








٥القيمة 

ويأقجئيِ—جب
الفل_المين،على إلا عدوان ولا __، JJوالعامة (، jAljJرب،ف الحمد 

أنوأشهد والاخرين، الأولى إله له، شريك لا وحده اذ إلا إله لا أن وأشهد 
وأصحايهه آلى وعلعليه الق وصلى الأمين، الصادق ورسوله عجده محمدا 

•الدين يوم إل كئتوأ تسلما وسلم والتابعتن، 
انالمسامين«نحياة ق وجار قائم، أمر بالسنة الاحتجاج فان بعدت أما 

الكرم؛بالقرآن كالاحتحاج أحد، فيه يخالف لا التشريع، وبداية الإسلام ظهور 
أنا كمالترتيب، ق له والتالية التشريع، مصادر من بعده ١إثاني الصدر لأهما 

بحمله،وتين ناقضه، ولا وتصدقه محالفه، ولا توافقه فهي وثيقات رباطا بينهما 
.شرائعهوتهتق ميينه، وتفصل 

إليها،الرجوع ووجوب حجيتها، على كئثرة آيات ق القرآن دو وأيضا 
معصيته،عن وهى ه الرسول بهلاءة أمجر تعال الك أن منهات متعددة وجوه من 

رأمجوأيضا إليه، ويسلم ه الرمول قضاء إل يهلمئن ب عمن الإيمان نفى وأنه 
لجعأنه كما والسنة، الكتاب إل بالرجوع الرسول وإل الذ إل التنازع برد 

.ا١ تعال يله طاعة ه الرسول محناعق 
نجمهؤ المح، م، صدر مجا بجمتع الأخذ على قاطبة لمون المأجع وقد 

ام،الأحكلبيان مستندا واعتبارها تقريرية، أم فعلية أم كانت قوليه تصرفات 
علىالصحابة عمل وكان . عليها الخروج لم الميسع لا الأتباع، لازم وتشريعا 

بامجتئالأحكامه يمضون كانوا حياته ففي وفاته، ويعد ه الني حياة ق المنهاج هدا 
محكأو الكرم، القرآن به جاء حكم بى يميزون لا نواهيه، واجتناب أوامره 

هابنبرواية أحمد الإمام اثل جمت ل عليها بما المتشهي الأيات وتحديد الوجوء هذْ تفصيل انظر ^١( 
،)ا/دإ-\ه وثمن الوإعلام والفقه)ا/دْأ-ا،هآ(، والفقيه اذ)ص-ْإ-ْْ؛(، عبد 
٢آ/• .٣الخالق)صعبد الغي همد للدكتور المه وحجية (، ٩ ٩١ ).







اكجاو|ددعاة عند اكشريعة وصر اكشربمية السنة ٨

:اختياره وأساب الوضوع همية أ~ 
النبويةالسنة بججية يتعلق فهو الموصوع، لهدا والعملية العلمية القيمة ت أولا 

ككنولا بما، إلا التشريع يكتمل لا إذ الإّلأم؛ التشريع مصادر ناد هي الي 
.بواسهلتها إلا تفاصيله معرفة 

المصهللحاتمن أنه فاحسب التشرع اكمحود.ممبمهللح تحديد أهمية ثانياأ 
ة،الإباحلته.ممبحت صمجدى وأيضا وتدقيق، تحرير إل بحاجة تزال لا الي 

إذبالاجتهاد؛ إليها توصل الق والأحكام والعادية، الجبلية بافعاله. والاحتجاج 
فاخرججرأة، وبكل الكتاب بعض بحنى التشريع، دائرة عن كلها عزلها بسبب 

.النبوية السنة مجن به يختج عما الدنيوية الأمور قا قؤ الني عن صدر ما كل 
انكوإن شريعية، تير وعتشريعية إل نة الم تققضية ان Jالثات 

سنة،العن والدب الغرة بدافع الفضلاء الأساتذة مجن •جاعة بالكلية يرفضها 
الدنياويةالأمور ق الواردة بالسنن الاحتجاج تعهليل ق غلا من نجاه فعل وكردة 

أسستكشف مجستميضة دراسة إل ماسة بحاجة تزال لا القضية أن أرى أني إلا 
دعوىعن والكشف به، القائلان عند م قكل وضابط وجذوره، التقسيم هذا 

بينهوالمقارنة تة للالتقدمج\ن بعهس يماين تقفي التقسيم هذا ٌع ُتفو، مجا وجود 
الخلافنشا أين ومجن للأستدلأل، صلاحيتها مدى وبيان أدلتهم وتتبع وبينها، 

.ونوعه وسبيه ؟ فيه 

ضاياالقمجن قضية ريب بلا إلها » القرصاويل١،: يوّف الدكتور قال 
بحفيثاإل حاجة قا تزال ولا عصرنا، ؤ، يدور يزال ولا حولها، اليحث، دار الي 

التقسيم،هذا وأساس تشريعية، وغحر تشريعية إل السنة انقسام قضية وتمحيص! 
الحديث،بأصول لأثعلق مما أكثر الفقه باصول يتعلق والبحث . التهلبيق ق وأثره 
.« الأخر عن يستغي لا ااعلمين وكلأ 

.(٢٤)ص والخمارة للمعرية سدرأ النة إ ١ 



٩القيمة 

إماالانجامزت أحد ق ماثرة غالبها ق هي المتقدمة الدرامات أن رائعات 
علىبالرد فريق كل تجم محع واعتباره، قبوله وإما بالكلية، ورده التقسيم رفتس 
.اامريةين ُين وجدال مجال حال ق تكون محا فأشبه ، نفلثره 

ء

محاعلى الضوء بالقاء والاعتدال، التوسط محنحى تأحد الدراصة هده ولعل 
.إليه بمار يصل أمجر إل فيه الوصول محاولا التقسيم؛ هذا ق الفر كلأ مطره 

:السامة لدراماض، ا— 

:رفضه أو علاته على التقسيم قبول إما الأنجاهين أحد ق أحية هي 
يال!ما ( مهللقا قبوله ) الأول الاتجاه ل سارت الي الدراسات فمن 

.، ١١المر انمم عبد للدكتور : والتشريع السة ١— 
قلتوت ثمحمود الشيح أورده ما على التقسيم هدا إثبات ل اعتمد 

بهفانتهى التقسيم، لهدا تبنيه ق غتره من صراحة أكثر كان وقد للمنة، تقسيمه 
رةدائن موالهلب الدنية، والأحوال المعاملات، أحاديث أخرج أن إل الأمر 
بالحدث،تحيط الي القرائن إل الالتفات أهمية ناول أنه كما التشريعية، المنة 

.فيهاجتهد فيما للأمة الاجتهاد وجواز هو الرسول واجتهاد ١لصالح، ورعاية 
.١^١ سليم محمد للدكتور : اكشريعية وغير التشريعية النة ٢— 

.—  ٥١ ٤٣٩ شوال شهر الافتتاحي العدد المعاصر/ الملم مجلة ل نشر مقال 
قراق والققتيية وابن الدهلوتم، ذكره مجا على للتقسيم إثباته ق استند 

ةالرويالمنن بعض غيروا . المح، أصحاب بأن احتج كما للمنة، تقاسيمهم 
•زمانحم ل الفروق تهمرت لما ، M المح، عن 
.عمارة محمد للدكتور ; الإسلامي النهج معالر ٣— 

والعلاقةمعناهما، عن فيه تحدث والاجتهاد النص بجوازث ميحئا فيه عقد 

افهرسول أحاديث أحدهما؛ الكتاب؛ هدا ق أورده ما نفس بإبجاز فيهما قرر آخران كتابان وله ل١( 
.الاجهاد والأخر؛ . إلماوصلت يف ك0 



اكبماو|ددعاة صد اكشريعة وصر اكشريعة الة 

وإنمالذامحا، مراده غير الدنيوية التغيرات فروع ل الشرعية التموص أن وبض بينهما، 
الخطانبن هممر فعل من أمئلة لذللئ، وصرب وعدما، وجودا المصلحة مجع تدور 

تقتضيهما خلاف ق الصالح لكون نفلرا الشرعية؛ بالنصوص العمل فيها ثرك فه؛" 
هذاان ويكر تشريعية، وعير يسريعية إل المة ميم بتقذللئا ربط م النصوصن، 

٠الدهلوتم، تقيم يفيده ما وعين ، الني لتصرفات يمه تقق القرافي عناه ما هو 
.القرصاوي يوسف للدكتور ; والخيارة للمعرفة مصدرا النة ٤— 

التشريعيالجانب ' ق منها الأول خصص أنسام، ثلاثة الكتاب جعل 
وامتعرضتشريعية، وغتر تشريعية إل السنة تميم فيه تناول السوية لسنة اق 

ثأن—١ وم ( دنياكم بأمر أعلم أنتم ) ت بحديث الاستدلال وذكر فيه، القولن 
رجعوأيضا السنة، عن التشريع نفي ق البالغة مجن توجيهه ق التوسع بسبب 

وهووالتوازن، الاعتدال لك ميسلك، أن الصوان أن ويين المانعين، قول على 
الشريع،اب بق يدخل لا  ١٠ومنها متبع، عام تشريع هو ما منها السنة أن 

أند بعلئ، ذلإل حلص وقد . الدائم العام التشريع صفة بحمل لا مجا ومنها 
نوابوالقران،، قمحية، وابن الدهلوي، من: كل عند السنة تقيمات استعرض 

اولتنكما عاشور، بن ثالهلاهر شلتوت، ومحمود رصا، رشيد ومحمد القيم، 
ةالمتعلمالأحاديث أن وبين ه، الرسول واجتهاد السالم،، عند السنة مفهوم 

هماالبشرية طبيعته ه.ممقتضى اليي فيه تصرف مجا وكذلك الطبية، بالوصفات 
•التشريعية غتر السنن نيل من 

؛فمنهاالتمسم، رد إل اتحهمث، الي الدراسامحتف وأما 
•الكريم عبد فتحي للدكتور I ودائم لازم تشرع الغة ~ ١ 

وكتاب~ الذكر السالم، ~ العوا سليم محمد الدكتور مقال فيه ناقش 
•متول الحميد عبد للدكتور الإسلام ق الحكم نظام مبادئ 

أيرتبيان التمهيد ق تناول ت لذز، ثفص<تمهيد على الكتاب احتوى وقد 
.للسنةسيمهما تقق وشلتوت الدهلوي ذكره الكاتبين.مما 



القيمة

.لازم تثريع الستة ق ت الأول والفصل 
تمباحث خمسة فيه ذكر بما، المقصود وتحديد السنة بتعريض له مهد أن بعد 

٠تشريعية وعتر يشريعية إل السنة تقسيم ممار نفصل ٠ الأول 
,التقسيم إليه يستند الذي الدليل نقض : اكاي( 

.ذاتهالتقسيم نقض الثالث: 
التقسيم.على المترتبة التتائج رد : الرابع 

.فيه ومناقشته ه، الرمول لتصرفات القرافي شيم أ الخامس 
دائم.تشريع السنة ق اكاق: الفصل 

:ن مبحثا وفيه 

.ودائم ثابت المصلحة على ١^، الشرعي الحكم '' الأول 
.ثباتهمجع الشرعي الخكم تطبيق فيها تغير أمثلة وساق 

افيهروا غيالصحابة أن ادعي الي الأمثلة ناقض : اكاق المحث ول 
الفلروف.تغيرت لما ه الق رمول عن الروية السنن بعض 

لاشتن.مامن مومى للدكتور : والتشريع التة ٢— 
الثان؛العدد قهلر، بجامعة والمرة، المنة بجوث مركز مجلة ق، يثر بجث 

شريعوالتالمنة كتابه ؤ، اكر المعم عبد الدكتور فيه نافس ، — ٤٥١ ٠ ٧ عام 
دمعواه دعرد الأل: ق اه إيمناقشته تضمنتأ وقد — الزكر لمالف ا— 

وردالص، باتحتفة القرائن إل بمتار مجي وبيان ، . الني، باجتهاد الاحتجاج 
تدلالالاسعن الخوان ق وأطال تشريعية، وغثر تشريعية إل المنة تقسيم 
واهدعوفند له، أخرى أدلة أيضا وناقش ( دنياكم بأمر أعلم أشم ) ت بحديث 

.ونحوها المعاملات ل بالمنة الاحتجاج عدم 
داعي.القره الدين محي علي للدكتور منها: الاممماط وكمة المنة من التغريع ٣- 

وق— ذكر الالأنفة ~ والمرة المنة بجون مركز مجلة ل يشر بحث 
:يال ما فيه تناول وقد العدد، نفس 



دعاةعد التشريمة وغر اكشريمة السة  ١٢

الرسولطاعة ووجوب بالقرآن، السنة وعلاقة والتشرح، المنة تعريف 
هوأنه الرسول واجتهاد تعال، الله من مقرر وحي كلها المنة أن بيان و. 
اله وأنتره، غمن الاجتهاد بخلاف الخطأ، على يقن لا لأنه الوحي؛ ميل من 

لتق—سئمرض وتعتشريعا، المنة مجن يكون ما وصوابط النص، مع اجتهاد 
رمحنا،يد رثد محموتلميده عبده، محمد الشيخ ذكره مجا وأيضا اإاJهالوى، 
وناقشتشريعية، وغتر تشريعية إل المنة تقسيمهم ق المر ايعم عبد والدكور 

دقيقة.علمية مناقشة الجمع 
.اليد عماد د. عليها! والرد منانشتها ~ الإسلام أعداء كتابات ل الهوية الئة ٤— 

هاكلنة الأن ق بعضهم وتشكيلث، . الرسول اجتهاد فيه تناول 
اجتهادأن وبتن وأبطلها، ناقشها م عليه، والأدلة القسيم هذا إل وأشار وحي، 

•الوحي محل س كله . الرسول 
.سعيد محمد لبسهلامي I الدين تحايل *مهوم ه— 

مجسلكين1ذلك ق سلكوا اإعصرا١يين وأن التقسيم، بدايات نيه! تناول 
•ونبوته ه اليي بشرية بئن التمييز الأول؛ 

.الفقهاء وشريعة اش ثريعة بين التمييز والئاني! 
تشريعيةإل المنة تقيم لأحل ساقوها الي حجاعهم الأول! ق فتناول 

إلام الأحكتقيمهم ذكر اكاق! لك الموق . ناقشها م تشريعية، وغير 
ةالثانيووصفوا والدوام، بالثبات الأول ووصفوا الفقهاء، وشريعة الله شريعة 
قالمصلحة وتأثئر العرف، تأثير وبحسب العصر، ظروف حسب والممال بالتغير 

•الأحكام تغتر 
•الجراشي صاغ بن سليمان للشيخ أجوبتها! مع عمرانة دهات< — ٦ 

شهاتن مساق، مجا جل نقل بل قبله، الذي الكتاب من استفاد قد 
.التقسيم هذا يهللان على الأدلة عليه وزاد عنها، والأحوبة بالتقسيم الق١ئلين 



١٣الةاو،ة 

الرابعالقرن من الأول النصف ق مصر ق اضاصر الإملأم المكر انحاهات ٧- 
,الجمال صادق بن أخمد للدكتور I الهجري عثر 

القرآنبححية نادوا الدين العصرانيون استعملها الي المصهللحات تناول 
,ذلك عليهم ليسهل أو السنة، إنكار إل بدلك ليتوصلوا وحده؛ 

;كالتال اكهللحات وهده 

٠تشريعه وغير تشريعية إل نة القميم ت ~
٠الدنيوي والتحى التعيدي لنعي ا ~
.واJظام لمدهب ا —
.التبليغية وغر التبليغية لسنة ا ~

بنهزاع للدكتور : وتقوبما درامة — ودعواته الممه أصول ق التجديد محاولات ٨- 
الغامدي.الجوال صاخ بن اس عبد 

علىالبوية السنة من موقفهم وبين الحديثة، العملية المدرمحة عن وتحدث 
ب؛نالتفريق به، الاعتداد ومجدى الاحاد حر القرآن، من السنة مرتبة النحو 

مجنالسنة الكتاب بعض وتقسيم التشريعي، الجانب ق العيادة ومنة العادة ستة 
غالبوهمو مهللقا العمل.ممدلوله بجب ما نسمينت إل بما العمل وجوب جهة 
فيهشاهد لا فيما اف، حكم تحري ل ومبدئه :محنملته فيه يلتزم ومجا ، ه الني ستة 

السنة،تقسيم ق القراق لكلام عمارة محمد الدكتور توجيه أيضا وذكر . قهلعا 
٠سريعية وغر تشريعه إل ئة الم يقانه مجنه استنتج وانه 
:ام ق فيتلخص الحث هذا ق الجديد وأما 

.ابتكرهومن التقسيم ذور ج~ 
.وأنواعه م نكل ابط ض— 
.مجنهاالناقشة يحتمل مجا ومجناقشة بالتميم، القائالن لأدلة والاستقصاء لتتبع ا —
٠ونوعه التشريعية، غر السّنة وجود ل الخلاف بى جم~ 
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غمام الأحكق بالحديئ، الاحتجاج ق التشريعية غم بالسنة القول ُر أ ~
.العادية 

:البحث علة ح— 

وخاتمةفصول وأربعة تمهيد من الحث، يتكون 
مطليانوفيه التمهٍد 

العنوان.مقرئات شرح الأول؛ المطالس، 
الفقهأصول ق المعاصرين عند التحديد إل الدعوة ١لتانيت الطل، 

أمران؛وغيه 
.وصوابهله التجديد تعريض الأول؛ 
وانجاهاته.الفقه أصول نجديد إل الدعوة التانيث 

اا؛أمحواسل 
وقهرضمةهةمسة \و( اسة قسم 

؛مجباحث، ثلاثة وغيه 
٠ابتكره ومن التقسيم جدور الأول؛ البحث 
,وأنواعي م فكل صابهل ; الئاق ايحث، 

؛مطالبان وفيه 
.وأنواعها التشريعية تة الصابهل ; الأول الهلال؛ج 
.وأنواعها التشريعية غم السنة صابمل : اكاني الطلمج، 

التقسيم.بمدا ومقارنتها المتقد»_، بعض عند الستة نقاميم الثالث! البحث 
؛مطالج، ثلاثة وفيه 

,نة للمقتيبة ابن تقسيم ؛ الأول المعللب 
.للمنة القراق تقسيم ؛ اكانى الطال، 
.نة للمآخرين علماء تقيم ؛ الثالث، الهلى، 
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اسل

مرالسوسةاسة إساه ض ^< ٥٥١
;مباحث ثلاثة وفيه 

(دنياكم بأمر أعلم أنتم ) بحديثI الاستدلال الأول؛ الحث 
;مطالب ثلاثة وفيه 

.وألفافته الحديث طرق ! الأول المطالب 
.بالحديث الامتدلأل توجيه : اكاق المطلب 

.لهالعلماء توجيه وبيان بالحين الاستدلال مناقشة ت الثالث الطلب 

.بماالاستدلال منانثة مع السنة س الأخرى الأدلة اكاق: الحث 
;مجهيالب أربعة وفيه 

.ثابت بن زيد حديث ت الأول الطلب 
•ق اليي على فيها استدرك الق الأحكام بعض ١كانى: المهللب 
السبمن الغضب حال ل ء لسانه على يجري ما اكالثت الطلب 

٠قصد بلا وغيره والدعاء 

•M اليي عن ورد ما بعض عن السنة الصحابة مي الرابع: المطلب 
. ٣١تجر الأحكام ق الاجتهاد بحدد اكالث: المحث، 

;مطالب ثلاثة وفيه 

الشرعمقاصد ورعاية العباد، مماغ ل النفلر الأول: الطلب 
طرالأحكام تمر يكر لا " قاعدة: إل الاستناد التاق: الطالب 

." الأزم١ن 
الظروفتجر الروية السحن لبعض الصحابة تغيير I الثالث ب، الطل

ماهمم.زق 



التجدددعاة محل اكشريمة وغم اكشريعة الة  ١٦

القاساسل 
اوفا؛ضسقيئ اسة وجود ق الخلاف ضفة 

تمبحثان وفيه 

.التشريعية غير السنة وجود ق الخلاف مبى الأول؛ الحث 
;مطالب أرع وفته 

التشرع.معي ق الاختلاف : الأول الطلب 
•الحلية M اض أفعال دلالة : اكاق المقللب 
؟شرض حكم هي هل الإباحة الثالث! المهللب 
.ه الرمول اجتهاد : الراح المطلب 

.التشريعيةغير السنة وجود ق الحلاف نوع •' الئاق الحث 
الوابءاسل 

سسثق فيراسوسة باسة ايرالفوو 
صرالنادف ١١٠١٥^يى 

!مباحث ثلاثة وفيه 

بالحدثالاحتجاج ق التشريعية غير الستة القول أثر الأول: الحث 
.والعادية الجلية التصرفات على 

Iمهنالب ثلاثة وفيه 

منه البي، عن ورد الاحتجاج.مما ق به القول أثر الأول؛ المطلب 
.جبليةأفعال 

قه الني عن ورد الاحتجاج.مما ق به القول أثر اكانى؛ المهللب 
,اللحية توفير 

عنالهي ق ورد •مما الاحتجاج ل به القول أثر الثالث؛ المطلب 
aبالواد المب تفر 



١٧الهدمة 

علىبالحديث الاحتجاج ق التشرمة غر بالسنة القول أثر الثادت ايحث 
٠والتجربة الحرة على بي ما 

مطالبثلاثة وفيه 
لأوائتحديد ق الفلكي بالحساب الأخذ ق أثره الأول: المطلب 

.القمريةالشهور 

شؤونل واردة البالأحاديث العمل ق أثره : التاني المهللب 
•الحرب 

الهلب.ق الواردة بالأحاد.ث العمل ق أثره الثالث: المهللب 
بالحدثالاحتجاج j التشريعية غر بالمنة القول أثر الثاك: المحث 

.والقضاء المعاملات على 
:مجهللبان وفيه 

.الماليةبالمعاملات المتعلقة بالأحاديث العمل ق أُره الأول: المعللب 
وقملبالقضاء المتعلقة بالأحاديث العمل ق أثره التاني: المهللب 

٠الحمومة 

المائج.أبرز على تشتمل : اتمة الخ
:الحث هج ن—ه— 

الصادرى علالكتابة عتد والاعتماد المسألة، لمصادر التام الأستقراء - ١ 
ذللث.المقام تهللب إن يوضحها للمسألة.مما والتمهيد الأصيلة، 
إيضاح،إل تحتاج الي الأصولية بالألفاظ — واصعللاحا لغه — التعريض ٢— 

•اات*ريمين محن الماسة وذكر 
وتحريجالأية، رقم بيان ُع ور المن مواضعها إل القرآنية الأيات عزو ٣- 

أوالص«ءبحين ق يكن لر إذا وصعقا، صحة درجاها بيان مع والأثار الأحاديث 
.أحدهما )، 





الممهأصول و التجديد إل الدعوة : اكمه—د 

التهه^حإد
العنوانمقرئات شرح 

الفقهاصول في التجديد إلى والدعوة 

:مطلبان وفه 

العنوان.مفردات فرح الأول! االْلاب 
الفقهأصول ق العاصرين عند التحديد إل الدعرة اكانيت المهللب 

Iأمران وفيه 

.وضوابطه التجديد تعريف الأول! 

.وانجاهاته الفقه أصول نجديد إل الدعوة الئاني! 





١٢ الفمه أصول j اكبمديد إل الدعوة : اكهسد 
الأؤلالمطلب 

العنوانمقرئات ثرح 
:المة تعريف 

.ا ل ذميمة أم كانث حميدة انمادة الطريقة ; لغة هي 
٠صفة أو فعلا، أو قولا، ه الني إل أصيف ما اخدس: اصطلاح وق 
.، ر بعدها أو البعثة نل كان مواء مقرة أو ; بعضهم زاد 
نم، القرآن غر ه الني عن صدر ما » : الأصوليئن اصطلاح وؤ، 

•، ٤١مم« أو ذل أو قول 
حديثا،مي يلا فانه القرآن، من احترازا ك( القرآن غير رر ت ب وقيد 

.، راصطلاحا منة ولا 
٢.ر يفعله ب و بفعله ه الني هأز ما أي: « هن؛ أو >ر الشافعية: بعض وزاد 

نبهما ك٢ ١ الفرية—ع، ريف تع.>ين كجر ٠—رق يوجد ولا 

أريدوإذا انحمودة، الطرقة إل انصرفت أطلقت إذا المة أن والأزهري رالحطاي الجوهري ويرتم، ( ١ر 
انمربسان ول.٤(، )t/؟ الأثو ن لأبواكهايأ ٢(، ١ )؛،/؟•ا الصحاح انظر: . قدت غير٠ا 
.١( )ص،مْه انحط والقامس ١(، ١ )ص\ الض والمباح ٢(، ١ ٢ )•ا/؛ 

كشاف)ا/لأاا(، المن، نتح ل: تحوم وانظر (، )ص٦١الفكر نحة شرح ن القاري الملأ ذكرْ )٢( 
١( ٢٨)ألم"ّاني الهمحاري صحح وشرح ( U/\A)الغتاوي وبجوع )ا/آلأآ( الفنون اصطلاحات 

•الخكس ت ونل أعم، *ي ل : ونل الحديث، ترادف بمذا وهي )٣( 
•)ص٧٤( للماعي التشريع ق، ومكانتها والمنة )صزآ(، الجزائري لطاهر النظر توج؛،■ انظر؛ 

.( V/X)التوضيح على والتلويح (، XX/X)التهى مختصر نحى الخفي ثرح )٤( 
•( X٧١)X/الول وهاية ١(، )ا/\،ا■ للأيي الإحكام ق: نحوء وانظر 

للدكتورالمنة وحجية (، ١١ x/x)الجوامم *جع ثرح على الخطار وحاشية ه، نفالمصدر انفلر: )٥( 
."( x/x)الرخموت وفواتح (، Ui-U)»_.الخالق عبد انمي محي 

 )X( :انحط الحر انفلر Xالكوكبح وشرح ١(، )؛/؛(اكرxx/x  ،)وحجية ١xU_<(المنة ).
.بواب ليس مما ه التي ص لمت  ١٠الفقهاء: اصطلاح ون )٧( 

.الخسةاككليفية الأحكام من وغيره الواجب -قابل الاعتبار بمدا وهي 
.كدا البدعق وطلاق كذا، المة طلاق نولهم: ومحنه الدعة، قابل ما على يطلقوها وقد 

قوالرسول عن بحثوا نامحدنون نة: للمممريفهم ل الثلاثة المرق بين السباعي مصطفى الدكتور وغرق 
"لا أم شرعي حكم يما ت*لوا مواء أخبار، محن ئه تمل ما كل نقلوا لدلك والقدوة، الأسوة باعتباره 



اكبمديدلعاق عند التشريمة رغم التشريمة الغة ٢ ٢

•ا ل حجر ابن الحافظ إليه 
ذكرإذا صيما ولا وااتااعين، الصحابة عصر مند القائع هو المعي وهذا 

.بالقرآن تقرن لر وإن فيه استعمالها قاع م القرأن، معها 
ا.و١نحدyنر ١لأصوإيين أكثر عند واحد ,ععى والهدي والحديث السنة وتأل 

:التشرع تعريف 
وهيوالشرعة، الشريعة ومنه سنه، إذا الأمر لهم شرع من مصدر لغة! هو 

اهلتشبيها شريعة؛ لعباده اس شرعه ما وسمي ٢• الجاري^ الماء على الإبل *ّورد 
.وتهلهرر؛ا زوي والصدق، الحقيقة على فيها شنع محن إن حيث من الماء، بشريعة 

لحيالهمالمنفلمة j؛^ilL_، التعاإقة العمالية الأحكام سن اصطلاحا؛ وهو 
.ا ١ وتعامجلأتمم 

ىوعلالديانة، ق . نبيه يان عالي تعال اذ شرعه مجا رر والشريعة؛ 
.، ٦١« قبله ، اللام عليهم الأنبياء ألمة 

ومعاملاتعبادات مجن الفروعية والأحكام العقائد يشمل <( الديانة ل >) نوله 
.، ٧١والجنائية والأنممادية، والاجماعية، الماسية، التنفليمات وسائر وعادات، 

ويٍينيعده، من للمجتهدين القواعد يضع الذي المشرع باعتباره ه الرصول عن بحثوا والأصوليون 
•شرعي حكم علمها ينبئ الي )تديوه وأساله ياقواله عنوا لذلك الحياة، ق منهحهم للماس 

نهمشرعي، حكم عر الدلالة عن أساله نحلو لا الذي الئخميأ باعتباره غو الرصول عن بحثوا والفقهاء 
•محزآ٤( المشرح ن ومكانتها السنة أوإباحة) حرمة أو وجوبا العباد أفعال على الشرع حكم عن يبحثون 

.)■اا/أ.-ا( الباري )ا(فتح 
•( ٣٢)ص■؟دام امْ الدين محم علي للدكتور منها الاستنباط وكيفية الستة من التشريع )٢( 
■٤( ٦ • )آ/ الأث؛ر لابن والمهاية ١(،  ٢rn/T)والصحاح ٩(، امحبمل)ص\٤ القاموس انفلر: )٣( 
يتصرف.)صا/ْ\( الأصمهاني للراغب الفردان )٤( 
(٧٥)t/؟ الفنون اصعللاحات وكشاف ١(، ١ )ص ^، ١٠٢^الإملامي للتشرع المدخل منه؛ تريبا انفلر )٥( 
•حزم)ا/ا"أ( لابن الإحكام )٦( 
قفدكتور للالفقه أصول مصطلحات ومعحم ١(،  ٩٣)ص جيب لأي الفقهي الناموس انفلر؛ )٧( 

*(١٤)مزلإ عثمان حامد محمود للدكتور ١^؛^، والقاموس ٢(، ٤ )ص؟ مانو مصطفى 
.١( ٦ -٤ ١ )ص^ الثالث الفصل أوائل ق اصطلاحا التشريع لعي بجان مزيد وّسأتي 



٢٣الفقهأصول ل اكجديد إل الدعوة : ٍد التمه

الثانيانمللب 
الفقهأصول في عند التجديد إلى الدعوة 

:وضوابمله اكبمديد ؛عريف ; أولا 

انكالي الأول حاله مقل إل أعاده إذا الشيء جدد مصدر ! لغة هو 
.٢١١ذك مل عليها 

البلى،يض نقجديد، فهو جدة الشيء جد من التجديد: مائة واصل 
مضافاالسنة ق استعماله ورد قد إسلاميا، مصطلحا ويعتبر . ، ؛ ١^٠٣ وخلاف 

منّنة مائة كل رأس على الأمة لهده يبعث اذ إن ) هؤ قوله ز الدين، إل 
٢(دينها لها يحدد  ١.

:٢ ر الحديث ق الوارد التحديد معي ق مجتنوعق عبارات وللعلماء 
اببالكتل العممن اندرس ما إحياء التحديد: معي رر العلفمي: قال 

هعليزاد م ٢ ١ " ايمحبود عون ا' صاحنمس، محه نقله والأمر.ممقتضاهما« والسنة، 
.وانحدثات« البدع مجن ظهر ما وإماتة » ) آخره ق، 

ة،البدعن جمالسنة سى أي؛ ر> : ٢ و١لاويلإ القاري علي الملأ وقال 
.(( أهالها ويكسر البدعة، ويقمع أهله، ويعر العلم ويكثر 

ممرق العاصر الإسلاص الغكر وابجاهات ا~ْا(، )مى؛ معد لعنامي الدين تحديد مفهرم )١( 
•)؟/•■اْ( الجمال حمد للدكتور 

.( )»_nrالم والمصاح )ا/آأْ(، العرب ولسان )صاأ"ا(، انحط القاموس )٢( 
(٣٦٤)اضن j الواردة المن كتابه ق الدال ممرو أبو حِيمه ومن (، ٤٢٩١)داود أبو أخرجه )٣( 

.)\/\\( بغداد تاريخ j والخف المعرنه)ا/ئ:آا(، ن والمهقي والحاكم)أ/آآْ(، 
ستوؤلي،والالعرام الدين وزين الحاكم عن تصحيحه ( XAX/X)القدير مض j المناوئ ونقل 
.مسالم« رجال ثقات رجاله صحيح ند ال» (: ٥٩٩)المححه ق الألاني وقال 

.>ا/مأآ( الخفاء كشف وانظر: 
؟الواحد الزمن ل يتعدد أنه أو واحل، غرد هو وهل انجدي لقب يستحق فيمن اختلف، أنه كما )٤( 

(٤٠٣٧>ص'م، وهلاس الدين تجديد ومفهوم )آ/'افأا(، الندم ونص  0٦١)٦اوالنهايه الدائن انقم: 
.(٣٩١اا/"ا،م، رْ(>

•رآ/ا،مآ( القدير وفيض ٠(، )ا/ي• الشكات شرح المرقاة )٦( 





٢الفقه أصول ل اكأجاوياو إل الدعوْ : يد التمه

ني.العهد ق عليه كان ما إل الدين إعادة : يعي التحديد وأن الحديث، 
•٢ ل أبرزها محددة صوابمل وفق المفضلة، والقرون 

الشرعية،الأحكام بناء ل رئيسين اصلن والمة الكاب اعتبار ~ ١ 
أوادة بزي، ، ١ التجديد باسم التغيتر س وملامتها نصوصهما، يثبان والحكم 
تأويل.أو تحريض أو نقصان، 

هوتوجيشرعية، الموص التوفهم الدين، عرض ل التحديد وإنما 
الموازلأحكام وتكييف والحوادث، القضايا أحكام على وتزيلها بما، الاستدلال 

تعسف.ولا تكلف غير من وفقها، على 
دالقواعأو ، الشرعية الصوص بمتالف بشيء التجديد يأل لا أن " ■٢ 

قادة والزياط الاحتيورة صل هو فيما سواء العامة، القاصد أو الكلية، 
نطاقق الأول بيدخل حينئذ لأنه الحرج؛ ورفع التيمتر يوهم •مما العيادة،أو 

.الشريعةلأحكام وتضييع ممييع فيه وبالأخر الدعة، 
بالمصإما الشارع، اعتبره مجا العامة والقاصد الصالح من المعتبر أن ~ ٣ 

فلاوعليه العامة، والقواعد الشرعية الأدلة عموم لها يشهد أن أو الاستنباط، أو 
.بحديدها ق العقل انفراد أو للهوى، بحال 

شهتعياليتم، الوافر سواء له، والتبعية الوافر ضغوط مجن التحرر ~ ٤ 
.لرالعا دول بقية يعيشه مجا أو الإسلامية، الدول 

واتحاهاته.اكمه أصول تحديد إل الدعوة : ثانيا 
أش^كالآ— ، ٣١بدلك انميون يرتم، كما — امحد الفقه أصول ق، التجديد 

والتحديدوملامحه)صأم~ْ'آ(ا العاصر الإسلام الفقه ُمة في،؛ وغمما الضوابط هل-ْ انظر )١( 
•٢( )صد،ا' يطام،نجديدالدين، وممهوم )صا"آ(، للدكتورشمان الفقه صول أن 

وحدهل__ااقرلذ، يأخد من أو بعض، دولن، والسنة القرآلن، ببعض يأخد من الضابط-؛ بمن-ا مء )٢( 
دونالداهم؟، ة أنبتقليد يكتفي ومجن للاهواء، يخضع ثوا نفيفرهما من وأيضا السنة، عن منفصلا 
•العاصروملامحه)صْ'ا( الإسلام الفقه مم انظر؛ • والسنة الكتاب إن، الرجوع 

.)ب*؛—٣٤( تعان للدكتور الفقه أصول غ، التحديد •ثلأ: انفلر )٣( 





٧٢ اكمه أصول j التجديد إل الدعوة : ٍد اكه

بالشريعةة العرغمور ونبالتقليد، الشغف من تابع وهذا . أهله وانقرض 
,، أ وطبيعتها وأسسها الإسلامية، 

شرعيةالالنصوص بتن والفصل العلم، هذا نواعد نفض إل بعي وفرق 
نمالعلمانيون بفعله كالذي السليمة، العقول ومجقتضيارت، العربية، اللغة وقواعد 

:الماس حياة عن الدين فصل 
والأخذوتفصيلا، جملة الإسلامي الدين نبذ إل الصريحة بالدعوة إما 

.، لوقيحها حسنها ومرها، حلوها الغرب بحضارة 
بتعاليموخلهلها الغرب، حضارة وذلك؛تقلم الدين، تفسير باعادة وإما 

دعنمقبولة نمير حى ابتداء، عليها الشرعية الصبغة لإصفاء الإسلامي، الدين 
بتنحيتهوتشريعاته، لأحكامه والنكر الدين، إنماء ين؛ ومجن وندجهم، الماس عامة 
وأسلوبتارة، لمعالمه والمحوير الماويل بأسلوب فشيئا، شيئا الحياة ميادين عن 

.، راغ العامة ااصالح رعاية أو الاجتهاد، باسم أخرتم،، تارة والمويغ المنازلات 

•١( ١ )*/،U السريري الق لأي الفقه أصول علم تجديد انظر: )١( 
—١  ٢٧٦)محل شبلي دعاتي: وس الغرلأ المهل على والتحديث التغريب دعاة هم ومولاي )٢( 

٣• )>، ى موموسلامة —(، ١٠١٣٤-. ٢ ٩ )١ أنطوان ونرح —( ٠١ ٣٣٥
١٣٨)مغلهر وإسماعل تاما، رضا الإسلام يرفضون ونلأتتهم  اليدولعلمي ، ^( ٣٠٨

-١٣٠٦)من ه وطه<، ١٣٨-ا١٣٠)ْالرزاق عد وعلي ، ( ٠١٣٨٣-١٢٨٩)
الئخصي.الجانب على عدهم الدين دور انصر وهؤلاء ( ٠١٣٩٣

.)صآ'آ'-لأآ( انحامد ثرض للدكتور وملامحي العاصر الإسلام الفقه سءن انظر: 
منيطرحونه ما محع لتفق الحياة؛ وانع تغير العام: ومدنهم ، العصراني؛ن ب يسمون وهؤلاء )٣( 

ماجيع وتجاوز والملوك، الأخلاق على والقضاء والمعتقدات، والقيم الشريعة بذ .ممحاولة أنكار،
داممإل يدعون كانوا وند ُتنوعه، وأسماء شعارات تحت وذلك يه، صلتهم وتطع _(، هو 

رأكثاتجه واتجارها سقوطها وبعد واللي>رالية، والماركية كالعلمانية إليها ينتمون إسلامية غير 
ةالفكريالفوات هي لأفا الإسلامية، الفاقرية الدائرة ن الدخول إل الإسلامية البلاد ق أتباعها 

ب،قالن أو واكغلير، الفكر نالب ق كان سواء الفن، جّهور محاطة خلالها من يتأل؛عرن الي 
الإسلام"اليسار " شعار تحت، جديد فكري -ار لإيجاد محاولامحم نشطت والمعر، الأدب، 

ًتحت، أفكارهم يهلرحون الأيام هذه وق المتنير الديي الفكر أو ١كقامجيين الإ-لاميقن أو 
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د،والتليالحاصر يبن بالتقريب ذلك ق التوسط راموا ثالث وفريق 
نحهلاه__اأحكام بدل جديدة أحكام باستحداث والتحديد، الأصالة والجمع 

دههاق باتالاعتبار ق الأخذ مع تطور، اليتم، والعرف تغتر، اليتم، الواقع 
.٢ ل الثابتة القواعد وغايات الأصول، مقاصد مع الأحكام 

لبه، هدممحاولة أو ١إقديم مجن التخلص أبدا ؛عي لا التحديد » لأن 
سميمجا هذا ولولا عليه، التحسين وإدخال منه، بلى مجا وترمجيم به، الاحمماظ 

.٢ ل « قيم لشيء يكون إنما التحديد لأن نجديدا، 
مجنهجوحول لعدم الغموض، مجن ثيء اكتنفه ر,ى والتقعيد التتفل\ر وهذا 

لواقعمجصادمجتها أو العقول، مجقتضيات مع الشرعية المصوص تعارض إزاء واضح 

.الإّلأمة" ١^١^ "و الديي" الفكر بجديد شعار" 
•د  ٠٠حنفي، حن د. و اهءا،  ٤٣١رن ، ؤعمِكوِن أركون محي د• الابجاه، هذا دعاة أبرز ومجن 
انهج:هدا سمات وس . ر أحمد وحين زكريا، ص د. و ه(  ١٤٣١)الجابري عابد محي 

ةزءو_عإل ضي يف•مما غربجة نقديأ منهجية وممليق ويروعا، أصولا الإسلام صياغة إعادة ~ أ 
.فها يتمهيد؛ غيها، والتشكيك اكوابت،، 

د،للنقساق موروث كل وإخخاع الشرعية، بالصوص الحرل الاكزام عدم إل الدعوة ~ ب 
الوحيان،موص ؤ، اكشكيك إل ذلك أدى ولو_ العقل، ونظرة الرأتم، حرية إطلأؤ، على والتاكيد 

.والسنة القرآن مع أدب، وسوء تعال، اف جناب، على ياكياول يل 
علىالحيان وإقامة الشرعية، الموص حجية ل بشرى غم هو ومجا بشرى هو  ١٠ ٧١٧الممرق ~ ج 

نتلاءملا السماوية الأديان بأن والزعم السياسة، عن الدين نمل إل يفضي عالمان مائي أساس 
الخلف.إل تدءو_ بل الضرِ، مع 

ةلعمليكأساس العامة والنامد المرسلة، الم١لح نمد الفقه أصول ق بحديدهم محاولة ارتكاز ~ د 
.ذاقاوالمقاصد الممّالح ل الخديد مع الاجتهاد 

١(،>صئ يلمان لجمال كلاهما ١^ الحوار وأزمة )صْأ-لأأ(، الديي الفكر بجديد انفلر: 
(،٨٥٢، ٨٤٤الغامدي هزاع للدكتور ودعواته الفقه أصول ل الخديد ومحاولات 

لللطويالعاصر البتر ومنهج (، ٦٧)ص٦، القرد عوض للدكتور الإسلام منان ؤ، والحداثة 
•( ٢٨١)'/،هناص يالدين، نجديد ومفهوم ١(، • "• ٩٦)'/،

■٩( )ص؛ محمارة محمد للدكتور الإسلامي النهج ع معا انظر• )١( 
•( ٢٧)'/،للقرصاوتم، والخديد الأصالة بتن الإسلأس الفقه )٢( 



٩٢ الفقه أصول ل التجديد إل الدعوْ : ٍد التمه

ندميما بميم وهل ؟ وأعرافهم الناس واقع اعتبار يراعى فهل وأعراقهم، الناس 
؟ومصائرها الشرعية الصوص مخالفة إل ذلالث، أفضى ولو وبمتضيه، العقل 

سمةالكانت الك، المهدا أصحاب من امحددين أوائل فان هنا ومن 
العقليالتأويل على واعتمادهم ،، وتمحيدْأ العقل تحكيم ق ايالنة عليهم الغالبة 

الحضارةه بتنادي وما الإسلامية الشريعة ب؛ن للتقريب الشرعية؛ للنهوص 

اأو.ممارة، تإسلامية ومجصهللحات لفاهيم وممهليهل ممييع عليه فترتب الغربية، 
•، ١ أخرى تارة الشرعية الحقاش بمص إنكار إل بمضي 

جذورهاتتمي وهي الحديثة العقلية الا-رمة }— عرف الانجاه وهدا 
رالتحسينالأحكام ربط أيضات أصولها من فان لذا المعتزل؛؛_؛، الفكر أصول من 

.، مجته؛ والتحذير التقليد وإنكار الاجتهاد، ق والتوسع والتقبيح 
دهارافو وه؛ه(  ٣٢٣— ١٢٦٦)عيده محمد الشيح دعامحا: ومن 

إقبالومحمد اه،  ١٣٥^٤  ٢٨٢رصا)رشيد محمد الشيح وتلميذه وموسمها 

.العلمنمل العقلي الفلر الإسلام: أصول س الأول الأصل نمدهم )١( 
اكشرح.)، الأول المدر هو القرآن وانما التعارض، ءد الشرع قناهر على العقل ■_( ١^: والأصل 

النقموابجاuت٠ (، ١٢)ْ/. المار وتقسم ، ( UO، )ص٣٧ءدْ محمد وانمرانية الإسلام انفلر: 
.( ٧٦٦، ٧٣)آ/• الروس غهد للدكتور عشر الرابع القرن ق، 

(،)>_Aiحوار ة وأزم(، ٤٤• — ودعواتهالفقه أصول j اسيد محاولات انظر: )٢( 
.( ٧١U/x)اروم نهد للدكتور عشر الرابع القرن مح، النقم وانجاهات 

.( ٧٣٩/٢)عشر الرابع القرن ق النقم وانجائت (، ١٣٢٧/٣، ١ )ا/؛ المار تقم انظر: )٣( 
.الحديثةالعقلية الدرّة رأس هو -( ١٥١٣١—ْ  ٢٣٢)خان أحمل سيد أن يرى س وصاك )٤( 

—(٠١٣١\-ه ٢٥٤)الأفناني، الدين حمال الشيخ هو ;LjU أشعل هن أول أن يرى س ومناك 
ةالدرّلهد0 الحقيقي الزٌس أن إلا اتجال، هدا ق رائدا يد للمجد مخترعا منهما كل كان ولثن 
شيخالإن نالماس. أين ونشرها إليها، ودعا صروحها، أتام الذي، فهو عبده، محمل الشيخ هو: 

منكان ما دكان ذلك، له وحنن نكرم، ق الأول الشرارة أشعل الذي هو الأفغ١ني الدين حمال 
اتانجاهر الأرواح بجق دخان وهو للاصلاح، الهلريق يضيء نور أنه للناظر ؛فيل ودخان، نار 

.( \lmممر )، العاصر الإّلاص الفكر 
(١١٣١، ٢ • )ص لمطاص ١كين بجديد ومفهوم (، ٦٢الفقه)X/؛،أصول مح، محاولات وانفلر: 
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،.١١عمارة ومحمد )اإ-ا\-لأاإا،و(، الغزال محمد والشيخ )ْبم'اا-7ْ*ا\ه(، 
قيتعلا فيما وظروفهامحنمعات وايآ فيه روعي آخر انجاه وهناك 

قتطيتأجيل أو المموص، تأويل إل أدى ولو وتطبيقها، الأحأكام باسبامحل 
.اته وملأبالواقع ظروف حب فيه والتدرج أحكامها، 

كماام، الأحكق الحرج ورفع اليسر الأحد.كجدأ ل نوّع هنا ومن 
الرونةلتحقيق الاستنباط، وقواعد الشرعية اكهللحات دلالة توسيع إل احتيج 

,، ر ومهولة بيسر ومتحداها الحياة، واقع فتستوعب والسعة، 
يوسفد. I دعاته أبرز من وكان الواقعي الانجاه ئ هذا عرف وقد 
حمنود. وا، العسليم محمد ود. ا، المجارل امحيد عبد ود. ،، اإقرص١وير 

•ا الغنوشي١ ورائد ا، ^١^١١ ٣١١
تيأل مجا الانجاهغ، ض الالتقاء أوجه ومن 

.٧( ١  U/x)عشر الراح القرن ق التئسر وانجاهات إ، ١ )صهّآ نفسه الصدر انظرت )١( 
.٦( ٤ ٤ - ٦ ٤ ٠ y/ ) الغامدي هزاع للدكور الفقه أصول ق الحديد محاولات : اطر )٢( 
،( الأولويات ث و)في والحديد( الأصالة ^ الإسلامي الفقه ر امحال: هذا ق الولفات من له )٣، 

(ومكان زمان لكل صالخة الإسلام شريعة ) و ، ( والأنفراط الانضباط ض العاصر ورالاجتهاد 
٠الإسلامية، الشرمة ق والروتة السعة عواهمل ) و 

•( داتحغل الوم يئن الإنسان خلافة و) ( وتتريلأ فهما التدمحن فعه ق الاتجاه) محيا فيها ءالج الي الكتب من له )٤( 
(،الإسلامي الفقه أصول نجديد ) و الإملامحي(، والتشريع الفقه منهجية ر ت فيه الزلفات مجن وله ره، 

!آرائه فمن وتوسعا، جرأة غيره من أّ؛؛ر انجال هذا فير وكان آ، الإسلامي الفكر تجديد ر و 
.للصالح وتحقيقا للمقاصد، اتباعا الشرعية انموص لتخطي الاجهاد باب ح حم- 
.الشعب استفتاء عن عبارة يكون وأن العروق، السلمين،ممعناه إجماع ل ح~ 
الواسع،القياس فهناك؛ مقيدة، غير واسعة تكون أن إل الأصولية المصطلحات يعض صوايط غيير ت~ 

٠الواسع ١لصالح الواصع، الاجتهاد الواسع، الاستصحاب 
التقليديالأصول علم و التقليدي الفقه مثل لر، فيها يعبارات وأصوله الإسلامي الفقه صفه و— 

٠ذلك ونحر " المملدي الإسلام النظام " و 
(،YU~U)_الشمحان محمود للدكتور التحديد مفهوم ق؛ ومجناتشتها آراثه بيان ل مزيدا اطر 

٤٠( )ص٦ شعبان للدكتور الفقه أصول ي والتحديد )صرا للطويل المعاصر التيسهر ومنهج 
الرأة) و ١اترابي' حسن الدكتور مع بالاشتراك ، والتحديث الإسلامية الحركة ؤ الكتبت مجن له راُ، 

٠( التونسي امحتمع وواتع القرآن توجيهات ُين تونس ي المسلمة 



١٣ الممه أصول ل التجديد إق الدعرة : اكهد 

.خاصة نصوصا حالفت ولو العامة ا،لقاصد إل لفلر ا —

•الرخص ونتع الإسلام، ل اليسر مدا فهم ل لنوّع ا ~
.التخفيف ق البلوى عموم قاعدة إعمال عميم ت ~
.، ١ دليلا الخلاف وجعل المذاهب، لأن لتلفيق ا —

طرتهابق يلر مباحث ف استحدثت أن الفقه أصول ق التجديد آثار من وكان 
:ذلك من عرصي، وبشكل أخرى، بصورة ولكن بحشتأ كانت أو نل، من 

٠تبليغية وعتر تبليغية إل تقسيمها أو تشربمة، وغتر تشريمة إل السنة قسيم ت ~
.، أالدنيوي والمص المعدي لمص ا —
.، ٣١والمظام لمذهب ا -
•ل؛، وناله النص وح ر- 
.ار الفقهاء وشريعة اس ريعة ش— 
.، ٦١الإسلام ق والتمر لمات ا -
.، ٧١الجماعي لامحهاد ا -

•١( • للطويل)صْ المعاصر اليم منهج انظرت )١( 
الالجماحمد دكور للممر ي اضاصر الإّلاض الفكر ابجاuت يهما: الممرض ق املر )٢( 

ادر،القمحي حسن للدكتور ُقال وماصه" أصوله الإسلامي الامحماد " عن بالثل ٢( ٩ ١ / )١ 
.)ص٤ْ( الخاسع العدد - الإسلامية الموك بحلة ل نشر 

بالمملءن( ٢٩٢-  ٢٩١)ا/ممر ن المعاصر الإّلامي الفم انجاهات بجنهما: الممرض ق انظر )٣( 
,الحاصر لم المبحلة الافتتاحي العدد — العوا مليم مخي للدكتور التشريعية وغتر التشريعية السنة 

.التشريع حكمة ' أو التشريع روح ئ التمم المبجل هذا ومن )٤( 
.)ا/ْآأ( الترمذي سن على شاكر أحمد الشيخ تعلق وإ;طالهت معناه بجان ي انْلر 

.( ٢٥٩)ءس٧ه٢-لطامي الدين بحديد مفهوم ق: ذللي بجان انظر )٥( 
١(٢ ٤ ، ١ • ٣ )ص الإسلامي المنهج لر ومعا ٢(، ٦ ٢-٢ ٥ )ص{< ه نفالمدر ق،: ذلك بجان انظر )٦( 
الجم—اعيهاد والاجت(، ١٨٢)صللقرصاوي الجماعي الاجتهاد ق: وصوابمله معناه بجان انظر )٧( 

.( ٣٦٣رٍسمآ-اما—للمحاميد وملامحه العاصر الفقه ومسيرة ( ٤—٦٤)ص• للشرق، 





٣٣تشريمة وض تشريمة إل السنة تقسم الأول؛ القمل 

ا؛؛أمحوص
هةمسميسةومو إل اسة صم 

:محباحث ثلاثة فيه 

.ابمكرهومن الشسم جذور الأول؛ ايحث 
وأنواعه.قسم كل ضابط : اكاق الحث 
;مطالبان وفيه 

.وأنواعها التشريعية السنة صابط ; الأول المطالب 
.وأنواعها التشريعية ض السنة نحايمل : ١^ المهللب 

الشممئ،ا وط^رئي ال؛شمم؛ن يعهنن عنل« المنة نقاسمم ١لث١لات الميحا 
;مطالب ثلاثة وفيه 

.للمنة فتية ابن يم تق: الأول المطلب 
.للمنة القرال يم تق: التاق المطلب 
للمنة,أخرين علماء يم تق؛ الثالث المطالب 





٣٥تشريمة وغتر تشربمية إق المة تميم الأول؛ الممل 

الأؤلالمبحث 
ابتكرهومن التقسيم جذؤر 

مؤلفالتاق متداولا ، تشريعية وعتر تشريعية إل ر تة اليم تقّكن يب 
قدلأنه ~ أعلم فيما — فيها ذكر له يرد لر بل والأصوليتن، الفقهاء من القدس 

وإنمتع، وتشرع يه، يسدل أصل وتقامحيمها أنواعها بكافة نة الأن لديهم تقرر 
حىأو الكراهة، أو الإباحة على بعضهم حمله بان خلاف بعضها ق حصل 

الاستدلال؛نطاق عن يخرجها ولا التشرع، صفة لبها يلا ذلك فان ،، التxحريمأ 
. ٢٢١والإباحة الحرم أيضا يناول فانه الإيجاب، حاول كما الثرع لأن 

العقليةللمدرسة رائدا ، ر مجر محا على ~ عبده محمد الشيخ كان ولئن 
عننقل مجا بعض عن القرع بنفي؛ مرح مجن أول أيضا يعد فانه لها، وموسا الحديثة 

قولهتفبثر ق ذكرا فقد رضا، رشيد محمد الشيخ تلميده عليه وتابعه ، الني 
ؤًفلمنتهثباليي يؤمن ألذر آلأى آلئى وزمولي ياثي قئامغوأ ؤ تعال؛ 

اومالاثريعية، السنة مجن يعد مجا ]الأءراف/خ0ا[ 4 لهثيونف لعلخفم واتبعوْ 
—بالستة الاستدلال باتساع يشعر ,مما مصدرا ورد كالآمجهما أن مع ~ منها يعد لا 

ؤآو؛عوأؤ قبلها الي الأية ق، قوله من أعم ه وأئبعوه ؤ هنا تعال قوله )) ات ر فقالا 
وهدهخاصة، القرآن اتباع ق فتلك ١[ ؤزالأءراف/7ه ر معه أذزا|أ آفورألذى 

اللهبأن القول على ~ ه نفتلقاء من الأحكام مجن شرعه فيما خ اتياعه تشمل 
كانإذا القرآن من واستنباطه اجتهاده، ق واتباعه — به له وأذن ذلك أءهل١ه تعال 

مواءالضفة معلوم غير وهو ابتداء نعله الذي كالفعل ، الرسول. أفعال بعض ر حصل كما )١( 
فقدا-قشن، يئن كالجلوس ذلك فيه يظهر لر أو الصلاة، ل اليدين كرفع القربة، قصد فيه ظهر 

هالرسول بأفعال يتعلق فيما الأصول علم من انحقق انظرن • وعترها الثلاثة الأنوال فيهما حكي 
.\( M-\Arli)انحيط والحر (، ١Yi)١/للامدي والإحكام (، U.-nrامة)>_شم 

.١(  Y-'\ \I\A)الفتاوكب مجموع انفلر: )٢( 
.٢( )ص\ا التمهيد من ١ك١ني ب، المطلق )٣( 
.( ٨٠٩)بم/خْح، ايار مجلة وانفلر: ايار ير نف)٤( 



اكبماو|ددعاة عطو اكشريمة وغم التشريمة المغة ٣ ٦

الأخ__تينو\ن وكالجمع خالتها، أو وعمتها اراة ُين مع الجكتحريم تشريعا، 
.القرأن« ق المصوص 
•بحديث له والتمثيل العادات، أمور من التشريع من ليس ما كرا ذم 

(بالتمر البلح كلوا ) ♦ وحديث ، ٢ ل ماجه ابن رواه ( به وادهنوا الزيت لوا كر 
.٢٢١السانىفي'ص'' رواْ 

حقوقولا فيها، قربة لا الي العادات أمور س هدا فان » : ، الا١٣قم 
.التشريع« تمتضى 

واجتنابالأمر امتثال فيه يجب الذتح، التشريع من ليس )) ات أيضار وقالا 
دفعولا مصلحة جالب لا لخلقه، ولا تعال لف حق به يتعلق لا ما النهي، 

اربالتحى علة المنيوالفنون والزراعة، والصناعات كالعادات دة، مف
.تشريعا« لا إرشادا العالماء ميه يوهى، أمر مجن فيها يرد وما والبحث، 

نم— التحديد دعاة من بعدهما أتى من التقسيم هدا على مار وهكذا 
عبدوالشيح ، ، إقال١٦محمد كالشاعر وغرهم، - التلأتةرْ، الاتجاهات أصحاب 

ونشهوصححه، الحاكم)؟/دآم( وأخرجه (، ماركة شجره س فإنه ) وتمامه؛( ٣٣٢)• )١( 
.« محتروك » التقرب: ق حجر ابن ونال . واهالقرى سمد بن انك عبد بأن الدهي 

اكموالح(، ٤٩٧/٣)وأحمد (، ٦٧)٢• الكرى ق والنسائي (، ١٨٥٢)الترمدي أيضا وأخرجه 
الدهي.ووافقه الحاكم وصححه أسد. أي، عن 

١(والحاكم)آ/أأ (، ٣٣١٩ماجه)وابن (، ١٨٥١)الترمذي أخرجه مرفوعا عمر عن شاهد وله 
ح—سنهولشواهده ( ٢١ ٢٧)والترهيب الترغي-سا ق الذري قبله ومن الذهي، ووافقه وصححه 
.( ٣٧٩الصحيحة)ن ١^ 

.عاثشةعن ( ٢١والحاكم)؛/(، ٣٣٣ماجه)• ابن أيضا وأخرجه (، ٦٧٢)٤ )٢( 
الأابانيوفال (، ~٢٥/٣٦٢)الموضوعات ق الحوزي ابن وأورده منكر حديث رر ائي؛ الننال 

.موضوع« » ؛ ( ٢٣١لضعيفة)ان 
.(٣.٣/٩المار)تمر )٣( 
.هنفالصدر )٤( 
٢٠( "٨ ٢ ^٦ ) التمهيد من المضمون ق الفقه أصول بحديد مجيحث ل ذكرها تقدم الي )٠( 
•١(  ٩٧ص ) الإسلام ق، الديي الممكتر بحديد انفلر: )ا( 





التجديددعاة محي اكشريعة وغم اكشريعة المة  ٣٨

ءادنكبمومآ ؤ ال! تعه قوله وفيالرسالة، تبلغ سبيله ما أحدهما؛ 
وعجابالمعاد علوم منه هإالخشر/'\[ ءاأثهوأ عنه منكم وما محخدوه 1لئرعول 

٠هه الوحي إل مسند كله وهدا الملكوت، 
اأنإنما ر I ه قوله وفيه ، الرسالة تبلغ باب من ليس ما وثانيهما؛ )ر 

أنافإنما رأيي من بشيء أمرتكم وإذا به، فخذوا دينكم من بشيء أمرتكم إذا بشر 
بالفلن،Jواخذونى ولا فلنا، فلننت؛ إنما فاق ) النخل؛ تابئر قصة ق ه وقوله بشر(، 
, ٢١١(اس على أكدت نر فاق به، فخدوا شيئا ائته عن حدتكم إذا ولكن 

ومستندها ١ آ الأقرح بالأدهم علكم ) ؛ ه قوله بات ومنه الهلب، قمته 
.ا ر وحكمه قم كل أنواع ق، أفاض م ك( . . التجربة 

فقدعياض للمانحي ا ١ الثما " كتاب من التقسيم هذا استقى أنه ويبدو 
ذلك» فقال؛ ، ه الني مجن والنسيان السهو وقوع تناول حينما بالفسض صرح 

بالفعل،الأمة وتعليم الأحكام وتعلق الشرع وتقرير اللاغ ءلريةه مجا نوعتزت على 
قال؛أن إل كب , ٠ ه ينفبجممس مما هدا عن خارج هو وما فيه، باتياعه وأحدهم 

نجمبه ءنتهس وما ، . أفعاله مجن الأحكام بيان ولا البلاغ ليس وأما )) 
ةالأمعلماء طبقات من فالأكثر فيه، ليتبع يفعله ب مما قلبية وأذكار دينية أمور 
وذلك.ممايقلبه، والنفلأت الفرات ولحوق فيها، عليه والغلهل السهو جواز على 

هألفاظان وستخريجه ق خاص مبحث له وسيعقد الخل، تأبحر بحديث يعرف قيله والذي هدا )١( 
.بعدها وما ٧، ٠ )ص اكاني الفعل ق ذللش، ومجنانثة يه، الاستدلال وتوجيه 

مرفوعا:ثادة أي عن ٣( ٠ )ء/. وأحمد (، ٢٧٨٩)مجاجه وابن (، ١٦٩٧، ١٦٩٦)الترمذي أخرجه )٢( 
ح—اذوابن الترمذي صححه المى( طلق انححل الأنرح م الأرم، الأزح الأدهم الخل م خ) 

.( ٣٨> • ) ارواة هداية تخريج ق كما و١لأJاني الذهي، وواممه والحاكم ( ٤٦٧)"
وكيفيةالة من الشريع بجثه ق داغي الغرم ض الدكتور دنقة: ممسية متانشة ذكر ما نانثه )٣( 

>_AU—٣٨(المة حجية ■ممابه ق الخالق محي الغي محل والدكتور )صآأآ-أ7آ(  ١٣الأتاط 
.(١٠١، ١٥)أ()آ/؟أا-.









التجديددعاة صد التشريعة وغم التشريمة التة ٤ ٢

.٢ ل بالعقود كالوفاء المعاملات، لضبط بالتزامها أمرنا أو بالمعروف، الأزواج 
ةالثلاثام الأهمتشمل التشريعية تة الان شلتوت محمود الشيخ ويرى 

ىعليوحد قد الإمامة أو بالقضاء . عنه صدر مجا أن فجعل نومع بل كلها، 
•، ر عام تشرع أنه 

،١ الإلأمية الشريعة مقاصد كتابه ل عاشور ابن قرره ما منه وأوسع 
الأيامق القراى كلام ُالخص ذم لما - والتمثيل التفصيل ق عليه زاد فقد 

قتعرضوا ي حمالفقه أصول علماء أن على )) I ، ر بقوله أعقبه ا~ رالثلاثة 
قيدخل لا أنه جبليا . الق رمول أفعال مجن كان مجا إل النبوية السنة مسائل 

منأثرًأ ه الق رمول أحوال من كان ما يهملوا ل؛ لأهم إلا ذللث وما التشريع، 
كنهانحنمل الفعل ل وترددوا فيه، والإرشاد للتشريع دخل لا الخلقة أمحل آثار 

تصرفاتبعض ق العلماء بعض يغلط وهمد البعئر، على كالخج ونشريعيا جبليا 
صبق التشت قبل عليها القياس إل فيعمي والسلام، الصلاة عليه اممه رسول 

.محيروها« 

الي~ ه اينه رمول أحوال مجن أعد أن الأن ل عرض وقد رر ،؛ ال١ مم 
،القراق كلام ل وقع مجا منها حالا، عشر اثى ~ فعل أو منه قول عنها بمدر 

١(،)ا/ا/آ  ٠٠١٧١الق وحجة )و/ُا-م(، النار وتفسر ااسايقين، المصدرين ن: الأنواع هذه انفلر )١( 
•١( ١ )صْ الإص النهج وسال( 

الإقداميجوز لا بانه منه الراد محن عاما تشريعا ليس إنه )ؤ متهمات كل عن ذلك تبل توله وأما )٢( 
بجحةه نفتلقاء مجن ذلك مجأن شيثا يفعل أن لأحد وليس القاصي، بقضاء أو الإمام بإذن إلا عليه 

■٥( ٠ ١ )ص وعقيدة مريعة الإسلام انظر• • فيه قضى أو فعله البي. أن 

وتصرفهوالقضاء، بالحكم وتصرفه والتيلغ، بالفتيا تصرفه وهي• ، الييتصرفات بما فم الي )٤( 
الاقالحث ق موسعا عنها الحديث وسأل ٠ والسامة بالإمامة 

•( \<—U/r٩٩الإملأمٍة)الشريعة مقاصد )٥( 
.(١٣٤نفسه)آ/بمو-دآا، الصدر )٦( 



٣٤ تشريمة وغ؛؛ر تشربمية إل المة تقسيم الأول؛ القمل 

•يذكره ب ما ومنها 
ملح،والدي، والهارة، والإموالقضاء، والفتوى، التشريع، وهيت 

ة،العاليالحقائق وتعليم النفوس، وتكميل والصيحة، المسضر، على والإثارة 
.« الإرشاد عن والخحرد واكأديب، 

افيهءإاهر الأول الثلاث أن فذكر لها، الأمثلة وصرب بيانحا ق وأفاض 
ةبقيا وأم. تحتها التشريع أصول اندراج لمعرفة إلا بينها فرق ولا التشريع، 
ربالقق بينها التفاوت مع ما بوجه التشريع منها يؤخذ أن فيمكن الأحوال 

قيال ما معلى التشرع منها يقعد فلا مجتها، الأخيرة بامتثتاء والفلهور، 
الأي.القسم 

صاصااختذكرس الي الأحوال أشد أن واعلم » ; \يض\م'ا وقال 
نمال تعممه الأول الراد هو التشريع لأن التشريع، حالة هي هؤ اطه برمول 

آلز ه رسول إلا محمد وما ؤ ال! تعه قولق فيه أحواله حمر حى بعثه، 
نمه اممه ول رسعن صدر ما اعتبار إل المصير يجب فلذلك [ ١٤ءمران/ة 
مجاالتشرع، محصدر صادرا الأمة، أحوال عوارض من هو فيما والأفعال الأقوال 

.« ذلك خالان على قرينة تقم لر 

١; r-/rالإّلأمة)■الشريعة مقاصد ١( 





٥٤ تشريعية وغير لشريعة إل التة تقسم الأول؛ الفصل 

قيمملفذلك.ا » : ، ١١وقال - آنفا المذكورة - عشرة الاثى ه الني أحوال 
رأمه ولكنالجماعة، وانتظام النفوس، ومحذيب والخدين، التشريع فيه ما بغير 

رسولفان يشتبه، لا وأمره المائية، الحاة دواعي وؤ، الجلة، ن، العمل إل يرجع 
ولاتشريع، إل منها فصد لا أعمالا الحيوي ومعاشه البيتية شؤونه ل يعمل الق 

.بحة« مجتا طلب 

كالمشيالشرعية الأعمال عن خارجا ذلك كان سواء » قال: أن إل 
علىكالركوب، الدينية الأمور ق داخلا كان أم السفر، ق والركوب لْلريق ال 

رأىن معند السجود، ل الرجلتن قبل بالخدين الهوي ومثل ا، الحج؛ ث، الناقة 
.،ك، روبدن أمن حا'ث رجليه قبل ببدنه أهوى ه اذ رمول أن 

.(١٢ a/v)الامادمة ١لشريم مقاصد )١( 
—النيهؤ حجة محفة ل الهلويل — اف عد بن حائر حديث منها كئترة أحاديث ن ذلك ورد )٢( 

.المداء على ناته به استوت إذا حق القصرا،، ركب م المحد، ل ه اف رسول، نملى نال؛ 
.(١٢١٨لم)مأحرجه الشص. غربت، حق واقفا يزل نلم المؤنق إل ركِط م وب؛ 

ووهوماشيا، راكا الحج جواز نيه ؛» (١ ٧ ٤ لم مصحح شرح ؤ، الروم، قال 
الأنحلي العلماء واختلف .. الأمةوإجاع والمنة الكتامج، دلائل عليه تظاهرت وتل عليه، مجمع 

هلأعود ولأنه هو، بالني اقتداء أنحل الركوب، العلماء وجمهور والشافعي محاللنح نقال محنهما؛ 
لأنغاد، ذا وهلشفته، أنحل ماشيا ; داود ونال . نفقة أكثر ولأنه مناسكه، وءلاممح على 

ّمعللوبة« ليست، المشقة 

بعرفه؟تركه أو الركوب، أنحل: أيهما ن العالم أهل اختلف » (؛ ٦٥)م/؛الفتح ؤ، حجر ابن ونال 
الركوبق فإل الفلر حث رمن راكا، ونف ه لكونه الركوب،؛ الأكل أل إل الجمهور فدهب 

.الفعلر ق مثله ذكروا كما حيثي، المطلوب والتضرع الدعاء، ق الاجتهاد على عونا 
الشافعيوعن منه، التعليم إل الماص يحتاج دن يختصس الركوب استحباب أن اد آخرون وذمحب 

ذلكل الوارد الهي وأن ماح، الدواب فلهر ■كلى الونوذ أن على به وامتدل سواء، ا أغنول 
.بالدابة« أجحف إذا محا على محمول 

رفعمحض وإذا وضعركتهنليديه، محي إذا M اذ رسول رأيت قال؛ ححر م، وائل لحديث )٣( 
ًوالمرمذي (، ٨٨٢ماجه)وابن .٢(،  ٦١٦اثي)والم(، ٨٣٨داود)أبو أخرجه . ركتيهنل يديه 



التجدددعاة محي التشرمية وغر التشريمة المة  ٤٦

القصد،دون اق الاتفبحب ه فعاله ما منها أيضا الدهلوي وعد 
٠الصاده ق وسماد كمهوه 

وفرتصمب قد الي والتجارب الحرة على المنية الدنيوية الأمور ~ ٢ 
:ل مثالشخصي، وتقديره الدنيوية خ؛رته بل الوحي، مصدرها وليس بحقلئ، 

والتدايرالحرب، وأمور الجيوش، وتقليم والعلب، والذراعق والتجارة، الصناعة، 
.الدنية الإدارة ق امحدها الي 

نموليس ه زمنه ق جزئية مصلحة به قصد ما الدهلوي منها وعد 
بهراءينا كنا إنما والرمل؟ لنا فما عمر كقول الأمة، لجميع اللازم الأمور 

.نتركهأن محب فلا هؤ الني صنعه شيء قال: م ؟ اس أهلكهم وقد \دشرض، 
.ال البخاري أخرجه 

نواب؟(، a/t)واو؛هقي )ا/ه؛م(، المنن ق الدارقطي صعقه على نه وقد وحنه، ( ٢٦٨)
.)؟/؟I( الأحوذي عارصة ق المنج، 

العتر،يثرك كما يثرك فلا أحدكم صحد إذا ) قال؛ ق الله رمول اذ هريرة أبي، حدين، وعارضه 
والمائيءريب« ونال،:» ( ٢٦٩)والترمذي (، ٨٤)• داود أم أخرجه ( ركثمحه نل يديه وليضع 
 U/\( . ،)الحق عبئ وصححء )آ/اخ*ا( وأحمد ٢ j " ني،شاكر وأحمد الكرى" الأحكامuوالأ
.جيد« إنادْ » : ٤( ٢ )V/١ انحموع ق النووي ونال 

•ذلك يفعل هؤ الني كان وقال ركبتيه، قبل يديه يضع عمر ابءت كان قال؛ ذاني عن مثله وثيت 
اكموالح(، ٣٤٥—والدارنهلي(، ٢٠)ا/؛ الأثار معاد شرح ل الهلحاوي أخرجه 

•الألباد م الدهي ووافقه الحاكم وصححه ١(، • )أ/• المهقى وعنه )ا/"آآ(، 
.وبدن أسن أن يعد ذلك فعل أنه عترهما ولا الحديين، هذين ْلرذ، من شيء ذ وليس 

والمشهوروالشافعي حنيفة كأي الجمهور مذهب هو للجود الهوي ل اليدين على الركبخن وتقديم 
.نحوه أحمد وعن اليدين تقدم الستة مجالك، وقال الحنابلة، عند 

الجوزين لابالتحقيق انظر: . الأحاديث هذه ين والموارنة الترجيح ن محلويل كالأم وللعلماء 
/\<rAA ،) الأوًلار ونل ثاكني)آ/-ااءا(، )ا/-اأآ(، المعاد وزاد(xai/t  ،) ،(٣٥٧)الخلل واروا

.١( البالخةالق حجة انظر: )١( 
•)آ()ْ<أل(

•)ا/؟أ١( البالخة اف حجة انغلر؛ 



٧٤ يشريمة وغير تشريمة إل السة تقسم الأول؛ اكصل 

دونبما ه الني اخمحاص على الدليل دل الي المباحة الأفعال ~ ٣ 
وإلافيه، به تقتدي أن للأمة يجوز فلا نسوة، أربع على زاد ما كنكاح أمته، 

٠الخصوصية لزالت 

وقيامنسائه، كخيثر الاستحباب، على بحمل فانه عليه واجبا كان ما وأما 
كاكلعليه محرما لكن أو الصوم، ق لكلوصال له •ستحبا لكن ما وكيلك الليل، 

زر الكراهة على فيها بحمل فانه والبصل، لكلثوم القول، من ربحه أنس ما 
أقام،ثلاثة عدها أنه مجع الأخير هدا شلتوت محمود الشيح يذكر ب و 

ي٧٢التّساه ما ٠ ثاما، تسما ت التحاآ صسله ما فجعا , الثا1 ق، فصا ففد 

كتصرفهالعام، التشريم من يكن نز ما التشريعة غير السنة مجن أيضا وعد 
مالقق ذكره تميم كما ~ منهم كثير مذهب وهو الإمامة، أو القضاء به 

التشريعيةغير السنة ل فادخل عمارة، محمد كالدكور بعضهم بالغ بل ~ الأول 
•قو اليي فيها اجتهد الي الدنيوية بالأمجور المتعلقة الأحكام 

والاجتهاد،النص بين؛ العلاقة تحديد على القضية هذه ق كلامه بى وقد 
انحديونمز ت» ، فقاور " العادة نة ّو العبادة منة ب سماه مجا ين والتمييز 

فيهاإلزام لا الي وهي - العادة منة ض: النبوية السنة نصوص ن، والأصوليون 
الالي بالضيات تعلقت، إذا — بالاجتهاد — لحكمها تغيير لا الي العبادة سنة و— 

حكمها،تغيير ق الاجتهاد يجوز لا م ومجن بالعبادات، أو بإدراكها، العقل يستقل 
زواميعللها، وتغير دوران لانتفاء الدنيوية؛ بالثوابت، تعلقت، هي إذا وكذللثح 

هاداجتهي والي الدنيوية، المتغئرات من بالقروع نتعلق، الي، السنة ويح، بينها 

.( ٢٧٤، TV)؛/■؛للاثقر قو الرسول أسال انفلر: )١( 
•٤( ٩ )ص؟ و'ميعة عقيدة الإسلام انفلر: )٢( 
.(١١ا-ه ١ )محزأ الإسلاض النهج سام )٣( 



التجديددعاة عشي اكشريمة وغر التئريعة اية ٤ ٨

اوفيهمعها فيجوز .. وعدما وجودا عللها مع أحكامها تدور فهده ، نبوي 
ك(الأحكام تحقيقها تتغيا وأن لأبد محصالح، من يستحي لما تبعا الجديد، الاجتهاد 

هدابه أراد أنه على ونزله - آنفا إليه المشار ~ القرال شيم كر ذم 
•( تشريعية وغتر تشريعية إل السنة تقسيم ر التقسيم 

اظقامالتشريعية: الة السنة: من الأول م فالق» ،: ١١قال أن إل 
تومضدون وذلك يالرسالة، التزامها بما وتلتزم واسطة، دون الشرع من الأمة 

.جديد اجتهاد لا جديدة، وسلطة حديد، مصدر على والاهتداء الالتزام 
متغتراتق اجتهاد هي والي — التشريعية غير الة : الئاق القسم وأما 

قيتعلمجا فان المازءارث، ق بالوحي لا بالاجتهاد قضاء أو الدنيوية، الفروع 
إذاإلا ه، به فيإلزام لا ~ ميادينها مختلف ل الدولة سياسة — بالإمامة منها 

هوتحقيقال للحه لموافقتفاجازته، القائمة والدولة الوقت إمام على عرض 
وكيلك، دولته وعهد ه، اس رمول عهد ق نصوصه نعيتها الي للمصلحة 

تراع،الأطراف حجج على بناء بالاجتهاد، المانعات ق ه قضائه مجع الأمر 
هلاليتم، المعاصر، القضاء إجازة على موقوف بأحكامه والالتزام به فالأفتداء 
٧٥٠٠٠ة؛البينمجن — للتراع الحاليين الأطراف حجج مع انسق إذا إمضاؤه  ١١ —

هورائمن نعياه اليتم( العدل تحقيق سبيل ي للاجتهاد محققا يكون حى وذللئؤ 
ولارسالة تبليغ لا اجتهاد، - التشريعية غير السنة - إذن فهي ، ه اس رسول 

.١( ١ ١ )صْ الإسلاص الهج معال؛ )١( 
الإّلأمةاوفلر؛ة عن بجئه أناء التشريع« ير الفراغ منهلقة » ب المدر باقر •محه عم محا وهو )٢( 

.( ٦٥٦، )ص٦٥٣" اقمحادنا " : كتابه ق للاثتماد 
قوذلك المحللح، بمذا مراده عن يكثفؤ -هملا.مما كلامه مجن يومفخ أخمد الدكتور أورد وتل• 
كلامهرصي أنه ومحع ( ٤٣٧— ٤٣)صء' بالنشريع وصلتها بالإمحامحة ه الرّولؤ محرقات " بجئه 

اصعلرلدللئؤ الغموض؛ من شيء يكتنفه لكونه الصقللح؛ بمذا التعيير ل انتقده أنه إلا الجملة، ؤؤ 
.عنه والدفاع مرة، من أكثر توضيحه إل صاحبه 



٩٤ تشرمة وغئر ئشربمة إل السنة تقسم الأول؛ القمل 

اليالمقاصد تحقيق على إمضاؤها ويتوقف جديد، من تستأنف الرمالة، ق فتتيا 
الإعمشروط غابت بان " ■وإلا هى، كما أمضت حققتها فان اسهدفتها، 

مقاصدبتحقيق الكفيل الإسلامي، الواجب هو الجديد الاجتهاد كان ~ حكمها 
.المقام هذا ق الشريعة 

همنر أكشكان بل النمر، النعم عبد الدكتور الاتجاه هذا ق ويايره 
جميعيخرج كاد حى دعواه ق فياي؛ المنة، ق المشرع لمهناق وتضييقا جرأة 

نةمال" ّىابه ق وذلك ، المشريعية المنة دائر من الدنية والأحوال المعاملات 
منالجاه أمور يمرق أخذ . الرسول أن هذا ق مجنهللقه وكان ، والمشرع 

إذافالمصلحة، عالي بماء فيها يجتهد فكان امحتمع، مماغ تحقيق لأحل حوله، 
افيمالاجتهاد بجواز القول إل ذلك نحقلى بل الاجتهاد، تغتر المصلحة تعنون 
;ا١ فقال ، وتركه . اجتهاده محالفة إل أفضى ولو ه، الرسول فته اجتهد 

قيخقان كما وأن تضت، قد الفروق ويرى بعده، يأل لمن يجوز أفلا رر 
أصبحقد يخققها لا كان ما وأن يخققه، لا أصبح قد أيامه ق حكم من المصلحة 
قدل يأن الأن، وحى الصحابة أيام من بعده يأل لن يجوز أفلا يخققها، 

حاخوالمالمالئ ومراعيا المصلحة، تحقيق إل هادفا أيضا، باجتهاده الموضوع 
ررهقا معتر إل اجتهاده أدى ور ؟ اجتهاده ق ارسول راعاها الي نفسها 

.الفروق ق لمغير ؟ باجتهاده ارصول 

اراقعضوء على باجتهاده ارسول قرره ما يصبح هل أخرى؛ وبعاره 
فيه،يتصرف أن بعده لأحد يجوز لا للأبد، ثابتا حكما ارجي، عن وبعيدا أمامه، 

؟المغيثر هذا تحتم ظلها ل الماس ومصالحة الحديدة، الفروق كانت ور حى 
لازمايكون قد بل ممكن، المغيئر إن يقول؛ الحالة هذه ق اتجري العقل إن 

.المصلحة« تقتضيه حان 

المرللدكتورهمدالمم والتشريع المنة 



التجديددعاة عند اكشربمة وغم اكشريعة الة  ٥٠

.اليي فيها اجتهد عما الصحابة اجتهاد غيها تغتر أمثلة كر ذم 
معدومبيع وهو » ; ٢ ر فقال اللم، صرح أن الأمر به آل وقد 

حاجات>ستغلين الأرياف، ق الاس من كئتر عليه ويستر . الذمة ق موصوف 
الكريهالاستغلال هذا أجل من تحريمه، إل مميل يجعلنا مما سيئا، استغلالا الزراع 

,الأم« الإّق اخرم 
هادالاجتى علالقالمة وأحآكامها انماملأت أما » : ؛ ٢١أيضا وقال 

جاءممن أو الرسول.، من سواء شيء، ؤ، الوحي محن تكن ب ث وحده الثري 
دجديمن إليها الفلر مجآن فلابد والممهاء، والأئمة والتابالإ'ن، الصحابة من يعده 
.الجديدةالظروف ضوء وعلى قبل، من عليها بميت الي القواعد أساس على 

غثروجدناه وما أشناه، أيامنا ق للممصالحق ومحققا موافقا منها كان فما 
ويسرها،الشريعة لحكمة اذاّب الحآكم لاعطائه فيه، نجتهد أن علمنا كان ذلك 

,٠ ١ الجديدة« الفلروف حب المن للمالعامة وللممالحة 
نظراقاف؛ عن الفل j والإسهاب الرأي هذا مل بآثرت وإنما 

.إظهاره ق صراحة أكثر ولكوءم١ لخطورته، 

•لم ال^,-■،٠ ق رأيه مناقشة ( ٢٦١الرابع)ص القمل ق وس؛أبي ■ ٤( والتشريع)ص؟ السنة )١( 
■( والتشريع)ص٩٢السنة )٢( 
ورةثنحو بعنوان منال ن النوبهي الدكتور أمثال: الكاب محن كة الرأي هذا عالي واممه وضر رآآ 

محمدوالدكتور ، ١( • )ص١  ٢١٩٧•مايو عدد ا ب؛روت ) الأداب بحالة ق نشر الديي الغكر 
رم—ضان١ ْ العدد العاصر المسلم بحلة ق نثر وممتن ار يالمسلمون ل محمال؛ ز محرم رصا 
١(،١—٢٢ )هرا٢ ؟ الخملآ أين 'يابه ي العلايالي اذ ومحي ، ١(  ٩٧— ١  ٠١٣٩٨نة 

،٢٢٢)انمرد  ٢١ ٩٧٧عام الس واغمحام ١لربي محقال.ممحلة ق امحر أم كال أخمد والدكتور 
.( ١٩()>صما،  ٢٢٤

ل_سهلاعيالدين بجديد ومجفهوم (، ر٠س٤ه—٥٥كال لومحق اليوم معتزلة اكرُن وانثلر: 
.( ٢٩٣-٢٩٢/١رمصر ق العاصر الإمحلأس الفكر و١بجاuت (، ٢٦٨-)ص٧٦٢



٥١تشرمة وغر تشربمية إل المنة نسيم الأول: القمل 

الدكتورمن كل إليه الوصول يريد الذي هو الرأي هدا أن يبدو وفيما 
٠الموضوع لهذا بجثهما ق متول الحميد عبد والدكتور ، العوا مليم محمد 

العصرانيةراني اه(  ٣١٥- ١  ٢٣٢) خان أخمد ميل هزلاع قل وكان 
يصرحل؛ وإن الضار، هذا ق غتره على بق الله فكان الإسادمي، ر لعا ال 

يتفوقجعلته رمما خطوات فيه خطا أنه إلا تشريعية، وغير تشريعية إل السنة بتميم 
•، ١ به صرح ممن بمده أتى من على 

الوأن البشرية، والتجربة العقل مع يتفق ما إلا الأحاديث مجن يقبل لا فكان 
.متواترا يكون وأن الثابتة، التاريخ حقائق يناقض 

يالالأحادت وحى مطلقا، قبولها إل مميل لا فهو الاحاد أحاديث وأما 
الدينية،بالأمور خاصة أحالت قسمينت مها يقفانه شروطه فيها ويتحقق يقبلها، 

اركالإخبالعقدية الأحكام مجئل الدينية فالأمور الدنيوية، بالأمور خاصة وأحاديث 
.بما لث التمالسالمين يلزم الي هي فهذه العبادات، وشعائر وصفاته، تعال الذ عن 

تبليغة مهمق ة داخلغير فهي الدنيا أمور ل الي الأحاديث وأما 
ائلالمشمل توهي النبوة، زس العرب وحالة ظروف أملتها وإمما الرسالة، 

لأنللملمى؛ ملزمة وليست والاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية السياسية، 
٠متمرة الدنيا أمور 

٠ا ر فقحل والعبادات العقائد ق الدين حصر إل عمليا يودي الرأي وهذا 

الإسلامي الحكم نظام ومبادئ ، يعدها وما )محرآم( للعوا التشرس وغتر التشريعية السنة انظرت )١( 
•( ٧١)ص ~ الأول الطبعة ~ مترل الحميد عبد للدكترر 

.١( ١—٥٢ ٢ )ص. لسطاس الدين نجديد مفهوم اطر: )٢( 
يصرف.( ٢٤٥، ٢٤٤، ١٢"٩ ١ ٢ )صْ ه نفالمدر )٣( 



التجدددعاة عد اكشريعة وغم التشريمة السنة  ٥٢

الثالثالمبحث 
التقسيمبهذا ومقارنتها المتقدمين بعض عند المنة تئاسيم 

نةال,عصمهللح ح صر من ل واو التقم، هذا مجدا مضى فيما يخن قد 
مانه، للمهم نقق ^٧٠٠^١^ ٠١بعضن كلام ق وجد أنه غم ، النريعه عم 

إلتة البتميم دعواهم ويقوي نبهتم، يدعم مجا التجديد دعاة وسنوإ منه فهم 
١)٣ ة قتيببن محمد أبو العلماءت أوكالئ، محن وكان تشريعية، وغتر تشريعية 
ابنذكره ثالث وتقسيم ه(، ٦٨٤-٦٢٦)القرال الدين وشهاب —(، ٥٢٧٦

روالأكثالأبرز هي هؤلاء تميمات كانت ولما ، ه، زا؟آ'~اه'\ القيم 
اينالتبن جمبينها ولما الشمم، تجذا القايالن التجديد يعاذ لفات مؤ ل تداولا 

الألالنحو على وذلك ، عليها مجقصورا الحديث يكون فوالاختلاف 
للمنةقتيبة ابن تقسيم : الأول الهحللي، 

الهجبريل ها أتاه صنة ثلاث: عدنا والسنن » :  ٢٢-؛اف رخمه — قال 
منبحرم ،،و) (لوخالتها عمتها على المرأة تنكح لا ) كقوله: تعال، ايك عن 

الدية) و ا، ر ( المصتان ولا المصة نحرم لا و) ا، (١ النسب من بحرم ما الرضاع 
.الأصول هذه ؛'"،وأشاه ( العاقلة على 

فلهفيها، رأيه باستعمال وامره نها، يأن له الله أباح سنة الئاذيةت والسنة 
الرجالعلى الحرير كتحريمه والعذر، العلة حسب على شاء لن فيها يترخص أن 

.)صْ-ا( النمل هذاص الأول المحث انفلر: )١( 
.١( )ص"و الحديث محلف اويل )٢( 
•هريرة أن عن ١( ٤ ١ )٩ لم ومْ(، ١ • )٩ الخاري أحمجه )٣( 
•■ماص ابن ص ١( ٤ ٤ )٧ لم وم(، ٢٦٤٥)الخاري أخرجه )٤( 
النمل.وأم عالئة أ0أا(عن ، ١٤٥).مسلم أخرجه زه( 
أنومه: ان، امراتاثتاك غال: ميرة أي عن ١(  ٩٨١)لمم وم(، ٥٧٥٨)الخاري أخرجه )٦( 

عاتلتهاعلى المرأة بدية قضى انك رمول 





اكجديا>دعاة عئد النشرمة وغم التشريمة المة ه ٤

.النوع هذا أمثلة مجن ذكر ما آخر إل ،« الخحام١٢وكب ٢ ١ الجلالة لحوم عن 
صفةإذ ا، عليهمار غبلا فالأولان الثلاثة الأنواع هذه ق وبالنغلر 

.ترك أو بفعل إلزام فيه منهما كلأ لأن ظاهرة؛ فيهما الشرح 
الإرشادقبل س فيه والهي الأم أن إل بمح قمحة ابن فكان الثالث وأما 

حيث٢ ١ الثواب وفيه الأخرة به يقصد الذي الدب لا الدنيا، خ ،لصا يراد الذي 
عندفهما هدا أثار وقد .(.{ الله شاء إن علينا جناح فلا تركناه نحن إن )ر ت يقول 

ترغسنة اله بأراد أنه على الموع هدا  ijقتيبة ابن كلام فحمل ل؛؛ بعضهم 
فعلناهنحن فان رر الكلام هدا قبل قال أنه الفهم هذا يوهن مما ولكن • التشريعية 

عنيرتفع وبذلك الترك، على الفعل يرجح وهذا ك، ذلك ق الفضيلة كانت 
التسليمعلى بناء هذا ،، حالآفل بلا تشرع والدب الدب، إل الإباحة درجة 

.٢ ذلالثر مناقشة ومحياق تشريعيا، حكما ليت الإباحة بان 

الضعيفةوالسلملة (، ٧١٧)الحسنة والعاصي (، ٨٩٢)الديع لابن الخبيث من العليب تمييز انفلرت 
.( ٣٩٢)؛/القدم ونيض (، vr-vslالخفاء)^وكثف ١(،  ٥٩٣)

نحىقال: عم ابن عن ( ٣١٨٩)محاجه وابن (، ١٨٢٤)والترمذي (، ٣٧٨٠)داود أبو أخرجه )١( 
•« •ميِ، حن » الترمحدي؛ ونال . وألباها الجلالة، أكل عن جؤ الني 
•يرد بن، اف ومد ماس ابن، م، شاهدان وله 

.٤( .  ٥٥)الرواة وهداية (، ٢٥. ٤ ٢، ٥ > )٣ الغليل ارواء انقلر: 
هرمة.أي عن .٥( . ، ٤١٥، ٣٤٧، ٣٣٢)آ/آآآ، وأحمد (، ٣١)U/• اثي النأخرجه )٢( 

.بالصحة١لألبانى فا ورمز • عود حمأي عن ( ٢١٦٠)محاجه ابن وأخرجه 
وشرح١(، . ٧/١)الأسرار وكشف (، ٤١)\إ\< والتمفى ١(، )آ/آئ للامحدي الإحكام انفلر: )٣( 

■)ص'اآ( والحضارة للمعرنة محمدراوالسنة ٢(، )أ/• النير الكوكب، 
.( )ص٤٣—٠٣النشربمية وغير النشرسية السنة بحثه انثلر: . العواسليم محمد كالدكور )٤( 
.١( ١—٩ )ص\ وداتم لازم تشريع السنة انغلر )٠( 
.١( -٨٧ ١ ^nU اكالث، الفصل محن الأول البحن، ي )٦( 



هه تشريمة وغم تغريمه إل السنة تمم الأول: القمل 

الثانيالمهلئب 
للمنةالقرافي تقسيم 

الفتسامسل على إما مته تقع الرمول تصرفات أن ~ افه ^رحمه ذكر 
أقسام;ثلاثة فهذه الإمامة، مجيل على وإما والقضاء، الحكم سل على وإما والشلغ، 

تعالائته عن إخباره هو رر بالفتيا فتصرفه والتبليم، الفتيا ٠ الأول م الف
.وتعال« تبارك ائته حكم من الأدلة ل بجده .مما 

أمرهي والرسالة الرمالة، مقتضى و هيالتاليغ هق وتصرفه >ر قال: أز إل 
ام: الرسالة مقام ل للخلق الحق عن ينقل ه فهو التبليغ، بدلك له تعال اذ 

.ا١ تحال« ائته عن ونائل مبلغ، اكام هذا ل فهو . تعال اس •مت إليه وصل 
المفيض كالفرق ربه، عن وتبليغه الدين ق ه فتياه بئن الفرق أل وبتن 

ةروايهما حيث من الفتيا، الرواية من ولا الرواية، الفتيا من يلزم فلا والراوي، 
.٢٢١وفتيا 

الفتيالأن والفتيا؛ للرسالة مغاير هو بالحكم: ه تصرفه » اكاق: القسم 
مابجب ه قبله من وإلزام إنشاء والحكم صرف، واتباع محض تبلخ والرسالة 

.ا١ والحجاج« الأسباب ن ٢٠نح ي
النقضيقبل بل يقبله، لا والحكم النسخ، تقبل الفتيا أن » آخر: فرنا وذكر 

حمانصن جمفصار تقبله، لا والفتيا الحكم، عليه رثب ما بمللأن ظهور عند 
نومخاصة الى^ فتياه ق وهدا . المسخ الفتيا خصائص ومن النقض، الحكم 

.الشريعة لتقرير المسح، تقبل فلا ه وفاته بعد الفتيا وأما زمانه، ق كان 
الموهى علزائد وصف فهو يالإمحامحة: هؤ تصرفه رر الثالث: القسم 

لة العامالمياسة إليه فو'ف' الذي هو الإمام لأن والقضاء؛ والفتيا والرصالة 

.( AU~A)_"والإمام القاصي وتصرفات الأحكام عن الفتاوى تميز ز الإحكام )١( 
.بمصرف ( )>_VAه نفهدو )٢( 
.ه نفالمصدر )٣( 

.(٩٠)ص ه نفر الم،. ( ٤ ) 





٥٧تشريمة وغثر ئشربمة إل السنة تقسم الأول: القمل 

وإنامتها،الصلوات، كابادغ بالفتيا ف تم انه على العلماء اتفق م وق
.ونحوها المناصك وإقامة 

أيهاعلى فيه العلماء امحلض الأقسام، هده ض متردا منه. وقع م وق
;٢ ل ثلاثا منها ذكر ٢« ر ائل موفيه ؟ يحمل 

منهتصرف هو هل ٢ ر له( فهي ميتة أرصا أحيا مجن ) ; ه قوله الأول: 
 Mفأشبهتملكا فيه لأن الإمام؛ ياذن إلا أرصا ُيحبى أن لأحد يجوز فلا الإمامة، ب

ف،يتونفلا ه، تصرفاته من الغالب لأنه بالفتيا؛ تصرف أنه أو الإقهناعات. 
الأملاكتحصيل يجامع كالاحتهناب، بالإباحة فتيا لأنه الإمام؛ إذن على الإحياء 

؟الفعلية بالأسباب 

رجحويوالشافعي، مجالك مجدهء_ا والئاق حنيفة، أق مذهب هو الأول 
الغالبأذن الدائر أن : والقاعدة ه، تصرفه على والتبليغ الفتيا غلبة مذهبهما 

• ٢٤١" أول الخالب إل إخافته والنادر 
يكفيكما خذي ر سفيان أي امرأة لهند — ه قوله الثانية؛ المسالة 

بغترأو حقه، يجنس فلفر من لكل فيجوز ؟ بالفتيا تصرف هو ،فهل ١ ( وولدك 

.الأحكامص الفتاوي تحز ق الإحكام )١( 
.٢( \-A• )\الأ' والفروق ١(، )ص'ابم-يى ه نفالصدر 3،: اثل المانئلرْنْ )٢( 

لازمثريع ت المنة كتابه ن الكرم عد ضم الدكور دثيقة ماقشة اثل الممذْ ن نانغه وند 
.)ص٦٧-•٩(ودم 

.زيد س مد عن ( ٥٧٦)١ الكرى j والمام ١(،  ٣٧٨)والترمذي ٣(، • )٣٧ داود أم أخرجه )٣( 
•الأل-انى وجودْ )ْ/ماآ(، الفتح ق حجر ابن إساده وثرى غريب« حن » الترمذي؛ نال 

أرضاأصر من ) قال؛الني عن ءائشة عن ١( ٢ وأخمد)٦;. (، ٢٣٢٥المخاري)وأخرجه 
•نهوأحق( لأحد ست ل

.زتّاأنه كالئاي أحمد الإمام ومذهب )٤( 
للماورديوالحاوي )صْأأ(، الأمهات وجامع ١(، )ا"/أا' الصنائع بدائع انفلر: 

.١( .  Ta/v)•الخلافة ار المورووس (، ٤٩٧)®/الياء وحلمة ١(، ١-٣A  AX/A)والغي 
-على شان أي امرأت هند دخلت قال: عاثثة عن ١(  ٧١لم)٤ وم٢(، ٢ ١ ١ ر الممحاري أخرجه )٥( 



التجدددعاة محي النشرمة وغم التشريمة المة ٥ ٨

مذهبومشهور الشافعي، مذهب هو كما خصه، علم بغئر ياخذه أن ه جن
جنسياخذ أن لأحد يجوز فلا بالقضاء، تصرف هو أو ، ، ١ خالفه على عالك 
عنالة__ولين الحطا؛و حكى قاض؟ بحكم إلا اضوم من أخدم تعير إذا حقه 

.، ١ الحدب هذا شرح ق العلماء 
القماء،مرجعها معتن مال ل دعوتم، بأيا علل؛ قضاء أنه تركا ومآن 

•فمحا مجرد وليس 
والقضاء٠، بالمدينةر كان سفيان أبا أن روير ما فتيات أنه يرتم، مجن وحجة 

.الحدث ظاهر هو وهذا إعلامه، نل البلد ل حاصر على ينفذ لا 

يكمييما الممقة من مطيي لا شحيح رجل سفيان أبا إن الك، رسول يا فقالتات ه أس رسول 
ه:الق رسول فقال ؟ جناح من ذلك ل علي فهل عمله، بغتر ماله من أخذت ما إلا لي ويكفي 

.( بنيك ويكفي يكفيك ما بالعروق ماله من ذي خ) 
.١( ٦ ١ )ه/ الفهم ق القرطي أيضا طٌ وذكر )١( 

فالا.وإلا حقه، بجنس حلفر لن الخوان ناكهات أثوال، ئلاثة مالك عن المازري وحكى 
فتنةوأس عقوبة، غتر يكن إن أخذه فله شيئه على قدر وإن لإلإ "؟(ت ٠ )_A مختصره ل خليل وتال 

:بشرحلآن مشروط الأخذ جواز » أن أي: ورذيلة« 
الحاكم.إل رفعه من فلأيي وإلا عفوية، حقه يكون لا أن الأول: 

إليهاينسب أن أي: الرذيلة، يأس وأن دم، إراتة أو كقتال حقه أخذ يسبب الفتنة ياص أن والثاد• 
•ب/همأآ( خليل مختصر على الخرشي ثرح ) أخذءه له بجون فلا ذلك يأص ب فإن وتحوْ، كالغصب 

فلا.وإلا حقه، جنس ص أو ورقا أو عينا كان إن حقه بقدر ياخذ أن له حنيفة: أبو وتال 
الأخذ،جواز لنا ويتحرج الخطاب: أبو وقال حقه، أخذ له قس أنه أخمد الإمام مذهب ي والشهور 

يواجتهد غوى ه جنغ؛ر ص كان وإن بقدره، أخذ حقه جنس من عليه القدور كان فإن 
,عتها اف رصي هند حديث مآن أخذا تقويمه؛ 

أ/هه١، ٤ الكو)ه/وم>-، الشرح عر الدسوقي وحاشية (، Tr"،/t)القدير فتح انفلر: 
.(١٣٧\،r\fo)الباري وفتح (، ٣٤ا/. والغي)٤ ، ( ١7ا/ر٠ الأحكام عمدة بفواثد والإعلام 

.)ْ/ئ،را( السنن معال؛ انفلر: )٢( 
وكانكانت,ممكة، القضية هذه لأن للمسألة؛ الحديث، بمذا الاستدلال يصح ولا » النووي، قال )٣( 

صحيحشرح ) ه البلد عن غانيا يكون أن الغالب على القضاء وشرط بما، حاصرا سميان أبو 
=٠ ( ا/ام ١ مسلم 



٩٥ نشربمية وغم ئشريمة إل التة تميم الأول؛ القمل 

امالإمال ق ٢١١(نله ظه قيلا قتل من ) :ه نوله الئالتة: المالة 
إذنبغير السلب القاتل فيستحق الفتيا، سبيل على ه منه تصرف هذا الشافعي! 

.الفتاوى كار أسابما نتع الي الأحكام س هدا لأن ،  ٢٢١الإمام 
أنلأحد يجوز فاد بالإمامة، هؤ منه تصرف هو بل مالك! الإمام وقال 

. ٢٣١الخرب قيل ذلك ق الإمام بإذن إلا بالسلب يختم 
تصرفهغالب أن وهو - التقيمين الماكن ل قاله فيما أصله خالف وفد 

لقوله_، I،L»،،1Jتكون أن أصلها الغنيمة أن لأصله! محالفته وسبب ~ بالفتوى هؤ 
وإخ-راج[ ٤١ه١الأنفال/بميحمسةُ قأن ننسء عنمتم ؤآعلموأأئما ؤ تعال: 

دعنالإخلاص د أفرمما ذلك إن م , الأية هر  ١١٥٠خلاف ذلك من لب ال
.إه ٢ الإملأم١ كلمة نمرة دون لب الهدا أجل مجن فيقاتلون امحاهدين، 

الأحكامو ٢ ١ المروق كتابيه مجن حررته بطوله المراق كلام هو هذا 
بالأمة،يتعلق فيما وأ-ئكاُها ام الأنهذْ ق  ٢٦١" الأحكام عن الفتاوي، ييز ممق 

اغالمكتابه ق فلخصه عليه اطلع القيم ابن أن ويبدو . عليهاالمتربة وآثارها 
حنآث.غزوة فقه عن كلامه ق  ٢٧١" المعاد اد ز" 

هسرقن ولا ؤ نوله؛ وجاء بايعت لما هنا-'ا أن النعي؛ عن )ؤر/و( الطفات ن سعد ابن وأ"مجا' 
للي.حلال فهو مال من أصت ا فت مغيان أم فعال مفاز. أي مال من أصت كنت تل ت نالت 

٠إه مرمل أنه إلا الصحيح، رحال رحاله منيه الفتح)؟/'اّآ"(ت ق الخاففل نال 
إلم اذ رسول مم خرجنا نال؛ قتادن أي عن ( ١٧٠١ومسلم)(، ٣١ ٤٢الخارتم،)أحرجه )١( 

.ثلاثاقالها ( صلبه فله سة عليه له قتيلا قتل من ) : ه ايد رصرل فقال — نما؛ وذكر ~ حفن 
اوردم،للوالحادي )ما/-لأ-آلأ(، المني انظر؛ . والثوري رالأوزاعي واسحاق أخمد نال وبه )٢( 

.(٣١ا/.الأحكام).عدة بئرائد والإعلام (، YttIo)الحلافية المال ورووس ^ ٣٩٣)^!
(،٤١—١ ٤١)ا/. الم عبد لاين والكاق (، ٢٤)آ/اللمرغ؛نانى الهدايه انفلر؛ . حنيفانأبو قال وبه )٣( 

.( ٢٠)ص. الحاجب لابن الأمهات وجامع 
.)أ/اآ(المدونات)؛(انفلر 

.)ْ()ا/.0آ-،/.أ(
)0)صص-\"0.

