا/يفلر/الثورjالقواعد 
•١ ٠ ١ ص تجثم لأبن والثلائر 

الخمر،  A٢٢٨/ الأوطار نيل ، ١  ٢٩٦; ١ القاري عمدة >\اس اuرى فح بثلر/ )٤( 
.n٧٣٩ الخمر معاق لإيضاح 



١٣م|مبوب غيرها وفي *ّمعه اتقرب الإيثارفي قاعدة 

وهو• نحونا؛ لا القرب ز ررالإيثار بميغة القاعدة عن بعضهم ومر 

جزماكم؛م•
ومن• ؛؛ القرب؟ بالإيثار يكره ررهل ه• بقولتجتم ابن وصاغها 

حلاف.محل أما إل يشبمر الاستفهام يصيغة القواعو إيراد أن العلوم 
للجوينيسب ما الصيائ ق يقارحا لم ؤإن معنى للقاعدة يقارب ومما 

،.((١٣ضرها ق ونحوز العبادات ق المع نحون رالا تقعيدأت 
التمعمن هوأومع ما عل ®المع، قوله خمل إذا أكثر منها وتقرب 

والمنافع.والبدن المال ق البدل عموم إل المال وهوإحراج الُرفي 

سمصناسترا/هْم،مائ.سممصئ1.
)مآ(الأثاْوالظارصا'ا.

.٢٢٨/٨،دلالأوطار٨٧/١ض/ذحاuرى«
.— عليم اطلمت يا — كته ل *قولته عل أنف ولر 



محبوبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاسة ^١ 

اساتثاني;آمماظامماسة

محبوب((.ضرها وق مكروه القرب ق ررالإيثار 

إيثارأأىآثرتك والتخصص، التفضيل من الاإغةرا،ت ق الإيثارت 
 ،،_sL_ علؤيطلق خاصا، كان إذا وذوأنره فلأن عند أثير وفلان

نفسه،عل غبره الرء وتفضيل نفس، العن يالخ؛ر الغير اختصاصي 

ؤرقتحك>عقأمسح؛إهتعال؛ قوله ومنه بالثيء، الانفراد والاستئثار! 
من؟(م ما مع هم أنفعل باiال إخوانبمم يقدمون ،أي ^١ '؛ا0تآم-حماهة 

والحاحةل٣ا.الفاقة 

كدتعال! ه قولومنه وقدم، واستبد وقمل اختار وآثر! 

ءاونارْ،.فضالك أي آسُءنا<ر؛،. :ائئك_ 
!ءته~ اف رضي الفاروق الخليفة يعي ~ الحهليثة قول ومنه 

،٢ ٩ / ١ الحدث غريب ق النهاية ، ٥ / ٤ العرب لسان ٨، ٩ / ١ ٥ اللية مذيب / يتظر )١( 
١.٦/ الوسيهل المعجم ٧، ٤/ العرب لسان 

الحشر.سورة من ٩ آية من )٢( 

يوسفمورة من ٩ ١ آية من )٤( 
.٢٤٥/١٦)٥(تفسرسى



محبوبغيرها وفى مموه ١^^، الإيثارفي قاسة 

كضاإذصالأرر١،قدرحف\ 

تقديممن اللغوي معناه عن كنرج لا الاصهللاحي بالمعنى والإيثار 
الغثرومضيلمه.

القساال'اا.حظ الغرعل حفل ررتقديم الإيثار• تعريف ق الشاطئ قال 
علبه توثرْ بإ تؤثره لمن ونحصتص ررتقل-يم الإيثار؛ القيم ابن وقال 

اك«لم.نف

قرعامننفك«أ؛ا.ضرك نحسك إعهناء والإيثار: الأم: ابن وقال 
وغرها.القرب ق الإيثار ي عامة الممريفات وهذه 

أحكامق عرفه حبن الإيثار ق القصد إليهإ أصاف العربي ان بينا 
قرغبة الدنيوية حظوظها ق النفس عل الغر تقديم هو ررالإيثار القرآن 

الإيثار.-يذا الاحرْ- إرادة قيد إله فأخاف الديية((رْ،. الحفلوط 
محميومنه والمكاق، الل.نوالزماق وهو القرب من اللغة ق والقرب 

،مبامحره الميء. وقنب هب، المق منه لل.ووه قريبا الرحم من القريهب 

. ٢٧٧م الأرب مائة ، ٣٩ص امخري هلال لأل العاق ديوان يظر/ )١( 
)آ(الوامماتآ/هام

>يقالهجرتينصاربمآ.)٣( 

)؛(حا.عالأصولأ/«ام.
)ه(أحكامالقرآن؛/>أآ.

٢. ٥٦البر الصباح ٢، ٥ ٤ آءو ٥٣أ/ المميز ذوى بصائر ٢،  Y١٨/الصحاح بفلر/ )٦( 



•موبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي هاسة  ١٦

والعبادة.الهل.اعة وهي قربة جع الاصْللاح ول 
ومنهومحبته، اف رصي من فاعلها تقرب لأما قربة القربة وسميت 

ابتعنهتعال ايثه إل وقربة ؤئاهمة لأما قربانا والأصحة النكه ٌمت 

وذبحيارا،.
نملمن تعال، اض إل ما يتقرب ادة عبكل عل تطالق والقرب 

والمكروهات.الحرمات ترك ومن والمستحبات الواجبات 

بمثلعبدي إئ تمرب راوما القدمي الحديث ق تعال اش قول ومنه 
س«رىّحش بالنوافل إل يتقزب انمد يزال ولا افترضته ما أداء 

منأعم المرب أن جهة إشكالأمن اكعريف عل حجر ابن وأورد 
الإشكال.وجه يبن ولر الهلاءاتأ٣،، 

الخاص،بالمعنى الهلاءات إمحللاق هنا العموم وجه أن ل يظهر والذي 
المندوبات،عموم لا القدرة، والمستحبات كلها الواجبات العبادات وهي 
حليلو فلا عرفا والمندوبات الواجبات من الأفعال بالطاءاتت الراد أوأن 

قربان.وهى والمكروهات المحرمات ترك فيه 

لإمامتب ما إلا العموم، عل دالة القاعدة فصيغة حال وبكل 

٥.٢ ٤ \.و  ٤٥٣; المٍز ذوي صائر ،  ٤٣٢/ ١ ٤ اممري شر يطر/ )١( 
٦(.٥ ٠ ٢ )ح ١ ٠ ٥ A/ التوم باب - الولاق كتاب - الخاوي رواْ )٢( 

)م(غحابرىا</اتما.



١٧محبوب غيرها *ّآمقبموفي القرب الإيثارشي قاعدة 

القرات•من أحص فهي صيغة من الحرمين 
أبغضه،إذا الثيء كره من اللغة ق والكراهة الكراهة، من مكروْت 

صدوا،لكروْ الطع، جهة من النفس تعافه ما والكروه! الشدة، والكريرةت 
الحيوب،لا،.
٢.حازمر غير طلبا الترك هومطلوب، الأصولي؛نت عند والكروه 

تركهأي بخ_سهلم. وفعاله فضل تركه ما اروالكروه! مرة؛ ابن فال( 
ؤإنالأجور من بحرماما لنفسه بخس وفعله للعبد، الأجور ل ونيادة محر 

لم-اثم■
فحالهل؛ا.عل يعام، ولا تركه عل يثاب ما حكمه؛ ياعتار وهو 

ءلاو_،هوما الذي للمكروه الاصهللاحي المعنى بالقاعدة الراد وليس 
معناهابعموم الشرعية الكراهة أراد ؤإنإ جازم، غ؛ر طلبا تركه 

والمكروه.الحرم فيها: ليدخل اللغوي 
قمحبوب القرب غير ق الإيثار أن أي الحبة، من مفعول امم محبوب: 

والندب.الوجوب دائرأبين كان ما \ذثوذآأ ق والحبوب الثممع، 

.٤٨٥آم الروس تاج ، ٦٣٤ المز؛/ ذوى بمار يتفلر/ )١( 
. ٣٨٣/ ١ الروضة محمر ثرح ، ٥ ٢ / ١ التهاج شرح ل الاحاج ينفر/ ا ٢ ر 

اكد.ةالأءووةص-ا■.)٣( 
•٧٤ص للورنات الحل شرح )٤( 



محبوبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفى قاعدة  ١٨

فمحرب أنه للفعل الدليل قيام أن لأم عبدالبن الم عد وقد 
وهو. الفعلر ؟بدا الأم دلالات من هو محبوب له الفاعل أن أو ورسوله 

والدب.الوجوب بان دائر 

٣.ص الأحكام أدلة يان j الإمام )١( 



١٩محبوب غيرها وفي *ّم؛وه القلب الإيثارفى قاعدة 

هدث،:سشامم1عاوةالإجماني

بنوعيهللإيثار حيخن تقرير عل اثتمك القاعدة 

مكروْ.القرب ق الإيثار أن ت الأول 
محبوب.القرب غر ق الإيثار أن واكافت 
ادةالعبأمور ق القس عل الغير تقديم ررأن القاعدة معنى فيكون 

وقعؤإن كراهته المراد ق اختلف ؤإن ~ شرعا مكروه الأخرة وحظوظ 
منالدنيوية القس حفلوظ ق الإيثار وأن —، مياق الحكمكإ أص ق الحاف 
فيه®.مرغب فهومحبوب وبدلها القس وحش والمشارب والمهئاعم الآكل 

وأنشرعا، محبوب الدنيا أمور ي الإيثار أن القاعدة ظاهر فتضمن 
مكروه.لأخرة ا أمور ق الإيثار 

شقق الخلاف وير فقد الدنيا أمور ق الإيثار شان عل الاتفاق ومعر 
تفصيلعل والقرب، ادة العبأمور ق الإيثار كراهة وهو الأول القاعدة 

تعال.اممه ثاء إن سيأق 

القاءل.ة!أنق اه فمعنمكروه القرب ق وهوالإيثار الأول الشق وأما 
علرضره يقدم فلا الماس، من أحدأ العبد فيها يوثر لا والقربامت، الهلاعااّث، 

عل،والطاعات الخير أبواب ق ويقدمها ه نفيوثر بل صالم، يحمل، ه نف



محبوبغيرها وشي مموه الترب الإيثارفي قاعدة 

الاصطلاحيالكروه وظاهره رامكروه* القاعدة عن العلإء وعثر 
حازم.غثر طليا مهللوب تركه ما وهو 

الكراهةهوعل هل للايثار الكارهون اخلف القاعدة ثرؤح ويتأمل 
الكروممن أعم هنا فالكروه تفصيله، يآق ما عل هوبينهإ أم التحريم أم 

الاصعللاحي.
والعناعاتان بالقربالغثر إيثار يحئ لا أنه بعمومها تقرر والقاعدة 

-بما.القادلين عند الشرك هوالقدر وهدا 



٢١*ا|ءبودا غيرها وفي *ّمقْ اثقرب الإيثاريي قاعدة 

سثاتراى:سزلأامماسة

العاداتق الفاصلة ق المتعلقة الفقهية القواعد من القاعدة هده 

قنص الحصاصة هو هل الأكثر الأجر متعلق أن باعتبار >با، الغبمر ؤإيثار 
الهناعاتل الغبمر بإيثار يكون أم عليها، أحد تقديم وعدم الهلاعات 

.؟ نفسها الهناعت ذات من أعفلم الإيثار هدا أحر ؤيكون 
قالإيثار فضل وهو أحلاقيا إيإنيا قا نسمتضمنة القاعدة فكانت، 

والطاعات.القرب، ق الإيثار حكم وبيان الدنيوية، الحظوظ 
القواعدعناء تقسيم وفق فهي الصغرى، القواعد من القاعدة راوهده 

قاعدةوهي فرعية نواعد علميها ينبني ولا عنها يضع ولا كلية ليستؤ 
القواعدخواص هي وهده منها، الفقهي الحزء ق الحلاف محياق كعا خلافية 

الصغرى((

تأقسام خمة إل وأهميتها وشمولها ضعتها ياعتيار الفقهية القواعد تتقسم ( ١ّ 
أمورمي:انأالأربعة ىرى جعلت، القواعد وهده الكبمرى: القواعدالكلية الأول: القسم 

بعضل الاختلاف ونع ؤإن ببما، القول وعموم أصلها عل العياء من اتفاق محل 
ل-محاصة ت، لينهي الثريعة أحكام حيع التطبيق ل وتطبيقاما،وتناولها فروعها 

منفقهى وباب، عنلوكتاب، أن يندر إذ الفقهي، التهلييق ق وشمولها ولسعتها الفقه، 
محها.ضعمحهاقواس لها حلها 



محبوبغيرها وفى مضوه القرب الإيثارفي قاسة  ٢٢

يالثاك،وناعدةيزول لا الشن ثاعدة ، يمقاصدها الأمور ناعية فواعدن خمس هي د ~
محكمة.العادة وقاعدة صرار، ولا صرر لا وقاعدة الستر، نحلب الثقة 
القيمةالخص عدا ذ،ا الكلية القواعد وس الكبرى: صر امملة القواعد الثاو: المم 

jالكبرى الكلية القواعد لمثارممها القواعدكلة هدْ وممبت، الكبرى، الكلية والم،اة 
بمحلتكن لر ؤإن عليها فرعية قواعد ؤناء التهليق ل السعة من حمانمها بعض 

مدهومن الكبرى، الخمس للقواعد مماثلة الشرمة أحكام حيح وتناول الاتفاق 
اسقلألأ،شن، لا ما نعآ شنن، وت١ءدةن إهماله، من أول الكلام إعإل قاءلةن القواعد: 
الخراجبالضإن.وقاعدة: 

قاعدةفكل اهبرى، وغبر اهبري الخلية القواعد تحت، ايدرجة القواعد الئالث،: القم 
لايرتفعبشن يت امافقاعلوة: الخلية، القاعا.ة حزءأمن ؤيثمل يتناول التؤع هدامن 

 'oCا،عنهلايزول؛الثلئ،اومتفرعة ااالشن ناعية: نحتاعموم متدرحة فهي إلا؛؛؛
نحل_ا^٧،< ١١١قاعدة: عموم تحت مندرجة فهي المحفلورالتا® تبح ®المرورامننإ وقاعدة: 

منفيع هي الجاز، إل يمار الحقيقة تعيرن! رإذا وقاعدة: عنها، ومتفرعق السبر'• 
إهماله،.من أول الخلأم »إء،ال ناعية: 
قواعل.محصصةوهى الخبريوالخلية: القواعد الخمصةنموم القواعد الراح؛ المم 
أبايقلن قد  ١٠بإحراج الخبري للقواعد صابهلة القواعد فهذه الخبري، القواعد لعموم 
بمنهجالقواعل. هذه لعموم ثنممة فهي، كذللثج، الواح وليس الأحكام من تتناولها 

قالوارد الضرر إزالة لوجوب تنصصة بمله، يزال لا الضرر ٠ فقاعية: تقحيدى.، 
تنممةبالعور، يشل لا يور  ١٠وئاعلءة: يزال،، الضرر ٠ الخبري: الخلية القاعدة 

بر،.التيتحلب >الثقة الخبري: الخلية القاعدة ل الثقة ودفع اليسر لعموم 
القواعلّمن نحمص ولا تتدرج لا قواعد وهي ااممى؛ القواعد الخامس■" القسم 

قاول تتنولا شمولا أنل لأبا صغرى وهي بمضمونمأ، مستقلة هي بل الخبري 
=منها، أبواب ل محصورة الغاليه ل عون بل الثرعية، الأحكام أبواب جيع تءلب؛قاتاا 



٢٣محبوب غيرها وفي مموه ١^^، الإيثارفي قاصة 

الخلافونصب عليها الكلام ق العلمإء اهتإم محل القاعدة وهذه 
قالغير تقديم من الموقف تحديد ق أثر من لها لما والتمثيل، والاستدلال 

ممنؤع.أو هومأذون وهل الطاعات، باب 

ءالاجتهادقاعدة ومنها الخلاف، فيها نم، منها كشر بل العالماء بين اتفاق مل ولت 
محاصرةا.حجة ارالإم_ار وقاعدة بمثلهء، لا 

الفقهسةالقواعد ، ٣٢/ ١ الفقهية القواعد مو،ّوعة مقدمة التقسيم/ هدا ق يتلر 
مندلأبن الفقهية القواعد ق مفلومة ثرح ، ٣٢/ ١ الأربعة الدام، ق وتيقاما 

.١ ص؟ عيي للالفقهية القواعد متفلومة شرح ، ١ صراُ 



محبوبغيرما *ّماوهوقي القرب الإيثارهي قاسة ا؟ 

^لإيثارشسمراتاJساوذوضا

محبوبفيها الغ؛ر وتقديم منها، المد وحفلوخل الدنيا أمور ل الإيثار 
وتعال.محانه لربه المد  ١٦٠يتقرب وهوثربة تعال، ممه 

أحد.فيه ثنالف ولر هدا، عل الحالياء إحيع وقع وقد 
القاعدةمن الشهلر هدا عن القواعد ءالإء بحفس أعرصى ولدللت، 

لااتساليمبه.

منونحوم يالقلعام الإيثار فضيلة عل العلمإء أجع رروقد النووي• مال، 
القوس®را،.أمورالدنياوحظوظ 

سافه رمول ومرة والستة الكتاب من الإيثار فضل عل والأدلة 
عمليا.وتطبيقا عليه حثا متكاثرة الكرام صحابته ومّثرة 

ذك:ومن 

افرضوان الأنصار— يه تمال اممه وصف ما أجل من الأول■ الدليل 
المالمن الدنيوية حاجاتم ل هم أنفعل إحواتبمم يوثرون أنبمم عليهم" 
تعالاف قال ك،ا والضيق، والفاقة الشدة محن فيهم ما مع وعترهما والكن 

صنحتحنسهامياهؤ فهم: صوق 

.١ ٢ / ١ ٤ لم مصحح شرح )١( 



٢٥محيوب غيرها وفي *يموْ القلب الإيثادفي قاسة 

طؤلوكاة أممسآلم عق دؤ4تحث أومأ ^٥٤١ ١٠■صئّم ِق محدوف 
هرا<.ممطسجسآويثئاصث 

رحلاأن عنه اطه رصي هريرة أف حديث ق الأية نزول سبب محيا يبتن 
اضرسول فمال  piiإلا؛معنا ما ت فقلن نسائه إل فبعث التي. أتى 

إلبه انهللق فا، أنالأنصارت من رجل فقال هذا؟اا أويضيف يقم ررمن 
قويت،إلا عندنا ما ت فقالت، اممه.، رسول صيف أكرس ت فقال امرأته 

إذاصبيانلمثؤ ونومي ّراجلث، وأصبحي طحامأئ، هيئي فقالن صبيال، 
ثمصياما، ونومت، سراحها وأصثح،ت، طعامها فهيايت، عشاء، أرادوا 
يأكلانأنيإ)كأنبإ( يريانه فجعلا فأطمأته سراجها تصلح كأما قامت، 

LJJ--5اممه؛ررصحلث، فقال! اممه رسول إل غدا أصح فلمإ طاوين، فباتا 
فأنزلاما® فعمن أوعجب 

هل٢ا.نني بأ ومزيوئ حصاصة 
وماخرستوأبمانحتؤيكئ ال! تعه قولالشاي؛ الدليل 

،.۶^^١٣قفئوأثنسءغنآسه 

الخثر.صورة من ٩ آية ( ١ ر 
الحشر.سورة من ٩ منآية )٢( 

ؤودقهرألك'عاش، قول باب ~ الصحاية فضائل كتاب البخاري رواه والحديث 
)حس0"آ(. ١٣٨٢م

)م(أةأو.نمورةألءمران.



محبوبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاعدة ٢ ٦

منازلأعل والإيثار محون، ما ينفقون لن الر إدراك تعال اف صمن 

والإيثاره، مثالمالك مع يكون قد محب ما ؤإنفاق الإنسان، محب ما إنفاق 
الخصاصةمع الإنفاق لأن وأكمل، فهوأزكى مثله وجود عدم مع إحراجه 

المحية.ْع الصدق محرد من أكمل 
منفهوأكمل الخصاصة مع الإيثار رروأما ن تيمية ابن الأملأم شيخ قال 

متصدقولاكل مويرا، محبا متصدق كل ليس فإنه المحية، ح التمدق محرد 
المحبة مع يبعضه، اكتفائه مع محب،، بإ يتصدق قد بل خصاصة، به يكون 

المدح،بهذا ليلة الضيم، بإيثار الأنصار مدح افه كان فإذا الخصاصة، به تبلخر 
أنينبغي فكان ذللث،، من هوأعظم ٢١لالبيت، أهل قصة ق المذكور والإيثار 

ااأ'أا..... أكثر، علميه الدح يكون 
هؤالّ؛ي، جاءت امرأة ررأن ت عته الله رصي سهل حدث ؛ الثالث، الدليل 

قال!الثملة، قالوا! البردة؟ ما أتدرون حاشيتهاا؛، فيها منسوجة، ببردة 

محتاجاه الحم، ُرفأحذها لأكركها، فجئت، بيدي نسجتها قالت،! نعم، 
أحنها،ما اكسنيها، فقال! فلأن، فحسنها إزاره®، ؤإنها إلينا فخرج إليها، 

أنهوءلمت، الته، مثم إليها، محتاجا ه الحم، لبّها أحسنتط، ما القوم• قال 

'هاف رمول صف آووا الذين الأمار من الست أهل لقصة به الإسلام شخ يشتر ، ١١
الأول.الدليل ل ونمته حديثه تقدم واليتم، 

)مآ(مهاجالة



٢٧محبوب غيرها وفي مموه القرب الإيثاريي قاسة 

سهل:مال كفي، لكون ماله إنإ ه، لألبسأله ما واف، إف مال: يرد، لا 
فكانت

وهي.ؤ•! له—ا محاج وأته هدية الردة ئيل الشي أن دل فالحديث، 
ماليطال ابن وليلك، لها، حاجته هع -بما وآثره السائل أعهلاها ولكنه إزاره، 

وإنه نقهمل الأثرة ١اومهت عاليه: دل وما فوائده مبينا يدين، ا رح ثق 
الثىء«لى.ذلك، إل حاج؛ن يه كانت 

قدما رر،لنال: عنه، اف رصي مالك، بن أنس حديئ، الراع: الدليل 
الأنصاروكانت، ، — شيئا يعني ~ بأيديهم وليس مكة، من الدينة المهاجرون 

كلأموالهم ثإر يعهلوهم أن عل الأنصار فقاسمهم والعقار، الأرض أهل 
الحدسث،أءام،ويكموهمانمملوالأونة..اا

اتبمممواّق للأنصار ؤلماهرة فضيلة ارففيه الووى: الإمام قال 
وأحلامهمه أهالؤإكرام الإمحلأم ح— من علميه كانوا وما وإيثار٠م 

ينكرفلم ه اليي زمن ل الكفن استعد من باب - الجنائز كتاب — الخاري روا0 ( ١ ) 
YUU،-)UA.)\

.٢ ٢ ٥ Y/ البخاري صحح مرح )٢( 
٦١ ٥ "Y/ التيحة فضل اب ب~ عليها والتحريض وفضلها الهبة كاب ~ البخاري روا، )٣( 

(.٢٦٣٠)ح 
الشجرمن مناتحهم الأنصار إل الهاجرين رد باب - بر والالحهاد كاب - لم وم

(.١١٧٧ )ح  ١١٣٩ م بالفتوح محها امتغوا حن والثم 



محبوبغيرها وفي مموْ القرب الإيثارفي قاعدة  ٢٨

الطامة«لا/وموسهم الحملة 
امرأةلحالت مالت: —ا عنهاف رصي عائشة حديث الخامس؛ الدلل 

فمسمتهاإياها، فاعطيتها كرة عير سيئا عندي نحد فلم تسال لها ابنتان معها 
فاخرتهعليتا الني. فيحل فخرجت قامت ثم منها، تاكل ولر ابنتيها بتن 

الار*رمأ،من سترا له كن بثيء البنات هده من ابتل ررمن فقالت 
منعنهم الله رصي الصحابة عاليه كان ما أيضا رروهيه عيمتن؛ ابن قال 
هذها ببآثرت ذلك، ومح تمرة إلا عندها ليس عائشة فإن الإسار، 

الكية«لم.
بنعمر سمعتا قال! أبيه، عن أملم، بن زيد حديثا المادس؛ الدليل 

فوافقنتصدق، أن يوما ه الله رمول ءأمرنا يقول: عنه الله رصي الحطابج، 
؛نصم،فجئت، يوما، صبقته إن بكر أبا أصبق اليوم فقلت،؛ عندي، مالأ ذللث، 
وأتىقال: ه، مثال،: iJl؛لأهاإالثا؟ا،، أيقيت، ءما ه: اممه رسول فقال مال، 

أ؛قيت،ما  ١١اممه رصول له فقال عنده، ما بكل عنه الله رصي بكر أبو 

.٩ ٩ / ١ ٢ لم مصحيح شرح )١( 
الصدقةمن والقاليل تمرة ولوبشق الار اتقوا باب — الزكاة كتاب — البخاري روا0 ( ٢) 

أ/إاه)ح؟ه"اا(.
)ح٢ ٠  ٢٧أ/ المات إل الإحسان ضل باب - والاداب والصالة الر محاب - وسالم 
٢٦٢٩.)

.١ ٠ ٩ "T/ الصالحن رياءس ترح )٣( 



٢٩محبوب غيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاعدة 

أبدا«لمإلثيء أمامك لا قلت: ورسوله، اض لهم أميت تال: لأهاوك؟اا 
رموللأمر استجابة ~ يصدهته السلمين عنه الله رصي أبوبكر آثر فقد 
وأهله.ه نفعل — افه. 

الأنصاراليي. دعا عيه: اطه رمحي أنس حديث السابع؛ الدليل 
منلإخواننا فاكتب فعلت إن اطه، رسول يا فقالوا! Jالبحرين، لهم ليقهير 
بعديمحزون ررإنكم فقال! الني.، عند ذلك يكن فلم بمثلها، قريش 

تلقوني((لىِحش فاصروا أثرة، 
عنلتوقفهم للأنصار ظاهرة فضيلة الحديث راق حجر! ابن قال 

أثهميتعال الله وصفهم وقد اجرين، المهدون الدنيا من بثيء الاستتار 
علالفضل ل فحصلوا خصاصة، حم ولوكان أنفسهم عل يوثرون كانوا 
.عليهمءار والأستثثار لضرهم، ومواسماتيم أنمهم، عل إيثارهم مراتب• ثلاث 

—ماله من الرجل؛نرج بمي ذلك ل الرحمة باب الزكاة كتاب ~ داود أبو رواء ، ١١

الألباق.وحسنه 

(.Y"\U0)ح ٦ ١ ٤ ه/ -باب. ايانب محاب والترمدى- 
حنحديث ءهدا وتال؛ 

(.١ 0 ١ ٠ )ح  ٤OU / ١ - الزكاة محاب - المدرك j والحاكم 
ءنرحا0اا.ولر لم، مشرمحل عل صحح حديث ارهل.ا ونال! 

(.٢٣٧٧)ح ١ ١ ٤ ٣; القطاتع الأقاة-بابئاية محاب - انخاري رواء )٢( 
)م(فحابرىه/آ؛ّ



محبؤبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاعدة  ٣٠

افرسول ل قال قال؛ عنه افه رصي جابر حديث الثامن• الدليل 

بللا ت قلت ثيبا؟* أيكرأأم راماذا، قالت نعم، قلت• جابر؟* يا نكحت ررهل 
أحد،يوم قتل أي إن اطه، رسول يا ت قلت ال تلاعبك، جارية ررفهلأ قال• ثيبا، 

إليهنأخمح أن فكرهت، أحوايتؤ، نع ل كن بنانا، نح وترلث• 
»اصسن،«أزقال: عليهن، وتقوم ثمنملهن امرأة ولكن حرتاءمثلهن، 

ؤإشارهأحوانه عل لشفقته لحابر فضيلة راوقيه حجر؛ ابن قال 

ا.هءأ نفحفل عل مصلحتهن 
اللهرضي عود مبن عبدايله حديث، ق قوله. عموم التاسع: الدليل 

الحق،ق هلكته عل ذسالهل مالا افه آنا٥ رجل • اثنتئن ل إلا حد ُالا * عنه 

ويعلمها*أم.٣[ فهويقغي الحكمة الله آتاه ورجل 
غيرهم.من فيهآكد هم بل فيه، داخلون الإيثار وأهل 

أوأومال نقس من للغير الخير بذل فضل عل دل دليل فكل وبالحملة 

بطأآنءلآإثث1تي ثثت ود باب - الغازى كتاب الخاري دواه ا ١ ل 
(.٤٠٦٥٢)ح٩٦/٥[١٢٢^^^فصصن4]آلتمان:

.٧( ١ ٥ )ح ١ ٠  ٨٧/ Y الكر نكاح اسماب باب ~ الرضاع كتاب "" لم وم
)أ(ذحابرىه/ممآ\.

(.٧٣)ح ٢ ٥ / ١ واصن الملم j الاغتباط باب - اللم الخارى-كتاب رواْ )٣( 
ؤيعلمه،القران، بيقوم من فضل باب — وقصرها افرين المصلاة كتاب "٠ لم وم

(.٨١٦)ح٥٥٩/١وعالمها 7را فعمل ■ضر0 أو ك، من حكمة تعلم من وفضل 



٣١محبوب ضرها وض 

وقفله.أحرم إدراك ل وأممهم وأحقهم الإثارآى.هم فأهل جاه 
وتصدقهافه عل توكله وقوة المد يق؛ن صحة علامات من والإيثار 

تعال.الله بموعود 

الخثلوظ،قاط إمق وهوأعرق القس، عل ررالإيثار الثاطيت قال 
لعينابة ؤإصالشن، صحة عل اعتإدا غيره، لحفل حظه يرك أن وذللئ، 

وهومنأجله، من ايمة عل الث4 ق الأخ عون ل للمشقة وتحملا التوكل، 
ومنه، افه رسول فعل من ثات وهو الأعإل، وزكيات الأخلاق، محامد 

حلقهالرصي*رااب
قالأجر وجزيل الدنيا ق الذكر حميل يه اريكتسس، الإيثار وصاحمسا 

عليهفيعود عليه، الخثر وفيضان البركة من الإيثار له محلبه ما ْع الاحرْ، 
فلسستقرمحربه لر ومن عرفه، هنأا جرب، ومن ُل.لها مما أقفل إيثاره مجن 

العالمء<لى.أحوال 
والأجرالعظيم الخبر نال فقد الدنيا أمور ق ه نفعل غيره آثر فمن 

إها،أمالإياب ومن أعلاها، الأخلاق من وارتسم تعال، اممه مجن الكيثر 
و.ناك،اتلازثائ.

)ا(الوامماتم/ا'ا".

.٣٠١ص الهجرتن )■؟(طريق 



محبؤبغيرها وفي مموه القرب الإيثاريي قاعدة  ٣٢

^^ام!يثارينطاوظامملههاو،طدس; اييحث 

تمعالفقهي الحكم جهة محومن الدنيا حظوظ ق الإيثار الأول؛ السالة 
اكرعاتعموم ق فهوداخل لغيرْ، أومنفعة لماله الكلف بذلأمن فيه لأن 

والدية.والوصية والوقف والهبة وانملية كالصدقة 

.-٦١المتملمة الأحكام ق مماثلتها يعني أحكامها ق ودخولها 
بحقيوثر أن له محق ولا به ؤيتمع يحقه يوثر أن له فإن علميه وبناء 

غيره.مال حب أو يمع أن له بجون فلا غيرْ، 
،.دون نفه بحق الإيثار ءله النووي• فال 

ولاالمؤثر، مجن الرضا له فيشأرط محص إحسان الإيثار الثانية! المسألة 
المؤثر.مجن القبول له يشترط 

صالقهأخية من لم الميهللمب بان الإيثار، طلب، بجواز القول ومثلها 
.— تقدم ك،ا ~ إحسان لأنه محبا، ولا أخاه مجيب أن له ؤيندب ؤإحانه، 

يالصالح والقصد الية له قيثترط وتربة عبادة الإيثار الثالثة: المسألة 
الإيثار.^ا بذل ق الأخرة والدار تعال اف إرادة 

علومقامبه أوينشد الناس عند ممدحة بإيثاره يتقصد أن العبل. وليحدر 

.١  ٨٩/ ١ • الطالي وضة را 



٣٣محبوب ضرها ^^وْوفي 

الأجورمن افه وعد ما منه يكب ولا ماله عليه يضح يدا فإنه عندهم، 
تعال.افه إرادة تحقق لعدم 

ؤود٠لمونأهاموثءوأثابه صاحبه ورفع قبله تعال فه كان وما 
ه'إنانحاث<ين

؛انؤأ\ؤ؛و؛ يئأبما ؤ تحال! قال كإ الثواب عدم الإخلاص عدم ومن 
باقترين ولإ الئا؛؛وا مالُ' ينفق ءألآذى'ةلإى صد بؤلوأ لا 

•هل٢ا وأسييدىآتيمام؟ن بمدروث
أهلتثتى امحّولكن إليه، مندوب الإيثار أن الأصل الرابعة؛ ايألة 

*_،J^؛الإيثار فيها لايكون حالات ثلاث الحالم 
فاتهما عل يصبمر لا يم الدنيوية حظوظه عل غيره يقدم من الأيل• 

هوبل مندوبا، الإيثار يكون لا فهنا غيره، به اثر ما ترك يطيق ولا منها، 
الموتر.حال بحب والحرمة الكراهة متردد؛؛ن 

وهوالإيثار، عدم الأول فحينئاو ممسية، الإيثار له كبلب أن الثانية؛ 

 )١(obVi  -الإنسان.ّورة من ١ ٢ ٨
او؛نرة.)أ(آة؛أ؛آسمورة 



محيوبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاسة *؛٣ 

عنددة الممن له يعرض ما حب والكراهة التحريم ب؛ن عندهم مردد 

الإيثار•

منرحل ®أعتق قال! عنه الله رمحي جابر بحديث للحالتقن واستدلوا 
مالررألك فمال! ادل4 رسول ذلك فبلغ دبر، عن له عبدأ عيره بني 

اممهعبد بن نعيم فاشتراه  ٠٠مني؟ ينميه رامن فقال! لا، فقال!  ٠٠غيره؟ 
قال!ثم إليه، فدفعها اطه. رسول حا فجاء درهم، مائة بثإن العدوى 

أهلكعن فضل فان فلأهالك، ثيء فضل فان عليها، فتصدق بنمسكؤ ®ابدأ 
يقول!وهكJااا فهاكدا ثيء قرابتلثج ذي عن فضل فان قرابتلث،، فلدى ثيء 

شإلك((را،.وعن يمينك وعن يديلث، 
الابتداءالخدين، هدا رروق الحديث• فوائد ق العراقي الدين زين قال 

يصرلا من حق ق النفس تقديم ومحل فيه، الذكور الرتيب عل بالنفقة 
بمدحهجاء قد فهومحمود ه نفعل واُر عليها' صر من أما الإضافة عل 

الأيةهده فيه نزلت، الذي الأنصاري وذلك، الصديق وفعله الكريم القرآن 
،.٢١٠٠وغيرهما...
قوةه نفمن وحد إذا اده عببحانه اتله ®فندب القيم! ابن وقال 

Y٠٩٢/ القرابة ئم ثم بالض اكقة ق الابمداء باب - الزكاة -مماب سلم رواْ )١( 
٧٩٩^.)

١٠٢ ٩ y/ التئريب طرح )٢( 



٣٥محبوب غيرها وشي مموه القرب الإيثارفي قاعدة 

عليهأويقطع ممسية، له أويجلب دينا، عليه بجرم لر ما به الإيثار عل وصرأ 
متعلقاه يجعلتؤ بحيقلبه، عليه شوش أو ربه، إل ملوكه عل عرم طريقا 

ا.مملحته|أ من أرجح هزا إيثار فمنية بالخلق، 
غنىظهر عن كان ما الصدقة ارخبمر لحديث،! مرحه ق حجر وابن 

فجمعالإيثار فضل وأدلة الحديث، ب؛ن الإشكال أورد ، ر ا، تعول بمن وابدأ 
الحاجةبه تدفع ما حصول الحديث، هدا ق الغنى ارفمعنى بقوله؛ بينها 

العورةومر عليه صر لا الذي المشوش الحؤع عند كالأكل الفرويية 
بهالإيثار يجوز فلا سبيله هدا وما الأذى ه نفعن به يدغ ما إل والحاجة 

أو—ا ٠٢أوالإصرار ه نفإهلاك إل أدى به غبمرْ آثر إذا أنه وذللئ، يجرم بل 
الواحبات،هذْ مقطتإ فإذا حال كل عل أول حقه فمراعاة عورته سؤ كشف

الفقرمضض من يتحمل ما لأجل الأفضل هى صدقته وكانت، الإيثار صح 
اش(اأشاء إن الأدلة بين التعارض يتدع فبهدا مشقته ومدة 

أوالتصدق منه م_ج لوءللما المسألة هده ق العالم أهل بعضي وأدحل 
لا؟أو منه هدا يصح هل كله فآحرجه بإله التمع 

«م.)ا(>ضافمتينصهبمأو«

:٢ ٦ )ح ١ ١ ٢ Y/ ض ظهر عن إلا صدقة لا -باب الزكاة كاب - \وخ\وي رواْ )٢( 
١(.٠ ٤ ٢ )ح  ١٧٢ Y/ لاكاس الآلت كراهة باب - الزكاة ومام-ىاب 



محبؤبغيرها وفى *خيوه القرب الإيتارفى قاعدة  ٣٦

جرازعدم إل الظاهرية وذهب الحنفيةر٢،، وبعض الالكيةأ١، أحازم 
احللأبفعله يكون فعل ؤإن غنى، فضل وعياله لنفسه يبق ل؛ إذا الصدقة 

لامح"'■
ذلكأن إل وااثاس؛ْء الخسر؛* س ابمهور وذم 

يعول.من وصر ورصي وصره يقينه قوة بحب المصلحة عل مجني 
المالحح من للخروج المنكرة الأدلة من رأوه ما المانمن حجة وكانت 

أخرجمن إمضاء وعدم غنى ظهر عن تكون أن إلا الصدقة عن والنهي 
ارحبرنال: البي. عن عنه، افه رصي هريرة أي حديث ل ك،ا كله ماله 

حديثق وكإ تعولا،لَاا، وابدأبمن غنى، ظهر عن ماكان الصدقة 
أنخلعأن تؤبني من إن افه، رمول يا قلتا: عنه، النه رصي مالك بن كعب 

مالك،بعض عاليك ررأممك قال: ه^، رسوله ؤإل الله، إل صدقة مال من 

ص،ماا،سهلالداركمأه.)ا(الرّالألاكرواق 
.٥٤م الختار لتعلل الأخيار )٢( 
.A/٦٨الحل )٣( 

مآ/أْ.المحار لمململ الأخيار ، t٣٥٧/ الدرالمختار ( ٤ ) 
ال؛كرم/اا،م،انموعأ/؛مآّ)ه(الخاوى 

٠٢٦٧ IXالإنصاف ، ٣٨١/ ٤ الفروع )٦( 
<.u،yتقدم،)٧( 



٣٧محبوب غيرها وفي مموْ القرب الإيثارفي قاسة 

و1مر،أالذي مهس اك أمفإل ت قلت لك®، فهوخثر 
تتعال ه كقولالإيثار أدلة بعموم تدلوا امبجوازه قالوا والذين 

نملالمي. وشول كهاووا0لأامحاص 
ماله.بكل تصدق لما بكر أبِ، 

يقول!اب، الخهنبن عمر ارمحمعت قال! أبيه، عن أملم، بن زيد عن 
أسبقاليوم • فقلت، مالا، عندي ذلك فوافق نتصدق أن هؤ اش رسول أمرنا 

ماه؛ اممه رمول فقال مال، بنمف، فجئت قال؛ يوما، سبقته إن يكر أبا 
مابكر أبا يا فقال! عنده، ما بكل بكر أبو وأتى مثاله، قلت! ،؟ iJL!L،،S/أ؛قست، 
ثيءإل أممه لا قلت،! ورسوله، الله لهم أبقيت قال! لأهلك،؟ أ؛قيت، 

أ؛دا«>م.

منعل الحواز فحملوا الأحاديث،، هذه بالحمع؛؛ن تومعلوا والخمهور 
ومنعوهيعول، من وصر ورصا، وصثره وتوكله ؤيقينه إي،انه قوة منه علم 

٠كذلي لص فمن 

أوبعضماله، بعض أوأرفغإ تصدق، إذا اب، ب- الوصايا ياب، - الخارى رواه )١( 
(.٢٧٥٧)ح ٧ نهوحائز؛/ أودوابه، رقيقه، 

)ح٢ ١ ٢ ٠ احسه؛/ وصماللت، بن كعب توبة حديث، بابه — التوبة كتاب، ~ لم وم
٢٧٦٩.)

الخثر.مورة من ٩ آية من ( ٢ ) 
،٣(



محبوبغيرها وليي مموه القرب الإيثارفي قاسة  ٣٨

لماواستحسنه لث، ذلعل عنه اممه رصي بكر أبا أقر ®انإ الماوردي؛ قال 
عااممنمةإئنهوص>ةشنه،أ

أنرروالختار ت بقوله بينها جع القول، أدلة القح ق حجر ابن ذكر ولما 
والعيالنفس البحقوق القيام بعد وير ما الصدقة أفضل الحديث معنى 

هداق الغنى فمعنى أحد، إل صدقته يحد محتاجا المصدق بمثر لا بحيث 
المشوشالحؤع عند كالأكل الضرورية الحاجة به ندي ما حصول الحديث 

الأذى،نفه عن به يدي ما إل والحاجة العورة ومر عاليه صر لا الذي 
إلأدى به غيره آثر إذا أنه وذلك محرم؛ بل يه الإيثار يجوز فلا مبيلمه هدا وما 

كلعل أول حقه فمراعاة عورته، كشف أو ما الإصرار أو ه نفإهلاك 
الأفضلهى صدقته وكاك الإيثار صح الواجبايت، هدْ مقطت فإذا حال، 
(juالتعارض يندي فبهذا مشقته، ومدة الفقر مضض من يتحمل ما لأجل، 
اش«ره.شاء إن الأدلة 

تفوتقد الإنسان لحياة دوريا أمرآ يتضمن الإيثار كان إذا الثالثة! 
اولكنهدة القأونحمل المؤثر تهنال مفسدة ولا أخاه يوثرْ لولر روحه 

فإنيوثر، لول؛ والعهلب الهلكة من للموثر يعرض ما مقابل قليلة مفسدة 
جمن•يجب هنا الإيثار 

.٣٩١الكبير*ا/)ا(الحوى 
)آ(فحابرى



٣٩محبوب غيرها وفي مضوه القرب الإيثارفي هاسة 

النؤعمدا بغبمر صرورته دفع أويمكن يقدر، ممن غيرْ هناك كان فان 
الكفاية•فرض من الإيثار فتكون الإيثار من 

اذإنقتتضمن بحيث الإيثار، مصلحة ترححت ررفإذا : ٢٠٠٥١١ابن قال 
نمننشرها— للموثر وليس ضرورة— شدة أو عهلب أو هلكة من ه نف

لكانفعلمه لو ولكن الإيثار، عليه يتعن ل؛ نشرها به كان فإن الإيثار، عليه 
حياتهعل غيره حياة آثر من فانه ان، والإحخاء والالكرم غاية 

وحاوزأقصاهوالخاء الكرم أمل، عل امتول فقد صرورته عل وضرورته 
الحفل((را،.باوفر فيه وصرب 

الإيثارمدح عموم الأصل أن ~ أعل؛ واف ~ يظهر قاليي حال وبكل 
وبحبالموتر، عل الضرر لعارض يكرم أو ومحرم متما، وأنه وفضله 

بالإيثار.لايت»إإلا بإ حياته ؤإنقاذ المؤثر لضرورة 
يندبفقالوا؛ يالمسالإ، الإيثار الفقهاء يعص قيد الخامة؛ المسألة 

غيره.حق ل يندب ولا الدنيوية، الحظوخل ق للملم؛ الإيثار 
السلإ.غير والإنسان الحيوان القيد •بذا فيخرج 

يكونررأن فقال؛ للمسملإ يكون بإ الحموي الإيثار الزركثى قيد وقد 
لثإذلمكان إذا غيره بطعامه يوثر كالمضطر فهومقللوب حفل، فيه للقس فيإ 

٠.٣ ٠ ص الهجرس طريق !١( 



محبوبغيرها وفي مئروْ القرب الإيثارفي قاسة 

الإيثار.يتناوله لا الكافر أن فمقتضاه مسالإااأا،، الغير 
علالحلاف نفي ا،لهللب مائة ق الخويتي نقل فقد البهيمة إيثار أما 

انالفتيقلن وكف بأيمة، إيثار بحل لا أنه حلاف ررولأ قائلا؛ حواز0 عدم 
((ر٢،.الهجة لاستقاء البهيمة قتل ونحب هذا، 

ليسبتحريمه الكافر إيثار من المغ أن ~ أعلم وافُ ~ ل يظهر والذي 
إيثارهأن فلوعلم الإيثار، هذا عل المريبة المصلحة هووفق بل إ٠للأقه، عل 

منأعفلم الإيثار ق معنى قام فهنا بسببه أسلم ولربعا للإسلام ؤيدعوه يجببه 
مناض ؤيممده اش دين ي يدحل أن وهو شرعي معنى إل الغير تقديم بحري 
ازر.

