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 وعنوان اإلخالص، وشاهد الطويّة ولسان النّية، ترمجان هو: قيل كما  والعرفان الشكر        

 به يتوجه النعمة، تلو ابلنعمة واالعرتاف االمتنان، كل  واالمتنان الشكر، كل  فالشكر لذا االختصاص؛
 سبحانه فله وابطنة، ظاهرة النعم عليه واملسبغ وخالقه وجل عز ربه إىل الذليل احملتاج الفقري لعبدا

 .البحث هذا إبكمال النعمة هذه ومنها نعمة، كل  على احلسن والثناء والشكر احلمد
 املعرفة بغذاء تغذييت يف دور هلم كان  الذين الفضالء وأساتذيت األجالء، مشاخيي كل  أشكر مث

 شيخي ابلذكر منهم وأخص بذلوه، ما على صادقة ودعوات ومديح، ثناء كل  مين فلهم لعلم،وا
 شكر كل  مين فله البحث، هذا على املشرف سرحان، البدوي قبيصي اندي: الدكتور وأستاذي
 السبل كل  وفَّرت اليت- العاملية املدينة جامعة- العريقة جامعتنا ابلشكر أخص كما  وتقدير،

 وأخص فيها، العليا اإلسالمية الدراسات وحدة اجملال،وخصوصا   للباحثني وأعطت واإلمكانيات،
 وكل ، أبوبكر طيب عبدالرمحن:الدكتور الشيخ فضيلة والتخرج العلمية اإلدارة قسم رئيس انئب منهم

 . املبارك الصرح هذا على القائمني
 طباعة، أو مسألة، سةمدار  نصيحة،أو إبسداء البحث هذا إمتام على أعانين من كل  أشكر مث

 وأصحايب أخالئي أشكر كما  ابجلميل؛ واالعرتاف الشكر جزيل مين وغريهم كلهم  فلهم رأي، أو
 منازل يرفع وأن خرٍي، كل  عين فرد ا فرد ا مجيع ا جيزيهم أن أسأل فالله  البحث، هذا همَّ  شاركوين الذين

 أكرم سبحانه إنه عنده، هللا ذكرهمي أن أمسائهم ذكر عن يعوض وأن واآلخرة، الدنيا يف اجلميع
 .كرمي  جواد إنه الدرجات، ورافع الدعوات، جميب سبحانه وهو مأمول، وخري ل،ؤو مس

 بذلت   أن حسيب ولكن   حقه، املوضوع وفَّيت أين وال الكمال، بلغت أيّنِ  أدَّعي ال: ا  وأخري 
 يف البضاعة قلة رغم ذلك وكل الوكيل، ونعم حسيب فهو ابلل واستعنت الوسع، واستفرغت اجلهد،

 عن هللا واستغفر املوضوع، وهلذا األقوال هلذه املسدد هو سبحانه هللا لكن الفهم، يف وتقصري العلم
 . والزلل التقصري
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 تعاىل.. هللاا إىل والدي ووالديت..حفظهم
 ..مجيعا  وإخواين  إىل أبنائي

 إىل أم األبناء...
 ...املبارك ن أدين هلم ابلفضل بعد هللا يف هذا اجلهدإىل مشاخيي وأساتذيت الذي

 إىل اجلميع.. أهدي هذا البحث.
 
 الباحث



 

 ي

 ملخص

تاب جاءت هذه الدراسة بعنوان "االختيارات األصولية البن نور الدين املوزعي يف" ابب الك
والسنة من خالل كتابه االستعداد لرتبة االجتهاد" وتكمن أمهيتها يف إبراز مكانة العلماء اجملتهدين يف 

اختيارته األصولية، وتبسيطها للدراسني، آرائه و  ذكرن من أبرزهم العالمة املوزعي و اليمن، والذين كا
طبيعة الدراسة؛ ولتحقيق وقد سار الباحث فيها على املنهج االستقرائي التحليلي كما تطلبت 

األهداف املرجوه منها ، وتكونت الدراسة من ثالثة فصول الفصل التمهيدي تناول فيه الباحث نشأة 
تناول فيه اختيارات  :والفصل األول ،وحياته العلمية والسياسية كما عرف بكتابة حمل الدراسة ،املؤلف

ألصولية فقد تناول اختيارات املؤلف االثاين:  ، أما الفصلاملؤلف األصولية املتعلقة ابلكتاب العزيز
وقد خلصت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج جمملها أن ابن نور الدين  املتعلقة ابلسنة النبوية،

؛بل ا  معين ا  إمام قلدمل يتقيد مبذهب أو بيد أنه املوزعي كان مدرسة مستقلة يف القرن الثامن اهلجري ،
كان مع الدليل قل اثقب وفكر انقد، ففكان ذا ع،د ونبذ التقليد دعى إىل التجديف نبذ ذلك كله

حيث كان فتارة يوافق اجلمهور كما يف وقوع اإلمجال وختصيص العموم واترة خيالفهم كما يف أقل 
اجلمع واترة يوافق مذهب الشافعي وخيالف األخرين كما يف تعريف البيان وختصيص العموم واترة 

رين كما يف مسألة االستثناء حيث أخذ مبذهب الشريف املرتضى الشيعي يوافق الشيعة ويوافق األخ
كما أنه أضاف أقواال   جديدة كما يف   تيار مستقل كما يف مسألة البسملة،املعتزيل واترة ينفرد ابخ

كما أنه متيز مبيزة رائعة، وهي حماولة التوفيق   ،مسألة العلم منه ضروري ومكتسب ابلنظر واالستدالل
 ومجع األدلة ما أمكن كما يف مسألة البسملة واشرتاط العبارة يف االستثناء .،اهب بني املذ
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Abstract 
 

The study's title is "the original choices for Ibn  Noureddine   Almawzaei in chapter of the 

book (Qur'an) and Sunnah abstracted from his book "preparing for the rank of diligent" . The 

importance of the study is to highlight the status of dedicated scholars  activety  in Yemen and  

the Imam Almawzaei was one of the the most prominent figures among them for his original 

choices because those choices were easy for learners to absorb. The researcher has taken the 

inductive analytical approach as the nature of the study required  in order to achieve the study's 

goals. The study consists of three chapters The introductory chapter: the researcher talks about 

the biography of author ,The first chapter: the researcher talks about the author's choices taken 

from the origins according to the Qur'an. The second chapter: the researcher talks about the 

author's choices taken from the origins according to the  Sunnah. This study has been 

summarized into set of results leading to the fact that Ibn  Noureddine  Almawzaei was a 

separated school in the eighth Islamic  century because he was not restricted to particular 

doctrine or Imam. He was an open-minded and one of the advocates of renewal Who stand 

against traditionalists, Moreover, he was totally with the proved issue no matter what, so he 

sometimes agreed with the public as in (( the occurrence of overall and customize commons)), 

and sometimes disagreed them as in (( less combination )). He sometimes approved the  shaafa'a 

school and opposed others as in (( the definition of the statement and customize Commons )). 

He also agreed with Shies  sometimes and opposed others as in (( the issue of the exception )) 

where he took the Muatazali Shiite Sharif Murtadha view .Also, he sometimes takes a particular 

opinion as in the issue of Basmalah. He also added new sayings as in the issue of (( some of 

knowledge is necessary and obtained by scrutiny and inference )). He also has a wonderful trait 

that he tried to reconcile between doctrines and collect evidences as possible, as in the issue of 

Basmalah and  the phrase requirement to be contacted in the exception. 
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 ةالمقدم

كنعػوذ بػا مػن شػركر أنفسػنا، كسػيئات أعمالنػا مػن  كنسػتغفره، كنسػتعينوإف ا٢بمد  ٫بمده          
كأشػهد  يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال ا كحده الشريك لػو،كمن يهده ا فبل مضل لو، 
 أٝبعْب. -صلى ا عليو كعلى آلو كصحبو كسلم-أف ٧بمدان عبده كرسولو 

ٺ ٿ ٿ  }قػػاؿ ا تعػػاذل كأنزلػػت بػػو الكتػػب، العلػػم النػػافع ٩بػػا أرسػػلت بػػو الرسػػل،فػػإف 

العمػػل  كديػػن ا٢بػػق ىػػو فا٥بػػدل ىػػو العلػػم النػػافع، (9:جفف م  ففي ا  ففت   الصفف  ){ٿ ٿ ٹ ٹ 
 مػن يػرد ا بػو خػّبان : )-الصػبلة كالسػبلـ-كأف ا٣بّبية تكمن يف سلوؾ ىذا الطريػق قػاؿ عليػو ؛ الصاحل

كالعلمػػاء ىػػم كرثػػة األنبيػػاء، كأمانػػة  طريػػق للسػػعادة يف الػػدارين، فالتفقػػو يف الػػدين؛ (ُ) (يفقػػو يف الػػدين
-صػػلى ا عليػػو كسػػلم-العلػػم إ٭بػػا ٰبملهػػا العلمػػاء العػػا٤بوف األفػػذاذ الػػذين زكػػاىم رسػػوؿ ا٥بػػدل بقولػػو 

 .(2)ٰبمل ىذا العلم من كل خلف عدكلو():
كىػػذا العلػػم يقػػـو   تػػربل اإلنسػػاف ٖبالقػػو،الػػٍب لتعلقػػو باألعمػػاؿ؛ كعلػػم الفقػػو مػػن أشػػرؼ العلػػـو

٤بػػػن فضػػػوؿ القػػػوؿ كنافلػػػة الكلمػػػة أف أشػػػّب ىنػػػا كأبػػػْب مػػػا  كإنػػػوي  العلػػػم، علػػػى أيسػػػس كقواعػػػد قررىػػػا أىػػػل
مػراد مػن ا٢بػراـ، ك كبػو يعػرؼ ا٢بػبلؿ ، فبواسػطتو تعلػم األحكػاـ لؤلصوؿ من مكانة بػْب العلػـو الوػرعية

مث أف أشػػيد ٗبكانػػة ف شػػريعة ا شػػاملة لكػػل زمػػاف كمكػػاف، كأ، -عليػػو الصػػبلة كالسػػبلـ-ا كرسػػولو 
،علمػػاء األصػػوؿ؛ ػػانتهم مػػن مكانػػة أصػػوؿ الفقػػو بػػػْب العلػػـو ك٤بػػا كانػػت مكانػػة األصػػوؿ معركفػػة  ألف مكى

انػة علمػاء األصػوؿ جليػة ظػاىرة بػْب العلػػماء؛ جلية كالػذين مػنهم اإلمػاـ  بْب العلـو فكػذلك تكػوف مكى
الػذم كػاف علمػان شػا٨بان يف بػبلد  ا٣بطيػب ا٤بػوزعي ا٤بعػركؼ بػابن نػور الػدين،العبلمة ٧بمد بن علي بػن 

كا٤بناقوػة ا٤بتفػردة  من قوة النظر كالتحرر يف الرأم،كنفاذ البصّبة، ا٤بوزعي نظران ٤با ٛبيز بو العبلمة اليمن؛
فػػػػرؽ كرده علػػػػى ال علػػػػى الػػػػدليل، الفقهػػػػي؛ معتمػػػػدان  كالتقليػػػػد للمسػػػػائل بعيػػػػدان عػػػػن التعصػػػػب ا٤بػػػػذىيب،

  م.كعرفانو بقدرى ،مع إعطاء األئمة حقهم ا٤ببتدعة،

                                                          

 .ٕٔبرقم ،ِٕ/ُ ،باب العلم قبل القوؿ كالعمل ، كتاب بدء الوحي ،  الجامع الصحيح يف،أخرجو البدارم(ُ)
 بػػػػرقم ،(َِٗ/َُ ّط، أٞبػػػػد بػػػػن ا٢بسػػػػْب بػػػػن علػػػػي بػػػػن موسػػػػى أبػػػػو بكػػػػر ،سػػػػنن البيهقػػػػي الكبػػػػرل يف ،البيهقػػػػي أخرجػػػػو ((ِ
 مػن حػديث ،َِٓ؛ بػرقم ُّْ/ُّط، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصػابيح ،علي بن سلطاف ٧بمد ،القارم؛ (َََِٕ)،

 .(ِْٖرقم )ب) ،ِٖ/ّ ، كقاؿ األلباين: صحيحّط  ،المصابيح مشكاة، ؛التربيزم رمإبراىيم بن عبد الرٞبن العذ
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 أىمية البحث
 : ٲبكن أف نوجز أٮبية البحث من خبلؿ النقاط التارل      

لػػذين كػػاف مػػن عمومػػان، كعلمػػاء الػػيمن خصوصػػان كا ىػػذا الفػػناجملتهػػدين يف علمػػاء الإبػػراز مكانػػة  .ُ
الػذم تبػوأ منزلػة رفيعػة بػْب األئمػػة ك  -عػػاذلرٞبػو ا ت -وزعيالعبلمػة ا٤بػ تاسػعيف القػرف ال أبػرزىم

 اجملتهدين.

للدارسػػْب كػػي يتمكنػػوا مػػن االسػػتفادة منهػػا ذكراختيػػارات اإلمػػاـ ا٤بػػوزعي األصػػولية كتبسػػيطها  .ِ
 كاالطبلع عليها.

تنبيػػو ا٤بػػتعلم علػػى خطػػر التقليػػد، كضػػركرة التجديػػد كاالجتهػػاد القػػائم علػػى األصػػوؿ كالقواعػػد  .ّ
 لنصوص الورعية .ا٤بنضبطة عند البحث يف ا

كأهنػػا  طػػبلع ا٤بػػتعلم علػػى القواعػػد األصػػولية الدقيقػػة الػػٍب اسػػتنبل الفقهػػاء بواسػػطتها األحكػػاـ،إ .ْ
 مبنية على أسس كقواعد رصينة.

 
 مشكلة البحث:

ظهػػر يف كػػل زمػػن قػػد ، ك النظػػر كالتأمػػل، كيػػدعو إذل االجتهػػاد كالعمػػل ث علػػىديػػن ٰبػػاإلسػػبلـ        
، ككػػػاف مػػػن ةصػػػادر األصػػػليا٤بمػػػن مػػػنهج التلقػػػي كاالسػػػتدالؿ األمػػػة إذل  اكبلػػػد ٦بتهػػػدكف ٦بػػػددكف دعػػػو 

كذلػػػك بعػػػد انكمػػػاش نصػػػيب الػػػيمن كوكبػػػة لفتػػػت األنظػػػار إذل االجتهػػػاد كأصػػػولو، كالتجديػػػد كأٮبيتػػػو، 
كػػاف مػػن بػػْب ىػػؤالء اإلمػػاـ ابػػن نػػور الػػدين ، فك فوػػو التقليػػد الػػيمنيف با٤بذىبيػػة عميػػق تػػأثر شػػديد ك 
ا٤بػذىب يسػوده  ران على التقليد منكران على ا٤بذاىب، فقد عاش يف اليمن الذم كػاف٦بتهدان ثائا٤بوزعي، 

فلػو  ، كالصػوفية، ككانػت العصػبية علػى أشػدىا شاعرةا٤بعتزلة كاألتكاثر فيو ك  ا،الزيدم كالوافعي كيّبٮب
كدعػػػػا النػػػػاس إذل التػػػػزاـ ، فػػػػرفض االسػػػػتكانة كاإلذعػػػػاف، صػػػػوالت كجػػػػوالت يف مقارعتػػػػو ألىػػػػل البػػػػدع

 إف شاء ا تعاذل يف حياتو العلمية.دة إذل ا٤بنهل العذب الصايف، كما سيذكر الباحث ، كالعو سبلـاإل
 :ةاآلتياألسئلة  كتتلخص مشكلة البحث في

 كالسنة ؟  ما ىي آراؤه األصولية يف باب الكتاب
ا لػػيس أنػػو صػنع كتابػان شػػافيان دل يػدخل فيػو كثػػّبان ٩بػ ىػل ٙبققػت دعػػول ابػن نػور الػػدين ا٤بػوزعي مػن

 منو كعلم ا٤بنطق؟ 
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 آراءه كاختياراتو؟مارسو سلوكان عمليان يف ،كنبذ القليد ك الجتهاد ا٤بوزعي ا ىل طبق 

 ، أـ تقيد ٗبذىب معْب ؟٤بذاىب األصولية ٗبدارسها ا٤بدتلفةأك خالف ا كافقىل 

 كل ىذه األسئلة سيجيب عليها الباحث ٗبويئة ا كتوفيقو يف ثنايا ىذا البحث .
 
 ىداؼ البحثأ

 : تتلدص أىم أىداؼ البحث يف اآليت          

، كبيئتػػو كعصػػره، كا٤بكانػػة العلميػػة الػػٍب يتمتػػع هبػػا اإلمػػاـ وزعيالتعػػرؼ علػػى شدصػػية اإلمػػاـ ا٤بػػ .ُ
 .كعلماء عصره عمومان  بْب علماء اليمن خصوصان  وزعيا٤ب

تعداد لرتبػة االجتهػاد لئلمػاـ ا٤بػوزعي، مػن خػبلؿ كتابػو العظػيم االسػ صػوليةاأل ختيػاراتٝبع اال .ِ
 الذم يعد من أىم ا٤براجع األصولية يف اليمن.

 .كترجيحاتو األصولية،اإلماـ ا٤بوزعي  التالاستد بياف .ّ

تزكيد ا٤بكتبة اإلسبلمية هبذه االختيارات لتكوف ماثلة أمػاـ ا١بميػع، كلتػدؿ علػى أصػالة علمػو،  .ْ
 . -رٞبو ا-كعمق فهمو 

لفقػػو، كذلػػك أف عصػػر األمػػاـ ٲبثػػل مرحلػػة مهمػػة، يف القػػرف دعػػم الدراسػػات التارٱبيػػة ألصػػوؿ ا .ٓ
 الثامن ا٥بجرم.
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 الدراسات السابقة للموضوع
الباحثاف  كلقد بذؿ ،دل أجد أحدان كتب يف ىذا ا٤بوضوع، إال ٙبقيقان للكتاب برسالٍب دكتوراه       

الختيارات عن اة باكتلكلكن دل يتعرض ىؤالء لجوانب متعددة عن اإلماـ ا٤بوزعي،جهودان مباركة يف 
علمية أكادٲبية، كالكتابات ا٤بوجودة ال  دراسة ليلدىا بالدراسة كالتحافر إك  ا٤بوزعي األصولية لئلماـ

فكره كآراءه كمن ىذه  حياتو ك أك دراسة ١بوانب من، ة الكتابتتعدل الَبٝبة أك التحقيق ٤بدطوط
 الدراسات:

تعرض فيو ١بوانب قيم كجهد رائع ٕبث كىو (ُ) مالك صبلح ٧بمد مبلطف دراسة الدكتور .ُ
الة ا٢بالة السياسية كا٢بكنوأتو كحياتو كمك تناكؿ فيو  وزعي،متعددة من شدصية اإلماـ ا٤ب

مث ٙبدث عن  ،موضحان أثر ىذه ا٢باالت يف شدصية ا٤بوزعي  ،العلمية كا٢بالة االجتماعية
شيوخو كتبلميذه،  كالعصر الذم عاش فيو مع ذكر كمكانتو، كنوأتو،حياتو الودصية 

إضافة إذل أنو قاـ  كبعض ا٤بآخذ على الكتاب.،كعن الكتاب  ،كمصنفاتو، كذكر آثاره 
 :باآليت

 أكالن: قاـ بكتابة النص حسب الرسم ا٤بتعارؼ عليو اليـو .

 ثانيان: كضع عناكين لبعض ا٤بسائل الٍب دل يور ا٤بؤلف إليها .

 زك بعض األقواؿ الٍب  يذكرىا ا٤بؤلف إذل قائليها .توثيق ا٤بسائل من مصادرىا ،كعثالثان:    
 رابعان: قاـ بتدريج األحاديث ،بذكر من خرجها من أصحاب الكتب الستة .

 خامسان: تفسّب بعض ا٤بفردات العربية كا٤بفردات اللغوية .

 سادسان:تعرض لورح بعض ا٤بسائل الفقهية أك إٝباالن.  
.نيةسابعان: كضع فهارس لآليات القرآ  

حيث قاـ قيم كجهد رائع أيضان ىو ٕبث ك  (ِ)قاـ بتحقيق ا١بزء الثاين الدكتور ٧بمد بركات .ِ
 مواصبلن ما ابتدأ بو الدكتور مبلطف.بتحقيق ا٤بدطوطة 

كقد أفادين ىذا ا١بهد يف التعرؼ على بعض ا٤بسائل ا٣ببلفية عند ا٤بوزعي، كثناء بعض 
 العلماء عليو.

                                                          

 . ُط ،مالك صبلح ٧بمد مبلطف الدكتور: األكؿ ا١بزء حقق (ُ)
 . ُط كات،بر  ٧بمد الدكتور الثاين ا١بزء حقق (ِ)
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 منهج البحث
لية من خبلؿ منهجية األصو ا٤بوزعي  ابن نور الدين اختيارات الباحث فيها تناكؿيراسة ىذه الد       
 اآليت:تمثلة يف مركبة م

  :المنهج االستقرائي
على  الباحث كىو ا٤بنهج ا٤بكتيب النظرم القائم على تتبع االختيارات األصولية، كقد اعتمد        

ة االجتهاد، كالذم أمكن من خبللو ٝبع آرائو ٝبعها، من خبلؿ كتابو العظيم االستعداد لرتب
 ، كالصواب ، كالذم أدين ا بو ، كا٤بدتار عندم أقوؿ، ، كاختياراتو األصولية الواضحة البينة ؾ)قلت

 ئل.ستفيدان من بعض توجيهاتو للمساكا٢بق( أك م
 لمعلومات: امنهج تحليل   

ا٤بنهج التحليلي لثانية،كىي الٍب اعتمد الباحث على بعد ٘بميع ا٤بعلومات كتتبعها تأيت الطريقة ا       
مقابلة األحداث كاآلراء بعضها ببعض لكوف ما بينها من كجوه : ىو ا٤بنهج ا٤بقارفأم أف ا٤بقارف:

 .(ُ)شبو أك عبلقة 
 َِٔبلغت  كثّبة جدان؛حيثا٤بوزعي  اإلماـ اختيارات  بعد تطبيق الباحث ىذه ا٤بنهجية كجد أف  

كتلديص  بعضها مع بعض، تمييز ا٤بسائلب ،مث قاـ على اختياراتو يف الكتاب كالسنة فاقتصر،اختيار
ما تأثر فيها ٗبذىب من ا٤بذاىب مث أك  كمعرفة ما خالف فيها ا١بمهور أك ما كافقهم، ،ا٤بتوابو منها 

ئل ا٤بتعلقة با٤بسا كما يف الكتاب، فبدأ  يف ترتيبهاعلى ا٤بؤلف معتمدان ترتيب ا٤بسائل استقر الرأم على 
 بالكتاب العزيز مث السنة.

 يعتمد على التسلسل اآلتي:ففي عرض المسائل  الباحثالتي سار عليها  طريقةال أما 
كا٤بدتار عندم، قوؿ، أك أ، الواضحة البينة ؾ )قلت يحاتومن خبلؿ ترجا٤بدتارة، ا٤بسألة  ذكر :أكالن 

 يف بعض ا٤بسائل. توتوجيهامن  ان مستلهم ان كاف ٚبرٯبنا ضمني  أك، كا٢بق( كالصواب
صوير ا٤بسألة كبياف ٧بل النزاع، إف كجد خبلؼ أك يموض فيو، مع ذكر بعض التفصيبلت ت :ثانيان 

 .ما أمكن الٍب تؤثر يف ٧بل النزاع
 . يف ا٤بسألة األقواؿ مع بعض األدلة ذكر ثالثان:

                                                          

 .  ِٔص ،ُط ، أصوؿ البحث ،الفضلي (ُ)
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برأم ٝبهور  االختيار ةبلمقاك  ،الَبجيح ما أمكناختيار ابن نور الدين ا٤بوزعي ك ذكر  رابعان:
نص  دمذىبهم، كإذا دل يوج وعلى أن صوؿنص أئمة األ ما، كأقصد با١بمهور: األصوليْب
 ..الثبلثة من ٦بموع األربعة. ٤بذاىبا قفأعتمد موا

األصولية ا٤بعتمدة عند أىل الفن، كعلى  راجعاالعتماد يف ٝبع ا٤بادة العلمية على أمهات ا٤ب :خامسان 
 .رةا٤بقارف كا٤بعاصبعض كتب األصوؿ 

إف  كالصحيحْب مدةا٤بصادر ا٤بعت نم كاألحاديثاآليات بذكر اسم السورة كرقم اآلية،  عزك :سادسان 
 دل أجدىا فيو ٕبثت يف الكتب الستة. كإفكجدهتا فيو اكتفيت، 

 البحث. يف الواردةبعض األماكن  ، معالودصيات الواردة بعضل الَبٝبة :سابعان 
 ا٣ببلؼ لبعض ا٤بسائل إف كجدت.أك آثار ات ذكر بعض ٜبر ثامنان:
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 األكؿ الفصل التمهيدم
 عن اإلماـ الموزعي كحياتو

 الفصل التمهيدم

 الموزعياإلماـ ترجمة 

ٰبتاج إذل إحاطة ٔبوانب شٌب من حياتو، بالوقوؼ ابتػداء  وزعياإلماـ ا٤با٢بديث عن بداية يف         
 كا٤براحل الػػٍب مػػر هبػػا ؛ككػػذا جوانػػب حياتػػو العلميػػة، علػػى حياتػػو الودصػػية، مث التعػػرؼ علػػى عصػػره،

يف العلػػم  أعلػػى ا٤براتػػب بػػو مػػن أجػػل الوصػػوؿ إذل لكػػي يػػدرؾ ا٤بػػرء عظمػػة ىػػذا اإلمػػاـ العظػػيم، كمػػا قػػاـ
الصػػعبة كا٤بتغػػػّبة الػػٍب نػػػتج  ، ككيػػػف عاشػػت ىػػػذه الودصػػية يف ظػػل األكضػػػاعكالػػدعوة إذل ا كالعمػػل

يف حركػػػة االجتهػػػاد، ا٤بتميػػػزة كإسػػػهاماتو بعيػػػدة عػػػن ا١بمػػػود كالتقليد، ة األصػػػيلةالفكريػػػعنهػػػا اجتهاداتػػػو 
 كالتحرر العلمي، كىو ما سيتضح من خبلؿ ىذه ا٤بباحث.
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 المؤلف كحياتو المبحث األكؿ

 .نسبو كنشأتو: المطلب األكؿ

كر ا٣بطيب ٝباؿ ىو أبو عبد ا ٧بمد بن علي بن عبد ا بن إبراىيم بن أٞبد بن أيب ب          
مدينة  كآؿ ا٣بطيب أسرة علمية يف، الوهّب بابن نور الدين ا٣بطيب، كيعرؼ با٤بوزعي، الدين
 .(ُ)موزع

مث انتقل بعد ذلك ، كتلقى علومو األكلية يف بلدتو موزع، نوأ يف بيت علم كتقول كصبلح 
 بْب موزع كزبيد.يتنقل ككاف ، على التحصيل العلمي فأكب، إذل مدينة زبيد مدينة العلم كالعلماء

 : مولده

كدل تذكر ا٤بصادر الٍب ، ابن نور الدين ا٤بوزعي يف مدينة موزع ٧بمد بن علي كلد اإلماـ العبلمة       
 ترٝبت لو تاريخ مولده.

 : كفاتو

 ،كالعمل ا٣بّبم كالتصنيف كالوعظ كا٣بطابة كالفتول كالتدريس كالتعلم بالعلم حافلة حياة عدب       
، ىػِٖٓ ةٗبدينة موزع يف أكائل صفر سنابن نور الدين ا٤بوزعي ٧بمد بن علي اإلماـ العبلمة تويف 

  .(ِ)ةيف تارٱبو أف األماـ ا٤بوزعي تويف بعد سنة عور كٜبا٭بائ كذكر الربيهي

أنو تويف يف أكائل ربيع اآلخر من سنة  -كىو تلميذ ا٤بوزعي -كا١بدير بالذكر أف األىدؿ         
 .(3)كىو أعرؼ بو من يّبه، . كالذم ذكره األىدؿ ىو ا٤بعتمد لكونو تلميذهةين كٜبا٭بائٟبس كعور 

                                                          

ا، كىي مركز ناحية موزع تابعة لقضاء ا٤بداء، كقػد ٠بيػت كيلوا مَب تقريبن   ٓٗبلدة عامرة يف الغرب من مدينة تعز على مسافة ( ُ)
  .َُِٓ/ْ، ُ،طكمعاقلو في اليمن ىجر العلماألكوع، ؛موزع باسم ا٤بدتل ٥با كىو موزع بن القفاعة بن عبد مشس

 (.ِِٕ/ُ)،دططبقات صلحاء اليمنتاريخ البريهي ، الربيهي( ِ)
 .ُِٖص ،دط،اليمن في كالفقهاء الصوفية٧بمد،  بن ا ا٢ببوي، عبد (ّ)
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 مكانتو العلمية: المطلب الثاني

نوأ العبلمة ابن نور الدين ا٤بوزعي يف بيت علم كتقول كصبلح كتلقى علومو األكلية يف          
، فأكب على التحصيل العلمي، كالعلماءمث انتقل بعد ذلك إذل مدينة زبيد مدينة العلم ، بلدتو موزع

فدرس الفقو كاألصوؿ كالتفسّب كاللغة كيّب ذلك من العلـو حٌب برز على أقرانو ، كفرغ نفسو لذلك
يف فن األصوؿ كعلم الفقو كالتفسّب حٌب  -رٞبو ا-كبرع العبلمة ا٤بوزعي، كأصبح يوار إليو بالبناف

 .(ُ)كيأخذ بالراجح ٤بعرفة طرؽ الَبجيح، صحاب ا٤بذاىبفكاف ينظر يف أدلة أ، حاز رتبة االجتهاد

 ككاف، يف األصوؿ كالتفسّب كالفقو كالنحو كا٤بعاين كالبياف كاللغة ان مربز ان عا٤ب -رٞبو ا-ككاف 
 ان "كاف إمام: يقوؿ عنو الربيهي يف تارٱبو، للرحم كصوالن  ان ككرٲب، للدّب ان ٧بب ان عابد ازاىدن  اكرعن 
كمستودع ، مستقر ااسن كالبياف، ارض ا٥باطل ا٤بتحلي بتصانيفو جيد الزماف العاطلعلمو كالعا ن عا٤ب

لو الباع الطويل يف علم ، ا٣بووع، فدر اليمن كهبجة الزمن الصبور الواصل للرحم، اإلبداع كاإلحساف
كأفٌب كاشتهر فدٌرس ، اجملاز لو من الويوخ ٔبميع الفنوف، الفقو كاألصوؿ كالنحو كا٤بعاين كالبياف كاللغة

كجّبانو مث يعم كل ، ككاف ذا صدقة كأفعاؿ للدّب كثّبة يبدأ بأقاربو، كرزؽ القبوؿ عند ا٣باصة كالعامة
 .(ِ)أك كصل إليو كال يدخر يف بيتو إال ما يسد خلتو"، ٧بتاج علم بو

ف ككا، كيّبه (ّ) تلقى علومو على يد ٝباؿ الدين الرٲبي، كاف من العلماء الكبار: كقيل عنو
كبعد أف ٛبكن من العلـو اشتغل بالتصنيف ، فأباه اكقد أجرل لو صرفن ، شيدو الرٲبي ٯبلو كيقدره

جليلة من ا٤بؤلفات العلمية النافعة كالتصانيف الكثّبة الدالة على فضلو  اكقد ترؾ آثارن ، (ْ)كالتدريس
 : كمن تلك ا٤بؤلفات ما يلي، كعلو ٮبتو يف العلـو كالفنوف ا٤بدتلفة

 .يف األصوؿ، داد لرتبة االجتهاداالستع .ُ

                                                          

 ..ُِٓ ص ،دط،مصادر الفكر العربي اإلسالمي في اليمن٢ببوي، ( اُ)
 .ُِٕ/ُ،،دططبقات صلحاء اليمنتاريخ البريهي ، الربيهي(ِ)
٧بمد بن عبدا، ٝباؿ الدين نسبتو إذل ناحية )رٲبة(: من كبار الوافعية يف اليمن فهو الذم سلمت  ،الرٲبي لصرديفا ا٢بثيثي( ّ)

ـى  ،عند ا٤بلوؾ اإليو الرئاسة يف العلم كقصدىا الطلبة من ٝبيع أقطار اليمن كيّبه. كاف مقدمن  ا٤بلػك  تػوذل قضػاء األقضػية يف زبيػد أيػا
ا، ك)بغية الناسك( يف ا٤بناسك. الربيهيهيكتويف كىو قاض األشرؼ. ، ا. لو كتب، منها )التفقيو يف شرح التنبيو( أربعة كعوركف ٦بلدن

 .ِّٔ/ٔ ،ٓط ،األعالـ،لزركلي؛ اُِٖ/ُ ،،دططبقات صلحاء اليمنتاريخ البريهي 
 .ُِٖص، دط،مصادر الفكر العربي اإلسالمي في اليمن٢ببوي،  (اْ)
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 يف التفسّب، تيسّب البياف يف أحكاـ القرآف .ِ

 يف الفقو.، نور ا٣ببايا يف قواعد الوصايا .ّ

 يف الفقو.، كتاب جامع الفقو .ْ

 يف النحو.، مصابيح ا٤بغاين يف حركؼ ا٤بعاين .ٓ

 يف التصوؼ.، ا٤بطرب للسامعْب يف حكاية الصا٢بْب .ٔ

  .د فيو على أتباع ابن عريبر ، (ُ)كوف الظلمة عن ىذه األمة .ٕ

 كيّبىا من ا٤بؤلفات ا٤بفيدة النافعة.

 : الصوفية نموقفو م

ظهرت   افقد جرت بينو كبْب صوفية عصره مناظرة ٤ب، كاف لئلماـ ا٤بوزعي مع الصوفية كقفات       
 ر الدينكقد أنكر عليو اإلماـ ابن نو ، (ِ) ككاف ا٤بتصدر لورائها الويخ أٞبد الرداد، كتب ابن عريب

أحضره من بلده ، كىو متورل القضاء األكرب، فلما علم ابن الرداد بذلك، كشنع على مطالعتها ا٤بوزعي
كطلب ابن الرداد ، فلما كصل اجتمع مع ٝباعة من الفقهاء كالصوفية يف ٦بلس حافل، إذل مدينة زبيد

فهمَّت الصوفية ، يف كتبوفأقاـ اإلماـ ٧بمد بن نور الدين حجتو ببطبلف كبلـ ابن عريب ، مناظرتو
مث عاد إذل بلده فصنف  ، فقاـ بنصرتو األمّب ٧بمد بن زياد فدلصو منهم، بالفتك باإلماـ نور الدين

: كقاؿ عنو السداكم، (ّ)ىذه األمة" على ابن عريب ك٠باه كتاب "كوف الظلمة عن يرد اكتابن 
 .(ْ)مع صوفية كقتو أمور باف فيها فضلو" -أم ا٤بوزعي -"كجرت لو 

                                                          

 .ِِْ، ُِٖ، ُِّ، ُٕٔ، َِص  دط،بي اإلسالمي في اليمنمصادر الفكر العر ٢ببوي، ا( ُ)
مث الزبيػدم الصػويف مث  ،ىو أٞبد بن أيب بكر بػن ٧بمػد الوػهاب أبػو العبػاس بػن السػراج القرشػي الضػوء البكػرم التيمػي ا٤بكػي( ِ)

ككاف  ،إذل التصوؼ كالفبلسفةيلب عليو حب الدنيا كا٤بيل  القاضي الوافعي كيعرؼ بابن الرداد، كاف مولده سنة ٜبا٭بائة كأربعْب،
 السػداكم، مشػس الػدين ٧بمػد بػن عبػد. يقر ٗبن يعتقد ذلك ا٤بعتقػد ،داعية إذل ىذه البدعة الٍب ذاقها كعرؼ مغزاىا يعادم عليها

 .ُِٔ/ُ، د.ط، الضوء الالمع ألىل القرف التاسعالرٞبن
 .ُِٕ/ُ،  ،دططبقات صلحاء اليمنتاريخ البريهي ، الربيهي(ّ)
 .ِِّ/ٖ دط،مصادر الفكر العربي اإلسالمي في اليمني، ٢ببوا(ْ)
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 في عصر المؤلف، كالعلمية، سياسيةالحياة ال:  المبحث الثاني

 الحياة السياسية: المطلب األكؿ

كبداية القرف الثامن ،عاش ا٤بؤلف يف عهد الدكلة الرسولية يف هناية القرف السابع ا٥بجرم         
َبكماين الذم كاف تنسب الدكلة الرسولية يف اليمن إذل عمر بن علي بن رسوؿ الغساين الك ، ا٥بجرم

كدعا لنفسو ، كأعلن استقبلؿ اليمن، فانتهز ضعف الدكلة األيوبية، على اليمن من قبل األيوبيْب ان كالي
ْب ببغداد فكاف ا٣بليفة العباسي يلدل العباس ان ىو جده الذم كاف مقرب )رسوؿ(ك، كتسمى با٤بنصور

 .(ُ)مد بن ىاركف بن أيب الفتحلذلك كا٠بو ٧ب فسمي رسوالن ، يرسلو إذل كالتو يف الواـ كمصر

كبظهور ا٤بنصور الرسورل تأسست ٩بلكة الرسوليْب الٍب حكمت اليمن سنة ست كعورين 
 .(ِ)كستمائة للهجرة إذل سنة ٟبس كٟبسْب كٜبا٭بائة للهجرة

، عاش ا٤بؤلف يف عصر الدكلة الرسولية الٍب كانت ٙبكم اليمن يف القرف الثامن ا٥بجرم 
حٌب يصل نفوذىا إذل مكة  ان حيث كانت بْب ا٤بد كا١بزر ٛبتد أحيان ؛يف الدكلة ان مجسا ان كعاش أحداث

كبعض ا٤بدف ا١ببلية  ، حٌب دل يبق ٥با سول شريل ٲبتد من زبيد إذل عدف اكتنحسر أحيانن ، (ّ)ا٤بكرمة
لقد  ك ، كما حو٥با ةككاف ا٤بنافس ٥با دكلة األئمة يف ا٤بناطق الزيدية صنعاء كصعد، كتعز كجبلة كإب

كانت ا٢بركب تقـو بْب القبائل كبْب بعضها كما كاف البعض منها ٱبرج عن طاعة السبلطْب من آؿ 
ٰبصل بينهم كبْب  اأيضن ك ، كما كاف األمراء يف عدد من ا٤بناطق ٱبرجوف عن طاعة السبلطْب،  رسوؿ

دٮبو  ككاف البعض إذا، جيش السلطاف معارؾ طاحنة تنتهي باستسبلمهم كخضوعهم كقتل رؤسائهم
، ان طائع ان األمر كخوي من العاقبة طلب األماف من السلطاف فيؤمنو كيكرمو كيعود إذل عملو راضي

 كىكذا استمر ا٢باؿ خبلؿ دكلة آؿ رسوؿ بْب كر كفر كامتداد كا٫بسار.

                                                          

 .(ّٕ، ّٔ/ُ )ُط  العقود اللؤلؤية في تاريخ الدكلة الرسولية،ا٣بزرجي، ( ُ)
 (.ٖٗ د.ط،)صالمزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد،ابن الديبع، ( ِ)
 (.ُْ-ُ)ُط  العقود اللؤلؤية في تاريخ الدكلة الرسولية،ي، ا٣بزرج(ّ)
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، هبا ان للعلم كمدرس ان البلد الذم عاش فيها ا٤بؤلف طالب، ككانت عاصمة ملكهم مدينة زبيد       
، كاالستقرار، كٰبصل الوفاؽ كيعم األمن، هتدأ األمور كتسكن االضطرابات كيسود ا٥بدكء ان كأحيان
كمع ، ككاف للدكلة الرسولية عبلقات سياسية كاقتصادية مع الدكؿ اجملاكرة كمصر كا٢ببوة، كالرخاء

سية كىذه العبلقات جاءت عن طريق الوفود الدبلوما، عدد من الدكؿ الورقية كالصْب كا٥بند كسيبلف
كما تأكدت الصبلت ،  كالتجار الذين كانوا يرتادكف ثغر عدف ذا ا٤بوقع ا٤بمتاز على البحر العريب

فنوطت ا٢بركة ، كعقد ا٤بعاىدات الودية فيما بْب دكلة اليمن الرسولية كبْب تلك الدكؿ بتبادؿ ا٥بدايا
ضائع من الصْب كا٥بند فكاف يستقبل السفن التجارية املة بأنواع الب، التجارية يف ميناء عدف

لبلستقرار النسيب يف عهد بِب رسوؿ  ان كيقـو اليمنيوف بتصديرىا إذل البلداف اجملاكرة؛ كنظر ، كسيبلف
كازدياد نفوذ دكلتهم جعل الدكؿ اجملاكرة كيّب اجملاكرة ترسل الوفود كا٥بدايا بقصد التقرب إذل ىذه 

كالواقع ،يف ثقافة كحياة الناس كإٯبابان  ثر سلبان ككما ىو معلـو أف األحداث السياسية تؤ ، (ُ)الدكلة
  .ان كحديث ان هبذه ا٤بواىد قدٲب يءمل

 امربزن  ان عا٤ب -رٞبو ا -عاش ا٤بؤلف ، كبْب ىذه الصراعات السياسية كا٣ببلفات العقدية
 كأبطل حجتو كخرج، ناظر ابن الرداد، ألفكار ابن عريب ال ٱباؼ يف ا لومة الئم ان متصدي ان ٧بقق

كألف كتابو ا٤بوسـو بػ"كوف الظلمة عن ىذه األمة " رد فيو على ابن عريب كمن يعتنقوف  ان منتصر 
كدل ٱبضع للنفوذ ، ٔبانب ابن عريب كابن الرداد كال كقوؼ السلطاف،عقيدتو كدل تؤثر فيو التهديدات

  .(ِ)السياسي أك االجتماعي

                                                          

 .ٖٗ/ُ،ُط  العقود اللؤلؤية في تاريخ الدكلة الرسولية،ا٣بزرجي،  (ُ)
 .ُّٔ-ُّٓ/ُ، طد،الصوفية كالفقهاء في اليمنا٢ببوي، (ِ)
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 الحياة العلمية: المطلب الثاني

كقد كاف ملوؾ بِب ، بالعلم كالثقافة كاألدب ان مزدىر  ان ذم عاش فيو ا٤بوزعي عصر كاف العصر ال       
كقلما ٱبلو اجتماع ٥بم بالعلماء من نقاش ، كيبالغوف يف إكرامهم، رسوؿ يوجعوف العلماء كاألدباء

فحكاـ الدكلة كانوا يوجعوف ا٢بركة العلمية يف شٌب ، كذلك ٢ببهم للعلم كأىلو ؛يثّبه السبلطْب
نوائها على ملوؾ بِب رسوؿ إكدل يقتصر بناء ا٤بدارس كالتبارم يف ، عليها مكيضفوف رعايته، يهانواح

ك٤با عجز عن ٛبامو ، عمارة جامع موزع أهو الذم ابتدفبل سار على سننهم اإلماـ ا٤بوزعي ، فحسب
، أرسلت إليو جهة فرحاف زكجو السلطاف األشرؼ بن األفضل ٗباؿ جزيل ٛبم بو عمارة ا١بامع

 . (ُ)أكقفها على ا١بامع اشَبل با٤باؿ الباقي أرضن اك 

كيستقبلوف الكثّب من ا٤بؤلفات من الداخل كا٣بارج  ،كقد كانوا يستقدموهنم من خارج اليمن
كعينوا النساخ ،كما كانوا ٯبزلوف العطاء للعلماء كا٤بتعلمْب،  باحتفاؿ يليق ٔببلؿ العلم كجهد ا٤بؤلفْب

كقد عمرت ا٤بدارس العلمية كا١بوامع الٍب كاف ٥با طابع ، رة دائمةلكتب بصو ايف قصورىم لنسخ 
كا٣باصة الٍب ، ككاف ىناؾ مدارس عديدة منها العامة الٍب يدرس فيها العديد من الفنوف، ا٤بدارس

من  ابارزن  اكمظهرن ، دىا ٠بة من ٠بات الدكلة الرسوليةيٚبتص بفن معْب كأصبح بناء ا٤بدارس كتوي
 .(ِ)لو مدرسة أك مدرستْب أك أكثر ما من ملك من ملوكهم ا٤بوهورين إال بُبك ، مظاىر حضارهتم

كاالحتفاء بالعلم كالعلماء ، كيف ظل ىذا التوجيع العلمي من قبل ملوؾ الدكلة الرسولية
ك٩با ال شك فيو أف اإلنساف يتأثر بالبيئة الٍب ، يد ا٤بدارس برز األصورل ٧بمد بن علي ا٤بوزعييكتو

  .ان ٯبابإك  ان ٙبيل بو سلب

                                                          

 . ِِٕ،ص،دط طبقات صلحاء اليمنتاريخ البريهي ، الربيهي(ُ)

 .ٕ/ٔ ،ٔط،المدارس اإلسالمية في اليمناألكوع،  (ِ)
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 التعريف بكتاب االستعداد لرتبة االجتهاد كمنهج المؤلف فيو:الثالث المبحث
 :مطلباف كفيو 

 التعريف بالكتاب: المطلب األكؿ

كيعد  ، أصوؿ الفقو يف اليمن على مذىب الوافعيةا٣باصة ب ىذا الكتاب من أىم ا٤براجع يعد        
 ردبل  ؛فيها كا٣ببلؼمن ا٤بسائل األصولية  ان دفتيو كثّب  حيث ضم بْب، يف أصوؿ الفقو ان خاص ان كتاب

يف سند  ىلكأثبت بأنو دل ٰبصل تسا، القراءات الواذة من الصحيحة كتناكؿ، نحرفةعلى اآلراء ا٤ب
 افيه استهلٗبقدمة  -ا رٞبو-كقد بدأ ا٤بؤلف ، السبع القراءات ترعلى من منع توا كرد، القراءات
بأنو مقرر عند ذكم  كأشار، بورؼ ا٤بعلـو العلمكبْب أف شرؼ ، ؿ ا رسو  على كالصبلةبا٢بمد 

الكرًن كالسنة  فالقرآ نم األحكاـ الستدراج العملية؛ ناعةأفضل من الص لميةالعقوؿ أف الصناعة الع
ذكر بأنو قد ك ، بلماتباألدلة كالع ان كال يتأتى ذلك إال برباف يعرب بسفينتو بْب األمواج بصّب ، لنبويةا

ينربم لصناعة ىذا  جعلو ان كجهدكبذؿ فيها كقتا ن ، الصناعة ىذه يف كجاد،هأيوار اض ىذا الفن كسرب خ
 شركطأبْب فيو  ان شافي ان أف اصنع لكم فيها كتاب كأردت": وسبب تأليفو للكتاب بقول ان مبين ابالكت

٩با ليس  ان الفقو كثّب  أصوؿ يف صنفْبكاعلموا أنو قد أدخل متأخرك ا٤ب، الرجاؿ الغاالستدالؿ لتبلغوا مب
كىذا أكثر ما كجد ٤بتأخرم ، كاستعملوا أكضاعو يف حججهم كأدلتهم، فأدخلوا فيو علم ا٤بنطق، ومن

 .(ُ)الوافعية"

 على، من مصادر التلقي كاالستدالؿ وؿبستة أص كتابو-تعاذل رٞبو ا-ا٤بؤلف حصر كقد         
مع ذكر آراء ، ج منهج االستقصاء يف إيراد األقواؿبْب العلماء يف االحتجاج هبا إال أنو هن ؼخبل

 .سةىي ٧بل الدرا األصوؿكلو اختيارات يف ىذه ، ىاالٍب يذكر  ا٤بسألةاألصوليْب كيّبىم يف 

العربية ىي  غةكبْب أف الل، تابا٤بؤلف رٞبو ا بتعريف الك فبدأ: الكتاب: األكؿ األصل
 نة يوَبكاف يف أيلب اللغة كأساليبها.كأف الكتاب كالس، كالسنةاألساس لفهم الكتاب 

                                                          

 .ُٗ/ُ ،ُ ط ،تهاداالج لرتبة االستعداد ا٤بوزعي، (ُ)
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، عليو الصبلة كالسبلـ كأقوالو السنة كفيها مباحث مهمة متعلقة بأفعالو : الثاين األصل
 كا٤بتواتر كيّب ذلك.، ككذلك ا٣برب كأقسامو

 .ا٤بسائل ا٤بتعلقة هبذا األصل كبعض، ىو حجة قطعية لى اعاإلٝب: لثالثا األصل
 ككذلك الفرع كما يتعلق بو.، شرائطها، لعلةأحكاـ ا، أقسامو، موحكالقياس : الرابع األصل
 ا٢باؿ قبل نزكؿ ا٢بادثة. استصحاب: ا٣بامس األصل
 فتيا العادل يف حق العامي.: السادس األصل

كأهنا مصدر التلقي ، هبا كالعمل، ىي ا٤بوصلة إذل علم الوريعة صوؿأف ىذه األ كذكر 
، منهج االستيعاب كإيراد األقواؿ ا٤بصنف رٞبو ا كهنج، مسائلإذل  صوؿكفرع ىذه األ، كاالستدالؿ

، أمثلة تطبيقية إليضاح ا٤بسألة بإيرادا٤بصنف  قـوي كما،  يف ا٤بسألة ىماألصوليْب كيّب  ءآرا كذكر
 ةكما يرد على الطوائف ا٤بنحرف،  كمناقوة األدلة كالَبجيح، مع ٙبرير ٧بل النزاع، كيذكر أدلة كل قوؿ

 الثاين. بيف ا٤بطل كرهسأذ  كما،  كأمثا٥بم، كا٤بعتزلة، ٣بوارجكا؛  كيّبىم



 

06 

 منهج المؤلف في الكتاب: المطلب الثاني

 قضوا قدفهم  ،حياة علمية ماتعة العابرة كاألزمنة ا٤باضية، العصور يف األخيار علماءنا إف حياة      
 أنواع شٌب يف كالتصنيف تعليمها،ك  الورعية العلـو كتعلم تعاذل، ا طاعة يف أعمارىم كأفنوا أيامهم
 .ذلك كيّب كأدب، كفقو كأصوؿ كحديث، تفسّب من كالفنوف العلـو

 الَبكة، نعم فكانت كراءىم، ٤بن خلفوىا الٍب ٥بم، الباقية الثركة ىي تلك مصنفاهتم ككانت
أنو ٝبع العلمية  كما مر معنا يف حياتو  -رٞبو ا-فا٤بؤلف .عليو اشتملت ما كنعم ا٤بوركث، كنعم

 لغزارة علمهم كدقة فهمهم.  الواحد؛يف الكتاب يرك أف ٪بد كل ىذه الفنوف كال بْب كل العلـو ،

 على التسلسل اآلتي: منهجية ابن نور الدين الموزعي كلذلك كانت

 .اطبلحن كيعرفها لغة كاص، رٞبو ا ا٤بسألة يف الغالب ؤلفيذكر ا٤ب: أكالن 

باألدلة حٌب كلو  ان معضديرجح ما يراه  مث، اعالنز  ٧بل ا٧بررن  ٤بسألةأدلة امث يذكر ، ا٤بسألة يورد: ان ثاني
 مذىبو. لفخا

جرل تداك٥با عند  الٍبأك النثر  بالوعر أحياننا كيستوهد، تربةا٤بع الورعيةباألدلة  يستوهد: ان ثالث
 .بالعر 

  .كأمثا٥بم ةكا٤بعتزل، ا٤بنحرفة كا٣بوارج لطوائفيرد على ا: ان رابع

 ا٤بسائل. يحكتوض، إليصاؿ الفكرة، أمثلة توضيحية تطبيقية للمسألة يذكر ان يالب: ان خامس
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 الفصل األكؿ:  اإلختيارات المتصلة بالكتاب العزيز
 :توطئة
 تعريف األختيارات: 

ان  خىٍّبان  الويء خار: يقاؿ: لغةن           ليقي ٱبىٍ  كىرىبُّكى : ) الكرًن القرآف كيف كاصطفاه انتقاه: كًخيػىرىةن  كًخّبى
 فضلو  أم: يّبه على الويء كخار ،( ٖٔاآلية من: القصص() ا٣ٍبًيػىرىةي  ٥بىيمي  كىافى  مىا كىٱبىٍتىاري  يىوىاءي  مىا

 . (ُ) كقدمو عليو
 .(ِ)يّبه على كتقدٲبو كٚبصيصو الويء ترجيح: اصطبلحان       
 البحث بصدد ٫بن الٍب سةكالدرا يّبىا، أك الفقو أك اللغة  يف يكوف قد الَبجيح ىذا أف إال       

 .األصولية االختيارات:  يقاؿ لذا األصوؿ يف ٚبتص فيها
من خبلؿ  األصولية االختيارات الباحث يعرؼ أف ٲبكن :األصولية االختيارات تعريف        

 .إليو ييستند راجح لدليل أصولية مسألة يف اآلراء من رأم ترجيح ىي: القراءة كاالطبلع بقولو
در اكالقياس كمص كاإلٝباع، الكتاب كالسنة اعتبارالعلماء كاألصوليْب على  ٝبهور قاتف        

مسائل إف كمع اتفاقهم ىذا ف، ةاألحكاـ الورعي امن مصادر التلقي كاالستدالؿ الٍب تبُب عليه ةرئيس
، لهايف جزئياهتا كتفاصي ختلفوافقد ا، حٌب بْب ا١بمهور أنفسهم عليها ان قكلها ليس متف  ألدلةىذه ا

ىذه ا٤بسائل كغّبه  يفيّبه رأمى و كخالف رأيي ، ا٤بوزعي مع ا١بمهور يف ىذا االعتبار ماـكقد سار اإل
دليل الكتاب  اعتربف، ا٤بدالفة إذل التفرد بل رٗبا خالف يّبه حٌب تصل بو تلك، األصوليْب نم

ذه االختيارات كسيتضح ذلك من خبلؿ استعراض ى، القياس على تفصيل يف ذلكك  كالسنة كاإلٝباع
 : تيةاألدلة اآل باحثيف م

 .لسنةعليها كىي الكتاب كا متفق أدلة .ُ
فقد خالف يف اإلٝباع كالقياس ، ياسكالق اإلٝباعمتفق عليها بْب ٝبهور ا٤بسلمْب كىي  أدلة .ِ

 بعض ا٤بعتزلة كالظاىرية. 

                                                          

 .ٗٗص الصحاح، مختار الرازم، ؛ (ِٕٓ /ْ) ،العرب لساف منظور، ابن  (ُ)

 .ِٔص ،لكلياتاالكفوم،  (؛ُُٗ/ِ) كشاؼ اصالحات الفنوف،، التهانوم (ِ)
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، كاالستحساف، كقوؿ الصحايب، ناكشرع من قبل، االستصحاب: فيها كىي ٨بتلف أدلة .ّ
 .(ُ) معترب كمانع كالعرؼ بْب، ا٤برسلة صاحلكا٤ب
يف ىذا  -الكتاب كالسنة-باألدلة ا٤بتفق عليها ما يتعلق تناكؿ بإذف ا كتوفيقو يتم كس 

 ا.  إف شاء كاستكماؿ باقي األدلة يف إٔباث أخرل، البحث؛ خوية التطويل
 المتعلقة بالكتاب العزيز األحكاـ :األكؿ المبحث

 : بتعريف الكتا: كؿاأل المطلب

: الكتاب: كتب،  ما يكتب فيو ابكالكت، كا١بمع كتب،اسم للمكتوب:يف اللغة الكتاب         
 .(ِ)معركؼ كالكتاب، طوي خى : بوككتى ، تان ككتاب ككتابان  الويء يكتبو كتبان  تىب. كى ٍتبككي  تيبكا١بمع كي 

كما يلب ،  ا٤بصاحف كىو القرآف ا٤بثبت يف، يلب يف الورع على الكتاب ا٤بدصوص كقد 
كتعريف الكتاب بالقرآف من ، القرآفكا٤بقصود بو ىنا  ؛النحاة على كتاب سيبويو رؼالكتاب يف ع

ٱ ٻ ٻ ) :كقد كرد ذلك يف قولو تعاذل، إذ الكتاب كالقرآف مَبادفاف، التعريف اللفظي التفسّبم

ٿ ٹ ٹ ٹ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

  .[33-22: ]األحقاف   (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 يفْبأٝبع تعر  فأ جتهدتكقد ا، الشتهاره للقرآف الكرًن ك٨بتلفة متباينةفهناؾ عدة تعاريف  
 .ماءمن التعاريف ا٤بدتلفة للعل

 

 

 

                                                          

 إال اتفػاؽ ٧بػل لػيس الثنػائي التقسيم فإ حيث الباحث إليو ٲبيل الذم كىذا زيداف عبدالكرًن للدكتور األصل يف التقسيم ىذا( ُ)
 .ُْٖص،ٔط،الفقو أصوؿ في الوجيز، زيداف. كالقياس باإلٝباع ٰبتج من رأم على

 :مػػػادةد.ط ، القػػػاموس جػػػواىر مػػػن العػػػركس تػػػاج، الزَّبيػػػدم ؛ٖٗٔ/ُ،"كتػػػب" :مػػػادة، ّط، العػػػرب لسػػػاف، منظػػػور ابػػػن( ِ)
 .ٕٖٖ/ُ،"كتب"
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 : األكؿ التعريف

 اسطةبو -صلى ا عليو كسلم -ىو كتاب ا ا٤بنػزؿ على قلب ٧بمد  الكريم: القرآف        
كا٤بدتـو بسورة ، ا٤ببدكء بالفاٙبة، ا٤بتعبد بتبلكتو، فا٤بكتوب يف ا٤بصح، لتواترا٤بنقوؿ إلينا با، جربيل
 .(ُ)الناس

 : الثاني التعريف

كتعبدىم ، بو البور كأعجز،  -٧بمد  -على ا٤بنزؿكبلـ ا سبحانو   وى الكريم: القرآف        
 بتبلكتو.

خبلؼ بْب األصوليْب يف مباحث الكتاب  تورين كدل ،(ِ)الذم اختاره ا٤بؤلف  لتعريفا كىذا
بيد أف  ؛ألف ذلك ٩با ال ٦باؿ للوك فيو إذ القرآف الكرًن قطعي الثبوت ؛الكرًن من حيث الثبوت

 الفقو؛ أصوؿ يف السبكي الدين تاج اإلماـ ان )اإلعجاز(؛ موافق فإذل التعري ان ا٤بوزعي أضاؼ قيد اإلماـ
 لكن .(ّ)(منهاجو) يف القرآف لتعريف البيضاكم يتعرض دل حْب يف ؛كبينو القرآف تعريف ذكر فقد

ا٤بفردات  ببعضكمنها ما يتعلق ، ءاترآيتعلق بالق ااألصوليْب ٱبتلفوف يف مسائل يسّبة منها م
 األنسب هبا مباحث علـو القرآف.

                                                          

 الفقػو أصػوؿ فػي المختصر اللحاـ، ابن؛ ٖٖٔٓ/ُ، ُ، طاألصوؿ علم من الحق تحقيق ىإل الفحوؿ إرشاد، الووكاين( ُ)
 .(َٕ/ُ)،دط ،حنبل بن أحمد اإلماـ مذىب على

 .ّٗ/ُ، ُط،االستعداد لرتبة االجتهاد،ا٤بوزعي( ِ)
 .ّْ،صُط ،األصوؿ علم إلى الوصوؿ منهاج، البيضاكم( ّ)
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 من خصائص القرآف الكريم التواتر: ثانيال المطلب 
 تصوير المسألة

كليست  ، حق كال تناقض بينها كلها  النيبعلماء على أف القراءات ا٤بتواترة عن ال اتفق: أكالن   
اشتهرت  لكن، ال على الدراية كالرأم، كالتلقي لركايةعلى ا بنيةألهنا م ا٣ببلؼ؛كاألحكاـ يقع فيها 

ال  أـ، التواتر رًنىل من خواص القرآف الك: كىي، الكرًن ابيف مباحث الكت األصوليْب ْبب لةمسأ
 يوَبط بل ٯبوز أف يكوف بطريق اآلحاد؟ 

 .(ُ)عند القراء يوتهرأك العربية أكدل ، لعثماينما صح سنده كخالف الرسم ا: باآلحاد كا٤براد

كأبو عمرك ، (ّ)كابن كثّب ا٤بكي، (ِ)ال خبلؼ بْب العلماء يف تواتر قراءة السبعة نافع ا٤بدين:ان ثاني 
يقوؿ ،كوفيوف  ثبلثتهم، (ّ)كالكسائي، (ِ)كٞبزة، (ُ)مكعاص، (ٓ)كابن عامر الوامي، (ْ)البصرم

 ، يحةبعد ذكره أركاف القراءة الصح (ْ)مراقي السعود بصاح

                                                          

 .َِٖ/ُ، دط ،القرآف علـو في اإلتقاف،السيوطي( ُ)

، للحػديث الركايػة كثػّب،  رئاسػتو علػى متفػق، الػدين فقػو يف عبلمػة كػاف،  للحػديث الركايػة كثّب،  تابعْبال أئمة من، ا عبد أبو( ِ)
 ككػػاف علػػيهم، ا رضػػواف الصػػحابة، بعػػد الثالثػػة الطبقػػة مػػن كىػػو ،األصػػل ديلمػػي كىػػو ركاه مػػا ٝبيػػع يف خطػػاءأ لػػو يعػػرؼ ال ثقػػة،
 عبػد بػن عمر كأرسلو ا٤بدينة يف أكنو، ان صغّب  عمر بن ا عبد أصابو، بالنس ٦بهوؿ السواد، شديد أسود ككاف دعابة، فيوان ٧بتسب
، بعدىا كما(،ّٖٔ/ٓ) ،دط ،الزماف أبناء كأنباء األعياف كفيات، خلكاف ابن .تعاذل ا رٞبو السنن أىلها ليعلم مصر إذل العزيز

 .(ٓ/ٖ)ٓط ،األعالـ، الزركلي

، تػابعي، ٗبكػة القػراءة يف النػاس إمػاـ كػاف،  السػبع القػراء أحػد، معبػد أبو، ا٤بكي دارمال كثّب ابن ا عبد اإلماـ معبد أبو ىو( ّ)
 ٛبػػػيم إذل أك، الػػدار بػػػِب أك بػػالبحرين موضػػػع داريػػن إذل نسػػػبة أك بالػػدارم فعػػػرؼ( داريػػا) العطػػػارة كيسػػموف، العطػػػارة حرفتػػو ككانػػت
 كأنبػاء األعيػاف كفيػات، خلكػاف ابػن. تعػاذل ا رٞبػو ىػػَُِ سػنة تػوى، ا٤بكرمػة ٗبكػة ككفاتػو مولده، األصل فارسي كىو، الدارم
 .ُُٓ/ْ ،ٓط ،األعالـ، الزركلي ؛( ُِْْ/ّ، د ط،الزماف أبناء

. العرياف كقيل، زبٌاف: أشهرىا ؛ا٠بو يف اختلف، البصرم ا٤بازين التميمي العرياف ابن عمار ابن العبلء ابن عمرك أبو اإلماـ ىو( ْ)
، للعبػادة كتفػرد، فأحرقهػا تنسػك مث السػقف إذل بيتػو مػلء دفػاتره ككانػت العلػم، كسػعة كالصػدؽ لفصػاحةبا اشػتهر ىػ،َٕ سنة كلد

 كفيػات، خلكػاف ابػن. تعػاذل ا رٞبو ىػُْٓ سنة كانت كفاتو أف كاحد يّب ذكر، لياؿ ثبلث كل يف ٱبتم أف نفسو على كجعل
 .َْٕ -ْٔٔ/ّ ،د ط،الزماف أبناء كأنباء األعياف

 الوليد خبلفة يف دموق قضاء كرل، السبعة القراء أحد، الوامي ٛبيم بن يزيد بن عامر بن ا عبد عمراف أبو اإلماـ، اليحصيب( ٓ)
 ٝبعأفػ، العلماء رحاؿ ٧بل ككاف، بدموق اإلقراء كمويدة كالقضاء ةماماإل بْب ٝبع رحاب قرية يف، البلقاء يف كلد، عبدا٤بلك ابن
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 (ٓ)يكن يف الوحي حوو يقع كدل        ٝبعواأالسبعة عليو  تواتر

 : المسألة في آلراءا
لم من السلف أىل الع ٝبهور ىبىذا ذ كإذل، كىيئة الكرًن أصبلن  رآفتواتر الق: األكؿ القوؿ 

 .(ٔ)كا٣بلف

                                                           

 تهػػػذيب، العسػػػقبلين(، ٓٗ/ْ)ٓط ،األعػػػالـ، الزركلػػػي. تعػػػاذل ا رٞبػػػو .ػىػػػُُٖسػػػنة تػػػويف وؿبػػػالقب كتلقوىػػػا قرأتػػػو علػػػى النػػػاس
 .(ِْٕ/ٓ)(،ـ ُْٖٗ ىػ َُْْ، كالتوزيع كالنور للطباعة الفكر دار) ،ُط ،التهذيب

 يف إليػو كا٤بوػار ةالسبع القراء أحد ،الكوفة أىل من تابعي، بالوالء األسدم الكويف هبدلة بن النجود أيب بن عاصم اإلماـ ىو( ُ)
 سػػنة تػػويف البػػزار عمػػر كأبػػو عيػػاش ابػػن بكػػر أبػػو عنػػو كأخػػذ حبػػيش، بػػن رز ك  السػػلمي الػػرٞبن عبػػد أيب عػػن القػػراءة أخػػذ القػػراءات،

 .ٗ/ّ ،الزماف أبناء كأنباء األعياف كفيات، خلكاف ابن ؛ِْٖ/ّ ،ٓط ،األعالـ، الزركلي ا؛ رٞبو ىػُِٕ

 السبعة، القراء أحد فهو، إليهم فنسب التيم موارل من كاف،  التيمي، الزيات، إ٠باعيل بن عمارة بن حبيب بن ٞبزة اإلماـ ىو( ِ)
 إذل الكوفػػة مػػن الزيػػت ٯبلػػب كػػاف ألنػػو" الزيػػات" لػػو قيػػل كإ٭بػػا األعمػػش، عػػن ىػػو كأخػػذ القػػراءة، الكسػػائي ا٢بسػػن أبػػو أخػػذ كعنػػو

: كقيػػل، ىػػػ ُٔٓ سػػنة تػػويف بػػالقراءات، اعا٤بػػ ككػػاف ،ٕبلػػواف اتمػػ ،بػػو فعػػرؼ الكوفػػة، إذل كا١بػػوز ا١بػػن حلػػواف مػػن كٯبلػػب ،حلػػواف
 ،خلكػػػاف ابػػػن(، ِٕ/ّ،)ُط،التهػػػذيب تهػػػذيب، العسػػػقبلين ،ِٕٕ/ِ، ُٓط ،األعػػػالـ، الزركلػػػي. ػػػػ تعػػػاذل ا رٞبػػػو ىػػػػ ُٖٓ
 (.ُِٔ/ِ) ،الزماف أبناء كأنباء األعياف كفيات

 كىػػو، كالقػػراءة كالنحػػو اللغػػة يف إمػػاـ الكسػػائي، ا٢بسػػن أبػػو، الكػػويف بػػالوالء، األسػػدم ا عبػػد بػػن ٞبػػزة بػػن علػػي اإلمػػاـ ىػػو( ّ)
 الزيػات، ٞبػزة بعػد بالكوفػة اإلقػراء رئاسػة إليػو انتهػت، العػراؽ سػواد مػن الفػرس أكالد مػن كىو، األمْب كابنو العباسي الرشيد مؤدب

 كأنباء األعياف كفيات، خلكاف ابن؛ ِّٖ/ْ ،ٓط ،األعالـ، الزركلي. تعاذل ا رٞبو ىػ ُٖٗ سنة عامان  سبعْب عن بالرم تويف
 .ّٓٓ/ُ،ُط ،القراء طبقات في النهاية غاية ،ا١بزرم ابن ؛ِٕٗ -ِٓٗ/ّ ،الزماف أبناء

 منتصف بعد كلد، ٗبوريتانيا( كعل إد) العلويْب قبيلة إذل نسبة العلوم، ٧ٍبنض أٞبد اإلماـ بن إبراىيم ا٢باج ا عبد الويخ ىو( ْ)
 شػرح الوػنقيطي، ػػ تعػاذل ا رٞبػو ػػ الثمػانْب ينػاىز عمػرو  عن ىػُِّّ عاـ الوهّب العلمي برباطو كتويف ا٥بجرم عور الثاين القرف
 .ُّ ص ،الوركد نثر" ا٤بسمى السعود مراقي

 .ٗٗ ص، السابق ا٤برجع( ٓ)

ابػػن  ،(ْْْ/ُ، )ُط،ؿالسػػو  غايػػة شػػرح العقػػوؿ ىدايػػة، اإلمػػاـ ابػػن ؛ّط، القػػرآف علػػـو فػػي العرفػػاف مناىػػل، الزرقػػاين( ٔ)
 (.َْص) ،الفواصل شرح بغية اآلمل إسحاؽ،
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 : باآلتي كاستدلوا

 .-كسلم عليو ا صلى- بالنيب يتصل حٌب ؛العزيز الكتاب ىذا بو ا اختص ٩با التواتر أف: أكالن  
 [2]انِحجر:(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں) تعاذل قاؿ

 ؛باطل كاألكؿ لكالتبدي كالنقصاف الزيادة عن أك النسياف عن حفظو إما ا٤براد أف: الداللة كجو       
 كىو، ٧بفوظ يّب لكاف التواتر عدـ جوزنا فلو، الثاين فتعْب، حفظو من بعض ينساه قد أنو ا٤بعلـو إذ

 .الكرٲبة اآلية صريح خبلؼ

 ٝبيع ٠بعوا -عنهم ا رضي- الصحابة أف ان كيقين ان قطع معلـو ىو كما كذلك، نقلو ةصح: ان ثاني
 القليل ٝبيعو ٕبفظو اختص كإف، تبليغهم عليهم فرض كتعاذل سبحانو ا ألف ؛--النيب عن القرآف
، كعمر، بكر كأيب،  كاألنصار ا٤بهاجرين الصحابة من كثّب ٝبع إذل القرآف نقل القراء فأسند، منهم

 إذل أسندكا فهؤالء، أٝبعْب -عنهم ا رضي- كيّبىم ىريرة كأيب، كحذيفة، مسعود كابن، كعثماف
، كالواـ، كمصر، كالبصرة، بالكوفة كمنهم، با٤بدينة كمنهم ٗبكة منهمف، التابعْب من كبّب ٝبع

 .(ُ)اعددن  ٰبصوف ال كثّب خلق اإلسبلـ ببلد كسائر، كاليمن

 طرؽ تدكين الفقهاء أراد لو نقوؿ كما،  أطاقوا ٤با كتدكينها القرآف بطرؽ اإلحاطة القراء أراد لو: ثالثان 
  .أحاطوا ٤با، ا٢بج ككمناس، كأعدادىا، ا٤بكتوبة الصلوات ٙبمل

 من ٱبلو ال فإنو،[4]انفاححت:(   ٺ ٺ ٺ ٺ) ؾ كأجزاؤه ،القرآف أبعاض تآالقراء فإ:رابعان 
 فقد تواترٮبا منع فإذا، األخرل من بأكذل إحداٮبا كليست، (حذفها أك األلف إثبات) ءتْباالقر  إحدل

 .القرآف ٝبلة تواتر منع

 .(ُ)كالقرشي، (ِ) ا٢باجب ابن ذىب كإليو، ا٥بيئة ال متواتر األصل أف يرل: الثاني القوؿ

                                                          

 (.َُُ/ُ) ُط،االستعداد لرتبة اإلجتهاد، ا٤بوزعي( ُ)

 .ِِ/ِ ،ُ، طالحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع، السبكي( ِ)



 

23 

 يلـز فبل، القرآف بعض عليو يصدؽ أف يبعد كاإلمالة كا٤بد ا٥بيئة قبيل من كاف ما بأنو: كاستدلوا 
 .(ِ)باطل كىو، تواتره فوجب"  كمالك ملك" ؾ اللفظ جوىر ٖببلؼ، تواتره

 سياف كاألدائي اللفظي االختبلؼ ألف باطل؛ ةىيئ ال أصبلن  بقراءاتو القرآف تواتر بأف: عليهما كيرد
 إال يصح كال، هبيئة إال يقـو ال اللفظ ألف ؛أدائو ىيئة تواتر ثبت اللفظ تواتر ثبت فإذا، نقلهما يف

 . (ّ)ىيئتو تواترت اللفظ تواتر فإذا بوجوده

 (ْ)الكواؼ صاحب اختيار كىو، ىيئة كال أصبلن  ال ان متواتر  ليس بقراءتو القرآف: الثالث القوؿ
 .(ٓ)كيّبه

 يوجد دل إذا، آحادم القراءات إسناد أف ، السبع بقراءاتو القرآف لتواتر النافوف كىم: كاستدلوا
 .كاحد عن كاحد إسناد إال القراءات كتب يف

 كإال، التواتر أىل حصر يلـز ال إذ، آحادم إسنادىا أف نسلم ال بأنا: الدليل ىذا على كيرد
 كتدكين، الناقلْب مراتب من مرتبة كل ٕبصر إال النائية كاألقطار ا٤باضية باألمم العلم ٰبصل ال أف لـز

 .(ٔ) اقطعن  باطل كىو، الكذب على تواطؤىم العقل ٰبيل مرتبة كل يف عدد

                                                           

 بػػن ٰبػػٓب مػػاـاإل :ىػػو كالقرشػػي( ْْٓ/ُ، )ُط،السػػوؿ غايػػة شػػرح العقػػوؿ ىدايػػة، اإلمػػاـ ابػػن القرشػػي إذل القػػوؿ ىػػذا عػػزا( ُ)
: على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر منها شهّبة، كثّبة ك  مصنفات لو، باليمن عصره يف الزيدية علماء كبار من ،الصعدم القرشي موسى
 الفصوؿ اللؤلؤية ،ا٥بادم، تعاذل ا رٞبو ىػَٖٕ سنو هبا كمات العراؽ إذل رحل ،كيّبه، األصورل ا٢باجب ابن ٨بتصر على شرح
 .ُُّص، ُط،الزكية لعترةا فقو أصوؿ في

، ُط،السػػوؿ غايػػة شػػرح العقػػوؿ ىدايػػة، اإلمػػاـ ابػػن(، ُِ/ِ)ُ،طالحاجػػب ابػػن مختصػػر عػػن الحاجػػب رفػػع، السػػبكي(ِ)
(ُ/ْْٔ.) 

 .ِِٗ/ُ،دط،القرآف علـو في اإلتقاف، السيوطي ؛(َّ/ُ،العشر القراءات في النشر، ا١بزرم ابن( ّ)

 ّط ،التأكيػػل كجػػوه فػػي األقاكيػػل كعيػػوف التنزيػػل غػػوام  حقػػائق عػػن كشػػاؼال، عمػػر بػػن ٧بمػػود ا جػػار، الز٨بوػػرم( ْ)
(ِ/ٗٔ. 

 (.ْْْ/ُ)ُط،السوؿ غاية شرح العقوؿ ىداية، اإلماـ ابن(ٓ)

 (.ْْٔ -ػْْٓ/ُ، )ُط،السوؿ غاية شرح العقوؿ ىداية، اإلماـ ابن(ٔ)
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 رسوؿ إذل إسنادىم لكن، عنهم متواترة السبعة قراءة أف نسلم بأنا: ا٤بذىب أصحاب رد كقد
 .(ُ)قليل عدد عنو يرككف من ألف؛ آحادم  ا

 ا٫بصار: فقاؿ، ا٤بوضع ىذا عن ػ تعاذل ا رٞبو ػ (ِ)ا٤بعارل أبا شيدنا سألت كقد: ا١بزرم ابن قاؿ
 ا١بم منهم يقرأه، بلد كل أىل يتلقاه كاف فلقد، يّبىم عن القرآف ٦بيء ٲبنع ال طائفة يف األسانيد

، ا٢بركؼ لضبل تصدكا الذين ىم ئمةاأل كلكن، ٥بم حاصل كالتواتر، دائمان  ككذلك، مثلهم عن الغفّب
 .(ّ)"جهتهم من السند كجاء، منها شيوخهم كحفظوا

 أف أحد ينكر ال فإنو، ا٤بسألة ىذه يف ان جدٌ  مهم - تعاذل ا رٞبو - ا١بزرم ابن ذكره كما 
 من هأسانيد بتدكين يعتِب كال، لكتابو تعاذل ا ٢بفظ ان ٙبقيق، انقطاع يّب من، أجياؿ يتلقاه القرآف
، معرفة أدىن لو من يدركو، ٧بسوس مواىد معلـو كىذا، كالويوخ األئمة من القلة إال ا٤بتلقْب أكلئك

 بواقع ال بالتدكين ٰبصل عندىم التواتر كاف إذا إال، فيو ٯبادلوف ا٤بذىب ىذا أصحاب أف أظن كال
 .النقل

 (ْ)الصنعاين األمّب ابن اإلماـ اختيار كىو، الكرًن القرآف تواتر ثبوت يف، التوقف: الرابع القوؿ
 .(ٓ)كيّبه

                                                          

 .(ْْٔ/ُ،) د.ط،العقوؿ ىداية على الصنعاني األمير ابن اإلماـ حاشية، ماـاإل ابن( ُ)

 اإلقراء مويدة كرل، ضابل، ٧برر، أستاذ،الدموقي جامع بن ا٢بسن بن علي بن ٧بمد: كىو، اللباف ابن اإلماـ ىو ا٤بعارل أبو(ِ)
 .للقراءات استحضارا منو أحسن زمن يف يكن فلم، األموم با١بامع

 (.ّٕ-ِٕ/ِ،)ُط،القراء طبقات في النهاية غاية، ا١بزرم ابن تعاذل؛ ا رٞبو ىػٕٕٔعاـ تويف

 (.ُٖص)،الطالبين كمرشد المقرئين منجد، ا١بزرم ابن(ّ)

 .(ٓٔ/ ُ)ُط ،اآلمل بغية شرح السائل إجابة، الصنعاين( ْ)

 بعػض عػن ، ُ، ط، البحػر المحػيف فػي أصػوؿ الفقػوالزركوػي إلماـا نقلو ما الصنعاين األمّب ابن اإلماـ إليو ذىب ٩با ان قريب( ٓ)
 ا صػلى- النػيب عػن تواترىػا أمػا، السػبعة األئمػة عػن متػواتره أهنػا كالتحقيػق: ا٤بتػأخرين بعػض كقاؿ:"قاؿ يثح: كتابو يف ا٤بتأخرين

 تسػػتكمل فلػػم الواحػػد عػػن الواحػػد نقػػل كىػػي، القػػراءات كتػػب موجػػود السػػبع القػػراءات هبػػذه إسػػنادىا فػػإف،نظر ففيػػو -كسػػلم عليػػو
 كاختاركىػا،بالقبوؿ تلقتهػا األمػة بػأف: التسليم تقدير فرض على ػ ىذا ىلع ٯباب كقد: "بقولو ذلك عن أجاب كقد" التواتر شركط

، البحػر الزركوػي نقلػو ٗبػا السػيوطي يسػلم كدل ".بػو كالقػراءة إطبلقػو، مػن ٩بنػوع عػداىا ما كأف،قرآف بأهنا كقطعوا، ا١بماعة ٤بصحف
(، ِِٗ/ُ)،دط  ،القػرآف علـو في تقافاإل، السػيوطي. كتابو يف كرد كما ا٤بتأخرين بعض عن،ُط المحيف في أصوؿ الفقو،

 .(ْٔٔ/ُ)،ُط البحر المحيف في أصوؿ الفقو،الزركوي، 
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 عنو سرم فإذا، بالقرآف الوحي إليو فيلقي  ا رسوؿ إذل يأيت كاف جربيل أف بو استدلوا ك٩با      
 مث، األكؿ الطرؼ ىو فهذا، تعاذل ا أنزؿ ما بكتابة فيأمره، الوحي يكتب كاف ٩بن كاحدان  طلب                                

 معلـو ىو من خرب عن ان قطع آحادم ىذا فالطرؼ، ٝباعة كيعرفو، كٰبفظونو بينهم الصحابة لويتناق
 الوحي وفالصحابة الذين يبلغ يبلغ ال أف كىو، الثاين الطرؼ من أحاديان  يكوف كقد، با٤بعجزة صدقو

 لتفسّبكا ا٢بديث كتب عرؼ كمن، آخره إذل العادة ٙبيل ٝباعة يكونوا أف - -ا رسوؿ عن
 .(ُ) ان يقين ان علم ىذا علم النزكؿ كأسباب

 إال اكاحدن  كاف كإف -  -ا الرسوؿ ألف كذلك ؛صحيح يّب بأنو: الدليل ىذا على كيرد
، -كسلم عليو ا صلى- صدقو على الدالة ا٤بعجزة جهة من بل التواتر قبل من يأيت ال صدقو أف

- الرسوؿ كاف بل، فقل التلقي مصدر ىم يكونوا كدل، القرآف لكتابة كانوا فقد الوحي كتبة كأما
 ابة إف مث، التواتر هبم ٰبصل ما الصحابة من يتلقى كعنو، التلقي مصدر ىو -كسلم عليو ا صلى
 تدفعهم كانت هبا اتصفوا الٍب العالية كا٥بمم -كسلم عليو ا صلى- ا رسوؿ صحابة من الوافرة

 من ٯبعلوفكانوا ،  األعماؿ من عنو يوغلهم كاف ا٤بك  (ِ)كاسطة دكف اشرةمب عنو كالتلقي، مبلزمتو إذل
 يالب يف مث -كسلم عليو ا صلى- ا رسوؿ على أنزؿ ما إليهم كيوصل مقامهم يقـو من بينهم

 .الن اتصا عنو يتلقونو األحياف

 لكاف كذلك كاف كلو، الوحي كتبة على القرآين الببلغ يف يقتصر يكن دل  الرسوؿ إف مث
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ): بقولو لو ا ألمر ان ك٨بالف، ان مقتصر 

، للكتابة الكتبة يبلغ كاف كلذلك ؛[66]انًائدة:   (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
 يقتصر ال رأيناه كقد، التواتر عدد يبلغ من كفيهم، بواجبو اكقيامن ، التبليغ لوظيفة أداء الصحابة يبلغ مث

: ا٤بوهور ا٢بديث يف كعب بن أييب مع فعل كما،  عليهم قرأ كجدناه بل ؛كاحدة ٤برة الببلغ رد٦ب على

                                                          

 (.ْٔٔ/ُ)، ُ، طالبحر المحيف في أصوؿ الفقوالزركوي، (ُ)

 تبلغػو مػِب ا بكتػاب أعلػم اأحػدن  أعلػم لو يّبه إلو ال كالذم – عنو ا رضي – مسعود ابن قوؿ العالية ٮبتهم على يدؿ ٩با( ِ)
 إال مسػعود ابػن كمػا،  رسػوؿ عػن التلقػي يف حرصػو يكػوف فكيػف ،يّبه عن التلقي يف حرصو ىذا كاف كإذا ،إليو لرحلت إلبلا

  (.ْٗٓ/ُ) ُط،القراء طبقات في النهاية غاية،ا١بزرم ابن. أٝبعْب -عنهم ا رضي- الكراـ للصحابة ٭بوذج
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 أف أمرين ا إف": ألييب -كسلم عليو ا صلى- النيب قاؿ: قاؿ -عنو ا رضي- مالك بن أنس عن
 . (ُ)(فبكى (نعم): قاؿ، ك٠باين: قاؿ( " كفركا الذين يكن دل) عليك أقرأ

 ٠باعو أما، فيها كٛبكنهم بل كصحتها قراءهتم إذل كاطمأف، قصد كبغّب بقصد منهم ك٠بع 
: لو قاؿ -كسلم عليو ا صلى- النيب- أف -عنو ا رضي- مسعود ابن حديث من كرد فما بقصد

 .(ِ)"يّبم من أ٠بعو أف أحب إين": قاؿ ؟ أنزؿ كعليك عليك أقرأ: قلت، "علي اقرأ"

: لو فقاؿ، يعلم أف دكف يقرأ كىو األشعرم موسى اأب ٠بع أنو دكر  فما قصد بغّب ٠باعو كأما
 . (ّ)"داكد آؿ مزامّب من مزماران  أكتيت لقد"

 كٗبجموع هبم ٰبصل عدد لكنهم، قلة كامبلن  القرآف ٝبعوا الذين الصحابة يكوف قد نعم
 عدد اشَباط دـع التواتر يف العلماء أقواؿ من الراجح ألف كذلك ؛التواتر كامبلن  ٯبمعو ٩بن يّبىم
 االعتبار يكوف أف فوجب، بعدد ٱبتص ال كىو، ٖبربه الضركرم العلم كقع ما التواتر ألف معْب؛
 ىي الرأم ىذا أصحاب على دخلت الٍب الوبهة كانت كإذا، الصحابة يف متحقق كىذا، بذلك
: ىنا اؿيق ما ك٨بتصر، كاحد عليهم الرد فإف الثالث القوؿ أصحاب على دخلت الٍب الوبهة نفس

 العناية عدـ على يدؿ كإ٭با، عنايتهم عدـ على يدؿ ال الصحابة أ٠باء من كبّب عدد ذكر عدـ إف
 تركم اليمامة معركة كيف، (ْ)القراء من سبعوف يقتل أحد يزكة كبعد ال كيف،  كدكف ألف ٩بن هبم

                                                          

يف  ،مسلمأخرجو  ؛(ُِٕ -ُِٔ/ٔ) ،البينة سورة باب، التفسّب كتاب ، المختصر صحيحالجامع اليف  ،البدارمأخرجو (ُ)
 (بػػػػرقمَٓٓ/ُ)،الفضػػػػل أىػػػػل علػػػػى القػػػػرآف قػػػػراءة اسػػػػتحباب بػػػػاب كقصػػػػرىا، ا٤بسػػػػافرين صػػػػبلة كتػػػػابالصػػػػحيح، ،ندمسػػػػال
(ِْٓ/ٕٗٗ.) 

 ٰبػٓب ربنػاأخ، صػدقة حػدثنا(.، ٕٓ/ٔ، )النسػاء سػورة بػاب، التفسػّب كتػاب،المختصػر صحيحالجامع اليف ،البدارم أخرجو(ِ)
 :قلت" علي اقرأ"  النيب رل قاؿ: قاؿ مرة بن عمرك عن ا٢بديث بعض قاؿ، عبدا عن، إبراىيم عن، سليماف عن، سفياف عن
 كػل مػن جئنػا إذا فكيػف: )بلغػت حػٌب النسػاء سػورة عليػو قػرأت" يػّبم من أ٠بعو أف أحب فإين: "قاؿ ؟ أنزؿكعليك  عليك أقرأ
 .تذرفاف عيناه فإذا" أمسك: "قاؿ( اشهيدن  ءىؤال على بك كجئنا بوهيد أمة

 أخرجػو ؛(ُِْ/ٔ) ،بػالقراءة الصػوت حسػن بػاب ،القػرآف فضػائل كتػاب ختصر،الم صحيحالجامع اليف ،البدارم أخرجو (ّ)
 (.ْٔٓ/ُ، )بالقرآف الصوت ٙبسْب استحباب باب، ا٤بسافرين صبلة كتاب،  المسند الصحيحيف ،مسلم

: قاؿ، سليم بِب من أحياء على يدعو الركوع بعد شهران  قنت أنو  النيب عن حدثهم مالك بن ان أنس أف ،األحوؿ عاصم عن( ْ)
 ا صلى- النيب كبْب بينهم ككاف، فقتلوىم ىؤالء ٥بم فعرض، ا٤بوركْب من أناس إذل القراء من ػ فيو يوك ػ سبعْب أك أربعْب بعث
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، كالصحابة، القرآف ٞبلة من كٟبسوف أربعمائة قتل حيث، القراء يف استحر القتل أف السّب كتب
 .(ِ) بكر أيب عهد يف كذلك، (ُ) كيّبىم

 : الموزعي الدينابن نور  اختيار

 متواتر القرآف الكرًن أف كا٣بلف سلفمن ال العلمابن نور الدين ا٤بوزعي كٝبهور أىل  مذىب        
،  اللفظ جوىر كىو: توءآقر  كاختلفت، توتنوعت لغا كإف، كىيئة أصبلن  - -النيب عن ءتوآبقر 

األئمة  ءاتار ق أفك ، كاإلمالة، ا٤بد كأصل، ا٥بمزة كٚبفيف، كالَبقيق، كالتفديم: كىيئة، كملك كمالك
 كعاصم ،ٞبزةاإلماـ ك ،(ّ)كابن عامر الوامي، كأبو عمرك البصرم، كابن كثّب ا٤بكي، نافع ا٤بدين

 كوفيوف.  كثبلثتهم، الكسائي كذلك كاختاره، (ْ)الكويف

                                                           

 ا١بزيػة كتػاب ،المختصػرصػحيح فػي الجػامع ال،البدػارم أخرجػو .علػيهممػا كجػد  أحػد علػى كجػد رأيتػو فمػا، عهػد- كسلم عليو
 (.ُّْ/ٔ) ا،عهدن  نكث من على اإلماـدعاء  باب ،كا٤بوادعة

 ككػاف ػػ -عنػو ا رضػي- ػػ األنصػارم ثابػت بػن زيد أف السباؽ ابن أخربين قاؿ ،الزىرم عن شعيب أخربنا قاؿ اليماف أيب عن(ُ)
 قػػد القتػػل إف: فقػػاؿ أتػػاين عمػػر إف :بكػػر أبػػو فقػػاؿ، عمػػر كعنػػده اليمامػػة أىػػل مقتػػل كرأبػػوب إرل أرسػػل: قػػاؿ، الػػوحي يكتػػب ٩بػػن

 أخرجو، إخل....٘بمعوه أف إال القرآف من كثّب فيذىب ا٤بواطن يف بالقراء القتل يستحر أف أخوى كإين ،بالناس اليمامة يـو استحر
 حػػريص عنػػتم مػػا عليػػو عزيػػز كمسػػأنف مػػن رسػػوؿ جػػاءكم لقػػد) باب،التفسػػّب كتػػاب،المختصػػرصػػحيح في الجػػامع ال،البخػػارم

 (.ُٓٗ-ُْٗ/ٖ) (رحيم رؤكؼ با٤بؤمنْب عليكم

 سلمى ا٣بّب أـ كأمو، قحافة بأيب أبوه يكُب، القرشي التيمي عامر بن عثماف بن عبدا ا١بليل الصحايب: ىو الصديق بكر أبو(ِ)
 كػاف،  عػامر بػن صػدر بنػت ليلػى: ا٠بهػا كقيػل قحافػة، أيب عػم ابنػة كىػي مػرة، بن تيم بن سعد بن كعب بن عامر بن صدر بنت
 كىػو، ا٥بجػرة قبػل ُٓ سػنة ا٤بكرمة مكة يف كلد،ا عبد :-كسلم عليو ا صلى -ا رسوؿ فسماه، الكعبة عبد ا١باىلية يف ا٠بو
 كمعرفػػػة الػػػديات يػػػوإل ككانػػػت، قػػػريش بعػػػادل تلقبػػػو قػػػريش ككانػػػت، باألنسػػػاب عا٤بػػػا كػػػاف،  الرجػػػاؿ مػػػن  ا برسػػػوؿ آمػػػن مػػػن أكؿ

 سػػنة ا٤بدينػػة يف اآلخػػر ٝبػػاد يف تػػويف، قػػل يوػػرهبا فلػػم ػػػ اإلسػػبلـ قبػػل ػػػ ا١باىليػػة يف ا٣بمػػر نفسػػو علػػى حػػـر الرؤيػػا، كتأكيػػل األنسػػاب
 (.َُِ/ْ)ٓط،األعالـ، الزركلي(،َُّ/ّ) ،ُط، الصحابة معرفة في الغابة أسد، ٧بمد الكـر أيب بن علي، األثّب ابن. ىػُّ

 
 سػػنة تػػويف السػػبعة القػػراء أحػػد الكوفػػة أىػػل مػػن، تػػابعي، بػػالوالء األسػػدم الكػػويف هبدلػػة بػػن النجػػود أيب بػػن عاصػػم مػػاـاإل ىػػو( ْ)

 األعيػاف كفيػات ،خلكػاف ابػن؛ ّٖ/ٓ، ُط ،التهذيب تهذيب ،العسقبلين، ِْٖ/ّ، ٓط،األعالـ ،الزركلي ا؛ رٞبو ىػُِٕ
 . ٗ/ّ ،الزماف أبناء كأنباء
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القراء : كىم ؛تواترةا٤بعد ذكره أركاف القراءة الصحيحة العورة مراقي السعود ب بيقوؿ صاح 
 (ِ)كيعقوب(ُ)إضافة إذل القراءات الثبلث ا٤بتممة للعور كىي قراءة أيب جعفر، فك السبعة ا٤بذكور 

 .(ّ)كخلف

، متواتر القرآف فجميع،  بالنيب يتصل حٌب، نقلو يف التواتر بو اختص ك٩با) ا رٞبو فقاؿ
 كمنع، القرآف ١بملة التواتر سلم حيث، األيبياء لبعض اخبلفن ، توءقرآ كاختلفت، اتولغ تنوعت كإف
 . (ْ)(السبع القراءات تواتر

 أف ذلك، األىم ا١بانب يف بالتواتر ٠بعتم نكمإ: رد ابن نور الدين ا٤بوزعي فقاؿ رٞبو ا كقد
 الدين من امعلومن  أصبح -سلمك  عليو ا صلى- ا رسوؿ إذل أصحاهبا من السبع القراءات تواتر

  . النيب إذل بتواترىا القطع كحصل، الضركرةب

أف الصحابة  ان كيقين ان قطع فمعلـو، يدىملو بطرقهم كأسان ةكبلـ من ال خرب   كىذارٞبو ا ) قاؿ       
 فرض عليهم ا تعاذل ألف ؛-عليو كسلم صلى ا-٠بعوا ٝبيع القرآف عن النيب  -رضي ا عنهم-

 .(ٓ)و(عمل ب نوقد ٠بع مادل ٰبفظو لك لكن، حٌب كإف اختص ٕبفظ ٝبيعو القليل منهم؛ تبليغو

كأيب ،  كاألنصار نكثّب من الصحابة ا٤بهاجري القرآف إذل ٝبع واالقراء نقل بأفاستدؿ  كقد        
      فهؤالء ،أٝبعْب -رضي ا عنهم-ىريرة كيّبىم  كأيب، كحذيفة، كابن مسعود، كعثماف، مركع، بكر

، كمصر، كالبصرة، بالكوفة كمنهم، با٤بدينة هممنهم ٗبكة كمن، أسندكا إذل ٝبع كبّب من التابعْب
                                                          

 مػن ككػاف ،بالقػارئ كعػرؼ(، العوػرة) القػراء أحػد التابعْب، من جعفر أبو ا٤بدين، بالوالء ا٤بدزكمي القعقاع بن يزيد اإلماـ ىو( ُ)
 ابػن ،(ُٖٔ/ٖ)،ٓ، طاألعػالـ، الزركلػي. تعػاذل ا رٞبػو ىػػ ُِّ سػنة با٤بدينػة تػويف. القراءة يف ا٤بدينة أىل ماـإ اجملتهدين ا٤بفتْب

 (.ِّٖ/ِ) ُط،القراء طبقات في النهاية غاية، ا١بزرم ابن، ِْٕ/ٔ،  الزماف ءأبنا األعياف كأنباء كفيات، خلكاف

 ركاية القراءة يف لو، كاألدب بالعربية عادل بيت من كىو امقرن  اإمامن  كاف،  ٧بمد أبو، البصرم، ا٢بضرمي إسحاؽ بن يعقوب ىو( ِ)
 :كتبو من، هأقر  من إذل حرؼ كل كنسب ،القرآف جوهك  اختبلؼ عامة فيو ٝبع: الزبيدم قاؿ(، ا١بامع) منها كتب، كلو، موهورة

 غايػة، ا١بػزرم ابػن، ُٓٗ/ٖ،ٓ، طاألعػالـ الزركلي .تعاذل ا رٞبو ىػ َِٓ سنة بالبصرة تويف(. التماـ كقف(، )القراءات كجوه)
 . (ّٖٔ/ِ) ُط،القراء طبقات في النهاية

 كاف أديب ،بالقراءات عالم: الباذش بابن ا٤بعركؼ جعفر، أبو الغرناطي، األنصارم خلف بن أٞبد بن علي بن أٞبد خلف( ّ)
 .(ُِٕ/ُ)ٓ، طاألعالـ ،الزركلي، السبع بالقراءات يف اإلقناع لو. يرناطة خطيب

 .(ٖٗ/ُ)ُطاالستعداد لرتبة اإلجتهاد، ، ا٤بوزعي( ْ)

 .(ََُ/ُ)ُطاالستعداد لرتبة اإلجتهاد،، ا٤بوزعي(ٓ)
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اإلحاطة بطرؽ  لقراءأراد ا لومث إنو  ؛ان عددكثّب ال ٰبصوف   كسائر ببلد اإلسبلـ خلقه ، كاليمن، كالواـ
، كأعدادىا، طرؽ ٙبمل الصلوات ا٤بكتوبة كما نقوؿ لو أراد الفقهاء تدكين،  كتدكينها ٤با أطاقوا فالقرآ

 ٤با أحاطوا.، ا٢بج كمناسك
قاؿ )كل قراءة كافقت  حيث ا٤بوزعي يذىب إذل تواتر القراءات العور أفبالذكر  كا١بدير

ىذه القراءة ا٤بتواترة ا٤بقطوع ، نقلها واتركت، ان ككافقت أحد ا٤بصاحف العثمانية كلو تقدير ، ان مطلق عربيةال
الٍب أٝبع الناس ، ىو قراءة األئمة العورة، كالذم ٝبع يف زماننا ىذه األركاف الثبلثة: قاؿ أف إذلهبا. 

  .(ُ)على تلقيها بالقبوؿ(
، كىي قراءة أيب جعفر، فإف القراءات الثبلث ا٤بتممة للعور صحيحة متواترة ىذا كعلى

 : يقوؿ صاحب ا٤براقي، كخلف، كيعقوب
 (ِ)٥با لدل من قد يرب ارن توات **** الثبلثة كرجح النظر مثل

 كمابل ىي عن استقراء كٛبحيص  ، تقاؿ لليس دعو  بلثبَبجيح تواتر القراءات الث كالقوؿ
مواىّب من  مابن ا١بزر  ماـاإل بعتت قد ان أيضك ، أدلتو خبلؿقرر ذلك اإلماـ ابن نور الدين ا٤بوزعي من 

  .ربو التواتيثبت  اعددن  طبقةيف كل  فوجد، قرأ بالعورة كأقر هبا العلماء
 نبل توجو بسؤاؿ إذل اإلماـ عبد الوىاب ب، يكتف ابن ا١بزرم باستقراء األسانيد فقل دل

 تقوؿ ام: كنص سؤالو، القراءات منو قوؿ العلماء يف تلك يستوضح (ّ)يعلي بن عبد الكايف السبك
؟  ترةيّب متوا أك اترةىل ىي متو  ؟السادة العلماء أئمة الدين يف القراءات العور الٍب يقرأ هبا اليـو 

 أـ ال ! رمن ا٢بركؼ متوات ؼنفرد بو كاحد من العورة ٕبر ا اكىل كل م
 ؟منها احرف أكفما ٯبب على من جحدىا  ترةكانت متوا  كإذا

 كالثبلث، الواطيب عليهاالسبع الٍب اقتصر  القراءات  ا٢بمد": جواب ابن السبكي فكاف
حرؼ  ككل، متواترة معلومة من الدين بالضركرة فخل كقراءة، بكقراءة يعقو ، رالٍب ىي قراءة أيب جعف

 -عليو كسلم ا صلى-بو كاحد من العورة معلـو من الدين بالضركرة أنو منزؿ على رسوؿ ا  انفرد

                                                          

 (.ُٓ/ِ)ُط ،الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتح، ألنصارم ا( ُ)

 .ٗٗص، ٓط،"الوركد نثر" المسمى السعود مراقي شرح ،الونقيطي(ِ)
 دموق إذل كانتقل القاىرة، يف كلد الباحث، ا٤بؤرخ، القضاة، قاضي: نصر أبو، الكايف عبد بن علي بن الوىاب عبد، السبكي( ّ)

 ،ٓ، طاألعالـ ،الزركلي ا٢بجة، قوم اللساف، طلق ككاف( ٗبصر ةا٤بنوفي أعماؿ من) سبك إذل نسبتو. هبا كتويف فسكنها كالده، مع
(ْ/ُْٖ-ُٖٓ). 
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بل  ؛من قرأ من ركايات على امقصورن  منها يءش تواترال سكلي، اىلمن ذلك إال ج شيءيف  يكابرال 
مع  كاف كلو، رسوؿ اأف ٧بمدا ن  أشهدإال ا ك  إلوال  أفأشهد : لم يقوؿىي متواترة عند كل مس

سع ىذه الورقة ي عريق ال كبرىاف، ك٥بذا تقرير طويل، القرآف حرفان  نٰبفظ م ال، ان جلف اذلك عاميِّ 
 ال، باليقْب علـوبأف ما ذكرناه متواتر م ونفس ـزكحظ كل مسلم كحقو أف يدين ا تعاذل كٯب، شرحو

 .(ُ)"أعلم اك ، منو شيءإذل  االرتيابتطرؽ الظنوف كال ي
 نسافلو حلف اإل: حيث قاؿ أسئلتويف  النوكم"كبالغ : ا تعاذل رٞبو((ِ)األمشوين كقاؿ

جعفر  أيب قراءة ىي الثبلث الٍب كمثلها، عليو ثالسبع ال حن القراءات أقر  الثبلث أف ا طبلؽبال
كراء العور  ماكاختلف يف ، يف الصبلة كيّبىا اهب القراءة٘بوز  ةاتر متو  قرآءة ككل، فكخل،كيعقوب ،

 .(ّ)كخالف خل ا٤بصحف اإلماـ"
 : لآليت ان كأيض ان سابق كرتواترة كليست السبعة فقل ٤با ذي م عورةقراءة األئمة ال ان إذ

 اشتهرتقد  نافعكانت قراءة   كإف، شيوخ نافع يف القراءة منالثبلثة  األئمةأف أبا جعفر أحد  :أكالن 
فإف قراءة شيدو من ، السبعة ا٤بتفق على تواترىا منكانت قراءة نافع   فإذا، رأيب جعف ءةأكثر من قرا
 باب أكذل.

من مدرستو كحامل  وفه، البصرم إسحاؽ بن يعقوب لقراءة قراءة أيب عمر البصرم تعترب أصبلن  :ان يثان
 .يالعل عمرك بن يبرئاسة القراءة بعد أ وإلي انتهت فقد، طريقتو

كقراءة ٞبزة ينتهي سندىا إذل ، ىواـ البغدادم ا٤بقرئ العاشر ىو أحد ركاة ٞبزة بنإف خلف  :ان ثالث
كىي يف ، هبا انفرداختار لنفسو قراءة  كقد، عن رسوؿ ا  -رضي ا عنهما-علي كابن مسعود 

  .عن أصوؿ قراءة شيدو ٚبرجال  البالغ

                                                          

 (.ْٔ-ْٓ /ُ)،د.ط، الضباع ٧بمد علي: ٙبقيق ،العشر القراءات في النشر ا١بزرم، ابن( ُ)

 /جرما٥ب عورا٢بادم  القرف علماء من كىو، مقرئ، شافعي فقيو، األمشوين عبدالكرًن بن ٧بمد بن أٞبد اإلماـ ىو، األمشوين( ِ)
، ،بػن عبػدالغِب الػدين أمػور بيػاف يف ا٤بتػْب كالقوؿ كاالبتداء، الوقف بياف يف ا٥بدل منار: تصانيفو من ا٤بيبلدم؛ عور السابع القرف
 .ُُِ/ِ( العريب الَباث إحياء دار: بّبكت) ،المؤلفين معجم، رضا بن عمر

 .(ٕ)ص ، ِط ،كاالبتداء الوقف افيب في الهدل منار، البايب( ّ)
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 الدين نور كابن، ا١بمهور إليو ذىب ماىو  الراجح أف الباحث يرل األدلة يف النظر كعند
،كسيأيت بياف أثر األخرل ا٤بذاىب كضعف أدلتهم لقوة كىيئة؛ صورة تواترم القرآف من أف ا٤بوزعي

 . االختبلؼ يف ا٤بطلب الرابع

 . ان كاجتهاد ان بل ظن، ان كيقين ان ليست من الفاتحة قطعالبسملة : لثالمطلب الثا

 تمهيد

أمرنا ا تعاذل بأف نستعيذ با من الويطاف الرجيم، أمرنا كذلك أف نستفتح أم عمل كما        
كمن اثبتها اختلفوا يف اإلسرار أك ا١بهر ،االختبلؼ ى إثباهتا أك حذفها كقد كثرلو شأف بالبسملة، 

ار لمصاحف العثمانية الٌب أرسلت إذل األقطل كاالختبلؼ ى حركؼ كألفاظ القراآت تبعان ، هبا
كالتحقيق أف كل ىذه ا٤بصاحف مكملة بعضها البعض كأف ذلك منزؿ على سيدنا رسوؿ  ،اإلسبلمية

كاف يعرضها ف،أف القرآءف الكرًن أنزؿ على سبعة أحرؼ ذلك يف سر الك -صلى ا عليو كسلم  -ا
يده على سيدنا جربيل عليو السبلـ كذلك التحقيق يؤ  -صلى ا عليو كسلم-سيدنا رسوؿ ا 

صلى -توصيل إجازات القراآت ى كل األقطار اإلسبلمية إذل سادتنا الصحابة عن سيدنا رسوؿ ا 
  ؛كألٮبيتها كثر التأليف حوؿ البسملة كإفرادىا بوكل مستقل .-ا عليو كسلم

 تصوير المسألة 

بلؼ بْب العلماء لوجود ا٣ب ؛خبلؼ بْب العلماء يف أنو ال يكفر من أثبتها كال من نفاىا ال: أكالن  
أنكرىا زعم أهنا أنزلت ككتبت للتيامن  فالذم، فا٤بسألة اجتهادية ٛبنع من تكفّب اآلخر (ُ)فيها

أك ، عليو لو نفى حرفا ٦بمعان  ٖببلؼ، على كوهنا من السورة اتركبا٤بقابل ال تو  ؛كللفصل بْب السور
 .(ِ)ان إٝباعيكفر  فإنو، أحد ويقل ب أثبت ما دل

                                                          

 - ُِٕ/ِ  ، ُط البحػػر المحػيف فػػي أصػوؿ الفقػػو،الزركوػي،  ؛ُْٔ/ُ) ،دط،األحكػػاـ أصػوؿ فػػي اإلحكػاـ،اآلمػدم( ُ)
 .ٔ/ُ،  ّط ،القرآف أحكاـ عريب،ال ابن، ُِٖ

 شرح األخيار سيد أحاديث من األكطار نيل ،الووكاين ؛ِّ/ُ،ُط ،اإلسالـ فخر أصوؿ عن األسرار كشف، البدارم( ِ)
 .َِْ/ِ،  ُط بار،األخ منتقى
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 :عاذلكذلك يف قولو ت، ىي جزء من آية على أف البسملة الواردة يف سورة النمل لماءلعا أٝبع: اثانين 
 .[33]انًُم:(   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)

 يف ٝبيع مصاحف األئمة سورة براءة ولأهنا مرسومة يف أكائل سور القرآف س علىأٝبعوا  ماك: اثالثن 
 كبراءة، الكوهنا أمانن  إما، (ُ)اء الراشدينزمن ا٣بلف يف -ا عنهم رضي–الٍب أٝبع عليها الصحابة 

 .(ِ)كاحدة ورةألهنا متصلة باألنفاؿ س كإما، عباس ابنبالسيف كما قاؿ  زلتن

 : في المسألة اآلراء

 كىو (ْ)كاألكزاعي (ّ)كالثورم مالك ٤بذىب موافق كىذا الفاٙبة من ليست البسملة أف: األكؿ القوؿ
 .(ٓ)جبّب بن سعيد عن مركم

 نوجزىا بأدلة للتربؾ ىي كإ٭با، القرآف من كال، الفاٙبة من آية ليست البسملة أف على استدلواك        
 : يأيت فيما

                                                          

 .ِْٓ/ّ،دط ،المهذب شرح المجموع، النوكم ؛َِٖ/ُ ُط ،السرخسي أصوؿ، السرخسي( ُ)

 أصػػوؿ فػػي التحريػػر شػػرح التحبيػػر، ا٤بػػرداكم ؛ْٖص، ْط ،السػػبع القػػراءات فػػي الشػػاطبية شػػرح فػػي الػػوافي ،القاضػػي( ِ)
 (.ُُّٕ - َُّٕ/ّ،)ُط،الفقو

 مػا يقػوؿ ككػاف ا٢بفػظ يف آيػة كػاف،  ا٢بػديث يف اػدثْب أمػّب، الثػورم سػردكح بػن سػعيد بػن سػفياف اإلمػاـ ىػو: الثورم اإلماـ( ّ)
 مكػة فسػكن ىػػُْْ سػنة الكوفػة مػن كخػرج فػأى ا٢بكػم العبػاس ا٤بنصػور عليػو عػرض، الكوفػة يف كنوأ كلد، فنسيتو شيئا حفظت
 ابػػػن، َُْ/ّ،  ٓ، طاألعػػػالـ ،الزركلػػػي. ىػػػػُُٔ سػػػنة ان مسػػػتدفي فمػػػات البصػػػرة إذل كانتقػػػل ل،ر تػػػواف ا٤بهػػػدم طلبػػػو مث، كا٤بدينػػػة
 .ُّٗ - ّٖٔ/ِ،  الزماف أبناء األعياف كأنباء كفيات ،خلكاف

 كسػكن البقػاع يف كنوػأ ،ىػػٖٖ سػنة بعلبػك كلػد، األكزاعػي ٧بمػد بػن عمػرك بػن الػرٞبن عبػد ٧بمػد اإلماـ ىو: األكزاعي اإلماـ( ْ)
، َِّ/ّ،  ٓ، طاألعالـ، الزركلي ،ُِٖ - ُِٕ/ّ،  الزماف أبناء اءاألعياف كأنب كفيات ،خلكاف ابن. ىػُٕٓ كتويف بّبكت
 .ُّْ-ُُٕ/ٕ،دط )النبالء أعالـ سير، أٞبد بن ٧بمد ،الذىبي

 بػِب مػن بطػن، ا٢بػارث بػن كاليػة بػِب مػوذل، بػالوالء األسػدم ىوػاـ بػن جبػّب بػن سػعيد ا عبػد أبو اإلماـ: ىو جبّب بن سعيد(ٓ)
 عرضػػان  القػػراءة عنػػو كركل، كيّبٮبػػا عمػر كابػػن عبػػاس ابػػن عػػن العلػم أخػػذ، أسػػود ككػػاف، التػػابعْب بلـأعػ أحػػد، كػػويف،  خزٲبػػة بػػن أسػد

، ا٤بسػيب بػن سػعيد بػالطبلؽ التػابعْب أعلػم مػن كػاف: خصػيف قػاؿ كا٤بزايا، ا٣بصاؿ ٝبع، العبلء بن عمرك كأبو، عمرك بن ا٤بنهاؿ
 يف صرٰبا كاف،  جبّب بن سعيد كلو لذلك كأٝبعهم، جرب بن ٦باىد اجا٢بج أبو كبالتفسّب، طاككس كا٢براـ كبا٢ببلؿ، عطاء كا٢بج
، خلكػاف ابن، تعاذل ا رٞبو – سنة ْٗ كلو ىػْٗ عاـ كقيل، ىػٓٗ عاـ شعباف يف، الثقفي يوسف بن ا٢بجاج قتلو لذلك، قولو
 (.ّٗ/ّ) ٓط،األعالـ ، الزركلي ؛(ّْٕ -ُّٕ/ِ، )دط ،الزماف أبناء كأنباء األعياف كفيات
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 نفى ا أف الداللة كجو، [22]انُساء:(   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)تعاذل قولو: أكالن 
 االختبلؼ وعلوق ا؛ كتاب من ليست الرحيم الرٞبن ا بسم أف فعلمنا، كتابو عن االختبلؼ

 .(ُ)فيها
 .التعارض من القرآف تنزيو ا٤براد بل ىذا يف االستدالؿ بعيدة اآلية بأف: عليهم كيرد

 كأيب -كىسىلَّم عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى- النيب خلف صٌليتي ": قاؿ الصحيحْب يف كما أنس حديث: ان ثاني
 .(ِ)"العا٤بْب رب  با٢بمد يستفتحوف فكانوا، كعثماف، كعمر، بكر

 .(ّ)"آخرىا يف كال قراءة أكؿ يف ال، الرحيم الرٞبن ا بسم يذكركف ال": ٤بسلم ركاية كيف
 ديث أنس؛٢بيقرأىا دل أنو يعِب الك ، ذلك كلو كجهر أسر،  النيب بأف: عليهم كيرد 

 كحديث أيب ىريرة.
ػػ عىلىٍيػػوً  اللَّػػوي  صىػػلَّى- ا رسػػوؿ ٠بعػػت: قػػاؿ ىريػػرة أيب حػػديث: ان رابعػػ : كجػػل عػػزٌ  ا قػػاؿ: يقػػوؿ -لَّمى كىسى

پ پ پ پ ): العبد قاؿ فإذا، سأؿ ما كلعبدم، نصفْب عبدم كبْب بيِب الصبلة قسمت"

 [3]انفاححت:   (ڀ ڀ ڀ) :العبد قاؿ كإذا. عبدم ٞبدين: تعاذل ا قاؿ[2]انفاححت:(   ڀ

 ا قػػاؿ .[4ت:]انفاحح  (   ٺ ٺ ٺ ٺ) :العبػػد قػػاؿ كإذا، عبػػدم علػػيٌ  أثػػُب: تعػػاذل ا قػػاؿ 
[5]انفاحح ت:(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ) :قػاؿ فػإذا.عبػدم إرلٌ  فػٌوض مػرة كقػاؿ - عبدم ٦بٌدين: تعاذل

. 
ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹ ٹ ٹ ڤ): قػاؿ فػإذا .(سػأؿ مػا كلعبػدم، عبػدم كبػْب بيػِب ىذا: قاؿ

 .(ْ)"سأؿ ما كلعبدم لعبدم ىذا: قاؿ . 6]انفاححت:(   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 ال الصبلة ألف ؛صبلة ك٠بٌاىا، الفاٙبة يريد" الصبلة قسمت": سبحانو قولو أف: الداللة كجو
 .القدسي ا٢بديث يف لذكرت الفاٙبة من آية البسملة كانت فلو، هبا إال تصح

                                                          

 .ُِٕ-ُِٔ/ُ،  ،ُ، طالفقو أصوؿ في المحيف البحر،الزركوي؛ُّٔ/ُ،دط،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،اآلمدم(ُ)

 .ُٕٓٔ برقم،  ُط ،الرحيم الرٞبن ا بسم ثباتإ بياف باب ،عوانة أبي مستخرج ،اإلسفراييِب(ِ)

  .ّٗٗ رقمب، ِٗٗ/ُ، بسملةبال ٯبهر ال قاؿ من حجة باب ،كتاب الصبلةالمسند الصحيح،يف  ،أخرجو مسلم(ّ)

 .ّْٗ برقم،ِٔٗ/ُ،ركعة كل يف الفاٙبة قراءة باب ،كتاب الصبلة، المسند الصحيحيف  ،أخرجو مسلم(ْ)
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، فيو ٱبتلف ال كالقرآف، فيها الناس اختبلؼ القرآف من ليست أهنا كيكفيك: العريب ابن قاؿ
 يف إالَّ  يّبىا كال الفاٙبة من بآية ليست" البسملة" أف على دالة فيها مطعن ال الٍب الصحاح كاألخبار

 .(ُ)"كحدىا النمل
 صىلَّى- النيب مسجد أف كذلك، ا٤بعقوؿ كىو عظيم بوجو ذلك يف يَبٌجح مذىبنا إفٌ : قاؿ مث"

  ا رسوؿ لدف من كالدىور، األزمنة عليو كمٌرت، العصور عليو انقضت با٤بدينة -كىسىلَّم عىلىٍيوً  اللَّوي 
، ذكرٛبوه ما يردٌ  كىذا، للسيٌنة ااتٌباعن ( الرحيم الرٞبن ا بسم) قلٌ  فيو أحد يقرأ كدل، مالك زماف إذل
مل كعليو، النفل يف قراءهتا استحبوا أصحابنا أف بيد  يف السعة على أك قراءهتا يف الواردة اآلثار ٙبي

  .(ِ)"ذلك
: العبد قاؿ فإذا سأؿ، ما بدمكلع نصفْب عبدم كبْب بيِب الصبلة قسمت: تعاذل بقولو كيرد

 يف يزد دل منقو٥بم صح إذا........اخل (ف.عبدم ٞبدين: تعاذل ا قاؿ {العا٤بْب رىبِ  للَّوً  ا٢بمد}
 .أكذل بالزائد كاألخذ، زيادة كيتضمن كأشهر أكثر ألنو ؛ٗبنقولنا الَبجيح فيتعارض منقولنا على الصحة
 السلف ٝبهور ذىب كإليو، براءة سورة عدا سورة كل أكؿ كيف الفاٙبة من أهنا: الثاني القوؿ

، الزبّب بن كعبدا، عمر كابن، عباس كابن، طالب أيب بن كعلي، كعمر، أبوبكر قاؿ كبو، كالوافعية
  .(ّ)أٝبعْب -عنهم ا رضي- عبدا بن كجابر، كعمار

 : منها أدلة بعدة كاستدلوا
، العا٤بْب رب  ا٢بمد قرأمت إذا": قاؿ أنو -كىسىلَّم عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى- النيب عن ىريرة أيب حديث: أكالن 

 الرحيم الرٞبن ا كبسم، ا٤بثاين كالسبعي ، الكتاب كأـٌ ، القرآف أـٌ  إهنا، الرحيم الرٞبن ا بسم فاقرؤكا
 ( .ْ")آياهتا أحدي 

                                                          

 .ُُٓ/ُ ، ُط ،الكتاب علـو في اللباب، ا٢بنبلي( ُ)

 .َٓ/ُ ،ّط، األحكاـ آيات تفسير البياف ركائع، الصابوين( ِ)

 فػي المحيف البحر، الزركوي ؛َُِ/ُ،، ُط ،المستصفى ،الغزارل ؛ُْٔ/ُ، طد،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،اآلمدم(ّ)
 .ُِٔ/ِ،ُ، طالفقو أصوؿ

 برقم،الدارقطني في سنن،الدارقطِب أخرجوك  ؛ُُّٖ رقمب( َُُٖٕٗ/ّ)الصحيحة األحاديث سلسلة يف كما األلباين قاؿ( ْ)
 جعفػػر بػػن ا٢بميػػد عبػػد حػػدثنا ا٢بنفػػي بكػػر أيب ريػػقط نمػػ ،ْٓ/ِ،الكبػػرل البيهقػػي سػػنن يف،البيهقػػي ،البيهقػػيأخرجػػو ك ؛ ُُٖ

 عليػػو ا صػلى- ا رسػوؿ قػاؿ: قػػاؿ -عنػو ا رضػي- ىريػرة أيب عػن ا٤بقػػربم سػعيد أيب ابػن سػعيد عػػن بػبلؿ أيب بػن نػوح أخػربين
 كىذا: قلت. يرفعو دلك  مثلو ىريرة أيب عن ا٤بقربم سعيد أيب بن سعيد عن فحدثِب نوحنا لقيت مث ا٢بنفي، بكر أبو. فذكره: -كسلم
 فػإذا اأحيانػ ا٢بػديث يوقػف قػد الػراكم ألف ا٤برفػوع؛ يعػل ال كا٤بوقػوؼ دكنػو مػن ككػذا ثقػة ان نوحػ فػإف ،ان كموقوفػ مرفوعػان  صحيح إسناد
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: فقاؿ -كىسىلَّم عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى- ا رسوؿ قراءة عن سئل أنو -عىٍنو اللَّوي  رىًضي- أنس حديث :ان ثاني
 ،سورة الفاٙبة ](   ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) قرأ مثٌ  ..امدِّ  قراءتو كانت"

  (ُ).[ّ-ِ-ُ،اآلية

 يـو ذات - كىسىلَّم عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى- ا رسوؿ بينا": قاؿ أنو -عىٍنو اللَّوي  رىًضيى - أنس حديث: ان ثالث
 عليٌ  نزلت: قاؿ ا؟ رسوؿ يا أضحكك ما فقلنا، ان متبسم رأسو رفع مثٌ ، إيفاءة أيفى إذ أظهرنا بْب
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڎ ڎ ڈ ڈ *ٱ ٻ ٻ ٻ ): فقرأ، سورة اآنفن 

 سور من سورة كل من آية البسملة أف على يدؿ ا٢بديث فهذا: قالوا [1-2-3]انكىثر:(   ک گ
 .الكوثر سورة يف قرأىا  الرسوؿ أف بدليل ؛ان أيض القرآف

 كيف، الفاٙبة أكؿ يف البسملة فيو كيتبت اإلماـ ا٤بصحف أف كىو، معقوؿ بدليل ان أيض كاستدلوا: رابعا ن 
 ا٤بنقولة األمصار مصاحف يف كذلك ككتبت، (براءة) سورة عدا ما، القرآف سور من سورة كل أكؿ
 يتوٌددكف ككانوا، القرآف من سلي ما ا٤بصحف يف يكتبوف ال كانوا بأهنم العلم مع ذلك كتواتر، عنو
 ذلك من كيًجد كما، اإلعجاـ كمن، الٌسور أ٠باء كمن، التعوّب كتابة من منعوا إهنم حٌب، ذلك يف

، منو ليس ما إليو يتسٌرب أف للقرآف ان حفظ، ا٤بداد يّب كٗبداد، ا٤بصحف خلٌ  بغّب كتب فقد اأخّبن 
 سور من سورة كل من آية أنو على دؿٌ  سورال أكائل كيف، الفاٙبة سورة يف البسملة كجدت فلما

 .القرآف

 كالكوفة مكة أىل ذىب القوؿ ىذا كإذل، يّبىا من آية كليست الفاٙبة من آية أهنا: الثالث القوؿ
 أدلة بنفس كاستدلوا– ا رٞبهم- (ُ)الوافعي اإلماـ عن كركاية، (ّ)ا٤بسيب بن سعيد (ِ)كافقهم كمن

 .(ِ)بالفاٙبة يتعلق ما على ا٤بقتصرة األكؿ ا٤بذىب
                                                           

 البدػارم كعنػد ىريػرة، أيب حػديث مػن كيػّبه داكد أيب عنػد كبعضػو. أعلػم كا. منػو قبو٥بػا ٯبػب زيادة فهو ثقة كىو – ان مرفوع ركاه
 ٚبػػريج"  يف عليػػو هػػتبن كمػػا ٧بػػض كىػػم كىػػو بكػػر أيب حػػديث مػػن إليػػو السػػيوطي كعػػزاه ا٤بعلػػى، بػػن سػػعيد أيب حػػديث مػػن كيػػّبه

 .(ُُُّ -َُُّ )رقمب"  داكد أبي صحيح"  يف كىو كيّبه ُِٔ/ِ"  الَبييب
 . َْٓٓبرقم  ،ُٓٗ/ٔ،ءةآالقر  مد باب، كتاب فضائل القرآف،مختصرالصحيح ال الجامع في،أخرجو البدارم(ُ)

 .ِّٔ/ُد.ط،،النشر في القراءات العشر، ا١بزرم ابن( ِ)

. با٤بدينػة السػبعة الفقهػاء كأحػد التػابعْب، سػيد: ٧بمد أبو، ا٤بدزكمي كىب أيب بنا، ا٤بدين القرشي حزف بن ا٤بسٌيب بن سعيد( ّ)
 بػػن عمػػر ألحكػػاـ النػػاس أحفػػظ ككػػاف، طػػاءع يأخػػذ ال بالزيػػت، التجػػارة مػػن يعػػيش ككػػاف كالػػورع، كالزىػػد كالفقػػو ا٢بػػديث بػػْب ٝبػػع
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 آية فهي، سورتْب كل بْب للفصل أنزلت، منها ال سورة كل أكؿ يف مستقلة آية أهنا: الرابع القوؿ
 بكر أبو الدين كفدر، كداككد، حنبل بن أٞبد اإلماـ مذىب كىذا .آية عورة كثبلث مائة ال كاحدة
 اإلسبلـ شيخ القوؿ ىذا كاختار .فيةا٢بن علماء من ا٤بتأخرين ٝبهور كعليو، ا٢بنفية من علي بن أٞبد

 آية أهنا على يدؿ ال كلكن قرآف أهنا على يدؿ( ا٤بصحف) يف كتابتها أفٌ  رأكا فا٢بنفية (ّ) تيمية بن
 على تدؿ الفاٙبة مع الصبلة يف ان جهر  قراءهتا عدـ على تدؿ الٍب الواردة كاألحاديث، سورة كل من
 بْب للفصل أنزلت - النمل سورة يّب يف - تامة القرآف من آية بأهنا فحكموا، الفاٙبة من ليست أهنا

 .السور

 : منها بأدلة كاستدلوا

   ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) تنزؿ حٌب السور انقضاء نعرؼ ال كنا: قالوا أهنم الصحابة عن ركم ما: أكالن 

 يعرؼ ال كاف  ا رسوؿ أف" -عىٍنهما اللَّوي  رىًضيى - عباس ابن عن ركم ما ككذلك، [1]انفاححت:
 بْب للفصل أنزلت أهنا: الداللة كجو [1]انفاححت:(    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) عليو ينزؿ حٌب السورة فصل
 .السور أكائل يف للفصل أنزلت أهنا من عباس ابن لتصريح السور

ٱ ) لو يفر حٌب لصاحبها شفعت آية ثبلثوف القرآف يف سورة: قاؿ أنو  النيب عن ركم ما: ان ثاني

هك:   (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ًُ [1]ان
(4) 

 منها كانت فلو [1]انفاححت:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) سول ثبلثوف أهنا كيّبىم القرٌاء كاتفق  
 اتفاؽ ان أيض عليو كيدؿ ،-كىسىلَّم عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى -النيب قوؿ خبلؼ كذلك كثبلثْب إحدل كانت

                                                           

،  الزمػػػاف أبنػػػاء األعيػػػاف كأنبػػػاء كفيػػػات، خلكػػػاف ابػػػن. تعػػػاذل ا رٞبػػػو، با٤بدينػػػة تػػػويف. عمػػػر راكيػػػة ٠بػػػي حػػػٌب كأقضػػػيتو، ا٣بطػػػاب
 .َُّ/ّ ،ٓط، األعالـ، الزركلي بعدىا؛ كما ّٕٓ/ِ

 .َُْ/ُ،دط،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،اآلمدم(ُ)

  .ّْْ/ُ،ُط،داية العقوؿى، اإلماـ ابن( ِ)

 دط،، النشػػػر فػػػي القػػػراءات العشػػػر،ا١بػػػزرم ابػػػن ؛(ُُّٕ/ّ،ُط،الفقػػػو أصػػػوؿ فػػػي التحريػػػر شػػػرح التحبيػػػر، ا٤بػػػرداكم(ّ)
 .ُِْ/ِ)ِط، المنير  الكوكب شرح، النجار ابن ؛َّٗ/ُ

 كحسنو كالَبمذم داكد وأب ركاهو،كقاؿ حسن لغّبه.ُْْٕ( برقم َٗ/ّ،) كالترىيب الترغيب صحيح أخرجو األلباين،يف ((ْ
 .اإلسناد صحيح كقاؿ كا٢باكم صحيحو يف حباف كابن ماجو كابن كالنسائي لو كاللفظ
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، آيات أربع( اإلخبلص) رةكسو ، آيات ثبلث( الكوثر) سورة أف على كفقهائهم األمصار قرٌاء ٝبيع
 .(ُ)"عٌدكا ٩بٌا أكثر لكانت منها كانت فلو

 ابن نور الدين الموزعي اختيار

 ان ظن بل، ان كاعتقاد ان كيقين ان قطع الفاٙبة من ليست البسملة أف ا٤بوزعيابن نور الدين  اختار       
 ان كيقين ان قطع الفاٙبة من يستل إهنا: بو كأقوؿ ونسبحا ا أدين كالذم": ا رٞبو فقاؿ، ان كاجتهاد
 ك٤با، الناس فيها اختلف ٤با ثبت كلو، تواترىا يثبت دل ألنو ؛آياهتا سائر يف ذلك نعتقد كما، ان كاعتقاد

 يف كتابتها مع السورتْب بْب البسملة يَبكوف بالقرآف العلم أىل من كا٣بلف السلف من ان ٝبع رأينا
 .(ِ)"ا٤بصحف

 ال القرآف ألف ؛ان كيقين ان قطع الفاٙبة من ليست أهنا علمنا، ىذا فعند": آخر موضع يف قاؿ مث
 أهنا التوفيقي منهجو يذكر مث (ّ) "...كالقاضي مالك أراده الذم ا٤بعُب كىذا، االحتماؿ قياـ مع يثبت

 من إهنا أقوؿ مث": ا رٞبو فقاؿ العلمية ال العملية األحكاـ من كألهنا ؛ان كاجتهاد ان ظن الفاٙبة من
 بتعينها يقوؿ من عند الفاٙبة يف كإٯباهبا،  االجتهاد مواطن يف هبا العمل ألجل ؛اكاجتهادن  اظنن  اٙبةالف
  .(ْ)"االحتماؿ قياـ مع ثبت الصبلة يف

 كا- للباحث يظهر ا٤بذاىب أئمة من فريق كل بو استدؿ كما ا٤بسألة يف النظر إمعاف كبعد
 ليست أهنا يرك كال، ا٣ببلؼ فيها كثر الذم ا٤بوهورة يةاالجتهاد ا٤بسائل من ا٤بسألة ىذه أف -أعلم
 ابن اإلماـ ذلك قرر كما كارد فيها فاالحتماؿ، الدين أصوؿ مسائل من كال، االعتقاد مسائل من
، طاؿ قد ا٤بتنازعْب بْب ا٤بسألة ىذه يف كالقوؿ": ا رٞبو فقاؿ االستذكار العظيم كتابو يف الرب عبد
 يّبىا أك، الكتاب فاٙبة يف (الرحيم الرٞبن ا بسم)  ترؾ من إنو: بو أقوؿ مكالذ، الوغب فيو ككثر

 آية أهنا يف إٝباع ال ألنو ؛إٝباع كال لو معارض ال دليل قراءهتا بإٯباب يقم دل ألنو ؛حرج فبل متأكالن 
                                                          

 ِِِ/  ِ) الرييػب التعليػق ،( ْٔ) النضػّب الػركض صػحيح،،ِٖٔ /ٖ،صحيح كضعيف سنن ابن ماجة يف،أخرجو األلباين(ُ)
 (.ُِٓٔ) داكد أيب صحيح ،( ِِّ -

 .َُٖ/ُ، ُط،بة االجتهاداالستعداد لرت، ا٤بوزعي( ِ)

 .َُٗ/ُ، ٤برجع السابقا (ّ)

 .(َُٗ -َُٖ/ُ)ُ،طاالستعداد لرتبة االجتهاد ، ا٤بوزعي(ْ)
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 كثّبة آثار ذلك يف ركيت فقد، حرج فبل يّبىا أك الكتاب فاٙبة يف ىاأقر  كمن، النمل سورة يف إال
 كابن عمر ابن منهم السلف من ٝباعة هبا كعمل، مرفوعة- كسلم عليو ا صلى -النيب عن

 .(ُ)"عباس

 بعض يف القرآف من آية كإهنا حق القولْب كبل إف": ا رٞبو تيمية ابن اإلسبلـ شيخقاؿ ك  
 قراءة كىي تالقراءا بعض يف آية كليست، السورتْب بْب هبا يفصلوف الذين قراءة كىي، القراءات

 .(ِ)"السورتْب بْب هبا يفصلوف كال يصلوف الذين

 ا٤براقي صاحب يقوؿ ذلك كيف
 نقلو ا٣ببليف منو ككوهنا *** البسملة لتعز  للقرآف كليس

 (ّ).معترب رأم وفاؽلل كذاؾ ***  نظر القراءة إذل كبعضهم

 بالنسبة( آية هيف) فيو آية ىي الذم با٢برؼ قرأ كمن ان حكم ثبتأ منأف  ىذا يف كالتحقيق
 الذم با٢برؼ أقر  كمن، كثّب ابن حرؼ يف آية كىي، كثّب ابن ٕبرؼ يقرأ الذم كالوافعي،  إليو

 .آية يّب بعضها كيف آية ا٢بركؼ بعض يف أهنا ىذا كحاصل، إليو بالنسبة آية فليست فيو آية ليست

﮲﮳  ) :قولو من الواك ىذا كنظّب ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

[116انبقرة:](   ﮴
 .الوامي كا٤بصحف عامر ابن حرؼ يف ثابتة (يّب)  فإهنا  

 القراء بعض (عند)  حرؼ فإهنا [33]انشىري:(   حئ مئ ىئ خب ) قولو من الفاءك 
 . (فاء ببل/  أيديكم كسبت ٗبا)  فيها ا٤بدينة يف ثبت الٍب ا٤بصاحف أف مع، كعاصم

 بدكف ذلك كتواتر، ا٤بصحف يف كتابتها أف وجدناكٛبعنا يف ذلك؛ ل النظر أعدنا إذا كلكنٍ 
 على يدؿٌ  - بقرآف ليس ما كل عن ا٤بصحف ٯبٌردكف كانوا السلف بأفٌ  العلم مع- أحد من نكّب
( آمْب) يثبتوا دل كلذلك، القرآف بتجريد توصيتهم مع ا٤بصحف يف الصحابة أثبتها فقد، قرآف أهنا

 الفاٙبة سورة من آية أك، سورة كل من آية أهنا على يدؿ ال لكن أثبتوىا؛ ٤با القرآف من أهنا فلوال
                                                          

 .ُٖٓ/ْ،القرآف أـ يف جاء ما باب  ،االستذكار،  الرب عبد بن(ُ)

 .ّٗٗ/ُّ،  ِ،طمجموع الفتاكل ،(ابن تيميةِ)

 .ٖٗ ص ُ،ط الوركد، نثر" المسمى السعود مراقي شرح الونقيطي،(ّ)
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 عباس ابن حديث إليو أشار ما كىذا، السور بْب للفصل كردت القرآف من آية ىي كإ٭با، بالذات
 بسم": عليو ينزؿ حٌب السور فصل يعرؼ ال كاف-َى  كىسىلَّم عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى- ا رسوؿ فٌ أ السابق

، الكبلـ يف العرب مناىج على نزؿ القرآف أف السور أكائل من ليست هناأ كيؤكد" الرحيم الرٞبن ا
 لكاف سورة كل من آية كانت فلو، افتتاحاهتا يف سٌيما ال، الببلية من التفٌنن ترل كانت كالعربي 
 .القرآف معجزة يف البياف ركعة ٱبالف كىذا، كاحد منهاجو  على السور كلٌ  ابتداء

 ليس إذ -ا١بٌصاص يقوؿ كما- ظاىر يّب بقرآف فليست اقرآنن  كوهنا اتريتو  دل: ا٤بالكية كقوؿ      
 ذلك كيتواتر بكتابتها  الرسوؿ يأمر أف يكفي بل، ذلك كتواتر قرآف إهنا آية كل يف يقاؿ أف ببلـز
 فتكوف، القرآف من ا٤بصحف يف ما ٝبيع أف على األمة اتفقت كقد -كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى- عنو

 على الكتب أكائل يف يكتب ما حسب على ا٤بواضع ىذه يف كٌررت القرآف من مستقلة آية بسملةال
 النصوص بْب ٯبمع الذم القوؿ كىو، كترتاح النفس إليو تطمئن ما كىذا، تعاذل ا باسم التربؾ جهة

 .(ُ)أعلم كا الواردة

 أثر الخالؼ  

 مسألة : كجوب قرآءة البسملة في الصالة

بعد ذكر األقواؿ يف ا٤بسألة كالسبب يف ذلك تعارض ك ، انبنى على االحتجاج بالبسملة مما     
 اآلثار الواردة يف ىذا كلكل كجهة ىو موليها..

فمن جعل البسملة آية من القرآف كدل ٯبعلها من الفاٙبة على كجو ا٣بصوص دل يوجب قرآهتا        
سملة آية من سورة الفاٙبة كمن كل سورة من كمن يرل أف الب، كىذا مذىب األحناؼ، يف الصبلة 

 سور القرآف الكرًن فإنو كاجب عليو قراءة الفاٙبة،كاذا تركها فصبلتو باطلة عند الوافعي كأٞبد. 

أما مذىب ا٤بوزعي فعنده أهنا من الفاٙبة ظنان كاجتهادان ؛ألجل العمل هبا يف مواطن االجتهاد،     
 . اؿقو ؛توفيقان بْب ا٤بذاىب كتقريبان لؤل ى سبيل القطع كاليقْبفَبقى اذل درجو الوجوب لكن ليس عل

 

                                                          

 .ّٓ/ُ، ّط، األحكاـ آيات تفسير البياف ركائع ،الصابوين ؛ِٖ/ُ ،ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل(ُ)
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 الشاذة بالقراءة العمل منع: رابعال المطلب

 تمهيد

كيف ىذا ،كبناءن على ىذا أهنا من القرآف الكرًن ،سبق أف عرفنا أف القراءآت العور كلها متواترة       
كقبل أف ،عي من عدـ العمل بالقراءة الواذة ا٤بطلب سيذكر الباحث ما اختاره ابن نور الدين ا٤بوز 

  كمن أصحاهبا.،الواذة ءةآالقر يصور ا٤بسألة كيذكر األقواؿ بدأ بتعريف 

 . (ُ)متواتر يّب نقبلن  القرآف من نقل ما: ىي الشاذة ءةآالقر 

 ىم بصورة موجزة على النحو التارل: أصحاب ىذه القرآءتك 

 .(ِ)ابن ٧بيصن .ُ
 . (ّ)ٰبٓب اليزيدم .ِ

 .(ْ)البصرما٢بسن  .ّ

 . (ٓ)األعمش .ْ

                                                          

 كجنػة النػاظر ركضػة، ا عبػد الػدين موفػق ،ا٤بقدسي قدامة ابن؛ َِِ/ِ ،ُ، طالفقو أصوؿ في المحيف البحر، الزركوي(ُ)
 . َِّ/ُ،  ِط ،المناظر

رٞبن بػػن ٧بيصػػن السػػهمي مػػوالىم ا٤بكػػي، مقػػرئ أىػػل مكػػة مػػع ابػػن كثػػّب، ثقػػة، ركل لػػو مسػػلم، قػػاؿ ابػػن (ىػػو ٧بمػػد بػػن عبػػد الػػِ)
كاف البن ٧بيصن اختيار يف القراءة على مذىب العربية، فدرج بو عن إٝباع أىل بلده، ريب الناس عن قراءتو، كأٝبعػوا »٦باىد: 

 ئة ٗبكة.، تويف سنة ثبلث كعورين كما« على قراءة ابن كثّب التباعو
النشر في القراءات ابن ا١بزرم، ؛ُْٖ، ُِٕ - ُُٕص  د.ط، ،لمرشد الوجيز إلى علـو تتعلق بالكتاب العزيزا ،شامة أبو

 .(ٗ: ُ)،د.ط،ص العشر
(ىػػػػػو أبػػػػػو ٧بمػػػػػد ٰبػػػػػٓب بػػػػػن ا٤ببػػػػػارؾ بػػػػػن ا٤بغػػػػػّبة العػػػػػدكم البصػػػػػرم، ا٤بعػػػػػركؼ باليزيػػػػػدم، إمػػػػػاـ ٫بػػػػػوم مقػػػػػرئ، تػػػػػويف سػػػػػنة اثنتػػػػػْب ّ)

 .ُُٗ/ٖ ،ٓط ، األعالـ،ليالزرككمائتْب.
، كفصػػػاحة ، كعمػػػبلن البصػػػرم، إمػػػاـ أىػػػل زمانػػػو علمػػػان  يسػػػار ا٢بسػػػن أيب بػػػن ا٢بسػػػن سػػػعيد أبػػػو اإلمػػػاـ ىػػػو: البصػػػرم ا٢بسػػػن (ْ)

 أمػػو أف ركم تػػويف سػػنة عوػػر كمائػػة – عنػػو ا رضػػي – عمػػر خبلفػػة مػػن بقيتػػا لسػػنتْب البصػػرم ا٢بسػػن كلػػد، األنصػػار مػػوذل،كنببلن 
 فتناكلػو ا٢بسػن فيبكػي حاجة يف بعثتها كرٗبا، -عنهما ا كرضي -كسلم عليو ا صلى- ا رسوؿ زكج سلمة ألـ خادمة كانت
 (.ِِٔ/ِ) ،ٓط ،األعالـ ،الزركلي. ذلك بركات من ا٢بسن رزقها الٍب ةا٢بكم تلك أف فرأكا، ثديها

 ،١بليل، تويف سنة ٜباف كأربعْب كمائة(ىو أبو ٧بمد سليماف بن مهراف األعمش، األسدم الكويف موالىم اإلماـ آ)
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 تصوير المسألة

 حكم القراءات ىذه تأخذ فبل ىذا كعلى، ان قرآن ليست الواذة القراءة أف على العلماء اتفق: الن أك 
 . بتبلكهتا يتعبد ال: أم، القرآف

 . (ُ)ا٤بصحف يف الواذة القراءة إثبات ٯبوز ال أنو العلماء بْب خبلؼ ال: اثانين 

 في المسألة:  اآلراء

 : مذاىب على الواذة بالقراءة العمل يف العلماء انقسم كقد 

 يف ا٤بنع .(ٓ)الظاىرم حـز كابن (ْ)كالوافعي(ّ)ركاية يف كأٞبد (ِ)مالك اإلماـ مذىب: األكؿ لقوؿا
 : باآليت كاستدلوا، الواذة بالقراءة العمل

 ىناؾ داـ كما، تأكيبلن  أك ان خرب  أك اقرآنن  تكوف فأ على ٙبمل فإهنا ؛التقسيم يف ا٢بصر امتناع :أكالن 
 إال ينقلها دل ناقلها ألف ؛الواحد خرب منزلة تنزؿ ال الواذة فالقراءة ؛االستدالؿ سقل فقد احتماؿ

 .(ٔ)اخربن  يثبت ال اقرآنن  يثبت دل كإذا، باإلٝباع بالتواتر إال يثبت ال كالقرآف ؛قرآف أهنا على

 رجوع كإليو، الوريعة كقطب، اإلسبلـ قاعدة ألنو ؛ًنالكر  القرآف نقل على متوافرة الدكاعي: ثانيان 
 .(ُ)كتواتر نقلها الستفاض منو الواذة القراءة كانت كلو، األصوؿ ٝبيع

                                                           

 ..ُٗ - ُُص  ،ْط،القراءات الشاذة كتوجيهها من لغة العربالقاضي، 
  .ُِِ/ِ ؛ُ، طالفقو أصوؿ في المحيف البحر، لزركوي(ُ)

  .ُِْص ،ُط ،األصوؿ على الفركع تخريج في التمهيد ،اإلسنوم( ِ)

 البػػػن المغنػػػي، قدامػػػة ابػػػن ؛ِّْٓ -ِِْٓ/ُٓط ،راىويػػػو بػػػن كإسػػػحاؽ حنبػػػل بػػػن أحمػػػد اإلمػػػاـ مسػػػائل، الكوسػػػج( ّ)
  .ُٓ/ُ ،دط ،قدامة

-َِّ/ُ)  ِط ،المنػاظر كجنة الناظر ركضة،  ا٤بقدسي قدامة ابن ؛ُّٖ/ُ، دط،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،اآلمدم(ْ)
  (.ُُّ/ٓ، )ِط ،الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج، النوكم ؛(َِْ

 .ُٔٓ، د.ط، القواعد كالفوائد األصولية كما يتعلق بها األحكاـ ،البعلي؛ ِٓٓ/ْ،  دط،باآلثار المحلى، حـز بنا (ٔ)

 (.ِٔٓ/ُ،)ُط ،الفقو أصوؿ في البرىاف، ا عبد بن ا٤بلك عبد ا١بويِب،؛ُٓ/ُ،دط ،قدامة البن المغني، قدامة ابن(ٔ)

 .ِِٖص ،ّط، األصوؿ تعليقات من المنخوؿ، الغزارل( ِ)
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 فكل عداه ما كاطراح، الدفتْب بْب ما على -عنو ا رضي- عثماف زمن يف الصحابة إٝباع: ان ثالث
 .(ِ)كرًنال القرآف من معدكدة يّب فهي، الدفتاف ٙبويها ال زيادة
 راىويو ابن إسحاؽك  أٞبد عند كا٤بوهور (ّ)ا٢بنفية مذىب كىذا، الواذ بالقراءة العمل: الثاني قوؿال

  . الوافعية من كثّب كعليو، (ٓ)الوافعي قورل حدكأ(ْ) الزيدية ئمةأ ك٨بتار

 قرآف أنو إما أمرين من ٚبلو ال- كسلم عليو ا صلى- النيب يقو٥با الٍب القراءة بأف: كاستدلوا      
 ليس أنو كإما ؛خلفو من كال يديو بْب من الباطل يأتيو ال الذم تعاذل ا كبلـ ألنو ؛حجة فتكوف
 تفسّب درجة عن ينقص كال، ا٣برب رتبة لو فتثبت -كسلم عليو ا صلى- النيب عن ركاية فهو بقرآف
 .(ٔ)اإليه يصار حجة فهي التقديرين كبل كعلى، لآلية- كسلم عليو ا صلى- النيب

 

                                                           

 مسػػلم بشػػرح الرحمػػوت فػػواتح، األنصػػارم(؛ ْٕٓ/ُ(؛ )ْٕٓ/ُ، )ُ، طالفقػػو أصػػوؿ فػػي المحػػيف البحػػر ،الزركوػػي( ّ)
المستصفى في أصوؿ  ،الغزارل ؛ُِْ ص  ،ُط،األصوؿ على الفركع تخريج في التمهيد ،اإلسنوم ؛(ُٔ/ِ) ،ُط،الثبوت
 (.َُِ/ُ، ُط،الفقو

 .(َّْ ص)دط ،األمل بغية شرح الفواصل، إسحاؽ بنا ؛(ْْٔ/ُ، )ُط،السوؿ غاية شرح العقوؿ ىداية، اإلماـ ابن( ْ)

 كاإلفتػاء الػدرس يف مقامػو قػاـ، الوػافعي اإلمػاـ صػاحب، البػويطي يعقػوب أبػو، القرشػي ٰبػٓب بػن يوسػف اإلماـ ىو :البويطي( ٓ)
 يف مػات حػٌب اإثرىػ علػى سػجن، القرآف ٖبلق القوؿ عن امتنع، األدىن الصعيد أعماؿ من) بويل إذل ةنسب مصرم كىو ،كفاتو بعد

 أصػحايب من أحد كليس، ٰبٓب بن يوسف من ٗبجلسي أحق أحد ليس: الوافعي عنو قاؿ، ػىُِّ سنة بغداد يف ا رٞبو سجنو
 .ٕٗ/ِ،ٓط،األعالـ ، الزركلي .منو أعلم

 .ُِّ/ُُّ ، ُط ،عباس إحساف: اقق ،الفقهاء طبقات، الوّبازم (ٔ)
 

، المسػمى بمختصػر التحريػر  المنيػر الكوكػب شػرح، النجػار ابػن ؛ُٓ/ُ .ُٓ/ُ،ط د،البػن قدامػة  المغني ،قدامة ابن( ٔ)
 .ُّٖ/ِ،  ِط
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 : الموزعي نورالدين ابن اختيار

 عندم كا٤بدتار) بقولو ذلك على مدلبلن  الواذة؛ بالقراءة العمل منع ا٤بوزعي نورالدين ابن اختار       
 ؛االستدالؿ سقل فقد احتماؿ ىناؾ داـ كما (ُ)(النسخ كٰبتمل التأكيل ٰبتمل ألنو ا٤بنع؛ طبلؽإ

 يثبت ال كالقرآف ؛قرآف أهنا على إال ينقلها دل ناقلها ألف ؛الواحد خرب منزلة تنزؿ ال الواذة فالقراءة
 فإهنا التقسيم يف ا٢بصر امتناع ككذلك، (ِ)اخربن  يثبت ال اقرآنن  يثبت دل كإذا، باإلٝباع بالتواتر إال

 .تأكيبلن  أك ان خرب  أك ان قرآن تكوف أف على ٙبمل

 إليو ٲبيل فالذم، العمل كعدـ للعمل مرجح بْب تعارضت األدلة أف اإلشارة لو ٘بدر ك٩با
 أف بد ال إذ ؛ظنية حجة ألهنا ؛(ّ)حنيفة أيب ٤بذىب ان موافق الواذة بالقراءة العمل، أعلم كا الباحث

 -كسلم عليو ا صلى- النيب من مسموع ككل -كسلم عليو ا صلى- النيب من مسموعة تكوف
 يف كإثباتو كتابتو لو ساغ ٤با كإال، االخَباع من ٛبنع التوكعد، عدؿ الناقل أف السماع كدليل، حجة

 العمل ٯبب كالسنة، سنة فيكوف -كسلم عليو ا صلى- النيب من مسموع أنو ثبت فإذا، مصحفو
 .أعلم كا....منها أقول ىو ما يعارضها كأال، صحيح بسند تركل أف شرط هبا

                                                          

 .َُِ/ُ ،ُ،طاالستعداد لرتبة اإلجتهاد،ا٤بوزعي(ُ)

 .َُّ/ٓ، ِ، طمسلم صحيح شرح، النوكم( ِ)

 ، ُط،ثبػوتال مسػلم شػرح الرحمػوت فػواتح، األنصػارم ؛(ْٕٓ/ُ، )ُ، طالفقػو أصػوؿ فػي المحيف البحر ،الزركوػي ( ّ)
المستصػػػػػػػػفى فػػػػػػػػي أصػػػػػػػػوؿ  ،الغػػػػػػػػزارل ؛ُِْ ،ُط،األصػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػى الفػػػػػػػػركع تخػػػػػػػػريج فػػػػػػػػي التمهيػػػػػػػػد،األسػػػػػػػنوم ؛(ُٔ/ِ)

 (.َُِ/ُ،)ُطالفقو،
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 أثر الخالؼ

 دة مسأئل منها:كمما انبنى على االحتجاج بالشاذ ع

 اشتراط التتابع في صياـ الكفارة المسألة األكلى: 
اختلػػف القػػائلوف ٕبجيػػة : شػػتراط التتػػابع فػػي صػػياـ الكفػػارةممػػا انبنػػى علػػى االحتجػػاج بالشػػاذ ا 

قػػاؿ مسػػعود.  ابػػنءة يف صػػـو كفػػارة اليمػػْب مسػػتدلْب بقػػرآالقػػراءة الوػػاذة فقػػاؿ بعضػػهم: ٯبػػب التتػػابع 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

قػػػػػػػػػػػرأ أبػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػن كعػػػػػػػػػػػب كابػػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػػعود  [22]انًائ           دة:(   ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب
 . (ِ)كبو قاؿ األحناؼ، كركاية عن أٞبد، كاختاره ا٤بزين من الوافعية،(ُ)بزيادة:]متتابعات[

فقالوا :ال ٯبب التتابع ألف القراءة شاذة فبل يلزمنا  (ّ)أما ا٤بالكية كالوافعية كركاية عن أٞبد
  .(ْ)العمل ٗبا ىو شاذ.