٢٠( ١ )!/٩ انحيط المحر ق والزركئي >،(، • المهد ن الإستنوي وكذك (، ٤٩-• ٤٨٩/٣))٧( 



التجديددعاة صد التشرمة وغم التشرمة السنة ٦ ٠

ل_بينأعكن، محا بألفاظه هنا القراق كلام أسوق أن حرصت ومحي 
أنمن عمارة محمد كالدكتور العاصرين بعض ذكره ما استقامة عدم القارئ 

٠تشريمة وعتر تشريمة إل السنة تقسيم إل يرصد القرال ًلكلآم 
بالفتاالتصرف الأول م القجعل أنه الفهم: هذا عنده نشأ وإنما 

غترالمة قبيل من الأ-محرين مين الموجعل التشريعية، السنة قبيل من والتبليغ 
يستأنفوأن لأيد » فانه إمام  juX)أو قاض، قضاء إل يفتقر ما لأن اكشريعية؛ 

مجدىلتبان الحاصر، الوقت وإمام المعاصر القضاء بواسهلة الجديد، الاجتهاد فيها 

رأثموإلا ام، الأحكهده أمضيت توفرت فإذا أذكامها، إعمال شروط توافر 
هيالي الإسلامية، والقاصد الصالح تحقيق يتغيا جديدا حكما الجديد الاجتهاد 
ا.١ {.( الأحكام هده وراء من الغائية والعلة الحكمة 

صشيء عن يف ب القرال فإل بعد، فيه والتوجيه الفهم هذا ولكن 
تصرفهمن جعل أنه فعله ما غاية التشريع، وصف الثلاثة الرسول. تصرفات 

وجعله، يمفيلتزمه مكلف كل أن .ممعى " عاما تشريعا " والفتنا بالتلمخ هؤ 
لايجوزأنه .ممعى غترعام لكنه تشريعا، بالقضاءوبالإمجامة ه تصرفه مجن 

مجنمنه شيئا يفعل أن لأحد وليس الإمام، بإذن أو القاصي بحكم إلا عليه الإقدام 
فعلهالرسول. أن بححة ه نفقبل 

هلأن)ر ب ١ بقوله ذللئ، ختم بالإمجامة الني. تصرف آثار ذكر لما بل 
لقولهممررا شرعا ذلك فكان بإذنه، إلا امحتبيح وما الإمامة، طريق فعله نما إه 

.« ١[ لالأعراف/ا/ْ ه لشفم واتبعوه ؤ تعال؛ 

٠العوا سليم محي والدكتور ( ١ر 
•( ٣٧٧)"الأضاحي العدد ابحاصر لم الموبجلة ١(، ١ )٧ الإسلام المنهج معال( )٢( 

•)ص٣٣( والحضارة للمعرفة مصدرا والمة ١(، )ص٩ ودائم لازم تشريع المنة انغلر: ( ١٢)
■)صْآ( الأحكام ص الفتاوى تميز ن الإحكام )٤( 





التجدددعاة محي اكشريعة وغم التشريمة السنة  ٦٢

إله ويتج^١^؛ ١١تقسيم يناقش الكر.بم عبد فتحي الدكتور أيضا ونجد 
منللأحكام استنباطهم ل العلماء عمل يامتقراء أنه بحجة! بقوة، ودفعه رده، 
ووه. الرسول صفة على الأول بالدرجة يعتمدوا نر أهم ، ء الرسول منة 

لالفعومضمون القول لفظ على اعتمادهم كان وإنما يقر، أو يفعل، أو يقول، 
ذلكو وضعوا هنا ومجن الشرعي، الحكم على منها كل دلالة ووجه والإقرار، 

سيلل وا يكونولر ، الاستنباط وقواعد الألفاظ دلالات ب يعرف ما 
أهمكما تشريعية، وغثر تشريعية إل تقيمها إل يلحاون السنة مجن استنباطهم 

وحي،تر غعلى صدر وما وحى على بناء ه عته صدر ما إل يقسموها نر 
صعوبةل؟ القضاء أو الإمامة أو الفتيا أو الرسالة باعتبار منه ذلك صدر وهل 

قا لاجتماعهرأ نقل، ه تصرفاته بعض على يترل الصفات هده أي تحديد 
عليهفيحمل التبليغ، ه تصرفاته على الغالب ولأن واحد، ونت ق . شخصه 

.إه السلام عليهم الرسل وضع هو الذي للغالب تغليبا 
النظرعن يغفلون لا استنباطاهم ق العلهاء أن I ذكر ما على ويشكل 

هناومن اخ، .. والملابسات القرائن من بالوقائع بحتض وما الترول، سان أي 
مواضعهاعلى يقصر أعيان قضايا باها الوقاع بعض على بحكمون قد 

والأسابالوسائل على ادا اعتالقضايا، ومعالجة الأمور مسامة ز ه ومدته خطته التزام ات ثانيه
ليسوخهك قو منهحه التزام نإن آخر، وبلد بلد وض لأخر، حنن من تختلف ولكرها الجكمٍة، 

البعدإل ذلك أغضى رمما لأنه الكلي، أسامها عءن مفصولة أحواله وونائع أعماله جزثيات باتباع 
العاموالمبدأ الكلي الأساس بالتزام ذللئ، يكون، وامما والأحوال، الفلورف محن كنهر ق مسماجه عن 

الرسولمه ، تصرنما بأنه صّءل وقد كئ؛رة، السنة فير وأمتالته وأشباهها، الجنيات لتللثر الشامل 
يتصرن،(١ ٦ —٧ ١ ٦ ص1 المصلحة ضوابط ر حاكما إماما كونه بوصف هو 

.( ٧٣، )_YUودائم لازم تشرح المة )١( 
للنمروالتشرع والسنة ١(، )صرخ٤ سلي محمد للأستاذ والواقعية المثالية ب؛نر الإسلامي الفقه انفلر؛ )٢( 

.١( -٦٣ ١ )آ/ْآ عاشور لاين الإسلامية الشريعة ومقاصد ٢( ٤ - ١ )ص٦ 



٦٣تشربمية وغم تشربمية إل المنة نسيم الأول: القمل 

قالامتعانة من بمع لا أنه فيكر استدرك، الإشكال هذا من وللتخلخى 
إذار، أقأو فعل أو قال ■من بصفته ه الني عليه كان الي بالخال الاستنباط 

بل، الحكم على الدلالة ز عليها يقتصر لا وأن بدقة، الصفة هده تحديد أمكن 
.منه الحكم واصتخادص الحديث، فهم على تعتن أخرتما أمارات إل بضميمة 

أنلأحد يجوز لا القضاء بوصف فيه. 'نصرف ما » : القراوط وقول 
.؛ ر حاكم« بحكم إلا عليه يقدم 

;نوع؛ءن على الرسول. قضاء لأن إطلاقه، على ليس 
الخصمآن.بحاحد عند الحكم : الأول 

اجمان يعلملا ولكن الحصمان، فيه يتجاحد لا فيما الحكم و١لثانيت 
والتنازعالأخر، على منهما لكل يجب فيما الزوجين كتنازع منهما كل يستحق 

الوقائع.ثبوت تقدير بعد قؤ فيه حكم مجا به ويلحق الجنتن، دية في 
لحكمبيانا فيه لأن لم؛ جملكل عاما تشريعا يفيد النوع هدا ؤ، فحكمه 

نابالإسادم شيخ قال كما ~ فهو ، عليهاالتنازع الواج؛ة الحقوق ق الق 
.؛ ر الإسلام دين قوام هو الذي والحرام الحلال أبواب من ~ تيمية 

.>آ()ا(اموق)ا/،'"
.٤( < )؛/٩ اكاوي محموع واطر؛ بمرق، ( —٥٧وداثم)ص؛٧ لازم تشرع المنة )٢( 

١^.ذكر ما لثل ضاتثة زيادة ( rv'-rUi)_الراع القمل j واق 



اكي|*يددئة عتد اكشريعة وغير اكشرمية السنة ٦ غ

ا1ثالثالمطف 

للمنة، jj^iعلماء تقسيم 

ةجمل،)، ١١عادة" الدار اح كتابه"مئشؤ، القيم ابن العلامة ذكرْ 
حيثالمتعارضة، الأحاديث بعض لين، الجمع لأجل العلمأء لبعض ساقها الك م

تنوعان هؤ الني به بجر مجا ت فقال اجر لكا مبعضهم سلك وقد رر ت قال 
الوجوهجميع من لجره مجهلابق حر فهدا الوحي، عن، به يخثر ٠ أحدهما 

-

.المعصوم الجر وهو وخارجا، ذهنا 
٠منه بما اعلم هم الغ، الدنيا أمور من، ظنه 'م، به يخثر ما ٠ والث١ني 

عنه أخحر وقد أحكامه، له تثبت ولا الأول، النوع رتبة ق، ليس فهدا 
يؤبرومحاالنخل ؤ، أصوامحم سمع لما فانه النوعين،، بح، تفريقا بدللث، الكريمة ه نف
لوأرى رما قال! . يلقحومحا بأهم فاحبروه آ ؟ هدا ما ز ت قال "" التلقيح هو و~ 

وايتمظتيغ، عن، اخريكم إيا ز ٠ فمال ا سمضسفجاء فتركوه آ ثا ميضره تركموه 
وهومشهور، صحيح والحديث، اس( عن أجرتكم ما ولكن؛ دنياكم، بأمر أعلم 

أحرىوما الدنيا، أمر مجن هدا مجتل عليه خفى من فان وأعلامها، نبوته أدلة من 
إلاالبتة عليها يهللع أن البشر يمكن، لا الغ، العلوم من، جاء م فيها، عادته به اممه 

ل؛العا حلهم، لدن محن، كائن، هو وما يكون، ومجا كان، عما فاخثر الك، من بوحي، 
.« المار )، المار وأهل الحة، ؤ، الجة أهل استقر أن إل 

ه،ظنعن، إخبار العدوى عدم عن، إخباره فهكذا قالوات رر قال! أن إل 
هويل، الأخر، من، قريب البابغ، وأحد ميما لا الملقيح، تأثير عدم م، كاخياره 

بالعييالعدى كاتصال به، وتأثره بالأنثى الدكر اتصال فان واحد، لموع اق 
نرجمم حكه ب.بتعلؤ، مما لا الدنيا، أمور من، كليهما أن رب ولا به، وتاثرْ 

,وأحكامه وأسماثه، وصفاته سبحانه الق عن، كالإخيار به الإخبار ، فليمِالشرع، 

.( ٢٦٨)ا()آ/يآ'آ، 



٥٦ تشريب وغثر تشريب إق المتة تقسم الأول؛ القمل 

اطارتببه عادته سبحانه اممه أجرى الذي الدنيا أمر من ه له ين فلما قالوات 
الممرضإيراد وتام الثمار، صلاح ق التلقيح وتاثير إ، ببعفِبعضا الأسباب هذه 
.مصح« على ممرض يورد أن ونحاهم الخل، تام على أنهم المصح، على 

أنإل ك، الدنيا أمور من ظنه عن به يخير ما رر الثانيت الوع ل فكلامه 
دوىالعوتاثير الخل ق التمليح تاث؛ر يعي؛ ~ كليهما أن ريب ولا قالُرر 

نجمأن يقتضي « الشرع من حكم به يتعلق مما لا الدنيا، أمور مجن بالمرض- 
.الدنيوية الأمور ل ميما ولا بتشرع، ليس مجا ه تصرفاته 

نوابالجبار، عيد كالقاضي العلماء بعض كلام ق نحوه دم تقوقد 
تابئرحديثا عن وجوابمم توجيههم ل ذكروه العلماء بعض أن كما ا، خلدوزر 
.٢ ل الحديث، هذا استدلالهم مناقشة ق وتقريره بيانه ّياتي ما على الخل، 

كمالقائله، تعيين دون غيره عن القيم ابن بحكيه إمما القسيم هده أن على 
ىعلالأمر بل ويتبناه، يراه أنه صرورة منه يلزم ولا كلامه، بداية ق به صرح 

ابالرضل العدوى ق المتعارضين الحديثين بين الجمع ق بجثه هاية ل فانه خلافه، 

•٣( )ص؟ الممل هذا من الأول المحث ق )١( 
 )٢( j ٩-؛٩( )ص■ الثاد الفصل من الأول المحث.

فقال( س ولا ض ولا عدوى لا ) : ه اض قال : ئال أي ص س 
؟خيحربما الأجرب الجمر غيخألطهأ الغلّاء، كاهأ الرمل ل تكون الإبل بال ضا اس، رمول يا ١^٠١^؛،؛ 

•( الأول أءدتم، فمن ) :الق رمول ممال 
وأنكر. ( نصح على ممرص يوردل لا ) : ق الني قال يمول: بعد هريرة أبا سمع ية؛ أن وعن، 

فاسلمة: أبو غال بالحبشة، نرض ( عدوى لا ) ؛ أنهتحديث، ألر : قكا الأول. الحديث هريرة أبو 
(٢٢٢١)وملم ه، لوالسياق  ٠٦البخاري أخرجه . غيره حدئا ني رايته 

أبوغضب حى ذلك ل هريرة، أي عم ابن ذباب، أي ابن أتم،؛ ) الحارُث، رآْ فما قال؛ وعنده 
تال. أبيتن، فالت،: هريرة أم فال لا. قال؛ قلم،؟ ماذا أتدرى للحارث ممال بالحبشية، فرض هريرة 

أدريقلا آ عدوى لا ر ; فال اذ. رمحول أن بجدئا هريرة أم كان لقد ولعمري، ملمة؛ أم 
•الأحر القولآن احد نسخ أو هريرة، أبو أني 





.٧ اكشربمية غم المنة إنات على الأدلة الثاد: الفصل 

ساص 

مراسوسةإدبأاهااسة ض اهأدلة 
;ماحث ثلاثة وفيه 

(دنياكم بأم أعلم أكم ) : بحديث الامقدلأل : الأول الحث 
;مطالب ثلاثة وفيه 

.وألفاظه الحديث طرق •' الأول ا،لطلب 

بالحديث.الاستدلال توجيه : الئاد اشللمب 

.لهالعلماء توجيه وبيان بالحديث الامتدلأل مناقشة ت الثالث ا،لطلب 

بما.الاستدلال وهماقشة المنة من الأخرى الأدلة : ^( ١٠١١الحث 
;مطالب أربعة وفيه 

•ثابت بن زيد حديث الأول؛ المهللب 

•الني. على فتها استدرك الي الأحكام بعهزي اكاي،: المطلب، 
والدعاءالم، مجن الغضب حال ق لمانه. على بجري ما الثالث؛ المطل-، 

٠قصد يلا وغيره، 

•ه الخي عن ورد ما ض عن الة الصحابة نفي الرابع؛ المهللب 

١٠^٥٠١٤ لمر الأحكام ل الاجتهاد بحدد ؛ الثالث الحث 
.الشارع مقاصد ورعاية العباد، مماخ ي النفلر الأول؛ الطلب، 

." الأزمان يمز الأحكام نؤ يكر لا " ناعية: إل الامتناد اكاني؛ المطلبق 
.زمانحم ل الظروف لتغير الروية المن لعض الصحابة تغيير ت الثالث المهللب 





٦٩اكشربمية غير المة إئات على الأدلة المصل 

الأولالمبحث 
إدنياكم يامر أعلم انتم ر : بحديث الاستدلال 

اوإنموغثرها، السنة من عديدة بأدلة التقسيم هذا صحة على استدلوا 
هدورانرة ولكئوأصرحها، حججهم أقوى من لكونه الحديث؛ تجدا بدأت 

منحوله دار ما وكثرة ومخارجه، ألفاظه لتعدد ونظرا . ٢ ر كلامهم ق وتردده 
Iُهلالب ثلاثة ق عنه الكلام وسيكون أفردته.كبحث، والجدال الحجاج 

وألفاظهالحديث طنق : الأول المهللم، 
فيما~ الصحابة محن رواها وقد النخل تامحر قمة ب الحديث، يعرف 

اس،د عبن بابر وجوعائشة، مالك، بن أنس ت وهم ستة، "■ عليه وقمت، 
.ه الكندتم، عمرو بن وينر خديج، بن ورافع اس، عثيد بن وطلحة 

اظ،والألفسياق الق واختلافا تفاوتا بينها نجد مروياتجم ق وبالتامجل 
أوجهيت__بين حى حدة، على رواية كل لفظ يساق أن المناسج، مجن فكان 

يكشفبعضها والروايات الأئديث، إذ مناقشته؛ وكيفية بالحديث،، استدلالهم 
.الأخر بعضها ؤ، يشكل عما 

جزء٢فهو (ر دنياكم بامر أعلم أنتم ) • العنوان ل المذكور اللفغل قاما 

قالشريعة أحكام س للتهرب تكاة الناس بعض منه يتخذ » القرصاوي; يوسف الدكتور قال )١( 
ونحندنياناء شؤون من ~~ زعموا كما — لأمحا ونحوها؛ ء والسياية والمدنية، الاقتصّادية، امحالأت 

ةالسويسنة المع نتعامل كيف كتابه ل ذكر هكذا إلينا« الرسول. وكلمها وقد بما، أعلم 
للمعرفةمصدرا المنة كتابه ق ذلك بعد تراه ولكن (، ١٠١)ص المنة لدراما والدخل (، ١٢)صواّ 

الشسم.هذا أنصار يويد )_؟U( والحضارة 
هعلييعلق الذي الشغب كان طويل زمن من الحديث هذا إن » لأستن؛ مجوسي الدكتور وتال 

٠ص؟ا"( والشرح السنة ) منها« التحلل يراد الي الشرع أمور من شاء ما ساء من 
المذاهبوتاريخ (، y٣٦/؛ )٠ احمد الإمام مسند على شاكر أحمد الشيخ تعليق ق؛ نحوه وانظر 

.)\ا\،0ل(للشربجي أعداءالإسلام كتابات ق والمة )صّّآآ(، زهرة محمدأي، للشيخ الإسلامية 
؛JajLlbتشريعية وغتر تشربمية إل المة تقسيم تناولت الي الكب بعضّر ق الحديثآ من الجزء هذا تكرر )٢( 

=ق ورد أنه غير المة، كتب من شيء ؤ، المياق بمذا عليه أقف (ول؛ دنياكم بشؤون أعلم نتم أ) 



اكبمدددعاة عد اكشريمة رغم التشريمة المة  ٧٠

قربجةأخرى منامة ق هماس ابن عن تحوم ورد وقد وعائشة، أنس حديثي من 
•جل بن وُعاذ هريرة، ايا عن معناه ورد كما النخل، حرص ل منه 

المحوعلى وهي ألفاظها، وبتمام كلها الحديث هذا مرويات وإليك 
تمقرونا، ؤ عنهما انك رصي وعانثة أنس عن ~ ٢ و ١ 

فحرجقال ( لصلح تفعلوا لر لو ؤ فقال! يلمحون، بقوم مجر . الني، أن 
تم)أنقال: . وكذا كذا نلت : نالوا ؟( لمحلكم ما ) فقال: بمم فمر شما، 

.( دنياكم بأمر أعالم 
مشكلثرح ق والهلحاوي ماجه وابن له، والساق لم مأخرجه 

دنياكم،أمر من شيء كان إذا ر ،ولفعله: يعلى؛ وأبو وأحمد حبان وابن الاثار 
•( فال دينكم أمجر مجن كان فإذا — به فشأنكم بعضهم: ولففل — به أعلم فأنتم 

:عنهما اذ رصي الق عيد بن جابر عن ~ ٣ 
(شيقا يغي هذا أرى ما ) قال؛ المحل، يلفحون بقوم مجر الني. أن 

يصلحكمأعلم.مما أنتم ) فقال: س الني فأخبر فتنصت،، العام ذللا، فتركوها 
ارالاثمشكل ثرح ؤ، والهلحاوي له، واللفظ الزار أخرجه ( نياكم دق 

يلصحونالناس ه اممه رمول أبصر قال: ،ولقتلهما: رالأومعل ق واإعiبراني 
أو( لقاح لا ) : قال اف رسول ا يشحون قال: ( ؟ اداس ما ) فقال: الٍل، 

الفقشيما، الناس ممر فجاء اللقاح، فتركوا : قال آ بشيء اللقاح أرى ا جمز 
.( لقحوا نحل، صاحم، ولا زراع، أنا ما ر : هي انك رسول 

•دنياكم( يأمور أعلم أنتم ) بلمظ؛١( )؛؛/a"؟ حزم لابن الإحكام 
وأخمد(، ٢٢)حان وابن (، ١٧٢٢)والطحاوي (، ٢٤٧١) orUوابن (، ٢٣٦٣لم)مأخرجه )١( 

.( ٣٠٣١، ٣٤٨).يطى وأبو (، ٢/٣ْ١٢٣/٦،١)
(،١٧٢٣ار)الأتثكل شرح ن والطحاوي .٢(، )٢ الأّتار كشف ن كما الزار أخرجه )٢( 

١الأومْل)ؤ، والطثراني  الكلامثم.يأتي صعق، وفيه معيد بن بحالي أماثيدهم ون ( ٠٣٠
■aJs  ؤ، بالخدت استدلالهم عن التغميالية الأجوبة ن,r"( )؟؟،■



٧١اكئربمية غم المة إشات على الأدلة ١^: اكمل 

;قال ه الق عسي بن طلحة عن — ٤
منعيما ) فقاوت الخل، رووس على بقوم اذ. رسول مع مررت 

اسول رمفقال . طمح الأنثى ل الذكر يجعلون يلمحونه، ففالوات ا ؟ هؤلاء 
اثنهرسول فاخثر فتركوه، بذلك فاخروا قالث آ شيقا ذلك يغي أظن مجا )  ٠
الفظنا ظنت إيا فاق فاليصنعوه، ذلك ينفعهم كال إن ) فقال: ذلك به 

أكذبلن فاق به، فخذوا شينا الله عن حدثتكم إذا ولكن بالظن، 
اوالسزارر وأحمد، ماجه، وابن له، واليا3، لم مأخرجه ( وحل عز اس على 

افمظثه، فلما لكم ثلتت وإق دنياكم، ق يصلحكم أعلم.مما أشم ) ولفعله: 
.( وتعال تارك اف على أكذب فلن وجل: عز انذ قال لكم: قلتث 

نالفلوإن ثلكم، مبشر أنا فامما ) ،: أحمدلوعند محاجه ابن لفظ ول 
٠آ انف على أكذب فلن : الله قال : لكم قلنؤ مجا ولكن ويصيميؤ، يخطئ 

:قال ه حدج م، دافع عن ~ ٥ 
٠المخل يلقحون يقولون: النخل، يأبرون وهم المدينة الق. ني قدم 

انكتفعلوا لر لو لعالكم ) : قال . نصنعه كنا قالوا: ( تمنعون؟ ما ) فقال: 
اأنا إنم) فقال: ذلك. فذكروا قال: . فنفحت أو فنقصت فتركوه، ( خرأ 

فإنمارأي من بشيء أمرتكم وإذا به' فخذوا دينكم مجن بشيء أمجرتكم إذا بشر، 
وأبحيلي عمار بن عكرمة طريق، مجن ٢ ١ جمان وابن مسلم أخرجه ( بشر أنا 

.هذانحو أو : آخره ل عكرمة قال خديج. بن راج حيلي النجاشي 
(بثر أنا فانما دنياكم، من بشيء حدثتكم وإذا ) حبان: ابن لففل وق، 

والطالم(، ٩٣٧)والزار )\/ما-ا(، وأخمد (، ٢٤٧ماجه)•وابن (، ٢٣٦١لم)مأخرجه )١( 
ارالاثاد معشرح ي والطحاوى (، ٦٣٩)يعلى وأم ١(، )٢• حمثد بن وهمد (، ٢٣)•

.(١٧٢الاثار).مشكل شرح ود )آ/ة٤(، 
مشكلشرح وذ (، i/v/V)الاثار معاد شرح ئ واكلحاومح، ١(، ا-آأ )ا/أا أحمد أخرجه )٢( 

.مسالم له أخرج صدوق، وم حرب، بن سماك الجمع• عند الحديث إسناد وفي( (، ١٧٢)١ الأتار 
.( ٢٣)حان وابن (، ٢٣٦٢)مسلم أخرجه )٣( 



اكبمديددعاة صد التشريمة وغثر اكشربمة المنة ٧ ٢

•كوق الأستر ت وبمال جابر، ابن وبمال: ، عمرو بن يستر عن — ٦ 
قحدث وله ت ، لوقالا الصحابة، ق الأثتر وابن الر عبد ابن ذكره 

إه.النخل تلقيح 
يألما أخرى متاسات ي الخديث معي ق ورد ومما 

•الصبح صلاة عن نومهم ل طويل حديث ق خهثه قتادة أنج؛ عن ~ ١ 
ما) I ه اممه رمول فقال . صلاتناؤ، رى لعض: بعضهم قال وفيه: 

يا: قلنا ( فال دينكم، أمجر كان وإن فشادكم، دنياكم، أمن كان إن ؟ تقولون 
فإذااليقفلة، ق التفريط إنما النوم، ل تفريط لا ) فقال: . صلاتناق مطنا الق، رسول 

والسهقيوالدارقهلني خر.بمة وابن أحمد أخرجه وقها( الغد ومن فصلوها، ذلك كان 
.الشاهد موضع دون ٢ ١ صحيحة ؤ، مسلم وأخرجه ، ،رالتبوة دلائل ؤ، 
:قال عنهما الق رصي عبامن ام، عن ~ ٢ 

افيهيقولون: الناس فجعل بالمدينة، نخل ؤ، يقلموف ه اس رمول كان 
الفق. ورسولهاس صدق فقالوا: ( وكدا كدا فيها ) : الني. فقال ومس. 
مجنفيه قاك ومجا حق، فهو الق عن حدثتكم فما بثر، أنا إنما ز : الله رمول 

:الهيثميلً؛ وقال ، اإبزارر؛اأحرجه ( وأخهلئ أصيب، بثر أنا فانما نمي، قبل 
ترجمه«مجن أر لر البزار شيخ الأصبهاد الق عبد بن إسماعيل أن إلا حن، وامناده رر 

.ترجة)اإا0(( iM-iArjoالغابة)وأسد ١(، الر)؛/•اده عد لابن الأتعاب )١( 
.(١٩٤٦ترجمة ٤ ٥  i/aوالس المسامي )جاع يصحاق« وليس مخضرم هو » كير؛ ابن وقال 

دلائلالموة)ا/آآان والمهقي (، ٤١وابنخز_.بمة)• )ْ/خآآ(، أحمد أخرجه )٢( 
.( ٢٢٢٠)الصحٍحة ل الألاني وصححه . الصبح صلاة عن نومهم قمة ن مهلولأ ١(  ٣٣~

)ي)اخ0■

٦٠٠٣٣)و ( ٤٧٢٦)السد ق )٤( 
هوقلت،؛ » الزار شخ ق الهثم كلام على حجر ابن الخاففل وعلق )ا/آا/ا( الزوائد مجمع ت، )٥( 

•وعترهم« نيم وأبو الشتخ وأبو مجنده ابن وونمه تاريخه، ق نعم أبو ترجمه سمويه اكهم الحاقفل 
بقوله؛الكاشفة)محزوأ( الأنوار ن العلمي الرحمن عد الشيخ ونعشه الشفا، كتاب شارح أيضا ثه وح

النيحدسهموخرصها يجربون فمحرصوْ ضر بشجر محررا فكألهم صح فإل نثلر، ا،لتأخريننه تحسين و» 
ًكدا« أحلن يقول؛ الخارص فكأن ونحم،ن، حزر الخرص أن ومعلوم خرصه، خلاف، على حاءت قه 



٧٣اكشريعة غم المنة إشات على الأدلة الثاد: القمل 

:خهتُ هريرة أي( عن ~ ٣
(فيه شك لا الذي فهو الذ عد من أنه أتمرتكم مجا ) قال ه الني عن 

•؛ رحان وابن ا الزارر أخرجه 
:ه جل بن معاذ حديث — ٤ 

نمناما امتشار اليمن إل مجعاذا بمرح أن أراد لما ق اس رمول أن 
حضر،بن وأميي والزبتر وهللحة وعلى وعثمان وعمر بكر أبو فيهم• الصحابة 

ئأفيما إي ر فقال؛ ٠ تكلمنا ما امتشرتنا أنك لولا بكر• أبو فقال، فامسشارهم، 
ترىمجا ) فقال: . برأيهان إنكل ككلم القوم، فتكلم قال: ( كاحدكم إل يوح 

وجلعز اذ إن ) : ه انك رسول فقال . بكر أبو فال مجا أرى قال: ( ؟ مجعاذ يا 
.ا١ الكتر ل الهلثر١ني أخرجه ( بكر أبو يخطى أن سمائه فوق يكرم 

ثةوعائأنس رواية؛ من مجتنوعة بألفاظ ثابتة الخل تابئر قصة أن فسين 
ادةقتأي رواية: من يشابمها ما وثنت حديج، بن ورافع الله عبيد بن وًللحة 

•هريرة وش وابن، 

•^ ٣٩١١)اكحيحة لة لوال٢(، • )١ الأستأر كشف أيضا: وانفلر 
.( ٨٩.المد).ن )١( 

.ثوي« إمنادْ » الكاب: محقق ونال ٢(، ١ . )٦ )٢( 
وبقيةيضر، لا كلام وب ثقة وهو الرمادي، منصور بن أحمد وفيه البرار، رواه )) الهيثم• وقال 

.اآ إ٣٨ ١ الزوائد محمم ) كه فيه محلف صالح بن اذ وعبد الصحيح، رجال رجاله 
 )٣('(A--\vly )\(١٢٤رنم ،) صالقرآن فضائل ل نمم وأم (، ١٢٤٧)\ك\بن مجد ون

••٣( )ا/* لليوطي المنوية ادلألئ كما المنة  lSشاهثن وابن اكل؛راد، 
بنالوض؛ز، عن ،روي رجه، من أر ٤( العطوف أم فيه ١(» )١/■٢٨ الز_وا'د بحمع ؤ، الهبمي قال 

)ا/آا"ا(،الوفويات ز الجوزي ابن •■( يكره اف إن ) آخره وأخرج •ومون« رجاله وبقية يهناء، 
ابنوقال ( ٣٨٨٦)العالية و١لهuلب (، ٧٣٠)٩ المهرة اتحاف مختصر ز كما أسامة أي بءن والحارث 
,بثقة ليس ت النائي وقال بحى، كذبه حماد، ين نصر الحارث أم به تفرد موضوع حديث الخوزي• 

٠الحديثح يضع كداب المصلوب سعيد بن محمد ت أيضا وفيه ، إه— الحديث ذاهب ت مسلم وقال 
٠( ٢٣٣)للدهى الجوزي ابن موضوعات ترتيب ت وانظر 





٧٥التشربمية ض الط إئات على الأدلة ١^: القمل 

(دنياكم ق يصلحكم •مما اعلم أنتم ) ت جابر حديث ول ،، ل ( به 
ة،المختلفه برواياتالحديث، وتجدا ، الأشقرلمحمد الدكزر قال 

رادأفبعض بأن ويثعرنا لما، وينه الشريعة، ل عفليما أصلا هؤ الني يوصل 
أهلوالمقصود الدنيا، أمور من يتقنونه هق.مما منه أعلم أحيانا يكونون فد الأمة 

هه عنبمدر مجا إل لالتفاقم ترعا داعي لا وأنه وصناعة، فن كل ل الحرة 
.الناس« محن غتره قول إل يلتفتون كما إلا ذلك، مجن 

الأتجا؛ فيهه الرسول اتباع المكشن طزم الدبمية الأمور أن اكاق: 
بشيءأمرتكم إذا ) : هؤ لقوله تعال؛ الق عن مبلغا بمقته عنه صدرت تشريع 

مستندهاالي الدنيوية الأمور من كان إذا وهكذا ، ٤ به^ فخذوا ديتكم محن 
القى علأكذب فلن وجل، عز الله قال لكم: قلتت فما ) لقوله.:الوحي؛ 

لثثلا الذي فهو الله، عند من أنه أخبريكم مجا ر وقوله: ، ار ا وتعال تبارك 
.الدينيةيعم كما الدنيوية يعم وهذا ،، را فيه 

النيبرأي فيه الأحل• يلزم فلا الدنيا، شؤون من وحي فيه ليس ما وأما 
يقدرهاالي والمصلحة والتجربة، الحبرة إل فيه يرجع مما لأنه ؛ اجتهادهولا ه، 

هلقول٢، اتباءهأ يجب تشريعا تكون فلا الشأن، هذا ل الاختصاص أصحاب 
المقصودعلى منه أدل ل ،، ١ بشر( أنا فامما رأي من بشيء أمرتكم ذا إ) 

•٧( ٠ )صآب وعائشة أسأٍه حديث ■ ٢٠تحرتبه تقدم )١( 
■)ص'C جابر حديث من نحربجه تقدم )٢( 

.)٣(أنمالالرمله)ل/،*؛آ( 
•( )ص١٧خديج م رافع حديث من تحربجه تقدم )٤( 
•( ٧١)ص النه تميد بن طلحة حديث ق رواية تحربجه تقدم ره( 
•هريرة أي، حدبث من تحربجه تقدم )٦( 
 )V( :للخوا اكشريعة وغر التشريمة السة انفلرUV_<( ،) ؛، ليعرفه مصدرا والسةA_«(٧٩والحضارة)

•( >ص١٧خديج بن رانع حدبث من تحربجه تقدم )٨( 



التجديددعاة محل التشرمة وغم اكشربمية الط ٧ ٦

أو- ه بأعلم فأنتم دنياكم أمر مجن فيء كان إذا ) الأخرى: الرواية ل قوله 
مئن،قإل الأشياء قم فكونه آ فإل دينكم أمر من كان فإذا ~ به فشانكم 

الأخر،م الععن الحكم ذك انتماء على يدل بحكم، منهما م قكل وخصص 
.، رقالية للتخصيص يكن لروإلا 

عدممن به أشار مجا أن رأى حينما رر : النمر المنعم عبد الدكتور قال 
النخلإثمار عدم عليه ترتب قد الإناث، ل الذكور طلع ووضع النخل، تابئر 

أفارما أن بين م ( دنياكم بشؤون أعلم أنتم ) ذك: لهم وقال قوله عن فرجع 
أمرهفذك عدا مجا أما يستهليعون، ما منه يفعلوا أن فعليهم الدين أمور من به 

(«.فال ديتكم أمر مجن كان وما ) دنياهم بثوون أعلم وهم لهم، متروك 
وأمراوحيا ظنوه النخل تاب؛ر يترك عليهم أثار لما ء الني أن اكالث: 

فيما،ظهوره أو بنقصه إما سلبا الثمر على فاثر لأجله، التابتر فتركوا شرعيا، 
دقلشر؛؛، بصفته محه صدر طي رأي يانه : الحملآ هذا عن ه الني اعتذر وقد 

.ممكةنشألكونه الخل؛ ولا الزراعة أهل محن ليس أيضا وأنه ويخطئ، يصيب 
نمأو ~ رأي من بشيء أمرتكم إذا ) ه؛ المح، فقال زوأ'،،، ذي غئر بلل 

انكإن ) قال: اس عبيد بن طلحة حديث وق ،، ل( بثر أنا فانما ~ دنياكم 
:رواية ول، ، ( به تؤاخذوني فلا ، ظاظننت إثما فاي ، فليصنعوْ ذك ينفعهم 

جابر:حديث ؤ، وقال ، آأ ( ويصيب يخقلئ الظن وإن مثلكم، بثر أنا اثما ف) 
٢(لمحوا غثل، صاحب ولا بزراع أنا ا جم)  ١.

•وعائشة)ص'٧( أنس حديث من تخريجها تقدم )١( 
.( Uto/x)الروضة محصر شرح انفلر: )٢( 
.١( )ص٩ إلنا وصك كيف ه انذ رسول أحاديث )٣( 
•)ُصد٤( والحضارة للمعرفة مصدرا والمنة الأثار مشكل شرح انغلر• )٤( 
•( )ص١٧خديج بن واي، حديث من تخريجه تقدم )٥( 
.)صا¥( تخريجه تقدم )٦( 
تخريجهتقدم )٧( 
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ايكعن حدتكم فا بثر، أنا إنما ) :ه قال النخل حرص قصة ول 
وقال، ، (أوأخهلئ أصيب بثر أنا فإنما نمى قبل من فيه قلتث ومجا حق، فهو 

٢(كأحدكم إل يوح لر فيما إق ) اليمن: إل محعاذ إرمجال صة قل  ١.
شرعاولا عقلا يمكن لا ر) فإنه المقصود، على الدلالة أوضح هدا ول 

الوحي،بترة جمتصرفاته وكل الرسول، حياة تكون أن — الأدلة هذه مام أ— 
ةعقليمجترلة فالاجهاد بشري، رأى عن كان ه تصرفاته من كم' أن ولابد 

الأحوال،من بحال منها الرمول نجرد أن يمكن ولا أجر، علتها وٌفخرة كخرة، 
تفصيلا،الحياة جوانب كل يغهل لر لكنه الخاص، مجاله الرسول حياة ق فللوحي 

سثحيوحي، فيه يزل ب فيما أيضا بحاله والتدبير والعقل والاجتهاد وللتفكتر 
مجعيتفق حكما غثرهم أو أصحابه، أو هو، له ويوجد ويدبره، الرسول فيه يفكر 

. ٢٣١الشرعية« العامجة والقواعد الهاحة، 
الحديثهدا غثر يكن ب ولو رر • العوا سليم محمد الدكور وقال 

.لكفى دائما، وقانونا لازما، شرعا كلها لبت، سنته. أن تبيآن ل الشريف 
منةمجن اتباعه يلزم مجا أن تبيئن ~ رواياته .ممختلف ~ الحدين، عبارة نص ففي 

قمجتعلغالبه وذلك فحميج، الوحي إل مجستدا كان ما هو إنما ه اذ رسول 
نمهذا على الدلالة ل أوضح وليس الدنيا، بأمور متعلق وأقله الدين، بامجور 

يقول:أن بوسعه وكان (، دنياكم بشؤون أعلم وأنتم بشر، أنا إنما ) • هو قوله 
فبلييالزراعة، احسن لا أو - نحل مجكة ق ليس إذ - بالنخل ل ح؛رْ لا إني 

■( ٧٢ما/،)'/،ابن حديث من نحربجه مدم >١( 
.( ٧٣٨نحربجه تقدم )٢( 
منةمايو العربي؛ بحلة ي انجد أبو كمال الدكتور نحوه وذكر (، )ص٤٣للنمر والتشريع السنة )٣( 

الفكروانجاهات اليوم معتزلة العصريون كتاب ل كلامه ض أيضا وانظر ، ٢١ ٩٧٧
.مصر)ا/آبمآ( ق العاصر الإسلام 

الافتتاحي.العدد المعاصر)ص"آ"ا( المسلم بحلة التشريعية وغتر التشريعية السنة )٤( 





٧٩التشرمة غر ايطة إيات على الأدلة اكانى: الفصل 

عادةمن كان وقد ~~ البخاري الإمام باّتثناء غترْ أخرجه مما رتبة وأندم أقوى، 
ح،فالأصالأصح يقدم قومحا، بحب الحديث روايات يرتب أنه مسالم الإمام 

افيهيس ولاس، هميد بن طلحة رواية وهي ، الأقوى١ تكون الأول فارواية 
اومجالدين من به أمر ما بئن التفريق ولا الدنيا، وأمور الدين أمور محن الميق 

إنر ال؛ ق~ اللقاح بتركهم احبر لما ~ ه أنه فيها جاء وإنما رأيه، مجن به أمر 
إذاولكن بالظن، تواخدود فلا ظنا ظننت إنما فاق فليمنعوه، ذلك ينفعهم كان 

•( وجل عز الله على أكدلب، لن فاق به، فخذوا شيئا الق عن حييتكم 
بثر،أنا رإنما قال؛ هؤ الني، أن خديج بن راغ عن الثانية الرواية كر ذم 

اأنفانما رأي من بشيء أمرتكم وإذا به، فخذوا دينكم من بشيء أمرتكم إذا 
.{ك هذا بحو أو )ر ؛ ■~ الحديث، راوي ~ عمار بن عكرمة بقول وعقبه ( بثر 

لقوله؛المعي على عكرمة ها أتى إنما ( الرأي ) لفظة )) ؛ ؛ النوويأ فال 
.محققا« ه الني بلفظ بجر قلم ( هذا محو و أ) 

ةالروايمن أقل رتبة ق يجعلها مما اللفظة هذه ثبوت ق يشكك وهذا 
هيأمر ومجا الدين من به أمر ما بئن التفريق أراد لن تني جمفيها وليس الأول، 

م.رأيه من 
؛قال هؤ الني أن وفيها ، وعائشة أنس عن الثالثة الرواية بعدها كر ذم 

بنحماد طريق من لأهما قوة؛ الروايات، أقل مجن وهي ( دنياكم بامجر أعلم نتم أ) 
.، ٤٠البخاري تركه فلذا حفظه، ماء كبر ولما ت؛نطى، وكان ملمة، 

ذههيرتب نر أنه — الفلاهر — لما مالإمام بان الجواب• هدا ويناقش 
لفضلهفهغ؛ الذ عبيد بن طلحة برواية بدأ وإنما فالأصح، الأصح مراعيا الروايات 

.)صبم:آ( المعلم للشيخ وامحازفأ وانتضلل الزلل س الة عر أضواء كاب j لما الكاشفة الأنوار )١( 
١(٠ )ا■/؛ للأي المعلم إكال إكال ق مثاه وانفلر: ١(، ١ \/l )٥ لم مصحح شرح )٢( 
.)صآ"آ( ودائم لازم تشريع والمة (، ٢٠١٨لطاس الدين نجديد ممهرم انفلر: )٣( 
.( ٢٩٨ازكائفت والأنوار ، )■ا/"اا( حجر لابن التهذيب فديب انظر: )٤( 
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الأخريى،من بأقوى ليس إسنادها فان وإلا بالجنة، العشرة أحد وكونه 
تغيرفد صدوق ر) ٢! ر التهذيب تقريب ق حجر ابن قال حرب ين سماك ففيه 

عمارين عكرمة فيها خليج بن راغ رواية وكيلك هه للقن ر.تما فكان باخرة، 
بينها;الترجيح ؤلريق سلك إذا بل آ ر التقريب ق كما يغاوهل،ك صدوق ر) وهو 

هذاأنس حديث روى وفد ، ر عابد(، ثقة )ر لأنه عليهما؛ تقدم حماد رواية فان 
.منه« أثمت ثابت أصحاب ل يكن لر » المدييل ابن قال الناني، ثابت عن 

لمما وأمرر البيهقي قال غر0، عن روايته ففي عاليه أحذ وما 
هحديثسوى وما تغيره، قبل محنه سمع ما ثابت عن حديثه من وأخرج فاجتهد 

٠كه الشواهد ق أحرجها حديثا عشر اثى يبلغ لا ثابت عتر عن 
لقومذلك من قال فانه تعارض، ولا الروايات، بين اختلاف لا » نه إم 

عنه،حكاه فيما صادق وكلهم ، ، «ل سمع مجا منهم واحد كل بحكى قوم، بعد 
رم.هؤلاء عه حكام كما ه الني أقوال وكلها 

أنعلى التنبيه به أراد ( شيئا ذلك يغى أقلن ما ) : ه الني قول — ٢ 
الوجودل فاعل فلا وحده، اف إل ذلك وإنما الحقيقي، السبب هو ليس التلقيح 

اهرةالفنبان الأسترك بدلك يرد ول؛ تعارص، اس إلا مؤثر ولا خالق ولا 

.؛(ترخما؛)؛آ.-مآ(

.(٤٦٧٢ترخمة)٢( 

(١٤٩٩ترحمة)التهذيب تقرب ن كا ٣( 
.١(  r/U)التهذيب تمذبمب ق: النقل هذا انفلر ٤( 
.ابملأ،)7/أْأ( أعلا، وسر ه)*ا/"اا(، نفالصدر ن: الممل هذا انظر ه( 
■•٣( )آ/• الحنفي انحاس لأي المختمر من المعتصر ٦( 
.رأ/،"آإ( الأنار مشكل ثرح انفلر: ٧( 
العادةأجرمح، تل. تعال انه إلا ، قيء لكل الفاعل ١لصالح، الضمي هو افذ وإمما » رشدت ابن ثال ٨، 

جربه،من الناس س ذلك ويعلم لها، غنوها مياشرة عند بملحها وأن الخلويان، مءث د يفبان 
=ونجربة لنحربتهم الضارة محءت الأدوية يعلمود الذين كالأطا، عيه، التمرة العادة فوجد 



٨١اكشريمة غم الة إبان على الأدلة اكاد: القمل 

النمعلى التوكل مع حياته ق ذلك يفعل وهو ذللئ،، عنه يتصور كيف، وتعطيلها، 
اشالمعطلس، ل كما يضره، ما ودفع ينفعه ما تحصيل ل يسعى فكاي، وحده، 

الأخذإل أمته يوجه كان، وأيضا اغ، .. وغرواته حروبه ل وهكذا والمملجؤ، 
.ا ١ كادمجه فهم ق أخطاوا القوم ولكن بذلك، 

لكنالتلقيح عن ينههم ب ق وهو » : ؛ رتيمية بن الإسلام شيح قال 
يضالأبيهل الحأل، فلمه ل غلط من علط كما هاهم، أنه فلهم ز غلطوا هم 

.والأسود« الأبيض الحبل هو ت الأموي والحيئل 

إبارفكذلك جرمْ، ما ذللئ، من بجرب لر ممن —واهم ذللث، من لم يولا أسلافهم، من تميم من 
،القهخالبي ؛علمه لرو النحربة، بطول النخل أهل من جربه من به الانتفاع علم وتلقيحه، النخل 

.ا/ب*ا٢( ٧ والتحصيل اليان ) « \لأث\و ق مذكور م مما قال، ما لهم فقال نجربة، به له تتقدم لر إذ 
—ذللئ،بم أنه النغًل تأب؛ر فيا تدخل من قؤ الرمول فلن لمد لا—؛ن: —اهغ، موسى الدكتور وقال 

اس،ونيان  ٠٣١الأمباعلى الاعتماد عدم الواحس، وأن شيء، لكل الفاعل هو الذ أن فيهم يغرس 
أتاهفكأنه شيما، وصار اسر ننفهس الرسول أراد ما خالان يقع أن الله حكمة اهتضت، ولكن 

الترفيي دون ويجتهصنالعهم، ق ون حافالناس ويدع الأمور، هذه مثل يدع بان التوجثه 
أمكهدا ومني . جميعا بج، والمالم_، خالق قاف الأساب، على معتمدين معاشهم، يثرون 
تسمدون؟لم ولا ؟ نحرتون لم ثانية بمالهم فلم الزراعة، ئوون ق يتدخل فلم النوع، هذا قوعن 

يثرونأعلم أنتم ) عنه: لهم نال لأنه ذلك، من ئيثا ولا ؟ كدا لزراعة كدا ونت تحتارون ب ولا 
._"U( والتشريع المنة ) إه ( دنياكم 

ألبعد، شوكتهم تقو نآ الذين الؤمجنين عن الأعداء بلاء صرف الخائنة؛ هذه التعلقة الحكم ومجن )١( 
؟ا فيهقو محي نزول أجل من فيهاحموها وتمرها، المدينة j الكافرون يطمع أن الجائز من يكن 

؟المؤمنون يستعد حى الكافرين هحوم بدلك اذ وصرف مطمع، غير جعلها شيما التمر بخروج 
واختار،ابتلاء البحث، هذا ل هي — اليوم حق — الحادثة فهذه لبماغم، صدتم، ق اختبارهم وأيضا؛ 

اسروافقد باهرا، تجاحا الإ.uن أول ق -وهم القاسي الاختيار هذا ؤ، ه الصحابة تجح وقد 
عاليهاؤهو اذ لر—ول منهم أحد عتاب يرد ب بل بسببها، أحد ردة إلينا يرد ل و ا اوامْ طاعة في، 

ذههق ه الأوجهي الحكمة هذه ولعل . المتين الصادق، بالإيمان لهم يشهد مما خارقا، رغم 
.٨( ١ ص»٨— شاهين موسى للدكتور والتسرع الستة ر الحادثة 
ستةوال)صلْ(، النمر لأي ه الرمول واجتهاد )صلأا"ا(، للمحفاص المغا سرح وانظرت 
(٤٧٢-٤٧١/٢)للثربيي عليها والرد متاقثتها الإسلام أعداء كتابات في، المرية 

.الفتاوي،)إما/؟ا(بحموع )٢( 



التجديددعاة س النشرمة وغير اكشريمة الستة  ٨٢

دويالعأحاديث ؛ ١ العادة دار مفتاح كتابه ق القيم ابن وساق 
وعندي» قاوت ا ر بينها الجمع ق الك مصمن وذلك التابئر، وحديث يالرض 

هعليكانوا ما ونفي والحكم، الأسباب إثبات يتضمن آخر لك ملحدثن ال 
نمليلفان » قال: أن إل والإثبات« النفي ووقوع الباش، واعمماد الشرك من 

دنيا،الماخ ومثرع للتعطيل أسابا تكون أن عن وإخراجها الأسباب، 
أسبابوأمحا وحدها، بما بيات الأن واعتقاد إليها، والركون عليها، والاعتماد 

اتوإئاكوحيد، حقيقة عن وخروج به، وجهل وجل، عز بالخالق شرك تامة 
ر،والأمق للخلإثبات له وجعلها عليه، اس حلقها الذي الوجه على ببامحا جم

.والحكمة« للتوحيد والشيثة، للسبّح والقدر، للشرع 
الدنيويةالأمور إل يصرف ( دنياكم بامر أعلم أنتم ) قوله: ل الأمر ن إم 

الحدثهذا عن جوابه ق، عياض~ القاصي قال . ، بالممورأ فيها بجزم ب الي 
وفيماانادر، ق ويجوز الأمور، بعض ق يكون إنما هذا ولكن ر) ~رم وأشباهه 

وقدوالغفلة، باليله الوذن الكثير ل لا واستثمارها، الدنيا حراسة ق الخدقيق مسيله 

أهلهافرق وسياسة مصالحها، ودقائق الدنيا، بأمور العرفة من عنه. بالقل تواتر 
.ك( الكتاب هذا مجن معجزاته باب ق عليه نبهنا قد مما البئر، ق معجز هو مجا 

تلقيحمن المع ق صربحا يكن ن؛ وإن الحديث، ق الهي أن ريب لا — ٣ 
بتركمشورته سمعوا لما الصحابة فان فعله، مجن أول تركه أن يشعر أنه غير الخل 

،،(رشيئا اللقاح أرى مجا ) قوله: أو ٢، (أ شيئا ذلك يغي أظن ما ) بقوله! اكلقيح 

.)صئا--ْا"(الأول الفصل من الثالث المحث ق كلامه أول ذكر مر ( ١٢)
المشكاة)ا/-اإآ(،شرح والمرنان (، Yirv/\U)واكحصل واليان رأ/اخا(، للقرطي الفهم انظر: )٣( 

ودالملازم تشريع والسنة رصأأ""ا(ا داغي للقره منها الاسسجاحل وكيفية السنة من والتشرع 
)ا/آخا->آا(الهكناوي علمي للشيخ الإسلام بدين عام تعريف كتاب وانفلر؛ ( ١٨)'ا/ْالشفا)٤( 
•٧( )ص• جابر حديث ُن تخربجه تقدم )٥( 
•٧( أيضا)ص' جابر حدبي من تخريجه تقدم )٦( 



٨٣التشرمة غير المة إئات على الأدلة اكاق: الفصل 

(لصلح تفعلوا لر لو ر ت ه قولأو ، ؛ خما(لكان تفعلوا لر لو لعلكم ) فوله؛ أو 
معالتاب؛ر تركوا لذلك التشريع، كله ذلك من فهموا — الروايات اختلاف ب جب— 

.رديئا يطالع التلقيح بدون التمر وأن ضروري، أنه الثابة التجربة على القانم عامهم 
ألل أحد يختلف لر بتركه أمرهم بعد التلقيح بدون صلح التمر أن ولو 

لمااللقاح، وفعلوا إليه، يلتفتوا نز و مشورته حالفوا أهم ولو تشريعا، يكون ذللث، 
يسلز و الق، عند من أنه بمصر ب نعم، . وتقصير لوم بسه يلحقهم أن أمنوا 

مثلكم،بثر أنا قاتما ر بقوله; حلته عن اعتدر م ومن بالفلن، قاله وإنما شيئا، فيه 
•؛ ر ( ويصب يخطئ الظن، وإن 

ة،كونية ماديوأمور نظرية أمور ثمان' الدنيوية الأمور ن أ ٤
تعال:قال كما الأراء، فيها وتختلف الأهؤثء، تحكمها - غالبا - الفلرية فالأمور 

[١ ١ هإهود/خ يزالون ولأ وحده امه ^لناسز٠ ربكلجنذ فآء لو وؤ 
سلهالشرع يأل ذللئ، فمثل والأفعاور؛،، والأخلاق الأدان ق مفترقتن أي: 

.الكتس، وأنزل الرمل، تعال الله بعث، ولدللئ، انحرافه؛ ويقوم 
وقوانينه،وأجناسه وعناصره ونواميسه بالكون ا،لتعلقة المائية الأمور وأما 

افاهذللث، لة؛ العمليوالتجربة الشاهدة عنصر على الغالس، ق تعتمد فهده 
وإدارهاوصنعها تركيبها بكيفية يتعلق، فيما به، والعلم الاختصاص لأهل متروكة 

اهام قعمن، النفلر بغضآب تدبيرها، عرف منؤ لكا ثمرها وحصا وتسيثرها، 
هاهملما ه فالرسول القبيل، هدا من الخل تابير وقصة . كافرا أم كان لما م

هذاأن أي• ( دنياكم بأمر أءالم أنتم ) حينئذ: لهم قال شيصا، التمر وصار عنه، 
.٢ ٠^،^ يمنعكم لا الشرع فان نافعا، ووجدتموه جربتموه أنكم دمتم ما الأمر 

•٧( ١ )صل خديج  Jiرافع حديث س تخريجه تقدم ( ١ > 
■لا( ' )ص وءاسة أنس حديث م، تخريجه تقدم )٢( 
انظر)٣( 
انظر)؛(
انظرره( 

.>آ/ْا""ا( أخمد الإمام ند معر شاكر أحمد الشيخ تعليق 
.( ٧٨/١)٨ الرازي للفخر الغبي، مفاتيح 

١؛٠ ١~U ٠ )ص! الشعراوي محمل للشيخ الإصلأم خصوم وأباطيل شبهات 



اكيءيددعاة عند التشريمة وغير اكشرمة اوسة ٨ ٤

لأنتكليفي؛ حكم من تخلو لا الأمور هذْ تجاه تصرفات ولكن 
وإنحق شرعي، حكم به يعلق فائه كان وكيفما كان، مهما المكلف فعل 
انفوعليه ~ ا ١ بيانه ميأل ما على ~ شرعي حكم الإباحة لأن إباحة؛ كان 
.رم الأعشار بمدا الشرعي للحكم تحضع أيضا الدنيا أمور 

علىيدل كما الخل، تأب؛ر من تضنه ما إباحة على يدل الحديث وهدا 
.المختصن إل الظاهرة بالأمباب الخاص الأمر إصناد 

دورصمن نفهم فانا وبالجملة )) ل ل الخالق عبد الغي عد الشيخ قال 
علىبما الع١لمين مجن الدنيوية ائل المل الشورى إباحة مثلا! التابتر عن ه نحيه 
إباحته؛تفهم قد نعم . ندبه ولا به أثار ما وجوب منه نفهم ولا ءلاقتهم، قدر 

.« مكروه ولا .ممحرم يشتر لا إذ 
ذهه» ! ٢٤١الحديث قرح ل المباركموري الرحمن صفى الشيخ وقال 

امحضةالدنيوية الأمور ق تجاربه وتوسعة ١لإنساني، الحقل تحرير ق عفليمة قاعدة 
الحرثل والطرق الوسائل أحسن اختراع مثل: وذلك شرع، فيها يرد لر الي 

اومالحياة، أساب وصاعق والفضاء، والبحر البر ق والسفر والسقي، والزرع 
قالأصل بأن " القاعدة هده عن الفقهاء عتر وقد . الدنيا أمور من ذلك إل 

يشتحى النهي العيادات ق، والأصل النهي،، شت حى، الإباحة العبادات غير 
.؛ ٠١" ١لإباحة أو الأم 

الدنياأمور مجن كان مواء ~ الشارع مجن الهي أو الأم فيه ورد مجا فكل 
علىيكون ذلك مجن شيء فيه يرد لر ما وكل ا،تئاله، يجب، - والعبادة الدين أو 

.ك، الدنيا أمور ق والإباحة العبادة، أمور ق الهي من الذكورة القاعدة 

•( ١٧٦)'/،الئاك الفصل من التنرمة المنة وجرئ ن الخلاف ممح، ق )١( 
الكرم)ص"ائ(همد لْتحي، ودائم لازم تثربع والمنة (، ٣٦٦دض)'/،للقره السنة من التشريع انثلرت )٢( 
•( ٣٤المنة)ص■ ححتة )٣( 
.٦( • / لم)٤ مصحيح شرح ق، المنعم منة )٤( 
النماويبجموع ق: القاعدة انغلر،محاذه )ْ( 



٨٥التشربمية ض المة ازن على الأدلة اكاق: القمل 

:فيما الأجوبة هذه تلخيص ويمكن 
هوالثمر لإخراج الحقيقي الفاعل أن لهم نن أن أراد الني أن : أولا 

لكنز، يتخالد ونالثمر، صلاح عنه يب يتأمر اللقاح وإنما تعال، النه 
.مراده على وتتريله ، كلامه. فهم j غالخلوا ااخاطين 

بأنوالتصريح، الجزم سيل على إليهم الأمر يوجه لر هؤ الني أن : ئاسا 
الثورةميل على عرضه وإنما "، تفعلوا لا " أو " تصلحوا لا " لهم: قال 

اجمخطا تسن لما وليلك كترهم، فكانه لصلح، تفعلوا ل؛ لو ر فقال: والرأكا، 
)فقال: عليه، بمابع فلا عنه، رجوعه وأعلن للناس، ذللث أؤلهر عليهم، به أشار 

.آبالفلن تواخذوني فاد محلنا محلننتت إنما 
والحبرة،اكحربة على البنية الدنيوية الأمور أن إل نسيه الحديث ق ثالثا: 

فهيذلك ومجع الاختصاص، وأهل بما، العارفن إل وتدبئرها تسييرها ق يمار 
اهيتعلق فانه كانت، مجهما ١لكالفان تصرفات لأن شرعي؛ حكم عن نحلو لا 

.شرعية أحكام 
:كالأل فهي الخاصة الأجوبة أما و~ 

قدالتجارب على البنية الدنيوية الأمور أن » : استدلالهم من الأول الوجه 
تشريعا«فيها رأيه يكون فلا جؤ، الني مجن مجا معرفة أكثر هو مجن الناس ق يوجد 
:وجوه من عنه بجاب 

كيضاس النلتعليم يبعث ل ه فانه فيه، أنمجاذكروالأُرية ~١ 
لوليس اغ، الطعام يطهى كيف ولا السلاح، يمتع كيف ولا النخل، يلمح 
حريامن يعرفها اعتيادية أمور لأهما ه؛ مجترلته مجن جهل ولا نقيصة كله ذلك 

.؛ريجاه نفوشغل همه، وجعلها 

عتاضللقاضي الشفاانظر؛ ]١( 



التجدددعاة عد اكشريمة وغم اكشريعة المة  ٨٦

ونوفنمحناعات يال يتعلق الحديث رر ! ، ل زهرة أبو محمد الشيخ قال 
حجة،يكون أل يمكن ه اليي أن مولأء يتمور فهل الأشجار، وتثمتر الزراعة، 

الأقهيانونسج والجلود، الزجاج وصناعة والتجارة، الزراعة فنون ق خيرة وذا 
دفقذلك، يتهورون كانوا إن ؟ الختلفة بالمهن يتعلق مما ذلك وغتر والحرير، 

ذيوصانع الماء، عن بشرع حاء رمول ض يميزوا ولن كيرا، خلطوا 
•بالأسواق نإ عا وتاجر فنية، حترة 

قوارد الحديث بان اعترفوا إذا إلا قيم المكترهم من لهم خلاص ولا 
كانفما ونحوها، والزراعات الصناعات من وغره الخل تأبتر وهو مجوصوءه، مثل 

.، ر « ه الم، به جاء الذي وهو ، هذا فوق والتشريع هذا، .لمثل محبعوثا الرسول 
يم-درمجا إل لالتفاهم شرعا داعي لا وأنه )ر الأشقرت محمد الدكور فول وأما 

تجهتان له التجارب على البنية الأمور فان إطلاقه، على ليس ك( ذلك مجن هو عنه 
بما.الجرة أهل إل فيها يرجع فهذه وتدبيرها، بصنعها يتعلق مجا إحداهما: 
قرعي،حكم عن ينفك لا فانه ها المتعلق المكلف تصرف يانيهمّا: 

.ا١ سالفا هذين إل أغير وقد الشارع، محلريق من إلا يعرف لا وهذا 
أنإما : مجعان عدة يحتمل ا دنياكم بامجر أعلم انتم ) • ه نوله أن ~ ~٢ 

أعلمأنتم أو بالزراعة، له علم لا وممن مي المخل يملح أعلم.مما أنتم : معناه يكون 
ياأعلم صنعة كل أهل أن .ممعى: المناعات، أهل مجن لمر وممن مجي بمحنايعكم 

همأنمالمهن أهل من حى غيري ومن مي بما أعلم أنتم أو أهلها، من لموا ممن 
ومادنياكم بشؤون أعلم الناس جميع ومثلكم أنتم أو والأزمان، البلدان ائر سق 

•الدنيوية الأمور سائر ذلك ق، فيدخل غتركم، من لكم يملح 

•٢( )ص؟ّآ الإسلامية الذاهب تاريخ ( ١ ) 
•)آ/ْد( المراعي مُ ن نحرم وانغلر )٢( 
(العامة)ص"اد—٤٨الأجوبة من ارابع الجواب فير )٣( 



٨٧اكشريمة غم  hi\س على الأدلة اكاي،:  ١٣١

يستدللا عقن واقعة يكون أن إل يفضى لأنه ضعيف؛ الأول فالاحتمال 
ولدان، البلبعض ق يوجد لأنه باطل؛ الثالث والاحتمال . غيرها على بما 

.يدلك مهم أعلم هو من الأزمان و>وض 
المباحانق اغ ّإن م الحديث، قصة مع ساب لا الرابع والاحتمال 

الترعلأن ها؛ منوالحرمات الواحات ق يتأتى لا فانه الدنيوية الأمور من 
والعقاب،الثواب عليه يترب إلزام ولأمحا المالحة، أمحا على حددها هو وحده 
•الثرع ورود يعد يكون إنما وهدا 

آنمليس ممن يا أعالم صنعة كل أهل أن اكاق الاحتمال حينئذ فتعآن 
/١١أطها

شيى عل( دنياكم يامر أعلم أنتم ) • ه بقوله الاستدلال أن ~ ٣ 
معان،مبب على ورد الحديث لكون ستقيم؛ عتر الدنيوية الأمور عن التشرع 

انفكة، محتلموألفاحل متعددة بروايات ورد وأيضا الخل. تأبثر حادثة وهو 
.ألفاظه بقية إل يضم وأن سبه، إل الحديث يعزى أن ذلك مقتضى 

عنينه ن؛ ه الني، أن ~ رواياته .ممختلف ~ الحديث هدا مجن ين وقد 
تبقوله لهم أباحه فائدته، له بانت فلما ئيثا، يفيد لا اكأبثر أن ظن وإنما الخل، تابتر 

انكقبلها الي إل الرواية هده صمت، فإذا ( فليمنعوه ذلك ينفعهم كان ن إ) 
رأممن هو الذي اكأبير، هذا اعلم فانتم فأبروا، التابتر ينفعكم كان إن المعي• 

إباحةهو شرعيا حكما يفيد — الوجيه هذا — الحديث فان عليه وبناء . دنياكم 
.، ١ مصالحة فيه دام ما الخل تلقيح 

يالالدنيوية وأيضا الدنية الأمور أن » تدلالهم: اسس اكاق الوجه وأئ 
وحيلا الي الد-نيوية وأما ، هق الض، اباع فيها يلزم تشريع الوحي متنيهما 

(٤ ٧ ٤-• ا/ف■ أيداءالإسلأم) كابات ق المرية والمنة ٧(، )ص؛ للاشع،والشرح المنة انفر: )١( 
يكتف١(، )صأأْ المرية المنة كراّة الدخل وانقلر: ، ( ٣٨ودائم)ص'ام، لازم تشريع المنة )٢( 

.(١٢)ص؟ للقرصاوي كلاهما المرية المنة ُع ؛تعامل 



اكبمديددعاة عد التشرمة وغم اكشربمة المنة  ٨٨

أه—لإل ا مهيرجع ل واجتهاده، M الني رأى الأخذ فيها يلزم فلا فيها، 
.الشأن« أهل بمدرها الى والمصلحة ، الخبرة

:وجوه س عته فبماب 
تصلحالراجحة المالحة أن هو عاما، أصلا يقرر الحديث هذا أن — ١ 

السنة؛أو الكتاب مجن نصا تعارض لا أن بشرط الدنيوية الأمور ق شرعيا دليلا 
لفالملحة النص وجد حيثما ولأنه النعءط، مورد ز للاجتهاد اغ جملا إذ 

.، ١١محالفته ز الإطلاق على مملحة ولا اباعه، 
المح، الة الدنيويالأمور ق واجتهاده ه الني برأتم، الأخذ عدم — ٢ 

الفيما الاجتهاد له يجوز أنه. الصمحيح بل إمحللاق، على ليس هذا فيها، وحي 
الذلأن حق؛ الأختر ق إليه يمل الذتم، الحكم لكن يصيب، لا وقد فيه، وحي 
اأيهيا ) ثال،ت الخطاب بن عمر أن شهاب ابن فعن الحقلما، على يقره لا تعال 

وإنمايريه، وجل عر اس لأن ممييا؛ ه افه رمول من كان إنما الرأتم، إن الناس، 
.واقكلف(ل؟،الظن .نا

يقوللن به المسك يمكن وبمذا )) ت ا الأثرر هذا على معلقا حجر ابن قال 
.ه« حقه ل وهذا أصلا، خطأ فيه يجتهد فيما يقع لا ولكن يجتهد، كان. 

نمالنخل تابتر وليس به، العمل وجب قرعا ورآه باجتهاده رآه فما 
رأيهخطا عن اعتذر لذلك كمره، فيها ومحلته العاش، أمحور مجن بل القبيل، هدا 

.ا( وأخعلئ أصيب بثر أنا إنما ر ؛ بقوله الواقعة ذه هق 

•وداتم)صآ'آ( لازم تشريع السنة انفلر؛ )١( 
لأن*رل؛ و وهالعلم بجان جامع ل الم عبد وابن (، ٣٥٨٦)داود أم أخرجه )٢( 

•عمر يدرك م الزهري 
)-ا(ذحانرى

٥(،٠ والمودة)ص؟ )آ/ا؟(، رخي الوأصول ؤ\/ههما، المتصفى ق؛ المسالة هذه وانفلر 
.( ١٧والفهم)٦/.(، ٤٨)؛/■المم الكوكب وشرح 

محمرشرح الوهاج والسراج ١(، ١ ا/آ" )ْ للنووى لم مصحيح وشرح ه، نفالمدر انفلرت )٤( 
.( ٣ i • آ"/ ) خان حن لصديق لم مصحيح 



٨٩النشرمة غم الط إثJات على الأدلة اكاق: الفصل 

ة،ودنيوية دينيإل! الأشياء تميم من الحديث ق ورد ما ~ ٣
الأخر،القسم عن الحكم ذلك انتفاء على يدل بحكم منها م قكل وتخصيص 

إسانتتشريعية؛ وغير تشريعية إل السنة تمسيم على الاستدلال ق يفيدهم لا 
الدين؛وأمور الدنيا أمور بتن به -مميز واضحا فرقا يذكر ل ه الني أن ~ أ 

خاصةسنة إل التقسيم أن عندنا تاُكد يبينه إ فلما ذلك، إل ماسة الحاجة لأن 
يصمملمنز هيا ومجن . له وحول لا تقسيم الدنيا، بامحور خاصة وسنة الدين، بأمور 
يروغتشريعية منة ظنوه ما للتمييز صحيحا معيارا يقدم أن منهم أحد 

.، ١ فقط أذهامحم ق إلا يخمل لا التمييز هذا لأن يستطيعوا؛ ولن تشريعية، 
الأشرةدار الصالح ُإن قال: الاس ض إن » قال 
والتجاربيالضرورات، فتعرف الدنيوية وأما بالشرع. إلا تعرف لا ومفاسدها 
.قوله هدا . والعترات والفلنون والعادات، 

بالترعإلا يعرف لا بالأخرة يتعلق محا أن أمجا نظرت تقدم مجا بجب وفته 
منذلك بل وجه، كل من قال كما فليس الدنيوية ق قال مجا وأما • قال فكما 
كانما به ين فترة زمان بعد الترع جاء لما وليلك بعفرط، دون الوجوه بعض 

محقت—ضىعن وخروجهم الاستقامة، عن الأحوال اتحراف مجن الفترة أهل عليه 
إلاالقرع ق بحتج ل بإطلاق، قال مجا على الأمر كان ولو . الأحآكام ل العدل 

الدنياأمر يقيم جاء.مما وإمما يكن، ل وذلك خاصة، الأخرة الدار مماغ بث إل 
هكونعن بخارج فاسمى للاخرة، الدنيا باقامجة قصد كان وإن معا، الأخرة وأمر 

ذلكق ث وقد الأخرة، طريق سلوك فيها يتأتى حى الدنيا، مماغ لإقامة قامدأ 
فالعادةعليه، مزيد لا مجا جارية كانت الي ال الفأوجه من وحس-لم التصرفات، من 

.الممصيل« على عفامدها ث مصالحها بادراك الدنيا ق العقول استقلال تحيل 

•ودائم لازم تشريع والمنة ٢(، )ص؟٥ ل-هلام الدين تجديد مفهوم انظر؛ )١( 
.الواسات)'آ/،رإ()٢( 



التجدددعاة صد اكشربمة وغر اكشربمة الط ٩ ٠

لروالفقهاء امحتهدين أئمة محن بعدهم ومن واكا;عين الصحابة أن ~ ب 
الدنيا،بامور خاصة أنحا بحجة هؤ الني سنن مجن صنة رد أنه محنهم أحد عن يحففل 

.٢ ١ الأدلة تعارض خد بعض على بعضهم وردود اختلافهم، كثرة مع 
الU أمته خاطب قد الني. يكون أن : الأوورأ؛ السب على ويشكل 

سياقنعم الرسالة، بلغ ل يفدح وهدا له، حقيقة لا أو.عا سرقته، إل لهم سبيل 
نموالخارة التحارب على النية بالأمور الدنيوية الأمور تر نفيقتضى القصة 
وغترهالووتم، قرره كما بالتشرع، له صلة لا مما ونحوها المعايش شوون 

افيمخطه عن اعتذر ه الني أن » ت استدلالهم من اات١لث١ الوجه وأما 
يسلوأنه وثفهلئ، يصيب قد بشرا بمقته خه صدر ض رأي بأنه به: أشار 

يؤخذلا تصرفاته من جزءا أن على الدلالة أوصح وفيه تحل، صاحب ولا بزراع 
٠ك، الدنيا بشؤون يتعلق ما غالس< ميما ولا شربع، محنه 

•وجوم من عه فأجيب 
اروايةؤ، ،وقوله (١٤بالفلن تؤاحدونى فلا فلنا فلمت إنما ) قوله: » - ١ 
أنة ثقافعقله صعق لن اعتذار ه منه كله هذا ، ٠١آ بشر أنا إيا ؤ الأخرتم،: 

إله فييحتاج سيء جرى فما وإلا فيكفر، ه، الني فيكدب الشيطان، يزيله 
نان ميعرفها ل( مخموصن بقوم خاصة دنيوية، مصالحة جرى: مجا غاية عذر، 

اظالألفذه هj( مجا وأوضح لعملها، المباشرين أهلها من كان ولا يباشرها، 
أعلموأنا قال،: وكأنه آ دنياكم بأمر أعلم أنتم ) قوله: القصة هذه ق ها المعتذر 

بهاتوش)صد؛آ(، ودائم لازم تشريع والستة (، )ص٢٥٢لسءلاص الدين نجديد مفهوم انفلرت )١( 
,١( ٠ ه — ١ ٠ )ص؛ الخراشي مليمان للشيخ أجوبتها مع عمرانية 

•الدس وأمور الدنيا أمور ض به محن واضحا فرقا يذكر لر قو التي أن م )٢( 
(٩٥٦، ٩٢)"ا/"للسخاوي المرضية والأجربة ١(، ١ ا/" )٥ للمنروي ملم صحيح شرح انظرت )٣( 
•( )ص١٧اذ محيي ين طلحة حديث من تحربجه تندم )٤( 
•( ٧٢، ٧١محا/،)'/،وابن اف، محي بن وطلحة خديح، بن رافع أحاديث من تحربجه تقدم )٥( 



١٩ اكشريمة ض الة إنات على الأدلة اكاق: القمل 

.ا ل اكهم" "كابه ق القرطي جواب هدا دينكم« بأمر 
الرأيلفظة بثر( أنا فإنما رأبي من بشيء أمرتكم وإذا ) قوله:٠ ~ ٢ 

الحديثآخر ق لقوله العي؛ على ~ ذكره مجر كما ~ عمار بن عكرمة بما أتى 
.؛ ٢١ط ه اض بقول بجر فلم هذا« نحو و أ» 

نمء بثي أمرتكم وإذا ت تقديره للشرط جزاء بثر( أنا فإنما ) وقوله•
طلحةرواية ق كما وأصيب، أخقلئ بثر أن فإنما تمتعدوا، فلا وأخهلأت رأيي 
عندهماس ابن حديث وق (، ويصيب بجطئ الفلز وإذ ) مجاجه: وابن أحمد همد 

ثربأنا فإنما نقمي قبل من فيه ئاك مجا ) ت — النخل خرص قمة ق — البزار 
يوحلر فيما إي ) الكجر: ق الهل^راني محي معاذ حديث وق ، ( وأخقلئ أصيب 

اكذننفعهم يان كإن ) لم: معند طلحة حديث وؤز (، كأحدكم إل 
.؛ ٣١( بالظلن تؤاخدوني فلا ظنا ظننت، إنما فإق فليمنعوه، 

ظناكان وإنما :مرا، القول هدا يكن لر و العلماء: قال » : ، ٤١المؤوي قال 
بمنعفلا كغيره، وظنه المعايس أمور ق ورأيه. قالوات • الروايات هذا قا بينه كما 

.، رومعارفها« بالأخر هممهم تعلق وسبه ذللث،، ق نقص ولا هذه، مثل وقوع 

الإكمالإكال مكمل وبمات المعلم إكمال إكمال و: ض وانظ (، S-W-s-aI)؟)١( 

•١( )أ'/'اأْ الإكال إكمال ومكل ١(، ١ ا/أ للووي،)٥ لم مصحيح ثرح انظر؛ )٢( 
.( ٧٣، ٧٢، رهى١٧تخريجها مدم الأحاديث سْ )٣( 
وانفر(، ٩٥٦؟، xi/t)ارضية الأجوبة ي خاوي الوواض ١(، ١ ا/ا )٥ لم مصمح ثرح )٤( 

.(  ٣٨٧/١)المشكاة شرح والرقاة )آ/ْلأا(، ماض للقاصي الشفاء ق؛ نحوه 
أنشدواوفه » : —١ْ( ٥ )آ/< القدير مض ق الناوي نال )٥( 

١١ارّول إن  والحروالإيلام والنهي بالأمر للشر الحق :، ١
ررالغمن نه لما الذكاء ذاك م يمرنهلا ولكن أذكاء هم 
صررمن جاء مجا على نه كان ند وما ل الخكأبجر راهم ألا 
الشر«على وتحر-م بجل حكما ثرعوا إن الأفكار من سالمون هم 



التجديددعاة محي التشرمة وغير التشرمة المة ٩ ٢

المرقق — منيم صحة مع — جلي بيان فهدا » : ؛ ١ حزم ابن وتال 
اممهعد من إلا الدين ق يقول لا انيو وأنه والدين، الدنيا أمر ق، الرأي بئن 

اقوؤيفيأحد بغتره عاليه يشار أن يه فممكن برأيه ييه يقول مجا مائر وإن تعال، 
معهاختر لا الي الدنيا بامجور منه أبصر وأننا له، مجهللق ٌباح ذلك كل لأن به؛ 

.الحقيقي« الخم إل انيدي الدين بامر منا أعالم وهو الأقل، ق إلا 
هقاذ رسول عند كان الذي يكون أن يحتمل قد رر ت القلحاوي وقال 

يغلبالذي وهو شيثا، الذكران مجن تاخذ لا آدم بي غر ق الإناث أن ذلك مجن 
قولعلى ،U، كان وإنما وحي، عن إخبارا ه عه ذللث يكن ول؛ القلوب، غى 
العلمذوو فتبخن يختلفون، م القول، ق الناس فيه يساوى مما ظاهر، مجعقول غير 

.به« العلم أهل غر من سواهم عمن به 
الشيحمحها قال ( لمحوا مخل، صاحب ولا برراع أنا مجا ؤ ت رواية ~ ٣ 

بكتن جمشيء ق أرها ولآ شديدة، نكارة فيها » ; ٢ ١ التوبجري ُهمود 
.موصوعة« أها والأحرى الحديث، 

قالهلعحاوي الرواية هذه أخرج فقد القصور، مجن شيء الكلام هذا وق 
داود،ن مبأحمد عن ر؛،كلأهما الأوط" " j والْلثراني الأثار" مشكل "شرح 

عنس—عيد، بن بحالي عن الفضيل، بن محمد عن الرقام، الوليد بن عيار عن 
فادبمم محتج الإسناد سا ورجال • ه اش عن اس عد بن جابر عن النعي، 

حديثهيكتب لكن بالقوي ليس كان وإن سعيدت بن مجالي نعم موضوعا، يكون 
.صالحة« أحاديث جابر عن الشعى عن له » : ٢١عدي ابن قال للمتابعة، 

.( WwrAloالأحكام)أصول الإحكام )١( 
.( ٤٢٦)؛/الأئار مشكل شرح )٢( 

.الأشم)صْ-اا()-ا(ارد 
 )i( والطبراني (، ١٧٢٣)الأثار مشكل شرح ن الطحاوي أخرجه j ١;).س الأوط
.ا/يم( ). حجر لاين التهدب ءذ,ب وانظر: )آ-/مآ؛(، الضعفاء ق الكامل )ه( 



٣٩ اكشرمية غم المنة إيات على الأدلة اكاق: الفصل 

عاقممن يكن لر الني. فإن صحيح، ومعناها فيها المكارة وجه ا مم 
يكنوب زرع، ذي غ؛ر بلد مكة ق نشا لأنه قل؛ من بما اشتغل أو الفلاحة 
كتله ه عاليخفيت لذلك ده، ويفيملحه وما الخل بحال عالم لأهلها 
.تعال اس إلا يغي ولا يوثر لا وأنه بالأصل، وتمسك الخال، 

اوي،الهلحهم مندمى المتقالعلماء مجن جماعة المعي هذا قرر وقد 

•والومي؛١، والأي، المرض، الماس وأبو رشد، وابن، والباجي، 
الأعشاببعض عن به يخثر فيما رأيه صحة تتجلى ذللئ، مقابل وق، 

عاقممن لكونه الغنم؛ رعاة يعرفه مما والصحاري، الجبال ق نست، الي والباتاُت، 
الفلهرانه.ممر افه رسول مع كنا قال; افه عبد بن جابر فعن ٢ ر وعالجه ذللئ، 
ترعىأكنت، فقيل: ( أمحلمب فانه منه بالأسود عليكم ) فقال: الكتاذ،لم بحي 

•٢ ر عليه متفق، ( رعاها إلا ني مجن وهل نعم، ) دالت ؟ الغنم 
تكونأن — الأدلة هذه أمام ~ شرعا ولا عقلا يمكن لا )) قوله! ~ ٤ 

تصرفاته.من كتثرا أن ولابد بالوحي، ميرة تصرفاته وكل الرسول حياة 
هليغلر لكنه الخاص، مجاله الرسول حياة ؤ( فللوحي .. بشري رأي عن كان 
فيماأيضا بحاله بير والمد والعقل والاجتهاد وللتفكم تفصيلا، الحياة جواوِج كل 

•« ويديره الرسول، فيه يفكر حيث وحي، فيه يزل، ل( 
امإيهه فيشري، برأي عن كان تصرفاته محن كثثرا بان فالإءللأؤا 

الاجتهادلأن تشريع؛ فذاك الحكم، معرفة ق اجتهاده بالرأي أراد فإن وإ"مالإت 

والتحصيلوالمال •٣(، )t/• الخمحر س والعنصر )أ/أمآ؛(، الاثار مشكل شرح انفلر: )١( 
■١( الإكمال،)اُ/'؟ه إكال، مكمل وبمامشه المعلم إكمال وإكمال (، ١nA/iوالمهم)

()_lAالعمري نائية للدكتورة الرسول. واجتهاد انمر)ا'اا(، لأي الرسول. اجتهاد انظر؛ )٢( 
.ص"اأآ( امحبمل القاموس ) الأراك ثمر من التجج ْو )٣( 
.٢( . ٥ ). ومسالم ، ( ٥٤٥٣)البخاري أخرجه )٤( 



اكبمديددعاة محي اكشريعة وغير الغريمة المة  ٩٤

القول يقأن  iijS,وهو ~ ذكره مر كما "" وحي كله إليه تند يوما ه منه 
وفهنلبك ق ألقيته ما كل أي: حكمي" فهو كذا حلمت ما مجي " : لبيه. 
.، لالمذكور الإذن تحت لاندراجه حقيقة؛ وحيا فيكون مرائي، 

تشريعفهي معينة طريقة على عليها واظب الى الحلية ؤؤ أفعاله وهكذا 
ذلك؛ونحو والجلوس والمشي والوم والشرب بالأكل الممملقة كالهيثات فيه، يع 
.، رالشرعيات لبيان بعث لكونه التشريع، أفعاله على الغالب لأن 

ةالبنيالدنيوية الأمور ؤ( ويظنه ، الني. يعتمده ما بالرأي أراد وإن 
.تشريعاتكون أن يلزم ولا فذاك، والحربة الجرة على 

(،TaWya)اف ومفاتح ٢(،  ivI'W)كم ابن وتضر )ْا/-اأآ(، الخاسمي ممم انفلر: )١( 
.واكف)ا/أ'ا'مآ( والممه 

.( ٢٢٧)ا/أأأ، للاثقر M الدّول وأسال (، ١٧٧)؛/انحط الحر انظر: )٢( 



٩٥اكشربمية غم المنة ازن على الأدلة الفصل 

الثانيالمبحث 
السنةمن الأحرى الأدلة 

ثابتبن نيئ حديث : الأول المهللب 

ينريي حديؤ تشرJعيةت وغير تشريعه إل نة البتمسم ١لقاJل١ن ادلة من 
اللهرسول حديث بعض حدثنا فقالوا; ثابت بن زيد عالي نفر دخل قال؛ ثابت 
فكتبتإل أرسل الوحي نزل إذا فكان ض كنت ؟ ؟^^٠٢ وما فقال: ه. 

ا،معنذكرئ الدئ ذكرنا وإذا معنا، ذكرها الاحرة دكن0 إذا وكان الوحي، 
jذي الترمه أخرج. عنه أحدثكم هدا فكل معنا؛ ذكره التلعام ذكرنا وإذا 

.حن« وإسادْ » : وقال ، ٢١١الكب؛ر" " ل والطراي لشمائل" ا "
(ا معنذكره الهلعام ذكرنا وإذا معنا، ذكرى الدنيا ذكرنا وإذا ) قوله! 

ةالدنيويور الأممجن وغيرهما والهلعام المعاش شؤون ذكر ؤ، خضنا إذا ؛ أي 
مماوتجربته رأيه ,تقتضى حديتا عنها فيتحدث، ، البشر مجن كغيره معنا فيها خاض 

.٢ ١ بالتشريع له صلة ولا ، بالتبليغ يتعلق لا 
أمورعن الحديث، ق أصحابه محع يشترك كان ه الني بأن عنه؛ أجيحمبح 

يجوز،لا وما منها يجوز وما فيها، الله قرع لبيان وغيره، والملعام والدنيا الاخرة 
رأثرأسه وعلى هؤ الني فحاء مجلس ق كنا قال: اف عبيد ن ار يكحديث، 

س(ثمد والحمأجل، ) فقال: . النفس طب اليوم نراك بعضنا: له فقال ماء، 

سنةالنرح ق والغوي )ه/ئهل/آآاّد؛(، والطراد (، ٣٣٧)الشماش j الترمذي أخرجه )١( 
لهأجد لر » الحديث: هذا عن داغي القره علي الدكتور نول دنه عدم تدرك صا ومن . ( ٣٦٧٩)

.، ٣٦٩ص منها الأسباط وكشة السنة من التشريع انفلر؛ ) المعتمدة« السنة كن؛، ئ أصلا 
سامئ لأن (؛ ٠٧٦١)رواة الهداية على تعليقه ق الألباد وصعقه (، ٢ > / )٩ الزوائد مجمع )٢( 

فيكوناللسث،، شيخ الوليد أبي بن الوليد عثمان ١^٠؛ موى عنه يرو لي زيد، بن خارجة بن سليمان 
انحاهيل.توثٍق ق، كعادته حبان اس وئمه رقد العض، مجهول 

.١( )ا/ارأآ اJالغة الذ حجة انظر: )٣( 



التجديددعاة عد التشرمة وغم التشريمة السة ٩ ٦

اتقىلمن والصحة اتقى، لن بالغي باس لا ) فقال: الغى، ذكر ق القوم أفاض 
؛روالحاكم وأحمد ماجه ابن أخرجه النعيم، من النمس وطيب الغي، من ختر 

.، ١ الذهي ووافقه وصححه 
فهمقد زيد أن يفيد ( عنه أحدثكم هدا فكل ) : ثابت بن زيد وقول 

ام،والطعوالأجرة بالدنيا اكيلقة هؤ تصرفاته جميع يثمل الحديث لففل أن 
لأجدنوقتكم يع كيف ت يقول فكاته سؤالهم، عن الإجابة استصعب ولدللث 

م.ذلك كل عن 
الثانيالمهللب، 

قوالنيئ على قها اسثدرك التي الأحكام بعض 
فياقشرعيا حكما يورد أحيانا ء اليي أن بالتقيم: القانلن أدلة ومن 

:ذلك س استدرك، فيما فيوافقه فيه، عليه ستدرك يص 

إن) قال: مكة فتح يوم ه الني أن عنهما انك رض عاس ابن عن ~ أ 
ينفرولا شوكه، يعضد لا  ٠٠والأرحس موايت، الخلؤ، يوم التز حرمه البلد هدا 

رسوليا العباس: فقال ( خلاه يختلى ولا عرفها، من إلا لمهلته تلتقط ولا محييه، 
. ٢٤١عليه مطق ( الإذخر إلا ) فقال: وبيومحم. لفنهم فانه الإذخر، إلا اف 

خيبر،يوم توفد نترانا رأى الني. أن ه الأكوع بن سلمة عن ~ ب 
اكروها) قال: . الإنسية الحمر على قال: ( ؟ المران هده هوقد عائم ) فقال: 

أو) ة: روايول ( لوا اع) : قال ؟ ونصلها يهربمها ألا قالوا: ( وهريقوها 
. ٢٠١عليه مممق ( ذاك 

.( V/Xوالحاكم)(، ٣٨١، rvr/o ،"،،x/i)وأخمد (، ٢١ ٤١)■ UrUابنأخرجه ر١( 
صحيح،اسادْ ^١(؛ ٦١)الزجاجة مصباح ل المصرى وقال (، ١٧٤)الصحيحة ق م )٢( 

.مات ورحاله 
•( ٣٦)'سآ داغي القرْ علي للدكتور منها الأسباط وكيفية التشريع من المنة )٣( 
.( ١٣٥٣)لم وم(، ١٣٤٩)الخارمح، أخرجه )٤( 
.١( ٨ . )٢ لم وم٢(،  ٤٧٧)الممحاري أخرجه )>،( 



٧٩ التشرمة ض اية إئات على الأدلة اكاق: الممل 

الوفنعليه، أعطاه ه الني ان حلويلة نمة ق ه هريرة ١^؛، عن ~ ج 
فشرهقلبه بما تيقنا مانك إلا إله لا أن يشهد الحائط هذا وراء لقيتن من ) له؛ 

حىعمر نحريه ذلك، له فيكر الأهلاب، بن عمر لقي من أول فكان ( بالجنة 
فإلتفعل، لا الله رّول يا عمرت فقال ه اض إل معه ورجع بالكاء، أجهش 
(ف؛ٌلهم ) • ه الله رسول فال يعملون. فخلهم علتها، الناس يتكل أن أخشى 
.؛ ١ ُسلبما أخرجه 

ل؛اف، مجن بوحي ونحوها الوقائع هذء ل وكلامه وو المح، ^، كان فلو 
يعرفونلأمحم إلا ذلك وما والأستثناءات، والمراجعات الوقفات هذه منهم يكن 

لهم،ملزما ولا تشريعا ليس اجتهاده وأن ذلك، مثل ؤ، يجتهد كان . ابي، أن 
وحيعن أهذا ؛ أحيانا سألوه ولما بل رأيه، إبداء على منهم أحد بحرأ لما وإلا 

,رم تيددة مواطن ق حصل كما ؟ رأيه عن أو 
:منها بأجوية عنه وأجيمإ 

قووحي اإفلاهر، ل اجتهاد هو الأحاديث هده ل امتدرك مجا ~ أ 
للغسلواستجابته الإذخر، بقطع بالترخيص استجابته تكون أن المانع فما الحقيقة، 

وحي،الطريق عن كلها هان.ه تكون أن التبشير، بترك واستجابته الكمر، بدل 
جريليرتم، الني. يكون أن يستبعد ولا بذ-لك، الوص نزول سرعة يستبعد فلا 

أنادة قتأيير حديث ق جاء كما يسمعوه أو الناس يراه أن دون ويسمعه 
فقالخهناياي؟ عي يكمر اممه سبيل ق، قتلتت إن أرأيت، اس رسول يا قال. رجلا 

غيرمقبل محتب، صابر وأنّتا اس، مسيل ق قتلتن إن نعم، ) ٠ الله رسول له 
افرسبيل ل قتلت؛ إن أرأيت، قال! ( ؟ قلح، )كيف ه اذ رسول قال م ( مدبر 

•)ا()ام(

٤;)صا'ُآ-• المر العم عبد للدكتور والتشريع المنة انظر: )٢( 
•)ص"اار( لأشين موّى للدكتور والتشريع المنة انفلر• )٣( 



اكبماو|ددعاة عغد اكشريمة وغر التشرمة السنة ٩ ٨

غترعقل ، محتسب صابر وأنت نعم ز ; انك. رمول فقال حطاياي؟ عي أتكمر 
.٢ ر لم مأخرجه ( ذلك ل الجوقال جمرز فان الدين، إلا مدبر، 

ايكعن التليغ بمنه. تصرف هو الأحاديث هده ل ورد ما — ب 
إذاه أنذلك مل إيه أوحي إنه قيل: وقد . الوحي أو الإلهام >_ إما تعال 
استثناءالعباس موال ق فكان . مواله حب فا ذلك مجن ء مي امتئناء أحد محللب 

الضراعة؛مجعى ا ر كسرها دون القدور بغسل الاكتفاء محللهم وكيلك الإذخر، 
إذار إسرائيل بنو كان فقد بالترخيص، حلقه على رحمته وسعة اس فضل ليفلهر 

•عليهم تشديدًأ ا ل ( بالمقاريض قرصوْ البول أصابمم 
ةرحممعة على الناس يتكل لئلا بالجنة؛ التبشير ترك عمر طلب وأيضا 

تفكيرالعلى الملمون وليتدرب فيها، والتنافس الصالحة الأعمال فيتركوا الله 
.؛ ٤١ا،لواقف ومرس 

فيهابجكم فكان الأحكام، بيان ه رسوله إل فوض تعال اس أن ~ ج 
يجتهد،أن ه الني عاصر لمن يجوز فانه غيره، باجتهاد أو ه، ينفإما بالاجتهاد، 

.، ١ الأصوليتن محققي بعض قول وهو العلماء، مداهج، محن المحيح على 

.)ا()ْ\ا،ما(

كسرها،فرأى ذلك ق اجتهد ه أنه على محمول فهذا » ١(: ا/،رآ■ )٢ لم مشرح ق النووي قال )٢( 
.بغلها« إله أوحي أو اجتهاده، غر تم 

مستقلاحكما ليس القدور، بكسر الأمر أن الحديث، سياق، مجن فواضح » ١لومحليت الدكتور وقال 
اغلاق،ق الحزم مياصة اقتضته أمجر هو وإنما الأهلية، الحمر لحوم حرمحة كتّليغه إياهم، الرسول بلغه 
آنسإذ يعد عنه تراجعه ذلك على يدل الأهلية، الحمر أكل وهو لمون، الميفتحه أن كاد باب 

.(١٧١صالمملحة )صوابهل أُره« لتمميد التأم، سرعة 
كماالأل١ني وصححه . مرفوعاحنة ين الرحمن عبد ص ( ٣٤١)ماجه وان (، ٢٢)داود أم أخرجه )٣( 

•الأشعري ُوّى أي على موقوفا ( ٢٢٦)الخاوي وأخرجه (• ٣٠٦ارواة)هداية على عليقه تي 
)ص-اا/(للاشمن والتشريع والسنة ٦(، ٦-١ )ئ/• ابرتم، وفتح  ivrlr)iالفهم)انفر: )٤( 
ءالحاجب ان وأيضا والأمديء، وأتّاءه ارازي كالفخر الشافعية وأكثر عقيل، وابن يعلى أم واختاره )ه( 



٩٩اكشرمية ض الستة إئات على الأدلة اكاق: الفصل 

اللأنه شرعيا؛ حكما صار وصوبه، اجتهاده ق أحدا ه الني أقر فاذا 
ذههق ذكر ا وم. بيانه إل الحاجة دعاء مع حطأ على أحد إقرار له بحل 

داءوإبالاجتهاد، ومنهللمه أصاصه كان وإن القبيل، هدا محن الثلاثة الأحاديث 
والتشريعاس، م حأكالحكم يكون أن ماله أن إلا الصحابة، بعض من الرأي، 

.، ر وتنيره محنالفته الناس من أحدا يسع فلا اس، تشريع 
سبقهموقد الصلاة ياتون كانوا قال! جبل بن معاذ عن جاء مجا ونفل؛ره 

ول:فيق؟ صلى كم جاء: إذا الرجل إل يشر ارحل فكان ، M اش ببعضها 
الفقال: معاذ، فجاء قال: صلافم، ق القوم مع يدخل م فماليها، ١ثتتين، أو واحدة 
سبقهوقد فحاء قال: سبقي، ما قضيتن م عليها، كن إلا أبدأ حال على أجده 

فقضى؛قام صلاته، ه اس رمول قضى فلما معه، فتت قال: ببعضها، الني. 
داود؛أبو أحرجه ( فاصنعوا فهكذا معاذ، لكم سن قل إنه ز ه اطه رسول فقال 

من) : ه الني قال : عنده لفظ وؤ، ، ٣١الكلأر'ا " ق الط^راني وأخرجه 
فاقتدوامعاذ لكم س قد ) فقال: . جبل بن معاذ قالوا: ( ؟ وكذا كذا القائل 

إذافصلاته، الإمام مع فليصل الصالة من بشئ مبق وقد أحدكم حاء إذا به، 
.( به سبقه ما فليقض الإمام فرغ 

بلفعله، مجئل يفعلوا أن اواس ورعب معاذ، فعل رصي الني. فكون 
هفعلاذا مجعأن بدايته كانت وإن اتباع،،، يلزم تثرع أنه على يدل به، أمرهم 

.، ٤١منه باجتهاد 

ييللأمام والإحك( ١٨٦)!/وانحمول (، ٣٩١)ْ/والواضح )ْ/•١ْ٩(، العدة انفلر؛ 
.( ٤٨١)؛/الم الكوكب وشرح اكهى ومحم (، ١٧)٤/ْ

.٦( )i/' الباري وفتح )ص"اام(، للأشين والتشريع نة الانثلو؛ )١( 
(١١•)•الرواة هداية على تعلش ي الأياق؛الصحة له ورمز ٢(، ٤ )ْ/آ' أخمد أيضا وأخرجه ٥(، ■ )٧ )٢( 

.)"ا()>أ/آ'آا-ْ*اا(
.(٢٢ا"/ْانحط البحر ) البخاري« شرط نعلى فلحا إلا شرطهما على » الزركثي: ونال 

.(٤١)؛/انحهود وبدل ١(، )؟/"ا؟ المعبود وعون ه، نفالصدر انثلر؛ )٤( 



التجديددعاة عشد التشريعة وصر التشريمة غة ال

.ا اابخاريل أخرجه . ثلاث ل ري وافقتن قاوت ه عمر حديث وكذلك 
إليهاختصموا الذين اليمن أهل من الثلاثة الفر ل هد علي قضاء وأيضا 

ن•ممد الولفالحق محنهم، فأقرع واحد، طهر ق أمة على وقعوا وقد لد، وق 
القما إلا فيها أعالم مجا ) : فقال بذلك، الني. فاخر القرعق، له خرجت 

.، ١ الذهي ووافقه وصححه والحاكم الحميدى أخرجه آ علي 
الثالثالمهللب، 

السب4ن الغضب حال في ه لسانه على يجري ما 
منهقصد بلا ، وغيره والدعاء 

اجمه يعزيالماس، مجن بثر . المح، أن بالمقمثم• القانلن أق.لة ومن 
منيقصده لا مجا الغضب حال ق عه يصدر وقد والغصب، الرضا من يعتريهم 

يسله اليمح، عن صدر ما بعض أن، يعي مما الماس، بعض على د-ءاء أو قول 
يكونفلا ، بشرا بصفته فعله أو قاله بل التبلخ، به يقصد ولا اس، من بوحي 
.، ٣١الأحآكام واستنباط للتشريع محالا ذلك 

اسرسول فحاء الصبيان مع ألعب كنت قال; عباس ابن حدث ذلك! من 
(معاوية فادع اذهب ) وقال: ا -^؛٥١ فحطاق فحاء قال: باب خالف تواريت ف. 

.، رملم أخرجه ( بعلمه الق أشبع لا ر فقال: يأكل هو فقلت،: تتح فحثقال: 
لالعرنم، عادة به منا جن مما هو بل ، مقصود غئر ه مجنه الدعاء فهذا 

.)ا()آبمما(

أمأيضا ى وأخرجه . أرقمين زيد عن \( r-\lrوالحاكم)(، UA1-UA)>،الحميدي أخرجه )٢( 
(١٧A)٣/وأخمد (، ٢٢٤٨)ماجه وابن \i(Ar-\A ،)/؟اثي والم(، ٢٢٧-.٢٢٦٩)داود 

•نواجده أو أضراسه بدت جى هؤ الق رمول فضحك ; ولفظهم 
•والألماد (، ٣٧)ّآ/؛ للمنذ"ري داود أر مختصر على تعليقه ق شاكر أحمد الشيخ إساده وصحح 

.يتصرف ( ٧٦، )ص٣٧والحضارة للمعرفة مصدرا المنة )٣( 
الكضن.بين مبوؤلة باليد الضرب : أي ( نقية قفدق ) بقوله: اراوي فسرها )٤( 

•)ْ()ئ'ا'أ(



اكشربمٍةض الط س على الأدلة اك1ني: الفصل 

وق—وعة نيعلى لا للخب، والتأكيد الحرج عند وصلة كلامها، دعم 
جملبن لعاذ وقوله ، آ ل ( حلمى عزى ) ت زوجاته لعض ه كقوله ذلك، 

دينالبيات فافلفر ر وقو ا، معاذآر يا أمك ثكلتك ر — إياه محبته ع *~ 
كينرلأ ت — الذكر الأتية سلم أم قصة ق — للجارية وقوله ،، (أيداك تربت 

.ا ل الدعاء حقيقة ذلك مجن بشيء يقصدون لا ونحوه، محنك( 
غيرهعن يصدر كالذي ه الني من ذلك صدر يكون أن ت آخر وتوجيه 

،،١ الشرع مقتضى على أنه لا القسي، والانفعال الغضب محورة بحكم اكاس من 
رجلاناثف رصول على دخل I قالت، عنها اس رصي عائشة حديث ق كما 

ه،الني مع حجحتا قالت،; عائشة عن ( ١٢/a  ١٢١١)لم وما، ١ ٥ ٦ ١ ر البخاري أخرجه )١( 
يزعمن : ه الني فقال . حابستهمإلا اوي محا غماك،: صفية، فحاصت، النحر، يوم فأفضنا 
■( انمري باس' لا ) ذال،ت • بلى نلت؛ نالت،؛ ( النحر؟ يوم طفت مجا أو حلقي، 
وعلى. ذللث، غتر وفيل ، حلقهاق بوجع وأصابما حدها، اف عقر أي؛ ( حلقى عفري ر ومحعى 

حقيقةيريدون ولا يهللقونحا فصاروا فيها العرب عتؤ اتم ذكر، مجا أصلها كان كلمة فهي كل 
,ذلك وشبه أشعره، ومجا أشجعه مجا الله وقاتله يداه، تريتج ورفليره; . أولا له وصعت، مجا 

(٣٧٨)"/الأحكام عمدة بفوائد والإعلام ١(، )ح/لْ للنووي لم مصحيح شرح انفلر؛ 
)ه/امآ(وأحمد (، ٣٩٧٣)ماجه وابن ؛(، Ya)1/اعوى و ا'ني ثاك(، ٢٦١٦)الترمذي أخرحه )٢( 

ورمز٣ْ(، ٨/٦)دليل ل كما خاوي النه وجصحيح« حسن » الترمذي: نال . محاذ عن 
^Vo/Y)والحكم العلوم جاٌع قا بالأنقهلاع رحب، ابن الحاففل وأعله لغثره« صحيح » بانه الأل١ني له 

.(٤١٣)الغليل وإرواء (، ٢٨٦٦، ٧٣٩)والترهيب، اكرغبم، صحيح وانْلر: 
للنحريصألسنتهم ق غلب، انما ذلك، الراد وليس الدعا،.ممونه، حقيقته: » ( أملث، يكلتلث، ) ومعي 

.وقرائنه« الخال بججإ ذلل؛< ونحو أمر، عن المخاطب، لامحتقمار أو إليه، والتهييج الشيء على 
.( ٢ ٢ ْ ص للهلوو الأربمغ، شرح ن، لتمغ، ا) 

المرأةتكح ) قال؛ه الني عن هريرة أي عن \ام ٤٦٦)ومسلم ْ(، . ٩ ). البخاري أخرحه )٣( 
٠( يداك تربت الدين ؛ذات، فاظفر و!اويها، رلجمالها، ولحجها، لمالها، لأربع؛ 
والتحريض.الحث، بما والمراد الفقر، عن كناية وهي بالتراب،، لصقت، أي؛ ( يداك تربت، ) ومحعى 
■( ٢٢)ُا/ل للنووي لم موشرح ١(، )أ'/لهأ■ الباري نتح ان>ت 

لمموشرح ْ(، ٨٥/٦، ٥٦٩/١)للقرطي والفهم ١(، ١-٧٩  ٩٦١٦)عياض للقاصي الشفا انفلر؛ )٤( 
•( ٤٦/٧)نوّي للاللم إكال، وشل؛كال، ٢(، • ل/؟ )١ الباري وفتح ١(، ْ )٦ للنووي 

.١( ٢ )ا/ا الصحيحة والسلسلة (، ٣٤٤/٧)للمياركفوري المفاتيح مرعاة انفلر: )٥( 



اكابماو|ددعاة عد التشريمة وضر التشريمة الستة 

يات قلت خرجا فلما بهما، ومحفلعنهما فاغضبا٥، هو، ما أدري لا بشيء فكلماه 
قالت( ؟ ذاك وما ) قال! هدان، أصابه ما شينا الخير من أصاب من اممه رمول 
قلت،1؟ ري عليه شارطت، ما علمت ما أو ر قالت ومحمبتهما، لعنتهما قلت! 
(وأجمرا اة زكه لفاجعله سببته، أو لعنته المسلمين فاي يثر، أنا إنما اللهم 

.٢ ر لم مأخرجه 
اللهم) ت يقول، ه اس رسول سمعت  ij؛-؛هريرة أي حديث منه وأصرح 

نلدا عهعندك ت انحل قد واق البشر، يغضب، كما يغضب، بثر محمد إنما 
بمانقوثه وقربة كفارة له فاجعلها حليته، أو مسبته أو آذيته مؤمن فايما تحلفه، 

•ا ر عليه متفق ( القيامة يوم إليلثح 
~أنس أم وهي ~ يتيمة مليم أم عند كانم، قال؛ أنس حديث، وق 

(سك كبر لا كبرت لقد ؟ هيه آنت ) فقاوت ، اليتمة . اس رمحول فرأى 
قالست٠ ة بنييا ماللث، ت ليم حمأم فقالت، تبكي، مليم أم إل اليتيمة فرجمت، 
أو- يا أبسي يكنت لا فالأن . محمنير َيكنن لا أن ه اس ني عائ دعا الجارية: 

اسرسول لقيت حى خمارها، تلومت، متعجلة سليم أم فخرجت، — قري قالت،: 
كأنزعمت قالت،: آ ؟ مليم أم يا مجالك ز ; ه اس رسول لها فقال ه، 

قال:م ه اس رسول فضحلئ، قال: . قرنهايكنر ولا منها يكتر لا أن دعوت 
إنمات،: فقلري على اشترمحلت إي ري، على 'ثتتطي أن تعلمع، أما سليم أم ا ي) 

أحدقائما البشر، يغضب، كما وأغضب، البشر، يرضى كما أرصي بشر، أنا 
ةوقذبوزكاة طهورا له يجعلها أن بأهل، لها ليس بدعوة أمي من عليه دعوت 

.، ر لم مأخرجه ( القيامة يوم منه ها ^0، 

..أآ()ا().

)ْ/ماّآئ(وأخمد (، ٤٦٥٩)داود أم وأخرجه نحوه، اف همد ين جابر عن ( ٠٢٦ )٢ أيضا وأخرجه 
.( ١  ٧٥٨)الصححة ق الأJاني قال كما صحيح وإمنادْ مطولا، وحديقة ملمان عن 

٢٦٠)لم مأخر>ه )٢،  .مختصرا إ  ١٦٣٦ ر والخاري له، راللفغل ، ١
 )(٢٦.٣))٣.



١اكشربمية غثر الط إئات على الأدلة الممل  ٠٣

:وجوه من عته أجيب 
الفةخممن عليه المغضوب من يرى لما يغضب إك—ا ه المح، أن رر ~ ١ 

ا...هلينتقم ولا لنمه، يغضب كان ما فإنه ه، لنفلا تعال لله فغضبه القرع 
عاليهوالدعاء والجلد، والسب باللعن له المخالف يؤدب أل له! فيجوز هدا وعلى 

صدرمجا يكون قد المخالف ذللث أن غتر المخالف، محالفة بجب وذللثs بالمكروه، 
التعاس وبين، بينه فيما وله شيهنان، أو نفر، غلبة أو غفلة، أوجبتها فلتة مجته 

هوالني عن صدر ما أثر ذلك بمسّثج عنه الذ يدفع صادق وحال خالص، عمل 
٠ا ر المفهم' 'ل القرطي جواب هذا « الفعل أو القول، ذلك من له 

ينفيه خير مما كان حليم أو محبه أو دعاءْ أن أراد ه أنه تمل حي ٢
آخربامحر عليه والزجر تركه والئاي، فعله، الذي هذا أحدهما الحاني، عقوبة أمرين 
وهوفيهما، المخير الأمرين أحل على بعثه تعال نك الغضب فيكون ذللئ،، سوى 

.ا ر النشرح عن خارجا ذلك وليس ذلك، ونحو جلده أو لعنه أو محبه 
لهاليس I به فالمراد ( بأهل لها ليس ) ~ أنس حديث، ل ~ ه قوله وأما 

دعائيحن وحنايته حاله، يقتضيه مما يظهر مجا على لا أمجرم، باطن ؤ، عندك بأهل 
يعولفاجعل عنه ترصي ممن أنه عندك أمره باطن كان مجن " يقول: فكأنه عليه، 

إحالةولا وأجرا وزكاة ًلهورِا حينئذ، حاله مجفتفى ص ل ظهر مجا اقتضاها الي 
.السرائر يتول والله بالظواهر، بالحكم ومجأمجورا مجتعبدا كان ه لأنه فيه؛ 

ولكنالحق، إلا غضبه حال ى تجا يفعاب ولا قول لا كان ه أنه ويحتمل 
ويؤيدهوالصفح، الإغضاء وترك محالفه، معاقبة تعجيل على بحمله قد لته غضبه 

فيكون، ، لاس، حرمجايتح تنتهلن، أن إلا قهو، لنفسه انتقم مجا ر ءائشةث حديث، 

.)ا()ا-/؛أ/ْ(
•١(  ٥٣/١)٦ للنووي لم مصحيح شرح ١(، " Xkjx)للمازري لم مفوائد العلم انظر؛ )٢( 
ؤ( ٢٣٢٧لم)ومج(، ٣٥٦).الخاري أخرجه )٣( 



اكاجاو؛ددعاة صد اكشرمة وصر التشريمة الة ١ ٠ ٤

• ٢١١التعجيل تعآن جهة من أي: ( بأهل لها ليس ) : نوله معي 
هوبل مقصود، غتر الأحاديث هذو ق ~ ه منه الدعاء كون ؤ ) ٣

ذلكيتأتى كيف، الدعاء ق هدا « كلامهم.. وصل ل العرب عادة به جرت ما 
~هريرة أنجب حديث ه~في قوله عليه يرد فانه به ملم ولو واللعن، لسب ال 

.، رقصد غئر من الجلد يقع لا إذ ، ، ل( جلدته و أر 
حقائقها،بما يراد لا ^ الدعوات لتلك ه الني استعمال مجرد فان وأيضا 

ىعلشرعي حكم وذلك قائلها، عن الحرج ورفع الإباحة، منه يتماد مجا الق 
٠صحيحه ق البخاري الإمام بوب وليلك قريبا ذكره مجر كما ~س الصحيح 

صدورأن : أي « ( حلقى •^y^؛، )ث ( يمينك )تربت : الني. فول اب ب» 
؟محرم أو ممنوع هو ما يفعل كيف إذ جوازه، يقتضي ه عنه ذلك 

الرابعالمهللب 
هالنهي عن ورد  ١٠بعمى عن الستة الصحابة نخي 

عنالسنة مى جمنفي والتابعين الصحابة عند شاع أنه أدلتهم؛ ومجن 
وماسنة ت إل عنه صدر مجا يفون بدلك وكأمحم ه، الني تصرفات بعض 
يكني ما بسنة؛ ليس ومجا الأتباع، مجهللوب هو ما ت بالسنة ويعنون يسنة، ليس 

إلالسنة تقيمهم مجن ايياصرين بعض عليه اصهللح محا مجع يلتمي وهدا كيلك. 
بحثوابل القضية، هده يغفلوا ا ا،لتقدمان أن يعي وهدا تشريعية، وغير تشريعية 

نمكل به محمي عما النفلر بغض التقسيم هدا صحة على فدل بالفعل، فيها 
.والمراد المعي قا اتفاقها مع والمصطلحات امجي الأّق مجشاحة لا إذا القسمن، 

الباريونتح )أا/آها(، للتووي لم مصحتح وشرح (، ١٩٦١٦)ماض للقاصي الشفا انفلر: )١( 
.( ٣٤ i/U)المفاتيح ومراعاة ٢(، . ا/أ•)١ 

.بممامه قريبا تقدم وتل ٢، ٦ ٠ ١ ؤ لم مأخرجه ، ٢ ؤ 
بتصرف.'٦( ٦١١١١الباري فتح )٣( 
.\إص( ).اوري نح وانثلر (، ٩٣)رم باب الأدب كتاب )٤( 



٠١ ٥ التشريمة غم النة إنات على الأدلة اكاق; القمل 

مامعناه! صار العلوم امتقرار بعد الستة مصطلح أل ذللئ،؛ ومر 
الذياللغوي، المعى من أعم وهذا تقرير" أو فعل أو نول من ه الني عن ورد 
رمولعن لبت عما به ويمرون إمحللاقه، عند ااالفظ مجن فهمونه الصحابة كال 

.والاقتداء الأتباع موضع هي الي العملة، الأمور من هو الق 
اصطلاحاُت،على المتقدس عبارات حمل التعليم: 3 التلبس من أن يخفى ولا 

لكنالتقسيم هذا موضوع يبحئون كانوا الصحابة أن ضن . الحادثةالمتأخرين 
٢منة غم أو منة بل.يمي! تشريع، غير أو تشرع عنوان؛ تحت ليس  ١.

