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الهتونإثراع ممدهق )تقأهةجءٍ 

اهونإثراء سمه 

آلهوعني؛ محمد ستا عني، والثلأم والصلاة العالمين، رب لله الحمد 
بعل!أما أجمعين،، وصحبه 

صعا-راوتدلملغ لهللاحا، الشريعة علوم بتقريب ٌشتغلين العلم أهل زال لما 
وشارح،مخمر بينر والتألق،، التيريم، ي مختلقه، سبلا ذللئ، ق وملكوا لهم، 

بشرحهااعتنوا م الفنون، مختلف، ق التعليمثة المتون وألفوا ومهلوو، وموجز 
وكذللث،العخ،، ومريس، العبارة تسهيل، ق واجتهدوا للطلاب، وتقريبها 

ألمت،الذي العلم ق الساوز، مهمايت، تجمع التي، المتوسهلة، الكنِه ألفوا 
كون؛حيث، العبارة، ق والتوسط والدلائل،، الأقوال ذكر ق الاقتصاد ْع فيه 

المختصرة،المتون بين، متوسهلة رتبة ق وكون والمداكرة، ، ٠٣٦٧للئدملائمه 
للفقيهالمنافئرا؛ وجنة الناظر ررروصة كتاب نلك، ومن، المبسوطة، والعلولأيت، 

المقدمؤ،قيامة بن، محمد بن، أحمد بن، الله عبد محمد أيي، الشيخ الأصولؤ، 
حيت،من، عليها وأقبلوا الحنابلة -بما اعتنح، التي، اكتب من، وهو -(، ٥٦٢)٠ 

التيريم،ق المعتمد هو صار م ودراسه، وشرحا اختصارا به فاشتغلوا تأليفها، 
كتاب،ينازعي يكاد لا بحيث الفقه أصول لعلم البلاد هده ق الشريعة ثان كق 

القي.هدا ق آخر 

واعتمادهلأهميته امتاب -بدا نعتي، أن رأت قد المتون إثراء شركة ؤإف 
 ،j ،ِرويتها من، انعللأيا وذللئ، الشريعة؛ كليا١تإ ن، التدريم ،j العلومخدمة

عنايتهاوتأق التاحة، التعليمية والطرق الوسائل، ؛مختلق، وتقريبها الشرعية 







روضةااااظروحاةاو0إام

مقابلةم1ثهإبي الحاجة رأينا ثم تون، برن ونسخة الأزهرية، والنسخة العمرية، 
ذللئ،نجد لم ئأ الثركثة، الئخة عن الأخيار فوقع رابعة، نسخة علئ الكتاب 

مهايلةمع الظاهرية، بالنسخة المشكلة المواصع ق فاستعنا النص، صهل ق كافيا 
التيالمصادر ق المشكلة المواضع ومراجعة النملة، الدكتور طبعة علئ الكتاب 

لأبيوالتمهيد يعلئ، لأيي والعدة للغزالي، كالمستصفئ قدامة ابن منها أفاد 
وشرحهالطول كمختصر الثوصه؛ احممريتط التي المولفايتح وكدللثج الخهتاب، 

نصيكون أن أرجح هو ما معرفة علئ ثيا نتعين البحلي، ومختمر لمختصره، 
ه.قدامة ابن كتبه الذي الروضة 

الواضع،بعض ق بكلامه المؤلف مراد حفاء أيمان ذللث، إلئ ؤينضاف 
قصعوبات مواجهة إلئ أدئ مما المسائل بعض لخحتويات عرضه وطريقة 

القارئإلئ معناها يقرب يما ؤإبرازها معالجتها ق فاجتهدنا والحنونة، التفقير 

الإماكان.بقدر 

كمامنا، يتقبله وأن هذا، يحمالنا ينفع أن ~ت*الئ~ الله نسأل الختام ول 
علئالعمل فريق همشكر العمل؛ هذا إنجاز ل معنا ساهم من سكر ان يحدنا 

الحمل،إعداد أثناء واجهتتا التي للصعوبات وممهمهم نيا، قاموا التي جهودهم 
أواقتراح أو عمل ل معنا أسهموا الذين العلم وطلبة المشاخ كل نشكر كما 

المتونإثراء ركة ث ق الزملاء نشكر كما تهلويرنا، ق أثركبيث لذللث، كان فقد نقد، 
والفنثة.والإدايية العلمثة جهودهم علئ 



— ١١هعحممإم|ءاصن ومحجص 

علئه، الضمان تركي بن عبداش الشيخ لأوقاف الجزيل بالشكر ونتقدم 
وأنعليها، القائمين بجهود يفع أن الله أل ونالكتاب، هذا إعداد تمويلها 

•الجزاء حير يجزيهم وأن وذليته، الواقف أوقاف ق محارك 
الحيريةالراححى العزيز عيد بن سليمان ة مؤثميشكر أن نني لا كمّا 

لشركةموصول والشكر الشركة، هذه إنشاء ق المبارك تمويلهم علئ 
للئركة.التواصل الإداري دعمهم علئ العلم 

التيب٠اإحوظامح علينا يبخل ألا الكتاب هذا يهلالح مثن فالمرجو وأحينا 
بعصا.بعضهم يدل أهله، بين رحم فالعلم يراها، 

وآحزا.أولا لله والحمد 

المثرؤععلئ المعرف 

الشبلإبراهيم بن العزيز همد د• 





—= ١٣صتحممإيراعالخد9ن )قهمحكش 

كلمة( ١١)السطرث ق الكلمات عدد ومتوئط سهلنا، ( ١ )٩ المسطرةت 
نقرسا.

التصوير،ق ذلك يظهر لم ولكن بلونض كتب قد ولعله مشرقي، الخ3ل! 
المهمل،فشل ذلك عكس وربما والهمز، يالسل الالتزام عدم الناسخ عادة ومن 
يكتها!)كدا( ذلك! مال مقصورة، ألئا الممدودة الألف، كتابة أيقا عادته ومن 

•)كدئ( 

الألواحي.محمد ين أحمد ين محمل. التاضغ! اسم 
'آا/أ/جمه."ارخاكخ:

وفهما.علما زلل رب الرحيم، الرحمن الله م اربأولها؛ 
أصولفيه ندكر كتاب فهذ،ا بعن. أما . القدير.؟ العليم الكبير، العلي نله الحمد 

كلمن والاقتصار الاحتصار وجه عر قول كل ودليل فيه والاختلاف الفقه 
٠فيه حالفنا من ونجيبا نرتفيه ما ذللث، من ونبين المختار علئ قول 

الغريؤب،،على والملائمة الملائمة، على المويرة الحلة ..وترجح رر. احرها! 
أعلم.سبحانه واش الظن، تغليب ق أقوئ لأنه الشبهة؛ علئ والمناسبة 

وآلهمحمل، رسله حير على اش وصلى وكرمه، ومنه يحملءاه الكتاب تم 
كثيرا.تسليما وسلم وصحبه 

سنةالأحر، جمادئ شهر من عثر الثاف الأحد يوم نسخه من الفريغ وكان 
عاقبتها.اش أحن مئة، ومع وثلاثين ثلايث، 

ريه!عفو الراجي ين،نبه، المعرف تعالئ، اش إلئ الفقير العبد ه لفعلقه 
٠ا؛ لمين المجميع وعن عنهم اش عفا الألواحي، محمل، بن أحمل، ين محمد 



و؟وقءؤأبجر(الخياتظر ويثفة اوا1ظر روضة 

ب)ع(.لها رمزنا وقد 

!ب( ) تون برننحة ٠ ٢ 

^^٠؛!الأمريكية المتحدة بالولايات تون برن محفولأبجاىدة ثسخة وهي 
(٤٠٩٧.)

يقولتيتدئ تقديرا، واحدة ورقة أولها من سقط تامة، شبه النسخة وهد0 
الفهم...،؛.i الوضع أصل ق والفقه الفقه، معنى معرفة راقبل ت أ( / ٢ ر المؤلف 

المنهلقثة.المقدمة من حالية وهي 
الناسخفا0 فيها؛ السقط كثرة يعيبها أنه إلا حن، وحطها جيدة وحالتها 

وحمل،كلمات عليه فسقطت الكتاب من عديدة مواصع ل نفلر انتقال له حصل 
بالأسطر.المقتل هدا يكون وأحيائا 

الفالئصحيحات القابلة، واثار التصحيحات من حلوها أيصا يعيبها ومما 
مواصعسوئ تصحيح يوجد يكاد لا وبعدها فقهو، الكتاب أوائل ل إلا توجل 

نيايةيلاخإلئ أي يقيد لم وبعدها (، ١١)الورقة! ق قثد مقابلة بلاغ وآحر يسيرة، 
الكتاب.

وبعدها(، ٦١)الصفحة! استمثتإلئ تلويلة حواش النسخة هوامش وعلئ 
الحواشي.هل.ه انقعلعت، 

التعقيبة.يطريقة صفحاما وارتبطت، 

ورقة.( ١  ٤١٢)الأوراق،! عدد 

١()٤ إلئ! ١(، )٠ الطرمن! ل الكلمات وعدد س>ا، ( ١٧)المْلرة! 

تقريتا.كلمة 



— ١٠الختون إثراء هقح)مم )قهغبمهجم 

والأحمر.الأسود إللونين وكتب واصح، مشرقي الخط! 
المشرق[.]أو! الشرقي العذيي مجلي بن أحمد بن حمر الناسخ! اسم 

.٥٧٣٧■ارخالمغ!ها/؟/ 

إخباراتعالئ اه قال الفهم الوضع أصل ق الفقه معي معرفة ررقبل أولها؛ 
لساق...،؛.من عقدة واحلل ه موس عن 

الغريب،علق والملأئم اللائمة، علئ المونرة العلة وترجح ررب.ؤ آخرها! 
أعلم.واه الظن، تغليب ق أقوئ لأنه الشبهية؛ علئ والناسة 
وآلهالشى محمد سيدنا علئ وسلامه وصلواته وعونه اش بفضل نجز 
مجليبن أحمل، بن عمر الخبير! اللطيف، إلئ الفقير العبد يد علئ وصحبه، 

رجّحعشر ثامن الأقصئ، الجامع بصدر المشرق[، ]أو! الشرقي العد،يي 
ا،.مئة وسع وثلاثين مع سنة شهور من الفرد 

لها؛)ب(برمزنا وقد 

)ز(!)الأزهرية( الدمنهورية الممحة ٣. 

الأزهريةالكتبة ق المحفوظة اللأمنهورى أحمد الشيخ انة حز نسخة وهي 
أصول(. ٢٨٤)عام(،  ٤٢٣٦)يرقم! 

وحواشتقييدايت، وعليها أصلها، علئ ومقابله مصححة تامة، نسخه وهي 
(.٥٨٣٨)سنة الروضة علئ كتبها التي، الكتاق اش نصر ابن لحاشية وية من

مواضعق إلا والتصحيف-، الثقهل من حاليه الجملة، ق متقنة النخه وهذ0 
التعارض!فمل ق الؤلفإ قول من ( ٢  ٠٠٣،٢ )٢ منها ورقتين ييرة،غيرأ0آحر 

إلئ...،؛ وتجاراتيم حراثتهم ق الناس عادة هلأا أن الثالث! منهم. رء.ؤ.إجماعا 



ء-غةءؤهت(او0ااظر وظة اكاظر روضة 

منالناسخ، من الأوهام بعض فيهما ووقع مختلف، بخط كتبتا الكتاب، أنحر 
المتن،إلئ العائدة المرجحات، ق فجعلها الخارحثة المرجحات، قدم أنه ذللث، 

الخارجية.المرجحات، ق فجعلها المتن إلئ العائدة الرجحان، وأحر 

المنهلمة.القيمة النسخة هده ق أثبت، وقد 

كتس،.وثمانية مقدمة إلئ النسخة هده ق الكتاب وقسم 

التحقيبة.بهلريقة صفحاتها ترتبهل ولم 

ورقة.( ٢٠٤الأوراق:)عدد 

كلمة( ١٢)الملر؛ ق الكلمات، عدد ومتوثمل معلنا، ( ١٥)المهلرة؛ 

■كلمة ( ١٥إلى:)تزيد وقد نقرتا، 

نسخى.مشرقي الخط: 

لميدكر.اسمالناسخ: 

لمثدكر.النغ:تايخ 

•وأعن ير رب الرحيم، الرحمن الله م رربأولها• 
أصولفيه ندكر كتاب فهذا يعد أما .. القدير.الحليم الكبير، العلي الخمدنثه 

كلمن والاقتصار الاحتصار وجه علئ قول كل ودليل فيه ، والاحتلأفالفقه 

فيه...،؛.حالفنا من ونجس، نرتفيه ما ذلك، من ونبين المختار علئ قول 

الغرس،،علئ والملأئم اللائمة، علئ المريرة الحلة ؤيرجح ... ١١احرها: 
أعلم.سبحانه والله الفلن، تغلمس، ق أقوئ لأنه الشبهية؛ علئ والمناسبة 



= ١٧الختون إثراع هقدهض )غهيههك 

وسلموصبحه وآله محمد سدنا علئ افه وصلى ومنه، الله بحمد الكتاب تم 
•رسول أصحاب عن افه ورصي كثيزا، نسيما 

بر0•لها رمزنا وقد 

مك؛ة)س(:الضخة ٤.

(.٦٠٧برقم؛)السليمانية بالمكتبه اغا يوسف مكتبة ق محفوظة نسخة وهي 
حواشوعليها بالشكل، ومفبوطه ومقابله ومصححه تامه، نسخة وهى 

وتعليمات.

أولها.ق المنتلقية المقدمة علئ استملت وقد 

ألإلا يالسكل والهبمبهل- والئممحيح المقابلة حيث من حا الناسخ عناية ومع 
كثين؟فيها التصّحيف 

التعقيبة.بهلريقة صفحاتها وارتثهلت 

(ورقة١٤٦ّءالدالأوراق:)

كلمة( ١١)السهلر! ق الكلمات عدد ومتوسهل سهلزا، ( ٢١)المهلرة؛ 

نقرتا.

نحى.مرقى الخط. 

الثلبليالككري سهالب، ين أحمد ين عثمان الدين سرق، التاسع؛ اسم 
الخلي،•الملمح، 

-.٥٧٦٦سنة محرم المخ؛ تاؤخ 

تعسر.ولا يسر ربا الرحيم، الرحمن الله رربسم أولها؛ 



روغة11داذارودالهاام ١٨= 

بنأحمد بن افه عبد أبومحمد الدين موهق العالم الإمام الشيح قال 
هت!المقدس هدامة ين محمد 

أصولهيه ندكر كتاب فهدا بعد أما القدير... العليم اتكبير، العلي الحمدش 
كلمن والاقتصار الاختصار وجه علئ قول كل ودليل هيه والاحتلأف، الفقه 

هيهحالفنا من ونجيب نرتفيه ما ذلك من ونبين المختار على قول 

الغريب،علئ والملأئم الملائمة، علئ المزهرة الخلة وترجيح .. . ١١احرها؛ 
أعلم.تعالئ وافه الظن، تغليب ق أقوئ لأنه الشبهية؛ علئ والنامبة 
والمحمد يدنا العلئ اطه وصلى العالثن، رب والحمدطه الكتاب آحر 

أجمعين...؛،.

■-)_( ;لهارمرنا وقد 

الظاهرية)ل(:اكغة ٥ا

الفيلم؛رقم (، ٢٨٧٤يرقم؛)الظاهرية الكتب دار ق محفوظه نسخة وهي 
(؛٨٥٨)

غيروحالتها تقديرا، واحدة ورقة أولها من مقمحل تامة، شبه النسخة وهده 
منكثيرة مواصع وق الكلام، من كثيرا أذهب تلف أو رطوبه أصا-يا فقد جثدة؛ 

حسن.قديم وحطها النقص، لهدا استدراكا يقلمآخر؛ الكلام سمم قد الكتاب 
وحواش.تعليقات وعليها أصلها، علئ ومقابله مصححه نخه وهى 

المنهلمه.المقدمة فيها ذكر وق. 

التعقيبة.بهلريقة صفحاتبا وارتبهلت 

•عددالأوراق،؛)مآيل(ورقة 



ء ١٩هعحهةإير|ءاسن ومحغص 

كلمات.)٩( السطر! ق التكلات عدد ومتوئط مطنا، ( ١٦)المسطرة! 

نسخي.مشرقي الخط! 

ذكر.لم النارسغ! اسم 

يدكر.لم المخ! تاؤخ 

الألفافلمن يقتبس وما والشرط والاستثناء والعموم والهي الأمر ررق أولها! 
ؤإيمائها...،<؟إشارت،ا من 

الغرب،عش والملأئم اللائمة، علئ الوثرْ العلة ويرجح . رر.. آخرها! 
تمأعلم، مبحانه وافه الظن تغلب ق أقوئ لأنه الشهية؛ علئ والمناسبة 
الكتاب،<ّ

•;-)ل( لها رمزنا وقد 

عملناثطريقذ 

المقاطةءلئاسطوطاتّأولا! 

النسخعاى كاملا اتكتاب، قابلنا منها الماب وانتقاء النسخ جمع بعد 
الأرعإرع،ب،0س(•

الخطقيةالمقدمة لذكون الخطقثة؛ القيمة عليها قابلنا فقد )ل( النسخة وأما 
أيقاواستعنا تقدم، منهاكما ب( لخلو)ع، ل(؛ _، )ز، نح ثلايث، على مقابلة 
المهمة.الفروقات بعض منها وأثبتتا الحاجة، عند الكتائب، بقية ل ب)ل( 

فانالنسخ؛ جميع عليه امقّث ما الكتاب متن ق أثبتتا المقابلة بعد ثم 
قالإمارة مع الولف،، كلام لمياق منامنا صوابا نراه ما منها فنثبت، احتلفت 
النسخق ما أف رأينا إذا والزيادات، الفروق من الأخرئ النسخ ق ما إلئ الحامية 





= ٢٣الختون إثراء هقدهق ويعص 

قواعتمدنا للغزالي، المستصفئ كتاب عن بالنقل ذك يكون ما وغالتا 
حلافنشرإلئ لم ما حاففل زهير بن د.حمزة بتحقيق التي الهلبعة عاى عنه النقل 
ذك.

لساب:والمث اسة ئسا:طيمملقباس 

وهى!جوانب، أربعة ق وفنيا علميا الكتاب لهذا خدمتنا كانّتا 

الجانبية؛العناوين أولا؛ 

مكوناتهوترن المؤلف،، كلام توصح حانيية بعناؤين الكتاب أثرينا فقد 
والاعراصات،والأدلة، والأقوال، كاشريفايت،، يعص، عن بحفها ونمتن الثويسة، 
والتنبيهإبرازها يحن التي العناصر من ونحوذك عنها، والأحوبة عليهّا، الواردة 
عليها.

للقارئالفائدة تحقق بحسث، والإيجاز الوضوح العناؤين صياغة ق وراعينا 
للهوامش-ءا.إثقال غير من 

الخاب؛j الواردة واليرق بالأعلام التعريف ٧^١؛ 
أنوحرصنا المزلف، كلام ق ذكرها الوارد والفرق ؛الأعلام ءؤفنا فقد 

،اشريفوالتزمتا الكتاب، حواشي تثقل لا حتى مختصره اشريفايت، هن،ْ تكون 
لمواصعقهرتا بالكتاب وألحقنا فيه، ترد مومحلن أول ءناس والفرق ؛الأعلام 

منها.للاستفادة تسهيلا تراحمهم؛ 
ذك؛ل اعتمديت، التي المرامع وأبرز 

آص.)٤ الأشعري الحس لأبي الإسلأسن، الات ط٠ 
ى.٤ ٥ )٦ الذ1اهرى حزم لأبن والنحل، والأهواء المل ق لفصل ا ٠



مؤه(روغق||داظءّود|لخااض 

ه(.٤  ٦٣)البغدادي للخطيب بغداد، اؤخ ت ٠
تالخنالأ،لأينأيىعلئ)1آهه(.

•-( ٥٥ ٤٨)الشهر|1متاني الفتح لأبي والحل، الملل 
ه_(. ٥٦٢)المعاى معد لأبى الأنساب، 

•اُه(  ٤٣)الصلاح عمروابن لأبي الشافعية، الفقهاء طفات 
(.٥٧٤٢المزي)الحجاج لأبي الكمال، مذيب 

-(.٥٧٤٨)الذهي الدين لشمس البلاء، أعلام محير 
•—( ٥٧٤٨)الذهبي الدين لشمس الإسلام، تاريخ 

(.٥٧٧٥)القرشي القادر لعبد الحفية، طبقات ق المضية الجواهر 

•( ٥٧٩٥)الحنبلي رجب، لأبن الحنابلة، طبقات ذيل 

■(•٥٨ ١٧)الفيروزآبائي طاهر لأبي واللغة، الحو أئمة تراحم ق البلغة 
-(.٥٨٥٢)قلاق العحجر لاين اكهذس_ا، مذيب 

يوطيالالدين لجلال والحاة، اللغويين طبقات ق الوعاة بغية 

ه(.١  ٣٩)٦ الزركلي محمد بن الل.ين لخير لأعلام، ا ٠
الكتابأحاديث تخريج ثالتا! 

الأزتالمنهج الكتاب أحاديث تخريج ل سلكنا 
الإمامالذهب إمام مسند من كلها الكتاب أحاديث تخريج الزمتا . ١ 

غيرهما.ق أو الصحيحين ق كان مواء أحمد، 



— ٢٥=ء^ص الختون إثراء ويغص 

منهمابالتخريج فنكممي أحدهمات أو الصحيحين ق الحديث كان إذا . ٢ 
أحمل.الإمام ند ممع 

كتبمن نمنرجه أحدهمات ق أو الصحيحين ق الحديث يكن لم إذا ٣• 
فمنفيها! يكن لم فان المني، مع الأربعة كالقتن المشهورة؛ الئنة 

الإ'ءلالة.حثية اسقمبمِاء؛ دون المة كتب بقية 

وحرصتاالصحيحين، غير ق التي الأحاديث، عالئ الأئمة أحاكام نقلتا . ٤ 
وابنمعين، وابن أحمد، كالإمام المتقدمين؛ الأئمة أحاكام على 

كابنالعلم؛ أهل من غيرهم أحكام نقلنا وربما والدارفطني، عدى، 
استقصاءدون وغيرهم، حجر، وابن اللعن، وابن الهائي، عبد 

الحواشي.إثقال حشية للأسانيد؛ درامة ودون لأحكامهم، 
النمولأت،توثيق رابئا؛ 

العلم،أهل بعض عن نقولأيت، الروضة من مواضع ل قدامة ابن يحكي 
الخطاب،وأبي يعلئ، أبي للقاضي الكلماينن، ويحص أحمل، الإمام كروايايت، 

يكنلم ؤإذا ...؛،، وكذا كدا كتاب ررانثلر! بقولنا! الحاشية، ق النقول هذه فتوس 
.ب.لأاا،ق! بما ررقارن نقول! فإثا قدامة ابن نقله لما موافما الذكور الصدر ل ما 

■والاختيارات، الأقوال حكاية دون النصثة التمولأت، بتوثيق اكتفينا قد بأننا علما 
الإءلالةّحشية ونحوها؛ 

فقرات(إلى وتقيمه النص تلؤين حامئا! 

الأتية!الألمة حسّا ذك حاء وقد 

،!الولفكلام توضيح ق التالية الألوان استخ.دمنا )١( 



ء-اةةءقه(روضةاول1دموضةاوهق1م ًًصً^صصس^=  ٢٦— 

الاصطلاع.التعريفات لتمييز الأحمر! اللون ١. 

امناسِ:بيالآاتوالأحاشث.٢. 

الخلأمة. Jl/Vlلميزرؤوس الأزرق: الأون ٣. 

تمثل أشبهها، وما القول عبارات لتمييز الغامق! الأموي اللون . ٤ 
أجوبةأو اعراصات، أو أدلة، بدء! لبيان يأق مما ولتا(، )قلنا، 
مثل!المؤلف<، عند ونحوها الأوجه تعداد لتمييز وكدللث، عنها، 
.ب(.الأول! أوجه! حمة )من 

شرحهاالتي الأصولية المصهللحات لتمييز الغامق! الأحمر اللون ٥. 
بالحد.فها يم ولم المؤلف 

تقدم.ما عدا فيما المؤلف_، فيكلأم وذلك )العادي(! الأموي اللون ٦. 

كلامتسلسل تبثن آلية وفق ذلك وكان فقرات، إلئ النص يم تق)٢( 
علىمحيتا التقسيم ذلك، يكون أن وحرصنا بعض، علؤل بحضه وبناء المؤلفا، 

كلامإلئ واحدا حريا نقيق، أن غير من له، كالشرح فهو ١^٥،، نماد فهم 
التالي!النحو على الألية وكانت، تأحير، ولا بتقديم فيه أو ، المؤلف

الثافالمتوئ يكون ؛مث تويات،، مأربع إلئ المؤلف، كلام منا ق١. 
الثاق،عن منأحرا واكالث، الأول، المتوئ عن ملر البداية ق متأحزا 

منتوئ مكل تميز علامه ووصعنا الراح، المتوئ ل الأم وكدللثط 
"(.الراح! ه، الثالث،! ، • )الئاق! المتأحرة المستويات 

أوعدةواحد، لقول أدلة عدة يدكر كأن متعددة، أمورا الرلق، ذكر إذا . ٢ 
بيننضعها بأرقام نرهمها فاقا تعريفات؛ أو أوحوبة، أو اعراصات، 



= ٢٧الختون ممدمةإثراء ؤمحبمجتء 

مميز)تا[،]آ[(.تلوينهابلون مع معكوفين، 
بمده؛يجور ولا ه ام زمن ق يجور طائقه: وقالت الثالث القوو 

الق1لةرا،.ثسخ ق الواجد نجر قبلوا ياء أهل لأف ]١[ ادلساتقولالثالث 
الإسلام،دآر أمحلراف إلئ آحاد ييخث ه الّتيا ولكن ]٢[ 

والمنوح.الناسغ فتنقلور^ 

المؤلفكلام ق يرد مما ونحوها والأحوال والأنولع التقاسم ٣. 
تقمرعليه، تفريعه يمكن بكلام مسبوقه كانت، إذا تفقيره، ؤيحسن 

التالي:والقال كما 
 _،<tui _ يخلو:لا بين التألق بض

الفردان

ينفي،الآ"حر إلى أحدهما ينب أن ما إ٠ 
إثبات؛•أو 

للالعالأحادئ،(،قولما:ك0 
بقديماء.ليس ررالعالم و0 

بحتجديد مستوئ ق نجعلها فانا متعددة أمثلة المؤلف ذكر إذا , ٤ 

تالتالي المثال ق كما واحدة، فقرة ق تكون 
تلأيلمالتا-بمئإلأبمبمأإد;

ل>[تاويإنىاجم،؛
الجئعة،ل والعدد الإمام وحضور الكتاُة، ق والتي القدرة ك0 

بوجوب.يوصف لا ف ٠

العبد؛باحتيار يتعثى ما ؤإلملر !]٢[ 
منجرء وعسل الجمعة، إلن والثني للصلاة، الطهارة ك0 

يزءمنااألتخالتهاريساك الزأسمخالوجه،ؤإم
الصوم،

هوواجث.ف ■



جخه(ال0ااظلمّ اكاظروحم روضة ٢٨

قيجعل فإنه أكثر أو ققرتين علئ يعود ما الموثق كلام ق ورد إذا . ٥ 
التالي؛المثال ق كما قبله، ما تحت مندرج حديد مستوئ 

ايثادالقيل دليل 

ثظري؛هو الحطامس،ت أيو وقاو 

مقدقثأن!القس ق ينتظم لم ما شمه، العلم بمد لا ية أل٠ 
الوكثرتهم" أحوالهم اختلاف —مع ^3^*؛ أف 0إحداهماُا،؛ 

عليه.ولاثممقول جابع، الكذي-، علؤي يجمعهم 

الناقعة.عن الإحثار علؤي انعموا قد أنهم : ^^0١٢٢ 

حديد،توئ م ي يجعل فإنه \دؤئل كلام ق استدلال ورد إذا 
١^^،:الخال ي كما أم، أو واحدا امدلألأ كان سواة 

الأولالقول 

اثئاسالقول 

التاشالقول دليل 

بحجة.ليس المدينة أهل ؤإجميغ 
هوحجه؛ت نالك وقال 

ثّضيلالشثاتة، أولاد و.نا ^-^، ١١وتنزو العل٠أ، تعيق نهآ أل٠ 
عيم-وحروجة الص، حلاف علئ اتقائهم 









ءه|ؤهق(اساتظر وضة اكاحم روضة  ٣٢— 

اكقه!أصول ق مؤلفاته 

قالمناؤلر وجنة النافلر روصة كتاب; وهو واحد، كتاب الفقه أصول ق له 
الفقه.أصول 

العقيدة:ل مزلفاته 

العقيدة.ق مؤلفاته وهوأشهر الاعتقاد، لمعة  ١١

القرآن.ييان ق البرهان  ٠٢

القرآن.ق الماظرة ٣. 

افه.وكلام القرآن و رسالة ٤. 
الأربعالمؤلفات ه وهن، القلءيم، الحرف، إثبات ق المستقيم الصراؤل ١ ٥ 

وعلا.حل افه كلام وأنه القرآن ق كلها 

عمل•ابن على الرد ؤيش؛ الكلام، كتب ل النثلر تحريم ٦■ 
العلو.صفة إثبات ٧. 

■٨

السبابةذم ي فتتا بعنوان: أيصا وطبع ،، التصوفمدعو عليه ما ذم  ٠٩
والملع.والرقص 

أهلمل،هِا فيه بئن الراشل،دن، الخلفاء قفل ق القاصل،ين منهاج • ١ ٠ 
الصحابة.ق السنة 

الزهد:ل مؤلفاته 

١^٠كتاب ١. 



٣٣ eini^oQاكاظر( )روضة وكت1ب الانعريض ؤهجبمهء 

والبكاء.الرقة ٢. 

المحايينفياش.٣. 

الوصية.٤■ 

الأ-يرئ;مؤلفاته 

القرشيين•اب أنل الجينز ١• 
الأنصار.من الصحابة نب ق الأستبمار ٢. 

غريبق عبيل. أيي كتاب فيه اختصر الغريب، تفسير ل الأييب قنعة ٣• 
ه.نفالمصص ومن قتيبة، ابن كتاب من قليلة زداد.ات مع الحديث، 

للخلأل.العلل من المتت؛خبؤ • ٤ 

ذماووّوسينؤ٥. 

وفاته:

الغدمن ودفن -(، ٠٥٦٢ ) وستمائة عشرين سة من الفملر عيد يوم ه توق 
قامئون.بجبل 

الناظر(:)رومة بكتاب التعريف ثانيا؛ 

)روضةهو: ازقتاب، اسم من المخهلوؤلة النسخ عليه اJفمت، النءي القدر 
المخطوطة،النسخ فيه فاحتلضت، العنوان تتمه وأما المناظر(، وجنة الناظر 

الإمامبيذب علئ الفقه أصول ق الكتاب هدا أن وهو واحد، فيها والمعي 





_= ٣٥وهولغك |كاظر( بقتاب)روضة اكتريض 

الدرسق الفقه أصول ق رئيثا مرحعا فكان عاليه، مكانه الكتاب تبوأ 
-(٠٥٧ البعلي)؟ الفتح أيي ابن فنجد اليوم، إلئ تأليفه متد الحنابلة عند والتأليف، 
القاصيثم مختصرْ، ؤيشرح يختصرْ ه( ٧١٦)الهلوق وكدللف، يختممره، 

علئتدل يه العناية وهدم له، الهلوق مختصر يثرح ،،_( UUU)الكناق الدين علاء 
المدمِط.ق مكاثته 

ررقدالفقه أصول ل الحنابلة تآليف، من ثلاثه أن نيد أبو بكر الشيخ وذكر 
لأبنالناؤلر روصة وهي! والشرح، بالاحتصار الاشتغال من ا وافت حظا نالت، 

الرداويُلا،•للعلأء والتحرير للهلوق، ومختصرها قيامة، 

أصحابنا،من الأصول تعاتلي يريد لمن كتاب أنفع ررإثه بدران! ابن ؤيقول 
الفروعااُآ،.كتتب بين المقنع مقام الأصول كتّا بين الكتاب هدا فمقام 

الفقهأصول ق ، ألفمن إليها رجع التي الصادر صمن أيقا نجده ثم 
البعلياللحام وابن الأصولأ٣،، ق كتابه ق -( ٥٧٦٣)مفلح كابن الحنابلة، من 

،.الثحبيرل وشرحه التحرير ق ( ٠٥٨٨٥)والمرداوي مختصرهأ٤،، ق ( ٥٨٠٣)

الأحرئالخداهمب، أصحاب من الفقه أصول ق للمولفين أيصل مرحعا وصار 

(.٩٤١/٢(اسخلاصممند)
دران)صهآ■؛(.لأبن )آ(اودخل 

)ءسوآ'(.الكتاب تحقيق مقدأمة انقلرت )٣( 

*آُ،\أ(.ه،٤ )ص المثال سبيل على ينظر جدا، كشرة مواصع ل إلثه ر"أع ( ٤ ) 
٩(-ا/ الخرير) صح الخبير يه المؤلف مقدمة انظرن )٥( 



الهياظروحا1ع اوا|ظر روضة  ٣٦

,(١) نفائسق -( ٥٦٨٤)المالكي كالقرال الحتابلة مذهب معرفة ق
يازفلر روضة ذكرا فقد الحطل٢،، البحر ي -( ٥٧٩٤الشافعي)والزرممي 

تأليفهم.ق عليها اعتمدوا التي الصادر 

الستصقئكتاب الروضة ق قدامة ابن عليها اعتمد التي الصادر أهم من 
قدامةابن أف ذكر الروضة، كتاب أبواب ترتيب عن الهلوق تكلم ولما للغزالي، 

إبانق حتى )الختمحفئ(، ق الغزالي حامد أبا الشيح كتابه ق ررتايع لرتيب ال 
إنالكتابين! رأئ ممن وغيرهم أصحابنا قال وحتى أوله، ل المنهلقية المقدمة 

المعلمة،القيمة إثباته ل قهلعا نلائ، ؤيفلهر )الختمض(، مختصر )الروضة( 

ذكركثيرعاى متابعته ومن وغيرهم، أصحابا من الأصوليين عادة حلاف أنه ْع 
حامد،ءل"ا،.أبي الشيخ ألفاظ نصوص من 

الكتابق ورد ما واستقراء تتح رريعد إر النملة! الكريم عبد الشيخ ويقول 
وهي!الفقه، أصول ق كب أربعة عن يخرج لا وجدته ائل ممن 

الغزالي.حامد لأيي الممض ~ ١ 
الكاب.هدا من الناظر( )روضة وغالب 

الحنبلي.يعاى لأيي الفقه أصول ل الحدة ٢" 

مائسالأصول)ا/هو(.لمحابه ١^ مقدمة انظر: )١( 
(.١٦المحط)١; البحر لكتابه ١^ ثرمة انظر: )٢( 

(.1٩٨/١لطوفي)الروصة مختصر رح ث )٣( 



١٢ الختون مقدصاثراء فمهص 

...؛ارآ،.ت النملة د. طبعة ق والذي النسخ، جميع ق وهكذا ت نقول 
...،د.النملةI طبعة ررق نقول؛ فإثا لشخ قراءته ق د.المملة حالفنا إذا 

والشتس)ا..(«لىّ

قرلالمثسن، فنقول؛ المتن ق فضيلته احتاره ما حلاف، المتن ق أثبتنا إذا وأما 
...،والمثسّت؛،هنامن)..ا(ا،أم.د.المملة؛ طبعة 

وصفها.تقدم التي الخمس النسخ المخ،،، راجمع Jقولا؛ ونعتي 

أمورأحد أحيائا، أحول كونه مم د.المملة طبعة ق ما إJباانJ، من يمنعنا والذي 

التيالنسخ يعص إلئ معزوا د.الملة طبعة ق ما يكون أن الأول؛ 
لبقيةموافق فيها الوارد أن السخ تلك بمراحعة لنا يتبين ولكن لتحقيق، اق 

منالمشمى أة علئ تنبيهنا مع .النملة د طيعة ق ما إلئ يالاشارة فنكتفي المسخ، 

ثياتباين بيا، للتخيل مئ وصفة غريزة الدملغ ررق ٢(؛ )صرٍ؛ئ المؤلف قول عند ملأت ذلك من ( ١ ) 
عندفضيلته يدكر ولم ارلهاآ(، ١(:  ٦٨د.الملة)\إ ؤلبعة ق لهما(ا، العين كمايينة الأعضاء، بقية 
النسخ.جميع من هو عندنا والمثبت النسخ، اختلاف اللففلة هده 

محلبعةق رسمياة، يصير لكن اللوازم؛ إلن ررفاعدل (ث ١ الولم،)ص؟ قول عند ملأ: ذلك ْبن )٢( 
الكلمة،هده عند النسخ اختلاف فضيلته يدكر ولم رممتاة، يكون رالكي (؛ ٨٠د.الملة)١ا 

الخ.جميع من هو عندنا والمثبت 
د.الملةتلبعة ق الأعيان؛،، ق الأفعال ق ررواختلف ٧(; )ص١ المؤلف قول عند ملأ: ذلك من )٣( 

الأعيان،؛رروق قوله؛ ق الواو إبان احتار وفضيلته الأعيان؛؛، ول الأفعال ررق (: ١٩٧)ا/
الموجودةالمخ جميع ي ما إبان واخترنا متأخرة، نسخة وهي عنده، نسخة)ب( علن اعتمادا 
عندنا.



