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املقاصد املرعية لدى الفقهاء يف مؤلفاهتم يف ترتيب األبواب الفقهية
Article Title: The Objectives Considered by Jurists in Their Books
Interms of Arranging the Jurisprudential Chapters.
ص یف اللہ وکيل
ABSTRACT:
This research clarifies the arrangement of Jurisprudential Chapters made by Jurists in
their books. They divided these chapters to acts of worship and treatment and the
other branches of Islamic Jurisprudence that regulate the relationship of the human
with his Lord (Allah) as well as other matters which are needed by the human in his
relationship with common people, so, we found our scholars arranging these different
Jurisprudential provisions in their books in line with human reality in terms of
commencing with the important thing and then the most important one ot reach the
needed and the desired goal of writing these books, and one of the greatest of them is
to bring closer understanding to those who benefit from this scientific heritage that
was left for us by these exceptional scholars (Ulama) where they took care of
arranging their books for the benefit and understanding of the intended meaning with
ease, and this arrangement didn't happen randomly, but rather had a prominent reason
in the author's mind, especially in jurisprudence, this systematic arrangement from
these scholars in their books help students and readers to memorize and understand
the issues contained therein, arranged in a sequential order that is compatible with the
nature of man.
Key Words: Jurisprudential Chapters, arrangement, jurists, topics of jurisprudence,
the four schools of thought.
فإن نعم اهلل سبحانه وتعاىل عىل اإلنسان كثرية ال تعد وال حتىص و من أجل وأعظم وأكرب هذه النعم نعمة

اإلسالم واإلميان نعمة إرسال أعظم اإلنسان إىل البشرية اجلمعاء بالدين احلق واهلدى ودعوهتم إىل احلنيفية السمحة

، ومن متام نعمته تعاىل أن ختم مبحمد صىل اهلل عليه وسلم الرسالة فال نبي بعده،الكاملة اليت ال نقص فيها وال زيادة

فأصبح دينه الذي ارتضاه اهلل تعاىل للعاملني خاتم األديان وشريعته كاملة األركان من مجيع الوجوه تصلح لكل مكان
 حيث لم يلحق بأيب وأمي عليه أفضل الصالة، منتظمة حياة اإلنسان وسلوكه حتقيق ًا للسعادته يف األوىل واألخرى،وزمان

 يأمرهم باخلري لينتفعوا،وأتم التسليم با لر فيق األعىل إال وقد بلغ الرسالة أتم بالغ فكان خري معلم للبشرية اجلمعاء

 ووجدنا ذلك واضحا جليا يف القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة حيث،ويعملوا به وينهاهم عن الشر لينتهوا
اّلل
اّلل ِم ْن ع مِبا ِدهِ الْ ُعلم مم ۗ ُاء إِ َم
ن َم م
 "إِ َم مّنا م َْي مَش َم م:جاءت النصوص الكثرية لبيان أمهية وفضل العلم والعلماء فقال عز من قائل
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1

ور" ۔ومن العلم الذي حيث عليه شرعنا احلنيف علم الفقه يف الدين الذي ينظم عالقة العبد بربه يف العبادات
مع ِزي ٌز مغ ُف ٌ
واملعامالت وغريها من األمور اليت حيتاج إليها اإلنسان يف التعامل مع عامة الناس وهذا الذي جاء تأكيده عىل لسان نبينا
حممد صىل اهلل عليه وسلم بأن الذي يتعلم الفقه يف الدين فقد أراد اهلل سبحانه وتعاىل به اخلري والنفع يف الدنيا والدين فقال
2

عليه الصالة والسالم" :من يرد اهلل به خري ًا يفقهه يف الدين" .

يقول اإلمام النووي رمحه اهلل يف معىن هذا احلديث فيه أمهية وفضل الفقه يف الدين واحلث عىل تعلمه ملا يسبب
3

ذلك يف التزام تقوى اهلل تعاىل وخشيته .

ومن أعظم ما حظي بعناية الشارع احلكيم با لتشر يع ما يتعلق بعالقة اإلنسان بربه سبحانه وتعاىل عقيدة

وعبادة ،فبينها تبيينا جليا واضحا ال لبس فيه وال خفاء ،وفصلها تفصيال شافيا ،فشرع ألداء بعضها أزمنة حمددة هلا بدايتها
وهنايتها ،فال يصح أداؤها إال فيها ،كالصلوات اخلمس واألذان هلا ،واحلج ،وصيام رمضان وغري ذلك ،ومنها ما لم يكن

كذلك ،فيصح أداؤها يف أي زمان شاء املكلَمف ،كتطهري النجاسة ،والتسوك ،وركعيت حتية املسجد وحنوها ،كما أن الشارع