ع—استلابن قلت قاوت ه الطميل أي حديث ؤ، بوصوح هذا ويال 
صدقواقال؛ * منة ذللث، وأن بالبيت، رمل قد هؤ ايف رمول أن قومجلثؤ يزعم 

^ؤ،اس ول رسرمجل قد صدقوا قال؛ ؟ كذبوا وما صدقوا وما قلت؛ وكذبوا 
حىوأصحابه محمدا دعوا ؛ الحديبية زمن قالت، قريشا إل , نة بليس ٠ وكذبوا 

وافيقيم، القبل العام من يجيثوا أن على صالحو٥ فلما ، ٢ النعفإل موت يموتوا 
الفقان، قعتقعقبل ن موالمشركون . اذ رسول فمدم أيام، ثلاثة .ممكة 

,بسنة وليس ( ثلاثا بالبيت أرملوا ) لأصحابه؛ . الق رسول 
بعير،على والمروة الصفا بين طاف هؤ اف، رسول أن نومحلث، يزعم ت قلت 

قال؛كذبوا؟ ومجا صدقوا ما قلت؛ ٠ وكذبوا صدقوا فقال؛ ٠ منة ذللثؤ وأن 
بسنة،ليس وكذبوا بعثر، على والروة الصفا ^1، اس رسول طاف قد صدقوا 

يربععلى فطاف عنه، يصرفون ولا ه، اس رسول عن يدفعون لا الناس كان 
ووأبوأحمد مسلم أخرجه . أيديهم تناله ولا مكانه، ولروا كلامه، ليسمعوا 

.، ٣١له والسياق داود 
محنةهو محا مجتها ، الناسك ق . الني أعمال بعض أن عباس ابن فترى 

•لها . فعله ُز، الرغم على بسنة، ليس مجا ومنها ، فتها يع 

.رص؟( للنمر والتشريع ة وال٥(، )ص؟إ~■ والحضارة إاوم،ة ممدرأ السنة انفر: )١( 
.الأثم؛،/٧٨( لابن )النهاية ممة واحدها: والغنم، الإبل أنوف ل يكون دود )٢( 
.زيادة ب وءندْ ٢( ا/؟؟ ) وأخمد ١(،  ٨٨٥)داود وأبو (، ١٢٦٤)لم مأخرجه )٣( 



التجديدلعام محل التشريعة وغم اكشريعة السنة 

اس:عبابن فقال مى، من الممر ليلة بافنحصب الترول أيضا ذلك ومن 
•عليه متفق ، القرسول نزله مترل هو إمما بشيء، المحصيب ليس 

نزلهإنما بسنة، ليس الأبهلح نزول فاك: حيث ذللئ« على عائشة ووافقته 
عندلفظ وق ا. ١ عليه متفق خرج، إذا لخروجه أسمح كان لأنه ء؛ اس رسول 

أجلي.من إلا نزلها مجا واف •' قالت الحصبة، نزل حى ارتحل م : ، ١ أخمد 
كانقالت: أيضا عائشة فعن الفحر، ركعي بعل الاصهلجاع ذلك ومحن 

شقهعلى يضهلجع م خبّن، ركعتين بمالي الفجر ًلاع إذا ه اف رسول 
دأبيكان ولكنه لستة، يضهلجع ب ، يالصادةفيؤذنه المؤذن ياتيه حى الأيمن 

•، ٤١الرزاق عبد أخرجه فيستريح. ليله 
ركعيبعد اصهلححوا قوما رأى أنه محهما: اف رضي عمر ابن وعن 

ارجععمر• ابن فقال ٠ المنة بدلك، نريد فقالوا: فنهاهم، إليهم فأرمل الفجر، 
•٢ ر شبمة أق ابن أخرجه . بدعةأهما فأتمرهم إليهم 

ركعتنالبعد اضطجع رجلا رأى أنه ه عمر عن ٢ ر أيضا وأخرج 
.ححبتموه ألا أو احمبوه، فقال: 

الدينيةالأمور مجن ليس ، M المي، عن ورد ما ض أن ندرك هنا ومن 
بمي،نةمنها كان محا حى ، الأخرةلمواب ؤللبا ، عنهاالكف أو امتثالها يراد الي 

كانومحا للندب مجتها كان مجا بئن الأوامجر ل الأصوليون فرق وقد والهي. الأمر 

.( ٣٤ ١/١٣١٢وسلم)(، ١٧)٦،■الخاري أخرجه )١( 
.له واللففل ( TT'\I\T\)١ لم وم(، ١٧٦٥) الخاري أخرجه )٢( 
(•١٢٨٦ ) التهازيب تقريب ق وقال ممن، ابن صعقه « رحم بن ٌالح » يدم ول ٢( ٤ ~/ْ ) )٣( 

«الخطأ كثم دوق ص» 
يسم.ع راو )أ()-ا/-آئ/أآ7؛(وفه 

.صعق« » ٢(:  ١٣١)التقريب ي نال العني« )bJ » ضده )د()آ/؟أأ(وفي 
ليفعله من بجم، كان أنه صر ابن عن وصح » ْ( ٦/٣)الفتح ق الحافثل وقال . ٢( )آ/حئ )،"( 

حديث،صني بنفس رم/مأ، الرزاق عبن• عنا~ وهو ذكر، هكذا (، شيبة أين ابن أخرجه السجد، 
.يمم ب راو غيه الذي وهو القدم، عاثشة 



٠١ ٧ التشرمة ض السطن إنإت على الأدلة الئاد: الفصل 

إليرجع والدب فيه، ثواب ولا الدنيا مماخ إل يرم فالإرثاد للارثاد، 
رارالثواب وفيه الأجرة مصاخ 

النيبه أمر ما بعض الصحابة ترك لأجله الذي السب عن يكشف وهدا 
يصالحمجا إل للارشاد هو وإنما للاستحباب، ولا للايجاب يروه لر لما لأمحم ه؛ 

بصغأره ؤ، كما ا ر آخر رأيا فيها !روا وأن يجتهدوا أن وسعهم دنياهم، 
فلعل، إ الفوهم فخيميعون، لا والمصارى اليهود إن ر بقوله؛ الشيب، 

بنوملمة كعب بن وأنجب كعلي الصحابة، من تركه من الصغ رك المعى لدلك 
.ر؛ا وجماعة وأنس الأكوع 

منكان فان » البلدانI عوائد على الحديث ق بالمخ الأمر يجمل وقد 
اممقق يصير بدلك بدوفم رد ينفالذي وأن المخ، ترك اللي أهل عادة 

•رْا « أول حقه ق فالترك الشهرة، 
وخاصعام : بجواب؛ن صه أجيب 

:الخام ا-بجواب 
راديفانما » أصحابه: وكلام الني. كلام ق أٍللق إذا الة لفظ أن 

هبينطق ل؛ ا مموفعال، فولا إليه وندب عنه، وهى ، الني. يه أمر مجا بما 
رآنالق: أي سنة، والالكاب : القرع أدلة j يقال ولهذا العزيز، الكتاب 

.،والحديث«؛'

وشرح١( )أ/أأ للامدي والإحكام )ا/أآ؛(، والممفى ١(، )\إلأ' الأسرار كثف انظر: )١( 
•الناني حاشية مع الجوامع جع وثرح ٢(، )v/• الم الكوك 

•)ءسه*( والخمارة للمعرية مصدرا المنة )٢( 

•هريرة ل عن ( ٢١لم)٣• وم(، ٣٤٦٢)ايخاري أخرجه )٣( 
نعلهورد عما والجواب بالواد الثيب صبغ مسالة بجث وسأتي . ا/ْ'ا؛( )■ الباري فتح 'نظر؛ )٤( 

.٢( ١  V-X■ الرابع القمل من الأول المبحث ل الصحابة، بعض عن 
(٣٩٣- )ْ/أبمم المعلم إكمال وإكمال (، ٤٢المفهم)ه/. ي: بجوْ وانظر ا/ْم،(، ). الباري نح )٠( 
.٤( )آ/آ. الحديث >.ب j الهاية )٦( 



١ التجديددعاة عشد التشريهمة وغير التشرمة المنة  ٠٨

يمهلما . الله رسول أن فهته جبل بن معاذ حديث ل جاء مجا ذلك مجن 
.اس بكاب أقضي قال: ؟( قضاء لك عرض إذا تقضي كتف ) قال: اليمن إل 

نجدل؛ فإن ) قال: هو. اذ رسول فسنة نال: ؟( انف كاب ق تجد لر فان ) قال: 
فضربآلو، ولا رام أجتهد قال: ؟( اس كتاب ل ولا ه، اس رسول نة سق 

يرخيلما اممه، رسول رمول وفق الذي ف الحمد ر : وقال صدره ه اس رسول 
.٢ ل وصعقه والترمذي وأحمد له والسياق داود أبو أخرجه ا اس رسول 

الناسهو افه رسول خطب قال: عنهما الذ رصي عباس ابن حديث وق 
هباعتصمتم إن ما فيكم تركتن قد إي الناس أيها يا ) فقال: الوداع جة حق 

,ا والبيهقي١ الحاكم أخرجه ( وسني اينه كتاب : أبدا تضلوا فلن 
المباح،حى كذلك، ليس وما لازم، فرض هو ما تشمل المعي بمذا والمنة 

صفاالأي — بينهما الملواف هؤ اف، رسول سن قد عائشة: قول الأول: فمن 
•ا ١ عليه متفق . بينهما الهلواف يترك أن لأحد فليس — والمروة 

يتمل؛ قولها: ويؤيده فرصيتها، نفي مرادها وليس بالمنة، فرضه ي: أ» 
بينهما،كيعلف ي ما عمرته، ولا أحدكم، حج الق 

يرغه علمتوقد إلا سيئا هؤ افه رسول سن ما عباس: ابن قول ومنه 
.ار أحمد أخرجه الحين. ؟ لا أم والعصر الفلهر ق يقرأ أكان أدري لا ثلاث: 

يقرأأن : الجنازة على الصلاة ق المنة : خهغ الأنصاري أمامة أي وقول 
.الأخرةعند والتليم تلأثا'، بر يكثم مخافتة، رآن القبأم الأول لشرة اق 

(،٢٤٢، ٢٣)ْ/.وأخمد (، ١٣٢٨-١٣٢٧)والترمذي،(، ٣٠٩٣٣٠٩٢داود)أم أخرجه )١( 
.لاشتهاره ثان محريق ونواه ، آخرون أيضا وصعقه 

(١٨٤الرواة)هداية ■UJ تعاليمه ق ١لأuني وحسنه ١(، ١ ا/؛ والمهم)• الحاكم)ا/م؟(، أخرجه )٢( 
.ا/اا*أ( ٢٧٧لم)ومله، والكفل ( ١٦٤٣)الخاري أخرجه )٣( 
.١( المارتم،)ح/؟آ عمدة ؤ، علمه تعقيب وللمي الاري، فتح )٤( 
يالمحة.الألماد له ورمز •٨( داود)٩ وأم ٢ْ~٢ْ٨(، ٧/١)أحمد أخرجه )٥( 



التشريمةغم المنة انات على الأدلة الئاق: القمل 

•٢ ١ والألباد ححر وابن الروي إسناده وصحح ٢، ادسانير أخرجه 
الإقعاءق عباس لابن قلنا: قال: ءلاووس حديث بفرض: لس مما الأخر ومن 

عباس:ابن نمال بالرجل. جفاء لنراه إنا له: نقالنا . المنةهي فقال: المدمي'ن على 
بقوله؛عباس ابن رْ ذأخرى رواية وقا ،• أخرجه ( ه سك سنة هي ل ب) 
حدتين،البح، الصلاة ؤ، عقبيك على ألبتك تضع أن المنة ن م) 

الإماموقال قول، ق الخافعي الإمام استحبه وفد الصلاة، هيئات من فهو 
.، ريفعلونه كانوا العيادلة وقال: فعله، مجن على أعيب ولا أفعله لا أخمد: 

صلوا) : قال . المح، م، ه، مغفل م، الله عبد حديث أيضا ومنه 
.سنة الناص يخدها أن كراهية ( شاء لن - الثالثة ل قال - المغرب صلاة قل 

.آ١ البخاري أحرجه 
انحطاطالراد وكأن عنها، ينخلون لا مألوفة محلريقة أي: سنة ومعي 

•أم الفرائض رواتب درجة عن مرتجها 
ثلاثبريره ؤ، كان قالت: أمحا عائشة حديثإ ق حاء مجا المباح: ثُرا 

أدمن، موادم خم إليه ت فئت بلحم، تفور والثرمة س الق رسول، دخل سنن؛ 
يصدقلحم ذلك ولكن، بلى، قالوا: ( ؟ لحم فيها الرمة أر ألر ) فقال؛ • الست 

.)ا()أ/ْ'ا(

.(١١١)لأنيٍاوالحائز (، XIy/t)وفتح (، T'W)>؛للودي امحموع انظر: )٢( 
()(٣٦)٣ْ•

>،(،• .< rrl)١\الكبجر ق شية)ا/ْ،ممآ(، أي وابن، )اا/اآا(، الرزاق عد أخرجه )٤( 
•عه ظاددس ءن ْلرف ص ١( ١  ٩١٦)دالهقي 

الحديث،أهل ذرْ بمذا ضه، ض، وبجلم، ندب يفرش أذ دم عه، الهي الاثعاء خلاف وهدا )ْ( 
فخذ؛ه.ناصا ألميه على بجلسا أن اللغة؛ أهل، ومره 

١(،)ْ/ا، للنووي لم موشرح 'اا(، إلقرْني،)أ/ا"والفهم ٢(، • ندامة)٦!' لأس، الغي انظر؛ 
.رأ/ئم'-أ7(الومذي على شاكر أحمد الش-خ ومملج، 

.ثاسم)ا/-احأ( لاين الألحكام أصول، شرح والإلحكام (، Un/r)الباري فتح ا>: )٧( 





التشربمةغ؛و السنة إنات على الأدلة الئاد: الفصل 

ميمما ساقوها الي الأحاديث عن للاجابة فيكون الخاص: الخواب وأما 
:ام المحو على وهي ، M الني أفعال بعض عن المنة فيها 

•بنة وليس الق. رمول رمل قد ت عنهما اذ رصي ماس ان قول ~ ١ 
وهوخاص، لميسا فعله وإنما الأمة، لجميع فعله بمن نإ أنه. مراده؛ 

السء؛ا،ذك بارتفاع حكمه فارتفع أصحابه، قوة يريهم بان اكركتن إغاظة 
.ا١ تركه شاء ومن فعله شاء من بسنة، ليس أنه فترى 

اتفاقهممل وفد العلماء، جماهم مدهب وهو سنة، أنه فترى غتره وخالفه 
.؛ والرُىر كالملي محببه، زوال مع الوداع حجة ؤ< فعله هؤ الني، لأن 'عليه؛ 

ماأول والعمرة، الحج 3 طاف إذا ه اذ رمول رأيت عمر؛ ابن قال 
.؛ ُ عليه محتفى . أربعةويمشي بالبيت، أطواف ثلاثة يسعى فانه يقدم، 

•أربعا ومشى ثلاثا، الحجر إل، الحجر من ه اذ رسول رمل رورط' وق، 
.ال مسلم أخرجه متله، جابر وعن 
وفدالسركين، به راءينا كنا إنما وللرمل؟ لنا ما فقال؛ بتركه عمر هم وقد 

الممحاريرْ/أخرجه نتركبم. أن نحس، فلا ه الني صنعه شيء قال؛ م اممه. أهلكهم 
الهلواف،ل الرمل بترك هم كان عمر أن ومحصلة؛ » ا؛ حجرر ابن قال 

ذكعن رجع م سببه، لفقد يتركه أن فهم، انقضى، وقد سبه، عرف لأنه 
زطريمن أول الأتباع أن قرأتم، عليها، اطلع مجا حكمة له تكون أن لاحتمال 

ذكرفيذك على الباعث، بث، التذكر فعاي إذا ذك فاعل إن وأيضا المعى. 
.وأهاله« الإسلام إعزاز على اذ نعمة 

.٦( • )■ا/• الارتم، ونح ٤( )آ/ا١ الأم لاين ايهاية انظر: )١( 
.( tro/X)قام لاين والإحكام (، ٢١)ه/٩ ندامة لابن الغي انفر: )٢( 
.١( ٢ ٦ ٢ ، ١ ٢ ٦ )١ وملم ( ١٦١٦)الخارتم، أخرحه )٣( 

.راص،"إ( الأول، القمل من الئاد الحث، ؤ، نحربجه تميم )ْ( 
.)ْ/إ/ا٢( والمني )■ا/ْتما-ا( الفهم ن: نحرم وانفلر ٦(، •  x/r)الباري نتح )٦( 



التجديددعاة عد اكشريعة وغر التغريمة الظن  ١١٢

وأم، كلها ءمرْ وق حجته ق الق. رسول رمل عاص؛ ابن وقال 
أحمدأخرجه , والخلفاء وعثمان وعمر بكر 

الأمرحقق أنه بجمل ... محنة ءند0 الرمل أن مقتضاه >y ل ندير القال 
حمحمبن عثمان بن انك عبد رواية يؤيده الإنكار« عن فرجع ثانيا، وجهه على 
الركنإل انتهى إذا بالبيت، أشواط ثلاثة ه الله رمول رمل نال: الهلميل أي عن 

نابقال قال: أمحلواف، أربعة ومشى يرمل، f الحجر، ياق حى مشى، >؛، ١١٠^
.، رمحنة وكانت ت عباس 

والمروةالصفا ين هق الله رسول طاف قد صدقوا I عباس ابن قول ~ ٢ 
.بطةليس وكذبوا بعثر، على 

يعي:. علميه مجمع عباس ابن قاله الذي هذا رمحلان: وابن النووي قال 
أفضلالماشي من الهلواف بل محنة، الركوب بصفة الملواف كون نفي 

ولاالك.، رسول عن يدفعون لا الناس كان ) ت الحدث آخر ل وقوله 
هتنالولا ه، مكانولئروا كلامه، ليسمعوا بعير على فطاف عنه، يصرفون 

جوازعلى يدل مما راَيا، . اليمح، طاف أجلها من الق للعلة بيان فيه ( أيديهم 
سبب،لها فعلالي الأحكام مجن فيكون آخر، لعذر للراكب بينهما الهلواف 

.اأ بارتفاع،، وترتفع بوجوده، فتوجد 
عباس:ابن قول وكذلك . يسنةليس الأبعلح نزول عانشة: فول ~ ٣ 

ثقات.ورجاله ١(:  ٩٧٢رثم  ٣١)آ/آ الند على حانته ق الندي وقال (، ٢٢)ا/ْ)١( 
.( ٣١سه)\ا\ المصدر )٢( 
بالصحة.١^ له ورم (، ٣٨١)٢ حبان وابن ٢(،  ٤٧/١وأحمد)(، ١٨٨٩داود)أبو أخرجه )٣( 

٠ضة( وكانت ؤ ت آخره دون ( ١٢٦٤لم)معند وهو 
والحميدتم،(، ٣٨١)١ حبان وابن (، ١٨)آ/•المعاق ثرح ز والهلحاوي أحمد)ا/؟اأ(، وأخرجه 

صحيح.أيضا واناده (، نة وليس ) بلعقي: عباس، ابن عن الهلغيل، أق عن ( ٠١١)
•( ٤٩)؛،/الأدطار ونل ١( )؟/ا ليووى ملم صحح شرح انظر؛ )٤( 
•٣^١( )٣! لم ممحمر شرح والراح ٣ْ(، ٧/٣)والمقيم )0ا\0\ه الغي انفلر: )٥( 























١٢٣التشرمة غم الط إبان على الأدلة القمل 

.الإجماع« أو النص معقول من الحكم اقتباس وهو 
بطلاهاعلى العنة الشرعية الأدلة قات الي وهي الملغاة: المصلحة — ٢ 

.عليها الأحكام وبناء بما، التعليل يمح فلا اعتبارها، وعدم 
الأندلسسالهيان ا4 أفي فيما الليئي بحى بن بحى لاحفلها الي المصلحة مثالها: 

بحى:له نال رمضان، محار ق جامع لما ( المرواق الحكم بن الرحمن همد ) صره عق 
تفته.تمدهبنانر مالك له: قالوا خرجوا فلما العلماء، فسكت متتابعين. شهرين صم 
لنهلالباب هدا له فتحنا لو قال: والإءلعام؟ والصوم العتق مختر أنه مالك عن 

.ا ل يعود لتملأ الأمور أصعب على فحملته رقبة، ويعتق يوم، كل يطأ أن عليه 
وهداللزجر، شرعت الكفارة إذ يعود؛ لئاد عليه الأمور أصع-ا له فاختار 

ر__ذاتالتخيير وجه على الكفارة وأوجب ألغاها، الشارع لكن مصلحة، اته ذق 
الإطعامم الصيام م العتق الترتيب: وعلى مالك، الإمام فهم كما الثلاثة الأمور 

.، ١ الأعرابي قصة ظاهر وهو ؛، العلماءرجمهور يراه كما 
المرأةبين بالتسوية المطالبة من لأخر وقت من ثار مجا النوع هذا وس رر 

الغبنلرفع الزوجات؛ تعدد الفردي.ممتع والزواج والشهادة، التراث، ز والرجل 
اومالضرائر، ببن الخصومات أمياب وقطع امحتمع، نصف هي الي المرأة عن 

.الأسرةروابهل 'نفكك منازعات مجن أولادهن لثن بحدث 
أخرىلصاع الأحكام هده وشرع يعتيرها، ولر الشارع ألغاها الصاع فهده 

.؛ الأحكامتشريع به يربط مصلحة أنه يخال ما كل وليس الصاع، تلك تفوق 

.( ٥٢؛/١ الملأء)> أعلام وسر )آ/آأه(، المدارك ترف ن: القمة انظر )١( 
انحاررد وحاشا (، ٣٤٢، ٣٤١)؛/الم محي لابن الكان ق: والجمهور مالك مذهب انفلر )٢( 

.0( . )٢٧ الخلأنا ائل المورووص (، )آ"/أمم للروي وانحموع ٤(، ١  ٢/٢)
ربنجد •ل ) • قو البي له فقال بخُْ، ه البي إف فعاء رمضان غار ن زوجته ءر وقع الذي )٣( 

لنه) قال؛ لا. قال: ( ؟ متتابمض شهرين نصوم أن تستطع فهل ) نال،؛ • لا تال،: ( ؟ تعتقها 
.(١١١١)لم وم١(،  ٩٣٦)الخاري أخرجه . الجدين لا، نال: ؟( مكنا حن إٍلعام تجد 

.)_AA؟( تلي محمد للأستاذ الغنه أصول )٤( 



التجدددعاة عد التشريمة وغ؛ر اكشريعة الة  ١٢٤

وفتحالنص، لخاس بطلانه ز خلاف لا فهدا رر ت ٢ ١ قيامة ابن وقال 
.(( الشرع حدود تغيتر إل يودي هذا 

ولاا اعتبارهعلى معان دليل يقم ل؛ الي وهي ا،يرسلة؛ المصلحة ~ ٣ 
دقواعأو عمومات، لها يشهد بأن الشرع، مقاصد ق تندرج أمحا إلا إلغائها، 

،.٢١جنسها الشارع اعتثر أو كلية، 
أنهغير الشارع، اءتبر0 ما دليل إل نية متكون أن لابد المصلحة فهده 

ا،هلالمد الجنس يتناول وإنما ثفصوصها، الصالح هده أعيان يتناول لا دليل 
اسوقيإلحاق نوع ففيها . والدين والأنساب والعقول الأرواح حفظ كحنس 

الوصفعع، بتأم فيكون القياس دليل بخلاف البعيد، الوصف جنس بتاثئر لكن 
حكمجريان بواسطة أو المؤثر، الوصف ل كما عليه النص بواسطة المناب 
الملائم.ق كما وفقه على الشارع 

لماالصحف، ق القرآن ه الصديق بكر أبي؛ -جع المرسلة; الصالحة مثال 
بواسهلةعليه يقاس أصل له ليس فهدا ا، ١ اليمامة معركة ؤ، القراء ق القتل كثر 

جسوهو الدين حفظ صمن داخل ولكنه بينهما، يجمع معتبر مناسب وصف 
موصمجنبه سبيه أصل، على عثر أنه ولو 'كلها، الدينية الص١لح لأنواع شامل 
.، ٤١البعيد بجنه لا بعينه، عليه دالا حينئذ الشرعي الدليل لكان عليه، 

شريعتق ه إلييستند دليلا كومحا ق اختلف ^؛ ١١هي المصلحة وهده 
.ا ر منها المنع أو ، الأفعال بعض بإباحة الإحكام 

علىرجيحا لمالك أن فيه شك لا الذي نعم، » ،: ١^^١٦دقيق ابن قال 

•الناظر)آ/د'آْ( روضة )١( 
)ص؟ّآ(الزرقاء مصطفى للشيخ غنهها وأصول الإصلأب الشرعة في، الرطة والمصالح الاصتملاح رآ( 
.ثابت بن زيد حديث من ( ٤  ٦٧٩)مطولا البخاري أخرجه )٣( 
.(٢١)_U البوطي صعيد محمد للدكتور الإسلامية الشريعة ق المصلحة ضوابط )٤، 
.( ٢٨٨رمحىشلي محمل للأستاذ الفقه أصول انظرت )٥( 
.)\/UU( انحيط البحر : و محه الممل هذا انفلر )٦( 



٢١ ٥ التشرمة جئ المة إيات على الأدلة اكانى: الفصل 

عنغرهما يخلو يكاد ولا حنبل، بن أحمد ويليه النوع، هدا ل الفقهاء من غترْ 
.ي جئ على الامتعمال ق ترجيح لهدبن ولكن الجملة، ق اعتباره 

وإذاا، مبخاصة ألها غايقول الرسلة المصلحة وأما » : ٢١١القرافي وقال 
يطلبونلا السالتان، ين وفرقوا وحمعوا، قاموا، إذا وجدلهم الذاهب ، افتةدتل

الناصية،يكتفون.ممقللق بل وفرقوا، حمعوا به الذي العي لدلك بالاعتبار شاهدا 
.الذاهب« حميع ل حينئذ فهي الرملة، الملحة هو وهذا 

الأولميها فق المصلحة أن تبن التقدم التقسيم خلال من ; ثانٍا 
وقمصلحة، ميها يلا بعضهم كان وإن العلماء، أكثر عند معتبرة والثالث 

بمللأفاق خالف أنه أحد عن يعرف لز بل إلغائها، على هم أيضا الثاني م الم
هفانالعلوق، الدين نجم حال من كان ما إلا — سالفا قدامة ابن ذكره ما ك— 

أكثر،هو صرح.مما بل وآخر، قم بان تمييز غتر من مطلقا الصلحة اعتبار يرى 
,الأدلة من عارصهأ ما على مهللقا وترجح تقدم الصلحة أن إل فذهب 

:، ٣١وأدلته الصلحة ق الطوق رأي مناقشة : ثالقا 
يعارصها،ما على تقدم وألها الشرع، أدلة أقوى الصلحة أن رأيه ~ ١ 

امجوربي رمحوبسببه بالشذوذ، وصلف ولذللثؤ إليه، يق يموب به تفرد رأى 
عرضهمن ونيل عفليمة، 

أورددمات، مهترف إل لجأ وامتظهاره، الرأي لهذا تقريره ولأجل 
:أيضا عليه انتقدت آراء فيها 

.(١٧٠)ص للشنفطي الفقه أصول مذكرة وائظر ، ٢٣٩)'^٤ المعول تقيح شرح ( ١ ) 
.تفقدت والصواب الفصول، تقيح شرح ق هكذا )٢( 
ونجمالإصلأمى التشريع ق وانماحة )صء؟؟( لثلي الأحكام تعليل لت قوله ورد مناقشته انظر )٣( 

الصلحةونظريه (، ٢١٥—٢٠رص7 للبوحلي المصلحة وضوابط )صّآّآا~'اها،، الطوق الدين 
التشريعوأدلة زهرة لأي حنل بن وأخمد (، ٥٧٠)ص؟آه— حامد لخسآث 

.٢( ١ —٩ ١ ٩ )صزاُ للرمحعة بما الاحتجاج ق المختلف 
١١ )ص خلاف الوهاب عبد للشيخ فيه نص لا فيما الإملامي التشريع مصادر انظرت )٤(  ٠،.



التجدددعاة صد التشريمة وغم التشرمة الط  ١٢٦

حثنتيجة إل بعدها توصل الإخماع أدلة على شبهات أورد أنه ت منها 
.، ربجحة« ليس الإجاع أن فظهر » قال: 

الشرعيةالنموص هو الأمة ين والشقاق الخلاف سبب جعل أنه ومنها: 
المذمومالأحكام ق الخلاف سبب فهي متعارضة، مختلفة النصوص إن رر فقال: 

الاتفاقّبسا فهو فيه، يختلف ولا ه، نفق حقيقي أمجر الصالح ورعاية شرعا، 
ا.١ X( أول اباعه فكان شرعا، المهللون 

يالالعلريقة هذه قيل: فان » فقال: الشذوذ بمذا نضه من شعر وقد 
الصوابثحصر أن قاما صوابا أو إليها، يلتفت فلا خهلأ تكون أن إما ملكتها 

الهلريقةهذه فلهور حن إل الإسلام أول من الأمة أن لزم انحصر فان لا، أو فيها 
نمائزة جطريفة فهي ينحصر ب وإن منهم، أحد بما يقل نر إذ الخهنا، على 

.، ٣١اخ« بالمتابعة أول اتباعها على الأمة اتفقت الي الأئمة ٍلرق لكن الطرق، 
راعىالشارع أن قرر فقد تناقضات، ق وقع ذكر فيما القلوق أن ~ ٢ 

ىعلتشتمل إلا منه آية مجن مجا فلأنه الكتاب أمجا •جيعا: أدلته ق العباد مصلحة 
ىعلوالبيان للكتاب، بيان هي حيث فمن السنة وأما • مصالحه من مصلحة 

بتحصيلالأحكام يعللون جميعا هم المعتد العلماء فلأن الإجماع وأما الين. وفق 
كلفلأن النفلر وأما الإجماع. ححية ل المخالفون حى المفامد، ودرء الصالح 

شريعةكل ق والعادات المعاملات أحكام من الغاية بأن يقطع صحيح عقل ذتم، 
•لأم الإّشريعة محن أعدل شريعة هناك وليس الناس، مصاغ تحقيق هي عائلة 

؟للمصلحة الإجماع أو النصوص معارضة يفترض أن ذلك يعد له يسوغ فكيف 
مثالاولو افترضه، لما يذكر نر أنه لذللث، يشهد الوقوع، متصور غ؛ر محال هذا 

.(٢٠الأربمن)ص،■ثرح j التسن )١( 
.ه)ص؟ْآ(نفالمدر )٢( 
٢(١ ٢، )ص. ت التحمقي م والف(، YUi-tUY^-ه نفالمدر )٣( 



١٢٧التشرمة غير الضة إدات على الأدلة اكاق: القمل 

•، ١ ذكر ما صحة على به يتوهن الواغ من واحدا 
اعالإجممنكري بعفآي بأن أدلته; من الأول الدليل عن يجاب ~ ٣ 

والدينرأي المصلحة فلأن الشيعة أمجا المصلحة، ياعتار يقولون لا والطام كالشيعة 
اعالإجمنجويز عه غنهل النظام وأما • المعصوم عءث يتلقى وإنما بالرأي، يقال لا 

برعاية،، jLcjفعدم ذكره الذي ب_، للبالإجماع يؤمن لا كان فان الضلال، على 
/ر أول باب من المملحة 

فالإحماعالإجماع، باُباُت، قال الصاخ أنكر مجن أن مجعارض.ممثله: و هم 
أولاع، الإجموهو عليه اتفق والعمل.مما خلاف، محل و١لصالح وقاتم، محل إذن 

.؛ ٣١فيه امحلف مما 
;القال الدليل عن ويجاب 

وإمماتعال، اف عند مأن لأهما ذاهما؛ ل بينها تناقض لا الشرعية الأدلة بأن 
يترفِحوأيضا . يهناق لا .مما تكليف،ذللئ، ؤ، كان وإلا امحتهد، ذهن ق التعارض 

مودمجقأهما مجع للمملحة النص تعارض يجمل كيف، إذ تناقض، كلامجه على 
عنفضلا مصلحة فيه يكون لا أمر على العلماء بجمع وكيف الأعظم؟ الشرع 

موهه، عليأجمعوا ما غير ل المصالحة يرى الذي ومجن ؟ للمصلحة معارضته 
.؛ ٤١الرأي عنهم صدر الدين 

الثالث:الدليل عن ويجاب 

وإنماو١لمحالح، النصوص بئن تعارض فيها لمى القضايا من ذكر مجا بان 
دقواععلى بناءْ يعد وب المت ترك ه قاليي • ونموص نصوص بع، هى 

دينالوبجم الإّلاص التشريع ن والمصلحة آ-ْ؛آ(،  ٤٣٨الأربعآن شرح )، ص انفلر: )١( 
•٢( ١ )صِاا المصلحة وضوابط )صا'ْ'ا(، زهرة لأي حنل بن أخمد وكتاب ١(،  ٤٣٨القلوذ 

•١( )ص٣٥ ١^^، الا-؛ن ونجم الاّلاض النشربع ق المصلحة )٢( 
,)ص'ُآهْ( حامد لخسين المصالحة نظرية )٣( 
■١( )ص٦ه الإّلاض التشريع ق والمصلحة (، ٥٥٨)ص٥ه٥—نسه المصدر )٤( 



اكبمدددعاة محل التشريمة وغم اكشريعة نة ال ١٢٨

؟يالصالحة النص عارض إنه يقال فكيف المشرع، وهو ، ^^؛ ١١إبراهيم 
الصمعارصة لأجل فليس الحج ق الإحلال عن الصحابة توقق وأما 

:لهم قال حى يه، التأسي وأرادوا إحرامه من يحل ب ه لكونه وإنما ، بالعادة
حينالماس مجع ولحللت الهدي، مقت لما استدبرت ما أمري من استقبلت و لر 

.(رااطوا
هأولمْتمآلبمآ؛ ؤ تعال: قوله مجن اللمس فهم فلأنه مسعود ابن وأما 

وردأنه على ، الجماع لا للوصوء الموجب باليد اللمس مجرد هو اء/'؟إا إال
رم.للجنب الميمم بجواز القول إل الرجوع عنه 

الرابع:الدلمل عن ويجاب 
جميععلى الصالحة تقم يستلزم لا الحديث ل والضرار الضرر نفي بأن 

.الحديث لهدا إطلاقها تقييد أو الأدلة، عموم نحصيص يستلزم وإنما ، الأدلة 
يقتضيذا وه» قال: حيث المتقدم الئلوق قول يوافق الجواب وهدا 

ينفؤ، ه بوقفصيمها الشرع، أدلة جميع على الحديث هدا مقتضى تقيم 
.، ٤١المصلحة« وتحصيل الضرر، 

صررلا ) حديث: أن وهو ذلك، عكس زيا مجصعلفى الدكتور ويرى 
الخاصة،هي جزئية أصرارا تضمنت الأخرى والأدلة العام، هو ( صرار ولا 

الفرعية،المائل عن الضرر نفي شمول دلألمه لأن الحديث؛ عموم بما فيخصمى 
٠العام المحي هدا مجن استثناء خاص بنص فيباح بعضها، يخص2ممرر أن فيفترحس 

.اف عبد بن جابر حديث من ١( ٢ ١ )" لم وم١(،  ٥٦٨)الممحارى أخرجه )١( 
نمة القبلت ، ١٧اف همد عن هميدة ؟؛؛، عن ؛يراهم طريق س ( ١  ٦٩/١) شية أن ابن أخرج )٢( 

أيهمن يسمع لر عبيدة وأبو . الجماع دون ما واللمس الوضوء، ونبها اللمس، 
.اع« انقطنبه بإساد » ٦(: • )ا/اا الفتح ل الحافثل ونال ١(، ))ا\0 شيبة أق ابن أخرجه )٣( 

.)ص/اا'ه-\ّاْ( المملحة نفلرية وانثلر: 

(٩٩١٢٠)لخلاف فيه نص لا فيما الإسلامي التشريع ومحصادر (، xrU)_الأربعين شرح ؤ، التمع، )٤( 
.(١٤)ص، زيد محمْلفى للدكتور الإمادمحي التشريع ؤ، الملحة )٥( 



٢١ ٩ التشرمة غر الط إنات على الأدلة اكاق: الفصل 

الثأنيالمهللب 
"اس بتمر الأحكام نمر ينكر لا " قاعدة إلى الاستناد 

مض؛وضع على تتمر لا تحممها ق كانت لما أنه أدلتهم: ومن 
مجنليس فانه ،، و١لأخلأقروالومائل، الرمانية، والأحوال الأوضاع، لتغتر نفلرا 

علىمنها، الكثير جد الي تعاملاهمم ق ~ الأن ~ حياة نمير أن اليمقر 
هعبمدر مجا غالب فان ه؛ الني زمن ق سائدة كانت الي التعاملات وفق 
منتكن ول( واجتهاد، رأي عن هو إمما ونحوها، المعاملات j الأحكام من هؤ 

.اتباعه الناس يلزم عاما تشريعا تكون فلا الوحي، نبيل 
روف،الفليراعي للأحكام وبيانه اجتهاداته، ل ه المح، كان وقد 

تمتميالناس مصاغ وأصبحت تغر، عليها طرأ فإذا به، تحيط الي والأمباب 
الجديد؛الحكم هدا تحصيل وجب الهنارُة، الفلروف هده يواجه حديدا حكما 

.اأ به حكم ما بغر لحكم ، الطروف—هذه واجه فد ه الرسول كان لو إذ 
منبعدهم أتى ومن ، ، رالصحابة أنذلار عن الأمر.كنأى هذا يكن ول؛ 

الناص،تماوت وفتاويهم احتهاداهمم ق يراعون فكانوا امحتهدين، وسائر التابعنن 
امللأمحمل كالذي وطبائعهم، وأزمجنتهم وعوائاهم بلداهمم ق واختلافهم 

عنربح م العراق، ق كان لما هما قال وآراء اجتهادات له فكانت، الشافعي، 
وكانالقملرين، ق والأوضاع الفلروف تغر بسبب مصر، إل انتقل حئن بعضها 

رهم،يعمصر ق بعد رآه وما ، مدهبه ب يعرف، العراق ؤ؛ رآه ما 
 jافرتمل، حنببن أحمد للأمام أيما حصل ما وهدا ؛، ر الجديد ذهبه م

.فاكتر روايتان الواحدة المسألة ق محه ذكرت 

.(٠٣٩نمرة الزرنا مصطفى للشيخ العام الفقهي المدخل نفرت )١( 
*)ص؟ه( النمر النعم عبد للدكتور والتشرع السنة انظرت )٢( 
زماهمل الفلروف لتغتر السنن لعض الصحابة ترك مِح بجان ن النوّع الأن الهللِح ق وّ—أل )٣( 
•( ٢٧)ص• مد لطاس الدين نجديد ممهوم انفرن )٤( 



١^^دعاة محي اكشربمية وغم اكشريمة الة  ١٣٠

دفقوالأحكام، الفتاوى من كثير ق أثرها وعفلم القضية هذه ولأهمية 
إعلامكابه" j كاملا نملا لها بمقد القيم ابن نهدا الياء، من كمر ا مبص 

يرتغبجب واختلافها الفتوى، تغير ل نمل رر ت عنوانه جعل ، ر الوفعين 
.والعوائد واليات، والأحوال، والأمكنة، الأزمنة، 

ىعلالكتب ي ول المنقالماس.ممجرد أفي ومن » ٢: ١ أيضا وقال 
لصفقد أحوالهم، وقرائن وأحوالهم، وأزمتهم، وعوائدهم، عرفهم، اختلاف، 
علىكلهم الناس طبب من جناية من أعفلم الدين على جنابمه وكانت، وأصل، 

الطبكب من كتاب ل وطبائعهم.مما وأزمتهم، وعواندهم، بلادهم، اختالف 
أدي—انعلى مجا أصر الحامل اافمح، وهمدا الجاهل، الطسِث، هدا ز أبدامحم، على 

.المستعان« والق وأبدامحم، الماس 
عناوى الفتتمييز ل الإحكام " كتابه ل الفراق ذللئ، إل ّمبقه وقد 

مفادهتبسؤال حديته بدأ وتفصيلا، صراحة أكثر«نه كان أنه بيد ، أالأحكام 
تللئ،تغيرت فإذا والعرف،، العوائد على مرتبة وهي العلماء بما جزم الق الأحكام 
تقتضه•تما ويمي الفقهاء، كتب ق المسطورة الفتاوى تللث، تبطل فهل العوائد، 
؟المتجددة العوائد 

كتلتغير مع العوائد مدركها الي الأحكام إجراء إن جوابه؛ » فقال؛ 
عيتبالشريعة ق، هو ما كل بل الدين، 3، وجهالة الإجاع، ، خلافالعوائد: 
يسولالمتجددة، العادة تقتضيه مجا إل العادة تغير عند فيه الحكم يتغير العوائد: 

قاعدةهده بل الاجتهاد، أهلية فيه يشترط حى المقلدين مجن لأجتهاد تجديدا هذا 
...اجتهاد اسمماف غير من فيها ثتبعهم فنحن عليها، وأجمعوا اإعلم.اء فيها اجتهد 
قام الأحكتغيرت العادة تغيرت إذا العوائد، على انحمولة الفقه أبواب وجميع 

.( Ya/V)المونض )•ا(إءلأم 
)آ/'اآ١[عادين ابن رّالل ومجموعأ (، ١٧٧/١أبما)ل الفروق ق: واطرنحوْ )صا-اأ'-ب-اأآ( )٣( 



١٣١النشرمة غم الة إبان على الأدلأ \ص: القمل 

دالبلذلك من نحن خرجنا لو بل العادة، تمر يشترط ولا بل •• الأبواب تلك 
ادةبعأضناهم فيه، كا الذي البالي عادة خلاف عالي عوائدهم آخر، بالي إل 

بلميمن أحد علمنا ندم إذا وكدك . فيه كا الذي البلد عادة  jCJuب و بلدهم، 
.بلدنا عادة دون بلده، بعادة إلا نفته ب فيه، نحن الذي إلالد مضادة عادته 

صياغةصاغوه أن إل وتجليته الأمر هذا تمرير على العلماء تتابع وهكذا 
.ا الأزمان بتغتر الأحكام تغتر ينكر لا رر لفظها فقهية ناعية ليكون محكمة، 

;وجوه ثلاثة من انملل هذا عن أجيب 
انبيه إليفوض تعال اذ فان ، الني. اجتهاد مءن ذكر ما الأول: 

ريقلا لكنه فيه يصيب لا وقد بالاجتهاد، أحيانا فيها بحكم فكان الأحكام، 
لأنمصيبا؛ ه اذ رسول من كان إنما الرأي إن ) :ه عمر قال الخ،طأ، على 

.، لآ والتكلف الفلز مجنا وإنما يريه، وحل عز الذ 
إلاللوحي بجمي لا فانه الوحي، طاق عن خارجا ذكر ما كل كان لو 

تبليغق مومجا مجعه الرسول يكون لا أن عليه يترتب أنه كما اليسير، الزر 
هأنالعلماء مجن أحد عن ، يعرفلا لذك منكر، أمجر وهذا بالوحي، العاملات 

ا،ونحوهالمعاملات ل ه الرسول اجتهاد على وأقدمه باجتهادي أحكم قال; 
ينبق تفريدون بالسنة، بحتجون الجميع بل ذك، على يحرأوا أن وحاشا 

م.وغيرها المعاملات 
الأفراد،تحميص يدخلها لر الي وغيرها، المعاملات ق العامة فالأحكام 

لكلصالحة عمومها، على باقية فهي بالأزمنة، ولا بالأمجاكن التخصيص ولا 

دالقواعوعة ومحوس)آ/أ؟؟(، العام الفقهي والمدخل )مادةبم'ا(، العدلية الأحكام بحلة انفلر: )١( 
.(١١•)a/• الفقهية 

.( ^AAالثال، الفصل من الأول الحث ن الأنر تخريح تقدم )٢( 
.A(yw)/١ الوصول وهاية (، )ص؟٤٣داغى الفرم علي للدكتور السنة من التشريع انفلر؛ 

•( ٣٨رص؛داعي للقره منها الاستنباط وكبفية الستة من والتشريع ٢(، ١ رص\ر للثانم الرسالة انفلر؛ )٣( 



التجديددعاة صد التشريمة وغر الشريعة المة  ١٣٢

وظنفيها بالصلحة والجهل عليها، ومن الأرض اس يرث أن إل ومكان زمان 
نفسهمصالحة الرء يجهل ما أكثر فما بما، الالتزام من يمنع لا غيرها ق المصالحة 

غيرهمصلحة عن فخلا 

وجديد،فد، إل الشافعي الإمام مذهب ام يانقيتعلق ما الق—ايرت الوجه 
الشافعيلأن بل فحسب، العراق ظروف عن مصر ظروف تغير هو ليس مرجعه 

:أحمد الإمام قال ، أخطاء فيها فاكتشف القديمة أرائه ق الفلر أعاد سدو فيما 
بحكمها،لر و بالحراق الكتم، هده وصع فانه .كمر، وضعهاالي بالكتم، ليك ع» 
اجتهادهتغير ما بتخريق يأمر الشافعي وكان ا، ر ذلك« فأحكم مصر إل جع رم 

•آ ر البغدادي« '^١^؛؛، عي روى من حل ق، أجعل لا » ت يقول وكان فيه، 
ات،الرواين مالواحدة المسألة ق عنه ينقل فيما أحمد الإمام وكيلك، 

هأنأصوله مجن فان وأيضا التقابل، وجه على عنده الأدلة تعارض مسه المتعددة 
وفت—اويه فتاويتأمل فمن أقوالهم، عن يخرج ولا الصحابة فتاوي يتبع كان 

ىعلوا اختلفلو الصحابة أن حى للأخرى، منها كل مهلابقة رأى الصحابة 
.، رأقوالهم بعدد الروايات مجن المسالة ق عنه جاء أقوال 

الأزمانبتغثر الأذكام تغم بمكر لا " قاعدة إل امتادهم الئالث،: الوجه 
•ياي، •مما عنه أجيب 

ربطهاالق بالأحكام مقيدة هي وإنما إطلاقها، على ليست، القاعدة أن — ١ 
-دليلهم ق محه نقل فيما - القران، به صرح كما وعادامحم، الماس بأعراف الشارع 

تغيرعند فيه الجكم بمغير العواJا- يتبع الشريعة ؤ، هو ما كل رر ت ، رقال حينا 

.يتصرف ٦^ ١ ، ٦٠رمٍأ للأشين والتشرع السنة ( ١ ) 
.الثاغم >اذإ ي والمهم ٦(، )ص. الشاغص آداب ق، حأتم ش ابن أخرجه )٢( 
.١( زهرة)ص٢٩ لأي، الشافم والأُام ه)ا/ات،آ(، نفالمدر انفلر: )٣( 
.( ٤٤٢، ٤٣٩)ا/أْم، حان لاين الأجوبة وهذب (، ١١٢٩، )صا-ا بدراي،لابن الدخل انفلر: )٤( 
•)ا/'ائ( حتل-ر لعلي، انجلة ثرح وانُلر؛ (، ٢٣٢، ٢٣•الأحكام)ص عن الفتاوتم، تميز ق الإحكام ره( 



١ ٣٣اكشرس ض الط ^، LjIعلى الأد1ة ^^١: ١١الفمسل 

هالفقواب أبوجميع )ر أيضات وقال <(، اكعددة العادة تقتضيه ما إل العادة 
.ه( الأبواب تلك ق الأحكام تغيرت العادة تمرت إذا العوائد، على امحمولة 

المنيةالاجتهادية بالأحكام قيدت فاها القاعدة لفظ عن الإيهام ولإزالة 
اسالموأعراف وأسياها ءللها بتيل تتبدل الى لمصاخ ١ رعاية أو القياس، على 

الوسائلنالك فان الشارع، غاية إل الوصلة والأّالمي< الوصائل بتبدل أو عليه، 
انزمكل ق يختاروا لكي للناس أطلقها بل الشرع، بحدها ن؛ غالبا والأساليب 

ليكونصياغتها د أعيالقيود هده ولاحتواء . ثمرة وأكثر لهم أصلح هو ما 
ةالأزمنتغثر ب والعرف، المصلحة على النية الأحكام تغتر ينكر لا ر) لففلهات 

.، ؛ ك{ والعواثد والأعراف والأحوال والأمكنة 
الصداقومقدار ونوعها، والأقارب الزوجة نفقة مقدار ذك: أمثلة ومجن 

اسالمات علاقيم وتقلوحيازها، السلع وقبض بعضه، تاجيل أو وتعجيله 
لماوفقا التعديلات مجن عليه يجرتم، مما ذلك ويخو الدولة، إدارات ق، ومصالحهم 

.، ١ ١لصالح وجوه ونحول الأحوال، تنثران مجآن بحدث 
قا آنفالذكور كلامه من القيم ابن قصده الذي هو يبدو فيما وهذا 

م_ابين فرق ٢ ١ الاJهفان إغاثة كتابه ل أنه الاحتمال هذا يقوي استدلالهم، 
:نوعان الأحكام » : قال حب يتغثر لا وما الأحكام من يتغثر 

ولاالأمكنة ولا الأزمنة بجب لا عليها، هو واحدة حالة عن يتغتر لا نوع 
علىيالشرع القدرة والخدود اخرمات، وتحرم الواجبات كوجوب الأئمة، اجتهاد 

.عليهوصع مجا يخالف اجتهاد ولا تغيثر، إليه يتْلرقا لا فهدا ذلك، ونحو الحرائم، 

لل—دوىونشاها مفهومها الفقها (، ٩٢)أ/؛ الخام الفقهي المدخل انظر: )١( 
•)صإ'آإ( يلاد للمالكمتم، الممهتة والقواعد 

.)ص،مآ-ا( الاصلأم j والاجتهاد التشرع انفر: )٢( 
•( ٢٧١)ص لطامي الدين بحديد ومفهوم (، الملح؛)ص٢٩٢ضوابط وانفر: (، ٤٩١)ا/اما/أ، )٣{ 



التجدددعاة صد التشربمة وغم التشربمة السنة  ١٣٤

وحالا،ومكانا زمانا له، الصالحة اقتضاء بجب يتمر ما ١^١^٠؛ والوع 
هالمصلحة بجب فيها ينوع الشارع فان وصفامحا، وأجنامها التعزيرات كمقادير 

الماسمجن كثم على نيه اتجه واسع ياب وهذا » نال: أن إل للمعزير أمثلة وذكر 
K.(.وعدما وجودا لالمصالح الماسة يالممزيرات تتمر، لا الي اللازمة اكايتة الأحكام 

شرسةالاءت جي الالأحكام القاعدة هده نطاق ق إذا يدخل 
علىالبنية الأحكام مجن الماهية، الامرة الأصلية بنصوصها ونوطييها لمأسيسجا، 

المقرونةالأحكام وكيلك ذلك، وبجو والصيام والزكاة كالصلاة اكمد، مطلق 
وبجوها،والمفقات والطلاق المكاح كأحكام المعقولة، الأحكام مجن سبيي .ممعى 

كاحكامثابت، شرعي مجقصود بجميل على تشريعها يقوم الي الأحكام وأيضا 
.، ر والديات والحدود الزكوات نصب من القدرات 

المنةأو القرآن، من المص ورد إذا » رأ،: " الإحكام " ؤ، حزم ابن قال 
بطلأو المقل قد الحكم ذلك أن مجدع ادعى م مجا، حكم على ما أمجر ق المابتة 

أوزمانه، لمبدل أو أحواله، بعض عن فيه امحكوم الشيء ذلك المقل أنه أجل من 
صمحن ~ ببرهان يال أن ذلك أجل مجن الحكم المقال مدعي فعلى مكانه، كبدل 
بطل،أو اصقل ند الحكم ذلك أن على - ثابتة ه ائذ رسول عن سنة أو قرآن، 

أنإل ه ذلك من ادعى فيما ميطل فهو به يات ب وإن فوله، صح به حاء فان 
الأحوال،لمغتر ولا المكان، لمبدل ولا الزمان، لمبدل معي لا أنه فصح )) : قال 
يألحى حال، كل وعلى محكان، كل وق زمان، كل ق أبد' ثابت فهو ثبت ومجا 

.(( آخر حال أو آخر، أومحكان أخر، زمجان ق حكمه عن يفله نص 
العرفيةالأمور بأن الأحكام؛ تمر ق الأعراف تاثقر على يشكل ما — ٢ 

بلدمجن فكم والأزمان، والبلدان الأشخاص باختلاف بجتلف فامحا تضبط، قلما 

(٩٢)؟/٤ العام الفقهي والدخل )ص،/آ-ل(، الإسلام ن والاجتهاد اكثم؛ع انظر: )١( 
.*ا()آ()ْ/أ،



١٣٥التشربمة غم المة إيات على الأدلة الئاق: القمل 

،للمروءة خرما لعد غيرهم فعلها ولو الأشياء وعضسإ يفعلوا أن أهاله عادة جرت 
صارالإسلامية البلدان بعخءي ق بل مسلمة، أقليات يغطها الي البلاد ق فسلان 
محيمالا مستهجن، غير معتادا أمرا للأجانب ومخالطتهن وجههن، اء المكشف 

العلمإل يشب من ض جعل مما والأعمال، الوظائف إل ■؛موجهن كم وفد 
.؛ ر ؟ والكان الزمان حال مع نتناب كي ذك، ق، ترخص فتاوي بمدر 

الأعرافؤ، هو إنما الأحكام تجر j الأعراف "ائتر أن إل الشاطئ نه قد 
بدم،ولا لا.ممدح إطالاقا لها يتعرض ونر أصلا، الشارع ينشئها لر الي النبيلة 

التمرةالعوائد )ر ل فيفول١ والمعامل، الحالائق مجن بينهم لما الماص أحدثها وإنما 
ومعينفاها، أو الشرعي الدليل أقرها الي الشرعية العوائد أحدهما; صربان; 

أوا، تحريمأو كراهة عتها محي أو نديا، أو إيجابا محا أمر الشرع يكون أن ذك 
,وتركا فعلا فيها أذن 

•شرعي دليل وإبانه نفيه ق يس •مما الخلمح، بئن الجارية العوائد هي والثانية; 
دعننة حإما ... الشرعية الأمور كسائر أبدأ فثابت الأول; فأما 

تبديلفلا الشرع، أحكام تحت الداخالة الأمور جملة من فاها فسحة، أو الشارع 
ولاقبيحا، فيها الحسن ينقلب أن يمح فلا فيها، المكالفين آراء اختلفت وإن لها 

ستمرة،المالمشفرة للأحكام خا نلكان هدا مثل صح لو إذ • • نا حالشيح 
باطل.الشرعية العوائد فرفع باطل، مجونه. بعد والمخ 

أسبابفهي ذك وٌع تشيل، وقد ثابتة العوائد تكون فمد ١لثاني; وأما 
١عليها تترتب لأحكام 

والبهلشوالكلام والفلر والوقاع والشراب الهلعام شهوة كوجود فالثابتة 
إثأكالفلا الشارع محا حكم لمسببات أسبابا كان وإذا . ذك وأشباه والمشي 

بتصرف.٣( ١ /٦ )١ خاوي للالغث فح )١( 
•)صآأو'ا( بموطئ الملحة صراط انظر: )٢( 
)ص*اا"آ(لسهلاس بجديدالدين ،نهرم وانثلر: )آ/خ،مأ-اوأ(، الموافقات )٣( 





١ ٣٧التشريمة غجر المة إشات على الأدلة اكاد: الفصل 

قاختلاف بيس لده بعثبوته م البلوغ قبل التكليف نمقوحل . التكليف 
الأ.ثلة،ساتر وهكذا الشواهد... ز أو العوائد ق الاختلاف وقع وإنما الخطاب، 
١ك( أعلم والله بإطلاق، كانت حث أمساها تتبع ثابتة فالأحكام 
ائعالوقى علتهلبيقه ولكن يتمر، لا ثان الشرعي الحكم أن " "٣ 

والأمكنة،الأزمنة واختلاف امحتهدين، أظار اختلاف بحسب يتغير ند المتجددة 
ىعلرف يتعامحتهد أل وهو " المناط تحقيق " ؛- مي يما إل يرجع وهذا 

حكمإل تفتقر الي الواقعة ل يفلر م الاجماع، أو النص عليه دل الذي الحكم 
؛؛ ١١؟ أولا الدليل س حكم ضا يطبق هل 

جهةتعيين وأما والإجماع، بالتمر ُعلوم حكم القبلة إل التوجه متالهت 
الكلامفيبقى عموما، والربا الخمر الك حرم وأيضا • والاجتهاد بالتحري فيعلم القبلة 

.، ر الربا؟ فيها يجري هل التصرف وهذا حمر؟ هو هل الممن الشراب ذا هق 
مفدمجتينرعلى يوقف فرعي حكم لكل فالاستدلال 

الدليلعلى تتوقف لا وهي الحكم، متاط تحقيق إل راجعة نفلرية الأول: 
دوالعوائات الملأبمن يالواقعة يصل ما معرفة على تعتمد وإنما الشرعي، 

قالحكم منامحل بمحقق قد إذ التغيير؛ يلحقها الي هي فهذه . المتغيرة والظروف 
.آخر فقيه عد أو لاحق، زمن ل المناط هذا وبمعدم مجتهد، نفلر ق أو زمن 

غيرهما،أو الإجماع أو بالنص يبت الذي ه نفالشرعي الحكم ؛ والثانية 
مجمدة،تصير لا تحقيقها مجته نصد الي المصلحة لأن يتبدل؛ ولا يتغير لا ثابت هو 

،.رله محنامحل أنه تحقق ما على الشرعي الحكم ويزل الأخر، على أحدهما فيطبق 

لبان، الزميتمر تغتر الأحكام إل نئووت ناد' » )؛/،"اُ؛(؛ امحيط الحر ن الزركشي نال )١( 
.الشافعيةمن جّاعة عن نقولا.،عناه ذكر م الحادثة« الصور باختلاف 

والإحكام(، ١٢ه )ص الجوزي لابن الاصطلاح لقو١نين والإيضاح •٨(، الماقنر)"ا/ا روضة انظر؛ )٢( 
٣٢)الفتاوتم،ومجموع ٣(، •  x/v)للامدي   ٣٣.- ٢ ).

الموسنر)ا/يا/—٨٨(راعلأم (، )ص٤٩ودائم لازم تثريع والمنة (، ٤٤، ٤٣/٣)الوافمايت، انفلر: )٣( 



اكبمديدلعاق عد اكشريعة وغم اكشريعة السنة  ١٣٨

الثالثالمهللب 
زمانهمفي الظروف لتغير المرؤية السنن لبعض الصحابة تغيير 

هادامحماجتj ه محابة العليه كان ما تامالت، إذا أنك أدكهم: ومن 
كماوالأحوال، الظروف تغتر ذلك ق يراعون كانوا أهمم وجدت وامتماطامحم، 

وينلأبأخوان فيها قرصية مسالة ق قضى أنه ه بن عمر عن ورد 
وكذا.كذا عام بينهم سرلئ. ب إنك رجل؛ له فقال . بينهم فشرك لأم، وأخوان 

٠(اليوم قضينا ما على وهذه يومئذ، قضينا مجا على تلك ) عمر؛ قال  ٢ ١
هاداتاجتإل توصلوا أغم ه الصحابة من وغيره أيضا عمر عن ونبت 

الظروفتغيرت لما . الرسول عن الروية السنن بعض يغتروا أن إل بمم آلت 
ةالبيثومقتضيات الأمة، حال فيها ملاحظا اأءوؤ> عه صدرت أفا لعلمهم >ر 

غيروا،ما ذلك ولولا حال، كل ل عاما لازما شرعا تكون أن دول التشرح زس 
نديه أنيعلمون وهم هؤ، الق رسول حديث بجالفوا أن ■جميعا نعيذهم ونحن 
منهمذلك يقع أن يتصور وكيف الخالات، جميع ل الاس لكل لازم وتشريع عام، 
«خطاه وترسم ، ه الرسول هدي اتباع على الناس أحرص وهم 

الوحي،عن بمد-ا باجتهاده M الرسول قرره مجا فان : أخرى جهة ومجن 
تقتضيهح—ئن لازما يكن لر إل ممكن تغييره يل للأبد، ثابتا حكما يكون لا 

تكانعما تغيرت زمجافم ل الفلروف أن الصحابة رأى لما ولذلك المصالحة، 
النيبه حكم ما بعض يتركوا أن حرجا يجدوا نر الرسول.، زمان ق عليه 
•ا مصالحه-مر للناس ويحقق أيامهم، ل الظروف تناب أخرى حأكام أله 

دارنطيوال(، ٦٢سور)بن وسمد (، ١ ٩ • • آ/د ٤ •ر الصف ل الرزاق همد أخرجه ( ١ل 
•صر ان نال الحك, ي سعود عن ٢( >،"/هْ والهقي )؛/٨٨(، 

شان.بن وعقوب ائي المصوبه الذي ومحو عود، مبن الحكم المهقي شد روق 
.( A"،/r)■الحم المالخص انفلر: 

٣٩١العوا)سليم محمد للدكتور المشرئبة وغتر المشريعية السنة )٢(  ٠( ٠٢٠
.)_Ui—٨٤( المر المعم همد للدكرر والمقريع المنة انفلر )٣( 



١٣٩اكشريعة ض المة ايات على الأدلة اكاق: الفصل 

أسقطأنه السنة; أو الكتاب الخطاب بن عمر فيها خالف الي الأحكام ومن 
الثالثطلاق وجعل ،، ٢١ابجاعة عام الرقة حد وأسقط ،، ١١قلوبمم سهم 
خلافتهمن وصدر بكر أنجب عهد ول ه الني عهد ل وكان ثلاثا، واحد بلفظ 

قسمةوترك ،، ١ جلدة ثمانين فجعله المكر شرب حد ق وزاد ا، واحدْر يكون 
.، ١ الأسواق، ق الملمع ومعر ،، ااعراثم،روسواد والشام فتحتظ.ممبمر الم الأراضي 

،،ر( ذاك إلا الماس بملح لا ) وقال،: الصناع صمن أنه ه ض وعن 
كمااجد، الملمنعهن اء المأحدثه ما هؤ اممه رسول أدرك لو ر عائشة; وقالت، 
;الفقلمر صدقة ؤ، سفيان أف؟ بن معاوية وقال ، ،(ررائيل إسبي اء نمتعت 

.ا ر به الماس فاخذ آ تمر ن ٢٠صاعا تعدل الشام سمراء مجن مجدين رى أ) 
:خاصة وأجوبة عام بمواب عته أجنب 

العلماءمءن بعدهم ومن الصحابة، أن قط عاقل يشك لا ; العام فالخواب 

اريخوالتة المعرفي غيان مبن ويعقوب ■(، vT)؟/؟"الأموال ق، زنجويه ابن مهلولأ؛ أخرجه )١( 
rvylry ١لكبرتم، ق المهقي >يقه وس ( ٣٧٣ ./U( )هفي: العمري أكرم انمكمر فال . ٢

.الراشدةصرآ«٢، الخلافة ممر ) الإسقاط هذا إيات عالي نتضافر ضعيفة أثار 
ممر:فال ممرقال: أي بن ثبى ص \ا\ي نمه). أي وابن ٢(،  ir\/ر. عدرزاق أخرجه )٢( 

.معضل سند وهذا سنة. عام ق، ولا عذق، في، يئطع لا 
•عاس ابن حديث مجن ١(  ٤٧٢)لم مأخرجه )٣( 
■وء؛رْ أض حديث من )".لأا/هآ( لم مأخرجه )٤، 
الأموال3، ممد وأبو (، ١٣٨؟/؛آا، ، )٦^١٣واليهقي (، ٢٥٨٩)بزهنمور مد أخرجه )ْ( 

(١٩٤، ١٩)ا/االأموال في، زنجويه وابن ا/بو(، بغداد) -اريح في، والخطيب ا'-آْأ(،  ٤٦)
.بعضابعضها يقوى طرق من 

صحيح.وامناده محمرا، ( ٦٠١الموطأ)آ/ق مالك وأخرجه ( ٢٩)■/اليهقي أخرجه )٦( 
ممنبجي، أي بن إبراهيم ص ( ١٢٢)-/اليهقي >قه وص )ب/،-د( الأم في، الشافم أخرجه )٧( 

•عليا أن • أبيه عن محمل ين جعفر 
.متله« الحديث أهل يشت، لا هذا » ; عقبة الشافعي فال لذا متروك، بجي أي بن وإبراهيم 

.(٦١آ/الخبير التلخيص ) صعيض سدْ حجر: ابن الحاففذ وقال 
.( ٤٤٠)وملم (، ٨٦٩)الخاري أخرجه )٨( 
.لهواللففل ( ٩٨٥)ومسلم (، ١٥٠٨)الخاري أخرجه )٩( 



اكجديددعاة عشي اكشرمة وعم اكشرمة السة  ١٤٠

سنةمن شيء تغيم يتعمد منهم أحد يكن لي أنه عاما، قبولا الأمة عند ا'لمةبولين 
اسمحال ه، الرسول اتباع وجوب على يقينا لاتفاقهم جليل؛ ولا دقيق ه النير 
للا'■محدوأ ئم سهز نجر فيما يحكموك حى يومنوث لا ونبك قلا ؤ ت تعال 

الأيةهذه نزلت وقد اء/هأ[ زالنه سينا ودسلّْوأ قضيت مما حرجا 
النيرقال الماء، مستل ق الحرة فراج ق والأنصاري العوام _، الزبتر اصم خنق 
الأنصاري:فقال ( جارك إل أرمل م - بالمعروف فأمره - نبتر يا اسق ) : ه 
•ا ١ ه اس رسول وجه فتلون ؟ عمتك ابن كان أن 

منصوصحكم لا الق، رسول من منة القضاء وهذا >ر ٢; ل الشافعي محال 
 jلقرآن« ا.

نوآموحذر عمل لن كافية هذه » ب الأية؛ معي ق حزم ابن وقال 
وجملعر ووصيته إليه، تعال ربه عهد العهد هذا أن وأيقن الأخر، واليوم بالله 

اس.رسول قضاه مما ه نفؤ، وجد فان ه، نفالإنسان فليفتس عليه، الواردة 
رسولعن جاءه لما ملمة غر ه نفوجد أو يالغه، محي مما يصححه خبر ل كق 

...واستحسانه قياسه إل أو وفلان، فلأن قول إل مائلة ه نفووجد ه، اس 
.مومحنا ليس أنه — الحق، وقوله — م أققد تعال اس أن فليعلم 

حديثاالغ، :بخبعدهم ومن الصحابة لأحد فول وجد لو عليه وبناء 
:إياه تركه ق عذر من له فلابل. ه، الني عن صحيحا 

ادهاعتقأو مجشوخ، أنه اعتقاده أو ه، عنه ثبوته عدم لاعتقاده إما 
أنيصلح .شا للتأويل، قابلا كان إن تأويله أو صعقه، على يل،ل معارض وجود 
امعنده ثبت أو إجماع، أو آخر حدث أو آية، مثل بالاتفاق،، معارضا يكون 

الزبيرين اف عد حديث من ( ٢٣٥٧)لم وم(، ٢٣٥٩)الممحارير أخرجه )١( 
•)^A( ارّالة )أ(
.الأعام)ل/ا<ا'(أصول، ؤرالإحكام )٣( 



٤١ ١ التشربمية ض المة إيات على الأدلة القمل 

هول الرمحنيه تصرف مما هو الصالحة عارصته ما أن لديه بت أو يخصصه، 
أصللها شهد جزثية مصالحة إل لامتتاده أو الحكم، وسياسة الإمامة .ممقتضى 

يوجدلر الحكم مناط أن يرى لكونه أو الأصل، تجذا بمرح لر و الأصول من 
النصحكم فيه يجر ب فيما 
تالأق النحو فعلى ت الخاصة الأجوبة وأما 

قلوهم.اإلولفة لهم ه اخهلاب بن عمر إسقاط ~ ١ 

مخانولا ٦[ • رالتوبة/ ه محلوثم ؤ1ومؤكة ؤ الأية لحكم بتغيئر ليس أنه 
احيجتمجن منها يعطي الزكاة فان الزكاة، مجن الاستحقاق مناط تمر وإنما لها، 

وراءهم،من أملم أسلموا إذا قومهم، ق زعماء لكوهم إسلامهم؛ إل السلمون 
فكلماعليه، علق لحكم مناط هو وإنما بذاته، مقصودا حكما ليس قلوبمم فتأليف 

مخلفوإذا الزكاة، مجن إعهلاؤهم وهو يه، التعلق الحكم محقق الناط هذا محقق 
الفقيركه، عليعلق ما محلف ~ إليهم حاجة لمين لإ٠٠يكن ب بأن ~ الناط 

هإليعادة فان منها، يعقل ل؛ الفقر وصف عنه ارتفع فإذا الصدفة، من يستحق 
الولفةصنف وجود بعدم حكم انه عمر فعله والذتما • منها اعقلى الفقر وصف 
القرسول إن ) حابس: بن والأقرع حصن بن لعينة ئال، ولذا عصره، ؤ، نلوبمم 

فاجهدااذهبا الإسلام، أغي قد انك وإن قليل، يومثذ والإسلام يتالصك٠ا ان كق 
نجممرفا جمإن يقال أن ويمكن • رعيتما( إن عليكما انته يرعى لا جهدكما 
ص—نفق الشأن هو كما يستحقه، من يوجل جى موقوف الزكاة مصارف 

.، رلدرته أو الرق لعدم العصر، هذا ق موقوف فهو ه ألنقاب ن^ ؤؤ 

(،١  ٧٩)ص الملحة وضوابط (، ١ ١ — ١ > )ص تيمية لأبن الأءا>٠م الألمة عن اللام رفع انظر: )١( 
.)ص،-ْ-ابْ'ا( المصالحة ونطرية 

دبحديومغهرم ١(، • "' ٩٧)'/،ودائم لازم تشريع والمنة ١(، )ص"ا1 المصلحة ضوابط انظر: )٢( 
•( ٤٦"٣  ٤٦٢)ص ال٠-غياني عابل لاJدكتور والشمول والثبات خ، ٢ ٦ )ص؟ الدين 



اكجديدد'ئة عتد اكنريعة وغير اكشريمة المنة  ١٤٢

ت^۶٨ ٢١عام الرقة حد ظتع امقاحك ~ ٢ 

شدةفان بالشمهة، للحد درأ امحاعة ّين ق المارق ثهلمي عمر ترك إنما 
الحدودادرأوا ) مرفوعا: روى وقد القطع، بما يدرأ صرورة وامحاعة الحاجة 

،،٢١هما عاس رصي عود موابن عمر قول من ثابت وهو ،، ١ بالشهات( 
.ار العلماء عليه وأجمع 

ىعلغلب وشدة مجاعة سنة كاث إذا الثة فان القيمر؛اث» اس قال 
يدما إل تدعو صرورة مجن السارق يسلم يكاد فلا والضرورة، الحاجة الغاس 

٧٢٠كثتر ُن أقوى وهي اتحاج، عن القطع تدرأ قوية شهة وهذه ... رمقهبه 
.٢ ١ ه الفقهاء من كثتر يذكرها الي الشبه 

.ثلاثاواحد بلفظ الثلاث طلاق ه عمر ٣—جمل 

كان: قال عباس ابن عن طاوس عن ، ١' 'ا صحيحه 'ا ق لم مأحمج 

عائشة.عن ( VAi/iوالحاكم)(، ١٤٢٤)اكر،ذي(أخرجه )١( 
هريرةوأي عباس ابن رواية من أيضا مريوعا وجاء صمف« الدمشقي زياد ين يزيد » الترمذي: ثال 

•مهلس من لم تلا كلها وأّانيدها وعلي، عمرو بن الق وعبد 
•مرسلا العزيز خد بن وعمر جباي، بن ومعاذ عامر بن عشة على هوتوئ أيضا وجاء 
والهداية(، Xi/a، ٣٤)u/؛ الغليل وإرواء (، ٤٦الحنة)والمقامد )؛/■ه(، الحم التسِ، انفلر: 

.(١٧٢٥)البداية أحاديث، تخريج ؤ، 
أعءلللأن : الحناب بن عم نال نال: إبرامم عن )؟/،-،-ْ( شة أي اس فاخرجه عم أ; أما )٢( 

وقال٠ منفهن ند فالعمر يدرئث ل إبراهيم . بالشبهاهمت، أقيمها أن، من إل أحي، بالشبهايت، الحا..ود 
بإّتادعليه موقوفا عمر حدين، مءن " الإيمال " 'تاب، ل حزم بن محي أبو ورواه » الحافظ: 
.؛/"د( الحبتر ) « صحيح 

الخلدادرأوا بلففل؛ ( ٢٣A/A)واليهقي )٩/^٦ه(، شيبة أي ابن أيضا فاخرحه عود مابن أثر وأما 
(:X'i/a)الإرواء ن، وقال موصول« مذ.ا » اليهقي: ونال • اّتضتم ما ال—لمآن ص والقتل 

.الإساد« •من هو و» 

٠( ٣ ١  ٣/١) جيب، أبو عدي لالإجماع موموعة انفر: )٠١( 
.)آا/أ،-؛-م1؛( ايني ؤ،: تحوه واطر ، ( ١،١٢ )م/ا الوسن اعادم )٤( 
•١( ٤ )صْ الصيحة وصوابط- )صآا"آ(، لطامي الدين تجديد مفهوم أيضا: اطر )د( 

()٦(١i٧٢)ه١—٧١/.



١٤٣اكشربمة غر اية إشات على الأدلة الئاق: القمل 

طلاقر، عمخائفة من ضين ث بكر وأيٍب ء اذ رمول عهد على الطلاق 
دفر أمق امتعجلوا قد الناس إن I الخطاب بن عمر فقال . واحدة الثلاث 
.عليهم فأمضاه عليهم، أمجضناه فلو أناة، فيه لهم كانت 

ع—استلابن قال المهاء أبا أن طاووس عن عنده: أخرتم، رواية وق، 
نموثلاثا بكر، وأي ه الني عهد على واحدة نجعل الثلاث كات أنما أتعلم 
•نعم ث عباس ابن فقال عمر؟ إمارة 

شايععمر عهد ق كان فلما : عاص ابن قال : عنده ثالثة رواية وق 
.عليهمجازه فا العللاق، ق الناس 

امأ'نهطلق إذا الرجل كان عاص: ابن قال ،وإففله: داود١١أق خد وهى 
وصدرابكر، وأق هق الئه رسول عهد على واحدة جعلوها بما يدخل أن قيل ثلاثا 

.عليهمأجيزوهن نال• فيها تتابعوا نل• الناس رأى فلما عمر، إمارة مأن 
عليهدل ثلاثا الواحد انجلى ل الثلاث بامحايه عمر ص الممرن فهدا 

ذهبوإليه — ميال كما ~ الحديث هدا ومنها والسنة، الكتاب من ظواهر 
رديلا فانه كدللث الأمر كان وإذا ،• لعليه الإجماع حكي بل الأمة، جمهور 

ثلاثالطلاق أن مرن به أتمر ما الحديث أول على يرد وإنما إشكال، عليه 
3 الني زمن ق واحدة بحتسب  M يجاحتم ومجن عمر، خلافة وأول بكر، رو

;الك مذلك ق وللعالماع صه، يجاب أن إل 
عنرواه الصياء فأم ومنه، منيه ق للاضهلراب ضعيف؛ حديث أنه ~ أ 

طاووسفيه اصهلرب وأيضا ~ آنفا المذكورة ~ المختلفة الألفاظ بتلك عباص ابن 
.نفسه عباص ابن عن ومرة الجوزاء، أيٍ، عن ومرة الصياء، أنج، عن يرويه فمرة 

يدلوهدا الهللاق، ُقوع يفي فكان خالفها، عباس ابن راويه وأيضا 

.( ٧١ ١٠٧١)t/• الإجماع وموموعة (، ا/أ"ا"آ )• المغي انظر: :٢( 



اكجاو|ددعاة صد اكشرمية وغم التشريعة المة  ١٤٤

ماالر; عبد ابن ثال يه، العمل من منعه شرعي مانع أو عنده، بتا ناسخ على 
ةوروايه، نفرأي إل، والخليق—محن اس. رمول لخالف عباس ابن كان 

.— إه ٢ ر الأمصار فقهاء مجن أحد عليها يعرج ل( وغلط، وهم طاووس 
اظ،حفة ألمكلهم رواته فإن صحته، ق قدح لا بانه عنه; أجسس، 

ه،يوهنلا له الخاري إخراج وعدم ماس، ابن، أصحاب أخص من وطاووس 
وصححها،بأحاديث، احتج فكم عنده، صح ما كل كتابه ل يستوعب لر فانه 

.، رالصحيح كتابه عن خارجة وهي 
،١ داود أبي( رواية باستثناء متوافقة، كلها فرواياته المم، ق، اصهلرابه وأما 

وهذه( بما يدخل أن قبل ) زيادة: وفيها طاووس، عن واحد غتر عن أيوب عن 
وإنا، السختيانىر أيوب، عنهم حددثv مجن بجهالة والمندري النووي أعلها الرواية 
البكر،حق ق الحكم تثبت هي إذ الأخرى، الرواياين، تعارض فلا ثابتة كانت، 
.، ١ الأخر بموي ُتها فكل الثيب، حكم ق، نثبته الروايامت، وتللت، 

أيضاعه ثبت  Lcمعارضة.فهي الحاليث، لهذا ومخالفته عباس ابن فتيا وأما 
انروابمفهاتان . ٢٦١واحدة فهي واحد، بفم " ثلاثا طالق أنت، " قال: إذا فيما 

العرة.مماإن م ساف، بعدهما الحديث ويبقى فتتاقهنا متخالفتان، عه صحيحتان 
٠٢يراْر فيما معصوما ليس الراوي لأن الحديث؛ خالف إذا بقوله لا المحانجب رواه 

بتصرف.الفهم )( امطي عنه نقله )١( 
.)ْ/أ،-آ-ْ،-آ( العاد وزاد (، ٤٤)\/. اللهفان إغاثة اطر: )٢( 

فتكوناختلط، فمد ه نفق ثقة كان وإن دوم، الالفضإ بن محمد عارم أيمات سدها ومح، )٤( 
تنالصر ومحتا/؟لأإ، * ز للن—روي، مسلم شرح انفئرت . الثقات لمخالفته شاذة الزيادة هدو 

١(٢  x/U)الخلل وإرواء (، ١١٣٤الضيفة)والسلسلة (، ١٢ i/r)للمنذري 
.)ه(إغاثةاللهفان)ا/ا؛؛(

ؤوالألاني ( Xio/o)الخاد زاد ؤ، المم ابن وصححها ٢(، ١ )^١٩ الحديث بإثر داود أبو علقها )٦( 
.()ب/اأاإرواءالخلل 

•؟( a/x)؛الموس واعلأم الخال)ه/ْآ"آ(، وزاد (، ^ r٩/١)اللهفان إغاثة انفلر: )٧( 



١٤٥التشرمة غم الط أزن على الأدلة \ص: الأمل 

ذكر، أويلات بتاول قد فإنه ، ظاهره على ليس الحديث أن ~ ٢
:المالك؛ة عن راء " " و ١^ 

يخرجمن على الإنكار *عناه إن ت بعض قاله ما ! حدهما أ» 
قالسنة محالفة ق الماس تساهل عن والإخبار الملاث، بإيقاع الهللاق محنة عن 

...السابفين العصرين عن الناخر الرمان 
لاقالخل"كتر من الحديث بدلك الراد المغداديتن: غئر قال وءانيهما: 

لمحمولة عندهم كانت فإمحا 'ا طالق أنت طالق، أنت طالق، أنت " فقال: منه، 
ىعلا يخملومحذلك بعد الماس وصار . واحدة فكانت المأكيد، على القدم 

عمرقول المأويل هدا بصحة ويشهد إليه، قصدهم ظهر لا ذلك فالزموا المجديد 
.،« لأناة فيه لهم كانت أمجر ق استعجلوا قد الماس إن : ه 

الماسفإن مجا، بوجه يصح لا محنهما الأول بان القيم: ابن عنهما وأجاب 
هؤايك رمحول عهد على نساءهم رحال طلق وقد وثلاثا، واحدة يهللقون مازالوا 

ابنعن عكرمة حديث ق كما واحدة، عليه ه الني احتسبها من فمنهم ثلاثا: 
مجلسل ا ثلاثامرأته مهللب بى أخو يزيد عبد بن ركانة طلق قال: عاس 
؟(طلقتها كيض ) ه افه رسول فماله قال: شديدا، حزنا عليها فحزن واحد، 

افإنم) قال: . نعمقال: ( ؟ واحد مجالس ق ) فقال: قال: ثلاثا، طلقثها قال: 
اأغرى يعباس ابن فكان فرجعها، قال: شئناا إن فارجعها واحدة، تللث 

.، روالبيهقى أخمد أخرجه طهر. كل عند ١إعللأقا 
مجايعرف ونز اس، بكتاب متلاعبا وجعله وغضب، عليه أنكر من ومنهم 

طلقرجل عن ه الني اخبر قال: لبيد بن محمود حديث ق كما عليه، به حكم 

.)ا()أ/*اأآ(
•ا/اما( )• لم مصحح ثرح ل اكاد الزوي واختار )٢( 
الدْموراث وصححه والحاكم (، )Vا^rr والمهقي )ا/ْآ"آ(، أحمد أءرجه )٣( 

•الأناي وحسنه المم، ابن وتلمده سمية وابن أحمد الإمام أيضا وصححه 
.(١٤)\اأ وإرواءالخلل ،-;؟(، r/oوزادالخاد)(، Xy/v)الكمتم، اكاوي( انظر: 



التجديددعاة محي اكشربمة ومحو التشريمة الة  ١٤٦

ب—؛نوأنا اس بكتاب ايلعب ر نال؛ م غضبانا، فقام جميعا، تطليقات ثلاث امرأته 
.٢ المسائي؛ أحرجه أقتله. ألا اف رمول يا وقال: رجل نام حى ؟( أظهركم 

حديثي كما اللعان، أوجبه الذي اكحريم لماكيد أنره من ومهم 
مجعوأنا ، فتلامحانال؛ ~ وزوجته ١لعحالآني عويمر ثمة ق — معل بن مهل 

إناف رمحول يا عليها كذبت عويمر؛ قال فرغا فلما ه، اثذ رسول محي الماس، 
/ر عليه متفق . ه اممه رمول يامره أن قبل ثلاثا، يطالمها أمسكتها، 

ثلاث،الآخر الطلاق من به أتى ما لكون بالملاث، ألزمه من ومحنهم 
نبحفص بن عمرو أي تحت كانت أمحا قيس بت فاطمة حدب ق كما 

يتطليمةإلها أرمل زوجها أن لفظ؛ وق . تهلليقات ثلاث آخر فطلقها المغترة، 
.ا١ لم مأخرجه . طلاقها من بقيت كانت 

ةخالأفأساء إل واحدة يهللقون زالوا محا الماس إن يقال؛ أن يصح فلا 
قتعجلوا اسد قإمحم يقال؛ أن يصح وكيف ثلاثا، يهللقون صاروا م عمر، 
ب—؛ناكفريق الكلام هذا يلاثمم ولا عليهم. فامضي ، أناة فيه لهم كانت شيء 
•ما بوجه غتره وعهد ه، الرمرل عهد 

واحدةجعلت ثلاثا طلق مجن أنه تعلم أن؛ الحديث؛ ألفاظ بعض ق ن إم 
.مجا بوجه المأويل من ذكرم ما يحتمل لا وهذا ؟ هورن الق رسول عهد على 

بوفاةيتغير لا الهللاق حكم فان ياباه، الحديث فسياق الماق الماويل وأما 
الد المأكيقصد ق بمويه ومجن خلفائه، وعهد عهده على يختلف ولا ه، الني 

يقبلهلا من وكذللث نيته، إل يرده بل وكاذب، وصادق ، وفاجر ر بقز يفرق 

أيضاوصححه لم« منرحل على وإساهء » ٢(: ٤ ١ )ء/ سد زاد j وقال (، ١ ٤ ٣ — ١ ٤ )آ"/أ )١( 
.)ا،■؟(الرام غايأق ٧^ الندية)أ/*اْآ(، الروضة ل ص صديق 

.١(  ٤٩٢)ومسلم (،  ٥٣.)٩ الخارى أخرجه )٢( 
.)م().،/ئا/.أ-ائ(

.)إ(أخرجه.1م>آم'أا/اا(



١٤٧اكشريمة غم السنة إيات على الأدلة اكاني: الفصل 

j را؛ محاجرأ أو كان برا مطلقا شاله لا الحكم.
الكموهناك الحديث، عن به أجابوا مجا أشهر من لك الموهدا 

.٢ ١ وتفيدها بتتبعها، كمه إعضِإ ق القيم ابن أفاض أخرى وتاويلأت 
الثلاثالعللاق مجن أكثروا قل الناس رأى لما خهغ أنه عمرت فعل عن وأجاب 

فرأىعنه، ليكفوا بالثلاث ألزمهم بعقوبة إلا عنه ينتهون لا وأهم واحدة، جملة 
الصديق،وعهد هإؤ الني عهد ؤ، عليه كانوا مجا وأن زمانه، ق لم مملحة هذا أن 

قاس ون يتقوكانوا فيه، يتتايعوا لآ لأهم يم؛ الأليق كان حلاقته مجن وصدرا 
.لهم عقوبة التزمحوه ألزمهم.£\ اف، بكتاب وتلاعبوا اس نقوى تركوا فلما الطلاق،، 

جعلأن ظنا وإما الحاجة، عند يفعل الذي العارض التعنير من إما وذلك 
ةمتعق لأ٠ ذإإل ذهب كما زال، وقد بقرط مشروطا كان واحدة الثلاث 

.الفسخ متعة ق وإما ، مجهللقا إما الحج 
عندهنام كما واحدة، الثلاث جعل من منع زمانه ق، نام مانع لقيام وإما 

•ا أ تغلب بي نصارى مجن الجزية أخد من ومانع الأولاد، أمهات بجع محن مانع 
بكرأي د عهل العمل بان ت تقلب، أن فيمكن الإجماع دعوى وأما 

ولارده ه أنأحد عن يعرف، ولا واحدة، تعد الثلاث طلأيء أن على امحتمر 
.ذللأ،ا؛، يعد واستمر عمر زمن ؤ، الخلاف حدث وإنما إجماعا، فكان خالفه، 

.اكاقن إل المكر حد j جلدة الأربمتن على فه عمر زيادة - ٤ 
،التعارض من شيء بينها المكر شارب عقوبة ق الواردة الأحاديث، 

.( ٢٦٨—٢٦٧، ٢٦١)ه/العال زاد )١( 
—)ا/ْأ1 هفان اللوإغاثة انقم-ن واعلأم (، ٢٧١)ه/اأأ—ه نفالمصدر اطر: )٢( 

.١( —٩٢ ١  ٢٨/٣)اض وهذب (، ٤٩٨
.( ٢٥٧- ٢٠)٢/. الدية والروضة (، ٢٣٤-٢٣١/٦)الأوطار فذ أ.ط: واطر 

.)"ا/ه*ا'—٧٣( المرسن واخملأم (، ٤٩١ا/ر اللهفان إغاثة )٣( 
.بالخلاف، صرحت، ■كبؤ على وإحالأتؤ نقولاث، وفه )ا/ْمإ( اللهفان إغاثة اطر: )٤( 



اكبمدددعاة عد التشرمة وغم التشرمة المة  ١٤٨

عاقبأنه الأخر بعضها وق مطلقا، عليه يعاقب نز . الني أن بعضها ل فجاء 
اختلفذا ولجلدة، أربض فيه جلد أنه بعضها ول مقدرة، خمن عقوبة عليه 

أربعونهو فهل حد فيه كان وإن تعزير؟ أو حد هى هل عليه العقوبة ق العلماء 
:للعلماء قولان ؟ ثمانون أو 

حكىل باع، العلمجمهور ذهب هذا وإل الحد، فيه أن •' أحدهما 
•، ١ والروي المحي دقيق ابن ومحعه عياض، القاصي عليه الإجماع 

ءلائفةعن المنير وابن الهلترتم، حكاه اك*رير، وإنما فيه حل لا أنه ثانيهما• 
.التقدمةالإجماع دعوى مجن يوهن وهذا ،، ١إعلمرأهل من 

:قولن على الحد مقدار ق الأول القول أصحاب اختلف وق- 
وأي؛بوالثوري كماللن، الجمهور، ملم، وهو ثمانون، أنه الأول؛ القول 

•؛ لأحمل الإمام عن ورواية حنيفة، 
نحوبجريد'زين فحليه الخمر شرب قد برجل أتى الني. أن أنس لحديث، 

الرحمن:عطل فقال الناس، استشار عمر كان فلما بكر، أبو وفعله قال: أربعتن،، 
النيحلي لهمات لفظ وق ؛، لملم أخرجه عمر. يه قامر ثمانتن، الحا-ود أخفّ، 
•٢ ١ أربمتن بكر أبو وجلل- والنعال، بالجريد الخمر ، ؤ. 

ىوعلافترى، هذى وإذا هدى، مكر إذا نراه مشورته: j علي وفال 
,ا ١ الذهي ووافقه وصححه، والحاكم ائي، المأخرجه . ثمانون المفتري 

.\( ro/i)انمي ينق لأبن الإحكام وإحكام ٢(، ا/'\ا )١ ليروي الم ِشرح انفلر: ١( 
.اظر:ذحالاري)آا/ً،م(أ(
.\( T\lo)والفهم (، T-yu/t)الفقهاء وتحفة ا/\ّ؟أ(، )٢ الغي انفلر: ٣( 
.الخدود كاخم اجالدْ أي؛ محدوفث بفعل منصوب ( أحم ) و . ا/ه'ا( ٧ • )٦ ٤( 
.( w/w)!■ومسلم (، ٦٧٧٦)الخاري أخرجه ٥( 
;١٦٦/٣)والدارقلي (،  UUo/i)والجاكم (، YarYoY/v)الكرى ق المائي أخرجه ٦( 

.( ٤٢)آ/أ الخم الخر مراسه ق، الحافظ وسنه ( ٣٢)A/• والمهقي 



١٤٩اكشربمية غم المنة إيات على الأدلة اكانى: القمل 

.، إنكاره؛ أحل عن يعرف ولا عمر، زمان ل إخماعا هذا فكان 
عنة الثانيوالرواية الئافم مذهب وهو ، أربعون أنه اك١ني• القول 

•، ١ القيم ابن وتلميذْ تيمية ابن الإسلام شيخ واختاره أحمد، 
بنالوليد بجلد عثمان أمره لما علي حديث وأيضا المتقدم، أنس لحديث 

بلغحى ، يعد وعلي فجلده . فاجلده قم جعفر بن الله عبد يا عقبة 
أربع__ين،بكر أبو حلد و أربعتن، ه الني جلد قال؛ م . أمسك فمال! أربعتن، 

.٢ ١ لم جمأحرجه . إل أحب وهذا صة، وكل ثمانثن، وعمن 
هالته رمول عهد على بالشارب نؤتى كنا قال؛ يزيد بن السائب وعن 

حىوأرديتا، ونعالما بأيدينا إليه فقوم عمر، خلافة من فمدرأ بكر، أيٍب وإمرة 
هأخرجثمابتن. جلد وفسقوا عتوا إذا حى أربعتن، فجلد عمر إمرة آخر كان 

.٢٤١البخاري 

فضربوه.ممافأمرهم بشارب ه الني أي قال: أزهر بن الرحمن عبئ وعن 
ضربهمن ومنهم بعصا، ضربه من ومنهم بالوط، ضربه من فمنهم أيديهم، قا 

عنألهم فبشارب اق بكر أبو كان فلما التراب، ه ايك رسول وحثي بنعله، 
افلم. أربعع، بكر أبو فضرب أربعتن، فحرروه ضربه، الدكا ه الني ضرب 

وتحاقرواالشرب، ق امحمكوا قد الناس إن الوليد؛ بن خالد إليه كتب عمر كان 
ألهم،ف- الأولون المهاجرون وعنده - الهم فعندك هم قال: . والعقوبة الحد 

رى،اضشرب إذا الرحل إن علي: وقال قال: ثمانتن. يضرب أن على فأحمعوا 
جلدم قال: عنده لمقل وق داود، أبو أخرجه . الفريةكحد عله جيأن فأرى 

وعومجم)0اص\-ه لاعكري الخلاب المائل ورزوص (، ٤١)٣\ا<- للماوردي الخاوي انظر: )٢( 
.الماد)ء/ا/أ(وزاد \/آ/أ*ام(، النماوي 

()(١٧.٦)٣.

 )(٦٧٧٩))٤



التجديدلعاق محي التشريعة وغم التشريمة غة ال ١٥٠

.ا ؛ ثماين الحد معاوية أبت م وأررعين، ثمانئن كليهما الخدين عثمان 
يره،غبفعل تركه يجوز لا حجة M اليي وفل » ا•' ١ قيامة ابن وقال 

اذرصي ي وعلبكر ول ه، الني فل طلف ما على الإجماع ينعقد ولا 
•ه الإمحام رآْ إذا فعلها بجور ت*زير، أهما على عمر من الزيادة فتحمل عنهما، 

صربيجب يفولت من العلماء فمن )) ل ل تيمية ابن الإمحلأم شيخ وقال 
١لحجة،عند الإمام يفعلها والزيادة أربعون، الواجب يقول• من ومنهم الثماس. 

ذلك.ونحو بدوها، يرتدع لا ممن الشارب كان أو الخمر، الناس أدمن إذا 
هأوجوهذا الأربعون. نتكفي الشارب، أمر وقرب الشاربين قلة مع قاما 

•أحمد« عن الروايتين إحدى ؤ، الله، رحمهما وأحمد الشافعي قول وهو القولن، 
أولل الخمر شرب أن الأخديث،ت ين الجمع ق آخر مسلك وللقرطي 

رجلشرب قال؛ ابنهماص حديث بحمل وعليه عقوبة، ولا حد فيه يكن نر الأمر 
الماسدار حاذى فلما ه اس رسول إل به فايهللق الفج، ؤ، يميل فلمي فسكر، 
؟(أئعلها ) وقال؛فضحك ه للبي، ذلك فذكر فالتزمه، الماص على فدخل انفلت،، 

سائرق مجا على التعزير فيه شرع م . داودل؛اأبو أخرجه . بشيء فيه يامر ول؛ 
تعيينهعلى أكثرهم بمللع ر ث الح• شرع ذللث، ويعد فيها، تقدير لا الي ١لأئديئا 

النييجضرة فعل ما بكر أبو توخي م ومن ايمح،، الخد فيه أن اعتقادهم مجع صريجا 
حد'إما الأربعن، على الزيادة وافقه ومجن عمر رأى م الأمر، عليه استقر فه 

. ٢٥١التعزير بطريق وإما القدقح، حد على والقياس الأستنبامحل بهلريق 

بالحسن.والأول بالصحة، الألانى له ورمز ( ٤٤٨٩، ٤٤٨٨))١( 
.ادتى)آ>ا/آبم؛(رأ(
.٥( • >ه/ا الارتج< عون وانفلر: ( ٣٣٧-٣٣٦/٢٨)الفتاوى مجموع )٣( 
رأا/هخ(الفتح j الحانفل وقال ).آآد-\آآآء(، الكرى j المائي أيضا وأخرجه (، ٤٤٧٦))٤( 

بءنو.ءحد جريح، ابن بع،وة ( ٣٥٤٩)الرواة هلءاية على تعليقه ز الألاني وصعقه نوى• صنده 
•محهول : ابن قال ركانة، بن علي 

.(١٣١-١٣اص)ه/.(،وام;٨٦/١٢ىاسحمرفي١ص)



١٥١اكشربمة غم الط ازن على الآد1ة 

بأنح الممر بالأحاديث تمسكوا أربعي الحد جعلوا فالذين حال كل وعلى 
علىالزيادة من عمر زمن ق الصحابة رآه ما واعضروا أربعآن، فيه جلد ه الني 

.واجهاده الحاكم نفلر إل يفوض تعزيرأ، الأربعتى 
ا،معينقدرا فيه ين ب الني أن فترون بالثمانون قدروه الدين وأما 

رالحمحد فاصبح الصحابة، عليه وأجمع عمر زمن ق عقوبته حددت وإنما 
.، ١١جاذة تمانتن بالإجماع الثابت 

•العراق ومواد والشام بممر فتحت الي الأراضي قمة يجر عمر ترك ~ ه 
٠وجوم من عنه أجيب 

قمأو ووقفها، قسمها بذن العنوة أرض j محتر الإمام » يقال: أن — أ 
والضير،قريفلة م فقالثلاثة، الأنواع ه انذ رمحول فعل وند البعض، ووقف بعضها 

•ا ١ القيم ابن الجواب هذا ذكر شهلرها« وترك خيم شهلر م وفمكة، يقسم وب 
الحربيةالشزون من يعد •محوه كحت الي الأراضي ق التصرف أن — ب 

يوحب فيما القتال شؤون مح، يتصرف ه الني كان وقد جربما، من يعرفها الي 
.ا ١ أصحابه مجع والتشاور ١لمصالح، ورعاية الاجتهاد، إليه.ممقتضى 
رأىفقد القبيل، هدا محن زمانه ق فتحت الي الأراضي ل عمر فعله ومجا 

يلاجالملمن على غلتها نجرتم، علميها الخراج وصرب جيبا، ل المصلحة أن 
ايلمان.ذرارتم، من ميال ذلك.كن لأصر الغانمغ، على مها قولو جيل، بعد 
نملهم لبى ، ٤١ثان الماس آخر أترك أن لولا بيده نفي والدى أما فه: نال 

ولكيخيم، هؤ اذ رسول م قكما متها قإلا قرية على فتحت مجا شيء، 
البخاريأحرجه . مويا يقتلهم حزانة أتركها 

.(١٢رصزآودائم لازم تشريع المنة انفلر: )١( 
.زادالم«اد)ث/ا'آ-ا( )٢( 
.٤( )ص؛ خلاف الوهاب بد للثيخ الفقه وأصول )آ/ها/ا(، عتاض للقاضي الئفا انظر: )*١( 
(U٦٢/؛ اJاري فح محدْ) شئ لا معدما أي: )٤( 

.اْ()ه*اأأ(



التجددلعام عد اكشريمة وغم التشرمة النة  ١٥٢

.، ١ وغيرهما جبل بن ومعاذ على لذللث،ت عليه فأثار المحاية شاور وتد 
.الأمواق ق الاع ه معر — ٦ 

يديهوبئن المملى، وق ببلتعة انجب بن بجاطب مر أنه ه عمر عن ورد 
هعمر له فقال درهم، لكل مجدين له فعر سعرهما، عن اله فزينب، فيهما غرارتان 

ترفعأن قاما بسعرك، يعتبرون وهم زبيبا، محمل الهلامح من مقبلة بعثر حدت فد 
البيهقيأخرجه خشنج. كيم، فتبيعه البيت، زبيبك تدخل أن وإما لسعر، ال 

غلالما ه الني؛ أن أنس عن ئبحط ما ي؛-اؤ، ه عمر مجن التصرف وهذا 
رازق،الط البامالقابض المعر، هو اف إن ) فقال: ؟ لما مثر قالوا: السهر 

آمجال ولا دم ق يهللبي.ممفللمة منكم أحد وليس وجل عز الله ألقى أن وأرجو 
.، روصححه الترمذي أخرجه 

؛وجهع، من الدلالة ووجه 

•إليه لأجابمم جاز ولو ، ذللئ، محالوه وفد ، يعر لر أنه ؛ أحدهما 
.٢ ر حرام والفللم مفللمة، بكونه علل أنه : اكانى 
لثح،مالللأمام وفول الحنابلة، عند الذهِث، هو مهللقا التمعثر محن والمع 

.٢ ر للشافعية وقول 
وكذللثحالمسيسا، بن معيد قول وهو للحاجة، جوازه لهم اجر وفول 

:قسمان التسعير أن ذللئؤ على ورتبا القيم، ابن وتلميذه تيمية ابن اختاره 

•( VUl/"l)الباري نح واطر: )لْا--ا0ل(، الأموال j مد أم أخرجها )١( 
•صحح وإسناده مختصرا، رآ/ا0أ( مالك وأحرجه ، ٢٢ ٢٢١

. ١٢٢٨٦، )م/آ"ْ وأخمد  ٢٢٢• محاجه)• وابن  ٢٣٤٥١داود)أم أيضا وأخرجه ، ٢١٣١)٤  ٢٣)
(٣٢)٤ الح'م غايآ ن الأياد يوافقه ىم« شرط على وامناده »  ٢١)■ا/أ الخلخيص ن الخانفل وقال 

■جمممة وأي ماس وابن وعلي مد وأي هريرة أي حدبث س ثوس وله 
.،٣١٢/٩المغني)ر٤ا

.والإماف، (، ٦٩٦))!للشرازى وا،لهدم، ، ٢١)هل\للباجي التقى انظر:  ٢٠)





التجدددعاة محي اكشريعة وغم اكشريعة الة  ١٥٤

مالمو هاذ إن ر ت وقوله معينة، قضية الحد أن ثاك؛ وجواب 
الناسما يع من امتنع أحدا أن فيه وليس عاما، ^؛u ليس ( الباط.. القابض 

هبذلفإذا فيه، ازايدة ل الماص رغب قل إذا الشيء أن ومعلوم إليه، بجاجون 
.عليهم يعر لا فحينئذ فيه، تزايدوا الماس ولكن العادة، به جرت كما صاحبه 

jل المثثمن على الزيادة من منع ؤو الني أن المحيحض: ل بت وقد 
منله وكان عبد، ل له زكأ أعتق مجن ) : فقال المشترك، العبد مجن الحصة عش 
فاعقليشطط، ولا وكل لا عدل، قيمة عليه هزم العبد، خن يبلغ ما المال 

آالعبد عليه وعتق حممهم، شركاءء 
يقومبان وأِْ ومجرايدته، العتق مساومة مجن الشريك المالك تميز فعدم 

وحاجةتعال، ف حق وهو الحرية، تكميل لأجل المسمر، حقيقة هو العدل، قيمة 
بعينه،لواحد فيها الحق ليس عامة، مملحة ذلك وغتر واللباس الطعام إل لمان ال

لتكميلتقيده من أول المع عليه وجمب من على المثل بثمن فيها الثمن فتقدير 
•العتق الشريلثا وهو واحد، على عالي صررها وتلك الماس، لعموم فهذه الحرية، 

ا:ختمه م إليه، مميل وكأنه طول كلام ق القيم ابن ذكره هكذا 
عدل،تمر عليهم معر بالممر إلا تتم لر إذا الماص مملحة أن الأب جماع و» 
•ه يفعل ب بدونه مصلحتهم ونامت حاجتهم، اندفعت وإذا شهلقل، ولا وكس لا 
.ا ١ المناع ضمن ه عليا أن ~ ٧ 

.( ذاك إلا الماس بملح لا ) :وقال 
الراشدينالخلفاء من ثلاثة فهزلا، وعثمان، عمر عن مثاله أيضا روي وقد 

وأحدوأحمد ومجالك حنيفة كأي العلماء جمهور مذهب وهو بتضمينهم، يقولون 

ولمس١(، ْ . ١ ) وسلم (، ٢٤٩١)والخارتم، ل، واللفظ ( ١ ٨ ١ )*ا/ الكرى j الم—ائى أحرج4 ( ١) 
.( شطط ولا وكس لا ) : خملة عندهما 

.( ٣٤٩، ٣٤٦، ٣٤٥ادكمة الطرق )٢( 
١(٠ المني ) حائط وياء ثوب كخياطة ممن، عمل على معه يعقد ص وهو صانع; واح،ءهم )٣( 



١ ٥٥التشريمة غير المة إنات على الأدلة اكانى; القمل 

ذمماد وفالزمان تغير من محلرا ولما الماس، لأموال صيانة وذلك ،، أ الشافعي قوي 
.٢ ر مقمرين خونة إل أمناء من — الغالب ق — الصناع حال بتحول الماس، 

علىصمان لا ) الحدث: وق مؤتمن، والأج؛ر أ-مر بأنه ذلك؛ وعورض 
عهل_اءول قو وهيتعد، لر ما بيده تالف ما الصانع يضمن محلا ل ( مجوتمن 

•الشافعي مدهب هو الربيع؛ وقال وطاووس، 
الراشدينالخلفاء عن المقل أن الكفة ق ويوازيه صعق،، فيه والحديث 

بعدهالحديث، صعق، ق يزيد مما ولكن صعيفة، كلها أسانيدها المناع بتضلإن، 
(ؤتمن م) لفظ إذ ( أجتر على أو صانع، على صمان لا ) يقل فلم الدلالة، ؤ، 

.، يضمزرفلا تعد، بغير يده ؤ، فتلفت، وديعة استودع من أن مفاده: محناهر 
اعتيرهجس نحت؛ تدخل مصلحة الصناع تضمين أن )) ذللث، إل أصف، 

ىعلة العامالمملحة مفادها: أدلة ومجموع نصوص، بجملة الشارع 
اتىهلا مناحلمت، كانإذا بعينها، فيها نص لا واقعة كل ق، الخاصة المصلحة 

.اللمصلحة«١٦للبادي، الحاصر ويع السلع، تلقي عن الهي مثل: المصلحع،، 
:المساجد إل الماء خروج ف، مها اف رضي عائشة قول ~ ٨ 

•نعتؤكما اجد الملمعهن اء المأحدثه ما ه اف، رمول أدرك و ل) 
*٢ ر إّراد؛ز،( مح، اء ن

.١()،//٤ وايني )صام"آ(، الفقها ^^، ١٣?,٤(، )\/a• والمهدب )؟/اى(، امحتهد بداية انظر؛ )١( 
.( hsrlr)الزحملي ومة للمدكور الإسلام الم وأصول (، u\a/X)الأّرار كشف انظر )٢( 
ّندْوق، . جلْ عن ل عن شم، بن يرو عن والمهقي )■؟/>،(، الدارقطي أخرجه )٣( 

وقال:( ٢٨٩);•/اليهقي إلهم أس كا عود موابن وعلي بكر ش قول م، معناه وجاء صعق، 
الديةالروضة على الرضية التعليمات ق، الألاني الشيخ ونال بعضا«، بعضها يشد طرتم، ذْ ه» 
(tAU/X ) : « ،(١٠٤٧)الغلل إرواء وانفلر• ، حن نقدي ؤ، فالحديث.