مقمق(الخنام ود ^ lUIروضة  ٢٢_= 

لبالترتيب ورمزها ل(، ز، )ع، وهي- ثلاث، المئزكة والنسخ النسخ، جمح 
ل(لا،.ه، )ص، النملة! د. طبعة 

نعتمدهالم التي النسخ بعض إلئ معزوا د.النملة طبعة ق ما يكون أن الئاف! 
وتاريخد)ب(، د.النملة لها رمز والتي بدران، ابن نسخة وهي: لتحقيق، اي 

عامالعارف، مكتبة ق بدران ابن شرح مع المهلبوعة والنسخة ه،  ١٣٠٩نسخها 
لهارمز والتي مفلح، ابن ونسخة -)ط(، بالنملة الد،كتور لها رمز والتي ه، ١ ٤ ٠ ٢ 

ب)م(ص.المملة الدكتور 

بتاءوليس اجتهادْ على بتاء المتن ل ما صوب د-الملة يكون أن الثالث،! 
لانخ^.قراءته علئ 
اثرومة.ق قيامة ابن مها أفاد امحي اكادر عن ممل اض 

أفادالن،ى الصدر ل وتكون فهمها، يشكل عباراينت، الروصة متن ق و؛، 
ابنمنه أفاد الذي الصدر عبارة فننقل الفهم، إلئ وأقرب أوضح قدامة ابن منه 

الحاشية.ق قدامة 

د.الملةطبعة ق الإجماع((، انعقد راولذلك )ص1ه(: المؤلف قول محي مثلا; ذلك من )١( 
)ع(،العمرية التسخة إلئ )وكيلك( لففلة; وعزئ الإجم1عاأ، انعقد رروكدلك 

المخ.لبقية موافقتان أثيما وتبينبمراجعتهما )ل(، والغلاهرية 
وصومالرأس غل من ترك ما عن يعاقب ررلأ )ص'آآُ(ت المؤلف قول صد مثلأب ذلك من )٢( 

معالرأس من جزء غسل من ترك ما علئ يعاقب ررلأ (ت ١٨٣را/د.المملة طبعة ق الاJلا،، 
بدران.ابن نسخة -يا انفردت العبارة وهد0 النهار(؛، مع الليل من جزء ؤإمساك الوجه، 

النملةد.طبعة ق المغير((، انتفاء مع طن ذيل ررإلئ ٢(: المؤلف)3_0؟ قول محي ملأ; مزذلك )٣( 
(a/t * ؛)فضيلته.من والتصويب المغير((، انتفاء ظى مع ذيل ررإلن ٥







اكءشقق العتمدة السح من نماذج 
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هعح0ةالخؤك،ومحغبمص 

ونحوها.والضاد والصحة والحنمة، الحل ك٠ 

مفئر،ولا محدث، ولا علئ ررالفقيه،، ام يهللى لا ف0 
نحوى.ولا 

حيثمن لأ الجملة حيث من عله الداله َأدك الفقه؛ وأصول، 
المحل؛

التفصيل؛حيث من لكن الفقه، أدلة علئ يشتمل الخلاف فإف [ ١ ] 

ؤلي،،،بلا ررامحاح مسألة علئ حاص حديث دلألة ك0 
محزص>يق طئ إلا المائل لأحاد فيها قوض لا الأصوو و٠ 

الخال،؛

الفقهأصول 
اصطلاحا

الفقهبين الفرق 
الفقهوأصول 

الأصولينظر محل 

علممن الغائم 
الفقهأصول 

ونحوه،الوجوب(( ءالأمريقتفي مولثا؛ ك0 
فروعه.الفقه أصول، يخالف، هدا ن٠ 

الأحكامعلئ الثسثة ١^ دلالة ثيوْ j ونفلل ]٢[ 
الثرعئة.

الأدلة.من الأحكام اقتباز والخمود: 







ووٍويءؤهإ(^ LioJIوحطة اكاظر روضة 

إليهيتطرق ما 
والتكذيبالتصديق 

ائدركاتمن 

مدركاتأسماء 
العقول

البسيطإدراك 
الركبعلى مقدم 

ضدابالخر منة يركب ما وأقل •حمرنا،، إئ إلا وت3أثؤ لا ي إ٠ 

وا!قكدبالتصديق إليه هلإلأ الئاف دالصرب 
تصديما.و\]ةوا.' ثصووا، الأول! الصنن، قوم ّش قد و0 
علما.والثاق! تعريه، الأول! آحروف سش و0 
،.^٠٩١٢-والثاق! مفردا، الأول! المحويون سش و0 

منكبه؛مل البسيط يعزف أن وينبغي 

يعرفلا ومن المركمب،؟ يعرف كيف المفرد يعرف لا من ال ف٠ 

حادث((؟ررالعاJلم أل يحرف كيف وءالحادث(( ررالعالم(( معي 

ادح^^^ر

التصؤرالأوثى
اصطلاحا

التصؤداسموب
اصطلاخا

التصديقأق،طم 

قسمان؛المفردات ومعرفة 

وطن،؛لحن، غير من النمس ق معناه يزثمم الذي وهو أولي• ا ١ ت 
والئيء.كالموجود، 

مثصل.غير أمر عني؛ منه اسمه يدل، وهوالذي ومطالوبإ! ]٢[ 
أيصا!قسمان الئاق! والضرب، 

لا[آئلق:كاليوبم.

واحد.زادة؛ )_( ق )١( 

)ز(.ق ليت أ، حمله والثاني مفردا، الأول النحويون رروسش قوله■ )٢( 





1 ،=؛LiJIروضة  jJاها1ظر

فصلاتحدأقسام 

أؤسامتثلاثة يتقسم والحد 
حققئ'ناء 

ُتنمق،]٢[ 

ولقفلق.]٣[ 

الحقيقياتحد 
اصطلاحا

اصطلاحاالاهدزا 

عنالسؤال صيغ 
ال٠لالبأمهات 

اصطلاحاالكيفس/ا 

الشيء.ماهية عاى الدال القول هو فالحقيقتي1 

ص((.ررما بصيغة للئوال حواثا يملح ما والم1هثةت 
أربعة؛ف المهلل بأمهات تتعلق التي القوال صيغ قاف 

صفته.وإما لوجود، ١ أصل إما -يا يطلب ه!: حد أ• 

بالثزثان.وجوابه العلة، عن موال ررلم؛؛ الئاف• و٠ 
جملته.عرقل ما تمييز -يا يهللمث، ررأيءا الئاك؛ و٠ 

بالحد.وجوابه ررما،ا الئاع! و٠ 
طف:ي ثدحل وررأئن(( وررأثاذ((، ىرش(ا، \ذمح\ي صخ سائر و٠ 

الوجود.صفة به المعللوب إل ررهلاا؛ 

بي؟ص خونا بملح U والئمه: 



د=٩ لادماكح اق11قومحيص 

الداتثة.الصثاتل١، من تتركب والماهثه 

000انوأعامصافائتي 
ثهميمحوو لا دخولا الشيء حمئة ل يدخل وصف كل والداقأت ث "ا.مصفادذاش 

لهمه،دو0 معناه 

ظثويوالأرق لالمس، السة ك٠ 
فالجنمثةمخصوصا، جننا يف ررالمزس١١ يف من ي إ0 

والعملالوجود، ق قوامها به يحولا العريق ذات ق داخله 
الدهنعن حزجّتا ولو الفرص، وجود تطل عدمها قدز لو 

موقوفغير الحقيقة قهز لكي \لأ\و3، يمارى لا ما اللازم؛ والوصف آ.مصضأرلأزم 
عليه؛

ذابأ؛غين لازم فائه الثني، ؤللؤع عند للثرس الظل ك٠ 
لهثي،على مولوي غير المرس حقيقة لهم ل إ٠ 

كثهافصيره، أو طويله، أو موجوده، أو مخلوقه، الفرص كون و٠ 
ذاث؛غين لها لازمة 

وجوده.يعلم لم ؤإن الشيء حميمه تفهم اثلثا ف0 

العرصية.ناده؛ )_( ي )١( 
(J(Y :)_(.القرب



®أ4ؤهة(الناظر9دالهإام ر9غة 

يثصورُا،بل يلازم، أف ر3)أب من ليس فما الدارصت الوصف وأما انماوص الوصف .٣ 
الدهس،.كصشزة بمليئا؛ أو الحجل، كحمزة مريعا؛ إما ثمارقتة، 

عزصه؛أوصاف والشتحوحه، والكهوله الصتا، و• 

مفارقها.دثنحو؟ يهمها، عاى الحقيقة إهز ، مفلا ذ إ0 

١,;إو تقئ الداسه صاف، الأو ثث أقسامامصاف 

]ا[حتس،

وفصل.]٢[ 

محتلفينفصاعدا سيئين بين آرلثا المء..ّهالداق هو ت فالجني اصطلاحا الجنس 

بالحقيقةأآ،ا

إلئ!منسم هو ثم الجض أقسام 

م.وغير جن-، إلئ ينقسم لجوهر كا منه؛ أعإ لا عام [ ١ ] 
وي■نام إلى ينقم الجم و٠ 

حيوان.وغير حيوان إلئ يشم الثامي وه 
وغيرة■ارٌ ينقم الحيواف وه 

وهوتتصور، للسياق! الأقرب يكون وقد الأق، الموضع وق هنا النخ جمح ق هكاوا ( )١ 
اسم)ا/؛ب(.الض،فيسدؤؤ

_(.ق)ز، لس، ا، هختلنين؛الحقيقة نماعدا 1) قوله: )٢( 



١١اكحأق|ووام 

ان.لكلإنمنه؛ أحص لا خاص ؤإلئ ]٢[ 

وليس؛ذامحأ•الموجود، الجوهرإلأ من أعإ ولا 
والقصر،الطوو، من Iلعزصه الأحواو إلا الإنسان من أحص ولا 

ونحوها.والمنحوحة 

فائهالحيوان، ق كالإحساس له؛ ويم؛زه عثر؛ ص بمصله ما واشئل• اصطلاحا الفصل 
عير0.عن يفصله والإحمامحى الحسمته، ق الأجسام ارل ي

اتحدشؤوط 
الحقيميت

١.ذكرالجنس
معاوالفصل 

'آ>ذضرالجنس
القريب

الحينق مشترط 

معا.والمصل الجنس يذكر ذ أ٠ 

القريب؛الجس يذكر أن يبُي، و٠ 
البعيدذكر عني؛ اقتصزت إن فإثك المامة، أدو يكوف ل 0

لإوث.محهر١، القريب يكزن ؤإل يعدن، 

حيواةبل ذاطق<ا ررجسم الآذئي~• حد ~في مل لا ف "
•ناطى 

ررجنمثل ولا منكرا؛، ررشراب الحئر— حد —ق قل وا 
ئنكز((.

الجنسعلى الضمير لعود الصواب؛ وهو النسخ، بقية من والمثبت معها، )ز(• ق )١( 
(.٨٣/١الخست،)انقلر: البعيد، 



^Liollوضة اوااظءّ روضة ١٢

جميعذكر ٣. 
الذاتي^الأوصاف 

بالذاتياتاثفصل ٤. 

Lيجتتبإالخد٠

الفصلاضافم ١. 

الجنسإلى 

الأوصافذكر ٢. 
الفقودةالذاتيز 

الثمل،علئ الجنس ذكز مدم أل يسغي م ثه 
العآكز،بل سزابء، ررمنكر الحمر! حد ق مل لا ف ا

•الحقيقة عن يخرج ولم النذألم، تشوش لو وهذا 
جميعها؛ذكر من ئد فلا ئتعدده ذاتثات للنحدود كاف إذا ؤ• 

بملبي1ئانهل 0
ذلكعتز ف1ل حميما، الحد لتكوف بالداتثات؛ مصل أف ينبغى ؤ• 

الحلودوأكو ونمئا، يصيئ لكررل٢آ ال1وازم؛ إلئ فاعدل عليك 
ئٌ؛منزكالأ1ئات،.

من؛واحترز 
٠إuفةالفنلإلئامح،

لقظياالحد فيصيز الشرادّااا، ررمئكر الحمر) حد ق مل ' ظ0 
حمقي،•غين 

ووال،كاف شسا الجنس مكال جعل أن هدا؛ من أبعد و٠ 

٠ليس؛حقب الرماد فاة محترقا؛؛ ررحشبمي، الرماد! ق تقول، ف0 

)ا(في)ل(:ترك.
^إ،واكتاسجمحالمخ.





ءأا|قءؤصق(^ LioJI^وحلأء LUIروغة 

اللفظيالحد 
اصطلاحا

اللفظيالحد شرط 

ءآ. ي منة؛أشهر بلفظ اللفظ شرح فهو اللفظي! الحد وآما 

رلالآتاو«.اليث: وق لرالشئ«، النثار: و قولك ك٠ 
الأولا.من أظهر الثاق يكوف أف ويشترط: 

القسمتسميم سبب 
بالحقيقيالأول 

سميمسب 

التلاثءالأقسام 
الحدباسم 

اصطلاحاالحد 

الأولط؛هو الحقيقئ لتكى الثلاثة، الأقسام لهده شامل الحد واسم 
جهاتوللدار الدار، حد معي من مرب ررالحدرء معي إل ف٠ 

المختلفةجهاتها يذكر فتحديدها: الحد، يسهي إليها متعددة 
مثهوره،-٦١ الدارمحصوره التي المتعددة 

التيوالحقاس المعاتي يطلب فكأثه الشيء حد عن شأل إذا ف٠ 
سواه،عما يه وتتمتز الشيء، ذلك حقيقة تتم مايتلافها 

حقيقثا.وررالرنميءء رراللقظيء، لم لدللث، ف 0
ررالحدءء؛باسثإ الجمع وسمي 

البوابئمي ولللك، المع، من مشتى هو إي مانع؛ جامع ية أل٠ 
والخروج.الدخول من لمعه حدادا؛ 

ال٠اغ.الجامع هوالثففل إدا: الحد يحد 



١٥|كحاقساتم ومحغش 

الأختلأش.ق

الخدتعريف 

اصطلاحاالخقيقى 

الحقيقي;الحل حد ق واحتلم، 
يجمعوجه على المحدود لمعي المم اللمقل هو هقيل; ]اء 
َُ.

اكىء.ض الدال القوو هو وقل: ]٢[ 
وذهقوأ:1نهُنصاش ولمدة 
دكزثاه؛ما وبص معارصةبينه لا هدا و0 

يقعؤإثما ثم، الحدود غير ههئا الحدود كون ل ٠
واحد•شيء التواودعلئ بعد اشارض 

مراتنا;أرع الوجود ق لة الوجود أل بيانه; 
نفسه.ق حقيقته لأولى؛ ا٠ 
بالعلم،.عنة انو وهو الدهن، ق حقيقته مثاو ئوث، لئانيه; ا• 

اقظالأعصافيامّ•اكالثه;
اللفظ.الكتابةلا،ءن وامه; ا٠ 

مثطابثة.موارنة الأربعة هد؛ و0 
قالحل،ود غير  ٢٢الجانتينلأحل• ل الحد'ود ادا; ف ٠

أءاللمّواه بينهما، ئعارصه فلا الأحر، 

ائوجودثمراتب 
الوحود

قلما الموافق وهر _(، )ز، من والمثبت الكناية، ُالنوزت تكون أن يحتمل )ل( ق ( )١ 
الممحنى)ا/أه(.

(J(Y :)_(.الحدين



رء؟أ|ةءؤئيخ،اا0أاظر اكاظروضة روضة ١٦

الاعتراضطرق 
اتحد'.على 

الحظؤرةاتطريمم 
ثلأعتراضعاى

الحد

الشروعمالطرق 
علىللاعتراض 
الحد

للاعتراضمنال 
الحدعلى 

فصل

لاتنح؛الحد أف العل، هدا أهل وزع؛؛ 
مقرئين،من يركب ما أقل الحد فإل صئته، علئ الرهان ُدو ك٠ 

ثممقرئين، على يشتمل حد إلئ مفرد كل عن الرهان ل فيحتاج 
لكذصروره، المعلومة الأوليات بميزإلئ أن ذلكإلئ تثلمثل 

إليها،١^١^١، يمكن ما قل 
الوجه علئ يوصع فلا الص، إظهار علئ للتعاون وصغ النفلز و٠ 

يعثر•أو إنائه يمكن 

عليه؛الأعراض طرين بل 

الشصرم]ا[

بحدآخر.المعارصة أو ]٢[ 

أبطلهؤإن مشلعا، كان المعرض حد نقض عن الئنتدل عجز فإن 
قمَء 
حده.صح 

الغير"•مال علئ العابيي اليي• ررإثبات الغصب~ت حد —ق قولما مثالهت 

١الغصس، هوحد هدا أف سلم لا الحنفق; قال فربما 

)ا(في)ل(:إماؤْ.

(J(Y ،_( :)القص.ل;





ه-وققئق(^ LioJIاكاظروتبمف روتغة ١٨

الخللتطرق أوجه 
البرهانإلى 

امحهانق فصل 

النظر.المتللوة اشبمدمة العلوم إلئ به يتوصل الذي وهو 
بشرطمخصوصا، اليئا أكنا مخصوصة، أقاؤيل عن: عباره وهو البرهاناصطلأنا 

١^١،.س مطلوبؤ هو رأي، ت ِاز؛ 
مقدمات،.الأقاؤيل! هذه تشش و٠ 

الرهان:

تارة،المقدمات، جهة من [ ١ ] 

التركس-،ناره،جهة ومن ]٢[ 

ومنهماتارة،]٣[ 

المتي:لئئاوالم،ع0 

قرستاإلئ الثقم، وانخفاض الحيطان، لعوج يختل اره ن ٠
الأرض،من 

الجدئ،وزحاوة اللبنات،، لئعث، تارة و٠ 
جميعا.لهما تارة و" 

الرهان:تقلم يريد فمن 
المفردة،الأجزاء ق والنظِ أولا بتدئ ي٠ 

نظمطريقم 
البرضن

الأر.ل(:;ا(في)س، 



٩١ ان او1_ردهوهههجتء 

والترتيب.اا1ذللم فيها التي المقدمات ق م ٠ 
ممنيان.الفئمه1 منه يحصل ما وأقل 0 أقلمكؤنسدس 

والبرهان

مقدمتان.البرهاذ1 منه يحصل ما أقل و0 

الصياغة.كيفيه وينفلر برهايا، منهما فيصؤغ الفيض، يجمع م ث٠ 



الهااظءّوح؛ة اوا|ذور روضة 

الدلالاتاقسام 
اللففس

السددص أقسام 
عارالضى

منيستخدم لا ما 
اللفظيءالدلالات 

4النظرالسيئ

فمل

ق:المعىتنحممئ علئ الألفاظ دلاله أف واعللم 
المهللبقة،]١[ 

والتفقن،]٢[ 
واللزوم.]٣[ 

الست،.معئ علئ رلالمتا(( لفظ كدلألة الءلايقهل١،: ف0 

ان(<ارالإنلفظ ودلالة الئقف_ا، علئ كدلألته التضئن; و0 
الجسم.على 

حزءالمز إي الحائط؛ علئ ررالثقف_،« لفظ كدلألة اللزوم; و0 
الملازم.فهوكاوفيق عنه، ينفك، لا ل؛كنه الثهف،، من 

اللزوم؛بطريق يدل ما العقل ظر ق ولاينتعنل 

والحائط:الحائط، يلزم الثمم، إذ حد؛ ل ينحصز لا ذلك ف أل٠ 
ينحصئ.فلا الأرض، والأس؛ الأس، 

والتحم.المطابقة الأم; علئ اقممز ل ي 0

)ل(.ق ليست ( ١ ت 



٢١|وحلألأت|لاغغا11ءاقساتم )هغص 

أص،Lم
باعتيارضسوص

وشمولهالعني 

العيناثلفظ 
اصطلاحا

بم؛إبي:اللفظ ثأ 
ممن؛علئ يدل ما [ ١ ] 

اوجل((.S))ند<(،وررهذا" 0
الواحد.ذلك إلا مفهومه يكوف أن يمكن لا الذي اللففل حده! و٠ 

واحد،معنى ق تممق كثيرة، أشياء من واحي على يدل ما ؤإلى• ]٢[ 
•ويثئ:ةطكا،

ررفرّو((،و»رجل((،قولا:ك0 

يقعما جميع يتناوو عاما، صار! واللام الألم، عليه حلث،  ١٥فان ]٣[ 
ءليهذللئ،ا

والقمر،والقس، والإله، والأرض، فالئماء، قيل! ان ف0 
واللام؟الألم، ْع مفرد مدلولها 

لأنتحالةبز اللفظ، لوصع يكن لم الئؤزكؤ اطغ ا! من0 
المشارك؛وجود 

كلف قرابم قرى ولو واحده، الوجود ل الئس ذ إ ■
للكل.شاملا ررالثجس(( قولنا! كان شمس، واحد 





٢٣اوكظ1ةاJتلألأت امسام 

الألفاظ\
الشتركمر

الألفاظاشتباه 
ائشتركم
باثتواطئز

السج.معنئ ي لامحاها والأرض؛ اشاء 
خلفةJالشقة؛

والدهب.الناظر، للعفو ت العين ك٠ 

المتضادين؛علئ يقغ قد و• 
واثمحير،للكبير الجلل! ك0 

والأييض،للأموي الجون! و0 

والطهر،للحيض اش•" وه 
والحمرة.للبياض ت الشفق و0 

المتواطئ؛من المئتزك يقرب وقد 

وهوالمتواطئ، من أثه يظى والنبات، الحيوان علئ يقع الحي، ك٠ 
نماؤه،يه يحصل الد>ى الئباتت حياة من الراد إي المنترك؛ من 

بالإرادة،ويتحرك به يحس الذي الحيوان؛ ومن 

ثشسا:ثها.ف0 

تميةيمح فليلك وثركه، الفعل القادرعلى على يطنق المختار؛ و٠ 
فلااستعماله ق قدرته تحكم من على ؤيهللق مختارا، المكره 
هدا.ئليمهم المكره، ق موجود غيز وهدا خارج، من دواعيه تتحرك 

الصعفاء،من كثير عقوو فيها تاهث، النفلرثات ق نقلار له و0 
الكثم.علئ بالقليل يكثدو 



ؤهؤه(روغقاوإاذاءدود|رهاام 

إدراكأسباب 

العاشأقسام 
باعتيارأسياب

إدراكها

الحسيز١. 

اسلبتآ.

ضل

،:١^^^١١والعاق 

مهحومحه،t ١ ت 

وقثه،]٢[ 

ومعقوله.]٣[ 

بيا،تبصر صرت حى الجبهة عن به تمتنن معي حدقتك ففي 
شيئاأبمرت فإذا المبمر، وجود اتصرألأت وشرط لاصز0<ا، ررقوه تش 

انصر.بحاسة محسوس فهو 

،^jiiدما■غك ق صورتة وبقيت الإ؛صار، اتعدم الئ1صؤلم اjعدم فإذا 
تنفيولا الإذصاو، تنفي الشيء يثيبه ررتخيلأ؛؛، ذلك قيش إليها، تتفلئ 

اشء•
وصمهغريزه الدماغ و أف فاءاللم دئاغك ق التخيل تحش كث ول، 

■٢( ٥ المسألة)صى ق ييانه يأق وهوت)الفكرة(، رابعا سا قدامة ابن عد ( ١ز 
(j(Y ;)_(،.الإبصار

الخر.)ما(في)ن(:
لها.«١(; ٧/١اكالة)د. اسم،وقطعة جمع 



Xاسليز

التفكريت؛.

٢٥اسبابإدراك|لص1سويغص 

.ُءُ السعيرالفرنس رأئ فمهما البهيمة، الإنسان فيها يسارك الموه وهذ0 
قالصورة ثثبت لم ولو ئستلد'نمبم، له موافق أيه قيعرفأ١، صورثه، ندكن 

أحرئ.صء بالدوق يجتا<  ١٧ما إليه، سادر  ١٧له نحا 
تباين، ٧٧٧١محئها ررعملأ(( تش ^١، البهيمه ساين 1و0 يك، فم 

الإبصار.ثوة التحثل ثموة ئباينه من أشد اشحيو قوة 
شأنها:ررالتكرة((تى ئش مةرابعه: فيك ثأ 
وتركيبها،ومهليعها الخيال، ق التي الئوررم تمصيل على ن أ٠ 

قدوإنسان صوره الحتاو ق حطت إدا ل شءآحن، إدراك لها وليس 
ائاإنوربما فرص، ونصف، اف، إننصغإ يصمن: يجعلها أن 

والفكزهمفردين، والعليران الإنسان صورة القاو ق يئسنث، إذأْ، يهلير؛ 
صورةتخعنأ أن لها وليس الإنسان، نصفي بين كما بينهما، تجمع 

لامثولها•

فتعرف.ق)ز(; )١( 

المفكرة.ت ١( ٢ ٢ / المتصفئ)١ وق التح، حميع ل هكذا )٢( 
 j^( :)الصورة.)ل

صورت.ي)_(; )٤( 

)ْ(ل)ل،(:إذا.



ر،آجثؤهغ(^ UoJI^وطق LUIروضة ٢٦

منهايآركب 
البرهان

بينالتأليف حالات 
الفردان

الفردانتسميم 
الوكز

ضل

اةJننبجتيملأبج
ينفي،الأحر إلى أحدهما ينسب أن ما إ٠ 
إثبات؛و أ٠ 

لرالعاولمحاث(<،قولنا: ك0 

يقديمءا.ليس ررالعالم و0 

•النحويون مي ل

متدأ،لأول،! ا• 
•واشَ:محرًا.

الفقهاء:وتئيه 

كما،ح٠ 

عليه،محكوما و٠ 

قضئه.الجميع: ؤيش 

القضاياأنولع 
اتحمليم

أرع:والقضايا 
ءاللم«. Jb3نحؤ:»عين، ق قصة [ ]١ 

عالم،؛.الناس رربعفى نحو: مهللقة، وقصة ]٢[ 





و-ويقئثو(الخلاظر وطف اكاظر روضة ٢٨

اثبرهانأصرب 

البرهانصؤرة 

فصل

نتيجة،منهما يتولد مقدمتان الرهاف أف ذكرثارا، قد 

مملعتنن،المقدمتان كاست، إذا إلا يرهائا يص ولا 
فقهثا،قياثا رمست،ت مفلنونه كانت ان ف٠ 

قيائا-جدلثا،يميت! مثلثه كانت إن ؤ٠ 

تحتحموص إدراج حامحبمله! إل مجاز؛ قياما سمنتها و0 

آحر-بشي،ة شي،ة تقدير والقياس؛ عموم، 

الأول;الضرب 
العدمتأكون أن 

أضرب!حمسة علئ والبرهاف 
قم نبييكل ان منه فيلزم حرام، ئم وكل ممل، نبيي كل قولنا: الأزل: 

صدىعقل كل إي اJقدمتانل٢،؛ ئئمت متئ محروره حرام؛ م!ابسّّ  ٍَ ١ وذكومامهإه 

الدهن.ق أحضرهماز؛، مهما بافيجة التصديقل٣، إلئ فهومضتلث الأ'ميى 
علؤلرحكمنا م للنسل■، صفه المنكر جعلنا أثا دلالته: وجه و٠ 

تأليماأتمن مخصوصة، أقاؤيل عن عبارة ررهو الرهان~ت تعرف "َفي قوله عند أي )١( 
(.١٨)ص اثثرو ئ مطلوب هو رأي، منه يلزم شرط مخصوصا، 

(j)J(Y :).المقيتان

صدق.)ل(ت ق مكانها التصديقء( مضة1ؤإبي لافهو قوله! )٣( 
أحضرها.ت )ز( ل ( ٤ ) 



٢٩ادضباو1رتض1نوؤعص 

فيه.الموصوف يدخل فبالصرورة ، بالتحري، الصفة 
رركلقولنا؛ بطل منكزا؛ كونه مع حرام،؛ ررالثيد قولنا! بعلل ولو 

*ه حرام ممكر 

ميتدإحزئين؛ عاى تضل القيمتين من واحدة كل أل اعلم ثم مكونات 
القدص،،ق مكرر واحد منها أمور، أربعة البرهان أجزاء قتصيؤ وحبر، 
واحد؛ثيء ق المقدمتان تشترك لم أربعه بقيت لو إي ثلاثة؛ إلى فتعود 

إحداهماترتبط ئلم مضمون؛ا، وررالغحوب، مّكئ(ء، راالنبيد قولنا؛ مثل 
بالأخرئ.

يتئونما مسميات 
اتبرهانمنه 

الضربشروط 

البرهانمن الأوو 

وثشالكثنLه،
لم>ثائيد؟ممش؛لأنهُء.

عاليه.محآكوما ررالنبيد(،؛ مجزئ حزئ ما ؤيمئ 

حكما.مجزئ)رالحرامءا؛ جزئ وما 

الأولى٠المقدمه عليه؛ المحكوم على يشتمل وما 

الثانيه.القد.مه الحك،؛ علئ يشتمل وما 
شرطان؛الصر؛._، ولهدا 

تنتج؟لم نافيه ولوكات مثبته، الأولى تكوف أن حدهما؛ أ٠ 
بس_اعليه المحكوم فيها ليدحل عامه، الثانية ت^كول أن الئاق؛ و٠ 



الضاظروحلق روضك 

يلزملم حرامأآ المسكر ويعفى مسكر، ررالنبيذ قلت٠ فلو عمومها، 
البد>تحريم 

اثضرب

العلمتكون أن 
هبها مذكوما 

الضربشروط 
للبرهان

الممدجن؛ق حكئا العلة تكوف أن اكاق• الصرب 

منوكل ثكاف، غين الكافر لأف بالكافر؛ السالإ ررلأثقثل •كقولا:
مكاف((.يه يمثل 

معان!ثلاثة هاهنا ف0 

رمتكاف((،ر ■

رريملبه«،و■ 

ررالكامء.الثالث: و■ 

المقدمةق الحكم وهو العلة، فهو رلالاكافي<ا الكؤر! و0 
امح•

نافيه.فضثه إلا ينتج لا أيه اثل، هدا وخاصية 
شرؤيان:الصناّ_ا ولهدا 

والإثبات.القي ق المقدمتان تختلث أن حا>هما: أ٠ 
اكانيهعاثةً.-كوف أن ش: و٠ 



٣١البرحاناغرب ومحعمحء 

اثضرب

اثعلمتكون أن 
سقومادهاإ

القدمتثن

المقدْتن.ي ب بدأ ذكوف؛س أن الئالث; والصرب 
حاصه؛نتيجه ؤينتج ثقصا، الفقهاء! وتسميه 

يعصأن منه! فيلزم لون،ا، سواد وكل عرض، مواد رركل قولنا! ك٠ 
لزن.العزصى 

بعصأة منه! فيلزم رثوي«، ثن وكل نطئوم، ئئ رركل الفقه: من و٠ 
ربوي•المطعوم 

تالرابع اتضرب 
التلازمبرهان 

برهاندلألم وجه 

التلازم

ال؛لأزبالئزباواغ!
ومثاله!

الصلاةأف ومعلوم متطهئ، فالمصر صححه الصلاه كانت ن إ• 
متطهئ.المصر أف منه فيلزم صحيحه، 

أفومعلوم متهلهئ، فالمحر صحيحه الصلاه كانت إن نقوو! و أ٠ 
صحيحة.غين الصلاة أف فيلزم متهلهر، غير المصر 

الصلاة،لمحة شرطا الطهارة جعل أثه الجملة! هذه دلالة ووجه 
الشرط!انتفاء ومن الشرط، وجود الشروط! وجود من يلزم ف٠ 

الشروط.انتفاء 

العيي،يلزم •ولا 
متطهث،ذ\دصلي صء>بحه الصلاه لكنت ررإن قاوت لو ف0 

الصلاةشمي قد إل يصم؛ لم متطهرا؛ المصر أل ومعلوم 
ذم.



®؟!قؤمق(روغأءاوإاظرودال0اام — ٣٢ص— 

يلزملا صحيء>ة،ا غير الصلاة أل ررومعلوم قال'. لو كذللث، و0 
ولاالمشروط، وحوي الشرط وجود من يلزم لا إي ثيء؛ منه 
الشرط.انتفاء المشروط انتفاء من 

اللازميكول أن فيجب لشيء، لازما شيئا جعل مهما أيه وتحقيقه! برهان شرط 
التلازم

له؛مناؤيا أو الملزوم، من أع^ 
صرورة،الأعم ثبوت يوجب الأخص ثبويتط ي إ٠ 
الأخص،انتفاء يوجب الأءمت انتفاء و٠ 
الأخص،ثبوت الأء-لم ثبوت، من يلزم لا و٠ 
انتفائالأم.انتفاءالأخز لامن و٠ 

الحيوانثبويت، من فيلزم جم؛'، حيوان راكل قلنا: إذا مثاله؛ و0 
يلزمولم الحيوان، انتفاء الجس، انتفاء ومن الجم، ثبوت 

العكز.

انتفاءومن التطهئ، الصلاة! صحه من يلزم إدا< قلنا: ا1اولاك، ف0 
انتفاءالصلاة صحة نفي محن يلزم ولتر الصلأة، انتفاء التطهر: 
التطهرلكون الصحة، وجود التطهر وجود من ولا التطهر؛ 

أعلم.واش الصلاة، من أز 
والانتقاءيالوجود، الوجود فيلزم للأخر، مساويا أحدهما كان إذا أما 

ظام؛وهذا لاستحالةتفاريهما، بالأنتفاء؛ 

واجب،فاوجم موجودا الئحصن زنا كان إن قولنا! ك• 



البرهانأغرب ومحقص 

موجودا،الزنا فيكون واجب، اوجم أن معلوم و0 
موجودا،الزنا يكون فلا واجب، غير كثه ل 0

واجتا.الرحم يكون فلا موجود، غير الرنا كن ل ه
واحدة.عثه لة معلول كل كذلك و٠ 

٣٣

اتخامستالصرب 
السربرهان 

برهانشروط 
والتقسيمالسبر 

الشرُواشيلم.الخاص: القنب 
كقولما:

بقدي،،فليس حادث،، لكنه قديم، ؤإثا حادث إما لعالم ا٠ 
حادثأ١،،فهو بقديم ليس لكنه و أ٠ 
يحادث،،فليس قديم ولآكنه أ٠ 
قديم.فهو بحادثه، ليس لكنه و أ٠ 

ونفيهالآحر، ض أحدهما إثبات ينتج ثفيضين كل 1 الجملة وق 
الآخر.إثباث،

استيفاءشرطه! من لكن قسمين، ق القضئة انحصار يشترط ولا 
امه.أق

ا-مموألالحئفيبإم.لمبمر: ١٢أثا
أقل،أو أكثز، أو ماو، إما العدد كقولنا! ثلاثه؛ كانت، ان ف٠ 

)_(.من نيادة حادث؛أ فهو بقديم ليس لكنه ررأو قوله؛ ( ١ ) 





٣٥اوبره1ننظم عن اكروو 

نظمعن الخروج 
اكرهان

ذكرإحدىإهمال 
القدمات.قتالبرهانت

المومسا.وصوح 
الهملز

فصل

ذكرنا٥^١،.ما إلئ ترجع العلوم أقسام ق الأدلة وجميع 
فهو!النذل٠إ هذا علؤي لا يدكن وحيث 

لقصور،ثا إ٠ 
لإهماJإحدئالئثلتي.•ؤإثا 

ئلمسلهاص:
الفقهثات؛ق وهوالغالن، لوصوحهاأ"أ،، ما إ٠ 

محصن،؛،وهو رئ لأل رحمة؛ يجب ررهذا المائل! قوو ك0 
وهووئ من رروكل ت وهي، لاشتهارها، الأولئ ١^٠! ورك 

فهنا.؛١^!كاذ لإ >ؤ ؤق! اممه قال هذا، علن القرآن أدلة أكو و0 
لسإمنتا« لم ءانهما تالأساء:\آ[مك! ;٥ شنذئا إلاأنثن 

به.

إدايقوiول كنا ءالهة منهء لكف ر م ؤ ثعالئ؛ قولة كذار'، وه 
]الإّراء:أ؛آ.ه نية المص ذى إق ^١ 

(.٢٨ص ،؛) ...أصرنم،ة حمعلى والثرهان  ١٠ت قوله عند أؤ، )١( 
)أ(في)ل(:سلهما.

وموحهما.ق)ل((أ )٣( 

)؛(في)ز(:وكاولك.



آ.قصدا1تلسس

عنالخروج ام 
اتبرهاننظم 

ءةوةء؛هت(^ UoJIاكاظروحلاع روضة ٣٦

للقانية•يكوف وقد الأولئ، للمقدمة الإهم1و يكوذ د ئم 
وذلكالخص-،، على للثلتيس الممدني، احدئ تزك قد و٠ 

فيها؛الخصم وُا،ينازءه إئايها، يعز التي المقدمة بترك يكول 
ذصفثب -؛ا يصرح أن حشة له؛ وامتجهالأ للخص، استعمالا 

فيها.لمنارض خصمه 

المقدمتين،إحدئ إهمال الفقهاء وعادة 

ررممث،لآكانحماتاكام(ا،ابي:^^لأ(
،ذكرناْ الدي النذل٠أ إلئ يزد لم ما عنه الءلالبه تشيع لا و0 

أعلم.وافه 

أو-ق)س،ل(ت )١( 
ق)ز(•ليت )٢( 

ا*١ ء)صرم • • باشلر• أولأ يبتدئ الرهازت نظم يريد فن ١١قوله. عند أي )٣( 



٣٧هراتبالإدراكوأسي 

الإدراك!مراتب 

الأود:اّ 
الثى

الرتبءالئانيء;
الجازمالاعتقاد 

ا1رنبمالأالثء;
الظن

فصق

بأفوهقث به، وقطعت به، لشبمديق النفس أدعثت، ما واليقين! 
قدتوقم،لا؛ لم حلاقه صادق عن لها لوحكي بحيث صحيح، به قطعها 

الناقل؛تكدبم، 

رلالواحاوأقلسالأسين((،قولنا: ك• 

مكانين((،ق يكوف لا واحد لأشخص و٠ 

صدين،،.احتماع يتصور ررلا و ٠ 

تتمارئلا حزمئا يصديما يالشيء تصدى أن وهي: ثانية، حالة ولتا 
إدعانهالنسرأى بنقيضه أمعنت، ولو البته، ينقيصه سحر ولا قيه، 

ذلك،أورث صادق: عن نقيصه وحكي وأصثئ، يثن، لو لكن للاصغاء، 
ها،محي ثزقما 

ةاسيئولهدوفا،إلأآحائا
الناس•من 

به،وتصديق إليه مكون للقس ما فأما 
بنقيضه،تشعر هى و٠ 

الصواب؛أنه والظاهر تتوقف، (ت ١ ٢ ٩ / ١ ) د.النملة طبعة وق النسخ، جميع ق هكذا ( ١ ) 
(.١ ٤ ١ ا/ ) المستصفئ لماق وهوالموافق النفس، عائدإلى فالحديث 

لعسر.إلئت أصلحت ثم همر، )ز(• وق عسر، ل(ت )_، ق )٢( 



درجاتتفاوت 

الظن

جؤص(الصايظر ويبملة اكاظر روضة ٣٨

0وْ

قثوله،من طبمها يممر لم به إل لكن سعر لا و أ٠ 
>ظثا يثئ! هو ف0 

سمعفمن تحصى، لا والزيادة النقصان إلن الميل ق درحات وله 

حىالقكون زاد ثان إليه انضاف فإن إليه، مه سكنت شيئا عذل من 
*لتستا يصسر 

أيصا.يقينا الظن هذا يتمي الناس وبعض 

حمسه!اليقين ومدارك مداركالثن؛ 

الأئلثات.الأئل:ا.امكات 

غيرمن -بما، العقل قضى التي المحضة العملثات وهى 
وتخثل؛بحس استعانة 

بوجودثفسه،الإنسان ُال، ى٠ 
يحادث،،ليس القديم أف و٠ 
الصدين.احتماع استحالت و٠ 

عالمايزل لم أثه ثظى حش النمس، ق مندسمه تصادف، القضايا فهده 
مجردسوئ أمر على حصولها يقم، ولا تجددت، متى يدرى ولا ببما، 

العقل.

؛ا(في)لا(أثعرتا؟



٣٩الإدراكهراتب وسظ 

آ.|ئشاس|ات

اواطنِا

بينالفرق 
اتباطنمائساسات 

والأوتيات
الظاهرةوالحسان 

الحسوسات. ٣ 
الظاهرة

الغلطتطرى 
الحسوسات

الظاهرة

الباطة.الثاسات اش:

التيالباطنة أحواله وسائر وعطشه نفسه جؤع الإنسان طح ك٠ 
الحمى،الحوامى له ن لمن يدركها 

والصق.الهيمة ئدوكها إي عملثه؛ هي ولا حئيه، لت ف 0
والأئؤائلأ-كونّهاي.