                                                          

ىػػذا حػػديث »قػػاؿ: .عػػن أيب العاليػػة عػػن أيب بػػن كعػػب رضػػي ا عنػػو أنػػو كػػاف يقرأىػػا فمػػن دل ٯبػػد فصػػياـ ثبلثػػة أيػػاـ متتابعػػات(ُ)
 ( ا٤بسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحْب:َُٗٗ -ُُُْأبػػو عبػػدا ٧بمػػد بػػن عبػػدا النيسػػابورم) ؛كما٢بػػا  .«صػػحيح اإلسػػناد كدل ٱبرجػػاه

دار الكتػب العلميػة، الطبعػة األكذل، ٙبقيػق: مصػطفى عبػد القػادر  ،، بػّبكتَّّ/ِ( َُّٗ) بػرقم باب التتابع يف صػـو الكفػارة
 . َٔ/ َُ(ُٕٕٗٗ( كركاية ابن مسعود برقم)ُّٕٗٗرقم )ب( السنن الكربل:ُْٗٗالبيهقي) ،عطا

 .(ٕٔ/ِ)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساين(؛َُٕ/ِْ :)المبسوط، (السرخسيِ)
علػي بػن ٧بمػد بػن  ؛ا٤بػاكردم ،دار الفكػر، بػّبكت (ُُْ/ِ)فػي فقػو اإلمػاـ الشػافعي المهػذبإبراىيم بن علػي ،الوّبازم  ( (ّ

الوػيخ عػػادؿ  ،، ٙبقيػػق: الوػيخ علػي ٧بمػػد معػوض :لشػافعيالحػػاكم الكبيػر فػػي فقػو مػػذىب اإلمػاـ احبيػب البصػرم الوػافعي 
 (.ِّٗ/ُٓ) (.ُٗٗٗ-ُُْٗ)دار الكتب العلمية،  ،بّبكت)ُ،طأٞبد عبد ا٤بوجود 

ٙبقيػػق: سػػادل ٧بمػػد  ،)االسػػتذكار الجػػامع لمػػذاىب فقهػػاء األمصػػار،أبػػو عمػػر يوسػػف بػػن عبػػد ا القػػرطيب  ؛ابػػن عبػػدالرب  ( (ْ
٧بمػد بػن أٞبػد بػن ٧بمػد  أبػو الوليػد ،ابن رشػد (،(؛ُّٓ/ّ()َََِ)دار الكتب العلمية، ،بّبكت )ُ،ط٧بمد علي معوض،عطا

 (. َّٔ/ُ( .دار الفكر ،بّبكت)دت( دكنهاية المقتص بداية المجتهد، القرطيب
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 المسألة الثانية:قطع اليد اليمنى في السرقة.

فقرأ ابن مسعود:]كالسارؽ كالسارقة  ،كمن ثمرة الخالؼ قطع اليد اليمنى في السرقة
كاف ا٢بكم عند ٝبيع العلماء موافقا كإف   ،كىذه قراءة شاذة :»(ِ)قاؿ ابن كثّب  (ُ)[فاقطعوا أٲباهنما

كىو أمر ال خبلؼ فيو بْب األمة، فبل ٫بتاج أف ٬بوض (ّ) «بل ىو مستفاد من دليل آخر ،٥با ال هبا
 . (ٓ)«دل ٚبتلف األمة يف أف اليد ا٤بقطوعة بأكؿ سرقة ىي اليمْب :»(ْ)فيو، قاؿ ا١بصاص

في اآليات المتشابهة ألنو ال يعلم : ال يجوز تعيين أحد االحتماالت بالظن المطلب الخامس
  تأكيلها اال اهلل.

 توطئة:

ابتػػدأ هبػػا  اختلػػف العلمػػاء قػػدٲبان يف ا٤بػػراد بػػاكم كا٤بتوػػابو يف القػػرآف الكػػرًن علػػى عػػدة أقػػواؿ         
فقػػػاؿ  ،فقػػػاؿ رٞبػػػو ا)اعلمػػػوا أف ا سػػػبحانو كتعػػػاذل قسػػػم كتابػػػو العزيػػػز إذل ٧بكػػػم كمتوػػػابو،ا٤بػػػوزعي 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )و سػػبحان

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      

 [6]آل عًراٌ:   (  

                                                          

 ، كقػػػاؿ ابػػػن حجػػػر:ُّٕ/ِ (ِّْٔ:رقػػػم)خالصػػػة البػػػدر المنيػػػر انظػػػر:« ركاه البيهقػػػي بإسػػػناد منقطػػػع»قػػاؿ ابػػػن ا٤بلقػػػن:  ( (ُ
 «ث أف بن مسعود قرأ كالسارؽ كالسارقة فاقطعوا أٲباهنما البيهقي من ركاية ٦باىد قاؿ يف قراءة بن مسعود فذكره كفيػو انقطػاعحدي

، ُٕ/ْ :تلخػيص الحبيػر فػي أحاديػث الرافعػي الكبيػر(ُْٔٗ -ُّْٖ )أٞبد بن علي بن حجر العسػقبلين انظر ابن حجر؛
 .شم اليماين ا٤بدينا٤بدينة ا٤بنورة، ٙبقيق: السيد عبدا ىا

انتهػت إليػو رياسػة ىػػ، ََٕأبػو الفػداء، كلػد  إ٠باعيل بن عمر بن كثػّب بػن ضػوء بػن كثػّب القيسػي عمػاد الػدينىو العبلمة    ( (ِ
 (.ْْٓ/ُ)الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة( ُِٕٗىػ. ابن حجر)ْٕٕ، تويف العلم يف التاريخ كا٢بديث كالتفسّب

 (.َُٕ/  ّ،)القرآف العظيمفسير ت ،ابن كثّب ( (ّ
ىػ.انظر ابن أيب َْٓأبو بكر الرازم ا٤بعركؼ با١بصاص كىو لقب لو، يعترب أحد أئمة ا٢بنفية، تويف  أٞبد بن عليىو اإلماـ  ((ْ

 .ْٖ/ُ :طبقات الحنفيةالوفاء )دت( 
 ( َُْٓ،)دار إحيػػػاء الػػػَباث ،ٙبقيػػػق: ٧بمػػػد الصػػػادؽ قمحػػػاكم بػػػّبكت :أحكػػػاـ القػػػرآفأٞبػػػد بػػػن علػػػي الػػػرازم ؛١بصػػػاصا ((ٓ
(،ْ/ِٔ.) 
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كل قوؿ إذل صاحبو فذكر أف ابن عباس قاؿ: اكم: ىو   ناسبان ذكرىا ابن جرير يف تفسّبه ك  
و كيعمل بو، كا٤بتوابو: منسوخ القرآف ناسخ القرآف كحبللو كحرامو كحدكده كفرائضو كما يؤمن ب

كمقدمو كمؤخره، كأمثالو كأقسامو كما يؤمن بو كال يعمل بو، كلقد كرد مثل ىذا عن ابن مسعود كقتادة 
 كالربيع كالضحاؾ ك٦باىد.

 أخر أشياء ٙبمل كقد اكم، موافقة داللتها ٙبتمل ما ىن يسار بن إسحاؽ بن ٧بمد كقاؿ  
 كتأكيل كٙبريف تصريف ٥بن الصدؽ يف فا٤بتواهبات. ا٤براد حيث من ال ب،كالَبكي اللفظ حيث من

 ابتبلىم كما العباد فيهن ا ابتلى

كقاؿ آخركف: اكم: ما أحكم ا فيو بياف حبللو كحرامو، كا٤بتوابو: ما أشبو بعضو بعضان 
كيل يّب كجو، كا٤بتوابو: ما كقاؿ آخركف: اكم: ما دل ٰبتمل من التأ يف ا٤بعاين كإف اختلفت ألفاظو.

 احتمل من التأكيل أكجهان.

كقاؿ آخركف: اكم: ما عرؼ العلماء تأكيلو كفهموا معناه كتفسّبه، كا٤بتوابو: ما دل يكن 
ألحد إذل علمو سبيل ٩با استأثر ا بعلمو دكف خلقو، كذلك ٫بو ا٣برب عن كقت ٨برج عيسى ابن 

قياـ الساعة كفناء الدنيا كمثل كيفية نفسو، كما أعده ألكليائو مرًن ككقت طلوع الومس من مغرهبا ك 
 من النعيم يف دار القرار.

كبعد أف ساؽ الطربم ىذه األقواؿ ماؿ إذل القوؿ األخّب، كأكد أف ا سبحانو كتعاذل أنزؿ ٝبيع 
 .(ُ)القرآف على رسولو بيانان لو كألمتو كىدل للعا٤بْب

يف الوقف على اآلية السابقة.كبناءن على ىذا اختلف العلماء   قدٲبا ن
 األقواؿ في المسألة:
 ٝبهػػور األصػػوليوف قػػوؿ كىػػذا ظاىرىػػا علػػى كيعملوهنػػا ا٤بتوػػاهبة، لآليػػات التأكيػػل عػػدـالقػػوؿ األكؿ :

 [6]آل عًراٌ:(   ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸) الوقف على قولو تعاذل كعلى ىذا يكوف،(ِ)كابن تيمية كالظاىرية

                                                          

 (؛ِِٓ/ْ)ُ،طاإلحكػاـ فػي أصػوؿ األحكػاـ ،بػن حػـز(؛ ٕٔ)،ِط ،المنػاظر كجنػة النػاظر ركضػة،  ا٤بقدسػي قدامة ابن( (ُ
 (.ُُّ/ٓ )، ِ،طمجموع الفتاكل ،ابن تيمية ،(َّٔ/ُ)،دط، المنهاج شرح في اإلبهاج، السبكي

 ،(؛ السػبكي ِِٓ/ْ)ُ،طاإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ،(؛ ابن حـزٕٔ)،ِط ،ناظرالم كجنة الناظر ركضة، ابن قدامة ( (ِ
 (.ُُّ/ٓ ،ِ،طمجموع الفتاكل ،ابن تيمية ؛(َّٔ/ُ) ،دط،المنهاج شرح في اإلبهاج
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  بعلم ذلك.لتفرده سبحانو ؛كذلك  
أك  ىػو معرفػة األمػور الغيبيػة الػٍب اسػتأثر ا بعلمهػا، ا٤بػراد منػو أف التأكيػل ا٤بػذكور يف اآليػةبػ كاستدلوا:

؛ ألف الراسػػػػدْب يف العلػػػػم ال  كعلػػػى ىػػػػذا ٯبػػػػب الوقػػػفأف التأكيػػػل الػػػػوارد فيهػػػػا ٗبعػػػُب ا٤بػػػػآؿ كالعاقبػػػػة، 
ىػذه أف إذ ؛كالتحديػد كالكنػو كا٢بقيقػة،  يعلموف مآؿ أخبار القػرآف كعواقػب أمػره علػى سػبيل التفصػيل

 .من الغيب الذم استأثر ا بو شياءاأل
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ) كأف الوقػف  جػائز علػى قولػو تعػاذل: الظاىر، كنفي التأكيل جواز:القوؿ الثاني

 .( ُ)كإليو ذىب بعض السلف كٝبهور ا٤بتكلمْب،(﮹ ﮺ ﮻
  التفسػػػّب كالبيػػػاف؛ فقػػػاؿ ىػػػؤالء بػػػالوقف علػػػى:التأكيػػػل مسػػػتعمل عنػػػد السػػػلف ٗبعػػػُب بػػػأف كاسػػػتدلوا : 

(﮹ ﮺ ﮻ )
 (ِ) 

 اختيار ابن نور الدين الموزعي
ا٤بوزعي عدـ جواز تعْب أحد االحتماالت يف الظن يف اآليػات ا٤بتوػاهبة  اختار ابن نور الدين         

وز تعػػػػْب أحػػػػد فقػػػػاؿ )كا٢بػػػػق الػػػػذم أديػػػػن ا سػػػػبحانو بػػػػو :أنػػػػو ال ٯبػػػػ ،؛ألنػػػػو ال يعلػػػػم تأكيلهػػػػا إال ا
 .(ّ)االحتماالت يف الظن يف اآليات ا٤بتواهبة ؛ألنو ال يعلم تأكيلها إال ا( 

 (﮸ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷  )يف الوقف على قولو تعاذل (ْ)كعلى ىذا كاف اختياره موافق للجمهور
﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        )مػػػػن العػػػػزائم، مث االبتػػػػداء بقولػػػػو تعػػػػاذل 

 . (ٓ)قاؿ رٞبو ا ) كعلى األكؿ ٝبهور السلف كعلمائهم كبو أقوؿ(ف [6]آل عًراٌ:(   

لكنو أراد رٞبو ا أف ٯبمػع بػْب مػنهج السػلف كا٣بلػف ٔبػامع أف الكػل يريػد تنزيػو ا سػبحانو        
فالػػذم أقولػػو: إنػػو ال يعلػػم تأكيلػػو إال ا ،كتعػػاذل فوقػػع يف التأكيػػل مػػن ىػػذه العبػػارات )كأمػػا علػػم تأكيلػػو 

                                                          

 ّط،مفاتيح الغيػب   التفسػير الكبيػر ،الرازم  (؛ِّٗ/ُ ،ِط، ،تيمية ابن لتفسير الجامع التفسير دقائق ،تيمية ابن ((ُ
،(ٕ/ُّٓ.) 
 ّط،مفاتيح الغيػب   التفسػير الكبيػر ،الرازم  (؛ِّٗ/ُ ،ِط، ،تيمية ابن لتفسير الجامع التفسير دقائق ،ابن تيمية (ِ)
،(ٕ/ُّٓ.) 

 (.ُِّ/ُ)ُط،االستعداد لرتبة اإلجتهاد ،ا٤بوزعي  ((ّ
، ا٤برداكم ؛(ٕٓ/ُ).طد،البزدكم أصوؿ شرح األسرار كشف، (؛البزدكمٖٖٔ/ِ)ِط،العدة في أصوؿ الفقو ،يعلى أبو ((ْ

 (.َُْٖ/ّ)  ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير
 .(ُّٔ/ُ)ُط،االستعداد لرتبة اإلجتهاد ،ا٤بوزعي( (ٓ
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كيفصػػل   ،(ُ)كدل يقطعػػوا أنػػو مػػراد ا تعػػاذل(،كالػػذين أكلػػوا فإ٭بػػا أكلػػوا علػػى مػػا ٯبػػوز يف لسػػاف العػػرب ،
إنػػو إ٭بػػا يكػػوف كنايػػة عنػػد مػػن ٲبنػػع  –إف شػػاء ا تعػػاذل  –رٞبػػو ا حيػػث قػػاؿ: ) كالػػذم أراه سػػديدان 

أكيلػو كا٤بػراد منػو إال ا تعػاذل التأكيل ، فيجرم اللفظ على حقيقتو مع خفاء ا٤براد منو ، فإنو ال يعلػم ت
 .(ِ)، كأما من ذىب إذل التأكيل ، فإنو ٯبعلو من نوع اجملاز ، ال من نوع الكناية ( 

       ،فاستحسػػاف العبػػارة ، مث يف تربيػػره ٤بػػن أكلػػوا يػػدؿ موافقتػػو ا٤بعتزلػػة كاالشػػاعرة ،يف ىػػذه ا٤بسػػالة
كنفػي مػا نفػاه ،لف اثبػات مػا أثبتػو ا لنفسػو فمػذىب السػ،كالذم يراه الباحث أف ىذا يّب مسلم بو 

                 االعتقػاد صػحيح إذل ىػذه ىػي طريقػة السػلف اإلرشػاد،كال تكييػف ،كال تعطيػل ،من يػّب توػبيو  ،عنو
 القػيم، ابػن كاإلمػاـ تيميػة ابػن اإلسػبلـ كشػيخ أٞبػد اإلمػاـ أمثػاؿ مػن األئمػة كبػار أيضان  عليهم رد كقد
 . كا١بماعة السنة أىل بأيدم  ا٢بمدك  ردكدىم تزاؿ كال

 النصػوص أف زعمػت ىػؤالء مػن طائفػة علػى تيميػة ابػن اإلسػبلـ شػيخ رد مػن ٭بوذجان  ذلك من كنسوؽ
 بعلمػو ا اسػتأثر الػذم ا٤بتوػابو قبيػل مػن ىػي كجػل عػز ا صػفات يف كالسػنة الكتػاب يف كردت الٍب
 بل التوبيو، عندىم ظاىرىا ألف ظاىرىا؛ على ليست بزعمهم النصوص فهذه ىو؛ إال معناه يعلم كال
 كػػػذبوا كقػػػد السػػلف، طريقػػػة ىػػػذه أف كيزعمػػوف ا، إذل معناىػػػا فيفوضػػػوف ا، إال يعلمػػو ال معػػػُب ٥بػػا

 دؿ كمػا كجػل عػز ا صػفات إثبػات السلف عقيدة ألف منو؛ براء ىم ما إليهم كنسبوا السلف، على
 كال ا، ٔبػبلؿ يليػق مػا علػى معناىا كيفسركف ظاىرىا، على أهناك  النبوية، كالسنة العزيز الكتاب عليها

كطريقػػة اسػػتعماالتو ال ،مث إف لسػػاف العػػرب ،(ّ)ا٤بتوػػابو مػػن ال اكػػم مػػن عنػػدىم كىػػي بػػل يفوضػػوهنا،
 كيػػف ا١بهمػػي: لػك قػػاؿ إذا:  بعضػػهم قػاؿ مػػا أحسػػن كمػا،تؤيػد مػػذىب ا٤بػؤكلْب أل٠بػػاء ا كصػػفاتو

 قاؿ فإذا ؟ ذاتو يف ىو كيف:  لو فقل ذلك ك٫بو يداه كيف أك الدنيا ٠باء إذل ينزؿ كيف أك استول
 الصػػػفة بكيفيػػػة فػػالعلم:  لػػػو فقػػل.  للبوػػػر معلػػـو يػػػّب تعػػػاذل البػػارم ككنػػػو ىػػو إال ىػػػو مػػا يعلػػػم ال لػػك

 . (ْ)٤بوصوؼ صفة كيفية تعلم أف ٲبكن فكيف ؛ ا٤بوصوؼ بكيفية للعلم مستلـز
 القوؿ أصحاب ألف إليو؛ ذىب فيما ،بن نور الدين ا٤بوزعيمصيب يف نظر ا الفريقْبكلعل

 القوؿ كأصحاب ييوبو، علم يف ا يوارؾ بور ىناؾ يكوف أف يستبعدكف ا١ببللة لفظ على بالوقف
                                                          

 (.ِْٓ/ُ)،ا٤برجع السابق (ُ)
 (.ِْٓ/ُ) ،ا٤برجع السابق ((ِ
 .(ُّٓ/ ُ) ْط،اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد على أىل الشرؾ كاإللحاد ،الفوزاف ((ّ
 .(ُُْ/ ٓ)ِ،طمجموع الفتاكل ،ابن تيمية ((ْ
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 القرآف تفسّب يكوف أف يستبعدكف (ٕاآلية جزء من ،آؿ عمراف  سورة) (﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ): على بالوقف
 .كيتدبر ليفهم فيو أنزؿ الذم الوقت يف ،ا إال يعلمو ال معناه كبياف

 :الخالؼ أثر
 من كل كمراد مقصد، إذل راجع ا٣ببلؼ ىذا ألف كذلك لفظي؛ ا٤بسألة ىذه يف ا٣ببلؼ

 يعلموف ال العلم يف الراسدْب إف: فالقائلوف فالكل يريد تنزيو ا سبحانو كتعاذل، ا٣بّب، الطرفْب
 .تعاذل اللَّو إذل ذلك كإ٭با ا٤بتوابو، حقيقة فيعلمو  ال أهنم:بذلك أرادكا - ا٤بتوابو

 كال ظاىره، يعلموف أهنم بذلك أرادكاإ٭با  – ا٤بتوابو- تأكيل يعلموف إهنم: القائلوف أماك 
 حقيقة يعلموف ال العلم يف الراسدْب أف على ١بميع  متفقوففا،حقيقتو يعلموف

 .بو اللَّو استأثر قد ذلك علم ألف ا٤بتوابو؛
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 ملالمج باب في اختياراتو: انيالث المبحث

 توطئة

 يقتضي كاف إذا ٝبلة على يوتمل أف من بد ال العمـو ألف؛العمـو معُب معناه يقارب اجململ      
 عمومان  يكوف ال فهذا ٦بهوؿ كاحد لفظ يف اإلٝباؿ يكوف أف،أك ٝبلة  فهو ٝبع ككل األ٠باء من ٝبعان 
 : فانوعكىو 

 تعػاذل قولػو ٫بػو ا٢بكػم بػو علػق فيمػا منػو شػيء اسػتعماؿ ٲبكػن كال فظػول مػن معنػاه يعلم ال ما: األكؿ
 [141:، اآليت األَعاوسىرة ](   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)

فمن قا٥با فقد عصم مِب مالو  ا إال إلو ال يقولوا حٌب الناس أقاتل أف أمرت»  النيب كقوؿ»
 كال اللفظ نفس يف إٝبالو الذم اجململ ىو ذافه كيّبىا (ُ)« كنفسو إال ٕبقو، كحسابو على ا "

  .يّبه من ببياف إال حكمو استعماؿ إذل سبيل
 يف الربا اللغة، ٫بو يف ٥با موضوعة تكن دل ٤بعاف فيو ا٤بوضوعة الورع أ٠باء الضرب ىذا كمن 

 ما على زائدةال ا٤برتفعة األرض ىي كالفعل، كالرابية القوؿ يف فبلف على فبلف أرى: يقاؿ الزيادة اللغة
 كالصـو كالزكاة الصبلة كاسم اللغة يف لو ا٠بان  كاف ما يّب لخر أ ٤بعاف اسم الورع يف كىو. يليها

 . اللغة يف ٥با موضوعان  االسم يكن دل ٗبعاف فيها ا٢بكم لتعلق ك٫بوىا
 اجململ معُب يف يصّب أنو إال ظاىره يقتضيو كما خلينا لو استعمالو ٲبكن ٩با اللفظ يكوف أف: الثاني

 . (2)األصوؿ يف الفصوؿ لفظ من إٝبالو يوجب ٩با إليو يقَبف ٗبا

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ): تعاذلقاؿ 

( ٩با) ( ې ې ې ې ) بقولو أراد إذا ٦بمبلن ( بو) اللفظ فصار [33]انحج:(   وئ وئ ۇئ
 .(ّ)الثاين يف لكم كأبينو اآلف ٙبرٲبو حصل قد

 . بتعاريف األئمة  وتنكمقار بتعريف ا٤بؤلف ؛ األكؿ ا٤بطلببالب، كسيبدأ كسيتناكؿ الباحث أىم ا٤بط    

                                                          

 .ُّٗٗ برقم َُٓ/ِ ،باب كجوب الزكاة ،كتاب الفيء ككجوىو،الجامع الصحيح يف ،أخرجو البدارم( ُ)
  (.ٗٔ ،ْٔ/ُ) ِط ،األصوؿ في الفصوؿ ،الرازم( ِ)

 (.ٗٔ ،ْٔ/ُ) ،األصوؿ في الفصوؿ ،ا٤برجع السابق( ّ)
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 المجمل تعريف     

ع إذا: ا٢بساب أٝبل من، اجملموع ىو: كقيل. أهبم إذا: األمر أٝبل من، ا٤ببهم: اللغة في المجمل  ٝبًي
 . كاحدة ٝبلة كجيًعل

 : منها تعريفات عدة فهناؾ، االصطبلحية التعاريف أما

 التعيْب عدـ كاف سواء، ٗبعْب إال هبا ا٤براد يتعْب ال داللة دؿ ما ىو :الشوكاني تعريف
 .(ُ)باالستعماؿ أك، الورع بعرؼ أك، اللغة بوضع

 .حصلو إذا الويء أٝبل من ا٤بتحصل ىو: كقيل

 .إليو بالنسبة اآلخر على ألحدٮبا مزية ال، معنيْب أحد على داللة لو ما: االصطبلح كيف

 .(ِ)يعينو ال كاللفظ، نفسو يف متعْب كىو، أشياء ٝبلة من شيئنا أفاد ما ىو: "ؿاصو " كيف

  : ابن نور الدين الموزعي اختيار

 كال، الفهم إذل بالنسبة متساكيْب معنيْب بْب تردد ما": اجململ ا٤بوزعي الدين نور ابن يعرؼ         
 معانيو بْب التمييز كعدـ، إلٝبالو مبل٦ب كيسمى، البياف كطلب االستفسار طريق من إال معناه يدرؾ
 .(ّ)"اللغة بوجو

( الفهم إذل) قيد أضاؼ حيث التعريف يف كدقتو األصولية الدين نور ابن ملكة ندرؾ هبذا 
 أف فيمكن ا٤بوَبؾ ٖببلؼ، السامع فهم منوأه اإلٝباؿ يف اإلهباـ فإ حيث ا٤بوَبؾ إلخراج كذلك
 . ا٤بوَبؾ من اهبامن ا أشد فهو بياف من لو بدال فاجململ، بالتأمل منو ا٤براد يعرؼ

                                                          

 .ُِ/ِ،ُط،ق الحق من علم األصوؿإرشاد الفحوؿ إلى تحقي، الووكاين(ُ)

 (.ٗ/ّ)، دط،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،اآلمدم ؛ُّ/ِ، ا٤برجع السابق( ِ)

 .(ُّٓ/ُ)، ُط،االستعداد لرتبة اإلجتهاد، ا٤بوزعي( ّ)
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 .اإلجماؿ كقوع: كؿاأل المطلب
 توطئة

 : سباباأل أىم بدأ بذكر يف إمكانية كقوع اإلٝباؿ األقواؿ بذكريبدأ الباحث  أف قبل ٰبسن         
 " يكػػوف أف بػػْب موػػَبؾ النكػػاح عقػػدة بيػػده الػػذممثػػل  .ا٤بركػػب اللفػػظ يف االشػػَباؾ: األكؿ السػػبب

، أك أف يكػػوف الػػورل يف مػػذىب عنػػو الػػركايتْب حػػدلأ يف كأٞبػػد كالوػػافعي حنيفػػة أيب،كىػػذا قػػوؿالزكج
 اإلماـ مالك.
 يكػوف قػد ا٤بوػَبؾ فػاللفظ، تعميمػو بامتنػاع القػائلْب عنػد - ا٤بفػرد اللفػظ يف االشػَباؾ :الثػاني السبب

 ك الػػػذىب علػػػى تطلػػػق فهػػػي ة،كثػػػّب  معػػػاف بػػػْب مػػػَبدد فإنػػػو"  العػػػْب"  لفػػػظ مثػػػل ٨بتلفػػػْب معنيػػػْب بػػػْب
 بػْب مػَبدد فإنػو"  الوػفق"  لفػظ مثػل متضػادين معنيػْب بْب موَبكان  اللفظ يكوف كقد،كيّبىا الومس،

  ." الطهر"  ك"  ا٢بيض"  بْب مَبدد فإنو"  القرء"  كلفظ : "ا٢بمر"  ك"  البياض" 
"  لفػػظ مثػػل الكػػبلـ نيػػةأب أحػػواؿ بػػو تيعػػرؼ الػػذم العلػػم ىػػو ك اللفػػظ، يف التصػػريف :الثالػػث السػػبب
 .االختيار منو كقع من كبْب االختيار عليو كقع من بْب مَبدد اللفظ ىذا فإف ،" ا٤بدتار
  .الضمّب كعود مرجع يف الَبدد :رابعال السبب
 ألف كذلك ،" بعضهم إال ا٤بوركْب اقتلوا: " قيل إذا مثل باجملهوؿ، التدصيص :خامسال السبب

 .٦بمبلن  فكاف ، ٧بتمبلن  الباقي يصّب ٗبجهوؿ خص إذا العاـ
 قولو يف"  الواك" حرؼ مثل ا٢برؼ من ا٤براد يتضح دل: أم ا٢برؼ، يف االشَباؾ :سادسال السبب 

 بْب مَبددة[6]آل عًراٌ:(   ﮸ ﮹﮺  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿  ﯀ ﯁        ): تعاذل
 أف كبْب مهم،عل حسب على اآليات تأكيل يعلموف العلم يف الراسدوف فيكوف عاطفة، تكوف أف

 اكم"  مطلب يف ذكرت كقد التأكيل، بعلم ا٤بتفرد ىو كجىلَّ  عزَّ  اللَّو لبلبتداء،فيكوف تكوف
 ".كا٤بتوابو
 في المسألة:  اآلراء

 (ُ)األصوليْب ٝبهور مذىب كىذا. ةكالسن الكتاب يف كاقعاإلٝباؿ : األكؿ القوؿ

                                                          

 .ّ/ِ د.ط،، بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضواء، الونقيطي( ُ)
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  :منها كالسنة الكتاب من كثّبة بأدلة كاستدلوا

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )تعاذلا  قوؿ      

﮲﮳      ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁       

سىرة ](              ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 اخرل آية يف بينوكقد ، (عليكم يتلى) من ا٤بستثُب فيها يبْب دل ٦بملة فاآلية  [2- 1:اآليت ،انًائدة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) تعاذل بقولو

 .(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) قولو إذل[3:اآليت  ،املائدةسورة ] ( ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .(ُ)الظاىرم داكد عن الصّبيف القوؿ ىذا حكى كاقع يّب اإلٝباؿ: الثاني القوؿ

 يف يقػػع ال كىػػذا، تطويػػل فهػػو، يفيػػد ال البيػػاف بػػدكف اإلٝبػػاؿ أف إليػػو ذىػػب ٤بػػا داكد كاسػػتدؿ
 .-كسلم عليو ا صلى- رسولو ككبلـ كتعاذل سبحانو ا كبلـ عن فضبلن  البلغاء كبلـ

 مبينػػػان  رهكػػػذ  مػػػن الػػػنفس يف أكقػػػع كػػػاف كفصػػػل ْببػػػ مث، ٦بمػػػبلن  كرد إذا الكػػػبلـ بػػػأف: عليػػػو كرد
 (2).ان ابتداء

 : الموزعي ابن نور الدين اختيار

 يف كاقػػػع ىػػػو": ا رٞبػػو فقػػػاؿ كالسػػنة الكتػػػاب يف كاقػػػع اإلٝبػػاؿ أف يف ا١بمهػػػور اختػػاره مػػػا حيػػرج    
كمػا  كاجملمػل ا٤بوػَبؾ بػْب مػا ٱبلػل مػن علػى رد مث، (ّ)"داكد يػّب أبػاه أحػده  أعلػم كال، كالسػنة الكتاب
 ٤بػا، منػو كلػيس لاجملمػ أمثػاؿ مػن ا٤بوػَبؾ الناس من كثّب ذكر كقد": ا رٞبو فقاؿ التعريف يف أسلفنا

                                                          

إرشػػػػاد الفحػػػػوؿ إلػػػػى تحقيػػػػق الحػػػػق مػػػػن علػػػػم (؛الوػػػػوكاين،ّْ/ّ)ُط، البحػػػػر المحػػػػيف فػػػػي أصػػػػوؿ الفقػػػػو،الزركوػػػػي( ُ)
 (.ْْ/ِ)ُ،طاألصوؿ

 (.ّْ/ّ)ُط، البحر المحيف في أصوؿ الفقو،الزركوي(ِ)
 .(ُٕٓ/ُ)،ُط ،االستعداد لرتبة اإلجتهاد، ا٤بوزعي(ّ)
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 يف ا٤ببينػػػة األلفػػاظ مػػن اكثػػّبن  اشػػيئن  ذكػػػركا النػػاس مػػن كثػػّب ككػػذلك قسػػػيمو ىػػو كإ٭بػػا الفػػرؽ مػػن قدمتػػو
 . (ُ)"قسيمو ىو كإ٭با، الفرؽ من قدمتو ٤با منو كليست، اجململ

 ملكالذم يراه الباحث أف قوؿ ا١بمهور كابن نور الدين ا٤بوزعي ىو الراجح؛ ألف القرآف ملئ باجمل     
 كبينها، الصبلة تكليف يف بدأ لو فإنو البياف، من يتعقبو ما قبوؿ على للنفس توطئة إٝبالو يكوفك ،

من األلفاظ  ان ككذلك كثّب ، إٝبا٥با من تنفر كال منها، النفوس تنفر أف ١باز من الناس ذكركا شيئا ن كثّبا ن
يأيت دليل  ، فبل ٯبوز العمل بو حٌباللفظ اجململ: ٯبب أف نتوقف فيو،كليست منو ،البينة يف اجململ

اللفظ ا٤بَبدد بْب معنيْب ال ٱبلو:إما أف يراد   خارجي يدؿ على أف ا٤براد ىو أحد ا٤بعنيْب، كذلك ألف
كإما ، نعمل ٗبعنيْب كل كاحد منهما ضد اآلخر ، كىذا باطل؛ ألنو يستحيل أفكل كاحد منهما معان 

خلو اللفظ عن ا٤بعُب، كىذا ال يتكلم بو  نو يؤدم إذلأف ال يراد كل كاحد منهما، كىذا باطل؛ أل
من ىذين  -نعرؼ ا٤بعُب ا٤براد  كإما أف يراد أحد ا٤بعنيْب دكف اآلخر كىو الصحيح، لكننا ال، العقبلء
 .إال بدليل خارجي -ا٤بعنيْب 

  أثر الخالؼ 

 :البياف من قبويتع ما قبوؿ على للنفس توطئة إٝبالو ملئ باجململ ،كلعل سبب الكرًن القرآف

 ىناؾ قوالف ::قطع يد السارؽ :مسألة

ٺ ٺ )يف قولػو تعػاذل   آيػة السػرقة ٦بملػة وا إف قال مذىب األحناؼ األكؿ:القوؿ 

؛السػػتبهاـ اليػػد، [32:، اآلي  تانًائ  دةس  ىرة ](   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
 إذل اليػد كػل على يطلق"  اليد"  لفظ: اللفظْب ىذين يف اإلٝباؿ بياف كاستدلوا بأفكاستبهاـ القطع ،

 أظهػر االحتماالت ىذه أحد كليس الكوع، إذل اليد على كيطلق ا٤برفق، إذل اليد على كيطلق ا٤بنكب،
يصدؽ على إطبلقػو علػى بينونػة "  القطع"  لفظأيضان با٤بقابل ك ، ٦بمبلن "  اليد"  لفظ اآلخر،فكاف من

 "لفػظف" فكػا ، ا ا١بػرح مػن يػّب إبانػو للعضػوالعضو من العضو كعلى شػق ا١بلػد الظػاىر مػن العضػو بػ
 .٦بمبلن " القطع

                                                          

 . (ُٖٓ -ُٕٓ/ُ)ُط ،االستعداد لرتبة اإلجتهاد، ا٤بوزعي(ُ)
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 كىػػو ا٢بقيقػػي اإلطػػبلؽ ىػػو ا٤بنكػػب إذل اليػػد كػػل علػػى"  اليػػد"  لفػػظ إطػػبلؽ أفكيػػرد علػػيهم:       
 .(ُ) لاألص خبلؼ ذا يعتربكى از،اجمل من باب إطبلؽ فهو اليد بعض على اليد إطبلؽ أما األصل،

 كىػػو". القطػع" جهػػة مػن كال ،" اليػد"  جهػػة مػن ال فيػو إٝبػػاؿ ال أنػو مهػورا١ب مػػذىب القػوؿ الثػاني:
 اجملػاز، طريػق عػن للػبعض"  اليػد"  لفػظ كيػذكر حقيقػة، الكل على تطلق"  اليد"  لفظ ألف الصحيح؛

"  القطػع"  لفػظ ككػذلك.الػبعض علػى لداللتها مساكية الكل على"  اليد"  داللة تكوف ال: ىذا كعلى
 مسػػمى ككػاف ،" اليػػد"  إذل القطػع أضػيف فػػإذا بػو، متصػػبلن  كػاف عمػا الوػػيء ةإبانػ علػػى حقيقػة يطلػق
 أطلػق كحيث ٝبلتها، كىو" اليد"  مسمى إبانة على ٞبلو ٯبب فإنو الكوع، إذل ٝبلتها يف حقيقة اليد
 .٘بوزان  بل حقيقة، يكوف ال بعض عن أجزائها بعض إبانة عند اليد قطع

- كسػلم عليػو اهلل صػلى- النبػي كفػاة بعػد الكػريم القػرآف في يبقى أف يجوز ال: نيالثا المطلب
 .معناه يعرؼ ال مجمل
 توطئة

 ٘بمل كالعرب العرب، ٱباطب كما ٱباطب عريب( - كسلم عليو ا صلى -النيبمعلـو أف         
 أحيانان  يفهمونو ال كانوا كإف باجململ ا٣بطاب جاز إ٭با،ك الواحدة كالكلمة فيكوف تفسره، مث كبلمها،

 : أمرين ألحد

 الصبلة تكليف يف بدأ لو فإنو البياف، من يتعقبو ما قبوؿ على للنفس توطئة إٝبالو ليكوف :األكؿ
 .إٝبا٥با من تنفر كال منها، النفوس تنفر أف ١باز كبينها،

 هبا، العلم يف الناس ليتفاضل ؛خفيان  منها كجعل ،جليان  األحكاـ من جعل تعاذل ا أف :كالثاني
: ا٤باكردم قاؿ مث ،خفيان  ٦بمبلن  منها كجعل ،جليان  مفسران  منها جعل فلذلك؛ ٥با االستنباط على كيثابوا
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) :تعاذل كقولو الرسوؿ، على بيانو ٯبب ال ما اجململ كمن

 يف النفقة فيو فأٝبل[6]انطالق:(   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
. الصيف آية: فقاؿ الكبللة، عن كسئل تقديرىا، يف العلماء اجتهد حٌب كأكثرىا، كأكسطها أقلها
 .بالبياف يصرح كدل االجتهاد، إذل فوكلو

                                                          

 (.ٓٓ/ِ)ُ،طفي اإلحكاـ،اآلمدم(ُ)
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 مقصوران  لفظو ليس إذ ٝبلة العاـ أف معُب على ،مفسران  كا٣باص ،٦بمبلن  العاـ يسمى أف كٲبكن       
 .(1)العمـو ىي الٍب ملةا١ب بتلك قصد ما بياف فيو أم مفسر، كا٣باص بعينو، ٨بصوص شيء على
 دليل ٪بد حٌب بو العمل يتم فبل فيو، نتوقف أفاجململ  اللفظ يف األصل:  فعلى ىذا يكوف      

 يراد أف إما:ٱبلو ال معنيْب بْب ا٤بَبدد اللفظ ألف كذلك ؛ا٤بعنيْب أحد ىو ا٤براد أف على يدؿ خارجي
 كل ا٤براد يكوف أف إما، معنيْب بْب ا٤بَبدد للفظ أف يستحيل ألنو باطل؛ كىذا ،معان  منهما كاحد كل

 أف كإما، اآلخر ضد منهما كاحد كل ٗبعنيْب نعمل أف يستحيل ألنو باطل؛ كىذا ،معان  منهما كاحد
 ذان:إ صح.ي ال كىذا ا٤بعُب، عن اللفظ خلو إذل يؤدم ألنو باطل؛ كىذا منهما، كاحد كل يراد ال

صلى ا عليو –بعد كفاة النيب  ٯبوز بقاؤه بدكف بياف حكم اجململ: التوقف حٌب يرد البياف،فهل
 ؛ اختلف يف ذلك على مذاىب:-كسلم

 
 في المسألة:  اآلراء

 ال ٦بمل -كسلم عليو ا صلى- النيب كفاة بعد الكرًن القرآف يف يبقى أف ٯبوز ال: األكؿ القوؿ
 .(ِ) األصوليْب ٝبهور ذىب كإليو.معناه يعرؼ

 ] (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ) :تعاذل بقولو كاستدلوا      

 بياف نبيو على فرض ا أف كأيضان ، اآلية ٗبنطوؽ الدين أكمل ا أف: الداللة كجوو،[3:تاآلي،ة انًائد
(   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ): تعاذل يقوؿ إذ إليو أنزؿ ما

 .إليو أنزؿ ما ٝبيع كبْب، ربو أمر امتثل كقد إال كالسبلـ الصبلة عليو ٲبت فلم، [44]انُحم:

 كدل قـو إذل ا٢برمْب إماـ نسبو القوؿ كىذا، ٦بمبلت ىناؾ يكوف أف ٲبتنع ال: الثاني القوؿ
 .(ّ)يسمهم

 .(4)جائزان  فكاف عقبلن، يستحيل اجململ بقاء اعتبار على يَبتب ال أنوكاستدلوا :ب
                                                          

 (.ٓٓ/ِ،)دط،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،اآلمدم ؛(ُٔ/ٓ) ُط، الفقو أصوؿ في المحيف البحر كوي،الزر (ُ)
 (.َُِ/ِ، )دط المنهاج شرح في اإلبهاج ،السبكي ؛(ُٔ/ٓ)ُ، طالبحر المحيف في أصوؿ الفقوالزركوي، ( ِ)

  (.َِّ/ِ) دط ،المنهاج شرح في اإلبهاج،السبكي(ّ)

(.َِّ/ِ)ا٤برجع السابق،(ْ)
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 تػأخّب عليػو يَبتػب بيػاف فبػدك  اجملمػل بقػاء فػإف ذلػك، لكػم نسػلم يستقيم ذلك؛بل كال الكيرد عليهم:
 كقػػد إال - كالسػػبلـ الصػػبلة -عليػػو ٲبػػت دل،كأيضػػان  اتفاقػػان  جػػائز يػػّب كىػػذا ا٢باجػػة، كقػػت عػػن البيػػاف
 .إليو أنزؿ ما ٝبيع كبْب، ربو أمر امتثل

 فيػػو فيمػػا وكمنعػػ، فيػػو يكلػػف ال فيمػػا هفجػػوز  (ُ)ا٢بػػرمْب إمػػاـ مػػذىب كىػػذا التفصػػيل: الثالػػث القػػوؿ
 .(ِ)يطاؽ ال ما كليفت من ان خوف تكليف

 بيانػػو تػػأخّب ألف ٦بمػػبلن؛ بقػػاؤه ٯبػػز دل تكليفػػي حكػػم بػػو يتعلػػق اجملمػػل كػػاف إذا وإنػػكاسػػتدلوا :ب      
 بقػػاؤه ٯبػػوز فإنػػو: تكليفػػي حكػػم بػػو يتعلػػق دل إذا أمػػا،ٯبػػوز ال كىػػذا ا٢باجػػة، كقػػت عػػن للبيػػاف تػػأخّبان 

 بػػػو التكليػػػف ثبػػػت مػػػا أف ا٤بدتػػػار): رمْبا٢بػػػ إمػػػاـ قػػػاؿف .بيانػػػو إذل تػػػدعو ضػػػركرة كجػػػود لعػػػدـ ٦بمػػػبلن؛
 اإلٝبػاؿ اسػتمرار يبعػد فػبل تكليف بو يتعلق ال بااؿ،كما تكليف فإنو فيو، اإلٝباؿ استمرار يستحيل

 .(3)(بسره تعاذل ا كاستأثر ،- كسلم عليو ا صلى - كفاتو بعد فيو

 : ابن نور الدين الموزعي اختيار

 ا ألف أقػػوؿ؛ كبػػاألكؿ) ا رٞبػػو فقػػاؿ، للجمهػػور موافقػػان  ا٤بنػػع ا٤بػػوزعي الػػدين نػػور ابػػن اختػػار       
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )تعػػػػاذل قػػػػاؿ إليػػػػو أنػػػػزؿ مػػػػا بيػػػػاف  نبيػػػػو علػػػػى فػػػػرض

                                                          

 ْٖٕ كتػويف ػىػُْٗ كلػد ا٢بػرمْب بإمػاـ ا٤بلقػب الػدين، ركن، ٧بمد بن يوسف بن ا عبد بن ا٤بلك عبد، ا٤بعارل أبو ا١بيوىٍيِب،( ُ)
. سػنْب أربػع جػاكر حيػث فمكػة بغداد، إذل كرحل( نيسابور نواحي من) جوين يف كلد. الوافعيٌ  أصحاب من ا٤بتأخرين، أعلم: ىػ

. فيهػػا" النظاميػػة ا٤بدرسػػة" ا٤بلػػك نظػػاـ الػػوزير لػػو فبػػُب نيسػػابور، إذل عػػاد مث ،ا٤بػػذاىب طػػرؽ جامعػػا ،كدرس فػػأفٌب ا٤بدينػػة إذل كذىػػب
 األركػػاف يف النظاميػػة العقيػػدة" ك"  الظلػػم التيػػاثيف  األمػػم ييػػاث" منهػػا كثػػّبة، مصػػنفات لػػو. العلمػػاء أكػػابر دركسػػو ٰبضػػر ككػػاف

 يف"  الوػاملك"  ،ا٦بلػدن  عوػر اثنػا الوػافعية، فقػو يف" ا٤بػذىب درايػة يف طلػبا٤ب هنايػة" "،الفقػو أصوؿ يف"  الربىاف" ك"  اإلسبلمية
 البػاخرزم قػاؿ. بنيسػابور تػويف. الفقػو أصػوؿ يف" الورقػاتك" الػدين، أصػوؿ يف"  اإلرشادك"  األشاعرة، مذىب على الدين، أصوؿ

 ،سػػػػير أعػػػػالـ النػػػػبالء،الػػػػذىيب.البصػػػػرم ا٢بسػػػػن الػػػػوعظ كيف األصػػػػمعي، أدب كاألدب الوػػػػافعٌي، فقػػػػو الفقػػػػو: يصػػػػفو الدميػػػػة يف
 .َُٔ/ْ، ٓط ،األعالـ، الزركلي؛َٖ/0:طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة، .ِْٕ/ُّ

 (.َٔ/ٓ)ُط،الفقو أصوؿ في المحيف البحر،الزركوي (ِ)
 (.َٔ/ٓ) ُط،الفقو أصوؿ في المحيف البحر،  رجع السابقا٤ب (ّ)
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 مػػا ٝبيػػع كبػػْب، ربػػو أمػػر امتثػػل كقػػد إال كالسػػبلـ الصػػبلة عليػػو ٲبػػت فلػػم، [44]انُح  م:  ( ڦ ڦ
 .(ُ)إليو أنزؿ

 الواضػػػػػػحة لؤلدلػػػػػػة الػػػػػػراجح ىػػػػػػو كا٤بػػػػػػوزعي ا١بمهػػػػػػور إليػػػػػػو ذىػػػػػػب مػػػػػػا أف الباحػػػػػػث يػػػػػػراه كالػػػػػػذم      
ٺ ): تعػاذل ا قػوؿ يف مػرة قػاؿ أنػو - ا رٞبػو - الكرخػي ا٢بسػن أيب عػن كرد كلذلك؛كالقوية

 ال( اجملمػػل مػػن) إنػػو [32]انًائ  دة:(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
 .ا٢بكم لتعلق بعمومو االحتجاج يصح

 :الخالؼأثر 
 إف حيػث يقػع؛ دل ذلػك أف كالظػاىرا؛بػل هب الفػركع تػأثر لعػدـً  ؛ة اليَبتب عليها أثرلفظي مسألة       
 علػى ابياهن ٯببإال يف مواطن يسّبة دل  .الوفاة قبل -صلى ا عليو كسلم  -و النيب بين قد ٦بمل كل

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) :تعػػػػػػػاذل كقولػػػػػػػو الرسػػػػػػػوؿ،

 اجتهػد حػٌب كأكثرىػا، كأكسػطها أقلهػا يف النفقػة فيو فأٝبل[6]انطالق:(   ک گژ ڑ ڑ ک ک ک 
 .بالبياف يصرح كدل االجتهاد، إذل فوكلو. الصيف آية: فقاؿ الكبللة، عن كسئل تقديرىا، يف العلماء

                                                          

 .ُِٔ ،ُط،االستعداد لرتبة اإلجتهاد ،ا٤بوزعي( ُ)
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 مطالب: ثالثةكفيو ،المبحث الثالث: اختياراتو في البياف

 :توطئة

قػػاؿ ابػػن منظػػور: البيػػاف إظهػػار ا٤بقصػػود بػػأبلغ لفػػظ كىػػومن ،ر مصػػدر بػػْب إذا أظهػػ اسػػم البيػػاف لغػػة :
 كأصلو الكوف كالظهور.  ،ف اسلكذكاء القلب مع ال، الفهم

نيونػػػػةن،  كالفيٍرقػػػػةى، ٗبعػػػػُب  العػػػػرب كػػػػبلـ يفكتػػػػأيت البػىػػػػٍْبي   مػػػػن كىػػػػيالوىٍصػػػػلى، بػػػػافى يىبًػػػػْبي بػىٍينػػػػان كبػىيػٍ
 . (ُ)ضداداأل

 : اصطبلحان  ىناؾ عدة تعريفات للبياف

كىػذا قػوؿ ايب بكػر الصػػّبيف  (ذل حيػز التجلػػيإشػكاؿ ىػو اخػراج الوػي مػػن حيػز اإل) األكؿ:لتعريػف ا
 . (ِ)(ْبيصولككثّب من األ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  )كىذا ا٤براد بقولو تعاذل،ذل ا٤بطلوبإكىو ا٤برشد  الدليل،الثاني:التعريف 

      [44]انُحم:(   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

يف الظهور  ةالفركع ، ٨بتلف ةصوؿ متوعباأل ةشياء متفقاسم أل)البياف : يقوؿ لموزعيكىناؾ تعريف ل
 .   (ّ) كالوضوح (

كالبيػػاف اسػػم جػػامع ) :يف رسػػالتو حيػػث قػػاؿمػػاـ الوػػافعي تعريػػف اإلفهػػو هبػػذا التعريػػف شػػابو 
 . (ْ) (الفركع ةصوؿ منسقاأل ة٤بعاين ٦بمع

كؿ صػػػحاب القػػػوؿ األأ علػػػىمث تظهػػػر ملكػػػة ابػػػن نػػػور الػػػدين ا٤بػػػوزعي األصػػػولية حيػػػث اعػػػَبض        
 :)ف البيػػاف يوػػمل بيػػاف اجملمػػل كيػػّبه فقػػاؿأكمعلػػـو ؛ ل اجملمػػال علػػى تعريػػف إينطبػػق  كونػػو التعػػريفهم  

                                                          

 .ِٔ/ّ ،مادة "بْب"،ّط،لساف العرب ،ابن منظور  (ُ)
 .ّْٖ/ّ ،ِط، شرح الكوكب المنير،(؛ ابن النجارَُٓ/ُ) ِط، العدة في أصوؿ الفقويب يعلى  ، أ ( ِ)
 .ُٓٔ/ُ، ُط،اإلستعداد لرتبة اإلجتهاد ،ا٤بوزعي ( ّ)
 ..ُِ، ُط، الرسالة،الوافعي ( ْ)
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كلكػن ىػذا  كخبلفػان  هنم ٝبعوا بْب اجململ كيّبه يف تفاصػيل ا٤بسػائل ،كفاقػان أرادهتم ذلك، إكالدليل على 
، فلػػم يػػدخل يف طػػبلؽ الظػػواىر علػػى ظواىرىػػاإمػػا أنػػو موػػكل ، ك التعريػػف ال يطػػابق إال بيػػاف اجملمػػل أل

 الأ، ككػاف ٯبػب علػيهم يطػابق ىػذا التعريػف معػُب التفسػّب ٭باإخراج ك ذل اإلإشكاؿ حٌب ٰبتاج حيز اإل
صػػػيل ذلػػػك يف ا٤بطالػػػب اتف كسػػػيذكر الباحػػػث(ُ)يػػػدخلوا ٚبصػػػيص العمػػػـو كتقيػػػد ا٤بطلػػػق يف تفاصػػػيلو(

 اآلتية.


 تبليغ األحكاـ إلى كقت الحاجة. -صلى اهلل عليو كسلم-بي : جواز تأخير النثانيالمطلب ال
 تصوير المسألة:

كما كمطلق،  عاـ، ك٦باز، كموَبؾ، كفعل مَبدد،معلـو أف كل ما ٰبتاج إذل البياف، من ٦بمل، ك        
 إذا تأخر بيانو فذلك على كجهْب:-مر معنا من تعريف اإلماـ الوافعي كاختيار ا٤بوزعي 

 األكؿ:

عػن كقػت ا٢باجػة، كىػو الوقػت الػذم إذا تػأخر البيػاف عنػو دل يػتمكن ا٤بكلػف مػن ا٤بعرفػة ٤بػا  أف يتأخر
تضمنو ا٣بطاب، كذلك يف الواجبات الفورية دل ٯبز؛ ألف اإلتياف بالويء مع عػدـ العلػم بػو ٩بتنػع عنػد 

 .ٝبيع القائلْب با٤بنع من تكليف ما ال يطاؽ إذ ا٤براد منو إفهاـ البور

تكليػػف ٗبػػا ال يطػػاؽ، فهػػو يقػػوؿ ٔبػػوازه فقػػل، ال بوقوعػػو، فكػػاف عػػدـ الوقػػوع كأمػػا مػػن جػػوز ال
 .(ِ) أرباب الورائع على امتناعوال خبلؼ بْب العلماء ك  ذاىمتفقان عليو بْب الطائفتْب، ك 

 الوجو الثاني:

تػأخّبه عػػن كقػػت كركد ا٣بطػاب إذل كقػػت ا٢باجػػة إذل الفعػػل، كذلػك يف الواجبػػات الػػٍب ليسػػت 
اسػتعمل يف  لكػنك لو ظاىر، أيكوف ا٣بطاب ال ظاىر لو، كاأل٠باء ا٤بتواطئة، كا٤بوَبكة،بفورية، حيث 

                                                          

 .ُْٔ/ُ، ُط،الجتهاداالستعداد لرتبة ا ،ا٤بوزعي( ُ)
 مسػػػػػػلم شػػػػػػرح الرحمػػػػػػوت فػػػػػػواتح،نصػػػػػػارماأل(؛ِٕٓ/ُ ،ِط ،المنػػػػػػاظر كجنػػػػػػة النػػػػػػاظر ركضػػػػػػة، ا٤بقدسػػػػػػي قدامػػػػػػة ابػػػػػػن(ِ)

  .(ُّٔ/ ُ)،ُط ،اآلمل بغية شرح السائل إجابة، الصنعاين؛ (ْٗ/ِ)،ُط،الثبوت
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إذا اسػػػػتعملت يف يػػػػّب  ،كتػػػػأخّب بيػػػػاف األ٠بػػػػاء الوػػػػرعية التدصػػػػيص، كالنسػػػػخ، بيػػػػاف ، كتػػػػأخروخبلفػػػػ
 .(ُ)كاسم النكرة إذا أريد هبا شيء معْب،ا٤بسميات الورعية 

 األقواؿ في المسألة: 

: كعليػػو عامػػة علمائنػػا، مػػن (ّ)قػػاؿ ابػػن برىػػاف ،(ِ). كىػػو مػػذىب ا١بمهػػورقػػان واز مطلا١بػػ القػػوؿ األكؿ:
،كيػػػػّبه (ٔ) ،ركزم ا٤بػػػػك ،(ٓ)، كالوػػػػيخ أبػػػػو إسػػػػحاؽ الوػػػػّبازم(ْ)الفقهػػػػاء، كا٤بتكلمػػػػْب، كنقلػػػػو ابػػػػن فػػػػورؾ

 .يف "٨بتصر التقريب" عن الوافعي كالقاضي أيب بكر الباقبلين

                                                          

 .ُٕٖ/ّ ،ّط ،الفقواصوؿ يف أصوؿ الرازم، (؛ٗٓ/ْ)،ُ، طالبحر ايل يف أصوؿ الفقوالزركوي،  (ُ)
 ؛ِٕ/ِ ،ُطاألصػوؿ، علػم مػن ا٢بق ٙبقيق إذل الفحوؿ إرشاد،الووكاين ،ُّٗ/ّ ،ّط ،اصوؿ يف أصوؿ الفقو ،الرازم  (ِ)

 .َُْ/ّ، البزدكم أصوؿ شرح األسرار كوف،  الناشر أٞبد بن العزيز عبد، البزدكم
ىػػ فقيػو بغػدادم، يلػب عليػو علػم  ُٖٓ يف عػاـ تػويفك ،ق ْٕٗ يف عػاـ، كلػد  البغػدادم بن برىاف أبو الفتح، أٞبد بن علي (ّ)

حل اإلشكاؿ. من تصانيفو )البسيل( ك )الوسيل( ك )الوجيز( يف الفقو كاألصػوؿ. ككػاف يقػوؿ:  األصوؿ. كاف يضرب بو ا٤بثل يف
مولػده ككفاتػو  ،كعػزؿ أيضػان كاحدا ن يوما ن كعزؿ. مث توالىا ثانيا ن كاحدا ن إف العامي ال يلزمو التقيد ٗبذىب معْب. كدرَّس بالنظامٌية شهرا ن 

 .(ُّٕ/ُ، )ٓاألعبلـ،ط ،الزركلي؛(ْٓ/ُّ ،)سير أعالـ النبالء الذىيب،ببغداد. 
 ،ىػ كاعظ عادل باألصوؿ كالكبلـ، من فقهاء الوافعية َْٔبن فورؾ، ٧بمد بن ا٢بسن األنصارم األصبهاين، أبو بكر تويف ،  (ْ)

كتويف على مقربة منها، فنقل إليهػا. كيف النجػـو الزاىػرة: قتلػو ٧بمػود بػن  ،ابور، كبُب فيها مدرسةكحدث بنيس ،٠بع بالبصرة كبغداد
رسػػوالن يف حياتػػو فقػػل، كإف ركحػػو قػػد بطػػل كتبلشػػى. لػػو كتػػب   -صػػٌلى ا عليػػو كسػػلم-سػبكًتكْب بالسػػم، لقولػػو: كػػاف رسػػوؿ ا 

الفقو كمعاين القرآف قريبا من ا٤بئة. منها )موكل ا٢بديث كيريبو(  كثّبة، قاؿ ابن عساكر: بلغت تصانيفو يف أصوؿ الدين كأصوؿ
ابػن خلكػاف)د  ؛ (ّٖ-ِٖ/ٔ)ٓاألعػبلـ ،طالزركلػي،  .ك )النظامي( يف أصوؿ الدين، ألفو لنظػاـ ا٤بلػك، ك )ا٢بػدكد( يف األصػوؿ

 .(ُِْ/ُٕ ،)سير أعالـ النبالء ،الذىيب ؛ِِٕ/ْ :كفيات األعياف ت(
ىػػ، ككػاف مػيبلده  ْٕٔكتػويف  ّّٗآبادم أبو إسحاؽ: العبلمة ا٤بنػاظر. كلػد،  م بن علي بن يوسف الفّبكزإبراىيالوّبازم،  (ٓ)

)التبصػرة( يف  (ىػػ  ُْٓبفارس( كانتقل إذل شّباز فقرأ على علمائها. كانصرؼ إذل البصرة كمنها إذل بغداد )سػنة ) يف فّبكز ابادم
يف أصوؿ الفقو، كشرحو، ك )ا٤بلدص( ك )ا٤بعونة( يف ا١بدؿ. مات ببغداد كصلى أصوؿ الوافعية، ك )طبقات الفقهاء( ك )اللمع( 

 طبقػػػات( دت)الوػػػّبازم؛ ِٖٗ/ّ ،كشػػػف األسػػػرار ،عبػػػدالعزيز البدػػػارم ؛ِِٗ/ِاإلحكػػػاـ:  ،اآلمػػػدم  .عليػػػو ا٤بقتػػػدل العباسػػػي 
 .(ُٓ/ُ) ٓطاألعالـ، ،الزركلي ؛ِّٔ/ُ :الفقهاء

ىو أبو سػعد: مػؤرخ رحالػة  ،ىػ  ِٔٓتويف  َٔٓ، كلد  السمعاين منصور ا٤بركزم التميمي عبد الكرًن بن ٧بمد بن، ،ركزما٤ب (ٔ)
مػػن حفػػاظ ا٢بػػديث. مولػػده ككفاتػػو ٗبػػرك. رحػػل إذل أقاصػػي الػػببلد، كلقػػي العلمػػاء كاػػدثْب، كأخػػذ عػػنهم، كأخػػذكا عنػػو. نسػػبتو إذل 

على عوػرين جػزءا، ك " تػذييل تػاريخ بغػداد، ٣بطيػب " لػو  ٠بعاف )بطن من ٛبيم( . من كتبو، " األنساب " ك " تاريخ مرك " يزيد
٨بتصر ٨بطوط، ك " تاريخ الوفاة، ٤بتأخرين من الركاة " ك " األمارل " لعلو " أدب اإلمبلء كاالسػتمبلء " يف ليػدف؟ ك " التحبػّب يف 
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 ، كمث للتعقيػػػب مػػػػع الَباخػػػػي، [12]انقياي    ت:  ( يئ جب حب خب مب): كاسػػػتدلوا بقولػػػػو سػػػبحانو
مث كقػػػع بياهنػػػا بعػػػد ذلػػػك  ،[43]انبق   رة:(   ڻڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )كبقولػػػو تعػػػاذل: 

ػلَّمى -بصبلة جربيل، كبصبلة النيب  ٺ ٺ ٺ ) :، كبقولػو تعػاذل(ُ)-صىػلَّى اللَّػوي عىلىٍيػًو كىسى

ھ ھ ھ ے ے ھ  ) ، كبقولػػو تعػػاذل:[32]انًائ دة:(   ڤٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 [26:،جزء يٍ اآليت]آل عًراٌ(   ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 . جدان  مث كقع البياف ٥بذه األمور بعد ذلك بالسنة، ك٫بو ىذا كثّبه  ،

 الثاني: قوؿال

، كأيب (ّ)، كأيب بكر الصػّبيف(ِ)يب إسحاؽ ا٤بركزمكأ،كإليو ذىب بعض الوافعية ، ان قا٤بنع مطل
، كنقلػػػو ابػػػن (ٓ)ا٢بنفيػػػة، كداكد الظػػػاىرم  بعػػػضالقاضػػػي: كىػػػو قػػػوؿ ا٤بعتزلػػػة، ك ، قػػػاؿ (ْ)حامػػػد ا٤بػػػركزم

 .(ّ)عن األهبرم كالباجي (ِ)عن داكد الظاىرم، كنقلو ا٤بازرم (ُ)القوّبم

                                                           

سػاكِب الوػاـ " ٜبانيػة أجػزاء، ك " تبيػْب  ك" فػرط الغػراـ إذل ،ا٤بعجم الكبّب " ينقص أكراقا قليلة من أكلو كمػن آخػره اقتنيػت تصػويره
 .(ٓٓ/ْ)ٓط،األعالـ،الكرًن.الززكلي معادف ا٤بعاين " يف لطائف القرآف

من حػديث أيب مسػعود ؛ ُِِّرقمب،ُُّ/ْ ،كتاب بدء ا٣بلق، باب ذكر ا٤ببلئكة،الجامع الصحيح يف ،البدارم أخرجو  (ُ)
ػػلَّمى صىػػلَّى اللَّػػوي عىلىٍيػػًو كى -بلفػػظ: ٠بعػػت رسػػوؿ ا  يقػػوؿ: "نػػزؿ جربيػػل فصػػلى فصػػليت معػػو، مث صػػليت معػػو، مث صػػليت معػػو، مث  -سى

كتػاب ا٤بسػاجد، بػاب أكقػات الصػلوات   ،المسػند الصػحيحيف  ،مسػلمأخرجػو  ؛كصليت معو، فحسب بأصابعو ٟبػس صػلوات" 
 . َُٔرقمبا٣بمس 

لوػافعية بػالعراؽ بعػد ابػن سػريج. مولػده ٗبػرك الوػاىجاف كىو  فقيو انتهت إليػو رياسػة ا، إبراىيم بن أٞبد ، أبو إسحاؽ ،ا٤بركزم(ِ)
 ،ابػػن قاضػػي شػػهبة ،ىػػػ. لػػو تصػػانيف منهػػا )شػػرح ٨بتصػػر الػػزىن( َّْعػػاـ )قصػػبة خراسػػاف( كأقػػاـ ببغػػداد أكثػػر أيامػػو. كتػػويف ٗبصػػر

 (.ِٖ/ُ)ٓط،األعالـ ،الزركلي ؛ِْٗ/ُٓ،سير أعالـ النبالء،، الذىيبَُٓ/ُ :طبقات الشافعية
 ،قٕٓٓق تػويف عػاـ ْٕٔكلػد عػاـ  ،مد بن يوسف األنصارم، أبو بكر، ابن الصّبيف: مؤرخ، من الوعراء اجمليػدينٰبٓب بن ٧ب (ّ)

من أىل يرناطة ألف " تاريخ الدكلة اللمتونية " ككاف من أعياف شعرائها كميداح أمرائها، كما يقوؿ ابن قاضػي شػهبة. تػويف بأريولػة 
 .(ُٓٔ-ُْٔ/ ٖ )، ٓط،األعالـ ،الزركلي  ؛  ٗٗ/ْ،ُط، الوافعية طبقات، شهبة قاضي ابن ،مرسيومن أعماؿ 

مػن أىػل طربسػتاف، عػارؼ  ،ىػػ ّٕٔأٞبد بن ا٢بسْب بن علي، أبو حامد ا٤بركزم : قاض، من حفاظ ا٢بديث، تويف  ،ا٤بركزم (ْ)
. لو كتاب )التاريخ( كصف بأنػو بالتاريخ. تفقو ببغداد كبلخ، كتوذل قضاء القضاة ٖبراساف، كأقاـ ببدارل فمات هبا عن سن عالية

 .(ُُٓ-ُُْ/ ُ)ٓط،األعالـ ،الزركلي ،بديع
ىػػػ: أحػػد األئمػػة اجملتهػػدين يف  َِٕق تػػويف َُِداكد بػػن علػػي بػػن خلػػف األصػػبهاين، أبػػو سػػليماف، ا٤بلقػػب بالظػػاىرم كلػػد    (ٓ)

راضها عن التأكيل كالرأم كالقيػاس. ككػاف اإلسبلـ. تنسب إليو الطائفة الظاىرية، ك٠بيت بذلك ألخذىا بظاىر الكتاب كالسنة كإع
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بالبيػػاف، أك يف : قالػػت ا٤بعتزلػة كا٢بنفيػة: ال بػػد أف يكػوف ا٣بطػػاب متصػبل ن (ْ)قػاؿ القاضػي عبػػد الوىػاب
قػاؿ ككافقهػم  ،قطاعػو بعطػاس ك٫بػوه مػن عطػف الكػبلـ بعضػو علػى بعػضمن انحكم ا٤بتصل؛ احَبازا ن 

 . (5)بعض ا٤بالكية كالوافعية

أمػػا إذل  ؛لػو جػاز ذلػػك، فإمػا أف يكػوف إذل مػدة معينػػة، أك إذل األبػد، ككبلٮبػا باطػلبأنػو  ،واكاسػتدل   
اذكر، كىو ا٣بطػاب ، كلكونو دل يقل بو أحد، كأما إذل األبد، فلكونو يلـز مدة معينة، فلكونو ٙبكمان 

 كالتكليف بو مع عدـ الفهم.

                                                           

داكد أكؿ من جهر هبذا القوؿ. كىو أصبهايٌن األصل، من أىل قاشاف )بلدة قريبة من أصػبهاف( كمولػده يف الكوفػة. سػكن بغػداد، 
علػب:  قاؿ ابن خلكاف: قيل: كاف ٰبضر ٦بلسو كل يـو اربع مئػة صػاحب طيلسػاف أخضػر! كقػاؿ ث ،كانتهت إليو رياسة العلم فيها

 .(ّّّ/ِ)ٓ،طاألعالـ ،كلو تصانيف أكرد ابن الندًن أ٠باءىا يف زىاء صفحتْب. الزركلي ،كاف عقل داكد أكرب من علمو
ىػ  ْٔٓق تويف  َْٔىبة الرٞبن بن عبد الواحد بن أيب القاسم عبد الكرًن بن ىوازف، أبو األسعد القوّبم النيسابورم كلد   (ُ)
يف كقتػػػو. كػػػاف أسػػػند مػػػن بقػػي ٖبراسػػػاف كأعبلىػػػم ركايػػػة. ركل عنػػػو ابػػػن عسػػػاكر كابػػػن السػػػمعاين  خطيػػب نيسػػػابور ككبػػػّب القوػػػّبية،

 .(َٕ-ٗٔ/  ٖ )ٓ،طاألعالـ ،كآخركف. ككانت الرحلة إليو .  الزركلي
)مازر( ىػ ٧بدث، من فقهاء ا٤بالكية. نسبتو إذل  ّٔٓق كتويف ٧ّْٓبمد بن علي بن عمر التًَّميمي ا٤بازرم، أبو عبد ا كلد  (ِ)

لو )ا٤بعلػم بفوائػد مسػلم( يف ا٢بػديث، كىػو مػا علػق بػو علػى صػحيح مسػلم، حػْب قراءتػو عليػو سػنة  ،ٔبزيرة صقٌلٌية، ككفاتو با٤بهدية
أكقاؼ( كىي جيدة كتبت سنة  ْٗكقيده تبلميذه. فمنو ما ىو ٕبكاية لفظو كأكثره ٗبعناه. انظر ٨بطوطتو يف خزانة الرباط ) ْٗٗ
لقْب( يف الفركع، ك )الكوف كاإلنباء( يف الرد على اإلحياء للغزارل، ك )إيضاح اصوؿ يف األصوؿ( ككتب يف كمن كتبو )الت ِٗٔ

األدب. كصنف حسن حسِب عبد الوىاب: )اإلماـ ا٤بازرم( يف سّبتو، كتسلسل السند العلمي بإفريقية، من لدف العهد العريٌب إذل 
 .(ِٕٕ/ٔ )، ٓط،األعالـ قرف الثامن للهجرة .  الزركلي،ال
ىػػ شػيخ ا٤بالكيػة يف العػراؽ. سػكن  ّٕٓتػويف  ،ق ِٖٗكلػد،٧بمد بن عبػد ا بػن ٧بمػد بػن صػاحل، أىبػو بكػر التميمػي األهبرم (ّ)

بغػػداد. كسػػئل أف يلػػي القضػػاء فػػامتنع. لػػو تصػػانيف يف شػػرح مػػذىب مالػػك كالػػرٌد علػػى ٨بالفيػػو منهػػا )الػػرد علػػى ا٤بػػزين( كمػػن كتبػػو: 
 ،الزركلػػػػػػي ،ع أىػػػػػػل ا٤بدينػػػػػػة( ك )فضػػػػػػل ا٤بدينػػػػػػة علػػػػػػى مكػػػػػػة( ك )العػػػػػػوارل( ك )األمػػػػػػارل( كبلٮبػػػػػػا يف ا٢بػػػػػػديث )األصػػػػػػوؿ( ك )إٝبػػػػػػا 

 .(ِِٓ/ٔ)،ٓط،األعالـ
مػػن فقهػػاء ا٤بالكيػػة، لػػو نظػػم  قػػاض ،ىػػػ  ِِْتػػويف  ،قِّٔعبػػد الوىػػاب بػػن علػػي بػػن نصػػر الثعلػػيب البغػػدادم، أبػػو ٧بمػػد كلػػد (ْ)

كتوجػو إذل مصػر، فعلػت شػهرتو  ،ء كرحل إذل الواـ فمر ٗبعرة النعماف كاجتمع بػأيب العػبلءكمعرفة باألدب. كلد ببغداد، كرل القضا
كتويف فيها. لو كتاب " التلقْب " يف فقو ا٤بالكية ك " عيوف ا٤بسائل " ك " النصرة ٤بذىب مالك " ك " شرح ا٤بدكنة " ك " اإلشراؼ 

س مسػػائل ا٤بنػػاظرة " ك " شػػرح فصػػوؿ األحكػػاـ " ك " اختصػػػار " جػػزآف، ك " يػػرر ااضػػػرة كرؤك  -علػػى مسػػائل " ك " ا٣بػػبلؼ 
ظللػت حػػّباف ،كللمفػاليس دار الضػػنك كالضػيق  ،ن: " بغػداد دار ألىػل ا٤بػػاؿ طٌيبػةعيػوف اجملػالس ". كىػػو صػاحب البيتػْب ا٤بوػػهوري
 .(ُْٖ-ُّٖ/ ْ) ،األعالـ ،الزركلي ،.أموي يف أزقتها كأنِب مصحف يف بيت زنديق

 .(ٕٔ/ِ،)وؿ في األصوؿالفص( ا١بصاص،  (ٓ
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معينػػة عنػػد ا، كىػػو الوقػػت الػػذم يعلػػم أنػػو يكلػػف بػػو  ةجػػوازه إذل مػػد باختيػػاركأجيػػب عػػنهم:        
 فيو، فبل ٙبكم.

 الثالث : قوؿال

أنػػو ٯبػػػوز تػػأخّب بيػػػاف اجملمػػػل دكف يػػّبه، حكػػػاه القاضػػػي أبػػو الطيػػػب، كالقاضػػػي عبػػد الوىػػػاب، كابػػػن  
 .(ّ)م، كأيب حامد ا٤بركز (ِ)عن الصّبيف(ُ)غ الصبا 

 : ال خػػبلؼ بػػْب أصػػحابنا يف جػػواز تػػأخّب بيػػاف اجملمػػل، كقولػػو تعػػاذل:(ْ)قػػاؿ أبػػو ا٢بسػػْب ابػػن القطػػاف

-، ككػػذا ال ٱبتلفػػوف أف البيػػاف يف ا٣بطػػاب العػػاـ يقػػع بفعػػل النػػيب [43:اآلي  ت،البقفف ةسففورة ] (ک ک)
 كالفعل يتأخر عن القوؿ؛ ألف بيانو بالقوؿ أسرع منو بالفعل.، -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 

ٺ ٺ ٺ ٿ )كأمػا العمػـو الػذم يعقػل مػػراده مػن ظػاىره، كقولػو تعػػاذل:  

فقػػد اختلفػػوا فيػػو، فمػػنهم مػػن دل ٯبػػوز تػػأخّب  [32]انًائ  دة:(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

                                                          

ىػ فقيو شافعٌي. من أىل بغداد، كالدة  ْٕٕتويف  ،ق ََْكلد ،عبد السيد بن ٧بمد بن عبد الواحد، أبو نصر، ابن الصباغ (ُ)
خ " يف  -كعمي يف آخر عمره. لو " الوامل  ،س با٤بدرسة النظامية أكؿ ما فتحتككفاة. كانت الرحلة إليو يف عصره، كتوذل التدري

 .(َُ/ْ)ٓط،األعبلـ ،الزركلي ، العدة " في أصوؿ الفقو، ك " تذكرة العادل " ك " الفقو
ىػ فقيو شػافعٌي، مػن أىػل دموػق،  ْْٖتويف،ق ّٕٕكلد  ،علي بن عثماف بن عمر، أبو ا٢بسن، عبلء الدين، ابن الصّبيف  (ِ)

و " الوصػوؿ إذل مػا يف الرافعػي مػن األصػوؿ " ك " ىػ كناب يف ا٢بكػم يف أكاخػر عمػره. مػن كتبػ َّٖمولدا ككفاة. زار القاىرة سنة 
نتائج الفكر ترتيب مسائل ا٤بنهػاج علػى ا٤بدتصػر " أربػع ٦بلػدات، ككتػاب " خطػب " ك " زاد السػائرين يف فقػو الصػا٢بْب يف شػرح 

 .(ُِّ/ْ)ٓطاألعالـ، ،الزركلي .التنبيو
قػاض، مػن حفػاظ ا٢بػديث، مػن أىػل  ،ىػػ ّٕٔا٤بتػوى  ،مأٞبد بػن ا٢بسػْب بػن علػي، أبػو حامػد ا٤بػركزم ا٤بعػركؼ بػابن الطػرب  (ّ)

طربسػتاف، عػارؼ بالتػػأريخ. تفقػو ببغػداد كبلػػخ، كتػوذل قضػاء القضػػاة ٖبراسػاف، كأقػػاـ ببدػارل فمػات هبػػا عػن سػن عاليػػة. لػو كتػػاب 
 .(ُُٓ/ُ)، ٓطاألعالـ، ،الزركلي .كصف بأنو بديعك )التاريخ( 

ىػػػ مػػن حفػػاظ  ِٖٔق تػػويف  ِٔٓكلػػد  ،مػػّبم الفاسػػي، أبػػو ا٢بسػػن ابػػن القطػػافعلػػي بػػن ٧بمػػد بػػن عبػػد ا٤بلػػك الكتػػامي ا٢ب (ْ)
ا٢بػػديث، كنقدتػػو. قػػرطيب األصػػل. مػػن أىػػل فػػاس. أقػػاـ زمنػػا ٗبػػراكش، قػػاؿ ابػػن القاضػػي: رأس طلبػػة العلػػم ٗبػػراكش، كنػػاؿ ٖبدمػػة 

لقضػاء بسجلماسػة، فاسػتمر اذل فدرج من مراكش، كعاد إليها كاضطرب أمػره، مث كرل ا ُِٔالسلطاف دنيا عريضة، كامتحن سنة 
خ " انتقػد بػو  -أف تويف هبا. كنقمت على يف قضائو أمور. لػو تصػانيف، منهػا " بيػاف الػوىم كاإليهػاـ الػواقعْب يف كتػاب األحكػاـ 

. كمن  أحكاـ عبد ا٢بق ابن ا٣براط، قاؿ ابن ناصر الدين: كالبن القطاف فيو كىم كثّب نبو عليو أبو عبد ا الذىيب يف مصنف كبّب
 .ُّّ-َّّ/ ِ )،ٓط،األعبلـ ،كتبو " مقالة يف األكزاف " ك " النظر يف أحكاـ النظر " ؛ الزركلي 
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الوػػافعي علػػى جػػواز تػػأخّب ، ككػػذا حكػػى اتفػػاؽ أصػػحاب (ُ)بيانػػو، كمػػا ىػػو مػػذىب أيب بكػػر الصػػّبيف
، كدل يأتوا ٗبا يدؿ على عػدـ جػواز التػأخّب (ِ)سفراييِب إسحاؽ اال بياف اجململ ابن فورؾ، كاألستاذ أيب

 فيما عدا ذلك إال ما ال يعتد بو كال يلتفت إليو.

، كال ٯبػوز تػأخّب بيػاف اجملمػالرابع: قوؿال ؛ ألنػو قبػل البيػاف مفهػـو ل؛ ألنػو أنو ٯبػوز تػأخّب بيػاف العمػـو
، حكػاه ا٤بػػاكردم  (ٓ)كجهػػان ألصػحاب الوػافعي، كنقلػػو ابػن برىػػاف(ْ)كالركيػاين ( ّ)قبػل البيػاف يػػّب مفهػـو

 ، كال كجو لو.(ٔ)يف "الوجيز" عن عبد ا١ببار

                                                          

 .بغداد أىل من. الوافعية من. الفقهاء كلمْبا٤بت أحد: بكر أبو الصّبيف، ا عبد بن ٧بمد (ُ)
 يف( اإلحكػاـ أصوؿ على اإلعبلـ دالئل يف البياف) منها كتب، لو. الوافعيٌ  بعد باألصوؿ الناس أعلم كاف: القفاؿ بكر أبو قاؿ

 .(ِِْ/ ٔ)، ٓط،األعالـ ،.الزركلي (الفرائض) ككتاب الفقو، أصوؿ
عػادل بالفقػو كاألصػوؿ. كػاف يلقػب بػركن الػدين، قػاؿ ابػن  ،ىػػ ُْٖإبراىيم بػن ٧بمػد بػن إبػراىيم بػن مهػراف، أبػو إسػحاؽ تػويف  (ِ)

. نوأ يف أسفرايْب )بْب نيسابور كجرجاف( مث خرج إذل نيسابور كبنيت لو فيهػا مدرسػة تغرم بردم: كىو أكؿ من لقب من الفقهاء
عظيمػػة فػػدٌرس فيهػػا، كرحػػل إذل خراسػػاف كبعػػض أ٫بػػاء العػػراؽ، فاشػػتهر. لػػو كتػػاب )ا١بػػامع( يف أصػػوؿ الػػدين، ٟبػػس ٦بلػػدات، ك 

 ،سػفرايْب. الزركلػي امػات يف نيسػابور، كدفػن يف  ،ةكلػو منػاظرات مػع ا٤بعتزلػ ،ككػاف ثقػة يف ركايػة ا٢بػديث ،)رسالة( يف أصوؿ الفقػو
 .(ُٔ/ُ)،ٓط،األعالـ

 ،النافعة الكثّبة التصانيف من أصحاب الباحثْب، العلماء من. عصره قضاة أقضى: ا٤باكردم ا٢بسن أبو حبيب، ٧بمد بن علي (ّ)
 ككاف ،العباسي ا بأمر القائم أياـ يف"  القضاة أقضى"  جيعل مث كثّبة، بلداف يف القضاء ككرل. بغداد إذل كانتقل البصرة، يف كلد
 ،الصػلح كحػل ا٣ببلفػات يف األمػراء ككبػار ا٤بلػوؾ كبْب بينهم توسل كرٗبا ا٣بلفاء، عند الرفيعة ا٤بكانة كلو االعتزاؿ، مذىب إذل ٲبيل

 الوػافعية، فقػو يف - ا٢بػاكم"  ك - يةالسػلطان األحكػاـ ، كالػدين الػدنيا أدب -كتبو  من. ببغداد ككفاتو الورد، ماء بيع إذل نسبتو
 ( .ِّٕ/ ْ) ،ٓط،األعالـ ،الزركلي - ا٤بلوؾ نصيحة جزءان، كعوركف نيف

 بنػػػػواحي) ركيػػػاف إذل نسػػػبتو،( الفقػػػو) يف كتصػػػانيف( مسػػػػند) لػػػو. ا٢بػػػديث حفػػػاظ مػػػن: بكػػػػر أبػػػو الركيػػػاين، ىػػػاركف بػػػن ٧بمػػػد (ْ)
 .(ُِٖ/ ٕ)ٓط،األعالـ ،. الزركلي(طربستاف

 ك( البسػيل) تصػانيفو من ،اإلشكاؿ حل يف ا٤بثل بو يضرب كاف ،أصورل  بغدادم، فقيو: الفتح أبو برىاف، بن علي نب أٞبد (ٓ)
 كاحػػدان  شػػهران  بالنظاميٌػػة كدرَّس. معػػْب ٗبػػذىب التقيػػد يلزمػػو ال العػػامي إف: يقػػوؿ ككػػاف. كاألصػػوؿ الفقػػو يف( الػػوجيز) ك( الوسػػيل)

 .(ُّٕ/ ُ)،ٓط،األعالـ ، ببغداد. الزركلي ككفاتو مولده. أيضان  كعزؿ كاحدان  يومان  ثانيان  توالىا مث. كعزؿ
عادل بالقراآت لو فيها كتاب ،ىػ  َِْق كتويف  ُّّكلد  ،عبد ا١ببار بن أٞبد بن عمر ، نزيل مصر، أبو القاسم ،الطرسوسي (ٔ)

 .(ِْٕ/ ّ) ،ٓط،األعالـ ، ،.الزركلي )اجملتىب ا١بامع( تويف ٗبصر
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 الخامس: قوؿال

أنػػػو ال ٯبػػػوز تػػػأخّب بيػػػاف األكامػػػر كالنػػػواىي، كال ٯبػػػوز تػػػأخّب بيػػػاف األخبػػػار، كالوعػػػد كالوعيػػػد، حكػػػاه 
 .كبعض ا٤بعتزلة، كال كجو لو أيضان (ُ)عن الكرخي  ، ما٤باكرد

 :سادسال قوؿال

التفصػػيل بػػْب مػػا لػػيس لػػو ظػػاىر كا٤بوػػَبؾ، دكف مػػا لػػو ظػػاىر كالعػػاـ، كا٤بطلػػق، كا٤بنسػػوخ، ك٫بػػو ذلػػك، 
عػػػػػن أيب ا٢بسػػػػػْب  ،(ِ)فإنػػػػػو ال ٯبػػػػػوز التػػػػػأخّب يف األكؿ، كٯبػػػػػوز يف الثػػػػػاين، نقلػػػػػو فدػػػػػر الػػػػػدين الػػػػػرازم

كقػػد سػػبق النقػػل عػػن ىػػؤالء بػػأهنم يػػذىبوف إذل خػػبلؼ مػػا حكػػاه  ،(ٓ)، كالقفػػاؿ(ْ)قاؽ، كالػػد(ّ)البصػػرم
 عنهم، كال كجو ٥بذا التفصيل.

                                                          
 ينعػت العلمػاء، مػن فقيػو: الوػافعيٌ  القػزكيِب التميمػي الكرخػي القاسػم أبػو الػدين، إمػاـ أٞبػد، بػن عمػر بػن الػرٞبن عبد بن عمر(ُ)

 الوػػكل، ٛبػػاـ ككػػاف. أسػػبوع بعػػد بالقػػاىرة كتػػويف الطريػػق، يف فتػػأدل مصػػر، إذل ا٪بفػػل: العمػػاد ابػػن قػػاؿ بتربيػػز كلػػد. القضػػاة بقاضػػي
 .(ْٗ/ ٓ) ، ٓط ،األعالـ ،الزركلي .يتكهل دل متواضعان،

 ا٤بعقػوؿ يف زمانػو أكحػد. ا٤بفسػر اإلمػاـ: الػرازمٌ  الػدين فدػر ا، عبػد أبػو البكػرم، التيمي ا٢بسْب بن ا٢بسن بن عمر بن ٧بمد (ِ)
 رحػل( الرمٌ  خطيب ابن) لو كيقاؿ نسبتو، كإليها الرم يف كمولده طربستاف، من أصلو ،النسب قرشي كىو. األكائل كعلـو كا٤بنقوؿ

 تصانيفو من. الفارسية ٰبسن ككاف ،يتدارسوهنا حياتو يف كتبو على الناس أقبل. ىراة يف كتويف كخراساف، النهر كراء كما ارـزخو  إذل
 معادل) ك( ط - كالصفات تعاذل ا أ٠باء شرح يف البينات لوامع) ك الكرًن، القرآف تفسّب يف ٦بلدات ٜباين( ط - الغيب مفاتيح)

 .(ُّّ/ ٔ)،ٓط ،األعالـ ،كا٤بتكلمْب. الزركلي كا٢بكماء العلماء من كا٤بتأخرين ا٤بتقدمْب أفكار صل٧ب) ك( ط - الدين أصوؿ
٧بمػػػد بػػػن علػػػي الطيػػػب،: أحػػػد أئمػػػة ا٤بعتزلػػػة. كلػػػد يف البصػػػرة كسػػػكن بغػػػداد كتػػػويف هبػػػا. قػػػاؿ ا٣بطيػػػب  ،أبػػػو ا٢بسػػػْب البصػػػرم  (ّ)

( . من كتبو )ا٤بعتمد يف أصوؿ الفقو( جزاف، ك )تصفح األدلة( ك )يرر البغدادم: )لو تصانيف كشهرة بالذكاء كالديانة على بدعتو
 ،ٓط ،األعػػالـ،الزركلػػي  ،األدلػػة( ك )شػػرح األصػػوؿ ا٣بمسػػة( كلهػػا يف األصػػوؿ، ككتػػاب يف )اإلمامػػة( ك )شػػرح أ٠بػػاء الطبيعػػي( 

ٔ/ِٕٓ. 
 ،اضي ، ا٤بعػركؼ بػابن الػدقاؽ ، ابػن أخػي ميمػي٧بمد بن ٧بمد بن جعفر الدقاؽ الوافعي ، الفقيو األصورل الق ،أبو ا٢بسْب  (ْ)

لو )الفوائد ا٤بنتقاة الغرائب ا٢بساف من الويوخ العوارل( يف قاؿ ا٣بطيب البغدادم : ) كاف فاضبلن عا٤بان بعلـو  ،٧بدث ثقة، بغدادم 
كلػد  ،ذىيب: لو أجػزاء موػهورة كثّبة ، من مصنفاتو ) شرح ا٤بدتصر ( ، ) فوائد الفوائد ( ، ) كتاب يف األصوؿ الفقو ( ، قاؿ ال

-ِِٓ/ٔ)، ٓط،األعالـ،الزركلي؛(َِّ/ُُ) ،دط،معجم المؤلفين ،عمر بن رضا  ،ىػ؛ ػ بن عبد الغِب  َّٗتويف  ،ق َّْ
ِِٔ). 

. كثػػّب  كزىػدان ،كحفظػا ن   ،ىػػ فقيػو شػافعٌي، كػػاف كحيػد زمانػو فقهػػان  ُْٕق كتػػويف  ِّٕكلػد ،اؿفػقالعبػد ا بػن أٞبػد ا٤بػػركزم،  (ٓ)
اآلثػػار يف مػػذىب اإلمػػاـ الوػػافعٌي. لػػو " شػػرح فػػركع ٧بمػػد بػػن ا٢بػػداد ا٤بصػػرم " يف الفقػػو. ككانػػت صػػناعتو عمػػل األقفػػاؿ، قبػػل أف 



 

67 

أبػو ا٢بسػْب يف "ا٤بعتمػد"،  قػوؿدكف يّبه، ذكػر ىػذا ال (1)أنو ٯبوز تأخّب بياف النسخ  :سابعال قوؿال 
عدا النسخ، كقد عرفت قيػاـ األدلػة  لعدـ الدليل الداؿ على عدـ جواز التأخّب فيما ؛كال كجو لو أيضان 

 .(2)، فاالقتصار على بعض ما دلت عليو دكف بعض ببل ٨بصص باطلا٤بتكثرة على ا١بواز مطلقان 

 اختيار االماـ بن نور الدين الموزعي

فقػػػػاؿ  ،اختػػػػار ا٤بػػػػذىب األكؿ مػػػػذىب ا١بمهػػػػور يف جػػػػواز تػػػػأخّب البيػػػػاف عػػػػن كقػػػػت ا٣بطػػػػاب        
  (ّ)عليو ٝبهور أىل العلم من أصحابنا كيّبىم جوازه ككقوعو( :)فا٤بدتار كالواقع الذم

مػن أحكػاـ فقػاؿ رٞبػو  كثػرة مػا كرد يف أحكػاـ  الوػريعةكاستدؿ رٞبػو ا  علػى جػواز التػأخّب  
 ،كيػػّب ذلػػك مػػن األحكػػاـ الوػػرعية  ،كا٢بػػج ،كالزكػػاة  ،مػػن تراخػػي بيػػاف الصػػبلة الوػػرع مػػا كرد يف ا)

 .(ْ)(كيّب ذلك ،كمواقيتها،شرائطها ك  ،كما يتعلق بتفصيبلهتا

لقوؿ ا٤بانعْب  كا١بدير ذكره أف ا٤بوزعي أنكر على ابن ا٢باجب عندما جعل ىذه ا٤بسألة تفريعا ن
بػل ىػي عػْب ا٤بسػألة ،يف مسألة تأخّب البيػاف عػن كقػت ا٣بطػاب فقػاؿ رٞبػو ا :)كلػيس األمػر كػذلك 

 .(ٓ)األكلة(

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )ذل قػػػاؿ تعػػػا أخػػػر بياهنػػػا كآيػػػة ا٤بواريػػػث   

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

﮾ ﮿ ﯀ ﯁                   ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 

 [11]انُساء:(   جبڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ 

                                                           

 ،الزركلػي ،يوتغل يف الفقو كرٗبا قيل لو " القفاؿ الصغّب " للتمييز بينو كبْب القىفَّاؿ الوَّاشي )٧بمد بن علي( . تويف يف سجسػتياف
 .(ٔٔ/ْ)، ٓط،األعالـ

أك فعػػل منقػػوؿ عػػن  ،مثػػل ا٢بكػػم الثابػػت بقػػوؿ منقػػوؿ عػػن ا أك رسػػولو كأمػػا النسػػخ فهػػو إزالػػة» ( كقػاؿ أبػػو ا٢بسػػْب البصػػرم: (ُ
أبو  «كتكوف اإلزالة بقوؿ منقوؿ عن ا أك عن رسولو أك بفعل منقوؿ عن رسولو مع تراخيو عنو على كجو لواله لكاف ثابتان  ،رسولو

 .(ّٕٔ/ُ)ُط،وؿ الفقو المعتمد في أص ا٢بسْب،


.(ُّٓ/ُ)ُط،المعتمد في أصوؿ الفقو  (أبو ا٢بسْب، (ِ
 (.ُٕٔ/ُ ،ُط ،االستعداد لرتبة االجتهاد،ا٤بوزعي  (ّ)
 .ُٖٔ/ُ ،ُط ،االستعداد لرتبة االجتهاد،ا٤بوزعي (ْ)
 .ُُٕ/ُ ،ا٤برجع السابق(ٓ)
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قػػع علػػى ككػػل ذلػػك ك  ،كالقاتػػل كالكػػافر -صػػلى ا عليػػو كسػػلم -فقػػد أخػػرج منهػػا مػػّباث النػػيب
 كجػل عػز ا بتػأخّب قولنػا كأمػا علي: قاؿ اإلذخر ٚبصيص جاء مث مكة حويش كٙبرًن،كجو التدريج 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) تعػػػاذل قولػػػو يف منصػػػوص فهػػػو العمػػػل بػػػو تعػػػاذل إٯبابػػػو كقػػػت يػػػأت دل مػػػا البيػػػاف

 -عيسػػػى كقصػػة ،موسػػى قصػػة فيهػػا كثػػّبة آيػػػات كجػػل عػػز ا أنػػزؿ كقػػد،[23]األَبي  اء:(   ۆئ ۈئ
 ،ٗبكػػة كبعضػػها ،بعػػض قبػػل بعضػػها ،-السػػبلـ علػػيهم- كإبػػراىيم ،كٜبػػود عػػاد كقصػػة ،-السػػبلـ مػػاعليه

 يوػػاء مػا يفعػل أف مػن ،تعػاذل رهبػم ا٤بػانعوف اعػػَبض فهػبل ،بعػض مػن أكمػل كبعضػها با٤بدينػة كبعضػها
 يف كاملػة القصػص ىػذه نزلػت ىػبل :فيقولػوف ذكرنػا فيمػا رهبػم علػى يفعلػو ال أنػو ،تعػاذل منػو نػص بغّب

 مػػن يػذكره كدل تعػػاذل عنػو أمسػػك مػن كلعػػل، يؤكػدىا مث للدػػرب كأشػفى، للػػوعظ أمت فتكػوف كاحػػد مكػاف
  . كيّبىا كثّب ،ذكر ٩بن الوعظ يف كأبلغ آية أعظم الرسل

كالػػذم يػػراه الباحػػث أف مػػا ذىػػب إليػػو ا١بمهػػور  فهػػذه ٝبلػػة ا٤بػػذاىب ا٤بركيػػة يف ىػػذه ا٤بسػػألة،
قاضػية  ٯبػدىاوارد ىذه الوريعة ا٤بطهػرة، ٤ب فإف ا٤بتتبع لقوة أدلتهم ، كابن نور الدين ا٤بوزعي ىو الراجح

موافقػػان  ىػػذه ا٤بػػذاىب ا٤بدالفػػةكضػػعف ، كاضػػحان ظػػاىرا ن ٔبػػواز تػػأخّب البيػػاف عػػن كقػػت ا٣بطػػاب قضػػاء ن 
 للجمهور ىو الراجح لقوة أدلتهم،  ككثرة الوقائع كاألحداث يف ذلك.

 أثر الخالؼ

تػػأخّب البيػػاف عػػن مسػػألة  ىػػذه ا٤بسػػألة راجػػع إذل ا٣بػػبلؼ يفا٣بػػبلؼ لفظػػي؛ ألف ا٣بػػبلؼ يف 
يف ىػػذه منػػع  ذلػػك أجػػاز ىنػػا، كمػػن منػػعتػػأخّب البيػػاف عػػن كقػت ا٣بطاب، : فمػػن أجػػازكقػت ا٣بطػػاب،

 .ا٤بسألة
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 : يشترط أف يكوف البياف أقول داللة من المبين .  لثالمطلب الثا
 تصوير المسألة

 فهل يوَبط كونو أقول منو؟ ،أك أدىن منو  ،لو  أك مساكيان  ،البياف إما أف يكوف أقول من ا٤ببْب 

 علماء .للمن ا٤ببْب خبلؼ  ةأك البد من التساكم ؟ أك أنو أضعف دالل

كقبػػػػل أف اذكػػػػر مػػػػذاىب العلمػػػػاء يف ىػػػػذه ا٤بسػػػػألة أكد التنبيػػػػو اذل أف ىنػػػػاؾ مسػػػػألة قػػػػد توػػػػتبو 
للمبػػْب يف ا٢بكػػم ؟ فمػػنهم مػػن  سػػاكيان كىػػي : ىػػل ٯبػػب أف يكػػوف البيػػاف م ،ٗبسػػألتنا الػػٍب نػػتكلم فيهػػا 

 .(ُ)كمنهم من نفاه ،قاؿ بو 

 : أقواؿ كقد اختلف  العلماء يف ىذه ا٤بسألة على(ِ)أما مسألتنا فتتعلق بالثبوت كالداللة 

 األقواؿ في المسألة

 ٯبوز كوف البياف أضعف داللة من ا٤ببْب. :كؿاألالقوؿ 

  ،(ِ)كالرازم (ُ)كالغزارل ، (ٓ)كالقاضي الباقبلين ،(ْ)البصرم  كأبو ا٢بسْب ،(ّ)كثر ا٢بنابلة أليو ذىب إك 

                                                          
 ؛(َّ-ِٖ/ّ)، دط،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،ماآلمد ؛(ُّْ-ُّّ/ُ)،ُط،المعتمد في أصوؿ الفقو  ،أبو ا٢بسْب(ُ)

 ِط،المنيػػر الكوكػػب شػػرح ،ابػػن النجػػار؛كمػػا بعػػدىا ( ُِٕٖ/ٔ) ،ُط،الفقػػو أصػػوؿ فػػي التحريػػر شػػرح التحبيػػر، ا٤بػػرداكم
(ّ/ُْٓ.) 
 (.ْٖ/ِ)ُ ط،الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتح ،األنصارم(ِ)
؛ابػن ( َْٓ/ّ)ِط،المنيػر الكوكػب شػرح ،ابن النجػار ؛(ُِْٖ/ٔ)ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم(ّ)

 (.ْٖٓ/ِ) ،ِط، ركضة الناظر ،ا٤بقدسيقدامة 
 (.ُّْ-ُّّ/ُ)ُط،المعتمد في أصوؿ الفقو  ، البصرم أبو ا٢بسْب (ْ)
لكػػبلـ. كىػػو مػػن كبػػار علمػػاء ا ،ىػػػ  َّْتػػويف  ٧ّّٖبمػػد بػػن الطيػػب بػػن ٧بمػػد بػػن جعفػػر، أبػػو بكػػر: قػػاض ،كلػػد  ،البػػاقبلين(ٓ)

انتهػػت اليػػو الرئاسػػة يف مػػذىب األشػػاعرة. كلػػد يف البصػػرة، كسػػكن بغػػداد فتػػويف فيهػػا. كػػاف جيػػد االسػػتنباط، سػػريع ا١بػػواب. كٌجهػػو 
، فجػػرت لػػو يف القسػػطنطينية منػػاظرات مػػع علمػػاء النصػػرانية بػػْب يػػدم ملكهػػا. مػػن كتبػػو  عضػػد الدكلػػة سػػفّبا عنػػو إذل ملػػك الػػرـك

ك )مناقػػب األئمػػة( ك )دقػػائق الكػػبلـ( ك )ا٤بلػػل كالنحػػل( ك )ىدايػػة ا٤برشػػدين( ك )االستبصػػار( ك  ك )اإلنصػػاؼ( ،)إعجػػاز القػػرآف(
)ٛبهيػػػد الػػػدالئل( ك )البيػػػاف عػػػن الفػػػرؽ بػػػْب ا٤بعجػػػزة كالكرامػػػة إخل( ك )كوػػػف أسػػػرار الباطنيػػػة( ك )التمهيػػػد، يف الػػػرد علػػػى ا٤بلحػػػدة 
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  باآليت:كاستدلوا  

فكػذلك ؛كالقيػاس   الواحػدربٯبوز ٚبصيص القطعي بػالظِب كدػ ،ف البياف كالتدصيص :أ أكالن 
 ألف البيػػاف يتوقػػف علػػى كضػػوح الداللػػة ال؛بػػا٤بظنوف  –ا ن يػػكػػاف متنػػو قطع أم مػػا –ٯبػػوز بيػػاف ا٤بعلػػـو 

 . (ّ)طيعة ا٤بًبعلى ق

كذلػػػك كتدصػػيص القػػرآف كا٣بػػػرب ،كالوقػػػوع دليػػل ا١بػػواز  ،دىن لؤلقػػػول قػػد كقػػع بيػػاف األ ثانيػػان:
 كذل .أبل اجململ ،هنما بياف أل؛فرؽ بْب التدصيص للعاـ كالبياف للمجمل  إذ ال ،باألحاد ا٤بتواتر 

ف الظػػن كػػالعلم يف أذل إة ضػػافباإل،ٲبتنػػع تعلػػق ا٤بصػػلحة يف بيػػاف القطعػػي بػػالظِب  أنػػو ال ثالثػػان:
 .(ْ)كدفع ا٤بضار،جلب ا٤بنافع 

 . (ٓ)لغاء الراجح با٤برجوحإنو يلـز منو كذلك أل ؛نو باطل أكقد اعَبض على ىذا ا٤بذىب: ب

٭بػػا كػػاف يلػػـز لػػو كػػاف إف ا٤بػػراد بػػالقوة كالضػػعف ىنػػا :الثبػػوت ك أل؛ نسػػلم مػػا ذكػػرمت كا١بػػواب ال
 ا٤براد الداللة.

نقػػػوؿ يف عمومػػػات  كمػػػا  ،يف داللتػػػو  قطػػػوع يف سػػػنده قػػػد يكػػػوف مظنونػػػان ف ا٤بأكبيػػػاف ذلػػػك : 
عػم خص أقول من األكاأل،كالبياف أخص،فقد اشَبكا يف الظن ،ف :مقطوعة السند مظنونة الداللة آالقر 

 . (ُ)ىو أضعف ىو أقول ال ما ما الإفما قدمنا 
                                                           

 َِْ/ِ) د ط ،التلخػيص فػي أصػوؿ الفقػو ،إمػاـ ا٢بػرمْب،(ُٕٔ-ُٕٓ/ٔ)،ٓط،األعػالـ ،كا٤بعطلة كا٣بوارج كا٤بعتزلة( الزركلػي
 كما بعدىا (.

 (.ِّٖ/ُ)ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل(ُ)
 فػي مسػلم الثبػوت فػي فػواتح  الرحمػوت ( .كقػد عػزا ابػن عبػد الوػكورُْٖ/ّ) ّط ،المحصوؿ في أصػوؿ الفقػوالرازم، (ِ)
كىػو ،(كاذل األمػاـ الػرازم قولػو باشػَباط أف يكػوف البيػاف أقػول مػن ا٤ببػْب ُّٕ/ّ) طد،تيسير التحريركأمّب بادشاه يف ،( ْٖ/ِ)

أك أف ا٤براد رأم ،لك يف يّب اصوؿ اك أف األماـ الرازم قد قاؿ بذأ ،فأما أف يكوف ىناؾ خطأ يف العزك  ،خبلؼ ما يف اصوؿ 
 كا أعلم .  ،ا٢بنفية 

 (.ُِٖٔ/ٔ)ُط، الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم(ّ)
 (.ُِّٔ/ ّ )ُط،المقارف الفقو أصوؿ علم في المهذب ، النملة  (ْ)
 ، بيػػاف المختصػػر شػػرح مختصػػر ابػػن الحاجػػب ،(؛األصػػفهاين ُّٕ/ّ) د ط ،تيسػػير التحريػػر ،٧بمػػد أمػػْب ،أمػػّب بادشػػاه (ٓ)

 (.ْٖ/ِ)ُطشرح مسلم الثبوت، فواتح الرحموت ،األنصارم( ِّٗ-ُّٗ/ِ)ُط
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 البد أف يكوف البياف أقول من ا٤ببْب . الثاني : قوؿال

ابػن  وكنسػب،ألئمػة الزيديػة كا١بمهػور (ّ)كنسػبو صػاـر الػدين الػوزير ،(ِ)ابػن ا٢باجػبليو ذىػب إك 
 لؤلكثر . (ٓ)كابن عبد الوكور ،(ْ)ا٥بماـ 

 بأدلة منها :ىذا القوؿ  أصحاب كاستدؿ  

ذا إلـز إلغاء األقػول باألضػعف يف العػاـ ليف الداللة بالنسبة للمبْب لوكاف البياف مرجوحا ن  أكالن:
 كالتارل باطل. ،ذا قيد إا٤بطلق كيف  ،خصص 

ككػاف  العػاـ ،مث كرد عليػو ٨بصػص أك مقيػد  ،ك مطلػق أذا كػاف عػاـ إنػو أبيػاف ا٤ببلزمػة :  ثانيان:
ضػعف كا٤بطلػق با٤بقيػػد كا٤بطلػق مػن ا٤بقيػػد كجوزنػا ٚبصػيص العػاـ با٣بػاص األ ،قػول داللػة مػن ا٣بػاص أ

 اللة.لـز إلغاء العاـ أك ا٤بطلق الذم ىو أقول د،ضعف األ

خػر مػع األ ىف تقػدًن أحػدٮبا علػأل؛يف الداللة للمبْب لـز التحكم  لوكاف البياف مساكيان   ثالثان:
 .(ٔ)كٙبكم من يّب دليل  ،التساكم ترجيح من يّب مرجح 

 للمبْب يف القوة. نو البد أف يكوف البياف مساكيان أ الثالث : القوؿ

 . (ٖ)عزكه أليب ا٢بسن الكرخيكاقتصر بعض االصوليْب ب، (ٕ) ةكاليو ذىب ا٢بنفي

                                                           
 (.ُِّ)ُط،شرح تنقيح الفصوؿ ،القرايف  (ُ)
 (.ِٕٖ/ّ)ُط ،تحفة المسؤكؿ ،ينو ؛الرى( ُّٗ/ِ) ُط ، بياف المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ،األصفهاين (ِ)
 (.َِٕ)ص ُط،الزكية العترة فقو أصوؿ في الفصوؿ اللؤلؤية ،ا٥بادم(ّ)
 (.ُّٕ/ّ) د ط ،التحرير تيسير ،أمّب بادشاه   (ْ)
 (.ْٖ/ِ) ُط،الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتح ،األنصارم (ٓ)
 ،تحفػػػػػػة المسػػػػػػؤكؿ ،؛الرىػػػػػػوين( ِّٗ-ُّٗ/ِ) ُط ، بيػػػػػػاف المختصػػػػػػر شػػػػػػرح مختصػػػػػػر ابػػػػػػن الحاجػػػػػػب ،األصػػػػػػفهاين (ٔ)

 (.ْٖ/ِ) ُط،الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتح ،؛األنصارم(ِٖٖ/ِٕٖ/ّ)ُط
 (.ْٖ/ِ) ُط،الثبوت مسلم شرح الرحموت اتحفو  ،؛ األنصارم(ُّٕ/ّ) د ط ،تيسير التحرير ،شاه  أمّب باد(ٕ)
البحػػر الزركوػػي،  ؛(ُْٖ/ّ) ّط ،المحصػػوؿ فػػي أصػػوؿ الفقػػوالػػرازم،  ؛(ُّّ/ُ)،ُط،المعتمػػد،أبػػو ا٢بسػػْب البىٍصػػرم  (ٖ)

 تنقػػيح شػػرح ،القػػرايف ؛(  ِٖ/ّ)، دط،األحكػػاـ أصػػوؿ فػػي اإلحكػػاـ،اآلمػػدم؛ (َْٗ/ّ، ُأصػػوؿ الفقػػو، ط المحػػيف فػػي
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 باآليت: ليوإذىبوا  على ماستدلوا كا

: ٚبصػػيص  ،منهػػا ،للمبػػْب يف القػػوة بأدلػػة  ف يكػػوف البيػػاف مسػػاكيان أنػػو البػػد أ ا علػػم مػػن٩بػػ أكال ن
كيػف ال ،ك من كجػو كاقػع البتػة باالسػتقراء الصػحيح أ العاـ بالعاـ كىو أخص من ا٤بدصص بو مطلقان 

فؤلنػو  (ِ)يّبنػا ما عندأفؤلف العاـ قطعي الداللة ك  (ُ)ما عندناأ،كٮبا متساكياف ، كأكثر الورع عمومات
 .(ّ)فقد ثبت التدصيص با٤بساكم،ظِب 

قػول مػن ا٤ببػػْب أمػن القػائلْب باشػَباط أف يكػػوف البيػاف  قػوؿاعػَبض علػى أصػحاب ىػػذا القػد ك 
كىػػو تػػرجيح مػػن يػػّب ،خػػر ؿ اآلبطػػاإنػػو يلػػـز منػػو تقػػدًن أحػػد الػػدليلْب ك أل؛البيػػاف با٤بسػػاكم ٙبكػػم  بػػأف

 . (ْ)دليل كٙبكم ببل،مرجح 

 كا١بواب من كجهْب :

 عما٥باإف أكالشك  ،دلة عماؿ األإ٭با ىو من باب إك ، ف ىذا ليس ٙبكمان أكؿ :األ

 حدٮبا عند ا٤بعارضة .أكذل من إلغاء أ

 ٙبكػم العكس فػبلف حدٮبا ٨بصص دك أف أف قرينة السياؽ أك يّبٮبا تدؿ على إالوجو الثاين: 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ): كمػػػػػػػػػا يف قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاذل ،

 .(ٓ)نو يقطع بكوف الثاين ٨بصصان إف ،[265]انبقرة:   (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ف ا٤بػػػراد عنػػػد ا٢بنفيػػػة : ا٤بسػػػاكاة يف أيف رد ىػػػذا االعػػػَباض بػػػ (ُ)ابػػػن ا٥بمػػػاـ يف التحريػػػر ردكقػػػد 
 . (ِ)الرد السابق إضافة ذل ذلكإحاجة  كال ،الثبوت 

                                                           

بيػاف المختصػر شػرح  ،األصػفهاين  ؛ (ُِْٖ/ٔ) ُط، الفقػو أصػوؿ فػي التحرير شرح التحبير ؛(ُِِ)ص  ُط ،الفصوؿ
 (. ُٖٓ/ُ) ُط  ،الوصوؿ منهاج شرح نهاية السوؿ ،سنوماأل ؛(ُّٗ/ِ) ُط ، مختصر ابن الحاجب

 كلذا فا٤بعُب : عند ا٢بنفية .،االستدالؿ ىنا للحنفية  (ُ)
 أم عند يّب ا٢بنفية .   (ِ)
 (.ْٖ/ِ) ُط،الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتح ،نصارماأل  (ّ)
بيػػػاف المختصػػػر شػػػرح مختصػػػر ابػػػن  ،األصػػػفهاين  ؛(ِٕٖ/ّ) ُط ،ؿك سػػػؤ متحفػػػة ال ،؛الرىػػػوين(ْٖ/ِ) ،السػػػابق ا٤برجػػػع  (ْ)

 .( ُّٗ/ِ) ُط ، الحاجب
 .(ْٖ/ِ) ُط،الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتح ،األنصارم(ٓ)
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 كػاف كإف الَبجػيح، يفيػد مػا أدىن احتمبلتػو أحػد تعيْب يف اكتفى ٦بمبلن  ا٤ببْب كاف إف الرابع : قوؿال
 صػػػورة علػػى العػػػاـ داللػػة مػػػن أقػػول داللتػػو يف القيػػػد أك ا٤بدصػػص يكػػػوف كأف بػػد فػػػبل ،مطلقػػان  أك عامػػان 

 كإليػػػػػػو ذىػػػػػػب األضػػػػػػعف ألجػػػػػػل األقػػػػػػول إلغػػػػػاء لػػػػػػـز كإال ا٤بقيػػػػػػد، علػػػػػػى ا٤بطلػػػػػػق كداللػػػػػػة التدصػػػػػيص،
 .(ّ).اآلمدم

 ليو من التفصيل بقولو :إعلى ما ذىب  ستدؿكا 

 ف كػػاف ا٤ببػػْب ٦بمػػبل ن إمػػا ا٤بسػػاكاة يف القػػوة فالواجػػب أف يقػػاؿ : إف يقػػاؿ : أا٤بدتػػار يف ذلػػك اكتفػػى "
ف ف يكػػػػو أفبلبػػػػد ك  اك مطلقػػػػان  ف كػػػػاف عامػػػػان إيفيػػػػد الَبجػػػػيح ك  كفػػػػى يف تعيػػػػْب أحػػػػد احتماليػػػػة أدىن مػػػػا

كداللػػة ا٤بطلػػق علػػى صػػورة ،ا٤بدصػػص كا٤بقيػػد يف داللتػػو أقػػول مػػن داللػػة العػػاـ علػػى صػػورة التدصػػيص 
لػػـز منػػو الغػػاء الػػراجح بػػا٤برجوح كىػػو ؛ل كلػػو كػػاف مرجوحػػان ،لػػـز الوقػػف ل ال فلػػو كػػاف مسػػاكيان إك ،التقييػػد 

 .(ْ)"٩بتنع

 اختيار ابن نورالدين الموزعي

)كا٤بدتػػػار أنػػػو  رٞبػػػو ا أف يكػػػوف البيػػػاف أقػػػول مػػػن ا٤ببػػػْب فقػػػاؿا٤بدتػػػار عنػػػد ا٤بػػػوزعي اشػػػَباط         
 (ٓ)؛ألنو الذم يقع بو البياف( يوَبط أف يكوف البياف أقول داللة من ا٤ببْب

وف بكؿ للجمهػػػػور أك لؤلكثػػػػر كينسػػػػف معظػػػػم األصػػػػوليْب يعػػػػزكف ا٤بػػػػذىب األأ١بػػػػدير بالػػػػذكر ا
عكػػس ا٤بسػػألة حيػػث أكٮبػػت عبارتػػو أف (ٔ)لكػػن ابػػن ا٢باجػػب يف ٨بتصػػره األصػػورل،ا٣بػػبلؼ للكرخػػي 

                                                           
 (.ُّٕ/ّ)ُط، الفقو أصوؿ في حريرالت شرح التحبير ،ا٤برداكم  (ُ)
 (.ْٖ/ِ) ُط ،فواتح الرحموت ،ا٤برجع السابق   (ِ)
 (.ُّ/ٓ) ، دط،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،اآلمدم  (ّ)
 ؛( َُْ/ٓ، )ُط ، البحػر المحػيف فػي أصػوؿ الفقػو،الزركوػي ؛(  ِٖ/ّ)، دط،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،اآلمدم   (ْ)

 ُط، الفقػػو أصػػوؿ فػػي التحريػػر شػػرح التحبيػػر، ا٤بػػرداكم ؛( ِٖٓ/ُ) ُط ،الوصػػوؿ هػػاجمن شػػرح نهايػػة السػػوؿ ،األسػػنوم
(ٔ/ُِٖٔ.) 
 .ُٕٕ/ُ،ُط ،االستعداد لرتبة االجتهاد ،ا٤بوزعي  (ٓ)
 (.ُّٔ/ِ) ُط ، بياف المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ،األصفهاين (ٔ)
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كأليب ا٢بسػػػػْب للكرخػػػػي ف ا٣بػػػػبلؼ أك  ،مػػػػذىب ا١بمهػػػػور اشػػػػَبط أف يكػػػػوف البيػػػػاف أقػػػػول مػػػػن ا٤ببػػػػْب 
 .(ُ)>>بن ا٢باجب بعض ٚبليل كال<<لذلك قاؿ األماـ ابن األمّب الصنعاين :،البصرم 

فقػاؿ )كاسػتنكره الوػيخ  ،اكمعلى من اشػَبط التسػ قد اعَبض ابن نور الدينكا١بدير بالذكر أف       
فإنػػو لػػو كػػاف   ،أنػػو كػػا٤ببْب يف قػػوة الداللػػة اشػػَباطكقػػاؿ :ال يتػػوىم يف حػػق أحػػد أنػػو ذىػػب إذل ،ا٥بنػػدم 

فإنػا ٪بػد العمػومْب إذا  ،قػاؿ  كاألمػر علػى مػا ،إذل بيػاف آخػر بػل كػاف ٧بتاجػان ،لػو  كػذلك ٤بػا كػاف بيانػان 
كال يقضػي بأحػدٮبا  ،أنػو يتعػذر البيػاف منهػا ،خػركأمكن أف ٱبص كػل كاحػد منهمػا عمػـو اآل ،تعارضا

كإف كانت السنة أضعف يف السند ؛ألهنا أقول يف داللة  ،كإ٭با قضينا بياف السنة للكتاب ،على اآلخر
 . (ِ)كا أعلم( ،ا٤بًب

دلتهػا يػرل الباحػػث أف الػراجح ىػو ا٤بػذىب الثػاين ؛لقػوة داللتػػو أكبػالنظر يف ا٤بػذاىب السػابقة ك 
  .ا٤بعارضة    كسبلمتو عن
  الخالؼ أثر 

فيما سقت السػماء "آية الزكاة ا٤بتواترة :  -الصبلة كالسبلـ-بيانو عليو األمثلة كثّبة جدان منها 
ف كػػاف بالنسػػبة إف نعتمػػد عليػػو يف البيػػاف ، ك أذا بلػػغ الينػػا جػػاز إ،كمعػػُب ذلػػك : أف ا٢بػػديث (ّ"(العوػػر

رضػي ا عػنهم  – ةا مػن ٠بػع ىػذا ا٢بػديث ،مػن الصػحابنو يف زماننا خرب كاحد ، كامأل ؛الينا مظنونان 
 . (ْ)يزيد على ا٤بباشرة ف التواتر الأل؛مظنوف  فهو عندىم مقطوع ال –

                                                          
 (.ّّٓ/ُ)،ُط ،اآلمل بغية شرح السائل إجابة، الصنعاين  (ُ)
 (.ُٖٕ/ُ)،ُط،االجتهاد االستعداد لرتبة ،ا٤بوزعي  (ِ)
كدل يرل عمر بن  ،باب العور فيما يسقي من ماء السماء كٗباء ا١بارم  ،كتاب الزكاة    ،البخارمصحيح يف ،أخرجو البدارم (ّ)

 (.ُّْٖ(برقم )َْٔ/ُ) ،عبدالعزيز يف العسل شيئان 
 (.ُِّ )،ا٤برجع السابق  (ْ)
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 المطلب الرابع: المظنوف يبين المعلـو  
 تصوير المسألة

القػرآف  ألف؛، كنظر العلماء يف ىذه ا٤بسألة لػيس إذل ا١بهػة كذلػك  أحاديةالسنة إما متواترة كإما       
أقول من السنة بقسميها ، كإ٭با نظرىم فيها إذل التبياف كالتبيْب ، ىل ٲبتد تبياف القرآف إذل السنة ، أك 

ختلػف العلمػاء يف جػواز أألجل ذلػك ؛أف السنة ىي ا٤ببينة كبالتارل فهي تبْب القرآف بالتدصيص كيّبه
قػواؿ يف ا٤بسػألة  أكد اإلشػارة إذل ذكػر األ قبل ػ كا١بدير بالذكرٚبصيص السنة ػ متواترة كانت أك آحادا ن 

مػػػػن أف بعػػػػض العلمػػػػاء يعػػػػدكف ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػن التدصػػػػيص قليػػػػل الوقػػػػوع ، كيعللػػػػوف ذلػػػػك بػػػػأف كثػػػػّبا ن 
 . يذكرهدل األصوليْب

 األقواؿ في المسألة

 :(ُ)أقواؿ بالقرآف الكرًن على أختلف العلماء يف جواز ٚبصيص السنة 

 ػ بالقرآف الكرًن .ػ متواترة كانت أك آحادا ن ٯبوز ٚبصيص السنةاألكؿ : القوؿ 

 . (ّ) ، كىو ركاية عن اإلماـ أٞبد(ِ)ٝبهور العلماء  كىذا قوؿ 

  بأدلة ، منها: كاستدلوا 

:    (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )  قولو تعاذل : أكال ن

 .[22]انُحم:

                                                          

؛الزركوػي، ( ُّٔ)ص ،ُط ،الفقػو أصػوؿ فػي التبصرة ،الوػّبازم ؛ّّ/ُ،ِط،الفقو أصوؿ يف اللمع ، الوّبازم (ُ)
إرشػاد الفحػوؿ ، الوػوكاين ؛(ّٗٓ/ّ)،شرح الكوكب المنيػر ،؛ ابن النجػار(ْٖٕ/ْ)، ُ، طالبحر المحيف في أصوؿ الفقو
 .( ْْٖ/ُ) ُط،إلى تحقيق الحق من علم األصوؿ

 ،الرىػوين ؛(ُّّ/ُ)،ُط ،اآلمػل بغيػة شػرح السػائل إجابػة،الصػنعاين ؛(ْٖٕ/ْ)،ِط،العػدة فػي أصػوؿ الفقػو ،يعلى (أبوِ)
 .(  ِِّ/ ّ) ،ُط،تحفة المسؤكؿ

 ؛(ِّٔ/ّ)، ُ، طالبحػػػر المحػػػيف فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو؛الزركوػػػي، ( ٗٔٓ/ِ) ،ِط،العػػػدة فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو ،يعلػػػى أبػػػو (ّ)
 .(ْْٖ/ُ)،ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين
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، إذل البيػاف  ٙبتػاجٍباألشياء ال ضمنمن  -صلى ا عليو كسلم-النيب  سنةو الداللة : أف كج
 .(ُ)ألهنا داخلة يف العمـو  ؛٥بافوجب أف يكوف القرآف بيانا ن 

:  ،فيو إعجاز ، كالسنة ال إعجاز فيها ، جاز ٚبصيص القرآف بالضعيف  الكرًن أف القرآفمعلـو  ثانيا ن
ل أف جػاز ٚبصػيص الضػعيف بػالقوم مػن بػاب أكذل ، أال تػر كإذا كىو خػرب الواحػد ػ فإنػو ٯبػوز فيهػا ، 

 .(ِ)لنسخ السنة بالكتاب أكذل  هز نسخ الكتاب بالسنة كاف ٘بويز امن جو 

 أهنما دليبلف ، عاـ كخاص فقضي با٣باص على العاـ ، كاآليتْب كا٣برب . ثالثان:

فيػو ،  احتمػاؿعلػى كجػو ال  يقتضػيوألنو يقتضي مػا  ؛كإ٭با قدـ ا٣باص من القرآف على العاـ من السنة
  . (ّ)ناكلو على كجو فيو احتماؿ ، فقدـ ما ال احتماؿ فيو على ما فيو احتماؿ كالعمـو يتناكؿ ما يت

 :ال ٯبوز ٚبصيص السنة بنوعيها القرآف الكرًن . القوؿ الثاني

، كعبػػارهتم يف ذلػػك : السػػنة ( ٔ)كٰبػػي بػػن أيب كثػػّب  (ٓ) ،كبػػو قػػاؿ مكحػػوؿ(ْ)كبػػو قػػاؿ بعػػض الوػػافعية 
 .(ُ)على السنةتقضي على الكتاب ، كالكتاب ال يقضي 

                                                          

 أصػوؿ فػي اللمػع ، ؛الوػّبازم( ُّٔ)ص ،التبصػرة ،؛ا٤برجػع السػابق(ِْٓ/ِ) دط،األحكػاـ أصوؿ في اإلحكاـ،اآلمػدم(ُ)
 .(ُٕٓ/ِ)، ِ،طالفقو  أصوؿ في العدة ،يعلى ؛ أبو( َّٓ/ُ) ،ِط،الفقو

 (.ُٕٓ/ِ) ِط،العدة في أصوؿ الفقو ،يعلى أبو  (ِ)
 (.َّٓ/ُ)ِط،في أصوؿ الفقوشرح اللمع  ،الوّبازم (ّ)
 علػػػم مػػػن الحػػػق تحقيػػػق إلػػػى الفحػػػوؿ إرشػػػاد،الوػػػوكاين ؛ (ِّٔ/ ِ)ُ، طالبحػػػر المحػػػيف فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػوالزركوػػي،  (ْ)

 ( .َٕٓ/ِ) ،ِط،العدة في أصوؿ الفقو ،يعلى ؛ أبو( ْْٖ/ُ) ُطاألصوؿ،
و ملػك مػن ملػوؾ كابػل ، مث مكحوؿ ىو : اإلماـ أبو عبد ا الوامي ، من سي كابػل ،كػاف جػده مػن اىػل ىػراة، فتػزكج ابنػ (ٓ)

ىلك عنها كىي حامل ، فانصرفت إذل أىلها فولدت شػهراب ، كبقػي يف أخوالػو حػٌب كلػد لػو مكحػوؿ ، فَبعػرع كسػي ، مث أعتػق 
كصػػػار فقيػػػو الوػػػاـ يف عصػػػره، قػػػاؿ الزىػػػرم : العلمػػػاء أربعػػػة : سػػػعيد بػػػن ا٤بسػػػيب با٤بدينػػػة ، كالوػػػعيب بالكوفػػػة ، كا٢بسػػػن البصػػػرم 

، خلكاف ابن ىػػػػ ػ رٞبو ا تعاذل ػُُِوؿ بالواـ . كاف يف لسانو عجمة ظاىرة، استقر يف دموق ، كتويف هبا عاـ بالبصرة، كمكح
 (.ِْٖ/ٕ) ٓط،األعالـ ،لزركليا ؛( ِّٖػَِٖ/ٓ)دط،الزماف أبناء كأنباء األعياف كفيات

يكِب أبا نصر بن أيب كثّب ، عادل أىل اليمامة يف عصره  ٰبٓب بن أيب كثّب ىو: اإلماـ ٰبٓب بن صاحل الطائي بالوالء ،اليمامي ، (ٔ)
، كاف من موارل بِب طيئ ، من أىل البصرة ، يقاؿ : أقاـ عور سنْب يف ا٤بدينة يأخذ عن أعياف التابعْب ، كسكن اليمامة فاشتهر 

عضهم على الزىرم ، تويف هبا ، عاب على بِب أمية بعض أفعا٥بم فأكذم كضرب كحبس ، ككاف من ثقات أىل ا٢بديث ، رجحو ب
 (.ُُٓػَُٓ/ٖ)ٓط،األعالـ ،لزركليا ؛ـ ُِٗعاـ 
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 كاستدلوا بأدلة منها:

 [44]انُحم:(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)تعاذل :  ا قوؿأكالن: 

 تبيػػػػْب -صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم-النػػػيب  مػػػن أىػػػػم كظػػػائف كجػػػو الداللػػػة : أف ا تعػػػاذل جعػػػل
نة لكػػاف ا٤ببػػْب بالسػػ ة؛للسػػنسػػنتو ، فلػػو كػػاف الكتػػاب مبينػػا ن بكػػوف تذلك إ٭بػػا ىػػي بػػلكتػػاب ا٤بنػػزؿ ، ك ا

 .(ِ)ال ٲبكن ذا٥با ، كىمبينا ن 

٤بػا أنػزؿ امتنػاع كونػو بكونو مبينػا ن  -صلى ا عليو كسلم-أنو ال يلـز من كصف النيب كيرد عليو: ب     
فهػػي كحػػي مػػن ا نزلػػة كػػالقرآف م ان أيضػػ ىػػيالسػػنة أف  للسػػنة ٗبػػا يػػرد علػػى لسػػانو مػػن القػػرآف ، إذمبينػػا ن 

يػػّب أف الػػوحي منػػو  ، [3:4]ان  ُجى(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)تعػػاذل ولػػو قبػػدليل  عزكجػػل
 .(ّ)باآلخر يّب ٩بتنع  نزلْبيتلى فيسمى سنة ، كبياف أحد ا٤ب، كمنو ما ال ما يتلى فيسمى كتابا ن 

، كىػػذا فيػػو كمفسػػرا ن ، كالقػػرآف تابعػػا ن  فقػػد جعلنػػا السػػنة أصػػبلن  ،إذا خصصػػنا السػػنة باآليػػة ثانيػػان:
 .(ْ)نقصاف

، كمػػا دل ٯبػػب كالقػػرآف تابعػػا ن يص السػػنة بػػالقرآف ال يوجػػب جعلهػػا أصػػبل ن أف ٚبصػػكيػػرد عليػػو: بػػ
أحػػػد إف أخبػػػار  ر ، كقػػػد ثبػػػت جػػػواز ذلػػػك ، كال يقػػػوؿذلػػػك يف ٚبصػػػيص أخبػػػار أحػػػاد بأخبػػػار التػػػوات

 .(ٓ)خبار التواتر تابعة ٥با ، كمفسرة ٥با أاآلحاد أصل ، ك 

 .(ٔ)عن رتبة الظِب ، كليس منحطان  أف الدليل القطعي قد يبْب بو مراد الدليل الظِب كأيضان:

                                                           

 علػػػم مػػػن الحػػػق تحقيػػػق إلػػػى الفحػػػوؿ إرشػػػاد،الوػػػوكاين ؛(ِّٔ/ّ)ُط البحػػػر المحػػػيف فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو،الزركوػػػي،  (ُ)
 (.ْْٖ/ُ)ُطاألصوؿ،

 الوػػػّبازم ؛( ُّٔ)صُط،التبصػػػرة فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو،(؛ الوػػػّبازمِْٓ/ ِ)دط،األحكػػػاـ أصػػػوؿ فػػػي اإلحكػػػاـ،اآلمػػػدم(ِ)
 (.ّْٗ/ُ)ِط،الفقو أصوؿ في اللمع ،علي بن إبراىيم،
 (.ِْٓ/ِ)دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما  (ّ)
 (.ُّٔ)ص،ا٤برجع السابق ؛ (ِٕٓ/ِ) ِط،  العدة في أصوؿ الفقو ،أبو يعلى (ْ)
 (.ِٕٓ/ِ) ُط، ،الفقو أصوؿ في التبصرة ، الوّبازم (؛ِْٓ/ِ) دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،اآلمدم  (ٓ)
 (.ِْٓ/ِ) دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،اآلمدم  (ٔ)



 

78 

 الموزعي الدين نور ابن اختيار 

فقػاؿ  ػ بػالقرآف الكػرًنانػمتػواترة كانػت أك آحاد ة؛ز ٚبصػيص السػناو اختار قوؿ ا١بمهور القائل ٔبػ       
فيجػػوز أف تبػػْب  ،كقػػوؿ ا١بمهػػور مػػن أىػػل العلػػم: أف ا٤بظنػػوف يبػػْب ا٤بعلػػـو،رٞبػػو ا: ) ا٤بدتػػار عنػػدم 

(ُ)كٚبص عمومو(،مطلقو فتقيد ،ة الكتاب السن
. 

 االسػتقبلؿ جهػة علػى شػرعي حكػم بػو ثبػت مػا كػل أف :) التدصػيص بػاب يفالعامة  كالقاعدة      
 ككػاف يّبه عارض إذا االستقبلؿ جهة على الورعي ا٢بكم بو كثبت كقع ما ككل، بو التدصيص صح

 يػػػّبه عػػػارض ٨بصصػػػان إذا يكػػػوف كالسػػػبلـ الصػػػبلة عليػػػو ٨بصصػػػان ففعلػػػو يكػػػوف أف صػػػح خاصػػػان حينئػػػذو 
 كيكػػػوف ذلػػػك ك٫بػػػو ،الكراىػػػة ال التحػػػرًن عػػػن للنهػػػي صػػػارفان  كيعتػػػرب النػػػدب إذل للوجػػػوب صػػػارفان  كيعتػػرب

 كقػػع فػػإذا الوػػرعية األحكػػاـ بػػو تثبػػت كالسػػبلـ الصػػبلة عليػػو تقريػػره ككػػذلك ىنػػا، ذكػػره كمػػا ٨بصصػػان 
 ككػػػذلك،الكراىػػة ال التحػػرًن عػػن أكالنهػػػي النػػدب إذل للوجػػوب صػػارفان  يكػػػوف قػػد حينئػػذو  لغػػّبه معارضػػان 
 بعػػد الفجػػر سػػنة صػػبلة علػػى الصػػحابة بعػػض - كسػػلم عليػػو ا صػػلى - تقريػػره كمثالػػو ٨بصصػػان  يكػػوف
 كجػػاء عػاـ ىػػذا نعػم الوػػمس تطلػع حػػٌب الصػبح بعػػد الصػبلة عػػن النهػي لعمػػـو ٚبصػيص كىػػذا الصػبح

القاسػم مطػػّب ا٢بكمػي أمثلتػػو يف أربعػة ، فقػػاؿ:  كقػػد حصػر اإلمػػاـ إبػراىيم بػػن أيب،(ِ)بػاإلقرار ٚبصيصػو
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )فإنو خصص السنة يف قولو تعاذل  كبالكتاب ػ أيضا ن "

)أمػػرت -صػػلى ا عليػػو كسػػلم-خصػػص قولػػو ،[22]انخىب  ت:(   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
 .فإنو عاـ فيمن أعطى ا١بزية كيّبه ( ّ)أف أقاتل الناس حٌب يوهدكا أف ال إلو إال ا(

  [23]انُحم:(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ) ككقولو تعاذل : 

                                                          
 (.َُٗ/ُ)ُط ،االجتهاد لرتبة االستعداد علي، بن ٧بمد ا٤بوزعي،(ُ)
دركس ،الشػرح الميسػر لقواعػد األصػوؿ كمعاقػد الفصػوؿأبو عبد ا، أٞبد بػن عمػر بػن مسػاعد مصػدر الكتػاب:  ،ا٢بازمي(ِ)

 ٗ -] الكتػاب مػػرقم آليػػا، كرقػػم ا١بػزء ىػػو رقػػم الػػدرس http://alhazme.net  ،تفريغهػػا موقػع الوػػيخ ا٢بػػازمي صػوتية قػػاـ ب
 ، بترقيم الشاملة آليا(.ِِ/ ٔ) [دركس

كتاب اإلٲباف ، باب ]فإف تابوا كأقاموا الصبلة ك ءاتوا الزكاة فدلوا سبيلهم المختصر، في الجامع الصحيح،البدارمأخرجو  (ّ)
 . -ػرضي ا عنهما -( عن عمرِٓ( حديث رقم )ْٖػْٕ/ُ[ )
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، أم : كا٤بيػػػػت يف  (ُ)"مػػػػا أبػػػػْب مػػػػن حػػػػي فهػػػػو ميػػػػت ": -صػػػػلى ا عليػػػػو كسػػػػلم -خصصػػػػت قولػػػػو
 ا تعاذل بو يف اآلية. المتنافالنجاسة مع أف الصوؼ ك٫بوه طاىر إذا جز يف ا٢بياة؛ 

-صػػلى ا عليػػو كسػػلم -و ، خصصػػت قولػػ.[63]انخىب  ت:(   ۀ ۀ ہ ۆ)كقولػػو تعػػاذل 
 ، فإف العامل يأخذ مع الغِب ألهنا أجرة.(ِ)"ال ٙبل لغِب":

 [232]انبقرة:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)كقولو تعاذل : 

، فإنػػػو عػػػاـ يف صػػػبلة  (ّ)خصصػػػت النهػػػي عػػػن الصػػػبلة يف األكقػػػات ا٤بكركىػػػة ا٤بدػػػرج يف الصػػػحيحْب
 . "السنة إال ىذه اآليات األربع  قاؿ : كدل يوجد يف الكتاب ما ٱبصص الوقت ػ أيضان 

                                                          

رقم بػػحػػديث  ،(َُِٕ/ ِكتػػاب الصػػيد ، بػػاب مػػا قطػػع مػػن البهيمػػة كىػػي حيػػة ، )  ،سػػنن ابػػن ماجػػو فػػي،بػػن ماجػػة(أخرجػػو (ُ
 (.قاؿ:>مػػا قطػػع مػػن البهيمػػة كىػػػي حيػػة فمػػا قطػػع منهػػا فهػػو ميتػػػة  -صػػلى ا عليػػػو كسػػلم-( عػػن ابػػن عمػػر أف النػػيب ُِّٔ)
رضػػي ا -( عػػن أيب كاقػػد الليثػػي ػ َُٕٓرقم )بػػ، ( حػػديثُّٖػػػُّٕ/ْكتػػاب األطعمػػة ، )   ،يف ا٤بسػػتدرؾ ،ا٢بػػاكم كأخرجػػو؛

 . -رضي ا عنهماػ-كيف الباب عن ابن عمر ،ػ قاؿ أبو عيسى : ىذا حديث صحيح اإلسناد كدل ٱبرجاه ػ -عنو
عن  ،(ِٖٖٓحديث رقم ) ،(َُُ/ّد قطع منو قطعة ، )صيالكتاب الصيد ، باب يف   ،أبي داككد في سنن،كأخرجو أبو داكد 
 .-رضي ا عنو-أيب كاقد الليثي ػ 
حديث  ،(ْٕ/ْكتاب األطعمة ، باب ما قطع من ا٢بي فهو ميت ، )  ،ن الترمذمسننالجامع الصحيح في  ،كأخرجو الَبمذم

 ( عن أيب كاقد الليثي ، كقاؿ أبو عيسى : ىذا حديث حسن يريب .َُْٖرقم )
(حػػديث رقػػم ُِِ/ِكتػػاب الزكػػاة ، بػػاب مػػن ٯبػػوز  لػػو أخػػذ الصػػدقة كىػػو يػػِب ، )  ،أبػػي داككد سػػننيف  ،أخرجػػو أبػػو داكد  ((ِ
الٙبل الصدقة لغِب ، إال يف سبيل ا أك ابن السبيل أك جار فقّب  )ػ مرفوعان ، بلفظ -رضي ا عنو-( ، عن أيب سعيد ػ ُّٕٔ)

 .(يتصدؽ عليو فيهدم لك أك يدعوؾ 
(حػديث ّّ/ّكتػاب الزكػاة ، بػاب مػا جػاء مػن ال ٙبػل لػو الصػدقة ، )  ،ن الترمػذمسػننالجامع الصحيح في  ،رجو الَبمذمكأخ

 ػ بلفظ : >ال ٙبل الصدقة لغِب كال ذم مرة سول < . -رضي ا عنهما-( عن عبد ا بن عمرك ػ ِٓٔرقم )
يب ىريرة أ( عن ُّٖٗرقم )ب(  ٗٗ/ٓعن ظهر يِب ، حديث)كتاب الزكاة ، باب من سأؿ   ،النسائي سننيف  ،كأخرجو النسائي

 ػ بنفس ركاية الَبمذم . -رضي ا عنو-ػ 
( عػن عبػد ا ُّٗٔرقم )بػ حػديث،( ِْٕ/ُ،) باب من تحل لو الصػدقةكتاب الزكػاة ،   ،سنن الدارمييف  ،كأخرجو الدارمي

 .ػ بنفس ركاية الَبمذم -رضي ا عنهما-بن عمرك ػ 
كتػػػػاب ا٤بواقيػػػت ، بػػػػاب الصػػػبلة بعػػػػد  الفجػػػر حػػػػٌب ترتفػػػع الوػػػػمس ،   ،المختصػػػر صػػػػحيحالجػػػػامع اليف  ،لبدػػػارم أخرجػػػو ا (ّ)

هنػى عػن الصػبلة بعػد الصػبح حػٌب توػرؽ  -صػلى ا عليػو كسػلم-( عن ابن عبػاس أف رسػوؿ ا ُٖٓقم )بر  ،(ُِٖ/ُحديث)
كتاب صبلة ا٤بسافرين ، باب األكقات الٍب هنػى ،حيحالمسند الص يف،كأخرجو اإلماـ مسلم ؛ الومس، كبعد العصر حٌب تغرب 

هنػػػى عػػػن  -صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم-أف رسػػػوؿ ا  -رضػػػي ا عنػػػو-عػػػن أيب ىريػػػرة ،( ِٖٓرقم )بػػػ( ٔٔٓ/ُعػػػن الصػػػبلة فيهػػػا ،)
 الصبلة بعد العصر حٌب تغرب الومس ،كعن الصبلة بعد الصباح حٌب تطلع الومس .
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كبالتػارل ، يف ٜبػرة ا٣بػبلؼ أمثلػة أخػرل كمػا سػيذكر الباحػثقلت : دعول ا٢بصر فيها نظػر ،
فبل بأس بدعول القلة ، كأما دعول ا٢بصر فقد تقدـ ما فيها مػن نظػر، كقػد أشػار السػيوطي إذل تلػك 

مث ذكػر ٟبسػة أمثلػة ، (ُ)"، كىػو عزيػز من خاص القرآف ما كػاف ٨بصصػا لعمػـو السػنة "القلة ،فقاؿ : 
ىب السػابقة كأدلتهػا االنظػر يف ا٤بػذبعػد ك كالػذم يػراه الباحػث ،،ال ٚبرج عما ذكرتو مػن األمثلػة السػابقة

هبػػا ، كضػػعف عػػن معػػارض ٱبػػل  كسػػبلمتو٪بػػد أف ا٤بػػذىب الػػراجح ىػػو ا٤بػػذىب األكؿ ؛ لقػػوة أدلتػػو ، 
 .أدلة ا٤بذىب الثاين 

  الخالؼ أثر
 :تعضد ا٤بذىب األكؿ  متعددة منها مسائلالعلماء  رذك        

 :سواءن كاف حران أك ٩بلوكان  الثيبرجم ك كالتغريب  البكر الزاين جلد              
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ) قولػػػو تعػػػػاذل :كمػػػا يف          

صػػػلى -، خصػػػص قولػػػو [25]انُس   اء:(   ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  
، البكػر بػالبكر جلػد مائػة كتغريػب خذكا عِب خذكا عِب ، قد جعل ا ٥بن سػبيبل ن ":- ا عليو كسلم

 . (ّ)كاف أك امرأة ن عاـ للحر أك ا٤بملوؾ ، رجبل ن  و، فإن (ِ)"عاـ ، كالثيب بالثيب جلد مائة كالرجم 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ   ) ػػػػػ قولػػػػو تعػػػػاذل :

 [43]انُساء: (  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 . (ْ)"ال يقبل ا صبلة أحدكم إذا أحدث حٌب يتوضأ": -صلى ا عليو كسلم-خصص قولو      
  [23]انُحم:(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ) ككقولو تعاذل :  

                                                          
 (.ُٗػُٖ/ّ)دط ،آفاإلتقاف في علـو القر  ،السيوطي(ُ)
 .( َُٗٔحديث رقم ) ،(ُُّٔ/ّباب حد الزىن ، )،كتاب ا٢بدكد ،المسند الصحيح يف ،مسلم  أخرجو(ِ)

( عػػن عبػػػادة بػػػن ُْْٓرقم )بػػػ( ُِْ/ْكتػػاب ا٢بػػػدكد ، بػػاب يف الػػػرجم ، حػػديث )  ،ن أبػػػي داككدسػػنن  ،كأخرجػػو أبػػػو داكد يف
 ػ . -رضي ا عنو-الصامت ػ 

 حػديث(ُْ/ْكتػاب ا٢بػدكد ، بػاب مػا جػاء يف الػرجم علػى الثيػب ،)  ،ن الترمػذمسػننالجػامع الصػحيح فػي  ،كأخرجو الَبمذم
 ػ كقاؿ أبو عيسى : ىذا حديث حسن صحيح . -رضي ا عنو-( عن عبادة بن الصامت ػ ُّْْرقم )ب
 (.ُّٕ)ص ،الفواصل شرح بغية اآلمل ،ابن اسحاؽ( ّ)
 ؛( ُّٓرقم ) ،( َٖ/ُكتاب الوضوء ،باب ال تقبل صبلة بغّب طهور ،)، تصرالمخ صحيحالجامع اليف ،البدارمأخرجو  (ْ)

( عن أيب ِِٓرقم )ب ،(َِْ/ُ، باب كجوب الطهارة للصبلة ، ) كتاب الوضوء  ،المسند الصحيح يف ،كأخرجو اإلماـ مسلم
 .-رضي ا عنو -رة عن أيب ىري ِِِٖ ،برقم ( ِّٓ/ُّ)،مسندهيف  ،كأخرجو اإلماـ أٞبد؛ -رضي ا عنو -ىريرة 
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، أم : كا٤بيػػػت يف  (ُ)"مػػػا أبػػػْب مػػػن حػػػي فهػػػو ميػػػت ": -صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم -خصصػػػت قولػػػو 
 ا تعاذل بو يف اآلية. المتنافىر إذا جز يف ا٢بياة؛ النجاسة مع أف الصوؼ ك٫بوه طا

-صػػلى ا عليػػو كسػػلم -، خصصػػت قولػػو .[63]انخىب  ت:(   ۀ ۀ ہ ۆ)كقولػػو تعػػاذل 
 ، فإف العامل يأخذ مع الغِب ألهنا أجرة.(ِ)"ال ٙبل لغِب":

 [232]انبقرة:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)كقولو تعاذل : 

، فإنػػػو عػػػاـ يف صػػػبلة  (ّ)ات ا٤بكركىػػػة ا٤بدػػػرج يف الصػػػحيحْبخصصػػػت النهػػػي عػػػن الصػػػبلة يف األكقػػػ
 الوقت ػ

 

                                                          

رقم بػػحػػديث  ،(َُِٕ/ ِكتػػاب الصػػيد ، بػػاب مػػا قطػػع مػػن البهيمػػة كىػػي حيػػة ، )  ،سػػنن ابػػن ماجػػو فػػي،بػػن ماجػػة(أخرجػػو (ُ
 (.قاؿ:>مػػا قطػػع مػػن البهيمػػة كىػػػي حيػػة فمػػا قطػػع منهػػا فهػػو ميتػػػة  -صػػلى ا عليػػػو كسػػلم-( عػػن ابػػن عمػػر أف النػػيب ُِّٔ)
رضػػي ا -( عػػن أيب كاقػػد الليثػػي ػ َُٕٓرقم )بػػ، ( حػػديثُّٖػػػُّٕ/ْاب األطعمػػة ، )كتػػ   ،يف ا٤بسػػتدرؾ ،كأخرجػػو ا٢بػػاكم؛

 . -رضي ا عنهماػ-كيف الباب عن ابن عمر ،ػ قاؿ أبو عيسى : ىذا حديث صحيح اإلسناد كدل ٱبرجاه ػ -عنو
عن  ،(ِٖٖٓحديث رقم ) ،(َُُ/ّصيد قطع منو قطعة ، )الكتاب الصيد ، باب يف   ،أبي داككد في سنن،كأخرجو أبو داكد 
كتػاب األطعمػة ، بػاب مػا قطػع مػن   ،ن الترمػذمسػننالجػامع الصػحيح في  ،كأخرجو الَبمػذم،-رضي ا عنو-أيب كاقد الليثي ػ 

 ( عن أيب كاقد الليثي ، كقاؿ أبو عيسى : ىذا حديث حسن يريب .َُْٖحديث رقم ) ،(ْٕ/ْا٢بي فهو ميت ، )
(حػػديث رقػػم ُِِ/ِكتػػاب الزكػػاة ، بػػاب مػػن ٯبػػوز  لػػو أخػػذ الصػػدقة كىػػو يػػِب ، )  ،ي داككدأبػػ سػػننيف  ،أخرجػػو أبػػو داكد  ((ِ
الٙبل الصدقة لغِب ، إال يف سبيل ا أك ابن السبيل أك جار فقّب  )ػ مرفوعان ، بلفظ -رضي ا عنو-( ، عن أيب سعيد ػ ُّٕٔ)

كتػاب الزكػاة ، بػاب مػا جػاء مػن   ،ن الترمذمسننيح الجامع الصحفي  ،كأخرجو الَبمذم.(يتصدؽ عليو فيهدم لك أك يدعوؾ 
دقة لغػِب ػ بلفػظ : >ال ٙبػل الصػ -رضػي ا عنهمػا-( عػن عبػد ا بػن عمػرك ػ ِٓٔ(حػديث رقػم )ّّ/ّال ٙبل لو الصدقة ، )
م رقبػ(  ٗٗ/ٓكتاب الزكاة ، باب من سأؿ عػن ظهػر يػِب ، حػديث)  ،النسائي سننيف  ،كأخرجو النسائي،كال ذم مرة سول < 

 ػ بنفس ركاية الَبمذم . -رضي ا عنو-يب ىريرة ػ أ( عن ُّٖٗ)
( عػن عبػد ا ُّٗٔرقم )بػ حػديث،( ِْٕ/ُ،) باب من تحل لو الصػدقةكتاب الزكػاة ،   ،سنن الدارمييف  ،كأخرجو الدارمي

 .ػ بنفس ركاية الَبمذم -رضي ا عنهما-بن عمرك ػ 
كتػػػػاب ا٤بواقيػػػت ، بػػػػاب الصػػػبلة بعػػػػد  الفجػػػر حػػػػٌب ترتفػػػع الوػػػػمس ،   ،مختصػػػرال صػػػػحيحالجػػػػامع اليف  ،أخرجػػػو البدػػػارم  (ّ)

هنػى عػن الصػبلة بعػد الصػبح حػٌب توػرؽ  -صػلى ا عليػو كسػلم-( عن ابن عبػاس أف رسػوؿ ا ُٖٓقم )بر  ،(ُِٖ/ُحديث)
ب األكقات الٍب هنػى كتاب صبلة ا٤بسافرين ، با،المسند الصحيح يف،كأخرجو اإلماـ مسلم ؛ الومس، كبعد العصر حٌب تغرب 

هنػػػى عػػػن  -صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم-أف رسػػػوؿ ا  -رضػػػي ا عنػػػو-عػػػن أيب ىريػػػرة ،( ِٖٓرقم )بػػػ( ٔٔٓ/ُعػػػن الصػػػبلة فيهػػػا ،)
 الصبلة بعد العصر حٌب تغرب الومس ،كعن الصبلة بعد الصباح حٌب تطلع الومس .
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 األمروزعي في مبحث اإلماـ الماختيارات :رابعلالمبحث ا

 تمهيد

األمػػر إذا كػػاف ٗبعػػُب ضػػد  :يف ا١بمػػع فقػػالوافػػرؽ بعضػػهم كقػػد ، كٝبعػػو أكامػػر. النهػػي ضػػد :لغػػةن  األمػػر
 .(ُ)أموركإذا كاف ٗبعُب الوأف فجمعو  ،معو أكامرجالنهي ف

 ذكرت عدة تعاريف لؤلمر كأشهر ىذه التعاريف  

. كىػذا تعريػف إمػاـ ا٢بػرمْب القوؿ ا٤بقتضي طاعة ا٤بأمور بفعل ا٤بأمور بو ىو اصطالحان: األمر
  .(ِ)كالباقبلين كالغزارل 

 .(ّ)طلب الفعل على جهة االستعبلءبأنو: ؤلمر كىناؾ تعريف آخر للرازم كاآلمدم ل

يفْب ىػػػػػو: اشػػػػػَباط االسػػػػػتعبلء ىػػػػػل يوػػػػػَبط أـ ال يوػػػػػَبط؟ فالػػػػػذم يقػػػػػوؿ كالفػػػػػرؽ بػػػػػْب التعػػػػػر 
باالسػػتعبلء أخرجػػػوا االلتمػػاس كالػػػدعاء ك٫بػػػوه، كمػػن دل يوػػػَبط االسػػتعبلء قػػػاؿ: يصػػػح األمػػر كلػػػو مػػػن 

(   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک)األدىن بداللػػػػػػػة قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػاذل عػػػػػػػػن قػػػػػػػوؿ فرعػػػػػػػػوف ألتباعػػػػػػػػو

 لذكر أف ا٤بوزعي دل يتطرؽ لتعريف األمر.كا١بدير با ،كىم أدىن منو مرتبة[113]األعراف:

 أما النهي فمن أىم التعريفات لو فهو:

 .(ْ)يقاؿ هناه ينهاه هنيان فانتهى كتناىى أم كف،خبلؼ األمر فهو  :أما النهي لغة

 .(ٓ)القوؿ الذم يستدعي بو ترؾ الفعل :ىو كفي االصطالح

                                                          

 . ٖٔ/ َُ،كستاج العر  ،الزبيدم ؛ِٕ/ْ ،"أمر"،مادة،لساف العرب ،ابن منظور((ُ
د  ،األحكػاـ أصػوؿ فػي اإلحكػاـ ،آلمػدم؛ آُُ/ُ،البرىػاف ،ا١بػويِب ؛ُٗ/ِ، ّط،المحصوؿ في أصػوؿ الفقػو ،الرازم(ِ)
 .َِِص،ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل ؛ُٕٓ/ِ ،ط
 .ُٖٓ/ِ ،د ط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ ،آلمدما ((ّ
 (ّّْ/ُٓ، مادة "هنى"،لساف العربمنظور،  ابن ((ْ
 (.ُِ،)ص/اللمع (الوّبازم،(ٓ
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 المطلب األكؿ: األمر حقيقة في الوجوب 

 :تصوير المسألة 

 ال ا٤بسػػػألة أك الوعيػػػد أك التقريػػػع كجػػػو علػػػى ذلػػػك مػػػن كػػػاف مػػػا أف العلػػػم كأىػػػل اللغػػػة أىػػػل اتفػػػق أكالن:
 .األمر صورة صورتو كانت كإف أمران  يسمى

 كركده كلػػيس أمػػرا يسػػمى ذلػػك ٝبيػػع: قػػائلوف فقػػاؿ. أمػػران  كػػاف اإلٯبػػاب أراد إذا أنػػو علػػى اتفقػػوا ثانيػػان:
  .أمران  يسمى كٝبيعو باآلخر منو ثبلثةال الوجوه ىذه بأحد أكذل مطلقان 

 فقد ،أمران  يسمى ىل إشارة، أك إباحة أك ندبان  كاف إذا"  افعل: " قولو يف العلم أىل اختلف       

فقػد ذكػر الغػزارل كاآلمػدم  ،تعددت األقواؿ يف ىذه  ا٤بسألة ؛ لوركد أكثر من مػدلوؿ لصػيغة األمػر   
 .(ُ)ذكر السبكي أربعة كعورين معُبن ٥با ٟبسة عور مدلوالن ٥بذه الصيغة ؛ بل 

 األراء في المسألة : 

 .(ِ)كىذا قوؿ ا١بمهور ،٦باز يف الباقي  ،: أنو حقيقة يف الوجوب  القوؿ األكؿ

 كاستدلوا بأدلة منها: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) تعػػػػػػػاذل ا قػػػػػػػوؿ أكالن:

 [36]األحزاب:   (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 مػن كقػوؿ بػو أمػر فيمػا التديػّب نفيػو: األكؿ: كجهػْب مػن األمػر كجػوب علػى أف اآلية صػرٰبةلة: كجو الدال 
ۓ ): تعػػاذل ا قػػوؿ: كالثػػاين ،اآليػػة مقتضػػى خػػبلؼ كذلػػك التديػػّب معهمػػا يثبػػت كاإلباحػػة بالنػػدب يقػػوؿ

 [23]انجٍ:(   ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

                                                          

 .(ُُِ/ُ)،ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل ؛ُٖ/ِ،الفصوؿ في األصوؿ ،(الرازم(ُ
 ،؛ ابػن برىػاف  ِِْ/ُ ،ِط،العػدة فػي أصػوؿ الفقػو ،يعلػى أبػو ؛ُُٔ/ِ ،د ط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ ،آلمػدما(ِ)

 . ٗٓص ،ُط،ؿ النظر في األصوؿبذ ،( ؛األ٠بندمُّْ-ُّّ/ُ)  ،الوصوؿ إلى الوصوؿ
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 العرب لغة يف لؤلمر لفظ كال الواجبات، بَبؾ الإ يلحق ال العصياف كاسم عاصيان  األمر تارؾ فسمى
 يّبه. على( الداللة تقـو) حٌب لئلٯباب أنو فدؿ افعل قو٥بم يّب

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ): تعػػػػػػػاذل ا قػػػػػػػوؿثانيػػػػػػػان: 

ڳ ڳ ڳ ) تعػاذل ا كقػوؿ أمرا يسمى كالقضاء ،[65]انُساء:(   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 [23]اإلسراء:(   ے ے ۓ ۓ

ڑ ک ک ک ک گ ) تعػػاذل قولػػو أيضػػا عليػػو كيػػدؿ. األمػػر لػػزـك متضػػمن أمػػر فمعنػػاه

 [63]انُىر:(   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 مػػػػا لوالىػػػػا ككجوبػػػػو األمػػػػر لػػػػزـك علػػػػى كا٤بباح،فػػػػدؿ النػػػػدب تػػػػارؾ يلحػػػػق ال الوعيػػػػد أف كمعلػػػػـو
 .(ُ)بَبكو الوعيد استحق

 [42]انًرسالث: (  مئ ىئ يئ جب حب خب مب)اذلتع : قوؿ اثالثان 

 يفيػد األمػر كاف كلو افعلوه ٥بم قيل ما عل تركوا أهنم على كجو االستدالؿ أف ا تعاذل ذمهم
 أف لنػػػا لػػيس فإنػػو تركػػو لكػػم كٯبػػوز تفعلػػوه أف األكذل ٥بػػم قيػػل إذا كمػػا الكػػبلـ ىػػذا حسػػن ٤بػػا النػػدب
 .(ِ)تركو  على نذمهم

األصػػػولية ا٤بوػػػهورة  " أف األمػػػر يػػػدؿ علػػػى الوجػػػوب مػػػا دل يصػػػرفو  كأيضػػػان اسػػػتنبطوا  القاعػػػدة
 .(ّ)صارؼ " 

كال ٰبمػل علػى الوجػوب إال إذا دٌؿ الػدليل علػى ذلػك  ،: أنو حقيقة يف الندب إذا أطلػق القوؿ الثاني
 (.ْ)كىذا قوؿ بعض ا٤بعتزلة ،

                                                          

 .ُٖ/ِ،الفصوؿ في األصوؿ ،الرازم ((ُ
 .ِْٓ/ِ، ُ،طالوصوؿ منهاج شرح السوؿ نهاية، األسنوم ؛ْٔ/ِ،ّط،المحصوؿ في أصوؿ الفقو،الرازم(ِ)

 .ُٖ/ِ،الفصوؿ في األصوؿالرازم، ( ّ)
 ،ُط ،الثبػػػػػوت مسػػػػلم شػػػػرح مػػػػوتالرح فػػػػواتح،ألنصػػػػػارم ا( ؛ ّّص/)،ُط،الفقػػػػو أصػػػػوؿ فػػػػي التبصػػػػرة ،الوػػػػّبازم(ْ)

(ُ/ّّٕ.) 
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م مػن تػرجيح يزيػد كالبػد السػتدعاء ا٢بكػ ،كاستدلوا بأف اإلرادة كجبت لتمييز الطلػب مػن يػّبه
على حسن العقل الذم يستحق فاعلو ا٤بدح ، كأدىن مراتب الَبجيح الندب، كإف كاف من يّب حكيم 

 دل يقتًض أكثر من اإلرادة .