■)ماْ؟( لاشتن مومى للدكتور والتشريع والسنة (، Vta/v)قاسم لابن الإحكام انظر• )٠( 
.( ٨١ U/X)الزحيلي ومة للدكتور الإسلامي الفقه أصول )٦( 
.( ٤٤٠)لم وم(، ٨٦٩)البخاري أخرجه )٧( 



JbJ^Iدعاة عد اكشريعة وغ؛ر اكشريعة المة  ١٥٦

شرعا؛قيه مأذون أمر الصلاة لأجل الساجد إل المساء خروج أن غالأصل 
نجملكوهن ؛ ٢١١( لهن فأذنوا اجد المإل اوكم ناستأذنكم إذا ) :هؤ لقوله 
ولكنالجماعة، فضل ق ورد ما عموم فشملهن الرجال، أشبهن الفرض أهل 

خترومحيض ) :لقوله الماجد؛ ل صلالهن من ض خ؛ر محوض j صلاض 
—الإذنف ذلك ويع ٢ ١ محوض( قم النساء اجد مح؛ر ) ت هؤ ونوله ٢، ١ ( ض 
تمنعوالا ) ت لقوله. والفتنة؛ دة المفبانتفاء مشروط اجد المإل بالخروج لهن 
٢(ثقلان وليخرجن اجد، ماس إماء  دهمفخروجهن على ترتب فإذا ، ١

لترينهنعليهن الفتنة خشية قوت أو طريقه، أو المجد ق بالرجال كاختلاط 
شهدتفلا بمئورا أصابت امرأة أيما ) : ه قال ٢، الخروجل عليهن حرم ومجهن، 

ال) ،ت داودر أل رواية ون، هريرة، أي عن ا، •سلمر أخرجه ( الأخرة العشاء معنا 
(الجنابة مجن غسلها فتغتل ترجع حى المسجد، لهدا تهلست لامرأة صلاة تقبل 

اس.ول رمحأن لو ءاJئةت وقول هذا منافاة فلا ذلك على وبناء 
انفكمسعود ابن فعل وكيلك . المجد من لعهن رأينا مجا النساء من رأى 

،•لكزر خ؛ر بيوتكن إل، أخرجن ويقولت الجمعة يوم المحد مجن المساء ؛،ثرج 

•عم ابن عن ٤(  ٤٢وملم)(، ٨٦٥)الخاري أخرجه ( ١ر 
وصححه• عمر ابن عن ١(  ٦٨٤)خزيمة وابن (، ٠٦٦)داود وأم (، uu~u"،/t)أخمد أخرجه )٢( 

./ jUS؛'لشرسْ 
)م/اما(واليهقي ٢(، • )ا/ا' والحاكم ١(،  ٦٨٣)ة خزيموان •٣(، ١ ؛،U/l ،T)أحمد أخرجه )٣( 

.بشواهدء حسن والحديث ، ملمة أم عن 
•ص وإسادْ هريرة، أي عن ١(  ٦٧٩)خزيمة وان (، iTA/X)وأحمد (، ٥٦٠)داود أم أخرجه )٤( 

•( ٢٩٦/١_،؛,، المن م معا ) نتف ل؛ إذا مملة: امرأة بمال الرائحة، مء والثقل: 
.١(  ٦١/٤)لل-روي لم مصحيح وشرح )صآْم(، اجد المبأحكام الساجد اعلأم انظر: )ْإ 

()(٤٤٤)٦
هولالألاني، وصححه ( ٢٤٦٤،  ٤٦/٢)وأحمل ٤(، • • )٢ ماجه ابن أيضا وأخرجه ( ٤١٧٤))٧( 

.(١.١٩، )خ/هه والماثي ( ٣٦٣/٦)أحمد أخرجه : الئقفية زبم، عن شاهد 
.ا(؛ه>ا،الصحيحة)ا'ا.الميالة انفلر: 

.( ١٨)٣/اوالميهم امحر)آ/؛آآ(، ق أخرجه )٨( 
.« محوثهوي، ورجاله » : ( TaI)^امحمع ن الهيشص وتال 



١٥٧اكشربمية غم الط ازن على الأدلة اكاق; الفصل 

برج،والتة والزينوالهليب اللباس حن من رأيا لما ذلك قالا وإنما 
فيكون٢، ر الغليظة والأكسية المرومحل ل يخرجن الأول الرس ق ال-اء وكان 

لهنالإذن لأن يخالفه؛ لر و ه نفه الني حدث إل المنع ل امتني منهما كل 
فيهمفسدة لا مصلحة، فيه اجد المإل خروجهن كون بوصف معلق بالخروج 

•٢ تغيترأ ولا تبديل يلحقه لا ؛!، Ijشرعي حكم وهذا فتنة، ولا 
اجد،مالإل الخروج بم لأزواجهياذنون الصحابة بعض كان و» 
لرفعالأمر أن فهموا وقد والأخهلار، الفلروف يقدر كل ياذنون، لا وبعضهم 

والديمحالفا، يكون لا يشروكله يأذن قاليي للوجوب، وليس والإرشاد، الحفلر 
. ٢٣١« محالفا كون لا الشروط لفقد أذن لا 

علىعلقته لأمحا الحكم؛ تغيتر ذلك على يترب لا » ات حجر ان وقال 
ولرير ل؛ عليه: فيقال ( لمع رأى لو ) فقالت،: ظنته ظن على بناء يوجد ل؛ شرط 
وولمنعهن، نبيه إل أوحى فما ميحدثن ما سبحانه الله علم فقد وأيضا بمع. 
واقكالأمغئرها س منعهن لكان اجد المص منعهن يستلزم أحدثن ما كان 
المعتعن فان •جيعهن، من لا اء المبعض مجءن وقع إنما فالإحدايث، وأيضا . أول 

لإشارتهب، فيجتنالفساد محنه يخشى مجا إل ينغلر أن والأول أحدئنؤ، لن فليكن 
.بالليل« المقيد وكيلك والزينة، المهلمم، ذلك.تمنع ل إه 

:المْلر صدقة ل ه سماوية قال — ٩ 
.به الماص فاحد ( ممر من صاعا تعدل الشام سمراء س مجدين رى أ) 

الفعلربزكاة ه الني أمر قال: أنه عمر ان عن ؛ الصحيح؛نرق، وثبت 
.حنهلةمن مدين عدله الماس فجعل قال: . شعير من صاعا أو ممر، مجن صاعا 

.( ٣٤٨)\ا\ام نامم لابن الأحكام أصول شرح والإحكام )آ/؟،"(، المفهم انظر: )١( 
.(١١\~0 ١ )ص1 ودائم لازم تنريع والة ٤(، )ص• المصلحة نظرية انظر؛ )٢( 
•( ٩٢)مالامح، مّى للدكتور والتشريع السنة )٣( 

.)ل(ءتحالاري)آ/ْ؛أ(
.( ٩٨٤)لم وم١(، ٥ • )٧■ الخاوي أحرجه )٥( 



التجدددعاة عد اكشرمة رض التشريمة ة ال ١٥٨

نصفالناس عدل معاوية كان فلما ٢; ر خزيمة وابن الحميدي رواية وق 
•شمر س بصاع بر صاع 

زمانق نعطيها كا قال! الخيري معيد أي عن ، أضار الصحيحين وق 
نمصاعا أو شعتر، مجن صاعا أو تمر، من صاعا أو طعام، مجن صاعا هؤ الني 

.مئين يعدل هدا مجن مدا أرى I قال السمراء وجاءت معاوية جاء نالخا زبيب، 
حاجاسفيان أي بن مجعاوية عالينا ءا_م حى نحرجه نزل فلم مجسالمت ولفظ 

أنارى إق ^ ١٥أن الناس يه كلم فيما فكان المنبر، على الناس فكلم معتمرا، أو 
.به الناص فاحد . تمر من صاعا تعدل الشام سمراء من مدين 

كلعن صاع الفطر صدقة ل الواجب المدار أن يفيد: فالحديث 
حر،المن حق المخرج، أجناس جميع من صاع مجن أثل يجزئ فلا وعليه إنسان، 

قال:معيد أي لحديث ٢، ١ وأحمد والشافعي كمالك العلهاء حمهور ذهب وإليه 
سئماولا الحجاز، أهل عرف ق الهلعام وهو حنهلة، أي: ا طعام مجن صاعا و أؤ 

صربحاجاء وأيخا ،، رالتفصيل المقتضية أث'ا 'ا ب المذكورات باقي به فرن وقد 
,( حمملة من صاعا أو ) : ا ١ خزيمة ابن واية رق 

مفلش—عتر، من بصاع بر صاع نصف جعل من معاوية فعله ما وأما 
أخرجلا سعيدت أبو قال . صحبةمنه أطول هو ثمن وغثره معيد أبو عليه يوافقه 

الفة قيمتلك لا فقال: ؟ قمح من مدين رجل: له وقال ا. ١ صاعا إلا أبدا 
رم.U أعمل ولا أنالها، 

.( ٢٣٩٣)خزيمة وابن (، ٧٠)١ سنده ؤ الخميدي أخرجه )١( 
.( ٩٨٠)ومسلم ١(، ٥ ٠ )٧ ألخاري أخرجه )٢( 
•( ٣٠)؛/٧ والغي )ا'/اْ(، للنووي وانحموع ١(، ١ )ْ/ْ امحتهد داية اطر: )٣( 
.( iv)*؟/®_ نح اطر: )٤( 

.)ْ()ا،ا1أ(
٠عشت ما أبدا كنتا كما أخرجه أزال محلا أنا محأما ت بلفظ ( ٩٨ره لم جموأخرجه (، ١٦١٨١( ٦١
هووانمححه، وص( ٤ ١ ١ / ١ ر والحاكم (، ١ ٦ رy/؛ والدارمحهني (، ٢٤١٩١خزيمة ابن أخرجه ( ٧١

•١لألاني نه وحالذمي، 



٥١ ٩ اكئريمة ض المة إئات على الأدلة الئاد: القمل 

ووهخاصة، الر من صاع نصف يجزئ أنه وأصحابه حنيفة أبو ويرى 
تيميةابن واختاره الزبتر، بن وعروة العزيز عبد بن وعمر اب بن سعيد قول 

ثعلبةبن اس عبد بحديث واستدلوا ، ا ١ الكفارة ق الذهب قياص هو I وقال 
•ه اس رسول قال • قال أمحه عن ' عئر صأئ بن ~ اس عبد بن ثعلبة و أ— 
•؛ ١ داود أبو أخرجه ( امحن كل عن قمح، أو بر من اع ص) 

لا مناديبعث الني. أن جيم، عن أبيه عن شعيب بن عمرو وعن 
حر، أنثى أو ذكر ! لم مكل على واجبة الفقلو صدفة إن ألا ) ت مكة فجاج 

هأخرج( ام كلعمجن صاع سواه أو ، قمح من مدان كبير، أو صغير عبد، أو 
٠عريب حمن حديث وقال* الترمذي 

ذكرأجمل سعيد أبا بان ( طعام من صاعا أو ) ت حدت عن وأجابوا 
كناقال: أنه ر؛، البخاري عند رواية ق صربحا ذللث، جاء كما فمله، م القلعام 
بوالزبيثعثر الا: طعامنوكان طعام، من صاعا ق الني عهد على كفرج 

•( غيره بخرج ولا ) قال• ا الهلحاوير وعند . والتمر والأقهل 
صدقةالتكن ب قال: عمر ابن عن ، أخريمة ابن أخرجه محا منه وأصرح 

الحنطة.ذكن ر و والشعتر، والزبيب التمر إلا الق. رسول عهد على 
أمحاعلى دليل ( السمراء وجاءيت، معاوية جاء فلما ) الحديث،: ق وله قم 

تحوفالمعاد)آ/اآ(، وزاد مترة)ا/امآآ(، لابن والإنماح الفقهاء)\إ\م.< تحفة انقلر: )١( 
(١٨٢ار)؛/الأوطونل ٦(، )U/• للمنووي لم مصحيح وشرح )'م/ه'لآ؛~آ"لأأ(، اياري 

.( ١٧• الأحكام)آ/ أصول شرح والإحكام ( ١٨١/٤المربع)والروض 
.( ١٧٦١الرواة)هداية حملي التعليق و الأJاني إطادْ وجود (، ١٦٢ ٦٢)٢()• 

انقطاع.ندم وق عباس، ابن عن نحوه ( ١٦٢٢داود)أبو أيضا وأخرج 
.)-ا()أ¥ا(

■( ٤٢/٢)الأثار ^؛,٠ شرح ي )ْ( 
.صحيح وإصناده ٢(، ٤ ٠ )٦( 



اكبمديددعاة صد اكشريمة وغم اكشريمة المة 

ليسما أخرجوا أهمم يتوهم فكيف كفرة، تكن ب و هذا، نل لهم قوتا تكن ل؛ 
.ار ؟ موجودا 

Iبقوله ه نف، ر حزيمة ابن فتعمها آ حنهلة محن صاعا أو ؤ رواية• وأما 
.« الوهم كن أدري ولا محفوظ، غير معيد أي حم ل الخنهلة كر ذ» 

يكونفلا متله حالف صحابي منهما كان فان لعاوية معيد أتجب محالفة وأما 
ذكورانالموالحديثان كيف لرأيه، مسقهلا ولا الأخر، على حجة أحدهما قول 
وصحتهاستقامته على دليلا فيكونان واجتهاده؟ معاوية رأي يوافقان أنفا 

بسنةآخذا بر من صاع نصف بإخراج أمره ق معاوية فيكون عليه وبناء 
الصحابة،من الرأي بمذا يتفرد لر أنه ذلك إل أصف . لها مجهنثرا لا ه الني 
صاع،نصف الم من الفقلر صدقة ل ;بمثرج أن يكفي، أنه منهم جماعة عن فقل 
نوابع؛—اس وابن وجابر هريرة وأي وعثمان علي، عءن المذر ابن، حكاه وقد 

•٢ ل بكر أي بت أسماء وأمه الزبئر، 
نمجماعة به قال كلاهما متقابلان، رأيان فيها المسالة أن والحلأصةت 

٠عليه ويدل منهما، كلأ يوافؤ، مجا السنة ؤ، ورد وأيضا وغيرهم، الصحابة 
لالواجب أن على الدالة الأحاديث، تكون أن : بينهما الجمع لك جمو 

الهلع—املفظ من، الر لتخمبس صالحة هي صاع، نصف الر من الفقلر صدقة 
رْ(العلمأهل بعض بذلك قال كما إياه، شموله فرض ۶^، 

.؛( Ul/V)_ نتح انظر: )١( 

.(١١ودائم)ص\لازم تشريع الستة انظر: )٢١( 
همعنام حك؛ ( ivvlv)الفتح ؤ، حجر ابن قال (، YU/t)"العلماء مذاهب عر الإشراف، )٤( 

.صحيحة بأسانيد 
.ر-آ/ا0ْ( الدية الروضة انظر: )>،( 



٦١اكشربمة غم الستة وجود ذ الخلاف حفقة ١ك١لث: الفصل 

اصو
فبراستميستوجوداسة ق ااخلأف حفبفة 

;بحثان ونيه 

اكشرميةغم المنة وجود ي الخلاف مى : الأول الحث 

;مطالب أرمة وفيه 

.التشريع معي ق الاختلاف ت الأول ا،لطلب 

الحلية.S الني أفعال دلالة : الئاد المطلب 

؟شرعي حكم هي هل الإباحة : الثاك المطلب 

•الرمحول. ا-حتهاد : الرابع الطلب 

المحشرمةغم المنة وجود ي الخلاف نوع ; اكاق ايحث، 







التجدددعاة صد التشريعة وصر اكشريعة المة  ١٦٤

الظاهرهاكلريقة وهي الشريعة، فهي الشرعة أما ر> ت ٢١الماورديرقالط 
عماصابن قول وهذا وسنة، محبيلأ أي• ه ومنهاجا قرعه ؤ قوله؛ معي فيكون 

.وقادة« ومجاهد والحسن 
الديانة،ق ه نبيه لسان على تعال الله شرعه ما » اصهللاحا! والشريعة 

.٢٢^« نله لام العليهم الأنبياء ألسنة وعلى 
ةبكيفيأو ل العمبكيفية متعلمة كانت مواء ه( الديانة ق  yyفقوله؛ 

الأخرىمى ونالفقه، علم لها ودون وعملية، فرعية الأول مى ونالأعطال، 
.، ٣١التوحيد علم لها ودون واعتقادية، أصلية 

،١ الأنبياء من ني عن ثابت إلهي بوصع موضوعة طريفة كل الشريعة وقيل؛ 
.، ٠١دلالة أو صربحا، الأنبياء مجن ني من مخصوص ترك أو فعل، كل هو والشرع؛ 

•رم الدين ق الطريؤ، ■ممعى: مترادفان، هما بل وقيل؛ 
•ذكر ما غ؛ر تعريفهما ق وقتل 

ىعلا إطلاقهماختصاص اللففبين هدين ق المشهور فان كل وعلى 
شرعهمنكم جعلنا لكل ؤ ة المتقدمة الأيق كما العملية، الجزئية الأحكام 
•ا ر والنواهي الأوامر محا مختلفة شرائع أي^ ه ومنهاجا 

التوراةق هى محتلفة، والسنن ومنة، سبيلا ) الأية؛ تر تفق قادة قال 
ماوبحرم يشاء، مجا فيها اس يخل شريعة، الفرقان وق شريعة، الإنجيل وق شريعة، 

،التوحيد ؛ غتره الله يقبل لا الن>ي والدين ، يعصيهممن يطيعه مجن ليعلم ، يشاء 

.):آ/ْأ(والموز الكن )١( 
.حزم)ا/ا"أ( لابن الأحكام أصول j الإحكام )٢( 
•اكري)آ/آْ'ا( اصعللاحات كشاف انثلر: )٣( 
.( ٧٦)y/.الفنون اصمللاحات وكشاف أاْ(، )صأللكفوي الكيان )٤( 
.( ٥٢)ص؛ الكيان )٠( 
.( ٧٦)آ/ا الفول اصطادحات كشاف )٦( 
.٢( )ه/دأ كير ابن -ف انظر: )٧( 



١٦٥التشريمة ض اية وجود ق الخلاف حمقة الثالث: القمل 

.، ١ ( لام والالصلاة عليهم الرسل جميع به جاءت الذي لله والإخلاص 
.، ١ والعقائد الدين أصول بما ويراد ، اللة الشريعةI مقابل ق ويذكر 

االثورى/ُاااه ثوحا بهِء وص ما آليين بن لكم ّمغ ؤ تعال• الق فول وأما 
٢.السلأمل عليهم الرمل كل به جاءت الذي الدين لكم وأوصح بين ت فمعناه 

اسادة عبهو كلهم، الرمل به جاءت الذي والدين ا•' كثئرر ابن قال 
يومإي وسول من متللكن من اوسلئا ومآ ؤ ال؛ قكما له، شريك لا وحده 

!خموةالأناء ) الحديث: وق لالأساء/ْئاا i هآغدون إلإ1ا ه َلآ انه/ إنه 
القعبادة هو بينهم المشترك القدر اي: آ واحد ودينهم متى امجهاة—م لعلاتآ، 
.إه ومناهجهم شرائعهم اختلفت وإن له، شريك لا وحده 

بعضهاق مختلف قد الي العملية الأحكام هي الشريعة أن ذلك: من فتبين( 
الشرائعكل هو محمد مريعة سخت لذلك( آخر، ني مريعة إل ني شريعة من 

كماسواها، دون إليه اس أوحاها الي شريعته اتباع هو منه والمهللوب السابقة، 
.٢ ١ [ ١ ]الجاث؛ة/ار ه منآلأمر ثريعؤ عل( جعلننك دمِ ؤ تعال: قال 

هامنرمح، تعالي القوانين من » بأنه اصطلاحا: التشريع عوى وقد 
.والحوادث الأقضية مجن لهم بحين ومجا الكلفين، لأعمال الأحكام 

فهووكتبه، رماله بوامهلة ميحانه اس هو ع التشر هذا مصدر كان فان 
فهو، جماعات أم رادا أفأكانوا مواء الناس مصدره كان وإن الإلهي(، التشرع 

.( ٦٤٨٨شره)j حام أي( وابن مم،،)أ/أ'\ا(، ق جرم ابن، أخرجه )١( 
.ُالاخر يراد ما على بحازا منها كل يطلق وتد )٢( 

اصطلاحاتوكثاف (، ٥٢٤، ٤٤٣٤ ٤٢٨واصات ١(، رص• المغا القائد شرح انظر: 
■)أ/ا'ْ'اا( الفنون 

.( rU-،/U)المسر زاد )٣( 
.٦( • )-/٥ اJارتم، نح وانظر: الفلم)٢\ا\\-م القرآن تقم )٤( 
.هريرةأي عن ( ٢٣٦٥)وملم (، ٣٤؛ ؛Tr ٤٢الخاري،)أخرجه )ه( 
•( ٣٢٦)'/،داعي الغرم علي؛ للدكتور منها الاجاط وكيفية السنة >ز، النثرع انفلر؛ )٦( 



التجديددعاة عشي التشريمة وغم التشريمة المة  ١٦٦

ك(الوصعي التشرع 
ةالعمليالشرعية الأحكام سن يمال; أن التعريض هذا من وأجود 

الوصعأو التخيير أو يالاقتضاء ١لمكالفين، بافعال اكيلمة 
.؛ ٢١نه إذا الأم سذ من يياها، أي: الأحأكام« سن » فقوله: 

الجزئيةالأحكام يتناول أن لأجل القوانين؛ من أوى بالأحكام والتعبير 
.ا١ جزئياها على تطق كلية أُور هي إذ القو١نين؛ بخلاف والفروعية، 

والحسية،كالعقلية الشرعية غير الأحكام لإخراج قيد الشرعية« » وقوله: 
.؛ ٤١الشرع أدلة من المأخوذة أي: )الشرعية، والمراد 

شرعيةالام كالأحكة، العمليغير لإخراج قيد العملية » وتوله: 
.الكلامعلم أو التوحيد علم موضوعات مجن هي الي الاعتمادية، 

والبيعوالصيام كالصلاة الناس، من يصدر المتعلقة.مما )العملية: وازاد 
.، رشابمها ومجا والوصية والإجارة 

الكلفين،أفعال بجنس المرتبعلة أي؛ الكالفين بافعال اكُالقة » وقوله: 
ا.ر فعل أو قول من المأكلف عن يصدر مجا كل والمراد: 

وطلبكف، أو فعل طلب يكون وقد الخللب، أي: )الأقتضاء« » قوله: 
وطلبدب، النوهو جازم ء؛ر أو الإيجاب، وهو جازما يكون أن إما الفعل 
.ار الكراهة وهو جازم غتر أو اإتحر.بم، وهو حازما يكون أن إما الكف 

نحوهوا؛فلر )ص؟(، الإصلاص التشريع تاويح خلاصة ق ذكره خلاف الوهاب لمل. التعريف هذا ر١إ 
•١( )صرا ايثهاد فاروق محمد للدكتور الإسلامي للنشرع الدخل زن 

.ا/دا'آ( )٨ للزبجدي العروس تاج اننلر: )٢( 
•( ١٧٧)صجاد للجر التعريفات انثلر: )٣( 
٠)صْ( الأصول لب ثرح الأصول وغاية البينان الأيات انفلرت )٤( 
سكتوروالثمرة والموضوع الخد الفقه وأصول شلي محمد للأستاذ الفقه أصول انفلر؛ )٠( 

•( )ص٢٨ال؛احسين يعقوب 
■٢( )ص؛ للحمتري الأصولتئن عند الوضعي الخكم انفلر؛ )٦( 
.)ا/اآ■( الأصولمن عند والسبب )ا/ا■؟(، للامدي والإحكام )ا/•؟(، امحمول انفلر: )٧( 



١ ٦٧اكشربمية غم الظن وجود j الخلاف حقيقة اكالث: القمل 

الإباحة.به ويراد والترك، الفعل يغ، التسوية وهو التخيتر،ك أو )ر قوله! 
شرمحناأو آخر، لثمء سببا الشيء الشارع جعل أي; الوضع« أو )ر ت نوله 

.االوصعر بجهتاب ١لأصوJين عند يعرف مما ذك غير إل منه، مانعا أو له، 
الشرعي،الحكم تعريف ق الأصوليون ذكره مما منتزع التعريض وهذا 

؛الح«ر..ق التعلتعال اذ خطاب » أولهت ي ذكروا أهم غير نمه هو بل 
والوصعي،التكليفي ت الشرعي الحكم مي نانتفلم قد التشرع يكون ويذللق 
والكراهةوالتحريم والندب الإيجاب الخمسة: التكليفي الحكم أنسام فيه فيدخل 

مجعال الاصترمعن الإنسان منع وفيه مشقة، بعينه التكليف لأن والإباحة؛ 
•رم سما أم وم نفسه، دواعي 

عنوع الممنق منحضرة ليت التكليف يتضمنها الي المشقة إن *م 
الثوابلتحصيل فعله أن مع نقيضه من يمنع لا مثلا: الندوب فان الشيء، نقيض 
.، ر مشقة من يخلو لا فتركه المكروه وهكذا المشتهى، يخالف قد لأنه شاق؛ 

اهفيلحق ة، المتقدمالأربعة لحكم تغليبا نحته؛ فتدخل الإباحة وأما 
أقتالإباحة صيغ من كثئر لكون تغليا أو للأكتر، تبعا الأقل لكون الإباحة؛ 

.، رالهللب بصيغة 
صحةوالانع والموالقرط كاف الوضعي، الحكم أقسام وهكذا 

فيخرناللأحكام، معرفات علامات تكون أن منها قصد الشارع فان والبهللأن، 
.ال بانتفائها الأحكام وانتفاء الأمور، تلك وجود عند أحكامه بوجود 

•( ٤٨٨للأّنوى والمهد )ا/بآآ*ا(، المختصر بجان انفلر: )١( 
.الول)؛/آإ( وئ؛ة )ًرآم(، المتتهى ومختمر )\اسم انحمرل انثلر: )٢( 
.١، ر؛/٧٧ حين لأبن المة والقواعد الغروق هذيب انظر• )٣( 
اككو>وتقم إل راجعة لففلٍة: المسالة كون » أ"اا/أ(: )ل وردود النقود ن الكرمال قال )٤( 

.الكراهة« اعتقاد إل راجعة أو يتعوث، ما طلب أو يترجح، ما طلب بانه 
.( —٤٩ربجعةعدالعزيز للدكتور عندالأصوفن جب الوانفلر: 

, ٢٥٨—ؤصى٧ه مدكور سلام محمد الأصوليين عند الحكم مجياحث انفلرت )٥( 
٠مختمر وشرح ، ٢٥٦)صءه، الحميري صعيد للدكتور الأصوليين عند الوضعي الحكم انفلرت )٦( 



التجديددعاة صد العشريمة وغهر اكشريمة المة  ١٦٨

رةدائعن خارجا السنة من شيء يكون أن منع كله ذلك لاحفل فمن 
يوحدأن لابد متر، أو فعل أو قول من ه المح، عن صدر ما كل بل التشريع، 

أوالإياحة، أو الكراهة أو الندب أو الحرمة أو بالوجوب إما شرعي، حكم منه 
أوالدين، أمور ُز، بامر اكمرض أو الفعل، أو القول هدا تعلهم، وسواء وصما، حكم 

الوالحكم حكم، أنه عليه يصدق ذكره تقدم ما كل لأن ٢؛ ١ الدنيا أمور من بأمحر 
.هاممف/«ئ| س إلا ^لغكلم إن ؤ وجل: عز نال وحدلأم، تعال ف إلا يكون 

همعرفتتمن يم، حكفيه فلله المكلم، عن صدر تصرف كل ولأن 
القندى ُييك محسن، ؤ تعال: قال إليه، والوصول 

•، أينهى ولا يؤمر لا مهملا، الدنيا ؤ، يترك أن واحد: غتر 
ماأهو ؟ النبوي الحديث، هو ما رر مثل: لما تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

بعدقاله مجا كل رر ١ بقوله فأجاب (( ؟ تشريعا أو البعثة، بعد أو عمره، ق قاله 
و١لتحريمالإيجاب يتضمن التشريع لكن تثريع، فهو ينسخ، ب و عليه وأقر السوة 

إباحةيتضمن فانه الهلج،، ل النافع مجن عليه دل ما ذللئ، ق ويدخل والإباحة، 
.لامتحبابه« شرعا يكون وقل لإباحته، ثرع فهو به، والانتفاع الدواء ذللث، 

عحماس ول رممن وقد » : ا أ الرسالة }، الشافعي الإمام وقال 
انكا ألزمجنفقد سن مجا وكل . كتاب نص يعينه فيه ليس فيما وصن افه، كتاب 
امببمدر نر الي معصيته اتباعها عن العنود ول طاعته، اتياعه )، وجعل اساعه، 
•م محرجا الله رسول سمح، اباع عن، له بجعل لر و خلقا، 

.( iTo))/ي المكِ، وشرح (، ١٤١ )\إ^ الروضة 
•( ٤ )صّل فتحي الءّيم عبد للدكتور ودائم لازم تشرع السنة ( ١ ) 

•( ٣٢منها)ص^ الأمشاط وكتغية المنة من التشريع انفلر: )٢( 
•)ص؟■؛( ودم لازم تشع والسنة ٢(، )٤ كئم ابن تقم انفلر: )٣( 
١(. )_U الخراشي ملمان للتسخ عصراية شبهات وانفر: ١(، ١ ا/آ■، )٨ اكتاثتم، مجموع )٤( 
 )ْ(•



١٦٩التشرمة غم الة وجود j الخلاف حمفة الثالث: الممل 

وأنلزومها، ئ، ر عا يشك لا أن وأول » ،ت آخرأ موضع ل أيضا وقال 
.واحد« مثال على نجري وأمحا محلف، لا رسوله أحكام م انك أحكام أن يعلم 

الني.عن صدر ما امتثال لم مكل على يتمن أنه اإسنةت بلزوم ومرادْ 
مساحا،أو عندوبا أو كان واجبا له، صدر الذي الوجه على تقرير أو فعل أو ول قس 

ةمترلق كلها ليت لأهما الأقسام؛ بقية دون الواجب ا،تثال على يقتصر أن لا 
.، المباح١ ومنها المندوب، ومنها الواجب، قمتها التكليفي، أثرها حنث مجن واحدة 

ومحقبعضها على فيضفي الخمسة ام الأنهذه إاTن يزايل من وأما 
إلسنة ان م يقأن إل ذريعة ذلك يتخذ فانه الأحر، بعضها دون التشريع 
التشريع،خاصية له مجا ام الأممن تتناول فالتشريعية تشريعية، وغثر تشريعية 

الاتجاههذا ق يحوز الذيآن أن غ؛ر التشريع، وصف عن تجرد لما التشريعية وغتر 
ففريقبالتشريع: يوصف أن يستحق لا وما يستحق فيما ُعين ضابط لهم ليس 
.الخمسة بقية دون واكحريم، الوجوب على التشرع وصف قصر منهم 

.وحدهالمباح عن ونفاه فيه، والمكروه الندوب ألحل آخر وفريق 
.العبادة دون العادة سبيل على فعله. عما التشريع صفة نفى ثالث وفريق 
النيفيها اجتهد الي الدنيوية الأمور عن التشريع صفة نفى رابع وفريق 

 M ، الدنيوية١٣الترون ل ه الني تصرفات جميع ق ذلك أمحللق بعمهم بل ،.
;توجهه مع يتفق التشريع.تما ر فهؤلاء مجن فكل 

مشقة،فيه مجا إلزام والتكليف: تكليف، التشريع أن لاحظوا فالأولون 
إذوالمباح، والمكروه الندوب الثلاثة: بقية دون وامحرم، الواجب، يتناول وهذا 

.، ٤١.ممئفة فيهاإلزام لا 

.)( )ص٨٩مه أيضا وانفلر ر-الة)ص-ابا(، )١( 
بمرق.رصْْ( ودائم لازم تثريع نة ال)٢( 
.( ٤٥)ص؛إ، ه نفالمصدر انظر: )٣( 
.حين)ا/ا"لأا( لابن الفروق هذب انظر: )٤( 



التجديددعاة عد اكشريمة وغم اكشريعة المة  ١٧٠

ذاتهحد ي التكليف أن — ذكره تقدم ما — لاحفلوا نإمحم اكاق الفريق وأما 
هواهما دواعي مع الاسترسال عن الإنسان نفس قْني من فيه لما مشقة، 

فيه؛مشمة لا إذ الماح، يامتتناء الخمسة الأنام ق موجود المعى وهدا 
الإباحةعد ق المعتزلة بعض نازع هنا وس وتركه' فُله ض محترا المكلف لكون 
.٢ ر المسالة لهده بيان مزيد وسيأفي شرعيا، حكما 

عنهيصدر البشر من كغيره ه المح، أن إل فّفلروا ت الثالث المرين( وأما 
البشريةطيعته تقتضيه لما نفلرا زمانه؛ أهل عواند إليها تدعو وأمور جبلية، أفعال 

الا ومجالتكليف، عن خارجا لها فعله فيكون الاجتماعية، وبيئته والمعاشية، 
أو، الضرورة هو فعلها على هؤ له الحامل لكون تشريعا؛ يكون لا فيه تكليف 
ألفوهم.وما قومه عادة محاراة أو إليها، الحاجة 

الدنيويةللشؤون ه الني تدبير أن على رأيهم فبنوا الرابع؛ الفريق وأما 
ما،حكم عن المصلحة زالت فإذا امحتمع، مماغ تحقيق لأحل هو إنما والمعاشية، 

الأولالحكم كان ولو المصلحة، يحقق آخر حكم إل للتوصل فيه الاجتهاد لزم 
مفصودةليمسن الدنيوية التغدر١رتا ق الشرعية الصوصن لكون عليه، منصوصا 

اد،العبمجصالح تحقيق وهي ومقاصدها، وغاياها لعللها مراده هي وإنما لداها، 
.٢ ر وعدما وجودا الغائية العالة هده مع ندور المتبهلة فالأحكام 

.صغحتذ-ب قبل معناو تقدم وقد ا، ١ /٧٧ ١ ؤ حون لابن الفروق همذيب انظر• )١( 
•( ١٧)ص،"الحث هذا من الثاك ايطلب ق )٢( 
.( ٢٣٧)ا/ممآ، قوللاشم الرسول أسال اظر: )٣( 
;٤٧، )ص٦٤للمر والشريع والمة ١(، • )محزأ الإسلام النهج معال انظر: )٤( 



١٧١التشريمة غم السة وجود ذ الخلاف حقيقة اكالث: القمل 

الثانيالمهللب 
الجبليةقو النبي افعال دصة 

والشربكالأكل روح، ذو .نها يخلو لا الي الأفعال هي الجلة: الأفعال 
:أنواع ثلاثة عن يخرج لا منها ه الني عن صدر فما ؛، رونحوها والقعود والقيام 

مديقأن دون ا —إليه لاصطراره ه عنه صدرت الي الأفعال الأول: 
روقبمثل: الجبلية، الغرائز بدافع تكون الي الأعضاء بعض كحركات فعلها، 

أوالمرض، عتد وتأله ا، ل الكراهة عند وجهه وتغير ، الرضا عند وجهه أسارير 
.ذلك وتحو ثالحرر؛ا، بالرد الإحساس 

:قولن على فيها اختلف فهده 
.٢ ١ محالفة عن هي ولا ياتباع، أمر بما يتعلق لا مباحة أها أحدهما: 
مندوبةفهي ها، متعبدين يكن لر وإن فيها، باض. بمدى أنه ثانيهما• 

.١( ١ ) ١لثيرازى للقطب الفقه أمول ق الختمر )ا(ثرح 
ءأ ر هه وجاصارير تثرق مرورا علن دخل قؤ اس رصرل إن عائشة حديث ق كما )٢( 

(يعض لن الأندام ْذل إن •فاوت زيد، بن وأسامة حارنة س زيد إل آنفا نظر مجززا أن ري 
١( ٤٥٩لم)وم(، ٣٥٥٥)الخاوي أخرجه 

.وجه ل عرف تجا مْ إذا ه كان نال: سمد أق عن ( ٢٣وسلم).(، ٣٥٦٢)الخاري أخرج )٣( 
طالأوسؤ، الط>راني أخرجه . وجهه ي ذاك روئ شينا كره إذا ه اليي كان فال: أس و'مث 

ياد الأيال ون. انممح رuل رئ^ )آ/آآ(: الزواند صع ز اقضي ونال (، ٢٧٥٦)
.مات« ورجاله » : ٢( • ٨٥)الصمحة 

نقدمت،... يوما ه اف رّول حاءنا قالت؛ الأنصارية نهد بن نس خولة حديث، ي كما )٤( 
نقال:أصابعه فاحترقت لياكل، الرمة ن يده ه اف رّول نوضع حزيرن، أو خبزة مها رُة إليه 

أحمدأخرجه ( حل قال: اخر أصابه وإن جس، قال- الرد أصابه إن آدم ابأت ) تال: م ( س ج) 
الألمايوقال • الصحيح رجال أحمد ورجال ا/"آ""آ(ت )• الزوائد محع ئ الهيثمي ونال ٤(، ١ ٠ / )ا 
٠لم حمرجال ثقات كلهم رجاله صحيح، وإسنادي ( ١  ٥٧٨)لصحيحة اق 

رأكشإل الإسفرايم إسحاق أبو ءزاْ وند به، الخاسم يدن أنه : نولا والغزال سني وص )٥( 
ّوالمنع والإباحة الدب ثلاثة: الأنوال فتصح ٠ أصلا فيه يتبع لا أنه آخر: نو'لا حكى و انحدمح،، 

والبحر)ص\"آآ(، والحول (، )ص١٥الأصول علم من واخقق (، ١٧٥)؟/الأدلة قواطع انفلر؛ 
.( ١٩١)صوالردة )آ/آلأا(، الير الكوكب وشرح )ئ/ا"يا(، انحبمل 



التجدددعاة صد التغرمة وغم اكشريعة السة  ١٧٢

لهأتى الذي الفعل نمس على لا به، التامي قصد على ياب أنه ت ,كعى 
;الإباحة تفسير ل واختلفوا الأكثر، به قطع الأول والقول 

هالني به فييفتدى الذي الماح ز يدخل ذلك أن بما: المراد فقيل: 
.فعلهأيضا لنا بجاح أنه ■ممعى• 

•، لولأمته له مباح ذلك أن : الراد بل : وقيل 
.الجواز منه يستفاد تشريعا فيكون فعله هو الإباحة مستند الأول: التوجيه فعلى 

الأصلية،الثراءة من استفيد الإباحة حكم يكون : الثاني التوجيه وعلى 
•، روالمنع النهي إليه يطرق لا مما وأنه الفعل، عن الحرج نفى : ومعناها 

نالر) : ا ر بقوله الأفعال هده حكم عن انحلي الجلال تعبتر فإن لذلك 
ىعليدل إنه ر) بقولهم: عنه الأصوليون تعبثر مجن دقة أكثر لعله به متعبدين 
,ا ١ الصحيح على ة الجمالتكليفية الأحكام من الإباحة إذ ا؛ ر a الإباحة 

التشريعمنه يقصد لا مما عال الأفهذه تكون التوجيه هذا على وبناء 
وغثرتشريعية إل الستة انقسام يعي مما — ا الأصولانأ بعض به صرح ما ك— 

التشريع.نهل١ق عن خارج هو ما منها لأن تشريعية؛ 
وكراهيةالمستلذات محبة مجن القلبيعيتان، والكراهة الأفعال:امحبة بمذه ويلحق 

وأنها ر الدباء وبحب والعسل، الحلوى يحب كان أنه ه عنه ثبت كما المؤلمات 

. oUIr)للطعي الوصول وسلم (، TfY/T)■المات الايات انثر: )١( 
•( ٣١١٦)التوضيح على التلويح انظر؛ )٢( 
•( ٢٢٦)٠^للغزال ايخول انثلر: )■ا( 
•)"ا/آم\( المات الأيات •ع الجوامع جع شرح )٤( 
(٣١١٦)التوضيح يلي والتلويح )*ا/'اا(، ول الوهايآ )ا/ا'اّ(، للامدي الإحكام انفر: )٥( 

.(١٩)هراوالمودة )أ/'ا'اا(، اتحتل والمحر 
.)'ا/خهئآمحمدالبوحلي للدكتور بماالاحتجاج ومهج للتشرع مصدراالة انفلرت )٦( 
.١(  n^a/y)المير الكوكب ثرح انفلر؛ )٧( 
أيضاوهر ( القرع ) رلففله؛ ( ٣٣٠)Y ماجه وابن له، والسياق ( ٢٧٤، ١  uu/Y)"احمد أخرجه )٨( 

لهمول أتى الني. أن ٢( • ٤ )١ لم وم، له واللففل ٥(  ٤٣٣)الخارمح( وأخرجه • أخمد عند 
". يأكله هؤ اس رسول رأيت منذ أحبه أزل فلم يأكله، فجعل بدباء نأل حياحلا، 





التجديددعاة عغد التشريعية وعتر التشريعية السنة  ١٧٤

يكونأن ويحتمل مستحما، فيكون التشريع به القصود أن يحتمل فهذا 
الشافعيام الإمعن نقلا وقد محولان، فهما يستحب، فلا الجبلة لداعي فعله 

.٢ ١ تمانشهم ل المشهور وهو امحدمحن، أكثر عليه الأول والقول وأصحابه، 
،الأّستراحةل كجلة بالعبادة، صالة لها الي الجبلية الأفعال ت الثالث النوع 

٢ر قلي الالشية من و'؛اموجه العليا الثنية من مكة ودخوله الحج، ق ه وركوبه 
•، ١ ونحله ، آخرر؛اق ورجوعه طريق ق المد إل وذهابه 

ولاسيماأمحلهر، بالنيب فيه والقول قبله، مما أعلى وهو خائف، محل فهدا 
العلماء،بعض عند واجما يكون محا بل يقوى، فانه والموامحلبة التكرار إليه انضم إذا 

الجمعة،يوم قائما والخهلبة نافلتها، بملي أن بعد الصبح صلاة قيل كالاصهلجاع 
• ٢٧الإباحة؛بحرد عل حمله وبعضهم . ا بالجلوس؛ الخهلسين بغ، والفصل 

ارصنتعهو ت الني عليه واحلب مما قبله وفيما فيه الخلاف، ومنشأ 
علىااغاو_، هو التشريع لأن شرعي؛ حكم أمحا يعي: فالظاهر والأصل. الظاهر 

احممجامجورا الأفعال هذه فتكون الشرعياتؤ، لبيان بعث، لكونه هق، الني أفعال 
.الاسحباص، أو ، الإيجاب، سيل على إما 

فيقتضىالشرعية، التكاليف من الذمم وبراءة التشريع عدم يعي: والأصل 
ورفعالإباحة على الدلالة عن نحلو لا ودكن رص، سنحبة ولا واجبة "كون لا أن 

)آ/*اها(،الم الكركم، وشرح (، )_YUالفحول \(، UU/i)انحط البحر انفلر: )١( 
.( Yyy/y)■الماُت، والايات 

.( ٨٢٣، ٦٧٧)البخاري أخرجه الحريرث، بن مالك حدت ق كا )٢( 
.محمر ابن عن ١(  ٢٠٧)لم وم١(،  ٥٧٥)البخاري أخرجه )٣( 
.هريرة أي عن وحسنه (، ٥٤١)الترمذي أخرجه )٤( 

■الطريق خالم، عيد يوم كان، إذا الني. كال، قال؛ جابر عن ( ٩٨٦)البخاري وأخرج 
.\( a\-\a>/y)اكر الكوكب، شرح انثلر: )٥( 
•سمرة بن جابر ءن ( ٨٦٢لم)مأخرجه )٦( 
.{ myyrls)الأشقر محمد ر لليكم الرسول. أطال ي،: انظرها مصي،لإت ومه )٧( 
=الجوامع جمم وشرح ٩( ٠ )أ/ه السامع وتثنيف (، ٤٢٤—lYx)\/للعلائي المذهب انحموع انفئر؛ )٨( 



١٧٥التشريمة غم المة وجود ذ الخلاف حقيقة الئاك: الفصل 

•، ١١ه الني بما تلمس لما الشارع س اثار محل كان لو لأمحا الخرج، 
لحلوها~ الأول النوع ق ذكر لما اطرادا ~ تشريعا تعد لا الإباحة وهذه 

.ا ل الأصلية التراءة إل تستد هي م والإلزام، الشقة التضمن التكاليف عن 
وسألتشريعية، وغر تشريعية إل السنة تقسيم يرى لمن ملاذ هذا وق 

.التالية المسالة ي الأم لهذا بيان ِيد 
الM اليي من وقع تصرف كل أن يرى فانه الظاهر إل يلتفت من وأما 

لأنففي بالعبادة، لها صالة لا الي الجبلية الأفعال حى شرعى، حكم عن يخلو 
ولا"" الصحيح على — شرعي وحكم تلكليض اليهي الإباحة تفيد ألها الأحوال 

بلمجطالقا ليصرئ اختياره لأل وتركه؛ المباح فعل بغ، مخترا المكلف كون هذا ؛ناؤ، 
.مكروهاأو مندوبا، أو حراما، أو واجبا، المباح يصير أن يعه فلا مقيدا، 

المكلضإخراج الشريعة وصع من الشرعي المقصد رر ات الشاطي١ قال 
٠كك اصحلرارا لله عيد هو كمسا اختيارا، لف عبدا يكون حى هواه، داعية عءن 

وندوغرض، اختيار فيه له يكون قد المباح أن ترى ألا » قال: أن إل 
يقالكيف ~ مثلا ~ رفعه ق بل اختيار، فيه له ليمِإ أن تقدير فعلى يكون، لا 

لألالفاح المبكان لو يود هوى صاحب من فكم ؟ اختياره محت داخل إنه 
حق،ل للمنشازعن يهلرأ كما ، ٠١٠■^؛تشريعه مثلا إليه وكل لو إنه حى ممنوعا، 
حىالحصول، مهللوب كان لو يود تحصيله، ق وهواه اختياره أن تقدير وعلى 

ىعلبعينه المباح ذللن، ق الأم يصير قد م لأوجبه، إليه ذللئ، جعل فرض لو 
علىحكم قضية ق يتتي، فلا وبالعكسمي، غدا، يكره ما الأن فيحي، العكسن، 

بب١لنفلام فينخرم الواحد، الشيء على الأغراحض تتوارد ذللئ، وعند الإطلاق، 
.والهوى« الأغراض اتباع فرض 

٠المنتر الكوكب وشرح (، الهامه)ص٩٨٣والغيث )آ/م\بم(، ١لناني حاشية مع 
.٤( ه a/x)الوض محمد للدكتور للتشرع مصدرا الة انظر: )١( 
 )X( :ا/ا-ا، والموانقات ه نفالصدر انفلر(a/x • )١.
.( ١٧١ه نفالمصدر )٣( 



التجديددعاة عشد الشريمة وغم التغريعة المة  ١٧٦

الثالثالمهللب 
؟شرعي حكم هي هل الإباحة 

الفعلبين بالتخيم الشارع حقناب عن عبارة هي هل الإباحة ل اختلف 
ال ؟ رك والتالفعل عن الحرج انتفاء عن عبارة أنحا أو ترجيح، غثر من والترك 
:ساء قولان 

لقبة الإباححكم وجود لامتناع شرعي؛ حكم باهما يقضي الأووت 
.٢٢١الشرعية الأحكام كبقية عليه، لتوئفها الشرع، 

.الامدي عليه الاتفاق حكى بل العلماء، خماهير مذهب هو وهذا 
املأن ؛؛ العترلةلبعض ذهب وإليه شرعيا، حكما ليت أنحا الئايرت 

شرع،الورود قبل ثابت هو والترك، الفعل عن الحرج انتفاء من الإباحة تفيده 
لقبعليه كان مجا على تركه أنه ت فمعناه شيثا الشارع أباح فإذا يحده، ومستمر 

•الأصلي النفي على فتبقى حكمه، يغتر ول( الشرع، ورود 
اللففل،إل يزول الفريقين بين التراع أن إل الأصوليين من كتتر وبمنه 

فنفي~ الأفد٠ين اصطلاح هو كما — الحرج بنفي فسرت إن الإباحة أن وييانهت 
بالإءالآمرت فوإن • شرعيا حكما الإباحة تكون فلا الشرع، قبل ثان الحرج 

.شرعيا حكما فتكون الشرع، محلريق عن يعرف إنما به فالاعلأم الحرج، بنفي 

.إ٣٣ ٠/٢الشثرازي)للمهلب الفقه أصول ق المختصر شرح )١( 
•الغاد)ا/'آ'ال( حاشية *ع الجوامع جع شرح انفلرت )٢( 
)ص،"*ا(،والمودة )٧ْ/١(، والصفي )ا/*اا\(، امحمرل وانفلر: )ا/أآا(، الإحكام ن )٣( 

والتقرير(، rUU)\/انحقل والحر )ص•؟(، الفصول تشح وشرح ١( )ل/لا' اإنا> وروضة 
•)ا/\،آأ( النم الكوكب وشرح (، ١٩٦١٦)والتمم 

١)ص؟ الذهب وملأمل (، ٦٦٦١٦)الوصول ومحاية ها، أنفالصادر انفلرت )٤(  ٠).
والمصفى\(إ ٦t)\إللأميي والإحكام (، )\؛١TW^١^١ حاشية عع الجوامع جمع شرح انفلر• )٥( 

وانحون)صذْا(، زيدان صلاح د. التكلفي الشرعي والحكم )أ/"إ العضد )ا/ْما(وشرح 
الرحموت)ا/-ااا(.

"وال؛امني المكي وابن الأهغهاي، الدين لشمس والزركشي والهندي الرازي الفخر هذا؛ صرح ممن )٦( 



١٧٧اكشريمة غم التة وجود ل الخلاف حقيقة الثالث: الفصل 

ؤثر،محفيفي و هبل لففليا، ليس الخلاف أن العلماء بعض ويرى 
تسبن على تْللق الشارع عرف ل المسممملة الإباحة أن وذلك؛ 

تراءةالا' ب محها العم الشرع، قبل الثابتة الأصلية الإباحة أحدهما: 
." ١^ ص " أو " الأصلية 

٢,ر شرعي وحكم تكليف، وهزا والترك، الفعل ين الشارع تخيم واكاني: 
العيى علبجملومحا فالمعتزلة الشارع: لسان ل الإباحة وردت فإذا 

مشرعاكاسمه ورد عندهم الثرع لأن ١لثاني؛ على بحملوهما والجمهور الأول، 
يننفرق ،، أمنشئا لا له، ومقررا العقل لحكم مجيزا ورد المعتزلة وعند منشئا، 

نحتيدخل ومجا شرعي، وحكم ، تكليفهي الي الإباحة حكم تحت، يدخل ما 
.، ١ تكليفي معي أي بما يتعلق لا الي الأصلية الراءة 

الجق:» بقوله التفريق هذا عن  ١١التنقيح ؤ' ق امحريزي أفصح وقد 
حكمو فهالشرع إل إضافته بعن التخيتر خطات فيها ورد إن لإباحة: اق 

الأصليالنفي بخلاف نسخها، جاز وكدللث، خهلابه، مقتضى لأهما فرعي؛ 

محضةشرعية فهي بالفعل، الإذن أحدهما: بشي؛ين: ر تفالإباحة أن التحقيق: » تيمية: ابن وتال 
•أيضا عقلية تكون فقد يبيح، العقل يقول،: من عند إلا 

Mالني ب؛ن يند التغرير، •ممعى شرهما ص وند _، يكون العفر فهدا العقربة، عدم والثاد: 
نهومحه كت، ومحا كايه، ل اذ مء عا والحرام كتابه، ل الله أحل ما الحلال ) بقوله: المسن 

.صرام—٧٣( ودة الم..«) (عنه عفا مما 
اجلخممر(وبيان XUUر\/انحيط والبحر (، irv/x)الوصول وهاية (، ٢١)\/مانحمول وانظر: 

١لنانيوحاشية )ا/ااأإ، للبابرق الحاجب ابن مختصر وشرح آ، ١ Y ١ / ١ ) الحاجمي، ورفع (، ٨/٣٩ ١ ) 
.)ا/آام( المات والايات )ا/أ7ا(، 

.الماتوالايات )ا/؛با(، _ حاشية انظر: )١( 
.( ٧٦)x/• الفنون اصطلاحات ركثاف، )صأ;اْ(، الكليات انظر: )٢( 
.١(  ١٤٨-)ا/•؛ والوافقات )اا/آْئ(، لاوض للتشريع دمدر'ا المة انظر: )٣( 
الأستاذنحوْ اورد وكيلك تعقبه، )أ/امْا(ثم الأصول نفائس ل اأقرافي سانه وند أ/أ(، )ل• )٤( 

*٢( )صْ الأصوليثن عند الإباحة نظرقة كتابه ق محدكرر ملام محي 



اكبمديددعاة عد اكشربمة وغر التشريمة السة  ١٧٨

علىالإجماع وانعقاد القرع، إل لإضافته وجه فلا دلالة، ولا خهناب لا حيث 
هنجعللا الفاعل، خيرة على باق فهو والمنع للامحاء خه؛اب فيه يرد لز ما أل 

.X( الشرائع ورد قبل الأفعال بدليل القرع، من حكما 
شريعنفهو . الني، م، صدر ما كل أن _؛j، التوجيه هذا على وبناء 

كانوإن منه، اسميي الذي الحكم التصرمحا،ونوع هذا نوع كان فمهما متبع، 
الشرعيةام الأحكان لبيبعث ه لكونه شرعيا؛ حكما تصير فاها إباحة؛ 
١.٢ ذكره تقدم محا على ها، وتامي

هعليفيترب الأصلي، التفي، على بجملها الأحر الرأي توجيه على وأما 
وّنىلا تصرفاته محن جزءا فان تشريعا، ه الني عن صدر مجا جميع يكون لا أن 

نمبر الأكالجزء ذلك، ممتل وقد ■نشربع، 4ا يتعلق ولا شرعية، أحكام عليها 
تشرعبه يتعلق؛ لا فيما حوا أدر لكومحم ~ بالشيم القايلن، عند — . تصرفاته 

صدورهاوكان — ه حياته من كبيرا حيزا تشغل وهي، ~ الجبلية الأفعال صائر 
لمثعنه يصدر كان ما على تزيد دلالة مجن لها وليس بشريته، محض بدافع عنه 

اوأهالأفعال، تللئs عن الحرج نفي هو تفيده; مجا غاية نبوته، قبل الأفعال تلك 
.،٢١الأصلية ١لبراءة على باقية 

فيهايسللئ، ب الي البشرية، الشؤون، مجن شابمها ما الجبلية بالأفعال وألحقوا 
اخرين.أمجرين التشريعية غتر ئة الؤ، فادرجوا التشرع، للث، مهو الرسول 

ة،الاجتماعيأو الثخصهية، ادة والعالتجارب سبيل محبيله مجا ~ ١ 
.والطب الزراعة وردءنههفي،شؤون كالذي 

كتوزيعالحاصة، الفلروف من أحذا اق الإياكدبتر سبيله مجا — ٢ 
•ا ١ الترول أماكن، واختيار الحربية، الواقع علي، الجيوش 

.١( )؛/٧٧ انحط البحر وانفلر: )١( 
.( ٤٥٩)آ/ا/ْأ، بموض للتشريع مصدرا اك انفلر: )٢( 
والمنة١(، ٦ "٣ ١  ٦٢)ص الإسلامية الشريعة لدراسة والدخل رص"؟؛(، لخلاف الفقه أصول انظرت )٣( 

.( T'،\-rU)_متول الحميد نمد الإسلام ق الحكم نظام ومبادئ (، ١٦٩، )ص؟ للنمر والتشريع 



١٧٩التشريمة غم آلة وجود ذ الخلاف حميمة ت الثالث القمل 

الرابعانمهللب 
Mالرسول اجتهاد 

ونحوها،الخروب وتدبتر الدنيا يتعلق.كماخ فيما الاجتهاد هؤ لليي يجوز 
اري،الممحالعزيز وعبد الرازي، سليم عليه الإجماع حكى ذلك، منه وقع وفد 

•٢ ١ *فلح وابن 
فهذاالمدينة، تمار ثلث على غطمان بماخ أن ه اليمح، بإرادة حزم• ابن ومثله 

بمعوهأن ولهم ذلك، عن نهوا ل؛ ما أحبوا ما أموالهم من يهبوا أن لهم لأن مباح؛ 
أمربأعلم أنتم ) المدينة• أهل ثمار تلقيح ل ه قوله وكذلك ياعقنائه، يؤمروا لر ما 

١ذللث، مجن شيئا يفعل فلا يترك أن ومباح نخاله، يلمح أن للمرء ماح لأنه د"ذيا'كم( 
علىفيه العياء فاختلف فيه، نص لا فيما الشرع أمور ق اجتهاده وأما 
م:

الجمهورمذهب وهو وثرعا، عقلا جوازه الأول! 
واختارهحزم، وابن والأشعرية المعتزلة أكثر قول وهو منه، المنع الثادت 

.٢ ل الحنابلة بعض 

.١(  ٤٧)ئ/.مفلح ان .اصول ٢(، ١ )-/٤ انحط والبحر )r/\.٢(، الأسرار كثف انفلر: )١( 
.١( ١-٨٣ )؛،/٧٣ الأحكاء أصول ز الإحكام )٢( 
بعدها.وما ( ٧١)ص قو الرسول اجتهاد كتابه ي المر أو اجفل عجل سه بمر اجتهاده أنساء عن تحدث )٣، 
بالوحيويسمونه نزوله، م■ واليأس الوحي اثتفنار بعد الاجتهاد يكون أن بشرحي الحنفية وعند )٤، 

•وحا يك•:. م وإذ بالوحي شثه نهو الباش، 
(١٢٦١، ١ ٢ ٦ • )م/ للغام والوال (، ٩ ١ / آ ) ارمحي وأصول (، ٢١)t/• الأمرار كثف، انفر: 

وشرح(، V٦٢/٢)والمعتمد (، ١٣٥٦/٢)رهران و١J)م/أ.٤(، للمجويي التلمخمى أيضا: وانفر 
وأحكام(، ٣٩٧))،/والواضح ١ْ(، ٧٨/٥روالعدة )أ/ه)،آ(، تمفى والم١(، .)\/\\<اللممع 

رحوش)صآ؟أ(، التهى ومخممر (، ١٦٠)؛/للامري والإحكام (، ٢٨٢/١>الحري لأبن القرآن 
.( ivoli)المم الكوكب 

وأصول٢(، .  ٥/٣)الأسرار وكشف )؛■/٧(، وامحمول (، ١٣٢))،/حزم لابن الإحكام انفر: )٠( 
•)ص،م-ه( ودة والم١(،  ١٤٧١- ٤٧رأ/.مفلح ابن 



اكبمديددعاة عشي اكشربمية وغم اكريمة المنة  ١٨٠

.، ١ كله لجوازه ، ذلك من بشيء القطع عن الوقف ت الثالث 
اختلفواولكن ه، اليير من وقوعه على أَمهم فرعا بجوازه لقائلون ام 

يتربلا الخلاف وهدا ٢. أخروذأ ومنعه قوم فاجازه اجتهاده؟ ق منه خطأ يقع هل 
وهذه، ١ الخطأ على يقر لا أنه على اتفقوا الكل لأن عملي؛ ولا علمي أثر كحر عليه 
الخطأ،على الإقرار عن يعمم لا منهم الواحد فان امحهدين، مجن غره على له مزية 
.ا ر ئبهة بلا صوابا الإقرار، بعد ورأيه ه اجتهاده كان كيلك كان وإذا 

اذوأقره والطبيعة، العادة مبيل على ه عنه صدر ما أيضا فيه ويدخل 
ذلكفان . ذلك وبجو ونومه وجلوسه ولباسه وشرابه طعامه ق كثوونه عليه، 

ميقل؛ ما العباد، على حجة الوحي .،لزلة يكون وحل عز اس تقرير بعد كله 
إالبي.خصوصيته على دليل 

فيها،الخطأ عليه فيجوز هي أمجا الدنيوية، الأمور غم ق الحلان، وقيل! 
أبترنحديث، ق كما مطلقا، فيه اخملآ ما بتصحيح الوحي يرد أن يلزم ولا 

دوق. الخطأ على يقر لر وإلا تشريعا، ولا وحيا يعد لا أن •نه ويلزم الخل، 
عليهوبنوا ،، ٠١عليه الاتفاق، حكاية بعضهم ونقل المعاصرين، مجن جع بمدا صرح 

•تشريعية وعم تشريعية إل نة الم تق

الحرق الزركشي عنه حكاه . ا)شافني الإمام مذهب انه " الرسالة شرح 'ا ن الصيرق ذكر )١( 
المذاهب)ا/ا،-آ'-ه\\( والتفقه الفقيه ق البغدادي الخطب اسقصى وقئ . ٢( ١ )n/>، انحيط 
؟وص بغم أو بوص م هل القرآن، ق ولمس الني. سنه نما 

.٤( ٨ • )٤/ المم الكوكب سرح ■ انم )٢( 
شيرازيالللقفب الخصر وشرح (، ٢٢)ا/ء _؛،؛_، الحد.ث أعلام ن: الاتفاق حكاية انفلر )٣( 

 /a( ء٢ ١ ،) (،٤ • ١ )ُا/ واقصر والتقرير د(، • والمسودة رإ/هأْا(، مفلح ابن وأصول
.التفتازانى)أ/'ا.*ا(وحاشية 

لازمشيع توالمنة (، ٢١)؛/والموانقات ٢(، ١ . jx)الأسرار كثف مجع الرئوي أصول انفلر: )٤( 
.١( ٩ • ١-  ٨٧/١)الطءااوي علي للشيخ الإسلام بدين عام وتعريف )ص\٣(، ودالم 

*(٣٤٠)ص الخالق عبد الغي عبد للشيخ السنة حجية ( ٥) 
-M اجتهاده ق الحلاف ذكر بمل الأسرار" كشف " ق ذكر » القرصاوي: يوسف انمّممور قال )٦( 





التجديددعاة عند التشريعة وغم التشريعة المة  ١٨٢

منمتبع، تثريع كلها . الني اجتهادات أن فئرون العلماء جمهرة وأما 
المخلتابتر حادثة ق ورد ما وأما . ٢ ز الدنيا وأمور الشرع أمور ينز تمييز غتر 
لحصالممر أن ولو المابير، تركوا لذلك المثريع؛ منها فهموا الصحابة أن فهو 

ثورتهمخالفوا أمحم ولو تشريعا، يعل، ذلك أن ق أحد يختلف لر اللقاح بدون 
اوإي، الله عند ن حمأنه يخم نر هو نعم . لوم يسببه للحمهم اللماح وقحلوا 

نالفلوإن مثلكم، بشرك أنا فإنما ) : قوله فلمه عن اعتدر لولك بالفلن، قاله 
•أم ( ويصيب يخطئ 

ه،منرأي الأن فتبتن ا ١ ~ الحديث، بيان ق — المرمحي وقال 
,ك، الغلقل احتمال ق غيره مجن كالرأي 

نمة الدنيويائل المق الشورى إباحة ت الحادثة هذه من نفهم وأيضا 
نعم. ندبهولا به أشار مجا وجوب مجنها يفهم ولا طاقتهم، قدر على بما العالمي 

•مكروه ولا •يحرم يشر لا إذ الإباحة؛ منها بمهم 

اجتهدفيما الخطأ عن معصوما يكون أن يلزم لا امحتهدين، من كمره هو الني أن على بناه وقد 
.الدنيوية الأمور مجن فيه 

موصىللدكتور والتسرع السنة يأل• ما فاصدة احتمالات من رأيه على ترتب وما عليه الرد ؤ، وانظر 
والنشرع٤(، • A~TAU)_له الشريعة عن الدفاع ل اييعة والحصون ١(، ٠ ٨^١ )ص• لأفن 

.( ٣٨٧—٣٨٣)صاهمآ-ما0آ، داغي القره علي للدكتور منها الأسباط وكيفية المة من 
يترلكما بالسنة الني. على يترل جمثريل كان ) * ~ التابمن ثقات من ~ عطيه بءت حان تال ( ١) 

يالحاففل ومحال (، ٢٦٩، ٢٦٨)والتفقه الفقيه ق والخعليب (، ٥٨٨)الدارمي أخرجه ( بالقرآن 
.صحيح بسند الّيهقي رواه ت ( ١٣٦ / ١ )٣ الباري فتح 

م»ثصدوق وهو حرب، بن سماك سنده وق ( ٧١)ص اف عبيد بن طلحة حديث من تخربجه تقدم )٢( 

>0تلش>ض„.
,٣( ٤ ٠ )صى الخالق عبد الغي عبد للشيخ السنة حجية ( ٤) 



١٨٣اكشرمة غم المة وجود j الخلاف حممة الثالث: اكمل 

الثانيالمبحث 
غيرالسنة وجود في الخلاف نوع 

التشرمة،غير السنة وجود ق الخلاف ماهية بتحديد الجزم إل سجيا لا 
بنلل<فاومتا نفلرا سريعية؛ وغير تثريعة إل نه الم تقصحة ق ثم وُن 

قصرهامن قمتهم الأنواع؛ عن التشريعية غير السنة ق يتدرج فيما لذلك اكت؛>ث 
الدنيويةوالأمور ، الني به اختص وما الجبلية، الأفعال I الثلاثة الأنواع على 

.والخبرة التجارب على المبنية 
.القضاء أو بالإمامة ه الني فيه تصرف مجا فيها ألحل من ومنهم 
الغبل بحكمها، ز ومجا المعاماؤ*ت فيها فادخل نوّع ثالث وفريق 

التعبديةالسمة بجمل لا مما الدنيوية الأمور سائر فيها فادرج بعضهم 
أنإل نفلروا لكومحم الثلاثة؛ الأنواع عن التشريع نفوا فانما الأولون أما 

رم.باليM الافتداء ولا الخامم، بمما براد ولا إلزام، فيهما يكن ل؛ الأولن الزمن 
اجتهاد،عن ه الني عن صدرت الدنيوية الأمور فلكون الثالث النوع وأما 

٠الدنيوية الأمور من فيه اجتهد فيما الخعلآ عن معصوما يكون أن يلزم ولا 
هامنستتنبهل يأن يمكرن بأنه ذلك! التشريع فيشتر يخالفهم ومرن 

التشريعإذ شرعي، حكم وهذا الحرج، ونمي الإباحة أدناها شرعية أحكام 
•٢ ر وغتره وواجب وندب إباحة إل يبموع 

أنيوشك ~ ا ر الأولئن الموعلن ؤ، ~ فول كل به وجه فيما وبالتأمل 
يتفق.مما التشريع فر الفريئن كلأ أن ذلك وقافا، الخلاف ويعود النزاع، يرتفع 

.٤(  ٩٨وأنواعي مم م اط منالأول: القمل س اكاي الحث، ز: الذاهب بميم نال س انظر )١( 
■( )ص٨٤وداتم لازم تشرنع السنة انظر؛ )٢( 
موسىللدكور والشر؛ع والمن ٢(،  ٤٦)ص لمهامي نجديي ومغيوم ه، نفالمصدر انظر؛ )٣( 

.( ٦٣٨لامح، 
ّ;الأمة يتعلق مما ه باليي، الخص الغعل حكم ق، للعلما، تفصيل محاك ( ر٤ 

•٤( )ص؛ الأول القمل س الحث انظر؛ 





١٨٥النشرمئة غر الط وجود j الخلاف حقٍقة الثاك: الفصل 

فيهمرية لا فهدا قضائي؛ حكم عاى بموقف فيما القاصي حكم او اختصاصه، من 
ا.اكشّريمل عن خارجا السنة من شيء يكون أن ينكر من حى أحد؛ فيه ينازع ولا 

والقضاءبالإمجامجة التعلمة الجزئيات ق ه تصرفه أن ت مرادهم كان وإن 
والاقتداءاتباعه منهما كل على وإنما حاكم، أو قاض لكل مجلزمجا تشريعا تكون لا 
وقوالأسباب، البينان على القضاء ق الأحكام بناء وهو الأصلي، البدأ ق به 

عنالمظر بغض للمصلحة، وتحقيقها للحال موافقتها على الدولة وسياسة الإمامة 
أم.عدمة أو الجزئيات لتاللث، مطابقتها 

ارهباعتبالني. عن نقل ما أن فترون منازعوهم، به يسلم لا فهذا 
ةممارمة لكيفيبيانه جهة من جهتئزت من تشريعا يعد حاكما، وإماما قاصيا 

ادآحق ه بتمرق وما منهلوقه جهة ومن الدولة، شؤون وتدبير القضاء 
يجبومجا عليها، المتنازع الحقوق ق تعال الق لحكم بيانا يتضمن لكونه القضايا؛ 
شريعيةالتغير السنة ق فادخل توسع من وأما . أم الرعية أفراد على إجراؤه 

النيفيه تصرف مجا -مع فيها فادرج بعضهم بحرأ بل حكمها، ق وما المعاملات 
ضمنهتتما على بناء تدبيرها ق يجتهد كان هؤ لكونه الدنيوية؛ الأمور مجن جء 
الاجتهاد،يتمر أن بمع نر المصلحة، هده على تغير بعده طرأ فاذا المصلحة، من 
• ٢٤١وتركه M الني اجتهاد محالفة إل، أفضى ولو 

واسعحقيقيا معهم الخلاف فكان النحعة، أبعدوا قد هؤلاء أن شك ولا 
العملية،الحياة نواحي من كثير عن الإسلامية الشريعة إقصاء موداه لأن الشقة؛ 
.ار فقهل والعبادات العقائد ق الدين وحصر 

•١( ودم لازم تشرع السنة انظرت ١( 
مدالعوارصا"ا(.للدكرر النشرمة وغم والسااكشريمة ١(، الإسلام)صء١ المنهج 'عال( انظر؛٢( 
اظرم(

انظر؛(
انفلر٥( 

•ودان()صآُا"( لازم تثرع السنة 
*٨( ٠ رص والحضارة للمعرفة مصدرا والسنة آ، ٤ "٧ ٤ ٦ للنمر)ص والتسرع نة ال

.٢( ٤ ٢—ه ٤ لبطام)صأ الدين تحديد وممهرم ٢(، ه)ص• نمالمدر 
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بةالترتالاثار عن خملورة ل تقلا آثار الرأي هذا على ترتب وند 
واليسرالسنة مهاجة ق من نحوهم نحا ومن المستشرص، كتابات على 

هأجلمن إذ التشريع؛ جانب تمس لكوها خعلورة؛ أكثر هي تكن لر إن منها، 
زآله زنولآ إلا محمد ونا ؤ ال: تعقوله إليه أشار كما ، محمد. ايك بعث 

حجيةj التشكيك إلا العاقة امحمودة غير آثاره من يكن ل؛ ولو ؛ ١١١[ ءمراذ/اأ 
فالرسول.ولكمى، الدنيوية؛ الأمور ق بما الاستدلال ل الخيرة وإ-مهناء السنة، 
الدنيا،شؤون ل اجتهاده ق بالوحي معصوما ليس امحهدين مجن كغره عدهم 

.، ١ "أدبا " أ-حقلمأ " يقال: لا أنه غير خلافه، j الصواب وكان الرأي قال فرتما 
حرفانتن جمالتشريع عنه نفي فيما الخلاف أل مبق مما ويتلخص 

حقيقي.ث، ثالوثم متردد، هو ما ومنه لمظي، هو ما منه ، الرمول 
ه.الني به اختص وما الجبلية، الأفعال الأول: فن 
بنفيأريد فان والخبرة، اكجارب على البنية الدنيوية الأمور ١لئانيت ومجن 

لئح،ذل ق إشكال فلا المستخدمة، والكيفية بالوسائل يتعلق فيما عنها التشرع 
حقيقي.فالخلاف مهللقا نفيه به أريد وإن 

بنفيأريد فان القضاء، أو الإمامة بصفة ه فيه تمرق ما أيضا ومنه 
قاض،حكم أو إمام بإذن إلا مجباشرهما لأحد يحق لا أنه عنهما: العام التشريع 

الجزئياتمن ء الني عن صدر عما التشريع نفي أريد وإن فيه، خلاف لا فهدا 
.خلاف، محل فهدا القضاء، أو بالإمجاءة المتعلقة ائل الموآحاد 

ق،بيي. العن صدر عما التشريع نفي من الثالث،: م الفومن 
الدنيوية.الأمور سائر عن نفاه مجن وكذلك حكمها، ل ومجا المعاملات 

تنباطالاسوكيفية السنة من والتشريع عاشور لابن الإمحلامية الشريعة مقاصد انظرت )١( 
•( ٣٨٦)'/،د'ض 'مْ علي للدكتور منها 

.(١٠٩)ص؛ْ، للاشآث والتشريع المة انفلر: )٢( 



٨٧بالخديث الاحتجاج ل اكشربمة غم بالمنة القول أثر الرا؛عت القمل 

الرابءامو 
قصدالف1؛مس، باسه ائواهول 

اةهةاءامراساد|ةيى 

ىعلالخديث الأحءأجاج ي التشرمة غر بالمة أر'القول الأول: الحث 
.والعادية اخيلية التمرفات 

مطالب؛ثلاثة ونيه 

•جبلية أفعال س هؤ الني عن ورد الاحتجاج.كا ق به القول أثر الأول؛ المطلب 
.اللحية نوفم ق ه الني عن ورد الاحتجاج.مما ق به القول أثر اإثانى؛ المطلب 
الشيبتغيقر عن النهي ل ورد •تما الاحتجاج ل به القول أثر الثالث: الطلب 

٠بالواد 

ماعلى بالخديث الاحتجاج ي التشريمة غر يالمنة القول أثر الثاد• الحث 
•والتجربة الخثرة على بي، 

;مطالب ثلاثة وفيه 

القمريةالشهور أوائل تحديد ق الفلكي بالحساب الأخذ ل أثره الأول: المهللح 
.الحرب شؤون ق الواردة بالأحاديث العمل ل أثرْ ؛ الثال، الطلب 
الطب.ق الواردة يالأحادبب العمل ق أره الثالث: الطلب 

علىباخدت الاحتجاج ق التشريعية غر بالمنة القول أثر الثاك: الحث 
.والقضاء العاملات 

:وفيه 

.الماليةبالمعاملات المتعلمة بالأحاديث العمل ل أثره الأول: الطلب 
.الخصومةونمل بالقضاء المتعلقة بالأحادبب العمل ق أثره الثاني؛ الطلب 





١٨٩يالخديث الاحتجاج ق اكشريمة غم بالة القول اثر ارابع؛ القمل 

الأولالمبحث 
بالحديثالاحتجاج في التشربميه غير بالسنة القول ائر 

والعاديةالجبلية التصرفات على 
جبليةافعال من ه الغبي عن ؤرد بما الاحتجاج في به القول ائر الأؤل؛ انمللب 

والشربكالأكل روح، ذو منها يخلو لا الي الأفعال هي الحلمة; الأفعال 
والمشيواللباس النوم عن الجلة الإنسان حاجة إليه تدعو ما وكل والقعود، والقيام 

.٢ ١ ونحوها المترل واتحاد الحاجة، وقضاء والتزاور، والركوب والخلوص 
هلأنال؛ الأفعلتلك تمل.نمارمته كشرة أحاديث، ه محه مل وفد 

.؛ ١ والسمة البدنية الحاجات، من لهم ما مثل له البشر من كغتره 
،،١ بمسحها أن قبل يده ويلعق أصابع، بثلاثة يأكل كان أنه. ذللت، من 

ويأكل،، ل الذراع بممه وكان ، ٢٠١متكثا يأكل ولا ، ٢٤١الأرض على ويأكل 
فيفتشهدود فيه بالتمر ويؤتي ا، والتمرر الزبد وبحب ، ٢ بالرٌلبل القئاء أو البهليخ 

الأحكام.على ودلالته الجلي جو فعله أنواع عن الكلام ( ١٧٥- ١٧١الثالث،)صالفصل ل تقدم )١( 
.؛،؛( u/t)مور للتشريع مصدرا والمنة (، XyW)؛للائقر قو ارّول أسال انفر: )٢( 
.مالك، ين كم، عن ٢( . )٢٣ ملم أخرجه )٣( 
والقوي(، ٦١٠)M الني أخلاق، ق الشخ وأبو ١(، ٢ ا/7أ/اا'ا )٢ الكير ل الْلبراني أخرجه )٤( 

•ها يقوتما شواهد وله • عبض ابن عن ٢( /٨٨  ١١)الستة شرح ؤ، 
.(٢١٢٥)المححة الللة انفر: 

محيبن شمط عن ١(  ١٦٧، )أ/ْأ وأخمد ٢(، ٤ )٤ u_< وابن (،  ٣٧٧). داود أبو أخرجه )ه( 
•رجلان، ج* يطأ ولا نط، متكتا أكل ه اف رّول رئي ُا نال: أبجه عن عمرو بن اذ 

٢١الصأحيحة)ر الألاني وحوله ٦(، ه ٤ )٩ المد على تعليقه ق شاكر أحمد الشيح إصاده صحح  ٠٤)
إسحاق،أي غم محه يرو ل! عياض بن سعد ساه وز مسعود، ابن عن ( ٣٧٨١)داود أبو أخرجه )٦( 

*كامعقال: هريرة أي لم)اا'ا(عن وم(، ٤٣٣ )• الخاري وأخرج •مان، ابن، غم يومه ول( 
,الشفاعة ي بهلوله الحديّثج . تعجيهوكانت، الذراع، إليه زغ دعوة، فير قو الني 

عالثةعن ١(  ٦٦/٤الكمتم،)ي والنسائي وسه، ( ١٨٤٣)والترمذي (، ٣٨٣٠)داود أبو أخرج )٧( 
هدا،بترد هدا حر نكر ) فيقول: داود أبو زاد • بارطب العليح يأكل اس. رسول كان، تالمتح: 

.صحيح« منيه » ائي: للمعزاه أن بعد ( ٧١)و/ه الفتح ق الحافظ ونال ( هدا بجر هدا وبرئ 
.بالتئا، ارف، اكل هو الم رايت، تال: جفر ن اذ عبا عن ٢( ٠ )■١٤ وسلم ( ٤٠٤ الخاري). واخرج 

اللميئن.بشر ابق عن ( ٣٣٣٤ماجه) وابن (، ٣٨٣٧) داود أبو أخرجه )٨( 
.(٤ ١ ٦ ٠ ) ارواة هداية على تعليقه ل بالصحة ١لألماني له رمز 
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الاءله ويستعذب ،، ر أنفاس ثلاثة ي فيشرب وكان ٢، ١ منه السوس ويخرج 
.، ١٤١^ الخلو إف ١^١^ أحب وكان ، ٢٣١الثما ت ت بس 

،؛ زر' الأبمخده تحت يده ويجعل ، ا شفه على ينام وكان 
هإليوان الألب أحوكان ، ، ر ليمؤ حثوها ومادته وكانت 

ولبس،، ؛بمير والقما، ١ الخبرة ه إليياب الثوأحب ، ا ١ الحمرة 

•أس ص ( ٣٣٣٣ماجه)وابن (، ٣٨٣٢داود)أم أخرجه )١( 
.(٢١١)٣ الصحيحة ق الألباني الثمح تال كما ١لشي٠محين شرط على صحيح وإسنادْ 

أماسانلاثة ق يشرب كان قو اف رسول أن هرثرة أي عن ( ٨٤٠)الأوسط ل الطراد أخرجه ( ٢ ) 
٠مرات ثلاث ذللث يفعل الك، حمل أخرء فإذا النم، ٌممى غيه إل الإناء ألد إذا 

نابعن شاهدان وللحدت والدارiطني، حبان ابءن وثقه الزبتري، يعقوب بن عتيق سنده ول 
.)ْ/؛ح( الزواثد ومحمع ١(،  ٢٧٧الصحيحة)السلسلة انظرن . معاويةبن ونوفل سعود 

وصححه. عالشةعن ( Whitوالحاكم)(، ٠٣٣٢)حبان وابن (، ٣٧٣٥داود)أبو أخرجه )٣( 
.(٤٢١٤الرواة)هداية على التعليق ل الألباق م الذهي ووافقه الحاكم 

.عائشةعن ٤( ٠ ، ٣٨/٦وأحمل)(، ١٨٩٠)اكرمذي أخرجه )٤( 
هولإرماله، الرازي زرعه وأم الترمذي وصحح الذهي، ووافقه ( ١٣٧)؛/الحاكم وصححه 
.(٤٢١٢الرواة هداية على التعليق انفلرت أمامة) وأي عباس ابن عن شاهدان 

نامفراشه إل أوى إذا قو الق رسول كان ^ ١٥عازب بن الراء عن ( ٦٣١)٠ البخاري أخرجه ره( 
الأيمن.شقه على 

عن( ٢٨٨، ٢٨٧/٦)وأحمد (، ١٩)"/• الكرى ق والسام ٥(، ٠  ٤٥داود)أم أخرجه )٦( 
قياللهم ) ت يقول م خده نحت اليمى يده وضع يرني أن أراد إذا كان هؤ اللي رّول أن حفصة 
مرار.ثلاث عبادك( تعث يوم عذابلد 

أنهإلا ( ٢٧٥٤)الصمحة ن ١'^ وواممه صحيح. ندم : ا/بم*اا( )١ النمح ي الخاظ ُال 
.غلط ( مرار ثلاث ) I الحديث آخر ق تولها أن يرى 

اريالبخوأخرجه . عالثة عن وصححه، ( ٢٤٦٩)واكرمحذي (، ٤١ ٤٦)داود أم أخرجه )٧( 
.لبم، جثوم أدم من قو الق رممل، فراش كان يلفظ؛ عنها ( ٢٠٨٢)ومسلم (، ٦٤٠٦)

امحمعي الهثص وقال . أنمى عن .٨(  ٢٧، ٠٧٣١)الأوسط ن و١لءل^ر١ني (، ٧٢٣٤)الزار أخرجه )٨( 
٢(• ٥ )٤ الصحّحة ق الأل١ني وحسنه ممات« الطراق ورجال » إلهما: عزاه أن بعد ١( ٣ ١ )ْ/ 

•عنأس ( ٢٠٧٩)لم وم(، ٠٨١٣)الخاري أخرجه )٩( 
٠ا/م؟م( الحديث، غريب ق رالنهاية الثيامب، من محطعنا موشتا ماكان الحبرة؛ 

-. سلمة أم عن ( ٩٦٦٨)الكمى ن اثي والم(، ١٧٦٣)واكرمذي (، ٤ ٠ ٢ )٦ داود أم أحرم ١( )• 
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رم،ه كفيين عمامته سدل  ٣١وإذا تالازرأ؛، لعله وكان الص_وفراا، 
ا،ه؛ كمي يلمما فصه وجعل ؛، ر سمساره أو يمينه ق الفضة خام ولمس 

دهيل يزال ولا العراجن وبج—ب ،، ر يالتفن، لر و ،، ١ تكما مشى إذا وكان 
جلمرإذا وكان ٠، ل الان رجبه عقيهلا ولا الحمار، ويركب ،، ر منها 

قالأو_اني م الدهم، وواممه ( ١٩٢)؛/الحاكم وصححه غرب« >و » : الترمذي ونال 
,آ ٤ ٢ ٥ ر" ألرواة هداية على التعليق 

(،٤٩٤٦الجامع)صحيح ق بالحسن له ورمز أيوب، أي عن عساكر لابن انمغم الجامع ق عزاه )١( 
•أض ص ( ٠٨٠٧الممحاري)أخرجه )٢( 

٠الرجا اصبعى يثن يكون الذي الشم فيه يعقد الذي السير والمال: 
•>-ب« ص » : وقال . صر اس ص ١(  ٧٣٦)الترمذي أمجه )٣( 
روايةوس • ( ١٧٣/٨)اني والن٢(، •  ٩٤)لم مأخرجه أنس رواية: ء-ث حاء الهين )t التختم )٤( 

وأحمد(، ٣٦٤٧)ماجه وابن (، ١٧)٨/ْاثي والن(، ٤٢٢٦)داود أم أخرجه جعفر: بن الذ عبد 
إهاياب هذا ن ميء أصع هو قال: أنه الخاري عن ونقل ( ١٧٤٤)والترمذي ٢(،  ٢٠٥، ٠ )ا/ئ 
على( ٠٨٧٦)الخاري وأيضا ( ١٧٤١)والترمذي (، ٢٠٩١)ملم أخرجه صر ابن رواية ومحن 
■،وجا،سمرثايهءمْمامدد

•خمر امن عمن ( ٤٢٢٧)داود وأم أنس، عن ٢( ٠  ٩٥)لم مأخرجه بالهار: والتحتم 
الأمرين،اسواء إل سه ن داود كاي طاتفة جنحت وتد يقدم؟ أيها الأحاديث هذه ن اختلف وند 

وردوإنما الكلف، فيه يخير الذي المباح الاختلاف من فيكون تارة، وهذا تارة هذا يفعل ه فآقان 
الخامأجعل أن ه اف رمول فاي علي: حديث ز كما والوسطى السبابة ي التحتم عن النهي 

.٢( . )٨٧ ملم أخرجه المجابة. إل وأثار تلها، الم ي أو ذْ هق 
ةالمدية والروص)صمح~؛؟(، رجب لابن الخواتيم أحكام ٤(، • )• الباري فتح انظر: 

.(٨٢.، ٨١٩)الغليل واروا، (، ١٢٢/٣)
•أنى وعن عنه ؛؟.أ( ، ٢٠٩١لم)حموأيضا صر، ابن عن ( ٠٨٧٦)البخاري أخرجه )٥( 
قدمهيمسح ولا وضعها، م الأرض محن القدم رفع أي : ومحماْ أنس. عن ( ٢٣٣٠)مسلم أخرجه )٦( 

.؟/٣٨( )١ أحمد الإمام ند معلى المعلق ق الملي قاله التبختر، كثي الأرض على 
وهندوعاتشة عباس ابن ص شواهد وله ضعف، سدْ ول جابر. عن ٢( )إ/أ؟ الحاكم أخرجه )٧( 

٢٠، ٠  ٨٦الصحيحة السلسلة انظرت ر إهالة ١بي ابن 
،٢٢٧).حبان وابن (، ٨٨خزيمة)• وابن ٢(،  i/y)وأحمل له، واللففل ( ٤٨داود).أم أخرجه )٨( 

الخيري.معيد ن عن ٢ْ( ٧/١والحاكم)(، ٢٢٧١
•الألباي م الذْك، ووافقه الحاكم، وصححه يعجبه( ) البقية: ولففل 

.متكثا، ياكل لا كان ) : حديث صمن ( ١٨٩)صتحنربجه ئيم ل')٩( 
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.ل؛، الأرض على ويجلس ، ، رالزلء ويجلس ، ار بيديه ، ^ ٠٠۶١
دبعا مبيتشف خرقة ل، وكان ، ، ل أبعد الحاجة قضاء أراد وإذا 

ىعلويسلم الأنصار، يزور وكان ا، بالأظاف؛رأ يقرع بابه وكان ، ٢ ١ الوضوء 
رؤؤسهموبمسح صبياهم، 

تعدولا الوحي، عن ليمسي يالتميم القائلين عند ونحوها الأفعال فهده 
بمدركان ما على تزيد دلالة من لها رروليت الترك أو الفعل محللب به يتعلق شرعا 

أمحاعليه تدل أن يمكن مجا غاية نبوته، قبل والحركات الأفعال تلك مثل مجن محه 
إذ، «أ الأصلية البراءْ على باق وأنه والمنع، الهي يطوله لا ومما فيه، حرج لا مما 

.ا/ه'آّآ( الحديث غريب ق النهاية ) بيديه وساقيه ظهره بئن جمع أي• )١( 
جدا،ضعيف وإمنادء ٠ الخيري صعيد أي عن ، ٢٣٦^٣^والمهقي (، ٤٨٤٦)داود أم أخرجه )٢( 

.، ٨٢٧)الصحيحة السيلة فير راجعها بما، يتقوى كثثرة شواهد وله 
إياسعن ( ٧٨٣الرّولجؤ)أخلاق ق الشيخ وأم (، Un/؛YUr)\/الكّبر ق ١^^ أخرجه )٣( 

.حهاله فيه السب بن النم عبد صنيه وؤ ٠ ثعلبة بن 
رأيتا فلمالقرفصاء، قاعد وهو هؤ الني رأيت ت قالت مخرمة يمت قيلة حديث من شاهد وله 

ذيوالترم(، ٤٨٤٧)داود أبو أخرجه . المرق من أرعدت الجالسة ق التخشع . الق رسول 
٢٠( ١ ٢ )٤ الصحيحة ق الأuنى وسنه ، ١( ١ )٨٧ المفرد الأدب ق والبخاري (، ٢٨١٥)

.ساقيه على يضعهما بيديه وبحتي ببطه، فخذيه ويلصق أليتيه، على بجلس أن » والقرفصاء! 
.٨( ٠ ص؟ )القاموس « كفيه وينأبعل بفخذيه، بطه ويلصق منكبا، ركبتيه على يجلس أو 

٠الأرض على يأكل كان ! حديث صمن تخريجه تقا-م ٤( 
خزيمةوابن (، ٢٣٧، ٢٢؛/٤ ، itrlT)وأحمد (، ٣٣٤)ماجه وابن (، ١٧/١)السائي أخرجه ٥( 

الحارث،بن بلال رواية من أيضا وجاء صحيح، وإسناده . قراد أي بن الرحمن عيد عن ه( )١ 
١(١  ٥٩الصحيحة السلسلة انظر! ) وجابر مرة، بن ويعلي شعبة بن والمرة 

إس—نائموصحح عن را/هحا، والّيهقي ١(، زا/أْ والحاكم (، ٥٣)الترمدي أحرجه ٦( 
,شاكر أخمد الشيح 

أنس.عن ١( • ٨ )• المفرد الأدب ق الخاري أخرجه ٧( 
.٢( •  ٩٢)الصحيحة ل كما لمحة  ١١الأل١نى له ورمجز 

ال—منةشرح ؤ، والغوي (، ٤٠٩)حبان وابن آ■/•؟(، )ه/آ؟، الكرى ق ائي النأخرجه ٨( 
.صحيح« حن » الغوى: ومال أنس، عن ( ٢٦ا/أ )٢ 

.)أ/وْأ( للبوطي للنشرع مصدرا المنة ٩( 
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،•١ المعصوم. بما تلس لما الشارع من امحتكار موضع الأفعال هده كانت لو 
قولا ومشربه، مطعمه ق بالرمول. يقتدي لا أن لم المعلى فليس 

يركبفيما ولا فراشه، ونوع ومشيته هبمته ق أيضا ولا ونوعه، ه مجليكيفية 
وهكذا. . باواس تليق لا بدعة الطارة أو السيارة ركوب فليس ونشله، سفاره أق 

وبينوأحلافه، الإنسان بدين يتمل تشريع أنه على ه فعله مجا ين التمييز يجب 
ا.١ بيئية عادة أو بشرية طيعة أنه على فعاله ما 

املكل وحا ، ه بالرسول تشه' الأفعال تلك من شيئا فعل من ولكن 
مجردعلى لا به، واكامى امحة مجن نوى مجا على الأجر وله محن، فهو عنه، بمدر 

قشي كالمالشرعية، الأعمال عن خارجا ذلك كان الأفعالأ"أ؛سواء طك ثرة  ١٢٠
.، ٤١ا^ ق الماقة عال كالركوب فيها داخلا كان أم السفر، j والركوب الطريق 

منالتشريع ل فادرج تلهلف التشريعية غير السنة إثبات يرى من وبعض 
هكقوله متبع، تشريع أنه على تدل قرائن به احتفت ما الجبلة وأفعال العادات، 

.، ١ ( يليك مما وكل بيمينك، وكل اس، سم ; ٣١١۶■يا ) أي بن لعمر 
الكثيرةالقراثن بدليل تشريعي، أمر الأكل، بهلريقة متعلق أمر وهو فذلك، رر 

٢فهدا(١ كله أمره ق الي٠ين بحب كان ر أنه مجن ه عنه تواتر ما أوصحهات الي 
المناستعمال استحيابب هو ريعيات يحكما يفيد قرائن من به أحاط وما الحديث 

إلأمرها يترك الي العادات مسائل من ليس وأنه لدلك، الدب أو لأكل، اق 

)آ/خهئ(،للبوطي للنشرع مصدرا والستة (، ٠٠رص٠ لثالتوت وشريعة عقيدة الإملاء انفلر: )١( 
.)ص٣٤( للقرماوي والحضارة للمعرفة مصدرا والمنة 

•٢( )صزا للتمر إلمنا وصلت كيف ه الرسول أحاديث انفلرت )٢( 
.)أآ/وْأ( للومحلي للتشريع مصدرا والمنة )محرم٤(، والحضارة للمعرفة مصدرا المنة انفلر؛ )٣( 
.)مآ/،/آا( عاشور لأبن الإسلامية المريعة مقاصد انفلر: )٤( 
الغيحجر في، كن ; قال سلمة أبي، بن عمر م، ٢( •  ٢٢)لم وم(، ٥٣٧٦)الخارمح، أخرجه >ْ( 

 M( غلام يا ) ل؛ فقال المحفة، في، تْليش يدي كان و.
.كله شأنه وفي، وطهوره، وترجله تعله غ، التيمن يصمه . الني، كان I نالت عالثة حدث فيؤ كما )٦( 

(UTVUTY)المالحتن رياض في،: أحاديث.مماه وانفلر . ( ٢٦٨)لم وم(، ١٦٨)الخاري أخرجه 
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.؛ ر << الزمان أو العرف بتغتر تتمر الي أو ، أحب وما قرئ كل 
علىوالحرص العامة، إل ه الني بإبلاغ الاهتمام التشريع: قرائن من ف» 

اسرمول قول مثل الكلية، القضايا صورة ق وإبرازه بالحكم والإعالأم به، العمل 
•، ر( أعتق لمن الولاء إنما ) : وقوله ،، ١ ( لوارث وصية لا ألا ) :ه 

قولمثل الفعل، تمميد على الحرص عدم التشريع قصد عدم علامات ومن 
عباس؛ابن قال ( بعده تضلوا لن كتابا لكم أكتب ائتوي، ) الوفاة: مرض ق الني. 

ولالكم، يكتب له قدموا ت بعضهم وقال الق، كتاب بنا حبعضهم; فقال فاختلفوا، 
•( ~مر فيه أنا فما لعوق ) قال: اختلافهم رأى فلما ننازع، ني عند ينبض 

فيدلبالقول، وترغيب توجيه الترك أو الفعل يقارن أن أيضا: القرائن ومن 
الأمق الإيجاب على يدل وقد الهى، ق الكراهة أو الأم، ق الامتحان على 

الأكلق كما المهي، ق ووعيد الأم ق تشديد ثمة كان إذا الهي، ق ١^ أو 
دلتمما ونحوها، والفضة الذهب ل الشرب أو والأكل الحرير، ولبس بالشمال، 

رتحريمه على الأدلة 
كلامهمويوهم الشريعة، غير السنة مجعى بدقة يضبهلوا نر بمولأء وكاق 

ذاهكان لو حي شرعي، حكم على يدل لا مجا السنة مجن أن بما: الراد أن 
شرعيحكم عن يخلو لا الكلف فعل لأن صحيح؛ غير وهذا , إباحة الحكم 
الكلفينمجن الصادرة والعادية الجبلية الأفعال فتكون نوعه، كان مجهما به يعلق 

.( ٣٤ ٣٣١٣)العوااليم محمد،للدكتور التشريعية وغير التشريعية الستة )١، 
والشساثي(، ٣٥٦٥)داود أبو ت فه حد أخرج الباهلي، أعامة أبو ت منهم صحابيا، عثر بضعة رواه )٢( 

(u/T • )ابنوى4 وصححه، ( ١٢٦٥)والترمذي، )ْ/م"آ(، وأحمد (، ٢٧١٣)ماجه وابن ٢
•( ٩٦١٣)الجم التلخثص 3، ححر 

.لريرةعممها قصة ن عائشة مو ١( •٥ )٤ ومسلم (، ٤٥٦)الخاري أخرجه )٣( 
.( ١٣٦- wilx)ئشور لابن الإسلامية الشريعة مقاصد )٤( 

.١(  ٦٣٧)ومسالم ٤(،  ٣.٤٣١،  ١٥٤، ١ )٤ البخاري عباس: ام، حدبث أخرج وند 
هول الرسوأقعال ٣(، • )؟/٤ المنار ير ونف٤(،  ٤١٢٠)والحضارة للمعرفة ءمدر'ا المة اطر: )0( 

.(٢٢٦/١ل١لآشقر)
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.، ١ والشراب الطعام ق يشخ أن ه ونحى 
فقال!بهلنه، على مضطجعا رجلا رأى ه المح، أن والجلوس• الوم وقا 

والظل، ٢ ر الضح ين يجلس أن . ونحى ،، ر ( الق يخبها لا ضحعة هذه ن إ) 
.افلان(ل؛امجلس ) وقال!

قبمش فلا أحدكم شنع اقطع إذا ) I . قوله والمشي! اللباس وق 
ولاياكل ولا واحد، خف ق يمس شننهءولأ يصلح حى واحدة نعل 

االصماء يلتحف ولا الواحد، بالثوب يجت_، 

ة،مغلقدي الأيإن فالأحمال، أخروا ) ! ه قوله الركوب! وق 
.٢ ل ( موثقة والأرجل 

،٢٢)ل/. وأحمد (، ٣٤٢٩)ه ماجوابن (، ١٨٨٨)والترمذي، (، ٣٧٢٨)داود أو أخرجه )١( 
.صحيح« حن » الترمذي ومال . عاس ابن عن ( ٣٣٥٧، • ٩ 

اكموالح(، ٥٥٤٩)ماد ن واب•٣(، ٤ ، ٢٨٧)؟/وأحمد (،  ٢٧٦٨)الترمذي أخرجه )٢( 
.هريرة أي حديث من الذهي رواممه وصححه ( ٢٧١)؛/
.٤( ، ٤٥، ٤٦٤٤الرواة هداية انظر• ) الغفاري حلخفة عن شاهد وله 

.(٢٩صْ اخيط موص القا ) أصابته وما الشمس الخثح؛ )٣( 
الذجي،ووامئه ( ٢٧١)؛/والحاكم راهويه، بن ثإّحاق، هو وصححه )آ/آا؛( أحمد أخرجه )٤( 

.( ٨٣٨)الصحّحة ق الألانى قراه وكذاالئ، 
.الق عبد بن جابر عن ٢( •  ٩٩)لم مأخرجه )٥( 

م،—الءا-يه' محنفا.ا فيه يجعل ولا باكوب،، جده يجلل أن اللغة; أهل عند ُاتاه الصماء اكحان، 
.سبيلا ذللث، إل يجد ماد بيديه رده إل فيحتاج الشئ له عرض 
منكبهعلى فيضعه جانبيه أحل عن يرفعه م غ؛رْ، عليه ليس واحل. بتوب، يشتمل أن الفقهاء! وعد 

.٤( ١ )ه/،■ للقرطي والفهم ٥(،  i/v)الحديث، غريب، ق اكهاية انفلر: . العورةكشف، إل قيودي 
.M البي به بلغ ارهري ين ( ٢٩المرامل)٤ ق داود أبو أخرجه )٦( 

>->،، م,( ٤٥)٨• الأوط ق، وامحراد (، ٧٧٨١، ٧٧٨)•والزار ١(، ٤  ٠٣)يعلى أو ووصله 
رسولمال قال: هروة أي عن المسيِ،، اص عن الزهري، عن وا'ز، بن كر عن الربيع، بن قيس 

.( مغلقة واليد موثقة، الرجل خان الحمل، فاخروا حماكم إذا ر ؛ ء الله 
الناوي،ناله كئترون صعقه الريع ين فقيس إلا طرقه تعدد إل بالنفلر ولعله بالحس، اليوحلي له رمز 
ً. الحديث، صحح ولأجلها داود، بن وار ٍلريق محن متابعة الألبال له از، ّوغد 
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يول،وهو بيمينه ذكره أحدكم بمن لا ) ! ه قوله الحاجة قضاء وق 
,، ١ آ بيمينه الخلاء من يتمسح ولا 

الطريق،ا ١ جواد على والتعريس إياكم ) ت . قوله ت المترل اتخاذ وق 
.، ر ( باع والالحيات مأوى فاها عليها؛ والصالة 

ارممه أنه الأفعال؛ تلك من ه ياشره فيما التشريع إرادة يقوي ومما 
وبأيأي حديث ق كما ومنهجه، 'لريمته ق يخالفه من عات م الشيء فعل 
يص،القمويرقع النعل، ويخصض الحمار، يركب كان ه اممه رمول أن قال؛ 

وأنام،أصلى ص ) : ه وقال ، ، ل( مي فليس سني عن رغب من ) ويقول؛ 
•٠>،( فليس عن-ني رغب فمن ؛ الماء واتزوج وأفطر، وأصوم 

إعراضاتركها أي معناه: ( مي فليس سني عن رغب فمن ) ه قفوله 
ال^ساإكينريقي بهلالعاملين من فليس عليه، هي ما على لها معتقد غير عنها، 

لتأويعن يمسكون الملف من جماعة وكان » ،؛ الملقزلابن قال • ا 
.الة« محالفة عن الردع ؤ، أبلغ لأنه وأمثاله؛ هدا 

(.١١٣الممحة).والملّالأ ٢(، ١ /٣ )١ القدم وفض ٢(، ١ )م/؟ الزوائد مجمع انفلر: 
.محادة أن عن ( ٢٦٧)لم وم(؛ ١٥٣)الخاري أخرى )١( 
.ا/مام( الحديث وغ,ب المهاية ) القلويق معظم وهي س جمع الجواد: )٢( 
ووانمهما١لأظ، وحنم ثقات« رواته » ألمندري: نال • جاض عن ( ٣٢٩)ماجه ابن أخرجه )٣( 

.ئاذة فاعتمها ( علها والمائة ) جملة: ياثاء الألانى 
(،٢٤٣٣)مححة اللة لوال١(،  ٤٩)الترمحب وصحح ١(، )ا/ْ. الحثر التلخيص انفر: 

١ا/وإرراءالخلل)  ٠ ١).
سدهوق )صلأْأ( جرجان تاريخ ق همي وال(، ٣٢٦)M الني أخالق ق الشيخ أم أخرجه )٤( 

•ضعيف وكادهما الأسلم، يعلى ُن وبجي المحمي، نافع بن محار 
قاد الألبقال (، ٣٧٢/١)الطمات ل ّعد ابن أخرجه البحري الحسن عن مرسل شاهد وله 

هإ البخاري رحال ثقات كلهم رجاله مرملء صحيح إسناده ٢(! ١ ٣ ٠ ر الصحيحة 
١٤٠لم)ومْ(، •  ٦٣البخاري)أخرجه )٥(  •أض عن ( ١
.( ١٢٦)،//الأحكام حمية بفوالد والإعادم ٢(، ١ )°/٦ الفيض فيض انثر: )٦( 
.(١ ٢ ٧ - ١ ٢  ٦/٨)ه نفالمصدر )٧( 



التجدددعاة عد التشريمة وغم التشريمة الة  ١٩٨

الثانيالمهللب 
بماالاحتجاج في التشريمة غير يالسنة القول اثر 

اللحية.توفير في النبي. عن ورد 

عهصح بل ، شعرهارأ، كض ، ٢١اللحيةلكت كان أنه ه الني عن ثت 
الفواخر ه; قولق ا كمالكمار، معللا.مماك باعفائها الصريح الأمر هق 

عمرابن حديث من عليه متفق ( الشوارب وأحفوا اللحى ووفروا المشرين، 
قال؛هريرة ايِي وعن . اللحية وإعفاء الشوارب ياحفاء أمجر ت مسلم محي لففل وق 

هأخرج( امحوص خالفوا اللحى، وأرخوا الشوارب جروا ) ت ه المحا قال 
لفظوق (، والمصارى باليهود تشبهوا ولا ) فيه; وزاد ٢ ل وأحمد ٢، >سلمل 
•( فخالفوهم لحاهم، ويحفون ثواربمم يعفون الشرك أهل إن ) ; ، البزارأ 

الإملأم،ق به مجامور اللحية إعفاء أن على تدل وعترها الروايات فهده 
يكونإمما الأمر ففلاهر • وإرخاوها وتوفترها وإيفاوهما إكثارها هو وإءفاؤها 

وفئرمباهتمامه. بل ههنا، صارف ولا صارف، شه يصرف ن؛ ما يجاب  ٦١١
قحلأنه منهم أحد عن ينقل فلم الكرام أصحابه وكيلك عمره، محلول اللحية 
كالأئمةالفقهاء حمهور ذهب وليلك . ٢ ر الإيجاب على واضح دليل هو لحيته، 

صحح.وإسادْ عازب، ين انرا، عن ١(  at/a)الماتي أخرجه )١( 
•حن ناده وإّعلي' عن ( ٦٦٠)والزار (، ١ ' ٢ ، ٨٩/١)أخمد وأخرجه 

■سمرة بن حام عن ( ٢٣٤لم)٤ مأخرجه )٢( 
.( ٢٥٩لم)وم(، ٥٨٩٢)الخارى أخرجه )٣( 

()(٢٦٠)٤

•الحديث حن وهو سلمة، أي! بن ممر سده ول )آ/أ'ْ'ا( )٥( 
لياضادين اكل>رانى رواه: » ١(: )ْ/آا■ الزرائد مجمع ل وقال . (٨١٢٣)افد ي أخرجه )٦( 

•ثقات رجاله وبقية وغيره، شعبة وصعقه وغيره، معين ابن وثقه صلمة، أي بن عمر أحدهما 
 )Y( ١ ْ ١ رم/ ٧نووكا لم مصحيح شرح انفلرت ،) ١(' ٤٧)"دْلوي للكاناللحية ايهاء ووجوب

•١( )ص،أ إسماعل بن تحد اللحة حلث، تحرم وأدلة 



١٩٩بالخديث الاحتجاج ق اكشريعة غم بالة القول أر ارايع؛ الممل 

االقطازر وابن حزم ابن عليه الاتفاق حكى بل حلقها نحرء إل وعترهم الأربعة 
ولنمحيحة، ال للأحاديث اللحية حلق يحرم )ر تيمية؛ ابن الإسلام شيخ وقال 
.٠ ١ (< أحد يحه 

سلميناليئن العاصرة الأزمان هذه ق شاع فقد هذا من الرغم وعلى 
حملةمن كثتر عند حى بذلك، والتحمل يالتزين بل حلقها، ق بالوقوع ابتلى مءن 

حلقها،بجواز الإفتاء على بعضهم يحرأ بل تعال، الق إل والدعاق الشرعية العلوم 
قبيلمن اللحية إعفاء أن ت وحجتهم أ، اJالوى١ به عمت لما وإذعانا بالواقع، ناثرا 

إذبما، يتعبد الي الشرع أمور من وليت الناس، أعراف ها بجري الي العادات 
طبيعتهمن الذي آ يما المترين ) الرجل لرغبة حاصعة هي بل بالدين، لها صلة لا 

.ر؛، الاجتماعية بينته مع يتلاءم وما وعاداهم، الناس أمزجة مراعاة 
الأشياءؤ، الأصل الفقهية القاعدة إل أرجعها ! آخر وفريق 

نميره وغوالشراب والهلعام اللباس نوع ق يخير كما المرء فإن ٢ ر الإباحة 
نما لكوبموإعفاوها، لحيته حلق له بجاح فكذلك إباحتها، اطلق الي الأمور 
.، ل فيها الاختيار حرية للمرء يترك الي الشخصية الذلاهر 

أنيرون تشريعية وغتر تشريعية إل السنة يم تقأنصار من ثالث وفريق 

.( ٢٩)آ/؟ القطان لأس الإجاع ائل مق والأناع )ص'\ْا(، الإجاع 'راب انفر: )١( 
.١( ه  ١/١)والمروع ١(، • )ص والاخيارات ٤(، ٦ )١/ نام لابن الإحكام انثر: )٢( 
ومميا(ا • )ص■ الفف أصول كتابه ل زهره محمدأبو منهم: مصر مشايخ من جاعت به صرح )٣( 

(٢٧١ره عدد القاهرية اليوسسف روز بحلة ق له مجقال ق الحق جاد علي الحق جاد السابق الأزهر 
ددعالكويية الإسلامي الوعي بحلة ق له مقال ق صغر وعهلية (، )صرأم—٥٣ ٢١٩٨•يولو 

.الملهى الإسلام "يائه ق السمان اذ عبد ومحمد ١(، ا/ح/ي؟'آاهم)صآ. بتاريخ ( ١٥٢)
للاشقرقو ارسول وأسال ا؛-■؟؛(، ، ٣٢، )ص٣١للماق والأزياء اللحٍة ق الشرع حكم انفر؛ )٤( 

)ص\<ي.الة وتمام (، ١١٣)صالحة حلق تحر.،( وأدلة (، ٢٣٨/١)
(،)ص٦٦نج؛م لابن واكظار والأيام )صم-اا(، للسيوطي والظاتر الأشاْ ق: القاعدة هد0 انظر )ْ( 

•الفحول وارثاي 
.يتصرف ١( )هرم للمال والأزياء اللمة ق الشرع حكم )أ( 



اكبمديددعاة صد التشرمة رغم اكثريعة السة ٢ ٠ ٠

واحمرااللحى، ووزوا المشرك،، حالفوا ) ت ه قوله ق اللحية بإعفاء الأمر 
والقصدالتشر؛ع، وقت المشركين زي فيه روعي نمي تشرع أنه رر الشوارب( 

.، ١١لها«اسقرار لا الناس وأزياء فيه، محالفتهم إل 
بزيالتشبه عدم بعلة مناطا الشوارب وإحماء اللحى بتوفم الأمر فيكون 

.ه علتلزوال، الحكم ذلك يتغتر وقد والشوارب، اللحى )، وعاداهم المثركين 
مجنكثيرا فان اليوم مشاهد هو كما ~ ونعكمِإ قد العلة هذه أن أخرى! وبعبارة 

ق— الخالقة هو اكللوب دام ما نحالفهم لكي فينغي لحاهم" بمفون المشركين، 
ةقريندا هيكون أن يبعد ولا , اللحى حلق بإباحة يقال، أن ~ الأحوال أقل 

للبهودمحالفة الثسب، بصبغ الأمر وذظ؛رْ الندب، إل الوجوب مجن للأمر صارفة 
.، ر للاستحباب الأمر أن على فدل يصبغوا، لز الصحابة بعض فإن والصارى، 

يثنيفرق الأصوليع، بعض أن على بماء ت بالترب القول وجه رابع ونائل 
هداؤ، كما للندب، المنة وق للوجوب، القرأن ق فهي والسنة، القرآن أوامر 

.ا ر معناه ؤ، وما الحديث 
أنوبمكن اللحية، حلق تجويز دبرير ءيأبرزماذكرفي،التوجيهات هده 

:الأي المحو على منها كل ناقش 

.ا-أأا()ص*ا،" خلاف الوهاب عد للشخ ف ض لا ما الإصلأم النشريع مصادر )١( 
للدكررالنثريمة وغم النثريمة والسة (، )ص٢٩للقرصاوي الإملأم ن والحرام الحلال انظرن )٢( 

.)صا*ا( اللحة حلق تحر:،( وأدلة (، rA-TU)»_العوا يم محي 
حيث)ا/بمماا( لم الزاد ثرح العم فتح كتابه ق اJشنقيهلي حسب محمد صيدي الشيخ به صرح )٣( 

ئرْ؛غغيه تلد الديانة أهل من كمحرا إن حق الشرقية، البلاد ق بجلمها اللوى عمت ولما » قال: 
هعليأخرج أصل، عن البحث غاية بجك عرفهم، ق حلقها لاعتيادهم منه العامة صحاك محن خوفا 
القاعينعلى فاجريته باتفاق، انحرم ارتكاب عن مظءوحة الأفاضل لبعض يكون حى حلمها، جواز 

ب؛نالمشترك للقدر وثل للندب، ونيل للوجوب، الأكثرين نول ل افعل صيغة أن وهي الأصولية، 
محنكانت وإن للوجوب، فهي القرأن ل تعال اذ محن كانت فان بالتفصيل؛ ونيل والوجوب، الدب 

العامحةخمل ينبض الذي هو الأختر القول وهذا ... هنا الحديث ق كما لام، والالصلاة عاليه الني 
.بالعير« أول وغيرهم وانح، أنح العلماء حق ل وهي الشيعة، اوا-ءة بمده البلوى، عمتح لما عليه؛ 



٢٠بالخديث الاحتجاج ذ اكشربمية غم بالة القول أثر الرابع؛ الفصل  ١

منعنه فيجاب التشريع، نطاق خارج هي اللحية أن الأولون• ذكره ما أما 
منعشر ) قوله: ق الفطرة منن من اللحية إعفاء عد ه الني أن ~ ١ 

الأظافر،وقص الماء، وامتنتاق والسواك، اللجية، وإعفاء الشارب، نص الفهلرة: 

.؛ الم؛ مأخرجه الماء( وانتقاص العانة، وحلق الإبعل، ونتف البراجمل وغسل 
القديمةالسنة أمحا الفطرة: مثر ق قيل ما وأحسن » ا: السيوطير قال 

.(كعليه فطروا جملي أمر فكامحا الشرائع، عليها واتفمتج الأنبياء، اختارها الي 
وعدمعليها، امحافظة يقتضي : وغيرها اللحية ق للفهلرة الخلقي فالوضع 

ةلحمايخرع أصلي، هو الحكم وهدا تغيتر، أو بتر، أو بحلق، بإزالتهات اس الم
شويهاتتمن لها خماية عليه، الك خلقها ما على وليحاففل العبث، من الفئلرة 

.مموجمس،— ه إزالتمثر تحق بازالته، ه الني، أمر ُا باستثناء لها، الإنسان 
.، ٤١الفهلري للوضع مستكملة — للأمر الاستجابة 
هاعنكتا ّالي العادات مجن كان إن الناس عوايل■ به نجرتح، مجا أن ~ ٢ 

ولاونغم، تبدل ند فهذه ذم، ولا ولا.ممدح نحي، ولا بأمر لها يتعرض ور الشارع، 
دبلففي آخر، إل بلد من يختلف فانه للرجال، الرأس ككشم_ا فاعلها، على لوم 

القبيل،هدا من ليس اللحية وإعفاء قادح. غثو آخر بلد ول العدالة، ل قادحا يكون 
الشرعيةالأحكام كسائر التعثر، تقبل فلا بما، وأمر الشارع أقرها الي العوائد من هو بل 

•ه الض، وفاة بعد نسخ ولا نسخها، إل أفضى وإلا والمستمرة، المستقرة 
وجهتن:مجن عليه فثري الإباحة« الأشياء و الأصل » قاعدة: إل أوجعها ْر، وأما 

؛١ ١ /٣ ١ الأثتر لابن النهاية برجمة) مقرئها الرمح، فيها يجتمع الأصابع ظهور ق الي العقد )١( 
)؟()ااما(ءنءاتنة.