الظاهرة.المحسوسامت، الثالث؛ 

والدوق،والشمع، البصر، وهي! الخمس، بالحواس الد.ركة وهي• 
والشث،واشز.

ثقيؤ؛منها بواحد فالئدزك 

واضح.وهدا مستدير، والقمر أسفى، اكلج قولنا؛ ك٠ 
لبمد،الإبصار، إلئ الغلط كتوق لعوارصى؛ إليها الغلط يتهوو لآكن 

المرئي•j، أوُا،حفاء العين، ل صعم، أو ^^■، يرنم، أو 
اشز،وكيلك ءئ وهو ساكنا القش ترئ ، ^،١٢^٠ 

.قمح,ُمحلأئ،م
كماالانعكاس منها؛ ومانيهّم، المستقيمة الأبصار ق الغلط وأسباب 

ذلك.وغير والرجاج، البلور تزاور ق كما والأJعطاف لمرآة، اق 

)أ(في)س،ل(:و.
وكيلك.ق)_(: )٢( 

١(.٤ ٥ / المممش)١ ق لما الموافق وهو _(، من)ز، والمثت ق)ل(، لت )٣( 





—٤ ١ الإدراك مراتب ؤيغبمهجتء 

الأظصل؛أوجمامرلا،الكو،|والأم، شهادة 
الريءؤإيلأم المنعم، ورركفران قبيح؛؛، ررالكذب، موللث،! ك0 

حشن؛،.الهأكئ1 ؤإنقاد النعم، وشكئ وررالإنعام، قبيح«، 

ررجمِاءة)ا(في)ل(:



ٍهؤهق(وضقالخلاظر روضةاوا1ظءِ  ٤٢

ُه

هالسم؛؛ين من الخ؛؛أجه لزوم ق ضل 

إذا:اعلمأقك 
ءالثيدكقولك: الآحر— إئ فنثنتث١،أحدهما معت ج• 

العقل،حماص بمدى حرم(-فلمز 
بينهما:واسطة من بد لا ف٠ 

له،حكما فتكون عله المحكوم إلى نب ت 0

لها،حكما فتصيرأم الحك، إلئ تشب و0 
العقل،يصدق ف ٠

المحكومإ1ئ الحكم ينسبة التصديق —صرورة— ظرم ئ ٠
عاله.

مانه:

الحقلصدى ربما واسهله وطوث،ل؛، فئغ حرم، ارافيد قال: إذا 
الواسطة،لتلك الحرام وصدى؛وصف، النيل.، في بوجودها 

ست.ل(: ق)ز، )١( 

سنهما.وق)ل(: بيا، ق)_(: )٢( 

J)J(n :).فنص

فتطلب.ق)_() فطلب، ق)ز(كأما: )٤( 







1٤٥ل0قوحهتإونهن الأتيحك لزوم 

بالموة،لي معلوم فهو مفردا، أفهمه البيتا ق وكوية بمكانه، 
البيتق رأيته فإذا البصر، حاثة جهة من حصوله وأءللِا 
فيه.بكونه صدئت، 



وضةالصادظرروضةاكاظر ٤٦

الرهانأقسام 
ه؛اكتدل باصبار 

اسَابرهان .١ 

٢.برهان

فصل

علإ؛برهاف فهوت المعلوو علئ بالعلة انثدثك ؤإذا 
المهلر.علئ بالغم الأستدلأو ك٠ 

اسدللش؛ؤإن 

العلة،علئ المعلول ب٠ 

الأحر؛على المعلوم باحد و أ٠ 
دلالة؛برط هو ف0 

الخم،بانمرعلئ لأسلأو كل٠ 
الأخر؛عائ المعلوم بأحد الاسدلأو و٠ 

قولنا:ك0 

■JS  ظهاوه،صح تللأيه صح من
ظهاره؛فيصح طلاقه يصح الدمى و■ 

العثة؛بوامهلة الأحرئ علئ ندو اشحين إحدئ اف ق 0
علتها،اثهاتلازم ف ٠
علتها،الأخرئتلازم و ■
ئلأزماصزملا،ةلآزم.و■ 

اولزوآ)ا(في)س(:



٤٧الأستحلألوالأل1ل1ةراء

الأستدلأو
لألأستقراء

الأستقراء
اصطلاحا

,ص
الناقصبالأسمراء 

فصل

ؤلهمحؤجزئثة أموو تمحمح عن عباره فهو بالاستقراء! الأستدلأو فأم1 
مثلها؛عاى بحكمها 

والفرص١^١►^، علكي لأنه؛ودئ بفرض؛ ررليس الودر~ت ~في كقولنا 
عليها،(.يودئ لا 

عليها؟لأثؤذَئ الفرض اف قلثم: لإ فيقال: 
علها.لاوئ والأداة واش القضاة رأينا إذ بالأّتقرا؛؛ قلنا: 
القطُيات؛دول للظتيات يملح محيل فهذا 

إلالخم؛ يمنئه اواحلإ علئ يودئ لا فرض كو يأل حكئة إف ف٠ 
عليها.يودئ واجب عنده الوتر 

لا؟أم تصفحك ق الوتر حكم انممزأت هل فنقول: 
وحيى،؟له:را،فكيم،لأأ، قيل وجدته، قال: إن ف٠ 

١^١■>^،علئ لايودئ وجدنة قال• إن ف٥ 

إجماعا،محلل يا ف "

الوئزأن هي إذ نفه؛ علئ الأحرئ المقدمة تطل هو م ث ا

■ل( )_، ق لمت ^؛؛؛ قيل وجدته، قالا فإن لا؟ ررأم قوله؛ ( ١ ) 
كيف.ل(.' )_، )؟(ق 



و؟وقءؤهجالصاتظر وظف اكاظر روغث  ٤٨ =

أتصفحه.لم ،؛ JUإن ؤ٠ 
تآكولأن عن المقدمة فحزحت الأجزاء، يعص إلا يثن لم ق0 

عاثه،

واللأ،أءللم.الممهثات، ق إلا ذلك يصلح لا فإدا 

؛.المقدب١١سام هدا 

الأصولذم ي الأن ءفلثرع )ل(: وي الويل((، ونمم ؛ه )روحسبارادة: )ز( ي ;١( 
,,.أ؛.ت فتقول 



٤٩|ق|وأامخهسه  uC\JI|وأكلأض أحكام تقسيم ك؟ةيغبمٌءا 

اتحكمأقسام 
اثتكليخي:

اثضسطهذه وجه 

اصماحكام ض ؤ الأول؛ العتاب 
حىئٌاوؤ أقسام خمسة إق 

ة;حمامحلف أحكام ام أقذقولرا،ت 
]ا[واجث،

ومندوب،]٢[ 

وماع،]٣[ 
ومكروه،]٤[ 

ومحظور.]٥[ 

مة!القهده وجه 

التخييرأو الترك، أو الفعل، باقتضاء ثرد أن إما ^٤؛ ١١حطاب ف أ٠ 
لينهما.

أم؛الفعل؛ باقتضاء يرد الذي فه 

ندب،فهو الترك! على العقايس، بعدم إثعار به اقترف إن ف ٠

إيجائا.إلأ!فكول و ■

)١؛رقم حاسة وانظر؛ )ص'آ(، الكتاب أول ق الفقه بأصول المؤلف عوف منه؛ 
•٢١رص 

)ز(.من نيادة .فنقولاا الأول..الكتاب ١١قوله؛ >١( 





٥١الواحبالأول: اواءألأحم )ههص 

الأول;اثقسم 
اثواجب

اصطلاحااتواجب 

فصل

الواجساتوحد 

تركه.عاى بالعقاب توعد ما ]١[ 

وقل:طبمب-اركه.]٢[ 

ْاثثمت1ركهشرةا.وقل;]٣[ 

والواجبانقرض 

الأوواثقول 

القووالأول:ليل 

ايتاشالقول 

الفرصبض الفرق 
والواجب

الواجب:هو والفرض 

عني،إحدئالئواني؛
متواءحدهما،ال٠ 

الشافعئ.قول وهو 

الفرصآكد.واكانيه;

حتيفه.أبي كمذهب بوجوبه، شلع لما اسم هو إ قيل ف٠ 
الصلاة،أركان نحو؛ سهوا، ولا عمدا تركه ق سامح لا ما قيل! و• 

امح،فائالمضفيال!غة:
ءء  ُ

والقوس.النهر فرصة منه و٠ 

السقوط،والوجوب،: 

نفثا،إذا والحائطا( الثمل رلوجت<تا ومنه: 



ئتيئومي(ر9دغةااناظر9داو0ئم  ٥٢= 

]الحج!ا"م[،و جنوبها نجت قإدا # تعالئ! قوله منه و٠ 

مقتضاهليوافى شرعا؛ الواج_، علئ الفرض ثأكف اقتش ف0 
ممه.

قحجر ولا ومفلنون، مقطؤع إلئ الواحس، انقسام ق حلاف ولا الغلاف تقع 
المعي.فهم تعد الاصطلاحات 



٥٣ذاكاووابم،واعتب1ر انقسام رثإقص 

الواجبانقسام 
ذاكباعتبار 

الواجبالخلاف.ق 

المع

الأولالقول 
راختي١ر
الثاشالقول 

الثاشالقول دليل 

الأول:القول أدلش 

الأول:الدليل 
العقليالجواز 

فصل

إلا•ج والواجب 
لا[م

محصوزة،ام أقق ئبهم ؤإلئ ]٢[ 
اتكمازة.حصاو من كخصلة نوا؛ واجبا يش 

وأنكرتالممزلهرا،ذلأ،،

التخيير.مع للوجونم، معش لا مالوات و٠ 
جائزعقلاوشرعاIأثه ولنا؛ 

العقن;أثا 
القميص،هذا خياطه عبلذ ررأوجبت، لعبده؛ داو< لو الثيد قاف [ ت١ 

ؤإنبه، اكمميت، فعلته أيهما اليوم، هدا ق الحائط هدا بناء أو 
الأحدهما بل معا، عليلث، ولاأوجثهما ءامتكا، الجمع وفذ 
معقولا.كلاما كان ششن،؛؛، أيهما بعينه، 

ينقيصه،صرح لأيه الكل؛ إيجاب، دعوئ يمكن لا وه 
للحقاب،وصة لأثه أصلا؛ شيئا أوجسن، ما أقه دعوئ لا و0 

الم،برك 

متعلقالتسمية سبب إن ت قيل ععناء، بن واصل يد علؤي الناف القرن أوائل ظهرت فرقة ( ١ م 
يهشجةسارةفيأماعتزل حين وذلك يالشأة، 
والعدلية.والوعيدية باكي، ؤيلقيون خمسة، أصول على مذهبهم ؤيقوم الكبيرة، صاحب 



3سهإ(الصايظر وحنة الناتظد ر9غق 

التاش:الدليل 

الشرعياتوقوع 

الأولالاعتراض 

عنهالأول الجواب 

احداث؛لألذئخام،و 0
بعينه.لا واحدا أوجب أيه مىإلا م ل ٠

معين؛غير بواحد العزص يتعلى أن العقل ق يمي لا ولأثه ]آنا 
فيطلبصاحبه، وياء حشن، بالغرض وافتا مها واحد كل لكون 

فلاالعزص، -يا يتعلق لا يصله والتنين بعزصه، مى ما قدر منه 

Jilsj ،،.منه

وأثاالشرغ:
،لإعتايىاصبالإتجسإءتاقلا،اسم،

الحاطثن،الكموين أحد من لقكاح الطالبة المرأة وتزويج 
لها؛الفالنى،وعقداسلأحدالئبج 

اسمع.لأسيوإبيإبمجانم،و0 
واج—،■غير الكمارة حصال جميع أل على الأمة وأحمعت، ]٢[ 

فإزقيوت
صلاحإلئ بالنسة تعالئ الثه عند اؤيه متالخصال كام، ن إ٠ 

المثشاوياتا،بين تسويه الجمع؛ يوجش، أن فينبغي الحيي، 
عينا.الواجشا هو يكول أن ينبغي بوصف، لحضها نمير إن ؤ٠ 

اشُيوجثها لأجلها ذاما ل صفات للأسال قلتم: ولإ قفا: 
محانه؟

أصح.وهو أعيان، (ت ١ ٩ ٤ / ١ ) المستصنيإ وق النسخ، جمح ق هكذا ( ١ ر 



٥٥ذاكامحاحببأعأ4ار انقسام ويغص 

واحداالشاويان من يخصص أن له إليه، الإيجاب بل ٠
مناطؤيجعل معثن، غيز واحدا يوجنا أن وله بالإيجانم،، 

الأمعليه لبمئل الظف؛ اختيات النم، 
ثان!جواب الجوابالثاشعته 

عبثا،لكونه اشيض؛ يمع التساوي ف أ٠ 
إصراوالكونه الرائد؛ إيجاب من يمغ بواحد المملحة حصول و٠ 

بدؤنه،المصلحة حصلتا مجؤدا 

معثن.غيز واحدا الواحء_ا يكوف ف0 

بهيعدئ ما ؤيعلم الإيجاب، به يتعلى ما سلم مسحايه فاممه قيل؛ فإن 
سبحانه.اممه عي ق معتا فيآكول الواحن،، 
هوما علئ علمه بعينه لا واحدا أوجنا إذا —سبحاثة- الله قلنا؛ 

بفعليثعص أيه وسنم كدلك،، ثعلمة ممن، غير أل ونعئئ يمه، من علته 
أءللم.والله فعله، قبل مثمئا يكن لم ما المكلم، 

الثاشالاصراض 

عن4الجواب 





٥٧وصاووّإعتبار انقسام 

..ءْ.َُ ءْ شُ,ءُُ

علىاعتراض 
الناشالدليل 
الأولللقول 

عنالجواب 
عشالاعتراض 

الناشالدليل 

نيةلاثخالت بل الممل، ية لأيزآت نفلا كأك ولو ، 
لأافةُئيعاطإ.

قيئتفإن 
والصلاه;تركه، علئ يعاين، ما الواجم-، ]أ[ 

فذكوفتركها، علئ فثعاين، الوين، آخر إلئ أصيملمؤ ن، إ 0
حسد،واجبه 

خثروفعلها وتركها، فعلها محن بثلجو أثيه، أصيثتإلى إن ؤ٠ 
الدب،.حد وهدا تركيا، من 

نتنة؛ولزمته الفرض ثواب، أسن، ؤإقما ]يا[ 
الفرصق،،إلوي «0lJ أل0 

وقت،ق الصلائص بين والجامع الزكاة، كمعجل هو ف0 
.١^١?^

امثلأثه:الأققاكا:
المندوب،.وهو! مطلما، تركه علؤي يعاين، لا فعل [ ١ ] 

المصثق.الواجن، وهو مهللما، تركه علئ يعائن، وقم ]٢[ 
ولأالوك، بوع ائ بالإضانت تري ض بماب ونمل"' ل؟;ا 

الوقت،،أجزاء بعض إلئ بالإصافة يعام، 

م■'فيرسا-وق





٥٩وقتهو1ع1بار |م انة111

عنالخواب تتمم 
ضالاعتراض 

الثاقالدليل 

مالبععس مناقشم 
أصحابذكره 

الأولالقول 

الناقشسعن الجواب 

الثلاثة—؛الأقسام إئ الانقسام —وهوت عليه متمما المعى كان ؤإذا نوع 
العبارة.ق للمنائثة معش فلا 

الزكاة!تعجيل وأما 

التعجيل،بنية يجس، ائه ف٠ 

قنواه ما غيز الوقت، أوو ق الصلاة ق الثلم، من أحد نوئ ما و٠ 
مقملؤغ؟.فهو أصلا، ^^٠١ ولم آحره، 

قل:قان 

لوفاقه باطل؛ بحده،، أوالفعل العزم بشرط تركة جار ررإقما ولكم؛ ق٠ 
•عاصء يكن لم ومات العزم عن عثو أو لي 

بينحي وما شتمحن، بين فيه الئاؤغ حي ما المخير؛ الواجب لأل و٠ 
والفعل.الحزم 

أصلا؛للعزم ثعرض فيه ليس الوقتا؛ هدا ق ررصل قوله؛ لأف و٠ 
فاJجايةزيادةؤ

ئدا:

لائكلمث.الغافل لأئ عالما؛ يكل لم إنما 
لميغفل،إذا فأما 
وهومطJئا، الترك عاى عازما إلا الفعل عش الحزم يرك لا ف٠ 

واجتا.يكوف يه إلا الحرام عن حلاض لا وما حرام، 

أعام.وافه الصيحة، عليه يدل، لم ؤإن وجوبه، دليل هدا ف ٠



هآر؛ةءتيصق(روضق|وإاظرودالهإام 

الأولالدليل 

اعتراض

عنهالجواب 

الواجبتأخير حكم 
ضيققيل الوسع 

وقته

فصل

عاصئ؛يمت لم صيقه! قبل وقته أثناء ق فمات الموقع أحرالواجب إذا 
التأجير.له حور لكؤيه فعله؛ له أيخ ما معل لأيه 
العاقبة.سلامة بشرط التأحيئ لة جووزا، إثما ق؛لت فإن 

محال؛هذا قلنات 

عنه.مستووة العاقبة إة ف٠ 
فماغد«، إلئ تأجيره لي يحل فهل يوم، صوم »علتي ولونألثافقاو: ق  Ujj، 1^1؛

جوالإ؟

ي؛5مبالثأختر؟رلمملم<،، قك: ن إ٠ 
>رلأ<ا،يخالفالإجماع.إنيلنا؛ و• 

ؤإلأثحل، لم عد، قبل تموت أنك اممه علم و كاف ررإن يلنا: إن ؤ٠ 
الق؟علم ل ما -ثذييض وما فيقول'• فهويجلا٠، 

يجوانم،.الجرم مذ بد لا ف 0

بشزطإلا التأحيئ، لة يجوؤ لأ أثه وتحقيقه: الؤجود_، مش ^١: 
أعلم.واش إليه، الثاءُ فث علئ يغلن وقت إلئ ^/١٩ولا النزم، 

الوسعالواجب 

حاز.ل(ت ز، ب، ي)ع، ( ١ل 



مإلا ١^١^^ شم لا ها قاعدة )ىومحِقبمةجءء 

يتملا ما قاعدة 
بهإلا اثواحب، 

تسرآحرعن
ردهووجه القاعدة، 

القولعلى اعتراض 
مقدممب)وجوب 

الواجب(

فصل

تالأيأالوثإلآ.ومإبي:
]ا[ثالسلإبياظب؛

الجمعة،ق والعدد الإمام وحضوو الكتابة، ق واليد لمدرة كل0 

•بوجوب يوصف لا ف ا

ؤإلىمايتعلىباحتّاوالعد؛]٢[ 

منحزء وعنل الجمعة، إلئ والثني للصلاة، الطهارة ك0 
زالنهار نغ اللل من يزء اك ؤإمالوجه، مع الثأس 

الصوم،
هوواجب.ف ■

بواجب"؛ليس بما الواجب إلمح، التوصل رريجب لونا؛ من أود وهذا 
متناقض،وواجِ_،اا ليس ما رريجب قولنات ي إ٠ 

بواسملةوجثت، والوسيلة قصدا، بالإيجاب وجن، الأصل كث؛ ل٠ 
علةا-محلمئا ؤإن كال، ما كيم، واجب، قهو المعتمود، وجوب 

إيجابهما.

فإزمح]،:

تركه،علئ وعوم، فعله، عالئ لأثيث، واجبا كاف و ل• 

 ُ ُ-َ







روغاءاوا1ظءّوطةالها1م٦٤

أقلعلى الزيادة 
الاللي الواجب 

سئفست^د 

فصل

ُ t

الأولالقول 
راختياوانإلف(

القول

الثاشالقول دليل 

والسجود،الركؤع ق كاليخخ محدود؛ بحد سمد لا الذي الواجب 
الواجس،!أقل عبي؛ زاد إذا والقعود، القيام ومدة 

آثوالحطادِاءا،.واحتاز٥ ثيب، 

واجب؛الجميع الثاصي،رى؛ وقاو 
واحد،لJهالكلإلأالأمر أل٠ 

إيجاب،،أمر وهو واحد، أمث نفسه ق الأص و٠ 

العض،عن العص يثميز لا و٠ 

اص.الكل ف0 

ولتا:الأول القول أدلي 

هووهدا بدل، ولا ثرط غير من، مطلما تركها يجوز الزيادة أ0 ء ١ ] 

هوفيكون الإنم يناوله ما إيجاب٠ اقتصئ إدمأ الأمر ولأي ]٢[ 
ثدب،.والزناده الواجِت،، 

-(،٥٤٣٢)محنة ولد البغدادي، الكلموداق الحسن بن أحمد بن محفوظ الخطاب أبو )١( 
الفقه.ق والهداية الفقه، أصول ق التمهيد كتبه! من -(، ٥٥ ١٠)سة وتوق 

وتوق-(، ٠٥٣٨ ر سنة ولد البغدادي، الفناء ابن محمد بن الحسين بن محمد يعلئ أبو ( ٢ر 
الفقه.أصول ق العدة كتبه! من زمانه، ق الحناطة شيخ كان ه(، ٤  ٥٨)سنة 



٦٠يصيص بحد يتقيح لا الذي الواجب أقل علف اورواح0 )يخهه؛جته 

وبعضهواجتا، بعضه كون فبمشل بعض؛ عن بعضه بميز لا لكل ؤإن القول دليل مناقشت 
عشرين.عن ديناوا لوأدئ كما ثيبا، 



وءا|يءأهفي(روغةاوااغود|وها1ض ٦٦

تمءاتندي، 

اصطلأخاالندوب 

اثدوبامحانى: اصم 

ُ, i والندبفياساسُإبياصئ

تهمقكمسم:قبجلم
بنهاداُا،قاو ما على لناشات اق 

\ذ1و؛أ.'ق وحده 
إلىحاجه غتر ْن تركه، حيث مذ ذم بتركه بمص لا نأئور، [ ١ ]

بدل.

رى.ق عماب ولا ثواب، فعله ق هوما وقيل- ]٢[ 

به؟مأمور الندوب هل 
الأولالقول 

)احتيارالولف(

القووالثاش

الثاشالقول أدلل 

.قوأكونهُنائوتاوأنكن 

أنأمرْث عى بجالمول قفيحدرأرش ؤ قال; — النألأف [ ١ ] 
الوال<ندوب تالور:ّآأ[، ه \لإ' غياب لجطب أز فتنه تصيتم 

ذلك.4ووئب 

١)ص الحماسة ديوان انفلرت العنتري، أنيف بن قريط قاله؛ اليت هذا )١( 





1ا0إاظروحك اكاظر روضة ٦٨

اتقولأيلم متاقشم 
الثاض:

الدليلمناقشم 

الثالث

الدليلساقشم 

الرابع

الدليلمناقشم 

الثاش

الدليلمتاقشم 

الأوو

ولأنهسٌ:]٣[ 

الإرادة.يقارن الأم إذ ؤ\ه لكزنه ذلك ليش و0 
الطاعات.غير ق موجود فإثه موجودا؛ لكونه لا و0 
ثق،لم ؤإن ئيئا يكوف \لئءو فان ه لكونه لا و 0

الطاثاتاوإئاالثوابلل؛رغبفي 
•ئنيرُ فيه ليس الأمر ررإف وقولهم؛ 

ُص منؤع.ه٠ 

التسوية،عن عباره التخيير لأف كذلك؛ فالمناو,وبلا، ت سكا إن ؤ٠ 
والتخيير.التويه ارثفعت الفعل! جهة ترجح فإذا 

ولمبمأ-اركهُثاصا؛
عنة،الدم —ثعالئ— الJئ أنمط ويد دم، ١^ ثة أل• 

وتحليعا.فاعثئموافما ؤسش وغيزممثل، سالخا كننتش ت0 
ماك-س''أيتمحثمامجرمطجاب•

تالور!ماآ[ه أمرْث عن بم'وئول ألذش # —وعالئ~! ويوله 
صرئهيجود لكن به، مول وئحن الوجوب،، يمتضي الأمن أف عاى يدل 

بدليل،إدام 
واشُأء1لإؤدليلنا، و ذكزناْ لثا كونهأءا؛ عن بدلك لاثخئج و٠ 

فالدب.س(ت ز، )ب، ق ( ١ ّ 





ٍبمإةءهت(روغةاسمودااهإام 

يرك،ولا فعل طب فيه لم ما أف علئ الثنع دل قد 
ساشلا فيما العموم علئ دليل وهاJا محثث؛ فيه ف1لمكأث 

فتكونسمعا، عليه مدلول إلا فعل يبقئ فلا الأفعال، من 
الشنع.من إباحته 

»لأمحإوُ((،والآأجح\و-هذ: 



٧١

قبلالأفعال حكم 
اثشرعورود 

الأولالقول 

الأولأدلءالقول 

الثاشالقول 

الئاسالقول أدلز 

الشؤعوروح مبل الأهع1ل حضم )قهغبمص 

فصل

الشنعوزود مو -يا المتقع الأعيان فيُا، الأفعاو ي واحقم، 
)حكمها.

الإباحة؛عاى هى والحنفية؛ الحطاب، وأبو ، ٢٢اشي٠ىرفقال 
يتكنغيرنا، عاى ولا صزرعلينا، غير من نيا انفاعنا علت قد إي [ ١ ] 

تاخا.

ولامحاله، لا لحكمة الأءيال هده حلى ~سحات~ اه ولأف ]٢[ 

لنقعئا.أي؛* ثبت إليه؛ يرجع لقع ذلك، يكوف أن يجوز 
الحظر؛علمي هى المعتزلة: وبعض والقاصي، ،، حامد١٣ابن وقال 

—سثحاثه—والiJة■ قبيح، إذنه بغير الغير ملكا ي المحريف لأف [ ١ ] 
ولم:اذل.اّلك 

عيه.طئأ؛ء.فالإقدام ^١، ذلك ق أف تحثئل ولأنه ]٢[ 

الأفعالررق ١(:  ٩٧/ الملة)١ د. طبعة ق والمثبت علن الأفعال ررق ي)ب(: )١( 
المخ.بقية من هنا واكبت الأعيانو، وق 

ستةوتوق -(، ٥٣١٧)ستة ولد التميمي، أمحي ين الحاريثإ بن العزيز عبد الحسن أبو )٢( 
الخاLة.فقهاء ه(،من ٣٧١)

سح—(، ٥٤ ٠٣)ستة توق الوراق، البغدادي علي بن حامد بن الحسن الله عبد أبو )٣( 
لأحوية.ا تبدسيا ت كتبه من زمانه، ق الحنايلة 

نمهل.بلا وق)ز( حطر، ب(: ق)ع، )٤( 



مؤه(ااهز1ظر وضة اكاظر روضة ٧٢

القووالثالث

الثالثالقول دليل 

القولدليل مناقشم 

الثاش

4طنهباتخريج 
ائسالز

لها؛حكم لا ت الواقفية وطائفة الحسن أبو وقاو 
الثمع،ورود قبل حطاب ولا الخطاب، الحكم؛؛ مهش ذ إ٠ 
للترجيح، فمم هو ؤإثما j^^، ولا شيئا يح لا العمل و• 

والإنتواء،

الغيرتملك، ق وقبح 

وثهيه•الشاؤع شحري، يعلم ثما إ٠ 
قوالتصؤف_، ثتترر من حى ق مخ إثما العادة فيه حكمش لو و٠ 

النار.وصوء كالظل فيه؛ صزر لا مما المع بمج بل ملكه، 
والأدهّت1ا؛اللائق هو المول وهدا 

~إنسدكزه ما علئ والإباحة، الحظر ق لة مدحل لا العمل ذ إ٠ 
,بالث٠عل٢،. الأحكام ي، محانما ئثاى-، اهُ ظءَ 

قوصحح عليها صرب ثم نحوها، أو )الجرزي( محب؛ )ب( وق الحرزي، ■ )ع( ق ، ١ ر 
■)ل( من والشن نقتل، بلا الحررئ )و(؛ وق )الأشعري(، دت الهامش 

هدينعر الحناية كتب ق نسته احتلمت الحرزي، أو الجزري الحسن أبو وهو 
قحزء وله -(، ٠٥٣٦ ر النجاد على أبى يصحّة ؤيعرف لمشهور، يا وليس الوجهين، 

العدة.ق يعلى أبو منه ينقل الفقه أصول 
الحسنأبو أو -(، ٩٥٣ ١ ر أحمد بن العزيز عبد الحسن أبو هو ت فقيل تعيينه، ق واختلف 

أعلم.وافه يالحرري، يعرف بغدادي وكلاهما -(، ٠٥٣٨ نصر) بن أحمد 
بلأمحكم...«)صآ؟آ(.



٧٣الشوروح قبل الأنمال حكم وثمغص 

الأدوت،عاى|باحء
بهاالنتفع الأعيان 

اثّمخورود بلد 

الخلافثمرة 

اثعشاسضاص:دل وقد 

]اوقرْ:؟آ[.ء■ حميثا آلارض ق ئا لًفم "ئلق ؤ سبحاه؛ بقوله ؛ا ١ ] 
الأية.ألهزجم زؤآ حزم إقنا  Jiؤ وبعول،; ]٢[ 
[١٥١]الأذعام:عشتفنر؛؛؟ ربأت=كلم حزم ما أئن يعالوا ؤ ومحو]ه; ]٣[ 

الأية-

]الآنعام:هأاآنحزما؟1 إلأ أؤتى ما ق أحد لا محل ه وبعول; ]٤[ 
ونحوديك.الأية، 

،.١١١١عنةعما منا محهز محه ال؛ة نكت ءوما ه: اش ومحول ]٥[ 
عنمحال من حرما. الملميآ* ق الملمح' أعظم ررإة ومحوله;  ٤٦!

منآَكاالى■مذأجات نحرم لمبمزم، شي؛ 
حالاستصحاب محيه كماه أوأداحه: شسا حزم من أف الخلاف! ومحائدة 

الأم.

■مرفوعا ه الفارسي ملمان حديث من ( ٣٣٦٧)ماجه وابن (، ١  ٧٢)٦ الترمذي أحرجه ( ١ ) 
إرسالهورحح (، ٥٢١)ص والحكم العلوم جامع ق كما ممن وابن أحمد الإمام أنكره 

١لحدثضب(،وقال١لترمذي:٣٣سم،ها(،واسلي)م حاتم)الخلولابه أبو 
الموقوفالحديث رروكأن وقال; موقوئا، محاقه ثم الوجه،(، هدا عن إلا مرفوعا نعرفه لا 

محفوظا(،.أراه ما فقال! الحديث هذا عن البخاري ومحألت وقالت أصح((، 
(منحمثددبن٢٣٥٨(،وطم)٧٢٨٩سري))آ(أحرجه 

ه.وقاص أبى 



ارها|ظروحلة ا|ااغوءّ روضة ٧٤

فصلبه؟مامؤر الباح هل 

مأمووبه؛غير المباح 
غيرومط^قل١؛ فه، مأدون والمباح وطلب، امتدعاء الأمن! لأف • اياح أن ض الدليل 

ئنثدضولأطلوب،.ضُاسبه 
سميمحميس 

مامؤزاالباح 
اعتراض

عنهالجواب 

وضهُاموتلأخثز.
الكئئبه يتزك المتاح والئكويت، به، مأموو الحرام ترك قيل؛ فال 

مأموواه.فيكون الحزام، والكذب 
ئاتا:

إذا،اJباغواطا وكن 
واجثا،قليكذ المندوبا 1^؛، الحرام يترك ويد 
واجبا؛حراما ء القي يلنكن آحر، بحرام الحرام ينرك وقد 

الزكاة،عليه من حا Jحثمل٢، إذا حزاما الصادة ولكن 
باطل•هذاو٥ 

له.زيادةت _( )ع، ق ، ١ ر 
وقالشكل، تضط لم ب( )ع، وق يء،مم؛ا، رزإدا )س(ت وق )ز(، ق صبطت هكذا )٢( 

الزكاةترك من  ١٢تحرم إذا حراتا الصلاة كون عليه يلزم رربل آ(ت ٠ ٩ / ١ ) المتبمض 
الواجبة((.







٧٧الخكروهيتناول لا الأمر رثقه9 

الالأمرالطلق 

الكووهبتناول 

ذلكأدلش 

فصل

ولائنثدش غيئ واس زطلئ، انتدثءٌ الاص: لأف ]١[ 
مطلوب.

فبمشيلأنيكوف!لتيء>ت\>فو\وتنهى.ولأفالأمزصدالئهى، ]٢[ 
ط\ثوإ.ص بثأئور، لمش المتاح إف محا: ثإذا ]٣[ 





٧٩اكراماكاسف: الةلألتم )قويخص 

اثؤإحد٢. 

جوازث والخلاف 
واجبإلى انقسامه 

وحرام

ح،ةماتصلأةث
الغصويجاالدار 

القووالأول

الأولالقول ينيل 

القولالثانى

اتتا1نىالقول دليل 

بالعين؛الواحد وأما 

واحدالداو ق قحزكتة عمرو، من المغصوبة الدار ق الصلاة ك٠ 
• Ou

صحتها؛ق الئواو4 واحتلقت 

فئوي;أثهالأتصغ؛
واجبا،حزاتا الأفعاو من الواحدة العي تكوف أن إلئ يودي ي إ٠ 

متناقص؛وهو 

وسجودهوركوعه الدار، ق رلالكون وهو! الدار ل فنله ال ف 0

مهؤرعليها، ئعامب هو احثارده أفعاو ودئوده<ا وقيامه 
عنها،

هوبما مطيعا عليه، مناب هو بما مقرنا يكون كيث ث٠ 
عاءسبه؟ا

مبمح؛الصلاة أة وروي! 
منمعللوب، هو متعابران، وجهان لة الواحد الفعل هدا ل أل٠ 

أنالحال،؛ إثما محالا، ذلك، فليش الأحر، من مكنوه أحدهما، 
منه؛يكره الذي الوجه من مطاإوبا يكوف 

مطلوب،،صلاه إثه حسئ، من عله مم0 
عصيا،إئه حيث من كروه م0 



و؟اإئءؤصج1وهااظر وظة ^ LUIروضة 

4انفكاكمثالان 

اتحاد١^^٢ 
الفعل

القولمناقشم 

القولكليل الأول 
الناي:

العصب،بدون معقولةُاا الصلاة و ٠

الصالة،بدون معقول، العصس، و ٠

المتعايزان.الوجهان اجتمع قد و ٠

ثيزة:

الدار،هذه ثدحل ولا الثوب هذا ررخط لعده! الثثد يقول أن [ ]١ 
يحاطعادقكا<ا، الم ازثك4ث، ؤإن أعممئك،، ائقلت، فان 

وعقوثته.عتقه القد من حن الدار! ق الثوب، 

سلن،لانثحى مسب! ٠نةإلئ شمن|ا كافر إلئ سهما رمئ ولو ]٢[ 
رينالواحد الفعل لتصئن المم؛ دثه ولزنئه الكافر، 

َاًَ؛ُ 
ٌح~مين■

محال!الأولئ ١^^ احتار ومن 
بالإحماع،أمدها العبادة بشرط أحل نش الم، يؤكاب ا٠ 

وصم،يحالم، الصلاة، عن المحداث، لوم ما ك0 
شرط،بالصادة الممثب تة ؤ٠ 

يه؟!١شثب يمكن فكيم، ثحال،، بالمعصية اشوب و٠ 
كونءكيم، به، غاص_>،أى هو فنل الدار ق وقعوده قيامه و0 

مفعولة.ق)ع(: )١( 
٢(. ١٨/ ا ) المستصنيي ق لما الأقرب وهو النسخ، بقية من والمثبت عاص، )ز(ت ل )٢( 



٨١إكرام|كامست اكسم 

نقلقسم متا 

علىانسك إجماع 
تصحيحاصلأةي

اتدارالغصوبص

محاو.وهدا به؟! هوعاصي بما مقربا 

إجماعا؛ألة المهده ق أو ذج مى علط ومد 
الصلواتيهصاء الظأمة من ثاب من يأمروذ يكويوا لم السلم، ف أل٠ 

العصب؛ماكن أق 

أهلعلما؛ من الأتفاى حميقه: فإف الإجماع؛ بحقيمة جهل هذا إي 
العصر،

.١ للأتفاق بنقل ليمل عنهم النقل وعدم 

تينهمفينا اشثهز أنه إلئ يحتاج سكتوا، أثهم عنهم مل ولو 
ينكزوه.1ولم العصاء وجون بنفي القوو كلهم• 

ماعش لا؟ أم هوإجماغ هل احتلأف! فيه حينئذ— — كون و0 
٠موصعه ل محنذكره 

الأتفاق.)ا(في)ع(:





٨٣إليهيعود ها باعيبار _ l_lاقسادم )سئص 

ثالاختلاف 

القسم

القووالأول

التاشالقول 

الولفا()اختيار 

والأماكنالطريق، ويارعي المقرة، ق الصلاة عن ن؛يه و ■
١^١١.،

أ.الخمسهر ألأوقات ق عنها ميه و ٠

الشافعي؛قوو وهو الأوو، القسم من هدا أف وعنيتا; 

١(٢ ١ / والمائي)١ (، ٦٢ماجه)٠ وابن (، ٢٨داود)٠ وأبو (، ٤ ٢ ٠ أحمد)٦; وأخرج 
مرفوعا،حميثى. أبي بت، فاطمة عن الزير، ين عروة عن المغيرة، بن المدر حديث، من 

(.١٢٥)٣/ الخير البدر وانفلر ائي، النوأعله تصلى®، فلا فروك أتاك ءاذا وفيه؛ 
هعائشة حديث، من ( ٣٣٣وسلم)(، ٢٢٨والبخاري)(، ١٩٤/ أحمد)ا وأخرج 
الصلاة(,فدعي الحيضة أقبلت، )فإذا حبيش—ث أبي بنت، فاطمة حديث، —ق مرفوعا 

رّولاشراك ص عمر ابن حديث من ( ٧٤٦ماجه)وابن (، ٣٤٦الترمذي)أخرجه )١( 
وقبالطريق، وقارعة والمضرة والجزرة المزبلة ل مواتلن: سعة ق يصلن أن بن نو 

الله((.بيت ظهر وفوق الإبل معاطن وق الحمام 
كتابفب حبان وابن والترمذي، (، ٤١لاينه)العلل كتاب ق حاتم أبو صعقه 

وغيرهم-٣(، ١ • / ١ ر المجروحين 
سعيدأبي حديث، من ( ٨٢٧)لم وم(، ٥٨٦)والبخاري (، ٧/٣)أحمل أنمج )٢( 

الحصربعد صلاة ولا النمس تطلع حتن الفجر بعد صلاة ر>لا مرفوعا: ه الخيري 
•اوسمسر؛آ؛ تغب حتفي 

لالأث^م(سصثسينعاص.،ئل:

الشمستهلبع حنن موتانا؛ فيهن شر وأن فيهن نصلي أن الله. رسول مانا ساعات 
الشمس، تتفيفوحين تزول(، حتن الفلهيرة قائم يقوم وحين ترتفع، حى بازغة 

تغرب®•حتئ للغروب 



ٍأجوءؤئيخإ(روغةااااظروحاق|لءا1م  ٨٤

معالحيض ل الوقؤغ لا الحيض، زمان ق الصلاة المكروه قاف ٠ ددلاثقولالث1نى 
عنمئثصلأ شيئا الوئت، ق الوقؤغ ليس إي مطلوته؛ الصلاة بقاء 

•كلها المواصبمع هذه ق الصلاة بطلت وليلك، الإJقاع، 



٨٥غحًه؟ص ذدصي> افء ililااالأهر مل و^غبم؛جتٍ 

بالشيء١لأمر ض
ضده؟عن نهي 

الآ>م؛متيصطسطاّا,ج;مح 
يقآ؛الصيثه فأما النزاع نحربرمحل 

موُلما(وفنلخررلأمم(وأل٠ 
تركطلب هوبعينه هل القيام طلب أف وهوت المنى، ق اشلئ ؤإثما 

القعود؟

ولاثثصمتة،عينه، بمعشأيه لا صدة، لثسبئهمح،عن المعتزله• فقاك ١لقولالثانى 
ولأئآلآزئهُ؛

يكونفكيم، صده، عى ذاهل هو من بالشيء يأمز أن يتصوو إذ ٠ دليلالقولالث،ش 
ثنه؟ذاهل هو لما طالما 

لهإلأسطيمأنهلأمئطاتا̂ ٠
صده،برك إلا بؤ المأموو فنل يمكى 

الطفانثاط بحك، لا القرورة، بحك، ذييعأ تركة يكون فه 
كافممثل، الصدين بين الجمع ~مثلأ~ نمور لو حش به، 

مملا،

غثرواجبل١، به إلا الواجب محم لا ٌا محل؛ من تكوف ف ■
به.مأمور 

)ا(في)ع(تواجتا.