الناسدعوة لعاق انمتاء سعة أن وحد ااصءلةى. ستة تأمل ومن 
هديهمن هي والإيان للحق فلمومم وتأليف 

علافه. رسول سئل راما قال؛ عنه اطه رضي أنس حديثا ومنه 
فرجع_i_، ين غنأ فأءهلا٥ رحل فجاء0 قال! أعطاه، إلا شيئا الإسلام 

الفاقة«رمنحشى لا عطاء يعتلي محمدأ فان أسلموا، قوم يا فقال؛ قومه، إل 

)ا(المرفيالقواءاوا/«\آا.
٦r^إ\vص^A^٦(.ب(

وكرةلا شال افسشج1ذط رسول مثل ما باب - الفضائل مماب - سلم رواْ )٣( 
(.٢٣١٢)ح١٨•٦/٤٠ءطائ



٤١محبوب ضرها طي 

منشرعي بمحكم إحلال الإيثار عل يبي أن بجون لا ■ المادسة السألة 
يعارضلا والندوب مندوب، الإيثار فإن محرم، انتهاك أو واجب تفويت 

المحرم.ترك مانع ولا الواجب 
الحظوظقاط إمعل مبني هنا الإيثار أن رروتحصل الشاطئ• قال 
يمقمدكنل لر إذا فيه عتب لا ذلك بسبب اللاحقة المضرة فتحمل العاجلمة، 
هوولا للحظ، قاطا إسلث، ذليعد فلا مرعي؛ بمقصد أحل فإن شرعي، 

ا.شرعا((١ محمود 
فالمعاوصةان ؤإحتمع وهي مندوبة عبادة الإيثار السابعة! المسالة 

به.اض إل والتقرب إليه المدوب الإيثار حقيقة عن محرجها علميها 

بهمحمولا فكونه فاعلمه، ممدؤج إليه مندوب ®الإيثار ت الشاطئي قال 
الضرحفل تقديم الإيثار معنى لأن إيثارا؛ يكون أن يتهور لا عوض عل 
ائرسوهكذا العاجل، الحوض طو_، مع يكون لا وذللمثا النفس، حفل عل 

والربادوة((أ''اا.العادية الهللوبات( 
المهجةببذل بالنفس يكون فإنه بالمال يكون كإ الإيثار الثامنة! المسألة 

علالقدرة ْع ذللث، تقتفى العامة المصالحة كانت، إذا الغير، للأمة إيثارأ 
النفس.لها تتعرض التي المشقة محمل 

.٧١م )ا(الواممات 

)؟(الوافقات



محبوبغيرما وفي مموه اممرب الإيثارفي قاعدة ؟أ 

إيثارهيقتغي دنيوية ومصلحة بمشية الغير يتقديم الإيثار يكون كإ 

٠أيصا شه عل تفويتها 
الناس،أحن البي. كان قال؛ عنه اممه رصي أنس حديث وق 
فانْللقليلة، ذامحت، الدينة أهل فنع ولقد الماس، وأشجع الماس، وأجود 
وهوالصوت،، إل الماس ص قد . الني، فاستقبلهم الصوت،، قبل الماس 
عليهما عري كللمية لأيي فرس وهوعل تراعوا® لن تراعوا ارلن يقول! 

لبحر®إنه أو؛ بحرأ. وحدته ررلقد فقال؛ ميمؤ، عنقه ق مج، 
ا.أ بنمه® آثر من فعل رروهدا الثاطي،ت قال 
الماسامزم أحد يوم كان ررلما عنه؛ افه رصي قال الآحر، أنس حديث، وق 

هل٣،،لبحجفة عليه به مجوب المى. يدي ُين وأبوؤللحة الني.، عن 

البخلمن يكره ا رمخاء، والالخلق حن باب - الأدب محاب ~ البخاري رواه )١( 
(.٦٠٣٣)ح ا//ماا 

للحربوتقدمه اللام عليه البي ثجامة ق اب ب— المفائل كتاب ~ لم وم

A<\/T)آ(الوا»قات 

المحيحانماj، ترغريب تفj( الحميدى محال( له،. بحجفة عليه به *محوب توله؛ )٣( 
محغثرترس والحجفة العدويحجفة وي؛ن بينه ^ ٠١٠له ساتر أي عليه رمحوب ؛ ٢ ٥ صْ 

القطعوالجرب حجفة منها وبجعل الأحر نوق أحدهما يجعل أي جليين بان يطارق 
ثطعتهاة.أي جوا أجوببما البلاد جبت بمال 



٣!محبوب غيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاسة 

أوثلاثا،فوبن يومئذ يكسر ،، القدأ ثديي راميا رجلا ءللحة أبر وكان 
.١١طلحة لأي انشرها  ١١ت فقول النيل، من الخمةر٢، معه يمر الرجل وكان 

أنت،أيى باطه، نبي يا طلحة! أبو هيقول، القوم، إل ينظر الني. مأثرذإ 
نحرك1رم.دون نحرى القوم، سهام من مهم يصتبلث، تثرن، لا وأمي، 

يومثت ه اض رسول أن عل يدل ما الحديث هذا راق هبثرة! ابن يال 
اللهرسول مع ثستا طلحة أبا وأن عنهم، الله عفى ثم ول من ول حين أحد 
نحرمإلا الوقاية من له محل، ز لو أنه فقهه من يرى وكان بنفسه، يفديه هؤ 

،.٤١١١بهلقيام 
الإيثار،رراستحسان ابويتي منها استفاد الني هي وأمثالها الأدلة وهده 

•ا الها-لحزأر وهوشيم الوثر، هلاك إل أدى ؤإن 

وتربه نيد بالكر روى رإن ت ٢ ١ ئ/ النهايت ق الأن؛ر ابن نال القدأ. اشديد ت نوله )١( 
•القوس' ل والتع المد نهر بالفح روي ؛ jbالقوس، 

(I(Y _ المهام.مها تحل الش الكنانة
. ٢٧٤/ ١ الحديث غريب j الهاية ، ١  ٥٧ا/ الخوزي لأبن الحدث غريب يطر/ 

٣٧ه/ عنه اف ينحي طلحة أبي( متانب اب ب~ الأنصار متاقب تاب ~ البخاري رواه )٣( 
 ٣٨١^١.)

(.١٨١١)ح  ١٤٤٣/٣الرحال عع الماء غزوة باب — والمر الحهاد كتاب ~ وملم 
)؛(الإنماحءنساقالصحاحْ/1آآ؛

ا٣٦٨/١٧)٥(مايةالطالب



محبوبغيرها وفي مصوه القرب الإيثارفي قاعدة 1ا 

الإيثارعل وأمثالهإ -يدين الأسشهاد وهويقرر الساطي قال 
نحملعل المدرة مع عامة مملحة فيه الإيثار كان إذا إليه مندوب بالنفس 

ووجهالغير، عن الثقات أعفلم تحمل إل راُ؛ع ررفهوإيثار التانحة• المشقة 
كا-اتنةكان لأنه هر؛ قلل بنمه مبادرته. ق هنا الصالحة عموم 

وأهله،الدين مصالح يقاوم يعم من بنمسه وش كان أته ءللحة أب قصة وق 
وأهلهاا١الدين يته منفتعم عدمه؛ وأما ه، وهوالني 

.٣٩٣; )؛(الوانقات 



٠امحبوب غيرها وفي مموه القرب الإيتارهي قاعدة 

الإيثارباهمي،^حلاممزاعش اتسإى: 

مماالقاعدة ق يدحل فيإ صوابط إل كلامهم بمجمؤع العلم هل أب 
نحريرأيكون وما يدحل، لا وما القرب من قيه الخلف الإيثار ق يدخل 
فيا،وألة:الزج لمحل 

أوبدل غثر اقلأإل الإيثار يكون هوU فيه الخلف الإيثار أن أولها: 
مماشرها ليقوم وقربة بمائة غثره يوثر كان فإن الفضل، ق منه أدنى لدل 

الخلاف.ق داخلا ولا منهيا حينئد يكون فلا منها هوخثر 

إنإالخلاف ذللئ، رالأن بقوله؛ للايثار الضابط هدا الحاج ابن وند؛إن( 
فليسوأول منها أعل هو ئا تركها من أما عنها، بدل، لا قربة ترك فيمن هو 
ابب«لا،.هذامن 

مااركل الكروم الإيثار جعل بأن الهتتس حجر ابن العض هذا وقرر 
،.لاإل؛دلا١٢القس عل فضيلة تفويت، فيه 

مماأدنى أولبدل بدل نمر آثر هوفيا الخلاف محل الإيثار فإن وعاليه 

عبادته،ق ه لوخثر له هوأفضل ما إل بإيثاره الوتر يفل ما وأما به، آثر 
محلهاوه الصورة فاليح، للأول لتقل الاق الصم، ق بمكانه يور كمن 

)ا(الاوحلأ/ميآ.
.٧٢ا/ الكرى الفقهية اكاوى )٢( 



محبوبغيرها وفي ممعْ القرب الإبثارهي  ٤٦

الخوان.ق حلاف 

هوعه يولكن للمفضول له ينتقل لا مما اطلوير يدله ما أن وثانيهإ؛ 
فلاحمتعا يعهإ كان إن فإنه الخلاف، ق داخلا الإيثار هدا فليس آثره ومن 

به.غيره ينثر نم حيعا مإ يفيق أن الهي ل الخلاف إنا المهي، ل يدخل 
والرات يالقربالإيثار يتحب لا الفقهاءت قال رر.. القيم! ابن قال 

الاشتراكعن يفيق الدى بالثيء يكون إنا الإيثار أن أءلم~ وافه فيه~ 
أحدهمااالإلا بع لا بل والوثر، المؤثر بمع فلا قيه، 

•يذافإنه تداركه، يمكن ولا يفومحت، مما به آثر ما يكون أن وثالثها• 
إذاتداركه ؤيمكن يفومت، لا مما كان فإن الخلاف، ق العناء كلام ق يدخل 

هومشرؤع.بل الخلاف ق يدخل فلا آثر 
أنهالميضأة إل السابق ء.. بقوله؛ له ومثل الهيتمي حجر ابن قرره وقد 

لهحاز حقنه مع الصلاة الثاء~ بكر — اطلوتر أوأمكن الوقت اتسع إن 
الوقتضاق إذا ما بخلاف تعال طه حق تفويتخ حينئذ فيه ليس إذ الإيثار، 

الفإنه إليه بق ّفيا نفه تفرغ بعد إلا وقتها ل الصلاة عاليه وتعذرُت، 
الهلهرإى.باء حينئذ الإيثار له يجوز 

.٢٩٩ص الهجرس )ا(ءريق 

.١٧١; الكرى الفقهٍآ الفتاوى )٢( 





محبوبغيرها وفي مكيوه القرب الإيثارفي قاسة  ٤٨

ا.اواانالصلأحلى.وضمر ع٠داللأم١ بن والعز 
فيإلا واiهج، الأنفس حظوظ ق يسوغ إنإ الإيثار ررفإن ابويتي• قال 

والعبادات،ال؛ا.بالقرب يتعلق 
•، الإيئارر كراهة أخمد الإمام كلام ظاهر أن رجب ابن وحكى 

ا0أبوفدم الأول، الصف عن تأحر فيمن أحمد رروقال رجب! ابن محال 
الإيثاريكره وأنه الكراهة، وظاهره! هدا، بغثر أباه يبر أن هويقدر فيه؛ 

؛القرب«را"،.

•٢٧و٠وءولاينعقيلل
عندالفقهية التهلييقات تفيده هوما القربان ق الإيثار بكراهة والقول 

وابن^١٩ ابن محي كا الحائلة 

٦١ ص للسوطي و\ذظ\و الأثباْ ٢، ١ ٢ ١/ القواعد j الثور يقلد/ )١( 
ابثكل شرح )٢( 

٢١٢/١،المثورفياكواءد٤٥٨/١سضبن
)؛(مايتالطلب

. ٥٢٨٨/ رجب لأبن الماري فتح )٥( 
١.٢ ١ M رجب لأبن _ نح )٦( 

)لأ(الإضاف

.٣٣٥ا/ادكأفي )٨( 
..١٦٣و١٦١/٣)٩(اموع



٩امحيوب غيرها ولي *-موه القرب الإيثارفي قاعدة 

الانهبأ١،.من هوالمححح إنه ا،لرداوىت وقال 
كتابق وكإ السالكينلأا، مدارج و ك،ا المم ابن كلام ظاهر وهو 
القولالماد زاد ي ه قولكان ؤإن الهج_رتينأإ، ؤلريق وكتاب الروحل"اا 

.— تعال اف ثاء إن ~ ميأق كإ بالخوان 

وهواخيارالثوكافلْ،.
كانإن المؤثر أن فدلألته عذررا"،، له يكن لر بإ ازكراهة بعضهم وقيد 

فيه.كراهة فلا بعذر إيثاره 

وافهقولأحاصآ~ به القول جعل ل له معنى لا القيد هذا أن والذلاهر 
انموارض،^و؛امحبارالأصللأيامحار 

عارصة.أمور هي بل أصلا، ليس والاصهلرار فالعذر 
أمالتحريم كراهة -بما: ومرادهم القاJلين؛الكراهة التفريق؛؛ن المهم من 
التزيه.

الفروعتصيح وسه سح لابن الفروع ، ١٣٣٥; الكال ، ٢٦• Y/ الخي بفر/ )١( 
لاورداوىم/اأاوأأا.

.Y٢٨٤/)أ(.دارجسلكين 

*'آا•رمالردحم،
•٢  ٩٨ص الهجرس طرين( ا ٤ ١ 

.٢٩٧)ْ(ن؛لالأوطارم/
مم«ا،.رظةالأانح؛/بمأإ.)آ(.رناةا،لفاتحم/ 



محبوبغيرها وفي مموه القرب الإيثاريي هاسة 

نالمن فمنهم محتلمون القرب بالإيثار مشروعية يعدم القائلون 
الإيثارقال؛ من ومنهم بكراهته، قال من ومنهم محرم، الإيثار وأن بحرمته 

،.حلأفالأول١١
يذهبانأم—إ ووالده الخويتي الإمام تهلبيقاتر من الشافعة بعض فهم 

الخوانلاشانمةر٣لعدم اللقن ابن ونب للحر٠^^٢،، 
،،^٠١٠^١١١٤عل الإيثار أن أخمد كلام ظاهر أن رجب ابن ر"؛ح وقد 

الووىرْا.الإمام إليه ذهب الذي وهو 
هيإنإ عنده كراهيته أن إل يشثر لم مثرح ق النووي الإمام وكلام 

الإيثارفضيلة عل العلياء أجع رروقد نالت حئن الأول حلاف كونه باب من 
أنفالأفضل القربان أما القوس وحخلوظ الدنيا أمور من ونحوه بالطعام 
تعالءر^.فه فيها الحق لأن ما لأ>ثر 

والظاترالأقسام ، Y٢٨٤/ الساممن .دارج ٢، ١ ٤ ا/ القواعد ق الشرر يطر/ ١( 
للمرداويالفرؤع تصحيح ، ٤ ١ ٣ Y/ للمرداوي الأنما؛، ، ١١٧ص للميوطي 

•١٦٢،الوج؛زمرمم،١٦٢و١٦١/٣
.١ ص٧١ لليوطي والطائر الأساه ٢( 
"١.٢ ٤ / ١ ٥ الصحح الخا»ع لشرح التوضح ٣( 

.a٢١١/ رجب لابن الادى فح ٢ ٤ 
•٢.ه(شرحبحيمسووى'؟ا/١ 

.١ ٢ / ١ ٤ ملم صحح ثرح ( ٦ 



محبوبغيرما ولي مموه القرب الإيثارفي قاعدة 

بأدلة)بالقرب للإيثار القائالون؛الكراهة وقداستدل 
والسارعةالأمربالمادرة عل الدالة الأدلة صوم الأول: 

للخثرات.والمسابقات 

ؤدّّالآم-أءل،تعال• ه قول،و ١ ألث؛ثرت،ُهل ؤعو5فذ\' تعال: ه كقول
،،وألآرءسيدغ,بمثتت؛0هلرنبميئر من 
كقعلعفتنا بالأعإل رربادروا عنه: القه رصي هريرة أي حديث ق وقوله.ؤ 

ويصبحمؤمنا أويمي كافرأ، ويمي مؤمنا الرجل يصبح ا،لفللمم، الليل 
الدنيا٠٠لمجن يعرض دينه يبح كافرآ، 

زالخ؛راتل ق والمسابقة ارعة للممناف بالقربان والإيثار 
إلأوالمارعة البادرة محب وتعال سبحانه الله ررأن القيم: ابن قال 

المارعةنحب الملوك فإن العبودية ي أبغ ذلك فإن فيها والتنافس خدمته 
فإنالعبودية، لمقصود مناف بدلك فالإيثار وخدمتها، ءلاعتها ق والمنافسة 

ترك—ا ٠٠آثر فإذا استحبابا ؤإما إمحابا إما القربة تأذْ عبده أمر محبحانه اش 

المرة.سورة من  ١٤٨آية من )١( 
منسورةآلعمران. ١٣١٠)■ا(آية

المتنطامر مل ب—الأع،ال السادرة عل الحث باب - الإيهان كتاب - ملم رواه )٣( 

٠٢٩٩ص الهجرتى طريق )٤( 





٥٣محبوب ضرها ^^او٠وفي 

الداعيقيام مع النمب. بعد الشرب بركة من بنصسه يوثر لر فالغلام 
•الني. عليه ينكر ولر الأشياخ، من أولئك وهوكون 

والخضرموصى قصة ق كعب بن أي حديث من حاء ما الراح؛ الدليل 
أنهلولا موصى، وعل اض رررحة الحم، قول وفتها الملام عليها 
العجما«را،.لرأى عجل 

ه.نففآثر ديية وعبادة قرية الدعام أن الحديث من الدلالة ووجه 
الملام.عليه موصى عل فقدمها 

لرأى س اممه رّسول أن الخيري، معيد أب حديث، الخامس! ١^٢، 
يزال،لا بمدكم، من بكم وليأتم ي، فأتموا راتقدموا لهم! فقال تآحرأ أصحابه 

اممهءريوحرهم حتى يناحرون قوم 
ؤإيثاروالثواب، الأجور من يفوته لما للمسلم التآحر بدم الحدين، جاء 

الن.م.ق داحلأ فيكون تآحر للخير الغير 
نال!التبي. عن عنه، اف رصي هريرة أيى حديث، المادس! الدليل 

اللامعليه الخمر فقاتل من اب ب~ الفمائل كتاب ~ لم مرواه اللفنل. .!ذا )١( 
(.٢٣٨•)ح  ١٨٥أ/•

الأول،وقفل ؤإتامتها، الصفوف، سوية باب ~ الصلاة كتاب — ملم رواه اللفنل -رال.ا )٢( 
المغل،اول وتقديم إليها، ابقة والمالأول،، الصف عل والازدحام ، ١٣فالأول 

وتهميٍهمسالإم1ما/هآم)حخم؛(ؤ



محبوبغيرما ولي مكيوه القرب الإيثارفي قاعدة اْ 

ا.تعولءأ بمن وابدأ غنى، ظهر عن لكن ما الصدقة ررحير 
تعملهاس لكن الإنفاق ق ورد ؤإن راوهذا، مستدلات الزركثى محال 

أيضا*لأا.الاحرْ أمور ق يعضهم 
بنيمن رحل ررأعتق دال1 عنه اش رصي جابر حديث الماع؛ الدليل 

١٠غجره؟ ال مارألك ءمالت الله رسول ذلك ٠^^ دبر، عن له عبدأ عدرة 
يثإنالعدوى اف عبد بن نعيم فاسآراْ مني؟،ا يشتريه ررمن فقال؛ لا، فقال1 

ينفكراا؛دأ قال! ثم إليه، محدمحعها اض. رسول تبا فحاء درهم، مائة 
محالذيثيء أهلك عن قفل فإن فلأهلك، ثيء قفل فان عليها، ق قممي 

يديكذب؛ن يةولإ وهكدا،ا. فهكذا ثيء قرابتك ذي عن ففبمل فإن قرابتك، 

شإلك*لم.وعن بمتلث، وعن 
فإنفلاهلك، ثيء محفل رافإن قوله: »وفى عياض: القاضي قال 

وتقديمالحقوق ترتيب ق حجة : ١١قرابتك فلذى أهلك عن فضّل 
قسالحق لأن ها، نفق تتاكد ات الواجبوأن فالأكد، الأكد 

حقيقدم لكنه واجب، النفقة تلزمه ومن الأهل وحق واجب، 
للزوجةاؤْ إءهليلزم لر قوته إلا ه لمال لا مجن وأنه ا، عليهنفس ال

نحرمحه.تقدم ( ١ر 
)\(اكورلالقواءاوا/أا^

ا ٩٢آ/ القرابة ثم س ثم بالفس الممقة ق الاتداء باب - ازكاة محاب - لم مرواْ )٣( 
٧٩٩^.)