.الخوالك)آ/؟اآ(تنوير )٣( 
يتصرف.١( ٥ ١، والأزياء)ص؛ اللمة ؤ، الشرع حكم )٤( 
.١( )ص-ا> اللحيأ حلق نحر:،( وأدلة (، ٢٨٠، TA-؛X/،v/r)الموافقات انظر: )ْ( 



التجديددعاة صد اكشربمية وغم اكشربمية السة ٢ ٠ ٢

نمهم فمنالعلماء، ؛خن اتفاق موضع ليت القاعدة هذه أن ~ ~١ 
إنماإعمالها إن م ٢، توقفل من ومنهم \لتحوبم< الأشياء ق الأصل فجعل عكسها 

إدراجيستقيم محلا ماذعل٢ا أو ملزم نص من يعارصها ما هناك يكن ل( إذا يطرد 
رالأمق صريحة الالكثيرة للأحاديث القاعدة، هده نحت اللحية توفير ممالة 
.الشارب وإحفاء اللتية، ياعفاء 

اللحيةوإعفاء والأعيان، الأشياء ق الأصل لبيان صيغت القاعدة أن — ٢ 
انالأعيين ومحرق الماد، أفعال، من هو وإنما القبيل، هذا من ليس حلقها أو 

•الأرض وجه على الك أوجده مما يفتى أو يلبس، أو يوكل، فيما فالأعيان والأفعال،، 
شيءق يقضى لا أن فيها: والأصل تصرفات، من المكلفن عن بمدر ما والأفعال: 

خءإابرر الشرعي الحكم الأصوليون عرف محا ومن الشارع، جهة محن إلا بحكم محنها 
يحالمبفيلزم عليه وبناء التخيتر أو بالاقتضاء المكلفن بأفعال التعلق الشارع 

.؟ ذلك له واق سنة، أو كتاب مجن للحالق مبيح يخه؛اب يال أن اللحية لحلق 
الحكمعلقوا الدين تشريمة— وغم تشريعه إل السنة تقسيم —أنهار اكالث، الفريق وأما 
:أوجه ثلاثة من عليهم فيرد يالشركن، التشبه عدم بعلة 

وصفه،ق وتارة الحكم أصل ي تكون تارة المشركن محالفة أن — ١ 
بإعفاءالفعل ذلك أصل ؤ، محالفتهم لزم وثواربمم، لحاهم يمتاصلون كانوا فان 

أصلقا وافقناهم وثواربمم لحاهم يوفرون كانوا وإن الشوارب، وقص اللحى 
محنالما وأخذ بقصها، الشوارب توفير صفة ق محالفتهم ولزم اللحية، إعفاء 

•أ؛، . المح، منة بينته كما الشفة، على 

(،U-/y)ا/أ'اا، ور وانش(، ٢٢١-• )ا/ف الذهب امحموع ق: وأدلتها الأقوال هنْ انقلر )١( 
.(والمسض)١/م١٦

.١(  ١٢٨، )صآ'أ السيلان محاخ للشيخ الكرى الفقهية القواعد انقلر: )٢( 
.٢( ١ ٢، )ص. للماق والأزياء اللحية j الترع حكم )٣( 
)صبّآ(إسماعيل بن محمد اللحية إعفاء ووجوب )ص"أّآ(، للكاندهلوي اللحية إعفاء وجوب انظرت )٤( 



٢٠٣بالخديث الاحتجاج ذ التشربمية غم بالغة القول اثر الراع؛ الفصل 

فيهمالرأة حاضت إذا كانوا اليهود أل أنست حديث ق جاء ما ونفلإرْ; 
اللهانزل فه التي الني أصحاب فسأل البيوت، ق ثمحامعوها لر يواكلوهاءو ل؛ 
قآليناء محآعرلوا ادى هو ئلآ ألمحيض عن ؤننظونك ؤ ل• وجز ع

(الكاح إلا شيء كل اصنعوا ) I ه ائذ رمحول فقال ااومرة/آ\\[ ه ألمحيض 
احالفإلا شيقا أمرنا من يدع أل الرحل هذا يريا مجا قالوا: اليهود، ذلك فلغ 

تقول:اليهود إل اس، رمحول يا فقالا: بشر بن وعباد حضر بن أمحيي فجاء . فيه 
وجدد فأل ظنا حى ه الله رمحول وجه فتغير نجامعهن؟ أفلا وكذا، كذا 

.، ١ لم مأحرجه الحديث، . عليهما
حيثوصفه، ق خولفوا بل أصلها، ل يخالفوا لر الحائض محانية ف» 

يعتديأل الصحابة بعض أراد فلما الأذتم،، محل غير ق الحائض مقاربة الق ثرع 
,، ١ « اسرسول وجه تغئر ت افه سرع ما ترك إل، المخالفة ق، 

اكمفحب الكفار محالفة هي ليت اللجية إعفاء ق العلة أن — ٢ 
المتقدمالحديث، ق كما ، الفهلرهحمال من إعفائها زكون أيضا بل لصبغ، ال 

بيضالأنصار • ٣٠مشيخة على هؤ اس ول ري"ُرج ٠ ُال امامة أييؤ حديث ن حاء محا منه وأصرح 
رمحرليا غقيا: قال: إ المحاب أهل وخالفرا وصفروا، حمروا الأنصار محعثر يا ) ققاو؛ لحاهم 

وخالفواواثتزروا، سنرولوا ر ؤؤ: اف رمحول فمال . ياتزرون ولا رولوث يتالكتاب أهل إن اف، 
:؟؛و الم ممال نال يتعلود ولا بمخغغون الكاب أهل إن انذ رصول يا مملنا: ; نال ( الكتاب أهل 

عئانمهميقصون الكتاب أعل إل اف رسول يا مملتان نال: ( الكتاب أهل وخالفوا وانتعلوا، خففوا ف) 
(الكتاب أهل وخالفوا عثانينكم، ووفروا بالكم قصوا ر ؛ الني. قال قال: • بالهم ويوفرون 

•دالأيزار الترول ذم دون ( ٧٩٢٤)الكم ل والطراد ل، والبات، )ْ/أا"أ( أحمد أخرجه 
إهالصحيح رجال أحمد رجال الهشص: وقال والأل-اد، والمي جحر ابن الحافظ سناده إص 
وحجاب)ْ/م'ال(، ااروا'د رصع (، A'/\A)القاري وعمدة (، ٤٥١ا/)• الباري فح انفلر: 
.( ٨٣٦)الصحيحة والسلسلة )ص؛بم(، للألاني السالمة المرأة 

.العارصن يعد محنها فصل مجا أو اللحية، وهو عثتون جمع وال*ثاذ؛ز،• 
.١( ٣ • ٩ ، ١ رصم"\*ْ انحط القامحرس انفلر; . الشارب وهي تلة حمع والمال: 

.( vtIs)تيمية لابن المستقيم الصراط اقضا، )٢( 
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.( اللحية إعفاء ) منها؛ وذكر ( الفطرة من عشر ) I آنفا 
ة،اللحيباعفاء الأمر مدلول ق يختلفوا ب بعدهم ومن الصحابة ن إم 

.، ١ ١^٠-^ بقن الفرق فظهر الشيب، بصبغ الأمر مدلول ؤ، اختلفوا بينما 
مالتشريعية، غتر السنة قبيل من اللحية بتوفتر الأمر جعلوا أيم ~ ٣ 
إنإلا هم اللتناقص، فيه وهدا . الندب على يخمل ان ييعد لا بانه استدركوا 

.ا ر تشريعيا حكما ليس المندوب أن يرون كانوا 
أوامربين( يفرق الأصوليين بعض بأن الدب؛ وجه اليتم، الراح المريق، وأما 

منعليه فترد للندب؛ السنة ون، للوجوب المران ق فهي السنة، وأوامر القرآن 
وجهأز،ت

وأوامرالق ر أوامللتفريق وجه لا إذ غرابة؛ فيه الرأكا هدا أن ~ ١ 
طاعةالرسول طاعة وجعل يهناعته، رسوله طاعة قرن تعال الق لأن ؟ ه رسوله 

.٨[ « إالساء/ ه آس اطاغ ممد آلئسوت ئق ئن ؤ • تعال قال فس 
قاصافواوالفرائهس، تن البين فرقوا المين البان الرأي؛ هذا وتوجيه 

الامتثعلق . الني، لأن ضعيف؛ توجيه وهو ، ٢ ر ه الله رسول إل السنن 
ا(ر اسمملعتم مجا محنه فأ"نوا بشيء أمرتكم إذا ) بقوله؛ استطاعتنا على ه أوامء 

.الأستهلاءة على علقها لما الدب على نحمل أوامره كانت ولو 
المنسوبةالأقوال أحد ق المالكي الأبمري بكر أي عن محكي الرأي وهذا 

فرقلا أنه » ؛ المالكجٍب الوهاب عبد القاصي تلميده عنه حرره والذتم، ٢، ر إليه 

■)ص'آ'آ( اظوزض ْالح للشخ والحرام الحلال كتاب يقد الأعلام انفلر: )١( 
•)ص'لأ'( ودالم لازم نثرت، المنة انفلر: )٢( 
.( ٣٧)■؛/.انحط الحر انفلر: )٣( 
■هر؛رة أن ص ( ١٣٣٧)لم وم(، ٧٢٨٨)الممحاري أخرجه )٤( 
قالقمواني أيضا عنه وحكام ، ١( ٠ ؛ l/i)الإبماج ق كما هان الم شرح ق المازري عنه حكاه )٥( 

.اللحام)آ/ا/ْْ( والقواعدلابن (، rn)_\،اشهدللأّنوي كماق لمنوي" ا "



٢٠٥ياخدت الاحتجاج ق اكشريعة ء؛ر بالمنة القول أثر الراع؛ الممل 

،٢ ر الوجوب« على جميعها كون من ه رموله وأوامر تعال اس أوامر بتن 
قل الأصأن أساعهم؛ وأكثر الأربعة كالأئمة العلماء جمهرة مذهب هو كما 

إلاالأصل هذا عن يعدل ولا الوجوب، على حملها هؤ رسوله وأوامر الله أوامر 
هإن)ر ؛ الإمحفراسي إسحاق أبو الأستاذ قال ، ، ر الحجة به تقوم صريح بدليل 

.، ل « الشريحة دفع تركه ول غتره، يجوز لا 
آوفروا ) ألفاظ؛ جمة الحدث روايات موع جممن يتحصل أنه ~ ٢ 

ركتتأن ؛ كلها ومعناها ( أرجوا ) ث ( أرجوا (و) أوفوا (و) أعفوا ) و 
.٢ ر حلق ولا بفص لها يتعرض فلا حالها، على 

التكئتر.ممعى توحي أمحا يلحظ الألفاظ هده اشتقاق أصل ل وباكأمل 
-للدب الأفعال هذه ل الأمر بان التسليم على فانه - عليه وياء ٢ "؛ والتكب؛ر 

وجودمجهللق بل الحلق، يقابله لا مما والأمر والتكثير، بالتكبير أمرا يكون فإنه 
وفلوكثروها اللحى كبروا كلها للروايات المحيح المعى فيكون اللحية، 

أصلهاإبقاء على بل الحق، جواز على بحال يدل لا فإنه الندب على الأمر حمل 
.٢ أ الألتحاء وصف أي؛ الوصف، هدا عليها يصدق بحيث كلحية، 

...

.(  ٣٧.- انحٍط المم ق: الزركثي عنه مله )١( 
الفصولوإحكام ٢(، )\ا-. اللمع وثرح (، ٢٢)ا/ل والدة (، ٢٧٩/١)القاضي أدب انفر: )٢( 

،( ٨٢،الجماص وأصول )م/أ(، حزم لأبن والإحكام )*ا/لأ(، وامحصول (، ١٩٠)ص 
٨/١ )١ الأّرار وكشف،  ٦٠، ٠  i/yرالماطر وروضة ،، ١ والوله)ص٥ ( ٠

.( V'^/'y)انحط المجر ق: صه المقل محوا انظر )٣( 
•١( الملمة إعفاء وجوب وكتاب (، ١٠١)٣! للنووي لم مصبح ثرح انظر )٤( 
صديقلملم صحيح محصر وثرح )•ا/'مئ(، الماري فتح اشتقاقهاومعانيهابمفر؛ بجان ن )٠( 

.حنخان)ا/.مم(
.بتصرف ٢( ٥ ٢، والأزياء اللحية في( المشرع حكم )٦( 



التجديددعاة عشد التشرمة وغم التشريمة الة 

الثالثالمطلب 
يماالاحتجاج في التشري،اية غير بالمنة القول ائر 

بالسوادالثيب تغير عن النهي في ؤرد 

•ه لقوله ؛ ممللوب نون موفعله ، مندوب السواد يمر الشيب تغيئر 
اتجبحدث وق ، عليه متفق ( فخالفوهم يصبغون لا والتماري اليهود ن إر 

شرمعيا ) فقال! لحاهم، بيض الأنصار من مشيخة على الني. خرج امحامة! 
وقال، أحمد أخرجه ، الكتاب أهل وخالفوا ، وصفروا حمروا الأنصار 

أحمدأخرجه ( والكتم الحناء الشيب هدا به غترتم ما أحس إن ) ه اليي، 
(والكتم الحناء الشمط به ■ءيرتم ما أفضل ) رواية؛ ول ، ٢ ر والأربعة 

!عنه تنهى أحاديث فيه ورد فقد بالسواد الشيب تغيتر وأما 
ة،مكتح فيوم به أق الصديق! بكر أيٍب والد قحافة أنجب قصة منهات 

واواجتنببشيء، هذا غتروا ) ؛ ه الني فقال ناصا، كالتعامة ولحيته ورأسه 
٠لم مأخرجه ا السواد 

آخرل وم قيكون ) ؛ ه انك رسول قال قال؛ عباس ابن وحدث 
أخرجه( الجنة رائحة يربجون لا ، الحمام كحواصل السواد هذا ينضبون الرمان 

.١( . )ص\ الفصل هدا من اكاق ايحت ق تخريجه تقدم )١( 
•٢( • )م*اآ قربجا تحربجه تقدم )٢( 
وابن، را//آ*اا( ائي راك(، ١٧٥٣)والترمذي (، ٤٢• )ْ داود وأم ١(،  ivfs)أخمد أخرم )٣( 

•مححتح حن ت الترمذي وقال ذر، أبٍر من ( ٣٦٢٢)ماجه 
بالمحةالأإاني له ورمز )د/؟ُاا( اتئ النأخرجه )٤( 

.١( * )٧ ازام رغايأ (، ١٠٠٩)المعحة الميالة وانفلر; 
.هريرةوأي أض رواية من أيضا نمته وجاءيت، . عبداف بن جابر حديث من ٢( ١ • )٢ )٥( 

والزار(، ٥٤٧٢)حبان واس (، ٢٨٣١ر بملي وأم (، ١٦)م/.أحمد فاحرجه انس: حدبمث أما 
ررلفنال بجانحا، كاشامة ورأسه ولخته فألم ونه: مهلول ولغطه ٢(، ٤  ijr)والحاكم (، ٦٧٣٧)

.( ٤٩٦)الممحة ي الألماد م الدهي، ووافته الحاكم وصححه ( الراد وجنوه غيرومحا ) : ؤو الذ 
١( ٦٤)ه/الروائي مجمع ق، الهيشص قال (، ٤٥٦٨)الأوط ز ااطأراني فأخرجه هريرة أي حديث، وأما 

•أتمّفهم ل, م، وفيه حماية، وضعفه ثء؛رْ، القعنان بجي ونقه قرهيج س داود فيه و» 



٢٠٧بالخديت الاحتجاج ق اكشربمية غم بالسنة القول أثر الواح: الفصل 

.٢ ١ الحفاظ من جع وصححه ،، ؛ له ياق والوأحمد والنسائي داود أم 
.أحمد الإمام عليه ونص اتفاقا، بالواد خضايه ويكره ات ابن نال 

وظاهربالسواد، اللحيأ أو الرأس خضاب ذم على اتفقوا ; االووي؛ وقال 
عم*نقإ م ٠ حرام أنه الصواب بل والصحيح، تتريه، كراهة أنه اصحابنأ عبارات 

إه—الجهاد ل يكون أن إلا ونال؛ أًابالتحريم، الحاوكب ل صرح أنه الماوردي 
ةالحنابلوأما الحرمة، الأن الشافعية مدهب، معتمد أن السفاريىت وذكر 

. ٢٥١ تدليس؛ به حصل أن إلا بجرم، لا أنه I عندهم فالمعتمد 
هفيأن علمت مجا » : - بالسواد الشعر صبغ ل - مجالك الإمام وقال 

.«رااإو الصخأحب من ذلك وغتر الهي، 
ولحيته،شعره خضاب للرجل ويستحب )) ; ؛ ؛ انحتار رد ل وقال 

.لا« : وقيل . بالسواد ويكره ••• الأصح حرب)، غئر ق، ولو 
باإتحريمتصريح فيها ليس الحكم هدا ق العلماء عبارات غالبح فان وهكذا 

العامالإذن مجن السواد إخراج بعضها وق اوكراهة، إطلاق فيها وإنما ايع، ولا 

.(٣١١)U/ واليهقي (، ٢٧٣/)١ وأخمد (، ١  ua/a)اتي والن(، ٤٢١٢)داود أم أخرجه ١( 
والعلاثي~ حجر ابن والخ،افظ الذري عنهما نقله كما ~ والحاكم حيان ابن الحديث صحح وقد ٢( 

(٨١)،" ترتيب ز الدمحي وكذلك والألانى، الهنص جحر وابن وال-اءال عراق وابن 
.جيد« إمحاده » مفلح; وابن العراقي وتال غرقب« حن ظ (؛ ٣٢٩)؛/أء،لأم مثر ز وناو 
اضمبالصريح والقد (، )ص٩٤المسدد والقول ٢(، '  ٩٧)والرمح اكرغي—، صحيح انهلر؛ 
الر;انيالفتح أصرار ص وبلوغ (، ٢٧)٢/ْالمرفوعف الثريعة ونزيه (، ٤٣٨■ ) الرواة محدايه 

بالوادالشبح تغحر باجتنامحح الأمحاد وإتحاف ١(، )٦• المرام وغاية (، ٣١٩/١٧)
للهتم)\إاهه0والإواجر ( ٣٣٧/٣الشرعية)رالأدامح )ا/؟،•١(، الدين علوم إحياء وتخريج 

.( ٧٧/١)القاع وكئاف ، ( Tr\lyالشرعية)والأداب ١(،  ٥٤/١)الفروع ٣( 
.ا/•٨( له)٤ صححيح،سلم شرح ; واطر (، ٢٩ا/إ)ع 

.د٢(٧/٢ه(ر
.( ٣٢)ا/١ له الألباب غدا، واطر: (، ٤٢/٢)أخمد الإمام مصند ئلاثيات شرح ٦( 
.( ٢٠٤/٧)الأحوذي عارصة واطر: (، ٢٧)٧/<للباجي المنتقى ٧( 

. (٤٢٢/٦)(A
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بنحر.مقال العلماء من أحدا أن يمنع ل؛ » I ، ر المرطي قال حى بالخضاب، 
.ه( بالواد يصغون كانوا أمحم الملف من كثيرة جمامة عن روي فد بل ذلك، 

نابافظ الححكى نعم آنفا، اذيحرم عنهم نقل من قول كلامه ويرد 
ليكونالله؛ سبيل ق للمحاهد بالواد الخضب جواز على الاتفاق ا ر حجر 
•٢ العدوأ نفس ق أهيب 

قادةعن مل لزوجها، به تتزين أن للمرأة وخص العلماء بعض أن كما 
خضبمجن للمرأة يجوز أنه رأوا وكامحم ،، يل ٠Jالخاواختاره راهويه بن وامحاق 

•، ١ للرجل يجوز لا ما ثالرجلين اليدين 
~الخ—وزى وابن عاصم أي ابن والنساء للرجال مطلما بجوازه وصرح 

هلوانتصر ا ١ واد بالالخضب فيها أجاز مقرئة رسالة منهما كل أك وقد 

١)v/القاري وعمدة (، ٦١)"/٨ الياري فتح انظر• ■ العيي وكذ"لك )٢(  ٠ ٠).
وأهيبفيكم، وساتكم أرغب رادت اللهذ-ا به اختضبتم  ١٠٠أحن إن ر مرفوعات صهيب لحدث )٣( 

طريقمن ( ٩٨٥)ندْ ُن كلب بن والهيثم (، ٣٦٢٥)ماجه ابن أخرجه ( عدوكم صدور ق لكم 
■الخم صهيب عن جا-ْ، عن عنأبجه، صيفي، بن الحميل- عد عن المدوّي، يغفل بن دفاع 

«ضعيف >> يغفل بن دفاع بأن ونمب « حن إناد ط! (>> ١٢٦٤)هموامم- }، الوصمى قال 
فلاانقطاع أيضا وفيه «، مقبول » مهيب بن وصيفي «، الحديث لين » صيفي بن الحمياِ وعبد 

أنثالثة علة وثمة . عماه وقّ ءهيّبا، عآن لصيفي ولا صيفي؛ أبيه عن سماع الحميد لعبد يعرف 
إلإضافة منه، إصادا أقوى وهي بالواد، الصبغ عن النهي أحاديث بجالف لكونه نكارة، ته مل 
.« يصح لا » مفلح؛ ابن قال لخلالد اiع١رضة، عد يقا-م الهي أن 

ضعيفةالثالانالة )آ/أا/م(، للمندى ماجه ابن سن وفرح  rrvlT)iالمرعية)الاداب انظر: 
.( ١ ا-،"ا ١ )ص1 الأمجاد وإتحاف (، ivv)؛،/الأحوذي وتحفة (، ٢٩٧٢)

 )٤( j ( ٨٦/٣)الإ.ئن شم، ق الهاج.
ا/ْمأ(٠ ٦،  ١٨/٦)الباري وفتح  i(Yrylrالمرعية)الأداب أيضا: وانظر 

١ ٤/٦القيم)لابن المنن لهديب انظرت )ْ(  ٠).
انحمعل حجر ابن الحافظ- نِح وقل )ه/آمأ(، الأحوذي تحفة ل الباركفوري ذكر هكاوا )٦( 

تحنق ه عنونقل الحضامحب" " عاصم'مماب، أي ابن إل )أ/ْبمم( المفهرس للمعحم المؤسس 
ً"محن كب من عد فقد الخوزي ابن وأما بالمراد. الخم، لجواز اخيارء ا/أمأ( )٠ الباري 



٢٠٩بالخديث الاحتجاج ق التشربمية غم بالة القول أثر ١^١^ الممل 

،تشريمة وغير تشريمة إل ) السنة يم تقأنمار من الحدين من •جماعة أيضا 
تيأل •كا ذلك وعلل المنار ير نفق رصا رشيد محما٠ الشيح منهم 

إذالمباحة، بالزينة التعلقة العادية الأمور مجن بالسواد الشيب صبغ أن ~ ١ 
مجنفيه يعرض قد ما إلا الناس، حقوق ولا اس بحقوق تعلق فيه وليس فيه، تعبد لا 

دينهق هم التشبه على صرر فيه فهدا هم، مختصا صار فعله لكون بالكفار؛ التشبه 
.ا ١ مجلته وأهل بقومه رابهلته وتضعف عفلمتهم، نفسه ق تقوى إذ ودنياه، 

وغيره،السواد بن تمييز غئر مجن الشيب، يمغيتر الامجرة الأحاديث موم ع ٢
يصبغونلا والنصارى اليهود إن ) : ه كقوله والأعاجم، الكتامج لأهل مخالفة 

يأمره الله رسول كان قال• يد بن عمة حديث وق، • عليه متفق ( فخالفوهم 
.٠ ١ الكتر العجم ق، الطبرال أخرجه • لاؤءا:حم محالفة الشعر بتغيتر 

آوالكتم الحناء الشيب هذا به غترم ما أحس إن ) ت التقدم الحدث ~ ٣ 
أيعن صح محا ويزيده . الكتم أو لقال; وإلا معا هما تغي؛رْ ظام٥ )ر 

نابالعلامجة حقق وقد . معا والكتم بالحاء يخضب كان أنه الصديق؛ه; بكر 
.، رأمحوي يكون معا يما الخضاُمح أن الأيتر; 

والجمعحالكا، ليس أي; الحمرة إل يضرب أمحول أنه بعضهم! وقال 
الحمرةإل ويضرب مشبعا، قويا كان إذا المواد شديد يكون أنه القولن؛ نخز 

أماوصل كابان، أما محتمل والخفاب" الشيب وأيضا" والخضاب" اف ن الخطاب 
.)•ا/ْه(ارصوعات 'ممابم، j بالجواز رأيه إل أومأ وقد واحد، لمحاب اسمان 

القرصاوي.يومحف الدكتور وكيلك )١( 
.رص.ا،( الإسلام ق وا>ام والحلال (، V.U-Y■•)و/أ النار شر انظر: 
.)ا،/أ.-ا(المنار )٢(-ضم 

دونصعق، ومر حمحم، بن الأحوص وب (: ١٦)ْ/أ انحع ن الهثم ونال ١(، )٣( 
.« الحفظ صعق » (: ٢٩٥)المريب ل ححر ابن وقال ■ إه وثق 

.)ْ/ا"*اأ( الأحوذى وتحفة )\'/>،-V(، المنار مم وانثلر: 
.(١٥)؛/•الحديث، /.ب j النهاية رأ( 



التجدددعاة صد التشرمة وغر اكشربمية الغة 

.، ر حال« كل على أسود وهو خفيئا، كان إذا 
نبسعد ُّّءم• الصحابة من جماعة عن واد بالالخضب ورد أنه ~ ٤ 

شمةبن والمرة اس عبد بن و-مير والحتث والحسن عام بن وعقبة وناص أي 
ردةبوأبو سمرين ابن التابعتزت من وفعله • ه عفان بن عثمان المومنآن واسمر 
•ا ١ والزهري وقتادة علي بن محمد جعفر وأبو الرحمن عبد بن ملمة وأبو 

باختلافيختلف أنه القرصاوي! والدكتور رصا محمد الشيخ وب صم 
.ا ر الزينة ق الدوثم، فيه ويعتبر الناس، ين والأحوال العادة، وباختلاف، المن، 

:بال قحافة.مما أتجب قصة عن وأجاب 
الحلالمسائل من وليت! عادي، بامر تتعلق عآن واقعه الحديث، أن ~ أ 
•العموم فيها يعتبر الي المائل ولا والحرام، 

.الشيب بتغيئر المطلق الأمر فيها والى المتقدمة، بالأحاديث، معارض أنه — ب 

لكونهقحافة؛ أنجب ثب تغيير ق المواد باجتناب أمر ه الني، أن ~ ج 
ذاهذكر وقد . أحد كل حق ق ذلك يطرد ولا مستبشعا، مجثله حق ل صار 

ابنعن هو أخرجه مجا له ويشهد الخضاب كتابه ق عاصم أنجب ابن الجواب 
هحالب نغص فلما حديدا، حه ال كان إذا اد بالع يخض، كا ١ قال; شهاب، 

'.،٤١,الأئانتكناْ^
.؛( )>،/Urالأحوذي تحفة : وانفلر .٣(، )و/ه ايار تر -ف)١( 
(،٣٦٨)؛/اد المعوزاد ا/ئ؟(، )٢ للغوتم، المنة ثرح ن وعترهم هزلا، عن حكايته انظر )٢( 

•)ْ/ا'*آئ( الأحرذي وتحفة (، rrU/r)الشرهمة والاداب ا/أآأ(، )• الباري ونتح 
u الشخ اختارْ وكيلك )٣(  V _ ٤( الة نئه ل.

.٩( )ص. الإملأ، و رالخراء والحلال )آ/-.٣(، المار تر -فواملر: 
.ا/ئآئ( )• اياري وفتح أمها، الصادر املر: )٤( 

زهترأن دليل: جريج، ابن كلام من مدرجة ( السواد واجتنبوا ) الحديث: ي توله بان أيضا وأعل 
فأنكر؟ المراد( وجتبوْ ر محيا حديثه ق جابر قال هل الزبير: أبا سال الحديث راوي خيئمة أبا 

=يؤيدْ صحيح. بإسناد ( XYaIv)الند ق أحمد الإمام ذللئ، روتمء ( لا ) وقال: ذلك النم أبو 



٢١١يالخديث الاحتجاج ق اكشربمية غم بالة القول أثر الرا،ع؛ الممل 

الزمانآخر ل قوم يكون ) : ه الني أن عباس ابن حديث عن وأجاب 
تومتنا سندا ضعيف بأنه الجنة، رائحة يربجون لا الحمام، كحواصل بالواد يخضبون 

أبوالخارق ابيي ابن أنه والظاهر منسوب، غثر عبد سنده ففي 
قالحديث أورد وليلك الجوزي، ابن رجمحه وقد ٠ ضعيف وهو الصري، أمحية 

.(( ه الله رمول عن يصح لا رر فقالأ ٢ ر الونحوعات كتابه 
الالتصحيح إذ يقبل، لا الشيخان عنه روى الذي الجزري أنه واحتمال 

إنم . الوعيد كهذا الشرع لأصول محالف أمر ق ميما ولا بالاحتمال، يشت 
.ا١ الحديث، لهذا الكر•بم عبد به ينفرد الاحتجاج-مما من منع حبان ابن 

واد،بالبجضب كان الزيتر، أبي ص — آحره ق المذكورة بالزيادة — الحدين، راوتم، جريح ابن أذ 
توجوء من عنه وأجنب • الخوزتحا اب*ن عنه حكاد كما 

ا،يوهى عليدل يذللن، تصربجه وعدم الجملة، هذو أدرج أته على ؛ ينص^م جريح أبن أن ~ أ 
•المقق إل،ورسما 

عنالزبتر أي، عن صعد ين اللسن، عليهات يابعي فقد الجملة، هذ0 يذكر ينفرد م جريج ابأن أن ~ ب 
نية)ح/آ*آأ(،أي وابن (، ٣٦٢٤ماجه)وان (، ٣٢٢، ٣١)آ/،■ ني المو أخمد الإمام عند جابر 
٢٠)الرزاتم، وهمد  الزيثر،أيب عن الأجلح أيضا وتابعه ٠ ا السواد وجنبوه غتروه، ر ولمظه| ( ١٧٩

■ا ١٦)٩إ٦'تاريخه ؤ، والحعلب (، ٤٨٣)الممر ثم، و١لطمانى (، ١٨١٩)يعلى أبر ؛ حديثه وأخرج 
الكيرؤ، والط^راني ْ(، ١ )ْ/٣ عوانة أم حديثه وأخرج الزيئر، ابي، عن ال--خساني أيوب أيما ثت١بعه 

(٨٣٢٦/٤١/٩).
وحشوه) ا: ولفظههريرة، وأيي ُاللن، بن كاض جابر غم قو الني عن رواء الحدبن، هدا أن ~ ج 

حدثهماتخريج م وقد ( السواد 
أند بعنسيها أنه على ميي هو معاوية، بن زهتر عتها صاله لما الجملة لهذه الزبتر أبي، إنكار ~ د 

فلابالواد جريح ابن خض، وأما ٠ به حدت مجا يعل حدئه ني قل محدث مجأن وكم بما، حدث 
يخفى.لا كما مدرجة الزيادة هذه نكرن أن نتلزم ي

ؤ،دة المتقث، والأحادي١(، ٠ —٩ ١ ٠ )>؛_U الأمجاد واتحافح (، ٤٤)ئ/• ١لأحثذتم، تحفة انظرت 
.(٢٩١)باجر لممطفى العحيح؛ن، 
.)ا()*ا/ْْ(

.)و/ب،ما(المار متر )٢( 



التجدددعاة محي اكشريعة وغر النشرمة المة  ٢١٢

الاعتقاد، أو منهم يصدر لفعل الوعيد يكون أن يحتمل آخر• وجواب 
قال نا كمياليما نعرفهم لهم، سئما الخضاب ويكون الخضاب، لأجل 

رم.بحرام ليس الشعر تحليق كان وإن ،، ١١( التحليق سماهم ) الخوارج: 
:ياق ■سلآته.دا نوقشت وفد 

.« العادية الأمور مجن بالسواد الشسبs صبغ أن }} : الأول أما 
اللحيةإعفاء يرى عمن ، رالمتقدمجة المسالة ق يه أجيب عنه.مما قيحاب 

يالشرع.لها صلة ولا العادات، قبيل من 
ب—تنمحز غثر من الشيب بتغيتر الامجرة الأحاديث عموم )) : 'كاني وأما 

,وغيره،ك السواد 
أخرىباحادث تقييدها جاء وقد مجطالقة الأحاديث هده بان عنه; يجاب 

معشريا ) اللحى؛ بيض رآهم حنن للأنصار كقوله. الصبغ، نوع بيان عضها بل 
والكتم(الحناء الشيب هذا به غترم ما أحسن إن ) وقوله• ( وصفروا خمروا الأنصار 

:قحافة أيٍب شعر ق ه كقوله واد بالخضب لمن والوعيد النهي الأخر بعضها ول، 
قوميكون ) عباس: ابن حديث ق، وقوله المواد(، واجتنبوا بشيء هد>ا يروا غ) 

(الجنة رائحة يربحون لا الحمام، كحواصل الزمان آخر ق بالسواد يخضبون 

.معا والكتم بالحاء الشيب تغيير الحديث ظاهر I الثالث وأما 
احمولكن ا، إليه بقه قد الأثئر ابن ذكره مجا بان عنه: يجاب 

فاله—ابالوسمة يخمل حالصا،كما أسود يكون لا الشعر ؤيد تمجن به يخمل 
,السواد شديد الشعر تمر 

•الخا-ري سعل■ أي؛ عن ( ٧٥٦٢رالمحاري أخرجه ر١( 
عاصم.أيب ابن عن مختصرأ جحر ابن وقله الجوزي، ابن جواب >مد.ا )٢( 

٤:رْ/ا٤ الأحوذي وتحفة ا/ل*اأ(، )• اياري ونح رم/ْْ(، الجوزي لابن مضوء\ت انظر: 
 )٣(•

.الأبماد )1(إتحاف 
.(١٠٥—١٠٤)"/السنن ل؛ معا نفلر؛ ١ آ ر٥ 



٢١٣بالخديث الاحتجاج ل التشربمٍة غير بالة القول أثر الرا؛عت الممل 

إلأصيف إذا  uUالبحت، اكويد عن اكهي إن » : ، ١١القيم ابن قال 
و؛نالشعر يجعل والحناء الكتم فان به، باس فلا ونحوه، كالكتم آخر، قيء الحاء 

.(( محاحما أمحوي تجعله محاها الوسمة، يخلاز والأموي، الأحمر 
يخضبونكانوا أهم والتابعين الصحابة من جماعة عن ورد أنه الرابع• وأُّا 

؛وجوه من عنه قيحاب بالواد، 

حمرة،بخالعله الذي السواد على بجمل واد بالمنهم حضس، مجن أن ~ أ 
.له الشارع حفلر لشوت البحستح، السواد لا الدهمة، لون ل يكون أو 

الحفلرأدلة أن على فيحمل الحت، بالسواد صبغوا أهم فرض على ~ ب 
؟محالفتها بالصحابة يقلن فكيف بلغتهم ولو بلغهم، لر 

عنه ثبوتق الصحابة، من بالسواد الخماص، عنه نقل من أذ ~ ج 
قالهلال فريح الشيخ نتع وقد ، ٢ ر القيم ابن العلامة حققه كما نفلر بعضهم 
به أن» إل: هى فانتمنهم ذللئ، إليه ئسب امن ر الأمجاد إتحامح، رسالته 

ثلاثة:إلا منهم، إليه عري من إل السواد خضايبه نصية الصحيح بالسند يثبحؤ 
.ه« عامر بن وعقبة والحمحا الحسن 

ارضمعمحنها والحسن الحسن ؤؤ الوارد أن علمت وند رر • ؛ ال، نم 
هعليورد عامر بن عقبة ق الوارد وكدا أيما، الاحتمال عليه ورد وقد .ممثله، 

.الاستدلال« بمنهل الاحتمال ومع الاحتمال، 
عنالثابتة السنة خلاهم، لأنه فيه؛ حجة ذلا عنهم، هذا ثبت، لو ~ د 

إلردوء _، ل ثئنرعم قان ؤ ت تحال اس قال، وفد وقولأ، فعلا M اس رسول 
بكركابي الصحابة كبار عن الثابت، خلاف، وأيضا اء/\؛ه[ زاله و^لئنول أؤ 

.المعاد)؛/\/أ"ا(زاد )١( 
ا;اون)،-/أ.)\(فيسيّج

•)أ()همغآا( 



التجدددعاة عد النشرمة وغم التشريمة الغة  ٢١٤

هبغالأخذ ؛، ر يالحناء عمر وحضب والكتم، بالحناء بكر أبو فحصب وعمر، 
همعنمل الذين الصحابة من حالمهما من فعل دول السنة، لوافقته ايعان هو 

.٢٢١واد بالالحقب 
:يال عاليه.مما فئرد قحافة أل قصة مناقشة ز أورده ما وأما 

.« ؤ. عادي بامجر تعلق عآن واقعه الحديث أل :» فوله — أ 
فهلبحكم، عليه حكم أو أحدا، حاءلس< إذا ه الني أل على مي هذا 

بدلكخاص أنه أم ؟ يخصصه دليل مم لم؛ مجا الأمة لجمنع عاما الحكم هدا يكول 
قل الأصأن التعميم: بول القويقوى الأصولي؛ن، ب؛ن خلاف ؟ المخاطب 
الأهار صممن الأمة من الخطاب له يتأتى من لكل العموم الشارع خهلابات 

انكو لوأيضا بدليل. إلا عنه ينتقل ولا الأصل، هدا على فيبقى لدلك، 
.ار الجميع إل مبعوثا الني. يكن لز الأمة بقية دون يه مختصا الخاطب 

المعللقالأمر فيها والي التقدمة بالأحاديث معارض أنه )ر ت قوله ~ ب 
١٠لئ١ني التعليل به نوقش عنه.مما بجاب الشب« بتغجر 

ذلكد يط ولا مستبشعا،قحافة أل حق ق صار لكونه )ر ت قوله ~ ٢ 
فيحقلكأحد«.

اسعبابن وحديد القصة، ظاهر لمخالفته قوى عثر التفصيل هدا أن 
دوالوعيوالتحذير السواد، باجتناب الأمر فيها الي الأحادث مجن وغرهما 
١فعله ق الشديد  ٢٤١

علىفيه دلالة لا فانه للاحتجاج، لح يصفلا الزهرتم، عن نقله ما وأما 

اض.عن ( ٢٣٤ر١ ملم أخرجه )١( 
.)صإ،ر( النة وتمام (، ٤٤٢)ْ/بم'اإ، الأحوذي وتحفة ١(، • )ا"/إ المن ئذبب اطر: )٢( 
.١( ٩ ١ •t/ انحط البحر ) شرعا« ثان لغة مض انميم أن والحق: » الزركئي: وقال، )٣( 

للحرييوالبرuن (، ٣٣١والمدة)\إخ\ك  i(A'i.-AAlrحزم)لابن الأحكام واطر: 
(،٢٨)ا/.الرحموت وقواتح )آ/آأأ(، اكر الكوك وشرح (، ٢٦٣/٢)للأميي والإحكام 

.١( ١  ٢٨الأمجاد وإتحاف (، ٨٠، -٢٤)ص١٤الة وتمام ١(،  ١١٨-را/با الأوؤنار ونل 
.(١١ ٢٨الأمجاد وإتحاف ا/؛آ؛(، ). ري، ١J١نح اطر: )٤( 



٢١٥الاحتجاج ق التشريمة صر بالة القول أثر الرائع؛ الممل 

مجردهو بل الشاب، على الراد يرى كان وأنه ذكر، الذتم، التفصيل 
.؛ ؛ وتركه فعله عن منه إخبار 

ه،عنالفل لتضارب ضعيفة الزهري إل بالواد الخحب سبة ن إم 
رأمإطلاق بفعله يفيد أن شرعا يمح فلا بالواد، خمابه صحة فرض وعلى 

. ٢٢١الراد باخمماب الرسول. 
:يأق  Icعليه.فترد عباس ابن حديث ق،ناقشة أورده ما وأما 

الارق المخأنجب ابن هو " الكرم عد " ب ا،لراد بأن السد: ق شه 
،' الجزري بأنه مصرحا ا ١ داود ألجب سنن نسخ بعض ؤ، جاء لكونه لم؛ ي

قحجر ابن عليه وتبعه ، الأسراف تحفة ق الني الحافظ عليه نص وكدللئ، 
.رءا" \ه)\ق ^، ١" 

عبدعن بالرواية مشهور وهو الرقي، عمر الله؛ن محي هو عه الراوي ن إم 
.ار حجر وابن والذمي المندري حققه كما الخارق، ألب ابن لا الجزري، الكر-،( 

إلالسند ز الوجود اهرم عبد نسبة ل الجوزي ابن الحفاظ خطأ وند 
حجروابن والعلائى والذجي المنذري يتخطثته: صرح وممن الخارق، أي ابن 

ر'"ا.وغثرهم و١لأuني واإشوكانى ^اق وابن 

•( ٨٣٨^٢١>، المرام غاية انظر: )١( 
•١( ١ )مرا الأمجاد وإتحاز )'سألأ(' نمه المصدر ؛ انظر )٢( 
يالالمسحة وكذلك ا/أأ'أ،، )١ داود أي محس فرح المعود عون علمها الي المسمحة ن كما )٣( 

•( ٩٨١١٧)هارموري للداود أي حل ن انحهود بدل علمها 
.(trill)الظراف المكن وبمات الأشراف تحفة )٤( 
(.Va/u)المهيب ومحيب ٢(، ٤ ١ ا/ ) الحفاظ وتدكرة (، ١ > )ا/ح داود أي محنن مختمر انفر: )٥( 
قحجر ابن الحافظ محهم مله القدم والضياء عساكر بن القاسم ثأبي طاهر بن الفضل كاي )٦( 

كابنصححه من صنيع مقتضى وهو » قال; م ص٧٨( )حديث" المعابجح أحاديث عن أجوبته 
•دال-اعاني ايتص جحر وابن مفلح ابن الجزري ا أنه أيضا ورجح والحاكم« حبان 
-المدد والقول ٢(، •  ٩٧)والمرمب المرغب وصحيح ١(، )■/٨• ندري للداود أي مختمر انظر: 



التجديددعاة عد اكشريعة وغهر التشرمة السنة  ٢١٦

انفردمحا غاز ثقة، لكونه يضر فلا الحديث بمذا الجزري الكرم عبد تمرد وأما 
.غيره بحففله لر ما وأنفن حفظ لأنه مقبول؛ منه أوثق هو من بجاك ب إذا الثمة به 

;جهة؛dj من ضه وأما 
ىعلادة زيوفيه الحديث، لظاهر محالف فهو تقدير من ذكره مجا فان 

وله.:قيكون أن إل أيضا ويفضي دليل، بلا عله وقول قؤ، الني كلام 
قالذكور عليه الوعيد ترتيب ق له أثر لا طردي وصف آ بالسواد ضبون خير 

الشارعمفصود عن ويعده لنكارته غريب؛ قول وهدا الحديث، 
عنسثل لما ه لكونه يعد؛ فيه الخوارج ق الوارد بالحديث وامتئهاده 

تلم مهسرواية وف ( اكسبيد أو التحليق، سئماهم ر فقال! به، صرح سئماهم 
م.( الخحلق ) الأخرى ارواية وق : الووي ،قال ٢١( التحالق اهم ب) 

:الخوارج بسما المراد ق أقوال تلاثة ، ٤١الكرماق ذكر وقد 
لهم.شعارا فصار ، تديناالرؤؤس حلق اتخدوا أفم ت الأول 
•شعورهم وحميع واللحية، الرأس حلق به يراد ت الثال، 

.إه الدين أمر ز المخالفة ق والبانمة القتل، ق الإفراط به يراد الثالث: 
لأنهباطل؛ الأول نلت: » : ا١لكرمانى١ كلام على مشا حجر ابن قال 

قكالصربجة المتكاره الحديث طرق لكن محتمل والثاد ا، الخوارج؛ مجن قع يب 

١(،٤ )؛/■ الاوطار ونل  i(rrvlrالشرمأ)والأداب t(TU ،)/؛،ارنوية القرمة وتتريه )صا<أ(، 
الصريحواص ١(، )٦. ارام وغاية (، ٣١)U؛/،، الأص وبلوغ الملأ، أعلام وسر 

.الأمجاد)صا/ا( وإتحاف (، ٤٣٨)•للعلائي 
.(١٣٤)ص الأمجاد انحاز انظر: )١( 
الخيري.سيد أي عن ١( •  ٦٥))٢( 
•١( " U/U)للنروي ملم صحيح شرح )٣( 
.( ١٢ ٤٨؟/)٥ للكرماق الممحاري صحيح ثرح )٤( 

./٦ْv( ١٣رالباري )ْ(»تح 
)آا/بم؛ب(المم لاين الذمة أهل وأحكام )ا/،-ْآ( نسأ لابن الاثامة الكلام: هذا نومن ل انفلر )٦( 



٢١٧بالخديث الاحتجاج ل اكشريعة غم بالمنة القول أثر الرابع: الفصل 

.أعالم« واف والثالث الرأس، حلق إرادة 
اسوحدت قحامة أبير قصة على وأجوبته تعليلاته جميع عنانثة وبعد 

علىالمهللع فإن للاصتدلأل، وهوصه ذكر، مما شيء استقامة عدم وبيان عباس، 
أيٍبوحديث سئما لا بالمنع، القول يختار أل إلا يسعه لا وأدلتها المسالة هذه أحلراف 

؛١ إ المواد تقربوه )ولا ت لفظ ول المواد( وجنبوه ز ولفعله; ذلك ل صريح قحافة 
ويتاكدوالمع، النهى ل أبلغ وهذا قربانه، عن والنهى الأمر.كحانته محن فجمع 

الزوج،تغر الكب؛رة والمرأه الجارية، شعر كخضاب )) تدليس عليه ترتب إذا ذللئ، 
.؛ ل والخداع« الغس من فانه بدلك، المرأة يغر الشيخ وخضاُج، بدلك، واليد 

غالم،وإنما صربحا، بالواد الخضب، محر-م عنهم ينقل ل؛ الأكثر كون وأما 
يهللقونالمتقد>ان أن العلماء; مجن جما-عة حقق فقد الكراهة، إحنالاق فيها عباراهمم 
,ار التحر.بم 4ا ويريدون الكراهة 

علىالأنمة أتباع من المتأحرين من كثير غلعل وقد >ر ; ا أ القيم ابن قال، 
لففلوأؤللقوا اكحريم، لمقل إطلاق، عن الأئمة تورع حيث ذلك، بسبب أئمتهم 

عليهمسهل م الكراهة، الأئمة عليه أطلق عما ١لتحريم المتأخرون فنفى الكراهة، 
هبونجاوز التتريه، على بعضهم فحمله عليهم، مونتهم وحفت، الكراهة، لففل 

يهبفحمل تصرفاهم، ق جدا كثير وهذا . الأول ترك كراهة إل آخرون 
.الأئمة« وعلى الشريعة، على عفليم غلهل 

•ذللث، تطن الأربعة الأئمة عن كثئرة موص نقل ل رع ثم 
...

الق.عد بن ض حديث ص ٢( ٤ الحاكم)•ا/أ اللفظ بمذا أخرجه )١( 
.(١٥روالفروع (، tr/T)أخمد الإمام سد ثلاثيات ثرح أيضا: وانظر )أ/ا،،--ا(، العاد زاد )٢١( 
•والماركفوري خال حس وصديق لكلمي )٣( 

الأمجاد)ص.*ا-ا*ا(وإتحامح، (، ٤١)ص\الأحوذي تحفة ومقدمة ١( )٦١٨ الخالص الدين انظر: 
.-٣٤(١٣٩/١ءلأمالموسين))٤(



اكجديددعاة عند اكشريعة وغثر اكشريهمة المنة  ٢١٨

الثانيالمبحث 
بالحديثالاحتجاج في التشريعية غير بالمنة القول اثر 

•والتجربة الخيرة على بني ما على 
الق٠ريةالشهور أوائل تحديد في الفلئي بالحساب الأحد في ائره الأول: انمللب 

القمريةالشهور اوانل تحديد ل عليه الاعتماد !عنيت ١^^، بالحساب الأخذ 
ذيفهر وبداية ومحايته، رمضان شهر صيام بدء صبط لأجل وذلك ومحايامحا؛ 

.ا ر الأحكام من ذلك وتحو بعرفة، الوقوف يوم وتحديد الحجة، 
علىاجتماص يمكن لا أقطارها، وتباعد اذسلمين، بالاد سائي فحكم 

الهلالروية على اعتمادا العيدين، ويوما رمجضان صوم بداية فيها محددة أيام 
يفضيمما آخر، إل إقليم ومجن بلد، إل بلد مجن ، ١ الأهلة مطالع لاختالأف نفلرا 

مجشاهدهو كما والنامحبات العيادات هده ق واختلافهم المسالمين تفرق إل 
والشنالقطع مجعها يتحقق وسيلة إيجاد إل الحاجة مسيس ق إذن فهم ~ الأن 

مجتاحاذلك أصبح فقد العصر، هدا ق محيما ولا ومحاياها، الأشهر بدايات .ممعرفة 
يرحمة ومجتابعرصد آلات اختراع ق الكبير للمملور نفلرا قيل؛ ذي من أكثر 

•ثلاثة أو شهرين إل بائه لو وكما والول، زوجها، ءنه-ا التوق، وعدة الكفارة، كصوم ( ١) 
•١( لايزتمة الفتاوى بحموع انظر: 

خطعن والعد القرب >ث س العرض خهلوط ن والأقطار الأقاليم تفاوت سه المطالع اختلاف )٢( 
وإذامعا، الأطلسي انحيط البحر ساحل عن وقربا يعا-'ا الطول خطوط ق اختلاقها وكيلك الاستواء، 

شريقالتباختلاف نحلو الروية لأن قائم، ال فالاحتأحدهما ن أو والعرض، الطول ق اختلفا 
ومصر،مكة ق كما نٌض، يولا المغرب ئ يرى أذ وحب المشرق j روى مى ولكن والتغريب، 

ونتالغروبح، بجهة تعلق الهلال روية لأن العكس؛ لا مصر ؤ، رويته مكة ى رويته من نلزم 
اخرنالروية سبب يكون ند لأنه بالمغرب؛ روي، إذا كيلك وليس بالرؤية، أحق فيكون غروبما 
٠منها ترينا كان بالشرق غربت ولما وصوءا، يعدا فازداد عندهم الشمس غروب 

للقراؤ،والفرو؛، ٥(، )آ/• المنهاج نرح على قلوبي، وحانثة ١(، • )ْآ/ئ الفتاوتم،بحموع انفلر؛ 
•١( )صْ النشور والعلم (، ٢٢٨، ٢٢٧)؛/عابدين ابن رسائل وبحموعه ، ١٢)؛/



٢١٩بالخديث الاحتجاج ل التشريمة غعر إاوسة القول أثر الوابع؛ الفصل 

همفارقتووقت مجنها، وبعدم القمر قرب ومدى منازلهما، ق والقمر الشمس 
فيماالأعداد اب حموسهولة دقة وكدللئا المكّث<، وقوّري النور وقوس شعاعها، 

تترلوقت وأي أفلاكها، ق الكواكب مواضع يه يعرف كوكب.مما كل يخص 
•را، تحركها حبال قل فيها 

الي.ان عمر ابن حديث ق ورد ما به: الأحد على يشكل مما ولكن 
تسعةمرة !عي• ( وهكذا هكذا الشهر نحب، ولا ذكتِ_، لا أمية أمة إنا ز قال؛ 

الشهر) لم؛ مولفظ للبخاري، واللفظ ،، ر عليه متفق . ثلانن ومرة وعشرين 
(وهكذا وهكذا هكذا والشهر ) الثالثة ق الإبمام وعقل ( وهكزا وهكذا هكذا 
.اكمح، تمام يعي: 

والمعي؛آ أمية أمة ) لقوله؛ تفسير هو ( نحممب ولا نكتب، لا ز فقوله؛ 
علمنابل وستنا، هدينا من ليس والمنجمون، الحتابون يعتاده ما على العمل أل 

•ا ١ ُلأمحا ومرة وعشرين، تسعا مرة نراه قاما الهلال، برؤية يتعلق 
تعالشهر ) ت ه ني القال ، ١ للخاري أخرى رواية ويوضحه 

آثلاث—،ن العدة فأكملوا عليكم غم فال تروه، حى تصوموا فلا ليلة، وعشرون 
الحساب.أهل فاسألوا يقل؛ ول؛ 

(٦٤٣)ا/آأأ، خلدون ابن ومقدمة )_v\(، بكي للالتهور إئاؤت، ق الشرر العلم انظر: )١( 
.( ١ . ٨ . ) لم وم( ١٩١٣)الخاوي )٢( 
.)أ/ْآأ( للقارئ المشكاة شرح المرثاة )٣( 

.)أ()7.بما(

يللمعيلام الأو يوما، وعشرين تسعة يكون الشهر أن أي: ( لملمة وعشرون تسع الشهر ز وقوله: 
هزمنه ق وعترون تسع الشهر مجيء لأن الأكثر؛ الغال—؛ على محمول هو أو بعينه، شهر والمراد 

مماأكثر وعشرين، تسعا هو الني، مع صمما لما تال: عود مابن لحديثح الثلأثين؛ ضن أكثر كان 
ددعوأما منها، ينقمن فلا وعشرون تع هو اللازم الشهر عدد أن أراد أو ■ ثلاثئن، معه صمنا 

الأخر.بعضها ق يكون ولا الشهور، بعض ق فيكون الئلانن 
وعشرينتسعا يكون ند أنه أي: القصان، وهو 'لمرفيه أحد من حمره ماثاه: » العري: ابن ونال 
ًولا اختماحنا، أنفكم الأكثر بصوم أنتم تأخذوا فلا أكثره، وهو ئلاثغ، يكون وتد أقله، وهو 



التجديددعاة محي اكشريعة وغثر التشريمة الستة ٢ ٢ ٠

أوالخلق، لجمح ممكنة لأها الروية؛ هو للوجوب الشرعي السب جعل وإكا 
انلهجعل وهكذا . ، والحسابل ذلك علم لا يوما، ثؤحين الشهر باكتمال الحكم 

لرالعا فيهم لأن مشاهدة؛ بيان بينة أحد كل على المقروصة العبادات أمباب محمحانه 
.آ١ ومشاهدته الهلال روية تعامحلي ير يشتركون وكلهم والعاقل، والفهلن والجاهل 

ابحتعلم معاناة عن للحرج رفع باروية! الحكم تعليق ق وأيضا 
ظاهربل الأمر، هذا بحسن من ذلك بعد حدث لو حى القمر، ومنازل النجوم، 
.، ل أصلا بالحساب الحكم تعلق بنمي يشعر السياق 

منهوالفطر ان رمجض صيام ق العمدة أن إل العلماء جمهور ذهب ولذلك 
أنتثناء بام— يوما ثالاثن شعبان أكمل رمجضان هلال ير نر فان الهلال، روية على 

احتياطارمضان بنية صومه وجوب الحنابلة فقرى نحوه أو غيم رويته دون بحول 

وانتهاءابمداء مرتبطة عبادتكم واجعلوا ؤيتJJ ^Aعبادتكم اربطوا ولكن الأقل على تقتصروا 
.٢( . آ-ه . م/أ الأحوذتم، ء\وى ) « باستهلاله 

.١( ٥ )ئ/أ وفتح ١(، )ل/آ التئريب وطرح ١ْ(، ٣/٢)ْالفتاوى بحموع وانثلرت 
دعنهريرة ابيز عن ومثاله . ( ٦٨٩)والترمذي (، ٢٣٢٢)داود أبو ;أحرجه عود مابن حديث 

.حيد رإسادْ : جحر ابن الخاففل وقال ٩( • ، )!/١٨أحمد عند عاتغة وعن . ١(  ٦٠٨)محاجه ابن 
.١( )ل/آْ الماري ونح ، ١( ١ )؛/٤ التئرب >ح انظر: )١( 
•)*ا/بم'آ١( للقرطى والمقيم ٢(، •  ٩١٣)الأحوذي عارضه انظر: )٢( 
•)ا/ْ*ائ( للمباركفوري المفاتح وٌرئة ١(، )ل/بمْ الباري فتح انفلر: )٣( 
•ى الخوري ابن ذكرها الي أحمد الإمام عن الثلاث الروايات إحدى وهو )٤( 

الوثقونذرا، وكفارة قفاء بل نفلا، ولا قرصا لا رمضان مجن صيامجه بجون لا الث-انيةت والرواية 

•سترين وابن الحسن قال وبمذا والفطر، الصوم ق الإمام رأي أن'المرجع'إل التالثة: والرواية 
روايان:فيه الشك؟ يوم مي يأن يجوز هل الأول: وعلى 

.أصحابه من الأكثر وعليه صومه، يجب رمجضان من هو بل الشك، يوم يسمى لا إحداهمات 
٠شحا كان وإن التعمد جانب فيرجح عنيه وبناء الشك، يوم يسمى أنه ت والثانية 

الهلال،طلب عءث الناس يتقاعد بأن الشك يرم أحمد الإمام مر وقد أصح، والأول الجوزي: ابن قال 
•"( a/tالخلاف أحاديثج ق التحقيق ؤ شهادته الحاكم يرد من برؤيته يشهد أو 

.(١٠٣)o؟/a؟- الفتاوى مجموع وانظر; 



٢٢١بالخديث الأحمح1؛طج ي التشرمة غير بالة القول اثر الرابع؛ القمل 

قيتعلا فيموهكذا يوما، ثلاؤن أيضا رمضان أكمل شوال هائل ير ب وإذا 
•الحجة ذي شهر بابان 

ابوحة الفلكيالعلوم عالي الاعتماد نجويز عدم فيرون عليه وبناء 
كذلعلى الإجماع حكى وفد الشرءيةرم، المسائل ق الأهلة نوت ق المجوم، 

وابنهيرْ وابن الثاجي الوليد وأم الجصاص بكر أم منهم: العلماء من جماعة 
ةتيميابن الإسلام وشيخ ااقر١في الدين وشهاب القرطي اس عبد وأم الحاجب 

.٢ ق١ئالهر من وزلة شاذا، رأيا خالفه ما اعتبروا وقد ا، رماإة١ فيه وألف 
غمفإذا الشافعية، ،من لمريج ابن بالحساب الأخذ عنه اشتهر وممن 

نصروْوقد صومه، وجوب هو الأصحاب محي المذهب (: ١٢٦)م/؟الإنصاف ق الرداوك، وقال 
.عليه تدل أحمد نموص وقالوا؛ الخالمين، حجج وردوا التصانٍم، فيه وصنفوا 

وهووالخلف، السلف من محلوائف قول وهو حرام، ولا واجب لا حائز فصومه » تيمية؛ ابن وقال 
كلامه،ق للوجوب أصل ولا هدا، على تدل انما احمد عن الكثثرة والقولان حنيفة، أبي؛ مذهب 

.١( • صم١ العلمية الاختيارات ) ه« الصحابة من أحل كلام ق ولا 
البحوثمجلة ق نشرت ا الححة ذي هائل روية ق الاختلاف حكم بعنوان رسالة رجب ولابن 

(٢٨١٢)ص;!؛!'— ٤١العدد الإسادمية 
ورووس)ا/خا'آ(، الشافيان والج )ا/خءآ(، والوجهان راروايتآن )آ/،"؛(، المعاد زاد وانفلر؛ 

الكرمي،مرعي للشيخ رمضان من الشك يوم بموم الرجحان تحقيق؛ (، ٤٩)آ//* الخلافية ائل الم
.٤( •  ٦/٤)والفروع (، ١٢٦/١العمدة)من الصيام كتاب وشرح (، ١١٢)م،

وكيلكبما، العلماء كبار هيئة قرارات يه صدرت وقل السعودية، العربية الملكة ؤ، العمل وعليه )١( 
نصرتهي رسالة الجزائري بكر أي وللشيخ الأثاصية، رأي وهو والإفناء، للبحوث الدائمة اللجنة 
." الهالأل روية ثبوت ن القال حن " سماها
ةميثوأبحاث (، ١١٨)م،'آم، شعبان ( ٢١)العدد الجزائر/ - الأصالة مجلة انقلر؛ 
١(، ١٢-٩٦/١رالإفتاء)> العلمية للبحوث الدائمة النحنة وفتاوي (، ٤٨■١-٢/٢العلماء)'كبار 

•١( )ص؟ الخزاثري بكد أن ورسالة 
..٢( -١ ١٢٦/٢)ْالفتاوي مجموع ضن " الهلال رسالة باسم" )٦( 
رآنالقلأحكام والجامع ^١(، ٨/٢)للباجي والمتتقى؛ (، ٢٠)ا/• للجصاص القرآن أحكام انثلر؛ )*١( 

الكرىوالميزان ١(، • ٢ الفرق، والفروق، رما>لأا(، الأمهات وuمع ١(، للقرطي؛ 
OV\lهبترة)\لابن والإنماح الأئمة)ص.آ(، اختلاف ث، الأمة ورحمة (، ١٨ااشُراني 

=( آه • سنة)٦ وترق، أه(  ٤٩سنة)ولد البغدادي، ريج س بن عمر بن؛ أحمد العبام، أبو )٤( 



اكبمديددعاة محي التشرمة ومحر اكشريمة المة  ٢٢٢

علىدل الحساب كان فإن بالحساب، نفسه حق ق يعول أن للمحامحب جاز الهلال 
أبووالقاصي الشافي، القفال الشافعية من عليه وتبعه ؛، ر فلا وإلا صام الروية 
وألفالمبكي الدين ،وتقي المدر لمح، وابن ا ١سيري١ وابن القليري، الهلب 
الحسابيتعاطى الحكم.ممن بجم هل عندهم: خلافهم على ،، لنمرته ق ومحالة 

•أً، ؟ الوجوب أم الجواز الصوم حكم وهل ١ غنوه يتناول أم 
وبعسمءىالحفية، من ١٢٧لرازيرمقاتل بن ومحمد ، ر قتيبة ابن قول وهو 

الجللالتابعي إل لجته واشتهرت ^,^،؛٩،، ابن الدين محني به وصرح ،، رالمالكية 
عنالنقل ق ولكن الشافعي، الإمام إل وثب التختر، ابن اس عبد بن مطرق 

وقفتوالذي ، شريح ابن محا اسمه ذكر المسالة هذا ق راية نقك الي الكتب بعض وق 
بالمن.هو ترحمته ق علمه 

.٢( )"آ/ا بكي الابن وطثات (، ٥٩٢)الإنري وطنان المته)آ/آ'\'\(، تمم انظر: 
.٢( • )'آ/آ الأحوذى وعارصه ا، ١٨را/•للشرازي الهن.ب ق: •ذهبه انظر )١( 
قالمشور والعلم (، ٢٧٩، ٢٦٧)،-/العزيز فح وبمامشه للمووي انموع ق: إلهم ته نانفلر )٢( 

•)"uU( الثيرر إبان 
•٢( • )آ/آ' الأحكام عدة ثرح الإحكام إحكام انفر: )٣( 
.ذكرها بثروط الجواز اختار حيث _A( ) الشهور إثبات ق المشور العلم سماها )٤( 

هعننقله فيما والعبادي (، ٤٢)ا/• امحتاج ُغني صاحب، نقله فيما الإركشي الدين بدر ووافقه 
(٤٩/٢)حاشيته ق قليوبي 

الحاسبيلزم لا أصحها: وهى: بطها، بعل الووتم، لحمها أوجه خمة الشافعي مذهب ق فحصل )ه( 
بجونوالثائر: . فرصهماعن يجزنهما ولا غيرهما دون لهما يجوز لكن بلللئ>، غيرهما ولا النجم ولا 
تقليدهمالندرهما ويجوز لهما يجوز واراح: • للمتحم يجوز ولا للحاب يجوز والثالث،: ٠ ويجزيهما لهما 

.( ٢٨٠-/الهذت خرح انموع ) النجم دون الحاّب، تقلمن. ولنثرهما لهما يجوز والخاص: 
•ا/آْ'ّل( )٤ الثر عبد لابن والتمهيد ٥(، ٠ )صراّ له القرآن نفيرغرقب ق: هيه مل■انغلر )٦( 
ردوحاشية (، ١٧٣)صبحيم لابن واJفلار والأشباه (، ٢٣/٩)القاري عمدة ق: إليه بته نانفر )٧( 

.( ٦٦٣١١)عابدين ابن رمحالل وبحموعة (، ٣٨٧/٢)امحتار 
منبمي البغدادض« بمص إليه ركن وإن » (؛ ١٧)ص•الأمهات جامع ؤ، الحاجب، ابن فال )٨( 

١٠(  ٢٨/٢)الدّوثي وحاشية (، ١٧٨/٢)للقراق الفروق، وانفر: الالكية. 
؟٦( ٠ ٨ - ٦ ٠ )أ/أ عري لاين الكية الفتوحات انظر: )٩( 



٢٢٣يالخديث الاحتجاج ل التئريمة غير بالة القول أثر الراح؛ الممل 

.، ُ وغتره الر همد ابن الحافظ وهنه فمد نفلر، الإمامن هذين 
اءعلمالمعاصرين من كثير الفلكي بالحساب الأخذ على درج وكذلك 

فقامتالرسمية، السمة له صار بان واتسع الأمر تطور بل وفلكتتن، ومفكرين 
قمريتة-ويم ووضع الفلكي، بالحساب العمل بمي الإسلامية الحكومات بعض 

.ا ١ وحج وصيام صلاة من العبادات مواقيت ل؛تعيين موحد؛ إصلامي 
عنفتمحضت وعالية، محلية إسلامية مؤتمرات لأجله عمدت وأيضا 

ةالعيانيالروية تعذرت إذا رر التوصياتت تلك من وكان وتوصيات، قرارات 
٢ا يبالهلال، روية إمكان تح يثبالفلكي الحساب وكان الأسباب، مرن لسبب 

. ٢٣١الفلكي« الحساب على الاعتماد 
العماريوأخمد شاكر أحمد الشيخ ت المعاصرين من باختياره صرح وممن 

أيضاوامتفلهره - الرأي هذا نصرة ق رسالة منهم ولكل - ؛ ر القاسي وعلال 
.٢ ر حياته آخر ل إليه وجه استفتاء جواب ق عاشور ابن العناهر 

شريعيةتإل ر السنة تقسيم أنصار نظر عن .كناى المسالة هذه تكن ب و 
المارالشهيرة مجلته ق رصا رشيد محمد الشيخ لها تصدى فقد تشريعية( وغئر 

•والراثي يمنة ابن الإسلام شيخ وكيلك ( ١ ) 
.١(  ١٢)؛/الريب و>ح ؛(، )>،؟/XAالخاوي ومجموع ا/آ0مأ-'\ْما(، )٤ س انظر: 

الأصالة)ص•بحلة انفلر: وممر، وتوض الجزائر دولة ق، كما )٢( 
للمجريالمري والمؤتمر ام،  ٩٦٩عام كوالالمبور.ئوز؛ا ن المئد العالمي الإزمي المور ءنها )٣( 

.ا(ا،\ِءء)صره الأصالة بملة انظر . الإصلامية.كمر للشؤون الأعلى 
٣("٣ ٢ )ءسخ الصحيح الجواب كتابه ق القاصي علال اري؛ والعشاكر أخمد الشيخ رأي نقل )٤( 

.بالأزهر الشرسة كلية الفلك أصتاذ الماء العلا أبو محي عن أيضا ونقله 
.١( • ١ ، —٨٧الأصالةمجلة وانفلر: 

.( )ص٠٢-٦٢الأصالة بحلة ي »تياْ نص انظر )٥( 
١(، ٨٨— ١  A،>/X)المار تفر ق، ملخمه وأعاد )_TX—٣٧(، الأول الجز، / والعشرين الثامن انجلي ( ") 

.)ص٣٦-٧٦( الأصالة بحلة ق كلامه أيضا وانفلر 



اكبمديددعاة عند اكشرمة وغر اكشرمة المة  ٢٢٤

أدكهمبذكر الفلكي، بالحساب الآخذين قول نصره ق مسهبا بحثها، ل ونومع 
،أتى من على مسق وفضل زيادة البحت هذا ق وله حالفها، ما ومجناقشة 

.٢ ر القضية هذه تناولوا الذين العاصرين أوائل من لكونه 
العملقيدوا والناخرمحن المتقدمثن من الذهب بمذا القائلين جل أن وليعلم 

فاوجبالعاصرين، من ذلك أطلق لن حلافا الهلال، روية تعذر بحال بالحساب 
عليهاصتعصى لن إلا وغيم، صحو من الأحوال كل ق بالحساب الأهلة إثبات 

.بالإجماع مردود فهذا له؛ يعلم أن 
تعليقأو المحو، ق ذلك اتباع فأما أ تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

٠ك، مسلم قاله فما به، العام الحكم عموم 
دمحمالشيخ ماقه مما الرأي هذا أدلة أورد أن قبل الناب، من ولعل 

—تدلالهم بامكعلمه — المسالة ق الخلاف منشأ أذكر أن وغيره، رصا رشيد 
انفلرويه، وأفطروا لرويته، صوموا ) : ه الني قول ق الإجمال وقوع وهو: 

•عليه متفق ( له فاهدتوا عليكم غم 

وأيضاالدولة، بنفس الأ-ش الإّ،'لآمي امحلس رص حماس وأحمد !الجزائر، الإفتاء لجة محقه: أشاد )١( 
•( ٩٦٦الأصالة)صزا غة املر: ام.  ٣٩٣عام الكويت j السد الإسادم الممو.بم لجنة 

وعضوبالسعودة العلماء كار هيئة عضو المشع، سليمان بن الق عبد الشيخ ؛ باختياره صرم وقد )٢( 
١الجمعة• / ١٣٩٢• العدد ) الرياض جرياة ق نشر ؤلويلأ ييانا أصدر وقد القرك،، أم تقوم لحة 

وقيدهالغرض. لهدا الفوائد س وصدره.ممجموعة الرأتم،، هدا وجاهة فيه وصح ١قرآ  ٤٢٠٧رح_، 
الفلكيوالجاب الشمس، غروب يعد الهائل روية أحد ادعى لو كما الإثبات، دون النفي بحال 
الشمس.غروب يعد للهادل وجرد لا إذ الروية، صحت لاستحالة الشهادة تقبل فاد ذلك صحة ينفي 
ساy~) الكويت ق، العقودة الفلكية والتمنيات والواقيت الأهلة ندوة صدرت الرأي هدا وعن 
.ءامآ.أاه( رمب  ٢٣

نشر" بالهلال التعلقة الأحكام " يحنوان اللحيدان محمد بن ٍالح الشيخ مقال يليها الرد j وانقلر 
•)ص'آا١( ( ٢٧)العاري الإسلامية الحوت .ممحلة 

.٣( )٣!. انمناء كبار هئة ابجات وانفلر: (، ١٣٣/٢٥)الفتاوي مجموع )٣( 
•١( * ٨ /" ا )٩ وملم (، ١٩•)•البخاري يمر: ابن حليث> من أحرجه )٤( 



٢٢٥بالخديث الاحتجاج ق التشريمة غم بالمنة القول أثر الرا؛ع؛ الممل 

تمامبوا واحالشهر أول ق انظروا به; المراد أن إل الجمهور فذهب 
•رواية وق ٢، ر ( ثوحن فاقدروا ) وله; كقبالمراد المصرحة الأخرى للمروايات 

.٢ ١ منه الراد خمعت إذا الحدث وطرق ا، آر ثلايئن العدة أكملوا ف) 
ألي— السحاب تحت قدروه أي! ~ له فضيقوا معناه; الحابلة; وقال 

هرزئه'■ عته ئدز وس ؤ ت ال تعقوله من اخذأ وعترس، عا تشمان بجعل 
أخذاالظاهر، جهة من بطلوعه أحكموا المعي؛ يحنون أو صيق• أمح،؛ االطلأق/لأ[ 

.بدلكر؛احكمنا أمح،; ]المل/لإه[ ه ص1لنيٍيىن قدرتها ؤ تعال؛ نوله من 
فوج_،اه، ,ممعنأعلم الحديث راوي وهو بفعله، عمر ابن فسره وقد 

ينظر،من يبعث وعشرون تع شعبان مجن مضى إذا فكان تنسره، إل الرجوع 
مقطرا،أصبح قتر ولا سحاب منفلره دون يحل ل؛ و ير نأ وإن فداك، رئي فإن 
.٢ ر داود أبو أخرجه صائما، أصبح قتر أو محاب منفلره دون حال وإن 

بحسابفاقدروا المعي; بأن يفسره; الفكلى بالحساب الأخذ يرى ومجن 
رويتهوإمكان عدمه، أو وجوده لتعرفوا الكواكب، مئر أو وستره، القمر منازل 

أرويته إمكان عدم أو المانع، لولا 
;ياق بما الفلكي بالحساب للأخذ أيضا واستدل 

تعال؛قوله مع هلالرخمن/ْا محتنان وآلفمث آلئس ؤ تعال؛ قوله ~ ١ 

.١( • ٨ • مسلم)٤/ اللففد بمذا  ٧٢أخر )١( 
.١( ٩ • )٧ المخاري اللففل بمذا أخرجه )٢( 
.٤( • a/v)للماوردي والحاوي ( ١٥٢)؛/اياري وفتح ١(، )أ/ف اكرب >ح اطرت )٣( 
الكرملمرص رمضان من الشك يوم بصوم الرححاذ وتحقيق (، )؟/tuالجوزي لأبن التحمق اطر؛ )٤( 

.)ْ/أ7ا-هبا( الأذكام عمدة بفوص والإعلام -آ-"ا(، •٣ )بآ/ا القاع وكناف )ص'ي 
عمرابن فكان قال; آخروت ق داود أم وزاد • صحيح وأساله )أ/ه( أحمد وأخرجه (، ٢٣٢)٠ )ه( 

.الحساب بمدا يأخذ ولا الناس، مع يمطر 
ي__ذايأخذ ولا للصوم، احتياطا شعان شهر ل الصنيع هذا يفعل كان أنه يريد » الخطابي• فال 

•٢( ١ آ/ا المنن )معاب الناس« مع إلا يمطر ولا رمجضان شهر ن الحساب، 
(١٢١٣الطما،)كار مئآ وأبحاث ٢( ١ )-ا/. افن ومعال؛ ( ٣٥t\/البر)إ عبئ لابن التمهيد اطر: )٦( 



دعاةعد اكشريمة وغر التشرمة السة  ٢٢٦

وثعونو1؛ ل مئازل، ؤهدوهُ كووا وآكمز نينآء آلشْسرن حعل وآلذى هؤ 
؛ايشوآتياو آتل وجعلئا ؤ ت ه وقولوس/ْ[ ليه والجناب آلشبمن عدد 

ؤلثعثموأ)يمئت من هصلأ ليعوأ متييمه آير ءايه وجعالثآ أليل ءايه قمحوثآ 
.[١٢]الإسراء/ ه ؤآ-لحناب التنين عدد 

بضبقلللعلم، وافادته الحساب، من النوع هدا إيات ق صربحة الايات ذهنْ 
الهائلبوجود ابيين الحالفللثؤ أهل مجن جماعة أحمر فاذا وعليه ٢، والشهورر السنين 

لولارويته إمكان مجع جوده أو عنها، وناخر والعثرين التاسع شمس غروب يعد 
أنتقدير وعلى والمشاهدة، الحس على علمهم لبناء حبرهم؛ قبول وجب المانع، 

كافيةالفلز وغلبة الهائل، بوجود الظن غلبة يفيد فخبرهم التواتر يبلغ لر عددهم 
مواقيتمن به يخبرون فيما لهم والتسليم قولهم، قبول فتعين عليها، العمل لبناء 

.، ؛ والمعاملات العيادات 
وإنعدلا، كانوا إن تقبل الهلال برؤية والاثنين الواحد شهادة أن ~ ٢ 

فلاعليه وبناء الاشتباه، من فيها يقم ما لكثرة القطع، إل ترتقي لا هي كانت 
الأهلةإثبات ق اليقينية المقدمات على الى الحساب على الاعتماد يكون أن يبعد 
بقولليس الصيام وجوب إثبات فان التامجل وعند ٠ الصواب إل أقرب تيسره، عند 

إمكاناثبتوا فاذا ؟ يرى مى للناص يبيتون هم وإنما الهلال، بوجود ل الفلكيين، 
همفارقتأي; — الهلال ولادة وقت بحددون حينئذ فهم الماغ، انتفاء عند رويته 

لمعتيلرويته إمكان يعلم ومنه والدقائق، بالساعات — الشهر آخر ق للشمس 

أومذكور، أقرب بامحاره القمر إل يرجع ْل ه منازل وددرهُ ؤ ت توله ل القمم في، اختلف )١( 
زالتوبةه يزضوه ان حقل ا ورسولهُ وآس ؤ تعال؛ نوله ي كما أحدهما بذكر اكتفاء إلهما 

•وغبرهما والشوكاق تنمية ابن الإسلام سيخ الأول، رجح [ ٦٢/
القدضونح ؛(، rr/i)تمة لابن اوتمم والضم ١(،  ١،٤٢ ٤ /• to)١لفتاثي، مجموع انظر: 
•ابومح، وتقسم (، V"،U)؟/معاد الابن وتقسم (، ٤٢)٢/ْ

•٢( ٠ )_A الأسمر محمد للدكتور التغم زبدة وانفلرت مح؟/ص؟"(، )ج١/ النار مجلة )٢( 
.بتصرف ٢( ١ ٢— العلماء)■ا/. كار مئة أبحاث )٣( 



٢٢٧الاحتجاج؛الخديثؤ ل التشربمية ء؛ر بالة القول أثر الرابع؛ القمل 

.حكما أو حقيقة الهائل برؤية الشهر ثبت وعندئد البصر، 
دأثق، ونحن تقاويمهم، ^١١؛( من لكل صدمهم المتن باخشار ظهر وقد 

؛.الهلال؛ كروية يقيئ علم لأنه الهائل؛ روية س يمنع ما وجود عند علمهم إل الحاجة 
انأوثإثبات شوال.ممترلة وأول رمضان، شهر أول إثبات أن ~ ٣ 
جميععلى بما العلم يسهل ما إل معرفتها الشارع أناط وفد الحمس، الصلوات 
خيارإن ر ت لحديث أوقامحا، لإثبات وميالة للقطع المفيد الحساب فاءتبر المكلفا'ن، 

.٢ (؛ وجل عر الق لذكر والأظلة؛ والنجوم والقمر الشمس يراعون الذين الله عباد 
زملا كميجب، قد بل ؟ الأهلة إثبات ق عليه الاعتماد يجوز لا فلم 

يكونالي البلاد ق الصلوات أوقات معرفة ق الفلكة الساعات على الاعتماد 
دهميالحلم الشارع قصد لأن ماعة، وعشرين أرع محن أكثر فيها والنهار الليل 

الشفق،وغيبة الثمس غروب برؤية ولا الزوال، ظل برؤية التعبد لا الأوقات، 
.٢ ١ الشهر أول إثبات ق الهلال برؤية كيلك ولا 

ولاأمكن، ما عياداهم ق السالمين اتفاق الشريعةI مقاصد من أن ~ ٤ 
عبحتمان بوذلك للقعلع، المفيد الفلكي بالحساب يعمل أن إلا إليه مبتل 

نمادات العيلمواقيت موحد حسابي وصع على الإّالآمية الحكومات 
عامةعلى حجة ويصتر بلداهما، على تعميمه يجري م ومن وحج، وصيام صالة 

يتسحموهدا , عباداهمم ق المسلمين لن والاختلاف التفرق يمتنع وحينئذ الناس، 
،والفطر الصوم ق الإمام رأى إل فالمرمع الهلال عم إذا ؛ يقول من رأي مع 

.-ا( اساء)*ا/. j\Sمئة وأبحاث ( ٧١المار مجلة انظر: )١( 
>قهومن )ا/اْ( والحاكم (، ١٨٧٦الدعاء)ن ^١>، (، ٣٣٥١، ٣٣٥)•الزار أخرجه )٢( 

هووافق« الإساد صحح » الحاكم نال . مرفوعا أوق أي بن الند محي عن ( ٣٩٧/١)البيهقي 
.« صحيح غريب » ابن وتال الذهي، 
.٣(  ٤٤٠)الصحيحة والسلسلة (، ٢٤٤)والترهيب الترغيب صحيح وانفلرت 

العلماء)"؟/؟X(كّار هينة وأبحاث )آ/آ"ا/ا(، المار وتقسم المار مجلة انفلر: )٣( 



التجديددعاة محي التشرمة وغير اكشربمية المة  ٢٢٨

.؛ ١ أحمد الإمام عن ورواية سرين، وابن الحسن عن جاء كما 
اهرظبن جمعا رويته من المانع عدم حال ق الهلال ترائي من ولا.بمع 

اتإثييكون الروية من المانع وعدم الصحو حال ل وأما منه، والمراد النص 
دمعت الشرعية القواعد ومجن الفلز، دون أو ظنيا ثالاؤن، العدة باكمال الشهر 
قيجتهد أن له يجوز لا الكعبة روية يمكنه كالذي العلم، إمكان مع بالفلن العمل 

.٢ ر اجتهاده إليه أدى ويعمل.مما إليها، التوجه 
نم[ ١ ٨ هإالقرة/ه محنصمه آلتين مسكم ّلمد فمن ؤ ت تعال محوله ~ ٥ 

ضانرمقهر دخول منكم علم من الأية؛ معي فيكون ، ر علم شهد معاق 
ةرويق طريم، بذلك علمه كان سواء الصوم، عليه وحب الهلال بوجود 
بنمهكان وسواء المانع، لولا الروية إمكان مع الحساب القلريق عن أم الهلال، 

•ر؛، ظن غلة كاف أم ال؛قين درجة بلغ به، يثق من بخر أم 
ووهله، المقتضي سببه على رمجضان صيام وجوب علق الشارع أن وبيانه• 

هوجعلى الأفق من طلع قد الهلال أن على الحساب دل فإذا الشهر، بدخول العالم 
جباللوجود الصوم؛ وجوب يقتضي فهذا ~ مثلا كالغيم ~ المانع وجود لولا يرى 

أنعلى للاماق الحكم، لزوم ق ليت.بمثروطة للهلال الروية حقيقة فان الشرعي، 
أنبالأمارات بالاجتهاد أو العدة، إكمال بالحساب علم الطمورةرً،إذا ق امحبوس 

•ا ١ رآه مجن أخثره ولا الهلال، ير ب وإن الصوم عليه وجب رمضان، مجن اليوم 

•( ٠٢٢ )ص هامش فير إليها الإشارة تقدمت وقد أخمد، الإمجام عن الثلاث الروايات إحدى هذه )١( 
•تيمية لاين العمد شرح من الصيام وكتاب (، 1a/t)الجوزي لابن التحقيق انظرت 

•الأصالة)صْ*ا( ومحلة )آ/،"اّا(، المار ومم (، Ur-Ur/XAالمار)؛/بحلة انثلر: )٢( 
•علم أي: لالبروج/اً[ ه ضد سء كل عق وآس ء تحال؛ كقوله )٣( 

.)آ/-ئ*ا( وتفرالسقي ، ١٧)؛/سوٌ الفروق انظر: 
)>_Ai(الأمالة مجلة j خالد حن للشيخ ومقال )*ا/آآ(، العلماء كبار هبة أبحاث انثلر: )٤( 
.( هلمر : >ص"آهْ انحيقد القاموس ر الأرض بحت الخفيرة المهلمورة: )ه( 
)ص'٣'القاص لعادل الصحيح والجواب ٢(، )\/i• الأحكام عمدة شرح الإحكام إحكام انفلرت )"( 

.(  ٧٧ص ) الأصالة ومجلة (، ٣٢



٢٢٩باخديئ، الاحتجاج ق التشريمة غم بالة القول أثر الواح؛ الفصل 

أخرىبفنون صلة لها الى الشرعية الأحكام من كثير ق الفقهاء أن ~ ٦
نصوصفهم ل اللغة علماء إل يرجعون فكانوا بما، الخبرة أهل إل فيها يرجعون 
الأعضاءى علالجناية تقدير ق الأمحلباء تقارير إل ويرجعون والسنة، الكتاب 

إلانم—نان ل تاجيدة ومالماص سن تقدير ل رجعوا أمحم كما ومرابمها، 
إلها وبمايتالقمرية الشهور بدء معرفة ق يرجعوا أن عليهم فوجمب الحساب، 

.٢ القمر١ ومنازل بالحساب، الخرفين الفلك علماء 
:الاق المحو على العليلات، وبعض والاؤاع بالحديث الحمهور استدلال ناقشوا م ~ 

;عنه أجابوا ، نحب ولا نكتب لا أمية أمة إنا ؤ ت بحيث الاستدلال — ١ 
محلالحامحبون وجد لو أنه ت ومفهومه الحديث، منقلوق هو هدا بان 

منزمنه. ؤ، الناس أن وهو التعليل، مخرج خرج الكالأم لأن إليهم؛ الرجوع 
علىتدل كما ظنية بل قعلعية، ايامحم حنتائج تكن نر الأحرى والأمم العرب 

المسالمونوأصبح الأمية علة فزالت اليوم وأما القديمة، الفالكيين نصوص بقايا ذلك 
المائجبأن القول المكن مجن وصار بالفلك، معرفتهم وتعلورت وبحسبون، يكتبون 

وبناءقهلعية، الرياضيات نكون ما يقدر قطعية الحوم ونسيم القمر لمنازن الية الح
الأصوليةtللقاعدة وفقا بالحساب؛ العمإ إل وإرشاد توجيه الحديث ق فيكون عليه 

ىيبقالحكم أن يادعاع عبرة ولا ا ر وعدما وجودا المعلول مجع تدور انملة 
تكتبوالا لقال; ذلك أراد ولو ، ، الحسابلمن؛نجسآن وجود بعل حى مستمرا 

يكتبونكئاب له وكان الكتابة، تعلم على حث أنه ق عنه لمت بل ، بوا حتولا 
أرادأو العرب، جيل عن بالحديث كنى ه الني يكون وند ، ٢٤١وغثره الوحي 

.( Ta-xv/t)•سء كار مئة أبجاث )١( 
والجمهور. العلة فيه وجد محن العلول أن يرى من تول على جاري هو السياق بمذا القاعدة ذكر )٢( 

القاعدةإيراد الأصولن عد اشتهر وليلك الدليل، حكم فهر كالمدلول الجكم، هو المعلول أن يرون 
؛ا٢ ره/ا انحيط البحر انظرت وعدما وجودا العلة مع يدور الحكم بمارة هنا، ذكر ما يعكس 

•( الأصالة)_UUومحلة (، )صل"ا—٢٣القاسي لعلأل الصحيح القول انفلر: )٣( 
•( ٩٢)'/،( ٢١)العدد الأصالة بجلة ي عوادي منروك للأستاذ مقال انفلر: )٤( 



اكبمديددعاة عد النشرمة وغم التشربمية الغة ٢ ٣ ٠

عليفكان وبحسب، يكتب من فيهم كان لأنه اكحاية؛ وجمهور نفسه بالأمة 
٠المين المو؛ن الواريث يقسمون وخارجة ثابت بن وريد 

دمقاصمجن وكان العرب، أمة عليه كانت لما بيان فيه الحديث وأيضا 
هم^Jذىؤ : تعال فال كما فيها، إبفاوها لا الأمية جهل من إ-؛ماجها M بعثته 

آلكممبومحنتهم ومحرتجم ءاينته-، عمحم يظوأ بجم رسولا آلآُمحم، بعت!، 
ةبالكتابم غللعلة/آ[ زالجمعه مجئن مبمثل لش دت3 من كائوأ ؤإن وآلحكمه 
ا.١ الأمية حكم بمال حكم والحكمة 

اثباتق الفلكي بالحساب الأخذ بحويز عدم على الإجماع حكاية ~ ٢ 
همحققيمكن لا سالة ؤ< لإجماع وحكاية دعوى مجرد بأنه عنه: أجابوا الأهلة، 

كيضدين، امحتهمن واحد محالفة مع انعقاده يتاتى لا الإجماع لكون فيها؛ 
الحسابعلى بالاعتماد القول فان ؟ كئتر عددهم المسألة هذه ق والمخالفون 

لرو أخرة، والمتالقديمة الإسلامية المذاهب جميع كتب حكته قلم، قول ^، ٠١١
.ار خلافه المشهور أن ذكرته مجا غاية تكفرهم، ل؛ و أصحابه تبدع 

اللهعبد بن مطرق هو به واشتهر القول، هذا عنه عرف من أول ولعل 
وهوإليه، بمه الموضوع تناول من وكل ~ التايمز كار من وهو " الثختر بن 

امالإمإل شب بل والشافعي، والمالكي الحفي الثلاثة الذاهب ل محكي فول 
اإثباهيجوز لا الرُضاات ل الأطة » ; رْ، القراق تال هر؛ا، نفالشافعي 

قوالمشهور — تعال الله رحمهم ~ الشافعية وعند عندنا نولان وفيه بالحساب، 
.الحساب« اعشار عدم 

()■ximذلأي المعلم إكال إكال انفلر: ١( 
(٣٠، ١٣٤، ٤ ص الأصالة) ومحالة  i(\x-v\lxAl)\النار محة انظر: )٢( 
•)ص*م-ام( ( ٢١)اليد الأمحالة مجلة ن خماي، لأحمد •قال، انفلر: )٣( 
.ه نفالمصدر )٤( 

.(اآ-القرى اكروذ،)آ/خ'\ا )ْ(



٢٣١يالخديث الاحتجاج ي اكشريعة غم بالة القول أثر الرا؛عت القمل 

ادر،النإلا حنيفة ابيي أصحاب اتفق رر ، ١لمجماني١ الأئمة مجد وقال 
.هدا« ق المجمين فول على اعتماد لا أنه والتافعي، 

بهفأئت الهلال ق الحساب يرى الإمام كان لو من؛،٧^ سند قال ولما 
ممكنبأنه الكي; وسعه روجي الاعترصه خلافه. على السلف لإجماع تبع؛ يب 
١يه العمل متع على بجمعوا وب بالووية، اكتفاء به لف العمل عدم يكون أن 

الحسابعلى بالاعتماد والقول مراعى، هنا الخلاف أن ذلك من ففلهر 
وقدقائلوه، كثر ما المشهور أن المعلوم ومن نهرته، عدم فيه يقدح ولا معتم، 
الان كوإن دليله، قوى مجا المحيح إذ الصحيح، هو ومقابله مشهورا يكون 
دقالسمكي الدين كتفي القول، هدا يرجح من بعض أن غير ههنا، به يقطع 
الثالآثينليلة الهلال برؤية بينة نهدت لو كما الروية، على قدمه فر.مما فيه توسع 

اب؛بالحعمل الالياة تلك رويته إمكان عدم على الحساب ودل الشهر، من 
٢٠ ل فيه الكلام وأء1ال , محلنية والشهادة قطعي الحساب لأن 

ولاعلما يفيد فلا ونح٠ين ظن بالحساب العمل أن المانعن; تعليل ~ ٣ 
نحمع والمنالنجوم، بعلم الاشتغال عن النهي فيها الي للأحاديث ظن، غلبة 

منشعبة اقتبس فقد النجوم مجن شعبة اقتبس مجن ) كقولهتصديق 

(،١Ur)_نحم لابن الأشاْ وانظر: ٢(، ٢ ا/ئ ) راتل مجموع ن عادين ابن عنه مله )١( 
.)الإدا( لكرازي والهدب (إ ٦٦)٦االمار -محوذ وغز 

•)صرا٢( التهورللكي إنات ن المنثور العلم )٢( 
•)صآآ'ا( الأصالة ومجلة (، ٤٢)ا/• انحاج ومغي )ءىْآ-أ"آ(، ه نفالمصدر انظر: )٣( 

ُقدماتهتكون أن الحساب ق لأي بأنه مده ولكن الحتمي، حجر ابن وأيضا الزركثي، وواغقه 
دمعودعوى الشهود، بكذب القطع بمحقق وحثي التواتر، عدد به ايمحرون بجلغ وأن قهلمحة، 

العاديةالأمور مشاهدة وهو إله، متيمم هو يل لم، مضر القطع، يميد يلا محسوس إل، استنادهم 
إتحاف) التواتر بالحر إياته فأمكن فحسب، اعتقادي لا عياي أمر وذلك والستر، التحربة ;طريت، 

.)ا/بأأ( عابدين ابن رسائل مجمرعة وانفلرت ١(، ٠ الصيام محوصات الإسلام أهل 
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امحدقه.ممفكاهنأ أو عرافأ أتى من ) ت . وقوله ، ٢١٠( زاد ما زاد السحر، 
•ا ١ ( ه محمد على أنزل .مما كفر ففد يقول، 

دونالمحم، أصحاب على ترد إنما انحاذير من ذكر مجا بان عنه: أجابوا 
٠دللت من القرود، من نهما بيا مجتارله، ق القمر ير يبجم، من 

أوالفلأني، النحم بمللوع يكون الشهر أول أن يرى مجن : المنجم أن ~ أ 
الشهرتقدم غر.مما إهلاله، عن النفلر بغض للشمس، القمر مجفارفة يكون.ممحرد 

•إالرؤية الحساب على يومجتن أو يوما عنده 
مجيره،وتقدير القمر الشهر.بمنازل أول معرفة ق يعتمد فمن الحاسب: وأما 

,؛ الماح وجود لولا يرى وجه على الأفق ق الهلال بمللوع الشهر عنده فدخل 
لكونبالغيب، والرجم على مبناه التنجيم اب حأن — ب 

بعض،عند بعضها ووصع وتنقلها، وأشكالها الأفادك أحوال ل يتفلر المنجم 
نمصرب وهذا ، والمغسات؛ المستقبل علم ذللث من فسستشحل بينها، والمسب 
لادعاءوسلة جعله إذا الكفر إل بفاعله يفضي وقد تعاطيه، يصح ولا الكهانة 

هآس ازلأ ؤآ'لأوضآلعءب آلثمنو'ت ؤر مجن يعلز لا محل ؤ تعال: نال الغيب، علم 
تعلمه،عن الزاجرة الأحادث تحمل الحساب من النوع هدا وعلى [ j٦٠الن٠ل/

.؛ ١ تصديق م• ع٠ 

بنمحي الشيخ وثال (، ١٣١ ، TTU)\/وأخمد (، ٣٧٢)،-ماجه واس (، ٣٩)ه. داود أبو أخرجه ( ١ر 
(٨٩٣)الصحيحة ق ؛، jUSf؛وحولهصحح« إنائه » (: ٨٢٠٢٥٥)التوحيد "محاب ق الوهاب عبد 

ي١لألاني م الذهي ووافقه وصححه، هريرة، أن عن ( )\Iaوالحاكم )أ/؟آ؛(، أحمد أخرجه )٢( 

.( ٢٢٣/١)ابن ورسائل  Oily)القاع وكشاف ١( ادري،')أ/؟ْ نح انم: 
عمدةشرح j الإحكام وإحكام ١(، )آ/اد انحتاج وقاية  i(yyrl)\عابدين ابن رسائل ائظر: )٣( 

.( ٤٢)ا/. امحاج ومغي العلماء)ج؟(، كبار هيثة وأبحاث .٢(،  i/y)الأحكام 
نلابالقاصد إرشاد انفر: . اكأث؛ر وعلم الاستدلال : j ويمي التنمم علم نوعي احل هدا )٤( 

.)آ/ا■( لابن اكيد والقول عادة الومفتاح ١(، )صآْ الأكفان 
(٦١٦)عس لابن القيا والقول، (، )ص٨٤٤الحيي العزيز ثسير )ا/حآ/بمأ•(، المنار بحلة انظر: )٥( 



٢٣٣بالخديث الاحتجاج ي التشريمة غم بالة القول أثر ارايع: القمل 

للشصازل والمنالبروج، حاب الدقيق؛ الفلكي الحاب وأما 
الفوالخوف الكسوف وحدوث الأهلة، ظهور أوقات يه فيعرق والفر، 
عنهمحي فيما يدخل 

أنبعادته أجرى تعال انف فان قطعيا، حسابا لكونه ؛ ، ل المراق قال 
ول،طواحد  ٢١١^،على السيارة السبعة الكواكب وانتقالأت الأفلاك، حركات 

والعوائدامحا، حيخرم لا الأربعة الفصول وكيلك الحليم، العزيز بتقدير الدهر 
.إه القطع أفادت استمرت إذا 

يستدلباذ المر وعلم الخ—سابي العلم — ; ويمي الميم علم نوم من ألأخر الوع هو هذا ( ١ ل 
يكون•ثمح1" ١^١^١ ُالحم الملة، جهة على بما كالاستدلال الدضة، الأمور ؛*ض على الحوم بم 
'٠ضربان وهو دنيوية، أمور على بما يسدل أو نله، الليل ربه يكون الملأني والتحم نلة، الليلة ثلث 

حولهيدور الجدي منه وتريب شمالا، يقع العطب أن كمعرفة الجهات، على بما الاستدلال ~ ١ 
.وهكدا شمالا، 

كل،ومنازل والقمر الشمس بروج بمعلم يعرف ما وهر الفصول، معرفة على ما الاستدلال ~ ٢ 
;قوله ق م خمعها عشر ائا غالروج 

الميزانسنجل اللي«ّثا ورعى السرطان جرزة الثور حمل 
الحيتانبركة و الدلنزح لجدي بقوس قرب عرمى 

.الشتاء والرابعة الخريف، والثالثة الصيف، والثانية الربيع، فصا الأول والثلاثة 
وأولهاالأنواء، إليها تحب العرب كانت اّ الحوم وهي مجترلأ، وعشرون ثمان فهي النازل وأما 

U^_،الشهر كان إن ليلت؛ن ويستتر منها مترلأ ليلة كر القمر ويترل اخ، •• فالثريا فالطآن التنطان 
منهابرج ولكل النازل، تلك نزوله مع الشهر انقضاء يكون واحدة، فليلة وعشرين تسعا كان وإن 

ة،مترلعشرة أربع منهما كل ومحامئة، يمانية ت نسمى إل تنمم أنحا كما مترلة، وثالث محترلتان 
قوالثضمس ، يعةث سبعة والثمالة لأستاء، وسبة  Uv^L^_؛بُة فالماسة 

المنازلي الشهص حلت فإذا يانقصانها، السنة انقضاء ويكون وثلمثآ، يوما عشر دادثة مترلة كل 
سهيل،خروج الرد لنر علامة مجن ولذللث، الرد، صار اليمانية ي حلت وإذا الحر; صار الشامية 

ورخم^عيينة، واب** قتادة فكرهه الوع هدا تعلم حكم ي اختلف وند • اليمانية النحوم م"' وهو 
.وغثرهم والخعي ومجاهد والحطابي؛ راهويه بن وإسحاق أخمد فيه 

الحميدالعزيز وتيسير الغوي وستر )صوه~اأ(، للقليوبي الضلال من الهداة انفلرت 
.١( • لأتنضين)آ/لأ-ي، المد والقول )ص*اْإ-ئ0إ(، 

.١( الفرذأ• )أ/\،'اا-آ'اا الفروق انفلر: ;٢( 
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وهوالأهلة، محير معرفة هو الممرن منازل معرفة I ٢ ١لصلأحل ابن وقال 
رأماب فالحالدرس، ق الغزالي كلام به أخعر ما على بالحساب المعرفة غير 

دركهق يشرك كامحوس بالمنازل والمعرفة الأحاد، يختص.ممرض دقيق 

•إه— ،  ١١٢۶^يراقب وممن الجمهور، 
:الملكي بالحساب الأحدين أدلة هناقشة 
ا:١ عامتن بجوض ■■أدلتهم عن أجيب 

الشمربجركة والحاب، التوقست حصول ينكر لا نه أ ١
الذيهؤ ء وقوله: لالرحمن/ْ[ i ؤ1لثننقنان الم ؤ تعال: قال والقمر، 

لتنهنا عدد لثعلموأ منارلآ ر وقد لورا لشمر وا ء صيا لشمسؤذ ا خعل 
•ليوتر/ْأ ه والجناب 

وبسترالأيام، وتعلم الأربعة الفصول إل السنة تنفصل الشص فبحركة 
القدرة،والمواقيت الأجال حاب يعرف وبدلك والشهور، السنن تعلم القمر 

وسمريختل، لا محرر نظام على يجري ذلك وكل ا، ١كو١ريخر معرفة إل يختاج وما 
آلممزتدرك ن\\وأ يغنى آلثص لأ ؤ ال: تعقال ينحل، ولا يعوج لا مقدر 

منازلمنهما لكل هلص/'ئ[ دلكبميحوث ق وكلة سابيىآبمار آليلت ولا 

ه:فولانمه م ١( )أ/آ١ ١^ >ح ي عه ومله (، ١ ٩ )-ا/أ الوسبمل مشكل شرح )١( 
.١( ٥  ٤/٤)الباري فتح وانفر؛ مرج« ابن بما نال الي هي الممر؛ منازل معرفة ف» 

ليلةلكل ويعتلى النهر، محن مضى ما ذلك.ممعرفة ويكون محترلته، تحديد م القمر: منازل معرفة )٢( 
•٠ ^١^٠٣^فالشهر •ممترلة جاوزها فان محترلتنه، هي إليها فالمنتهى الشص، .ممترلة ميتدئامزلة، ييومجها 

."( ص؛ الضلال محن لهداية ار 
فلكوإل فلكها، إل بة يالشالمسعة ميما ولا الكواكب، مجن واحد كل موضع معرفة حاب وأما 

انزمكل ل وخفانها وظهورها وتغربجها، وتشريقها واستقامتها ورجوعيا وانتقالاها، الروح 
والتربيع،والمقابلة، المقارنة، من الكواكب؛ بآن الاتصالات الأمحرر هدْ ليتعرف.ممعرفة ومكان، 

.والتسيتر التاثر اكحيم: علم نوعي بماول الأعشار بمذا وهو والتدص، والثلث، 
.الهيثةعلم عن يممرعان وُءا بالأخر، اتصال له المحوم اب وحالقمر، منازل علم محن وكل 
.( ١٣٦ ، ٣٥٨)\الأ0ص عادة الومفتاح (، ١،١٥٦ )صْْ إرشادالقاصد انفلر: 

وشعيهالطولها أدلتهم؛ عن التفصيلية الأجوبة حدغتت، وقل )٣( 
١(ا/.،■، )ه الفتاوي ومجموع (، )U؛/Ur الغيب، ومفاتيح ١(،  ١١٩عطية)ابن تر تفانظر: )٤( 



٢٣٥بالخديث الاحتجاج ل النشرمة ء؛ر بالة القول أثر الرابع؛ القمل 

إذامتعاقان، هما بل نوره، فيطمس سلطانه ق الأخر على يدخل فالا يعدوها، لا 
ننالمم فينطم ، ، ١ هذا ذهب ذاك جاء وإذا ذاك، ذهب هدا سلطان جاء 

أوبتة__دبم ولا نقصان، أو بريائه اضطراب ولا اختالأل، يعتريه فلا والشهور، 
ولاا، يوموستين وستة نلاثماثة على تريد لا الشمسية فااسنين وليلك تأخم، 
^^١؛<على تزيد لا القمرية المن وكيلك ا ومحتين١ وخمسة ثلاثمائة عن تنقص 

فيهاوالشهر ،، وخمسينر وأربعة ثلاخاية عن تقص ولا يوما، وخمن وخمسة 
تM المح، قال ، وعشرنسع عن ينقص ولا ، يوماثلامحن على يزيد لا 

أنواعلموا ر ال; وق٢' ر ( يلاثتن ويكون وعشرين، 'نسعة يكون لشهر ا) 
•، ١ ( ثلامحن على تزيد لا الأشم 

وشر)أ/؟لإمأ(، العال ابن وشر ا-/-اا"ا(، ، ٦٨)X/.للقاعي الدرر نظم انفر: )١( 
.اكاسمي)أا/؛لأ(

البسطةالسنة ي الذكور الكر نأّقط يوم، وربم ا ير•*-ومتون وخمسة ثلاثمائة أيامها! عدد ق الأصل )٢( 
البروجتللئ. من نقهلة ن الشمس حلول بتن ما وهي نتن، أربع كل ي ة الكيالسنة ي بتوم وخر 
.لاق-ليوبي الصائل من الهداية اطر؛ ٠ الخاصة بجركتها إليها وعودها عشر الأنى 

قبيوم وبجتر الكسر ءسقهل ميس، أو وخمس يومأ وخمسون وأربعة ثلاثمائة ت مقدارها ق الأصل )٣( 
يوماعشر أحد تزيد الثمسة أن والفرية! الثم—سة السنان التفاوت ويحصل الكبيسة، السنة 

!تعال قوله وق قمرية، منة زيادة منة وثلث شمسية منة وثلاص ثالث كل ق فيكون قليلا، إلا 
فمعناه!ذلك، إل نبيه ٢[ هااإكهف/ه ئنعا وازدادوا ستيهمكح مأقه ثننث بخفيز ؤر لبثوأ وؤ 

.القمرية المنة بجساب ه نتعا وأزدادوأ ؤ شمسية منة ثالآثمادة 
•)_U؛( الضلال من والهداية ١(، ابنكثير)اء/ه\ وتقسم الخاوي مجموع انظر: 

•^٠٠^ ظلاك ليلي أول روية بتن ما أنه وتحديده الأمرين، هذين عءن بجرج لا الشرعي الأصطلأح ي )٤( 
وخمولثلاثة وقدره وكسر، وعشرون سع داثما عندهم فالشهر ت الحساب أهل اصهنادح ق وأما 

ّةئلائن كل ق ّاغ الكر هدا أن ووجدوا ( ٣٥٤,٣٦الستة)فتكود ( ٢٩,٥٣ئائة)اق 
أي؛~~ كييسة منة عشر أحد قمرية نة ّثلاؤن كل ق تكون أن اقترحوا لدلك نقرسا، يوما عشر أحل. 
دورةكا ز ة الكينوات وال(يوما،  ٣٥٤ؤ ذات بسطة منة عشر وتع يوما، ، ٣٠٥)ذات.