٨٧الانكسف

التممس

اصطلاحا

شروط ٤٣!
اثتكلد

ا1ممف!شروط 

والجنونالصبي ١. 
غيرمكلغتن

تكليضمعدم دليل 

فصل

نشقه.أي: ئثه؛ فيه ما إلزام اللغة: و اصف 
صخر!ق الحضاء اثت حم٠ 

منلدارا،أمحثرهم اذ ثؤإذ 
نبي.أو يأمر الخطاب الشريعة: ق وهو 

الئكلف.إلئ ;ط °غصها مب٠ 
يالمكلف ص إئ يرجع بعصها و٠ 

كول:فهوأن المكلف؛ إلئ يرجع ما أما 
هائلا،]١[ 

الخطاب.تيم ]٢[ 
ئكلمن؛فغيئ والمجود: الصبي فأما 

والامتثاو،الطاعة افكلف: ئمحئ ف أل٠ 
٠ولأبجيبضالأم،

للككل>ف؛والمهم يالقمود، العلم القصي.: فنط و٠ 

•نام® ررما بدلامن؛ ءالهم،ا، ررما بلفظ فه حاء وقد (، الخنساء)ص١٣ديوان انظر: )١( 



روضأءا0اغارودألخإاظر=صس^  ٨٨

يقاللا بممع لا ومن لة;ل>اذهما<؟ يقاو كيم، يمهم لا مذ ذ إ0 
الكمي فهو كالبهيمة، يمهم ولم سمع ؤإن ررتكلم؛؛، له! 
 ََُْ

الامتثالافتصاء لكن منكل، فخطاية كغيرما لهما وْسيمهم تكليفاسيضر 
ممكن.ص صحيح- قصد مة يصح لا أثه -مع مه 

تكليماليس والمجنون الصق مال ق والعنانات الركاة ووجوب الوضع حطاب 
الصبيحق -ق 

لهما؛ليس وانجتون 
تكلما

الغير.بفعل امحليف يستحل ذ إ٠ 
الحقوقهذه لثبوت سبب القناب وملك الإتلاف أة معناه! ؤإثما 

متهما،ذل 

لخطاتوتب الحال، ق بالأداء الولي لخطاب ثبب أيه مش؛ ب٠ 
الثلؤغ،بعد الصؤ 

»افيأ((.يفهز: لا لن بماو أف الئخال إلما ئنكن، قدا و0 
لقبولينثعد -؛ا الش بالإئناخ؛ الدمة ل الأحكام ثبوت أهلمية ؤإثما شرطأهايسثبوت 

١^،^ ق ١^، بهبمهء ^ لنقل اي 
ملمبالفعل، ولا يالموة لا الخطائ-،، مهم أهلمثه لها ليسل البهيمة و• 

ذمتها،ق الخكم ثبوت يتهيأ 
المند—،،علئ ١لحصول ممكى أو حاصلا يكوف أن بل لا الثّرط و• 

بالقوه((،موجود ارهو فتقول؛ 





1م؛إعجة(اكناظر ويبمق اوإاظءّ روضث 

الناسيتئلي1ف 
والسكرانوالنائم 

والنائمالناسي ٢. 

غيرّْستن

مارسكرانشر
مئث

ثبوتعن الجواب 

لأفعالهمالأحكام 

عنالجواب 

الشاؤعمغاطبم 
لاستران

فصل

وال!اّيواهئءمئبياأ؛
)رم«؟لم،سلإاولُ:جب ٠

وخ.الذي الثكرائ وكدا 
الثكرازتطلاق ومحوذ المامات، من أقعاj_: أحكام وئبوت 

يكر•لا مما وذلك االآسثاد_،، الآحكام ربط بط ن م٠ 
]اس:مإآ.4 نكزئ زأم ١^؛ ئقزئوأ لا ؤ فأثاقوJةتغاد: 

والمرادالخمر، تحريم قبل الإملأم ابتداء ل كال هدا قيل؛ فقد ]١[ 
عليهيأتي كيلا الصلاة؛ وقت ق الشريط إفراط من المع منه: 

سكران.وهو الصلاة وقت 

تشعلا معناه! ثنعان<ا، وأنت التهجد تقني—، ررلأ ية-الت ما ك0 
فلكسائد.

ئنلنوذهزأنئم إلا ثئوتن ؤ3لأ -نمالئ-: اقث قال و0 
إذاحش ماويوْ، ولا الإسلام الزموا أي: ١[ ]آلءمران:\• 

مسلمول.وأنتم أثاكم الموت جاءكم 

ت؛(في)ب(:طقلفين.









ص4ءةأتو(روغةااااذاروسماك،ام ٩٤

محك:عنهالجواب 

ص.'الدليل 
الشرعيالدليل 

القولدليل متاقشم 

الأوو

ُ؛• م خلافوهو ثركها، علئ يعاب لا عمره: طول الصلاة لورك ادا ق٠ 
الإجماع.

بالمحسرةبل الوصوء، تند يالصلاة أمره يصح لا أن ينبغي و٠ 
لاشراطتهديمها.الأولئ؛ 

الدJلالشرعي;وأثا
لآلءمرانتَاه[،ه حج(ليت ؤ'آلئاس وش ؤ ينالئ: قوله نموم [ ١ ] 

نفز1، تنكطم وما الئلمركص: عن -سحاثه— افه ؤإختار ]٢[ 
معرضق هذا يكز ]اJدثرتا، 4 من نلق لتر قالوأ ى؛ 

بممحللم كدثا لكن ولو فنلهم، من يخذينا لهم المحدخ 
ب؛ؤميؤتقدب زكنا ؤ عله• عطف—، وقد 'كيم، منه، الئنذير 

عليه؟عداب لا نا علئ ذلك يعقلف كبمق ، Ujji]اكينأجءبم 

يءاحز... إلها أش مع تد.ءول لا ؤ ثنالئ اممة— وقال ]٣[ 
بينجمع من حى ق العدانم، مصاعثة ق ثص الأيه؛ ]الفرقانأهآ"[ 

المحفلورات.

تمطأسلم ؤإن ثركه، علن عوبمإ مايثا لو أقه الوجوب،■ قائده و٠ 

ثقوطيبعد قكنم، الامتئاو، مى التمكن من؛ الثنح يبعد لا و٠ 
بالإسلام؟الوحور_، 



٩٠روطااغعلاساضبم11لويغش 

الفعلشروط 
لهائكلف 

أنالأول: الشرط 
معلومايكون 

أنالشرطالثاش: 
معوومايكون 

أنالثالث: الشرط 

ممكئايكون 

التكليف^٠، 
بالحال

الأولالقول 
١(١^^^)اختيار 

الثايقالقول 

فصل

ُي.  بهثلاثة!المكنف للفعل ١لمعمرة الشزوط فأما 
أخيط

يه؛للمأمور معلوما يكوذ ن أ٠ 

إليه،ممحده يتصور ى ح0 
ثعالئ؛اش جهة من يه مأمورا كونه معلوما يكول أن و٠ 

والأفاو.الطاقة صد لأآ بمإل ى ح0 

والتمب،.الطاعة قصد به يجب ما يحثص هذا و ٠

معدوما.يكوف أن الساق؛ 

١^٠٠>^.فبمشحيل فلأ,طنإيخادُة، الموخودُ: ثا أ٠ 

اكاِلث،:أنكولممئا.

فالكالئثالأ؛

وثحوو!الصدين بين الجنع ك٠ 

به.الأمن يجز لم 

ذلك•يجور قوم؛ وقاو 

صه._(: ز، ق)ب، ؛١( 





يصيص ٩٧م |لهكالف اسل شروط 

•١[  ٥٢]الأنعام؛ # ونعها إلا نمنا نمقلف ونولا 
ولأ0\حن:]٢[ 

:تنقاأبم،ا 0

ينتدصالطلب و0 

بالاماق،مفهوما يكوف أن ينغى ؤ0 

معنا0.عمل لعدم ئكليثا؛ ذلك ^^ ٢٠]ررأبجدهوو؛ا لوقال و ا
!ذتكل£ا؛ تكذ لم  hjiالأم ظنه لو و ■

المحاتثبيمهمة لا وما كلمه، فيه يما الخهثاب \}ئؤيف.' 
٠لب بءحهلا ؤغ ل

انتدعاءالأص كال إل الطاعه؛ لقصوومنه ئهمه افترتل إثما ؤ0 
للمماتجعاءًلم:كذما،

كثاانتدعاوها، سصؤؤ قلا فيه، ثثصووالطاعه لا الئحاو و0 
الشجرة.من الخياطة طلن، العاقل من متنحيل ي

الأعيان،ق وجودها قبل الأذهان ق وجود لها الأشياء ولأف ]٣[ 
الوالمتثحل العقل؛ ق حصوله تعد الأمر إليه يتوجه ؤإلما 

.٥٤٠ممتع العقل ي له وجود 
١^ل؛صئئ الأءيان ق نندوتا يكوف أن \ذؤذ\: ولأنثا ]٤[ 

قءثالأذهان؛ ق مزجودا يكوف أذ يئتزط فكدلك، فيه، 
وممه.عالئ إيجاده 











\'y الهياظروحال؛ء اكاتظر روضة

اتوضيى؛اثحكم أقسام 

Jذئهربهما القسمالأول! 
واتعيم(رالسبب الحكم 

فائدته

القتصيأنواع 
للحكم

الأحكام:من امحاني الضرب 
يؤماممىْنمحلابامضوالإحمار 

أوصاأوهوأقام 
الخكلم.ه شؤ U أحدهات 

حاو؛كل ق الثاؤع ->طاد_ا معرفة الخلق عاى عثت لما أثه اعلم 
مثاوعلئ لأحكامها مئتضة جعلها محنوشة، بأموو لهم حطاثة أظهز 

نعلولها.المحسوسة العلة اقتصاء 

سيقان!ودلك 

الئت.أحدهْا:

العلمكون معنى 

حيثاوالسبب 
شرعيا

البمب.والثاق: 

الشائ.من حكم لأحكامهما مئثصين وثصهّا 
حكمان!الواق ق ~دعالى~ فلله 

•أحنهما!ويوبالخوضه.
•واش!بمللإئئوجاوُ.

ت،.زم(املأمجا،ئ ه
١وكدا لكدا عثه نصب إثما فيعال! تعليله، يصح وليلك، 







١٠٠والخانعالشرط رسةص 

فصلوا^ذعاثشرط 

اصطلاخاالشرط 

القرطبتن القرى 
واسم

الشرط.كحك،! يخؤ ومما 
الحك،؛اوتث1ء انتثائه من يلزم ما وهوت 

الزلكة.ق والحنJ ١^-؟،، مع الإحصان ك٠ 
عنديوجد أن يلزم ولا عدمه، مع المشروط يوجد لا ما فالشرط! 

وجوده-

عدمهعدمها من يلزم ولا ، المعلوو وجود وجودها من يلزم والعله; 
في]ذ1نيج

ومرعى٠ولغوي، عقلي، والسرط؛ الشرط ١^١٤

،،والعلمللإرادة.LJJم:كالحياة]١[ 
طالق.فأنت، الدار دحلت، إن كقوله! واللعوي؛ ]٢[ 

والشزعق:كالطهارةللئلأة،والإحصانللجم.]٣[ 
المشروط،عاى علامة لأثه سنطا؛ وئش 

عليه،علامه جعله إذا للأمرت ئهثه قال؛ ي٠ 

أي;لمحماو:ما[ أئزاحلها4 جاء قفي ؤ —تعالئ—؛ قولة منة و٠ 
مائها.علا 



مجه(البماظر وصة اكاظر روضة  ١٠٦صد 

المانع.الشرط! وعكز 

الحكم.عدم وجوده من يلزم ما وهو؛ اصطلاخا 

ماعلئ شرعي، حكم لة! مانعا أو للحكم، شرطا الشيء ونمحب الشرط،والأذع 
واشُأعلباورناْوامحلأحكملن، سبن 

منحكم لأحكامهما ئمتضهن الئصثهما بب! والالعلة ذكر لما قوله عند أي ١( ،
١(.٠ ٦ )ص •،.ا؛ الشائع 









^LioJIوحنة ا1داظزّ روضة ^=^^=^=^^ ١١٠^=

بماتوص قكس الحرام، فعل يجب ولا حرام؛ فعلة ي إ0 
خ؟لمح، 

عاصثه.ثكن لم لومائلم، أثها ق حلاف لا و0 
يكونفلا —أيصا—، الصوم يلزمهما لا والمسافرت المريض ق وقيل 

قصاء.بعد ينعلأيه ما 
لوجوهثلالإ;فاسد؛ وهدا ساهستاوقول 

عهدعلئ نحيص راكنا هاللم،؛ أثها ■٤^٠؛ عائشة عن روى ما حدهات أ٠ 
الصلأة<اأا،،بقضاء ئونر ولا الصوم، بقفاء فنونر القه رسول 

ئuقئتةفاياكل٢/ط 0

الثصاء.ينووف أثهم ق العلم أهل بين حلاف لا أيه كاف؛ ا٠ 
فعلهايجن، فلم مخصوص وقت ق -؛ا أمز متئ العبادة أف لثالث،! ا٠ 

علئبناء الدقة؛ ق العبادة وجوب يمثغ ولا بعده، يجب لا فيه، 
ثعدوفعلها؛نع الثنس،، وجود 

والنامي،النائم ي نا ك0 
منهفعلها يعدر مع الصلاة عليه يجب الالمحددث،اا؛ ق كما و0 

لحال،اق 

■أدابجا عن همجرة مع القض علئ ئجب الآدمينت ديون وه 

بحوم.( ٣٢البخاري)١ وأخرجه (، ٣٣٥وسلم)أحمد)!/ أخرجه )١( 
(.١٧٠)ص ة . .. رأنهينا(( أو ، بكداW أمرثا  ١١١ يقول أن ■ الرابعة الرب  ١١- قوله عند أي ( ر٢ 



١١؛،uc^^lgاكزيهةويهص 

الرابعالقسم 
الحتكمأقسام من 

الوضعي:

لغمالعزسم 

تغمالرخصم 

اصطلاحاالعربمم 

اصطلاحاالرحصم 

سوفيانمرسئوم،س

الموكد.المصد ت اللمان ل العزيمة 

١! ١٥نطه:ه عزما لأو نجد زلإ ؛ؤ ينالئ: قولة مة و٠ 
[.١٥٩عمران:]أل ه' ألله ي ثثغز 

ائ4ولأُواشئ.والئمحة:
الشراء.وتهل تراجع إذا الثم؛؛! رروحص ت منه و٠ 

الشنع:حنلة ،( jjpو فأما 
Iلعزيمة فا 

قرعي.اليماكائسضمخاكةدول ]١[ 

ائومالأ•بإيجاب وق؛وتمالزم ت'أء 
والؤ.حصة;

عرمثقادا 

الحاظر.يامل١، مع المحظوو اسباحه ]١[ 

راجح•لمعارض قرعي دليل حلاف علئ ثث ما وقيل؛ تّأ؛ا 
كاسماطسعة؛ فيه كارi ؤإذ رحصأ الدليل يحالف لم ما يثش ولا 

بغيرها؛الرحهيم 

المباحانؤإباحة موال، صوم ا.اوأعمدون 
إمخالفزايوليل 

السبب.زيادة؛ )_( ي ، ١ ر 



ء-ؤقءوصج(^ LioJIوضة اكاظر روضة ١١٢

يثىأن يجور غيريا على كال الذي الإصر من عثأ حط ما لكذ مآ.اتتخقثمقابل 
إطلاقحن به أئفثنا ياثننا فادا غيرنا، عئ وجم، لما نجارا؛ رخصه 

ُِ؛ أُ 

اثتيممّأ.إباحزا 

اليتءة.أْةل 
تلمضطر

ذلك.

إباخةاليiم;فأثا 
ُْ.

اتثابته.اثمئم 
العمومحلاف على 

تثمن نيادة أو لمرضر الماء استعمال على المدرة نع كان ن إ٠ 
رخصه.ثش 

استعمالهتكليف يمكن فلا عنه، معجون فهو عدمه مع كال إن ؤ٠ 
قائم؟الثّثس، يقال؛ فكيم، استحالته، ْع اّء 

حالق وجوبه مع رررخصة(، الميتة أكل يسمى هكيمل قيل؛ فإن 
الضرورة؟

:١^

ش)ررخصه(آمنحيئ،أي• 

مسه،إهلاك —ثعالئ— افه يكلمه لم إي سعه؛ فيه ل إ0 
المحلحبث وهو؛ موجودا، التحري، سبعتا لكون و0 

ّونجاسته 

قهو؛، S'_Jالعماب وجوب حين،! من ررعزيمه،( ينش أل يجوز و٠ 

سمفيلاتجت؛ز،•
الئئوم؛حلاف، علئ اكاث، الحكم فأثا 

الصورةق موجود لمعش الصور بقك ق الحكم كاف ان ف٠ 



س—١  ١٣العزUCةواJرضع۵ ؤيخص 

المنهيررالئزاتتة،، من الخصوص العرايا،؛ رركبيع المخصوصة؛ 
رحمة.حينئذ فهو ت ، ١ ر عنها 

لكباحةالمخصوصة؛ الصورة ق موجود غير لعش كال إل ؤ٠ 
هبتهل راالعادد قئ! قوله من الخصوص للوالي، الهبة ق الرجؤع 

لأيلهوم الذي انمئ لأن كاسفيش(،رىييمح؛ 
الوالد.ق توجود غ؛ئ لهبة او 

0 )أحمد أحرج )١(  /Y ،) ابنحديث من ١( ٥ ٤ ٢ ، ١  ٥٣٩)لم وم٢(،  ١٧٢)والخارى
الخلرءوس ق ُا ياع أن والمزابنة المنابة، عن تئ اش. رسول ررأن : ه عمر 
بننني ارحدض ه' صر ابن ئال سلي"، نمص زن غلي، زاد إن من ميكيل بتمر 

بحرصها((.العرايا بيع ق هرحص اممه رسول أن ثان، 
X١٦٢٢(،وسلم)٢٦٢١(،والخارى)٢٨٠/١)٢(بيأح٠د)





١١٥الأتثكايمأدلة قاف الثاناف؛ اوقت|ب )قةئأهض| 

فيهاالختلف الأديم 

منكلها الأحكام 
عندناوظهؤرها الله 

٠بالرسول 

صبااظنيًقمحالآطام

أربعه؛الأصول ٥،؛^، الأدنسالنفق 

ك\ث\لج]١[ 

هوثوي؛ وئثث ]٢[ 
والإحمخ،]٣[ 
]٤[

ق!واحتبث 

الصحابي،ول ق٠ 

•ومعسوثا.
اشُ:ن1لئ-أا/شاة إن - ذللث، ندم و0 
سحاثه؛اش من كلها الأحكام وأصل 

بكيا.اطه عن إحار الرئول. قول ي إ٠ 

الثق.علئ يدل الإجماع و٠ 
٠؛\لم؛ثوب( بقول إلا يظهر ئلأ عندنا؛ الحك، ظهور إلئ تخولآ فادا 

ؤإقماه، جمل من ولا —ثعالئ—، اممه مى الكلام ئننع لا ائنا ف٠ 
الله:رسول مذ لنا ظهر 

٣(.٠ ١ فيها)ص مختلف أصول بيان ي الثالثات الكتاب ق أي ( ١ر 



ر،آجقءقئيخء(اساتظر وصه أكاتم روضة 

يوله•إلئ انقدوا أي علئ يدو الإجماع و٠ 
التيالآئوُل ضازت ^: ١٧١وخثتا ^١^، لم إذَا لكذ 
امىًإلئطذكنثطج4نيا







١١٩اح1110اوو1وقراع0 1لأطنحادح 

بالقراءةالاحتجاج 
الشاذة

بالقراءةالراد 
الشاذة

الأولالقول 

الأولالقول دليل 

الئاسالقول 
زا.ختيارالؤلض|إ

الناشالقول دليل 

فصل

مثزاتر؛غيز نقلا نقل ما فأما 
؛،ل متتا أيام ثلاثة فصام ا؛ ,تهن؛ عود مابرإ راءة مم٠ 

بحجة؛ليس قوم؛ قال فقد 
منطائمه القرآن س1ح عاى واحب لأثه قتلعا؛ حطأ يه أل٠ 

به.الواحد مناجاة له وليس بقولهم، الحجه تقوم الأمة 
القرآن؛من ينقله لم إن ؤ٠ 

مدهتا،يكوف أن ->ذئإز \ 0
حبرا،يكول أن احتمل و0 
ااًَمحََ بمل^لا التردد وتع 

والئحخ:محس؛
حبر،قهو قرانا يكن لم فإل ه، ائي من سمعه أيه يحبر لأيه 
قرانا.ظنه ثئسيزا، الم،. من الئيء سؤع ربما إله ف٠ 

أيي(،وابن ٨٠٦،٨٠٥)التضسر ق منصور بن وسعيد ٥(،  ١٣)a/ الرزاق عبد أحرجه ( ١ّ 
طرق•من  ٠٢٦ / ١ اعثر)٠ السنن ق والثهقي ، ٢٨٧)ُّآ/ سة 

اروكلالثهقيت قال ه، عنه متصلا الخر منها روي التي الطرق تلك من شيء وليس 
■أعلمأا وافه معود، بن افه عبد عن مراسثل ذلك 





١٢١الختبمازسالخوانوأسء 

القوآنالجازث 

الأولالقول 
راختيارالولف(

اتجازامطلاظ

القرآنث أمثلته 

والمجاز،الحقيقة علئ يفثمل والقرآف 
يصخ؛وجه على لأصلي ا موضوعه غير ق المستعمل الثففل هو! و٠ 
وسئلثو ]الإمراء;؛آ[، ى آلدل جئاخ لهنا ؤآحفم م قوله: ك٠ 

]الكهف;لألأ[،ه تنقص أن يريد ؛وجدارا [، ٨٢]يوسف: إه آلقزيه 
نتئةؤ ]الماودْ:آ"[، ه آلعايط تق تية=فم أحد جاء و أؤ 

قاعتدوأغفي=ئإ (غثيى ثنن ؤ ]الثورئ:•؛[، نثلهآه تيئه 
أي:]الأحزاب;لأه[ ه أممق يودوذ ألذين حوإف ١[،  ٩٤]القرة؛4 علمه 

اطه.أولياء 

مومحوص.غير ق الثمظ اّسعمال لأثه مجار؛ كثة ذللث، و0 
ذلك؛مغ ومي 

•ممدكاثل.

تجارا؛أضئه لا وقال: شه، ومن 
.٣١واممه فيه، المشاحة ق فائدة لا عبارة ق هونزلغ ف٠ 



^LicJIويبمة اكاظر روغث ١٢٢

الألفاظوجود 
الأعجميءِق

القرآن

القووالأوو

الأووالقول دليل 

الئايالقول 

التاقالقول دليل 

فصل

العزق؛بغير لفظ الهمان ق ليس القاصي• قال 
فضكلخالوأنزلا قزء'اناأسج خشنة ؤزثز قاَل: اشَتحابي ف أل٠ 

لمالعج،! لغة فيه ولوكال [، ٤٤]فصلتتهزوه ءآغجئ ءايئم 
المنى،هدا ق كيره وآيات محصا، عرسا يكى 

يتحداهمولا مثله، مى بسورة بالإتيان تحداهم سحاثه الله لأف و٠ 
يحسنول.ولا لناتهم مذ ليس يما 
بغيرألفاظ فيه قالا: أقهما ها وعكرهأرا، عثاس ابن عن وروى 
م

و>ممشكزة#؛الحبشثةل٣أ، ]المزمل:![ م ألثل ئاثقه ؤ الوا; ق٠ 

لالتايعين كبار من ه(،  ١٠٤)ستة تول مولاهم، القرشي المدق عكرمة الله عيد أبو ( ١ ) 
المدينة.

منهما،واحد عن بدلك اكصريح أر لألم ٢(! ٥ / ١ ر الثر الحر موافقة ق حجر ابن قال )٢( 
وانفلرت-؛أ، • العرب. غير بلسان أئيا أحللقا القرآن ق وقعت ألفاظ تفسير عنهما حاء ؤإنما 

^صسقيل:هضمنألفاظاكرآن.
ابنعن عكرمة، عن ( ٢٠)r/ والبيهقي \( i-\Tشيرْ)\/ق الطري أحرج )٣( 

قامإذا بالحبشية لناشئة ١١١قال; ه. آلثل ناشئه إل ؤ تعالئ،؛ قوله تفسير ق ها عباس 
نشأ((.قالوا: الرحل 





محأ|قءؤمتح(روغةاواأذاروبم1ك0م ١٢١

والتشابه.قالحتئم 
اتقرآن

الذكمتسيير 

والتشابه

الأولاثقول 

الئاشالقول 

فصل

ومتثابه،ثنأفآ سبحايه اش كتانم، وق 
نحكنث؛اثت بته الكشب غنتك أنزل :أوذ\ؤئ ؤ ناقاوتنالئ: ك٠ 

•ءمرانت؟آ ]آل ه مئشبهنت وأحر آنكثف أم هى 
Ju  :الممل؛والئثشابئ: س \ئأ

الكتارسا((،ررأم المخكثات: تش سح!ته اقه ف أل٠ 
\لأط\في■ أم و٠ 

أصلهو بل غيره، إلى محتاج غير المحكم يكول أن يجب ف0 
يه،محإلأةاذونا.

المحا؛هو الئثشالأ: : ٢١١^؛١؛^؛ وقال 
اشاوض؛ظاهزها الش كالآدأ0 المحعقين؛ 

قوقال تالمرّلأت:هآ[، ل ينطمول لا يزم محيا ؤ 0ت\رإ.' قوله ك٠ 
ونحو[، ٥٢]يس:# ئزيدئا من تنئنا محن نويلنا قالوأ أؤ ت أحرئ آيؤ 

ذك.

ه(، ٥١٣ستة)وتول ه(، ٤ ٣ ١ ر ستة ولد البغدادي، محمد بن عقيل بن علي الوفاء أبو )١( 
الفقه.أصول ق الواصح كته! من 



ء 1١٢٠لهحثك0اواسابمساض|ن )تومحغص 

الثزر،أزائل j المظنه الحروف الئثشالأ: آختروف: وقال 
والئهأ:ناطاْ/

والحلال،والحزام والوعد، الوعد ت المحكم ت احرون وقال القول 
والأمثال.المصص والئثشاه! 

ثحئمثا ّحانا، ١^، ْثات و, ,آث ئا الشاُة: أف القحن: ,املاسُس 
.-ي• " َ ٢- ص ت -ا " راتارالؤلأفا 

لتأؤيله؛افرض ؤيحزم به، الإيمان 
لطه:ه[،ءآ4 آتثزظ آلثزش >، ممال: •كقويه 

هبندى حلمت لتا ؤ ]المائدةتةآُ[، ه يسوئلثان ندا0 ل نم 

 ،]U،ياعنيثاب•تخرى ■ؤ ]الرحمن:''اأ[، ريلئاه ث{ألإاوجه ؤ ]'_:؛
ونحو؛.١[، ]القمر:٤ 

وتركوجهه، علئ ؤإمراوة يه، الإقراو علئ ه الثلث اص فهدا 
اويله.

الدم--ي وقزده-لم لتأؤيله، المبضل١، ذم سحاثه افه قاف ]١[ 
زغ.أهل وثئاهم الفتنه، ستغوف بالذين 

بهيدم ما وغترة المجمل من ذكروه ما تأؤيل طف ثم، ليس وه 
الأحكام،معرفة إلئ محلريق هو إل عليه؛ يمدح بل صاحبه، 

الحزام.مذ الحلال وتمييز 

المبمن■سذ رع، ل ز١، 



|وهااظروظك اكاظر روضة  ١٢٦— 

تأمحلبط، مقرئ بحاثه الله أل عش ندو قرإئن الأية ق ولأل ]٢[ 
يعلمزنا م ثعالئ! قوله عند الصحيح الوقف وأف المتشايه، 
وش،لفظا ج اس ^,٩^ 

اروJقولوللماو! ررالؤاسخيرإ؛ا عطم، لوأراد فلأنه الثمظ؛ ما أ0 
بالواو.يها( آمنا 

١لمعي؛أما و0 

معلوما!للؤاسحص ذلك ولو'كال ويو، ١^١ مبثغي ذم فلأم ]أ[ 
مذموما.لا ممدوحا ئبتغيه لكان 

نؤععلئ يدو ءمران:ي[ ]آل إه يه ءانثا ؤ ! ٢٠٠^!ولأ0 ]ب[ 
إذرستا معناه، علؤي يقفوا لم لشيء وسلم تفويض 

ىو\0\لأآإ]آل نبتا# عند نى ؤ ؤ قولهم! أسعوه 
لأمره،والتليم به، الثمه يعطي ~ههنا~ ربهم فل.كنهم 

ّالمحكم عنده من جاء كما عنده من وجاء منة، صدر وأيه 
ثؤألذينق! لها فيكنه الجمل، لتفصيل ررأما(( لفظه ولأن ]ج[ 

بايتعاعإياهم وصفه ْع عمران:¥[ ]آل ه يغ ز ق
ليحالفهم قمآحر على يدل، تأؤيله، وابتغاء التشابه، 

ثأؤيلهيعلوف كانوا ولو ارالؤاسخول،ا، وهم الصمة هده 
التأويل.ابتغاء ق الأول القسم يحالموا لم 

;ا(في)ع،س(:إذا.





مقه(اكلاظر وضق اكاظر روضة ١٢٨

لغمالنسخ 

اصطلاثاتالنسخ 
الأولالقول 
ائولف(راختيار 

شرح

السحباب 

الثاشالقوو 

I^!UIق النسخ 
وررثثالظو«، اشز ررشخت ومنة: والإزالة، اوفغ ]١[ 

الكتاب،«.ررتخت تايُاقل؛كقوبمإ: لإرادة: ء ]٢[ 
•غير لا والإزالة الرفع مهوبمش• الشنع، ق النسح أما ف0 
عنه.متراخ يخطانم، المقدم بالخطاب الثابت، الحك، رفع وحده: 

مثالعلى لقيثابتا، لولاه وجه علئ ررالثفع؛<:إزالةالشيء نش و٠ 
بانقضاءحكمها زوال يفارق ذللث، قاف بالفخ، الإجارة حكم رفع 

مدتها.

السرعق العبادايت، ابتداء لأف المقدم،؛؛ رابالحهلادِط الحد قثدثا و٠ 
ضخ.ولسن الدثة، براءة من العقل لحكم مزيل 

والجنونالحك،ًبالمويت، زوال لأف الثان(((، رابالخطار_، قثدناه و• 
بنث^.ر ل

ؤإتماماثائا كاذ به، متصلا لوكاف لأنه •ء1ه((؛ تراحيه ررمع قولنا: و٠ 
وثزط.بمدة له وتمييزا الكلام، لمعنئ 

العمادة؛خطايت،ثان.منية كشفت، القح قوم: وقال 



١٢٩اكسخاب ب

القولمناقشم 

الناس

القووالثالث

القولمناقسس 
الثالث

الأولالاعتراض 
الأوللقول اض 

ىألتل إل ألمنام أيقوأ يم ؤ قولة! يكوف أن، يوجب وهدا ]١[ 
لمإذا ^^١٢ قاف اوقع؛ معش فته وليس سحا، تالقره:لأا/ا[ 

معنئفما ضه، الليل عن متقاعيري فهو النهاز إلا يناول 
•الأوو الخطاد-ا ثحت يحل ما يزيع وإدْا إ نسخه؟ 

تخمبممص.ذكزوه وما ]٢[ 

جائز،امتثالها من والتمكن وقتها قبل العبادة نح أف ءاائل'آ، ]٣[ 
لانقطاعها.بيان فيه ولينل 

الثابتالحكم مثل أف علئ الدال الخهلاب ! 4jLافح المعتزلة وحد 
Jابتا.لكال لولاه وجه على زائل المقدم بالنهس 

يصح؛ولا 
عته.الحد آحلوا وقد اوقع، النسخ حقيثه ف أل٠ 

أوجؤ•لخمسه يصح؛ لا باو؛ع اشح تحديد قيل؛ فإن 
له؛ثبالت، لا ما أو لثابت،، رفعا يكوف أن إما يحلو؛ لا أثه حدها! أ٠ 

رفعة،يمكن لا الثابت، ف0 

هأليل ررُؤءك نيادة- ( ١٩١)ا/بدران ابن طبعة وق النسخ، جميع ق ،نكدا )١( 
]البقرة:لأ\/ا[؛(.

منوالمثبت مت-اعدآ،، ررفهو )_(! وق متقاعدا، )ع(ت ق مآكاتها متقاعدة ارفهو ت قوله )٢( 
(.٢٨٨/ ١ ) المستصفئ ق لما الموافق وهو ل( ز، )ب، 

)ل(.من والمثت وعلئ، _(: ز، ب، ق)ع، )٣( 









١٣٣نسخالاب بهقمحء 

النسخبتن أخرى 
والتخصيهس

عليه؛الدلاثه باللفظ يد أو ما يحرج ■ اشح وه 
.الأزمنة بعض ق ياللفظ أريد ما نسخ يجوز أيداءا، ررصم موله! ك٠ 

تستة وجوه ق افتريا وكيلك 

اقتنائه.يجور والتخصسص تراخيه، الئغرا،يشآرط أف حدها! أ٠ 
إخوُفواحد، بمأمور الأمر ق يدخل النمح أة الئان؛ و٠ 

■الحصمصر 

بأدلةيجور واش>صيص بخهلاد_ا، إلا يكون لأ النسح أف ،! ^٠١١٧ 
والقرائن.العقل 

بخأدض.والتخصيص الأخبار، يدحل لا التح أف والثاع؛ 
تحته،ما عاى الئفظ. دلالة معه تيقئ لا النسح أف والحاص: 

^هلأ؛شلأسنيئذللث،ب
والتخصيصلايجورإلابمثاله، المقطوعخ ق القمح أل والثادس! 

الأدلة.وسائر الواحغ.، وخر بالقياس، حائز فيه 

ل(.)ع، من والشتر الناسخ، _( ز، )بر، ق ( ١ ) 









١٣٧أواأأأخضفانواع ج^محءبمعتء 

ائثأنى:الدتيل 
الشرعيالوقؤخ 

ظعامقدته آلذين ؤؤش ثعاش: إ< °ؤحكم سح ]١[ممد 
وبشت،[ ١  ٨٤تاJقر٥: # منكبي 

]اوقرة:'خا[رى.فأ'ئشكتيآلأنيمح ]\[وكدلك: 
باق"/ومحها اوم، اصث؛حغ\ي' ءب وقد ]٣[ 

التلاوة؟ترقع كيم، وقولهم• 
أنزللكن ١^^٠، ذون م الشودُ يكوذ أن بمئ لا ينثا: 

بماثمن•
الديل؟يعاء مم المدلول يرثم ي—، ومولهم• القول دليل مناقشم 

َالثالث 

مزيلوالنامخ حكمه، يرقع عما ائفكاكه عند دليلا يكون إثما قلثات 
والأهدة، تش 

القولدليل مناقشم 

التاض

؛المامحاوته، الامع بن ملة حديث من ( ١١٤٥)لم وم(، ٤ ٥ ٠ )ما البخاري أحرج ( ر١ 
ؤيفتدى،يفهلر أن أراد من كان ه ْنكين ئلعام فديه كنده وؤ ؤ نزلت! 
فنسختها((.بعدها اكي الأية نزلت حئ 

(.١٥)_\* وتخريجه النسخ ذكر فيه الذي الحديث لفظ يأق )٢( 
حديثمجن (، ١ ٦ ٩ ١ ) له واللفظ لم وم(، ٦٨٢)٩ والبخاري ه(، ٥ / ١ ) أحمد أحرج )٣، 

ممافكان الكتاب، عليه وأنزل بالحق محمدأ بعث الله ءإن الخطاب. بن عمر 
ورحمناالله.، رسول فرحم وعقلناها، ووعيناها قرأناها الرحم، آية عليه الله أنزل 

فيضلوااممه كتاب ق الرحم نجد ما ت قائل يمول أن زمان بالناس طال إن فأحشئ بعد0، 
اطيآ(.أنزلها فريضة بترك 





يص ١٣٩الامتثال ص الالهكن قبل اكسخ حكتم وأجه؛جءو 

لامتحانالفعل؛ علئ العزم كلما ؤائا بالدبح، يزمر لم أيه لقال؛ ا٠ 
■عله صبره ل مره 

^^^٥١فامطع عتمة الثة يلب لكي ينثح، تم أيه كالثت ا٠ 
القثدرة عنه 

شدم بدليل•' الدح، ومقدماين، الإءجاغ، بهت المأمور أف لراع؛ ا٠ 
]المافات:ه«ا[.ى' آلزءآ صدك 

الآة.بديل وائدمل، الجنح ف\ذتب امسالأ، دح أو4 لخاص؛ ا٠ 
لمظلمقلة فال النتمل؛ ق يه يؤمر أثة أحبر إثما أثه لسادس؛ ا٠ 

الأنقاولأَشلاص.