٠٥محبوب ضرها وض ^يوه 

حاحته«لهعن فضل فيإ إلا فيه، مثاركتهإ ولا والولد 
أنهإل يالحديث استدلاله ق الرسالة مرح ق التنوحي ناجي ابن ونظر 

بلالأخرة أمور عليها فمماس الدنيا أمور ق ه نفبتقديم هنا أمره كان لما 
أول•هي 

١^٠١^٢،الاحرْ أمور ي ممللبه الدنيا ي النفس تقديم ؤللب ررفاذا قالت 
ال ١١قال! النيئ. أن عتيعأ افه رصي عمر ابن حديث، الثامن! الدليل 

ه،،.محلق محلس ثم أحاه، أحدكم يقيمن 
إذاعمر، ابن ءوكان عمر! ابن عن راؤيه مّالم فول لم مرواية ق زاد 

فهاال٣،•بجلس ل( ه، محلعن رجل له قام 
مرحل ه قالما عليهإ افه رضوان عمر ابن لفعل النووي تعليل ومن 
مكروهاثثه بأحد يرتكب لئلا ذلك من يمتغ عمر ابن ررفكان الحديث! 
؛هااأ٤ا.ويؤثرْ الأول الصف، من موضعه يتأخرعن بأن الأول ، أوخلاف

العالم"آ/هاه.)ا(إك،ال 
•١ ١ ١/ القثرواق نيل أي لاين الرسالة متن عل التنوحي ناجي ابن شرح )٢( 
)ح٦ ١ A/ ه محلص ارحل ارحل شم لا باب: - الاستئذان محاب - الخارى رواه )٣( 

٦٢٦٩.)

إليهسق الذي الماح موضعه من الإنسان إقامة تحريم باب ~ الملام كتاب ~ ومسالم 
(.١٢١٧٧)ح ١٧١٤؛/

.١ ٦ ١ ١/ ٤ مسلم صحح مرح ر٤ا 





٥٧محبوب ضرها وش 

تعال:كقوله القرعة مشروعية عل الدالة الأدلة عموم العاشر؛ الليل 
محيهمحتثبمٍلد وؤ 

كلوينمنة أعتق رجلا ررأن محه: اض رصي الحمن بن عمران وحديث 
قصراهماض.ؤ، وسول ببم فدعا غبرهم، ال مله يكن لر موته، عند له 

ثولأشديدأ،لألله وقال أربعة، وأرق اثن؛ن، فاعتق ينهم، أهمع ثم أثلاثا، 
يعلمارلر نال: اض. رمول أن عنه اف رصي هريرة أي وحديث 

عليهتهموا يأن إلا محدوا لر ثم الأول والصم، النداء ق ما الماس 
قما ولويعلمون إلمه تبقوا لاسالتهجم ل ما ولويحلمون لامتهموا، 

،حبوا((١٣ولو لأتوهما والصبح العتمة 
دونبه الظفر بالحق بالماؤيين لأحد تعيين القرعق اكلألةت وجه 
القرعة،شرعت ئا الطاعات ق مشروعا الإيثار ولوكان الأحر، التحق 

للايثار.ندبوا بل أحدهما؛الأولوية، لتمز 

عمران.آل محورة من ٤ ٤ آية من )١( 
١(.)حاِا*أ• (، ٢٨٦ب)م ل شركاله أعش من باب الأيان، محاب سالم، رواْ )٢( 
jاخلفوا اغواما ان ؤيذكر الأذان j تهام الامحاب بالأذان، محاب المخارى، روا، )٣( 

(.٦١٥^ ١٥٩الأذانفامعسهمس.ا/ 
منهافالأول الأول ونفل ؤإقامتها المنوف تسوية باب الصلاة، كتاب وملم، 

الإماممن وتقريهم الفضل أول وتقديم إليها والمسافة الأول الصفح عل والازدحام 
•١(.(،)ح٩•٣١/٢ر



محبوبغيرها •ّموهوفي القرب الإيثارفي قاعدة  ٠٨

عندلا والتاض التزاحم محي تكون إنإ رروالقرعة القيم: ابن قال 
لكافسمحلا بل محلأآللايثار، والقربان الطاعات الثاؤع محعل فلم الإيثار 

وادا؛قةاالا،.
وتعفليمه،اه لإحلال شركت، إنإ العبادات أن عشر: الحادي الدليل 

وتعظي٠هر٢،.اض إحلال ترك فقد تعال اش بطاعق غرم آثر فمن 
هيالتي الآحرة أمور من والقربان الهناعات أن عشر: الئال الدليل 

الثوابل٣ا.ل الزاهدين فهومن مها آثر فمن الثواب موصع 
الغيرؤإيثار الأول الصم، عن التأحر أخمد الإمام رركرْ القيم: ابن قال 

سئلوقد حنبل رواية 3، أحمد قال الثواب، سثب عن الرغبة من فيه لما به 
يعجبنيما قال: موضعه ق أباه ؤيقدم الأول ، الصفعن يتأحر الرجل عن 

هذا#لأ،.يغير أباه يير أن هويقدر 
هذهعن الرغبة عل دليل القربان ق الإيثار أن عشر: الثالث، الدليل 
،.مكروهة١٦الخير عن والرغبة الخير، عن يرمحت، الإنسان وأن القربلْ،، 

ا(طريقالهجرسص؟بمأ.
صنج؛م لأبن والظاتر الأشباه ، ١١٦ص سيوءلي لالوالظاتر الأشباه ( ١٢

.٢٩٧ّآ(نلالأوطار"ا/ 
ئ(اروحص'اآا•

اكوحهما/حآ.س ه(كاء 
.٤ ١ ٧ ّا/ الصالمى ؤياض شرح ٢،  ٩٩ص الهجرتين طريق ٦( 



٥٩محبوب غيرها وفي مكيوه القرب الإيثارفي قاعدة 

عنوالتأحر فيها الرغبة قلة عل يدل بالقرب ررالإيثار ت القيم ابن قال 
والتأحرءره.والتكامل القاعد إل لأفقي ببا الإيثار فلوماغ فعلها 

فيهايكون لما الدنيا أمور ق الإيثار مشروعية أن عشر؛ الراح الدليل 
الرررأعإل وأما أخاه، إيثار له فثئ أحدهما إلا يسع لا الذي الضيق من 

الهلاء_ةق المؤلفة الألوف اشترك فلو فيها، العباد عل صيق فلا والطاءاتا 

كلهم'اأموومعتهم تزاحم ولا صيق فيها عليهم يكن ل( الواحدة 
بمكروْ.وليس جائز بالقربان الإيثار أن الثاف• القول 

آثرمن وأن القربات<، ق الإيثار من يمغ لا أنه القول هذا ومقتفى 
ادةعبلكون لها، إتيانه أجر من أعغلم هذا إيثاره أجر يكون فقد يهلاءة غره 

>بما.المؤثر العبادة ذاُت، مجن الإيثارأقفل 
تهلبيقاتهمحلال من الحنفية ءلإء بعض إليه توجه بالحوار والقول 

عابديزأ؛،وضرهما.وابن الفقهيةكالحموىل٣،. 
راوقواعدناالإيثار: يعني ~ الفائق النهر ل نجيم ابن الدين مراج وقال 

لأتأاه«لْا.

'؟^را(الروحص•
•٢ ٩ ٩ ص افمتين طريق  ٢٢ل

الماترا/ا/ه"ا.غمزء؛ون )٣( 

.٣٧٥)أ(حاسةاينءابمنا/هأه،سنالخأنيا/ 
)ه(اضالفاتقا/ا"؛آ.



محبوبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاعدة 

أحدبق مؤإن النعبجاب، عن نقلا الضمرات ارق ت الحموي ال ق
منهأكبر رحل الأول؛يحل الصف ق مكانه وأحد المجد، إل بالدخول 

له١٠رتعفليإ ؤيقدمه يتاحر، أن له ينبغي علم، أهل أو سنا 
دليليقوم بألا الحواز قد الرائق البحر و نجيم ابن الدين زين أن ررغر 

التخصيص«رى.عل 
منأوصورة ة حالق يأق أن إلا الإباحة الأصل أن قوله وظاهر 

فيها•جوازم عدم عل الدليل الإيثار 
فكلفهوواضح، ~ عليه غبار لا صحيح أنه كإ ~ فلي ق ~ وهدا 

منهحصص ما خروج مع باق فعمومه التخصيص عليه ورد دليل أو قول 
العام.للأصل متوجه الحديث، إذ لقيده، حاجة ولا 

القوللهدا ذم، ك،ا أحمدرم، الإمام عن هورواية الإيثار بجواز والقول 
سدرروءولسقالساسهاء:لأمحوزالإيثار

،الكين المداؤج ق يه قال الذي رأيه ؛خلاف، يصحا،أ؛،. لا ؛القرب، 

T ٥٨/ ١ اكار عيون غمز )١( 

.٣٧٥)آ(اوحرالرائق١; 

لأينرحبه/\>\رمل.)م(ذحابرى 
اشادم/أ؛؛.رإ(زاد 

• YAi/Y)0(سارجسلكين 



٦١محبوب غيرها ءّموهوفي القرب الإيثارفي قاعدة 

.١^^٢٢وكتاب الهجرتينل١،، وطريق 
الخوانبال قأنه باعتبار قوليه من هوالراجح أنه أرى بالجواز والقول 

ومازالرد سبيل عل والروح الدارج ل قوله كان بتنا الراد، ق استقلالا 
للأموات.القرب ؤإهداء المسألة بين الفرق نفي 

جوازرجح اللقيط ة كفالق التزاحم مسألة ق الغني ق قيامة وابن 
مواءفها مقيمن حرين عدلن لمن مكومإ ق اؤيا ثمترران يقوله الإيار 

لهالحق لأن جاز صاحبه إل وتسليمه حقه يإصقاط أحدهما رصي فان فيه 

يهُالم•الإيثار *ن يمغ فلا 
بالخوازتالقائالون واستدلوا 

تعال!ه قولا! ومنهوأهله الإيثار مدح أدلة عموم الأول؛ الدليل 

،.^١٤^؛إوأوكا0جلممحاى 
دونالدنيوية الأمور ببالإيثار ثنمص ل؛ عامة وأمثالها الأية قالوا! 
يتناوله.ما كل ق عمومه عل النص إعإل فوجب الأحرؤية، 

)ا(>سافممحصها،آ.

)ىالردحص'مد
.٤١٦/٦انمي )٣( 
الخثر.محورة من ٩ آية من )٤( 



محبوبضرها وفي مموه القرب الإيثارشي قاعدة  ٦٢

أقاف. رسول أن ت عنه اش رصي معد بن صهل حديث الدليل 
أعمليأن ل ررأتاذن للغلام! فقال أشياخ، يساره وعن غلام، يمينه وعن بشراب، 
ودْ،اأق فتله أحدا، مك بنصيي أوثر لا وافه لا الغلام! فقال هؤلأءا<، 

الغلامله لوأذن حجرأنه ابن قال ك،ا الخوان عل الحديث،: دلالة وجه 
ضاصخنملضجوازالأظد٢،•

معن، يحلقال: عنهإ اطه رصي اس عبابن حديث الثالث،: الدليل 
فشربلبن من بإناء فجاءتنا ميمونة عل الوليد بن وخالد أنا اطهرسول 
فإنلث،، لالشربة ل: فقال شإله، عل وحالي يمينه عل وأنا الله رسول 

،أحدا...؛ارصورك عل أوثر كنتإ ما ؛ حاليا،-يا ششتإآثرمحت، 
عباس،لأبن الشرب أحقية قرر البي أن الحديث،: من الدلالة وجه 

اسعبابن عل ه وعرصه نله، بالشرب خالد إيثار عليه عرض ولكنه 

وحله.مثروعته عل يدل ^ا 

دنيوي،وهوأمر ثرب ق إيثار إنه نله والدي الحديث، هدا ق يقال لا 
واكركالني. سور مامرة فضيلة لإدراك كان إنعا عباس ابن ا٠تناع فإن 

نحربجه.تقدم )١( 
)أ(تحالارى*ا/'اخ•

(.١٩٧٨)٣(روا،احمد*ا/؟مل؛).،
(.٣٤٥)ح0 ٥ • ٦ ه/ طعاما أكل إذا مول، ما باب ~ الدعوات أبواب كتاب ~ والترمذي 

حن®.حديث الهاJا وةالت 



٦٣محبوب غيرها مضوهوشي القرب الإيثارفي قاسة 

افضل4.يمرْاكراحر
نبيررلكل هؤ•' اض رمول قال هريرة، أتجا حديث الراح• الدليل 

رالقيامهءر يوم لأمتي شفاعة ، د"ءوقل أحتبي أن اف شاء إن فأريد دعوة، 
رروقالحديث مدلولأت وهويستنبط بطال ابن قاله ما الدلالة وجه 

مح؛ن السلام، عليهم الأنبياء سائر عل نبينا فضيلة بيان الحديث هدا 
قذلك محمل ولر لهم، يالشقاعة الدعوة إجابة من به الله حمه بإ أمته 

عليهاش وصل الحزاء، أفضل أمته عن اف فجزاه بيته وأهل نفسه خاصة 

ك<رءوافنجسرهٌر؛،•الله• فهوكاوصفه الصلاة، أيب، 
اممه.لرسول مميف وفد قصة ل ثر الأهل رواه ما ت الخامس الدليل 

.٦٧٥! يطال لأبن الخاري صمح شرح )١( 
أياحيئ أن الُأحب *قوله: : ١٢٢٨/ الأنوار مشارق ق ض القاضي قال )٢( 

الأن•.وأظهرها  ١٠٠ولا١^اؤ->رعا 

لصإلا عندءأ ألثععث ت تعال اف نول باب ~ التوحيد كتاب — البخاري رواه )٣( 
[٢٣]سأ: او|ازه ن،زألنإق أدحى ثال ماد١ ميهزئالؤإ عن إدائ حئ نأ, آذى 

(.٧٤٧٤^ولممل:»4اذاحلقربمإأه/همل 
١/١٨٨ لأمته الشفاعة اليي.دعوة احتياء الإب،ان-باب لم-كتاب وم

٤٣٣^.)
.V ٥ / ١ ٠ البخاري صحح شرح ( ٤ر 

التوبة[.صورة من  ١٢٨]منآية»ؤالثؤكىثثوشرطه تعال: وقوله 



محبوبغيرها وفى مموْ القرب الإيثارفي قاعدة -؛٦ 

عليه،قدومهم افه. رمول ليبشر يشتد، شعبة بن الغيرة ،. وصرل وفيه 
ركبعن فامحرم اممه.، رسول عل يدخل أن فبل الصديق أبوبكر قلميه 

اطهرسول لهم يثرط بأن والإملأم، البيعة يريدون فدموا فد أن ثهيم، 
وأموالهم،وبلائهم قومهم ق كتابا افه. رسول من ؤيكتسوا شروطا، 

ق^،اممه رسول إل بقتي نلا باممه عاليلث، أثمست، I للمغيرة أبوبكر فقال 

،•اممه.١٢رسول عل أبوبكر قدخل المغيرة. ففعل أحدثه، أنا أكون حتى 
ابكرأبولكن المغيرة، حا أّرع وفد وطاعة، فرية للتي. البشارة وخمل 

ؤإيثاره.عنهإ الله رصي •fI بكر أي بإكرام المغيرة فقام بها، إيثارْ منه طلب 
بنعمر رأيت قالت الأولي، ميمون عمروبن عن ادست الالدلل 

المزمننأم إل اذم، عمر: بن الله عبد يا قال: عته، الله رصي الخهناب 
ملها،يم اللام، عليك الخطاب، بن عمر يقرأ فقل• عنها، النه رمى عائشة 

نفي،عل اليوم فلاوثرنه لنفي أريده كشت، قالت،: صاحبي، مع أد-فن أن 
ئل:أذنم،كياأس؛رالؤتن..«لم.قالله:مالديك،؟ فلطأقتل، 

 ( ١ C .علووه.ل وب إذا الأسين صر ومت4ت رعآ، م وب أي صر
. Y٦٥٧/ الحدث مِب ق الدلائل ، U٣٧/ الض يطلر/ 

والرشادالهدى سمل ٤، ١ ٦ U/ الأنف الروض ، Y٥٣٩/ هشام لأبن المرة يطر/ )٢( 

رمحيدعمر بكر، وأي المي. نر j حاء ما باب ~ الجاتز كتاب ِ الخادمح، رئاء ، ٣١
(.١٣٩٢آآ/م*ا)ح افمحهءا



محبوبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاعدة 

تكره٠^٢ القيم ابن قال نمها عل توثرْ أن عمر سألها الدلالة؛ ووجه 
لهالؤال،ولألهاالاول(<راا.

ررقالت:قال: عمر قصة ايرد بابن العروق عبدالهادي ابن ذكر وئا 

أحكاما:عمر أمر تضمن 

لأيكرْالأثار؛القرب((رى.الأزل: 
الصحابةفمل هو القرب بللايثار الكراهة عدم أن السابع: الدليل 

عليهم.اش رضوان 
كارمنغير وجلءهم الصحابة، يرة متامل ُرومن القيم؛ ابن قال 
مه«أم.ممتعتن ولا لدلك، 

عنهمآثار بدكر لها يستدل أن بجب هومقدمة الدليل هن.ا أن ثلث، ولا 
الدلالة،ق كاف، الأول الأدلة ق آثار من م تقل. وما وتقرره، العني هدا تقيد 

يالكراهةالقول إل هدا، تعارض عنهم آثار وحول عدم عند خصوصا 
والع.

فإنالثواب، ق الرعية هو الكراهة متعلق كان ئا الثاس؛ الدليل 

يوابعل راجحا الإيثار ثواب يكون وقد أعظم، بالإيثار يكون قد الثواب 

انماد)\(ذ\د 

•-؟/؟TA الصواب )آ(محص 

.iir/rاس )٣(زاد 



محبوبغيرما وفي *سموه القرب الإيثاريي هاسة  ٦٦

هوبما الممس، عل b؛^J وسخاء، كرم من الإيثار محمله يا ذاتأا، القربة 
ماله،ما إل له ؤإحابة لقدره، وتعظيإ لم، الملأحيه مرمحا محبوباما، أعفلم 

الخثررا،•ل وترمحاله 
غترْق كان - الأجر من الموتر يعني — علميه فات ®إذا القيمت ابن قال 

دونه.ؤإما أزيد، ؤإما اوله، مإما منه! عوض والقربان من 
العمللذللث، إرادته الصادقة وعزيمته نيته من افه وعلم بالعوض أتى فمتى 

لث،وذلالأمرين• له فجمع عنه به تعوض ما وثواب، ثوابه الله أعهلماْ الفاست، 
الءظيم،أى.ذوالفضل وافه يشاء مجن يؤتيه اممه قفل 

للممستخ،الأعإل ثواب، بإهداء بالقربه الإيثار قياس التاّعت الدليل 
أنوبئن ثواما، ليحرز بفعلها يؤثره أن ب؛ن فرق فلا بالقرب إيثار وهونؤع 

بثواحارميصلميؤثرْ 
ولامحنة ولا كتاب، منه يمنع ب القرب، بالإيثار أن العاشرت الدليل 

الأحلأقل؛ا.مكارم مع هوالتوافق بل أحلاق، مكارم 

Aty/rالعاد )ا(زاد 

.٢٩٩ص الجرس طريق )٢( 

AiTjiiy/Tاس زاد )٣( 

Aiy/rالماد )؛(زاد 



٦٧محيوب غيرها وفي ممهْ القرب الإيثارفي قاعدة 

وعدمهالإيثار ل الصالحة رعاية الثالث؛ القول 

هوالإيثار كان يوثر أن راجحة الشريعة ل المرعية المصلحة كانت فإن 
يوثر.فلا مصلحة الإيثار و يكن لر ؤإن والقدم، الأول 

فإنهالبغدادي كالخهليب المحقفن، العلمإء بعض رجحه الذي وهو 

فماللإمصالحة الشخ عل والقراءة الرواية ل الشيم ي الإيثار يرى 
حرمتهلتأكل غريبا، كان من شه عل يندم أن ليسابق ررؤيمتحب 

ذمته(ارا،.ووجوب 
علميهخمل الذي هو المصلحة عل محمول بالقرب الإيثار بأن والقول 

قيدفن أن عنه اف رمحي عمر بإيثارها عنها اض رصي عاتشة فعل المنير ابن 
صاحبيه.ْع بيتها 

كتابهق أنه غير بالحرمة فوله تفيد عنه التقول كانت، ؤإن والنووي 
حنالبإيثار عدم قرر لما فإنه ذللث،، ق المصالحة اعتبار إل أثار المجمؤع 

فانبنوبته يوثر ررولأ فقال؛ بالإيثار المصالحة قامت ما استثنى بنوبته العلم 

بهفأشار وقت ق ذلك ق المصلحة الشيح رأى فان مكروه بالقرب الايثار 
أمرْ«رى.:^ ٠١

قالحاج ابن كلام مقتفى هو المصلحة مع الإيثار بجواز والقول 

T'rى.ع\/الراوىوآداب لأخلاق )ا(الحا.ع 
)أ(الجموعشرحالهوبا/هر



محبوبغيرها وشي مموه القرب الإيثارفى قاسة  ٦٨

قالأفضل لكونه باللام البداءة ترك ق الإيثار عن تكلم  liفإنه المدخل 
مثلعل امتطاعة له كانت فمن الاحترام ق وأبر الإكرام ل أعظم رروهذا 

يفرأن الزمان هذا ق ذك فاعل عل عناق لكن به، فهوأول الإيثار هذا 
لفرربالمصلحة لاسغيءرا، فيعا ؤيوقعهم ربمم باب غالماعن الماس 
والترك.الفعل 

قالمن ودلل رأي ذكر لما حاثثته ي عابدين ابن ةررْ الذي وهو 
إذابا المسألة تقييد ررؤيسض فقال مصلحته عل القول مرتبا استدرك بالحوار 
كإوالأثياخ، العلم أهل كاحترام منها؛ هوأفضل ما القربة تلك عارض 

لالقيام من أفضل أنه عل يدلان فإمإ والحديث السابق الق/ع أفاده 
،،الي٠_ان١٢عل وهومن الحق ه للن الإناء اعتناء وس الأول، الصف 
الاحتراموهو منها هوأفضل ما إل قربة س انتقالا بالقرية الإيثار فيكون 

يكونكذلك ليس من مثلا الصم، ق مكانه عل لوآثرْ أما الذكور. 