قد شرع لكل عبادة شرائطها وأركاهنا وواجباهتا وسننها اليت بها تكمل وحتسن ،فلذا وجدنا علماؤنا رمحهم اهلل رتبوا هذه
األحكام الفقهية املختلفة يف كتبهم مبا يتناسب مع واقع اإلنسان من حيث البداءة باألهم فاألهم قال شيخ اإلسالم ابن

صلحة
تيمية رمحه اهلل تعاىل" :ومعلوم َم
صلحة ال مقلْب ُم مق َمد ممة عىل مم م
وم م
صلحة البدن ُم مق َمد ممة عىل ممصلحة املال ،م
أن مم م

املعامالت ،وبهما تتم
البدن ،وإّنا ُح ْر ممة املال ألنه مادة البدن؛ وهلذا قدم الفقهاء يف كتبهم ُربْع العبادات عىل ُربْع ُ

املناكحات؛ ألن ذلك مصلحة الشخص؛ وهذا مصلحة النوع الذي يبقي بالنكاح،
مصلحة القلب والبدن ،ثم ذكروا ُربْع ُ
4

ثم م َمملا ذكروا املصاحل ذكروا ما يدفع املفاسد يف ُربْع اجلنايات" .
وهكذا وجدنا كتب الفقهاء رمحهم اهلل مرتبة ترتيب ًا فقهي ًا مراعي ًا يف ذلك الوصول إىل املقصود واهلدف املنشود

من تأليف املؤلفات والكتب ،ومن أعظمه تقريب الفهم ملن كان مستفيد ًا من هذا الرتاث العلمي الرصني الذي تركه لنا

هؤالء العلماء األفذاذ وهذا ما أشار إليه اإلمام الكاساين احلنفي رمحه اهلل الذي بني املقصد من ترتيب األبواب يف املؤلفات

وذلك يف كتابه املاتع بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع حيث قال" :الغرض األصلي واملقصود الكلي من التصنيف يف كل فن من

فنون العلم هو تيسري سبيل الوصول إىل املطلوب عىل الطالبني ،وتقريبه إىل أفهام املقتبسني ،وال يلتئم هذا املراد إال

برتييب تقتضيه الصناعة ،وتوجبه احلكمة ،وهو التصفح عن أقسام املسائل وفصوهلا ،وخترجيها عىل قواعدها وأصوهلا،
5

ليكون أسرع فهم ًا ،وأسهل ضبط ًا ،وأيسر حفظ ًا ،فتكثر الفائدة وتتوفر العائدة ،فصرفت العناية إىل ذلك"  .فاإلمام

الكاساين رمحه اهلل نبه إىل أن العلماء رمحهم اهلل صرفوا عنايتهم إىل نظم الرتتيب يف مؤلفاهتم وذلك لكي يستفيد القارئ
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ويفهم املراد الذي ألجله أراد املؤلف إيراد املسائل املتعددة بكل يسر وسهولة ،ولم يأت هذا الرتتيب عشواي ًا بل كان له
سبب بارز يف ذهن املؤلف الذي ألف كتابه يف هذا الفن وخاصة يف الفقه ،وهذا الرتتيب املنهجي الرصني عند هؤالء العلماء

رمحهم اهلل يف مؤلفاهتم يساعد الطالب والقارئ عىل حفظ وفهم املسائل الواردة فيها ،قال الشيخ حممد الشنقيطي وهو يبني
أمهية ترتيب موضوعات الفقه اإلسالمي لدى الفقهاء" :وهذا الرتتيب الذي تعب العلماء لتقر يره وضبطه وحسن صياغته
6

بعد توفيق اهلل عز وجل هلم قصد منه ترتيب األفكار للفهم ،وترتيبها لإلفهام ،وترتيبها للفتوى والقضاء" .وهكذا جاءت

كتب العلماء والفقهاء رمحهم اهلل مرتبة با لرتتيب السلسل املوافق لطبيعة اإلنسان ،ومع ذلك وجدنا بعض االختالف

عند بعض املذاهب يف هذا الرتتيب الذي سوف نبينه يف هذا البحث املختصر إن شاء اهلل تعايل وذلك يف النقاط التالية:

النقطة األوىل :املراد بالعبادات عند العلماء رمحهم اهلل.إذا أردنا أن نعرف السر الذي ألجله رتب الفقهاء

رمحهم اهلل كتبهم ومؤلفاهتم الفقهية ومن ثم نعرج عىل معرفة هذا الرتتيب فإننا ال بد قبل هذا أن نعرف املراد