أناوالقاف؛ دكزوْ، ما جمح يئم أحدهما؛ وجهين؛ من والجواب اٍسة; 

القاف:والخوان، التفصيل اتجداب 
ممئنم:.ثاقذات،لأأذلك..س 

يا:ن٠ 

بها.نعالئ انثه واووؤ0 كائوا وحئ، ه الأبناء نامان، مه 

■)ل( من ننادة لإنسحأا رالأ ت قوله )١( 



3ضهت(ااْلاتمح وضة اكاظر روضة 

عنالجواب 

الاعتراض

عنالجواب 

الثالثالاعتراض 

عنالجواب 

الرابعالاعتراض 

عنالجواب 

،سادظ1ْالأعراءس 

عنالجواب 

السائسالاعتراضي 

والتلالدح، قصد لة يجز لم له; أصل لا ماتا كاف لو و0 
للجض•

ئونرهئا ولده قول ساده; عاى يدل ؤ0 
[Y:oUU)i » ١ ،] ؛ ولن;j :كدثا.ذلك كاف تزنن

أقألتثام ق أزئ أؤإق بقوله; يبحا سما0 أقه حدهما; أ0 
يبحا.يثش لا والعزم [، ١٠٢]الهاغأت; # أدبجك 

او>وم^ د م U حن ٧ ١^؛ أن الآخئ; و0 
mإ؛راملم كاف واحث، عك الطزوم م لب ولز عك، 
الثديثة.من بننرممه أحق 

حديداعنثة ملب أثه افه ج؛ إدا لأثه عندهم؛ يصخ لا والئاك; 
امتناعه.بملم بما آمنا يكون 

لاينشذبحا.لكونه يامد؛ والثاع; 
يركمحلا الظاهزة، آياته من لاكال صح; لو إي ماسي؛ والخامش; 

الثدؤية.مى احرل؛ هو ؤإثما يقل، ولب ملة، 
أي;]المافات:ه«ا[ ألزءياي' صدقت قد ؤ موله• مش و0 

الئحقيق.عير والممبمديق مصدق، عمل عملث، 
ذلاث،ماسد؛إدلزأواد المتمل(< ق ررإن4أتمن ودنأهلم; 

الكلام.ق بجلخا محلا:كون ^)،؛ ٧١ق به ١^ لجد 



١٤١^تم|سخضل|وسنصالأصنثالويغص 

مناقششاكلمل

منالأول امحم 
ائتاقثمم

اثوجهعلى اعتراض 
امحاصمن الأول 

أرظؤءمحا يال• كما الماصي، عن عثز ؤإيما 
ه■ؤت'\ أغصن أزلمئ ]يوث:ّأأ[، ه نمزت نح 

زأنت.ئد أى: ليوش:آ-'\[، 
الشاعئ:وقال 

و؛_اأذض /؛؛_؛ -قوي ,!؛1 
نإذابما,شالخمحثضئئ>"

منهيا"؛مأمووا الشيء إئأنيكوف مضي ر>إنه وقولهم: 
اخز،وجه من عنة منهيا وجه، من مامورا يكون آن يمثع لا ف٠ 

الحدُث،.نع عنها ؤينهئ الطهارة هع بالصادة يؤمر ما ك0 
فيمال:الأئر، ق فنطا حكمه بقاء يجعل أن يجوو ههنا: دا ك٠ 

بالم((.لإ:زلمحإهمناظث إن به، رك نا ررافي 
بالشرطأمره معش ئتا عئة؛ مسهى أية محبحاية اطة علم فإذا قيل؛ قإذ 

الدى:يمصظا؟
المأمور؛علئ مكثه الأص عانه كا0 إذا يصح يلنا؛ 

المحوأنو؛ع من له المانع بالاتجداد والاشتغال باوم، شغانه ال٠ 
والمثاد،

الأدبونوانة (، ٢٤قمحق)م لأبن الأخار مون انظر: الست،، هدا قائل j اخلف ;١( 
(TA/Y.)



و؛رعءقؤق(او0لاغور روضةاكاظروضة ١٤٢

منالناش الوجه 

الناقشم

|ليلاثا|منافتسم 

لحلقه.ل2إيأ4وايجنؤلح فيه يكون وئما و٠ 
بعامةالعال، من أالئتؤ■ والوعيد الؤ■ءد جوووا لهذا و0 

الأم،
بثرطثوابا الطاعة علئ سبحاية اممه يعد أف يجوز ت الوا مم0 

يكمرهاما عدم بشرط عمابإ المحصية وعاى يحمهلها، ما عدم 
أمره.بعامة عالثإ سبحاثه واممه التوبة، من 
حالين؛ق منهيا مأمورا الشيء يكول أن يجور أقه جوابآحرت 

ولابه، الأمر مل عثه هو لوصف عنه ق حثنا المأمور لمش ي إ٠ 
ذلك.^١^  ١٧٧٧١

■واحد" حال ، jUويهيا بالسيء أمرا فيكون قديم، الكلام ررإة ومحولهم! 
وكن،ي الخكلث سمعة إذا به الامتحاف يتصور قلنأ: 

واجدوقت ل سمعهما ولو الئنخ، ل التراحن استرحلنا ليلك و٠ 

بتبمغويومر واحد، وقت ل ينمعهما أن فيجوؤ مريل، أما ف٠ 
وبانتفثاوالكمار يمثالمة مأمنهم ،، ١١٧ق؛^الأمة 
أعلم.سبحانه والاه دلك، بعد عنه ينهاهم ثإ المقدس، ييت، 

تحتداخل غير ررلت5ونه نيادة! ( ٣٠٤)ا/ د.النطق هلّعق وق النسخ، جمح ق هكذا ^١( 
اككالف«.



١٤٣اازو1حةثساونمى

النصعلى الزيادة 

الأووالقول 
الولف(زاختيار 

ومامراتب 

الخلاف:من فيها 

•ذمحها

الرسنالثان،يخ

فصل

لسلأ،بمخ•والرياذْءشامح 
مرايب;ثلاث علئ وهى 

عليه؛بالمزيد الزيادة تتعلى لا أن أحدها! 

ال2ثنم.أوجب م الصلاة أوجب إدا نا ك• 
حلاها؛فيه نعلم فلا 
بلعلنه، المزيد سوحكم ولم وتبديله، ١!^$، رفع الئح: ل أل• 

:محثمحثهُوإخزاوة.
الوجه علئ ما، •تعلما علنه بالمزيد الزيادة كنلق أن الئايثه؛ الزسه 

فيه؛شرطا يكون 

الثمايىعلئ نزطا وعشرين الحد، ق الجلد عش التغرب زيادة ك٠ 
المدق.د حل 

القووالئانى.ق

اترتبمهذه 

دليل

لمثنأمطَإتى:محلإ؛
كان:الخلد •لأل 

كاملا،الخد هو [ ١ ] 

يجوزالأنمازش،]٢[ 

ر'لت®.٣(! ٠ ٥ / ١ ) الملة د. طبعة ق والمثبت المخ، جمح ق كالا ها 



الخللظراو1احلروحنة ووغة 

اثقووالأوودليل 

اثقولينيل مناقشم 
الثاش

الشهادة،ورد التمسيق، به ؤثتعئق ]٣[ 
باويأديالأعام سه اوسنت قد و ٠

ولما:

الخطانم،،حك، هورع النسح! ف أ٠ 
وهوئفه، عن ؤإحزاوه وحوبئ يالحدا الخطاب حكلم و0 

ياق،

به،الإتيال وجن؛ آحر الأمربثيء إليه ائصم إيما حم٠ 
الصلاة.بعد بالصيام الأص أمنة ف ٠

الكمال،صفة فأما ء ١ ل 

الوجوبالممصودت بل شرعئا، ودا نمص حكئا هز لسز ف0 
باتان،وهما والإجراء، 

ماكلثه ، 5؛jL—فقط— الصلاة الشنغ أوجب، لو لهدا و٠ 
الصلاهحرجت، الصوم، أوجن، فادا وكماله، افه أوجبة 

امايا.بمخ وليس الواجب، كل كونما عن 
الأفيثاثء،]\[وأثا

الالجلد وجوب، لأل اللفظ؛ منطوق من منتفادا هز ليس ف0 
خ■ولابمولوف امحوم، من اد ثه 

 0 P ئمتضبعض وقع فإله العئوم، كتخصيص المفهوم رفع
الواحد.بحبر تجور اللمظ، 



— 1١٤٥ورو1د0عساكهلا ^^٤٠^ 

ثموانتم، المفهوم حكم بث، لو أن هذا؛ يستقيم إيما م ث0 
بياناززد لعئه بل معرفته، إلئ سل ولا بمدة، التغريب ورد 

منة.أوقريتا به متصلا المفهوم لإسقاط 
المميق،ورئالشهائة،لمأ[وأثا

بالخد.لا Jاكدف، انماتنئق ف٠ 
نخك،بالخل!قهوتاعمر0ضود،

العدةق اذئو؛أ تضإف م انمدة، بعد اذكاح كحل صار ق0 
حلق نحإيا لمز وعثر أنهر أربحة إلئ حول من بزيها 

انمدة.نفى ق ل المحاح، 
[YAT:^I]ه رجانمثم من ؤآسهدوأؤ فار(ئل!قولهمائت على اعتراض 

له.نسخ ؤيمين: يثّاهدأ واتخكلم منهما، بأقل أن يقتضي 
عنه.وثل،أجتا اللمظ، مفهوم من استفيد إثما هدا هلتا؛ عنه 

الشرط؛اكفزوب،قلى عش ؛الأريل> الزياذ٥ ثمملق أن الئالئه: الوتيخالت،لمح 
واحدا؛وعدمه الريادة، يدون عليه، الخزيي. وحول يكون بحيث 

الصلاة.ق وركعة الهلوافأ١،، ق والطهارة الطهارة، ق الكة زيادة ك٠ 
نح؛ههنا الزثاذة أف إلئ: الثاءعقر٢، بعص قدهمث القولالتاش.ق 

الرتيدسه 

•من)ل( نيادة التلواف؛؛ ق ا>والطهارة يوله; )١( 
الرتبةل دافنا من بعض ارفدما النح؛ بقية ق ملكما الثاقبا؛ بعض ار،الم، قوله! )٢( 

■من)ل( والمستا 1لثاوةاا، 



ر،بموقؤهجوحطة اكاظر روضة ١٤٦

ازمع.وقد والصحه، الأجزاء ظه: المزيد غكز لكف إذ ٠ دليل 

ضح؛وليس 
القولدليل مناقشس 

الثاش

__ساقسن 
القولأصحاب 

الثاض

علىاعتراض 

ائناقشم

,؛٠ اقتصئتوالخطاب يمجموص، الخه1اد_ا حك، رغ ت التح ن أل٠ 
والإجراء،الوجوب 

بحاله،باق الوجوب و0 

اللقفل،اءتص1ه ما وهوبعض الإجراء، اريقع إثما ؤه 
العموم.وتخصيص المنهوم قع هنكن ل ■

ينده،الزيادة وودات، م واسض، الإجزاء سث، نو أن يمشم إثما م ث٠ 
ن9■'محوت ل محت، ولم 
شظ،المفاوز القياس ب 0
للش.نط،بيائا متصلا يكوف أن يحتمل بخر و أ 0

يالتحك،.اّ.تقناوه لدعوئ معش اد ق ٠
الشافعي؛أصحايس، ص هدا يصح لا ثم 

وأصلهمابالثق، لالطواذ، والطهارة للطهارة، الئه اشترطوا ائهم ف٠ 
بالكتاب.ثاب، 

آ>ر،نؤغ هي وإسا ج، بلا الطهازة غيئ ال1ويه فالطهار0 قيو! فان 
بالكه.١^ زمغ ئوجث الئة فاشتراط 



١٤٧ا|احماعدى |ورو|حة 

الطهارةمحخ لا أن وخث وثا: كات لو فإنها باطل؛ هدا قاتا: عنهالجواب 
اوأئولا،-اا.غين تكونها ١^؛ لاثوجث المنووعندمن 

رع(إٌأُور-ق  ٢١'



و؟وقءؤصق(ااها1حم وضة |كاظر روضة ١٤٨

اثعبادةبعض سخ 
شرطهاأو 

الأولالقول 

التاشالقول 

التاشالقول ادلش 

الأولالقول دليل 

الدليلمناقشت 
الثانيسول الأول 

فصل

لجمآتها.بثتخ ليس طها■ أوسر -يا، المتصل العبادة جزء ونسخ 
هونح؛من اكالثةل١، الرتبة ق المخالخول وقال 

٠اوىقن غيئ الأربع اوك،نادت، لأف [ ١ ] 
مح.لا فائها أربما؛ الصح بصلاة لوأتئ م، دلل'■ ب 0

وهدامجرثه، فصازت تجزئ، لا كائن الثىقن ]'أأ[ولأل 

محرءل•
بصحح؛ولسل 

سوئوما خ\>!ثةآ والشرط الجزء ثناول إثما والإزاله الريع ف أل٠ 
بحال،باق دلك 

إلئذللث، سح ثم المقدس، بست، إلئ •؛، jis"كالصلاة، هو ف0 
للصلاة.نحا يكى فلم الكعبة، 

غلاها((،ررهؤ؛ وهولهم: 

الثانية._(؛ بع، ق )١( 
و. . . آحؤ نؤغ هي ؤإئما نيه، بلا الطهانة غيز الموي4 فالطهارة قيل؛ فال أل قوله؛ عند أي ( ٢) 









ه-جقءؤأيخج1وهااذمح نظروحم LlIIروضة ١٥٢

بالأحقالنسخ 
والائمل

القووالأوو
ائولف(زاختيار 

امحاشالقوو 

الثاشأدلزالقول 

الأولادلدالقول 

فصل

والأثثل.بالأحم، النسح يجوز 
بالأمل؛الثنخ جواز الظاهرت أهل بعض وأنكر 

ييئطلماك>محديمَالنضزلأ ]ا[لئووهمماد: 
]الأنفالأ1أ"[،ه غنوتفم أه حمق أكن ؤ وقال! ]اومره:هخا[، 

]التاءتا/آ[.ه غطأ بجيف أن ريدآنثئ يؤ 
ُهء ُ ءء 

والتشديد.اسقيل به يليى محلا رءوف، تعالئ الله ولأي، [ ٢ ت 

وه:

]ا[أنهلأبمثخض.
الأحفثمن و١لؤقي التدؤيج ل المنلحه ذكوف أن ]٢[ولاثئتح 

اصف.ابتداء ل نحا الأممل، إلئ 
نسحتوقد ]٣[ 

الصمام،بتعيين والصتام، الفدية بين لتحسن ا 0

بها،الأنتان وجوب إلى الحوف حاله الصاد؛ جوارتأحير و0 

ونكاغاس،حاصُ،-ممال>، و0 
بإيجابنيغ ثم عنه، والإعرافس القثال برلؤ الصحابة أمر و0 

الجهاد.



J١٥٣الأذضوالأئقل اسخ ويغص 

بهاأؤيد خاصة صوو ق وودت -يا احتجوا اش ]ا[والآيات مناقشز|دلتنالقول 
النحيل.إرادة مغ فيه وليس التخفيثن، 

بالأمل،الككليم_، من يمتع فلا وءوفءا الله )رإل وقولهم; ]٢[ 
وأنولخوالفقر المرض وساإيط ابتداء، التكلف ق تارا، ك0 

يعلمها.لمصالغ العدااّ_ا 

ورد.نيادة: تا(في)ز( 



ءآر؛قؤصة(اك1ظروضة روضة ١٠؛

النسخحآكم ئبوت 
فصل.قحقمننمسلغ4

ائسالمصؤرة 

القووالأول

الأووالقول دليل 

ُ،ء  يبمغة؟م من حق ق سحا يكوف فهل الناسخ، نزل إذا 
سحال١،؛يكون لا أيه ه؛ أحمد ظاهزكلأم القاصي! قال 

لوهم المقدس بت إلئ الصلاة نسخ تاثهم ماء أهل ف أل٠ 
صلابlأ٢/س مضئ بما فاعتدوا الصلاة، 

الوكيل؛ق قوله على بناء سحا؛ يكوف أن سحئج؛ الحطالتا؛ أبو وقال التاق القوو 
ينللما<رم؛لم ؤإن الموكل بعزل رريئعزل 

بالعنع؛لا الناسخ، بنزول الئنغ لأف ٠ دليلالقولالثاش 
لأ-محوُإلأفيمامح،جم0 
والناث،.المعدووكالخابمئ، عاى الثصاء وحوب، لاثمثغ و0 

أهلعلئ تجب لم قلهدا المعدور، حى ل اسفثالها ينمط والطه القوي دليل مناقشن 
تاءالأثانة.

ءه. صئُ ءآ  لأنشرط؛ العلم لكن النسخ؛الناسخ، الأول! ئصل من بعض وقال ساقشتديلالقول 
الئاش

يبمة.لل مى حق ل حطاتا يكوف ولا حطاب، الناسخ 

(.٨٢٣بملن)r/ لأيي العدة ي بما قارن )١( 
ه.صر ابن حديث من ( ٥٢وسام)٦ (، ٤٠٣والخاري)(، ٢٦رأ/ أحمد أنترجه )٢( 
(.٣٩٥اكهيدشالخلاب،)آ/ انظر: )٣( 



١٥٥واطح'االكتابواسةتواور'ا ||ا|1،خض )ةوأءية|ءه 

اوثتابه النسخ 
تواتراواثسنم 

وآحاذا

الاتفاقمع النسخ .١ 
4الجنسواّ

أ.ذسخاكت،ِا
بالقرانعموما 

القرآن*؟.سخ 
التواترةباتمستا 

فصقءأ،

يجور؛

القرآن.القرآن نسخ 
!مثلمها.المتواترة والتق 

والآخادالآخاد.
وال1نةبالقزآن،،ُ،.؛دأة. .

لتاليق ة المتامن وتحريم المقدس، بت إلئ التوجه سح ما ك٠ 
وهوبالئزآن، الحوفأ'أ، حاله الصلاة تاحير وجواو رنفالر١،، 

لقق.اي 
اJثزاتئة:بالثق القرآن نخ فأثا 

ه،عازب بن الراء حدث عن (، ٤٥٠٨)والبخاري (، ٢٩٥)؛/أحمل، أحرج )١( 
رحالوكان كله، رمضان الماء يقربون لا كانوا رمضان صوم نزل أرلما قالت 

هأدم1حضلم ■محتائوذ كنلإ أدوتتك،لم ألثة عيم ؤ تعالى• اش فأنزل أنفسهم، يخونون 
لاوقرة:يخا[الآية«.

جاء١١قالت اش.، عبد ين جابر حديث من ( ٦٣)١ وملم (، ٩٤٥)ألبخاري أحرج )٢( 
حىالعصر صلس-ى ما الله، رمّول يا ؤيقول! قريش، كمار يسب فجعل الخندق يوم عمر 

إلىررفنزل قال■ بعد؛آ- صليتها مجا واطه ووأنا المي.ت فقال تغسّا؛،. أن الشمس كادت 
بعدهاء.المغرب صش ثم الشمس غابت ما بعد الحصر وصش فتوضأ بعلحان 



ؤجيؤجه(|اه11ظر وحم اللاظر روضق '١٥

JUص^، ة يجٍ \ومح1ن مح:ءرلأئ أحذ  jul,ص'مل, 
اراختيارائوص( 

وشزعارآ؛.عملا منة مع أثة ظاهز0 القاصي; 
الثاشالقول 

الثاشالقول أدلز 

ذلك؛يجور ت الشافعية وبعض الحطاب أبو ويال 

وللم:نياتياي.محي١^، مذ لا[لأنالكو 
سحائةافة هو الحقيقة— —ق النابغ فاة يحيله؛ لا ]٢[والعقل 

اكرآن،ءتردًأم بوحي ه زئوله بمان عش 
اشِمن الأيه1د و فالإذن بالاختهاد، ١^ لة -^٧ ا0° و0 

تحائ•

سحت!وقد ]٣[ 

ررلآزصثةِلزارث^/بومِ\يضوالأميينبقوله: ]أ[ 

ءُ

روايةمن ( ٣٦٩التمهيد)v/ق الخطاب وأبو (، ٧٨٨العدة)م/ق يعلى أبو ذقاله )١( 
الحارث.وأبي زياد بن الفضل 

ونسخة)ل( إلئ وعزاها اكاف>يا<، قول راوهدا نيادة: ( ٣٢٢)؛/ د.اك<الة طعة ي )٢( 
الناسخ،عليها ضرب ثم ااالث.1فعياا  jjjljقول...ا< راوهدا )ل(! ق والدي أحرئ، 

المخ.جميع من والمثبت 
٨(.٠ ١ ، ٧٨٨العدة)T/ ق بما يعلمي أبى عن قيامة ابن ذكره ما وقارن 

أبيحديث من ( ٢١٢٠)والترمذي (، ٢٨٧)٠ داود وأبو (، ٢٦٧ره/ أحمد أخرجه )٣( 
ه.أمامه 

التلخيصق حجر وابن (، ٤٢٦ الخير)٧/ البدر ل الخلقن ابن ووافقه الترمذي، حثنه 
وتنقيح(، ٩٧٤)المحرر ق يقريه ما له الهادي عبد ابن الحافظ وذكر ٢(، ٠  ٦٦)؛/ 

التحقيق)ة/.هلإ-اهلإ(.





مجه(اسادظر اكاظرودتنة روضة  ١٠٨

ذيم أئش قد اضَ بمنِله; قدا إلئ # الئؤ أثاز قد و 0
لوارث((لا؛,نصه ثلأ حعة، حق 

إلىيإمساكهى أمر سبحاه افه قاف الأخرئ؛ الأيه وأما ]ب[ 
لهنيغز اممه أو |ه الض ثثن نبيلا، ثهن يجثز غالإ 

واشُأجبمخ، ذلك وبش ، ١^^١٢٢

وغيرْ.( ٢٧٤٧)البخاري فأخرجه عباس ابن أثر وأما 
تخريجهوتقدم ه، أمامة أيي حديث من وحئنه والترمذي داود وأبو أحمل أحرجه ( ١ ر 

(.١ )ص٧٥ تخريجه وتقدم ه، الصامت بن عبادة حديث من لم ومأحمد أحرجه )٢( 





الخغاظروضة الااظءّ روضة 

وسهوثنا كتاب ثيغ ررلأ عمر؛ قاو حى دجووز0، إلئ داهب محلا 
أم'5دوت((لن.أصدمت ثدوي لا امرأة• لقول نبسا 

قالقال! يزيد، بن الأسود حديث من (، ١٤٨٠)ومسلم (، ٤١٥)l/ أحمد أحرجه ( ١ ت 
وعندنسيتأ،، لعلها ندري لا امرأة لقول ه نبينا وستة اش كتاب نترك رالا عمر.ت 

.نسستإا، أو حففلت ررلعلها ت ملم 
ثلائا.للمطلقة والنفقة السكى ق قيس. بتت فاطمة حديث وهو 



١٦١خالإجهاعو|سفخبم111نرثٌص 

الإجماعسح 
بهواتنسخ 

الإجماع١.نسخ 

بالإجماع٢.النسخ 

اعتراض

عتهالجواب 

فصف

الإحم1غتفآما 
شخ؛لأ ئ٠ 

تكونلا واشح النص، ومن ايقراص بعد إلا يكوف لا ثه أل٠ 
يمص•إلا 

،؛NL-<_1شخ لا و٠ 
حلاقه،علئ لاينعقد والاجملع لنص، يكون إثما النسح ل أل0 

علكيإجماعهم إلكي يمضي، وهدا الحطإ، عن ئنثوئا لكونه 
الحطأ.

أموئهو حفيا كاف بنص ظفروا يكوئوا أن فتجوؤ محل،• إذ ف٥ 
سالصالأم،أوبو/

إئلا عليه أيئنوا الذي الم إلئ اشح ثفاف ا: حم0 
الإجماع.



ءّرءيءؤه(روضةاا1اظروحيةااها|ظر ١٦٢

القياسنسخ 
بهوالنسخ 

بعيس١.القياس 

بعلم٢.القياس 

مستتبطم

الأولالقول 

الثانىالقول 

القولمناقشم 

الثاض

فصل

طثتبالإاس:

به.ؤينثخ نتح يهوكالنص، عك عاى منصوصا كان ن إ• 
تعك عفي؛ منصوصا يكى لم ما و٠ 

مزاسه.علئ به، ينسخ ولا يتخ لا فه 
يه.النسح حاو ه التحمسص جاز ما ممالت! طائفه سدت و0 

الواجي،وبثر وبالإجماع العقل بدليل ثقوص هو و■ 
قكبم،الننخ، ذول جائز دلك بجمح التخصيص فإل 

بماثثان؟

و\اثإأ■'تئريث، واليال؛ رقع، وائح: ُيال، التحسش: وا 



١٦٣مواكسخ ، rJ9؛i)lمغموم نسخ ويغي؛جتء 

الأولىمفهوم نسخ 
بموالنسخ 

الأووالقول 
)احتيارالولف(

الأولالقول دليل 

الناشالقول 

الثاشالقول دليل 

القولمناقشم 
الثاق

فصل

يه؛وسغ^ ينغغ والتنبه• 

منة.وأرصح يهولكلمنطوق الكظ، مى يفهم يه أل٠ 
الشاقعق،بعض منه ومغ 

•ُما:ميا.تييي.

بحص؛وين 
الخطاب.مفهوم ض ؤإثما [ ١ ل 

الألألإ،بجحئئتاتا.ي ١^، ءئ بجري ولأنه ]٢[ 
حكم!لنطوقنسخ أثر 

ومفهؤمهعلته طى 

الأولاثقول 
)اختيار

الثاشالقول 

التايالقول دليل 

القولدليل ساقشِا 
الثاش

المطوق!ق الحكم دسغ ؤإدا 

حطابه.بدليل أو بثه، ثن ويما المفهوم، ق الحكم بطل 
الحتفق؛بعص دللئ، وأنكر 

•لأنهثحبالماس.
ولمسبمحيح؛

ثأفبشمط الأصل؛ حكم شمط قإدا لأصل، ثابعة فرؤغ هذه ف أل٠ 
المع.



و-وةءجةيخت(اا0ئظر اكاظروحنة روضة ١٦٤

طرقمعرفس
اثنسخت

الأولالطريق 

الثاشالطريق 

اسجله فيمامزق فصل 

الءو،بجرد بل بؤياس، ولا العمل، بديل تمرق لا دلك أف اعلم 
ودإكْنخق•

اللمظ؛ق يكوف أن حدها; أ٠ 

دروووها؛؛لا،،المحور زيارة عذ لهتتكم اركنغ موله'• كه 
ِبالى«رم.صنو! ك ١^؛ ظود ي محي .وت ز 0

سماعه،يايثح الراوي يذكر أف لئاف• ا٠ 
ه.ة يريد حديث من ( لم)٧^١٩وم(، ٠٣٥ أحمد)ه/ أحرجه )١( 

)آآذنادةسم)س(•
الكفل.ه؛ ١( ٠ الأوسل)٤ j اممراق أحرجه )٣( 

بنمفضل ين ثمالة رواية ررهومن ١(: ٠ ٥ التحقيق)١/ تقيح ل الهادي عبد اين ثال 
•العلم؛؛ ينه يكتب أن بأهل يكن لم الرازي؛ حاتم أبو قال المصري، فضالة 

ماجهوابن (، ١٧٢٩)والترمذي (، ٤١٢٨)داود وأبو (، ٣١١)؛/ أحمد وأ.خرجه 
رمرلمحاب أ-ال قال: محم، بن اطه عبد حديث من ( ١٧٥)U/ والماتي (، ٣٦١٣)

_؛؛.ولا بإهاب المتة من تممعوا لا ارأن اممه 
الهاديعثد ابن حكاهما أصلحإمناد0اا، أرما مره؛ وقال جيال.اأ، الإرأسناد أحمدت الإمام قال 

(.١٢)٧٧ حبان ابن وصححه الزماوي، وحشه (، ١ ٠ ٤ / ١ ) لتقيح اق 
المتتقئق المجد وأقره لاصهلرابه، به القول عن ر*؟ع أحمل الإمام أن الترمذي ونقل 

أحمد،عن الترمذي روئ ررهكذا (ت ١ ٠ ٥ / ١ ) التقيح ق الهادي عبد ابن وقال (، ٦٠)
ءن4اا.المستفيفى المشهور خلاف وهو 



١٦٠ها1عر'صوؤهص 

تقدمه.معلوما المنسوخ ؤيكون المتح، عام سمعت مهولت 0

ثاسحهوأف منثوخ، الحك>لم هدا أف عبي؛ الأمه تجمع أف ١^١^،؛ 
ئثأم.
والمنوغ،الناّح ١^١^ أف:من، ٣: 

عنها((له. IjL^jثإ ثلاثا، قمكئثا الئتعة ق لنا رارحص قول; ث0 
ائؤ،حياة آحر ق أنتم المرين أحد راوي يكول أف ت الخام، 

لمبمام،هبجوأئوالإم؛
مذالي>ووء ؤ، هريرة وأبى الخننخ،، عبي، ين، طئق رراثة كه 

واشُتمثابيأم.، ٧١نخ، 

ُ. ء

الثالثالطريق 

اثرابعالطريق 

الخامسالطريق 

ينحوه.ه الأمع بن سلمة حديث من ( ١٤٠٥)لم وم(، ٤٥٥)أحمد أخرجه ( ١ ) 
(،)٥٨والترمذي (، ١ )٢٨ داود وأبو (، ٢٢)؛/أحمد فأخرجه علي، بن طلق حديث أما )٢( 

سألقال: أييه، عن كللق، بن قيس عن محلرق من ١( ٠ ١ / ائي)١ والن(، ٤ ماجه)٣٨ وابن 
أ(.جدك من أو منك هوضة ررإنما قال؛ ذكره؟ مس إذا الله.أدتوصأأحدتا رسول رحل 

الباب((,هذا ق روي شيء أحسن الحديث رأهدا الترمذي: قال 
المديتيابن ءجعله المحرر)٣٨(: ق الهادي عبد ابن وقال (، ١١١٩حبان)ابن صححه 
وأخطأوغيرهم، حاتم وأبو زرعة وأبو الشافعي فيه تكلم وقد يسرة، حديث من أحسن 

صعقه((.علئ الاتفاق حتكئ من 

ييدهأفضئ ارمن مرفوعا: ه عنه ( ٣٣٣)Y/أحمد فأخرجه هريرة، أيي حديث وأما 
الوصوء((.عليه وجب فقد ستر، دونه ليس ذكره، إلئ 

العللق وقفه الدارقهلتي ورجح (، ١٣٨/١)والحاكم (، ١١١٨)حبان ابن صححه 
)س؛ه؛أ(.









١٦٩ه^' ruill itiiu: الأدلة ص افاناف الاعل و^غبمةجء® 

شئاع،ض إلا م بميم ظل الئثاغ، ثوهأ ذلك قنوُ لأف 0
الصحاش.غير بخلاف 

ئكدا.أكقزثا أة تخ الأخار، قثوو علئ الثثف اص ولهدا ]٢[ 

عنأوثهئ بكيا، ه اش أمررئول الصحابي: بمول أن ١^^١^١^: ُآتيونلآ 
.١^

ثئويىإَوهاضن:

،■^١٣ق كما سماعه، ق حدهما: أ٠ 

الناصلأخلاق ^١؛ بأس لمز نا قد:رئ إذ و'الأم؛ اش: و٠ 
له.

الأولالقوو 

الناشالقول 
ائولف()اختيار 

احتمالوأما ساقشزالقولالأول 

اللفظ.ينمل لم ما فيه حجه لا الظاهر؛ أهل يعص فال حى 

أص.عل؛اأثه إلا^١ ذلك، إ٠للأيى بالصحابي لايظن أيه والصحح؛ 

موبجمظاير خْل يجب إل الصحابة؛ أمر عليه يحمل يلأ -ا ١ ا- 
أمكن.مهما الثلأمة علمي وفعله-لم 

الصحابة.ق)ع(: )١( 

)قال(«اقوله: j #كما (; ٣٣٩المتصض)ا/ وق النسخ، جمح ق ،دكاوا )٣( 







ء-رءيؤهإ(اكطاظر اكاظروضة روضة ١٧٢

نين

حكبمها

الأووالقول 

ءُِ  فنقول:افي. زئوو عهد علئ ماصل اركثا عئز: قووابن ثل م0 
ثلأه اض رسول ذلك فسلغ عتمان، م عم، م يكر، أبو 

محثُْ«رآ
.٢٢١تنه((أربعي راكنا يال; و0 

اةذه«ص.الشيء ل رركائوالأ:نطئوو ةاضُ: ث ق! و0 
يمعلودا،كادوا اأصحايىت قال فال 

للأحماع؛ملأ يكون الخطاد_،! أبو ممال 

(.١٣ ١٣٢)الكسر ق والطبراق (، ٨٥٧)محسائل ق أحمد  J_U|-؛اآ.ا أحرجه )١( 
الشيذك ص قوله: دون ( ٣٦٩٧والبخاري)(، ١ ٤ )أ/ المد ي أحمد وأخرجه 

هفلأتقرْ((.

نخابر،ررمما قال: ه همر ابن ص ١( ٥ ٤ وسلم)٧ له، والأفظ ٤(  ٦٣أحمد)م/ أخرج )٢( 
•فآرىاْاا عنه س ه اممه رسول، أن حديج بن رافع زعم حتئ باسا نرئ؛ا،ك ولا 

ررأننافع: حديث، من ١(،  ٥٤٧)وسلم (، ٢٣٤٣)والبخاري آ(، أحمد)٢; وأخرج 
وعثمان،وعمر، يكر، وأبي ه، الله رّولا عهد عبير تزارعة يكرى كان ه عمر ابن 

.معاؤيهء إمارة من وصدرا 

لملل (بمل:٤٧٧-٤٧٦/٩ابنأبيب)وأخرجه اسعنعائص ^(لمتجدهها
يمشياشهفياشءالأفه«.

(،٤٧٥)و/ شيبة أبي وابن (، ٢٣٤/ ١ ٠ ) الرزاق عبد أخرجه مرسه، عروة عن وروي 
(.٦٢٢٠)مستخرجه ق عوانة وأبو (، ٧٣٩)نيه مق راهويه ين ؤإسحاق 

والييهقي(، ٧٣٨)مسنده ق راهويه ين إسعحاق أخرجه فأدرج، قوله من عمه وروي 
 /a( ٢٥ ٥٦٠٢ ٥ ).ورجحه





|وهااذاروتبمنة اوا|ظر روضة ١٧٤

الأحبار

اصطلاخاالخبر 

أقسامه

فصل

امحديب.أورا، التصديق إليه يثطثق الدي هو الح؛ر؛ وحد 
قسمانIوهو 

ثوار]١[ 

وآخائ.]٢[ 

التواترالخبر إفادة 
للعلم

الأولالقول 
راحتيارالولف(

الئاشالقول 

بطلانهبيان 

آخر.دليل عليه يدل لم ؤإذ ئصدقة، ؤيجب يفيد فالمتزاتز 
عداْوما المتزاتن، إلا ومجثدْ صدئة يعألم ما الأحبار ق ليس و٠ 

الخر.نفى سوئ عليه آحريدل بدليل صدقه يقلم إثما 
الحواس.ق العلم حصنوا ت فايهم خلايا 

طز،وهربا 
واستحالةالواحد، مى أقل ، الألفكون استحالة فإثا ]١[ 

الضدين.احتماع 

و•سآت )ا(في)ز، 
مجنإلا معلوم ألأ وزعموا العالم، وقدم الأرواح يتناسخ يقولون الهنل. أهل من فرقة هم )٢( 

صنمإلى نسبة وقيل. محومجتاأآ،  ١١امحمه ^. Ijإلى تتب، إتيا ت قيل الخمس، الحواس جهة 
٠ارمؤمنات(( اسمه يعبدونه 







١٧٧|كاضو1لأنوايراكلم نوع 

التصديق.حصل حش ثعرلا؛به ممد 
Jتوسطه^،الإنسان يشعر لا الدهن ق حاصزة وامهلة رب و0 

بواسطة;إلا دلك يعلم لا ؛فائه ا؛ الأربعة نصف ررالاثتان كقولمات 
والاثنانللاحر، المناوئ الجملة جزر أحد النصس أف 

ولهداالدهن، ق حلثه لكنها بواسطة العلم حصل ممن. كن>لك،، 
ثأئلفتهألئ افر وسبى؛؛ اثنين مذ وثآدثوف ررمته قنوت لو 

وئظر•

واسهلة؛بغير يحصل الذي الأولى عن؛ عباره الصروريا٠ ٠٠و٠ 
عمالا موجودا،،، ليس رءوالمعدوم محدكا،،، ليس ررالقديم كقولنا! 

واسطةيثكل يوف يحصل ما وهو إليه، ئص.طثين أشنأ نجد 
ارال٠اءكقولنا؛ ؛التجربة؛ والعن، وسة، المح كالعلوم لدهن؛ اق 

ماا،ررواشزئ1كثاا.
الأوو؛والصجح 

متة.لاشتثاقه عليه؛ يدل اللفظ اف ق٠ 

الأحر!والقول 

عثه.دلل لا اختار، جرد م٠ 

القولأيلم تتمم 
الأول

القولمناقشم 
الناش

الأقربوهو شعرت،، (؛ ١٣٥ / ١ ) د.النملة طعة ق والمشت النسخ، جمع ق هكذا ( ١ ) 
ّفيالمضن)ا/أأم.



١٧٨

حصولتفاوت 
اسم

والاشخاصى

الأولالقول 

التايالقول 
راختيارالؤلف(

الت،نىالقول دليل 

وكيفيمالقرائن 
دلالتها

ر،بموةءقصق(^ 9LioJIحلة الناتم روضة 

فصل

وماواقعة، كل ق ميده واقعة ق العلم حصل ما أف إلزت قوم ذم، 
أنيجوز ولا الثميع، ق يشاركه ثحص لكل يحصله لشخص حصلة 

يحثلم،.

يصح!إثما وهذا 
المزائن.عن الخم تجزئ ذا إ٠ 

والأئخاص؛الوقائع و4 يحتلم، أن حار يرائن! به اقترستح إن ف٠ 
يبمدئلأ إحتار، فيه يكل لم ؤإن العلم توريث، قد الثرائذ ف أل0 

بعضمقام القرائن بعص فتقوم الأخبار، إلئ المزائن ٣ أن 
المحبرين.را، العدد 

يتقول؛دلالتها وكيمة ١^١^؛؛، بمحرية إلا ٥^١ ينكشف ولا 
محوتة؛ليثسث، أمورا نعرف، أثا سك، لا 

وحجله،منه، وحوله ووغصهإيا0، ان، لإنحثه غيريا؛ من إئزق [٠ 
الحس،ببا يثعلق لا الثقس ق أحوال هذه و0 

مآ ٌ  حاالم تمل لكل قْلعثه، لن، TحائU دلألاث، ءاJها ذل 

الموافقوهو من، نيادة* ٣(  ٥٣/ ١ ) د.النملة طبعة ق والمشت المسخ، جمع ق هكذا ( ١ ّ 
وافياوسنى)ا/اهم.