<،،V)الموات هي ئلأينية  ،T ،.٢٩، ١٨،١٦،١٣،١ ،٢٦،٢٤ ماوالزان'او؛طة ( ٢١،
•( ١٨)'/،الأصالة وبجلة )صأ~ه(، النشور والعلم (، )'_Aiالقائل من الهداية انفلر؛ . عداها 

.(٩٠٢الغليل إرواء )انفلو؛ بالصحة، الأل^انى له ورمز )أ/بمأا(، ااتساتي أحرجه )ه( 
الدهم.ووافقه وصححه ٤(  ٢٣/١)الحاكم أخرجه )٦( 





٢ ٣٧يالخديث الاحتجاج ل التشربمية ■Sj بالة القول أثر ١^١^ الممل 

اوليله متتر فالشمسي من يقرب م منازل، انيه قدره كما والعشرين، الثمانية 
عتّهاسد كلما الور يزداد م الزر فيه الله جعل نحتها من خرج فإذا لها، محاذاته 

Iيقولون ولهذا :؛محامعها، ان إل منها قرب كلما يقص م الإيدار، ليلة يقابلها أن إل 
الهلاليقولوات أن يقدرون ولا الإإدار؛ وقت والاستقبال الأترار، وقت الاجتماع 

كللكون والإبدار الأترار بالحساب عرفوا وإنما . كذا على المفارقة ونت 
،أ ر محبط الحساب جهة مجن عندهم له فليس الإهلال وأما بالحساب، يضبط منهما 

الياذ منة ق تكسف لا الشمم^ فان والخسوف، الكسوف يعرف كما يعرف لا إذ 
مضبوطة،محاذاة على المام وين بينها القمر وغ إذ رار، الأّتعند إلا لها جعل 

الأرضلتحول مضبوطة محاذاة على الإبدار و\في ق إلا يخسف لا القمر وكذلك 
معرفةمثل حسابه صح لن والخسوف الكسوف فمعرفة ، ٢ الشمس؛ وين بينه 

بمرقثالث وفريق بالولادة، الائزان عن يعم وبعضهم والولادة، الأثران ض يفرقون لا وبعض 
.تقريره ق منم بن ألد عبد الشيح صححه وهدا يستر، بزمن الولادة يستق الاقتران فيجعل محنهما 

الاقترانأن إيضاحا: الأمر وزادوا آنفا، الذكور القرير ل كما والتقنية العلوم مدينة رأي وكيلك 
؛هما شرطان الهلال لولاية يشترط وإنما الخديد، الشهر بداية يعي ولا للقمر، جديد دورة بداية يعي 

الكرمةمكة ق الشمس غروب قباب م ند الاقتران يكون أن ~ ١ 
.الشهر دخول بإبات للحكم أحدهما يكفي ولا مكة، ق اكس بعد القمر غروب ~ ب 

خيعلظهور ) الجريد الشهر وبداية » : وفيه بالرياض، والتقنية العلوم مدينة اعدته تقرير هدا يزكي ( ١] 
يالساعة تتجاوز وقد لأخر، شهر من نحتلض الاقتران يعد زمنية مدة الغالب ق يأخذ القمر( من النور 

:أهمها • ٢٠أسباب لعدة المدة هذه اختلاف سبب ويرجع الأحيان، بعض 
دوراهماق ۶ أسر السنة نمول ق.سض نكرن الأرض إن حيث واكضرى• الأرض بتن امسافة ~ ١ 

•العام خلال غنوها عن الشمساى حول 
عنالأرض حول دورانه ق أصرع الأيام بعض ل يكون القمر كذلك والأرض، القمر محن المسافة ٢- 

٠)ى(  ٤٢٧رجب  ٢٨ا/  ٣٩٣٨عدد الرياض/ جريدة ق نشر ) الفري« الشهر خالأل الأخرى الأيام 
تقريبادرجات بجمس الأرض حول القمر دوران محور ميلان بسبب شهر كل ق يحييان لا وإنما ]٢( 

كانتإذا والممر— والأرض الشمس — الثلاثة فالأجرام الشمس، حول الأرض دوران محور عن 
العلو*مدينة تقرير ؤ أسفله يكون وتارة البصر، خط أعلى يكون تارة القمر فإن واحد مستوى ؤآ 

١٠(  ٤١٦٣)المراعى تفستر وانفلر: (، ١٣٩٣٨الرياض/ءدد حريدة نشر والتقنية، 
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يفعوإنما الهلال، يطلع أن لأبد الشهر من الحائي ليلة أن أحد كل 
المرصنأن ت حابه صح إذا الحاسب يعرفه أن يمكن ما وغاية الئلاثتن، ليلة الشك 

إماالقمر، فارقها قد يكون الشمس غروب عند وأنه الفلأنية الساعة ق اجتمعا 
نموتن ثلاثماثة مجن جزء هي والدرجة أكثر، أو أقل أو مثلا، درجات بعشر 

درجة،عشر انا برج كل " الداخل سموها" نما عشر اثى موه نفالهم . الفلك 
انمكق مجمن وقت ل البعد عءن بينهما بتحديدكم وهي ~ معرفته غاية وهذا 
حسيأمر فهذا يرى لا أو يرى كونه وأما • بالحساب يضبطه الذي هذا — محنن 

علىكان إذا أنه اسمرأنا أن غايته وإنما رياضيا، ابيا حأمرا هو ليس طبيعي 
يجريلا هذا فان وغلهد، جهل فهذا قهلعا، يرى لا أو قطعا يرى درجة وكذا كذا 
ثلامبعده كان إذا بل والإثبات، النفي ق ينقم ولا يزيد لا واحد قانون على 

الفهذا واحدة درجة على كان وإذا حائل، يخل نر ما يرى فهذا درجة، عشرين 
كالاحتلأن،الرؤيةت أسباب باختلاف يختلف فيه فالأمر العشرة، حول وأما يرى، 
ووقته،الترائي مكان لاختلاف أو وقلتهم، المترانى لكثرة أو وكلاله، البصر لحدة 

اليالأسباب هذ0 فيه نشترك حكما الروية كانت فإذا . وكدره الجو لصفاء أو 
خيرايخير أن ذلك مع يمكنه فكيف ا، ر الجاسب حساب ق داخلا منها شيء ليس 
يمكنهكيف أم درجات؟ ثمان أو سبع على رأه حبث، أحد يراه أن يمكن لا أنه عاما 

•إه ؟ مثلا عثر أو تسع على كان إذا يرى أنه جزما خيرا يخير أن 
/ر فسادها وبتن الحساب، كيفية و طرقهم تيمية ابن الإسلام شيخ كر ذم 

منه،والفطر رمضان، هلال إثبات ؤ، الفلكي بالحساب العمل أن ~ ٢ 

تصبحالتأيحر لهذا ونتيجة اشر، م ي تور العاصرين الغلكيقز بعغءب عليه نبه أخرى عوامل وهناك )١( 
البعضلبعضها بالمجة الأجراء هذه مواس أن لدرجة للغاية سدة والشس الأرض وحركة حركته 

سنةمن تختلف القمرية الأشهر لأن القمرية، للسنة مضبوط تقوم يضع يستحيل ولذا أبدا، تتكرر لا 
.١( ١ صزا  ٢٧العدد الإسلامية البحوث بحلة ي له مقال ؤ النمدان ماخ الشيح عنه نقله ) لأخرى 

.)هآ/بم7ا-ا\/ا( الفتاوى بحموع انفلر: )٢( 



٢٣٩ياخديث الأحت،بماج ق التشربمٍة غم بالمة القول أثر الرا؛عت الممل 

وأفطروالرؤ0، صوموا ) I ه قوله ق السنة صحيح يناذ الححة، ذي وهلال 
هريرة،أبٍب عن عليه متفق ( ثلائن خمان عدة فاكمالوا عليكم غثي فان 

.را؛ البخاري لفظ وهدا 
فافطروا،رأسوه وإذا فصوموا، الهلال رأسوا إذا ) : ؛ ٢٣ولفظ 

(ثلايتن فعدوا ) ات ١ أيضا عنده لفظ وق ( يوما ثلاثتن فصوموا عليكم غم فان 
نبد زيبن الرحمن عبد وعن • ( العدة فاكملوا ) I ا ١ عنده ثالث لفظ ول 

ه،لوويتصوموا ) قال: ه الني أن الني. أصحاب من رجال عن الخطاب، 
شاهدانشهد فان ثلاتى، فأتموا عليكم غز فان لها، كوا وأنرويته، وأفطروا 

:ف قالوا شب م الرواة أكم نان به، تفرد الخاري شخ آدء بأن اللفظ هذا الأسمامر زس 
مسثرمن عند0 وقع ما على أوردء يكون أن فيجوز قاوت وغثرْ ملم عند هو كما ( عدوا ف) 

وابنالضم، ابن وتلمذْ تمة، ابن الإسلام وشخ الجوزي ابن مه الإسماملل- ~ وصرب 1ه— الخم 
ني، واليهفداود، ن بعلي طريق من ١( اض)آ/آأ■ ئ ١^-^^ أن دْت ويؤ حجر، 

أيص زياد بن محي عن شب عن آدم عن كلاهما الخ—؛ن بن ابراهم طريق س ٢( • )ئ/ْ الكمى 
ونالوالساق؛الل١رثطني ولأث؛ن. شعان عدوا يعي: ( ُلأُين فعدوا ء؛كم غي فإن ) وفته: مرمءا مريرة 
-الخم ض ق اكغم إدراح للهمحاري شعة..«فونع عن آدم رواه كذا شمة عن صحيح » عب؛ 
العمدةمن الصيام ّىاب ثر٢ ق نية أوردها الزيادة هاهذه ردت أعورأخرى وهناك 
وهوالمسألة، هذه أحاديث علمه دلت، الدي، ٢(: • ١ ١، )م/؟؟ التشح ؤ، الهائي، محل ابن وقال 

هذاوعلى وغئرهما، ورمضان شعبان ذللئه ق سواء نلاثئن أكمل غم شهر أي، أن القواعد: مقتضى 
وافهلروالرويته صوموا ؤ توله• وهما الحلتتن إل يرحع ( ١لعل٠ة فأكلوا عليكم غم فإن ر فقوله: 

منالظاهر هو هذا ونْلركم، صومكم ن عليكم غم أي: ( العدة فأكملوا عليكم غم فإن لرويته، 
لأنالحدين،؛ صحة j نادح غم الإسماعيلي ذكري وما قال: . علمه يدل الأحاديث، وباني اللفظ، 

وذكرأحدهما قال يكون أن وإما الرواية، ظاهر مقتضى وهذا اللففلمن، قال يكون أن إما قؤ الني 
إه.للشهرين ( العدة فأكملوا ) : نوله ت، الأم فإن بالعي الأخر اللففل الراوي، 
اكربم،رح وط)*ا/ْاأ-يا"ا(، المن وقذيب )آ/ئب(، الجوزي، لابن التحقيق وانظر: 
.الاريرأ/-اْا(وفتح ا(، )ئ/آ-

.)أ()'\ا/ا،/-ا(
.A؛()؟()؟؛-.؟/؛,



التجديددعاة محي اكشرمية وغم التشرمة الة ٢ ٤ ٠

.؛ ل ائى والنأخمد أخرجه ( وأفهلروا فصوموا مسالمان 
منه،والفطر رمضان صوم أن على معناها: ق وما الأحادث هده فدلت 

كانسواء يوما، الشهر أكمل الروية تعيرن فان الهلال، برؤية يثبت إنما 
ةمثكان ولو . الخحة ذتم، فهر ل وينيا الفهلر، هلال ق أو الصوم لال هق 

أووم، المععلم كان فلو به، لأخبر الشهر دخول به يئت أن يمكن أمر 
إذإليه، وأرقدهم به، لعرفهم إليه، يرمح وأصلا شرعا معتبرا القمر ستر اب ح
.، ل الحاجة وفت، عن البيان تاخثر يجوز لا 

عليكمغم فان ر : عمر ابن رواية ق الحدين، آخر بأن : عليه واعترض 
وعشرونتسع الشهر أن على يدلكم فانه القمر، منازل اقدروا أي^ ( له فاقدروا 

.،٣١تلأثون أو 
ولكما متغايرتتن، حالن على يزلا بأن اللففلين: بين يجمع أن ويمكن 

ىعلد تعمفالها والفلك، بالحساب العلم ق قصورها حال ق الأمة كانت 
دورمقل وصار المتعلمون، فيهم وجد فإذا الناس، على تسهيلا العيانية الروية 

بقولهمعمل المنضبط، انجب الحالتقدير وصائل لهيثة الحساب ق محنهم المتخصصن 
•٢ ر قهلعي يقيى علم لأنه الصلاة، ل به عمل كما لصوم اق 

(عدل ذوا ) وزاد: (، ١٣٢)؛/وازني )إ/اأ*ا(، أحد أخرجي )١( 
.غ مسلمان ر اثى النيذكر ب و 

الخارثبن الحي عن ( ٢٤٨)؛/والمهقى ١(، \• U/rرالدارقْلي)(، ٢٣٣٨)داود أبو وأخرجه 
أل،ه اف رسول، أمرنا سال،؛ حاطب، بن الحارث مكة أمثر خطنا نال،: — قيس جديلة ~ الجدفي، 

بدللثحعمرت ابن ءالا آخره ثؤ، • بثهادهمما كنا نعدل، ثاهدا نشهد نره م فان، لرويته، اث ن
ححهوصاليهقي، وأقره صحح« ممماي إسناد هذا » الدارقلي: ونال، . هؤ اث رسول، أمرنا 
.( ١٧)؛/الغليل إرواء j }ص (، ٢٧٦)،"/امحمرع ل، الوومح، أيضا 

•١( ١-V العلماء)٣!' كار هيثة أبحاث )٢( 
.المشكاة)ا/أأأ( شرح المرناة انفلر: )٣( 
./■٧( ٢٨/١)المار وبجلة (، ٧٧)>_U؟، الأصالة وبجلة (، )ص١٣-٢٣الصحيح الحواب، انثلر: )٤( 



٢٤١بالخديث الاحتجاج ق التشريب غم بالة القول أثر الوابع: القمل 

اليهخصه لمن خطاب ( له فاقدرا ر فقال! نحوه، سريج ابن عن نقل وق- 
.إش ا ١ للعامة خطاب ، العدة فأكملوا ر ! وقوله العلم، تجدا 

:يأق بما محه وأجمج، 
قاء جالإغمام عند يوما ثلائن العدة بإكمال الحدث رواية أن ~ ~ أ
!هده عمر ابن رواية بامتثناء ، الصحابة • ٣٠الحديث روى من عامة مرويات 

.٢ الترر عبد ابءن ذكر كما وجده ها تقرئ فقد ( له اقدروا ف) 
زرواه، من لكثرة الأول السياق لقدم الترجيح مالك معها سلك ولو 

الرحمنوعبد هريرة انجب إل إضافة رواه وقد ر'آ، وغره ؛ الهلحاوي؛ متواترا عده 
ظالمةأو سحابة، وبينه بيتكم حال فان ) وءيهت عباس ابن الحهناب! بن زيد بن 

رممانتصلوا ولا استقبالا، الشهر تقبلوا تولا شعبان، عدة العدة فأكملوا 
.٢ ر ( ثعبان من بيوم 

،٢ وءشرون(ر تسع والشهر أفطروا، م ثلاؤن العدة فأتموا ) لفظ! وق 
(،ثلائن فعدوا ) ولفظهمر٧؛! عازب بن والراء وجابر علي بن طلق أيضا ورواه 

(rrliوالهاية)(، ٢٣)ا■/. للغوي المنة وشرح )أ/م7(، الأنوار مشارق ق: إله به نانفلر )١( 
.)آ(فيالمهد)؛ا/ائم(

الأنارمعاد شرح ق ذكره )٣( 
.(١٢٠)انواتر الحديث س اكاتر نقلم ق كالكتاد )٤( 
.(١٩١٧المحّحة)ذ الأواد إتادْ وجود ١(، د )ئ/مه المام أخرجه )د( 

مححابوببه بجنكم حال فان ر بلففد; (  ٢٢)ا/" وأحمد (، ١٣٦)،/أبما ائي النوأخرجه 
.( اضالأ المهر نشلوا ولا العدة، يأكلوا 

شيءيكون أن إلا يومئن، ولا يوم بصيام المهر تقدموا لا ) : وأوله ( ٢٣٢٧)داود أبو أخرجه )،"( 
ورمز( يأتموا غمامة دونه حال فإن تروه، حى صوموا ء تروء، حى تصوموا ولا أحدكم، يصومه 

.٢( • ١ )٦ داود أي وصحيح ٩(، • )٢ الغليل إرواء اثفلرت . أخرك، ءرِق وله بالصحة، الأناد له 
مشكلثرح وق (، ٤٣٨~٤٣٧/١)الائار معاد شرح ذ القلحاوى أخرجه علي؛ بن طلت، حديث، )٧( 

القإن ) ولقف: ( ٢٣)؛/احمد وكدمح، (، ٨٢٣٨، ٨٢٣٧)امر ق واكل^راب، (، ٣٧٧٧)الأنار 
»وفيه١(: امحمع ق الهبمي قال ( لرويته صومواالناس، موانثح الأهلة هذه جعل عزوجل 

ْ. احلين« وقبا كتثه صاع—، ولكنه صدوق، وهو اليمامي، جام. بن محمد 



التجديدلعام صد التشريمة وغم التشرمة المنة  ٢٤٢

;، ١ بلفظ الثمفي بكرة وأبو ، ( وا فأتم) • ، ربلفظ الخهناب بن وعمر 
اتالروايق ئد ثمنر.مما المهللقة فالروايات بينها! تتاق ولا ( العدة أكملوا ف) 

الإكمأو يوما، ثومين شعبان عدة إكمال العينين! إحدى بإكمال الأخرى 
حديثق جاء لما ا لالشارعر ومقصود مراد كلتيهما لأن ثلأدت'ت؛ رمضان عدة 

تكملواأو الهلال تروا حق الشهر تقدموا لا ) ! . اس رسول قال قال! حديقة 
والنسائيداود أبو أحرجه ( العدة تكملوا أو الهلال تروا حى صوموا م العدة، 

•، ر حبان وابن خريمة ابن وصححه 
فاقدرواؤ قوله بحمل بان الجمع! لك جمارواية هذْ ق يسلك أن ~ ب 

فيكونيغم' الذي الشهر عدة إكمال من الأكثر روايات تفيده ما على ( له 
اممتوتحسبوا الشهر أول تنفلروا بان يوما، ثلاثين العدد تمام له قدروا ! المعي 

•يوما ثلاثئن 

أعرنه«.لا ما وفه » : الهيثمي قال ( ٨٢ ٥٨)عند أخرى طريق وله 
يوالطحاوي (، ٢٢٤٨)يعلى وأم (، ٣٤١، ٣٢رم/؟ أخمد أخرجه الق: عد بن جابر حدث 

١( ٢٢٢)الأوط و )ا/يمأ(، الأتار مُانى ترح وق (، ٣٧٧٥)الآتار مشكل شرح 
.الصحيح« رجال أحمد ورجال » ١لهيثميت وقال 

يده؛وقال آخره وؤ، رونا مبه وقرن ١(  ١٧٥)الكّتر ق، الط^ر١ني أخرجه : راء J١وحديث 
وعشرين.تسعا يعي؛ • وهكدا هكدا الشهر 

مة«ولكنه مدلس وهو اسمحاق ابن فيه » الهيثم: نال ( ٦٣٣١)الأوسعإ ي الطراق أخرجه )١( 
قاإهل>راني إل أيضا ١(  iAlryالزوائد محع ق وتسه - ( ٩٧٠الأّتار)كشف - اليزار أخرجه )٢( 

.كلام« وفيه وغتره، حبان ابن وئقه القفاز، داود بن عمران وفيه )) وقال: الكبثر 
.( ١ • ئ/د ) التثريب وطرح ا/ا'اُ(، ) العمدة شرح من الصيام كتاب : انظر )٣( 
(٣٤٥٨)ان حبوابن ١(،  ٩١)١ خزيمة وابن )ئ/ْآا(، ائي واك(، ٢٣٢٦)داود أبو أخرجه )٤( 

.(  ٣٧٦٩، ٣٧٦٨)الأتار مشكل ثرح ق والطحاوى 
)ْ/ْآ>-أآا(،ائي المه أخرج، M الم أصحاب س ر> عن ربم الصواب ومحل: 

١( ٦٨، ١ )أ/ا٦ و١إاارقطني ٣(، ١ )؛/٤ وأحمد (، ٣٧٧)• الأتار مشكل شرح ن و١لطحاثتم، 
.صحته« ل ذلك يقدح )إ/آْا(:»ولأ الفتح ق الحافظ وقال وصححاْ، 

وهم.بأنه الهادي عبد ابن ؛تعقبه إه أحمل ضعفه : ( ٧٥/٢)المحفيق ق الجوزي ابن قول وأما 



٢٤٣بالخديث الاحتجاج ق النشريمة غم بالة القول أثر الرا!عت الممل 

لأنه~ الخلاف منشأ ق تقدم كما ~ الحديث العلماء جمهور فمر وتجدا 
تعال!نوله ومنه تقديرا، وندرته قدرا، أقدره الشيء قدرت يقالت التقدير، من 

امالإمتصرف فناهر وعليه ٠ ر أالرسلأت/ّآ'آ[ ه آلفدزون فنعم فدوئا قؤ 
عمرابن حديث، ساقوا لما فاتجم ا، ر الستة الكتب، وأصحانم، الموحنا ق مجاللئ، 
دةالعإكمال فيها الي بالأحاديث، عموه ( له فاقدروا عليكم غم فان ) يلفظ: 

أنشك ولا ،، (١ له فاقدروا ) قوله: لمعى ومينة ه لمفسرة وجعلوها ثلاثان، 
اخرروايامت، عمر ابن لحديث، ورد وقد كيف البيان، حصول ق كاف ذللثج 
يكمعلم غ)فان : بلفظ رواية فوردت الجمهرة، روايات مضمون مع تتفق 

،لُاآ ولأث__ين أنموه له: فاقدروا ر : يلففل مجتها وأصرح ،  ٢٤١(يلاثغ، فاقدروا 
غمفان تروه، حى تصوموا فلا ليلة، وعشرون تسع الشهر ز : بلففل ثالثة ول 

٢(يلامح، العدة فأكملوا عليكم  أولإل راجع وهذا » : ٢ ر القيم ابن قال ، ١
دلمجا واعتار لففله، عليه دل مجا إلغاء يجوز فلا آخره.ممعناه، وإل بلففله، الشهر 

.« ، ٨١المعي جهة مجن عليه 

ويالتحقيقالتقدير، من باكشديد وثل: واحد، معناهما قل والتشديد، بالتخفيف، مبعيتاذ ثراءتان فيها )١( 
.ه( )0/ه. الغوي ونغم ١(، • U/i)الترب وٍرح (، ٢١)"ا/• السنن معام اظر: • لقدرة اس 

١،آ/.د. وسيم)٣-' ١(، ٩ • ا-اء ٩ • )٦ الخاري وصحح را/ا"دآ-/ا،/آ(، الوطأ اظر: )٢( 
وض)،/؛■اا-ْ-اا( النسام ثّن (،  ٢٣٢٧، ٢٣٢٦، ٢٣٢داود)• أي وسنن ١(، • ٨١
.(١٦٥٥، ١٦ه ماجه)، ائب 

.(  ٣٣٩ lTtaIs)٤ الم عد لاين والمهد ١(، • )؛/٩ التتريب >ح : انظر )٣( 
.١( ٨• )أ/• سلم أخرجه )٤( 
.)؛/٩( ص إرواء وانظر: ٢(، ■ )ئ/ْ المهقي أخرجه )ْ( 

.(W-V)الخاري )،"(أخرجه 
.(٣٩/٢المعاد)زاد )٧( 
يمدالتقدم اللمظ أن كما الروية، نل والفعتر الصوم تحر-بم .ممنطونه يفيد وهو » الكي؛ وقال )٨( 

•١( الشهور إمات ق، المنثور اسم •■«) محل للحراز محي، قلم بعدهما الوحوب، .ممنهلوئه 
.ا لرويته وأفطروا ا;ِؤيته صوموا ) • ه قوله • التقا-م باللغظ ويعي 



التجديددعاة محي التشريمة وغم التشريعة الغة  ٢٤٤

نمكلها وهى » ت ، ١ — الروايات تلك ساق أن بعد — العراقي وقال 
ينطرقه جملت إذا والحديث بعضا، بعضها يمر والروايات عمر، ابن حديث 

.مه« المراد 

الحلم،بمدا خص لمن ( فاقدروا ) ت قوله أن الجمع; من ذكروا ما ~ ج 
المدرق الكلفان تفاوت يوجب لأته ; سلم فلا . للعوام ، فاكملوا ر I وقوله 

هالني إليه لهه فرعا معترأ التفريق هدا كان لو إذ ؛ بعيدرآ؛ فهدا والإكمال، 
ها،عنابا خفنهى للصائم، القبلة ق والشيخ الشاب بين التفريق إل نبه كما 

أحمدأخرجه إ ه نفيمللثح الشيخ إن ؤ وقال; فيها لشيخ ورخص 
• ٠٤١(تفطرون يوم والفطر تصومون، يوم الصوم ) ه بقوله معارض و هم 

رزعفمن وعليه الناس، وعظم الجماعة مع والفملر الصوم أن فمعناه; 
معظمكان إذا ويفطر يصوم أن له فليس المنازل حاب بتقدير الهائل طلوع 
٠بالحساب معرفته لا.بمكنهم الناس 

تعلمهن لأو بالوحي دد الموهو ~ ه لفعله كيلك كان لو وأيضا 
بإحصاءبمي كان كما العبادة، ق الاحتياط باب مجن لأنه الحجة؛ هم تقوم لمن 

يتحفظه اف رسول كان عانشة; قالت بدلك؛'٠، ويامر لرمجضان، شعبان هلال 

.١( ا-ا/• )؛/٧. التترب طرح )١( 
.٢( ١ )؛/٤ القدض ونض .٢(،  ٩١٣)الأحوذي وظرٍه ١(، ١ )أ/آ ض المصدر انثلر: )٢( 
.عموو بن الق محي عن ( ٢  ٢١، )'؛ا/ْ\،١ أخمد أخرجه )٣( 

١١)بير الكق ١إطأر١نى أخرجه عباس ابن عن شاهد وله  انحمعق، الهيثمي ال وق(ا  ٠٤٠
.١( ،" ٠ الصحيحة)٦ ق الألباق إساده وحول . الصحيح« رجال ورحاله » ١( >"ا/آ٦ 

داودوأم ، "( ٠٩٧)الترمذي : هرضة أن حديث عن أخرجه ( تضمن يوم والأضحى ر وتتمته: )٤( 
غريب«حن » الترمذي نال الصوم، بذكر أوله عندهما ور ١( ٦ ٦ )٠ عاجه واس (، ٢ ٣ ٢ )٤ 

•عائشة حديث، من شاهد وله ا، ١ )_A الثور العلم رمالته ل بكي الأيضا وحسنه 
.(٩٠٥)الغليل وإرواء (، ٢٢٤)الصحيحة السلسلة وانثلر؛ 

.(٢١rlr)المنن لهذين انفلر: )٥( 
.( ٢١٤)؛/القدم ض )،-(اتفلر: 



٢٤٥يالخدث الاحتجاج ل التشرمة غم يالمة القول أئر الرابع؛ القمل 

عدعليه، غم فإن رممان، لرؤية يصوم م غيره، من يتحفظ لا ما شعبان هلال من 
حبانوابن خزيمة ابن وصححه داود وأبو أحمد أخرجه . صام م يوما، 

يرمحان،نحلطوا ولا لرمضان، شعبان هائل احموا ز 1 ه الني وقال 
لرويته،وأفطروا !رويته، وصوموااحدكم، يصومه كان صياما ذلك يوافق أن إلا 

.ا١ الدارفطي أخرجه ( العدة عليكم تغم ليست، فاهما عليكم غم فان 
تيال فا ا"يوابين هذين ْلخص و- 

الب،حمعرفة على اعتمادا الهائل فيه يرى الشهر من يوما تعي؛'ت أن ~ أ 
طرايجذالاصمن يسلم يكاد لا بل يه، القطع إل سبيل لا وسمره، القمر منازل 

يمكنلا بل مستقيما، حسابا الهلال لمهللع بجعل م سبحانه اس فان )) والاختالأل 
الأولونسللئ، كما طرقا سلكوا وفد الروية، إلا مهلرد طريق رويه إل يكون أن 

معلرد،غتر انه عفإ اُب الحيتمؤخ الدى، يالعديل إلا ستره يضيعلوا ا من منهم 
إوإن ، تام فهو وعشرين ثمان صبيحة روي إن يقال: أن مثل تقرب هو وإنما 

وليس، رار الامتأن على بناء وهدا ، نامحمر فهو ثمان صبيحة ير 

(،٣٤٤٤)مان وابن (، ١٩١خزيمة).وابن (، ٢٣٢٥داود)وأبو ١(، )\ا\ا أحد أخرجه )١( 
وصححه«، صحيح حس اصناد هذا » ١للارقطني: يال •؛( ٦٣!)١ والحاكم ١(، )آآ/'اد واأد١رثهإني 

٢٠( ١ داود)٣!^ أي سنن محصر ق وانذري الذمي، ووافقه الحاكم 
•^^؛^٠ أي عن ٢( ٠ ومح الحاكم)ا/دآئ( بضه وأخرج )آ()آ/ك"ا(، 

,ره"0( الصحيحة ق وحسنه الذمي، ووافقه الحاكم وصححه 
نستطحالبحث هذا بحمل عن » مقدمته: ق قال الزمان مجن زفن لدة تقويما أحدهم وصع لما ولذلك )٣( 

عامأي تدلأو وذلك قمري، شهر كز فيه سيولد أو ولد، الذي اليوم اسم على الوقوف 
كباالأساس هذا على القادمحة، الأعوام س أو المايقة الأعوام س الخاء, ذلك أكان سواء هجري، 

جداترمحة نتيجة على سنحصل ريب لا فاننا بالمائة ماثة صحيحة التيجة تكن م وإذا الحث، هذا 
٠)بنسبة فسيكون الخطأ احتمال هناك كان إذا حيث الصحيحة، تمام من  يكونولا (  ١٨١ 

بموفيقورويته، الهلال مراتثة ق الخطأ وسيصحح الأحوال، محن حال ق واحد يوم من أكثر الفرق 
عيدسالعرين ثمثد اليلادية بالشهور الخربجة الشهور موافقة ؤ، الخلية التوفيقات ) « وهداينه الله 

.(١٢ص هاشم 



اكبمويددعاة عد التشريمة وغم اكشريعة السنة  ٢٤٦

٠أخرى ونلامثا ناره، لله متمر يقد بل يصبمسحمح، 
ولزالهلال، برؤية الحكم علق الشارع فان القطع، بإفادته ملم لو ~ ب 

:ا ر كلامه ثنمة ق — القرال قال لدك الأمر، نفس ق وجوده يكف.كجري 
صوم،للمسا الشعاع عن خروجها الترع صاحّ_، نصب فلم الأهلة أما و» 

نرة الرويتحصل ن؛ فإذا السبب، هو الشمس شعاع من خارجا الهلال روية بل 
لرثرع الاحب صأن على ويدل الحكم، يثب فلا الشرعي السبب يحصل 

صومجوا) ق قوله للصوم محببا الشمس شعاع عن الهائل خروج نفس ينصب 
تعال؛قال كما الشمس، شعاع عن لخروجه يقل (ون؛ لرويته وافطروا ترويته 

أي:( يكم علعز فان ) قال: م لالإّراء/ا/لأ[ اصذلوك^كنيبم قم أؤ 
فنصب( ثلايى العدة فاكملوا ) رواية: ول ( له فاقدروا ) رويه عليكم خفبتؤ 

,الشعاع« عن الهلال لحروج يتعرض لز و ثالآثين، العدة إكمال أو الهائل روية 
لة الأهلإثبات ل عبرة لا بانه للقول ا وعناءل مجمنعا هدين ل ولعل 

دونا، يومبن ثلاثالعدة باكمال أو معانة، الهلال برؤية إلا الشرعية ائل الم
الفلكي.بالحساب الأخد إل الخفان 

لشترك يي الالأمور من وتشوفه الهلال تراءتم، أن : ثالث أمر وثمة 
ىعلير تيلئ، ذلول وغتره، والفطن والجاهل المتعلم الخاص عامة مجباشرقا 

.، رالحساب تعلم معاناة لحرج ورفع اللمز، 
لمتنالمواصعلراب للتفرق، مبب بالحساب الأخذ أن راع: وأمر 

زعموا،كما ذك على لاتفاقهم ومحيله هو وش وإفطارهم، صيامهم داية بل 

.الفتاوىمجموع )١( 
.)ص7( الثور العلم واطر: ١(، الفروق )٢( 
نعت  ٩٧٧ص انحيهد القاموس ) ارصا : .ممعى مقعد،وزن على المقنع؛ )٣( 

.(  ٣١أ"/ا الباري نتح ) الكفاية .ممعى والغناء
٢(• )م/بم الأحوذي عاوضة انظر: )٤( 



٢٤٧بالخديث الاحتجاج ي التشريب غم بالة القول أثر الواع؛ القمل 

صيامبداية يعلنون كانوا الحساب، على لاعتمادها الإسلامية اليالاد بعقل فان 
رمضانروي فإذا ، بأيام وشوال رمضان دخول قبل مجته والفطر ومحايته رمضان 

منهمنالوا الفطر، ق وكيلك مواطئهم، بعض وصام له حددوه الذي اليوم قل 
لوالفوصى ق القلمجن حالة تعيش عام كل بلادهم فأصبحت بمم، وبطشوا 

•ه الني نول بصريح العمل لتركهم إلا ذلك وما ، ؛ ر ومحايته مان رمجبداية 
إنهم ( ثلاثتن العدة فاكملوا عليكم غم فان لرويته، وافقنروا لرويته، ومجوا صر 

وميى علومحغاربما مشارق ل كلهم لمون الميجتمع أن الضروري من ليس 
ا،فرنعشر أربعة الدين هدا ظهور على مضى فقد والإفطار، الصيام ق واحد 

فرتماا، واحدْر روية على الإسلامية الأمة توحيد فيه جرى زمن غيها يعلم ولا 
تمكنهملعدم أخر بلاد أهل يصوم ولا الهلال، روية من لتمكنهم بلد أهل صام 
الإذ ه، بامجر وما وسعه ل عمل.،١ لأنه متهم؛ أحد على لوم ولا رويته، من 

•يوما ثلانن العدة إكمال أو الروية، إلا إفطار ولا صيام 
ةالرويعلى تعن الي والأجهزة الرصد، بالأت يستعان أن بأس لا نعم 

أوالهلال، برؤية الميتة مع توافقه حال ق بالحساب يمتانس وأيضا ؛، ١ البصرية 
.ل؛، يوما والآث؛ن العدة باكمال الحكم ال حق 

.(١٣، ١٢)ص الهلال روية نوت ي القال حن )١( 
.ا \ * إ٣ \ * ١ بالسعودية والإفناء العلمية للبحوث الدائمة اللحنة فتاوي ( ٢ ) 

البحوثبحلة — الشيخ آل اس عبد بن العزيز عيد الشيخ وفتاوي ا/؟؟(، )٠ نفسه اكدر انفلرت )٣( 
(١١٧)صن ( ٢٧)عدد انحلة ينفس اللحيدان محاخ الشيخ ومقال )_؟U(، ( ٠٨)العدد / الإسلامية 

*)_UU( الإسلامي الفقه بحمع وتوصيات ثرارات انظر• )٤( 



التجدددعاة عد التشريعة وغم التشريعة المة  ٢٤٨

الثاآالمطلب 
يالأحاديثالعمل في التفريعية غير بالسنة القول ائر 

الخربشؤون في الواردة 
الخططمن شيئا يفعل أن أراد أنه مغانيه، بعض ق ه الني من حدث قد 

!ذللث من غيره، ,ممشورة وأخي رأيه فترك يراه، ما بخلاف عليه خاخحر الحربية، 
بنالخباب أن بدر: غزوة سياق ق را؛ "سيرته" ق إسحاق ابن ذكره ما - أ 

نمفدمهأن لما ليس اف أنزلكه أمترلأ المرل هذا أرأت اذ، رصول يا فال: الذر 
والحربالرأي هو بل ) قال: ؟ والمكيدة والحرب الرأي هو أم عنه، نتاخر ولا 

مجنماء أدق نال حى فانحقش لمس.يرل، هذا فان اتإه رسول يا فقال: آ المكيدة 
نقاتلم ماء، فنملؤه حوضا عليه نبي م ، ب، القلمحن وراءه ما نغور م فنترله القوم، 
.آبالرأي أشرمننه لمد ؤ : هم اس رسول فقال ٠ يشربون ولا فنشرب القوم، 

شئتمإن ر أحد: يوم قال الله رسول أن الق عبد بن جابر ن ع ب
قعليتا دخلت، مجا والذ فقالوا: ( فيها قاتلماهم علينا دخلوا فان بالمدية، أقمتم 

.احمدرآ، أخرجه الحديث، ( إذن فنانكم ) ص: الإسلام؟ ق علما خل أفتي الجاهلية 
يماغأن M الني أراد الأحزاب وقعة كانت، لما الزهري: قال - ج 

نحلتمر من، جزء على " غطفان من الكفار رئيس ومنذ وهو - حصن بن عيينة 
إن) ال: فقعبادة بن وسعد معاذ بن سعد إل هم اس رسول فأرسل الدية، 

ويخذلغطفان من معه .عن يصرن،أن على غثلكم ثمر نصف مالي قد عيينة 
اف،رسول يا قال: ( تريان؟ فما الصف إلا فان اكلثؤ، أعطيته وإي الأحزاب، 

لرشيء بريتن، أملو ؤ : اممه. رسول فقال فافعله. بشيء امجريت، كنته إن 
نعطيهمأن نرى لا فانا قالا: ( عليكما أعرضه رأي هذا ولكن فيه، استأمجركما 

ؤابنهثام)آ/-اا-مآ(انفلر:ّيرن )ا(
اسزهمابص شاهد وله )أ/\،د*ا/'\اأ"¥(، الكرى ف اتي المأيضا وأخرجه ر-ا/اْ-ا(، )٢( 

صمح» اكم: الخ)'ا/اأ(ونال، والههقي )'ا/؟آا(، والحاكم (، ٢٧١)ا/أحد أخرجه 
•(٢٠)ص• المة سه تخريج j م الدهي، وراقته « الإساد 





اكبمديددعاة صد النشرمة وغر التشريمة المة ٢ ٥ ٠

.، ل واه وصني منكر حديث رر بمولهت الذهى ونشه الخباب، حدث من 
ضعيفة،وهي الزهرتم،، مراسل من الأحزاب غزوة ؤ، الحدث وكيلك 

•حن نا بهريره ان حديث مجن موصولا جاء لكن 
ورالأمن جمكغيرها العسكرية والتنفليمات الحربية الشؤون ف أ ب

فيما— فيها ه والني نفسه، بما وشغل جريما من يعرفها الي الاعتيادية الدنيوية 
برأتماأخذ أو وأخهنأ، منها شيء ل اجتهد فلو البشر، من كغيره ~ إليه يوح نإ 

ه-محرت.ممقتضى فيه تصرف لأنه ]ته;؛ متر من حط ولا فيه عليه نقيصة فلا غيره، 
.، الش،خصىر وتقديره الدنيوية 

أصحابهمع التشاور لك مجمونحوها الوقاغ هده ق البي لك م ج
تعالايك كان وإن [ ١ ءمران/؟ه رآل آلأمره ل وثاووهم ؤ ت تعال لقوله امتثالا 

علىوتاُلفا لأقدارهم، ورفعا لقوسهم، تهلييبا ولكن بوحيه، رأيهم عن أغناه قد 
ده،يعمن أمته به وكقتدي الفضل، مجن الثورة ق محا ليعلموا وايضا ٠ ديتهم 
.المريلُا الحسن قال كما 

أنه ول للرسيجز لر وحي فيه نزل مجا كل أن على العلماء اتفق وقد 
.والقياس الرأي بملل المص جاء إذا لأنه غيرْ؛ فيه يشاور 

خاصأنه أم الأشياء، جميع ق فيه المشاورة بحوز فهل فيه نص لا ما قاما 
.، ١ للعلماء قولان بالحرب؟ 

عقوصكذاب، وم الكني سد0 وق ٢(  Iv/T)والهاية الدايأ ن كا ءاس ابن عن الأموي ورواْ )١( 
.٢( ١  ٣٨/٥)الدمي الخانظ اصدراك مختمر على تعليقه ي *حميد آل صعد الدكتور أيضا القصة 

دالزوائبجمع j ا ك—الكبئر ق والطبراني (، ١٨.)٣ الأستار كنف ن كما البزار أخرجه )٢( 
—إم ثقات رجاله وبنية حن، وحديثه عمرو، بن محمد وغيه الهشص; وقال (، ٥٣١)ا"/

.( ٤٤٨خلاف، ١^^ نمد الفقه وأصول )\/هخا(، عياض للقاضي الشفا انقنر: )٣( 
.)\/خْآ( النثور ااا-ر انظر؛ •قله، قتادة عن وجاء . (٤٤١٦)تفيرْ ن حام أي ابن أحرجه ( ٤ر 

.١(  ٦١)؛/القرآن لأحكام والجامع رو/؟أ(، الغيب مفاتيح اننلر؛ ره( 



٢٥١بالخديث الأ•ءت٠بماج ق اكشريمة غم بالة القول أثر اراح؛ المصل 

بتنق اليى سنة ل فرق لا أنه على العلماء من فامحمقون الأمر كان وأيا 
كونبوصار صوابا، يكون ذلك فان رأيه، عن تصدر أو الوحي، بما يأل أن 

ماعليه; والدليل ابتداء، الوحي من صدر كأنه صمنا، له وموافقته عليه الوحي 
•ق المح، لها فقال منها، زوجها ظهار عن نال جاءت أمحا خولة قصة ق حاء 

التماذ فأزل اذ، إل اشتكي إق قفاك: ( عليه حرمت قد إلا أراك ا م) 
وين٣[ — ١ ]امحادلة/ الايات ه زوجها ل -فيدئك أف محول آس سمغ قد ؤ قوله؛ 

وكانالشرع أحكام ل راإرأتما يمي لا كان أنه فعرفنا » ،، ١لفله١ر١١حكم فيها 
ؤنآ،'اتهإمنولأؤ ال: تعقال باناعه، أمرنا لأنا وهذا الخْلأ، على لا.> 

فرصاذلك اناع كان ذلك، على واقر بالرأي بين وحن لالحثر/لأ[ ه هحدوذ 
حقق يوجد لا ذلك ومثل به، التيقن الحق هو ذلك أن فعرفنا محالة، لا علينا 

. ٢٢١بجبي« فل فامحتهد الأمة، 
لأنهتشريعا؛ يكون فانه فعل، أو قول أو رأي على غترْ أقر إذا وهكذا 

عنالبيان وتأحتر الإلباس، من فيه لما متكر، على أحدا يمر أن له بحل لا ه 
.٢ ١ بالإبماع ممتنع وهو الحاجة، وقت 

...

أحروبمظ هماس، ابن عن مردويه ابن إل اللفظ بمذا ( الثور)،//٢٧الدر ن النور به ن)١( 
•( ٠٣)ص الأول القمل من الثالث المحث ي ذكرْ تقدم 

سن بب خولة عن ( ٤١)l/.وأحمد (، ٢٢١٤)داود أبو أيضا: القمة وأخرج 
٠بحهول حنفللة بن الق عبد بن معم سندها وؤ، ~ انقصة احبة ص~ 

الإساد«صحح » الحاكم: وفال . عالثاعن والحاكم)أ/اخأ( ٢(، •  ٦٣ماجه)ابن وأخرجها 
.٢( . )٧٨الخلل إرواء ن ١^ م الدهي، ووافقه 

.٢( )_Vi لمطامي الدين بحديد مفهرم وانظر: ، )أ/ْاء( رخم الأصول )٢( 
■( ٣١)*/،U لحاجي ل القمر وإحكام )م/ْمآ(، للحصاص الفقه أصول )٣( 







التجديددعاة عشي التشريمة وغم اكشريمة السة  ٢٥٤

قاض عيالقاصي صنيع مقتض و وه، الذهي الحافظ إل ٢ ل " امحتط 
يقول;حيث ا ر مقدمته ق خلدون ابن به صرح والذي ، ر الشفا تابه ك
شيء،ق الوحي من وليس آ، أ الميل هذا من الشرعيات ق المنقول الطب و» 

ذكرنوع من M اض أحوال ذكر ق ووقع للعرب، عاديا كان أمر هو وإنما 
منالنحو ذلك على مشروع ذلك أن جهة مجن لا وجبلة، عادة هي الي أحواله 
منمره ولا الهلب لتعريف يبعث نر و الشرائع، ليعلمنا بعث إنما ه فانه العمل، 

يامجورأعلم أنتم ) فقال; وقع ما النخل تلقيح شان ل له وقع وقد العاديات، 
الأحاديثق وقع ذي الالعلب مجن فيء بحمل أن ينبغي فلا ٢ ر ( دنياكم 

إذاإلا هم الله علييدل ما هناك فليس مشروع، أنه على المنقولة الصحيحة 
النفع،ي عفليم أثر له فيكون الابماق، العمد وصدق التبرك، جهة على استعمل 

•(ك المزاجي الطب ق، ذلك وليس 
؛،رالهلب ق صنفوا الدين ميما ولا خلافه، على العلماء تصرف وظاهر 

اعلى وحملها الاحتجاج وأوامره، فيه ه الني تصرفات من فهموا فاهمم 

كثثرهب ولهذا ، الني. به أخحر ما صدق على علمية معجزة فكان الحقيقة، هذء صحة أنت 
والتشكيكات.الطعون من إليه وجه ما ثإبملالأ تفنيد، إل العلماء محن 

شبمةلأي السنة عن ودفاع (، ٢٢)ص١ للمعلمي الكاشفة الأنوار الئال،ت سيل على  ١٧١٥انفلر 
لةلوال'اا-\ءآا(، )اا/آ"أحمد الإمحام محسني عالي شاكر أحمد وتعليق )صؤ/اا-ا'اا(، 

الدرةومحونف ٢(،  ٤٥)ص مقبول لصلاح سنة الوحوم ق، وزوابع (، ٣٩، الصحيحة)٨٣
.( TUU-'YU)\/\المحادق للأس البوة تة المحن العقلية 

.)ا()آ/اآا(

•>صبمآ( الأوله الفصل من الأول، الحث، )، النقل أول، إ؛راد تقدم وند (، ٦٠١)ص )٣( 
٠القاصرة التحارب على البي البائية طب يعي: )٤( 
•٧( ٠ )ص وعائشة أنس حديث من تخريجه تقدم ره( 
٢()ا/آأ للاشقر ه الرمحول أفيل انثلر: المعاد. زاد ي القيم وابن صحيحه، ن اليخارتم، كالإمحام )٦( 

.)آ/\آا( انحط- البحر )ي(انثلر: 



٢٥٥را-يدبث، الاحتجاج ل التشريب غم بالة القول أثر الرابع؛ الفصل 

;مغها بأجوبة الأولون ذكر عما أجابوا ولذلك 
بالهللأن مقبول؛ غير أمر التشريم محن الهلب أحاديث إخراج أن ~ أ 

مكلفكل فعل فان ؛ شرعي حكم عن نحلو لا الي المكلفان أفعال من كغتره 
.ا ١ إباحة كان وإن حى شرعى، حكم به يتعلق أن لأبد كان مهما 

يمكنلا العلاجات من ذكره أو للمرصى، ه الني وصمه ما أن ~ ب 
الموصوف،الشيء ذلك استعمال إباحة على يدل الأحوال أقل ق بل احلراحه، 

خلافعلى إليه، الداعية الأحوال بحسب الوجوب أو الاستحباب، إل ترقى ورمما 
ةالعنبالعالية والتييات العلية، المؤتمرات أيبتت، وقد العلماء، يتن ميلاته مق 

ة،الضويالأحاديث ق الواردة العلية الوصفات أهمية — العصر هدا ق — بالطب 
.٢ ل فيها الطي الإعجاز وأظه;ّوا الدلاجات، من كئتر تركيب ق نمتها ومدى 

الأيةتكون ان التجربة، منيه الطب أن من ذكروا مجا على يترتب ~ ج 
شمآءفيه الو'وهُ محتلم، تراب بطونها من "فئزج ؤ ت بالعسل التداوي ل الواردة 
.ا ل به قائل ولا التشربع، نطاق عن خارجة أيضا الحل/؟اإ ا ه ولئار،ي 

بعضلالأحايين، ق الواردة الطبية الوصفات بعض جدوى عدم ~ د 
مقاديرمعرفة ق لخلل بل ه، نفالدواء ل لقصور بالضرورة يكون لا المرضى، 

وكميةمقدار، من له لابد الدواء فان منها، المريض حاجة ومقدار وكيفيامحا الأدوية 
فأحدثالقوى أوهي جاوزْ وإن بالكلية، ينله لر عنه فمر إن الداء، حال بحب 

إنفقال: ه الني إل حاء رحلا أن الخيري معيد أبو روى وقد آخرأن، صررأ 

داميرْ للئمها الأسباط وكشة ة الس والتشريع (، ١٧١\، iA/r)الوانقات انفلر: )١( 
.)ب؛( كم ودائم لازم تثريع والمة (، ٣٦٦)ص٦٣ْ-

.( )ص"٦٣داغي القره علي للدكتور منها الاستنباط وكيفية المنة من التشريع )٢١( 
.( ٢٤هللاشقر)ا/االرسول وأفعال (، نفسه)_nnrالمصدر انفلر: )٣( 
.( Toli)المعاد زاد انثلر: )٤( 





٢٥٧بالخديث الاحتجاج ق التشرمة غم يالسة القول أثر الوابع؛ المصل 

هكمونالطبية والوصمات الأطعمة بعض ل ه عنه جاء ما أيضا ومنه 
ولار، ناليوم ذلك j يضره ب عجوة تمرات سبع يوم كل تصبح من ) : ه 

اقابرلوهجهنم، قيح مجن - الحمى شدء أو - الحمى ) : وقوله ، ٢ ر ( سحر 
ثلأو__ةنجزأ م ^١^.،، أعرايية ثاْ ألية افسا عرق شفاء ) وقوله• ، (١ بالماء 

قا ومالأحاديث فهذه ا ر ( جزء يوم كل j الريق، على يشرب م أحزاء، 
نجماورهم جوس المدينة كاهل الخاص، به أريد النءى الخطان من معناها 

.؛ ر لهم العلاج أنفع من ذلك فان ، ال والوادي الأعراب 
الأدويةمن كئتر بنفع اختصاصا لالآءكنة أن ريب ولا » ات ١ قال أن إل 

مننافعا المكان هدا ق يسن قد الذي الدواء فيكون غيره، دون المكان لك ذق 
أوة التربنفس كأث؛ر غتره؛ مكان ز نبت إذا الفع ذلك فيه يوجد ولا الداء، 
ائعطبتلاف اخارن يقوطبائع خواص للأرض فان ، جميعاهما أو الهواء، 

ضهابعوق مجأكولأ، غداء البلاد بعض ل يكون البات من وكثئر ، الإنسان 
تناسبلا بلد لأهل وأدوية سواها، أمراض ق لأخرين أدوية ورب قاتلا، سما 

.تنفعهم« ولا غترهم، 

وقاص.ش ين سد حدث من ٢( •  ٤٧لم)وم(، ٠٤٤٠)المخاري أخرجه )١( 
.( لاضها بتن مما ) سلم: محي لمقل وق 

.محم ابن حديث من ٢( ٢ • )٩ لم وم(، ٣٢ ٦٤الخاري،)أخرجه )٢( 
وواضوصححه ٢( )إ/،-. والحاكم ٢(، ١  ٩١٣)وأحمد له، والياق ( ٣٤٦٣)ماجه ابن أخرجه )٣( 

.١( ٢ • )٧ ماجه ابن زوالي ي الوصمي ايغا وصححه (، ١٨٩٩الصعحه)ي الأل-انى م الدعي، 
اوأم» قال: أنه الزركئي- محه نقاله كما - ^٥٠ نص ناذ الدعي الحافظ محام ما هذا ولعل )٤( 

علىدليل يدل، أن إلا وأرضهم، بطبايهم خاص هو - ذ أرضه، وأهل لأصحابه تيه 
.١( ٩ ■ا/١ البحرانحيط ) بجلازأوامره« المباح، باب من تطيبه لأن اشتم؛ 

.( ٩٨، ٧٢، ٢٦)؛/المعاد زاد اظر: )٥( 
.)أ/لأ؟( ه نفالمصدر )٦( 



اكجد؛ددعاة عد التشريمة وغر النشرمة السة  ٢٥٨

الثالثالمبحث 
الاحتجاجفي غير بألسنة القول اثر 

.والقضاء المعاملات على بالحديث 

الماليةبالمعاملات المتعلقة بالأحاديث الاحتجاج في ائره الأؤل؛ المهللب 
ةمعاوصفيها الي التعاملات من الماص ض بجرى مجا كل فيها ويندرج 

وقد٢، ١ اخ . وجعالة وعارية، وإجارة، وزاض، وغأ، ورهن وشراء، ع حمس 
العاملاتنالك عالجت الي المبوية الأحاديث من هائل بقدر السنة كتب حفلت 
يتوانلآ إذ ، عامة المسا!مين عند اعتبار موضع فكانت ، أحكامها وبينت 

إلالسنة تقسم يرون الدين حى وتفصيالآ؛ جملة 4ا والاحتجاج العمل ق أحد 
هالني عن صدر مجا ت التشريعية بغر قصدوا جلهم فان تشريعية، وغثر تشريعية 

أفعالهن مكان وما والصناعة، والهلب، كالزراعة المجرييية، الدنيوية الأمور مجن 
ريخهلب ل بتشريعية، غ؛ر المعاملات أحاديث، تكون أن يقصدوا نر و الجبلية، 

لإخراجوميالة المقسيم هدا مجن جعل الكتائب، بعض أن غير -؛؛،، ia؛بباله-*؛ ذللثج 
الدكتوروجرأة صراحة أكرههر من وكان المشرع، نهلاق عن الأحكام مجن كتر 
ائروساملات المعفاخرج ، ٢٠١والمشرع السنة كابه ق المر النعم عبد 

.■٢—٧٢( )ص للنمر والنثرح الة انظر: ر١( 
وجاُع(، ٣٥٢٧-.٣٣٢)،-داود أي وض .  ٤٧)الخاوي صحح الثال: سل ض انظر )٢( 

.■٣( -٢٧٩٧ر٩هاكابجح ومشكاة (، ٣٧٨ء٣- ٦/٢)الأمحار ومنتقى رآآآ-ح>-أ(، الأصول 
اسالنيحتاج الي العادات من هي وعترها والإجارة والهبة الجح رر تيمية• ابن الإملأم شيخ نال )٣( 

يالأدابالعادات هده يؤ جاءت ند الشريعة فان — والياص والشرب كالأكل — معاشهم في إليها 
فيهما واتصت، ينبغي، لا ما وكرهت منه، لابد مجا وأوجبت فساد، فيه ما عنها فحرمت الحنة، 
.وصفاها ومقاديرها، العادات، هده أنواع ؤي راجحة مصالحة 

اكالونيكما الشريعة، تحرم لم ما شاءوا، كيف، ويستاجرون يتبايعوو غالماص كدلالنا؛ كان وإذا 
مكروها،يكون أو يستحب، قد ذللت، بحض كان وإن الشريعة، تحرم لم ما شاءوا كيمح، ويشربون 

١٠(  ٩a/t المتاوي بجموع ) « الأصلي الإطلأرا على فيه فيبقون حدا، ذللث، ق الشريعة تحد ب ومجا 
٠)ص'آأُ( لاشآث موسى للدكتور والتشريع الستة انظر؛ رأ( 
ءْ: الكتان هذا ق أورده مجا نفس بإيجاز فيهما ترر آخران كتابان وله )٥( 



٢٥٩بالخدث الاحتجاج ق التشربمية غم بالمة القول أثر. الرا؛ع؛ القمل 

وقرآن، القعليه نص فيما التشريع أمر بجمر يكاد بل ا، ر الءنيوية الشؤون 
الأنالمسامين ، ر نشد أن يمكن لا )) ية-ولر حيث والعبادات، العقائد أحكام 

يالالمعاملات إمحنار إل وتفرعت، وتنوعِت، منها، الكثم جد الي عاملأهم جمق 
تكونأن قاما الفقه، كتب ل الفقهاء ودوها وبعده، الرسول عصر ق سادت 
اوفيموالعبادات، العقائد ق ذلك إن مجرفوصة، كان وإما الحاملات، كتلك 

يمكنكان وإن تميره، نسمملع لا به، مسالم أمر المعاملات من القرآن ق جاء 
.حصل كما تنفيذه وؤلريقة فهمه، ق الاجتهاد 

.الاجتهاد كتاب ; والأتم . إلما وصلت كيف اف. رسول أحاديث : أحدهما 
صناديقباسم الربوية الفوائد إباحة على تركزت والكتاب المفيري■ لبعض كثيرة دراسات وهناك )اآ 

الدراساتهدْ وغال "، بفائدة الخطة القروض " أو " الاثارية الودائع فدائي " أو التوفم" 
افيهاملات معولأنحا المشروعة، وحاجاهمم العباد مصالح تحقق أمحا إل ذلك إباحة ق استندت 
منوالرغبة الرضا إل إصاخة البلمل، لاقتصاد وتعزيز الإنتاج، ل وزيادة للمحتاجمن، وإعانة استثمار 

الفقراء،لحاجات واستغلال استهالآك فهو بمحركه، الصوص جاءت الذي الربا بخلاف ا،لتعاقدين، 
.وبغضاء عداوة الأغنياء على صدورهم ق فيرغر 
فذامحاصرة ق به صرح الدواليي معروف محمد ١لدراساتت هده وأصحاب الرأي هدا أنصار وس 

ثلميأخمد والدكتور (، ٢١٩٥١)عام باريس ق المنعقد الإسلامي القانون مزتمر فير ألقاها الشان 
(،٢١ ٩٨١ا//"؟ ta)اريخ حبالقاهرة ق ايعقدة والبنوك المواتي ندوة إل قدمه له -ئا جبق 

منغتره وق ١( "٢٤ ١ ٢ ١ )ص اسادمي اقتصاد تحو كتابه ق الفنجري شوقي محمد والدكتور 
منالإسلامية الشريعة موقف يعتوان مقال ق الناصر اس عبد بن إبراهيم والدكتور كتبه، 

لالكاتب حاول وقد ( ٢١؟ AA/r/n) ٠٩٣العدد / المصرية أكتوبر مجلة ل نشر المصارف" 
وقلةالعلمية، والسرقات فيه، الخلط كثرة عليه لوحظ كما سبقه، محن كتابات من يلفق أن مقاله 

وطلابالعلماء من عليه الردود ونواك تعددت لذلك الصلة، ذات الشرعية يالصوص المعرفة 
أحمدشوقي والدكتور الصالح، احمد بن محمد والدكتور بار، بن الٌزيز عند الشيح ومنهم؛ العلم، 

ةالثلاثالإسلامية، الحوت مجلة ل نشرت كلها \-نجين,< الرحمن عند بن محاغ والشيخ دنيا، 
والرابعالعدد)دا(عام'ا.ةاه)صاآا-ه"آا(،و)'ا'آا-آأا(،و)ّآآ"ا-بم.آ(، ق الأول 

قالغفيلي راشد بن محمد الشيخ وأيضا ا-1ّاا(، )ص\٢ اه ٤ ٠ ا/و ٤ ٠ A عام ( ٢٣)لعدد ال 
.عليه والرد تعقبه ق توسع الصارف ربا أحاز من على الرد قا المعارف نتف بعنوان كتاب 

•)صا،ه( والتشريع السنة )٢( 
٠كلامه سياق مجن ظ\هم هو كما ، نلزم أي؛ )٣( 



التجديددعاة عد التشريمة وغر التشربمة الة  ٢٦٠

نكنلز و وحده، البشري الاجتهاد على القائمة وأحكامها المعاملات أما 
صحابةالن مبمده جاء ممن أو ، ه الرسول من سواء شيء ق الوحي من 

القواعدأماس على جديد من إليها النفلر مجن فلابد والفقهاء، والأنمة والتابما'ن 
.الجديدة الظروف ضوء وعلى قل، من عليها بمن الي 

غروجدناه ومجا أشناه، أيامنا ق للمصلحة ومحققا موافقا منها كان فما 
ويرها،الشربمة لحكمة المامسب الحكم لإ"عهلاره فيه نجتهد أن علنا كان ذلك 

.« الجديدة الفلروف حسب المن للمالعامة وللمصيحة 
:الأية الأمور الكلام هذا تضمن وقد 

املاتالمعوفق مجعامحلاهم ق اليوم السلمين إخضاع يمكن لا أنه ~ ١ 
•بما قضى أو ، M الني فتها تصرف الي 

دالتقييلزم لا القرآن، ق يرد ون؛ السنة ق المعاملات من ورد مجا ~ ٢ 
ويدبروهامصالحهم بمرفون الكلضن إن » ١ أيضا فيقول تغيئرْ، يجوز بل به، 

•ك، دنياهم بشؤون أعلم وهم الكتاب، مجن خاص دليل به يات ل؛ فيما 
جهةمن ، العلماء بقية واجتهاد ه الرمول اجتهاد ين موى أنه — ٣ 

قها منالمصلحة حقق فما وأحكامه، وأقواله احتهاداته. ق المفلر بمغير أنه 
قيحقمناب آخر حكم عن ويحث يرفض فانه يحققها نر ومجا مل، عصرنا 

دقالاجتهاد هدا دام وما يجتهد، كان الرسول دام مجا » ٢; ١ فيقول المصلحة، 
وحىالصحابة أيام من بمده لمن؛أق يجوز أفلا المعاملات، أنواع من الكئتر شمل 
رسولقرر مجا غثر إل اجتهاده أدى ولو أيضا، باجتهاده الموضوع ق يدل أن الأن 

.(ك للأبد ثابتا حكما باجتهاده الرسول قرره مجا يصبح ولا باجتهاده، اس 
بهفانتهى وتحليلأت، نفلرات فيه له وكان رأيه، إبداء ل استطرد وهكدا 

وأجمعالسنة أحلته وند — السلف ويسمى — السلم يع برأيه حرم أن إل الاتجاه 

؛أيفا)ص٧٥عنه وانفلر )صْآ(، والتشرع السنة )١( 
•فه)_U؛(المصدر )٢( 



٢٦١بالخدث الاحتجاج ق التشرمة ض بالمنة القول أثر الراع؛ اكصل 

لهوصع أن بعد إليه، الناس لحاجة ه المحا فيه فرخص جوازه، على السلمون 
المدينة،ه المحا قدم قالت عباس ابن حديث ق كما والتراع، الدر تمنع صوابط 

قفليسلف شيء ؤ، أملق ص ) فقال! والثلاث السنتين الثمر ق يسلفون وهم 
•، ١١عليه متفق معلوم( أجل إل معلوم، ووزن معلوم، كتل 

أحالهقد مسمى، أجل إل الضمرن السلف أن أشهد ت عباس ابن نال بل 
إثربدمخ ئداينم إذا ءاسوأ ألذيرت؛ح ينايها ؤ رأ قم ه، فيوأذن كتابه ق اذ 

.، روصححه والحاكم الثافري أخرجه ااومرة/أ\اباأ ؟٠ فاهغشوه ئنشر أخل 
أوإنكاره أحد عن يعرف لا قرنا عشر أربعة الأمة عمل عليه مضى وقد 

السلمبتحر.م فيصرح المر ايعم عبد الدكتور يأل كله هذا ومجع ،، لمنه المنع 
نمكثثر عليه ويستر الذمة، ق موصوف معدوم بيع وهو ا)ر يفول١ حث 
إلل ممييجعلنا مما سيئا، استغلالا الزراع حاجات مستغلين الأرياف، ق الماس 

,الإسلام« ق اخرم الكريه الامتغالأل هذا أحل مجن تحريمه، 
بهيتجاوز ولا والاستغلال، الفللم تحرم على يقتصر أن به الأجدر كان 

•رًا والإجماع بالة الثابت لم بالالتعامل أصل نحرم إل 
حصنالني.ولر فيها اجتهد العرايا وبيع القراض عقد أن يرى وأيضا 

كانمئات والضاربة فالقراض » : ؛ فيقولر' بعده، ولا الاجتهاد قطر لا ، بوحي 

.١( ،- .وملم)٤ (، ٢٢٣٩)الخارتم،أخرجه )١( 
الكمذ —ُق والط (، ٣٨٦٨لأ الملحق ني المومح، الأم)آ/؟؟(، ق الناقم اخرم )٢( 

لمالاب، كتن الممحاري وعك (، ١٨/٦)والميقي (، ٦٨٦١٦والحاكم)، ( ١٦ا٣'\'١٦)
.محمرا)ل/ا-أْ( 

نوالإناع ١(، ا/آ- )٩ الر عد لأي والأذكار (، ٩٤، ٩٣٨المدر لابن الإجماع انظر: )٣( 
العلما،اتفق » ب: ثق١ل ( ٤٣٩)؛/ايارمح، ونتح (، ٢٣٦، ٦٣٥١٦)القطان لأبن الإجماع مسائل 

.اب« ابن عن حكي ما إلا مشروهمته على 
•٥( )ص' الأول، القمل ق، السلم تحر-■،( ؤ، رأ؛ه إل، الإشارة تقدين، . ^Vi( والتشريع السنة )٤( 
.١( ~خ ١ لأ )ص والحضارة للمعرفة محمدر السنة ره( 

(٣٧٨والتشريع )أ(المة 







دعاةمحي التشريمة وغر اكشربمة الة  ٢٦٤

والقرائنالظروف عن المفلر فقلع الألفاظ مجرد عالي الاعتماد أن — ٣ 
،ه فهمل ا خالطبحيث فد ، أجلها من ورد الى والنامبة بالحديث، امحفة 
هكابل عاشور بن الطاهر كلام ساق م ، رأ، النوازل عز تتريله ق وخطأ 

بالكلامتحف أن عن امعون وانالمتكلمون يستمث ب وبذلك رر ٢ ل المقاصد 
كتللتتظافر البساط، من ومسات الحهناب، ومقام ، الكلام محياق من ملامح 

رادمق سامع للتعرض كانت احتمالات إزالة عالي بادكالأم الحافة الأشياء 
أوصحامعيه سالمتكلم به قافه اليتم، الكالأم تجد وليلك كلامه، مجن المتكلم 

.« . . مبلغ عنه شه الذي الكلام من مراده على دلالة 
مجن، ق ويتوحل العلماء بعص يقتصر ها وعن » اول قم 

ويوجهالألفاظ، اعتمار على الشريعة أحكام استنباط ق يقتصر حى الأغلاط 
مجاويهمل لبه، يستخرج أن ويامل وبجلله يقلبه يزال فلا يه، مقتنعا اللففل إل رأيه 

«والياق والاصطلاحات القرائن، حافات من بحف .مما الاستعانة من قدمجناه 

والأسبابالفلروف يراعي للأحكام وبيانه اجتهاداته ق ه الني كان وقد 
جديداحكما تقتضي الناس مصاغ وأصبحت تغثر عليها طرأ فإذا به، تحيط الي 

الرسولكان لو إذ الجديد؛ الحكم هدا تحصيل وحب ااهإارئة، الفلروف هذه يواجه 
صحابةالرأى لما ولذلك به، حكم ما بغير لحكم القلروف هذه واجه د قه 

يجدواب ه اش زمن ق عليه كانت عما وتطورها زمامحم، ق الأوضاع تغير 
وتحققنماهمم، تناسب أخرى لاجتهادات ه الني يه حكم ما بعض ترك ق حرجا 
وفتاويهماجتهادامحم ق العلماء امن نصب الأمر هذا صار وقد مصالحهملْا. للناس 

.)ص،- والتشريع المة انظر: )١( 
. (A./r)(Y)

•( ص٧٢٨امحط القاعوس ) الجرب الإل به يطلى رقيق، أمحوي نمط )٤( 
.( )ص٧٤~٢٦والتشريع الة كابه ق كتترة اطة له ذكر )٥( 



٢٦٥يالخديث الاحتجاج ق التشريمة غم بالة القول أثر الرابع؛ المصل 

وطالعهم،وأزمتهم وعواثدهم بلدامحم ق واختادفهم الناس، 'نفاوت فيها فئراعون 
زوه جعلم ومن العلماء، من وعترهما عابدين وابن القيم ابن ذلك قرر كما 

. ٢١١الأزمان" بمغتر الأحآكام تغتر بمكر لا " لفظها: فقهية قاعدة 
:الاق المحو عالي الأدلة هذه عن أجيّ>، 
•وجوم س عنه أجيب الأول الدليل 

اسفان صحيح، هو إليه يوح لز فيما ه المح، اجتهاد ُن يكر ما ~ ١ 
يصيبلا وند بالاجتهاد أحيانا فيها بجحم فكان الأحكام، بيان إليه فوض تعال 

الفرمول من كان إنما الرأي إن ) :ه عمر قال الخطأ، عالي يقر لا لكنه فيه، 
٢(والتكلف الظن منا وإنما يريه، وجل عز اذ لأن ؛ صيبامه  ١.

منالصحيح على رأيه، ويبدي بجتها أن عاصره. لمن يجوز وكدللئ، 
هادهاجتق أحدا ه ني الأقر فاذا — ذكره 'قدم كما — العلماء وال أق

اءدعمع خملآ على أحد إقرار له مجل لا لأنه شرعيا؛ حكما صار وصوبه، 
•ا ١ بيانه إل الحاجة 

كانوإنما وحيا، ليس الدنيوية الأمور ؤ، ه المح، ُطؤ، إن رر فوله: ~ ٢ 
«.. وامشاء مراجعة إل حاجة غير من مجيائرة الحكم لدكر وإلا اجتنهاد، عن 
أن، رة هريأيٍب حدث ق كما الأخروية الأمور ل مثله ورد منقوض.مما هر 

يهفتحتالولد من ثلاثة لإحداكن يموت لا ر الأنصار؛ مجن لمرة قال ه المح، 

ةالعدليالأحكاء ومجلة ١(، )؟/"آآ عابدين ابن رسائإ وبحوعة (، ua/v)الوسن إعلام انفر؛ )١( 
استدلالتوجه ( ١٢)ص؟الثاد النمل و تقدم وقد . ( ٩٢العام)آ/أ الفقهي والدخل (، ٣٩٢)

,استدلافآ ق ومنانشتهم القاعدة، بمده بالتقسم القاّن 
.)_AA( تخريجه مدم )٢( 

(٣٨١١)a/ الوصول وغاية (، ٣٤)ص؟ داغي للقره منها الاستنباط وكيفية الستة من التشرح ت وانظر 
والعتمد(، ٣٨١ a/a)الوصول وقاية )؛/•ا*(، الباري ونح (، )ص٣٨للاشض والتشريع السنة انظرت )٣( 

.( rytir)الرحموت وفواتح ١(،  ٥٩والعدة)ه/، )أإألأ0إ للامدي والأحكام ^ ٦٦١٦)



التجديددعاة عند التشرمة وغم التشرمة الة  ٢٦٦

(امح، أو ) • قال اس رصول يا ؟ اثنين أو ت عنهن امرأة فماك ( الجنة دخلت إلا 
.، ١ لم مأخرجه 

آلمييدونبمثوى لا ؤ ت تعال قوله نزل ففد القرآن، ل مثله ورد .مما وأيضا
والنيمكوم أم ابن فحاء اء/ْ\،[ االنأ، اش سبيل ل ؤيضدون سالنؤمبمذ 

ادالجهتهلع امو لواس الذ، رمول يا فقالث ثابت بن زيد على ليها ميه 
هذايجعل مهل ا ر آلثمزره عيراول ؤ الذت فانزل أعمى، رجلا وكان لجاهدت، 

.رأ،ومخالفته فيه الاجتهاد الني لمر يجوز وحيثد ؟ أيضا لامحهاد اس 
إلالرجوع وأن باجتهاد، كان الأحكام من يه مجئل مجا أن فرض على ~ ٣ 

القدور؟غل ول الحرم؟ شحر قطع ل انته شرع فأين باجهاد، كان الصحابة رأي 
لوالأكل الإذخر، إلا حرام الحرم شجر نطع يقول: أن إلا يمكن لا ١^١"^، فان 

ئوالتشريع اف، حكم فالحكم حلال، لها غبعد الحمر لحم فيها طبح الي القدور 
.أ؛، الصحابة بعض^ من الرأي وإبداء الاجتهاد أساسه كان وإن الذ، تشريع النهاية 

مفهوهدا والتحليل، التحريم قبيل مجن المعاملات يجعل لا بدلك وكأنه 
والهي؟ اكحرك؛ يعي الغي مطل عن والهي الحل؟ البيع ل الأصل أليس غريب، 

الأحكامأحد عن غثلو لا فهي معاملة كل وهكذا ا ر اكحريم هو المصراة بيع عن 
.٢ ر الخمسة الكلجفية 

كمااخرم، دون هريرة أن عن ١( .)٢ والممحاري (، ٢٦٣٤سلم)أيضا وأخرجه (، ٢٦٣٢))١( 
١)الخاوي أخرجه  الأول.اللفظ الخيري.محل معد أي خمن ( ٢٦٣٣لم)وم(، ٠١

لموع(، ٢٨٣١)اري الخقا أبوأخرجه 'ات، بن زيد عن ( ٢٨٣٢)الخاوي أخرجه )٢( 
•■ءازب بن الراء عن ١(  ٨٩٨)

•( رص٤٨والتشريع نة والس(، ٣٨٥٨داغي القرء يلي للدكور الة محن النثر؛ع انظر: )٣( 
.بتصرف ٨( ٤ )ص ه نفالمصدر )٤( 
يافا،إل اج يحتلأنه الفاّدة اليوعات بتوصيح الشارع اعتى وفد » قاسم: ابن الشيح فال )٥( 

.( ٩٣/٣الإطام ) بالأصل« بانملفها اكست انوعات لا الأصل، خلاف على لكوها 
•)م،ماا"( لاشم للدكتورمّى والتشريع السنة )٦( 



٢٦٧يالخديث الاحتجاج ي اكشريمة ء؛ر بالة القول اثر الرا؛ع؛ الممل 

يبقىلا ه فانالوحي، نطاق عن خارجا ذكر ما كل كان لو ~ ٤
مومامعهؤ الرسول يكون لا أن عليه يترب أنه كما اليسير، الترر إلا للوحي 

أعداءالمستشرفون يرددها الى الخالة ص هي وهده بالوحي، المعاملات بليغ تل 
جميعن( بوحي محروما يكن ل؛ ه محمدا أن يقولون; أهم والخرق; . الإسلام 

يسله أنومجوداه; المعاملات، ق بوحي محروسا يكن ب يقول; وهدا . أقواله 
أمروهدا ٢. ر فيها ربه عن محبلغا ولا الخرآن، ق ترد نر الي المعاملات ق برسول 
هوأقدمباجتهادي أحكم قال; أنه العلماء من أحد عن يعرف لا لذلك منكر، 

ك،ذلعلى يتجرأوا أن وحاثا ونحوها، العامجالأت ق ه الرسول اجتهاد على 
.٢ ١ وغيرها المعاملات بين تفريق دون ، بالسنة يحتجون الجمع بل 

قاختلف باالجم/أ| يونى ولجآ هوإلأ إن ؤ ادت 'عقوله ~ ٥ 
هبينهلق مجا إل أو ، الخرآن إل يعود هل هو الضمير ق للخلاف تفسيرها 
.، ٢١؟ ُطلقا ه الرسول 

أسمعهشيء كل أكتب كنت قال; عمرو بن الق عبد حديث ^١^، ويشهد 
ورمولشيء كل أنكب ونالوا: قرض، فنهتي حفظه، أريد ه، الق رسول ٠-:، 
ذلكفدكرت ازمحاب، ءن فأمكن . والرضاالخضب ل يتكلم بشر ه اذ 

مجابيده، نقمي الذي فو اكتب ) فقال; فيه، إل بإصبعه فأومأ ق، الله لرسول 

١رص لاشمن موصى للدكتور والتشرع السنة ( ١ )  ٠ ١،.
•( ٣٨٤٨داغي لامْ الة س داكشرء ٢(، ١ )صاً للئاغص رسالة ا>ت )٢( 
باسعمالوإباحات ونواْ أرام س شراتع هو نمه لمال يلي ألزما أنه وصح » ؛ حزمابن وقال )٣( 

الذيالكلام ؤ الشرائع تلك أودع أنه وصح الهلاك، من وينحي الفوز إل يوصل الشرائع، تلك 
يرغوحيا وسماه هؤ رسوله به أنطق الذي الكلام ول قرآنا، وسماه إلنا يلغه قو اف رسول أمر 

.\ااه( الإحكام ) لام« الءل؛ه نمه طامة ذلك كل وألزمنال قرآن، 
أ-آ()ا/ا-ه والمممقوالفشه  iCriAlw)كثم ابن وممير \(، Ar/xA)انمب مفاتيح انفلر: 

.رصا،آ-.-ا( ودالم لازم تشريع والمط ا/-اآآ(، )٥ القاسمي ير ونف



التجديددعاة عند اكشريعة وغر اكشريعة المة  ٢٦٨

,، ل صحيح إمناده الراقي; وقال ،، أ داود أبو أخرجه آ حق إلا منه يخرج 
إل) قال• ؟ تا-ا'ءسا إنك الق رسول يا قالوا• قال• هريرة أي حديث وأيضا 

.؛ ل حسن« حديث » ثقالت الترمذي أحرجه ( حقا إلا ول أنلا 
شفاصية الجنليدخلن ؤ ; يقول الني. سمع أنه أمامة أيبب وحديث 

رجل؛فقال ( ومضر رمحعة " الحجز أحد مثل أو - الحجز مثل محي ليس رجل 
أحما-أأخرجه ( أقول ما أفول إنما ) قال; مضر؟ مجن رمحعة مجا أو اس، رسول يا 

ا.١ K( جيد باسناد رر المندري! وقال 
:وجهمح، من عته فاجيب الئاد الدليل أما 

الحز ا عليهوقدمها ، ه الني منة على المصلحة حكم أنه ~ ١ 
بحملف، كيإذ التناقض، إل يفضي لكونه ظاهر؛ هدا وبمللأن التعارض، 

وحدفحيثما ؟ الأعفلم الشارع مقصود أنحا مع والمصلحة النص يى تعارض 
دليلاليخالف، فيما شيء مصلحة الماظر يتوهم فد ولكن . المصلحة فثم النص 

•أمرين أحد يلزمه وحينئذ الشرعي، 

.١( )ا/-. والحاكم (، ٤٨٤)والدارض (، ١٩٢، ١٦)أ/آأحمد أيضا وأخرجه (، ٣٦٤٦))١( 
.١(  ٠٣٢المححة)والسلسلة (، ٢٨٥٧الدين)علوم إحياء تخريج انفلر؛ . أيضا وصححه )٢( 
وجنه(، ٢٦٥)المفرد الأدب ق والخارتم، (، ٣٦•، ٢٤)أ/• أحمر أيضا وأخرجه (، ١٩٩)•)٣( 

.( ٤٨١الرواة)١ محداية على -ملقه j الأس أيضا 
الهشموقال ( ٧١٢)الصنم وق (، ٩٩٥)الأوسط ق ١لطبراني أخرجه اينعمر حديث، من شاهد وله 
•٥— إ حن وإبائه ٢(: )؟/> الزوائد مع جبل 

٢٦١)٤()ه/٧ْ ،٢).
ذيالترمت ه أخرجالخ—دعاء أبير بن اس عجي عن شاهد وله الأل١ني، ووافقه يوهلي الوحسنه )ء( 

(،٢٨.٨)دارض والء/،-،-م(، ، ٤٧.، ٤٦٩/)٣ وأحمد (، ٤٣١٦)uجه وابن (، ٢٤٣٨)
(ممتم بي ُن آم أمي من رحل بشفاعت الحة يدخلن ) بلفظ: ٤( • ، ٧ ١ ٧— )ا/. والحاكم 

ححهوص ١١غرقب صحيح حن )ؤ الترمدي: قال ( ٌواي ) نال؛ الله؟ رمّول يا مّواك تلنا: 
.٢( ١ )٨٧ الصححة ق الأص م الدهي، ووافقه الحاكم 
*١(  ٦٨)للفتاوي والحاوي ٣(، ، ٤٦)والترهيب، الترغيب، صحيح وانفلر: 







٢٧١بالخديث الاحتجاج ل التشربمة ء؛ر بالة القول أثر الرا؛عت الممل 

واءولاحت. مء وأكثر لهم أصلح هو ما زمان كل ل يختاروا لكي للناس أطلقها 
ىعلالمبنية الأحكام تغتر ينكر لا رر لففلهات ليكون صياغتها أعيد القيود هذه 

.٠ ر <( والعوائد والأعراف والأحوال والأمكة الأزمنة بتغتر والعرف، الصالحة 
الصداقومقدار ونوعها، والأقارب الزوجة نفقة مقدار ذك; أمثلة ومن 

اسالمات علاقوتطيم وحيازمحا، المملع وقبض بعضه، تأجيل أو وتعجيله 
لماوفقا العديلان من عليه بجرى مما ذلك ونحو الدولة، إدارات و ومصالحهم 

.؛ ر المحاخ وجوه وتحول الأحوال، تغثرات من بحدث 
الشريعةاءت جق الام الأحكالقاعدة هده نمناق ل يدخل فلا 
علىالبنية الأحكام مجن الماهية، الامجرة الأصلية بنصوصها وتوطيدها لماميمها، 

ةالمقرونالأحكام وكيلك ذلك، ونحو والصيام والزكاة كالصلاة المعبد مطلق 
ونحوها،والمفقات والطلاق المكاح كاحكام المعقولة، الأحكام من تعبدي .كعى 

كأحكامثابت، شرعي مقصود تحصيل على تشريعها يقوم الق الأحكام وأيضا 
.٠ ر والديات والحدود الزكوات نصب مجن القدرات 

أول" والشريع السنة " 'ممابه ل المر النعم عبد الدكتور يكن فلم وبعد 
(تسيهر حولي ز أمثال المتئرقن مجن أسلاف له كان فقد ؛، ١ اخاولة بمده قام من 

ىعلأضواء " "نحايه ق رئة كاي ١^؛>^، من حذوهم حذا وهمن اليهودي، 

حدري نملة انحلوشرح (، ٢٢٢، ٢٣)ص• الأحكاء ص اكازي نمم ن الإحكام اطر: )١( 
اكفهيةوالقواعد (، ٤٩١اللهفان وإغاثة اّم الفقهي والمدق ، )ا/مأ( 
•( ٤٣٤)"؛/،دلأن للالكمتم، الممهية والقواعد ١(، )ص٣٢ للندوي ونشاها مفهومها 

٠( ٣٢الدرعان الله عبد للدكتور الإسلام ق والاجتهاد التشريع انظرت )٢( 
.( ٩٢)آ/ئ العام الفقهي والمدخا ، نفه الصدر انفلرت )٣( 
خهلتر،البحنآ أن وعيري الشيء، بعض أطلت أكون وند لأشينت)ر موصي الدكتور وداJا )٤( 

بمبممن لأنه والشرين؛ المستشرقتن كتابة من وأخطر الوم، حق السنة عن كتب ما أخطر بل 
رالمسنأ« إيضاح بط إل حاجة ل وهم للعامة، وبح البحث نشر وند • المسلمين العلماء إل 

(٤ ٠ —٨ ٢ )_UA الشريعة عن الدفاع ل الميعة الحصون الأخر كتابه وانظرت ١( ٠ والتشريع 









٢٧٥بالحديث الاحتجاج ل اكشربمية غم بالة القول أثر الرارعت الممل 

فإنه، عليه هو ما على الأمر حقيقة بجالف حكم مجته وقع فلو (، به على يترل ب
جهةمجن حفه ق س مطيع وهو الأمر، من له ظهر •مما عمل لكونه له؛ يؤاخذ لا 

بالباطليامحر لا اينه فان به، الق أمجر الض ذلك كون جهة من لا وعلمه، قدرته 
أووانحرافهم، الشهود كذب بيج بيكون قد والتقصثر الخهلآ وإمما والفللم، 

.، ر وتفريطه الحق صاحب عجز 
الشرعيالحكم أن عنه بجم فيما الخطا عليه يمتنع إنما الني أن - ب 

:تعال لقوله حقا إلا يكون لا فانه ، اجتهادهعن ناشئا ذلك ويكون كدا، فيه 
•لالحم/*ا[ ه بمطيىغن^لؤئ مجا وؤ 

أنيمتع فلا السنة، أو الإقرار على النية الخصومات بفصل يتعلق ما وأما 
اهرالظعلى الأحكام إجراء ؤ< أتمات بثر( أنا )إنما وقوله• • آ ر خطا محته يقع 

شاءومن الله إلا يطلعه لا مما الخصم يطنه فما المكلفن، ■مع فيه يستومحا الدي 
.بهبجكم فانه رمله، من 

قهو إلا.مما بحكم فلم أمته، من بعا-ه لمن قدوة ليكون بدلك؛ أمر وإنما 
انالبينكيفية على يدل الخصومات فصل ق ق عنه نقل فما قدرمحم، متناول 

أبوابق الفقهاء بحد وليلك الشروعة، والإجراءات الدعاوي ومعئر والأيمان، 
ا'طهاُمجن كثير على يستدلون رار والإقوالثهادات، والبيتان، القضاء، 

.؛ رالخصومة بفصل تتعلق وقضايا أحكام، من هؤ الني عن ورد .مما 

٠i(r-/r ١; ا->-ل )■ال/دا الخاوي ومحموع )ْ/م"اا'-؛"آا(، حزم لأبن الإحكام اطر: )١( 
.( ٣٣• )U/ الشكاة شرح والمرنان (، ١ . ٢ ، ١ . رآ/١ الموس وإعلام 

الأمرولاة على ويب تعه، أن لم مكل على بجب النءي غالشرع ظ تهمية: ابن الإسلام شيخ قال )٢( 
هوليس القاصي نماء له يقال غل-اك الحاكم حكم وأما . والسنة الكتاب هو عليه، والحياد ذصرْ 

ولوتارة، وبجطئ تارة يصب العادل القاصي بإ طاعته، الخلق جميع, على الق فرض الذي الشرع 
ثنالأوليد الحاكم كان ولو أخذه، له بجز م الجاض في الحق بجلاف لثخص الحاكم حكم 

.( rvv-Tv\lr^الفتاوى بحموع ) والأخر_« 
٠( ٣٧٣٨داعي للقرو المة ص والتشريع اياري وفتح )لآاص\-ص\ه الشفاانظر: )٣( 
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وعلمكلي علم )وعان! الأمة إليه تحتاج الذي الديي العلم أن ~ ج 
رمضان،فهر وصيام الخمس، الصلوات كاياب الكلي العلم قاما . جزئي 

إماM الني بجنها فهدم ذلك، وتحو والسرقة، الزنا، وتحر-•،( والحج، والزكاة، 
•غ؛رْ على القياس إل بحتاج ما منها ترك أو عليها، بالنص 

كوجوب~ فيه الشركة وقوع من تصوره بمع ما وهو - الجزئي العلم وأما 
الات الجزئيفهذه ذلك، ونحو هذا على الحد إقامة ووجوب هذا، على الزكاة 
"المناط تحقيق، " — المسمى؛ الاجتهاد من فيها لابد بل أعياها، على لص ام 
لكلولا حقه، j القبلة جهة على مصل لكل يص أن يمكن لا الشارع أن كما 

الزوج،هذا اإطلأ*ؤ، ووقوع الزوجة، هذه ونفقة الشاهد، هذا عدالة على قاض 
منأحد يمكن لا وأعياهم آدم بي أفعال لأن ذللئ،، وأمثال الميت،، هذا وميراث 

.را،العامة الكلية الأمور ذكر المملكة انماية وإنما أعياها، ُمذة الشر 
؛يمر.ممرحلت؛زاحى قضية أي ل الحكم من يتمكن لا القاصي أن ~ د 

رائن،القن جمه عليهي ما حقيقة وامتباط الواقعة، فهم إحداهما: 
.يجا امحفة والأمارات والسنان، 

رم—ولهلسان على أو كتابه، ل به ختم الذي اس حكم فهم : الثانية 
.، ١ عليها تتريله م الواقعة، هذه ق . 

ق.بتعلافيمالأول المرحلة ؤ، الرسول. قضاء بان القول ماغ وإذا 
لا،ذللكون القضاة، من غيره يلزم لا بنفيها أو عليه المعروضة الوقانع باثبات 

علىالشرع حكم تتريله بان يسلء؛ لا لكن . البينان من عنده قام ما على ؛نبي 
يعدهأتى قاصي كل يلزم لا بجوها يعد الواقعة 

•)ا/آ"،ر( ١^^، إعلام وانظر: بمرق، ( ٢٤١٣٤١ ، ٤١)،-/. اوو؛ة المة مهاج )١، 
■٤( )صْأ~، خلاف الوهاب عبد للشيخ الفقه وأصول ه نفالمدر انثلر؛ )٢، 
المريةالمنة مهاج ق: الأمر بمذا صلة له كلاما وانغنر بتصرف، )صْآ■( ودائم لازم تشيع السنة )٣( 

•٤( • ؛/٩ ) المناوئ ومحمرع ٥(، ١ )U/؛ 
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فيهما كل يردون ففريق وواسطة; طرفان فيه والناس ، العصر متجدات مع 
,ها وأمبالشريعة معرفتهم وقصور يالتقلي، لتعلقهم وابتكار؛ نجديد نزعة 

صوصالنبئن والقمل العلم، هذا قواعد نقض إل يسعى آ-م وفريق 
الإسلامنبد إل الصربجة بالدعوْ إما وواقعهم، الناس حياة ق وتهلبيقها الشرعية 

اليمبتعوخلطها الغرب حضارة بتقدم الدين ير نفباعادة أو وتفصياد، •جلة 
إماوإقحاوه له التنكر م ومن عليها، الشرعية الصبغة لإصفاء الإسلامي؛ الدين 

هادالاجتم بامحأو أخرى، تارة والتسويغ بالتنازلأت أو تارة، تعاليمه بتأويل 
.العامة الصالح ورعاية 

أحكامباستحداث والجديد، ١^.^،؛ يى بالتثريب تومهلوا ئلث< وفريق 
الأحكامهذه بموافق الأعمار ل الأخن- مع تغير الذتم، الواقع تخطاها أحكام بدل 
.الكلية والقواعد الشريعة مقاصد مع 

هجمنوجود لعدم الغموض، مجن فيء اكتنفه رمما التنفلير هدا ولكن 
لواممصادمتها أو العقول، مقتضيات مع الشرعية المموص تعارض إزاء واضح 
الغالبةالسمة كانت، لك المهدا أصحاب أوائل فان هنا وس • وأعرافهم الناص 
موصللنالعقلي التأويل واعتمادهم وتمجيده، العقل تحكيم ل المبالغة عليهم 

تمييعن معليه ترتب وما الغربية، والحضارة الإسلام بض للتقريسح الشرعية، 
ةالدرّب عرف ١لأبىه وهدا . إسلامية ومصطالحات لمفاهيم وممطيط 

.الاعتزال الفكر أصول من جذورها تستمد وهي الحديثة العقلية 
قيمعلا فيما وظروفهامحتمعات وام فيه روعي آخر انخه وهناك 

تطبي—قتأجيل أو النصوص، تأول إل أدى ولو وتطبيقها، الأحكام باستنباط 
عنوما هنوس • اته ومجلابالواقع ظروف حسب فيه والتدرج أحكامجها، 

ةدلالتوسيع إل احتيج كما ، الأحكام ق الحرج ورم اليسر فيه.كبدأ الأخذ 
واقعفتستوعب والسعة المرونة لتحقيق الاستنباط، وقواعد الشرعية المصهللحات 



٢٧٩اتمة الخ

الواقعيالانجاه و هذا وعرف ، وسهولة ر بئومتمحداها الحياة 

كتبق مذكورا آ تشريعية وغم تشريعية إل ر تة التشيم يكن ز  ٣
عبده،محمد الشيخ هو — أحسسس، فيما — به صرح من أول بمد وإنما المتقدمئءت، 

ا،رصيد رثمحمد الشيخ تلميده عليه وتابمه الحديثة، الحقلية المدرسة رائد 
دمحمالشيخ أن غير التجديد، دعاة من بمدهما أتى من كل عليه محار وهكذا 

.له والتمثيل وبيانه، تقسيمه، ق وتوسع أبرزه، الذي هو شلتوت 
و) الدهلوي اس ول شاه ت الشيم هذا إل كلهم هؤلاء محبمق وقد 

اجمت مين فإل السنة م فق,ممضمونه، اتى لكنه به بمرح م وإن ه( ١  ١٧،
منكل أنواع j وأفاض الرسالة، تلحغ باب من ليس وما الرسالة، بلغ سيله 

محزحففد عيار، للقاصي ' الشفا كتاب من امحتقاه أنه ويبدو . وحكمه 
امالسنة ل أن إثبات رام ممن العاصرين غالب أن والغريب، الفسمين، بمذين 

اعمغفلوا فكيف به، ويشيد الدهلوي كلام إل بحيل التشر؛ع قبيل من ليس 
؟عه اشتهاره مجع عيار القاصي قرره 

'اعصمةميحث، ل الأصوليون يورده ما عياض القاصي ذكره مما وقرب 
تكونفهل بالاتفاق، التبليغ سيله فيما لهم ثابتة نكون إلها قرروا فقد الأيياء 

المترلية،وشؤونه ه نفأمور ق ه عنه نقل كالذي ؟ التبلخ قبيل من ليس فيما 
التكليف.به يقع, ولا تشريعا، ليس ما ه تصرفاته محن بان منهم إقرار ذللن، فيكوي، 

ه،الني أفعال عن كلامه ل الجبار عبد القاصي المتقد•زن: مجن هذا إل نبه وقل 
.القلبؤ ل الواردة الأحاديث، عن كلامه ق خلدون ابن قزره وأيضا 

اهلالة صلا ي الحى الجبلية، ه الني أفعال لأن لم؛ مغير وهذا 
الصحيحق شرعي وحكم تكاليف وهي الإباحة، تفيد أهما أحوالها أقل ل بالعبادة 

.العلماء أقوال مجن 
عنهصدر ما ياهما ت التشربمية نة البميهل فانه بالتقيم يقول ن م ٤
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ذلككان وإن ~ ربه عن مبالغا نبيا باعتباره وتمريرات وأفعال أقوال من هو 
وحكمه. ;4 السلمين واقتداء العام التشريع به مقصودا — القرأن من باسباط 

.المين ١للجميع لازمجة حجة أنه 
أقوالمن ه عنه صدر مجا بامحا ١لتشريمةت يعكو التشريعية غثر ويضبط 

الناس،من كغيره إنسانا باعتباره ولكن ، الك عن مبلغا نبيا باعتباره لا ، وأفعال 
.خصائصه من أنه على الدليل قام أو ، الدنيوية الشؤون ق -محرته .ممقتضى أو 

ةالدنيويبالأمور المتعلمة الأحكام فيها أدخل يالتميم، الفاJلين وبعض 
نعمالعد كالدكتور بعمهم بالغ بل منه، باجتهاد . الني عن صدرت الي 

جميعيخرج فكاد السنة، ق التشريع ك]\ق وتضييقا جرأة أكثر فكان النمر 
ييحمهم قبلمن وكان . التشريعية السنة دائر عن الدنية والأحوال المعاملات 

قبولق تشدد أنه غير التقسيم بمدا يصرح لر وإن هدآ  ٥١٣١ رن خان أخمد 
تبليغة مهمق ة داخلغير الدنيا أمور ق الأحاديث أن يرى فكان السنة، 

الرأيوهذا متغيره، وهي النبوة، زمن العرب وحالة فئروف أملتها وإنما الرّالة، 
.فقتل والعبادات العقائد ق الدين حمر إل يفضى عمليا 

هذاأنصار بعض منه لهم ما نة للمالمتقدم؛ن بمض تقامحيم ق وجد — ه 
قداولا تيم التقامح'طك وأبرز أكثر من وكان دعواهم، يقوي ما التقسيم 

;ثلاثة مجولفاهمم 
أتىمحنة ت أنام ثلاثة السنة جعل ( - ٥٢٧٦رن قتيبة ابن تقسيم ~ أ 

هرأيويستعمل يسنها أن ه لرمحوله اذ أبام وسنة الك، من الجو حبريل بما 
ذلك،ق الفصيلة كانت فعلناه نحن فان تأديبا، لآ محنه ما الثالث; والقسم فيها، 
صفةإذ ا، عليهمغار لا فالأولان . اس شاء إن علينا جناح فلا تركناه وإذا 

.ترك أو بفعل إلزام فيه يكون قد منهما كلأ لأن ظاهرة، فيهما التشريع 
منهيوهن التشريعية غير السنة إرادة على فيه كلامه فحمل الثالث وأما 
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علىالفعل يرجح وهذا ذلك« ل الفضيلة كائن فعلناه نحن فان » فيه قال أنه 
ذاهخلاف، بلا تشريع والدب الدب، إل الإباحة عن يرتفع وبدللئ، اكرك، 

.تشريعيا حكما لست، الإباحة أن فرض على 
تقعهو الرسول تصرفات أن ذكر —(: ٥٦٨■ن؛ ) الفراق تميم ~ ت 

ىعلوإما والقضاء، الحلم ميل على وإما والتليغ، الفتيا سيل على إما منه 
إل،اكة-ا؛ز، جميع على عام حكم فهو اكتليغ سبيل على كال فما • الإمامة سيل 

عليهيقدم أن لأحد يجوز فلا الإمامة أو القضاء سيل على كان وما القيامة، يوم 
الأقسامهده بين مترددا تصرفاته من كان وما ق، باليي اقتداء حاكم بحكم إلا 

فهيميتة أرصا أحيا من ) هؤ كقوله بحمل؟ أيها على العلماء فاختلف اكلائة 
(وولدك يكفيك ما خذي ) لهند; وقوله ( سلبه فله قتيلا قتل مجن ) ونوله؛ ( له 

هأنالقرامح، كلام من عمارة محمد كالدكتور المعاصرين بعض فهم وقد 
أوقاض، قضاء إل يفتقر مجا لأن تشريعية؛ وغير تشريعية إل السنة ■شيم يرى 

وإلا١لحصر، الوقت، ز الصالحة تحقيقه ليتين الاجتهاد؛ فيه يستانف إمام تدبير 
.الشريعة مجقاصد مع ويتوافق المصلحة، بحقق آخر حكما الجديد الاجتهاد أثمر 

هؤالني تصرفات مجن فيء عن ينقط ل؛ القراذ، فان بعد، فيه اكوجيه هدا ولكن 
عام،غير لكنه تشريعا وبالإمجامة بالقضاء تصرفه مجن جعل وإنما الشريع، وصف 

أنلأحد وليس الإمام، بإذن أو القاصي بجكم إلا عليه الإقدام يجوز لا أنه .ممعى: 
.ه نفقل مجن منهما شيئا يفعل 

نومح،تM اليمح، به بجر ما جعل أنه العلماء ض عن القيم ابن ذم ~ ج 
وهوالوجوه، جميع س لحره مطابق فهذا الوحي، عن به يجر مجا الأول؛ 

.المعصوم الحر 
كالذيمنه، بما أعلم هم الي الدنيا أمور مجن ظنه عن به يجر مجا • اكاق 

هتصرفاته مجن أن يقتضي فهذا ~ الذكر الأتية ~ الخل تابير قصة ق له حديث، 
٠الدنيوية الأمور ؤ، سئما ولا بتشربع، ليس مجا 
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.خلدون وابن الحار عبد القاصى كلام ل نحوه تقدم وقد 
نائمقصة تشريعه; وغم تشريعية إل نة التقيم أدلة أقوى ن م ٦

السياقق واختلاف تفاوت مروياهم وبين الصحابة، من متة رواها وقد النخل 
حةصعلى بالحدث استدلالهم توجيه فان القوم، كلام ل وبالنظر • والألفاظ 

Iهى وجوه، يالاثة مجن يكون التقسيم، 
أكثرمن الناس ق يوجد قد التحارت على المبنية الدنيوية الأمور ن أ أ

.تشريعا فيها رأيه يكون فالا ، التي. س بما معرفة 
يلزمنثر؛ع الوحي تنيها مالي الدنيوية وأيضا الدينية، الأمور أن ~ ب 

برأيالأخذ فيها يلزم فلا فيها، وحي لا الي الدنيوية وأما ، هؤ الني اتباع فيها 
.الشان أهل يهدرها الي والمصلحة الجرة، أهل إل فيها يرجع بل هؤ، الني 

صدرظي رأي بأنه به: أشار فيما خقلثه عن اعتدر جؤ الني أن ~ ج 
وفيه. نحثل صاحب ولا بزراع ليس وأنه ، ويخهلئ يصيب قد بشرا بصفته عنه 

غالبصيما ولا تشريع، منه يؤخذ لا تصرفاته من جزءا أن على الدلالة أوضح 
.الدنيابشؤون تعلق ما 

تدلألأاصه حولل قيمجا وكثرة الحديث، اشتهار مجن الرغم وعلى 
ه،وثبوتصحته ق تشكيك ولا طعن يتوجه نر فانه لمعناه، وتوجيها وحجاجا 

محاالطعن أو بعض، على الروايات بعض ترجيح إل العلماء بعض انجه ر.مما ولكن 
■الاستدلال استقامة وعدم بعضها، محبون 

يحتلقص المنع مح، صربحا يكن لر وإن الحديث، ق النهي أن ريب ولا 
بتركمشورته سمعوا لما الصحابة فان فعله، من أول تركه أن يشعر أنه غير النخل 

التجربةعلى القائم علمهم مع التأبير تركوا لذلك التشريع، منه فهموا التلقيح، 
دونبصلح التمر أن ولو . رديثا يطلع اللقاح بدون التمر وأن ضروري، أنه 

لووكذلك تشريعا، يكون ذلك أن ق أحد يختلف ل؛ بتركه أمرهم يعد التلقيح 
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يلحقهمال أمنوا لما اللقاح، وفعلوا توجيهه، إل يلتفوا ب و مشورته خالفوا أهمم 
شبما،فيه بمن ب ولذللتح اممه، عند من أنه بجر نز هو نعم . وتنمثر لوم بسببه 

الفلنوإن مثلكم، بثر أنا قاتما ) بقوله: ظه عن امحدر م ومجمت بالظTت، قاله وإتما 
•( ويصب يخش 

بالغالق كات وإن وقوانينه، بالكون المتعلقة المائية الأمور وأيضا 
ا،هوالحلم الاختصاص أهل إل ني فتالعملية، والتجربة المشاهدة على تعتمد 
الكلففعل لأن تكليفي؛ حكم من بجل لر ١لمكلفين تصرفات 4ا تعلق إذا ولكن 
محكالإباحة إذ إباحة؛ كان وإن حى فرعى، حكم به يتعلق فانه كان مهما 

ةالدنيويور الأمفتكون عليه وبناء العلماء، أقوال محن الصحيح على شرعي 
.الاعتبار هدا الشرعي للحكم خاضعة 

قسّاني الإفالعقل بجرير ؤ، عفليمة لقاعدة ا ناميالحديث ق أن كما 
ائلالوسأحسن اختراع مثل: وذلك شرع، فيها يرد ل( الي الدنيوية الأمور 

ناعقوصوالفضاء، والبحر الر ق والسفر والسقي، والزرع الحرث ق واإءلرق 
دههم- عالفقهاء عر وفل الدنيوية، الأمور من ذللئ، غ؛ر إل الحياة، أسباب 
لل والأصالهي، يثبت حى الإباحة العبادات غ؛ر ل الأصل بان رر القاعدة 

منوالنهى الأمر فيه ورد ما فكل الإباحة« أو الأمر يئبت، حى المهي العبادات 
ذلكمن شيء فيه يرد ب ما وكل امتثاله، يجب، — دنيويا أو كان دينيا ~ الشارع 

.الدنياأمحور ق والإباحة العبادة، أمور ق النهى من المذكور القاعدة على يكون 
نجمأيمحا هي تسالم ب السنة من أخرى بادلة الشيم لهدا استدل ~ ٧ 

يج_ريوما ، الني. على فيها استدرك الي كالأحادبمث، والتاقشة، الحجاج 
الصحابةنفى ومجا فصد، بلا والدعاء الي، مجن الغضب حال ل ه لسانه على 

•ه الني، عن ورد مما عنه السنة حكم 
"الصالح تغئر لالأحكام ق الاجتهاد نجدد " التقسيم أدلة من - ٨ 
:الاق قا مناقشته مع به الاستدلال ويتلخص 
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لبذامحا، لمرادة ليت الدنيوية الحرات ق الشرعية المموص — أ 
المصلحةيع تدور المتنبهلة فالأحكام العباد، مصاغ تحقيق وهى وغايامحا، لعللها 

.وعدما وجودا 

يتوهمقد العقل لأن المستنيقتلة؛ دون المصوصة العلة ق يستقيم انما وهدا 
.يالضرة مرجوحة أمحا فيظهر الثمء منفعة غلبة 

لبرة معتي فهالعلماء، مجن كثير محا ياحذ الشرعية المصالح أن — ب 
نصالى علدمها يقالطوفي الدين كنجم العلماء بعض بل المذاهب، جميع 

,الأدلة ومائر والإجماع 
.ومرمله وملغاة معترة أنام: ثلاثة إل تنقسم المصلحة فان إجمال فيه وهدا 

التعليلفيجوز اعتبارها على المعن الشرعي الدليل دل الي هي فالمعترة: 
•الإجماع أو النص مخول من الحكم باقتباس قياس لأمحا محا؛ 

التعليليمح فلا بطلامحا، على الشرعي الدليل قام الي هي الملغاة: والمصلحة 
•الشرع حدود تغيتر إل يودي هذا مثل وفتح النص، لمخالفتها ؛ ها

إلغائها،ولا اعتبارها على معين دليل يقم لر الي هي المرملة: والمصلحة 
٠كلية فواعد أو الشريعة، عمومجات لها يشهد بأن القرع مقاصد ق تندرج لكنها 

مجعتترةأمحا والتحقيق. إليه، تند يدليلا كومحا ق احتنلن، الي هي وهده 
هنبكما مرملة، مصلحة يميها لا العلماء بعض كان وإن الداير_،، يع مجق 

.القران إليه 

عارصهاما على إياها وتقدممه اللغاة، حى للمصلحة الطوق اعتبار وأما 
قالعبادة مصلحة رعى الشارع أن قرر إذ تناقضان؛ ق أوقعه فقد ، الأدلةمجن 

يفترضأن ذلك بعد له يسوغ فكيف ، والنفلر والإجماع والسنة الكتاب جميعا: أدلته 
أنهبدليل الوقوع، متصور غير محال هدا ؟ المصلحة والإجماع النصوص معارضة 

،ذكر مجا صحة على به يرهن الواقع، مجن واحدا مثالا ولو افترضه لما يذكر ل؛ 
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,عرضه من ونيل عفليمة، بأمور رمي وبسببه بالشذوذ، رأيه وصف وليلك 
الأوضاعنمر نفلرا مجمن، وضع على سفر لا اامالح كانت لما ~ ج 
الاجهادية،الأحكام من كثتر على الكر الأثر له كان مما والوسائل، والأحوال 

الك ذلبعد صار معتن، وزمن لثيئة نافعا وعلاجا ا ندبئر كان حكم من فكم 
ىعلالعلماع تتابع وفد . عكه إل يفضي أصبح أو منه، الفصول إل يوصل 

يكرلا » لفظها; فقهية قاعدة ليكون صاغوه أن إل ونجليته، الأمر هذا تقرير 
.الأزمان« بتغير الأحكام تغير 

دةمقيهي وإنما إمحللاقها، على ليت القاعدة أن ذكروا: مجا ويوقن 
يمثئهاب الي المتبدلة وعادامحم الناس، بأعراف الرنطة الاجتهادية بالأحكام 

املائاص أجيئها وإنما بذم، ولا لا.تمدح إطلاقا لها بمعرض لر و أصلا، الترع 
ذهفهنفاها، أو الشارع أقرها الي العوائد بمئلأف ثاسمحل العلائق من بينهم 

أتىيتفلا قبيحة، أو الشارع عند نة حإما الشرعية: الأمور كائر أبدا ثابتة 
ستمرة،المالمنقرة ام الأحكنسخ إل أفضى وإلا التبديل، ولا التغيير فيها 

,يصح لا ه الني وفاة يعد والنسخ 
ذاهأن وجدت امتنباءلالهم، ق الصحابة علميه كان ما امجلت إذا ~ د 

الصحابةمن وغيره الخمياب بن عمر عءن بت كما عليه، ساروا الذي النهج هو 
عنالروية المن بعض يغيروا أن إل بمم آلت احتهادات إل توصلوا لهم أه 

فيهاملاحظا هؤ الني عن صدرت أمحا لعلمهم الظروف، تغيرت لما ء الرمول 
كلل ا لازمعاما شرعا تكون أن دون التشرع، زمن البيئة ومقتضى الخال 
الرسولهدي اياع على الناس أحرص وهم التغيير، على أقدموا لما وإلا حال، 
.خطاهترسم وه 

مجنشيء تغيير بمعمد الصحابة من أحد يكن فلم حق هذا أن ريب ولا 
صحيحاحديثا يخالف منهم لأحد قول وحد ولو جليل، ولا يفيق ه الم، منة 
عنوته ثبعدم لاعتقاده إما : إياه تركه ق ذر عمن له فلابد ه، الني عن 



اك؛؛ديددءاْ عند اكشريمة وغم التشرمة المة  ٢٨٦

تخصيصه،أو صعقه على يدل معارض.مما أو عنسوخ، أنه اعتقاده أو ، ه الني 
هلكونأو له، بمرح ل؛ و خاص أصل لها شهد جزئية مصلحة إل لامحتناده أو 

•النصي حكم فيه يجر ب فيما يوجد ب الحكم مناط أن يرى 
الفيهم،ومحالشيم أنمار و؛ن أخده على فانما التراع كان كن ~ ٩ 

أنبخن يتاج، والحجالمعارصة من عليها ورد وما المثتن أدلة ل يالتامجل فانه 
Iالأتية ائل المق الاختلاف على ُبني الفريفن الخلاف 

أنشريع الته بق يم ما أجود لعل التشريع! معي ي الاختلاف ~ أ 
أوماء، بالاقتالمكلفن بأفعال المتعلمة العمالية الشرعية الأحكام من ر> يقال: 

تعريفق الأصوليون ذكره مما منتزع الخعريف وهدا الوصع« أو اكمحير، 
«.. ق المتعلال تعالذ خطاب » أوله: ز ذكروا أهمم غ؛ر الشرعي، الحكم 

عي،والوصالتكليفي الشرعي: الحكم مي فانتفلم قد التشريع يكون وبدلك 
تطعوفيه مشقة، بعينه التأكليف لأن الخمسة؛ الحكم أقسام فيه فيدخل 

كذللاحظ فمن • نيئ أمر وهو نفسه، دواعي مع الاسترسال عن ان الإن
ب—؛نرق فن ومالتسرع، دائرة عن خارجا السنن مجن شيء يكون أن منع 

بعضهادون التشرع وصف بعضها على يضفي فانه الخمسة التكليفية الأحكام 
غترتشريمة، وغر تثريمة إل السنة تقيم إل ذريعة ذللث، من ويتخذ الأخر، 

الا ومجتحق، سّيفيما معن صابعل لهم ليس الانجاه هدا ق ينحون الدين أن 
■يالمرع يوصف أن يستحق 

زةالغريبدافع عنه صدر ما فمنها الجبلية: ق الني أفعال دلالة — ب 
بعضعر وقد التفرع، منه يقصد لا أنه فالفلاهر المرض، عند كاكالم والجبلة، 
.به الخعبد نفي ر) : ي حكمه عن انحلي الدين كحلال العلماء 

قه أحوالمن الجبلة أمجر فيه وصح كالدي بالعبادة له صلة لا ما ومنه 
ذلكه عنه نقل ،كما محصوصة هيئة على فعله على واظج، أو وقعوده، قيامجه 
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فيكونالتشريع به اكود أن يحتمل فهدا . والشرب الأكل هبمات بعض ق
.يستحب فلا الجبلة لداعي فعله أنه ويحتمل مستحبا، 

محلفهدا ، الصلاة ل الاسراحة كجلة بالعبادة صلة له ما ومنها 
التكرارإليه انضم إذا صيما ولا قبله، الذي من أظهر يالنيب فيه والفول خالأف 

اهر،والظالأصل تعارض هو فيهمات الحلاف ومنشأ . يقوي فانه والمواظبة 
هالني أحوال على الغالب هو والتشريع نرعى، حكم منهما كلأ أن فالقياهر 

.الثرع لبيان بعث لكونه 
فيمتضيالشرعية التكاليف مجن الذمم وبراءة التشريع عدم ي*ني• والأصل 

ىعلة الدلالءن يخلو لا ولكن متحبا، ولا واجبا منها شيء يكون لا أن 
•ه اليي به تبس ما الشارع مجن اصتنكار محل كان فلو الحرج، ورفع الإباحة 
،زام والإلالمشقة المتضمن التكليف عن لخلوها تشريعا؛ تعد لا الإباحة وهده 

لفأثادة بالعبما صلة لا الي الجبلية الأفعال حى شرعي، حكم عن يخلو 
—صحيح العلى — شرعي وحكم تحليق، هي الي الإباحة تفيد أمحا الأحوال 

لبمطلقا ليس اختياره لأن وتركه؛ المباح فعل بين، مخثر المكلف أن ينافيه ولا 
.مكروهأو ندوب، أو محرم، أو واجب، إل اياح بحول أن يسعه فلا مقيدا، 