بالعبادات عند هؤالء العلماء رمحهم اهلل وبالتايل سوف نفهم هذا السر ونبني ما درج عليه الفقهاء رمحهم اهلل فنقول:

العبادات :مجع مفردها عبادة وهي يف اللغة العربية مبعىن :الطاعة مع اخلضوع والذل ،والعرب تقول :طر يق
7

معبد أي مذلال ً وذلك لكثرة الوطء ،وهلذا يقال للمسلمني عباد اهلل ألهنم يعبدون اهلل سبحانه وتعاىل .
َم

قال ابن فارس-رمحه اهلل" :-العني والباء والدال :أصالن صحيحان ،كأهنما متضادان ،واألول من ذينك
8

األصلني يدل عىل لني وذل ،واآلخر عىل شدة وغلظ" ۔و يظهر مما سبق أن معىن العبادة يف اللغة العربية راجعة إىل الطاعة
واخلضوع واالنقياد والتذلل.

خاص.

العبادة يف اصطالح العلماء :أطلق العلماء رمحهم اهلل يف معىن العبادة يف االصطالح اطالقني :إطالق عام ،وإطالق

أما اإلطالق العام :فإن العبادة بهذا اإلطالق شاملة جلميع األعمال اليت تنفع اإلنسان ويقوم بها إلصالح

نفسه وإصالح غريه ألجل اجلزاء يف اآلخرة ،وبهذا اإلطالق عرف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل العبادة بقوله" :هي اسم
9

جا مع لكل ما حيبه اهلل و يرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة"  .وقد مثل هلا شيخ اإلسالم بهذا املعىن واإلطالق

برب الوالدين ،وأداء األمانات ،وصدق احلديث ،وبأداء الصلوات اخلمس يف أوقاهتا املحددة ،وبإيتاء الزكاة يف وقت وجوبها،

وأداء احلج املفروض وغريها من العبادات واألعمال اليت هي حمبوبة هلل سبحانه وتعاىل ويقوم عليها املسلم ،والعبادة بهذا
10

املعىن الذي ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يعين بإطالقها العام جند تعريفها يف كتب العقيدة .
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وأما اإلطالق الثاين فهو اإلطالق اخلاص :فإن العبادات بهذا اإلطالق هي املعنية عند الفقهاء رمحهم اهلل

وكثري ًا ما جند عندهم استعمال العبادات بهذا اإلطالق وهم يعنون بذلك :تلك األحكام اليت يراد منها تنظيم عالقة

اإلنسان بربه ،وكذلك شعائر اإلسالم اليت أمر املسلم بالتعبد بها ،واألعمال اليت كلف اهلل اهلل سبحانه وتعاىل عباده

لإلتيان بها حىت يتعودوا عىل االنقياد واخلضوع والذل التام هلل عز وجل ،حلصول رىض الرب سبحانه وتعاىل والطمع يف

ثوابه واحلفظ من عقابه وهي بهذا اإلطالق تشمل عىل :الصالة ،والزكاة ،والصوم ،واحلج وما يتعلق بهذه العبادات العملية،
11

وهذا الذي عرب عنها الفقهاء والعلماء بـ "الشعائر التعبدية" ۔وجند الفقهاء رمحهم اهلل حددوا للعبادات بهذا اإلطالق
التكاليف واألحكام املخصوصة وقسموها إىل األقسام املتعددة منها:

القسم األول :إذا كان احلق خالص ًا هلل سبحانه وتعاىل فقط ،ومثل الفقهاء رمحهم اهلل هلذه العبادات املحضة

اخلالصة هلل تعاىل باإلميان به سبحانه وتعاىل ،وكذلك الصالة وما يتعلق بها من الطهارة وأحكام املياه وغريها ،والزكاة،
12

والصوم وما يتعلق به من أحكام االعتكاف ،وحج بيت اهلل احلرام وأحكام العمرة ،واجلهاد يف سبيل اهلل ۔ وبهذا اإلطالق

العبادات شاملة عند الفقهاء رمحهم اهلل عىل :الطهارة والصالة ما يتعلق بها ،والزكاة والصدقات ،والصوم واالعتكاف،
13

وأحكام احلج والعمرة وغريها .