ث.ر.ءا(ال"اا.المهللموب وهوحلاف بلاليع، القربة عن أعرض 
ازبابن الإمام فول هو مصلحه عل ابتنائه عند الإيثار بجواز والقول 

العلامةمإحة رروصمعت فال؛ القحياق وهف بن سعيد عنه نقله ك،ا 

؛.YA/Y■)ا(اكخل 

اثدانه.j اس عبابن وحدث الجلي من القيام j عمر ابن حديث بم،ا بمي )٢( 
قنرثبهإ.تقدم وثد الأشياخ، بقي الغلام 

.٥٦٩/١عابدين ابن حاشية )٣( 



٦٩محبوب غيرها *لإكروْوفي القرب الإيثارفي قاعدة 

الوأنه بالقرب الإيثار جواز يرجم^ افّ حفظه باز بن عيداف ين عبدالعريز 
ا.المصالحة٠ر ظهرت إذا ذلك ق حرج 

عشم؛نلابن هوقول مصلحته هوباعتبار إنإ الإيثار بان والقول 
إلاإليها يحتاج ملأنه بالقربى غيره يوثر أن للإنسان ينبغي ارلأ قال؛ 

علفضل له أوأحدأ أباه يوثر أن مثل أكير، مصلحة ذلك عل ترتب إذا 
فهداولغيره له تثجيبما يؤثره أن ؤيريد هذا، أشبه ما أو أوعلم بال الناس 

القاصلاال٣ا.من أفضل محعله ما للمفضول يعرض 
أنمثل باس، فلا يوثر أن ا،لصلحة اقتضت ررؤإذا آخر• موصع ل وقال 

مناه أبأن ويعرف الأول، المحق، وهوق الثال الصم، ق أبوه يكون 
نقول;فهنا الولد، يقدمهم لر إذا ثيء هم نقومل يكون الذين الرحال 

مثلممهم لا الذين الطجن الأياء س كان إذا أما والدك، تقدم أن الأفضل 
الثاق،الصم، ق والده كان ولو مكانه، ق يبقى أن فالأفضل الأمور هذه 

وكدللئ،؛اكةلأعالم«لأ،.

١.٨ ٩ Y/ اJخارى الإمام صحح ق الدءو0 فقه )١( 
م1رة،الأميرة جا0ع ل العال، لراد ثرحه أثناء سماحته من ٥^٠ ارمحمعتح ١^^٠٠! تال 

مه.١٤١٨ ١js/ ٦ الأثتين ليلة البدسة، حى الرياض، يمديتة 
ا^^صorاينءنمينضاممافيا/ا«"ا،لخاءازب )أ(بفلر/-ماوقات، 

 /Y٢٢٩)٠١(تعليقان،شخمنضاعافي.
)أ(لقاء



محبوبغيرها ولي *-موه القرب الإيثارفي قاعدة  ٧٠

القول؛هذا أصحاب وامتدل 

بنعمر رأبت قادآ الأولي، ممون عمروبن عن الأول: الدلل 
المومت؛نأم إل اذهب عمر؛ بن اممه عبد يا قال؛ عنه، اممه رصي الخهناب 

صلها،يم اللام، عليك الخهناب بن عمر يقرأ فقل: عنها، اطه رصي عائشة 
نمي،عل اليوم فلأوثرنه لنفسي أريدْ كنت، قالت،؛ صاحبي، هع أدفن أن 

قال;أذ؛ث،لكاأمرالؤبن..«رملديك؟ ما له قال: غال،اأنل، 
ارأتبلمصلحة كان إنإ عنهم الله رصي لعمر عائشة إيثار فقالوا؛كان 

الشرق محاورهما أن فرأت بكر وأب؛، الّم،. يعد عمر أفضلية وهي عائشة 
الحياة.ق صحبهإ كإ 

منرحل ررحاء نال؛ عنهم الله رمحي عمر ابن حديثا الثاف: الدليل 
عنهنأللث، أصكل—إت افثه، ول رما يفقال؛ ه اممه نبي إل الأنصار 

افه،رسول يا فقال؛ ميم، من رجل جاء حتى ®اجلس®، قال؛ تعلمتيهن، 
الفقالأنماري؛' ؛قالث، لاسال؛ نتعالمنيهنء، عتهن اللث، أصيات كل

بهءأفابدأ حقا للغري_ا ؤإن غريب رجل إنه الأنصاري؛ 

نحرص.تقدم )١( 
بعضوصفح ذكر - الصلاة صفة باب ~ الصلاة كتاب ~ صحيحه ل حان ابن رواه )٢( 

٠( ١  ٨٨٧)ح ٢ ٠ ٥ / ٥ صلاته ق للمصل والرمع السجود 
لخر0اا,ءحن الألباز(ت وقال 

(١٣٥٦٦٠)ح٤٢٥/١٢^ماJفيسمهم



٧١محبوب غيرها وفي مموه القرب الإيثارفي 

حقوهي مقتضية كالحة اكقي الرحل آثر عنه اش رصي فالأنماري 

والطاعات.القربان 

أعمالقربات أن يرون لأتبم والقربان العبادات التفريق؛؛ن فممتضاه 
وماكبوز، فلا والحج والملأة كالوضوء فالعبادات العباداتر من 

وتعليمبالعروق والأمر للخالق كالإحان والهلاءات القربان من عداها 
فيجوز•الرحم وصلة الوالدين وبر العلم 

الخرم؛نلى.لإمام القول هذا حجر ابن نسب وقد 
القول.لهدا دليلا "■ اطلاعي حب ~ أز ولر 

بمقالهاالخصوصة ادات العيبين هوالتفريق الفل—اهر كان ؤإن 

تكونأن يغلب الخاص بالحنى العيادات ولأن التعبد، عموم عن وتاكدها 
اللزوميؤكد ه نفبخاصة بالأمر للمكلف، فالتوجه الأعيان فرونحى من 

فروضمجن كوبا فيه يغالي، مم—I فهي عداها ما بخلاف الإيثار، وعدم 

لالخق اسمال وجوب ~ اوا>ع وآداب الراوي لأخلاق الخاسمر ق البغدادي الخْليب و —
الQ القراءة بعمهم وأراد الهاع، j اسة اماض اخلفت، إذا بق الأول تقديم 

(.٦٥٤)ح ٣  ٠٣/ الجالس١ إل منهم السابق بميم أن الحدث فعل غيره، يتقيد٥ 
.٢٩٧)ا(نلالأوءلار"آ/

•ا/ساالباري رأ(فح 



محبؤبغيرها وفي *خو3ه القرب الإيثارفي قاعدة  ٧٢

بفعلهملقرطه الاحرين *ع فيه يتساهل مما وهي المندوبات أو الكمايات 

مومثلهولانحونلن هوأفضل،ته، لن الإيثار جواز ا'لخاصث القول 
دونه.أو 

جازأوانمل انمادة ي سواء الزلة ي المزتر من أقفل المزر كان فان 
يؤثره.فلا دونه أو اؤيه وممثله كان ؤإن إيثاره، 

قالمغني ق ةالامة ابن إليه مال وهوالذي الخنا؛لةأاا، بعض به قال 
،.الخم١رةل ق بمقعده منه هوأفضل من إيثار مسألة 
الخمعةق بمحله أي ~ آثر ررإن الفنون! ق الوفا \لي كلام عليه لوا مخو 

جاز«أم.ودين بعلم هيئة ا ذ- 
ولكنهفص، للأفضل الإيثار لدات يكن ل؛ عميل ابن تعليل غثرأن 

والهى،ل؛االأحلام أولوا منكم ءاليليتي نوله: ل نة للاتاعا فيه رآى 

٠١٦٢/٣،ضححموع٢٦٠/٢)ا(اكي 
.r-r/y)أ(الض 

اموعمآ/آأا.)٣( 
فالأولالأول ونضل ؤإفامتها، المعوق، تسوية باب ~ الصلاة كتاب — لم مروا0 )٤( 

منوتقريهم المخل، اول وتقدبم إليها، والسائمة الأول، الصفا عل والازدحام منها، 
(.٤٣٢الإئما/مآ"ا)ح 



٧٣محبوب غيرها وشي مكيوه القرب الإيثارفي قاعدة 

للمهءراتياعا بل حقيقة، إيثارا ®وليس آحر0 ق بقوله تعليله يوصعحه 
بالأخر.أحدهما أوتقوي الواحد، للمدلول ١^^٧^ توارد من فلعله 
الروضعل حاثيته ق م قامابن إليه مال الذي هو القول وهدا 

•ارء 
الإيثاربكراهة وقولهم الشافعية مدم، عرض ئا الهيتمي حجر وابن 

فقالللأفضل جوازم عل نحمل أدلة بأنيا المجيزون يرام بإ الامتدلأل دفع 
فكإؤإلأ منه؛دللث،، أول ليس من آثر حبث، الكراهة محل بأن محاب،! ®وقد 

فيها،إيثار لا الدينية الحفلوحل أن ورد قد قيل! ®فان القسطلأل! قال 
ابنءنها؟أجاب اف رصي عائشة، آثريتج فكيف، ونحوه، الأول كالصم، 

فلمإالمضل، أهل إيثار فيها ينبغي بالسوابق المستحقة الخفلومحل بأن النير! 
ممضولأكان إذا النزل لماحي، ينبغي كإ آثرته عمر فضل عائشة علمّتط 

الحقكان ؤإن منزله، حفر إذا منه هوأفضل من الإمامة بفضل يوثر أن 
ام.«ر؛،.النزل. حك، لصا 

)ا(اموعم/!أا*د
 _)Y( الريع الروض/Y٤٨٣.

أشرفالوساتلصا"ارأ•)٣( 
■٤٧٨/٢اUرتم،)أ(إرشاد 



Ut  محبوبغيرها مضوْوفي القرب الإيثارفي قاعدة

تبأدلة القول لهذا وارسا|لوا 
كانت قال عته اممه رصي الأنصاري عود مأيى حديث الأول! الدليل 

وا،محتلم ولا تووا، ررامؤينول! الصلاة، ق مناكبنا يمح اف رمول 
ثميلونم، الذين نم والنهى الأحلام أولو منكم ليلتي قلوبكم، فتختلف 

،•الذينبلوي،مُ'ل
العقولأهل منهم يليه أن وأمر قربه وموالاته منه. والقرب 

غرهم.من أفضل لكونهم والهلاعا'ت، إيثارهم؛القرباُت، عل فدل الراجحة 
علؤإيئاره عمر بتقديم عنهإ اش رمحي عائشة فعل الثاف! الدليل 

•فصله لماعلصثامن صاحبه عنل. دفن نفهاأن 
أهلإيثار فيها ينبغي بالسوابق المستحقة الخفلومحل رابأن اكر! ابن قال 
عمرآثرته((رم.فضل عائشة علمت، فنإ المضل، 

أهلتقديم ان بالقول لهدا الروصى حامية ق قاسم ابن واستدل 

^^٤،•الفضل 
الصيحة،باعتار الإيثار بمشروعية القول هو ~ أعلم وافه والرامح— 

قنريجه٠تقدم )١( 
)آ(مدمنحرمح،.

• ٤٧٨"آ/الساري إرشاد )٣( 
.٤٨٣_Y/الروض )إ(حاتج 



٧٠محبوب غيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاسة 

الأولهو الإشار ك|ن راجحة الشريعة ل الرعية الصلحة كانت فان 
.Jjjjفلا مصلحة الإيثار ق يكن ا ؤإن والهدم، 

هو!الرحح وسب 
وعدما،وحودأ الشرعية مصلحته باعتار الإيثار بحكم القول أن أولا! 

التوجهالخامع هو بعدمها ؤيمنعها الصالحة وجدت حيث ويشرع فيجوز 
المشروعية.وأدلة وازكراهة المع أدلة ؛؛ن 

أباوجدنا بالمشروعيه المائلين وأدلة بالغ القائلين أدلة إل نظرنا فإذا 
بالإيثار،خاصة أوأدلة وعدمه، القربان ل الإيثار عل نحمل عامة أدلة إما 

الإيثار،هذا ق مصلحة عل به الأمر الأدلة آحاد لارتباحل به تامر أدلة فهي 
لعدمكان إنإ الإيثار عن ا فيهالنهي ة أدلآحاد وص منه تمغ أوأدلة 

^ينعن نحرج نجدها ب أوهناك هنا الأدلة ولوتتبعنا الإيثار، ق الصلمحة 
الياقين.

أوالمنح أدلة حشرت أجله من الذي العام العني لحفلنا إذا أننا والثال! 
والثوايح!الأجر وهو واحد وعاء ق تصب أنيا لوجدنا المشروعية أدلة 

به.والزهو الأجر ترك من فيه يرى لما فانإ الإيثار مغ فمن 
يفوقالذي وأجرم الإيثار ثواب عظم من يرى فلما فيه الإذن رآى ومن 

الفحل.ذات به 

الإيثارإن إذ الشرعية، بالمصلحة الحائرة ق يتحقق المشأرك القدر وهذا 



محبوبغيرها مموْوفي القرب الإيثارفي قاعدة  ٧٦

معتبمرةشرعية لصلحة اير ومن والثواب، للأجر تفويت الصلحة عدم عند 
العمل.فضيلة من فوته ما أجر من أعظم يكون المصلحة أجر فإن 

وعدمهان القربق الإيثار بجواز المصالحة برعاية القول ان ت والثالث 

فيه.الأدلة تعارض ْع حصوصا الشريعة مقاصد ح التوافق هو 
والأحكام،ائل الممدم مثل ق ومرعية محت؛ره الشرعية فالمصالح 

لتحقيقهاؤيتشوف الشائع يتقصدها التي الثريعة المصلحة تحْمّتا وحيث 
عدمتوحيث وترجيحاما، الشرعية الأحكام موافقة إل أقرب هدا كان 

الحكمعل ها وأماممبناها وررالثريحة تحال. ض حكا فليس المصلحة 
وحكمةكلها ومصالح كلها عدل وهي والمعاد، المعاش ي العباد ومصالح 
كالها«را،.

لصالححا جيء إ إن الشراغ أن المقررْ؛ ررالقاءال.ة اكاحلبي! فال 
ومصالحه؛الكلف، حفل إل راجعة حميعا والتخيير، والنهي، فالأمر، العباد؛ 

الأغراض،<أ'ا،.عن منزه الحفلوفل، عن غي اممه لأن 
بالقرب.الإيثار أدلة بتعارض القول عل هدا 
أحرىجهة من والرجيح الاستدلال أصول ْع متوائم التقعيد وهدا 

هلوعدمه الإيثار الواحدة ة الحالق المكلف عند تعارض إذا فيإ وهي 

الوقضّ؛/اد)؛(إعلام 
)أ(الوامماتا/؛مآ\.



٧٧محبوب غيرها وفي ممعه القرب الإيثارفي قاعدة 

الأعلالمملحة هو المعلن أي باعتبار متوجها النظر فيكون لا؟، أو يوثر 
الفاسدوتعطيل وتكميلها المصالح بتحصيل جاءت اروالشريعة لشريعة اق 

أعظموتدغ أدناهما بفوات الصلحت؛ن أعظم نحصل فهي وتقليلها 
اديزبامحالأدuهمالأ١/الف

الأوزاروأن المصالح عل مرتبة نان والخالأجور أن ييب ولا 
أصلا راوهنتيمية! ابن الأسلأم شخ قال ك،ا الفاسد عل مرتثة والأنام 

هوذكرناه كإ الشريعة ق المذمومة الأمور وهوأن اعتباره بجب ناير عفلم 
صلاحهترمح ما المحمودة الأمور أن كإ صلاحه، عل فساده ترجح ما 

،.الفاسد..؛،١٢فيها تغلم؛، والسيئات الصالح فيها تغلم_ا فالحنات اده، فعل 

)ا(الأمتقا.ةا/سأ.

.٤٦١/١)٢(الأسقا.ة



محبوبغيرها ممؤْوفي القرب الإيثارفي قاعدة  ٧٨

بهيقفل ^وطالإثارشاهمي4صدص اثتاسع: 

;بام إحالها بمكن شروطا له اشترطوا الإيثار بجواز القامح، بعض 
رغبةولا والعبادة منه زهدآ المرب ل إيئارْ يكون ألا الأول؛ الشرط 

عنيارر
وحدلأن.حرمان العبادة ق الزهد فان 

ه،فعالظاهر لا ونيته ا،لكلما يمقاصد مرتبهل الشرط هدا ان شلئج ولا 

لثعائرمعظم غير أنه ييب فلا فيها زاهدأ العبادة عن راغبا آثر ومن 
وعدمه.الإيثار ل ه لتفوالأحظ ا،لصالحة يؤع ولر تعال، اف 

محرم•تحل أد لواجب ترك ليثادْ عل يبي لا أن اكاف• الشرط 
يأثملحرم أوفعل بتركه يأثم لواحّ_، تركه منه بلزم الإيثار كان فإن 

الإيثار.هدا مشروعية بعدم شك فلا بفعله 

فهوللمحرم وسيلة كان وما فهومحرم، الواحب، لترك أفضى ما وكل 
محرم•

عليقدم لا والندوب الندوباتر، أجور الإيثار إليه يؤول ما وأنمى 

ا٤ الخضر عبدالكريم د. التقغ زاد رح شا 



٧٩محبوب غيرما وفي ممؤْ القرب الإيثارفي قاعدة 

لإدراكه.الحرم يفعل ولا الواجب، 
مصلحةترك فلا الندوب مصالحة من أعل الواجب فمصلحة وأيضا 

الصالحةمن أعظم الحرم دة ومفمملحة، منها هوأدنى  ٧٠الواجسا 
مقدمالفاسد اردرء أن الثريعة علمإء عند التقرر ومن الندوب، من التوحاة 

منها.أدنى وهى فكيفح اوييا تكانت، إذا هذا الصالح؛؛ جلبا عل 
قالأقوال بين به ليجمع السيوطي الإيثار ق العني هدا قرر وقد 
كالآء،ح_رامت فهو واجب، ترك إل أدى إن ررالإيثار قال؛ الإيثار مشروعية 

ولاواحد، من أكثر فيه يصل أن يمكن لا حماعة ل والكان العورة، وماتر 

سنة،ترك إل أدى ؤإن ذلك،، وأمساْ الوقت،، بعد إلا لأحرهم الوبة، تتتهي 
تيىفيه ليس مما الأول، حلاف لارتكاب أو فمكروه، مكروه أوارتكاب 
الخلأف((راا.وتيذايرتفع الأول فخلاف خصوص، 
قالإيثار قررتأن حسن، العيهبن محمد الشيخ الشرط هن.ا أكد وممن 
إلالصلحة.أول وتركه أوماح، مكروه والإيثاربالمستحيايت، محرم، الواجيات، 

ؤإذاحرام فهو واجبة كانت، إذا القرب بالإيثار  ١١عثيمين! ابن قال 
،.٢١١أصالح،هو ئا ينظر مستحبة كانت، 

فهدهالواجبة! القرب الأول! النؤع نومن• عل بالقرب أرالإيثار وقالت 

١٠ ص٧١ فيوض والطائر الأشبا، )١( 
)مآ(ساتشضنضالأكالا/ا>م.



محبوبغيرها وفي القرب الإيثارفي قاسة  ٨٠

فمط،واحد رجل لوصوء كفي ماء معه رجل ومثاله -يا، الإيثار محوز لا 
الالحال هده ففي وصوء غر عل معه الدي وصاحبه وصوء، غير وهوعل 

الطهارةوهو عليه واجبا ترك قد يكون لأنه الماء؛ -يدا صاحبه يوثر أن يجوز 
حرام..،٠أ١ا.الواجب ق فالإيثار بالماء 

حرام،بالواجم—،ت ار الإيثهي• ام أمررالإيثار الثرح ق وقال 
حرامبايحرم؛ الإيثار مطلوب، بالثاحت الإيثار مكرو0، يالمسحب؛ الإيثار 

الحجقبل غيره عن الحج من الملم مغ المعنى هذا مقومالت، من ولحل 
منالغير عن يصح لما حي مثال الحج أن ار باعتبه نفعن الواجب 

الواجبات.

يقول:رجلا سمع ال؛ي. أن محهإ اممه رصي عباس ابن حديث، ففي 
قال؛~ ل أوقريسا ~ ل أخ نال• مبرمة؟® رامن قال؛ شيرمة، عن لبيلث، 

عنحج نم نمسلمثا عن ررحج قال؛ لا، قال؛ ائ،؟،ا نفعن ررحجج.؛؛، 
•شرْة«ص 

.٢٨/٣٥اuباكوح)ا(لخاء 
)آ(الثرحاسإه/''ا.

(.١٨١١)ح ١  ٦٢أ/ ضرْ عن بمج الرجل باب ~ التامالثا كتاب — أبوداود رواه )٣( 
؛ا/ها-ا،)حيمه؟(.الم، طجه-كتابادأك-بأبالخجءن وابن 
هداق ليس صحح إسناد ٠^١ ؛ ٥ ٤ ٩ / أ روايته يعد الكرى الطن ق الييهقي قال 

الألبان.وصححه منهء. أصح الباب 



٨١محبوب غيرها مضوهوفى القرب الإيثارفى قاسة 

لمنازعته لإخوته ملم ندرته سمر للبر بحاجته والداه يكون أن ومنه 
واجب.لاواللين الر أن سمر ه، نفعل ؤيقدمهم فيه ؤذدهم بق ال

أويقوين، لا الذي ؛الواحس، الإيثار يعارصه ولا الشرحل هذا يناق ولا 
ماء؛، JL*كمن يتدارك، لا أو يفوُت، لا مما منه، هوأوجب لما تداركه يمكن 

وتزهقتبلك تكاد معصومة نمس وءند.ه ذلك عن ائاء يزيد ولا للوصوء 

إيثارأنه ْع الإيثار محب، فهنا لهلكت،، وصوئه بإء يؤثرها لر لو العطش من 
ا،لطال_ااارمائة ق الجويثي إليه أثار ما هذا رواجس،، 

الخْعكتابه ق الخويتي أبومحمد والده امتثناها الم، هي، المورة وهذه 
فرصهلأداء ه نفارة طهعليه افترض يحل إذا ررالوقت، فقال: والفرق 

أنإلا الإيثار ه لمحز ل؛ الإيثار أراد فإذا لفرورته تغرقا مفصار الماء ومعه 
امهجته حائفاعل يكون بأن الوايرلإ_، من أشدحاجة التوهب يكون 

رعايةق الشريعة مقاصل. معر هوالنوافهم، الصورة هذه وامتثناء 

علتداركه يمكن ولا يفوُت، الذي وتقديم الأدنى، عل الأسم، الصالح 
تدراكه.ؤيمكن يفوت مالأ 

المالح؛أص_اتحصيل عل مبناها الثريعة ®إن القيم: ابن نال 
ؤإنحصلت،، كلمها تحصيلها أمكن فان ثيء، منها يفوت لا وأن الإمكان، 

)ا(ماةالطلب



محيوبغيرما وهي مكيوه القرب الإيثارفي قاعدة  ٨٢

وأهمهاأكملها ندم البعض بتفويت إلا يعضها تحصيل يمكن ول؛ تزاحمت 
وأشدهاسسارع«راا.