 قػػػاؿ  إذا كمػػػا الكػػػبلـ ىػػذا حسػػػن ٤بػػػا يفيػػػد النػػدب األمػػػر لػػػو كػػاف أنػػػوكيػػرد علػػػى ىػػػذا القػػوؿ:
.(ُ)تركو على نذمهم أف لنا سلي فإنو تركو لكم كٯبوز تفعلوه أف األكذل القائل 

 كالػدليل األمػر حقيقػة يعتقػدكا دل ألهنػم بػل بػو ا٤بػأمور تركػوا ألهنم ال ذمهم كٯباب عليهم : إ٭با
 [45]انًرسالث:(   ۈئ ۈئ ېئ ېئ) تعاذل قولو عليو

 ألنػو ذمهػم إ٭بػا تعػاذل فلعلػو هبػا القػرائن بعػض اقػَباف عنػد الوجػوب تفيد قد افعل فصيغة كأيضان 
  الوجوب. على دالة قرينة دتكج قد كاف

لػَبدد اللفػظ كػَبدده بػْب الوجػوب، كالنػدب، لكػن: : أنػو موػَبؾ بػْب الوجػوب كالنػدب؛ القوؿ الثالث
بػػل اللفػػظ خػػاؿ عػػن التعػػرض لكميػػة  ؛يف نفػػس اللفػػظ علػػى ٫بػػو تػػردد اللفػػظ ا٤بوػػَبؾ لػػيس ىػػذا تػػرددان 

 .(ِ) كىذا قوؿ ا٤برتضى من الويعة ،ا٤بأمور بو

 .(ّ)" صرح الوافعي يف كتاب أحكاـ القرآف بَبدد األمر بْب الوجوب كالندب كقاؿ الغزارل 

قػػوؿ أهنػػا موػػَبكة مػػن ا٣بمسػػة أعػػِب الوجػػوب كالنػػدب كاإلباحػػة كالكراىػػة كالتحػػرًن كىػػو القػػوؿ الرابػػع :
 .(ْ)الرازم يف اصوؿ كاختاره السبكي

 

                                                          

 ْٔ/ِ،ّ،طالمحصوؿ في أصوؿ الفقو،الرازم(ُ)
 . ِّ/ِ ،د ط،المنهاج شرح في اإلبهاج،؛ السبكيُِِ/ُ ،ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل(ِ)
 ( . ِْ/ ُ)ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل (ّ)
 .(ِٔ/ِ،دط)المنهاج شرح في اإلبهاج،السبكي(ْ)
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 اختيار الموزعي 

حيػث قػاؿ : كا٤بدتػار  ،كىو أف األمر يدؿ علػى الوجػوب اختار ابن نور الدين قوؿ ا١بمهور          
 .(ُ)كقوؿ األكثرين من الفقهاء : أنو الوجوب(  ،عندنا 

مث يتػابع كيبػْب األدلػػة الػٍب اسػػتدلوا هبػا  بعػػد عرضػو لؤلقػواؿ بصػػورة مػوجزة بقولػػو )كالػدليل علػػى 
   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) ا٤بدتػار: قولػو تعػػاذل :

42]انًرسالث:   (مئ ىئ يئ جب حب خب مب)قوؿ ا تعاذل  ك [23،21،22،23ًرسالث]ان
 (ِ). 

كالػػذم  يػػراه الباحػػث أف الػػراجح ىػػو قػػوؿ ا١بمهػػور كمعهػػم بػػن نػػور الػػدين ا٤بػػوزعي ؛ ٢بجػػتهم  
 إلبليس كلكاف ،الَبؾ على تعاذل ا ذمو ٤با الوجوب داالن على األمر يكن دل القوية كا٤بتمثلة يف أنو لو

 إنػو قلػتم فلػم الوجػوب يفيػد كػاف اللغػة تلػك يف األمػر لعػل قلت فإف السجود ألزمتِب ما إنك قوؿأف ي
 خػػػاص بػػػأمر فتدصيصػػػو األمػػػر ٨بالفػػػة علػػػى الػػػذـ ترتيػػػب يقتضػػػي الظػػػاىر قلنػػػا للوجػػػوب اللغػػػة ىػػػذه يف

 [42]انًرسالث:   (مئ ىئ يئ جب حب خب مب)تعاذل بقولو التمسك ككذلك الظاىر خبلؼ

 ىػػذا حسػػن ٤بػػا النػػدب يفيػػد األمػػر كػػاف كلػػو ،افعلػػوه ٥بػػم قيػػل مػػا عػػل اتركػػو  اهنػػم ذمهػػم علػػى 
كأيضػان  ،تركػو علػى نذمهم أف لنا ليس فإنو تركو لكم كٯبوز، تفعلوه أف األكذل ٥بم قيل إذا كما ،الكبلـ

 ٤با ىو معلـو أف ترتيب الذـ على من ٱبالف األمر ا٤بطلق دؿ على أف أصل األمر للوجوب .

 أثر الخالؼ

 عن النظر بقطع ا١باـز الطلب ٗبعُب للوجوب حقيقة كأنو األمر إذل نظر يف ا٤بسألة فمنلفظيان  ا٣ببلؼ
 يفيػػده، كمػػا منهمػػا كػػل أحكػػاـ إذل نظػػر كإف .لفظيػػان  يكػػوف ا٣بػػبلؼ فػػإف ظنيػػان، أك قطعيػػان  الػػدليل كػػوف
 األحكػػػاـ ْبكبػػػ بينهػػػا كفرَّقػػػوا شػػػرعية أحكامػػػان  ذكػػػركا قػػػد -ؼاحنػػػاال فػػػإف معنويػػػان؛ يكػػػوف ا٣بػػػبلؼ فػػػإف

 ".. الواجب"  ك"  الفرض"  بْب تفريقهم ىو التفريق ىذا كسبب األخرل،

 
                                                          

 . (ْْٖ/ُ)ُط،االستعداد لرتبة اإلجتهادا٤بوزعي،  (ُ)
 . (ْْٖ/ُ)ُط،االستعداد لرتبة اإلجتهاد ا٤بوزعي، ((ِ
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أف يكػوف أمػر ،أف يأمر آخر بػأمر  ،رجالن  -صلى اهلل عليو كسلم -إذا أمر النبي :المطلب الثاني
 ذلك اآلخر يقتضي الوجوب.

 تصوير المسألة

أف ىذا ا٤بثاؿ جعلػو  ،الذم ذكره األصوليوفك  ،ذكر ا٤بؤلف حديث ابن عمر مثاالن ٥بذه ا٤بسألة        
صػلى ا -؛بػدليل قولػو  -صلى ا عليػو كسػلم -بعضهم ٧بل اتفاؽ يف أف ابن عمر مأمور من النيب 

 ،-صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم-:فلّباجعهػػػا( فػػػبلـ األمػػػر متوجػػػو إذل ابػػػن عمػػػر مػػػن الرسػػػوؿ -عليػػػو كسػػػلم 
-، كإ٭بػا ا٣بػبلؼ يف يػّب أمػر ا كأمػر رسػولو ألمر األكؿسػوؿ ا ٧بػل اتفػاؽ بػافجعلوا أمر ا كأمػر ر 
 ، كمن ىم من جعل النزاع يف الكل. -صلى ا عليو كسلم 

 األراء في المسألة

 (ُ)كىػذا قػوؿ ا١بمهػور ،: األمر بالوػيء لػيس أمػران بػذلك الوػيء يف حػق الطػرؼ الثالػث القوؿ األكؿ
 مركا أكالدكم بالصبلة كىم أبناء سبع سنْب " :" -صلى ا عليو كسلم-كاستدلوا بقوؿ الرسوؿ 

: " -صلى ا عليو كسػلم -أنو لو كاف األمر باألمر أمران لكاف قوؿ الرسوؿ ،كجو االستدالؿ 
ك كمػػػا ىػػػو  ،للصػػػبياف  –)صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم( -مػػػركا أبنػػػاءكم بالصػػػبلة لسػػػبع " أمػػػران مػػػن الرسػػػوؿ 

 معلـو أف ا٣بطاب لؤلكلياء .

 (ِ)كىذا قوؿ ا٤بالكية كبعض الوافعية ،أف األمر بالويء أمر بذلك الويء :القوؿ الثاني 

)صػلى ا -أنو طلق امرأتو كىي حػائض علػى عهػد رسػوؿ ا  ،كاستدلوا ٕبديث ركاه ابن عمر       
عػن ذلػك فقػاؿ : "ميػره  -)صػلى ا عليػو كسػلم(-رسػوؿ ا فسأؿ عمر بن ا٣بطاب  –عليو كسلم( 

                                                          

-َّٗ/ُ)،ُط ،الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتح، ألنصارما( ؛ٓٔ/ُ)،ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل ((ُ
 (.ِْٕ/ُ) ،ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد ،الووكاين(؛ ُّٗ

 (.ُٕٕ/ُ)،أصوؿ الفقو الذم ال يسع المسلم جهلو،السلمي   ((ِ
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كإف شاء طلق قبل  ،مث إف شاء أمسك بعد  ،مث ٙبيض مث تطهر  ، ليمسك حٌب تطهر مث ،فلّباجعها 
 . (ُ)أف ٲبس " 

ٌؿ علػػى أف ذلػػك األمػػر يكػػوف كد،أف ابػػن عمػػر مػػأمور مػػع كػػوف األمػػر بواسػػطة  :ككجػػو االسػػتدالؿ    
 . ( ِ)كاجبان 

 اختيار الموزعي 

صػلى  -ان للمالكيػة كبعػض الوػافعية يف أف النػيباختار ابن نور الدين ا٤بػوزعي القػوؿ الثػاين موافقػ       
حيػث  ،أنو يكوف أمر ذلك األمر يقتضي الوجػوب ،إذا أمر رجبلن أف يأمر آخر بأمر  -ا عليو كسلم

أنػو يكػوف  ،إذا أمر رجبلن أف يأمر آخػر بػأمر  -صلى ا عليو كسلم -قاؿ  " كا٤بدتار عندم أف النيب
-كذلػك كقػوؿ النػيب  ،نػو يف عػرؼ الرؤسػاء أمػر مػن اآلمػر األكؿ أمر ذلك األمػر يقتضػي الوجػوب ؛أل

: " مػػر ابنػػك فلّباجعهػػا "  ٤بػػا طلػػق زكجتػػو كىػػي  -رضػػي ا عنػػو-لعمػػر  -ليػػو كسػػلم ػصػػلى ا ع
 .(ّ)حائض

ا٤بالكيػة كبعػض الوػافعية ىػػو الػراجح كىػو مػا اختػاره ابػػن  مػا ذىػػب إليػوأف كالػذم يػراه الباحػث        
عي ٨بالفػػػػان للجمهػػػػور ؛ للحػػػػديث الػػػػذم ذكػػػػر كلعػػػػل ىػػػػذا ا٢بػػػػديث ٧بػػػػل اتفػػػػاؽ بػػػػْب نػػػػور الػػػػدين ا٤بػػػػوز 

صػلى -؛ بػدليل قولػو  -كسػلم  ػصػلى ا عليػو -فػابن عمػر مػأمور مػن النػيب  ،األصػوليْب ٥بػذه ا٤بسػألة
صػػػلى ا عليػػػو -فػػػػبلـ األمػػػر متوجػػػو إذل ابػػػن عمػػػر مػػػن الرسػػػوؿ  ،: " فلّباجعهػػػا " -ا عليػػػو كسػػػلم 

٧بػل اتفػاؽ يف أنػو مػأمور بػاألمر األكؿ كمػا تقػدـ يف تصػوير  جعلػوا أمػر ا كأمػر الرسػوؿ كما  ،-كسلم
. (ْ)ا٤بسألة

                                                          

،بػػاب قػػوؿ ا تعػػاذل )يأيهػػا النػػيب إذا طلقػػتم النسػػػاء  كتػػػاب الصػػالة، الجػػامع الصػػحيح المختصػػرفػػي  ،البدػػارم  (أخرجػػو(ُ
 .ّْٓٗبرقم ، َُُِ/ٓ(

 . ُّٗ/ِ ،ُط،الفقو أصوؿ في المحيف البحر الزركوي،((ِ
 (.َْٕ/ُ)ُ،طاالستعداد لرتبة اإلجتهاد ،يا٤بوزع ((ّ
 (.ِٕٓ)ُط ،التمهيد في أصوؿ الفقو ،أبو ا٣بطاب ((ْ



 

89 

 الخالؼ أثر

 مسألة: فيمن قاؿ البنو :قل ألمك  أنت طالق ، فهل يقع الطالؽ

إذا  وم كيػّبهاألسػن ذكرىػاكقد  ،البنو :قل ألمك  أنت طالق ، فهل يقع الطبلؽ رجل قاؿ إذا   
على مػذىب مػن يػرل أف األمػر بػاألمر فهل يقع الطبلؽ ؟ ف ،اؿ الرجل البنو :قل ألمك  أنت طالق ق

ىػذا إذا  ،قاؿ: يقع الطػبلؽ ،كعلى القوؿ الثاين،قاؿ ال يقع الطبلؽ  ،ليس أمران بذلك الويءبالويء 
  بق يف الَبجيح.يكن نول التوكيل أك نول الطبلؽ ،كما اختاره ا٤بؤلف موافق ٤بذىب ا٤بالكية كما س دل

 المطلب الثالث: داللة صيغة األمر المجردة على المرة أك التكرار

 تصوير المسألة:

ال خبلؼ بْب العلماء أف األمر ا٤بقَبف بقرينػة تػدؿ علػى طلػب ا٤بػرة أك طلػب التكػرار فإنػو ٰبمػل  أكالن:
 .(ُ)على ما اقَبف بو

ىػػل يفيػػد ا٤بػػرة أك يقتضػػي التكػػرار، أك ال  قػػرائنعػػن الاجملػػرد األمػػر صػػيغة يف  وفاألصػػولياختلػػف  ثانيػػان:
 يفيد كاحدان منهما؟

 األراء في المسألة:

. كبػو لتكػرار ا٤بسػتوعب لزمػاف العمػر مػع اإلمكػافا ضيقتأف داللة صيغة األمر اجملردة ي القوؿ األكؿ: 
سرخسػػي كحكػػاه ال ،ِبيسػػفرايذىػػب األسػػتاذ أبػػو إسػػحاؽ اإلكإليػػو  ٝباعػػة مػػن الفقهػػاء كا٤بتكلمػػْبقػػاؿ 

إذل الوػافعي، كبػو قػاؿ (ُ)، كنسػبو الز٪بػاين(ِ)يف ا٤بندوؿ عن أيب حنيفة كا٤بعتزلةالغزارل كنقلو  ،عن ا٤بزين

                                                          

 .َِِ/ُ ،ِط،في أصوؿ الفقوشرح اللمع  ،الوّبازم ((ُ
 ،الوػػّبازم ؛ٖٓ/ُ،ُط، الفقػػو أصػػوؿ فػػي المحصػػوؿ،العػػريب بػػنا؛َُٖص،ّط،األصػػوؿ تعليقػػات مػػن المنخػػوؿ،الغػػزارل((ِ

 أصػوؿ فػي اإلحكػاـ ،آلمػدما ؛ٓٔ/ُ ،ُ،طاألصػوؿ فػي األدلة ،قواطعا٤بركزم ؛َِِ/ُ، ِط،وفي أصوؿ الفقشرح اللمع 
 فػػي المحػػيف البحػػر ،الزركوػػي؛َْٔ/ُ ،ُط ،الثبػػوت مسػػلم شػػرح الرحمػػوت فػػواتح، ألنصػػارم ا ؛ُّٕ/ِ،د ط ،األحكػػاـ
 .ِِّ/ِ، ُ، طالفقو أصوؿ
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، (ْ)، كاختػػاره القاضػػي أبػػو يعلػػى كنسػػبو إذل اإلمػػاـ أٞبػػد(ّ)، كابػػن خػػويز منػػداد(ِ)ابػػن القصػػار ا٤بػػالكي
 .(ٓ)كنسب إذل اإلماـ أيب بكر الباقبلين

ف ذلػك يػّب ٩بكػن إف ،الفعل األكؿ من التكرار ىنا معناه ا٢بقيقي كىو إعادة ليس ا٤برادقالوا: ك 
 (ٔ) .ا٤براد مثلو كإ٭با ،من ا٤بكلف

 كاستدلوا لهذا القوؿ بأدلة منها:

، فهػػي ٧بمولػػة علػػى التكػػرار فوجػػب أف أكالن:   اسػتقراء األكامػػر الوػػرعية كػػاألمر بالصػػبلة كالزكػػاة كالصػـو
 ، كلو كانت ال ٙبمل على التكرار، ٤با يلبت يف أكامر الورع. تكوف أكامر الورع كلها كذلك

كيػػرد علػػيهم قػػو٥بم أف ىػػذا االسػػتدالؿ يتعػػارض ٗبثلػػو كىػػو االسػػتقراء ٗبػػا علػػم مػػن  الصػػيغة يف العػػرؼ 
كالوػػرع اسػػتعملت يف الداللػػة علػػى ا٤بػػرة، فمػػن اسػػتعماؿ الوػػرع األمػػر بػػا٢بج، فػػا٤بطلوب مػػرة كاحػػدة، 

 تكرار من قرينة األمر.ككذلك أنو إ٭با فهم ال

فكػػػرركا عليػػػو  (ُ)(اضػػػربوه:)قػػػاؿ يف شػػػارب ا٣بمػػػر -صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم-أف النػػػيب اسػػػتدلوا بػػػثانيػػػان: 
 ، كلنهاىم رسوؿ ا عن ذلك.كلو دل يكن مقتضى األمر التكرار ٤با كرركا عليو الضرب ، الضرب

                                                           

، شػيخ الوػافعية تفقػو كبػرع يف ا٤بػذاىب كاألصػوؿ كا٣بػبلؼ الز٪بػاينا٤بناقب ٧بمود بن أٞبد بن ٧بمود بػن ٖبتيػار  أبو(ىو اإلماـ (ُ
سػػير أعػػالـ  ،الػػذىيب ؛.ّٖٔ/ٖ ،طبقػػات الشػػافعية الكبػػرل ،ىػػػ. السػػبكئٓٔ، تػػويف درس بالنظاميػػة كعػػزؿ كدرس با٤بستنصػػرية

 .ّْٓ/ِّ ،د ط، النبالء
، ألػػف  كتابػػػان يف بغػػػداديف  ان قاضػػي كػػػاف  ا٤بػػالكي ابػػػن القصػػار البغػػػدادم نعلػػػي بػػن عمػػػر بػػن أٞبػػػد الفقيػػو أبػػػو ا٢بسػػىػػو اإلمػػاـ ((ِ

 ،بالوفيػػػات الػػػوافي، الصػػػفدم، َُٕ/ُٕ ،د ط، سػػػير أعػػػالـ النػػػبالء ،الػػػذىيب ىػػػػ.ّٕٗ، تػػػويف أصػػػوليا ن  كػػػاف نظػػػاران ا٣بػػػبلؼ، ك 
 (.َِٔ/ُٖ،)ُط
 ركضػػة،  يا٤بقدسػػ قدامػػة ؛ ابػػنٕٓص ،تخػػريج الفػػركع علػػى األصػػوؿ ،الز٪بػػاين ؛َِٕ/ِ،دط،الفصػػوؿ إحكػػاـ، البػػاجي ((ّ
 الفقو أصوؿ في المحيف البحر الزركوي، ؛ُْٖ/ُ ،د ط ،كشف األسرار ، البدارم ؛ََِ/ُ ،ِط ،المناظر كجنة الناظر

 .ُُٖ/ِ ،ُط،
 .ُٖص  ، دط، المسودة في أصوؿ الفقو ،آؿ تيمية ؛ِْٔ/ُ ،ِط،العدة في أصوؿ الفقو ،يعلى أبو ((ْ
إذل تقوية القوؿ بإفادتو ا٤برة الواحدة، يف حالة عدـ التوقف.  ٲبيل ب الباقبلينذىم إذل الباقبلين، حيث أف ىذا نسبةال تصح  ((ٓ

انظػر: « فأقول ا٤بذىبْب اللذين قدمنا ذكرٮبا: القوؿ بأنو مقتضي لفعل مرة كاحدة، إال أف يدؿ الدليل على كجوب التكػرار »قاؿ:
 .ُٖص ، د ط، دة في أصوؿ الفقوالمسو  ،آؿ تيمية ؛ُُٕ/ُ، ُط،الصغير كاالرشاد التقريب، الباقبلين

 .ْٗ/ِ ،د ط،المنهاج شرح في اإلبهاج،السبكي ((ٔ
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اؿ كىػػي أف مقصػػود الضػػرب بػػأهنم إ٭بػػا كػػرركا الضػػرب بقرينػػة شػػاىد ا٢بػػ الػػدليلكيػػرد علػػى ىػػذا 
 .الردع كالزجر؛ كذلك ألنو ال ٰبصل با٤برة الواحدة، كا٤بقصود ىنا األمر ا٤بتجرد عن القرائن

 
ٛبسػك علػى أىػل الػردة مػن كجػوب تكػرار الزكػاة  -رضػي ا عنػو-أبا بكر الصػديق  استدلوا بأفثالثان: 

 [5]انخىبت:(   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )بقولو تعاذل

 . للتكرار أف األمر على اإلٝباعفدؿ على انعقاد  ،دل ينكر عليو أحد من الصحابةك 
صػلى ا -كيرد ىذا االحتجاج بأنو اسػتفيد مػن القرينػة كػاألكؿ، كقػد تكػوف القرينػة فعػل النػيب 

، فقد كاف يرسل ا١بباة عند مركر ا٢بوؿ؛ إضافة إذل ذلك أف تكرار الزكاة من ا٤بعلػـو عنػد -عليو كسلم
 .-مرضي ا عنه-صحابة ضركرة؛ فلذا سلم الصحابة للصديق ال

٤بػا رآه  -صػلى ا عليػو كسػلم-سػأؿ النػيب كذلػك عنػدما بػن ا٣بطػاب كما اسػتدلوا بقصػة عمػر   رابعان:
 ،(ِ) (نعػػم:)فقػػاؿ ؟فعلػػت ىػػذا يػػا رسػػوؿ ا أعمػػدان  :قػػد ٝبػػع بطهػػارة كاحػػدة بػػْب صػػلوات عػػاـ الفػػتح

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) :ة مػن قولػو تعػاذلكلوال أنو فهم تكرار الطهػار 

 .٤با كاف للسؤاؿ معُب [ 6انًائدة: ] (   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 كيرد على ىذا الدليل من عدة أكجو: 

صػلى ا عليػو  -: لو سلمنا ىذا جدال ن فهم عمر من ٦بػرد اللفػظ، نقػوؿ فقػد فهػم النػيبالوجو األكؿ
مػػَبجح علػػى فهػػم عمػػر كيػػّبه، فصػػار الػػدليل  -سػػلمصػػلى ا عليػػو ك -عػػدـ التكػػرار، كفهمػػو  -كسػػلم

 حجة عليهم ال ٥بم.

                                                           

برجػػل قػػد شػػرب، قػػاؿ: )اضػػربوه( قػػاؿ: أبػػو ىريػػرة فمنػػا الضػػارب بيػػده، كالضػػارب بنعلػػو،  -صػػلى ا عليػػو كسػػلم-أييتى النػػيب  ((ُ
:" أخزاؾ ا" قاؿ:)ال تقولوا  فػي  ،البدػارمأخرجو ىكذا ال تعينوا عليو الويطاف( كالضارب بثوبو، فلما انصرؼ، قاؿ بعض القـو

 (.ّٓٗٔرقم)ب ،ِْٖٖ/ٔ ،الجامع الصحيح المختصر
 ،أبػو داكد ؛ أخرجػوُِٕ ،بػرقم،ِِّ/ُبػاب جػواز الصػلوات كلهػا بوضػوء كاحػد،  ، الصػحيح فػي المسػند، مسػلمأخرجو  ((ِ
 .(ِٕٕرقم)ب ،ْْ/ُ،باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء كاحد، السننفي 
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بػُب السػػؤاؿ علػػى ٦بػػرد اللفػظ؛ ألنػػو رٗبػػا كػػاف  -رضػػي ا عنػػو-عػػدـ التسػػليم بػػأف عمػر  الوجػو الثػػاني:
مداكمان على الوضوء عنػد كػل صػبلة ففهػم التكػرار، فلمػا رأل النػيب  -صلى ا عليو كسلم-يرل النيب 

 مدان ىو؟ فيفهم أف التكرار يّب مراد، أـ سهو فيبقى على فهمو.دل يكرر سأؿ: أع

 "نعم"، يدؿ على إعراضو عن التكرار.-صلى ا عليو كسلم -كذلك  أف قوؿ النيب   الوجو الثالث:

عػن االسػتدالؿ بػأف األمػر بػالتكرار يعتػرب داخػل يف االسػتطاعة كأف الفريػق اآلخػر قائػل ٗبوجبػو كأجابوا 
أمػر أف نػأيت مػا اسػتطعنا، كاإلتيػاف با٤بػأمور - صلى ا عليو كسلم-كذلك أف النيب  كال حجة ٥بم فيو،

 بو مرة كاحدة ىو ا٤بستطاع، ككجوب الزيادة على ا٤برة ٰبتاج إذل دليل.

بأنػػػػو لػػػػيس يف كأجيػػػػب عػػػػن االحتجػػػػاج بقصػػػػة األقػػػػرع بػػػػن حػػػػابس، ٔبػػػػوابْب: ا١بػػػػواب األكؿ:  
، كالصػبلة مػن ا٢بديث دليل علػى ذلػك كلػو سػلم، فإ٭بػا سػأ لو، ٤بػا فهػم تكػرار العبػادة البدنيػة، كالصػـو

  .قرائن انضمت إذل األمر فتوىم أف ا٢بج يكوف مثلها قياسان 

أنػػػو كمػػػا سػػػأؿ عػػػن ا٤بػػػرة الواحػػػدة فقػػػد سػػػأؿ عػػػن التكػػػرار، كىػػػو مػػػن أربػػػاب  ا١بػػػواب الثػػػاين:    
 ن ذلك.الفصاحة كالببلية، فلو كاف األمر يقتضي التكرار ما حسن منو السؤاؿ ع

كبأنػػػو يلػػػـز مػػػن ذلػػػك أف القػػػائلْب بػػػالتكرار ٯبػػػب  ،كٯبػػػاب عػػػن أف األمػػػر ال يتدصػػػص بوقػػػت   
 عليهم القوؿ بالفور كىم ال يقولوف بذلك.

كٯبػػػاب عػػػن قياسػػػهم علػػػى النهػػػي بػػػأف النهػػػي علػػػى التكػػػرار ىػػػو النهػػػي الصػػػريح كىػػػذا الػػػذم يقتضػػػي  
أمػػػا النهػػػي  [32إلس   راء: ا](   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ) االسػػػتيعاب، كقولػػػو تعػػػاذل:

الضمِب فبحسب األمر، فإف دؿ الدليل على االستغراؽ دائمان فيكوف النهي دائمػان، كإف كػاف يف كقػت 
ٗبػػػا يقػػػرر ا١بػػػواب يف ا٤بوػػػهور : أف دكاـ النهػػػي يف األضػػػداد متوقػػػف علػػػى دكاـ  فػػػالنهي يكػػػوف فيػػػو، ك

 . (ُ)األمر، فاالستدالؿ بدكاـ النهي على دكاـ األمر دكر

                                                          

 .َُْ/ُ،ُط،الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتح،ألنصارما ((ُ
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أجيػػب عػػن االسػػتدالؿ باالحتيػػاط بػػأف تكػػرار كػػل فعػػل مػػأمور بػػو يػػؤدم إذل ا٢بػػرج كا٤بوػػقة، ك  
كىػػو مرفػػوع شػػرعان، مث إف ٞبلػػو علػػى التكػػرار مػػن يػػّب دليػػل ٨بػػالف للنفػػي األصػػلي، مث قػػد يكػػوف تػػرؾ 

  التكرار أحوط فهو معارض با٣بوؼ ا٢باصل من التكرار.

 األمر كالنهػي، الفرؽ بْبكىو باطل، كبيف اللغة قياس  وبأنكأما قياسو على النهي، فقد أجيب 
بالفعػػػل كىػػػو  اإلتيػػػافلطلػػػب  كاألمػػػر األكقػػػاتبػػػالَبؾ يف كػػػل  إالكال يتحقػػػق  ،ف النهػػػي لطلػػػب الػػػَبؾأل

، كالوجو األخّب أف التكرار يف األمر مانع مػن فعػل يػّبه مػن ا٤بػأمورات؛ با٤بقابػل أف يتحقق بوجوده مرة
 ار ا٤بنفي بل يستلزمو.تكر  التكرار يف النهي ال ٲبنع

كاإلجابة عن استدال٥بم بالعرؼ بأف ىذا ٩با تدؿ عليو القرينة، فإ٭با يكوف حسن ا٤بعاملػة علػى   
 .(ُ)الدكاـ كال يتحقق الوصف با٤برة الواحدة

 .(ِ)(إذا أمػػرتكم بػػأمر فػػأتوا منػػو مػػا اسػػتطعتم) :-صػػلى ا عليػػو كسػػلم -قولػػواسػػتدلوا بكمػػا  خامسػػان:
 ألنو مستطاع. أمرتكم بو ما استطعتم كذلك يقتضي كجوب التكرار أم فأتوا ٗبا

أيها النػػػاس قػػػد فػػػرض ا عنػػػد قولػػػو:) – صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم -للنػػػيبقػػػاؿ  (ّ)قػػػرع بػػػن حػػػابساألأف ك
ك٤بػػػا  ،لػػػو قلػػػت نعػػػم لوجبػػػت:)فقػػػاؿ ( فقػػػاؿ رجػػػل: أيف كػػػل عػػػاـ يػػػا رسػػػوؿ ا؟علػػػيكم ا٢بػػػج فحجػػػوا

                                                          

 ،ُط ،التمهيد في أصوؿ الفقو ،أبو ا٣بطاب ؛ِٕٔ/ُ، ِط،العدة في أصوؿ الفقو ،يعلى ( أبو(ُ
 ،آلمػدم؛ إُٔ-ُٖٔ/ِ،ّط،الفقػوالمحصػوؿ فػي أصػوؿ ،؛الػرازمَِٗ/ ُ،دط،الفصػوؿ إحكػاـ، الباجي ؛ُٕٗ-ُِٗ/ُ

وام  غػػالتوضػػيح فػػي حػػل ؛ التفتػػزاين، َِ/ُ،أصػػوؿ السرخسػػي، السرخسػػي ؛ُٕٓ/ِ ،د ط ،األحكػػاـ أصػػوؿ فػػي اإلحكػػاـ
 معيػػار إلػػى الوصػػوؿ منهػػاج، خػػذمأا٤ب ؛َْٔ /ُ،ُط ،الثبػػوت مسػػلم شػػرح الرحمػػوت فػػواتح، ألنصػػارما ؛ِٖٗ/ُ،التنقػػيح
 .ِٖٔص،ُط،في علم األصوؿ العقوؿ

 ؛ِٖٓٔ/ٔ ، -صػػلى ا عليػػو كسػػلم-ن رسػػوؿ ا بػػاب االقتػػداء بسػػن، الجػػامع الصػػحيح المختصػػرفػػي  ،البدػػارم(أخرجػػو (ِ
 ، ٕٓٗ/ِ، باب فرض ا٢بج مرة يف العمر، المسند الصحيح في ،مسلم أخرجو

 ككػاف شػريفان ، كالطػائف التميمي شػهد فػتح مكػة كحنينػان  األقرع بن حابس بن عقاؿ بن ٧بمد بن سفياف اجملاشعي الدرامي ( ىو(ّ
اإلصػػابة فػػي تمييػػز  ،بػػن حجػػر العسػػقبليناالّبمػػوؾ تػػويف يف خبلفػػة عمػػر كقيػػل: يػػّب ذلػػك. ، شػػهد اليمامػػة ك يف ا١باىليػػة كاإلسػػبلـ

 .ُُْ/ٕ ،د.ط،البداية كالنهاية ،؛ كابن كثّبَُُ/ُ ،ُط ،الصحابة
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كاخػػػتبلفهم علػػػى  ،فإ٭بػػػا ىلػػػك مػػػن كػػػاف قػػػبلكم بكثػػػرة سػػػؤا٥بم ،كتكمذركين مػػػا تػػػر  :مث قػػػاؿ .اسػػػتطعتم
  (ُ)فدعوه( كإذا هنيتكم عن شيء ،فإذا أمرتكم بويء فأتوا منو ما استطعتم ،أنبيائهم

كلػو كػاف ال يفيػد التكػػرار، أك موجبػان لػو، ٤بػا أشػػكل   !فقػد أشػكل عليػو أنػو علػػى التكػرار أك ال
 .(ِ)عليو كدل يكن ٥بذا السؤاؿ معُب

مػػن  بػػأكذل األكقػػاتبعػػض ٞبلػػو علػػى فلػػيس  ،يتدصػػص بوقػػت دكف كقػػت ال األمػػرف بػػأكأخػػذكا      
ا٣بطػػػاب  يفف القػػػوؿ باالسػػػتيعاب كاجػػػب كىػػػذا أل األكقػػػات،كػػػل   التعمػػػيم يففوجػػػب الػػػبعض اآلخػػػر 

 .لطلب كثرة الفوائد كالتكرار من االستيعاب

كالنهػػي عػػن  ،هنػػي عػػن ٝبيػػع أضػػداده ف األمػػر بالوػػيءاسػػتدلوا بالقيػػاس علػػى النهػػي كذلػػك أ سادسػػان:
 يف ٝبيع األزماف. كذلك يستلـز فعل ا٤بأمور بو ،أضداده يقتضي استغراؽ الزمافاجمليء ب

إف كػػاف للتكػػرار فقػػد حصػػل ا٤بقصػػود  األمػػر ألف ؛أحػػوط للمكلػػف أكذل ألنػػو أف ا٢بمػػل علػػى التكػػرارك
 .كإف دل يكن للتكرار دل يكن فعلو مضران  ،كال ضرر

عليػػو، كا١بػػامع  علػػى أف النهػػي يقتضػػى التكػػرار فكػػذلك األمػػر قياسػػا ن  اتفػػاؽ أىػػل اللغػػة لػػواسػػابعان: نق 
 كوف كل منهما للطلب، كالكف عن ا٤بنهي عنو دل يتحقق ذلك إال باالمتناع ا٤بستمر.

، أحسن عورة فبلف :إذا قاؿ الرجل لغّبه ألنو؛ف استعماؿ األمر يف العرؼ الوائع يدؿ على التكرارأك 
 .(ّ)فإنو يفهم منو التكرار كالدكاـ الطلب. كأٝبل يف

                                                          

فػػي  ،النسػػائي ؛كأخرجػػو(ُّّٕرقم)بػػ ٕٓٗ/ِ،ربػػاب فػػرض الحػػج مػػرة فػػي العمػػ،  المسػػند الصػػحيحفػػي  ،مسػػلم أخرجػػو ((ُ
 (.ّٖٗٓرقم )بُّٗ/ِ ،ب ا٢بجكجو باب  ، السنن الكبرل

 فػػػػواتح، ألنصػػػػارم ا ؛َِٗ/ُ،دط،الفصػػػػوؿ إحكػػػػاـ، البػػػػاجي ؛ْٓ-ّْ ،ُط،الفقػػػػو أصػػػػوؿ فػػػػي التبصػػػػرة، الوػػػػّبازم  ((ِ
 ؛ََُ/ُ،ُط،المعتمػػػد فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو  ،البصػػػرم أبػػػو ا٢بسػػػْب؛ ُُْ-َْٕ/ُ،ُط ،الثبػػػوت مسػػػلم شػػػرح الرحمػػػوت

 علػػػػػػػم مػػػػػػػن الحػػػػػػػق تحقيػػػػػػػق إلػػػػػػػى الفحػػػػػػػوؿ إرشػػػػػػػاد ،اينالوػػػػػػػوك ؛ُٖٔ-ُُٕ/ِ ،ّط ،المحصػػػػػػػوؿ فػػػػػػػي أصػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػو
 .ُٕٔص،ُطاألصوؿ،

 ،يعلػى أبػو، ُٕٓ/ِ ،د ط ،األحكػاـ أصػوؿ فػي اإلحكػاـ ،آلمػدما ؛ُٕٔ-ُٖٔ/ِ،ّط ،المحصوؿ في أصوؿ الفقػو ((ّ
 ؛َِ/ُ،أصػػػوؿ السرخسػػػي ،السرخسػػػي ؛ َِٗ/ُ،دط،الفصػػػوؿ إحكػػػاـ، البػػػاجي؛ ِٕٔ/ُ ،ِط،العػػػدة فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو

  .َْٔ/ ُ،ُط ،الثبوت مسلم شرح الرحموت تحفوا، ألنصارما
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ال ٰبتمػػل ك  أف داللػػة صػػيغة األمػػر اجملػػردة علػػى ا٤بػػرة أك التكػػرار يفيػػد ا٤بػػرة الواحػػدة كضػػعان القػػوؿ الثػػاني: 
كىػذا عػزاه اإلمػاـ أبػو إسػػحاؽ (ُ)الفقهػاء كا٤بتكلمػػْب كىػذا قػوؿ أكثػر ،ٰبمػل عليػو بػػدليل كإ٭بػا ،التكػرار

، 2كمػا اختػاره البػاجي مػن ا٤بالكيػة كنسػبو إذل أكثػر أصػحابو ،كأيب حنيفػةفعية الوّبازم إذل أكثر الوػا
قػاؿ أبػو ا٢بسػْب بػن ك  (ْ).كاختػاره أبػو ا٣بطػاب مػن ا٢بنابلػة (ّ)كنقلو عػن أيب الطيػب الطػربم كالوػّبازم

 .(ٔ)كىو مذىب الوافعي كأصحابو (ٓ)القطاف

صػلى  -رائض ا٤بنسوبة إذل سنن رسوؿ ا يف باب الف بل نص عليو يف الرسالة صرٰبان  »قاؿ الزركوي:
 كبو قاؿ ٝبهور الزيدية .  (ٕ)«معها -ا عليو كسلم

فػػػػػا٤بطلق عنػػػػػد ٝبهػػػػػور أئمتنىػػػػػا كاألصػػػػػوليْب: للمػػػػػرَّة بوضػػػػػعو، ال للِتكػػػػػرار، إال »كيف الفصػػػػػوؿ: 
 .(ٖ)«لقرينة

                                                          

 شرح في اإلبهاج،السبكي؛ َِ/ُ ،أصوؿ السرخسي ،السرخسي ؛ِٖٗ ،د ط ،التلخيص في أصوؿ الفقو ،إماـ ا٢برمْب((ُ
 .ْٗ /ِ ،د ط،المنهاج

 ٤بنطق كا٢بساب.ىػ عادل باألصوؿ كا ُْٕق كتويف  ُّٔعلي بن ٧بمد بن عبد الرٞبن بن خطاب، عبلء الدين الباجي كلد  ((ِ
من أىل زمانو مناظرة، ال يكاد ينقطع يف ٕبث كرل ككالة بيت ا٤باؿ بالكرؾ، كناب يف ا٢بكم بالقاىرة، كنسبت إليو مقالة فاختفى 

خ " كأشػػػهر كتبػػػو " كوػػػف  -مػػػدة. كتقوػػػف يف أكاخػػػر حياتػػػو. لػػػو كتػػػب يف " الفػػػرائض " ك " ا٢بسػػػاب " ك " الػػػرد علػػػى اليهػػػود 
 ) ٓط،األعػالـ ،الزركلػي .خ " كقيػل: مػا مػن علػم إال كلػو فيػو ٨بتصػر  -ق، ك " ياية السػوؿ يف علػم األصػوؿ ا٢بقائق " قي ا٤بنط

ْ/ّّّ-ّّْ).
 .ٓٔ/ُ، ُ،طاألصوؿ في األدلة ،قواطعا٤بركزم ؛َِٕ/ُ،دط،الفصوؿ إحكاـ، الباجي ((ّ
 .ُٕٖ/ُ ،ُط،التمهيد في أصوؿ الفقو ،أبو ا٣بطاب  ((ْ
يف ا٤بذىب،  بن ٧بمد بن أٞبد ا٤بعركؼ بابن القطاف البغدادم الفقيو الوافعي من كبار أئمة األصحاب أبو ا٢بسْب أٞبدىو  ((ٓ

كفيػػػات  ،؛ ابػػػن خلكػػافُِْ/ُ ،طبقػػات الشػػافعية ،ىػػػػ. كابػػن قاضػػي شػػػهبةّٗٓ، تػػويف كلػػو مصػػنفات يف أصػػوؿ الفقػػػو كفركعػػو
 َٕ/ُ ،األعياف

 قدامػػػة ابػػػن ؛َُٖ ،ّط، األصػػػوؿ تعليقػػػات مػػػن المنخػػػوؿ، ارلالغػػػز  ؛ُْص،ُط،الفقػػػو أصػػػوؿ فػػػي التبصػػػرة ،الوػػػّبازم ((ٔ
 البحػر الزركوػي،، ْٖ /ِ ،دط،المنهػاج شػرح فػي اإلبهػاج،السػبكي؛ ُٗٗ/ُ ،ِط ،المنػاظر كجنػة النػاظر ركضة،  ا٤بقدسي
 .ُٕٓص ،ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد ،الووكاين ؛ُُٖ/ ِ، ُط، الفقو أصوؿ في المحيف

 .ُُٖ/ِ، ُط، الفقو أصوؿ في المحيف البحر ركوي،الز ((ٕ
 .ُْٓص ،ُط،الزكية العترة فقو أصوؿ في الفصوؿ اللؤلؤية ،ا٥بادم ((ٖ
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 كاستدلوا لهذا القوؿ بأدلة منها:

 : لت يف الداللػػػة علػػػى ا٤بػػػرة، فمػػػن اسػػػتعماؿ الوػػػرع األمػػػر أف الصػػػيغة يف العػػػرؼ كالوػػػرع اسػػػتعمأكال ن
با٢بج، كمن استعماؿ العػرؼ أف السػيد إذا قػاؿ لعبػده ادخػل الػدار، كاشػَب ٛبػران ،دل يعقػل منػو التكػرار، 
كلػػو المػػو أحػػد علػػى تػػرؾ التكػػرار ٢بسػػن مػػن العقػػبلء ذمػػو كلومػػو، بػػل لػػو كػػرر العبػػد ٢بسػػن لومػػو، فػػدؿ 

 .(ُ)على أف ا٤بقصود ا٤برة

يػػػرد علػػػى ىػػػذا الػػػدليل بػػػأف كػػػوف اسػػػتعمالو حقيقػػػة يف ا٤بػػػرة ال يعػػػِب أنػػػو ال يػػػدؿ علػػػى التكػػػرار ك 
ك٥بػذا  ،علػى سػبيل االشػَباؾ اللفظػي، أك ا٤بعنػوم كال يلػـز منػو امتنػاع احتمالػو لػو واألمر يػّب ظػاىر فيػف

 .بطريق التفسّب فإنو يصح " ادخل الدار مرارا" :فإنو لو قاؿ

كلػػو كػػاف اللفػػظ  ،كأنػػو أكى ٗبػػا التػػـز بػػو ،بفعػػل مػػرة كاحػػدة رٌ بػىػػ أك ليصػػومن أنػػو ليصػػلْبلػػو حلػػف كأنػػو 
 .(ِ) كما لو حلف ليفعلن كذا على الدكاـ  ،يقتضي التكرار ٤با بر بفعل مرة كاحدة

مث ثبػت أف  ،ى خػرب عنػوكما أف قولو صػلَّ ،  أمر صلٌ  : -صلى ا عليو كسلم- قولواستدلوا بأف ثانيان: 
ال يقتضػػػػي التكػػػػرار، ألف مقتضػػػػى ا٣بػػػػرب  فكػػػػذلك قولػػػػو صػػػػل الصػػػػبلة، ضػػػػي تكػػػػررى ال يقتقولػػػػو صػػػػلَّ 

 كاإلنواء كاحد.

...إخل، بأنو قياس يف اللغة كىو ٩بنوع، مث ادعاء التبادر ىنا من أمر قولو صلٌ كيرد على استدال٥بم بأف  
 الصيغة يّب مسىلَّم.

فلػو كػاف األمػر يقتضػي كاحدة،  من طلقة دل ٯبز أف يطلق أكثر، طلق امرأيت :أنو لو قاؿ لوكيلوثالثان:  
 .من الطبلؽ طلق ما شئت أك ما أملكو :التكرار ٤بلك الوكيل إيقاع ثبلث تطليقات كما لو قاؿ

                                                          

 .ُٕٔ-ُٕٓ/ِ،د ط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ ،آلمدما ((ُ
؛ َِٖ/ُ،دط،الفصػػػوؿ إحكػػػاـ، البػػػاجي ؛َِِ/ُ ،شػػػرح اللمػػػع، ِْ/ُ ،ُط،الفقػػػو أصػػػوؿ فػػػي التبصػػػرة، الوػػػّبازم ((ِ

 إرشػاد ،الووكاين؛ ُٕٔ/ِ،د ط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ ،آلمدما ؛ُٕٔ-ُْٔ/ِ، ّط ،المحصوؿ في أصوؿ الفقو
 . ُٕٔص ،ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ
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...إخل، بػػأف الػػبلـز ٩بتنػػع، إذ قػػد يكػػوف داالن علػػى ا٤بػػرة  طلػػق امػػرأيت :أنػػو لػػو قػػاؿ لوكيلػػوكعػػن    
هم من القرينة؛ ألف أقل أحواؿ مطلق األمػر ىػي كقوعػو كيرد كذلك بأنو إ٭با يف ،ٕبسب الداللة ا٤بعنوية

 مرة.

ليصلْب...أف األمػر يعػِب إٯبػاد ماىيػة ا٤بػأمور بػو، كلكونػو أنو لو حلف كأجيب عن االستدالؿ ب       
 .(ُ)قد ٙبقق كجودىا يف ا٤برة الواحدة كاف باران بيمينو، كىو مقتضى القوؿ بالداللة ا٤بعنوية على ا٤برة

ال يػػدؿ بذاتػػو ال علػػى التكػػرار كال  التكػػرار أك ا٤بػػرة علػػى اجملػػردة األمػػر صػػيغة : أف داللػػةثالقػػوؿ الثالػػ 
مث ال ٲبكػػن إدخػػاؿ ا٤باىيػػة يف  أك التكػػرار،كإ٭بػػا يفيػػد طلػػب ا٤باىيػػة مػػن يػػّب إشػػعار بالوحػػدة  ،علػػى ا٤بػػرة

ال يػدؿ عليهػا بذاتػو إال أف األمر  ،فصارت ا٤برة من ضركريات اإلتياف با٤بأمور بو ،الوجود بأقل من مرة
 ،كأبػػو ا٢بسػػن الكرخػػي الوػػافعية ك األحنػػاؼأكثػػر و قػػاؿ ا١بمهػػور مػػن ا٤بالكيػػة ك بػػك  بػػل بطريػػق االلتػػزاـ

كبػػو قػػاؿ اإلمػػاـ (ْ)كاآلمػػدم  الػػرازمفدػػر ،كابػػن ا٢باجػػب كال(ّ)كاختػػاره إلكيػػا الطػػربم .(ِ)كأكثػػر ا٤بعتزلػػة
 . (ٔ)ية، كاإلماـ ا٤بهدم أٞبد بن ٰبي، من الزيد(ٓ)ٰبي بن ٞبزة

                                                          

أبػو   ؛ُٕٗ-ُٕٔ/ِ،د ط ،األحكػاـ أصػوؿ فػي اإلحكػاـ ،آلمدما ؛ُٕٔ-ُْٔ/ِ،ّط ،المحصوؿ في أصوؿ الفقو ((ُ
 علػػػػػم مػػػػػن الحػػػػػق تحقيػػػػػق إلػػػػػى الفحػػػػػوؿ إرشػػػػػاد ،الوػػػػػوكاين ؛َُٗ-ُٕٖ/ُ ،ُط ،ي أصػػػػػوؿ الفقػػػػػوالتمهيػػػػػد فػػػػػ ،ا٣بطػػػػػاب
، شػػرح ِْص،ُط،الفقػػو أصػػوؿ فػػي التبصػػرة، الوػػّبازم ؛َِٖ/ُ،دط،الفصػػوؿ إحكػػاـ، البػػاجي، ُٕٔص ،ُطاألصػػوؿ،
 .َِِ/ُ،اللمع

فػػي علػػم  العقػػوؿ معيػػار إلػػى الوصػػوؿ منهػػاج، خػػذمأا٤ب ؛ٖٗ/ُ،ُط،المعتمػػد فػػي أصػػوؿ الفقػػو  ، البصػػرم أبػػو ا٢بسػػْب ((ِ
 .َْٔ/ ُ،ُط،الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتح، ألنصارما ؛ِٖٔ ص،ُط،األصوؿ

تفقػو علػى إمػاـ ، شيخ الوافعية كمدرس النظاميػةىػ، َْٓ، كلد علي بن ٧بمد بن علي الطربم ا٥براسي نأبو ا٢بسىو اإلماـ  ((ّ
د ، سػػير أعػػالـ النػػبالء ،الػذىيب ىػػػ. .َْٓيف الفقػو كاألصػػوؿ، تػػويف  ةلػػو تصػػانيف حسػػن، ا٢بػرمْب كىػػو أجػػل تبلمذتػػو بعػد الغػػزارل

 .ُِّ/ٕ،طبقات الشافعية الكبرل ،؛ السبكيَّٓ/ُٗ،ط
 البحػػر الزركوػي، ؛ُْٕ/ِ ،د ط ،األحكػػاـ أصػػوؿ فػي اإلحكػػاـ ،آلمػدما ؛ُِٔ/ِ،ّط ،المحصػوؿ فػػي أصػوؿ الفقػػو ((ْ

  .ُٕٓص،ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد ،الووكاين ؛ُُٕ/ ِ، ُط، الفقو أصوؿ في المحيف
ىػ، تبحر يف فنػوف عديػدة، مػن أكػابر العلمػاء يف ٗٔٔا٢بسيِب كلد  ا٤بؤيد با ٰبٓب بن ٞبزة بن على بن إبراىيم بن ٧بمدىو  ((ٓ

دعػا لنفسػو  ،، كاالنتصػار ، كا٢بػاكمكهناية الوصػوؿ إذل علػم األصػوؿ ،الواملمن أىم مصنفاتو:  ،اليمن، لو العديد من ا٤بصنفات
؛ ّّّ/ِ،البػدر الطػالع ،الوػوكاين ىػػ يف مدينػة ذمػار.َٕٓ، تػويف سػنة ككاف من العادلْب الزاىػدينباإلمامة عقب موت ا٤بهدم، 

 .ُّْ/ٖ، ٓط،األعالـ،الزركلي
 .َُٓ /ِ،ىداية العقوؿ ،ا٢بسْب بن ا٤بنصور با((ٔ



 

98 

كحاصػػل ىػػذا القػػوؿ أف العمػػـو  ،كىػػو قػػوؿ مالػػك كالوػػافعي كعامػػة الفقهػػاء»قػػاؿ يف كوػػف األسػػرار: 
 .(ُ)«ليس ٗبوجب لؤلمر كال ٗبحتمل لو كلكنو يثبت يف ضمن موجبو بدليل يدؿ عليو 

 .(ِ)«كعليو ٝباىّب أئمة التحقيق من الفرؽ كلها »قاؿ الصنعاين:

 كاستدلوا باآلتي:

كخصوص  ،على الطلب يف خصوص زماف إالىيئة األمر ال داللة ٥با  أفالعربية على  أىل إٝباعأكالن: 
فحصػػل مػػن  ،علػػى ٦بػػرد الفعػػل إالكال داللػػة ٥بػػا  ،ىػػو مػػن ا٤بػػادة إ٭بػػاا٤بطلػػوب مػػن قيػػاـ كقعػػود كيّبٮبػػا 

 مػػراألكالػػرباءة بػػا٣بركج عػػن عهػػدة  ،ٛبػػاـ مػػدلوؿ الصػػيغة ىػػو طلػػب الفعػػل فقػػل أف٦بمػػوع ا٥بيئػػة كا٤بػػادة 
 كىذا يعترب من أقول ما اعتمدكا عليو. ،ٙبصل بفعل ا٤بأمور بو مرة كاحدة

 كا٤برة كالتكرار خارجاف عن حقيقتو كماىيتو، أف مدلوؿ الصيغة طلب حقيقة الفعل كنظركا إذل
 .كجد كال يتقيد بأحدٮبا أيهماٰبصل االمتثاؿ بو يف  أففوجب  زائد على ماىيتو،

كال داللػة للموصػوؼ علػى الصػفة  ،كالقلة كالكثػرةا٤بتقابلة  ت الفعل أف ا٤برة كالتكرار من صفاك 
 .(ّ)، فلقائل أف يقوؿ اضرب قليبلن أك كثّبان، مرة أك مراتا٤بعينة منهما

 :كمػػا يف قولػػو تعػػاذل  ،أف ا٤بسػػلمْب أٝبعػػوا علػػى أف أكامػػر ا تعػػاذل منهػػا مػػا جػػاء علػػى التكػػرارثانيػػان:  
التكػرار كمػا يف يػّب كمنهػا مػا جػاء علػى ، [43]انبق رة:(   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)

 .ا٢بج

السػػيد إذا أمػػر  مثػػاؿ ذلػػك: أف ،هال يفيػػد، كقػػد التكػػرار قػػد يفيػػد يف حػػق العبػػاد أيضػػان أف األمػػر  ثالثػػان:
 ـوقػع اللػو كلو ذمػو السػيد علػى تػرؾ التكػرار ل ،عبده بدخوؿ الدار أك بوراء اللحم دل يعقل منو التكرار

                                                          

 .ُٖٓص،د ط ،كشف األسرار ،العزيز البدارم عبد،البدارم ((ُ
 .ِٕٗ/ُ ،ُط،اآلمل بغية شرح السائل إجابة، الصنعاين( (ِ
 ،آلمػدما ؛ُٕٔ-ُْٔ/ِ ،المحصػوؿ ،الػرازم ؛َِٖ/ُ،دط،الفصػوؿ إحكػاـ، البػاجي ؛َِِ/ُ،شرح اللمػع ،(الوػّبازم(ّ

 فحػػوؿال إرشػػاد ،الوػوكاين؛ ِْص،ُط،الفقػػو أصػػوؿ فػي التبصػػرة ،الوػػّبازم ؛ُٕٔ/ِ ،د ط ،األحكػاـ أصػػوؿ فػػي اإلحكػاـ
 .ُٕٔص،ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى
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كرر العبد الدخوؿ ٢بسن مػن السػيد أف يلومػو كيقػوؿ إين قػد أمرتػك بالػدخوؿ   لوككذا  ،العقبلء من ول
 .كما أمرتك بتكرار الدخوؿ ،كقد دخلت فيكفي ذلك

إذا ثبػػت ىػػذا فػػ ،فحفظهػػا سػػاعة مث أطلقهػػا يػػذـ ،احفػػظ دابػػٍب :كقػػد يفيػػد التكػػرار فإنػػو إذا قػػاؿ      
يف القػدر ا٤بوػَبؾ بػْب الصػورتْب كمػا  االشَباؾ كاجملاز خػبلؼ األصػل فػبل بػد مػن جعػل اللفػظ حقيقػةف

 .ذاؾ إال طلب إدخاؿ ماىية ا٤بصدر يف الوجود
 كىذا القوؿ اختاره إماـ ا٢برمْب، كالقاضي الباقبلين . ،التوقف فيما عدا ا٤برة الواحدةالقوؿ الرابع :  

لوقػف يف كا٤بػرة الواحػدة ال بػد منهػا كأنػا علػى ا االمتثػاؿالصػيغة ا٤بطلقػة تقتضػي »قاؿ ا١بويِب: 
 .(ُ) «الزيادة عليها فلست أنفيو كلست أثبتو

فأمػػا القػػوؿ بػػالوقف فمػػذىب ينبػػِب عليػػو تعطيػػل كثػػّب مػػن األكامػػر الوػػرعية، كاالمتثػػاؿ متحقػػق 
بػػا٤برة الواحػػدة التزامػػا، كبوقػػوع ا٤بػػرة ٰبصػػل ا٤بقصػػود فػػبل حاجػػة للقػػوؿ بػػالتوقف. كأف االحتيػػاط إ٭بػػا ىػػو 

ذلػػك عػػن مػػا زاد عليهػػا مػػن القػػرائن  ا٤بصػػاحبة إف كجػػدت، كقػػد بػػْب فعػػل ا٤بػػرة الواحػػدة، كيبحػػث بعػػد 
 .(ِ)الباحث أف مع القرائن ال خبلؼ

 اختيار ابن نور الدين الموزعي   

حيث قػاؿ )كالػذم أراه: اف ا٣بػبلؼ يف ا٤بسػألة  ،بدأ ابن نور الدين ا٤بوزعي بتحرير ٧بل النزاع         
ا٤باىيػة، نظػر إذل كضػع  بفمػن قيػده بػا٤برة الواحػدة أك بطلػيّب متحقق؛ لعدـ تػوارده علػى ٧بػل كاحػد، 

كال تفهػم إال عػن ذلػك، كلكػن مػن جعػل ضػركرة ٙبقيػق الطلػب يػّب داخػل ٙبػت  راللغة، فإهنػا ال توػع
داللة الطلب فقد أبعد، كمن جعلو للتكرار نظر إذل عرؼ الوػرع ، فػإف أكامػر الوػرع، كإقػاـ الصػبلة ، 

ة الرحم ،كإكراـ ا١بار، كيػّب ذلػك موضػوعة للتكػرار ،كال ٱبػرج منهػا شػيء كإيتاء الزكاة، كا١بهاد، كصل
عن التكرار إال بدليل ،كا٢بج ،كالوضوء ، كمن اشَبط التعليق نظر إذل معُب القياس ،فإف الورط ينزؿ 

 .  (ّ)منزلة العلة ؛ألف الوركط اللغوية أسباب

                                                          

 .ُٔٔ/ُ ،ُط ،الفقو أصوؿ في البرىاف ،ا١بويِب؛ُُٕ/ِ ،ُط،الصغير كاالرشاد التقريب، الباقبلين ((ُ
 (.ِّْ/ُد ط) ،التلخيص في أصوؿ الفقو إماـ ا٢برمْب، ((ِ

 (.ّْٓ/ُ)ُط،االستعداد لرتبة اإلجتهادا٤بوزعي،  (ّ)
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فػّبل أف  ،ورع من خبلؿ مػا كضػعت لػوفابن نور الدين ا٤بوزعي يفرؽ بْب أكامر اللغة كأكامر ال
مسػتدالن  ،بيد أف أكامر الورع من كجهة نظره موضوعة للتكرار ،أكامر اللغة ال تقتضي إال طلب ا٤باىية
 كيّبىا. ،كصلة الرحم ،كإيتاء الزكاة،على ما ذىب إليو بتكرار إقاـ الصبلة 

ك٥بػػذا سػػأؿ بعػػض العػػرب ،مث يؤكػػد كيتػػابع ذلػػك بقولػػو)كا٢بق أف ا٤برجػػع فيػػو إذل عػػرؼ الوػػرع 
كقػػد ،كالسػائل عػريب اللسػاف ،أـ لؤلبػد  ،فقػاؿ أحجنػا ىػػذا لعامنػا، -صػلى ا عليػو كسػلم -رسػوؿ ا

كالػدليل  ،كعػرؼ الوػرع يف ذلػك التكػرار،كإ٭بػا سػأؿ عػن ذلػك ؛ألجػل عػرؼ الوػرع ،فهم حقيقتو لغة 
ہ ہ ہ )كأيضان قوؿ ا تعاذل،عمـو كىو معيار التكرار كال ،ما قدمناه كجواز النسخ كجواز االستثناء

)إذا -صػػػػػلى ا عليػػػػػو كسػػػػػلم -كقولػػػػػو[16]انخغ     ابٍ:   ۓ ﴾ ھ ھ ھ ھ ے ے
 .   (ُ)أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم(

 أثر الخالؼ: 

 -صلى اهلل عليو كسلم-بوجوب الصالة على النبي  :في مسألة األمر

ڃ  ﴿ :عمػػبلن بقولػػو تعػػاذل -عليػػو كسػػلمصػػلى ا -حقيقػػة األمػػر بوجػػوب الصػػبلة علػػى النػػيب   

 [56]األحزاب:   (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

كظػػاىره يقتضػػي الوجػػوب كىػػو فػػرض عنػػدنا فمػػٌب فعلهػػا اإلنسػػاف مػػرة كاحػػدة يف  »قػػاؿ ا١بصػػاص:    
صلى ا عليو كسػلم -كالتصديق بالنيب  ،كىو مثل كلمة التوحيد ،صبلة أك يّب صبلة فقد أدل فرضو

كقػد أٝبػع العلمػاء أهنػا ال  ».قػاؿ النػوكم: (ِ)«مرة كاحدة يف عمره فقد أدل فرضومٌب فعلو اإلنساف -
 .(ّ)«٘بب يف يّب الصبلة

                                                          

-كتػػاب: االعتصػػاـ بالكتػػاب كالسػػنة، بػػاب :االقتػػداء بسػػنة رسػػوؿ ا   ،الجػػامع الصػػحيح المختصػػرفػػي ( أخرجػو البدػػارم، (ُ
 .ٖٖٓٔ،برقم ِٖٓٔ/ ٔ،-صلى ا عليو كسلم

 .ِّْ/ٓ،أحكاـ القرآف ،١بصاصا ((ِ
 .ِّْ/ّ ،المجموع ،النوكم  ((ّ
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يف كجوب ما زاد على ا٤بػرة  بعد ذلك كبعد اتفاقهم على الوجوب مرة كاحدة يف العمر اختلفوا
بلة. كىػػػو يف الصػػػ -صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم-: فقيػػػل ٘بػػػب الصػػػبلة علػػػى النػػػيب (ُ)الواحػػػدة علػػػى قػػػولْب

كإسػػحاؽ بػػن راىويػػو، كقػػاؿ الطحػػاكم ٘بػػب   مػػذىب الوػػافعية كالركايػػة الصػػحيحة يف مػػذىب ا٢بنابلػػة
 يف الصبلة كخارجها. -صلى ا عليو كسلم-كلما تكرر ا٠بو 

فلم يكن فرض الصبلة عليو يف موضع أكذل منػو يف الصػبلة ككجػدنا الداللػة عػن  »قاؿ الوافعي:      
  (ِ)«-عليو كسلمصلى ا - رسوؿ ا

كقػاؿ أبػو حنيفػة كأصػحابو، مػنهم الكرخػي: ال ٘بػب إال مػرة كاحػدة، فػبل ٘بػب يف الصػػبلة كال 
 .(ّ)يّبىا، كما زاد على ا٤برة فمستحب، كبذلك قاؿ مالك كاألكزاعي

مػػن ا٣بػبلؼ الػوارد يف األمػر ا٤بطلػػق، فمػن قػاؿ يقتضػػي ذكػر الباحػث ىػو مػػا  كسػبب ا٣بػبلؼ:
يف العمر كال ٘بػب سػواىا، كمػن قػاؿ يقتضػي التكػرار أكجػب تكػرر ذلػك باإلضػافة ا٤برة قاؿ تكفي مرة 

 يف التوهد -صلى ا عليو كسلم-إذل ا٢بديث الوارد يف األمر بالصبلة على النيب 

كجو قوؿ الكرخػي مػا ذكرنػا أف األمػر ا٤بطلػق ال يقتضػي التكػرار فػإذا امتثػل مػرة  »قاؿ الكاساين:      
ىػػا سػػقل الفػػرض عنػػو كمػػا يسػػقل فػػرض ا٢بػػج بػػا٢بج مػػرة كاحػػدة كجػػو مػػا ذكػػره يف الصػػبلة أك يف يّب 

الطحػػاكم أف سػػبب كجػػوب الصػػبلة ىػػو الػػذكر أك السػػماع كا٢بكػػم يتكػػرر بتكػػرر السػػبب كمػػا يتكػػرر 
 .(ْ)«كجوب الصبلة كالصـو كيّبٮبا من العبادات بتكرر أسباهبا

 

                                                          

، حػػـز بػػنا؛  ُّٖ/ُ ،المغنػػي ،ابػػن قدامػػة؛  َِّ/ِ،االسػػتذكار،؛ابػػن عبػػد الػػرب َْٖ/ِٕ ،مجمػػوع الفتػػاكل ،( ابػػن تيميػػة(ُ
سػػػبل  ،؛ الصػػػنعاينِّٔ/ّ،أحكػػػاـ القػػػرآف ،ابػػػن العػػػريب؛ ْٗ/ُ،بدايػػػة المجتهػػػد ،ابػػػن رشػػػد ؛ِّٕ/ّ، دط،باآلثػػػار المحلػػػى
 .ُّٗ/ُ،السالـ

 .(ُُٕ/ُ،)( ـَُٗٗىػ/َُُْ دار ا٤بعرفة: ) ط د. ، األـ،٧بمد بن إدريس  ،الوافعي ((ِ
 .ُِّ/ ُ، ِط ،الشرائع ترتيب في عالصنائ بدائع ،الكاساين( (ّ

 .ُِّ/ ُ، ِط ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ،الكاساين( (ْ
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 داللة األمر على الفور أك التراخي:  المطلب الرابع
ىذه ا٤بسألة مرتبطة ٗبػا قبلهػا فمػن قػاؿ بػالتكرار يلزمػو القػوؿ بػالفور، كيبقػى ا٣بػبلؼ ٧بصػوران يف        

 دائرة القائلْب بأف األمر اجملرد ال يقتضي التكرار.
كا٤بقصود بالفور: ىو فعل ا٤بأمور عقيب األمر مباشرة، ٗبعُب أنو ٯبب عليو االمتثػاؿ مباشػرة عنػد ٠بػاع 

اخي بعكس ذلك، ٗبعُب أنو ليس عليػو ا٤ببػادرة بػل ىػو ٨بػّب يف ذلػك بػْب ا٤ببػادرة أك التكليف. كأما الَب 
اختلػف األصػوليوف يف مقتضػى األمػر ىػل  ،التأخّب ٕبيث ٲبضي زمػن لكػن ال ٱبػرج الفعػل بػو عػن كقتػو

 يقتضي الفور أـ الَباخي؟ 
 األراء في المسألة

بكػػػر  وأبػػػعظػػػم ا٢بنابلػػػة، كاإلمػػػاـ مالػػػك ك كىػػػذا قػػػوؿ اإلمػػػاـ أٞبػػػد كم علػػػى الفػػػورىػػػو القػػػوؿ األكؿ:  
 نأبػو ا٢بسػ، كاختػاره أكثػر أصػحاب أى حنيفػةنسػب ىػذا القػوؿ إذل ك ؛ بل بكر الدقاؽ وكأب ،الصّبى

: كىو مذىب داكد (ُ)طائفة من ا٤بتكلمْب بو قاؿك الكرخي  كىذا ىو الذم ال  الظاىرم، قاؿ ابن حـز
 .(ٓ) (ْ)كالناصر با (ّ)ا٥بادم كإليو ذىب.(ِ)ٯبوز يّبه

                                                          

أصػػػػػػػػػػػوؿ  ،؛ السرخسػػػػػػػػػػػيُِّص،أصػػػػػػػػػػػوؿ الشاشػػػػػػػػػػػي ،؛ الواشػػػػػػػػػػػيَُّ/ِ،الفصػػػػػػػػػػػوؿ فػػػػػػػػػػػي األصػػػػػػػػػػػوؿ ،(ا١بصػػػػػػػػػػػاص(ُ
 أبػو ؛ِٓص،ُط،الفقو أصوؿ في التبصرة، الوػّبازم؛  ٕٓ/ُ، ُ،طاألصوؿ في األدلة ،قواطعا٤بركزم؛ْٗ/صُ،السرخسي

 إحكػػػػػػػاـ، البػػػػػػػاجي؛ ُٖٗ/ِ ،ّط ،المحصػػػػػػػوؿ فػػػػػػػي أصػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػو ِِٖ/ُ ،ِط،العػػػػػػػدة فػػػػػػػي أصػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػو ،يعلػػػػػػػى
 المسودة في أصوؿ الفقو ،آؿ تيمية؛ َِِ/ُ ،ِط ،المناظر كجنة الناظر ركضة، ا٤بقدسي قدامة ابن ؛ُِٖ/ُ،دط،الفصوؿ

 الحػق تحقيػق إلػى الفحػوؿ إرشػاد ،الوػوكاين ؛ِٖٔ/ ِ ، ُط،الوصػوؿ منهػاج شرح نهاية السوؿ ،سنوماأل؛ ِِص، د ط،
 .ُٖٕص،ُطاألصوؿ، علم من
  . َّٕ/ّ، ُط، اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ،ابن حـز  ((ِ
صػلى -كلػد يف مدينػة رسػوؿ ا  أبو ا٢بسْب ا٤بػدينىو اإلماـ العبلمة ا٥بادم إذل ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم بن إبراىيم  ((ّ

، يضػرب بػو ا٤بثػل بالوػجاعة، حػارب القرامطػة، كىػو مؤسػس ا٤بػذىب ا٥بػادكم يف كرعػان  عا٤بان  نوأ فقيهان ػ ،ك ىِْٓ -ا عليو كسلم
من أشهر مؤلفاتو األحكاـ يف ا٢ببلؿ كا٢براـ، كلو عدة رسائل، مات بصعدة  ،لو عدة مؤلفات،ىػَِٖاليمن، كقد دعا لنفسو سنة 

 . ُُْ/ٖ ،ٓط،ألعالـا ،ىػ. الزركليِٖٗسنة 
رضػي -بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن عمر بن علي زين العابدين ابن ا٢بسْب بػن علػي بػن أيب طالػب أبو ٧بمد ا٢بسن ىو  ((ْ

 .ٗٔ/ُِ،الوافي بالوفيات ،ىػ. الصفدمَّْ، خرج بالديلم، كتلقب بالناصر الكبّب، تويف -ا عنو
 العتػػػػػرة فقػػػػػو أصػػػػػوؿ فػػػػػي وؿ اللؤلؤيػػػػػةالفصػػػػػ ،ا٥بػػػػػادم ؛َِٖ/ُ، ُط،اآلمػػػػػل بغيػػػػػة شػػػػػرح السػػػػػائل إجابػػػػػة، الصػػػػػنعاين  ((ٓ
 .ُْٔص،ُط،الزكية
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 كاستدلوا باآلتي:

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)ذـ إبلػػيس بقولػػو تعػػاذل أف اأكالن: 

ڱ ڱ ں ں ) عنػد أمػره بقولػو: عابو علػى أنػو دل يػأت يف ا٢بػاؿ با٤بػأمور بػو فقد[ ُِاألعراؼ:    ]

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

  كإال ٤با حسن الذـ لو، كلصح احتجاج إبليس. [53: ]انكهف (   ﮶ ﮷ ﮸

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ) بقولػػو تعػػاذلثانيػػان: 

 [133]آل عًراٌ:

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) تعػػػػػػػػػاذل: كقولػػػػػػػػو

 [142]انبقرة:(   ڇ

تجابة كامتثػػاؿ كجػو الداللػػة :أف ا تعػاذل حثنػػا علػى ا٤بسػػارعة كا٤بسػػابقة ؛بػل جعػػل سػرعة االسػػ
  األمر من ا٣بّبات.

عػن تنفيػذ  أخرتػف .اسػقِب :فػإف السػيد لػو قػاؿ لعبػده ،عند أىل اللسػاف الفػور ى األمرأف مقتضب ثالثان:
تأديبو علػى ذلػك بأنػو خػالف أمػرم كعصػاين لكػاف  لىع احتجكلو  ،حسن لومو كتوبيدو كذمو األمر،

 .عذره مقبوالن 

أفػػاد النهػػي كجػػوب االنتهػػاء علػػى الفػػور كجػػب يف األمػػر أف يفيػػد  كمػػاأف األمػػر ضػػد النهػػي فبػػ رابعػػان:
 .(ُ)، كا١بامع بينهما كوهنما طلبان على الفور االمتثاؿ

القاضػي أبػو  ىػذا القػوؿ اختػار. يعلى الَباخػ األمر ال داللة لو على الفور كإ٭با يدؿ فإالقوؿ الثاني: 
كعػزم إذل كا٤بعتزلػة،  ،(ِ)و الصحيح عند ا٢بنفيةىك  ،(ُ)أبو بكر القفاؿبو قاؿ ك بكر الباقبلين كا١بويِب، 

                                                          

 قدامػػػة ؛ ابػػػنّٖٖ/ُ ،(د ت)تيسػػػير التحريػػػر ،أمػػػّب باداشػػػاهابػػػن  ؛ُٗٗ-ُّٗ/ِ،ّط ،المحصػػػوؿ فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو ((ُ
، خػػذمأا٤ب؛ ُٖٔ/ِ ،د ط ،األحكػػاـ أصػػوؿ فػػي اإلحكػػاـ ،آلمػػدم؛ اَِّ/ُ ،ِط ،المنػػاظر كجنػػة النػػاظر ركضػػة،  ا٤بقدسػي
 علػػم مػػن الحػػق تحقيػػق إلػػى الفحػػوؿ إرشػػاد ،الوػػوكاين؛ ِٖٔص،ُط،فػػي علػػم األصػػوؿ العقػػوؿ معيػػار إلػػى الوصػػوؿ منهػػاج
 .ُُٖ-ُٕٗص ،ُطاألصوؿ،
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كأبػو ا٢بسػػْب مػن ا٤بعتزلػػة، كاختػاره البػػاجي كعػزاه إذل القاضػػي أيب بكػر بػػن العػػريب،  ،الوػافعي كأصػػحابو
 .(ٓ) كا٤بنصور من أئمة الزيدية (ْ)كبو قاؿ القاسم (ّ) كأيب الطيب الطربم، كالوّبازم

ر ا٤بتكلمػْب كنصػره أبػػو بكػر ٧بمػػد بػن الطيػػب كقالػو أبػػو كىػػو قػوؿ أكثػػ، كىػػو األصػح» قػاؿ السػمعاين:
  (ٔ)«كأبو ىاشم يعل

 .(ٕ)«كالذم عليو عامة مواٱبنا أف األمر ا٤بطلق ال يوجب الفور ببل خبلؼ»قاؿ البزدكم:  

 استدؿ القائلوف بهذا القوؿ بأدلة:

كػػاف ا٢بػج قػد فػػرض ك  ،حجػة الػوداع العاشػػرةحػج يف السػنة  -صػلى ا عليػو كسػػلم-أف الرسػوؿ  أكالن:
للحػج عػن كقتػػو. كأرسػل أبػػا - صػػلى ا عليػو كسػػلم -ففيػػو تػأخّب النػيب ،قبػل ذلػك يف السػػنة السادسػة

صػلى ا عليػو -، كلػو كػاف األمػر للفػور ٤بػا تػأخر عنػو يف التاسػعةبالنػاس ليحج  -رضي ا عنو-بكر 
 فدؿ على أف األمر للَباخي. -كسلم 

                                                           

شػػػرح الوػػػّبازم، ؛ّٖٖ/ُ،ِط، كالتحبيػػػر التقريػػػر، حػػػاج أمػػػّب ابػػػن ؛ُٖٔ/ُ،ُط ،الفقػػػو أصػػػوؿ فػػػي البرىػػػاف، ا١بػػػويِب ((ُ
المعتمػػػد فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو  ، البصػػػرم أبػػػو ا٢بسػػػْب ؛َِٖ/ِ ،ُط،الصػػػغير كاالرشػػػاد التقريػػػب، ؛ البػػػاقبلينِّْ/ُ،اللمػػػع
؛ ُْٖ /ِ،د ط ،األحكػاـ أصػوؿ فػي اإلحكػاـ ،آلمػدم؛ اِِٖ/ُ، ِط،العدة في أصػوؿ الفقػو ،يعلى ؛ أبوُُُ /ُ،ُط،

 في اإلبهاج ،؛ السبكيُٖ/ّ،ُط ،الفقو أصوؿ في الواضح البغدادم، عقيل ابن ٧بمد بن عقيل بن علي الوفاء أبو ،عقيل بن
  .ٖٓ/ِ ،د ط، المنهاج شرح

كالبيضػػاكم يف منهػػاج  ،اآلمػػدم كابػػن قدامػػةتعػػددت النقػػوؿ عػػن ا٢بنفيػػة فنسػػب القػػوؿ بػػالفور إذل ا٢بنفيػػة كػػل مػػن ابػػن حػػـز ك  ((ِ
، فقػػاؿ: كقػػد خطػػأ الوػػيخ ٖبيػػت ا٤بطيعػػي يف حاشػػيتو علػػى هنايػػة السػػوؿ كػػبل مػػن البيضػػاكم كاألسػػنوم يف ذلػػك كيػػّبىم،األصػػوؿ، 

بوقت يفوت األداء بفواتو، فإنو ٯبػوز التػأخّب علػى كجػو ال يفػوت  من ا٤بذىب ا٢بنفي: أف ا٤بأمور بو إذا دل يكن مقيدان  كالصحيح»
نهايػػة  ،سػػنوماأل« ا٤بػػأمور بػػو. كدل يقػػل بالفوريػػة مػػن ا٢بنفيػػة إال أبػػو ا٢بسػػن الكرخػػي، كمػػا صػػرح بػػذلك يف مسػػلم الثبػػوت كشػػرحو 

 .ُْٔ/ُ،ُط ،الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتح، ألنصارم ا ؛ِٖٔ /ِ، ُط،الوصوؿ منهاج شرح السوؿ
  .ُِٖ/ُ،دط،الفصوؿ إحكاـ، الباجي   ((ّ
بػػن علػػي بػػن أيب طالػػب أبػػو ٧بمػػد منسػػوب إذل  نبػػن ا٢بسػػ نالقاسػػم بػػن إبػػراىيم بػػن إ٠باعيػػل بػػن إبػػراىيم بػػن ا٢بسػػىػػو اإلمػػاـ  ((ْ

 .ُُٕ/ٓ، ٓط، األعالـ،ىػ.الزركلئِْيف ، تو من أئمة الزيديةىػ، كىو ُٗٔ، كلد ضيعة يقاؿ ٥با الرس
 .ُْٔص،ُط،الزكية العترة فقو أصوؿ في الفصوؿ اللؤلؤية ،( ا٥بادم(ٓ
 .ٖٓ/ِ ،د ط ،المنهاج شرح في اإلبهاج ،السبكي؛ ٕٓ/ُ، ُ،طاألصوؿ في األدلة ،قواطعا٤بركزم( (ٔ
 .ِٔ/ُ،خسيأصوؿ السر ،؛السرخسيْٖص،، د تمعرفة األصوؿ إلىكنز الوصوؿ  ،البزدكم  ((ٕ
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أراد كقتػػان لبينػػو، كإال كػػاف مكلفػػان ٗبػػا ال يعلػػم، فاقتضػػى ذلػػك أف األمػػر  أف ا٢بكػػيم سػػبحانو لػػو ثانيػػان: 
 .(ُ)ا٤بطلق ،دل يرد بو أكؿ األكقات، بل أم كقت فعل ا٤بأمور بو فقد امتثل، فبل يأمث بالَباخي

لفظة افعل مطلق، فكما أف لػو أف يفعلػو يف أم مكػاف شػاء، كعلػى أيػة حػاؿ شػاء، فكػذلك أف : ثالثان 
  .(ِ)تعرض للوقت ٕباؿ يف أم زماف شاء، كليس فيولو أف يفعلو 

كاف يكوف علي الصـو من رمضاف فما أستطيع   أهنا قالت:) -رضي ا عنها-كأخذكا ٗبا ركم عن عائوة  
 .(ّ)(أف أقضي إال يف شعباف

 ،عليػػو ٗبدلولػػو يػػدؿ بػػدليل إال الَباخػػيال ٰبمػػل علػػى الفػػور كال علػػى أم أنػػو  ،الوقػػف القػػوؿ الثالػػث: 
  .(ْ)بعض ا٤بتكلمْبىذا قوؿ الرازم ك ك 

 كاستدلوا بأدلة منها:

، كال علػػى أف ىيئػػة األمػػر ال داللػػة ٥بػػا إال علػػى الطلػػب يف خصػػوص زمػػاف أف اللغػػة العربيػػة تػػدؿ أكالن:
كمػػػا احتجػػػوا باألدلػػػة  .(ٓ)علػػػى أحػػػدٮبا خػػػارج عػػػن مدلولػػػو داالن  ككونػػػو ،داللػػػة علػػػى الفػػػور أك الَباخػػػي

  األمر التكرار كإ٭با مطلق الطلب. السابقة يف عدـ إفادة

كيػػرد علػػى ىػػذا القػػوؿ : أنػػو يسػػتدعي التمػػادم يف الػػَبؾ، كقػػد كػػاف الوقػػف كاالستفسػػار سػػببان 
 للمعصية، كما فعل من كلف من بِب إسرائيل بذبح بقرة.

                                                          

 .ِٕٔص،ُط،في علم األصوؿ العقوؿ معيار إلى الوصوؿ منهاج، خذمأا٤ب  ((ُ
 .ٖٕ/ُ، ُ،طاألصوؿ في األدلة ،قواطعا٤بركزم ((ِ
 ،كأخرجو مسلم ؛(ُْٖٗبرقم) ،ٖٗٔ/ِ ،باب مٌب يقضى قضاء رمضاف ،الجامع الصحيح المختصرفي  ،(أخرجو البدارم(ّ

 (.ُُْٔبرقم)، َِٖ /ِ ،يف شعبافباب قضاء رمضاف  ،الصحيح في المسند
المحصػوؿ فػي أصػوؿ ؛ ّٓ،ُط،الفقػو أصػوؿ فػي التبصػرة، الوػّبازم ؛ٕٔ/ُ، ُ،طاألصػوؿ فػي األدلػة ،قواطعا٤بركزم ((ْ
 .ٗٓ/ِ ،د ط،المنهاج شرح في اإلبهاج،السبكي؛ ِِٖ/ ُ، ِط،العدة في أصوؿ الفقو ،يعلى ؛ أبوَُٗ/ِ،ّط ،الفقو

 ،ُطاألصػوؿ، علػم مػن الحػق تحقيػق إلػى الفحػوؿ إرشػاد ،الوػوكاين ؛ّٖٖ/ُ، ِط، كالتحبيػر التقريػر، حػاج أمّب ابن  ((ٓ
 .ُُٖص
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ك٩با يدؿ على فساد الوقف اتفاؽ أىل اللغة علػى مػدح ا٤بسػارع إذل مػا يػؤمر بػو، كاعتقػادىم   
(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)ثػػػاؿ ا٤بػػػأمور، كمػػػن ىػػػذا الوجػػػو مػػػدح ا قومػػػان بػػػذلكفيػػػو امت

 .(ُ)كىذا يبطل دعول الوقف ،[61]انًؤيُىٌ:

كالصػحيح  كالندب، الوجوب، بْب كَبدده اللفظ لَبدد فيو؛ التوقف الواقفية مذىب كلعل قياس       
 لكميػة التعػرض عػن خػاؿ اللفػظ لبػ ا٤بوػَبؾ؛ اللفػظ تػردد ٫بػو على اللفظ نفس يف ترددان  ليس أف ىذا
 يف كلػيس ٟبػس، أك مػرات بسػبع نػتمم أف ٰبتمػل أنػو كمػا الكميػة ببيػاف اإلٛباـ ٰبتمل لكن بو، ا٤بأمور
 إذا"  اقتػل"  قولػو أف ككمػا. ا٤بوػَبؾ اللفظ كضع األعداد آلحاد موضوع ىو كال للعدد، تعرض اللفظ نفس

. البيػاف ٗبعػُب ال الزيػادة تلػك علػى داؿ بلفػظ فإٛبامػو ناقص بلـك زيادة دكف فهو عمران  أك زيدان  اقتل: يقل دل
صػلى ا -كقولػو  امتثالػو، ٲبكػن ال نػاقص كػبلـ اقتػل: " قولػو فػإف فػرؽ، القتػل كبْب مسألتنا، بْب: قيل فإف

 .امتثالو ٲبكن مفهـو تاـ " كبلـ صم: "  -عليو كسلم

كذلػػك يف نظػػره أف مػػن توقػػف  (ِ)حػػدكا شػػيء كالَباخػػيأف مػػذىب الوقػػف  قػػاؿ ابػػن تيميػػة: كعنػػدم
 فقد ترؾ ا٤بباشرة للفعل الذم ىو دليل الفورية، كٗبا أنو قد ترؾ الفورية فقد حصل الَباخي.

كاآلمػػػػدم بػػػأف األمػػػر جملػػػػرد الطلػػػب مػػػن يػػػّب القػػػوؿ بفػػػػور أك تػػػراخ، اختػػػار الغػػػزارل كالػػػرازم  القػػػوؿ الرابػػػع:
كىػو  »بػن ا٥بمػاـ كابػن عبػد الوػكور مػن ا٢بنفيػة، قػاؿ:كبو قػاؿ ا(ّ)كالبيضاكم كابن ا٢باجب كنسبو للوافعي

،كمػػػا رجحػػػو ا٤برتضػػػى كالوػػػوكاين، قػػػاؿ: كال ينػػػايف ىػػػذا اقتضػػػاء بعػػػض األكامػػػر (ْ)«الصػػػحيح عنػػػد ا٢بنفيػػػة
 .(ٓ)الفور

                                                          

 .ِٗ/ّ ،ُ،طالفقو أصوؿ في الواضح عقيل، بن  ((ُ
 .ُِِ/ُ ،ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل ؛ِِ، دط، المسودة في أصوؿ الفقو ،آؿ تيمية( (ِ
 ،ط د،المنهػػاج شػػرح فػػي اإلبهػػاج،؛ السػػبكئٔٔ/ُ، ُط ،الحاجػػب بػػنا مختصػػر شػػرح المختصػػر بيػػاف، ( األصػػفهاين(ّ
ِ/ٖٓ. 

 .ُْٓ/ُ،ُط ،الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتح،ألنصارما  ((ْ
 تحقيػػق إلػػى الفحػػوؿ إرشػػاد ،الوػػوكاين ؛ِٖٕ،صُط،فػػي علػػم األصػػوؿ العقػػوؿ معيػػار إلػػى الوصػػوؿ منهػػاج ،خػػذمأ٤با  ((ٓ
 .ُُٖص ،ُ،طاألصوؿ علم من الحق
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، كال زمػػافالالعربيػػة علػػى أف ىيئػػة األمػػر ال داللػػة ٥بػػا إال علػػى الطلػػب يف خصػػوص  باتفػػاؽ أىػػلكاسػػتدلوا : 
  .(ُ)على أحدٮبا خارج عن مدلولو داالن  ككونو ،ر أك الَباخيداللة على الفو 

 كأيضان استدلوا: باألدلة السابقة يف عدـ إفادة األمر التكرار كإ٭با مطلق الطلب.

 اختيار الموزعي :

ذكر ا٤بوزعي ىذه ا٤بسألة يف معرض ذكره على القدر الذم ٯبوز بو التدصيص أف األمر يدؿ          
حيػث قػاؿ)  ،، لكن تنفيذه ٯبوز فيو الَباخي ككاف اختياره فيو تفصيل موافقان ٤بذىبػوعلى ٦برد الطلب 

صػػلى ا عليػػو  -:بعػػد عػػرض مػػذىب الوػػافعية كىػػو الػػراجح ، كمػػا أسػػتدؿ علػػى ذلػػك بتػػأخّب النػػيب
ا٢بػج بعػد فرضػو، كالصػػبلة بعػد طلػوع الوػمس حيػث نػػاـ يف الػوادم حػٌب خػرج منػو ،كبتػػأخّب  -كسػلم

ػ الـز اختيػار ابػن نػور الػدين أف أألمػر يقتضػي التكػرار كمػا سػبق يف ا٤بسػألة  -ا عنػورضي -عائوة ػ 
األكذل أف يقػػوؿ هبػػذا القػػوؿ :بػػأف مقتضػػي األمػػر علػػى الفػػور، بيػػد أنػػو ذىػػب إذل  الَباخػػي ، كتوضػػيح 

قابػػل  ذلػك أف الـز القػػوؿ : بػالتكرار اسػػتغراؽ األكقػات بفعػػل ا٤بػػأمور ، كمػن مث فهػػو يقتضػي الفػػور، با٤ب
الذين ذىبوا إذل عدـ اقتضاء األمر للتكرار يقولوف أف ا٤بػأمور بػو إذا كػاف مفيػدان بوقػت ال يفػوت األداء 

 لفواتو ٯبوز التأخّب على كجو ال يفوت ا٤بأمور بو .

كالذم يراه الباحث إف األدلة متعارضة كالقوؿ بأف األمر جملرد الطلب من يػّب القػوؿ بفػور أك تػراخ،    
ْب األقػػػواؿ فيػػػَبجح هبػػػذا ا١بمػػػع كذلػػػك أف بعػػػض األكامػػػر علػػػى الفػػػور كالػػػبعض اآلخػػػر علػػػى فيػػػو ٝبػػػع بػػػ

الَباخي فإنو من البدىي: أف تقوؿ افعل كتعجل ، أك نقوؿ: اذىب اآلف إذل ا٤بسجد ، فلو كاف األمػر 
 ا٤بطلق يدؿ على الفور ٤با حسين منا قوؿ ذلك .

البقػػرة: ] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿قولػػو تعػػاذل يف قضػػاء الصػػـو  ككػػذلك

لؤلعػػػرايب ا٤بفطػػػر يف رمضػػػاف:) فصػػػم  -صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم-قولػػػو ك ،فػػػأطلق األمػػػر يف ذلػػػك [ُْٖ
فػيمن سػها  -صلى ا عليو كسلم-قولو كمطلق دل يقيده بزمن مباشر أك مَباخ.  (ِ) شهرين متتابعْب(

                                                          

 ،ُ،طاألصػػوؿ علػػم مػػن الحػػق تحقيػػق إلػػى الفحػػوؿ إرشػػاد،الوػػوكاين ؛ّٖٖ/ُ،ِط ،كالتحبيػػر التقريػػر، حػػاج أمػػّب ابػػن  ((ُ
 .ُُٖص
 .(ُِٖٓبرقم)،ُِِٖ/ٓ ،باب ما جاء في قوؿ الرجل كيلك ،الجامع الصحيح المختصرفي  ،البدارم أخرجو  ((ِ
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جػواز التػأخّب كمػا دؿ علػى جػواز دؿ علػى  (ُ)٥با إال ذلػك( فليصلها إذا ذكرىا ال كفارة عن صبلتو:)
 ككذلك دليل ا٢بج السابق مطلق، ٞبلتو قرينة تأخر الفعل النبوم على الَباخي ،ا٤ببادرة

 كيف كاقع األمر كل أمر ال بد لو من قرينة حالية أك مقالية، كىو األقرب بسنن التكليف.   

كا٢بػق أنػو ال ٱبلػو أمػر عػن  »ا٤بػرة:قاؿ الصنعاين: بعد أف اختار أف الفور من لواـز األمر كاقتضائو  
.(ِ)«القرينة الدالة على أحد األمرين

 الخالؼ  أثر

،كبعػد ذكػر األقػواؿ فيهػا كالسػبب يف ذلػك تعػارض اآلثػار الػواردة يف ىػذا كمما انبنى علػى المسػألة
 كلكل كجهة ىو موليها..

 

 بدايػػة عػػن فيهػػا التػػأخر زٯبػػو  ىػػل مسػػتحقيها، إذل كدفعهػػاالواجبػػة  الزكػػاة إخػػراج المسػػألة األكلػػى:
 يػػؤمث دل الفػػور يفيػػد ال: قػػاؿ كمػػن ا٢بػػوؿ، رأس عػػن التػػأخّب ٰبػػـر قػػاؿ الفػػور علػػى األمػػر إف: قػػاؿ مػػن ؟عػػاـال

 .حْب بعد كلو فعل إذا ا٤بؤخر

 أكقػػػات أكؿ عػػػن تأخّبىػػػا ٯبػػػوز ىػػػل بوقػػػت، ا٤بؤقتػػػة يػػػّب كالنػػػذكر الكفػػػارات يف المسػػػألة الثانيػػػة:
 .التأخّب أجاز بو يقل دل كمن بالتأخّب، يأمث بل ٯبوز ال: يقوؿ بالفور،: قاؿ من اإلمكاف؟

 تكلم األصوليْب من كثّبان  أف الواضح كمن تأخّبه؟ ٯبوز ىل االستطاعة مع ا٢بج المسألة الثالثة: 
 مػا علػى بنػاء ا٤بسػألة يف الػراجح فقػرر الفػور؟ علػى ٯبػب ىل إمامو مذىب يراعي كىو ،األصولية ا٤بسألة يف

 .ال؟ أـ الفور على أىو ا٢بج يف إمامو ذىبم من عرفو

 .إليو با٤ببادرة ا٢بث فيها خاصة أدلة كلو ، الفقو كتب يف موهور ذلك يف كا٣ببلؼ
 

                                                          

بػرقم ْٕٕ/ ُ ،عػن أنػس بػن مالػك عجيل قضػائهاباب قضاء الصالة الفائتة كاستحباب ت ،الصحيح في ،مسلم أخرجو  ((ُ
(ْٖٔ) 

 .ِِٖ/ُ، ُط ،اآلمل بغية شرح السائل إجابة، الصنعاين ((ِ
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 المفاىيم أحكاـ في اختياراتو: خامسال المبحث

 وطئة ت

ػػمو  مػػن االسػػتنباطي ا٤بػػنهج ىػػذا كراء كػػم       النظػػر، ًإجالػػة علػػى النفػػوس تػػركيض: منهػػا كمصػػاحل، ًحكى
 ا٢بػواس كعمػارة األىحكػاـ، سػتنباطإل مػن الػربحمػن  ان ٤بزيد طلبان  ؛الفقهية الثركة كٙبريك كالدأب، كالصرب

 مػػن بػػا٣بلق كرأفػػة كسػػعة رٞبػػة ديػػن كأىنػػو كمشولػػو، كسػػعتو الػػٌدين، ىػػذا فضػػائل مػػن كىػػذا باسػػتدراجها،
ػػػدى  الػػػزمن دامتػػػدا علػػػى يتجػػػاكب أىقبلمهػػػم كصػػػريف تبػػػارل،العلماء جهػػػود رأينػػػا ك٥بػػػذا ا٣بػػػالق،  حركػػػة ًلمى
 الفقػو ًظػلي  ليبقػى ا٤بفػاىيم؟ كاخػتبلؼ األىحػداث، كتتػابع القضػايا، تسلسػل لقاء أىحكامو كبسل الفقو،
 أمػػة فضػػائل يف ا٤بزيػػد مػػن كىػػذا ناقصػػان، ال موفػػوران  كػػامبلن  بػػو االشػػتغاؿ علػػى كاألىجػػر قالصػػان، ال ٩بػػدكدان 
 ا٤بفػاىيم علػى كػل مقػدـ ىػو م ا٤بفػاىيم كلػذلكيعترب أىػ الصفة مفهـوف،-صلى ا عليو كسلم- ٧بمد

 ؛كلذلك ابتدأ ا٤بؤلف بو. كرأسها

الوػيء أم علمػو، كالفهػم معرفػة الوػيء بالقلػب،  -بالكسػر -اسػم مفعػوؿ مػن فهػم المفهـو لغة:
 .(ُ)فهمت الويء عقلتو كعرفتو، كا٤بفهـو ا٤بعلـوك 

النطػػق، أم يكػػوف حكمػػان لغػػّب بأنػػو مػػا دؿ عليػػو اللفػػظ ال يف ٧بػػل  :عػػرؼ األصػػوليوف المفهػػـوك 
 .(ِ)ا٤بذكور كحاالن من أحوالو

 

 

                                                          

 .ِٖٖ/ ُ  ،ُالتعريفات:ط ،ا١برجاين ؛ْٗٓ/ُِ،مادة "فهم" ،لساف العرب،ابن منظور ((ُ
 ،ُطاألصػوؿ، علػم مػن لحػقا تحقيػق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين ؛ْٕ/ّ، دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما( (ِ
 .َِّص
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 الصفة مفهـو حجية :األكؿ المطلب 

 بأحػػػد الػػػذات علػػػى ا٢بكػػػم تعليػػػق ىػػػو أك، الػػػذات صػػػفٍب بإحػػػدل ا٢بكػػػم تعليػػػق ىػػػو :الصػػػفة مفهػػػـو
 .(ُ)األكصاؼ

 : صور كلو

: -كسػػلم عليػػو ا ىصػل- قولػػو مثػل، خػػاص كصػف بعػػده يػذكر مث عػػاـ اسػم يػػذكر أف: األكذل الصػورة
 .(ِ) (زكاة السائمة الغنم يف)

 كتػػزكؿ، احياننػػأ تطػػرأ بػػل تسػػتقر ال صػػفة علػػى معلػػق فػػا٢بكم، ةعارضػػ بصػػفة ٚبصػػص: الثانيػػة الصػػورة
 ا٢بكػػػم فػػػاقَباف .(ّ)(كليهػػػا مػػػن ابنفسػػػه أحػػػق الثيػػػب)- كسػػػلم عليػػػو ا صػػػلى- قولػػػو كمثالػػػو .ان أحيانػػػ

 .ا٤برأة على طارئ كىو الثيبوبة بوصف

 انتقػػاء علػػى يػػدؿ فهػػو، القسػػمْب أحػػد حكػػم كيػػذكر قسػػمْب يػػذكر أف:التقسػػيم مفهػػـو: الثالثػػة الصػػورة
 .(ْ)"تستأذف كالبكر كليها من بنفسها أحق األًن):قولو كمثالو، اآلخر القسم على ا٢بكم

 : قسمْب إذل ا٤برأة قسم فهنا

 .تتزكج دل الٍب كىي: (بكر)،ك(بالثيب) كتسمى، زكجها ا٤بفارقة كىي: (أًن)

، تسػتأذف أهنػا: البكر كحكم، تستأمر أم: بنفسها أحق(األًن) فحكم ؛ان معين ان حكم قسم لكل كجعل
 علػػى يػػدؿ باالسػػتئذاف البكػػر كٚبصػػيص البكػػر عػن نفيػػو علػػى يػػدؿ بنفسػػها أحػػق بأهنػػا األًن فتدصػيص

 .األًنعن  نفيو

                                                          

 علػػػػم مػػػػن الحػػػػق تحقيػػػػق إلػػػػى الفحػػػػوؿ إرشػػػػاد،الوػػػػوكاين، َّ/ْ، ُط البحػػػػر المحػػػػيف فػػػػي أصػػػػوؿ الفقػػػػو،الزركوػػػػي،  (ُ)
 شػػػػرح فػػػي اإلبهػػػػاج،السػػػبكي ؛َِٓٗ/ٔ ،ُط،الفقػػػو أصػػػوؿ فػػػػي التحريػػػر شػػػػرح التحبيػػػر، ؛ا٤بػػػرداكمِْ/ِ ،ُطاألصػػػوؿ،
 .(َّٕ -ُّٕ/ُ،دط،المنهاج

 .ُّٕ/ّباب زكاة الغنم، " ،كتاب الزكاة  ،الجامع الصحيح المختصر يف،مالبدار أخرجو (ِ)

 .َُّٕ/ِ،بالسكوت كالبكر بالنطق النكاح يف الثيب استئذاف باب ،النكاح كتاب ،المسند الصحيحيف،مسلم أخرجو(ّ)

 .َُّٕ/ِ،كوتبالس كالبكر بالنطق النكاح في الثيب استئذاف باب،النكاح كتاب،المسند الصحيحيف ،مسلم أخرجو(ْ)
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 في المسألة:  اآلراء

 : منها أدلة بعدة كاستدلوا

 عرضو ٰبل الواجد رل) -كسلم عليو ا صلى -النيب قوؿ من ان عرف الفهم إذل ادرا٤بتب أنو :أكالن 
 . (ِ)( ظلم الغِب مطل) - - كقولو .(ُ)(كعقوبتو

 مطػل كأف، عقوبتػو كال عرضػو ٰبػل ال واجػدمػن لػيس ب رل أف:أم من ا٢بديثْبكجو االستدالؿ 
 .عبيدة أيبك  كالوافعي اللغة يف أئمة عن ذلك ركل كقد، بظلم ليس الفقّب

 كال فائػدة يسػتدعي األكصػاؼ مػن يػّبه دكف األكصػاؼ من بوصف الذات ٚبصيص أف :ثانيان 
 .(ّ)عداه عما كنفيو با٢بكم ا٤بذكور ٚبصيص سول فائدة

 مػػػػن كالبػػػاقبلين الوػػػافعية مػػػن كاآلمػػػدم كالظاىريػػػة ا٢بنفيػػػة قػػػػاؿ كبػػػو، ٕبجػػػة لػػػيس أنػػػو: الثػػػاني القػػػوؿ
 .(ْ)ا٤بالكية

 : منها أدلة بعدة كاستدلوا

   .(چ چ چ چ ڇ) :تعاذل قولو مثل .الصفة ٗبفهـو فيها يعمل دل قرآنية آيات ىناؾ أف: أكالن 

 .[151]األَعاو:

 أنػو كٗبفهومهػا، الفقػر خوػية عنػد األبنػاء قتل جواز عدـ على ٗبنطوقها تدؿ أهنا أم: ؿستدالاال كجو
 تلػػك اءفػػانت عنػػد ا٢بكػػم نفػػي علػػى داالن  بالصػػفة ا٢بكػػم تعليػػق كػػاف فلػػو، الفقػػر خوػػية عػػدـ عنػػد ٯبػػوز

                                                          

 ا٢بػػق لصػػاحب بػػاب، كالتفلػػيس كا٢بجػػر الػػديوف كأداء االسػػتقراض يف كتػػاب  ،الجػػامع الصػػحيح المسػػنديف ،البدػػارم أخرجػػو(ُ)
 .ُُٖ/ّ،مقاؿ

 .ُْٔٓ برقم،ُُٕٗ/ّ،الغِب مطل ٙبرًن باب، ا٤بساقاة كتاب ،المسند الصحيحيف ، مسلم أخرجو(ِ)

 ؛ّٓ/ُ ،دط،المنهػػػاج شػػػرح فػػػي اإلبهػػػاج، السػػػبكي ؛َِٖ/ِ، ِط ،نػػػاظرالم كجنػػػة النػػػاظر ركضػػػة،ا٤بقدسػػػي قدامػػػة ابػػػن(ّ)
 . َِٔٗ/ٔ،ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم

 ابػػػػػن ؛، ُّ/ْ ،ُط، البحػػػػػر المحػػػػيف فػػػػي أصػػػػوؿ الفقػػػػو، الزركوػػػػي ؛ُٗ/ُ،ِ، طكالتحبيػػػػر التقريػػػػر، حػػػػاج أمػػػػّب ابػػػػن(ْ)
 .ُِّٗ/ٔ،ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير،ما٤برداك ؛ّّٓ/ِ ،ُط،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،حـز
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 ان أيضػػػ يقػػػوؿ ان أحػػػد كال كػػػذلك كلػػػيس، جػػػائز ا٣بوػػػية انتفػػػاء عنػػػد األكالد فقتػػػل، ان جػػػائز  لكػػػاف الصػػػفة
 .(ُ)بذلك

 ؛بػػو ا٢بكػػم ٚبصػػيص سػػول لفائػػدة يكػػوف قػػد بالصػػفة ا٤بقيػػد أك بالػػذكر للمػػذكور التدصػػيص أف: ان ثانيػػ
 يفضػي كػيبل بالػذكر ا٤بػذكور علػى االحتيػاط كمنهػا، توفضػيل اجملتهػد ليناؿ االجتهاد ٦بارم توسعة هنام

 ا٤بسػػكوت يف ا٢بكػػم تأكيػػد كمنهػػا، بالتدصػػيص اللفػػظ عمػػـو عػػن إخراجػػو إذل اجتهػػاد بػػبعض النػػاس
 .(ِ)الفائدة عدـ دعول إذل سبيل فبل أخرل معاف: كمنها. أقول فيو ا٤بعُب لكوف

، الزكػاة الغػنم سػائمة يف: كقولػو البيػاف دمػور  يػرد أف: ذلك األ: صػور ثػبلث يف حجػة أنػو: الثالث القوؿ
 كػػػػػا٢بكم الصػػػػفة ٙبػػػػػت داخلػػػػة الصػػػػػفة عػػػػدا مػػػػػا يكػػػػوف أف: كالثالثػػػػػة، التعلػػػػيم مػػػػػورد يػػػػرد أف: كالثانيػػػػة

 .(ّ)البصرم عبدا أبو قاؿ كبو، بالواىدين

 ؛حكمهػا بيػاف ٯبػد دل إذا عػداىا عمػا انتفػاؤه لعلمنػا بالصػفة يتعلق دل لو ا٢بكم بأف: كاستدؿ
 بػذكره قصػد -كسػلم عليػو ا صػلى-النػيب بػأف الثانيػة للصػورة اسػتدؿ ككما، يتأخر ال البياف أف العلمن

 ىػو الصػفة عػدـ مػع ا٢بكػم انتفػاء علػى الداؿ فإف ذلك أريد كمٌب، ا٢بكم ٝبيع عليها يعلق أف الصفة
 صػػورةبال كاسػػتدؿ، الصػػفة علػػى كلػػو ا٢بكػػم قصػػر أنػػو -كسػػلم عليػػو ا صػػلى- النػػيب قصػػد مػػن علمنػػا
  (4).الواىدين ٝبلة يف داخل بأنو الثالثة

                                                          

 .ّّٓ/ِ ،دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما ؛ّْٕ/ِ،ُط، األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ ،(ابن حـزُ)

 ؛َِٔ/ِ،  ِط ،المناظر كجنة الناظر ركضة،  ا٤بقدسي قدامة ؛ ابنِٔٔ/ُ،ُط، األصوؿ تعليقات من المنخوؿ،الغزارل(ِ)
 .ِٗ/ُ،ِ، طكالتحبير التقرير، حاج أمّب ابن

 ُّ/ْ،  ُ، طأصوؿ الفقو البحر المحيف فيالزركوػي، ،ُٔٓ/ُ، ُط،المعتمد في أصوؿ الفقو  ، البصرم أبو ا٢بسْب(ّ)
، ُط،الفقػو أصػوؿ فػي التحرير شرح التحبير، ا٤بػرداكم ؛َٕٓ/ّ ،ُ، طالحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع، السبكي؛
ٔ/ُِْٗ. 

 )ُ، طالحاجػػب ابػػن مختصػػر عػػن الحاجػػب رفػػع، السػػبكي؛ (ُّ/ْ)ُ، طأصػػوؿ الفقػػو المحػػيف فػػيالبحػػر الزركوػػي،(ْ)
ّ/َٕٓ.) 
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 ؛حجة فبل فيو مناسبة ال ما كبْب، حجة فيكوف مناسبان  الوصف يكوفأف  بْب التفصيل: الرابع القوؿ
 .(ُ)ا٢برمْب إماـ قاؿ كبو

 أف كذلػػك، العربيػػة اللغػػة يف ا٣بطػػاب دالالت مػػن ا٤بفهػػـو أف فقػػرر: باللغػػة ذلػػك علػػى كاسػػتدؿ
 ا٢بكػم فيوجػد، ان كعػدم ان كجػود ا٤بعلوؿبػ رتبلت (2)كالعلة، لو علة كاف: للحكم مناسبا كاف إذا الوصف
 .بانتفائها كينتفي بوجودىا

 التقيد يدؿ فبل، ا٢بكم كبْب بينو ارتباط ال أنو ذلك فمعُب: مناسب يّب الوصف كاف إذا أما
 .اللقب مفهـو يف كما األمر كيصبح، انتفائو على ا٢باؿ ىذه يف بالوصف

 : الموزعي ابن نور الدين تياراخ

 حيػػث الوصػػف انعػػداـ حالػػة يف النطػػق نقػػيض يقتضػػي حجػػة كأنػػو: الصػػفة مفهػػـو ا٤بػػوزعي اعتػػرب       
 جزئػػي كأحػػد ألنػػو عنػػو؛ ا٤بنفػػي باالسػػم االختصػػاص: أكثػػرىم قالػػو الػػذم كالصػػحيح": ا رٞبػػو قػػاؿ
  .(ّ)"أعلم كا، العلة

 إمػاـ اشػَبط": فقػاؿ بالسػـو ا٢بكػم تقيػد يف ا٢برمْب إماـ على ردٌ  عيا٤بوز  الدين نور ابن أف بيد       
: كقولنػػػا،  مفهػػػـو فػػػبل مناسػػػبان  يكػػػن دل فػػػإذا، بالسػػػـو كالتقييػػػد،  امناسػػػبن  معػػػُب الصػػػفة تكػػػوف أف ا٢بػػػرمْب
 ال الصػػفة أف علػػى، االسػػتنباط ال، اللغػػة ىػػو ىػػذا يف اكػػم فػػإف قػػاؿ كمػػا كلػػيس، إرادة ذك اإلنسػػاف

 .(ْ)"للدقاؽ ان خبلف، ٥با مفهـو فبل، لو معُب ال لقب باسم فوصفت عريت فإف، ُبا٤بع عن ٚبلو

،  ان مناسػػب  ن معػػُب الصػػفة تكػػوف أف بػػد كال، حجػػة كأنػػو الصػػفة مفهػػـو اعتبػػار الباحػػث يػػراه كالػػذم      
 مضػػػاؼ-الغىػػػنىمً  سػػػائمة يف: كقولػػػو ان مضػػػاف جػػػاء سػػػواءه  ا٤بعػػػُب جهػػػة مػػػن صػػػفةه  فهػػػو، بالسػػػٌوـ كالتقييػػػد

  .الغنم معلوفة: أمٍ ، الغنم سائمة يّب يف إذان فيكوف ال زكاة ، الزكاة -إليو اؼكمضى 

                                                          

 )ُط،األصػػوؿ فػػي األدلػػة قواطػػع ،ا٤بػػركزم ؛(ْٕٔ/ُ)ُط ،الفقػػو أصػػوؿ فػػي البرىػػاف، ا عبػػد بػػن ا٤بلػػك عبػػد ا١بػػويِب،(ُ)
 .(ِّ/ْ )ُط ، البحر المحيف في أصوؿ الفقو،الزركوي (؛َٓٓ/ّ )،السابق ؛ا٤برجع(ِّٖ/ُ

 (.ُٕٓ/ُ)ِ،طالعدة في أصوؿ الفقوأبو يعلى،  .للحكم ا١بالب ا٤بعُب ىي كقيل :الوصف ا٤بعِرؼ للحىكم.العلةهي:( ِ)
 .(ُٔٗ/ُ)ُ ،طاالجتهاد لرتبة االستعداد علي، بن ٧بمد ا٤بوزعي،(ّ)

 .(ُٖٗ -ُٕٗ/ُ)ُ،طاالجتهاد لرتبة االستعداد علي، بن ٧بمد ا٤بوزعي،(ْ)
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 الخالؼ: أثر

 انبُب على ا٣ببلؼ يف االحتجاج ٗبفهـو ا٤بدالفة عدة مسائل فقهية منها:

كاألصػػػل فيػػػو قولػػػو  نفقػػػة المطلقػػػة طالقػػػا بائنػػػان فػػػي مػػػدة العػػػدة إف لػػػم تكػػػن حػػػامالن. أكالن:
ًت حىٍملو فىأىنًفقيوا عىلىٍيًهنَّ حىتَّى يىضىٍعنى حىٍملىهينَّ كىًإف كينَّ أي ﴿تعاذل: كىذا مفهـو شػرط  [ٔالطبلؽ:]﴾كالى

 .(ُ)مل ال ٯبب اإلنفاؽ عليهنا٢بأم فغّب أكالت  ،انتفاء ا٤بوركط عند انتفاء الورطمعناه: 

 :(ِ)املكاتفق العلماء على أف للمطلقة ا٤ببتوتة إف كانت حامبلن النفقة، كاختلفوا يف يّب ا٢ب

بو ك فا١بمهور من ا٤بالكية كالوافعية كا٢بنابلة على أنو ليس للمطلقة النفقة إف دل تكن حامبل. 
  .ثور كإسحاؽ كٝباعة وداكد كأبقاؿ 

كإف كانػػػت  ».قػػػاؿ الكاسػػػاين: كذىػػػب األحنػػػاؼ إذل أف للمطلقػػػة النفقػػػة كإف دل تكػػػن حػػػامبلن 
 (ّ)«حائبل فلها النفقة كالسكُب عند أصحابنا

ىو مفهـو ا٤بدالفة الظاىر من اآلية مع اعتضاده ٕبديث فاطمة بنت  :(ْ)سبب الخالؼك    
فلما رأت  ،ككاف أنفق عليها نفقة دكف ،أنو طلقها زكجها يف عهد النيب صلى ا عليو كسلم: (ٓ)قيس

 ،فإف كػاف رل نفقػة أخػذت الػذم يصػلحُب ،كا ألعلمن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم :ذلك قالت
 :فقػاؿ فػذكرت ذلػك لرسػوؿ ا صػلى ا عليػو كسػلم :قالػت ،دل آخذ منػو شػيئا إف دل تكن رل نفقةك 

                                                          

 (.ِِٕ/ُ،)أضواء البيافنقيطي، الو (ُ)

 نيػػل ،الوػػوكاين؛ ُٕ/ِ،بدايػػة المجتهػػد(؛ ابػػن رشػػد، َِٗ/ّ،)بػػدائع الصػػنائع،(؛الكاسػػاين ُٖٓ/ٖ،)المغنػػيابػػن قدامػػة، (ِ)
 .َُٓ/ٕ ،ُط األخبار، منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من األكطار

 (.َِٗ/ّ،)بدائع الصنائعالكاساين،  (ّ)
 (.َُٓ/ٕ،)ُط األخبار، منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من األكطار نيل ،الووكاين(ْ)

ككانػت عنػد أيب بكػر بػن حفػص ، بن خالد القرشػية الفهريػة أخػت الضػحاؾ بػن قػيس مػن ا٤بهػاجرات األكؿىي فاطمة بنت   (ٓ)
 (.ٗٔ/ٖ،)اإلصابة في تمييز الصحابة . ابن حجر،ا٤بدزكمي فطلقها فتزكجت بعده أسامة بن زيد
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كأمػا األحنػاؼ فلػم يأخػذكا ٗبفهػـو ا٤بدالفػة، كقػالوا: ىػي ٧ببوسػة لعدتػو،  (ُ)(كال سػكُب ،ال نفقة لػك)
 .(ِ)لم: ال ندع كتاب ربنا لقوؿ امرأةكعملوا ٖبرب عمر الذم ركاه مس

 .داللة المفاىيم أكضح من الغاية مفهـو: نيالثا المطلب
 توطئة

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  )كمثالػو، كحػٌب بإذل ياية إذل ا٢بكم مد كىو: الغاية مفهـو        

(      ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 [126]انبقرة:

 .(ّ)(ـالبل، حٌب، إذل): كىي الغاية أدكات بإحدل ياية إذل ا٢بكم مد من يفهم ما فهو 

  في المسألة: اآلراء 

 ٗبفهػـو يعمػل دل مػن بعػض قػاؿ كبػو األصػوليْب ٝبهػور قػاؿ كبػو، حجة الغاية مفهـو أف:األكؿ القوؿ 
  .(ٓ)ا٢بسْب كأيب، ا١ببار عبد كالقاضي، كالغزارل، (ْ)الباقبلين بكر أيب كالقاضي،  الورط

 .(ٔ)لذلك حاكيان  بكر أبو القاضي قاؿ ككذا، ا٤بفهـو نفاة معظم ذىب كإليو: القوّبم ابن قاؿ 

                                                          

 (.َُْٖ(. برقم)ُُُْ/ِ ،)ال نفقة ٥با باب ا٤بطلقة ثبلثان  ، في الصحيح،أخرجو مسلم (ُ)

  (.ُُُٖص ا٤برجع السابق ،) (ِ)

 (.َِٔ/ُ، )جهلو الفقيو يسع ال الذم الفقو أصوؿ، السلمي( ّ)

 كلد، اعرةاألش مذىب يف الرياسة ليوإ انتهت، الكبلـ علماء كبار من قاض،: بكر أبو جعفر، بن ٧بمد بن الطيب بن ٧بمد( ْ)
 . ا١بواب سريع االستنباط، جيد كاف،  فيها فتويف بغداد كسكن البصرة، يف

، ملك إذل عنو ان سفّب  الدكلة عضد أرسلو  كتبػو من. ملكها يدم بْب النصرانية علماء مع مناظرات القسطنطينية يف لو فجرت الرـك
 (.ُٕٔ/ٔ، )ٓط،األعالـ ،الزركلي(، ط القرآف إعجاز)

 أصػػػػػػػوؿ فػػػػػػػي التحريػػػػػػػر شػػػػػػػرح التحبيػػػػػػػر، ا٤بػػػػػػػرداكم ؛َُّ/ّ، ُط حػػػػػػػر المحػػػػػػػيف فػػػػػػػي أصػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػو،البالزركوػػػػػػػي،( ٓ)
 .ُِّٔ/ٔ،ُط،الفقو

 (.ْٓ/ِ، )ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين(ٔ)
 (.َُّ/ّ ) ُط البحر المحيف في أصوؿ الفقو،الزركوي،(ّ) 
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 بوػػيء يتمسػػكوا كدل، (ُ)كالغػػزارل، كاآلمػػدم، ا٢بنفيػػة مػػن طائفػػةكبػػو قػػاؿ ، ٕبجػػة لػػيس: الثػػاني القػػوؿ
 القيػاس؛ بػاب سػد إذل يفضػي كألنػو ا٤بنػع؛ لبػاب طػردان  منعػو علػى صػمموا بػل، قػل بػو للتمسك يصلح

 ان موػػػتق االسػػػم كػػػوف بػػػْب فػػػرؽ كال، يّبىػػػا يف جريانػػػو ٲبنػػػع الربػػػا يف السػػػتة األعيػػػاف علػػػى تنصيصػػػو كأف
 .األعبلـ كأ٠باء موتق يّب أك، كالطعاـ

 ذلػػك كلػػيس، الغايػػة كراء عمػػا ا٢بكػػم انتفػػاء علػػى يػػدؿ الغايػػة ٕبػػرؼ التقييػػد: بػػأف علػػيهم كيػػرد 
 .بويء

 : الموزعي ابن نور الدين اختيار 

 رهااعتبػػمػػن  كػػر البػػاقبلين، كأبػػو يعلػػىأبػػو ب اختػػاره القاضػػياف اختػػار ابػػن نػػور الػػدين ا٤بػػوزعي مػػا       
 أنػو القاضػي دعػىا حٌب، داللة ا٤بفاىيم أكضح من جعلناه ك٥بذا": الدين نور ابن قاؿ حيث كا٤بنطوؽ

 كا٢بػق"بيػد أف الباحػث اعجبػو ماقالػو اآلمػدم يف اثبػات حجيتػو فقػاؿ رٞبػو ا ؛(ِ)"ا٤بنطػوؽ قبيل من
 أف يايػػػة إذل ا٢بكػػػم مػػػد علػػػى يػػػدؿ ال كأنػػػو ٕبجػػػة لػػػيس ةالغايػػػ مفهػػػـو إف: قلنػػػا إف: يقػػػاؿ أف ذلػػك يف

 ٤بػدلوؿ نسػدان  يكػوف ال الليػل أكؿ صػـو فإٯبػاب قبلهػا، مػا خػبلؼ علػى الغايػة بعػد فيمػا ا٢بكم يكوف
 .(ّ)."الواحد كخرب العقل بدليل ذلك كامتنع نسدان  كاف كإال اآلية،

 دل بعػدىا ا٢بكػم ثبػت فلػو، تػوهناي: الوػيء كيايػة "الغايػة حػركؼ" تسميتها على أٝبعوا ك٥بذا 
 موضػػوع بالغايػػة ا٢بكػػم تعليػػق: قػػو٥بم ٗبنزلػػة فكػػاف، معلػػـو اللغػػة توقيػػف مػػن كىػػذا، يايػػة تسػػميتها تعػػد

 . (4)الراجح كىو قبلها ما ٖببلؼ بعدىا ما أف على للداللة

                                                          

 

 .(ََِ/ُ)ُط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ِ)
 .(ُٕٔ/ ّ) دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ّ)
 علػػػم مػػػن الحػػػق تحقيػػػق إلػػػى الفحػػػوؿ إرشػػػاد،الوػػػوكاين ؛ُٖٕ/ٓ، ُط ، البحػػػر المحػػػيف فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو،الزركوػػػي(ْ)

 .ْٓ/ِ ، ُطاألصوؿ،



 

007 

 أثر الخالؼ

 مسألة غسل المرفقين في الوضوء          

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

 اآلية؛ [6]انًائدة:(   ٺ ٿ کٺ ٺ 

؛لكػػن اختلفػػوا يف ا٤برافػػق  الصػػبلة ألجػػل ا٤بػػذكورة ؤلعضػػاءل بالوضػػوء يػػأمر -تعػػاذل– ا أف أم:       
ىػػػػل تػػػػدخل يف الغسػػػػل ؟ بنػػػػاءن علػػػػى اخػػػػتبلفهم يف مفهػػػػـو الغايػػػػة ؛فمػػػػن قػػػػاؿ ٗبفهػػػػـو الغايػػػػة أكجػػػػب 

-مػن فعػل أك قػوؿ األخػرل أدلػة أخػرل  الغسل،كمن دل يقل بو دل يوجبو من ىذه ا١بهة؛بل أكجبو مػن
 . (ُ) –النيب صلى ا عليو 

 بحجة ليس اللقب مفهـو: ثالثال المطلب 

 تصوير المسألة

 .(ِ)جنس اسم أك نوع اسم أك علمان  كاف سواء الذات على ا٢بكم تعليق ىو: اللقب مفهـو 

  .يقم دل يّبه أف: مفهومو ؛زيد قاـ: العلم مثاؿ 

  .فيو زكاة ال الغنم يّب أف فمفهومو ؛زكاة السائمة الغنم يف :النوع اسم كمثاؿ

 .(ّ)(ٗبثل مثبلن إال  بالطعاـ الطعاـ تبيعوا ال) :الجنس اسم كمثاؿ

 في المسألة:  اآلراء

 : بو استدلوا ك٩با، (ُ)ا١بمهور قاؿ كبو، ٕبجة ليس اللقب مفهـو أف: األكؿ القوؿ

                                                          

 (.ِِِ)ص/، التمهيد ،األسنوم  ؛(َِّ/ُ،) ِ، ط العدة في أصوؿ الفقو ،أبو يعلى (ُ)

، ُط،الفقػػػو أصػػػوؿ فػػػي التحريػػػر شػػػرح التحبيػػػر، ا٤بػػػرداكم ؛ِْ/ْ، ُ، طبحػػػر المحػػػيف فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو، الالزركوػػػي(ِ)
ٔ/ِْٗٓ. 

 .ُُِْ/ّ، ٗبثل مثبلن  الطعاـ بيع باب ،ا٤بساقاة كتاب ،المختصرالمسند الصحيح  يف،مسلمأخرجو  (ّ)
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 عيسػػػى: القائػػػل قػػػوؿ لكػػػاف عػػػداه عمػػػا ا٢بكػػػم نفػػػي علػػػى دلػػػيبلن  لوكػػػاف باالسػػػم ا٢بكػػػم تقييػػد أف: أكالن 
 الرسل من كيّبه -كسلم عليو ا صلى- ا رسوؿ ان ٧بمد أف على ٗبفهومو يدؿ ألنو ؛ان كفر  ا رسوؿ
 .(ِ)صريح كفر كىذا، ا برسل ليسوا

 اسػػػتقامة الفائػػػدة إذ بالػػػذكر لتدصيصػػػو فائػػػدة ال أنػػػو ألجػػػل فائػػػدة لتعينػػػو يعتػػػرب إ٭بػػػا ا٤بفهػػػـوأف : ثانيػػػان 
  .(ّ) ذلك فيو انتفى قد كاللقب، الكبلـ

 الربويػػات يف اللقػػب ٗبفهػػـو عملنػػا فلػػو، القيػػاس بػػاب سػػد إذل يفضػػي اللقػػب ٗبفهػػـو القػػوؿ إف: ثالثػػان 
 .(ْ)باطل لكنو يّبىا يف يثبت ال أف للـز الستة؛

 كالصػػّبيف كداككد، الػػككم، (ٓ)الوػػافعية مػػن الػػدقاؽ قػػاؿ كبػػو، حجػػة اللقػػب مفهػػـو أف: الثػػاني القػػوؿ
 : منها بأدلة كاستدلوا، (ٔ)القصار كابن، الوافعية من فورؾ كابن

 لتمييػػز كضػػع كالصػػفة فهػػو، يػػّبه عػػن ا٢بكػػم نفػػي سػػول بالػػذات ا٢بكػػم تعليػػق مػػن فائػػدة ال أنػػو: أكالن 
 .(ٕ)االسم ككذلك، يّبه عن ا٤بسمى

 أنػػو الفهػػم إذل يتبػػادر فإنػػو، بزانيػػة أمػػي فليسػػت أنػػا أمػػا: لآلخػػر أحػػدٮبا فقػػاؿ رجػػبلف ٚباصػػم لػػو: اثانينػػ
 .(ٖ)العلماء بعض عند األكؿ على القدؼ حد ٯبب كلذلك، خصمو أـ إذل الزنا ينسب

  .(ّ)الوافعية كبعض (ِ)(ُ) تيمية بن الدين ٦بد قاؿ كبو، التفصيل: الثالث القوؿ

                                                           

اإلبهاج فػي ،السبكي ؛ُُٓ/ٓ، ُط،البحرالمحيف ، سابقال ا٤برجع؛ َِٕص ،ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل(ُ)
 .ٖ/ْ، دط،شرح المنهاج 

 .ِْٕٗ/ٔ ،ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم ؛ٗ َُ/ْ، السابق ا٤برجع( ِ)

 .َِٕص ،ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل(ّ)

 .ُّٕ/ِ،ِط،ركضة الناظر كجنة المناظر، ا٤بقدسيابن قدامة ( ْ)

 .ُْٖ/ٓ ،ُ،طالبحر المحيف في أصوؿ الفقوالزركوي،  ؛ُِٗ، ّط، األصوؿ تعليقات من المنخوؿ،الغزارل(ٓ)

 كقػاؿ ،ِِٗ/ِ المػذىب الػديباج ،أٞبػد بػن ٧بمػد، ا٤بػالكي منػداد خػويز بنا ؛ِٖٗص ،اللحاـ البن القواعد، اللحاـ ابن (ٔ)
 .َٗٓ/ّ، القصار كابن، فورؾ كابن كالصّبيف كداككد ،كمالك ،أٞبد عند حجة أنو، المنير الكوكب شرح يف ،ابن النجار

 .ِْٕٗ/ٔ، ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم(ٕ)

 .ْٖٔ/ِ ، دط، المسودة في أصوؿ الفقو ،آؿ تيمية ؛ِْٕٗ/ٔ،ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم(ٖ)
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 : مذىباف القوؿ ىذا على كلهم

 .(ْ)الوافعية بعض قاؿ كبو األشداص ٠باءأ ال األنواع أ٠باء يف بو يعمل أنو: األكؿ

 .(ٓ)ا٢بنابلة بعض قاؿ كبو األشداص أ٠باء يف ال األجناس أ٠باء يف بو يعمل أنو: الثاني

 كجػػػو علػػػى باألعيػػػاف تتعلػػػق فػػػاأليراض، ان يشدصػػػ ال ان عاٌمػػػ ءٯبػػػي إ٭بػػػا الوػػػارع خطػػػاب أف: كاسػػػتدلوا
 .الورعي طابا٣ب يف يقع يكاد ال ىذا مثل: كقالوا، ا١بميع فيو يستوم

 يف الغػػػزارل كاختػػػاره أٞبػػػد قػػػاؿ كبػػػو، القرينػػػة عليػػػو دلػػػت إذا اللقػػػب ٗبفهػػػـو يعمػػػل أنػػػو :الرابػػػع القػػػوؿ
 . (6)ا٤بندوؿ

 : استدلوا كما اللقب مفهـو ٕبجية القائلْب بأدلة: كاستدلوا

 لكػاف با٤باليػة ا٢بكػم ارتػبل كلػو، التعامػل عليػو ٯبرم ما يالب خصها إ٭با الربويات حديث أف
 .(6)باللقب التدصيص مع األحواؿ قرائن من مأخوذ فهذا، العارية يف كما أسهل التنصيص

                                                           

 بػن الػدين تقػي الوػيخ جػد، ا٢بنبلػي الدموػقي ا٢بػراين تيميػة بػنا القاسػم أيب بػن عبػدا بػن عبدالسػبلـ، تيميػة ابن الدين ٦بد( ُ)
 عورة بضع ابن كىو، بغداد إذل كرحل، الدين فدر ا٣بطيب عمو على صغره يف كتفقو، ػىِٓٔ سنة كتويف ،ػىَٗٓسنة كلد، تيمية
 بارعػان  حجػة اإمامػ ككػاف ةكٝباعػ ا٢بلػيم عبػد الػدين كشػهاب الدمياطي عنو كركل، كٕبراف هبا ك٠بع السيف عمو ابن صحبة يف سنة
 يف يكػػن كدل ،مفػػرط ذكػػاء كلػػو ،النػػاس مػػذاىب علػػى كاطػػبلع باألصػػوؿ تامػػة كمعرفػػة، التفسػػّب يف طػػوذل يػػد كلػػو ،كا٢بػػديث الفقػػو يف

 صػبلح ،دمنالصػف. الفقو أصوؿ يف ككتابان  القراءات يف أرجوزة كصنف، ا٥بداية كشرح كاألحكاـ النافعة ا٤بصنفات كلو ،مثلو زمانو
 ىػػػػػػػػػَُِْالػػػػػػػػَباث إحيػػػػػػػػاء دار: بػػػػػػػػّبكت) مصػػػػػػػػطفى كتركػػػػػػػػي، األرنػػػػػػػػاؤكط أٞبػػػػػػػػد: ٙبقيػػػػػػػػق ،بالوفيػػػػػػػػات الػػػػػػػػوافي، خليػػػػػػػػل ينالػػػػػػػػد

 (.َِٔ/ُٖ(،)ـَََِ

 .ُُٓ/ْ،ُ، طالفقو أصوؿ في المحيف البحر ،الزركوي(ِ)

 أصوؿ في رالتحري شرح التحبير، ا٤برداكم ؛ٔٗٔ/ِ، ،دط،في أصوؿ الفقو المسودة ،آؿ تيمية؛ُُٓ/ْ ،السابق ا٤برجع( ّ)
 .ِْٖٗ/ٔ، ُط،الفقو

 .ِٓ/ْ،ُ، طالفقو أصوؿ في المحيف البحر ،الزركوي(ْ)

 .ُّْ/ُ ،دط ،الفقو أصوؿ في المسودة ،تيمية آؿ( ٓ)

 .ِْٖٗ/ٔ ،ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم(ٔ)
 .ِْٖٗ/ٔ ،ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم(ٕ)
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 : الموزعي ابن نور الدين اختيار       

 بػو اسػتدؿ مػا: أف الباحػث إليػو ٲبيػل كالػذم، (ُ)كىو قوؿ ٝبهور الفقهاء ".ٕبجة ليس": قاؿ         
  جية مفهـو اللقب.ٕب القوؿ عن ٰبجم الباحث علج ٩با القوية؛ الواضحة لؤلدلة الراجح ىو ا١بمهور

 أف ٯبػوز الصػفة ألف الفارؽ؛ مع قياس الصفة على االسم قياس بأف: ٕبجيتو ْبلقائلكيرد على ا       
 إال تفيػد فػبل االسػم مػع تػذكر الصػفة أف كمػا،  ٯبػوز فػبل االسػم ٖبػبلؼ ا٢بكػم عليهػا يعلػق علػة تكوف

  .للتدصيص ال للتعريف فإنو االسم ٖببلؼ، ٚبصيصو

 كلػو، ا٣بصػومة كىػي، حالػو قرينػةفإ٭بػا يفهػم مػن  منػو فهم إف ذلك فأ نقوؿ: الثاين دليلهم أما
 . ( ِ)بذلك القائل على القذؼ حد إقامة ٯبوز فبل فهمو؛ ٭بنع فنحن ا٣بصومة يّبذلك يف  فرض

 أثر الخالؼ

 األضحية تجزلء بالليلمسألة :مما ينبني على الخالؼ 

من دل يعتػرب مفهػـو فقوؿ ا تعاذل )كاذكركا ا يف أيػاـ معػدكدات(فهـو اللقب يف ٗب استدلوا  
، يػػّبه عػػن ا٤بسػػمى لتمييػػز كضػػع كالصػػفة فهػػو ذبػػح األضػػحية بالليػػل زقػػالوا: ٯبػػو ا١بمهػػور اللقػػب كىػػم 

لنهػار لفظ اليـو يطلػق علػى ا؛ فقالوا ال٘بزلء بالليل القائلْب ٗبفهـو اللقب: ،أما ا٤بالكيةاالسم ككذلك
 .بو، كمن دل يأخذ بو دل ٱبصص بو خصص فمن أخذ ٗبفهـو اللقب، (3)باعتبار مفهـو اللقب ا٤ببْب

                                                          

 .َُِ/ُ ،ُ ط ،االجتهاد لرتبة الستعدادا ا٤بوزعي،(ُ)
 . َِٔ/ُ  ،ُط األصوؿ علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين(ِ)
,ُط،إرشاد الفحوؿ إلى تحقيق الحق من علم األصوؿ،الووكاين (.ِّْ/ُ)،دط،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ّ)

082.
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 العمـو في اختياراتو: سادسال المبحث

 :مطلباف كفيو

 .مسائل كفيو ست، العمـو في مسائل: األكؿ المطلب

 تمهيد

 (1):الوموؿ.لغةالعاـ 

 .(2)كاحدلفظ يستغرؽ ٝبيع ما يصلح لو بوضع :اصطالحان 

 : ا٤بتأمل للقرآف الكرًن ٯبد أنو مليه بالعمـو كا٣بصوص فتارة ٯبتمعاف كتار يفَبقاف 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) :تعػاذل ا قػوؿ ففي العمـو فأمَّا 

 رسػػػوؿ زمػػػاف يف هبػػذا، خوطبػػػت نفػػػس فكػػل [13]انُحُج   راث:(   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
 . كقبائل شعوب ككلها كأنثى، ذكر من ٨بلوقةه  كبعده، كقبلو ا،

 التقػػػول ألف  [13]انُحُج   راث:(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ): تعػػػاذل ا قػػػوؿ فػػػيأمػػػا ا٣بصػػػوص ف
 ًسػواىم، الػدكابٌ  مػن ا٤بدلػوقْب دكف آدـ، بػِب مػن البػالغْب من أىلها من ككاف عىقىلىها، من على تكوف
 .منهم التقول كعيًقل يبلغوا دل الذين كاألطفاؿ منهم، عقو٥بم على ا٤بغلوبْب كدكف

 يّب من فكاف خالفها أىلها،أك من ككاف عىقىلها من إال كخبلفها بالتقول ييوصف أف ٯبوز فبل
 .(ْ()ّ)أىلها

                                                          

 ."ِّْ/ُِمادة"عمم"، ّط، لساف العرب،ابن منظور (ُ)
إرشػػاد ،؛الوػػوكاينِٖٓ-ِْٖ/ِ ،ِ،طالعػػدة فػػي أصػػوؿ الفقػػو ،أبػػو يعلػػى؛ ِٖ/ِ،دط،اإلبهػػاج شػػرح المنهػػاج،السػػبكي (ِ)

 .ِٕٖ/ُ، ُط،الفحوؿ إلى تحقيق الحق من علم األصوؿ
 .(ٔٓ/ ُ) ،الرسالة ،لوافعيا( ّ)
م أصػوؿ الفقػو عنػد أىػل السػنة معػال ،سػْبح ٧بمػد ،ا١بيػزاين؛( َِّ/ ْ)،ُط،الفقػو أصوؿ في المحيف البحر،الزركوػي( ْ)

 .(ِّْ: ص) (ىػ ُِْٕدار ابن ا١بوزم)ٓط،كالجماعة
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 المسألة األكلى: إثبات صيغ العمـو

 األراء في المسألة :

كىػػي أ٠بػػاء الوػػرط  كاالسػػتفهاـ كا٤بوصػػوالت  ،كضػػعت لػػو حقيقػػة ،أف للعمػػـو صػػيغة القػػوؿ األكؿ :
 .  (ُ)كىذا مذىب  ا١بمهور،كيّبىا 

 كاستدلوا باآليت:

تعذر ٝبع  اآلحاد على ا٤بتكلم ٩با أدت إذل ا٢باجػة ا٤بلحػة إذل األلفػاظ العامػة؛ ألف الغػرض مػن أكالن :
 . (ِ)كضع  اللغة اإلعبلـ كاإلفهاـ  ا٤براد با٣بطاب

ڎ ڎ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )استدالؿ العلمػاء ٗبثػل قولػو تعػاذل  ثانيان:

 [3]انُىر:(   ژڈ ڈ ژ 

(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)كقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذل 

 . (ّ)كذلك من لفظ العمـو ا٤بعرؼ بأؿ ،كالسرقة ،على عمـو  حكم  الزنا [32]انًائدة:

إال مػا  ،إٝباع الصػحابة كالتػابعْب  كمػن بعػدىم علػى إجػراء ألفػاظ الكتػاب كالسػنة علػى العمػـو  ثالثان:
 . (ْ)صيصودؿ دليل على ٚب

كىػو أقػل  ،كأف ما ذكػركه مػن الصػيغ موضػوع يف ا٣بصػوص ،ليس  للعمـو صيغة ٚبصو  القوؿ الثاني:
ك ٧بمػػد بػػن شػػجاع  ،(ٓ)كأبػػو بكػػر البػػاقبلين،ا١بمػػع  كال يقتضػػي العمػػـو إال بقرينػػة كىػػذا قػػوؿ االشػػعرية 

                                                          

-ِّ/ٓ، ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم؛ُٖٗ/ِ،ُط ،الفقو أصوؿ في المحيف البحرالزركوي،(ُ)
 .ِّٗ/ِ،دط  ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما؛ ِٕ

 .ُِٗ -ُِٖ/ِ،ظرركضة الناظر كجنة المنا ،ابن قدامة(ِ)
 .ُِٗ-ُِٖ/ِ،ركضة الناظر كجنة المناظر ،؛ابن قدامةِِٖ، ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل(ّ)
 .ُِٗ-ُِٖ/ِ،ركضة الناظر كجنة المناظر ،ابن قدامة(ْ)
؛ ابن َِٗ/ُ  ،ُط،المعتمد في أصوؿ الفقو  ، البصرم أبو ا٢بسْب؛ َُٓ،، ُط، ،التبصرة في أصوؿ الفقو ، الوّبازم(ٓ)

 .َُٗ-َُٖ/ّ،،ِط، شرح الكوكب المنير،النجار
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 (ْ)يب علػى ا١ببػائي مػن ا٤بعتزلػةكىػو قػوؿ أ ،(ّ)ك٧بمد بن ا٤بنتاب من ا٤بالكيػة ، (ِ)من ا٢بنفية (ُ)البلدي
 .(ٓ)كيطلق عليهم أرباب ا٣بصوص ؛ألهنم جعلوا ىذه الصيغ دالة على ا٣بصوص،

 كاستدلوا باآلتي: 

 فجعلو يف ا٤بتيقن أكذل.  ،كتناكلو  للدصوص متيقن  ،إف تناكؿ الفظ للعمـو ٧بتملأكالن :

ص قػػو٥بم يف الوػػبهة  األكذل أف كيػػرد علػػيهم: ٗبػػا ذكػػره اآلمػػدم فقػػاؿ) كأمػػا شػػبو أربػػاب ا٣بصػػو   
 .(ٔ) (ا٣بصوص متيقن قلنا ذلك ال يدؿ  على كونو ٦باز يف  الزيادة  فإف الثبلثة  متيقنة يف العورة

،أف أكثر استعماؿ ىػذه الصػيغ   ثانيان: ٝبػع السػلطاف التجػار " فمػثبلن يقػاؿ  يف ا٣بصػوص دكف العمػـو
فكػػاف جعلهػػا حقيقػػة فيمػػا  "ت ٚبيلػػي ك٫بػػوهكصػػرم ،كانفقػػت دراٮبػػي  ،ككػػل صػػاحب حرفػػة ،كالصػػناع

 . (ٕ)كىو ا٣بصوص فتكوف ىذه  الصيغ موضوعة للدصوص ،استعما٥با فيو أيلب كأكذل 

                                                          

كا٤بقدـ  ،ككاف فقيو العراؽ يف كقتو  ،كيقاؿ الثلجي من أصحاب ا٢بسن بن زياد ،البلدي ىو: ٧بمد بن شجاع الدين البلدي (ُ)
 (. َّٖ-ّٕٗ/ُِدط ) ،سير أعالـ النبالء،الذىيب  ،قِٔٔكالفقو كقراءة  القرآف تويف سنو ،يف ا٢بديث 

أبوبكر  ،(؛ الباقبلين ٗٔ/ُ) ،ـ ُٔٗٗ-ق ُُْٔبّبكت  –) دار الكتب  العلمية  شرح التلويح على التوضيح ،التفتزاين( ِ)
 ؛ُِ-ُٔ/ّـ (ُٖٗٗ -ىػػػ ُُْٖ) مؤسسػػة الرسػػالة)  ُط ،ٙبقيػػق : عبدا٢بميػػد علػػى ، التقريػػب كاالرشػػاد –٧بمػػد الطيػػب 

 .ُٖٗ/ِ  ،ُ، طالفقو أصوؿ في المحيف البحر ،الزركوي
صػلى ا  -رسػوؿ ا -كرل قضاء مدينة -ا٠بو -اختلف يف ،٧بمد بن ا٤بنتاب : ىو أبو عبدا  ٧بمد بن ا٤بنتاب  القاضي ( ّ)

تفقو على إ٠باعيل  بن أيب أكيس بػن أخػت اإلمػاـ مالػك كصػهره.   ،من جهة  ا٤بقتدر با فهو أحد فقهاء ا٤بالكية  -عليو كسلم
 –دار الكتػػب العلميػػة  ،) بػػّبكت   ُط ، التحفػػة  اللطيفػػة فػػي تػػاريخ المدينػػة الشػػريفة ،اكممشػػس الػػدين السػػد ،السػػداكم 

 (.ِّْ-ِّّ/ِـ( ُّٗٗ-ىػػػ  ُُْْ
لػو  ،نسػبة إذل قريػة مػن قػرل البصػرة  شػيخ  ا٤بعتزلػة ،ىو ٧بمػد بػن عبػدالوىاب بػن سػبلـ أبػو علػى ا١ببػائي  ،أبو علي ا١ببائي ( ْ)

سير أعػالـ  ،ىػ. الذىيبَّّىػػ( توى سنة ِّٓكلد سنة)   ،لو كتاب األصوؿ ،ان يف علم الكبلـ كاف إمام،مقاالت يف اإلعتزاؿ 
 . ِٗٗ-ِٕٗ/ْ ،ٓط،األعالـ ،؛الزركليُْٖ-ُّٖ/ُْ ،دط، النبالء

؛  (ّٕٓ/ّ، ُط، اإلحكػاـ فػي أصػوؿ األحكػاـ،؛ ابػن حػـز  ُٖٗ/ِ ،ُ، طالفقػو أصػوؿ فػي المحيف البحر ،يالزركوػ(ٓ)
 .ّْٕ/ُ ،دط ،البزدكم أصوؿ شرح ألسرارا كشف،البزدكم

 ،ُط ،الحاجػػػب ابػػػن مختصػػػر عػػػن الحاجػػػب رفػػػع، لسػػػبكي؛ ا ِّٗ/ِ،، دط ،األحكػػػاـ أصػػػوؿ فػػػي اإلحكػػػاـ،آلمػػػدما(ٔ)
ّ/َٖ. 