وهذا الذي مَش عليه أكثر الفقهاء رمحهم اهلل يف مؤلفاهتم الفقهية حيث قسموا األحكام التكليفية العملية إىل

العبادات واملعامالت ،و لكن هذا التقسيم الذي جرى عندهم ال يعين أن ما لم يذكر يف قسم العبادات فهو غري داخل

حتتها أو ليس هو من قسيم العبادات بل املراد التوضيح والبيان؛ ألن العبادة تعين رىض اهلل سبحانه وتعاىل يف كل عمل

أراد املسلم فيه مرضاته وثوابه ،وإّنا جاء ختصيص األبواب اليت ذكرناها حتت مسىم العبادات بهذا االسم ألن هذه
األبواب جتمع أسرارها ،وحتصل مقاصدها ،وحتقق أكثر معانيها ،وحق اهلل سبحانه وتعاىل فيها واضح جلي ألنه هو الذي فرض
هذه العبادات وحدد حدودها ،وبني أوقات أدائها والكيفية اليت بها تؤدى هذه العبادات وهي حق حمض له ليس للمكلف فيها
14

أي تصرف إال اإلتيان واألداء عىل الوجه املأمور ۔

القسم الثاين :هو ما كان احلق فيه خالص ًا للعبد ،ومن أبرز أمثلتها :احلقوق املالية لإلنسان ،وهذا ما يعرب بها

عند الفقهاء رمحهم اهلل بأبواب املعامالت ويدخل فيها من أنواع البيوع املختلفة ومثن املبيع الذي هو حق خا لص

للعبد:احلقوق املالية،من املعامالت والبيوع ،ومثن املبيع ،وهذا القسم عندهم احلق فيه للعبد ألنه شامل لألحكام اليت

تنظم عالقة الناس بعضهم ببعض وتنظم حياهتم يف الشؤون املختلفة من البيوع واإلجارات والنفقات واجلنايات ۔

القسم الثالث :وهذا القسم مشرتك بني القسمني األول والثاين حيث احلق فيه مشرتك بني اهلل سبحانه وتعاىل
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وبني عباده ،وهو نوعان:

النوع األول :يكون حق اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا النوع أرجح من حق العباد ،ومن أبرز أمثلته :حد القذف.

النوع الثاين :وهذا النوع يكون يف حق العباد أرجح من حق اهلل تعاىل ومن أمثلته :القصاص .وكل من هذين

النوعني من القسم الثالث يعرب عنها الفقهاء رمحهم اهلل يف مؤلفاهتم بأبواب اجلنايات ،والعقوبات ،واحلدود .وهذا التقسيم

الذي ذكرناها آنف ًا عند الفقهاء رمحهم اهلل يأيت فقط لبيان وتوضيح املسائل كما سبقت اإلشارة إليها ،واهلدف والقصد

األساسي من هذا التقسيم هو متييز وفهم املسائل واألحكام بعضها عن بعض ،ومع ذلك وجدنا اختالف الفقهاء رمحهم اهلل

يف مؤلفاهتم عند ذكر وتعداد هذه العبادات يف أبوابها وقد اتفق اجلميع عىل أهنا شاملة ألبوب الصالة ومتعلقاهتا من أحكام
15

الطهارة ،وأوقات الصلوات واألذان ،والزكاة والصدقات ،وأحكام الصوم واالعتكاف ،ومسائل احلج والعمرة .
النقطة الثانية :أثر ترتيب املوضوعات الفقهية عند املذاهب األربعة.

االقتصار عىل بيان وإظهار أثر ترتيب املوضوعات الفقهية عند املذاهب األربعة وبيان ذلك يف مؤلفاهتم

وذلك من حيث العموم النتشار هذه املذاهب الفقهية األربعة يف العالم اإلسالمي واهتمام العلماء والباحثني با لرتاث
الذي خلفه أسالفنا من الفقهاء رمحهم اهلل يف كل مذهب من املذاهب األربعة؛ وظهر أثر ًا ذلك جلي ًا واضح ًا عند هؤالء

الفقهاء رمحهم اهلل يف ترتيب املوضوعات واألبواب الفقهية عندهم وبيان ذلك يف اآليت:

أوالً :ترتيب املوضوعات الفقهية عند احلنفية :فقهاء احلنفية رمحهم اهلل الذين اشتهروا بالتأليف والتدريس

يقسمون موضوعات الفقه من حيث العموم إىل ثالثة أقسام :القسم األول :العبادات .القسم الثاين :املعامالت .القسم
الثالث :العقوبات .وحتتوي كل قسم من هذه األقسام الثالثة املوضوعات املختلفة املتعددة ،وهذا ما أشار إليه العالمة
ابن عابدين احلنفي رمحه اهلل حيث تطرق لرتتيب املوضوعات الفقهية عند احلنفية وذكر حتت كل قسم ما يدخل فيه قائالً:

"اعلم أن مدار أمور الدين عىل االعتقادات ،واآلداب ،والعبادات ،واملعامالت ،والعقوبات ،واألوالن ليسا مما حنن

بصدده،والعبادات مخسة:الصالة،والزكاة،والصوم،واحلج ،واجلهاد ،واملعامالت مخسة :املعاوضات املالية واملناكحات
16

واملخاصمات واألمانات والرتكات ،والعقوبات مخسة :القصاص وحد السرقة والزنا والقذف والردة" .