صصء ١٧٩= خاعرا 11والأواووم|ئج ضف |وعاتم ححممول وم1وت )ةوأه؛جءء 

يحصلأف إلئ يوكده، واكاث اكان، ثم صعيف، اعتقاد إلى 
باجتماجا،المطع 

منفردا،محتمل القواتر عدد من واحد كل قول أل ما ك٠ 
بالأحتماع.اشفع ويحصل 

المحيذتبأفعال لصاحبه الشخص محثه نعرف اثا ف٠ 
خدمته،ن م0 

له،ماله بدل و0 

هدته،لمثا لمه مجا حفوو و0 

الجنس،هدا من وأمور ثزدداته، ق ملارمته و0 
يصمزه،لعرض يكول أن بمشل انفرد إذا منها واحد كل و" 

يحصلحد إلئ الدلألأتا هذْ كوة ئتهي لكي لمحسه، لا 
العaإ.لثا
طألنا ثحصل أحزئ، بعد ة مؤ يرصع الصبي ثشهد وكيلك، 
الأس،يشاهد لم محإن جوفه، إلئ القن بوصول 

0لكنخنكهاضفيالأمحاص،
حلقه،حنكه و0 

آحز،طعاما يتناول لم كونه مع بكائه، عن مكوثه و0 
اكاولأظوستتي،١^٥ 0وكؤلنمي 





















JI __ وادثح بخبرJ١٨٩=؛ اكوازوعدهه تثلث ص عط ا

اتواحدبخبر التعبد 
حيثمن عقلا 

اتجوازوعدمه

الجوازبإنكار القول 
العقلي

دليله

منإئ،ةناكليل

فصل

عملا؛الواحد بخر اشد جوار قوم وأيكر 
عني؛ؤإقدام بالشك، عمل له فالعمل كدتا، دكو0 أن يحثئل ثه أل٠ 

بأمرالشاؤغ أمزئا إدا يل الجهل، عر الحواله قممبح الجهل، 
محالمول.ؤإما ممثلول، إما ثصيزة، عر لنكوف دلثعئقناْ؛ 

والجواب،:

ئدا:أة 

منة،تثمكن محلا بالشنع مقؤ من، صدو ذ إ٠ 
الكمؤوالئرجؤءلى بالفيا، والعمل بالشهادة، الحكم ب 0

الظى،يفيد ؤإثما الاشتباه، عند بالاجتهاد 
معاينتها،عند الكعبة إلا والتوجه بالمتواتر، بالعمل تعثدرا، ما ك0 

بالمعثوم؟!المفلنون بمص أذ يسثجلُى لم يا 
له:فقال، للشنع، قئكر بن صدر إن ؤ٠ 

للوجوب،،علامه الظن تعالا ايئه يجعل أن ؤ، استحالة 0أي 

للما والموافق للسسأق، المنامحب وهو النسخ، بقيه من والمثبت يعتد، )رس(ت ق )١( 

(.٣٦٩وافقلماقالمستصنيي)ا/





١٩١= وعدهك اووحوو_| تتيث هن عط اJواحح بض او1عبح )يخأه؛جءه 

اثواحدبخبر التس 
حيثمن عقلا 

وعدمهاثوجوب 

الأول

الأولالقول أدلء 

القولالثانى

القولأدني مناقشش 
الأول

فصل

الواحد؛حتر ثوو وجوب يقتضي العقل اأحهلاد-ات أبو وقال 

لأدزةالأحكام؛ نطك القطع: علئ النش لخننا ر أنا خدظ: أ٠ 
التقين.مداوك وقلة القواطع، 

ثئامحهبمكنة ولأ ١^، ١^، نبموث ابي. َأل كاJ: ا٠ 
بالتزار.إبلا■كهم ولا جميعهم، 

0'َء ءةم . ،ءآ  اهتعالنزيوئأص اواوي صدق خلثا أuإذا كالث،: ا• 
الذلباواجح.و\عذشجه،قالإختاط: 

ستحيلولأ ، ٠٨٥^الواحد بحبر التعبد يجب لأ الأكثئول: ودال 
ذلك.

.؛. ُ عاىالبقاع لإمكان الأحكام؛ سهليل به التعبد عدم من يلرم ولا [ ت١ 
الأممنالإبمالإ١^١٤٠ 

_CS^؛لا من يوف تبليعة، أمكنه مذ يبلح يكلثن؛ ه والنؤ 
وثحوها.الجزائر ق كمذ 





ا ٩٣هقا 11وJخبراJواحح التعبح رتمءبم؛جأء 

.ِْ|نِ„أ؛'-ةُ زئوومن نيع امزءا ررآذمانثه قال: حص الجنن، قصة 0منها: 
رركنقممال: الأ\أنؤ بن نالك بذ إقام->نو الجتين؟<ا ق اقوه 

ممتثهايمنعلح الأحزئ إحداهما قفزط لي، حاربن يى 
لمررلو ءمُ: ممال تيا<، الخين ل ه المؤ ممض وجئنها، 

باور0ءالى.كض1نا هدا شع 
الصحاك:أحبزه حش روجها، دية من المرأْ يورث لا كاف و0 

منالقتابي أقيم امرأة يورت ؛رأف إليه: كثب، ه؛ اممي رمحول أف 
دثنزنجةا«رى.

فاء الم عن عوف بن الرحمن عي حد.بث إل؛ ٠ورجع 
»ثنوايجثَمالأابلم.اشمحوس: 

والمائي(، ٢٦٤١)دجه وابن (، ٤٥٧٢)داود وأبو (، ٣٦٤))/أحمد أخرجه )١( 
 /a( عمر.قول دون به عباس ابن حديث من ١

عمربقول ( ٤  ٥٧٣)داود أبو وأحرجه 
والبيهقي(، ٦٠٢١)حبان وابن (، ٣٩٨المجير العلل )انغلر• البخاري وصححه 

(٤٣/٨.)

وابن(، ١٤١٥)وصححه والرمدى (، ٢٩٢٧)داود وأبو (، ٤٥٢)م أحمد أحرجه )٢( 
عريه.عن لمسيب 

من( ٢٢٥شيبة)م أبي وابن (، -٦٨/٦٩٦)الرزاق وعيد (، ٧٥٦)مالك أحرجه )٣( 
وذكره.عمر.. أن أبيه، عن علي، بن محمد ين جعفر حديث 

مسندهق والبرار (، ٤٣٦ / ١ ٣ والآثار السنن معرفة )انظرت الشافعي قاله منقطع، وهو 
)انظر:ءبدالرفيالهيد (،واين يرتم٣١٧/١٢٥سيفيالإرثاد)

.٥( ١ ٤ a/ الموطأ سروح موموعة 



هّجؤءؤهت(^ Lioilوضة ا1اادم روضة  ١٩٤

إليهاأرتل أن بمد الئكى ق نالك بنت فربمه بحبر عثمان أحد و٠ 
.،١^

غضخدث ؤ ائي ُس تمعت إذا كث يقوون كاف علؤ و٠ 
لىحلن فادا انشحكته، غيره عنه حدئنى ؤإدا منه، ثاء يما الله 

قال؛ه افى أف بكر""■ أبو ""وصدق بكر أبو وحدثني صدفتة، 
إلااممة تغفل ويركعتين يصر م قتثزصا، يدس، عند من رما 

لة<؛لآ؛.الله عفر 

المجامعة؛مى :العتل ق والأنصار المهاجرو0 احتلث لما و٠ 
صررإذا ه؛ الئي عن لهم قرون عانقه، إلئ مونئ أبا أرنلوا 

ررولمولفظه! ثجاله حديث من ( ٣١٥٧)والبخاري )أ/*آاؤاا؛ٌأ(، أحمد أحرجه و ؛
اللهرسول أن عوف! ين الرحمن عبد شهد حتى المجوس، من الجزية أحد عمر يكن 

هجرأ(.مجوس من أحدها 
ماجهواين (، ١٢٠٤)والترمذي (، ٠٢٣ ٠ ) داود وأبو (، ٠٣٧ )\ا أحمد أحرجه ( )١ 

به.الخيرية سنان بن مالك بنت فريعة عن ٢( ٠ ٠ — ١ ٩ ٩ )أ/ والنساش (، ٢٠٣١)

والحاكم)لإ/خ،آ(.تهالترطي،وابنحبان)آولإة(، 
(١٣٩٥ماجه)والترمدي)أءة(،واين داود)اآهأ(، وأبو أحمل)ا/آ(، )٢(أحرجه 

به.علي عن الحكم، ين اسماء حديعا من 
وقدعليه، أسماء~ ~أي يتابع ارلم وقال* ٥(، ٤ )آ/ الكثير التاريخ ق البخاري أعله 
يعفأ(؛.بعضهم يحلف فلم بعض، عن بعضهم ه الني أصحاب روئ 

(!٣٧٨)لإ/ الكامل ق عدي ابن وقال (، ٦٢٣)حيان ابن وصححه الترمذي، وحثنه 
صاصحح{أ.يكون أن وأرجو حسن، ءحديث 







١ ٩٧ Lsoiuالواحتح بخبر التعبح و

تصريح.والعموم الأمر يعة صق 
اصسبمحأ،ئإثوو:قنوما

فلمثلمحهمحذىاوين"ز
،.١^٥١٢وميراث وحده المغيرة حبت بكر أبو بمبل ولم 

الإنسذازأم،ي موتى أبي حبر فل لم وعمر 
والقءةُ؛ُ،الثكى غيم ق مس ت ياطتة ولانحت 

وءليلكنلأشلمحبم>م

في{ووعلآا■الأثجعي بنان بن منقل حبر عيي وود 

حديثمن ( ٥٧٣وسلم)( ٤٨٢والمخاري)_ yTi-0)آ/ أحمد الإمام أخرجه )١( 
ه-هريرة أتي 

المغيرة!شهد لما أنه وفيه ذؤيب، ين قبيصة حديث من الناش إلا الخمسة أحرجه )٢( 
تخريجهوتقدم غيرك؟أأ، معك أرهل يكر! أبو له قال دس، الللجدة النبي. بإعطاء 

(.١٩٢)ص

ص)مهاآ(سحديثرمعثد
ه.الخيري 

(.١٦٠)ص تخريجه وتقدم وملم، أحمد أحرجه ( ٤ ) 
(.١٩)'؛_؛ تخريجه وتقدم ماجه، واين والترمذي، داود، وأبو أحمد، أحرجه )٥( 

■رل( من زيادة يستحلفأ؛ حص فاطمة... خر ررولأ وقوله■' 

أييحديث، من v( )y//١٤ اليهقي طريقه ومن (، ٩٣١منصور)بن سعيد أحرجه )٦( 
أشجعمن أعرابي قول نقيل ررلأ محال! ه عليا أن جائر، بن مريدة عن الكوق، إسحاق 

ءائكتاباهه«.



وة|قتيصج(الخطاظر _ UJI^9روضك  ١٩٨= 

عليؤأهلؤ ببكاء الميت تعذيب ق عمر ابن خبر عائشة ردت و٠ 

محاوثناب.ننيمح:
نوثقواالتي الأنتار يلوا ئد فإيهم علتهم؛ حجة هدا أف أحدهما؛ الجمل الجواب 

عنحزخ ولا التزم، زيه بدلك يبلغ ولم له، ١^١^ غير بمواممة عنها 
ئيةالآخادإلئجالأزم.

يهم،مخممة لمعان ( jls"ثزممهم أف واكال! الفصل الجواب 
الالحكز هدا أف لممهم الثدين؛ ذي نحر ق ٠ افئ زيئن ق• 

حد.النا يقول، فيه يوحذ 

الأنتذلهارءلل1، ؤإثما المغيرة، نحز يزد 1زأ ه؛ يكر أبو أما و٠ 
اJفند.لو ثزلة ثل لا أيه عني، يدو ما فيه وليس آحر، بقول 

روايةق الناص، لكبت متاسة؛ ذللئ، يفعل كاف فإثه ه عمن أما و٠ 
حشست،ولكم، أJهملثإ، لم • يثال، يه، صثح وقد الحديث،، 

الجنيدابن موالان كما معين ابن قال ميسرة، ين الله عبد هو- الكوق إسحاق وأبو 
■بشيء؛ا حديثه وليس ، بشيء ررليس ت ( ٤ ٨ ٤ ) 

لموالحكم يه، علي عن عتيبة، بن الحكم حديث من ٢(  ٩٣)٦/ الرزاق عبد وأحرجه 
يدرلاه

)ب'آبم-بم\بم(،وملم (، ١٢٨٨٠١٢٨٦)والبخاري (، ٤٢٠٤١)ا/ أحمد خرجه أ( 
وقالتتأحد،(، ييكاء يعدب المئّح أة . اممه رسول قاله ما وافه ررلأ قالت؛ أتيا وفيه 

•يخخمأاا السمع ولكن مكدتن، ولا غثرلكذبين عن لتحدثور ررإنكم 





عنهالجواب 

مؤه(اساغم وظة اكاظر و9غة 

قلنا:

معناه؛ق بأثة نفطؤغ هو بل مفلنون، أثه ثنلز لا ]١[ 
ولم_، sl!lق يه قطعنا الإع، ق الواحد بثر مطعنا إذا إثا ف0 

المرويإلا ههنا يحتلما ولم فيه، ياحتلأف، يختلم، 
عترة•ص يروى وهدا ه، عن يزوي هدا قاف عنة، 

لسشكدللئ،؛ءقيمضيإلئثعدر١لأحكام؛( وقولهم؛ ]٢[ 
كماالحال، واستصحاب الأصث البمراءة إلئ يرجع العامي إل فه 

قاطعا.يجد لم إذا المجتهد ل قلتم 



مجيءاشراط 

كياراوعن الخبر 
ليقبلطريقين من 

'ا=ا.ظءّوقأن... هن را9 كل صتافءالخبرعن اشتراظ )قأكقغص 

فصل

الئىعن رواه إذا يقبل إثما الواجد خر أل إلى• الجباثىأ١، ولهب القولباسراطا 
.٠٠َ ٠ ، ٠٠٠

زسإئو اثادإدألمحن ضمُاج؛-بجتا هايان،ص 
أصلا.حديث إئات معه يتندر حد 

الشهادة.علئ قامة و٠ 

الؤاحد.نحر قثوو عش الديل مى م، بما باتلل وهذا بيانأطلأنالقوو 

الشهادة؛علئ يائه يصح ولا 
كثيرة،أشياء ق الشهادة تخالف اووايه ا0 ف٠ 

يذك تعم كما أربعه، الزنا و اوواية ق يعمرم، لا لدلاف،لى و0 
ي.الشهادة 

ذلك

دليله

دليلهمناقثسِا 

توق-(، ٥٢٣٥)سة ولي. الجري، الجثايي ملأم بن الوهاب عبد بن محمد علي أبو )١( 
انمتزلة.أئمة ْنتمار (، ٥٣٠٣ّة)

فكدلك.وق)_(: وكذلك،، ق)ع(: )٢( 
والمست،)_(.نمهل، بلا ]،( ز، ب، ق)ع، )٣( 



هأ|ؤؤإئالبماظر وضة ^ Lillروضة ٢٠٢

فصقالراويشروط 

ئروُؤ•روا؛بمأربعه المقبول الراوي ؤيعمرو 
الإّلأم.]اا

]أ[واصن.

والنداوةُ.]٣[ 

]ة[والصبط.

الأول:الشرط 
الإسلام

اعتراض

الإسلام؛أى 
اعتبارج؛ق حلاف فلا 

الدين.ي ثتهأ اتكافز إف ف٠ 

محل:فإن 

ه؛بنيا يؤبى لا كافر ق يتجه دا ه٠ 
عظمه.يخمن، لا ن دق 

الكاماJث^ئj؛٠أثا
إللك>، أنهُ عالم غين اس، من صغ >_، قظأ إنهُ ف0 

لأقلرثابم











٢٠٧الخالصحمول خبر ^٥٤^؟< 

الحاومجهول خبر 

الأووالقول 
٠١)

الث1نىالقول 

الثانىالقول ادلز 

فمل

ُء الرواسن،إحدئ ق الثروط، هد؛ ق ، J_i (Jمجهوحم يقبل ولا 
الئافحئ.هب مد وهو 

دو0حاصة، العداثة ق الحال مجهول حم يقبل الأحرئ• والرواية 
حنيفة.أبى مذهب وهو الشروط، بقثؤ 

أدلأتأربعه ووجهة 

ولمالهلأJال١؛، بزولأ الأعرابي نهاية قل ض. أل حدها: أ٠ 
الإسلام.إلا منه يعرف 

والشاء؛والعبيي.، الأعزانم،، رواية يماول كانوا الصحابة أف كال؛ ا٠ 
بفسق.لمبمرمحوهم لأنهم 

والمائي(، ١٦٥٢)اجه وابن (، ٦٩١)والترْدي (، ٢٣٤٠)داود أبو أحرجه )١( 
المح،إلى ^؛؛rj، جاء قال• ■ماس' ابن م، ءكرٌة' م، سماك' حديث من (  ١١٣ )أ/ 
قال;اه؟؛ا، إلا إله لا أن راأسّهاو فقال: رمضان- —يض الهلال رأيت، إق قال؛ فه 

الناسق أدن بلال، ويا قال; نعم- قال; الله؟؛ا، رسول محمدأ أن ارأسهي■ قال; نعم• 
غداءا.فليص،وصا 

وابن(، ١٩٢٣خزبمة)وابن (، ٧٥٧الأثار)r/مذيب j الطري برير ابن صححه 
حَان)آ؛؛آ(،والحاكم)ا/؛آإ(.

(،١٣٢؛ملإ(،والماش)أ/ صّلأ،أخرحهأبوداود)) وئويءنمماك،ءنب 
٦(. ١٠٤)الأثراف، تحفة اتفلر; إرساله، ادتيإ النورجح 



مؤؤيخت(الءإ1م وحم |وااظر روضة ====^^= ٢٠٨==^

شهد؛أز ززئ ثأ لو٣ أثه لئاث; ا٠ 
معيد.، تملا؛ رالا ت قلتم إن ق٥ 
ظهووعدم نع ليلق،إلأإملائه، منتني قلا ؛؛_J؛<،، 1إئلم: إل ؤ0 

منه،الفنق 

شنتت\دلك يجعل أن يجوو قلا وماز، لذلك مفس إذا ف٠ 
روايؤ•ليد 

طهارةعلئ أثه أو ئجاتته، أو الماء، بطهارة أحبز لن أيه لرابع■ ا٠ 
ه.الأيام صح ش ذك، يل 

زوج،عن حاليه وأيها ملكة، المسعه الجاريه هذه لوأحبربأف وه 
الوط؛•جو ذلك علئ يني حى موله محل 

حنثهالأولئ الئواJة ووجه 

عليه;والجمع الاجملع، الواحد حم موو منتثل أل حدهات أ٠ 
الثامق.حبمر ورد العدل، روايه مول 

قالعدل معي ق هو ولا بعدل، ليس الحال المجهول و0 
بقوله.الثمة حصول 

الصباق كالثلئج فيه فالشك والكفر، لصبا ك، مانع الفني أف لقاف؛ ا٠ 
غيرمن والكفر 

رواينه•فكذلك، يقبل، لا شهادثه أف كالئا؛ ا٠ 
العقوبات.ق سلموا فمد المال ق منعوا إن ؤ0 







٢١١صد اورِو||ة فص يهدء ولا الراوف ضى يثارظ لا ط

U ثيشترط لا
■4يقدح ولا الراوي 

الروايء

 U ثيشرط لا
الراوي:

ا.ائذكوريما

٢.البصر

■\.اتفقه

فصل

ولأسزطفياوواثة؛
الاوكورثةُ؛

النثاء.من وغيرها عاسة مزل ئثوا الصحاثه اف ق• 

صوتها،عش اعتمادا ه عائثه عن يرووف كائوا الصحاة اة ف٠ 
•حمها ق كالقرير وهم 

ققيها؛الراوي كوف يشترط ولا 

وربفقيه، غير فقه حامل رررب والسلام! الصلاة علميه قوله ل٠ 
منةا'لا،.هوأممه مذ إلن فقه حامل 

حديثاإلا يروي لا الذي الأعرابي حبر تقبل الصحابة لكنت و٠ 
واحدا.

ئلأيقدح_ة
الروايء؛

واثقرابم.اثعداوة 

الرواية؛و يقدح ولا 
والقرابه؛العداوة 

بننيد حديث من ( ١ )ص\م1 تخريجه وتقدم الصحابة، من جمع حديث من روى 
هثات 





٢١٣التزكيةوالبمرءرثٌص 

والتعديلالجرح 
اتواحدمن 

واتتعديلاتجرح 
والرأةانمي من 

الرواية؛ل واحد من واشديو الجرح بمنع أيه اعلم 
الروايؤ،ض على تزيد لا الروايه ثيا ئشت التي العداله ف أل٠ 

الشهادة.يخلأف 

والمرأة؛العبد تزكية تقبل وكذلك 

•'كمامحورواضأ-

الجرداتجوح 

القووالأوو

الأولالقول دليل 

الث1نىالقول 

الثاشالقول دليل 

الثالثالقول 

ثُ؛محن لم إذا المح ثوو j الئثا:ة واختلفت  ََمُِ^؛؛٠ 

هموي:محقل؛
مًُ  يعلمة.بما إلا يجرح لا أيه فالثناهز معلومة، الجرح أسباب ف أل٠ 

وثوي:أنهلأمحل؛
الاعتقاد،فنق من الفزع به ثخئل فينا الأاس شلأي ال٠ 

لثع1لم.بناية فيجبم، وغيره، والتدليس، 
المزكي؛باحتلأنا يحتلم، هالا وقيل'ّ 

يخثئوصطه ضيزك 

ففتمله.يصرته ون د الته عد عرفّط من و٠ 





٢١٠ااتع-حس

الصريحا.القوو؛ 

عنها1روايم . ٢ 

اوخلأف_قاسار
الطريقهذا 

اختيار

_l,Jق فمل 

وذلك!طرقالتسبل 

بقول،إما [ ١ ] 

عنه،و\لتو\وذ ؤإما ]٢[ 

؛؛؛J؛،TJبالعمل أو ]٣[ 

ه.بالحكم أو ]٤[ 
 ;aLصريحَالمول.وأعلا
الثنّتن،.ويبين رصالا،اء، عدل، ااهو يقول; أن وتمامه; 

أنينوئمحة.اكاور;

وواقن-علئ لة؟ تحدين ذلك وهل 
يتثجيزلا أثه قوله; بصريحُأأ، أو عادته، من عرف، إل أثه والصحيح; 

محلا؛ؤإلأ له، الئؤا:ة كانت، النول، عن إلا اوزاته 

لثكتوا،عله افاء كلموا لو عقن ١^؛^ عادة مذ إل ٠ دليلاختي،رالؤك 
بالتعديل.ئصريح فيه ممس 

٤(.١ ٦ المسممبمنيي)١/ ق لما الموافق وهو ي)ع(، صيطت هكذا )١( 
)ب(من والميت نقط، بلا )ز( وق صريح، أو )ل(ت وق تصرح، أو _(• )ع، ق )٢( 

فقلمافيالممنى)أ/با؛(.



|لها1ذمحويتية ^ lillروتغة '٢١

ضاعتراض 
اختيارالؤص

عنهاوجواب 

الدين•ق عاقا لكف قاسى عن ووئ لو قيل؛ فان 

سرهاسل .٣ 

بشهادته؛.الذكم 

محك:
ُآُ ْ  كدا،قال فلائا نمعت فال: بل به، العمل غير؛ علئ يوجب م ل٠ 

فيه.صدى ومحي 

إلىالحث ووكل عنة قروئ عدالة، ولا فنق ينرقه لم لعلة م ث• 
ننأنائالمول.

العملباتجر.اكاك:

محاط،واصرا،بدممواتيالخت،̂ ٠

تعديل؛فهو بالثر عمل أيه يق 'عرقتا إن ؤ٠ 
محسس.العدل عير بحبر عمل لو إي لتا 

سثب.ذكر غير من يالمول التعديل حكم دلك! حكم ؤزكون 
يشهادك.يحكم أن ١^١^٠! 
اا]ذتب{مثزكثه من أقوئ ودلك 

قلما الموافق وهو ررأو (! ٤٠١)ّآ/ ت..النملة طعة وق النسخ، جمح ق هكذا ( ١ ) 
المتصنى)ا/باة(.

مختصرنرح ق العلوق يقول ٤(، )ا//١١ المستصنيي ق أيصا العبارة وقعت هكذا )٢( 
التعديل،حلرق ذكر لأنه تناقص؛ ههنا محمل أيي الشيخ كلام ارق (! ١٥٧ )لإ/ الروضة 

بالقول(®،تزكيته من أقوئ بشهادته )والحكم قال! ثم القول(، صريح )أعلاها وقال! 
الحكمعن ( ٨٨)Y/الإحكام ق يقوله الآمدي يثنه ما قدامة ابن مراد يكون وقد 



























— ٢٢٩^—— عنه الخروف اكسخ إنكار وهههجئء 

مراجعةعاى المدرة ا،ع بعض عن يروي بمضهم اأصحاتةلكل إل ف٠ 

مراجعة•غير من وسعاته رئله يرو مثول يلزمهم كاف لهدا وه 
غيرئزا-بمةلا/من زاحد قول الملة تحولواإلئ ثا؛ أهل و0 
منالحمر ، J_،*Jق الواحد حبمر يلوا وأصحابه طلحه أبو و0 

أكلهآ.تعاني؛ وافه مزا-جعةأى، غير 

عنأبتهلْ،، عن عنئإثز(لن، عبدالرحمنر'اأ، بىأبي ربيعه ومدروئ ُُبلضُمل 
فكالسهيJ، مئسته ، ٢٦١الئاهدمع بالمن مش ه ائي أف ئريرْ؛ أبي 

ه((،ولأبجةأطيناي.

(.١٥)ص؛ تخريجه وتنيب عمر.١، ابن حديث من عليه متفق ا ١ ر 
(.٥١٩ )ص تخريجه وتقدم مالك.، بن أنس حديث من عليه متفق ( ٢١
الذيوهو ه(،  ١٣٦)محّنة توق مولاهم، الثمي، المدق قروخ الرحمن عبد أيي بن ربيعة ، ٣١

صمالكينأضالذينسهحم.ضاءامممن، منكار للترسةارأى، 
ستةتوق مولاهم، اشلفاق المدق الثمان دكوان صالح أبي بن سهيل يزيد أبو )٤( 

التابعين.صغار عاصر ممن بالمدينة، الثقات الحماظ من ه(،  ١٤٠١
حماظمن -( ٠٠١ )١ سنة توق مولاهم، العطفاق المدق الثمان دكوان صالح أبو ( ٥١

بالمدينة.الثمات التابعين 

أخرجهالمرفؤع والحدث (، ١٣٦١ ، ٣٦١)٠ داود أبو القصة مع الحديث أحرج ( ٦١
(.٢٣٦٨)ماجه وابن (،  ١٣٤٣)وحقنه الترمدي أيصات 

(.١٤٠٩)العلل ق حاتم أبي ابن ذلك ذم حاتم، وأبو زرعة أبو وصححه 
:عباس ابن حديث من ١( ^١ ١ ومسلم)٢ ٢( ٤ ٨ أحمد)١/ وأحرجه 



و؟وةءؤمق(اكاظروتبملة روضة ٢٣٠

السننيادة 

مقبوتمالثمم نيادة 

فبونهادليل 

معانتقم نيادة 
باتحادالعلم 

الجاض

ضل

معي؛أو لئظا لكثت سواء مقبول، الحديث؛ ق بزيادة الثقة انفراد 
بزيادة.انثزد إذا لمبو، امذ؛حديث، لو لأتم، ؛ا ١ ] 
الزJادة؛يحمظ ينفرد أن ممتع وغير تا ٢ت 

ويكرنجلسن، ل ذلك ذم الني. يكوف أن النحثئل من ي إ0 
الواحدرا،،إلا يحضر ولم قأحدهما، الزيادة 

المجلس،أثناء ل لحل الثاققس راوي يكون أن يحتمل ؤ0 
أوالإصعاء، عن يدهشه أو يزعجه ما أثنائه— —ق له عرقي و أ0 

التمام،قبل قيامة يوجس، 
الزيادة،وسئ الكل سؤع و أ0 

نعئكدبه قأد و\لئواو؛، جزم وقد عذل لاق<ام الثاوى و■ 
مصدمه.إمكان 

واحد،مجلي ق كاف الثماغ أف علم فإن 
الأكتريزره،قوو بميم الخ]اك،: أثو فقال 

قلما الموافق وهو النسخ، يقيه من والمثبت الناقصءأ، يحفرها ررولم )ل(ت ق )١( 
التهش)ا/بمآة(.

الضبط«،رروذوي زيادة: ( ٤٢٠د.النملة)١; ٍلمة ق والميت المخ، جميع ي هكوا )٢( 
ءلي؛ا.مضروب، )ل( ق وهى )ل(، إلئ وعزاها 









و؛وةءؤئجاو0إاظر الناظروطة ر9غة ٢٣٤

الرسلالحديث 

١.مراسيل

الأولالقول 
را.ءتيارالؤك(

الئاشالقول 

الناشالقول دليل 

الأولالقول دليل 

فصل

ههمح،تالصحابة مراسل 

الجمهور.شولآس 
نحرم،بصريح عرف إدا إلا الصحايئ مرسل ممل لا قالوا: قوم وشد 
،؛١١محلا ؤإلأ صحابي عن إلا يزوى لا أيه أوبعاذيه 

•لأتملأ:تيىثثئلميهس
بصحيح؛ليس وهدا 

أصاغرمى وJظرائه عثاس ابن رواية قثوو عني، اممش ١^ إل ف٠ 
مرابيل•ه ائي عن رواقهم وأكثر إكثارهم، مع الصحابة 

هالله رسول عى حدثناكم ما كل )رما ءازد_،; بن الراء ال ق0 
ب11ة0،هأنالأءببم/

بهحييني ياوت اسكثس فإدا الحديث، يزيل ك1ل بخأ كشر و٠ 

 )١( Iلت ااوإلأثلأا< قوله )_،ق)ز■
والتاؤيخالمعرفة ق وي والق(، ٢٨٣٥اطه)عبد برواية العلل ق كما أحمد أخرجه )٢( 

ولكناأصحابما، وحدتا ّمماء ررولكن وفيه: (، الفوائد)٤٣ق والفريايي (، ٦٣٤)٢; 
ال

•( ٩ ٥ / )١ الحاكم وصححه ينحوه، ( ٢  ٨٣/ ٤ ) المسند ق أحمد وأحرجه 



مرسل !! VدJ٢٣٥الحح

ائقولدليل مناقشن 
الئاق

وغيرهنارا،.عثاص وابن  ٠٥كأبي لآيل، 
والظاهمأJهم:

قذاص(ئعثومة والصحاح صحابي، عن إلا Ojjjiلا ٠ 
عدالته؛علئوا عئن إلا ينوو0 ماد صحابي، غير عن وروا إف ف٠ 

0فلأئ،إبيهاوابم/

غير٢>مراسيل 
الصحابم

بمحاالراد 

الأولالقول 

الثاشالقول 

صاسزضاضا:ة،ئثا 

أثوررقاو ت يقوو أو يعاصنْ، لم من الني.١، ررمحال يمووت أن وهوت 
وأو{بتملم مى ٥^^٠^ 

روايتان؛ممثها 

حننة،وأبى مالك،، مدهس، وهو القاصي، احتازها تمل، إحداهما! 
السكلمى.مى وحماعة 

وأهلالحديث،، أهل وبعض الشافعؤ؛، وهوقوو مبل، لا والأحرئ؛ 
الظاهر.

ابن، ijjipوأما وهوحنما، يصح الذي ق لم ومأحمد فأحرحه هريرة ألي حديثا أما )١( 
تقدموكلاهما المسئةاا، إلا ريا أرلأ مرفوعات أسامة عن حديثه ُن عليه، فمتفق عباس 

(.١٦٨)ص تخريجه 

البعيد وهم عدو غير عن لأوالرواية ق)ل(: مكانيا الوهمء هذا إل يلتفت ارفلا ت قوله )٢( 
النسخ.بقية من والمثبت ءليهاآ، يعول ولا إليه يلثقتر 





٢٣٧اكحوت|اهرسلرسهٌ 

ممدأرسلت وإذا واحد، حدثني ممد وأسندن اه عبد 
.٢١١عنة((جماعه حييني 

١لمجهول;فأما [ ١ ] 

اوزاشن-.إحدئ -ق ثة يتعدل ليس عنة ١^١؛^ اف ق0 
ههنا.كدللث، ولا تضئ ما عش ثنديلأ تكون الأخرئ! ق و0 

منهاIأموركثيزة؛ ق الشهادة تمارق والروايه ]٢[ 

ل1فظ،ا0 

المجلس،و0 

العدد،و0 

0والدهمرثة،
~ءندهم~،الميه و0 

الأصل،شهود عن العجز و0 
شهودتحملهم حر الشهادة الهمع لشهود يجور لا أنه و0 

فهادننا،،.^، ٤٤راامهدوا ممولوا1 الأصل، 
أبما.الحكم هدا ق يهما احتالآ نجار هدا، بخلاف، الثوايه و■ 

أم

القولأيلم مناقشم 
اتثاش

اثروايمبين الفروق 
والشهادة

(.٢٢٧-٢٢٦/١)١(بياسوىفيساقالآص)
(.٨٠)Y/ الملاح ابن عيا النكت ق حجر ابن وصححه 

(.٢١(ا)صْرااك^ق:أن:تيئس...سمل:



اJهغاظروحلة اكاظر روضة ٢٣٨

فيمااتواحد خبر 
البلوىبه تعم 

فمل

وصالصلاة، ي اتدين ٍ اللوئ؛ به تنم فما ؤبمل را!ح؛!يق( 
الجمهوو.قول ل وثحوه، الدكر، 

مل؛لا الحنمة: أكو وقال اأقولالثانى 
القسلن!من النجاسة كخروج البلوئ به ئعر ما ف أل٠ 

به،الطهارة وسقض كثيرا، وجد ي0 

إحماءإلئ .>دي إل محة؛ يشح لا أن و لم يحل لا ف0 
فيه،الإشاعة فتجب ١^؛^،، صلاة ؤإبطال ^٤، ١١

نقله،علئ الدواعي كزم م 0 

القووالتاقدليل 

الأولالقول أد^ 

االواحد؟ علئ روايته وثقف حكئه، يحش ثكنث 
ولما:

بدون١^^٤ من العنل ق عائثه -ص قبلوا هك الصحاة أف ؛ا ١ ] 
المحابرْلآ،•ل حديج بن رافع وخر الإذرالُا،، 

يجورقلا ممكن، وصدقة جازم عدل الراوي ولأف ]٢[ 
.يطديقه إمكان 0ع ئكذيبه، 

(.١٩٥)ص تخريجه وتقدم ومسلم، أحمل أخرجه ( ١ ) 
)ص'آ'\ا(.تخريجه وتقدم عليه، متفق )٢( 



٢٣٩اكلوى به ' psuضط |وواحح ضر رإمحغي؛جئو 

الناش

منئنكط والإ1ز الإاس، شت الظزئ ماتثأيه ولاف ]٣[ 
أولى•هوأصل الذي بالحبر يئت قلأل له، وميع الحبر 

يؤوه;وما القول مناقثuتدليل 

رقيةالثبيل، غير من النجاثة وخروج والخهثهة، بالوتر، يطل [ ١ ] 
الواحد.يخر أسوه ويد البلوئ، به ثعث مما فاثه الإقامة، 

بلالأحكام، جميع إثاعه . ونوله تعالى انله يكثف ولم ]٢[ 
ااواحد>.حثر إز البعض— —ق الحلي ورد البعض، 

أنعليه ينهل وكاف الئJا، قاعدة ق القياس إلئ ردهم ما ك0 
حىبالمتلعوم؛ المطعوم أو بالمكيل، المكل تبيعوا لا يقول! 

الثتة.الأشياء س الأمشاط عن ينثعى 

تمتصيما جملة س الثلموئ به تعر ممارن يكوف أن يجور ق0 
الواحي..حتر إلئ فيه ٧ أن الحلي; مصلحه 

اسم،وفياكش)ا/مآم(;ط.في^ا







ههمؤهئالصاتض وحطف روحماوا1ظر =^^^^^^^= ٢٤٢ =

لكزام  ٢١اجيهادضرمجاوي ق الصحابة. بى عزهنأ ويد ]٢[ 
اشس،عدم عند القياُس إلى يعدلون 

،.الجنينل غرة ق مالك ين حمل حديث ه عمر يدم ليلك و0 
منافعها،قدر عني، ويئسمها الأصاع ديات يى يماصل كاف و0 

سثقل إنح كل >روفي قال: أثئ  ilام عن _ شا 
الصحانؤ.بمحصرمى وكاف الصل'أ،، ءتةإلأ رجع الإبل® 

استنباطوالقياس ^Ja، المعصوم كلام ه افي مول ولأف ]٣[ 
الظن،,.علبة إثارة ق أبلغ المعصوم وكلام الراوي، 

أييرحنيفة:أصحاب ئم لأصحاب مناقشت 
*القولالثاش 

الحصر،دون الفر ق يالتبد الومحوء اوجبوا قد 

(.٣١٦٥المحر)آ/ التلخيص وانفر بعدها، وما ٣( ٤ ٤ )Y/ اJونمن إعلام ذ المم 
اجتهادهم.)ا(في)ع(: 

١(.تخريجه)ص٣٩ وتقدم وغيره، البخاري وصححه الرمذى، إلا ة الخمأحرجه )٢( 
(٩٣(،وامح)٨/ ١٩٤/٩(،واينأمح،تجضا)٣٨٤/٩ق))٣( 

وؤبعشرة، بخمس الاتهام ل قضى ه الخناب بن عمر أن ت المست، ابن ين، حل. من، 
تإ■يالخنصر وق بتسع، الخنصر ُنلى الى ول يعر، الوٌطى وق بعر، تليها الى 
كلهاالأصاع ارأن اممه رسول عن، حزم آل عند كتابا وجدنا حتؤل، ارزاق،• عبد زاد 

١..حزم عمروبن، آل عند كتاب، وجد حتو؛أ محمعيدت قال الييهقي،ت وعند يه. فأحد سواءأ، 
عمر.يرجؤع التصريح فيه وليّر؛ عشرعثر. إني، الأصاع فصارلت، 

(١٠ ٢ ١ - ١ )٦٩ الهلاJ، وتحفة ٤( ٤ ٠ ر٢; الفاروق، ند موانظر 



٢ ٤٣الشأس حالض إذا خبر!!واتتح ج^ةجأأجءء 

حاوجها،يوف الصلاة داخل بالثهثهة الوضوء أنطثوا و• 
الماس،بخلاف المثامة ق حكئوا و٠ 

للأصول.محالف هو و0 



وّؤةءؤأيخت(اوها1غش وعلة اللاظر روضت ٢٤٤

الإجماعامحاص الأصل 

اشة;ق الإجم؛ع ومعي لغث الإجماع 
عثه.ايثموا إدا كدا: أ-جشتالأتماى،قاو: ]اتا 
إداكدات عاى وأيه ملأن أجمع يقاد■' العرم، لصمم بإوا؛ ؤيطلؤا ]٢-؛ 

■عليه عزم 

٧[.١ ]يونس: ه وشزآءء=كلم قامحنوأأمنكم ؤ تعالى؛ الله ال ق٥ 
ه،محمد أمة من العصر، علمثاء ائفاق اكرعت ق الاحميع ومعي شرفا الإجماع 

اذنأش من أم على 

تصؤروقوع
الإجماع

أدلته

متصئئ،ووجوده 

الحمى،الص1وادتا وجويت، عش مجمعه الأمه فال ]١[ 
الإنلأم.أركان 

والأدلةبالنصوءس متعثده كلها والأمه مصوره يمنع وكتف ]٢؛؛ 
بمحالمتها؟للعماك، ومعؤصول القواطع، 

اةاميخنع ؛١ والشرُِ،: ١^ علن اتذامحم بمشإ لا ومحا ]٣[ 
الدين•أمور من أمر على 



٢٤٥الإحثهاءااث،لث؛ الأصل )هغص 

يجورلا للم باُإل؛ على مثهم~ ~يع اليهوؤ اتفاق جار ؤإذا ا-؛-ا 
1ثيىأهلالحق>ه؟

صإ٠ 
المثاش؛و٠ 

طرقممذس
الإجماع

المجتهدول،العلثاء هم الإجم1ع! ق قولهم يعتر الذين قاف 
أقوالهملا،منالآداق.فبمكن ظتوؤ0.( مشهورون وهز 

اُآِ,ُ, ء

الإجماعحجيم 
اثقووالأوو

عندالإج٠اع 
اثنظام

متاهساانج

الأولالقول أدلش 

الأولالدليل 

الجمهور.حجأمحاطعأعند والإجم،ع 
لسلس.وشاقا؛"؛:

نفسهعن ليدفع حجته((؛ يامت قول كل ررالإحم.اعت قال! و٠ 
ث1اعهقنله،

والعرف.الئعة حلاف هدا و0 
ولنادللأن:

ه_؛J، ما بمي بى (ليمول ئئاقق ومن أؤ تعالن! الله قول أحدهما! 