ابخطعن عبارة هي هل •ممعمح، شرعتم،؟ حكم هي، ٣، الإباحة ~ ج 
اءانتمم■ ععبارة أمحا أو ترجيح، غ؛ر من والترك الفعل بينر بالتخيير الشارع 

بالت—اي،المعتزلة وفاك العلماء، جمهور بالأول قال ؟ والترك الفعل عن الحرج 
يحقيقه أنإل بعضهم وابحه لفظي، الحلاف أن على الأصوليين من وكثئر 

مشرعاكاسمه ورد الشرع لأن الأول؛ المعي على بحملومحا فالجمهور وموئر، 
مجابين لزق مجضا، لا ، لهومقررا العقل لحكم بحيزا ورد المعتزلة وعند منشئا، 
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تحتيدخل ما وض شرعي، وحكم تكليف هي الق الإباحة حكم تحت يدخل 
يرالأخذا هعلى وبحملها , تكليفي معي أي بما يتعلق لا الي الأصلية الراءة 
نمزءا ح فان تشريعا، هه الني عن صدر ما جميع يكون لا أن عليه يترتب 

الجبليةعال كالأفتشرع ها يتعلق ولا ، شرعية أحكام عليها يبى لا تصرفاته 
ةدلالمجن لها وليس بشريته، إ محخ1ِبدافع عنه صدورها فكان — تقدم ما ك— 

نفيهو تفيده ما غاية نبوته، قبل الأفعال تلك مثل عنه يصدر كان ما على تزيد 
.الأصلية الراءه على باقية وألها عنها، الحرج 

دبيروتالا-نيا .كماغ يتعلق فيما جائز هو ه الرسول اجتهاد ~ د 
منهوقع وقد الجمهور، قول ؤ، الشرعية الأمور ؤ، وكيلك بالإجماع، الحروب 
كبيرعليه يترتب ولا خلاف، فيه الاجتهاد؟ ق منه خطأ يقع هل وإكrن كلاهما، 

يتميزوبمذا الخطأ، على يقر لا أنه على متفقون الكل لأن عملي؛ ولا علمي أثر 
ويدخل, الخهلآ على يقر أن يعمم لا منهم الواحد فان امحتهدين، من غترْ عن 
قكشوونه عليه، اس وأقره والقلبيعة الجبلة سبيل على هو عنه صدر مجا أيضا فيه 

.ء-ارإةيكون وجل عر اس تمرير بعد كله ذلك فان ونحوه، ولباسه وشرابه طعامه 
•ه باليي خصوصيته على دليل يقم نر ما العباد، على حجة الوحي 

فيهأخهلآ مجا يتمحيح الوحي يرد أن يلزم لا أنه المعاصرين بعض ويرى 
ولاوحيا يعد لا أن منه ويلزم النخل، تابير حادثة ق كما ، الدنيوية الأمور من 

عليهوبتوا عليه، الاتفاق حكاية بعضهم ونقل الخهلآ، على يقر نر وإلا تشريعا، 
الدهن جمبوحي كانت ما فالتشريعيةن تشريعية، وعير تشريعية إل نة التقسيم 
منه،باجتهاد ه الني عن صدرت بل بوحي تكن نر محا التشريعية: وغير تعال، 

،القضاء أو بالإمامة ه كتمرفه العام، الشرع صفة بحمل لا ما يا وألحقوا 
قاذلك فعمم توسع وبعضهم معينة، ظروف ق جزئية حالات هما فصد فقد 

اس؛للنا مجلزمولا تشريعا يجعلها فلم الني. فيها اجتهد الي الأحكام جميع 



٢٨٩اة_ة الح

اام>الحةتمرت فإذا المصالح، تحقيق مراعيا الدنيوية الشؤون يدبر كان ه لكونه 
•الاجتهاد تمر 

تصرفاتهمن التشريع عنه نفي فيما ا-لخنلأف أن سق: مما ييحص — ١  «
,حقيقي فيه الخلاف ثالث وقسم متردد، هو ما ومنه كظي، هو ما نه مه 

•ه النير به اختمر وما الحلية، الأفعال الأول؛ فمنر 
بنفيأريد فان والخرة، التحارب على المبنية الدنيوية الأمور الثاني٠ وُز، 

ذلك،ؤ، إشكال فلا المستخدمة، والكيفية بالوسائل يتعلقر فيما هو عنها التشريع 
حقيقي.فالخلاف مجهللقا نفيه به أريد وإن 

بنفيأريد فان ، القضاء أو الإمامة بصفة فيه. تصرف ما أيضا ومنه 
اض،فحكم أو إمام بإذن إلا مجباسرهما لأحد بحق لا أنه عنهما العام التشريع 

ن،مه ني العن صدر عما التشريع نفي أريل وإن فيه، خلاف لا فهدا 
,خلاف محل فهدا ، القضاء أو بالإمامة المتعلقة السائل وآحاد الحئي١ت، 

هاد،باجته ني العن صدر عما التشريع نفي الثالث: م الموُنا 
.الدنيوية الأمور وسائر المعاملات ق ه تصرفه وأيضا 

اجالاحتحنر ار آثشريعية التشر بالسنة القول على ترتب — ١ ١ 
:الأيير النحو على وذلك العبادية، غير الأحكام على بالحديث 

وفيهوالعادية، الجبلية التصرفات على بالخليث الاحتجاج ل أثره الأول؛ 
يأل؛ما 

بمماويلحق والشرب، كالأكل جبلية أفعال مجن ه النير عن، ورد ما ~ أ 
ادعنالأفعال فهده اخ، واللباس.. النوم منر الإنسان حاجة إليه تدعو ما كنر 

أوالفعل طلب به يتعلق، تشريعا تعد ولا الوحي، مجن ليت يالتميم القائلين، 
هيالنيتلوله لا وأنه فيه، حرج لا الفعل أن عليه تدل أن يمكنر ما غاية الترك، 
شيئافعل من لكن ذللث، ق ه بالرسول يقتدي لا أن لم المعلى، فليسر والمنع، 



اكبمديددعاة عد اكشربمية وغم التشريعة الط ٢ ٩ ٠

الأجروله محن، فهو عنه، يصدر لما وحبا ه بالرّمول تشبها الأفعال تلك من 
.الأفعال تلك مباشرة بحرد على لا والنامي، امحة مجن نوى ما على 

بمكرولكن قرائن، بما احف إن التشريع على تحمل أمحا يركا وبعضهم 
إلرتبة من فينتقل الحكم بما يتأثر وقد وتأكيدا، قوة الأمر تزيد القرائن أن عليه 

الحكمانتقل مواء ، شيء منه يخرج لا التشريع فلك ق دائر ذلك وكل أخرى، 
•العكس أم ، غثرهاإل الإباحة مجن 

هأنريب فلا الجبلية، ه أفعاله سائر عن التشريع ونمي أؤللق من وأما 
بعضق ال الأفعذه هالترك أو الفعل طلب تعلق قل لأنه رأى؛ فيما مبالغ 

نمعلى عاب م ، الشيء فعل رمما . أنه ويؤكده ، وصفامحا وهيثامحا أحوالها 
•( مي فليس مني عن رغب من ) بقولهت وٌنهحه ؤلربمته قا يخالفه 

انالأزمهده ق شاع فقد اللحية; نوفتر ق ه الني، عن ورد ما ~ ب 
العادات،قبيل من اللحية إعفاء أن بححة لحاهم بحلقون مجن المسلمن ب؛ن المعاصرة 

.ها يتعبد الي الشرع أمور من وليت، الناس، أعراف ها بحري الي 
زمجيتثريع هو ( اللحى ووفروا المشركتن خالفوا ) : M قوله وأيضا 

الناسوأزياء فيه، محالفتهم إل والقصد التشربع، وقت المشركئن زى فيه روعي 
مشاهدهو كما "" لحاهم المشركون فيعفى الحال ينعكس فقد لها، استقرار لا 

•اللحى حلق بإباحة يقال أن الأحوال أقل ؤ، تحالفهم فلكي ~ بعضهم من 
الشارعأقرها الي العوائد من اللحية إعفاء بأن تعليلهم; عن وأجبك، 

تمرةالالشرعية الأحكام كسائر — بيانه تقدم كما — التعثر تقبل فلا ها، وأمر 
لأصل تكون فتارة الشركتن محالفة وأما . نسخها إل أدى وإلا والمستمرة، 

لمحالفتهم لزم وشواريجم لحاهم يستأصلون كانوا فان ، وصفه ل وتارة الحكم 
اهمحلوفرون يانوا كوإن الشارب، وقص اللحية باعفاء الفعل ذلك أصل 

وفثرنفة صل هم محالفتزم ولاللحية، إعفاء أصل ق وافقناهم وشواريم 
.يقصها الشوارب 



٢٩١

فانذلك ومع عنه، تنهى أحاديث فيه ورد بالسواد: الشيب تغيتر ~ ج
وإنماالمع، ولا باإتحريم تصريح فيها ليس الحكم هذا ق العلماء عبارات غالب 

بالخضات.العام الإذن من السواد إخراج بعضها وق الكراهة، إحللاق فيها 
رشيدمحمد الشيح وصوب مهللما، جواره إل السالف بعقس ذهب وقد 

تلافواخالسن، باختلاف يختالغ، انه ~ السنة تقسيم أنصار من وهو ~ رصا 
.والزينةالدوق فيه وبمثر الناس، ض والأحوال العادة 

ابباجتنر الأمفيها الي الأحاديث ناباه التفصيل هذا بان وأجيب،: 
قحافة:أبي قصة ق ه كقوله فعاله، ق الشديد والوعيد منه، والتحذير السواد، 

(سواد التقنبوه لا ) : آخر لمقل وق (، السواد وحنوه بشيء هذا يروا غ) 
ويتأكدوالتع، الهى ل أبلغ وهدا قربانه، عن والهي الأمر.عجانبته بغ، فجمع 

.الأخر ليغر المختلوبة؛ أو الحامحلبج تدليس،كخضب، عليه ترب، إذا ذلك، 
اوإنمصربحا، بالسواد الخضم، تحرم عنهم ينقل ب الأكثر كون وأما 

المتقدأن العلماء من •جّاعة حقق فقد الكراهة، إطلاق فيها عياراهم غالب، 
الأحريم.بما ويريدون الكراهة، يهللقون 

احمعلى بالحديث الاحتجاج ق التشريعية غير بالسنة القول أثر : الثاد 
؛يأل، ما وفيه والجارب، الحيرة على بى 

.وهاياها القمرية الشهور أوائل محييي ق المالكي بالحساب الأخذ أ~ 
بعضعن وحكي والحفية، المالكية وبعض الشافعية، من جماعق يه قال 

مجنوهو ~ رصا رشيد محمل كالشيح العاصرين من كثير باختياره وصرح ١لأابمن، 
ذكربنصرته ل أمهج، وقد ~ تشريعية وغير تشريعية إل السنة يم تقأنصار 

الأتية:الأمور خلال من يتراءتحر القول هذا صعق، ولكن خالفه، مجا ومناقشة أدكه 
ةمعرفى علاعتماb الهلال فيه يرى الشهر من يوما أن : أولا 

نجملم ييكاد لا بل به، القطع إل محبيل لا وسيره، القمر منازل اب ح
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بلمستقيما، حسابا الهلال لطلع يجعل نر تعال الله لأن والاختلال؛ الاضطراب 
مسلكفيه يسلكون وإنما ، الروية إلا مطرد طريق رويته إل يكون أن يمكن لا 

ريب وإن ام، تفهو وعشرين ثمان صيحة روي إن يماوت أن مثل التقرب 
قدبل بصحيح، وليس لليلت^ن، الأمشرار على بناء وهذا ٠ ناقحى فهو صيحتها 

,تيمية ابن الإصلأم شيخ أفاده كما أخرى ليال وثلاث تارة، ليلة يستمر 
لرو الهلال، برؤية الحكم علق الشارع فان القطع بافادته لم ّلو ثانيات 

لوجوبالشمس زوال .ممحرد اكتمى كما الأمر، نفس ق، وجوده -ممجرد يكف 
وفدلالإّراء/\ّلإا i الشي لدلوك الظزه أذمِ  ١٠تعال: قوله ؤ، الظهر صلاة 

لخروجهيقل ونا ( لرويته وافطروا لرويته، صوموا ) ~ الهلال قا ~ الني. قال 
حبفنآ ثلاثئن العدة فأكملوا عليكم غم فان ؤ قال: م الثمس، شعاع عن 

,الشعاع عن الهلال لخروج يتعرض ب ث ثلامحن، العدة إكمال أو الهلال روية 
عامةمباشرفا ق يشترك الي الأمور من وتشوفه الهلال ترائي أن : ثالثا 

عورفالمسلمين، على تيم؛ر هذا وق ، وغتره والفملن والجاهل اكلم الناس، 
.الحساب تعلم معاناة حرج 

بعضل ه اش من حدث فقد : الجيوش وتيثر الحرب شؤون ~ ب 
راه،يا مبخلاف عليه فأشير الحربية الحهلهل مجن شيثا يفعل أن أراد أنه مغانيه 

هه لأنالأمة، لجميع لازمجا تشريعا تكون فلا غتره، وأخذ.بمشورة رأيه فترك 
املوحي عن كان ولو والمكان، الزمان بذلك تتعلق جزئية مصلحة مجته فصد 

القاJلينعامة قرره ما وهذا برأي، غتره يعارضه أن ولا يتركه، أن اليمحا. دّتع 
•تشريمة وغتر سرعية إل السة بتقسم 

نمكغقرها العسكرية واكفليم_ارا الحربية، الشؤون بأن عنه، وأجيب 
فيهاه واليي ه، نفها وشغل جريما من يعرفها الي الاعتيادية الدنيوية الأمور 

أوأ، وأخهنمنها شيء ق، اجتهد فلو البشر، مجن كغيره — إليه يوح لر يما ف~ 



٢٩٣ة افالح

هفيمرق تلأنه فيرو؛ من حط ولا فيه، عليه نقيصة فلا غ؛رْ، برأي أخذ 
الاستدلالتوجيه ق بيانه حصل كما الشخصي، وتقديره الدنيوية حرنه .كقتضى 
•( دنياكم بأمر أعلم أنتم ) بحديث• 

تعاللقوله امتثالا الصحابة مع التشاور الك جمفيها سالك . المح، وأيصا 
رأيهمعن أغناه قد تعال اس كان وإن [ ١٥٩/زآل i أم ل شاوزنم' وؤ 

•الدين على وتألفهم أقدارهم، ورفع نفوسهم، تشب لأجاب ولكن بالوحي، 
هأنيرون العلاجية والوصفات الطب ق ه الني عن ورد وما — ج 

التشريع،من يكون فلا للعرب عاديا كان أمر هو وإنما شيء، ق، الوحي من ليس 
هالني كان لو إذ التقسيم، أنصار مجن كشر عليه وتابعه خلدون، ابن قرر هكذا 
بعلاجالخبتر العليم النه لأمده الوحي على ياء الدواء لهم ويصف الناس يشب 

نجمغتره عن محسوسة مجيرة له ليكون العرب؛ يعرفه كان مما ممتوتم، علك، اق 
.أصحابهمجن ولغره ه لتفالماسب العلاج يصف أن ولأمكنه الناس، 

يمكنلا العلاجات مجن ذكره أو للمرض ه اليي وصفه مجا بأن عنه• أجيب 
الوصوف،الشيء ذللث استعمال إباحة على يا-ل الأحوال أنل ؤ، بل احلراحه، 

خلافعلى إليه، الداعية الأحوال محس، الوجوب أو الاستحباب، إل ترقى ور-عا 
ةا،نميالعالمية والتييات القلبية الونمرات أثبتت، وقد . العلماءين صيلأ'نه مل 

ومدىالنبوية، السنة ق الواردة القلبية الوصفات أمية — العصر هذا ل — بالعلب 
.فيهاالقلي الإعجاز وأمحلهروا العلاجات، من كثتر تركب، ي قيمتها 

لبعضالأحايين، ق الواردة القلبية الوصفات بعض حدوى عدم وأيضا 
اديرمقمعرفة ز لخلل بل ه، نفاللءواء ؤ، لقصور بالضرورة يكون لا المرضى 
مقدار،مجن له بد لا الدواء فان منها، المريض حاجة ومقدار وكيفيامحا، الأدوية 
أوهياوزه جوإن بالكلية، ينله لر عنه قمر إن ، الداء حال بججإ وكمية 
.والمركبةالكميائية الأدوية بعض قط الخال هو كما آخر، صررا فأحدث، القوى 
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قبالحديث اج الاحتجز التشريعية غير بالسنة القول أثر الثالثت 
تيال ما وفيه المعاملات، 

:المالية المعاملات - أ 

بيعمجن مجعاوصة فيها تعامجلأت مجن الماس بتن يجرى ما كل فيها يندرج 
نمالمر العم عبد كالدكتور الكتاب بعض اتخذ وقد اغ، • • ورهن وشراء 

عنالأحكام من كتئر إخراج إل ذريعة تشريع وغم تشريع إل السنة يم تق
يجصركاد بل الدنيوية، الأمور وسائر المعاملات مجته فاخرج المشرع، نمناق 

.والمعبديةالعقدية الأحكام وق القرأن، عاليه ض فيما المشرع 
الوحينهناق عن خارجا يكر ما كل كان فلو وطنيان، مجازفة فيه وهذا 

هالرسول يكون لا أن عليه يترتب إنه م الستر، الترر إلا للوحي يبقى لا فان 
نمالإسلام أعداء مقالة نفس هي وهذه بالوحي، العاملات تبليغ ق معصوما 

اولتتنا لكوهمخهلرأ؛ أكثر هي بل المغتربتن، من جاراهم ومن ادستشرقين 
ذلكلالرسل. بعثة من الأعفلم المقمود هو الذي السنة مجن المشريعي الجاب 
هذهللانزعاج، داعي لا رر فقالت منه يفزع عجيب بأمر أتى أنه ه نفمجن أحس 
أنودوا يتعنر م لأهاس؛ المبعض تصدم قد أها ولو حتمية، مجنتلقية نتيجة 

.، رمثلها« يقرؤوا أو ، يسمعوا
الخصومةوفصل القضاء — ب 

وفصلالقضاء ق المي. تصرفات أن القيم أنصار من جماعق يرى 
الحكملأن تشريعا؛ تكون فلا بالوحي، لها صلة لا واجتهاد رأي محض الخصومة 

جليةسمع حينما الني. تال محا ومن والأيمان، المنان تقتضيه مجا على نبي فيه 
مجنأبلغ يكون أن بعضكم فلعل الخصم، ياتيي وإنه بشر، أنا إنما ) بمابه• خصم 
يكونند حكم إل اجتهاده أداه فر.مما له( فأقضي صادق، أنه فأحب بعخى، 

)ص\٦(لكم والنشريع المة ;١( 



٢٩٥اممة ا-و

.الأمر نفس ق باطلا 
أوة البينعلى الميى الخصومة فصل ق ه الني حكم بان I عنه أجيب 

برأييبينكما أفضي إنما ) : ه لقوله شيء؛ فيه إليه يوح ر فيما هو إنما 
هعليهو ما على الأمر حقيقة يخالف حكم منه وقع فلو ( به علي يترل ب فيما 
ةجهمن والممصير ءالأهلأ الأمر، من له ظهر عمل.مما لكونه به؛ يؤاخذ لا فانه 

رأما إنموأيضا . وتفريطه الحق صاحب عحز أو وانحرافهم، الشهود كذب 
قدرهم.متناول ق هو إلا.مما بحكم فلم أمته، من بعده لمن قدوة ليكون يذك 

يدلأنه جهة من تشريع فانه الخصومات، فصل ق ه عنه نقل ما ن إم 
الشروعة،والإجراءات الدعاوي وبر والإيمان، البينان ق النفلر كيفية على 

ات،والبينالقضاء، ائل •سمن كشر على يذك يستدلون الفقهاء تجد ولذك 
.والإقرار والنهايات، 

المراميصعود بن اللطيف عبد 
١١  ٦٣٥: الراض ١ .. ٤٤٨: بص 

rAA@HOTMAIL.COM  ١AF.S.M
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٢٩٩ القرآنيةالآيااتv فهرس 

اكرآن؛ة ا~فهرسالآيات

المفحة الأيةرنم  الورة ت. ٩١

٢٢٨ ١٨٠ القرة

١٨٦، ٤١٢، ٢١٩ هلمعينا ؤإقمهمآأًفيرمن 
٢٦٩ أدىهو ض عزآلنجيض ؤمظوممق ر
٢٠٣ ٢٢٢ ؛آتنحيْس ق آليسآء ءاع^زJوأ 

إلبدم إذا ءامغوأ آلذنمل نأيها ير 
٢٦١ ٢٨٢ ،قاْفتبوه نتش احل 

١٨٦، ٤٣ ١٤٤ عمرانآل  هرسولآ إلا محمد ما ور 
١٥٩ >وثاورنم'فيآم<

١٢٨ ٤٣ اءالم )1زكيمابمآ؛<
٢١٣ ٥٩ هوالرسول آش إل، ردوْ __، ق نتزعم ثإن ؤ

يحكنوكحى يومغوت لأ وربلئ، لأ م) 
أنمجممل غدوأ لا ثم تهز نجر ينا 

١٤٠ ٦٠ ^مالمما ؤسلنوا محضٍث مما حرجأ 

٢٠٤ ٨٠ 4آلدد أطاغ يمد آلرّول يطع س ر
١٦٣ ٤٨ y ١٢ومنهاشرعة مغآكم جعلتا يأيل ،
٣٠ ١٥٧ الأعراف ين معه انزل آفورآلذى ابعوأ ور 

 yُيؤبرلآلذكب ورسوليآلم،آلأى باليي ئامنوأ ي
٦، ٣٠• ١٥٨ نهثدوث،لعلخفم وأمعوْ وًقامنتيء يالثي 
٠٩ ٤١ الأنفال ^خمنهُ يثي دأن _، من غنمتم اثنا آعنموأ وو 



التجدددعاة عد التشرمة وغم التشريمة المنة ٣

١٤١ ٦٠ التوبة >دآلنوممحفمقاب<
^٦٦ ٦٢ ييزضوه ان اخنل وومواهُ وآس و

ثوراذ\ذذنن ضثآم آلئمسرح خعل وآلذى هؤ 
،٢٢٦ ه يونس كوآJحنان، التنين عدد لثعلموأ ر وقدره 

م

ولاحده ؤ امه آلغاس لخعل 3^، فاء لو ور 
٨٣ ١١٨ هود iمحثلفتث يزالون 

١٦٨ ٤• يوسف )إ0آلخإيس<
فيهشرابئكلئالوثهُ منبهلويها ر"■هرج 

٢٥٥ ٦٩ المحل شمآءوثس4
ءانةةمحوث1 ء١يتهن ؤ^لير آلل جعiئا وؤ 

فصلالثتثعو1 من3همه ر آتي! ،١^ و-جعالئآ آلتل 
٢٢٦ ١٢ الإ-را، ^ؤآلخن_اب( ألتيى عدد ولثفلموأ ربة5ز من 
٢٩٢، ٢٤٦ ٧٨ آكص،لدلوك افرآلصلوه ؤ

وأزذادوأسهمئج مائة تنف، ييز ق لبثوأ و) 
٥٢٣٥ — ٢٥ الكهف ينتعا 

دو"تىإلا وسول، ثن — ق فبملمن ازنلغا ما ور 
١٦٥ ٢٥ الأنما، <دآعتدون إلأمح° ١'^ لا أنه/ إلمه 
٢٢٥ ٥٧ الممل همنآك>رث د/ي ذ) 

وآلأزمنآلئننؤ'ت« j نن ينلز ب ل ئ) 
٢٣٣ ٦٥ آلثيآس<

ولاآلممز تدرك ئآ!ن ينبى آئس لا ؤ 
٢٣٤ ٤٠ ص محساشصهقصمحس<



٣القرانة\لآ»\ت فهرس 

١٦٥ ١٣ الشورى هثوحا يه.ء وص نا سآلنن0 لكم نع تؤ 
١٦٤، ١٦٣،

١٦٥

١٨ الجاية ههايبنها بنآلأمر تمنؤ غق خضي ر تؤ 

٢٦٧، ٢٦٣، يحم،إثُ م ان رئ:ةأيخجبد،مامئ نا وؤ 
٢٧٥ i-r المحم همحي؛'ا يوحم( 
٢٣٤، ٢٢٥ ه الرحمن •ءثنتان،وآلعمث لئنن أر 
٢٠١ ١ امحادلة هزوجها ق نحدك هم، لونا آثث سمع ن■ ثؤ 

بكفزوما يىحذ«وْ آلرّوث، ءاثنكم ما وؤ 
٢٥١، ٣٨ ٧ الحشر هدانتهوأ عنه 

يظوأبجم آلأبيصوسولا بمث4، ؤمحى هؤ 
وآلخكمهآلكممب ويعلمهم ويرنجم ءابميه، عمحم 

٢٣• ٢ الجمعة هيي صلل لهم، فبا1ا _، و1ن^١^١ 
٢٢٥ ٧ الطلاق <رز3هُ عته ئدز نن و) 
١٦٨ ٣٦ القيامة يندى يزك محنسي،للإسنأن 1ؤ 
٢٤٣ ٢٣ ا،لرسلأن، ^ألمندزون قنعم فد'وثا دؤ 

^،>٢٢٨ ٩ )وأسعقمنيب<

...



التجدددعاة محي التشرمة وغم اكشريعة المة ٣٠٢

الجويةالأحادهث، فهرس ٢" 

الصفحةدثالخ

القولةالأحاديث أ— 
،بعده تضاو١ لن كتابا لكم اكتب 

امسك كثر لا كثرت لقل هيه، آنت 

حسقال; الحر أصابه وإن حس، نال; الرد أصابه إن آدم ابن 
آلذ والحمد أجل 

(برمضان تخالخلوا ولا لرمضان، ثعبان هلال أحصوا 

(موثقة والأرجل مغلقة الأيدي فإن الأحمال أخروا 
آيالشبهات الحدود ادرؤوا 

(بقي تصدنوا.مما م ثلاثا ادخروا 

(ض فاذنوا احي المإل نساؤكم امتأذنكم إذا 
(فليشرب تءرب وإذا بيمينه فليأكل أحدكم أكل إذا 
إامتهلبمتم محا محنه فأتوا بشئ أُرتكم إذا 
به(فخدوا دينكم من بشي أمريكم إذا 
(بثر أنا فإنما رأي من بشئ أمرتكم إذا 
(واحد.. نعل ق بمس فالا أحدكم شع انقهير إذا 
مغلقة(واليد موثقة الرجل فان الحمل فاخروا حملتم إذا 

آ٠ ٠ فافهلروا رأيتموه وإذا فصوموا الهلال رأيتموا إذا 
بمه،على فليضهلجع الفجر ركعي أحدكم صلى إذا 
ديناكم(أُر ُن شئ لكن إذا 
اليهلرحه م كله ه فليغمأحدكم إناء ل اليباب وغ إذا 

معاوية(فادع اذهب 

١٩٤

١ ٠٢

٥١٧١

٩٥

٢٤٥

١٩٦

١٤٢

١٢١

١٥٦

١٩٥

٤•٢

٧٥

٧٦، ٧٥

١٩٦

٥١٩٦—

٢١٢٩

١١٤

 ،٧٦، ٧.٧٤

٥٢٥٣



٣٠٣ المريةالآ٢اددث١ فهرس 

ا0. (ثلالأ بالمن، رملوا ا) 
١٤٠ (جارك إل الماء أرسل م نبتر يا ، ٣١) 
٢٥٦ ٠أخيه بطن امسطلامحا يشكو لليي قاله ا علا امحسقه ر
Y.v (ازكاح إلا شئ كل اصنعوا )
Y-1 ،والكتم الحناء الثمط يه غيرم ما أفضل ؤ
١٥• •الخم ثرب لمن ( ؟ أنعلها )

Y1A-Y~،U (حق إلا منه يخرج ما بيده نمى الذي فو اكت، ر
١٥٩ (لم مكل على واجبة الفطر صدنة إن ألا )
١٩٤ (لوارمحث، وصية لا ألا )

٥١٢٥٢ — إداء ولحمها دواء وسمنها شفاء لباها أر 
٢٧٣ (بمينه فللئ، ؟ بينة أللت، )
١ ٠٩ لحم؟(فيها البرُة أر )أل؛ 

٥١٧١ (وأسامة حارثة بن زيد إل آنفا نظر محرزا أن تري ل( أ )
١ ٠٢ ،البشر يغض كما خ يغضبشر محمد إنما اللهم )

٥١٩٠ — (عبادك تبعث، يوم عدابلتح ني للهم ا) 
٥٢٧٤ (.. الحق توخيا م ئقتسما فاذهبا قلما إذا أنا )

١٦٥ (واحد وديتهم خى أمهاهم لعلأُن، أخوة الأنبياء )
،١ ١ ،١ . ،٧ (دنياكم بأمر أعلم أنتم )

٦٩، ٦٧، ١٥،

.LUi ،U،U؟

٨١٠، ٨٢، ٧٩،

 ،١٧٩، ٨٧■٨،

.٢٩٣،٢ْ٤

 ٠٥٧ (دنياكم بأمور أملم أنتم )



اكبمديددعاة عد اكشريعة وغم التشريمة المة ٣ ٠ ٤

،٧٦ا<1،و،  (دنياكم بشؤون أعلم نتم أ) 
٢٩٢\س 

٧٥، ٧١، ٧٠، (دنياكم و بملحكم U أعالم نتم أ) 
٨٧

٢٤٨ (ئاتلماهم علنا دخلوا نان بالمدينة أقمتم شئتم إن )
٧٩، ٧٦، ٧١،

٩١

آفلبمنعوه ذللث ينفعهم كان إن ر

١ا

٩٠٢٤١ (للناس مواقيت الأهلة هذه جعل وجل عز اس إن )
إهاآْا، (الرازق الماط القابض السعر هو اف ذ إ) 

٢١٢ آدينها لها يجدد من منة مائة كل رأس على الأمة لهده يعث الق أن ؤ
٧٣ (بكر أبو يخهلئ أن سمانه نوق يكره وجل عز النم إن )

٢٠٩، ٢٠٦، (والكتم الحناء الشيب هدا به ما أحس ن إ) 
٢١٢

٥٢٠٨ آفيكم لمساتكم أرش السواد، لهدا به اختضبتم ما أحسن إن ؤ
٩٠٢٥٢ (البحري والمهل الحجامة به تداويتم ما أفضل إن ر

١٩٨ (لحاهم ويحفون شوارلهم !عفون الشرك أهل إن )
٢٢٧ آوالقمر الشمرمر يراعون الذين اس عباد خيار إن )

٢٤٤ ,للصائم القبلة ق ، ه نفيملك الشيخ إن ر
نمه مع,ممن يتصرف أن على ■نحلكم ثمر نمق، ّألني فد عيينة ن إر 

٢٤٨ (الأحزاب ويخذل غطفان 
٩٦ آوالأرحس موات الخالق يوم الله حرمه الملي هذا إن ر

١٩٦ (اس يجبها لا صحعة هذه إن ر

١ ١، ٠٧ ١٥، (فخالفوهم بمبغون لا والممارى اليهود ن إر 

٩،٢٠٦<٢



٣٠٥السويةالأحاديث فهرس 

*اْ\ه (ثقيض من كلدة بن الحارث فات مفرود رجل نك  )

٢٩٥، ٢٧٤ (به علي يزل ل( فيما برأثي بينكما أنفي نما  )

٢٦٧ (أفول ما أفول مما  )

٧٩، ٧١، ٣٨ إبه نخدوا دينكم من بشي أمرتكم إذا بئر أنا يا  )

٨٨ (وأخقلئ أصب بشر أنا نما  )

٧٧، ٧٢ آحق فهو النه عن حدثتكم فما بشر أنا يا  )

٧٧ (دنياكم يشوون أعلم وأنتم بشر أنا نما  )

٢٩٤، ٢٧٤ (لعض من أبلغ يكون أن لعضهم فالل الخصم يأتيى وإنه بشر أنا نما  )

٦٤ (ظي عن أخ>رتكما نما  )

٨٥ ،محلا ظنا ظننت( نما  )

١٢١ ،الياقة أجل من محيتكم نما  )

١٩٤ أعتق(لن الولاء يا  )

٩٩ افاهنعوا فهكذا معاذ لكم من فد نه  )

٢٢٩،٢١٩ (وهكذا هكذا الشهر نحست، ولا نكتب لا أمية أمة ثا  )

٩١، ٧٧، ٧٣ (كاحدكم إل يوحي لا غيما ي )

\oT (.١٥٦ (مال ولا دم ق يهللي.ممفللمة منكم أحد وليس الله ألقى أن لأرجو ئ )

٢٦٧ حقا(إلا أفول لا ي )

—٥٥٣ (أعطب ما عالي أزيدك لا واذ ق )

١ ٠٢ (رل عليه ثارطت ما علمت ما و )

١٤٦ (أُلهركم بن وأنا الته بكتاب أيك )
١٥٦ (العشاء ُ«انا تشهد فلا بمنورا أصابت امرأة ل،ا )
١٩٧ (عليها والصلاة الهلريق جواد على والتعرص إياكم )

*٢٧٤، ٢٧١;، (الغائب يرى لا ما يرى الشاهد ل ب) 

٢٤٨ (والحرب الرأي هو )ل 



التجديددعاة عند التشريمة وغر التشريمة الة ٣٠٦

١ ٠٤ (بمنك تربت )

.أف١٢ إالكتاب أهل وحالفوا وانتزروا سرولوا ت) 
اه•  ١ ،ولدينها ولجمالها ولحبها لالها لأربع اارأْ نكح ت) 
ا•؛' امعاذ يا أماك كلتك ثر 

١٩٨ (انجدم0 خالفوا اللحى، خرا وأر الشوارب جروا )
ا'ااه .القدر حر أصابه لما قاله إ س ح) 

\ -A (يرصى لما اس رسول رمحول وض اللمءى لله الحمد ؤ

٢،-، ١٩٨• (الشوارب واحفوا اللحى ووفروا الشركغ، الفوا ح) 

١١ • (سق الختان )
٢٧٣ (فاقتله عندها وجدته فان فانئللق السيف هدا خد )

١٢٨١، /١٥ (وولدك يكفيك محا خذي ر

٥٥٨ — إيكفيلئح محا بالمعروف مجاله محن ذي خ) 
-fTA الأرم(الأزح )،مالخٍلالأُم 

١٥٦ (بيوهمن قُر اء الناجي حمخثر ر

١٩٤ (خير فيه أنا فما لعوق )
٥١٢ (العاقلة على الدية )

٢١٦ االتحلق أو التحالق ميماهم ؤ
٢١٢ آالتحليق مسماهم ر

٢١٦ آييد التأو التحليق ميماهم ؤ
٢٥٧ (أجزاء ثلاثة نجزأ م تذاب أعرابية شاة ألية الثما عرق شفاء )

(تروه حى تصوموا فلا ليلة وعشرون تسع لشهر ا) 
٢١٩ (وهكذا وهأكذا هكذا الشهر )

٢٥٦ (علا فاسقه اذهب أخيك، بطن وكذب انف صدق ز



٣٠٧اكويةالأحاديث فهرس 

١ ٠٩ شاء()لن الثاكة: ق قال ( الغرب صالة قل محلوا )

١٢٤٤ (تضحون يوم والأضحى تفطرون يوم والفطر تصومون يوم اكوء )
١٢٣٩ فصوموا(عليكم غم فان لها، كوا وأنلرويته، وأفطروا لرويته صوموا )

آأ؛-آأ،>ا (اللحية وإعفاء الشارب نمر الفطر من ثر عز 

حلقى()عقري 

٩٣ ،؟ النثراد هذه توقد ^^٠؛ ؤ

;٥٦٢٥٦٢ آالصر بحلو فاته النوم عند بالإثمد عليكم ؤ
٣٨ (الأقرح بالأدهم عليكم )
٩٣ اأطيب فانه عنه بالأسود عليكم ؤ

١١ . (المهدئن اأراشاوأتن الخلفاء وسنة بمنى عليكم ؤ
١١ . (هدية ولنا صدقة عليها )

اأه.آاا،-• (واد الواجتنوا بشئ هذا تروا غؤ 

٢١٧، ٢١٢،

٢٩١

٠٢١.; ٦.٠٢- (السواد وجنبوه يروهما غر 

;،٢١ ١

٢٤٢ (تلامن فاتموا ر

٢٤١ (وعشرون تع والشهر أفطروا، م ثلاث؛ن العدة فأتموا ز
١ ٠ ١ (يداك ترن الدين بيات فاظفر ر

٢٤٢، ٢٤١، (له اقدروا ف) 

٢٤٤، ٢٤٣،

٢٤٦

٢٤٣ (ص أتموه له: uفدرو١ )

٢٢٥ ثلاثآن،(فاقدروا )



التجديددعاة محي التشرمة وغ؛ر التغريمة السغة ٣٠٨

٢٧٤ إعنه أسمع ما نحو على له فأنضي ؤ
،٢٤١ ،٢٣٩ االعدة فأكملوا ز

٢٤٤ ،٢٤٢

٢٤٦ ،٢٢٥ (ثلاقن العدة فأكلوا )
٢٤١ إالعدة فاكملوا محللمة أو سحابة وبينه بينكم حال فان ر

٢٤٠ -٢٣٩ آوأفطروا فصوموا مسلمان شاهدان شهد فإن ؤ
،٢٤٣ ،٢٤• له(فاقدروا عاوكم غم فان )

٢٤٦

٢٤٣ (ثلاص فاقدروا عليكم غم فان، )
٢٩٢ (ص العدة فأكلوا عدكم غم فان )

٨٢، ٧٦، ٧١، (يخطئ الظن وإن مثلكم بثر أنا ايا ن) 
٢٨٣ ،١٨٢

١٤٥ فارجعها،واحدة تلك فإنما ر

٣٨ (تزاخذولحولا ظنا ظننت إنما فاد )
 .r^٦ (الكتاب أهل وخالفوا وانتعلوا تخففوا فر 

٢٤١ ،٢٣٩ يلامح،(فعدوا )
٧٥ (اف على أكدب فلن وجل، عز انك قال لكم: قلت، فما )
ه0ا  (الأول أءا-مح، من ف) 

١٩٧ ُني،(ض، ّتتي، ص رغب فمن، )
٢٤٩ ,مجعاذ بن وسعد عبادة بن لمعد قاله ، فنعم )

^٠١٢٣ (؟ متتابمن فهرين تصوم أن تستهليع فهل )
٧٢ (وكذا كدا فيها )

نمثئ مق وفد أحدكم جاء اذا يه فاقتدوا معاذ لكم سن د ق) 
٩٩ (صلاته الإمام مجع فليصل الصلاة 



٣٠٩الجوية الأحاديث فهرس 

'اه'؟. (عئانمكم ووفروا مالكم وا من) 
٩٨ (فرصره البول أصابمم إذا إسرائيل بنو كان )
٣٦ (بالتمر ايلح كلوا )
٣٦ (به وادهنوا الزن كلوا )

\ -A (؟ قضاء لك عرض إذا تقضى كيف، )

١٤٠ ؟(طلقتها كيف )

٨٢، ٧١ (خ؛را كال تفعلوا ل؛ لو لعلكم )
٢٤٨ .الذر بن للحباب ناله ( بالرأي أثرت، لقد )
١٩٧ (وأتزوج وأفطر وأصوم وأنام أصلي، لكف، )
١٢٨ آالهدي ّمنج لما استدبرت، ما أمرى مجن استقبلت، لو ؤ
٢٤٨ ،عليكما أعرضه رأى هذا ولكي فيه، استامجركما م بثئ امجرت، لو ر
 ،٨٥، ٨٣•٧ (لصلح تفعلوا لز لو )
١١٩ ،الكعبة لهدمت، بالإسلام عهد حديثو قوملث، لولا )
٢٦٨ (ومضر ربيعة الحم، مثل بني ليمط رجل بشفاعة الجنة ليدخلن )
٢٧٣ (ذللئ، إلا مجنه للثح ليس )

(بأهل لها يس ل) 
٧٥، ٧٣ ،سلث، لا الذي فهو الله عند من أنه أتمرتكم محا )

٢٥١ (عليه حرُتلأ ند إلا أراك  ١٠ )

٦٤ آسئا يضرم تركتموه لو أرى مجا ر
 ،٨٢•٧ (بثئ اللقاح أرمح، ما )
٧• (شجا بغى هذا أرى محا )

٨٢ ،٨• ،٧١ (شبا ذللثج بغي أظن ما )
١ . . علي(نال مجا إلا فيها أعلم ،ا )
٢٦٢ (فإليكم دنياكم أمر مجن كان ومجا فخذوه ديتكم أمر مجن بثئ أمرنكم مجا )



التجديددعاة ء؛ا> النشرمة وغم التشريمة المة ٣٠

 ،٩٢، ٧٦•٧ (لمحوانحل، صاحب، ولا بزراع أنا  ١٠٠)
٢٠٦ ملة(والغرب، المشرق بن ما ر

٧٣ ؟(معاذ يا ترتم، ما )

٧١ إ؟ تمنعون ما ر

٩١ بثر(أنا فإنما نفى مل س فيه قلتن ما )
s -y ؟(نلم أم يا للئ، محا )

٧٠ ؟(لخاكم مجا )
٦٤ ٠يويروهما النخيل ل أصواهمم سمع لما ناله ؟( هن-ا ما )
٧١ ؟(هؤلاء بمنع محا )

١٩٦ ٠والظل المح ض ( الث،يهلان مجلس )

٢٣٢

محمدعلى أنزل كفر.تما فقد يقول فصدقه.عا كاهنا أو عرافا أتى من )

٢٨١، ٠٧ له(فهي ميتة أرصا أحيا محن )
٢٦١ مطوم(ووزن معلوم كتل ق، فليسلف ض )، أمك من )
١٠٤ (المد ثمن يلغ محا المال من له وكال عبيؤ ق له مركا أعتق محن )
٢٣١ إحر المن شعة اقتر فقد النحوم مجن مجعة اقتس مجن ؤ

٢٠٧ وسحر(م اليوم ذللغ j يضره ل عجوة ممرات، سع يوم كل تصح مجن )

.١ ١٩٧، ١،

٢٩٠

ُف،(فقس سم، م، رغب ُز، )

٩٩ .لمعاذ قاله ؟( وكذا كدا القاو مجن )

٢٨١، ٢٧.، ٥٩ يه(ذله قيلا قتل مجن )

؟ْه يه(فله ضة عليه له بت كل ن جم) 
هقلبمجا تيقنا جمانذ إلا إله لا أن، يشهد الخاممل ^ا وراء لفت ن حم) 

٩٧ بالجنة،فثره 



٣١١الجوية ١لآ■حادي٠ث، فهرس 

١١٤ ،١١٣ آالكفر على تقاسموا حيث كنانة بي بجيف غدا نازلون نحن ر
إه\\>و والبطحالوحل ق قاله ا هذا بجر هدا وبرد هذا، ببرد هدا حر كر ن) 

٩٧ امحنمست صابر وأتت النم يل حمق قتلت إن نعم ر
٩٨ (مدر غر مقل مح:مّ._، صار وأنت نعم )
٩٣ ( L،،Ujإلا ني من وهل نعم )
٥٣ (أراد حى أزيد ولست اتيت ما هذا ؤ

;،١٢٣ (؟ تعتقها رقبة نجد هل )

٩١ (بشر أنا غانما رأي س بشئ أمرتكم وإذا )
٧١ (بنر أنا فإنما دنياكم من بثئ حدثتكم وإذا )

٢٣٥ (ثلاثتن على تزيد لا الأشهر أل واعلموا )
;٥٥٣ (الأن حى بثي خانك ق أمرت مجا واس ر

٩١ (ويصب بمنطئ الظن وإن )

١٥٦ (لهن ختر )ومحوهن 

٧٦ (فإل دينكم أمر من كان وما >
١٩٨ (والنصارى باليهود تشبهوا ولا )

١ . . .محميان أل بن معاوية يعي؛ ( بهلنه اس أشع لا )
٥١•  ١— (انغري بأس لا ) 

٩٦ (الغمح، من خم اتقى لمن والصحة اتقى، لمن بالغى باس لا )
٥٢ (المتان ولا انمة تحرم لا )

٢٥٦ روها،تمتد ولا يول ولا يغائط الملة تستقلوا لا )

٧٢ آاليقظة ق اكفريهل إنما الموم ق تفريمل لا )

١٥٦ (المحد لهدا تهلين لامرأة صلاة تقبل لا )
;٥٢٤١ أحدكم(يصومه شئ يكون أن إلا يؤمن ولا يوم بصيام الشهر تقدموا لا )

٢٤١ الهلال،تروا حى صرمحوا م العدة نكلوا أو الهلال روا حى الشهر تقدموا لا ر



دعاةمحار اكشريمة وغم التشرمة السة ٣١٢

٢٩١ االسواد تقربوه لا ؤ

١٥٦ (نقلات وليخرجن اجد مالذ إماء نمعوا لا ر
١١٥ آلم المنور خانه المثب تنتفوا لا ر

٥٢ (وحاكها عمتها على المرأة تنكح لا )
١٢•، ١١٨، (صرار ولا صرر لا ) 

yov

١٥٥ ^هم،(على فان )لا 
ه1>؛و (هامة ولا صفر ولا عدوى لا ) 

١ ٠ ١ )لأكبرثك(

١٢٢ (الأك1نر الملم يرث لا )
١٩٧ (محمسه الخلاء من يتمسح ولا يول، وهو يمينه ذكره أحدكم يمس لا )

٢٦٥-٢٦٦ (الجنة دخلت إلا يه فتحتالولد من ثلاثة لإحداكن يموت لا )

ه1ه (ممح على ممرض يوردف لا ر 
(القيامة يوم عنقه ق أمطامجا بما أق ير 
بثرأنا إنما اللهم قلتت؛ رق على خرطي أن أمجا مجليم أم ا ي) 

إوأجرا زكاة له خاجعله مسته، أو لعنته السلمين فأي 
S 'A (أيا تضلوا فلن ؛ه اءتصمت٠ ان مجا فكم تركت؛ قد أي الناس أيها محا )
١٩٣ (لك مما وكل يمنلئ، وكل اف صم غلام ا ر

٥٢.٣ ، (الكتاب أهل وخالفوا وصفروا خمروا الأنصار مجعشر ا ير 
٢١٢ ،٦•٢

٥٢ (النسب س يحرم ما الرصاع من م، )
٥٣ (ذلك ق، وجل عز الق بمضي )

٢١١، ٢٠٦، آالحمام كحواصل راد المجدا يمقضبون الزمان آخر ق قوم كون ي) 



٣١٣المويةالأحاديث فهرس 

معاهال وما هو الني أفعال ب— 
وفعلهأربعتن، نحو بجريدنتن فحليه الخمر ثرب ند برجل هؤ الني ال 
وز!عبن الرحمن عبد فقال الناس امتشار عمر كان فلما بكر، أبو 

١٤٨ ,عمر به فأمجر ثمانتن، الحدود أحف 

افرمول وحتى . . أيديهم. ق فضربوه.كا قامرهم بشارب ه الني أق 
هالني صرب عن فسألهم بشارب اق بكر أبو كان فلما لتراب، اه 

١٤٩ •أربعآن بكر أبو فقرب أربعتن، فحرروه صربه، اكى، 

٥٢■ .فامتفتاه — صوف جبة وعليه محرم وهو ~ هإؤ الني أعرال أتى 
١٤٥ .ثلاثا امرأته محللق رحل عن ه اف رسول ا-؛مر 
١ ٠٦ •بالخمسة نزل حى ق الني ارتحل 
١٧٤ .الصبح صلاة نل ه الني اضطجاع 

;٥٥٢ .عاقلتها على الرأه دية ^و اس رسول فقضى امرأتان اقتتلت، 
الناسفجعل شعئر، من صاعا أو ممر من صاعا الفملر بزكاه ه الني أمر 

١٥٧ ٠حنطة من مدين عدله 

٥٣ .يالتلم اليمة ل ه اذ رسول أمر 
بناس عبد يا علي• محقال عقبة بن الوليد بجلد عليا عفان بن عثمان أمر 

١٤٩ ٠؟ربع١ن بلغ حى يعد وعلي فجلده فاجلده، فم جعفر 
دلعشاهدا فشهد نره لآ فإن لرويته، ننملث أن اس رسول أمرنا 

٢٤٠ ٠بشهادمحما نسكنا 

اّءّ: د و؛ . ّكّه قالوا* عمرهء الخج محعلوا 1 أل ه اس رسول أمرى 
١٢• ١^؟
٢٧٣ .ؤؤ اس رسول ولد بأم يتهم كان رجلا أل 

;٥١٧٢ .يأكله فجعل بدباء فأتي خياطا أتى ه الله رسول أل 
١٧١ ٠وجهه أسارير دبرق مسرورا على دخل ه الق رسول أف 



التجديددعاة محي التشرمة وغم التشرمة التة ٣١٤

٢٧٤ .حجرته بجاب خصم جلبة سمع ه الله رمول أن 
أغيند اذ وإن قليل، يومئذ والإسلام يتالفكما كان هؤ اذ رمول أن 

١٤١ •الإسلام 
١٩٧ ,الفمن ويرس النعإ وبجصف الحمار يرك كان انف رمحول أن 
١٧٣ .الضب أَكل كره ق اف رسول أن 
١٤٦ .طلاقها من شت سهللمة الها أرسل مم لنت فاطمة 7 زو أن 
١١٣ •الأبطح يترلون كانوا وعمر بكر وأبا هؤ الني أن 

محنوثلاثا بكر وأر ه الني عهد على واحدة بجعل الثلاث كانت إنما 

٠عمر إمارة 

البيوتق يامعوها ب و يواكلوها ل؛ فيهم الرأة حاضت إذا كانوا الهود أن 
٢٠٣ .أذن؛جبضه غن ؤمظوطك ؤ اف فأنزل ه الني الني، أصحاب أل ن

.الإقعاء يعي: ه. الني منة ي هل 
بينهمامواريث ق ه اس رسول إل يختصمان الأنصار من رجلان جاء 

J،YU؛ •بينة بينهما ليُما درست قد 

فوضعحزيرة أو محزة فيها برمجة إليه فقدمت يوما ه الله رمول جاءنا 
٥١٧١ ;— •ليأكل الرمة ق يده هق اذ رسول 
٥١٧٣ — .ويعح؛هالدباء ذلك من يأكل هو اف رسول جعل 

١٩١ كفه.طي مما الحام نص قؤ الني جعل 
١٤٨ •أربعتن بكر أبو وجلد والمعال، بالجريل الخمر ل الني،. جلد 
١٤٩ ثماناز،.الحد معاوية أت م وأربعين،، ثمانين، كليهما الحدين، عثمان جلد 
١٧٤ بالجلوسالخطت؛ءن، يحي والفصل قائما، الجمعة يوم هو الؤ، خطة 
١٧٤ .السفلى الثنية من وخروجه العليا الشية مجن مكة ه الني، دخول 
١٢١ •M الني، زمن الأضحى حضرة المادية أهل مجن، أبيات أسم، دف 
١٧٤ اخر.ورجوعه)، طريمح، ت، العيد وق الني ذهاب 



٣١٥السويةالأحاديث فهرس 

عييغانه يقدم ما أول والعمرة الحج ق طاف إذا هؤ افه رسول رأيت 
١١١ .باك أطواف ثلاثة 

٩٦ ■تمر يوم نوني ن؛رانا قؤ اليي رأى 
;،١٩١٢ .القرفصاء قاعد وهو قؤ الني رأيت 

١١ . (غر الصلاة ق عمر ابن ناله ) كمر السنت خالف من ركعتان 

١٧٤ •الحج ف ه اليي ركوب 
١ ١١٢ .مشى الماد الركن ال انتهى إذا باك أشواط ثلاثة ه اذ رسول رمل 
١١٦٢ .كلها عمره وق حجته ق ؤو الذ رسول رُل 
١١ ١ •أربما ومشى ثلاثا الحجر إل الحجر من قق اذ رمول رمل 

٥٢■ .طلاانيؤؤءن١لأكلأاة
١ ٠٨ .و'.لروْ الصفا ُين الطواف ه افر رسول سن 
١ ٠٨ .الأول التكيرة ق يقرأ أن الجنازة عالي الصلاة ق المة 

هؤاطه رمول إل به فانطلق الفج، ق يميل فلقي نكر، رجل سرب 
ذلكفدكر فالتزمه، العباس على فدخل انفلت، العباس دار حاذى فلما 

١٥• .فضحك هو للني 
فاذنالقمل ه الني إل العوام بن والزبتر عوف بن الرحمن عبد شكي 

٥٦٢، ٥٢;، •الحرير لس ل لهما 

•نة بلتس وكذبوا ه، اف رسول رمل ند صدقوا 
وكذبوابعتر، على ثا.لروة الصفا بآت ه اف رسول طاف قد صدنوا 

١ ٠٥ ٠ه انك رسول عن نعوز يل. لا الناص كان بسنة، ليس 

هئه__ .واقفا يزل فلم المؤنق إل رك م .. القصواء ركب م هق الني؛ صلى 
واح—دبحلي ق ثلاثا امرأته المهللب بى أخو يزيد عبد بن ركانة طلق 

١٤٥ ٠شديدا ■حزنا عليها فحري" 

١٥٨ .معتمرا أو حاجا سفيان أد بن معاوية قدم حى نحنرجه نزل فلم 
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الشرب،ؤ، اهمكوا ند الماس إن الولد: بن حالي إله كتب عمر كان فلما 
الأولونالهاجرون وعده لهم فمحدك مم قال: والعموبة. الخد ونحانروا 

الرجلإن علي: وقال قال: تمانئن. يضرب أن على »أ-بجعوا الهم، ف— 
.الفريةكحد يجعله أن ذأرتم، انرتم،، شرب إذا 

.الصلاةز الامتراحة ة لخلهو الني نعل 
(عمر ناله ) تركه أن نحب فلا ه الني صنعه شئ وللرمل، لما فا 
والثلاث.التآن الثمر ق لفون يوهم المدية هؤ الني تدم 

ولد.ق إليه اختصموا الدين الممن أهل من الملالة الفر ق )غهغ علي قضى 
٠منة المحصب يرى عمر ابن كان 

علىواحدة جعلوها تجا يدخل أن قل ثلاثا امرأته ؤللق إذا الرجل كان 
.ه الله رمول عهد 

.الخضرة إلمه الألون أحب ه كان 
٠والقميضأِا الخبرة إليه المياب حب 

ازرد.الحار إله الشراب حب 

.خده نحت الممى يده وضع يرني أن أراد ذا 
.أبعد الحاجة نقاء أراد ذا 

٠كتفيه العمامة مدل اعتم ذا 
.الأيمن شقه على نام فراشه إل أوى ذا 

•بنديه احتى جلس ذا 

.وجهه ق ذاك ,؛وي شيئا كره ذا 
.معنا ذكرها اإاّنيا ذكرنا وإذا معنا، ذكرها الأخرة ذكرنا ذا 

.يلتفت لر و تكفا مشى ذا 
.الأيمن خده تحت يده وضع نام ذا 
.متكثايأكل لا 

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

•ه-١٤٩

١٧٤

١١١٠

١٢

'ه

'ه

٩١٢-

أه

!٧١٢

!٨٩



٣١٧المويةفهرس 

\^\ .رجلان عفه يطأ لا ه كان 

١٩٢ .بالأظافر #يقرع الني باب كان 
«بماه •ليف حشوه أدم من # الني فراش كان 

١٩٨ .تعرها وكتتر اللحّة كث # كان 

١٩٢ ٠الوضوء بعد نجا يتنشق خرقة # لليي يان 
١٩١ #قالأن.الني لعاي كان 

١٨٩، ١٧٣ .أصابع بثلاثة يأكل # كان 
١٨٩ .بالرطب القثاء أو الّطخ يأكل # كان 
١٩٢، ١٨٩ الأرض•على يأكل ه كان 
٢٠٩ .للأعاجم مخالفة الشب بتغيير يامر # كان 

١٨٩—■١٩ ٠مجته الموس ويخرج ففتثه دود فه بالممر يؤتى يان 
١٧١٠ .الدية طريق على أماكن ل الصلاة يمحرى عمر ابن كان 
٢٤٠ •ضرْ من يحفظ لا ما فعان هائل من يحفظ # كان 

١٧١٢ .بالفضة يختم # كان 
١٩■ •الأيمن خده نحت، يده يجعل # كان 
١٩٢ القرضاء.#يجلس كان 

١٩٣ .كله امْ ق اكمن بجب # كان 

١٧٢ .الدباء وبجح والعسل الحلوى بجب # كان 

١٨٩ .والمم الزبد بحب # كان 

١٩١ .عنها يده ق يزال ولا العراج؛ن بجب # كان 

١٩١ .الحمار يركب # كان 

١٩٢ •روومهم ويمسح صبياغم على لم ويالأنصار يزور # تان 
١٧٣ .مهلراة عثر بألوة يستجمر # كان 

١٩• ,القيا بيوت من الماء له تعدب ي# كان 
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دمتقهاث — حياته أخر ق أو — حياته آخر عد يسقم هؤ كان 
٢٥٢ •العرب وفود عليه 

إذافاس، سمى ييه إل الإناء أدق إذا أنفاس، ثلاثة j يشرب ه كان 
\ير٩'  .الله حمد أخر0 

١٧٣ .ماء صا ها يصب ه كان 

;٥٤٦ ركبتيهنل يديه يضع ه كان 
.وطهوره وترجله تعله ق التيمن يعحبه ه كان 

١٨٩ .الذراع سب• ه كان 
١٧٣ •الخيل س الشكال، يكره قؤ كان 
١٨٩ .يمحها أن قبل يده يلعق ه كان 
١٩• الأيمن.شفه على يام ه كان 

عمرخلاقة من ونمن كر وأي؛ الذ. رمول عهد على الطلاق كان 
\10l\IY .استعجلوا قد الناس إن عمرت فة-الا واحدة، الئلأُث، طلاق 

١١٣ .هجعة ويهجع والعناء والمغرب والعصر الثلهر ياخصب، يملي ه كان 
فقرببلحم تفور والرمة هؤ الله رسول، دخل سنن: ثلامتح يره بر ق كان 

•وأدم خم إلته 
١١٣ ٠عنه يصرفون ولا ه اس رسول عن يدفعون لا الناس كان 
١١٥ ٠الشست وتغيير الصفرة خلال عشر يكره انف بى كان 
١٩• .ليف حشوها ه اليي وسادة كانت 

٩٩ .ه اليى ببعضها يمهم وفد الصلاة يأتون كانوا 
٩٥ ٠الماء أثر رأسه وعلى اليى. فحاء مجلس 3، كنا 

ه١٨٩ ٠تعحبه وكانت اليراع إليه فرغ دعوة ل ه الني مع كنا 
سنمدرا بكر أبي وإمرة ه اف رسول عهد على بالشارب نؤتى كا 

١٤٩ ٠وتعالينا بأيدينا إليه فتقوم عمر خلافة 



٣١٩المريةالأحاديث فهرس 

١٠٩ والزسث.الشمر طعامنا وكاذ طعام من صاعا ه الني عهد على نحرج كنا 
١٠٨ .تمر من صاعا أو طعام من صاعا وؤ الني زمان ل نعطيه كنا 

هتيفنحففله، أريد ه، الته رمحول مجن أسمعه شيء كل |ا أكتكن 
الغصبق يتكلم بئر ه اذ ورسول شيء كل أنكب وقالوا• نربش، 

٢٦٧ .امحاب عن فاسكت . والرضا 
*آبماه_ .المحفة ل تطيش يدي وكانت هو الني حجر ق كن 

إنالله ول رما يعليها ت كن■ وناوت زوجته العجلان عويمر لاعن 

١٤٦ .ه الله رسول يامره أن نبل ثالثا فطلقها أمكنها، 
١٩١ •يساره أو يمينه ق الفضة خاتم ه البي لبس 
١ ٠٦ ■هؤ اتأه رسول نزله مزل هو إنما بشئ التحصسج لين 

١٠٩ ٠، والرييالتمر إلا هؤ ايله رسول عهد على الصدئة تكن نأ 
ولكيمى، مءن خرج حآن الأبطح أنزل أن قو اس رسول أمرن يب 

١١١٠ ٠فترل فحاء فبته، فضربت جثت 

١١٠ •ه الني بختضب ب
٢١٩ •نلامح، معه صمنا مما أكثر وعشرين تسعا ه الني، مع صمنا نا 
١٤١٢ .عليهم فأجازه الخللاق ق الناس تتايع عمر عهد كان لما 
١٠٦ .المحد من لتعهن رأينا ما النساء من ه الق رسول رأى لو 

٠١٨٩ — .رجالأن عقبه يهنا ولا متكئا أكل هو الذ رسول رئي،  ١٠
يفرأأكان أدرى لا ثالث غر علمته ند إلا شيئا ه اذ رسول ّن ما 
•والعمر لفلهر ائ 

١ ٠٩ ٠ال|حدتبمن .ينا الصلاة ق عقيييلث على أليتلن، تضع أن نة المءن 
١٤• .الحرة سراج ق، والأنصاري الزبجر نحاصم )، الأية نزلت 

١١٤ ،١ ■٦ لخروجه.أسمح كان لأنه ه اف رسول نزله إنما بسنة ليس الأبطح نزول 
٥١٩١ — .السبابة إل وأشار تليها الى ق أو هذه ن الخام أجعل أن ه الض، هماق 



التجدددعاة عشي التشريعة وغ؛ر اكشريهمة المنة  ٣٢٠

١٩٦ •والظل القح بتن بجلس أن ه نحى 
١٩٦ والشراب.الطُام j ضخ أن ه نحى 
٢٤٤ •فيها لشيخ ورخص للمائم القبلة عن شابا وء نحى 

؛ناهد .وألمانحاالجلالة أكل عن ه نحى 
٥٤ •الحجام كب عن ةمح نحى 
٩٧ ؟خهياياى عى تكفر ميل ل نتلت إن أرأيت اف رسول يا 

٢٤٨ ٠نتقدمه أن لنا ليس اس أنزلكه أمترلأ المترل هذا أرأيت اس رسول يا 
(مكتوم أم ابن ر وكان لجاهدت، الجهاد أستطع لو واس الذ رسول يا 

٢٦٦

ؤ ٍ

.ه آلصرر أول عثر ؤ الذ فأنزل أعمى رجلا 
٨٢ ٠بالعدوى الرض أحاديث 

٤• ٠واعص وأقرع أبرص حدبث 
٨٢ •النخل تأبتر حديث 

٤• ٠العابد جريح حديث 
٤• ٠موسى وفاة حديث 



٣٢١ادالأيفهرس 

الأمم-فهرس 

الصفحة المائل رالأث

١٤٢ الحهناببن عمر  إبالشبهات الخدود درؤوا ار 

نان_ااس المآخر أترك أن لولا بيده نفسي والذي ما أ) 
١٥١

= =
(فرية علي فتحت ما شئ من لهم ليس 

١٣٨
= =

(قضنا ما على ومحذا يومئذ فضينا ما على لك ت) 

;٥١٤٢
ً

إأقيمها من إل أحّح بالغيهات الخدود أععلل لأن ر

١ ٠ .
=

(تلاث j ري وافقت )

هاذ رسول ن مكان إنما الرأي أن الماص أيها ا ي) 
١٣١، ٨٨

=
(والمكلف الفلن منا وإنما يريه، اس لأن مميبا؛ 

=
امحاعةعام السرقة حد عمر أمقتل 

١٤١، ١٣٩
= =

٠قلوبمم ا،لؤلفة يهم عمر أمقتل 
١٠١، ١٣٩

= =
.والشام فتحت.ممر الى الأراضي مة قترك 

١٥٢، ١٣٩
ً

الأسواق.3، السلع عمر معر 

==

.ثلاثا واحد بلففل الثلاث محللاي عمر جعل 

؟آا،/اأا
ًً

.حليه ثماص فجعله المسكر شرب حد ق عمر زاد 

هيديو;—ض المملى وق ببلتعة أي بن بحاطب عمر مر 
١٥٢

-

.سعرهماعن أله فنبيذ، فيهما غرارتان 

طالبأي بن علي  افترى(هذى وإذا هذى مكر إذا راه ن) 

١٥٤، ١٣٩
= ==

(ذاك إلا الماص بملح لا ) ونال: المناع علي صمن 

١٤٢ مسعودابن  ابالشبهات الحدود درؤوا ا) 

^،>١٤٢
= =

امتهلعتم، ١٠٠المن المعن والقتل الجلد درؤوا ا) 



التجديددعاة صد اكشريعة وغم التشريعة الة ٣٢٢

اخرجن) ويقود.' الجمعة يوم اء الميخرج مسعود ابن كان 

١٥٦ عودمابن  (لكن خم محونكن، إل 
\ov i\r<\ ممالأي س ساريأ  (تمر ِن صاعا تعدل الشام سمراء من مجدين رى أ) 

١٠٨
- ً ً

,شمر من بصاع بر صاع نصف الناص عدل معاوية كان لما 

اذأحله محي مسمى أجل إل المضمون السلف أن شهد أ) 
إذاء'ا،ث3أ آلذث ئنانها ؤ زأ م ، ب وأذن ابه كق 

٢٦١ عباسبن عياذ  (ه قآْفتتوه أجلزننش إل دمغ تدايمم 
١ ١١٤، ٠٦ عمربن عداس  لفارصالفجر ركعى بعد اصعلحعوا قومجا عمر الن رأى 

٢٦٥ (بدعة أمحا أتمرهم ) ونأل: فنهاهم، المهم 
٣^١١ =ٍْ •ه المى فها يزل كان الي المواضع بمع عمر ابن كال 

ثيعوءشر'ن نع شعان من مجضى اذا عمر ابن كان 
٢٢٥

ً ً=

.فذاك رئي فإن يطر من 

١٥٨ الخيريصعيد ام  •الفطر صدقة ق يعي ( صاعا إلا أبدا أخرج لا ) 
٢١ . ارريشياب ابن  آحللل١ ااوحه ، كا١ الآ*ا أااس،والآ ، 9/'.. 'غ١ : كر 

٥١٨٢ — ijaf■بن ان ح (بالقرآن يزل كما بالمنة ه المي على يزل جميل كان )



٣٢٣الأعلامفهرس 

الأعلامفهرس أ~ 

الآضي)علىبنتحءلي(
١١ ٩ اقى؛ إبرامم 

١٢٧انمزل الطام سار بن ١^ 

الإمفراثييإسحاق أبو محمد بن إبراهيم 
٢ه. الثانم 

.٤،ال١لكي الشاطئ مّى بن إبراهيم 
0١٧٥*اا، ، ١١٦، ٨٩

المالكي(بكر أبو الذ عبد بن )محمد الأهرتح، 
(الوّساد خلفة بن محمد ) الأبي، 

(الجزري محمد بن المإرك ) الأثم ابن 

٢٣١الحنفي روجي الإبراهيم بن أخمل 
الحافظ(الإمام ر اليهقي الحئن بن أحمد 
١١٥٢،ه•٨،٨•،٧٢ ،١٤

٧،٩، المالكي القرال إدرص بن أحمد 
• ،٥٢، ٤٧، ٤٢، ٣٣، ١٤، ١١٣،

١٣•، ١٢٥، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٥،

٢٨١، ٢٤٦، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢١، ١٣٢

١١ ٢ الرملي رسلأن ابن الحتن ن أحمد 
٢٩ اذ عد أم الكي محوّى بن داود بن أحمد 
الحافظالإمام ر ائي النشعسٍّ، بن أحمد 

،١٤٦،١•٩،٣٦المن(صاحب 

٢٤٢•٧،١٤٨ ،٢٤٠ ،٢

١٣(معاصر ر الجمان، صادق بن أحمد 

٢٢٣اشاري الصديق بن أحمد 

—راقالح ة تيميابن، الحليم عبد بن أحمد 
،١٢١، ٨١، ٦٣الإ-ادم( )شيخ 

١٩٩، ١٦٨،١٥٢، ١٥٠، ١٤٩،

٢٩١، ٢٣٨ ٢٣٦، ٢٢٤، ٢٢١

،٩ دهلوير الشاه الرحيم عبد بن أحمد 
•٢٧٩،٤٦،٤٤ ،٣٩،٣٧،١٢ ،١

٢٢١الحفي الجماص علي بن أحمد 
الحافظالعسقلأني حجر ابن علي بن أحمل 
 ،١، ٨٨•٨ ف؟،، ١١٤، ١١١، ٠٩

٢١٦،٢١٥

امالإم) الموصلي يطتم، أم علي، بن أحمد 
٧٧١، • ا المسند صاحب، الحافظ 

،٩٣، ٩١انماس أبو القرطي علي بن أحمد 
•٣١٢١ ،١١٤ •٧،١٥٢•،١٤،ه١،

،٢٢١شافعي المريح ابن عمر بن، أحمد 
٢٤١

المزارالث، الحد عببن عمرو بن أحمد 
،٩١، ٧٢، ٧١، ٧٠( السند احِ، ص) 



التجديددعاة صد النشرمة وغم التشريمة المة ٣٢٤

(سنة الإمام ) حنبل بن محمد بن أحمد 

 ،١، ٩٦، ٧٢، ٧١•٧ ٠٥،

./، ،١١ ١٣٢، ١٢٥، ١١٤، ٠٩،

١٥٨، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٥،

٢٢٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٩٨، ١٥٩،

•٢٦٨،٢٤٨،٢٤٥،٢٤

،١١٥(معاصر ر ثاكر محمد بن أحمد 

٢٢٣

،٩٢، ٧٠الحنفي الملحاوي محمد بن أحمد 

٩،٩٣ْ٢٤١ ،١

الحنظليراهويه ابن إبرامم بن إسحاق، 
٢٠٨الحافظ( الإمام )

،إصحاق بن محمد ر إسحاق ابن 

محمدبن إبراهم ) الإسمرامحي إسحاق، أبو 
(الشافم 

هدالأنصاري أمحامحة أم سعد بن أسعد 

١ ٠٨

عنهاالذ رصي الصديق بكر أي بنت أسماء 
١٦٠

٧٢)سمويه( الأصفهاد اذ عد بن إسماعيل 

١٦٠الشافص الدمشقي كثم بن إسماعيل 

٢٠٣، ٧٣ه الحضثر بن أسد 

٢٧٣ه ض بن الأثعث 

١٤١حاصه بن الأفرع 
إسعد بن أسعد ر الأنصاري أمامة أم 

،عجلان بن صدي ر الباهلي أمامة أم 
،٧٠، ٦٩ه صاري الأنمالك بن أنس 

١، ٨٠، ٧٩، ٧٣ ١٤٩، ١١٥، ٠٢،

'آْا،آها،م.\

راجث ل الزبثر خاصم الا-ي الأنصاري 
١٤٠ا>ة 

١ ٤٣الجوزاء أم الربعي اخ عبد بن أوس 
١٤٤خت؛اني التميمة أي بن أُُ—، 

(زيد بن خالد ) أيويإ أبو 
آخلف بن سليمان ر الباجي 

احب،صل إسماعين محمد ) البخاري 

،الصحيح 

٢٤١ه الأنصاري عازب بن الراء 
١٢ ٠ الأشعري مجومى أي بن رئة أم 

١ؤ ٩ ه الأسلمي الحصيب بن بريده 
(الخالق عبئ بن عمرو بن أحمد ) الزار 

٤٢ ، ١ ٢ سعيد محمد بن منامي ب

قحافة(أق بن اف همد ) الصديق بكر أبو 



٣٢٥الأعلامفهرس 

(الحارث بن شع ) الثممي بكرة أبو 
(بكر أبو الحسين بن أحمد ) اليهقي 

(محمل بن مظفر ) اكميزي 

(عيسى بن محمد ) الترمذي 

(الكاو عد ن )طي السكي الدين تقي 

(الحلم عد بن أحمد ) تنمية ابن 
٠٨ البناق أسلم بن ثابت 

آمعيد بن سميان ر الثوري 

،٦٩ه ماري الأناذ عبد بن جابر 
 ،٧٥•٧ ، ،</1١١١، ٩١٢، ٩٢،

الرازي(بكر أبو على ن )أحمد الجماص 

(الربعي اف عد بءن أوص ر الجوزاء أبو 
٢١•، ١١٥ه الحلي اس عد بن جرير 

جرير(بن محمد امحري) جرم ابن 

بنالرحمن عد ) السيوطي الدين جلال 

(بكر أي 
(أحمد بن محمد ) انحالي الدين جلال 

(علي بن الرحمءن عبد ) الجوزي ابن 
٢٧١( تثرق مؤ يهر تحولد 

عمر(بآن عثمان ) الحاجب ابن 

فهمقتادة أبو الأنصاري ربم بن الحارث 

٩٧، ٧٣،٧٢

١٥٢ه بلتعة أي؛ بن حاطب 
(اذ عبد بن محمد الحاكم) 

٢٤٩الندرهخ؛أ، بن الخباب 

(البسي ماذ بن، محمد ) جان ان 

٣. معاصر( ) التراي حسن 

الجليل(التابص ) البصري معد بن، الحسرا 
٢٥•،٢٢٧،١٦٤

القرصي طالب أي بن، علم، بن، الحسن، 
اآ،ماآ.بىهما

القرصي طالب أي بن علي بن، الحسين 
٢١٣،٢١.عنهما

٢٤٢ه اليمان بن حديقة 

(علي بن، أحمد العسقلأي،) جحر ابن، 
(أحمد بن، علي ر الفلاهري حزم ابن 

٢• ٨ الثافص الحليمي الحسن بن الحسإزؤ 

الحسن،(بن، الحسين ) الحليمي،
٠٨ ، ٧٩ّالمة أبو البصري صلمة بن خماد 

،٥٨سليمان ّسأبو ١لخطابي محمد بن خمد 

٢١٢

٩٢( معاصر ) اكوبجرى الق عبد بن حمود 

(القرشي الزبئر بن اف عبد ) الحميدي 



اكجاو|ددعاة صد اكشربمة وعر اكشرمية السنة ٣٢٦

اثابت بن النعمان ؤ حنيفة أبو 

٩ْ الأنصاري ثابت بن زيد بن خارجة 

١٩٧فهع الأنصاري أيوب أم زيد بن خالد 

١٤٩ه الوليد بن خالد 

(إسحاق بن محمد ز خربمة 

آسليمان أبو محمد بن خمد ؤ ١لخهالابي 

(محمد بن الرحمن مد ) خلدون ان 

١٢ ٥ اللائي الثافم بنكتكفوي خلل 

٢٣الخض العشي شاب بن خليل 
الذرصي الأنصارية ثعلة بت خولة 
0٢ ١ عتها 

(عمر بن علي ) الدارقْلي 

(محمد بن علي ) العيد دقيق ابن 
(الرحيم بمد بن أحمد ) الدهلوي 

الأشعث(بن ريان اوسحستاني داود أم 

(الدين ض أحمد بن الذمي)محمد 
٣٠آ معاصر ؤ الغنوشي راشد 

١١٣اليي.مول رافع أم 
،٧١، ٦٩ه الأنصاري خديج بن رانع 
٨٠، ٧٩، ٧٣

(إبراهيم بن إسحاثا ) راهويه ابن 

صاحبر ا،لرادي سلمان ين الربح 

١٥٠(الشافم 

(الرملي الحتنؤ بن أحمد ) رسلأن ابن 
(أحمد بن محمد ر الجد رشد ابن 

١٤٠ه يزيد عبد بن ركانة 

(رئة أم محمود ر رئة أم 

١٤•،الزبءربنالمامه٣٧

(بمادر بن محمد ) الرركئي 

(شهاب ابن لم مبن محمد ) الزهرتم، 

،٩٦، ٩٥ه صاري الأنثابت بن زيد 

.٢٦٦، ٢٣

الحغا(بن الرحيم )تمد العراقي الدين زين 
١٤٩فهغ الكندي يزيد بن السائب 

(الكاف،تمد بن علي اشكي) 
(احمد بن محمد ) رخي ال

إبراهيم(بن أحمد ) روجي ال
(عمر بن أحمد ) سريح ابن 

٢٤٨هء الأنصاري عبادة بن سعد 

١٢ ٠ ه الزهري مجالك وقاص أي بن سعد 
.٠الخيري عيد سأبو مجالك بن سعد 
٦٥٥، ١٦٠\<0ك ، ١٥٨

٢٤٨ه الأنصاري معاذ بن سعد 

(مالك بن سعد ؤ الخيري سعيد أبو 



٣٢٧الأعلامفهرس 

١٠٩، ١٥٢المخزومي المسيب بن صعيد 

(الحبلى أحمد بن محمد فاريي) ال
١٤٨الوري سعيد بن سفيان 

حرب(بن صخر ) حرب بن سمان أبر 
٩٦ه األأّلمي الأكوع بن سنمة 

١٢ ■ عوف بن الرحمن عبد بن صلممة أم 

اللهرصي الأنصارية ملحان بمن سليم أم 

١ ٧٩الشام الرازي أيوب بن مليم 
وأبر اوسجستاني الأسعث بن سليمان 

،٩٩، ٢٣نن( الاب هداود 

١ ،١٤٣، ١١٠، ١١٤^ا، ، ٠٠

٢،، ١٠٦، ١٥•، ١٤٩، ١٤٤.-

ابمر الطvرانى أمب بن سليمان 

،٩٢، ٩١، ٧٣•٧، ( الثلاثة المعاجم 

ه؟،و؟،هاا،؟«لإ

١٢٢ ، ٩٣الباجي لحف بن سليمان 

٢١ )معاصر( الخراسي صاغ بن سليمان 

الحبلى^٠^٠٠ ٥١١القوي عبد بن سليمان 

،١١٨ْ،١٢٦،١٢(دين الم رنج

٢٨٤، ٢٦٩، ٢٦٣

٨• الكود حرب بن سماك 

١لأصفهاني(اذ عبد بن إسماعيل ) سمويه 
٢٣١المالكي الأسدي عنان بن سند 

املم شارح محمد بن محمد ر السنوسي 

٢٨٠، ٥١خان أحمد سيد 

امالإممحمد بن النه عبد ر شيبة أي ابن 
(الحافظ 

االمالكي اف عبد بن القاسم ر الشاط ابن 
صاحبالإمام إدريس بن محمد ) الشافعي 

آالمذهب 

(أحمد بن عمر ) شاهمتن ابن 

(شرحبيل بن عامر ) الشمح، 

نبعمرو بن الذ عد بن محمد بن شعيب 
١٠٩، ١١٥العاص 

(مسلم بن محمل• ) الزهري شهاب اس 

(علي بن محمل ) الشوكاد 
٠٨القرصيه* سفيان أم حرب بن صخر 

هة أمامحأم الباهلي عجلان بن صدى 
٢٦٨،١١٠

٨٤الباركفوري الدين صفي 

(الرحمن مد بن، عثمان ) الملاح ابن 
١ ٤٣عباس ابن مول صهيب الصهباء أم 



التجديددعاة *محي اكشريمة وغم اكشريمة الة ٣٢٨

بريآلهل الحليب أبو الله عبد ين طاهر 

٢٢٢الشانص 

،١٤٢، ١ • ٩ ^؛؛ ١١٠^ان كيبن طاوس 

ئأا،هها

(أيوب بن سلمان ) ١^١^، 
(جعفر أبو محمد بن أخمد ) الطحاوي 

،٦٩هّ التئمي اذ د عبيبن طلحة 
٩١، ٧٩، ٧٦، ٧١٠، ٧١

٢٤١ه الحفي بزعلي طلق 

(القوي عبد بن سليمان ر الطوق 

واثلة(بن، عام اللتثم،) الطفل أبو 
٢٣.آبادي الحق شمس محمد الحليب أبو 

آاطه عبد بن طاهر ر القلتري الطي-ّ-ا أبو 

(أندي أس محمد ) عابدين ابن 

أين بعمرو ) الشيال عاصم أي ابن 
(عاصم 

٢٩ الشجي شرميل بن، عام 
١،• ْ الليثي الحلفيل أبو واثلة بن عامر 

١ ١٢

هاعنالك رصي كر أي بم، عالشة 
١.،٦٩ ،٧٩ ،٧٣ ،٦•٧ ،١،•١

١١٩، ١١٤، ١١٢،

٢• ٣ ه الأنصاري بشر بن عباد 

،٩٦ه الني عم الطلّبج عبد بن العباس 

١٥٠، ٩٨

(اف عبد بن برمق الثر) عبد ابن 
،٣٩بِر، المعتالهمداد أحمد بن الجبار عبد 

٢٨٢، ٢٧٩، ٦٥

١آ معاصر ر متول الحميد عبد  ٣٧، ٠،

٥١

الرهريهو؛ابنأزهرالرحمن عبد 

دينالحلال بكر أي بن الرحمن عبد 
٠٢ ١ الموطئ 

اكمح) الرواد الحكم بن، الرحمن، عد 
١٢٣الأندلس( 

القرشيالحطاب بن زيد بن الرحمن عد 

٢٤١، ٢٣٩

الحوزتم،ابن، الفرج أبو علي بن، الرحمن عد 
٢١١الحبلي ،٢.٨

١ ٤٨، ٥٣ه عوفح بن الرحمن عبد 

الحضرميخلدون ابن محمد بن الرحمن عبد 
٢٧٩، ٢٥٤، ٦٥، ٣٩،

العراقيالدين زين، الحمح، بن الرحيم عبد 



٣٢٩الأعلامفهرس 

YlAtY؛؛

١الصنعاق همام بن الرزاق همد  ٠٦

١٧٩الحنفي خاري J١أخمد ين العزيز همد 

،١٤٤التحذري القوي همد بن العفليم همد 

٨٤()معاصر الخالق عد الغني, همد 

٣٧( معاصر ) زيدان ١^ عد 

،٢١١اكري الخارق أي بن الكرتم همد 
٢١٥

١٢ أ ٢، ١ ٥ الحزري مالك بن الكرتم همد 

،١١٤الممدمحي قدامة ابن أحمد بن الذ عبد 

الصديقبكر أبو نحافة أي بن اف همد 
١٣٩، ١٢٤، ١١٠، ١١٢، ٧٣٠،

١٥.، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٣،

<٢١٤•٦٩،٢ ،٢١٣،٢

٠١١٥ الأنصاري ر ببن اذ همد 
أين ابأو صم بن، ملة بن، الق همد 

٥١ ٩ ٠ صعتر 

١٤٩٠طالب أي بن جعفر بن الق همد 
١ ٥٨، ١ ٠ ٠ الحميدي الزب؛ر بن اف همد 
٦١ • ٠ العوام م، الزبئر بن، اذ همد 

٩٢)الحافظ( الجرجاني عدي ين الك عد 

،٧٠هما عنالذ رصي عباس بن اتله همد 
١، ٩٦، ٩١، ٧٣، ٧٢ ١، ٠٥ ٠٦،

١ ١، ٠٨ ١١٤، ١١٢، ١١١، ٠٩،

١٦٤، ١٦٠، ١٠٠، ١٤٥، ١٤٣، ١٤٢،

٢١٥، ٢١٤، ٢١١، ٢٠٦، ١٩٤،

٢٦١، ٢٤١، ٢١٧

١١٢خثيم بن عثمان بن الله همد 

اللهرصي اب الخطبن عمر بن الله همد 

،١ ١ ٣ ، ١ ١ ١ ، ١ ١ ٠ ، ١ ٠ ٦ ع_—هما 

١٩٨، ١٧٣، ١٥٩، ١٥٨، ١١٤،

٢٤٤ ،٢٤٣،٢٤١ ،٢٤٠ ،٢٢٥

الذرصي اص العبن عمرو بن الذ همد 
٢٦٧،١ه٩،١١٥خه٠ا

انميشيبة أي ابن محمد بن الله همل 
١(اكنم، صاحب الحافظ )الإمام  ٠٦

،١١٥الهدل عول جمبن الله همد 

،٩ دينوري القتيبة بن، لم جمبن الق همد 
•٢،٣٣،١٤ ،٢٢٢ْ،١ ،٢٨•،٥٤

١؛ ٩ ٠ مغفل بن اللم همد 

٣٠الجار ابجيد عبد 
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صاحبز الحمثري هشام بن اللك عبد 

٢٤٩السيرة( 

،١٢، ٩١١، ععاصر( ) المر النعم عبد 

٢٠٩، ٢٦١، ٢٥٨، ٧٦، ٤٩، ١٢٧،

٢٩٤، ٢٨•، ٢٧٢، ٢٧١

القاصينصر بن علي بن الوهاب عبد 
.٤٢ المالم 

١٢ ٥ الأّدي الرقي عمر بن الك عبيد 

(سلام بن القاسم ) عبيد أبو 
٢٠٩>.ع المّيي عبد بن عتبة 

دوالقحافة أبو التئمي عامر بن عئمان 

،١١٥عنهما انك رصي الصديق بكر أق 
٢١٩،٢١٧،٢١٤ ،٢١٢ ،٢١ ٠ ،٢٠٦

ملاحالن ابالرحمن عبد بن عثمان 

٢٣٤الشهرزوري 

،١٤٩، ١١٢، ٧٣ه عفان بن عثمان 

٢١•،١٦•،١٥٤

الدينجمال، ألخاجب ابن عمر بن عثمان 

٢٢١المالكي 

(الخرجاد عدي بن اف •مد ) عدي أس 
(الكناي، محمد بن علي ) ءناق ابن 

الخسمح،(بن الرحيم تمل ) العراقي 

الدم،(همم علي م، محمد ) عريا ابن 

١٥٩العوام بن الزبم بن عروة 

١٢ ٣ ، ٢ ١ • ه الجهي عامر بن عمة 

•٨،، ٧٩، ٧١اس التمعمار بن عكرمة 
٩١

(الشافعي كتكلميكب بن )خليل العلائي 
٢٢٣معاصر( القاسي) علال 

(الحنفي مقل بن خليل ) العلقمي 
١ ٤٨، ١٣٩، ٧٣ه ْلاو، أي بن عالي 
٢٧٣،٢٧.، ١٦.إ0ا، •ْا،، ١٤٩

٢٧٢معاصر( ) المالوس أخمد بن علي 
،٩٣اإفل_اهري حزم ابن أحمد بن علي 

١٩٩،١٧٩،١٤•،١٣٤

دينالور نالهيثمي كر أي بن علي 
٩٥، ٧٢)الحافظ( 

٢٣القاركب ملأ ططان بن علمي 

يكيالاإل.؛ن تقي الكاقب تمد بن علمي 
٢٣١، ٢٢٢

٨• المديني، بن اس تمد _، علمه 
١ ٧٦الدين سيف الامدي علي أي بن علي 
،٧٢الحافظ الإمام الدارمملي عمر بن علي 

٢٤٥



٣٣١الأملأمفهرس 

١٢ ٠ الكناق عناق ابن محمد بن علي 

دالعيلمحق ابن القثءي محمد بن علي 

١ ٩٩الثا؛عي القطان ابن محمد بن علي 

،١٦٤الناسي الاوردى محي بن علي 

Y.U

معاصر() داعي امْ الدين محص بن علي 

١ ٢٧٢، ١

١٢آ معاصر ؤ السيد عماد 

الحافظ()الإمام ثامن ابن أحمد بن عمر 
٢٤٩

،٧٣، ١٤٦، • ه اب الخلمبن عم 

١، ٩٨، ٩٧، ٨٨ ١١، ٠٦ ١١٢، ١،

١٣٩، ١٣٨، ١٣١، ١١٥، ١١٣،

١٤٧ ،١٤٥ ،١٤٣ ،١٤٢ ،١٤١-

ْ٤٢٤٢ ،٢١٤ ٢٦ْ،٢٨،ه١،

وتم،الأم•رواذ بن العزيز عد بن عمر 
١٥٩العائل( لخليفة ا ر

٢٤،معاصر ؤ نة حعبيد عمر 

المخزوميالمضة بن حفص بن عمرو أم 
١٤٦تنس بت فاطمة زوج 

بنالله همد بن محمد بن شعيب بن عمرو 

١ه ٩ ، ١ ١ ه العاص •ن عمدو 

٢١•٢، • ٨ الشءاني عاصم اتجب ن عمرو 

٢٦٦الأعمى القرشي مكتوم أم بن عمرو 
١٤٦ه العجلأني عريمر 

٢٩ الرفام الوليد بن عياش 

،٣٨الكي الماليحصم موسى بن عياض 
٢٥٤وآ،اِ؛ا، 

٢ ٤٨، ١ ٤ ١ الفزارمح، حصن دن عيية 

(محمد بن محمد حامد أم ر الغزال 

(معاصر القا أحمد بن محمد ر الغزال 
١٤٦ممها اس رصي فيس بت فاطمة 

٢٦ ، ١ • ( معاصر ) الكرع( عبد فحي 
٢١٣(معاصر ) الهلال صاخ بن فريح 

٢٤٩البغدادي عبيد أم ملام بن القاصم 

١٦ المالكي الناحل ابن اطه عبد بن القاصم 
دعب) الكي الماب الوهعبد القاصي 
(نم بن علي س الوهاب 

٢١•٢، • ٨ ، ١ ٦ ٤ دوم الدعامة ن قتادة 

(ربم م، )الحارث الأنمارتما قتادة أم 
(لم مبن الذ عبد ) الدبموي قتيبة ابن 
(عام بن، عثمان ) قحافة أم 
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(أخمد بن الق عبد ) القدّي قدامة ابن 
(إدريس بن أحمد ) القراد 

(الماس أم أحمد بن محمد ) القرطي 
(محمد بن علي ) القطان ابن 

(علي بن محمد ) الناشئ المقال 

(بكر أتجب بن محمد الخوزية) قم ابن 
(الدضشفي كئم بن إسماعيل ) كثم ابن 

(ُسف بن محمد ) الكرمان 

(القرويي يزيد بن محمد ) ماجه ابن 
٢٧٣ه الني ولد إبرامم أم القطي مارية 
دارام إم) بحي الأصأنس بن مالك 

ا،ماا،>\،ا،ْ،('اْ،خه،الهجرة 

(محمد بن علي ) الماوردي 

،٧٢الجزري الأثم ابن محمد بن المارك 
T•؟

٦١ ٤ ر الفالإمام حر بن بجاهي 

٢٣١الترجاد الدين بجد 

نافعيالدر المابن إبراهيم بن محمد 
١٦•، ١٤٨

(الحاففل الإمام ) الدهي أحمد بن محمد 

الجد() القرطي رشد ابن أحمد بن محمل 
٩٣

١ ٧٢الدين جلال انحلي أحمد بن محمد 
ةالألمشمي الرخي أحمد بن محمد 
١٧٢

٢٢١ااقرءني الماس أم أحمد بن محمد 
٠٢ ٧ الحنبلي ارني السه_أحمد بن محمد 

القرشيالأمام ) الناقم إدريس بن محمد 
١، ٥٩، ٥٨، ٥٧المدهب( صاحب  ٠٩،

١٥٤، ١٠.، ١٣٢، ١٢٩، ١١٤، ١١٣،

٢٦١، ٢٣•، ٢٢٢، ١٧٤خْا،خ-ا، 

الأئمةإمام خزيمة ابن اسمحاف، بن محمد 
٢٤٢•،١٥٨،٧٢ ٢٤،ه١٦،

آالستر صاحب ) المطلي إسحاق بن محمد 

الخانظالإمام ) البخاري إسماعيل بن محمد 

،٧٩، ٤٦إ الصحيح اب، كتصاحب 

١ ١، ٠٤ ١١، ٠٩ ١٤٤، ١١٣، ١،

٩،١٥١ ،١٤٩ْ٢٣٩،٢١٩،١

٣٥، ٢٩الف؛كر( الشاعر ) إنال محمد 

—دينعاب ابن بالشهثر أفنا-ي أ>ين محمل 

ْ،٧٢٦•٢



٣٣٣الأعلامفهرس 

،١ • الخوزية مم ابن بكر أي بن محمد 
*اا\،ا\،-آد،أا"،ْا"،■اْ،؟ْ،

١٤٢، ١٣٣، ١٣•، ١٢•، ١١٦،

،١٠٤آها، أ'؛ا،، ١٤٧، ١٤٠

٦،٢٤٣،٢١٧،٢١٢ْ،٢ْ٢٨١ ،٢٦

ئيالزركالدين بدر بمادر بن محمد 
٢٠٣الشام 

إمام) جعفر أبو الطبري جرم بن محمد 

١٤٨المفسرين( 

المحيح()صاحب البسي حبان بن محمد 

 ،٢٤٠، ٢٤٢، ٧٣، ٧٢، ٧١•٧

٤. ( معاصر ) الجيرانى حسين بن محمد 

٩٣الأي الوشتاي محمدبزخكة 
٥،٦، ا>لتقين إمام هؤ اف رمول محمد 

١٣،١٢ ،١١ ،١ ٠ ،٩ ه١،،٨،٧،

٣٨، ٣٧، ٣٥، ٢٤، ٢١، ١٧، ١٦،

٤٠، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩،

٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦ ، ،0.٥٥، ٥٣،

٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٠٧، ٥٦،

٧٣، ٧٢، ٧١•٧، ، ٦٧، ٦٠، ٦٤،

٨١•٨، ، ٧٩، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤،

٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢

٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩

١،••، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦

١ ٠٧ ،١ ٠٦، اْ.ا،أ. ،١ ٠٣ ،١ ٠٢

١١٢ ،١١٢ ، ،١ ٠٩ ،١ ٠٨

١٢٠ ،١١٩ ، ١١٨،١١٦ ،١١٥ ،١١٤

١٣١ ،١٢٩ ، ١٢٨،١٢٧ ،١٢٢ ،١٢١

١٤١ ،.١٤، ١٣٩، ١٣٨ ،١٣٥ ،١٣٤

١٤٧ ،١٤٦ ،١٤٥ ١٤٤ ،١٤٣

١٥٢ ،١٠١ ،١٥. ١٤٩ ،١٤٨

١٥٧ ،١٥٦ ،١٥٥ ١٥٤ ،١٥٣

١٦٤ ،١٦١ ،١٦. ١٥٩ ،١٥٨

١٧١ ،١٧. ،١٦٩ ١٦٨ ،١٦٥

١٧٨ ،١٧٥ ،١٧٤ ١٧٣ ،١٧٢

١٨٣ ،١٨٢ ،١٨١ ١٨. ،١٧٩

١٨٩ ،١٨٧ ،١٨٦ ١٨٥ ،١٨٤

١٩٧ ،١٩٦ ،١٩٥ ١٩٤ ،١٩٣

٢١ ٠ ،٢٠٩ ،٢٠٦ ٢٠ ٠ ،١٩٨

٢١٠ ،٢١٤ ،٢١٣ ٢١٢ ،٢١١

٢٢٢ ،٢٢١ ،٢٢٠ ٢١٩ ،٢١٦

٢٣١ ،٢٣. ،٢٢٩ ٢٢٤ ،٢٢٣

٢٤٥ ،٢٤٤ ٢٤٢، ٢٣٩ ،٢٣٥ ،٢٣٢

٢٥١ ،٢٥. ، ٢٤٩، ٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٦
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،٢٥٧ ،٢٥٦ ،٢٥٥ ٢٥٤ ،٢٥٢

،٢٦٢ ،٢٦١ ،٢٦٠ ٢٥٩ ،٢٥٨

،٢٦٧ ،٢٦٦ ،٢٦٥ ٢٦٤ ،٢٦٣

،٢٧٥ ،٢٧٤ ،٢٧٣ ٢٧• ،٢٦٨

،٢٨١ ،٢٨٠ ،٢٧٩ ٢٧٧ ،٢٧٦

،٢٨٧ ،٢٨٦ ،٢٨٥ ٢٨٣ ،٢٨٢

،٢٩٢ ،٢٩١ ،٢٩• ٢٨٩ ،٢٨٨

٢٩٥ ،٢٩٤ ،٢٩٣

، ٣٥، ٢٩، ١٢ ١محا  ٠، رد محمد

،٢٧٩ ،٢٢٤ ،٢٢٣ ٢١ • ،٢٠٩

٢٩١ ،٢٩•

٨٦( معاصر مفكر ) زهرة أم محمد 

;٣٠، ٩١(معاصر ) العوا سلم محمد 

٥١، ٣٧

،٧٥ععاصرآ ر الأشقر مليمان بن محمد 

٨٦

٢٢ ٩ ، ٢ ١ ٠ الأنماري ِبرين بن محمد 

المالكيالأبمرمح، بكر أم اس عبد بن محمد 
٢٠٤

اذد عبأبو محمد بن اف عبد بن محمد 
،٩٦، ستدرك الماحب، ه) الحاكم 

•.٢٦١•٨،١ ،٢٤٩،١٤٨،١

مف—ي) اكركماير حن بن عبده محمد 

٢٧٩، ٣٥، ٢٩، ١٢مصر( 

أمح،ن بعلي بن الحغ، بن علي بن محمد 
١٢ ٠ الباقر جعفر أم ب، طال

١٢ ٥ مك\ني علي ن محمل 

٢٢ ٢ ميى ابن الدين محم علي بن محمد 
٢٢٢الشافي القفال علي بن محمد 

•٣،، ٩١٣، ( ر معاص) عمارة محمد 

٢٨١،-، •،٤٧، ٣٧

محاحب،الأمام ) الترمدكا عيي بن محمد 

٢٦٨،١٥٢•٨،٩٥الن( ،١

٣• ، معاصر ر السقا أخمد بن الغزال محمل 

٩٢( عارم ) يومي الالفضل بن محمد 

٩٣الحيي نوسي المحمد بن محمد 

٢٣٤الغزال ، L.Uأبو محمد بن محمد 

٢١ري، الزهشهاب ابن لم مبن محمد  ٠،

٢٥•،٢٤٨،٢١٥،٢١٤

٢. ٧ ، ١  ٧٩الحبلي المقدّم مفلح بن محمد 

٢٢ ٢ الحفي الرازتم، مقاتل بن محمد 

العاصر(انحدث ) الألبال الدين ناصر محمد 
ا،هاآ،؟أأ؟ه

صاحب) القزويم، ماجه ابن يزيد م، محمد 



٣٣٥الأعلامفهرس 

-٩، ٩١، ٧١•٧، ، ٣٦السنن( 

١٢١٦^^^٠٠ يوسف بن محمد 

٢٧١معاصر( رئة) أم محمود 

،١٣٧، • ٩، معاصر( ز شلتوت محمود 

٢٦٤ئأ،آأآ، ، ٤٢

٢٤(معاصر ز الطحان محمود 

١٤٠فؤغ الأنصاري لبيد بن محمود 

سض(محط ري) ابن الدين محي 
(الخانظ الرحمن عبد بن يرسف المزي) 

١ ٧٧التيريزي محمد بن مفلفر 

آالهذل مسعود بن الله عبد ) مجسعود ابن 

امالإم) الق—شتري الحجاج بن لم م

،٧٨، ٧٢، ٧١•٧، ( الصحتح محاب 

١، ٩٨، ٩٠، ٩١•٨، ، ٧٩ ٠ ٠،

١ا، ه-١، ٢• ١١٣، ١١١، ٠٩،

١٠٦، ١٤٨، ١٤٢، ١٢١، ١١٠،

٢١٩،٢٠٦، ٢٠٣، ١٩٨، ١٠٨،

٢٧٣، ٢٦٦، ٢٣٩

١٢٨(معاصر باحت ز زيد ممطفى 

٢٢٢الشخر بن الق عد بن مهلرف 
،٧٣•٧، ه الأنصاري جل بن معاذ 

هماعناس رصي مميان أبي بن معاوية 
١ ٠ ١٥٨، ١٥٧، ١٥٠، ١٣٩، ٠،

١٦٠آدا، 

٢١، ١١٥هم الثقمي شعبة بن المرة  ٠

(المقدسي مفلح بن محمد ) مملح ابن 

مكتوم(أم بن صرو مكتوم) أم ابن 
(الذ عد بن علي ) الديني ابن 
(إبراجم بن محمل ) المنذر ابن 

(القوي عبد بن العفلم عبد ر المتذري 

٢٧٢، ١١رمجعاصر( لأفن شامن موصى 

(شعب بن أحمد ) ائي الن
٢٤(معاصر باحث ر الدريي نشأت 

(سار بن إبراهيم ) النفنام 
احبرصحنيفة أبو الكوق ثان بن النعمان 

٤(الذهّب  ه١٤٨،٥٧ْ٩،١١،

٤٢ ٢ ف4 الثمفي بكرة أبو الحارث بن شع 

(ف شمّ س ًبمحا ر ادووي 

الوزير(محمد بن بجي ) هيم ابن 

ديالغامجالحوار الذ د عببن هزاع 
١٣(معاصر احث بر 

هشام(بن السيرة صاحب هشام ابن 

٥٧عئها اس رصي عتة بنت، صد 



اك؛؛دياودعاة محي اكشريعة وغم التشريمة الة ٣٣٦

(الدين زر بم أ؛-، بن علي ) الهيئْي 
٢٧٣ه الحضرمي حجر بن وائل 

دينالمحني زريا أم شرف بن بحى 
١، ١١٢، • ٩ ، ٩١، ٧٩روي الم

٧،١٤٨،١٤٤ ،٢١٦،٢>١١٦

٢٢ ١ الوزير ^٠ ابن محمد بن بحى 

امالإمتلمد اللم) بحى بن بحى 
١٢٣مالك( 

٩٥ه الجيي الله عد بن ار ي

٧٢، ٦٩الكندي عمرو بن يستر 

(علي بن أخمد ) الموصلي بملي أم 
٢١٥الحافظ الري الرحمن عبد بن يوسف 

ريالنمالر عبد ابن اس عبد بن يوسف 

٢٤١، ٢٢٣، ١٤٤، ٧٢الأندلسي 
٨١، ( معاصر ) المرصاوي يوسف  ٠،

٢١•،٣٧،٣>،٢٤



٣٣٧والطوائفابماعات فهرس 

والطوائفايماعات فهرس ه~ 

٢١٧، ٢٠>، ،١٩٨الأربعة الأئمة 

٢٦■، ٢١٧، ٩٠انحهدس أنمة 

١٧٩^^٧١

٢٤٣الستة الكب أصحاب 

،٩٨، ٤٧، ٤٢، ٣٥، ٢١الأصولون 

•٢،.، ١٨٤، ١٧٦، ١٧٢، ١٢.

٢٢٩الأطاء 

.٩٢ الأعاجم 
١١•،٧٥،٢٣ةالأم ١ ،٢٤.،٩،

٢٩٢، ٢٧٦

٢٠، ١٦٤•٤، ، ٣٩الأساء  ١

٢١الأنصار،-.٢،  ١

٢١ ١ البادة أمحل 

٢١ . التحقيق أهل 
١٢٠٦لماق أمحل 

٢٢ ٩ ، ٢ ٢ ٦ ( الفالكيون ) الفلك أهل 
.٩٢ الكتاب أهل 
٢٠٦الدية أهل 

٢٠٦المشرق أهل 

٢٠٦الغرب أهل 

١٥٥، ١٤٥، ٩٨إسرائيل يو 

١٤٧تغلب بمو 

٤٢ ٩ سلمة بنو 

^١١٣;^^١

١٤٠، ١١٣المطلب يو 

١١ ٣ هاشم بمو 

٤••ْ،،j٢٢ْ،ابص الت ،٩•

٢٩١، ٢٦•، ٢٣٠، ٢١٣

ااا،آاا،آآا،اء العلمور خمه

١٧٦، ١٥٨، ١٥٤، ١٤٨، ١٤٣،

٢٢•، ١٩٨، ١٨٢، ١٧٩، ١٧٧،

٢٨٨، ٢٨٧، ٢٤٣، ٢٣٤، ٢٢٥

٢٣٦، ٢٢٦الحساب( أهل ) الحنابون 

،١٧٩، ١٥٩، ١١٥٢،  ١٣ِة ا-يابل

.؟أ،هآآ، ٢٠٧

،٢٣١، ٢٢■، ٢٢٢، ١٥٩ة الحفي

٢٩١

،١ ٤ ٦ ، ١ ١ ٢ ، ١ ١ • الراشدون الخلفاء 

\00 (.\0i

٢١٦، ٢١٢الخوارج 
٢٦٨ربيعة 



التجديددعاة عند التشريعة وغ؛ر اكشريمة الة ٣٣٨

٢٠٨، ١١• ه،الرجال 

٢٩٤، ٢٧١٢، ١٦٥، ٦٢الرسل 

٦،١١٦،٢٤لJ•ال ،٢٩•■١،٢

،٢٢١أ؟ا،يمأ، ، ١٥٢شافعية ال

٢٩١، ٢٣١، ٢١٠.، ٢٢٢

١٢٧الشيعة 

٢٦٩الأزهر شوخ 
،١٦، ١٥، ٩١١، ٥، صحاةه اإ

٩٩، ٩٠، ٧٨، ٧٢•٥، ، ٤٩، ٢٢،

١ ١١، ه.، ٠٤ ١، ١١٥، ٠٧ ١٦،

١٥•، ١٣٨، ١٣٢، ١٢٩، ١٢٨،

٢٠٣، ١٨٢، ١٥٧، ١٥٢، ١٥١،

،٢٣٩، ٢٣•، ٢١٤، ٢١٣خ.؟، 

٢٦٦، ٢٦٤، ٢٦٢، ٢٦•، ٢٤١،

٢٩٣، ٢٩٢، ٢٨٥، ٢٨٢

٢٦الطلاب 

٢٢٧اذ هماد 

،٢٥٢، ٢٣.، ٢٢٩، ٥١، ٣٩العرب 

•خأ،آو؟، ٢٥٤

٣١ العمرانيون 

،٢٣،-، اس()علماء العلماء 

٦٥، ٦٢، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٤١، ٣٩،

١١٧، ١١٤، ٩٨، ٩٣، ٩١، ٦٩،

١ ١٣١، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٣، ١٨،

١٧٩، ١٧٧، ١٥•، ١٤٢، ١٣٢،

٢١٧، ٢٠٨، ٢٠٥، ٢٠٢، ١٨٤،

.٢٥٦، ٢٥٥، ٢٠٤، ٢٥١، ٢٥،

٢٨٢، ٢٧٩، ٢٦٧، ٢٦٥، ٢٦٤،

٢٩١، ٢٩•، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣

٢٢٩اللغة علماء 

٢٧الغربيون 

٢٤٨، ١٧٩غطفان 

،١٢•، ١١٤•؟، •ه،، ٣٥اء الفقه

٢٥٩، ٢٢٩، ١٩٨،

•٢٩٥، ٢٨٣، ٢٧٥، ٢٦

٢٣٦الفلاسفة 

٨الكتاب 

٢٣٦، ٢٠٣، ١٥٩الكفار 

٢٩١، ٢٣١، ٢٣.، ٢٢٢، ١٤٠المالكية 

١١ • المتأخرون 

،٢١٧، ١٧٦، ٥٢، ٣٣دمون المتق

٢٩١•،٢٧٩،٢٥٣،٢٢٤ ،٢٨

هالمتقون 

١٨٤، ١٦٦، ١١٣٥،  ١٨، ٨٥المتكلمون 



٣٣٩والطوائفا-يماءات فهرس 

Y-Y ،٢٧٥، ٢٦٣«"آ، ، ٢٥٥،

٢٨٣

٢٦٦انجاهدوذ 

٢• ٩ اخدثون 

١٧٤، ٤٧، ٢٢انحدثون 

،٥١، ٤١، ٢٤، ٢٣، ٦،٥السلمون 

١٩٩، ١٤١، ١٢٢، ١١٦، ٩٨،

٢٥٨، ٢٤٦، ٢٢٩، ٢٢٧، ٢٠٤،

٢٩٢، ٢٩٠، ٢٧٠، ٢٦•، ٢٥٩

٢٩٤، ٢٧١، ٢٦٧، ١٨٦تشرفون ان

،٢٦٣، ٢٠٢، ٢٠•، ١١١المشركون 

•٢٩

٢٦٨مضر 

٢٨٧، ١٧٩، ١٧٦المعتزلة 

١ ٤٩الهاجرون  ٢٩٤، ٢٧١المغتربون 

،٨٩، ٨٥، ٨٣، ٧٤، ٢٧، ٢٤الناس 

١٢٩،١٢١•٨،٩٧،٩٢ ،١١٢ ،١،

•١٣٨، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣،

١٤٧، ١٤٦،١٤٥، ١٤٢، ١٣٩،

١٥٧، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٢، ١٥١،

٢٢٩، ٢٢٧، ١٩٩، ١٨١، ١٦٦،

٢ ،٢٤٦،٢٤٤ْ٢٦١ ،٢٥٨،٢،

٢٧•، ٢٦٩، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣،

٢٩٣، ٢٩١، ٢٩•، ٢٨٥، ٢٧٧،

٢٩٤

ه٦،١،١،هه١٤،ه١٢٢الناء 

٨،١٥٧٢•

٢٠٦•٢، •النصارى 

٢٣٦•٢، ٣،٢••اليهود 



التجديددعاة محي التشريمة وغم التشربمية الة ٣٤

١الشيب صغ  ١١٥، ٠٧

راداليب التغيير 

٠٢ ١ الفطرة خصال 

\TVالملة اسمال 

رالظهصلاة ق القراءة 

٠١ ٨ والعصر 

١٢٤القرآن جمع 

٤ه جود الق الهوي 

االإقُاءفيالملأةا/.