فلخصؒهذاالرتتيب البديع عندهم مع ذكرأبرزأبواب الفقه اليت تدخل حتت كل قسم من هذه األقسام الثالثة

،وهي :العبادات ،واملعامالت ،والعقوبات ،وأخرج منها االعتقادات واآلداب لعدم تعلقها باألحكام الفقهية العملية.

والسر يف تقديم العبادات عىل غريها من األبواب الفقهية من املعامالت والعقوبات؛ ألن العبادات هي األهم

يف حياة اإلنسان وبهاتستقيم شؤون الدين والدنيا،وخلق اهلل تعاىل اخللق ألجلهافقال ع
ت ا ْ ِجل َمن
زوجل:و مما مخلم ْق ُ
م
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17
م ي
ون
مو ْ ِ
اإل ْن مس إِ َماللِيم ْع ُب ُد ِ
ون" ،وتقديم الصالة يف العبادات ألمهيتهابعداإلميان باهلل سبحانه وتعاىل":الَ ِذ من يُ ْؤم ُِن م
ون"،18فنص اهلل تعاىل عىل إقامة الصالة بعداإلميان بالغيب؛ ألن
بِا لْ مغيْ ِ
الص مال مة مو ِ َم
ون َم
مما مر مزقْ من ُ
ب مو يُق ُ
اه ْم يُ ْن ِف ُق م
ِيم م

الصالة أول الواجب بعده وذلك خالف ًا ألداء الزكاة وصوم رمضان ووجوب احلج ،فالصالة أول الواجب بعد الشهادتني

ومفتاحها الطهارة وهي شرك لصحة الصالة فلذا قدمت عليها ألن الشرط يسبق املشروط طبع ًا وكذلك وضع ًا.19وهكذا

وجدنا فقهاء احلنفية رمحهم اهلل يذكرون األبواب الفقهية عىل هذا الرتتيب الغالب يف مؤلفاهتم ومع ذلك إذا راجعنا

كتبهم سوف جند االختالف اخلفيف يف ترتيب وتقديم بعض األبواب عىل بعض وتأخري بعضها عن بعض.

ثانيًا:تقسيم فقهاء املالكية ملوضوعات الفقه وترتيبها،هم يرتبون األبواب الفقهية ويقسموهنا إىل أربعة

أرباع :الربع األول :العبادات .الربع الثاين :النكاح وما يتعلق به .الربع الثالث :البيوع وما يتعلق بها .الربع الرابع :القضاء

والشهادات وما يتعلق به.

فنرى أن علماء املالكية رمحهم اهلل تعاىل أيض ًا قدموا ربع العبادات عىل غريها من األبواب الفقهية يف الرتتيب

ووافقوا بذلك علماء املذاهب األخرى وذلك ألمهية العبادات يف حياة املسلم ،وقد أشار إىل ذلك أحد أعالم علماء احلنفية
وهو اإلمام احلطابؒ حيث قال :بأن املصنف وهو يقصد اخلليلؒ يف خمتصره قدم العبادات عىل غريها من األبواب؛

وذلك ألن احلاجة عامة وماسة وضرورية إىل العبادات ،ثم قدم كتاب الطهارة عىل غريها؛ ألهنا شرط لصحة الصالة

ولتأكيدها يف حتصيل املكلف لفعل الصالة .20وقد اشتمل ربع العبادات عند علماء املالكية رمحهم اهلل عىل األبواب الفقهية
اآلتية :كتاب الطهارة ،كتاب الصالة ،كتاب الزكاة ،كتاب الصوم واالعتكاف ،كتاب احلج والعمرة،
كتاب اهلدي واألضاحي ،كتاب األميان والنذور ،كتاب اجلهاد.21

وهكذا جند أن ربع العبادات عند علماء املالكية رمحهم اهلل اشتمل عىل األبواب العديدة غري ما ذكرها علماء

احلنفية رمحهم اهلل يف مؤلفاهتم ،والظاهر من كالم فقهاء املالكية يف مؤلفاهتم عىل ترتيب املوضوعات الفقهية فإهنم

يقسمون كما سبق األبواب الفقهية إىل أربعة أقسام حسب الرتتيب الذي ذكرناه.