 . (ِٖٖ/ِ)دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما (ٕ)
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كقد قامت ا٢بجة من الورع كاللغة كالعػرؼ  ،أف ذلك ٦برد دعول ال دليل عليها كيرد عليهم :
كىػػذا يفهمػػو كػػل مػػن  ،كدعػػول كضػػعها للدصػػوص مكػػابرة  ،ى  أهنػػا كضػػعت للداللػػة علػػى العمػػـوعلػػ
 .(ُ)الورعهم لغة  العرب كاستعماالت يف

كال مػع  ،ٗبعُب أنو ال توجد صػيغة  للعمػـو يف لغػة  العػرب ال بذاتػو ،القوؿ باالشَباؾ  القوؿ الثالث :
كمػػا كرد مػػن األلفػػاظ  فيػػو  موػػَبكة بػػْب العمػػـو  ،القػػرائن ؛ بػػل إ٭بػػا يكػػوف العمػػـو عنػػد إرادة ا٤بػػتكلم 

كمػػػػا حكػػػػاه   (ّ) (ِ)كينسػػػػب ىػػػػذا القػػػػوؿ إذل أيب ا٢بسػػػػن االشػػػػعرم ،(ُ)وؿ ا٤برجئػػػػة كا٣بصػػػػوص كىػػػػو قػػػػ
 اآلمدم .

 كاستدلوا باآلتي: 

 أف ىػػذه األلفػػاظ كالصػػػيغ قػػد تطلػػق للعمػػػـو تػػارة ك للدصػػػوص تػػارة أخػػرل كمػػػا يف قولػػو تعػػػاذل أكالن :

]آل (   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب)

 [163عًراٌ:

فالقائػل ىػو رجػل كاحػد كىػو أحػد األعػراب   ،س على الواحد يف ىذا اآليػة فقد اطلق لفظ النا
التفسّب كذلك حينما جاء ٱبػرب جػيش ا٤بسػلمْب بقػوة  جػيش ا٤بوػركْب يّبه على ا٣ببلؼ عند أىل أك 

فػػػاللفظ ا٤بتحػػػد  داؿ عليهمػػػا  (ْ)ككثػػػرة عػػػددىم كمػػػا ذكػػػره أىػػػل  التفسػػػّب يف سػػػبب نػػػزكؿ ىػػػذه اآليػػػة 
 العْب كالقرء كيّبه.حقيقة موَبكة كلفظ 

كذلػك ألنػو  إذا كػاف  ،كيرد عليهم :أف األصل يف اإلطبلؽ ا٢بقيقة كلكنو بغّب صفة االشػَباؾ         
موَبكان احتاج إذل قرينة تساكم نسبة اللفظ إذل الكل ،كالقرينػة قػد تظهػر كقػد ٚبفػى كذلػك يفضػي إذل 

كػاف اللفػظ حقيقػة يف مػدلوؿ  كاحػد فإنػو اإلخبلؿ ٗبقصود الوضػع كىػو التفػاىم ،كىػذا ٖبػبلؼ مػا إذا  
 . (ِ)ٰبمل عليو عند اطبلقو من يّب افتقار إذل قرينة ٚبل بالفهم 

                                                          

  .(ََْ)ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين(ُ)
 .ِِٗ/ِ ، دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،مآلمدا  (ِ)
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كىػػؤالء اختلفػػوا فػػي محػػل الوقػػف إلػػى تسػػعة ،كىػػذا مػػذىب الواقفيػػة ،القػػوؿ الرابػػع / التوقػػف 
 :مذاىب  

  (ُ)قوؿ ا٤برجئة كىذا،كيتوقف فيما عدا ذلك  ،القوؿ بصيغ العمـو يف الوعد كالوعيد األكؿ:

 .(ِ)كىذا ا٤بوهور عن أئمتهم  ،الوقف مطلقان  الثاني:

 (ّ)كىذا قوؿ الكرخي،الوقف يف الوعد كالوعيد دكف األمر كالنهي  الثالث:

 .(ْ)الوقف يف الوعيد بالنسبة إذل عصاة األمة الرابع:

 .(ٓ)الوقف يف الوعيد دكف الوعد الخامس :

كبْب عدـ ٠باعو قبل اتصا٥با بوػيء مػن أدلػة ،اتصا٥با بأدلة الورع التفريق  بْب السمع قبل  السادس:
 . (ٔ)السمع  ككانت كعدان أك كعيدان 

ٖبػبلؼ مػن ٠بػع -صػلى ا عليػو كسػلم -السابع : التوقف يف حق مػن دل يسػمع خطػاب الوػرع منػو 
 .(ٕ)منو

 .(ُ)فيكوف للعمـو دكف مادل يتقيد،بْب أف يتقيد بالتأكيد ،التفصيل  الثامن:

                                                          

تػأخّب حكػم صػاحب الكبػّبة إذل يػـو القيامػة فػبل يقضػى عليػو المراد :فػ ؛ىم من أخرجوا العمل عػن مسػمى اإلٲبػافالمرجئة: (ُ)
 البحػػر ،الزركوػػي ؛ ِِِ/ِ، دط ،األحكػػاـ أصػػوؿ فػػي اإلحكػػاـ،آلمػػدما ؛ُّٕص ،الملػػل كالنحػػل ،لوهرسػػتاين. إبكػػم مػػا
 .ُّٗ/ِ،ُ، طالفقو أصوؿ في المحيف

 .ُّٗ/ِ؛ ا٤برجع السابق ِِِ/ِ،ا٤برجع السابق  (ِ)
 .ّْٕ/ُ،دط ،البزدكم أصوؿ شرح األسرار كشف،  البزدكم  (ّ)
 .ُِّ/ِ  ،د ط  ،التلخيص في أصوؿ الفقو ،إماـ ا٢برمْب(ْ)

 .ُِّ/ِ،ا٤برجع السابق  (ٓ)
 علػػػػم مػػػػن الحػػػػق تحقيػػػػق إلػػػػى الفحػػػػوؿ إرشػػػػاد،الوػػػػوكاين ؛ُّٗ/ِ ، دط ،األحكػػػػاـ أصػػػػوؿ فػػػػي اإلحكػػػػاـ،آلمػػػػدما  (ٔ)

 .َُْ، ُطاألصوؿ،
 ،ُط البحػػػػػر المحػػػػػيف فػػػػػي أصػػػػػوؿ الفقػػػػػو،؛الزركوػػػػػي، ُِْٔ/ْ، دط، األصػػػػػوؿ درايػػػػػة فػػػػػي نهايػػػػػة الوصػػػػػوؿ،ا٥بنػػػػػدم(ٕ)
 .َُْ ،ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين؛ُّٗ/ِ



 

026 

كىػػذا قػػوؿ بعػػض ،يّبىػػا  أف كلمػػة ا٤بػػؤمن كالكػػافر أينمػػا كقعػػت يف الوػػرع أفػػادت العمػػـو دكف التاسػػع:
 .(ِ)ا٤بتأخرين

 اختيار ابن نور الدين الموزعي

إثبات صيغ  منإليو ا١بمهور  بار اإلماـ ابن نور الدين ا٤بوزعي، ا٤بذىب األكؿ كىو ما ذىاخت       
ذىب اليو األكثرين من إثبات صيغ العمـو ، كالدليل على ذلػك أف العمـو فقاؿ :)كا٤بدتار عندم ما 

القػػػراف الكػػػرًن ثبػػػت بػػػالتواتر، كثبػػػت فيػػػو صػػػيغ العمػػػـو مسػػػتغرقة ٤بػػػا يصػػػلح لػػػو ، كدل تسػػػتعمل يف مقػػػاـ 
 .(ّ)ا٣بصوص اال قليبلن علي سبيل التجوز، كإذا ثبت يف القراف فقد ثبت تواترىا(

، كٗبػا أف ف الفاستدؿ رٞبو ا بالقرآ       كرًن كونو احتوم علي عده مواضػع ثبػت فيهػا صػيغ العمػـو
 القراف الكرًن ثبت بالتواتر، كذلك ىي ايضان ثبت تواترىا .

كالذم يراه الباحث أف قوؿ ا١بمهور كابن نور الدين ا٤بوزعي ىػو الػراجح؛ لقػوة أدلػتهم كحجػتهم       
د أنو مليء بتلك الصيغ فمنهػا علػي سػبيل ا٤بثػاؿ ال فالناظر كا٤بتأمل للقراف الكرًن ٯب ،الواضحة كالقوية

ٱ )ا٢بصػػر أكالن: ماحكػػاه ا سػػبحانو كتعػػاذل عػػن إبػػراىيم عليػػو السػػبلـ ٤بػػا ٠بػػع مػػن ا٤ببلئكػػة قػػو٥بم

(   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 [31]انعُكبىث:

؛    [32]انعُكبىث:   (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ) كونو خاؼ ا٥ببلؾ على لوط فقاؿفهم من تلك الصيغة العمـو

 كمػػا حكػػى ا عػػن ذلػػك بقولػػوفلػػم يسػػتقر حػػٌب ٠بػػع أف لوطػػان عليػػو السػػبلـ مسػػتثُب مػػن العػػذاب    

(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب )ثانيػػػان: قولػػػو تعػػػاذل يف قصػػػة نػػػوح عليػػػو السػػػبلـ[32]انعُكب   ىث:

 [45]هىد:(   خب مب ىب يب جت حت

                                                           

 .َُْ،ا٤برجع السابق( ُ)
 علػػػم مػػػن الحػػػق تحقيػػػق إلػػػى الفحػػػوؿ إرشػػػاد،الوػػػوكاين ؛ُّٗ/ِ، ُط حػػػر المحػػػيف فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو،، البالزركوػػػي(ِ)

 .َُْ، ُطاألصوؿ،

 (.ِْٕ-ِْٔ/ُ)،ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ّ)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) بل ذكػر ا١بػواب ،عاذل نوح عليو السبلـ أنو تعلق بعمـو اللفظفأخرب ا ت

 [46]هىد:(   پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 دؿ ذلك على أف للعمـو صيغة يتعلق بو.

 أثر الخالؼ

؛لكبػػدليل  دل يَبتػػب عليػػو أثػػر علػػى ا٣بػػبلؼكبالتػػارل ا٣بػػبلؼ لفظي،    نػػو أف الػػذم ينكػػر صػػيغ العمـو
علػى مػن أثبتهػا أك  أف للعمػـو صػيغة يثبت العمـو ٗبتعلق آخر خارجي،٩با يدؿ على ا٣بػبلؼ لفظػي ك

 .أهنا تثبت من جهة أخرل 

 .مجاز ال حقيقة لو يصلح ما جميع في لستعمي العاـ لفظ: ثانيةال لمسألةا

 تصوير المسألة

: نوعػػاف الوػػرعية األدلػػة أف علػػـوم ىػػو كمػػا،  األلفػػاظ عػػوارض مػػن العمػػـو أف علػػى العلمػػاء اتفػػق :أكالن 
 ٲبكػن ال فالفعػل فعػل كإمػا قػوؿ إمػا كىػو مسػتنبل يػّب كدليػل، ىنػا ىػا يرضػنا ىػو كليس مستنبل دليل
  .(ُ)للفعل تمع٘ب أف يصح دل متنافية كانت إف ألهنا ؛عليها يقع الٍب الوجوه على العمـو ادعاء

 علػػى فالػػذم، البػػدؿ علػػى عػػاـ كاآلخػػر ا١بمػػع علػػى عػػاـ أحػػدٮبا ضػػرباف اللغػػة يف عػػاـ لفظػػو مػػا :ان ثانيػػ
 اقػػَبف ألنػػو ؛ان عاٌمػػ يكػػوف كاآلخػػر للعمػػـو ان موضػػوعا ن ا٠بػػ فيػػو ألف ؛ان عاٌمػػ يكػػوف أحػػدٮبا: ضػػرباف ا١بمػػع
 .(ِ)ال؟ أـ، كا٢بقيقة ىنا اجملاز فهل، ا٣بيوؿ على األسود رأيت: كقولك،  عمومو أكجب ما باالسم

 :في المسألة اآلراء

 ٝبهػور كعليػو ، فيػو ٦بػاز ال حقيقة اللفظ ذلك لو يصلح ما ٝبيع يف العاـ ستعماؿا إف: األكؿ القوؿ
 .(ُ)الزيدية كاختاره، األصوليْب

                                                          

 (.ُٖٗ/ِ، ) دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ُ)
  ِط،شػػػػرح الكوكػػػػب المنيػػػػر،ابػػػػن النجػػػػار ؛(ُٖٗ -ُُٗ)، ،ُط،المعتمػػػػد فػػػػي أصػػػػوؿ الفقػػػػو  ،البصػػػػرم أبػػػػو ا٢بسػػػػْب(ِ)
(ّ/َُّ.) 
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 : منها أدلة بعدة كاستدلوا 

 اعامِّػ الكػبلـ كػوف مػن ا٤بعقػوؿ ىػو ىػذا، لو يصلح ما ١بميع مستغرؽ كبلـ ىو العاـ الكبلـ إف: أكالن 
 ال كػػاف إذ يػػّبىم دكف الرجػػاؿ اسػػتغرؽ ألنػػو لػػو؛ يصػػلح مػػا ١بميػػع مسػػتغرؽ الرجػػاؿ: قولنػػا أف تػػرل أال

 . لغّبىم يصلح

 كال عنده عاقل كل تستغرؽ ألهنا ؛" عندؾ من": قولك ٫بو االستفهاـ يف"  من"  لفظ ككذلك: ان ثاني
 كػل ككػذلك، ٥بػم ا٤بوضػع ىػذا يف تصػلح ال ألهنػا ؛عنػده ليسػوا الػذين العقػبلء كال العقبلء لغّب تتعرض

 رجػبلف: كقولػك التثنيػة لفػظ عليػو يلػـز كال، عليػو يػدخل ال مػا دكف، عليػو يػدخل جنس كل رؽيستغ
 .(ِ)ثبلثة كقولك العدد كلفظ

، كاإلنعػػػاـ بالعطػػػاء النػػػاس ا٤بلػػػك عػػػم: بقػػػو٥بم العػػػرب لسػػػاف يف كذائػػػع شػػػائع اإلطػػػبلؽ ىػػػذا أف :ثالثػػػان 
 يف كاألصػػل، األلفػػاظ مػػن ال ينا٤بعػػا مػػن األمػػور كىػػذه، القحػػل كعمهػػم كا٣بػػّب كا٣بصػػب ا٤بطػػر كعمهػػم
 .(ّ)ةا٢بقيق اإلطبلؽ

 األشػػػعرم بكػػػر أبػػػو القاضػػػي نسػػػبو، للدصػػػوص كتػػػارة، للعمػػػـو تػػػارة لػػػوركده ؛الوقػػػف: الثػػػاني القػػػوؿ
  .(ٓ()ْ)ا٤برداكم بذلك أشار كما ، الواقفيةإذل  كاققْب

 كعلػػػى، يةالوػػػرع لؤلحكػػػاـ معطػػػل التوقػػػف ألف ؛يعتػػػرب ال التوقػػػفبػػػأف : يػػػرد علػػػى ىػػػذا القػػػوؿ
 ا٤بدصػػص كجػػد فػػإف – البحػػث عػػدـ بالعػػاـ العمػػل مػػن يلػػـز ال إذ – ا٤بدصػػص عػػن البحػػث اجملتهػػد
 .(ُ)بالعاـ لعمل على استمر كإال، بو عمل

                                                           

 ،التبصػػرة فػػي أصػػوؿ الفقػػو ، الوػػّبازم(؛ ْٖٓ/ِ)ِ،ط العػػدة فػػي أصػػوؿ الفقػػو ،أبػػو يعلػػى(؛ ُٖٗ/ُ، )السػػابق ا٤برجػػع( ُ)
، شػػػرح مسػػػلم الثبػػػوت الرحمػػػوت فػػػواتح ،األنصػػػارم(؛ْٖ-ْٕ/ْ)ُط، الموافقػػػات، الوػػاطيب (؛ُُِ-ُُُ/ص) ،ُط،
 معيػار إلػى األصػوؿ منهػاج، ا٤برتضى ابن(؛ ُِٔ/ص) ُط،الزكية العترة فقو أصوؿ في الفصوؿ اللؤلؤية ،دما٥با ؛(َِٔ/ُ)

 (.َّٖ/ص) ُط،  األصوؿ علم في العقوؿ

 .(ُٖٗ -ُُٗ)،ُط،المعتمد في أصوؿ الفقو  ،البصرم أبو ا٢بسْب(ِ)

 (.ُٖٗ/ِ،) دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ّ)

 .(ِِّٖ/ٓ) ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح رالتحبي، ا٤برداكم(ْ)

 ُط،الزكيػػػة العتػػػرة فقػػػو أصػػػوؿ فػػػي الفصػػػوؿ اللؤلؤيػػػة ،ا٥بػػػادم ؛(ُٖٗ/ِ)،دط،األحكػػػاـ أصػػػوؿ فػػػي اإلحكػػػاـ،آلمػػػدما(ٓ)
 (.ُِٔ/ص)،
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 .(ِ)اآلمدم كاختاره، ا٣بصوص يف حقيقة إنو: الثالث القوؿ

 .الضركرة على بو فيقتصر، األصل خبلؼ على كىذا، ا٢بقيقة اإلطبلؽ يف األصل بأف :كاستدلوا

 .الضركرة ٕباؿ ان خاص ليس اجملاز بأف: عليهم كيرد 

 : كجهْب من ٦باز ا٤بعاين ىذه مثل يف اإلطبلؽ بأف: ذلك على كا١بواب

 ك٥بػذا مطػرد؛ يػّب كىػو، ا٢بقيقػة الـز ىػو إذ معػُب كػل يف الطرد ا٤بعاين يف حقيقة كاف لو أنو: األكؿ 
 حقيقػة ال ان عاٌمػ بكونػو كعمػرك كزيػد إليهػا اإلشػارة دادامتػ يف الواقعػة ا٣باصػة مػن شػيء يوصػف ال فإنو
 .ان ٦باز  كال

 .كاحدة جهة من متعددة ألمور الن متناك  اٙباده كمع، ان متحد يكوف أف العاـ لواـز من أف: الثاني

 .(3)منها باآلخر ا٣باص يّب الناس من كاحد بكل ا٣باص كاإلنعاـ كالعطاء

 : الموزعي الدين نور ابن اختيار

 العػاـ اسػتعماؿ إف: بػو أقػوؿ الػذم كىػو": قػاؿ حيػث ا١بمهػور لقػوؿ ان موافقػ األكؿ ا٤بذىب ختارا     
  .(ْ)"فيو ٦باز ال حقيقة اللفظ ذلك لو يصلح ما ٝبيع يف

 بػػْب موػػَبؾ فهػػو كا١بمػػع للمفػػرد بوضػػعو يصػػلح كػػاف مػػا بػػأف ا٤بسػػألة ىػػذه يف اختيػػاره كضػػح مث      
 .ا١بنس كاسم، الٍبك ، كالذم، كما، كمن كا٣بصوص العمـو

 العمػػػـو بػػْب موػػَبؾ فهػػػو، كا١بمػػع للمفػػرد بوضػػػعو يصػػلح منػػو كػػػاف فمػػا): -ا رٞبػػو- فقػػاؿ
 أنو ٗبعُب (ٓ)(ذلك أشبو كما، كالبلـ باأللف الي ا١بنس كاسم، كالٍب، كالذم، كما، كمن كا٣بصوص

                                                           

 ( َُٗ/ّ، )،ِط، شرح الكوكب المنير،ابن النجار(، َُٓ/ص) ،ُط، التبصرة في أصوؿ الفقو ، الوّبازم(ُ)

 (.ُٖٗ/ِ)،دط،األحكاـ أصوؿ في حكاـاإل،آلمدما(ِ)

 .(َُٗ/ّ) ِط، شرح الكوكب المنير،ابن النجار (ّ)

 (.ِْٗ/ُ)ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي، (ْ)

 (.ِْٗ/ُ: )السابق ا٤برجع( ٓ)
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 كػػا١بمع،  ا٤بفػػرد دكف عللجمػػ يصػػلح كػػاف) : فمػػا، بوضػػعو ذلػػك أفػػاد أهنػػا طا٤بػػا معػػا النػػوعْب يف حقيقػػة
 .(ُ) (أعلم كا، ا٣بصوص يف ٦باز، العمـو يف حقيقة فهو، أشبهو كما، كالذين، ىال

 شػػائع اإلطػػبلؽ ألف الػػراجح؛ ىػػو كا٤بػػوزعي األصػػوليْب ٝبهػػور اختيػػار أف الباحػػث يػػراه كالػػذم
 كعمهػم كا٣بػّب ٣بصػبكا ا٤بطػر كعمهػم، كاإلنعػاـ بالعطػاء النػاس ا٤بلك عم": فتقوؿ العرب لغة يف ذائع

 .األلفاظ من ال ا٤بعاين من األمور كىذه" القحل

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ): تعػػػاذل كقولػػػو بػػػالبلـ الػػػى ا١بمػػػع ككػػػذلك 

 كػػل كلػػيس فػػرد بػػو ا٤بػػراد ٝبػػع فالنػػاس[163]آل عً  راٌ:(   جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب
  .الناس

 الخالؼ: أثر

 حكم شرعي. ا٣ببلؼ لفظي؛ حيث دل يتأثر يف ذلك أم

 .قطعية داللة أفراده على العاـ داللة: لثةالثا المسألة

 تمهيد

 بعػض يف ا٣بػبلؼكثػّب مػن   إذل تأد قػد مػن ا٤بسػائل الػٍب العػاـ داللػة قطعيػة يف االختبلؼ إف        
 يكػػوف أف ابتػػداءن  للعػاـ ا٤بدصػػص الػػدليل يف يوػَبط قطعيػػة العػاـ داللػػة أف يػػرل فمػن ،اـالعػػ ٨بصصػات

 ا٤بدصػص الػدليل يف يوػَبط ال ظنيػة اجملرد العاـ داللة أف يرل كمن كالداللة، لثبوتا قوة يف لو مساكيان 
 يبػِب الػذم ا٤بسػائل أىػم مػن دتعػ ا٤بسػألة فهػذه ،كا٤ببػْب البيػاف قبيل من التدصيص ألف للعاـ، مساكاتو

 يػو،عل تػدؿ فيػو مستعملة صيغان  للعمـو إف،الباب ىذا مسائل أكثر يف أقوا٥بم ا٤بذاىب أصحاب عليها
 احتمػاؿ مػع العمػـو علػى تدؿ كالصيغ األلفاظ تلك ىل: قطعية؛أم أك ظنية، للعمـو إفادهتا ىل لكن

ىػػذه  يف كللعلمػػاء ا٣بصػػوص؟ احتمػػاؿ عػػدـ مػػع العمػػـو علػػى تػػدؿ أهنػػا أك ا٣بصػػوص، هبػػا ا٤بقصػػود أف
 : يأيت كما تفصيبلهتا، أقواؿ ثبلثة ا٤بسألة

                                                          

 (.ِْٗ/ُ: )السابق ا٤برجع( ُ)
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  اآلراء في المسألة

 لكػػػن كا٣بصػػػوص، العمػػػـو علػػػى تػػػدؿ كاأللفػػػاظ الصػػػيغ تلػػػك أف: أم.ظنيػػػة لتػػػودال إف: األكؿ القػػػوؿ
، ا٤بالكيػػةمػػن  العلمػػاء ٝبهػػور مػػذىب ذاكىػػ .ا٣بصػػوص علػػى داللتهػػا مػػن أرجػػح العمػػـو علػػى داللتهػػا

 .(1)كا٢بنابلة، كالوافعية

، كخصػص إال عػاـ مػن ما: قيل حٌب، احتماالن قائم أصبلن  التدصيص أف ىو: بو استدلوا ك٩با 
 .(2)االستدالؿ سقل االحتماؿ كجدكإذا 

أم قطعيػان  االسػتغراؽ كىػو ا٤بوضػوع يف باسػتعمالو موػركطة فرد كل على العاـ داللة إف: الثاني القوؿ
 .(ّ)ا٢بنفية ٝبهور قوؿ كىذا، متساكية فتكوف، عمومو على كالعاـ، خصوصو على ا٣باص كداللة ؛

 : منها أدلة بعدة كاستدلوا

 البػاقي علػى داللتػو أف بدليل، اآلخر على داللتو تتوقف ال ان قطعيٌ  يتناكلو ما على العاـ داللة أف : الن أك 
 الػدكر؛ لػـز عليػو توقػف كإف، متسػاكية أفػراده كػل علػى داللتػو لكانػت اآلخػر؛ الػبعض علػى توقفت لو

 هيػّب  علػى داللة على تتوقف ال فرد كل على فداللتو مستحيل كالدكر، اآلخر على منهما كل لتوقف
 .األفراد من

 كىػذا حجة يكوف فبل اآلخر البعض عن زكا٥با األفراد بعض عن الداللة زكاؿ من يلـز ال كىذا
 .كجهْب من ضعيف الدليل

 كا٤بعيػػة السػػبق دكر ٗبعرفػػة ىػػذا كيظهػػر، فيػػو اسػػتحالة فػػبل سػػبق ال معيػػة دكر ىػػذا إف: أحػػدٮبا 
 الػػػذم السػػػبقي الػػػدكر فهػػػو كبعػػػده قبلػػػو توقػػػف كػػػاف فإ اآلخػػػر علػػػى الوػػػيئْب مػػػن كاحػػػد كػػػل: فنقػػػوؿ

 خػرجأ ال: عمرك كقاؿ، قبلي عمرك ٱبرج حٌب الدار من خرجأ ال: زيد قاؿ إذا كمثالو، وقوعوي يستحيل

                                                          

؛النملة،ا٤بهػػػذب يف  (َُٖ-َُٕ، ُط،تقػػػويم األدلػػػة،(؛الدبوسػػػيُُٗ/ُ، ُط، ،التبصػػػرة فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو ، الوػػػّبازم(ُ)
 (.ُُٓٓ/ْأصوؿ الفقو،)

 (.ُٕٗ/ِ،ُ، طالفقو أصوؿ في المحيف البحر ،الزركوي (ِ)
 .(ِٓٔ/ُ،فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ، األنصارم ؛(ُّْ/ُ  ،ُط ،السرخسي أصوؿ،السرخسي(ّ)
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 اآلخػر يػدخل حػٌب دخػلأ ال: منهمػا كػل قػاؿ إذا كػاف سػبقا يكػن دل كإف، قبلػي زيػد ٱبػرج حػٌب منها
 .(ُ)العاـ داللة يف ا٤بوجود كىو ا٤بعُب ىو كىذا، معان  دخو٥بما ١بواز فيو استحالة فبل

 توجب قطعية أفراده على العاـ اللةد: "التقوًن"  يف الدبوسي زيد كأبو" اللباب": صاحب قاؿ
  .(2)بو ان مقطوع النص كاف إف كا٣باص كإحاطتو قطعان  بعمومو ا٢بكم

، رتبػة ستوائهماال ؛ا٣باص كالعاـ، العاـ ينسخ ا٣باص إف: قلنا ك٥بذا" العلم توجب ال": الوافعي كقاؿ
 لزيػػد أكصػػى فػػيمن أصػػحابنا قػػاؿ ك٥بػػذا، بالعػػاـ ا٣بػػاص نسػػخ كٲبتنػػع، با٣بػػاص العػػاـ نسػػخ ٯبػػوز كعنػػده
 األكؿ ألف ؛بينهمػػا كالفػػص، ا٣بصػػوص علػػى لػػؤلكؿ با٢بلقػػة: مفصػػوؿ كػػبلـ يف بفصػػو لعمػػرك مث، ٖبػػامت

 با٤بوػػػاركة فزاٞبػػو، خاصػػػة بوصػػية الفػػػص اسػػتحق كالثػػػاين، كا٣بػػامت للفػػػص عامػػة بوصػػػية الفػػص اسػػتحق
 .(ّ)معو

 قػوؿ كىػذا، يتناكلػو مػا أخػص علػى العلػم يوجػب ال بػل، قطعيػة داللػة يػدؿ ال العاـ إف: الثالث القوؿ
  .(ْ)الوافعي

 لكانػػت القػػرائن؛ عػػن ٘بردىػػا صػػح لػػو إذ ،العامػػة لصػػيغةلا٤بدصصػػة  القػػرائن بانتفػػاء كاسػػتدلوا 
 .(ٓ)ا٤بدصصة القرائن بانتفاء القطع عدـ جهة من األقل عدا فيما الَبدد كإ٭با االستغراؽ يف انصن 

                                                          

 دط ،المنهػػاج شػػرح فػػي اإلبهػػاج،سػػبكيال ؛ُْْ/ِ، ُط ، بيػػاف المختصػػر شػػرح مختصػػر ابػػن الحاجػػب ،األصػػفهاين (ُ)
(ِ/َُْ). 

( ؛ َُٖ-َُٕ (َُٖ-َُٕ، ُط،تقػويم األدلػة ،الدبوسػي ،(ّٓ/ْ)،ُط ، البحر المحيف في أصوؿ الفقػو،الزركوػي ( ِ
 ( .َُٖ-َُٕ، ُط،تقويم األدلة،الدبوسي

 .(ّٓٔ/ُ)ِط ،كالكتاب السنة بين الجمع في اللباب، األنصارم ؛(ّٓ/ْ، )سابقال رجعا٤ب (ّ)

 ؛(ُُِ/ُ،)ُط ،الفقػػػو أصػػػوؿ فػػػي البرىػػػاف، ؛ ا١بػػػويِب(ّٓ/ْ) ، ُ، ط، البحػػػر المحػػػيف فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػوالزركوػػػي (ْ)
 (.ُٖٗ/ُ،) ُط،الوصوؿ منهاج شرح نهاية السوؿ ،سنوماأل

 ُط ، بيػػاف المختصػػر شػػرح مختصػػر ابػػن الحاجػػب ،األصػػفهاين  ؛ّٔٓ/ِ ،ُط،الركضػػة  مختصػػر شػػرح، الربيػػع أبػػو (ٓ)
 (.ُُِ/ُ، )ُط ،الفقو أصوؿ في البرىاف، ١بويِبا؛ ُْْ/ِ،
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 : الموزعي الدين ابن نور اختيار

، يتناكلو ما خصأ يف قطيعة العاـ داللة أف يف الوافعي اإلماـ رأما٤بوزعي  الدين نور ابن اختار       
 .(ُ)(أقوؿ كبو، حسن ٙبقيق كىذا(: القوؿ ٥بذا ضواعر است بعد -رٞبو ا - قاؿ حيث

 أصػػػل ىػػذه فأ كاعلمػػوا): فيقػػوؿ ا٤بسػػألة ىػػذه علػػى ا٤بَبتبػػة الفقهيػػة الفػػركع نتقػػل إذل ذكػػرمث ا 
 يف الطمأنينػة يوجبػوا فلم، الفرعية كمسائلهم، األصولية مذىبهم قواعد عليها يبنوف، ا٢بنفية عند عظيم
  .(ِ)(ذلك كيّب، السجدتيػػن بْب ا١بلوس يوجبوا كدل، كالسجود الركوع

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) :تعػػػػاذل قولػػػػو بعمػػػػـو ذلػػػػكعلػػػػى  يسػػػػتدلوففهػػػػم 

 [66]انحج: (  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

، كا٫بػُب كبػا إذا ركػع: يقػاؿ، اال٫بنػاء ىػو: اللغػة يف كالركوع، كالسجود، لركوعل ٤بطلق أمر هوف 
 ٗبا إلتيانو ؛متثلا فقد، اال٫بناء بأصل أتى فإذا (ّ)التواطؤ كىو األرض يف جبتو يضع أف ىو: كالسجود

 كأمػا، (ْ)الػدكاـ يقتضػي ال بالفعػل كاألمػر، الفعػل أصػل علػى فػدكاـ الطمأنينػة فأمػا، االسػم عليػو ينطبق
  .ا٨بصصن  يصلح فبل، ظِب كىو اآلحاد من فهو -صبلتو ا٤بسيء- اإلعرايب، حديث

: قػاؿ حيػث، آخػر موضع يف شيء يف حجة يكوف أف كاحد كل يف جاز فيو يستعمل دل فإذا
 يعػارض قويػا ظنػا توجػب الكثػرة كىػذه، ا٤بػتكلم مػن ا٣بصػوص إرادة عػن ٚبلػو ال العمومات أكثر إف" 

 البحػػػث قبػػل بػػداللتها الوثػػػوؽ مػػن ٛبنػػع قويػػة شػػػبهة الػػنفس يف كٛبكػػن، الرجحػػػاف كتبطػػل، العمػػـو ظػػن
 .(ٓ)" التوقف كٯبيب ا٤بعارض كقياـ الداللة بْب الظناف فيتعارض، عنها

 مػا كىػو، الػراجح ىػو ا١بمهػور قػوؿ أف لػتهمكأد األقواؿ على االطبلع بعد الباحث يراه كالذم
 .ا٤بدصص يظهر أف إذل التوقف يصح كال، بالعاـ العمل فينبغي، الدين نور ابن إليو ذىب

                                                          

 (.َِٓ/ُ،) ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي، (ُ)

 (.َِٓ/ُ، )سابقال ا٤برجع (ِ)

 (.َِْ/ّ" )سجد"مادة  ،نفسو ا٤بصدر: كينظر ؛(ُّّ/ٖ" )ركع مادة" ،لساف العرب ،منظور ابن (ّ)

 (.ُِٔ/ُ، )ِط ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ،الكاساين (ْ)

 (.ُٖٗ/ُ،) ُط،الوصوؿ منهاج شرح نهاية السوؿ ،سنوماأل(ٓ)
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 أثر الخالؼ

 الصالة في الطمأنينة كجوبمسألة 

 .ذلك يف خبلؼ فبل: كالسجودين الركوع حاؿ يف الطمأنينة كالن:أ

 فلػػماألحنػػاؼ  ذلػػك يف فدػػالف: السػػجدتْب كبػػْب عالركػػو  مػػن االعتػػداؿ حػػاؿ يف كأمػػا ثانيػػان:
 . ذلك السجدتيػػن، كيّب بْب ا١بلوس يوجبوا كالسجود، كدل الركوع يف الطمأنينة يوجبوا

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) :تعػػػػاذل قولػػػػو بعمػػػػـو علػػػػى ذلػػػػك يسػػػػتدلوففهػػػػم 

 [66]انحج: (  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

، كا٫بػُب كبػا إذا ركػع: ٫بنػاء، يقػاؿاال ىػو: اللغػة يف كالسجود، كالركوع، لركوعل ٤بطلق أمر هوف 
 ٗبا إلتيانو ؛متثلا فقد، اال٫بناء بأصل أتى فإذا (ُ)التواطؤ كىو األرض يف جبتو يضع أف ىو: كالسجود

 كأمػا، (ِ)الػدكاـ يقتضػي ال بالفعػل كاألمػر، الفعػل أصػل علػى فػدكاـ الطمأنينػة فأمػا، االسػم عليػو ينطبق
 . ٨بصصان  يصلح فبل، ظِب كىو اآلحاد من فهو -صبلتو ا٤بسيء- اإلعرايب، حديث

 يف الصػػبلة فػػرائض آكػػد مػػن قػػاؿ أهنػػا ركػػن مػػن أركػػاف الصػػبلة؛بل أمػػا مػػن ذىػػب إذل التدصػػيص       
 دل ألنػػو ا٤بؤكػػدة؛ السػػنن فمػػن: االطمئنػاف عػػن زيػػادة اللبػػث طػػوؿ كأمػا، إطالتهمػػا ا٤بوػػركع بػػل ا٤بػوطنْب؛

 االطمئنػػاف صػػار بػػل يايػػة؛ إذل االعتػػداؿ يف َبككػػةم السػنة ىػػذه صػػارت كقػػد ا٤بسػػيء، حػػديث يف يػذكر
 مػػن معتػػدالن  يثبػػت أف ا٤بصػػطفوية اآلثػػار اتبػػاع إذل نفسػػو نازعتػػو مػػن أحػػق كمػػا كجػػوده، يقػػل ٩بػػا فيهمػػا

 يف لبثػػو كمقػػدار اللبػػث مقػػدار كٯبعػػل فيهمػػا، ا٤بػػأثورة باألدعيػػة كيػػدعو سػػجوده، مػػن كمعتػػدالن  ركوعػػو،
 . السنة يى فذلك كالسجود الركوع

                                                          

 (.َِْ/ّ" )سجد"مادة  ،نفسو ا٤بصدر: كينظر ؛(ُّّ/ٖ" )ركع مادة" ،لساف العرب ،منظور ابن (ُ)

 (.ُِٔ/ُ، )ِط ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ،الكاساين (ِ)
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 .المخصص عن يبحث حتى بالعاـ العمل يجب ال: رابعةال المسألة

 تصوير المسألة

 البػػد أك (ُ)٨بصصػػو عػػن البحػػث قبػػل بػػو العمػػل ٯبػػوز فهػػل و٨بصصػػ عػػن متجػػردان  العػػاـ كرد إذا         
 عمػل يوجد دل فإذا، ٨بصص عن البحث استقصاء قبل بو لالعم ٯبوز كال، ا٤بدصص عن البحث من
  بو؟

 :المسألة في اآلراء

 : قولْب على ذلك يف العلماء اختلف 

 ذىػػػب كإليػػػو، (ِ) ٨بصصػػػة داللػػػة تظهػػػر دل مػػػا ابتػػػداء بػػػو كالتمسػػػك بالعػػػاـ العمػػػل ٯبػػػوز: األكؿ القػػػوؿ
 : منها (ٓ) بأدلة كاستدلوا ، كالسبكي البيضاكم كذلك رجحوك ، (ْ)كالرازم (ّ)الصّبيف

                                                          

 علػى ٞبلػو ٲبكػن ال ٩بػا كذلػك عنو، ا٣بطاب تناكلو ما بعض إخراج ىو: البصرم ْبا٢بس أبو قاؿ فقد العمـو بتدصيص ا٤براد (ُ)
 .مذىب كل على ظاىره

 اعتقاد بوجوب التعبّب من أكذل كىو(، ُِ/ّ) ،ّط،الفقو أصوؿ في المحصوؿ يف الرازم اإلماـ ذكره ما ىو با١بواز التعبّب( ِ)
 ذكر كقد(.ِّٔ/ُ) اللمع شرح يف ،الوّبازم إسحاؽ أبو الويخ ذكره ما كىو، االعتقاد فيتغّب ا٤بدصص ظهور حْب إذل العمـو

، كجيػػو ظػػاىر كجػػو ذك ابتػػداء بالعػػاـ بالعمػػل القػػوؿ أف( ُّٕٓ -ُّْٕ/ْ) دط  ،المنهػػاج شػػرح فػػي اإلبهػػاج يف السػػبكي ابػػن
 ىػذا كألجػل، ٙبتػو حاصػل كال، لػو كجػو ال، السػقوط يايػة يف مذىب فإنو ٨بصصو يظهر أف إذل العمـو اعتقاد بوجوب القوؿ كأما

 .الرازم اإلماـ تعبّب قدمت االعَباض

الػرازم،  (؛ ُُٗص)،ُط، التبصرة في أصػوؿ الفقػو ، الوّبازم (؛ِّٔ/ُ)ِط،في أصوؿ الفقو اللمع شرح ،الوّبازم (ّ)
، السػػػبكي ؛(َْٗ/ُ، ) ُط،الوصػػػوؿ منهػػػاج شػػػرح نهايػػػة السػػػوؿ ،سػػػنوماأل(؛ ُِ/ّ) ّط ،المحصػػػوؿ فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو

 ٙبقيػق كلػو(، ّْٗٔ/ّ، ) ُ،طالفقػو أصػوؿ فػي المحػيف البحػر ،الزركوػي ؛(ُُّٕ/ْ) ، ،دط ،المنهػاج شرح في بهاجاإل
 إرشػػاد،الوػػوكاين ؛(ِّْص،)اآلمػػل بغيػػة شػػرح الفواصػػل يف، إسػػحاؽ ابػػن: إليػػو عػػزاه كمػػا،  الصػػّبيف مػػذىب كيف ا٤بسػػالة يف قػػيم

 .ّبىمكي(، َُْ/ُ)،ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ

، ُط،في علم األصوؿ العقوؿ معيار إلى الوصوؿ منهاج، ا٤باخذم؛ (ُِِّ/ّ)ّط،المحصوؿ في أصوؿ الفقوالرازم، (ْ)
 (.ُٕٖ/ِ)دط،اإلبهاج في شرح المنهاج ،السبكي ؛(ٕٖ)

 .-ا رٞبو- ٖببلفها يقوؿ ألنو؛بعناية األدلة كناقش ؛(َّّ -ِّٕ/ُ) ِط، في أصوؿ الفقو اللمع شرح ،الوّبازم( ٓ)
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 التمسػػػك جػػػاز ٤بػػػا ؟ ال أك ٨بصػػػص كجػػػد ىػػػل وأنػػػ طلػػػب بعػػػد إال بالعػػػاـ التمسػػػك ٯبػػػز دل لػػػو: أكالن  
 فػذاؾ باطػل كىػذا اجملػاز؟ إذل ا٢بقيقة عن اللفظ صرؼ يقتضي ما كجد ىل أنو طلب بعد إال با٢بقيقة

 .مثلو

 ألجػػل ذلػػك لكػػاف ا٤بدصػػص طلػػب بعػػد إال بالعػػاـ التمسػػك ٯبػػز دل لػػو أنػػو: ذلػػك كتوضػػيح 
 .ا٢بكم يف اشَباكهما فيجب، اللفظ ٕبقيقة مسكالت يف قائم ا٤بعُب كىذا، اتمل ا٣بطأ عن االحَباز

 كذلػػك ؛العػػدكؿ يوجػػب مػػا عػػن ٕبػػث يػػّب مػػن ظواىرىػػا علػػى األلفػػاظ ٰبملػػوف العلمػػاء أف ا٤بعلػػـو مػػن 
 .(ُ)اجملاز إذل العدكؿ يوجب ما طلب على يتوقف ال با٢بقيقة التمسك أف على دليل

 يػػػّبه احتمػػػاؿ مػػػن أقػػػول ـالعػػػا يف التدصػػػيص احتمػػػاؿ بػػػأف: الػػػدليل ىػػػذا علػػػى يعػػػَبض كقػػػد 
 صػػرح لػػو أنػػو كمػػا،  الظهػػور ينػػايف ال كاالحتمػػاؿ احتمػػاؿ ذكػػر الػػذم ألف للمجػػاز؛ ا٢بقيقػػة كاحتمػػاؿ

 صػيغة ظهور ينايف ال االحتماؿ ىذا كوف مع ذلك جاز سبب يّب من العمومات يف ا٣بصوص بإرادة
 .(ِ)االستغراؽ يف العمـو

 يف مثلػػػو فلػػػيكن ا٢بقيقػػػة علػػػى تغلػػػب قػػػوة ازاجملػػػ يف كلكػػػن، مسػػػلم ذكرٛبػػػوه مػػػا أف: كا١بػػػواب 
 .البحث كجوب

، بػػػػالعمـو للحكػػػػم معػػػػُب فػػػػبل العمػػػػـو مػػػػن أظهػػػػر صػػػػّبتو إف التدصػػػػيص يلبػػػػة أف: كحاصػػػػلو 
، الظػاىر ىػو بػالعمـو قػاؿ مػن عند ا٤بنع حيز يف الطرفْب ككبل، فمجمل تساكيا كإف، عليو كاالستدالؿ

 .(ّ)زاباجمل الظاىر لَبؾ كجو كال

 إثبػػػػات يف ذلػػػػك فيكفػػػػي، ا٤بدصػػػػص عػػػػدـ ظػػػػن يوجػػػػب كىػػػػذا، التدصػػػػيص عػػػػدـ األصػػػػل فإ: ثانيػػػػا
 .(ُ)ا٢بكم

                                                          

(؛ ُٕٖ/ِ،)دط، اإلبهػػػػػاج فػػػػػي شػػػػػرح المنهػػػػػاج،السػػػػبكي(؛ ِِ-ُِ/ّ) ّط ،المحصػػػػػوؿ فػػػػػي أصػػػػػوؿ الفقػػػػػو(الػػػػرازم، ُ)
 إجابػػة، األمػػّب إ٠باعيػػل بػػن ٧بمػػد، الصػػنعاين(؛ َِْ/ُ، )ُطاألصػػوؿ، علػػم مػػن الحػػق تحقيػػق إلػػى الفحػػوؿ إرشػػاد،الوػػوكاين
  (.َُّ-َّٗ/ُ) ُط ،اآلمل بغية شرح السائل

 كما ُٖٔ/ِ، ) دط،اإلبهاج في شرح المنهاج ، السبكي(؛ِْٗ/ُ، ) ُط،الوصوؿ منهاج شرح اية السوؿنه ،سنوماأل(ِ)
 (.َُّ/ُ)ُط ،اآلمل بغية شرح السائل إجابة، الصنعاين ؛(بعدىا

 ِّْص) ،اآلمل بغية شرح الفواصل، إسحاؽ ابن (ّ)
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 الكتػػػاب مػػػن عرفػػػوا قػػػد ٗبػػػا بالعمػػػل كيػػػأمرىم، األقطػػػار إذل أصػػػحابو يوجػػػو كػػػاف  الرسػػػوؿ إف: ان ثالثػػػ
 كاسػتمر (ِ)يػبلغهم حػٌب ناسػخ كال ٨بصػص عػن بالبحػث يػأمرىم كال، خصوص أك، عمـو من، كالسنة
 قضػايا ذلػك علػى كالػدليل، ٨بصصػو عػن ٕبػث يػّبمن  بالعاـ يستدلوف كانوا فقد، ىمبعد فيمن ذلك
 .استيعاهبا كيتعذر حصرىا يصعب كثّبة

 يقتضػػي كذلػػك، العمػػـو عػػن تراخيػػو يصػػح ال ا٤بدصػػص بػػأف: الػػدليل ىػػذا علػػى يعػػَبض كقػػد 
 .الناسخ يف ذكر ما يلـز كإ٭با، ٨بصصو ٠بعوا كقد إال عموما ٠بعوا ما أهنم

 عػػػن ا٦بػػػردن  العػػػاـ كركد جػػػواز عػػػدـ علػػػى مبػػػِب ذكرٛبػػػوه مػػػا بػػػأف: االعػػػَباض ىػػػذا عػػػن بكٯبػػػا 
 كيكفيو اعَباضكم يصح كال، منعكم يبطل كبالتارل، با١بواز القوؿ حالة يف مفركضة كا٤بسألة، و٨بصص

 .(ّ)البحث يف االستقصاء عند نتفاءباال الظن يلبة ٰبصل أف

 ذلػػػػك يوجػػػػد دل فػػػػإذا، ا٤بدصػػػػص طلػػػػب يف يسػػػػتقص دل امػػػػ بالعػػػاـ التمسػػػػك ٯبػػػػوز ال: الثػػػػاني القػػػػوؿ
 .(ْ)الزيدية أئمة ٨بتار كىو ا١بمهور قوؿ كىذا، ا٢بكم إثبات يف بو التمسك ٯبوز فحينئذ ا٤بدصص

 : منها، بأدلة ذلك على: كاستدلوا

 علػػػى العمػػػـو بقػػػاء يضػػػعف الظػػػن ذلػػػك أف شػػػك كال، ٚبصيصػػػو يظػػػن مسػػػألة يف الػػػوارد العػػػاـ فإ: أكالن 
 مػن مػا إنػو: قيػل حػٌب، الوػرعية العمومػات مػن ا٤بدصصػات كثػرة التدصيص ظن يف السببك ، ظاىره
: سػبحانو كقولػو، [35]انُىر:(   ی ی ی ی جئ حئ ) :تعاذل قولو إال التدصيص دخلو كقد إال عمـو

                                                           

(؛ َُّص) ُط ،اآلمػػػػل بغيػػػػة شػػػػرح ئلالسػػػػا إجابػػػػة،الصػػػػنعاين ؛(ِِ/ّ) ،ّط ،المحصػػػػوؿ فػػػػي أصػػػػوؿ الفقػػػػوالػػػرازم، (ُ)
 (.َِْ/ُ) ،ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين

 (.ّٗٔص، )ُط،في علم األصوؿ العقوؿ معيار إلى الوصوؿ منهاج، ا٤باخذم (ِ)

 ؛(ُُّٕ/ْ، )دط، اإلبهػػػاج فػػػي شػػػرح المنهػػػػاج،السػػػبكي(؛ ِّٔ/ُ)ِط،فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػػو اللمػػػع شػػػرح، الوػػػّبازم( ّ)
 (.َُْ/ُ) ،ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين

 إجابػة،الصػنعاين(؛ َِٕ/ِ)دط،السائل غليل شفاء، الطربم ؛(َِٔ/ِ)ُط،السوؿ غاية شرح العقوؿ ىداية، اإلماـ ابن(ْ)
 إلػى الوصػوؿ هاجمن،ا٤باخذم؛ (ِّْص، )اآلمل بغية شرح الفواصل، إسحاؽ ابن(؛ َّٗ/ُ)ُط،اآلمل بغية شرح السائل
 غايػػػػة شػػػػرح العقػػػػوؿ ىدايػػػػة، اإلمػػػػاـ ابػػػػن(، َِٕ/ِ، )السػػػػابق ا٤برجػػػػع(؛ ّٖٔص،)ُط،فػػػػي علػػػػم األصػػػػوؿ العقػػػػوؿ معيػػػػار
 (.َِٔ/ِ، )ُط،السوؿ
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ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ): كجػػػل عػػػز كقولػػػو[42]انكه   ف:(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)

 [12]انحاقت:   (گ گ ڳ ڳگ  ): كتعاذل تبارؾ كقولو[44]يىَس:(   ٹ ٹ

 دل كإذا، البحػث بعػد إال ظػاىره علػى العمػـو ببقػاء ظػن ٰبصػل دل كػذلك األمػر كػاف كإذا ، ذلك ك٫بو
 .(ُ)الوك مع بو العمل ٯبز دل ظن ٰبصل

، ٨بصػػص يػػّب عػاـ كجػػود بعػدـ تقضػػي ال ا٤بدصصػات كثػػرة بػأف: الػػدليل ىػذا علػػى كاعػَبض 
 كالسػػػػنة الكتػػػػاب علػػػػى ا٤بطلػػػػع اجملتهػػػػد معرفػػػػة كعػػػػدـ، حصػػػػحي يػػػػّب الكػػػػل علػػػػى بػػػػاألكثر كاالسػػػػتدالؿ

 .كاؼو  كذلك، كجوده بعدـ الظن يلبة ٰبصل للمدصص ٥بما كا٤بمارس

 فيجػب، فيػو حقيقػة بأنػو القوؿ ينايف كال، العمـو ظهور من ذكرٛبوه ما ينفي التدصيص يلبة إف: ان ثاني
 .التدصيص عدـ يظن حٌب البحث

 عػػدـ ظػػن ٯبػػب كال، العمػػل عػػن مػػانع البحػػث بوجػػوب وؿالقػػ بػػأف: الػػدليل ىػػذا علػػى كيعػػَبض
 .(ِ) ظنو عدـ يكفي بل، ا٤بانع

 فقبػل ذلػك كعلػى، التدصػيص صػورة يف حجػة يكوف ال العاـ فإف، ا٤بدصص قياـ قدرنا إذا أننا: ان ثالث
 عػػػدـ ىػػو كاألصػػل، يكػػوف ال أف كٯبػػػوز، حجػػة العمػػـو يكػػوف أف ٯبػػػوز ا٤بدصػػص كجػػود عػػن البحػػث
 مػن أقػول حجػة كونػو ظػن بػأف: الػدليل ىػذا علػى كيعػَبض .األصل حكم على ويءال إبقاء، حجيتو

 .التدصيص على ٞبلة من أكذل العمـو على إجراءه ألف ؛حجة يّب كونو ظن

 .(ّ) الظن ثبوت يف ذلك كفى التفاكت من القدر ىذا ظهر ك٤با

                                                          

(، َِٕ/ِ) ،السائل غليل شفاء ،الطربم(؛ ّٖٔص)ُط،في علم األصوؿ ،العقوؿ معيار إلى الوصوؿ منهاج، ا٤باخذم (ُ)
 (.َِٔ/ِ)ُط،السوؿ غاية شرح ؿالعقو  ىداية، اإلماـ ابن

 (.َُّ/ُ)ُط ،اآلمل بغية شرح السائل إجابة،الصنعاين(ِ)

 ،ُطاألصػػوؿ، علػم مػن الحػق تحقيػق إلػى الفحػػوؿ إرشػاد،الوػوكاين (؛ِّ/ّ) ّط،المحصػوؿ فػي أصػوؿ الفقػوالػرازم، (ّ)
(ُ/َِْ) 
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 : الموزعي ابن نور الدين اختيار

 كىػػذا، ككجوب العمػػل بالعػػاـ،ا٤بدصػػصالبحػػث عػػن  عػػن وقػػفالتا٤بػػوزعي  الػػدين نػػور ابػػن اختػػار      
 رٞبػو - ا٤بػوزعي الػدين نػور ابػنفقػاؿ (ُ)ا٢بػارث كأيب صػاحل يػةارك  يف ا رٞبػو أٞبػد اإلمػاـ كبلـ ظاىر

 ؛ا٤بدصػػص عػػن البحػػث كجػػوب إذل الوػػافعية كأكثػػر سػػريج بػػن العبػػاس كأبػػو، الوػػافعي كذىػػب): -ا
، الوبهة تزكؿ حٌب التوقف فيجب كشكان  شبهة النفس يف يوقع كذلك، ٨بصوصة العمومات أكثر ألف

 يف عػادهتم ذلػك كػاف كمػا،  ٚبصػص ال أنػو ظػنهم لغلبػة السػلف ٕبػث كعدـ، عندم الراجح ىو كىذا
 ا٤بدصػص عػن يبحثوف كال، خطابو بعمـو يتمسكوف كانوا فإهنم - كسلم عليو ا صلى -النيب حياة
 كثػّب علػى التدصػيص كيلبػة، العلػم أىػل بػْب السػنن كانتوار فالسل بعد من كأما، كجوده إمكاف مع
 .(ِ).(السواء على األمر كاف،  العمـو ٚبصيص على يالبان  يكن دل إف الظن فإف، العمومات من

 األكؿ ا٤بػػػذىب ىػػػو القبػػػوؿ إذل األقػػػرب أف يػػػرل الباحػػػث كأدلتهػػػا ا٤بػػػذاىب ىػػػذه يف كبػػػالنظر 
 كضػعف، ا٤بعارضة ريم كسبلمتها، أدلتو لقوة، ٨بصصو عن البحث قبل بالعمـو التمسك ٔبواز القائل

.كسكوهنا النفس طمأنينة إذل أقرب كونو مع، الثاين ا٤بذىب أدلة

  :الخالؼ أثر

 كذلػػك العػػاـ؛ ٚبصػػيص علػػى يقويػػاف الواحػػد كخػػرب القيػػاس مسػػألة يف:  الواحػػد كخبػػر القيػػاس مسػػألة 
، الظػػِب ٚبصػػيص علػػى يقػػول كالظػػِب ظنيػػة، لقيػػاسكا الواحػػد خػػرب كداللػػة ظنيػػة، ىػػؤالء عنػػد داللتػػو ألف

 علػى يقوياف ال الواحد كخرب القياس فإف: الثاين القوؿ على بناء أما؛ معنويان  أثره لو ، ا٣ببلؼ فا٢بقيقة
 ظنيػػة، الواحػػد كخػػرب القيػػاس داللػػة أف معلػػـو ىػػو ككمػػا قطعيػػة، ىػػؤالء عنػػد داللتػػو ألف العػػاـ؛ ٚبصػػيص

 .القطعي ٱبصص ال كالظِب

                                                          

 (.ُُُ/ُ) دط، المسودة في أصوؿ الفقو ،آؿ تيمية(ُ)

 ( .ِْٓ/ُ)ُط،لرتبة اإلجتهاد االستعداد،ا٤بوزعي( ِ)
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 .العمـو يفيد المثبت الفعل: خامسةال سألةالم

 تصوير المسألة

 .(2()ُ)الغرر بيع عن  النيب هنى: الراكم قوؿ

 .(ّ)للجار بالوفعة- كسلم عليو ا صلى- ا رسوؿ قضى: الراكم قوؿك 

 يفعلو كما ا٣بصـو بْب ا٢بكم نفذ ٗبعُب قضى أحدٮبا: معنياف لو بالوفعة قضى الراكم قوؿف
 هبػا ا٢بكػم يستحيل القيامة يـو إذل الوفعات ٝبيع فإف اشلفعة، يف العمـو فيو يستحيل هذاف القضاة،

 الفتيػػا بػػاب مػػن ألػػـز ٗبعػػُب حكػػم كثانيهمػػا ،- كسػػلم عليػػو ا صػػلى - ا رسػػوؿ مػػن خصػػومها بػػْب
 .4الوريعة قواعد كتقرير

 الفقهيػػْب الفػػرعْب يف اختلفػػوا ؟العمػػـو فيػػدي ىػػل ، ا٤بثبػػت الفعػػل داللػػة يف األصػػوليوف اختلػػف 
 : قولْب إذل أعبله ةنا٤بعنو  األصولية ا٤بسألة على ا٤بدرجْب

 :في المسألة اآلراء

 .(ٓ) الوافعية أكثر كعليوالباقبلين ىذا قوؿ ك ، لو عمـو ال إنو: األكؿ القوؿ

                                                          

، كالوػػافعية، ا٢بنفيػػة عنػػد الغػػرر بيػػع: "حبيػػب أبػػو سػػعد قػػاؿ بلحطاالصػػ كيف. خدعػػو... ةكًيػػرٌ  كيػػركرا يػػرا يػػره: اللغػػة يف الغػػرر( ُ)
 لساف: ينظر"تسليمو على يقدر ال أك، كثرتو أك قلتو تعلم ال أك، كعدمو كجوده يعلم ال ما بيع ىو، كاألباضية، كالزيدية، كا٢بنبلية
 (.ِِٕ/ُ، )الفقهي القاموس، حبيب أبو(، ُُ/ٓ" )يرر: مادة، "منظور ابن، العرب

 ىريرة أيب عن( َٕٕ/ص، )يرر فيو الذم كالبيع ا٢بصاة بيع بطبلف باب، البيوع: كتاب ،المسند الصحيحيف ،مسلم أخرجو(ِ)
 .الغرر بيع كعن ا٢بصاة بيع عن  ا رسوؿ هنى: بلفظ

"  بلفظ،ٕٔٓٔ: برقم( ِٗٓٓ/ٔ، )كالوفعة ا٥ببة يف: باب، ا٢بيل: كتاب،  المختصر صحيحالجامع ال يف،دارمأخرجو الب(ّ)
: بػػػرقم(، ُِّ/ٕ، )كأحكامهػػػا الوػػػفعة ذكػػػر: بػػػاب، البيػػػوع: كتػػػاب،النسػػػائي سػػػننيف  ،النسػػػائي كأخرجػػػو "، بصػػػقبو أحػػػق ا١بػػار

َْٕٓ . 

 (.ُٖٖ/ص،)ُط ،الفصوؿ تنقيح شرح،القرايف( ْ)
شػػرح ،ابػن النجػار(؛ُٖٖ/ص،)ُط،الفصػػوؿ تنقػيح شػرح، القػػرايف(؛ ّْٗٗ/ص)ِط،فػػي أصػوؿ الفقػو اللمػع، ازمالوػّب ( ٓ)

 (.َِّ/ّ) ،ِط، الكوكب المنير
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 : منها بأدلة كاستدلوا 

 عنػػد لػػو كا٤بقضػػي، واحػػدةال لقضػػيةلمتعػػذر  فػػالعمـو بالتارل،متعػػذر الواحػػدة القضػػية يف التعػػدد فإ: الن أك 
  .(1) لو بصفة خصو ١بار قضائو حتماؿال ؛، متعدد العمـو

 -النػػيب عنػػو هنػػى كقػػد، لػػو عمػػـو ال عنػػو فعػػبلن  يكػػوف أف ٰبتمػػل النهػػي مػػن الصػػحايب ركاه مػػا فإ: ثانيػػان 
 كاقعػة عػن- كسػلم عليػو ا صػلى -للنػيب سؤاؿ كيجو قد يكوف أف كٰبتمل بل ؛-كسلم عليو ا صلى
 يف ال اكػي يف فا٢بجة ؛بالتوىم العمـو إثبات يكن دل االحتماالت تعارضت كإذا، عنها فنهى معينة

 .(ِ)معلـو يّب معدـك كاكي، ا٢بكاية

 إال العمػـو علػى ٯبػرم ال كيػّبه،بكػذا كقضػى، كذا عن  النيب هنى الراكم قوؿ أف يركف فهؤالء     
 يػػّب كىػػو- كسػػلم عليػػو ا صػػلى- النػػيب بػػأمر كالعػػربة، حكايػػة خبػػاركاإل، فعػػل عػػن إخبػػار ألنػػو ؛بػػدليل
 .يقينان  معلـو

  .(3)الووكاين كاختاره ، ا٢بنفيةك  ا٢بنابلة ذىب كإليو، الفعل ذلك عمـو يفيد إنو: الثاني القوؿ

 ؛عمػػم ٤بػػا ٥بػػا عمػػـو ال القضػػية أف الػػراكم علػػم كلػػو، عمػػـو صػػيغة الصػػيغة فإ: بػػو اسػػتدلوا ك٩بػػا
 .(ْ)باللغة العارؼ العدؿ عن الصادرة ا٢بكاية لتطابقو ؛العمـو لىع فيحصل

: قولػػو ٫بػػو يف اختػػار مث، أقسػػامو يف بعػػاـ لػػيس ا٤بثبػػت الفعػػل أف ا٢باجػػب ابػػن كأطلػػق": الوػػوكاين قػػاؿ 
 شػيدو ذلػك إذل تقدمػو كقػد، مطلقػان  كا١بػار الغػرر يعػم أنػو للجػار بالوػفعة كقضػى" الغرر بيع عن هنى"

                                                          

 (.َِّ/ّ) ،ِط، شرح الكوكب المنير،ابن النجار(؛ ُٖٖ/ص،)ُط،الفصوؿ تنقيح شرح، القرايف(ُ)
 
ابػن (؛ ُٖٗ -ُٖٖ/ص، )ُط، الفصػوؿ تنقػيح شػرح،رايفالق(؛ ٖٔ -ٔٔ/ِ)،ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل(ِ)

 (.َِّ/ّ) ،ِط، شرح الكوكب المنير،النجار

 (.ُّٓ-ُّّ/ُ) ،ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين (ّ)

بيػػػاف  ،األصػػػفهاين (؛ ُِّ/ّ، )السػػػابق ا٤برجػػػع(؛ ِْٗ -ِّٗ/ُ)، فػػػواتح الرحمػػػوت شػػػرح مسػػػلم الثبػػػوت،األنصػػػارم(ْ)
 (.ُّٓ-ُّّ/ُ، )سابقال رجعا٤ب(؛ ُٖٖ/ِ) ُط ، مختصر شرح مختصر ابن الحاجبال
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 لصػػدكر حكايػػة بػػل ؛فعلػػو الػػذم للفعػػل ٕبكايػػة لػػيس ىػػذا مثػػل ألف ؛ا٢بػػق كىػػو، كاآلمػػدم، (ُ)األبيػػارم
 .(ِ)"للجار الوفعة بثبوت منو كا٢بكم، الغرر بيع عن منو النهي

 : الموزعي الدين نور ابن اختيار

 داللػػة :مسػػألة ٙبػػت ذكرافتيػػ ا٤بسػػألتْب ىػػاتْب ٯبػػد أف األصػػولية كتػػبال يلػػبأ يف ا٤بتأمػػل كالنػػاظر     
 علػػى كقضػػى، هنػػى الفعػػل داللػػة بػػأف ا٢بكػػم إمػػا – ان كاحػػد ان حكمػػ كإعطائهػػا العمػػـو علػػى ا٤بثبػػت الفعػػل
، األكذل ا٤بسػألة يف العمػـو إذل فػذىب، بينهمػا يفػرؽ الػدين نػور ابػن ٪بػد – ا٣بصػوص على أك، العمـو
 كالظػاىر، جػبا٢با البػن كفاقا، عمومو عندم كالصحيح): قاؿ حيث، الثانية ا٤بسألة يف التفصيل كإذل
 .(ّ)(الغرر أنواع يف بو استدال٥بم كثرة بدليل، ةيالوافع قوؿ أنو

 كالػدليل): بقولػو إليػو ذىػب مػا علػى كيسػتدؿ، العمػـو يفيػد ىػو الغػرر عن النهي أف يرل فهو 
 أف علػم كقػد إال العمػـو علػى يطلػق فػبل، ا٤بعػاين مػن يركم ٗبا خبّب، عدؿ، ثقة الراكم أف عمومو على

 صػلى- النػيب هنػى: قػاؿ لػو كمػا فهػو، بػا٤بعُب الركايػة شػرط ذلػكك ، عامػة  النيب من صادرةال الصيغة
 كال بنهػػي كليسػت هنيػا ظنهػا صػيغة ٠بػع أنػو ٰبتمػل كػاف كإف .كػذا أمػر أك كػذا عػن -كسػلم عليػو ا
، يػرر فيػو بيػع كل عن أك، الغرر بيع عن أهناكم: يقوؿ -كسلم عليو ا صلى- النيب ٠بع فكأنو، أمر
 .(ْ)(أعلم كا، ذلك أشبو كما

 ٧بػػل ٰبػػرر أف كالصػػواب): ا رٞبػػو فقػػاؿ، الثانيػػة ا٤بسػػألة يف (قضػػى)  الفعػػل داللػػة كضػػح مث 
 ا٤بػػػراد كػػػاف كإف، متعػػذر فػػػالعمـو، بعينهػػا خصوصػػػية يف ا٢بكػػم تنفيػػػذ بالقضػػاء ا٤بػػػراد كػػل فػػػإف، النػػزاع

                                                          

 مػن) القػاىرة يف كتػويف، األبيػار قريػة يف كلػد. نظم لو أديب كاتب،: ا٤بصرم األبيارم ٧بمد بن ٪با رضواف بن ٪با ا٥بادم عبد( ُ)
 إمامػػا إ٠باعيػػل بػػن توفيػػق ا٣بػػديوم جعلػػو مث، أكالده بتأديػػب إ٠باعيػػل ا٣بػػديوم إليػػو كعهػػد األزىػػر، يف كتعلػػم( ٗبصػػر الغربيػػة إقلػػيم

 شػرح األمػاين نيػل" ك"  ط الثاقػب الػنجمك"  جػزآف، األدب، يف"  ط ا٤بطػالع سػعود"  منهػا كتابا، فو أربع ٫بو لو.. كمفتيا ٣باصتو
 (ُّٕ/ْ، )ٓط،األعالـ، الزركلي. مصطلح يف"  خ القسطبلين مقدمة

 (.ُّْ/ُ) ،ُطاألصوؿ، علم من الحق قتحقي إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين(ِ)

 (.ِّٗ/ُ) ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ّ)

 (.ِْٗ -ِّٗ/ُ)ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ْ)
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 ٗبثػل االسػتدالؿ بطػل ا٤بػراد تعػْب علػى دليػل دؿيػ دل كمػٌب، ظػاىر فػالعمـو، كالتبليػغ اإلخبارم بالقضاء
 .(ُ)"االحتماؿ لتطرؽ ؛ىذا

، بينهمػػا ؽفػػر ي ا٤بػػوزعي الػػدين نػػور ابػػن الػػذم جعػػل كالباعػػث  سػػببال فإ الباحػػث يػػراه كالػػذم
 االسػتغراقية" أؿ" فيهػا ا٣بصػوص احتمػاؿ تزيػل قرينػة كجػود األكذل الركايػة يف العمػـو إذل كتقريػره كذىابػو

 أضػف، اإلخبػار علػى" هنػى" لفػظ فحمػل، الوريعة مقاصد من الغرر منع أف قرينة مع "رالغر  "لفظ يف
 الفعػل ٚبصػيص كاحتماؿ، الفعل إذل أقرب فهي، قضى ٖببلؼ القوؿ إذل أقرب هنى لفظ أف ذلك إذل

، لبلسػػتغراؽ تكػػوف فقػػد ا١بػػار يف"  أؿ"  أمػػا ،العمػػـو" هنػػى" أفػػاد كبالتػػارل، القػػوؿ ٚبصػػيص مػػن أظهػػر
 صػدد يف – الػدين نور ابن قاؿ كلذا، متيقن ألنو؛ األدىن على فحملت، مرجح كال، للعهد فتكو  كقد
، ا١بػار جػنس حقيقػة تعريػف أراد إ٭بػا الػراكم أف ٰبتمػل بأنػو: كأجيبوا: "بالعمـو القائلْب دليل على رده
 .(ِ)"ا١بار أفراد استغراؽ ال

 أثر الخالؼ

 الثمار قبل بدك صالحها بيعمسألة :

 عػػػن حكايػػػة كلتيهمػػػا أف مػػػع الػػػركايتْب بػػػْب فػػػرؽبلؼ علػػػى الغػػػرر ا٢باصػػػل يف ذلػػػك ،بػػػِب ا٣بػػػ 
 هنػى الػراكم قػوؿ أف يػركف علػى ا٤بػذىب األكؿف( قضػى، هنػى))  مثبػت بفعل تبتدئاف- - ا رسوؿ
، فعػػل عػػن إخبػػار ألنػػو؛ بػػدليل إال العمػػـو علػػى ٯبػػرم ال كيػػّبه،بكػػذا كػػذا، كقضػػى عػػن - - النػػيب

 .يقينان  معلـو يّب كىو- كسلم عليو ا صلى- النيب بأمر كالعربة، حكاية كاإلخبار

 قػػوؿ أف االحتمػػاؿ لتطػػرؽ قػػالوا ؛الثانيػػة يف التفصػػيل كإذل األكذل يف العمػػـو إذل ذىػػبأمػػا مػػن 
 انػػنأ إذ، ٖبصوصػػو شػػيء يفمقصػػود  يكػػوف أف( الغػػرر عػػن- كسػػلم عليػػو ا صػػلى- النػػيب هنػػى: الػػراكم

 تعػػػاذل كا، ا٢بمامػػػات كأجػػػرة، بأساسػػػاتو العقػػػار كبيػػػع،  فيػػػو متسػػػامحا ىػػػو مػػػ الغػػػرر أنػػػواع مػػػن فأ ٪بػػػد
 .أعلم

                                                          

 (.ِٓٗ/ُ) ُط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ُ)
 (.ِْٗ/ُ) ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ِ)
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 يشػػكل مػػن بعػػ  علػػى العمػػـو اشػػتماؿ فػػي المػػوزعي الػػدين نػػور ابػػن اختيػػارات: الثػػاني المطلػػب
 :مسائل ست كفيو تناكلو

  .الشرع بعرؼ الخطاب في داخلوف العبيد: األكلى المسألة 

 تصوير المسألة: 

 يف آراؤىػػػػم اختلفػػػت العلمػػػاء أف إال، ٥بػػػػم اللفػػػظ لصػػػبلح، اللغػػػة بطريقػػػػة ا٣بطػػػاب يف فداخلػػػو  العبيػػػد
 : أقواؿ إذل الورع عرؼ يف دخو٥بم

 :في المسألة اآلراء

، ا٤بالكيػػػة مػػػن منػػػداد خػػػويز كابػػػن، ا٤بعتزلػػػة قػػػوؿ كىػػػذا ؛ا٣بطػػػاب يف داخلػػػْب ليسػػػوا إهنػػػم: األكؿ القػػػوؿ
 .(ُ)الوافعية كبعض

 : بو استدلوا ك٩با

: تعاذل كقولو؛ [35]األحزاب:(   ۋ ۅ ۅ: تعاذل قولو إذلڻ ڻ ۀ ): تعاذل قولو: أكالن 

 مث، [33]انُ   ىر:(   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )قاؿ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        

     ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ      

 .الدخوؿ عدـ يقتضي العطفف ،[31]انُىر:   (جئ حئ مئ ىئ

 .(ِ)ا٤بؤنث على ا١بمع يف يغلب ا٤بذكر بأف: االستدالؿ ىذا على كاعَبض

                                                          

، القػرايف(؛ ِِّ/ص) ،د.ط ،الفصػوؿ إحكاـ ،البػاجي(؛ ِْٗ/ُ، )ُط، المعتمد في أصوؿ الفقو ، لبصرما (أبو ا٢بسْبُ)
 (.ِِٕ/ُ) ِط،اللمع شرحفي أصوؿ الفقو ،  الشيرازم(؛ ُٔٗ/ص) ُط،  الفصوؿ تنقيح شرح

 .ُٖٓ/ّ،الجوامع شرح جمع في الهوامع ىمع ،السيوطي؛(ُٔٗ/ص)ُط،الفصوؿ  تنقيح شرح،لقرايفا(ِ)
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 مػػن كالتبػػادر الظهػػور يف ىػػو ٭بػػاإك ، ا٤بػػذكور التغليػػب جػػواز يف لػػيس ا٣بػػبلؼ بػػأف: علػػيهم كيػػرد
 .اللفظ

، لسػػػيدىم ٩بلوكػػػة كمنػػػافعهم رقػػػاهبم ككػػػوف، مػػػاؿ ألهنػػػم خػػػاص؛ بػػػدليل إال يػػػدخلوف ال: ثانيػػػان 
  .(ُ)ذلك ك٫بو، ا١بمعة ككجوب، كا٤بّباث، كا٢بج العمومات من كثّب يف ٣بركجهم

 .إخراجهم على دليل دؿ إذا إال داخلوف بأهنم: عنهم كأجيب

 مػذىب مػن الصػحيح كىػو، ا٤بالكيػة بعػض ذىػب كإليػو، ا٣بطػاب يف داخلػوف العبيد إف: الثاني القوؿ
  .(ّ)الظاىرم حـز كابن، أٞبد اإلماـ كبلـ ظاىر كىو .(ِ) ا٢بسن بن ٧بمد ذىب كإليو ،الوافعية

 : باآلتي كاستدلوا

 :تعاذل كقولو العامة ا٣بطابات يف العبد فيو دخل كا٤بؤمنْب الناس إذل مضاؼ خطاب من كرد ما: أكالن 

ٿ ٿ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ): كقولػػو ،[1]انُس  اء:  ( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 [31]انُىر:(   ىئ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) :تعػػػػػػػاذل كقولػػػػػػػو

 .[113]آل عًراٌ:(   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

الػذين  ا٤بكلفػْب ٝبلػة كمػن، كاألمػة كا٤بػؤمنْب النػاس ٝبلػة مػن أهنم: من اآليات االستدالؿ كجو
 .(ْ)عليهم امتثاؿ أمر ا تعاذل  ٯبب

                                                          

 (.َُّْ/ْ،)دط، األصوؿ دراية في الوصوؿ نهاية، ا٥بندم ؛(ِٓٓ: ص) ، ٓط ،الفقو أصوؿ في مذكرة، الونقيطي (ُ)

 (.ُُٗ/ص) ُط، األصوؿ في النظر بذؿ، ٠بندماأل (ِ)

 ابػػػن ؛(ُٔٗ/ص) ،ُط،الفصػػػوؿ تنقػػػيح شػػػرح، القرافػػػي  ؛(ُُّٕٕٔ/ِ) ُط،الصػػػغير كاالرشػػػاد التقريػػػب، البػػػاقبلين(ّ)
شػػرح الكوكػػب ،ابػػن النجػػار ؛(ّْٖ/ِ،)ِ،طالعػػدة فػػي أصػػوؿ الفقػػو ،أبػػو يعلػػى(؛ ُِِ/ُ) ،األصػػوؿ إلػػى الوصػػوؿ، برىػػاف
 (.ِّْ/ّ) ُط،اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ،حـز ابن(؛ ِِْ/ّ) ،ِط، المنير

 (.ُٔٗ/ص)ُط،  الفصوؿ تنقيح شرح، القرايف(ْ)



 

046 

 ،يعمهػم فػبل اآلدميػْب حقػوؽ دكف يعمهػم فإنػو تعػاذل ا حقػوؽ يف ا٣بطػاب كػاف إف: الثالػث القوؿ
  .(ِ)( ُ)األ٠بندم كاختاره ا٢بنفية من كالرازم، ا١بصاص ذىب كإليو

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ) :تعػاذل كقولػو ك٫بػوه التذكّب ٝبوع يف بدخو٥بم: كاستدلوا 

 [12]انخحريى:  ( ېئ

 [22]يىسف:   (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ) :كقولو

 علػى تَبتػب ٩بػا العبػادة تكػوف أف كىػو، ٤بػانع إال ٱبرجػوف كال، ا٣بطاب يف داخلوف إهنم: الرابع القوؿ
 ، ا٤باؿ ملك

 : الموزعي الدين نور ابن اختيار

 حيػػث، ا٣بطػاب العبيػػد تنػاكؿ إذل كىػو قػوؿ ا١بمهػػور الثػػاين القػوؿا٤بػػوزعي  الػدين نػػور ابػنرجػح        
، الوػػرع عػػرؼ يف دخػػو٥بم مػػن العلػػم أىػػل كأكثػػر، الوػػافعي ا عبػػد أبػػو إليػػو ذىػػب مػػا كا٢بػػق": قػػاؿ

 .(ّ)"بدليل إال ٱبرجوف كال، تناك٥بم عامان  الوارع خطاب كرد فحيث

 يتعػػرض دل أنػػو إال كاإلٝبػػاع، القػػرآف مػػن كثػػّبة نصػػوص إليػػو ذىػػب مػػا علػػى يػػدؿ مػػا أف بػػْب مث
، العزيػػػز الكتػػػاب آيػػػات كاسػػػتقراء، تكلػػػيفهم علػػػى اإلٝبػػػاع ذلػػػك علػػػى كالػػػدليل): قػػػاؿ حيػػػث، كرىالػػػذ 

 .(ْ)(خركجهم عند ا٤بتدصص الدليل ككجود، كاألحكاـ، كالسنن

                                                          

 كبػػار مػػن، فقيػػو، الػػدين عػػبلء، السػػمرقندم األ٠بنػػدم ٞبػػزة بػػن ا٢بسػػن بػػن ا٢بسػػْب بػػن ا٢بميػػد عبػػد بػػن ٧بمػػد: الفػػتح أبػػو ىػػو( ُ)
 مػػن أصػػلو، السػػتة الكتػػب يف السػػند كعلػػوٌ  الرياسػػة اليػػو انتهػػت با٢بػػديث، عػػادل، الكػػبلـ فرسػػاف مػػن ان منػػاظر ، ان أصػػولي كػػاف،  ا٢بنفيػػة

( خ القلقوػندم ابػن أسػانيد) كلػو(،حديثنا أربعػوف) لنفسػو خرٌج،ىػػ ِٓٓ: سػنة بالقػاىرة ككفاتو كمولده ٗبصر، القليوبية يف قلقوندة
 بالقػػاىرة الوػػافعية قضػػاء كرل(، طلعػػت ُِٔ) الكتػػب دار يف تبلميػػذه، أحػػد ٝبعهػػا( خ القلقوػػندم ابػػن موػػيدةك) التيموريػػة، يف

، الزركلػػي. النظػػر بػػذؿ، التعليقيػػة، الركايػػة ٨بتلػػف: مصػػنفاتو مػػن، بصػػره كضػػعف حياتػػو أكاخػػر يف كافتقػػر، ُْٗ سػػنة كعػػزؿ مػػرتْب،
 (.ُٕٖ/ٔ، )ٓط ،األعالـ

 (.ِٕٔ/ُ)  ،ط،شرح مسلم الثبوت الرحموت فواتح ،ألنصارما( ِ)

 (.ِِٖ/ُ) ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ّ)

 (.ِِٖ/ُ، )السابق ا٤برجع (ْ)
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 لعػػدـ ؛الػػدين نػػور ابػػن إليػػو ذىػػب مػػا كىػػو، الػػراجح ىػػو ا١بمهػػور قػػوؿ أف الباحػػث يػػراه كالػػذم
، باألحرار ٱبتص األلفاظ من ا٤بطلق أف إذل الضعفاء بعض كذىب": ا٢برمْب إماـ قاؿ، ٨بصص كجود
 األلفػاظ مقتضى على با١برياف متعبدكف أنا تقرر كقد، فيو نزاع ال اللغة طريق من اللفظ مقتضى فنقوؿ
 مقنػػع القػدر كىػػذا، اللفػظ مقتضػػى إجػراء مػػن مػانع ٨بصػػص يثبػت كدل، الوػػارع مػن صػػدرت إذا اللغويػة

 .(ُ)"نريده فيما

 أثر الخالؼ

 في ماؿ العبدلة :ىل تجب الزكاة مسأ

بػػن ال ينسػب ىػػذا القػػوؿثبلثػػة مػذاىب: فقػػـو قػػالوا: ال زكػاة يف أمػػوا٥بم أصػػبل، ك  اختلفػوا علػػى 
عمر كجابر من الصحابة كمالك كأٞبد كأيب عبيد من الفقهاء. كقاؿ آخركف: بل زكاة مػاؿ العبػد علػى 

أبػو حنيفػة كأصػحابو. كأكجبػت طائفػة أخػرل سيده، كبو قاؿ الوافعي فيما حكاه ابن ا٤بنػذر كالثػورم ك 
على العبد يف مالو الزكاة، كىو مركم عن ابن عمر من الصحابة، كبو قاؿ عطاء مػن التػابعْب كأبػو ثػور 

 من الفقهاء كأىل الظاىر كبعضهم.

يتنػاكؿ العبيػد، كأف الزكػػاة ال أف ا٣بطػاب العػاـ ك  أصػبلن جمهػور مػن قػاؿ ال زكػاة يف مػاؿ العبػػد ف
أكجػػب عليػػو الزكػػاة،كمن العبيػػد،  األحػػرار ك أف ا٣بطػػاب العػػاـ يتنػػاكؿ كمػػن رأل، بػػاالحرارلػػق عبػػادة تتع

  رأل أنو ماؿ ال ٘بب عليو الزكاة؛ أكجبها على السيد.

 .كشرعان  لغة بالشرعيات الخطاب في الكفار دخوؿ : الثانية المسألة

 تصوير المسألة:

 ا٤بسالة ٥بذه ا٤بوهورة الَبٝبة

 ؟ ال أـ بأصو٥با أيمركا كما الورائع بفركع وفٱباطب الكفار ىل

                                                          

 (.ِْْ -ِّْ/ُ) ُط ،الفقو أصوؿ في البرىاف، ا١بويِب(ُ)
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 بػػل ، الكفػػار مػػن تصػػح ال ، الوػػرائع فػػركع مػػن كامتثا٥بػػا الصػػبلة أفٌ  الوػػريعة يف معلػػـو كذلػػك 
ي   . هبا يؤمر فكيف عنها هني

 الوػػػػػرط، كىػػػػػو ٙبصػػػػػيل إلمكػػػػػاف ؛إٝباعنػػػػػا كاإلسػػػػػبلـ باإلٲبػػػػػاف ٨بػػػػػاطبوف أهنػػػػػم الخػػػػػبلؼ :أكالن 
 .(ُ)اإلٲباف

 اآلخػرة يف ا٤بؤاخػذة حػق يف كالعبػادات كا٤بعػامبلت بالعقوبػات ٨باطبوف أهنم على فقواات  :ثانيان 
 ، ككفػػػان  فعػػػبلن  الواجبػػػات األداء علػػػيهم كاجػػػب قػػػاؿ مػػػن فمػػػنهم ، الػػػدنيا يف األداء بوجػػػوب كاختلفػػػوا،

 ، كالقتػل كالزنػا ا٤بنهيػات يف مكلػف فقػالوا ، كالنهػي اآلمػر بػْب فرؽ من كمنهم ، ذلك منع من كمنهم
 .(2) ىذه مسألتنا من قريبة كىذه . كالصياـ كالصبلة ا٤بأمورات ال

 اإلسػبلـ ألف كفػره؛ زمػن ا٤باضػية العبػادات مػن فاتػو مػا قضػاء يلزمػو ال أسػلم إذا الكافر أف اتفقوا:ان لثثا
  .قبلو ما ٯبب

 :في المسألة اآلراء

 : أقواؿ عدة إذل ان كشرع لغة بالورعيات ا٣بطاب يف الكافر دخوؿ يف العلماء اختلف     

 .(ّ) ْباألصولي ٝبهور قوؿ كىو، كشرعان  لغة بالورعيات ا٣بطاب يف داخل الكافر إف: األكؿ القوؿ

 : منها بأدلة كاستدلوا

مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص مص جض حض خض مض حط ): النار أىل عن تعاذل قولو: أكالن 

 [46-45-44-43-42 ]انًدَّثر:(   مط مظ جع مع جغ مغ جف حف خف

                                                          

 (َِٓ/ُ)ِ،ط شرح الكوكب المنير،رابن النجا ؛(ّٖٓ/ِ)ِ، ط العدة في أصوؿ الفقو ،أبو يعلى(ُ)

شػرح الكوكػب ،؛ابػن النجػار(ِْٕ/ُ)،دطالتحريػر تيسير، بادشػاه أمّب؛(ُٕٕ/ُ)دط،اإلبهاج في شرح المنهاج،السبكي(ِ)
 (.َِٓ/ُ)ِط،المنير

 اإلبهاج، السبكي (،ّٗٗ/ِ) ّط ،المحصوؿ في أصوؿ الفقوالرازم، (؛ ّٖٓ/ِ)ِط،العدة في أصوؿ الفقو ،أبو يعلى(ّ)
 ،ِط، شػػرح الكوكػػب المنيػػر،ابػػن النجػػار ؛(ِْٕ/ُ)، د ط ،التحريػػر تيسػػير ،أمػػّب بادشػػاه ؛(ُٕٕ/ُ، )شػػرح المنهػػاج فػػي

(ُ/َِٓ.) 
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 عػػػاقبهم عمػػػا كسػػػئلوا، القيامػػػة يػػػـو عػػػاقبهم إ٭بػػػا أهنػػػم عػػػنهم أخػػػرب تعػػػاذل ا أف: الداللػػػة كجػػػو
 متوجػػو ا٣بطػػاب أف علػػى فػػدؿ، الطعػػاـ كإطعػػاـ، الصػػبلة إقامػػة تػػرؾ علػػى عوقبػػوا بػػأهنم فػػاعَبفوا، ألجلػػو
 .(ُ)بالعبادات إليهم

هَج:(   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ): تعاذل قولو: ثانيان   [6-6]فُصِّ

 ذلػػك فػػدؿ، الزكػػاة إيتػػاء تػػرؾ كعلػػى، شػػركهم علػػى ا٤بوػػركْب توعػػد تعػػاذل ا أف: لػػةالدال كجػػو
 .(ِ)اإلنساف على ٯبب ال ما الصبلة ترؾ على يتوعد ال ألنو ؛ان مع باالثنْب ٨باطبوف أهنم على

، اإلٲبػػاف علػػى ذلػػك لتوقػػف ؛ كشػػرعان  لغػػةن  اتيوػػرعبال ا٣بطػػاب يف يػػدخل ال الكػػافر إف: الثػػاني القػػوؿ
 ابن عن الباجي كنقلو، االسفراييِب حامد أبو كاختاره، الوافعي عن ركاية كىو، (ّ) ا٢بنفية ذىب كإليو
 .(ْ) منداد خويز

 أخػرل ركايػة عػن ىيعلػ أبػو حكػاه، النػواىي يف كيػدخل، األمػر يف يدخل فبل، التفصيل: الثالث القوؿ
 .ا٢بنفية من ا١برجاين عن كحكاه أٞبد اإلماـ عن

 بالرسػوؿ التصػديق فػرع ألهنػا ؛الكفػر حػاؿ األكامػر امتثػاؿ الكافر من يتصور ال بأنو: كاستدلوا 
 عقبل امتناعهم يصح بينما (ٓ). 

: تعػاذل قولػو مثػل، ٝبيعػان  يتنػاك٥بم ا٣بطػاب كػاف إذا فيما كشرعان  لغة فيدخلوف، التفصيل: رابعال القوؿ
 [26]آل عًراٌ:(   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽)

                                                          

 (.ُِٖ/ُ)دط ،شرح مسلم الثبوت الرحموت فواتح، األنصارم ؛(َْ/ُ)،ٓط، الفقو أصوؿ في مذكرة، الونقيطي (ُ)

 .ُٗ/ُ، السابق ا٤برجع( ِ)

 ا٤برجػػع(؛ ُْٖ/ُ) د ط ،التحريػػر تيسػػير ،أمػػّب بادشػػاه (؛ ُّٗ-ُِٗ/ص) ُط ،األصػػوؿ يفػػ النظػػر بػػذؿ، ٠بنػػدماأل (ّ)
 (.ُِٖ/ُ، )السابق

المحصػػوؿ فػػي ،الػػرازم ؛(ُِِ/ُ، ) ،دط ،الجوامػػع جمػػع علػػى المحلػػي الجػػالؿ شػػرح علػػى العطػػار حاشػػية، العطػػار( ْ)
 دط،الفصػػػػػوؿ إحكػػػػػاـ، البػػػػػاجي (؛ّٗٓ/ِ)ِ، ط العػػػػػدة فػػػػػي أصػػػػػوؿ الفقػػػػػو ،أبػػػػػو يعلػػػػػى(؛ ّٗٗ/ِ، )ّط ،أصػػػػػوؿ الفقػػػػػو

 (.ِِْ/ص)

 .(َّٔ-ّٗٓ/ِ، )السابق ا٤برجع(ِٕٖ/ُ)ِط، كالتحبير التقرير، حاج أمّب ابن(ٓ)
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 علػػى رد كقػػد البػػاقبلين كاختػػاره، يتنػػاك٥بم ال ا٣بطػػاب كػػاف إذا فيمػػا، لغػػة ال ان شػػرع وفكيػػدخل، 
 بتكليػػف الوػػريعة بفػػركع الكػػافر تكليػػف قػػاس حيػػث، بالقيػػاس، كفػػرىم حػػاؿ تكلػػيفهم اسػػتحاؿ مػػن

 إزالػػة بوػػرط الكػػافر تكليػػف صػػح ا٢بػػدث إزالػػة بوػػرط اػػدث تكليػػف صػػح فكمػػا، بالصػػبلة اػػدث
 .(ُ) كنقضها االعَباضات يف ذلك بعد داستطر  كقد، الكفر

 : الموزعي الدين نور ابن اختيار 

، ان مطلقػػػ ا٣بطػػػاب يف داخػػػل الكػػػافر أف يف األصػػػوليْب ٝبهػػػور ا٤بػػػوزعي الػػػدين نػػػور ابػػػناختػػػار          
 ا٣بطػػػػاب يف كدخولػػػػو،  كشػػػػرعان  لغػػػػةن  بالوػػػػرعيات ا٣بطػػػػاب يف داخػػػػل الكػػػػافر أف ٨بتارنػػػػا": قػػػػاؿ حيػػػػث
 .(ِ)"لغةن  دخل كما اشرعن  فدخل، لو يصلح ٖبطاب ٨باطب كلفم ألنو ؛باإلٲباف

 ا٢بكػػم فأ جهػػة مػػن العػػاـ أفػػراد أحػػد كونػػو الكػػافر لػػدخوؿ ا٤بػػوزعي الػػدين نػػور ابػػنؿسػػتدالفا
أف ك ، االسػػتغراقية (اؿ)  بداللػػة ةعػػاديكػػوف  ا٤بكلػػف كلفظ،ا٤بكلػػف بفعػػل ا٤بتعلػػق ا خطػػاب الوػػرعي
: فقػاؿ القػرآف مػن باالستدالؿ إليو ذىب ما كيؤكد، العاـ أفراد يةكبق ا٢بكم فومل أفراده أحد الكافر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ): تعػػػػاذل قولػػػػو، ياتالوػػػػرع يف دخولػػػػو علػػػػى أيضػػػػان  كالػػػػدليل" 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 [62-66-]انفرقاٌ:(   ڦ ڦ

 . (ّ).. .ترؾ على ذمهم ا أف الدين نور بو استدؿ ٩با الداللة كجو 

، التصػػػديق يسػػػلتـز ألنػػػو ؛األكامػػػر يف يػػػدخل ال بأنػػػو الثالػػػث القػػػوؿ علػػػى الػػػدين نػػػور ابػػػن كرد 
 كبػػػأف، الصػػػبلة بوجػػػوب مكلػػػف اػػػدث أف بػػػدليل ؛طػػػلبا كىػػػذا": قػػػاؿ حيػػػث، النػػػواىي يف كيػػػدخل
 بػػا التصػػديق فػػرع ،تصػػديقهم كػػاف كإف -كالسػػبلـ الصػػبلة- علػػيهم بالرسػػل باإلٲبػػاف مكلػػف الػػدىرم
 .(ْ)"كتعاذل سبحانو

                                                          

 ( ُٕٗ -ُٖٔ/ِ)ُط،الصغير كاالرشاد التقريب، الباقبلين(ُ)

 (ِّٖ/ُ) ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ِ)
 (.ِّٖ/ُ)ُط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ّ)

 (.ِْٖ/ُ)ُط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ْ)
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 مػانع مػنهم صػحتهامػن  منػع لكنػو الوػرعيات، ٔبميػع ٨بػاطبوف الكفار أف كالذم يراه الباحث
 ا٤بوانػع برفػع ٨باطػب كا٤بكلػف الصػحة، عػن مػانع الكفػر بػل الوجػوب، يف شرطان  اإلسبلـ فليس الكفر،

 الػٍب األبػواب مػن ببػا كػل يف كليػة قاعػدة ىػذه فدػذ كجودىػا؛ مػع عليو كجب ما عنو ٯبزمء ال الٍب
 .للوجوب شرطا فيها اإلسبلـ ٯبعلوف

 أثر الخالؼ

 ىناؾ قوالف  يف ىذه ا٤بسألة 

 .(1):أف ا٣ببلؼ لفظي ال يَبتب عليو شيء  القوؿ األكؿ

 اختلف أصحاب ىذا القوؿ على قولْب:القوؿ الثاني:

الصػبلة كالصػياـ : ا٣ببلؼ معنوم كلو آثار يف مضاعفة العذاب ٥بم يف اآلخرة على تركو األكؿ
كيػػػػّبه، ؛ألنػػػػو الخػػػػبلؼ يف عػػػػدـ مطػػػػالبتهم بالعبػػػػادة حػػػػاؿ كفرىم؛بػػػػل اليصػػػػح مػػػػنهم ذلك،ككػػػػذلك 

 .(2)الخبلؼ أهنم اليؤمركف بقضائها بعد االسبلـ

 أف ا٣ببلؼ معنوم كلو آثار يف الدنيا،كإنبُب على ذلك عدة مسائل منها:الثاني:

 مسألة: حكم لبس الحرير

دنيا كيػرل أف الكػافر ٨باطػب بػالفركع قػاؿ الٯبػوز، كمػن قػاؿ أنػو لػيس من يرل أف لو أثػر يف الػ
 .(ّ)٨باطب بالفركع قاؿ با١بواز

 :إذا زنى الكافر الذمي أك المستأمن فهل يقاـ عليو الحد؟مسألة

 ف:إذا زىن الكافر الذمي أك ا٤بستأمن فيو،قوالن 

                                                          

.(َِْ/ُ)،ّط ،الفقوالمحصوؿ في أصوؿ  ،الرازم(ُ)
.(َِْ/ُ)،ّط ،الفقوالمحصوؿ في أصوؿ  ،الرازم(ِ)
 (.َِْ/ُا٤برجع السابق)( ّ)
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يػػو ا٢بػػد ؛ ألنػػو ٨باطػػب ٯبػػب عل الثػػاني:يػػو ا٢بػػد ؛ألنػػو يػػّب ٨باطػػب بػػالفركع،الٯبػػب علاألكؿ:
 بالفركع.

  ان شرع األمة يتناكؿ الكتاب بأىل المختص القرآف خطاب: الثالثة المسألة

 تصوير المسألة:

 صػلى- ٧بمػد نبينػا لسػاف علػى خطػاب أحػدٮبا، كجهػْب علػى الكتػاب بأىػل ا٤بدػتص ا٣بطاب       
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ): تعػػػػاذل ولػػػػوقك،  -كسػػػػلم عليػػػػو ا

 [66]انًائدة:(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ

 ىنػػا كا٤بػػراد ،السػػبلـ علػػيهم األنبيػػاء مػػن كيػػّبه موسػػى ا نػػيب لسػػاف علػػى ٥بػػم خطػػاب: كاآلخػػر       
 للعلمػاء ؟ ال أـ لنػا شػرع ىػو ىػل قبلنا من شرعية مسألة يف فتحريره اآلخر ا٣بطاب أما األكؿ ا٣بطاب

 بأىػػل ا٤بدػػتص القػػرآف خطػػاب يف لػػى القػػوؿ الصػػحيحع -أىػػل كػػل عصػػر- اا٤بػػراد هبػػك  األمػػة دخػػوؿ يف
 .(ُ)منها أقواؿ -كسلم عليو ا صلى -٧بمد لساف على ان شرع الكتاب

 . ؟العقلي االعتبار كأ العرفية العادة بطريق ىو ىل ىنا الوموؿ فيف أا٣ببلؼ كقد انبُب 

 :في المسألة اآلراء

 .(ِ)أٞبػداإلمػاـ  عػن ركايػة ككػذلك حنفيػة أيب نع ركاية كىذا، ا٣بطاب يف داخلوف إهنم: األكؿ القوؿ
 كاستدلوا بأدلة منها:

    [123]انُح م:(   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ): تعاذل ا قوؿ أكالن:
 ،بوجػوب متابعػة ملػة أبينػا إبػراىيم-صػلى ا عليػو كسػلم -كجو االستدالؿ أف ا عزكجل أخػرب النػيب 

 بػػو االحتجػاج إال ذكػػره مػن فائػػدة ال إذ، لنػا شػػرع فهػو ا٤باضػػْب رائعشػ مػػن كتابػو يف ا حكػػاه مػا فكأ
  كالعمل ٗبوجبو.

                                                          

 ُط،الفقػػػو أصػػػوؿ فػػػي التحريػػػر شػػػرح التحبيػػػر، ا٤بػػػرداكم(؛ ّّٕ/ِ)ُ، طالفقػػػو أصػػػوؿ فػػػي المحػػػيف البحػػػر ،الزركوػػي (ُ)
(ٓ/َِْٗ.) 

 (.ِْٕ/ّ)ِ،ط شرح الكوكب المنير،ابن النجار( ِ)
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 اإلمػػػػاـ عػػػػن كنقػػػػل، األكثػػػػركف وقالػػػػ .األمػػػػة يتنػػػػاكؿ ال بػػػػاليهود ا٤بدػػػػتص ا٣بطػػػػاب إف: الثػػػػاني القػػػػوؿ
 . (ُ)أٞبد عن كركاية، الوافعي

 فأل ؛يػػّبىم يوػػمل ال الكتػػاب ىػػلأ بيػػا ا٢بػػديث كأ فآالقػػر  ى الػػذم ا٣بطػػاب فبػػأ كاسػتدلوا: 
 ك٨بتص هبم كاستدلوا باأليت: عليهم قاصر اللفظ

              [42]انًائدة:   (ڱ ڱ ڱ ں ں ۆڱ    ) : قوؿ ا تعاذل:أكالن 

 .لنا ورعب ليس ا٤باضْب شرائع أف كتابو يف بْب ككضح ا عزكجل  فأ كجو االستدالؿ:

 .٨باطبْب بالفركع فهم يّب ،لو سلمنا أهنم ٨باطبوف باألصوؿ ثانيان:

 ابػػػن اجملػػػدالسػػػمعاين ك  كاختػػػاره، فيمػػػا ٙبصػػػل فيػػػو ا٤بوػػػاركة األمػػػة يوػػػمل خطػػػاهبم إف :الثالػػػث القػػػوؿ
  .(ِ)تيمية

 :الموزعي الدين نور ابن اختيار

 عػػػن كرد مػػػا خػػػالفك  ،ا٣بطػػػاب األمػػػة تنػػػاكؿ يف اجملػػػد ابػػػن تيميػػػة ا٤بػػػوزعي الػػػدين نػػػور ابػػػن كافػػػق      
، التنػػاكؿ عنػػدم ا٤بدتػػار": فيقػػوؿ يف ذلػػك التفصػػيل يػػرل فهػػو، اإلطػػبلؽ علػػى لػػيس كلكػػن، الوػػافعي

 لسػاف علػى با٣بطػاب مػواجهتهم يف كىػذا، الوػرعية كاألحكػاـ التكليػف يف الورع عرؼ يف الستوائهم
 قبلنػا مػن شػرع علػى ٱبػرج كالسػبلـ الصػبلة عليهمػا كعيسػى موسػى لسػاف علػى كػاف مػا كأمػا  ٧بمد

 .(ّ)؟ لنا شرع ىو

 دخو٥بملػ الذم اختاره اجملد ابن تيمية كا٤بوزعي ىو الراجح ثالثال القوؿ كالذم يراه الباحث أف       
 كالسػبلـ الصػبلة- عليهمػا كعيسػى موسىك قبلنا من شرع على كاف ما كأما ، ات الورعيةالتكليف يف
 .إذا دل ٱبالف شرعنا لنا شرع فيكوف قبلنا من شرع على ٱبرج-

                                                          

 (.ِْٓ/ّ)ِط، شرح الكوكب المنير،ابن النجار(؛ ِٖ/ص) ِط، الناظر ركضة، قدامة ابن( ُ)

 جمع سلك في المنظومة الدرر إليضاح الجامع األصل، السيناكين؛(173/1) دط، المسودة في أصوؿ الفقو ،(آؿ تيميةِ)
 (.ُّْ/ُ)ُط ،جوامعال

 (.ِْٖ/ُ) ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ّ)
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 .الشرع بعرؼ الواحد خطاب في ـوالعم : الرابعة المسألة 

 :تصوير المسألة 

ا٣بطاب ا٣باص بواحػد مػن األمػة إف صػرح باالختصػاص بػو كمػا يف قولػو صػلى ا عليػو كسػلم:  أكالن:
يصػػػػرح فيػػػػو فػػػػبل شػػػػك يف اختصاصػػػػو بػػػػذلك ا٤بداطػػػػب؛ كإف دل  (1)"٘بزئػػػػك كال ٘بػػػػزئ أحػػػػدا بعػػػػدؾ"

 .باالختصاص بذلك ا٤بداطب

إال أف يكػوف رئيسػان متبوعػان  ،على أٌف خطاب الواحد ال يتناكؿ يػّبه لغػةن أك عػادة  اتفق العلماء ثانيان: 
 اختلفوا ىل يتناكؿ يّبه بعرؼ الورع ؟.،ك  (2)فدطاب الرئيس خطاب ألتباعو ،

 :في المسألة اآلراء

 : قوالف ا٤بسألة ىذه يف للعلماء

 . (ّ)كا٢بنابلة، افعيةالو بعض ذىب كإليو، للجميع خطاب الواحد خطاب إف :األكؿ القوؿ

 : منها بأدلة كاستدلوا

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ) :تعػػػاذل ا قػػػوؿ: أكالن 

 [36]األحزاب:(   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 هبػذا فثبت ؛تبنوه من بنساء التزكيج حةإبابعن األمة  ا٢برج نفيأف ا عزكجل قد  : االستدالؿ كجو 
 . (ُ)على عمـو ذلك  كىذا يدؿ ،فعلو فيما لو مواركوف أهنم

                                                          

 من با١بذع ضح" بردة أليب كسلم عليو الو صلى النيب قوؿ باب األضاحي، كتاب ، المختصر الصحيح،يف البدارم أخرجو(ُ)
 كقػػت بػػاب ،األضػػاحي كتػػابيف  مسػػلم، أخرجػػوك ".ٕٓٓٓبػػرقم عػػازب، بػػن الػػرباء حػديث مػػن ""بعػػدؾ أحػػد عػػن ٘بػػزم كلػػن ا٤بعػز

 ".ُُٔٗ" األضاحي

، ُط ،الفقػػػو أصػػػوؿ فػػي المحػػػيف البحػػػر ،الزركوػػي ؛(َُٗ/ص)ِط،المنػػػاظر كجنػػػة النػػاظر ركضػػػة، ا٤بقدسػػي قدامػػػة ابػػن(ِ)
(ّ/َِٕ.) 
شػرح ،ابػن النجػار ؛(َُٗ/ص) ِط ،المناظر كجنة الناظر ركضة، سػابقال رجعا٤ب ؛(ُّٖ/ُ)أصوؿ  العدة في ،أبو يعلى (ّ)

 (.َِٕ/ّ)ُ، طالفقو أصوؿ في المحيف البحر ،الزركوي ؛(ِِّ/ّ) ِط، ب المنيرالكوك
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 .ا١بميع إذل ان مبعوث  النيب يكن دل ا٤بداطب بو اختص لو أنو: ثانيان  

 يػّبه إذل تعديتػو علػى داللػة قامػت فػإف، ا٣بصوص إال أف يػدؿ الػدليل بتعديتػو إذل يػّبه: الثاني القوؿ
 .( ِ)الوافعية بعضك ،ا٢بنفية ذىب كإليو، عدم

 يوجػػب بػػدليل إال يعمهػػم ال فا٣بطػػاب كبالتػػارل، يف اللغػػة يػػّبه يتنػػاكؿ ال ا٤بفػػرد خطػػاب أف:بكاسػػتدلوا
 لػػو ا٢بكػػم فوػػموؿ كحينئػػذ يػػّبه أك قيػػاس مػػن ٖبصوصػػو ا٢بكػػم ذلػػك يف كإمػػا، مطلقػػان  إمػػا، التوػػريك

 .(ّ)باللفظ ال بذلك

 : الموزعي الدين نور ابن اختيار

: ا رٞبػو قػاؿ حيػث، يػّبه إذل عديتػوكت، الواحػد خطػاب تعمػيم :ا٤بػوزعيالػدين نػور ابػن اختار       
 حكػػػم كجػػد الوػػرع أمػػور اسػػتقرأ مػػن ألف ؛خبلفػػػو علػػى األكثػػركف كػػاف كإف، العمػػـو عنػػدم الػػراجح"

 .(ْ) "أعلم كا، سواء ا١بميع

، الوػرعية األحكػاـ باسػتقراء ذلك على يستدؿ ا٢بكم يف با٣بطاب ا٤بدتص مواركة يقرر فهو
 االستعماؿ جهة من للمسألة نظر الدين نور ابن أف لنا تبْب ىنا كمن، األمة مواركة على دلت حيث

 .اللغوم االستعماؿ جهة من ال، الورعي

 أثر الخالؼ 

 كالقػػائلوف، الوػػرعي ا٣بطػػاب يقصػػدكف ا٣بطػػاب بتعمػػيم القػػائلوف؛إذ لفظػػي بلؼ يف ا٤بسػػألةا٣بػػ       
.. .": ا٢بػػرمْب إمػػاـ قػػاؿ ذاكلػػ، اسػػتدال٥بم مػػن بينػػا كمػػا،  اللغػػة حيػػث مػػن مػػرادىم ا٣بطػػاب بتدصػػيص

 فبل عليو الورع استمر فيما النظر كقع كإف، للتدصيص أنو شك فبل اللفظ مقتضى يف النظر كقع فإف
                                                           

 (.ِّٓ -ِّْ/ُ)ِ، ط العدة في أصوؿ الفقو ،أبو يعلى (ُ)

 )ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير ا٤برداكم، ا(ِ)

ا٥بنػدم،  ؛(ُِٖ/ُ)دط ،تشػرح مسػلم الثبػو  الرحموت فواتح، ألنصارما ؛(ِِٓ/ُ) د ط،التحرير تيسير،(أمّب بادشاه ّ)
ابػػػػن  ؛(ِْٖص)طد،التلخػػػػيص فػػػػي أصػػػػوؿ الفقػػػػو ،إمػػػػاـ ا٢بػػػػرمْب ؛(َُْٔ/ْ،)دط  نهايػػػػة الوصػػػػوؿ فػػػػي درايػػػػة األصػػػػوؿ،

 (.ِِّ -ُِٗ/ّ)ِط،شرح الكوكب المنير ،النجار

 (ِٕٖ/ُ)ُط االجتهاد، لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ْ)
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 يلزمػوف الكافػة فػإف األمػة بآحػاد ٨بتصػان  كػاف إف -كسػلم عليػو ا صػلى -ا رسػوؿ خطاب أف شك
 عهػػد مػػن ذلػػك كاسػػتبانة، عصػػره أىػػل بػػو خػػص فيمػػا القػػوؿ ككػػذلك، ا٤بداطػػب يلتزمػػو مػػا مقتضػػاه يف

 شػك ال اللسػاف جهػة مػن با٤بداطػب ٨بتصػان  اللفػظ مقتضػى ككػوف، فيػو شك ال بعدىم كمن الصحابة
 .(ُ)"عليهما متفق اٝبيعن  كالوقاف ا٤بدتلفات من ا٤بسألة ىذه لعد معُب فبل، فيو

 أيهػػػا ايػػػ﴿: تعػػػالى كقولػػػو،  العامػػػة باأللفػػػاظ الخطػػػاب فػػػي  النبػػػي دخػػػوؿ: الخامسػػػة المسػػػألة
 .﴾الناس

 تصوير المسألة 

صػػػلى ا عليػػػو -لؤلمػػػة إف اخػػػتص باألمػػػة بصػػػيغة تػػػدؿ علػػػى ذلػػػك فػػػبل ٱبػػػل الرسػػػوؿ طػػػابا٣ب       
ڄ ڄ ڃ ڃ ) قولػو تعػاذل:ا اٍلعىػاـ: كمثػل قولػو "يأيهػا األمػة"،كلكن إذا كػاف خطػاب -كسلم

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )كقولػػػو تعػػػاذل        [56]انعُكب   ىث:(   ڃ ڃ چ چ چ

 ىػذه يف يػدخل ىػلك  ،-صلى ا عىلىٍيًو كىسػلم- النيب وىملىل ي      [21]انبقرة:(   ۀ ۀ ہ ہ
 ؟ أـ ال العمومات

 :في المسألة اآلراء

 كنقلػػػو، الوػػػّبازم كاختػػػاره،(ِ) األصػػػوليْب ٝبهػػػور ذىػػػب كإليػػػو، ا٣بطػػػاب يف دخػػػل أنػػػو: األكؿ القػػػوؿ
  .(ّ)ديةالزي من ا٤برتضى ابن كاختاره، ا٤بالكية عن القرايف

صػلى ا عليػو  -فهػوباالسػتجابة  ا٤بػأمورين ا٤بدػاطبْب الناسالسبلـ سيد الصبلة ك أنو عليو ب: كاستدلوا
 . (ْ) الناس ٝبلة من-كسلم 

                                                          

 (.ِِٓ/ُ) ُط ،الفقو أصوؿ في البرىاف، ا١بويِب(ُ)

 ابػن ؛(ِْٓ/ُ، ) د ط ،التحريػر تيسػير ،أمػّب بادشػاه (؛ ِٕٕ/ُ)،ُط،فواتح الرحموت شرح مسلم الثبػوت،ألنصارما(ِ)
 (.َِٕ/ص، )القواعد ،اللحاـ

ابػػػػػن  ؛(ُٕٗ/ص) ،ُط، الفصػػػػػوؿ تنقػػػػػيح شػػػػػرح،القػػػػػرايف  ؛(ُْٓ/ِ) ،ُط،المستصػػػػػفى فػػػػػي أصػػػػػوؿ الفقػػػػػو ،الغػػػػػزارل (ّ)
 ،ُط، األصػػوؿ علػػم فػػي العقػػوؿ معيػػار إلػػى األصػػوؿ منهػػاج، ا٤برتضػػى ابػػن ؛(ِْٕ/ّ)، ِط، شػػرح الكوكػػب المنيػػر،النجػػار

 ( َِّ/ص)

 (.ِْٕ/ّ، )السابق ا٤برجع( ْ)
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  .(ُ)كا٤بتكلمْب الفقهاء بعض ىذا قوؿك ؛ا٣بطاب ذلك يف  النيب لدخي أنو ال: الثاني القوؿ

 يعم ٖبطاب خاصتهم ٱبطابوف ال ا٤بلوؾ عادة فأك  ،الرسالةمكـر ك٨بتص ب نو أب: كاستدلوا 
 .(ِ)معلومة باالستقراء كالتواتر  معركفة قاعدة ىذهك ، خاص ٖبطاب ٱبصوهنم بل، معهم العامة

 يايػػة يف تعػػاذل ا ألف ا٤بلػػوؾ؛ أحػػواؿ يف يلػػـز مػػا خاصػػتو مػػع تعػػاذل ا حػػق يف يلػػـز ال: علػػيهم كيػػرد 
 يايػة النسػبة فبعػدت اإلطػبلؽ علػى يّبه عن يِب، كصفاتو اتوذ يف ا١بهات ٝبيع من كالكماؿ العظمة

 .(ّ) بالضركرة منقطعة فالنسبة، البعد

 ا٣بطػاب؛فػإف كػاف  مصػدران  يكػوف ال مػا كبْب مصدران  يكوفأف  بْب، يف ذلك التفصيل: الثالث القوؿ
 – كسلم عليو ا صلى- الرسوؿ بأمر ان صدر م

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ): تعػػػػاذل كقولػػػػو

 ،فػبل يػدخل فيػو مصػدران  يكػوف ال مػا كبػْب ،لعمػـوفهذا ل [132]يىَس:(   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
 .(ْ)الصّبيف بكر أبو القوؿ ىذا إذل ذىب

 : الموزعي الدين نور ابن اختيار

ڱ ڱ ): تعاذل قولو ٫بو، العامة باأللفاظ ا٣بطاب يف  النيب دخوؿ الدين نور ابن اختار      

 علػػػى يػػػدؿ بػػػدليل إال ذلػػػك مػػػن ٱبػػػرج كال، الوػػػرع بعػػػرؼ داخػػػل نػػػوإ: بػػػو أقولػػػو كالػػػذم": قػػػاؿ حيػػػث
 عليػػػػو ا صػػػػلى- تناكلػػػو بػػػػل ؛لغػػػػّبه كتناكلػػػو  النػػػػيب يتنػػػػاكؿ النػػػاس لفػػػػظ ألف كذلػػػػك ؛(ٓ)"ٚبصيصػػػو

 .الناس سيد ىو ألنو ؛أكذل -كسلم

 صػلى- ألمتػو اركتوموػ كثػرة ذلػك علػى كالػدليل": الػدين نػور ابػن فقػاؿ، ذلػك يف أدلتو بْب مث
 ."اختصاصو كقلة، الوريعة أمور يف- كسلم عليو ا

                                                          

  (.َِٕ/ص)،القواعد، اللحاـ ابن( ُ)

 (.ُٕٗ/ص، )السابق ا٤برجع( ِ)

 .(ِْٕ/ّ)، ِط، شرح الكوكب المنير،ابن النجار(ّ)

 (.َِٕ/ص) ،القواعد ،اللحاـ ابن ؛(ُّٖٔ/ْ)دط  نهاية الوصوؿ في دراية األصوؿ،ا٥بندم، ( ْ)

 (.ِٖٖ/ُ)ُ ط االجتهاد، لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ٓ)
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 عليػػػو - لػػػوصوصػػػية  ا٣ب كاف،مػػػور الوػػػريعةأ أيلػػػب يف أمتػػػوقػػػد شػػػارؾ   النػػػيببػػػأف  فاسػػػتدؿ
 ثبػػوت يكػػن دلا إذبيػػد أنػػو ، مػػن األحكػػاـ ذلػػك كيػػّب الصػػبلة وجوبك،قليلػػة نػػادرة -كالسػػبلـ الصػػبلة

كىذا يّب ٩بكن فػبل توجػد أدلػة ، يّبىا أدلة ىناؾ لكانت طابات؛ا٣ب بتلك  حقو يف األحكاـ تلك
 .يّبىا

 يف لػػو الصػػحابة ٚبصػػيص إنكػػر  النػػيب مػػن أف الػػدين نػػور بػػنال أخػػرل نظػػرة لكػػن ٜبػػة ىنػػاؾ        
 كا٢بػػديث ىػػو:، (ُ)"الصػػائم قيبلػة حػػديث يف- كسػػلم عليػو ا صػػلى- عنػػو ثبػت مػػاك،  األحكػػاـ بعػض

 أـ أم]  ىػػذه سػػل:  ا رسػػوؿ لػػو فقػػاؿ الصػػائم؟ أيقبػػل:  ا سػػوؿر  سػػأؿ سػػلمة بػػن عمػػرك أف
 يفػر قػد، ا رسػوؿ يػا: فقػاؿ، ذلػك يصػنع: -كسػلم عليػو ا صلى- ا رسوؿ أف فأخربتو[،  سلمة

" لو كأخواكم  ألتقاكم إين كا أما: " ا رسوؿ لو تأخر، فقاؿ كما ذنبك من تقدـ ما لك ا
 مػػن للصػػائم التقبيػػل جػػواز أف ظػػن لػػك، أنػػو ا يفػػر قػػد القائػػل ىػػذا قػػوؿ كسػػبب: "وكمالنػػ قػػاؿ. (ِ)

 ىػذا كالسػبلـ الصػبلة عليػو لػو، فػأنكر مغفػور ألنو يفعل؛ فيما عليو حرج ال كأنو  الرسوؿ خصائص
 عنػػػو منهػػي ارتكػػاب علػػي ٘بػػوزكف أك يب تظنػػوف فيػػػفك، خوػػية كأشػػدكم تعػػاذل  أتقػػاكم أنػػا: كقػػاؿ

 ، األحكاـ ببعض لو أمتو ٚبصيص من يغضب كاف": أنو.(ّ)"ك٫بوه؟

 داخػػػل أنػػػو": ا رٞبػػػو فقػػػاؿ ان رفػػػع ا٣بطػػػاب يف  النػػػيب دخػػػوؿ إذل يػػػذىب إذ الػػػدين نػػػور كابػػػن      
 يف داخػػل أنػػو، رئيسػػهم كسػػاطة علػػى قومػػا خاطػػب إذا ا٤بلػػك أف العػػادة جػػرت فقػػد، ان أيضػػ اللغػػة بعػػرؼ

 .(ْ)"أعلم كا، أحكامهم

                                                          

 (.ِٖٖ/ُ) ُ ط االجتهاد، لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ُ)

 ِ، )شهوتو ٙبرؾ دل من على ٧برمة ليست الصـو يف القبلة أف بياف: باب، الصياـ كتاب،المسند الصحيحيف،أخرجو مسلم (ِ)
 .َُُٖ: مبرق( ٕٕٗ/

 (.ُِٗ/ٕ) ،َُّ/ٓ  ،ِ، طمسلم صحيح شرح، النوكم(ّ)

 (.ِٖٖ/ُ)ُط االجتهاد، لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ْ)
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 الؼ أثر الخ

 يتبػػْب لنػػا األقػػواؿ اسػػتقرار بعػػد ؛ألنػػو ا٣بػػبلؼ يف ٜبػػرة بلفػػكبالتػػارل ا٣بػػبلؼ لفظػػي يف ا٤بسػػألة ،
 عمػػـو يف داخػػل نػػوإ القػػوؿ فعلػػى، ا٣بطػػاب ٱبػػالف مػػا- كسػػلم عليػػو ا صػػلى- الرسػػوؿ فعػػل إذا فيمػػا

 دل، ابا٣بطػػ عمػػـو يف بػػداخل لػػيس نػػوإ القػػوؿ كعلػػى، ان نسػػد أك ٚبصيصػػان  ىػػذا فعلػػو يكػػوف، ا٣بطػػاب
 .(ُ)عمومو على يبقى بل، ان ٨بصص فعلو يكن

 .خطابو عمـو في المتكلم دخوؿ في: السادسة المسألة

 تصوير المسألة: 

شك أف ا٣بطاب من جهة ا سبحانو بالصيغة الػٍب توػملو يتنػاكؿ النػيب صػلى ا عليػو كسػلم ال:أكالن 
 د يف خطابو الذم من جهتو.ٗبقتضى اللغة العربية،فهذا الخبلؼ فيو ،كإ٭با ا٣ببلؼ كار 

 يػدخل ال يتناكلػو ال كػاف ذاإ مػاأ ،يتناكلػو فيمػا خطابػو عمػـو يف ا٤بداطػب دخػوؿ يف خػبلؼ ال ثانيان:
 داخػػل يػػّب السػػبلـ عليػػو موسػػى فسػػيدنا[66]انبق  رة:(   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ۇ) تعػػاذل كقولػػو فيػػو
 .اسرائيل بِب مع مراأل يف

 كايضػان ، نفسػو اآلمػر ىػو ا٤بداطب كاف بل ؛هيّب  عن لؤلمر ناقبلن  اآلمر يكوف ال أف يف اختلفوا : لثان ثا
ۈ ۈ )ك٫بو ٧بمد امة يا: ٫بو ا٣بطاب عمـو يف ا٤بداطب خركج على ةقرين تقم دل فيما ا٣ببلؼ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 .(2)-كسلم عليو ا صلى- خركجو على ا٤بقاـ يدؿ ٩با ذلك كيّب[24]األَفال:(   وئ ۇئ

                                                          

 (.ِٖٖ/ُ، )السابق ا٤برجع (ُ)
 .(ُْٕ/ِ، ِط ،المناظر كجنة الناظر ركضة، ا٤بقدسي قدامة ابن ؛(ِّٓ/ّ)،ِط، شرح الكوكب المنير،ابن النجار(ِ)
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 اآلراء في المسألة

ىػذا قػوؿ ك  ؛أك إنوػاءن  ان كخرب  كهنيان  أمران  كبلمو عمـو يف ا٤بتكلم دخوؿ يف ان مطلق الدخوؿ: األكؿ القوؿ
 .(ُ)األصوليْب ٝبهور ك أكثر العلماء عزاه اآلمدم يف اإلحكاـ

 منها: أدلةبكاستدلوا 

أنػػو لػػن يػػدخل أحػػدكم  .سػػددكا كقػػاربوا كأبوػػركا كاعلمػػوا-رضػػي ا عنهمػػا-عػػن عائوػػة :أكالن 
 . (ِ)«ا١بنة عملو كال أنا إال أف يتغمدين ا ٗبغفرة كرٞبة

،  لػػػو اللفػػػظ صػػػبلحف،ككونػػػو متكلمػػػان اليصػػػلح مانعان ،متنػػػاكؿ للمداطػػػب لغػػػة مقتضػػػى العمػػػـو  
،فػإذا تقػرر دخػوؿ ا٤بداطػب يف كغّبه يتناكلػو هػوف ا٤بتكلم لفظ عمـو بعتا٤بت أفك ،للمداطبْب كصبلحو

-باألصػػالة عػن مػػذىب ا١بمهػػور كبالقرينػػة علػى مػػذىب يػػّبىم يقػع التعػػارض بػػْب قػػوؿ عمػـو خطابػػو 
 .(3) يف مطلب مستقلمع فعلو،كا٤بسألة خبلفية سيذكرىا الباحث  -النيب صلى ا عليو كسلم

-أف الصحابة فهموا أف العمـو متنػاكؿ للمداطػب لغة؛كلػذلك كػانوا يسػألوف رسػوؿ ا ثانيان:
فيبػػػػػػْب ٥بػػػػػػم كجػػػػػػو  إذا دل يفعػػػػػػل مػػػػػػا يػػػػػػأمرىم بػػػػػػو عػػػػػػن موجػػػػػػب التدصػػػػػػيص -صػػػػػػلى ا عليػػػػػػو كسػػػػػػلم

 كلوال تناكلو للمداطب ٤با كقع شيء من ذلك.،ا٣بصوصية

                                                          

 ؛(ِٕٗ/ِ)دط،األحكػػػػػػاـ أصػػػػػػوؿ فػػػػػػي اإلحكػػػػػػاـ،آلمػػػػػػدما ؛(ّّٗ/ُ، )ِ، ط أصػػػػػػوؿ الفقػػػػػػو العػػػػػػدة فػػػػػػي ،أبػػػػػػو يعلػػػػػػى(ُ)
 ُط ،األصػوؿ علػى الفػركع تخػريج فػي التمهيػد ،اإلسػنوم ؛(َِٖ/ُ،)دط،شػرح مسػلم الثبػوت الرحموت فواتح،األنصارم

 (.ِِٓ/ّ) ِط، شرح الكوكب المنير،ابن النجار ؛(ّْٔ/ص)

 (.ِّٖٔ،برقمٓٗٓ/ُ،في صحيح الجامعاأللباين أخرجو (ِ)
،سػػػيذكرىا (ِٕٗ/ِ)دط،األحكػػػاـ أصػػوؿ فػػػي اإلحكػػػاـ،آلمػػدما ؛(ّّٗ/ُ، )ِ، ط العػػػدة فػػػي أصػػوؿ الفقػػػو ،أبػػو يعلػػى(ّ)

 .ِّٕالباحث ص
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الصػػحيح مػػن كىو  كيػػّبه األمػػر يف مطلقػػان  كبلمػػو عمػػـو ٙبػػت ا٤بػػتكلم دخػػوؿ مػػن ا٤بنػػع: الثػػاني القػػوؿ
بو ابػن إسػحاؽ لطائفػة مػن كنسػ، كمػا ذكػره النػوكم يف الركضػة  مذىب الوافعي كاألصح عند الوػافعية

 .(1) ا٤بتكلمْب كالفقهاء

 بأدلة منها: كبلمو عمـو يف ا٤بتكلم دخوؿ عدـ على واستدلكا

 [16]انرعد:(   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ): تعاذل قوؿ:أكالن 

 كػوف يلػـز كبلمػو عمػـو يف داخػبلن  كػاف لػو ا٤بػتكلم إف: اآلمػدم ذكػره كمػا استدال٥بم ككجهة
 .(ِ)كىذا ٧باؿ لذاتو كصفاتو خالقان  الرب

أف فػػػدخل السػػػيد فإنػػػو الٰبسػػػن ،أف السػػػيد إذا قػػػاؿ لعبػػػده:من دخػػػل دارم فتصػػػدؽ عليػػػو بدرىمثانيػػػان:
كلػػو كػػاف داخػػبلن ٙبػػت عمػػـو خطابػػو لكػػاف ذلػػك  ،مع أنػػو يصػػدؽ عليػػو أنػػو مػػن الػػداخلْب،يعطيػػو درٮبػػان 

 حسنان.

سػػػبحانو كتعػػػاذل  بػػػأف النػػػاظر إذل عمػػػـو اللفػػػظ يقتضػػػي كػػػوف الػػػرب: األكؿالػػػدليل  عػػػنٯبػػػاب ك 
كمسػػتحيبلن علػػى ا تعػػاذل كػػاف ،لكن ٤بػػا كػػاف ذلػػك ٩بتنعػػان يف نفػػس األمػػر عقبلن ،خالقػػا ن لذاتػػو كصػػفاتو

 . (3)العقل ٨بصصان لعمـو اآلية

 ال ا٣بلػق بأف أجاب من جابأ، بالعقل خصص كلكن، ظاىرة ىذا" : السبكي كاعجبِب قوؿ        
 ٨بصػوص كػل يف يسػلك مػنهج كىػذا، عليػو ملتيوػ فػبل، فيهػا ميتػوى كال تعاذل البارم ذات يف يتصور
 .(4)(خص: يقاؿ فبل كن يومل إ٭با ا لفظ ألف؛ يدخل دل إنو: فيقاؿ، بالعقل

                                                          

 (؛ُْٕ/ِ، ِط ،المنػػاظر كجنػػة النػػاظر ركضػػة، ا٤بقدسػػي قدامػػة ابػػن(؛ ِّٓ/ّ)،ِط، شػػرح الكوكػػب المنيػػر،ابػػن النجػػار(ُ)
 .َْٓ/ِ ، ُط الركضة مختصر شرح ، الطويف

 (.ِٕٗ -ِٔٗ/ِ، )السابق ا٤برجع( ِ)
 (.ِٕٗ/ِ)دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ّ)

 (.ُِِ/ّ) ُط، الحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع، السبكي(ْ)
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علػى السػيد عنػػد ،كذلػك أف عمػـو اللفػظ يقتضػي التصػدؽ ،بأنػو فاسػد الدليل: ىػذا كيػرد علػى
إذا كجػد مػا ٲبنػع كمػا تقػدـ يف تصػوير إال  كبلمػو عمػـو يف كعلى ىذا نقوؿ أف ا٤بتكلم داخػل، دخولو
 .(1)ا٤بسألة

كىػػذا القػػوؿ منسػػوب ، كالنػػواىي مػػركااأل يف يػػدخل كال، راخبػػاأل يف فيػػدخل، التفصػػيل: الثالػػث القػػوؿ
 . (2)كالسبكي ا٢برمْب كإماـ، الوّبازم كاختارهأليب ا٣بطاب من ا٢بنابلة 

: يقػػوؿ أف كىػػو، كحػػده لنفسػػو أمػػره يف يػػدخل أف ١بػػاز يػػّبه مػػع دخولػػو جػػاز لػػو أنػػوب :كاسػػتدلوا     
 يػدخل أف ٯبػوز ال كػذلك،  كمأموران  مران آ فيكوف باألمر نفسو ٱبص أف ٯبوز ال أنو ثبت ك٤با، كذا افعل

 كلعػدـ، مػأموران  يكػوف فأ ٯبػوز ال اآلمػر فكػذلك، آمػران  يكػوف فأ ٯبػوز ال ا٤بػأمور كألف ؛األمػر عمـو يف
 .(ّ)ا٤بأمور يف كضده، اآلمر يف العلو رطالو على بناء ؛كضده العلو اجتماع صحة

 إذ ال مغايرة.ا٤بعارضة ٗبثلو يف ا٣برب أف  :كيرد عليو

 : الموزعي الدين نور ابن اختيار

إف كػػاف  : كاألحػػق عنػػدم أف يقػػاؿ":قػػاؿ حيػػث: ا٤بسػػألة يف التفصػػيل الػػدين نػػور ابػػن اختػػار        
 ال" ) -صػلى ا عليػو كسػلم-كقولػو   ،للغػة ذلك ٖبطاب ٱبتص ا٤بداطبْب فبل يدخل معهم بطريقػة ا

 ٱبػػػػتص ال اللفػػػػظ كػػػػاف كإف، الوػػػػرع بطريػػػػق معهػػػػم يػػػػدخل كإنػػػػو ،(ْ)(بػػػػوؿ كال بغػػػػائل القبلػػػػة تسػػػػتقبلوا

                                                          

 (.ِٕٗ/ِ، ) دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ُ)
 ،ُط، ،التبصػػػػرة فػػػػي أصػػػػوؿ الفقػػػػو ، الوػػػػّبازم (؛ّْٔ)،ُط ،األصػػػػوؿ علػػػػى الفػػػػركع تخػػػػريج فػػػػي التمهيػػػػد ،اإلسػػػػنوم(ِ)
 ،ُ، طالحاجػب ابػن مختصػر عػن الحاجػب رفػع، السػبكي ؛(ِْٖ/ُ) ،ُط ،الفقػو أصوؿ في البرىاف، ا١بػويِب ؛(ْٕ/ص)
(ّ/َِِ.) 
 عػػن الحاجػب رفػع، السػبكي ؛(ِْٖ/ُ، )ُط ،الفقػو أصػوؿ فػي البرىػاف، ا١بػويِب ؛(ْٕ/ص) ،التبصػرة ،رجػع السػابقا٤ب( ّ)

 (.َِِ/ّ) ُ، طالحاجب ابن مختصر

: بػػرقم(، ُّٓ/ُ..، )بغػػائل القبلػػة تسػػتقبلوا ال: بػػاب، الوضػػوء: كتػػاب، المختصػػر صػػحيحالجػػامع اليف ،البدػػارمأخرجػػو ( ْ)
  النيب إف: أيوب أيب عن ِْٔ: رقمب(، ِِْ/ُ) ،ستطابةاال: باب، الطهارة: كتاب،المسند الصحيحيف ، كمسلم كأخرجو؛ُْْ

 أبو قاؿ. ( يربوا أك شرقوا كلكن، يائل كال ببوؿ تستدبركىا كال القبلة تستقبلوا فبل الغائل أتيتم اإذ:  قاؿ -كسلم عليو ا صلى-
 .( تعاذل ا كنستغفر، فننحرؼ، الكعبة ٫بو بنيت قد مراحيض فوجدنا، الواـ فقدمنا ): أيوب
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 بطريقػة فيػو يػدخل فإنػو، (ُ)"لػو فهػي ميتػة أرضػان  أحيػا مػن": -كسلم عليو ا صلى- كقولو ا٤بداطبْب
 فيمػا كال بو أمر فيما يدخل دل، كالنهي األمر بلفظ كاف كإف العرؼ بطريق فيو يدخل كال، اللغة كضع
 .(ِ)"أعلم كا، الورع بعرؼ يدخل كإ٭با، بعرفها كال، اللغة بطريق عنو هنى

 يتناكلػػو توػػملو الػػٍب بالصػػيغة ا٣بطػػاب أفك  ،ا١بمهػػور قػػوؿ الػػراحج ىػػو أف الباحػػث يػػراه كالػػذم
. تعػػاذل سػػبحانو ا جهػػة مػػن ا٣بطػػاب فكػػا حيػػث شػػبهة كال ذلػػك، يف شػػك ال العربيػػة اللغػػة ٗبتقضػػى

 يف ا٤بداطػػػػب دخػػػػوؿ يف اآليت ا٣بػػػبلؼ فعلػػػػى كسػػػلم، عليػػػػو ا صػػػلى جهتػػػػو مػػػن ا٣بطػػػػاب كػػػاف كإف
 يف ا٤بػػتكلم بػػدخوؿ القػػوؿ كػػوف مػػن بػػو اسػػتدؿ مػػا كأمػػا ؛مرجوجػػة فػػأقواؿ بقيػػة األقػػواؿ مػػاأك   .خطابػػو

 [16]انرعد:(   ہ ہ ھ ھ ھ ھہ ہ ) :قولو يف كتعاذل تبارؾ ا دخوؿ يلـزخطابو  عمـو

 : من كجهْب استدال٥بم فّبد

ہ ہ ہ ہ ھ ): كتعػاذل سػبحانو قولو فعمـو؛  كصفاتو كجل عز اذلك يستحيل على  فأاألكؿ:

 [16]انرعد:(   ھ ھ ھ

 حقػو يف ذلػك المتنػاع عقػبلن  العمػـو مػن خػص لكنػو ،لغػةن  ٙبتػو دخولػو كيقتضػي ،كضػعان  يتناكلو
 .وعلي كاستحالتو كجل عز

 فأعطػػو؛  دارم دخػػل مػػن أك درٮبػػا، فأعطػػو؛  رأيػػت مػػن: لغبلمػػو السػػيد قػػاؿ لػػو: الثػػاين الوجػػو
: أم «كإال» ٩بتػثبل عػد درٮبػا، الغػبلـ فأعطػاه؛  نفسػو دار السػيد دخػل أك سػيده، الغبلـ فرأل؛  درٮبا
  (3).كبلمو عمـو ٙبت يدخل ا٤بتكلم أف على يدؿ كذلك ،عاصيان  عد يعطو دل كإف

: اآلخػر كقػوؿ ،نفسػو اليكػـر يكػـر ال مػن : كقولػو ونفسػ عػن يػتكلم فأ ماإ:ٱبلو ال ما٤بتكلف 
 ان ٧بصػور  خبػاراإل كلػيس ،هكلغػّب  ولنفسػ ان ٨بػرب  وبكبلمػ موموؿ فا٤بتكلم ،يوكرىا ا ا٢بسنات يفعل من

                                                          

 (.ِِٖ/ِ، )مواتان  أرض أحيا من: باب، ا٤بزارعة كتاب،  المختصر صحيحالجامع ال يف،البدارمأخرجو (ُ)

 (.ِِٗ-ُِٗ/ُ) ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ِ)

 .َْٓ/ِ ، ُط ،الركضة مختصر شرح ، الطويف (ّ
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 داخػل كىػو ،وعظػاٗبو  هيػّب  ٨باطػب الػواعظ فإف، كثّبة باراتخلئل ةا٤بفاد ا٤بعاين بل ؛ا٣بطاب فادةإ يف
 . ذلك يف

 عمػػـو عػػن خركجػػو فالظػػاىر يػػّبه عػػن متكلمػػان  ا٤بدػػاطبْب ذلإ رسػػوالن  ا٤بػػتكلم يكػػوف فأ مػػاإك _ 
 مبلغػػوف فػاهنم تعػاذل ا رسػل ذلػػك كمػن كمػرهأ كبلغػت ،وعنػ تكلمػػت اذا السػلطاف رسػل مثػل ا٣بطػاب

 علػيهم يصػدؽ ومادت حيث من اللفظ كاف فإك  ،اللفظ عن ٖبركجهم قاضية االرساؿ ةكقرين تعاذل عنو
.اآمنو  كالذين الناس مثل

 أثر الخالؼ

 ا صػلى- فعػل إذا إال كا٤بسػألة السػابقة،  العامػة ا٣بطابػات يف ا٤بسػألة ىذه يف لفظي ا٣ببلؼ
 بػداخل لػيس: قلنػا كإف ،ٚبصيصػان  فعلػو كػاف العمػـو يف داخػل أنػو: قلنا فإف ٱبالفها، ما - كسلم عليو

، لذلك ٨بصصان  فعلو يكن دل  . عمومو على يبقى بل العمـو
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 كالمجاز الحقيقة في اختياراتو: سابعال المبحث

 تمهيد

، مػأخوذ لوػيء صلاأل يف موضوع ىو لفظ لكل اسم ىي: الحقيقة  فهػو ٰبػق حػق: قولػك مػن معلػـو
 فيمػػا ا٤بسػػتعمل اللفػػظ فا٢بقيقػػة، لػػو كضػػع الػػذم الوػػيء ألهنػػا أصػػبل تسػػمى كحقيػػق، ك٥بػػذا كحػػاؽ حػػق

 يػّب يف ا٤بسػتعمل: اجملاز كاألسد، كالدابة، كالصبلة، أما لغوية، كعرفية، كشرعية؛: كىي أكال؛ لو كضع
 صػفة يف للصػورة، أك كاإلنساف بالوكل؛ تكوف كقد: العبلقة من بد يصح، كال كجو على أكؿ؛ كضع

 كػػػاف ألنػػػو أك ٣بفائػػػو؛ األٖبػػػر؛ كالوػػػدص ؛ا٣بفػػػي الوػػػيء علػػػى ال الوػػػجاع؛ علػػػى كاألسػػػد ظػػػاىرة؛
 .بينهما موَبكان  اللفظ لفظ، ككاف بكل أك ؛كالعبد عليها؛

 ا٢بقيقػػػػي باإلنسػػػػاف ا٤بمثلػػػػة" للصػػػػورة" يقػػػػاؿ ؛" كاإلنسػػػػاف بالوػػػػكل؛" العبلقػػػػة" تكػػػػوف كقػػػػد"
 يف الشػػَباكهما ؛"الوػػجاع علػػى كاألسػػد" بينهمػػا؛ ظػػاىرة صػػفة يف اشػػَبكا أك، ا١بػػدار علػػى ا٤بنقوشػػة
 البدر كاف ٯبوز، كإف ال إذ ؛"األٖبر" الرجل "على" األسد بإطبلؽ" ال"األسد،  يف الظاىرة الوجاعة

 .فيو" ٣بفائها" األسد؛ صفات من

 يقػػػاؿ ال بأنػػػو ا٢بػػػرمْب؛ إمػػػاـ بينػػػو، كبػػػْب جػػػرت منػػػاظرة يف الوػػػّبازم إسػػػحاؽ أبػػػو صػػػرح كلقػػػد
 .ذلك ٤بثل ٞبار؛: لو قيل بغل، كإف: للبليد

 .(ُ)يوعل كاف ما باعتبار ا٤بعتق؛ على يطلق"  كالعبد عليها؛ كاف ألنو أك

 ٯبػوز جػاز مػن لػو، مفعػل كضػع مػا يػّب لوػيء مسػتعار لفظ لكل اسم: ىو فاجملاز، ىذا فعلى
 إيػام حبػك: لغػّبه الرجػل قػوؿ يػّبه، كمنػو إذل لػو األصػل يف كضػع الػذم ا٤بوضػع عن لتعديو ٦بازنا ٠بي
 أم: ٦بػػاز منػػك الوعػػد األصػػل، كىػػذا يف ا٢بػػب موضػػع ىػػو الػػذم القلػػب دكف باللسػػاف ىػػو أم: ٦بػػاز

 ، ألف مسػػتعاران  يسػػمى األصػػل، ك٥بػػذا يف الوعػػد كضػػع عليػػو مػػا علػػى التحقيػػق دكف الػػَبكيج منػػو القصػػد
 مػػن كاحػػد كلبسػػو، ككػػل للػػبس ثوبػػان  اسػػتعار مػػن ٗبنزلػػة مػػراده ىػػو فيمػػا كباالسػػتعماؿ اسػػتعاره بػػو ا٤بػػتكلم

                                                          

 ،التلخيص في أصوؿ الفقو ،إماـ ا٢بػرمْب ؛(ّْٕ -ِّٕ /ُ، )ُ، طالحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع، السبكي(ُ)
 .ُٖٓ/ُ،د ط
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 ذلػػك، يف كيػػّب ركاإلشػػعا ا٣بطػػب يف النػػاس ككػػبلـ  النػػيب ككػػبلـ تعػػاذل ا كػػبلـ يف موجػػود النػػوعْب
 . (ُ)كاجملاز ا٢بقيقة حد

 كقػد، بػو التداطػب كقػع الػذم االصػطبلح أصػل يف لو كضعت ما هبا أفيد ما ىي فا٢بقيقةإذان 
 .كالورعية كالعرفية اللغوية ا٢بقيقة فيو دخلت

 كقػع الػٍب ا٤بواضػعة تلػك أصػل يف عليػو اصػطلح مػا يػّب عليػو مصػطلح معػُب بػو أفيػد ما كاجملاز 
كيسػػمى اجملػػاز ٦بػػازان ؛ألف أىػػل اللغػػػة ٯبػػاكزكف بػػو عػػن أصػػػل .(ِ)األكؿ كبػػػْب بينػػو لعبلقػػة اهبػػ التداطػػب

 الوضع العريب؛كتسمية الرجل الوجاع أسد. 