ركعيبعد الاصطحاع 

١الفجر  ٠٦

١ ٠٦الحد ق الماء صلاة 

٠١ ٨ الجنازة صلاة ز القراءة 

١٤١تلرتجم المزلفة مهم 

١٩٩الفملر زكاة ندر 

—٢٥٢ ٠ ١^، يوم الصيام 

اسلكيبالحساب الأخذ 
٢٢١، ٢٢٠، ٢١٨

٢٣ءالماكجيم٣'نوعا 

٢٣٤القمر .نازل 

ايالمسائل ٦-فهرس 

الك^^_^سوزاصول ح

-٥٢٣٧والخسوف 

رمضانق امحامع كفارة 

١٢٣

٠١ ٨ الحج عي ّحكم 
٤٥، ٤٢راكا الحج 

١ه. الطواف ل الرمل 

الحجق باخصب، الترول 

٥٩لالقاتلالسلب 

٨٤بما للعالمين الشورى 

الضومجةالأراضي مة ق
١٥١

١٥٢التسعير حكم 
٥.٢٦٠، الفم حكم 
٥٧الموات إحياء j الإذن 

٧٥ غريمه من بجعه ظفر مجن 

نمالسلم توريث 

^١١٢٢^١

١٢٣الزوجات تعدد 

بلففلالئلأيئ، طلاق 

١٤٣واحد 

الزوجمحال س الفقة أخد 
٥٨علمه دون 

اربوالأقة الزوجنفقة 

٢٧١، ١٣٣

٤٨الرعية مياصة 

١٤٢بالشبهة الحد درء 

١٤٢الكر شرب حد 

شربحد ق الأربعئن زيادة 

١٤٩حد؟ هي هل السكر 
القضاءق الواقعة نهم أهمية 

٢٧٦علميها الله حكم وتزيل 

٢٧٥والبيتان الدعاوي 



٣٤الأصوليةايانل فهرس 

الأصوليةالمالل ب-فهرس 

محكعن و لانحل'نصرفات 

٨٤شرعي 

الخمسةاككليفية للأحكام التآكليف تناول 

١٦٩

١٢ ٧ وإرادة الكراهة إمحللاق 

٢ ٨٧، ١  ٧٦؟ شرعي حكم الإباحة هل 
١ ٧٧بالبر١ءة عنها الممر الإباحة 

الجمهورين الإباحة حد ل التراع منشأ 
١٧٧وانمزلة 

١٤•الرمول طاعة 

وفهالمرة بعد M الني عن صدر ما 
١ ٦٨تشريع 

نةالب—؛ن ح واضفرف وجود عدم 
٨٩المقريعية وغير المقريعة 

المنةأنام بعض عن المنة نفي خطورة 
١٨٦

٨٧ب على الجدين ورود 

المعاملاتق الواردة بالأحاديث الاحتجاج 
١٢٠٨

٣٩الملام عليهم الأنساء عصمة 
٢٨٩، ١٧١، ٤٤الجلة الأفعال 

بالني.٧٤المختصة الأفعال 
عنهبمدر ما كل ل ه بالرسول التأسي 

*١٩١

١٩٤المرغب على يدل الفعل.مما اقتران 

شرعيحكم فهو احد هو الني أثر إذا 
٢٦٠، ٩٩

٢٢٩وعدما وجودا ايعلول مع تدور العلة 

٨٨الراجحة بالمصلحة الاستدلال 

٨٩الدارين ُصالح تعرف م

١١ ٩ والدنيا الدين مصاخ بحفق القرع 
١٢٦٨له١لحوالمفاسد تقدير 

١٧٠المريعة وضع من القصد 

١٢١المصلحة ضابط 

٢٨٤، ١٢٢الصالح ام أن
١٢٤المصلحة ححية 

١٢٠المصلحة ق الطوق، رأمح،

١ ٣٠، ١ ١ ٦ والتمرة المايتة الأعراف 

٦٢الأمشاط وقواعد الألفاظ دلالات 

لكنهبمريح ليس النخل تلقيح م، النهي 
٨٢أول المرك بأن يشعر 

١١٨بالملحة التخصيص 



التجدددعاة صد التشربمية وغير اكشريعة غة ال٣٤٢

٤٢ • الحاجة ونت عن البيان تاختر 

١٧٩ه الرسول اجتهاد 

٢٦٣الرسول. اجتهاد حول شهات 

الفيما الشرعيات ق ه الرسول اجتهاد 

صءيه؟با،\،خآ

ةالدنيويالأمور ل ه الرسول اجتهاد 
٢٦١، ١٣١، ٥١وانماملأت 

٧٤الدنيوات j الاجتهاد j ه الني حْلا 

هه والرواية الفتيا بين، الفرق 

٥٥والتيلغ بالفتيا جؤ الني تصرفات 

هه والإمامة الحكم ق هؤ تصرفاته 
،j٢٤٨الحربتدّرْه

٢٠٣الق ق، الني ماوردعن 
٢٧٥فيه قضى  UJهو الر,مل من _

١٣٨ه الصحابة اجتهاد 

بمارالتجربة على اجلينية الدنيوية الأمور 
٨ه بما العارففؤ إل فيها 

الم_صالحلتمر الأحكام ؤ، الاجتهاد نجدد 
٢٨٣،١١٧

٢٣١الخائف مراعاة 

الق—؛-•،(شافعي الالإمام مدهي اختلاف 

١٣٢، ١٢٩والجديد 

١٣٢والترجيع التعارض 

٧٩الراوي ياعسار الترجيح 
١ ٧٤والفلاهر الأصل تعارض 

٢■ ١ ١،  ٩٩الإباحة الأشياء ق الأصل 
الأزمانبتغتر الأحكام تغر ينكر لا قاعدة 

٢٦٠، ١٣٢، ١٣١، ١٢٩، ٦٧، ١٥،

.٢٨٥، ٢٧

انالأزملامحلأف الأذكام اختلاف 
١٣٣، ١٣.والأعراف 

حىة الإباحالعبادات غثر j الأصل 

٢٨٣، ٨٤الهي شن 



٣٤٣والصطلحاتالخدود فهرس 

والمطالحاتالخدود فهرس ٨" 

٣١الفقهاء شريعة  الواقم.آالاتجاه 

١٣ البلوى عموم  ٣١الجماعي الاجهاد 

٣١الص غاف  ٢٧٧، ٢٣التحديد 

١٢٢ا،لؤ;  ٢٧٧، ٢٦البق ؤ الفقه أصول تجديد 

٣١الإسلام و الغم  ٢٧٧، ٢٦المضمون ق الفقه أصول تجديد 

٣١الذهب  ،٢٨٦، ١٦٥، ١٦٣، ٧٢٢، التشريع 

١١٧المصالح ٢٨٨

١١٨المصلحة  ٢٧٦، ١٣٧الماط تحقيق 

٧١٢٤، الصاخالمرملة  ٣١الإسلام ق الثابت 

٢١ ٢ اكرة الصالح  ١ ٦٨المبوي الحدين 

١٢٣الملغان المصالح  ٢٨٦، ١٦٧الشرعي الحكم 
١١٧القرع ضود  ٣١المص روح 

١^١٢٢ ١٢ الة 

٣١التعدي اض  ،٢٧٩، ١٨١، ٦٤١، التشريعية السنة 

٣١الدنيوي النص  ٢٨٨

٣١الطام  ٤٧العادة منة 

٤٧المادة منة 

.١٨١، ٦٤٤، ثريمة التغتر السنة 

٢٧٩

١٦٥، ١٦٤، ٢٢القرمة 

١٣ اس قرمة 



اكابمديد۵^٠ محي اكشريمة وعير اكثريمة السة ٣٤٤

الكتابصلب ل الواردة الولفات فهرس — ٩ 

ممرل المعاصر الإملامي الفكر انحاهات 
٢١ الجمال أحمد للدكور 

شبالتمهر اب باجممالإيجاد انحاف 

١٢ ٣ التهلأل >يح للشيخ بالواد 

نابللعلامة الأحكام أصول ذ الإحكام 
١٣٤حزم 

امالأحكمحن الفتاوى مميز ل الإحكام 
٥٩القراق الدين لشهاب 

ةرئأبو خمود انحمدية المنة على أضواء 

٣١ ٠ القيم ابن للعلامة الموقعتن إعلام 

١١٣٣٣^لابن اللهفان إغاثة 

٢٤٩عبيد أن للأمام الأموال 
٢٥٤الزركشي الدين لبدر انحبمل الحر 

١٢ ٥ المزي للحاظ الأشراف نحفة 

منهاالأمساءل وكيفية الغة من التشرح 
١١ داعي القره عالي للدكزر ( نال م) 

١١ ٨ للطول الووية الأربمتن شرح اكمحتن 
٢* ٩ رصا رشيد محمد للشيخ المنار تفجر 

٨> ححر ان للحافظ التهذيب تقريب 

١ ٧٧التربزي الدين لأمثن انحمول تقيح 

الجيسزانيمحمد للدكتور الموافقات ئءيب 

٢.٧إلئ١صيالاوردىالخاوي 
٣٧للدهلوي المالغة الق حجة 

١٢ ٠ عاصم أي بن بكر لأي الخضاب 
٧٢البيهقي للحافظ الموة دلائل 

١٦٨الشافعي للأمام الرسالة 

٢٥٦، ٥٩القيم ان للعلامة المعاد زاد 

التشريعية)مقال(وغير التشريعية المنة 

٩العوا مليم محمد إالدكتور 

فتحيللدكتور ودائم لازم تشريع المنة 
١• الكرم عبا 

للدكتورواخضارة للمعرفة ممدرأ السنة 
١• القرصاوي يوسف 

لامالإسأعداء كتابات ي الجوية المنة 
٢١ اليد عماد للدكتور 

النمرعبدالنعم للدكتور والتشريع المنة 

 ،٢٧١، ٢٥٨، ٩٤٩

مجوسيللدكتور إ مقال والتثر؛عر المنة 

١١ لاثخن 

١٢ ٥ المحستانى داود أل منن 



٣٤٥الآيو الواردة الكتب، فهرس 

٣٦للنائي الكرى المنن 
٢٤٨إسحاق لابن المرة 

٢٤٩هشام لابن الموية المرة 

شيخللها: أجوبتهع عصرانية شهارت، 
٢١ الخراشي محاخ بن فان 

٧« للطحاوي الاثار مشكل شرح 
٢٥٤، ٣٨عياض للقاصي الشفا 

٩٥الترمذي عيي أي للإمام الشمانل 
لإسماعيبن محمد البخاري صحح 

١٤٤البخاري 

اجالخحن بلم مسلم صحيح 
لإ؛االقشيريآ'ا،

٢٣آبادي الق، لأي انمود عون 
١٦ ، ٥٩القرافي الدين لشهام، الفروق 

٢٢٣المار ملة 

ودعواتهالممه أصول j التجديد ماولاث، 

٣١ الغامدي الق عبد بن هزاع للدكتور 
عبدأي المحبحين على المستدرك 

٢٤٩الحاكم انذ 
٩عمارة محمد للدكتور الإملاص المهج ٠عالم 

،٩٥، ٧٣>راني الهلللحافظ الكبر انمجم 

٧• الط>رانى للحافظ الأوسط العجم 
٨٢، ٦٤القيم لابن العادة دار مفتاح 

لأيمملم تلخٍص من أشكل ئا الفهم 
■١  ١٤٥، .٣ ، ٩١القرطي الماس 

سعيدمحمد لسطامي الدين تحديد مفهوم 
١٢

نابلالهلاهر الإملامية الشريعة مقاصد 

٢٦٤، ٤٢عاشور 

٢٥٤خالدون ابن تارخ مقدمة 
٤. للشاطي الوافمات، 

١٢ ١ الخوزي ابن، المرج لأ؛-، الوضوعات 
١٤٣، ٤٧١إلإُام،الوطأ

١٢ ٥ حجر اس للحاففل الفلراف المكتج 



اكبمديددعاة عد اكشرمة وغم التشريمة الة  ٣٤٦

١ اكادررس -فه٠

الخالق،عبد الغي عبد الشيخ تحقيق: الرازي، حام أي لابن ومتافة؛ الناقم آداب ١- 
.— ٥١ ٣٧٢عام الأول الطبعة عن مصورة 

.\،و ٤١٧ا'اول العلمية، دارالكتب طبع العبادي، قاسم لابن السنان: الايات ٢— 
.مصر ترْلة مؤسسة طع مفلح، ابن ١^^ لشم الشرعية: الإياب ٣— 
دارنشر للهيثة، العامة الأمانة اعداد السعودية: العربية بالملكة العلماء كبار هيئة أبحاث ٤~ 

—.٠١٤٢١الأول رياض، القامم 
نثرونمله، رمزم أحمد د• تحمق الكي،، بن _:، لتاج الهاج: شرح ل، الإبماج ْ- 

.٠١٤٢٤الأول ينج،، الحوت دار 
. ٤٠١ > ٨ الأول الطبعة الهلال، لفريح بالسواد: الشيب نضو باجساب الأبحاد إبحاف ٦— 

عطا،مصطفى تحقيق: الهيتمي حجر لابن الصيام: بجصوصيات الإسلام أهل إبحاف، — ٧ 
.اه ٤ ١ « عام الأول بتروت، الثقانية الكتب ة مجوّطبع 

.القاهرة الفكر دار طبع زهرة، أبو محمد للشيخ فقهه: آراوْ عصره حياته حنبل ابن ٨" 
ؤ ٤٠١ ٠ ٧ الأول الهلبعة الروم، فهد ئ. عتر: الرابع القرن ؤ، النفر ابحاهات ٩— 

عشرالرابع القرن من الأول الصف ؤ، ممر ؤ؛ اضاصر الإسلام الفكر ابحاهات — ١ • 
١ ٤١٤الأول الرياض، الكتب ل؛ عا دار نشر الجمال، خمل د. الهجري:  ٠١ .

. ٣١ ٩٨٧عام للكتاب، العامة المصرية الهينة نثر المر، العم عبد دّ الاجتهاد: - ١١ 
ام. ٣٨٩عام الكويت، ال-ان دار نثر المر، أم لعبدالجلياب قو: الرسول اجتهاد - ١ ٢ 

.—  ٤٠١ . ٥ الئالتة رسالة، مؤسسة طع انمري، نائية د. : قي الرسول اجتهاد -  ١٣
قهلرالثناغأ دار نشر المالوس، أحمد بن علي للدكتور ايار: على أجروكم الفتنا على أجروكم - ٤١ 
.الثانية الكتب،، ب عا دار طبع حنيف، صغر د. تحقيق: الذر، بن بكر لأي الإءاع: - ١ ٥ 

الدينلشم البوية: الأحاديث مجن عنه خاوي السئل فيما الرضية الأجوبة - ١٦
. ٠١ ٤١٨الأول الرياض، الراية دار نثر إبراهيم، محمد د. تحقيق: خاوي، ال

٠المصري الكتاب دار نشر افر، العم عبد د. إليغا: وصلت كيف، قؤ اف ومول أحاديث، — ١ ٧ 
الأول.مصر، الضياء دار نثر ياحو، لممطفى المحح؛ن: ق المطية الأحايين، —  ١٨



٣٤٧ادر ا.كفهرس 

.العلميةالكتب دار طع العيد، دقيق لابن الآحك١م: عمدة شرح الأحكام إحكام - ١ ٩
.الثانية العلم دار الح، اكِد.صبحى تحقيق: القيم، لاين الذمة؛ أمل أحكام " ٢• 
،.٥١٤.٧الثانية العلمية، الكب دار طح رمحب، لابن بما: يتعلق وما الخواتم أحكام - ١٢ 

.الرابعةالإّلاض، المكب طع ،، jUVالدين؛اصر للثبخ ردعها: ايالز أحكام - ٢٢
طحتركي، امحيد عبد تحقق: اياجي، الوليد لأي الأصول: أحكام ل ل القمر إحكام - ٢٣

؟ ٤٥١ ٧• عام الأول الإسلام، الغرب دار 
نشرشاكر، أخمد تحقيق: الأندلسي، حزم ابن محمد لأي الأحكام: أصول ل الإحكام - ٢٤

. ٤٥١ ٠ ٨ عام الثانية باكستان، الإسلاعية بكر أي جامعة 
الرزاقعيد الشيخ عليه: علق الامدي، الدين يف لالأحكام: أصول ل الإحكام - ٢٠

• ٥١ ٣٨٨عام الأول بالرياض، الغور ة *مؤ طع عقيقي، 
الفراق،الدين لشهاب والإمام: القاصي وتصرفات الأحأكام عن المتارمح، مز ؤ، الإحكام - ٢٦

, ٥١٣٨١^عام حلب، الإسلامية المطبوعات مكتبة نشر غدة، أبو الفتاح عبد تحقيق: 
٤٥١ • ه عام العربي، التراث إحياء دار طبعة الجصاص، بكر لأيي القرآن: أحكام — ^١٢

•ب؛رومت، الفكر دار طع الحاوي، علي تحميهم،؛ ، العربي، بن بكر لأي القرآن: خأ-أجكام 
الجزائر،باديس ابن دار نشر الجزائري، امحيد عبد جمع الأصولة: القيم ابن اختيارات — ٢٩

.٥١ ٤٢٦الأول 
الفكر.دار طع اللحام، ابن تمٍة:اختارئ ابن الإسلام شيخ نتاوتم، مجن الفقهٍة الاختيارات - ٣. 

 _-r\ ن، محاخ دّ تحقيق: الأصفهاد، الشيخ وآدابه:لأبي قو المuلمالمدار طح الو
.٥١٤١٨الأول الرياض، 

الأوقافرئاسة نثر السرحان، هلال محيي تحقيق: الماوردي، الحسن لأي القاضي: أدب - ٣٢
.٥١٣٩٢بالعراق 

٤٥١ . ٤ الثالثة الكويت، الأرقم دار نشر اسماعيل، أحمد بن نحمد اللحية: جلق نحربم أدلة - ٣٣
ؤالثالثة الرسالة، دار الربيعة، العزيز عبد د. بما: الاحتجاج ق المختلف التشريع أدلة - ٣٤
•الأول الثئامة، الكتب مؤسسة طبع البدرتم،، محمد تحمهم،؛ ١لشوكاني، للعلامة الفحول: إرشاد - ٣٠
جدة،القبلة دار طبع عبجي، حن تحقيق: الأكفاق، لابن ؛  ٠١٠٥المقاامى إل القاصد إرشاد — ٣٦

.٥١٤١٤الأول 



اكبملويددعاة عشل النشرمة وغم التشريمة المة  ٣٤٨

الرأيْعانى هن الوط تضمنه فٍما الأقهلار وعالماء الأمصار فقهاء لذاهب الامثذكار - ٣٧
•—  ٤٠١ ١ الأول٤ لمنق، ثنمة دار طع قلعحي، انملي عد تحقيق؛ الر، عبد لأبن والأثار؛ 

الإمامجامعة نشر لآ، ّا رشاد محمد د. تحقيق! تيمية، ابن الإسلام لشيخ —الاستقامة! ٣٨
٠ه  ١٤١١الثانية، الإمالامجية، سعود بن محمد 

.الثانية الإسلامي، الكتب طع للألباني، بيل؛ المنار أحاديث، تخريج ق الخليل إرواء — ٣٩
.— ٠١ ٤١٢عام الرياض، الومحلن دار نشر ملهيان، لجمال ! الديي الجوار أزهة — ٤• 

طعةالحاوي، علي تحقيق! الم، عبد ابن للحافقل الأصحاب،! معرفة ق الامتيعابه - ٤١
٠مصر غضة مكتبة 

هلبعورفيقه، معوض علي تحقيق! الألم، بن الدين لم ! الصحابة معرفة ل اثمابة أمد — ٤٢
.— ٠١٤٢٤الثانية العلمية، الكبح دار 

.٠  ١٤٠٨الأول دمشق، القلم دار الزرقا، لممطغى المرسلة! و١لمص١لح الاستصلاح — ٤ ٣ 
.الئامة القاهرة، الشروق دار نشر سلتوت، محمود للشيخ وشريعة! عمدة الإسلام - ٤٤

.العمانية المعارف طعة عن مصورة الأفغاق، الوفا أبو تحقيق! المرخي! أصول — ٤ ٥ 
الثانيةالكويت الأوقاف وزارة نشر المشمي، عجيل د. تحقيق! للحصاص، الفقه! أمول — ٤٦
. ٠١ ٤٢١الأول انميكان، مكتبة نشر دحان، الد.فهد تحقيق مفاح، لابن الفقه! أصول — ٤٧
.القاهرة العربي الفكر دار نشر زهرة، أي محمد للشيخ الفقه! أصول — ٤٨
. ٤٠١ • ٦ الأول دمشق، الفكر دار تشر الزحيلي، وهبة د. الإسلامي! الفقه أصول - ٤٩

. ٤٠١ • ٦ العربية، المهضة دار هلع شلي، ممقلفى محمد د. الإسلامي! الفقه أصول — ه• 
الرشدمكتبة نثر الباحسان، يعقوب للدكتور والخاية! والموضوع الجد الفقه أصول - ٥١

•اه ٤ • ٨ الأول الرياض، 
تحقيق!الملقن، بابن المعروف علي، بن عمر الدين لسراج الأحكام؛ عمدة بفوائد الإعلام — ٠٢

.٠١ ٤١٧الأول العاصمة دار نشر المشيقح، العزيز عبد 
بنمحمد الإمام جامعة نشر الفوران، صاغ د. والجرام: الجلال كتابه بمقل الإعلام - ٥٣

.الئالئة الهلعة الإسلامية، معود 

حلعالمراعي، الوفا أبو تحقيق: الزركشي، الدين لدر المساجد: بأحكام الماجد إعلام - ٠٤
. ٤٠١ ١ • الثانية القاهرة، المصري الكتاب دار 





اكبمويددعاة عد التئرمة وغم اكشربمة المة  ٣٥ ٠

أحاديثنحريج ق اف*اية مع مطبوع رشد، ابن للحفيد القمحي؛ ونحاية انحتهد بداية ' ٧٢
\،ف.٤ • ٧ الأول الكب، ءالم نشر المرعثلي، يوسف د. تحقيق: سارتم،، " الداية 

الأولمصر، الريان دار نثر ملحم، أم أحمد د. تحميق كثئر، لابن والهاية؛ ايداية ' ٧٣
.—  ٤.٥١ ٤ الثاكة مكن، الإمدادية المكب نثر هارنفوري، للداود: أي حل  ijايهود بذل ' ٧٤
اه. ٤٠•الثانية الديب، السليم د.عبد تحقيق ^؛۶^، الفقه: أصول ل ال^رءان — ٧٥

بقا،مظهر محمد تحقيق: ١لأصفهاني، الرحمن عبد بن محمود الدي* ذثس الختمر: بيان ' ٧، 
.- ٥١ ٤٠٦الأول مكة، القرى أم جامعة نثر 

العرايئي،محمد تحقيق: (، الجد ) رشد ابن أحمد بن محمد الوليد لأي والتحمسل: البيان ' ٧٧
. ٤٥١ ٠ ٦ الإسلاص، الخرب دار نشر 

عامبيروت، الفكر دار نثر شترتم(، علي تحقيق: الزبيدي، مرتضى للعلامة الخروس: تاج — ٧٨
٥١٤١٤.

.بيرو"ت، اكرتجب الكتاب دار طبع البغدادي، للمخهلسب، لام: المجدية أو بغداد —تاريخ ٧٩
.الكويت، القلم دار نثر خلان،، الوهاُي، عبد للشيخ الإملامي: التشريع —تاريخ ٠٨ 

• ٤٥١  ٠٧الرابعة بثروت، الكشح عالر طبع الهمي، القاسم لأي جرجان: تاريخ - ٨١
٠ ٥١٣٦١عام أباد، حيدر طبعة عن مصورة البخاري، للأمام الكبير: اياريخ — ٨٢
الخري.الفكر دار طبع زهرة، أم محمد للشيخ الإسلامية: تاريخ — ٨٣
البجاوي،علي تحقيق؛ الخسقلأني، حجر ابن للحافظ- الثتبه: بتحرير التبه تبمجر —  ٨٤

. ١٠١ ٩٦٦عام المصرية، الدار فة عن مصورة 

القاهرةْه؟\م.اكالبف لجة مجهلبعأ طبع إقبال، نحمل الإسلام: j اال.ني التفكم هخ-نحانميد 
السنةبحورث٠ مركز نشر.ممحلة القرصاوي، ُسف ئ. السنة: حنوء ق نحدد — ٨٦

.٥١٤٠٧اكانى/الخدد نهلر/ بجامعة والمة 
الأولالخلمية، الكن؛، دار طبع الريري، الهلسب، لأي الفقه: أصول علم نحديد - ٨٧

؛٥١٤٢٦

. ٤٥١ ٢ . الأول اللام، دار طبع إسماعيل، شعبان د. الفقه: أصول ؤ، اكبما،يد - ٨٨
٠ ٤٠١ ١ ٢ الأول الرياض، الوطن دار نشر مالطان، لجمال الإسلام: الفكر نحدد -  ٨٩

. ٤٥١ ٠ ْ عام الأول اثمالمية، الكشح دار نثر السمرقدي، الدين لخلأء الفقهاء: تحفة — ٩> 



٣٥١ال۵ادر فهرس 

السان،دار نشر عيون، بشر تحقيق; القيم، ابن للعادمة ا،لولود; باحكام الودود نجفة — ٩١
اه. ٤٠٧الثانية 

عبئعد متحقيق; الكرمي، لمرعي رمضان; ي الشك يوم بصوم الرجحان نحمى " ٩٢
اه. ٤١٢الأول ممر، الصحابة دار طبع الحميد، 

اه. ٤١ه الأول العلمنة، الكب دار طع الجوزي، لأس الخلاف: أحاديث، ثم، -التحمق ٩٣
العاصمة،دار نشر الحداد، اطه عد أق استخراج الدين: علوم إحناء أحاديث نحريج - ٩٤

-ةاه.\االأول 
عامْلأ*ااه.الدكن، أباد ر حيل طبعة عن مصورة الذهي، للحافظ الخفافل: تذكرة -  ٩٥
محمود،كتر أحمد تحقيق: المحمي، عياض للقاضي السالالثا; وتقريب المدارك ترتٍبا — ٩٦

ام. ٩٨٧عام بتروت، الحياة مكنمة طبع 
دارطح الدهي، الدين شمس للحافظ الخوزتم،: ابن الفرج م الموضوعات، -ترتيب ٩٧

—.٥١٤١٠الأول العلية، الكب 
نشرداعي، القرء الدين محي علي للدكتور ; ١٣الأرساءل وكيفية السنة مجن التشريع - ٩٨

٤٥١ • ٧ ١لئاني العدد قطر/ بجامعة والميرة المنة بحوث مركز .ممحالة 
الرياض.التوبة مكتبة طبع الدرعان، انك عبد د. الإيلام: ذ والاجتهاد التشريع -  ٩٩

ورفيقه،ربيع الذ عبد د. تحقيق: الزركشي، الدين لبدر ابوامجع: بيع المسامجع ١—تشنيف •  •
.٤ ١ ٩ التالتة القاهرة، قرطبة مكتبة طبع 

نشريوسف، أحمد د. الإملامجي: بالتشرح وصلتها ه؛الإمجامجة الرسول تصرفانا - ١ • ١ 
.٥  ١٤١٠الثامن/ العدد قهلر/ بجامعة والمرة نة البجون مركز .تمجلمة 

.٢٥١«٤ دمشق الفكر دار نشر ١لطءل١وى، علي للشيخ الإسلام: يدين عام مريق، - ١ • ٢ 
ام. ٩٧٨٣١۶بيروت، لبنان مكتبة طبع الجرجاني، محمي. بن علي للشريف التعريهاُن،: — ١ • ٣ 

١ ٥١٤٠الثانية مصر، العربية النهضة دار نشر صليي، مجصهلمجى محمد د. الأحكام: —مليل  ٠٤ ؤ١ 
١ ةمومطبع عثمان، أحمد تحقيق: الطوق، الدين لعم الأرميرأ،ت شرح ثم، ال؛مين — ٠٠

—.٠١٤١٩الأول الربان، 
٠ ٤٥١ ٠ ه عام الفكر، دار طبع النوى، الحسين محمد لأق الغوتم،: تمم ١- ٠ ٦ 
٠٥١ ٣٩٨عام امُ، دار طع الهلبري، جرير بن محمد للإمام العلمتم،: -تمم ١ ٠ ٧ 



>٩

١ .

١١

١٢

اكبمديددعاة عد اكشريعة وغم التشرمة السة  ٣٥٢

أخملتحقيق؛ الديوري، ثنية ابن ملم ين الذ عبد محمد لأي؛؛ القرآن؛ غريب —شر ١ ٨• 
.— ٥١ ٣٩٨العلمية، الكب دار طع صقر، 
-٥١٣٩٨الثاية المكر، دار طع ١^، عد محمد تحقيق؛ للقاسمي، الماسمي؛ -تمم 
الهليب،،أمعد تحقيق؛ الرازي،، حاك أق ابن الرحمن عبد للحافظ العفليم؛ القرآن -ممم 

-.٥١٤١٧الأود مكة، الباز مكبة نشر 

•الأول، رياض، الوش دار نشر إبرامم، ن ياسر ت تحقق المعاد، لابن القرآن: -تمم 
محمدممعلفى تحقيق؛ الومشهم، كثير ابن إسماعيل للحافظ الخفليم؛ القران -تقم 

..٥١ ٤٢١الأول قرطبة، مؤسسة طبع ورفاقه، 
بتروتالفكر دار نثر الرازكا، الدين لفخر امحب(ت )ْفامحح وص الكبم، -الشم 

.٥١٤١٤عام 

الكتب،دار طبع عمترة، الرحمن عبد د• تحقيق؛ تنمية، ابن الإسلام لشيخ الكبم: -التمم 
. ٤٥١ < ٨ الأول العلمية، 
.٥١٣٩٤الئالئة الفكر، دار طح المراعي، مصطفى لأحمد المراعي؛ -الضم 

١الثانية بحرون، الفكر دار طع رصا، رشيد محمد للشيخ ا،لمار؛ قم ت— 
.محمر العربية الكتب إحياء دار طبع في، التالبركات لأبير السقي؛ ر ش— 

القلمدار طع عوامة، محمد تحقيق العسقلأني، حجر ابن للحافظ التهذيؤيح؛ —تقريب 
— ٤٥١ ١ ١ عام الثالثة دمشق، 

.٥١ ٤١٧الأول بيروت، الفكر دار طع الحفي، الحاج أمتر لأس واكصر؛ -القرير 
١ني.اليهاشم اذ عبئ تصحيح؛ انمسقلاد، ححر اس للحافثل الخسر؛ -التلخيص 
الميال■حولر الق عبد د. تحقيق الخويي، الخرمئن لإمام الفقه؛ أصول بؤ —اكلخمن 

.- ٥١ ٤١٧عام الأول بتروت، الإسلامية البشائر دار طبع وزميله، 
٠ ٤٥١ . ٩ الثالثة الراض، الراية دار نثر ^٠، ٧١٧المة؛ فقه علمي اسق ذ الة -تمام 

وزميله،عمشة أبو مقيل. د. تحقيق؛ الكلوذ١ني، الحقلماب لأل الفض؛ أصول ل —اكمهيد 
— ٤٥١ • ٦ عام الأول القرى.ممكة، أم حامعة نثر 

حسنمحمد د. تحقيق؛ الإسنويا، الدين لجمال، الأصول؛ على الفروع نحرج مح، —المهيل  ١٢٤
. ٤٥١ ٠ ٠ عام الأول الرسالة، مرمة طبع همتو، 

٢•

٢١

٢٢

٢٣
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س•جاعة حممه الر، عبد ابن للحاغظ أئو; رالآا<العال س الوطأ ل لما -التمهيد ١٢٥
.( ه  ١٤١•—  ١٣٨٧)بين ما طبع بالمغرب، الأوقاف وزارة نثر المغرب، 

عبدالدين لوجبه الخديث: من الناس ألغة على يدوو فيما الخبيث من الهلب تمييز — ١٢٦
اهر. ٤٠٩عام اكاكة العالمية، الكتج، دار طبع الئيباني، الديبع ابن علي بن الرحمن 

ابنمحي بن علي الخن لأي ١لموضوءةت الشنيعة الأخبار عن الرفوعة الشريعة نوئه — ١ ٢ ٧ 
.ممر عاطف مجهلبعة نشر وزميله، الصديق الذ عبد تحقيق؛ عراق، 

الذجاد صام تحقيق; الهادي، عبد ابن للحاففل التعليق: ؟حاديث، ل اكحقيق تنفح — ١٢٨
.— ٥١ ٤٢٨الأول الرياض، السلف أضواء دار نشر وزميله، 

علىالتلوح " شرحهوبمامشه الجوي.( الشريعة لصدر الفقه: أصول ي التمح - ١ ٢ ٩ 
. ٤٥١ ١ ٦ عام الأول العلمية، الكتب دار طبع لاكمتاز١ني، ": التوضيح 

.بثروت الجديدة الندوة دار طبع لليوطي، مالك: موطأ على شرح اخواللث تنوير - ١٣•
نثرالقايدي، العزيز عبد د. تحقيق: الحنبلي، حامد بن الذ عبد لأي الأجوبة: ةا.يب - ١٣١

, ٥١ ٤٢٠الأول ، المنورة بالمدينة الإملامجية الجامعة 

. ٤٥١ • ٤ الأول بتروت، الفكر دار نثر العسقلأنى، حجر لابن النهل•يب: هديب - ١٣٢
معيدالعزيز عبد -اليف الميلادية: بالشهور الخرمحة الشهور موافقة ذ العلية -التوفيقات  ١٣٣

. ٠١ ٤١١الأول القاهرة، وهبة مكتبة نثر هاشم، 
عبدد. تحقيق: الناوي، الرووف عبد محمد للشيخ التعاريغ،: مهمات على -التوفيمؤ ١٢٤

. ٤٥١ ١ • الأول القاهرة، الكتب عام دار طبع حمدان، الحميد 
. ٥١ ٣٥• منة الحلي طبعة عن مصورة بادشاه، أمثر أمتن محمد الجرير• قر تي— ١  ٣٥

والحكمالعلوم دار طبع الشيخ، آل الله عبد بن سليمان للشيخ اخمي،•: العزيز تيسير — ١٣٦
— ٤٥١ ١ • اكالتة المدينة، 

:تصحيح سعدي، ابن الرحمن عبد للشيخ : المنان كلام ير نفي الرحن الكرم تر -تي١  ٣٧
. ٥١ ٤٢• الأول الرسالة، محوّسة طبع اللو؛بحق،، الرحمن عبد د■ 

مكة،المنارة مكتبة نشر اوسفياني، عابد د. الإسلامية: الشريعة ق والشمول -اكبات ١  ٣٨
.٥١٤٠٨الأول 

عبدتحقيق: الأئم، ابن الدين بحد للعلامة : ق الرسول أحاديث j، الأصول جامع - ١٣٩
٠ ٥١ ٣٩٢عامسوريا، الحلواق مكتبة نثر الأرناووط، القادر 



التجديددعاة محل التشريعة وغم اكشريعة نة ال ٣٥٤

المعامةدار نشر الأخضري، الأخضر تحقيق; الحاجب، ابن الدين لجمال الأمهات; —جاهع ١ ٤ • 
—.٥١٤٢١الثانية دمشق، 

.بثروت الفكر دار طع الم، عبد ابن للحايفن ; وفضاله اسم يان -جاهع ١ ٤ ١ 
ورفق،الأرناووط فعب تحقيق; الحر، رجب ابن الفرج لأي والخكم: اسوم ١-جامع  ٤٢

.— ٠١٤١١الأول الرسالة، موة 
— ٤٥١ ٨• الأول العلمية، الكب دار نثر القرطي، اذ عبد لأق اكرل0; لأحكام ا-ياْع - ١٤٣

بناللك عبد د. تحقيق الدمشقي، كثير ابن إسماعيل للحافص والمن; انيد المجاهع - ١ ٤ ٤ 
.٥١٤١٩الثانية الطعة دض، 

الشهوربمدأ يتعلق فيما قاس نازلة عن الخالمن والمح المحح ا-يواب — ١ ٤ ه 
الأصالة،مجلة ق منّه جزء ذكر ) الرباط الرسالة طبع.ممطبعة العامي، لعلأل الإسلامية; 

.( اف  ٤٣٩ عام / ٢ ١ العدد الجزائر 
العلمية،الكتّب، دار طع الدمور، محمد للشيخ الكبم; الشرح عر الدمور حاشية — ١ ٤ ٦ 

ه■١١٤١٧لأول
. ٠١ ٣٨٦الثانية ١^١^،، مصهلفى طبع عابدين، لابن امحتار; رد حاشية — ١٤٧

مكة.الفيملية المكتبة طع العاوي، لأحمد الخلالن; عر الماوي حاشية — ١ ٤ ٨ 
طالب،الدين نور تحقيق; المندي، الجن لأي حجل; بن أحد الإمام مسند حاشية -  ١٤٩

.—  ٥١ ٤٢٨الأول تطر، الإسلامية الشؤون وزارة نشر 
دارنشر ورفيقه، معوض عر تحقيق: الماوردي، محمد بن عر الجن لأي الخاوي; -  ١٥٠

■■ ٠١ ٤١٤الأول العلمية، الكتب، 
. ٠١ ٤٠٨عام العلمية الكتب، دار طبع الميوض، الدين لجلال للفتاوي; الخاوي — ١ ٥ ١ 

>^.١٤٠٧الثامنة الإسلامي، المكتب، طع الألباد، للشيخ لمة; المالمرأة حجاب - ١  ٥٢
دارطبع الإسلامي، للفكر العار العهد نشر الخالق، عبد الغي د.ءيد المنة; حجية ١-  ٥٣

•بتروت القرآن 

.القاهرة الترايث، دار طبع الدهلوي، اذ ول لثام المالغة; اف حجة - ١ ٥ ٤ 
الأولممر، ُحر مكتبة طبع القري، عوض للدكتور الإسلام; ميزان ق الخداثة - ١٠٥

٥١٤٠٨.
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الإنتاءدار نشر معدة، '١؛^ سمد تحميق; تنمية، ابن الإمادم لشيخ الإا«لأمت ذ الخسة — ١٠"
.اه ٤ ٣• الأول بالسعودية، 

ممر،لمة مكتبة طع الجزائري، بكر أي للشيخ الهلال; روية نوت ؤ، القال حس — ١  ٠٧
—.٥١٤١٢الأول 

اه.٤ • ^١ الأول دارالصحوة، طبع زيدان، صلاح للدكتور التكليفي; الشرعي اخكم —  ١٠٨
الإسلامي،المكتبح طبع المال، عثمان للشيخ والأزياء؛ اللحٍة ذ الشرعي ~اخكم 

.اه ٤ • ٤ الثالثة 

المومق الفلكي اب الحسنفلرية وإبْلال بالأبمار الهلال لرؤية الشرعي خكم ا~ 
. ٢١ ٤٩٩ الأول الطعة الجزائري، الكرك( عد بن محمد د. والأقطار 

مكة،الفيملية المكتبة لجع الحميري، سعيد للدكتور الأصولي،ن؛ عند الوضعي —الخكم 
ه<إاه.الأول 

الإسلامي،الكتب، خمع القرضاوي، يوسف للدكور الأملأم: j والجرام لخلال ا- 
.اه ٤ ٠ ٥ عشرة الرابعة 

ممر،الريان دار لجع الأصبهاني، نعيم أي للمحانظ الأصماء: وخمقات الأولياء —حلية 
ف. ١٤.عام؟ ة الخام
ياسيند. تحقيق الممال، الخاشي بكر لأي الممهاء: مذاهب معرفة ل العلماء -حلية 

اه.٤ i • عام الأول الرسالة، ة ُوّخمع درادكة، 
بيروِت،،المكر دار ونشر خمع الموطئ، الدين لجلال الماثور: ضر ؤ، الثور -الدر 

—.٠١ ٤٠٣الأول 
الكتب،دار لجع عطا، مصطفى تحقيق؛ اللجراي، أحمد بن سليمان القاسم لأي لا،ءاء; ا— 

اه. ٤١٣الأول انملمة، 
.اه  ٤٠٩الأول الماهرة، المنة مكتبة نثر محمدأبوصهبة، محمد د. السنة؛ عن —دفاع 

فلعحي،الملي عبا د. تحقيق: البيهقي، الحين بن أحمد بكر أي للحاففل البوة؛ دلائل - ١  ٦٨
.اه ٤ • ٠ الأول العلمية، ب، الكتدار نشر 

.القاهرةالتراُثج دار طبع القنوجي، خان حن لصديق الخالص: الد.ين — ١ ٦ ٩ 
العالمية.الكتب دار لجع الأشعري، علان الماخين:لأبن راض لْلرذ، اكاخ؛ن دليل - ١ .٧ 

،٢

٦٣

٦٠

٦٦
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التجديددعاة محي اكشرمة وغم التشرمة المة  ٣٥٦

الدمشقيالرحمن عد بن محمد اف عد لأي الألمة: اختلاف و الأمة رحة - ١ ٧ ١ 
اه.٤ > ٩ الأول العلمة، الكتب دار طع 

مكشةطع اللاحم، الكرم عد د. تحقيق: ملى، أق للقاضي والوجه^ن: لروابمثن ا- 
ام٤ • ه الأول العارف، 

والأنتاءالعلمية البحوث إدارة نشر اكو؛؛تري، حمرد للشيخ الأمحم• اهرم على اميم لرد ا~ 
•— ٤٥١  ٠٣الأول السعودية، العربية الماكة 

•— ٥١ ٣٥٨الحلي طعة عن مصورة شاكر، أحمد تحقيق؛ الشافعي، للإمام لرسالة: ا— 
معوضعلي نحميق؛ جكي، الابن الدين لخاج الحاجب: ابن محمر عن الحاجب فع ر- 

.ع ١٤١٩عام بيروت، الكتب لر عا دار طع ورذْاّ، 
راحالأخمد د. تحقيق: الشرثاوي، علي لأي الشهاب: تشح عن الشاب فع ر- 

.- ٥١ ٤٢٥الأول الرياض، الرشد مكبة نشر ورفيقه، 
الإسلامي،المكتب محلبع تيمية، ابن الإعلام لشيخ الأعلام: الألمة عن اللام م ر— 

ه. ١٤٠٥الخامة 

•بتروت ال*ربي التراث إحياء دار طبع البغدادي، الألوسي الدين لشهاب اضاد: وح ر~ 
نشرورفيقه، الحشلأن د.خالد تحقيق: العكنري، المواهب لأبير الخلافية: المسالل روس و— 

.ا،و  ٠٤٢ الأول الراض، اشبيب دار 
للشيخالرضية اكليهالتا ومعه القنوجي، خان حن لصديق الدية: لروضة ا— 

.٤٠١ ٢ ٠ الأول القاهرة، عفان ابن دار طع الأس، اصر 
الطياراف أد.عد تحقيق: البهول، منصور للشيخ : السمع زاد شرح ا،لرإع لروض ا~ 

.بعدها وما اه ٤ ١ ٦ الأول الوطن، دار طبع ورفاقه، 
نشرالملة، الكرم عبد أد. تحقيق: قدامة: ابن الدين لوفق المتاؤلر: وجنة اياؤلر وضة ر— 

.- ٥١ ٤١٦الرابعة الرياض، الرث،- مكتبة 

طبعورفيقه، رباح الريز عبد تحقيق: المروي، شرف بن بجي للإُام الماخ؛ن: ياض ر- 
. ٤٠١ . ٩ عشرة الحادية الكتب، ؛ ilدار؛،

ورفيقه،الثاوص زهمر تحقيق: الجوزي، بن الترح لأي التمر: علم ل افر اد ز- 
. ٥١٤٠٧عام الرابعة الإعلامي، المكتب محلبع 
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٨٧

٨٨

٨٩

٣٥٧اك_ادر فهرس 

ورمقه،الأرناووط شعيب تحقيق; القيم، ابن للعلامة ; الماد خثر هدي ي اتحاد زاد — ١٨٥
,اقر  ٤٠٩والعشرون الثاكة الرسالة، مومة نشر 

.اه  ٤٢٢الأول الأردن، الفاض دار طيع الأم، ان طيين محمد د. الضم: زبدة ١-  ٨٦
الأمبن دار طع أخمد، مقبول الدين صلاح وحديثات فدبما السنة وجه ؤ، وابع ز~ 

اه. ٤١٤الثانية الكويت، 

•الأول العلمية، الكب دار طبع الهيتمي، حجر لابن ااكJالر: اهترامح، عن لزواجر ا~ 
—.٥١٤١٧٣الثانية الطبعة الربيعة، العزيز عبد للدكور الآصوJن: صد ب ا— 
الشرجي،خان حن لصديق الخجاج: بن الم ممهلال_، كشمه ؤ، الوهاج لسراج ا~ 

. ٥١ ٤٢٥الأول العلمية، الكتب دار طع 
الإسلامي،الكتب طبع الأراني، الدين ناصر للشيخ المحيحة: الأحاديث، لسلة س— 

٠المعارف ومكتبة 

اتحارف.ومكنة الإسلامي، الكتب، طبع الألباد، الدن ياصر الضغمة: الآحادJث٠ لة لّ— 
مكبةنشر الشغقيطي، المختار د.محمد تحقيق: الزركشي، الدين لبدر الدمؤ: لاسل س— 

. ٤٥١ ١ ١ عام الأول القاهرة، تيمية ابن 
•- ٥١ ٤٠٥الأول وهبة، مكبة نشر الكرم، عبد نتحي د. ودائم؛ لازم تشريع لسنة ا ~
.ممجلةنثر العوا، سليم محمد للدكتور )مقال(: التشربمية وغم التشربمية لسنة ا —

١ ٥١ ٣٩٤شوال الأختناحي/ العدد بيرومت</ اتحاصر لم الم
الثانيةالشروق، دار نشر القرصاوي، يومف د. والخيارة: للمعرفة مصدرا لسنة ا —

٥١٤١٨.

البويةالسنة " ندوة خمن البوطي، سعيد محمد د. لكشرع: مصدرا لتة ا —
. ٤٥١ ٠ ٩ عام الأردن عنان ق عقدُت، ا' والخهنارة اخمرفة بناء ل ومنهجها 

نشرالشربيي، لعماد علمها: والرد مناقشتها الإسلام أعداء كتابات، j النبوية لسنة ا —
•اليمح، دار 

بحوثمركز .عحلة نثر لأشين، شاهن مومى للدكتور )مقال(: والتشريع لسنة ا —
. ٤٥١ • ٧ / الثانى العدد قطر/ بجامعة والسيرة نة ال

١المصري الكتارجإ دار نشر النمر، العم عبد د. والتشريع: نة ال٢" 

٧

٨



التجديددعاة صد التشريمة وغم التشريب الة  ٣٥٨

الرابعةالإسلام، الكتب طع الساعي، مصطفى د. التشرح؛ ق ومكانتها التة — ٢ . ١ 
ْ>ئاه.

.ْ— ١  ٣٨٨الأول الخديثؤ، دار ونثر طبع الدعاس، عبيد عرت تحقثق داود؛ اتجب نن م~ 
.- ٤٥١ ٠ ٨ عام العيية، الكتب دار طبع شاكر، أخمد الشيخ تحقيق ؟،؛ ^^١١٠۶نن س~ 
.ه  ١٤٠٣عام ، الثانية ب؛روت، الكتب عالر طبع ؛ قُلني الدار نن س~ 
•—  ٤٠١ • ٧ الأول الريان.ممصر، دار نشر زمرل، أحمد نواز تحقيق؛ الدارض؛ نن م~ 
العلمية،الكتب دار طبع الأعفلمي، الرحمن "هميب تحقيق؛ متمور؛ بن سعيد غن ٌ— 

.٥١٤٠٥الأول 
الكتبدار ًلبع ورفيقه، البنل٠اركإ، الغفار عبد تحقيق؛ المسائي، للإمام ال؛ىرىت لطن ا —

•- ٠١٤١١الأول العلمية، 
.—  ٥١٣٥٥عام باك. الأول الهلبعة عن معوره البيهقي، إلحاذذل الكبرى: لسنن ا —
.— ه ١٣٩٥عام التراث، إحياء دار طبع الباني، عبد محمد تحقيق؛ ماجه؛ ابن نن م— 
لأيي،أخرى؛ وحاشية يوطي، الالل"ين لجلال، حاشية؛ هامشه وق المسائي؛ تن م— 

٠- ٠١٣٤٨عام يالقاهرة الصرية الطبعة طبعة عن مصورة الندي، الحسن 
الكتبدار طبع حسن، محمد تحقيق؛ الداق، عمرو لأي القد: ق الواردة لسنن ا —

.اه  ٤١٨الأول العلية، 
مرمةطبع ورفاقه، الأرناووط شعيب تحقيق؛ الدهي، للحاففل البلاء؛ أعلام م س— 

.— ٠١٤١.السابعة الرسالة، 

الأولالريان، دار ٌلبع تدُري، لام العبد عمر تحقيق؛ هشام، لابن النبوية؛ لمرة ا ~

ال*ربيالفكر دار ًلبع زُرة، أم محمد للشيخ وفْهه؛ آوازْ وعمره، حياته لشافم ا— 
.القاهرة

الوحيض،دار نثر الخراشي، ص١لح بن سليمان للشيخ أجوبتها؛ عمرامة«ع بهات ش— 
.٥١٤٣٠الأول 

دارنشر الشعراوي، محمد للشيخ عليها؛ والرد الإسلام خصوم وأ؛اهلمل شبهات - ٢١٦
اه. ٤٠٨الثانية الجيل، 

١١



٣٥٩الم_ادر فهرس 

نثر، سعد الرووف عبد طه : تحقيق القراد، انماس لأي الفصول: تشح شرح - ٢١٧
اه. ٣٩٣عام الأول بالقاهرة، الأزهرية الكليات •كنمة 

القادرعبد تحقيق: فاريي، الالدين شمس للعلامة أحد: الأئ، مد ثلاثيات شرح - ٢١٨
.اه  ٤٢٦ة الخامالإسلامي، ا،لكتِا طبع الأرناووط، 

.الفكر دار طبع الخزخي، اذ عبد بن شد خليل: محمر على ا>حي شرح ٢- ١ ٩ 
•بتروت الجيل دار طبع ندي، الالجن لأي، ماجه: ام، سن شرح " ٢٢•

ورفيقه،الأرناووط شعيب تحقيق: البغوي، عود مبن الحين للإُام • انمتة شرح — ٢٢١
اه. ٤٠٣عام الثانية الإسلامي، ا،لكتبح طبع 

.٥١٣٢٧امتانبول،عام اخوت ُطعة طبع ، القاري، لعلي الفكر: -درحشرحنحة ٢٢٢
إحياءدار طع الكر•ّاني، يوسف س محمد الدين لشمس الخاوي: صحيح شرح — ٢٢٣

.. ٤٠١ • ١ الثانية ب؛روت، التراث 

نشرص\ز\ي حاشية وعليه الإيجي، ا،للة لعضي التهى: محمر على الضد شرح - ٢٢٤
,اه ٤ • ٣ عام بالقاهرة، الأزهرية الكليات مكتبة 

٤\ه.٧. عام بالقاهرة، الأزهرية الكليات مكتبة نثر للتفتازاني، الفتة: الخفاند -شرح ٢٢ه
.١ه ٤ • ٩ الثانية دمشق، القلم دار محلع الزرقا، أخمد للشيخ الفقهية: القواعد -شرح ٢٢٦
الزحيليمحمد د. تحقيق الفتوحي، أخمد بن محمد للعلامة اكر: الكوكب شرح — ٢٢٧

.٤\bJ • ٠ عام الفكر دار طبع مكة، القرتم، أم جامعة نشر ورفيقه، 
الغربدار طبع تركي، انحيد عيد تحقيق: الشحرازي،، إسحاق، اؤيؤ للإمام اللمع: شرح — ٢٢٨

.اه ٤ ٠ ٨ عام الأول الإملامي، 
اشري،اف صيف د. تحقيق: البابرق، الدين لأكل الجاجب؛ ام، محمر شرح - ٢٢٩

.ه ١٤٢٦الأول الرياهى، الرشد مكتبة طبع وزميله، 
:بتحقيق منه الأول الس، الشيرازي،، الدين لقملبط : الفقه أصول 3، المختمر شرح - ٢٣٠

.المخطوط إل رجعتث ١إثاني النصف ود المرامي، اللهليف عبد 
طبعالأناووط، شعيب تحقيق: الطحاوي،، جعفر أبي، للإُام الآث١رت مشكل شرح —  ٢٣١

٠ ٤١٠الأول الرسالة، سمعة مؤ  ٠ ٠١

طحلالس١ني، حاشية وعليه اخلي، الدين لجلال الجوامع؛ جع ^، انحلي، -شرح ٢٣٢
.ه  ١٣٥٦عام الحلي، ااباإٍا مجصهلفى متلبعة 



اكبمديددعاة عد اكشربمة وغم التشريمة النة  ٣٦ ٠

مؤسسةطع التركي، اس عبد د. تحميق الطول، الدين لحم الروضة: محمر شرح — ٢٣٣
—.٠١٤١•الأول رسالة، 

ابنب ال-هير الرحمن، •مد بن عثمان عمرو أي للحافظ الوسيط: مشكل شرح -  ٢٣٤
اشبيليا،كنوز دار محلبع ورفيقه، امتن بلال محمل د. تحقيق: الشهرزوري، الملاح 

.٠١٤٣٢الأول 
دارطع ، الحار زهري محمد : تحقيق العلحاوي، جعفر أي للإمام الاثار: معاق شرح — ٢٣٥

.٠١٤٠٧عام الثانية الخJية، الكب 
بتروت.العالمية الكب دار ءياض،طع للقاضي المعلفى: حقوق بتعريف الشفا - ٢٣٦
الحديث،دار طع الدعاص، محيي عزت تعليق: اكرمدي، عيي لأي اغمدية: الشمالل - ٢٣٧

اه. ٤٠٥الأول الأردن، الإّلأمة المكية طع للأس، ومختمره ، ٠١٤٠٨اكاكة 
الصديقدار نم الأس، الدين نام للمحييث، ال،محاري: لومام اقري الأدب صحح - ٢٣٨

.٠١٤١٤الأول امحل، 
النفورعبد أحمد د. تحميق: الجوهري حماد بن إسماعيل للإمام ت اللغة ل المحاح - ٢٣٩

ؤ ٠١ ٣٩٩عام اكانية بيروت، للملائن العلم دار محليع عطار، 
لابنال؛اري• فح شرحه ومعه الخاوي، اسماعل بن محمد للإُام : ايخاري صحيح — ٢٤•

. ٤٠١ ١ ٠ الأول العالمية، الكتج، دار طع العسقلأني، جحر 
نشرالألاني، الدس ناصر محمد لالححل.ذ، للهغدري: والترهيب الترغيب —صحيح ٢٤١

اه. ٤٢١الأول الرياض، المعارف مكتبة 
طبعورفاته، الارتاووطّ شعيب تحميق: ياي، بآن الل.ين علاء ترتيب: حبان ابن صحيح — ٢٤٢

.— ٥١ ٤١٤عام الثانية بيروت، الرسالة مزصة 

؟ ٤٠١ ١ ٢ اكانية الإسلامي، المكتب طع الأعفلمي، محمد د. تحميق: خزبمة: ابن صحيح ٢—  ٤٣
.مصر العربية الكتب احياء دار مهلبعة نشر البائي، عبد محمد تحميق: ملم: صحيح - ٢ ٤ ٤ 

— ٠١٤٢١الأول العارف، مكتبة نشر الألب١نى، الدين كاصر واكرهبج،: اكرغيج، ضعيف — ٢  ٤٥
الرسالة،مجومة طبع البوطي، معيد محمد د. الإسلامية: المرمة ي المصلحة ضوابط — ٢٤٦

ؤ ٠١٣٩٧اكانية 

بيروت.صادر دار طبع البحري، ّعل. بن محمد للإِام الك؛رى: الطمات — ٢٤٧



٣٦١ادر المفهرس 

إحياءدار طع زرعة، أي وابنه الراثي، الدس لزين القريب: شرح و التتريب طرح - ٢  ٤٨
.س التراث 

ميلد,محمد تحقيق; الجوزية، قيم ابن للعلامة الشرعية! السياسة ق الخكمية الهلرق — ٢٤٩
.جدة المدد مكتبة ط؛ع غازي' 

ااعربي.الكتاب دار نثر ١لمبي، لأبن الترمذي: صحيح شرح ق الأحوذي عارضن -  ٢٠٠
أحملد. أ تحقيق: الحنبلي، الحين بن محمد يعلى أد للقاضي الفقه: أصول ل الدة - ٢٠١

.اه ٤ ١ . الثانية الماركي، علي ابن 
—٤٥١ ١ > الثانية ممر، الوفاء دار هلبع كمال، ليوسف اليوم؛ العمريون،عتزلة -  ٢٥٢
اه. ٤٠٦الأول جدة، الحديثة المطوعات دار نثر الرازي، الدين شمحر الأنيياء: عممة -  ٢٠٣
الثامنة.مصر، الإسلامية الدعوة مكتبة لجع خلاف، الوهاب عبد للشيخ الفقه: أصول علم — ٢٥٤
ارياض،الشافعي مكتبة خمع المبكي، الدين لتقي الشهور: ^، ٧٦ل اكور العلم - ٢٠٠

.٠١٤١الثانية• 

^؛،١٠١١مصطفى مكتبة لجع العيي، الدين لبدر الخاري: صحيح شرح القاري ءمد>ْ — ٢٠٦
الأولأاآ*ااه.

.ب، حلالرشيد دار نشر خان، حن لصديق البخاري: أدلة لخل اياري عون ٢"  ٠٧
عثمان،الرحمن عبد تحقيق: أبادي، العلجم الحق شمس محمد اللجب لأي المود: عون - ٢٥٨

٠١٣٨٨بالمدينة، الملقية المكتبة نثر 

خمعالأود، الدين ناصر للشيخ وا>ام: الخلال أحاديث نحريج ل الرام -غاية ٢٠٩
٠١٤٠الأول الإسلام، المكتب  ٠.

.مصر الباي ملجعة لجع الأنصاري، لنكريا الأصول: ف شرح الوصول غاية " ٢٦٠
٤٠١ ٠ ٥ الأول العلمية، الكب دار نشر الحموي، الدين لثهاب المار: عيون غمر -  ١٢٦

دارخمع ححازي، محمل تحقيق: العراثي، الدين لول الخوامع: حع شرح الهامع الغث -  ٢٦٢
. ٠١ ٤٢٠الأول العلمية، الكتب 

الكب،دار لجع عطا، محمد تحقيق: تيمية، ابن الإسلام لشيخ الكيرى: -المناوئ ٢٦٣
. ٤٠١ • ٨ الأول العلمية، 

نشرالدويش، أحمد الشيخ حمع: والإكاء: العلمية للبحويش الدانمة اللجنة فتاوي - ٢٦٤
. ٠١ ٤٢٣الرابعة العنود، الأمير مزممة 



اكبماإيددعاة محي اكشربمية وغم النشرمئة التة  ٣٦٢

.— ٥١ ٣٨٩الأول ممر، الابي مصطفى شركة طبع الهمام، لأبن القدير: ح ف— 
عليبن محمد للعلامة الشم: عالم من والدراية الرواية في ين الخاهع القدير تح ف— 

٠ ٤٥١ ٠ ٣ عام بثروهمت،، الفكر دار طثع الشوكاني، 
عريضة،صلاح تحقيق؛ خاوي، الالدين لشمس الخديث: ألفية شرح الغث ح ف~ 

اه. ٤١٤الأول العلمية، الكتب دار طبع 
طبعالشقيهلي، حبيب محمد السلم:لسيلي زاد من لسانه احتج ما يبيان ايعم ح ف— 

التراث.إحياء دار 

.الإسلاميةالمكتبة نشر الأشعري، عاين بن محمد للعالأمة الربانية: لفتوحاتر ا— 

•صادر دار طبع الخام، عرن مح، الدين نجي الكٍة؛ لفتوحات ا —
الرسالة،مؤسسة طع التركي، الق همد د• تحقيق؛ مفلح، بن الدين لثمس لفروع! ا~ 

اه.٤٢٤الأول 
القاسملأي نية: الوالقواعد الفروق ةديسا ومعه القراق، الدين لشهاب : لفروق ا— 

.يثروت الحب ب عا طع الثاط، ابن 
.ه ١  ٤٠٤عام جدة، الحدية الخدمات دار نشر سابق، السيد للشيخ ااستةت قه ف— 
دارحلع الألباد، الدين ناصر الشيخ أحاديه؛ خرج الغزال، محمد للشيخ المرة؛ قه ف— 

—.٥١٤٠٢الأول دمشق، القلم 
الأولالخلبعة عن مصورة حزم، بن محمد لأي والنحل: والأهواء الملل ل لفصل ا— 

. ٥١ ٧٣١ عام الأدبية.ممصر، بالمطعة 
دارنثر القرصاوي، يوسف للدكتور والتجديد: الأصالة ين الإسلامي لفقه ا— 

.—  ٤٥١ • ٦ الأول الصحوة، 
.العربية المهضة دار نشر شلي، محمد للدكتور والواقية; المثالية ين الإسلامي لفقه ا— 
الجوزي،ابن دار نشر العزازي، عائل تحقيق: البغدادي، للخليب والتفقه: لفقيه ا— 

.٥١ ٤٢٦الئالتة 

محصورةالأنصاري، الدين نفنام بن الطي نمد الثبوت؛ لم مبشرح الرحويت، فواح " ٢٧٩
.( للغزال المتمفى بمامش ر  ٥١ ٣٢٤عام مصر ببولاق الأميرية المطعة طبعة عن 

٦٦

٦٧

٦٨

٦٩

٧•

٧١

٧٢

٧٣

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨



٣٦٣فهرساكادر 

مصطفىمطبعة عن مصورة اياوي، الرووف لعبد الممر: ا-ياهع شرح القدير فيض " ٢٨•
;.٥١٣٥٦عام القاهرة محمد 

ةموّق التراث تحقيق مكب نحقيق: الفهموزأبادي، الدين محي انحيط: القاموس " ٢٨١
.مس ١  ٤٠٧عام الثانية مهليوعامحا، من وهو الرمالة، 

باكستان.والعلوم القرآن إدارة نشر جيب، أبو عدي لواصهللاحا: لغة الفقهي القاموس — ٢٨٢
الحديثدار نشر عثمان، حامد محمود د. الأصوبين: اصعللاحات ي افن القاموص — ٢٨٣

اه. ٤٢١القاهرة، 

عبدد. تحقيق: السمعاني، محمد بن منصور الفلمر لأي الفقه: أصول ثم، الأدلة قواطع - ٢٨٤
.— ٤٥١  ١٨الأول ورفيقه، الحكمي الله 

-٤٥١ • ٦ الأول لمنق، القلم دار طع المدوي، د-ءلي نشأغا؛ مغهرمها الفقهية القواعد - ٢٨٠
.— ٥١ ٤١٧الأول الرياض، يلشية دار نثر السيلان، أدّصالح الكرى: الفقهية القواعد - ٢٨٦
ورفيقه،الشهران، عاص ئ. تحقيق: العلي، اللحام لابن الأصولية: والفوائد القواعد - ٢٨٧

.اه  ٤٢٣الأول الرياض، الرشد مكتبة نشر 
.العارف، مكتبة نشر اأعسقلأني، حجر ابن للحافظ المني: عن الدب ؤ، افدي القول — ٢٨٨
الجوزيابن دار نشر عثيمآن، بن محمل للشيخ الموحيل•: كتاب على الميل• القول — ٢٨٩

اه. ٤٢١الرابعة اليمام، 

ءالمطع محمود، الرحمن عد تحقيق: المالكي، جزي لابن الشرعية: الأحكام هوامح، -  ٢٩•
.; ٤٥١ ٠ ٥ عام الأول بالقاهرة، الفكر 

الموريتاني،محمد د. تحقيق: الر، عبد بن عمرو لأي المالكي: المدبمة أهل فقه j الكاى - ٢٩١
.- ٤٥١ • ٦ عام الثالثة الحديثة، الرياض مكتبة نشر 

طعزكار، سهيل حّ تحقيق: ا>ظني، أحمد أي للأمام الرجال: ضعفاء ل الكامل - ٢٩٢
. ٤٥١ • ٩ عام الثالثة بيروت،، الفكر دار 

نشرالمشثري، زائد تحقيق: تيممة، ابن الإسلام لشيخ العمدة: شرح من الصيام —كتاب ٢٩٣
٠٥١٤١٧الأول الأنصاري، دار 

نشرالحسن، صاخ د. تحقيق: تيمية، ابن الإسلام لشيخ العمدة: شرح من الحج كتاب — ٢٩٤
•— ٤٥١ • ٩ الأول الرياض، الحرمع، مكتة 



التجدددعاة عد اكشريعة وغهر المحشربمنة المة  ٣٦٤

.بيروت صادر دار حلثع التهانوي، علي بن محمد للشيخ ت الفنون اصهللاحات كشاف — ٢ ٩ ٥ 
٤\ه.. ٣ بيروت، الكب ءالم طبع المهوق، لمور الإفاع: ماد عن المناع كشاف -  ٢٩٦
تحمق:الهيثمي، الدين لزر الستة: الكب على الزار زوا'ط عن الأستار -كشف ٢٩٧

٠- ٥١٣٩٩عام الأول الرمحالة، مؤسسة طبع الأعفلمي، الرحمن جميب 
تشرالخاري، العزيز عبد للعلامة البردوي: الإسلام فخر أصول عن الأمحرار كثف، — ٢٩٨

•الرئوي الإيلام فخر أصول : وبمامشه باكستان، ق بلشرز الصدف 
للشيخالماس: الستة عالي الأحاديث، من اشتهر عما الإلباس ومزيل الخفاء -كشمر ٢٩٩

•—  ٠١ ١١٠٠ الثانية بئروت، التراث دار طبع إسماعيل 
٠ ٠١ ٤١٩الثانية الرسالة، عومة طع درويش، عدنان د. تحقيق: للكفوي، الكاليامحتؤ: ٣— ٠  ٠
الثالثةالويد، محكتبة نثر اوي، القرحنيوسف للدكتور المئوية: التة هع نتا٧مل كيف — ١٣٠

٠١٤١١.

العرنةدار نثر السيوطي، الدين لجلال ا،لوضوعة: الأحاديث، j الممطوعة -اللألئ ٣٠٢
. ٤٠١ ٠ ١ الثالثة بيروت، 

دارطبع ورفاقه، الكبئر اف عبد : وترتيب تحقيق منظور، ابن للعلامة الخرب،: لسان ٣— < ٣ 
.ءيروا-ن، صادر 

. ٠١«٤ ٨ الأول بيروت، الفكر دار طبع العملاق، ححر لابن ا،لمزان: لسان ٣— • ٤ 
العربيةالمهضة دار يشر مدكور، سلام محمد للدكتور الأصوليعن: عظ اخكم ساحث — ٣٠ه
.الثانيةالطبعة المعرفة، دار طبع رخي، الالأئمة لشمس : السوءل ٣— .٦ 

الهلبعةالمعارف، دار نشر متول، الحميد عيد ح. الإسلام: ؤ، اخكم نفل١م مبادئ — ٣٠٧
٠ام  ٩٧٨عام رئة، الامكني العارف متثأة نشر الرابعة الهلعة إل أيضا ورجعت ٠ الأول 

دارطبع حيدر، لطي الأحكام؛ محلة شرح الخكام درر ومعه انما«لية، الأحكام مجلملة ٣— ٠ ٨ 
. ٤٠١ ١ ١ الأول الخلمية، الكب 

بيروت،العارف مكتبة نثر الهيثمي، الدين نور إالح١غظ الفوائد: ومنبع الزواند مجمع - ٣٠٩
.٠١ ٤٠٦عام 

شرحاتحزيز فح وبمامشه النووي، الدين شرهما للعلامة : المهل>ب، شرح اهموع " ٠٣١
•ب؛اّوت المكر دار طبع الراغص' القاسم لأي الوجم 



٣٦٥الم_ادر فهرس 

قاصمابن محمد الرخمن عبد الشيح جع! تيميةI بن أخمد الإمحلأم شيخ فناري محموع " ٣١ ١
٠- ٥١٣٨١عام بالرياض الأول الطبعة عن مصورة محمد، ابنه وصاعد٥ المعدي، 

يوسفد. تحقيق; العسقلأنى، ححر بن للحافثل الفهرس; للمعجم النمس ايمع — ٣١٢
.اف ٤ ١ ٣ الأول ب؛روت، المعرفة دار نشر المرعشاي، 

بحيدد. تحقيق: العلام، الدس صلاح للحافظ الذم: فواعد ل المذهب اءتجموع - ٣١٣
. ٥١ ٤٢٥المكية المكنة نشر ورفيقه، المدي 

إحياءدار طبع عابدس، باس الشهير أفندي أمئن محمد عابدين: ابن رمانل مموعة - ٤٣١
•بتروت التراث 

اذعبد س هزاع د. ; وممومما دراسة — ودعواته الفقه أصول j التجديد محاولات -  ٣١ه
. ٥١ ٤٢٩الأول الإسلامية، صعود س محمد الإمام جامعة نشر الغامدي، الخوال 

العلميةانحالس تحقيق؛ عطية، س محمد لأي العزيز؛ الكتاب تفتر )، الوجيز اغرر - ٣١٦
.٥١ ٤١٣بالهرب 

طبعالعلواي، حار طه د. تحقيق؛ الرازي، الدين لفخر الفقه؛ أصول علم ف، اغمول — ٣١٧
. ٤٥١ ١ ٢ الثانية الرسالة، مرسما 

تحقيق؛المقدسي، شامة لأي ؛ ه الرسول بافعال يتعلق فيما الأصول علم من انحقق -  ٣١٨
. ٤٥١ ١ • عام الثانية مصر، فرطبه مؤسمة طح الكويي، أحمد 

.بيروت الجديدة الأفاق دار طع شاكر، أحمد الشيخ تحقيق; حزم، س محمل لأي انحلى؛ — ٩٢١
طبعكروي، صيد تحقيق؛ الومحيري، الدس لثهاب الهرة؛ السادة إنحاف محتمر — ٣٢•

.٥١٤١٧الأول العلمية، الكتب دار 

طبعالزاوي، طاهر الشيخ عليه؛ علق المالكي، إسحاق س خليل للعلامة خليل؛ محتمر - ١٣٢
.مصر العربية الكتب إحياء دار 

الخطاي،سليمان لأي المن; ْعالم ومعه الدري، للحاففل داود؛ أي سن -محصر ٣٢٢
السلفيةالكتبة نثر الفقي، حامد محمد تحقيق: القيم، اس للعادمجة تن: الومحديب 
•بتروت المعرفة دار طبع بالمدينة، 

الحاجب،اس عمرو لأي وايدل؛ الأصول علمي ي والأمل السؤل ٌُتهك، محصر 
.١م  ٦٣٢ عام القاهرة العلمية كردصتان طبع.يلبعة 



التجديددعاة محي التشرمة ومحر التشرمة الستة  ٣٦٦

عدد. تحمى: بدران، بن القادر عد للشيخ حتجل: بن أحد الإ^ مدمج إل المدخل - ٤٣٢
٠اه  ٤٠٥الثالثة الرمالة، ة مومطع التركي، اس 

عامدمشق، باء ألف مطابع الزرقا، مصطفى للشيخ الخام؛ الفقهي المدخل — ٣٢٥

.القاهرة وهبة مكتبة نشر القرصاوي، يومض د. البوية: المرة لدراسة المدخل —  ٣٢٦
الرسالة،ُؤسسة طع زيدان، الكريم عد د. الإسلامية؛ الشرمة لدراسة الدخل — ٣٢٧

. ٤٥١ ١ ١ عشرة الخائبة 

الثالثةالكويت، المطوعات وكالة نشر المهان، محمد د. الإسلامي؛ للتشريع المدخل -  ٣٢٨
٢١٩٨١.

.محصر عادة ال,ممطعة محلبع أس، بن مالك الهحرة دار لإمام الك؛رك، المدونة — ٩٣٢
•يثرون القلم دار طع الشنقيهلي، الأمآن محمد للثيخ الفقه؛ أصول مذكرة — ٣٣٠
الرسالة،مؤسسة طبع الأرذاؤو٠ل، شعيب تحقيق؛ حتاد، الداود لأي —المراسل؛ ٣٣١

.٥١ ٤٠٨الأول 
إدارةنشر المياركفوري، اس عبيد الجن لأي؛؛؛ المابيح؛ مشكاة شرح المفاتيح مرعاة — ٣٣٢

. ٤٥١ ٠ ٥ الثالثة الهند، الملقية الإفتاء 

.مكة التحائية الكبة طبع ، القاريء علي للعادمة الشكاة: شرح المرقاة - ٣٣٣
االمسظورك؛التلمخمن ومعه الحاكم، الذ عبد لأي المحيحين؛ على المستدرك - ٣٣٤

.ه ١  ٣٣٥عام الهند أباد حيدر طبعة عن مصورة الدهي، لإحافظ_ 
بالهيعةالأول الطبعة عن مصورة الغزال، حامد لأي الأصول: علم ل المفى — ٣٣٥

.^ ١٣٢٤مصر، ببولاق الأمترية 
ه، ١٣١عام'؟ بالقاهرة المنية طبعة عن مصورة حتجل؛ بن أُمم الإمام —سسد ٣٣٦

وطبعة، - ٥١٣٧٣عام شاكر، أخمد الشيح بشرح المحارف دار طبعة إل ورجعت 
اه. ٤١٣عام ورفاقه، الأرناووط شعيب تحقيق• الرسالة مجوسسمة 

والحكمالعلوم دار نشر الذ، زين الرحمن محموظ د. تحقيق: الثاشي، سعيد لأن السد: — ٣٣٧
اه. ٤١الأول'المدينة، 

٠- ٥١ ٤٠٥الأول بدمشق، المأمون دار طح أسد، سليم حستن تحقيق: يعلى: أي مسد — ٣٣٨
•اه ٤ ١ • الأول سمروت، نادر دار نشر الجعل، بن علي الجن لأي الخعد: ابن غل م- ٣٣٩



٣٦٧الم_ادر فهرس 

,بيروت ١لكتبs عام طبم ااsعظمي، الرحمن حبيب تحقيق؛ الخميدي؛ تد م — ٣٤٠
.ه  ١٣٢١عام بالهند أباد حيدر طبعة عن مصورة الطيالي؛ ند م— ٢ ٤ ١ 

.بالقاهمة السنة مكتبة طبع ورفيقه، السامجرائى صبحي تحقيق؛ حمد؛ بن عبد مسند — ٣٤٢
امابدار نشر الحميد، عبد الدس محيي تحقيق؛ تيمية لأل الممه؛ أصول j المسودة - ٣٤٣

•بتروت الربي 
دارنشر اخامحيد، هزاع ئويش للدكور وملامحه؛ العاصرة الإسلام الفقه ة مم - ٣٤٤

;.٥١٤٢٢الأول الأردن، عمار 
دارالعتيقة، المكتبة طبع المحصي، عياض للقاصي الاثار؛ صحاح على الأنوار مشارق — ٣٤٠

التراث.

تحقيق؛العكري، البقاء لأي المعجم؛ حروف على الإصلاح ثرب ق المعلم المشوق - ٣٤٦
اه.٤ ٠ ٣ عام مكة، القرى أم جامعة نثر المراس، يامن 

دارنشر خلاف، الوهاب عبد للشيخ فيه؛ ض لا فيما الأملاص التشريع مصائر - ٣٤٧
.٤\>و ٠ ٢ الخامسة الكويت، القلم 

يومحفكمال تعليق؛ البوصثري، للحاففل ماجه؛ اس زوالي ق، الزجاجة —همساح ٣٤٨
.— ٤٥١ ٠ ٦ عام الأول الحان، دار طبع الخوت، 

.لمان مكتبة طبع الفيومي، محمد س أخمد للعلامة المم؛ الصباح — ٣٤٩
الفكردار نثر زيد، مصقلفى د. الطوق؛ اللءين ونجم الإملأس اكشر؛ع ق -المصلحة ٠٣٠

اى. ٣٨٤الثانية العربي،، 
المكتبطبع الأعظمي، ١لرحمن حبيب تحقي،،؛ المنع١نىث الرزاق بمد —هصنم،  ٣٠١

.٥١ ٤٠٣الأملاص، 
القرآنإدارة ونشر طبع ورفاقه، الأفعال الحالق عبد تحمهم،؛ شيبة؛ أي ابن مصف - ٣٠٢

._ ه١ ٤ • ٦ عام باكستان، الامحلامية والعلوم 
حبيبتحقيق انمقلأني،، حجر اس للحاظ الثمانية؛ انيد المبزوالي العالية المطالب - ٢٥٣

اه.٤ ١ ٤ عام بيروت، العرفة دار طبع الأعفلمي، الرحمن، 
.— ٤٥١ ١ ١ الأول القاهرة، الشروق دار نشر عمارة، محي د. الإسلام؛ المهج هعال( - ٤٣٥

الكتب.ل؛ عا نم الحفي، انحاسن لأبي، الاثار: مذكل م، المختمر من المعتمر - ٣٥٠
وزمجيليه،الق حميد محمد تحقيؤر؛ المعتزل، البصري الين لأبي الفقه؛ أصول ق العتمل، — ٣٥٦

.^ ٥١٣٨٤عام إا.مشؤر، الفرنسي العلمي العهد نشر 



التجديددعاة عد اكشربمة وغير التشرمة المة  ٣٦٨

المكردار طبع الشاغم، حن محمد تحقيق: ١^١>؛،، القاسم لأي الأوسط: اشجم - ٣٥٧
ام. ٤٢الأول• عنان، 

اف..٤ ٣ عام الطميه، المح، دار ًلع القاسم؛_، لأي المغم؛ انمبمم - ٣٥٨
نشر^١، ٧١انحيد عبد بن ي خمد تحقيق: ١لهل٦ر١ني، القامم أي للأحاغفل الكبير: انمبمم — ٣٥٩

٠الثانية الطعة بالحراق، الدينية وشؤون الأوقاف وزارة 
الفكردار نشر انو، ،مصملفى قءلِج للدكتور الفقه; أصول مصطلحا)نؤ •عجم - ٠٣٦

اه. ٤٢الأول.دمشق، 
دارمحلبع اليفر، النادل محمد تحقيق: المازري، الله عد لأي الم: مبموالد العلم - ٣٦١

.٣١٩٩٢الثانية بيروت،، الإسلاص الغرب، 
صر،طح ورغتقه، التركي الله عد د• تحقيق قيامة، ابن الدين موفق محمد لأي الغي: - ٣٦٢

ه.٦١٤•الأول الطعة 
المصرية.امِج دار مطعة طع ١له٠داني، الجبار لمد والتوحد: العدل أبوابؤ ؤ، الغي - ٣٦٣

■اه  ٣٧٧عام الحلي، ال-ابي مصطفى مكتبة طبع الشرمحي، للمخطبيا اختاج: مغي — ٤٣٦
بالرياض.الحديثة، الرياض مكتبة نشر الحورية، نم ابن للعلامة العادة: دار -مفتاح ٣٦٥
.اه ٤ . ٥ عام الأول العلمية، امج، دار طبع زاده، كتر لطاش السعادة: مفتاح - ٣٦٦
تحقيق:الأصفه١ني، اراغّ، محمد بن الحنن القاسم لأي القرأن: غريب 3، الفردان، - ٣٦٧

بيروت.المعرقة دار طبع كيلأنير، صيد محمد 
الدينمحي تحميق،؛ القرطي، الماس لأي لم: مكتاب، تلخمن من اهكل لما الفهم - ٣٦٨

٠اه  ٤١٧عام الأول دمشق، كثتر ابن دار نشر ورفيقه، متو 
.— ٤٠١ ٠ ٥ الأول الكو,ت، الدعوة دار نشر سعيد، لبسطاض الدين: تحديد مفهوم - ٣٦٩
محمودللدكتور العاصرين: التجديد أدعاء وب؛ن البوية اية ؛،ن الجديد مفهوم -  ٣٧٠

.—  ٤٥١ ٠ ٦ الثانية الكويت،، الترايئ، دار مكتة نشر الطحان، 
بنالحبيب، محمد تحقيق: عاشور، بن الهناهر للشيخ الإسلامية: الشريعة ملاصد — ٣٧١

.اه  ٤٢٥عام قعلر، الأوقاف وزارة طبع خوجه، 
الكتاب،دار طح الحشس،، عثمان محمد تحقيق: خاوي، الللعلاعة الحنة: القاصد — ٣٧٢

•- ٤٠١ • ٥ عام الأول بئروت، العيي 
م.١ ٤ • ٨ الثانية ؛،روت،، الفكر دار طبع شحادة، خليل تعليق خالدون: ابن مقدمة — ٣٧٣



٣٦٩ادر الهفهرس 

.القاهرة الفكر دار نشر زهرة، أي محمد للشيخ الميت ونظريه الأكٍة - ٣٧٤
دارمكتة طع صقر، أخمد السيد تحقيق: البيهقي، بكر \لي للحاففل الشافم; مناقب — ٣٧٥

.يالقاهرة التراث 

اللام.دار نشر الماركفوري، الرحمن صفي لم: مصحح شرح ق العم متة -  ٣٧٦
ب؛روت،_ المحاب دار طع ^، ٢٧١الوليد م ،: UJUالإم موطا شرح الطي - ٣٧٧

.\ه ٣٣١عام ممر، السعادة مطبعة طبعة عن مصورة 

نشرحلاق،، صبحي محمد ت تحقيق ، تيمية بن للمجد ؛ ه الصطفى أخبار من التقى — ٣٧٨
اه. ٤٢٤الأول الريان، مؤّة 

أحمد،فالق سر د. تحقيق: الزركشي، الدين لبدر الفقهٍة: القواعد تربب ل القوي - ٣٧٩
.الكوبيةالأوناف وزارة نشر 

تحقيق:البهوق، ضمور للعلامة حجل: دن أحد الإئ،؛ مفردات بشرح الشاقان الح - ٣٨•
.اه  ٤٢٧الأول الرياض، اشبيليا كنوز طبع الطلق، اذ عد الشيخ 

هيم،حن محمد د. تحقيق: الغزال، الإسلام لحجة الأصول،: تعليقات من الخول - ٣٨١
اه.٤ • • عام الثالئة، دمجشق، الفكر دار طع 

الفكر،دار طع قويم، حلمي تحقيق: الحليم، اذ عبد م الإبمان: شعب j الهاج - ٣٨٢
.— ٠١٣٩٩الأول 

نشر، ّالم رشاد محمد د. تحقيق: تيمية، ابن الإسلام لشيخ البوية: السنة -صهاج ٣٨٣
.اه ٤ < ٦ عام الأول الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة 

ممر،البومح، الهدي دار نشر الخلويل، اذ عد نحلية: درامة اضاصر السير منهج - ٣٨٤
اه. ٤٢٦الأول 

•الحلي الباي عيي مطبعة طبع الشيرازي، إمحاق أي للشيخ : الهدب - ٣٨٥
دارطبع دراز، اذ عبد تعليق: الشاطئ، إسحاق لأي الثريعة: أصول 3، الواقفات - ٢٨٦

•يثرون العرئ 
:تحقيق الخفلأي، حجر ابن للحافظ المختمر: أحاديث نحريح ل انحم انحم موافقة — ٣٨٧

.٠١٤١٢الأول الرياض، الرشد مكتبة نثر ورمته، السلفي حمدي 
دمشق،الفكر دار طبع جي_،، أبو عدي لالإسلامي: الفقه ي الإجاع موموعق - ٣٨٨

.٠١ ٤٠٤الثانية 



اكبمديددعاة محي اكثرمة وغم اكشربمة الة  ٣٧٠

الرياض،اكوبة مكنة نشر البورنو، صدقي محمد للدكرر الممهية: القواعد ،وموعة - ٣٨٩
الأولم\؛>ه.

.— ٤٠١ • ٣ الثانية ييروت، اشكر دار ف الجوزي،، بن الفرج لأيج الوضوءاتت —  ٣٩•
محمدمحقغ،؛ اللم، بحى بن بحى الإمام رواية؛ الأصحي، أنى بن مالك الوءلا:للأمام - ٣٩١

مصر.العربية ب، الكنإحياء دار طع الباقي، عبد نوال 
الرشد.محكية نشر الأم،ن، اإصادق الأمج،ن اكوإةأ الة من الخملية الدرمحة محوقف — ٣٩٢
.الفكر دار طبع الشعراد، الواهب، لأي الك؛رك،: الزان - ٣٩٣
الغفيلي،راشد بن محمد -اليف المارق: ربا أجاز ض على الرد j اشارف نتف - ٣٩٤

-— ٤٥١ ١ ٦ الأول، الرياض، الويلن دار طع 
عبدحن ^^، تحقيق: ةاُلآني، العححر ابن للحافظ المكر: نحبة يشرح الفلر نزهة — ٣٩د

.— ٥١٤٢٢السادسة الدمحام، الجوزي ابن دار نثر الحميد، 

النهضةدار طبع محدكور، سلام محمل للأستاذ والفقهاء: الأصولثن عند الإباحة نفلرية - ٢٩"
.٢١٩٦٠عام الثانية محمر، العربية 

.الهضةدار طح ان، ححامد حقن د. الإملامي: الفقه ق الملحة نظرية — ٣٩٧
دارطع البقاعي، عمر بن إبراهيم لبرهان والسور: الإيات يام؛، ي الدرر نظم — ٣٩٨

•اه ٤ ١ الأوزه العلمية الكبح 
العلام،الدين صلاح للحاففل الفوائد: من اليدين ذي حديث، صنه لآ الراني نقلم — ٣٩٩

١٠^  ٤١٦الأول الدمحام، الجوزي ابن دار نثر البدر، بدر تحقيق؛ 
عبدأحمد عائل تحقيق: القران، الدين لشهايب، انحمول: شرح ؤ، الأصول نفالن — ٤ •  •

٠ ٤٥١ ١ ٦ الأول محكة، الباز نزار محكا نثر ورفيقه، الموجود 
٤٠ طبعالرحيم، عبد بن المقصود عبد : تحقيق الماوردي، الحسن لأي : والخيون الغكتؤ - ١ 

.٥١٤١٢عام الأول العلية، الكث، دار 
نحمدالسؤل: هاية لشرح الوصول ملم ومحعه الإسنوي، الدين السول:لجمال هاية — ٤٠٢

.ب؛رويت، الكب، ب عا طح المهليعي، محيت 
الطاحيمحمود تحقيق: الأنتر، ابن الدين نحد والأثر: الحدث غريج، ل -الهاية ٤٠٣

.باكستان انحمدية النة أنصار طبم ورفيقه، 



٣٧١ادر المفهرس 

عاءالابي، ممهلفى مطعة طع الرملي، محمد للعلامة : الهاج شرح ل انحتاج نحاية " ٤٠٤
اه. ٤١٤العلمية، الكتب دار طبع للشتراملي، حاشية وعليه \ه، ٣٨ا

اليومفصاخ د. تحقيق الهندي، الدين لصفي الأصووت دراية ؤ، الوصول نحاية — ٤ • ْ 
.التجارية.تمكةالمكتبة طبع وزميله، 

.العلمية الكتب، دار طبع \ذسمص.! للعادمة الأخيار; منتقى شرح ١لأوءلار ُيز، " ٤٠٦
.الإسلامية الكتبة نشر الرء؛ناني، الحين لأي : المسدي بداية شرح الهداية - ٤٠٧
تحقيق;الدين لشها'—، آلة; غتر من والقبلة الوقت معرفة ق الضلال من الهداية — ٤٠٨

.اهف ٤ ١ ٢ الأول القاهرة، الأنمى دار نشر غدة، أم المار عبد د. 
العسقلأني،حجر ابن للمحاففل والمشكاة; المصابيح أحاديث، نحريج إل الرواة هداية " ٤٠٩

.اه  ٤٢٢الأول اليمام، القيم ابن دار نفر الألبانى، الدين ناصر انميح عليه! علق 
٤١ التركي؛اف عبد د. تحقيق: الحبلي، عقياي ان الوفاء لأي الفقه; أصول ؤ، الواضح - ٠

.— ٥١٤٢٢الأول الرسالة، ة مؤ-طح 
٤١ دارطبع ١ليم١ني، أخمد د. تحقيق: نغاني، الالدس لحام الفقه: أمحول J{ الوافب - ١ 

.—  ٥١ ٤٢٣عام مصر، القاهرة 

نشرزنيد، أم الحميد عبد د. تحقيق: برهان، ■ض الفتح لأي الأصول: إل الوصول -  ٤١٢
. ٤٥١ . ٣ عام الرياض، العارف مكتبة 

دارطبع الحداوي، نريد تحقيق: الكاندهلوي، محمد للثيح اللحٍة; إعفاء -وجوب ٤١٣
. ٤٥١ ٨• الئالئة بيروت؛، الجيل 

;و١لدورياات، انجلأت ~ ب 

. ٠٥١ ق ١  ٠٣٩٢ دد الع/ عردية الالمربية المملمكة الرياض: جريدة - ١ 
. ٥١ ٤٢٧/v/٢٨ق  ١٣٩٣٨والعدد: 

.١،  ٩٧.محام عاد / بيروته الأداب: محلة - ٢ 
. ١٠١ ٩٨٨مارك ٦ ق؛ /  ٥٩٣العدد / مصر : أكتوبر محة - ٣ 
.وهر ٥١ ٣٩٤/وشعبان ورحب الثاد جمادك، / ٢ ١ العدد / الجزر : الأصالة محة - ٤ 

.الفلكي الحساب، على الاعتماد ق، الأبجات، عن خاص عدد 



التجدددعاة عد التشريمة وصر النشرمة الحة  ٣٧٢

/عودية الا الميلكة بالوالإناء العلب البحوت إدارة الإملأمة: الحرث محطة - ه 
.واره  ii\j iWj ،rtj، ١٣: الأعداد 

\م.٩٧٧واغطس مايو /  ٢١r٤و، ٢٢٢العدد / الكون : ١^ محالة - ٦ 
،— ٤٥١ « ٧ عام ل ٢ العدد / الدوحة القتلر جامعة والمرة; المنة بجوث مركز ملة ~ ٧ 

.ه ١ ٤ ١ ٥ عام j ٨ والعدد 

.١ه  ٤٣٩ عام الأنتاحي العدد / ب؛روت العاصر: الملم مجلة - ٨ 
. ٥١ ٣٤ه سة شمان j / والعشرين الثامن ابجلد / الأول الجز، / ١^ الهار: مجلة - ٩ 

٠٢١٩٨٠محولو /  ١٢٧ ٠ العدد / القاهرة اليويف؛ روز يجلة ~ ١  ٠
._ ه١٢٩٧/٨/١ق / ١  ٠٢العدد / الكويت الإسلام: الوعي يجلة - ١ ١

000



٣٧٣فهرسالوضوءات 

الوضوعاتفهرس - ١ ١

٥القيمة 

٠٧ ....... .٠ ... ٠ ٠ ٠ . .٠ ... ٠  ٠٠.... ٠ .... ٠ اختياره وأمياب الوصبموع أهمية 
٩البحّثج لهذا الء.ارمة الدرامات 

١٣البحث هدا ق الجديد 

١٣البحث خئلة 

١٧البحث منهج 

١٩التمهيد 

٢١... . ٠١؟......... .... .....  ٠٠٠٠...العنوان مقرئات شرح الأول؛ المطالب 
٢١السنة تعريف 

٢٢التشريع تعريف، 

٢٣ ٠٠.....الفقه أصول ن، المعاصرين عند التحديد إل الدعرة ١لتانيت الطل؛، 

:أمران وفيه 

٢٣.. .......................٠١ؤ...وصوابطه التحديد تعريف الأول! 

٢٥,.. ١١.......١١وانجاهاته.....الفقه أصول نجديد إل الدعوة ؛ ^، ١٠١١
١٢٦^ )،١-التحديد 

٦٢ ; فيه الناس وضماللئج الفوز، ق التحديد — ٢

٠٢٦ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ .٠ .١ .٠ ٠ صوره بجميع المضمون ق التحديد يرفض ن م— 
٢٧.. ٠١..١ .٠..١ وتفصيلا ■جلة الدين بنبي النادون التغريب دعاة —

٢٧الهج هذا سمات وأرز الدس، ير نفباعادة المنادون العمحرانيون —
ممتضياتمجراعاة مع والجديد القليم أين بالتقرب ينادي من ~

٢٨للموانع ممحادمتها وعدم العقول 



التجديددعاة صد الشريمة وغر النشرمة الستة  ٣٧ ٤

٣• ....................... دعاته وأبرز الواقم الانجاه أصحاب "■ 
.٣ء الواقم..... والانجاه الحديثة العقلية المدرسة بتن الأكقاء أوجه 

٠٣١ ... ٠ ١ . ٠ بحثها بق يب مباحثؤ استحداث التجديد هدا آثار من 
اساسو 

J٣٣ثرمة وغم بيشريمة إل السة تمسم 
٣٥.... ........................٠٠٠اذكره ومن التقسيم جدور الأول: الحث 

بنميصرح من أول العقلية المدرصة رائد عبده محمد الشيح 

٣٠•••• •••••••••••••••••••••••••••••ه اليي عن مل ما بمص,، عن اكئريع 
٣٦..*...*........* ٠٠*....التجديد دعاة من التقسيم هدا على سار من 

٣٧....  ٠٠٠٠....... ٠٠..... . الدهلوي اف ول شاه التقسيم هذا نحو ذكر 
٣٧.......... الشفا ل عياض القاصي كلام من لشبه الدهالوي امتقاء 

٣٩........ ...الأنبياء عصمة مبحث ق يذكر محا التقسيم هدا م,ت قريب 
٣٩.... الطب j الواردة الأحاديث عن خانموJ ابن كلام القيل هدا س

إلالمنة بتقسيم للمواققات محديبه ي الخيرال الدكتور عنونة دقة عدم 

٤٠تشريعية وغير تشربمية 

٤١..........٠....................... وأنواعهقسم كل ضابط اكاق: الحث 
٤١....................... وأنواعهاالتشريعية المنة صابط ت الأول ا،لحللب 

٤٢. الإمجامحةأو بالقضاء هؤ عنه صدر مجا الصم هدا ق شلتوت الشيح أدرج 
٤٣.. لهاوالتمثيل وبيامحا التشريعية المنة أنواع تعداد ل عاشور ابن تومحع 

٤٤.... بما القائالن عند وحكمها التشريعية غتر المنة صابعل ت ١لتاني المطلب 
٤٤ ت التشريعية غتر المنة ۶ أنوا 

٤٤الجبلية قو الني ا-أفعال 
٠٤٦ والتجربة الخثرة على البنية الدنيوية الأمور ق الني. تصرغات ٢— 



٣٧٥ضوعآت آلو فهرس 

٤٧ه.................................. بالني الخممة الأفعال ٣- 
في،والاستناد الإمامة، أو بالقضاء هؤ تصرف التثريعية غر الستة من عد 

٤٧المافيالآل كلام إل ذلك 

وردمجا ■مع التشرع من يخرج فكاد المر المنعم عبد الدكتور عليه زاد 
٤٩............................ المدينة والأحوال، المعاملات في السنة في 

٠٠١ . .٠ . ١ ؤ ر . ١ . عليه زاد بل العصرانية راني خان أخمد سد ذلك إل مسفه 
٥٢ت المتقدمجينؤ بعتس عنل. الستة تقاسم ت الثالث الميحث، 

٢٠ : ام أنثلاثة إل نة للمنتيبة ابن يم تق: الأول المهلك 
٠٠٢ ٠ .٠ .٠ .......٠..٠ تعال...١ الق عنر القظر جمريل بما أتى منة ~ ١ 

٠٢ّ..ّ.....ا فيها رأيه باصنثعمال وأمره ينها أن له اذ أباح نة ٢" 
٠٣جناح ُلأ وإلا الفضيلة لما حصلت فعلتاه فان تأديبا لما سنه ما ٣" 

ه٥ ; أنسام ثلاثة إل نة للماإفر١في يم تق: الثال، المعلق 
٥٥. ............٠ ...١ ...١ ٠ ١ .١ .٠ والمبليغ بالغنيا هو اليي، تصرفات - ١ 

٥٥لأ...ّ...........؟..ب...... والقفاء بالحكم ه اليي، تصرفات ٢" 
٥٥بالحكم................ وتصرفاته بالفتيا ه تمرفانه بين، الفرق 

٥٥........................ واليامةبالإمحامجة هو اليي تصرفات ٣" 
٥٦......... حاكماوباعتباره إماما باعتباره ه تصرفاته بح، الفرق 

٥٦; الشرعية الأحكام في المصرفات هذه آثار 

٥٦ؤ..ا..با..ا.ه.اّّ..ا بالإمجامة تمرق أنه على، اتفق فم 
٥٦. ........ ...........بالقضاء تصرف أنه على اتفق، م ف
٥٧.ّ.ا........ا...ّ ١٠٠١٠.بالفتثيا تصرف أنه على اتفؤ، م ف
٥٧مجتهات مائل ق ام الأنهذه بق، مترددا هو الني، محن ومع م ق
٥٧...؟......؟.. له(فهي ميتة أرصا أحيا من ) ء: قوله - ١
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٥٧وولدك( يكفيك ما )خدي سفان: أي ارأئ فد قؤ فوله ٢- 

٥٩................ ( سلبه فله شلا نل من ) ه: قوله ٣- 

٠٩....................... المراق ،؛ ١^٠١وتلخيصه القيم ابن نقل 

ةوالإماميالقفاء ه تصرفاته جعل على ١اقرافي بكلام تمك من 

٦٠... ١ ؤ ر ٠ ١ ؤ ّ ؤ... ُ. ؤ. ذلك.. ق ومنافئته اكشريعية غئر السنة من 

١٦١ ؤ..ر . ٠......٠ المداخل مجن فئ فيه المقيم هذا ق القراق كلام 

٦٢القراق............. لمقيم الكرم عبد فتحي الدكتور مناقشة 
٤٦ ; القيم ابن ذكره للسسة آخرين علماي تقسيم ت المالث المطلب 

٦٤الميةؤءنافحيّ.....ّ............ؤ.ا.؛.. ا-ُابجربه

٦٤بما اعلم هم الق الدنيا أمور من ظنه عن قؤ المي به بجر ما — ٢
اوث1نىاسو 

٦٧اكشريعية غر الط إنات على الأدلة 
٦٩دنياكم بامر أعلم أنتم ) بجث: الاستدلال الأول: الحث 

٦٩: الصحابة من رواه ومجن وألفاظه الخا.يث طرق : الأول المطلب 

٧• ه مجالك بن أنس حديث ~ ١

٧٠عنها الله رصي عائشة حديث ~ ٢ 

٠٧٠ ............... ٠ . ٠. عنهما الله رصي الله عبد بن جابر حديث ٣" 

٧١............................. هد الله عبيد بن طلحة حديث — ٤

٧١... ٠ ... ٠ .. ٠ . .................... >ةهم خديج بن رافع حديث ~ ه

٧٢صرو بن يستر حديث 

٧٢ت منها أخرى مناسبات ل أ•>ادJثا الحديث معي ق ورد 
٧٢.......... ... ٠٠......... ......فهتي الأنصاري قتادة أي حديث ١— 

٧٢•••••••••••••••••••••••••• عنهما اذ رمي عباس ابن حدت ٢" 



٣٧٧الوضوعات فهرس 

٧٣..................................... ه هريرة ١^، حديث ٣— 

١٧٣ .... ..٠  ٠٠ ٠٠..ه؟... جل بن معاذ !-حديث 

٧٤وجوه ثلاثة من بالحدث الأمظولأل توجيه ت ^١ ١٠١١المطلب 

هومجن الماس ق يوجد محي المحارب على البنية الدنيوية الأمور أن ~ ١
٧٤ّ ٠  ٠٠ؤ ...........................٠ ه المي من بما معرفة أكثر 

٧٤..١.. لازم تشريع الوحي إل المستندة والدنيوية الدبمية الأمور أن ~ ٢
٧٤. ٠بشرا باعتاره عنه صدر قلى رأي بانه خهلثه عن اعتدر ؤؤ أنه ٣- 

٧٤.  ٠٠٠.... ......  ٠٠٠. ٠٠٠٠... ٠٠٠٠الثلاثة الوجوه هذه تفصيل 

٠٧٨ .له.....العلماء توجيه وبيان بالحدث الاستدلال مناقشة الثالث،: اظلطلب 

٧٨ت العامة الأجوبة ; اولأ 
٠٧٨ ١ ١ ..٠ .١ ٠ ؤ ١ القوة ق ة واحل. درحة ق الحديث روايات تكن \~لم 

أنى علالمبيه به نمد ( نيئا ذلك ض أمحلن ما ) :ه نوله ٢- 
٨٠. ........ء.................الحمقى الّسب هو ليمي التلقيح 

النخلتلقيح مجن المنع ل صريحا الحديث ق الهي يكن ب وان ٣- 
٨٢............  ٠٠.........فعلهمحءن أول تركه أن يثعر أنه عتر 

ستمن.غاكاني كونية، ومادية نفلرية ت قسمان الدنيوية الأمور أن ~ ٤
٨٣.. .٠١....... العمليةوالمجربة المشاهدة عنصر على لنالب اق 

٨٥: الخاصة الأجوبة : ثانيا 

٨٥الأول الوجه عن الجواب 

٨٧الئاي الوجه عن الجواب 

٩. المالث الوجه عن الجواب 

٩٠........... بما الاستدلال المنة،ع،تائثة مجن الأحرى الأدلة اكاد: المبحث 
٩٥عنه والجواب عنه( أحدثكم هدا فكل ر ثابّت<ت بن زيد حديث الأول؛ المعللمب 





٣٧٩الوضوعات فهرس 

١٢٢.......................... الأدلةائر على المصلحة م - ٣
١٢٢. .........وعرسلة وملغاة مجعترة ام; أنثلاثة إل المه،.ّالح يم تق
١٢٥. .ر.٠ ؤ. .. ٠ ُ .... ١ ١ .... ....٠ المملحة ل الخلوق أدلة متانثة - ٤

١٢٩.. " الأزمان بممر الأحكام تمر بمكر لا " ناعية إل اكاني;الأستاد المطلب 
١٢٩ودليلها اكاعدة معي 

١٢٩..... ١١.......١١٠.١١٠القاعدة هده ابجتهدين.ممفتضى الأئمة عمل 
١٢•. ٠٠.٠٠٠.....٠ إعمالهاعر وتأكيدهما للقاعدة والقراد المم ابن ذكر 

١٣١. .....٠١١١٠٠١٠.،القاعدةبمده يم بالتق١لقاJلين تمك عن الجواب 

١٣٢الناس.. بأعراف الشارع ربطها الي بالأحكام مفيدة بالقاعدة العمل 
١٣٣الص..الح. ورعاية القياس على البنية الاجتهادية بالأحكام مقيد وأيضا 

١٣٥... ...ب.......ب....ب...ومتيدلةممّتقرة I نمن إل العوائد يم تق

١ ٣٨زمحابمم. ق الثلروف لتمر ا،لروية نن اللعض الصحابة تغيتر الثالث; المهللب 
١٣٩ؤ...لأ....................... العام الجواب ; بجواب؛ن عنه الجواب 

١٤١; الجاصة الأجوبة 

١٤١...... ١١..٠١١قلوهم........المؤلفة هم لعمر امقاحل ~ ١
١٤٢...ّ......يم.ر. ٠٠٠.انحاعةعام الرقة لجا عمر إّقاط — ٢

١٤٢..لأ.ّ.لأ..... ثلاى واحد بلففل الثلاث ٍللاق عمر جعل ٣- 

١٤٣ب........ الحديث هدا عن الجواب ق العلماء اللث جم

١٤١/........... جلدةأربعتن على الخمر حد ل عمر زيادة ~ ٤
؟تعرير أر حد هي هل الكر غرب عقوبة ق الذاهب 

١٤٨ثمانون أو أربعون هو هل حد فيه كان وإن 
١٥١............... عنوةالبلاد من فتح مجا مة قعمر ترلث. - ٥

١٥٢ ٠١١٠١١٠٠١١٠٠٠١١....٠٠٠٠١الأسواق ق الغ عمر سعر "" ٦



اكبمديددعاة محي التشرمة ومحو التشرمة السة  ٣٨ ٠

١٥٤.................. .الصناع طالب أيي بن علي صمن ٧" 
١٥٥المساجد إل النساء خروج ق عائشة قول ٨" 

١٥٧ممر من صاعا يعدل مدين أرى المهلرت صدقة ل معاوية قول ٩— 
الضو

٦١ ١ التشريمة ض المة وجود ي الخلاف حقيقة 
١٦٣.......... .......التشربمةغتر الة وجود ق الخلاف مق الأول: الحث 

١٦٣....ّ...ّلأ............  ٠٠٠التشرح.سمى ق الاختادف الأول: اظل 
١٦٣والتشرع الترع معي 

١٦٧ ٠٠٠٠ذلك ل والاختلاف النمة اكمحة التئريع ناول 
١٧١....... ...................٠ الجبليةS الني أفعال دلالة اكانيا• الطلب 

١٧١الجبلية: الأفعال أراع 
٧١ ١ فعلها نمد دون إليها لاضطراره عنه. صدرت الي الأفعال — ١
١ ٧٣...... ............. .... بالعبادةمحلة لا الق الجبلية الأفعال - ١٢

١٧٤.. ....فيها الحلاف ومط بالعبادة، محالة لها الق الجبلية الأفعال ٣- 
١٧٦.. .٠٠................ترض؟ ص هي هل الإباحة الثالث: المطلب 
١٧٩الجرب وتدبئر الدنيا يتعلق.مماخ غيما الرسول. اجتهاد الرابع: المطالس، 

١٧٩الشرع.. أمور محن فيه نص لا فيما ه اجتهاده حكم ل المذاهب 
١٨'. ......محنه. وقوعه ق احتلموا ه الني اجتهاد بجواز القاظون 

١٨•ؤ.. ّ  ٠.٠ؤ...ء٠ . اناعهيلزم شرض حكم هو الني. فيه اجتهد مجا 
لفظيهو ما محته التشريعية غتر السنة وجود j الخلاف نوع ١كانى: الحث 

١ ٨٣... .١  ٠١حقيقي.........ثالث م وففيه، متردد هو ما ومحته 
اافْل

بالحديثالاحتجاج ي اكشريعة غير بالة القول أثر 
١ ٧٨المادية غ؛ر الأحكام على 
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علىبالحدث الاحتجاج ق اكشربمة ض بالة القول م الأول: افصث، 
١٨٩والعادية الجبلية التصرفات 

١٨٩جبلية. أفعال من عه. ورد الاحتجاج.تما ق به القول أثر الأول: الطلب، 
١٨٩.. ١٠الجبلية وأفعاله ء الني بشمائل تتعلق متعددة أحاديثج مرد 

٩١ ٢ التشربمية. غئر الة إثبات على الحلية بالأفعال لئ، متُن •نافشة 

١٩٥....... أحوالها بعض ل الأفعال بمده الترك أو الفعل طلب تعلهم، 
١٩٨اللحية نوفم ؤ، هؤ عنه ورد الاحتجاج.تما ل به القول أثر اكاق: المطل—، 

٠ّ١٩٨.. وفعلا.٠........٠.. نولأ المنة j اللحية بإعفاء الأمر ثبت، 
١٩٩...................... وشبهاهماللحية حلق جوز من اللث، ُ

٢٠....«..ا.....ا.....ا...ب اللحيةحلق جوز من شبهات مناقشة  ٠

يمتغعن النهي قا ورد الاحتجاج.مما ل به القول أثر الئالمث،: اله1لسا 
٢٠٦واد بالالثيب، 

٢٠٦ر.٠ ٠ ٠ ..١ ٠ ١ ....٠ السواد بغم الشيب، تغم ؤ، ترغب، أحايين، مرد 
'"٧٦ ...... ١١..............واد بالالشيب، تغيثر حكم ؤ، الذاهب، 

٢٠٩واد بالب، الشيتغيم تجويز على رصا رشيد الشيخ ماقها الي الأدلة 
ّيثحولحلإ السواد وجنبوه •غروه ر نحافة أق لقمة ومناقشته 

٢١..... (واد بالتفضون الزمان آخر ق، نوم يكون ) عاص اس  ٠

عاسابن لحدت رصا رشيد منانشة وء,ن امحيرين أدلة عن الجواب، 
٢١٢قحافة أق وقمة 

٢١٢'...... بالسواد الخضاد_إ من الصحابة بعض عن ورد عما الجواب، 

٢١٧ؤ ......... ................. التحرم بما ثماد الكراهة إطلاث، 
ىعلبالخدت الاحتحاج ؤ، التشريعية غر بالسنة القول أر اكاير: البحث 
٢١٨والتجربة الجرة على بي ما 
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.....اس العاملات المتعلقة بالأحاديث العمل j أثره الأول: المطلب 

املاتالمعث احاديإخراجه ل المر النعم عبد الدكتور جرأة 
با..ب..ا......ا.....ؤ...بالتثريمعن الدنيوية الشؤون ثر وما 

سدو0ذللث ق ه عنه صدر مجا أن على رأيه الممر الدكتور بى 

الأزمان........إاخت،لأف تفتلض مما المالح ورعاية الاجتهاد 
٠٠٠٠المنكية الفواند باصم الربا إباحة ق معه الكتان بعذب تواطؤ 

.١ ّ... .... ١ ....... ٠ . لرأيه المر الدكتور به امتدل مجا ملخص 

ّ..... . ؤ.٠ . ٠.ُ.... ٠ .٠ ٠ ١ ّ ... ٠ ٠ المر الدكتور أدلة ص الأجوبة 
.الخصومة وقمل بالقضاء المتعلقة بالأحاديث العمل ق أثره المهللب 

التائجأبرز على ■نشتمل : اتمة الخ
الكتابفهارس 

القرأنيةالأيات فهرس — ١ 

...............١ ٠١.. ٠٠.........؛..البويةالأحاديث فهرس ٢" 

الأثار'ا-مس 

الأعلام؛-نهرس 
..ؤّ....ا.............١........ والطوانف الجماعات نهرس ه~ 

الفقهيةائل المفهرس ٦- 

...بب......بب........سى.ب...امالأءولةمسالم
١١............  ٠٠٠٠٠... ٠٠... ٠٠٠٠والمصهللحات الحدود فهرس ٨" 

. ٠١...........٠١....الكتان صلب ل الواردة المؤلفات نهرس ٩- 

١ المصائر-فهرص ٠

الموضوعاتفهرس " ١١
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