ررفإذابقوله الع؛ن الإيثار رآه بإ القيم ابن قيد أفهمه وهوالذي 
أوأوعهلب هلكة من ه نفإنقاذ تضمن بحيث الإيثار، مصالحة ترححت، 

ا.الإيثار*أ عليه تعئن نذلرها~ ^^ ٠٧وليس صرورة— شدة 
وأعظمالوا-محن أعظم تقديم الإيثارإل محرد عن نحرج المألة فهدم 

المصلحة.حلب عل مقدم الممدة ودرء الضرر ولغ المصلحتتن 
مندوبترك إل يفضى كان ما له وتابع الشرط هدا من بعضهم وجعل 

وأحرالندوبامحته أحر لتفويمت، مكروها يكون الإيثار فإن مكروه أوفحل 
المكروهات،.ترك 

كالماء،حرام؛ فهو واجب ترك إل أدى إن والإيثار السيوؤلمي؛ قال 
ولاواحد، من أكثر فيه يصل أن يمكن لا حماعة ق والمكان العورة، وماتر 

ستة،ترك إل أدى ؤإن ذللئ،، وأشباه الوقت،، بعد إلا لآحره»إ الوبة، تنتهي 
ميفيه ليس مما الأول، ، حلافلارتكاب أو فمكروه، مكروه أوارتكاب 
ا.الخلأف،أ يرتغ وحذا الأول فخلاف، نحصوص، 

)ا(سىلكين
.٣٠•ص الهجرس طريق )٢( 

)مالأشاْوالظاترباا.



٨٣محبوب غيرما وشي *سمعبم القرب الإيثارشي هاسة 

مندوبأالعمل كان فإن الحتإن ال—ص<أعل عل بي هذا أن والظاهر 
مصالحه.أعظم أيبمإ ق الوازنة فتكون أيضا متدوب أصاله ق والإيثار 

يعول.من ولا ه بنفإصرار الإيثار عل يبي لا أن ت الثالث الشرط 
الإيثار.بها يثرع ولا فهوممزع كان فإن 

أنهغير الدنيوية الخفلوخل ق الإيثار ثروط من ظاهره كان ؤإن وهدا 
يكنب إن أول يكون يكاد بل أيضا، الأحرؤية الحظوظ ق ثرط شلث، بلا 

اؤيا.م

عنعنه، الد رمحي هريرة أبى حديث س قوله من الثرط هدا ويؤحل 

،٢١ل  ٠١تعول بمن وابدأ غنى، ظهر عن كان ما الصدقة ررحير قال؛ . الّك، 
لهاعامة هي بل الدنيوية الحفلوط من ليست، يعول من نفقة أن نحفى ولا 

وقربة.عيادة فهي فطرة هي ك،ا فهي وللأحرؤية، 
ضيف،مكرم الأنصاري ح_اويث، ق حاء ا معاليه يشكل قل أنه غير 

عنهم؛اممه رصي هريرة أثى حديث 3، كا زوجته قالت حنث اطه. رمول 
ونوميمراحلئ، وأصبحي طعاماك هيئي فقال صيانى، قومتج إلا عندنا راما 

وترمس.؛؛،مراحها و\ب>ت ا طعامهفهيات، عشاء، أرادوا إذا صييانلثؤ 
أنبمإ)كأمإ(يريانه فجعلا فاطفأته مراحها تصالح كأتبا قامت، ثم صبيانها، 

ءنربجه*تقدم ( ١ ، 





٨٥محبوب غيرها وفي مموه اثقرب الإبثارفي قاسة 

إلالإحسان أن وقواعدها الشريعة مقاصد وفق شرعا التقرر من ؤإن 

البل عليها، وئاقأ نفس العل لضرر حالبا يكون •ض يث/ع لا الخلق 
فكيف،عليه الضرر ويحول والعنت، المشقة نحلب كانت، إذا العباداُت، تثرع 
انمر.بإينار 

منهالابد شرعية ووظائف باعال مطلوب الكلف، ررفإن الشاطميت قال 

فربإشاق عمل ق أوغل فإذا تعال، ربه بحق فيها يقوم عنها، له محيص ولا 
أوعملهعبادته فيكون يه، تتعلق الش الغير حقوق ميإ ولا غيره عن قهلعه 

غرملوما اوللئه فيكون؛فيه فيقصر يه اف كلفه عإ قاطعا فيه الداخل 

ولامنها، بواحدة نحل لا وجه عل بجميعها القيام منه الراد إذ محذور؛ 
،.١١فيها((أحواله من بحال 

الدرداءوأي ليان حمه؛؛ن الّ؛ي، آحمح، قال■ جمممة أبا حديثا وق 
شأنلث،؟ما لها! فمال متيدلةر٢،، الدرداء أم فرأى الدرداء أبا محسليان فرار 

فصغالدرداء أبو فجاء الدنيا، ق حاحة له ليس الدرداء أبو أحوك قالت،! 
قال!-اكل، حتى بآكل ^ U قال: صائم، قاف ص: كل، فقال: طعاف له 

يقوم،ذم، ثم فنام، نم قال: يقوم أبوالدرداء ذم، الليل كان فليا فآكل، 

)ا(الواسات؛/بإ:آ.

اكزيننرك واكا.ل،: مزينة، غبر والمراد الباب ذلة لأية أي التذل: من متدلة )٢( 
الخسة.بالهيثة والتهيؤ 

الأحوذينحفة 





٨٧محبوب غيرها مموْوفي القرب الإيثارفي 

الإيثارحتك٠اسؤالوطإب ايهاشر: البعث 

ومحملةلأن طلبه، تحريم منه فتلزم الإيثار بتحريم الفول عل أنه ثك لا 
بحليمال ثم أصله ق محرما الثيء يكون أن يمكن ولا محرمة، الحرم 
طاوه«راا.حرم قعله• ررماحرم القواعدالفقهية؛ ومن طلبه. 

انمليعل حرم أحذْ الأحال عل حرم راما قاعدة! منها وقرب 
إعهلاؤه((رُ

القواعدومن للمحرم للتوصل يالة ومومواله الإيثار طلب ولأن 
وهومحرما المقصد فإدام المقاصدارأم. أحكام لها الوسائل  ١١أن المقررة 
محرمة.، والهلاJ٢السؤال وهو له فالوسيلة الإيثار 

تأقلا الشريعة فإن الحرام إل أفقست متى ارالهلريق القيم؛ ابن قال 
أنيتصور فلا القيضان ين ■ع الغاية وتحريم إباحتها لأن أصلا بإباحتها 

، ١٣٢ص نجم لأبن والطائر ،الأثباْ ١ ٥ ١ ص للموطي والظائر الأشاْ )ا(بظر/ 
،مومحوعة ١١٥صى ليركتي الفقه قواعد ، ٢١٧ص للزرثا الفقهية القواعد ثرح 

.١ ١ ٦ ؟/ الفقهية القواعد 

.١  ٢٢القواعدالفقهاا"/ موموعة ، ١ ٤ • ٣; القواعدالفقهة اكورj بطر/ )٢( 

المتعشرح ال، ١  ٥٨ص عيي للالحسان القواعد ٢،  n١٣/ القاع كشاف، يطر/ )٣( 
عييللالفقهية القواعد منفلومة ثرح ، ١  ٨٨صن جامعة لطيفة رسالة ثرح ٢، ٠ ٣ آ/ 

صإا"ا•



محبوبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاسة  ٨٨

والثافاحتهإ أوإبتحريمها من بد لا ل إله يض ما ويرم مء بماح 
الأول|أه.ؤتيئا قطعا باطل 

فكلمكروها وطلبه مواله يكون فإنه الإيثار بكراهة القول ومثاله 
مكروه.فهو للمكروه وسيلة مجاكان 

الإيثاروموال طلب فإن ومنروعيته الإيثار بجواز القول عل وأما 
قمنه ورغبة الهنالب مجن فهلنة إنه لوقيل بل ممنؤع، وغثر مشروعا يكون 
هوالأقرب.هذا لكان الخثرات إدراك 

أنعنهم النه رصي عائثه من وطلبه عمر بوال امتدل القيم وابن 
بنعمر عائشة راوقدآثرت فقال: التللب كراهة عدم عل صاحبيه مع يدفن 

لهتكره فلم ذلك عمر ألها ومالمي.، جوار بتتها 3، الخهناب؛دفنه 
او>ال،ولأئاولل«رأ،.

هويكون أن عنها اش رصي الغرة من بكر أي يطلب استدل وكذلك 
هويبشريدعه أن الغرة ررنامد فقال: ثقيف وفد بقدوم لليي البشر 
وهذايذك، وفرحه بشره الذي هو ليكون الطاف، وفد بقدوم ه النح، 
وأنهالقرب، من بقربة يوثرْ أن أحاْ سأل أن للرحل محوز أنه عل يدل 

أحاه((لم.تبا يوثر أن للرحل يجوز 

.٢٤٣/٩)١(حlشةسنأيداود
؛؛.Y/Yالعاد-)أ(زاد 

؛Y/Y.i•العاد )٣(زاد 



٨٩محبوب غيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاعدة 

ثر:ذكمهملالإيثار

 U؟ي إيثار شل أن له هل ؟ خ) الخاص لحم ا
جازماجازإمطاؤ، و\ضج!ذ!ن ئلأص الإيثار بجوآز \,أعل\مل 

أخذه.

الإيثار؟يقل ذو))\0 هل والكراهة بالحرمة القول ل عم 
الويربهومرتبط هل أوالحرمة بالكراهة التكليفي الحكم أن بمعنى 

حال.بكل يقبله ل له، لحل فلا أؤثر من وأما فقط 
آثرهمن مسألة ق الحنابلة بعض إلا المسألة هذه عل نص من أحد ل؛ 

قبولهله يكره لا أن نصوا فقد الحمعة، ق محله ق غيره 

عنهماممه رخي عائثة من الحطأب بن عمر بطلب استدل القيم وابن 
موالكراهة عدم عل لعمرأ ؤإحابتها الشي. قرب بالدفن إيثارها 
منهأ٣ا.طلب لمن بدله كراهة وعدم الإيثار 

لونولها عل يص بالقربان الإيثار كراهة يرى وهوممن جمين وابن 

أوثرحا•

.T٤٥٩/ ياسم ابن حاثست الرح،ع الروض )١( 
نحربج4.تقدم )٢( 
؛.YY■؟/زادالعاد )٣( 



محبوبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاعدة 

مهلالأول الصف ق كت فإذا الأفضل، باللكز الإيثار رريكرْ ش: 
به،أحق لأن—لث، الإيثار؛ يكره أونحوذلك،؟ أحاك أو مثلا صديقك، و>و 

أوأحوك آثرك إذا أي! فيجوز، القبول أما أحد،  ١٣يوثر لا القربان، ولأن 
لمكانه(( ق الحلوس تقبل أن حاز ولدك 

أحدكميقيمن ارلأ لحديث،: يهإ افه رخي عمر ابن فهم ل وأرى 
لممزاده فيإ وذلك، الإيثار، قبول عن امتناعا محله(( ق محلس يم أخاه، 

هلقام إذا عمر، ابن راوكان عمر؛ ابن عن راؤيه مال؛ قول مجن الحدينؤ بعد 

له•ثقلليثارْ فلم بجلس ب ه، محلعن رجل 
اطهرضي عمر ابن لفعل النووي الإمام تعليل الفهم هذا يقوي ومما 

بسبيهأحد يرتكس_، لئلا لث، ذلمن يمتنع عمر ابن ءفكان بقوله: عنهإ 
ويوئرهالأول ، الصفمن موضعه عن يتأخر بأن الأول أوحلاف، مكروها 
بها(رم.

فلاغره بإيثار ورضي نفا ءلاب١ قد مادام الموتر أن يظهر الذي ولكن 
قبوله.من للمنع وجه 

عليهحله منه احتهادآ كان إنإ عنهإ الله رضي عمر ابن فعل ولحل 

.١ ٩ ١/ ٠ الختصرات أحصر شرح )١( 
نحرمحه.تقدم )٢( 
.١ ٦ ١ / ١ ٤ مسلم صحح شرح )٣( 



٩١محبوب غيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاسة 

أوخشيةحياء نام قد يكون أن وخشية السنة اتباع وشدة والوؤع التواضع 
مكروها.سه أحد يفعل أن 

عنرجل له قام عمإذا ابن ررولكن اراوكات نول عند الروي قال 
برضاهقام إذا ا حرامفيه قعوده وليس منه ولع فهذا فيه® بجلس ب ه محل

همحلمن له فقام إنسان منه استحى ربإ أنه أحدهما عنه تولع لكنه 
الإسارأن اؤغ والهدا، من لم لالباب، عمر ابن فد قلته ءل؟ا عثر ْبن 

يرتكبلئلا ذللئ، من يمتع عمر ابن فكان الأول أوخلاف مكروه بالقرب 
الأول((لا،.مكروهاأوحلاف أحديسببه 
تعبةبن المغبرة من ؤللثه ق عنه افه رضي بكر أيى فعل تأمل وعند 

م-ايعينلأ،،ثقيف وفد بقدوم اش. إ-تحار ل يوثرْ أن عنها الله رضي 
النبيقرب الدفن ق تؤثره أن عنهم اض رضي عائشة من عمر وءلاو_ا 
ءلل-اغثر من والقبول ؤللبه، الإيثارإل قبول من هوأ؛حاو ما منجد .أم. 
عنهمالله رضي وعاتشة المغبرة مع بكر أي فعل فكان الهللبط، من أمهل 

الإيثار.ءلل._ا إل الإيثار قبول من أبلغ 
هويدعه أن المغبرة ل. للواثا|فقال؛ الغيرة بقصة القيم ابن اّتالل وقد 

'١ و ١ ٦ ' / ١ ٤ مسلم صحيح ترح ( ١ ) 
نحربمه.)'آآمموم 

نحربجه.تقدم )٣( 



محبوبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاعدة  ٩٢

بذلك،،وفرحه بشره الذي هو ليكون وفد؛^lilj^،، بقدوم الني. يبشر 
القرب،من بقربة يؤثرْ أن أخاْ أل يأن للرحل يجوز أنه عل يدل وهذا 
يزر-هاأحاه«را،.أن يجوزللرحل وأنه 

أمرتضمن ررةاوت،ت محه اض رصي عمر بقصة عبدالهادي ابن وامتدل 
اةالخ؛—ق الفضيل والمكان القرب،، الإيثار؛لايكرم الأول؛ أحكاما؛ عمر 

بىلن حلافا القبول، يكره لا يذل إذا الثاق؛ لبعضهم، حلافا والو^،، 

Aiy/Tالعاد )ا(زاد 

-"؟/؟YAالخراب )أ(ءص 



٩٣محبوب غيرها وقي مموه القيب الإيثادفي قاعدة 

ذكمسثلالإيداداوثم،عهت4صقر: ني انه ائبحث 

لأنهنحيب لا بحرمه القول عل أنه فلأنك الإيثار أحد من طالب إذا 

ارماتقول! الفقهية والقاعدة الإيثار، طلب يقبل فلا عاليه ؤيع؛ن محرما يفعل 

راماومثله الحكم، ق الأخذ قرين فالإءهلاء إعطاؤْ(<لأ، حرم أحذه حرم 
إعطاؤه«روالعطي عل حرم أحاو0 الأحد عل حرم 

ذكروهة.الإجابة تكون الإيثار بكراهة القول وكيلك، 

أحوالهأنل ق الإيثار طلب إجابة تكون الإيثار بجواز القول وعل 
طاو_،إجابة عل مأجور فهو والمشروعية، الدب الأصل كان ؤإن الإباحة، 

أخيه.

هلكان إن خصوصا منه والاعتذار الإيثار طالب، رفقي له ولكن 

عنفضلا الإلحاح الإيثار طالب حق من ليس وحينها ذلك،، ق مصالحة 
الإذن.دون الأخد 

حديثاق كإ عنهم افه رصي الصحابة فعل يؤيده المعنى هذا ولعل 

,١  ٣٢ص نجم لابن واساتر الأنام ، ١ ٥ ٠ ص للتوطي والطاتر الأشاْ يطر/ )١( 
.١ ١ ٦ آ/ الغقهية القواعد موصومة ، ٢١٥ص لازرفا الفقهية القواعد شرح 

١٠ ٢ ٢ آ/ الفقهية القواعد موسوعة ، ١٤م/• الفقهية القواعد ق الثور يطر/ )٢( 



محبوبغيرها وهي مكيوه القرب الإيثارهي قاعدة أ٩ 

يمينهوعن بشراب، أق اض. رمول أن عنه؛ اش رصي معل بن مهل 
فمالهولأءا،، أعطي أن ل رءأتأذن للغلام؛ فقال أشياخ، يساره وعن غلام، 

الغلامفإن ال0الا،. يق فتله أحدا، بنصسي أوثر لا واف لا الغلام؛ 
ولاالنبي. ببمركة يزهد لا بأنه وعلله بحقه الإيثار رفض عنه اطه رصي 
ول؛عليه ينكره ول؛ تعليله الني. منه فقيل أحد، فيها ه نفعل يقدم 

اختياره.بخر يلزمه 

يوحدلا أنه حق له وحب، أنه الفقه؛ من راوفيه مستدلا؛ بهنال ابن قال 
بنصسىأوثر لا اف، رسول يا راوافه الغلام؛ قال فلدللت، إذنه، عن إلا منه 

يفضله.«رى.تبركا أحدا« منك 
عنه؛ابن؛،طال نقله ك،ا الخدين، ثرح ق صفرة أيى بن الهلب، وقال 

الشابفلوأذن السن، لفضل التائب باب من اليمتن صاحب، رروامتئدانه 
قوتشاح يأذن ل؛ ؤإذ هم، أنفعل المؤثرين من لكان الممتن عل الذي 

ءاليهالشح ما فله الٌ؛يا ُر، نصييه 

)ا(مارمغربجه.
٦٠٧٥/ البحاري صحح ثممح )٢، 
.٦٧٥/ البخاري صحح ثرح )٣( 



محبوبغيرها وفي مموه ١^٣^ الإيثارفي قاعدة 

^ي،بإصاءاهمابللهيت

الأعإلثواب إهداء ألة ومالقرب بالإيثار مسألة بين شبه يوحد 
ولهذاللغير، والأجور الحسنات بجلب ما وهوبذل مر بجاْع للأموات 

إحدىعن أويتكلم يقرر حن العلم أهل بعض أن وجدنا بينها المشرك 
قهذا يكون ما وغالبا لهسا، ؤيعرصن الأحرى عل بممّج السأكن 

نمسلها ليمرر الأحرى بالمسألتين إحدى قياس ص يرام لما الاستدلال 
حكمها.

الآلتينصورة ق القرب هو الحكمي القرب هذا مصدر أن يجفي ولا 
العيادة.أمور ق للغير بذل فته كليها أن يجامع 

الإيثاركراهة عدم عل يستدل وهو القيم ان القياس هذا قاس وثمن 
مثالميإل فيها والتنانع عليها الجمع القرب إهداء رروهل فقال؛ لقرب اق 

ابفعلها؛ؤإوه أن ين بفرق فاى بالقرب، الإيثار عئن وهو بثوابها، إيثار إلا 

التوفيق؛ار١^٠وباممه بثوا-با، يؤثره ثم يعمل أن وبتن ثوابها، ليحرز 
للأمواتالصالحة الأعال ثواب إهداء عل بالقرب الإيثار قاس فقد 

فكونموثرأ، الفاعل احتلاف أن ير ولر الكل، ق للثواب إهداء أنه بجامع 

سدم/مآ؛أوما؛أ.)ا(زاد 



محبوبغيرها محقي مموه القرب الإيثارفى قاعدة 

أنمادام يرر لا هو ليفعل تقديمه الإيثار بينإ الهدي يفعله القرب إهداء 
ا،وألين.ل الثواب الح1.عإس 

أنوهي جالية فروق هناك كن أ المصورة حث من أنه شك ولا 
المهديوفاة بمد يكون الأعإل ثواب ؤإهداء الوئر حياة ي يكون الإيثار 

فرق.هدا إليه 

هوؤساشرهاالهلا■ءة ليعمل للموثر تقدمة الإيثار وهوأن آخر وفرق 
كأنبه يقوم الذي وهو ه نفالهدي من العمل الأعإل ُواب ؤإهداء هو، 

له.أهداه لن ثوابه هووبجعل هوؤيموم يتصدق 
والأجر.بالثواب للخر إيثار هوأنه بينها الخامع والعي 

الأعإلُواب إهداء ألة معن يتكالم وهو الروح كتاب ل القيم وابن 
علقياسها الانع^ن استدلال من أن ذكر جوازها يقرر وكان للأموات 

وهومكروه الثواب بأمباب رافالإيثار لساممت عل فقال بالقربان الإيثار 
الإيثاركره إذا هوغاية الذي الثواب بنفس الإيثار فكيف بالقرب الإيثار 

وأحريءرا،.أول فالغاية بالوميلة 
ردفقد القرب بالإيثار كراهية يقرر الرؤح كتاب ق القيم ابن ولأن 

باختمارتهى أوجه ثلاثة من وأيهلله القياس هذا 



٩٧محبوب غيرها وليي *خيوه القرب الإيثارفي قاعدة 

عاليهنومن لا حياته حال والمرير الحياة حال ق الإيثار أن الأول؛ 
للميتالأعإل ثواب إهداء بخلاف بالإيثار، ينتفع فلا يرتد فقد العامة 
الإسلام.عل مات الذي 

وتركهالثواب ق الرغبة عدم منه يظهر القرب بالإيثار ان ااثانى؛ 
لأحلعليها بحرصي العامل فان الأعإل ثواب إهداء بخلاف للاحرين، 

الملم.أحاه به أويضر به لبضر ثواب 
أبلغمن المالحة للأعإل والمسافة والنانسة ائرة البأن الثالث: 

نركغيره الأعإل هزه آثر فإذا العبودية، لقصود مناف، والإيثار العبودية، 
فهذالم اللأخيه ثوابه أرمل ثم هوبالحمل محام إذا ما بخلاق به، أمر ما 