 اللغوم الوضع على باقية كأنها، لألسماء الشرع نقل عدـ: كؿألا المطلب 

 توطئة      

 الوػرعية األ٠باءكالورع   جهة من لمعُبل كضعها استفيد ذمال اللفظ وى الورعي، باالسم ا٤براد      
 اسػم اللغػة، مثػل موضػوع يف عليػو كػاف مػا يػّب علػى الوػريعة يف ا٤بسػتعمل كاالسم ،الوارع ذكرىا الٍب

 ٯبػػػوز ال بػػػا، حػػػٌب آمػػػن مػػػن الوػػػريعة يف كاخػػػتص، مصػػػدؽ كػػػل عػػػن عبػػػارة: اللغػػػة يف ا٤بػػػؤمن، ىػػػو
  .(3)يّبه يف استعمالو

 ذلػػك اخػػتص كقػػد ،أك ا٤بػػزارع مغطَّػػى، كػػل عػػن: عبػػارة اللغػػة يف الكػػافر اسػػماسػػتعماؿ  ككػػذلك
 .تعاذل با كافرنا كاف ٗبن الورع يف االسم

 .دعاء معها حصل ألفعاؿ: الورع الدعاء، كيف: اللغة يف الصبلة، فإنو اسم كأيضان 

 .مالو إخراج عن عبارة: الوريعة كيف. النَّماء عن عبارة: اللغة يف الزكاة ككذلك

                                                          

 .(ِّ/ُ)ُط،في أصوؿ الفقو المعتمد  ،البصرم أبو ا٢بسْب( ُ)
 (.ُّٓ: ص) ُط، األصوؿ تعليقات من المنخوؿ،الغزارل ؛(ّٕٗ/ُ) ّط ،المحصوؿ في أصوؿ الفقوالرازم، (ِ)

 .(ُّ/ ّ) ُ، طالبحر المحيف في أصوؿ الفقوالزركوي، (ّ)
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 معهػػا ٰبصػػل ال قػػد أمػػور عػػن عبػػارة: الوػػريعة كيف. الزيػػادة عػػن عبػػارة: اللغػػة ربػػا، يفال ككػػذلك
 األكػػل عػػن بصػػفة، كىػػو إمسػػاؾ: الوػػريعة كيف. اللغػػة يف اإلمسػػاؾ عػػن: عبػػارة الصػػـو ككػػذلك .زيػػادة

 .النية مع كا١بماع كالورب

 مػٌب صػوص٨ب مكػاف يف لبػث: الوػرع يف كىو. الٌلبث عن عبارة: اللغة االعتكاؼ، يف ككذلك
 .النية إليو انضمت

 مػػع أعضػػاء يسػػل عػػن عبػػارة الوػػريعة يف اللغػػة، كىػػو يف الوضػػاءة: عػػن الوضػػوء، عبػػارة ككػػذلك
 أـ اللغػوم؟ كضػعها علػى باقيػة أهنػا أـ، الوػرع إذل اللغػة مػن منقولة ىي ىل كيّبىا ىذه كل  (1).النية
 .اللغوم اجملاز قبيل من شرعان  استعما٥با أف

 لة: في المسأ اآلراء

 األشػعرية، كقػد قػوؿ كىذا .اللغوم هاكضع على باقية كأهنا لؤل٠باء، الورع نقلا٤بنع من : األكؿ القوؿ
 .(ِ) الفقهاء عن ٝبهور قوؿال ىذا الباقبلين ذكر

 : باآلتي كاستدلوا

 علػػػى ٰبمػػػل ال ٦بػػػاز، إذ كاآلخػػػر حقيقػػػة أحػػػدٮبا ٨بتلفػػػْب معنيػػػْب علػػػى االسػػػم ٞبػػػل ٯبػػػوز ال أنػػػو: أكالن 
 اللفػػػظ ٞبػػػل األمػػػرين، كلػػػو علػػػى القػػػرء اسػػػم ٰبملػػػوا دل حػػػْب الصػػػحابة إٝبػػػاع كىػػػذا، كالكنايػػػة يحالصػػػر 

 .(ّ)داللة يّب من منو يتمنعوا دل عليهما

 مكلفنػا كػاف كإال، األسػامي تلػك نقػل علػى بالتوقيف مةاأل تعريف لزمو ذلك فعل لو الوارع أف: ثانيان 
 مثػل يف الػوارد كالتوقيػف، يطػاؽ ال ٗبػا تكليػف كىػو، نويفهمو  ال كىم األ٠باء تلك من مراده بفهم ٥بم

 .(ْ)تواتر كال فيها باآلحاد ا٢بجة قياـ لعدـ متواترنا؛ يكوف كأف بد ال األمور ىذه

                                                          

 .(ُّ/ ّ) ُ، طالبحر المحيف في أصوؿ الفقوالزركوي،  ؛(ُٖٗ/ُ)ِ، ط العدة في أصوؿ الفقو ،أبو يعلى(ُ)
 (.َُٗ/ُ)ِ، طالعدة في أصوؿ الفقو ،أبو يعلى(ِ)

 (.ُٖٗ/ُ، )السابق ؛ا٤برجع(ّٔ/ُ)دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ّ)

 .(ُّ/ ّ) ُ، طالبحر المحيف في أصوؿ الفقوالزركوي، (ْ)
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 كانػت ٤بػا اللغػة يف مػدلوالهتا لغػّب مفيػدة كانػت القػرآف، فلػو عليهػا اشػتمل قػد األلفػاظ ىػذه أف: ثالثان 
 اللفػظ كػوف ألف كذلػك الفقػراء؛ أك ا١بهػاؿ بػو كأراد" العلمػاء ـرأك: "قاؿ لو كما اللغة أىل لساف من

 قبػل ألفػاظهم ٝبيػع كانػت بإزائػو، كإال اللغػة أىػل كضػعو مػا على لداللتو بل، كصورتو لذاتو ليس عربينا
 قولػػو خػػبلؼ علػػى كىػػو، عربينػػا القػػرآف يكػػوف ال أف ذلػػك مػػن كيلػػـز ٩بتنػػع عربيػػة، كىػػو عليهػػا التواضػػع

خ   ُرف:(   ژڌ ڎ ڎ ڈ ): تعػػػاذل  [125]انش   عراء:(   ڻ ۀ ۀ ہ): تعػػػاذل كقولػػػو،  [3]انزُّ
 [4]إبراهيى:(   ھڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ): تعاذل كقولو

 .أيضان  ضعيف ا٤بسلك كىذا ٩بتنع كذلك

 فهػػو منهػػا موجػػود أنػػو يظػػن كمػػا – القػػوؿ ىػػذا أصػػحاب عنػػد – الوػػرعية للحقيقػػة اعتبػػار فػػبل
 يكػػوف ال شػػركطنا ا٤بعػػُب ىػػذا اعتبػػار يف اشػػَبط قػػد الوػػارع أف األمػػر يايػػة، اللغػػوم معنػػاه يف مسػػتعمل

 .بدكهنا معتربان 

 ذىػب ليوإاللغوم، ك  كضعو على باؽ فهو كاإلٲباف،  الدليل عليو دؿ ما إال النقل إثبات: الثاني القوؿ
 .(ُ)الوّبازم

 : باآليت كاستدؿ 

 كليس، منقولة ذلك كيّب كا٢بج كالصياـ الصبلة ألفاظ كأف، اللغة يف كضعو على باؽ اإلٲباف أف: الن أك 
 .الدليل عليو يقـو ما حسب على يكن كإ٭با، األلفاظ ٝبيع يف يكوف أف النقل ضركرة من

 أحػػـر: يقػػاؿ ك٥بػػذا، الوػػرع يف ا٤بعركفػػة العبػػادات إال منهػػا يعقػػل دل أطلقػػت إذا األ٠بػػاء ىػػذه أف: ان ثانيػػ
، اللغػة يف االسػم لػو كضػع ٩بػا بوػيء يػأت دل كإف ا٢بػج نول إذا، با٢بج كأحـر، كرب إذا بالصبلة فبلف
 معػر  إذا لوجػب، الػدعاء مػن اللغػة يف اللفػظ لػو كضػع عمػا عبارة الصبلة كانت لو أنو ىو عليو كيدؿ
 مػػػن بوػػػيء فيهػػػا يػػػأت دل كإف، صػػػبلة األخػػػرس صػػػبلة ت٠بيػػػ ك٥بػػػذا ؛صػػػبلة تسػػػمى ال أف ذلػػػك عػػػن

 .(ِ)منقوؿ اسم أنو على دؿ، الدعاء

                                                          

 (. ُٔٗ/ُ) ُط،التبصرة في أصوؿ الفقو ، الوّبازم (ُ)

 .(ُٔٗ/ُ) ُط،فقوالتبصرة في أصوؿ ال ،الوّبازم(ِ)
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 كإذل، شػرعية حقػائق فصػارت اشػتهرت لغويػة ٦بػازات، الوػرعية األلفػاظ ىػذه أصػل أف: الثالث القوؿ
 .(ُ) كالبيضاكم، كالرازم، ا٢برمْب إماـ ذىب ىذا

: يقػػاؿ ك٥بػػذا الوػػرع؛ يف ا٤بعركفػػة العبػػادات منهػػا فيهػػم، أطلقػػت إذا األ٠بػػاء ىػػذه بػػأف كاسػػتدلوا
 يف االسػػم لػػو كضػػع ٩بػػا بوػػيء يػػأت دل كإف، ا٢بػػج نػػول إذا بػػا٢بج كأحػػـر كػػرب إذا بالصػػبلة فػػبلف أحػػـر
 اشػتهرتف الػدعاء مػن بوػيء فيهػا يػأت دل كإف، إٝباعػان  صػبلة تسػمى األخػرس صػبلة أف بدليل، اللغة
 .شرعية حقائق صارتحٌب 

 ا٤بؤتفكػات كثػرت إذا العػرب يقػوؿ ك٥بػذا كالنمػاء الزيػادة ىػي اللغػة يف الزكاة أف ىو عليو كيدؿ
 يف كذلػػػك ا٤بػػػاؿ مػػػن جػػػزء إلخػػػراج ا٠بػػػان  الوػػػرع يف جعػػػل مث الػػػزرع دزا الريػػػاح كثػػػرت إذا أم الػػػزرع زكػػػى

 .حقيقة شرعية أنو على فدؿ بزيادة كليس نقصاف ا٢بقيقة

 .(ِ) كا٣بوارج ا٤بعتزلة قوؿ كىذا، النقل إثبات: الرابع القوؿ

 تػػػابع ىػػػو كإ٭بػػػا لػػػو؛ كاجػػػب يػػػّب للمعػػػُب ا٠بػػػان  االسػػػم كػػػوف أفبػػػ األ٠بػػػاء نقػػػل إمكانيػػػة يف: كاسػػػتدلوا 
 بػو ٠بػي ما بغّب ا٤بعُب يسمى أف ٯبوز كاف كأنو، ا٤بواضعة قبل ا٤بعُب عن االسم انتفاء بداللة لبلختيار

                                                          

 فػػي األدلػػة قواطػػع، ٧بمػػد بػػن منصػػور ،ا٤بػػركزم(؛ ُِٓ/ُ)ُط،الفقػػو أصػػوؿ فػػي البرىػػاف، ا عبػػد بػػن ا٤بلػػك ا١بويِب،عبػػد(ُ)
  ،الوصوؿ منهاج شرح نهاية السوؿ ،سنوماأل ؛(ُْٓ/ُ) ّط،المحصوؿ في أصوؿ الفقو،الرازم ؛(ُِٕ/ُ،)ُ، طاألصوؿ

 (. ِٕٕ/ُ)دط،لمنهاج اإلبهاج في شرح ا،؛السبكي(ُِٔ) ُط

 بػن كعمػرك عطػاء ابػن كاصػل بزعامػة الثػاين القػرف يف ظهػرت بالقدريػة، كيسػموف اإلسػبلمية الفػرؽ مػن فرقة ىي: المعتزلة (ُ)
 ا كأف القػرآف، ٖبلق القوؿ كعلى تعاذل، ا صفات كنفي التعطيل على كقامت العقلي، النظر أساس على قامت عبيد
 فػػػرؽ كىػػػم البصػػػرم ا٢بسػػػن ٦بلػػػس عبيػػػد بػػػن كعمػػػرك عطػػػاء ابػػػن كاصػػػل العتػػػزاؿ بػػػذلك ٠بػػػوا العبػػػاد ألفعػػػاؿ خالقػػػان  لػػػيس
 عػن كالنهػي بػا٤بعركؼ كاألمػر ا٤بنػزلتْب، بػْب كا٤بنزلػة كالوعيػد، كالوعػد كالتوحيػد العػدؿ: كىػي ا٣بمسة ا٤بعتزلة أصوؿف،كثّبة
بالكوفػة نػزؿ هبػا ا٣بػوارج الػذين خرجػوا علػى نسػبة إذل حػركراء؛ كىػي قريػة  ا٢بركريةالخوارج الحركرية:  أما تعريف.ا٤بنكر
اعتقػػػادات فػػػػرؽ المسػػػػلمين  ،الػػػػرازم بعػػػػد رجوعػػػو مػػػػن صػػػفْب بعػػػػد التحكػػػيم، فنسػػػػبوا إليهػػػا. -رضػػػػي ا عنػػػو-علػػػي 

 ؛(ِٗٗ،ِٖٗ/ُ)المحصوؿ فػي أصػوؿ الفقػو  ،الرازم(؛ّْ/ُ،)الملل كالنحل ،الوهرستاين (؛ّٗ/ُ) كالمشركين
 ؛(ُُٖٗ/ُ)ُط،المعتمػػػػد فػػػػي أصػػػػوؿ الفقػػػػوأبػػػػو ا٢بسػػػػْب،؛ُٔٗ/ُ)ُ،طفقػػػػوالتبصػػػػرة فػػػػي أصػػػػوؿ ال،  الوػػػػّبازم
 (.ِٖٕ/ُ) ،دط اإلبهاج في شرح المنهاجالسبكي،
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 عػن االسػم سػلب ٨بتػار ٱبتػار أف جػاز كػذلك كػاف ذاإفػ، ذلػك يػّب إذل سػوادان  البياض يسمى أف ٫بو
 .(ُ) معناه

 بغػػّب ٥بػم ٨باطبػان  كػاف عيةشػر  أحكػاـ إذل اللُّغويػة األ٠بػػاء نقػل لػو ألنػو صػحيح؛ يػّب قػوؿ كىػذا  
 [4]إبراهيى:(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ھ): تعاذل قاؿ لغتهم، كقد

 ا صػػلى- النػػيب مػػن البيػاف صػػل٢ب منقػػوال كػاف لػػو ألنػػو؛[125]انش  عراء:(   ڻ ۀ ۀ ہ): كقولػو
 . ينقل دل أنو على ذلك، دؿ ينقل دل األشياء، ك٤با من يّبه يف منو حصل ذلك، كما يف -كسلم عليو

: أدلتهػػا كمناقوػػة ا٤بسػػألة أقػػواؿ ذكػػر بعػػد: قػػاؿ حيػػث اآلمػػدم ليػػوإ كذىػػب، التوقػػف: الخػػامس ؿالقػػو 
 تصػديق بل تصديق ليس مطلق الورع يف اإلٲباف ألف؛ شرعان  مؤمنان  ليس تعاذل اإللو بوريك كا٤بصدؽ"

 يف مسػػمياتو بػػبعض االسػػم ٚبصػػيص بػػاب مػػن رسػػلو، ىػػو بػػو جػػاءت كٗبػػا بػػا التصػػديق خػػاص، كىػػو
 اإلٲبػاف مسػمى إف برسولو، حيث كالكفر با التصديق من قيل ما يندفع ، كبوان لغويٌ  ٦بازان  ة، فكافاللغ

 كػل إمكػاف ىػو إ٭بػا ذلػك يف عنػدم فػا٢بق، ا١بػانبْب مػن ا٤بأخػذ ضػعف عػرؼ فػإذا يوجػد؛ دل الورعي
 . (ِ)"ٙبقيقو يّبم عند يكوف أف فعسى منهما الواقع ترجيح كأما، ا٤بذىبْب من كاحد

                                                          

 (. ُُٖٗ/ُ،)سابقال ا٤برجع( ُ)

 (. ْْ/ُ) دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ِ)
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 : الموزعي الدين نور ابن ختيارا

 شػاء إف- عنػدم كالصػواب": قػاؿ إذ، اللغػة يف النقػل منػع القوؿ األكؿ كىػو الدين نور ابن اختار     
 كقػػػد، ا٤ببػػػْب العػػػريب بلسػػػاهنم العػػػرب خاطػػػب – كجػػػل عػػػز – ا ألف؛ النقػػػل بعػػػدـ القػػػوؿ -تعػػػاذل ا

 عػػن النهػػار مسػػاؾإ كعلػػى، الوػػرع كركد بػػلق ا٤بدصػػوص القصػػد ٥بػػذا ا٢بػػج تسػػمية علػػى العػػرب أٝبعػػت
الكتػاب،  ىػلأ مػن سػاكنهم ك٩بن منهم كمعتادان  عندىم معركفان  كاف ذلك ، فإفصومان  كالوراب الطعاـ

 . ٦بازان  كإما حقيقة ا٤بسميات، إما ىذه على األ٠باء ىذه طلقواأ فقد

 أسػػػاليب يف عػػػربال عػػػادة مبلحظػػػان  كليػػػان  نقػػػبلن  األ٠بػػػاء ىػػػذه نقػػػل الوػػػرع فإ: قػػػاؿ مػػػن فقػػػوؿ 
 مػػا بغػػّب ٣بػػاطبهم معنػػاه؛ دكف لفظػػو أك، كمعنػػاه لفظػػو ٯبهلػػوف ٗبػػا خػػاطبهم لػػو فإنػػو ؛فباطػػل كبلمهػػا
 أف بينػػت كقػػد، معنػػاه كٯبهلػػوف لفظػػو يعرفػػوف ٗبػػا خػػاطبهم: يقػػاؿ أف إال يبػػق كدل، لسػػاهنم مػػن يعلمػػوف

 ال اللفػظ مػن عرفػوه قػد مػا عليػو الوػرع فػإطبلؽ، ٘بهػيلهم سػلمنا ، كإفأيضػان  ٦بهوؿ يّب عندىم معناه
 ٥بم بْب فقد، اللغة أىل إماـ كىو بذلك خاطبهم فإذا، كبلمهم من كأسلوب كعادة ٗبناسبة إال يكوف

 .(ُ)(أعلم معناه، كا تعلم عليهم ٯبب كما، لساهنم يف ٯبوز ما

 يببعػر  لػيس مػا علػى موػتمبلن  كػاف إذا ألنػو ؛عربيػان  كونػو عػن القػرآف خػركج ذلػك مػن يلـز كال 
 النصػػوص داللػػة نسػػلم ال: يقػػاؿ أف ، فػػيمكنعربيػػان  كلػػو يكػػوف عػػريب، ال يػػّب كبعضػػو عػػريب بعضػػو فمػػا
 الواحػدة اآليػة علػى منػو، بػل الواحدة السورة على يطلق قد القرآف ألف؛ عربينا بكليتو القرآف كوف على
 اإلطػػػػبلؽ يف قػػػػرآف، كاألصػػػػل ىػػػػذا: الواحػػػػدة للسػػػػورة يقػػػػاؿ أف يصػػػػح الكػػػػل، ك٥بػػػػذا علػػػػى يطلػػػػق كمػػػػا

 .(ِ)ا٢بقيقة

 ىػػػذه كأف أدلػػػتهم؛ لقػػػوة النقػػػل؛ بعػػػدـ ا١بمهػػػور مػػػذىب ىػػػو الػػػراجح أف الباحػػػث يػػػراه فالػػػذم 
 بسػػبب ٚبصصػػت مث كاإلمسػػاؾ كالػػدعاء التصػػديق ٤بطلػػق موضػػوعة كانػػت كالصػػـو الصػػبلة ا٤بسػػميات

 فهػػػي، كالسجود وعكالرك ىيئاهتا الورع كيف، الدعاء لغة فالصبلة فيو داخلة ألهنا تنقل دل فهي، الورع
 .دعاء ذاهتا ٕبد

                                                          

 (. ُُِ/ُ)ُط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ُ)

 .(ّٔ/ُدط ) ،حكاـاأل أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ِ)
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 :الخالؼ أثر

 :االثار ا٤بَبتبة على ا٣ببلؼ يف ىذه ا٤بسألة مسألتاف  

 .الطهارة للطواؼا٤بسألة األكذل:  

فػػالطواؼ بالبيػػت صػػبلة، فهػػل الصػػبلة ىنػػا حقيقػػة شػػرعية ٯبػػب لػػو الطهػػارة كالصػػبلة، أك ىػػو  
. كا٤بسػألة تتنازعهػا أدلػة أخػرل لكػل كجهػة ىػو حقيقة لغوية يوػتمل علػى الػدعاء الػذم ىػو صػبلة لغػة

 موليها.

 .الوضوء مما مست النار المسألة الثانية:

فهػػػذه ا٤بسػػػألة ٩بػػػا مثػػػل هبػػػا العلمػػػاء يف بػػػاب ا٢بقيقػػػة الوػػػرعية، كإف كػػػاف الػػػوارد فيهػػػا نصػػػوص 
٠بعػػت رسػػػوؿ ا صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم  :زيػػػد بػػػن ثابػػػت قػػػاؿعػػن  ظػػاىرة. كا٢بػػػديث الػػػوارد يف ذلػػػك:

 .ىل ا٤براد الوضوء الورعي أك الوضوء اللغوم كىو يسل اليد؟ (ُ)( الوضوء ٩با مست النار) :قوؿي

مػنهم األئمػة األربعػة كداكد ال  ا١بمهػورفقػاؿ  (ِ)فقد اختلف العلماء يف الوضوء ٩با مسػتو النػار
بػن ثابػت ابػن عمػر كزيػد  ٯبب الوضوء ٩با مستو النار كقيل بوجوب الوضوء ٩با مست النار. كىػو قػوؿ

، كلعػػػل ا٣بػػػبلؼ إ٭بػػػا كػػػاف يف الصػػػدر األكؿ مث اتفػػػق كأبػػػو موسػػػى كأبػػػو ىريػػػرة كأنػػػس كا٢بسػػػن كالزىػػػرم
  .(ّ)ا١بمهور بعد ذلك على عدـ العمل بو

 

 

 

                                                          

 .(ِِٕ/ُ) ،باب الوضوء مما مست النار، في الصحيحأخرجو مسلم ،(ُ)
 ،النػػػوكم ؛ُِّ /ُ،المغنػػػي ابػػن قدامػػػة، (؛ِّْ/ُ،)دط،باآلثػػػار المحلػػػى، حػػػـز بػػػنا؛ ُٖٕ/ُاالسػػتذكار، ابػػن عبػػػد الػػػرب،(ِ)

 (.ِّ/ُ ):بدائع الصنائعالكاساين،  ؛َٕ/ِ ،المجموع

 (.ِٗ/ُ)،بداية المجتهد ابن رشد،(ّ)
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 .أكلى الحقيقة على فالحمل، المجاز كاحتمل، الحقيقة احتمل لفظ كرد إذا: الثاني لمطلبا

 تصوير المسألة:

 تنقسم إذل اآليت: معلـو أف ا٢بقائق الورعية

.أكالن:  ا٠باء أفعاؿ كالصبلة كالصـو

 ا٠باء ذكات موتقة من تلك األفعاؿ كاسم الفاعل كاسم ا٤بفعوؿ كالصفة. ثانيان:

قػػد ال يػػراد بػػو ظػػاىره كقولػػو ك  .،عنػػد ا٤بقارنػػة كا٤بفاضػػلة مػػع يػػّبهأفعػػل التفضػػيل:كقولنا زيػػد مؤمن ثالثػػان:
كمػػن البػػْب أنػػو ال خػػّب يف مسػػتقر أىػػل  [ِْا{ ]الفرقػػاف: تعػػاذل: }أصػػحاب ا١بنػػة يومئػػذ خػػّب مسػػتقر 

 النار.

 أما اجملاز كذلك ينقسم إذل ثبلثة أقساـ: 

 تعِب الرجل الوجاع.،أف يكوف يف مفردات األلفاظ فقل كقولك رأيت أسدان  .ُ

 يقع يف الَبكيب. .ِ

تعمل كقولػك )أحيػاين اكتحػارل بطلعتػك(أم سػرين رؤيتػك فاسػ،يكوف يف األفراد كالَبكيب معان  .ّ
 .(1)اإلحياء يف السركر كاإلكتحاؿ يف الرؤية كذلك ٦باز

 على أيهما ٰبمل؟اجملاز، كاحتمل ا٢بقيقة، احتملك  لفظ كرد إذاف

                                                          

 .(ْْ/ُ)دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما ؛ُُٓص)ُ،طاألصوؿ علم إلى الوصوؿ منهاج،البيضاكم (ُ)
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 : في المسألة اآلراء

 .(ُ)األصوليْب ٝبهور ذىب كإليو، بقرينة إال اجملاز على ٰبمل ال: األكؿ القوؿ

 : باآليت كاستدلوا

 الرجػػل علػػى كيطلػػق، حقيقػػة ا٤بفػػَبس ا٢بيػػواف علػػى يطلػػق كاألسػػد،  ٢بقيقػػةا الكػػبلـ يف األصػػل أف: أكالن 
 الكػػػػبلـ يف األصػػػػل ألف ا٤بفػػػػَبس؛ ا٢بيػػػػواف إذل ينصػػػػرؼ فإنػػػػو قرينػػػػة بػػػػدكف أطلػػػػق فػػػػإذا، ٦بػػػػازان  الوػػػػجاع
 . (ِ)ا٢بقيقة

 الوػػيء إرادة كيسػػتحيل، منػػو الضػػد علػػى كاجملػػاز لػػو كضػػع فيمػػا اللفػػظ اسػػتعماؿ ا٢بقيقػػة حػػد أف: ثانيػػان 
 .(ّ)أمور على متوقف ىو ما إذل بالنسبة راجحان  كاف كاحد أمر على يتوقف كما، كاحد بلفظ دهكض

  بدليل ؛مرجوحنا فيكوف بالفهم ٱبل كاجملاز، ظاىر كذلك، بالفهم ٚبل ال ا٢بقيقة أف: ثالثان 

 .(ْ)القرينة لعدـ اجملاز على ٰبمل فبل القرينة عن ٘برد إذا اللفظ أف

 يف الصػباغ ابػن كاختػاره، الوػافعي مػذىب كىػذا، ان مػراد كبلٮبا يكوف أف جاز إذا ٰبمل: الثاني القوؿ
 ىاشػػػػم كأيب البصػػػػرم ا عبػػػد أيب عػػػػن" ا٤بعتمػػػد" صػػػػاحب ، كنقلػػػو"الػػػػوجيز" يف برىػػػاف كابػػػػن" العػػػدة"

 .(ٓ)كالكرخي

 فجػاز، اداالنفػر  حالػةيف  باللفظ رادا٤ب ىو يكوف أف ٲبكن ا٤بعنيْب من كاحد كل: بأف كاستدلوا        
 .(ُ)كاحدة حالة يف كاللوف ا١بوف كلفظ االجتماع حالة يف بو مرادان  يكوف أف

                                                          

 ؛(ٕٓ/ُ)، دطالبػػػزدكم أصػػػوؿ شػػػرح األسػػػرار كشػػػف، البػػػزدكم ؛(ْْ/ُ)دط،األحكػػػاـ أصػػػوؿ فػػػي اإلحكػػػاـ،آلمػػػدما(ُ)
 ؛(ُٕٔ/ص)ِط ،المنػػاظر كجنػػة النػػاظر ركضػػة،  ا٤بقدسػػي قدامػػة ابػػن ؛(ُٕٓ/ُ) ُط، التبصػػرة فػػي أصػػوؿ الفقػػو، الوػػّبازم
 (.ْٗ/ُ) ،ِط،المسمى بمختصر التحريرشرح الكوكب المنير ،ابن النجار ؛(ّٔ/ُ) ،ُط، كالنظائر األشباه، السبكي

 (.ٔٗٔ/ِ)ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم(ِ)

 (.ٖٔ،)ِط، األصوؿ على الفركع تخريج، الز٪باين ؛(ُّْ/ُ، ) دط، اإلبهاج في شرح المنهاج،السبكي(ّ)

  (.ُّْ/ُ)،السابق ا٤برجع ؛(ْٕ/ُ، د ط ،التحرير تيسير ،أمّب بادشاه (ْ)

  (.ّٓٓ -ّْٓ/ُ) ،ّط ،المحصوؿ في أصوؿ الفقوالرازم،  ؛(ٖٔ،)األصوؿ على الفركع تخريج، الز٪باين(ٓ)
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 : الموزعي الدين نور ابن اختيار

 الكػػػبلـ يف األصػػػل ألف؛ اجملػػػاز مػػػع تعارضػػػها عنػػػد ا٢بقيقػػػة علػػػى ا٢بمػػػل إذل الػػػدين نػػػور ابػػػن اختػػػار    
 سػػواء، أكذل ا٢بقيقػة علػى فا٢بمػل، ازاجملػ كاحتمػل ا٢بقيقػػة كاحتمػل لفػظ كرد إذا": قػاؿ حيػث، ا٢بقيقػة

 .(ِ)"االستعماؿ يف كاأليلب األصل ألهنا مدلولو؛ أك داللتو يف ذلك كاف

 ا٤بوػركعة العبػادة هبػا ا٤بػراد فالصػبلة، أدلتهم لقوة الراجح؛ ىو ا١بمهور قوؿ أف الباحث يراه كالذم    
 [14]طه:(   ٺ ٺ ٺ ٿ) تعاذل قاؿ؛ للدعاء ان أيض ٦باز كىي، حقيقة

 بأركاهنػا ا٤بعلومػة العبػادة إذل ينصػرؼ اإلطػبلؽ عنػد فهػي سػؤاؿ يووبو كاف كإف، ذكر الدعاء كيف     
حقيقػػة،  ا٤بفػػَبس للحيػػواف مثػػاؿ األسػػد ككػػذلك، األخػػرس كصػػبلة يكػػن دل أك، دعػػاء فيهػػا كػػاف سػػواء

 خػبلؼ يقة، كاجملػازا٢بق األصل ألف ا٤بفَبس؛ للحيواف كاف قرينة كال أطلق ، فإذا٦بازان  الوجاع كللرجل
.األصل
 الخالؼ أثر

 مسألة الهبة المسألة األكلى:
إذا كىػػب شػػدص ألخػػر فأخػػذه ا٤بداطػػب ، مث ادعػػى  علػػى مػػذىب الجمهػػور: مسػػألة الهبػػة

،أما اجملػػاز ؛ ألف األصػػل يف الكػػبلـ ا٢بقيقػػة ٦بػػازان ،كطلػػب ٜبنػػان فػػبل يقبػػل قولػػوأنػػو أراد بلفػػظ ا٥ببػػو البيػػع 
 ا٥ببو ٛبليك دكف مقابل . ىنا ىي ةقيقفعارض ، فتكوف ا٢ب

  في الوقف:مسألة  المسألة الثانية:
ألف كدخػػل األبنػػاء مػػع البنػػات ؛ الده ،إذا كقػػف شػػدص علػػى أك  ذلػػكمثػػاؿ مسػػألة الوقػػف ك 

أف  اتفػق العلمػاء علػى أف ا٢بقيقػة ال تسػتلـز اجملػاز، أم: ال يلػـز لفظ الولد يوػمل ا١بميػع حقيقػة،كىنا
لػػو ال يلػػـز منػػو أف يسػػتعمل فيمػػا  ألف كػػوف اللفػػظ قػػد اسػػتعمل يف مػػا كضػػع يكػػوف لكػػل حقيقػػة ٦بػػاز؛

 .معُب كاحد فقل عداه من ا٤بعاين، بل قد يكوف لو

                                                           

 ،األصوؿ على الفركع تخريج ،السابق ا٤برجع ؛(ِّْ/ُ)ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين(ُ)
(ٖٔ.)  

 (.ِِّ/ُ) ُط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ِ)
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 الشػػرع فعػػرؼ، لمعنػػى الشػػرع كفػػي، لمعنػػى اللغػػة فػػي كضػػع قػػد لفػػظ كرد إذا: الثالػػث المطلػػب
 .أكلى

 توطئة

 .كشرعية كعرفية لغوية أضرب ثبلثة على ا٢بقيقةمعلـو أف 

 .يكشرع كعريف ملغو  أضرب ثبلثة على اجملازك 

 .كالعرؼ اللغة عن ٥بما ناقل كالورع العرؼ إذل اللغة نم ٥بما ناقل كالعرؼ فيهما أصل فاللغة

 علػػى الواحػد ءيللوػػ مقيػدة ألفػػاظ اللغػة ى يوجػد فإنػػو أحػد لكػػل ةركفػفمع اللغويػػة ا٢بقػائق أمػا
 قػرء ىػذا مػن كضػع اشػَباؾ طريػق علػى حقيقػة بلفػوكٖب، للوػىء مقيػدة ألفاظ أيضان  يوجد كقد ،ا٢بقيقة
 كيوػيع للطهػر أخػرل فيضػع للحػيض القػركء أمت يقوؿ القائػل:  أف ٲبتنع ال أنو ذلك جواز على كالدليل

 البػدؿ علػى كالطهػر ا٢بػيض إطبلقػو مػن فهػم قبيلتػْب جهػة مػن ٥بمػا موضػوعا االسػم كػوف كٯبعػل ذلك
 .(1)كتبهم ى اللغة أىل ذكره كقد لدليلا عن يغُب األ٠باء ىذه مثل كجود أف أكعلى

كبػػػْب عػػػرؼ اللغػػػة علػػػى أيهمػػػا ،دار بػػػْب ا٤بعهػػػود يف الوػػػرع  االلفػػػظ إذ مسػػػألةا٣بػػػبلؼ يف  كأمػػػا
 ٰبمل؟

 : في المسألة اآلراء       

 ا٤بتكلمػْب كأكثػر، كاألصػوليْب الفقهػاء مػن ا١بمهػور ذىػب ليػوإك ، أكذل الورع عرؼ فإ: األكؿ القوؿ 
 .(ِ) ٤بعتزلةكا٣بوارج، كا

 يف كتػردد أطلقػت إذا كالصػبلة،  اللغػة علػى طػارئ الوػرع كعرؼ، كالظاىر األكذل بأنو: كاستدلوا       
كالصػػػػػػبلة كالزكػػػػػػاة كالصػػػػػػـو كا٢بػػػػػػج كيّبىػػػػػػا مػػػػػػن الدعاء  دكف الوػػػػػػرعية الصػػػػػػبلة علػػػػػػى ٞبلػػػػػػت، معناىػػػػػػا

                                                          

الػرازم،  ؛(َُْ/ِ)،ُ، ط،البحػر المحػيف فػي أصػوؿ الفقػوالزركوػي ؛(ُِٕ/ُ ،ُ،طاألصػوؿ فػي األدلة ،قواطعا٤بػركزم(ُ)
 (.ِِٗ/ُ )ّط ،المحصوؿ في أصوؿ الفقو

،  القػػرايف ؛(ِِٕ/ُ)ِط،األصػػوؿ علػػى الفػػركع تخػػريج، الز٪بػػاين ؛(ُِٕ/ُ ،ُط األصػػوؿ، فػػي األدلػػة قواطػػع ،٤بػػركزما (ِ)
 (.ُِٖ/ُ) ،ت د، الفركؽ أنواء في البركؽ أنوار
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يف اللغػػػػو الػػػػدعاء  ا٤بصػػػػطلحات الوػػػػرعية ، حيػػػػث تركػػػػت معانيهػػػػا اللغويػػػػة ٗبعانيهػػػػا الوػػػػرعية ،فالصػػػػبلة
،كالزكػػػاة معناىػػػا الزيػػػادة أكالطهػػػارة ،كالصػػػـو مطلػػػق اإلمسػػػاؾ ،كا٢بػػػج معنػػػاه القصػػػد،لكن انتلقػػػت ىػػػذه 
األلفػاظ عػػن معانيهػػا اللغويػػة إذل معانيهػا الوػػرعية ،فأصػػبحت حقػػائق شػرعية كأعرافػػان شػػرعية ٕبيػػث أهنػػا 

 .(ُ)إذا أيطلقت دل يتبادر إذل األذىاف ا٤بعنئ الورعي
 .(ِ) ا٢بنفية قوؿ ىذاك ، أكذل اللغوم ا٤بعُب على ٞبلو: لثانيا القوؿ

 أف إال، عداه فيما الورعي ا٤بعُب إذل يَبجح كال ا٢بقيقة كىي، األصل ىي اللغة بأف: كاستدلوا
 يتصػػور ال كمػػا اجتماعهمػػا يتصػػور مسػػتعار، فػػبل كاجملػػاز أصػػل ا٢بقيقػػة ألف اجملػػاز؛ علػػى الػػدليل يػػدؿ
 .(ّ)كاحد كقت يف كعارية ،لكان م البلبس على الثوب كوف
 : الموزعي الدين نور ابن اختيار
، اللغػػة علػػى طػػارئ ألنو؛الوػػرعي ا٤بعػػُب علػػى اللفػػظ ٞبػػل ا٤بػػوزعي الػػدين نػػور ابػػن اإلمػػاـ اختػػار       

 الوػػرع عػػرؼ كيف، (ْ)٤بعػػُب اللغػػة عػػرؼ يف كضػػع قػػد لفػػظ كرد إذا: ) ا رٞبػػو قػػاؿ، أكذل عليػػو فا٢بمػػل
 .(ٓ)(اللغة عرؼ على طارئ ألنو؛ أكذل ورعال ٤بعُب، فعرؼ

                                                          

 .(ُِٕ/ُ)ِط، األصوؿ على الفركع تخريج، الز٪باين(ُ)

 أمػّب ابػن ؛(ُْٗ/ُ)ُط،ركضػةال مختصػر شػرح، الربيع أبو ؛(َُْ/ِ) ُط ، البحر المحيف في أصوؿ الفقو،الزركوي( ِ)
 (. ُٕٓ -ُٔٓ/ّ) ِ، طكالتحبير التقرير، حاج

 (.َُْ/ِ)ُط ، البحر المحيف في أصوؿ الفقو،الزركوي( ّ)

 الفعػػل تكثػػّب اللغػػة عػػرؼ يف يفيػػد ؛كػػذا يفعػػل كػػاف :الػػراكم كقػػوؿ مػػثبلن  العػػرب عنػػد ا٤بتبعػػة العػػادة: اللغػػة عػػرؼ :معػػاين كمػػن( ْ)
 قػاؿ كقػد ،ذلػك علػى ا٤بػداـك بػو ٱبصػوف بػل مػرتْب أك مػرة فعلػو إذا الػديار كٰبمػي الطعاـ يطعم فبلف كاف يقولوف ال ألهنم كتكريره

 ألنو اللغة طريق من الفعل تكرير تقتضي ىي الطيب أبو القاضي قاؿ ككذا ،ذلك على ا٤بداكمة يريد بالصبلة أىلو يأمر ككاف تعاذل
 ،لغػة كال عرفػان  ال التكػرار تقتضػي ال أهنػا :كالثػاين ،٨بتصره يف ا٢باجب ابن كتبعو ومن تكرر إذا إال كذا يفعل كاف اللغة يف يقاؿ ال

 على دؿ ماض فعل ىي كإ٭با األصوليْب من اققْب أكثر عليو الذم ا٤بدتار إنو :مسلم شرح يف النوكم كقاؿ ،اصوؿ يف كاختاره
 يف الوػيء كجػود عػن عبػارة كػاف النحػاة بعػض كقاؿ ،بوضعها هايقتضي فبل كإال ،بو عمل التكرار على الدليل دؿ كإف ،مرة كقوعو
 ال إذ عرفنػا كتقيػده لغػة هتفيػد ال أهنػا :كالثالػث. طػارئ انقطػاع كال سػابق عػدـ علػى دليػل فيػو كلػيس ،اإلهبػاـ سػبيل على ماض زمن
 ا٥بنػدم الصػفي كقػاؿ العمػـو صػيغ مػن عػدىا أف بعػد ا١ببػار عبد عن ا٤بعتمد يف ا٢بسْب أبو كنقلو مرة فعلو إذا يتهجد كاف :يقاؿ

 فػبلف كاف يقاؿ كما عادتو ككاف فعلو منو تكرر أنو ٗبعُب كذا يفعل كاف: يقاؿ إنو العيد دقيق ابن قالو ما كالتحقيق ،األظهر إنو
 لداللػةا دكف ككقوعػو الفعػل ٦بػرد إلفػادة تسػتعمل كقػد ،بػا٣بّب النػاس أجػود -كسػلم عليػو ا صػلى- ا رسوؿ ككاف الضيف يقرم
، ُط ، البحػػػر المحػػػيف فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو،الزركوػػػي. ا٢بػػػديث ٞبػػػل ينبغػػػي كعليػػػو ،االسػػػتعماؿ يف أكثػػػر كاألكؿ ،التكػػػرار علػػػى

(ْ/ِّٓ). 

 (. ِِْ/ُ)ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ٓ)
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، ا٤بتػأخر لكونػو أكذل؛ عليػو فا٢بمػل مث كمػن، ٥بػا كناسػخ، اللغػة علػى طػارئ الورع أف يرل فهو  
األفعػػػاؿ، كالصػػػبلة، كالزكػػػاة،  علػػػى جاريػػػة إٌمػػػا: الوػػػرع يف الػػػواردة األ٠بػػػاء ىػػػذه: ا٤بعتزلػػػة قالػػػت مثٌ  كمػػػن

، ك٫بوىا، فهي  دينية، تفرقة الفاعلْب، كا٤بؤمن، كالفاسق، كالكافر، فهي على جارية شرعية، أك كالصـو
 . (ُ)شرعي عرؼ ا١بميع أف يف استويا القسمْب، كإف بْب

 كىػو – الػراجح القػوؿ ىػو ا١بمهػور قوؿ أف: األقواؿ يف كالتأمل النظر بعد الباحث يراه كالذم
 ا٤بعػُب كىػو أراد ٗبػا تعبػدنا تعػاذل ا ألف؛ الوػرعي ا٤بعػُب علػى ا٢بمػل كىػو – الػدين نػور ابػن اختاره ما

 . أعلم كا، األكذل كونو ا٢بادث ا٤بتأخر الورعي

 الخالؼ أثر 
 الوضوء مما مست النار.مسألة :  مما ينبني على الخالؼ     

ىػػػذه ا٤بسػػػألة ٩بػػػا مثػػػل هبػػػا العلمػػػاء يف بػػػاب ا٢بقيقػػػة الوػػػرعية، كإف كػػػاف الػػػوارد فيهػػػا نصػػػوص          
٠بعػػت رسػػػوؿ ا صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم  :زيػػػد بػػػن ثابػػػت قػػػاؿعػػن  الػػػوارد يف ذلػػػك:ظػػاىرة. كا٢بػػػديث 

 .ىل ا٤براد الوضوء الورعي أك الوضوء اللغوم كىو يسل اليد؟ (ِ)( الوضوء ٩با مست النار :يقوؿ
فقػػاؿ ٝبهػػور العلمػػاء مػػنهم األئمػػة األربعػػة كداكد ال  (ّ)فقػػد اختلػػف العلمػػاء يف الوضػػوء ٩بػػا مسػػتو النػػار

ابػن عمػر كزيػد بػن ثابػت  لوضوء ٩با مستو النار كقيل بوجوب الوضوء ٩با مست النار. كىػو قػوؿٯبب ا
، كلعػػػل ا٣بػػػبلؼ إ٭بػػػا كػػػاف يف الصػػػدر األكؿ مث اتفػػػق كأبػػػو موسػػػى كأبػػػو ىريػػػرة كأنػػػس كا٢بسػػػن كالزىػػػرم

  .(ْ)ا١بمهور بعد ذلك على عدـ العمل بو

                                                          

 (.ُْٗ/ُ)ُط،الركضة مختصر شرح، الربيع أبو(ُ)

 (.ِِٕ/ُ،) مست النار باب الوضوء ٩با، في الصحيحأخرجو مسلم ،  (ِ)

 ،النػػوكم ؛ُِّ /ُ،المغنػػي ،(؛ ابػػن قدامػػةِّْ/ُ،)دط،باآلثػػار المحلػػى، حػػـز بػػنا؛ ُٖٕ/ُ، االسػػتذكار،ابػػن عبػػد الػػرب (ّ)
 (.ِّ/ُ :)بدائع الصنائع؛ الكاساين، َٕ/ِ ،المجموع

 (.ِٗ/ُ،)بداية المجتهدابن رشد،  (ْ)
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 مجػازان  يكػوف أف كبػين، مخصػوص عػاـ وكىػ، حقيقػة يكػوف أف بين لفظ دار إذا: الرابع المطلب
 .أكلى التخصيص مع الحقيقة على فالحمل، فيو خصوص ال عامان 

 تصوير المسألة:

ىل ،أصػػل ىػػذه ا٤بسػػألة تابعػػة ٤بسػػألة: اطػػبلؽ لفػػظ العػػاـ علػػى مػػابقي مػػن أفػػراده بعدالتدصػػيص       
 ىي حقيقة أـ ٦باز؟

 كاختبلفهم على ىذه ا٤بسألة تابعة ٥با.

 : لمسألةفي ا اآلراء

 كاتمػػل، األصػػوليْب ٝبهػػور ذىػػب كإليػػو، أكذل التدصػػيص مػػع ا٢بقيقػػة علػػى ٰبمػػل إف: األكؿ القػػوؿ
 .(ُ) راجحان  التدصيص فيكوف، راجح للراجح

  بأدلة منها: كاستدلوا

 .اجملاز من أكذل كا٢بقيقة، حقيقة التدصيص بعد أفراده على العاـ كقوع بأفأكالن:

 مػػػراد فيحصػػػل عمومػػػو، علػػػى اللفػػػظ ٞبػػػل التدصػػػيص علػػػى تػػػدؿ قرينػػػة ٯبػػػد دل إذا السػػػامع أفثانيػػػان: 
 .(2)ا٤بتكلم مراد ٰبصل فبل ا٢بقيقة، على ٢بملو قرينة ٯبد دل إذا فالسامع اجملاز يف كأما ا٤بتكلم،

 .(ّ)يسمهم كدل لقـو الزركوي نسبو، اجملاز على ٰبمل إنو: الثاني القوؿ

 : الموزعي الدين نور ابن اختيار

 بْب لفظ دار إذا: ) فقاؿ، ٨بصوصة عامة كانت كإف، ا٢بقيقة على ا٢بمل الدين نور ابن اختار      
 علػػػى فا٢بمػػػل، فيػػػو خصػػػوص ال عامػػػان  ٦بػػػازان  يكػػػوف أف كبػػػْب، ٨بصػػػوص عػػػاـ كىػػػو، حقيقػػػة يكػػػوف أف

                                                          

 (. ِِٗ/ُ،)دط ،الجوامع لجمع المسامع تنشيف،  ركويالز ،ُ، طالبحر المحيف في أصوؿ الفقوالزركوي، ( ُ)
 (.ٕٗ/ُ) ُط،األصوؿ علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين(ِ)
 (. ِِٗ/ُ، )سابقال ا٤برجع( ّ)
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 مػػن أكذل حقيقػػة، كا٢بقيقػػة التدصػػيص بعػػد أفػػراده علػػى العػػاـ كقػػوع ألف؛ أكذل التدصػػيص مػػع ا٢بقيقػػة
 .(ُ)(ازاجمل

 ا٢بقيقػػة علػػى الن أك  يكػػوف التعػػارض عنػػد معانيػػو علػػى اللفػػظ ٞبػػل ترتػػب أف كالػػذم يػػراه الباحػػث          
أف يكػوف لكػل حقيقػة ٦بػاز؛ ألف كػوف اللفػظ قػد اسػتعمل  بل يلػـزفػال تستلـز اجملػاز، الٍب  فهي األصل
 فػإف، معػُب كاحػد فقػل وف لػولو ال يلـز منو أف يستعمل فيما عداه مػن ا٤بعػاين، بػل قػد يكػ يف ما كضع

 يف يسػػػاكيو كاإلضػػػمار أكذل التدصػػػيص علػػػى ا٢بمػػػل كػػػاف كاجملػػػاز التدصػػػيص اللفػػػظ كاحتمػػػل تعػػػذرت
كىػوالراجح ؛لؤلدلػة الصػرٰبة مػن  األصػوليْب ٝبهػور يوافػق هبػذا كىػو، االشػَباؾ مث، النقػل يػأيت مث، ذلػك

 ٢بقيقػةألف ا؛النقل على مقدـ اجملازك  اجملاز، على مقدـ التدصيص أف من تقدـ ٤با أكذل التدصيص أف
 ا٤بػتكلم مػراد فيحصػل عمومو على ٯبريو القرينة على يقف ذادلكإ، التدصيص اإلضمار فهم على تعْب
 .الباقي عليو يدؿ شئ الكبلـ من يسقل أف االضمار حد ألف؛مراده كيّب

 الخالؼ: أثر

. :خطبة كزكاج مسألة  المحـر

 الػوطء علػى النكػاح لفظ كٰبمل، يزكج كأف يتزكج أف لو ـرمحلل ٯبوز ال٩با ينيب على ا٣ببلؼ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ): تعػػػاذل قولػػػو يف النكػػػاح لفػػػظ أبوحنيفػػػة ٞبػػػل كعليػػػو، العقػػػد دكف

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 

 .(ِ)العنت خوؼ بدكف األمة نكاح للحر جوز ٌبح[25]انُساء:(   ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  
 

                                                          

 (.ِِٓ/ُ)ُط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ُ)

 .(ِْٕ/ُ)ِط، األصوؿ على الفركع تخريج، الز٪باين(ِ)
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 حمػػل، الن منقػػو  يكػػوف أف أك (1)مشػػتركان  يكػػوف أف احتمػػاؿ بػػين اللفػػظ دار إذا: الخػػامس لمطلػػبا
 .المنقوؿ على

 تصوير المسألة: 

 ٞبلػو فهػل كمنقػوالن  حقيقػة أك ك٦بازنا حقيقة آخر يف يكوف أف معُب يف حقيقة ىو لفظ احتمل إذا     
  ا٤بنقوؿ؟ على ٞبلو من أكذل زاجملا على

 يف حقيقػػة فهػػو بينهمػػا موػػَبؾ العكػػس، كقيػػل الػػوطء، كقيػػل يف ٦بػػاز العقػػد يف حقيقػػة كالنكػػاح      
 .اآلخر يف كاجملاز للحقيقة ٧بتمل أحدٮبا

 : في المسألة اآلراء

 : قوالف ا٤بسألة ىذه يف للعلماء

 .(ِ)وليْباألص ٝبهور ذىب كإليو، أكذل ا٤بنقوؿ فإ: األكؿ القوؿ

 : أدلة بعدة كاستدلوا

 كبعػده، ٖبػبلؼ النقػل قبػل مدلولػو إلفػراد بػو العمػل ٲبتنػع ال كا٤بنقػوؿ ا٤بوػَبؾ من أيلب اجملاز أف :أكالن 
 .(ّ)عليهما ٕبملو قيل إذا إال مثبلن  معنييو أحد تعْب بقرينة إال بو يعمل ال ا٤بوَبؾ

 العمػل ٲبتنػع دل مفػردا مدلولػو كػاف فػإذا؛ كبعده النقل قبل أم ا٢بالتْب يف مقررة داللة لو ا٤بنقوؿ :ثانيان  
 .(ْ)بقرينة إال بو يعمل ال ٦بمبلن  فيكوف ؛ان مدائ متعددة فداللتو ا٤بوَبؾ ٖببلؼ، بو

                                                          

 ا٤بوػػػَبؾ كاللفػػظ.الوػػػركاء بػػْب ا٤بوػػػَبكة بالػػدار فيهػػػا ا٤بعػػاين اشػػػَباؾ يف اللفظػػة شػػػبهت الوػػركة، مػػػن مػػأخوذ اللغػػػة يف الشػػَباؾا (ُ)
 علػى الفػركع تخػريج، الز٪بػاين ؛َُِ/ُ، ،ُط ا٤بستصػفى، الغػزارل،.كضػعان  فػأكثر ٤بعنيػْب ا٤بوضػوع الواحػد اللفظ: ىو اصطبلحان 
 .(َِْ/ُ)ُط الفقو، أصوؿ يف ايل البحر الزركوي، ؛ِْٕ/ُ)ِط، األصوؿ

،  دط ،الجوامػػػػع لجمػػػػع المسػػػػامع تنشػػػػيف الزركوػػػػي،؛ (ُٕٓ/ِ)،ُط البحػػػػر المحػػػػيف فػػػػي أصػػػػوؿ الفقػػػػو،الزركوػػػػي،(ِ)
 (.ِّٓ/ُ،دط) اإلبهاج في شرح المنهاج،؛ السبكي(ِِٖ/ُ)

 (.َٓ/ُ()الكربل العربية الكتب دار: مصر) األصوؿ لب شرح في الوصوؿ غاية، ٧بمد بن زكريا، األنصارم( ّ)

 (.ُٕٓ/ِ)،ُط البحر المحيف في أصوؿ الفقو،الزركوي،(  ْ)
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 .(ُ) يسمهم كدل لقـو الزركوي نسبو، أكذل ا٤بوَبؾ إف: الثاني القوؿ

 :بو استدلوا ك٩با

 الوضػػع، كذلػػك تغيػػّب علػػى اللسػػاف أىػػل اتفػػاؽ إذل تػػاجٰب النقػػل ألف؛ األصػػل خػػبلؼ ا٤بنقػػوؿ أف أكالن:
 ٲبكػػن ا٤بوػػَبؾ بينمػػا، متيسػػر كذلػػك ا٢بقيقػػة فهػػم عػػن مانعػػة قرينػػة إذل ٰبتػػاج متعسػػر، كاجملػػاز أك متعػػذر

 .(ِ)عديدة أمور على ا٤بوقوؼ من أكذل كاحد أمر على يتوقف كما، كاحد بوضع حصولو

 ا١بمػع سػبيل علػى مفهوماتػو إفػادة يف اسػتعمالو ٲبكن ال موَبؾ إنو حيث من ا٤بوَبؾ اللفظ أف ثانيان:
 يف معنييهػا كػبل اللفظػة هبػذه أراد عزكجػل ا إف مث ،اسػتغفار ا٤ببلئكة كمن رٞبة ا من الصبلةفمثبلن 

(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذل قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 [56]األحزاب:

ڍ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)تعػػػػػػػاذل قولػػػػػػو:كثانيهػػػػػػا

(   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 [12]انحج:

 . الدكاب من ا٤بقصود ىو ألنو ؛ا٣بضوع ىنا ىا بالسجود أراد

 : الموزعي الدين نور ابن اختيار

 لفػظ كرد إذا: )فقاؿ موافقان ١بمهور األصوليْب ا٤بوَبؾ من أكذل با٤بنقوؿ ا٢بمل اختصاص اختار      
، فيدػتص يكػوف أف ، كاحتمػلموػَبكان  يكوف أف كاحتمل  با٢بمػل إليػو، فػا٤بنقوؿ بػا٤بنقوؿ ا٢بمػل منقػوالن

 .(ّ)(حقيقة أك إليو ا٤بنقوؿ يف ٦باز إما فهو، بالفهم إخبللو كعدـ استعمالو لكثرة أكذل؛

 ا٢بمػػػل اختصػػػاص كالػػػذم يػػػراه الباحػػػث أف ماذىػػػب إليػػػو ا١بمهػػػور كابػػػن نػػػور الػػػدين ا٤بػػػوزعي مػػػن      
كالتدصػيص،  النقػل بْب فالتعارض، استدلوا هبا ىو الراجح ؛ لقوة األدلة الٍب ا٤بوَبؾ من أكذل قوؿبا٤بن

 فمدلولػو أم، النقػل علػى مقػدـ اجملػاز، كاجملػاز على مقدـ التدصيص أف من تقدـ ٤با أكذل فالتدصيص
                                                          

 . (ِِٖ/ُ، ) دط ،الجوامع لجمع المسامع تنشيف الزركوي،(ُ)

 (. ٖٕ/ُ)ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين(ِ)
 (. ِِٔ/ُ)ُط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ّ)
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 االشػػػَباؾ.قرينػػػةب إال بػػػو يعمػػػل ال، متعػػػدد فمدلولػػػو ا٤بوػػػَبؾ بػػػا٤بفرد، ٖبػػػبلؼ العمػػػل ٲبتنػػػع كال، مفػػػرد
 دكف االنفػػػراد علػػػى ٞبػػػل موػػػَبكان  ككونػػػو ،نقػػػوالن م كونػػػو بػػػْب اللفػػػظ دار إذا: أم السػػػامع، عنػػػد مرجػػػوح

 مػن أكثػر الواحػد للفػظ يكػوف أف أمػا فقػل، كاحػد معػُب لػو يكػوف أف لفػظ كػل يف فاألصػل االشَباؾ،
 .األصل خبلؼ فهو - ا٤بوَبؾ: كىو - معُب

 الخالؼ  أثر

 ماىية النكاح: ىاألكل المسألة   

 يف حقيقػة فهػو بينهمػا موػَبؾ العكػس، كقيػل الػوطء، كقيػل يف ٦باز العقد يف حقيقة لنكاحا  
 . ٕبسب كل قوؿ اآلخر يف كاجملاز للحقيقة ٧بتمل أحدٮبا

  الكلبنجاسة  :ةالثاني المسألة

 ليػػوع ا صػػلى -لقولػػو ٪بػػس الكلػػب: الوػػافعي يقػػوؿ أف كمنهػػا) : بقولػػو السػػبكي لػػو مثػػل قػػد
 منقولػة الوػرع عػرؼ يف فالطهػارة (ُ)( سػبعان  يغسػلو أف الكلػب فيػو كلػغ إذا حػدكمأ إنػاء طهر:)-كسلم

 .؛ألنو سيكوف ا٤براد كا٤بقصود فيتعْب ا٣ببث فيتعْب حدث كال كا٣ببث ا٢بدث إزالة إذل

  .المجاز على حمل، كالنقل المجاز بين اللفظ دار إذا: السادس المطلب

 تصوير المسألة

أك ٙبمػػل أف تكػػوف منقػػوالن ،مثػػل لفػػظ الصػػبلة إذا أطلقػػت: ىػػل ٙبمػػل أف تكػػوف ٦بػػازان يف األفعػػاؿ     
 إليها من الدعاء؟

 : في المسألة اآلراء

 .(2)األصوليْب ٝبهور ذىب ، كإليوالنقل من أكذل اجملاز على ا٢بمل: األكؿ القوؿ

                                                          

 .ِٕٗ ؛برقم(ِّْ/ُ، )الكلب كلوغ حكم: باب، الطهارة: كتاب ،الصحيح المختصرالمسند يف ،أخرجو مسلم(ُ)

 .(ْٖٗ/ُ) ّط ،المحصوؿ في أصوؿ الفقوالرازم، ؛ ّٕٖ/ُ، دط، اإلبهاج في شرح المنهاج،السبكي (ِ)
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 كاستدلوا بعدة أدلة:

نقػػيض،  ضػػد، أك مػػن مسػػتبعد؛ إذل بالتفػػاىم، كيػػؤدم ٱبػػل اؾاالشػػَب  أفك ، أنػػو األقػػرب إذل الفهػػم أكالن:
 .(1)قرينتْب إذل كٰبتاج

السػػػجع، كا٤بقابلػػػة، كا٤بطابقػػػة،  إذل بػػػو كأبلػػػغ، كأكجػػز، كيتوصػػػل، أكفػػػق أيلػػػب، كيكػػػوف اجملػػاز أف ثانيػػػان:
 .كاجملانسة

 . (ِ)رمتعس أك متعذر كذلك، الوضع تغيّب على اللساف أىل اتفاؽ إذل ٰبتاج النقل أفثالثان:

 الوضػع ٕبكػم ا٤بػتكلم مػراد أحػد كػل فهػم النقػل ثبػت إذا ألنػو؛ أكذل النقػل علػى ا٢بمػل: الثػاني القوؿ
 عنػػػد ا٤بدصوصػػػة كاألقػػػواؿ األفعػػػاؿ الصػػػبلة لفػػػظ إطػػػبلؽ مػػػن نفهػػػم كمػػػا،  الفهػػػم يف خلػػػل يبقػػػى فػػػبل

 طريقػػو تعػػدد أك ،اجملػػاز كجػػو خفػػي فرٗبػػا ا٢بقيقػػة خرجػػت إذا اجملػػاز بينمػػا، الػػدعاء ال لنػػا الوػػرع خطػػاب
 .(ّ) بالبحر الوصف ذلك كمن، الفهم يف خلل فيقع

 .ا٢بقيقة فهم عن مانعة قرينة إذل ٰبتاج اجملاز بأف: عليهم كيرد 

 : الموزعي الدين نور ابن اختيار

 الصػبلة، ٰبتمػل كالنقػل، كلفػظ اجملػاز بػْب اللفػظ دار إذا: ) قػاؿ حيػث اجملػاز على ا٢بمل اختار       
 أكذل؛ فيػو باجملػاز قػاؿ مػن الػدعاء، فقػوؿ مػن إليها منقوالن  يكوف أف كٰبتمل، األفعاؿ يف ازان ٦ب يكوف أف

 . (ْ)(فيو ا٣ببلؼ كلعدـ، منو ا٤بنقوؿ لنسخ استلزامو كلعدـ، استعمالو لكثرة

موافقػػػان ١بمهػػػور ،أيلػػػب مػػػن ا٤بوػػػَبؾ كا٤بنقوؿ أكذل ك اجملػػػاز ا٢بمػػػل علػػػى أفكالػػػذم يػػػراه الباحػػػث       
ال ٲبتنػع العمػل بػو إلفػراد مدلولػو قبػل النقػل  اجملػاز ا٢بمػل علػى أفك  ،يْب كابن نػور الػدين ا٤بػوزعياألصول

                                                          

 ، ُطاألصػػػوؿ، علػػػم مػػػن الحػػػق تحقيػػػق إلػػػى الفحػػػوؿ إرشػػػاد، الوػػػوكاين ؛ُُٖ/ِ، ُط ،السرخسػػػي أصػػػوؿ،السرخسػػػي(ُ)
(ُ/ٕٖ.) 
 .(ْٖٗ/ُ) ّط ،المحصوؿ في أصوؿ الفقوالرازم، ؛ (ّٕٖ/ُ) دط، اإلبهاج في شرح المنهاج،السبكي(ِ)

 ّط ،المحصػوؿ فػي أصػوؿ الفقػوالػرازم، (؛ ٖٕ/ُ) ،ُطاألصػوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين( ّ)
(ُ/ْٖٗ .) 

 .(ِِٕ/ُ)ُط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ْ)
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كبعده، ٖببلؼ ا٤بوَبؾ ال يعمل بو إال بقرينة تعْب أحد معنييو مثبلن إال إذا قيل ٕبملو عليهما، فاألكؿ 
فهػو حقيقػة يف أحػدٮبا  كالنكاح حقيقة يف العقد ٦باز يف الوطء، كقيػل العكػس، كقيػل موػَبؾ بينهمػا

٧بتمل للحقيقة كاجملاز يف اآلخر، كالثاين كالزكاة حقيقة يف النماء أم الزيادة ٧بتمل فيما ٱبرج من ا٤باؿ 
 .ا٢بقيقة فهم عن مانعةة قرين إذل ٰبتاج اجملازف ،للحقيقة كالنقل

 الخالؼ: رثأ

إف حقيقػػة األكػػل منهػػا ىػػو مثػػل إذا حلػػف رجػػل ليػػأكلن مػػن ىػػذه الوػػجرة ؛فػػ: ىاألكلػػ المسػػألة      
على إرادة اجملاز كىو األكل مػن  ذر فتكوف قرينة؛ ألنو متعقد نيقلت أكل خوبها  كذلك مهجوران عرفان 

 ٜبرىا فينصرؼ إليو .

لو قاؿ: رجل ألجنبيو إف نكحتك فلك كػذا فينصػرؼ إذل اجملػاز عنػد ا٢بنفيػة : ةالثاني المسألة
ٖبػبلؼ ،٢برمػة كطػئ األجنبيػة ؛ شػرعان  قيقي كىو الوطئ مهجوره ا٤بعُب ا٢ب ألف ؛كىو العقد دكف الوطء 

 ىا . يطألزكجتو فيحمل علئ ا٤بعُب ا٢بقيقي كىو الوطء دل ٰبنث حٌب :لو قاؿ
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 فهمػا، اإلضػمار مجػاز كاحتمػاؿ، االسػتعارة مجػاز احتمػاؿ بػين اللفػظ دار إذا: السػابع المطلب
 .سواء

 تصوير المسألة

 أـ كبلمػو؟ صػريح ٗبوجػب عليػو يعتػق ىػل" ابػِب ىػذا" :الذم ىػو أسػن منػولعبده الرجل قاؿ إذا       
فلفػػػظ "ابػػػِب ٧بتمػػػل أف تكػػػوف البنػػػوة ا٤بػػػراد هبػػػا العتػػػق  ا٢بكػػػم؟ إٯبػػػاب يف اجملػػػاز علػػػى كبلمػػػو ٰبمػػػل أنػػػو

أك يػػػػّب ذلػػػػك مػػػػن ،تقػػػػديره:مثل ابػػػػِب يف ا٢بنػػػػو ،كٰبتمل أف يكػػػػوف يف الكػػػػبلـ إضػػػػمار ،فػػػيحكم بعتقػػػػة
 . (1)التقدير كاالحَباـ

 ىل ٰبمل على ٦باز اإلستعارة أك ٦باز اإلضمار؟،اختلفت آراء األصوليْب يف ذلك 

 : في المسألة اآلراء

 . (ِ)كىذا قوؿ ا٢بنفية، أكذل االستعارة على ا٢بمل: كؿاأل القوؿ

 :القوؿ ىذا أصحاب بو استدؿ ك٩با

 .ضماراإل كقلة، اللغة يف اجملاز استعماؿ كثرة أكالن:

، أكذل عليػػو فيعتػػق، فا٢بمػػل، كا٢بنػػو الوػػفقة تقػػدير علػػى فيقػػدـذلػػك  ٰبتمػػل ظاللفػػ أف ثانيػػان:
 .(ّ)الدين يف خاأل كلزـك العتق يف االبن فلزـك الوفقة ٖببلؼ

 أيب صػاحبا، ك٧بمػد، يوسػف أبػو ذىب كإليو، (ْ)الوافعي مذىب كىذا، أكذل ضماراإل: الثاني القوؿ
 . (2)اللفظ ىذا ٗبجرد يعتق ال أنو كاختار، ا٤بسألة يف خبلفان  الوافعية عن األسنوم كنقل، (ُ) حنيفة

                                                          

 .َِٕ،، ُط،الوصوؿ منهاج شرح نهاية السوؿ ،سنوماأل(ُ)

 ؛(ْٕ/ّ) ُط،البحر المحيف في أصوؿ الفقو،الزركوي ؛(ُِّ/ُ)واتح الرحموت شرح مسلم الثبوت،دطف،ألنصارما( ِ)
 (.ُّّ/ُ)الجوامع لجمع المحلى شرح، البناين

 (. ِّْ/ُ)ُط،الوصوؿ منهاج شرح نهاية السوؿ ،سنوماأل(ّ)

 .(ِّّ/ُ ،)دط، بهاج في شرح المنهاجاإل،السبكي (ْ)
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 ىػػذا" قػػاؿ فػػإذا، عليػػو الكػػبلـ داللػػة لػػو الصػػارفة القرينػػة أف: القػػوؿ ىػػذا أصػػحاب بػػو اسػػتدؿ ك٩بػػا     
، ا٢بكػم إثبػات يف ا٢بقيقػة عػن خلػف ألنػو؛ ٗبجػازه العلػم ٯبػب فبل، لو حكم ال لغوان  فصار ٧باؿ" ابِب
 منعقػػدان  يكػػوف أف يصػػلح، صػػلياأل ا٢بكػػم إلٯبػػاب منعقػػدان  السػػبب وفيكػػ أف يصػػلح موضػػع كػػل ففػػي

 التقعيػد يف معهػم ٱبتلػف أنو إال ا٢بكم يف ٥بم الوافعي موافقة كمع، األصل عن خلف ىو ما إلٯباب
 . (ّ)ضماراإل إذل عنو عدؿ بل اجملاز يلغ دل فهو

 للمجػػاز تػػرجيح كذلػػك، ـكا٤بلػػز  يثبػػت دل كإف، بػػالبلـز أخػػذان  عليػػو يعتػػق كونػػو أف: علػػيهم كيػػرد
 .(ْ)اإلضمار على

كاسػتدؿ بػأف كليهمػا ٰبتػاج إذل قرينػة ٛبنػع ا٤بداطػب ،الرازم كىذا قػوؿ،أهنمػا متسػاكياف: الثالػث القوؿ
 كػل ألف؛ سػواء فهمػا كاإلضػمار اجملاز بْب التعارض كقع إذا) :اصوؿ يفقاؿ  عن فهم الظاىر حيث

 اجملػاز تعيػْب يف ا٣بفػاء كقػوع يتوقػع ككمػا، الظػاىر فهػم عػن طػبا٤بدا ٛبنػع قرينة إذل ٰبتاج منهما كاحد
 ا٢بقيقة: قلت فإف، اجملاز تعيْب يف ا٣بفاء كقوع يتوقع كذلك ا٤بضمر تعيْب يف ا٣بفاء كقوع يتوقع كما
 أف ضػػماراإل حػػد ألف اإلضػػمار؛ فهػػم علػػى تعػػْب كا٢بقيقػػة: قلػػت، أكذل فكانػػت اجملػػاز فهػػم علػػى تعػػْب

 .(ٓ)(الباقي عليو يدؿ شيء الكبلـ من يسقل

 : الموزعي الدين نور ابن اختيار 

عليهمػػا،  دكرانػػو عنػػد اإلضػػمار علػػى أك، اجملػػاز علػػى اللفػػظ ٞبػػل تسػػاكم الػػدين نػػور ابػػن اختػػار      
 . (ٔ)"أعدؿ عندم كىذا: "ا رٞبو قاؿ حيث

 ىػػذا: نػػوم أسػػن ىػػو الػػذم لعبػػده الرجػػل كقػػوؿ: ) بقولػػو ا٤بسػػألة ٥بػػذه الػػدين نػػور ابػػن مثػػل مث
 .(ُ)(يعتق فبل، يّبه يف أك، ا٢بنو يف ابِب مثل: تقديره، إضمار الكبلـ يف يكوف أف كٲبكن(، ابِب

                                                           

 (. ُٖٓ/ُ)ُط، أصوؿ السرخسي، السرخسي ؛(ّٖ/ُ) ،أصوؿ البزدكم، البزدكم( ُ)
 .(ُٖٔ/ُ)السرخسي ،سابقال رجعا٤ب ؛(ِّْ/ُ)،دط، اإلبهاج في شرح المنهاج،السبكي(ِ)
 (. ْٗ/ُ(، )العريب الكتاب دار: بّبكت) الشاشي أصوؿ ،٧بمد بن أٞبد، الواشي( ّ)

 (.َُْ/ُ)دط ،الجوامع جمع على المحلي الجالؿ شرح على العطار حاشية، العطار( ْ)

 (.ّٗٓ/ُ)ّط ،المحصوؿ في أصوؿ الفقوالرازم، (ٓ)

  (. ِٖٖ/ُ) ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ٔ)
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 كمػػػنهم، اجملػػػاز علػػػى با٢بمػػػل القػػػائلوف بػػػو اسػػػتدؿ ٤بػػػا يسػػػلم دل ا٤بػػػوزعي الػػػدين نػػػور ابػػػن أف بيػػػد
، ضػماراإل مػن سػتعماالن ا أكثػر اجملػاز أف": ا٤بعػادل" يف مػاـاإل كدعػول: )قاؿ حيث قوليو أحد يف الرازم

 القرينػػة يف السػػتوائهما اجملػػاز مثػل يػػذكر أك ٰبصػػر أف مػن أكثػػر العػػرب لسػاف يف فاإلضػػمار، مسػػلم يػّب
، خػارج مػن بػدليل إال اآلخػر على أحدٮبا يَبجح فبل اجملاز مثل اإلضمار"؛فابِب ىذا قوؿ القائل" مثل
 يف بػػػو جػػػـز مػػػا كىػػػذا، خفائهػػػا كاحتمػػػاؿ ينػػػةالقر  إذل االحتيػػػاج يف السػػػتوائهما سػػػياف إهنمػػػا قلنػػػا كإ٭بػػػا

 صػفي اختػاره مػا كىػذا لكثرتػو اجملػاز يػَبجح ا٤بعػادل يف اإلمػاـ قػاؿ؛بػل  اصػوؿ يف لئلمػاـ تبعػان  الكتػاب
 .ا٢باصل صاحب كال اإلماـ يذكره دل ا٤بثاؿ ىذا ،ابِب ىذا مثل كقولو بالعكس كقيل، ا٥بندم الدين

قػوؿ  ففػإ وزعي كالرازم ىوالراجح؛ لوجود اإلحتماؿ لؤلمػرينيراه الباحث أف ماذكره ا٤ب كالذم 
 لكونػو أك يػّبه؛ مػن النسػب موػهور لكونػو إمػا ؛ابنػو يكػوف أف ٲبكػن ال كالعبػد، ابِب ىذا لعبده القائل
 أف ٰبتمػػل إذ ؛كاجملػػاز اإلضػػمار ٦بػػازم بػػْب دائػػران  اللفػػظ كبقػػي ا٢بقيقػػة انتفػػت قػػد فهنػػا، منػػو سػػنان  أكػػرب
          يَبتػب ال أك عتػق ىذا على يَبتب ىل أنو كأما، لذلك ٦بازان  ابِب أنو أك، ا٢بنو يف ابِب مثل ا٤براد يكوف
 كػاف إذا فيمػا كجهػْب األصػحاب حكػى كقد، ا٤بصنف إرادة كال لو التعرض األصورل كظيفة من فليس

 دل كإف بالبلـز فيؤاخذ العتق الزمها الٍب وةنبالب أقر لكونو يعتق ىل وقاستلحك  يّبه من النسب موهور
 .حقيقتو باللفظ أراد إ٭با كىو كيف كاجملاز اإلضمار الوجهْب مأخذ ليس كلكن، ا٤بلزـك يثبت

 الخالؼ أثر

 منها: مسائل٩با انبُب على ا٣ببلؼ عدة 
صػحة ل الوضػوء يف شػرط النيػة أف الوػافعي قػوؿكىػذا للصبلة  الوضوء يف شرط النية :ىاألكل المسألة 
 كجو        .اآلية ﴾كيجيوىىكيمٍ  فىاٍيًسليوا الصَّبلةً  ًإذلى  قيٍمتيمٍ  ًإذىا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا﴿ :تعاذل لقولو لصبلةا

 إرادة ألجػػػل بالغسػػػل أمرنػػػا ألنػػػو؛ الصػػػبلة ألجػػػل ا٤بػػػذكورة األعضػػػاء بغسػػػل يػػػأمر تعػػػاذل أنػػػو :التمسػػػك
 ان أمػر  يكػوف آخػر فعػل إرادة بوػرط فعػلبال كاألمػر الصػبلة إرادة الصػبلة إذل القيػاـ مػن ا٤براد ألف الصبلة

                                                           

 كالػػذم: قػاؿ حيػػث ضػماراإل أك اجملػػاز علػى ا٢بمػػل ا٤بثػاؿ ىػػذا مػن كعدمػػو عتػاؽاإل لَبتػػب ا٤بأخػذ يكػػوف أف علػى: عػػَبضقػد ي( ُ)
 ضػماراإل ٦بػازم بػْب دائػران  اللفػظ كبقػي، ا٢بقيقػة انتفػت قػد فهنػا منو سنان  أكرب لكونو... ابِب ىذا لعبده القائل أف تقريره يف عندم
 .كاجملاز
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 ،عليػو الػدخوؿ ألجػل أم ؛فتػأدب ا٣بليفػة علػى دخلػت إذا :قو٥بم يف كما اآلخر الفعل ألجل بالفعل
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ): تعػػاذل قولػػو كمنػػو

  . (1)الصبلة ألجل األعضاء بغسل أنو فعلم، ٪بواكم ألجل أم [12]انًجادنت:(   ٹ ٹ

 لكونػػو إمػػا ؛ابنػػو يكػػوف أف ٲبكػػن ال فالعبػػد" ابػػِب ىػػذا": لعبػػده القائػػل قػػوؿ: ةالثانيػػالمسػػألة 
 ٦بػازم بػْب ان دائػر  اللفػظ كبقػي ا٢بقيقة انتفت قد فهنا، منو سننا أكرب لكونو أك يّبه من النسب موهور

 أنػػو كأمػػا، لػذلك ٦بػػازنا ابػػِب أنػو أك، ا٢بنػػو يف ابػػِب مثػل: ا٤بػػراد يكػػوف أف ٰبتمػل إذ ؛كاالسػػتعارة اإلضػمار
 .سابقان  كما مر عتق ىذا على يَبتب ىل

 

 

                                                          

 .(ِّّ/ُ)دط، اإلبهاج في شرح المنهاج ،السبكي،(ُ)
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 علػػى الحمػػل يكػػوف، النقػػل كاحتمػػاؿ، التخصػػيص احتمػػاؿ بػػين اللفػػظ دار إذا: الثػػامن المطلػػب
  .أكلى التخصيص

 تصوير المسألة

بػػل  فقػػل؛ كاجملػػاز ا٤بوػػَبؾ بػػْب بالتعػػارض ٱبػػتص ال الكلمػػات بػػْب ا٢باصػػل التعػػارضمعلػػـو أف 
 :أكجو ٟبسة علىكىو  ا٤بتكلم مراد فهم يف يكوف ا٣بلل فإ

 .االشَباؾ احتماؿ: كالن أ
 .الورع أك بالعرؼ النقل احتماؿ: ثانيان 
 .اجملاز احتماؿ: ثالثان 
 .اإلضمار احتماؿ: رابعان 

 .التدصيص احتماؿ: خامسان 

 كالنقػػل، شػػَباؾاال احتمػػاؿ انتفػػى إذا أنػػو: ا٤بػػتكلم مػػراد فهػػم يف خلػػبلن  تػػؤثر الوجػػوه ىػػذه كػػوفك 
 كضػع مػا اللفػظ مػن ا٤بػراد كػاف كاإلضػمار اجملػاز احتمػاؿ انتفػى كإذا كاحػد، ٤بعػُب موضػوعان  اللفظ كاف
 يف خلػل ذلػك عنػد يبقػى فػبل لػو، كضػع مػا ٝبيع باللفظ ا٤براد كاف التدصيص احتماؿ انتفى كإذا لو،

 كالنكػاح،  حقيقػة أك، ك٦بػازان  حقيقػة آخػر يف يكػوف أف معُب يف حقيقة ىو لفظ احتمل إذاف .(1)الفهم
 .الوطء يف ٦باز العقد يف حقيقة

 : في المسألة اآلراء

 .(ِ)األصوليْب ٝبهور ذىب كإليو، أكذل التدصيص احتماؿ :كؿاأل القوؿ

 كاستدلوا باأليت:

                                                          

 .(ِّّ-ُّّ/ُ)دط، اإلبهاج في شرح المنهاج،كيالسب؛ (ّٗٓ/ُ)ّط ،المحصوؿ في أصوؿ الفقوالرازم، (ُ)

 (. ِٗٓ/ُ، )ُ، طالبحر المحيف في أصوؿ الفقوالزركوي،  (ِ)
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كالفعل إ٭با يصدر حقيقة عن فاعل حقيقي، أمػا إسػناده إذل ألف  ؛اجملاز من أكذل التدصيص أفب أكالن:
 .(1)ـ ك٫بوه ٩با ليس بفاعل حقيقي ؛ فهو ٦باز، كجرل ذلك ٦برل ا٢بقيقةالكبل

ف ا٤بػػدلوؿ يكػػوف ٩بػػا يتبػػادر إذل الفهػػم مػػن إطػػبلؽ اللفػػظ مػػن يػػّب قرينػػة مػػع عػػدـ العلػػم بكونػػو ألثانيػػان: 
 .(2)نقلكيّبه ىو ال تدصيصٖببلؼ يّبه من ا٤بدلوالت، فا٤بتبادر إذل الفهم ىو ال ٦بازان 

 .(ّ)األصوليْب من ٝباعة ليوإ كذىب، أكذل النقل حتماؿا :الثاني القوؿ

 كاستدلوا باأليت:

 كاجملػػػاز متعسػػػر، أك متعػػػذر كذلػػك الوضػػػع، تغيػػػّب علػػى اللسػػػاف أىػػػل اتفػػاؽ إذل ٰبتػػػاج النقػػػل أفبػػ أكالن:
 .(4)متيسر كذلك ا٢بقيقة فهم عن مانعة قرينة إذل ٰبتاج

 األمػػر، نفػس يف نفيػو بصػػحة ٨بصصػان  كونػو يعػػرؼ فقػد نقػل يكػػن دل كإف اللغػة، أىػل عػػن النقػل ثانيػان:
 لػيس إنػو لببلدتػو ٞبػارا النػاس مػن ٠بػي ٤بػن يقػاؿ أف يصػح فإنػو ك٥بذا ذلك، بعدـ منقوؿ كونو كيعرؼ
 .(5)فيو حقيقة كاف ٤با األمر نفس يف بإنساف ليس إنو: يقاؿ أف يصح كال ٕبمار،

 : الموزعي الدين نور ابن اختيار

 دار إذا موافقػان ١بمهػور األصػوليْب كىػو أنػو التدصػيص علػى ا٢بمػلا٤بوزعي  الدين نور ابن اختار      
 علػػم اك : )قػػاؿ حيػػث ؛أكذل التدصػػيص علػػى فا٢بمػػل، النقػػل كاحتمػػاؿ التدصػػيص احتمػػاؿ بػػْب اللفػػظ

  .(ٔ) منو خّبالذم ىو  من خّب ألنوالنقل ؛  منأف التدصيص خّب 

                                                          

 .ِِٓ/ِ ،ُط،الركضة مختصر شرح، ، الربيع أبو (ُ)
 .( ُّٔ/ُ) ،دط ،القرآف علـو في اإلتقاف،؛ السيوطيُِٖ/ِ ،ُط،الوصوؿ منهاج شرح نهاية السوؿ ،سنوماأل(ِ)
 (.ِٗٓ/ُ، )ُ، طحر المحيف في أصوؿ الفقوالبالزركوي، (ّ)
 )، دط ،القػرآف علػـو فػي اإلتقػاف،؛ السػيوطي(ٕٗ/ُ،)ُطاألصػوؿ، علػم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الوػوكاين(ْ)
ُ/ُّٔ). 
 .(َّ/ُ، دط)األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ٓ)
 (. ِِٗ/ُ)ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ٔ)
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ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ): تعاذل بقولو ا٤بوزعيابن نور الدين  مثل كقد     

 يكػوف أف كٰبتمػل، كالػوطء العقد بْب موَبؾ النكاح أف ٰبتمل ذلك كبياف، [22]انُساء:   (چ چ  ڍ
 ال الوػافعية عنػد أنػو ىػذا علػى يَبتػب ك٩با، منو الفاسد العقد ٖبركج ٨بصوص كلكنو، العقد يف حقيقة

 مث ؛(ُ)الػوطء بالنكػاح ا٤بػراد أف علػى اآلية بصريح ٯبوز ال ا٢بنفية كعند، أبوه هبا زىن بامرأة التزكج ٯبوز
 فمنطقيػان ، اجملػاز مػن خػّب كالتدصػيص، النقػل من خّب نظره كجهة من اجملاز ا، أف رٞبو كيرجح يتابع

 كجهػػة مػػن اإلضػػمار مػػن خػػّب التدصػػيص يكػػوف أف ىػػذا كالـز، النقػػل مػػن خػػّب التدصػػيص يكػػوف أف
 كأف: )ا رٞبػو قػاؿ فلػذا، عليهمػا اللفػظ دكراف عنػد اجملػاز مػع كيوتسا يرل لكونو الدين؛ نور ابن نظر

 .(ِ)(منو ان خّب  فيكوف، ا٤بساكم من خّب ألنو؛ اإلضمار من خّب التدصيص

 باالسػػتقراء ا٤بوػػَبؾ مػػن اسػػتعماالن  أكثػػر ألنػػو أكذل؛ فاجملػػاز كاجملػػاز االشػػَباؾ بػػْب التعػػارض عنػػد
  .(ّ) التوقف ٯبب القرينة عدـ عند فإنو ا٤بوَبؾ ٖببلؼ ،أكذل األكثر على كا٢بمل

موافقػػان ١بمهػػور ،أيلػػب مػػن ا٤بوػػَبؾ كا٤بنقوؿ أكذل ك اجملػػاز ا٢بمػػل علػػى أفكالػػذم يػػراه الباحػػث        
ال ٲبتنػع العمػل بػو إلفػراد مدلولػو قبػل النقػل  اجملػاز ا٢بمػل علػى أفك  ،األصوليْب كابن نػور الػدين ا٤بػوزعي
بو إال بقرينة تعْب أحد معنييو مثبلن إال إذا قيل ٕبملو عليهما، فاألكؿ كبعده، ٖببلؼ ا٤بوَبؾ ال يعمل 

 كالنكاح حقيقة يف العقد ٦باز يف الوطء، كقيػل العكػس، كقيػل موػَبؾ بينهمػا فهػو حقيقػة يف أحػدٮبا
 .٧بتمل للحقيقة كاجملاز يف اآلخر

 الخالؼأثر 

 مما ينبني على الخالؼ عدة مسائل منها:

ذل اجملػاز عنػد ا٢بنفيػة كىػو لك كذا فينصرؼ إف نكحتك فلو قاؿ رجل ألجنبيو إ المسألة األكلى:   
ٖبػػبلؼ لػػو ٢برمػػة كطػػئ األجنبيػػة ؛ مهجػػور شػػرعان؛ ا٤بعػػُب ا٢بقيقػػي كىػػو الػػوطء ألف ؛العقػػد دكف الػػوطء 

 قاؿ لزكجتو فيحمل علئ ا٤بعُب ا٢بقيقي كىو الوطء دل ٰبنث حٌب يطأ ىا .

                                                          

 .(ُّٔ/ُ)دط ،القرآف علـو في اإلتقاف،؛ السيوطيُِٖ/ِ، ُط،الوصوؿ منهاج شرح نهاية السوؿ ،سنوماأل(ُ)

 (.ِِٗ/ُ، )السابق ا٤برجع( ِ)
 . (ِٗٓص )ُط البحر المحيف في أصوؿ الفقو،الزركوي، ( ّ)
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 ،ة يف النمػػػاء أم الزيػػػادة ٧بتمػػػل فيمػػػا ٱبػػػرج مػػػن ا٤بػػػاؿ للحقيقػػػة كالنقػػػلكالزكػػػاة حقيقػػػ  ة:الثانيػػػ المسػػػألة
 .ا٢بقيقة فهم عن مانعةة قرين إذل ٰبتاج اجملازف

 .كالصريح الظاىرة الكناية:التاسع المطلب

 تمهيد
 كنػػت تقػػوؿ، كالسػػَب الكػػن مػػن مػػأخوذة كىػػي، القصػػد كإبانػػة بالنيػػة إال ا٤بػػراد منهػػا يعػػرؼ ال: الكنايػػة
 أطلػػػق لفػػػظ: االصػػػطبلح يف الكنايػػػة كلػػػذلك؛ أخفيتػػػو أم نفسػػػي يف مػػػا كأكننػػػت،  توسػػػَب  أم الوػػػيء

 هػيف (القامػة طويػل أم، النجػاد طويػل) فبلف كتقوؿ،  ا٤بعُب لكذ إرادة جواز مع،  معناه الـز بو كأريد
 تػةب أك بائن أنت :ككقولو كالفراؽ التسريح كلفظ اللغة يف أك الورع يف هبا يطلق أف العادة جرت أيضان 

 (ُ).ذلك أشبو كما بتلة أك
 كمثالو ،االحتماؿ إليو يتطرؽ ال بينان  استعماالن  ،لو ا٤بوضوع معناه يف اللفظ ا٤بتكلم استعماؿ:التصريح

 . ذلك أشبو كما ،كالعتق ،الطبلؽ صيغ ،اشَبيت، بعت ،العقود صيغ
 تصوير المسألة

 داللتهمػػا أف يف كالتعػػريض الكنايػػة َبؾتوػػ كلكن،التصػػريح خػػبلؼ الكنايػػة أف لنػػا يتبػػْب سػػبق ٩بػػا      
كلكن ىػل  ،يّبه بو أريد لكنو، ا٤بعُب يف لو كضع فيما مستعمل لفظهما كأف، ا٣بطاب بسياؽ مقصود

 داللتها يف ا٣بطاب كالصريح؟ 
 : المسألة في راءاآل
 .(2)نيتو يف كيصدؽ نواه ما إذل يرجع كاألحناؼ ةالوافعي قاؿ كهبذا النية إذل تعود هناإ :األكؿ القوؿ

كقػػع اإلٝبػػاع علػػى أنػػو يقبػػل قولػػو فيمػػا دكف الػػثبلث يف صػػريح  قػػد أنػػو إذاب كاسػػتدؿ الوػػافعي:
ألف داللػة الصػريح أقػول مػن داللػة الكنايػة، كيوػبو  ؛ألفاظ الطبلؽ كاف أحرل أف يقبل قولو يف كنايتػو

                                                          

 (.ٖٗ/ِ)ُ،ط القراء طبقات في النهاية غاية، ، ا١بزرم ابن (ُ)
 .ٕٗ/ّ،د.ط، المقتصد كنهاية المجتهد بداية ،دأٞب بن ٧بمد الوليد أبو، رشد بنا(ِ)
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لعػػػدد. كإ٭بػػػا صػػػار أف تقػػػوؿ ا٤بالكيػػػة إف لفػػػظ الطػػػبلؽ كإف كػػػاف صػػػرٰبا يف الطػػػبلؽ فلػػػيس بصػػػريح يف ا
 .(1)الوافعي إذل أف الطبلؽ يف الكنايات الظاىرة إذا نول ما دكف الثبلث

 يف ادعػػى مػػن قػػوؿ يقبػػل ال فعنػػده، مالػػك ذىػػب كإليػػو، كالصػػريح الظػػاىرة الكنايػػة فإ :الثػػاني القػػوؿ
  .(2)بقرينة إال، طبلقنا يرد دل أنو، الظاىرة الكنايات

إ٭با تلفظ هبا ه أف األلفاظ ىذبداللة  ى ذلك؛شاىد عل اللغومك أف العرؼ الورعي كاستدؿ: ب
كوف ىنالك قرينة تدؿ على خػبلؼ ذلػك، كإ٭بػا صػار إذل أنػو ت، كا٤براد هبا الطبلؽ، إال أف الناس يالبان 

ال يقبل قولو فيما يدعيو دكف الثبلث ؛ ألف الظاىر من ىذه األلفػاظ ىػو البينونػة، كالبينونػة ال تقػع إال 
 .(3)ا٤بوهور أك ثبلثان عنده يف  خلعان 
 : الموزعي الدين نور ابن اختيار
 مػػػن كػػػاف كمػػػا، الصػػػريح اللفػػػظ كجعلػػػوا) ا رٞبػػػو فقػػػاؿ، كالصػػػريح الظػػػاىرة الكنايػػػة أف اختػػػار      

 مالػػك هبػػا كأ٢بػػق، الوػػافعي عنػػد، كالسػػراح، كالفػػراؽ، كػػالطبلؽ،  فيػػو إهبػػاـ ال ان متعارفػػ، ان موػػهور  األلفػػاظ
 كقػوؿ، كالتعػارؼ الوػهرة مػن فيهػا ٤بػا كمفارقػة؛، كمسػرحة، كبتلػة، ةكبتػ، خليػة أنػت: ظػاىرة كنايػة كػل

  .(ْ)(كأكذل أقرب مالك
أم أف الكنايػػة مقصػػودة با٣بطػػاب، كإهنػػا  كالصػػريح الظػػاىرة أف الكنايػػة كالػػذم يػػراه الباحػػث:

ياؽ مسػػتعملة يف موضػػعها كالصػػريح لؤلدلػػة الواضػػحة الصػػرٰبة فداللػػة الكنايػػة كالتعػػريض مقصػػودة بسػػ
ا٣بطاب ٖببلؼ داللة معُب ا٣بطاب، كإشارة ا٣بطاب، فإف داللتهما يّب مقصودة بياف ا٣بطػاب كإ٭بػا 

 فهمت بضرب يف اإلجتهاد كاإلستنباط ..
 الخالؼ أثر

 انبى على الخالؼ مسألة: الكنايات" الظاىرة ىل تعتبر كالصريح

                                                          

 .ٕٗ/ّ، المقتصد كنهاية المجتهد بداية ،(؛ابن رشدُْٗ/ّ،ت د، الفركؽ أنواء في البركؽ أنوار،  القرايف(ُ)
  .ٕٗ/ّ،سابقال رجعا٤ب .ُْٗ/ّ،سابقال رجعا٤ب( ِ)

 (.ُٖٗ/ُ)،سابق القرايف، مرجع (ّ)
 (.ِِْ/ُ) ُ ط ،داالجتها لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ْ)
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الػػػذم يقػػػوؿ أف الكنايػػػات" الظػػػاىرة  : أنػػػت بػػػاين، أكبتػػػة. ف"كقولػػػوك  لفػػػظ" التسػػػريح كالفػػػراؽ ك         
 . (1)كالصريح يرل الطبلؽ، إال إذا أتى بقرينة تدؿ أنو ال يريد الطبلؽ ،كىذا مذىب مالك

 . (2)الوافعية كاالحناؼ كىذا مذىبيف نيتو ،قولو  كمن دل يقل بذلك اعترب النية كيصدؽ 

                                                          

.(ُْٗ/ّ)،ت د، الفركؽ أنواء في البركؽ أنوار،  القرايف (ُ)
 (.ٕٗ/ّ)،المقتصد  كنهاية المجتهد بداية ( ابن رشد، ِ)
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 الخصوص: ثامنال المبحث

 .العمـو تخصيصجواز : كؿاأل المطلب

 :دتمهي

 : نواعأربعة أ العمـوأف  معلـو

 لفظ ا١بمع، مثل: ا٤بسلمْب، كا٤بوركْب، كالرجاؿ، كا١بباؿ، كاألبرار، كالفجار. أكالن:

لفظ ا١بنس، مثل الناس، كالنساء، كاإلبل، كا٢بيواف كليس ذلك من ألفػاظ ا١بمػع؛ ألنػو لػيس لػو  ثانيان:
  من جنسو كاحد.

الوػػػرط  يف العقػػػبلء، ك"مػػػا" يف يػػػّبىم إذا كػػػاف يف االسػػػتفهاـ أكاأللفػػػاظ ا٤ببهمػػػة، مثػػػل "مػػػن"  :ان ثالثػػػ
 كا١بزاء، ك"أم" يف ا١بمع، ك"أين" يف ا٤بكاف، ك"مٌب" للزماف.

االسم ا٤بفرد إذا دخل عليو األلف كالبلـ، مثػل: اإلنسػاف، كالسػارؽ، كالػزاين، كالقاتػل، كالكػافر،  :ان رابع
 .(ُ)كالبيع، كالصيد، كالدينار كما أشبهو

 في المسألة اءاآلر 

 . (ِ)كىو قوؿ ٝبهور العلماء، كالسنة بككاقع يف الكتا، جائز مـوٚبصيص الع فإ :األكؿ القوؿ 

كالسػػػنة ا٤بطهػػػرة فهنػػػاؾ آيػػػات ، الكػػػرًن آفيف القػػػر  اسػػػتعمالوالعمػػػـو قػػػد كرد  ٚبصػػػيص أفبػػػ: كاسػػػتدلوا 
ك الػريح مػن فتلػ[25]األحق اف:(   ڱ ڱ ں ں ڻ ھ): اذلتعػ كقولػو ا٨بصوصة قطعن  كىي، كردت

ٻ پ )تعػػاذل: كقولػػو يػػاتكيػػّب ذلػػك مػػن اآل، فقطعنػػا أهنػػا ٨بصوصػػة بػػاؿدل تػػدمر ا١ب أهنػػاا٤بعلػػـو 

(   ھ ھ ې) تعػػػػػاذل ومنهػػػػػا قولػػػػػ مػػػػػريف األ كػػػػػذلك كرد كقػػػػػد، [23]انًُ     م:(   پ پ ڀ

                                                          

 . ِٖٓ-ِْٖ/ِ، ِ، ط العدة في أصوؿ الفقو ،أبو يعلى ؛ِٖ/ِ،دط،اإلبهاج شرح المنهاج،السبكي (ُ)

 قدامػػة ابػػن ؛ُّْ/ِ دط  ،األحكػػاـ أصػػوؿ فػػي اإلحكػػاـ،آلمػػدما ؛ُِٓ/ُ،ُط،المستصػػفى فػػي أصػػوؿ الفقػػو ،الغػػزارل(ِ)
 قواطع ا٤بركزم، ؛ُُٖ ص، د ط، المسودة في أصوؿ الفقو ،آؿ تيمية ؛ِٓ/ِ ، ِط ،المناظر كجنة الناظر ركضة، ا٤بقدسي
 .ُْٓ/ُ، ِط، كالتحبير التقرير ،حاج أمّب ابن ؛ُْٖ/ُ ،ُط األصوؿ، في األدلة
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ھ ): تعػػػاذل وقولػػػ يالنهػػػ كيف،ا٤بنهػػػي عػػػن قتلهمػػػا سػػػتأمنكا٤ب بالػػػذمي صصػػػو ٨بقطعنػػػا  كىػػػذا[5]انخىب   ت:

 .(ُ)كالتقبيل اعنو قطعن  ان يأف بعض القرباف ليس منه[222]انبقرة:(   ۓ ۅھ ے ے 

كأيلػب أىػل ، كىو قوؿ طائفة قليلػة شػاذة، تنعجائز بل ىو ٩ب ٚبصيص العمـو يّب فإ: ثانيال القوؿ 
 . (ِ)منهم ىناؾ من شذ فمنع ٚبصيص العمـو كدل يسموا أحدان  أفاألصوؿ ينقلوف 

 : باآليت كاستدلوا 

 اجتمػػع الكإ، فػػبل يصػػدؽ ىػػو، نفيػػو صػدؽألنػػو ينفػػي في ؛التدصػيص يسػػتلـز الكػػذب فأ :أكالن 
 .(ّ)ثباتالنقيضاف النفي كاإل

 قيػػدكذلػػك أف صػػدؽ النفػػي م، ٧بػػل كاحػػد لػػىدل يتػػواردا ع ثبػػاتالنفػػي كاإل بػػأف: علػػيهم كيػػرد 
، فػػػظظػػػاىر الل إذل انظػػػرن  افيصػػػدؽ نفػػػي التدصػػػيص ٦بػػػازن ، مقيػػػد با٣بصػػػوص ثبػػػاتبػػػالعمـو كصػػػدؽ اإل

 .إلثباتا٤بعُب فبل تتحد جهة النفي كا ذلإ ان حقيقة نظر  وثبوت كيصدؽ

 .(ْ)البداء التدصيصأنو يلـز من  :ثانيان 

دل يػرده كنصػب الػػدليل  إذا مػاأ، العمػػـو مػن أكؿ األمػر أراديلػـز الكػذب أك البػداء إذا  أنػو: علػيهم كيػرد
 .(ٓ)دصيصبعد الت يكإ٭با أراد الباق ابتداءيرده  دل كىو، عليو فبل

                                                          

 ،ُط،الفقػو أصػوؿ فػي التحريػر شػرح التحبيػر، ا٤بػرداكم ؛ِٓ/ِ،  ِط ،المنػاظر كجنة الناظر كضةر ، ا٤بقدسػي قدامة ابن(ُ)
ٔ/ُِّٖ. 

 حػاج أمػّب ابن ؛ُُٖ ، دط، المسودة في أصوؿ الفقو ،آؿ تيمية ؛(ُّْ/ِدط ) ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ِ)
 .ُْٓ/ُ، ِ، طكالتحبير التقرير،

 .ُّْ/ُ، السابق ا٤برجع( ّ)

 .ِْٓ/ُ، ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،غزارلال(ْ)

 .ُْٓ/ُ، ِ، طكالتحبير التقرير، حاج أمّب ابن(ٓ)
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  :الموزعي الديننور  ابن اختيار

ٗبػػػن شػػػذ  ربةكال عػػػ ةقاطبػػػ لمػػػاءكىػػػو قػػػوؿ الع، ا٤بػػػوزعي جػػػواز التدصػػػيص للعمػػػـو اإلمػػػاـ اختػػػار       
ا)كىػػو  و( فقػػاؿ رٞبػػكػػليف ) الالتدصػػيص إ وازٗبنػػع جػػ شػػذ مػػن ان ٗبنػػع جػػواز التدصػػيص مبينػػ لقوؿبػػا

،  اخبلفنػػػػ)كػػػػل(فمن األصػػػػحاب مػػػػن أجػػػػرل فيػػػػو  ػؤكػػػػد بػػػػإال العمػػػػـو ا٤ب، العمػػػػـو ألفػػػػاظكاقػػػػع يف ٝبيػػػػع 
، كىػو الصػحيح، افيػو خبلفنػ زكدل ٯب، دومن جوز نس كمنهم، يف نسخ ا٢بكم ا٤بؤكد بالتأبيد كا٣ببلؼ

ىئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)يف قولو تعاذل  ماك،  كما ٯبوز ٚبصيصو با٤بدصص ا٤بتصل  فإنو

 .(ُ)ا٤بنفصل( با٤بدصصٯبوز [31-33]انِحجر:(   ی ی ی ی جئ حئ مئ

 وطرقػػ دقػك  إالمػا مػن عػاـ  ألنػو ؛للعمومػاتالػراجح جػواز التدصػيص  أف الباحػث يػراهكالػذم  
 .التدصيص زجوا نعشذ بالقوؿ ٗب ٗبنكال عربة ، (ِ)معدكدة  ةالتدصيص إال يف مواضع يسّب 

 الخالؼ   رثأ

 منها:ينبِب على ا٣ببلؼ عدة مسائل ا٩ب

 ـ قولو تعاذل:إخراج اجملانْب كالصبياف من عمو المسألة األكلى:

أم ك   [26]آل عً   راٌ:(   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ )
،٨بصص بإخراج اجملانْب كالصبياف ، بناء على أف العقل ال ٯبػوز تكليػف مػن ال ٝبيعان ا٢بج على الناس 

 يعقلو ،كقاؿ آخركف لو جاز التدصيص بو لكاف اللفظ صا٢بان ٤با يأباه العقل.

بعػػػض متنػػػاكؿ اللفػػػظ كذلػػػك عنػػػد صػػػلوح اللفػػػظ لػػػو لغػػػة مػػػع أف العقػػػل  جإذ التدصػػػيص إخػػػرا 
 يقتضي خركجو.

 

                                                          

 .َّّ،َِّ/ُ،ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ُ)

 ،ُط،الفقػو أصػوؿ فػي التحريػر شػرح التحبير، ا٤برداكم ؛ُٗٓ/ِ ،ِط ،المناظر كجنة الناظر ركضة، ا٤بقدسي قدامة ابن(ِ)
ٔ/ِٖٔٔ. 



 

099 

 " كالدـ ا٤بيتة عليكم حرمت" تعاذل ا قوؿيف معُب : المسألة الثانية

 ة يفخلػاد ككبلٮبػا(الػدـ أنػواع ٝبيػع فيوػمل) كالػدـ ميتػة كػل فيوػمل: عمومػاف لدينا يف اآلية 
 ا١بػراد، البحػر ميتة:٧برمة ليست فإهنا ا٤بيتة من أنواع ثبلثة منو  خرج فقد ا٤بيتة عمـو أما،ف التدصيص

 . ٰبل لكنو ميتو ٱبرج فإنو؛ أمة ذكيت الذم ا١بنْب،ك 

ككلهػا  بػاللحم ٱبتلل الذم الدـ، الطحاؿ، الكبد:أيضان  ثبلثة منو خرج فقد الدـ كىو الثاين العمـو أما
 ٥با آثار أخرجتها من العمـو عند ا١بمهور.

 " القتلى يف القصاص عليكم كتب امنوا الذين هاأييا" تعاذل وقولالثالثة:  المسألة

 قتلػو فإف الكافر،ك  ا٣بطأ قتيل: أربعة منو خص كلكنو ، قتيل كل يومل عاـ ىنا القتلى فلفظ
 بالعبػػد يقتػػل ال ا٢بػػر فػػإف العبػػد،ك  (1)" بػػو يقتػػل ال هكلػػد قتػػل ذاإ فإنػػو باأل،ك  بػػو  يقتػػل ال ،فإنػػو مسػػلم
 .ةيللحنف خبلفان (2)" بعبد حر يقتل ال" كسلم عليو ا صلى لقولو

 .االستثناءاشترط اتصاؿ العبارة في : انيالث المطلب

 تمهيد

، عػضإذا عطفػت بعضػو علػى ب: ليقاؿ ثنيت ا٢بب، ٗبعُب العطف كالعود: االستثناء يف اللغة يأيت      
 صػرفتو فإ رأيػو عػن افبلننػ ثنيػت يقػاؿ، صػدكال الصػرؼ ٗبعػُب كيػأيت، عػاد: انثُب الرجل عػن رأيػو: كيقاؿ

 .(ّ)إذا تعوجت: انثنت ا٢بية: لتعوج يقاؿكيأيت ٗبعُب ا، كصددتو

                                                          

 بػػن عمػػر مػػن حػػديث – كسػػلم عليػػو ا صػػلى- ولقولػػ ولقتلػػ سػػببان  يكػػوف فػػبل الولػػد لوجػػود سػػبب لػػداالو  فأل ،ٝبػػاعإ ٧بػػل كىػػذا(ُ)
فػػي  ،أخرجػػو ابػػن ماجػػو "بالولػػد الوالػػد يقتػػل ال" يقػػوؿ سػػلم ك عليػػو ا صػػلى ا رسػػوؿ ٠بعػػت قػػاؿ -رضػػي ا عنػػو -ا٣بطػػاب
رقم : (، بػُُّٕ/ُصػحيح)صػحيح الجػامع،؛كقػاؿ األلبػاين يف،  ِِٔٔ ،بػرقم( ٖٖٖ/ِ)،في بػاب اليقتػل الوالػد بولػده،سننو

ْٕٕٗ . 
 ضػػػػػػعيف الجػػػػػػامع الصػػػػػػغير كزيادتػػػػػػو فػػػػػػي،كقػػػػػػاؿ األلبػػػػػػاني  ( ،ِِّٓ ،بػػػػػػرقمُّٓ/ْأخرجػػػػػػو الػػػػػػدارقطني فػػػػػػي سػػػػػػننو  (ِ)

 .ّّٔٔ ،برقم ُٖٗ/ُ،ضعيف
 .َٓ/ُ،"الثاء باب(."ـُٗٗٗ/ىػَُِْ،النموذجية الدار العصرية ا٤بكتبة:صيدا بّبكت)ٓط،الصحاح مختار،الرازم( ّ)
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 مػػن أخواهتػػا إحػػدل أك بػػإال اإلخػػراج: ىػػوفهنػػاؾ تعريفػػات كثػػّبة مػػن أٮبهػػا  صػػطبلحيف اال تعريفػػو أمػػا
 .(ُ)كاحد متكلم

 ،معينػة ان للعلماء يف االستثناء شركط التنبيو إذل أفٯبدر  ان كاصطبلح ةتعريف االستثناء لغ كبعد 
 : لماءكلعل أىم الوركط الٍب ذكرىا الع، كاختلفوا على بعضها اآلخر، اتفقوا على بعضها

 .االستثناء ا٤بتصل أفكىذا ىو ش، من جنس ا٤بستثُب منو تثُبيكوف ا٤بس أف .ُ

 .ُبا٤بستث ركفيو خبلؼ يف قد، منو ُبللمستث اال يكوف ا٤بستثُب مستغرقن  أف .ِ

 .كىذه ا٤بسألة ا٤بدتارة، خبلؼ يوكف، منو با٤بستثُب يكوف ا٤بستثُب متصبلن  فأ .ّ

عنػػدم لػػو عوػػرة دراىػػم  ٫بػػو، فػػإذا سػػبقو حػػرؼ عطػػف كػػاف لغػػوان ، الكػػبلـ بغػػّب عطػػف يلػػي أف .ْ
 كإال درٮبا.

 .(ِ)اكاحد ان كا٤بستثُب منو متكلم ٤بستثُبيكوف ا أف .ٓ

صػػحابو كمػػا نػػص أوػػرط عنػػد اإلمػػاـ أٞبػػد ك كىػػذا ال، منػػو ا٤بسػػتثُبينػػول ا٤بسػػتثُب قبػػل ٛبػػاـ  أف .ٔ
 .(ّ)على ذلك ابن ا١بار يف شرح الكوكب ا٤بنّب

 تصوير المسألة:

 ؟(ْ)ال أـ عادة اتصالو يوَبط ىل كاختلفوا، لغة االتصاؿ االستثناء شرط أف علىالعلماء  اتفق 

 

                                                          

أبػػو  ؛(ٗٓٔ/ِ،) ِ،طالعػػدة فػػي أصػػوؿ الفقػػو ،أبػػو يعلػػى ؛ّٖٔ/ْ، ُط البحػػر المحػػيف فػػي أصػػوؿ الفقػػو،الزركوػػي، ( ُ)
 (.ِِْ/ُ)،ُط،المعتمد في أصوؿ الفقو ، البصرم ا٢بسْب

(؛ ُّْٖ-ُّّٖ/ْ، )دط،لمنهاج ا اإلبهاج في شرح،؛السبكي(ِّّ/ُ)ُط،اآلمل بغية شرح السائل إجابة، الصنعاين(ِ)
 (.ْْٗ/ُ، ) ُط،الوصوؿ منهاج شرح نهاية السوؿ ،سنوماأل

 (. َّْ-َّّ/ّ) ِط،شرح الكوكب المنير ،ابن النجار(ّ)

 (.ٖ/ِ) ،ُط ،الجوامع جمع سلك في المنظومة الدرر إليضاح الجامع األصل، السيناكين( ْ)
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 : في المسألة اآلراء

لػو : و٫ب، يّب منقطع اكاحدن  لكبلـبأف يعد ا ،ااتصاؿ ا٤بستثُب با٤بستثُب منو لفظن  يوَبط: ألكؿا القوؿ
يكػػوف انفصػػالو كتػػأخره علػػى كجػػو ال يػػدؿ علػػى أف ا٤بػػتكلم قػػد  بػػأف: مػػان أك حك، ارٮبنػػعلػػي عوػػرة إال د

؛فػإف انفصػل ال علػى ىػذا الوجػو، قبلػع ريػ أك، النقطاع الػنفس كالسكوت،  استوى يرضو من ا٤بتكلم
 .(ُ)ذىب ٝبهور العلماء كإليو منقطع،صار 

 : نهام بأدلة ذلكعلى  كاستدلوا

فػإف كػاف ، بػاللفظ بلن ستثناء اسػتثناء إال إذا كػاف متصػال تعد اال كالعرب، االستثناء لغة العرب أف: كالن أ
إال : مث قػػاؿ بعػػد شػػهر، رأيػػت النػػاس: قػػاؿإذا  ك٥بػػذا ؛ان علػػى ا٤بسػػتثُب منػػو فإهنػػا ال تعػػده كبلمػػ منفصػػبلن 

 رمكما يصح منو العػرؼ ا١بػا، يف ذلك مقتضى الكبلـ كمعناه كا٤برجع ،عادهتم يف ان ذلك لغو  عيدَّ ، ان زيد
 .(ِ) ا٤بستمر عندىم كاالستعماؿبْب أىل اللساف 

 ؛كال كعيػد عػدذلػك إذل أف ال يوثػق بأحػد يف ك  ألدل ؛لو جاز أف يكوف االستثناء منفصػبلن  أنو: ثانيان  
ل اللغػة كأربػاب اللسػاف علػى صػحة كيف إٝبػاع أىػ، زماف ما يسقل حكػم الكػبلـ بعد ِب١بواز أف يستث

بعػده  ستثناءكعدـ التوقع لبلستثناء بعده دليل على أف اال، التعلق ٗبقتضى ا٣برب ا٤بطلق كالوعد كالوعيد
 .(ّ)يصح  العنو  منفصبلن 

منهػا فليػأت الػذم ىػو  احلػف علػى ٲبػْب فػرأل يّبىػا خػّبن  مػن)  -صػلى ا عليػو كسػلم- قولػو: ثالثػان  
 .(ْ)(ينوعن ٲب ركليكف، خّب

                                                          

 منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من األكطار نيل ،الوػوكاين ؛(ِّّ/ُ)ُط ،اآلمل بغية شرح السائل إجابة، الصنعاين(ُ)
 (.ِّْ/ُ) ،ُطاألخبار،

 (.ْْٗ/ِ) ،دط،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما (؛ُٓٔ/ُ  ،ُط،الفقو أصوؿ في التبصرة، الوّبازم (ِ)

 رفع، لسبكيا(؛ ْْٗ/ِ)،دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(؛ ُٓٔ/ُ)ُط،الفقو أصوؿ في التبصرة، الوّبازم(ّ)
 ،ُط ، بيػػاف المختصػػر شػػرح مختصػػر ابػػن الحاجػػب ،األصػػفهاين (؛ ّّٗ/ُ)،ُ، طالحاجػػب ابػػن مختصػػر عػػن الحاجػػب

 (.ِْٖ/ُ،) دط،المنهاج شرح في اإلبهاج، السبكي( ُّٖ/ُ)

 خػّب ىػو الػذم يأيت فأ منها خّبان  يّبىا فرأل ٲبينا حلف من ندب باب، اإلٲباف كتاب ،المسند الصحيحيف ،مسلمأخرجو  (ْ)
 (َٓٔ)رقمب ،(ُِِٕ- ُُِٕ/ّ، )-عنو ا رضي- ىريرة أيب عن حديث، ٲبينو عن كيكفر
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 مػػن كأسػػهل أيسػر االسػػتثناء أف ٱبفػى كال، كالتسػػهيل التيسػػّب يقصػد إ٭بػػا، أف الرسػوؿ : الداللػػة كجػو
 .(ُ)مع اختياره ألمتو أيسر األمور كأسهلها ، صحتو عدـ على دؿ إليو يرشد دل فحيث، التكفّب

 علػي لفػبلف: قػاؿ لػو فإنػو ك٥بػذا العػرب؛ كبلـ من ان منتظم ان كبلم ذلك يعدكف ال اللغة أىل أف: رابعان  
، ازيػدن  إال: شػهر بعػد قػاؿ مث، ٛبػيم بػِب رأيت: كقاؿ، ان درٮب إال: سنة أك شهر بعد قاؿ مث، دراىم عورة
ػ: شػهر بعػد قػاؿ مث، ازيػدن  رأيػت: قػاؿ لػو كمػا اصػحيحن  اكبلمنػ كال استثناءن  يعد ال فإنو  ال فػإهنم، اقائمن

 .(ِ) استثناءن  ذلك يعدكف ال فإهنم، بويء زيد عن ا٨بربن  بذلك يعدكنو

 : دةيف ا٤ب لقوؿكاختلف أصحاب ىذا ا، منو ا٤بستثُبعن  انفصاؿ ا٤بستثُب وزٯب: الثاني القوؿ

 ٯبوز انفصالو ما دل يأخذ يف كبلـ آخر. : فقيل

 .(ّ) احبن أيب رب كعطاء ، كىو مركم عن ا٢بسن البصرم، جمللسانفصالو ما داـ يف ا ٯبوز: كقيل

  .كىو راكية عن ابن عباس، الو إذل شهرانفص زٯبو : كقيل

  .كىو مركم عن سعيد بن جبّب، أشهر ربعةٯبوز انفصالو إذل أ: كقيل

  .كىو ركاية عن ابن عباس، نةس ذلٯبوز انفصالو إ: كقيل

 (ْ)عن ٦باىد ركمكىو م، ٯبوز انفصالو إذل سنتْب: كقيل
                                                          

 ُط ، بياف المختصر شرح مختصر ابػن الحاجػب ،األصفهاين  (؛ِٖٗ/ِ، )دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ُ)
(ِ/ِٖٔ.) 

 .(ِٖٗ/ِ، ) دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ِ)

 إنػو كقيػل، ا٤بكػي ٝبػح أك فهػر بػُب موذل، صفواف بن سادل :كقيل – أسلم رباح أيب بن عطاء ٧بمد أبو اإلماـ: رباح بن عطاء (ّ)
 ٠بػع، كزىادىػا مكػة كتػابعيٌ ، الفقهػاء أجبلء من فكاف مكة إذل انتقل مث، ىػِٕ عاـ اليمن يف با١بند كلد الفهرم، ميسرة أيب موذل
 ا٢بػج يف يػأمركف أميػة بنػو ككػاف، زماهنمػا يف مكػة فتول انتهت ٦باىد كإذل كإليو، الناس من لغفّبا ا١بم عن كركل، الصحابة بعض

 ىػػُُْ سػنة كقيػل ،ىػػُُٓ سػنة تػويف، سػنة مائة كعاش، حجة سبعْب حج، رباح أيب بن عطاء إال الناس يفٍب ال: يصيح صائحا
 (.ْٔ/ٓ) ،دط ،افالزم أبناء كأنباء األعياف كفيات، خلكاف ابن. تعاذل ا رٞبو

 أيب بػن السػائب مػوذل اللػوف، أسػود كػاف،  كا٤بفسػرين القػراء شػيخ ا٤بكػي، ا٢بجػاج أبػا يكػُب، جػرب بػن ٦باىػد اإلمػاـ: ىو ٦باىد (ْ)
 كالتفسػػّب، القػػرآف أخػػذ كعنػػو -عنهمػػا ا رضػػي – عبػػاس ابػػن عػػن ركل، السػػائب بػػن ا عبػػد مػػوذل: كيقػػاؿ، ا٤بدزكمػػي السػػائب

 مػات، كالتنقػل األسػفار كثػّب ككاف، خرةآب الكوفة سكن، كيّبىم، أقرانو من كىم، كعطاء، كطاككس عكرمة، عنو كحدث، كالفقو
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 .كىو ركاية عن ابن عباس، ابدن ٯبوز انفصالو أ: كقيل

 . ألنو مراد لو أكالن ، ٯبوز انفصالو بورط أف ينوم يف الكبلـ :كقيل

 .(ُ)فهو مراد لو أكالن ، شيء نوألف ا تعاذل ال يغيب ع ؛فقليف كبلـ ا  وزٯب: كقيل

ابتػدأ بػزمن الكػبلـ إذل قبػل الوػركع يف  كقػد، أف األقواؿ الواردة منها ما الحظ الزمن كيبلحظ         
كمنهػػػا مػػػا الحػػػظ النيػػػة يف ، ٔبػػػوازه أبػػػدان  هػػػىكانت، ا٤بػػػتكلم كا٤بػػػتكلم فيػػػو تبلؼبػػػاخكىػػػو ٱبتلػػػف ، يػػػّبه

فأجػاز االنفصػاؿ يف كػبلـ ا ، كمنها ما الحظ ا٤بػتكلم، ٲبكن يف كل األزمنة ا٤بذكورة اكىذ، االستثناء
 كبالتارل فبل يضر الفصل.، يكوفٕبجة علم ا الوامل ٤با كاف كما ، تعاذل

كعػػدـ اشػػَباط االتصػػاؿ فػػإهنم يف ، مهمػػا الحظػػوا قػػائلْب ٔبػػواز الفصػػل ان عػػكػػاف ىػػؤالء ٝبي  كإذا 
مػا كرد مػن توػكيك  ذلمػع اإلشػارة إ، ان عػٝبي م٥ب االستدالؿ ؿلذا سأحاك ، ان كاحد ان ا٢بقيقة ٲبثلوف مذىب
 .-رضي ا عنو-يف قوؿ ابن عباس 

 : نهااستدلوا بو أدلة م ك٩با

بغّب  لتدصيصعلى ا ان قياس، عنو فجاز أف يكوف منفصبلن ، ـومعُب ٱبصص بو العم ناءاالستث أف: أكالن 
كإذا كانػت ، ٔبامع أف كػبل فيػو إخػراج لػبعض مػا دؿ عليػو الكػبلـ، ا٤بنفصلة تاالستثناء من ا٤بدصصا
 ال يوػػػػػػػَبط فيهػػػػػػػا االتصػػػػػػػاؿ با٤بدصػػػػػػػص فاالسػػػػػػػتثناء كػػػػػػػذلك ال يوػػػػػػػَبط يف ةا٤بدصصػػػػػػػات ا٤بنفصػػػػػػػل

 .(ِ)االتصاؿ

                                                           

، ٓط ،األعػػالـ ،، الزركلػػي (؛ْٕٓ -ْْٗ/ْ، )دط ، سػػير أعػػالـ النػػبالء ،الػػذىيب .تعػػاذل ا رٞبػػو ىػػػَُْ عػػاـ سػػاجد كىػػو
(ٓ/ِٕٖ.) 

(؛ ُّٔ -ُٓٔ/ُ)ُط، الفقو أصوؿ في التبصرة ،الوّبازم (،ِْٖ/ّ)ُط البحر المحيف في أصوؿ الفقو،الزركوي،  (ُ)
 (.ّْٗ/ِ)دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما؛ ُْٗٔ/ِ)ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل

 (؛ُِّ/ُ،) ُط،الوصػػوؿ منهػػاج شػػرح نهايػػة السػػوؿ ،سػػنوماأل(؛ ُٔٔ/ُ)،ُط،الفقػػو أصػػوؿ فػػي التبصػػرة، الوػػّبازم (ِ)
 (.ِْٖ/ِ)دط، المنهاج شرح في اإلبهاج ،السبكي
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يقتضػػي  ورفػػإف الػػدليل ا٤بػػذك، الوػػرطك ، غايػػةكال، بالصػػفة الػػنقض بػػأفعػػن ىػػذا الػػدليل  كٯبػػاب 
 .(ُ)ااتفاقن كىو باطل ، صا٥باجواز انف

 فجػػاز ذلػػك أف ا٤بدصػػص منفصػػل مسػػتقببلن ، االسػػتثناء كا٤بدصػػص ا٤بنفصػػل بػػْب ان ىنػػاؾ فرقػػ فأ: ان ثانيػػ
عنػػو  بلن كػػاف منفصػػفأمػا إذا  ، بػػاللفظ يسػػتعملونو إال متصػػبلن  الفػإهنم ، سػػتثناءكلػػيس كػػذلك اال، انفصػالو

القيػػاس مػػع الفػػارؽ  فأل ؛ظهػػر الفػػرؽ دل ٯبػػز القيػػاس إذاك ، ان كال يعدكنػػو كبلمػػ، فػػإهنم ال يعقلونػػو اسػػتثناء
 .يّب صحيح

 ا٤بدصصػػة ا٤بنفصػػلة كاألدلػػة كالنسػػخ تػػأخّبه فجػػاز، األكؿ للكػػبلـ كٚبصػػيص بيػػاف االسػػتثناء أف: ان ثالثػػ
 .(ِ) للعمـو

 :ابن نور الدين الموزعي اختيار

)كالػػػذم أظنػػػو : رٞبػػػو ا ؿفقػػػا لتػػػوفيقيا وزعيالػػػدين ا٤بػػػ رنػػػو  نىػػػو معلػػػـو مػػػن منهجيػػػة ابػػػ كمػػػا      
كالتعليػػػق ، ا تعػػػاذل ذكػػػر الػػػذم ىػػػو االسػػػتثناءجػػػواز تػػػدارؾ  أرادكاإ٭بػػػا ، كأحسػػػبو أف ابػػػن عبػػػاس كيػػػّبه

ڱ ڱ ) تعػاذل لقولػو، مػن ا٢بػوؿ كالقػوة، على سبيل الذكر كالتربم، إذا نسي العبد، ٗبويئتو سبحانو

(   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

[24]انكه  ف:
ا بعػػد اليمػػْب  ءا فقػػل بعػػد ذلػػك كقػػوؿ إف شػػا اءإذا نسػػيت قػػوؿ إف شػػ: كا٤بعػػُب، (ّ) 

 يسمى استثناء.

، -رضػي ا عنهمػا-قوؿ ابػن عبػاس  ليوكٞبل ع، مث يقوؿ )ٯبوز االستثناء يف كبلـ ا تعاذل 
 يف ابػن عبػاس يف االسػتثناء كبلـ فإذا، (ْ)كيدؿ عليو العقل كالنقل(، نالقوؿ عندم أقول كأحس ىذاك 

 اليمْب. يفك  تعاذل ا كبلـ

                                                          

 (.ِٖٓ/ِ) ،المنهاج شرح في اإلبهاج، السابق ا٤برجع(؛ ُِّ/ُ) السوؿ نهاية، السابق ا٤برجع (ُ)

؛ (ُْٗٔ/ِ) ،ُط،المستصػػفى فػػي أصػػوؿ الفقػػو ،الغػػزارل(؛ ُّٔ-ُٓٔ/ُ)ُط،الفقػػو أصػػوؿ فػػي التبصػػرة، الوػػّبازم( ِ)
 (.ّْٗ/ِ، )ُط،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،اآلمدم

 .َّٔ/ُ،ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ّ)

 .َّٔ/ُ،ُط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ْ)
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 اشػػػَباطا٤بػػػذىب الػػػراجح ىػػػو ا٤بػػػذىب القائػػػل ب فكأدلتهػػػا ٯبػػػد أ لسػػػابقةيف ا٤بػػػذاىب ا كالنػػػاظر 
كأمػػػا ، عػػػربكاسػػػتعماؿ ال، قيقػػػة االسػػػتثناءك٤بوافقتػػػو ٢ب، لقػػػوة أدلتػػػو، ان أك حكمػػػ ااتصػػػاؿ االسػػػتثناء لفظنػػػ

٤بنزلة حرب األمة كترٝبػاف  الذلك كإكبارن ، ستثناء٤بدالفتو ٢بقيقة اال، عيفالثاين فهو مذىب ض ذىبا٤ب
، (ُ)فا٢بافظ أبػو موسػى ا٤بػديِب ، أك ٚبرٯبو على ٧بامل أخرل، بعض العلماء إذل نفيو عنو دالقرآف عم

مػن  ذلػكمث أسػند ، إذ علػم أف ذلػك خػاص برسػوؿ ا ، وعنػده الحتمػل رجوعػ ىذالو صح : قاؿ
 .(ِ)-رضي ا عنهما- باسجهة ابن ع

رضػػي ا  –ا٤بنقػػوؿ عػػن ابػػن عبػػاس  فإذل أ لمػػاءأٞبػػد كٝباعػػة مػػن الع كاإلمػػاـالقػػرايف  كذىػػب        
كليس ىو ، إف شاء ا: كقاؿ فكمن حل،  خاصة، على مويئة ا تعاذل لتعليقيف ا إ٭با ىو –عنهما 

 .(ّ) أخواهتااإلخراج بػ )إال( ك 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ): قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاذل كدليلػػػػػػػو        

[24:23]انكه    ف(   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴
إذا نسػػػػيت قػػػػوؿ إف شػػػػاء ا فقػػػػل بعػػػػد : كا٤بعػػػػُب 

 .ء يف اليمْبابن عباس يف االستثنا فكبلـ ذاكإ، ؿ إف شاء ا بعد اليمْب يسمى استثناءو ذلك كق

أف أبا إسػحاؽ ا٤بػركزم أراد ا٣بػركج  –إف صح عنو  – عباسيدؿ على ضعف مذىب ابن  ك٩با       
لػو صػح مػذىب : على رأسو باقبلء كىو يقوؿ آلخر معػو يف بعض سككها رجبل فوجدمن بغداد مرة 

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ): ابن عباس ٤با قاؿ تعاذل أليػوب عليػو السػبلـ

 حاجة إذل ىذا التحيل يف الرب.  الك ، استثن: كاف يقوؿ  بل[44]ص:(   ڤ

                                                          

 عيسػى أيب بػن أٞبػد بػن ٧بمػد بػن عمػر بػن أٞبػد عيسػى أيب بػن عمػر بكر أيب بن ٧بمد اإلماـ: ىو ا٤بديِب موسى أبو ا٢بافظ (ُ)
 مػػػن كثػػػّبنا ٠باعنػػػا مث، حضػػػوران  ك٠بعػػػو أبػػػوه عليػػػو حػػػرص، ىػػػػَُٓعػػػاـ لقعػػػدةا ذم يف أصػػػبهاف يف كلػػػد، الوػػػافعي األصػػػبهاين ا٤بػػػديِب

 ا٢بفػػظ يف عصػػره إمػػاـ كػػاف،  شػػيخ ََّ مػػن أكثػػر عػػن فيػػو ركل معجمػػان  لنفسػػو ألػػف كقػػد، كطبقػػتهم ا٢بػػافظ نعػػيم أيب أصػػحاب
، كيّبٮبػػا، كالزيػادات، هػػركملل القػريبْب كتػػاب بػو كمػػل،  ا٤بغيػث: مصػػنفاتو كمػن، مفيػػدة تصػانيف كعلومػػو ا٢بػديث يف كلػػو، كا٤بعرفػة
سػػػػير أعػػػػالـ  ،الػػػػذىيب.تعػػػػاذل ا رٞبػػػػو ىػػػػػُٖٓ عػػػػاـ تػػػػويف حػػػػٌب هبػػػػا كأقػػػػاـ إليهػػػػا رجػػػػع مث، ا٢بػػػػديث طلػػػػب يف أصػػػػبهاف مػػػػن رحػػػػل
 (.ِٖٔ/ْ) ،كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ، خلكاف ابن(؛ ُٗٓ -ُِٓ/ُِ،)دط،النبالء

 (.ِٖٓ/ّ) ّط ،المحصوؿ في أصوؿ الفقوالرازم، (ِ)

 (.ِٖٗ/ّ) ،ِط، شرح الكوكب المنير،ابن النجار(، ِٖٓ/ّ) ّط ،المحصوؿ في أصوؿ الفقوالرازم، (ّ)
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علػػى ابػػن عبػػاس ال يسػػتحق أف ٱبػػرج  ردكىػػو يػػ، بلػػدة فيهػػا رجػػل ٰبمػػل البقػػل: سػػحاؽإ فقػػاؿ
 . (ُ)منها

 رؽكال ف، كضعف ا٤بذىب اآلخر، ١بمهورفالذم يراه الباحث رجحاف مذىب ا، سبق ٩با إذان  
الػػػذم ٯبػػػب فيػػػو  سػػػتثناءمػػػع حقيقػػػة اال تتعػػػارضمػػػدد ك  أزمنػػػة فكلهػػػا، ألقػػػلبػػػْب السػػػنة أك األكثػػػر أك ا

كعدـ القطع.،  االتصاؿ

 أثر الخالؼ 

ال أثػػر للدػػبلؼ؛ نقػػبلن كعقبلن؛فمػػا كرد عػػن ابػػن عبػػاس ضػػعيف ال يصػػح عنػػو ، مسػػألة لفظيػػة 
 سػبحانو يئتوٗبوػ كالتعليػق تعػاذل، ا ذكػر ىػو الػذم االسػتثناء تػدارؾ أرادجواز إ٭باكعلى فرض الصحة 

 با٤بسػتثُب متصػبلن  إال االسػتثناء حليصبل ف كالقوة، ا٢بوؿ من كالتربم، الذكر سبيل على العبد، نسي إذا
  كما سبق.ٯبوز نقبلن أك عقبلن   ال فإنو انقطع لو فأما ،لفظان كحكمان  اتصاؿ منو

، فهو مشترؾ بين ذااالستثناء إ :ثالثال المطلب  .هاتعقب جمالن

 توطئة

ا٣بػبلؼ فيهػا جػار عنػد ا١بميػع إ٭با ا٤بسألة من ا٤بسائل ا٤بوَبكة بْب األصوليْب كأىل اللغة، ك  ىذه     
لكػػن أقتصػػر علػػى ذكػػر ا٣بػػػبلؼ بػػْب األصػػوليْب ألنػػو ا٤بقصػػود ىنػػػا، كا٣بػػبلؼ ىنػػا إ٭بػػا ىػػو يف ا١بمػػػل 

 ا٤بعطوفة بالواك كالفاء كمث، دكف باقي أدكات االستثناء. 

 تصوير المسألة:

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ): تعػػػػاذل ا قػػػػوؿمثػػػػل    

 [5-4]انُىر:(   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

                                                          

 ،اآلمػل بغيػة شػرح السػائل إجابػة، الصنعاين ؛(ِٓٓ -ِْٓ/ّ،)ُ، طالحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع، لسبكي(ُ)
 (.ِّّ/ُ) ُط
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إذا دل يكػػػػن دليػػػػل أك قرينػػػػة تػػػػدؿ علػػػػى عػػػػوده، ألنػػػػو ال خػػػػبلؼ يف عػػػػود  فمحػػػػل الخػػػػالؼ 
 .قان االستثناء إذل ا١بملة األخّبة اتفا

  بعض؟ على بعضها عطفي ىل ٝببلن  تعقب إذا االستثناء

  ؟ذكره تقدـ ما ٝبيع إذل يعود أنوأـ  انفرد؟ لو منها كاحد أقرب كل إذل يعود أف صلحي كىل 

  :في المسألة األقواؿ

 : بياهنا كاآليت، كثّبة؟ إذل أقواؿ  ودأيها يع،  العلماء فيما إذا تعقب االستثناء ٝببلن  اختلف

فقصػر اإلسػتثناء ،ابويفة كأصحأبو حنإليو  ىذا ما ذىبك ، با١بملة األخّبة االختصاص: كؿاأل القوؿ 
 .(1)أما يّبه يعم ا١بميع باالستثناء،على رفع الفسق بالتوبة

 : ك٩با استدلوا بو 

كيف القػوؿ ، يّبىػا إال إذا مت يرضػو منهػا ذلمػن أف ا٤بػتكلم ال ينتقػل مػن ٝبلػة إ اللغػة مػنعيلم  ٩با: أكالن 
 .(ِ)إذل ٝبيعها يبطل ىذا ناءبعود االستث

 : أربعة أمور عليو يدؿ مث، ا٤بعُب ىذا يف ان تأثّب  للقرب أف على اللغة لأى تفاؽإ: ثانيان 

 األقػرب فإعمػاؿ عػامبلف الواحػد ا٤بعمػوؿ علػى اجتمػع إذا أنػو علػى البصػريْب اللغة أىل تفاؽإ: األكؿ 
 .أكذل

 أف مػن أكذل ا٤بضػركب عمػرك إذل ترجػع ا٥بػاء ىػذه إف كضػربتو ،ان عمػرك  زيػده  ضػرب يف قػالوا أهنم: الثاني 
 .للقرب الضارب زيد إذل ترجع

 ٯبعػل مػا معنػاه يف كال، اللفػظ إعػراب يف لػيس إنو، سعدل سلمى ضربت :قولنا يف قالوا أهنم: الثالث
 .بالفاعلية أكذل الفعل يلي الذم فقالوا اجملاكرة فاعتربكا، اآلخر من أكذل بالفاعلية أحدٮبا

                                                          

 (.ْٓ/ِ) ُط ،السرخسي أصوؿ،السرخسي ؛(ُّّ/ّ)، ِط، شرح الكوكب المنير،ابن النجار(ُ)
أصػػػػوؿ ، السرخسػػػي ؛(ُّّ/ّ)، ِط، شػػػرح الكوكػػػػب المنيػػػر،ابػػػػن النجػػػار(؛ ِّٗ/ُ، )المعتمػػػد،البصػػػرم ا٢بسػػػْب أيب( ِ)

 (.ْٓ/ِ) ُط،السرخسي
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 كبكػر عمػر مػن كاحػد كل يكوف أف احتمل ٤با أنو، كبكر عمر زيد أعطى :قو٥بم يف قالوا أهنم: الرابع
 .القرب اعتبار كجب الَبجيح يقتضي ما اللفظ يف كليس، أكؿ مفعوالن 

 خػػرؽ يّبىػػا إذل فصػػرفو األخػػّبة با١بملػػة خصصػػو كاحػػدة ٝبلػػة إذل االسػػتثناء صػػرؼ مػػن كػػل أف: ثالثػػان 
 .لئلٝباع

، مالػػػكاإلمػػػاـ كإليػػػو ذىػػػب ، ببعضػػػها ودل توجػػػد قرينػػػة ٚبصػػػ انػػػو يعػػػود إذل ٝبيعهػػػا مػػػإ: ثػػػانيال القػػػوؿ
 .(ُ)كاختاره ابن حـز، كأٞبد كأكثر أصحاهبم، الوافعيك 

 إذا ٝبيعهػػا إذل عػػاد انفػػردت إذا ا١بمػػل مػػن كاحػػدة كػػل إذل يرجػػع أف جػػاز مػػا: أفكاسػػتدلوا بػػ 
 كػاف،  ا شػاء إف، صػدقة كمػارل، حػر كعبػدم، طػالق امرأيت :قاؿ إذا كىو، بعض على بعضها عطف

 تعقػػب فػػإذا بنفسػػو يسػػتقل ال التدصػػيص يقتضػػي، االسػػتثناء فكػػذلك، ا١بميػػع إذل راجػػعه  طالوػػر  ىػػذا
 . ا١بميع إذل رجع ٝببلن 

 :المرأتػو قػاؿ فلػو ؛بػالواك ا٤بعطػوؼ كبػْب، كاحدة ٝبلة ا٤بذكور بْب افرقأف ىناؾ : كيرد عليهم 
 .يصح دل، تطليقة إال طالقك  كطالق طالق أنت: قاؿ كلو، استثناؤه يصح، طلقة إال ان ثبلث طالق أنت

 كػػل إذل تػػرد أف ٯبػػوز ال فإنػػو، سػػلمنا كإف، بػػأمم منهمػػا نسػػلم ال :بأنوا٤بسػػألة ىػػذهعلػػى  يػػردك  
 بعضػػها عطػػف كإذا، بػػاب أكذل مػػن االجتمػػاع عنػػد ٯبػػوز ال فكػػذلك، االنفػػراد عنػػد ا١بمػػل مػػن ةكاحػػد
 فػػػالواك، ا٤بعطوفػػػة ا١بملػػػة كىػػػو، الرجػػػوع ٲبنػػػع ٗبػػػا األكذل كا١بملػػػة االسػػػتثناء بػػػْب فصػػػل فقػػػد بعػػػض علػػػى

 إذل أحػدٮبا يف االسػتثناء رجػع فػإذا، عػاـ بلفػظ كػاجملموع بػالعطف كا٤بػذكور، كالتوػريك ا١بمع تقتضي
 .(ِ)اآلخر يف فكذلك ا١بميع

                                                          

(؛ ُّٕ-ُِٕ/ُ)، ،ُط، ،التبصػػرة فػي أصػػوؿ الفقػػو ، الوػّبازم ؛(ُّّ/ّ) ، ِط، شػػرح الكوكػب المنيػػر،ابػن النجػار(ُ)
 (.َْْ/ْ) ُط، اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ،ابن حـز  ؛(ٖٕٔ/ِ) ،ِط،في أصوؿ الفقو العدة ،يعلى أبو

 .(ُْ/ِ)ّط ،المحصوؿ في أصوؿ الفقوالرازم، (ِ)
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 ذىػب ىػذا القػوؿك ، تعاطفػاتاالستثناء بعػد ا٤ب لوؿٗبد لمٗبعُب عدـ الع، ان التوقف مطلق: الثالث القوؿ
 .(ُ) كالغزارل ،مكالراز  ،لباقبلينا إليو

بػل ، ؾلكنػا إذا أردنػا ا٤بنػاظرة اخَبنػا التوقػف ال ٗبعػُب االشػَبا،حقف ىذا التقسيم أ كالعدؿ صاؼكاإلن 
 .(ِ)كىذا ىو اختيار القاضي ماذا؟أنا ال نعلم حكمو يف اللغة  :ٗبعُب

ثناء يكػػوف االسػػت إففػ، إف ظهػر كػػوف الػػواك لبلبتػداء مػػع اخػتبلؼ نػػوع ا١بمػػل، التفصػػيل: رابػػعال القػوؿ
أمػػػر  إذ ا١بملػػػة األكذل، لبغػػػاددةإال ا، لعػػػراقيْبا لنحػػػاةكا، أكػػػـر بػػػِب ٛبػػػيم: مثػػػل، ّبةاألخػػػ ملػػػةبا١ب ان ٨بتصػػػ

، فالواجػػب الوقػػف، الػػواك للعطػػف أك االبتػػداء يف يػػّب مػػا ذكػػر وفكحيػػث أمكػػن أف يكػػ، كالثانيػػة خػػرب
  .(ّ)كاختاره القرايف

 .(ْ)الوريف ا٤برتضى والق، ملموَبؾ لفظي بْب ا١ب نوإ: خامسال القوؿ

 : باآليتعلى االشَباؾ  كاستدؿ

 ىػل ا٤بداطػب يسػتفهم أف ٯبوز، "اكاحدن  إال جّباين كأكـر، يلماين اضرب" :قاؿ إذا القائل بأف :أكالن 
  .اللغة أىل عند االشَباؾ دليل كاالستفهاـ، الواحدة ا١بملة من أك ا١بملتْب من الواحد استثناء أراد

، األخػػػّبة با١بملة٨بتصػػػان  كتػػػارة، ا١بمػػػل كػػػل إذل اعائػػػدن  تػػػارة كالعربيػػػة القػػػرآف يف سػػػتثناءاالكجػػػود : ثانيػػػان 
 .االشَباؾ فوجب ا٢بقيقة دليل االستعماؿ كظاىر

                                                          

التبصػرة فػي  ، ( الوػّبازمْٖ/ّ، )سػابقال رجػعا٤ب، الػرازم (؛ُٕٖ -ُٖٓ/ِ) ،ُط،المستصفى فػي أصػوؿ الفقػو ،الغزارل(ُ)
 (.ُّْ/ّ)ِط، شرح الكوكب المنير،رابن النجا ؛(ُّٕ/ص)ُط، ،أصوؿ الفقو

 (.ُِٓ/ِ، دط)األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما ؛(َٓ/ّ) ّط،المحصوؿ، السابق ا٤برجع (ِ)

 ،كالعمػػػػػػـو التخصػػػػػػيص فػػػػػػي المنظػػػػػػـو العقػػػػػػد، القػػػػػػرايف(؛ ّٔٓ -َٔٓ/ص) ُط ،االسػػػػػػتثناء فػػػػػػي االسػػػػػػتغناء ،القػػػػػػرايف (ّ)
 معيػػار إلػػى األصػػوؿ منهػػاج، ا٤برتضػػى ابػػن(، ِْٔ/ُ) ُط،فقػػو المعتمػػد فػػي أصػػوؿ ال ،أبػػو ا٢بسػػْب؛(َِْ -ِّٖ/ِ)،ُط

 (.ِّٓص) ،ُط، األصوؿ علم في العقوؿ

 (.ِّٓص)،ُط، األصوؿ علم في العقوؿ معيار إلى األصوؿ منهاج، ا٤برتضى ابن(ْ)

 (.ّّٖ/ص، )ُط ،األصوؿ زبد اقتباس إلى الوصوؿ ذريعة شرح، ؛الزبيدم(ِّٓ/ص، )
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 احتمػل" ا١بمعػة يػـو أك الػدار يف أك ان قائمػ جػّباين كأكرمػت، يلماين ضربت: "قاؿ إذا القائل أف :ثالثان 
 كالعلػػػم أقػػػرب ىػػػو مػػػا يكػػػوف كأف، األفعػػػاؿ ٝبيػػػع بػػػو ا٤بتعلػػػق يكػػػوف أف كالظػػػرفْب ا٢بػػػاؿ مػػػن ذكػػػره فيمػػػا

 .االستثناء يف ان أيض صح كالظرفْب ا٢باؿ يف ذلك صح فإذا ؛اللغة أىل مذىب من األمرين باحتماؿ

 ابن نور الدين الموزعي: اختيار 

إليػو ما ذىب  عندم"كا٤بدتار : حيث قاؿ، الوريف ا٤برتضى ماذىب إليو ابن نور الدين اختار       
 ا٩بػ، الوػهادة كقبػوؿ الفسػق نفػيإذل  يرجػع االستثناء فإف ،(ُ")بْب األمرين موَبؾا٤برتضى أنو  الوريف

 ؛ا٢بػاؿ كظػريف الزمػاف كا٤بكػاف لػىالقيػاس ع لكابن نور الػدين مسػ سلككقد ، تقدـ من تصوير ا٤بسألة
 دليل"كالػػ: ؿو قػػيف، وعليػػ يسكلكػػن قبػػل أف يقػػيس يثبػػت علػػة االشػػَباؾ يف ا٤بقػػ، إلثبػػات مػػا ذىػػب إليػػو
دل ، "أك يف الػػدار أك يػػـو ا١بمعػػة، ان جػػارم ككسػػوت يبلمػػي قائمػػ رمػػتأك ":قػػاؿ اعلػػى االشػػَباؾ أنػػو إذ

نظػػرة ابػػن نػػور الػػػدين  سػػػبكٕب، "ٱبػػتص بأحػػدٮبا كدل، األكذل كالثانيػػة علػػػىالظػػرفْب ك  يفهػػم عػػود ا٢بػػاؿ
ٔبػػامع أف كػػل ، ل فكػػذلك االسػػتثناءالزمػػاف كا٤بكػػاف ٔبملػػة مػػن ا١بمػػ افػػر أنػػو دل ٱبػػتص ا٢بػػاؿ كظ ا٤بػػافط

 .(ِ")كىو دليل االشَباؾ، كاحد منهم فضلة عقيب ا١بمل

لػػدل  عػػدـ تػػرجيحو  علػػى يػػدؿ تعاطفػػةعقػػب ا١بمػػل ا٤ب االسػػتفهاـأف إذل ابػػن نػػور الػػدين  رفيػػذك
دؿ ذلػك  عكٗبا أنو دل ٰبصل ترجيح لدل السام، ثناءككذا االست ا٢باؿك  الظرؼالسامع إذل أيهما يعود 

حقيقػػة  اءاالسػػتثن ماؿاسػػتع افإذ لػػو كػػ، االسػػتثناء حقيقػػة يف ٝبيػػع ا١بمػػل كاسػػتعماؿ، االشػػَباؾ علػػى
 .معتسيف إحدل ا١بمل لتبادر إذل ذىن ا٤بموجودة 

يف عػودة االسػتثناء ثبػت أ عػد أفب الوػرع ماؿإثبػات ذلػك يف اسػتع إذلابن نور الدين مث انتقل  
كتػػارة ، كتػارة علػػى ا١بملػة األخػػّبة، ة علػى ٝبيػػع ا١بمػػلاسػػتعمل االسػتثناء تػػار  وػػرعالف ،غػةمػن حيػػث الل
كألنػػو اسػػتعمل يف كتػػاب ا ": يوجػػب االشػػَباؾ فقػػاؿ ٤بػػوزعيا رأميف  ذاكىػػ، األكذل ملػػةأخػػرل إذل ا١ب

  (ّ)كاألصل يف االستعماؿ ا٢بقيقة"، با٤بعنيْب

                                                          

 (.ِّّ/ُ)ُ،طاالجتهاد بةلرت االستعداد ا٤بوزعي،(ُ)

 (.ِّّ/ُ) السابق ا٤برجع (ِ)

 (.ِّّ/ُ)ُ،طاالجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ّ)
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٫بػػػو قولػػػو ، لػػػة األكذلإذل ا١بم ان أف االسػػػتثناء اسػػػتعمل يف كتػػػاب ا مػػػرة عائػػػدعلػػػى يسػػػتدؿ  فهػػػو     
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )تعػػػػػػػػػػػػػاذل

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 [242]انبقرة:(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

لنػػو ال  ؛"إذل "شػػرب منػػو" ال إذل "مػػن دل يطعمػػو يعػػودإال مػػن "ايػػَبؼ" إ٭بػػا  ولػػوفاالسػػتثناء بق 
 الورب. دـع نم الغرفةناء يصح استث

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): قولػػػو تعػػػاذل نػػػوكم، ا١بملػػػة األخػػػّبة إذل مػػػرة عائػػػدان  كاسػػػتعمل 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 [22]انُس             اء:(   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
 ؿديػابػن نػور الػدين  رأمىػذا االسػتعماؿ ٕبسػب  كتعػدد، (ُ)لديػة ال للكفػارةيعػود ل ٭باإ ىنا فاالستثناء

 .االشَباؾا٢بمل على  جبفو ، ا٢بقيقة على

كيػػرد علػػى مػػا ، لؤلدلػػة الواضػػحة كالقويػػة  ؛يػػراه الباحػػث أف قػػوؿ ا١بمهػػور ىػػو الػػراجح كالػػذم 
مػا اسػتثناه  اكىذ، القرينةة ور يف اآليات ا٤بذك ناءبو ابن نور الدين أف الذم أفاد استعماؿ االستث تدؿاس

 شركط االستثناء اذا تعقب ٝببلن كىي: حسب ا١بمهور من قو٥بم

: أف يصح عود االستثناء على كل كاحد ، فلو قاؿ أكـر الزيدين كالعمػرين إال العمػرين دل يصػح ، أكالن 
 كىذا متفق عليو .

 : اشَبط بعضهم اختصاص العطف بالواك ، كبو قاؿ اآلمدم .ثانيان 

 : أف يكوف سياؽ الكبلـ لغرض كاحد، كأكـر بِب ٛبيم، كاخلع عليهم فإف الغرض التعظيم.لثان ثا

: أف ال يكػػػوف حكػػػم أحػػػدٮبا حكمػػػان لؤلخػػػر ، كقولػػػك قػػػاـ الزيػػػدكف كالعمػػػركف إال الطػػػواؿ، فػػػإف رابعػػػان 
 العطف يف حق العمرين ناب مناب الفعل ، فأستغُب ٕبكم األكذل من حكم الثانية .

                                                          

 (.ُّٕ-ُّٔ/ّ)ِط، شرح الكوكب المنير،ابن النجار(ُ)
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ال يكػػػوف اسػػػم إحػػػدل ا١بملتػػػْب مضػػػمران يف األخػػػرل، كقولػػػك قػػػاـ الزيػػػدكف كخرجػػػوا إال : أف خامسػػػان 
 (ُ)الطواؿ ؛فإنو يعود على ا١بميع ؛ ألف ذلك يصّب ا١بملتْب كا١بملة الواحدة.

 أثر الخالؼ

 قبوؿ شهادة المحدكد بحد القذؼ إذا تاب.مسألة مما انبنى على الخالؼ:      

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ڑ ڑ ک) كمػػػػػػا يف قػػػػػػوؿ ا تعػػػػػػاذل

 [5-4]انُىر:(   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ف التوبػػة ،كأ مػذىب األحنػاؼ: عػػدـ قبػوؿ شػهادتو كأف االسػػتثناء راجػع إذل ا١بملػة األخػػّبة فقػل      
 فقل؛ألنو األخّب. ترفع الفسق

شػػهادة اػػدكد ٕبػػد القػػذؼ إذا  أمػػا ا١بمهػػور يقولػػوف يرجػػع إذل ٝبيػػع ا١بمػػل السػػابقة ،كعليػػو فػػإف     
تػػػػػػاب مقبولػػػػػػة،لكن ىنػػػػػػاؾ اعػػػػػػَباض بأنػػػػػػو يلػػػػػػـز ا١بمهػػػػػػور بسػػػػػػقوط ا٢بػػػػػػد بالتوبػػػػػػة كىػػػػػػو ا١بلػػػػػػد ٜبػػػػػػانْب 
جلدة،فا١بواب ا١بمهور يقولػوف يرجػع إذل ٝبيػع ا١بمػل السػابقة إذا دل يكػن ىنػاؾ مػانع ،كىػو أف ا٢بػد 

 .من حقوؽ ا٤بقذكؼ فبل يسقل بالتوبة

 

 

                                                          

 .ِّّ/ّ،ِط، شرح الكوكب المنير،ابن النجار ،َٓٓ/ِ، دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما( ُ)
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، كإف كػاف غيػر متصػرؼ لػم ان ز تقػديم المسػتثنى إذا كػاف العامػل متصػرف: جػواسالخػام المطلب 
 يجز.