ثالثا :تقسيم وترتيب فقهاء الشافعية رمحهم اهلل لألبواب الفقهية يف مؤلفاهتم :رتب علماء الشافعية رمحهم اهلل
ً

موضوعات الفقه يف كتبهم الفقهية حسب اآليت : :العبادات ثم املعامالت ،ثم النكاح ،ثم اجلنايات واخلصومات ،وذكروا

حتت كل قسم من هذه األقسام األبواب والكتب اليت اليت ختتص بكل قسم منها ،وقد اشتمل ربع العبادات عن علماء
الشافعية رمحهم اهلل عىل :كتاب الطهارة ،ثم كتاب الصالة ،ثم كتاب الزكاة ،وكتاب الصوم واالعتكاف ،وكتاب احلج

والعمرة.ووضح اإلمام الرملي الشافعي رمحه اهلل سبب افتتاح أئمة الشافعية رمحهم اهلل كتبهم بالطهارة لورود احلديث يف
22

ذلك عن النبيﷺ":مفتاح الصالة الطهور" ،وأشاربأن النبيﷺافتتح شعائر وأركان اإلسالم اخلمسة بعد ذكره
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الشهادتني والكالم عنهما يف علم العقيدة بالصالة ،واألئمة والعلماء رمحهم اهلل قدموا عىل الصالة الطهارة؛ ألهنا تعترب أوكد

شروط الصالة اليت ذكرها النبي ﷺبعد الشهادتني مباشرة مقدمة عىل غريها من العبادات من الزكاة والصوم واحلج ،ألن
23

الصالة أفضل عبادة بعد اإلميان باهلل تعاىل ،والطهارة شرط هلا ،والشرط يكون مقدم ًا عىل املشروط طبع ًا ووضع ًا .

رابعا:سلك فقهاء احلنابلة رمحهم اهلل يف ترتيب موضوعات الفقه مسلك ًا خاص ًا حيث قسموا هذه املوضوعات إىل
ً

مخسة أقسام:القسم األول:العبادات.القسم الثاين:املعامالت.القسم الثالث:املناكحات.القسم الرابع:اجلنايات القسم

اخلا مس :القضاء واخلصومات۔ وقد قدموا قسم العبادات عىل غريها من األقسام تبع ًا يف ذ لك لغريهم من فقهاء املذاهب
األخرى ،وذلك لالهتمام بهذه العبادات عن املسلمني ،كما قدموا وسائل هذه العبادات كما يف كتاب الطهارة؛ ألهنا تعترب

وسيلة الصالة اليت ال تصح إال بها ،وقد علل فقهاء احلنابلة هلذا الرتتيب يف كتبهم بأن البداية بربع العبادات يف موضوعات

الفقه لالهتمام باألمور الدينية لتقدميها عىل األمور الدنيوية ،وألن العبادات توقيفية واألصل فيها احلظر واملنع ،ثم
قدم األصحاب الصالة عىل غريها من العبادات اتباعا واقتداء باألئمة واألصحاب يف ذلك؛ ألن الصالة تعترب آكد أركان

اإلسالم بعد الشهادتني ،والصالة ال تصح بدون الطهارة فال بد هلا منها ،ألهنا شرك والشرط مقدم عىل املشروط ،ثم جاء
يف الرتتيب كتاب الزكاة؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل قرن الصالة والزكاة يف أكثر من مثانني موضع ًا يف القرآن الكريم يف

اآليات البينات ،كما يتعلق حق الغري با لزكاة ،ثم قدموا كتاب الصيام عىل كتاب احلج؛ألن الصوم جيب عىل املسلم يف كل
24

عام وأما احلج فهو واجب يف العمر مرة واحدة وهكذا بعد العبادات ذكروا املعامالت؛ ألن األصل يف املعامالت احلل .

وعىل هذا املنوال يتضح لنا جلي ًا بأن املذاهب الفقهية األربعة متفقون عىل أن قسم العبادات شاملة

لألبواب الفقهية التالية :كتاب الطهارة والصالة ،كتاب الزكاة ،كتاب الصوم واالعتكاف ،كتاب احلج.

مع مالحظة أن هذا الرتتيب املذكور يف مؤلفاهتم وكتب علماء املذاهب الفقهية األربعة قد َيتلف أحيان ًا عند

تقدميا لألهم فال
بعض املؤلفني ،وهذا الذي نبه عليه ابن جزي املا لكي حيث قال" :اعلم أين افتتحته بعقيدة سنية وجيزة
ً
جرم أن األصول أهم من الفروع،ومن احلق تأخري التابع وتقديم املتبوع،ثم قسمت الفقه إىل قسمني:أحدمها يف العبادات
25

واآلخر :يف املعامالت ،وضمنت كل قسم عشرة كتب عىل مائة باب فاحنصر الفقه يف عشر ين كتابًا ومائيت باب" .