اّالحبوديةر لقام ولا والمابقة ارعق للممناف، غير 
الحلمإءعند أثر ذا يكن لر المساكن تقارب أن يظهر فالذي حال وبكل 

مثلأن قيل إن هذا الأحرى، عل إحداهما محياص وصحة حكمهإ وحيد تق 
١وهوصعيف، القايسة عل أحكامها تثنى تما المائل هن.ه 

بينهإ،حكميا رابطا نجد لا المساكن ق العلم أهل كلام تامل وعند 
بجوازيقل ب للأموات، القرب ثواب إهداء بجواز ت قال ممن كثيرأ أن بدليلر 

القللأموات الثواب إهداء حواز بعدم محال تمن وممرآ القرب، ق الإيثار 

.الروحصآآاو.ما'



محبوبغيرها ولي مكيوه القرب الإيثارشي قاعدة  ٩٨

القربر١،,j الإيثار بجواز 

والشامدسه وقضاء عته الصدقة وكدا يه المت وانمماع الدعاء وصول عل العلياء اتفق ( ١ ) 
للبي.ؤوالقرب الثواب إهداء جواز عدم عل واتفقوا عنه والح^ ونذورْ يكفاراته 

القالب.اعيال جوازإهداء عدم وكدا مومتآ يكن لر ش الإي،ان جوازإهداء لعدم 
وقراءةالصلاة ثواب كإهداء ذلك بعد لما الأمال ثواب إهداء جواز ل العلياء واحتلف 

أشهرها:أقوال عل والذكر القرآن 
الشانمة.وخمهور س حهور وتول الخوان عدم الأول: القول 
بهال وقوالحنابلة، الحتنمة مدهب وهذا للأموات، القرب إهداء جواز الثاف؛ القول 
قالؤإن ووصوله بالخواز تال تيمية وابن القيم، ابن ونمره والشافعية، المالكية بعض 

معلوم.لر ، السالفلأن فعله بكراهة 
الأحر.بعضها ق به تقل وإ السادات أنولع ببعض يه قالت، حيث، مفصلة أقوال وهناك 

مالعلإكإل ، ١ ٥ ٩ I"/ بطال لابن البخاري صحيح شرح ٥،  A٩٣/يفل/الأم 
القرطبيتر تف، ٤  U٩٩/ اوى الفتمحموع ، ١  ٩٩ص المسائل جاّع ،  ٤٥٢ م/ 

قدايةلأبن المغني ، ١ ٤ ٩ ص الصلاح ابن كاوي ، ٤ ٦ ٥ U/ ممر ابن شر ، ١ ١ ٤ / ا٧ 
 /Tأضواء٢، ١ ٢ أ/ الصنائع بدائع ٥، ٤ ٤ م الخليل مادّ، ، ١  ١٧ص الروح ، ٤  ٢٣

.U٤٧٠/النيان 



محبوبغيرها وفي مموه القرب الإيتادفي هاسة 

ص

فإقونحل—؛؛^s ودراصة حعا تعال به الله مى ما تدؤين من الانتهاء وبعد 
كانفإن الصواب، الكريم تعال اش وأمال رأيت ما حلاصة هنا أدون 

ؤإنمسحاة، وعلم وتكرم تفضل فهوالذي وحده، اف فهوقفل كيلك 
تمنه بريثان ورسوله وافه الش؛هلان ومن قمتي ذللث، غر كان 

الشريعةأحكام عن الكشمج ق منزلتها وعلو الفقهية القواعد أهمية ~ ١ 
والاجتهادالأحكام فهم عل يع؛ن منفبهل فقهي تأصيل وفق وأحدها 

الاجتهاديات•وعموم لنوازل ال 
القواعدمن محوبء غرها ول مكروه القرب ل ررالإيثار قاعدة أن ٢- 

التعلقالأول ثقها ي حلاقية قاعدة وهي الصغرى، الفقهية 
بالأحكام.

تقريرل ممرآ نحتلم، لا محملها ق المخ وهدم القاعدة، صيغ تحددمت، ٣- 
العام.ومال.ركها القاعدة مدلول 
محتملةصيغتها حمل ولكن بالقرب بالإيثار حصها من وهاك 

بالقربررالإيئار وصيغة بالقرب؟® الإيثار يكرم ررهل كصيغة للخلاف 

•الأدلٌ أوحلاف، مكروه 



محبوبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاعدة 

لبمادقلا ٠ كصيغة الإيثار بمع ابزم صيغة عل توردها أحرى وصح 
لابجوزأ•القرب ُالإيثارق وصيغة امياتُ 

قءلأبحوزاكمع كصيغة المال صيغة عل جاءت ما الصغ ومن 
فالتمع هو بالممنؤع الراد أن بينت حيث غ؛رءااا ي ربجوز انمادات 
حفلوظؤق •كرو•، الشرب ق وصيغة،الابمار غرها، لا العبادات 

وأنهنفس، الحفلوظ وهو المراد بينت حيث ١ مستحب التمس 
إليه.ومندوب مستحب أي محبوب 

علالأدلة مماثر مندوب، انمنيا حظوظ ٤- 
القيامق الشريعة مقاصد ولموافقته ه، فاعلموقفل علميه الحث 

الأخلاق.ومكارم والبدل ُالإحان 
قيأخدان، ؤإحوهوتمع وقربة عبادة الدنيا حظوظ ق الإيثار أن ٠" 

لمامالكا يكون وأن تحال، ف الإخلاص اشراظ من التبرعات أحكام 
مكرهالا للإيثار خارآ راضيا يكون وأن غيره، بحق يوثر فلا به، يوثر 

عاليه.

منمحيب أن له ويندب الدنيوية، الحظوظ هده ق الإيثار طاو_، محوز ٦" 
طلبه.

بهتتعلق أومن الموئر بيفر مما الدنيوية الحظوظ ق الإيثار كان إذا ٧" 
ا.ته.افمحرما يكون فإنه وأهل ذرية من يمون كمن مصالحة 



محبوبغيرها وفى مموه القرب الإبثارفي قاعدة 

أوهالكة، من نفى به ينقذ مما اللتيوية الحظوظ ق الإيثار كان إذا ٨" 
أخاهيوثرْ لوب روحه تفوتا قد الإنسان لحياة صرونيا أمرأ يتضمن 

قليلةممسية ا ولكنهمفسدة بالإيثار أوتناله المؤثر، تنال مفسدة ولا 

هناالإيثار فان يوثر، لر لو والعق؛ الهلمكة من هوؤ بمرض ٌا مقابل 
بح7هويمميرن،•

أوه نفعل إيثاره مواء البسرة، التقى عل الحيوان إيثار يمح لا ٩" 
علغثرْْنالاس•

فانالشرعية، بااصالحة متعلق النفي عل الدنيا بحظوظ الكفار إيثار " ١٠

ومندوبمثرؤع فهو فيه ؤيرغبه له ؤيدعوه بالإسلام يعرفه مما كان 
مصلحته.لمظيم لمه 

واجبتفويت من قرعي بمحكم إحلال الإيثار عل يبي أن بحوز لا - ١ ١ 
الواجس(يعارصى لا والندوب، متدوب،، الإيثار فإن محرم، انتهاك أو 

المحرم.ترك ينازع ولا 
عننحرجها عليها فالمعاوصة ؤإحسان تمع وص مندوبة عادة الإيثار " ١٢

.به. اف إل والمتقربح إليه الندوب، الإيثار حقيقة 

لسلامةإيثارأ المهجة ببدل بالنفي يكون فانه بالمال يكون كإ الإيثار " ١١"
نحملعل القدرة مع ذلالثإ تقتفى العامة المصلحة كانت، إذا الغثر، 
النفي.لها تتعرنحى التي الثقة 





*٣١ محيوب غيرها وهي مموه القرب الإيثارهي هاسة 

قالصلحة برعاية القول هل ~ أعلم واش ~ الأقوال هدم من الرا-؛ح - ١ ٧ 
وكلياتمقاصد وموافقه الأدلة يئن الخمع مجن نيه ئا والغ، الحوار 

•الأدلة تعارض عتل• والصالح المقاصد عل الأحكام اساء ق الشريعة 
زهدأإيثاره يكون لا بان للايثار شروطا الإيثار بجواز القائلون وصع " ١٨

واجبترك من عبادته ق ممدة عليه ينبني ولا والقربة، لهلاعة اق 
الإيثارعل يتبني لا بأن حقه ق ممدة ولا الحرم، عل أوإق.ام 

لهووليس حقه ل الإيثار يكون وأن يعول، من ولا بنمه إصرار 
غره.حق 

لئ،ذلق ^ور ولا الغير، من طلبه يجوز بالقربان الإيثار أن الرابح -  ١٩
اللهرمول أصحابا بعض فعله وقد كيفا 

يقولمن عند ظاهر وهذا له، بدل لن الإيثار قبول جواز الراُثح " ٢٠
لتعلقالإيثار، بكراهية يقول من عند وهوالأرجمع بمثروعيته، 

الجوازفالراجح حال ويكل المؤثر، العهلى لا المؤثر، بالباذل الكراهة 
الأحوال.بعموم 

أصحابجلفعل يجيب، أن له فالأفضل غيرْ يوثر أن أحد مجن طاو_ا إذا - ٢ ١ 
غيرل الملحة يرى أن إلا الأخلاق، مكارم وهومن افه.i رسول 

افه.أيضا.رسول أصحاب فحل من وهذا يمتنع، أن فله ذللثج 





محبوبغيرها وفى مموه القرب الإيثارفى قاسة 

ا'ممااصادداو1مص

)تاُهيه(بكي العبداللكق بن لعل المنهاج-ثرح ل الإحاج ~ ١ 
دارياء. العلمن حماعة بتصحيح ٌلع ^( ٧٧١)ت عبدالوهاب وولده 
ه.١ ٤ ٠ ٤ يثرون العلمية. الكتب 

هر(٥ )تّآة العربي بابن المعروف عبداف بن محمد بكر لأب القرآن أحكام ٢" 
ه. ١٣٩٢بيروت المعرفة، دار البجاوي، عل محمل. تحقيق 

تحقيقالموصل، مولول بن محمود ين لعبا.اف المختار. لتحليل الاختيار ٣" 

ه.١ ٤ ٢ ٦ ؛ثرومحت، العلمية. الكتب دار عبدالرحن. محمد عبداللهليم، 

الدينشهاب اس العبلأي البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد ٤" 
)ين،المصري القتيبي الفطلأنى المللثج عبد بن بكر أبى بن محمد أحدبن 

ه. ١٣٢٣ممر الأمثيية، امرى اسة ^ ٩٢٣
تيميةبن الحليم عبد بن أحمد العباس أبى الإسلام لشيخ الاستقامة ~ ٥ 

امالإمجامحة منشورا١ت، س ّالم، رشاد محمد الدكتور تحقيق الخراف، 
الرياض.الإسلامية، سعود بن محمد 

اث،اامالالأئمة إمام مذم، ق الساللئج إرشاد ررثرح المدارك أسهل ٦" 
الفكر،دار ه، ١ ٣ ^١٩ ريت، الكشاوي افه عبد بن حن بن بكر لأبى 

لإروت•



محبوبغيرها وفى مموه القرب الإيثارفى قاسة 

عبدالكاقبن عل بن بد\فطب الدن كاج والظاتر. الأشباه ٧- 
ه. ١٤١١يثرون العلمية. الكتب دار البكيء 

الحشينجيم بابن العروق إبراهيم بن الدين لزين والذلاتر. الأشباه ٨- 
دمشقالمرق. الفكر دار الحافظ. مهليم محمد تحقيق ^ ٠٩٧ )ت 

٠١٤٢٦.

الدينحلال للأمام الشافعية. فقه وفرؤع فواعد ق والتظائر الأشباه ٩— 
العالمية.الكتب دار ( ١١٠٩ )^،١ السيوطي بكر أن بن عبدالرحن 

.٥١٤٠٣بيروت 

بنأحد الدين شهاب الماس لأي الثمائل فهم إل الومائل أشرف - ١ ٠ 
[^؛٠٧١شهاب الأنصاري، حاوي الالهيتمي حجر بن عل بن محمد 
الكتبدار الزيدي، فريد بن أحمد تحقيق ه(  ٤٩٧ )ين، الإسلام، شخ 

ه. 0١٤١٩ووت العالمية، 

محمدبن الأمن محمد للشخ بالقرآن. القرآن إيضاح ق البيان أضواء ~ ١ ١ 
بنمحمد وأحاديثه آياته حرج هّ( ١ ٣ )'ت،مه الشنقيهلي المختار 

ه.١ ٤ ٢ ٤ ؛،روت العلمية. الكتب دار الخال،وي. ءبل.العزيز 

الحوذيةنيم ان بكر أي بن لحمل العالمن. رب عن الونعن -إعلام ١ ٢ 
ابندار لعان. مآل حن بن مشهور عبيدة أب تحقيق ^ ١٧٥ )مت، 

ه.١٤٢٣الدuمالخوزي.



•٧١ محبوب غيرها وفى *ّموبم القرب الإيثارفي قاعدة 

بنبحى الدين عون المظفر أتجا للمونير الصحاح معاق عن الإفصاح -  ١٣
فوادتحقيق ه( ٥ ٦ ٠ رن الشيباي، هل الذ ج؛ر0 بن محمد ين هب؛رة 

ه. ١٤١٧الرياض الومحلن، دار أحمد، المنعم عبد 
اليحسصبياض عياصى للقملم. صحيح شرح المعلم ~لك،ال ١ ٤ 

١ه.٤  ١٩الوظء، دار الشاملة. المكتبة نسخة ٤ءه( )ت؛ 
مفلحبن محمل. الدين نص عبدافه لأي المرعية والمح الشرعية الاداب " ١٥

ثمالرامنى المقدمى الدين نص اف، أبوهمد مفرج، بن محمد بن 
ه(ءالمص،لإروت٧٦٣٠الحبل)تالصالخي 

جروتبالمعرفة. دار أه( ٠ )متاة الشافعي إدؤيس ين محبمد للأمام الأم• " ١٦
ما،ماهؤ

عبدبن العزيز عبد الدين عز محمد لأيي الأحكام أدلة بيان ق الإمام " ١ ٧ 
اللقب؛سالهلانالدمشقي، اللممي الخن ن القامم أي ين السلام 
البشائردار غربية، بن محتار رخوان تحقيق -( ٠٠٦٦ )لت، العلمإء 

ه. ١٤٠٧)؛ووت الإصلامية، 
الحسنأي الدين لعلاء الخلاف، من الراجح معرفة ي الإنصاف " ١٨

دار-( ٠٨٨٥)ت( الحبل الصالحي الل.مشقي المرداوي سلميان ن عل 
؛يرِوُت،ّالحربي، الترايثخ إحياء 

اللمحجيعيد مبن عبداف العلامة للمحالر الفقهية. القواعد إيضاح " ١٩
حدةالضياء. دار الحداد. عبدالعزيز بن أحمد د. عناية ه( ١ ٤ ١ ٠ )ُت، 

هب١٤٢٧



محبوب^وهوفيصها  ١٠٨

ابنمحمد بن إبراهيم بن الدين لزين الدقائق. كز شرح الرائق البحر - ٠٢ 
؛؛روت.العرفة. )ته¥؟ه(دار نجثم 

أحمدبن عود مبن بكر لأبى الشرائع. ترتيب ق الصنائع بدائع " ٢١
الكتبةمن إلكرونية خة ن( j،0AUo)الدين علاء الكامحاق 
الشاملة.

بنمحمل. الدين لمجل. العزيز. الكتاب لهنائف ق التمييز ذوى يصائر — ٢ ٢ 

وعبدالحليمالنجار عل محمد تحقيق ٨^ ١ )تري اشرزآيادي يعقوب 
يرون.العلمية. الكتبة الطحاوي. 

الزبيدي،مرتقي محمد للسيد القاموس. جواهر من العروس تاج " ٢٣
طبعالكويت، دولة الإعلام. وزارة بإشراف العا؛إء من محموعة حققه 

'أمّئ؛ينهها،ا،ا»
صلاحبن إس،اعيل بن لحمد التيبر معاق لإيضاح ير التحب" ٢٤

وخرجعليه وعلق حققه ( ١١رت٢٨ الصنعاق الأمير الكحلاق 
الرشدمكتبة حلاق، حن بن صبحى محمد نصه وصهل أحاديثه 

ه. ١٤٣٣الرياض ناشرون، 

بنالرحمن عبد محمد العلاء لأي الارمدى جامع بث/ح الأحوذى ~تحفة أ٥ 
بيروت.العلمية، الكب دار م(  ١٣٥٣الماركفورى)ت الرحيم عد 

كتاب!لوقف(أول )إل قدامة لأبن الكاق عل ابن تعليقات — ٢ ٦ 
خةنه(  ١٤٢١)ت محمد بن صالح بن محمد للعلامة 

الثالث،.الإصدار الشاطة، الكبة من ألكترونية 







١١١محبوب غيرها ممؤهوفى القرب الإيثارفي قاعدة 

)تالحنبل قاسم بن محمد بن لعسدالرحمن المربع الروض حاشية — ٣٩
الرياض.لكرواضزع، القاسم دار -( ٠١٣٩٢

بنعل الخن لأي الثافعي. الإمام مذهب فقه ل الكبم الحاوي - ٤ ٠ 
وعائلمعوضر محمد عل وتعليق تحقيق الماوردي• حبيب بن محمد 
ه. ١٤١٤المكرمة مكة مكتبة عبدالموحود. ابن أخمد 

الموقحزم بن ثابت بن قاسم محمد لأي الحديث غريب ق الدلائل — ٤ ١ 
مكتبةالقناص، اممه عبد بن محمد د. تحقيق: ( ٠٠٣ ٢ الرمطى)ت 

ه.١٤٢٢الميكان،الرياض

بنبحك، بن ّعيد بن مهل بن اش عد بن الحس هلال لأي المعاق "ديوان ٤ ٢ 
؛ثروُت،.الحيل، دار -( ٠٣٩نحو٥ انمسكرى)ُت، مهران 

عبدبن عمر بن آمن محمد عابدين، لابن المختار الدر عل المحتار رد — ٤ ٣ 
بمروت،؛الفكر، دار ه(  ١٢٥٢الحفي)مت، الدمشقي عابدين الخزيز 

٠١٤١٢..

المالكيالقيروال، النفزي، الرحن عبد بن اض عبد محمد لأيي الرسالة — ٤ ٤ 
بثروُتج.الفكر، دار ( ٠٣٨٦)ت،: 

نتمابن الدين شس سعد بن أيوب بن بكر أتجا بن لمحمد الروح " ٤٥
بيرويتج.اللمبة، الكتّبط دار ٥ماه( ١ الحونية)يتؤ 

عبدالقامم لأتج؛، هشام لأبن الجوية ثرة الثرح ق الأنفح الروض — ٤ ٦ 
عبدعمر تحقيق ( ١٠٥٨ )يت، الهبل أحمد ين اف عبد بن الرحمن 
ه. ١٤٢١بثرويتج الخربي، الترامثج إحياء دار اللامي، اللام 



محبوبغيرها وفى مضوْ القرب الإيثارفي قاعدة  ١١٢

شرفبن محي الدين محي زكريا لأي الفتن وعمدة الهلاJذن روضة - ٤ ٧ 
الإسلامي،الكب الشاؤيش، زمر تحقيق: ^( ٦٧٦)ت الووى 

ه. ١٤١٢عإن دمشق— بيروت— 

بنيكر أب بن محمد الدين لشمس العباد حير هدى ق العال زاد — ٤ ٨ 
الة،الرسة موسه( ٥^١ ١ ت الحونية) نيم ابن سعد ين أيوب 

ه ١٤١٥الكوستت، الإسلامية، النار ومكتبة وثروُت، 

يعه( ٥^١٢ جستاق)يت، الالأثعث، بن ساليإن داود. أب منن — ٤ ٩ 
•الرياض السلام. دار الشيخ. عبدالعزيزآل بن صالح الشيخ بإشراف 

الترمذيسورة ين عيسى ين محمد عسسي أيى الزمدي. مسنن — ٥ ٠ 
آلصالح الشيخ اشراف بومرهما مصححة ؤلبعة ^ ٢٧٩)^،

ه..١ ٤ ٢ ٠ الرياض اللام. دار الشخ. 
تحقيق( jtioAcj)البيهقي عل بن الخستن بن لأحمد الكترى. -المن ٥١

ه.١ ٤ ٢ ٤ ؛؛ووت العالمية. الكتب دار عقلل. عثدالقادر محماو 

حلبعة)ات،'آَاآه( ماجه يزيدبن محمدبن عبداطه أي ماجه. ابن سنن — ٥ ٢ 
دارالشخ. آل صالح الشخ ومراجعة بإشراف ومرقمة مصححة 
اه. ٤٢الرياض♦ الملام. 

بنهشام بن الللث، عثل. الدين حمال محمد أي هشام لابن المبوية المرة —  ٥٣
قاالمصهلفى تحقيق: —( ٥٢ ١٣)ت العافري، الحميري أيوب 

ومطبعةمكتبة شركة الملبي، الحفيظ. وعبد الأبياري ؤإبراهيم 
ه. ١٣٧٥بمصر وأولأد0 الحلبي البابي مصطفى 



١١٣محبوب غيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاسة 

بنالرحمن عبد بن افر عبد الدكتور للعلامة المختصرات أحصر ثرح — ٥ ٤
الشكةموقع —ا بتفريغه قام صوتية دروس جمرين بن اف عبد 

.الثالث، الإصدار الشاملة، بالوموعة الكترونية نسخة الإملامية، 

.د أ. عيي، للالمهمة الفقه أصول ق جامعة لطيفة رسالة شرح ~ ٥ ٥ 
■ه ١  ٤٣٨خثرية ؤلبعة العويد، إبراهيم بن محمل بن ■بد\ضزوز 

ه(١ ٤ ٢ ١ )ت العتيمن صالح ين لمحمد الصالحن رياض ثرح — ٥ ٦ 
الشاملة.الكتبة من ألكترونية نسخة 

بنالكريم عبد الدكتور معال ثرح للحجاوي• المستئغ زاد ثرح " ٥٧^
موقعمن مفرغة دروس الحضر، حمد بن الرحمن عبد بن اف عبد 

•الثالث، الإصدار الشاملة، الكتبة ق ألكترونية بنسخة الحضبر الشخ 
ابنؤ عبدالللؤبن خلفإ بن عل الحس لأيا البخاري* صحثح مرح " ٥٨

إبراهيم•بن يامر مميم أي تحقين، ه(  ٤٤)^،٩ المرطي البكري بطال 
الرياضممآةاه.ئكتبةالرثد.