 تصوير المسألة

 أكؿ يف ا٤بسػػػتثُب تقػػػدًن ٯبػػػوز الكأنػػػو ا٤بسػػػتثُب منػػػو،  عػػػنيف االسػػػتثناء أف يتػػػأخر  األصػػػلمعلػػػـو أف     
ا إال كقولك الكبلـ ا إال معػُب إذ العطػف كحػرؼ،  القػوـي  قاـ زيدن قدٲبػو أقػواؿ، كيف جػواز ت، زيػد ال زيػدن

 كاآليت:   ياهناب

 اآلراء في المسألة 

النجػػار  بػػنبػػل نسػػبو ا (ُ) ، كالوػػافعية، كا٢بنابلػػةوػػّبازم، كاختػػاره الان مطلقػػ لتقػػدًنا ٯبػػوزاألكؿ:  القػػوؿ
 كاستدلوا باآليت: (ِ)للكل

 [33]انِحجر:(   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)تعاذل قوؿ ا أكالن:

(   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﮸): تعػػػاذل قولػػػو بػػػدليل ، ةا٤ببلئكػػػ مػػػن يكػػػن كجػػػو االسػػػتدالؿ أف إبلػػػيس دل

 [53]انكهف:
(ّ)الكميتبقوؿ كاستدؿ  ثانيان:

 : 

                                                          

، ا٤بػرداكم ؛(ُِٔ/ُ) ،ِ ط،الفقػو أصػوؿ فػي اللمػع، الوػّبازم؛ِِٖ /ِ ، دط ،األحكػاـ صػوؿأ فػي اإلحكػاـ،آلمدما ((ُ
 ،اإلسػنوم ؛(ْٔٔ/ِ، ) ِ، ط العػدة فػي أصػوؿ الفقػو ،أبػو يعلػى(؛ َِٕٓ/ٔ) ُط،الفقػو أصوؿ في التحرير شرح التحبير
 (.َّٗ، )ُط ،األصوؿ على الفركع تخريج في التمهيد

 .ِّ، دط، المسودة في أصوؿ الفقو ،آؿ تيمية ؛(َّٓ/ّ) ِط، منيرشرح الكوكب ال،ابن النجار ((ِ
 من ان شاعر ككاف  ،بالتويع تهرشاعيرؼ ك   قدك  األسد، خنس بن زيد بن الكميت لقبان،أما ا٠بو فهو ا٤بستهل ابن ىو :الكميت ((ّ
. األموم العصر يف اشتهرذاع صيتو ك ،امشيْبلهل ان ٫بريران شاعر ، الكوفة ألىل متعصبنا ككاف، األموية الدكلة زمن يف عاش،الكوفة أىل
 كثػّب ىاشػم، بػِب إذل امنحػازن ، القحطانيػة علػى للمضػرية ان متعصب علمو، يف ثقة كأنساهبا، كأخبارىا كلغاهتا العرب بآداب عا٤بان  ككاف
 خطيب كاف: شاعر يف ٘بتمع دل خصاؿ فيو اجتمعت. ترٝباف للغة يكن دل الكميت شعر لوال: الضيب عكرمة أبو قاؿ ،٥بم ا٤بدح

 آالؼ ٟبسػة مػن أكثػر شػعره إف: يقػاؿ. ،. منػو أرمػى قومػو يف يكن دل راميان  ،سديان  شجاعنا، فارسا ككاف الويعة، كفقيو أسد، بِب
 مث ثعلبػة، ابػن الكميػت: ثبلثػة الكميػت: ا٤بيػداين كقػاؿ. لكفػاىم الكميػت، يػّب منقبػة أسػد لبػِب يكػن دل لو: عبيدة أبو قاؿ بيت،
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 آؿ أٞبد شيعة *** كما رل إال موعب ا٢بق موعب  كما رل إال 

 ا٤بوضػعْبيف  الإبػ ا٤بسػتثُباالستدالؿ قولو: إال آؿ أٞبػد، قولػو: إال موػعب ا٢بػق، حيػث نصػب  كجو 
إال آؿ أٞبػػػد كمػػػارل موػػػعب إال موػػػعب  شػػػيعة رل ، كاألصػػػل: كمػػػاعلػػػى ا٤بسػػػتثُب منػػػو كونػػػو متقػػػدمان ل

 . (ُ)ا٢بق

ألف االسػم  ؛القرايف، حيث قػاؿ: "كالصػحيح أنػو ال ٯبػوز تقدٲبػو ىذا قوؿ، ك طلقان ا٤بنع مالثاني:  القوؿ
ال ٯبػػػوز  ييػػػزٛبػػاـ الكػػػبلـ، فهػػػو كػػػالتمييز ينتصػػػب عػػن ٛبػػػاـ الكػػػبلـ، كالتم نالواقػػع بعػػػد إال منصػػػوب عػػػ

 (ِ)"تثُبعف العامل فيو، فكذلك ا٤بستقدٲبو لض

 .الناس من يكن دل ا٢بمار ًإذ ٞباران؛ ًإال الناس رأىيت: يقاؿ أىف يستحسن فبلى 

 كيػػػػّب، فيجػػػػوز" جػػػػاؤكا زيػػػػدان  إال القػػػػـو" كقولػػػػك متصػػػػرفان  العامػػػػل كػػػػاف إف التفصػػػػيل: ثالػػػػثال القػػػػوؿ
إذا كاف متصػبلن  أك ف الفعل متصرفنا،فيجوز إذا كا، ٯبوز فبل" الدار يف عمران  إال الرجاؿ": ٫بو متصرؼ
فيجػوز أف تقػوؿ: مػا جػاءين  (ّ) ىػو مػذىب ا١بمهػور كاختػاره إمػاـ ا٢بػرمْب كىػذافيما عػداه،  نعبو، كٲب

ا، حكاه األسنوم عن أيب حياف ،أخاؾ أحده  إال  .(.ْ)ز التقدًناجو  ،كال ٯبوز إذا كاف جامدن

موجبػػان  تامػػان  النحػػاة كىػػو: إف كػػاف الكػػبلـيف إعػػراب ا٤بسػػتثُب يف ىػػذه ا٢بالػػة تفصػػيل عنػػد أمػػا 
. كإف كػاف الكػبلـ يػّب موجػب، فا٤بدتػار نصػب ا٤بسػتثُب   كجب نصب ا٤بستثُب، ٫بو قاـ إال زيدان القـو
كما قاؿ ابن عقيل ٫بو ا٤بثاؿ الذم ذكره الوارح ما قاـ إال زيدان أحده، كٯبوز فيو الرفع أيضان فنقوؿ مػا 

 .قاـ إال زيده أحده 

                                                           

 تويف. ، ا٤بلحمات أصحاب من ىو حيو،كأيضان  صبياف معلم ككاف. أسد بِب من ككلهم زيد، بن الكميت مث معركؼ، نب الكميت
 (.ِّّ/ٓ)  ، ٓط ،األعالـ،الزركلي. ىػُِٔ سنة
 ،أبو يعلى (؛ّْٗ/ِ) دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(؛ َّٓ/ُ)، دط، المسودة في أصوؿ الفقو ،آؿ تيمية ((ُ

 (.َّٔ/ّ) ِط، شرح الكوكب المنير،ابن النجار(؛ ٓٔٔ/ِ) ِ، ط أصوؿ الفقو العدة في
 (.ُِّ -ُُّ)ُط ،كالعمـو التخصيص في المنظـو العقد ،القرايف(ِ)
 (. ٕٔ/ِ) د ط ،التلخيص في أصوؿ الفقو ،إماـ ا٢برمْب ؛(َِٔ/ُ)ُط ،الفقو أصوؿ في البرىاف، ا١بويِب(ّ)
 (.ُّٗ/ص)ُط ،األصوؿ على ركعالف تخريج في التمهيد ،اإلسنوم(ْ)
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  :نور الدين ابن تيارخا 

 العامػلأف يكػوف  بوػرطابػن نػور الػدين جػواز تقػدًن ا٤بسػتثُب علػى العامػل كا٤بسػتثُب منػو،  اختار       
مػػذاىب ثبلثػػة،  زهجػػوايف متصػرفنا، حيػػث قػػاؿ: )... أف يتقػػدـ علػػى العامػػل، كعلػى ا٤بسػػتثُب منػػو، فػػإف 

جػػاؤكا. جػػاز، كإف كػػاف يػػّب   زيػػدان ، كقولػػك: القػػـو إالالصػػحيح: إف كػػاف العامػػل متصػػرفان  كىػػوثالثهػػا 
ا يف الػػدار. دل ٯبػػز، فلػػو قػػاؿ: لػػو  . دينػػارإال عوػػرة دنػػانّب مئػػة  علػػيمتصػػرؼ، كقولػػك: الرجػػاؿ إال زيػػدن

 .(ُ)، كيف كجو ضعيف ال يصح. كا أعلم"رناالصحيح، كلزمو تسعوف دينا لىع حص

ال ٯبػػػوز الواضػػػحة يف أنػػػو كالػػػذم يػػػراه الباحػػػث أف الػػػراجح ىػػػو القػػػوؿ الثػػػاين؛ للحجػػػة القويػػػة ك 
ال  قػاـ القػـو كحػرؼ العطػف إذ معػُب إال زيػدان  إال زيػدان  فػبل يصػح أف يقػاؿ ،تقدٲبو لضعف العامل فيو

االبتػػػداء، كىػػػو ال يعمػػػل يف  ىػػػو علػػػى دليػػػل اجمليػػػزين بقولػػػو: "إف العامػػػل يف شػػػيعة"القػػػرايف ردَّ بػػػل  ،زيػػد
 سػػػتثُبفعلػػػى ىػػػذا دل يتقػػػدـ علػػػى ا٤ب ،ار كاجملػػػركرا٤بسػػػتثُب، كإ٭بػػػا ىػػػو مسػػػتثُب مػػػن الضػػػمّب الػػػذم يف ا١بػػػ

.(ِ)منو"

  أثر الخالؼ 

أثػػر للدػػبلؼ يف  -حسػػب علػػم الباحػػث  -ا٣بػػبلؼ يف ا٤بسػػألة خػػبلؼ لفظػػي ال يَبتػػب عليػػو
                          الفقو كأصولو . مسائل 

                                                          

 (.ِّٕ/ُ) ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ُ)
 ،كالعمػـو التخصػيص فػي المنظػـو العقػد ،القػرايف (؛َّٗ/ُ) ُط ،األصػوؿ علػى الفركع تخريج في التمهيد ،( األسنومِ)

 (.ُّّ) ،ُط
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  كليست مقيدة.، الشرط كالغاية كالصفة مخصصة للعاـ: سادسال المطلب

 تمهيد

 .الورط كالغاية كالصفة كا٢باؿ كاالسم كالعْب كالعدد: ا٣بطاب سبعة أنواع معلـو أف         

  كإذا،كقولو أف دخل زيد الدار فأكرمو  فإف،كأما تعليقو بالورط فهو ما دخل عليو أحد ا٢برفْب أف كإذا
 السػواء علػى بعدمػو ىكينتفػ بوجػوده ا٢بكػم يتعلػق شػرط حرفػا همػاف،كقولو إذا دخل زيػد الػدار فأكرمػو

 .كالوك التحقيق ى ا٢برفاف ٱبتلف كإ٭با

 .دخولو يتحقق ال فيمن تستعمل فإف

 .دخولو ٙبقق فيمن تستعمل كإذا

 كال قيامػػو قبػػل الكرامػػة فيسػػتحق يقػػـو حػػٌب زيػػدان  أكػػـر قولػػو كىػػو حػػٌب بلفػػظ فهػػى الغايػػة كإ٭بػػا
 .قيامو بعد يستحقها

 بعػد بػو يتعلػق الوػرط كحكػم كجودىا قبل هبا يتعلق ايةالغ حكم أف كالورط الغاية بْب كالفرؽ
 .كجوده

 فػػإذا كصػػفْب ذا يكػػوف أف كأقلػػو أكصػػافو ٱبتلػػف فيمػػا يكػػوف إ٭بػػا بالصػػفة فػػالتعليق الصػػفة كأمػػا
 عنػػد ا٢بكػػم النتفػػاء موجبػػا كدليلػػو كجػػوده مػػع ا٢بكػػم لثبػػوت موجبػػا كػػاف صػػفتيو بإحػػدل ا٢بكػػم علػػق

 . (ُ)عدمها

 :في المسألة اآلراء

 : اآلتيةللعمـو إذل األقواؿ  الصفةكالغاية ك  الورطالعلماء يف ٚبصيص  اختلف            

 .(ُ)يْبكإليو ذىب ٝبهور األصول، ٨بصصات للعمـو، كالغاية كالصفة لورطإف ا: األكؿ القوؿ
                                                          

 ،آؿ تيميػػػة ؛ِْٗ/ُ، ُط األصػػػوؿ، فػػػي دلػػػةاأل قواطػػػع ا٤بػػػركزم،(؛ ُُٖ/ّ) ِط، شػػػرح الكوكػػػب المنيػػػر،ابػػػن النجػػػار(ُ)
 .(َّٔ/ُ ) دط، المسودة في أصوؿ الفقو
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)إذا أتيػػتم : -صػلى ا عليػػو كسػلم-ارم عػػن النػيب مػا ركاه أبػو أيػػوب األنصػ: ك٩بػا اسػتدلوا بػػو 
كذلك يقتضي ، (ّ)(أك يربوا رقواكلكن ش، كال تستدبركىا، بوؿ الك  غائلالقبلة ب فبل تستقبلوا (ِ)لالغائ

 .مكنةالتعميم يف ٝبيع األحواؿ كاألزماف كاأل

للوػرط  ان عمـو ا١بملة الواقعػة جوابػفهم  –عنو  رضي ا –أبو أيوب األنصارم  أف :االستدالؿ كجو 
، فقػػػدمنا الوػػػاـ فوجػػػدنا مػػػراحيض قػػػد بنيػػػت ٫بػػػو الكعبػػػة": قػػػاؿ يػػػث." ح.بلػػػةكىػػػي "ال تسػػػتقبلوا الق

 "فػػإف أبػػا أيػػوب مػػن أىػػل اللسػػاف: " قػػاؿ ابػػن دقيػػق العيػػد –عػػز كجػػل  – ا تغفرفننحػػرؼ عنهػػا كنسػػ
 .(ْ)"كىو مطلق فيها، يف األماكن ان " عامال تستقبلوا كال تستدبركا": كقد استعمل قولو، الورعك 

العمػػػـو يف  يصكلػػػيس مػػػن ٚبصػػػ، ٤بطلػػػقمػػػن بػػػاب تقييػػػد ا، يػػػة كالصػػػفةالوػػػرط كالغا فإ: الثػػػاني القػػػوؿ
 .(ٓ) ن تيميةبكا القرايف ذىبكإليو ، شيء

، مطلػػػق يف األحػػػواؿ شػػػداصكىي أف العػػػاـ يف األ،ىػػػاك قرر  اعػػػدةعلػػػى ق لقػػػوؿا ذاهبػػػ واكاسػػػتدل
 (  ھ ھ ې): فػػإذا قػػاؿ ا تعػػاذل بػػو التدصػػيص صػػورة كأمػػا،كا٤بتعلقات، كالبقػػاع، ةكاألزمنػػ

، كا٤بتعلقػػػات، حػػػواؿكاأل، كنػػػةكاألم، مطلػػػق يف األزمنػػػة، ركْبعػػػاـ يف ٝبيػػػع أفػػػراد ا٤بوػػػ فهػػػو[5انخىب   ت:]
ال  مث، كبوػػػرؾ مػػػا، حػػػاؿ مػػػا يف، يف مكػػػاف مػػػا، فيقتضػػػي الػػػنص كجػػػوب قتػػػل كػػػل موػػػرؾ يف زمػػػاف مػػػا

، ربٰبػػا دلإخػػراج مػػن ، اقتلػػوا ا٤بوػػركْب إف حػاربوا: مقتضػػى الوػرط يف قولػػك ئػػذفحين، يقتضػيو يف يػػّبه
ككػػػذلك الغايػػػة ، ان ا٤بطلقػػػة ال ٨بصصػػػ الػػػةا٢ب لتلػػػك ان مقيػػػد فالوػػػرط، لػػػوال ىػػػذا الوػػػرط لكػػػاف يقتػػػ  قػػػدك 

حالة ما ألنو مقتػوؿ  يف وؿمقت اصفإف ا٤بقتوؿ عند الغاية ا٣باصة كالصفة ا٣باصة كالورط ا٣ب، كالصفة
                                                           

الزركوػػي، (؛ ُُٖ/ّ،) ِط، شػػرح الكوكػػب المنيػػر،(؛ابػػن النجػػارَّٔ/ُ)، دط، المسػػودة فػػي أصػػوؿ الفقػػو ،(آؿ تيميػػةُ)
 (. ُُِ/ُ)دط،الفقو أصوؿ في المختصر اللحاـ، ابن(؛ ِْٕ/ِ)ُط البحر المحيف في أصوؿ الفقو،

 مث، ا٢باجػػة قضػػاء يقصػػدكنو كػانوا،  كييطػػات كييػػاط كيػػوط، أيػواط كٝبعػػو، طمأنينػػة مػػع األرض مػن ا٤بتسػػع: اللغػػة يف الغػائل( ِ)
 ،منظور ابن. عرفية حقيقة فصار، الوضعية ا٢بقيقة على االستعماؿ ىذا كيلب، اإلنساف من ا٤بستقذر ا٣بارج، ا٢بدث يف استعمل

 اإلحكػاـ،آلمدما(؛ ٕٗ/ص، ) دط ،البزدكم أصوؿ شرح األسرار كشف،  البزدكم ؛(ّْٔ/ٕ" )يوط" مادة ،لساف العرب
 .(ّٓ/ُ)دط ،األحكاـ أصوؿ في

(، ُّٓ/ُ،)كا٤بوػػرؽ ـاالوػ كأىػػل ا٤بدينػة أىػل قبلػػة بػاب، الصػػبلة كتػاب، المختصػػر صػحيحالجػػامع اليف ،البدػارمأخرجػو ( ّ)
 .ُْْ :برقم

 (.ُْ/ُ) دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(؛ ُُٖ/ّ) ِط، شرح الكوكب المنير،ابن النجار(ْ)

 (ُِّ/ص)ُط،الفصوؿ تنقيح شرح ،القرايف( ٓ)
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فلػػم يعػػارض ىػػػذه  لػػةاالعمػػـو يقتػػػل يف ىػػذه ا٢ب نككػػل فػػرد مػػ، كا٤بعػػْب يسػػتلـز ا٤بطلػػػق، يف حالػػة معينػػة
 .(ُ)بل قيدت ا٢بالة ا٤بطلقة فيها، العمـو تقييداتال

، كإال فػػبل اعتبػػار بػػو، إذا دل يقػػم دليػػل علػػى خبلفػػو ان فيكػػوف الوػػرط ٨بصصػػ، التفصػػيل: الػػثالث القػػوؿ
مسػػتدلْب ٤بػػا ، كالركيػػاين، ردمكإليػػو ذىػػب ا٤بػػاك ، إذل اجملػػاز ا٢بقيقػػةمػػن  وكيصػػرؼ بالػػدليل عمػػا كضػػع لػػ

ف حكمهػا يف إإذ [4]انط الق:(   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ىئ) :و بقولػو تعػاذلذىبوا إليػ
 .(ِ)سواء دمهاكع بيبةمع كجود الر  العدة

  :الموزعي ابن نور الدين اختيار

، كقػػد  ةكالغايػػ الوػػرط أفابػػن نػػور الػػدين مػػذىب ا١بمهػػور يف  اختػػار        كالصػػفة ٨بصصػػات للعمػػـو
تقػي  يختدالؿ ابن دقيق العيد، حيث قاؿ: "كمػا زعمػو الوػمناقوتو السٙبريره ك   خبلؿذلك يف ذكر 

، فضعيف يّب مرضي، كمػا اسػتدؿ بػو مػن ا٢بػديث فهػو يف يػّب ٧بػل النػزاع، ألف ةالدين من رد القاعد
 . (ّ)القاعدة صحيحة" لكالدكاـ كالغاية، ب تكرارال تضيالنهي يق

بػػل يػػرل أف  ؛قػػرايفال اعػػدةلػػنقض ق يػػّب صػػحيحابػػن دقيػػق العيػػد  ذكػػرهأف مػػا  ا٤بػػوزعي صػػرحكقػػد        
العبػاس  بػوما زعمو أ: كاألحسن يف ا١بواب أف يقاؿ": قاؿحيث ، خرأمر آمن  يفعلى القرا ضاالعَبا

 ذاككػ، إليهػا دادألف الغايػة تػدؿ علػى االمتػ ؛كإف كػاف يػّب مػذكور، فػإف ا٤بقيػد ظػاىر العمػـو، كىم منػو
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ): اذلتعػفقػوؿ ا ، إليػو وػركطامتػداد ا٤ب علػىالورط يدؿ 

كبػػػْب ، مػػػرعمػػػـو يف األ كالثػػػاين ،عمػػػـو يف أفػػػراد ا٤بدػػػاطبْب: أحػػػدٮبا: عمومػػػاف فيػػػو[22]انخىب   ت:(   ڱ
إال أف يػػرل أنػػو ٰبسػػن ، ا١بزيػػة عطػػواقػػاتلوىم يف ٝبيػػع األحػػواؿ حػػٌب ي: فكأنػػو قػػاؿ، عمومػػو ذكػػر الغايػػة

يف  ان مطلقػػكإ٭بػػا كػػاف األمػػر ، ١بزيػػة أف يعطػػوا اقػػاتلوىم إال: فيقػػوؿ، كىػػو معيػػار العمػػـو، االسػػتثناء ىاىنػػا
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )الغايػة  أتاألحواؿ لو دل تػ

 [22]انخىبت:(   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

                                                          

 (.ُِّ/ُ)ُط،الفصوؿ تنقيح شرح، القرايف( ُ)

 (.ّْٕ/ِ)ُط، الفقو أصوؿ في المحيف البحر ،الزركوي(ِ)

 (.ِّٓ/ُ)ُط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ّ)
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؟ يػأيت ذكرىػػا كعمومػػو يف ٝبػع األحػواؿ أك ال، كىػػل يقتضػي تكػرار القتػاؿ، قتػا٥بم يقتضػي األمػر فػإف  
 .(ُ)"علمأ اك ، ا تعاذل شاءإف 

 الصػػفةف ىػػوالراجح ا٤بػػوزعي ابػػن نػػور الػػدين مػػا اختػػارهك  ا١بمهػػور كالػػذم يػػراه الباحػػث أف قػػوؿ 
؛ كالورط كالغاية  حػاربوا، إف ا٤بوػركْب اقتلػوا: ٫بػو لفظػو يػذكر دل بسػببها ا٣بػارج فأل ٨بصصات للعمػـو
 خػرج اػاربْب، أك يػذكركا، دلك  الذمػة أىػل خػرج ا٢برابػة يَبكػوا كحػٌب لفظهػم، يػذكر كدل الذمة أىل خرج

 فتكوف،بلفظػػػو مػػػذكور ا٤بدػػػرج ا٤بسػػػتثُب الذمػػػة، أىػػػل إالٌ  قولنػػػا ٖبػػػبلؼ يػػػذكركا، كدل الذمػػػة أىػػػل بالصػػػفة
، ةكالغاي الورط   كسبلمتو عن ا٤بعارضة.،لقوة أدلتهم  كالصفة ٨بصصات للعمـو

 الخالؼ  أثر

 المسألة األكلى: قضاء الفوائت

هنيػػػو  ،ككػػػذلك األكقػػػات ٝبيػػػع ؽاسػػػتغر فهػػػذا عػػػاـ  ،ذكرىػػػا إذا فليصػػػلها بلةالصػػػ ا٤بسػػػلم نسػػي إذا      
 يف االسػػتثناء إذل ذىػػب فمػػن: األكقػػات يف عػػن الصػػبلة النهػػي أحاديػػث يف:- كالسػػبلـ الصػػبلة -عليػػو

 إذل ذىػػػب كمػػػن السػػػاعات، تلػػػك يف بػػػإطبلؽ الصػػػلوات منػػػع العػػػاـ مػػػن ا٣بػػػاص اسػػػتثناء أعػػػِب: الزمػػػاف
 الفػرض عػدا مػا عنهػا ا٤بنهػي الصػبلة اسػم عمـو من بالقضاء عليها ا٤بنصوص ا٤بفركضة الصبلة استثناء

 .األكقات تلك يف

 - قولػو مػن كرد ٗبػا الصػبلة لفػظ عمػـو مػن ا٤بفركضة الصلوات استثناء من مذىبو مالك رجح كقد    
 رؾأد إذا: »-كسػػلم عليػػو ا صػػلى- ا رسػػوؿ قػػاؿ: قػػاؿ ىريػػرة، أيب عػػن  - كالسػػبلـ الصػػبلة عليػػو

 صػبلة مػن سػجدة أدرؾ كإذا صػبلتو، فليػتم الومس، تغرب أف قبل العصر، صبلة من سجدة أحدكم
 الصػلوات مػن اليػـو عصػر الكوفيوف استثُب كلذلك ؛ (ِ)«صبلتو فليتم الومس، تطلع أف قبل الصبح،

 .فيها الوارد للنص أيضان  الصبح صبلة ذلك من يستثنوا أف عليهم ٯبب كاف قد لكن ا٤بفركضة،

                                                          

 (. ّّٓ/ُ)ُ ،طالجتهادا لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ُ)

 .ٔٓٓ(برقمُُٔ/ُ)،من أدرؾ ركعة من العصر قبل الغركبباب ،الجامع الصحيح المختصرأخرجو البدارم يف،(ِ)
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 المسألة الثانية: استقباؿ القبلة ببوؿ أكغائف

فػػػبل  (ُ): )إذا أتيػػػتم الغػػػائل-صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم-مػػػا ركاه أبػػػو أيػػػوب األنصػػػارم عػػػن النػػػيب  
أبػػو  أف االسػػتدالؿ: كجػػو ،(ِ)أك يربػػوا( رقوابػػوؿ، كال تسػػتدبركىا، كلكػػن شػػ الك  غػػائلتسػػتقبلوا القبلػػة ب

للوػػػػرط كىػػػػي "ال تسػػػػتقبلوا  ان مػػػػـو ا١بملػػػػة الواقعػػػػة جوابػػػػفهػػػػم ع –عنػػػػو  رضػػػػي ا –أيػػػػوب األنصػػػػارم 
 تغفرقاؿ: "فقدمنا الواـ فوجػدنا مػراحيض قػد بنيػت ٫بػو الكعبػة، فننحػرؼ عنهػا كنسػ يث.." حبلةالق
" قاؿ ابن دقيق العيد: "فإف أبا أيوب من أىل اللساف كالورع، كقد استعمل قولػو:  –عز كجل  – ا

 .(ّ)ا يف األماكن، كىو مطلق فيها"مِّ "ال تستقبلوا كال تستدبركا" عا

علػى قػوؿ ا١بمهػػور  مكنػةالتعمػيم يف ٝبيػع األحػواؿ كاألزمػاف كاأل حػديث عػاـ يػدؿ علػى ىػذا 
 ،أما عند من اليرل التدصيص أهنا من باب ا٤بطلق كا٤بقيد فرقوا بْب البنياف كيّبىا.

     عدـ دخوؿ الغاية بالمغيا لمطلب السابعا

 تصوير المسألة

ال يػػدخل يف ا٣بػػبلؼ مػػا قبػػل يايػػة االبتػػداء كمػػا بعػػد يايػػة االنتهػػاء ؛ ألف الكػػبلـ ىػػو يف الغايػػة  :أكالن 
       فا٣بطػػاب يف  ،لعػػدـ تنػػاكؿ اسػػم الغايػػة لػػوكذلػػك؛ مػػدخوؿ األداة ال فيمػػا قبلهػػا أك مػػا بعػػدىا   ،نفسػػها

و كدخولو، فؤلجل ذلك دل مثل: "أكـر زيدان حٌب ٱبرج" يّب متناكؿ لئلكراـ بعد خركج زيد أك قبل ٦بيئ
 يكن اللفظ داالن على ما قبل كما بعد الغاية حٌب ندخلو يف ا٣ببلؼ اآليت:

                                                          

 مث، ا٢باجػػة قضػػاء يقصػػدكنو كػانوا،  كييطػػات كييػػاط كيػػوط، أيػواط كٝبعػػو، طمأنينػػة مػػع األرض مػن ا٤بتسػػع: اللغػػة يف الغػائل( ُ)
 ،منظور ابن. عرفية حقيقة فصار، الوضعية ا٢بقيقة على االستعماؿ ىذا كيلب، اإلنساف من قذرا٤بست ا٣بارج، ا٢بدث يف استعمل

 اإلحكػاـ،آلمدما(؛ ٕٗ/ص، ) دط ،البزدكم أصوؿ شرح األسرار كشف،  البزدكم (؛ّْٔ/ٕ" )يوط" مادة ،لساف العرب
 .(ّٓ/ُ)دط ،األحكاـ أصوؿ في

(، ُّٓ/ُ،)كا٤بوػػرؽ ـاالوػ كأىػػل ا٤بدينػة أىػل قبلػػة بػاب، الصػػبلة كتػاب، المختصػػر صػحيحالجػػامع اليف ،البدػارمأخرجػو ( ِ)
 .ُْْ :برقم

 (.ُْ/ُ) دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(؛ ُُٖ/ّ) ِط، شرح الكوكب المنير،ابن النجار(ّ)
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أف االبتػػداء كاالنتهػػاء ا٤بػػذكورين يف مثػػل قػػوؿ القائػػل: "قػػرأت القػػرآف كلػػو ًمػػٍن فاٙبتػػو إذل خاٛبتػػو" ثانيػػان:
لػػذلك كانػػت الغايػػة مػػن ا٤بغيػػا  فإهنمػػا لتحقيػػق العمػػـو ا٤بػػذكور بقولػػو: "كلػػو" كدل يأتيػػا لتدصػػيص العػػاـ؛

حٌب ، كالنزاع ا٢باصػل إف كانػت الغايػة ػ إذل أك بػ دة بيإف ياية االنتهاء قد تكوف مقك ،ىنا ببل خبلؼ 
إذل كىي مندرجة يف عمـو الكبلـ ا٤بغيا ال يف خصوصو ، ككذا النزاع ا٢باصػل فيمػا إذا كانػت ػ مقيدة ب

 ذلػػك كيف ال، أـ لؤلكػػل ٧بػػبلن  القيػػاـ يكػػوف ىػػل ،"تقمػػ حػػٌب أكلػػتككقولػػك"حػػٌب .ػ الغايػػة مقيػػدة بػػ
 :أقواؿ

  اآلراء في المسألة:

كما ىػو منػاقض   ،فيكوف حكم ما قبلها مناقضان ٥با يف ا٤بغيا إال بدليل،غاية الال تدخل  القوؿ األكؿ:
 .(ُ)كىذا قوؿ ٝبهور العلماء ٤با بعدىا

قبلهػػػا، كمػػػن ا٤بسػػػلم بػػػو أف ا٢بػػػد ال يػػػدخل يف أنػػػو ثبػػػت يف اللغػػػة أف الغايػػػة حػػػد كهنايػػػة ٤بػػػا كاسػػػتدلوا :ب
الوضػع اللغػوم لػػ"إذل" مػن كوهنػا النتهػاء ف ،كىػو ٩بتنػع ادكد، كإال ٤با كػاف حػدان كهنايػة كلصػار كسػطان،

الغايػػة فيكػػوف مػػا بعػػدىا ٨بالفػػان ٤بػػا قبلهػػا كإال ٤بػػا كانػػت يايػػة كهنايػػة؛ بػػل كسػػطان فيػػدخل مػػا بعػػدىا فيمػػا 
يف اللغػػة كالوػػريعة، فأمػػا يف اللغػػة: فجمهػػور اللغػػويْب علػػى أف "إذل" يايػػة قبلهػػا كىػػو منقػػوض ك٩بنػػوع 

.(2)النتهاء ا٤بغيا

 . (ّ) بعض ا٢بنفية كالوافعيةلقوؿ ال ىذاينسب غاية يف حكم ا٤بغيا، ك التدخل القوؿ الثاني:

                                                          

 – َِِ/ُ ، ُط ،السرخسػػػي أصػػوؿ،السرخسػػي ؛:ُِِ ،ُط ،األصػػوؿ علػػى الفػػػركع تخػػريج فػػي التمهيػػد ،األسػػنوم(ُ)
شرح ،ابن النجار ،ّّٔ/ِ ،دط ،البزدكم أصوؿ شرح األسرار كشف،  البزدكم ؛ْْٔ/ِ، ،نهاية السوؿ؛السرخسي، ُِِ

 .ُّٓ/ُ،  ِط، الكوكب المنير
 ،ِط، شػػرح الكوكػػب المنيػػر،ابػػن النجػػار .؛ُْٓ ،ُ،طاألصػػوؿ علػػم مػػن الحػػق تحقيػػق إلػػى الفحػػوؿ إرشػػاد،الوػػوكاين (ِ)
ُ/ُّٓ. 
 األسرار كشف،  ؛ البزدكم(ْْٔ/ِ)، نهاية السوؿالسرخسي، ؛(ُِِ – َِِ/ُ)ُط، وؿ السرخسيأص ،( السرخسيّ)

 .(ُّٓ/ُ)ِط،شرح الكوكب المنير ،النجار ابن (؛ّّٔ/ِ،)دط ،البزدكم أصوؿ شرح
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، ٫بػو إف كانت الغاية كا٤بغيا من جنس كاحد دخلت الغايػة يف حكمػو كإال فػبل تػدخل القوؿ الثالث:
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )كقوله ععهىل ,كإال دل تػدخل ،دخلػت[6]انًائدة:(   ڀ ڀ ڀ ک)و تعػاذلقول

[126]انبقرة:    ڌ ڱ

" فػبل  ىػذا ا١بػدارإذل  ىذا ا١بدارلو من بعت التفصيل بْب ما كاف قائمان بنفسو ٫بو: ":رابعالقوؿ ال
مان بنفسو فهذا ال ٱبلو إما أف يكوف تدخل الغاية؛ ألهنا حد، كا٢بد ال يدخل يف ادكد، كما ليس قائ

ٱ ):-تعػػػاذل -أصػػػل الكػػػبلـ فيػػػو متنػػػاكالن للغايػػػة فيػػػدخل موضػػػع الغايػػػة دكف مػػػا كراءه، ٫بػػػو قولػػػو 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

كػاف أصػل الكػبلـ ال ، كإف اآلية؛ ألنو إذا أطلق اسػم اليػد تناك٥بػا إذل اإلبػل[6]انًائدة:(   ٺ ٿ ک
 -غاية أك فيو شك فذكر الغاية ٤بد ا٢بكم إذل موضعها فبل تدخل الغاية، كما يف قولو يتناكؿ موضع ال

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڄ ) تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذل

: فإف الصـو عبارة عن اإلمساؾ، فمطلقو ال يتناكؿ [126]انبقرة:    ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڱ فإف الصـو
 .(ُ) غاية، كىو اختيار السرخسيإال ساعة، فذكر الغاية ٤بد ا٢بكم إذل موضع ال

 ابن نور الدين : اختيار

أكجػو االتفػاؽ كاالخػتبلؼ  ضح ك مث ٧بل النزاع ،  بتحرير ا٤بوزعي يف ا٤بسألة ابن نور الدين بدأ
بْب األصوليْب ، فقاؿ : " كالتحقيق عندم أف ياية االنتهاء إف كانت مقيدة بػػ "إذل " فإهنػا ال تػدخل 

كلػو قصػر الكػبلـ علػى  ،قبلهػا  كىي الٍب ليست ٔبػزء ٤بػا،إف كانت مستقلة بنفسها؛ألف الغاية يف ا٤بغيا
ڇ ڇ ڇ )ككقولػو تعػاذل : [5]انقْدر:(   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ) تعػاذل : ٣برجت عن حكمو ، كقولوماقبلها 

عمػا بعػدىا اتفاقػان  كإخراجػوفالغاية مؤكدة لقصر ا٢بكم على ما قبلهػا ، [126]انبقرة:    ڍ ڍ ڌ ڌ ڱ
ظػػن أحػػدان ٱبػػالف يف ىػػذا ،  كقػػد اتفػػق الفقهػػاء علػػى أنػػو إذا قػػاؿ : بعتػػك مػػن ىػػذا ا١بػػدار إذل ، كمػػا أ

ىذا ا١بدار . أف الغايتْب ال تدخبلف ) أم ياية االبتداء كياية االنتهاء( كإف كانػت الغايػة مندرجػة يف 
  (ِ) خاٛبتو ( داخلتاف اتفاقان ، كقولك : قرأت القرآف من فاٙبتو إذل خصوص ما قبلها فإف الغايتْب

                                                          

 .ُِِ/ُ،األصوؿ على الفركع تخريج في التمهيد ،األسنوم (ُ)

 (.ّْٖ/ُ)  ِط،شرح الكوكب المنير ،النجار (ابن ِ)
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كبعد بياف ابن نور الدين أكجو االتفاؽ يتجػو إذل مناقوػة يايػة ا١بػنس ، فقػاؿ " كقػوؿ ا٤بفػرقْب 
بػػْب يايػػة ا١بػػنس كيّبىػػا ، إف أرادكا بػػو مػػا ذكرتػػو فهػػو ٙبقيػػق ٤بوضػػوع الغايػػة ، كإف أرادكا يػػّبه ، فهػػو 

ألف  ؛لػة علػى دخػوؿ الغايػة دال ضػعيف لػيس عليػو دليػل إال شػبهة كجػوب يسػل ا٤بػرفقْب ، كلػيس فيػو
 . ( ُ")يسلو إما كجب لبلحتياط ، فإف ما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب 

لكوهنػػا مػػن جػػنس اليػػدين ، بػػل  ؛أف الغايػػة ) يسػػل ا٤بػػرفقْب ( ، دل تػػدخل يف ا٤بغيػػا  يميػػل إذلف       
يوػػك يف  ذلػػك قػػد بػػدكف ن زكالػػو إال بغسػػل ا٤بػػرفقْب ، إذألف ا٢بػػدث ال يتػػيق ؛دخو٥بػػا كػػاف احتياطػػان 

اكتماؿ الوضوء ا٤بزيل للحدث ، فيبقى على القاعدة : " ما ال يتم الواجب إال بو فهػو كاجػب " كمػن 
 . (ِ) –من فعل أك قوؿ النيب صلى ا عليو األخرل  دلة الورعية خر كجب يسل ا٤برفقْب لؤلآكجو 

گ گ گ )كقولػو تعػاؿ:   ،ية مندرجة يف عمـو الكبلـ ا٤بغيػا".. كإف كانت الغا قاؿ:مث

 . (ّ)قييد بالغاية، فهو ٧بل النزاع "فإف العمـو مستمر لو ال الت[22]انخىبت:(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

   –بعػػد أف حػػرر ٧بػػل النػػزاع  –ؿ ابػػن نػػور الػػدين عػػدـ دخػػوؿ الغايػػة با٤بغيػػا ، حيػػث قػػا اختػػار
 . (ْ)... فهذا ٧بل النزاع ، كا٢بق عدـ الدخوؿ " "

يايػػة االنتهػػاء ف ؛كذلػك أالقػوؿ األكؿ ىػػو الراجحف أ كبعػػد النظػر يف األقػػواؿ احػثكالػذم يػػراه الب      
إذل كىػػي مندرجػػة يف ػ ا٢باصػػل إف كانػػت الغايػػة مقيػػدة بػػ بلؼحػػٌب ، كا٣بػػػ إذل أك بػػػ دة بػػيػػقػػد تكػػوف مق

 .عمـو الكبلـ ا٤بغيا ال يف خصوصو 

                                                          

 (.ّْٗ/ُ) ،ُط،االستعداد لرتبة اإلجتهاد،ا٤بوزعي (ُ)

 (.ِِِ)ص/، التمهيد ،األسنوم  ؛(َِّ/ُ،) ِ، ط العدة في أصوؿ الفقو ،أبو يعلى (ِ)

  .(ّْٗ/ُ)ِط،شرح الكوكب المنير ،النجار (ابن ّ)

 (.ّْٗ/ُ)،ِط،شرح الكوكب المنير ،النجار (ابن ْ)
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 الخالؼ أثر

  غسل المرفقين في الوضوء :مسألة       

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )                      بب ا٣بػػبلؼ يف تفسػػّب  اآليػػة يف قػػوؿ ا تعػػاذلسػػ         

 اآلية؛ [6]انًائدة:(   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ک

؛لكػن اختلفػوا يف ا٤برافػق ىػل تػدخل  الصػبلة ألجل ا٤بذكورة األعضاء بغسل يأمر تعاذل أنو أم:       
الغايػة أكجػب الغسػل،كمن  بػدخوؿ؛فمػن قػاؿ  با٤بغيػا الغايػة دخوؿيف الغسل ؟ بناءن على اختبلفهم يف 

مػن فعػل أك قػوؿ النػيب صػلى ا األخػرل دل يوجبو من ىذه ا١بهة؛بل أكجبو مػن أدلػة أخػرل دل يقل بو 
 . (ُ) –عليو 

  المسألة الثانية:       

 الرجل : لو عليَّ من درىم إلى عشرة :قوؿحكم               

الرجػػل : لػػو علػػيَّ مػػن درىػػم إذل عوػػرة ، فػػإف معػػُب الكػػبلـ : لػػو علػػيَّ مػػاؿ ، أك  :قػػوؿحكػػم           
 .ذل عورة "إدراىم ، من درىم 

كقػد اختلػف الفقهػاء  )في دخوؿ الغاية يف ا٤بغيا من خبلؿ الفرع الفقهي ا٤بذكور سلفان فقػاؿ ف        
. كقػاؿ صػاحباه بالػدخوؿ ، فيلزمػو العاشػر  يلزمػويف مثل ىذا على ثبلثة أقواؿ : فقاؿ أبو حنيفػة : ال 

عورة ، كمن الناس من قاؿ : ال تدخل الغايتاف ، فبل يلزمو إال ٜبانية ، كللوافعية : ثبلثة أكجو كهػذه 
ألهنػا  ؛ ملحػة التسػعة جعػل دخػوؿ يايػة االبتػداء ضػركرةب قاؿمن  وو األقواؿ أنيوجتك    . (ِ)األقواؿ " 

 .(ّ).ة ينفا٢ب كالوافعية  من مهورا١ب، كىذا عند  يّب صحيحء بدكف ا١بز   الكلإف جزء ٤با فوقها ، ك 

                                                          

 (.ِِِ)ص/، التمهيد ،األسنوم  ؛(َِّ/ُ،) ِ، ط العدة في أصوؿ الفقو ،أبو يعلى (ُ)

 ( .ّْٗ/ُا٤برجع السابق )(ِ)
 ،الشػػػػػرائع ترتيػػػػػب فػػػػػي الصػػػػػنائع بػػػػػدائع ،الكاسػػػػػاين ؛(ِّْ-ِِْ/ٔ)،د.ط،المبسػػػػػوط، أٞبػػػػػد بػػػػػن ٧بمػػػػػد، السرخسػػػػػي(ّ)

 ( . ُِِ-َِِ/ٕ)ِط
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 .للعمـو مخصص البع  بدؿ: ثامنال لمطلبا

 تمهيد

 بدؿ البعض من أقساـ البدؿ ؛فهو من التوابع ا٤بعركفة عند أىل اللغة.

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ )يقاؿ بدلو بكذا: عوضو كمنو قولو تعاذل  ،البدؿ لغة: ٗبعُب العوض

            [32نقهى:]ا(   ﮸

     (ُ).كاسطة ببل بالنسبة ا٤بقصود التابع ىو: يف اصطبلح النحاة البدؿ 

 على أربعة أقساـ:  البدؿ

مػػػررت  :٫بػػػو، ا٤بعػػػُب للمبػػػدؿ منػػػو ا٤بسػػػاكم لػػػو يف قبػػػدؿ الكػػػل مػػػن الكػػػل: كىػػػو البػػػدؿ ا٤بطػػػاب: األكؿ
 بأخيك زيد. 

 ،ثلثػػو٫بػػو أكلػػت الرييػػف  ،اين جػػزءان مػػن األكؿكضػػابطو أف يكػػوف الثػػالكػػل:  ن: بػػدؿ الػػبعض مػػالثػػاني
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ): تعػػػػػاذل قولػػػػػو كمنػػػػػو

   [61]انًائدة:(   ٿ

كالضػابل فيػو أف يكػوف بػْب األكؿ كالثػاين  ، علػى معػُب يف متبوعػو لداؿكىو ا : بدؿ االشتماؿ:الثالث
   (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) لػػػػػػو.مجبػػػػػػِب زيػػػػػػد ععأ ٫بػػػػػػو ،مبلبسػػػػػػة بغػػػػػػّب ا١بزئيػػػػػػة

 [216]انبقرة:
 :منو: كىو على قسمْب لمبدؿ: بدؿ ا٤بباين لالرابع

 كلػتمػا يقصػد متبوعػو كمػا يقصػد ىػو كيسػمى بػدؿ اإلضػراب كبػدؿ البػداء ٫بػو أ :حدىماأ 
 .ان أيض ان بدا لك أنك ٚبرب أنك أكلت ٢بم مث، بأنك أكلت خبزان  اإلخبارقصدت أكال ن  ؛٢بمان  خبزان 

                                                          

 .ِٔص،التعريفات،؛ا١برجاين(ِْٕ/ّ)،شرح بن عقيل ،ابن عقيل (ُ)



 

226 

 يقصد متبوعو بل يكوف ا٤بقصػود البػدؿ فقػل، كإ٭بػا يلػل ا٤بػتكلم فػذكر ا٤ببػدؿ ما ال :ثانيهما 
فغلطػت  ان أنػك رأيػت ٞبػار  أردت أنك ٚبرب أكالن  ٞباران  رأيت رجبلن  وبدؿ الغلل كالنسياف ٫ب كيسمىمنو 

ألنػو مزيػل الغلػل الػذم سػبق  ؛فيسػمى البػدؿ بػدؿ الغلػل ان مقصػود منػوا٤ببػدؿ  كػنبذكر الرجػل إذا دل ي
 .(ُ)مقصود ذكر يّب كىو

 في المسألة اآلراء

 التدصيص بالبدؿ، ك٥بم يف ذلك قوالف:  وازيف ج لماءخبلؼ بْب الع كقع

 بػػدؿكدل يػذكركا  ،ىػي االسػػتثناء كالغايػة كالوػرط كالصػفة،ا٤بتصػلة أربعػة  ٤بدصصػاتاف إاألكؿ:  القػوؿ
 .(ِ)العلماء ٝبهور  ؿقو ذا كى، ا٤بدصصات للعمـو من البعض

ال بػػد فيػػو مػػن  كالتدصػػيص ،٧بػػل ٱبػػرج منػػو فيػػو حقػػقيت فػػبل، طركحكػػا٤ب  منػػو بػػدؿأف ا٤ببػػ :دلواكاسػػت     
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺  )فيكوف التقدير يف قوؿ ا تعػاذل ،اإلخراج

 أم ك ا٢بج على ا٤بستطيع.  [26]آل عًراٌ:(   ﮻ ﮼ ﮽

إف أردمت أنو كا٤بهمل فهػذا ال يصػح؛ ألنػو  ألنو ،كيرد على ىذا الدليل :أف ىذا مبِب على أساس باطل
 كإف قصدمت أنو يّب مقصود با٢بكم فكل أنواع التدصيص ىكذا.    ،جاء يف كتاب ا

فمػػػا  ،ال يصػػػلح عػػػد بػػػدؿ الػػػبعض مػػػن ا٤بدصصػػػات؛ ألنػػػو ال يوجػػػد عػػػاـ حػػػٌب ٱبصػػػص ثانيػػػان:
كىػػذا ال إخػػراج  ،يتػػوىم أنػػو عػػاـ لػػيس مػػن العػػاـ ا٤بدصػػوص؛ بػػل مػػن العػػاـ الػػذم أريػػد بػػو ا٣بصػػوص

 .(ّ)فيو

                                                          

 .َٓ/ٕ،ُط،اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ،حـز ابن ؛(ِْٗ/ّ) ،شرح بن عقيل ،ابن عقيل(ُ)

 التقريػػػر، حػػػاج أمػػػّب ابػػػن (؛ٗٓ/ِ) ،دط ،الجوامػػػع جمػػػع علػػػى المحلػػػي الجػػػالؿ شػػػرح علػػػى العطػػػار حاشػػػية، العطػػػار( ِ)
 شػرح الكوكػب المنيػر ،ابػن النجػار (؛ٔ/ِْٖ)، ُط، البحر المحيف في أصوؿ الفقػو، الزركوي(؛ ُّٔ/ُ،)ِط، كالتحبير

 (.ّْٓ/ّ) ِط،

 (.َّٓ/ّ) ،ُط ،البحر المحيف في أصوؿ الفقو ،الزركوي (ّ)
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 فكا٣بػػامس بػػدؿ الػػبعض . السػػابقة إ ،األربعػػة األكذل ،أف ا٤بدصصػػات ا٤بتصػػلة ٟبسػػة: الثػػاني القػػوؿ 
، ك  ىػػو اختيػػار السػػبكي كالقػػرايف كالزيديػػة  ،ىػػذا قػػوؿ ابػػن ا٢باجػػبالبػػدؿ لػػيس مػػن ٨بصصػػات العمػػـو

 . (ِ)كالصفي ا٥بندم (ُ) كاألصفهاين

ھ )تعػاذل ا قػوؿ بػدليل التدصيص؛ يف مثلو فيكوف الستثناءكا البعض بدؿ بأف كاستدلوا:

 ا٢بػػج أف حيػث،[26]آل عً راٌ:   (ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
: تعػػاذل قولػػو أيضػػان  كمنػػو ،كيقػػدر يسػػتطع دل مػػن النػػاس ىػػؤالء مػػن  كأخػػرج ،ٝبيعػػان  النػػاس علػػى مفػػركض

  [61]انًائ       دة:(   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)

 .(ّ)مث أخرج منهم القليل ،كما فهم من منطوؽ اآلية،حيث حكم على ا١بميع بالعمى كالصمم 

كىػذا قػوؿ الوػػوكاين  ،كيضػاؼ بػدؿ االشػتماؿ ،ا٤بدصصػات ا٤بتصػلة ا٣بمسػة السػابقة لػث:الثا القػوؿ
  .(ْ)كشيخ اإلسبلـ زكريا االنصارم،كالزركوي 

 ان كػػػػػل منهمػػػػػا بيانػػػػػف ،ء مثػػػػػل بػػػػػدؿ الػػػػػبعضمػػػػػا متوػػػػػاهباف أم أف بػػػػػدؿ االسػػػػػتثناهنبأ :كاسػػػػػتدلوا
  .(ٓ)منو مبدؿلل ان كٚبصيص

                                                          

 كلػد األصػفهاين الثنػاء أبػو الػدين مشػس العبلمػة علػي بن بكر أيب بن ٧بمد بن أٞبد بن الرٞبن عبد بن ٧بمود ىو: األصفهاين( ُ)
                                                                                                   علػػػػػػػػػػػػى فقيهػػػػػػػػػػػػان  باألصػػػػػػػػػػػػلْب عارفنػػػػػػػػػػػػا العقليػػػػػػػػػػػػات يف بارعنػػػػػػػػػػػػا إمػػػػػػػػػػػػاـ كسػػػػػػػػػػػػتمائة كتسػػػػػػػػػػػػعْب أربػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػنة شػػػػػػػػػػػػعباف يف صػػػػػػػػػػػػفهافأب

 ابػن ٨بتصػر شػرح تصػانيفو كمن اررة ا٤بفيدة ا٤بوهورة التصانيف كصنف حظ رقعة فيها لو كحصل ا٤بصرية الديار قدـ كنوره العلم
 القرآف تفسّب يف كشرع ،الطوسي النصّب ك٘بريد كا٢باجبية النسفي كفصوؿ الساعايت البن عكالبدي للبيضاكم ا٤بنهاج كشرح ا٢باجب

ا تػػػويف أف إذل ذلػػػك علػػػى يػػػزؿ كدل تبلميػػػذه كانتوػػػر ،يتمػػػو كدل  كدفػػػن كسػػػبعمائة كأربعػػػْب تسػػػع سػػػنة القعػػػدة ذم يف بالطػػػاعوف شػػػهيدن
 (.ُٕ/ّ) ُط،الشافعية طبقات، الوهيب. بالقرافة

 ،الزركوي (،َُُٔ/ْ)دط ، األصوؿ دراية في الوصوؿ نهاية، ا٥بندم(؛ ُّٔ/ُ،)ِط ،كالتحبير لتقريرا، حاج أمّب ابن(ِ)
 ،الجوامػع جمػع علػى المحلػي الجػالؿ شػرح علػى العطػار حاشػية، العطػار(؛ ْٔٔ/ْ،)ُط،الفقو أصوؿ في المحيف البحر
 (.ٗٓ/ِ، )دط 

 (.ِْْ/ُ)ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد ،الووكاين(ّ)
 (.ِّ/ِ،اآلبهاج،السبكي(ْ)
 علػػػم مػػػن الحػػػق تحقيػػػق إلػػػى الفحػػػوؿ إرشػػػاد ،الوػػػوكاين (؛َّٓ/ّ)ُط،البحػػػر المحػػػيف فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو ،الزركوػػػي(ٓ)

 (.ِْْ/ُ)ُطاألصوؿ،
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 : يالموزعابن نور الدين  اختيار

يف القػوؿ ٔبػواز التدصػيص بالبػدؿ فقػد ابن ا٢باجب كمػن معػو  قوؿ الثاين موافقان ال ا٤بوزعي كافق       
تماؿ ألف كػػل بػػدؿ االشػػ بعض)كيلحػػق بػػدؿ الػػ :يف البػػدؿ ؿقػػاؿ بعػػد ذكػػره مػػا قالػػو بعػػض أىػػل األصػػو 

 .(ُ)فيو بياف كٚبصيص( هماكاحد من

كقػػد رده ٝباعػػو مػػن ا٤بتػػأخرين بػػرد يػػّب سػػديد، ال  فقػػاؿ بعػػد ذكػػره رده علػػى مػػن أنكػػره فقػػاؿ:)
يستقيم إال على قوؿ ا٤بربد أف ا٤ببدؿ منو يف نيػة الطػرح ،كمنػع ذلػك سػيوبو ؛ألنػو لوكػاف يف نيػو الطػرح؛ 

خػػػاؾ( زيػػػد ضػػػربت أخػػػاؾ ،لعػػػدـ العائػػػد علػػػى ا٤ببتػػػدأ. مث يتتػػػابع لكػػػاف التقػػػدير يف قولػػػو :)زيػػػده ضػػػربتو أ
نقاشػػػػو كيقػػػػوؿ مث زعمػػػػوا أف ىػػػػذا مػػػػن قبيػػػػل العػػػػاـ الػػػػذم اسػػػػتعمل يف مقػػػػاـ ا٣بصػػػػوص، ال مػػػػن العػػػػاـ 

 وص .صا٤بد

كىذا يّب صحيح ، فإف العاـ ا٤بدصوص : ىو اللفظ الذم أريد اسػتعمالو يف موضػوعو ،مث خػص     
االستثناء كالورط ،كيّبٮبػا ،فالتنػاكؿ مػراد يف اللغػة اليف ا٢بكػم ،كىػذا مثػل كأخرج منو بعض أفراده ، ك

 استثناء الورط.

كىذا يّب صحيح فقد ذكػره يػّبه  ،بيد أف ابن نور الدين ا٤بوزعي ذكر أف ابن ا٢باجب انفرد بذكره    
 .( ِ)قبلو كاألصفهاين ، كتقي الدين السبكي كيّبىم 

مػػن  أف بػػدؿ الػبعض كمػا اختػاره ا٤بػػوزعي مػن ىػػو القػوؿ الثػػاينالػراجح كالػذم يػراه الباحػػث أف  
فيكػػػوف القػػػوؿ األكؿ   ،ا٤بتصػػػلة ا٤بدصصػػػات نمػػػ ؛ ألنػػػوبػػػدؿ االشػػػتماؿ؛ ككػػػذلك ا٤بتصػػػلةا٤بدصصػػػات 

 ، قو٥بمحجة  وةقكالقوؿ الثاين ؛ كبالتارل تظهر 

                                                          

 (.ُّٓ/ُ)ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد ،الووكاين(ُ)

ٙبقيق ،ٝبػػع ا١بوامػػع ا١بوامػػع مػػع شػػرح الػػى عليػػو،عبػػدالوىاب بػػن علػػي  ،كي(؛السػػبِْٖ/ِ ،، بيػػاف المختصػػراألصػػفهاين  (ِ)
 (.ِْ/ِ) ،ـ(ََِٔ-قُِْٕ،كلية العلـو االسبلمية،جامعة ا١بزائر ،رسالة دكتوراه،عقيلة حسْب 
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 الخالؼ أثر

 مسألة: إخراج المجانين كالصبياف من عمـو قولو تعالى:

أم ك   [26]آل عً   راٌ:(   ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ھ ھ ے ے ۓ )
ا٢بػػػػػج علػػػػػى النػػػػػاس ٝبيعان،٨بصػػػػػص بػػػػػإخراج اجملػػػػػانْب كالصػػػػػبياف ، بنػػػػػاء علػػػػػى أف الػػػػػبعض مػػػػػن النػػػػػاس 

ف إ :بقػػو٥بم ؿا٤بنكػػرين للتدصػػيص بالبػػداليسػػتطيع،فالذم ال العقػػل ال ٯبػػوز تكليفػػو ،خبلفػػان للجمهػػور 
كأمػا األكثػػركف فقػػد ذىبػػوا إذل أنػػو ، م ىػذا أحػػد مػػذاىب أىػػل النحػػونعػػ :فنقػػوؿ، طػػراحا٤ببػدؿ يف نيػػة اال

لػػؤلكؿ كتبيػػْب  بيانػػان بنفسػػو كلػػيس ت ائمنيػػة الطػػرح" أف البػػدؿ قػػ ولػػيس فيػػو نيػػة الطػػرح كمػػرادىم "بأنػػو فيػػ
 .(ُ)كىو معو كالويء الواحد، كال يقصدكف بذلك إلغاء ا٤ببدؿ منو، النص الذم ىو ٛباـ ا٤بنعوت

 إذا خالفو. اكميخص بمذىب الر  الالمركم  لعمـوا: تاسع ال المطلب

 تصوير المسألة

اتفق العلماء على أف ا٤بدالفة إذا كانت قبػل الركايػة التقػدح يف ا٣برب،فهػي ٧بمولػة علػى أهنػا قبػل أكالن: 
 ٠باع ا٢بديث، رجع إليو،كأيضان إذا دل يعلم التاريخ.

فهػذا ىػو اإلٝبػاع  بو التدصػيص ٯبوز ؛ةهو حجف الفكدل يعرؼ لو ٨ب (2)انتور قوؿ الصحايب ذاإ :أكالن 
 .(ّ)السكويت، فهو حجة عند من يقوؿ بو

                                                          

 علػػػم مػػػن الحػػػق تحقيػػػق إلػػػى الفحػػػوؿ إرشػػػاد ،الوػػػوكاين ؛(ْٖٔ/ِ)ُط ، البحػػػر المحػػػيف فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو،الزركوػػػي( ُ)
 (.ُّٓ/ُ)ُطاألصوؿ،

كالزمػة مبلزمػة يصػح معهػا إطػبلؽ الصػاحب عليػو، كبػو قػاؿ أكثػر  -صػلى ا عليػو كسػلم-الصحايب: ىػو مػن صػحب النػيب  (ِ)
صػػلى ا عليػػو -؛لكػػن ا٤بػػراد بقػػوؿ الصػػحايب يف بػػاب االسػػتدالؿ: ىػػو مػػا نقػػل إلينػػا عػػن أحػػد مػػن أصػػحاب رسػػوؿ ا  األصػػوليْب

 نجػػػػػػػػػػػاح، ا٤بقبلي،شػػػػػػػػػػػرعية،دل يػػػػػػػػػػػرد فيهػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػص، كدل ٰبصػػػػػػػػػػػل عليهػػػػػػػػػػػا إٝبػػػػػػػػػػػاع مػػػػػػػػػػػن فتػػػػػػػػػػػول،أك قضػػػػػػػػػػػاء يف حادثػػػػػػػػػػػة -كسػػػػػػػػػػػلم
 .ّّٗص،(ُّٗٗ)دموق، دار القلم،)،ِط، أثر األدلة المختلف فيهامصطفى ديب البغا، ،البغاء؛ِٗٗص،الطالب

 ، ينإعػػالـ المػوقعين عػػن رب العػػالم،أبػػو عبػد ا مشػػس الػدين ٧بمػػد بػن أيب بكػػر بػن أيػػوب بػن سػػعد الدموػقي ،ابػن القػيم( ّ)
 .َُِ/ْ (،ُّٕٗ)دار ا١بيل، ،بّبكت )،ٙبقيق: طو عبد الرؤكؼ سعد
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ففيػػو  لػػو ٨بػػالف يعػػرؼكدل ، ينتوػػر قولػو دل ذاإأمػػا  ،(1)ٯبػػز بػو التدصػػيص عػرؼ لػػو ٨بػػالف،دل ذاإ :نيػػان ثا
ا٣بػػبلؼ يف قػػوؿ كػػذلك ك ،ذلػػك علػػى فوااختلخػػالف عمػػـو مػػا ركاه فهػػل ٱبصػػص بػػو؛ إذا لكػػن، خػػبلؼ

دل يعلػػم اشػػتهاره، كدل يكػػن إخبػػاره عػػن شػػيء ٩بػػا ، أك (ِ)أك اشػػتهر كعلػػم لػػو ٨بالفػػان  ،إذا دل يوػػتهر الصػػحايب
اختلػػف يف  ، أك أسػػباب النػػزكؿ بػػل كػػاف مبنيػػان علػػى اجتهػػاد فقػػد(ّ)لػػيس للػػرأم فيػػو ٦بػػاؿ مػػن أمػػور الغيػػب

 . (ْ)بة اتفاقان إف خالفو يّبه من الصحابة فليس ٕبجة على يّبه من الصحا االحتجاج بقوؿ الصحايب

 :في المسألة اآلراء 

 الػرازماإلماـ أبو حنيفػة، كاختػاره السرخسػي كنقلػو عػن ذىب إليو ك  ،بو العمـو صصٱب: األكؿ القوؿ
، كبػػو قػػاؿ مػػن أصػػحاب أيب حنيفػػةأبػػو اليسػػر البػػزدكم، ككثػػّب مػػن الوػػيدْب ك ك  (ٓ)عػػيدالرب كأيب سػػعيد 

 ، كعليػػػػو أكثػػػػر ا٢بنابلػػػػػةد بػػػػن حنبػػػػل يف ركايػػػػةكأٞبػػػػػ ،(ٔ)كالوػػػػافعي يف قػػػػوؿكٝبهػػػػور أصػػػػحابو،  مالػػػػك
كأنكػػر أف يكػػوف للوػػافعي قػػوالن كنسػػبو للجمهػػور، إعػػبلـ ا٤بػػوقعْب  كانتصػػر لػػو ابػػن القػػيم يف كتابػػو.(ٕ)

 .(ٖ)جديدان يّبه

بأدلػػة عامػػة كىػػي كثػػّبة، كاسػػتدؿ أصػػحاب ىػػذا القػػوؿ  ، (ٗ)نفيػػةا٢بنابلػػة كا٢بكىػػذا مػػذىب  
 كردت يف الكتاب الكرًن آيات كثّبة منها :كأدلة خاصة نوّب إذل أٮبها حيث 

                                                          

المستصفى  ،؛ الغزارلُْٗ ،ُط ،الفقو أصوؿ في التبصرة ،؛الوّبازمّّٓ/ِ،دط،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ُ)
 .ُٕٓ/ِ، ُط،في أصوؿ الفقو

 .(ٕٗ/ّ) د ط ،في أصوؿ الفقو التلخيص ،إماـ ا٢برمْب؛ ٗ/ِ ،ُ،طاألصوؿ في األدلة ،قواطعا٤بركزم(ِ)
 .(ُُٕٖ/ْ)ِط،العدة في أصوؿ الفقو ،يعلى أبو(ّ)
 .ّٕٕٗ/ٖ،ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم؛ِّّ/ّ،كشف األسرار،عبدالعزيز البدارم ،البدارم (ْ)
قتػل ، نػاظر داكد الظػاىرم كػاف معتزليػان ك  ، فقيهػان  كاف مناظران ا٢بنفي سكن بغداد   أٞبد بن ا٢بسْب أبو سعيد الربدعيىو اإلماـ (ٓ)

 .َِٕ/صٔ ،الوافي بالوفيات ،الصفدم ىػ.ُّٕسنة  كقعة القرامطة مع ا٢بجاج يف
 .(ٗ/ِ )ُ،طاألصوؿ في األدلة ،قواطعا٤بركزم؛ ٔٗٓص  ،الرسالة،الوافعي (ٔ)
 المسودة فػي أصػوؿ الفقػو ،تيميةآؿ ، ّّْ/ّ ،التمهيد،أبو ا٣بطاب  ؛ُُُٖ/ْ،ِط،العدة في أصوؿ الفقو ،يعلى أبو(ٕ)
 . (ُٖٓ/ّ) ُط،الركضة مختصر شرح، الربيع أبو (؛ ََّص) دط،
 .(َُِ/ْ،)إعالـ الموقعين عن رب العالمين ،ابن القيم(ٖ)
 .(ٖٖٓ/ِ)ِ، ط العدة في أصوؿ الفقو ،أبو يعلى (ٗ)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )قوؿ ا تعاذل أكالن:

 [133]انخىبت:(   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

يعػرؼ  أففاتبعهم متبػع عليػو قبػل فإذا قالوا قوال ن  ،أثُب على من اتبعهم تعاذل ا : أفكجو االستدالؿ 
   .(ُ)ف يستحق الرضوافأعلى ذلك ك  يكوف ٧بمودان  أففيجب  ،صحتو فهو متبع ٥بم

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) تعػػػاذلا قػػػوؿ ثانيػػػان:

 [116]انخىبت:(   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 [12]انفخح:( ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)تعاذل ا قوؿك  ثالثان:

ٿ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )عز كجل ا قوؿرابعان: 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

(   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 [22]انفخح:

 (ِ)(خػّب أمػٍب قػرين مث الػذين يلػوهنم مث الػذين يلػوهنم :)-صلى ا عليػو كسػلم -ما ثبت بقوؿ النيب خامسان:
كذلػك يقتضػى تقػدٲبهم يف كػل بػاب مػن  ،قػان ف خػّب القػركف قرنػو مطلأ -صػلى ا عليػو كسػلم-فأخرب النػيب 
 .أبواب ا٣بّب

كأصػػحايب أمنػػة ألمػػٍب فػػإذا  ،صػػحايب فػػإذا ذىبػػت أتػػى أصػػحايب مػػا يوعػػدكفأل ةكأنػػا أمنػػحػػديث: )سادسػػان: 
 .(ّ)(ذىب أصحايب أتى أمٍب ما يوعدكف

ة النجػػـو ككنسػب ،نسػبة أصػحابو إذل مػن بعػدىم كنسػبتو إذل أصػحابو شػبونػو أا٢بػديث مػن ككجػو االسػتدالؿ 
 .(ْ). كيّب ذلك من األحاديثإذل السماء

                                                          

 .ُِْ/ْ،إعالـ الموقعين عن رب العالمين ،ابن القيم(ُ)
 ،-كرضػي ا عػنهم-صػلى ا عليػو كسػلم  -باب فضائل أصحاب النيب ،المختصر الصحيحالجامع في  ،البدارمأخرجو (ِ)
 .(ُّْٓبرقم) .ُّّٓ/ّ
 .ُُٔٗ/ْ،أماف ألصحابو -صلى ا عليو كسلم-باب بياف أف بقاء النيب ، المسند الصحيحفي  ،مسلم أخرجو(ّ)
 .(ُٖٓ/ْ،دط)في أصوؿ األحكاـ اإلحكاـ ،اآلمدم ؛ عدىافما ب ُّٔ/ْ،إعالـ الموقعين عن رب العالمين ،ابن القيم(ْ)
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ا٣ببلفػػػة بوػػػرط االقتػػػداء  -رضػػػي ا عنػػػو- كذل عليػػػان  (ُ)أف عبػػػد الػػػرٞبن بػػػن عػػػوؼ علػػػى اإلٝبػػػاعمت  سػػػابعان:
 .(ِ)على االحتجاج بقو٥بم ككذل عثماف فقبل كدل ينكر عليو منكر فصار إٝباعان  ،بالويدْب فأى

 جهْب:كأما ىذا االستدالؿ فبل يصح لو 

ال على أف قو٥بما حجة يلـز  ،يف سّبهتما كعد٥بما ك٫بو ذلك الويدْبف ا٤براد بو االقتداء باألكؿ: أ
ألف مذىب الصحايب ليس حجة على صحايب آخر اتفاقا ال سػيما يف ا٣بلفػاء األربعػة بعضػهم مػع  ،اتباعها
 .(ّ)كيف كقد خالف علي رضي ا عنوبعض  

 جواز ٨بالفة كل منهم اآلخر. كالثاين:أف إٝباع الصحابة على

 : استدلوا بأدلة عقلية منها ماك ثامنان:

كمػدارؾ نوػاركو  ،أفػٌب بفتيػا فلػو مػدارؾ ينفػرد هبػا عنػا أك ،حكػم ٕبكػم أك أف الصحايب إذا قػاؿ قػوالن : األكؿ
ر صحايب آخ أكمن ،شفاىا-صلى ا عليو كسلم -فأما ما ٱبتص بو فيجوز أف يكوف ٠بعو من النيب  ،فيها

  .(ْ)أكثر من أف ٰباط بو فإف ما انفردكا بو من العلم عنو ،-صلى ا عليو كسلم-عن رسوؿ ا 

كقػػد شػػاىدكا  ،كسػػلمكآلػػو صػػلى ا عليػػو  رسػػولو كسػػنة اعلػػم النػػاس بكتػػاب أك  األمػػةقػػدكة  أهنػػم كالثػػاني:
، كاجتهػادىم أكذل مػن قيسػةاأل مػن الظػن ا٤بسػتفاد مػن كثػّب مػن فيهم أقػولالصواب ك  ،التنزيل كعرفوا التأكيل

إف خػالف القيػاس فهػو أف قوؿ الصػحايب ك ،ككاف الرأم الذم يوافق رأيهم ىو الرأم السداد اجتهاد يّبىم، 
 . (ٓ)؛ ألنو ال مدخل للرأم فيوحجة كإال فبل

                                                          

ا٤ببوػرين  عبػد الػرٞبن بػن عػوؼ بػن عبػد عػوؼ بػن عبػد بػن ا٢بػارث بػن زىػرة القرشػي الزىػرم أحػد العوػرةىو الصحايب ا١بليل (ُ)
كابػػػن حجػػػر  ، ْْٖ/ِ االسػػػتيعاب:،ىػػػػ. انظػػػر ابػػػن عبػػػد الربِّ، تػػػويف كأحػػػد السػػػتة أصػػػحاب الوػػػورلبا١بنػػػة، مػػػن الرعيػػػل األكؿ، 

 .(ٖٔ/ُ،)سير أعالـ النبالء؛ كالذىيب،ّْٔ/ْ االصابة:

 .(ُٖٓ/ْ)،دط في أصوؿ األحكاـ اإلحكاـ ،اآلمدم ، ُٗٔص ،ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل(ِ)
 .ّٔص،إجماؿ اإلصابة ،(العبلئيّ)
 فما بعدىا. ُّٔ/ْ ،العالمين إعالـ الموقعين عن رب ،؛ ابن القيمُُٕٖ/ْ،ِط،العدة في أصوؿ الفقو ،يعلى أبو(ْ)
ٙبقيق:٧بمػػػػد علػػػػي  ،إلػػػػى بنػػػػاء الفػػػػركع علػػػػى األصػػػػوؿ مفتػػػػاح الوصػػػػوؿ،الوػػػػريف أيب عبػػػػدا ٧بمػػػػد بػػػػن أٞبػػػػد (التلمسػػػػاين،ٓ)

 .(ََٓ/صُ،)التمهيد،األسنوم ؛ُِٗ/ّ)،اإلبهاج،السبكي؛ٕٓٓ(صُٖٗٗ-ُُْٗمة،ا٤بكتبةا٤بكية،)ا٤بكر )مكةُفركوس،ط
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الػراكم ال يػَبؾ مػا ركاه إال كقػد عػرؼ مػن جهػة الرسػوؿ  فإ حيػثأعرؼ الناس ٗبػا ركاه،  مأهن الثالث:
 لعلمو بأنو ٨بصوص. إالما يوجب التدصيص فدؿ على أنو دل ٱبالفو،  -كسلم عليوا  لىص-

  .باطل طريقأك  فاسد بقياس خصو قد يكوفأف  ملٰبت أنوعليهم: ب كيرد

علػػى لػػيس يف ٧بػػل النػػزاع؛ ألهنػػا تػػدؿ  أنػػو اسػػتدالؿ هبػػذه اآليػػاتكالنػػاظر كا٤بتأمػػل ٢بقيقػػة االسػػتدالؿ        
قبػوؿ  ال يلـز منو، ك رضي ا عنهميف حقهم  متفق عليوكىذا أمر  كسبقهم، عنهم ي االصحابة رض لفض

 كاالحتجاج بو.فليس يف ىذه اآليات األمر بلزـك أخذ قوؿ الصحايب  ،خاصة إذا خالفت العمـو أقوا٥بم

كػوهنم خػّب أمػة ؛اآليات كاآلثار يف ذلك من أربعو كأربعْب كجهػان ذكرىػا كقد أفاض ابن القيم يف ذكر        
كيّب ذلػك مػن األكصػاؼ الػٍب جػاءت يف القػرآف كاألمة الوسل كا٤بنيبوف إذل رهبم، كأهنم ا٤بصطفوف كاجملتبوف 

 .(ُ) الكرًن يف أكصافهم رضي ا عنهم أٝبعْب

كبػو  كىػو أحػد قػورل الوػافعي، كركايػة عػن أٞبػد،أنو ال ٯبوز التدصيص ٗبػذىب الػراكم : الثاني القوؿ
زلػػػػة كاألشػػػػاعرة كالظاىريػػػػة كأكثػػػػر الوػػػػافعية، كاختػػػػاره الوػػػػّبازم كالغػػػػزارل كالػػػػرازم كاآلمػػػػدم قالػػػػت ا٤بعت

كالبيضػػػاكم كابػػػن ا٢باجػػػب، كىػػػو قػػػوؿ الكرخػػػي مػػػن ا٢بنفيػػػة، كأبػػػو ا٣بطػػػاب كابػػػن عقيػػػل مػػػن ا٢بنابلػػػة، 
 .(ِ)كالقاضي عبدالوىاب ا٤بالكي، كيّبىم

 .(ّ) كاستدلوا باآلتي:

جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث  ی جئ حئ مئ ىئ يئ )قػػػػػػػػػػػوؿ تعػػػػػػػػػػػاذل أكالن:

 [52]انُساء:(   ىث

                                                          

 .، فما بعدىاُِّ/ْ ،ن عن رب العالمينإعالـ الموقعي ،ابن القيم(ُ)
 (؛ٖٗ/ّ)د ط ،التلخػػػػػيص فػػػػػي أصػػػػػوؿ الفقػػػػػو ،إمػػػػػاـ ا٢بػػػػػرمْب ،ُٖٔص،ُط،المستصػػػػػفى فػػػػػي أصػػػػػوؿ الفقػػػػػو ،الغػػػػػزارل(ِ)

أصػػوؿ ،السرخسػي(؛ُٓٓ/ْ)فػي أصػػوؿ األحكػاـ،دط  اإلحكػػاـ ،اآلمػدم، (َُ/ِ )ُ،طاألصػوؿ فػػي األدلػة ،قواطػعا٤بػركزم
آؿ تيميػػػػػػػػػػػة  (؛ُُٖٔص/ِ،)لمختصػػػػػػػػػػػر،اابػػػػػػػػػػػن ا٢باجػػػػػػػػػػػب ،ّٖص/ِ،اضػػػػػػػػػػػحالو ، ، ابػػػػػػػػػػػن عقيػػػػػػػػػػػلَُٔص /ِ،السرخسػػػػػػػػػػػي

 ٝبعيػػػػػػة إحيػػػػػػاء الػػػػػػَباث)ُ،طإجمػػػػػػاؿ اإلصػػػػػػابة فػػػػػػي أقػػػػػػواؿ الصػػػػػػحابة،خليػػػػػػل بػػػػػػن كيكلػػػػػػدم ؛العبلئػػػػػػي ؛ََّص:لمسػػػػػػودةا،
 . َْْص ،إرشاد الفحوؿ ،الووكاين؛ُِٗ/صّ،اإلبهاج،السبكيابن (؛ّٓص (َُْٕ،الكويت،اإلسبلمي

 .(ِِّ/ْ)،ّط،المحصوؿ، الرازم ؛ُْٗ/ُ، ُط،الفقو أصوؿ في التبصرة، الوّبازم( ّ)
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أكجػػب الػػرد عنػػد االخػػتبلؼ إذل ا كالرسػػوؿ فػػالرد إذل مػػذىب كجػو االسػػتدالؿ :أف ا تعػػاذل 
  ؛ فكيف إذا خالف العمـو ؛فيكوف من باب أكذل. للواجب كىو ٩بتنع الصحايب يكوف تركان 

 ،للواجػػب الصػػحايب ال يكػػوف تركػػان الػػراكم مػػذىب  إذل بػػأف الػػرد :كأجيػػب عػػن اسػػتدال٥بم باآليػػة       
مػػػع عػػػدـ الظفػػػر ٗبػػػا يػػػدؿ علػػػى حكػػػم الواقعػػػة مػػػن  يكػػػوف باتبػػػاع مػػػذىب الصػػػحايب فػػػالقوؿم لِ كإف سيػػػ

 رد إليهما.الكتاب كالسنة 

 [2]انحشر: (ۅ ۉ ۉ ې) تعاذل ا قوؿثانيان:

جتهػػػاد، كىػػػو ينػػػايف التقليػػػد كجػػػو االسػػػتدالؿ :أف ا تعػػػاذل أمػػػر باالعتبػػػار، كاالعتبػػػار ىػػػو اال    
بأف األخػذ بقػوؿ الصػحايب نػوع مػن االعتبػار ا٤بػأمور بػو كأجيب عن استدال٥بم باآلية:  .٤بذىب الراكم

 يف قولو: فاعتربكا.

كلػػو كػػاف ، علػػى جػػواز ٨بالفػػة كػػل كاحػػد مػػن آحػػاد الصػػحابة اجملتهػػدين لآلخػػرالصػػحابة إٝبػػاع  ثالثػػان:
 .(ُ)ف ٯبب على كل كاحد منهم اتباع اآلخر كىو ٧باؿككا ،مذىب الصحايب حجة ٤با كاف كذلك

ا٣بػبلؼ إ٭بػا ىػو يف كػوف مػذىب الصػحايب حجػة علػى مػن بعػده  كأجيب عن ىذا الػدليل: أف
 .على ٧بل النزاعفلم يكن اإلٝباع دليبل ن ال على بعضهم،  ينتهداجملمن 

أثػػر عػػن عمػػر أنػػو سػػئل عػػن أف الصػػحابة دل يػػدعوا النػػاس إذل تقليػػدىم فيمػػا يقولػػوف، كقػػد كرد  رابعػػان:
مسػػألة فقػػاؿ لػػو رجػػل: أصػػبت ا٢بػػق، أك كبلمػػان ٫بػػو ىػػذا، فقػػاؿ عمػػر: )كا مػػا يػػدرم عمػػر أصػػاب أـ 

 .(ِ) أخطأ، كلكن دل آؿ عن ا٢بق(

كقد أجيب عن ىذا االستدالؿ بػأف أحػدان مػن الصػحابة دل يػدع إذل تقليػده، أف ىػذا ال ٲبنػع مػن       
 إذل ذلك فنحن مدعوف باالقتداء بالصحابة إٝباالن.  تقليده، فالصحايب كإف دل يدع

الػػذم ركم عػػن الصػػحابة مػػن النهػػي عػػن التقليػػد: فهػػو ٧بمػػوؿ علػػى النهػػي عػػن التقليػػد فيمػػا كػػانوا ك 
  .ٱبتلفوف فيو، كدل يثبت عنهم أهنم منعوا تقليد الواحد منهم فيما قالو

                                                          

 .(ُٔٓ/ْ،)اإلحكاـ ،اآلمدم  ؛َُٔ/ِ،السرخسي أصوؿ،السرخسي (؛ُِٗ/ّ،)اإلبهاج ،السبكيابن (ُ)
 .َُٕ/ِ،أصوؿ السرخسي،السرخسي(ِ)
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فػبل ٯبػب علػى التػابع اجملتهػد العمػل  ،عليػوكا٣بطػأ ٩بكػن  ،أف الصػحايب مػن أىػل االجتهػاد  معلػـو خامسان:
 .(0) ٗبذىبو كالصحابيْب كالتابعيْب

كألنػو ؛ أف ٘بويز ا٣بطأ ال ٲبنع االحتجاج بػو، كدػرب الواحػد كالقيػاسب عن ىذا االستدالؿ: كا١بواب
 .(ِ) فهم يتفاكتوف ال مزية لقوؿ بعضهم على بعض، كىذا ٖببلفو

ٯبػػوز التدصػػيص بقولػػو كغػػّبه؛ كألف ٚبصيصػػو ا٣بػػرب ٯبػػوز أف  ٧بجػػوج بػػا٣برب، فػػبل أف الػػراكم سادسػػان:
 ن.صحته اعتقدأف يكوف بضرب من الرأم  لكٰبتم، يكوف ٖبرب آخر

 ّبىػذا يػؤدم إذل أف يصػ كألف ؛فاسػد فػبل ٯبػوز تػرؾ الظػاىر بالوػك ذا القػوؿىػيرد عليو:أف ك  
 أف يكوف حجة كذلك ٧باؿ.-صلى ا عليو كسلم -قوؿ الراكم حجة، كٱبرج قوؿ النيب 

؛ ألنػػػو ال مػػػدخل للػػػرأم إف خػػػالف القيػػػاس فهػػػو حجػػػة كإال فػػػبلبػػػأف قػػػوؿ الصػػػحايب القػػػوؿ الثالػػػث: 
 ،أنو إذا خػالف القيػاس دل يكػن إال عػن توقيػفكدليلهم  كنسب ىذا القوؿ إذل أيب حنيفة القوؿ،(ّ)فيو

 .(ْ)كعلى ىذا فهو حجة كإف خالفو صحايب آخر

 كبو قاؿ بعض الفقهاء.جة يف قوؿ أيب بكر كعمر دكف يّبٮبا ا٢بأف القوؿ الرابع: 

اقتػػػػدكا باللػػػػذين مػػػػن بعػػػػدم أيب بكػػػػر  :)-صػػػػلى ا عليػػػػو كسػػػػلم -رسػػػػوؿ ا كدليػػػػل ىػػػػذا قػػػػوؿ 
 .(ٓ)(كعمر

                                                          

فػػػي  اإلحكػػػاـ ،اآلمػػػدم ؛َُٕ/ِ،أصػػػوؿ السرخسػػػي،السرخسػػػي ؛ُٖٔص ،ُط،المستصػػػفى فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو ،الغػػػزارل(ُ)
أبػػػػػػػػػو  ؛فمػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػدىا ُُٖٗ/ْ،ِط،العػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػػػو ،يعلػػػػػػػػػى أبػػػػػػػػو (؛ُٔٓ-ُٓٓ/ْ)وؿ األحكػػػػػػػػػاـ،دطأصػػػػػػػػػ

 .ّّٓ/ّ،التمهيد،ا٣بطاب
العػدة  ،يعلػى ؛ أبػو(ُٓٓ/ْ)في أصػوؿ األحكػاـ،دط  اإلحكاـ ،اآلمدم؛(َُ/ِ)ُ،طاألصوؿ في األدلة ،قواطعا٤بركزم(ِ)

 .فما بعدىا، ُُٖٗ /ْ،ِط،في أصوؿ الفقو
فػػػػػػػػي شػػػػػػػػرح  اإلبهػػػػػػػػاج ،السػػػػػػػػبكي؛ٕٓٓص،ُط،األصػػػػػػػػوؿإلػػػػػػػػى بنػػػػػػػػاء الفػػػػػػػػركع علػػػػػػػػى  مفتػػػػػػػػاح الوصػػػػػػػػوؿالتلمسػػػػػػػػاين،(ّ)

 .ََٓص،التمهيد،األسنوم (؛ُِٗ/ّ،)المنهاج،دط
 .(ُْٕ/ْ) ،إعالـ الموقعين عن رب العالمين ،ابن القيم(ْ)
،قػػاؿ  ِّٔٔ،قمبػػر  ،َٗٔ/ٓ، كليهمػػا-رضػػي ا عنهمػػا -يف مناقػػب أيب بكػػر كعمػػر  اببػػ ،السػػننفػػي  ،الَبمػػذمأخرجػػو  (ٓ)

 (.ْٓ/ُصحيح،برقم)،صفة الفتول كالمفتي كالمستفتياأللباين،يف 
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 :الموزعينور الدين  ابن اختيار

 افقو، فهو هبذا يٝبهور العلماء من األصوليْب كادثْب، كىي قاعدة جرل عليها ىنا ا٤بوزعيخالف        
، بعػػدـ اعتبػػار مػػذىب الػػراكم إذا خػػالف العمػػـو ا٤بػػركم عنػػو ولػػويف ق كمػػا صػػرح بػػذلك  زمالوػػّبا قػػوؿ
 أفٯبػػوز  إنػوف، ةعلػى ا٢بجػ ليػػلكال د، ةلػيس ٕبجػ مقػوؿ الػراك  إففػػ، ىػب)كإذل قولػو أذ :ا ورٞبػ فقػاؿ

 .(ُ)(كا اعلم، تهدكاجملتهد ال يقلد اجمل، ٦بتهد يضان أ كألنو ؛يصرفو بوبهة ال بدليل

 كبأيهمػا قيػاس أك ٖبػرب خصػو يكػوف أف إمػا ٱبلػو ال ٕبسػب نظرتػو ا٣بػرب ا٤بػركمفعند ا٤بوزعي أف        
 قػد يكػوف أف ٯبػوز ألنو ٯبز؛ دل نعلمو دل إذا فأما، ا٤بدصص نعرؼ أفبورط ، إليو ا٤بصّب كجب كاف

 فإنػو ركاه، الػذم ا٢بػديث ٖبػبلؼ الػركام عمػل إذافػ،ا٣بػرب تػرؾ ٯبػوز فبل باطل كطريق فاسد بقياس خصو
 جػـز كقػد الركايػة، شػركط فيػو تػوفرت قػد الػراكم ألف مطلقػان؛ الػراكم عمػل كيػَبؾ ركاه، الذم با٢بديث يعمل
 - الرسػػوؿ قػػوؿ ألف ا٢بػػديث؛ هبػػذا العمػػل فيجػػب ،- كسػػلم عليػػو ا صػػلى - النػػيب عػػن للحػػديث بركايتػػو
 ىػػو مػػا علػػى ٕبجػػة لػػيس مػػا يقػػدـ فػػبل ٕبجػػة، لػػيس كعملػػو مالػػراك  كقػػوؿ حجػػة، - كسػػلم عليػػو ا صػػلى
جانػب  كقػد ٧باملػو أحػد علػى ا٢بػديث ٞبػل أك ا٢بػديث نسػى قد الراكم أف ٰبتمل أنو: ذلك دعضكي،حجة

 دخلو قد شيء أجل من بو جـز الذم ا٢بديث يَبؾ فبل ظنو يف منو أقول لدليل خالفو أنو أك فيو، الصواب
 جد االحتماؿ بطل االستدالؿ.؛كألنو إذا ك كاالحتماؿ الوك

جيح تػر ىػو الػراجح؛ لقػوة حجػتهم كا٤بتمثلػة يف أف  ا١بمهػوركالذم يػراه الباحػث أف مػا ذىػب إليػو      
 لآليت: قوؿ أكذل ال

أف اعتمػػػاد قػػػوؿ الصػػػحايب حيػػػث ال يوجػػػد نػػػص أكذل مػػػن الركػػػوف إذل قػػػوؿ يػػػّبه مػػػن اجملتهػػػدين؛  أكالن:
بلغػػػة العػػػرب كمعانيهػػػا، كإدراكهػػػم ٤بقاصػػػد الػػػوحي كالتوػػػريع،  لقػػػرهبم مػػػن الػػػوحي كالرسػػػالة، كمعػػػرفتهم

 كفهمهم أكذل من فهم يّبىم.

: أف السػػلف كػػانوا يتدػػّبكف مػػن أقػػواؿ الصػػحابة، كىػػذا يػػدؿ علػػى تقػػدٲبهم عنػػد عػػدـ الػػنص كمػػا  ثانيػػان 
ْب كمػن السػلف كا٣بلػف مػن التػابع» رٞبو ا تعػاذل:(ِ)كانوا يتكثركف بآرائهم يف ا٤بوافقة، قاؿ الواطيب

                                                          

 (َّٖ/ُ)ُ،طاالستعداد لرتبة اإلجتهاد ،ا٤بوزعي(ُ)
حػافظ مػن أىػل يرناطػة كػاف  أصػورلإبراىيم بن موسى بن ٧بمد اللدمػى الغرنػاطى الوػهّب بالوػاطىب،  أبو اسحاؽىو اإلماـ  (ِ)

 .ُُٖ/صُ،معجم المؤلفين بن عبدالغِب،ىػ.انظر: َٕٗكاالعتصاـ، تويف ا٤بوافقات تو ، أشهر مصنفاا٤بالكية أئمةمن 
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كأكثر ما ٘بد ىذا ا٤بعػُب يف علػـو ا٣بػبلؼ الػدائر  ،كيتكثركف ٗبوافقتهم ،بعدىم يهابوف ٨بالفة الصحابة
كمػا ذاؾ  ،فتجدىم إذا عينػوا مػذاىبهم قوكىػا بػذكر مػن ذىػب إليهػا مػن الصػحابة ،بْب األئمة ا٤بعتربين

كف يػػػّبىم ككػػػرب شػػػأهنم يف إال ٤بػػػا اعتقػػػدكا يف أنفسػػػهم كيف ٨بػػػالفيهم مػػػن تعظػػػيمهم كقػػػوة مآخػػػذىم د
 .(ُ)«الوريعة

أف جواز ا٣بطأ عليهم كإف كاف ٲبنع من إطػبلؽ القػوؿ ٕبجيػة قػوؿ الصػحايب، فػإف ذلػك ال ٲبنػع ثالثان: 
 من األخذ هبا عند عدـ الدليل، كا٣بطأ كارد على يّبىم اجملتهدين كما ىو كارد عليهم فتقدٲبهم أكذل.

 أثر الخالؼ 

 دة مسائل فقهية منها :ع٩با ينبِب على ا٣ببلؼ ،

  عدـ رفع اليدين يف التكبّب المسألة األكلى:

 إذا  منكبيػو  حػذك يديػو يرفػع كػاف»  كسػلم عليػو ا صػلى ا رسوؿ أف ،ابن عمر ا عبد عن     
 يف ذلػك يفعػل ال ككػاف ، كػذلك رفعهمػا الركػوع مػن رأسو رفع كإذا ، للركوع كرب كإذا ، الصبلة افتتح

 .(ِ)« السجود

ىػذا ا٢بػػديث ركاه ابػن عمػػر لكنػو خالفػػو كدل يعمػل بػػو،فمن قػدـ ركايتػػو عمػل ٗبقتضػػى ا٢بػػديث،كمن    
 تركو قدـ فعلو كترؾ رفع اليدين.

 اشَباط الورل يف النكاح المسألة الثانية: 

 . (3)إذف كليها فنكاحها باطل(عن عائوة رضي ا عنها قالت :أٲبا امرأة نيكحت بغّب      

فزكجػػت ا٤بنػػذر بػػن الػػزبّب ببنػػت أخيهػػا حفصػػة بنػػت ىػػذا ا٢بػػديث  -رضػػي ا عنهػػا -ئوػػةخالفػػت عا
 عبدالرٞبن كقد كاف يّب موجود.

                                                          

 . ٕٕ/ْ ،د.طالموافقات في أصوؿ الفقو ،( الواطيبُ)
 . ٕٕ/ْ ،د.طالموافقات في أصوؿ الفقو ،( الواطيبِ)
 (.ِّْ/ٔ،في السلسلة الصحيحة، كصححو األلباين(؛َْٕ/ّكحسنو،)في سننو أخرجو الَبمذم  (ّ)
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فمػػن قػػدـ القػػوؿ اشػػَبط الػػورل يف النكػػاح ،كمػػن عمػػل ٗبدالفػػة الػػراكم لركايتػػو دل يوػػَبط الورل.ككمػػا ىػػو 
 معلـو أف الصحيح ا٢بجة فيما ركتو ال ٗبا رأتو . 

 .العمـو تخصص ال الفعلية العادة: عاشرال المطلب

 : فانوع الفعلية العادة

، كعلمػو، -كسػلم عليو ا صلى- الرسوؿ عصر يف كجد، عملي عرؼ أك، عملية عادة: األكؿ النوع
 .-كسلم عليو ا صلى- النيب تقرير ىو ا٤بدصص أف: كا٢بقيقة، ان ٨بصص يعترب فهذا كأقره؛

 اسػتمر فػإذا ؛-كالسػبلـ الصػبلة عليػو - عصػره بعػد كجػد ملػيع عػرؼ أك، عمليػة عػادة: الثػاني النوع
: كا٢بقيقػة، العملي اإلٝباع ٕبجية يقوؿ من عند، العمـو ٱبصص فهو ؛عمليان  ان إٝباع كاف حٌب العمل

  .(1)اإلٝباع ىو ا٤بدصص أف

  .قولْب على اختلفوافقد  كذلك؛ يكن دل إذا أما

 :في المسألة اآلراء

 .(ِ)العلماء ٝبهور ذىب كإليو، عمـوال ٚبصص ال: األكؿ القوؿ

 يػػرد دل الوػػرع فأمػػا، األصػػلي معنػػاه عػػن ينقلػػو عػػرؼ يطػػرأ كدل، لغػػة عػػاـ اللفػػظ: بػػأف كاسػػتدلوا
 إذل العمػـو من اللفظ نقل على دليبلن  تصلح ال التناكؿ يف فالعادة كبالتارل، أحد قوؿ يف العادة ٕبسب

 العمػػػل فيجػػػب، عمومػػػو علػػػى بػػػاؽ الطعػػػاـ فلفػػػظ ذلػػػك كعلػػػى ،االسػػػم يلبػػػة يف ٖببلفهػػػا، ا٣بصػػػوص
 .(ّ)الرب أكل ىي الٍب الفعلية بالعادة ٱبصص كال، ا٤بعارض نع السادل با٤بقتضى

 .(ْ)العريف اجملاز إرادة يف ظاىر ا٢بق بأف: الرىوين كرد
                                                          

 .ّٗٓ/ِ، ِ، ط العدة في أصوؿ الفقو ،أبو يعلى(ُ)

 ،ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين ؛ّْٓ/ِ،  دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ِ)
 .ِْٗٔ/ٔ، ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم ؛ْٓ/ُ

 .ّٗٔ ،اآلمل بغية شرح الفواصل، إسحاؽ ابن ؛ُِٓ/ِ، ُ، طالحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع، السبكي(ّ)

 . (ّْٔ/ّ)ُط ،تحفة المسؤكؿ ،ينو الرى(ْ)
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 ككافقهػػم ا٢بنفيػػة ذىػػب كإليػػو، بينهمػػا فػػرؽ ال القوليػػة كالعػػادة ٚبصػػص الفعليػػة العػػادة: الثػػاني القػػوؿ
 .(ُ)ا٤بالكية من رايفالق

 بػػػةآالد كتدصػػػيص،  القوليػػػة بالعػػػادة كالتدصػػػيص الفعليػػػة بالعػػػادة التدصػػػيص بػػػأف: كاسػػػتدلوا
 . نقد لكل اللغة يف أنو مع بالغالب النقد ككتدصيص، دب ما لكل اللغة يف أنو مع األربع بذكات

 بقػػاء يف هتػػأثّب  نسػػلم كال، صػػحيح يػػّب العػػادتْب بػػْب ذكرٛبػػوه الػػذم الفػػرؽ يكػػوف ذلػػك كعلػػى
، مقتضػػػاه عػػػن صػػػرفتو قػػػد العػػػادة أف ا٤بعلػػػـو الواضػػػح فمػػػن، األخػػػرل دكف إحػػػداٮبا يف، اللغويػػػة ا٢بقيقػػػة
 .الفعلية كالعادة القولية العادة يف حاصل كىذا، الكل دكف العاـ أفراد بعض يف اللفظ ظهور كأكجبت

 بالعػػػادة تدصػػػيصكال الفعليػػػة بالعػػػادة التدصػػػيص أف نسػػػلم ال بأنػػػا الػػػدليل ىػػػذا علػػػى كٯبػػػاب
 كلػػيس، عرفػػان  ا٣بػػاص يف االسػػم لفعليػػة كػػاف إ٭بػػا القوليػػة يف التدصػػيص فػػإف، فػػارؽ بينهمػػا بػػل، القوليػػة
 .(ِ)الفعلية العادة يف كذلك

  :الموزعي الدين نور ابن اختيار

 قػد بأنػو لػذلك كاستدؿ، موافقان ١بمهور األصوليْب ،العمـو ٚبصص ال الفعلية العادة أف اختار        
 الطعػػاـ عػػن رمضػػاف هنػػار يف باإلمسػػاؾ كتعػػاذل سػػبحانو ا أمػػر ٚبصػػيص ٯبػػوز ال أنػػو علػػى اإلٝبػػاع مت

 ٯبػػوز ال،متفاضػػبلن  ٗبثلػػو الطعػػاـ بيػػع عػػن -كسػػلم عليػػو ا صػػلى- هنيػػو علػػى اإلٝبػػاع كأيضػػان ، كالوػػراب
 تػػراىم أال، ـوالعمػػ ٚبصػػص ال الفعليػػة العػػادة فأ أصػػحابنا قػػوؿ :كالصػػحيح) :ا رٞبػػو فقاؿ،ٚبصيصػػو

 الطعػػػػاـ عػػػػن رمضػػػػاف هنػػػػار يف باإلمسػػػػاؾ تعػػػػاذل سػػػػبحانو ا أمػػػػر ٚبصػػػػيص ٯبػػػػوز ال أنػػػػو علػػػػى أٝبعػػػػوا
 بيػػع عػػن- كسػػلم عليػػو ا صػػلى- هنيػػو أف علػػى أٝبعػػوا تػػراىم أال، شػػراب كال معتػػاد بطعػػاـ، كالوػػراب

 .(ّ)(يّبه دكف ادكنوتيع بطعاـ ٚبصيصو ٯبوز ال متفاضبلن  ٗبثلو الطعاـ

                                                          

 .ّٖٖ/ّ،  ِط، شرح الكوكب المنير،ابن النجار ؛ِْٗٔ/ٔ، ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم(ُ)

ا٤بنوئة لبللتزامات. شيء من االفعاؿ اك التصرفات  العادة الفعلية /كىي ما جرل علية عمل الناس يف تصرفاهتم كاعتيادىم على(ِ)
 .ُِٓ/ِ،ُ، طالحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع، السبكي

 .َّٗ -ّٖٗ/ُ،ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ّ)
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 جػػوز قػػد قيػػل فػػإف): فيقػػوؿ األصػػولية كملكتػػو، العلميػػة مكانتػػو تػػربز ماتعػػان  ان نقاشػػ ينػػاقش مث          
 تػػػرل مث، عػػػاـ بلفػػػظ أشػػػياء الوػػػارع حػػػـر إذا :مثػػػل، الفعليػػػة بالعػػػادة التدصػػػيص ألتباعػػػو الػػػرازم اإلمػػػاـ
 خصػػػص إ٭بػػػاك  بالعػػػادة ٱبصػػػص دل :قلنػػػا، بالعػػػادة يقضػػػي فإنػػػو بَبكهػػػا أك، بعضػػػها بفعػػػل جاريػػػة العػػػادة
- منػو تقريػر فهػو، -كسػلم عليػو ا صلى- النيب زمن يف العادة جرياف علم إ٭با :يقوؿ تراه أال، بغّبىا
، العػػػادة علػػػى ا٤بسػػػلموف يتفػػػق أف إال هبػػػا ٱبػػػص دل، جرياهنػػػا عػػػدـ علػػػم كإف، -كسػػػلم عليػػػو ا صػػػلى

 حلػف إذا الرجػل إف: قلػتم فقػد: قيػل فػإف: فاحتمػاالف ا٢بػاؿ جهػل كإف، باإلٝبػاع التدصػيص فيكػوف
 كىػػذا، كالبػػيض الػػرؤكس مػػن أكلػػو يعتػػاد مػػا بأكػػل إال ٰبنػػث فػػبل، الػػرؤكس يأكػػل ال أك، بيضػػان  يأكػػل ال

 .(ُ)(قولية يّب فعلية بعادة ٚبصيص

السػػػا٤بة عػػػن  ألدلػػػة القويػػػةا تبػػػْب مػػػن ا٤بػػػ ؛ىػػػوالراجح مػػػذىب ا٢بنفيػػػة أف كالػػػذم يػػػراه الباحػػػث
 .السالفة الذكر ا٤بعارضة

 الخالؼ أثر

العػػػرؼ العملػػػي عنػػػد ا٢بنفيػػػة يعتػػػرب ٨بصصػػػان للعمػػػـو إذا كػػػاف عامػػػان خبلفػػػان للجمهػػػور معلػػػـو أف 
: ،فهناؾ عدة مسائل،حيث ال يعتربكف العرؼ ٨بصصان إال إذا كاف قوليان 

تعػارؼ بعػض البلػداف تقسػيم ا٤بهػر يف الػزكاج إذل مقػدـ كمػؤخر، ،كأف الػذم  :ىاألكلػ المسػألة
 ا٤بقدـ ،كأما الثاين فبل ٯبب إال با٤بوت أك الطبلؽ أيهما أقرب .ٯبب دفعو قبل الزكاج ىو 

تعػارؼ النػاس تقػدًن األجػرة قبػل اسػتيفاء ا٤بنفعػة يف إجػارة األمػاكن شػهريان أك  :ةالثاني المسألة
 سنويان.

إذا كاف من عادهتم أكل طعاـ ٨بصوص كىػو  الػرب مػثبلن ككرد النهػي عػن بيػع  :ةالثالث المسألة
ألنو ا٤بعتاد ،لكن ا١بمهػور علػى خبلفػو كىػو إجػراء  ؛فقاؿ أبو حنيفة ٱبتص النهي بالرب،الطعاـ ٔبنسو 

 . (2)العمـو على عمومو
 

                                                          

 .َّٗ -ّٖٗ/ُ،ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ُ)
 .ُِٓ/ِ،ُ، طالحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع، السبكي (ِ)
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 اثناف. الجمع أقل: حادم عشرلا المطلب

 : أقواؿك٥بم يف ذلك ثبلثة ، ا١بمع أقلالعلماء يف  اختلف

 . (ُ)ورهكىذا قوؿ ا١بم، ثةعليو لفظ ا١بمع ثبل دؿف أقل ما يإ: األكؿ القوؿ

 :منها بأدلة كاستدلوا

 أف أسػػػتطيع البقولػػػو : عنػػػو ا رضػػػيعبػػػاس كأقػػػره عثمػػػاف  ابػػػن كقػػػوؿ، الصػػػحابةإٝبػػػاع : أكالن 
         ) :تعػاذل ويف قولػ، األمصار يف كمضى الناس كتوارثو قبلي كاف ان أمر  أنقض

 [11]انُساء:   (جب

 يكػن دل فلػو [11]انُس اء:(        جب    )ؿقا ألنوفيلزمو أف ال ٰبجب باألخوين؛  
 اللسػاف كأربػاب، العرب فصحاء من كٮبا عثماف عليو أقره ك٤با ،احتجاجو صح ٤با اللفظ مقتضى ذلك
 .العريب

كا١بمػع فػإطبلؽ لفػظ الرجػاؿ  كالتثنيػةأىػل اللغػة بػْب لفػظ ا٤بفػرد  بػْب اصػلالتفريػق ا٢بأف : ان ثاني
يسػتقيم نفػي صػيغة ا١بمػع عػن ا٤بثػُب بأنػو يقػوؿ مػا يف الػدار رجػاؿ  كألنػو ؛على الرجلْب رفع ٥بذا الفرؽ

كألف االثنْب ال يصح أف ينعت هبما الرجاؿ  ؛نفيو حكلو كاف ا٤بثُب حقيقة يف ا١بمع ٤با ص، فبل رجبل
فمحػاؿ أف يكػوف  ،فػبل تصػف التثنيػة بػا١بمع ،كال ٝباعػة رجلػْب اثنػْبرأيت رجاال  تقوؿكا١بماعة فبل 

  .(ِ)ثنْباا١بمع من 

كبػو  ،مػاـ مالػكقػوؿ لئل ىػوك  ،فهو أقػل مػا يػدؿ عليػو ،ف اسم ا١بمع حقيقة يف االثنْبإ: الثاني القوؿ
 .(ّ)ظاىركىو مذىب أكثر أىل ال (ِ)الوافعية كبعض (ُ)ا٤بالكية من (ّ)قاؿ أبو بكر ابن العريب

                                                          

 فػي اإلحكػاـ،آلمػدما ؛ِّٗ/ِ ،ّط،المحصػوؿ، الػرازم ؛(ُْٗ -ُْٖ)،ّط، األصوؿ تعليقات من المنخوؿ، الغػزارل(ُ)
 .ِّْ/ِ ، دط ،األحكاـ أصوؿ

 .ُّٖٔ/ٓ، ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم ؛ُِٖ/ُ ،ُط، ،التبصرة في أصوؿ الفقو ، الوّبازم(ِ)

 ٛبييز يف الذىن ثاقب، األندلس علماء ختاـ ،أشبيلة أىل من ا٤بعافرم يبالعر  بابن ؼك ا٤بعر  ا عبد بن مد٧ب: العريب بكر أبو( ّ)
 العهػػد كحسػػن الػػنفس ككػػـر االحتمػػاؿ ككثػػرة فالكػػ كلػػْب ا٤بعاشػػرة حسػػن مػػع األخػػبلؽ آداب كلػػو ذلػػك إذل كٯبمػػع منهػػا، الصػػواب

 عن صرؼ مث مرىوبة، سورة الظا٤بْب يف لو ككانت أحكامو، كنفوذ كشدتو تولصرام أىلها بو ا فنفع ببلدة كاستقضي. الود كثبات
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 : بو ستدلواا ك٩با

 .ان ذلك ٝبع كافكاحد   ذلإ احدك  ضمفإذا ، خرآأف ا١بمع يف اللغة ضم شيء إذل شيء : أكال

تعػاذل  ا كقػوؿف الكػرًن كثػّبا ن آقد كرد ذلك يف القر ،ك كالكناية عن الثبلثة  الثنْبالكناية عن ا فإ :ثانيان 
( ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼) :عليػػػػػػػػو السػػػػػػػػبلـ وبحكايػػػػػػػػة عػػػػػػػػن يعقػػػػػػػػ

ک ک گ گ ) تعػاذل لػوقو  ككػذلك، ا٤براد يوسف عليو السبلـ كبنيامْبا١بمع ك  يمٗب فكُب، [23]يىسف:

 فمػا ثنافاإل) ديثح ككذلك، (ْ)القلوب على القلبْب سما فأطلق،  [4]انخحريى:(   گ گ ڳ ہ
 .(ٓ)فوقهما ٝباعة(

مػن  رسكا١بويِب كابن فا (ٔ)سفراييِبكىو منقوؿ عن أيب حامد اإل ،إف أقل ا١بمع كاحد: ثالثال القوؿ
 .(ُ)أىل اللغة

                                                           

 (ىػأْٖ) شػعباف شػهر يف كلػد ،الفقػو أصػوؿ يف اصػل منهػا الفنػوف معظم يف مصنفات لو، كبثو العلم نور على كأقبل القضاء،
 .ِٕٗ -ِٔٗ/ْ ،كفيات األعياف، خلكاف ابن(، قّْٓ) فاس ٗبدينة كدفن مات

 ،ُ جػزء: ٙبقيػق ،الػذخيرة، إدريػس بػن أٞبػد الػدين شػهاب ،القػرايف ؛ٕٕ/ُ)ُط، الفقو أصوؿ في المحصوؿ ،يبالعر  بنا( ُ)
 اإلسػبلمي الغػرب دار: بػّبكت)ُط ،خبػزة بػو ٧بمػد: ُِ،  ٗ ،ٕ ،ٓ ّ جزء ،أعراب سعيد: ٔ ،ِ جزء ،حجي ٧بمد: ُّ ،ٖ

 .(ْٗ/ُ.ـ ُْٗٗ

 ،الوّبازم ؛ِْْ -ِّْ/ُ ،ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل ؛ُِّ/ُ، ُط ،الفقو أصوؿ في البرىاف، ا١بويِب(ِ)
 .ُِٖ/ُ،ُط ،الفقو أصوؿ في التبصرة

 ؛ُّٕ/ِ،  ِط ،المناظر كجنة الناظر ركضة، ا٤بقدسي قدامة ابن ؛ُّْ/ْ ،ُط، اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ،ابن حـز(ّ)
 .ُّٖٔ/ٓ، ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم

 .ُِّ/ُ،ُط ،الفقو أصوؿ في البرىاف، ا١بويِب ؛ُْْ/ْ، ُط، اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ،ن حـز اب(ْ)

 فمػا ثنػْباأل بػاب – الكبػرل السػنن يف كالبيهقػي ؛(ٕٕٓٗبػرقم )، ُّٕ/ْ الفػرائض كتػاب، المسػتدرؾ يف ا٢بػاكمأخرجو ( ٓ)
 حػػػديث كىػػػو ،َِٖ/ُ ٝباعػػػة فوقهمػػػا فمػػػا االثنػػػاف بػػػاب الصػػػبلة كتػػػاب – الػػػدارقطنيك( ْٖٖٕرقػػػم ) ٗٔ/ّ ٝباعػػػة فوقهمػػػا
 – البنػورم يوسػف ٧بمػد: ٙبقيػق الهدايػة، ألحاديػث الراية نصب ،ا٢بنفي ٧بمد أيب يوسف بن ا لعبد ،الزيلعي: انظر .ضعيف

 فػػػي الغليػػل إركاء مختصػػر ،الػػدين ناصػػر مػػد ،األلبػػاين: انظػػر األلبػػاين كضػػعفو (؛ِّٓ /ُ) ىػػػػػُّٕٓ مصػػر – ا٢بػػديث دار)
 . (ْٖٗ) برقم ،ٖٗ ص (.ـُٖٓٗ -ىػػػَُْٓ بّبكت – اإلسبلمي ا٤بكتب )ِط، السبيل منار أحاديث يجتخر 

 أربػع سػنة كلػد ببغػداد الوػافعية شػيخ سػفراييِباإل أٞبػد بػن ٧بمػد طػاىر أيب بػن أٞبػد حامػد أبو اإلسبلـ شيخ العبلمة األستاذ( ٔ)
 شػػرح يف تعػػاليق عنػػو علػػق ببغػػداد، كالػػدنيا الػػدين رئاسػػة إليػػو انتهػػت (:الطبقػػات) يف إسػػحاؽ أبػػو الوػػيخ قػػاؿ. مائػػة كثػػبلث أربعػػْب
 ٫بو يف حامد أيب الويخ تعليقة: النواكم الدين ٧بيي الويخ كقاؿ ،متفقو مائة ثبلث ٦بلسو كٝبع باألصحاب، األرض كطبق ا٤بزين،
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ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ) :علػػػى الواحػػػد كمػػػا يف قولػػػو تعػػػاذل ٗبػػػا كرد مػػػن إطػػػبلؽ ا١بمػػػع: اسػػػتدلواك 

 [135]انشعراء:(   ۈئ

 -عليػو السػبلـنػوح  -ا٤بػراد بػو،ك سػادل الذكر ا٤بػٝبػع " جػاءت بصػيغة ا٤برسػلْب "لفػظ كجو الداللػة :    
 [35]انًُم:   (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب) تعاذل وقول يف كذلكك ،

ٱ ٻ )بػػدليل قولػػو تعػػاذل بعػػد ذلػػك السػػبلـ؛ كىػػو نػػيب ا سػػليماف عليػػو احػػدك با٥بديػػة  دو ا٤بقصػػ      

 [36]انًُم:(   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

أتتربجػػْب للرجػػاؿ كىػػو  :لزكجتػػو "ن قػػاؿكمػػ ٗبثػػاؿ سػػائغ متػػداكؿ مثػػل ا١بػػويِب لػػذلكأيضػػان قػػد ك 
 .(ِ)امومتربجة أم شاىدىا كاحدان  يقصد رجبلن 

 : الموزعيابن نور الدين  اختيار

للجمهػػور فقػػاؿ رٞبػػو  ان خبلفػػ اثنػػْبأقػػل ا١بمػػع  فإ مػػنالثػػاين  ا٤بػػذىب ا٤بػػوزعي إلمػػاـا اختػػار            
كثبلثػة عنػد ، قاضػيكىو اثناف عنػد ال، ا١بمع قلنو ٯبب أف يبقى أإ: لقفاؿ)كا٢بق ما ذىب إليو ا :ا

 .(ّ)كعدـ مباينتو لو(، وعوالوافعي كأيب حنيفة رٞبهما ا تعاذل؛ ٤با فيو من مطابقة اللفظ ٤بوض

 ؛يػّب ٧بػل النػزاعفػي أبػو ا٢بسػْب ف و)كمػا اسػتدؿ بػ :على ا١بمهػور بقولػو رديتابع رٞبو ا كي مث
قتلػػت موػػركي ا٤بدينػػة كدل : أال تػػرل أنػػو لػػو قػػاؿ، يف )كػػل( مػػن معػػُب اإلحاطػػة الزائػػدة علػػى العمػػـو ٤بػػا

 .(ْ) ان ييال  اكاف كاذبن ،  موركي ا٤بدينة كلقتلت  : قاؿ كلو اكاف صادقن ،  ثبلثة اليقتل إ

                                                           

 تفقػو كقػد السػنجي، علػي أبػو: مػنهم ٝباعػة عليو تفقو عنها، كا١بواب أدلتها كبسل العلماء، مذاىب فيها ذكر، ٦بلدنا ٟبسْب من
 يف ٰبػػرس أمػػره أكؿ يف حامػػد أبػػو كػػاف.ا٤بػػذىب انتوػػر كعنهمػػا كخراسػػاف، العػػراؽ طػػريقٍب شػػيدا كٮبػػا أيضنػػا، القفػػاؿ علػػى السػػنجي

 مايو  ككاف ،ئةام كأربع ست سنة شواؿ يف حامد أبو مات، سنة عورة سبع ابن كىو فٌبأ كأنو، ا٢برس زيت على يطالع كاف درب
 كمػػاُّٗ/ُٕ ،دط ، سػير أعػػالـ النػػبالء ،الػػذىيب. ا رٞبػو حػػرب ببػػاب كدفػن سػػنْب أربػع بعػػد نقػل مث ،داره يف كدفػػن، موػهودان 

 .بعدىا

 .ُِْ/ُ، ُط ،الفقو أصوؿ في البرىاف، ا١بويِب كمابعدىا؛ُّٗ/ِ، ُط البحر المحيف في أصوؿ الفقو،الزركوي، ( ُ)

 .ٔٗ/ّ، ُ، طالحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع، لسبكيا ؛ُِْ/ُ، ُط ،والفق أصوؿ في البرىاف، ا١بويِب(ِ)

 .(ُْٔ -ُْٓ/ُ) ُ،طاالجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ّ)

 .(ُْٔ -ُْٓ/ُ) ُ،طاالجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ْ)
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 جػػةكأمػػا ح، كظهورىػػا ورحجػػة ا١بمهػ لقػػوة ؛ا١بمهػور قػػوؿىػػو الػراجح  أفيػػراه الباحػػث  الػذمك 
اسػتدؿ بػو  مػا أف، كجػو الضػعف يف تلػك ا٢بجػج فكبيػا، ا١بمهور فهي حجج ضػعيفة ؿمن خالف قو 

 ٧بػػل ارجىػػي خػػ الػػٍبكاىيػػة ك  أدلػػةأقػػل ا١بمػػع اثنػػْب مسػػتندين إذل  جعلػػواالػػذين  ينالقػػوؿ الثػػا بأصػػحا
 .تبْب ضعف قو٥بم ذلك، النزاع

حيػث ، خر كالتثنية كذلك دليل خػارج ٧بػل النػزاعآف ا١بمع يف اللغة ىو ضم شيء إذل إ: فقو٥بم      
 مػػعصػػيغ ا١بمػػوع كج مػػدلوؿيف  بلؼكإ٭بػػا ا٣بػػ ،يف كلمػػة ٝبػػع االشػػتقاؽف ا٣بػػبلؼ لػػيس مػػن جهػػة إ

" أمػػا ا٤بعػػُب ا١بمعاللغػػة بػػػػ" يفا٤بسػػمى  اللفػػظ كىػػو ،التكسػػّب كٝبػػع ا٤بػػذكر السػػادل كٝبػػع ا٤بؤنػػث السػػادل
ٝبعت الثوب بعضو إذل بعض إذا ضممت أطرافو على : لكفيصح يف الويء الواحد كقو  ،الذم ذكره

 .(ُ)بعضها

 اتأكردكا بعػض اآليػفقػد  ،الثبلثػة عػن كنايػةكال  االثنػْبالكناية عن  أف بو ثانيان  ستدلواما ا كأما
 .كليس العكس  االثنْبيف ا١بمعلفظ  تعماؿفيها اس الٍب كرد

 أثر الخالؼ

 :عدة مسائل  ٩با ترتب على ذلك

 حجب األخوين لؤلـ من الثلث إذل السدس المسألة األكلى :

يف أف األخػػوين ال  -رضػػي ا عنهمػػا-ابػػن عبػػاس علػػى عثمػػاف  بػػو احػػتجاسػػتدؿ ا١بمهػػور ٗبػػا 
 [11]انُس    اء:(           جب )ٰبجبػػػاف األـ مػػػن الثلػػػػث إذل السػػػدس بقولػػػو تعػػػػاذل 

ال أسػػتطيع أف  -رضػػي ا عنػػو-فقػػاؿ لػػو عثمػػاف  العػػرب،إخػػوة يف لسػػاف  ليسػػوا األخػػوافبػػأف  تدالن سػػم
 .كاف قبلي كتوارثو الناس كمضى يف األمصار  أنقض أمران 

                                                          

، ا٤برداكم ؛ِّْ/ُ،ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل، ِّٗ/ِ،ُط ، البحر المحيف في أصوؿ الفقو،الزركوي( ُ)
 .ِّٗٔ/ٓ،  ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير
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 السدس إلى من الثلث األـ حجب المسألة الثانية:

 كونػو إذل لثبلثػة، كونػو من اللفظ صرفت قرينة كجود بسبب السدس إذل من الثلث األـ جبٙب      
 باإلٝبػاع ذلػك عػن عػدؿ فلمػا خبلفػو، على قبلو من إٝباع ىو كالدليل القرينة كىذه اثنْب، على ٰبمل

 كما يف ا٤بسألة السابقة.العرب، لغة يف بأخوة ليسا األخوين أف من عباس ابن قالو ما صحة على دؿَّ 

 ا١بمػػع أقػػل كعنػػد مػػن يقػػوؿ عنػػد ا١بمهػػور ، ثبلثػػة لزمػػو" دراىػػم علػػي لرجػػل" قػػاؿ إذا المسػػألة الثالثػػة:
 .اثنْب لزمو اثنْب
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 بالسنة المتعلقة األصولية الدين نور ابن اختيارات :الثاني الفصل

 توطئة:

، ا عبػاد مػن ا٤بكلفػْب عيوػة األرض على يعيش ابورن  كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ كاف ٤با  
 كيتبصػر، كمصػا٢بهم أعما٥بم كٲبارس، كشؤكهنم بأحوا٥بم أعلم كا، كشؤكهنم بأحوا٥بم صلة على كىو
 كأخػػربىم، ربػػو عػػن يبلػػغ ٗبػػا ا٣بلػػق أعػػرؼ كىػػو، كاليسػػر السػػعة إذل هبػػم ٱبػػرج كمػػا ا٢بػػرج يف يػػوقعهم ٗبػػا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) كقلبػو ركحػو علػى ا أفاضػها الػٍب الوريعة ٗبقاصد

 الػػػذم كىػػػو [52]انش   ىري:(   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
 صلى - ا رسوؿ كاف ك٤با، الصواب إذل كسدده، ا٢بق إذل ككفقو الزيغ من كعصمو، العناية ا أكاله
 خػّبىم فيػو مػا تعاذل ا أحكاـ من للناس يورع كاف ،كالصفات ا٤بعاين هبذه امتصفن  -كسلم عليو ا

 القػرآف كركح يتفػق ٗبػا ذلػك كػل،  أخػراىم يف وزىمكفػ، دنيػاىم يف مصػا٢بهم رعايػة فيو كما، كصبلحهم
 أقػػره مث للنػػاس فبينػػو ركعػػو يف كتعػػاذل سػػبحانو ا ألقػػاه ٩بػػا، كقواعػػده أصػػولو عػػن يتفػػرع كمػػا، كمنهجػػو

 .عليو

 األدلػة مػن أساسػي كدليػل، كاالسػتدالؿ التلقػي مصػادر من الثاين ا٤بصدر السنة كانت كلذلك
ػػ أعطتهػػا كقػػد إال كاردة كال شػػاردة تفوهتػػا ال، لةشػػام، مانعػػة جامعػػة كوهنػػا ا٤بعتػػربة؛  فيهػػا، اشػػرعين  احكمن

 كمػن ا٢بيػاة خػالق ا عػن مسػتوحى ا٢بيػاة لوػؤكف رائػع عملػي تنظيم كفيها، سيكوف كما كاف ٤با بياف
 فقلمػا السػماء؛ يف كال األرض يف ذرة مثقػاؿ عنػو يعػزب ال الػذم كا٤بلكػوت ا٤بلػك ٗبالك كمرتبل، ٰبٓب

 كانػت كىكػذا ٥بػا؛ الػوايف كالبياف الوايف ا٢بكم ا٤بطهرة السنة يف ك٪بد إال نازلة تنزؿ أك ،حادثة ٙبدث
 كسػػبلمو ا صػػلوات، ا٤بدتػػار نبيػػو كسػػنة، ا٤بنػػزؿ الكتػػاب يف لعبػػاده تعػػاذل ا شػػرع يف كاالتسػػاع ا٤بركنػػة
 .عليو

 قػد - كسػلم يوعل ا صلى - ا رسوؿ كأحاديث، انقطع قد ا كحي أف القوؿ بدىي كمن
 ا كتػػاب أف كريػػم، األعلػػى الرفيػػق إذل كانتقالػػو - كسػػلم عليػػو ا صػػلى - ا رسػػوؿ بقػػبض توقفػػت
 فػػػػإف، كا٤بتممػػػػة كا٤بفصػػػػلة ا٤ببينػػػػة كانػػػػت السػػػػنة كأف، أحصػػػػاىا إال كبػػػػّبة كال صػػػػغّبة يغػػػػادر دل تعػػػػاذل

            ػػػ اكلفظنػػ انصنػػ اصػػور غػػّبب ٰبػػيل ال كاصػػور، كتتكػػرر تتجػػدد كا٢بػػوادث، ٧بػػدكدة ٧بصػػورة نصوصػػهما
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 منػو امىنِّػ، األمػة علػى توسػعة زيػادة تعػاذل ا حكمػة اقتضػت كلػذلك ،اكتقعيػدن  معػُب بو ٰبيل كاف كإف
 يػزاؿ ال بػل ؛ينضػب ال ان ينبوعػ لنػا كفجػر، يسػد ال األحكػاـ السػتدراج ان باب ٥با ففتح، كتفضبلن  سبحانو

 الوػر يوائػل كدفع، كخّبىم العباد مصاحل جلب فيها تصرفات من يتجدد ٤با الورعية؛ باألحكاـ ٲبدنا
 ا٤بطهػرة السػنة عليو كدلت، القرآف نصوص إليو أرشدت فيما ا من الفضل ىذا ككاف، عنهم كالفساد

، حادثػػة ٙبػػدث أك كاقعػػة تقػػع عنػػدما، ا ديػػن يف كالفهػػم ا٣بػػربة كذكم، كالعقػػد ا٢بػػل أىػػل إٝبػػاع مػػن
، فيهػػا تعػػاذل ا حكػم علػػى يػد٥بم، نبيػػو سػنة أك تعػػاذل ا كتػػاب يف ان صػرٰب انصنػػ ٥بػا ٯبػػدكا أف يعػوزىم

 بقولػػو ااسَبشػػادن  ؛النظػػر كجهػػات كتقليػػب الػػرأم بتػػداكؿ ا شػػرع يف ٥بػػا ا٤بسػػتند يتلمسػػوف فيجتمعػػوف
 يصػػبح شػػرعي حكػػم علػػى رأيهػػم ٯبمػػع مث [32]انش  ىري:(   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ): تعػػاذل
ڦ ): تعػاذل بقولػو االتزامنػ ؛ٱبالفػو أف ألحػد ٯبوز ال ا٢بادثة ىذه يف تعاذل ا حكم عليو اإلٝباع بعد

(   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 .[115]انُساء:

 صػػلة ك٥بػػا، حياهتػػا يف شػػأف ذات كانػػت إذا إال ا٢بادثػػة يف شػػرعي حكػػم إذل ٙبتػػاج ال كاألمػػة 
، ا شػػػرع يلتزمػػػوف الػػػذين ا٤بدلصػػػوف األمػػة كعلمػػػاء، ىم٤بعػػػاد مطيػػػة يريػػدكهنا الػػػٍب النػػػاس معػػػاش بػػأمور

 ٙبقيػػق فيػػو أف أيقنػػوا إذا إال ػػػ اإٯبابنػػ أك اسػػلبن  شػػرعي حكػػم علػػى ٯبمعػػوف ال ،للنػػاس الصػػبلح كيريػػدكف
 .العباد مصاحل كرعاية، الضر دفع أك النفع جلب من الورع مقاصد

  السنة تعريف 

ڳ ڳ ڳ ڳ ) :تعػاذل قػاؿ (ُ)، كالسػّبة طريقػةال: منهػا اللغػة يف للسنة تعريفات عدة ذيكرت

 .طرؽ: أم ،[136]آل عًراٌ:(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 يف السػػػنة كاػػػدثوف ا٤بتكلمػػػوف عػػػرؼ فقػػػد، تعريفػػػات بعػػػدة عيرفػػػت فقػػػد، االصػػػطبلح يف أمػػػا 
: اللفظػي ا٣ببلؼ باب من فيكوف، حداك  ا٤بعُب أف إال ان لفظ بعض عن ٱبتلف بعضها بتعريفات الورع

 اصػػػػطبلح كيف، الفقهػػػػاء اصػػػػطبلح يف الوػػػػرعية األحكػػػػاـ مػػػػن كيػػػػّبه الفػػػػرض يقابػػػػل مػػػػا علػػػػى طلػػػػقفت

                                                          

 (.ِِٓ/ُّ) "سنن: "مادة، "العرب لساف،  منظور ابن( ُ)
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 أك فعػػل أك قػػوؿ مػػن فآالقػػر  يػػّب – كسػػلم عليػػو ا صػػلى – النػػيب عػػن نقػػل مػػا علػػى تطلػػق األصػػوليْب
  .(ُ)تقرير

 أك فعػػل أك قػػوؿ مػػن - كسػػلم عليػػو ا صػػلى -النػػيب عػػن أثػػر مػػا: اػػدثْب اصػػطبلح يف أمػػا 
 ا٢بػديث تػرادؼ هبػذا كىػي، بعػدىا أك البعثػة قبػل كػاف سػواء، سػّبة أك خلقيػة أك خلقيػة صفة أك قريرت

 .(2)بعضهم عند

 فبلف: " يقاؿ البدعة يقابل ما على الكبلـ أىل عند السُّنَّة كتطلق

ػػنَّة أىػػل مػػن  - كسػػلم عليػػو ا صػػلى - الرسػػوؿ عليػػو كػػاف مػػا كفػػق علػػى عملػػو كػػاف إذا"  السُّ
 .قوالن أك فعبلن. ذلك خبلؼ على عمل إذا " بدعة على فبلف: " كيقاؿ كأصحابو،

 الكتػاب، يف ذلك كجد سواء - عنهم اللَّو رضي - الصحابة عليو عمل ما على السُّنَّة كتطلق
 م.منه اجتهادان  كاف أك السُّنَّة، أك

                                                          

 ؛صْٕ ، ّط ،اإلسػالمي التشريع في كمكانتها السنة ،السباعي ؛ُٗٔ/ُ، دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما (ُ)
 .(ِْٗ/ُ)ُط،الوصوؿ منهاج شرح نهاية السوؿ ،سنوماأل

 الفقػػػػػػػو أصػػػػػػػوؿ علػػػػػػػم فػػػػػػػي المهػػػػػػػذب،النملػػػػػػػة ؛(ْٕ/ُ)ّط،اإلسػػػػػػػالمي التشػػػػػػػريع فػػػػػػػي كمكانتهػػػػػػػا السػػػػػػػنة، السػػػػػػػباعي(ِ)
 .ّٔٔ/ِ،ُط،المقارف
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 كأفعالػو، أقوالػو مػن، فيهػا بػو ليحتػذل ر٠بها الٍب طريقوي )  السنة بأنها عرؼ فقد الموزعي أما
 . (ُ)(أحوالو كسائر

 كػل بػو هػتمي الػذم الغػرض إذل يرجػع السُّػنَّة عليػو تطلػق فيمػا االخػتبلؼ ىػذايف  سببال كلعل
ػػػنَّة إذل فنظػػػركا ،كتوضػػػيدها إٝبػػػاالن  األحكػػػاـ أدلػػػة إثبػػػات: ىػػػو األصػػػوليْب اىتمػػػاـف،فريػػػق  ىػػػذا مػػػن السُّ

 .الفقهية لؤلحكاـ إٝبالية أدلة تكوف لٍبا كاألفعاؿ،كالتقريرات باألقواؿ، فاعتنوا ،بابال

 ٩بػا كػاف سػواء ،- كسػلم عليػو ا صػلى - النػيب عػن جػاء مػا كػل نقػل: ىو ادثْب أما نظرة
 ٘بػدىم لػذلك لؤليمَّػة؛ كاألسػوة ا٥بػادم ىػو - كسػلم عليػو ا صػلى - أنو كبياف ال، أك األحكاـ ٱبص
 ك٫بػػو كأفعػػاؿ، كأقػػواؿ، كأخبػػار، كخلػػق، سػػّبة، نمػػ - كسػػلم عليػػو ا صػػلى - بػػو يتصػػل مػػا كػػل نقلػػوا
 .ذلك

 بداللػة اىتمػوا ٘بػدىم لػذلك ؛تفصػيبلن  األحكػاـ أدلػة إثبػات: ىػو كاىتمػامهم الفقهػاءأمػا نظػرة 
 كإباحػػة، كٙبػػرًن، ككجػوب، نػػدب، مػن بػػا٤بكلَّف ا٣باصػة ا١بزئيػػة األحكػاـ علػػى كتقريراتػو كأفعالػػو، أقوالػو
 .ذلك ك٫بو

                                                          

 .ُّٖ/ِ ،ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ُ)
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 . – أفعالو بأحكاـ المتعلقة األصولية الدين نور ابن راتاختيا: األكؿ المبحث

 توطئة
 : أنواع ثبلثة على الرسوؿ أفعاؿ أف معلـو
 بذلك يتعلق فبل ا١بسد كحركات األعضاء كتصرؼ النفوس ىواجس عليها تدكر الٍب حركاتو: أحدىا

 .٨بالفة عن هنى كال باتباع أمر
 فعػل فيػدؿ كيقظتػو كمنامػو كملبسػو كموػربو مأكلػو يف كأحوالػو بالعبػادات تتعلق ال الٍب أفعالو: الثاني 

 .الوجوب دكف اإلباحة على ذلك
 .أضرب ثبلثة على كىو بالديانات ختصا ما: الثالث
 ٦بملػػة أهنػػا القػػرآف يف كيعلػػم كػػذلك بيػػاف بأنػػو يصػػرح بػػأف بيػػاف بأنػػو كيعػػرؼ، ابياننػػ يكػػوف مػػا: أحػػدىا
 .كالسبلـ الصبلة عليو منو بياف ىذا أف فنعلم وؿبالق بياهنا يظهر كدل البياف إذل تفتقر
 .كامتثاالن  ان تنفيذ يكوف ما: كالثاني

 .شرع ابتداء يكوف ما: كالثالث
 كػػاف فإك  ،ان كاجبػػ البيػػاف كػػاف ،ان كاجبػػ ا٤ببػػْب كػاف فػػإف ؛ا٤ببػػْب مػػن مػػأخوذ فحكمػػو البيػػاف فأمػا 

 . ان ندب البياف كاف اندبن 
 التأسػػي ككجػوب كالسػػبلـ الصػبلة عليػػو أفعالػو ذكػػر البػاب ىػػذا يف ا٤بقصػود أف ا رٞبػػو بػْب مث

 :تركوك  فعلو يف يكوف فقد -كسلم عليو ا صلى -بالنيب
 .فعل أنو ألجل فعل الذم الوجو على فعل ما صورة نفعل أف فهو: الفعل في بو التأسي أما

 شػرطنا كإ٭بػا ،تػرؾ نػوأ ألجل ترؾ الذم الوجو على ترؾ ما مثل نَبؾ أف فهو: الترؾ في بو التأسي أما
 .(ُ)بو متأسْب نكن دل كصلينا صاـ لو- كسلم عليو ا صلى -ألنو ؛حدةاك  الفعل صورة تكوف أف

 مػن كالسػداد العػوف ان طالبػ اآلتية ا٤بطالب خبلؿ من ا٤ببحث ىذا يف اختياراتو الباحث بْبيكس 
 .ا

                                                          

 .ُّٖ/ِ ،ُ،طاالجتهاد لرتبة االستعداد ؛ ا٤بوزعي،ُّٕ/ُ ، دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ُ)
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 هممن الصغائر كقوعكعدـ ، األنبياء عصمة: األكؿ المطلب

اإل٥بى: ىو كلمػة ا عػز كجػل إذل عبػاده ليدػرجهم مػن الظلمػات إذل النػور كىػو أصػل  الوحي
كالػوحي ى اإلسػبلـ ثابػت -صػلى ا عليػو كسػلم -الدين، إذ يتعلق بكتاب ا عز كجػل، كسػنة نبيػو 

 ٧بفوظ ٕبفظ ا تعاذل، كاألمة مهيأة ٣بدمة نصوصو كما تقتضيو ظركؼ ا٢بياة العلمية ٥با.

الػػٌب ترتكػػز عليهػػا حقيقػػة  أىػػم عنصػػر ٲبيػػز شدصػػية النػػىب أك الرسػػوؿ، كأكػػرب الػػدعائم كالػػوحي:
 النبوة.

-كقػػد دلػػت نصػػوص الكتػػاب الكػػرًن، كالسػػنة الوػػريفة، كالسػػّبة العطػػرة علػػى عصػػمة سػػيدنا ٧بمػػد     
 ، ى تبليغ كحى ا تعاذل إذل األمة، كانعقد إٝباع علماء األمة على ذلك.-صلى ا عليو كسلم

صػػلى ا -إال أنػػو يوجػػد ى كػػل أمػػة، كى كػػل زمػػاف كمكػػاف، مػػن يطعػػن ى عصػػمة رسػػوؿ ا 
ى تبليػػغ كحػػى ا تعػػاذل؛ مػػن أعػػداء اإلسػػبلـ مػػن ا٤بستوػػرقْب كا٤ببوػػرين، كمػػن أذيػػا٥بم -عليػػو كسػػلم 

 . (1)ا٤بتسَبين بعباءة القرآف الكرًن ٩بن يسموف أنفسهم )القرآنيوف(

 :منها معاف لعدة اللغة يف كردت العصمة

 ٩بػػا يعصػػمو أف: عبػػده ا كعصػػم ا٤بنػػع، العػػرب كػػبلـ يف فالعصػػمة، القػػبلدة. ا٢ببػػل. ا٢بفػػظ 
 .ككقاه منعو: عصمان  يعصمو، عصمو، يقاؿ يوبقو،

 صػلى- ٧بمػد سػيدنا حق يف سبحانو قاؿ. ا٤بطهرة كالسنة الكرًن القرآف يف الكلمة جاءت ا٤بعُب كهبذا
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڃ چ چ): -كسػػػػػػػػلم عليػػػػػػػػو ا

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) :تعػػػػاذل كقػػػاؿ [66]انًائ   دة:(   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

 .[16]األحزاب:   (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 االختيػػار بقػػاء مػػع الوػػر عػػن كيزجػػره ا٣بػػّب، فعػػل علػػى النػػيب ٰبمػػل تعػػاذل ا مػػن لطػػف:ان شػػرع
 .(ُ)لبلبتبلء ٙبقيقنا

                                                          

 (.ّٕٓ/ُ)،دط،الشريفة النبوية السنة ضوء في -كسلم عليو اهلل صلى- النبي عصمة حوؿ شبهات رد، الوربيِب(ُ)
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 وير المسألةتص

 فػبل، بػالتبليغ ٱبػل شػيء أم عػن – كالسػبلـ الصبلة عليهم – ة األنبياءعصم على العلماء أٝبع: أكالن 
 علػػػى االعتمػػػاد يبػػػق دل كإال، بالسػػػهو كال بالعمػػػد ال دعواىػػػا يف كالكػػػذب، الرسػػػالة كتمػػػاف عليػػػو ٯبػػػوز
 علػػيهم – األنبيػػاء بػػو جػػاء مػػا كتصػػديق، كالتبيػػْب كاإلعػػبلـ الػػببلغ النبػػوة عمػػدة إذ، الوػػرائع مػػن شػػيء

 أيد الٍب للمعجزة كمناقض، فيو كموكك، ذلك يف قادح الكذب من شيء ك٘بويز – كالسبلـ الصبلة
 .(ِ)سبحانو عنو يبلغو ما كل كى، رسالتو يف لو ان تصديق رسلو هبا كجل عز ا

 . (ّ)اإٝباعن  – كالسبلـ ةالصبل عليهم – األنبياء من كقوعو ٲبتنع ال النسياف أف على اتفقوا: ان نيثا

 كأهنػػم، الكفػػر– كالسػػبلـ الصػػبلة علػػيهم – األنبيػػاء مػػن يقػػع أف ٯبػػوز ال أنػػو علػػى أيضػػا واٝبعػػا: ان ثالثػػ
 فقػػد ذلػػك عػػدا كمػػا، كسػػرة كسػػرقة ا٣بسػػة علػػى الدالػػة الصػػغائر كتعمػػد، الكبػػائر تعمػػد مػػن معصػػوموف

ا علػػيهم ٘بػػوز ال فإهنػػا، ةكالػػدناء بالسػػقوط ا٤بؤذنػػة، ا٣بسيسػػة الصػػغائر مػػن.فيػػو اختلفػػوا  مػػا إال. (ْ)عمػػدن
  .(ٓ) ا٤بذاىب بعض قوؿ من شذ

                                                           

 العلمػاء مػن ٝباعػة: ٙبقيػق ،التعريفػات، ٧بمػد بػن علػي، ا١برجػاين ؛ّٗ/ْ، الشػفا شػرح فػي الريػاض نسػم،عيػاض القاضي( ُ)
 .َُٓ(،ـُّٖٗ ىػَُّْ: لبناف– بّبكت) ُط ،الناشر بإشراؼ

، الػػػػػرازم ،ُٔٓ/ُ ،دط ،األحكػػػػػاـ أصػػػػػوؿ فػػػػػي اإلحكػػػػػاـ،آلمػػػػػدما ،ِِّ/ِ،  د ط ،التحريػػػػػر تيسػػػػػير ،أمػػػػػّب بادشػػػػػاه (ِ)
 تحقيػق إلػى الفحػوؿ إرشػاد،الوػوكاين ،ُْ/ٔ،  ُ، ط، البحػر المحػيف فػي أصػوؿ الفقػوالزركوي ،ِِٓ/ّ ،ّط،المحصوؿ
 . َُُ/ُ ،ُطاألصوؿ، علم من الحق

 .َُُ/ُ، ينالووكا، السابق ا٤برجع( ّ)

 ّط،في أصػوؿ الفقػو المحصوؿ، عمر بن ٧بمد، الرازم(؛ ِْٗ/ُ، ) ُط،الوصوؿ منهاج شرح نهاية السوؿ ،سنوماأل(ْ)
،(ّ/ِِٓ.) 