فقسم كتابه القوانني الفقهية إىل قسمني ،أحدمها :يف العبادات ،واآلخر :يف املعامالت ،واملتبع عند املالكية كما

سبق أهنم يقسمون أبواب الفقه إىل أربعة أقسام .واملقصود أن هذا الرتتيب الذي تقدم هو الغالب عند الفقهاء رمحهم
اهلل وقد َيتلفون يف ذلك ،وال مشاحة يف االصطالح إذا فهم املعىن ،وكان هذا الرتتيب للفهم واإلدراك فقط .واهلل

أعلم ،وصىل اهلل وسلم عىل حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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اهلوامش واحلواش
1سورة الفاطر ،اآلية (.)28

2متفق عليه من حديث معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما .أخرجه اإلمام البخاري يف كتاب العلم ,باب من يرد اهلل به خريا يفقهه يف
الدين .البخاري مع الفتح  ,216/1برقم( ,)71صحيح البخاري (مع فتح الباري) دار السالم الرياض ،دار الفيحاء دمشق ،الطبعة الثالثة

1421هـ .واإلمام مسلم يف كتاب الزكاة ,باب النهي عن املسألة .مسلم مع النووي  ,128/7برقم( .)2386املنهاج شرح صحيح مسلم بن
احلجاج ،حمي الدين النووي676( ،هـ) ،حتقيق خليل مأمون شيحا ,دار املعرفة بريوت لبنان ,الطبعة السابعة1421 ،هـ 2002 /م.

3
احلجاج .128/7
انظر :اإلمام النووي املنهاج شرح صحيح مسلم بن َم

4شيخ اإلسالم ابن تيمية جمموع الفتاوى .231 /32 :جمموع الفتاوى املؤلف :تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين،
املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية،السعودية 1416هـ

5الكاساين بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين ،حتقيق علي حممد معوض ،وعادل أمحد عبد املوجود ،دار
الكتب العلمية بريوت لبنان ،الطبعة األوىل 1418هـ 1997م.2/1 .

6الشنقيطي شرح زاد املستقنع  .269/3شرح زاد املستقنع ،تأليف :الشيخ حممد بن حممد املختار الشنقيطي ،منشور عىل صفحة مكتبة
الشاملة احلديثة يف الشبكة العنكبوتية .http://www.islamweb.net

7انظر :احلسيين الزبيدي تاج العروس  ،410/2تاج العروس من جواهر القاموس حممد مرتىض احلسيين الزبيدي حتقيق إبراهيم الرتزي دار
إحياء الرتاث العريب بريوت لبنان 1385هـ 1965م .لسان العرب  .13-11/9حممد بن أيب بكر الرازي خمتار الصحاح ص ،408خمتار

الصحاح حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي 760هـ حتقيق جلنة من علماء العربية دار الفكر بريوت لبنان 1401هـ 1981م.

8ابن فارس معجم مقاييس اللغة  .206،205/4معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس زكريا حتقيق عبد السالم حممد هارون

دار الفكر بريوت لبنان 1399هـ 1979م.

 9شيخ اإلسالم ابن تيمية العبودية ص .38العبودية أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،الطبعة السادسة بريوت1407 ،هـ.

10انظر :شيخ اإلسالم ابن تيمية العبودية ص ،39،38املصدر السابق ،والدكتور /الصادق الغرياين احلكم الشرعي بني النقل والعقل
ص .332احلكم الشرعي بني النقل والعقل د /الصادق عبد الرمحن الغرياين ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت لبنان1989 ،م.

11انظر :الدكتور،عبد الفتاح مدخل الفقه اإلسالمي ص ،50مدخل الفقه اإلسالمي للدكتور عبد الفتاح أبو العينني ،الطبعة الثالثة

1421هـ ۔ والدكتوررفعت فوزي فقه الكتاب والسنة العبادات :أحكامها ،وبيان آثارها يف بناء املجتمع اإلسالمي ص ،8مكتبة السعادة،
1992م .والدكتور البيونوين العبادة ص .18للدكتور حممد أيب الفتح البيانوين ،دار السالم للطباعة الطبعة األوىل 1414هـ ،القاهرة

12انظر :الدكتور /الصادق الغرياين احلكم الشرعي بني النقل والعقل ص .333املصدر السابق.
13املصدر السابق

14انظر :الدكتور /رفعت فوزي العبادات :أحكامها ،وبيان آثارها يف بناء املجتمع اإلسالمي ص ،8املصدر السابق ،والدكتور /الصادق
الغرياين احلكم الشرعي بني النقل والعقل ص .333املصدر السابق.
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15انظر :العبادات يف اإلسالم د /يوسف القرضاوي ص ،69فما بعدها ،العبادات يف اإلسالم ،للدكتور يوسف القرضاوي،ط1413 ،24هـ،
مؤسسة الرسالة بريوت لبنان .والدكتور /الصادق الغرياين احلكم الشرعي بني النقل والعقل ص .337،336املصدر السابق.