(٣)

قولهم.)ا(في)ع(: 
أئمةمن -(، ١٥٢٣ ) ستة توق اليعبمري، هانئ بن سار بن إبراهيم النظام، إسحاق أبو ( ٢) 

المشهورين.المعتزلة 

)ل(.من زيادة نفسهاأ ءاعن قوله( )٣( 



^مم1لأاموحاكاا0نام

الأيه،[ ١١تالساءته ألموبجتذ؛؟< نبيل عير ويقنع آلهدئ 
محالكهم■ثيحرم المومحى، ميل امحاغ يوجب هدا و٠ 

؛ا>-.أ.1•الواردة الاعترافات 
صء

المومنىسيل ايع وترك ه \لثسوو( مشاقة علئ ثوعد إثما [ ١ ] 
لأخدهثاظل؛1رك ام تزك شرط نثا،أوشوكأخدهما 

الوعيد.به يلحق لا بمفرده 

إداون؛يإؤلم بتارك الوعيد ألحى إثما أثة وهو آحرت وجه ومن ]٢[ 
لةيتيث ما بعد ص ه الأية! ق ثعالئ لقوله فيه؛ الص له ناي، 

حملةمن المسألة هذه ق والحي ا.ء:0ا؛؛ا، لالنج 'آلهدى 

رُالئدئُ؛،قبمحلمحها■

مومنى،به صاروا فيما 1^؛^؛ ئزك علق ثوعد أثة ]أ[ 
الثاعة،قيام إلمي الأمة جمح بالمؤمنين! أثئ'أراد ويحتمل! ]ب[ 

عصر،أهل بقول الإجميع يحمل لا فا 
لأساعتاركا يكون، فلا المومنى جملة من المخالم، لأف و■ 

بؤم.أمم■
الامحمال،يقطإ لا أثه عين ذلك، من شيئا رذ لم أثه قدن ولو ]٤[ 

يئن.اضدملا أصل والإجماع 





روغةالأ1ظءّوداإ0إام ٢٤٨

صووةعلى العام اللفظ وحمل تامحل، فنؤغ الثالث: وأما ]٣[ 
واحدة.

ٌنكوية نفي ق يوم لا الاحتماو مطلي فإف الرابع: وأما ]٤[ 
الأصة؛الأدلة 

قافالاحممال، إب ما 0إذ 
محصوصا،يكوف أن يجوز والعام تنسوحا، يكوف 

ههثازا،•كدا الآصولا، من كوثة يمع نم وثنهة هاJا و0 
الئق:من الثاو الدليز ____ 

ُ .٥ ررلأنحلألي،<لى، علئ أم سخ ر>لأ ه ام قول 
الأمةهده لتجثع افه يكن رالم لفظ: وق حطا؛؛، علئ أمتى تجتمم 

ءلنخْلأ<ةم.

فقتل.من)ع( تمامها الزيادة هده ههنا(( ■كدا اوايع... ؛روأثا قوله: )١( 
الراعا■رأٌا قوله- على زز( ل صرب ثم الئال(، الدليل الرابع )أما _(؛ ز، وق)ب، 

ذر،أبي حديث من ( ١ ٤ ٥ / )ه أحمد فأخرجه .;،؛ الصحابة من د عل، حديث من روي )٢( 
حديثمن ( ٤٢ ٥٣)داود أبو وأحرجه ، الغفاري بصرة أبي حديث من ( ٣٩٦و)٦/ 

وأخرجهمالك، بن أنس حدث من ( ٣٩٥٠)ماجه ابن وأخرجه الأشعري، مالك أبي 
عمر.ابن حديث، من ٢( ١  ٦٧)ي مل، الم
١^١^،"؛شيخنا قاله نتلر، كلها ءول (: ١٣٩٥الزجاجة)محصاح ق البوصيري قال 

الأال_،)٦٣-٧٣(تحفة وانثلر (، ٢٢٢٥)ه/ الحم التلخص ق حجر ابن قال وكوا 

ولماللفنل((، -^١ أرْ ؛رلم الأول: اللخنل عن ٥( )١ الممحاج تاوم؛ ق انائن ابن قال )٣( 
الأخر.ياللقفل أخرجه من عاى نقف، 





®؛4ءؤمق(اا0اأم ويفه روضةاونأدض ==^—^^^ ٢٠،

اثر«لاا.و شد شد »ئن وقاو: الثدوذ، عن ش و٠ 

حيلهممن يفنهم لا الحق، علئ أمتي من ؛، jjjllsيزاو زرلأ تال: و٠ 
ز1قأ>اش>.

نعالشيطاذ فإف الجماعة؛ ثملتلزم الجنة بحبوحه أراد رامن مال؛ و٠ 
.٢٣أبعد٠^الأسن وهومن الواحد، 

لموالتابعين، الصحابة ق مشهورة ءلاهر٥ تزل لم الأحبار وهذه وجهحجيسس 
'ِ الأحبار: 

والحلم،.الثلم، من أحد يدينها 

الصروري؛العلم بمجموعها لنا حصل تتواترTحادها، لم ؤإن وهي ا.نواترهاالضوى 
الحطآ•عن عضثتها وثص ١^، هذه ثأف ضؤ" ٠ ١^؛ أف 

وسحاءإلئ مصطؤين أنفثنا نجد ذللث، بمثل و٠ 
٠^١^١،فيها الأحبار آحاد يكن لم ؤإن رلءاسة<ا، وعلم >رحاتم«، 

ولأإله، النظز -مدنا لو الكدب منها واحد كل علئ يجوو بل 
الجئؤع.يجورعلئ 

ل"كما اتئ النوقال واستغربه، ه، عمر ابن حديث، من ٢( ١  ٦٧)الارمالى أحرجه )١( 
مكرا؛.ل>حديث، (-: ١٤٣١للدولابي)اعن 

بنساؤة حديث، من ١(  ٠٣٧وطم)(، ٤٣٦ والبخاري)١ (، ٩٣أحطن)أ/ أخرجه )٢( 
ه.سفيان أبي 

الخaلابإ.،بن عمر حل،يثا من ( ٢١٦٥)ى والرمل. (، ١ ٨ / ١ ) أحمد أحرجه )٣( 
الفاروقنيؤ مق كثير ابن وقال ١(، )أ/ما والحاكم (، ٤٥٧٦)حبان ابن صححه 

/Y(؛ ٥٥٤) ،حديلغت، تيعت، إذا ءا.يل.ة، وجوه من عمر عن الخهلبة هن،0 ءرؤيت
التواترا(.

شجاعة((.العلم ءإلئ ٤(: ٦ ٤ / تصقن)١ الموق النسخ، جميع ق هكذ.ا )٤( 



٢٥١الإحطء1ص1ل±1اث: 

ينفكلا آحادها هزائن، Jمجموع فيه العلم يحصل ما ٠
الصزووي.العلم بمجموبما ؤيحصل الأحتناJ، عن 

الصحابةبين مشهووه تزل لم الأحاديث هده أن آحرت وجه ومن ض السلف ٢.اتفاق 
حلاعارا،أحد فيه ظهئ ولا الإحملع، إثبات ق نيا يتمئكوف والتابعين ادات"الإجماع 

النظام.زنن إلئ 

أعمارق الأمثر توامق ومستمها العادة مطرد ق يستحيل ؤ• 
احتلأفمع بصحته، الحجه ع لم لما التسلم-، عاى متكثرة 
والفول.اود ق المداهس، وماوت الءلاع، 

ساف،حلاف عن ^إممLخارالآحاد 
فيه.ردد ؤإبداء 

وٌر(وجهمت
وهوتبه، مئطوعا أصلا -ها أسوا الأحبار -هذه المحتجين أف و ه٠ 

رسوله.وسنة اممه كتاد-ا علئ به يحكم الذي الإحماغ 
بهالمشلؤغ الكتاب يه يرفعوف لحبر الئلمم العادةت ق يتحيل ؤ٠ 

بؤ.مقطؤع منثني، إلئ استند إذا إلا 
معجطّ_ا،يتعجب لا حى ا، معلومار ليس بما به المقعلؤع رغ ما أ٠ 

م.اساقاسض
قطعيمعي، 
بهاا1ثابت الإجماع 

اختلافا.)ا(في)ع(: 
ليسبما المقعلؤع رفع لرفأمأ الممش وق المخ، جميع ل هكذا )٢( 

منماقطة فليس؛ا رربمقهيع ت قوله أن إلئ المحقق وأشار معالوماأ،، فليس بمقهلؤع 
به.مقطوعا ت يعني )معلوما( قوله؛ أراد ولعله الخعلية، المخ 



ىًوةءئيصق(الخلاظر اكاظروحنة روضة  ٢٥٢

غيرمنتثد0 وإحم1ع القاطع الكتاب يرءعول كيث قائل• يقول ولا 
النظامومن إلئ الأمة جميع عنه يذهل وكيف—، إ الصحة؟ معلوم 

الأّمتدلأل.وجه هدا لة؟ بالتئ ثحتص 



٢٥٣الخحتهعينا1تواآرفاى عدد اشتراط 

عدداشتراط 
فصلاتتوادر-4اسين

التواتر؛عدد يبلعوا أن الاجملع أهل ق يشترط ولا 
^٧١،٠بالأدلة الخطأ عن الأثة لصيانة ص؛ ي الس ف أل٠ 
ضا؛الحق ش ي منام ئنلإ الأرض علئ يكذ لم إذا ف٠ 

١^٥^.علئ الأJثاق عن لهم صياثه 



و؛وقءؤهق(وطةالهاا،تمح الخائض روضة !٢٥

قوله.قيعتبر من 
الومن الإجماع، 

بعض

١.العلماء

الجتهدون

٢.الصبيان
،jrUوالجا

فصل

ق:خلاف ولا 

الإجماع،ل الاجتهاد أهل من العصر علماء عتبار ا٠ 
والمجانين.الص1ةان بقوو يعتد لا أثه و• 

"ا.المام

الأولائقول 
)اختيار

الثاشالقول دليل 

الأولاصالقول 

ال،ننام:فأثا
الآكثرين.عند مل4لم يض فلا 

وقالمحأ:بمثقوهم،
ولفظررالأمح((.د-محولهلمقان،لرالؤم؛ين(( ل٠ 

الإجماع؛ابطاو إلن يرجع  ١٢١^^وهذا 
واحدة،حادلإ ق كلهم الأثة قوق مصور لا إي [ ١ ] 

ومربجمسُهلم،لخكثريا قول الديثقل ض ^٧ إن ؤ0 
والأئقار؟!واكزئ واتزادى 

الئان،لمشوُمحثدا الخائق ولأن ]٢[ 
لأنة،١ ن يمصا ق لصبي كا هو ئ0 

من)ل(•زيادة ت)( 





®؛4ءؤصئ(الخلأم ود الناظر روضة ٢٥٦

بالعلم؛.الشتغلون 
يبلغوالم ممن 

الاجتهاددرجس 

منيعرف ومن 
أثركلا U اسم 
الاجتهاد-4 

منيعرف ب.من 
اسمئلهام.ق

الاجتهاد

الأووالقول 
راحتيار

الثاشالقول 

الثاشالقول دليل 

فمل

الحك،،معرقة ل له أثر لا ما العل، من يعرف ومن 
الحسانم،،وديائق والنحو، واللثة، الكلام، أهل ك٠ 

خلاف؛بمد لا كالعامئ فهو 

حصلؤإل علمه، يحصل لم ما إلئ، بالئنّيه عامئ أحد كز ال ف٠ 
بمامزاة.

الحافظوالمقيه المزؤع، ماصل يعرف لا الذي الأصولي فأما 
قالكلام كاف إذا النحوي أو بالأصوو، له معرفة غر من ١^^٤ لأحكام 

النحو:ءائ وش مسألة 
أيصا.بقولهم يخد فلا 

أاوويهلم؛الإحماغ ينعقد لا قوم؛ وياو 
ولئِهاوكينك الأحكام، Jمدارك العارف —مثلا— الأصولؤإ ف أل٠ 

والئئوم;والنهي، الأمر وصيغة والمطوقُا،، المئهوم من 
ش.يحفظ لم ^ الأخكامإذايائ، سذزك ممكن 

نمممن وئظزاءهم والريير، وطلحه، العثاس، أف ذلكت آيه و0 

)ز(توق والمفلومء، ررالمفهوم س(ت )ب، ق مكاما والمطوقاآ ارالمفهوم محوله؛ )١( 
ل(.)ع، من والمثبت والممهومء، ارالخنفلوم 



القووالأولدليل 

القولدليل مناقشم 
الناش

٢٥٧= الاحتمال يرجح يبلغوا لم صن بالظم تعاون اوه111قمحغبميه 

ومعاذ!ثابت، بن و3يد العبادلة، ئصن، للفتثا مسة ينصب 
ويدالعظمى، للأمانة ثصLحول وهم لا وكيث يخلاير، يعتد 

الثورئ،ق بعضهم تتئ 
نوصوعه١^^؛ م لم بل المزؤغ، يحفظوف كونوا 0ولم 

لمهمهما.أهلا وكائوا والثني، الكتاب عرفوا لكن بعد، 

والوصايا،الحيض مثائل يقاس يحفظ لا قد للمرؤع الحافظ و٠ 
الدقائق.كهدْلن ض هدْ فأضل 

منالسالم مرتيم 
بيالقطع *صث 

ولنا؛

عليه،فيميز اشليز يعرف لا الأحكام يعرف لا من ف أ٠ 
المنه! يستنبتل ما معرية عدم مع الامتنتاط، كيفيه يحرف من و٠ 

يْكئهالأثاط.

الأحكامساش كتم، يدرى ولا النحوص، يحرف من كيلك، و٠ 
الأحكام؟Jعؤف يماكنه كيث منها! 

ذكروهم؛الدين الصحابة وأما 
الامتثاط،وكيمه الأحكام، أدله يعلموف كائوا انم ف٠ 
واللهأءا!لم.سواهلم، بمي واكتثوا استع1وا إيما ؤ٠ 

 ،j^ !قطعئه؟١^؟أم المسأله دهدْ قل

(.٤ ٦ ١ / )١ المممش ق لما الموافق وهو المخ، قية عن والبت، لهدم، تع،• ؤ، ٢ '١ 



ؤمؤص(روغث|كاظروداوعإام  ٢٥٨ =

اجبجادلإ،ئاوا:
لميحاشا! معسرا هؤلاء من واحد يول يكوف أن جووثا مش ق٠ 

:صالإجماغسدابمً.



٢٠٩|وك1ضوااث1ُل1قوسه 

والفاسقه.اثكافر 

اوكافرا.

ب.الفاسق

الأولالقول دليل 

الت1نىالقول 

الئاسالقول دليل 

فصل

بموتأؤيل•أو يتأؤيل لكن سواء لكفر، بقول الإجماع ل نمد ولا 
الفاسقاممادأؤم:فأثا 

جماعة؛قول وهو ثم، نمد لا القاصي: فقال 
ملشهدآء نثكويوأ ونطا أمه >ن1تلأ=طلم ؤكذلك ثؤ لقوله [ ١ ] 

عدولا،أي: القاصإ4
ققولة ولا شهادته، ولا روايته، مل ثاد عدل، غتز هدا و0 

الإجماع.

لأقلملهُهمئا،مملأ،لإي.]٢[ 
م؛نمر الخطاب: أبو وقال 

هآلئوميتث سبيل عثر ويقع ؤ ئعالئ؛ محوله ي دحولهم ل٠ 
الخهلا(الا،.عش أثتي »لأويثوع ه؛: وقوله ١[، ]الاء:ه١ 

(.٢٤)صسهأ تخريجه تقدم آ ١ ر 



وبما|دءؤئق(روغةااااظروداكإ1م '٢٦

عصربعد الإجماع 
الصحادم

القووالأول
الولف()اختيار 

ازقالقول 

الثاش:القول أدلء 

الأولالدليل 

الدليلعلى وشكال 
الأول

عنهالجواب 

صسأأه)ا(

الصحالإ.كإحم1ع حجه، عصر• كل أهل وإجمإع 
قوله.نحومن إلئ ه أحمد أومأ وقد لداودرأ،، حلاقا 

ووجيه؛

ماتواؤإن والصحابة جميعهم، المؤمنين سيل او؛اغ الواجن، ف أ٠ 
.راالأمة« من ولا ))١^٠^(، من يحرجوا لم 
نحزلم الشئابة، قزلي أخد علئ الثابموذ أجمخ لو ليلك: و0 

إجماعا،

المثت.فكدللث، العاشّت،، يوف الإجماع يتعقد لا و0 
للصحابة،—أيصا— الإجماغ يعمي لا أن هذا: مقتصى و٠ 

^مبالإجماع،سمناقوومندخل
يوجل••لم من دول لوجود، اق 

وهوهنا، المشت الترتيب علئ النسخ جميع اتفقت الثالث الأصل مائة إلئ هنا من )١( 
فقد)ل( نمخة وو\في (, iAMoA))/د.اكاة كحقيق !لأولئ لكيلك 
مكاتهماليكون الخلاف(، يعد )الإحماع يليها الذي الفصل مع المسألة هد0 أخرت 

قابلناالتي النملة د• طعة ل المثبت هو الترتيب وهذا العصر(، )انقراض مسألة يعد 
(. ٤٤٨٨- ٥٨/ ١ ) عليها الكتاب 

محنةوتول رآه(، ٠ )١ محنة ولد الأصبهال، حلف ين علي بن داود سليمان، أبو )٢( 
 ٠(j،TU ،) الظاهري,المدهب إمام



٢٦١اكحت1بةعتتم بعح الإحهاع ج^ةه؛جأء 

التاشالدليل 

الأولالقول أدلش 

الدليلمناقثذن 
لكولالثاشالأول 

ولأاضجودينحمنجمسوترول
الأمة.مى أثه ولا بإيمان، يوصف لا المعدوم إذ ١^^١،؛ 

لمقول الحادثة هد0 ق الصحابة لبعض يكوف أن لأJةيحثملت و٠ 
لأسعق،وإجماممخلأي.

ويا:

محيتفريق غثر من الإجماع، قوي علئ الأدلة من ذكرثاْ ما ا ت١ 
وعصررآ،،عمر 

حالثهمومن الأمة، من إجماغ يهو أجمعوات إذا التابعوف و0 
المزمنص•سل غ؛ر سالك 

كثرتهم"~مم عنهم الحي شذوذ العادة" ~دحكم ثسثحيل و0 
َذ"-. مئ 

الصحابة.حجه، فكاف العصر أهل إجماغ ولأثه ]٢[ 
ومادكروْباطو،

المّصضول النسخ، جمح ل ورد هكذا الآية؛آ ويزول وجودهما ررحين قوله• )١( 
وهمبالإيمان، نموا الدين حاول الخروالآية... الامحمادعن »قولهم: )\اس\
عدك( ٤٨٢)Y/ النملة وق ..(آ، المعدوم. فان الأية، نزول وقت الموجودون 

وردما معنى إلئ استنادا وذلك الآية،أ؛ نزول حين الموجودين تاولأ ر١Jلتتكون! العبارة 
المستصض.ق ورد وما لنسخ اق 

٢(.٤ )ص٥ ...ء الجمهور قاحلحأس حجه رروالإجماغ قوله؛ عند أي )٢( 
توافقومستمها العادة ْةزد ق ررؤيتحيل الإجماع~• حجية أدلة لإق قوله عند أي )٣( 

(.٢٥١)ص ...١؛ جحته اثجه ثمم لم لما التي، على مثكررْ أعصار ل الأم، 





٢٦٣عيعر بعح الإحهاع ؛جوٍ 

ألألوقخبابالاخنماوبمكامحخ؛النمق،وص: وقدا
سمتمإلأبمئرمحئتجه،ولم؛بقلأ١،■

المحالمهأصمن منهم واحد يكول أن يحتمل الصحابة  ٤١٠-؟^0 
واقي.أن بعد أورجع ؛ب، لالمواممه وأظهر 

يكون'كدتا،أن يحتمل الخثر و0 

واممهأءاللم.هدا، يلتثتإلئ اد ع■ 

ؤيتصورإلا حكم من ما ارإذ (؛ ٤٨١)١/ المستصفئ ي والذي المخ، جميع ق هكذا ( )١ 
.,١^؛؛ يتمل أن قل وموته سهله الواحد وانفراد نسخه، تقدير 



جسن(وضة|وهإ1تض روضةاكاظر ٢٦٤

بعدالإجماع 
الستقوالغلاف 

الأووالقول 

الأولأ:لزالقول 

الثاشالقول 

الثاني،القول دليل 

القولعي، اعتراض، 
التاش

فصو

أحدهما،علئر التابعوف فأحنع قولين، علئر الصحابه ا-محتلمم، إذا 
إحم^ءا؛يكون والحتمة! الحطاد_،، أبو ممال 

ٌنوغيرْ الحو(االأ،، علئ، أش من طائفة يزاورا، ررلأ طفق؛ لموله [ ١ ] 
المصوصر،>

علئرالصحاJة احتلما لو فهو^١ عصر، أهل منر اماق ولأثه! ت٢[ 
أحدهما.علئ اضقوا م قولين، 

إحماعا؛يكون لا الشافعية! وبعضؤر الماصؤر وقال، 

الأمةمن، الأحر القول على مايوا الذين لأف الأمة؛ بعض، محا يه أل٠ 
بموتهم•مذهنهم يطل لا 
موته،بعد أوارواممه« أحمد((، ررحاJم، يمال! لدلف، ؤ0 

يأحد>هما.القائل فامزصر، قولنن،، علئ، احتلموا أس؛ةماإذا ءا 
يفإن 

حزاما،قولهم حلاف، فيكون لالتا؛عى الكث نعمت، يبث، ن إ٠ 
إجمائا،قولهم ثكوف فلا الألإ كل يكونوا لم إن ؤ٠ 

_(•بع، من والمشت نقط، بلا )ب( وق تزال، ل(ت )ز، ق ( )١ 
٢(،٥ رص* تخريجه وتقدم ها، سميان أبي بن معاؤة حديث من عليه متفق )٢( 







_ص^ٍ ٢٦٧— ا1تاوع\ف... lO^^Jالاظنداح ِغهخجؤو 

بالاجملع،دهؤمسويى سإجماعهم: الأجمال وثه لوتبغ عم، ئ0 
الإجمبع.سام س سلم 

التامن،اجماد نوعوا ه الصحاته أف خلاف ولا [ ٢ ] 

قيجذ لم ررما إليه•' وكب المصاء سريحارا، عمر ولى لهذا وه 
،.٢١نأتك((فاجمد الئق 

والآنؤدل؛ا،كعلقم.هر"ا،، ^، ٥١عبد أصحاف مذ أة؛؛٠^١ جز قد و0 
كانواقد المدينة، وفمهاء ا، ارسئبل بن وسعيد وغيرهما، 

ابخلافهم؟ ينقد لا ئكيث ص، عصرالصحابة ق يفتوف 
عنئئل  l_fأف الزهد: ق أحمد الإمام روئ 0وقد 

وحضننا،عاب فاثة الحنزرأ،، مولأنا ررتلوا ممال! منألة، 

قفاةأشهر من -(، ٠٥٨ ) ستة توق الكوق، الكندي قيس بن الحارث بن شرج أمة أبو ( ١ ) 
التابمن•

والخهليب(، ١٥ ٩٨)العلم بيان جامع ق عبدالر وابن (، ١ ١ ٠ / ١ ٠ ) اليهقي أحرجه )٢( 
(.٥٣٣)والمتفقه الفقيه ق البغدادي 

يه.شرج عن الشمي حديث من لشريح عمر كتاب ( ١٢٣ )٨/ ائي النوأحرج 
فقهاءكبار من (، j،lY)سنة توق الكوق، الخعي افة عبد بن قيس بن علقمة شبل أبو )٣( 

بالكوفة.التابعين 
فقهاءكبار من -(، ٥٧٥)ستة توق الكوق، المنعي قيس بن يزيد بن الأسود عمرو أبو )٤( 

الكوفة.ق التابعين 

(،٥٩٤)سنة توق الميل، القرشى المخزومي حزن ين المسيب ين سعيد محمد أبو )٥( 
بالخدينة.التابعين أئمة كبار مجن 

-(،١٥١ سنة)٠ توق مولاهم، الأنصاري البصري ار يالحسن أبي بن الحس سمد أبو رآُآ 
البصرة.ق التابعين أئمة كبار من 









٢٧١اكعاحالإحه1عيمولالأصؤمحغيص 

اعتراض

عنهالجواب 

القولدليل مناقشس 
الئاش

فإذئل:
قاوبا وارإثما و1لئتعةأا،، \ظتو عباس ابن على أنكروا د مم٠ 

المسئة،اآآ،،

.١^١٣٢ننأله أرم بن زد ض عائثه ي و٠ 
ثلثا:

الظاهرة.والأدله المشهورة، القنه لمحالمتهم عليهم ثما.أنكروا إ٠ 
إJكازهلم،عليهم ئئكر والقرد عليهمأ؛ُ، أنكروا أثهم هب م ث٠ 

إنك1رهلم.ق حجة قلا الإجماع، ينعقد ملم 
والئلموذ:

الوقاق.بعد بالحاكة تحمق ث٠ 

لاينقال عليا.، أن ١( ٤ * لم)٧ وع(، ٥١١٥والخاري)٧(، ٩ / أحمد)١ أحرج ، ١ ر 
حيرا؛•زمن الأهلية، الحس لحوم وعن المتعة، عن س ه المي ارإن ص ءاس 

ابنيا رامهلأ فقألت الماء، متعة ق يلين عباس ابن سمع أنه علي عن للم لمقل وق 
الحديث.وذكر ءا، . س. عبا 

١(.)_A% تخريجه وتقدم مختصرا، مسلم وينحوه ماجه، وابن أحمد، أحرجه )٢( 
والدارقطى(، ٤٥١)مسنده ق الجعد وابن سها/ا(،  ١٨٤)a/ الرزاق عبد أحرجه )٣( 

(xrT\-TT^o)j^\j,(T^r
لابنالسنن مذيب انفلرت القيم، وابن الجوزي ابن وقواه والدارقطني، الشافعي وصعقه 

-٦٩)؛/الحقيق تنقح ق الهادي عبد ابن وقال (، ^٦٤ ٤٥A-٤٥٧/٢رالقيم 
للإسنادجثد«.»ي(:

)ل(-من زيادة )٤( 



و؟ؤقءؤئيخق(روغة|كامودااه1اظر  ٢٧٢

وجهعلئ الإمام على الخارغ الجماعة، مى الشاذ ثه! أراد ولعله 
الحواوج•كفعل الفتك؛ محر 

الأحر.الحديث عن الجواب هدا و0 







٢٧٥اتفاق|اخاغاءالأرسم)قويجبم؛جءه 

اتخلفاءاتفاق 

فصلالأربعم

بإجماع. JJالازبمة اساء الأث وامحاى اّياعس 
قزوإلئ قولهم عن يحزم لا أيه ت علئ يدل ما ه أحمد عذ محل وقد أحمد الإمام كلام 

'َثاس 

عيرهم•

د'SزJاهر١،.لما يإجماع؛ لينق دلك أف والصحح! الولف اختيار 
كلامتوجيه 
أحمدالإمام 

حجة،قزلهم أف علئ؛ يدو عثة"- الروايتين إحدئ —ق أحمد وكلام 
إجماعا.يكوف أنر حجة هو ما كل من ينرم ولا 

الجمعءاإحملغ هدا وليش للأمة ثثست إيما العصمه وأل ت قوله عند أي 





٢٧٧الإحهاعكحثة العصر انقراتض ج^ةجبم؛ؤءء 

الأووالقول أدلت 

اعتراض

أمران:الأوو ووجه 

وضأأحمد، الإمام يكنه حدهما! أ٠ 
عمئ،أعممهى م باحماع، الأمة حكم حكمها 'كاف الولد أم ف أ0 

وخاَشُىبمئنلأآ،،
م؛_، _ljعمئ صرب ثم أبوبكرأربعص، صرب الخمر! حد و0 

صربعلىأسمُى،
دلق،.يجز لب العصر! اذقناض يئتزط ^ لز و■ 

عيأامايى يهن قوش! عاى ا->قلئوا لو الصحابة أف كان؛(! ا٠ 
الثوم،بق واحد بكل والأحد الخلاف، ثنويغ 

إجماعا،المأله صارت؛ واحد قوو إئ لوَرحعوا د0 
0ولزللمثشؤط

الإجماعتن•أحد حطإ إلى بمضمح، ل أل■ 
فإنئز،ت

أحدحطأ إلئ يمضي لكونه هدا؛ ومع ثصور سئم لا ]١[ 
الإجماعين•

والييهقي٢(، ٠  ٤٨)السنن ق منصور بن ومعد (، ٢٩١)U/ الرزاق عبد أخرجه )١( 
فلماالأولاد، أمهات عتق ق عمر ورأي رأيي رراحتمع قال؛ ه علي عن ٣( ٤ ٨ / ١ ٠ ) 

ؤقهو1اا•أن رأيت وليت 
الأسانيده.أصح ق معدود ررإمناد0 (؛ ٩٣٢ ٤ )أ/ الحيير التلخيص ق حجر ابن قال 

(.١٧٠٧أح،<د)ا/آخ(ومسام))آ(أخرحه 









٢٨١سقول إحح|ث وسظ 

إلئالأحروف وذهب محهما، الجواز إلئ بعئهم ئدهب ه
سمناتاشتري، 

الأحرئ،ق واشري، إحداهما، الئجويزق الثاباُيإلى دهب ئ٠ 
ثالث.قول وهو جائزا، اف ك٠ 

ولنا:

عنهأ١،؛والغفلة الحي يضثح إلى الأمة بمه يوجب ذلك ل أ٠ 
يقد الأثه كاثت الثالث: القول ق الحق كاف لو 0فإنهُ 

منهميبى ولم يحجته، لله قائم عن العصر وحلا عنه، وعملتا 
،،٢١طئ أحد 

محال.دنك و0 

•ثالث؛؛ قول بمتريم يصرحوا لم "إثهم 
يلاقب.يجوروا وJلم تهوكدك، واحي.، يول علئ ايمقوا ولو قلنأ: 
يقواها؛مجور بيلة، عللوا إدا فأما 

يكفنهمبل الأدلة، جمح علئ الاطلاع دينهم فرض من لتش نه أل٠ 
واحي،بدليل الص معرئة 

يخلاف،الحؤر، تضييع إش نسبه أحزئ علة الأطلأعًءلئ ق لخ، و٠ 
تاك.

الأولالقول دليل 

الدليلمناممب/ا 
الأول

الدليلمناقسن 

.دليله® عن (ت ٤ ٩ ٤ / ١ ) المسثبمض وق )ل(، من زيادة عنه® اروالغملة ت قوله ( ١ ) 



وّجوءجثثقت(روغةاوإ1ظرودارها1ض  ٢٨٢

ائمافيطمحمحُهإةا,ت؛؛ثتتم 
يجوولا كمنأن، محهو ت السام؛ يئن بالتسوية صزحوا إن 

اشرق•
مزاققمسألة كل ق قوتة لأف التفريق؛ جاز يه: ثصزحوا لم ؤإن 

طائفة,مذهب 

المحاكة؛بمعى جهل ههنا المحاكة دعوئ و0 

موه،ما إثبات أو أثبتوه، ما ئش المحالمه! ذ إ■ 

واحد؛حك، ي ض أو إبان علئ ام أهل بجث، ■ولم 
الحكزثكأ ولا ئخابئا، والأمان، بالم القول ليكوف 

السألإن،من 

والحطأفالمعصة ومعصية، حطأ من إنسان يخلو لا نقول! ل ت ٠
محالا،ذلك، وليس الأمة، جميع من موجود 

طائفة.به يقوم لا حش الحق يضيع بحيث، الحطأ الحالت ثما إ0 
إلىأقتن مق الأثه يقتم أن يجور لهدات فه 

الأحزئ،مثها وتصيب مسألة، ق فرقه حطئ ث■ 

قالمخهلثه فيها ونمست، الأحزئ المسألة ق ئحطئ وا 
الأولئ.



٢٨٣كوزاي|111|لالإتتهاع 

اتسكوتنيالإجماع 

السأتاسيصؤير 
وتحربومحل

الخلاف

الأولالقول 

التاشالقول 

الثالثالقول 

الثالثالقول دليل 

فهل

فثكتوا،الصحابة، بمتة ق فانتشن قولا، الصحابة بعض قال إذا 

بإجماع•لوس تكليف، ل قولا يكى لم إل، ف٠ 
تكليف_اتق كاف إن ؤ٠ 

الشافعثة.أكثز قال، وبه عاى؛ يدل، ما ه أحمد عن ق0 
إجماعا.يكون ولا حجه، يكون ت يعضهم قال و0 
يشب،ولا إجماعا، ولا حجه يكون لا آحرول<ت جماعه ثال، و0 

نكثواأقهم علئ الآ-صال قرائن يدل أن إلا قول،، ساكت، إلئ 
به.الأحد وتجويز ^^L، مضمرين 

أّبابتيعه لإصمارالرصا عير من وقديسكني، 

علمه.يطلع لا باطنه ق لمانع كوذ أن حدها: أ٠ 
مجتهدمصيب.كل يعتقدأف أن لثال؛ ا٠ 

القولذلك ^ الجثهداتط، ي الإنكار تنئ لا ن أ ٠
^ثضأثاةاجمادةإليه،وإنلهمحصئؤامماب

العوارضمى لُارض< ضلخه؛ الإنكاو ١لبدارJ، لايزئ أن لرابع؛ ا٠ 
عنة.يشتغل أو وواله، قل ئبموث، روالة، ثتتظئ 

ذل،ونالهُ إلإه، ظثغ نم أنكن: ف أنهُ ثم أن لخاْز: ا٠ 



ء-وقءؤصة(^ LioJIوضق اكاظر روضة ٢٨٤

الأول:القول أدلز 

الأولالدليل 

ومنق بالعول القول عن نكث حى عباس ابن يال كما وهوان، 
دهبم«رثنئ نخلا رركاذ ه: ئثز 

النظر.مهلة و لكونه المسألإ؛ ي متوممن لأنه أنبمكت لثاص: ا٠ 
عنوأغناه الإكاز، كثاة قد غين0 أ0 لقلنه ثنكث أن لثاح; ا٠ 

وهمه.وأحطأق فيه عبط قد ؤيكون كفاية محرض لأثه الإظهار؛ 
ولتا:

أقسام:ّبةرأآ يخلومن لا الثاكت، حال أف 
المسألة.ل نمثئظر يكوذ أن حدها: أ٠ 
فيهادلأمحوُاسإ.م ٠

الظاهر؛خلاف كلاهما و0 

ظاهرة،والأة متوقزه، الدواءؤ، ل أل■ 
النازلة،عند العلماء عادة خلاف القلر ترك و٠ 
بحجته.فه قائم عن \ذنضن حلو إلئ ذلك يفضي م ا 

•اكاوئ:أنطواي،

المحلىي حزم وابن ٢('  ٥٣ ١٦١والمهقي (، المنن)٦٣ي متصور بن سعد أحرجه ( ١ر 
)\ا

ندالخاروق)ا/آمم(.^حهايم)ة/«؛م(،واينممرفيم
السايعالقسم ولعل النسخ، جمح من والمثبت ا(، ستة ة لامبعة؛اأ كلمة فوق كب ز( ل) )٢( 

المممننل بما وقارن ء، لموافقته كان مكونه أن ررفثبتط يقوله: المؤلف ذكره ما هو 
را/أخ؛(،واكهيدرمهآم.



٢٨٠اسكودىالادثتاء وهججم® 

الث،نىالدليل 

الثالثالدليل 

فلاوخاصته، ثقاته عند قوله يظهر ثم سببها، يظهر ألت، بد لا فه 
ينتشر.أن القول يلبئ 

يقلهن،٢ لنارض تكويهم كوف أن ^؛؛ ٠٥١
الظاهر،، هوخلافو0 

بحجته•في قام عن العصر حو إلئ يفضي P ه 
مصب.مجتهد كل أن يعتقدوا أن ت لخامس ا٠ 

اضاثه،من لأم قولا ذلك لمس ف0 

عباسابن علك!، وأنكروا بعض، علك!، بعصيم عاب لهدات وا 
ُ

انتحلوها.ائل موغيره 

كماوودءوإل1ه، عليه، يثاظر مدهبا ينتحل ص أف العادة؛ مى م ث0 
ّرماننا ق نشاهد 

الئجءدات،ؤل الإكان لاثزئ أن لثاص: ا٠ 

دكزثاه.لما بعيد هو و0 

لواممتهّكارا مكوثه أ0 بش ث٠ 

إلهمثمل أله معليهم أنكل إذا كائوا التابعي أف آحر؛ وجه وص 
عنه،العدول يجوروف لا كانوا الباقين■ وسكوت منتثر صحابئ يول 

هوإجماغمضكولأك•د٠ 
الإجئ-اع؛وجود لتعدر إجماعا هن،ا يكى لم لو أقه آحر؛ وجه وس 



مقه(الهناظر اللاظروحم روضة =—^=^=^= ٢٨٦

ئضزرة\العصر ي عالم كل ذ °ؤواحدة مسألة ق إلينا ثقل لم ي إ٠ 
له.