 علػى الكفػر إظهػار الوػيعة كأجػازت كشػرؾ كفػر عنػدىم ذنػب ككػل ذنػوب مػنهم كقعت قد إنوك  كاألزارقة ا٣بوارج من الفضيلية(ٓ)
 لكونو أباه من فمنهم كذلك يكوف كال باقية األعراض أف مثبلن  يعتقد أف مثل الكفر يبلغ ال الذم ا٣بطأ االعتقاد فأما التقية سبيل
 مػن ذلػك ٯبػوز قـو كقاؿ بقو٥بم الوثوؽ لزاؿ كإال التغيّب عليهم ٯبوز ال نوأ على كاتفقوا التبليغ باب كثانيها ،جوزه من كمنهم منفرنا
 المحصػوؿ، ا عبػد بػن ٧بمػد ،العػريب بػنا .فيػو ا٣بطػأ عليهم ٯبوز ال أنو على أيضا كاتفقوا بالفتول يتعلق ما كثالثها السهو جهة
 (.َُٗ: ص)ُط،الفقو أصوؿ في
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كأجػػازت الوػػيعة إظهػػار الكفػػر علػػى سػػبيل  ،أنػػو الٯبػػوز أف يقػػع مػػنهم الكفػػر لىع: اتفػػق العلمػػاءرابعػػان 
 .(1) التقية

  : اآلراء في المسألة
 الصػػغائر مػػن حػػٌب، قػػان مطل منهػػا معصػػوموف – كالسػػبلـ الصػػبلة علػػيهم –األنبيػػاء إف: األكؿ المػػذىب

 : بو استدلوا ك٩با، (ِ)األصوليْب ٝبهور قوؿ ذاكى ، الوقوع جائزة يّب فهي للدسة تفضي ال الٍب

ٱ ٻ ) } تعػاذل كقولػو،  بػالوحي معصػوموف كأهنم، تباعهما كجوب على الدالة اآليات عمـو: أكالن  

 .[4]انُجى:(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
 [124]األعراف:(   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)كتعاذل سبحانو كقولو

 ٗبكػػانتهم ٚبػػل صػػفة كػػل عػػنهم كنفػػى، الغوايػػة مػػن عصػػمهم -عزكجػػل-ا  أف: الداللػػة كجػػو
 . كيّبه ا١بنوف فيو ٗبا كمنزلتهم
 ذلػك جػاز كلػو – كسػلم عليػو ا صػلى – ا برسػوؿ التأسػيك  االقتػداء جػواز على األمة إٝباع: ان يثان

  .(ّ)صغّبة الفعل يكوف أف الحتماؿ هبم التأسيك  االقتداء ٤بنع ممنه
 الػٍب فالصػغائر، مطلقػان  منهػا معصػومْب يػّب – كالسػبلـ الصػبلة عليهم – االنبياء فأ: الثاني المذىب

 كىػػذا، كا٤بعتزلػػة األشػػاعرة أكثػػر عػػن كاألسػػنوم اآلمػػدم حكػػاه، مػػنهم الوقػػوع جػػائزة للدسػػة تفضػػي ال
 .(ْ)كا٤بركزم، ا٢برمْب كإماـ، ٤بعتزلةا من ىاشم أيب قوؿ

 قولػػو: كمنهػػا (ُ) الكػػرًن القػػرآف يف كأخبػػارىم األنبيػػاء قصػػص مػػن ا ذكػػره مػػا بػػو لواداسػػت ك٩بػػا  
 [121]طه:(   ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵): تعاذل

                                                          

، النجػار ابػن؛َّٗ/ُ)ّط، األصػوؿ تعليقات من المنخوؿ، (؛الغزارلِّٔ/ّ)،،ّط،الفقو أصوؿ في المحصوؿ، الرازم(ُ)
 .ِّْ/ُ ، ُط،تمد في أصوؿ الفقو المع ،أبو ا٢بسْب ؛ُْٕ/ِ،ِط شرح الكوكب المنير

 أبػػػو ا٢بسػػػْب ؛ُْٕ/ِ،ِط ،شػػػرح الكوكػػػب المنيػػػر، النجػػػار ؛ ابػػػنِِٓ/ّ ،،ّط،فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو المحصػػػوؿ، الػػػرازم(ِ)
 .ِّْ/ُ ، ُط،المعتمد في أصوؿ الفقو  ،البصرم

 أبػو ا٢بسػْب ؛(ُْٕ/ِ) ،ِط،شػرح الكوكػب المنيػر، النجػار ابػن ؛ِِٖ/ّ)،في أصوؿ الفقو المحصوؿ، رجع السابقا٤ب( ّ)
 .(ِّْ/ُ) ُط،المعتمد في أصوؿ الفقو  ،البصرم

 (.َّّ/ُ، )ُط ،األصوؿ في األدلة قواطع، ا٤بركزم( ْ)
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 بعػػد مػػنهم الكبػػائر امتنػػاع علػػى اإلٝبػػاع كقػػوع مػػن ا٤بسػػألة تصػػوير عنػػد قػػدمناه ٗبػػا: علػػيهم كيػػرد  
 كقوعهػا فيسػتحيل، االتبػاع عن منفرة ألهنا عنهم؛ يصدر أف ٲبكن ال ذلك من معصوموف كأهنم، النبوة
 .النبوة قبل ذلك أف على فتحمل كيّبىا آدـ قصة من كرد ما أما، ان كشرع عقبلن  منهم

 جهػة مػن معصػومْب كيػّب، التأكيػل جهػة من حٌب ان عمد منها معصوموف األنبياء إف: الثالث المذىب
 ذلػػك أف علػػى يػػّبىم كينبهػػوا، ا٢بػػاؿ يف يتػػذكركه أف فيػػو كاشػػَبط، الػػرازم قػػوؿ كىػػذا، كالنسػػياف السػػهو

 .(ِ)ان سهو  كاف

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج ) تعػػػػػاذل ا بقػػػػػوؿ كاسػػػػػتدؿ

 .[113]انكهف:(   جح مح جخ حخ مخ جس حس
 ان ضػأي جػاز؛ البوػر مػن يػّبىم علػى كالنسػياف السػهو جػاز فػإذا، بوػر  أنو: االستدالؿ كجو

 .عليهم
 جهػػػة علػػػى هبػػػا يػػػأتوا أف ٯبػػػوز لكػػػن، اعمػػػدن  صػػػغّبة كال كبػػػّبة يرتكبػػػوا أف ٯبػػػوز ال: الرابػػػع المػػػذىب

 عليػػػو ايقػػػرك  ال أف بوػػػرط ا٥بنػػػدم الػػػدين صػػػفي كاختػػػاره، (ّ) ا٤بعتزلػػػة مػػػن النظػػػاـ مػػػذىب كىػػػو، التأكيػػػل
 . (ْ)عليو كينبهوف

 كقوعهػا فيسػتحيل، االتبػاع عػن منفػرة ألهنػا عػنهم؛ يصدر أف ٲبكن ال ذلك أف بو استدلوا ك٩با
 . (5)ا٤بعجزة مقتضى من ٩بتنع ذلك إف: فورؾ ابن كقاؿ، اكشرعن  عقبلن  منهم

 .امتناعو على تدؿ ا٤بعجزة بأف: عليو كيرد

                                                           

 (.ُٗٔ/ُ، دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما ،ُُٖ/ُ،ُط ،الفقو أصوؿ في البرىاف، ا١بويِب(ُ)

 (.ُٕ/ٔ) ، ّط،في أصوؿ الفقو المحصوؿ، الرازم(ِ)

 عػوف ،آبػادم)،دط  ،الشػريفة النبويػة السػنة ضػوء فػي -كسػلم عليػو اهلل صػلى- النبي عصمة حوؿ شبهات رد، الوربيِب(ّ)
 فػػي اإلحكػػاـ،آلمػػدما ؛(ُٕ/ٔ)، ُط البحػػر المحػػيف فػػي أصػػوؿ الفقػػو،؛الزركوػػي،  .ِ ، طداكد أبػػي سػػنن شػػرح المعبػػود
 .ِّٔ/ِ،دط ، اإلبهاج في شرح المنهاج،؛السبكي(َُٕ/ُ، ) دط ،األحكاـ أصوؿ

 علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين ،(ِِٕ/ّ) ، ّط،في أصوؿ الفقو المحصوؿ، عمر بن ٧بمد، الرازم(ْ)
 (.ٗٗ/ُ) ،ُطاألصوؿ،

 علػػػػم مػػػػن الحػػػػق تحقيػػػػق إلػػػػى الفحػػػػوؿ إرشػػػػاد،الوػػػػوكاين (؛ُْ/ٔ ،ُطالبحػػػػر المحػػػػيف فػػػػي أصػػػػوؿ الفقػػػػو،الزركوػػػػي،( ٓ)
 (.ٖٗ/ُ)،ُطاألصوؿ،
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  الموزعي: الدين نور ابن اختيار

 عليػػػو ا صػػػلى- النػػػيب عصػػػمة علػػػى الدالػػػة اآليػػػات مػػػن ٦بموعػػػة بػػػذكر ا رٞبػػػو ا٤بػػػوزعي أابتػػػد       
 صػلى – منػو يصػدر فػبل، كحفظػو عصػمو نػوأ سػبحانو ا مػن علمنػا فحينئػذ) :ا رٞبو فقاؿ -كسلم

 أخربنا سبحانو ا ألف؛ان سهو  كال: قيل مث، اعمدن  فعل كال قوؿ يف، معصية كال ذنب – كسلم عليو ا
 ك٤بػا، ذمػيم خلػق عصيةكا٤ب، عظيم خلق على إنو كأخربنا، يوحى كحي نطقو كأف، يول كال ضل ما إنو

 علػػيهم كسػػبلمو ا صػػلوات – األنبيػاء ٝبيػػع أف علمنػػا، العصػػمة سػبب الػػوحي أف سػػبحانو ا أعلمنػا
   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڤ): تعػػػػاذل ا قػػػػاؿ، كالعصػػػػمة ا٢بفػػػػظ يف مثلػػػػو –

 ا رٞبػو يبْب مث [23]األَعاو:   (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ی): تعاذل كقاؿ  [163]انُساء:
 كمػػا الزكيػػة كاألخػػبلؽ الوػػرعية لؤلمػػور إال يكػػوف ال كالػػوحي، الػػوحي ىػػو العصػػمة سػػبب كػػاف ٤بػػا نػػوأ

 .بور فهم عداىا

 األمػػور يف ٧بظػػور يف الوقػػوع مػػن كرسػػلو أنبيػػاءه عصػػم قػػد كجػػل عػػز ا أف الباحػػث يػػراه الػػذمك       
 يف - كالسػػبلـ الصػػبلة يهمعلػػ - األنبيػػاء عصػػمةف،كجل عػػز ببػػارئهم ك٢بقػػوا رسػػالتهم أدكا حػػٌب السػػابقة
 يف، األصػػػح علػػػى كسػػػرىا عمػػػدىا، كالصػػػغائر الكبػػػائر يف كبعػػػدىا النبػػػوة قبػػػل ٥بػػػم ثابتػػػة السػػػابقة األمػػور

 إليػػو كتسػػَبيح، القلػػب إليػػو كيطمػػئن بػػو؛ تعػػاذل  أىديػػن مػػا كىػػو، كيضػػبهم كرضػػاىم كبػػاطنهم ظػػاىرىم
 قبػل األنبياء حاؿ ألف كا٢بديث؛ الكبلـ لأى من اقْب اققْب العلماء من كثّب مذىب كىو النفس
 األنبيػػاء مػن ا٤بعصػية صػػورة كقػوع ٲبتنػع نػػوإ إذ ان كإٯبابػ ان سػلب النبػػوة بعػد دعػوهتم مسػػتقبل علػى يػؤثر النبػوة
 ألف بل ؛كالعقاب ا٤بؤاخذة عليها تَبتب حقيقية معصية لكوهنا ال، بعثتهم قبل كالسبلـ الصبلة عليهم

 مصػػابيح سػػيكونوف أهنػػم مػػن شػػأنو جػػل علمػػو ٤بػػا ؛٥بػػا كا٤بنػػافرة ٦بانبتهػػا علػػى ٦ببػػولْب خلقهػػم تعػػاذل ا
 ٛبػر فػبل ا٢بميػد؛ العزيػز صػراط إذل كيرشػدكهنم، النػور إذل الظلمات من ٱبرجوهنم، األناـ كىداة، الظبلـ

، ا٢بميػػػدة سػػػوابقهم بػػػذلك توػػػهد كمػػػا لعظمتػػػو موػػػاىدكف، ١ببللػػػو مراقبػػػوف كىػػػم إال عػػػْب طرفػػػة هبػػػم
 .اجمليدة كتوارٱبهم
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 الخالؼ:  أثر

ال يَبتب على  مسألة عصمة األنبيػاء شػيء مػن الفػركع الفقهيػة، حيػث أف  ا١بميػع متفقػْب علػى      
علػػى  -صػػلى ا عليػػو كسػػلم-العصػػمة ال سػػيما يف األحكػػاـ الواصػػلة إلينػػا سػػواء كانػػت بعصػػمة النػػيب 

  أعلم. جهة االبتداء، أك كانت  بعد تبيينو كعدـ إقراره على ا٣بطأ كا

 .الجبلية أفعالو في  النبي متابعة يستحب: الثاني المطلب

 توطئة

 مػدار ؛ألف" الػَبؾ يف تكػوف كػذلك الفعػل يف تكػوف كمػا -كسػلم عليػو ا صػلى- النيب متابعة
 وعليػ ا صػلى - النػيب متابعػةف كعدمان  كجودان  -كسلم عليو ا صلى- النيب متابعة مع كالظهور النصر
 قصىدى  فإذا فعلو، الذم الوجو على فعل ما مثل يفعل بأف فعلو، يف كتكوف أمره، بطاعة تكوف - كسلم
 مكػاف يف نػزؿ إذا كأمػا. كا٤بسػاجد ا٤بوػاعر كقصػد لػو، متابعػةن  فيػو العبػادة قٍصػد كاف مكاف يف العبادة
 فػػإذا ا٤بكػػاف، لػػكذ يتحػػر دل أنػػو يعلػػم ٩بػػا ذلػػك، يػػّب أك النػػزكؿ، كقػػت صػػادؼ لكونػػو االتفػػاؽ ٕبكػػم
 .بالنيات األعماؿ فإف لو، متبعْب نكن دل ا٤بكاف ذلك ٙبرينا

 عنػػػدىا، الػػػدعاء أك الصػػػبلة يقصػػػد - كسػػػلم عليػػػو ا صػػػلى - النػػػيب كػػػاف الػػػٍب األمكنػػػة فأمػػػا
 إذا كمػا لػو، كاتباعػان  - كسػلم عليػو ا صػلى - ا برسػوؿ اقتػداء سنة، الدعاء أك فيها الصبلة فقصد
 سػػػنة الوقػػػت ذلػػػك يف الػػػدعاء أك الصػػػبلة قصػػػد فػػػإف األكقػػػات مػػػن كقػػػت يف الػػػدعاء أك ةالصػػػبل ٙبػػػرل

 .(1)األفعاؿ كسائر عباداتو، كسائر

                                                          

 (.ُٕٔ/ُ)،دط ،األحكاـ أصوؿ في اـاإلحك،آلمدما(ُ)
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 :تصوير المسألة

  .(1)أفعالوٝبيع  يف كمتابعتو برسو٥با التأسي األمة على ٯبب أنو على ا٤بسلموف أٝبع :الن أك 

اضػػطراران دكف قصػػد منػػو  -صػػلى ا عليػػو كسػػلم  -فعػػل يقػػع منػػو مػػا كػػاف مػػن األفعػػاؿ ا١ببليػػة ان:ثانيػػ
إليقاعو مطلقان كذلك مػا نقػل أنػو كػاف ىػذا سيػرَّ اسػتنار كجهػو كأنػو قطعػة قمػر، كإذا كػره شػيئا رؤل يف 

لقيػػػاـ كاكجهػػػو، ككتأ٤بػػػو مػػػن جػػػرح يصػػػيبو، أك حصػػػوؿ طعػػػم ا٢بلػػػو كا٢بػػػامض يف فمػػػو مػػػن طعػػػاـ يأكلػػػو 
 . (2)إليو كإذل أمتويف كونو على اإلباحة بالنسبة كالقعود كاألكل كالورب ك٫بوه، فبل نزاع 

يعػػػػِب نفػػػس األفعػػػػاؿ  فعػػػاؿىػػػػذه األ يف -صػػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم-تػػػو متابع حكػػػػم يف العلمػػػاء اختلػػػف 
  :أقواؿ ثبلثة إذل تردد بْب ا١ببلي كالورعي كما كصفاهتا

 اآلراء في المسألة:

 عػػن عيػػاض القاضػػي حكػػاه، االسػػتحباب يػػديف ا١ببليػػة األفعػػاؿ يف  النػػيب متابعػػة إف: األكؿ القػػوؿ
  .(ّ)ٖبصوصو مندكب نوأ قـو عن الباقبلين كحكى، كالزركوي، تيمية ابن كاختاره، الفقهاء ٝبهور

 يتقتضػػ ان توػػريع الوػػريفة نفسػػو كأحػػواؿ، الػػدنيا بػػأمور ا٤بتعلقػػة كأفعالػػو أقوالػػو ٝبيػػع أف: بػػو اسػػتدلوا ك٩بػػا
 إذل يسػارعوف كػانوا ك٥بذا، كلها أحوالو يف بو االقتداء من صاحلال سلفنا ذلك كعلى، كاالقتداء ا٤بتابعة
 : يلى ما منها كمعلومة كثّبة ذلك على كاألمثلة. بو التأسي

- كصػػػالو قصػػػة يف كمػػػا،  العبػػػادة يف -كسػػػلم عليػػػو ا صػػػلى- مضػػػاىاتو علػػػى حرصػػػهم :أكالن 
 عليػػو ا صػػلى- كصػػالو بػػْب مػػا علػػى، ذلػػك يف تقليػػده الصػػحابة بعػػض كريبػػة -كسػػلم عليػػو ا صػػلى

                                                          

 (.ُْٖ/ُ)،ُط ،الفقو أصوؿ في البرىاف، ا١بويِب(ُ)

 أك سػكوف أك حركػة مػن عػادة البوػر ٰبتاجػو ٩بػا بوػريتو ٗبقتضػى- كسػلم عليػو ا صػلى -النيب فعلها الٍب كىي:ا١ببلية األفعاؿ(ِ)
 الوامية ا١ببة كلبسو بالرطب القثاء كأكلو مويو طريقة يف- كسلم عليو ا صلى- الرسوؿ عن نقل ما مثل شرب، أك أكل أك نـو

 الفقيػػػػػػو يسػػػػػع ال الػػػػػذم الفقػػػػػو أصػػػػػوؿ ،(؛السػػػػػلميُّٕ/ُ)، دط ،األحكػػػػػاـ أصػػػػػوؿ فػػػػػي اإلحكػػػػػاـ،آلمػػػػػدما ذلػػػػػك ك٫بػػػػػو
 (.ُُٗ/ُ)،جهلو

 ؛(ِّ( ُٕٗ/ِ)، ِط، شرح الكوكب المنيػر،ابن النجػار(، ِْٕ/ّ)، ُط ، البحر المحيف في أصوؿ الفقو،الزركوي( ّ)
 . ٕٗٔ/ِ، ُط،المقارف الفقو أصوؿ علم في المهذب ، النملة
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 كيسػػػقيو ربػػػو يطعمػػػو كاصػػػل إذا -كسػػػلم عليػػػو ا صػػػلى- إنػػػو حيػػػث الفػػػرؽ؛ مػػػن ككصػػػا٥بم، -كسػػػلم
 .فيو بو التأسي على فحرصوا ذلك كمع، ٖببلفهم

 كسػلم عليػو ا صلى – النيب دعا ان خياط أف: عنو ا رضي مالك بن أنس عن ركم ما :ان ثاني
 صػلى – النيب فرأيت، (ُ) كقديد دباء فيو كمرقا شعّب خبز فقرب  النيب مع فذىبت صنعو لطعاـ –
  .(ِ)يومئذ بعد الدباء أحب أزؿ فلم، القصعة حوارل من الدباء يتتبع – كسلم عليو ا

 ، فقػػد ذكػػر-كسػػلم عليػػو ا صػػلى- لػػو – عنهمػػا ا رضػػي -عمػػر ابػػن متابعػػة عػػن كرد كمػػا
 مػػػن اأحػػػدن  أر دل اأربعنػػػ تصػػػنع رأيتػػػك: عنهمػػػا ا رضػػػي، رعمػػػ بػػػن ا لعبػػػد قػػػاؿ أنػػػو: جػػػريج بػػػن عبيػػد

 كرأيتػك، اليمػانيْب إال األركػاف مػن ٛبس ال رأيتك: قاؿ جريج؟ ابن يا ىي ما: قاؿ، يصنعها أصحابك
 كدل، ا٥بػبلؿ رأكا إذا النػاس أىػلَّ ، ٗبكػة كنػت إذا كرأيتػك، بالصػفرة تصػبغ كرأيتػك، السبتية النعاؿ تلبس
  ا رسػػوؿ أر دل فػػإين": األركػػاف أمػػا: عمػػر بػػن ا عبػػد لػػو فقػػاؿ. الَبكيػػة ـيػػو  كػػاف حػػٌب أنػػت هتػػل
 النعػػاؿ يلػػبس- كسػػلم عليػػو ا صػػلى- ا رسػػوؿ رأيػػت فػػإين: السػػبتية النعػػاؿ كأمػػا، اليمػػانيْب إال ٲبػػس
 صػلى- ا رسػوؿ رأيػت فػإين: الصػفرة كأمػا، ألبسػها أف أحػب فأنػا، فيهػا كيتوضػأ شػعر فيهػا ليس الٍب

 ا صػلى -ا رسػوؿ أر دل فػإين: اإلىػبلؿ كأمػا، هبػا أصػبغ أف أحػب فأنا، هبا يصبغ -كسلم عليو ا
 .(ّ)"راحلتو بو تنبعث حٌب يهل -كسلم عليو

 مػػن كقػػع فػػإف): الغػزارل قػػاؿ، األصػػوليْب ٝبهػور مػػذىب كىػػو، ان مطلقػ اإلباحػػة علػػى إهنػػا: الثػػاني القػوؿ
 بعػض كظػن، أصػبل لػو حكػم فػبل كاضطجاع كاتكاء كقعود كقياـ كشرب أكل من ا٤بعتادة األفعاؿ ٝبلة

 بػػو اقَبنػت فػإف ،كالنػدب الوجػوب بػْب تػردد كإف يلػل كىػو، سػنة أفعالػو كػل يف بػو التوػبو أف اػدثْب
 كاإلباحػػة القربػػة بػػْب تػػردد كإف ،فيػػو متوقػػف كالوجػػوب األقػػل ألنػػو النػػدب علػػى ٧بمػػوؿ فهػػو القربػػة قرينػػة

 مسػػػلك كمسػػػتنده لػػػو صػػػيغة ال الفعػػػل إذ الفعػػػل صػػػيغة مػػػن متلقػػػى ىػػػذا لػػػيسك  ا٢بػػػرج رفػػػع منػػػو فيتلقػػػى

                                                          

 (.ّّْ/ّ) "قدد": مادة ،العرب لساف، منظور ابن، الومس يف اجملفف ا٤بملوح اللحم: القديد( ُ)

 .ّْٔٓ برقم ،ٖٕ/ٕ ،ا٤برؽ باب ،األطعمة كتاب ، المختصر صحيحالجامع اليف  ،البدارمأخرجو ( ِ)

 . ُٖٓٓبرقم ،ُّٓ/ٕ ،السبتية النعاؿ باب، اللباس كتاب، المختصر صحيحالجامع اليف  ،،البدارمأخرجو ( ّ)
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 فعلػو -كسػلم عليػو ا صػلى- الرسوؿ عن نقل لو بينهم فيما وفعل من ا٤بمنوع أف نعلم فإنا ؛الصحابة
 .(ُ)(ا٢برج رفع منو لفهموا

، ك٫بػػوه كالوػػرب، كاألكػػل، كالقعػػود، كالقيػػاـ ا١ببليػػة األفعػػاؿ مػػن كػػاف مػػا أمػػا): اآلمػػدم كقػػاؿ
 . (ِ)(أمتو كإذل، إليو بالنسبة اإلباحة على كونو يف نزاع فبل

 كيػػّب كالوػػرب كالنػػـو كاألكػػل،  ا١ببليػػة األفعػػاؿ صػػفات يف  متابعتػػو بػػْب التفصػػيل: الثالػػث القػػوؿ
 عبػد بػن سػادل أف، شهاب ابن عن ا٢بج يف كركوبو األفعاؿ نفس يف متابعتو كبْب ،مندكبةفهي ، ذلك
- كسػلم عليػو ا صػلى- ا رسػوؿ رأيػت»: قػاؿ، عنهمػا ا رضػي عمػر ابن أف ربهأخ، عمر بن ا

 صػػبلة مػػن اإليػػاب يف موػػيو ككػػذلك، (ّ)«قائمػػة بػػو تسػػتوم حػػٌب يهػػل مث، ا٢بليفػػة بػػذم راحلتػػو يركػػب
 كاف إذا- كسلم عليو ا صلى- النيب كاف»: قاؿ، -عنهما ا رضي- ا عبد بن جابر عن، العيد

  .(ْ)ذلك أشبو كما الذىاب طريق يّب يف« الطريق خالف عيد يـو

                                                          

 (.ُِّ/ُ، )ّط، األصوؿ تعليقات من المنخوؿ،الغزارل(ُ)
 (.ِِٖ -ِِٕ/ُ، ) دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ِ)

 ابػػن عػػن ُُْٓ بػػرقم .ُِّ/ِ ،الرحػػل علػػى ا٢بػػج بػػاب، ا٢بػػج كتػػاب،  مختصػػرالالجػػامع الصػػحيح يف ،أخرجػػو البدػػارم( ّ)
- كسلم عليو ا صلى- ا رسوؿ رأيت: »قاؿ ،-عنهما ا رضي- عمر ابن أف أخربه عمر، بن ا عبد بن سادل أف شهاب،

 .«قائمة بو تستوم حٌب يهل مث ا٢بليفة، بذم راحلتو يركب

 بػػرقم، ِّ/ِ، العيػد يػـو رجػػع إذا ريػقالط خػالف مػػن بػاب، ا٢بػج كتػػاب ،مختصػرالالجػػامع الصػحيح  يف،البدػارمأخرجػو ( ْ)
ٖٗٔ. 
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 : الموزعي الدين نور ابن اختيار

 اسػػػتحبابكالػػػذم يقػػػوؿ ب الفقهػػػاء ١بمهػػػور ان موافقػػػ األكؿ القػػػوؿ ا٤بػػػوزعي الػػػدين نػػػور ابػػػن اختػػػار       
 صػػلى – النػػيب متابعػػة تسػػتحب): يقػػوؿ إذ ا١ببليػػة األفعػػاؿ يف – كسػػلم عليػػو ا صػػلى – النػػيب متابعػػة

 يف ا٤بتابعة كأما، ذلك كيّب كالنـو كالورب األكل كصفة،  ا١ببلية األفعاؿ صفات يف – كسلم عليو ا
 التأسػي ٝبلػة مػن ألنػو ؛السػننيف  ٧بػل ٥بػا كأف، ان أيضػ يستحب أنو فعندم، صفاهتا دكف األفعاؿ نفس

 يف تابعػػو كقػػد، ربكػػاتال بػػأزكى كمقركنػػة، العػػادات أحسػػن – كسػػلم عليػػو ا صػػلى – فعادتػػو، ا٢بسػػن
.(ُ)(عنهم تعاذل ا رضي ا٣بلف كصا٢بي، السلف من كثّب ذلك

٤بوقفػو الػذم كقػف فيػو فػبل  (ِ)كمن ىذا سلوكو الطريػق الػٍب ٚبػرج إذل بػْب العلمػْب، فإهنػا ا٤بسػامتة      
ا اتفػػق لػػو يعلػػل سػػلوكو إياىػػا كال يؤخػػذ منػػو فضػػيلة. ككػػذا ٫بػػو ىػػذه األشػػياء، فػػإف أرادكا شػػبو التػػربؾ ٗبػػ

صلى ا عليو كسلم كاف شيئا، لكنو ال يقتضي الندبية الٍب شأهنا الرجحاف. كالتأسي إ٭با يكوف بفعل 
، فػػػإذا فعػػػل شػػػيئان ال ٣بصوصػػػو كرجحانػػػو دل يكػػػن -صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم-الوػػػيء علػػػى كجػػػو فعلػػػو 

ا٤بدصص لو متأسيان.

 – النػػػيب متابعػػة باسػػػتحباب يقػػوؿ كالػػػذم ىػػوالراجح الفقهػػاءكالػػذم يػػراه الباحػػػث أف قػػوؿ ٝبهػػػور     
 كمدار ذلك على النيات.، ا١ببلية األفعاؿ يف – كسلم عليو ا صلى

 علػى، التوػريع بػاب يف تػدخل ال ا١ببليػة - كسػلم عليػو ا صػلى – النيب أفعالو أف: ذكره كا١بدير    
 كال حٌب، فيها – كسلم عليو ا صلى – النيب متابعة ٘بب فبل، ا٤بكلفْب حق يف اإللزاـك  ا٢بتم اعتبار

 ا رضػػي – عمػػر بػػن ا كعبػد ا٤بتابعػػة علػػى ٰبػرص الصػػحابة بعػػض كػاف كإف ٥بػػا؛ مباشػػرتو طريقػة يف
 (.ّ)استحباهبا عدـ يعِب ال ٘بب ال ككوهنا - عنهما

 ٩بػا البوػر عليهػا اللَّػو فطػر ا٣بلػق، كمػا نفػوس فيهػا توػَبؾك  اإلنسػاف عليهػا جبل الٍب األشياءف 
ا٤بوػػي،  أثنػػاء اليػػد الػػنفس، كحركػػة كالقيػػاـ، كالقعػػود، كىػػواجس التصػػرؼ حريػػة فيػػو اإلنسػػاف ٲبلػػك ال

                                                          

 (.ُٖٗ/ِ، )ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ُ)

 (.ْٔ/ِ،)لساف العرب،ا٤ببلزمة للطريق كالقصد إليو، ابن منظور المسامتة:  ( (ِ
 (.َُّ، )/ٔط،الفقو أصوؿ في الوجيز، عبدالكرًن، زيداف(. ّ)
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 أفعالػوكأف ،ا٤بكلػف قدرة ٙبت ليست ألهنا منو؛ شيء يف النيب يتبع فيو، كال أسوة ال ذلك، فهذا ك٫بو
 أراد إذا هيػػد كموػػربو، كملبسػػو، كتوسػػده مأكلػػو يف أحوالػػو مثػػل: العػػادات كفػػق علػػى منػػو صػػدرت الػػٍب

، كلػبس  أمرىػا، كدل يتبػْب دل الػٍب األفعػاؿ أك كبلمػو؛ موػيتو، كطريقػة الثيػاب، كطريقػة مػن األبػيض النـو
 مػػػن ثالثػػػة إذل للقيػػػاـ - كسػػلم عليػػػو ا صػػػلى - كجلوسػػو: عػػػادة قربػػػة، أك كقوعهػػا علػػػى دليػػػل يوجػػد

 الفعػػل بػػْب فػػرؽ علػى، بطحبػػاأل طػول، كنزكلػػو بػػذم الفجػػر، كمبيتػػو بعػد الرباعيػػة، كاالضػػطجاع الصػبلة
 .(ُ)كا٥بيئة

 الخالؼ أثر

ذكر العلماء مسائل كثّبة  ككل ينظر إليها على أهنا من الفعل اجملرد، كىي ٙبتػاج إذل إعػادة    
 نظر كتأمل حيث ككل فعل معو دليل يدؿ على أنو ٦بردان:

 مسألة االضطجاع بعد ركعتي الفجر:  

رضػػي عائوػة عػػن  كحػديثها الػوارد،د ركعػٍب الفجػػر مػن األمثلػة األقػػرب يف ذلػك االضػطجاع بعػػ
كاف رسػوؿ ا صػلى ا عليػو كسػلم إذا سػكت ا٤بػؤذف بػاألكذل مػن صػبلة الفجػر قػاـ   :قالت ا عنها

مث اضػػطجع علػػى شػػقو األٲبػػن حػػٌب  ،قبػػل صػػبلة الفجػػر بعػػد أف يسػػتبْب الفجػػر ،فركػػع ركعتػػْب خفيفتػػْب
 (ِ)«يأتيو ا٤بؤذف لئلقامة

فقيػػػل: مسػػػتحب. كىػػػو قػػػوؿ  لمػػػاء يف حكػػػم االضػػػطجاع بعػػػد ركعػػػٍب الفجػػػرفقػػػد اختلػػػف الع
 (ّ)الوافعي كأصحابو، كركاية عن أٞبد، كبو قاؿ الفقهاء السبعة

عػن ك  ابػن مسػعود مػن الصػحابة،ك كركاية عن أٞبػد (ْ)إبراىيم الندعيكقيل :مكركه ، كىذا قوؿ 
 .(ِ)بل بدعة(ُ)بن عمرا

                                                          

 .(ُٕٗ/ِ)، ِط، شرح الكوكب المنير،ابن النجار ؛(ِْٕ/ّ)، ُط لفقو،البحر المحيف في أصوؿ االزركوي،  (ُ)
 (.ََٔبرقم)، (ِِٓ/ُ ،)باب من انتظر اإلقامة في الجامع الصحيح،أخرجو البدارم،  (ِ)
 (.ٕٗ/ِ،)االستذكار(، ابن عبد الرب، ّْْ/ُ،)المغني ،ابن قدامة (ّ)

مػػن  أحػػد األئمػػة ا٤بوػػاىّبك  فقيػػو العػػراؽ بيعػػة بػػن حارثػػة بػػن سػػعد بػػن مالػػك الكػػويف الندعػػيإبػػراىيم بػػن يزيػػد بػػن األسػػود بػػن عمػػرك بػػن ر ىػػو اإلمػػاـ  (ْ)
كفيػػات  ،ابػػن خلكػػاف ىػػػ.ٔٗتػػويف   كنسػػبتو إذل الندػػع بفػػتح النػػوف كا٣بػػاء ا٤بعجمعػػة كبعػػدىا عػػْب مهملػػة كىػػي قبيلػػة كبػػّبة مػػن مػػذحج بػػاليمنالتػػابعْب، 

 .(َُٖ/ٔ) ،الوايف بالوفيات ،الصفدم ؛ِٓ/ُ، األعياف
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،كسػػػػبب ا٣بػػػػبلؼ يف ذلػػػػك يعػػػػود إذل  الوػػػػوكاينقػػػػاؿ الظاىريػػػػة االضػػػػطجاع كاجػػػػب، كنصػػػػره ك 
السابق، مع ما يعارضو، ٩بػن فهػم أف ا٤بقصػود  ا٣ببلؼ يف فعلو صلى ا عليو كسلم الوارد يف ا٢بديث

أف أحاديػػث البػػاب كمػػن فهػػم » الفصػػل بػػْب ركعػػٍب الفجػػر كبػػْب الفريضػػة أك يػػّب ذلػػك، قػػاؿ الوػػوكاين:
كاالضػطجاع مػن فعلػو اجملػرد إ٭بػا يػدؿ علػى ،  عليو كسػلمليس فيها األمر بذلك إ٭با فيها فعلو صلى ا

 (ّ) «اإلباحة عند مالك كطائفة

كمن فهم الندب فؤلنو صػلى ا عليػو كسػلم دل يكػن يػداـك عليػو، كمػن فهػم اإلباحػة رٗبػا نظػر 
 إليو على أنو لبلسَباحة أك الفصل.

 

                                                           

اإلماـ عبد ا بن عمر بن ا٣بطاب رضي ا عنهما أبو عبد الرٞبن العدكل ا٤بدين الفقيو أحد األعبلـ يف العلم كالعمػل شػهد ىو الصحايب ا١بليل  (ُ)
 (.ُُٖ/ْ)ة،اإلصابىػ،  ابن حجر، ّٕ، تويف لؤلثر إتباعاأشد الناس ، كىو من ا٤بكثرين يف الركاية، كمن ا٣بندؽ كىو من أىل بيعة الرضواف

 )د ت(دار اآلفػاؽ ا١بديػدة،، بػّبكت ) ،ٙبقيق: ١بنة إحياء الػَباث العػريب، دط،باآلثار المحلى،  علي بن أحمد بن سعيد الظاىرم ؛بن حـزا(ِ)
 (.ِٔ/ ّ،)ُط األخبار، منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من األكطار نيل ،الووكاين (؛ ُٕٗ/ّ، )
 (.ِٖ/ّ،)ُط األخبار، منتقى شرح األخيار سيد اديثأح من األكطار نيل ،الووكاين(ّ)
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 .قبلو من بشرع النبوة قبل ان متعبد كاف-  - النبي: الثالث المطلب  

 -النػيب كػاف ٮبػا:األكذل ىػلمسػألتْب  يف قبلنػا من شرع عن بعدهذم لىذا ا٤بطلب كا اشتمل قد       
- النيبكاف  ىل.؟ الثاين:قبلنا من بورع بعثتو بعد ان متعبد  ا أم  ؟قبلو من بورع النبوة قبل متعبدن
 شػػػريعة لػػػو تكػػػوف أف ٯبػػػب أـ ،قبلػػػو الػػػذم مثػػػل شػػػريعتو تكػػػوف نبيػػػان  تعػػػاذل ا يبعػػػث أف ٯبػػػوز ىػػػل أنػػػو

 . مسألتنا يف ا٣ببلؼ أصل ىو ا٣ببلؼ ىذا كلعل مفردة؟

 كأنز٥بػػػا علػػػى أنبيائػػػو ىواألحكػػػاـ الػػػٍب شػػػرعها ا تعػػػاذل ٤بػػػن سػػػبقنا مػػػن األمػػػم :شػػػرع مػػػن قبلنػػػا
 لتبليغها لتلك األمم.

 اختلػف، ٗبسػألتنا الشػتباىها إٝبػاالن  قبلنػا مػن شرع ٗبسألة التنبيو أكد ا٤بسألة يف نتكلم أف كقبل
  :فيها العلماء

 يػأيت مػن ككػل ،فيػو النسػخ دليػل يقػـو حػٌب أبػدا بػاؽ فهػو لنيب شريعة كاف ما :قاؿ من فمنهم
 .ناسدو يظهر دل ما السبلـ عليو النيب ذلك شريعة أنو على بو يعمل أف فعليو

 الدليل يقـو أف إال بو يعمل ال حٌب بعده آخر نيب ببعث تنتهي نيب كل شريعة :بعضهم كقاؿ
 .بعده ا٤ببعوث النيب من ببياف كذلك بقائو؛ على

 دل فيمػا السػبلـ عليػو لنبينػا شريعة ذلك أف على بو العمل يلزمنا قبلنا من شرائع :بعضهم كقاؿ
 أك، الكتػاب أىػل بنقػل قبلنػا مػن شػرائع مػن ان معلومػ يصػّب مػا بػْب يفصػلوف كال ،فيػو النسخ دليل يظهر
 .السنة أك القرآف يف ببياف ذلك من ثبت ما كبْب، الكتاب من أيديهم يف عما ا٤بسلمْب بركاية

 ا رسػوؿ مػن ببيػاف أك قبلنػا مػن شػريعة كػاف أنػو ا بكتاب ثبت ما أف :عندنا األقاكيل كأصح      
 ،ناسػدو يظهػر دل مػا السػبلـ عليػو لنبينػا شػريعة أنػو على بو العمل علينا فإف ،-كسلم عليو ا صلى-

 أف لتػػوىم ؛ذلػػك يف نقلهػػم يعتػرب فػػبل ،الكتػػب حرفػػوا أهنػم علػػى للعلػػم موجػػب دليػل بنقػػل علػػم مػػا فأمػا
 يكػػوف أف ١بػواز ؛الكتػب مػن أيػديهم يف ٩بػا ذلػك ا٤بسػػلمْب فهػم يعتػرب كال ،حرفػوا مػا ٝبلػة مػن ا٤بنقػوؿ

ا بأف استدلوا كقد ،كبدلوا يّبكا ما ٝبلة من ذلك  بطريػق القسػمة أجػاز- كسػلم عليػو ا صػلى- ٧بمػدن
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 أىػػػػػػػػػل أم [22]انقً         ر:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) تعػػػػػػػػػاذل بقولػػػػػػػػػو الوػػػػػػػػػرب يف ا٤بهايػػػػػػػػػأة
  .(ُ)الكتاب

 تصوير المسألة:

 .السابقة للورائع ناسدة -كسلم عليو ا صلى- النيب  شريعة أف على ا٤بسلموف أٝبع:أكالن 

 . (ِ)ادل يتوافق مع شرعناكذلك الحجية مع م،يف حجية شرع من قبلنا إذا كافق شرعنا الخبلؼثانيان:

 : في المسألة اآلراء

 ا٤بعتزلػػة أكثػػر ذىػػب كإليػػو، قبلػو مػػن بوػػرع ان متعبػػد يكػن دل -كسػػلم عليػػو ا صػػلى-أنػو: األكؿ القػػوؿ 
 .(ّ)ا٤بتكلمْب كٝبهور

 : منها أدلة بعدة كاستدلوا 

 [42]انًائدة:(   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ۆ) تعاذل قولو: الن أك 

 عليػو ا صػلى- النػيب  اتبػاع عػدـ على يدؿ كذلك، الطريق ىو كا٤بنهاج ورعةال أف: الداللة كجو     
 حجػة كال، ٥با التابع دكف هبا اختص من إذل إال تضاؼ ال الوريعة ألف؛ األنبياء من تقدـ ٤بن -كسلم

 كانػػت بينهػػا االخػػتبلؼ بػػو مػػا كباعتبػػار، أشػػياء يف فمدتلفػػة شػػيء يف اشػػَبكت كإف الوػػرائع فػػإف ،فيػػو
 كإف، األحكػاـ بعػض يف األئمػة اخػتبلؼ باعتبػار مػذىب إمػاـ لكػل: يقػاؿ كمػا كذلػك، ٨بتلفة شرائع

 .منها كثّب يف بينهم االتفاؽ كقع

 فلػػو ،تقػػدـ مػػن لوػػريعة ناسػػدة -السػػبلـك  الصػػبلة عليػػو– النػػيب شػػريعة أف علػػى ا٤بسػػلمْب إٝبػػاع: ان نيػػثا
 .(ُ) ٧باؿ كىو، ان مورع كال ٥با ان ناسد ال عنها ان ك٨برب  ٥با مقرران  لكاف هبا؛ ان متعبد كاف

                                                          

 .ّٕٕٓ/ٖ ،ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم ؛ٗٗ/ِ ،دط ، المبسوط، السرخسي(ُ)

- ّّْ/ُ) ُط ،الفقػػو أصػػوؿ فػػي البرىػػاف، ا١بػػويِب ؛(ّّٕ/ِ) ُط، المعتمػػد فػػي أصػػوؿ الفقػػو ،البصػػرم (أبػػو ا٢بسػػْبِ)
 (.ُُْ/ْ) دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما ؛(ّّٓ

المعتمد في أصػوؿ الفقػو  ،البصرم (؛ أبو ا٢بسْبِٗٔ/ّ ُط، بياف المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ،األصفهاين (ّ)
 (ّّٕ/ِ)، ُط،
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 الوػريعة قبػل أفعالػو نقلػت كقػد، إلينػا لنقػل سػابقة بوػريعة ان متعبػد كػاف لػو أنػو يقتضػي العرؼ أف: ان ثالث
 .(ِ) تفعلو النصارل كانت ما يفعل كاف أنو ينقل كدل، أحوالو كعرفت كالبعثة

؛ ا٤بدالطة لزمتو أك، لورعا ذلك أىل مع - السبلـ عليو - الرسوؿ ٨بالطة العادةكما تقتضي 
 .(ّ) ينقل كذلكدل، كىذا الورع ذلك أكضاع عن ليبحث

 ال ألنػو؛ يفيػد ال ا٤بتػواتر كيػّب، ا٤بدالطة عن استغُب الورع ذلك من تواتر ما بأف: عليهم كيرد
 .بو العمل ٯبب

 علػػي أيبك ، البغػػدادم منصػػور أيب عػػن الزركوػػي حكاه،قبلػػو مػػن بوػػرع امتعبػػدن  كػػاف نػػوإ: الثػػاني القػػوؿ
  .(ْ)ا١ببائي

  يلي: امب كاستدلوا

 [23]األَعاو:(   یەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) :األنبياء حق يف تعاذل قولو: الن أك  

 .اتباعو عليو فوجب، ىداىم من كشرعهم، هبداىم باقتدائو أمره ا أف: الداللة كجو 

 [23]األَعاو:(   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ی): تعاذل قولو :ان ثاني

 .السبلـ عليو نوح لوريعة  اتباعو كجوب زـكل: الداللة كجو

 .[123]انُحم:(   گڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ): تعاذل قولو :ان ثالث
                                                           

 ؛(ّّٕ/ِ) ، ُط، المعتمد في أصوؿ الفقو ،البصرم أبو ا٢بسْب ؛(ُْٓ/ْ) دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ُ)
 تعليقػػػات مػػػن المنخػػػوؿ، ٧بمػػػد بػػػن ٧بمػػػد حامػػػد أبػػػو، الغػػػزارل ؛(ّّٓ- ّّْ/ُ) ،ُط ،الفقػػػو أصػػػوؿ فػػػي البرىػػػاف، ا١بػػػويِب
 .(ُّٗ/ُ)، (ـُٖٗٗ - قُُْٗسورية دموق الفكر دار لبناف، بّبكت) ّط ىيتو حسن ٧بمد: الدكتور ٙبقيق ،األصوؿ

 ، ُط، المعتمػػػػد فػػػػي أصػػػػوؿ الفقػػػػو ،البصػػػػرم أبػػػػو ا٢بسػػػػْب ؛(ُْٓ/ْ) ،دط ،األحكػػػػاـ أصػػػػوؿ فػػػػي اإلحكػػػػاـ،آلمػػػػدما(ِ)
 مػػن المنخػػوؿ، ٧بمػػد بػػن ٧بمػػد حامػػد أبػػو، الغػػزارل ؛(ّّٓ- ّّْ/ُ) ،ُط ،الفقػػو أصػػوؿ فػػي البرىػػاف، ا١بػػويِب ؛(ّّٕ/ِ)

 .ُّٗ (ـُٖٗٗ - قُُْٗسورية دموق الفكر دار لبناف، بّبكت) ّط ىيتو حسن ٧بمد: الدكتور ٙبقيق ،األصوؿ تعليقات

المعتمػػد  ،البصػرم (؛ أبػو ا٢بسػْبِٗٔ/ّ)، السػابق ا٤برجػع ؛(ّْٕ/ْ، )ُ، طالفقػػو أصػوؿ فػي يفالمحػ البحػر ،الزركوػي(ّ)
 (.ّّٕ/ِ)،، ُط، الفقو في أصوؿ

 (.ّْٔ/ْ،)ُ، طالفقو أصوؿ في المحيف البحر ،الزركوي(ْ)
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 .الوجوب يقتضي كاألمر، إبراىيم ملة باتباع يوبن أمرتعاذل  ا أف: الداللة كجو

 [44]انًائدة:(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ھ): تعاذل قولو :ان رابع

 . هبا ا٢بكم عليو فوجب، النبيْب ٝبلة من -كسلم عليو ا صلى - النيب أف: الداللة كجو

 : الموزعي الدين نور ابن اختيار

؛ حيػػػث قػػػاؿ: النبػػػوة قبػػػل قبلػػػو مػػػن بوػػػرع امتعبػػػدن  كػػػاف  النػػػيب أف إذل الػػػدين نػػػور ابػػػن ذىػػػب        
 ذكات الليػارل (1)يتحنػث كػاف أنػو ثبػت كقػد، ٮبػبلن  كال سػدل يػَبؾ كدل امتعبػدن  كاف أنو: عندم كا٢بق)

 اإلٲبػػاف ان قريوػػ قومػػو كلػػف سػػبحانو ا بػػأف العلػػم أحػػاط كقػػد، (ِ)ا٤بلػػك جػػاءه حػػٌب حػػراء بغػػار العػػدد
، البعثػة قبػل ان كػافر  مػنهم مػات من تعذيب على ةاألم أٝبعت كهبذا ؛السبلـ عليو – براىيمإ ةمل كاتبع،

 كػي،  األصػناـ عبػادة مػن، أبػيهم ديػن تغيػّب لػىع ذمهػم كتعػاذل سػبحانو ا بػأف ان أيض العلم أحاط كقد
، ا٢بػج مناسػك ّبكتغي، (ّ)كا٢باـ، كالوصيلة، كالسائبة، البحّبة ٙبرًن كمن، زلفى ا إذل بزعمهم هبمرِ قى تػي 

 عليػو ا صػلى– ا٧بمدن  أف إذل ذىبنا ىذا أجل كمن، ا٢براـ ا٤بسجد عن كالصد، ا٢براـ الوهر كإحبلؿ
، األصػناـ عبػادة فػرفض، -كسػلم عليػو ا صػلى- إبراىيم أبيو بدين– الباء حبفت-امتعبدن  كاف -كسلم

                                                          

 .(ُّٖ/ِ،)فصل ا٢باء،"مادة حنث "لساف العرب،ابن منظور  ،يتعبد أم يتحنث ،(ُ)
 صػلى- ا رسػوؿ ذلإ الػوحي بػدء كػاف كيػف: باب، الوحي ءبد: كتاب  ، المختصر صحيحالجامع ال يف،البدارمأخرجو ( ِ)

 عائوة يثدح من( ّْٖٖ/ُ، )الوحي ءبد :باب االٲباف، كتاب،المسند الصحيح يف كمسلم (ْ/ُ) ّ: رقم- كسلم عليو ا
 .َُٔ: رقمب ،-عنها ا رضي-

 تصػرؼ مث ،"مبحػورة" كالناقػة ،"ٕبػرا إٔبرىػا"  شػقها، إذا ،"الناقػة ىػذه أذف ٕبػرت" :لقائلا قوؿ من الفعيلة" البحّبة"ك البحّبة( ّ)
 ٕبػر: "منػو يقػاؿ ا٤باء، شرب كثرة من داء أصابو قد الذم فهو اإلبل من" البحر" كأما". ٕبّبة ىي" :فيقاؿ ،"فعيلة" إذل" ا٤بفعولة"

، كبرىػا ٯبػز كدل، ظهرىػا يركػب دل الػٍب ا٤بدػبلة ا٤بسػيبة اإلبػل: ىي كالسائبة ذفاأل ا٤بقطوعة بلاإل: ىي البحّبة اإذن  ،"ٕبرا يبحر البعّب
. سػائبة ناقتػو جعػل علة من برئ أك بعيد سفر من قدـ إذا ا١باىلية يف الرجل كاف أنو تسميتها كسبب. ضيف إال لبنها يورب كدل

 مػا فكػاف ،كصػلت: لوااق ،"صيلة"ك  جعلت، كرذ  فيهن ليس بطنأ ةٟبس يف متتابعات ناثإ عور نتجت ذاإ الواه: ىي كالوصيل
 ذاإ الفحػل: ىػو كا٢بػاـ. نػاثهمإك  ذكػورىم، كلػوأ يف فيوػَبكوف شػيء منهػا ٲبػوت فأ الإ نػاثهمإ فدك  مػنهم لػذكورل ذلػك بعد كلدت
 البياف عجام، الطربم. يضرب بلوإ يف كٱبلي، كبره ٯبز كدل يركب، كدل هظهر  ٞبي ذكر، بينهن ليس متتابعات ناثإ عور لو نتجت
 (.ْٕٕ/ُ) "،سيب" مادة ،لساف العرب ،منظور ابن(؛ ُِٓ- ُُِ/ُُ) ، ُط،القرآف تأكيل في
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، األخػبلؽ ٗبكػاـر كعمػل، علمػو إليو ينتو دل فيما ا٣ببث مواقع ك٘بنب، كٙبنث كتقرب، مواله إذل كفزع
 . (ُ)-كسلم عليو ا صلى -آبائو دعوة سر فكاف

 أكثػػػرك  األصػػػوليْب مػػػن كثػػػّبك  لمػػػْبا٤بتك كٝبهػػػور الوػػػافعي إليػػػو ذىػػػب مػػػا الباحػػػث يػػػراه كالػػػذم
 كػاف مػا علػى بعثتػو قبػل يكػن دل ٦بػدد بػوحي إال، النبوة قبل قبلو من بورع متعبدان  يكن بأنو دل ا٤بعتزلة
 .(ِ)النصب على ذبائحهم من يأكل كال، أزالمهم عن ان معرض ألصنامهم ان متجنب كاف كإف، عليو قومو

 الخالؼ أثر

 قبل البعثة.  -عليو كسلم صلى اهلل-تعبد النبي  مسألة  في

ىػذه ا٤بسػألة مػن مسػػائل ا٣بػبلؼ اللفظيػة الػػٍب التبػُب عليهػا أحكػاـ ، لكػػن بعضػهم بػُب عليهػػا 
قبػل البعثػة ؛كىػذا يػّب صػحيح ؛ألننػا متعبػدين باالقتػداء بػو  -صػلى عليػو كسػلم-حكم االقتداء بالنيب 

عليو الصػبلة -ثة ، كلكن االقتداء بو ما ثبت عنو سواء قبل البعثة أـ بعد البع -صلى ا عليو كسلم-
 درجات. -كالسبلـ

مػػع فعلػػو فػػي بيػػاف - صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-المطلػػب الثالػػث: التوقػػف فػػي تعػػارض قػػوؿ النبػػي 
 األحكاـ 

 تصوير المسألة:

بياف األدلة الورعية قد يرد بالقوؿ كقد يػرد بالفعػل، أك هبمػا معػان، كمػا يقػع باإلشػارة أك بالكتابػة       
قػػػد تػػػركتكم علػػػى البيضػػػاء ليلهػػػا   (:-صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم-ككػػػل ذلػػػك مبػػػْب مفصػػػل قػػػاؿ  (ّ)ىػػػاك٫بو 

 .(ْ) (إال ىالك كنهارىا ال يزيغ عنها

                                                          

 (.ّّٖ/ِ)ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ُ)

 .(ُْٖ/ْ)، دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ِ)

 .(َّٖ/ُ،)د ط ،الفصوؿ إحكاـ، الباجي  ((ّ
 كأخرجػػو ،(ّْبػػرقم) ،ُٔ/ُ،فػػي السػػنن ،(؛كأخرجػػو ابػػن ماجػػوُّّ، بػػرقم)(ُٕٓ/ُ) ،ؾفػػي المسػػتدر  ،ا٢بػػاكمأخرجػػو   ((ْ

 .ّٕٗ (برقمَُٔ/ِ،)السلسلة الصحيحةاأللباين ،يف 
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كإمػػا أف  ،فإمػػا أف يتفقػػا يف ا٢بكػػم ،إذا كرد بعػػد اجملمػػل قػػوؿ كفعػػل ككػػل كاحػػد منهمػػا صػػاحل لبيانػػوفػػ       
إف كػاف الفعػل  :كقيػل ،كالثػاين تأكيػد لػو ،قػوال كػاف أك فعػبلن فإف اتفقا كعلم سبق أحػدٮبا فهػو ا٤ببػْب  ،ٱبتلفا

كإف دل يعلػم فػبل يقضػى علػى كاحػػد  ،إذ ٲبتنػػع التأكيػد باألضػعف ؛دل ٰبمػل علػى تأكيػده أضػعف داللػة منػو
كىػػو األكؿ يف نفػػس األمػػر كالثػػاين  ،بػػل يقضػػى ٕبصػػوؿ البيػػاف بواحػػد دل يطلػػع عليػػو ،منهمػػا بأنػػو ا٤ببػػْب بعينػػو

 . (ُ) تأكيد

كقولػػػو ا٤ببػػػْب للحكػػػم حػػػاؿ  -صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم -كمسػػػألة ا٣بػػػبلؼ ىنػػػا إذا تعػػػارض فعػػػل النػػػيب
 اختبلؼ ا٢بكم، كأما عند االتفاؽ فبل خبلؼ، فاختلف العلماء يف ىذه ا٤بسألة:

 األراء في المسألة:

لزائػػػد نػػػدب أك :  أف القػػػوؿ ىػػػو البيػػػاف فيقػػػدـ مطلقػػػان سػػػواء كػػػاف متقػػػدمان أك متػػػأخران، كالفعػػػل االقػػػوؿ األكؿ
كاجب ٨بتص بو.  كىذا مذىب ٝبهػور مػن العلمػاء كاختػاره ابػن برىػاف ك ابػن ا٢باجػب كابػن ا٥بمػاـ ا٢بنفػي 

 (ِ) كالوّبازم كالووكاين كيّبىم

الصػػػحيح الػػذم عليػػو ا١بمهػػػور أف ا٤ببػػْب ىػػو القػػػوؿ سػػواء كػػاف قبػػػل الفعػػل أك بعػػػده قػػاؿ المػػرداكم: 
 .(ّ)«الوجوب ا٤بدتص بوكٰبمل الفعل حينئذ على الندب أك على 

 استدؿ القائلوف بتقديم القوؿ بأدلة منها:

أف داللة القوؿ صػرٰبة فهػي أقػول ٖبػبلؼ داللػة الفعػل، فإنػو ال يػدؿ إال بواسػطة انضػماـ القػوؿ أكالن: 
 إليو، كالداؿ بنفسو أكذل.

                                                          

 ،األسنوم؛ (ِِٕ/ّ)ّط،المحصوؿ في أصوؿ الفقو،؛ الرازم(ْٕ/ّ)ُ،ط الفقو أصوؿ في المحيف البحر الزركوي،  ((ُ
 .(ِٖٓ/ِ) ُ،طالوصوؿ منهاج شرح السوؿ نهاية
 ُط، الحاجػب ابػن مختصػر شػرح المختصػر بياف، األصفهاين؛ ُّّ/ِ ،ُط ،التمهيد في أصوؿ الفقو ،أبو ا٣بطاب  ((ِ
 ؛ُٓ/ّ، ِط، كالتحبيػػػػر التقريػػػػر، حػػػػاج أمػػػػّب ابػػػػن ؛َِٓ ،ِْٗص،ُط،الفقػػػػو أصػػػػوؿ فػػػػي التبصػػػػرة، الوػػػػّبازم ؛ٖٖٖ/ِ،
المحصػػػػوؿ فػػػػي أصػػػػوؿ ،؛ الػػػػرازمٕٓص،وامػػػػعالج جمػػػػع ،السػػػػبكي ؛ّّ/ّ ،ُط،األحكػػػػاـ أصػػػػوؿ فػػػػي اإلحكػػػػاـ ،آلمػػػػدما

 فػػي الواضػػح عقيػػل، ؛بػػن ِّٗص،ُطاألصػػوؿ، علػػم مػػن الحػػق تحقيػػق إلػػى الفحػػوؿ إرشػػاد ،الوػػوكاين ؛ّٖٖ/ّ،ّط،الفقػػو
 فػي المحػيف البحػر الزركوػي، ؛ٓٓ/ِ،ُط ،الثبػوت مسػلم شػرح الرحمػوت فػواتح، ألنصػارما ؛ُٔٔ/ْ، ُ،طالفقػو أصوؿ
 .ِّٓ/ُ ،ُط ،اآلمل بغية شرح السائل إجابة، الصنعاين؛  ْٕ/ّ ،ُط،الفقو أصوؿ

 .ُِِٖ/ٔ ،ُط،الفقو أصوؿ في التحرير شرح التحبير، ا٤برداكم  ((ّ
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 بأف فيو ٝبعان بْب الدليلْب، كىو أكذل من إبطاؿ أحدٮبا. ثانيان:

بأف تناكؿ القػوؿ لنػا مطلقػان معلػـو كمقطػوع بػو، كتنػاكؿ الفعػل لنػا موػكوؾ فيػو، كا٤بعلػـو احتجوا  ثالثان:
 .(ُ)مقدـ على ا٤بوكوؾ

 بػالقوؿ البيػاف عػن يسػتغِب ال بالفعػل كالبيػاف الفعػل عػن بنفسػو يسػتغِب بػالقوؿ البيػاف أفبػكيرد عليهم:
 كبػْب صػلى ك٤بػا" مناسػككم عػِب ذكاخ" ٥بم قاؿ للناس ا٤بناسك كبْب حج ٤با السبلـ عليو أنو ترل أال

 عليػو ا صػلى- بػالنيب السػبلـ عليػو جربيػل صػلى ك٤بػا "أصػلي رأيتمػوين كما صلوا" قاؿ الصبلة أفعاؿ
صػػلى ا -البيػػاف بالفعػػل أقػػول داللػػة كىػػو مقػػرر باتفػػاؽ، فقػػد بػػْب النػػيب قيػػت، فا٤بوا لػػو كبػػْب - كسػػلم

 ك من األحكاـ.الصبلة بفعلو ككذا ا٢بج كيّب ذل  -عليو كسلم

 كقد رد ىذا ا١بواب ٗبا تقرر أف الفعل أقول يف بياف الكيفية كليس يف الداللة على ا٢بكم.

 كقد أجيب عنو ٗبا يأيت يف رد القوؿ الرابع. ،كأجيب بأف القوؿ ٰبتمل التأكيل ٖببلؼ الفعل -

 ،كاختػاره أبػو ا٢بسػْب البصػرمأف ا٤بتقدـ إذا علم فهو البياف، سواء كاف قػوالن أك فعػبلن. القوؿ الثاني:  
 . (ْ)كىو ا٤بدتار يف مذىب الزيدية(ّ)، كبو قاؿ األنصارم من ا٢بنفية(ِ)كاآلمدم

ألف ا٣بطػاب اجملمػل إذا تعقبػو مػا  ؛فمػٌب علمنػا تقػدـ أحػدٮبا كػاف ىػو البيػاف:» قاؿ أبو ا٢بسػْب      
مر يف كػػػوف ذلػػػك بيانػػػا أكوػػػف ف دل ٯبػػػز تػػػأخّب البيػػػاف فػػػاألإفػػػ ،ٯبػػػوز أف يكػػػوف بيانػػػا لػػػو كػػػاف بيػػػاف لػػػو

 .(ُ)«كإف دل نعلم تقدـ أحدٮبا على اآلخر جعلنا القوؿ ىو البياف ،كأظهر
                                                          

 ،آلمػػدما ؛ّٖٖ/ّ،ّط،المحصػػوؿ فػػي أصػػوؿ الفقػػو ،؛الػػرازم ُّّ/ِ، ُط،التمهيػػد فػػي أصػػوؿ الفقػػو ،أبػػو ا٣بطػػاب ((ُ
 التقريػػػر، حػػػاج أمػػػّب ابػػػن ؛ُٔٔ/ْ ،ُ،طالفقػػػو أصػػػوؿ فػػػي الواضػػػح عقيػػػل، ؛ بػػػنّّ/ّ،دط،األحكػػػاـ أصػػػوؿ فػػػي اإلحكػػػاـ
 ،ُط، الفقػػو أصػػوؿ فػػي المحػػيف البحػػر الزركوػػي،؛ ُٕٔ/ّ،د ط ،تيسػػير التحريػػر ،، أمػػّب باداشػػاهُٓ /ّ ،ِط، كالتحبيػػر

 علػم مػن الحػق تحقيػق إلػى الفحػوؿ إرشاد ،الوػوكاين ؛(ِٔٓ/ِ) ُ،طالوصوؿ منهاج شرح السوؿ نهاية ،؛ األسنومْٕ/ّ
 .(ٓٓ/ِ)ُط ،الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتح، ألنصارم ا ؛ِّٗص ،ُ،طاألصوؿ

 ُط،الحاجػػػب ابػػػن مختصػػػر شػػػرح المختصػػػر بيػػػاف، ؛األصػػػفهاين(ّّ/ّ)ُط،األحكػػػاـ أصػػػوؿ فػػػي اإلحكػػػاـ ،آلمػػػدم(ا(ِ
(ِ/ٖٖٖ). 

 .(ٓ/ِ)ُط ،الثبوت لممس شرح الرحموت فواتح، ألنصارما((ّ
 .ُٔٗص،ُط،الزكية العترة فقو أصوؿ في الفصوؿ اللؤلؤية ،ا٥بادم ((ْ



 

271 

 بأف ا٤بتقدـ ىو ا٤بفهم للمراد قطعان فبل إٝباؿ بعده.كاستدلوا 

كيػػػرد علػػػيهم: بأنػػػو  يلػػػـز منػػػو أف يكػػػوف الفعػػػل ا٤بتقػػػدـ منسػػػوخان، كاألصػػػل عػػػدـ النسػػػخ مػػػع إمكػػػاف  
 .(ِ)ا١بمع

وا على أف لزـك النسخ ال بأس بو عند اقتضاء الدليل؛ كأمػا اشػتماؿ الفعػل علػى ا٤بنػدكبات فػبل كأجاب  
 .(ّ)يسلم ذلك إذا كقع بعد اجململ إال إذا دؿ دليل صارؼ عن البيانية

 ،كاختػػاره ا٤بػػركزم(ْ)نسػبو أبػػو ا٣بطػاب لػػبعض ا٤بتكلمػْب،فٗبعػُب أهنمػػا يستويا ،الوقػػفالقػوؿ الثالػػث:  

 .بكر القاضي أيبكحيكي عن  (ٓ)

 استدلوا بأمرين:ك 

 أف القوؿ كالفعل  يعترباف دليبلف شرعياف ال مزية ألحدٮبا عن اآلخر.أكالن: 

ال بػػد مػػن دليػػل آخػػر أنػػو ك : مػػا كرد عػػن الصػػحابة مػػن التسػػوية بػػْب قولػػو كفعلػػو مػػن يػػّب تػػرجيح؛ ثانيػػان  
 ،مػن يػػّب تػػرجيح ،كجػو كاحػػدبيػػاف الوػرع منهمػػا علػػى ، فالصػػحابة أخػذكا لَبجػيح أحػػدٮبا علػى اآلخػػر

 .(ٔ)كالكتاب يدؿ أيضا على ذلك

إف دل يكن ىنالك  ،بأنو كإف كانا صحيحْب أهنما متساكياف ال مزية ألحدٮبا عن اآلخركيرد عليهم :
 .(ٕ)تعارض، كلكن عند تعارضهما ال بد من كجو ترجيح ألحدٮبا 

                                                           

 .(ُّّ/ُ)ُط، المعتمد في أصوؿ الفقو، البصرم أبو ا٢بسْب((ُ
 .(ٓٓ/ِ)ُط ،الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتح،ألنصارم ا؛ُٕٔ/ّ،تيسير التحرير، أمّب باداشاه  ((ِ
 .(ٓٓ/ِ)ُط،الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتح، ألنصارم ا  ((ّ
 .(ُِّ/ُ)ُ،طاألصوؿ في األدلة ،قواطعا٤بركزم ؛(ُّّ/ِ)ُط ،التمهيد في أصوؿ الفقو ،أبو ا٣بطاب ((ْ
فػي البحػر المحػيف فػي أصػوؿ بكػر  أيب القاضػي الزركوػي عػن ؛ حكػى(ُِّ/ُ)ُ،طاألصػوؿ فػي األدلػة ،قواطػعا٤بركزم ((ٓ
 .(ُٖٔ/ْ) ُط،الفقو

 .(ُِّ/ُ)ُ،طاألصوؿ في األدلة ،قواطعا٤بركزم ((ٔ
 (.ُْٖ/ّ،)تيسير التحرير،أمّب باداشاه  ((ٕ
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 .(ُ)أبو الخطاب لبع  الشافعيةنسبو  ،القوؿ الرابع: أف الفعل أكلى؛ ألنو يتبين بو القوؿ

 كاستدلوا باآلتي: 

بػػػل قػػػاؿ  سػػػئل عػػػن مواقيػػػت الصػػػبلة فلػػػم يبػػػْب قػػػوالن  -صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم-أف النػػػيب حػػػديث  أكالن:
ككذلك بْب ا٤بناسك كالصبلة بالفعل فدؿ على  ،كبْب لو ذلك بالفعل (ِ) الوقت بْب ىذين( :)للسائل

 .(ّ)آكد أف الفعل

يف ىػذا  القػوؿ بػأف الكػبلـ ىنػا يف تقػدًن أقػول  ؿ: بػأف االسػتدالؿ بػالنصكيػرد علػى ىػذا القػو 
البيػػانْب؛ كأف ا٢بػػديث ال داللػػة فيػػو ظػػاىرة علػػى أف البيػػاف بالفعػػل أقػػول مػػن البيػػاف بػػالقوؿ؛ كإ٭بػػا يػػدؿ 

 .(ْ)على جواز البياف بالفعل، كالكل يقوؿ بو

لفعػل معطػبلن حيػث أنػو قػد كرد فإنو لو كػاف البيػاف ىػو نفػس الفعػل؛ للػـز مػن ذلػك أف يكػوف ا
 (ٓ)متأخران عن الفعل 

كأجػػابوا عػػن اسػػتدال٥بم بػػا٤بعقوؿ بػػأف البيػػاف بالفعػػل أدؿ يف بػػاب بيػػاف الكيفيػػة كلػػيس يف الداللػػة علػػى 
 .(ٔ)ا٢بكم

- ك٥بذا علم النػيب  ،حٌب يصّب كا٤بواىد أنو ما من فعل إال كٲبكن العبارة عن كصفو بالقوؿك 
 .(ٕ)ا٤بسيء صبلتو بالقوؿ كعرب عما ٰبتاج إليو من األفعاؿ  -صلى ا عليو كسلم

                                                          

 ،سػنوماأل. ُٔٔ/ْ ،ُ،طالفقػو أصػوؿ فػي الواضػحعقيػل،  بػن ؛ُّّ/ِ ،ُط ،التمهيد في أصػوؿ الفقػو ،أبو ا٣بطاب ((ُ
 .ِٕٓ/ ِ، ُط،الوصوؿ منهاج شرح نهاية السوؿ

 (.ُْٔبرقم)، ِ/ِٕٕ،باب أكقات الصلوات ا٣بمس،  الصحيح في المسند( أخرجو مسلم، (ِ
 .َِٓ، صُط،والفق أصوؿ في التبصرة ،الوّبازم( (ّ
 .َِٓص ،ُط،الفقو أصوؿ في التبصرة ،الوّبازم ((ْ
 .(ُِٕٓ/ّ)،المهذب في أصوؿ الفقوالنملة،  ((ٓ
 .(ِٓ/ّ )ِط، كالتحبير التقرير، حاج أمّب ابن ((ٔ
 .َِٓ،صُط،الفقو أصوؿ في التبصرة، الوّبازم ((ٕ
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قػاؿ:) -صػلى ا عليػو كسػلم -كىو أف الفعل أدؿ، كا٤بواىدة أقول يف البياف ٤بػا ركم أف النػيب  ثانيان:
 . (ُ) ليس ا٣برب كا٤بعاينة(

لػنص، بالنسػػبة إف القػوؿ ٰبتمػل التأكيػػل كالتدصػيص؛ أمػا الفعػػل فػبل ٰبتمػل ذلػك؛ فكػػاف ٗبنزلػة ا ثالثػان:
للعاـ كالظاىر؛ ك٤با كاف ما ال ٰبتمل التأكيل مقدمان على ما ٰبتملو، قدـ الفعل لعػدـ احتمالػو التأكيػل، 

 .(ِ)على القوؿ الحتمالو التأكيل

كأجيب عن ىذا :أف القوؿ ٰبتمل التأكيػل؛ كذلػك بػأف احتمػاؿ القػوؿ للتأكيػل كالتدصػيص ال 
كٗبا أنو تطرؽ االحتماؿ فيبطػل االسػتدالؿ؛ كلكػن ىػذا  ،الداللةعبلقة لو مع تعارض القوؿ كالفعل يف 

موضعو، عند تعارض القوؿ اتمل مع القوؿ يّب اتمل؛ فيكوف ال داللة فيو على تقدًن الفعػل علػى 
  .(ّ)القوؿ إذا تعارضا

 اختيار الموزعي

كأف ،ألة ككثرهتػػػابػػػدأ اإلمػػػاـ ا٤بػػػوزعي بػػػذكر سػػػبب ا٣بػػػبلؼ، كأنػػػو ناشػػػئ عػػػن تعػػػدد الصػػػور للمسػػػ     
كأما التعارض » حيث قاؿ: ،بعضهاتكوف داخلة يف األدلة الورعية كالبعض اآلخر ليست داخلة فيها

كصور ذلك ستوف صورة ،منهػا شػيء يػدخل  ،كٲبتنع يف صور ،بْب أقوالو كأفعالو: فقد يتصور يف صور
ّب الصػور كتقليلهػا ، كمعيػار يف األدلة الورعية، كشيء ال يدخل فيهػا، ك٥بػذا اختلػف ا٤بصػنفوف يف تكثػ

 . (ْ)الصور التقسيم الوجودم(

مث كضح االحتماالت اتملة مػن تلػك الصػور فقػاؿ) كذلػك أف القػوؿ ال ٱبلػو :إمػا أف يكػوف 
بالنيب  ٥بما -صلى ا عليو كسلم-خاصا ن باألمة ، أك عاما ن كالفعػل ال ٱبلػو إمػا أف يكػوف ،، أك خاصا ن
،أك موَبكان بينو كبْب أمتو ،كال يتصور فيو ٚبصيص األمة ؛ ألنو  -يو كسلمصلى ا عل-خاصان بالنيب 

كفعلو ا٤بعارض لقولو ال ٱبلو : إما أف يقَبف ،-صلى ا عليو كسلم-فقد فيو شرط التأسي ،كىو فعلو 
                                                          

 كمنبػػػػػع الفوائػػػػػد مجمػػػػػع الزكائػػػػػد،فػػػػػي  ا٥بيثمػػػػػي(؛كأخرجػػػػػو ُِْٖبػػػػػرقم) ،ُِٓ/ُ ،مسػػػػػندفػػػػػي ال ، بػػػػػن حنبػػػػػل(أخرجػػػػػو ا(ُ
 .(كصححو شعيب يف ٚبرٯبو لو يف ا٤بستدرؾ على الصحيحْبُّٓ/ُ،

 .ِِّ/ُ،دط،الفصوؿ إحكاـ، الباجي ((ِ
 .ِِّ/ُ،دط،الفصوؿ إحكاـ، الباجي ((ّ
 .ِٖٗ/ِ،،د.طاالجتهاد لرتبة االستعداد، ا٤بوزعي((ْ
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كا٤بعارض من ذلك ال ،بدليل يدؿ على تكراره أكال ، فذلك عورة متحصلو من ضرب ٟبسة يف اثنْب 
كا٤بعارض  ،ا أف يتقدـ أك يتأخر ، أك ٯبهل ، فذلك ثبلثوف متحصلة من ضرب ثبلثة يف عورةٱبلو إم

ال ٱبلو :إما أف يرد للفور ، فيفقد شرط النسػخ ، أكال يػرد ، كذلػك سػتوف متحصػلة مػن ضػرب ثبلثػْب 
 .(ُ)يف اثنْب(

ر كعدمػو ىػو مث انتقل إذل ذكر السبب يف تعدد كتنوع ذلك ٕبسب نظرتو فقاؿ )كمعيار التصػو   
موافقة القواعد ك٨بالفتها، كذلك أنو قد تقرر أنو إذا تعػارض دلػيبلف نسػخ ا٤بتػأخر السػابق منهمػا ،فػإذا 

؛ألنػػػو  -صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم-تػػػأخر الفعػػػل نسػػػخ القػػػوؿ ،سػػػواء كػػػاف القػػػوؿ السػػػابق خاصػػػان بػػػالنيب 
فعػل ، فوجػدت ا٤بعارضػة صاحب القوؿ كالفعل ،أك خاصان باألمة ؛ألنػو كجػب علػيهم التأسػي بػو يف ال

،ككػػػذا إذا كػػػاف القػػػوؿ عامػػػة ٥بمػػػا ؛ الشػػػَباكهما يف العمػػػـو ، كإذا تػػػأخر القػػػوؿ ، دل  يف حقهػػػم، أيضػػػا ن
بو أك باألمة ،أك موَبكان ؛لعدـ التعارض، فػإف الفعػل ال عمػـو لػو  ينسخ الفعل سواء كاف القوؿ خاصا ن

لنسػخ ،ٞبػل علػى تقػػدـ الفعػل ؛٤بػا فيػو مػػن كإف جهػل تقػدـ الفعػل ،فػػبل يقػع النسػخ ،أك تػأخره فيقػػع ا،
 . (ِ) ا١بمع كترؾ النسخ ،كرٗبا أكىم كبلـ بعضهم جرياف ا٣ببلؼ فيو، كليس كذلك(

لقد أكثر العلماء من صور التعارض حػٌب أكصػلها بعضػهم إذل أكثػر مػن سػتْب كجهػان، مػن يػّب        
أىوف من ذلك، كلو كانت األحكاـ علػى  ، ٩با ٰبّب الناظر كاألمر(ّ)تداخل كأكثرىا ال يوجد يف السنة

 ٤با قدر العادل فضبلن عن ا١باىل على تطبيقها. ىذا ا٤بنواؿ ؛

كبعد عرض اسػتطراده يف ا٤بسػألة تبػْب للباحػث أنػو سػار علػى منهجػو التػوفيقي ليقػوؿ اختيػاره  
 ،لصػػحيح كرأيػػو يف ا٤بسػػألة كىػػي أف ا١بمػػع أكذل مػػن الَبجػػيح فػػّبل أف التوقػػف يف نظػػره ىػػو ا٤بػػذىب ا

كىػػو ا٤بدتػػار  ،فقػػاؿ)الوقف حػػٌب يتبػػْب التػػاريخ ،كأف القػػوؿ بالتقػػدًن فيػػو ٙبكػػم ،كأنػػو ٝبػػع بػػْب األدلػػة
 .  (ْ)عندم مطلقان ؛٤با يف التقدًن من التحكم(

                                                          

 .ِٖٗ/ِ،،د.طاالجتهاد لرتبة االستعداد، ( ا٤بوزعي(ُ

 .(ِٖٗ/ِ)،االجتهاد لرتبة االستعداد ،ا٤بوزعي ((ِ
 ء٧بمػد سػليماف األشػقر فقػد ذكػر مػذاىب للعلمػا الػدكتوركأمػا  ؛ِٓٔ/ّ، ُط، الفقو أصوؿ في المحيف البحر الزركوي، ((ّ

 يف صورىا كأكصلها إذل مائة كأربعة كأربعْب صورة حسب العامل.
 .َّٖ-ِٖٗ/ِ، االستعداد لرتبة االجتهاد،( ا٤بوزعي(ْ
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كأما التعػارض بػْب »كأما عند افَباض تعارض الفعلْب فنراه ٲبيل إذل استحالة كقوعو فيقوؿ:  
س ؛ألف الفعل ال عمـو لو يف تناكؿ أفراد األزمنة، فبل تعارض ،فبل نسػخ كال الفعلْب ،فأحالو أكثر النا

 . (ُ) ٚبصيص ،فمٌب تعارض فعبلف كاف الفعل كاجبان يف أحد الوقتْب دكف األخر(

مث رد علػػى مػػن ادعػػى كزعػػم حصػػوؿ التعػػارض بػػْب الفعلػػْب كأهنمػػا كػػالقولْب فقػػاؿ: )كزعػػم 
بَبجػػػيح   مقػػاـ الَبجػػيح ،كاسػػتدؿلْب ،فػػّبجح بينهمػػا يفبعضػػهم حصػػوؿ التعػػارض بػػْب الفعلػػْب كػػػالقو 

بعض صبله ا٣بوؼ على بعض ٗبا ىو أقرب اليو ىيئو الصبلة ،كىذا يلػل  -رٞبو ا تعاذل-الوافعي 
منػػو ،فإنػػو إ٭بػػا سػػاغ الَبجػػيح ىػػا ىنػػا لقيػػاـ الػػدليل ا٣بػػارجي علػػى كجػػوب تكػػرار الصػػلوات ا٤بكتوبػػات 

 .(ِ) ل ا٣بارجي الداؿ على التكرار ال يف الفعل(،فالتعارض إ٭با كقع يف ذلك الدلي

كالػػذم يػػراه الباحػػث كبعػػد النظػػر إذل األدلػػة السػػابقة كمػػا كرد عليهػػا مػػن أقػػواؿ  كردكد يػػَبجح  
القوؿ بتقدًن القوؿ إٝباالن ال مطلقان؛ ٤با ذكر من األدلة الٍب تقضػي بقػوة القػوؿ؛ كأمػا بأنػو لػيس مطلقػان 

 فلثبلثة أمور: 

العمػػل بالبيػػاف للمتقػػدـ إعمػػاؿ للػػدليل، كالعمػػل با٣بػػاص الػػوارد علػػى السػػبب، فػػبل ينبغػػي ألف  األكؿ:
 إٮبالو، كيكوف القوؿ الوارد بعد ذلك ٕبسب حكمو الوارد فيو.

صػػػلى ا عليػػػو -أف دعػػػول ا٣بصوصػػػية يف الفعػػػل ٩بكنػػػة، فالفعػػػل ال يكػػػوف إال مػػػن الرسػػػوؿ  الثػػػاني:
كإذا كرد  ،ك نػػػػػادرة، لكػػػػػن االحتمػػػػػاؿ يضػػػػػعف الػػػػػدليل، كإف كانػػػػػت ىػػػػػذه ا٣بصوصػػػػػية قليلػػػػػة أ-كسػػػػػلم

 االحتماؿ بطل االستدالؿ.

  -صػلى ا عليػو كسػلم -أف ا٣ببلؼ جرل فيما إذا تأخر القوؿ، كيف حاؿ صدكر القوؿ منػوالثالث: 
 يعمل بو مطلقان، كإف كاف ناسدان. 

الَبجػيح ٕبسػب مػا مع أنو ٯبػب إعمػاؿ النظػر يف القػرائن ا٤بصػاحبة للقػوؿ أك الفعػل حػٌب يػتم  
يتوصل إليو إما بقرينة أك شاىد ا٢باؿ أك بدليل من ذلك اللفظ أك ما يدؿ عليو ا٤بعُب ،ك٩با ىػو معلػـو 

                                                          

 .ِٖٗ/ِ،االجتهاد لرتبة االستعداد ،( ا٤بوزعي(ُ
 .(ِٖٗ/ِ،)، االستعداد لرتبة االجتهادا٤بوزعي  ((ِ
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فقد يكوف بياف ا٥بيئات بالفعل مقدـ؛ ألنػو أدؿ علػى ا٥بيئػة، كقػد يكػوف بيػاف األحكػاـ بػالقوؿ أقػرب؛ 
 ألنو أدؿ على ا٢بكم.

 الخالؼ أثر

 ل منها: مما انبنى عليو عدة مسائ

 :الفصل بين الوتر كما قبلو بسالـ:مسألة

تػػرجح القػػوؿ بػػأف الفصػػل بػػْب الػػوتر كمػػا قبلػػو بسػػبلـ أكذل مػػن الوصػػل،بداللة القػػوؿ كىػػي أقػػول 
مػػن داللػػة الفعػػل عنػػد مػػن يػػرل ذلػػك،كمن قػػدـ الفعػػل جعػػل الوصػػل أكذل ،لكػػن الػػراجح تقػػدًن القػػوؿ 

 كيّبىا ،كألف القوؿ أقول. -كالسبلـ الصبلة-لبلحتماالت الواردة كا٣بصوصية لو عليو 

 .قبلنا من بشرع بعثتو بعد امتعبدن   النبي كاف: الرابع المطلب

 : في المسألة اآلراء

 : أقواؿ إذل البعثة قبل كسلم علية صلى النيب تعبد يف العلماء اختلف

 هػػػوركٝب مالػػػك مػػػذىب كىػػػذا، ناسػػػدو يظهػػػر دل مػػػا، قبلػػػو مػػػن بوػػػرع متعبػػػد  نػػػوإ: األكؿ القػػػوؿ 
 .(ُ)عليهم ا رٞبة حنيفة أيب كأصحاب، الوافعي كأصحاب، أصحابو

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ) :كتعػػػاذل سػػػبحانو بقولػػػو كاسػػػتدلوا

 .[62]آل عًراٌ:(   وئ وئ

[62]انحج:   (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۈئ) :تعاذل كقولو 
 

 .[13]انشىري:(   ڻڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) :تعاذل كقولو

                                                          

 ؛(ِٖٗٓ)،ُط، الفقػػو أصػػوؿ فػػي التبصػػرة، الوػػّبازم ؛(ِٕٗ/ِ)،ُط ،كالعمػػـو التخصػػيص فػػي المنظػػـو العقػػد،القػػرايف(ُ)
 (.ُّٔ/ُ) ،ُط األصوؿ، في األدلة قواطع ا٤بركزم،
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 تعبػػده بقػػاء كاألصػػل، قبلػػو مػػن بوػػرع متعبػػد - السػػبلـ الصػػبلة عليػػو – النػػيب أف: الداللػػة كجػػو
 .(ُ)لو معارض يظهر دل ما، كاف ما على

 بيػػاف ا٤بقصػػود االتبػػاع كأف ،ا٤بوػػركْب علػػى الػػرد اآليػػات ىػػذه بسػػياؽ ا٤بػػراد بػػأف :علػػيهم كيػػرد 
 ا٤بعػركؼ مسػلكو علػى -لمكسػ عليػو ا صػلى - إبػراىيم ككػاف التوحيػد إذل الػدعاء على النبيْب إطباؽ

 علػى ا٤بوػتملة اآليات جرت هبم -كسلم عليو ا صلى -ا رسوؿ بلى فلما، األكثاف عبدة على ارادِّ 
 .األكثاف عبدة على كالرد التوحيد تأييد يف -كسلم عليو ا صلى -إبراىيم ذكر

 قػػد): كقػاؿ كا٤بػركزم (ِ)ا٢بػرمْب إمػاـ كاختػاره، قبلػو مػن شػرع باتبػاع ان متعبػد يكػن دل نػوإ: الثػاني القػوؿ 
ثبت عنػدنا شػرعان أنػا لسػنا متعبػدين بأحكػاـ  (ّ)ا٢برمْب إماـ قاؿك  ،أصحابنا من ٝباعة ىذا إذل ذىب

 ال ككػانوا ،فيهما متعلقان  ٯبدكا دل إذا كاالجتهاد ةكالسن الكتاب بْب الوقائع يفالورائع ا٤بتقدمة كالقاطع 
  (ْ)كالسبلـ الصبلة عليهم نبينا قبل كا٤برسلْب النبيْب على ا٤بنزلة الكتب أحكاـ عن يبحثوف

 الموزعي: الدين نور ابن اختيار

 مػن بوػرع ان متعبد كاف-صلى ا عليو كسلم - النيب أف كىو ،األكؿ ؿالقو  الدين نور ابن اختار      
، كانػت ريعةشػ أم، قبلػو مػن بوػرع البعثػة بعػد ان متعبػد كاف أنو: عندم ا٤بدتار كىو): قاؿ حيث قبلنا
 [23]األَع  او:(   یەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) :تعػػاذل قػػوؿ ذلػػك علػػى كالػػدليل، تنسػػخ مػػادل

(   ىئڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ): تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذل كقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ): قولػػػػو إذل [4]انًًخحُ    ت:

 [4]انًًخحُت:(   ېئ ىئ

                                                          

 .(ُِٕ/ّ) ُ، طالحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع، السبكي(ُ)

 (.ُّٔ/ُ)ُط األصوؿ، في األدلة قواطع ا٤بركزم، ؛(ِّّ/ُ)ُط ،الفقو أصوؿ في البرىاف، ا١بويِب(ِ)

 (.ُّٔ/ُ، )السابق ا٤برجع(ّ)

 (.ِّّ/ُ، )السابق ا٤برجع(ْ)
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 ٝبيػػع يف التأسػي دخػوؿ علػػى االسػتثناء فػدؿ، اإلٲبػػاف فػركع مػن كىػػذا، ألبيػو اسػتغفاره فاسػتثُب
 الػذم شػرعو مػن فػإف، ىػذا ٱبػالف ال األكؿ بػو اسػتدؿ كما، العمـو معيار االستثناء ألف األٲباف؛ فركع
 . (ُ)ينسدها دل ما شريعتو يف ترد دل الٍب وقبل من شريعة يتبع أف لو ا جعلو

 متعبػد - كالسػبلـ الصػبلة عليػو – أنػو مػن ٤بػوزعيا الػدين نػور ابن ذكره ما الباحث يراه كالذم
 – النػيب أف مػن تقدـ ما بدليل، شريعتو يف الباقية األحكاـ من ينسخ دل فيما قبلو من بورع البعثة بعد

 دل مػػا، كػػاف مػػا علػػى تعبػػده بقػػاء كاألصػػل، قبلػػو مػػن بوػػرع متعبػػد البعثػػة قبػػل - السػػبلـ الصػػبلة عليػػو
 .لو معارض يظهر

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ): تعػػاذل - بقولػػو االسػػتدالؿ صػػحة علػػى منعقػػد ٝبػػاعاإل أف :كأيضػػان 

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

 [45]انًائدة:   (            

  .االستدالؿ ىذا صح ٤با، قبلو من بورع البعثة بعد التعبدكلوال  التوراة؛ أحكاـ من كىو

 ثمرة  الخالؼ 

 بشريعة من قبلنا: -اهلل عليو كسلمصلى -في تعبد النبي  ثمرة      

 -صػلى عليػو كسػلم-عليهػا حكػم االقتػداء بػالنيب لفظيػان لكػن بعضػهم بػُب  يف ا٤بسػألةبلؼ ا٣بػ
مػا ثبػت عنػو سػواء  -صػلى ا عليػو كسػلم- ح ؛ألننا متعبدين باالقتداء بوقبل البعثة ؛كىذا يّب صحي

 درجات. -لصبلة كالسبلـعليو ا-قبل البعثة أـ بعد البعثة ، كلكن االقتداء بو 

 

                                                          

 (. ِّٖ/ِ)،ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ُ)
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 بالخبر المتعلقة األصولية الدين نور ابن اختيارات: الثاني المبحث

 .الخبر في الواسطة ثباتإ: األكؿ المطلب

 . (ُ)أخبار كٝبعو النبأ: لغة ا٣برب

 .(ِ)كالكذب الصدؽ يدخلو كبلـ ىو: األصوليْب اصطبلح كيف

 مػػػن ٲبنػػػع مػػػا هبػػػا يقػػػَبف ال الػػػٍب اآلحػػػاد بػػػارأخ فهػػػي كػػػذهبا كال صػػػدقها يعلػػػم ال الػػػٍب األخبػػػار  
  :ان علم تتضمن ما كمنها، عمبلن  تتضمن ما منها: ضرباف كىي، صحتها

 أف كإمػػا ،هبػا العمػل ٯبػػب معهػا الػٍب الوػركط فيهػػا تتكامػل ال بػأف هبػا العمػػل ٯبػب ال أف إمػا :فػاألكؿ
 عنػػد كالوػػهادات الوػػريعة بػػاركأخ ان ٠بعػػ ٯبػػب أف كإمػػا، ا٤بعػػامبلت كأخبػػار عقػػبلن  إمػػا هبػػا العمػػل ٯبػػب

، يوافقػو ال مػا كمنهػا العقػل مقتضػى يوافق ما فمنها للعلم ا٤بتضمنة كأما، عقبلن  هبا العمل يوجب دل من
 .قالو -كسلم عليو ا صلى -النيب يكوف أف ٯبوز: فاألكؿ

 ٯبػز دل سػفبتع إال تأكيلػو ٲبكػن دل كإف ،قالو يكوف أف ٯبوز تعسف يّب من تأكيلو أمكن إف :كالثاني
 .الغّب عن حكاية أك نقصاف أك زيادة مع قالو يكوف أف ٯبوز كإ٭با ،ا٢بد ذلك على قالو يكوف أف

 بغػػّب معلػػـو، ا٤بطػػابق يػػّب كالكػػذب، للواقػػع ا٤بطػػابق ىػػو فالصػػدؽ ؛كػػذب أك صػػدؽ إمػػا ا٣بػػربك 
 ،بواسػطة إال التصػديق يف مطمػع فػبل يصػدؽ دل كإف، كاحػد ٗبعػُب ذلك ككل ،كتأمل كحيلة كدليل نظر

 اخػػربن  فتجعػل عليػػو اكػـو إذل كتنسػػب ،عنهػا اخػربن  فيكػػوف ا٢بكػم إذل تنسػػب الػٍب ىػػي الواسػطة كتلػك
 .(ّ)عليو اكـو إذل ا٢بكم بنسبة التصديق بالضركرة ذلك من فيلـز فيصدؽ عنو

                                                          

 (.ِِٔ/ْ)"، خرب":  ادةم ،اف العربلس ،منظور ابن(ُ)

 (.ْٕ/ِ)ُط،المعتمد في أصوؿ الفقو  ،البصرم أبو ا٢بسْب(ِ)

 .(ِْ،ِّ/ُ)ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل(ّ)



 

279 

 األراء في المسألة:

 كىػو، ا٤بطػابق يػّب كالكػذب، للواقع ا٤بطابق ىو فالصدؽ، ا٣برب يف الواسطة إثبات عدـ: األكؿ القوؿ
 : (ُ)ا١بمهور قوؿ

 : بو استدلوا كمما 

 .(ِ)(٠بع ما بكل ٰبدث أف كذبا با٤برء كفى) :  قولوأكالن: 

 ألنو ؛كاذبان  ٠بع ما بكل حدث من جعل – كسلم عليو ا صلى – ا رسوؿ أف: االستدالؿ كجو
يػػػّب الكػػػذب  أف علػػػى ذلػػػك فػػػدؿ، إليػػػو يقصػػػد حػػػٌب يعرفػػػو دل كػػػاف كإف، الغالػػػب يف مطػػػابق يػػػّب فيػػػو

   مقصود.

 يعلػػم ال مػػن فػػيهم أف نعلػػم أنػػا مػػع ،كفريػػاهتم يف كالنصػػارل اليهػػود تكػػذيب علػػى األمػػة اتفػػاؽ ثانيػػان:
 .ا٤بذاىب تلك فساد

 أخرب من ٕباؿ شبيهان  حا٥بم كاف قوية جلية كانت ٤با اإلسبلـ أدلة بأف :عنو ٯباب أف كٲبكن  
 (3).هبفساد العلم مع الوئ عن

 ؛ا٤بعتزلػة مػن ا١بػاحظ قػوؿ كىػو، يّبٮبػا يكوف كقد، كذبان  أك، صدقان  يكوف قد ا٣برب إف: الثاني القوؿ
 ىػػو كالكػػذب مطابقػػا كونػػو اعتقػػاد مػػع ا٤بطػػابق ىػػو الصػػدؽ )فقػػاؿ،لبلعتقػػاد ا٣بػػرب مطابقػػة الشػػَباطو

 كال بصدؽ يوصف ال نوفإ اعتقاد معو ليس الذم فأما ا٤بطابقة عدـ اعتقاد مع مطابقا يكوف ال الذم
 .(4)(مطابق يّب أك كاف مطابق كذب

                                                          

 (. ْْْ/ُ)ُط،في تخريج الفركع على األصوؿ التمهيد، األسنوم(ُ)

 (.َُ/ُ، )٠بع ما بكل ا٢بديث عن النهى: باب ،المسند الصحيحيف ، مسلمأخرجو (ِ)
 ،ّطفي أصػوؿ الفقػو، المحصوؿ، الػرازم ؛(ُِْ/ُ) ،ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين(ّ)
(ْ/ِِٔ.) 
 (.ِْ،ِّ/ُ)ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،؛ الغزارل(ْٕ/ِ)ُط،المعتمد في أصوؿ الفقو  ،البصرم أبو ا٢بسْب(ْ)
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  وا بأدلة منها:استدلك  

 [2]سبأ:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ٿ) : الكفار عن حكاية تعاذل قولو أكالن:

 كونػػو تقػػدير فعلػػى، ٦بنػػوف كػػبلـ أك، افػػَباء كونػػو يف ذلػػك حصػػر نػػوأ: باآليػػة االسػػتدالؿ كجػػو
 لكونػػو عنػػو الكػػذب بنفػػي صػػرحوا كقػػد، اصػػدق كونػػو تقػػدكفيع ال ألهنػػم ؛صػػدؽ يكػػوف ال ٦بنػػوف كػػبلـ

 .(ُ)كاعتقاد قصد عن يقوؿ ال اجملنوف ألف؛ إال ذلك كما قسيمو

 كاف ما إنو ظهر مث، الدار يف كونو عن فأخرب، الدار يف زيدان  أف ظنو على يلب من أف: ثانيان 
 ىػذه كا٢بالػة ٲبكنػو الػدار يف زيػدان  أف يعتقػد ال مػن ألف؛ا٣بػرب ىػذا يف كػذب إنػو أحػد يقػل دل، كػذلك

 الواجػػػػب عػػػن يكػػػوف قػػػد اإلخبػػػار ألف ؛اإلرادة منػػػو ا٤بػػػػراد يكػػػوف أف ٯبػػػوز كال الػػػدار يف زيػػػد يقػػػوؿ أف
 ١بػػػػنس مغػػػػايران  أمػػػػرا الػػػػذىِب ا٢بكػػػػم يكػػػػوف أف إال يبػػػػق فلػػػػم بػػػػو تعلقهػػػػا ٲبتنػػػػع اإلرادة أف مػػػػع كا٤بمتنػػػػع

 (ِ). أحد بو يقوؿ ال الذم النفس كبلـ ىو كذلك كالقصود االعتقادات

 جهػة مػن أمػا، ان كػذب أك ان صدق كونو عن ٱبرج فبل، ا٤بتكلم جهة من كاف إف التفصيل :الثالث القوؿ
 إ٭بػا كالكػذب الصػدؽ كاحتمػاؿ، كػذب خػرب لنػا كلػيس، للصػدؽ إال ا٣بػرب تضػع دل العػرب فػإف الوضع

 .(ّ) الووكاين كرجحو، الواضع جهة من ال ا٤بتكلم جهة من ىو

 يف لػو القيػاـ حصػوؿ، زيػد قػاـ: قولنػا معُب أف على اتفقوا كالنحاة اللغويْبأف : وب استدلوا ك٩با
 ال ا٤بػػتكلم جهػػة مػػن لػػو احتمالػػو كإ٭بػػا، عدمػػو أك القيػػاـ صػػدكر معنػػاه إف :أحػػد يقػػل كدل، ا٤باضػػي الػػزمن

 .(ْ)اللغة جهة من

                                                          

،دط نهايػػػػػة الوصػػػػػوؿ فػػػػػي درايػػػػػة األصػػػػػوؿا٥بنػػػػػدم،؛(ُِٗ/ُ)ِط،المنػػػػػاظر كجنػػػػػة النػػػػػاظر ركضػػػػػة،قدامػػػػػة ا٤بقدسػػػػػي ابػػػػػن(ُ)
 (.ُِْ/ُ) ،ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين ؛(َِٖٕ/ٕ)،

 (.ِِْ/ْ)ّط،في أصوؿ الفقو المحصوؿ، الرازم ؛(ِِّ/ْ)ُط البحر المحيف في أصوؿ الفقو،الزركوي، (ِ)

 ،ُطاألصػػوؿ، علػػم مػػن الحػػق تحقيػػق إلػػى الفحػػوؿ إرشػػاد،الوػػوكاين؛ِٖٗ/ُ ،ُط،الفقػػو ؿأصػػو  فػػي التبصػػرة ،الوػػّبازم(ّ)
(ُ/ُِّ.)  

  (.ُِْ/ُ)ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين(ْ)
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 ادعػػاه كمػػا، ذلػػك مػػن أعػػم كضػػع لوػػيء ا٣بػػرب أف علػػى لئلٝبػػاع مصػػادـ ذلػػك بػػأف م:عليهيػػردك 
 ا٢بكػم مدلولػو فػإف ،ممنػوعف اللغػة أىل باتفاؽ ا٤باضي الزمن يف لو القياـ حصوؿ زيد قاـ معُب أف من

 .كالكذب الصدؽ ٰبتمل كذلك، القياـ ٕبصوؿ

، ا٤بػتكلم جهػة مػن كػاف إف االحتماؿ ىذا بأف) : بقولو االعَباض ىذا عن الووكاين فأجاب 
 ٦بػػرد فػػذلك اللغػػة جهػػة مػػن كػػاف كإف، عنػػو تقػػدـ كمػػا،  بػػو معػػَبؼ ىػػو بػػل، القػػرايف علػػى يقػػدح فػػبل

 كذـ، الصػػػادؽ مػػػدح علػػػى كبعػػػده الوػػػرع كركد قبػػػل اللغػػػة أىػػػل إٝبػػػاع القػػػرايف قالػػػو مػػػا كيقػػػوم، دعػػػول
 .(ُ)(بأس من موضوع ىو ٗبا تكلم من على كاف ٥بما موضوعان  ا٣برب كاف كلو، الكاذب

 : الموزعي الدين نور ابن اختيار

 الواسػػػػػطة إثبػػػػػات كإذل:)قػػػػػاؿ حيػػػػػث ا٤بعتزلػػػػػة رأم ا٤بسػػػػػألة ىػػػػػذه يف الػػػػػدين نػػػػػور نابػػػػػ اختػػػػػار           
 .(ِ)(أذىب

ٱ ٻ ٻ ): ا تعػاذل ؿو فقػ كتػابال فأمػا ،بأدلة مػن الكتػاب كالسػنة إليو ذىب ٤با كاستدؿ

س ىرة ](   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ) :تعػاذل كقولو [2:اآليت  ،سبأسىرة ]   (ٻ ٻ پ پ پ ٿ

 [1:اآليت ،انًُافقىٌ

 .(ّ)"كىم كلكنو فبلف يكذب "دل: -نهاع ا رضي- عائوة قوؿ سنةكأما ال

 كونػػو تقػػدير فعلػػى، ٦بنػػوف كػػبلـ أك، افػػَباء كونػػو يف ذلػػك اعتػػرب نػػوأ األكذل اآليػػة فالوػػاىد مػػن
 لكونػػو عنػػو الكػػذب بنفػػي صػػرحوا ، كقػػدصػػدقان  كونػػو يعتقػػدكف ال ألهنػػم؛ صػػدؽ يكػػوف ال ٦بنػػوف كػػبلـ

 .(ْ)كاعتقاد قصد عن يقوؿ ال نوفاجمل ألف؛ إال ذلك كما قسيمو

                                                          

 (. ُِّ/ُ) ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين(ُ)

 (.ّٕٖ/ِ)ُط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ِ)

 (.ّٕٖ/ِ)ُ،طاالجتهاد لرتبة االستعدادا٤بوزعي،(ّ)

 ،،دطنهايػػػػة الوصػػػػػوؿ فػػػػي درايػػػػػة األصػػػػػوؿا٥بنػػػػػدم، ؛ُِٗ/ُ،ِط،المنػػػػاظر كجنػػػػػة النػػػػػاظر ركضػػػػة،قدامػػػػة ا٤بقدسػػػػػيابػػػػن (ْ)
 (.ُِْ/ُ)ُط ،إرشاد الفحوؿ إلى تحقيق الحق من علم األصوؿ، الووكاين ؛(َِٖٕ/ٕ)



 

282 

كبلمهػػم  أف مػػع ا٤بنػػافقْب بكػػذب شػػهد تعػػاذل ا أف :فالوػػاىد منهػػا أيضػػان  الثانيػػة اآليػػة كأمػػا        
 .-كسلم عليو ا صلى- ٧بمد نبوةب شهادهتم كىو، للواقع مطابقة

 كىػو لكذبكا الصدؽ يّب للدرب ان ثالث ان قسم جعلهانف –عنها ا رضي – عائوة حديث كأما
 . (ُ)الوىم

 الخالؼ: أثر

 مطابقػان  يكػوف أف إمػا خػرب كػل أف بالبديهػة نعلػم ألناال يَبتػب عليهػا ٜبػرة فقهيػة؛ لفظية ا٤بسألة       
     ا٤بطػػابق الغػػّب ا٣بػػرب كبالكػػذب كػػاف كيػػف ا٤بطػػابق ا٣بػػرب بالصػػدؽ أريػػد فػػإف يكػػوف ال أك عنػػو للمدػػرب
 مطابقػػان  يكػػوف مػػا بالصػدؽ أريػػد كإف ،كالكػػذب الصػدؽ بػػْب كاسػػطة ال بأنػػو القطػع كجػػب كػػاف كيػف

 يعلػػم ال الػػذم ا٣بػػرب كىػػو بالضػػركرة ثالػػث قسػػم ىنػػاؾ كػػاف مطػػابق يػػّب بأنػػو عا٤بػػان  يكػػوف ا٤بدػػرب أف مػػع
 أمػا كا٤بعقػوؿ بػالنص قولػو علػى ٰبػتج أف للجػاحظ فنقوؿ لفظية ا٤بسألة أف فثبت ال أـ مطابق أنو قائلو
 نبػوة عػن إخبػاره جعلػوا [2]سبأ:(   ٿٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) لكفػارا عن حكاية تعاذل فقولو النص
 يقتضػي كىػذا التقػديرين علػى ا برسػوؿ لػيس أنػو يعتقػدكف كػانوا أهنػم مػع جنونػان  كإمػا كذبان  إما نفسو

 يف اجملعػوؿألف؛ كػذبان  يكػوف ال عنػدىم نػيب لػيس أنػو مػع جنونػو حػاؿ نفسو نبوة عن إخباره يكوف أف
 . كذبان  فيكو  ال الكذب مقابلة

                                                          

 (.ُُّ/ُ) دط،مسلم الثبوت  شرح الرحموت فواتح، األنصارم(ُ)
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 كجػب، آخػركف كتأكلػو، بعضػهم بػو فعمػل، بػالقبوؿ اآلحػاد خبر األمة تلقت إذا: نيالثا المطلب
 .بصدقو القطع

 تصوير المسألة:

 . (1)إذا عدلت نقلتو كسلم من النسخ حكمو ،ال خبلؼ بْب أىل الفقو يف قبوؿ خرب اآلحاد 

 : أقواؿ إلى ذلك في العلماء اختلف

 عمػل سػواء بصػدقو فيقطػعبػالقبوؿ تصػديقنا لػو أك عمػبلن ٗبوجبػو  األمػة وتلقتػالػذم ا٣برب : األكؿ القوؿ
 .(ِ)، عند ٝباىّب ا٣بلف كالسلفالبعض بو عمل أك، الكل بو

 كاستدلوا باآليت:

 مػػنهم أحػػد ينكرىػػا كدل ،بػػالقبوؿ بعػػض عػػن بعضػػهم كتلقاىػػا أحاديػػث رككا الصػػحابةعهػػد  منػػذ أكالن:
 بػالقبوؿ تلقاىػا مػنهم ٠بعهػا كمػن آخػرىم، إذل أك٥بػم مػن التابعْب ٝبيع معنه تلقاىا مث ،ركاىا من على

 التػابعْب مػع التػابعْب تػابعوا ككػذلك،كذلك التػابعْب عػن تلقاىػا مػنهم يسػمعها دل كمػن ٥بػم، كالتصديق
لكن مػػػن النػػػاس مػػػن يسػػػميو ا٤بوػػػهور كا٤بسػػػتفيض، كيقسػػػموف ا٣بػػػرب إذل متػػػواتر، ،ىػػػذا يف معػػػُب ا٤بتػػػواتر

  .(3) كاحدكموهور، كخرب

 فقػد للعلػم موجػب فهػو بػالقبوؿ األمػة تلقتػو الػذم ا٣بػرب إف :قػاؿ الػذم كأما: )السمعاين كقاؿ
 ىػذا ضركرة علم واترتال ٖبرب الواقع كالعلم ،طمأنينة علم بو الواقع العلم إف :قاؿ كالذم، قبل من ذكرنا

                                                          

 (.ُِٖ/ُ)،ِط ،الفقيو ك المتفقو ،(ا٣بطيب البغدادمُ)

 ؛(ُْ/ُٖ)ِ،طمجمػػػوع الفتػػػاكل ،ابػػػن تيميػػة ،(َُْ/ُ،ٓط،كالجماعػػػة السػػنة أىػػػل عنػػػد الفقػػػو أصػػوؿ معػػػالم ،ا١بيػػزاين(ِ)
 .(ِٗٗ/ِ، )دط،اإلبهاج في شرح المنهاج ،السبكي، اإلهباج

 ( .َُْ/ُ )،سابقال رجعا٤ب(ّ)



 

284 

يػػرل ابػػن تيميػػة أف إذ ةتيميػػ ابػػن القػػوؿ ىػػذا كرجػػح، (ُ)( القلػػب بػػو يطمػػئن علػػم فػػوؽ علػػم كال ،تفريػػق
 .(ِ)ا٤بتواتر ما أفاد العلم سواء بكثرة العدد أك بالقرائن أك هبما معان 

: فضػرباف ا٤بسػند فأمػا): البغػدادم ا٣بطيػب قػاؿ.  لعمػلل وجػبم أف تلقي األمػة للدػرب بػالقبوؿ ثانيان: 
 فيقطػػع، بػػالقبوؿ مػػةاأل تلقتػػو الػػذم الواحػػد خػػرب: منهػػا.....: أكجػػو علػػى كىػػو، العلػػم يوجػػب: أحػػدٮبا
 كيقػع، العمػل توجػب األخبػار فهػذه، الػبعض أكلػوتك ، الػبعض بػو عمل أك، الكل بو عمل سواء بصدقو

 .(ّ) (استدالالن  العلم هبا

 إنػو الػدين صفي كحكى، الباقبلين قوؿ كىو، بالقبوؿ األمة تلقتو كإف، بصدقو يقطع ال :الثاني القوؿ
 .(ْ)(األكثرين قوؿ

 .الظاىر حكم على ٯبرم للدرب األئمة تصحيح أف إليو واىبذ ٤با: واكاستدل 

 فقػاؿ تقػوؿ؟ فمػاذا، بالصػدؽ كباحوا، الظن ىذا رفعوا لو: للقاضي قيل مث): ا٢برمْب إماـ قاؿ  
 ال اإلٝباع كأىل، ٦بازفْب لكانوا قطعوا كلو، بصدقو العلم إذل يتوصلوف ال فإهنم، ىذا يتصور ال: ا٦بيبن 

 .(5)(باطل على ٯبتمعوف

                                                          

 (.ّٖٗ/ُ)ُط األصوؿ، في األدلة قواطع ا٤بركزم،(ُ)

 (.ُْ/ُٖ )ِ،طمجموع الفتاكل ،(ابن تيميةِ)
 ككاف كثبلٜبائة كتسعْب اثنتْب سنة كلد: التصانيف صاحب: البغدادمب ا٤بعركؼ، البغدادم ثابت علي بن أٞبد: بكر أبو ىو( ّ)

 ثبلث سنة الصغر يف كأ٠بعو ىذا كلده على فحرص الكتاين على لقرآفا كقرأ ٠بع ٩بن، العراؽ سواد من درزٯباف قرية خطيب كالده
 فنػػػوف عامػػػة يف كتقػػػدـ الركبػػػاف بتصػػػانيفو كسػػػارت كٝبػػػع كصػػػنف كبػػػرع األقػػػاليم إذل فيػػػو كرحػػػل الوػػػأف ىػػػذا طلػػػب أ٥بػػػم مث كأربعمائػػة
: مصػػنفاتو مػػن. كالتػػأليف با٤بطالعػة كلوعػػان ، الوػػعر يقػػوؿ، بػاألدب عارفػػان  ،فصػػيحان  ،مؤرخػػا أصػوليا، فقيهػػا،، حافظنػػا فكػػاف، ا٢بػديث

 .ىػّْٔ: سنة ببغداد تويف( ا٤بنتدبة الفوائد(، )بغداد تاريخ) ،(الركاية علم يف الكفاية) كتبو كمن
 ،كفيػات األعيػاف كأنبػاء أبنػاء الزمػاف،خلكػاف ابػن ،(ُِِ/ّ)ُط ،الحفػاظ تػذكرة، الػذىيب ؛(ُِْ/ُ) ٓط،األعػالـ، الزركلي

(ُ/ِٗ.) 

 (.ِٕٕٓ/ٕ)، دطية الوصوؿ في دراية األصوؿنهاا٥بندم، ( ْ)

 (.ّٕٗ/ُ)د ط ،التلخيص في أصوؿ الفقو ،إماـ ا٢برمْب(ٓ)
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 الموزعي: الدين نور ابن اختيار

 بالقبوؿ األمة تلقتو الذم ا٣برب قطعية يف ا١بمهور مذىب ا٤بسألة ىذه يف الدين نور ابن اختار        
 عنػد بصػدقو القطػع كجػب، الباقوف كتأكلو، بعضهم بو فعمل، بالقبوؿ ا٣برب األمة تلقت إذا): يقوؿ إذ

 كمػن - كسػلم عليػو ا صػلى – ا رسػوؿ مػن نػوأ علػى قبولػو ىعلػ أٝبعػوا ألهنػم ؛أقػوؿ كبو، ا١بمهور
، بػو مقطػوع (الصػحيحْب)  يف مػا ٝبيػع فأ إذل الصػبلح بػن عمػرك أبػو الوػيخ ذىب األصل ىذا أجل

 كاألمػػة - كسػػلم عليػػو ا صػػلى – ا رسػػوؿ عػػن ثابػػت فيهمػػا مػػا أف علػػى أٝبعػػت األمػػة بػػأف كاحػػتج
 .(ُ) (ا٣بطأ عن معصومة

 القػػػوؿ ىػػو ا١بمهػػور قػػوؿ أف أدلػػتهم كمناقوػػة األقػػواؿ عػػرض خػػبلؿ مػػن الباحػػث هيػػرا كالػػذم
 الظػػن إال يفيػػد ال نفسػػو يف كػػاف كإف: تيميػػة ابػػن االسػػبلـ شػػيخ يقػػوؿ كمػػا اآلحػػاد خػػرب فػػإف، الػػراجح

 بالفقػو العلػم أىػل ٝبػاعإ ٗبنزلػة كػاف بالتصػديق تلقيػو علػى با٢بػديث العلػم أىػل إٝبػاع بو اقَبف ٤با لكن
 عنػػد قطعيػػان  ّبصػػي ا٢بكػػم ذلػػك فػػإف، كاحػد خػػرب أك قيػػاس أك ظػػاىر إذل ذلػػك يف مسػػتندين محكػػ علػى

 . (ِ)معصـو اإلٝباع ألف ؛بقطعي ليس اإلٝباع بدكف كاف كإف، ا١بمهور

 الخالؼ أثر

 انبُب عليو عدة مسائل منها: ا٣ببلؼ معنوم

 فيهػػا أقػػوؿ:"- الكبللػػة عػػن سػػئل ٤بػػا - عنػػو اللَّػػو رضػػي بكػػر أيب قػػوؿ :يفأكالن: مسػػألة الكاللػػة
: الكبللة منو، بريئاف كرسولو كا اللَّو، فمِب،كأستغفر خطأ كاف كإف اللَّو، فمن صوابان  كاف فإف برأٌن،

". الوالدكالولد عدا ما

 الػرٞبن كعبػد عفػاف، ابػن عثمػاف فاستوػار فأجهضػت، فأفزعهػا امػرأة إذل أرسػل عمػر أفثانيان:
: عمػػػر فقػػاؿ سػػػاكتا، القػػـو يف علػػيٌ  ككػػػاف ،" مػػؤدب" أنػػت إ٭بػػػا عليػػك شػػيء ال: "  فقػػػاؿ عػػوؼ بػػن

 عليك عزمت

                                                          

 (.ْْٖ- ّْٖ/ِ)ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ُ)

 (.ُْ/ُٖ)ِ،طمجموع الفتاكل ،(ابن تيميةِ)
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 فقػد اجتهػدا ما كانا أخطئا،كإف فقد اجتهدا قد كانا إف: " عليٌ  فقاؿ لتدربين، ا٢بسن أبا يا
 .الرٞبن كعبد عثماف ٚبطئة عمر عليو ينكر كدل قولو، فقبل ،" الدية عليك: يواؾ

 إال قالػو بعضػهم كتأكلػو الػبعض اآلخػر، آحػاد فهػي كالصػور لػةاألمث فهػذهفتلقتو األمة بػالقبوؿ 
اليقػػْب ٗبنزلػػة حصػػوؿ ا٤بتػػواتر كإف كػػاف اآلخػػركف يقولػػػوف  تفيػػد تلقتهػػا بػػالقبوؿ كالقطػػع فهػػي  األمػػة أف

 بذلك ،كلكن بدليل آخر. 

 .العلم يوجب كال الظن يوجب الواحد خبر : ثالثال المطلب  

 تمهيد

دل ينتػو إذل حػػد التػػواتر، كدل يقصػػر عػػن درجػػة االحتجػػاج بػػو، كإف ركتػػو  ا٣بػػرب الػػذمىػػو  :الواحػػد خبػػر 
 .(1)ٝباعة، كعليو فا٤بوهور منو، إذ ال كاسطة بْب ا٤بتواتر كاآلحاد

 يوَبط يف الراكم عدة شركط بعضها ٧بل كفاؽ كبعضها ٧بل خبلؼ، كأٮبها ما يلي:

 خػرب الفاسػق فالكػافر أكذل بػذلك، قػاؿ اإلسبلـ:كالدليل علػى اشػَباطو أف ا أكجػب التوقػف يف أكالن:
(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذل:

 كما أف الكافر متهم باإلضرار بالدين كالكذب عليو فبل يقبل قولو فيو. [6]انُحُجراث:

البلوغ:كالػػدليل علػى اشػػَباطو أف الصػيب مرفػػوع عنػو التكليػػف كىػو آمػػن مػن العقوبػػة علػى الكػػذب ثانيػان:
 .-صلى ا عليو كسلم-يبعد أف يكذب على الرسوؿ  فبل

العدالػػة:كىي صػػفة راسػػدة يف الػػنفس ٙبمػػل ا٤بتصػػف هبػػا علػػى مبلزمػػة التقػػول كتػػرؾ الكبػػائر، كمػػا ثالثػػان:
كيعنوف ٗبا ٱبل با٤بركءة األعماؿ ا٣بسيسة الٍب ال تناسب مكػاـر األخػبلؽ،   ، ٱبل با٤بركءة من الصغائر

 كالغش يف التوافو.

                                                          

 .(ّّّ/ُ)ُط ألصوؿ،ا في األدلة قواطع ا٤بركزم، ،(َُُ/ُ،) ط، كحجيتو الواحد خبر ،الونقيطي (ُ)
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حيػػػػث  [6]انُحُج    راث:(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڦ) دليل علػػػػى اشػػػػَباطها قولػػػػو تعػػػػاذل:كالػػػػ   
أكجب التوقف يف خرب الفاسق كعدـ ا٢بكم بو حٌب يػركل مػن طريػق آخػر ركاتػو عػدكؿ. كألف الفاسػق 

 متهم بالكذب فبل يقبل قولو.

 .(1)الضبل:كىو ا٢بفظ ٤با يسمعو أك يراه، كقلة ا٣بطأ فيو رابعان:

  ؟(2) العلم يوجب أـ الظن يوجب ىل الواحد خرب يف العلماء اختلف

 األراء في المسألة:

 : اآلتية األقواؿ إذل ؟ العلم يوجب أـ الظن يوجب ىل الواحد خرب يف العلماء اختلف

 .(ّ) كىذا قوؿ ٝباعة من ادثْب،العلم يوجب الواحد خربأف : األكؿ القوؿ

 اآلتي: بو استدلوا كمما 

 [44]انُحم:(   ڦٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ): عاذلت ا قوؿ: أكالن  

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) :تعاذل قولوك  

 [66]انًائدة:(   ک ک گ گ گ گ

 ا صػلى- ا رسوؿ إذل مبلغان  مثلو عن العدؿ الواحد خرب أف يقيننا ثبت فقد ،ىذا صح إذاف
 .ان مع كالعلم للعمل موجب ،بو مقطوع حق- كسلم عليو

                                                          

/ ِ)ِط، شػرح الكوكػب المنيػر،؛ ابػن النجػارُٓص ،ُطاألصػوؿ، علػم مػن الحػق تحقيػق إلػى الفحػوؿ إرشاد،الووكاين(ُ)
  .(ّٔ/ِ)كشرح العضد على مختصر ابن الحاجب،ابن ا٢باجب ؛(ّٖٓ – ّْٖ

 .(ِٗٗ/ُ)ُ،طالتبصرة في أصوؿ الفقو،؛الوّبازمّٓ/ّ،الفصوؿ في األصوؿ،الرازم( ِ)

فػػػػػي أصػػػػػوؿ الفقػػػػػو  اللمػػػػػع شػػػػػرح الوػػػػػّبازم،(؛ُُِ/ُ، ) ُط خبػػػػػر الواحػػػػػد كحجيتػػػػػو،أٞبػػػػػد بػػػػػن ٧بمػػػػػود  ،(الوػػػػػنقيطيّ)
 (.ٗٗ/ص) ، ركضة الناظر كجنة المناظر ،قدامة بنا ؛(ٕٗٓ/ِ)ِط،
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 كىػل؟ يبػْب دل أك إليػو ا أنػزؿ مػا- كسػلم عليػو ا صػلى- ا رسوؿ بْب ىل :نسأ٥بم ان كأيض
 قػد السػبلـالصػبلة ك  عليػو إنػو قػو٥بم فمػن أحػدٮبا مػن بػد ال؟ فػا١بواب  يبلػغ دل أك إليو ا أنزؿ ما بلغ
 .وبلغ من على ا٢بجة بو كأقاـ للناس كبينو، إليو ا أنزؿ ما بلغ

مث أعلمهم أف ،السبلـ قاؿ ٤بعاذ حْب كجهو إذل اليمن  الصبلة ك ٗبا ركم أف النيب عليو وااستدل :ثانيان 
 كأمػا إذا دل يكػن خػرب الواحػد موجبػان  ،ا تعاذل فرض عليهم صدقة يف أموا٥بم كمراده اإلعبلـ باإلخبار

 .(1)للعلم للسامع ال يكوف ذلك إعبلمان 

  .(ِ)األصوليْب من الكثّب قوؿ كىو، القبوؿ كاجب لكنو، الظن يوجب واحدال خرب إف: الثاني القوؿ

 أىػل كل إذل الرسوؿ بعثة ٙبقيق القبوؿ، لتعذر كاجب الواحد خرب يكن دل لو بأنو: كاستدلوا 
 الرسػػػل، كال أك با٤بوػػػافهة إال عصػػػره أىػػػل تعريػػػف إذل طريػػػق ال أنػػػو ذلػػػك ٩بتنػػػع، كبيػػػاف عصػػػره، كذلػػػك

 أحػد كػل إذل كاآلحػاد، كالتػواتر التػواتر عػدد يف منحصػرة كالرسػالة. لتعػذره للكػل فهةا٤بوػا إذل لو سبيل
؛ الواحد خرب يكن دل متعذر، فلو بػو،  أرسػل فيمػا ا٣بلػق ٝبيػع إذل كالرسالة التبليغ معُب ٙبقق ٤با مقبوالن

 [44]انُحم:(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) :تعاذل لقولو ٨بالف ٧باؿ كىو

 عصػره يف مػن كػل كأف كاجبنػا؛ عصػره يف من كل إذل التبليغ ليس، نع٩بت ذلك أف: عليهم كيرد
 .بو بعث ٗبا مكلف

 بػػأم إببليػػو يسػػتطيع مػػن إذل بػػالتبليغ مكلػػف ىػػو إ٭بػػا ذكػػر؛ كمػػا لػػيس: ذلػػك علػػى كا١بػػواب  
 بػػػو أرسػػػل ٗبػػػا كلػػػف إ٭بػػػا األمػػػة مػػػن كاحػػػد فكػػػل، التػػػواتر ٖبػػػرب أك با٤بوػػػافهة إمػػػا الوسػػػائل؛ مػػػن كسػػػيلة
 زمػن يف كػاف مػن كػل كلػذلك فػبل؛ ،بػو علمو عدـ مع علمو، كأما إذا -كسلم عليو ا صلى-الرسوؿ
 مكلفنػػػا يكػػن دل- كسػػلم عليػػو ا صػػلى- النػػيب إعبلمػػو، فػػػإف إذل سػػبيل كال، النائيػػة الػػببلد يف الرسػػوؿ

 .(ّ)بو أرسل ٗبا مكلفنا كاف الودص ذلك بتبليغو، كال

 
                                                          

 .(ّّْ/ُ)ُط األصوؿ، في األدلة قواطع ا٤بركزم، ؛ِّٗ/ُ ،ُط ،السرخسي أصوؿ، السرخسي(ُ)
 (.ّّّ/ُ)ُط األصوؿ، في األدلة قواطع ا٤بركزم،(؛ ِٖٗ/ص)ُط ،الفقو صوؿأ في التبصرة ،الوّبازم(ِ)

 .(ٓٓ/ِ)ُط،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـاآلمدم،؛(ُِٓ/ُ) ،ِط ،األصوؿ في الفصوؿ ، الرازم( ّ)
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  الموزعي الدين نور ابن اختيار

، القلػػػب يف طمأنينػػة يوجػػػب كإ٭بػػا، العلػػػم يوجػػب ال الواحػػد خػػػرب أف إذل الػػدين نػػػور ابػػنتػػار اخ       
 طمأنينػة يوجػب كإ٭بػا، النقػيض كقػوع ٰبتمػل ال الػذم كاليقػْب العلػم يوجػب ال أنو: كا٢بق: )قاؿ حيث
 مػػن تقيػػة بػػذلك أخػػرب يكػػوف بػػأف النقػػيض احتمػػاؿ نفسػػو علػػى ألقػػى كلػػو، ا٤بسػػتدرب نفػػس ٥بػػا تنوػػرح
 ، كا٦بػػػاالن  لبلحتمػػػاؿ جػػػدك  كلػػػو، االحتمػػػاؿ انػػػدفع ٤بػػػا ؛اعتقػػػاد عػػػن أك، لعػػػدك مكيػػػدة أك، فسػػػلطا
 .(ُ)(أعلم

 اعتبػػار األصػػل أف جهػػة علػػى ان اجتهػػاد األصػػل يف مقبػػوؿ الواحػػد خػػرب أف الباحػػث يػػراه كالػػذم
 . ذلك رأل إذا، رده يف االجتهاد يسوغ أف ٲبكن كأنو بالراكم الظن حسن

  الخالؼ أثر 

لػػػيس للدػػػبلؼ ٜبػػػرة ؛كذلػػػك التفػػػاؽ القػػػائلْب ٖبػػػرب  بالتػػػارلبلؼ لفظػػػي يف ىػػػذه ا٤بسػػػألة ك ا٣بػػػ 
الواحد على كجوب العمل بػو، سػواء كػاف مفيػدان للعلػم أك الظػن يف األحكػاـ، كقػد اختلػف أىػل العلػم 
يف  ٜبػػػػرة ا٣بػػػػبلؼ يف التفرقػػػػة بػػػػْب العقائػػػػد كاألحكػػػػاـ، فقػػػػالوا ٰبػػػػتج بػػػػو يف األحكػػػػاـ دكف العقائػػػػد ألف 

 لعقائد ال تثبت إال بيقْب، كخرب اآلحاد ال يفيد اليقْب.ا

اعلػػم أف التحقيػػق » أدلػػة العمػػل بػػو عامػػة دل تفػػرؽ بػػْب عقائػػد كأحكػػاـ، قػػاؿ الوػػنقيطي:فػػإف 
فمػػا ، األصػػوؿ الفػػركع تقبػػل يف الػػذم ال ٯبػػوز العػػدكؿ عنػػو أف أخبػػار اآلحػػاد الصػػحيحة كمػػا تقبػػل يف

كاعتقاده على الوجػو  إثباتوانيد صحيحة من صفات ا ٯبب ثبت عن النيب صلى ا عليو كسلم بأس
ػػػػًميعي البىًصػػػػيري  :﴿البلئػػػق بكمػػػػاؿ ا كجبللػػػو علػػػػى ٫بػػػو ػػػوى السَّ ػػػػٍيءه كىىي ًمٍثًلػػػػًو شى الوػػػػورل: ]﴾ لىػػػػٍيسى كى

كال  ،كهبػػذا تعلػػم أف مػػا أطبػػق عليػػو أىػػل الكػػبلـ كمػػن تػػبعهم أف أخبػػار اآلحػػاد ال تقبػػل يف العقائػػد[ُُ
زاعمػْب أف أخبػار اآلحػاد ال تفيػد اليقػْب كأف العقائػد ال بػد فيهػا مػن  ،مػن صػفات ا يءيثبت هبا شػ

اليقػػْب باطػػل ال يعػػوؿ عليػػو. كيكفػػي مػػن ظهػػور بطبلنػػو أنػػو يسػػتلـز رد الركايػػات الصػػحيحة الثابتػػة عػػن 
 . (ِ)«النيب صلى ا عليو كسلم ٗبجرد ٙبكيم العقل

                                                          

 .(ٕٖٓ/ِ)ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ُ)

 .ُِْص (ََُِة ا٤بنورة، مكتبة العلـو كا٢بكم، )ا٤بدين)ٓ،طمذكرة في أصوؿ الفقوالونقيطي؛ ٧بمد األمْب   - ِ
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 . الواحد خبركجوب العمل ب :رابعال المطلب  

 تصوير المسألة

كإخبار ،يف الفتػػػول كالوػػػهادة كاألمػػػور الدنيويػػػة العلمػػػاء علػػػى كجػػػوب العمػػػل ٖبػػػرب الواحػػػداتفػػػق : أكالن 
 . (ُ)٫بو ذلك ك،كموارد ا٤باء،االىتداء إذل الطرؽ  طبيب أك يّبه ٗبضرة شيء أك

ف ا٢بػاكم أ، كعلػى ظػنف كػاف اليفيػد اإل الامي قبػوؿ قػوؿ ا٤بفػٍب، كإنو ٯبػب علػى العػاتفقوا على أ:ثانيان 
  .(2)كإف كاف ال يفيد اال الظن أيضان  ، ٯبب عليو قبوؿ قوؿ الواىد

 اآلراء في المسألة

 كأىػػػل أبػػوبكر ٧بمػػػد بػػن داككد الظػػػاىرم قػػػوؿ ، كىػػػومطلقػػان  مػػػل ٖبػػرب اآلحػػػادالع كػػػارإن :األكؿ القػػوؿ
  . (ّ) ىل البدعأ من ٝباعةالرافضة ك  قاؿ كبو الظاىر

 :األيتب ذلك على ستدلواكا 

(   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ)قػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ا تعػػػػػػػػػػػػػػػػػاذل أكالن:

 [36]اإلسراء:

 [23]انُجى:(   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)كقولة تعاذل

كقوؿ ٗبا ال نعلم كما أنو عمل بالظن ك٫بن منهيوف عن ،كالعمل ٖبرب الواحد اقتفاء ٤با ال نعلم 
 اتباع الظن .

                                                          

 (.ّٖٓ/ِ)ِط، شرح الكوكب المنير،(؛ ابن النجارَُٓ-َُْ/ُ)، نهاية السوؿ،السرخسي(ُ)
 (.ّٖٓ/ِ ،سابقال رجعا٤ب ؛ِٔٓ/ْ ،ُ، طالفقو أصوؿ في المحيف البحر ،الزركوي(ِ)
 مؤسسػػة) ِط ،المنػػاظر كجنػػة النػػاظر ركضػػة ٤بقدسػػي ،ا قدامػة ابػػن ؛(ٖٗٗ/ّ) ،ِ، ط العػػدة فػػي أصػػوؿ الفقػػو ،أبػو يعلػػى(ّ)

 (. ُُِ/ُ)ُط، األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ ،(؛ ابن حـزٗٗ/ص) ،(ـََِِىػُِّْ: كالتوزيع كالنور للطباعة الريٌاف
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  : ستدالؿكيرد على ىذا اال

بػػػأف النهػػػي يف اآليػػػات ا٤بػػػذكورة عػػػن اتبػػػاع الظػػػن إ٭بػػػا ىػػػو يف األمػػػور اإلعتقاديػػػة كأصػػػوؿ الػػػدين       
أمػا يف فػركع الػدين كجزئياتػو  ،كقواعده العامة كىذه ال يعمل فيهػا يف الظػن؛ كإ٭بػا البػد فيهػا مػن القطػع

فهػػػػم نصػػػػػوص القػػػػػرآف  فالعمػػػػل بػػػػػالظن كاجػػػػب؛ لػػػػػذلك ٪بػػػػد أف مػػػػػدارؾ العقػػػػػوؿ كاألفهػػػػاـ ٚبتلػػػػػف يف
كاجملتهدكف يذىبوف مذاىب متعػددة كلػيس أحػد مػنهم يقطػع بصػحة اجتهػاده كمػع ذلػك اإلٝبػاع قػائم 

 على كجوب العمل ٗبا أدل إليو اجتهاده كليس ذلك سبيل اال الظن.

استدلوا بػأف النػيب صػلى ا كعليػة كسػلم توقػف يف خػرب ذم اليػدين حػْب سػلم راس الػركعتْب يف  ثانيان:
فلم يقبل خربه حػٌب أخػربه أبػو بكػر كعمػر  (ُ)ة رباعية حْب قاؿ لو ))اقصرت الصبلة اـ نسيت((صبل

كلػػو كػػاف خػػرب الواحػػد حجػػة؛ ألمت رسػػوؿ ا صػػلى ،كمػػن كػػاف يف الصػػف بصػػدقو فػػأمت كسػػجد للسػػهو 
 ا كعلية كسلم صبلتو من يّب توقف كال سؤاؿ.

 كيرد على ىذا االستدالؿ:

 كعليػػة كسػػلم توقػػف يف خػػرب م اليػػدين لتوٮبػػو يف الغلػػل؛ لبعػػد انفػػراده ٗبعرفػػة بػػأف النػػيب صػػلى ا      
فحيػػث  كإذا ظهػػر الػػوىم يف خػػرب الواحػػد ٯبػػب التوقػػف فيػػو،ذلػػك دكف مػػن حضػػر مػػن ا١بمػػع الكثػػّب 

عمل ٖبػرب أيب بكػر كعمػر كيّبٮبػا -صلى ا عليو كسلم -مث إف النيب ،ارتفع الوىم عمل ٗبوجب خربه
 (ِ)يعترب عمبلن ٖبرب دل ينتو إذل حد التواتر كىو ٧بل النزاع مع ذم اليدين

                                                          

 .ّٕٓبرقم،(َّْ/ُ،) في المسند الصحيح،أخرجو مسلمك ؛ (ُِْ/ُ) ،الجامع الصحيح المختصريف  ،أخرجو البدارم(ُ)
 (.ِٖٓ/ُدط) ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ِ)
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 ٝبهػػور قػػوؿ كىػػو، القبػػوؿ كاجػػب لكنػػو ؛حجػػة ظنيػػة ٯبػػب العمػػل بػػو  الواحػػد خػػرب إف: الثػػاني القػػوؿ
 .(ُ)األصوليْب

 باآليت:نية ٯبب العمل بو ف خرب الواحد حجة ظؿ ا١بمهور على أاستد

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )تعػػاذل قولػػو أكالن:

 .[122]انخىبت:(   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

كالطائفة علػى عػدد ال يصػل إذل عػدد  ،كجب ا٢بذر بإخبار الطائفةأف ا أ : االستدالؿ كجو
كلعػػل للَبجػػػي  ،[122]انخىب  ت:(  ی ی ی  )قػػاؿ تعػػػاذل كمػػا  جػػػب ا٢بػػذرككونػػو أك  ،ىػػل التػػواترأ

 توقػػػع عا٤بػػػان ا٤بتوقػػػع حصػػػوؿ الوػػػيء الػػػذم ال يكػػػوف  عبػػػارة عػػػن ونػػػ؛ألا تعاذل كالَبجػػػي ٩بتنػػػع يف حػػػق
 ،الَبجػي الـز ٞبػل اللفػظ علػىيتعػْب  فإنػو ذا كػاف الَبجػي ٩بتنعػان فػإ،إٯبػاده  قادران علػى كال على ٕبصولو

 . (ِ)رادة البلـز كإ ،للملزـك طبلقان كىو الطلب أم اإلٯباب إ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )تعػػػػػػاذل قولػػػػػػوثانيػػػػػػان:

 [6]انُحُجراث:(   ڦ ڦ

 كجو االستدالؿ هبذه اآلية من كجهْب:

 الفاسق فدؿ على يّب الفاسق ٖببلفو.نو علق كجوب التثبت على خرب األكؿ: أ

 معػػيل ن أيبف النػػيب صػػلى ا كعليػػة كسػػلم بعػػث الوليػػد ابػػاآليػػة أ أف سػػبب نػػزكؿ ىػػذه :الثػػاين
 النػػيبفعػػـز  ،ا قتلػػورادك أك  الػػذين بعػػثهم ارتػػدك ف اإذل قػػـو فعػػاد كأخػػرب النػػيب صػػلى ا عليػػة كسػػلم أ سػػاعيان 

 . (ّ)صلى ا كعلية كسلم على قتا٥بم

                                                          

 (.ّّّ/ُ)ُط األصوؿ، في األدلة قواطع ا٤بركزم،(؛ ِٖٗ/ص)ُط ،الفقو أصوؿ في التبصرة ،الوّبازم(ُ)
 ؛َِٓ/ُ ،دط  ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما؛(َٗٓ/ُ)ّط،في أصوؿ الفقو المحصوؿ، عمر بن ٧بمد، الرازم(ِ)

 .َُٔ/ّ، ُط ،السرخسي أصوؿ، السرخسي
 .َّٗ/ْ،ِط ،تفسير القرآف العظيم ،بن كثّبا(ّ)
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 أىػل كػل إذل الرسػوؿ بعثػة ٙبقيػق لتعػذر ؛القبػوؿ كاجػب الواحػد خرب يكن إذا دل بأنو: كاستدلوا       
 كال، الرسػػػل أك با٤بوػػػافهة إال عصػػػره أىػػػل تعريػػػف إذل طريػػػق ال أنػػػو ذلػػػك كبيػػػاف، ٩بتنػػػع كذلػػػك، عصػػػره
 أحػد كػل إذل كالتػواتر، كاآلحػاد التػواتر عػدد يف منحصػرة كالرسػالة ،لتعػذره للكػل ا٤بوػافهة إذل لو سبيل
، بػو أرسػل فيمػا ا٣بلػق ٝبيػع إذل كالرسالة التبليغ معُب ٙبقق ٤با ؛مقبوالن  الواحد خرب يكن دل فلو، متعذر

 [44]انُحم:(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) :تعاذل لقولو ٨بالف ٧باؿ كىو

 عصػره يف مػن كػل كأف ؛ان كاجبػ عصػره يف من كل إذل التبليغ ليس، ٩بتنع ذلك أف: عليهم دكير 
 .بو بعث ٗبا مكلف

 بػػأم إببليػػو يسػػتطيع مػػن إذل بػػالتبليغ مكلػػف ىػػو إ٭بػػا ذكػػر؛ كمػػا لػػيس: ذلػػك علػػى كا١بػػواب 
 بػػػو سػػػلأر  ٗبػػػا كلػػػف إ٭بػػػا األمػػػة مػػػن كاحػػػد فكػػػل، التػػػواتر ٖبػػػرب أك با٤بوػػػافهة إمػػػا الوسػػػائل؛ مػػػن كسػػػيلة
 زمػن يف كػاف مػن كػل كلػذلك فػبل؛ ،بػو علمو عدـ مع كأما، علمو إذا -كسلم عليو ا صلى-الرسوؿ
 امكلفنػػػ يكػػن دل- كسػػلم عليػػو ا صػػلى- النػػيب فػػػإف، إعبلمػػو إذل سػػبيل كال، النائيػػة الػػببلد يف الرسػػوؿ
 .(ُ)بو أرسل ٗبا امكلفن  كاف الودص ذلك كال، بتبليغو

  لموزعي:ا الدين نور ابن اختيار

ذم عليػػو عامػػة كالػػ): قػػاؿ حيػػث الواحػػد ربٖبػػ كجػػوب العمػػل إذلا٤بػػوزعي  الػػدين نػػور ابػػن اختػػار       
 .(ِ)(اجملتهد يف إلزامات الورع ك٘بويزاتوعلى من سلف األمة كفقهائها:كجوب العمل بو  أىل العلم

 االسػتدالؿ جهػة نمػ العلػم يوجػب مقصػوده أف إليو ذىب ٤با أٞبد اإلماـ أصحاب بعض كتأكؿ      
 يف ا٤بتبحػػر ا٢بػػافظ حػػق يف العلػػم يفيػػد فإنػػو، ا٤بوػػهور ا٣بػػرب همقصػػود إف: كقيػػل، الضػػركرة جهػػة مػػن ال

 .(ّ)أحد كل كال، خرب كل مطلق ال ا٢بديث علم

                                                          

 .(ٓٓ/ِدط ) ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما ؛(ُِٓ/ُ) ،ِط ،األصوؿ في الفصوؿ ،علي بن أٞبد، الرازم( ُ)

 .ٖٖٓ/ِ،ُ ط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ِ)

  (.ٖٗٗ/ّ) ُط ،الفقو أصوؿ في التبصرة ،الوّبازم(ّ)
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قػػػوؿ ا١بمهػػػور كابػػػن نػػػور الػػػدين ا٤بػػػوزعي ىػػػو الػػػراجح لؤلدلػػػة الصػػػحيحة  أف الباحػػػث يػػػراه كالػػػذم     
 الظػػن حسػػن اراعتبػػ األصػػل أف جهػػة علػػى ان اجتهػػاد األصػػل يف مقبػػوؿ لواحػػدا خػػرب كىػػو أف ،كالصػػرٰبة
 ،كبالتارل ٯبب العمل بو.ذلك رأل إذا، رده يف االجتهاد يسوغ أف ٲبكن كأنو بالراكم

 الخالؼ:  أثر

ذكػػر األصػػوليوف ٜبػػرات كثػػّبة للدػػبلؼ يف جػػواز العمػػل ٖبػػرب الواحػػد؛ ألف مػػا انبػػُب علػػى العمػػل        
 سبيل المثاؿ ال الحصر منها:ىو أكثر األحكاـ الورعية فعلى ٖبرب الواحد 

 كالعمل يف ىذه ا٤بسألة ىػو عػدـ الفطػر بنػاء علػى حػديث:مسألة القضاء على من أفطر ناسيان أكالن: 
إذا نسػي فأكػل كشػرب فليػتم صػومو فإ٭بػا :)أيب ىريرة رضي ا عنو عن النيب صلى ا عليو كسلم قػاؿ

فػاختلف العلمػاء فػيمن أفطػر ناسػيا ىػل يلزمػو القضػاء أـ أنػو لػيس عليػو شػػيء   .(ُ)(أطعمػو ا كسػقاه
ال فإنػو  مػن أكػل ناسػيان إذل أف (ّ) كابػن حػـز كيػّبىمكالثػورم  (ِ)األكزاعػيك  كالوػافعي حنيفةو أبفذىب 

 ، كال قضاء عليو.  يفطر

جنسػػو عمػػدا ال ألف مػػا ال يصػػح الصػػـو مػػع شػػيء مػػن  كعليػػو القضػػاء دكف الكفػػارة، يفطػػركقيػػل: بػػل 
ٯبب با١بمػاع ناسػيا القضػاء  :كقاؿ أٞبد ،قاؿ ربيعة كمالكبو ك . (ْ)ٯبوز مع سهوه كا١بماع كترؾ النية

 . (ٓ)كالكفارة كال شيء يف األكل

تعارض ا٢بديث السابق مع القيػاس، ألف ركػن الصػـو الػذم ىػو اإلمسػاؾ  كسبب الخالؼ:          
قػاؿ أبػو حنيفػة القيػاس أف مػن أكػل . (ٔ)سي الصـو بناسي الصبلةقد ا٬بـر عند ا٤بالكية، كذا توبيو نا

                                                          

 ، ِٖٔ/ِ.، باب الصائم إذا أكل أك شرب ناسيا، ، في الصحيحالبدارمأخرجو  ((ُ
ىػػ، كػاف كثػّب ٖٖكأحد األئمػة اجملتهػدين، كلػد  عادل أىل الواـ، أبو عمرك األكزاعي عبد الرٞبن بن عمرك بن ٰبمدىو اإلماـ  ((ِ

 .َُٕ/ٕ،سير أعالـ النبالءيب، ؛ كالذىُِٕ/ّ :كفيات األعيافانظر ابن خلكاف،  ىػ.ُٕٓالعلم كالفقو كا٢بديث، تويف 
 .َِِ/ٔ ،دط،باآلثار المحلى، حـز بنا ((ّ
 .َٗ/ِ،بدائع الصنائع ؛  الكاساين ، ُِِ/ٔ :دط،باآلثار المحلى، حـز بنا ((ْ
 (.ِّ/ّ ،)لمغنيابن قدامة، ا (؛ُِِ/ُ،)بداية المجتهدابن رشد، ((ٓ
 األخبػػػػػار، منتقػػػػػى شػػػػػرح األخيػػػػػار سػػػػػيد أحاديػػػػػث مػػػػػن طػػػػػاراألك  نيػػػػػل ،الوػػػػػوكاين ؛ ُِِ/ُ،اجملتهػػػػػد بدايػػػػػة، رشػػػػػد ابػػػػػن  ((ٔ
 (.ِْٖ/ْ،)ُط
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الصػػبلة  -قولػػو عليػػو  عمػػـو للحػػديثيوػػهد ك ، (ُ).ناسػػيا بطػػل صػػومو إال أين أتركػػو ٢بػػديث أيب ىريػػرة
 .(ِ) (رفع عن أمٍب ا٣بطأ كالنسياف :)-كالسبلـ

            و صػلى ا عليػو كسػلم:)كأصػلها قولػثانيان: إذا أفلس المشترم ككجد البػائع السػلعة بعينهػا قائمػة. 
 .(ّ) (من أدرؾ مالو بعينو عند رجل أك إنساف قد أفلس فهو أحق بو من يّبه

 : مػػنهما١بمهػػورفقػػاؿ  (ْ)اختلػػف العلمػػاء يف البػػائع إذا كجػػد سػػلعتو قائمػػة بعينهػػا عنػػد ا٤بوػػَبم        
أكذل هبػػا، كال يثبػػت فيهػػا حػػق  ، كأىػػل الظػػاىر كيػػّبىم: أف صػػاحبهاكاألكزاعػػيمالػػك كالوػػافعي كأٞبػػد 

للغّب. كقاؿ أبو حنيفة كأصحابو كاإلماـ زيد، كالثورم كيػّبه: البػائع يكػوف أسػوة الغرمػاء؛ ألف ا٤بوػَبم 
 قد ملكو كالثمن يف ذمتو.

ا٤بتػػواترة علػػى طػػريقتهم يف رد تعػػارض ا٢بػػديث السػػابق مػػع أصػػوؿ ا٢بنفيػػة  كسػػبب ا٣بػػبلؼ:          
  .كاألصوؿ يقينية مقطوع هبا ألصوؿ ا٤بتواترة كوف خرب الواحد مظنونان خرب الواحد إذا خالف ا

ركل عن أيب بكر بن عبد الرٞبن (ٓ)كذلك أف الزىرم ،كرٗبا احتجوا بأف حديث أيب ىريرة ٨بتلف فيو  
أٲبػا رجػل مػات أك أفلػس فوجػد بعػض يرمائػو  :)عن أيب ىريرة أف رسوؿ ا صػلى ا عليػو كسػلم قػاؿ

 .(ٔ)كىذا ا٢بديث أكذل ألنو موافق لؤلصوؿ الثابتة (فهو أسوة الغرماءمالو بعينو 

 

                                                          

حػافظ الصػحابة، اختلػف  صلى ا عليو كعلى آلو كسلمىو صاحب رسوؿ ا  . كأبو ىريرة:ُّٖص ،التبصرةالوّبازم ،  ((ُ
كىػو أكثػر الصػحابة ركايػة ، حفظ عػن النػيب صػلى ا عليػو كسػلم الكثػّب، الدكسي اليماينيف ا٠بو كأشهرىا عبد الرٞبن بن صدر، 

 .ُٖٕٔص/ْج :االستيعاب( ُُِْ، كابن عبد الرب) ِّص/ُج :تذكرة الحفاظىػ. انظر الذىيب)د ت( ٗٓللحديث، تويف 
 (.ِِِ/ُ،)بداية المجتهدابن رشد،   ((ِ
، ْٖٔ/ِ، كجػػد مالػػو عنػػد مفلػػس فػػي البيػػع كالقػػرض كالوديعػػة فهػػو أحػػق بػػوإذا : بػػاب الصػػحيحالبدػػارم يف،  أخرجػػو   ((ّ

 .( ِِِٕبرقم)
 .ِٔٔ/ْ ،المغني ابن قدامة،؛ُِٓ/ِ،بداية المجتهدابن رشد،  (؛ُٕٔ/ٖ دط)،باآلثار المحلى، حـز بنا ((ْ
، قانػومتفػق علػى جبللتػو كإتىػ ، َٓالزىرم القرشي، كلد ٧بمد بن مسلم بن عبيد ا بن عبد ا بن شهاب بن عبد ا بن ا٢بارث ىو اإلماـ ا٢بافظ أبو بكر  ((ٓ

 (.َِِ/ُ)،التاريخ الكبير، ٧بمد بن إ٠باعيلىػ. البدارم؛ ُِْتويف 
 .(ّْٔ/ٓ،)ُط األخبار، منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من األكطار نيل ،الووكاين (؛ُِٔ/ِ ،)بداية المجتهد ابن رشد،  ((ٔ
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 المتواتر بالخبر المتعلقة الدين نور ابن اختيارات: الثالث المبحث

 .كاالستدالؿ بالنظر مكتسب كمنو، ضركرم منو بالتواتر الحاصل العلم: األكؿ المطلب
 توطئة

 .مهلة بينهما كاحد بعد كاحدان  أشياء اقبتع: لغة كىو التواتر من مأخوذ: المتواتر     

 .الكذب على التواطؤ لكثرتو معو ٲبتنع عدد خرب: ىو االصوليين اصطالح في المتواترك 

 ٲبكنػو ال ان لزكمػ – كاسػتدالؿ نظر يّب من - كيلزمو ا٤بكلف يعلمو ما: ىو الضركرم بالعلم المراد   
 مضػػطرين أنفسػػنا ٪بػػد فإننػػا ،األخبػػار بػػو اترتتػػو  ٗبػػا ا٢باصػػل كػػالعلم،  شػػبهة كال بوػػك نفسػػو عػػن دفعػػو
 ٰبصػل الػذم ا٣بمػس با٢بواس ا٢باصل كالعلم، النائية كالببلد السالفة األممك ، مكة بوجود كالعلم،  إليو
، إليػػو مضػػطرين أنفسػػنا ٪بػػد ألننػػا" موجػػودنا لػػيس كا٤بعػػدـك" "٧بػػدثا لػػيس القػػدًن": كقولنػػا،  كاسػػطة بغػػّب
، مػػر ا٤بػػاء: كقولنػػا،  بالتجربػػة كالعلػػم، اسوسػػة كػػالعلـو،  الػػذىن يف كاسػػطة توػػكل دكف ٰبصػػل مػػا كىػػو

 .(ُ)مسكر كا٣بمر

 : في المسألة اآلراء

 : كاآليت بياهنا أقواؿ ٟبسة إذل نظرم كأ ضركرم ىو ىل بالتواتر ا٢باصل العلم يف العلماء اختلف

، علمنػػػاه قػػػد بػػػا٤بتواتر ا٢باصػػػل فػػػالعلم، النػػػاس أكثػػػر عنػػػد ضػػػركرم، بػػػو الواقػػػع العلػػػم إف: األكؿ القػػػوؿ
 إذل حاجػػة بػػدكف ٗبقتضػػاه كالعمػػل، تصػػديقو إذل العقػػل فيضػػطر، اسػػتدالؿ كال نظػػر يػػّب مػػن، بالضػػركرة

 .(ِ) كنقلو يف ا٤بعتمد، ا١بمهور مذىب كىو، قرينة أك دليل

 : باآليت استدلوا 

 كاالسػػتدالؿ النظػػر لأىػػ مػػن ىػػو ٤بػػن إال يقػػع دل ان نظريػػ التػػواتر عػػن ا٢باصػػل العلػػم كػػاف لػػو أنػػو :أكالن    
 يف اخػػتبلفهم بسػػبب آخػػركف كجهلػػو بعضػػهم فعلمػػو ؛فيػػو النػػاس اخػػتبلؼ للػػـز ؛كالعلمػػاء كاالكتسػػاب

                                                          

 (.ِٓٓ/ْ)ِط ،األصوؿ في الفصوؿ ،الرازم ؛(ُِٗ/ُ) ِط ،المناظر كجنة الناظر ركضة، ا٤بقدسي قدامة ابن(ُ)

 (.ُٖ/ِ)ُط،المعتمد في أصوؿ الفقو  ،أبو ا٢بسْب(ِ)
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، كالصػبياف، كػالعواـ كاالسػتدالؿ النظػر أىػل لغػّب ا٤بتواتر من ا٢باصل العلم كقع ٤با لكن؛ كاألدلة النظر
 ا٢باصػل العلػم أف دؿ، ذلػك يف ١بميػعا اشػَبؾ -كيّبىم العلماء من - النظر ألىل كقع كما،  كالنساء

 .(1)اضركريِّ  بل، انظريِّ  ليس ا٤بتواتر عن

 عنػػد - يػػدخلها دل الػػٍب - النائيػػة كالػػببلد مكػػة بوجػػود العلػػم نفسػػو مػػن ٯبػػد عاقػػل كػػل أف :ان ثانيػػ    
 مضػطر العقػل أف بذلك فعلمنا نظر؛ كال فكر سابقة نفسو من ٯبد ال أنو مع، هبا ا٤بتواتر دربلل ٠باعو

 ٤بػػا: النظػػر طريػػق عػػن حصػػل قػػد ا٤بتػػواتر مػػن العلػػم كػػاف كلػػو، ا٤بتػػواتر ٖبػػرب إلينػػا ينقػػل ٗبػػا التصػػديق إذل
 بػػػػالتواتر ا٢باصػػػػل العلػػػم: القاضػػػػي قػػػاؿ، كالقػػػػرائن كاالسػػػػتدالؿ النظػػػر بعػػػػد إال ؛بػػػو العلػػػػم إذل اضػػػطررنا
 ىػػو النظػػرم العلػم كألف، مكػػة بوجػود كػػالعلم،  إليػو مضػػطرين أنفسػػنا ٪بػد فإننػػا صػحيح؛ كىػػو، ضػركرم

 يعلمػػو كال، بعػػض دكف النػػاس بعػػض فيعلمػػو، األحػػواؿ فيػػو كٚبتلػػف، الوػػك فيػػو يعػػرض أف ٯبػػوز الػػذم
ا النظر ترؾ من كال، النظر أىل من ليس كمن كالصبياف النساء  .(ِ)قصدن

  كالدقاؽ، (ّ)الكعيب القاسم أيب مذىب كىو نظرم بالتواتر ا٢باصل العلم إف: الثاني القوؿ

  .(ْ)لقطافا كابن 

 احتػاج ٤بػا؛ ضػركريان  ا٤بتواتر من ا٢باصل العلم كاف لو بأنو: القوؿ ىذا أصحاب بو استدؿ ك٩با
 العلػػػم يفػػػد دل ا٤بتػػػواتر خػػػرب أف: ذلػػػك علػػػى كيػػػدؿ، ان نظريػػػ فيكػػػوف، النظػػػر إذل احتػػػاج كلكنػػػو، النظػػػر إذل

 : ٮبا مقدمتْب بواسطة العلم ىذا حصل بل، بنفسو

                                                          

 (.ُُِ) دط، المسودة في أصوؿ الفقو ،آؿ تيمية (؛ِٕ/ٕ)،دط  نهاية الوصوؿ في دراية األصوؿ،ا٥بندم، (ُ)
، ا٤بقدسي قدامة ابن (،َّٓ/ّ)ُط ، البحر المحيف في أصوؿ الفقو،الزركوي ،(ُِِ)ِ،طمجموع الفتاكل ،( ابن تيميةِ)

 .(َِٗ/ُ )ِط ،المناظر كجنة الناظر ركضة

 مػن، الكعبيػة تسػمى، ا٤بعتزلػة شػيخ، كعب بِب قبيلة إذل نسبة، بالكعيب ا٤بعركؼ ،٧بمود بن أٞبد بن عبدا :القاسم أبو ىو( ّ)
دط ، سػػير أعػػالـ النػػبالء ،الػػذىيب .ُّٗ كقيػػل ُّٕ كقيػػل قِّٗ سػػنة تػػويف، ةكا١بماعػػ السػػنة) (ا١بػػدؿ)( ا٤بقػػاالت: )مصػػنفاتو

،(ُُ/ْْ). 