 16انظر :ابن عابدين يف حاشيته  .79/1حاشية ابن عابدين رد املحتار عىل الدر املختار شرح تنو ير األبصار حممد أمني الشهري بابن عابدين ،
دار عالم الكتب ،الرياض ،طبعة خاصة 1423هـ 2003م.

 17سورة الذاريات ،اآلية (.)56
 18سورة البقرة ،اآلية (.)3

 19انظر :ابن عابدين يف حاشيته  ،79/1املصدر السابق .وابن جنيم احلنفي النهر الفائق  ،19/1النهر الفائق شرح كنـز الدقائق لسراج الدين بن

جنيم احلنفي 1005هـ دار الكتب العلمية بريوت 1422 ،هـ والزيلعي تبيني احلقائق  ،171/2تبيني احلقائق شرح كنـز الدقائق العالمة فخر

الدين عثمان الزيلعي احلنفي دار املعرفة بريوت ،الطبعة الثانية .والرامفوري البناية  .75/1البناية يف شرح اهلداية أليب حممد عمر
الشهري بناصر اإلسالم ال َرامفوري ,دار الفكر بريوت الطبعة الثانية 1411هـ

20
باحلطاب الرعيين 924هـ دار
انظر :احلطاب مواهب اجلليل  .61/1مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل :أليب عبداهلل حممد املعروف َ

الكتب العلمية بريوت  ،الطبعة األوىل 1416هـ

 21انظر :عبد الوهاب أبو سليمان ترتيب املوضوعات الفقهية ص .46،45ترتيب املوضوعات الفقهية ومناسباته يف املذاهب األربعة،
للدكتور /عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ،سلسلة حبوث الدراسات اإلسالمية املنشورة يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة.

 22أخرجه أبو داود يف الطهارة ،باب يف فرض الوضوء ،)61( .والرتمذي يف أبواب الوضوء ،باب ما جاء أن مفتاح الصالة الطهور،54/1 .

( ،)3وقال :هذا احلديث أصح شيء يف هذا الباب .وابن ماجه يف الطهارة ،باب مفتاح الصالة الطهور ،)275( ،183/1 .وأمحد يف املسند

 ،123/1والبيهقي يف السنن الكربى  .15/2وقال األلباين :حسن صحيح.

 23انظر :الرملي هناية املحتاج  ،50،49/1هناية املحتاج إىل شرح املنهاج مشس الدين الرملي الشهري بالشافعي الصغري 1004هـ املكتبة
اإلسالمية لصاحبها احلاج رياض الشيخ .والنووي املجموع  ،124/1املجموع شرح املهذب للشريازي ،حمي الدين النووي ،حتقيق :حممد
جنيب املطيعي ،مكتبة اإلرشاد جدة اململكة العربية السعودية .والدمريي النجم الوهاج  .221/1النجم الوهاج يف شرح املنهاج كمال الدين

الدمريي 808هـ دار منهاج لبنان بريوت الطبعة األوىل 1425هـ 2004م حتقيق جمموعة من العلماء.
حممد َم

24انظر :شيخ اإلسالم ابن تيمية جمموع الفتاوى  ،5/21املصدر السابق .ابن مفلح املبدع  ،29/1املبدع يف شرح املقنع أليب إسحاق برهان

الدين إبراهيم بن مفلح احلنبلي 884هـ املكتب اإلسالمي دمشق 1394هـ 1974م .البهويت كشاف القناع  ،33/1كشاف القناع عن منت

اإلقناع منصور البهويت 1051هـ حتقيق إبراهيم أمحد عبد احلميد مكتبة نزار مصط یف الباز مكة املكرمة السعودية الطبعة الثانية 1418هـ

1997م الروض املربع شرح زاد املستقنع .132/1

25
زي املا لكي،دار املعرفة الدار البيضاء ،املغرب ،طبعة جديدة ومنقحة.
ابن جزي القوانني الفقهية ص .7القوانني الفقهية ،ابن ج َ
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