صحح؛غير ا، وليسحجه ررهو مال؛ من وقول 

كافإجمائا،إنإنا ف٠ 

واممةأعلم.العصر، بعمحىأهل قول فيكون إلأ ؤ٠ 











٢٩١قيلها باقل 

قيلما بأقل الأخذ 

به،الراد بيان 
يمسكاليس وأنه 

بالإجماع

فصل

بالإجماع،ض-تنكا قيل: ما بافل الاخد 

الكتابي،دية ق الناس احتلأف، حو ن٠ 

الثإلث،.وجل.' ١^!،. وفيل: الس1،. ديه قيل: ف0 
بالإجماع؛هتكا هو لمز التمث، نها إ ٠

الزيادة،سقوط ق الخلاف ؤإقما عليه، ْمثق الثلث وجوب، 0 أل0 
احماعا؟ن كء ءكم، فه، مختلف م هو 

ء•ر ٌ « َ«َ ر م 

ظاموهذا للأجماع، حاوقا محالفه كال إجماعا كال لو و0 
واهُتعالئأعلإ.الفثاد، 



ٍأةيءؤمإ(البماظر وظف ^ lillروضة ٢٩٢

الأول:القسم 
البراءةاسضحاب 

الأصلين

دلله

لأستصحابامتلم 
البراءة

الجالاستصحاب الرابع: الأصل 
اثعفلوليل 

بالخل،نيزك لا الثمب الأحكام أف اعلي 
المجوسقوط الواجثات، من الدمة براءة عاى الخل دو كن ل٠ 

الرّل■بعثؤ قل والثكنات الحركات عن 

نمها،ق ؤإثا إJباJها، ق إما الأحsةام! ق فالنظئ 
قاصئسفالخل الإمائ; •أثا

عنه،الناقل الشمع دليل يرد أن إلئ عليه دو قد فالخل \لثتي■' أما و٠ 
اشلرين.أحد علئ دليلا الخل انتهص ف0 

ومثاله!

واجبة،غير الثادمحة بقيت، صلوات• جس على الشع دو لما ]١[ 
إيجار_،علئ قاصئ لففله لأف بنمها؛ الثنع لتتنريح لا ■ 

الحمشة،

علئفسفى للؤيوو_ا، مثبت ولا مكفثا، وجوبها كاف كل ل■ 

•عليه كاف ما علئ العاجز بقى قادو؛ على عباده أوجب ؤإذا ]٢[ 



٢٩٣اكتقل1ك1ل الأضتوظب الأتممل ومحغبم؛جتءا 

ضاعتراض 
استصحابحجيم 

الأسالبراءة 

عنهالجواب 

الأصلثة.اتزاءة علئ غير؛ و ثقيت وقت؛ ق أوجبها ولو ]٣[ 
فإن:ض

بدسمح، ثرد لا أن بشرط دله يكون إنما العقل كاف إذا ]١[ 
الشمع،ئمؤ؛ لا الشؤع وضع 

هحة.ليمل العل، وعدم بوروده، العلم، عدم منتهاكم؛ و0 
لمظُةدظ.إئألا تجدا راش ]٢[ 
قلنأ:

صُضقديم،وقدح؛]١[ 
صلاةولا فواو، صوم وجونم، علئ دليل لا أل نحلم إما فه 

الأمة،جميع على يحف ولم وانتثر، لمحل لوكاف إل محمادسة؛ 
-وثئاتجماش،لأمءن،حتج

الأدلة،مدارك عن بمث، إدا المجتهد فإف الظن؛ أما و0 
علئوقدؤتؤ الأدلة، مدارك على واطلاعه أغلقه مع له يظهر 

انمماءظل علئ عل!، ومحايتهأ١،، بحثه، وسل؛ الأنتئصاء، 
العمل؛وجونم، ق الأ-ل، منزله ذللث، قنزو الدليل، 

الواجس،عايه وهذا واجتهاد، بحعث، إلى انتني ظن ل أل٠ 
•ءلىالخهد 

له؛قدرة قأد العامق! وأما ]٢[ 

•ل( ز، من)ب، والمثبت، وغاية، )_(؛ وق وغايته، )ع(ت ق ت١( 



هأر؛قءؤهة(اوهأاتض وطث اكاتقض ر9غة ٢٩٤

علىاعتراض 
اتسابقالجواب 

عنهاتجواب 

طىاعتراض 
السابقالجواب 

عنهالجواب 

وبالغقش إذا  ٤٤٠لطف بيته ق عاى قدو الذي اف قه 
،٤٤٠ا!بفي القطع أمكنة 

ادعاءيمكنه لا فيه ما يدوى ولا اليت يعرف لا الذي الأعمى و٠ 
l!_؛،.نفي 

محل؛فإذ 
ؤنهايه،ووسط بدائه لشبمهد بل محدودة، عاية للأنتمصاء يسلر ل٠ 

ممكن،فيه اليقين وطلن، محصور، البيث، و0 
عاب،وربما كثيرة، الأخيار قاف محصورة؛ غير السرع مدارك و٠ 

الحديث•واوي 

الرجؤغإلئقه يجد قم وسعه، بدو قد أيه الإذسان جب مهما ملتان 

فيهامحصور،1مت،ساذحل ص ٠
الخائف.لنثائل وأوردوها المجثهد>ين، وقداثهئذلكإلئ 
فإذيز،"-فلملأكوئ؛

زا-بمالأئولئ؛ه،]أ[ 
أولئدJJلإظج؟]ب[ 
ئلج:

أثالجاب،تالأدللءئخاو؛]أ[ 
0لأنئ-جثالأيلايى،





ه-جةؤه(روغق||ااظرودالخااض ٢٩٦

الثاشالقول 

استصحابمثال 
محلِق الإجماع 

الخلاف

الأولالقول أدلز 

ثاقادرا/بن أبوإسحاق احتاوه هودلل، الفمهاء! بعض وقال 
مثالئ:

الصلاة!أساء ق الماء رأئ إدا المتبم، ق يمول أن 
ودوامها،صالته صحة عالئ منعقد لإحماغ ا• 

عته.يزيلنا دليل يأيي حش ذلك ئنتصحب حن ث0 
ثامد؛وهدا 

العدم،حال دوامها علئ دل إثما الإجماع لأل [ ١ ] 
فيه،قهومحتلم، الوجود! حال ق أما و0 

الخلاف،مع إحماغ لا و0 
محال.الإحلمع اسماء عند الإحماع انتصحاب و■ 

دليلعدم بشرط الأصلثة الراءة علئ دل العقل أف كما وهدا ]٢[ 
الثمع.دليل وحوي مع دلاله لة يبمئ قلا الثمع، 

استصحالإيمكن لا الخلأفا نفس مائه دليل كل لأف وهدا ]٣[ 
الاختلاف،نفس يصاده والإح٠اغ معه، 

الاختلاف،،نفس بمائه لا الحمل، ودليل والنص، العموم، و0 
معه.انتصحالإ صح قلدللث، 

سنةتوق البراز، البغدادي س1قالآ بن حمدان بن عمر بن أحمد بن إبراهيم إسحاق أبو ( ١ ِ 
زمانه.ق الحنابلة فقهاء كبار من -(، ٥٣٦)٩ 



٢٩٧يكل؟و1حتكدم _ liJIو1زم يمحل لأقم 

الناثيلزم هل 
دليلألنمكم 

الأولالقول 
الولف(راحتيار 

التاشالقول 

الثالثالقول 

الثالثأدلءالقول 

الأولأدليالقول 

فصل

و\ف\فيم:
ينيئهُالثوو.

لأدَووهمالتقوت: وي ممولثا، الشرمات: ي قو؛ وقال 
ثهللما.عليه دليل لا قوم■ وقال 

عليه.دليل لا الدين عليه المدعئ أف حدهما: أ٠ 
لابمكن؟نا ممندث،ةكبم،مح الم عش الدليل أف الئاو: و٠ 

.الدثة.ثتاءَة ش الدليل إقانة ك0 
دقا:

نصنزىأؤ فودا ص من إلا آفئه ندحل لن وقالوأ ؤ يعافي،؛ قوله ء ١ ت 
[.١١١لاوقرْ: ي صندقن محم إن برقشتكم هائوأ ثمل أنانيهم تلك 

شاكأث أم ثبمه، نمه اس U ماَل أن والمنر: ]٢[ 
فيه؟

JاJجهل.يهومعرف بالشك أم ان ف0 

أوتقليد:بثظر بملمه ألت، فإما العلم؛ المح، إن ؤ٠ 
ئهوأيئامعرفبعمح،نسه،ؤإثماإلمإالمح،ف٠ 

لعره.اليصهره يدعى 



ءهٍؤمإ(اكلاظر وضة روضة|وااظر  ٢٩٨^^

ثايه•إلئ ثحثاج ج' عن لكل إن ؤ■ 
اشيرص الئيئ بمئز لم الئاي: عن ال1ول قط لو ولأتحُ ]٣[ 

ررليسررمحدث،ات ت يوله تدل مقول بالنفي، إثباته مئصود عن 

:ةتةء:.«ةص 
المع؛•أخدئ:

عندذيعت الشهادة، عن محصزت لكنها دليل، اليمص إف ف0 
هيالتي باليد جانبه لرجحان بالمنكر؛ واحتصلم، عدمها، 

دلثوالملك•
لكحتمالدلة؛ كوثها يمغ لا فيها الكدم—، احتمال و■ 

الشهادة.ق الكذ.دت، 
او1كئإلئدلل؛إنما ش: ا٠ 

انضإذاطاحأنثاو:دالإن
مأكهُ.

عنة؛للعجز الدليل عليه يجب لم إثما كاللم،؛ ا٠ 
بأنينرذت إثما دلك فإف الم؛ عش دليل إقامة إلئ تبتل لا ي إ0 

انتفاءمم الدعزئ، وقت، إلئ وجوده أول من الشاهد يلازمه 
وهومحال.اللحقنايت،، يئبزامه وفعلا قولا اللروم شبك 

1^-١،1^^ شغل و٠ 

نمءته؛هلأس؛؛لإمح 



ء ٢٩٩ص=—صس يكل؟ p^=،uاكاضى _ هل سغبمص 

مناللزوم، تسن، بجريان اظأ إلا يحصل لا الساهد إل ف ٠
الماضي،ق ودلك عيره، أو إتلاف 

فاكممئإبراء، أو بأداء، براءيها يجوؤ فائه الحاو(ت ق ما أ٠ 
اللزوم،نس—، على بالئهادة 

الندعي،ض ررائ ه: ام بقول بامحن محا اكتفي و0 
محشنذأت5ن«رم

لوه
Jصادفممد ال1رعثاءت،، ق الوخ كال إن الدلل إقامة فبمكن 

الدووعلمه:

،شواو وصوم الصحئ، صلاة وجويت، 'كّفي، الإجمإع؛ من ا ١ ت 
وزكاة و»لأ النلتي«لى، ي زكاة >رلأ كقوله: شم، أو ]٢[ 

الطوئي«رم،

ثمب،ين عمرو عن العرزمي، اش عيد بن محمد طريق من ١( ٣ ٤ الترمذي)١ أحرجه )١( 
قحدث هذا ومال: ءايه« عن المد علن راواليمض وفيه: مرفوعا، به حدْ عن أيه، عن 

الحدسث،.ق يضثم، والعرزمي مقال، إستاده 
حديث،من ١( ٧ ١ ومسلم)١ (، ٤٥٥٢)والخاري ٣(، ٤  ٤٣٣ ٢ / أحمد)١ وأحرجه 

عليه(،.المدعئ عر رروالمض بلنفل: ه هماص ابن 
مرفوعا.ه جائر حديث، من ٤( ٢ / التحقيق)٢ ق الجوزي ابن أحرجه )٢( 

عليه.الدارقطتي)ههبما(ءنجابرهموقوما وأحرجه 
عنيروئ إنما له، أصل لا ارمرفوعا، ١(:  ٤٣)l/والأيار المنن معرفة 3، المهقي قال 

(.٦٧)T/ التشح ق الهادى عبد ابن الوقوف رجح وممن قوله،(، من جابر 
أحمدأحرجه زكاه(،، الغنم سائمة لاق حديثإ: هفهوم وهو اللففل، ؟اذ،ا نجل،ه لم )٣( 





٣٠١ضماصقتك اعول ، jliJهاي ا1ئ1وث: 1وكتاب ج^ةهفجء؛ا 

الختلفالادلش 

فيها:

شؤعالأول؛ اثدليل 
قبلنامن 

صمحل تحرير 

الأولالقول 

التاشالقول 

التاسادلزالقول 

سابامحاكتقسانأصول٠خثالففي

صء أرمة:وهئ 

ثثا:من شرع الأول: 
ضخه:شرعنا يمحئخ إلإ إذا 
وادّاعالبعثة بعد متعثدا الثني. كال وهمل لّا؟ ّمغ م ل ه٠ 

شرةشول4ُ؟

روايتان،؛فته 

١لحنهق.قول وهو التميمؤ؛، احتاوها لنا، شؤع أيه إحداهما: 
لنا.بتمع ليس واكانية؛ 

كالميهتن.الشافعثة وعن 
همء 

أدلة:القول،سعه هدا وجه 
ََ ُ ._ .,؛ُ  مومنهاجا شنِءة منعق.لم جعلنا لس ؤ يئالى؛ قولة الأول: 

]اوائدة;\/؛[،

؛-ُْم,؟ُ.ِ,ْءت,... !ُء •ءُ؟ِ أ ء عثره•محها يشاركه لم بشريعة احتص يي كل آن على دل فه 
قثنؤ وكل والأسود، الأحمر إلئ اربعثت فج؛: قوله واكاف؛ 

محمبه"لال

ه.اظه عبد بن جابر حدث من ( ٥٢١)وملم ٣(، ٠ ٤ رّآ/ أحمد أحرجه ( ١ ) 



V«Y _^== اوذ1ظروحاة ووضةLioJI ^)ضهإ«

تمنعلهم ومشاركتنا يومه، أ؛تءئ يحتص يبق كل أف علئ يل ق0 
الاحتصاص.

ئثضبم،التوراة مذ قطعة عمر بمد يرنا رأئ ه الّمح، أل لئالث• ا٠ 
ماءثا موتئ أدركني لو ثقية؟ تنفاء ؟٦١ آت ألم فذا ١اما فقال؛ 
اي1ءي«تا،.إلا وسعة 

تظإ«؟»بمإ قال: ام إلئ معاذا بمث  UUو الم أئ واخ: ا٠ 
قيا،من شريعة يكز ولم والاجمهاذ والئثت، المحاث، قدكز 

و>ث1اصرء،
الاجتهادإلئ العدول يجز لم الأحكام مدارك من كاثن، لو و0 

إلامداشمحزقلحا.

انمفاو4 الأكتااّ_ا، فذ والإنجيل التوراه ايدرجت، يل؛ ان ف0 
جض:نئكلكثاب.

المران،غيز المسالمول منه يمهم لا اتكتااّ_، اسع طلاق إا 

ينجابر عن اكعبي عن سعيد بن مجالي حديث من ( ٣٨٧)V/ أحمل الإمام أحرجه )١( 
ينحوه.ل.ا الله عبد 

صعما((،لو مجا ق أن إلا موثقون، ورحاله (; ٢٨٤/ ١٣)الباري فتح ق حجر ابن قال 
تقويه.شواهد له ذكر فقد ٣( الأية يوسف، كثير)سورة ابن تفسير وانفلر 

والعقيلي،والترمدي، البخاري، وصعقه والترمذي، داود، وأبو أحمد، أحرجه )٢( 
٢(.تخريجه)صرا٤ وتقدم وغيرهم، 





يهقيص(الخناظر اكاظروضة روضة 

علىاعتراض 
الأولاتدتيل 

عنهالجواب 

القبثوليها بج=ضإ ويؤو ئدى بيها آلتززنه آنزلثا وإيا لرابعةI ا٠ 
تالماددة!ة؛[.ي أننموأ 

همقأولمك أنله أنزل ينآ بمتنكم ئأ زنن ؤ قوله; لخامسةت ا• 
آمحو0هلاسة:؛أ[را؛.

محل؛فإن 

التوحيد،فالمراد:؛ا ١^^، ثا أ٠ 
بهوصى وما جميعهم هدئ بايع أمزهل٢، أيه ديل؛ به 

أرادأثه علئ فدل ومتسوحة؛ وئاسحة محتيثة وثزائعهم 
النترك.الهدئ 

ضيرعب ونن ؤ ثال؛ أيه بدليل الدين أصل عن عاره ت البله و0 
[،١٣*٩ نمه نغة من إلا إبزهم ملة 
دالمحاكين الأنياء فيه س ■

والتوحيد.الدين أصل والنور؛ الهدئ و٠ 
:١^

الهدئ،حملة من لشريعة ا٠ 

لالأنعام:*ه[.ه قبهت.دهلمأقثدة ؤ مالئ! قوله عموم ق تدخل ف0 

هظ،الشت الريب ص مخك ( ٠OY )Y/ د.اكلة طبعة ز ص تريب )١( 
ارأعاالمؤلف; قول من المراد فهم ق أثر له وها،ا عد0، الثاية الأية هي محدنا الرابعة 
النسخ.جمع من هنا والمثسى ..أء، الثلاث. الايات 

أمرهم-)ب(ت ل )٢( 



,٣٠٠ضط صتتك ايممول بان ضاف الثالث: الكتاب )ةأهة|روء 

الدليل

علىاعتراض 
الث1نىالدليل 

هالأنبياء به أوصى ما جملة من هي وه 
والمنؤح؛،.الناسح شرائعهم ق ارإف ولهم• م٠ 

الواحدة.الشريعة ق كما المنتوخ، يوف الناسخ يقع إيما لثا! ق0 
الأحاديثثوأما 

القصاص<الا،،اش ا>ىاب وقال؛ الس ل بالقصاص مض أل منها؛ ف٠ 
دالستي4آلتي ؤ قوله؛ ي إلا الس قصاص القرآن ي وليس 

]اوائدة:ه؛[.

الرامحزرى■رم ف الئوراْ ئراجفة  '•ش٠ 
يكنها،إدا يلثصئها نيتها أو صلاة عن نام ارش قولة؛ لئاث؛ ا٠ 

،.لطه;إا[((١٣ؤ<لذكرئ آلئلزة قم أؤ 
موسىمع خطاب هدا و0 

عش=فلمآغثدى قنن ؤ ؛ ^1^؛ َج °ؤعموم ي يحل إثئأن ألأيل؛ و ٠ 
١[.لاوقرة:أ\، 4 غك=كلم آعئدى نا سئل غيه فاغثدوأ 

بنأنس حديث من ١(  ٦٧)٥ لم وع(، ٢٧٠٣)والبخاري (، ١٢٨)م/أحمد أ-محه ( ١ر 
ه.دك 

عمر:ابن حدث من ١(  ٦٩لم)٩ وم(، ٦٨١٩والبخاري)(، ٥ أحمد)؟/ أخرجه )٢( 
وأحرجهه، محاك بن أنس حديث، من ( ٦٨٤لم)وم(، ١٨٤أحمد)م/ أحرجه )٣( 

ذكرالوم.(دون ٥٩٧البخاري)
بأنه((.الأول عن أم، )اوقد ق)ل(: مكاما إثه(( الأول." ؤ، ت قيل اروقد قوله: )٤( 



ء-ؤيتيصت(اوه،اظر وحنة الناحلد روضة ٣٠٦

الثالثالدليل 

الدليلمناقشش 
الأول0قووالئاتي

أيلمبقيما ساقشم؛ 

بئحايفلسز وأنه كيتهم، لثص التوراة راجع الئاو: و و• 
ئريخهم•

اء■'وِصَ

آمة!حى ق الحكم وثعالئ— —سبحانه اف فنغ ل أ٠ 
منحكمه يحلو لا حكيم فائه به؛ المصلحة ثعثق عش 0يدل 

المصلحة،

له،الشاؤع اعتتاو عبير يدل وه 

فكْا دليل سخه على يقوم حش عته العدول يجوز لا حم٠ 
الواحدة.الشريعة 

لالماودْ;\/إ[؛ه ومنهاجا شنعه ينطب جنلئا لم ؤ ثعارت قوله وأما 
إلىيكنالها بتها ن^ ٩^١٢لا الشريعة بعض ق المشاركه اف ق٠ 

الأكثر.المبئوُث،;ةا؛ب>اإلئ 

وم؛هالأدلة:

قدبل به، موثوق بهلريق ست، لم الأولى السريعة بكون ندغ ت٠ 
وبديلهم،أهلها يتحريثي، يعاش الله أحم 

أنكزابي٠شتياىتاباشاة،0قلدلاك 

"؛uL.fالثاق )روعن ي)ل(; ملكما أنه(ا الئاى )روي قوله: )١( 
تمنع.(: ٤٥٢ د.النملة)Y/ طعة وي _(، ز، )ع، من والمقت نقعل، بلا ل( رب، ق )٢( 





و-وةءؤئيخق(|وهإاظر وضة الناظر روضة ٣٠٨

اضحابيقول فيها: الخنلف الأصول من امحاي، 
مخالفيظهرثه لم إذا 

الأووالقول 
)اختيار

الثام،القول 

الث1نىأدلءالقول 

قولوهو الئئوم، به ويحص القياس، علئ يقدم -تمجه، أنه ووي: 
الحقثة.وبعض القديم، ق والئ.افعتي مالك، 

المتكلمى،عامه يال، وبه ُحجة، ليز أثه عش ثدو نا وروي: 
الخطاب؛أبو واختاره الجديد، ق والشافعئ 
تؤلم،وئ؛ والئإي، والخطأ الغ^ط عله ثجوز الئحابي لأة ]١[ 

عصمته.

الثالثالقول 

الثالثالقول دليل 

]٢[

سهآى وعمر بكر أبو يمح. ملم محالختهلم، الصحاثه وقد ]٣[ 
حاكهما.

وتجويرهم_4،، الخالف، وومغ العصمة، عش الدليل ايتثاء ف0 
أدثة.ولآيه محاJقتهمت 

الؤاشدين؛الخاقاء قوو الخثه قوم: وقال 
الئاشدين؛ارى.الخقاء وئثة بئش ررعلكن فظ: قوله ل• 

النسخ.بقية عن والمثت تجوز[، ]أو: يجوز وق)ل(ت نمهل، بلا ق)ز( )١( 
ماجهوابن (، ٢٦٧٦)والزمدي (، ٤٦٠٧)داود وأيو (، ١٢٦)(/أحمد أخرجه )٢( 

ه.سارية ين العرثاض حديث من ( ٤٣، ٤٢)



٣٠٩هضاك،ك يتظحر لحم إذا اوعح|واى قول ويبمفيظ 

وعمر؛بكر أبي قوو الحجه أل إلئ آحرول: ولهب القولالوابع 
،.ر وعمنا؛ بكر أبي تعدى! من باللدين ®اقتدوا اه>! لقوله ٠ الرابع القول دليل 

الأولى؛أدمحالقولالأول 

اهثديلما(رآ،.اءثديتلم بائهم لكلنجوم ®أصحابي ه! الني قول ]١[ 
غيئالصحاؤ أف بدلبل؛ عصر؛، لعوام حطاب هدا يل؛ ان ف0 

داخوفيه•

الدينأيهم بقرينه! الصحابق منه حرج لكن عام، لنا؛ًاللفظ ة0 
لمرهم-الأم ومحل أمربقيدم، 

(.٠٢٣ )٦ العلم بيان جامع ق عبدالر وابن )٥(، حبان وابن الارمذ-ى، صحح4 
حدثمن ( ٩٧)ماجه وابن (، ٣٦٦٢)والترمذي (، ٣٨٢)0إ أحط أخرجه )١( 

■.4.اليمان بن حديقة 

(،٧٥والحاكم)٣;(، ٦٩٠٢حبان)وابن (، U.Aالضعفاء)0/ق الشلي صححه 
(.٠٢٣ العلم)٦ بيان جامع ق عبدالر وابن الترمذي وحسنه 

هريرةور وجابر عباس وابن وابنه عم ث وهم الصحابة، من جمع عن روي )٢( 
وأنس•مزاحم ين والضحاك 

المنيروالبدر يعده( )آ/؟لإآوما الكشاف أحاديث تخريج طرقه! ذكر ق وانظر 
بعده(.وما ٥٨٤)\إ 

لوالبيهقي (، ٦٩)الخلال علل من المنتخب ل كما أحمد الإمام صعقه والحاليث 
(،^١٧٥٨)وفضله العلم ءبدالرفي؛يان (،وابن ١٤٩/١المن)إلئ الموخل 

قالملقن وابن (، ٥٣)الهلالب تحفة ق كثير ابن وأنكره (،  ١٧٥٧)إنكاره البزار عن 

مكذوب((.أنه شك ولا قوله! حرم ابن عن وحكى ( ٥٨٧)؟/ المنير الدر 



البماظراكاتظروضة روضة ٣١

الدليلمناقشم 

القولدليل مناقشم 
الثالث

القولدليل مناقسم 

الرابع

مىوأبعد الصوانم،، إلئ أقرب الصحابة أل وجهآحرهزت ومن ]٢[ 
يهممنة، الرسول كلام وسمعوا التنزيل، حصزوا لأيهم الحطإ؛ 

بالممأصد،، وأعرفويو، أعلم 
العامة.مع ك1لعلئاء أولئ، قولهم كون ث0 

العصمة!عدم من دكزوه وما 

يلزم؛•فلا 
ميده.العامي ويلرم معصوم، غيؤ المجتهد اف ق0 
بجح؛لا بقولهم؛ بالاججإج الأئئه حص من وقول 

مرم•ف الديل عموم من يكريا ما ل٠ 
بهم؛بالاقتدل بالأمر وتضبنجهم 

وعدلهم،ل بهم الائدا؛ أوال أنة حثتل ي٠ 
بهم،الاقتداء يجب مذ جملة من لكونهم يكرهم؛ أثة بمثمل؛ ؤ٠ 

أعلم.بحانه وافه 



٣١١—صص لكل ض اكحابقهن اقوال و[حد ؛_ JIلأقص 

أقواواحد الأخذ 
حغير من انصحابص 

دليل

بقووالأحد للمجتهد يجز لم قولنن; علل الصحابه ا-محلس ؤإذا القولالأول 
١"راحتياراأؤلف(   ٢َ

لميئكنما أثهيجولدلك، الخك1مىأ وبعض الحنمؤ لبعض خلاقا ارقولالثاش 
قوله؛القائل طئ 

واحدبكل والأحد الخلاف، تسوخ علئ احتلا لأف [ ١ ] ادJدالقولالثانى 
مزامحك•

]٢[

محاسد؛وهذا 

ولوتنازصوالئق، الكتاب علئ يزد لا اضابه قول فإ0 ]١[ ساملامل 

شتثةأيي وابن (، ٢٠٧٦)السن ي منصور بن وسعيد (، ٤٣٥ )U/ الرزاق عبد أحرحه )١( 
أشياخه،عن سفيان، أيي عن الأعمش، حديث من ( ٣٨٧٦)والدارهطني (، ٨٨/ ١ )٠ 

عمرفهم حبلن، وهي فجاء سنتين زوجها عتها غاب قد امرأة له رفعت أنه عمر، عن 
لكفليس عليها السبيل لك يلثط إن المؤمنين أمير رريا جل• بن معاذ له فقال يرجمها، 

زوجهافعرف ثناياه، نبتت قد غلاما ولدت؛ حتى عمر فتركها بطنهاء، ق ما علن السبيل 
عمر،؛.هلك معاذ لولا معاذ، مثل يلدن أن النساء ررعجز عمرت قال به، شبهه 

عنصحيف، وهو سفيان أيي عن لأنه طل؛ يا أل ٣(! ١ ٦ / ١ )٠ المحلئ ق حزم ابن قال 
مجهولون،،.وهم أسياح 



الخلاظروظف الل1ظر روضه  ٣١٢= 

بدونمنهما بواحد الأحد يجز لم ئق؛ أو كتاب من ليلان 
الترجح•

تعلبولا خطأ، والآخن ^١^، ١^ أخد أن قلب ولأتا ]٢[ 

^^^غالأبجاؤوبماكنم،أثاشالأس 
قكلأ.><.' الأحد 

إليه.قرحم بديله، الحي له ؛اي، قلاثه معاذ؛ إلؤل عمو رحوَء وأما الدليل ساقشن, 
ا'"ََ ■ َ ً ء ى الث1نىللقولالثااني 



٣١٣الألأأنمأأأأنالثاك: وؤقص 

اصطلاحا!

الأولالض 

بحجيمالقول 

لقولاس 
باتحجس

الأستصانامحالث: 

قنان:ولاثلاثه قهمه، من أولا بد ولا ضا؛تيلأان 
لدليلثظائرها عن المسألة بحكم العدوو به: المراد أف أحدها: 

ئق.أو كتاب من حاص 
أحمد،مذهب بالأستحنان القول يعقوبأ١،: القاصي قال 

•منه أش هو حكم إلئ حكما يرك أف هوت و٠ 
قالاحتلأف ق يائية محيآ سمسه؛ ق احتام، ؤإن ينكر، لا مما وهدا 

^؛"١٠١١ق الأماق مع الأصطلأحات 
يثهله.المجثؤد يستحسنه ما أثه اكاق: 

بيطأنهقال:مخقة؛
شقكاب:

هأحنئة ثثيبئوذ أُل • ثنابي؛ت محوله زا ١ ت 
هربتتكم محن إكتتفم أنزل ■محآ أحنى ؤآيبعوأ ؤ ]الزص؛ما[، 
]الزم:هْ[.

سةتوق اتروبض، الئك؛رى قطورا بن أجمد بن إ؛ءّاهم بن بموب أبوض القاصي ا ١ ؛ 
الحنابلة.فقهاء من -(، ٥٤٨٦)



|وهإاظر|للاظروحاق روضة :٣١

اثقول
اتحجيمبعدم 

بعدمالقول أيلم 
الحجيء

.، أ١ ة حس اممة ئهوعند حتث الملموو زآه ررما ه! الثئ وبقوو ]٢[ 
أجرة،تقدير غير من الحمام يحول الأمة ولأيا !٣[ 

ركة.فانتغثنوا قيح، هدا مثل ق التمدير لأف دظايئْ؛ وكيلك 
ة1ّاثكانتإفسادو على ولتا 

نمعفيه يرد ولم ودظر0، العقل صرووة من يعرف لا هدا أف الأودت 
^؛.٥٥١وجس، الدليل اقهى ومهما آحاد، نقل ولا مثواير، 

لإأناوثاِلإمحوُاها
الأدلة،ق ئظر غير من وئهوته هواْ بمجرد 
المجثد،مكاسحسانئ ٠

الثار،

الشنعثت،الأدلة معرفة غير ق والعالم العار ثص فرق أي و0 
محامدها؟عن صحيحها وتمييز 

لمالأدله علئ عرض إذا ونحال، وهم انتحناؤ ئنتثد لعل و٠ 
طاقط يحصل 

وتقدموغيره، أحمد أحرجه المحفوظ، وهو مسعود ابن على وموقوئا مرفوعا روي )١( 
XX)ص؟ل تخريجه 

قبلهمالأمة إجملع قطعا نعلم ®أثأ  X٥٤٥/١)المممش ق والذي )ل(، 3، ليت )٢( 
العالم.علنأف 















١٣٢ ء الأU1تدءإتح هيما: _ Lzi0l||لأدتوول من 1ارِاوج ك

الشنغأف يعلم لم المصالح هذ0 من لمصلحة حكما أست قإدا 
الحكثإ1دلك بإسات الملحة تلك عني؛ حاقظ 

اصُاممو ومحا بام، للئزع ئا زنح اف ك0 
الحلنرمن، الثلث قتل رريجوو قال! مالكا أف حكي ما ك٠ 

عف،خاقظ افرغ أن ثم ولا اهن((راا، لأنتضلاح 
أعلم.واش مثله، يئنغ قلا الطريؤ،، بهيا 

منعله وقفت فيما مقولا ا هل، أجد لم ر؛ (: ٢١١)T/ المختصر شرح ل الطوق قال ( ١؛ 
نعرفه((.لا فقالوا: ففلائهم، من جماعت تيه وسألت المالكية، محت، 









ص=ي=^ذةءؤه(الموضوعات ضهرس )قةمحءبمتيتءاص===^= 

٧٦الماكروه الرابع! القسم 
٧٧............ ........ المكروه يتناول لا المهللق الأمر ق فصل 

٧٨الحرام الخامس؛ القسم 

٨٢ّ ّ. ّ. ّ... .. ٠ ء ....... ٠ إليه يعود ما باعتبار النهي أقسام ي فصل 
١٨٥. ّ ؤ... ..... ........١ ضده؟ عن مي بالثيء الأمر هل فصل؛ 
٨٧التاكليف ق فصل 

٩٠.................. والسكران.. والنائم اكاسي تكليف ق فصل 

٩٢ّ.. . .........ُ ّ.........١ .١ ١ ؤ.. المكره....... ذكليف ق فصل 

٩٣....................... الشريعة بفرؤع الآكفار تاكليف ق فصل 

٩٥المكلف الفعل شروط ق فصل 

٠١ ٠ التكليف................................... متعلق ق فصل 

١٠٢والأحبار. الوضع خطاب من يتلقؤي ما الأحكام؛ من الثان( الصرب 
١ ٠٥والماغ الشرط ق فصل 
١ ٠٧..............ااا.لألإ.■........ اد والفالصحة الثاف؛ المم 

٠١ ٩ .......... ر؟.............٠ والأداء والإعادة القضاء ق فصل 

١١١والرحمة العزيمة ق فصل 

١١ ٥ الأحكام................................... أدلة و الثان،: الكتاب 
١١٧..اااا؟...؟.٠.٠......لأ.تعالئ طه ا كتاب الأول! الأصل ل فصل 

الشاذةبالقراءة الاحتجاج ق فصل 



ص==^ءآوقءقه(الهلاتظر \\ذ\ظزود روضة 

١٢١••••■■•••••••■•••••••••■-■••••••■•القرآن ق المجاز ق فصل 

١٢٢................ القرآن ق الأعجصة الألفاظ وجود ق فصل 

١٢٤..................... القرآن ق والمتثايه ق فصل 
١ ٢٨...ا..ّ.ا..ّ... ..لأ................بّ..ا.........المخ باب 

١٣٤المخ فصلفيإثبات 

١ ١٠٦.... الاختلاف..من فيها وما القرآن ق المخ أنولع ق فصل 
١٢٠٨.. ١. ..... ..٠ الامتثال..من المكن قل المخ حكم ي فصل 
١ ٤٢".■ ؤ...................... المص........علئ الزيادة ل فصل 

١٤٨...................... شرطها أو العادة يعص نسخ ق فصل 
١٥٠.................... بدل......غير إلئ العبادة نسخ ق فصل 

١٥٢..اّ.........ّ...ا.بلأ..بّ.فصزوالمخباصوالأثئل.
١٥٤يبلغه............. لم من حق ق المخ حكم ثبوت ق فصل 
١٥٥........ ....وآحادا.تواترا والمة الكتاب ق المخ ق فصل 
١٥٩الأحادية...... بالة المتواترة والمة القرآن نسخ ق فمل 
١٦١.ا.ا؟ّؤّا..ّا.ا. ..ا....ّ.والمخ؛ه.الإحماع نخ ق فصل 

١٦٢.ؤ..ؤّ...ا..اأ....ّ....ا. يه..والمخ القياس نسخ ق فصل 

١٦٢'.................... به.والمخ الأولئ مفهوم نح ل فصل 
١٦٤.....؛..ا؟..ّّ...ب المخ به يعرف فيما فصل 

١ ٦٧... ؤ....ؤ............... ّةالني# الأدلة: س الثاف الأصل 



ص=^=سدؤه(الهوضوعات ممرس )ةومحءهص===^= 

١٧٤والأخبار ضل 

١ ٧٦... .......بالتواتر..............الحاصل العلم نؤع ق ضل 
١٧٨والأشخاص...... الوقائع ق العلم حصول تفاوت ق نحل 
١٨١ؤ التواتر. شرومحل ق نحل 

١٨٤... .....ا.....؟؟ا.ّّ..ا..التواتر...فيه سرءل لا ما ق نحل 

١٨٥. ^يك1ّنماسحتاجإبينماله 
١٨٦....... ............................. الأحاد أحبار الثاز(ت القسم 

١ ٨٩. وعدمه الجواز حيث من عقلا الواحد بخر التعبد ل نحل 

١٩١وءا،مه الوجوب حيث من عقلا الواحد بخثر التعبد ق نحل 

١٩٢. ........................سمعا الواحد بخر التعبد ق نمل 

٢٠١لثقل طريقين راومن كل عن الخم مجيء اسراط ل فمل 
٢٠٢الرواية.ا.لأ؟.لأ.ّ.ا...ؤ..... المقبول الراوي شروتل ق نحل 

٠٢ ٧ .. ؤ........ .ّ...١ • الحال مجهول حم ق نحل 

٢١١الرواية........ ق يقدح ولا الراوي ق يشرط لا ما ق نحل 
٢١٣....................... ...........والجرح الخزكية ل ضل 
٢١٥التعديل ق نحل 

٢١٨..؟.لأ .ا.،...؟.لّ...لأا..ّ.ب...بابةّ.ا.لأالمحا عدالة ق نحل 

٢٢٠.................... .....القدف ق المحدود رواية ل نمل 

٢٢١الرواية نملJكيفية 



=صس^=ممحتئتمح(الخلاظر وضة اكاتض روغة 

٢٢٦به.............. يثق حط عن لماعه الراوي رواية ي فصل 

نملفياكاسالاأسبب..........س.......س..سس..يلإ؟

٢٢٨عنه المروى للحديث الشيخ إنكار ق فصل 
٢٣٠الثقة زيادة ي فصل 

٢٣٢يالمعى الحديث رواية ق فمل 

٢٣٤...................،.■.......■•■•الرمل الحديث ق فصل 

٢٣٨البلوئ و4 تعم فيما ١^١^- حر ق فصل 

٢٤٠.............. ..............الحدود ق الواحد محر ق فصل 

٢٤١.................. القياس...حالف إذا الواحد خر ق فصل 

٢٤٤.. ...................................الإجماع ^^^والثاك: 
٢ ٥٣المجمعين................. ق التواتر عدد اشتراط ق فصل 

٢٥٤••••••■■••••يعم■ لا ومن الإجماع، ل قوله يعص من فصل■• 
٢٥٦الاجتهاد.... درجة يبلغوا لم ممن بالحلم المشتغلون فصل! 

٢٥٩..ا........................فمحلوالكافرواكاسق....ا...

٢٦٠الصحابة...................... عصر يعد الإجماع ق مسألة 
٢٦٤المتقر.ّ..ّ..ّ............ الخلاف بعد الإجماع ق فهز 

عمرفي الجته_د التابعي بخلاف الاعتداد في فصل 
٢٦٦ة الصحاب

٢٦٩الأكثر....................... يقول الإجماع انعقاد ل فصل 