..، كفركعػػو الفقػػو أصػػوؿ يف مصػػنفات لػػو. هبػػا ككفاتػػو بغػػداد، أىػػل مػػن شػػافعٌي، فقيػػو: القطػػاف بػػن أٞبػػد بػػن ٧بمػػد بػػن أٞبػػد( ْ)
 .(َِٗ/ُ) ٓط،األعالـ ،الزركلي
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 ككثػرهتم، أيراضػهم كتباين، أحوا٥بم اختبلؼ مع، الكذب على ا٤بدربين ىؤالء تواطؤ استحالة: األكذل
 .جامع الكذب على ٯبمعهم كال

 ٤بػا ضػركريا كػاف لػو إنػو. مػثبلن  ا٥بنػد كوجػود كاحػدة كاقعػة عػن اإلخبػار عػن اتفقػوا قد ىؤالء أف: الثانية
 بعػػد إال ٰبصػػل كال، كػػذبال علػػى يتواطػػؤف كال، ٝباعػػة ا٤بدػػربين كػػوف لػػزـك كىػػو، مقػػدمات إذل افتقػػر
 بػو يتوصػل علػـو ترتيػب ىػو االسػتدالؿ إف): السػْب أبػو قػاؿ، النقػيض فيلػـز، اسوسػات مػن إنو علم
 ىػػذه بػػالتواتر الواقػػع كالعلػػم، عليػػو مسػػتدؿ فهػػو علػػـو ترتيػػب علػػى كجػػوده كقػػف مػػا فكػػل آخػػر علػم إذل

 .(ُ) (سبيلو

: مػػثبلن  فيقػػاؿ. ا٤بقػػدمتْب ىػػاتْب ٦بمػػوع يػػقطر  عػػن إليػػو توصػػلنا قػػد ا٤بتػػواتر ا٣بػػرب بصػػدؽ فػػالعلم
 تواطػؤىم ٲبتنػع ٝبػع بػو أخػرب مػا ككػل، عػادة الكػذب علػى تواطػؤىم ٲبتنػع ٝبػع بػو أخػرب قػد ا٥بند كجود
 ىػػػاتْب يف نظرنػػػا حيػػػث النظػػػرم؛ العلػػػم ىػػػو كىػػػذا، معلػػػـو ا٥بنػػػد فوجػػػود، معلػػػـو فهػػػو، الكػػػذب علػػػى

 دل كإف هبمػػا الػػنفس توػػعر ا٤بقػػدمتاف كىاتػػاف. ا٥بنػػد بوجػػود العلػػم ثبػػوت علػػى هبمػػا كاسػػتدللنا ا٤بقػػدمتْب
 العلػم ىػذا حصػوؿ يتوقػف الػٍب ا٤بقػدمات ألف ؛ضػعيف ىػذا بػأف: علػيهم كيػرد .(ِ)منظـو بلفظ يكونا
 يسػمى ال ذلػك كمثػل، كفكػر تأمػل كبػّب إذل ٰبتػاج ال كىػذا، الفطػرة أكائػل يف حاصػلة هػايف النظر على
 .(ّ)الباب ىذا من ىذا كليس، النظر أىلية على يتوقف الذم ىو النظرم ألف ؛انظريِّ 

 النظػػػػرم مػػػػن أقػػػػول فهػػػػو، الضػػػػركرم كبػػػػْب النظػػػػرم بػػػػْب بػػػػا٤بتواتر ا٢باصػػػػل العلػػػػم أف: الثالػػػػث القػػػػوؿ
 الكربيػت صػاحب قالػو): الزركوػي قاؿ، ا٣بوارزمي الفضل أبو قالو .الضركرم قوة يف كليس، ا٤بكتسب

 .(ُ()ْ)(األٞبر
                                                          

، ا عبػػد بػػن ٧بمػػد ،البيػػع بػنا ،الصػػا٢بْب مػػن ككػػاف النيسػػابورم سػعيد أبػػو نػػوح بػػن السػػْب أبػو إ٠باعيػػل بػػن سػػليماف بػػن أٞبػد( ُ)
 .ٕٕ/ُ (طهراف – سينا ابن خانة كتاب) طهراف ػ كرٲبي هبمن/د: الفرسية عن عرٌبو ،نيسابور تاريخ تلخيص

 قدامػة ابػن ؛ُُِ، دط، المسودة فػي أصػوؿ الفقػو ، تيميػة بن اجملد ؛ُٖ/ِ، ُط،المعتمد في أصوؿ الفقو  ،أبو ا٢بسْب(ِ)
 .ْٗ، ِط ،المناظر كجنة الناظر ركضة، ا٤بقدسي

 (.ُٖ/ِ، )السابق ا٤برجع( ّ)

 اللغة خذأ لغوم، ٫بوم، ديب،ا مفسر باآلدمي ا٤بلقب ا٢بنفي، ا٣بوارزمي، البقارل، بأبوؾ القاسم يبأ بن ٧بمد ا٤بوايخ، زين( ْ)
 عجاباإل التنزيل، تاحمف القرآف، تفسّب: تصانيفو من، يّبه كمن منو ا٢بديث ك٠بع مكانو، بعده كجلس الز٨بورم، عن عرابكاإل
 كسػبعوف بضػع كلػو اآلخػرة ٝبػادل يف كتػويف القػرآف عجػازإ علػى التنبيػو. العػرب كمنػازؿ كالبياف، ا٤بعاين يف البداية عراب،اإل علم يف

 .ّّٓ/ٔ ، ٓط،األعالـ ، الزركلي. سنة
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 .بويء كليس، عليو يعتمد ال عليو دليل ال كما، عليو دليل ال القوؿ ىذا بأف: عليهم كيرد

كقػػد نسػػبو  كا٤برتضػػى اآلمػػدم ذىػػب كإليػػو، طبيعتػػو يف بػػل العلػػم حصػػوؿ يف ال التوقػػف :الرابػػع القػػوؿ
  .(ِ) لصاحب الكربيت األٞبر

 عليو اعَبض قد الفريقْب أدلة من دليل فكل، ا٤بذىبْب أصحاب أدلة ضعف: توقفهما كسبب
 .امعتربن  امذىبن  ليس التوقف بأف: عليهم كيرد، عندٮبا قوم ضباعَبا

  فيما بينهم: اختلفوا كىؤالء كالطمأنينة اليقْب نكركاأك ، بالظن اعَبفوا: الخامس القوؿ

  .ا٤بناقضة خوية مطلقا أنكره من كمنهم ،النبوءات إنكار إذل ليتوصل ا٤باضي يف أنكره من منهم

 امػدركن  ذلك كليس، ٥بم معلـو ا٣بمس با٢بواس العلـو حصرىم فإ) : الغزارل بقوؿ عليهم كيرد
 .(ّ)(ا٣بمس با٢بواس

 : الموزعي الدين نور ابن اختيار

 كا٢بػػق): الػدين نػػور ابػن: قػاؿ حيػػث للمسػألة اجديػػدن  قػوالن ، ا٤بسػألة ىػػذه يف الػدين نػػور ابػن اختػار     
 .(ْ)(كاالستدالؿ بالنظر مكتسب كمنو، ضركرم منو أف عندم

 إال األٞبر الكربيت كصاحب ا٣بوارزمي الفضل أبو قوؿل وبقولو موا أف يظن قدفالناظر كا٤بتأمل      
 مػػػن رتبػػػة أعلػػػى بأنػػػو ا٤بتػػػواتر أفػػػراد ٝبيػػػع علػػػى ا٢بكػػػم جعلػػػوا القػػػوؿ ىػػػذا ابحفأصػػػ، يػػػّب ذلػػػك  أنػػػو

 يطلػػق كال ،ا٤بتػػواتر أفػػراد بػػْب رؽيفػػ ا٤بػػوزعي الػػدين نػػور ابػػن لكػػن، الضػػركرم مػػن رتبػػة كأدىن، ا٤بكتسػػب
يوجػػػد  كال، مكتسػػب ىػػو مػػػا كمنػػو، ضػػركرم ىػػو مػػػا ا٤بتػػواتر مػػن أف فهػػػو يقػػوؿ، ٝبػػيعهم علػػى ا٢بكػػم

  .ينهما بما

                                                           

 .َُٕ/ٔ ،ُ، ط، البحر المحيف في أصوؿ الفقوالزركوي( ُ)

 .(ِٔٓ/ِ)ُط،المقارف الفقو أصوؿ علم في المهذب ، النملة ؛(ّٓ/ِ) ، دط ،حكاـاأل أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما(ِ)

 .(ُِْ/ْ)ّط،في أصوؿ الفقو المحصوؿ ،؛الرازم(ُِّ/ُ)ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل(ّ)

 (.ُٖٓ/ِ)ُط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ْ)
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 نظػرم بػالتواتر ا٢باصػل العلػم بػأف القػائلْب قػوؿ على كيرد األصولية الدين نور ابن ملكة تظهر مث      
 لتحقػػػق تفطػػػن ىػػػو كإ٭بػػػا، ماتكمقػػػد بأكسػػػاط باسػػػتدالؿ التأمػػػل يف حػػػرج ال بأنػػػو كأجيػػػب) : فيقػػػوؿ

 علػى يتوقػف ما كإذل، كاألكليات سبب على يتوقف ال ما إذل ينقسم الضركرم فإف، العادية األسباب
 ،ا١بهػة معرفػة مػن بػو العلػم يف البػد ا٣بفػي ا٥بػبلؿ رؤيػة فػإف، كيّبٮبا، كالتجريبيات، ياتكا٢بس،  سبب

، ا٣بجػػل ٖبجػػل العلػػم ككػػذلك، ضػػركريا نػػوكو  عػػن ٱبرجػػو ال كذلػػك، ا١بهػػة يف كترديػػده، البصػػر كٙبػػديق
 .(ُ)(الوجل ككجل

، كالثػاين األكذل ا٤بػذىبْب يف ا٣بػبلؼ فينحصػر، سػبق ٤بػا يعترباف؛ ال كالرابع الثالث ا٤بذىبْب إف 
 يف اختلفػا كلكنهمػا، النتيجػة علػى اتفقػا قػد ا٤بػذىبْب أصػحاب ألف لػو؛ ٜبػرة ال لفظػي بينهما كا٣ببلؼ

 .ا٤بقدمات يف النظر على توقفو يف ينازعوف ال ضركرم با٤بتواتر، إليها الطريق

، مكتسػب ىػو مػا كمنػو، ضركرم ىو ما منو ا٤بتواتر من ا٢بصل العلم أف للباحث يظهر كالذم  
ٿ ): تعػاذل قولػو بػالتواتر ا٢باصػل العلم ضركرةعلى  بو يستدؿ ك٩با، الدين نور ابن إليو ذىب ما كىو

[6]انفجر:(   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
 .[6]األَعاو:(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻۆ) :تعاذل – كقولو،  

 عػن القػرآين ّبعبػكاف التف، بالتواتر عندىم معلومةكاألحداث  الوقائع ىذه أف: االستدالؿ كجو
 .(ِ)القطعية يف ا٤برئي ا٤بواىد ٗبنزلة ا٤بتواتر من صلاا٢ب العلم جعل نوأ إذل إشارة كفيو، برؤيتها علمها

 – فنقػوؿ ا٤بقػدمات علػى لتوقفػو ؛ا٤بتػواتر ا٣بػرب مػن الضػركرم مالعلػ حصػوؿ عن االعَباض أما 
 يػؤثر فػبل، بػو العلػم حصػوؿ قبػل حاصػل ا٤بقػدمات يف النظػر إف: - الػدين نور ابن بو ردَّ  ما إذل إضافة

  .الضركرم العلم إفادتو يف

 دل كلػػو ٌبحػػ، نزرىػػا دل كإف، عربيػػة كأهنػػا، ا٤بسػػلمْب قبلػػة كأهنػػا، مكػػة بوجػػود علمنػػا ضػػركرة يف كالشػػك
 .للعياف شاىدة صبحتأ أهنا عن فضبلن  ذلك؛ كنتيقن عنها يتكلم من نسمع لكننا، نرىا

 بػػل، الضػػركرم العلػػم هبػػا ٰبصػػل ال كلكػػن، التػػواتر بلغػػت أخبػػار كجػػود يف ريػػب فػػبل كبا٤بقابػػل 
 نوػري، اليػـو إعبلمنػا يف ا٢بػاؿ ىػو كمػا،  ا٣بفػاء الظهور شدة من يكوف فقد، كاستدالؿ نظر إذل ٙبتاج

                                                          

 (.ُٖٓ- َٖٓ/ِ) ُط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ُ)

 .(ِّْ/ٓ) ّط،في أصوؿ الفقو المحصوؿ، عمر بن ٧بمد، الرازم(ِ)



 

310 

 البحػػث مػػن البػػد بل؛الضػػركرم العلػػم بػػو ٰبصػػل ال فهػػذا، ان متػػواتر  فيصػػّب النػػاس فيتداكلػػو كيوػػاع ا٣بػػرب
 .النظرك 

  الخالؼ أثر

  مسألة العلم الحاصل بالتواتر ىل ضركرم أك نظرم في ثمرة الخالؼ

عهم اتفقػوا معلـو أهنم اتفقوا على أنو يفيد العلػم ،فجمػيشبعت ٕبثان كأقواآلن أه ىذه مسألة لفظية 
على إفاده التواتر كاليقػْب، فمػن نظػر إذل أف العقػل يسػتظهر التصػديق بػا٤بتواتر قػاؿ إنػو ضػركرم ، كمػن 

 قػػػدم ألهنػػ؛كانػػت ىػػذه ا٤بقػػدمات بديهػػةإف  نظػػر إذل احتيػػاج ا٤بتػػواتر إذل مقػػدمات قػػاؿ : أنػػو نظػػرم ك 
 ال ضػركرم بػا٤بتواتر ا٢باصػل العلم فإ: القائلوفف إليها، الطريق يف وااختلف كلكنهم النتيجة، على وااتفق

 ال نظػػػرم بػػػالتواتر ا٢باصػػػل العلػػػم إف: القػػػائلوفك  ا٤بػػػذكورة، ا٤بقػػػدمات يف النظػػػر علػػػى توقفػػػو يف ينػػػازعوف
 حكػػم يف اآلخػػر الفريػػق يقولػػو مػػا فريػػق كػػل كافػػق كإذا إليػػو، التصػػديق إذل يضػػطر العقػػل أف يف ينػػازعوف

 .للفظا يف إال النزاع يبق دل كىصفيو العلم ىذا

 . تعديالن  تكوف غيره عن العدؿ ركاية: نيالثا المطلب

  تصوير المسألة:

 كالػرد، مطلقان  القبوؿ بْب ا٤برسل ا٢بديث قبوؿ يف العلماء ؼاختبلأصل ىذه ا٤بسألة مبنية على        
 .فيو التفصيل أك مطلقان 

 .الركاية أصوؿ يف كالفقهاء وؿاألص أئمة من ا٤بتبناة القواعد إذل ا٤بسألة ىذه يف ا٣ببلؼ كيرجع     

 .بو كاالحتجاج العدالة اجملهوؿ ركاية قبوؿ :أكلها

 .ال؟ أـ لو تعديل يّبه عن العدؿ ركاية ٦برد أف ىل :ثانيها

 .ال؟ أـ يسمعو دل إذا بو ٰبتج ىل ذلك ٫بو أك أهتم ال منً  حدثِب: الراكم قوؿ :ثالثها

 .التعديل؟ يف معْب عدد يوَبط كىل سببو، ذكر من البد أـ مطلقان  التعديل يقبل ىل :رابعها
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 أكرده ا٤برسػػل قبػػوؿ يف فتدػػرج منهػػا، ا٢بػػق ىػػو مػػا لتبيػػْب ؛كمناقوػػتها القواعػػد ىػػذه اسػػتقراء إف
 .ذلك يف التفصيل أك إطبلقان 

 اآلراء في المسألة:

 : اآلتية األقواؿ إذل العلماء آراء اختلفت

، العلماء أكثر إذل الصبلح ابن كنسبو، مطلقان  تعديبلن  فتكو  ال يّبه عن العدؿ ركاية إف: األكؿ القوؿ
 : بو استدلوا ك٩با، كرجحو

ألف طريػػق معرفػػة ا١بػػرح  ؛كذلكال يقػػاؿ إف ركايػػة العػػدؿ عنػػو تكػػوف تعػػديبل لػػو كإف دل يػػذكر ا٠بػػو أكالن:
اف عنػد يػّبه بػأف يقػف منػو علػى مػا كػ كالعدالة االجتهػاد كقػد يكػوف الواحػد عػدال عنػد إنسػاف ٦بركحػان 

اآلخػػػر ال يقػػػف عليػػػو أال تػػػرل أف شػػػهود الفػػػرع إذا شػػػهدكا علػػػى شػػػهادة األصػػػوؿ مػػػن يػػػّب ذكػػػرىم يف 
شػػهادهتم ال تكػػوف شػػهادهتم حجػػة ٥بػػذا ا٤بعػػُب يوضػػحو أنػػو قػػد كػػاف فػػيهم مػػن يػػركم عمػػن ىػػو ٦بػػركح 

 .(ُ)عنده 

 .(2)من باب أكذل تعديل الراكم،ا٢بديث صحة من ٛبنع الراكل بعْب ا١بهالة أف ثانيان:

 عػنيػرككف  كمسػلم البدػارمك العلمػاء أعز أهنما مع الكبار ا٤بوهورين األئمة ركاية من ناعلمقد  ثالثان:
 . (3)الضعفاء

 قػػوؿ كىػو، ان مطلقػػ تعػديل لػػو كإف دل يػذكر ا٠بػػو تكػوف تعػديبلن  يػػّبه إف ركايػة العػػدؿ عػن :الثػػاني القػوؿ
 .(ْ). ادثْب بعض إذل الصبلح ابن كعزاه، ا٢بنفية بعض

 .لذكره جرحان  فيو يعلم كاف لو العدؿ بأفاستدلوا بأدلة منها:ك 

                                                          

 (.َُُ/ِ) دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما؛ (َّٔ/ُ) ُط ،السرخسي أصوؿ، السرخسي(ُ)

 (.َُُ/ِ) دط ،األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ،آلمدما (؛ِّٓ/ُ)،دط ، المسودة في أصوؿ الفقو ،(آؿ تيميةِ)
 .(َّٔ/ُ) سابق،ال رجعا٤ب (؛ُّْٗ-ُِْٗ/ْ) ُ،طالفقو أصوؿ في التحرير شرح حبيرالت، ا٤برداكم(ّ)

شػػرح ،ابػػن النجػػار ؛(ّّٕ/ِ)ِط ،كالتحبيػػر التقريػػر ،ا٢بػػاج أمػػّب ابػػن ؛(ْٔ/ص)،دط،الصػػالح ابػػن مقدمػػةالصػػبلح،  ابػػن(ْ)
 (.ّْٕ/ِ)ِط، الكوكب المنير
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 ركايتػو تكػوف فبل عدالتو، يعرؼ ال العدؿ يكوف أف ٯبوز ألنو ؛يّب صحيح ىذا كيرد عليو بأف
 العػدكؿ مػن ٝباعػة كجػد كقػد كيػف يقصدىا، أليراض عنو يركم بل صدقو، عن خربان  كال تعديبلن  عنو

 كيف مرضػية، يػّب بأهنػا علمهػم مػع أحػوا٥بم ذكػر عػن بعضػها يف سػكواأم أحاديث قـو عن رككا الثقات
 .(1)كا٤بذىب اآلراء كبفساد الركاية، يف بالكذب عليهم شهدكا بعضها

      ، فبل كإال، عنو ركل ٤بن تعديل فركايتو عدؿ عن الركاية يوَبط ٩بن كاف فإف، التفصيل :الثالث القوؿ
 .(ِ)كالسبكي، كالطويف، ا٢باجب كابن، كاآلمدم ، الزركويك  ،كالغزارل، ا٢برمْب إماـ ذىب كإليو

 صػػػفتو فاسػػػق عػػػن يػػػركل أف كػػػنٲب ال كػػػذلك،موثوؽ عػػػدؿ عػػػن الركايػػػة يوػػػَبط ٩بػػػنكاسػػػتدلوا: ٗبػػػا أنػػػو 
 .(3)كإف كاف اليوَبط فبل ،لو تعديل رجل عن العدؿ ركاية فتكوف٦بهولة؛

  :الموزعي الدين نور ابن اختيار 

: ا٤بدتػار كىػو، ثالثهػا: أقػواؿ فيػو) : قػاؿ حيػث، الثالػث القػوؿ تػرجيح إذل ينالد نور ابن ذىب       
 .(ْ)(فبل كإال، تعديل فهو، عدؿ عن إال يركم ال عادتو كانت إف

إال أف الباحػػػث يػػػرل أف القػػػػوؿ األكؿ  الثالػػػث لقػػػوؿا٤بػػػػوزعي ل الػػػدين نػػػور ابػػػن حيرجتػػػ كإف كػػػاف      
       ا٤بػركم تعػديل علػى العػدؿ بركايػة االسػتدالؿ كأما ، خرينكضعف ا٤بذىبْب اآل،ىوالراجح ؛لقوة أدلتهم 

 يػػػرككف امػػػك األخبػػػار مػػػن الضػػػعيف يػػػرككف األئمػػػة نػػػرل إنػػػا): ا٢بػػػرمْب إمػػػاـ ككمػػػا قػػػاؿ،ةفمردكد عنػػػو
 رككا الػذين تعػديل علػى بركايتهم االستدالؿ إذل سبيل فبل، الصنعة علم يف ٥بم أليراض منها الصحيح

، لؤلصػػػل الفػػػرع تعػػػديلب اسػػػتدؿ الػػػدين نػػػور ابػػػن فإ مث يهم كحجػػػة داحضػػػة. فهػػػذا دليػػػل علػػػ.(ٓ)(عػػنهم
 يف كػالوجهْب،  الوػافعية عنػد كجهػاف كفيو، أصلو يعدؿ الفرع بأف القوؿ على مبِب كىذا) : قاؿ حيث

 .(ٔ) (أعلم كا، الوهادة ٖببلؼ، كاحدان  قوالن  ألصلو الفرع تعديل جواز: أراه كالذم الوهادة
                                                          

 (ّْٖ/ّ) ُ، طالفقو أصوؿ في المحيف البحر ،الزركوي(ُ)
 (.ُُٕ/ص) ُط ،اآلمل بغية شرح السائل إجابة،الصنعاين ؛(ّْٖ/ّ) ُ، طالفقو أصوؿ في المحيف البحر ،الزركوي (ِ)

 .(ّْٖ/ّ) ُ، طالفقو أصوؿ في المحيف البحر ،الزركوي(ّ)
 (.ٕٖٓ/ِ)ُط،االستعداد لرتبة اإلجتهاد، ا٤بوزعي( ْ)

 (.ُّٕ/ِ) د ط ،التلخيص في أصوؿ الفقو ،إماـ ا٢برمْب(ٓ)
 (.ٕٖٔ/ِ)ُط ،االجتهاد لرتبة االستعداد ا٤بوزعي،(ٔ)
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 الكبػار األئمػة ركايػة مػن يقينػان  علمنػا قػدكأٮبها،ا علمناه من أدلة القوؿ األكؿ كيرد على ىذا ٗب
 .(1)بغّبٮبا فكيفالضعفاء عن يرككف كمسلم كالبدارم كأشدىم العلماء أعز من أهنم مع ا٤بوهورين

 أثر الخالؼ 

-كإف دل يػػذكر ا٠بػػو -لػػو  تكػػوف تعػػديبلن يػػّبه  إف ركايػػة العػػدؿ عػػنمػػن يػػرل فا٣بػػبلؼ معنػػوم 
يػّبه ال  ركايػة العػدؿ عػن كيعمل بو إذا كاف قطعػي الداللػة؛أما مػن يػرل أف ،يقبل حديثو مطلقان  تعديل

كاألمثلػػةكثّبةمنها .فينظػػر يف الػػراكم كمػػن خػػبلؿ النظػػر يكػػوف ا٢بكػػم علػػى ا٢بػػديث، لػػو تكػػوف تعػػديبلن 
ركايػة  دل يػر أفأجػازه ، كمػن  لػو تعػديبلن  تكػوف يػّبه عػن العػدؿ ركاية يرل فمنمسألة ا٢بساب الفلكي

 قاؿ الٯبوز. لو تكوف تعديبلن  يّبه ال العدؿ عن

                ؿك عد:الصحابة كلهم المطلب الثالث 

 تمهيد

فػػن، كذكػػرت يف  مباحػػث السػػنة كأكثػػر مػػن ،مسػػألة عدالػػة الصػػحابة يتنازعهػػا أكثػػر مػػن مبحػػث       
                                                         على أنو األصل؛ كلذلك جعلها ا٤بوزعي يف باب السنة.بناء 

 -بػػالفتح–كصػحابة  ،بالضػم حبةن صػحبو يصػحبو صيػػ: موػتق مػن الصػػحبة يقػاؿ: الصػحابي فػي اللغػػة
األصػػل يف ىػػذا ، ك  أصػػحابكالصػػاحب ا٤بعاشػػر كا١بمػػع  ،كالصػػحب ٝبػػع الصػػاحب ،كصػػاحبو عاشػػره

 .(ِ)واىدةاإلطبلؽ ٤بن حصل لو رؤية كم

: اختلفػػت أقػػواؿ األصػػوليْب كاػػدثْب بنػػاء علػػى اخػػتبلفهم فيمػػا يعتػػرب كمػػن ىػػو ا٤بعتػػرب يف اصػػطالحان   
كيػػزا معػػو  ،سػػنة أك سػػنتْب -صػػلى ا عليػػو كسػػلم-مػػن أقػػاـ مػػع رسػػوؿ ا الصػػحبة فقيػػل: الصػػحايب 

 .(ّ)سعيد بن ا٤بسيب ، كىذا قوؿيزكة أك يزكتْب

                                                          

 (.ُُٔ/ُ) ُط ،اآلمل بغية شرح السائل إجابة، الصنعاين(ُ)
 .(ُٗٓ/ُ ،مادة "صحب")لساف العرب ،(ابن منظور ِ)
  .َٔٓ/ِ ،دط،كشف األسرار  ،البدارم(ّ)
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كىػو مسػلم فهػو صػحايب كلػو سػاعة، كىػو  -سػلمصػلى ا عليػو ك -كػل مػن رأل رسػوؿ ا   كقيل: 
 .(ِ) كالبدارم(ُ)قوؿ ٝبهور ادثْب كبعض األصوليْب، كبو قاؿ ابن ا٤بديِب

لػو مػدة  كسلم متتبعػان  -صلى ا عليو-من طالت صحبتو للنيب الصحايب ( ّ)كقاؿ جمهور األصوليين
، كبػػػػو قػػػػاؿ ا٤بعتزلػػػػة األصػػػػح٤بقػػػػدارىا يف  عليػػػػو بػػػػبل ٙبديػػػػد يثبػػػػت معهػػػػا إطػػػػبلؽ صػػػػاحب فػػػػبلف عرفػػػػان 

كالزمػػػة مبلزمػػػة يصػػػح معهػػػا - صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم-فالصػػػحايب ىػػػو مػػػن صػػػحب النػػػيب  .(ْ)كالزيديػػػة
إطػبلؽ الصػاحب عليػو. كضػعف القػوؿ بالصػحبة ٗبجػرد الرؤيػة بػأف القيػود الػٍب ذكرىػا اػدثوف خاصػػة 

كمػػات علػػى ذلػػك بأهنػػا قيػػود  ، أك رآه مسػػلمان كلػػو طفػػبلن -صػػلى ا عليػػو كسػػلم-بأنػػو مػػن رأل النػػيب 
 اصطبلحية.

 تصوير المسألة:

إال أف مػػن ركل  مػػنهم   ،فلػػم ينقػػل عػػنهم،أٝبػػع العلمػػاء علػػى أهنػػم قبػػل الفتنػػة عػػدكؿ ٝبػػيعهم  أكالن:
 (ٓ)حديثان ،أك شهد شهادة قبلوا قولو ، كدل يتوقفوا فيو، كدل يبحثوا عن عدالتو.

تفػػاكتوف يف الفضػػل تبعػػا لتفػػاكهتم يف السػػبق إذل اإلسػػبلـ، ال خػػبلؼ بػػْب العلمػػاء أف الصػػحابة ي ثانيػػان: 
 أك حضور الغزكات كحضور بدر، أك بيعة الرضواف أك يّبىا. 

لكػػن موضػػػع بنػػاء علػػى الخػػالؼ السػػابق فػػي تعريػػف الصػػػحابي ظهػػرت مسػػألة عدالػػة الصػػحابة 
كػل أـ ال بػد ابة مطلػق يوػمل الا٣ببلؼ الذم اختلف فيو العلماء يف ىذه ا٤بسػألة: ىػل تعػديل الصػح

 كالبحث يف عدالتهم؟  إعماؿ النظر

 اختلف العلماء يف عدالة الصحابة
                                                          

أعلػم أىػل ىػ ، ككػاف ُُٔ، كلد سن بن ا٤بديِبعلي بن عبد ا بن جعفر بن ٪بيح السعدم موالىم أبو ا٢بىو اإلماـ ا٢بافظ (ُ)
 .(ِْٖ/ِ، )ُط ،الحفاظ تذكرة، الذىيبىػ . ِّْتويف عاـ  ،عصره با٢بديث كعللو

 . (ُِِ/ِدط،) ،تدريب الراكم ،السيوطي(؛ ِِّ/ُ)،ُط،علم الركاية فيشرح الهداية  فيالغاية  ،السداكم(ِ)
 .(ّْٖ/ِ)ِط، كالتحبير التقرير، حاج أمّب ابن ؛ِّٗ/ُ،ُط األصوؿ، في األدلة قواطع ا٤بركزم،(ّ)

 .(ٕٔ/ ِ)ُط،السوؿ غاية شرح العقوؿ ىداية، اإلماـ ابن(ْ)

ابػن  ،(َّٖ/ُ)ُط،المستصػفى فػي أصػوؿ الفقػو ،؛ الغػزارل(ِٗٗ/ْ)ُط ، البحر المحيف فػي أصػوؿ الفقػو،الزركوي(  ٓ)
 .(ْٕٔ/ُ) ُط ،الفقو أصوؿ في البرىاف، ا١بويِب (؛َِّ/ِ) ُط، األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ ،حـز
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 اآلراء في المسألة

القػػػوؿ األكؿ: أف الصػػػحابة كلهػػػم عػػػدكؿ، بػػػبل اسػػػتثناء، ال حاجػػػة للبحػػػث عػػػن عػػػدالتهم. كىػػػذا قػػػوؿ 
 : (ُ)ٝبهور العلماء

 ٥بػػػم، كبيػػػاف منػػػزلتهم ٗبػػػا تظػػػافرت عليػػػو نصػػػوص الكتػػػاب كالسػػػنة مػػػن تعػػػديل ا اسػػػتدؿ الجمهػػػور  
 فمن الكتاب:كفضلهم ، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )قولػػػػو تعػػػػاذل

 .[133]انخىبت:(   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )قولػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػاذل

 كيّبىا من اآليات الدالة على عدالتهم. [12]انفخح:   (ں ں ڻ ڻ ڻ

[143]انبقرة:(   ڦ ڱ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)قولو تعاذل

]آل (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڃ) كقولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػاذل:

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاذل:ك  [113عً       راٌ:

 [64ل:نفا]األ   (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

 أعلى مرتبة العدالة .ىي كصف ا تعاذل عمـو ا٤بهاجرين كاألنصار باإلٲباف ا٢بق ك 

مػن حػديث  صػحيحيهمامػا ركاه الوػيداف يف ة: منهػاكأما من السنة فقد كردت أحاديث كثػّب 
 كػػبلـىػػذا الك  .(ِ)قػػاؿ:)أال ليبلػػغ الوػػاىد مػػنكم الغائػػب(  -صػػلى ا عليػػو كسػػلم-أيب بكػػرة أف النػػيب 

هػذا مػن أعظػم ف ،كسلم يف أعظػم ٝبػع مػن الصػحابة يف حجػة الػوداع -صلى ا عليو-من النيب  جاء
لغػوا مػا ٠بعػوه منػو مػن دل ٰبضػر ذلػك ا١بمػع دكف بم أف ياألدلة على ثبػوت عػدالتهم حيػث طلػب مػنه

 .أف يستثِب منهم أحدان 

                                                          

آؿ  ؛ َُِ/ِ، دط ،األحكػػاـ أصػػوؿ فػػي اإلحكػػاـ،آلمػػدما (؛َِّ/ِ) ُط، األحكػػاـ أصػػوؿ فػػي اإلحكػػاـ ،ابػػن حػػـز(ُ)
 .ِّٔص  ،دط، المسودة في أصوؿ الفقو ،تيمية

 (.َُٓبرقم )،ِّ/ُ،باب أال ليبلغ الواىد منكم الغائب ،كتاب العلم  ،المختصر صحيحالجامع ال يف،أخرجو البدارم(ِ)
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صػلى -قػاؿ النػيب  :قػاؿ -رضػي ا عنهمػا -(ُ)عمراف بن حصػْب عنالويداف  اهرك كمنها ما 
-ال أدرم أذكػر النػيب  :قػاؿ عمػراف (خّبكم قرين مث الػذين يلػوهنم مث الػذين يلػوهنم)  :-ا عليو كسلم

 ... ا٢بديث(ِ)بعد قرنو قرنْب أك ثبلثة -يو كسلم صلى ا عل

-ا عنػػو قػػاؿ: قػػاؿ النػػيب  -رضػػي ا عنػػو-أيب سػػعيد ا٣بػػدرم  عػػنالبدػػارم  كمنهػػا مػػا ركاه
)ال تسبوا أصحايب فلو كاف أحػدكم أنفػق مثػل أحػد ذىبػان مػا بلػغ مػد أحػدىم  :-صلى ا عليو كسلم

 .(ْ)كيّب ذلك من اآلثار (ّ)(كال نصيفو

فيو الذم أتاح ا اإلٝباع ألجلو  كلعل السبب» :اإلٝباع على القوؿ بعدالتهم إماـ ا٢برمْب قاؿ ان:ثالث
الوػػريعة فلػػو ثبػػت توقػػف يف ركايػػتهم ال٫بصػػرت الوػػريعة علػػى عصػػر الرسػػوؿ ك٤بػػا اسَبسػػلت  ةأهنػػم نقلػػ

 (ٕ)ابػن تيميػة. كحكػى (ٔ). كنقػل ابػن الصػبلح إٝبػاع مػن يعتػد هبػم يف اإلٝبػاع(ٓ)«األعصػار على سائر

 .(ٖ)كابن عبد الرب يف مقدمة االستيعاب إٝباع أىل ا٢بق من ا٤بسلمْب على ذلك

كالػػذم عليػػو سػػلف األمػػة كٝبػػاىّب ا٣بلػػف أف عػػدالتهم معلومػػة بتعػػديل ا عػػز »قػػاؿ الغػػزارل: 
 فهو معتقدنا فيهم إال أف يثبت بطريق قػاطع ارتكػاب كاحػد لفسػق ،كجل إياىم كثنائو عليهم يف كتابو

 .(ٗ) «مع علمو بو كذلك ٩با ال يثبت فبل حاجة ٥بم إذل التعديل

                                                          

ككاف من ، أسلم عاـ خيرب، أبو ٪بيد ا٣بزاعي، عمراف بن حصْب بن عبيد بن خلف بن عبد هنم بن سادلىو الصحايب ا١بليل ( ُ)
 .(َٖٓ/ِ) دط،سير أعالـ النبالءالذىيب ، ،ىػ  ِٓ، اعتزؿ الفتنة، كمات يف البصرة فضبلء الصحابة كفقهائهم

 .(َِٖٓبرقم ) ،ـّٖٗ/ِباب ال يوهد على شهادة جور إذا أشهد،  ،المختصر حصحيالجامع اليف ،أخرجو البدارم(ِ)
، (ُّّْ/ّ).لػػو كنػػت متدػػذان  -صػػلى ا عليػػو كسػػلم-بػػاب قػػوؿ النػػيب ،المختصػػر صػػحيحالجػػامع ال يف،أخرجػػو البدػػارم(ّ)

 .(َّْٕبرقم)
ىذا ال ينازع فيو ا١بميع، لكػن الطػرؼ ك    ،-رضي ا عنهم- تهمعدالك  فضل الصحابة سرد بعض العلماء عدة أحاديث يف (ْ)

 اآلخر لو نزاع على البعض كقد سردىا ا٣بطيب البغدادم كيّبه مثل السداكم كابن حجر ككثّب من األئمة.
 .(َْٕ/ُ) ُط ،الفقو أصوؿ في البرىاف، ا١بويِب(ٓ)
 .(ِْٗ ص )،دط،الصالح ابن مقدمةالصبلح،  ابن(ٔ)
التقييػػد ؛ العراقػي ؛(ّّٕ/ِ) ِط، شػػرح الكوكػب المنيػػر،ابػن النجػار ؛(ِّٔ)دط، المسػودة فػػي أصػوؿ الفقػػو ،(آؿ تيميػةٕ)

 . (َِّ)صُط ،كاإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح
 (.ُٗ/ُ)،(.ُُِْ) ُ، طاالستيعاب في معرفة األصحاب ،بن عبد الربا(ٖ)
 .َُّ ،ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل(ٗ)
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ىم ّب كبػػباتفػػاؽ أىػػل السػػنة عػػدكؿ كلهػػم مطلقػػا ن  -رضػػي ا عػػنهم- مكىػػ »كقػػاؿ السػػداكم:
 .(ُ) «إذل ما ٛبهد ٥بم من ا٤بآثر ٢بسن الظن كنظران  ؛كصغّبىم البس الفتنة أـ ال كجوبان 

عػػنهم ؛أك إذل ظهػػور الفتنػػو  بارتكػػاب مفسػػق متبل٥بػػا مػػنهإال مػػن ظهػػر اخأهنػػم عػػدكؿ  القػػوؿ الثػػاني:
 .  ِ))كىذا قوؿ بعض ا٤بعتزلة ،فيهم من مقتل عثماف

 ،أهنػم كغػّبىم ،ٯبػب البحػث فػيهم ، كىػذا قػوؿ أيب ا٢بسػْب بػن القطػاف مػن الوػافعية  القوؿ الثالث:
 .( ّ.)النظاـ من ا٤بعتزلة كإبراىيم

 عا٤بػػػػػان  مػػػػػن قاتػػػػػل عليػػػػػان كعػػػػػن ا٤بعتزلػػػػػة كلهػػػػػم عػػػػػدكؿ إال  أف األصػػػػػل عدالػػػػػة الصػػػػػحابة القػػػػػوؿ الرابػػػػػع:
 . (ٓ)أئمة أىل البيت كا٤بعتزلة كالباقبلين من األشعرية.كقاؿ (ْ)منهم

كاستدلوا ٥بذه األقواؿ الثبلثة ٗبا ذكر من األدلػة السػابقة علػى عدالػة الصػحابة إال أهنػم اسػتثنوا بعضػهم 
 ألنو :

 كاذبػا كػاف إف القػادح يف إمػا القػدح توجػو يقتضػي كذلػك ضالػبع يف يقدح الصحابة بعض رأينا أكالن:
 . صادقان  القادح كاف إف فيو ا٤بقدكح يف كإما

 (ُ)قد صدر منو مػا ٱبػل بالعدالػة فكيػف ننسػب إليػو مػا بػو خػرج كصػرحوا باسػم الوليػد بػن عقبػة ثانيان:
 بأنو فسق كشرب ا٣بمر. 

                                                          

 ا ، طالحػػػػديث ألفيػػػػة فػػػػي شػػػػرح المغيػػػػث فػػػػتحالسػػػػداكم، ؛ ٖٓ/ٓ،ُط ،األحكػػػػاـ أصػػػػوؿ فػػػػي اإلحكػػػػاـ ،( ابػػػػن حػػػػـزُ)
(،ّ/َُٖ.)  
 .ِٗٗ/ْ(؛ا٤برجع السابق، ُٕٖ/ُ)ُ،طاألصوؿ علم من الحق تحقيق إلى الفحوؿ إرشاد،الووكاين( ِ)
 .(َّٖ/ْ )ّطفي أصوؿ الفقو، المحصوؿ، الرازم(ّ)
ابػن أمػّب ا٢بػاج  ؛(َُّ)صُط،صػفى فػي أصػوؿ الفقػوالمست ،الغػزارل ؛(ْٕٔ/ِ)ِطشرح الكوكػب المنيػر،،ابن النجار (ْ)
 الفحػوؿ إرشػاد،الوػوكاين، ُّٗٗ/ْ، ُط،الفقػو أصػوؿ فػي التحريػر شرح التحبير، ا٤برداكم ؛ (ّْٔ/ِ)، لتقرير كالتحبير،ا
 .(ُِٖ)ص ُطاألصوؿ، علم من الحق تحقيق إلى

- َُّ/ُ،ُط ،اآلمػل بغيػة شػرح السػائل إجابػة، الصػنعاين ؛ّٕٓ/ُ،ّ،طالفقػو أصػوؿ في المحيف البحر ،الزركوػي  (ٓ)
 .( ِٖٓ )ص ُط،الزكية العترة فقو أصوؿ في الفصوؿ اللؤلؤية ،ا٥بادم ؛ُُّ
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ہ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)قولػػػػو تعػػػػاذل ثالثػػػػان:

 [2]انُحُجراث:(   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

ىػذا ك ، ؿ حٌب ترجع عن بغيهاافأخرب تعاذل: أف البايية خارجة عن أمره تعاذل، كأف حدىا القت
 [22]انفخح:(   ٱ ٻ ٻ ڑ) قولو تعاذل:٨بصصة لعمـو  اآلية فهذه الفسق يقتضي 

كالبػػايْب علػػى أمػػّب ،  ة علػػى فسػػق مػػن بغػػىاألكذل علػػى عدالػػة مػػن دل يبػػغ، كالثانيػػ فتػػدؿ اآليػػة
 . كىو قوؿ ال يستحق اإلطالة يف ذكر أدلتو.(ِ)... «ا٤بؤمنْب علي، كـر ا كجهو من أىل ا١بمل

لكػنهم جهلػوا خطػأىم ككػانوا  ف قتلػة عثمػاف كا٣بػوارج ٨بطئػوف قطعػان كيرد على أصحاب القوؿ الثاين: أ
 .(ّ) ىذا أقرب من ا٤بصّب إذل سقوط تعديل القرآف مطلقان متأكلْب، كالفاسق ا٤بتأكؿ ال ترد ركايتو، ك 

موػػهود  كػراـ  بػأف ا٤بوػػاركْب يف الفتنػة كػاف مػن بيػػنهم صػحابة كيػرد علػى القػوؿ الثالػػث كالرابػع:
ككطلحة كالزبّب، فكيػف ال نقػوؿ  ،زكجة رسوؿ ا -رضي ا عنها - ٥بم با١بنة، كأـ ا٤بؤمنْب عائوة

خلق كثّب من ركاة  كىم- رضي ا عنو-معاكية مع حٌب من قد شارؾ   .بتعديل من عد٥بم ا تعاذل
كفػػيهم مػػن  ،بػػل ٝبهػػور بالنسػػبة ٤بػػن جػػاء بعػػدىم الصػػحابة، فهػػم ٝبهػػور يف أنفسػػهم كٝبهػػور لغػػّبىم؛

 .(ٓ)، كعقبة بن عامر ا١بهِب(ْ)خيار الصحابة أمثاؿ عمرك بن العاص
                                                           

مػن ، قليلػة كركايػة يسػّبة لػو صػحبة ،بن عقبة بن أيب معيل بن أيب عمرك بن أمية القرشي األمػوم أخػو عثمػاف ألمػو ىو الوليد( ُ)
ككرل الكوفػة لعثمػاف كجاىػد بالوػاـ مث اعتػزؿ علػى صػدقات بػِب ا٤بصػطلق،  -ليػو كسػلمصلى ا ع-، كقد بعثو النيب مسلمة الفتح
 كقصػة صػبلتو بالنػاس الصػبح أربعػان  ،ككػاف يوػرب ا٣بمػر ،شاعران  ٩بدحان  ككاف سديان  ،كدل ٰبارب مع أحد مقتل عثماف،با١بزيرة بعد 

 (.ُِْ/ّدط ) ، سير أعالـ النبالء ،ة. الذىيب، كقد جلده عثماف كعزلو، تويف يف خبلفة معاكيكىو سكراف موهورة ٨برجة
 .  (ُُٓص) ِط ،الكاشف لذكم العقوؿ ،لقماف(ِ)
 .َُّ/ ُ ،ُط،المستصفى في أصوؿ الفقو ،الغزارل(ّ)

داىيػػة ، أسػلم سػنة ٜبػػاف قبػل الفػتح، بػػن كائػل بػن ىاشػػم بػن سػعيد بػػن سػهم بػن عمػػركىػو الصػحايب ا١بليػل عمػػرك بػن العػاص ( ْ)
ذات  علػػى يػػزكة صػػلى ا عليػػو كعلػػى آلػػو كسػػلم، كاله النػػيب كمػػن يضػػرب بػػو ا٤بثػػل يف الفطنػػة كالػػدىاء كا٢بػػـز قػػريش كرجػػل العػػادل

 ،الػرب عبد ابنىػ، كقيل يّب ذلك، ؛ّْ، تويف ككاف أحد أمراء األجناد يف فتوح الواـ كافتتح مصر يف عمر بن ا٣بطاب، السبلسل
 َٓٔ/ْ ،ُط،اإلصػػابة فػػي تمييػػز الصػػحابة ،بػػن حجػػر العسػػقبلين؛ اُُْٖ/ ّ ،ُط ،األصػػحاب معرفػػة فػػي االسػػتيعاب ،

 .ْٓ/ّ ،دط، سير أعالـ النبالء ،الذىيب
صػلى ا عليػو -عقبة بن عامر بن عبس بػن عمػرك بػن عػدم بػن جهينػة ا١بهػِب ركل عػن النػيب عقبة بن عامر: ىو الصحايب  (ٓ)

، تػويف يف مصػر ا عا٤با بالفرائض كالفقو فصيح اللساف شاعرا كاتباكاف قارئ،  ركل عنو ٝباعة من الصحابة كالتابعْب، ك كثّبا-كسلم 



 

301 

 اختيار ابن نور الدين الموزعي 

نػػػور الػػػدين ا٤بػػػوزعي قػػػوؿ ا١بمهػػػور أف الصػػػحابة كلهػػػم عػػػدكؿ حيػػػث قػػػاؿ "األصػػػل يف  اختػػػار ابػػػن     
العدالة، ٖببلؼ يّبىم ، فإف األصل فيهم عدـ العدالػة كذلػك بتزكيػة ا  -رضي ا عنهم-الصحابة 

 [22]انفخح:(   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڑ)٥بم ،كتعديلو إياىم ،قاؿ ا تعاذل

 [2]انحشر:  ( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ې)كقاؿ تعاذل

ٱ ٻ ٻ )كقػػػاؿ تعػػػاذل  ،[9:،ا  تاحلشففف سفففورة (   ىئ يئ جب حب)إىل قولفففع ىل فففاىل 

 [133]انخىبت:   (ٻ ٻ پ پ ڤ

كالػػذم يػػراه الباحػػث أهنػػم عػػدكؿ ٝبػػيعهم  قطعػػان كيقينػػان؛ لتزكيػػة ا كرسػػولو ٥بػػم ؛ككفػػى بػػا  
عػاـ، فمػنهم مػن علمنػا كالشػك أف مػن سػول بػْب الصػحابة فهػو أعمػى أك مت ،كرسولو شػاىدان كشػهيدان 

عػػػدالتهم ضػػػركرة كىػػػم  األكثػػػر ؛ كلػػػذا قلنػػػا إهنػػػا يالبػػػة ٕبيػػػث يسػػػوغ تػػػرؾ البحػػػث عػػػن أحػػػوا٥بم، كمػػػن 
الصػػحابة نػػوادر ظهػػر مػػنهم مػػا ٱبػػرج عػػن العدالػػة فيجػػب إخراجػػو بعينػػو كالوػػارب مػػن العدالػػة ال مػػن 

مو فػػذاؾ كإال الصػػحبة، كمػػنهم مػػن أسػػلم خػػوؼ السػػيف كالطلقػػاء كيػػّبىم ، فمػػن ظهػػر حسػػن إسػػبل
 بقي أمره يف حيز اجملهوؿ كىم يف حيز الندكر.

 معػذكر كا٤بدطػئ كاحػد، ا٤بصػيب أك مصػيب، ٦بتهد ككل االجتهاد على ابتِب بينهم جرل كما
 شهادتو، كتقبل ركايتو ؛ لتزكية ا كرسولو ٥بم.  ترد ال

 ا٢بمػػػد مػػػن ك -صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم-كأصػػػحاب النػػػيب  » قػػػاؿ شػػػيخ االسػػػبلـ ابػػػن تيميػػػة:
يعرؼ فيهم من تعمد عليو كذبا مع أنو كاف يقع من أحدىم من ا٥بنػات  ال ،عنو أصدؽ الناس حديثان 

أحػػػاديثهم  كاالمتحػػػافأصػػػحاب النقػػػد  كمػػػع ىػػػذا فقػػػد جػػػرب ،مػػػا يقػػػع ك٥بػػػم ذنػػػوب كليسػػػوا معصػػػومْب
ك٥بػذا كػاف ؛ ثػاينكاعتربكىا ٗبا تعترب بو األحاديث فلم يوجد عن أحد منهم تعمد كذبة ٖببلؼ القػرف ال

رضػي -الصحابة كلهم ثقات باتفاؽ أىل العلم با٢بػديث كالفقػو حػٌب الػذين كػانوا ينفػركف عػن معاكيػة 
صػػلى ا  -إذا حػػدثهم علػػى منػػرب ا٤بدينػػة يقولػػوف ككػػاف ال يػػتهم يف ا٢بػػديث عػػن رسػػوؿ ا-ا عنػػو 

                                                           

بػػػن حجػػػػر ؛ ا(َُّٕ/ّ) ُط ،األصػػػػحاب معرفػػػة فػػػػي االسػػػتيعاب كػػػاف كاليػػػان عليهػػػػا.ابن عبػػػد الػػػػرب،يف أخػػػر خبلفػػػة معاكيػػػػة، ك 
 .(ُٗ/ِ)دط ، سير أعالـ النبالء ،الذىيب ؛(َِٓ/ْ )ُط،اإلصابة في تمييز الصحابة ،العسقبلين
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كيػّبه ألهنػم  (ُ)ٮبػا أبػو داكدة مػع مػا عػرؼ منػو ركل حػديثْب ركاأكحٌب بسر بن أيب أرطػ ،-عليو كسلم
 .(ِ)«معركفوف بالصدؽ

صػػلى ا -كمػػا ركل الوليػػد إال شػػيئان قلػػيبلن، كلػػيس فيػػو شػػيء ٩بػػا ٲبػػدح بػػو نفسػػو بػػل فيػػو أف النػػيب       
، مث الوليػػد ٨بتلػػف يف صػػحبتو فػػبل ينبغػػي جعلػػو حجػػة يقػػاس عليهػػا (ّ)رده كدل ٲبسػػح عليػػو -عليػػو كسػػلم

  فا٢بكم لؤليلب كاألكثر. ،ى ا٣ببلؼ يف كاحد أك أفراد معدكدينكيطلق القوؿ عامان بناء عل

 الخالؼ في عدالة الصحابة: أثر

ا٣بػػػبلؼ يف عدالػػػة الصػػػحابة كلكػػػن ذكػػػر اػػػدثْب مسػػػألة ىامػػػة  ال توجػػػد فػػػركع فقهيػػػة علػػػى أثػػػر       
وؿ كىي: فيمػا لػو دل يهعلػم الػراكم مػن الصػحابة ٕبيػث ٯبػيء يف اإلسػناد:" عػن رجػل مػن أصػحاب رسػ

 ا صلى ا عليو كسلم" أك من الصحابة أف ذلك ال يؤثر كيضر عند ا١بمهور.

قػاؿ الػراكم عػن رجػل  إذانػو أتقػرر لػك عدالػة ٝبيػع مػن ثبتػت لػو الصػحبة علمػت  كإذا»قاؿ الووكاين:
 .(ْ)«من الصحابة كدل يسمو كاف ذلك حجة كال يضر ا١بهالة لثبوت عدالتهم على العمـو

                                                          

قد ك ىػ، َِِ، كلد أبو داكد السجستاين من أكرب أئمة ادثْب كعلمائهم ابن إسحاؽ  سليماف بن األشعثإلماـ ا٢بافظ ىو ا(ُ)
 ىػ.انظر الذىيب)د ت( تذكرة ا٢بفاظ:ِٕٓ رٞبو ا، من أشهر مصنفاتو كتابو السنن، تويف رحل كٝبع كصنف كبرع يف ىذا الوأف

 .(َْْ/ِ) دط ،الزماف أبناء أنباءك  األعياف كفيات، خلكاف ابن (؛ُٗٓ/ِ)
 . (ْٖٓ-ْٔٓ/ِ)ُط،في نق  كالـ الشيعة القدرية منهاج السنة النبوية ،( ابن تيميةِ)
مكػة، جعػل أىػل مكػة يأتونػو بصػبياهنم فيػدعو ٥بػم بالربكػة -صلى ا عليو كسػلم -( عن الوليد بن عقبة قاؿ: ٤با فتح نيب ا  ّ)

 ،ا أٞبد بن حنبل الويباين أبو عبد ،بن حنبل أخرجو« كأنا ٨بلق فلم ٲبسِب من أجل ا٣بلوؽ كٲبسح رؤكسهم قاؿ فجيء يب إليو
 :َٖ/ْ ،السػػػػػننيف ،أبػػػػػو داكد؛أخرجػػػػػو (ُِْٔٔ،بػػػػػرقم)ِّ/ْ(.مؤسسػػػػػة قرطبػػػػػة ،مصػػػػػر) ،مسػػػػػند اإلمػػػػػاـ أحمػػػػػد بػػػػػن حنبػػػػػل

 (.ُُْٖكصححو األلباين يف صحيح كضعيف أيب داككد،برقم).( ُُْٖبرقم)
 .ُِٗص،ُإرشاد الفحوؿ إلى تحقيق الحق من علم األصوؿ،ط ،الووكاين (ْ)
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 الخاتمة

 فهػػو سػػبحانو أىػػل، ا٣بتػػاـ أٞبػػده يف البدايػػة يف ٞبدتػػو كمػػا سػػبحانو أٞبػػده، د  رب العػػا٤بْبا٢بمػػ   
، كالعػػػوف بػػػالتوفيق ا٤بتفضػػػل كىػػػو كعونػػػو توفيقػػػو علػػػى كأشػػػكره، كقػػػت كيف كػػػل، حػػػاؿ كػػػل يف للحمػػػد

  نة.فللو ا٢بمد كا٤ب، البحث ىذا إلٛباـ ؛أسباب من رل ىيأه ٗبا عليو كأثِب، عليهما للوكر كا٤بستحق

 : بعد أما مث

 أذكػر أف، كجػوىره ا٤بوضػوع بلػب ان كتػذكّب ، للفائػدة اتتميمن  عليَّ  ان لزام أرل البحث ىذا ختاـ يف
اختيػػارات ا٤بػػوزعي يف بػػاب الكتػػاب  يف مى رً ٍجػػأي  الػػذم بالبحػػث ا٤بتعلقػػة التوصػػيات كبعػػض نتائجػػو أىػػم

 الباحثْب من الٍب اعتاد كثّب ا٣باٛبة ىذه يف كلعلي، من خبلؿ كتاب االستعداد لرتبة االجتهاد، كالسنة
 ا٣باٛبػة جعلػت ا٢بميػدة السػنة ٥بػذه اكاتباعنػ، إليها توصلوا الٍب النتائج أىم بذكر ٕبوثهم ٱبتموا أف على

 بػأف علمػي مػع ٩بػبلن  تكػراران  تكػوف لػئبل ذكرىػا يف كأكجػزت إليهػا البحػث قػاد الػٍب النتػائج أىم إٝباؿ يف
 .كامبلن  البحث قراءة عن تكفي ال ا٣ببلصة ىذه

 : ىي النتائج كأىم 

استقبللية االستدالؿ كعدـ التقيد ٗبذىب أك مدرسة معينة، كىذه ا٤بيزة كاضحة جلية ، فلػم ٪بػد  -ُ 
يف عباراتو من ألفاظ كعبػارات أصػحاب ا٤بػذاىب ا٤بنتسػبْب، كقػو٥بم قػاؿ أصػحابنا أك ا٤بػذىب، كلكنػو 

خػػر، كىػػذا االسػػتقبلؿ أضػػاؼ إليػػو ميػػزة أخػػرل كىػػي يتجػػو مباشػػرة إذل تقريػػر رأيػػو كإبطػػاؿ مػػذىب اآل
ا١برأة يف الرد كنقد ا٤بدالف، كىو ما ميزه عن الكثّب.

عقليػة، كبعػد التحقيػق كالنظػر  أدلػة يظن أهنػا األدلة من األصوليوف يذكره أف الناظر كا٤بتأمل من ٩با -ِ
 باالسػػتدالؿ نصوصػػها ذكػػر عػػن ا٤بسػػتدؿ كالسػػنة، اسػػتغُب القػػرآف مػػن مبنيػػة علػػى أدلػػة ثابتػػة أهنػػا يتبػػْب

 .عقلية أدلة صورة ٗبعانيها، كذكرىا يف

منزلة ابن نور الدين ا٤بوزعي، إذ أنػو مػن أكػابر العلمػاء، الػذين دعػوا إذل التجديػد، كنبػذكا، التقليػد  -ّ
يف إقليمػػػػو، فهػػػػو ذك عقػػػػل ثاقػػػػب، كفكػػػػر ناقػػػػد، صػػػػاحب اطػػػػبلع كاسػػػػع، لػػػػو مػػػػن رحػػػػاب االطػػػػبلع 

و، كيقنػػع خصػػمو، إضػػافة إذل ذلػػك كػػاف مػػن العبػػاد الزىػػاد الػػذين ٝبعػػوا بػػْب كاالسػػتدالؿ مػػا يسػػدد رأيػػ
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 علػى أنػو يػدؿ ٩بػا، كالنحػو كاألصػوؿ كالفقو، كالتفسّب الفنوف أيلب يف ذلك كلو، إضافة إذل أنو ألف
. شٌب يف متبحر  العلـو

لدكلػػػػة إف حياتػػػػو كانػػػػت يف كسػػػػل القػػػػرف الثػػػػامن كبدايػػػػة القػػػػرف التاسػػػػع الػػػػذم كػػػػاف ا٢بكػػػػم فيػػػػو ل -ْ 
الرسػولية، حيػػث كػػاف الوضػػع مضػػطربا سياسػينا، ناىيػػك عػػن ا٢بػػركب الداخليػػة]كحالنا ا٢باضػػر[ إال إف 
ذلػػك دل يػػؤثر علػػى ا٢بركػػة العلميػػة يف الػػيمن عمومنػػا، كزبيػػد خصوصنػػا، كاجتهاداتػػو بوػػكل أخػػص ؛٩بػػا 

 جعل الطبلب يفدكف إليها من أ٫باء العادل حٌب لقبة زبيد بلد العلم كالعلماء. 

٘بلػت مكانػػة ىػذا اإلمػػاـ باختياراتػػو الػٍب ٛبيػػزت بػػالتحرر مػن التقليػػد، إذ أنػػو كػاف مدرسػػة مسػػتقلة   -ٓ
إضافة إذل ا٤بذىب التوفيقي الواضح من خبلؿ مناقواتو العلمية، كاستنباطاتو النقلية الٍب ترى يف نفس 

 يف آيػػػة فهػػػو، سػػػتدالؿالقػػػارئ نبػػػذ التقليػػػد كالتعصػػػب، إضػػػافة إذل سػػػلوؾ ا٢بػػػوار كا٤بنػػػاظرة، كطريقػػػة اال
 حػٌب معػْب مػاـإ كأ ،مذىب بتقليد يتقيد كدل االجتهاد ذلإ دعا فهو ،االستوهاد يف كعمدة، االجتهاد

 لو رأيو كاختياره ،من ىذه اآلراء كاإلختيارات ما يلي: كاف نوأ الإ،الوافعي ٗبذىب ٛبذىب كلو

لسػبع  كرد علػى مػن تػوىم  ذلػك ، أثبت أف القراءت الصحيحة ليست مقتصػره علػى القػراءت ا أكالن: 
بعد أف اثبت بالسند كالطرؽ يف تواتر القراءات السبع ،مث بْب أف كراىة اإلماـ أٞبد لقراءة ٞبزة ليست  

 كراىة منع، كإ٭با ذلك من باب الَبجيح لغّبىا عليها .

- النػػيب ثانيػػان: أيضػػان اسػػتدراكو علػػى بعػػض األصػػوليْب كمػػنهم  ابػػن ا٢باجػػب ،يف جعلهػػم مسػػألة تػػأخّب
تبليػػػغ األحكػػػاـ إذل كقػػػت ا٢باجػػػو فرعػػػان عػػػن مسػػػألة تػػػأخّب البيػػػاف عػػػن كقػػػت -صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم 

 ا٣بطاب كاثبت أف ىذه ا٤بسألة ليست ىي عْب ا٤بسألة األكذل.

 ثالثان: رد على اماـ ا٢برمْب يف اشَباطو أف تكوف للصفة معُب مناسبان كالتقيد بالسـو .

 .كاجململ ا٤بوَبؾ بْب ما ٱبلل من على ردرابعان: 

كمسػػألة اثبػػات دليػػل شػػرع مػػن قبلنػػا مطلقػػان، كال  ىنػػاؾ اختيػػارات كافػػق فيهػػا مذىبػػو،خامسػػان: كػػذلك 
كٱبػالف  ا١بمهػور يوافق كاختيارات يعترب التدصيص بالعمـو بالعادة الفعلية، كما اعترب قوؿ الصحايب.

كاختيػػارات حػػاكؿ فيهػػا ا١بمػػع بػػْب  ـالعمػػو  كتدصػػيصك ، مطلقػػان  ا٣بطػػاب ر يفاالكفػػ وؿدخكػػاآلخػػرين  
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 ا٤برتضػى الوػريف ٗبػذىب فاخػذ اآلخػرين كٱبػالف الوػيعة يوافػق كتػارةاألقواؿ كالتوفيق فيها كالبسػملة، 
علػػػى الػػػريم أف الباحػػػث دل يػػػذىب ٤بػػػا ذىػػػب يف بعػػػض  االسػػػتثناء مسػػػألة يف كذلػػػك ا٤بعتػػػزرل الوػػػيعي

 ر عنها.ا٤بسائل إال أف عْب اإلنصاؼ تستلـز الوهادة كاإلخبا

 التوصيات:

؛كعلى الػػريم مػػن أصػػالة آرائػػو كاجتهاداتػػو؛إال أنػػو دل دراسػػة كٕبثػػان تكملػػة اإلختيػػارات األصػػولية  -ُ
 يعُب بالدراسة كالتحليل كغّبه من األئمة.

ة ابػػػن نػػػور الػػػدين ا٤بػػػوزعي، كتنػػػاكؿ منهجيتػػػو التوفيقيػػػة دكف ا٣بضػػػوع تنػػػاكؿ شدصػػػياإلىتمػػػاـ ب  -ِ
 . يف مواجهة األزمات السياسية اقعنا ا٤بعاصركالتقليد،كاإلستفادة منها يف ك 

 ، حيث سلك منهجان  متميزان يف ٘برده كتأليفو.دراسة آراؤه ٫بويان كفقهيان  -ّ

 ٟبػػس سػػنة شػػعباف شػػهر مػػن الثالػػث األحػػد ليلػػة منػػو الفػػراغ ككػػاف كتقييػػده ٝبعػػو تيسػػر مػػا ىػػذا
 مػن كػل شػكرأك  رل يسػره ذمالػ كعػبل جػل ا أشػكر البحث ىذا ختاـ كيف ،كألف كأربعمائة كثبلثوف

 رل كيغفػػر بػػو ينفػػع كأف الكػػرًن لوجهػػو خالصػػان  عملػػي ٯبعػػل أف كعػػبل جػػل ا كأرجػػو إخراجػػو يف يػػد لػػو
 اجملتػػػىب كنبيػػو ا٤بصػػػطفي خليلػػو علػػى كسػػػلم ا كصػػلى كآخػػػران  أكالن   كا٢بمػػد. كػػرًن عفػػػو إنػػو تقصػػّبم

  .العا٤بْب ربً   ا٢بمدي  أف دعوانا كآخر .ان كثّب  ان تسليم كسلم الطاىرين الطيبْب كصحبو آلو كعلى
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 الفهارس كالمصطلحات
 فهرس اآليات : أكالن 
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 ُّٓ ُْٖالبقرة:  ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿  .ُٕ

 ِٖٗ ُّْانبقرة: ڤ ڤ ڤ ڤ)  .ُٖ

 ّْٔ ُٖٓانبقرة: ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)  .ُٗ

 ُْْ ٕآؿ عمراف: ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)  .َِ

 ُُٖ-ْٔ ٕٗ آل عًراٌ: ے ۓھ ھ ے )  .ُِ

 ُِٕ 62آل عًراٌ: ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)  .ِِ
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 ِْٓ ٖٔ آل عًراٌ: ۅ ۉ ۉ ې)  .ِّ

 ېئ ېئ ېئ ىئ)  .ِْ
 آل عًراٌ

:163 
ُِٓ 

 َُّ 133آل عًراٌ: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  .ِٓ

 ِّٕ ُّٕآل عًراٌ: ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)  .ِٔ

 65 22انُساء: ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)  .ِٕ

 56 25انُساء: ہ ہ ھ ھ ھ )  .ِٖ

 89 -88 113 11انُساء: گ گ گ ڳ ڳ)  .ِٗ

 113 34 انُساء: ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  )  .َّ

 ُُّ ِٓانُساء: ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)  .ُّ

 ُْْ ِِ انُساء: ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)  .ِّ

 153 55 انُساء: ڃ ڃ ڃ ڃ چ)  .ّّ

 ُٕٕ ُ انُساء: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  .ّْ

 155-514 55انُساء: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  .ّٓ

 541 11 انُساء:      )  .ّٔ

 542 116 انُساء: ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)  .ّٕ

 536 163انُساء:  ٻ ٻ ٱ ٻ)  .ّٖ

 143-115- 65انُساء: ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)  .ّٗ

 51-515 2-1انًائدة:  ژ ژ ڑ ڑ ک)  .َْ

 155-555 6انًائدة:  ٱ ٻ ٻ)  .ُْ

 142 66انًائدة:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)  .ِْ

 ِٕ ّ انًائدة: ٱ ٻ ٻ)  .ّْ

 55-26 42 انًائدة: ٺ ٺ)  .ْْ

 53 4انًائدة: چ چ چ ڇ )  .ْٓ

 124 32 انًائدة: ڱ ڱ ڱ   )  .ْٔ

 34-531- 55انًائدة: چ ڇ ڇ ڃ چ چ چ)  .ْٕ
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 566 36 انًائدة: ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳)  .ْٖ

 556 61انًائدة:  ٻ پ پ پ پ)  .ْٗ

 536 51 األَعاو: ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)  .َٓ

 145 151األَعاو: چ چ چ چ ڇ)  .ُٓ

 535 123 األعراف: ڱ ڱ ں ں ڻ)  .ِٓ

 141 ُِاألعراؼ:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)  .ّٓ

 525 53 ل:نفااأل ۈ ۈ ٴۇ ۋ)  .ْٓ

 ِّٕ ُِِ: انخىبت ې ې ى ى ائ)  .ٓٓ

 ِِّ-َُّ ِٗ انخىبت: ژ ڑ ڑ ک)  .ٔٓ

 َُّ َٔانخىبت:  ۀ ۀ ہ)  .ٕٓ

 َِٔ-ُٕٗ ٓ انخىبت: ھ ھ)  .ٖٓ

 َِِ ِٗ انخىبت: چ ڇ ڇ ڇ)  .ٗٓ

 ِٖٔ ُِِالتوبة: ې ې ى ى ائ)  .َٔ

 ُُٕ 5انخىبت: ۇ ۆ ۆ ۈ )  .ُٔ

 525-555 111 انخىبت: ٱ ٻ)  .ِٔ

 152 33يىَس: ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)  .ّٔ

 125 112 يىَس: ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)  .ْٔ

 165 36 هىد: ی ی ی)  .ٓٔ

 165 46هىد: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  .ٔٔ

 ُٖٕ 22يىسف: ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)  .ٕٔ

 545 24 يىسف: ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ )  .ٖٔ

 155 15 انرعد: ہ ہ ہ ہ)  .ٗٔ

 151 3إبراهيى: ڳ ڳ ڳ ڳ)  .َٕ

 ّْ ٗانِحجر:  ڳ ڳ ڳ ڱ)  .ُٕ

 ُٖٗ-ُِْ 33احلِج : ېئ ېئ ېئ)  .ِٕ
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 33 انُحم: ٹٿ )  .ّٕ
53- 55-  55 

 

 52 22انُحم: ڦ ڦ ڦ )  .ْٕ

 124-154 123انُحم: ڈڌ ڎ ڎ ڈ )  .ٕٓ

 551 36اإلسراء: وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)  .ٕٔ

 115 32اإلسراء:  ژ ژ ڑ ڑ)  .ٕٕ

 115 23اإلسراء: ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)  .ٖٕ

 152 35 انكهف: ڳ ڳ ڳ ڱ)  .ٕٗ

 514-513 53انكهف: ڱ ڱ ڱ)  .َٖ

 141 53: انكهف ڱ ڱ ں ں)  .ُٖ

 151 62انكهف: ڱ ں ں)  .ِٖ

 516 61 انكهف: ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)  .ّٖ

 ِْْ َُُ انكهف: يئ جب حب خب مب)  .ْٖ

 ُُٕ 54يريى: ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)  .ٖٓ

 ُِٕ 22يريى: چ ڇ ڇ)  .ٖٔ

 ِٓٓ-ُِٕ ُْ طه: ٺ ٺ)  .ٕٖ

 ِْٖ ُُِ طه: ۓ ۓ ﮲﮳ )  .ٖٖ

 ِٔٗ ُِّطه: ائ ەئ ەئ)  .ٖٗ

 ِٔٗ ُِْ طه: ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)  .َٗ

 ٖٗ ِّ األَبياء: ۇئ ۇئ ۆئوئ وئ )  .ُٗ

 ِْٓ 62انحج: (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۈئ)  .ِٗ

 ُّّ ُٖ انحج: ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)  .ّٗ

 ُّّ 61انًؤيُىٌ: ڀ ڀ ٺ ٺ)  .ْٗ

 ُِٓ ّ انُىر: ڃ ڃ چ چ چ)  .ٓٗ

 ُٗٔ 35انُىر: (ی ی ی ی جئ حئ )  .ٔٗ

 َُٗ 63انُىر: ڑ ک ک ک ک)  .ٕٗ
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 155 31انُىر: ک ک گ گ گ  )  .ٖٗ

 512 5-4انُىر: ڑ ڑ ک)  .ٗٗ

 121 62-66انفرقاٌ: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)  .ََُ

 155 63انفرقاٌ: ڇ ڇ ڇ ڍ)  .َُُ

 151 156 انشعراء: ڻ ۀ ۀ)  .َُِ

 ِّْ 135انشعراء: ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)  .َُّ

 َٓ َّ انًُم: ہ ہ ھ ھ ہ ہ)  .َُْ

 54انًُم: ٻ پ پ پ)  .َُٓ
556 
 

 544 35انًُم: ی جئ حئ مئ)  .َُٔ

 544 36انًُم: ٱ ٻ ٻ)  .َُٕ

 165 41 انعُكبىث: ٱ ٻ ٻ ٻ)  .َُٖ

 165 45 انعُكبىث: (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  )  .َُٗ

 164 45انعُكبىث ٿ ٿ ٿ ٿ)  .َُُ

 166 45 األحزاب: ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)  .ُُُ

 531 15األحزاب: ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)  .ُُِ

 144 65حزاب:األ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)  .ُُّ

 412-415 2سبأ: ٱ ٻ ٻ ٻ)  .ُُْ

 33ص: ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)  .ُُٓ
516 

 

هَج: گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)  .ُُٔ  ِْٗ ِْ فُصِّ

هَج: ڈ ژ)  .ُُٕ  َُٖ 6-6فُصِّ

 ٖٓ َّ انشىري: حئ مئ ىئ )  .ُُٖ

 563 14 انشىري: چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  .ُُٗ

 545 65 انشىري: پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   .َُِ

 ِّٔ ِٓ انشىري: ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  .ُُِ

 ِّٕ ّٖ انشىري: ں ں ڻ)  .ُِِ
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خُرف: ڌ ڎ ڎ ڈ)  .ُِّ  151-ُِِ ّ انزُّ

 45 41 األحقاف: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)  .ُِْ

 556 56األحقاف: ڱ ڱ ں ں ڻ)  .ُِٓ

 551 55انفخح: ٻ ٻ پ پ پ پ)  .ُِٔ

 116 2انُحُجراث: ھ ھ ھ ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )  .ُِٕ

 ُْٗ ُّ انُحُجراث: ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)  .ُِٖ

 135 14 انُحُجراث: (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)  .ُِٗ

 ِٖٔ ٔراث:انُحجُ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ)  .َُّ

 ِٗٔ ٔانُحُجراث: ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)  .ُُّ

 551 5انُحُجراث : ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڳ ڱ)  .ُِّ

 155 6انىاقعت: ڻ ڻ ڻ)  .ُّّ

 111-533 3 انُجى: پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ پ پ)  .ُّْ

 555 54 انُجى: ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)  .ُّٓ

 565 22انقًر: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  .ُّٔ

 ِِٗ ٖ انحشر: ۓ ڭ)  .ُّٕ

 555 5احلش  : ىئ يئ جب)  .ُّٖ

 556 5 ر:انحش ڻ ڻ ڻ ں ڻ)  .ُّٗ

 565 3 انًًخحُت: ۀ ہ ہ ڻ ۀ)  .َُْ

 566 3 انًًخحُت: ې ې ې ې ى)  .ُُْ

 13 2انصف: ٺ ٿ ٿ ٿ )  .ُِْ

 412 1اآليت :،سىرة انًُافقىٌ ڱ ں ں ڻ)  .ُّْ

  16انخغابٍ:   ۓ  ہ ہ ہ ھ)  .ُْْ

 515 4انطالق: ٴۇ ۋۈ ۈ )  .ُْٓ

 155 15 انخحريى: ۇئ ۇئ ۆئ)  .ُْٔ

 545 3 انخحريى: ک ک گ گ)  .ُْٕ
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 ُٖٔ ُٖانحاقت: گ گ گ ڳ )  .ُْٖ

 مج جح مح جخ)  .ُْٗ
 -45-44-43-42انًدَّثر: 

46 121 

 115 23انجٍ: ۓ ۓ﮲  ﮳)  .َُٓ

 115 [23،21،22،23ًرسالث]ان ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ)  .ُُٓ

 111 42انًرسالث: مئ ىئ يئ جب)  .ُِٓ

 111-111 45انًرسالث: ۈئ ۈئ ېئ)  .ُّٓ

 552 5انفجر: ٿ ٿ ٹ ٹ)  .ُْٓ

 555 6 انقْدر: ڦ ڦ ڦ)  .ُٓٓ

 65 [1-2-3]انكىثر: ڎ ڎ ڈ  .ُٔٓ
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  فهرس األحاديث: اثانين 

 طرؼ الحديث ـ
رقم 
 الصفحة

 َُٕ ............ ابنفسه أحق الثيب)  .ُ
 ُِٖ ........... إذا أتيتم الغائل  .ِ
 ْٓ ..........العا٤بْب رب  ا٢بمد قرأمت إذا  .ّ
 ْْ ؟ أنزؿ كعليك عليك أقرأ: قلت"،  علي اقرأ  .ْ
 ُٖٗ ا إين ألتقاكم  .......أما ك   .ٓ
 ّْ ( " كفركا الذين يكن دل) يكعل أقرأ أف أمرين ا إف  .ٔ
 ْْ ......يدعو الركوع بعد شهرنا قنت أنو  النيب عن حدثهم مالك بن أنسنا أف  .ٕ
 ْٓ .....إيفاءة أيفى إذ أظهرنا بْب يـو ذات - كىسىلَّم عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى- ا رسوؿ يناب  .ٖ
 ِٓ   با٢بمد تحوفيستف بكر، كعمر، كعثماف، فكانوا كأيب  النيب خلف صٌليتي   .ٗ

 ُّّ ......... الكلب فيو كلغ إذا احدكم إناء طهر  .َُ
 ِٓ ........نصفْب عبدم كبْب بيِب الصبلة قسمت: "كجل عزٌ  ا قاؿ  .ُُ
 ُٗٔ .بالوفعة ....... -صلى ا عليو كسلم-قضى رسوؿ ا   .ُِ
 ْٓ ....... قراءتو كانت  .ُّ
 ُُّ .......... بالطعاـ الطعاـ تبيعوا ال  .ُْ
 ُِٗ تستقبلوا القبلة بغائل ......... ال  .ُٓ
 ْْ ............... مزمارا أكتيت لقد  .ُٔ
 َُٖ  كعقوبتو عرضو ٰبل الواجد رل  .ُٕ
 َُٖ .ظلم الغِب مطل  .ُٖ
 ُّٗ من أحيا أرضان ميتة.  .ُٗ
 َُِ ...............من حلف على ٲبْب فرأل يّبىا خّبنا منها   .َِ
 ُٗٔ عن بيع الغرر. هنى النيب   .ُِ
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 رس األعالـ فه: اثالثن 

 ـ
  األعالـ
 الصفحة االسم

 ُٖ .إبراىيم بن أٞبد ا٤بركزم، أبو إسحاؽ  .ُ
 ٖٓ .إبراىيم بن ٧بمد بن إبراىيم بن مهراف، أبو إسحاؽ  .ِ
 ّٖ .ىبة الرٞبن بن عبد الواحد بن أيب القاسم عبد الكرًن بن ىوازف القوّبم ابن  .ّ
 ُِٓ .ألسدا خنس بن زيد بن الكميت: ا٤بستهل ابن  .ْ
 ّٖ .ا٤بكي الدارم كثّب ابن ا عبد معبد أبو ابن كثّب ا٤بكي  .ٓ
 ّٖ .األهبرم ٧بمد بن عبد ا بن ٧بمد بن صاحل، أىبو بكر التميمي   .ٔ
 ّٗ .الكويف بالوالء، األسدم ا عبد بن ٞبزة بن الكسائي علي ا٢بسن أبو  .ٕ
 َُِ علي بن ٧بمد بن علي الطربم نأبو ا٢بس  .ٖ
 ٕٖ .ا٢بسْب ، ٧بمد بن ٧بمد بن جعفر الدقاؽ الوافعي ، ا٤بعركؼ بابن الدقاؽأبو   .ٗ

 ٕٖ .أبو ا٢بسْب البصرم ، ٧بمد بن علي الطيب،: أحد أئمة ا٤بعتزلة  .َُ
 ِٕٔ أبو السْب أٞبد بن سليماف بن إ٠باعيل.  .ُُ

 ِٖ  .أٞبد الرداد بن أيب بكر بن ٧بمد الوهاب اسأبو العب  .ُِ
 ِْ الدموقي جامع بن ا٢بسن بن علي بن ٧بمد للبافا ابن ىو ا٤بعارل أبو  .ُّ
 ْٓ .القرشي التيمي عامر بن عثماف بن عبدا ،الصديق بكر أبو  .ُْ
 ِِّ .ا٤بعافرم يبالعر  بابن ؼك ا٤بعر  ا عبد بن ٧بمد أبو بكر العريب،  .ُٓ
 ِٓٔ أبو بكر: أٞبد بن علي ثابت البغدادم  .ُٔ
 ُٖ ارم األصبهاين، الوافعيأبو بكر: ٧بمد بن ا٢بسن بن فورؾ األنص   .ُٕ
 ْٔ .ا٤بدزكمي القعقاع بن يزيد أبو جعفر  .ُٖ
 ّٖ .العرياف كقيل، زبٌاف، ا٠بو  البصرم ا٤بازين التميمي عمار بن العبلء بن عمرك أبو  .ُٗ
 ِْ .ا٤بازين التميمي عمار بن العبلء بن عمرك أبو   .َِ
 ِْ .ا٤بكي الدارم كثّب ابن ا عبد اإلماـ معبد أبو  .ُِ
 َِْ .عيسى أيب بن عمر بكر أيب بن ٧بمد و موسى ا٤بديِبأب  .ِِ
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 ـ
  األعالـ
 الصفحة االسم

 ِْْ ا٢بنفي أٞبد بن ا٢بسْب أبو سعيد الربدعي  .ِّ
 ْٖ .أٞبد بن ا٢بسْب بن علي، أبو حامد ا٤بركزم ا٤بعركؼ بابن الطربم  .ِْ
 ٖٔ أصورل. بغدادم، فقيو: الفتح أبو برىاف، بن علي بن أٞبد  .ِٓ
 ِّّ .أٞبد بن ٧بمد طاىر أيب بن أٞبداإلسفراييِب   .ِٔ
 ْٖ .عبدالكرًن بن ٧بمد بن أٞبد األمشوين  .ِٕ
 ِٗٔ .علي بن بكر أيب بن ٧بمد بن أٞبد بن الرٞبن عبد بن ٧بمود األصفهاين  .ِٖ
 ُٓ .٧بمد بن عمرك بن الرٞبن عبد ٧بمد األكزاعي  .ِٗ
 َٖ .الباقبلين، ٧بمد بن الطيب بن ٧بمد بن جعفر، أبو بكر: قاض  .َّ
 َُٖ جاع الدين البلدي.البلدي ىو: ٧بمد بن ش  .ُّ
 َٖ .بن فورؾ، ٧بمد بن ا٢بسن األنصارم األصبهاين، أبو بكر  .ِّ
 ُٔ .يعقوب أبو، القرشي ٰبٓب بن يوسف: البويطي  .ّّ
 ُٓ .سردكح بن سعيد بن سفياف اإلماـ الثورم  .ّْ
 ْٕ . ٧بمد بن يوسف بن ا عبد بن ا٤بلك عبد ،إماـ ا٢برمْب ا١بيوىٍيِب  .ّٓ
 ٗٓ .البصرم بن يسار  ا٢بسن أيب بن ا٢بسن سعيد أبو ا٢بسن البصرم  .ّٔ
 ّٗ .التيمي، الزيات، إ٠باعيل بن عمارة بن حبيب بن ٞبزة  .ّٕ
 ْٔ .األنصارم خلف بن أٞبد بن علي بن أٞبد خلف  .ّٖ
 ُٖ .داكد بن علي بن خلف األصبهاين، أبو سليماف، ا٤بلقب بالظاىرم  .ّٗ
 ِٕٕ رل.زين ا٤بوايخ، ٧بمد بن ايب القاسم بأبوؾ البقا  .َْ
 ْٕ .نصر أبو، الكايف عبد بن علي بن الوىاب عبد، السبكي  .ُْ
 ٓٓ .ا٤بدزكمي كىب أيب بنا، ا٤بدين القرشي حزف بن ا٤بسيب بن سعيد  .ِْ
 ُٓ .ا٢بارث بن كالية بِب موذل، األسدم ىواـ بن جبّب بن سعيد  .ّْ
 َٖ .الوّبازم، إبراىيم بن علي بن يوسف الفّبكز  آبادم أبو إسحاؽ  .ْْ
 ٖٔ .رسوسي، عبد ا١ببار بن أٞبد بن عمر ، نزيل مصرالط  .ْٓ
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 ـ
  األعالـ
 الصفحة االسم

 ْٓ .األسدم الكويف هبدلة بن النجود أيب بن عاصم  .ْٔ
 ِْٔ عبد الرٞبن بن عوؼ بن عبد عوؼ  .ْٕ
 ْٖ .عبد السيد بن ٧بمد بن عبد الواحد، أبو نصر، ابن الصباغ  .ْٖ
 ّٗ .العلوم ٧ٍبنض أٞبد اإلماـ بن إبراىيم ا٢باج ا عبد  .ْٗ
 ٕٖ الصغّب. اؿفقال بن أٞبد ا٤بركزم، عبد ا  .َٓ
 َُٕ .ا٤بصرم األبيارم ٧بمد بن رضواف بن ٪باعبد ا٥بادم   .ُٓ
 ّٖ .عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادم  .ِٓ
 ّٖ .عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادم، أبو ٧بمد  .ّٓ
 ِٕٔ عبدا بن أٞبد بن ٧بمود، ا٤بعركؼ بالكعيب.  .ْٓ
 َِِ .صفواف بن سادل :كقيل،  أسلم رباح عطاء بن  .ٓٓ
 ِِ األسدم ا عبد بن ٞبزة بن علي  .ٔٓ
 ْٖ .علي بن عثماف بن عمر، أبو ا٢بسن، عبلء الدين، ابن الصّبيف  .ٕٓ
 ّٖ .علي بن ٧بمد بن عبد الرٞبن بن خطاب، عبلء الدين الباجي  .ٖٓ
 ٖٓ .ابن القطافعلي بن ٧بمد بن عبد ا٤بلك الكتامي ا٢بمّبم الفاسي، أبو ا٢بسن   .ٗٓ
 ٖٔ ا٤باكردم الوافعٌي. ا٢بسن أبو حبيب، ٧بمد بن علي  .َٔ
 ٖٔ الوافعٌي. القاسم التميمي أبو الدين، إماـ أٞبد، بن عمر بن الرٞبن عبد بن عمر  .ُٔ
 َُِ بن خالد القرشية الفهريةفاطمة بنت   .ِٔ
 ُّ .الصعدم القرشي موسى بن ٰبٓب القرشي  .ّٔ
 ِٗ الكويف. األسدم ا عبد بن ٞبزة بن علي الكسائي  .ْٔ
 َِِ .السائب بن ا عبد موذل: كيقاؿ، ا٤بكي ا٢بجاج أبا، جرب بن ٦باىد  .ٓٔ
 ُُْ . الدموقي ا٢براين تيمية ابن القاسم أيب بن عبدا بن عبدالسبلـ تيمية بن الدين ٦بد  .ٔٔ
 ٖٓ .الفقهاء ا٤بتكلمْب أحد: بكر أبو الصّبيف، ا عبد بن ٧بمد  .ٕٔ
 ِٕ . ٝباؿ الدين الرٲبي دا٧بمد بن عب  .ٖٔ
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 ـ
  األعالـ
 الصفحة االسم

 ّٖ .٧بمد بن علي بن عمر التًَّميمي ا٤بازرم، أبو عبد ا  .ٗٔ
 ٕٖ الرازٌم. الدين فدر ا، عبد أبو البكرم، التيمي ا٢بسْب بن ا٢بسن بن عمر بن ٧بمد  .َٕ
 ٖٔ ا٢بديث. حفاظ من: بكر أبو الركياين، ىاركف بن ٧بمد  .ُٕ
 ِٗ .٧بمد بن ىاركف بن أيب الفتح  .ِٕ
 َٖ السمعاين. ، ،عبد الكرًن بن ٧بمد بن منصور ا٤بركزم التميميركزما٤ب  .ّٕ
 ُٖ ا٤بركزم، أٞبد بن ا٢بسْب بن علي، أبو حامد ا٤بركزم : قاض  .ْٕ
 ْٓ .األصل ديلمي كىو ،ا عبد أبو نافع ا٤بدين  .ٕٓ
 ّْ .الوامي ٛبيم بن يزيد بن عامر بن ا عبد عمراف أبو ،اليحصيب  .ٕٔ
 ٕٗ  كثّبٰبٓب بن أيب  .ٕٕ
 ُٖ .ٰبٓب بن ٧بمد بن يوسف األنصارم  .ٖٕ
 ْٔ .٧بمد أبو، البصرم، ا٢بضرمي إسحاؽ بن يعقوب  .ٕٗ
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 فهرس البلداف : ارابعن 

 ـ
 البلداف

 الصفحة الببلد
 ِٕ زبيد  .ُ
 ِٗ مكة ا٤بكرمة  .ِ
 ِٔ موزع  .ّ
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  فهرس المصطلحات: اخامسن 

 ـ
 ا٤بصطلحات

 الصفحة لحا٤بصط
 ِّٓ البدؿ  .ُ
 َِِ التصريح  .ِ
 ُٕٖ ا٣بوارج  .ّ
 ُّّ الصحايب  .ْ
 ِٕٖ العصمة  .ٓ
 ِْٔ الغائل  .ٔ
 ُِِ الغرر  .ٕ
 ِٕٗ الفضيلية من ا٣بوارج كاألزارقة  .ٖ
 ِْٖ القديد  .ٗ

 ِٓ .الواذة القراءة  .َُ
 َْ الكتاب  .ُُ
 َِِ .الظاىرة الكناية  .ُِ
 ّٕ اجململ  .ُّ
ُْ.  .  َُٔ ا٤براد بتدصيص العمـو
 ُُّ ا٤برجئة  .ُٓ
 ِْٕ ا٤بسامتة  .ُٔ
 ُُّ ا٤بعتزلة  .ُٕ
 ُٖٕ ا٤بعتزلة  .ُٖ
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 فهرس المصادر كالمراجع

 أيب سػنن شػرح ا٤بعبػود عػوف الرٞبن، عبد أبو حيدر، بن علي بن أمّب بن أشرؼ ٧بمد، آبادم .ُ
 ،كمشػػػػػكالتو عللػػػػػو كإيضػػػػػاح داكد أبػػػػػي سػػػػػنن تهػػػػػذيب: القػػػػػيم ابػػػػػن حاشػػػػػية كمعػػػػػو داكد،

 (.ىػ ُُْٓ ، العلمية الكتب دار:بّبكت )ِط
 ( دتد.ط،)د.ـ:د.ف،،اآلمل بغية شرح الفواصل، إسحاؽ ابن .ِ
 ٧بمػػد علػػي: ٙبقيػػق، الصػػحابة معرفػػة فػػي الغابػػة أسػػد، ٧بمػػد الكػػـر أيب بػػن علػػي، األثػػّب ابػػن .ّ

 (ـُْٗٗ - ىػُُْٓ، العلمية الكتب دارد.ـ،)ُط، ا٤بوجود عبد أٞبد عادؿ - معوض
 ا٤بكتبػػةد.ط،)د.ـ:، العقػػوؿ ىدايػػة علػػى نيالصػػنعا األميػػر ابػػن اإلمػػاـ حاشػػية، األمػػاـ ابػػن .ْ

 د.ت(،اإلسبلمية
ىدايػة العقػوؿ إلػى غايػة ، حسػن بػن يوسػف ا٢بسْب بن ا٤بنصػور بػا القاسػم بػن ٧بمػد،اإلماـ ابن .ٓ

 .(قَُُْ،ا٤بكتبة اإلسبلمية د.ـ:) ِط ، السؤؿ من علم األصوؿ
، األحكػاـ أدلػة مػن راـالمػ بلوغ شرح السالـ سبلالصنعاين،  إ٠باعيل بن األمّب، ٧بمد ابن .ٔ

 .(،د.تالعريب الَباث إحياء )بّبكت، دارْ ط، ا٣بورل العزيز عبد ٧بمد: ٙبقيق
 ،الصػػحيحين علػػى المسػػتدرؾ، ا٢بػػاكم ٧بمػػد بػػن ا عبػػد بػػن ٧بمػػد ا عبػػد أبػػو ،البيػػع ابػػن .ٕ

 (.َُٗٗ – ُُُْ ،العلمية الكتب دار: بّبكت)ُط،عطا القادر عبد مصطفى: ٙبقيق
 كرٲبػػي هبمػػن/ د: الفرسػػية عػػن عرٌبػػو، نيسػػابور تػػاريخ تلخػػيص، ا عبػػد بػػن ٧بمػػد، البيػػع ابػػن .ٖ

 (.،د.ت سينا ابن كتاٖبانة:طهراف) ،د.ط
 ،لنشػر فػي القػراءات العشػرابن ا١بزرم، مشس الدين أبو ا٣بّب ٧بمد بن ٧بمد بن يوسػف، ا  .ٗ

 .(ْٔ-ْٓ، ُ، ا٤بطبعة التجارية الكربلد.ـ: )د.طٙبقيق: علي ٧بمد الضباع، 
مكتبة ابن د.ـ:)ُط، غاية النهاية في طبقات القراءابن ا١بزرم، ٧بمد بن ٧بمد بن يوسف،  .َُ

 ق(.ُُّٓ، تيمية
 خليػػل: ٙبقيػػق ،الواىيػػة األحاديػػث فػػي المتناىيػػة العلػػل، علػػي بػػن الػػرٞبن ا١بػػوزم، عبػػد ابػػن .ُُ

  .(،د.تالعلمية الكتب بّبكت: دار )، ُ ط .ا٤بيس
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زبيػد،  مدينػة أخبار في المستفيد بغية على المزيد، صػلالف علي بن الرٞبن الديبع، عبد ابن .ُِ
 .(ُّٖٗ) ،العودة دار)بّبكت: د.طشلد،  يوسف: ٙبقيق

 الػػػػػػدين نػػػػػػور: ٙبقيػػػػػػق ،الصػػػػػػالح ابػػػػػػن مقدمػػػػػػةالػػػػػػرٞبن،  عبػػػػػػد بػػػػػػن عثمػػػػػػاف، الصػػػػػػبلح ابػػػػػػن .ُّ
 (.ـُٖٔٗ - ىػَُْٔ- ا٤بعاصر الفكر سوريا، دار بّبكت)،د.طعَب

 - اليػدرم علػي حسػْب: ٙبقيػق ،الفقػو أصػوؿ فػي حصػوؿالم، ا عبد بن ٧بمد، العريب ابن .ُْ
 (.ُٗٗٗ - ىػَُِْ، عماف – البيارؽ دار): ُط، فودة سعيد

إعػػالـ  ،أبػػو عبػد ا مشػػس الػػدين ٧بمػػد بػن أيب بكػػر بػػن أيػوب بػػن سػػعد الدموػػقي ،ابػن القػػيم .ُٓ
دار  ،بػػػػػػػّبكت )د.ط،ٙبقيػػػػػػػق: طػػػػػػػو عبػػػػػػػد الػػػػػػػرؤكؼ سػػػػػػػعد ، المػػػػػػػوقعين عػػػػػػػن رب العػػػػػػػالمين

 .(ُّٕٗ)ا١بيل،
 أٞبػد: ٙبقيػق، األصػوؿ علػم في العقوؿ معيار إلى األصوؿ منهاج، ٰبي أٞبد، ا٤برتضى ابن .ُٔ

 (. ـُِٗٗ-قُُِْ،اليمانية ا٢بكمة دار، صنعاء)ُط، ا٤باخذم مطهر علي
،  المسمى بمختصػر التحريػر المنير الكوكب شرح، أٞبد بن ٧بمد الدين تقي، النجار ابن .ُٕ

 (.مػ ُٕٗٗ - ىػُُْٖ العبيكاف مكتبة: د.ـ)ِط، ٞباد كنزيو الزحيلي ٧بمد:ٙبقيق
 ىػَُّْالعلمية،  الكتب دارد.ـ:)ِط، كالتحبير التقرير، ٧بمد الدين مشس، حاج أمّب ابن .ُٖ

 (.ـُّٖٗ -
 مكتبػػة، الريػػاض)ُط، دزيػػعبدا٢بميدأبو :ٙبقيػػق،األصػػوؿ إلػػى الوصػػوؿ،علػػي أٞبػػد، برىػػاف ابػػن .ُٗ

 (.ـُْٖٗ-َُْْا٤بعارؼ
ٙبقيػػق: عبػػد الػػرٞبن بػػن  ،مجمػػوع الفتػػاكل ،عبػػد ا٢بلػػيم ا٢بػػراينأبػػو العبػػاس أٞبػػد  ،ابػػن تيميػػة .َِ

 ..(ـُٓٗٗ/ىػُُْٔ ،مكتبة ابن تيمية د.ـ:) ِ،ط٧بمد بن قاسم العاصمي النجدم
منهاج السنة النبوية في نق  كػالـ الشػيعة ،أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ  ،ابن تيمية .ُِ

  َُْٔ ،ماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلميةجامعة اإلد.ـ:)ُط،ق: ٧بمد رشاد سادليقٙب، القدرية
 (. ـ ُٖٔٗ -ىػ 

 الجامع التفسير دقائق ،ا٢بنبلي ا٢براين ا٢بليم عبد بن أٞبد العباس أبو الدين تقي ،تيمية ابن .ِِ
 القػػػػرآف علػػػػـو مؤسسػػػػة:دموػػػػق )ِط،ا١بلينػػػػد السػػػػيد ٧بمػػػػد. د: ٙبقيػػػػق ،تيميػػػػة ابػػػػن لتفسػػػػير

،َُْْ.) 
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ٙبقيػق: علػػي  ،اإلصػابة فػي تمييػز الصػحابة ،جػػرأٞبػد بػن علػي بػن ح ،بػن حجػر العسػقبلينا .ِّ
 (.ُِٗٗ –ُُِْ)دار ا١بيل،  ،بّبكت) ُط ،٧بمد البجاكم

 (.ا٤بعرفة دار -)بّبكت د.ط، فتح البارم شرح صحيح البخارمعلي،  بن حجر، أٞبد ابن .ِْ
 .(،د.تالفكر دار: بّبكت)دط ،باآلثار المحلى، أٞبد بن علي، حـز ابن .ِٓ
، عبػػاس إحسػػاف: ٙبقيػػق ،الزمػػاف أبنػػاء كأنبػػاء األعيػػاف كفيػػات ،٧بمػػد بػػن أٞبػػد، خلكػػاف ابػػن .ِٔ

 (.،د.تـُْٗٗ صادر دار: بّبكت)
 مصػػطفى: ٙبقيػػق، األحكػػاـ عمػػدة شػػرح األحكػػاـ إحكػػاـ، علػػي بػػن ٧بمػػد، العيػػد دقيػػق ابػػن .ِٕ

  .(ـََِٓ-قُِْٔ، الرسالةد.ـ:)دط، سندس كمدثر، مصطفى شيخ

 دار،القػاىرة  )د.ط، المقتصػد كنهايػة جتهػدالم بدايػة ،أٞبػد بػن ٧بمػد الوليػد أبو ، رشد بنا .ِٖ
 .ٕٗ/ّ(ـ ََِْ - ىػُِْٓ ا٢بديث

 علػي: ٙبقيػق األصػحاب، معرفػة في االستيعاب ،٧بمد بن ا عبد بن يوسف ،الرب عبد ابن .ِٗ
 (.ُُِْ) ا١بيل، دار بّبكت،) ُط البجاكم ٧بمد

 دار: لبنػػاف)ّط. عطػػا القػػادر عبػػد ٧بمػػد: ، ٙبقيػػقالقػػرآف أحكػػاـ، ٧بمػػد بكػػر عػػريب، أبػػو ابػػن .َّ
 .(ـ ََِّ - ىػ ُِْْ)  كالنور للطباعة الفكر

، خػاف العلػيم عبػد ا٢بػافظ. د: ٙبقيػق ،الشافعية طبقات، أٞبد بن بكر أبو، شهبة قاضي ابن .ُّ
 (.ىػ َُْٕ،الكتب عادل: بّبكت)ُط

 مؤسسػةد.ـ:)  ِط، المنػاظر كجنػة النػاظر ركضة، ا عبد الدين موفق، ا٤بقدسي قدامة ابن .ِّ
 (. ـََِِ-ىػُِّْ: كالتوزيع كالنور للطباعة الريٌاف

 - ىػػُّٖٖ القػاىرة، مكتبػةد.ـ:) ،،دطقدامة البن المغني ا، عبد الدين موفق قدامة، ابن .ّّ
 (.ـُٖٔٗ

: ٙبقيػػق ،العظػػيم القػػرآف تفسػػير ،الدموػػقي القرشػػي عمػػر بػػن إ٠باعيػػل الفػػداء أبػػو ،كثػػّب ابػػن .ّْ
 (.ُٗٗٗ -َُِْ)،طيبة دار د.ـ:)ِط ، سبلمة ٧بمد بن سامي

 ،مكتبػة ا٤بعػػارؼد.ـ:) د.ط،البدايػة كالنهايػػة ،أبػػو الفػداء إ٠باعيػل بػػن عمػر القرشػػي ،ابػن كثػّب .ّٓ
 (.بّبكت
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: مػػػادة(، قُُْْ، صػػادر دار: بػػّبكت) ّط، العػػرب لسػػاف، مكػػـر بػػن ٧بمػػد، منظػػور ابػػن .ّٔ
  .ٖٗٔ/ ُ، ’’ كتب‘‘

 ا٤بػػػيس خليػػػل: ٙبقيػػػق ،الفقػػػو أصػػػوؿ فػػػي المعتمػػػد، علػػػي بػػػن ٧بمػػػد، البصػػػرم ا٢بسػػػْب أبػػػو .ّٕ
 (.قَُّْ ،العلمية الكتب دار:بّبكت)ُط
المسػػػند الصػػػحيح المختصػػػر بنقػػػل النيسػػابورم،  القوػػػّبم ا٢بجػػاج بػػػن ا٢بسػػػْب، مسػػلم أبػػو .ّٖ

 البػاقي عبػد فػؤاد ٧بمػد: ، ٙبقيػق -صلى اهلل عليو كسػلم-العدؿ عن العدؿ إلى رسوؿ اهلل 
 (.،د.تالعريب الَباث إحياء داربّبكت:) ،د.ط

:د  ٙبقيػػق ،التمهيػػد فػػي أصػػوؿ الفقػػو ،٧بفػػوظ بػػن أٞبػػد بػػن ا٢بسػػن الكلػػوذاين ،أبػػو ا٣بطػػاب  .ّٗ
  (.ُٖٓٗ-َُْٔ)،جدة، دار ا٤بدين)  ،ُطمفيد ٧بمد أبو عموة، 

 اسػن عبػد بػن ا عبػد: ٙبقيػق ،الركضػة مختصػر شرح، القوم عبد بن سليماف، الربيع أبو .َْ
 .(ـُٕٖٗ/  ىػ د.ـ:د.ف،َُْٕ)ُط، الَبكي

 علػم في النواظر األعين نزىة  ،ا١بوزم ٧بمد بن علي بن الرٞبن عبد الدين ٝباؿ ،الفرج أبو .ُْ
/ لبنػػاف - الرسػػالة مؤسسػػة): ُط،الراضػػي كػػاظم الكػػرًن عبػػد ٧بمػػد :قيػػقٙب ،كالنظػػائر الوجػػوه
 .(ـُْٖٗ - ىػَُْْبّبكت

– دموػػق -الفكػػر دار:سػػورية ) ،ِط ،الفقهػػي القػػاموس ، جيػػب أبػػو سػػعدم ،جيػػب أبػػو .ِْ
   ، ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ

 ٧بيػػي ٧بمػػد: ٙبقيػػق ،داكد أبػػي سػػنن ، األزدم السجسػػتاين األشػػعث بػػن سػػليماف ، داكد أبػػو .ّْ
 .(،د.تالفكر دار بّبكت،)  ط ا٢بميد ،د عبد الدين

لمرشد الوجيز إلػى ا ،أبو القاسم شهاب الدين عبد الرٞبن بن إ٠باعيل بن إبػراىيم ،شامة أبو .ْْ
 -ُّٓٗبػػػػّبكت، دار صػػػػادر، ) )،د.طٙبقيػػػػق: طيػػػػار آلػػػػٍب ،علػػػػـو تتعلػػػػق بالكتػػػػاب العزيػػػػز

ُٕٗٓ). 
 بػن علػي بػن أٞبػد د: ٙبقيػق، الفقػو أصػوؿ فػي العػدة، ٧بمػد بػن ا٢بسػْب بن يعلى، ٧بمد أبو .ْٓ

 (.ـ َُٗٗ - ىػ َُُْ،)د.ـ:د.ف،ِا٤بباركي، ط سّب
ٙبقيػػػق: ٧بمػػػد زكػػػي عبػػػد الػػػرب،  النظػػػر فػػػي األصػػػوؿ، بػػػذؿ٧بمػػػد عبػػػد ا٢بميػػػد، ، اال٠بنػػػدم .ْٔ

 ـ(. ُٔٗٗ-قُُِْاث)القاىرة: دار الَب ُط
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 مػع األصػوؿ، منهػاج شػرح فػي السػوؿ نهاية ،ا٢بسن بن الرحيم عبد الدين ٝباؿ األسنوم، .ْٕ
 .الكتب عادل ا٤بطيعي ٖبيت ٧بمد: للويخ ،الوصوؿ سلم حاشية

 علػػػى الفػػػركع تخػػػريج فػػػي التمهيػػػد ،الوػػػافعي علػػػي بػػػن ا٢بسػػػن بػػػن الػػػرحيم عبػػػد، اإلسػػػنوم .ْٖ
  (،ََُْ الرسالة، مؤسسة: بّبكت)ُط، ىيتو حسن ٧بمد. د: ٙبقيق ،األصوؿ

 ،الوصػوؿ منهػاج شػرح السوؿ نهاية الوػافعٌي،:  علي بن ا٢بسن بن الرحيم عبد، اإلسنوم  .ْٗ
 (.ـُٗٗٗ -ىػَُِْ العلمية الكتب دار: بّبكت) ُط

: ٙبقيػػق ،الحاجػػب ابػػن مختصػػر شػػرح المختصػػر بيػػاف، الػػرٞبن عبػػد بػػن ٧بمػػود، األصػػفهاين .َٓ
 (.ـُٖٔٗ/  ىػَُْٔ، دين، السعوديةا٤ب دار)ُط، بقا مظهر ٧بمد

 مؤسسػػػػة: بػػػػّبكت) ، ٔ ط ،الػػػػيمن فػػػػي اإلسػػػػالمية المػػػػدارس، علػػػػي بػػػػن األكػػػوع، إ٠باعيػػػػل .ُٓ
 (ـُٖٔٗ، )الرسالة

بػػػػّبكت، دار الفكػػػػر  )ُط،ىجػػػػر العلػػػػم كمعاقلػػػػو فػػػػي الػػػػيمن ،األكػػػػوع، إ٠باعيػػػػل بػػػػن علػػػػي .ِٓ
 (.ُٓٗٗ)ا٤بعاصر،

 ،المسػػودة فػػي أصػػوؿ الفقػػو،د ا٢بلػػيمأٞبػػد بػػن عبػػ ،عبػػد ا٢بلػػيم  ،عبػػد السػػبلـ  ،آؿ تيميػػة  .ّٓ
 .،د.ت(القاىرة ،دار ا٤بدين د.ط،)ٙبقيق: ٧بمد ٧بٓب الدين،

 أصوؿ في المسودة، تيمية بن أٞبد، تيمية بن ا٢بليم عبد، السبلـ عبد الدين ٦بد، تيمية آؿ .ْٓ
 (.،د.تالعريب الكتاب دار: د.ـ، )ا٢بميد عبد الدين ٧بيي ٧بمد: ٙبقيق ،الفقو

 التحقيقػػات منظومػة برنػػامج)،ماجػة ابػػن سػػنن كضػعيف صػػحيح ،الػدين ناصػػر د٧بمػ، األلبػاين .ٓٓ
 (.باإلسكندرية كالسنة القرآف ألٕباث اإلسبلـ نور مركز إنتاج من - اجملاين - ا٢بديثية

 السػػػبيل منػػػار أحاديػػػث تخػػػريج فػػػي الغليػػػل إركاء مختصػػػر ،الػػػدين ناصػػػر مػػػد ،األلبػػػاين  .ٔٓ
 (.ـُٖٓٗ -ػػىػَُْٓ، اإلسبلمي ا٤بكتب:بّبكت )ِط،

   ِ ، طالسػػبيل منػػار أحاديػػث تخػػريج فػػي الغليػػل إركاء،  الػػدين ناصػػر األلبػػاين، ٧بمػػد .ٕٓ

 .(ـُٖٓٗ - ىػَُْٓ،  ػ اإلسبلمي ا٤بكتب)بّبكت:
 للنوػػػػر ا٤بعػػػػارؼ مكتبػػػػةالرياض:) ،ُ،طالصػػػػحيحة السلسػػػػلة ،دينالػػػػ ناصػػػػر األلبػػػػاين، ٧بمػػػػد .ٖٓ

 .(ـ ََِِ - ىػ ُِِْ) ، كالتوزيع
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 فػػي السػػي  كأثرىػػا كالموضػػوعة الضػػعيفة األحاديػػث سلسػػلة ،الػػدين ناصػػر األلبػػاين، ٧بمػػد .ٗٓ
 .(ـُِٗٗ - ىػ ُُِْ) -ا٤بعارؼ دار السعودية: العربية ا٤بملكة – الرياض ،)ُ طاألمة، 

 كالتوزيػع للنوػر ا٤بعػارؼ مكتبػةالرياض:)ُط الصػحيحة، السلسلة،الدين ناصر األلباين، ٧بمد .َٔ
 (ـ ََِِ - ىػ ُِِْ)،

 جػػودل ا عبػػد: ٙبقيػػق، الفقػػو أصػػوؿ فػػي التلخػػيص، ا عبػػد بػػن ا٤بلػػك دعبػػ، ا٢بػػرمْب إمػػاـ .ُٔ
 (.اإلسبلمية البوائر دار: بّبكت) دط،العمرم أٞبد كبوّب، النبارل

 الػػرزاؽ عبػػد: ٙبقيػػق، األحكػػاـ أصػػوؿ فػػي اإلحكػػاـ، علػػي الػػدين سػػيد ا٢بسػػن أبػػو، اآلمػػدم  .ِٔ
 دت(.،اإلسبلمي ا٤بكتب: لبناف -دموق -بّبكت)  دط، عفيفي

 (.،د.تالفكر دار: بّبكت)  دط،التحرير تيسير، أمْب ٧بمد، بادشاه أمّب .ّٔ
. د: ٙبقيػق ،كالكتػاب السػنة بين الجمع في باللبا، علػي ٧بمد أبو الدين ٝباؿ، األنصارم .ْٔ

 - القلػػػم دار: الناشػػػربػػػّبكت /  لبنػػػاف - دموػػػق/  سػػػوريا)ِط، ا٤بػػػراد العزيػػػز عبػػػد فضػػػل ٧بمػػػد
 .(ـُْٗٗ - ىػُُْْ،  - الوامية الدار

 العربيػة الكتػب دار: مصػر) األصػوؿ لب شرح في الوصوؿ غاية، ٧بمػد بن زكريا، األنصارم .ٓٔ
 .الكربل

: ٙبقيػق ،الثبػوت مسػلم شػرح الرحمػوت فػواتح، ٧بمد بن نظػاـ الػدين عبدالعلي،األنصارم  .ٔٔ
 .(ََِِ - ُِّْ/ِ ) العلمية الكتب دار: بّبكت)  ُط،عمرك ٧بمد ٧بمود عبدا

شػػركة مكتبػػة : مصػػر) ِط منػػار الهػػدل فػػي بػػاف الوقػػف كاالبتػػداء،ن ٧بمػػد، البػػايب، أٞبػػد بػػ  .ٕٔ
 كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب. 

 الغػرب دار، بّبكت) دط،تركي عبداجمليد: ٙبقيق ،الفصوؿ إحكاـ، الباجي الوليد أبو، الباجي .ٖٔ
 .(ـُٓٗٗ-قُُْٓ، االسبلمي

، علػػػػػي ا٢بميػػػػػد عبػػػػػد: ٙبقيػػػػػق ،الصػػػػػغير كاالرشػػػػػاد التقريػػػػػب، الطيػػػػػب بػػػػػن ٧بمػػػػػد، البػػػػػاقبلين .ٗٔ
 (.ـُّٗٗ-قُِّْ، الرسالة مؤسسةد.ـ:)ُط

٧بمػد زىػّب بػن ناصػر  ،الجػامع الصػحيح المختصػر ،أبو عبدا ٧بمد بػن إ٠باعيػل ،البدارم .َٕ
 (.ىػُِِْ ،دار طوؽ النجاةد.ـ:)،ُط،الناصر
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 ا عبػػد: ٙبقيػػق، اإلسػػالـ فخػػر أصػػوؿ عػػن األسػػرار كشػػف، أٞبػػد العزيػػز عبػػد، البدػػارم .ُٕ
 ِّ/ُ(ـُٕٗٗ/ىػُُْٖ، العلمية الكتب دار، بّبكت)ُط، عمر مد٧ب ٧بمود

 عبػد: ٙبقيػق ،الػيمن صػلحاء طبقػات البريهػي تػاريخ ،الػرٞبن عبػد بػن الوىاب عبد، الربيهي  .ِٕ
 ((.ُْٗٗ – قُُْْ) االرشاد مكتبة: صنعاء) ا٢ببوي ٧بمد ا

 دارد:ـ،،)البػػػزدكم أصػػػوؿ شػػػرح األسػػػرار كشػػػف، الناشػػػر أٞبػػػد بػػػن العزيػػػز عبػػػد، البػػػزدكم .ّٕ
 (.،د.تاإلسبلمي الكتاب

كراتوػي ) د ت ،معرفػة األصػوؿ إلػىكنز الوصػوؿ  ،علي بن ٧بمد ا٢بنفي البزدكم ،البزدكم .ْٕ
  (.مطبعة جاكيد بريس

 مؤسسةبّبكت: ) ِ األرنؤكط،ط شعيب: ٙبقيق ،حباف ابن ، صحيححباف بن البسٍب، ٧بمد .ٕٓ
 (.ُّٗٗ – ُُْْ .، الرسالة

ٙبقيػػق: ،األحكػػاـ مػػن واعػػد كالفوائػػد األصػػولية كمػػا يتعلػػق بهػػاالق،علػػي ابػػن العبػػاس ،البعلػػي .ٕٔ
 (. ُٔٓٗ-ُّٕٓ، مطبعة السنة ا٢بميديةالقاىرة :)،د.ط٧بمد بن ٧بمد الفقي

 .(ُّٗٗ)دموق، دار القلم،ِط،أثر األدلة المختلف فيهامصطفى ديب البغا، ،البغاء .ٕٕ
 أىػل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزىة، علي بن أٞبد الفضل أبو، حجر بن .ٖٕ

 (.ـ َََِ - ىػ ُُِْ ،الصباح مطبعة :دموق)ّط، عَب الدين نور: كتعليق ٙبقيق ،األثر
 :القػاىرة)ُط ،اإلحكػاـ فػي أصػوؿ األحكػاـ ،أبو ٧بمػد علػي بػن أٞبػد األندلسػي ،بن حـز  .ٕٗ

 .(َُْْ)،دار ا٢بديث 
 بػػن أحمػػد اإلمػػاـ مسػػند ،الوػػيباين أسػػد بػػن ىػػبلؿ بػػن ٧بمػػد بػػن أٞبػػد ا عبػػد أبػػو:حنبػػل بػػن .َٖ

 اسن عبد بن ا عبد د: بإشراؼ ،كآخركف مرشد، عادؿ - األرنؤكط شعيب: ٙبقيق،حنبل
 (.ـ ََُِ - ىػ ُُِْ)  الرسالة مؤسسة)د.ـ:،ُط،الَبكي

 ،مصػػر) ،مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػن حنبػػل ،ا أٞبػػد بػػن حنبػػل الوػػيباين أبػػو عبػػد ،بػػن حنبػػل .ُٖ
 (.،د.تمؤسسة قرطبة

، عطػا ٧بمػد سػادل: ٙبقيق االستذكار: الرب عبد بن ا عبد بن يوسف عمر أبو،  الرب عبد بن .ِٖ
 .ُِِ/ْ(، َََِ – ُُِْ،  العلمية الكتب داربّبكت :)،د.طمعوض علي ٧بمد
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 ،ا٤بثػُب مكتبػةبػّبكت:   )د.ط،المػؤلفين معجػم ،رايػب ٧بمػد بن رضا بن عمر، الغِب عبد بن .ّٖ
 (.،د.تالعريب الَباث إحياء دار

 ،الفقو أصوؿ في الواضح البغػدادم، عقيل ابن ٧بمد بن عقيل بن علي الوفاء أبو ،عقيل بن .ْٖ
 (.ُٗٗٗ-َُِْالرسالة، مؤسسة بّبكت،) ُ،ط الَبكي عبداسن عبدا. الدكتور: ٙبقيق

 ٧بمػػػد شػػػعباف: ٙبقيػػػق، األصػػػوؿ علػػػم إلػػػى الوصػػػوؿ منهػػػاج، عمػػػر بػػػن عبػػػدا، البيضػػػاكم .ٖٓ
   .(ـََِٖ-قَُِْ، حـز ابن دار: بّبكت)ُط، إ٠باعيل

 ٧بمػد: ٙبقيػق ،رلالكبػ البيهقي سنن ،بكػر أبو موسى بن علي بن ا٢بسْب بن أٞبد ،البيهقي .ٖٔ
 (.ُْٗٗ – ُُْْ) الباز، دار مكتبة ا٤بكرمة، مكةد.ـ:) ّط ،. عطا القادر عبد

، األلبػػػػػاين الػػػػػدين ناصػػػػػر ٧بمػػػػػد: ٙبقيػػػػق ،المصػػػػػابيح مشػػػػػكاة، ا عبػػػػػد بػػػػػن ٧بمػػػػػد، التربيػػػػزم .ٕٖ
 (.ُٖٓٗ-، اإلسبلمي ا٤بكتببّبكت :)ّط

 ٧بمػد أٞبػد: ٙبقيػق ،الترمػذم سػنن الصػحيح الجامع ،عيسى أبو عيسى بن ٧بمد الَبمذم؛ .ٖٖ
 (.،د.تالعريب الَباث إحياء دار بّبكت،)  ط د ،شاكر

-ق ُُْٔ–دار الكتػػب  العلميػػة بػػّبكت :)د.ط ،شػػرح التلػػويح علػػى التوضػػيح ،التفتػػزاين .ٖٗ
  (.ٗٔ/ُ) ،ـ ُٔٗٗ

إلػػػى بنػػػاء الفػػػركع علػػػى  مفتػػػاح الوصػػػوؿ،الوػػػريف أيب عبػػػدا ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد التلمسػػػاين، .َٗ
  (.ُٖٗٗ-ُُْٗ) مكة ا٤بكرمة، ا٤بكتبة ا٤بكية، )ُط،ي فركوسٙبقيق:٧بمد عل ،األصوؿ

 ُط، الناشػػػػر بإشػػػػراؼ العلمػػػػاء مػػػػن ٝباعػػػػة: ٙبقيػػػػق ،التعريفػػػػات، ٧بمػػػػد بػػػػن علػػػػي، ا١برجػػػػاين .ُٗ
 (.ـُّٖٗ- ىػَُّْ د.ف،:لبناف – بّبكت)

 بػػن ٧بمػػد بػػن صػػبلح: ٙبقيػػق ،الفقػػو أصػػوؿ فػػي البرىػػاف، ا عبػػد بػػن ا٤بلػػك ا١بػػويِب، عبػػد .ِٗ
 (.ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ، العلمية الكتب دار: لبناف – ّبكتب)ُط، عويضة

 ابػػن دارد.ـ:)ٓط،كالجماعػػة السػػنة أىػػل عنػػد الفقػػو أصػػوؿ معػػالم ،حسػػْب ٧بمػػد ،ا١بيػػزاين .ّٗ
 .(ىػ ُِْٕا١بوزم

 لقواعػػد الميسػػر الشػػرح: الكتػػاب مصػػدر مسػػاعد بػػن عمػػر بػػن ا، أٞبػػد عبػػد أبػػو، ا٢بػػازمي .ْٗ
 :http، ا٢بػػػازمي الوػػػيخ موقػػػع بتفريغهػػػا ـقػػػا صػػػوتية دركس ،الفصػػػوؿ كمعاقػػػد األصػػػوؿ
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//alhazme.net [دركس ٗ - الػدرس رقػم ىو ا١بزء آليا، كرقم مرقم الكتاب( ]ٔ /ِِ ،
 (.آليا الواملة بَبقيم

، ا١بديػد ا١بيػل مكتبػةصنعاء :) د."،اليمن في كالفقهاء الصوفية٧بمد،  بن ا ا٢ببوي، عبد .ٓٗ
  .(ـُٕٔٗ ػ ىػُّٔٗ،

 د.ط،الػػػػػػػػػيمن فػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػالمي العربػػػػػػػػي الفكػػػػػػػػػر مصػػػػػػػػادر، مػػػػػػػػد٧ب ا ا٢ببوػػػػػػػػي، عبػػػػػػػػد .ٔٗ
 (ُٖٗٗد.ـ:د.ف،)

 عػادؿ الوػيخ: ٙبقيق، العلمية الكتب دار، الكتاب علـو في اللباب، علي بن عمر، ا٢بنبلي .ٕٗ
 .( ـ ُٖٗٗ- ىػ ُُْٗ: بّبكت)  ُط، معوض ٧بمد علي كالويخ، ا٤بوجود عبد أٞبد

 بسػيوين ٧بمػد: ٙبقيػق الرسػولية، الدكلة ريختا في اللؤلؤية العقود، ا٢بسن بن ا٣بزرجي، علي .ٖٗ
اليمػِب،  كالبحػوث الدراسػات مركػزلبناف  – بّبكت)ُا٢بوارل، ط األكوع علي بن عسل، ٧بمد
 .(ـ ُّٖٗ - ىػ َُّْ)اآلداب، ،  صنعاء، دار

ق: أبػو عبػد الػرٞبن عػادؿ يػقٙب ،الفقيػو ك المتفقػو ،أبو بكر أٞبد بن علي ،ا٣بطيب البغدادم .ٗٗ
 (.قُُِْ،–دار ابن ا١بوزم :السعودية  ِط،ازمبن يوسف الغر 

 خالػد ، زمػررل أٞبػد فػواز: ٙبقيػق ،الػدارمي سػنن ، ٧بمػد أبػو الرٞبن عبد بن عبدا الدارمي، .ََُ
 .(ىػَُْٕ) – العريب الكتاب دار:بّبكت ) ،ُط العلمي، السبع

ّبكت، دار )بػُط ،ٙبقيػق: خليػل ا٤بػيس  ،تقػويم األدلػة ،أبو زيد عبيد ا بن عمػر ،الدبوسي .َُُ
 (.ََُِالكتب العلمية، )

 -ىػػػُُْٗ العلميػػة الكتػػب دار: لبنػػاف، بػػّبكت)ُط ،الحفػػاظ تػػذكرة، أٞبػػد ٧بمػػد، الػػذىيب .َُِ
 .(ـُٖٗٗ

-ىػػػػػُِْٕ) ا٢بػػػػديث دار: القػػػػاىرة) دط النػػػػبالء،  أعػػػػالـ سػػػػير، أٞبػػػػد بػػػػن الػػػػذىيب، ٧بمػػػػد .َُّ
 .ُُْ-َْٕ/ٔ(، ـََِٔ

 - ىػُُْْ، الكويتية األكقاؼ كزارةد.ـ:)ِط ،األصوؿ في الفصوؿ، علي بن أٞبد، الرازم .َُْ
 (.ـُْٗٗ

 الوػػيخ يوسػػف: ٙبقيػػق، الصػػحاح مختػػار، بكػػر أيب بػػن ٧بمػػد ا عبػػد أبػػو الػػدين زيػػن، الػػرازم .َُٓ
 (.ـُٗٗٗ - ىػَُِْ  ،النموذجية الدار - العصرية ا٤بكتبةصيدا : - بّبكت)ٓط، ٧بمد
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 التفسػػير=  الغيػػب مفػػاتيح ، التيمػػي ا٢بسػػْب بػػن ا٢بسػػن بػػن عمػػر بػػن ٧بمػػد ا عبػػد ،الػػرازم .َُٔ
 (.ىػ َُِْ ،– العريب الَباث إحياء دار:بّبكت )ّط،الكبير

، العلػػػػواين فيػػػػاض جػػػػابر طػػػػو الػػػػدكتور: كٙبقيػػػػق دراسػػػػة ،المحصػػػػوؿ، عمػػػػر بػػػػن ٧بمػػػػد، الػػػػرازم .َُٕ
 (..ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ: الرسالة مؤسسةد.ـ:)ّط

 دارالقػاىرة :)وجػودا٤ب عبػد عػادؿ، عػوض ٧بمػد علػي ٙبقيػق ،المعػالم، عمػر بن ٧بمد، الرازم  .َُٖ
 (ّْ-ِْ/ص( )ُُْْ ،ا٤بعرفة

 ديب)ُشػػبيلي، ط ا٢بسػػْب بػػن ا٥بػػادم.دٙبقيػػق:  ،المسػػؤكؿ ، تحفػػةٰبػػي بػػن موسػػى، الرىػػوين .َُٗ
 (.ـََِِ/ىػُِِْ ، ،الَباث كإحياء اإلسبلمية للدراسات البحوث دار:

 ٞبػدأ: ٙبقيػق، األصػوؿ زبػد اقتبػاس إلػى الوصػوؿ ذريعػة شػرح، بكػر أيب بن ٧بمد، الزبيدم .َُُ
 .(ـَُُِ -قُِّْ،  الرسالةدموق :)ُط، اإلدريسي دبواف فرحاف

: ٙبقيػق القػاموس جػواىر مػن العركس تاج، ا٢بسيِب الرزٌاؽ عبد بن ٧بٌمد بن ٧بٌمد، الزَّبيدم  .ُُُ
 ..(دت، ا٥بداية دار د.ط،)د.ـ:،اققْب من ٦بموعة

 البػايب عيسى مطبعة: د.ـ)ّ، طالقرآف علـو في العرفاف مناىل، العظيم عبد الزٍُّرقاين، ٧بمد .ُُِ
 كشركاه. ا٢بليب

 دارد.ـ:، ) ُط ،الفقػو أصػوؿ فػي المحػيف البحر، ا عبد بن ٧بمد الدين بدر، الزركوي  .ُُّ
  (ـُْٗٗ - ىػُُْْ: الكتيب

 عمرك أيب: ٙبقيق، الجوامع لجمع المسامع تنشيف، ا عبد بن ٧بمد الدين بدر، الزركوي .ُُْ
 ((.َََِ – ُُِْ العلمية الكتب دار، بّبكت ، )الرحيم عبد أٞبد ا٢بسْب

، ىػػ( ُّٔٗمػايو/  أيػار، للمبليػْب العلػم دارد.ـ:)ٓط، األعالـ ،٧بمود الدين خّب، الزركلي  .ُُٓ
 (.ـََِِ

 األقاكيػل كعيػوف التنزيػل غػوام  حقائق عن الكشاؼ، عمر بن ٧بمود ا جار، الز٨بورم .ُُٔ
 .(،د.ت العريب الكتاب دار:بّبكت ) ّط، التأكيل كجوه في

، صػػػاحل أديػػػب ٧بمػػػد. د: ٙبقيػػػق ،األصػػػوؿ علػػػى الفػػػركع تخػػػريج، أٞبػػػد بػػػن ٧بمػػػود، الز٪بػػػاين .ُُٕ
 (.ُّٖٗ، الرسالة مؤسسة: بّبكت)ِط

 (،.ـُٕٖٗالرسالة،  مؤسسة: بّبكت، )ٔط ،الفقو أصوؿ في الوجيز، عبدالكرًن، زيداف .ُُٖ
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 ٧بمػد: ٙبقيق ،الهداية ألحاديث الراية نصب ،ا٢بنفي ٧بمد أيب يوسف بن ا لعبد،الزيلعي .ُُٗ
 .ىػػػُّٕٓ– ا٢بديث دار: مصر) – البنورم يوسف

 لبنػػػاف: بػػّبكت)ّط، اإلسػػالمي التشػػػريع فػػي كمكانتهػػا السػػػنة، حسػػِب مصػػطفى، السػػباعي .َُِ
 (.ـ ُِٖٗ - ىػ َُِْ ،اإلسبلمي ا٤بكتب

 الكتػػب دار: د.ـ)ُط ،كالنظػػائر األشػػباه، الػػدين تقػػي بػػن الوىػػاب عبػػد الػػدين تػػاج، السػػبكي .ُُِ
 (.ـُُٗٗ -ىػُُُْالعلمية

 رسػػالة، حسػػْب عقيلػػة: ٙبقيػػق ،الجوامػػع جمػػع، علػػي بػػن الوىػػاب عبػػد الػػدين تػػاج، السػػبكي .ُِِ
 (.ََِٔ-قُِْٕ، االسبلمية العلـو كلية،  ا١بزائر جامعة، دكتوراه

 ٧بمػػػد ٧بمػػػود. د: ٙبقيػػػق، الكبػػػرل الشػػػافعية طبقػػػات، الوىػػػاب عبػػػد الػػػدين تػػػاج، السػػػبكي .ُِّ
 ىػُُّْ، كالتوزيع كالنور للطباعة ىجرد.ـ:)  ِط، ا٢بلو ٧بمد الفتاح عبد. د الطناحي

 علػػي: ٙبقيػػق، الحاجػػب ابػػن مختصػػر عػػن الحاجػػب رفػػع، علػػي بػػن الوىػػاب عبػػد، السػػبكي .ُِْ
 (.قُُْٗ - ـ ُٗٗٗ الكتب عادل: بّبكت) ُط، ا٤بوجود عبد أٞبد معوض، عادؿ ٧بمد

 كتػػػبال دار: بػػػّبكت)  ،دط،المنهػػػاج شػػػرح فػػػي اإلبهػػػاج، الكػػػايف عبػػػد بػػػن علػػػي، السػػػبكي .ُِٓ
 (.ـ ُٓٗٗ - ىػُُْٔ العلمية

  ُط ،التحفػػػة  اللطيفػػػة فػػػي تػػػاريخ المدينػػػة الشػػػريفة ،مشػػػس الػػػدين السػػػداكم ،السػػػداكم  .ُِٔ
 ـ( ُّٗٗ-ىػػػ  ُُْْ –دار الكتب العلمية  ،بّبكت )

 مػػن كثػػّب بيػػاف يف ا٢بسػػنة الػػرٞبن، ا٤بقاصػػد عبػػد بػػن ٧بمػػد ا٣بػػّب أبػػو الػػدين السػػداكم، مشػػس .ُِٕ
 الكتػاب ، ) بػّبكت، دارُ ا٣بوػت ط عثماف ٧بمد: األلسنة، ٙبقيق على ا٤بوتهرة األحاديث

  .ـ (ُٖٓٗ - ىػ َُْٓ– العريب
 :بػّبكت) التاسػع القػرف ألىػل الالمػع الضػوءالػرٞبن،  عبػد بػن ٧بمػد الػدين مشس، السداكم .ُِٖ

 (.،د.تا٢بياة مكتبة دار
علػػػػػم  فػػػػػيشػػػػػرح الهدايػػػػػة  فػػػػػيالغايػػػػػة  ،مشػػػػػس الػػػػػدين ٧بمػػػػػد بػػػػػن عبػػػػػد الػػػػػرٞبن ،السػػػػػداكم .ُِٗ

 مكتبػػػػػة أكالد الوػػػػػيخ للػػػػػَباثد.ـ:) ُط، إبػػػػػراىيمٙبقيػػػػػق: أبػػػػػو عػػػػػائش عبػػػػػد ا٤بػػػػػنعم ،الركايػػػػػة
(ََُِ). 
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 الكتػػػب دار :)لبنػػػاف ا ، طالحػػػديث ألفيػػػة شػػػرح المغيػػػث فػػػتح ،الػػػدين السػػػداكم، مشػػػس .َُّ
 .(ىػَُّْ) العلمية

 -ىػػػػػػػ ُُْْ، ا٤بعرفػػػػػػة دار: بػػػػػػّبكت) ُط ،السرخسػػػػػػي أصػػػػػػوؿ، أٞبػػػػػػد ٧بمػػػػػػد، السرخسػػػػػػي .ُُّ
   (ـُّٗٗ

 (.ـُّٗٗ-ىػُُْْ- ا٤بعرفة دار: بّبكت) دط،المبسوط، أٞبد بن ٧بمد، السرخسي  .ُِّ
 جهلػػػػػػػػػػو الفقيػػػػػػػػػػو يسػػػػػػػػػػع ال الػػػػػػػػػذم الفقػػػػػػػػػػو أصػػػػػػػػػػوؿ،  ناصػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػن عيػػػػػػػػػاض، السػػػػػػػػػلمي .ُّّ

 ،د.ط)د.ـ:د.ف،د.ت(
، ا١بوامػػػع ٝبػػع سػػلك يف ا٤بنظومػػة الػػػدرر إليضػػاح ا١بػػامع األصػػل، عمػػػر بػػن حسػػن، السػػيناكين .ُّْ

 (.ـُِٖٗالنهضة،  مطبعةتونس:)ُط
 الفضػػل أبػػو ٧بمػػد: ٙبقيػػق، القػػرآف علػػـو فػػي اإلتقػػاف، بكػػر أيب بػػن الػػرٞبن عبػػد، السػػيوطي .ُّٓ

 (، ـُْٕٗ -ىػُّْٗ، للكتاب العامة ا٤بصرية ا٥بيئةد.ـ:) ،دط،إبراىيم

 عبػػد: ٙبقيػػق، الجوامػػع شػػرح جمػػع فػػي الهوامػػع ، ىمػػعبكػػر أيب بػػن الػػرٞبن عبػػد، السػػيوطي .ُّٔ
 (.،د.تالتوفيقية ا٤بكتبة: مصر)دط،ىنداكم ا٢بميد

دط)بػػػػػػػػػّبكت، دار الكتػػػػػػػػػب  ،الػػػػػػػػػراكم تػػػػػػػػػدريب،؛ جػػػػػػػػػبلؿ الػػػػػػػػػدين عبػػػػػػػػػدالرٞبنلسػػػػػػػػػيوطيا  .ُّٕ
 (  ُٔٗٗ-ُُْٕالعلمية،)

  ،د.ت(العريب الكتاب دار: بّبكت) الشاشي أصوؿ، ٧بمد بن أٞبد، الواشي .ُّٖ
الموافقػػػػػػػات فػػػػػػػي أصػػػػػػػوؿ  ،إبػػػػػػػراىيم بػػػػػػػن موسػػػػػػػى اللدمػػػػػػػي الغرنػػػػػػػاطي ا٤بػػػػػػػالكي ،الوػػػػػػػاطيب .ُّٗ

  (.،د.تدار ا٤بعرفة ،بّبكت ،،د.ط)ٙبقيق:عبد ا دراز،الفقو
، سػػلماف آؿ حسػن بػن موػػهور عبيػدة أبػو: ٙبقيػػق، الموافقػات، موسػػى بػن إبػراىيم، الوػاطيب .َُْ

 .(ـُٕٗٗ/ ىػُُْٕ، عفاف ابن دارد.ـ:)ُط
 مكتبػػػو :مصػػػر)ُط،شػػػاكر أٞبػػػد: ٙبقيػػػق، الرسػػػالة، إدريػػس بػػػن ٧بمػػػدأبػػػو عبػػػد ا ، الوػػافعي .ُُْ

 ـ(.َُْٗ/ىػُّٖٓ، ا٢بليب
 .(،د.تالعلمية الكتب )بّبكت: دار د.ط، الشافعي مسندإدريس،  ابن الوافعي، ٧بمد  .ُِْ
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 فػي -كسػلم عليػو اهلل صػلى- النبػي عصػمة حػوؿ شػبهات رد،٧بمػد السيد عماد، الوربيِب .ُّْ
 .(ىػُُْٓ د.ـ:د.ف) ،د.طالعظيم ا٢بق مشس آبادم، ٧بمد .الشريفة النبوية السنة ضوء

، "نثػػر الػػوركد شػػرح مراقػػي السػػعود المسػػمى ،٧بمػػد األمػػْب بػػن ٧بمػػد ا٤بدتػػار ،الوػػنقيطي .ُْْ
 (.ُِْٔدار عادل الفوائد، د.ـ: )ُطٙبقيق علي ٧بمد العمراف،

 - بػػّبكت، )بالقرآنػػػ القػػرآف إيضػػاح فػػي البيػػاف واءأضػػ، ٧بمػػد بػػن األمػػْب ٧بمػػد، الوػػنقيطي .ُْٓ
 (مػ ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓ كالتوزيع كالنور للطباعة الفكر دار، لبناف

 العلػـو مكتبػة: ا٤بنورة ا٤بدينة)ٓط، الفقو أصوؿ في مذكرة، ٧بمد بن األمْب ٧بمد، الونقيطي .ُْٔ
 (.ـ ََُِكا٢بكم، 

 البحػث عمادةالسعودية ةكةالعربيا٤بمل) ُط كحجيتو الواحد خبر، ٧بمود بن أٞبد،الونقيطي .ُْٕ
 (.ـََِِ/ىػُِِْ، ا٤بنورة، ا٤بدينة اإلسبلمية، با١بامعة العلمي

 ،خػػػػاف العلػػػػيم عبػػػػد ا٢بػػػػافظ. د: ٙبقيػػػػق ،الشػػػػافعية طبقػػػػات، أٞبػػػػد بػػػػن بكػػػػر أبػػػػو ،الوػػػػهيب .ُْٖ
 .(ىػ َُْٕ، الكتب عادل النور دار :بّبكت)ُط

: ٙبقيق، ُط، األصوؿ علم من الحق تحقيق إلي الفحوؿ ارشاد، علي بن ٧بمد، الووكاين .ُْٗ
 .(، ـُٗٗٗ - ىػُُْٗ، العريب الكتاب دار: د.ـ) د.طعناية، عزك أٞبد الويخ

 ،يػػث سػػيد األخيػػار شػػرح منتقػػى األخبػػارنيػػل األكطػػار مػػن أحاد،علػػي بػػن ٧بمػػد، الوػػوكاين .َُٓ
  (.ـُّٗٗ - ىػُُّْ ا٢بديث دار: ، مصر)ُط، الصبابطي الدين عصاـ: ٙبقيق

 ،د.ت(قرطبة مؤسسة د.ط)د.ـ:أحمد، اإلماـ مسند،  ا عبد أبو حنبل بن الويباين، أٞبد .ُُٓ
، ىيتػػػػو حسػػػن ٧بمػػػد. د: ٙبقيػػػق، الفقػػػو أصػػػوؿ فػػػي التبصػػػرة، علػػػي بػػػن إبػػػراىيم، الوػػػّبازم .ُِٓ

 (.َُّْ، الفكر دار:  دموق)ُط
 ـ ََِّ العلمية الكتب دار د.ـ:)ِط، الفقو أصوؿ في اللمع، علي بن إبراىيم، الوّبازم .ُّٓ

 .(.ىػ ُِْْ -
 لبناف) ُط، عباس إحساف: اقق، الفقهاء طبقات، ا٤بكـر الدين جبلؿ بن ٧بمد، الوّبازم .ُْٓ

 .(َُٕٗ، العريب الرائد دار: بّبكت -
، الغػزارل مكتبػة: دموػق: ) ّط، األحكػاـ آيػات تفسػير البيػاف ركائع، علػي ٧بمد، الصابوين .ُٓٓ

 َُٖٗ - ىػ ََُْ،  العرفاف مناىل مؤسسة
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 ،مصػطفى كتركػي، األرنػاؤكط أٞبػد: ٙبقيػق، بالوفيػات الػوافي، خليل الدين صبلح، الصفدم .ُٔٓ
 .(ـَََِ -ىػَُِْالَباث إحياء دار: بّبكت)دط

 الػػػرٞبن حبيػػػب: ٙبقيػػػق ، الػػػرزاؽ عبػػػد مصػػػنف ،ٮبػػػاـ بػػػن الػػػرزاؽ عبػػػد بكػػػر الصػػػنعاين، أبػػػو .ُٕٓ
 .ىػ(َُّْ،اإلسبلمي  ا٤بكتب -) بّبكت ِ األعظمي ط

 حسػْب القاضػي: ٙبقيق، اآلمل بغية شرح السائل إجابة، األمّب إ٠باعيل بن ٧بمد، الصنعاين .ُٖٓ
، الرسػػالة مؤسسػػة: بػػّبكت -)ُط، األىػػدؿ مقبػػوؿ ٧بمػػد حسػػن الػػدكتورك  السػػيايي أٞبػػد بػػن

 (.ـُٖٔٗ
  د.ط)د.ـ:د.ف،د.ت(،السائل غليل شفاء، صبلح علي، الطربم .ُٗٓ
 ُط، شػػاكر ٧بمػػد أٞبػػد: ٙبقيػػق، القػػرآف تأكيػػل فػػي البيػػاف جػػامع، جريػػر بػػن ٧بمػػد، الطػػربم .َُٔ

 (.ـ َََِ - ىػ َُِْالرسالة مؤسسة: د.ـ)
 اسػن عبػد بػن ا عبػد:  ٙبقيػق، الركضػة مختصػر شػرح ، القػوم عبػد بن سليماف، الطويف .ُُٔ

 (ـ ُٕٖٗ - ىػ َُْٕ الرسالة، ؤسسةمد.ـ:)ُط،الَبكي
 ،الصػالح ابػن مقدمػة شػرح كاإليضػاح التقييػد ،ا٢بسػْب بػن الػرحيم عبػد الػدين زيػن العراقي؛ .ُِٔ

 - ُّٖٗ كالتوزيػػػػػع، للنوػػػػػر الفكػػػػػر دار بػػػػػّبكت،)ُط.: عثمػػػػػاف ٧بمػػػػػد الػػػػػرٞبن عبػػػػػد: ٙبقيػػػػػق
َُٕٗ). 

 كالنوػػر لطباعػػةل الفكػػر دارد.ـ:)  ُط، التهػػذيب تهػػذيب، أٞبػػد الػػدين شػػهاب، العسػػقبلين .ُّٔ
 . ِْٕ/ٓ(، ـ ُْٖٗ - ىػ َُْْ: كالتوزيع

، الجوامػع جمػع علػى المحلػي الجالؿ شرح على العطار حاشية، ٧بمد بن حسن، العطار .ُْٔ
  (.،د.تالعلمية الكتب دار د.ـ:)

، حنبػل بػن أحمػد اإلمػاـ مػذىب علػى الفقػو أصػوؿ فػي صػرالمخت، ا٢بسن أبو الدين عبلء .ُٓٔ
 .(،د.تالعزيز عبد ا٤بلك جامعة: ا٤بكرمة مكة)دط،بقا مظهر ٧بمد. د: ٙبقيق

 ٧بمػػد: الػػدكتور ٙبقيػػق، األصػػوؿ تعليقػػات مػػن المنخػػوؿ، ٧بمػػد بػن ٧بمػػد حامػػد أبػػو، الغػزارل .ُٔٔ
 (.ـ ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗسورية - دموق الفكر لبناف، دار بّبكت)ّط،ىيتو حسن

، الوػػػايف عبػػػد السػػػبلـ عبػػػد ٧بمػػػد: ٙبقيػػػق، المستصػػػفى،: الطوسػػػي ٧بمػػػد بػػػن ٧بمػػػد، الغػػػزارل .ُٕٔ
 (.ـُّٗٗ - ىػُُّْ، العلمية الكتب دارد.ـ:)ُط
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بػػّبكت، ) ُ، طاإلسػػالمية للعلػػـو العالميػػة الجامعػػة البحػػث أصػػوؿ ،ا٥بػػادم عبػػد، الفضػػلي .ُٖٔ
 .( ُِٗٗ -ُُِْالعريب،  ا٤بؤرخ دار

اإلرشػػػػاد إلػػػػى صػػػػحيح االعتقػػػػاد كالػػػػرد علػػػػى أىػػػػل الشػػػػرؾ  ، صػػػػاحل بػػػػن فػػػػوزاف ،الفػػػػوزاف .ُٗٔ
 ،(ـُٗٗٗ -ىػ َُِْ،: دار ابن ا١بوزمد.ـ)ْط،كاإللحاد

، الفصػػػػػوؿ كمعاقػػػػػد األصػػػػػوؿ قواعػػػػػد إلػػػػػى الوصػػػػػوؿ تيسػػػػػير،صػػػػػاحل بػػػػػن عبػػػػػدا، الفػػػػػوزاف .َُٕ
  (،د.تا١بوزم ابن دارد.ـ:)ِط

قيػػق: ٝبػػاؿ ٙب، مرقػػاة المفػػاتيح شػػرح مشػػكاة المصػػابيح ،علػػي بػػن سػػلطاف ٧بمػػد ،القػػارم .ُُٕ
 (.ََُِ –ُِِْ،لبناف/ بّبكت دار الكتب العلمية )ّطعيتاين ،

 ٧بمػد:ٙبقيػق، الشفا شرح في الرياض نسيم،ا٤بصػرم عمر ٧بمدبن بن ،أٞبد عياض القاضي .ُِٕ
 (قُِِْ ،العلمية الكتب دار:بّبكت)ُط،عطا القادر عبد

، السػػػبع القػػػراءات فػػػي الشػػػاطبية شػػػرح فػػػي الػػػوافي الغػػػِب عبػػػد بػػػن الفتػػػاح عبػػػد: القاضػػػي .ُّٕ
  (.ـ ُِٗٗ - ىػ ُُِْ،للتوزيع السوادم مكتبة د.ـ:)ْط

 لغػػػػػة مػػػػػن يههػػػػػاكتوج الشػػػػػاذة القػػػػػراءات القاضػػػػػي، الغػػػػػِب عبػػػػػد بػػػػػن الفتػػػػػاح عبػػػػػد ،القاضػػػػػي .ُْٕ
 )د.ـ:د.ف،د.ت(ْ،طالعرب

، حجػػي ٧بمػػد: ُّ، ٖ، ُ جػػزء: ٙبقيػػق، الػػذخيرة، إدريػػس بػػن أٞبػػد الػػدين شػػهاب، القػػرايف .ُٕٓ
 دار: بػّبكت -)ُط، خبػزة بػو ٧بمػد: ُِ - ٗ، ٕ، ٓ - ّ جػزء أعػراب سعيد: ٔ، ِ جزء

 .ـ ُْٗٗ اإلسبلمي الغرب
، ٙبقيػػق: العقػػد المنظػػـو فػػي الخصػػوص كالعمػػـو ،شػػهاب الػػدين أٞبػػد بػػن إدريػػس ،القػػرايف .ُٕٔ

 (.ُٗٗٗ-َُِْة، ا٤بكتبة ا٤بكية، دار الكتيب،) القاىر ُأٞبد ا٣بتم عبد ا ،ط
، عطػػػػا القػػػػادر عبػػػػد ٧بمػػػػد: ٙبقيػػػػق،االسػػػػتثناء فػػػػي االسػػػػتغناء، أٞبػػػػد الػػػػدين شػػػػهاب، القػػػػرايف .ُٕٕ

   .(ـُٖٔٗ-َُْٔ، العلمية الكتب دار، بّبكت)ُط
 (.،د.تالكتب عادل: د.ـ) د.ط،الفركؽ أنواء في البركؽ أنوار، أٞبد الدين شهاب، القرايف .ُٖٕ
، سػػػػعد الػػػػرؤكؼ عبػػػػد طػػػػو: ٙبقيػػػػق، الفصػػػػوؿ تنقػػػػيح شػػػػرح، أٞبػػػػد الػػػػدين شػػػػهاب، القػػػػرايف .ُٕٗ

  .(ـ ُّٕٗ - ىػ ُّّٗ، ا٤بتحدة الفنية ةالطباع شركة: د.ـ)ُط
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بػّبكت ) البػاقي، عبػد فػؤاد ٧بمػد: ٙبقيػق، ماجػة ابن سنن،ا عبد أبو يزيد بن ٧بمد القزكيِب، .َُٖ
  . ( ،د.ت الفكر دار:

 دارد.ـ:)ِط الشػرائع ترتيػب فػي الصػنائع بػدائع، أٞبػد بػن مسػعود بػن بكػر أبػو، الكاسػاين .ُُٖ
  .(ـُٖٔٗ - ىػَُْٔالعلمية،  الكتب

، راىويػػػو بػػػن كإسػػػحاؽ حنبػػػل بػػػن أحمػػػد اإلمػػػاـ مسػػػائل، منصػػػور بػػػن إسػػػحاؽ، الكوسػػػج .ُِٖ
، ا٤بنػػورة،  با٤بدينػػة اإلسػػبلمية العلمػػي، ا١بامعػػة البحػػث عمػػادة: السػػعودية العربيػػة ا٤بملكػػة)ُط

 .(ـََِِ - ىػُِْٓ
)صػػنعاء،  ِط ،، ٙبقيػق: ا٤برتضػى اطػورمالكاشػػف لػذكم العقػػوؿ ،أٞبػد بػن ٧بمػد ،لقمػاف .ُّٖ

 (د.تدر،مكتبة ب
 أبػػو الفتػػاح عبػػد: ٙبقيػق، كالتعػػديل الجػػرح فػػي كالتكميػػل الرفػػع، ا٢بػي عبػػد ٧بمػػد، اللكنػوم .ُْٖ

 (.ىػَُْٕ اإلسبلمية ا٤بطبوعات مكتب- حلب)ّط، يدة
 أٞبػد: ٙبقيػق، األصػوؿ علػم فػي العقػوؿ معيػار إلػى الوصػوؿ منهػاج، علي أٞبد، ا٤باخذم  .ُٖٓ

 (.ـََِٓ-قُُِْ– نيةاليما ا٢بكمة دارصنعاء :)ُط، ا٤باخذم مطهر علي
. د: ٙبقيػق، الفقػو أصػوؿ فػي التحريػر شػرح التحبير ،علػي ا٢بسن أيب الدين عبلء ،ا٤برداكم .ُٖٔ

 مكتبػػػػة: الريػػػػاض/  السػػػػعودية)ُط السػػػػراح أٞبػػػػد. القػػػػرين، د عػػػػوض. ا١بػػػػربين، د الػػػػرٞبن عبػػػػد
 (. ـَََِ - ىػُُِْ، الرشد

 ٧بمػػػػػد حسػػػػػن ٧بمػػػػػد: ٙبقيػػػػػق، األصػػػػػوؿ فػػػػػي األدلػػػػػة قواطػػػػػع، ٧بمػػػػػد بػػػػػن منصػػػػػور، ا٤بػػػػػركزم .ُٕٖ
 (.ـُٗٗٗ-ىػُُْٖالعلمية الكتب دار: بّبكت، لبناف)ُط

 الغفػػار عبػػد د: ٙبقيػػق ،الكبػػرل النسػػائي سػػنن ، الػػرٞبن عبػػد أبػػو شػػعيب بػػن أٞبػػد النسػػائي، .ُٖٖ
 ػػػػػ ىػػػػػُُُْ ، العلميػػػػة الكتػػػػب داربػػػػّبكت،)ُط حسػػػػن، كسػػػػركل كسػػػػيد البنػػػػدارم، سػػػػليماف
 (.ـُُٗٗ

 سػليماف الغفػار عبػد. د: ٙبقيػق، الكبػرل السػنن ،الػرٞبن عبػد أبػو شػعيب بػن أٞبػد ،النسػائي .ُٖٗ
 (.ُُٗٗ – ُُُْ) ، العلمية، الكتب دار بّبكت،) ُ،ط حسن كسركم سيد البندارم،

) الريػػاض، مكتبػػة ُط،فقػػو المقػػارفلأصػػوؿ ا علػػم المهػػذب فػػي عبػػد الكػػرًن النملػػة، ،النملػػة .َُٗ
 (.َُِْ-ُٗٗٗالرشد،)
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 مكتبػة: الريػاض) ُط، المقػارف الفقػو أصوؿ معل في المهذب، علي بن الكرًن عبد، النملة .ُُٗ
 (.ـ ُٗٗٗ - ىػ َُِْ الرشد

 ،الحجػػاج بػػن مسػػلم صػػحيح شػػرح المنهػػاجأبػػو زكريػػا ٰبػػٓب بػػن شػػرؼ النػػوكم ،  ،النػػوكم  .ُِٗ
 .(ُِّٗ:العريب الَباث إحياء دار، بّبكت)ِط

 (.،د.تالفكر دارد.ـ:، ) المهذب شرح المجموع، ٰبٓب الدين ٧بيي، النوكم .ُّٗ
 بػن أٲبػن: ٙبقيق، عوانة أبي مستخرج، إسحاؽ بن يعقوب عوانة أبو، اإلسفراييِب النيسابورم .ُْٗ

، – ا٤بعرفػػػػة دار بػػػػّبكت) ُط ،الػػػػرحيم الػػػػرٞبن ا بسػػػػم أثبػػػػات بيػػػػاف بػػػػاب الدموػػػػقي عػػػػارؼ
 (.ْْٖ/ُ، ـُٖٗٗ -ىػُُْٗ

 دعبػ: ٙبقيػق ،الزكية العترة فقو أصوؿ في اللؤلؤية الفصوؿ ،ا٥بادم إبراىيم القاضي، ا٥بادم .ُٓٗ
 (.قُِْٓ، ا١بماىّبية دار: ليبيا)ُط، الديباين اجمليد

، اليوسف سليماف بن صاحل: ٙبقيق األصوؿ، دراية في الوصوؿ نهاية، الدين صفي، ا٥بندم .ُٔٗ
 .(د.ت،ا٤بكرمة مكةد.ـ:)دط ، السريح سعد

 ،دار الرياف للَباث بػّبكت ،القاىرة،)مجمع الزكائد كمنبع الفوائد ،علي بن أيب بكر،ا٥بيثمي  .ُٕٗ
 .(َُْٕدار الكتاب العريب) 