(١٣٥٧)تالزرثا محمد الشخ بن لأحد الفقهية. القواعد ثرح — ٥ ٩ 
ه.١ ٤ ٠ ٩ دمشق القلم. دار غدة. أبو الستار عبد د. ومراجعة تنسيق 

بنعثدالقوي بن لمان سالدين نجم لة. الروضمحتصر مرح ~ ٦ ٠ 
عبدالمحنبن عبدافه د• تحقيق ^١^ ١ )ت٦ الهلوق عبدالكريم 

ه.١ ٤ ١ ٠ يجرون الرسالة. مؤسسة التركي. 



محبوبغيرها ممعْوفى القرب الإيثارفي  ١١٤

عبدالوحنبن عثإن عمرو ش الدين لقي الوصيهل مشكل شرح " ١٦ 
أحدحليفة عبدالنعم د. تحقيق ( ٦٤٣)ت الصلاح بابن المعروف 

ه.١  ٤٣٢الرياض أثبيلية، داركوز بلال، 

محمدبن صالح بن محمد للعلامة المستمع زاد عل الممغ آأ~الشرح 

-.٠١٤٢٢اليمام الخوزي، ابن دار ام(،  ١٤٢ اكيمين)ت 
بنمحمد بن عبدالعزيز . أ.د عيي، للالفقهية القواعد منفلومة شؤح — ٦٣

ه.١  ٤٣٨-سمية جمة العويد. إبراهيم 
ءبل.الحزيزأ.د. البصري، سند لأبن الفقهية القواعد ق منفلومة شؤح ~ ٦ ٤ 

ه. ١٤ ٣٧العويال.ءلثعةمحرية إبراهيم بن 

القثروافنيد }٧ لابن الرسالة متن عل التنوحي ناجي ابن شرح " ٦٥
به:اعتنى -( ٠٨٣٧القترواف)ُت، التنوحي ناجي بن عنس بن لقاسم 

ه. ١٤٢٨العالمية، الكتس، دار المزيدي، فريد أحمد 
الخ—وهري،حماد بن لإمإعيل العربية. وصحاح اللغة تاج الصحاح. — ٦٦

؛ثروتللملأي—ن. العلم دار ءهلارؤ عثدالغفور أحمد الأستاذ تحقيق 
٠١٣٩٢.

فتحمرحه هع معلبؤع البخاري، إسإعيل بن محمد البخاري. صحيح — ٦٧
وتعليقؤإشراف عب—دالبافي، فواد محمد برفيم حجر، لاين الباري 

الحديثة.الرياض مكتبة از؟ ببن عبدافه عبدالعزيزبن العلامة 

الرياض•



١١٥محبوب غيرها وفي ممؤْ القرب الإيثارفي قاعدة 

الشعب،دار نثر عنه. مفردة الساري فح برقم أحرى ونسخة 
اه. ٤٠٧القاهرة 

بترتيبالمي، التميمي حبان بن محمد حاتم لأي حبان. ابن صحح —  ٦٨
الرسالة.ة موماووط. الأرنثعسبا تحقيق الإحسان، يليان ابن 

ه.١ ٤ ١ ٤ ؛،رويتؤ 

القشريلم مبن الحجاج بن لم مالهن أب لم. مصمحح — ٦ ٩ 
دارعبدالياقي. فواد محمد بترفيم ؤلبعت ، ٦٠٢ ١ )لتا ابوري الني

ه.١ ٤ ٢ ١ الرياض والتوزح. للنشر السلام 
الرحيمعبد الدين زين المضل لأب التقريب شرح ل التثريب طرح - ٠٧ 

رنالعرائي إبراهيم بن بم أنجا بن الرحمن مد بن الحئن بن 
.(٠٨٢)اّتؤآ الرحيم عبد بن أحمل. زرعة أبو ابنه وأكمله —( ٠٨* ٦ 

مصر.القديمة، المصرية الهلثعة 

معدبن أيوب بن بكر أي بن لحمد عادتن الوباب الهجرتتن طريق " ١٧ 
القاهرةالسلفية، دار ( ١٠٧٥ )متج الحونية قيم ابن الدين شمس 

٠١٣٩٤.

الكريمعبد القاسم لأي الكبيس بالشرح المعروف الوجتز شرح العزيز " ٧٢
علتحقيق -( ٠٦٢٣رن القزؤيتي الرافعي الكريم، تمد بن محمد بن 

بروُتؤالعلمية، الكت—، دار الموجود، عبد أحمل. عائل — عوض محمل. 
٠١٤١٧.-



محبوبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاعدة  ١١٦

بنمحمود محمد أي الدين لبدر البخاري. صحح ثرح القارئ عمدة " ٧٣
العلمية.الكتب دار اماإة. اوث|المكتبة إلكترونية. نسخة العيني. أخمد 
اه. ٤٢١

المرامييتميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن همد لأيا العئن ب أل٤ 
راهيمإبد المخزومي، دتما مهد تحقيق ه( ١ ^١ ٠ )ت المرتم، 

الهلال.ومكتبة دار السامرائى، 

محمدبن عل بن الرحمن همد الفرج أي الدين لخال الحديث غريب - ٧٥
دارالقلمعجي، أمين المعهلي عبد الدكتور تحقيق ه( ٥  ٩٧)ت الخوزي 
هّ. ١٤٠٥بثروت العالمية، الكتب 

محمدبن لأحمد والنذل-اوره الأشباه كتاب ثرح البصائر همون غمز — ٧٦
ه.١ ٤ ٠ ٥ المكرمة مكة اuز. دار الخفي. الحموي 

الرحمن،عبد بن عثان عمرو أب الدين تقي الصلاح ابن فتاوى - ٧٧
عبدالله عبد موفق د. تحقيق -( ٥٦ ٤٣)ُت، الصلاح باين العروق، 

؛بثرولتاالكتسب، عالر و البوية بالدينة والحكم العلوم مكتبة القادر، 
٠٥١٤٠٧

بنمحمد بن أحمد العباس أي الدين لشهاب الكبمرى الفقهية الفتاوى — ٧٨
حمعها!-( ٥٩٧٤ين، ) الأنصاري الحدي الهيتمي حجر بن عل 

٩٨٢)^،المكي اكهي الفهمل بن أحمد بن القادر همد الشخ تالميده 
الإسلامية.الكتبة ه(الاشر: 



١١٧محبوب غيرها وشي مموه القرب الإيثارفي قاعدة 

عدالرحمنالمرج ابا الدين لزين الخاري• صحح شرح اياري فح " ٧٩
أبتحقيق ٧^ ٥ ١ رن رجب بابن الشمر البغدادي الدين شهاب بن 

ه.١ ٤ ٢ ٢ اليمام الحوزي. ابن دار محمد. الله عوض بن محنارق معاذ 
ملاقالعحجر بن عل بن أحمد الخاري■ صحيح شرح الباري فح " ٠٨ 

مكتبةباز، بن عبدالنه بن عبدالعزيز وصححه قرأه ^ ٨٥٢٠)^!
طباعة.تاريخ يدون الرياض. الخا.يثة. الرياض 

الدينشمس الله، عبد أبو مفرج، بن محمد بن مفلح بن لمحمد الفرؤع " ٨١
تصحيحومعه -(، ٠٧٦٣)ت الحبل الصالخي ثم الراميتى المقدمي 
تحقيق( ٨٨٥المرداوير>ت، ليان مبن عل الدين لعلأء الفرؤع 
بيروتالرصالة، ة مومحالتركي، المحن عبد ن اممه عبد الل.كتور 

٠١٤٢٤.-

المحنهاجيعبدالرحمن بن إدريس بن أحمد الماس لأي الفروق " ٨٢
اللامدار والاقتصادية. الفقهية الدارسامحت، مركز تحقيق 

٠٠١٤٢١.

بنهلال بن حنبل ن محمد ن أحمل الله عبد لأيغ الصحابة فقائل "٣٨" 
ةمومعباس، محمد اممه وصى د• تحقيق ( ٤٠٢ ١ )مت، الشيثاق أمد 

ه. ١٤ ٠١٠؛ثروت، الرمالة، 
بنعل بن عيد مللدكتور البخاري الإمام صحح ق الدعوة فقه — ٤٨ 

العلميةالبحومحث، لإدارامت، العامة ة الرئاسنثر القحتلماق، وهف 
ه. ١٤٢١الرياض والإفتاء، 



صحبوبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاسة  ١١٨

الحز،بن دبب بن أحمد بن الرحمن عد الدين لزين هخ-القواعد 
الكتبدار —( ٥٧٩٥)ت الحبل الدمثمي، ثم البغدادي، التلامي، 

يثرون.العالمية، 

الإسلاملشيخ . ٠٠الكثرى القواعد \م" مصالح و الأحلكم ا"خ-ماءد 
كإلنزيه د. تحقيق ( ٠٥٦٦ )مت، عثداللأم بن عبدالعزيز الدين عز 

.٥١٤٢٨دمشق القلم. دار ضميرية. حمعة عثإن ود. حاد 
بنناصر بن الرحمن عبد عبدافه اتجٍإ المران لضر الحان القواعد " ٨٧

الرشدمكتبة ه( ١  ٣٧٦)ت، سعدى آل خمد بن ناصر بن اه عبد 
٥. ١٤٢٠الريانحى ناثرون، 

المدقالناثر الركى، انمودي الإحسان عميم لأحمد الفقه قواعد - ٨٨
.١٥ ١٤٠٧كراتثى بباكرز، 

دارالزحيل، محمد د. الأربعة. المدام_، ق وتهلبيقاتيا الفقهية —القواعد ٨٩
؟١٠٥ ٤  ٢٧دمشق العربي، الفكر 

بنأحمد بن اممه عبد الدين موفق محمد لأبى أحمد الإمام فقه ل الكال - ٩ ٠ 
ابنبالشهير الحبل، الدمشقي يم اكدمى الحإءيرب قدامة بن محمّد 
٥. ١٤١٤؛يرومحت، العالمية، الكتس، دار ( ٠٥٦٢ )يت، اكدمى قدامة 

ابنالدين صلاح بن يونس بن متصور الإقناع متن عن القناع اه-كثاف 
العلمية،الكنم، دار ٥( ١ ٠ ٥ ١ )ت الحبل البهوتى ادريس بن حن 

.'؛ووت■



١١٩مصوب غيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاسة 

صادر،دار الأفريقي. منظور بن مكرم بن لحمد العرب لسان — ٩٢
يثرون•

)تالعثيبن محمد بن صالح بن لمحمد المفتؤح اب الباء لق— ٩١٢
سخةنالهلهار، محمد بن الدكتورعبداض بإحراحه اعتنى ه(  ١٤٢١

الشاملة.الكية ألكترونية، 

شرفبن محيى الدين محي زكريا أي للإمام ؤ الهذب، شرح المجمؤع - ٩ ٤ 
الهليعي.نجيب محمد وأكمله عليه وعلق حققه )تأُمااُهؤ( الووي 

٠٣١ ٩٩١^يثرون. الفكر. دار 

ابنلأم عيلءالبن عبدالحليم بن أحل. الإسلام. شخ فتاوى جمؤع ~ ٩ ٥
محمد،ابنه ٥ وماعل. قاصم بن محماو بن عبدالرحمن وترتيب مر تيمية، 
الراضام'آاهد.مطابع،

الدينلحإل الخطاب بن عمر الؤمنين أمثر فقائل ق الصواب محص - ٩ ٦ 
ابنالصالحي الهائي عسي ابن حن بن أحمد بن حن ن يوسف، 

عبدبن محمد بن العزيز عبد محقيق -( ٠٠٩ ٩ )ت الحنبل الثري 

الل.ينةالإسلامية، يالخامحة العالمي الحسنا عإدة نثر الحسن، 

-.٠١٤٢٠السعودية العربية المماتكة اليوية، 

الأندلسيحزم بن حيي مبن أحمد ن عل محمد لأي بالأثار الحل - ^١٩
؛،رواتحّالفكر، دار ه( ٤٥٦)يت، الظاهري القرهلي 



محبوبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاعدة  ١٢٠

أيبن لحمد تعين. نؤإياك نعبد إياك منازل ب؛ن السالكين مدارج ~  ٩٨
حامدمحمد محقيق لأه( ٥ ١ )ت الحورية قيم بابن المعروف الررعي بكر 

ه. ١٣٩٣بثروت ض. الكاب دار الفقي. 
الفامحىالعبدرى محمد بن محمد ءسدالوبم أي الحاج لاين المدحل• " ٩٩

ه.١ ٤ ٠ ١ بثروت الفكر. دار ( aVTV^المالكي 
١٠ نسخةالقارئ. عل للملأ المصابيح. مشكاة شرح المفاتح مرعاة " ٠

الهند.ارس. بنالإسلامية. الحاممة الشاملة. المكتبة إلكاروتية. 

٠٥١٤٠٤

نورمحمد بن عل الحسن لأب المصابيح مشكاة مرح المفاتيح مرقاة — ١ ٠ ١
تروتبالفكر، دار ه(  ١٠١٤)ت القاري الهروي الملأ الدين 

٥١٤٢٢.-

بنمحمد عثداف أي الحاففل للأمام الصحيحن. عل المستدرك — ١ ٠ ٢ 
عقلل.عثدالقادر مصهلفى وتحقيق دراسة النابوري• الحاكم عبدافه 

ه..١ ٤ ١ ١ بيروت. العلمية. الكتب دار 

عثدافد. بامراف حقق ( ٤٥٢ ١ )ت حنبل بن أحمد الإمام مسند — ١ ٠ ٣ 
.٥١٤٢١بيروت الرمحالة. ة مومالآركى. المحن عبد ابن 

ّبيروت صائر. دار تشر محققه. عثر أحرى ونسخة 
موسىبن عياض للقاضي الاثار. صحاح عل الأنوار مشارق " ١٠٤

١مّ^١^١٩ التراث. ودار العتيقة المكتبة اليحصي. 



١٢١محبوب غيرها وفي مكراوْ القرب الإيثارفي قاسة 

بنمحمد ين أحمد العباس لأي الكبثر الشرح غريب ق النثر اكباح — ١ ٠ ٥
،ألكأروسة نسخة -( ٠٧١^٠ نحو )النوق الحموي، ثم الفيومي عل 

اممة

٦^(٠ الفراق)ت أحمد بمن ساليان القاسم لأي الير. انمجم - ١ ٠ ٦ 
المصميعي،دار السلفي، عيدالجيد حمدى أحاديثه وحرج حققه 

\وي\ضه\1\ير

مصربمجمهورية العربية اللغة محمع إصدار الوسيهل. المعجم ~ ١ ٠ م\ 
ه.١ ٤ ٢ ٥ الدولية الشروق شة العربمية. 

ابمنمحمد بمن أحمل بمن عبداف محمد لأب الخرقي• خنصر شرح المغني " ١٠٨
التركي،عبدالمحن بمن عبداض الدكتور تحقيق ^، ٠٦٢ )محت، قدامة 
الشاملة.المكتبة من إلكترونية نسخة 

بنمحمد الدين، لشمس الهاج ألفاظ معال معرفة إل المحتاج مغي " ١٠٩
العلمية،الكتم، دار -( ٥٩٧١^الشافعي)متط الشربيتي الخهلبت، أحمن. 

ه. ١٤١٥ب؛رورت، 

بنمحمد بن محي الظفر أي العلامة الونير هبثرة لأبن الأصولية المقدمة " ١١٠
د.أ. وشرحها الأصولية اكومة أفرد ( ٥٦٠الحبل)محثج ثرة هب

ه.١  ٨٤٢"الرياض دارالحقيدة، الحويد، إبراهيم بن محماو بن عبدالعزيز 
عبدين أحمد بن العزيز عبد بن عمر بن أمثن لحمد الخالق منحة " ١١١

(مهلبؤعه  ١٢٥٢عابدين)محته ابن بالمعروفج الدمشقي الرحيم 
الإسلامي.الكتامحبخ دار نجيم، لأبن الرائق البحر بحاشية 



ما>بوبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي داسة  ١٢٢

-(٩^١٠)ت٤ الزركثى بهادر بن محمد الدين لبدر القواعد• ل الثور " ١١٢
والشؤونالأوتاف وزارة إصدار محمود. أحد فائق سير ئ. حققه 

الإملأب.متآ،؛اه.

تيميةبن عبدالحليم بن أحمد الإسلام لشخ النبوية. السنة منهاج ~ ١ ١  ١٠
الإمامجامعة مطبوعات من رشاد محمد د. تحقيق )تمأم\هّ( 

ه.١ ٤ ٠ ٦ الرياض الإسلامية، معري بن محمد 

الدينمحكا زكربما لأيا الحجاج بن لم مصجح شرح المنهاج - ١ ١ ٤ 
انمري،التراث إحياء دار ( ٠٠٦٧٦ت الروي) شرف بن محي 

.٠١١٠٩٢بيروت 

موسىبن إبراهيم إمحاق لأبى الشريعة. أصول ق الوافقات — ١ ١ ٥ 
آلحن بن مشهور أبوعبيدة نصه صيهل. ( ٩au ٠ )ت الشاطبي 

ه.١ ٤ ١ ٧ الخير عفان. ابن دار ؟ ّاو،ان 

اللهعبد أي الدين لشمس خليل خنصر مرح ق الخليل مواهب — ١ ١ ٦ 
بالحطابالمحروق المغربي، التلرابالى الرحمن عبد بن محمل بن محمد 

٤٠ )ت المالكي الزعيني  ١٠٠ ٤ ١ ٢ بيروت الفكر، دار ( ٠٩٥
محمل"د. وبيان وترتبب، وحمح تأليم، الفقهية. القواعد موصوعق "" ١١٧

ه. ١٤٢٤بيروت.٠ الرسالة ة مرمالبورنو. أحمن. بن صدقي 
البقاعي،عمر ين إبراهيم الدين ليرهان الألفية شرح ق با الوفية النكت " ١١٨

م. ١٤٢٨الرياض نامرون، الرمد مكتبة الفحل، ماهرياسين تحقيق 



١٢٣محبوب ^J٠وفيضرما 

بنالوهاب عبد بن أخمد الدين لشهاب الأدب فرن ق الأرب مائة - ١ ١ ٩
دار—( ٠٧٣٣النويري)ت الكرى السمي القرثي الدائم عد بن محمد 

-.٥١٤٢٣القاهرة القومية، والوىئق الكب 

بنالمارك العادات أي الدين لمجد والأثر الحديث غريب ق الهاية —  ١٢٠
رنالأيثر ابن الجزري الشيباف الكريم عبد ابن محمد بن محمل. بن محمر 

المكيةالطاحى، محمد محمود - الزاوي أحد طاهر تحقيق: آُه( ٠ ٦ 
م. ١٣٩٩بروت العلمية، 

بناف عبد ين عبد؛_، المعال لأي الن.م، دراية ق المطاو_، مائة - ١ ٢ ١ 
حققه—( ٠٤٧٨ت الحرمين) يامام اللمس، الحويتي محمد بن يوسم، 
ه. ١٤٢٨داراكهاج الدس—،. الحفليم عيل، د/ أ. فهارمه: وصغ 

بنإبراهيم بن عمر الدين لراج الدئاتق كنز ثرح الفائق الهر - ١ ٢ ٢ 
٠١٠الحنفي)ت نجيم  الكنم،دار عزومحاية، أحمد تحقيق -( ٠٥

العالم؛ة؟أ؛اه.

الثوكاقمحمد بن عل بن لمحماJ الأحبار. منتقى شرح الأوطار نيل — ١  ٢٣
إدارةالدمشقي. منير محمار تعليقات مع مهلب—ؤع ه( ١ ٢ ٥ ٠ )ت 

.٠١٣٤٥المرية.المعلبحة 

ينصدقي محمد للدكتور الكلية الفقة قواعد إيضاح ق الوجيز — ١ ٢ ٤ 
الرسالة،موس—سة الغزي، الحارا.ث، بورنوأبو آل محمد ين أحد 

ه؟ ١٤١٦يرون 



محبوبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاعدة  ١٢■؛

بنمحمد بن أحمد بن عل الخسن لأبى العزيز الكتاب تفر ل الوجتز " ١٢٥
صفوانت تحقيق إه(  ٦٨)ت الثافعي اليابورى، الواحدي، عل 

ه. ١٤١٥بيروت دمشق، الشامية، الدار القلم، دار داوودي، عدنان 
اكافوالإصداراكاJث،.الإصدار الشامالة-مكتأةإمونية. 1آا-الكتة 



١٢٥محبوب غيرها وفي مموه القرب الإيثارفى قاعدة 

ص
الصفحةالوضؤع 

٥الهدمة 

١.ى...ت...............ب..,.ى.تصيغة ! الأول المبحث 

١٤القاعدة :ألفاظ ي الثانالبحث 

٨.....الأحمال..القاعدة معنى : ث الثالالبحث  ١......و ....... ...ءّ...............م...........٨

١٢ القاعدة منزلة : الرابع البحث 
٢.،..،..،.ّ..ة ا.ّ.ٌ..ّّ...ّ..... .. وحفلوفلها.... الدنيا أمور ق الإيثار : الخاص المبحث 

rY...........الدنيوية...بالخفلوظ للايثار الفقهية المملقات : ادس الالبحث 

٤ٌ....ّ.ّ.......ه س..ّ....٠٠٠٠٠بالقرب...الإيثار ق الزلع محل تحرير : اع انالبحث 
واكلاءات.ه.قس....ه...م....ّ...........ّ.....م\ةبالقربان ^ر الثامن البحث 

٧٨......آ....ّ.يه..يقول من عند القرب ق الإيثار شروط • التامع البحث 
٨...........م\ ..............٠٠٠٠٠٠الإيثاربّ.ّ.........ه.....وطالب موال حكم : العاشر البحث 

٨٩................................٠٠الإيثار..........،..............قبول حاكم : عثر الحادي البحث 
٩٣٠......................يعطه.ولر الإيثار سل من حكم • عثر الثاني البحث  ٠٠

٩٥.......ليست.الثواب باهداء بالقرب الإيثار علاقة : عثر الثالث البحث 



محبوبغيرها وفي مموه القرب الإيثارفي قاعدة  ١٢٦

٩٩الخالة 

١١٥والمرا-؛ع الصادر أهم 
١٢٥الفهرس 




